پبیِ سَم

طرح درس سبالًِ :درس ّدیِ ّبی آسوبًی
دبستبى ّئیت اهٌبیی طبلقبًی
هبُ

ّفتِ رٍز ٍ تبریخ جلسِ

سبل تحصیلی95-96 :
آهَزگبر :فبضلی پَر

ّفتِ اٍل

فصل

هَضَع ٍ عٌَاى درس

جلسِ اٍل

درس اٍل

آستیي ّای خالی

جلسِ دٍم

درس اٍل

آستیي ّای خالی

جلسِ سَم

درس دٍم

غرٍب یک رٍز تْاری

ّدف کلی ّر جلسِ

فعبلیت ّبی تکلویلی

آهَزش قذرداًی از ًؼوتْای

دٍست دارم ٍ تگرد ٍپیذا کي

خذاًٍذ تِ خصَظ ًؼوت سالهتی

صفحِ  . 5تا خاًَادُ صفحِ 7
اًجام ضَد

ارزضیاتی تِ صَرت ضفاّی از درس
سَال ضَد.

هبُ هْر

ّفتِ دٍم
ّفتِ سَم

آهَزش دػا کردى در زیر تاراى

یک حذیث از اهاهاى درهَرد

هخصَصا در زهاى تاراى

ًؼوت تاراى تیاٍرًذ

جلسِ چْارم

ارزضیاتی

از درس اٍل

ٍ دٍم تِ صَرت ضفاّی

از درس سَاالت پرسیذُ ضَد

جلسِ پٌجن

درس سَم

ّویطِ تاهي

آضٌایی تا ترخی از ٍیژگی ّای

چٌذ حذیث از پیاهثر در هَرد

رفتار دٍراى کَدکی پیاهثر

کَدکاى تٌَیسٌذ ٍتیاٍرًذ

جلسِ ضطن

درس اٍل

تِ صَرت ضفاّی از هتي

کتاب سَاالت پرسیذُ ضَد

ٍ سَم ارزضیاتی

ٍدٍم
هبُ آببى

ّفتِ چْارم

جلسِ ّفتن

درس چْام

در کاخ ًورٍد

جلسِ ّطتن

درس

در کاخ ًورٍد

آضٌایی تا حضرت اتراّین یکی از

تا خاًَادُ صفحِ  22کتاب

پیاهثراى تسرگ الْی

درسی

ارزضیاتی تِ صَرت ضفاّی

سَاالت پرسیذُ ضَد

چْارم

ّفتِ پٌجن

جلسِ ًْن

درس پٌجن

رٍز دّن

آضٌایی تا هراسن تسرگذاضت قیام اهام

صفحِ  27ٍ29کتاب اًجام ضَد

حسیي در رٍز ػاضَرا

ّفتِ ضطن

جلسِ دّن

درس پٌجن

رٍز دّن

توریٌات کتاب کاهل ضَد .

ارزضیاتی از درس پٌجن

جلسِ یازدّن

درس ضطن

تاًَی قْرهاى

آضٌایی تا حضرت زیٌة(س) تِ ػٌَاى

تا خاًَادُ صفحِ 33کتاب

یکی از زًاى هَهي

درسی

جلسِ دٍازدّن

درس ضطن

تاًَی قْرهاى

توریٌات کتاب حل ضَد .

ارزضیاتی از درس ضطن تِ

جلسِ سیسدّن

ارزضیاتی ز

از درس3ٍ2ٍ1

تِ صَرت ضفاّی

جلسِ چْاردّن

ارزضیاتی

از درس 6ٍ5ٍ4

تِ صَرت ضفاّی ازهتي کتاب

سَاالت پرسیذُ ضَد

جلسِ پاًسدّن

درس ّفتن

تَی تْطت

آضٌایی تا اّویت ٍضرٍرت احترام تِ

تا خاًَادُ صفحِ  37کتاب

جلسِ ضاًسدّن

درس ّفتن

تَی تْطت

صَرت ضفاّی

ّفتِ ّفتن

از هتي کتاب سَاالت پرسیذُ
ضَد

ّفتِ ّطتن

پذر ٍهادر ٍ تالش ترای رػایت آى
توریٌات کتاب حل ضَد ٍ

ارزضیاتی از درس تِ صَرت
ضفاّی

1

هبُ آذر

ّفتِ ًْن

جلسِ ّفذّن

درس

آضٌایی تا ترخی از احکام ٍآداب ٍ

جطي تکلیف

ّطتن
جلسِ ّجذّن

درس

تا خاًَادُ صفحِ 43کتاب

هراسن سي تکلیف دختراى
جطي تکلیف

ّطتن

توریٌات حل ضَد ٍ ارزضیاتی تِ

ارزضیاتی تِ صَرت ضفاّی از

صَرت ضفاّی از داًص آهَزاى گرفتِ

داًص آهَزاى گرفتِ ضَد

ضَد.

