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 معاونت پيش دبستاني ودانش آموزي

 اداره دانش آموزي
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 آموزه هاي پيطاهنگي هفته
 فعاليتهاي فردي

 دبيرستان راهنمايي ابتدايي

 ّفتِ اٍل

 تيط 14تا  41

 طاٌّگيپيآهَظش سطٍز *

 

 َگٌسپيطاٌّگيس آهَظش*

 

 آهَظش سالم پيطاٌّگي*

سَگٌس ٍسطٍز پيص آٌّگي ضا جْت اجرطا  

 زضهطاسن افتتاحيِ حفظ مٌس

سَگٌس ٍسطٍز پيص آٌّگي ضا جْت اجرطا  

 افتتاحيِ حفظ مٌس زضهطاسن

سَگٌس ٍسطٍز پريص آٌّگري ضا جْرت اجرطا     

 زضهطاسن افتتاحيِ حفظ مٌس

عطيقِ تستي زستوال گطزى ضا ترِ ذراًَازُ   

 ذَز آهَظش زّس

 عطيقِ تستي زستوال گرطزى ضا ترِ زٍسرتاى   

 ذَز آهَظش زّس

زستوال گطزى ٍ ماضتطزّرا  آى ضا   تستيعطيق 

 تساًس

ت هسردس  تاحضَض ٍالسيي تِ اهرام جوا ر  

 زّس سالم پيص آٌّگي هحل

هصازيق ضنطگعاض  ضا تٌَيسس تحَيل هطتي 

 زّس

حراض گصضرت    آٍ (ع)اًطايي زضهَضز اهام حسيي

 اٍضا تٌَيسيس

تِ ّوطاُ پسض ٍهازض ترِ زيرساض تعضگتطّرا     

 (صلِ ضحن)فاهيل تطٍز

تاحضرَض  ضوي ضطمت زض ًوراظ جوا رت   

ضا تِ اهرام   سالم پيص آٌّگي هعٌا ٍالسيي 

 ت هسدس هحل ٍ يا تعضگتطّا  فاهيل جوا

 زّس ضطح

تاهطتي ذَز يا زٍستص تِ زيرساض يرل جاًثراظ    

 تطٍز

هطاسن تحليف ضا ينثاض زضهٌعل تِ صرَض   

 .توطيي اجطا ًوايس

ًنا  هْوي مِ هطتي تطا  هطاسن تحليف ٍ 

ًقص اٍ زض ايي هطاسن گفتِ ترطا  ذراًَازُ   

 .ضطح زّس

هاًٌرس ّرالل   )ضْط اظ يني اظ ًْازّا  اجتوا ي

زيساض زاضتِ ٍگرعاضش تْيرِ    (احوط يا تْعيستي

 مٌس

 ماضت يل ًْال: يك كار نيك
تويرع ًورَزى هحريظ ذاًرِ ٍ      :يك كار نيك

 مَچِ هحل ظًسگي

سالوٌسزض اًدام اهَض  مول تِ يل :يك كار نيك

 ضرصي

قاترل    مِ تِ اتتناض  ضَ،ٍالسيي ٍ يا هطتي...اى،اععام ،ضفقت تِ حيَاًا  ٍمول تِ ًياظهٌس ،ذَز زيگط هصازيق ماض ًيل  ثاضتٌس اظمول تِ پسض ٍ هازض،صسقِ زازى،ياض  زازى زٍست* 

                                                       .تغييررررط هرررري تاضررررس
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 آموزه هاي پيطاهنگي هفته
 فعاليتهاي فردي

 دبيرستان راهنمايي ابتدايي

 ّفتِ زٍم

 تيط 12تا  11

آييي افتتاحيِ  گعاض تط *

 تحليفٍ

 

، الهت آهَظش زسرت *

  ٍسالم پيطاٌّگي 

 

