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 نفر57تعداد دانش آموزان :  قهیدق 57:  سیمدت تدر  :  رینام دب
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 زمان دشو شناآ أمبداز  ضعرو  خط شیب ممفهو با زموآ نش:  دا زشموآ کلی فهد

 :     شیزموآ جزیی يها فهد

 :  ندابتو باید( اول  متوسطه) نهم زموآ نشدا

 . کندرا درك  خط شیب ممفهو . 1

 . کند مقایسه هم با خط شیب  نظررا از  خطدو  . 2

 .هدد تشخیص نهاآ شیبرا از روي  خطدو  دننبو یا دنبو ازيمو. 5

 .کندرا درك  أمبداز  ضعر ممفهو. 4

 .زدبسا لهدمعا یک ،خط یک أمبداز  ضعرو  شیب شتندا با. 7

 آورد . بدسترا  أآنمبداز  ضعرو  شیب خط لهدمعا یک دنکر اردستاندا با ندابتو. 6

 .بنویسدرا  عرضها رمحو بر دعموو  طولها رمحو بر دعمو يها خط لهدمعا. 5

 

 :   شیزموآ ريفتار يها فهد

 : ندابتو یسرتد نپایادر  متوسطه نهم لسا  زموآ نشدا که ودمیر رنتظاا

 باشد . یعرض از مبدأ م bخط و  بیش aبتواند مشخص کند    y = ax + bیعنیخط  یاز معادله کل -1

 ( دانش – یشناخت طهی)ح

 ( فهم و درك – یشناخت طهیدهد . ) ح صیو عرض از مبدأ آن را تشخ بیخط ش کیاز روي معادله  -2

 (فهم و درك – یشناخت طهی.) ح سدیمعادله خط بنو کی و عرض از مبدأ بیبا داشتن ش -5

 (وفهم درك – یشناخت طهیو عرض ازمبدأ آنرا بدست آورد .) ح بیمعادله را استاندارد کرده سپس ش کی -4

 (فهم و درك – یشناخت طهیآنها بفهمد .)ح بیتفاوت دو خط را بر اساس ش -7

 –یشناخت طهیداد ه و آنها را رسم کند.) ح صیمعادالت خطوط عمود بر محورهاي طولها و عرضها را تشخ -6

 (وفهم درك

کنند و درکالس  هینرم افزار ته ای پیهاي مختلف را در قالب کل بیبا ش یبتوانند سطوح یبصورت گروه -5

معادله خط و کاربرد آن در  تیاهم نظر خود را در مورد -8 (مستقل اجراي– یشناخت طهیدهند .) ح هیارا
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 اري( ارزشگذ– یشناخت طهیخود بازگو کنند . ) ح رامونیپ یزندگ

ش 
رو

 و  اـه

ـایـسو
مآ ل

ـشزوــ
 ی

 :   یسرتد يشهارو

 ( يفکر رشبا،  کتشافی، ا توضیحی،  پاسخو  پرسش) میختهآ يشهارو 

 

 :   یسرتد يلگوهاا

 ريهمیا حطر) کتیرمشا يلگوهااز ا الذ،  باشد می هیوگر رکا سساا بر زانموآ نشدا يها فعالیت نچو

 . کنیم می دهستفاا(

 

 :   شیزموآ يها سانهو ر سایلو

 .    پوینت ورپاو  فیلم،  یکژما،  هوشمند تخته،  سیدر بکتا
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 نحوه شروع :

 ( آنقر با مهمگا حطر ) نیآقر يها حلو سساا بر همگانی رتبصو  مجید آنقراي از  یهآ ننداخو 

 سهرمد فترد به غایبین سامیا لساوار زانموآ نشدا بغیاو  رحضو. 

 زانموآ نشدا حیو رو جسمی ضعیتاز و گاهیا 

7 

 : گذشته جلسه تکالیف به سیدگیر

 رو دانش نیدر جلسه قبل فرصت نشد تا در کالس حل گردند از ا 111و 111صفحه  ناتیتمر کهییز آنجاا

 و ردیگ یقرار م یمورد بررس فیتکال نیآوردند . ا یو به کالس م کردندیآنها را در منزل حل م دیآموزان با

 یستنادر ای یاز نحوه درست هیو بق دینما یدر پاي تابلو م ناتیاز گروهها شروع به حل تمر یکیسپس 

 .  ابندی یم یجوابهاي خود آگاه

11 

 (:ورودي  رفتار سنجش ) تشخیصی شیابیارز

 یو رسم خطهاي مختلف شودیدر اصل مجددا درس جلسه گذشته تکرار م 111صفحه  ناتیدر خالل حل تمر

 افتنی،جهت اطالع  یابیارزش کیخود  نیگردد. ا یکه معادله آنها مشخص باشد روي محور مختصات رسم م

 باشد .  یم دیدانش آموزان براي ورود به درس جد تیوضع از

7 

 مطالب :  رئوس

 خط بیش .1

 عرض از مبدأ. 2

 

