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تهیه کننده: سید ه ام البنین حسینی  جلسه  2درس: قرآن    تعداد جلسات در هفته: 

اهداف کلی درسصفحهموضوع درسی هفته ماه

هر
م

 یکتادرس اول:  اول
– تدبرکنیم-همخوانی کنیم-بدانیم

نیایش-کامل کنید

61-8

صفات برخی ازآشنایی با-)اصل توحید(آشنایی با یگانگی خدا

آشنایی با -خداوند)دانایی وتوانایی ...(آشنایی با قدرت خداوند

شکروسپاس از نعمت های خداوندمهربان-قرآن کریم ترجمه ی 

 بهترین راهنمایاندرس دوم: دوم
-دوکنیگفتگ-تدبرکنیم-برایم بگو-بدانیم

تحقیق کنید-ایستگاه فکر

61-61

عزم لاامبران اولوپیآشنایی با -آشنایی با یکی از اصول دین )نبوت(

 درک-آشنایی با پیامبران بعنوان بهترین راهنمایان-ومعجزات آنها

 آنیات ی آ پیام قرانی درس وترجمه

 سرور آزادگاندرس سوم: سوم

68-26 -کامل کنید-بگردوپیداکن-برایم بگو

-آشنایی با نقش امام حسین )ع(ویارانش در دفاع از دین اسالم

 تالش برای الگوگیری از امام حسین )ع( ویارانش

 سرور آزادگاندرس سوم: چهارم

گفت وگو -بررسی کنید-ایستگاه فکر

تحقیق کنید-خاطره گویی-کنید

21-22

به عنوان یک نوجوان ویک حضرت قاسم)ع( داررفتار وکرآشنایی با

 امام حسین )ع( احادیث آشنایی با -قهرمان عاشورا

ان
آب

 درس چهارم:باغ سری اول

-دیوکنگفتگ-دکنی بررسی -برایم بگو

ببین وبگو

21-21

آشنایی باامربه معروف )دعوت به کارهای خوب (ونهی از منکر 

درک پیام های  قرانی در باره ی -)دوری از کارهای زشت وناپسند(

امربه معروف ونهی از منکر

درس پنجم:شتربان باایمان دوم

-کامل کنید-تدبرکنیم

شناخت مفهوم تولی )دوست داشتن مومنان (وتبری )بیزاری از  16-28

-ستمکار(کافران 

 درس پنجم:شتربان باایمان سوم

ایستگاه -بررسی کنید-بگردوپیداکن

-تحقیق کنید-گفت وگوکنید-کرف

 باخانواده

11-12

تالش برای الگوگیری از -تولی نسبت به امامان وتبری از ظالمان

مفهوم پیام  آشنایی با-ولی وتبریت  پیشوایان دینی در موضوع

 شناخت ویژگی های دوستان ودشمنان خداوند-قرانی درس

سیمای خوباندرس ششم : چهارم

کنید گوگفت و-بدانیم

آشنایی با امامان -آشنایی با یکی از اصول دین )امامت( 11-11

معصوم(62)عزیز

ذر
آ

 سیمای خوباندرس ششم : اول

بررسی -کامل کنید-تدبرکنیم-ببین وبگو

-تحقیق کنید-ایستگاه خالقیت-کنید

 نیایش

13-11

-آشنایی باسیره ی رفتاری امامان وادای احترام نسبت به ایشان

پیام  درک-الگوگیری از پیشوایان دین در زندگی فردی واجتماعی

 های قرانی درباره ویژگی های اهل بیت )ع(

هفتم:دست در دست دوستدرس  دوم

کنیدکامل 

آشنایی با یکی از احادیث امام زمان -آشنایی با امام زمان )عج( 11-14

)عج(

 درس هفتم:دست در دست دوست سوم

گفت -عهدبادوست-نامه ای به دوست

تحقیق کنید-وگو کنید

14-11

آشنایی باعالمه حلی )یکی از کسانی که به دیدار امام زمان )عج 

درکارتباط پیام قرانی با موضوع درس -(ائل شدندن(

 درس هشتم:دوران غیبت چهارم

بررسی -گفت وگو کنید-یک پرسش

ببین وبگو-کنید

13-11

ایی با نائبان امام زمان )عج(در آشن-آشنایی بازندگی امام زمان )عج(

آشنایی بااهمیت -دوره ی غیبت وادای احترام نسبت به ایشان

انتخاب مرجع تقلید

ی
د

 درس نهم :جهان دیگر اول

ببین وبگو-برایم بگو-بدانیم

-دین )اعتقادبه معادوجهان آخرت( اصول دینیکی ازآشنایی با 41-44

 درس نهم :جهان دیگر دوم

-متدبرکنی-بررسی کنید-ایستگاه فکر

نیایش-گفت وگو کنید-بگرد وپیداکن

44-41

آشنایی -معرفی زندگی جاودانه آخرت درادامه ی زندگی کوتاه دنیا

 با قدرت خداوند در زنده کردن مردگان



 درس نهم :جهان دیگر سوم

 -کامل کنید-بدانیم

درک زندگی آخرت برتراز زندگی -ی با مفهوم پیام قرانی درسآشنای 41-41

 آشنایی با حضرت عبدالعظیم حسنی واعتقادات دینی اش-دنیا

 اب زندگیآددرس دهم : چهارم

 -گفت وگو کنید-تدبرکنیم

آشنایی با شیوه ی ارتباط -آشنایی با آداب معاشرت در زندگی 16-48

 درک پیام قرانی درس-پیامبر)ص(بادیگران والگوگیری از ایشان

ن
هم

ب
 

 راه تندرستیدرس یازدهم: اول

-بررسی کنید-گفتگو کنید-بگوبرایم 

 کامل کنید

 

