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 به نام خدا

قهیدق05مدت جلسه:  یاضیعنوان درس: ر موضوع درس: معادله خط 

: نهم متوسطه اولیلیمقطع تحص  منطقه :    کننده:  هیته 

براساس برنامه درس  یآموزش یطراح    :سیتدر خیتار

یمل  

دانش آموزان با معادله خط یی:آشنا یهدف کل  

 :یئزاهداف ج

ها واهداف طهیح :درس نیا انیانتظارات از دانش آموزان در پا عرصه ها  

 خدا خود دیگران طبیعت

 مثل مسافت وزمان.  تیدوکم نیب یرابطه خط افتنی -  *  

طول وعرض  نیرابطه ب افتنی قیمعادله خط از طر افتنی -

 آن خط. ینقاط رو

 تعقل

 یعیطب یها دهیپد نیارتباط منظم موجود در ب دنیبا د - *   *

به علم وقدرت  یپ شودیکه موجب حفظ تعادل جهان م

 برندیم یوعظمت خالق هست

 
مانیا  

 دهند.  صیمعادله را بشناسند وتفاوت آن رابا اتحاد تشخ -  *  

 نمودار آن را رسم کنند.  یهر معادله خط یبتوانند برا -

 . سندی،معادله بنو یهر نمودار خط یبرا -

 معادله خط مبدا گذر را بشناسند.  -

مختصات را  یمختصات محل برخورد هرخط با محورها -

 . ابندیب

مختصات آن داده شده  هدهند هر نقطه ک صیبتوانند تشخ -

 نه ایداده شده قرار دارد  زیکه معادله آن ن یخط ی،رو

 
 علم

 . رندیبه کار گ گرعلومیود یاضیمعادله خط رادر مسائل ر -  * * 

معادله  افتنیاز روش  یدر برخورد با مسائل روز مره زندگ -

 مسائل(. نیب یخط استفاده کنند.)ارتباط خط

 
لعم  
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همواره متعادل ومتوازن رفتار  یدر برخورد با مسائل زندگ -  * * 

را به دقت  عیوقا نیخود ارتباط ب یدر قضاوتها -کنند . 

 ارتباط را کنار گذارند. یمورد توجه قرار دهند ومسائل ب

 اخالق

 عتیازخطوط مختلف در طب یریوتصاو میبریبه کار م رامونیپ طیومح یاز کار برد خط در زندگ ییمثالها -

 زهیدرس آشنا شوند وبا انگ نیا یتا با کاربردها میده یوهنروصنعت و... به دانش آموزان نشان م یومعمار

 بپردازند. یریادگیبه  یشتریوعالقه ب

فرصتها  ینیب شیپ

یریادگیمتنوع  ی  

سیروش تدر گروه کار–پرسش وپاسخ   

 یامکانات ورسانه ها یماژ-تخته-دیاسال– یکتاب درس زمان به دقیقه

یآموزش  

 درس وهمزمان پرسش از دانش آموزان مثال:  نهیردرزمیتصاو شینما 0

 )سرسره،پله و....(. رامونیپ طیومح یکار برد خط در زندگ -

 یمسافت ط نیب یپرسش : چه ارتباط نیکتاب(وطرح ا تیدوچرخه سوار)فعال ریتصو -

 شده وزمان وجود دارد؟ 

شمع وزمان  یبلند نیب یپرسش :چه ارتباط نیدر حال سوختن و وطرح ا رشمعیتصو -

 سوختن وجود دارد؟

 

یآماده ساز  

 نیآغاز یابیارزش را انجام دهند93صفحه  تیفعال میخواه یاز دانش آموزان م 0

یصیاتشخی  

 یاددهی) ندیفرا معلم ودانش آموز یتهایفعال 

سپس به  انجام دهند. یرا به صورت گروه تهایفعال خواهدیمعلم ازدانش آموزان م - 95 :(یریادگی

 لیالزم وپرسش وپاسخ مفهوم درس را تکم یهاییبا ارائه راهنما آنها پرداخته و یبررس

دانش آموزان را برطرف  یکند.اوبا نظارت در حل کار در کالسها اشکاالت احتمال یم

 یگروه تیتابلوازگروهها استفاده کرده ونمره فعال یوحل کار در کالسها ر  یوبرا کندیم

 .کندیآنها ثبت م یبرا

 ازدانش آموزان و میکنیانتخاب م یشده چند سوال به طور تصادف سیتدر یاز قسمتها 8

 آن ها را حل کنند. میخواهیم

 :یانیپا یابیارزش
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درصورت )را حل کنند. 505و500درس صفحات  انیپا ناتیتمر میخواهیازدانش آموزان م 2

دانش آموران توسط معلم ارائه  ییجهت راهنما ناتیمرت یدرمورد برخ یکل حیتوض ازین

 (.شودیم

 فیتکل نییتع

خارج از  یتهایوفعال

 کالس

 

 

 


