
 ***ریاضی تدریس مجازی درس***

 

 مجازی کالس: آموزش نوع

  پایه دهم رشته ریاضی و تجربی ریاضیات: درس نام

   دانشور خانم: دبیر نام

 تدریس تابع:  تدریس عنوان

 

 

 ... احوالپرسی و سالم از پس: تدریس خالصه��

 

دامنه و  -بازنمایی های آندر خصوص مفهوم تابع و  فصل تابع از یادآوری جهت های تست و مثالها

مودار آن به کمک جدول نقطه یابی و تابع قدر مطلقی و رسم ن سپس برد تابع و انواع تابع حل گردید

 ابنمونه سوال مربوط به این مبحث و   تکرار باتدریس رسم توابع چند ضابطه ای آموزش داده شد 

  .شد انجام کنکور سواالت نمونه و کتاب های فعالیت حل

  ارسال گردید. آموزان دانش برای  و طرح امتیازی سوال تدریس حین در

تمرین های پلی کپی مربوط به آموزش امروز برای دانش آموزان ارسال گردید و همچنین  پایان در

رای ب کنکور های تست و کتاب تمرینات)  .شدو ارسال  تعیینبرای حل روزانه سوال تستی  25تعداد 

 (  یندادمین کانال ارسال نما

 

 

 

  صبح 01:۰۳ تا 9 ساعت: کالس زمان⏰



 ۸۹ اسفند 05 شنبهدو:انتشار تاریخ�

  مشاهده هنگام:  ملزومات️✏��

  تست درسی،کتاب کتاب

 

 ندارد  پایان  آموزش #

 شمیم عرفان دبیرستان#

 .�🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷�گذشت آنچه      �🌷🌷🌷� 

 

 شکل به تدریس

 

 دانش تا شد ارائه آموزان دانش به ای دقیقه ۴ کوچک های فایل.  در�� شده ضبط های فیلم ��.۱

  .دهند گوش ها فایل به نت، شدن کند و تند از نگرانی بدون آموزان

 

 نمونه ارائه درسی، کتاب روی از خواندن همراه به صفحه به صفحه و درسی، کتاب روی از تدریس.۲

  .شد انجام دار مورد های تست تحلیل تشریحی، سواالت

 

 

 

 

 

 



)ادمین و پشتیبانی سایت و  تعامل با دانش آموزان به صورت آنالین از طریق پل ارتباطی دبیرستان  .۰

 تلگرام(

 

  برگزاری آزمون آنالین و ارسال نمرات برای اولیاء  .۴

 

 شده انجام مدت در که حضوری غیر شکل به تدریس .۵

 

 و رفع اشکال انالین . . جمع بندی نکات و ارسال جزوه اموزشی برای دانش آموزان 6

 

 . برگزاری ازمون انالین به صورت رندم از دانش آموزان  برتر 7

 

 

 

 

 

 

 