 :   هنگیزا دیجاو ا جدیددرس  معرفی

 یک تغییر که میبیند زموآ نشدا مختلف طخطو سمو ر اجئوجبر ارفزا منراز  دهستفاا بادر س  ايبتددر ا

 بیخط است ( باعث شده ش بیش ای x بیپارامتر همان ضر نیا شودیادامه متوجه مدر معادله ) که در مترراپا

7 
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براي شروع درس  زهیانگ جادیا نیخود بهتر 112در صفحه  1 تیکند در ادامه با انجام فعال رییتغ ها خط

کند در  یمحور رسم م کیدانش آموز طبق زمان مقرر خطوط خواسته شده را روي  یبود وقت خواهد دیجد

ها خواهد شد .  اش با محور طول هیزاو لیخواسته کتاب متوجه تفاوت خطوط از لحاظ تشک ادامه با توجه به

هستند .در ادامه از او  یهاي متفاوت هیاما داراي زاو گذرندیخطها از مبدأم نیهمه ا ندیب یم کهیدر حال

آنها موازي بود  یژگیکه و شودیتفاوت مم یبار متوجه خطوط نیپاسخ دهد و ا 2که به سؤال شودیخواسته م

خواهد برد  یي ساخته شده با محور طولها وجود دارد پ هیو زاو x بیضر نیکه ب به رابطه اي نجاین است .از ا

و به نقطه اي که خط محور عرضها را قطع کند « خط بیش »xبیبه ضر که کندیم انی.در ادامه معلم ب

 .گرددیم یدر س معرف بیترت نیا و به . ندیگویم« عرض از مبدأ»
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 :    تکوینی شیابیارز ودرس  ئهارا

 زانموآ نشاز دا یکی توسط نگزرد ر درکا خلدا مطالب قفو فعالیتدو  حلو  جدیددرس  معرفیاز  پس 

 لمثادر  أمبداز  ضعرو  شیب دامجدو  دهکر جلب بکتا لمثا بهرا  نهاآ توجه مه. در ادا دشو می هنداخو

 . ددگر می معرفی يیگرد

 حل یرا بصورت گروه 115کار در کالس صفحه  قهیدق 7شود که ظرف مدت  یاز دانش آموزان خواسته م 

 خط و عرض از مبدأرا از روي معادله خط براي دانش آموز به بیش ییکار در کالس شناسا نیکنند . انجام ا

  رساند. یم تیتثب

 فهد ددمیگر منجاا زانموآ نشدا دخو کترمشا باو  مگا به مگا رتبصو صفحه همین فعالیت مهدر ادا

نشان دادن این مطلب است که اگر ارتفاع ) یا همان عرض( ثابت بماند با افزایش طول ، شیب خط 1فعالیت

 . است مطرح گردیدهیابد که این مسأله را در قالب یک مثال ملموس براي دانش آموز  کاهش می

 بار طول را مقدار ثابت فرض کرده و ارتفاع در حال نی: ا یعنیبرعکس سؤال فوق مطرح شده ، 2 تیدر فعال

 زیخط ن بی، ش ابدی شیکه هر چه ارتفاع افزا دیخواهد رس جهینت نیدانش آموز به ا انیاست . در پا رییتغ

 .  شودیم ادیز

خط  بیآن روي ش ریطول و عرض و تأث نیتوجه دانش آموز را به ارتباط ب خواهدیم تیفعال نیا انیدر پا

 کند .  جلب

که اگر دو نقطه روي هر قسمت  شودی، متوجه م 5دانش آموز با حل سؤال  114در صفحه  تیدر ادامه فعال

اعده آن که دونقطه بسازد . نسبت ارتفاع مثلث به ق نیا هبایمثلث قائم الزاو کیو  ردیدلخواه در نظر بگ خط

 شود در مورد تمام نقاط موجود روي خط ثابت است .  یخط محسوب م بیش همان

درجه ساخت )البته  01اي بزرگتر از  هیکه اگر خط با محور طولها زاو ندیبیدانش آموز م 4 نیبا حل تمر

 باشد .  یخط منف بیکه ش شودیدرخالف جهت عقربه هاي ساعت ( منجر م

 که معادله آن داده یساده اي در رسم خط اریدانش آموز با روش بس 7قبل در حل سؤال با توجه به دو سؤال 

 گردد . یشده آشنا م

 که از قبل آماده ییگردد و با ارائه پاور ها یکه با مشارکت خود دانش آموزان حل م 117صفحه  تیر فعالد

 عمود بر ایکه عمود بر محور طولها  یشود . خطوط یاز خطوط آشنا م گريیدانش آموز با نحوه ي د دهیگرد

 در مورد شودیمحور عرضها هستند . در ادامه براي برقراري ارتباط با موضوع درس ، از دانش آموزان خواسته م

 گونه خطوط در کالس بحث کنند . نیا بیش

 نیي امطالب ، جا نیکه بهتر بود براي حفظ انسجام ب کندیم یمعادله خط را معرف یصورت کل 2در سؤال 

که نحوه ي استاندارد ( 4سؤال )( 116در صفحه  یعنی)که در ادامه آن  دیگرد یجابجا م 4سؤال با سؤال 

