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 69-69/ سال تحصیلی هشتمطرح درس ساالنه کتاب قرآن پایه 

 هفته چهارم هفته سوم هفته دوم هفته اول

 درس اول )جلسه اول(

 69مهر  1

آمازان    شکال     معارفه باا انشا   

گااه و   شزحاا   ار ماازرا  اازرو   

جدید، پخ  صازش  آیاا ، اهن ا     

آمزان  باه صازر   ابه باه     انش 

 ها به، ح  شمارین شز ط گه و

 درس اول )جلسه دوم(

 69مهر  11

بهر   شلاای   نشاب باا ااهآ  ار     

خاشه، آمزاش  ازف ااهآ ، پخا    

صااز  آیااا  جدیااد، پ اادن  ااها  

هاا شز اط   هاا، حا  فعای ا    شزا 

خزنشد  ان تا  پایاا  ار   گه و، 

 گ هی  شت جه

 درس دوم )جلسه اول(

 69مهر  22

بهر   شلاای   نشاب باا ااهآ  ار     

ها، یا  ار گه وخزنش  آخاشه، پ  

شن د  صاز  آیاا ، آشانای  باا     

، مکخص  ها   ازف جدید زرو 

آمزاش شلفا   ار آیا ، فهاخزنش ، 

حا  شماارین     حه ف ص، ث، ط، 

 هاها شز ط گه وفعای  

 درس دوم )جلسه دوم(

 69آبان  2

بهر   شمارین نشب باا ااهآ  ار   

خزنش  آیا  ار گاه و  خاشه، پ  

ا    رفع نشلال، پخ  صز  آیا 

ار  جدیااد، مکااخص  ااها    

 ازف ار آیا ، فهاخازنش ، حا    

آشانای   هاا،  شمارین شز ط گه و

 های اهآش با ر اشه

 درس سوم )جلسه اول(

 69آبان  6

بهر ا  شلاای   نشاب باا ااهآ  ار      

خاازنش  آیااا  شز ااط خاشااه، پاا  

آمزان  ار گه و   رفع نشلال، انش 

، پخ  صاز   شعهنآشنای  با  زرو 

ا   ااازف، آیااا ، مکااخص  ااه  

آمزاش شلف  حاه ف ،،  فهاخزنش ، 

 ح  شماین شز ط گه و ، ع، 

 درس سوم )جلسه دوم(

 69آبان  19

بهر   شماارین نشاب باا ااهآ  ار     

آمازاش اادادو   خاشه   نراشا اب ،  

-آ  ار  زروپ دن  ها  یهملز    

خازنش   های ار  اناو شدو، پ  

، آیااا  ار گااه و   شاان د  صااز 

مکااخص شماازا   ااازف آیااا ،   

حااا  شماااارین ار  فهاخااازنش ، 

خزنشد  اسامت  نا   ها،شز ط گه و

 تاب گذری باه ااهآ  باا مزحازع     

 نحتهنم به پدر   ماار

 درس چهارم )جلسه اول(

 69آبان  22

بهر   شماارین نشاب باا ااهآ  ار     

خزنش  آیا  خاشه   نراش اب ، پ  

ار گااه و   رفااع نشاالال، پخاا    

صز  آیاا  ار  جدیاد، دتما     

ها، پ دن  ها  یهملز ، هااا   ا 

فهاخااازنش ، حااا  شماااارین ار  

 هاشز ط گه و

 درس چهارم )جلسه دوم(

 69آبان  23

نراش اب    بهر   شلای   نشاب  

خازنش   با ااهآ  ار خاشاه، پا     

آیا  ار  جدید، پخ  صاز ،  

هاا،  پ دن  ها   اازف   یهملاز   

حااا  شماااارین    فهاخااازنش ، 

ها، ب ا  یل  نا خاارهن   فعای  

 ر مزرا نشب با اهآ رهبهی ا

 درس پنجم )جلسه اول(

 69آذر  7

نراش اب    بهر   شمارین نشاب باا   

خازنش  آیاا    اهآ  ار خاشاه، پا    

 ار  جدیااد شز ااط گااه و   رفااع 

نشلال، پخا  صاز ، آشانای  باا     

، پ ادن  اها   اازف      اصص زرو 

آمزاش شلف   ها، فهاخزنش ،یهملز 

حاا  شمااارین بااا   حااه ف  ،  ،  ،

 اه مک گه و

 درس پنجم )جلسه دوم(

 69آذر  11

هااای نراشاا اب    بهر اا  فعای اا 

خازنش   نشب با اهآ  ار خاشه، پ  

آیا  ار گه و   رفع نشلال، پخ  

مکاخص  اها   اازف         صز 

ها، فهاخزنش ، ح  شماارین  یهملز 

، شزحاا    ار ماازرا هااا  فعای اا 

ان تا  فض     نشقتب ار ش  ن    

 گ هی پایاش شت جه

 ششم )جلسه اول( درس

 69آذر  21

بهر   شماارین نشاب باا ااهآ  ار     

خاشه، نراش اب ، پخ  صز  ار  

، دنلباز  جدید، آشنای  با  ازرو  

هااا، دتماا  اا   ااازف   یهملااز 

 ح  شمارین شز ط گه و

 درس ششم )جلسه دوم(

 69آذر  22

نراش اب ، بهر   شمارین نشب باا  

اهآ  ار خاشه، پخ  صز  آیا  

هاا    اا  یهملاز   جدید، دتم 

 ازف، حا  شماارین مهبازط باه     

ار    نشجااام شلااای   نشااب بااا 

، خزنشد  اسمت  نا اهآ  ار خاشه

 تاب گذری به اهآ  باا مزحازع   

 جایگاو ا  ار اهآ 
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 امتحان قرائت شفاهی 

