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 بسمه تعالى

رسم نمودار تابع به موضوع درسى :                                               حساباننام درس :  

                                        نام آموزشگاه :     سوم رياضى فيزيك        مقطع تحصيلى : روش انتقال                      

صفحات                              دقيقه                  09زمان :                    نام دبير : 

    كتاب :

 پايان اين بحث با مسائل زير آشنا شود:  دانش آموز بايد در

انقباض و  -2انتقال عمودى و افقى توابع و رسم آنها                                  -1

 انبساط عمودى و افقى توابع و رسم آنها 

 قرينه افقى و عمودى تابع  -3

به كمك عمليات انتقال ،انقباض ،انبساط و قرينه عمودى و افقى توابع از روى -4

 نمودار يك تابع آشنا ، نمودار توابع زيادى را بدست آورد . 

هدفهاى كلى 

 درس 

 دانش آموز مى بايست با مطالب زير از قبل آشنايى داشته باشد: 

رسم -3تعيين دامنه و برد تابع                          -2مفاهيم اوليه تابع              -1

 تابع به  كمك نقطه يابى  

پيش 

نيازهاى 

 درس 
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 دانش آموز بايد بتواند دامنه و برد يك تابع را تعيين نمايد .1

 دانش آموز بايد توابع داده شده را تجزيه تحليل كند و آنها را رسم نمايد. .2

دانش آموز بايد توابع منبسط و منقبض شده و حتى تركيبى از اين عمليات كه .3

 نشان دهنده درك دانش آموزان از اين عمليات مى باشد را بتواند رسم كند . 

دانش آموز بايد عملياتى  بيابد كه به كمك آنها مى توان از روى يك نمودار ، .4

هنده درك باالترى از اين مفاهيم نمودار يكى ديگرى را بدست آورد كه اين نشان د

 خواهد بود . 

هدفهاى 

 رفتارى 

مدت 

 زمان 

وسايل مورد  ويدئو پروژكتور      -كامپيوتر   –ماژيك در رنگهاى مختلف  -وايت برد   -كتاب  

 نياز 

دقت در وضعيت  -حضور و غياب  -سالم و احوالپرسى با دانش آموزان دقيقه 5

   –روحى و رفتارى و آمادگى دانش آموزان 

پاسخ به پرسشهاى دانش آموزان در مورد بحث جلسة گذشته و مطالب 

 ديگر 

   

 آماده سازى 

قبل از 

 تدريس 
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 دقيقه 

 پرسش از چند دانش آموز دربارة آشنايى با مباحث زير : 

رسم  -2تعيين دامنه و برد توابع                                 -1

 نمودار تابع به روش نقطه يابى                 

مفهوم قرينه افقى و   -4مفهوم انبساط و انقباض عمودى و افقى             -3

 عمودى 

 ارزشيابى 

 تشخيصى 

  

 دقيقه 5

رسم  -2ياد آورى روش تعين دامنه و برد توابع                         -1

 نمودار تابع در دامنه آن           

انقباض  -4انتقال عمود ى و افقى نمودار توابع                              -3

قرينه افقى و عمودى  -5و انبساط عمودى و افقى نمودار توابع           

 ع نمودار تواب

 رئوس مطالب 

  

  

دقيقه 45   

ارائه چند تابع به صورت جبرى و نمودارى و تعيين دامنه و برد .1

آنها كه دامنه و بردشان نا محدود و يا محدود و يا حتى نقطه اى 

 مى باشد ، توسط معلم و دانش آموز  

رسم نمودار توابع داده شده ابتدا به كمك نقطه يابى توسط معلم .2

 ارائه درس 
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و دانش اموز ، سپس مسئله انبساط ، انقباض و قرينه از روى 

 نمودار مشهود گردد  . 

 ارائه مسئله انتقال عمودى و افقى نمودار توابع توسط معلم  .3

ارائه مثالهاى متعددى از توابعى كه به صورت عمودى و افقى .4

منبسط يا منقبض و يا قرينه مى شوند و حل آنها توسط معلم و 

 دانش آموز  

   

رسم نمودار تابع به موضوع درسى :                                               حساباننام درس :  

نام سوم رياضى فيزيك                               مقطع تحصيلى : روش انتقال                      

 حيدرى  موسوى                                 دبيرستانآموزشگاه : 

صفحات                                                دقيقه   09زمان :     بالل زاده              نام دبير : 

     54-44كتاب :
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جمعا 

15  

 دقيقه 

  

فعاليتهاى دانش آموزان شامل گوش دادن به درس و معلم و حل مثالهاى 

 خواسته شده از آنها مى باشد.  

در ضمن تدريس مى توان با بكارگيرى دانش آموزان در حل مثالها كه هدف 

 غايى آن مشاركت دادن دانش آموز در تدريس مى باشد، كالس را فعال نمود. 

   

  

 فعاليتهاى 

دانش آموزان 

و ارزشيابى 

 تكوينى

 جمعا 

19 

 دقيقه 

  

و  (به صورت گروهى)در پايان  مى توان چند مثال براى حل در كالس

منزل به دانش آموز داد بطورى كه مثالها بيانگر تمام اهداف آموزشى درس 

و حالتهاى خاص آن باشد و مطمئن شويم كه دانش آموز در كالس درس 

مطالب موردنظر را بطور نسبى ياد گرفته است و مى تواند نمودار يك تابع 

نمودار  را تفسير كند و از نمودار تابع اطالعاتى استخراج كند و به كمك

تابع در مورد پديده ها پيش بينى نمايد و توابع داده شده را تجزيه و تحليل 

 كند و آنها را در 

  

 ارزشيابى 

تكميلى و 

تعيين 

 تكليف 
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صورت امكان به صورت انتقال يافته يا منبسط و يا منقبض و يا قرينه يك 

تابع آشنا در آورد و از اين طريق اين توابع را رسم كند  سپس حل تمارين 

 ارائه در جلسة بعدى از وى بخواهيم.  كتاب و تكليف منزل را براى

   

  


