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طرح درس ساالنه: 
 های آسماندرس پیام

   دبیر: نام هفتم پایه:

 69-69سال تحصیلی: 

 فعالیّت درس تاریخ جلسه هفته ماه 

یم
ن

ول
ل ا

سا
 

 مهر

 2/9/69 1 اول
بینای درس اول/ 

 مهربان

آمهزاان   بنهیی داشه   آشنایی و معارفه،  رهرو   

 تیریس درس اول

 19/9/69 2 دوم
ادام، درس اول/ بینای 

 هربانم

هههای ادامهه، تههیرس درس اول  اشفههام فعا یهه 

هها و بررسهی آن  ارا ه     کالسی تزسه  رهرو   

 آمزاانبخ  پایاشی درس تزس  داش 

 عبزر آساندرس دوم/  23/9/69 3 سزم
پرسهه  شههفاهی  تههیریس درس دوم  ارا هه   

 بخ  پایاشی درس

 33/9/69 4 چهارم
تلخ یا درس سزم/ 

 شیرین

درس ابل به، وهزر     های کالسیحل فعا ی 

ههای  رروهی  تیریس درس سزم  اشفام فعا ی 

 کالسی  ارا   بخ  پایاشی درس

 آبان

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

 14/8/69 2 دوم
عبزر درس چهارم/ 

 آسان
 تیریس درس چهارم

 21/8/69 3 سزم
ادام، درس چهارم/ 

 عبزر آسان

ههای  فعا یه   حهل یس درس چهارم  ادام، تیر

بررسی آن  ارا    وآمزاان داش تزس   کالس

 بخ  پایاشی درس

   28/8/69 4 چهارم

 آذر

 5/6/69 1 اول
پیامبر درس پنفم/ 

 رحم 

ارا ه     و پاسخ  تهیریس درس پهنفم    پرس

 بخ  پایاشی درس

 12/6/69 2 دوم
اسز  درس ششم/ 

  فیاکاری و عیا  

یریس تهای کالسی درس پنفم  اشفام فعا ی 

 درس ششم  ارا   بخ  پایاشی درس
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 16/6/69 3 سزم
برترین / درس هفتم

 باشز

-درس ششهم تزسه  داشه    های اشفام فعا ی 

ارا هه  بخهه   آمههزاان  تههیریس درس هفههتم 

 پایاشی درس

 29/6/69 4 چهارم
افتخار درس هشتم/ 

 بنیری

ههای درس هفهتم  تهیریس درس    حل فعا ی 

ههای کالسهی  ارا ه     و اشفهام فعا یه   هشهتم  

 بخ  پایاشی درس

 دی 

 3/13/69 1 اول
ها و بررسی فعا ی 

 رفع اشکال

ها و بررسی و رفع اشکال اا متن درس  فعا ی 

 پیشنهادا  کتاب

  امتحان شزب  اول 13/13/69 2 دوم

  امتحان شزب  اول 19/13/69 3 سزم

  امتحان شزب  اول 24/13/69 4 چهارم

طرح درس سااالنه:  
 های آسماشیدرس پیام

 خاشم پزرمحبزب نام دبیر: هفتم پایه:

 69-69سال تحصیلی: 

 فعالیّت درس تاریخ جلسه هفته ماه 

یم
ن

وم
 د

ال
س

 

 بهمن

 1/11/69 1 اول
ب، سزی درس شهم/ 

 پاکی
 تیریس درس شهم

 8/11/69 2 دوم
ب،  ادام، درس شهم/

 سزی پاکی

هههای م  حههل فعا یه  ادامه، تههیریس درس شهه  

کالسی ب، وزر  رروهی  ارا   بخ  پایهاشی  

 درس

 پرس  و پاسخ  تیریس دهم ستزن دیندرس دهم/  15/11/69 3 سزم

 26/11/69 4 چهارم
ادام، درس دهم/ 

 ستزن دین

ههای  ادام، تیریس درس دههم  اشفهام فعا یه    

 کالسی  ارا   بخ  پایاشی درس

 اسفند

 9/12/69 1 اول
شماا ادهم/ درس یا

 جماع 
 تیریس درس یاادهم

 13/12/69 2 دوم
ادام، درس یاادهم/ 

 شماا جماع 

ههای  ادام، تیریس درس یاادهم  اشفام فعا ی 

 کالسی  ارا   بخ  پایاشی درس

 امتحان کتبی اا س، درس شهم  دهم و یاادهم اراشیابی کتبی 23/12/69 3 سزم
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 29/11/69 4 چهارم
مای  درس دواادهم/ ش

 عز 

هههای تههیریس درس دواادهههم  حههل فعا یهه  

 کالسی  ارا   بخ  پایاشی درس

 فروردین

    1 اول

    2 دوم

 16/1/69 3 سزم
درس سیزدهم/ بر بال 

 فرشتگان

هههای تههیریس درس سههیزدهم  حههل فعا یهه  

کالسی ب، وزر  رروهی  ارا   بخ  پایهاشی  

 درس

 29/1/69 4 چهارم
درس چهاردهم/ کمال 

 ششینهم

پرس  و پاسخ  تیریس درس چهاردهم  حهل  

های کالسی ب، وزر  رروههی  ارا ه    فعا ی 

 بخ  پایاشی درس

 اردیبهشت

 2/2/69 1 اول
درس پاشزدهم/ 

 مزدوران شیطان
 س پاشزدهمرتیریس د

 6/2/69 2 دوم
ادام، درس پاشزدهم/ 

 مزدوران شیطان

ههای  ادام، تیریس درس پاشزدهم  حل فعا یه  

 سی  ارا   بخ  پایاشی درسکال

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

 و پاشزدهم

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

 آمزاانتکا یف داش 
 