 69دی  1

 امتحانات نوبت اول

 نمره/ 13امتحان شفاهی از 

 نمره 13امتحان کتبی از 

 (درس هفتم )جلسه اول

 69دی  29

، ر مشزحاا  اش  ار ماازرا  اازرو  

هاا،  خزنش  آیا  شز اط گاه و  پ  

پخ  صز ، مکخص  ها   ازف 

ها، یااآ ری شلف  حاه ف    یهملز 

خاااص دهباا  ار هنگااام اهن اا ،   

آمازاش  اا  ار آخاه    فهاخزنش ، 

ح  شمارین ار  به صزر  جمله، 

 گه ه 

 درس هفتم )جلسه دوم(

 69بهمن  2

بهر   شلای   نشب باا ااهآ  ار   

خاشاااه، نراشااا اب  ار  ابااا ، 

خزنش  آیا  ار  ار گاه و  پ  

  پخ  صز ، آشنای  باا  ازرو   

، مکخص  اها   اازف     یقما 

هااا، فهاخاازنش ، حاا    یهملااز 

ها شز ط گاه و، خزنشاد    فعای  

ان تاش  نا یک ا  شااو مسالما   

 شدو

 درس هشتم )جلسه اول(

 بهمن 13

ر   شمارین نشاب باا   نراش اب    به

خزنش  آیاا  ار  اهآ  ار خاشه، پ  

ها، پخا  صاز ، آشانای  باا     گه و

  مکااخص  ااها   نحاابنب اازرو 

ها، ح  شماارین باه    ازف   یهملز 

 صزر  گه ه 

 درس هشتم )جلسه دوم(

 69بهمن  17

بهر   شلاای   نشاب باا ااهآ  ار     

-خاشه، نراش اب  ار  اب ، پا   

فاع  خزنش  آیا  ار  ار گاه و   ر 

نشلاال ، پخا  صاز ، مکاخص    

هاااا،  اااها   اااازف   یهملاااز  

ها   شمارین ، ح  فعای  فهاخزنش 

ری اآشاانای  بااا ااا شز ااط گااه و، 

 نیهنش ، ن تاا شههیار پهه بگار

 درس نهم )جلسه اول(

 69بهمن  21

بهر   شلاای   نشاب باا ااهآ  ار     

خزنش  آیاا   خاشه، نراش اب ، پ  

ار  ار گااه و   رفااع نشاالاال ،  

صز ، شزحا  اش  ار مازرا    پخ 

، مکخص  ها   اازف     با زرو 

-فهاخزنش ، ح  فعای  ها، یهملز 

 ها   شمارین به صزر  گه ه 

 درس نهم )جلسه دوم(

 69اسفند  2

نراش اب    بهر   شمارین نشاب  

خازنش   با ااهآ  ار خاشاه، پا     

آیا  جدید به صزر  گه ها     

رفااع نشاالاال  مزجاازا، پخاا   

، فااره  ازرو  صز ، آشانای  باا   

هااا، شنا ااای   ااازف   یهملااز 

فهاخزنش ، حا  شماارین شز اط    

خزنشد  شعه پایا  ار  ها، گه و

 آمزان شز ط یل  نا انش 

 درس دهم )جلسه اول(

 69ا سفند  11

ح  شمارین نشب با ااهآ  ار خاشاه،   

