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 99-۰۰۱۱سال تحصیلی 
 نام دبیر: 

 
 ریاضی ساالنهطرح درس  نهمریاضی 

 

 ماه هفته جلسه نام درس هدف

معرفی مجموعه در ریاضی و نشان دادن 

 آن

فصل  -بیماری کرونا   -معارفه 

 (معرفی مجموعه)1

 ۴تا  ۲صفحة 

 اول

وم
 س

ور
ری

شه
 

 )معرفی مجموعه(1فصل  ها تسلط بر شناخت انواع مجموعه

 دوم +رفع اشکال ۵تمرین صفحة 

های  آشنایی با قوانین مربوط به مجموعه 

 برابر و درس زیرمجموعه

 های برابر ( ) مجموعه1فصل 

 ۸و  ۷و  ۶صفحة 

آشنایی با مفهوم نمایش مجموعه اعداد با 

 های ریاضی نماد

 های برابر ( ) مجموعه1فصل 

 اول 1۱و  ۹و   ۸صفحة 
رم

ها
 چ

 
مفهوم زیرمجموعه و نمایش تسلط بر 

 مجموعه با نمادهای ریاضی

 های برابر( ) مجموعه1فصل 

 1۱حل تمرین صفحة 

 دوم
آشنایی با مفهوم اجتماع و اشتراک 

 ها مجموعه

 ) اجتماع و اشتراک(1فصل 

 1۱و  1۲و  11صفحة 

تسلط بر مبحث اجتماع و اشتراک 

ها مجموعه  

 ) اجتماع و اشتراک (1فصل 

 1۴تمرین صفحة حل 

آشنایی با مبحث احتمال در رس 

 ها مجموعه

 ها و احتمال( )مجموعه 1فصل 

ول اول 1۶و  1۵صفحة 
 ا

هر
 م
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 ها و احتمال( ) مجموعه 1فصل  ها تسلط بر مبحث احتمال در مجموعه

 اول 1۷حل تمرین صفحة 

وم
 د

ر 
مه

 

 دوم 1رفع اشکال+ ارزشیابی فصل 

نوشتن کسر  آشنایی با عددهای گویا،

 بین دو کسر، مقایسة کسرها
 ) عددهای گویا( ۲فصل

 ۲1و  ۲۱و  1۹صفحة 
 اول

وم
 تمرین برای انجام عملیات بین کسرها س

 ) عددهای گویا(۲فصل 

 ۲۲حل تمرین صفحة 
 دوم

آشنایی با عددهای گنگ و گویا و نمایش  

 بر روی محور

) عددهای حقیقی( ۲فصل   

۲۶و  ۲۵و  ۲۴و  ۲۱صفحة   

 )عددهای حقیقی( ۲فصل  تسلط بر مبحث عددهای حقیقی

 ۲۷حل تمرین صفحة 
 اول

رم
ها

  چ
آشنایی با مفهوم قدرمطلق و استفاده از 

 آن

 )قدر مطلق( ۲فصل 

 ۱1و  ۱۱و  ۲۹و  ۲۸صفحة 

 دوم

 
 

 ) قدرمطلق(۲فصل  تسلط بر مبحث قدرمطلق

 ۱1حل تمرین صفحة 

 ۲و  1فصل حل تمرین اضافی و رفع اشکال 

۲ارزشیابی فصل   

 آشنایی با مفهوم استدالل در هندسه
 ) استدالل( ۱فصل 

 ۱۴و  ۱۱صفحة 
ول اول

 ا

ان
 آب
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 )آشنایی با اثبات در هندسه( ۱فصل  اثبات در هندسه

 دوم ۴1و   ۴۱و  ۱۹و  ۱۸و  ۱۷صفحة 

تسلط بر مفهوم استدالل و اثبات در 

 هندسه
 ۱فصل 

 ۴۱و  ۴۲و  ۱۶و  ۱۵حل تمرین صفحة 
 اول

وم
 ها و اثبات مرور هم نهشتی مثلث د

 ها( نهشتی مثلث ) هم ۱فصل 

 دوم ۴۷و  ۴۶و  ۴۵و  ۴۴صفحة 

 

