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کامپیوتر و قلم قرآن 

تخته سیاه،گچ  
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 آیات و روخوانی

 بررسی اندیشه و

تحقیق، سنجش 

  پیشرفت تحصیلی

  وا فضیلت ه شناخت-1

  اوصاف انسان در قرآن کریم

د  و شتبیین سرمایه های ر-2

 ود انسانجسقوط در ول عوام
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 بررسی اندیشه و
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ارزشیابی از 

 روخوانی آیات و

 بررسی اندیشه و
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 ارزشیابی از روخوانی آیات

بودن آشنایی با دوبُعدی -1

 ود انسانجو
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قرآن تخته سیاه،گچ  
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و  اتیآ یروخوان

   شهیاند یبررس

حقیقت که بُعد  نیدرك ا-2

وجود انسان اصالت  یغیرماد

 برتر است یدارد و از بُعد ماد

ناخت بُعد غیرمادی ش
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مراجعه به قرآن کریم و سنت 

 و سیره معصومان )ع(
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توانایی تبیین رابطه آن 
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ارزشیابی از 

 روخوانی آیات و
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  تحقیق

  سنجش پیشرفت تحصیلی
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جلسه 

 چهارم



 ارزشیابی از 

 روخوانی آیات

  سنجش پیشرفت تحصیلی

 کسب مراتبی ازخوف و -3

به آینده ی خود  نسبت اءجر

 هان آخرتجدر 

با مراح  وقوع  ییآشنا

 یقیامت و چگونگ

یمحاکمی اله  

 واقعه بزرگ
جلسه 

 پنجم

 از  یارزشیاب

 اتیآ یروخوان

 سنجش پیشرفت تحصیلی

 بررسی نمونه سواالت  

سنجش پیشرفت 

یتحصیل  

مرور درس 

 ها

جلسه 

 ششم

  

 ارزشیابی از 

 روخوانی آیات 

 7ز آزمون قرائت قرآن ا 

درس برای نیم سال اول بارم 

  نمره 4

پیشرفت  سنجش

  تحصیلی

مرور درس 

 ها

جلسه 

 اول

 دی

 امتحانات نیم سال اول 

 ح اوراق الاص

ولنمرات نیم سال ا  لبررسی و تحلی  

 
قرآن مجید، 

کامپیوتر و قلم 

 قرآن تخته سیاه،گچ  
ارزشیابی از 

روخوانی آیات 

  وبررسی سواالت
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ارزشیابی از 

روخوانی آیات 

  وبررسی سواالت

  صیلیسنجش پیشرفت تح

با  لتبیین تناسب عم-3

  و کیفر در قیامت شپادا

آشنایی با سرنوشت و 
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شناخت حقیقت عزم و -1

تبیین رابطی عزم با عهد و 

  پیمان

برای بستن  الشت-2

عهدهای صحیح و تصمیم 

گیری های مناسب با برنامی 

  دینی

ایگاه تصمیم جتبیین 

ی ه گیری در برنام

زندگی برای رسیدن به 

هدف و تبیین توانایی 
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  پیمان عهد و

 فرجام کار
جلسه 

 سوم

ارزشیابی از 
روخوانی آیات 

 وبررسی سواالت
قرآن مجید، 

کامپیوتر و قلم 
 سیاه، تخته،قرآن 

 گچ

  سنجش پیشرفت تحصیلی

آشنایی با ضرورت مراقبت -1

از پیمان ها و محاسبة نفس 

  برای اجرای موفق پیمان ها
توجه و انگیزة بیشتر برای -2

به در داشتن مراقبه و محاس

  زندگی

ایگاه تصمیم جتبیین 

ی ه گیری در برنام

زندگی برای رسیدن به 

هدف و تبیین توانایی 

نقش مراقبه و محاسبه 

رای موفق عهد و جدر ا

  پیمان

 آهنگ سفر
جلسه 

 چهارم

از  یارزشیاب

 و اتیآ یروخوان

سواالت  یبررس

قرآن مجید، 

کامپیوتر و قلم 

سیاه،گچ قرآن تخته   

 حصیلیت سنجش پیشرفت

  ن برترین اسوه یتبی

ایگاه تصمیم جتبیین 

ی ه گیری در برنام

 زندگی برای 
رسیدن به هدف و 

تبیین توانایی نقش 

مراقبه و محاسبه در 

رای موفق عهد و جا

  پیمان

 آهنگ سفر
جلسه 

 پنجم

از  یارزشیاب

 و اتیآی روخوان

 سواالت یبررس

 مجید، قرآن

، قلم کامپیوتر و

 تخته، قرآن

 سیاه،گچ

  یسنجش پیشرفت تحصیل

 گاهیاج با معنا و ییآشنا-1

 در قرآن   لتوک

میان  صتشخی ییتوانا-2

 خطر کردن  و سکیر و لتوک

و  له به نقش توکجتو

 تیاعتماد به خدا در تقو

عهدها و پیمان ها و 

در حرکت به  عیتسر

 خدا یسو

 اعتماد بر او
جلسه 

 ششم

  