ّفتِ دّن

از درسْای

 4ٍ3ٍ2ٍ1تِ صَرت

جلسِ ًَزدّن

ارزضیاتی

جلسِ تیستن

درس ًْن

گفت ٍ گَ تا خذا

آهَزش احکام ضرٍری تا طْارت ٍ

ضفاّی از داًص آهَزاى گرفتِ
ضَد
تا خاًَادُ صفحِ49کتاب درسی

ٍضَ گرفتي

ّفتِ یازدّن
ّفتِ دٍازدّن

جلسِ تیست ٍ یک

درس ًْن

گفت ٍ گَ تا خذا

توریٌات کتاب حل ضَد.

ارزضیاتی تِ صَرت ضفاّی

جلسِ تیست ٍ دٍ

ارزضیاتی

ازدرس9ٍ8ٍ7ٍ6ٍ5

تِ صَرت ضفاّی

سَاالت پرسیذُ ضَد

جلسِ تیست ٍ سِ

درس دّن

هاُ هْواًی خذا

آضٌایی تا هفَْم رٍزُ ٍ ترخی از

تا خاًَادُ صفحِ55کتاب

جلسِ تیست ٍ

درس دّن

هاُ هْواًی خذا

هراسن احکام آى
توریٌات کتاب حل ضَد.

چْار
هبُ دی

ّفتِ سیسدّن

جلسِ تیست ٍپٌجن

ارزضیاتی درس تِ صَرت
ضفاّی

درس

آضٌایی تا احکام رٍزُ ٍ ػیذ فطر

ػیذ هسلواًاى

یازدّن
جلسِ تیست

درس

ٍضطن

یازدّن

تا خاًَادُ صفحِ59کتاب

ٍ ًواز ػیذ فطر
توریٌات کتاب حل ضَد.

ػیذ هسلواًاى

ٍارزضیاتی ازدرس تِ صَرت
ضفاّی

ّفتِ چْاردّن

جلسِ تیست ٍّفتن

ارزضیاتی

از 6درس اٍل کتاب

تِ صَرت ضفاّی

سَاالت از کتاب پرسیذُ ضَد

جلسِ تیست ٍ

ارزضیاتی

از درس6تا11کتاب

تِ صَرت ضفاّی

سَاالت ازکتاب پرسیذُ هی ضَد

ّطتن

ّفتِ پاًسدّن

جلسِ تیست ًٍْن

درس

آضٌایی تا قرآى کرین

سخي آسواًی

دٍازد ّن
جلسِ سی ام

درس

آضٌایی تاپیام قرآى
توریٌات کتاب حل ضَد.

سخي آسواًی

دٍازد ّن

ّفتِ ضاًسدّن

جلسِ سی ٍیک

درس

جلسِ سی ٍ دٍم

ارزضیاتی ازدرس تِ صَرت
ضفاّی

اًتخاب پرٍاًِ

سیسدّن
درس

تا خاًَادُ صفحِ65کتاب درسی

اًتخاب پرٍاًِ

سیسدّن

آضٌایی تاهفَْم حجاب ٍپَضص

تا خاًَادُ صفحِ71کتاب اًجام

اسالهی

ضَد

توریٌات کتاب حل ضَد.

ارزضیاتی از درس تِ صَرت
ضفاّی

2

هبُ بْوي

ّفتِ ّفذّن

جلسِ سی ٍسَم

درس

آضٌایی تا ضخصیت حضرت زّرا

ام اتیْا

چْاردّن
جلسِ سی ٍ چْارم

درس

تاخاًَادُ صفحِ77کتاب درسی

(س)ٍ ایجاد ػالقِ تِ ایطاى
توریٌات کتاب حل ضَد.

ام اتیْا

چْاردّن

ارزضیاتی از درس چْاردّن تِ
صَرت ضفاّی پرسیذُ ضَد

ّفتِ ّجدّن
ّفتِ ًَزدّن

جلسِ سی ٍ پٌجن

ارزضیاتی

از ّفت درس اٍل

کتاب تِ صَرت ضفاّی

سَاالت پرسیذُ ضَد

جلسِ سی ٍضطن

ارزضیاتی

از ّفت درس دٍم

کتاب تِ صَرت ضفاّی

سَاالت پرسیذُ ضَد

جلسِ سی ٍّفتن

درس

ّوسفر ًاضٌاس

آضٌایی تا ضخصیت اهام سجاد(ع)

تا خاًَادُ صفحِ83کتاب

پاًسدّن
جلسِ سی ٍ ّطتن

درس

ٍ ایجاد ػالقِ ًسثت تِ ایطاى
توریٌات کتاب حل ضَد.