به هدف سؤال  ینظم منطق کیخط آموزش داده شده دانش آموز بتواندبا  بیش افتنیمعادله و  نیکردن 

 قهیدق 5را ظرف مدت  116 در ادامه دانش آموزان با نظارت سرگروههاي خود کادر کالس صفحه. ابدیدست 

تا هر گروه در صورت اشتباه حل کردن به  شودیداده م شیحل آن بصورت پاور نما انیدر پا و کنند یحل م
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 : ريیگ جهیجمع بندي و نت

 می ارقر دهستفاا ردمو هم سکال لخالدر  و دبو هیددگر دهماآ قبلاز  که وريپا نهمااز  دهستفاا با نپایادر 

 :   دشو میداده  نمایش یرز رتبصودرس  خالصه دگیر

 . گویند می خط شیب  aبه  =b ax y+که بصورت یدر معادله خط. 1

 .یابد می یشافزا نیز خط شیب،  دشو بیشتر aهر چه مقدار . 2

 . ندیگو یعرض از مبدأ م bدر معادله فوق به . 5

 کند . یها را در آن نقطه قطع م yعرض از مبدأ نقطه اي است که خط محور . 4

 .یندازمو هم با،  باشند ويمسا يها شیبداراي  که خطدو . 7

 .نوشت لهدمعا یک انمیتو أمبداز  ضعرو  شیب شتندا با. 6

 .باشد یعرضها م ایخطوط عمود بر محور طولها  نیهستند ا y=bو  x=a.در معادالت خاص که بصورت . 5

 و شیب انبتو تادر آورد  y = ax + b لهدمعا رتبصوآن را  باید ابتدا   ax + by=cیدر معادله بصورت کل. 8

 . دکر مشخص انرآ أمبداز  ضعر

 

5 

 (: ی) سنجش رفتار خروج یانیپا یابیارزش

 گنجانده شده : ریشد چند سؤال ز یارائه م سیپاوري که کالس در طول تدر انیدر پا

 بگذرد.  موازي باشد و از نقطه y = 2x + 7 که با خط دیسیرا بنو یمعادله خط. 1

 . دیرا حساب کن mبا هم موازي باشند مقدار  y = (m-4)x + 2و  y=-mx + 7اگر دو خط. 2

 عبور کند. عمود بوده و از نقطه 2x = 7که بر خط دیسیرا بنو یمعادله خط. 5

 باشد؟ یبرابر چند م بیبه ترت5x + y = 6- و عرض از مبدا خط بیش. 4

7 .m خط شیب تا باشد رقد چه y= (m-2)x + 5  باشد. 5برابر 

 بگذرد. هموازي و از نقط 5x – y = 2که : با خط دیسیرا بنو یمعادله خط. 6

 تکراري باشد .  دیکنند نبا یکه گروهها انتخاب م یتوجه : سؤاالت

حل کنند . سپس از  آنرا قهیدق 7 را به دلخواه انتخاب کرده و ظرف مدت یکیشود  یز گروهها خواسته ما

 ریز بی. و به گروهها به ترت کندیدانش آموز پاي تابلو آمده و سؤال مربوط به گرو ه خود را حل م کیهرگروه 

 شود : یداده م ازیمتا

 شود . یمحسوب م 7 کل گروه ازیسؤال را حل کند امت فیگروه ضع ریاگرز 
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 شود . یمحسوب م 4 کل گروه ازیگروه متوسط سؤال را حل کند امت ریاگرز 

 شود . یمحسوب م 5کل گروه ازیسرگروه سؤال را حل کند امت ایگروه قوي  ریاگرز 

را در  دخو وهگر همهو  ددگر تقویت هیوگر کترمشا وهگر هردر  ینستکهدادن ا زمتیاا هنحو یناز ا فهد

 . یابد شگستر يپذیر مسئولیت حس. و  نندابد سهیم  نستانشادو يگیردیا

 

 : سکالاز  رجخا يفعالیتهاو  تکلیف تعیین

 در منزل حل کنند ندهیکتاب را براي جلسه آ 115و  116صفحه  ناتیشود تمر یاز دانش آموزان خواسته م

 . اورندیبه کالس ب و

  معادله خط را به کی ندهیشود براي جلسه ي آ یاز هر گروه خواسته م یعمل تیفعال کیبعنوان 

 شیتا با نما اورندیرسم کرده و به کالس ب گريینرم افزار د ایدلخواه انتخاب کرده و آنرا در قالب پاور 

ي خطها و عرض از مبدأ ها بیمعادالت متفاوت ، به ش دنیآنها در کالس همه ي دانش آموزان با د

 ببرند . یگوناگون پ

 خود  رامونیپ ايیدر مورد کاربرد درس و ارتباط آن با دن میخواه یز دانش آموزان عالقه مند ما

دوستان  اریو در اخت اورندیکرده و به کالس ب هیو... ته پیکل ای لمیدر قالب مقاله ، عکس ، فی مطالب

 دهند .  خود قرار
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