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 به نام خداوند جان و خرد

 تجربی پایه نهمطرح درس ساالنه علوم

 صفحه موضوع تدریس زنگ هفته ماه

 مهر

 اول

  آموزانبندی دانشارزشیابی آغازین و گروه اول

 دوم
آوری جما   –اناد  برخی مواد فلزند یا  از فلاز خا خشد  اد      –نقش مواد در زندگی فصل اول: 

 3آزم یش کنید و فکر کنید ص  3م یید ص خود را بی ز – 2اطالع ت ص 
1-3 

 سوم
اند. برخی مواد نافلزند یا از نافلزها ساخته شده –پذیری یکسانی ندارند فلزها واکنش

 6فکر کنید ص  5کنید ص  گووگفتفکر کنید و  – 4کنید ص  گووگفتفکر کنید و 
3-6 

 دوم

 اول
و  7فعالیات ص   –جادول تنااوبی    –هاا  مدارهای الکترونی اتم –بندی عنصرها طبقه

 8کنید ص  گووگفت
7-8 

 دوم
گو وگفتخانه شما از چه مواد ساخته شده است  –پلیمرها  –الیاف مصنوعی و طبیعی 

 11آوری اطالعات ص کنید و فعالیت و جمعگو وگفت 9کنید ص 
9-11 

  آزمون مستمر فصل اول سوم

 خوم

 13-11 13آزمایش کنید ص  –های سازنده مواد ذره –ا با یکدیگر هفصل دوم: رفتار اتم اول

 دوم
فعالیات کنیاد ص    –پیوند الکترو واالنس  –دادوستد الکترونی و پیوند یونی  –ها یون

 17خود را بیازمایید ص – 17فکر کنید ص  – 16
14-17 

 سوم
ی مشارکت الکترونی مشارکت الکترونی و پیوند الکترو واالنس –ویژگی ترکیبات یونی 

 18خود را بیازمایید و فکر کنید ص  -19خود را بیازمایید ص  –گسترده 
18-01 

 چه رم

  آزمون مستمر فصل دوم اول

 دوم
-گفت -چرخه کربن  –چرخه طبیعی  –فصل سوم: به دنبال محیطی بهتر برای زندگی 

 03فکر کنید ص  - 03و  00کنید ص  گوو
01-04 

 سوم

جداساازی اجازای    –خاام  ترکیبات نفت –خام و زندگی امروز نفت –یلی سوخت فس

 06خود را بیازماییاد ص   – 06و  05آوری اطالعات ص جمع –خام دهنده نفتتشکیل

 07فکر کنید ص  –

04-07 

 اول آبان

 اول

-پالستیک -روی زندگی ما  خامتأثیرات نفت –نفت منبعی برای ساختن  –برج تقطیر 

و  08و فکر کنید ص  –برای رهایی از مشکالت پالستیک چه باید کرد  – های ماندگار

 31و فعالیت ص  30گو کنید ص وگفت – 09

08-30 

  آزمون مستمر فصل سوم دوم

 35-33مسافت و جابجایی  –حرکت در همه چیز و در همه جا  –حرکت چیست  –فصل چهار  سوم
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 35الیت ص فع – 35فکر کنید ص  – 35خود را بیازمایید ص  –

 دوم

 اول
و  35فعالیت ص  –حرکت یکنواخت روی خط راست  –ای تندی متوسط و تندی لحظه

 38و  36و  35خود را بیازمایید ص  – 35و فکر کنید ص  36
35-38 

 40-38 41و فکر کنید ص  39آزمایش کنید ص  –شتاب  –سرعت متوسط  –ای سرعت لحظه دوم

  40خود را بیازمایید ص –ها ها و تمرینسئلهم –شتاب متوسط  سوم

 خوم

   اول

 دوم
خاود را   -45فعالیات ص   –نیاروی خاالع عامال شاتاب      –نیروهای متوازن  –نیرو 

