این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط دو هزار
تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید www.asemankafinet.ir.

طرح درس حسابان
موضوع :همسایگی یک نقطه و قضایاي حد توابع

ماده درس :حسابان

مشخصات کلی

پایه :سوم ریاضی متوسطه

موضوع درس:

طرح درس شماره:

همسایگی یک نقطه و قضایاي حد تعداد

توابع

دانش

آموزان9 :

آموزشگاه :

نفر
مدت جلسه 03 :دقیقه تارخ اجرا:

صفحه 943-949 :
نام دبیر:
از دانش آموز انتظار می رود پس از پایان این درس:
مفهوم همسایگی هاي یک نقطه را بفهمد و باعالقمندي ضمن ارزیابی دقیق و به نقش آنها در حد تابع پی ببرد.
هدف کلی درس
قضایاي حد گیري را فرا بگیرد و با عالقه و دقت از آنها در مسائل و سواالت حد توابع استفاده کند.
از فراگیر انتظار می رود در فرآیند آموزش :
.9با تعریف همسایگی و همسایگی محذوف یک نقطه آشنا شود.
.2انواع همسایگی چپ و راست را بشناسد و به نقش آن در در حد توابع پی ببرد .
هدف هاي جزئی
.0با قضایاي حد آشنا شود .
.4بتواند از قضایاي حد جمع وضرب و تقسیم در محاسبه توابع حد استفاده کند .
(مرحله اي)
.5حد توابع خاص چند جمله اي ،رادیکالی مثلثاتی و نمایی را بشناسد .
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از فراگیر انتظار می رود قبل از آغاز درس جدید :سواالت ارزشیابی ورودي
.9ضمن آشنا بودن با مفهوم حد چپ
هدفهای
و راست
رفتاری
ورودی  ،روي نمودار آنها راپیدا کند.
.2دامنه تابع را پیدا کند.

سوال ارزشیابی تشخیصی

.9با توجه به نمودار وجود حد چپ و راست و وجود حد به منظور ارزیابی اطالعات فراگیر از درس جدید و تعیین نقطه
تابع را بررسی کنید؟
شروع تدریس پرسش باز پاسخ زیر مطرح میشود:
با توجه به شکل در همسایگی نقطه  9چه اعدادي هستند؟
.2دامنه تابع را پیدا کنید؟

(از سواالت آزمون آنالین شب گذشته)

هدفهاي

رفتاري پس از پایان آموزش وبا توجه به مطالب مطرح شده در کالس از دانش آموز انتظار می رود بتواند:
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حیطه  -سطح

خروجی

.9همسایگی یک نقطه را تعریف کند.
.2همسایگی محذوف یک نفطه را تعریف کند.
.0با حل تمرین در کالس به نقش تعیین دامنه در حد گیري پی ببرد.
.4شرط داشتن حد تابع (چپ ،راست) را در مساله مطرح شده تشخیص دهد.
.5قبل از محاسبه حد شرایط داشتن حد را در مثال داده شده بررسی کند.
.6در تمرینات بتواند حد چپ (راست) یک تابع را محاسبه کند.
.7با رسم نمودار یک تابع حد چپ(راست) تابع را تجزیه تحلیل کند.
.8با رسم نمودار هاي مختلف حالتهاي مختلف همسایگی را دسته بندي کند.
.9با مشاهده چگونگی حرکت یک متحرك در طبیعت و محیط خود آنرا مقایسه کند.
93قضایاي حد را بیان کند.
.99بتواند قضایاي حد را به طور شهودي و تجربی توضیح دهد.
.92بتواند در محاسبه از قضایاي حد توابع از قضایا استفاده کند.
.90براي رسیدن به نتیجه و پی بردن به مطالب درس جدید تالش کند.
.94با طرح سوال و اعلالم آمادگی براي جمع آوري اطالعات و یادگیري بیشتر از خود عالقه
نشان دهد.
.95به شخصیت دیگران ارج نهند و به صحبتهاي دیگران توجه کند.
.96در مورد کارهایی که به او محول شده احساس مسوولیت کرده و در فعالیتهاي (فردي-
گروهی) مسولیت بپذیرد.
.97با طرح سواالت با کنجکاوي فعالیتهاي محوله را انجام دهد.
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.9شناختی – دانش
.2شناختی – دانش
.0شناختی – درك وفهم
.4شناختی – درك وفهم
.5شناختی – درك وفهم
.6شناختی – کاربرد
.7شناختی – تجزیه
تحلیل
.8شناختی – ترکیب
.9شناختی – تجزیه
تحلیل
.93شناختی – دانش
.99شناختی – درك وفهم
.92شناختی – کاربرد
.90عاطفی – ارزشگذاري
.94عاطفی – پاسخ دادن
.95عاطفی – ارزشگذاري
و توجه
.96عاطفی – ارزشگذاري

