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 دقیقه 09طرح درس ساالنه           مدت جلسات:                   3نام درس: دین و زندگی 

 ماه
تاریخ 

 جلسات
 اهداف آموزشی هدف کلی درس عنوان دروس

فعالیت های دیگر و وسایل الزم و 

 روش تدریس

 مهر

 درک نیازمندی جهان به خالق بی نیاز هستی بخش اول

تبیین  –قرائت و تدبر در آیات 

درک نیازمندی جهان در هستی 

خود به خدا از طریق دو مقدمه  

تبیین نیازمندی   -و نتیجه 

جهان به خدا در تمام مراحل 

هستی و درک رابطه ما با 

 خداوند

 –ضبط صوت و نوار  –قرآن مجید 

 کتاب درسی –تخته و ماژیک 

 روش توضیحی مشارکتی

 ارزشیابی از روخوانی آیات هستی بخش دوم

 سنجش پیشرفت تحصیلی

و خداوند نور هستی است، پاسخ 

 به سواالت اندیشه و متن درس

 ارزشیابی

 یگانه بی همتا سوم
خداوند چه هدفی برای خلق جهان 

 داشته است؟
آشنایی  –قرائت و تدبر در آیات 

با معنای توحید و مراتب توحید 

 –ضبط صوت و نوار  –قرآن مجید 

 کتاب درسی –تخته و ماژیک 
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روش توضیحی مشارکتی و پرسش و  شرک و مراتب آن –

 پاسخ

 یگانه بی همتا چهارم
 ارزشیابی از روخوانی آیات

 مراتب توحید

 سنجش پیشرفت تحصیلی

 به پاسخ –شرک  مراتب آن 

 سدر متن و اندیشه سواالت

 ارزشیابی
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 ماه
تاریخ 

 جلسات
 اهداف آموزشی هدف کلی درس عنوان دروس

فعالیت های دیگر و وسایل الزم و 

 روش تدریس

 آبان
 اول

توحید و سبک 

 زندگی

آشنایی با توحید عملی و تاثیر آن در 

 زندگی فردی و اجتماعی

تبیین  –قرائت و تدبر در آیات 

نوحید عملی و التزام به آن پس 

 از درک حقیقت توحید

 –ضبط صوت و نوار  –قرآن مجید 

 کتاب درسی –تخته و ماژیک 

روش توضیحی مشارکتی و پرسش و 

 پاسخ

 ارزشیابی سنجش پیشرفت تحصیلی ارزشیابی از روخوانی آیاتتوحید و سبک  دوم
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ذکر تقسام توحید عملی و  زندگی

د تفسیر جایگاه شرک و توحی

 در عصر حاضر

پاسخ به سواالت اندیشه و متن 

 درس

 فقط برای او سوم
راه های رسیدن به حقیقت آشنایی با 

 بندگی و اخالص

تبیین  – قرائت و تدبر در آیات

 –مفهوم اخالص در بندگی 

بیان ثمرات اخالص در زندگی 

 انسان

 –ضبط صوت و نوار  –قرآن مجید 

 کتاب درسی –تخته و ماژیک 

روش توضیحی مشارکتی و پرسش و 

 پاسخ

 ارزشیابی از روخوانی آیات فقط برای او چهارم

 سنجش پیشرفت تحصیلی

ذکر روش های گوناگون برای 

رسیدن به اخالص در عمل و 

 کاربرد آن در زندگی

پاسخ به سواالت اندیشه و متن 

 درس

 ارزیابی
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 ماه
تاریخ 

 جلسات
 اهداف آموزشی هدف کلی درس عنوان دروس

فعالیت های دیگر و وسایل الزم و 

 روش تدریس

 آذر

 قدرت پرواز اول
درک مساله اختیار انسان و نسبت آن 

 با نظام جهانی

تبیین  -قرائت و تدبر در آیات

مساله اختیار بعنوان یک 

حقیقت درونی  در وجود انسان 

تبیین عقاید -و نشانه های آن

غلط در باب اختیار انسان و 

 اثرات مخرب آن در زندگی

 –ضبط صوت و نوار  –قرآن مجید 

 کتاب درسی –تخته و ماژیک 

روش توضیحی مشارکتی و پرسش و 

 پاسخ

 آیات ارشیابی از روخوانی قدرت پرواز دوم

 سنجش پیشرفت تحصیلی

تبیین رابطه میان اراده وانسان 

 –و اراده الهی وبیان ابعاد آن 

 شناخت محدوده اختیار انسان

پاسخ به سواالت اندیشه و متن 

 ارزشیابی
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 درس

 سوم

سنت های 

خداوند در 

 زندگی

تبیین قانون ها و سنت ها و تاثیر آن 

 ها در زندگی

توضیح  –قرائت و تدبر در آیات 

سنتهای ابتال و امداد و توفیق 

 الهی و سبقت رحمت بر غضب

 –ضبط صوت و نوار  –قرآن مجید 

 کتاب درسی –تخته و ماژیک 

روش توضیحی مشارکتی و پرسش و 

 پاسخ

 چهارم

سنت های 

خداوند در 

 زندگی

 ارزشیابی از روخوانی آیات

 سنجش پیشرفت تخصیلی

امال و استدراج و تاثیر اعمال بر 

 رنوشت انسانس

پاسخ به سواالت اندیشه و متن 

 درس

 ارزشیابی
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 ماه
تاریخ 

 جلسات
 اهداف آموزشی هدف کلی درس عنوان دروس

فعالیت های دیگر و وسایل الزم و 

 روش تدریس

 دی
 سی نمونه سواالترمرور درس ها و بر نمونه سواالتمرور درس ها و بررسی  اول

  اول نوبتامتحانات  دوم
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 طراحی سوال سوم