ارزشیابی از 
 روخوانی آیات و

 تبررسی سواال

قرآن مجید، 
کامپیوتر و قلم 

 سیاه، تخته، قرآن
 گچ  

  سنجش پیشرفت تحصیلی

توضیح این که چرا فقط  -3

  .کنیمل باید به خدا توک

 و له به نقش توکجتو

اعتماد به خدا درتقویت 

 عهدها و پیمانها و

تسریع در حرکت به 

  سوی خدا

 جلسه اول اعتماد بر او

 اسفند

ارزشیابی از 

 روخوانی 

ات وبررسی آی

قرآن  سواالت

مجید، کامپیوتر و 

قلم قرآن تخته 

 سیاه،گچ  

  سنجش پیشرفت تحصیلی

ه محبت آمیز جدرك تو-1

از  خداوند به مخلوقات خود و

 مله انسانها ج

 تقویت رابطه ی دوستی-2

 انسان با خدا  

تاثیر محبت انسان در -3

  کارهای او تصمیم گیری ها و

شناخت آثار محبت 

خدا و تالش داشتن به 

برای تقویت رابطة 

محبت آمیز با او، 

دوستی با دوستان خدا 

و دشمنی با دشمنان 

 اخد

دوستی با 

 خدا
 جلسه دوم

ارزشیابی از 
روخوانی آیات 

 وبررسی سواالت

قرآن مجید، 
کامپیوتر و قلم 

قرآن تخته 
 سیاه،گچ  
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تبیین دوستی با دوستان -4

 خدا  

تاثیر محبت داشتن تبیین -5

 به خدا،در پیروی از او 
شناخت رابطه ی تقابلی -6

دوستی با خدا و دوری از 

 دشمنان خدا  
شناخت تاثیر دوستی با -7

 لخدا در مبارزه با باط

شناخت آثار محبت 

داشتن به خدا و 

 تالش برای تقویت 

رابطة محبت آمیز با او، 

دوستی با دوستان خدا 

و دشمنی با دشمنان 

  خدا

  

دوستی با 

 خدا
 جلسه سوم

از  یارزشیاب
 و اتیآ یروخوان
 سواالت  یبررس

مجید،  قرآن
کامپیوتر و قلم 

 تخته سیاه،،قرآن
 گچ  

  یسنجش پیشرفت تحصیل

 تبیین حقیقت تقوا  -1

 تیتبیین نقش نماز در تقو-2

 آن از گناه   یتقوا و بازدارندگ

تبیین نقش نماز و 

تقوا و  تیروزه در تقو

 از گناه یدور

یاری از 

 نماز و روزه

جلسه 

 چهارم

از  یارزشیاب
و  اتیآ یروخوان
 سواالت  یبررس

مجید،  قرآن
کامپیوتر و قلم 

  یسنجش پیشرفت تحصیل

تبیین نقش روزه در  -3

 تقوا   تیتقو

تبیین نقش نماز و 

تقوا و  تیروزه در تقو

 از گناه یدور

از  یاری

 نماز و روزه

لسه ج

 پنجم



قرآن،تخته سیاه، 
 گچ  

از  یارزشیاب
 و اتیآ یروخوان
 سواالت  یبررس

مجید،  قرآن
کامپیوتر و قلم 

 تخته سیاه،،قرآن
 گچ  

  یسنجش پیشرفت تحصیل

از  یآشنا شدن با برخ-4

 احکام نماز و روزه  

تبیین نقش نماز و 

تقوا و  تیروزه در تقو

 از گناه یدور

از  یاری

 نماز و روزه

جلسه 

 ششم

    

