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 صفحه اول -طرح درس رياضي يك هنرستان

 69-69سال تحصيلي نام دبير/هنرآموز: كالس: دهم رياضي يك:نام درس

صفحات و عنوانهاي  فصل تاريخ/ جلسه هفته ماه

 درس

هدفهاي  هدفهاي كلي درس

 كلي درس

 يکشنبه هفته اول مهر

4/7/69 

 8-31صفحه اول

نسبت هاي مستقيم 

 هم جنس

شناخت نسبت هاي 

 مستقيم و

 كاربرد آن

 -ماژيك 

 -وايت برد 

 كتـــاب

 کشنبهي هفته دوم

33/7/69 

 34-02صفحه اول

نسبت هاي مستقيم 

 نرخ -نا همجنس

 1تا سر فعاليت

شناخت نرخ ،كاربردآن 

 و

 مقايسه نرخ

 کشنبهي هفته سوم

09/7/69 

 03-07صفحه اول

رابطه جمعي و ضربي 

 و نسبت هاي

 معکوس

شناخت رابطه جمعي 

 و ضربي

و مفهوم تناسب 

 معکوس

هفته 

 چهارم

 کشنبهي

0/8/69 

 08-12صفحه  اول

ادامه نسبت هاي 

 معکوس و حل مسأله

تمرين و شناخت بهتر 

 انواع

 تناسب با حل مسأله

 کشنبهي هفته اول آبان

6/8/69 

 10-17صفحه دوم

 محاسبه ذهني درصد

توانايي محاسبه درصد 

 يك

 مقدار به صورت ذهني

 کشنبهي دومهفته 

39/8/69 

 11-14صفحه دوم

درصدهاي بيشتر از 

 3و كمتر از  322

توانايي تحليل و 

 محاسبه

درصدهاي كمتر از يك 

 و

 بيشتر از صد
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 کشنبهي هفته سوم

01/8/69 

 48-44صفحه دوم

درصد تغيير و حل 

 مسأله

توانايي محاسبه درصد 

 تغيير

 يك كميت

هفته 

 چهارم

 کشنبهي

12/8/69 

 92-97صفحه سوم

واحد اندازه گيري 

 طول -انگليسي 

شناخت واحد هاي 

تبديل آن ها  طول و

 به همديگر

 

هفته  

 پنجم

 کشنبهي

12/8/69 

 تعطيل رسمي ---اربعين حسيني

 

نقشه  -0و 3كالس: دهم حسابداري رياضي يك:نام درس

 تصويرسازي -كشي صنعتي

 

سال  نام دبير/هنرآموز: طوبي مرآتي

-69تحصيلي

69 

صفحات و عنوانهاي  فصل تاريخ/جلسه هفته ماه

 درس

فعاليتهاي  هدفهاي كلي درس

مواد  ديگر و

 الزم

 هفته اول آذر

 

 کشنبهي

7/6/69 

 98-94صفحه سوم

ادامه كار در كالس 

 واحد طول و واحد

اندازه گيري 

 جرم -انگليسي

 هاي واحد شناخت

  ها آن تبديل و جرم

 همديگر به

-  يكژما

  برد وايت

 ابـــكت

 کشنبهي هفته دوم

34/6/69 

 99-70صفحه چهارم

مفهوم معادله درجه 

 دوم و معادالت

 خطي و غير خطي

 درجه معادله شناخت

 دوم

 کشنبهي هفته سوم

03/6/69 

 70 – 70صفحه چهارم

ادامه معادالت غير 

 معادله حل توانايي

 بصورت دوم درجه
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 خطي و حل به روش

 هندسي

 هندسي

هفته 

 چهارم

 کشنبهي

08/6/69 

 82-89صفحه چهارم

ادامه حل هندسي 

 معادالت درجه دوم و

 روش جبري

 معادله حل توانايي

 روش توسط دوم درجه

 جبري

 کشنبهي هفته اول دي

9/32/69 

 87-88صفحه چهارم

حل مسأله هاي 

 معادله درجه دوم

 در مهارت تمرين

 مسأله حل و شناخت

 دوم درجه معادله هاي

 

 کشنبهي هفته دوم

30/32/69 

 تعطيلي نبود درصورت متحانات دي ماها 

 امتحانات جهت ساعتي

 سه اين در ماه دي

 براي فرصتي هفته

 ماندگي عقب جبران

 حل يا احتمالي هاي

 بيشتر هاي مسأله

 آورد مي بوجود

 کشنبهي هفته سوم

36/32/69 

 متحانات دي ماها 

هفته 

 چهارم

 کشنبهي

09/32/69 

 ماه متحانات ديا 

 

