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 تمرین از پایه هفتم
 

عمل اصلی  4ویادآوری ارزشیابی آغازین 
 اعدادصحیح

 

 معارفه و 
اشنایی با دانش آموزان یاد آوری  

 اعدادصحیح
 اول

 مهر

حل فعالیتهای وکاردرکالس  
 کتاب

 آشنایی با اعداد گویاا 
آشنایی با اعدادگویا ومعرفی اعداد  

9گویا تاصفحه   دوم 

 
 حل تکالیف آخر فصل 

 ا
رابدست  حاصل عبارهای جمع وتفریق اعدادگویا 

 آورد. 
 

 جمع و تفریق اعداد گویا
13تا صفحه   

 سوم

 حل تمرینات و مرور فصل 
حاصل عبارتهای ضرب وتقسیم  

 اعدادگویارابدست آورد. 

ضرب و تقسیم اعداد گویاتا  
16صفحه  

امتحان  -18حل تمرین تا صفحه   
 چهارم

حل کار در کالس های  
 مبربوطه 

ها یادگیری اعداد اول و مرکب و خواص آن  28تا صفحه عدد های طبیعی   اول 

ن
 آبا

  2حل تمرینات و مرور فصل
 و حل عملی فعالیت های کتاب 

دانش   دانش آموزباید تعریف چند ضلعی بدان
 آموز بتواند محورهای تقارن یک شکل را بکشد 

تاص   تقارن -چند ضلعی ها -امتحان
 دوم 33

کشیدن انواع چهارضلعی و  
 بررسی خواص آن ها 

چهاضعی  انواع  تعریف و خواص دانش آموز باید 
ندبداها را  
 

چهار ضلعی ها  توازی وتعامد  
ه 41تا ص  

 سوم

لعی و  ض5کشیدن یک 
مشخص کردن زاویه های  

 خارجی آن
 زاویه خارجی مثلث را یاد بگیرند

خارجی تا  داخلی وزاویه ی 
50صفحه  چهارم 

کند یک عبارت جبری را ساده  حل کاردرکالسهای کتاب   
ساده کردن عبارتهای جبری تاصفحه  

 اول 55

 آذر

حل تمرینها وکاردر کالسهای  

کتاب    

تواند مقدارعددی عبارت جبری رابدست آورد  ب 

بتواند یک عبارت جبری رابحاصلضرب دو  و

 عبارت جبری بنویسد 

مقدارعددی عبارت جبری تاص  

تجزیه عبارت  های جبری تا  59

64ص  
 دوم

تمرینهای کتابانجام  68معادله تاص  انواع معادله راحل کند    سوم 

انجام فعالیتهای مرتبط توسط  

 دانش آموزان 

 آشنایی باجمع بردارومختصات 

 ضرب یک عدد دربردار راانجام دهد

73جمع بردارها تاص   

77ضرب عدددر دربردار تاص   
 چهارم

 حل فعالیتهای کتاب 
رابشناسد  بردارهای واحد محورهای مختصات 

 وآنهارا رسم کند

بردارهای واحد محور مختصات  

182تاص  اول 

ی
 د

 رفع اشکال برای دانش آموزان  حل نمونه سوال امتحانی 
دوره مطالب وبررسی مشکالت  

 دوم دانش آموزان 

  
 سوم امتحانات نوبت اول 

  
 چهارم امتحانات نوبت اول 
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اثبات رابطه فیثاغورس از  

 طریق شکل 

آشنایی باقضیه فیثاغورس وکاربرد آن درحل  آ

آشنایی باتساوی مثلث ها –مسائل   
شکلهای همنهشت  تا  -فیثاغورس  

87ص  اول 

ن
 بهم

 آشنایی  با هم نهشتی مثلثها حل کار درکالسهای کتاب 

هم   – 95مثلثهای هم نهشت تا ص 

100نهشتی مثلثهای قائم الزاویه اص   دوم 

امتحان- هندسه وارزشیابیمرور مطالب   امتحان -تمرین ودوره       سوم 

 آشنایی با اعدادتواندار وضرب وتقسیم اعداد تواندار  حل فعالیتهای کتاب 

 توان ویادآوری 

109تا 106تقسیم اعدادتواندار ص  
 چهارم

 حل فعالیتهای کتاب 

جذر تقریبی اعدادرایاد بگیرد . و نمایش اعدادگنگ  

 راروی محور 

نمایش     113-110جذر تقریبی ص 

114اعدادرادیکالی روی محور ص   اول 

 اسفند

 آشنایی با خواص رادیکالها  انجام کار درکالس مربوط 

خواص ضرب وتقسیم رادیکالها  

تمرین ودوره مطالب  118-115ص  دوم 

انجام یک کار آماری خارج  

 بتواند یک کار آماری انجام دهد  ازکتاب به عنوان تحقیق 

ودسته بندی داده  آمار  -امتحان 

127-120هاص   سوم 

هر دانش آموز میانگین 

نمرات نوبت اول خود 

رابعنوان تکلیف منزل 

 انجام دهد 

 میانگین یک کارآماری را انجام دهند

 آشنایی با احتمال 

127-124میانگینداده هاص  

130-128احتمال ص   

 چهارم

ن اول - - 
 فروردی

 دوم   

مربوطه انجام فعالیتهای   آشنایی باحالتهای یک پیشامد  

  136-132بررسی حالتهای ممکن ص 

تمرین دوره  -  سوم 

141-138خط ودایره ص  -امتحان آشنایی با دایره وبررسی وضعیتهای آن بایک خط  انجام کاردرکالسها   چهارم 

انجام فعالیتها  

آشناییبااندازه آنتعریف زاویه محاطی ونیز  وکاردرکالسهای کتاب  150-146زاویه محاطی ص    اول 

ت
 اردیبهش

 دوم دوره ومرورمطالب  رفع اشکال برای دانش آموزان  حل نمونه سوال امتحانی 

 سوم امتحانات نوبت دوم   

 


