درس :ریبضی کالس 6/1:سبل تحصیلی93 - 94 :

آهَسگبر :آقبی استَاری

ّذف کلی :آضٌبیی ثب هفبّین ریبضی اس قجیل(ٌّذسِ ٍ حسبة)

هبُ

فصل

هَضَػبت ٍ
ػٌَاًْبی
درسی

ّذف ّبی کلی
درس

فؼبلیت ّبی
دیگز ٍ هَارد
السم

ّفتِ

رٍس ٍ تبریخ

اٍل

1
کسز هتؼبرفی

کسز ٍ ػذد
هخلَط

ضٌبخت ٍ هؼزفی کسز
ٍ ػذد هخلَط ٍ تجذیل
آًْب ثِ یکذیگز

ًَار کبغذی ٍ
اهکبًبت کالس
ٍ کتبة کوک
درسی

دٍم

1
کسز هتؼبرفی

هقبیسِ ٍ سبدُ
کزدى کسزّب

آهَسش هقبیسِ کسزّب
ٍ کسزّبی هسبٍی –
سبدُ کزدى کسزّب ٍ
یبفتي کَچکتزیي
هخزج هطتزک در کسز
ٍ حل هسبلِ اس طزیق
راّجزد رسن ضکل

ًَار کبغذی ٍ
اهکبًبت کالس
ٍ کتبة کوک
درسی

سَم

1
کسز هتؼبرفی

جوغ ٍ تفزیق
کسزّب ٍ
ػذدّبی
هخلَط

آهَسش جوغ ٍ تفزیق
کسزّب ٍ اػذاد هخلَط
ثب استفبدُ اس هحَر
اػذاد ٍ ضکل ٍ ثذٍى
ضکل

اهکبًبت کالس
ٍ کتبة کوک
درسی

چْبرم

1
کسز هتؼبرفی

ضزة ٍ تقسین
کسزّب ٍ
ػذدّبی
هخلَط

آهَسش ضزة کسزّب ٍ
اػذاد هخلَط اس طزیق
هسبحتی ٍ ثب استفبدُ
اط ضکل ٍ آهَسش
تقسین کسزّب ثب
استفبدُ اس ضکل ٍ
ثذٍى ضکل

اهکبًبت کالس
ٍ کتبة کوک
درسی

اٍل

2
ػذدّبی
اػطبری

ًوبیص اػطبری
ػذدّب

آهَسش ًوبیص اػذاد
اػطبری ثز رٍی هحَر
ٍ ضکل ٍ کسز ٍ تجذیل
کسز ثِ ػذد اػطبری ٍ
ػذد اػطبری ثِ کسز

اهکبًبت کالس
ٍ کتبة کوک
درسی

دٍم

2
ػذدّبی
اػطبری

جوغ  ،تفزیق ٍ
ضزة ػذدّبی
اػطبری

آهَسش جوغ ٍ تقسین
ٍ ضزة اػذاد اػطبری
ثب هحَر -ضکل ٍ
جذٍل ارسش هکبًی .
هحبسجِ هسبحت ٍ حل
هسبلِ ثب راّجزد
الگَیبثی

اهکبًبت کالس
ٍ کتبة کوک
درسی

سَم

2
ػذدّبی
اػطبری

تقسین یک ػذد
اػطبری ثز یک
ػذد طجیؼی

آهَسش تقسین یک
ػذد اػطبری ثز ػذد
طجیؼی ثب ضکل ٍ ثذٍى
ضکل

اهکبًبت کالس
ٍ کتبة کوک
درسی

چْبرم

2
ػذدّبی
اػطبری

تقسین ػذد
صحیح ثز ػذد
اػطبری ٍ تقسین
ػذد اػطبری ثز
ػذد اػطبری

آهَسش تقسین ػذد
صحیح ثز اػطبری ٍ
تقسی اػطبری ثز
اػطبری

اهکبًبت کالس
ٍ کتبة کوک
درسی

درس:ریبضی
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ّذف کلی :آضٌبیی ثب هفبّین ریبضی اس قجیل(ٌّذسِ ٍ حسبة)

هبُ

فصل

هَضَػبت ٍ
ػٌَاًْبی
درسی

ّذف ّبی کلی
درس

فؼبلیت ّبی
دیگز ٍ هَارد
السم

ّفتِ

رٍس ٍ تبریخ

اٍل

فصل –3اًذاسُ
گیزی طَل ساٍیِ

اًذاسُ گیزی طَل
ٍ فبصلِ –
ضٌبخت ٍ هؼزفی
ٍاحذ اًذاسُ گیزی
طَل ٍ هقبیسِ آى

.1تطخیص اثشار
هٌبست ثزای اًذاسُ
گیزی .2تؼییي ٍاحذ
هٌبست اًذاسُ گیزی.3
تجذیل ٍاحذّب

ًَار کبغذی –
هذاد – خط
کص – گًَیب –
کتبة کوک
درسی

دٍم

فصل–3فبصلِ(
اًذاسُ گیزی
طَل ساٍیِ)

