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اره شم

 جلسه
 اهداف میانی  )رئوس مطالة( تاریخ جلسه

اهداف ویژه )تر اساس سه حیطه اهداف آموزشی: 

 شناختی، عاطفی، روان حرکتی(

طثقه هر 

 حیطه

 روش یاددهی

 یادگیری

مواد و وسایل 

 آموزشی
 ارزشیاتینحوه تکالیف دانشجو زمان جلسه

1    هفَْم تَاىیادآٍری 

 دانشجو بتوانذ:

 :حیطه شناختی

  اعوال اصلی ریاضی را رٍی اعذاد تَاًذار
 .اًجام دّذ

  ریشِ اعذاد را تِ شىل اعذاد تَاًذار تذست

 آٍرد.

  اعوال اصلی ریاضی را رٍی اعذاد سیز

 رادیىال اًجام دّذ.

 

  شناختی

 و عاطفی

حل  سخنرانی،
پرسش هسئله، 

 و پبسخ

ت وای -کتبة 
دیتب  -برد

نرم  -پروشکتور
 Powerافسار 

point 

 دقیقه 09

 

  حل توزیي
ّای دادُ 

 شذُ

  آهادگی

تزای پاسخ 

تِ سَاالت 
در جلسِ 

 آیٌذُ

ارزشیابی 

 آغازین

                                                 

 گردش علمی، آزمبیطی  –پرسص و پبسخ  –حل مسئله  –نمبیطی گروهی کوچک،  –ای توانذ ضبمل: سخنرانی، مببحثهیبدگیری می –روش یبددهی   


ب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط یب تراکمی )پبیبن یک دوره ی نیای یب تکوینی )در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن( و آزمون پبیبتواننذ به صورت آزمون ورودی )آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن( مرحلههب بر اسبس اهذاف میآزمون  

 دانطجویبن( برگسار گردد.
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 حیطه عاطفی:
 شزوت وٌذ.تِ صَرت فعال  در هثاحثِ ّا 

2  

 

  رٍش ّای آشٌایی تا

سادُ ساسی عثارات 

 ریاضی

 دانشجو بتوانذ:
 :حیطه شناختی

 .اعذاد را تجشیِ وٌذ 

 ن م م اعذاد را تذست آٍرد. 

 م اعذاد را تذست آٍٍرد ب م. 

 وسزّا را گَیا وٌذ. 

 حیطه عاطفی:
  شزوت وٌذ.تِ صَرت فعال در هثاحثِ ّا 

  شناختی

 و عاطفی

حل  سخنرانی،
پرسش هسئله، 

 و پبسخ

 
وایت  -کتبة 
دیتب  -برد

نرم  -پروشکتور
 Powerافسار 

point 

 
 دقیقه 09

 

  حل توزیي
ّای دادُ 

 شذُ

  آهادگی

تزای پاسخ 
تِ سَاالت 

جلسِ در 

 آیٌذُ

و تکوینی 

 تشخیصی

3    یهثلثات تَاتعآشٌایی تا 

 دانشجو بتوانذ:
 حیطه شناختی:

  رٍاتط هثلثاتی را تا هفَْم دایزُ هثلثاتی استٌتاج

 وٌذ.

  هثلثاتی را حل وٌذ.شاهل تَاتع هسایل 

 حیطه عاطفی:
  شزوت وٌذ.تِ صَرت فعال در هثاحثِ ّا 

  شناختی

 و عاطفی

حل  سخنرانی،
رسش پهسئله، 

 و پبسخ

وایت  -کتبة 
دیتب  -برد

نرم  -پروشکتور
 Powerافسار 

point 

 دقیقه 09

  حل توزیي

ّای دادُ 

 شذُ

  آهادگی
تزای پاسخ 
تِ سَاالت 

در جلسِ 

 آیٌذُ

تکوینی و 

 تشخیصی

 

4 
 

 

  عثارات جثزی آشٌایی تا
 چٌذ جولِ ای ّاٍ 

 دانشجو بتوانذ:

 حیطه شناختی:

 ٌذ جولِ ای اتحادّا را تا هثلث پاسىال تِ چ

 تثذیل وٌذ.

