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 دقیقه            09)پیش دانشگاهی(            طرح درس ساالنه           مدت جلسات:  4نام درس: دین و زندگی 

 ماه
تاریخ 

 جلسات
 اهداف آموزشی هدف کلی درس عنوان دروس

فعالیت های دیگر و وسایل الزم و 

 روش تدریس

 مهر

 هستی بخش اول

آشنایی با مالک و معیثار نیاز جهان به 

ریننده و وابستگی به خالقی بی نیاز آف

 و مستقل

تبیین نیاز انسان و جهان به -1

 خدا از طریق یک دلیل

تبیین نیازمندی جهان در -2

 بقای خود به آفریننده

 –ضبط صوت و نوار  –قرآن مجید 

 کتاب درسی –تخته و ماژیک 

 روش توضیحی مشارکتی

 هستی بخش دوم

ان به آشنایی با مالک و معیثار نیاز جه

آفریننده و وابستگی به خالقی بی نیاز 

 و مستقل

 سنجش پیشرفت تحصیلی

نور هستی بودن »تبیین -1

 «خدا

 –ضبط صوت و نوار  –قرآن مجید 

 کتاب درسی –تخته و ماژیک 

روش توضیحی مشارکتی و پرسش و 

 پاسخ

 درک حقیقت توحید و مراتب آن یگانه بی همتا سوم

 تبیین حقیقت توحید-1

 ین مراتب توحیدتبی-2

تبیین توحید در خالقیت و -3

 مالکیت و والیت

 –ضبط صوت و نوار  –قرآن مجید 

 کتاب درسی –تخته و ماژیک 

روش توضیحی مشارکتی و پرسش و 

 پاسخ

 درک حقیقت توحید و مراتب آن یگانه بی همتا چهارم

 سنجش پیشرفت تحصیلی

 تبیین توحید در ربوبیت-4

ر )ص( تبیین توسل به پیامب-5

 و ائمه )ع(

 –ضبط صوت و نوار  –قرآن مجید 

 کتاب درسی –تخته و ماژیک 

روش توضیحی مشارکتی و پرسش و 

 پاسخ
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 دقیقه            09)پیش دانشگاهی(            طرح درس ساالنه           مدت جلسات:  4نام درس: دین و زندگی 

 ماه
تاریخ 

 جلسات
 آموزشی اهداف هدف کلی درس عنوان دروس

فعالیت های دیگر و وسایل الزم و 

 روش تدریس

 آبان

 اول
حقیقت 

 بندگی

آشنایی با توحید عملی به عنوان ثمره 

و میوه توحید نظری و تالش برای 

 تحقق آن در زندگی

 تبیین توحید در عبادت-1

تبیین دو بعدی فردی و -2

 اجتماعی توحید عملی

تبیین تفاوت انسان موحد و -3

توحید و شرک  مشرک از حیث

 عملی

تبیین موقعیت کنونی توحید -4

 و شرک در دنیای جدید

 –ضبط صوت و نوار  –قرآن مجید 

 کتاب درسی –تخته و ماژیک 

روش توضیحی مشارکتی و پرسش و 

 پاسخ

 دوم
حقیقت 

 بندگی

آشنایی با توحید عملی به عنوان ثمره 

و میوه توحید نظری و تالش برای 

 تحقق آن در زندگی

 پیشرفت تحصیلی سنجش

تبیین موقعیت کنونی توحید و 

 شرک در دنیای جدید

 –ضبط صوت و نوار  –قرآن مجید 

 کتاب درسی –تخته و ماژیک 

روش توضیحی مشارکتی و پرسش و 

 پاسخ

 سوم
در مسیر 

 اخالص

آشنایی با برنامه هایی که تقویت 

کننده توحید عملی در فرد و جامعه و 

 تالش برای اجرای آن ها

شناخت ارتباط توحید عملی -1

 با اخالص

تبیین ضرورت اخالص در -2

 –ضبط صوت و نوار  –قرآن مجید 

 کتاب درسی –تخته و ماژیک 

روش توضیحی مشارکتی و پرسش و 
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 بندگی

