
 

 نیدلاو یامنھار :٩ سالک یضایر
 
  .دیزومایب دینک یرای ار ناتنادنزرف هنوگچ هکنیا و ۹ سالک یضایر دروم رد دنک یم کمک امش هب امنھار نیا

 

 

  :تخادرپ میھاوخ ریز بلاطم ھب امنھار نیا رد
 مھن هیاپ یضایر دیدج هرود •

 یدیلک تارییغت •

 تخومآ دنھاوخ نازومآ شناد هچنآ •

 دینک تیامح ناتدنزرف یریگدای زا •

 میداد هعسوت ار دیدج هرود هنوگچ •

 عبانم •
 

 

 
 :زا دنترابع یدیلک یایازم زا یخرب

 نازومآ شناد همھ یارب الاب یلیصحت یاھدرادناتسا نییعت •

 قیالع و اھ تراھم زا یعیسو فیط اب نازومآ شناد یزاسدنمناوت •
 مھ اب یریگدای یارب

 شناد یارب کیمتسیس عناوم عفر هب کمک و اھ تصرف شیازفا •
 ،اھداژن رگید و تسوپھایس ،یموب نازومآ

 شناد و دننک یم یگدنز دمآرد مک یاھ هداوناخ رد هک ینازومآ شناد
 هژیو یشزومآ یاھزاین و تیلولعم یاراد نازومآ

 ناونع هب( نازومآ شناد همھ یارب هدنیآ یاھ هنیزگ نتشاد هگن زاب •
)یزومآراک ای هاگشناد ،جلاک هب نتفر ،لاثم

 
 مھن ھیاپ یضایر دیدج هرود
 شناد همھ یارب مھن هیاپ یضایر دیدج هرود کی ،۲۰۲۱ ربماتپس زا
 یدربراک سورد رگید هک تسانعم نادب نیا .تشاد دھاوخ دوجو نازومآ
 .تشاد دھاوخن دوجو مھن هیاپ یضایر یارب یھاگشناد ای

 یم مھارف نازومآ شناد همھ یارب ار یناسکی یریگدای هبرجت دیدج هرود
 هب کمک یارب ویراتنا هلاس راھچ یضایر یژتارتسا زا یشخب نیا .دنک
  :تسا ریز دراوم رد نازومآ شناد

 دنشاب هتشاد تایضایر رد یرتھب درکلمع •

 هرمزور یضایر لئاسم لح •

  .دنشاب هدامآ هدنیآ لغاشم یارب •

 :دینک هعجارم ریز کنیل هب رتشیب تاعالطا یارب

  strategy math year-four Ontario’s 
 
 نازومآ شناد همھ یارب ایازم
 ینامز ۸سالک نازومآشناد دھدیم ناشن هک دراد دوجو یمکحم دھاوش
 باختنا یلیصحت و یدربراک یاھهرود نیب ،دنوشیم ۹ سالک دراو هک
 .دنیوگیم ییادزنایرج تلاح نیا هب .دننکیمن



 

 

 یدیلک تارییغت
 .دھد یم ناشن ار هرود یلصا تارییغت ریز لودج .دش زور ھب ٢٠٠۵ لاس رد راب نیرخآ ویراتنا ٩ سالک یضایر یسرد ھمانرب

 
 راتخاس و اوتحم

۲۰۰۵ ۲۰۲۱ 
 یاھ نایرج رد نایوجشناد •

 رارق یدربراک و یملع

 .دنتفرگ

 یتخس هب نازومآشناد •

 زا هک ار هچنآ دنتسناوتیم

 ،دناهتفرگ دای ۹ سالک هب ۸سالک

 .دننک طبترم

 و یسیلگنا نابز یاھ هرود نیب •

 .تشاد دوجو ییاھ توافت هسنارف

 همھ یارب یضایر سرد کی •

 یضایر مھن هیاپ نازومآ شناد

 .تشاد دھاوخ دوجو

 سالک زا یحضاو طابترا •

 شناد یارب ۹ هیاپ ات ۸

 دھاوخ دوجو نازومآ

 .تشاد

 هسنارف و یسیلگنا نابز یاھ هرود •
 و یگنھرف یاھ توافت تیاعر اب
 .دوب دھاوخ ناسکی ینابز

 
 

