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 به نام خدا

 8991-99سال تحصیلی :                            :   طراحنام                      هشتمتفکر پایه طرح درس ساالنة  

 

 

  ماه هفته جلسه فصل تاریخ موضوع و عنوان درس  فعالیّت تکمیلی

 زیبایی چیست؟ر های تهیه پوست

 بوسیله دانش آموزان 

 جلسه معارفه 

 ولا بخششروع 

 الزامی تهای فعّالی

 و تفکّر اوّل نیمسال

  پژوهش

 زیبایی -

 اول 8 8 91/7/9

 مهر 

ل 
 او

ال
 س

یم
ن

 

 نقاشی شاهزاده خانمنمایش پاورپوینت 

 81ص  کالس در تکمیلی فعّالیت
 

  اول  بخش ادامه

 نقاشی شاهزاده

 

 دوم 2 8 91/7/81

 انجام پژوهش و ارائه در کالس
  

 پروژه 
 

 مسو 9 8 91/7/81

 ارزشیابی و انجام فعالیت ها

 و خالصه برداری از درس اول 

 موضوعبحث و گفگوی کالسی در رابطه با 

 

 راه رهایی

 انجام ارزشیابی از  

 اول  بخش

91/7229 

91217291 
 چهارم 1 8

انجام پرسش و پاسخ های کلیدی از دانش 

 آموزان جهات درک بهتر موضوعات 

 بخش دوم

 یالزام های فعّالیت

 و آداب اوّل نیمسال

 زندگی های مهارت

 های مهارت -

 موفق زندگی

 اند؟ کدام

 اول 5 8 91/121

 آبان

 کارهای عملی 

 برای تقویت آموزش های کتاب درسی

 

 ادامه بخش دوم

 و گفت و معاشرت آداب

 گو

 دوم 1 2 91/1285
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 نمایش فیلم در رابطه با رسانه ها 

 آنها تأثیرات و ها رسانه

 ما  یزندگ بر

  

 سوم 7 2 91/1222

 فعالیت های مکملی + ارزشیابی

- نفس کنترل مهارت

 ؟ داری چیست خویشتن

 ارزشیابی از بخش دوم

 چهارم 1 2 91/1229

جمع اوری اطالعات تکمیلی از منابع غیر از 

 کتب درسی 

 شروع بخش سوم

 کیک و دیو

 تن و جان

 

 اول 9 2 91/928

 آذر

 ی آموزشی  انجام تولید برنامه ریزی ها

 تهیه برشور برای مدرسه 
 

 ادامه بخش سوم

 کشی خط

 در و کن می نیکی تو

 انداز دجله

 

 دوم 81 2 91/921

 آموزش ارائه یک پژوهش کامل
 ادامه بخش سوم 

 ارائه گزارش پژوهش
 سوم 8 9 91/9285

 بررسی نمونه سواالت امتحانی 

 و انجام آزمون 

  ارزشیابی انجام

 بخش سوم

91/9222 

2929291 
 چهارم 82 9

 اول 89 9 9728121 ارزشیابی از سه بخش ارزشیابی  بررسی کلی سه بخش

 دی 

 دوم 81 9 91/81288 جمع بندی و آزمون  بررسی سواالت دانش آموزان از کل کتاب

 سوم -- - 91/81281 -------------- اول ترم پایان امتحانات برگزاری

 چهارم -- - 91/81225 -------------- اول ترم پایان اتامتحان برگزاری

 اول ترم پایان امتحانات برگزاری

 

 

 
 

 پنجم -- - 91/8822 --------------

  ماه هفته جلسه تاریخ درس  فعالیّت 
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 فعالیتهای تکمیلی

 شروع بخش چهارم

 الزامی های فعّالیت

 و آداب دوم نیمسال

 زندگی های مهارت

 ؟ چیست خطر پر رفتار

 اول 85 1 91/8829

 بهمن

م 
دو

ل 
سا

م 
نی

 

جمع اوری اطالعات تکمیلی از منابع غیر از 

 کتب درسی

 بخش چهارمادامه 

 عزّت افزایش مهارت

 نفس 
 

 دوم 81 1 91/88281

انجام عملی تمرینات مرتبط با اقزایش عزت 

 نفس

 پنداره خود بهبود مهارت

 نفس به اعتماد افزایش و

 
 

 سوم 87 1 91/88229

  عزت نفسارائه توضیحات کامل در 

 برای آگاه سازی بیشتر

 بررسی سواالت امتحانی 

 بخش چهارم ادامه 

 فشار کردن مهار مهارت

 روانی 

 

 چهارم 81 1 91/88291

 انجام آزمون و بررسی سواالت
از بخش   ارزشیابی انجام

 چهارم
 اول 89 1 91/82217

 اسفند

تکمیلی از منابع غیر از جمع اوری اطالعات 

 کتب درسی

 شروع بخش پنجم

 واقعیت

 ها عادت

 دوم 21 1 91/82281

 بحث و گفتگو با دانش اموزان 

 با موضوع درس در رابطه

 ادامه بخش پنجم

 اوّلیه پسر و پدر

 .... یا ، تخیّل

 سوم 28 5 91/82228

 بخش پنجمپرسش و پاسخ از درس 

 وروزو اراائه تکالیف مخصوص عید ن

 

 

 

 

 ندارد انار پسرک آن اثر

 شادی
 چهارم 22 5 91/82221
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  تعطیالت نوروزی 
99/18211 

 
 اول 

 فروردین

 دوم   99/18289

جمع اوری اطالعات تکمیلی از منابع غیر از 

 کتب درسی

 مروری بر بخش های گذشته

 شروع بخش ششم

 عصبانیت مهار

 افسردگی مهار

 چیست؟ مصرف های مهارت

 سوم 29 5 99/18221

با  سخنرانی یکی از دانش آموزان در رابطه

عصبانیت و یک دانش اموز دیگر در رابطه با 

 افسردگی

 بخش ششم  ادامه

 ، بزرگسال افراد از چگونه

 کنیم؟ مراقبت ناتوان و پیر

 احترام همدیگر به باید چرا

 ؟ بگذاریم

 معیارهای و ها ارزش

 رفتاری

 چهارم 21 5 99/18227

جمع اوری اطالعات تکمیلی از منابع غیر از 

 کتب درسی

 گیری تصمیم های مهارت

 سفر های مهارت و آداب

  کردن

 اول 21 1 99/1229

 گردآوری مثال های گوناگون از درس  اردیبهشت

 ادامه بخش ششم 

 های مهارت و آداب

 سفرهای و علمی بازدیدهای

 اردویی
  

 دوم 27 1 99/12281

 ی از کتاب درسیتوضیحاتی کل
 ارزشیابی از سه بخش آخر

 
 سوم 82 1 99/12287

 چهارم 29 1 99/12221 ارزشیابی از کل دروس  انجام آزمون و جمع بندی نهایی

 