 47آزمایش کنید ص  – 46بیازمایید ص 
45-47 

 سوم
آوری اطالعات خود را بیازمایید ص نیروی کنش و واکنش جمع –وزن  –قوانین نیوتن 

 51فکر کنید ص  – 51و  48
47-51 

 چه رم 

 اول
-جماع  –دوم و ساوم   –قانون اول  –اصطکاک ایستایی و جنبشی  –نیروی اصطکاک 

 51فکر کنید ص  – 50فعالیت ص  – 50آوری اطالعات ص 
51-50 

  5حل تمرین و مسئله و دوره فصل  دوم

  5آزمون مستمر فصل  سوم

 آذر

 اول

 اول
خاود را   –هاای فشاار   نیرو و فشار مسئله –ر زندگی روزمره فشار د –: فشار 6فصل 

 56فکر کنید ص  – 56بیازمایید ص 
53-56 

 دوم
خود را بیازماییاد ص   – 56اصل پاسکال فعالیت ص  –سطح آزاد مایع  –فشار مایعات 

 59و  58و  56و فکر کنید ص  57آزمایش کنید ص  – 3
56-59 

 سوم
و فکار   – 61آزمایش کنید ص  – 60و  61فعالیت ص  –ا فشار در گازه –اصل پاسکال 

 60کنید ص 
59-60 

 دوم

  6آزمون مستمر فصل  اول

 دوم
فکار   –ند ماشین ساده و مرکا   ها چگونه به ما کمک میماشین –ها : ماشین7فصل 

 64کنید ص 
60-65 

 68-65 67ص  خود را بیازمایید –ها نوع اول و دوم و سوم اهرم –گشتاور نیرو  سوم

 خوم
 اول

خاود را   – 69و  71قرقاره ثابات و مرکا  فعالیات ص      –ها قرقره –مزیت مکانیکی 

 71بیازمایید ص 
68-71 

  70و فکر کنید ص  71و  70آوری اطالعات ص جمع –سطح شیبدار  –چرخ و دنده  دوم
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  7حل تمرین و دوره فصل  سوم

 چه رم

  7آزمون مستمر فصل  اول

 مدو
خود را بیازماییاد   – 74فعالیت ص  –های متحرک ای قاره: زمین ساخت ورقه8فصل 

 75ص 
70-76 

 79-77 79و  78ها فعالیت فرضیه گسترش بستر اقیانوس –ای زمین ساخت ورقه سوم

 دی

 اول

  دوره کتاب اول

  دوره کتاب دوم

  دوره کتاب سوم

 دوم

 اول

 آزمون ترم اول

 

  دوم

  سوم

 خوم

 اول

 آزمون ترم اول

 

  دوم

  سوم

 چه رم

 اول

 آزمون ترم اول

 

  دوم

  سوم

 بهمن
 اول

 اول
خاود را   –هاای سانگ کاره    پیامدهای حرکات ورقاه   –های سنگ کره حرکت ورقه

 80آوری اطالعات ص جمع – 81و فکر کنید ص  81بیازمایید ص 
79-80 

 دوم
 – 85و فکر کنید ص  –شرایط تشکیل فسیل  –ز گذشته زمین فسیل : آثاری ا9فصل 

 85آوری اطالعات ص جمع
80-85 

 سوم
آوری اطالعاات ص  جماع  – 88فکر کنید ص  –انواع فسیل  –های تشکیل فسیل راه

 89و فعالیت ص  88
86-89 

 90-89 90گفتگو کنید  -90فکر کنید ص  -91ها فعالیت ص کاربرد فسیل اول دوم
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  9و  8آزمون مستمر و دوره فصل  دوم

 96-90 94فعالیت ص  –کهشکشان  –علوم نجوم  –: نگاهی به فضا 11فصل  سوم

 خوم

 اول
و فکار کنیاد    99و  98فعالیت ص  –یابی جغرافیایی جهت –صورت فلکی  –ستارگان 

97 
96-111 

 دوم
فعالیات   –سفر به فضاا  ها ها شهاب سنگقمرها سیارک –سیارات  –منظومه شمسی 

 114و  113و  111آوری اطالعات ص و جمع 114و  111و فکر کنید  110ص 
111-114 

  دوره و حل تمرین و آزمون مستمر سوم

 چه رم

 اول
خود را بیازمایید  -117فعالیت ص  –بندی گروه –بر سر دو راهی  –گوناگونی جانداران 