فبصلِ ثیي دٍ
ًقطِ –
کَتبّتزیي
فبصلِ ًقطِ اس
یک خط ػوَد

.1آهَسش هفَْم فبصلِ
ثیي دٍ ًقطِ.2هٌظَر
فبصلِ ًقطِ اس خط
ػوَدی است کِ اس آى
ًقطِ ثز خط رسن هی
ضَد.3راثطِ ثیٌوثلث ٍ
فبصلِ ًقطِ اس خط ٍ
آهَسش حل هسبلِ اس
راُ تفکز

خط کص –
گًَیب – کتبة
کوک درسی

سَم

فصل – 3
هقبیسِ ٍ اًذاسُ
گیزی ساٍیِ ّب(
اًذاسُ گیزی
طَل ساٍیِ)

هقبیسِ ٍ اًذاسُ
گیزی ساٍیِ ّب –
ٍاحذ اًذاسُ گیزی
ساٍیِ – ٍسیلِ
اًذاسُ گیزی ساٍیِ

آهَسش هفَْم ٍاحذ
اًذاسُ گیزی ٍ ٍسیلِ
اًذاسُ گیزی ساٍیِ ٍ
هقبیسِ ساٍیِ ّب ثب
رٍضْبی هختلف

ًَار کبغذی –
خط کص –
پزگبر ً -قبلِ –
کتبة کوک
درسی

چْبرم

فصل  –3اًَاع
ساٍیِ ّب( اًذاسُ
گیزی طَل
ساٍیِ)

اًَاع ساٍیِ ّب ٍ
ًیوسبس

آهَسش اًَاع ساٍیِ ّب
– ًیوسبس ساٍیِ –
ضٌبخت ٍ هؼزفی ساٍیِ
ّبی هتقبثل ثِ راس ٍ
طبٍیِ ّبی هکول ٍ
هتون

خط کص –
پزگبر ً -قبلِ –
کتبة کوک
درسی

اٍل

فصل  –4تقزیت
سدى – قطغ
کزدى(اػذاد
تقزیجی)

تقزیت سدى –
قطغ کزدى

آهَسش هفَْم تقزیت ٍ
کبرثزد آى در سًذگی
رٍسهزُ – رٍش تقزیت
سدى اس طزیق قطغ
کزدى

کلیِ اهکبًبت
کالس ٍ کتبة
درسی ٍ کوک
درسی

دٍم

فصل – 4گزد
کزدى(اػذاد
تقزیجی)

گزد کزدى

آهَسش تقزیت سدى ثِ
رٍش گزد کزدى –
ػلت استفبدُ اس رٍش
گزد کزدى ٍ آهَسش
حل هسبلِ اس رٍش
سبدُ کزدى هسبلِ

خط کص -
کتبة درسی ٍ
کوک درسی

سَم

فصل ً –4وبیص
اػذاد تقزیجی رٍی
هحَر(اػذاد تقزیجی)

ًوبیص اػذاد
تقزیجی رٍی
هحَر اػذاد

آهَسش ًحَُ ی
ًوبیص اػذاد تقزیجی
رٍی هحَر اػذاد

خط کص  -کلیِ
اهکبًبت کالس ٍ
کتبة درسی ٍ
کوک درسی

چْبرم

فصل  –4هحبسجِ
تقزیجی ٍ تزتیت
اًجبم ػولیبت(اػذاد
تقزیجی)

هحبسجِ تقزیجی
ٍ تزتیت اًجبم
ػولیبت

آهَسش هحبسجِ
تقزیجی ٍ تقذم ٍ تبخز
در اًجبم ػولیبت

اهکبًبت کالس ٍ
کتبة کوک درسی
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آهَسگبر :آقبی استَاری

ّذف کلی :آضٌبیی ثب هفبّین ریبضی اس قجیل(ٌّذسِ ٍ حسبة)

هبُ

فصل

هَضَػبت ٍ
ػٌَاًْبی
درسی

ّذف ّبی
کلی درس

فؼبلیت ّبی
دیگز ٍ هَارد
السم

ّفتِ

رٍس ٍ تبریخ

اٍل

فصل – 5
ًسجت،تٌبست
،درصذ

جذٍل تٌبست

آهَسش ٍ یبدآٍری
هفَْم ًسجت –
جذٍل تٌبست –
تؼوین ًسجت ٍ
تٌبست ثِ ضکل
ّبی ٌّذسی

اهکبًبت کالس
ٍ کتبة کوک
درسی

دٍم

فصل – 5
ًسجت،تٌبست
،درصذ

هقذارّبی
تٌبست – حل
هسبلِ اس
راّجزد سیز
هسئلُ

آهَسش ٍ یبدآٍری
ًسجت ّبی هسبٍی
ٍ حل هسبئل
هزثَط ثِ ًسجت ٍ
تٌبست اس راّجزد
سیز هسئلِ

