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 یبسمه تعال

 یمل یبر برنامه درس یمحور مبتن تیموقع یآموزش یطراح

 یمشخصات کل-١

 : نهمیلیتحص هیپا   و اتحاد ( یجبر یعبارت ها) ۵موضوع درس:درس اول فصل 

 : ریدب          نام مدرسه:

 :یریادگی یاهداف و فرصت ها

و اتحاد را حل کرد  یجبر یمسائل مربوط به درس عبارت ها توان یم یبه کمک اتحاد و همدل: یریادگیاهداف 

با رابطه  توان یاست م هیمثلث قائم الزاو هیکه شب ییها تیموقع ایبه طور مثال: مسائل مربوط به اجسام  

 .حل کرد ثاغورسیف

 دانسته ها( شی) پ :یرفتار ورود 

 . کند یرا ساده م یعبارت جبر  -1

 .کند یم قیجمالت متشابه را با هم جمع و تفر -٢

  .کند یجمله را در پرانتز ضرب م کی -٣

 .کند یدوپرانتز را در هم ضرب م -۴

  .کند یم لیکه عامل مشترک دارند به ضرب دو عبارت تبد یدو چند جمله ا -۵

 دهد یانجام م یو تفاضل و اتحاد مزدوج( را بدون دانستن عنوان درس یا محاسبات) مربع مجموعه جمله -۶

 کند یم انیرا با جمالت راجع به ب یاضیمربوط به مباحث ر یقراردادها و الگوها -٧

 .کند یم انیب یرا با جمالت جبر یریپذ عیتوز تیخاص  -٨

 :یانتظارات عملکرد
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 درس نیآموزان در ا انتظارات از دانش هاو اهداف طهیح
 عرصه ها

 طبیعت دیگران خود خدا

  .دهد صیرا تشخ یجبر یجمله ا کیبتواند ( 1 

  .را ساده کند یعبارت جبر کیسوال بتواند  لیبا تحل( ٢

مورد نظر و  ریعبارت داده شده درجه نسبت به متغ کی یبتوانند برا (٣

 کند. دایرا با تدبر  پ یو تعداد جمالت چند جمله ا یدرجه چند جمله ا

 :گفت توان یم مثال( با توجه به عبارت 

 ۵= یدرجه چند جمله ا -   ٣= تعداد جمالت  -

 ٣=٧درجه  نسبت به -   x=۴ درجه نسبت -

 .مرتب کند  x داده شده را نسبت به توان یبتواند چند جمله ها (۴

  .ارائه کند یو با مثال یتفاوت اتحاد و معادله را بررس (۵

بدست آوردن حاصله  قهیطر یجبر اتیبه عمل دنیجهت سرعت بخش (۶

 طرف اول و دوم اتحاد کشف کند. سهیاتحاد را با مقا کی

 

 .را کامل کند یتساو کی یخال یبتواند با کمک اتحادها جاها( ٧

اتحاد آن را به  یداده شده بتواند با کشف رابطه ها یا هر  سه جمله ی( برا٨

 کند. هیضرب تجز یو سپس به عامل ها لیاتحاد مربوط به تبد
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 یاریدر جهت آسان تر کردن حل بس یجبر یبه کاربرد درس عبارت ها( 1 ایمان

 .کند دایاز مسائل نگرش مثبت پ

 

 

*  * 
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 * درس شکرگزار باشد. یریادگی( پس از ٢