14-12 

ی با آشنای-ات سالمآشنایی با تاکیداسالم برتربیت بدنی وتفریح

 سیره ی نبوی در تربیت بدنی والگو گیری از ایشان

 راه تندرستیدرس یازدهم: دوم

-یمتدبرکن-ردوپیداکنگب-ایستگاه فکر

 تحقیق کنید

 

11-11 

-بطه با ارزش سالمتی وتندرستیدرک مفاهیم پیام های قرانی در را

 ایی با عوامل وفوائد حفظ سالمتی وتالش برای رعایت آنهاآشن

 های بابرکتدرس دوازدهم:سفر سوم

 -کامل کنید-ایستگاه فکر

 

16-18 

 از مسافرآشنایی با احکام نم-آشنایی بااحکام نماز مسافر

 های بابرکتدرس دوازدهم:سفر چهارم

 تحقیق-گفت وگو کنید-بررسی کنید

 کنید

 

11-12 

شناخت -وتالش برای رعایت انها شناخت احکام سفرنماز وروزه

شناخت نماز -خواندن نماز حتی کمتراز ده روز در برخی مکان ها

 های شکسته

ند
سف

ا
 

 درس سیزدهم:عیدمسلمانان اول

 کرایستگاه ف-گفت وگو کنید-برایم بگو

 

11-11 

 آشنایی با مراسم حج واعمال آن 

 درس سیزدهم:عیدمسلمانان دوم

 ایستگاه خالقیت-خاطره گویی

 

11-11 

معرفی مراسم عید فطر -آشنایی باآداب عید فطر وعید قربان

 عیدقربان وتشویق به شرکت در مراسم و

 رس چهاردهم:راز موفقیتد سوم

 فکرایستگاه –برایم بگو 

 

86-18 

 وتالش برای رعایت آنها در موفقیتآشنایی با نقش تالش وکوشش 

 رس چهاردهم:راز موفقیتد چهارم

 تحقیق-گفت وگو کنید-بررسی کنید

 کنید

 

81-82 

-درک مفاهیم قرانی در رابطه با نقش تالش وکوشش درزندگی

 شناخت اهمیت گام های موفقیت

ن
دی

ور
فر

 

 ـ ـ تعطیالت نوروزی اول

 ـ ـ تعطیالت نوروزی دوم

 درس پانزدهم:سرزمین های همیشه سبز سوم

 کرایستگاه ف-گفت وگو کنید-برایم بگو

 

88-81 

آشنایی با -پیروی واطاعت از رهبرجامعه وگوش به فرمان او بودن

 وشهدای گمنام مقام شهید وشهیدان هسته ای

 درس پانزدهم:سرزمین های همیشه سبز چهارم

-گوببین وب-بگرد وپیداکن-بررسی کنید

 تحقیق کنید-ایستگاه خالقیت

 

36-83 

 

پیروی از امام -آشنای با درس گرفتن از زندگی شهدا

شجاعت -فس در برابر دشمنحسین)ع(وایستادگی تاآخرین ن

 ودالوری در دفاع از میهن
ت

ش
به

دی
ار

 

 درس شانزدهم:زیارت اول

 بگوبرایم  –بدانیم -ایستگاه فکر

 

34-32 

آشنایی با برخی از امام زادگان )حضرت معصومه )س( وشاهچراغ 

 )ع(

 درس شانزدهم:زیارت دوم

-دکامل کنی-بگرد وپیداکن-ررسی کنیدب

-خاطره گویی-دعاکنید-گفت وگو کنید

 تحقیق کنید

 

 

31-31 

-شناخت مفهوم زیارت وآداب زیارت-الگوگیری از پیشوایان دینی

شناخت -آشنایی با بخشی از زیارت نامه ی حضرت معصومه )س(

ضرت ححضرت معصومه)س( ،مرقدهای حرم های امام رضا)ع( ،

 در نقشه هچراغاش

 درس هفدهم:دانش آموز نمونه سوم

 کامل کنید

 

642-38 

 آشنایی با آداب علم جویی ودانش آموزی

 درس هفدهم:دانش آموز نمونه چهارم

 فکرایستگاه –بررسی کنید 

شناخت وبژگی های دانش آموز -تالش برای رعایت علم جویی 641-641

 درک پیام های قرانی واحادیث درباره ی علم آموزی-نمونه

ضروری  راهنمای معلمآموزان در ارزشیابی توصیفی و مطالعه صفحات اول کتاب در تدریس این درس آگاهی از روش های ارزشیابی دانش نکته:

 است.