 یعقاو یگدنز اب طابترا

 دادعا اب راک
 

۲۰۰۵ ۲۰۲۱ 
 یم راظتنا نازومآ شناد زا •

 دادعا زا یلماک کرد هک تفر

 نیا لامعا هدامآ و دنشاب هتشاد

 .دنشاب دیدج میھافم رد کرد

 رد هک نانچمھ نازومآشناد
 ،اھرسک ،حیحص دادعا دروم
 ،اھدصرد ،یراشعا دادعا
 اھنآ دربراک و اھخرن و اھتبسن
 دای یعقاو یاھتیعقوم رد
 دادعا زا ار دوخ کرد ،دننکیم
 .دنھدیم هعسوت

 
 
 
 
 

ربج

 

 

 

۲۰۰۵ ۲۰۲۱ 
 یعقاو یگدنز زا ییاھ هنومن •

 دوجو نازومآ شناد یارب

 یمیدق تسا نکمم هک دراد

 رتمک زورما یایند رد و دنشاب

 .دنشاب طبترم

 رد هک ار هچنآ نازومآ شناد •

 تیعقوم هب دنریگ یم دای سالک

 یم لصتم یگدنز یعقاو یاھ

 .دننک

 تیمھا زا یتسرد کرد اھنآ •

 فلتخم یاھ گنھرف رد یضایر

 .درک دنھاوخ داجیا

 

۲۰۰۵ ۲۰۲۱ 
 یطخ طباور یور رب یریگدای •

 طخ اب رادومن دننام ،دوب زکرمتم

 .میقتسم

 یریگدای هب نازومآ شناد •
 .داد دنھاوخ همادا یطخ طباور
 دروم رد نینچمھ نازومآ شناد
 دنریگ یم دای یطخ ریغ طباور
 هدنیآ یضایر یاھ هرود یارب ات
 ،لاثم ناونع هب .دنوش هدامآ
 ینحنم رادومن کی لیلحت و هیزجت
 .کالھتسا خرن نییعت و

 



 

یضایر یاھ تراھم رد سفن هب دامتعا داجیا  
 

۲۰۰۵ ۲۰۲۱ 
 داجیا یاھ یژتارتسا و اھرازبا •
 یاھ تراھم رد سفن هب دامتعا
 .دوب دودحم یضایر

 اھرازبا دروم رد نازومآ شناد •
 تفرگ دنھاوخ دای ییاھدربھار و
 ات دنک یم کمک اھنآ هب هک
 و دنسانشب ار دوخ تاساسحا
 داجیا رد اھنآ هب هک ار یعبانم
 یم کمک یضایر اب ملاس هطبار
 .دننک ییاسانش ،دنک

یسیون دک  

 اھ هداد داوس
 

۲۰۰۵ ۲۰۲۱ 
 یروآ عمج رب یریگدای •

 زکرمتم اھ هداد تیریدم و

 .دوب

 کرد نازومآ شناد هک یماگنھ •
 هوحن هلمج زا ،اھ هداد زا ار دوخ
 نآ هریخذ و هدافتسا ،یروآ عمج
 کرد ،فلتخم یاھ نامزاس طسوت
 ساسا رب یریگدای ،دننک یم
 ییادتبا یضایر یسرد همانرب

 .دریگ یم لکش

 
 یریگ هزادنا و هسدنھ

 
۲۰۰۵ ۲۰۲۱ 

 هب طوبرم لئاسم نازومآ شناد •

 زا هدافتسا اب ار یریگ هزادنا

 .دندرک لح کیرتم یاھدحاو

 هزادنا لئاسم نازومآ شناد •
 یاھدحاو زا هدافتسا اب ار یریگ
 ،دننک یم لح یروتارپما و کیرتم
 رھام تالماعم رد بلغا هک
 .دوش یم هدافتسا

 
یلام داوس

 
۲۰۰۵ ۲۰۲۱ 

 دروم رد یصاخ راظتنا چیھ
 .تشادن دوجو یلام داوس یریگدای

 داوس دروم رد نازومآ شناد •
 ار دوخ شناد و دنریگ یم دای یلام
 راک هب یعقاو یگدنز تایبرجت رد
 کرد ،لاثم ناونع هب .دنریگ یم
 کالھتسا و یراذگ شزرا نازیم
 ای ،وردوخ دننام ،اھ ییاراد
 رب هجدوب رییغت هوحن یریگدای
 .طیارش تارییغت ساسا

