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آزمون تشخیصی ، تدریس با مسابقه و 

 کار گروهی

حل نمونه های تصادفی و باال بردن 

 قدرت تکنیک در دانش آموزان 

تقسیم بندی تمرینات کتاب درسی و 

کمک آموزشی به کار در کالس و کار 

مطالب تکرار و در منزل جهت  تفهیم 

 تثبیت مطالب

ارائه نکات مربوط به مبحث مورد نظر  

 که در کتاب نیامده

 

یادآوری عددهای 

صحیح ومعرفی 

 عددهای گویا

3/7/59  

 تا

7/7/59  

3و2و1  اول 

 مهر 

ل 
 او

ال
 س

یم
 ن

 تدریس با پرسش و پاسخ

استفاده از کاغذ رنگی برای یاد آوری و 

 درک بهتر مفهوم کسر

حل نمونه های تصادفی و باال بردن 

 قدرت تکنیک در دانش آموزان 

تقسیم بندی تمرینات کتاب درسی و 

کمک آموزشی به کار در کالس و کار 

در منزل جهت  تفهیم مطالب تکرار و 

 تثبیت مطالب

ارائه نکات مربوط به مبحث مورد نظر  

 که در کتاب نیامده

  

جمع و تفریق 

 عددهای گویا

11/7/59  

 تا

11/7/59  

9و9و1  دوم 

 برگزاری امتحان از فصل اول

 تدریس با استفاده از روش مشارکتی

حل نمونه های تصادفی و باال بردن 

 قدرت تکنیک در دانش آموزان 

تقسیم بندی تمرینات کتاب درسی و 

کمک آموزشی به کار در کالس و کار 

در منزل جهت  تفهیم مطالب تکرار و 

 تثبیت مطالب

ارائه نکات مربوط به مبحث مورد نظر  

 ضرب و تقسیم

17/7/59  

 تا

21/7/59  

8و7  

تعطیل5  
 سوم
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 که در کتاب نیامده

بحث آزاد در کالس پیرامون موضوعات 

 رفتاری ودینی

2برگزاری آزمون فصل   

ارائه سوال از سال قبل و حل به   

صورت فردی و مقایسه جواب ها با 

یکدیگر ، استفاده از ماشین حساب و 

 برگزاری مسابقه 

حل نمونه های تصادفی و باال بردن 

 قدرت تکنیک در دانش آموزان 

تقسیم بندی تمرینات کتاب درسی و 

کمک آموزشی به کار در کالس و کار 

ب تکرار و در منزل جهت  تفهیم مطال

 تثبیت مطالب

ارائه نکات مربوط به مبحث مورد نظر  

 که در کتاب نیامده

 

یاد آوری عددهای 

اول و تعیین 

 عددهای اول

21/7/59  

 تا

28/7/59  

12و11و11  چهارم 

تدریس به صورت گروهی و تکنیک 

  دست ورزی

 استفاده از کاغذ شطرنجی و پوستی

حل نمونه های تصادفی و باال بردن 

 قدرت تکنیک در دانش آموزان 

تقسیم بندی تمرینات کتاب درسی و 

کمک آموزشی به کار در کالس و کار 

در منزل جهت  تفهیم مطالب تکرار و 

 تثبیت مطالب

ارائه نکات مربوط به مبحث مورد نظر  

 که در کتاب نیامده

 

چند ضلعی ها و 

تقارن و توازی و 

 تعامد 

1/8/59  

 تا

9/8/59  

19و11و13  اول 

 آبان

ساخت شکل ، بحث های کالسی و 

 گروهی
8/8/59 چهارضلعی ها 18و17و19   دوم 
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حل نمونه های تصادفی و باال بردن 

 قدرت تکنیک در دانش آموزان 

تقسیم بندی تمرینات کتاب درسی و 

کمک آموزشی به کار در کالس و کار 

تکرار و در منزل جهت  تفهیم مطالب 

 تثبیت مطالب

ارائه نکات مربوط به مبحث مورد نظر  

 که در کتاب نیامده

 

