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طرح درس ساالنه: 
 های آسمانپیام درس

  دبیر: نام نهم پایه:

 69-69سال تحصیلی: 

 فعالیّت درس تاریخ جلسه هفته ماه 

یم
ن

ول
ل ا

سا
 

 مهر

 2/9/69 1 اول
درس اول/ تو را چگونه 

 بشناسم؟

آمهواان   بنهیی دانه   آشنایی و معارفهه  رههو   

 تیریس درس اول

 19/9/69 2 دوم
ادامه درس اول/ تو را 

 چگونه بشناسم؟

ههای  ادامه تهیریس درس اول  اناهام فعاتیه    

هها و بهرسهی آن  اها ه     کالسی توسه  رههو   

 آمواانبخ  پایانی درس توس  دان 

 23/9/69 3 سوم
درس دوم/ در پنا  

 ایمان

پهسهه  شهه،اهی  تههیریس درس دوم  اها هه   

 بخ  پایانی درس

 33/9/69 4 چهارم
سوم/ راهنمایان درس 

 اتهی

های کالسی درس ابل بهه وهور    حل فعاتی 

ههای  رهوهی  تیریس درس سوم  اناام فعاتی 

 کالسی  اها   بخ  پایانی درس

 آبان

 امتحان کتبی اا سه درس اول کتاب اراشیابی کتبی 9/8/69 1 اول

 14/8/69 2 دوم
درس چهارم/ خورشیی 

 پنهان
 تیریس درس چهارم

 21/8/69 3 سوم
ادامه درس چهارم/ 

 خورشیی پنهان

ههای  ادامه تیریس درس چهارم  اناام فعاتیه  

هها و بهرسهی آن  اها ه     کالسی توسه  رههو   

 آمواانبخ  پایانی درس توس  دان 

   28/8/69 4 چهارم

 آذر

 5/6/69 1 اول
درس پنام/ رهبهی 

 دوران غیب 

پهس  و پاسه،  تهیریس درس پهنام  اناهام     

 های کالسی  اها   بخ  پایانی درسفعاتی 

 12/6/69 2 دوم
درس ششم/ وضو  

 غسل و تیمم 
 ششم تیریس درس
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 16/6/69 3 سوم
ادامه درس ششم/ 

 وضو  غسل و تیمم

ههای  ادامه تیریس درس ششم  اناهام فعاتیه   

هها  اها ه  بخه  پایهانی     کالسی توس  رههو  

 درس

 اا سه درس چهارم  پنام و ششمامتحان  اراشیابی کتبی 29/6/69 4 چهارم

 دی 

 3/13/69 1 اول
ها و بهرسی فعاتی 

 رفع اشکال

ا و هبهرسی و رفع اشکال اا متن درس  فعاتی 

 پیشنهادا  کتاب

  امتحان نوب  اول 13/13/69 2 دوم

  امتحان نوب  اول 19/13/69 3 سوم

  امتحان نوب  اول 24/13/69 4 چهارم

طرح درس سااالنه:  
 های آسمانیدرس پیام

 خانم پورمحبوب نام دبیر: نهم پایه:

 69-69سال تحصیلی: 

 فعالیّت درس تاریخ جلسه هفته ماه 

یم
ن

وم
 د

ال
س

 

 بهمن

 1/11/69 1 اول
 درس نهم/ انقالب

 اسالمی ایهان
 تیریس درس نهم

 8/11/69 2 دوم
 ادامه درس نهم/

 انقالب اسالمی ایهان

هههای حههل فعاتیه  ادامهه تههیریس درس نههم    

کالسی به وور  رهوهی  اها   بخ  پایهانی  

 درس

 15/11/69 3 سوم
درس دهم/ مسئوتی  

 همگانی
 پهس  و پاس،  تیریس دهم

 26/11/69 4 چهارم
ادامه درس دهم/ 

 مسئوتی  همگانی

ههای  ادامه تیریس درس دههم  اناهام فعاتیه    

 کالسی  اها   بخ  پایانی درس

 اسفند

 پهس  و پاس،  تیریس درس یاادهم درس یاادهم/ ان،اق 9/12/69 1 اول

 13/12/69 2 دوم
ادامه درس یاادهم/ 

 ان،اق

ههای  ادامه تیریس درس یاادهم  اناام فعاتی 

 کالسی  اها   بخ  پایانی درس

 امتحان کتبی اا سه درس نهم  دهم و یاادهم اراشیابی کتبی 23/12/69 3 سوم
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 مهور کلی کتاب 29/11/69 4 چهارم
ههها و سهه ا   رفههع اشههکال و بهرسههی فعاتیهه 

 آموااندان 

 فروردین

    1 اول

    2 دوم

 درس دواادهم/ جهاد 16/1/69 3 سوم

هههای تههیریس درس دواادهههم  حههل فعاتیهه  

کالسی به وور  رهوهی  اها   بخ  پایهانی  

 درس

 29/1/69 4 چهارم
ادامه درس دواادهم/ 

 جهاد

ههای کالسهی بهه    تیریس درس  حهل فعاتیه   

 وور  رهوهی  اها   بخ  پایانی درس

 اردیبهشت

 پهس  و پاس، درس دواادهم پهس  ش،اهی 2/2/69 1 اول

 6/2/69 2 دوم
بهرسی چنی مسئله 

 شهعی
 توضیحاتی در مورد چنی مسئله شهعی

 امتحان کتبی اا سه درس اراشیابی کتبی 19/2/69 3 سوم

 مهور کلی کتاب 23/2/69 4 چهارم
رفع اشکال اا کهل کتهاب  بهرسهی سه ا   و     

 آمواانتکاتیف دان 
 


