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هْدیِ هقٌی :آهَشگاز 95-96    سال تحصیلی         کتاب قسآى               پایِ پٌجن 

زئَس  فعالیت ّا  صفحِ جلسِ   دزس   هاُ

 هْس

 

 

1 

 1-2          اٍل 
یادآٍزی قَاعد سال گرضتِ 

 

 3-4 دٍم 
 (هعٌی لغات ٍ عبازات)کاز دز کالس +یادآٍزی ًواش دز قسآى 

 5-6 سَم
 آهَشش پیام قسآًی+قسائت اش زٍی قسآى کاهل 

 7-9 چْازم
توسیي ٍازشیابی دٍبازُ +بسزسی ٍ حل توازیي اًس با قسآى 

 جوع بٌدی اهتیاشات+ 9قسائت داٍطلباًِ آیات ظ +قَاعد

 

2 
ّن خَاًی ایات با ًَاز+تدزیس آیات سَزُ ی قوس ٍ السحوي 10      اٍل  

 11-12 دٍم
اًجام کاز +آهَشش ٍقف +گَش دادى قسائت آیات دزس اش ًَاز

 دز کالس

 13-14سَم 
آهَشش پیام قسآًی+قسائت اش زٍی قسآى کاهل   

 آباى

   2 
 15-17 چْازم

توسیي ٍازشیابی زٍخَاًی +بسزسی ٍ حل توازیي اًس با قسآى 

 جوع بٌدی اهتیاشات+ 17قسائت داٍطلباًِ آیات ظ +آیات دزس 

 

 

3 

ّن خَاًی با ًَاز+تدزیس آیات سَزُ ی اعساف  18 اٍل  

19-20 دٍم  
اًجام کاز +آهَشش ٍقف +گَش دادى قسائت آیات دزس اش ًَاز

 دز کالس

21-22 سَم آهَشش پیام قسآًی+قسائت اش زٍی قسآى کاهل    

23-25 چْازم  
توسیي ٍازشیابی زٍخَاًی +بسزسی ٍ حل توازیي اًس با قسآى 

جوع بٌدی اهتیاشات+25قسائت داٍطلباًِ آیات ظ +آیات دزس   

 ّن خَاًی ایات با ًَاز+ تدزیس آیات سَزُ ی َّد  26 اٍل 4

 27-28 دٍم
اداهِ ی آهَشش ٍقف +گَش دادى قسائت آیات دزس اش ًَاز

 اًجام کاز دز کالس+
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 (قصِ ی آیِ ّا)داستاى بطازت +قسائت اش زٍی قسآى کاهل  29-33سَم 

 آذز

   4 
 33-35 چْازم

توسیي ٍازشیابی زٍخَاًی +بسزسی ٍ حل توازیي اًس با قسآى 

 جوع بٌدی اهتیاشات +35قسائت داٍطلباًِ آیات ظ +آیات دزس 

 

   5 
 ّن خَاًی ایات با ًَاز+ تدزیس آیات سَزُ اسسا  36 اٍل

37-38 دٍم  
آهَشش قاعدُ ٍصل تٌَیي +گَش دادى قسائت آیات دزس اش ًَاز

 اًجام کاز دز کالس+بِ ساکي 

39-40سَم   (ٍفای بِ عْد)آهَشش پیام قسآًی+قسائت اش زٍی قسآى کاهل  

41-43چْازم   
توسیي ٍازشیابی زٍخَاًی +بسزسی ٍ حل توازیي اًس با قسآى 

 جوع بٌدی اهتیاشات+43قسائت داٍطلباًِ آیات ظ +آیات دزس 

 

  6 

 ّن خَاًی ایات با ًَاز+ تدزیس آیات سَزُ ی ًساء ٍ هائدُ  44 اٍل

45-46دٍم   
آهَشش قاعدُ ٍقف +گَش دادى قسائت آیات دزس اش ًَاز

 اًجام کاز دز کالس+ٍحسٍف هقطعِ 

47-48 سَم  
ّوکازی دز کاز )آهَشش پیام قسآًی+قسائت اش زٍی قسآى کاهل 

 (خَب

 دی

   6 
 49-51 چْازم

توسیي ٍازشیابی زٍخَاًی +بسزسی ٍ حل توازیي اًس با قسآى 

 جوع بٌدی اهتیاشات+51قسائت داٍطلباًِ آیات ظ+آیات دزس 

 