 .چٌذ جولِ ای را تِ شىل اتحاد تجشیِ وٌذ 

 .هفَْم ریشِ چٌذجولِ ای را تیاى وٌذ 

 

 

  شناختی
 و عاطفی

 
حل  سخنرانی،

پرسش هسئله، 
 و پبسخ

 
فیلن  –کتبة 

وایت  -آهوزشی
دیتب  -برد

نرم  -پروشکتور
 Powerافسار 

point 

 
 دقیقه 09

 

  حل توزیي
ّای دادُ 

 شذُ

  آهادگی

تزای پاسخ 

تِ سَاالت 

 

تکوینی و 
 تشخیصی
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 حیطه عاطفی:

  شزوت وٌذ.تِ صَرت فعال در هثاحثِ ّا 
در جلسِ 

 آیٌذُ

5  
 

  لگاریتنآشٌایی تا هفَْم 

 دانشجو بتوانذ:
 :حیطه شناختی

 .هسایل شاهل لگاریتن را حل وٌذ 

 .هفَْم تاتع ًپزیي را شزح دّذ 

 .تثذیل پایِ لگاریتن را اًجام دّذ 

 :حیطه عاطفی
 .در هثاحثِ ّا تِ صَرت فعال شزوت وٌذ 

  شناختی
 و عاطفی

حل  سخنرانی،
پرسش هسئله، 

 و پبسخ

 
فیلن  –کتبة 

وایت  -آهوزشی
دیتب  -برد

نرم  -پروشکتور
 Powerافسار 

point 

 دقیقه 09

 

  حل توزیي

ّای دادُ 
 شذُ

  آهادگی
تزای پاسخ 

تِ سَاالت 
در جلسِ 

 آیٌذُ

تکوینی و 
 تشخیصی

6  
  وارتزد آشٌایی تا

 چٌذجولِ ای ّا

 دانشجو بتوانذ:
 حیطه شناختی:

  هسایل وارتزدی را تِ شىل چٌذجولِ ای تیاى
 ٌذ.و

  ِچٌذجولِ ای ّا را فزا تگیزدپیذا وزدى ریش. 

 حیطه عاطفی:

 .در هثاحثِ ّا تِ صَرت فعال شزوت وٌذ 

  اشتیاق  وارتزدی ریاضیتِ یادگیزی هفاّین

 پیذا وٌذ.

  شناختی

 و عاطفی

حل  ی،سخنران
پرسش هسئله، 

 و پبسخ

فیلن  –کتبة 
وایت  -آهوزشی

دیتب  -برد
نرم  -پروشکتور

 Powerافسار 

point 

 دقیقه 09

  حل توزیي

ّای دادُ 
 شذُ

  آهادگی
تزای پاسخ 
تِ سَاالت 

در جلسِ 

 آیٌذُ

تکوینی و 

 تشخیصی

7   آشٌایی تا هجوَعِ ّا 

 دانشجو بتوانذ:

 حیطه شناختی:

  سیزهجوَعِ ٍ هجوَعِ ّای اصلی ریاضی
 را تَصیف وٌذ.ّای آًْا 

  اجتواع ٍ اشتزان ٍ اعوال اصلی رٍی

 هجوَعِ ّا را اًجام دّذ.

  شناختی

 و عاطفی

ل ح سخنرانی،
پرسش هسئله، 

 و پبسخ

 
فیلن  –کتبة 

وایت  -آهوزشی
دیتب  -برد

نرم  -پروشکتور
 Powerافسار 

 دقیقه 09

 

  حل توزیي

ّای دادُ 
 شذُ

  آهادگی

تزای پاسخ 

تکوینی و 

 تشخیصی
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  فاصلِ ّای تاس ٍ تستِ رٍی اعذاد را شزح
 .دّذ

 حیطه عاطفی:

