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 69-69طرح درس ساالنه کتاب قرآن پایه نهم/ سال تحصیلی 

 هفته چهارم هفته سوم هفته دوم هفته اول

 درس اول )جلسه اول(

 69مهر  1

آمشزاا    شکشل     آشنایی با دانش  

گششه و   شزحشش   در مششزرد  ششزرو   

شزری، پخ  صزشی آیشا،، رهاتش    

آمزاا  بش  صشزر،  شبه بش      دان 

ها    به، ح  شماری ن شز ط گه و

شزحش ااشی در مشزرد ءش حز حشش  ز    

 ح  ح  ز ربعن م

 درس اول )جلسه دوم(

 69مهر  11

بهر ی شلشای   انشب بشا رشهآ  در     

خان ، آمزاش  رزف رشهآ ، پخش    

صز، آیا، ءدید، آشنایی با  زرو 

هشا، حش    اخهف، پ دا کهد  شزرش  

ها شز شط گشه و، یشادآ ری    فعای  

، 1شلفششح حششه ف خششا   هبششی    

پایششانی درد در خزانششد  بخشش   

 مزرد آیا، شادّی

 درس دوم )جلسه اول(

 69مهر  22

بهر ی شلشای   انشب بشا رشهآ  در     

ها، خزانی آیا، در گه وخان ، پ  

شن د  صشز، آیشا،، آششنایی بشا     

 زرو دخا ، مکخص کهد   رزف 

در آیا،، فهدخزانی، ح  شمشارین    

 هاها شز ط گه وفعای  

 درس دوم )جلسه دوم(

 69آبان  2

هر ی شمارین انب بشا رشهآ  در   ب

خزانی آیا، در گشه و  خان ، پ  

  رفع اشلال، پخ  صز، آیشا،  

درد ءدیششد، آشششنایی بششا  ششزرو 

ءاث  ، مکخص کهد   رشزف در  

آیششا،، فهدخششزانی، حشش  شمششارین 

هشا، یشادآ ری شلفشح    شز ط گشه و 

 2حه ف خا   هبی 

 درس سوم )جلسه اول(

 69آبان  6

در بهر شی شلشای   انشب بشا رشهآ       

خششزانی آیششا، شز ششط خانشش ، پشش  

آمزاا  در گه و   رفع اشلال، دان 

آشششنایی بششا  ششزرو احخششاف، پخشش  

صز، آیا،، مکخص کهد   رشزف،  

 فهدخزانی، ح  شماین شز ط گه و

 درس سوم )جلسه دوم(

 69آبان  19

بهر ی شمشارین انشب بشا رشهآ  در     

آمشزاش را شدو   خان    اراشش ابی،  

- شزرو یهملز    شنا شایی آ  در  

خشزانی  های درد دادو شدو، پ  

آیششا، در گششه و   شششن د  صششز،، 

آشششنایی بششا  ششزرو مامششد    ،   

مکششخص نمششزد   رششزف آیششا،،   

فهدخشششزانی، آمشششزاش کزششششاو     

کک دگی حهکا،، ح  شمارین بش   

 صزر، گه هی

 درس چهارم )جلسه اول(

 69آبان  22

بهر ی شمشارین انشب بشا رشهآ  در     

یا، خزانی آخان    اراش ابی، پ  

در گششه و   رفششع اشششلال، پخشش    

آششنایی   صز، آیا، درد ءدیشد، 

ها   با  زرو فت ،  الم  اد   ر 

هشا، فهدخشزانی،   پ دا کهد  یهملز 

 هاح  شمارین درد شز ط گه و

 درس چهارم )جلسه دوم(

 69آبان  23

اراش ابی   بهر ی شلای   انشب  

خشزانی  با رشهآ  در خانش ، پش     

آیا، درد ءدید، پخ  صشز،،  

آشنایی با  شزرو حرشها،، پ شدا    