 اصااح اوراق

 نظارت بر امتحان

 امتحانات نوبت اول

 طراحی سوال

 ح اوراقالاص

 نظارت بر امتحان

 چهارم
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 ماه
تاریخ 

 جلسات
 اهداف آموزشی هدف کلی درس عنوان دروس

فعالیت های دیگر و وسایل الزم و 

 روش تدریس

 بهمن

 بازگشت اول
آشنایی با مساله گناه و جبران از 

 طریق توبه

تبیین -قرائت و تدبر در آیات

تبیین  -خود مساله قیام در برابر

تاثیر گناه و اثار مخرب آن در 

 زندگی

 –ضبط صوت و نوار  –قرآن مجید 

 کتاب درسی –تخته و ماژیک 

روش توضیحی مشارکتی و پرسش و 

 پاسخ

 بازگشت دوم
آشنایی با مساله گناه و جبران از 

 طریق توبه

 سنجش پیشرفت تحصیلی

تبیین حقیقت توبه و بازگشت 

 از گناهان

 –ضبط صوت و نوار  –قرآن مجید 

 کتاب درسی –تخته و ماژیک 

روش توضیحی مشارکتی و پرسش و 

 پاسخ

 ارزشیابی از روخوانی آیات بازگشت سوم

 سنجش پیشرفت تحصیلی

توضیح مراحل توبه و بکار 

 گرفتن آن مراحل در زندگی

 ارزشیابی
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 پاسخ به سواالت و اندیشه

 چهارم
احکام الهی در 

 زندگی امروز

توجه و عمل به احکام و تببین و 

 راهنمایی الهی در دنیای پیچیده امروز

 سنجش پیشرفت تحصیلی

توانایی تبیین احکام ضروری 

زندگی در شرایط ویژه و توانایی 

 تبیین احکام در دنیای امروز

 –ضبط صوت و نوار  –قرآن مجید 

 کتاب درسی –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

 اسفند

 اول
احکام الهی در 

 زندگی امروز

و عمل به احکام  تبیین و توجه و

 در دنیای پیچیده امروزراهنمایی الهی 

 سنجش پیشرفت تحصیلی

 نحوه اجرای احکام اسالمی

 پاسخ به سواالت و اندیشه

 ارزشیابی

 دوم
پایه های 

 استوار

آشنایی با معیارهای یک تمدن متعالی 

 از نظر اسالم

آشنایی با رهنمودهای قرآن 

کریم و سیره معصومین )ع( 

 درباره معیارهای تمدن متعالی

 –ضبط صوت و نوار  –قرآن مجید 

 کتاب درسی –تخته و ماژیک 

روش توضیحی مشارکتی و پرسش و 
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 پاسخ

 سوم
پایه های 

 استوار
 ارزشیابی از روخوانی آیات

 سنجش پیشرفت تحصیلی

توانایی تبیین معیارهای تمدن 

متعالی براساس سیره معصومین 

 )ع(

 پاسخ به سواالت و اندیشه

 ارزشیابی

 چهارم
تمدن جدید و 

 مسئولیت ما

آشنایی با تمدن جدید و ارزیابی آن با 

 معیارهای اسالمی

تبیین زمینه های پیدایش 

 تمدن جدید

 –ضبط صوت و نوار  –قرآن مجید 

 کتاب درسی –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

 فروردین
 ............. ............. ............. ............. اول

 ............. ............. ............. ............. دوم
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 سوم
زندگی در 

 دنیای امروزی

آشنایی با تمدن جدید و ارزیابی آن با 

 معیارهای اسالمی

آثار و پیامدهای توانایی تبیین 

مثبت و منفی تمدن جدید و 

 مسئولیت ما در این حوزه

 پاسخ به سواالت و اندیشه

 ارزشیابی

 چهارم
زندگی در 

 دنیای امروزی

با تمدن جدید و ارزیابی آن با آشنایی 

 معیارهای اسالمی

توانایی تبیین آثار و پیامدهای 

مثبت و منفی تمدن جدید و 

 مسئولیت ما در این حوزه

 پاسخ به سواالت و اندیشه

 تمرین و تکرار
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 ماه
تاریخ 

 جلسات
 اهداف آموزشی هدف کلی درس عنوان دروس

فعالیت های دیگر و وسایل الزم و 

 روش تدریس

 اردیبهشت

 ارزشیابی سنجش پیشرفت تحصیلی سنجش پیشرفت تحصیلی اول

 دوم
 سنجش پیشرفت تحصیلی

 تمرین سواالت نهایی

 سنجش پیشرفت تحصیلی

 تمرین سواالت نهایی
 ارزشیابی

 سوم
 تحصیلیسنجش پیشرفت 

 تمرین سواالت نهایی

 سنجش پیشرفت تحصیلی

 تمرین سواالت نهایی
 ارزشیابی

 چهارم
 سنجش پیشرفت تحصیلی

 حل نمونه سوال

 سنجش پیشرفت تحصیلی

 حل نمونه سوال
 ارزشیابی
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  خرداد

 امتحانات نوبت دوم

 طراحی سوال

 نظارت بر امتحانات

 اصالح اوراق

 