.98هرگروه نظرات خود را به کالس ارائه دهد و بصورت منطقی از آن دفاع کند.

.97عاطفی – پاسخ دادن
.98عاطفی – کاربرد و
ارزشیابی
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پرسش و پاسخ  -سخنرانی -نمایشی -بحث گروهی – همیاري

روش تدریس

تخته وایت برد ومقوا – کتاب درسی – رایانه(دیتا پروژکتور -اسالید نمایشی -اینترنت – نرم افزار آموزشی –  -)cdفیلم

رسانه هاي آموزشی

قـبــل ار آغـــاز تـدریـس
فعالیت معلم
•
•
•
•
•
•

فعالیت دانش آموز
 نصب حدیث مربوطه روي تابلو
 ارائه تکالیف و تحقیق ها به سرگروه بازبینی تکالیف زیر
گروه ها
 قرار دادن برگه هاي بازبینی و تحقیق ها و تکالیف سرگروه ها

سالم و احوال پرسی و بخشی از شعر آغازین
نگاه و توجه به همه دانش آموزان هنگام ورود به کالس
دقت در وضع جسمی و روحی دانش آموزان وبررسی محیط کالس
تشویق و ترغیب ازکارهاي مثبت (نتایج مسابقات با رفتار مثبت)...
حضور و غیاب و بررسی علت غایبین احتمالی جلسه قبل
کنترل برگه هاي بازبینی تکالیف و بازدید تکلیف سرگروه ها و تحقیق
ها

(پیوست
)9

روي میزمعلم

ارزش فعالیت معلم

فعالیت دانش آموز

یابی
تشخ
و یصی
آماده

0
دقیقه

 توجه و پاسخ دادن به سالم و احوال پرسی
 پاسخ مناسب و پویا به سواالت معلم
 توجه و پاسخ دادن به سواالت معلم
 همکاري با سرگروه

روش

زمان

رسانه

زمان

تدریس
• اشاره به حدیث مرتبط (پیوست

 قرائت حدیث مربوطه
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 سخنرانی

تخته وایت

5

با بحث درس
• اجراي آزمون 9
(ورودي)
• اشاره به تحلیل آزمون

)2

روي تابلو
 شرکت در
بصورت انفرادي

آزمون

 پاسخگویی مناسب به
پرسشها

آنالین شب گذشته در سایت

• تشویق دانش آموزان
برتر

 توجه و دقت به مطالب

• ایجاد انگیزه و ترغیب
دانش آموزان با طرح پرسش
رابطه بین حدیث و موضوع
درس طرح  ،پرسشارزشیابی
تشخیصی و هدایت بحث

 رعایت نوبت و نزاکت
در فرایند بحث
 توجه واظهار نظر در
بحث ها

• متمرکز ساختن حواس
دانش آموزان
• بیان موضوع درس
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برد

 نمایش
 پرسش
پاسخ

و

رایانه
سایت

 بحث گروهی نرم افزار

دقیقه

فعالیت هــاي آموزشـی ارائه درس
فعالیت معلم

فعالیت دانش آموز
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روش تدریس

رسانه

زمان

.9هدایت دانش آموزان براي رسیدن به تعریف همسایگی یک نقطه  توجه کامل به معلم و گوش  نمایش

