
 برنامه دوره پایه  نهم

 قسمت کالس درس تاریخ
 فصل ماشین ها  1/7 فیزیک  1/2/79

 فشار 8فصل  1/7 فیزیک  8/2

 فصل نیروها 1/7 فیزیک  11/2

 حرکت و  ماشین ها  1/7 فیزیک  22/2

 فصل ماشین ها  2/7 فیزیک  22/1

 فشار 8فصل  2/7 فیزیک  27/1

 فصل نیروها 2/7 فیزیک  1/2

 حرکت 2/7 فیزیک  17/2

 ماشین ها 2/7 فیزیک  22/2

 ساز وکار حرکتی+ واحد خود رو 1/7 کارو فناوری 21/1/79

 سایت 1/7 کارو فناوری 28/1/79

 دو واحد  1/7 کارو فناوری 4/2/79

 دو واحد  1/7 کارو فناوری 11/2/79

 سایت  1/7 کارو فناوری 18/2/79

 سایت 1/7 کارو فناوری 21/2/79

 رشد وعمران 2/7   کارو فناوری 1/2/79

 سایت 2/7   کارو فناوری 8/2/79

 تاسیسات برق 2/7   کارو فناوری 11/2/79

 سایت 2/7   کارو فناوری 22/2/79

مطالعات  3/2/79

 اجتماعی 
 

 کلیه نهم  ها

 فصل اول بخش اختیاری کتاب رفع اشکال 2مرور 
دانش اموزان مطالعه داشته و درکالس پرسش به صورت 

 .کتبی یا شفاهی صورت می گیرد 

مطالعات  11/2/79

 اجتماعی 
 14و13درس  کلیه نهم  ها

 12و11درس 

مطالعات  19/2/79

 اجتماعی 
 18و19درس  کلیه نهم  ها

 21و17درس 

مطالعات  24/2/79

 اجتماعی 
 22و21درس  کلیه نهم  ها

 24و23درس 

مطالعات  31/2/79

 اجتماعی 
 ارائه نمونه سوال  پاسخ به سواالت آزمون نهائی استانها کلیه نهم  ها

 فصل اول وجمع بندی و کوئیز کلیه نهم  ها شیمی  27/1/79
 تمرین های کتاب خیلی سبز+متن کتاب درسی 

 فصل دوم وجمع بندی و کوئیز کلیه نهم  ها شیمی  1/2/79
 تمرین های کتاب خیلی سبز+متن کتاب درسی 

 فصل سوم وجمع بندی و کوئیز کلیه نهم  ها شیمی  17/2/79
 تمرین های کتاب خیلی سبز+متن کتاب درسی 

 فصل نجوم وجمع بندی و کوئیز کلیه نهم  ها شیمی  22/2/79
 تمرین های کتاب خیلی سبز+متن کتاب درسی 

 11تدریس درس آزاد  کلیه نهم  ها ادبیات 29/1/79

 19و12تدریس آزاد کلیه نهم  ها ادبیات 28/1/79

 دوره  8تا  1درس  کلیه نهم  ها ادبیات 3/2/79

 دوره  19تا آخر  8درس  کلیه نهم  ها ادبیات 4/2/79

 آزمون نهایی خرداد  کلیه نهم  ها ادبیات 11/2/79

 آزمون نهایی خرداد  کلیه نهم  ها ادبیات 11/2/79

 آزمون نهایی خرداد  کلیه نهم  ها ادبیات 19/2/79

 آزمون نهایی خرداد  کلیه نهم  ها ادبیات 18/2/79

 9و8درس  کلیه نهم  ها آمادگی دفاعی  2/2/79

 9و8درس  کلیه نهم  ها آمادگی دفاعی  1/2/79

 00و01دوره درس  کلیه نهم  ها آمادگی دفاعی  7/2/79

 01و7درس  دوره کلیه نهم  ها آمادگی دفاعی  12/2/79

 01و7دوره درس  کلیه نهم  ها آمادگی دفاعی  17/2/79

 و خالصه ترم اول  6تا 0دوره درس  کلیه نهم  ها آمادگی دفاعی  23/2/79

 و خالصه ترم اول  6تا 0دوره درس  کلیه نهم  ها آمادگی دفاعی  22/2/79

 



