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درس :هدیه های آسمانی

ماه

هفته روز و تاریخ جلسه

پایه  :سوم

هفته اول

فصل

موضوع و عنوان درس

جلسه اول

درس اول

آستین های خالی

جلسه دوم

درس اول

آستین های خالی

جلسه سوم

درس دوم

غروب یک روز بهاری

سال تحصیلی:

هدف کلی هر جلسه

فعالیت های تکلمیلی

آموزش قدردانی از نعمتهای

دوست دارم و بگرد وپیدا کن

خداوند به خصوص نعمت سالمتی

صفحه  . 5با خانواده صفحه 7
انجام شود

ارزشیابی به صورت شفاهی از درس
سوال شود.

ماه مهر

هفته دوم
هفته سوم

آموزش دعا کردن در زیر باران

یک حدیث از امامان درمورد

مخصوصا در زمان باران

نعمت باران بیاورند

جلسه چهارم

ارزشیابی

از درس اول

و دوم به صورت شفاهی

از درس سواالت پرسیده شود

جلسه پنجم

درس سوم

همیشه بامن

آشنایی با برخی از ویژگی های

چند حدیث از پیامبر در مورد

رفتار دوران کودکی پیامبر

کودکان بنویسند وبیاورند

جلسه ششم

درس اول

به صورت شفاهی از متن

کتاب سواالت پرسیده شود

و سوم ارزشیابی

ودوم
ماه آبان

هفته چهارم

جلسه هفتم

درس چهام

در کاخ نمرود

جلسه هشتم

درس

در کاخ نمرود

آشنایی با حضرت ابراهیم یکی از

با خانواده صفحه  22کتاب

پیامبران بزرگ الهی

درسی

ارزشیابی به صورت شفاهی

سواالت پرسیده شود

چهارم

هفته پنجم

جلسه نهم

درس پنجم

روز دهم

آشنایی با مراسم بزرگداشت قیام امام

صفحه 22و 27کتاب انجام شود

حسین در روز عاشورا

هفته ششم

جلسه دهم

درس پنجم

روز دهم

تمرینات کتاب کامل شود .

ارزشیابی از درس پنجم

جلسه یازدهم

درس ششم

بانوی قهرمان

آشنایی با حضرت زینب(س) به عنوان

با خانواده صفحه 33کتاب

یکی از زنان مومن

درسی

جلسه دوازدهم

درس ششم

بانوی قهرمان

تمرینات کتاب حل شود .

ارزشیابی از درس ششم به
صورت شفاهی
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هفته هفتم

از متن کتاب سواالت پرسیده

هفته هشتم

جلسه سیزدهم

ارزشیابی ز

از درس1و2و3

به صورت شفاهی

جلسه چهاردهم

ارزشیابی

از درس 4و5و6

به صورت شفاهی ازمتن کتاب

سواالت پرسیده شود

جلسه پانزدهم

درس هفتم

بوی بهشت

آشنایی با اهمیت وضرورت احترام به

با خانواده صفحه  37کتاب

جلسه شانزدهم

درس هفتم

بوی بهشت

تمرینات کتاب حل شود و

درس

جشن تکلیف

آشنایی با برخی از احکام وآداب و

شود

پدر ومادر و تالش برای رعایت آن
ارزشیابی از درس به صورت
شفاهی

ماه آذر

هفته نهم

جلسه هفدهم

هشتم
جلسه هجدهم

درس

با خانواده صفحه 43کتاب

مراسم سن تکلیف دختران
جشن تکلیف

هشتم

تمرینات حل شود و ارزشیابی به

ارزشیابی به صورت شفاهی از

صورت شفاهی از دانش آموزان گرفته

دانش آموزان گرفته شود

شود.

هفته دهم

از درسهای

1و2و3و 4به صورت

جلسه نوزدهم

ارزشیابی

جلسه بیستم

درس نهم

گفت و گو با خدا

آموزش احکام ضروری با طهارت و

شفاهی از دانش آموزان گرفته
شود
با خانواده صفحه42کتاب درسی

وضو گرفتن

هفته یازدهم
هفته دوازدهم

جلسه بیست و یک

درس نهم

گفت و گو با خدا

تمرینات کتاب حل شود.

ارزشیابی به صورت شفاهی

جلسه بیست و دو

ارزشیابی

ازدرس5و6و7و8و2

به صورت شفاهی

سواالت پرسیده شود

جلسه بیست و سه

درس دهم

ماه مهمانی خدا

آشنایی با مفهوم روزه و برخی از

با خانواده صفحه55کتاب

جلسه بیست و

درس دهم

ماه مهمانی خدا

مراسم احکام آن
تمرینات کتاب حل شود.

چهار
ماه دی

هفته سیزدهم

جلسه بیست وپنجم

ارزشیابی درس به صورت
شفاهی

درس
یازدهم

عید مسلمانان

آشنایی با احکام روزه و عید فطر
و نماز عید فطر

با خانواده صفحه52کتاب
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جلسه بیست

درس

وششم

یازدهم

عید مسلمانان

تمرینات کتاب حل شود.

وارزشیابی ازدرس به صورت
شفاهی

هفته چهاردهم

جلسه بیست وهفتم

ارزشیابی

از 6درس اول کتاب

به صورت شفاهی

سواالت از کتاب پرسیده شود

جلسه بیست و

ارزشیابی

از درس6تا11کتاب

به صورت شفاهی

سواالت ازکتاب پرسیده می شود

هشتم

هفته پانزدهم

جلسه بیست ونهم

درس

سخن آسمانی

دوازد هم
جلسه سی ام

درس

آشنایی با قرآن کریم
آشنایی باپیام قرآن

سخن آسمانی

تمرینات کتاب حل شود.