آهررررَظش گررررطٍُ  *

 پيطاٌّگي

  الهت پيص آٌّگي ضا ًطاى تسّس
 الهررت پرريص آٌّگرري ٍماضتطزّررا  آى ضا 

 تساًس

تطا  ضا ٍاحس پيطاٌّگي ًٍقص ٍ ٍظايف ذَز 

 .تچِ ّا  فاهيل هعطفي ًوايس

 جعئيا  هطاسرن تحليرف ضا تساًرس ٍ هطاسرن    

 .ذَز ضا تطا  زٍستص تعطيف ًوايس تحليف

ضا ٍاحس پيطاٌّگي ًٍقص ٍ ٍظرايف ذرَز   

 .تطا  تچِ ّا  فاهيل هعطفي ًوايس

ًوَزاض گطٍُ پريص آٌّگري ضا مطريسُ ٍضًر      

 آهيع  ًوايس

تِ ّوطاُ پسض ياهازض زضًواظ جوا رت هسردس   

 هحل حضَض ياتٌس

اذررالپ پيطرراٌّگي ٍذصَصرريا  يررل   

اًَازُ تَضري   پيطاٌّ  ذَب ضا ترطا  ذر  

 زّس

ذرراعطا  ذررَز ضا اظ هطاسررن تحليررف تررطا   

ا ضا  فاهيرل تراظگَ مٌرس ٍآى ضا زضزفتطچرِ     

 .هطرصي حثت مٌس

 (ماضزستي)آضم پيطاٌّگي ضا تساظز  هصازيق احتطام تِ تعضگتطّا ضا ًام تثطز تنطس ييل ًقاضي تا هَضَع پيطاٌّگ

زضذصَظ جايگاُ ذَز زض ٍاحس پيطاٌّگي 

 ازض تَضي  زّستِ پسض ٍه
 ظياض  اّل قثَض تطٍزتا پسض ٍهازضتِ 

يل ضا تِ يني اظ هغاظُ ّا  اعطاف هحل ذَز 

 (ماضزاٍعلثاًِ)ضٍظماض  مول ًوايس

يل زفتطچِ ذاعطا  زض ذصرَظ اتقاقرا    

 .پيطاٌّگي تطا  ذَز تْيِ ًوايس

ترا حفرظ   )ًياظهٌس مول مٌس  كتِ يل مَز

 (تنطين

پيطاٌّگي تْيِ يل ضٍظًاهِ زيَاض  تا هَضَع 

 .ًوايس

تِ هازض زضتويرع  ذاًرِ مورل     : يك كارنيك

 .مٌس

تِ پسض زض تعويط لَاظم ذاًِ يا  : كارنيك يك

 ماضمول مٌس

تِ هطتري زضذصرَظ تطگرعاض      :يك كار نيك 

 .يل ماض آهَظضي مول مٌس اًداممالس يا 
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 آموزه هاي پيطاهنگي هفته
 فعاليتهاي فردي

 بيرستاند راهنمايي ابتدايي

 ّفتِ سَم

 1تيط تا  12

 هطزاز

 آهَظش هطاسن پطچن*

 

آهرررررررَظش ضٍش *

 تطگعاض  حلقِ ًَض

يل گياُ ضا زضهٌعل زض زاذل تاغچِ يا گلساى 

 .تِ ًام ذَز ماضت ًٍگْساض  ًوايس

    ِ   تِ ّوطاُ ا ضرا  گرطٍُ زض ًفافرت ذاًر

 پيص آٌّگي ٍآضاستگي آى اقسام ًوايس

سطهعاض يل طت تطا  ظياض  تِ ّوطاُ پسض يا هازض

 ضْيس ٍاقَام حاضطضَز

يل ماضزستي اظ ٍسايل زٍض ضيرتٌي تا مول 

 ٍالسيي تساظز

يل هساتقِ ٍضظضي ضاز ٍهفطح ضا تازٍستاى 

 ٍاحس پيطاٌّگي  ذَز اجطا ًوايس

يل هساتقِ فطٌّگي ضاز ٍهفطح ضا ترا زٍسرتاى   

 ٍاحسپيطاٌّگي ذَز اجطا ًوايس

ٍالسيي يا  يل سَضُ اظ قطآى ضا اظ حفظ تطا 

 هطتي ذَز ترَاًس

اظ ٍسايل اضافي هٌعل مِ هي ضَز اظ  ليستي

 .آًْا استفازُ زيگطمطز تْيِ ًوايس

سَضُ اظ قطآى ضا اظ حفظ ترطا  ٍالرسيي يرا     5

 هطتي ذَز ترَاًس

 هطاسن پطچن ٍحلقِ ًَض ضا زضذاًِ توطيي مٌس
سَضُ اظ قطآى ضا اظ حفظ تطا  ٍالسيي يرا   3

 هطتي ذَز ترَاًس

 

هطاسن پطچن ٍحلقِ ًَض ضا ترطا  هطتري ذرَز    

 اجطا ًوايس

 

