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 به نام خدا

 طرح درس روزانه ریاضی نهم

 تهیه کننده: 
دقیقه ۰۶مدت زمان الزم :  

)فصل دوم، درس  ایگو یموضوع درس: عددها

 اول(

 الف بخش نظری :اهداف

یاعشار یو محاسبات آن و انواع عدد ها ایگو یبا عدد ها ریفراگ ییآشنا  1 هدف کلی 

 : بتواند دیدرس با نیا انیدانش آموز در پا

  دانش( طهیرا انجام بدهد .)ح ایانواع محاسبات اعداد گو-1

 درک و فهم( طهیمختوم و متناوب را بشناسد. )ح یانواع اعداد اعشار-٢

  درک وفهم( طهیبدهد.)ح صیبزرگتر و کوچکتر را تشخ ایچند عدد گو ایدو  نیب -٣

  کاربرد( طهی. )حسدیرا بنو ییدو کسر داده شده که کسر ها نیب -۴

 (لیو تحل هیکند. )تجز نییرا بدون محاسبه تع ایعالمت عبارت گو -۵

 اهداف آموزشی

٢ 

 ٣ روش تدریس یحیپرسش و پاسخ، توض ،یمشارکت

 :دانش آموز

  .شناسد یرا م ایو گو حیو صح یعیمجموعه اعداد طب -1

  .کند دایچند کسر مخرج مشترک پ ایدو  نیتواند ب یم -٢

 را انجام دهد. ایاعداد گو میو ضرب و تقس قیتواند جمع و تفر یم -٣

 رفتار ورودی

۴ 

  .کند یرا مشخص م سینقطه شروع تدر ریز یابیارزش جینتا

 ؟ دیدان یچه م ایو گو حیو صح یعیدر مورد مجموعه اعداد طب -1

 د؟یابیحاصل عبارت مقابل را ب -٢

 

 ارزشیابی تشخیصی

۵ 

 ب(  فرایند آموزش: مراحل تدریس

 1 معارفه سالم و احوالپرسی حضور و غیاب

 ی. مدیآشنا شده ا ایو پس از آن اعداد گو حیو صح یعی)قسمت اول( تا کنون با مجموعه اعداد طب

 نیهر جفت از ا نیکه ب دی. جالب است بدانمیدار ایو به شمار عدد گو حیشمار عدد صح یکه ب دیدان

از  یتعداد توانیکه چگونه م میریبگ ادی میخواه یکه امروز م  میدار ایعدد گو شماریعدد، ب شماریب

 ایجاد انگیزه

٢ 
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  .کرد دایآنها را پ

 نیصفحه ماش یرو یکه گاه دیا دهید میعمل تقس یحساب برا نی)قسمت دوم( هنگام استفاده از ماش

 نیتفاوت ا میخواه یامروز م شود یصفحه پر از عدد م یتمام یشود و گاه یحساب چند رقم ظاهر م

 .میریبگ ادینام آن ها را  زیعددها و علتش و ن

جواب ها  حیتصح نیرا جواب بدهند. در ح 1۱صفحه  تیسوال فعال نیاول میخواه یاز دانش آموزان م

 زیمحور را ن یو رو یاضیو نماد ر یعالوه بر مرور دوباره مجموعه اعداد، نوشتن مجموعه به شکل کالم

 . و  از عالمت حیاستفاده صح قهیطر نیهمچن  م؛یکن یگوشزد م

داده شده فکر کنند و سپس نظرات  یجواب ها یسال دوم را خوانده و رو میخواه یحال از آنها م 

از  یو کم میده یرا به آنها ارائه م یلیتکم حاتیها، توض کنند. پس از اظهار نظر گروه انیخود را ب

 دیتاک دیبا لبتها پسندند یآموزان و روش بهار را م . عموما دانشمیکن یهر روش صحبت م بیو معا ایمزا

اند استفاده کرده و به کار در  گرفته ادیبهتر  یفهم هر دو روش باشد و دانش آموزان از هر روش یما رو

د وارد بحث مور نیا یریاز فراگ نانیجواب ها و اطم حیپاسخ بدهند پس از تصح ٢۶کالس صفحه 

 .شود یم یبعد

در مورد فکر کرده و  یرا خوانده و کم ٢۶صفحه  نییپا تیفعال 1سؤال  میخواه یاز دانش آموزان م 

 انیآن را ب بیو معا ایداده و مزا حیتوض یها از روش یکیدر گروه مشورت کنند.. هر گروه در مورد 

 یبمحور( روش مناس یکردن نقاط رو دایدهند که روش شاهد )پ یم صیها تشخ کنند همه گروه

دهند  اما  یم حیحساب را ترج نیهرچند عموماً استفاده از ماش زین یبعد یدو روش ها نیاز ب ستین

 استفاده کند. یو بتواند به درست دهیهر دو روش را کامال فهم دیبا

 یاگر دو عدد اعشار اًیو ثان ستیدر دسترس ن شهیحساب هم نیکه اول ماش میکن یم یادآوری) 

دو عدد  سهیمقا یبرا یادیز یبود که از تعداد ارقام اعشار میباشند، مجبور خواه کیبه هم نزد یلیخ

پاسخ دهند.  دومبه سوال  میخواه یهر دو روش را بلد باشند( حال از آنها م دیبا نی. بنابرامیاستفاده کن

که  ینتوانستند با توجه به تفاوت یند شد. وقتمتوجه تفاوت آنها خواه یپس از محاسبه هر کسر به خوب

اعداد که  یاعشار یداد که به عدد ها میخواه حیکنند، توض میعددها را به دو دسته تقس نندیب یم

تا چند رقم در آن  زیبعد از مم هک یاعشار یآن محدود است، مختوم  و به عدد ها یتعداد ارقام اعشار

را پاسخ  ٢٢که کار در کالس صفحه  میخواه یسپس از آنها م. مییگو یمتناوب م شود یها تکرار م

مختوم دارند که پس  یاعداد اعشار شینما ییدقت متوجه خواهند شد که فاقد کسرها یدهند و با کم

 ندارد. ۵و  ٢از ساده شدن مخرح آنها شمارنده اول به جز 

شروع تدریس و 

 ارائه درس

٣ 
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 : که دیگرفت ادیدرس  نیپس در ا

را نوشت.) دو روش نصف کردن فاصله ها و  ییدو عدد داده شده که از ها نیتوان ب یم چگونه-1

 (یمساو یاستفاده از کسر ها

را از کوچک به بزرگ مرتب کرد) به دو روش هم مخرج  ایاز اعداد گو یسر کی توانیچگونه م -٢

  هر کسر( یمساو یکردن عدد اعشار دایپ یحساب برا نیکردن و استفاده از ماش

 شینما ییشوند. کسر ها یم میمتناظر کسرها به دو دسته مختوم و متناوب تقس یاعداد اعشار-٣

 ندارد. ۵و  ٢به جز  یمختوم دارند که پس از ساده شدن، مخرج آنها شمارنده اول یاعداد اعشار

 

خالصه درس و 

 نتیجه گیری

۴ 

 ۵ تعیین تکالیف جواب دهند. ندهیجلسه آ یرا برا ٢٢صفحه  ناتیتمر میخواه یاز دانش آموزان م

 :دیابیرا ب ریو پاسخ دو سوال ز دیکن قیتحق

 . دیده حیمتناوب را توض یانواع اعداد اعشار -1

 متناوب خواهند داشت؟ یاعشار شینما یچه کسرها-٢

معرفی فعالیت 

 خالقانه

۰ 

 


