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R
iazi7.irریاضیات هفتم

( اول متوسطه دوره اول ) طرح درس ماهیانه ریاضی پایه هفتم

ایام هفته
هفته

(صفحات میزان تدریستاریخ
مورد تدریس)

رسانه هايروش تدریساهداف کلیعناوین موضوعات درسی
آموزشی

ول
آشنایی با انواع راهبرد حل مسئله و مراحل راهبرد حل مسئلها

حل مسئله
، کتاب درسی حل نمونه–اکتشافی 

حسابماشین
حل نمونه هاي تصادفی از انواع مسائل ، راهبرد حل مسئله

آموزانباالبردن قدرت تفکیک در دانش
، کتاب درسی مسابقه گروهی–اکتشافی 

حسابماشین

اشنایی با اعداد صحیح و قرینه اعدادمعرفی اعداد عالمت داردوم
آمادگی براي آموختن جمع و تفریق

کتاب درسی ، بحث گروهی 
پاورپوینت

جمع و تفریق اعداد صحیح 
)1(

کتاب درسی ، بحث گروهی–بارش مغزي آشنایی با نحوه جمع و تفریق اعداد صحیح
رنگیگلوله هاي 

وم
جمع و تفریق اعداد صحیح س

)2(
آشنایی با روشی براي جمع اعداد دو رقمی 

صحیح
کتاب درسی ، نوار مسابقه گروهی–حل نمونه 

هاي کاغذي
کتاب درسی ، بحث گروهی–اکتشافی آشنایی با نحوه ضرب و تقسیم اعداد صحیحضرب و تقسیم اعداد صحیح

پاورپوینت

ارم
ارزیابی –مسابقه گروهی تثبیت مطالب تدریس شدهفصلمرورچه

انفرادي
کتاب درسی

ارزیابی میزان پیشرفت اهداف و شیوه ارزشیابی دروس گذشته------------------
آموزانآموزش و میزان فراگیري دانش

---------برگزاري آزمون کتبی



R
iazi7.irریاضیات هفتم

ایام هفته
هفته

تدریس(صفحات میزانتاریخ
تدریس)مورد 

رسانه هاي روش تدریساهداف کلیعناوین موضوعات درسی
آموزشی

جم
آشنایی با نحوه نام گذاري خطوط و رابطه روابط بین پاره خط هاپن

پاره خط ها با یکدیگر در حاالت مختلف
نمایش نامه ، بارش مغزي ، 

بحث گروهی
کتاب درسی ، 

پاورپوینت ، 
کش،نوارکاغذيخط

آشنایی با نحوه نام گذاري زاویه ها و رابطه بین زاویه هاروابط 
بین زوایا در حاالت مختلف

بحث –نمایش و توضیح 
گروهی

–کتاب درسی 

-گونیا–نقاله 
پاورپوینت

شم
آشنایی با رسم مثلث در سه حالت و ایجاد رسم مثلث هاش

آمادگی براي مبحث بعد
–کش خط-کتابکارگروهی-نمایش و توضیح 

ار پرگ–گونیا –نقاله 
پاورپوینت-

کتاب، پاورپوینت ، اکتشافی-نمابش و توضیح آشنایی با انواع حاالت تساوي مثلث ها تساوي مثلث ها
یک تکه کاغذ

تم
تثبیت تساوي مثلث هاومرور هف

فصل 
تثبیت مفاهیم و قضایاي فصل با تاکید 

هابیشتر بر مبحث هم نهشتی مثلث
ارزیابی –مسابقه گروهی 

انفرادي
کتاب درسی

ارزیابی میزان پیشرفت اهداف و شیوه ارزشیابی فصول گذشته------------------
آموزانآموزش و میزان فراگیري دانش

-----------برگزاري آزمون کتبی

تم
آشنایی با دنباله هاي عددي و نحوه نوشتن الگوهاي عدديهش

عمومی دنبالهجمله 
کتاب درسیاکتشافی-بارش مغزي 

آشنایی با عبارت هاي جبري و ساده کردن عبارت هاي جبري
عبارت هاي جبري

ه مسابق–اکتشافی –حل نمونه 
گروهی

–کتاب درسی 

نخود و لوبیا 
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ایام هفته
هفته

تدریس(صفحات میزانتاریخ
مورد تدریس)