 .در هثاحثِ ّا تِ صَرت فعال شزوت وٌذ 

  اشتیاق  وارتزدی ریاضیتِ یادگیزی هفاّین

 .پیذا وٌذ

point  تِ سَاالت
در جلسِ 

 آیٌذُ

8    ًاهعادالتآشٌایی تا 

 دانشجو بتوانذ:

 حیطه شناختی:

 ٌذ.ًاهعادالت را تعییي عالهت و 

 .هسایل شاهل ًاهعادالت را حل وٌذ 

 حیطه عاطفی:

 .در هثاحثِ ّا تِ صَرت فعال شزوت وٌذ 

  اشتیاق  وارتزدی ریاضیتِ یادگیزی هفاّین

 .پیذا وٌذ

  شناختی
 و عاطفی

حل  سخنرانی،
پرسش هسئله، 

 و پبسخ

 
فیلن  –کتبة 

وایت  -آهوزشی
دیتب  -برد

نرم  -پروشکتور
 Powerافسار 

point 

 دقیقه 09

 

  حل توزیي
ّای دادُ 

 شذُ

  آهادگی

تزای پاسخ 

تِ سَاالت 
در جلسِ 

 آیٌذُ

تکوینی و 
 تشخیصی

9  
  خن آشٌایی تا هفاّین

 ی ٌّذسیّا

 دانشجو بتوانذ:

 حیطه شناختی:

 ّای ٌّذسی )دایزُ،  هعادالت هتٌاظز تا خن
 سْوی ٍ ّذلَلی( را شزح دّذ.

 ّا را تیاتذ. ریشِ خن 

 حیطه عاطفی:

 صَرت فعال شزوت وٌذ.در هثاحثِ ّا ت ِ 

  اشتیاق  وارتزدی ریاضیتِ یادگیزی هفاّین

 .پیذا وٌذ

  شناختی

 و عاطفی

حل  سخنرانی،
پرسش هسئله، 

 و پبسخ

وایت  -کتبة
دیتب  -برد

نرم  -پروشکتور
 Powerافسار 

point 

 دقیقه 09

  حل توزیي
ّای دادُ 

 شذُ

  آهادگی
تزای پاسخ 

تِ سَاالت 

در جلسِ 
 آیٌذُ

تکوینی و 

 صیتشخی
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11 

 

 

  تاتع هفَْمآشٌایی تا 
 )ته هتغیزُ(

 دانشجو بتوانذ:

 حیطه شناختی:
  تاتع ریاضی را شزح دّذهفَْم. 

  داهٌِ، یزد، یه تِ ٍاتستِ تِ تاتع شاهل هفاّین

 یه ٍ پیَستگی را تَضیح دّذ.

 حیطه عاطفی:

 .در هثاحثِ ّا تِ صَرت فعال شزوت وٌذ 

  اشتیاق  وارتزدی ریاضیتِ یادگیزی هفاّین

 .پیذا وٌذ

 

  شناختی
 و عاطفی

 
حل  سخنرانی،

پرسش هسئله، 
 و پبسخ

 
 

وایت  -کتبة
دیتب  -برد

نرم  -پروشکتور
 Powerافسار 

point 

 
09 

 دقیقه 

 

  حل توزیي
ّای دادُ 

 شذُ

  آهادگی
تزای پاسخ 

تِ سَاالت 
در جلسِ 

 آیٌذُ

 

تکوینی و 
 تشخیصی

11  
  حذ ٍ آشٌایی تا هفاّین

 گیپیَست

 دانشجو بتوانذ:

 حیطه شناختی:
  حذ تاتع را شزح دّذ.هفَْم 

 .حذ تَاتع را هحاسثِ وٌذ 

 .پیَستگی تَاتع را تزرسی وٌذ 

 حیطه عاطفی:

 .در هثاحثِ ّا تِ صَرت فعال شزوت وٌذ 

  اشتیاق  وارتزدی ریاضیتِ یادگیزی هفاّین

 .پیذا وٌذ

  شناختی
 و عاطفی

حل  سخنرانی،
پرسش هسئله، 

 و پبسخ

وایت  -ةکتب
دیتب  -برد

نرم  -پروشکتور
 Powerافسار 

point 

 دقیقه 09

  حل توزیي
ّای دادُ 

 شذُ

  آهادگی

تزای پاسخ 

تِ سَاالت 

در جلسِ 
 آیٌذُ

تکوینی و 
 تشخیصی

12  
  هشتكآشٌایی تا هفَْم 

 

 دانشجو بتوانذ:

 حیطه شناختی:

  هشتك تاتع را شزح دّذ.هفَْم 

 .هشتك تَاتع را هحاسثِ وٌذ 

 ی:حیطه عاطف

 .در هثاحثِ ّا تِ صَرت فعال شزوت وٌذ 

  اشتیاق  وارتزدی ریاضیتِ یادگیزی هفاّین

  شناختی

 و عاطفی

حل  سخنرانی،
پرسش هسئله، 

 و پبسخ

وایت  -کتبة
دیتب  -برد

نرم  -پروشکتور
 Powerافسار 

point 

 دقیقه 09

  حل توزیي
ّای دادُ 

 شذُ

  آهادگی
تزای پاسخ 
تِ سَاالت 

در جلسِ 

تکوینی و 

 تشخیصی
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 ٌذُآی .پیذا وٌذ

13  
  رٍش ّای آشٌایی تا

 رسن تَاتع ریاضی

 دانشجو بتوانذ:

 حیطه شناختی:
  ًماط تحزاًی را در داهٌِ ٍ تزد تَاتع تعییي

 وٌذ.

 .هعادلِ هجاًة تَاتع را تذست آٍرد 

 ًماط اوستزهن ٍ عطف را تعییي وٌذ 

 تَاتع هختلف را رسن وٌذ. 

 حیطه عاطفی:

  فعال شزوت وٌذ.در هثاحثِ ّا تِ صَرت 

  اشتیاق  وارتزدی ریاضیتِ یادگیزی هفاّین

 پیذا وٌذ.

  شناختی
 و عاطفی

حل  سخنرانی،
پرسش هسئله، 

 و پبسخ

وایت  -کتبة
دیتب  -برد

نرم  -پروشکتور
 Powerافسار 

point 

 دقیقه 09

  حل توزیي
ّای دادُ 

 شذُ

  آهادگی

تزای پاسخ 
تِ سَاالت 

در جلسِ 

 آیٌذُ

تکوینی و 
 تشخیصی

14  
  آشٌایی تا هفَْم درٍى

 یاتی ٍ تزٍى یاتی

 دانشجو بتوانذ:
 حیطه شناختی:

  ُتا استفادُ اس درٍى یاتی همادیز تَاتع را در تاس

 ّای هشخص تذست آٍرد.

  تا استفادُ اس تزٍى یاتی همادیز تَاتع را خارج

 اس تاسُ ّای هشخص تذست آٍرد.

 حیطه عاطفی:

 .در هثاحثِ ّا تِ صَرت فعال شزوت وٌذ 

  اشتیاق  وارتزدی ریاضیتِ یادگیزی هفاّین

 پیذا وٌذ.

  شناختی
 و عاطفی

حل  سخنرانی،
پرسش هسئله، 

 و پبسخ

وایت  -کتبة
دیتب  -برد

نرم  -پروشکتور
 Powerافسار 

point 

 دقیقه 09

  حل توزیي

ّای دادُ 

 شذُ

  آهادگی
تزای پاسخ 

تِ سَاالت 
در جلسِ 

 آیٌذُ

تکوینی و 
 تشخیصی

15   َْم تزاسشآشٌایی تا هف 
 دانشجو بتوانذ:

 حیطه شناختی:

  شزح دّذ.رٍش ووتزیي هزتعات را 

  شناختی

 طفیو عا

حل  سخنرانی،
پرسش هسئله، 

 و پبسخ

وایت  -کتبة
دیتب  -برد

  -پروشکتور
نرم افسار 

 دقیقه 09

  حل توزیي

ّای دادُ 

 شذُ

تکوینی و 

 تشخیصی
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  اس دادُ ّای تجزتی تا استفادُ اس رٍش ووتزیي
 هزتعات هعادلِ تزاسش شذُ را تذست آٍرد.