 117ص 
115-118 

 دوم
 111خاود را بیازماییاد ص    119گاو کنیاد ص   وگفت –ها باکتری –ران گوناگونی جاندا

 111آوری اطالعات ص جمع
115-111 

 113-111 113و  110و  111فعالیت ص  –ها ها قارچجلبک –آغازیان  سوم

 اسفند

 اول

  حل تمرین 114و  فعالیت ص  114فکر کنید ص  –جان جاندار یا بی اول

  11ل آزمون مستمر فص دوم

 سوم
فعالیات ص   –از خاک تاا بار     –بیشتر گیاهان آوند دارند  –: دنیای گیاهان 10فصل 

 117آزمایش کنید ص  – 116
115-117 

 دوم

 اول
خاود را   -101و  118فعالیات ص   –نهانادانگان   –گیاهان آوناددار بازدانگاان    –آوند 

 101بیازمایید ص 
118-101 

 دوم
و  103فعالیات ص   –در زندگی ماا   –گیاهان  –که آوند ندارند گیاهانی  –دانگان نهان

 103و فکر کنید ص  100آزمایش کنید ص  – 104
101-104 

  10دوره و حل تمرین و آزمون مستمر فصل  سوم

 خوم

 اول
جانورانی که بدن کیساه   –ها اسفنج –گوناگونی جانوران  –مهره : جانوران بی13فصل 

 107ص  فعالیت –مانند دارند 
105-108 

 دوم
آوری اطالعات ص جمع -نرمتنان  –ای و حلقوی و پهن کرم لوله –ها ها انواع کرمکرم

 131و  109
109-130 

 سوم
پوستان فعالیت ص عنکبوتیان سخت –های حرکتی بند بند حشرات جانورانی با اندام

 133آوری اطالعات ص جمع - 133
130-134 

 اول چه رم
آوری اطالعاات ص  جماع  -جانورانی با بدن خااردار   –پوستان و حشرات ختانواع س

134 
134 
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  دوره و حل تمرین و حل کتاب کمک آموزشی از ترم اول به بعد دوم

  دوره و حل تمرین و حل کتاب کمک آموزشی از ترم اول به بعد سوم

 فروردین

  تعطیالت نوروزی  اول

  تعطیالت نوروزی  دوم

 خوم

 اول
ها دوزیستان = فعالیت ص جانوران با ستون مهره = ماهی –دار : جانوران مهره14فصل 

 136-139گو کنید ص وگفت -138و   137جمع آوری اطالعات فعالیت ص  – 137
134-138 

 دوم
آوری اطالعاات ص  جماع  - 141کروکودیل فعالیت ص  –الکپشت  –مارها  –خزندگان 

 139کنید ص  گووگفت – 141و  111
139-141 

 سوم
دار پستانداران جفات  –گانگورو  –پوس یا نوک اردکی پالتی –پستانداران  –پرندگان 

 144آوری اطالعات ص جمع – 141اهمیت پستانداران فعالیت ص  –
140-145 

 چه رم

 اول
فکر کنید  -148فعالیت ص  – 147خود را بیازمایید ص  –بوم سازگان  –با هم زیستن 

 148وگو کنید ص گفت – 147ص 
146-148 

 دوم
آوری جماع  –شکار و شکارچی  –رقابت  –استتار  –همزیستی  –روابط بین جانداران 

 149فکر کنید صف  -151اطالعات فعالیت ص 
149-150 

 154-150 153گو کنید ص وو گفت 154و  153اهمیت تنوع زیستی فعالیت ص  –تنوع زیستی  سوم

 اردیبهشت

 اول

  دوره شیمی اول

  دوره شیمی دوم

  دوره فیزیک سوم

 دوم
  دوره فیزیک اول

  دوره فیزیک دوم

  شناسیدوره زمین سوم خوم

 چه رم

  دوره زیست اول

  دوره زیست دوم

  دوره کلی سوم

  امتحانات خرداد   
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