رسانه هاي روش تدریساهداف کلیعناوین موضوعات درسی
آموزشی

هم
آشنایی با جایگذاري عدد در عبارت جبري مقدار یک عبارت جبرين

به ازاي حرف متناظر آن
–کتاب درسی اکتشافی –حل نمونه 

پاورپوینت 
تثبیت مقدار یک عبارت 

جبري
آشنایی با جایگذاري عدد در عبارت جبري 

به ازاي حرف متناظر آن
کاغذيهايبرچسبحیات مدرسهبازي در 

هم
بحث –توضیح و نمایش آشنایی با تعریف معادله و روش حل معادلهمعادلهد

گروهی
کتاب درسی، ترازو 

، پاورپوینت
آشنایی با تعریف معادله و روش حل معادله تثبیت معادله و مرور فصل

و تثبیت مطالب فصل
درسیکتاب ارزیابی انفرادي –حل نمونه 

هم
ازد

ارزیابی میزان پیشرفت اهداف و شیوه ارزشیابی فصول گذشته------------------ی
آموزانآموزش و میزان فراگیري دانش

------------برگزاري آزمون کتبی

حجم هاي هندسی و محاسبه 
حجم هاي منشوري

آشنایی با انواع حجم هاي هندسی و ویژگی 
ها ي آنها
روش محاسبه حجم هاي منشوريآشنایی با 

–کتاب درسی اکتشافی-مشاهده مستقیم 

دست سازه انواع 
-حجم ها هندسی 

پاورپوینت

هم
ازد

آشنایی با روش محاسبه سطح جانب و کل مساحت جانبی و کلدو
اجسام هندسی

کتاب درسی ، اکتشافی-حل نمونه 
ماکت نمونه و کاغذ

انواع روابط و محاسبات بین سطح آشنایی با سطح و حجم
و حجم

کتاب درسی ، اکتشافی-مشاهده مستقیم 
جعبه شیرینی ، 
نمایش انیمیشن
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ایام هفته
هفته

تدریس(صفحات میزانتاریخ
مورد تدریس)

رسانه هاي روش تدریساهداف کلیعناوین موضوعات درسی
آموزشی

هم
زد

مسابقه –ارزیابی انفرادي تثبیت مطالب فصل پنجم مرور فصل سی
گروهی

کتاب درسی

ارزیابی میزان پیشرفت اهداف و شیوه ارزشیابی فصل قبل-------------------
آموزانآموزش و میزان فراگیري دانش

-----------برگزاري آزمون کتبی

هم
ارد

آشنایی با اعداد اول و مقسوم علیه هاي عدد اول چه
اعداد

–پرسش و پاسخ –توضیح 

ارزیابی انفرادي
–کتاب درسی 

تعدادي لوبیا 
کتاب درسیپرسش و پاسخ–توضیح آشنایی با مقسوم علیه هاي اول اعدادشمارنده ي اول

هم
زد

آشنایی با مفهوم ب.م.م و بدست آوردن آن ي اولبزرگترین شمارندهپان
از طریقذهنی و تجزیه اعداد

بارش مغزي–توضیح 
بازي و ریاضی–حل نمونه 

کتاب درسی

آشنایی با مفهوم ك.م.م و بدست آوردن آن کوچکترین مضرب مشترك
به روش ذهنی ، تجزیه 

–بارش مغزي –توضیح 

بازي و ریاضی–نمونه حل
کتاب درسی

هم
زد

مرور کتاب(اوقات امتحانات -------------------شان
دیماه)

کتاب درسیو گروھیارزیابی فردي مطالب و آمادگی براي امتحاناتیادآوري 

مرور کتاب(اوقات امتحانات -------------------
دیماه)

کتاب درسیو گروھیارزیابی فردي یادآوري مطالب و آمادگی براي امتحانات

هم
فد

کتاب، صفحه مختصاتکارگروهی–توضیح –نمایشی آشنایی با مفهوم بردارپاره خط جهت دار ه

آشنایی با شروط تساوس بردار ها و مفهوم بردار هاي مساوي و قرینه
بردار قرینه

کتاب، صفحه مختصاتکارگروهی–توضیح –نمایشی 
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ایام هفته
هفته

تدریس(صفحات میزانتاریخ
مورد تدریس)

رسانه هاي روش تدریساهداف کلیعناوین موضوعات درسی
آموزشی

هم
جد

ناحیه اي و 4آشنایی با صفحه مختصات مختصاته
نقطه یابی

کتاب، صفحه مختصاتکارگروهی–توضیح –نمایشی 

بردارهاي انتقال و جمع بردار 
ها

کتاب، صفحه مختصاتکارگروهی–توضیح –نمایشی آشنایی با بردار انتقال و جمع متناظر

هم
وزد

و تثبیت جمع بردارهان
مرورفصل

کتاب درسیارزیابی انفراديتثبیت مطالب فصل

ارزیابی میزان پیشرفت اهداف و شیوه ارزشیابی از فصل گذشته-------------------
آموزانآموزش و میزان فراگیري دانش