تبیین آثار و نتایج توحید -3

 عملی و اخالص

 پاسخ

 چهارم
در مسیر 

 اخالص

آشنایی با برنامه هایی که تقویت 

لی در فرد و جامعه و کننده توحید عم

 تالش برای اجرای آن ها

 سنجش پیشرفت تحصیلی

آشنایی با روش های تقویت -4

 کننده اخالص در بندگی

تالش برای به کارگیری روش -5

 های تقویت کننده اخالص

 –ضبط صوت و نوار  –قرآن مجید 

 کتاب درسی –تخته و ماژیک 

روش توضیحی مشارکتی و پرسش و 

 پاسخ

 

 دقیقه            09)پیش دانشگاهی(            طرح درس ساالنه           مدت جلسات:  4ین و زندگی نام درس: د

 ماه
تاریخ 

 جلسات
 اهداف آموزشی هدف کلی درس عنوان دروس

فعالیت های دیگر و وسایل الزم و 

 روش تدریس

 آذر

 قدرت پرواز اول
تبیین موضوع اختیار انسان و نسبت 

 بر هستی آن با نظام حاکم

درک به وجدانی بودن اختیار -1

و نشانه های فراوان آن در 

 زندگی

آشنایی با دیدگاه های -2

 نادرست درباره اختیار

 –ضبط صوت و نوار  –قرآن مجید 

 کتاب درسی –تخته و ماژیک 

روش توضیحی مشارکتی و پرسش و 

 پاسخ

 قدرت پرواز دوم
تبیین موضوع اختیار انسان و نسبت 

 ام حاکم بر هستیآن با نظ

تبیین نسبت به اختیار با قضا -3

 و قدر الهی

 –ضبط صوت و نوار  –قرآن مجید 

 کتاب درسی –تخته و ماژیک 
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تبیین رابطه اختیار با اراده -4

 الهی

روش توضیحی مشارکتی و پرسش و 

 پاسخ

 قدرت پرواز سوم
تبیین موضوع اختیار انسان و نسبت 

 آن با نظام حاکم بر هستی

 پیشرفت تحصیلی سنجش

شناخت محدوده و -5

 چهارچوب اختیار

 –ضبط صوت و نوار  –قرآن مجید 

 کتاب درسی –تخته و ماژیک 

روش توضیحی مشارکتی و پرسش و 

 پاسخ

 چهارم
سنت های 

 خداوند

تبیین قانون ها و سنت های الهی و 

 تاثیر آن در زندگی انسان ها

 تبیین سنت های الهی-1

و ابتال، تبیین سنت امتحان -2

 سنت امداد الهی، سنت توفیق

 –ضبط صوت و نوار  –قرآن مجید 

 کتاب درسی –تخته و ماژیک 

روش توضیحی مشارکتی و پرسش و 

 پاسخ

 

 دقیقه            09)پیش دانشگاهی(            طرح درس ساالنه           مدت جلسات:  4نام درس: دین و زندگی 

 ماه
تاریخ 

 جلسات
 اهداف آموزشی هدف کلی درس عنوان دروس

فعالیت های دیگر و وسایل الزم و 

 روش تدریس

 دی
 اول

سنت های 

 خداوند

تبیین قانون ها و سنت های الهی و 

 تاثیر آن در زندگی انسان ها

 سنجش پیشرفت تحصیلی

تبیین سنت امالء و استدراج، -3

تفاوت در پاداش و کیفر، تاثیر 

 نیکی و بدی در سرنوشت

 –ضبط صوت و نوار  – قرآن مجید

 کتاب درسی –تخته و ماژیک 

روش توضیحی مشارکتی و پرسش و 

 پاسخ

نظارت بر امتحانات  -طراحی سوال  سنجش پیشرفت تحصیلی سنجش پیشرفت تحصیلیامتحانات ترم  دوم
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 اصالح اوراق  – اول