 حیطه عاطفی:

 .در هثاحثِ ّا تِ صَرت فعال شزوت وٌذ 

  اشتیاق  وارتزدی ریاضیتِ یادگیزی هفاّین

 .پیذا وٌذ

Power point   آهادگی
تزای پاسخ 

تِ سَاالت 

در جلسِ 

 آیٌذُ

16  

  آشٌایی تا هفَْم

 دیفزاًسیل
 

 دانشجو بتوانذ:

 حیطه شناختی:

 ع را شزح دّذ.هفَْم دیفزاًسیل تات 

 .دیفزاًسیل تَاتع را هحاسثِ وٌذ 

 حیطه عاطفی:

 .در هثاحثِ ّا تِ صَرت فعال شزوت وٌذ 

  اشتیاق  وارتزدی ریاضیتِ یادگیزی هفاّین

 .پیذا وٌذ

  شناختی

 و عاطفی

حل  سخنرانی،
پرسش هسئله، 

 و پبسخ

وایت  -کتبة
دیتب  -برد

نرم  -پروشکتور
 Powerافسار 

point 

 دقیقه 09

 زیي حل تو

ّای دادُ 
 شذُ

  آهادگی

تزای پاسخ 

تِ سَاالت 

در جلسِ 
 آیٌذُ

تکوینی و 

 تشخیصی

17  

 
 
 
 

  آشٌایی تا وارتزدّای

هحض )ریاضی( 

  دیفزاًسیل

 دانشجو بتوانذ:
 حیطه شناختی:

  هسایل وارتزدی را تِ شىل دیفزاًسیلی تیاى
 وٌذ.

 .هسایل را تا هشتك گیزی هٌاسة، حل وٌذ 

 حیطه عاطفی:

 ّا تِ صَرت فعال شزوت وٌذ.در هثاحث ِ 

 هسایل هطزح شذُ در والس را حل وٌذ. 

  اشتیاق  وارتزدی ریاضیتِ یادگیزی هفاّین

 .پیذا وٌذ

 

 
 

 
  شناختی

 و عاطفی

حل  سخنرانی،
پرسش هسئله، 

 و پبسخ

وایت  -کتبة
دیتب  -برد

نرم  -پروشکتور
 Powerافسار 

point 

 دقیقه 09

  حل توزیي
ّای دادُ 

 شذُ

  آهادگی

ی پاسخ تزا

تِ سَاالت 
در جلسِ 

 آیٌذُ

تکوینی و 
 تشخیصی
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  آشٌایی تا وارتزدّای

عولی )فیشیه ٍ 

  هٌْذسی( دیفزاًسیل

 دانشجو بتوانذ:

 حیطه شناختی:

 .هفَْم تْیٌِ ساسی را تِ شىل ریاضی تیاى وٌذ 

  هسایل تْیٌِ ساسی هطزح شذُ اس هثالْای

 ٍالعی را تا ووه هشتك ٍ دیفزاًسیل حل وٌذ.

 یستن تْیٌِ طزاحی وٌذ.س 

 حیطه عاطفی:

 .در هثاحثِ ّا تِ صَرت فعال شزوت وٌذ 

 هسایل هطزح شذُ در والس را حل وٌذ. 

  اشتیاق  وارتزدی ریاضیتِ یادگیزی هفاّین

 .پیذا وٌذ

  شناختی
 و عاطفی

حل  سخنرانی،
پرسش هسئله، 

 و پبسخ

 
وایت  -کتبة
دیتب  -برد

نرم  -پروشکتور
 Powerافسار 

point 

 
 دقیقه 09

 

  حل توزیي

ّای دادُ 

 شذُ

  آهادگی

تزای پاسخ 

تِ سَاالت 
در جلسِ 

 آیٌذُ

تکوینی و 
 تشخیصی

19   آشٌایی تا هفَْم اًتگزال 

 دانشجو بتوانذ:

 حیطه شناختی:

 .اًتگزال تاتع را شزح دّذ 

  راتطِ هشتك، دیفزاًسیل ٍ اًتگزال را تَضیح
 دّذ.