--------------برگزاري آزمون کتبی

تم
یس

کتاب ، اسالیدنمایش-توضیح آشنایی با مفهوم توانتعریف توانب
مسابقه –توضیح –حل نمونه آشنایی با نحوه محاسبه مقدار اعداد توان دارمحاسبه عبارت تواندار

گروهی
کتاب درسی

کم
ت وی

یس
آشنایی با ضرب و تقسیم اعداد تواندار با پایه ساده کردن عبارت توان دارب

مساوي و توان مساوي
بحث–بارش مغزي –اکتشافی 

گروهی
-کتاب درسی 

پاورپوینت
آشنایی با مفهوم جذر و مجذور و نحوه جذر و ریشه

محاسبه جذر کامل و تقریبی
کتاب درسی، بورد بارش مغزي–نمایشی 

نموداري جذر

دوم
ت و

یس
کتاب درسیارزیابی انفرادي تثبیت مطالب فصل گذشتهمرور فصل ب

ارزشیابی از تمام فصول -----------------
گذشته

ارزیابی میزان پیشرفت اهداف و شیوه 
آموزانآموزش و میزان فراگیري دانش

---------------برگزاري آزمون کتبی



R
iazi7.irریاضیات هفتم

ایام هفته
هفته

تدریس(صفحات میزانتاریخ
مورد تدریس)

رسانه هاي روش تدریساهداف کلیعناوین موضوعات درسی
آموزشی

وم
وس

ت 
یس

دسته بندي داده هاب
میانگین

آشنایی با دسته بندي داده ها ، جدول داده 
ها و یادآوري نمودارها

نحوه بدست آوردن میانگین داده و میانگین 
جدول داده ها

کتاب درسیحل نمونه –توضیح 

کتاب درسیتوضیح –نمایشی آشنایی با مفهوم احتمال و پیشامدمفهوم احتمال و پیشامد

ارم
چه

ت و
یس

نرم افزار  رایانه اي ، فن آوري–توضیح –نمایشی بیان احتمال به وسیله اعداداحتمال ریاضیب
گردونه، کیسه مهره ها

تثبیت مطالب فصل و ارزیابی میزان مرور فصل و ارزشیابی
پیشرفت اهداف و شیوه آموزش و میزان 

آموزانفراگیري دانش

توضیح
کتبیبرگزاري آزمون 

---------------

جم
وپن

ت 
یس

ارزشیابی کلی و بازدید تکالیف ------------------ب
نوروز(بعد از ایام تعطیالت 

نوروز)

ارزیابی میزان پیشرفت اهداف و شیوه 
آموزانآموزش و میزان فراگیري دانش

--------------برگزاري آزمون کتبی

هاي مثلث و اجزاي آنآشنایی با ویژگی مثلث و اجزاي آن

شم
وش

ت 
یس

آشنایی با نحوه ترسیم نیمساز ، عمود ، ترسیم هاي هندسیب
عمود منصف، زاویه مساوي و ویژگی هاي 

آنها

کتاب درسی، نقاله نمایشی 
کش، ، پرگار ، خط

پاورپوینت
-کتاب درسی اکتشافی-توضیح آشنایی با اصول اولیه اقلیدساصول توازي

انیمیشن
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ایام هفته
هفته

تدریس(صفحات میزانتاریخ
مورد تدریس)

رسانه هاي روش تدریساهداف کلیعناوین موضوعات درسی
آموزشی

تم
 هف

ت و
یس

آشنایی با ویژگی هاي خطوط موازي و خط هاي موازي و موربب
مورب

-کتاب درسی بحث گروهی–اکتشافی 
پاورپوینت

تثبیت و تعمیق مطالب گذشته و ارزیابی مرور فصل و ارزشیابی------------------
میزان پیشرفت اهداف و شیوه آموزش و 

آموزانمیزان فراگیري دانش

-----------ارزشیابی کتبی

ت 
یس

ب
تم

هش
کتاب درسیارزیابی فردي و گروهییادآوري مطالب و آمادگی براي امتحاناتمرور کتاب ------------------و

کتاب درسیارزیابی فردي و گروهییادآوري مطالب و آمادگی براي امتحاناتمرور کتاب------------------
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