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 نمونه طرح درس روزانه ) برای یک جلسه( درس.............
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 (1) یاضینام کتاب : ر یمثلثات یعنوان درس : نسبت ها 9:طرح درس شماره

  :  (نام دبير  )طرح  یمجر   اجرا : خیتار 29- 99صفحات: 

  دبيرستان :  دقيقه 99:سیتدر مدت نفر 23تعداد دانش آموزان :  یکالس : دهم تجرب

 

ف
هد

 

 با مفاهيم سينوس، کسينوس،تانژانت و کتانژانت. ییآشنا کلی های هدف

 میع و قاالاالض یضلع، قانون تشابه در مثلث متساو ه،یمثلث، زاو یاضیر میالبا مفاهيم و ع ییآشنا جزئی یهدف ها

مثلثها، تعریف تانژانت و کتانژانت در مثلث قایم الزویه با استفاده از  خاصيت تناوب در تشابه ه،یالزاو

و  09و  29 یایزوا یمثلثات ینسبت ها قانون تشابه، تعریف سينوس و کسينوس در مربع، محاسبه

53. 

ی
تار

 رف
ی

ها
ف 

هد
 

 پس از پایان درس از دانش آموز انتظار می رود:

 ( "فهميدن "یشناخت )را درک کند .  یمفهوم نسبت مثلثات

 (و تحليل هیتجز)را درک کند. هیالزاو میع و قاالضالا یمفهوم تشابه در مثلث متساو

 (یکاربرد)کند.  یمتشابه را بررس یکاربرد خاصيت تناوب در مثلث ها

 ( یبرهان )متشابه اثبات کند.  یمفهوم تانژانت و کتانژانت را با خاصيت تناوب مثلث ها

 ( یبرهان) اثبات کند.  هیالزاو میمثلث قا یبر رو مفهوم سينوس و کسينوس را

و  هیتجز)عالضالا یدر مثلث متساو 53و  09و  29تانژانت و کتانژانت  یمثلثات یمحاسبه نسبت ها

 (تحليل

 (و تحليل هیتجز)در مربع.  53و  09و  29سينوس و کسينوس  یمثلثات یمحاسبه نسبت ها

سينوس و کسينوس و تانژانت  یمثلثات یمحاسبه نسبت هاس الکار در ک یشرکت در فعاليت گروه

 ( یو حرکت یروان ،یعاطف)س .التخته ک یبر رو 09و  53 و 29 یایو کتانژانت زوا
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 تعيين فضای آموزشی

 video از قبيل کامپيوتر و CD شیزم جهت نماال یس درس مجهز به سخت افزارهاالک

projector آموزان  که دانش یگونه ا دو نفره است به یصورت گروهها س بهالباشد. چينش ک

س را داشته الو تخته ک یشینما یدهایالمعلم، اس گر،یمشاهده همد ییتوانا ،یوه بر کار گروهالع

 باشند.

الگوی مورد استفاده 

 در تدریس

 ،یاز جمله پرسش و پاسخ، مشارکت، نمونه و مثال، سخنران سیفعال تدر یها از شيوه یمجموعه ا

 .ییو ساخت گرا شینما

 نوع ارتباط در تدریس
 ،یاز جمله پرسش و پاسخ، مشارکت، نمونه و مثال، سخنران سیفعال تدر یاز شيوهها یجموعه ا

 .ییو ساخت گرا شینما

 پيش نياز درسی

دانش آموزان متوسطه دور اول و دور دوم  یتمام یدرس برا نیجلسه آموزش است، ا نينهم

داشته  ییدر مثلثها و انواع مثلثها آشنا ایبا انواع قوانين زوا یحد شود. دانش آموز تا سیتدر توانديم

 باشد.

 وسایل کمک آموزشی
CD پرژکتور، ليست  دئویو انه،یدستگاه را ،یدهم تجرب 1 یاضیکتاب ر ک،یبرد، ماژ تیوا ،یآموزش

 حضور و غياب

نحوه شروع و زمينه 

 سازی )مقدمه(

 (بخش مثلثات  )فصل دوم  یحضور و غياب توسط خود معلم، معرف ،یم و احوال پرسالس

نسبت های مثلثاتی، دایره مثلثاتی، روابط بين نسبت  )درس  و توضيح مختصر درباره سه

 نیمشخص نمودن درس ا ، خط کشيدن زیر کلمه نسبت مثلثاتی برای( های مثلثاتی 

 هیالزو میع و مثلث قاالضالا یضلع، تشابه، مثلث متساو ه،یجلسه، سپس کلمات مثلث، زاو

 .کنميم سیمفاهيم درس امروز را تدر نیو به دانش آموزان تفهيم ميکنم با ا سمینو یم را

 

ارزشيابی تشخيصی و 

 آماده سازی

 پرسم: یرا از فراگيران م یتالسوا

 د؟یتا به حال کلمه مثلثات را شنيده ا ایآ -1

 د؟یع را شنيده االضالا یو متساو هیالزاو میقا یمثلث ها تا به حال کلمه تشابه در ایآ -9

 د؟یدار ییآشنا یمثلثات یبا نسبتها ایآ -2

 مثلث نشان دهيد؟ کیرا در  09و  53و  29 یایتوانيد زوا یم ایآ- -5
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 معرفی درس

ع، مثلث الضالا یضلع، تشابه، خاصيت تناوب در تشابه، مثلث متساو ه،یکلمات مثلث، زاو

 ديرا با استفاده از اسال tan ،cot ،sin ،cos، ،09و  53، 29 یایساقين، زواالا یمتساو

 . دهميم شیصفحه، نما کی یبر رو یشینما
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 ارائه درس جدید