دوازد هم

هفته شانزدهم

جلسه سی ویک

درس

جلسه سی و دوم

انتخاب پروانه

انتخاب پروانه

آشنایی بامفهوم حجاب وپوشش

با خانواده صفحه71کتاب انجام

اسالمی

شود

تمرینات کتاب حل شود.

ارزشیابی از درس به صورت

سیزدهم
ماه بهمن

هفته هفدهم

جلسه سی وسوم

درس

شفاهی
ام ابیها

چهاردهم
جلسه سی و چهارم

درس

ارزشیابی ازدرس به صورت
شفاهی

سیزدهم
درس

با خانواده صفحه65کتاب درسی

آشنایی با شخصیت حضرت زهرا

باخانواده صفحه77کتاب درسی

(س)و ایجاد عالقه به ایشان
ام ابیها

تمرینات کتاب حل شود.

چهاردهم

ارزشیابی از درس چهاردهم به
صورت شفاهی پرسیده شود

هفته هجدهم
هفته نوزدهم

جلسه سی و پنجم

ارزشیابی

از هفت درس اول

کتاب به صورت شفاهی

سواالت پرسیده شود

جلسه سی وششم

ارزشیابی

از هفت درس دوم

کتاب به صورت شفاهی

سواالت پرسیده شود

جلسه سی وهفتم

درس

همسفر ناشناس

آشنایی با شخصیت امام سجاد(ع)

با خانواده صفحه83کتاب

پانزدهم
جلسه سی و هشتم

درس

و ایجاد عالقه نسبت به ایشان
همسفر ناشناس

تمرینات کتاب حل شود.

پانزدهم
هفته بیستم

جلسه سی ونهم

درس
شانزدهم

ارزشیابی ازدرس به صورت
شفاهی

داناترین مردم

آشنایی با شخصیت امام محمد باقر

با خانواده صفحه

(ع)و تواضع و فروتنی ایشان

82کتاب انجام شود 
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جلسه چهلم

درس

داناترین مردم

تمرینات کتاب حل شود.

شانزدهم
ماه اسفند

هفته بیست و یک

جلسه چهل ویک

ارزشیابی

جلسه چهل ودوم

درس

شفاهی

هفته بیست و دو

از درس اول تا درس

هشتم به صورت شفاهی

سواالت پرسیده شود

خواب شیرین

آموزش داشتن پشت کار ,و احترام به

با خانواده صفحه 25کتاب حل

زیر دستان و کمک به نیازمندان

شود

تمرینات کتاب حل شود.

ارزشیابی ازسواالت درس به

هفدهم
جلسه چهل وسوم

درس

خواب شیرین

هفدهم

جلسه چهل وچهارم

درس

صورت شفاهی

آینه ی سخن گو

آموزش نظم به دانش آموزان

هجدهم
هفته بیست و سه

جلسه چهل وپنجم

درس

جلسه چهل وششم

هفته بیست وچهار
ماه فروردین

هفته بیست وپنج
هفته بیست و شش

جلسه اول

تعطیل

جلسه دوم

تعطیل

جلسه سوم

تعطیل

جلسه چهارم

تعطیل

جلسه چهل وهفتم

ارزشیابی

با خانواده صفحه101کتاب حل
شود

آینه ی سخن گو

تمرینات کتاب حل شود.

هجدهم
ارزشیابی

ارزشیابی ازدرس به صورت

ارزشیابی از درس به صورت
شفاهی سواالت پرسیده شود

از درس یک تا هجدهم

ودوره از2درس اول

به صورت کتبی سواالت طرح شود.

به صورت شفاهی
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جلسه چهل وهشتم

هفته بیست و هفت

جلسه چهل ونهم

ارزشیابی

درس

ودوره از درس اول تا

درس 18به صورت شفاهی

گندم از گندم بروید

آموزش کتاب عمل ونتیجه ی آن

نوزدهم

با خانواده صفحه 105کتاب

-2آشنایی با جهان آخرت به عنوان
حمل پاداش

جلسه پنجاهم

درس

گندم از گندم بروید

تمرینات کتاب حل شود.

نوزدهم
هفته بیست و هشت

جلسه پنجاه ویک

درس

ارزشیابی از درس به صورت
شفاهی

باغ همیشه بهار

بیستم

آشنایی با بهشت وجهنم به عنوان

با خانواده صفحه110کتاب

محل جزای اعمال نیک وبد در جهان
آخرت

جلسه پنجاه ودو

درس

باغ همیشه بهار

تمرینات کتاب حل شود.

بیستم
ماه اردیبهشت

هفته بییست و نه

جلسه پنجاه و سوم

جلسه پنجاه و

ارزشیابی

ارزشیابی

ارزشیابی از درس به صورت
شفاهی

از درس 1-5

به صور ت شفاهی

سواالت پرسیده شود

از درس6-10

به صور ت شفاهی

سواالت پرسیده شود

چهارم
هفته سی ام
هفته سی و یک

جلسه پنجاه وپنجم

ارزشیابی

از درس10-15

به صور ت شفاهی

سواالت پرسیده شود

جلسه پنجاه وششم

ارزشیابی

از درس15-20

به صور ت شفاهی

سواالت پرسیده شود

جلسه پنجاه وهفتم ارزشیابی

از درس 1-10به صور ت شفاهی

سواالت پرسیده شود

جلسه پنجاه وهشتم ارزشیابی

از درس 10-20به صور ت شفاهی

سواالت پرسیده شود