    7 
52  اٍل  ّن خَاًی ایات با ًَاز+ تدزیس آیات سَزُ ی بقسُ  

53-54 دٍم  
 ˷هد : آهَشش قاعدُ+گَش دادى قسائت آیات دزس اش ًَاز

 اًجام کاز دز کالس+

55-58سَم    .داستاى عصیس شًدُ هی ضَد+قسائت اش زٍی قسآى کاهل  

59-61چْازم   
توسیي ٍازشیابی زٍخَاًی +بسزسی ٍ حل توازیي اًس با قسآى 

 جوع بٌدی اهتیاشات+61قسائت داٍطلباًِ آیات ظ +آیات دزس 

 

8 

 ّن خَاًی ایات با ًَاز+ تدزیس آیات سَزُ ی زعد ٍ ابساّین  62 اٍل

63-64دٍم   
اًجام +آهَشش  اداهِ ٍقف +گَش دادى قسائت آیات دزس اش ًَاز

 کاز دز کالس

65-66سَم   (افصایص ًعوت)آهَشش پیام قسآًی+قسائت اش زٍی قسآى کاهل  

توسیي ٍازشیابی زٍخَاًی +بسزسی ٍ حل توازیي اًس با قسآى  67-69        چْازم 8   بْوي
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 جوع بٌدی اهتیاشات+69قسائت داٍطلباًِ آیات ظ +آیات دزس 

 ّن خَاًی ایات با ًَاز+ تدزیس آیات سَزُ ی ًحل 70         اٍل 9  

 71-72      دٍم
فائت عبازات قسآًی ٍ +گَش دادى قسائت آیات دزس اش ًَاز

 اًجام کاز دز کالس+تَجِ بِ هعٌی 

 (عدالت ًٍیکی)آهَشش پیام قسآًی+قسائت اش زٍی قسآى کاهل  72-74     سَم

 75-77     چْازم
توسیي ٍازشیابی زٍخَاًی +بسزسی ٍ حل توازیي اًس با قسآى 

 جوع بٌدی اهتیاشات+77قسائت داٍطلباًِ آیات ظ +آیات دزس 

 ّن خَاًی ایات با ًَاز+ تدزیس آیات سَزُ ی اًفال  78     اٍل 10 

 اسفٌد

 

 79-80 دٍم 10 
اًجام کاز +آهَشش ٍقف +گَش دادى قسائت آیات دزس اش ًَاز

 دز کالس

 81-82 سَم
بسقسازی صلح )آهَشش پیام قسآًی+قسائت اش زٍی قسآى کاهل 

 (ٍآضتی

 83-85چْازم 
توسیي ٍازشیابی زٍخَاًی +بسزسی ٍ حل توازیي اًس با قسآى 

 جوع بٌدی اهتیاشات+85قسائت داٍطلباًِ آیات ظ +آیات دزس 

 

11 
 ّن خَاًی ایات با ًَاز+ تدزیس آیات سَزُ ی ضعسا  86 اٍل

 87-88 دٍم
قسائت عبازات قسآًی ٍ +گَش دادى قسائت آیات دزس اش ًَاز

 اًجام کاز دز کالس+تَجِ بِ هعٌی 

 داستاى عاقبت فسعَى ٍ فسعًَیاى+قسائت اش زٍی قسآى کاهل  89-92 سَم

فسٍزدیي 

11 
 93-95چْازم 

توسیي ٍازشیابی زٍخَاًی +بسزسی ٍ حل توازیي اًس با قسآى 

 جوع بٌدی اهتیاشات+95قسائت داٍطلباًِ آیات ظ +آیات دزس 

 ّن خَاًی ایات با ًَاز+ تدزیس آیات سَزُ ی اًبیا  96اٍل  12   

ازدی بْطت 

 

12 
 97-98دٍم 

قسائت عبازات قسآًی ٍ +گَش دادى قسائت آیات دزس اش ًَاز

 اًجام کاز دز کالس+تَجِ بِ هعٌی 

 99-100سَم 
پسسیدى اش )آهَشش پیام قسآًی+قسائت اش زٍی قسآى کاهل 

 (داًایاى

چْازم 
103-

101 

توسیي ٍازشیابی زٍخَاًی +بسزسی ٍ حل توازیي اًس با قسآى 
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دعای ختن قسآى +103قسائت داٍطلباًِ آیات ظ +آیات دزس 

 جوع بٌدی اهتیاشات


