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هدف کلی آموزش:اشنایی 

دانش آموزان با قران و 

 مهارت های زندگی

 درس:  پایه : ششم 97-98سال تحصیلی:

 هدیه های آسمان

هدف کلی هر  فعالیتهای تکمیلی

 جلسه

موضوع و 

 عنوان درس:

روز و  فصل

 تاریخ

 ماهها هفته ها

مباحثی که در ارزشیابی 

تشخیصی پاسخ نداده اند را 

 مرور کنند.

آشنایی دانش 

آموزان با پیش 

 نیاز ها

ارزشیابی 

 تشخیصی

-مهر4 ـــ

 شنبه

  هفته اول

 

 

 

 ماه مهر

با خانواده درمورد شناخت 

خدا صحبت کنند و 

سواالت خود را به کالس 

 ارائه دهند

شناخت خدای 

 یگانه

-مهر8 اول تنها او

 چهارشنبه

 31در باره تصاویر صفحه

اطالعاتی را به کالس ارائه 

 دهند

آشنایی دانش 

اموزان با پیامبر 

 اسالم

تنها تو را می 

 پرستیم

-مهر33 دوم

 شنبه

 هفته دوم

دروسی که در آن ضعف 

 دارند مرور می شود

آگاهی 

ازوضعیت 

پیشرفت دانش 

 اموزان

مرور دو درس 

 و ارزشیابی

-مهر31 ـــ

 چهارشنبه

تفاوت این دنیا با زندگی 

آخرت را تحقیق کنند و به 

 کالس ارائه کنند

آشنایی دانش 

آموزان با زندگی 

 جاودانه آخرت

جهان دیگر ) 

تدریس نصف 

 درس(

-مهر38 سوم

 شنبه

 هفته سوم

درس را دوباره در خانه 

 مطالعه کنند

جهان دیگر  ᷉᷉

 )ادامه درس(

-مهر22 سوم

 چهارشنبه

معرفی دو آیه از قران در 

 مورد قیامت به کالس

آشنایی دانش 

اموزان باتاثیر 

شناخت قیامت 

 برزندگی دنیایی

یاد آن روز 

 بزرگ

 )نصف درس(

-مهر21 چهارم

 شنبه

 هفته چهارم

یاد آن روز  ᷉ حفظ سوره زلزال.

 بزرگ

-مهر29 چهارم

 چهارشنبه
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 )ادامه درس(

عاشورای  ـــــ

 حسینی

-آبان2 ـــ تعطیل رسمی

 شنبه

  هفته پنجم

 

 

 

 ماه آبان

مرور دوباره دروسی که در  

 آن اشکال دارند.

آشنایی دانش 

اموزان با 

پیشرفت 

 تحصیلی خود

مرور و 

ارزشیابی 

 دروس

-آبان 6 ـــ

 چهارشنبه

را انجام  21تحقیق صفحه 

دهند که متناسب با جلسه 

 آبان(  می باشد. 31بعد )

آشنایی دانش 

آموزان با واژه 

 تبریو تولی

شتربان 

 باایمان

-آبان 9 پنجم

 شنبه

 هفته ششم

آگاهی دانش  ـــــ

اموزان از 

 آبان 31حوادث 

 31راهپیمایی 

آبان با 

هماهنگی 

 مدرسه

-آبان 31 ـــ

 چهارشنبه

در مورد کودکان ونوجوانانی 

که در حماسه عاشورا حاضر 

 بودند تحقیق کنند. 

دانش  آشنایی

اموزان با امام 

حسین )ع( و 

 حادثه عاشورا

-آبان 36 ششم سرور آزادگان

 شنبه

 هفته هفتم

گزارشی از عزاداری محله 

خود در ایام محرم را تهیه 

 وبه کالس بیاورند.  

ادامه درس  ᷉

 شش

-آبان 22 ششم

 چهارشنبه

پیش مطالعه درس جدید 

(7) 

آموزش مهارت 

زندگی به دانش 

 آموزان

 بررسی

تحقیقات 

وربط آن به 

 مهارت زندگی

-آبان 21 ـــ

 شنبه

 هفته هشتم

در مورد رفتار واخالق یکی 

از امامان اطالعاتی به 

 کالس ارائه شود.

آشنایی دانش 

آموزان با اخالق 

 وصفات امامان

-آبان 27 هفتم سیمای خوبان

 چهارشنبه

شناخت امامان  درس آخر 1مطالعه 

)بحث با دانش 

درمورد اموزان 

بررسی فعالیت 

های دانش 

 آموزان  

-آبان 12 ـــ

 شنبه

  هفته نهم
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صفات پیشوایان 

 دینی ما (

 

 

بررسی یادگیری  مرور و رفع اشکال ماه آذر

 دانش آموزان  

 1ارزشیابی 

 درس آخر  

-آذر4 ـــ

 چهارشنبه

تحقیق در مورد زندگی امام 

 زمان )عج ا..(

شناخت امام 

 عصر )عج ا..(

-آذر7 هشتم دوران غیبت

 شنبه

 هفته دهم

 -آذر33 ـــ تعطیل رسمی اربعین حسینی  ـــــ

 چهارشنبه

انجام فعالیت های صفحه 

17 

آشنایی دانش 

آموزان با وظیفه 

ما در دوران 

 غیبت

-آذر34 هشتم دوران غیبت

 شنبه

 هفته یازدهم

آدابی که دانش اموزان 

درزندگی روزمره خود 

را لیست رعایت می کنند 

کنند و به کالس ارائه 

 دهند.

آشنایی دانش 

آموزان با آداب 

 زندگی

 -آذر38 نهم آداب زندگی

 چهارشنبه

شهادت امام  ــــ

 رضا)ع(

-آذر23 ـــ تعطیل رسمی

 شنبه

هفته 

 دوازدهم

فعالیت  به صورت گروهی

را انجام  43های صفحه 

 دهند.

اهمیت رعایت 

 آداب زندگی

ادامه درس 

 نهم

 -آذر21 نهم

 چهارشنبه

مطالعه دروسی که مشکل 

 دارند.

یادگیری کامل 

 دروس

مرور و رفع 

اشکال کلی 

 کتاب

-آذر28 ـــ

 شنبه

هفته 

 سیزدهم

 

 

 

مطالعه برای ارزشیابی  ماه دی

 پایانی

آماده سازی 

برای ارزشیابی 

 پایانی

ارزشیابی کلی 

 آزمایشی 

 -دی2 ـــ

 چهارشنبه

سنجش  ـــــ

پیشرفت 

دانش  تحصیلی

ارزشیابی 

 پایان ترم

-دی1 ـــ

 شنبه

هفته 

 چهاردهم
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 اموزان

ارزشیابی دانش  ــــــ

 آموزان

شروع 

 امتحانات

-دی9 ـــ

 چهارشنبه

هفته  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ

 ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ پانزدهم

هفته  ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ

 شانزدهم

 


