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ایبم ّفتِ 
ثزًبهِ 

ّفتگی 

 کالط

هَضَع تذریظ ٍ ففحِ )رٍػ تذریظ 

 (هَرد ًظز رٍػ کبرگبُ فعبل ٍ ًیوِ فعبل
 (اّذاف افلی ٍ جشئی)هحتَا

ثغتِ ّبی )اثشار 

 (آهَسؽی هَرد ًیبس
سهبى هکبى 

    ؽٌجِ 

//  

علَم 
   تب  جٌگل ثزای کیغت درط 

-(غذاّب-اًَاع حیَاًبت)تقَیز- ؽجکِ ی غذایی=سًجیزُ ای غذایی-

 ارتجبط آؽکبر ٍپٌْبى ثیي اًغبى ٍ عبیز حیَاًبت-سیغتگبُ حیَاًبت

پبٍر پًَت ًٍزم افشار 

 هیؾب ٍکَؽب 


کالط 

درحیي 

 تذریظ

    علَم

   تب  عتبرُ ی رٍؽي درط  فبرعی

- (ثشرگ هزد سهبى)تقَیز- خَاًذى ًثز کْي ثب لحي هٌبعت- ثبسًَیغی

 ؽٌبعبیی حزٍف رثظ آرایِ ّبی تضبد-ًثز کْي ثِ اهزٍسی 

 

پبٍر پًَت ٍ کتبة 

 پی دی اف 

 

تذریظ  کالط 

ریبضی 
 ديرٌ ی فصل کسر ي  تا ص 

 وسبت ي تىاسب 

- تؾخیـ ًغجت ّبی هغبٍی- ًؾبى دادى درفذ ّب رٍی ؽکل- داًغتي

 هَارد کبرثزد درفذ 
کالط  ورم افسار میشا يکًشا 

درحیي 

تذریظ 

یک ؽٌجِ 

//  

  کغز ٍ ًغجت ٍ تٌبعت ارسیبثی فقل  ریبضی
                        

                        ثزای کغت ٍ هْبرت ثیؾتز 
کالط کبغذ ٍ هذاد 

درحیي 

تذریظ 
 

 

 قزاى 

داًغتي هعبًی آیبت ٍ -تَاًبیی خَاًذى آیبت درط ثب لحي هٌبعت -     تب  ؿ       دٍرُ ی درط 

 داًغتي پیبم قزآًی -کلوبت درط 

         

 کتبة درعی
 کالس 

 

در حیي 

 تذریظ

 ّذیِ 
  عزسهیي ّبی ّویؾِ عجش درط 

- (جبًجبساى ٍ ؽْیذاى)تقَیز- ثب هقبم ؽْیذ ٍدفبع هقذط- ثِ ؽْذا

 داًغتي پیبم قزآًی -احتزام ثگذاریذٍ الگَ ثزداری اس ایؾبى 
ًزم افشار هیؾب 

 ٍکَؽب 
 کالط 

درحیي 

 ّذیِ تذریظ 

   ٍٍدٍرُ ی درط ّبی  اجتوبعی 
- پزعؼ ثِ فَرت گزٍّی ثزای هْبرت ثیؾتز داًؼ آهَساى- کٌفزاًظ

  تَعظ داًؼ آهَساى درثبرُ ی درط 

کتبة درعی ٍ 

 پبٍرپًَت 
 کالط

در حیي 

 تذریظ

 درحیي تذریظکالط  تَح ثبسی فَتجبل ٍ قَاًیي اى --ًزهؼ ثزای گزم کزدى ثجِ ّب - فَتجبل-ًزهؼ ٍرسػ  دٍؽٌجِ 
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//   ًگبرػ درط فبرعی            ِآداة هغبلع  

-ٍاصُ آهَسی ّب- اًؾب ًَیغی ّب-اًجبم کبرٍ پضٍّؼ 

ًزم افشار هیؾب ٍ 

 کَؽب 

 

کالط 
درحیي 

تذریظ  اًؾبء 

ریبضی 
حل توزیي ّبی اضبفی اس کتبة ًَیي عالیی ثزای هْبرت ثیؾتز داًؼ -  دٍرُ ی درفذ 

آهَساى 
 کتبة ًَیي عالیی 

کالط 
درحیه 

تدریس 

عِ ؽٌجِ 

//  

 ٌّز
کالط دفتزًقبؽیَپیذیبف  خالقیت داًؼ اهَس در کؾیذى هبؽیي –عٌجیذى تَاًبیی داًؼ اهَس                  هبؽیي 

درحیي 

تذریظ   ٌّز

اجتوبعی 
- درط اعتعوبر چیغت؟ ؿ  تب 

 ؿ 

-  آؽٌبیی ثب علل پیؾزفت تذریجی ارٍپبییبى 

- ًؾبى دادى هغیز ّبی اکتؾبفی-هفَْم اعتعوبر -

- پی ثزدى ثِ علل تَجِ اعتعوبر گزاى ثِ ایزاى 

ًزم افشار هیؾب ٍ 

 کَؽب 

 

 کالط
درحیي 

 تذریظ

تفکز ٍ 

 پضٍّؼ
کالط  کتبة پی دی اف  تقَیت قَُ ی تخیل-درک ًظبم آفزیٌؼ -(عبختوبى)تقَیز-   تب  هب کجب ّغتین ؿ درط 

درحیي 

تذریظ 

چُارشىبٍ 

//  

قزآى 
 تب  جلغِ ی اٍل تب چْبرم ؿ درط 

  

 - تَاًبیی خَاًذى آیبت تب  عَرُ ی حؾز ٍ آیبت  تب عَرُ ی 

آؽٌبیی -ثیبى کزدى هعٌبی ثزخی اس کلوبت در عجبرت ّبی عبدُ -هوتحٌِ 

 ثب تقَیز گز ثَدى خذاًٍذ

ًزم افشار هیؾب ٍ 

کَؽب
کالط 

درحیي 

 تذریظ

 ریبضی
 حجن ٍ جزم حل کتبة هزات ّفتِ ی 

   تب ك 

- آؽٌبیی ثب ٍاحذ ّبی حجن ٍ جزم- تجذیل ٍاحذّب ثِ یکذیگز- حل

 هغئلِ ثب ٍاحذّبی حجن ٍ جزم  
کالط کتبة هزات

درحیي 

 تذریظ

 درحیي تذریظکالط  کتبة درعی  تقَیت حبفظِ -افشایؼ هْبرت ؽٌیذاری -افشایؼ هْبرت ًَؽتبری - لغبت عخت کتبة اهالء 

کبرٍ 

فٌبٍری 
 ثَدهبى اًتخبثی عبخت هبؽیي ثب کبرتي 

- هْبرت در دعت ٍرسی-ًحَُ ی ثشػ ّب-تویشی کبر- ًحَُ ی چغت

 کبری 
کالط  فیلن 

درحیي 

 تذریظ