۲۰۰۵ ۲۰۲۱ 
 تراھم یرابجا یریگدای •

 .تشادن دوجو یسیوندک یاھ
 نتخاس هب نازومآ شناد •

 زا دوخ یسیوندک یاھ تراھم

 هلمج زا ،ییادتبا تایضایر

 و ندناوخ ،داجیا یریگدای

 .داد دنھاوخ همادا دک رییغت

 زا هک تفرگ دنھاوخ دای اھنآ •

 یرازبا ناونع هب یراذگدک

 هدیچیپ میھافم کرد یارب

 هب هک دننک هدافتسا یضایر

 لح رد اھنآ ییاناوت دوبھب

 .دنک یم کمک لئاسم

 



 

 رد یفطاع-یعامتجا یریگدای یاھ تراھم
 تایضایر

   : تخوما دنھاوخ نازومآ شناد
 
 داجیا  دوخرد ار یفطاع-یعامتجا یریگدای یاھ تراھم •

 هک یتاساسحا ییاسانش و صیخشت یریگدای دننام (.دننک
 ).دننک یم تیامح یضایر یریگدای زا

 یضایر اب ملاس هطبار کی و سفن هب دامتعا داجیا •
 

 طابترا داجیا و یضایر رکفت
 
   : تخوما دنھاوخ نازومآ شناد

 یارب دوخ یلالدتسا و یطابترا ،هلئسم لح یاھ تراھم زا •
 .دننک هدافتسا دوخ یضایر شناد هعسوت

 دوخ یعقاو یگدنز تایبرجت و دنزومآ یم تایضایر رد هچنآ نیب •
 .دننک رارقرب طابترا

 دادعا
   : تخوما دنھاوخ نازومآ شناد

 راک یفنم و تبثم ناوت اب ناوت دننام ،دادعا فلتخم عاونا اب  •

 .دننک

 و یراشعا دادعا ،یفنم و تبثم یاھرسک هب طوبرم لئاسم  •

  .دننک لح ار حیحص دادعا

 اھ خرن ،اھ تبسن ،اھدصرد هب طوبرم یاھ تراھم و شناد •

 طابترا یعقاو یاھ تیعقوم اب و دننک داجیا ار اھ تبسن و

)اھ  هنیزھ هسیاقم ًالثم( دننک رارقرب

 تخومآ دنھاوخ نازومآ شناد ھچنآ
 یسرد همانرب ساسا رب 9 هیاپ یضایر دیدج هرود •

 هدش انب )8 ات 1 یاھ هیاپ( 2020 ییادتبا تایضایر
 تراھم و میھافم نازومآ شناد ،هرود نیا رد .تسا
 هدنیآ یارب ار اھنآ ات دنریگ یم دای ار یضایر یاھ
 دوجو زکرمت یاھ هنیمز ریز رد .دننک هدامآ دوخ
 :دراد

ربج  
   : تخوما دنھاوخ نازومآ شناد

 دنھد هعسوت یربج تالداعم و تارابع زا ار دوخ کرد •

 هدیچیپ میھافم کرد یارب ار یسیوندک یاھ تراھم •
 .دنربب راکب ینیب شیپ و یضایر

 .دنزومایب فلتخم یطخ ریغ و یطخ طباور دروم رد •

 یارب ار نآ و دنھد شیازفا رییغت خرن زا ار دوخ کرد •
 لیلحت و هیزجت ًالثم( یگدنز یعقاو یاھ تیعقوم کرد
 .دنریگ راک هب )یگدولآ نازیم ای نیشام تکرح

 اھ هداد
   : تخوما دنھاوخ نازومآ شناد

 ،یروآ عمج یسررب یارب ار دوخ هداد داوس یاھ تراھم •

 اھ هداد زا هدافتسا هوحن هلمج زا ،اھ هداد زا هدافتسا و شیامن

 دننک داجیا یریگ میمصت یارب

 یاھتیعقوم لیلحت و هیزجت یارب یضایر یزاسلدم زا هدافتسا هب •

 همادا داصتقا رب یعامتجا یاھهناسر ریثأت دننام ،یگدنز یعقاو

 .دنھد

 