نراش اب  ار  اب ، ر خزنش  آیا  

ار  جدید ار گه و   رفع نشلال، 

شنای  با  ازرو  پخ  صز  آیا ، آ

هاا    اازف،   ، شنا ای  یهملز یب

فهاخازنش ، حاا  شمااارین ار  بااه  

 صزر  گه ه 

 درس دهم )جلسه دوم

 69اسفند  22

نراش اب    حا  شماارین نشاب باا     

خزنش  گه ها   اهآ  ار خاشه، پ  

آیاااا  ار  جدیاااد، شنا اااای   

ها    ازف ار ح ن شن د  یهملز 

صز ، پخا  صاز ، آشانای  باا     

، فهاخاازنش ، حاا    صااافا اازرو 

شمااارین ار گااه و   حاا  شمااارین  

، آشانای  باا   نشب با اهآ  ار خاشاه 

 شفس ه شمزشه

 تعطیالت نوروزی تعطیالت نوروزی

 درس دوازدهم )جلسه دوم( درس دوازدهم )جلسه اول( درس یازدهم )جلسه دوم( درس یازدهم )جلسه اول(



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش 

مراجعه کنید  سایت معلم سایتاین طرح درس  به قیمت فقط دو هزار تومان  به 

 .www.moallemsite.ir 
 

 

 67فروردین  11

ر خزنش  آیا  ار  جدید ار گه و 

  رفع نشلال، پخا  صاز  آیاا ،    

هاا  ، شنا ای  یهملز صآشنای  با 

 ، حاا  شمااارین    ااازف، فهاخاازنش

 ار  به صزر  گه ه 

 67فروردین  21

بهر   شلاای   نشاب باا ااهآ  ار     

-نراش اب  ار  اب ، پا    خاشه،

پخا    خزنش  آیا  ار  ار گه و،

، امااه صااز ، آشاانای  بااا  اازرو  

هاا،  مکخص  ها   ازف   یهملز 

ح  شمارین باه صازر    فهاخزنش ، 

 گه هاا ، خزنشااد  بخاا  پایاااش  

 ار 

 67فروردین  22

بهر   شلاای   نشاب باا ااهآ  ار     

خزنش  آیاا   خاشه، نراش اب ، پ  

ار  بااه صاازر  گه هاا ، پخاا  

صااز  آیااا  جدیااد   آشاانای  بااا 

 اازرو فااافه، شنا ااای   ااازف     

-ها، فهاخزنش ، ح  فعای  یهملز 

 ها ار گه و

 67اردیبهشت  1

هر   شلای   نشب باا ااهآ  ار   ب

خزنش  آیا  خاشه، نراش اب ، پ  

ار گه و، پخا  صاز ، دتما     

هااااا، اا   ااااازف   یهملااااز 

فهاخزنش ، ح  شمارین به صزر  

گه ه  نشب باا ااهآ  ار خاشاه،    

ب اااا  ان اااتا  پایاااا  ار    

 ش ای 

 67اردیبهشت  11

 رفع نشلال   بهر   شلای  

 67اردیبهشت  12

 بهر   شلای   رفع نشلال  

 67اردیبهشت  21

 نمت ا  اهن   شفاه 

 

 


