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4حل راهبردها تا صفحه  آشنایی با دانش آموزان آشنایی با انواع راهبرد حل   
 مساله  

معارفه وآزمون آغازین راهبرد های  
 حل مساله 

 اول

 مهر

   
حل نمونه های تصادفی ازانواع مسائل ،باال بردن   مرورراهبردها

 قدرت تفکیک درانش آموزان

 راهبرد حل مساله 

 دوم

حل فعالیت  
هاوکاردرکالس وتمرین 

19تاصفحه   

اشنایی بااعدادصحیح وقرینه اعداد،آمادگی برای  
 آموختن جمع وتفریق 

جمع  - معرفی عددهای عالمت دار
 سوم وتفریق عددهای صحیح 

حل فعالیت وکاردرکالس  
22وتمرین تاصفحه   

آشمایی بانحوه جمع وتفریق اعدادصحیح ،آشنایی  
 باروشی برای جمع اعداددورقمی صحیح

 چهارم جمع وتفریق عددهای صحیح

حل فعالیت وکاردرکالس  
26وتمرین تاصفحه  

 آشنایی بانحوه ضرب وتقسیم اعداد صحیح
امتحان  -ضرب و تقسیم اعداد صحیح  اول 

ن
 آبا

حل فعالیت وکاردرکالس  
33وتمرین تاصفحه  

آشنایی بادنباله های عددی ونحوه نوشتن جمله عمومی  
عبارت  دنباله ، آشنایی باعبارت جبری وساده کردن 

 جبری 

عبارتهای جبری –الگوها ی عددی   
 دوم

حل فعالیت وکاردرکالس   
36وتمرین تاصفحه  

آشنایی باجایگذاری عدددرعبارت جبری به ازای   
 حرف متناظرآن 

مقدار عددی یک عبارت جبری    سوم 

و حل فعالیت  
وکاردرکالس وتمرین  

39تاصفحه  

مطالب  آشنایی بامعادله وروش حل معادله ،تثبیت 
 تدریس شده 

 

   3مرور فصل–معادله 

 چهارم

حل فعالیت وکاردرکالس  
44وتمرین تاصفحه  

ارزیابی میزان پیشرفت اهداف وشیوه آموزش ومیزان  
فراگیری دانش آموزان، اشنایی بانحوه نامگذاری  
 خطوط وروابط پاره خط هابایکدیگر

روابط بین پاره خطها -امتحان  
 اول

 آذر

وکاردرکالس  حل فعالیت 

47وتمرین تاصفحه   

آشنایی بانحوه نامگذاری زاویه ها ورابطه بین  

 زوایادرحاالت مختلف 

 روابط بین زاویه ها 

 دوم

حل تمرینها وکاردر  

کالسهای  کتاب  

50تاصفحه  

 آشنایی بادروران ، انتقال وتقارن

 تبدیالت هندسی    

 سوم

حل فعالیت وکاردرکالس  

52وتمرین تاصفحه  

امتحان-شکلهای هم نهشت   تشخیص اشکال مساوی ،اجزامتناظر ، کاشی کاری   

 چهارم

انجام فعالیتهای مرتبط  

61توسط دانش آموزان  

آشنایی بااعداداول وشمارنده ای عدد، آشنایی  

 باشمارنده های اول عدد

 

شمارنده اول –عدد اول    

 اول 

ی
 د

وبدست آوردن آن ازطریق  آشنایی با مفهوم ب،م،م  حل فعالیتهای کتاب  

 ذهنی وتجزیه اعداد 

 بزرگترین شمارنده مشترک 

 دوم

 امتحانات نوبت اول   ن
 سوم

 چهارم امتحانات نوبت اول   
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حل فعالیت وکاردرکالس  

67وتمرین تاصفحه  
آشنایی بامفهوم ک، م،م وبه دست آوردن    

 ازطریق ذهنی وتجزیه 

مرور  –کوچک ترین مضرب مشترک 

5فصل  اول 

ن
 بهم

حل فعالیت وکاردرکالس  

75تاصفحهوتمرین   

آشنایی باانواع حجم های هندسی وویزگی ، اشنایی  

 بامحاسبه حجم های منشوری 

حجم های هندسی ومحاسبه حجم های  

 دوم منشوری 

حل فعالیت وکاردرکالس  

78وتمرین تاصفحه  

آشنایی به روش محاسبه سطح جانبی و اجسام  

 هندسی

 مساحت جانبی وکل  

 سوم

حل فعالیت وکاردرکالس  

81وتمرین تاصفحه  

امتحان-حجم وسطح   آشنایی باانواع روابطومحاسبات بین سطح وحجم   

 چهارم

حل فعالیت وکاردرکالس  

81وتمرین تاصفحه   

آشنایی با نحوه محاسبه  آشنایی بامفهوم توان،

 مقداراعدادتوان دار 

 توان ومحاسبه عبارت تواندار 

 اول

 اسفند

حل فعالیت وکاردرکالس  

92تاصفحهوتمرین   

آشنایی باضرب وتقسیم اعدادتوان دارباپایه ای  

 مساوی وتوان های مساوی 

 ساده کردن عبارتهای تواندار  

 دوم

حل فعالیت وکاردرکالس  

96وتمرین تاصفحه  
آشنایی بامفهوم جذرومجذورونحوه محاسبه 

 جذردقیق وتقریبی

 جذر وریشه  
 سوم

شده تثبیت مطالب تدریس  حل سئواالت امتحانی امتحان -7مرور فصل   چهارم 

حل فعالیت وکاردرکالس  

103وتمرین تاصفحه  

آشتایی بامفهوم بردار، آشنایی باشرط تساوی  

 بردارها ومفهوم بردارقرینه، 

بردارهای مساوی  -پاره خط جهت دار

 سوم وقرینه 

ن
 فروردی

حل فعالیت وکاردرکالس  

109وتمرین تاصفحه  

آشنایی باصفحه مختصاتناحیه ای ونقطه یابی،  

 آشنایی بابردارانتقال 

بردار انتقال –مختصات   

 چهارم

انجام فعالیتها  

117وکاردرکالسهای کتاب  

اشنایی بامفهوم آمار، آشنایی باجدول داده  

 هاویادآوری نمودارها

نمودارر  -جمع اوری ونمایش داده ها

 اول هاوتفسیر نتیجه ها

ت
 اردیبهش

حل فعالیت وکاردرکالس  

123وتمرین تاصفحه  

آشنایی بامفهوم احتمال وشانس ،بیان احتماالت به  

 وسیله اعداد

احمال  –احمال یا اندازه گیری شانس 

 دوم وتجربه 

 سوم امتحانات نوبت دوم   

 چهارم امتحانات نوبت دوم   

 