 سوم
امتحانات ترم 

 اول
 سنجش پیشرفت تحصیلی سنجش پیشرفت تحصیلی

 
نظارت بر امتحانات  -طراحی سوال 

 اصالح اوراق –

 چهارم
امتحانات ترم 

 اول
 سنجش پیشرفت تحصیلی سنجش پیشرفت تحصیلی

نظارت بر امتحانات  -طراحی سوال 

 اصالح اوراق –

 

 

     دقیقه        09)پیش دانشگاهی(            طرح درس ساالنه           مدت جلسات:  4نام درس: دین و زندگی 

 ماه
تاریخ 

 جلسات
 اهداف آموزشی هدف کلی درس عنوان دروس

فعالیت های دیگر و وسایل الزم و 

 روش تدریس

 بهمن

 بازگشت اول

آشنایی با چگونگی بازگشت به توحید 

عملی و تالش برای تحقق آن در 

 زندگی

شناخت زمینه ی درونی -1

 بازگشت و توبه در انسان

تبیین حقیقت توبه به عنوان -2

 دروازه رحمت الهی

 –ضبط صوت و نوار  –قرآن مجید 

 کتاب درسی –تخته و ماژیک 

روش توضیحی مشارکتی و پرسش و 

 پاسخ

 بازگشت دوم

آشنایی با چگونگی بازگشت به توحید 

عملی و تالش برای تحقق آن در 

 زندگی

 سنجش پیشرفت تحصیلی

شناخت مراحل توبه و تالش -3

برای به کار گرفتن آن مراحل 

 –ضبط صوت و نوار  –قرآن مجید 

 کتاب درسی –تخته و ماژیک 

روش توضیحی مشارکتی و پرسش و 
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 پاسخ در زندگی 

 سوم
پایه های 

 استوار

توانایی تبیین معیارهای یک تمدن 

 متعالی از نظر اسالم

آشنایی با رهنمودهای قرآن -1

کریم و سیره معصومین درباره 

 معیارهای تمدن متعالی

بیین معیارهای توانایی ت-2

تمدن متعالی بر اساس سیره 

 (عمعصومین )

 –ضبط صوت و نوار  –قرآن مجید 

 کتاب درسی –تخته و ماژیک 

روش توضیحی مشارکتی و پرسش و 

 پاسخ

 چهارم
پایه های 

 استوار

توانایی تبیین معیارهای یک تمدن 

 متعالی از نظر اسالم

 سنجش پیشرفت تحصیلی

 8و  7و  6تبیین معیار 

 –ضبط صوت و نوار  –آن مجید قر

 کتاب درسی –تخته و ماژیک 

روش توضیحی مشارکتی و پرسش و 

 پاسخ

 

 

 دقیقه            09)پیش دانشگاهی(            طرح درس ساالنه           مدت جلسات:  4نام درس: دین و زندگی 

 ماه
تاریخ 

 جلسات
 اهداف آموزشی هدف کلی درس عنوان دروس

دیگر و وسایل الزم و  فعالیت های

 روش تدریس

 اول اسفند
برنامه ای برای 

 فردا

ارائه برنامه های برای اصالح تمدن 

کنونی و حرکت به سوی تجدید حیات 

توجه به شرایط کنونی و -1

مسئولیتی که بر دوش ما 

 –ضبط صوت و نوار  –قرآن مجید 

 کتاب درسی –تخته و ماژیک 
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تمدن اسالمی و آمادگی برای ظهور 

