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 به نام خدا

 0911-0011سال تحصیلی :                            :   طراحنام                      مدیریت خانواده و سبک زندگیطرح درس ساالنة  

 

 

  ماه هفته جلسه فصل تاریخ موضوع و عنوان درس  فعالیّت تکمیلی

 آشنایی با دانش آموزان

 معرفی کتاب درسی

 جلسه معارفه 

 اول بخششروع 

 الزامی های فعّالیت

 اوّل نیمسال

 سبک و هویت : اول فصل

 زندگی

 و هویت :اول درس -

  آرمان

 اول 0 0 11/7/9

 مهر 

ل 
 او

ال
 س

یم
ن

 

   نمایش پاورپوینت 

  کالس در تکمیلی فعّالیت
 

 دوم 2 0 11/7/01 میل و آزادی :دوم درس

 انجام پژوهش و ارائه در کالس
  

 های دوستی :سوم درس

  مختلط
 سوم 9 0 11/7/01

 ارزشیابی و انجام فعالیت ها

  و خالصه برداری از درس اول

 و موضوعبحث و گفگوی کالسی در رابطه با 

 

 و عقل :چهارم درس

  آزادی

11/7/29 

91/17/11 
 چهارم 0 0

انجام پرسش و پاسخ های کلیدی از دانش 

 آموزان جهات درک بهتر موضوعات 

 و عقل :چهارم درس

 آزادی
 اول 5 0 11/8/8

 آبان

 کارهای عملی 

 برای تقویت آموزش های کتاب درسی

 

 بی و حیا :پنجم درس

 اعتنایی
 دوم 1 2 11/8/05

  خوشتن دارینمایش فیلم در رابطه با 
 خویشتن :ششم درس

 داری
 سوم 7 2 11/8/22

 چهارم 8 2 11/8/21 گناه احساس :هفتم درس + ارزشیابی یفعالیت های مکمل
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جمع اوری اطالعات تکمیلی از منابع غیر از 

 کتب درسی 

 قطع :هشتم درس

 تربیت حکایترابطه
 اول 1 2 11/1/0

 آذر

 انجام آزمون

 

 آزمون کتبی از فصل اول

 
 دوم 01 2 11/1/8

 آموزش ارائه یک پژوهش کامل
 های شیوه : دوم فصل

 مکمل جنس با ارتباط
 سوم 0 9 11/1/05

 بررسی نمونه سواالت امتحانی 

 و انجام آزمون 

 تعامل اصول :نهم درس

 جنس دو

11/1/22 

21/1/11 
 چهارم 02 9

 سه بخشارزشیابی  بررسی کلی 
 و عمیق رابطة :دهم درس

 مرد و زن صمیمی
 اول 09 9 11/01/0

 دی 

 بررسی سواالت دانش آموزان از کل کتاب
 نامزدی :یازدهم درس

 جمع بندی و آزمون 
 دوم 00 9 11/01/00

 سوم -- - 11/01/08 -------------- اول ترم پایان امتحانات برگزاری

 چهارم -- - 11/01/25 -------------- اول ترم پایان امتحانات برگزاری

 اول ترم پایان امتحانات برگزاری

 

 

 
 

 پنجم -- - 11/00/2 --------------

  ماه هفته جلسه تاریخ درس  فعالیّت 
 فعالیتهای تکمیلی

 مرد و بلوغ : سوم فصل

 زندگی
 عقلی پختگی :دوازدهم درس

 

 اول 05 0 11/00/1

 بهمن

م 
دو

ل 
سا

م 
نی

 

جمع اوری اطالعات تکمیلی از منابع غیر از 

 کتب درسی

 پختگی :سیزدهم درس

 0 اجتماعی
 دوم 01 0 11/00/01

 با پختگیانجام عملی تمرینات مرتبط 
 پختگی :چهاردهم درس

 2 اجتماعی
 سوم 07 0 11/00/29
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  رشد اقتصادیارائه توضیحات کامل در 

 برای آگاه سازی بیشتر

 بررسی سواالت امتحانی 

 پختگی :پانزدهم درس

 اقتصادی
 چهارم 08 0 11/00/91

 انجام آزمون و بررسی سواالت

 پژوهش و تفکّر انتخابی های فعّالیت

 پختگی :شانزدهم درس

 عاطفی
 اول 01 0 11/02/17

 اسفند

 دوم 21 0 11/02/00 آزمون کتبی انجام آزمون

 بحث و گفتگو با دانش اموزان 

 با موضوع درس در رابطه

 و ها مهارت : چهارم فصل

 زندگی آداب

 و انعطاف :هفدهم درس

 ی نگر مثبت

 سوم 20 5 11/02/20

 بخش پنجمپرسش و پاسخ از درس 

 اراائه تکالیف مخصوص عید نوروز و

 

 

 

 

 

 مهارت :هجدهم درس

 اختالف حلّ

 انجام آزمون

 چهارم 22 5 11/02/28

  تعطیالت نوروزی 
 اول --- --- 0011/10/11

 فروردین

 دوم --- -- 0011/10/09

جمع اوری اطالعات تکمیلی از منابع غیر از 

 کتب درسی

 انتخاب : پنجم فصل

 و ها انگیزه :نوزدهم درس

 رهمس انتخاب معیارهای

 سوم 29 5 0011/10/21

با  سخنرانی یکی از دانش آموزان در رابطه

عصبانیت و یک دانش اموز دیگر در رابطه با 

 افسردگی

 چهارم 20 5 0011/10/27 زندگی زن : بیستم درس

جمع اوری اطالعات تکمیلی از منابع غیر از 

 کتب درسی

 : یکم و بیست درس

 همتایی
 اول 21 1 0011/12/9

 اردیبهشت

 دوم 27 1 0011/12/01 شیوه : دوم و بیست درس گردآوری مثال های گوناگون از درس 
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 ج وا د ز ا برای آشنایی های

 توضیحاتی کلی از کتاب درسی
 

 آزمون کتبی
 

 سوم 82 1 0011/12/07

 چهارم 21 1 0011/12/20 ارزشیابی از کل دروس  انجام آزمون و جمع بندی نهایی

 