ارائه
دروس
جدید

.2بیان دقیق تعریف همسایگی یک نقطه و همسایگی محذوف
.0هدایت دانش آموزان براي رسیدن به شرط حد دوطرفه
.4تعریف همسایگی چپ و همسایگی راست
.5بیان مثال براي درك بهتر مفهوم و به بحث گذاشتن پاسخ ها
.6هدایت دانش آموزان براي رسیدن به شرط داشتن حد (چپ
راست ) و بررسی شرط قبل از محاسبه
.7اشاره به تمرین در کالس صفحه  942به عنوان مثال
.8تاکید به نقش تعیین دامنه در حدگیري توابع

دادن به مطالب

 پاسخ دادن به پرسشهاي  سخنرانی
معلم
و

 اظهار نظردر زمان مناسب
 یادداشت مطالب مطرح شده
در صورت لزوم
 همکاري پویا در فعالیتهاي
گروه

 پرسش و

.96اشاره به تمرینات کتاب صفحه 949و بیان قضیه حدتقسیم
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دقیقه

اسالید

رایانه

پاسخ  بحث
گروهی

.9اجراي آزمون ( 2پیوست  ( )0تکوینی  -گروهی)
.93نمایش فیلم
 مشارکت در آزمون
 همیاري
.99طرح پرسشهاي واگراي مربوطه در فیلم و هدایت بحث
 دقت به فیلم و پاسخ به
.92ایجادآمادگی براي بیان و پذیرش قضایاي حد با تکیه بر شهود و
سواالت
 نمایش
تجربه
 شرکت در بحث با اعضا و
.90بیان حد تابع ثابت وتابع همانی
سرگروه
.94ارائه مثال هاي خاص از توابع رادیکالی و مثلثاتی و نمایی
.95هدایت دانش آموز براي ورود به قضیه حد تقسیم وشرط آن
 توجه کامل و همکاري پویا
 نقد نظرات دیگر دانش
آموزان
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تخته وایت یرد

 یادداشت تمرینهاي محوله

01

فعالیت هــاي تکمیلی
عنوان

فعالیت دانش آموز

فعالیت معلم
بیان خالصه درس بصورت فشرده:

جمع
بندي

ارزشیابی
تراکمی

•

α+
بازه هاي (
همسایگی نقظه  aگویند
انواع همسایگی عبارتند از  :محذوف –چپ – راست
شرط داشتن حد این است که در یک همسایگی محذوف
نقطه تعریف شده باشد
همیشه باید قبل از محاسبه شرط را بررسی کنیم
قضایاي حد تابع:
حد حاصل جمع (ضرب) دو یا چند تابع برابر با مجموع
(ضرب) حدهاي آنها

•

در حد تقسیم دو یا چند تابع حد تابع مخرج صفر نشود

•
•
•
•
•

,

α−

)

اجراي آزمون( 0نرم افزار -کتبی) (پیوست
 )4ارائه بازخورد و تشویق مناسب

روش تدریس

 گوش دادن به صحبتهاي معلم و مرور مطالب در
ذهن خود
 پاسخ دادن به پرسشهاي معلم
 بیان مواضع خود در زمینه مطلب در صورت نیاز

شرکت در آزمون 0انفرادي
مشارکت فعال و رعایت نزاکت وادب
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همکاري و

رسانه

سخنرانی
نمایش
اسالید
پرسش و
پاسخ

نمایش
پرسش و نرم افزار
پاسخ
اسالید

زمان

5
دقیقه

تعیین
تکلیف

خاتمه

حل تمرینات مربوطه در کتاب درسی صفحات 949و
 944مسائل شماره فرد کتاب کمک آموزشی گاج
قرمز آزمون مجازي در تاریخ مقرر در سایت
آرزوي سالمتی و موفقیت و خداحافظی و صفحه پایانی

مطالعه کتاب و یادداشتهاي خود
توجه به اشکاالت خود در فهم درس
مراجعه به وبالگ و دیدن تمرینات محوله و تحقیق سخنرانی
ها پاسخ به مسائل کتاب و حل سواالت کتاب کمک نمایش
آموزشی
شرکت در آزمون مجازي در تاریخ مقرر
سخنرانی
توجه و واکنش مناسب
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اسالید
سایت

اسالید
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