حضرت مهدی )عج( و تمدن بزرگ 

 جهانی آن حضرت

 .مسلمانان است

توانایی در تنظیم برنامه برای -2

خودسازی فردی جهت حضور 

 فعال و موثر در جهان کنونی

روش توضیحی مشارکتی و پرسش و 

 پاسخ

 دوم
برنامه ای برای 

 فردا

ارائه برنامه های برای اصالح تمدن 

ت کنونی و حرکت به سوی تجدید حیا

تمدن اسالمی و آمادگی برای ظهور 

حضرت مهدی )عج( و تمدن بزرگ 

 جهانی آن حضرت

 سنجش پیشرفت تحصیلی

توانایی تنظیم برنامه برای -3

کمک به جامعه در جهت تقویت 

 بنیان خانواده

توانایی در تنظیم برنامه بری -4

کمک به جامعه  در جهت 

 تحکیم بنیان های جامعه

 –نوار ضبط صوت و  –قرآن مجید 

 کتاب درسی –تخته و ماژیک 

روش توضیحی مشارکتی و پرسش و 

 پاسخ

 سوم
برنامه ای برای 

 فردا

ارائه برنامه های برای اصالح تمدن 

کنونی و حرکت به سوی تجدید حیات 

تمدن اسالمی و آمادگی برای ظهور 

حضرت مهدی )عج( و تمدن بزرگ 

 جهانی آن حضرت

 سنجش پیشرفت تحصیلی

در تنظیم برنامه برای توانایی -5

 حضور فعال در جامعه جهانی

 –ضبط صوت و نوار  –قرآن مجید 

 کتاب درسی –تخته و ماژیک 

روش توضیحی مشارکتی و پرسش و 

 پاسخ

 ................... ارزیابی و آزمون تست ................... ................... چهارم
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 دقیقه            09گاهی(            طرح درس ساالنه           مدت جلسات: )پیش دانش 4نام درس: دین و زندگی 

 ماه
تاریخ 

 جلسات
 اهداف آموزشی هدف کلی درس عنوان دروس

فعالیت های دیگر و وسایل الزم و 

 روش تدریس

 فروردین

 ............. ............. ............. ............. اول

 ............. ............. ............. ............. دوم

 سوم
زندگی در 

 دنیای امروزی

تبیین و توجه عمل به احکام و 

راهنمایی خداوند در دنیای پیچیده 

 امروز

توانایی تبیین برخی احکام در 

 دنیایی امروز 

توانایی تبیین احکام ضروری 

 زندگی

 –ضبط صوت و نوار  –قرآن مجید 

 اب درسیکت –تخته و ماژیک 

روش توضیحی مشارکتی و پرسش و 

 پاسخ

 چهارم
زندگی در 

 دنیای امروزی

تبیین و توجه عمل به احکام و 

راهنمایی خداوند در دنیای پیچیده 

 امروز

توانایی تبیین برخی احکام در 

 دنیایی امروز 

توانایی تبیین احکام ضروری 

 زندگی

 –ضبط صوت و نوار  –قرآن مجید 

 تاب درسیک –تخته و ماژیک 

روش توضیحی مشارکتی و پرسش و 

 پاسخ
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 ماه
تاریخ 

 جلسات
 اهداف آموزشی هدف کلی درس عنوان دروس

فعالیت های دیگر و وسایل الزم و 

 روش تدریس
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 اردیبهشت

 ............. ............. لاو

 سنجش پیشرفت تحصیلی

بررسی سواالت نهایی دوره 

 های قبلی

............. 

 دوم
امتحانات ترم 

 دوم
 سنجش پیشرفت تحصیلی .............

نظارت بر امتحانات  -طراحی سوال 

 اصالح اوراق –

 سوم
امتحانات ترم 

 دوم
 سنجش پیشرفت تحصیلی .............

نظارت بر امتحانات  -حی سوال طرا

 اصالح اوراق –

 چهارم
امتحانات ترم 

 دوم
 سنجش پیشرفت تحصیلی .............

نظارت بر امتحانات  -طراحی سوال 

 اصالح اوراق –

 


