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 و سطح طهیح قادر خواهد بود: سیتدر انیدانش آموز پس از پا

  کند. فیل را توصالاستد . 1

 اعتبار آنها را زانیگرفته و م ادیمختلف استدالل را  ی.راه ها 3

 بسنجند.

 

 ل خود را درالاستد یت مختلف درستال.با استفاده از حل سوا. 2

 قرار دهد. شیمورد آزما

 

 یاضیبه حل مسائل ر نانیل درست و قابل اطمالبا استد .9

 کند . انیل را بالاستد کی یدقت و درست زانیبپردازد و بتواند م

 

 یفضا نییتع

 یآموزش

 دانش آموزان یچهار نفر های گروه –س درس الک

 IT یفناور یریو به کارگ یگروه تفعالی – پاسخ و پرسش – سیروش فعال تدر سیتدر یروش ها

کمک  لیوسا

 یآموزش

برگه  - دالیاس – انهرای –پروژکتور  تادی –بورد  تیتابلو وا -تخته پاك کن -کیماژ - ایگون -نهم  هیپا یکتاب درس

 سوال از دانش آموزان
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 و شروع ینحوه 

یساز نهیزم  

 ابغی و حضور – پرسی احوال و مسال –س با نام خدا الشروع ک

 فیتکال برسی – بتیعلت غ یبرس–
 زمان

یصیتشخ یابیارزش  دیدرس جد یریادگی یبرا رانیفراگ یآمادگ زانیم یابیارز  -1 

 دو خط عمود بر هم رسم کند. -3

 دهد. صیمثلث را تشخ یها هیع و راس ها و زاوالاض -2

 ع مثلث را رسم کند.الاز اض یکیعمود منصف  -9

 آب در درس یو سرما یگرم زانیم صیتشخ شیآزما جیتا -5

 کند. یآور ادیعلوم را 

سواالت 

 شفاهی
 دقیقه18

 جادیو ا یآماده ساز

زهیانگ  

دانش آموزان ) مثل: من  جینوع  استدالل را کیمثال از  کیبا 

 رانیپرسد (در فراگ یخونم معلم از من سوال م یدرس نم یوقت

 شیو با نما میکرده و سپس پرسش و پاسخ کن زهیانگ جادیا

 دقیقه5
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مورد نظر، موضوع درس را به  هیاول فصل و خواندن آ ریتصو

 تیدر مورد اهم واستدالل  : میکن یم یدانش آموزان معرف

به آن اشاره فرموده اند،  میدر قرآن کر زیاستدالل که خداوند ن

 .میصحبت کن

 یدانش آموزان )تجربه ها تیفعال (سیمعلم )مراحل تدر تیفعال 

 (یریادگی

 

 درس 22صفحه تیفعال دیاسال شیبا نما. 1

مورد نظر از  یشود و  پرسش ها یشروع م

شود. و با حل آنها  یدانش آموزان پرسده م

  ی جهیبه نت دنیتوسط دانش آموزان و رس

که در کتاب عنوان شده  تیفعال یی،نها

و با  ارائه مثال  فیاست استدالل را تو ص

 یمختلف از  دانش آموزان خواسته م یها

   .کنند انیرا ب یمشابه یشود مثال ها

 

دانش آموزان به سواالت معلم 

 دهند یپاسخ م

 دقیقه95

 شود کار در ی.از دانش آموزان خواسته م 3  

 ریز یرا به صورت گروه 22س صفحه کال

 یریگ جهیحل و نت ریدب ییو راهنما نظر

 حاتیگروه را ارائه دهند. سپس توض یاعضا

 شود. یم انیتوسط معلم ب کامل

 یکار یدانش آموزان در گرو ها

 یدرس یها فعالیت خود به انجام

 یم یجینتا پردازند و به یخود م

 رسند
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.در ادامه از دانش آموزان هر گروه  2  

 تیفعال یشود با حل گروه یم خواسته

،  25س صفحه الو کاردرک 29 یصفحه 

از سواالت را که به  یکیهر گروه پاسخ 

در آمده را به کل  شیبه نما دیصورت اسال

دهد و رفع ابهامات توسط  حیکالس توض

 .ردیپذ یصورت م ریدب

 گریخود را به د جیدانش آموزان نتا

 دهند. یگروه ها م
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درس و  یجمع بند

 یریگ جهینت

از دانش آموزان  م،یدیسوال که از درس امروز چه فهم نیبا مطرح کردن ا

 یکنند و همزمان با او اطالعات جمع بند یشود درس را جمع بند یخواسته م

 شود یگذاشته م شیتوسط معلم به نما انهیرا قیشده از طر

 دقیقه5

دانش آموزان  اریدر اخت یکتب ای یبه صورت شفاه یاز کتاب درس یسواالت ینیتکو یابیارزش

 .شود تا به آن ها پاسخ دهند یگذاشته م

 دقیقه2

س انجام الرا در خارج از ک ریز یها تیشود فعال یز دانش آموزان خواسته ما فیتکل نییتع

 دهند:

 یاز کتاب درس 25 یصفحه  نیحل تمر . 1

و در  یل ها را جمع آورالانواع استد نترنتیا ایبا مراجعه به کتاب خانه  . 3

 کنند. انیس بالک

 دقیقه1

 دقیقه1 با اثبات در هندسه ییدرس آشنا سیدرس استدالل و شروع تدر یپرسش شفاه هندیجلسه آموضوع 

 