تاحفظ تنرطين   عطظ مول مطزى تِ ًياظهٌساى

 آًاى تساًس

هطاسن پطچن ٍحلقِ ًَض ضا تطا  زٍسرتاًص  

 تَضي  زّس
 تطا  يني اظ زٍستاى ذَزّسيِ ا  تْيِ ًوايس

 تْيِ ًوايسيل ماضزستي هفيس تطا  ذَز  تطٍزظياض  گلعاضيل ضْيس تِ تا ذاًَازُ 
   ِ  (ع)يل زاستاى زضذراًَازُ زضذصرَظ ائور

 تعطيف ًوايس

اسثاب تاظ  ظياز  ذرَز ضا ترِ    : يك كارنيك

 مَزماى ًياظهٌس تسّس

غصا  ذَز ضا تازٍستص تقسرين   : يك كارنيك

 مٌس

زضتْيِ متاب يا جعٍُ ترِ زٍسرت    :يك كارنيك 

 ذَزش مول مٌس
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 آموزه هاي پيطاهنگي هفته
 يفعاليتهاي فرد

 دبيرستان راهنمايي ابتدايي

 ّفتِ چْاضم

 44تا  5

 هطزاز

آهررررَظش ضررررعاض  *

 پيطاٌّگي

 

آهرررررررَظش ضٍش *

 پيطاٌّگي

 

هرررٌص اظ  1آهرررَظش*

 هٌطْا  پيطاٌّگاى

ضعاضٍ ضٍش پيطاٌّگي ضاتطا  ذاًَازُ ذرَز  

 اجطا مٌس

زض يل ًقاضي يل پيص آٌّر  ضا زضحرال   

 اًدام يل ماض ًيل تطسين مٌس

اضعاض،ضٍش ٍهرٌص ٍآضهراى   زضيل تاتلَ يا هقَ

 پيطاٌّگي ضا تا ذظ ذَش تٌَيسيس

 عطيقِ صحي  هسَاك ظزى ضاتوطيي مٌس
زضذصَظ يني اظ هٌطْا  پيطاٌّگي يل 

 صفحِ هغلة تٌَيسس

تاّورراٌّگي هطترري ذررَز اظ يررل پايگرراُ     

 اهسازًٍدا  تاظزيس مٌس

 هحيظ ذاًِ ضا پامساظ  ٍتويع ًوايس
طا اٌّگييل صفحِ گعاضش اظ توطيٌا  پيطر 

 تايپ ًوايس

( پراضك )تازٍستاى ذَز زضيل هحيظ تاظ ضْط 

 .زضذصَظ لعٍم هحيظ ظيست فعاليت ًوايس

تا هازض ذَز تِ  ياز  تيواض زض تيي زٍسرتاى  

 يا فاهيل تطٍز

ضٍش ٍضعاض پيطاٌّگي ضا ترا ذرظ ذرَش    

 تٌَيسس

تايررپ يررل صررفحِ گررعاضش اظ توطيٌررا     

 طا تايپ ًوايسپيطاٌّگي

اط اهي هٌعل زضٌّگرام ذغطهخرل   ليستي اظ ًق

 .ظلعلِ تْيِ مٌسٍتِ هطتي اضايِ ًوايس

ليستي اظ ًقاط اهي هٌعل زضٌّگام ذغطهخرل  

 .ظلعلِ تْيِ مٌسٍتِ هطتي اضايِ ًوايس

ليستي اظ ًقاط اهري هٌرعل زضٌّگرام ذغطهخرل     

 .ظلعلِ تْيِ مٌسٍتِ هطتي اضايِ ًوايس

 حضَض زض هطاسن ظياض   اضَضا
زٍستاى ٍ ٍالرسيي اًدرام    يل پيازُ ضٍ  تا

 زّس

لرَاظم زض زسرتطس ٍ ترسٍى     ضاترا هامت ظلعلِ 

 تساظزذطيس لَاظم جسيس

تِ زٍست ذرَز زضتويرع مرطزى     : يك كارنيك

 اتاقص مول مٌس

ترِ زٍسرت ذرَز زض تقَيرت      : يك كارنيك

 زضسص مول مٌس

ًواظ هغطب تِ هسردس هحرل ذرَز     : يك كارنيك

 مٌستطٍز ٍزضهطتة مطزى صفْا  ًواظ مول 
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 آموزه هاي پيطاهنگي هفته
 فعاليتهاي فردي

 دبيرستان راهنمايي ابتدايي

 ّفتِ پٌدن

 42تا  41

 هطزاز

 3آهررَظش مرراضتطز  *

هررررٌص اظ هٌطررررْا  

 پيطاٌّگي

 