هشششا، کشششهد   رشششزف   یهملشششز 

فهدخزانی، آمزاش  ر    اشبدا   

نظششم رششهاد،، حشش  شمششارین      

 هافعای  

 درس پنجم )جلسه اول(

 69آذر  7

اراش ابی   بهر ی شمارین انشب بشا   

خشزانی آیشا،   رهآ  در خانش ، پش    

 درد ءدیششد شز ششط گششه و   رفششع 

اشلال، پخش  صشز،، آششنایی بشا     

 زرو ذاریا،، پ دا کشهد   رشزف     

ها، فهدخزانی، حش  شمشارین   یهملز 

 هابا کمک گه و

 درس پنجم )جلسه دوم(

 69آذر  11

هششای اراششش ابی   بهر ششی فعای شش 

خشزانی  انب با رهآ  در خان ، پ  

آیا، در گه و   رفع اشلال، پخ  

صششز، آیششا، ءدیششد   آشششنایی بششا 

 زرو رمه، مکخص کهد   رزف   

ها، فهدخزانی، آمزاش  ر  یهملز 

در آخششه ءملشش ، حشش  شمششارین     

 درس ششم )جلسه اول(

 69آذر  21

بهر ی شمشارین انشب بشا رشهآ  در     

خان ، اراش ابی، پخ  صز، درد 

ءدید، آشنایی بشا  شزرو ایشهحمن،    

هششا،  المشش  اد   رششزف   یهملششز 

 ح  شمارین شز ط گه و

 درس ششم )جلسه دوم(

 69آذر  22

بی، بهر ی شمارین انب بشا  اراش ا

رهآ  در خان ، پخ  صز، آیا، 

ءدید، آشنایی بشا  شزرو  ارعش ،    

هشا    رشزف،    الم  اد  یهملز 

آمزاش ای   ص ، حش  شمشارین   

مهبزط ب  درد   انرشا  شلشای     

 انب با رهآ  در خان 
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 هافعای  

 امتحان قرائت شفاهی 

 69دی  1

 امتحانات نوبت اول

 نمره/ 13امتحان شفاهی از 

 نمره 13امتحان کتبی از 

 درس هفتم )جلسه اول(

 69دی  29

شزح ااشی در مزرد  شزرو حدیشد،   

هشا،  خزانی آیا، شز شط گشه و  پ  

پخ  صز،، مکخص کهد   رزف 

ها، یادآ ری شلفح حشه ف    یهملز 

خششا   هبششی در هنقششا  رهاتشش ،   

فهدخزانی، حش  شمشارین درد بش     

 صزر، گه هی

 درس هفتم )جلسه دوم(

 69بهمن  2

بهر ی شلای   انب بشا رشهآ  در   

خانششش ، اراشششش ابی درد ربششش ، 

خزانی آیا، درد در گشه و  پ  

  پخ  صز،، آشنایی بشا  شزرو   

حکه، مکشخص کشهد   رشزف      

هششا، فهدخشزانی، آمششزاش  یهملشز  

فصشششاح  شلفشششح ل  در یفشششح  

هشا شز شط   اهلل، ح  فعای  ءالی 

گه و، خزانشد  دا شتا  پ همشهد    

 شامی   اما   راد  ع 

 درس هشتم )جلسه اول(

 بهمن 13

اراش ابی   بهر ی شمارین انشب بشا   

خزانی آیشا، در  رهآ  در خان ، پ  

ها، پخش  صشز،، آششنایی بشا     گه و

 زرو ممتانش    صش    مکشخص    

هششا، حشش  کششهد   رششزف   یهملششز 

 شمارین ب  صزر، گه هی

 درس هشتم )جلسه دوم(

 69بهمن  17

بهر ی شلشای   انشب بشا رشهآ  در     

-اراش ابی درد رب ، پش   خان ، 

خزانی آیا، درد در گشه و   رفشع   

اشلال،، پخ  صز،، آششنایی بشا   