 برنامه دوره پایه  هشتم

 قسمت کالس درس تاریخ
 5و4فصل  6/8 علوم 62/1/79

 2فصل  6/8 علوم 1/6/79

 9فصل  6/8 علوم 6/6/79

 8فصل  6/8 علوم 8/6/79

 7فصل  6/8 علوم 7/6/79

 11و11فصل  6/8 علوم 15/6/79

 11و16فصل  6/8 علوم 12/6/79

 14فصل  6/8 علوم 66/6/79

 15فصل  6/8 علوم 61/6/79

 5و4فصل  1/8 علوم 62/1/79

 2فصل  1/8 علوم 67/1/79

 9فصل  1/8 علوم 6/6/79

 8فصل  1/8 علوم  5/6/79

 7فصل  1/8 علوم  8/6/79

 11و11فصل  1/8 علوم  15/6/79

 11و16فصل  1/8 علوم  17/6/79

 14فصل  1/8 علوم  66/6/79

 15فصل  1/8 علوم  62/6/79

 جدول تناوبی( 1دوره فصل یک کتاب )گروه  کلیه هشتم ها شیمی  1/6/79

 جدول تناوبی( 6)گروه  6دوره فصل  کلیه هشتم ها شیمی  8/6/79

 جدول تناوبی( 1) گروه – 1دوره فصل  کلیه هشتم ها شیمی  15/6/79

 جدول تناوبی ( 2و5) گروه –دوره کلی  کلیه هشتم ها شیمی  66/1/79

 ماکت  کلیه هشتم ها کارو فناوری 18/1/79

 تعطیل رسمی کلیه هشتم ها کارو فناوری 65/1/79

 امور مالی +الکترونیک کلیه هشتم ها کارو فناوری 1/6/79

 سایت کلیه هشتم ها کارو فناوری 8/6/79

 واحد فلز+ حیوانات اهلی کلیه هشتم ها کارو فناوری 15/6/79

 سایت کلیه هشتم ها کارو فناوری 66/6/79

مطالعات  1/6/79

 اجتماعی 

 درس اول وارائه نمونه سوال 16مطالب. دوره  15و14و11درس  کلیه هشتم ها

 دانش آموزان سه درس را مطالعه کنند سرکالس پرسش شفاهی یا کتبی گرفته می شود.

مطالعات  11/6/79

 اجتماعی 

 18و19و12درس  کلیه هشتم ها

مطالعات  19/6/79

 اجتماعی 

 61و61و17درس  کلیه هشتم ها

مطالعات  64/6/79

 اجتماعی 

 64.و61و66 درس کلیه هشتم ها

مطالعات  11/6/79

 اجتماعی 

 ارائه نمونه سوال ومطالعه کتاب کلیه هشتم ها

 مرور روی پروژه ها  کلیه هشتم ها تفکر  1/6/79

 مرور روی پروژه ها  کلیه هشتم ها تفکر  5/6/79

 مرور وتکمیل پروژه ها  کلیه هشتم ها تفکر  11/6/79

 کادرهای سبز ترم دوم  کلیه هشتم ها تفکر  19/6/79

 کادرهای سبز ترم دوم  کلیه هشتم ها تفکر  17/6/79

 کادرهای سبز ترم اول  کلیه هشتم ها تفکر  64/6/79

 کادرهای سبز ترم اول   کلیه هشتم ها تفکر  62/6/79



 برنامه دوره پایه  هشتم

 قسمت کالس درس تاریخ

 حل تمرین ها و 19تدریس در س  کلیه هشتم ها ادبیات 67/179

هفته اول 

 اردیبهشت

 و برگزاری بخشی از آزمون16و11و11و7مرور دروس  کلیه هشتم ها ادبیات

هفته دوم 

 اردیبهشت

 و برگزاری بخشی از آزمون19و12و14و11مرور دروس  کلیه هشتم ها ادبیات

هفته سوم 

 اردیبهشت

 آزمونو  برگزاری بخشی از  8و9و2و4مرور دروس  کلیه هشتم ها ادبیات

هفته چهارم 

 اردیبهشت

 برگزاری آزمون کتبی کلیه هشتم ها ادبیات

 آزمون ها هر چهارشنبه برگزار-آزمون دوره ای پایه هشتم ) ریاضی ( کلیه هشتم ها ریاضی  

 می شود  

) سه شنبه ( برگزار می  11/6/79تعطیل است این آزمون روز  16/6/79چون چهارشنبه 

 شود.

