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طرح درس ساالنه کتاب قرآن پایه هفتم /سال تحصیلی 69-69
هفته اول

هفته دوم

هفته سوم

هفته چهارم

درس اول (جلسه اول)

درس اول (جلسه دوم)

درس دوم (جلسه اول)

درس دوم (جلسه دوم)

 1مهر 69

 11مهر 69

 22مهر 69

 2آبان 69

بهر ا شلاای نشاب باا قاهآ ار بهر ا شلاای نشاب باا قاهآ ار بهر ا شمارین نشب باا قاهآ ار
معارفه باا انشا آمازان شکال
خاشه خ خزنشا آیا ار گه وها خاشه خ خزنشا آیا ار گاه و
گااه و شزحاا ار ماازرا اازرو خاشااه آماازاو قااز قااهآ
رفع نشلال خش یز آیاا
شااد د یااز آیااا مکااش
آماازاو حااه شاخزنشااا خشاا
جدیاد خشا یازشا آیااا حا
ااها
ها قز ار آیاا فهاخازنشا ارس جدیااد مکااش
یااز آیااا جدیااد خ اادن ااها
شمارین شز ط گه وها
شزق هاا حا فعای ا هاا شز اط ح شماارین فعای ا هاا شز اط قز ار آیا آشدایا باا ازرو
جدید فهاخازنشا حا شماارین
گه وها
گه و
شز ط گه وهاا شزحا ان ااا
حضه شزح خسهو شا جاه-
گ هی
درس سوم (جلسه اول)

درس سوم (جلسه دوم)

درس چهارم (جلسه اول)

درس چهارم (جلسه دوم)

 6آبان 69

 19آبان 69

 22آبان 69

 23آبان 69

بهر اا شلاای نشاب باا قاهآ ار
خاشااه ب ااا شوااا شحو ا حااه
عهبا شأث ه آ ار معدای حماا
خ خازنشا آیاا شز اط انشا -
آماازان ار گااه و رفااع نشاالال
اها
خش یز آیا مکش
قااز شزحاا ار ماازرا اازرو
جدیااد فهاخاازنشا حاا شماااین
شز ط گه و

بهر ا شماارین نشاب باا قاهآ ار
خاشه نراشا ابا آمازاو قاعادو
یهمحز خ دن ها آ ار زرو-
های ارس اناو شدو خ خازنشا
آیااا ار گااه و شااد د یااز
مکااش شماازا قااز آیااا
فهاخزنشا آمزاو قهنئ شماا ح
شمارین ارس شز ط گه وها

بهر ا شماارین نشاب باا قاهآ ار نراش ابا بهر ا شلای نشاب
با قهآ ار خاشه یاااآ ری شحوا
خاشه نراش ابا خ خزنشا آیا
یااح حااه خااا ،عهبااا
ار گااه و رفااع نشاالال خشاا
خ خازنشا آیاا ارس جدیاد
یز آیاا ارس جدیاد عالما
اا ق ها خ دن ها یهمحز ها شزحا ار ماازرا اازرو جدیااد
فهاخااازنشا حاا شماااارین ارس خش یز خ دن ها قز
یهمحااز هااا فهاخاازنشا حاا
شز ط گه وها
شمارین فعای ها

درس پنجم (جلسه اول)

درس پنجم (جلسه دوم)

درس ششم (جلسه اول)

درس ششم (جلسه دوم)

 7آذر 69

 11آذر 69

 21آذر 69

 22آذر 69

بهر ا شماارین نشاب باا قاهآ ار
خاشه نراش ابا خش یز ارس
جدیاااد عالما ا اا قاااز
یهمحز ها یااآ ری شحو یح غ
ق شزحاا حاشا ار ماازرا اازرو
جدید ح شمارین شز ط گه و

نراش ابا بهر ا شمارین نشب باا
قهآ ار خاشه خش یز آیا
جدید عالم اا یهمحاز هاا
قز حا شماارین مهبازه باه
ارس نشجااات شلااای نشااب بااا
قهآ ار خاشه

نراش ابا بهر ا شمارین نشاب باا نراش ا ابا بهر ااا فعای ا هااای
نشب باا قاهآ ار خاشاه یاااآ ری
قهآ ار خاشاه خا خازنشا آیاا
ارس جدیااد شز ااط گااه و رفااع شحو یح حه ع خ خازنشا
نشلال خش یاز خ ادن اها آیا ار گه و رفع نشلال خش
اها قاز
مکاش
یز
یهمحز ها فهاخزنشا حا
قز
یهمحز ها فهاخزنشا ح شماارین
شمارین با مک گه وها
فعای ها قهنئا حادیپ خایاا
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ارس شز ط انش آمزا
امتحان قرائت شفاهی

امتحانات نوبت اول

درس هفتم (جلسه اول)

درس هفتم (جلسه دوم)

