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 به نام خدا

 طرح درس روزانه ریاضی نهم

  تهیه کننده: 
دقیقه ۰۶مدت زمان الزم :  

یبیموضوع درس:قدر مطلق و محاسبه تقر  

 ) فصل دوم، درس سوم(

 الف بخش نظری :اهداف

 1 هدف کلی آشنایی فراگیر با قدر مطلق، قوانین و کاربر آن

 :بتواند دیدرس با نیا انیدانش آموز در پا

 (درک و فهم طهیح)شامل قدر مطلق را محاسبه کند.  یعبارت عدد-1 

 طهیبا توجه به عالمت هر جمله قدر مطلق حاصل ضرب و حاصل جمع آن ها را محاسبه کند. )ح  -٢

  کاربرد(

  کاربرد( طهی)حسدیو گنگ را بنو ایقدر مطلق ه  نوع عبارت گو-٣

 کاربرد( طهیرا به صورت قدر مطلق نوشته و محاسبه کند.) ححاصل جذر مربع هر عبارت -۴

 اهداف آموزشی

٢ 

 ٣ روش تدریس مشارکتی، پرسش و پاسخ، توضیحی

 :تواند یدانش آموز م

  .کند نییبا دانستن عالمت دو جمله، عالمت حاصل ضرب و حاصل جمع را در صورت امکان تع  -1

 .کند نییو گنگ را تع ایعالمت هر عبارت گو -٢

 داده شده، محاسبه کند. ریمقاد یهر عبارت را به ازا یمقدار عدد -٣

 رفتار ورودی

۴ 

 :کند یرا مشخص م سینقطه شروع تدر ریز یابیارزش جینتا

 .دیکن نییعالمت هر عبارت را بدون محاسبه تع -1

  
 

 

 ارزشیابی تشخیصی
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 ب(  فرایند آموزش: مراحل تدریس
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 1 معارفه احوالپرسی حضور و غیابسالم و 

و مشهد سوال  رجندیدر مورد فاصله، دو شهر مثالً فاصله دو شهر ب یکه وقت دیتا به حال دقت کرده ا 

در  یعنی. رجندیب از مشهد تا ایتا مشهد چقدر فاصله است  رجندیاز ب مییبگو ستیشود. مهم ن یم

چگونه  یاضیمفهوم در ر نیا مینیبب میخواه یم. ستیمانند فاصله، جهت حرکت مهم ن یمیمورد مفاه

 شود؟ ینشان داده م

 ایجاد انگیزه

٢ 

ها،  را جواب بدهند. پس از اعالم نظرات گروه ٢۲صفحه  تیدو سال فعال میخواه یاز دانش آموزان م

. سپس با حل چند مساله ساده، میکن یم یآنها معرف یبرا زیکرده و نماد آن را ن فیقدر مطلق را تعر

)مانند کادر  راقدر مطلق  یعلم فی. و بعد تعرمینوشتن قدر مطلق هر عدد را به آنها نشان ده قهیطر

 یشامل عبارات محاسبات یگرید یعدد ی. سپس مثال هامیسینو یکرده و م انیب شانیزرد رنگ( برا

جواب  تواند یمنشده، ن نییعبارت داخل قدر مطلق تع ایعدد  یکه تا وقت مینیتا بب میآور یآنها م یبرا

جواب  حیتصح نیرا حل کنند. در ح ٢۲که کار در کالس صفحه  میخواه یآن را نوشت. حال از آنها م

آن  یرو حایکرده و ترج نییعالمت عبارت داخل قدر مطلق را تع دیکه ابتدا با میکن یم دیها، تاک

  .سندیاش را بنو نهیبود، قر یو سپس اگر مثبت بود خودش و اگر منف سندیبنو

 یتخته  م یرو کجایکه در کالس آورده شده را بصورت  ینیقوان ،ییپاسخگو نیدر ح نیهمچن

 .آن ها، مفهومش را درک کنند سهیتا دانش آموزان بهتر بتوانند با مقا میسینو

 یبه خوب یرا با مشورت در گروه حل کنند. اگر در درس قبل یبعد تیفعال میخواه یحال از آنها م 

خواهند توانست  یقسمت به راحت نیکنند، در ا نییتوانسته باشند عالمت عبارت را بدون محاسبه تع

 میشو یم ادآورینکته را  نیا یکالیعالمت عبارات گنگ راد نییتع یقدرمطلق ها را محاسبه کنند. برا

مقدار  نکهیا یکیدو راه وجود دارد.  م،یکن نییرا تع چون یعالمت عبارت میخواه یم یکه: وقت

کوچکتر ٣از  ٢/٢و چونصورت  نیبه ا م،یسیبنو ایرا به صورت عدد گو یکالیعدد راد یبیتقر

 است. یاست، حاصل عبارت فوق منف

 یم ٣ی. مثالً در عبارت فوق به جامیسیبنو یکالیرا به شکل راد ایاست که قسمت گو نیا یراه بعد

  .باشد یم یمنف کمتر است عبارت فوق ۲از  5و چون  میسینو

شروع تدریس و 

 ارائه درس

٣ 
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را اعالم کند و  جهیرا با مشورت حل کرده و نت یبعد تیکه فعال میخواه یسپس از دانش آموزان م 

و سپس از آنها  میده یدر مورد آن م یکوتاه حی.  توضسدیتخته بنو یرا رو جهیگروه نت کی

 را حل کنند. ٣1که کار در کالس صفحه  میخواه یم

 : که دیگرفت ادیدرس  نیپس  در ا

 .شودیو چگونه نوشته م ستیقدر مطلق چ -1

توان عبارت داخل قدر مطلق را بدون قدر مطلق نوشت.) اگر مثبت بود ،خودش و اگر  یچگونه م  -٢

 .(میسینو یاش را م نهیبود، قر یمنف

باشند  یر دو عدد منفاگر دو عدد مثبت باشند، حاصل جمع و حاصل ضرب آنها هم مثبت است .اگ -٣

باشد ،حاصل  یمنف یگریعدد مثبت و د کیو حاصل ضربشان مثبت است. اگر  یحاصل جمع آنها منف

 .توان نظر داد یاست و در مورد عالمت حاصل جمع نم یضرب شان منف

 دی،با کالیبه دست آوردن حاصل آن راد یقرار داشته باشد برا کالیراد ریعبارت ز کیاگر مربع  -۴

 .میابیقدر مطلق آن عبارت را ب

خالصه درس و 

 نتیجه گیری

۴ 

 5 تعیین تکالیف جواب دهند . ندهیجلسه آ یرا برا ٣1صفحه  ناتیتمر میخواه یاز دانش آموزان م

 : دیابیرا ب ریو پاسخ سوال ز دیکن قیتحق

 وجود دارد؟ یقدر مطلق تفاضل دو جمله و تفاضل قدر مطلق آنها چه رابطه ا نیب -1

معرفی فعالیت 

 خالقانه

۰ 

 