آهَظش هطاسرن ضرنط   *

 (عطيق سعاز )گعاض  

 ٍسررايل اترراپ ذررَز ضا تررِ عررَض هررٌفن 

 تچيٌسٍّسفوٌس 

ًوايس  ليست تلفي ّا  ضطٍض  ضا زضتْيِ ٍحفظ

 ٍزض زستطس ا ضا  ذاًَازُ قطاض زّس

گعاضضي اظ هْوتطيي ذثطّا  اجتوا ي ّفتِ ضا 

 تْيِ ًوايس

ًواظ ذازم الصالُ افترراض     سُزضيل ٍ

 هسدس ضَز

زضذصَظ هطاسن ضنط گرعاض  ترِ زٍسرتاًص    

 ضطح زّس

هصازيق ضنط گعاض  ٍفَايس تَمل تِ ذرسا ضا  

 .تطا  زٍستص تَضي  زّس

سررة اظ ضفتگررط هحررل  تررِ عطيررق هٌا 

 سپاسگعاض  ًوايس

ليستي اظ ذغطا  ٍ ٍسايل ذغط آفطيي هٌرعل ضا  

 تْيِ مٌس

آزاب ايوٌي ٍپطّيع اظ ذغط زضهٌرعل زض قالرة   

 .يل اًطاء تٌَيسس

يل حسيج ضا تا مول ٍالسيي تِ صَض  

ذَش ذظ ًَضتِ ٍتِ زٍست ذَز ّسيِ 

 زّس

يل حسيج ضا تا مول ٍالسيي تِ صَض  ذَش 

 ٍتِ زٍست ذَز ّسيِ زّسذظ ًَضتِ 

يل حسيج ضا تا مورل ٍالرسيي ترِ صرَض      

 ذَش ذظ ًَضتِ ٍتِ زٍست ذَز ّسيِ زّس

 ليستي اظ ضاّْا  صطفِ جَيي زض هسضسِ

 تْيِ ًوايس

يل هغلة يل صفحِ ايي اظ هعطفي پيطراٌّگي  

 تْيِ ٍ تايپ مٌس

ًنا  اذالقي زض سفط ضا تا زٍستاى ذَز زضيل 

 جلسِ زٍستاًِ تاظگَ مٌس

تِ ّوطاُ هطتي ذرَز   اظ يل هحيظ عثيعي

 .تاظزيس ًوايس

تِ ّورطاُ هطتري ذرَز تاظزيرس      اظ يل زاهساض 

 .ًوايس

 زضذصرَظ ُ اظ ماهپيَتطسرتفاز ًقاضي تا ايل 

 هعطفي اجعا  آضم پيطاٌّگي تْيِ مٌس

يل ضٍظًاهِ زيَاض  مَچل تا هَضرَع  

 هٌص ّا  پيص آٌّگي تْيِ مٌس
 ضا تٌَيسس ضاّْا  مول تِ ًياظهٌساى

يل ضٍظًاهِ زيَاض  تا هَضَع هٌص ّا  پيص 

 آٌّگي تْيِ مٌس

 تِ هازض زضتْيِ ضام مول مٌس :يك كارنيك
تِ پسض زضضستي هاضيي يا هَتَض يرا   :يك كارنيك

 حياط ذاًِ مول مٌس

تِ هطتي ذَز زضتويع مطزى مرالس   :يك كارنيك

 ٍضزيف مطزى صٌسلي ّا مول مٌس
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 طاهنگيآموزه هاي پي هفته
 فعاليتهاي فردي

 دبيرستان راهنمايي ابتدايي

 ّفتِ ضطن
 15تا  42

 هطزاز
 
 

