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 به نام خدا

  نهم یاضیر مجازی روزانه درسطرح 

   :دبیر

  نفر ۸۲ آموزان دانش تعداد
قهیدق 5۰مدت زمان الزم :  

) فصل دوم یقیحق یموضوع درس :عددها

 درس دوم(

 :اهداف یالف بخش نظر

یاهداف آموزش یقیحق یگنگ و عدد ها یبا عدد ها ریفراگ ییآشنا یهدف کل   1 

 :بتواند دیدرس با نیا انیدانش آموز در پا

 دهد. )دانش( صیاعداد داده شده، تشخ نیاعداد گنگ و اصم را از ب-1 

 .) درک وفهم(سدیاعداد گنگ بنو ا،یدو عدد گو نیب -۸

  )درک و فهم( سدیدو طرف هر عدد گنگ را بنو یمتوال حیاعداد صح-٣ 

  کند) درک وفهم( دایمحور پ یرو یکالیاعداد گنگ راد شینقطه نما- ۴

  محور نشان دهد) درک و فهم( یرا رو یقیمجموعه اعداد حق ریهر ز- 5

 (لیو تحل هیکند. )تجز نییعالمت عبارت گنگ را بدون محاسبه تع  -۶

 

۸ 

 رایانه از استفاده صورت در میکروفن.  رایانه یا گوشی.  اینترنت.  آموزشی فیلم.  کتاب -نرم افزار شاد  

 وایت برد – تدریس فیلم و عکس.
 رسانه های آموزشی

 

 . مطالب توضیح و پاسخ و پرسش شیوه از تلفیقی - یحی، توض  یمشارکت

 . عکس و فیلم نمایش و اینترنت سیستم از استفاده 

 . جدید اطالعات سرچ جهت وب فضای از استفاده 

سیروش تدر  

٣ 

  دانش آموز

 .شناسد یکه جذر کامل ندارند را م ییو عددها ایمجموعه اعداد گو-1

 . محور مشخص کند یرارو یکالیاز اعداد گنگ راد یبرخ شینقطه نما تواند یم -۸

 کند. نییکامل دو طرف هر عدد گنگ را تع یا مجموعه تواند یم-٣

یرفتار ورود  

۴ 

 :کند یرا مشخص م سینقطه شروع تدر ریز یابیارزش جینتا

 دیابیرا ب ۸جذر عدد  -1

 .دیکن دایمحور پ یرا رو۸√ شینقطه نما -۸

 قرار دارد؟ یمتوال حیکدام دو عدد صح نیب٣1√عدد  -٣

یصیتشخ یابیارزش  
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سیآموزش: مراحل تدر ندیب(  فرا  

 1 معارفه در شبکه شاد ابیحضور و غ یسالم و احوالپرس

عدد  یاعشار یرقم ها دینیب ی. آنچه مدیبا دقت نگاه کن 1۲در صفحه  ۸فصل  یموضوع ریبه تصو

توان  یم ایرسند. آ یجا به تناوب هم  نم چیندارند و ه یانیها پا رقم نیا دینیبیهستند همانطور که م

 نیا بهمحسوب کرد؟ در درس امروز  ایکرد و آن را جزو اعداد گو دایپ یکسر ،یعدد نیمعادل چن

 داد. میپرسش پاسخ خواه

 

زهیانگ جادیا  

۸ 

از دانش برای یادگیری بهتر فیلم تدریس را از قبل برای دانش آموزان در شبکه شاد می گذاریم . 

و در شبکه شاد برای معلم به صورت عکس را جواب بدهند.  ۸٣صفحه  تیفعال میخواه یآموزان م

 یکامل حیشده، پاسخ و توض دهیپرس ٣که در سوال  یا جواب ها، به نکته حیتصح نیدر حبفرستند .

مختلف باشند. پس از استفاده از  یحساب ها نیماش شیداد تا دانش آموزان متوجه تفاوت نما میخواه

نداشته و به  یانیپا ۸که جزء  دیخواهند رس جهینت نیا همختلف، دانش آموزان ب یحساب ها نیماش

از اعداد گنگ مانند عدد  یگرید یکرده و نمونه ها ی. سپس اعداد گنگ را معرفرسد یتناوب هم نم

πمیکن یاشاره م زینکته ن نی. به امیزن یمثال م زیرا ن1۰1۰۰1۰۰۰1۰۰۰۰1/۰...چون یو اعداد اعشار 

 یاست. سپس با مرور همه مجموعه اعداد گنگ ستند،یکه مربع کامل ن ییجذر عددها یکه به طور کل

 .داد میاعداد گنگ را بهتر نشان خواه اهگیاند و نشان دادن آنها با نمودار ون ،جا که تاکنون خوانده

 

 

و پاسخ آن را عکس  را حل کنند. ۸۴که کار در کالس صفحه  میخواه یسپس از دانش آموزان م 

 بگیرند و در شبکه شاد بفرستند .

