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 (1)هندسهطرح درس ساالنه 

 :1صفحه  نام دبير   فيزيكرياضی و  : شتهر    هم: دپايه
 

 حل يا يسرتد تصفحا هفته هما

 مطالب سئور تمرين

 تاصفحه ازصفحه

هر
م

 

ترسيم هاي هندسی، خواص نيمساز زاويه، خواص عمود منصف پاره  11 11 لاو

 خط

 خط موازي با يك خط، حل تمرينرسم خط عمود بر يك خط و رسم  11 11 دوم

 ستدالل ، استقرا و استنتاجا 11 11 سوم

 آزمون مستمر - - چهارم

ن
آبا

 

 قضيه ، عكس قضيه 12 11 اول

 قضيه هاي دوشرطی ، حل تمرين 11 12 دوم

 نسبت و تناسب ، معرفی نسبت هاي مختلف ، واسطه ي هندسی 11 11 سوم

 عكس قضيه ي تالس ، حل تمرينقضيه ي تالس ،  11 11 چهارم

ذر
آ

 

 آزمون مستمر - - اول

 تشابه مثلث ها و قضيه هاي آن 11 11 دوم

 قضيه ي فيثاغورس ، روابط طولی در مثلث قائم الزوايه ، حل تمرين 11 11 سوم

 كاربردهايی از قضيه ي تالس ، قضيه ي نيمساز ، نسبت اجزاي فرعی 11 12 چهارم
ی

د
 

 تمرين ، آزمون مستمرحل  21 14 اول

 دوم
 اول آزمون نوبت

 سوم

تعريف چندضلعی ، قطر چندضلعی، چندضلعی هاي محدب و مقعر،  21 21 چهارم

 هاي مهم ، متوازي االضالع چهارضلعی
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 (1طرح درس ساالنه هندسه)

 :1صفحه  نام دبير   فيزيكرياضی و  : شتهر    هم: دپايه

 حل يا يسرتد تصفحا هفته هما

 مطالب سئور تمرين

 تاصفحه ازصفحه

ن
هم

ب
 

 ادامه ي متوازي االضالع ، ويژگی هاي مهم مثلث قائم الزاويه ، لوزي 21 21 لاو

 ذوزنقه ، حل تمرين 21 21 دوم

 مساحت و كاربردهاي آن در حل مسائل 21 22 سوم

 مستمر نموآز - - چهارم

ند
سف

ا
 

 نقاط شبكه اي و مساحت 11 24 اول

 حل تمرين 12 11 دوم

خط و  »و «دو خط » خط، نقطه و صفحه و حالت هاي مختلف 11 11 سوم

 در فضا« صفحه

 حالت هاي مختلف دو صفحه ، تعامد دو صفحه ، حل تمرين 12 11 چهارم
ن

دي
ور

فر
 

   اول

 دوم

 تفكر تجسمی 41 11 سوم

 آزمون مستمر - - چهارم

به
دي

ار

ت
ش

 

 تمرين ، برشحل  41 41 اول

 حل تمرين ، دوران حول محور  49 دوم
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  سوم
 آزمون نوبت دوم

 چهارم

توجه: اين بودجه بندی پيشنهادی است و با توجه به شرايط اقليمي استان تهيه شده است. همچنين 

هر يك از جلسات فوق با ايام تعطيالت بودجه بندی آن جلسه در جلسات  در صورت مصادف بـودن

 .يا در جلسه ی جبراني برنامه ريزی مي شودديگر 

  