 تسلط بر اثبات
 ها( نهشتی مثلث ) هم ۱فصل 

 ۴۸حل تمرین صفحة 

 ) حل مسئله در هندسه( ۱فصل  اثبات

 اول ۵1و  ۵۱و  ۴۹صفحة 

وم
 س

 حل مسئله در هندسه()  ۱فصل  تسلط بر اثبات

 دوم ۵۲حل تمرین صفحة 

 های متشابه( ) شکل۱فصل  های متشابه آشنایی با شکل

 اول ۵۵و  ۵۴و  ۵۱صفحة  

رم
ها

 های متشابه( ) شکل۱فصل  ها ن های آ های متشابه و ویژگی شکل چ

 ۵۷و  ۵۶صفحة  
 دوم

 های متشابه( ) شکل۱فصل  های متشابه تسلط بر مبحث شکل 

 ۵۸تمرین صفحة حل 

۱رفع اشکل و ارزشیابی فصل  ول اول 
 ا

ذر
 آ
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آشنایی با توان منفی و عملیات بین 

 ها آن

 )توان صحیح ( ۴فصل 

 ۶۱و  ۶۲و  ۶1و  ۶۱صفحة 
 دوم

 تسلط بر مبحث توان صحیح اعداد 
 )توان صحیح(۴فصل 

 ۶۴و  ۶۱حل تمرین صفحة 
 اول

وم
 آشنایی با نماد علمی د

 علمی ( ) نماد ۴فصل 

 دوم ۶۶و  ۶۵صفحة 

 
 تسلط بر مبحث نماد علمی

 )نماد علمی(۴فصل 

 ۶۷حل تمرین صفحة 

 مرور مبحث ریشه گیری و ادامه آن
 گیری( )ریشه ۴فصل 

 ۶۹و  ۶۸صفحة 
 اول

وم
 س

مرور مبحث ضرب و تقسیم 

 ها و ریشة سوم عددها رادیکال

 ها( ) ضرب و  تقسیم رادیکال ۴فصل 

 ۷1و  ۷۱صفحة 
 دوم

 گیری حل تمرینات مربوط به ریشه
 ها( )ضرب و  تقسیم رادیکال ۴فصل 

 ۷۲و  ۷1حل تمرین صفحة 
 اول

رم
ها

ها و قوانین  جمع و تفریق رادیکال چ

 مربوط به آن

 ها( )جمع و تفریق رادیکال ۴فصل 

 دوم ۷۵و  ۷۴و  ۷۱صفحة 

تسلط بر مباحث عملیات بین  

 رادیکال ها

۴فصل   

۷۷و  ۷۶تمرین صفحة حل   

 

 اول ۴رفع اشکال و ارزشیابی فصل 

ی اول
مرور مباحث عملیات جبری سال های  د

ای و  گذشته و آشنایی با چندجمله

 قوانین آن

 های جبری و اتحادها( )عبارت ۵فصل 

 ۸۱و  ۷۹صفحة 
 دوم



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش 

هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی  سه این طرح درس با قیمت فقط

 www.asemankafinet.irآسمان مراجعه کنید .
 

 

ای و  اتحاد مربع دو جملهآشنایی با 

 تجزیة آن

 (و اتحادها های جبری ) عبارت ۵فصل 

 ۸۴و  ۸۱و  ۸۲و  ۸1صفحة 
 اول

وم
تسلط بر مبحث جبر و اتحادمربع و  د

 تجزیة آن

 های جبری و اتحادها( ) عبارت ۵فصل 

 ۸۵حل تمرین صفحة 
 دوم

 دوره و آمادگی برای امتحان نیم سال اول

 

وم
 س

آشنایی با اتحاد مزدوج و جمله مشترک و 

 ها ن تجزیة آ

 (اتحاد دیگرچند ) ۵فصل 

 اول ۸۸و  ۸۷و  ۸۶صفحة 

تسلط بر مبحث تجزیة انواع اتحادها و 

 چنین حل اتحادها هم

 ) چند اتحاد دیگر(۵فصل 

 ۸۹حل تمرین صفحة 
 دوم 

ها و قوانین  ها و نابرابری نامعادلهآشنایی با 

 ها مربوط به آن

 (نابرابری و نامعادله) ۵فصل 

 اول ۹۲و  ۹1و  ۹۱صفحة 

ول
 ا

ن
هم

 ب

های کسری و خطی  حل نامعادلهتسلط بر 

 و روابط نابرابری

 (نابرابری و نامعادله) ۵فصل 

 دوم ۹۱حل تمرین صفحة 

 اول ۵رفع اشکال و ارزشیابی فصل 

وم
 د

ن
هم

 ب

آشنایی با معادله خط و رسم آن ،پیدا 

 کردن نقطه روی خط

 ) معادلة خط( ۶فصل 

 ۹۹و  ۹۸و  ۹۷و  ۹۶صفحة 
 دوم
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 تسلط بر مسائل مربوط به خط
 ) معادلة خط(ادامه درس+ ۶فصل 