 1فصل یک و فصل  کلیه هشتم ها ریاضی  آزمون اول 

 مثلث 6مبحث جبر وهمنهشتی  کلیه هشتم ها ریاضی  آزمون دوم

 دایره وفیثاغورس کلیه هشتم ها ریاضی  آزمون سوم 

 توان وجذر وآمار کلیه هشتم ها ریاضی  آزمون چهارم 

 مبحث بردار واحتمال کلیه هشتم ها ریاضی  آزمون پنجم

 هفته آخر : جمع بندی  هشتم هاکلیه  ریاضی  
 1و6و1و4درس های  6/8 قرآن 1/6/79

 قرات شفاهی و کتبی

 8و9و2و5درس های  6/8 قرآن 8/6/79

 قرات شفاهی و کتبی

 16و11و11و7درس های  6/8 قرآن 15/6/79

 قرات شفاهی و کتبی

 1و6و1و4درس های  1/8 قرآن 69/1/79

 قرات شفاهی و کتبی

 8و9و2و5درس های  1/8 قرآن 6/6/79

 قرات شفاهی و کتبی

 16و11و11و7درس های  1/8 قرآن 11/6/79

 قرات شفاهی و کتبی

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

 هفتمبرنامه دوره پایه  

 قسمت کالس درس تاریخ
 6و1فصل  هفتم علوم 62/1/79

 4و1فصل  هفتم علوم 67/1/79

 2و5فصل  هفتم علوم 1/6/79

 9فصل  هفتم علوم 6/6/79

 8فصل  هفتم علوم 5/6/79

 7فصل  هفتم علوم 8/6/79

 11فصل  هفتم علوم 7/6/79

 11فصل  هفتم علوم 15/6/79

 16فصل  هفتم علوم 12/6/79

 11فصل  هفتم علوم 17/6/79

 14فصل  هفتم علوم 66/6/79

 15فصل  هفتم علوم 61/6/79

 کشاورزی +سایت کلیه هفتم ها کارو فناوری 68/1/79

 پوشاک + نقشه کشی کلیه هفتم ها کارو فناوری 4/6/79

 سایت کلیه هفتم ها کارو فناوری 11/6/79

 کسب وکار ونوآوری کلیه هفتم ها کارو فناوری 18/6/79

 خوراک وسایت کلیه هفتم ها کارو فناوری 65/6/79

 ) امال( 121تا آخر  118 ص کلیه هفتم ها ادبیات  22/1/79

 ) پرسش( 121تا آخر  118ص  کلیه هفتم ها ادبیات  29/1/79

 ) پرسش ( 111تا آخر  81ص  کلیه هفتم ها ادبیات  2/2/79

 ) امال ( 111تا آخر  81ص  کلیه هفتم ها ادبیات  3/2/79

 ) پرسش ( 27تا آخر  47ص  کلیه هفتم ها ادبیات  11/2/79

 ) امال ( 27تا آخر  47ص  کلیه هفتم ها ادبیات  12/2/79

 ) پرسش ( 41تا آخر  7ص  کلیه هفتم ها ادبیات  19/2/79

 ) امال ( 41تا آخر  7ص  کلیه هفتم ها ادبیات  23/2/79

 امتحان پایان ترم دوم )ادبیات ( کلیه هفتم ها ادبیات  24/1/79

تفکر و  27/1/79
 مطالعات

 مطالعات22و21و21درس  کلیه هفتم ها

تفکر و  3/2/79
 مطالعات

 مطالعات17و23درس  کلیه هفتم ها

تفکر و  1/2/79
 مطالعات

 18و24درس  کلیه هفتم ها

تفکر و  11/2/79
 مطالعات

 19و12درس  کلیه هفتم ها

تفکر و  19/2/79
 مطالعات

 12و13و14و11درس  کلیه هفتم ها

تفکر و  17/2/79
 مطالعات

 دوره دروس خالصه ترم اول  کلیه هفتم ها

تفکر و  24/2/79
 مطالعات

 رفع اشکال ومرور کلی  کلیه هفتم ها

تفکر و  22/2/79
 مطالعات

 دوره درس تفکر کلیه هفتم ها

 