 زرو ءمع    منشافخز ، مکشخص   

هشششا، کشششهد   رشششزف   یهملشششز  

فهدخزانی، آمزاش ناشزو خزانشد    

ها نز   اکن   شنزین، ح  فعای  

  شمششارین شز ششط گششه و، خزانششد  

رسم  شناخ  بشا مزحشزع ورشزر    

 اما  اما    ج 

 س نهم )جلسه اول(در

 69بهمن  21

بهر ی شلشای   انشب بشا رشهآ  در     

خزانی آیشا،  خان ، اراش ابی، پ  

درد در گششه و   رفششع اشششلال،،  

پخ  صز،، شزحش ااشی در مشزرد   

 زرو شغابن، مکخص کهد   رشزف  

فهدخششزانی، حشش   هششا،   یهملششز 

هششا   شمششارین بشش  صششزر، فعای شش 

 گه هی

 درس نهم )جلسه دوم(

 69اسفند  2

اراش ابی   بهر ی شمارین انشب  

خشزانی  با رشهآ  در خانش ، پش     

آیا، ءدید ب  صزر، گه هشی    

رفششع اشششلال، مزءششزد، پخشش   

صز،، آششنایی بشا  شزرو ملشک،     

هششا، شنا ششایی  رششزف   یهملششز 

فهدخزانی، حش  شمشارین شز شط    

ها، خزاند  رسم  ششناخ   گه و

 پایا  درد

 درس دهم )جلسه اول(

 69ا سفند  11

رین انب با رشهآ  در خانش ،   ح  شما

اراش ابی درد رب ، ر خزانی آیا، 

درد ءدید در گه و   رفع اشلال، 

پخ  صز، آیا،، آشنایی با  شزرو  

هشا    معارج   نزح، شنا ایی یهملز 

 رششزف، فهدخششزانی، حشش  شمششارین   

 درس دهم )جلسه دوم

 69اسفند  22

اراش ابی   حش  شمشارین انشب بشا     

خزانی گه هشی  ر خان ، پ  رهآ  د

آیشششا، درد ءدیشششد، شنا شششایی  

ها    رزف در ح ن شن د  یهملز 

صز،، پخش  صشز،، آششنایی بشا     

 ششزرو مَ ّمّشش ، فهدخششزانی، حشش     

 تعطیالت نوروزی تعطیالت نوروزی
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شمششارین در گششه و   حشش  شمششارین   درد ب  صزر، گه هی

 انب با رهآ  در خان 

 درس یازدهم )جلسه اول(

 67فروردین  11

درد ءدید در گه و ر خزانی آیا، 

  رفع اشلال، پخش  صشز، آیشا،،    

آشششنایی بششا  ششزرو نبششا   ناا ششا،،   

هششا    رششزف،  شنا ششایی یهملششز  

فهدخشزانی، حشش  شمششارین درد بشش   

 صزر، گه هی

 درس یازدهم )جلسه دوم(

 67فروردین  21

بهر ی شلشای   انشب بشا رشهآ  در     

-اراش ابی درد رب ، پش   خان ، 

 درد در گه و، پخش  خزانی آیا، 

صششز،، آشششنایی بششا  ششزرو ا لششی   

غاششش  ، مکششخص کششهد   رششزف   

ح  شمشارین   ها، فهدخزانی،یهملز 

ب  صزر، گه هی، خزانشد  بخش    

 پایانی درد

 67فروردین  22

اراش ابی   شمهین   شمهک  به ر ی 

 رهات 

 67اردیبهشت  1

اراش ابی   شمهین   شمهک  به 

 ر ی رهات 

 67اردیبهشت  11

 بهر ی شلای  رفع اشلال   

 67اردیبهشت  12

 رفع اشلال   بهر ی شلای  

 67اردیبهشت  21

 امتاا  رهات  شفاهی

 

 