با کمک دانش آموزان  یمثال کاربرد کیمفهوم مثلثات را با  ) معلم و دانش آموز  (

حال کلمات و  (معلم )  ----،مشارکت و نمونه و مثال (  فیتعر ی.) الگودهميتوضيح م

تشابه را با رسم شکل و  ضلع، تشابه، خاصيت تناوب در ه،یمربوط به مثلث، زاو میالع

معلم و )   ----(  یشناخت ی. ) الگوکنميآن به دانش آموز تفهيم م نتیپاورپو لیفا شینما

صفحه  9و  1 ساله صورت داوطلب صدا زده کار در کاول را ب یآموز دانش( دانش آموز 

و خاصيت تناوب در  کنيميتخته تکميل م یشکل بر رو و با رسم گریرا با کمک همد 29

معلم و ) ----- (و مثال  مشارکت و نمونه ی) الگوکنميم سیصورت تدر نیتشابه را به ا

کتاب را با  29صفحه  9و فعاليت  کیتفهيم مفهوم تانژانت فعاليت  یبرا( دانش آموز

آموز دوم به صورت داوطلب صدا  سپس دانش کنميم سیاز خاصيت تناوب تدر استفاده

 هیالزاو میمثلث قا تانژانت و کتانژانت در فیو تعر زنميم

---- (مشارکت و برهان  یالگو .)کنيمياثبات م A هیزاو یرا با استفاده از قوانين تشابه برا

 (معلم و دانش آموز  ) -

تخته با کمک هم  یکتاب را بر رو 21صفحه  1و فعاليت  زنميدانش آموز سوم را صدا م

ع با الضالا یمثلث متساو (معلم  ) ----- (و نمونه و مثال  مشارکت یالگو ).کنيميحل م

رسم و با تشکيل دو مثلث را  هیزاو کی. نيمساز کنميتخته رسم م یبر رو 9اندازه ضلع 

 آموزان با توجه به را به دانش 09و  29 هیزاو cotو  tan یمثلثات یها نسبت هیالزاو میقا

 -----(یادآوریو  فیتعر یالگو). آورميتانژانت و کتانژانت را بدست م یبرا یقبل فیتعر

 (معلم و دانش آموز )

درجه  53 هیبا دو زاو هیالزاو میمثلث قا کیو با کمک  زنميآموز چهارم را صدا م دانش

--(مشارکت و نمونه و مثال یالگو ). کنيميمحاسبه م 53 هیزاو یرا برا cotو  tanنسبت 

دو مثلث  جادیکشيدن قطر و ا و با کنميرسم م کیع المربع با اض کیحال  (معلم  ) ---

 درجه محاسبه 53 هیزاو یرا برا cosو  sin یمثلثات ینسبتها 53 هیو زاو هیالزاو میقا

 یشینما یدهايبا استفاده از چند شکل در اسال (معلم) -----( یشناخت یالگو ). کنميم

 ----- ( شینما یالگو ).دهميرا به دانشآموزان نشان م یمثلثات ینسبتها نیاز ا یتعداد

 هیزاو یرا برا cosو  sin یمثلثات ینسبتها خواهميآموزان م از دانش (معلم و دانش آموز )

آموزان تاکيد  به دانش( معلم) ----- (و تکرار  نیتمر یالگو)محاسبه کنند.  09و  29

وجود دارد که در جلسات  یمثلثات یها محاسبه نسبت ینيز برا یگریکه روش د کنميم

از دانش آموزان ( معلم ) ----- (یو به خاطر سپار یروش تاکيد ).میپردازيم بعد به آن

ساخت  یالگو )تکميل کنند. گریجلسه د یرا برا 29 صفحه سالجدول کار در ک خواهميم
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و  29و  cosو  sinو  cotو  tanتشابه مثلثها،  ،یمثلثات یمجدداً کلمات مثلثات، نسبتها

 .کنميدانشآموزان دوره م یو برا کنميم یادآوریرا  09و  53

 

 

 : دهنديپاسخ م یرا به صورت کتب ریت زالنفره سوا 9 یدانش آموزان به صورت گروهها

 .سيدیرا بنو هیالزاو میع و قاالضالا یقانون تشابه در مثلث متساو -1

 .سيدیبا رسم شکل بنو هیالزاو میمثلث قا کیرا در  cosو  sinو  cotو  tanفرمول  -9

 .دیساقين بدست آوراال یمتساو هیالزاو میمثلث قا کیرا با  tan 53مقدار  -2

 

 تعيين تکليف

 کنم : یدانش آموزان مشخص م یبرا گریجلسه د یرا برا ریتکاليف ز

 جلسه بعد یبرا 23تا  22صفحات  ینهایس و تمرالحل فعاليتها، کار در ک -1

به  " 09و  53و  29 یایزوا یمثلثات یع مثلث در اندازه نسبتهاالنداشتن اضتاثير "ارائه تحقيق  -9

جلسه بعد، پس از حضور وغياب  یس توسط سه گروه در ابتداالتخته ک یبر رو و ثبت یصورت کتب

 .آن توسط معلم دياسال شینما و سپس یمعلم و قبل از پرسش شفاه

 نیا خواهميو از آنها م پرسميرا م 29جدول صفحه  یآموزان به صورت شفاه از همه دانش -2

 .خاطر داشته باشند را هميشه به ریمقاد

و  sin یآموزان در مورد محاسبه مساحت مثلث با استفاده از نسبت مثلثات دادن به دانش یآگاه -5

 یو معرف 99/90/90 جلسه بعد به سه شنبه یآن توسط دانش آموزان برا یپيشخوان در خواست

 15/90/90شنبه کیجلسه بعد  9یبرا (یمثلثات رهیدا)درس دوم : 

 
 

  

 


