درسّ :دیِ ّای آسواى کالس 6/1:سال تحصیلی93 - 94 :

آهَسگار :آقای استَاری

ّدف کلی:آضٌایی تا خدا ٍ آهَسُ ّای دیٌی
هاُ

ّفتِ

رٍس ٍ تاریخ

فصل

هَضَعات ٍ
عٌَاًْای
درسی

ّدف ّای کلی
درس

فعالیت ّای
دیگز ٍ هَارد
السم

اٍل

فصل – 1
خداضٌاسی –
درس اٍل

تٌْا اٍ

آضٌایی تا ًظن ٍ
ّواٌّگز پدیدُ ّا تِ
عٌَاى دلیلی تز
تَحید -گزایص تِ
ًگزستیي تِ پدیدُ
ّای خلقت تِ عٌَاى
دلیلی تز تَحید-
تٌدگی در تزاتز خدا

قزآى – ًْج
الثالغِ ٍ دیگز
کتاب داستاًْا

دٍم

فصل– 1
خداضٌاسی –
درس دٍم

تٌْا تَ را هی
پزستن

ضٌاخت خداًٍد
ضایستِ پزستص ٍ
استعاًت -گزایص تِ
پزستص خدا – راس ٍ
ًیاس تا خدا

قزآى – ًْج
الثالغِ ٍ دیگز
کتاب داستاًْا

سَم

فصل  –2درس
-2هعاد

جْاى دیگز

آضٌایی تا تاثیز اعتقاد
تِ هعاد در سًدگی ٍ
گزایص تِ ًیکیْا تا یاد
جْاى آخزت – اًجام
ًیکی ّا تِ یاد جْاى
آخزت

قزآى ٍ دیگز
کتاتْای
هذّثی

چْارم

فصل – 2
درس -4هعاد

یاد آى رٍس
تشرگ

آضٌایی تا سًدگاًی
جاٍداًِ آخزت در اداهِ
سًدگی کَتاُ دًیا

قزآى ٍ دیگز
کتاتْای
هٌاسة

اٍل

فصل  –3درس
-5اهاهت

ضتزتاى تا
ایواى

آضٌایی تا تَلد اهاهاى ٍ
تثزی اس ظالواى –
گزایص تِ تَلی ٍ تثزی
در سًدگی – اًجام
تَلی ٍ ًثزی در سًدگی

قزآى ٍ
داستاًْایی اس
سًدگی اهاهاى

دٍم

فصل – 3
درس -6اهاهت

سزٍ آسادگاى

آضٌایی تا ًقص اهام
حسیي(ع) ٍ یاراًص در
دفاع اس دیي تا هحَریت
حضزت قاسن(ع)

کتاتْای
هذّثی ٍ تاریخ
درتارُ ی قیام
اهام حسیي(ع)

سَم

فصل – 3درس
-7اهاهت

سیوای خَتاى

آضٌایی تا اّل تیت(ع)
تِ عٌَاى تْتزیي الگَ-
آضٌایی تا تاثیز
الگَگیزی ٍ اًس تا
اهاهاى در سًدگی-
گزایص تِ الگَگیزی اس
اهاهي در سًدگی-
الگَگیزی اس اهاهاى در
سًدگی

داستاى سًدگی
چْاردُ
هعصَم(ع)

چْارم

فصل  –3درس
-8اهاهت

جاًطیٌاى اهام
سهاى(عج)

آضٌایی تا جاًطیٌاى
اهام سهاى(عج) در دٍرُ
غیثت

قزآى ٍ دیگز
کتاتْای
هذّثی
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آهَسگار :آقای استَاری

ّدف کلی:آضٌایی تا خدا ٍ آهَسُ ّای دیٌی
هاُ

فصل

هَضَعات ٍ
عٌَاًْای درسی

ّدف ّای کلی
درس

فعالیت ّای دیگز
ٍ هَارد السم

اٍل

فصل  –4درس
-9آداب ٍ
اخالق اسالهی

آداب سًدگی

آضٌایی تا آداب
هعاضزت ٍ هْواًی-
گزایص تِ آداب ٍ
هعاضزت اسالهی –
هلشم ضدى تِ آداب
هعاضزت اسالهی

استفادُ اس کتاب
سیزُ ًثَی ٍ
سًدگی
14هعصَم(ع)

