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اخد منا به  

 یاضيدرس: ر منا تعداد دانش آموزان: دقیقه04مدت تدریس: 

گویا يهادعددرس:  عموضو تعداد گروه: تاریخ:  

0تعداد صفحات:  نهم پایه: تحصیلي مقطع مدرسه   

91-22شماره صفحات:    : هكنند تهیه 

انعنو توضیحات زمان  

شوند شناآ گویا يها دعد با زانموآ نشدا  كلي فهد   

دانش آموزان با نحوه ي نوشتن كسرهاي مساوي بین دو كسر آشنا شوند.) حیطه شناختي ( -9   

دانش آموزان بتوانند مجموعه ي عددهاي گویا روي محور نشان دهند. ) حیطه شناختي ( -2  

كسرها را به صورت اعشاري نمایش دهند.)حیطه دانش آموزان با استفاده از ماشین حساب  -3

 رواني حركتي(

 دانش آموزان تمرینات مشابه با كار در كالس را حل كنند )حیطه شناختي  -0

دانش آموزان برا ي شركت در فعالیت هاي كالس تمایل نشان مي دهند و داو طلب شوند  -5

  )حیطه عاطفي(

ريفتار افهدا  

سخنراني، پرسش و پاسخكار در گروهاي كوچك ،     روش تدریس 

دكتاب،تابلو، ماژیك ) یا گچ (، ماشین حساب، كامپیوتر جهت نشان دادن اسالی   وسایل 

دقیقه2  نشدا دنبو غایب رتصوودر  زانموآ نشدا بغیاو رحضو، پرسي الحووا مسال سكال ايبتددر ا 

 توو  كند مي نگهبانيرا  تو نشدا ایر،زستا لمارا  وزمرودرس ا شدند جویاآن را  لیلد زيموآ

هستي لمااز  بهتر نش: داكنیم مي وعشر علي مماازا یباز سخني با ننگهبا  

  شروع تدریس

دقیقه5  انعنو به ،شدند شناآ ادعدي ا ها مجموعه مختلف يها نمایش با بكتااول  فصلدر  كه نجایياز آ 

كرد ، پس از دانش آموزان  سوال اول استفاده 91فعالیت صفحه  از انمیتو ینزغاآ شیابيارز

.میخواهیم تا فعالیت را به صورت گروهي انجام دهند  

ام  25براي تصادفي بودن انتخاب دانش آموز مي توانیم از آن ها تاریخ امروز را بپرسیم مثال )

 كند( نمره سوال را حل دفتر 25شماره 

ینزغاآ شیابيارز    

یسرتد حلامر      
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دقیقه2 مي دهیم و از آن ها مي خواهیم به هر   مثال مختلف كسردو  زانموآ نشاز دا وهگر هر به 

روشي كه میتوانند چند كسرمساوي با آن ها را بنویسند و هر گروهي كه روش بهتري استفاده 

 كرد مورد تشویق قرار گیرند.

. ایجاد 9

 انگیزه

دقیقه24  24ها بخواهیم كاردر كالس صفحه تعریف عددهاي گویا را با ماژیك) گچ( رنگي بنویسیم و از آن  

 .توضیح دهند را حل كرده و روش خود

را انجام دهند از هر گروه بخواهیم روش خود را در  29فحه صسپس به صورت گروهي فعالیت 

به بزرگ توضیح دهند.)به عنوان مثال بعضي از آن ها از ماشین  مرتب كردن كسرها از كوچك

 .كردن استفاده كرده باشند( است از روش هم مخرجحساب استفاده كرده اند یا ممكن 

 با انواع اعداد اعشاري آشنا مي شوند.  29فعالیت صفحه  2در پایان با حل كردن سوال 

انواع اعداد اعشاري را با ذكر مثال پاي تابلو یادداشت كنیم. با نشان دادن اسالید هاي آموزشي 

 برسانیم. مربوطه تدریس را به پایان

 د اعشاري داریم: دو نوع عد

 عددهاي اعشاري متناهي یا مختوم. 9

 (مركب وبمتنا،  دهسا وبمتنا ) وبمتنا ريعشاا يهادعد. 2

 

 

معرفي وارائه . 2

  درس

دقیقه9 . جمع بندي3 .كنند شتددایا دخو بكتادر  سیدندآن ر به كهرا  هایي نتیجه تا هیماخو مي زانموآ نشاز دا   

دقیقه94 نفره( انجام  2یا3ت گروهي ) مي خواهیم آزمون ارزشیابي تكویني را به صورز دانش آموزان ا 

 .دهند

 شیابيارز. 0

(تكویني)پایاني  

 دادن تكلیف و. 5 را براي جلسه آینده در دفتر خود بنویسند.  22از دانش آموزان مي خواهیم تمرین صفحه ي  

پایان دادن به 

 درس
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 .مرتب كنیدكسرهاي زیر را از كوچك به بزرگ . 9 

 مشخصآن را  عضو كوچكترین    ي مجموعه يعضوها نوشتن با. 2

 .كنید

مختوم  كسر تا دشو بنتخاا  b براي ي مجموعه يعضوهااز  یك امكد. 3

 شود؟

 بنویسید. كسردو  بین كسر رچها. 0

سواالت . 6

پایاني ارزشیابي  

   

   
 


