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 طرح درس ساالنه 1

    نام دبیر : 
  سال تحصیلی  هشتمکالس :  درس : علوم تجربی

 

 هدف کلی درس عنوان تدریس شماره صفحه هفته ماه
فعالیت 

 تکمیلی

هر
م

 

 4 – 1 اول
مخلوط خالص  -معارفه و گروه بندی

 و ناخالص

 ................... شناسایی مخلوط از خالص

 6 - 5 دوم

چه مقدار  -مخلوط همگن و ناهمگن

حل شونده را میتوان در آب حل 

 کرد

 -شناسایی محلول و سوسپانسیون

انحالل پذیری مواد و عوامل موثر بر 

 آن

 انجام آزمایش

 11 - 7 سوم

-شناساگرها و جداسازی مخلوط ها

 تغییرات شیمیایی در خدمت زندگی

ا و روشهای شناسایی شناساگره

مفید و مضر  – جداسازی مخلوطها

 بودن تغییرات شیمیایی

.................. 

 14- 11 چهارم

سوختن روشی برای استفاده از 

اندازه گیری – انرژی شیمیایی مواد

 گاز اکسیژن موجود در هوا

شناسایی روشی برای آزاد کردن 

تعیین میزان –انرژی شیمیایی مواد 

 ااکسیژن موجود در هو

 انجام آزمایش
ن

آبا
 

 12 – 15 اول

 –نقش اکسیژن در سوختن مواد 

آزاد شدن انرژی  –فراورده سوختن 

 با تغییر شیمیایی در بدن جانداران

 انجام آزمایش شناخت مثلث آتش

ارزشیابی –

 ماهانه
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 14 - 11 دوم
عنصرها و  –از درون اتم چه خبر 

 نشانه های شیمیایی آن

–تم شناخت ذره های سازنده ا

 آشنایی با مدل ساختار اتم

انجام فعالیت 

 14صفحه 

 02- 15 سوم

 یون چیست -ایزوتوپ 

 مراکز عصبی –تنظیم عصبی 

 –شناخت عدد اتمی و عدد جرمی 

 شناخت یون مثبت و منفی

 

 شناخت مراکز عصبی و طرز کار آنها

امتحان از 

 0فصل 

 06 - 01 چهارم

سلولهای بافت مخچه ساقه مغز  

 حس و حرکت - عصبی

آشنایی با روش انتقال پیام در  –

شناخت اندامهای   -دستگاه عصبی

 حسی و حرکتی

 

ذر
آ

 

 40 - 07 اول

–چگونه اجسام را می بینیم –

چگونه صداهای مختلف را می 

چگونه به وجود بو پی می  -شنویم

 دستگاه اسکلت  -بریم

و شناخت طرز کار اندامهای شنوایی و 

 بویایی

 

 52 - 44 دوم
شناخت ساختار حرکتی و شناخت   -تنظیم هورمونی  -ماهیچه -

 بافت ماهیچه

 

 55 - 51 سوم
 -مقابله با فشارهای جسمی و روحی

 زیست فناوری

 – شناخت هورمونها و اعمال آنها

 شناخت صفات ارثی

امتحان از 

 5و4فصل 

 64- 55 چهارم
آیا ژن تنها عامل تعیین کننده 

 صفات است

امتحان از  شناخت دی ان ای و صفات آنها

 7و  6فصل 
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ی
د

 

 اول
 امتحانات نوبت اول

 دوم

 65تا  65 سوم
تقسیم   -تولید مثل در جانداران

 بندی سلولها

شناخت  –شناخت تصمیم سلولی 

 انواع تولید مثل غیر جنسی

 

 75تا  72 چهارم

تولید مثل در  –تولید مثل جنسی 

 انسان

وز و تولید مثل شناخت تصمیم می

شناخت اندامهای  –جنسی جانداران 

 تولید مثل

امتحان فصل 

5 

ن
هم

ب
 

 51تا 76 اول
بارهای الکتریکی از  –الکتریسیته 

 کجا می آیند

 –شناخت انواع بارهای الکتریکی 

 شناخت رسانا و نارسانا

 آزمایش

 55تا 50 دوم
مدار –آذرخش و تخلیه الکتریکی 

 الکتریکی

شناخت  –تانسیل شناخت اختالف پ

 مقاومت الکتریکی

امتحان فصل 

5 

 56تا 55 سوم
شناخت تولید  –شناخت انواع آهنربا  آهن ربای الکتریکی -مغناطیس 

 الکتریسیته

 

 120تا  57 چهارم
شناخت انواع کانی ها شناسایی کانی  تشکیل کانی ها –کانی ها 

 ها

 
ند

سف
ا

 

 125تا  124 اول
امتحان فصل  اخت سنگهای آذرینشن  –سنگ آذرین  –سنگ ها 

 11و  12

 115تا112 دوم
سنگهای  –سنگهای رسوبی 

 -دگرگونی 

  –شناخت انواع سنگهای دگرگونی 
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 111تا 116 سوم

–فرسایش  –هوازدگی شیمیایی 

 چرخه سنگ

شناخت  –شناخت انواع هوازدگی 

 –عوامل موثر بر هوازدگی شیمیایی 

 شناخت چرخه سنگ

 

   سهای گذشتهمرور در  چهارم

ن
دی

ور
فر

 

 اول
 تعطیالت نوروزی

 دوم

 114تا111 سوم
امتحان  شناخت حرکت نور -نور و ویژگیهای آن 

 10و  11فصل

 102تا  115 چهارم
  –سایه چگونه تشکیل می شود 

 قانون بازتاب نور

  شناخت بازتاب نور

ت
ش

به
دی

ار
 

 105تا101 اول
آینه های  –تصویر در آینه تخت 

 نه های کاو و کوژکروی ای

امتحان فصل  شناخت انواع آینه ها

14 

 142تا 106 دوم
شکست نور در  –شکست نور 

 منشور

  اشنایی با شکست نور

 144تا 141 سوم
امتحان فصل  آشنایی با عدسی ها عدسی ها

 15و  14

 رفع اشکال چهارم

اد
رد

خ
 

 امتحانات نوبت دوم اول
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 دوم

 سوم 

 چهارم

 