یریگ هزادنا و هسدنھ  
 
   : تخوما دنھاوخ نازومآ شناد

 

 و یسدنھم ،یرامعم رد اھنآ یاھدربراک و یسدنھ لاکشا نیب •

 .دننک داجیا طابترا یحارط

 و هیزجتو داجیا یسدنھ طباور کرد شیازفا یارب ییاھ حرط •

 .دننک لیلحت

 دروم رد اھنآ شناد یریگراکب  لماش هک یعقاو یگدنز لئاسم •

 همانرب دننام( .دننک لح ار تسا مجح و حطس ،تحاسم ،طیحم

.)یعامتجا یاضف کی یاھ لدم داجیا و یزیر



 

 دنزومایب و دننک لیلحت و هیزجت ار فلتخم یلام یاھ تیعقوم •
 هناھاگآ یریگ میمصت یارب تایضایر زا ناوت یم هنوگچ هک
 ) ماھس رازاب رد تارییغت کرد ،لاثم ناونع هب( درک هدافتسا

 اھ تخادرپ شیپ ،هرھب یاھ خرن هنوگچ هک دننک یسررب •
..دنراذگ یم ریثأت دیرخ تامیمصت رب لماوع ریاس و

 یلام داوس
  : تخوما دنھاوخ نازومآ شناد

 راک دننام ،یلام روما تیریدم یریگدای اب ار دوخ یلام داوس •

 .دنھد شیازفا ،اھ ییاراد کالھتسا و شزرا کرد و هجدوب اب

 

 
 
 

 

 یم هسردم رد هچنآ نیب ات دینک کمک دوخ دنزرف هب •
 دنک یم باختنا هک ییاھ هرود و قیالع ،دزومآ

 دنک رارقرب طابترا

 رب هک یلغش یاھ تصرف دروم رد دوخ دنزرف اب •
 دینک تبحص دنراد هیکت یضایر یاھ تراھم

 هسردم نانکراک ریاس ای ییامنھار رواشم ،ملعم زا •
 زاین دروم تایبرجت و اھ تراھم دروم رد یتالاؤس
 رد هک ییاھ تیامح نینچمھ و ناتدنزرف هب کمک یارب
 .دیسرپب دراد دوجو هار نیا

 و هسردم اب و دیشاب علطم ناتدنزرف یریگدای دروم رد •

 .دیشاب سامت رد وا ناملعم

 

 

 

 

 :دیناسر یرای یریگدای رد ناتدنزرف ھب
 هنوگچ هکنیا کرد رد دوخ ناوجون هب کمک اب دیناوت یم امش

 تیامح ،دراد شقن اھنآ هدنیآ و هرمزور یاھ تیلاعف رد یضایر
 :الثم .دینک

  .دیھد ناشن هقالع دریگ یم دای سالک رد ناتدنزرف هچنآ هب •

 هب( هناخ رد هرمزور یاھ تیلاعف رد یضایر ندناجنگ یارب •

 اھ فیفخت هبساحم ،زادنا سپ یارب یراذگ فدھ ،لاثم ناونع

 ادیپ ییاھ هار )رفس نامز ینیب شیپ ای ،هرھب یاھ تخادرپ و
  .دینک

 و تالیصحت ،قیالع ،توق طاقن دروم رد ناتدنزرف اب •

  .دینک تبحص وا یلغش فادھا

 

Learn more about how you can prepare your child 

for Grade 9 math. 

 
 

 

میداد ھعسوت ار دیدج هرود ھنوگچ
 هلمج زا ،شزومآ یاکرش و نارادماھس دروخزاب اب نینچمھ هرود نیا

 .دش یناسر عالطا ،یتعنص یاکرش و یلیمکت تالیصحت تاسسوم

.

 

 نیرتھب و یلعف تاقیقحت ویراتنا ،9 سالک یضایر دیدج هرود هعسوت یارب

  .درک یسررب ار ورشیپ ییاضق یاھهزوح هب طوبرم یاھهویش

 
 

 

 عبانم
Grade 1-8 math curriculum (2020) 

Grade 10 mathematics curriculum (2005) and 

Grade 11–12 mathematics curriculum (2007) 

Mathify 