 .کند انیرا ب جبری یا جمله کیمفهوم  یبا مثال( 1 علم

 .اوردیب یو مثال فیمتشابه را تعر یها یا جمله کی( ٢

  .کند انیب یو مثال فینامتشابه را تعر یا جمله کی (٣

 .دیآ یبه حساب م یعبارت جبر کیکند که هر عدد خود  انیب( ۴

 قیکند. در جمع و تفر انیب یرا با مثال یجمالت جبر میضرب و تقس( ۵

 یم رییکند، آنچه تغ ینم رییتغ رهایتوان متغ چگاهیه یجبر یعبارت ها

 .است یعدد بیکند فقط ضر

  .کنند انیرا  همگن را ب یا مفهوم چند جمله(۶

که درجه تمام جمالت آن  یچند جمله ا کیبه  همگن : یا چند جمله -

 .ندیگو یهمگن م یا باش چند جمله کسانی

 .کند انیب یمفهوم اتحاد را با مسائل( ٧

شده درست باشد ،به  فیتعر یقیحق ریتمام مقاد یبه ازا یتساو کیاگر   - 

 .ندیاتحاد گو یآن تساو

 
 ی)مجموع و تفاضل( مثال یمربع دو جمله ا یاز اتحاد ها کیهر  یبرا (٨

 .بزند

 .دینما یادآوری( را یریو برعکس آن )فاکتورگ یپخش تیخاص یمثالبا  (٩

  .اوردیب یو مثال انیموجود در درس را ب هیتجز یانواع روش ها (1١

  یریو فاکتور گ یبه کمک دسته بند هیب( تجز   یری( فاکتور گالف

 به کمک اتحاد هیج( تجز
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شده  نییتع یهندس یشکل ها یاتحاد را به کمک مساحت ها یدرست( 1 عمل

 . مقوا درست کرده و در کالس ارائه دهد کی یرو

 .کند هیته نتیپاورپو یموارد مهم درس به صورت گروه یبرا( ٢

 یجبر یها یاثبات تساو یبرا یهندس ی( در موارد استفاده از شکل ها٣

 کند. قیصورت گرفته تحق یدوره اسالم دانانیاضیتوسط ر
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 *  *  یبه صورت عبارت  جبر یروزمره در زندگ یکالم یعبارت ها لیبه تبد (1 اخالق
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  .عالقه نشان دهد

 یچون علوم )فرمول ها یدرس با دروس نیکردن ارتباط ا دایپ یبرا (٢

( تالش یهندس یهندسه )فرمول ها -اقتصاد) محاسبه سود( -( کیزیف

 کند.
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 هشتم. هیپا یجبر یاز فصل عبارت ها ینمره ا ۵:آزمون  یصیتشخ یابیارزش

 نمره 1 .دیسیرا بنو ریز یعبارت ها یبه صورت کالس -1

 و    ب(      الف(

 نمره 1 دیسیبنو یرا به صورت جبر ریز یکالم یعبارتها -٢

 .شود یم کیبه توان هر عدد برابر  کی -

  .میکن یرا نوشته و توان ها را با هم جمع م هیپا کی یمساو یها هیضرب اعداد تواندار با پادر  -

 نمره 1. دیرا کامل کن یجبر یبودن مساحت ها در دو قسمت تساو یبا توجه به شکل و مساو -٣

 

 

 

 

 

 نمره ٢ .دیرا ساده کن ریز یجبر یعبارت ها-۴
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 :یریادگی یفرصت ها

 ایخود همکار  لهیاتحاد ها که به وس یهندس یدرس، پروژکتور، دست سازه جورکردن یدهایاسال ،یکتاب وزارت 

 گریبا هم د کین یدر کارها  هیدرس و مفهوم آ یریادگی یشده تا با هدف اصل هیته دانش آموزان کالس

 مشارکت کنند برسند.

  یریادگی یاددهی یویسنار  -٣

 :زهیتفکر و انگ یساز فعال

و از دانش  میده یدسته چوب م کیو در کالس به هر گروه  هیآموزان دست چوب ته دانش یبه تعداد گروهها 

آن دست را با هم  توان یم ایرا ارائه دهد که آ جهیتا در گروه هر نفر آن را امتحان کرده و نت میخواه یآموزان م

چوب را برداشته و بشکند  کیگروه  یاعضا زدسته چوب ها را جدا کرده و هر نفر ا یبشکنند و بار بعد کجای

 جمله به هدف درس ارتباط داده و ارائه دهند. کیکار را در  جهیسپس نت

 : و پژوهش یشیهم اند

نوشته و کل گروه ها با  یها را در برگه ا تیفعال جهیداده شده نت یها تیو انجام فعال یشیهر گروه با هم اند 

 .معلم در کالس ارائه  دهد اریو آن را هم دهیرس یباواحد جهیبا مشاورت و پژوهش به نت هیمصداق بر آ

دانشمندان  یها ثاریموفق بود مثال ا یها و بلند یدر مقابل پست توان یبه طور مثال: در صورت داشتن اتحاد م 

 ن(آ یپربار و جهان جیو نتا یو جان یعلم یها نهیدر زم یا هسته

 : یعمل یها تیفعال

 یو خط کش مفهوم اتحاد مجموع و تفاضل مربع دو جمله ا یرنگ یمقوا، خودکار ها ،یچیگروه با داشتن ق هر