ّوسفر ًاضٌاس

پاًسدّن
ّفتِ بیستن

جلسِ سی ًٍْن

درس

ضفاّی
داًاتریي هردم

ضاًسدّن
جلسِ چْلن

درس

داًاتریي هردم

آضٌایی تا ضخصیت اهام هحوذ تاقر

تا خاًَادُ صفحِ

(ع)ٍ تَاضغ ٍ فرٍتٌی ایطاى

89کتاب اًجام ضَد

توریٌات کتاب حل ضَد.

ارزضیاتی ازدرس تِ صَرت

ضاًسدّن
هبُ اسفٌد

ّفتِ بیست ٍ یک

جلسِ چْل ٍیک

ارزضیاتی

جلسِ چْل ٍدٍم

درس

ضفاّی

ّفتِ بیست ٍ دٍ

از درس اٍل تا درس

ّطتن تِ صَرت ضفاّی

سَاالت پرسیذُ ضَد

خَاب ضیریي

آهَزش داضتي پطت کار  ٍ,احترام تِ

تا خاًَادُ صفحِ 95کتاب حل

زیر دستاى ٍ کوک تِ ًیازهٌذاى

ضَد

توریٌات کتاب حل ضَد.

ارزضیاتی ازسَاالت درس تِ

ّفذّن
جلسِ چْل ٍسَم

درس

خَاب ضیریي

ّفذّن

جلسِ چْل ٍچْارم

درس

صَرت ضفاّی

آهَزش ًظن تِ داًص آهَزاى

آیٌِ ی سخي گَ

ّجذّن
ّفتِ بیست ٍ سِ

جلسِ چْل ٍپٌجن

درس

جلسِ چْل ٍضطن

ّفتِ بیست ٍچْبر

جلسِ اٍل

تؼطیل

جلسِ دٍم

تؼطیل

تا خاًَادُ صفحِ101کتاب حل
ضَد

توریٌات کتاب حل ضَد.

آیٌِ ی سخي گَ

ّجذّن
ارزضیاتی

ارزضیاتی ازدرس تِ صَرت

ارزضیاتی از درس تِ صَرت
ضفاّی سَاالت پرسیذُ ضَد

از درس یک تا ّجذّن

3

تِ صَرت کتثی سَاالت طرح ضَد.

هبُ فرٍردیي

ّفتِ بیست ٍپٌج

جلسِ سَم

تؼطیل

جلسِ چْارم

تؼطیل

ّفتِ بیست ٍ شش
ّفتِ بیست ٍ ّفت

جلسِ چْل ٍّفتن

ارزضیاتی

ٍدٍرُ از9درس اٍل

تِ صَرت ضفاّی

جلسِ چْل ٍّطتن

ارزضیاتی

ٍدٍرُ از درس اٍل تا

درس 18تِ صَرت ضفاّی

گٌذم از گٌذم ترٍیذ

آهَزش کتاب ػول ًٍتیجِ ی آى

جلسِ چْل ًٍْن

درس
ًَزدّن

تا خاًَادُ صفحِ 105کتاب

-2آضٌایی تا جْاى آخرت تِ ػٌَاى
حول پاداش

جلسِ پٌجاّن

درس

توریٌات کتاب حل ضَد.

گٌذم از گٌذم ترٍیذ

ًَزدّن
ّفتِ بیست ٍ ّشت

جلسِ پٌجاُ ٍیک

درس

ارزضیاتی از درس تِ صَرت
ضفاّی

آضٌایی تا تْطت ٍجٌْن تِ ػٌَاى

تاؽ ّویطِ تْار

تیستن

تا خاًَادُ صفحِ110کتاب

هحل جسای اػوال ًیک ٍتذ در جْاى
آخرت

جلسِ پٌجاُ ٍدٍ

درس

توریٌات کتاب حل ضَد.

تاؽ ّویطِ تْار

تیستن
هبُ اردیبْشت

ّفتِ بییست ٍ ًِ

جلسِ پٌجاُ ٍ سَم

جلسِ پٌجاُ ٍ

ارزضیاتی

ارزضیاتی

ارزضیاتی از درس تِ صَرت
ضفاّی

از درس 1-5

تِ صَر ت ضفاّی

سَاالت پرسیذُ ضَد

از درس6-10

تِ صَر ت ضفاّی

سَاالت پرسیذُ ضَد

چْارم
ّفتِ سی ام
ّفتِ سی ٍ یک

جلسِ پٌجاُ ٍپٌجن

ارزضیاتی

از درس10-15

تِ صَر ت ضفاّی

سَاالت پرسیذُ ضَد

جلسِ پٌجاُ ٍضطن

ارزضیاتی

از درس15-20

تِ صَر ت ضفاّی

سَاالت پرسیذُ ضَد

جلسِ پٌجاُ ٍّفتن ارزضیاتی

از درس 1-10تِ صَر ت ضفاّی

سَاالت پرسیذُ ضَد

جلسِ پٌجاُ ٍّطتن ارزضیاتی

از درس 10-20تِ صَر ت ضفاّی

سَاالت پرسیذُ ضَد
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