 1۱1و  1۱۱حل تمرین صفحة 

آشنایی با مفهوم شیب و عرض از مبدا در 

 خط

(شیب خط و عرض از مبدا)  ۶فصل   

 1۱۴و  1۱۱و  1۱۲صفحة 
 اول

وم
 س

های افقی و عمودی و  آشنایی با خط

 ها معادلة مربوط به آن

عرض از مبدا() شیب خط و  ۶فصل   

 دوم 1۱۶و  1۱۵صفحة 

تسلط بر مباحث مربوط به شیب و عرض 

 ها از مبدا خط

) شیب خط و عرض از مبدا( ۶فصل   

 اول 1۱۷و  1۱۶حل تمرین صفحة 

رم
ها

آشنایی با دستگاه معادله خط و حل به  چ

 روش هندسی

 های خطی( معادله  ) دستگاه ۶فصل 

 دوم 1۱۹و  1۱۸صفحة 

 
 دستگاه به روش حذفی و جایگزینیحل 

 های خطی( معادله  ) دستگاه ۶فصل 

 111و  11۱صفحة 

چنین حل  تسلط بر حل دستگاه و هم

ها همسائل مربوط به دستگا  
های خطی( معادله  ) دستگاه ۶فصل   

11۲حل تمرین صفحة   
 اول

ول
 ا

ند
سف

 ا

۶مرور و رفع اشکال و ارزشیابی فصل   دوم 

 های گویا تعریف عبارتآشنایی با 
های  )معرفی و ساده کردن عبارت ۷فصل 

 گویا(

 11۵و  11۴صفحة 
 اول

وم
 د

ند
سف

 ا

 های گویا آشنایی با ساده کردن عبارت

های  )معرفی و ساده کردن عبارت ۷فصل 

 گویا(

 11۷و  11۶صفحة 

 دوم
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های  تسلط بر مبحث ساده کردن عبارت

 گویا

) معرفی و ساده کردن  ۷فصل 

 های گویا( عبارت

 11۸و  11۷حل تمرین صفحة 

آشنایی با ضرب و تقسیم و جمع و تفریق 

 های گویا عبارت

 (های گویا محاسبات عبارت)  ۷فصل 

 1۲۱و  11۹صفحة 
 اول

وم
 س

 های مرکب ساده کردن عبارتآشنایی با 
 (های مرکب ساده کردن عبارت)۷فصل 

 1۲۱و  1۲۲و  1۲1صفحة 
 دوم

 های گویا محاسبات عبارتتسلط بر 
 های مرکب( )ساده کردن عبارت۷فصل 

 1۲۵و  1۲۴و  1۲۱حل تمرین صفحة 
 اول

وم
 س

ن
دی

ور
فر

 

ای و  ای به تک جمله تقسیم تک جمله

ای و چند  ای به تک جمله چند جمله

 ای جمله

 ها( ای )تقسیم چندجمله۷فصل 

 دوم 1۲۸و  1۲۷و  1۲۶صفحة 

 

 ای ها چندجملهتسلط بر انواع تفسیم 
 ها( ای )تقسیم چندجمله۷فصل 

 1۲۹حل تمرین صفحة 

آشنایی با کره و محاسبة حجم و مساحت 

 آن

()حجم و مساحت کره ۸فصل   

 1۱۱و  1۱۲و  1۱1صفحة 
 اول

رم
ها

 چ

 حجم و مساحت کرهتسلط بر مبحث 
 (حجم و مساحت کره) ۸فصل 

 1۱۴تمرین صفحة 
 دوم

محاسبة حجم آنآشنایی با مخروط و   
)حجم هرم و مخروط( ۸فصل   

1۱۷و  1۱۶و  1۱۵صفحة   اول 

 

ول
 ا

ت
هش

دیب
 ار

 تسلط بر حل مسائل آماری و جدول
)محجم هرم و مخروط(۸فصل   

1۱۹و تمرین  1۱۸صفحة   
محاسبه مساحت جانبی مخروط و دوران 

 ها شکل

 (سطح و حجم)  ۸فصل 

 1۴۲و  1۴1و  1۴۱صفحة 
 سوم
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 اول 1۴۱تمرین صفحة ۸فصل  سطح و حجم تسلط بر مبحث

وم
 د

 دوم ۸مرور و رفع اشکال فصل 

 اول و ارزشیابی ۷مرور و رفع اشکال فصل 

وم
 حل نمونه سواالت پایانی خرداد ماه س

 دوم
 حل نمونه سواالت پایانی خرداد ماه

 اول حل نمونه سواالت پایانی خرداد ماه

رم
ها

 چ

 دوم پایانی خرداد ماهحل نمونه سواالت 

 