نقشه  -0و 3كالس: دهم حسابداري نام درس:رياضي يك

 تصويرسازي -كشي صنعتي

سال  نام دبير/هنرآموز: طوبي مرآتي

-69يليتحص

69 

فعاليتهاي  هدفهاي كلي درس صفحات و عنوانهاي درس تاريخ/جلسه هفته ماه

 ديگر و

 مواد الزم

 کشنبهي هفته اول بهمن

1/33/69 

 62-67 صفحه پنجم

 به رساني توان مفهوم

 به رساني توان توانايي

 گويا اعداد توان

-  يكژما

  برد وايت
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 ابـــكت گويا عددهاي توان

 کشنبهي هفته دوم

32/33/69 

 328-324صفحه پنجم

 عددهاي گيري ريشه

 حقيقي

 هاي ريشه شناخت

 هاي ريشه و سوم، دوم

 و عدد يك ديگر

 آن محاسبه

 کشنبهي هفته سوم

37/33/69 

 329-332صفحه پنجم

 گيري ريشه ادامه

 حقيقي عددهاي

 گيري ريشه توانايي

 از استفاده اعداد

 براي حساب ماشين

 گيري ريشه

هفته 

 چهارم

 کشنبهي

04/33/69 

 333-334صفحه پنجم

 هاي مسأله حل

 توان و گيري ريشه

 رساني

  حل مسأله

 کشنبهي هفته اول اسند

3/30/69 

 339-301صفحه ششم

 يك تانژانت-  تشابه

 زاويه

 شباهت درك توانايي

 شناخت و شکل دو

 زاويه يك تانژانت

 کشنبهي هفته دوم

8/30/69 

 304-306صفحه ششم

 يك تانژانت ادامه

 زاويه

 زاويه تانژانت شناخت

-  گوناگون هاي

 ماشين از استفاده

 محاسبه جهت حساب

-زاويه يك تانژانت

 توسط نانژانت  كاربرد

 كتاب مسأله حل

 کشنبهي هفته سوم

39/30/69 

 312-319صفحه ششم

 زاويه يك سينوس

شناخت سينوس زاويه 

 مسأله و حل

هفته  

 چهارم

 يکشنبه

00/30/69 

 319-340صفحه  ششم

 زاويه يك كسينوس

 يك كسينوس شناخت

مسأله حل و زاويه   
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نقشه  -0و 3كالس: دهم حسابداري نام درس:رياضي يك

 تصويرسازي -كشي صنعتي

سال  دبير/هنرآموز: طوبي مرآتينام 

-69يليتحص

69 

فعاليتهاي  هدفهاي كلي درس صفحات و عنوانهاي درس تاريخ/جلسه هفته ماه

 ديگر و

 مواد الزم

 کشنبهي هفته اول فروردين

02/3/69 

 344-392صفحه هفتم

 مفهوم تابع

 دو بين رابطه  شناخت

 تابع مفهوم و كميت

 

- كتاب

  يكژما

 نرم- تخته

 جئو افزار

 رايانه- جبرا

 کشنبهي هفته دوم

07/3/69 

 393-399صفحه  هفتم

 و تابع مفهوم ادامه

 مسأله حل

 و قانون شناخت

 درك و تابع ضابطه

 تابع دامنه

 کشنبهي هفته سوم

1/0/69 

 

 397-309صفحه  هفتم

 گذاري نماد- ها بازه

 تابع

 رو بازه نمايش توانايي

 گذاري نماد و محور ي

 تابع

هفته 

 چهارم

 کشنبهي

32/0/69 

 

 399-370صفحه هفتم

 تابع هاي نمايش

 و جدول بصورت

 نمودار

 نمودار رسم توانايي

 تابع يك

 کشنبهي هفته اول ارديبهشت

37/0/69 

 370-376صفحه هفتم

 جمله چند هاي تابع

 درجه هاي تابع- اي

 دوم

 چند هاي تابع شناخت

 مشاهده و اي جمله

 در توابع برخي نمودار

 جبرا جئو افزار نرم

توانايي حل معادله  382-380صفحه هفتم کشنبهي هفته دوم
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 هاي تابع ادامه 04/0/69

 حل و اي چندجمله

 مسأله

 درجه

 توسط نمودار

 کشنبهي هفته سوم

13/0/69 

 تشکيل صورت در- اشکال رفع و كتاب مرور ها فصل كليه

 كالس
 

 