 1دی 69

امتحان شفاهی از  13نمره/

 29دی 69

 2بهمن 69

امتحان کتبی از  13نمره

شزح حاشا ار مزرا ازرو جدیاد بهر ا شلای نشب باا قاهآ ار
خ خزنشا آیا شز اط گاه وهاا خاشاااه نراشا ا ابا ارس ق ا ا
خ خزنشا آیا ارس ار گاه و
ها قز
خش یز مکش
اها
خش یز مکاش
یهمحز ها یااآ ری شحو یاح
یهمحاز هاا فهاخازنشا
ح ا شمااارین ارس بااه قز
حااه
ح ا فعای ا هااا شز ااط گااه و
یزر گه ها
شزحاا حاشا ار ماازرا ان اااا
عَلهمه ن الت آ را ن

درس هشتم (جلسه اول)

درس هشتم (جلسه دوم)

درس نهم (جلسه اول)

درس نهم (جلسه دوم)

 13بهمن

 17بهمن 69

 21بهمن 69

 2اسفند 69

نراش ابا بهر ا شمارین نشاب باا
قهآ ار خاشه خ خزنشا آیاا ار
مکاش
گه وهاا خشا یاز
یهمحز هاا یاااآ ری
ها قز
شحو یح حه  ،شزحا حاشا
ار مزرا زرو جدید

بهر ا شلاای نشاب باا قاهآ ار
خاشه نراش ابا ارس ق خا -
خزنشا آیا ارس ار گاه و رفاع
نشلاال خش یاز یاااآ ری
شحواا یاااح حاااه ح ،
یهمحز هاا
ها قز
مکش
فهاخزنشا ح فعای ها شمارین
به یزر گه هاا شزحا حاشا ار
مزرا شه د خح ا ع اس بابایا

درس دهم (جلسه اول)

درس دهم (جلسه دوم

 11ا سفند 69

 22اسفند 69

ح شمارین نشب با قاهآ ار خاشاه نراش ابا حا شماارین نشاب باا
قهآ ار خاشه خ خزنشا گه هاا
نراش ابا ارس ق ر خزنشا آیا
ارس جدید ار گه و رفع نشلال آیاااا ارس جدیاااد شدا اااایا
خشاا یااز آیااا شدا ااایا یهمحز ها قز ار ح ن شد د
یهمحااز هااا قااز فهاخاازنشا یااز خش ا یااز یااااآ ری
یااآ ری شحو حه ذ ح شمارین شحو یح حاه ذ فهاخازنشا
ح شمارین ار گه و ح شمارین
ارس به یزر گه ها
نشب با قهآ ار خاشه
درس یازدهم (جلسه اول)

درس یازدهم (جلسه دوم)

بهر ا شلاای نشاب باا قاهآ ار نراش ابا بهر ا شمارین نشاب
با قاهآ ار خاشاه خا خازنشا
خاشه نراش ابا خ خزنشا آیاا
آیا جدید به یزر گه هاا
ارس ار گااه و رفااع نشاالاال
رفااع نشاالاال مزجاازا خشاا
خشاا یااز یااااآ ری شحواا
یاااآ ری شحوا یاح
یااح حااه ه شزحاا حاشا ار یز
اها حاااه ه شدا اااایا قاااز
مزرا زرو جدید مکش
یهمحااز هااا فهاخاازنشا حاا
یهمحز ها فهاخزنشا حا
قز
شمااارین شز ااط گااه وهااا ب ااا
فعای ا هااا شمااارین بااه یاازر
نراو قهآ نا طهیق بهر اا آ
گه ها
نا شگاو انشکمددن

تعطیالت نوروزی

تعطیالت نوروزی

درس دوازدهم (جلسه اول)

درس دوازدهم (جلسه دوم)
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 11فروردین 67

 21فروردین 67

 22فروردین 67

ر خزنشا آیا ارس جدید ار گه و بهر ا شلاای نشاب باا قاهآ ار بهر ا شلاای نشاب باا قاهآ ار
خاشه نراش ابا ارس ق خا  -خاشه نراش ابا خ خزنشا آیاا
رفع نشلال خش یز آیاا
ارس بااه یاازر گه هااا خشا
خزنشا آیا ارس ار گه و خشا
شدا ااایا یهمحااز هااا قااز
یز آیا جدیاد ب اا طهیهاه
فهاخزنشا یااآ ری شحو حه ظ یااز یااااآ ری شحواا یااح
شحو یح حه ض شزح حاشا
اها قاز
حه ظ مکش
حاا شمااارین ارس بااه یاازر
یهمحز ها فهاخزنشا ح شماارین ار ماازرا اازرو جدیااد شدا ااایا
گه ها
یهمحز ها فهاخزنشا حا
قز
به یزر گه هاا ب اا ان ااا
فعای ها ار گه و
خایا ارس
 11اردیبهشت 67

 12اردیبهشت 67

 21اردیبهشت 67

رفع نشلال بهر ا شلای

رفع نشلال بهر ا شلای

نماحا قهنئ شواها

 1اردیبهشت 67
بهر ا شلای نشب باا قاهآ ار
خاشه نراش ابا خ خزنشا آیا
یااآ ری
ار گه و خش یز
شحو یح حاه ض عالما
اا قااااز یهمحااااز هااااا
فهاخزنشا ح شمارین به یزر
گه ها ب ا ان اا خایا ارس
ش ای