 حیطه عاطفی:

 وت وٌذ.در هثاحثِ ّا تِ صَرت فعال شز 

 هسایل هطزح شذُ در والس را حل وٌذ. 

  اشتیاق  وارتزدی ریاضیتِ یادگیزی هفاّین

 .پیذا وٌذ

  شناختی

 و عاطفی

حل  سخنرانی،
پرسش هسئله، 

 و پبسخ

وایت  -کتبة
دیتب  -برد

نرم  -پروشکتور
 Powerافسار 

point 

 دقیقه 09

  حل توزیي
ّای دادُ 

 شذُ

  آهادگی

تزای پاسخ 
تِ سَاالت 

 در جلسِ
 آیٌذُ

تکوینی و 

 تشخیصی

21  
  آشٌایی تا هفَْم اًتگزال

 ًاهعیي

 دانشجو بتوانذ:

 حیطه شناختی:

 .تفاٍت اًتگزال هعیي ٍ ًاهعیي را شزح دّذ 

  تا اًتخاب رٍش هٌاسة، اًتگزال ًاهعیي تَاتع

  شناختی

 و عاطفی

حل  سخنرانی،
پرسش هسئله، 

 و پبسخ

 
وایت  -کتبة
دیتب  -برد

 -پروشکتور
نرم افسار  

 دقیقه 09

 

  حل توزیي

ّای دادُ 

 شذُ

تکوینی و 

 تشخیصی



 
 مرکس مطالعات و توسعه آموزش پسشکی دانشگاه علوم پسشکی ترتت حیدریه          

 

 را پیذا وٌذ.

 حیطه عاطفی:

 .در هثاحثِ ّا تِ صَرت فعال شزوت وٌذ 

  حل وٌذهسایل هطزح شذُ در والس را. 

  اشتیاق  وارتزدی ریاضیتِ یادگیزی هفاّین

 .پیذا وٌذ

Power point   آهادگی
تزای پاسخ 

تِ سَاالت 

در جلسِ 

 آیٌذُ

21  

 ٌایی تا هفَْم اًتگزال آش

هعیي ٍ وارتزدّای آى 
 در حل هسایل

 دانشجو بتوانذ:

 حیطه شناختی:

 .اًتگزال هعیي ٍ وارتزد عولی آى را شزح دّذ 

  تا اًتخاب رٍش هٌاسة، اًتگزال هعیي تَاتع را

 پیذا وٌذ.

  ُهسایل وارتزدی را تِ شىل اًتگزالی تیاى وزد

 ذ.ٍ تا رٍش هٌاسة اًتگزال گیزی، حلشاى وٌ

 حیطه عاطفی:

 .در هثاحثِ ّا تِ صَرت فعال شزوت وٌذ 

 هسایل هطزح شذُ در والس را حل وٌذ. 

  اشتیاق  وارتزدی ریاضیتِ یادگیزی هفاّین

 .پیذا وٌذ

  شناختی
 و عاطفی

حل  سخنرانی،
پرسش هسئله، 

 و پبسخ

وایت  -کتبة
دیتب  -برد

نرم  -پروشکتور
 Powerافسار 

point 

 دقیقه 09

  حل توزیي

دادُ ّای 
 شذُ

  آهادگی

تزای پاسخ 

تِ سَاالت 

در جلسِ 

 آیٌذُ

تکوینی و 
 تشخیصی

22  
  آشٌایی تا هفَْم تَاتع

 چٌذ هتغیزُ

 دانشجو بتوانذ:

 حیطه شناختی:

 .تَاتع چٌذ هتغیزُ را شزح دّذ 

 هشتك  هفاّین ٍاتستِ تِ تاتع شاهل داهٌِ، یزد ٍ

 را تَضیح دّذ.پذیزی 

 حیطه عاطفی:

 َرت فعال شزوت وٌذ.در هثاحثِ ّا تِ ص 

  شناختی

 و عاطفی

حل  سخنرانی،
پرسش هسئله، 

 و پبسخ

وایت  -کتبة
دیتب  -برد

نرم  -پروشکتور
 Powerافسار 

point 

 دقیقه 09

  حل توزیي

ّای دادُ 

 شذُ

  آهادگی
تزای پاسخ 

ت تِ سَاال

در جلسِ 

تکوینی و 

 تشخیصی
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 هسایل هطزح شذُ در والس را حل وٌذ. 

  اشتیاق  وارتزدی ریاضیتِ یادگیزی هفاّین

 .پیذا وٌذ

 آیٌذُ

23  
  آشٌایی تا هفَْم

 هشتمات جشیی

 دانشجو بتوانذ:

 حیطه شناختی:

 .اس تَاتع چٌذ هتغیزُ هشتك گیزی وٌذ 

  هشتك جشیی تَاتع را تحلیل وٌذ ٍ وارتزدش

 را تَضیح دّذ.

 حیطه عاطفی:

 .در هثاحثِ ّا تِ صَرت فعال شزوت وٌذ 

  حل وٌذهسایل هطزح شذُ در والس را. 

  اشتیاق  وارتزدی ریاضیتِ یادگیزی هفاّین

 .پیذا وٌذ

  شناختی

 و عاطفی

حل  سخنرانی،
پرسش هسئله، 

 و پبسخ

وایت  -کتبة
دیتب  -برد

نرم  -پروشکتور
 Powerافسار 

point 

 دقیقه 09

  حل توزیي

ّای دادُ 

 شذُ

  آهادگی
تزای پاسخ 

تِ سَاالت 
در جلسِ 

 آیٌذُ

تکوینی و 

 تشخیصی

24  
 تا هفاّین دًثالِ  آشٌایی

 ٍ سزی ّای ریاضی

 دانشجو بتوانذ:

 حیطه شناختی:

 .جولِ عوَهی دًثالِ ّا را تذست آٍرد 

 .وزاًذار تَدى دًثالِ را هشخص وٌذ 

 .ّوگزایی ٍ ٍاگزایی سزی ّا را تعییي وٌذ 

 .حذ سزی ّای ریاضی را تذست آٍرد 

 حیطه عاطفی:

 .در هثاحثِ ّا تِ صَرت فعال شزوت وٌذ 

 زح شذُ در والس را حل وٌذهسایل هط. 

  اشتیاق  وارتزدی ریاضیتِ یادگیزی هفاّین

 .پیذا وٌذ

 

  شناختی

 و عاطفی

حل  سخنرانی،
پرسش هسئله، 

 و پبسخ

وایت  -کتبة
دیتب  -برد

نرم  -پروشکتور
 Powerافسار 

point 

 دقیقه 09

  حل توزیي
ّای دادُ 

 شذُ

  آهادگی

تزای پاسخ 
تِ سَاالت 

در جلسِ 
 آیٌذُ

 تکوینی و

 تشخیصی
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  جوع تٌذی ولی هطالة

 ٍ رفع هشىل

 دانشجو بتوانذ:

 حیطه شناختی:

  تِ شىل هطالة ارائِ شذُ در طَل تزم را

 تذّذ.تَضیح جاهعی 

  هسائل هختلف ارائِ شذُ در طَل تزم را حل

 ًوایذ.

  ّذف اس ارائِ ایي ٍاحذ درسی را تِ خَتی
 درن وزدُ تاشذ.

 حیطه عاطفی:

 ق در اهتحاى پایاى تزم شزوت تا اًگیشُ ٍ اشتیا
 وٌذ.

 

 شناختی
 عاطفیو 

 
 

 حل هسئله

 
وایت  -کتبة
دیتب  -برد

نرم  -پروشکتور
 Powerافسار 

point 

 
 دقیقه09

 
 

  حل هسائل

 دادُ شذُ

 یتراکم
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