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 آسمان  هفتم سال تحصیلیطرح درس پیشنهادی ساالنه پیام 

 موارد تدریس و فعالیت                                ماه   

 معارفه وآشنایی/ گروه بندی دانش آموزان/تدریس درس اول/ انجام فعالیت اول مهر

 کالسی

آموزان  سط دانشارزشیابی وانجام فعالیت خودت را امتحان کن درس اول تو دوم 

             تـــدریس درس  واصالح وبررسی آن/

 جام فعالیت کالسی ندوم/ا

 شفاهی یاکتبی از دروس فصل اول/جمع اصالح خودت را امتحان کن/ارزشیابی سوم

 وپاسخ به سواالت بندی ورفع اشکال

فعالیت های کالسی/پخش کلیپ های صوتی یا  تدریس درس سوم/ انجام چهارم

 تصویری

رفع اشکاالت ارزشیابی درس قبل واصالح خودت را امتحان کن وتدریس درس  اول بانآ

 پخش فایل های صوتی یا تصویری/ انجام فعالیت  کالسی/4

 

 یورفع اشکال/ پرسش و پاسخ کتبی یا شفاه 2تعطیلی احتمالی/یا مرور فصل  دوم

 سیتدریس درس پنجم/ پخش کلیپ یا انیمیشن وانجام فعالیت کال سوم

تدریس  /5ارزشیابی شفاهی ازدرس قبل واصالح خودت را امتحان کن درس  چهارم

 درس ششم / انجام فعالیت کالسی

ارزشیابی شفاهی /اصالح وبررسی خودت را امتحان کن/تدریس خودت را  اول ذرآ

 امتحان کن / تدریس درس هفتم/پخش کلیپ  مربوطه/ انجام فعالیت کالسی

درس قبل/اصالح خودت را امتحان کن/ تدریس درس هشتم/پخش ارزشیابی از  دوم 

 کلیپ مربوطه/ انجام فعالیت کالسی

ارزشیابی شفاهی درس قبل واصالح خودت را امتحان کن/ رفع اشکال کلی  سوم

 3دروس فصل 
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 به صورت کتبی 5-8ارزشیابی دروس  چهارم

 دگی برای نوبت اول. )درس( و ایجاد آما8ارزشیابی کتبی از کلیه دروس)  اول دی

 پیش آزمون(

 برگزاری امتـــحانات نوبت اول  دوم 

 برگزاری امتـــحانات نوبت اول سوم

 رفع اشکال همراه بابا بررسی امتحان نوبت اول واعالم نمرات نوبت اول چهارم

نوبت اول و رفع اشکال/ تدریس درس نهم/ پخش صوتی آیه  بررسی امتحان اول بهمن

 جام فعالیت کالسی/ قرائت الهی درس درس/ ان

 ارزشیابی وانجام فعالیت خودت را امتحان کن درس قبل توسط دانش آموزان دوم 

آیه درس/ پخش کلیپ یا انیمیشن/  واصالح وبررسی توسط معلم/پخش صوتی

 رکعت نماز به صورت عملی در نماز خانه 2انجام فعالیت کالسی/ برگزاری 

 توسط دانش آموز با نظارت معلم

ارزشیابی ازدرس قبل واصالح خودت را امتحان کن.تدریس درس یازدهم/  سوم

 نمازدعوت از روحانی محله جهت آموزش بهتر و بیشتر احکام نماز جماعت و 

 ایانپجمعه وپاسخ به سواالت دانش آموزان/ انجام فعالیت کالسی/ قرائت الهی 

 درس

 تعطیلی احتمالی چهارم

پخش فایل صوتی /12ارزشیابی و اصالح خودت را امتحان ک/ تدریس درس  اول اسفند

 وتصویری در باره حجاب/ انجام فعالیت کاسی/ قرائت الهی درس

 ترم از چهار درس قبل و رفع اشکال ارزشیابی کتبی میان دوم 

پخش صوتی فایل یا توسط قاری خوش صدا در کالس/ انجام  /13تدریس درس  سوم

 فعالیت کالسی/قرائت الهی  پایان درس 

 ارزشیابی درس قبل / رفع اشکال دروس گذشته  چهارم
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 یروزـــــــــــوتـــــــــــــــــــــعطیالت نــــــــــــــــــــــــ اول  فروردین 

 یوروزتـــــــــــــــــــــعطیالت نـــــــــــــــــــــــــــــــــــ دوم 

قرائت اشعار آغازین/ تدریس درس چهاردهم/پخش انیمیشن درمورد  سوم

 راستگویی/ انجام فعالیت کالسی/ قرائت الهی درس

ریس درس پانزدهم/ ارزشیابی درس قبلی/ اصالح خودت را امتحان کن/ تد چهارم

 انجام فعالیت کالسی/ قرائت پایان درس

 (13-15ارزشیابی کتبی از سه درس قبل ) اول اردیبهشت

رفع اشکال کلی کتاب/پاسخ به پرسش های احتمالی/ بررسی دفاتر و پوشه  دوم  

 های کار دانش آموزان

 ارزشیابی کتبی از کلیه کتاب) امتحان کتبی( سوم

 مونه سؤاالت / رفع اشکال امتحان قبلی/ حل نمونه سؤاالت سنواتبررسی ن چهارم

 قبل جهت ایجاد آمادگی برای نوبت دوم

 