 تا

12/8/59  

کار گروهی و ساخت شکل و پوشاندن 

با آنها یک سطح  

حل نمونه های تصادفی و باال بردن 

 قدرت تکنیک در دانش آموزان 

تقسیم بندی تمرینات کتاب درسی و 

کمک آموزشی به کار در کالس و کار 

در منزل جهت  تفهیم مطالب تکرار و 

 تثبیت مطالب

ارائه نکات مربوط به مبحث مورد نظر  

 که در کتاب نیامده

بحث آزاد در کالس پیرامون موضوعات 

 رفتاری ودینی

 

زاویه های داخلی و 

 زاویه های خارجی

 

19/8/59  

 تا

15/8/59  

21و21و15  سوم 

جمع و تفریق و ضرب در مروری بر 

اعداد گویا ، استفاده از چوب کبریت و 

 ساخت ماشین های ورودی و خروجی

حل نمونه های تصادفی و باال بردن 

 قدرت تکنیک در دانش آموزان 

تقسیم بندی تمرینات کتاب درسی و 

کمک آموزشی به کار در کالس و کار 

در منزل جهت  تفهیم مطالب تکرار و 

 تثبیت مطالب

ائه نکات مربوط به مبحث مورد نظر ار 

 که در کتاب نیامده

ساده کردن عبارت 

های جبری و پیدا 

کردن مقدار یک 

 عبارت جبری

 

22/8/59  

 تا

31/8/59  

29و21و23و22  چهارم 
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حل نمونه های تصادفی و باال بردن 

 قدرت تکنیک در دانش آموزان 

تقسیم بندی تمرینات کتاب درسی و 

در کالس و کار  کمک آموزشی به کار

در منزل جهت  تفهیم مطالب تکرار و 

 تثبیت مطالب

ارائه نکات مربوط به مبحث مورد نظر  

 که در کتاب نیامده

پیدا کردن مقدار 

 یک عبارت جبری  

1/5/59  

 تا

3/5/59  

 اول 27

 آذر

 استفاده از پاورپینت برای تدریس

حل نمونه های تصادفی و باال بردن 

 قدرت تکنیک در دانش آموزان 

تقسیم بندی تمرینات کتاب درسی و 

کمک آموزشی به کار در کالس و کار 

در منزل جهت  تفهیم مطالب تکرار و 

 تثبیت مطالب

ارائه نکات مربوط به مبحث مورد نظر  

 که در کتاب نیامده

 

تجزیه عبارت های 

 جبری و معادله

9/5/59  

 تا

11/5/59  

31و25و28  دوم 

طراحی نمودار های حل معادله روی 

 مقوا توسط دانش آموزان 

تدریس با پرسش و پاسخ و کامل کردن 

 توضحات یکدیگر توسط دانش آموزان

حل نمونه های تصادفی و باال بردن 

 قدرت تکنیک در دانش آموزان 

تقسیم بندی تمرینات کتاب درسی و 

در کالس و کار کمک آموزشی به کار 

در منزل جهت  تفهیم مطالب تکرار و 

 تثبیت مطالب

ارائه نکات مربوط به مبحث مورد نظر  

 که در کتاب نیامده

بحث آزاد در کالس پیرامون موضوعات 

 رفتاری ودینی

 معادله

13/5/59  

 تا

17/5/59  

33و32و31  سوم 
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1برگزاری امتحان از فصل   

 تدریس با استفاده از پاورپینت

 استفاده از صفحه شطرنجی

حل نمونه های تصادفی و باال بردن 

 قدرت تکنیک در دانش آموزان 

تقسیم بندی تمرینات کتاب درسی و 

کمک آموزشی به کار در کالس و کار 

در منزل جهت  تفهیم مطالب تکرار و 

 تثبیت مطالب

ارائه نکات مربوط به مبحث مورد نظر  

 که در کتاب نیامده

 

