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 2متوسطه پایه یازدهم طرح درس ساالنه دین وزندگی

 .نام ونام خانوادگی: 

 

 فعالیت  عنوان  تدریس  صفحات  درس جلسه هفته ماه

 صفحه  تا  صفحه  از 

 اول درس ارائه و  آیات  قرائت  11ص 1ص اول  درس  جلسه ا اول مهر

 درس وارائه قبل جلسه  پرسش  11ص 11 اول درس  ادامه  2جلسه  دوم

 جدید

 قبل  پرسش درس  3جلسه سوم

 دوم درس وشروع

 آیات وقرائت قبل درس  آزمون  23ص 11ص

 جدید درس وتدریس

 وادامه  ارزشیابی  4جلسه چهارم

 دوم درس

 وپاسخ درس وادامه شفاهی  پرسش  21ص 24ص

 کمک به وتحقیق اندیشه سواالت به

 آموزان دانش

 وتدریس  پرسش  5جلسه اول آبان

 سوم درس

 اول درس ارائه و  آیات  قرائت  31  

 وادامه  پرسش  1جلسه دوم

 سوم درس

 درس وارائه قبل جلسه  پرسش  42 43ص

 جدید

 قبل درس  پرسش  1جلسه سوم

 درس شروع و

 چهارم

 آیات وقرائت قبل درس  آزمون  51 43

 جدید درس وتدریس

 وادامه  ارزشیابی  8جلسه چهارم

 چهارم درس

 وپاسخ درس وادامه شفاهی  پرسش  58 51

 کمک به وتحقیق اندیشه سواالت به

 آموزان دانش



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و 

هزار تومان به سایت  سه قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط

 www.asemankafinet.irعلمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید .
 

 

 وتدریس  پرسش  9جلسه اول آذر

 پنجم درس درس

 اول درس ارائه و  آیات  قرائت  11 59

 وادامه  پرسش  11جلسه دوم

 پنجم درس درس

 درس وارائه قبل جلسه  پرسش  12 11

 جدید

 قبل درس  پرسش  11جلسه سوم

 ششم درس شروع و

 آیات وقرائت قبل درس  آزمون  81 13

 جدید درس وتدریس

 وادامه  ارزشیابی  12جلسه چهارم

 ششم درس

 وپاسخ درس وادامه شفاهی  پرسش  88 82

 کمک به وتحقیق اندیشه سواالت به

 آموزان دانش

 اول نوبت شفاهی آزمون  برگزاری  شفاهی  آزمون    اول دی

 ماه دی  امتحانات  دوم

 سوم

 چهارم

 وتدریس  پرسش  13جلسه اول بهمن

 هفتم درس درس

 اول درس ارائه و  آیات  قرائت  91 89

 وادامه  پرسش  14جلسه دوم

 هفتم درس درس

 درس وارائه قبل جلسه  پرسش  112 98

 جدید

 وتدریس  پرسش  15جلسه سوم

 هشتم درس درس

 آیات وقرائت قبل درس  آزمون  112 113

 جدید درس وتدریس

تمرین وتکرار وادامه  11جلسه چهارم

 درس هشتم

 وپاسخ درس وادامه شفاهی  پرسش  118 113

 کمک به وتحقیق اندیشه سواالت به

 آموزان دانش

 درس ارائه و  قرائت  128 119 وتدریس  پرسش  11جلسه اول اسفند
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 نهم درس درس

 وادامه  ارزشیابی  18جلسه دوم

 نهم درس درس

 درس وادامه شفاهی  پرسش  135 129

 وتدریس  پرسش  19جلسه سوم

 دهم درس درس

 وقرائت سواالت ونمونه سواالت  طرح  145 131

 جدید درس

   151 141 دهم  درس  21جلسه چهارم

 نوروزی  تعطیالت    فرودین

 وتدریس  پرسش  21جلسه اول

 یازدهم درس درس

 درس ارائه و  قرائت  111 152

 وادامه  پرسش  22جلسه دوم

 یازدهم درس درس

 درس وادامه شفاهی  پرسش  114 111

 وتدریس  پرسش  23جلسه اول اردیبهشت

 درس درس

 دوازدهم

 درس ارائه و  قرائت  114 115

 وادامه  ارزشیابی  24جلسه دوم

 درس درس

 دوازدهم

 درس وادامه شفاهی  پرسش  181 115

 ورفع وتمرین  مرور  25جلسه سوم

 اشکال

 احتمالی اشکاالت  مرورورفع     

 وتمرین  مرور  21جلسه چهارم

 سواالت نمونه

 احتمالی  تعطیالت     

                