 لسه اولج ----- ------- ---------- -------

 فروردین

 لسه دومج ----- ------- ---------- -------

------- ---------- ------- ----- 
لسه ج

 سوم

 یاز روخوان یارزشیاب

 یبررس و اتیآ

تحقیق و شهیاند   

مجید،  قرآن

و قلم قرآن  کامپیوتر

   تخته سیاه،گچ

یسنجش پیشرفت تحصیل   

 انینظر پیشوا با ییآشنا-1

یدرباره آراستگ نید    

  یبا تاثیر آراستگ ییآشنا-2

 و یفرد یزندگ بر یپاکیزگ و

یتماعجا    

میان  یدرك رابطه -3

ظاهر باطن و یآراستگ  

 یارزشمندآشنایی با 

 یظاهر یآراستگ

همراه با عفاف 

به  شیم وگراالدراس

عفاف و یآراستگ نیا  

فضلیت 

 آراستگی

جلسه 

 چهارم

از روخوانی  ارزشیابی

آیات وبررسی 

  اندیشه وتحقیق

قرآن مجید، 

کامپیوتر و قلم قرآن 

 تخته سیاه،گچ  

  سنجش پیشرفت تحصیلی

 شناخت رابطه میان-4

 عفاف  آراستگی حقیقی و
شناخت رابطه ی میان -5

 عفاف  آراستگی و عزت و

 یارزشمندآشنایی با 

 یظاهر یآراستگ

همراه با عفاف 

به  شیم وگراالدراس

عفاف و یآراستگ نیا  

فضلیت 

 آراستگی

جلسه 

 پنجم

ارزشیابی از روخوانی 

آیات وبررسی 

  اندیشه وتحقیق

قرآن مجید، 

کامپیوتر و قلم قرآن 

 تخته سیاه،گچ  

  سنجش پیشرفت تحصیلی

 یه درك صحیح رابط-6

عزت  و عفاف میان پوشش و  

تبیین درست رابطه میان 

 پوشش و نیاز به مقبولیت و

 آراستگی

 یارزشمندنایی با آش

 یظاهر یآراستگ

همراه با عفاف 

به  شیم وگراالدراس

عفاف و یآراستگ نیا  

فضلیت 

 آراستگی

جلسه 

 ششم



 

ارزشیابی از 

روخوانی آیات 

وبررسی اندیشه 

قرآن ، وتحقیق

کامپیوتر و  مجید،

 قلم قرآن 

 تخته سیاه،گچ

 سنجش پیشرفت تحصیلی

 تبیین ضرورت حجاب و-1

بنای می بر مالپوشش اس

تعیین حدود  آیات قرآنی و

 آن
بیان رابطه ی میان  -2

و نوع لباس در  پوشش

 می الاس گفرهن

 آشنائی با رابطه 

  لمسائ حجاب و عفاف و

پیرامون حجاب برای 

ه بیشتر جگرایش و تو
  یمالبه حجاب اس

  

 زیبایی و

 پوشیدگی

جلسه 

 اول

 اردیبهشت

ارزشیابی از 

 روخوانی آیات وب

 ررسی اندیشه و

قرآن مجید ، تحقیق

،کامپیوتر و قلم 

 سیاه، تخته،قرآن

  چگ

 سنجش پیشرفت تحصیلی

توضیح تفاوت میان  -3

پوشش زنان و مردان و ذکر 

  آن لدالی

آموزان  پاسخ به سواالت دانش

 در این حوزه 

 آشنائی با رابطه  

  لمسائ حجاب و عفاف و

پیرامون حجاب برای 
ه بیشتر جگرایش و تو

 یمالبه حجاب اس

 زیبایی و

 پوشیدگی

جلسه 

 دوم

ارزشیابی از 

 روخوانی آیات و

 بررسی اندیشه و

قرآن مجید ، تحقیق

م ،کامپیوتر و قل

 تخته سیاه،گچ،قرآن

  سنجش پیشرفت تحصیلی

 شناخت آثار حجاب و -4

می در ابعاد الپوشش اس

 و زندگی فردی لفمخت

 یتماعجا

 آشنائی با رابطه 

  لمسائ حجاب و عفاف و

ن حجاب برای پیرامو

ه بیشتر جگرایش و تو
  یمالبه حجاب اس

 زیبایی و

 پوشیدگی

جلسه 

 سوم

 یسنجش پیشرفت تحصیل

 اتیآ یاز روخوان یارزشیاب

 تحقیق و شهیاند یبررس

 نمونه سواالت یبررس

جلسه 

 چهارم

 یسنجش پیشرفت تحصیل

 اتیآ یاز روخوان یارزشیاب

 تحقیق و شهیاند یبررس

 نمونه سواالت یبررس

جلسه 

 پنجم

 یسنجش پیشرفت تحصیل

 اتیآ یاز روخوان یارزشیاب

 تحقیق و شهیاند یبررس

جلسه 

 ششم



 نمونه سواالت یبررس

 