ی و جمع بردار ها

 ضرب عدد در بردار

21/5/59  

 تا

31/5/59  

 37و39و39و31

38تعطیل و   
 چهارم

 تدریس با استفاده از پرسش و پاسخ

9و برگزاری آزمون از فصل   

حل نمونه های تصادفی و باال بردن 

 قدرت تکنیک در دانش آموزان 

تقسیم بندی تمرینات کتاب درسی و 

کمک آموزشی به کار در کالس و کار 

منزل جهت  تفهیم مطالب تکرار و در 

 تثبیت مطالب

ارائه نکات مربوط به مبحث مورد نظر  

 که در کتاب نیامده
 

بردارهای واحد 

 مختصات

1/11/59  

 تا

7/11/59  

11و  11و35  اول 

 دی 

استفاده از شکل های مقوایی ، صفحه 

 شطرنجی ، خط کش ، گونیا و نقاله

حل نمونه های تصادفی و باال بردن 

 قدرت تکنیک در دانش آموزان 

تقسیم بندی تمرینات کتاب درسی و 

کمک آموزشی به کار در کالس و کار 

در منزل جهت  تفهیم مطالب تکرار و 

 تثبیت مطالب

ارائه نکات مربوط به مبحث مورد نظر  

رابطه فیثاغورس و 

شکل های هم 

 نهشت

11/11/59  

 تا

19/11/59  

11و13و12  دوم 
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 که در کتاب نیامده

بحث آزاد در کالس پیرامون موضوعات 

 اری ودینیرفت
 

 

برگزاری آزمونهای 

 ترم اول

 

18/11/59  

 تا
 سوم امتحان

 

برگزاری آزمونهای 

 ترم اول

 

 

31/11/59  چهارم امتحان 

استفاده از شکل های مقوایی ، صفحه 

 شطرنجی ، خط کش ، گونیا و نقاله

حل نمونه های تصادفی و باال بردن 

 قدرت تکنیک در دانش آموزان 

تقسیم بندی تمرینات کتاب درسی و 

کمک آموزشی به کار در کالس و کار 

در منزل جهت  تفهیم مطالب تکرار و 

 تثبیت مطالب

ارائه نکات مربوط به مبحث مورد نظر  

 که در کتاب نیامده

 

مثلث های هم 

نهشت و هم نهشتی 

های قائم مثلث 

 الزاویه

2/11/59  

 تا

9/11/59  

17و19و19  اول 

 بهمن

م 
دو

ل 
سا

م 
 نی

 تدریس با روش مشارکتی

9برگزاری آزمون از فصل   

حل نمونه های تصادفی و باال بردن 

 قدرت تکنیک در دانش آموزان 

تقسیم بندی تمرینات کتاب درسی و 

کمک آموزشی به کار در کالس و کار 

مطالب تکرار و در منزل جهت  تفهیم 

 تثبیت مطالب

 توان

5/11/59  

 تا

13/11/59  

91و15و18  دوم 
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ارائه نکات مربوط به مبحث مورد نظر  

 که در کتاب نیامده

 

تدریس با روش گروهی و استفاده از 

 ماشین حساب

حل نمونه های تصادفی و باال بردن 

 قدرت تکنیک در دانش آموزان 

تقسیم بندی تمرینات کتاب درسی و 

کمک آموزشی به کار در کالس و کار 

در منزل جهت  تفهیم مطالب تکرار و 

 تثبیت مطالب

ارائه نکات مربوط به مبحث مورد نظر  

 که در کتاب نیامده

 

تقسیم اعداد توان 

 دار و جذر تقریبی

19/11/59  

 تا

21/11/59  

93و92و91  سوم 

 استفاده از روش بحث گروهی

حل نمونه های تصادفی و باال بردن 

 قدرت تکنیک در دانش آموزان 

تقسیم بندی تمرینات کتاب درسی و 

کمک آموزشی به کار در کالس و کار 

در منزل جهت  تفهیم مطالب تکرار و 

 تثبیت مطالب

ارائه نکات مربوط به مبحث مورد نظر  

 که در کتاب نیامده

بحث آزاد در کالس پیرامون موضوعات 

اری ودینیرفت  

نمایش اعداد 

رادیکالی روی محور 

اعداد و خواص ضرب 

 و تقسیم رادیکالی

23/11/59  

 تا

31/11/59  

97و99و99و91  چهارم 

استفاده از ماشین حساب ، خط کش ، 

 ساخت نمودار توسط دانش آموزان

7برگزاری آزمون از فصل   

حل نمونه های تصادفی و باال بردن 

 دسته بندی داده ها 

1/12/59  

 تا

1/12/59  

91و95و98  اسفند اول 

tg://resolve?domain=Moallemyarir3
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 قدرت تکنیک در دانش آموزان 

تقسیم بندی تمرینات کتاب درسی و 

کمک آموزشی به کار در کالس و کار 

در منزل جهت  تفهیم مطالب تکرار و 

 تثبیت مطالب

ارائه نکات مربوط به مبحث مورد نظر  

 که در کتاب نیامده

 