دٍم

فصل -4درس
-10آداب ٍ
اخالق اسالهی

راُ تٌدرستی

آضٌایی تا تاکید تز
تزتیت تدًی ٍ تفزیحات
سالن -گزایص تِ اًجام
تزتیت تدًی ٍ تفزیحات
سالن ٍ اًجام تزتیت
تدًی ٍ تفزیحات سالن

داستاًْایی اس صدر
اسالم در راتطِ تا
ٍرسش ٍ تزتیت
تدًی

سَم

فصل  –5درس
-11احکام

پاداش تشرگ

آضٌایی تا احکام هحزم
ٍ ًاهحزم ٍ پَضص
اسالهی -گزایص تِ
رعایت احکام هحزم ٍ
ًاهحزم در پَضص
اسالهی – رعایت
احکام هحزم ٍ ًاهحزم
در پَضص اسالهی

استفادُ اس رسالِ
تَضیح الوسائل
اهام خویٌی(رُ)

چْارم

فصل – 5درس
-12احکام

احکام سفز

آضٌایی تا احکام
هسافز(ًواس ٍ رٍسُ) –
گزایص تِ رعایت
احکام دیٌی هسافز –
رعایت احکام هسافز

استفادُ اس رسالِ
تَضیح الوسائل
اهام خویٌی(رُ)

اٍل

فصل  –6درس
-13هزاسن
اسالهی

عید هسلواًاى

آضٌایی تا هزاسن حج ٍ
عید قزتاى – گزایص تِ
اًجام هزاسن عید قزتاى
– اًجام هزاسن عید
قزتاى

استفادُ اس اًیویطي
هزاسن عید قزتاى ٍ
داستاى حضزت
اتزاّین ٍ
اسواعیل(ع)

دٍم

فصل –4درس
 -14آداب ٍ
اخالق اسالهی

راس هَفقیت

آضٌایی تا تاکید دیٌی
تز ًقص تالش ٍ
کَضص تزای رسیدى
تِ هَفقیت – گزایص
تِ تالش ٍ کَضص
تزای رسیدى تِ
هَفقیت – اًجام تالش
ٍ کَضص تزای رسیدى
تِ هَفقیت

استفادُ اس اهکاًات
کالس ٍ ًوًَِ
ّای عولی در
اطزاف هحل
سًدگی تچِ ّا

سَم

فصل  –6درس
 -15هزاسن
اسالهی

رّثز کَچک

آضٌایی تا هقام ضْید ٍ
دفاع هقدس – گزایص
تِ پیزٍی اس رفتارّای
ضْیداى – تشرگداضت
هقام ضْید ٍ دفاع
هقدس

استفادُ اس داستاى
سًدگی تزخی اس
ضْدای جٌگ

ّفتِ

چْارم

رٍس ٍ تاریخ

اهتحاًات ًَتت اٍل
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ّدف کلی:آضٌایی تا خدا ٍ آهَسُ ّای دیٌی
هاُ

ّفتِ

رٍس ٍ تاریخ

فصل

اٍل

هَضَعات ٍ
عٌَاًْای
درسی

ّدف ّای کلی
درس

فعالیت ّای
دیگز ٍ هَارد
السم

اهتحاًات ًَتت
اٍل

دٍم

فصل – 6درس
 -16هزاسن
اسالهسی

سیارت

آضٌایی تا اهاهشادگاى
هعزٍف در ایزاى ف
حضزت
هعصَهِ(س)  ،ضاُ
چزاغ ٍ عثدالعظین
– گزایص تِ رفتي
تِ سیارت اهاهشادگاى

رفتي تِ سیارت
عثدالعظین(ع)

سَم

درس 17

داًص آهَس
ًوًَِ

آضٌایی تا ٍیژگیْای
داًص آهَس ًوًَِ-
گزایص تِ ًظن ٍ
اًظثاط ٍ تزًاهِ
ریشی تزای رسیدى
تِ اّداف سًدگی –
رعایت ادب ٍ احتزام
ٍ اخالق ًیکَ در
سًدگی

استفادُ اس
ًظزات داًص
آهَساى تزای
رسیدى تِ
ّدف

چْارم

توزیي دٍرُ

اٍل

توزیي دٍرُ

دٍم

توزیي دٍرُ

سَم

توزیي دٍرُ

چْارم

توزیي دٍرُ

