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طرح درس ساالنه: 

 های آسماندرس پیام
   دبیر: نام هشتم پایه:

 69-69سال تحصیلی: 

 فعالیّت درس تاریخ جلسه هفته ماه 

یم
ن

ول
ل ا

سا
 

 مهر

 2/9/69 1 اول
آفرینش درس اول/ 

 انگیزشگفت

آمهزاان   بنهیی دانهش  آشنایی و معارفه،  رهرو   

 تیریس درس اول

 19/9/69 2 دوم
ادام، درس اول/ 

 انگیزرینش شگفتآف

هههای ادامهه، تههیرس درس اول  انفههام فعا یههت

هها و بررسهی آن  ارا هت    کالسی تزسه  رهرو   

 آمزاانبخش پایانی درس تزس  دانش

 23/9/69 3 سزم
عفز و درس دوم/ 

 رذشت

پرسههش شههفاهی  تههیریس درس دوم  ارا ههت  

 بخش پایانی درس

 33/9/69 4 چهارم
زم/ هم، چیز درس س

 در دست تز

های کالسی درس ابل به، وهزر    فعا یتحل 

ههای  رروهی  تیریس درس سزم  انفام فعا یت

 کالسی  ارا ت بخش پایانی درس

 آبان

 امتحان کتبی اا س، درس اول کتاب اراشیابی کتبی 9/8/69 1 اول

 14/8/69 2 دوم
درس چهارم/ پیزنی 

 جاودان
 تیریس درس چهارم

 21/8/69 3 سزم
ادام، درس چهارم/ 

 پیزنی جاودان

ههای  فعا یهت  حهل ادام، تیریس درس چهارم  

بررسی آن  ارا ت  وآمزاان دانشتزس   کالس

 بخش پایانی درس
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   28/8/69 4 چهارم

 آذر

 5/6/69 1 اول
روای ک، درس پنفم/ 

 اسالم کامل شی

ارا هت  ش و پاسخ  تهیریس درس پهنفم    پرس

 بخش پایانی درس

 12/6/69 2 دوم
بان نرددرس ششم/ 

  آسمان

یریس تهای کالسی درس پنفم  انفام فعا یت

 درس ششم  ارا ت بخش پایانی درس

 16/6/69 3 سزم
یک / درس هفتم

 فروت طالیی

-درس ششهم تزسه  دانهش   های انفام فعا یت

ارا ههت بخههش  تههیریس درس هفههتم آمههزاان  

 پایانی درس

 29/6/69 4 چهارم
نشان درس هشتم/ 

 اراشمنیی

ی درس هفهتم  تهیریس درس   هها حل فعا یت

ههای کالسهی  ارا هت    هشهتم و انفهام فعا یهت   

 بخش پایانی درس

 دی 

 3/13/69 1 اول
ها و بررسی فعا یت

 رفع اشکال

ها و بررسی و رفع اشکال اا متن درس  فعا یت

 پیشنهادا  کتاب

  امتحان نزبت اول 13/13/69 2 دوم

  امتحان نزبت اول 19/13/69 3 سزم

  امتحان نزبت اول 24/13/69 4 چهارم

طرح درس سااالنه:  

 های آسمانیدرس پیام
 خانم پزرمحبزب نام دبیر: هشتم پایه:

 69-69سال تحصیلی: 

 فعالیّت درس تاریخ جلسه هفته ماه 
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یم
ن

وم
 د

ال
س

 

 بهمن

 1/11/69 1 اول
تیبیر درس نهم/ 

 انیرانی
 تیریس درس نهم

 8/11/69 2 دوم
یبیر ت ادام، درس نهم/

 انیرانی

هههای ادامه، تههیریس درس نههم  حههل فعا یهت   

کالسی ب، وزر  رروهی  ارا ت بخش پایهانی  

 درس

 15/11/69 3 سزم
دو سرمای، درس دهم/ 

 ررانبها
 پرسش و پاسخ  تیریس دهم

 26/11/69 4 چهارم
دو ادام، درس دهم/ 

 سرمای، ررانبها

ههای  ادام، تیریس درس دههم  انفهام فعا یهت   

 ارا ت بخش پایانی درسکالسی  

 اسفند

 9/12/69 1 اول
های آفتدرس یاادهم/

 ابان
 تیریس درس یاادهم

 13/12/69 2 دوم
ادام، درس یاادهم/ 

 های ابانآفت

ههای  ادام، تیریس درس یاادهم  انفام فعا یت

 کالسی  ارا ت بخش پایانی درس

 نهم  دهم و یاادهمامتحان کتبی اا س، درس  اراشیابی کتبی 23/12/69 3 سزم

 29/11/69 4 چهارم
اراش درس دواادهم/ 

 کار

هههای تههیریس درس دواادهههم  حههل فعا یههت 

 کالسی  ارا ت بخش پایانی درس

 فروردین

    1 اول

    2 دوم

 16/1/69 3 سزم
کلیی درس سیزدهم/ 

 هارنج

هههای تههیریس درس سههیزدهم  حههل فعا یههت 

پایهانی  کالسی ب، وزر  رروهی  ارا ت بخش 

 درس
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 29/1/69 4 چهارم
ما درس چهاردهم/ 

 مسلمانان

پرسش و پاسخ  تیریس درس چهاردهم  حهل  

های کالسی ب، وزر  رروههی  ارا هت   فعا یت

 بخش پایانی درس

 اردیبهشت

 2/2/69 1 اول
حقّ درس پانزدهم/ 

 ا نّاس
 س پانزدهمرتیریس د

 6/2/69 2 دوم
ادام، درس پانزدهم/ 

 حقّ ا نّاس

ههای  دام، تیریس درس پانزدهم  حل فعا یهت ا

 کالسی  ارا ت بخش پایانی درس

 اراشیابی کتبی 19/2/69 3 سزم
سیزدهم  چههاردهم   امتحان کتبی اا س، درس

 و پانزدهم

 مرور کلی کتاب 23/2/69 4 چهارم
رفع اشکال اا کهل کتهاب  بررسهی سه ا   و     

 آمزاانتکا یف دانش

 