 درست کنند. یودست سازه جور کردن یرا به صورت هندس

 : ها و عرصه ها تیارتباط با موقع یبرقرار
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ارائه دهند  یمثال با مشورت و کارگروه ٢روزمره  یکاربرد اتحاد در زندگ یکه برا میخواه یم یهر گروه درس از

  .روزمره در ارتباط باشد یزندگ یعمل تیکه با موقع

 و....( ینیکارآفر ،یو نوآور تیدانش)فهم،  خالق دیتول یبه سو یریادگی تیهدا

 دارند. ییهشتم آشنا هیو ساده کردن آن در پا یجبر یعبارت ها فیدانش آموزان با تعر

را انجام داده سپس با مشورت و  ٧٩صفحه  تیفعال یبا تفکر و همدل میخواه یها م سپس در ادامه از گروه

 ریو درجه هر متغ یو جمالت متشابه و نامتشابه و ضرب چند جمله ا یا جمله کیمربوط به  میمفاه یکارگروه

هر گروه آنها را بخواند و معلم در  یها ( و سرگروهنوشته) تعقل انیجمله ب کیرا دانسته و مفهوم هر کدام را در 

  ) علم( دهد یم ادیرا به دانش آموزان  میآن مفاه تیو با حل فعال لیهارا تکم فیادامه تعر

 یبه صورت انفراد میخواه یرا حل و سپس م ٨١تا کار در کالس صفحه  شود یزمان داده م قهیدق ۵مدت  به

 .دهد حیتابلو حل و توض یپا

است تا به  یجبر یدر عبارت ها رهایمتغ یبه ازا یعدد یگذاری)اشاره به مفهوم جا ٨1صفحه  تیسپس فعال 

به مفهوم اتحاد  برسند  یتا با حل آن و با مشورت گروه میده یزمان م قهیدق ۵مفهوم اتحاد برسد( را به مدت 

کشف کنند.  تیکه  فرق مفهوم معادله و اتحاد را با توجه به جدول فعال میخواه ی)تعقل( و از دانش آموزان م

 یمثال کیکند معلم در ادامه با  انیب یو جبر یو هندس ی)علم( سپس مفهوم اتحاد نوع اول را به صورت کالم

تا دهد  یربط م یو آن را به اتحاد مربع تفاضل دو جمله ا لیگرفته توسط دانش آموزان را تکم ادی میمفاه

 عالقه نشان دهد) اخالق( یجبر یروزمره به صورت عبارت ها یزندگ یکالم یعبارت ها لیتبد

 یتابلو به صورت انفراد یرا انجام داده و در پا ٨٣خواهد که کار در کالس صفحه  یدر ادامه از دانش آموزان م

  دهند. )عمل( حیحل و توض

انجام داده)تعقل( و معلم در ادامه موارد مربوط  یباشد را با کار گروه یم هیکه مربوط به تجز ٨٣صفحه  تیفعال

)علم( و در  دهد یرا ارائه م یلیو موارد تکم انیبه کمک اتحاد ها را ب هیو تجز یریکه به کمک فاکتور گ هیبه تجز

 حیو توض تابلو حل یپا یحل و به صورت انفراد ار ٨۴تا با مشورت کاردرکالس صفحه  دهد یادامه فرصت م

 دهند. )عمل(
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کند پس  دایاز مسائل نگرش مثبت پ یاریدر جهت آسانتر کردن حل بس یجبر یو به کار برد درس عبارت ها 

 (عتیعرصه :خدا، خود، طب -مانیدرس شکر گذار باشد. )ا یریادگیاز 

 : یریادگیو  یلیتکم یتهایفعال

تا  شود یبه دانش آموزان داده م یبار به صورت گروه کیو  یبه صورت فرد کباریو  هیبرگه ته کیدر  یسوال

  .ارائه شود حیو جواب صح سهیکار را مقا جهینت

 .دیرا به کمک اتحاد کامل کن ریطرف دوم تصاو (1

 

 .دیرا ساده کن ریز یجبر ی( عبارت ها٢
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  یشده به صورت گروه نییتع شرفتهیو حل سواالت پ یبه صورت انفراد ٨۵صفحه  یها نیحل تمر

 :یانیپا یابیارزش

 یتابلو و کسب نمره فرد یحل کاردرکالس پا

 