روش پرسش و پاسخ و  تدریس با

 استفاده از ماشین حساب

حل نمونه های تصادفی و باال بردن 

 قدرت تکنیک در دانش آموزان 

تقسیم بندی تمرینات کتاب درسی و 

کمک آموزشی به کار در کالس و کار 

در منزل جهت  تفهیم مطالب تکرار و 

 تثبیت مطالب

ارائه نکات مربوط به مبحث مورد نظر  

 امدهکه در کتاب نی

 میانگین داده ها

7/12/59  

 تا

11/12/59  

93و92و91  دوم 

از تاس ، سکه ، چرخنده  استفاده  

حل نمونه های تصادفی و باال بردن 

 قدرت تکنیک در دانش آموزان 

تقسیم بندی تمرینات کتاب درسی و 

کمک آموزشی به کار در کالس و کار 

در منزل جهت  تفهیم مطالب تکرار و 

 تثبیت مطالب

ارائه نکات مربوط به مبحث مورد نظر  

 که در کتاب نیامده

 

احتمال یا اندازه 

گیری شانس و 

بررسی حالت های 

 ممکن

11/12/59  

 تا

18/12/59  

99و99و91  سوم 

 ساخت شکل، کار گروهی

8آزمون از فصل   

حل نمونه های تصادفی و باال بردن 

 قدرت تکنیک در دانش آموزان 

تقسیم بندی تمرینات کتاب درسی و 

خط و دایره و زاویه 

 مرکزی 

21/12/59  

 تا

29//12/59  

95و98و97  چهارم 
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کمک آموزشی به کار در کالس و کار 

در منزل جهت  تفهیم مطالب تکرار و 

 تثبیت مطالب

ارائه نکات مربوط به مبحث مورد نظر  

 که در کتاب نیامده

بحث آزاد در کالس پیرامون موضوعات 

 رفتاری ودینی

 تعطیالت نوروز 
1/1/59  

 تا
 اول تعطیل

 فروردین

13/1/59 تعطیالت نوروز   دوم تعطیل 

 حل تمرین ، کار گروهی و مسابقه

حل نمونه های تصادفی و باال بردن 

 قدرت تکنیک در دانش آموزان 

تقسیم بندی تمرینات کتاب درسی و 

کمک آموزشی به کار در کالس و کار 

منزل جهت  تفهیم مطالب تکرار و در 

 تثبیت مطالب

ارائه نکات مربوط به مبحث مورد نظر  

 که در کتاب نیامده

 

 دوره و یادآوری

11/1/59  

 تا

19/1/59  

72و71و71  سوم 

 تدریس با استفاده از پاورپینت

 پرسش و پاسخ 

5آزمون از فصل   

حل نمونه های تصادفی و باال بردن 

 قدرت تکنیک در دانش آموزان 

تقسیم بندی تمرینات کتاب درسی و 

کمک آموزشی به کار در کالس و کار 

در منزل جهت  تفهیم مطالب تکرار و 

 تثبیت مطالب

ارائه نکات مربوط به مبحث مورد نظر  

زاویه های مرکزی و 

 محاطی

15/1/59  

 تا

31/1/59  

79و71و73  

78و77و79  

 چهارم

 پنجم
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 که در کتاب نیامده

 

انجام کار گروهی و رفع اشکاالت دانش 

 آموزان و برگزاری آزمون

دوره و آمادگی برای 

 امتحانات

2/2/59  

 تا

9/2/59  

81و81و75  اول 

 اردیبهشت

انجام کار گروهی و رفع اشکاالت دانش 

 آموزان و برگزاری آزمون

دوره و آمادگی برای 

 امتحانات

5/2/59  

 تا

13/2/59  

81و83و82  دوم 

انجام کار گروهی و رفع اشکاالت دانش 

 آموزان و برگزاری آزمون

دوره و آمادگی برای 

 امتحانات

19/2/59  

 تا

21/2/59  

87و89و89  سوم 

انجام کار گروهی و رفع اشکاالت دانش 

 آموزان و برگزاری آزمون

دوره و آمادگی برای 

 امتحانات

23/2/59  

 تا

27/2/59  

51و85و88  چهارم 

  

tg://resolve?domain=Moallemyarir