و  سیشروع تدر

 ارائه درس

٣ 
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 نیو همچن ثاغورسیف یکه پارسال در رابطه  یبا توجه به مطالب میخواه یحال از دانش آموزان م

 شینقطه نما افتنی یرا حل کنند. برا ۸۴صفحه  تیاند، فعال محور آموخته یرو یکالیاعداد راد شینما

 ئممثلث قا میبتوان نکهیاست؛ اول ا یمحور اعداد،دانستن چند نکته الزام یرو 5√ ۸ چون یاعداد

 یدو نقطه شروع برا.  ۸و  1مثلث با اضالع قائم  یعنیباشد. 5√که اندازه وتر آن  دیرسم کن هیالزاو

 -۸،است پس از نقطه -۸ یعنی ایعبارت گو حیمحور است که مقدار ثابت و صح یمثلث رو نیا رسم

 عالمتمورد  نیمثلث است که در ا نی.نکته سوم جهت رسم ا میکن یشروع به رسم مثلث مورد نظر م

شروع کرده و در جهت مثبت محور، مثلث  - ۸مثبت. پس از نقطه   یعنیکننده است،  نییتع 5√عدد

دهانه پرگار را به اندازه وتر ان باز کرده و در همان جهت  م،یکنیرسم م  1و۸با اضالع قائم  هیالزاوقائم 

 سوال است. نی. نقطه تقاطع با محور، جواب امیزنیم یمحور کمان

 حیاعداد صح صیتشخ یعنی. میکن یرا حل م ۸5صفحه  یاز مثال باال یا موضوع نمونه نیپس از ا

 نیکار را با کمک گرفتن از ماش نی. البته عموماً دانش آموزان ایکالیعدد راد کیدو طرف  یمتوال

 یعنی:اما الزم است روش مورد نظر کتاب)  دهند یانجام م ۷عدد  نیا یبیمقدار تقر نییحساب و تع

صورت که: اجتماع مجموعه  نی. به امیکن یم یرا معرف یقیحال مجموعه اعداد حق کردن مجذ دایپ

به  Realکه حرف اول کلمه میده ینشان مR و با حرف مینام یم یقیو گنگ را اعداد حق ایگو یعددها

و هر  دیاست که شما با آن آشنا شده ا یمجموعه عدد نیمجموعه بزرگتر نیاست. ا یقیحق یمعنا

 یمجموعه قرار دارد، سپس از دانش آموزان م نیدر ا د،یریرا در نظر بگ یشده ا فینوع عدد تعر

 تیشهر تثب یمجموعه عدد برا نیرا انجام دهند تا مفهوم ا ۸5صفحه  نییه کار در کالس پاک میخواه

 دانش اموزان پاسخ ها را عکس و در شبکه شاد برای معلم  بفرستند . .شود

دهند که چرا در دو  حیرا با دقت خوانده و توض ۸۶صفحه  تیسوال فعال نیاول میخواه یحال از آنها م 

دقت، متوجه خواهند  یقرار داده شده. پس از کم یتوپر و توخال یطرف پاره خط مورد نظر، نقطه ها

( یمساو شتریب ای) یکه در مجموعه قرار دارند و عالمت کمتر مساو یاعداد یشد که نقاط توپر برا

و عالمت  ستندیوعه مورد نظر نکه در مجم یاعداد مرز یبرا یو نقاط توخال شود یدارند، استفاده م

کار در کالس را حل  نیو همچن تیشود. بعد ادامه فعال ی( محض دارند، استفاده مشتریب ایکمتر) 
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و برا ی معلم ارسال  را حل کنند. ۸5کار در کالس صفحه  میخواه یکنند. حال از دانش آموزان م

 کنند .

 

 :که دیگرفت ادیدرس  نیپس در ا

  .ندیگو یگنگ م ییبه چه عددها - 1

 . کرد دایگنگ، اعداد گنگ پ ایو  ایدو عدد گو نیتوان ب یچگونه م -۸

 . محور نشان داد یرو یکالیاعداد گنگ راد شینقطه نما توان یچگونه م  -٣

  .هستند یچه اعداد یقیاعداد حق-۴

 داد. شیمحور نما یرا رو یقیاز اعداد حق یمجموعه ا ریتوان ز یچگونه م -5

خالصه درس و 

یریگ جهینت  

۴ 

و پاسخ آن را تا قبل جواب دهند. ندهیجلسه آ یرا برا ۸۷صفحه  ناتیتمر میخواه یاز دانش آموزان م

 جلسه بعد برای معلم ارسال کنند .
فیتکال نییتع  

5 

 :دیابیرا ب ریو پاسخ دو سوال ز دیکن قیتحق

 .دیکن دایرا پ ،یکالیراد چندعدد گنگ، به جز اعداد  -1

 شود؟ یحرف استفاده م Qنشان دادن اعداد گنگ از یچرا برا -۸

 تیفعال یمعرف

 خالقانه

۶ 

 . سواالت به گویی پاسخ و مجازی کالس در حضور

 دارد بستگی حضورشان میزان به کلی طور به و. شده خواسته سواالت به پاسخ

 معیارهای

 ارزشیابی

۷ 

  . آخر تا ابتدا از کالس در موقع به حضور

  . شده داده درس سواالت به پاسخ برای آمادگی.  کالس ابتدای در تکالیف ارایه

 . نباشند منفعل شود می پرسیده سوال اگر که منطور این به کالس در فعال حضور

 . شود خودداری درسی غیر های مکالمه از 

 . بگویند دارند پیشنهادی و نظر اگر 

 می اشکال رفع برای دارند سوال درس از اینکه مگر ندهند قرار گروه در مطلبی کالس از بعد و قبل

 . کنند سوال توانند

 
 کالس قوانین

 مجازی

۲ 

 