اهکبًبت کالس
ٍ کتبة درسی
ٍ کوک درسی

سَم

فصل – 5
ًسجت،تٌبست
،درصذ

تسْین ثِ
ًسجت

آهَسش هفَْم
تسْین ثِ ًسجت ٍ
حل هسبئل هزثَط
ثِ آى

اهکبًبت کالس
ٍ کتبة درسی
ٍ کوک درسی

چْبرم

فصل – 5
ًسجت،تٌبست
،درصذ

درصذ ٍ
ریبضیبت هبلی

آهَسش هفَْم
درصذ ٍ ٍ کبرثزد
آى در ثخص
ریبضیبت هبلی

کتبة درسی ٍ
کوک درسی

اٍل

فصل  -6آهبر ٍ
احتوبل

جوغ آٍری ٍ
ًوبیص دادُ ّب

آهَسش ضیَُ ّبی
جوغ آٍری دادُ ّب
جْت رسن ًوَدار
ٍ آهَسش سسن
ًوَدار

کتبة درسی ٍ
کوک درسی

دٍم

فصل  -6آهبر ٍ
احتوبل

ًوَدار ٍ تفسیز
ًتیجِ ّب –
حل هسبلِ ثب
راّجزد حذس
ٍ آسهبیص

آهَسش تفسیز ٍ
ًتیجِ گیزی اس
ًوَدارّبی تزسین
ضذُ ٍ آهَسش حل
هسئلِ ثب راّجزد
حذس ٍ آسهبیص

کتبة درسی ٍ
کوک درسی

سَم

فصل  -6آهبر ٍ
احتوبل

هفَْم احتوبل

آهَسش هفَْم
احتوبل

کتبة درسی ٍ
کوک درسی

چْبرم

فصل  -6آهبر ٍ
احتوبل

احتوبل تجزثی
ٍ ریبضی

آهَسش هفَْم
احتوبل تجزثی در
ریبضیبت ٍ تفبٍت
ثیي آًْب

کتبة درسی ٍ
کوک درسی

درس:ریبضی
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آهَسگبر :آقبی استَاری

ّذف کلی :آضٌبیی ثب هفبّین ریبضی اس قجیل(ٌّذسِ ٍ حسبة)

هبُ

ّفتِ

رٍس ٍ تبریخ

فصل

هَضَػبت ٍ
ػٌَاًْبی
درسی

اٍل

تؼطیالت ًَرٍس

ّذف ّبی کلی
درس

فؼبلیت ّبی
دیگز ٍ هَارد
السم

دٍم

فصل – 7اًذاسُ هقبیسِ ٍ اًذاسُ
گیزی سطح ٍ گیزی سطح ٍ
هسبحت
حجن
ضکلْبی
ٌّذسی

آهَسش هقبیسِ
هسبحت اضکبل
هختلف اس طزیق
کپی ثزداری ٍ ًحَُ
هحبسجِ هسبحت

کتبة درسی ٍ
کوک درسی

سَم

فصل – 7اًذاسُ حل هسئلِ ثب
گیزی سطح ٍ راّجزد حذف
حبلتْبی
حجن
ًبهطلَة –
هقبیسِ ٍ اًذاسُ
گیزی حجن

آهَسش حل هسئلِ
ثب راّجزد حذف
حبلتْبی ًبهطلَة –
آهَسش هقبیسِ ٍ
اًذاسُ گیزی حجن
اضکبل ٌّذسی

کتبة درسی ٍ
کوک درسی

چْبرم

فصل – 7اًذاسُ حجن ضکلْبی
گیزی سطح ٍ ٌّذسی
حجن

آهَسش ضیَُ
هحبسجِ حجن
ضکلْبی ٌّذسی ٍ
سطح جبًجی

کتبة درسی ٍ
کوک درسی

اٍل

فصل – 8
هختصبت ٍ
اػذاد صحیح

هحَرّبی
هختصبت

آهَسش ٍ ضٌبخت
هحَرّبی هختصبت
ٍ پیذا کزدى
هختصبت یک ًقطِ

کتبة درسی ٍ
کوک درسی

دٍم

فصل – 8
هختصبت ٍ
اػذاد صحیح

تقبرى ٍ
هختصبت –
حل هسئلِ ثب
راّجزد کبرثزد
راّجزدّب

آهَسش هفَْم تقبرى
ثز رٍی هحَرّبی
هختصبت ٍ یبفتي
قزیٌِ اضکبل ًسجت
ثِ هحَر هختصبت ٍ
آهَسش حل هسئلِ
ثب راّجزد کبرثزد
راّجزدّب

کتبة درسی ٍ
کوک درسی

سَم

فصل – 8
هختصبت ٍ
اػذاد صحیح

ػذدّبی
صحیح

آهَسش ٍ هؼزفی
ػذدّبی صحیح
هثجت ٍ هٌفی

کتبة درسی ٍ
کوک درسی

چْبرم

فصل – 8
هختصبت ٍ
اػذاد صحیح

کبرثزد اػذاد
صحیح در
جوغ ٍ تفزیق

آهَسش کبرثزد اػذاد صحیح در

کتبة درسی ٍ
کوک درسی

جوغ ٍ تفزیق