 
آهرررَظش ٍضرررٌاذت *

اجرررعا  آضم ٍلثررراس  
 پيطاٌّگي

 
هٌص اظ  1آهَظش*

 هٌطْا  پيطاٌّگاى

 
 آضم پيطاٌّگي ضا عطاحي يا ًقاضي مٌس

ليسررتي اظ ماضّررا  تْساضررت فررطز    
ضا مِ تايس ّطضٍظ اًدرام   ٍماضّا  ًيل

 .ذظ ذَش تْيِ ًوايس زّس تا

يل ًوايص تا هَضَع حوطا  مٌتطل ذطرن  
 .ٍ  صثاًيت تا زٍستاى ذَز اجطا مٌس

ذازم الصالث افتراض  هسدس هحل ذَز 
 . ضَز

زضًفافت هسدس هحل تِ ذرازم مورل   
 مٌس

تطا  زٍست  ًواظذَاًسى سطٍقتهصازيق 
 ذَز تَضي  زّس

تطا  ا ضاء ذاًَازُ ذرَز آهرَظُ ّرا     
پيص آٌّگي جسيس  ضا مِ ياز گطفتِ ضسُ 

 ضا ضطح زّس

تطا  ا ضاء ذاًَازُ ذَز آهرَظُ ّرا    
پيص آٌّگي جسيس  ضا مِ يراز گطفترِ   

 ضسُ ضا ضطح زّس

تطا  ا ضاء ذاًَازُ ذَز آهَظُ ّا  پريص  
آٌّگي جسيس  ضا مِ يراز گطفترِ ضرسُ ضا    

 ضطح زّس

عا  لثراس پيطراٌّگي ضا   زضيل ًقاضري اجر  
 هعطفي مٌس

اظ عطيق  نس اجعا  لثاس پيطراٌّگي ضا  
 هعطفي مٌيس

زض يل پاٍضپَيٌت اجعا  لثاس پيطراٌّگي ضا  
 هعطفي مٌس

ٍسايل ضرصي ذَز ضاهطتة مٌسٍاضافي ّا 
 ضا تطا  مول تِ ًياظهٌساى مٌاض تگصاضز

تِ هازض ذَز زض پامسراظ  هوحريظ ذاًرِ    
 مول مٌس

ذاًِ يا هحرل  هطتة مطزى اًثاض تِ پسض ذَز زض
 مول مٌس ماض

چٌس آيِ اظ قطآى  زضضاتغِ تا مول تِ زيگطاى 
 ضا حفظ مٌس

 حسيج زضذصَظ ًينَماض  تْيِ مٌس 5
زضتاضُ يل حسيج زضذصَظ پراميعگي يرل   

 ًقاضي تْيِ مٌس

 ٌگي تْيِ ًوايسپطچن ماغص  تا آضم پيطاّ ٍضَگطفتي زضست ضا توطيي مٌس ٍضَگطفتي زضست ضا توطيي مٌس

اظ لثاسْا  ًَ ٍاضافي ذَزتطا   :يك كار نيك 
 مول تِ ًياظهٌساى ّسيِ زّس

يع ٍتطنط ترِ  هيل ًاهِ هحثت آ: يك كارنيك
 ضفتگط هحل ذَز تٌَيسيس

هسردس    غطافطاًي ٍغثراضضٍتي زض: يك كار نيك
 هحل تِ ذازم مول مٌس

 ضدفعاليت پيص آهنگي تعطيل مي با –ليالي قدر  (62/5/09)
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 آموزه هاي پيطاهنگي هفته
 فعاليتهاي فردي

 دبيرستان راهنمايي ابتدايي

 ّفتِ ّفتن

 2تا  1

 ضْطيَض

 آهررررَظش ٍهعطفرررري*

ّرالل   تاضيرچِ جوعيرت 

تيي الوللي  ًٍْضت احوط

 ٍصلية سطخ 

 

 هْرررراض 1آهررررَظش*

اظمتاتچرررِ  پيطررراٌّگي

 هْاضتْا  پيص آٌّگي

 يل پطچن ماغص  پيطاٌّگي تْيِ ًوايس
جلَگيط  اظ آسية ّا  ظلعلِ  ضاّْا 

 ضا تساًس

ضواضُ تلفي ّا  ضرطٍض  ضا پيرسا ًورَزُ    

 زضزستطس ذاًَازُ قطاض زّس

آهَظش ٍاجطا  يل تاظ  گطٍّري ضا زض  

 جلسِ ٍاحس تط ْسُ تگيطز

يل ًوايص تا هَضَع تاضيرچِ ّالل 

 احوط تا زٍستاى اجطا ًوايس

ظتالِ ّا   ايي هَضَع مِفَايس زضيل اًطاء

ضا ضا زضسا ت هقرطض تيرطٍى تگرصاضز    هٌعل 

 تٌَيسس

   فطياز ضاز  ّرا  پريص آٌّگري ضا ترطا      

 تچِ ّا  فاهيل اجطا مٌس

ًطاى زازى هْاضتْا  جسيس فطا گطفترِ  

 ٍفَايس آى ضا تِ ذاًَازُ

 هثرساء يل ماضزستي تطا  تفنيل ظتالرِ اظ  

 تْيِ مٌس

 پامساظ  هحيظ پاضك ًعزيل هٌعل ذَز
هحلِ ياضرْط ضا ترا   يل هناى هقسس زض 

 زٍستاى ذَز ظياض  مٌس

زض تعييي ذاًِ پيطاٌّگي تِ هطتي ذَز مورل  

 مٌس

 زضتْيِ صثحاًِ تِ هازض ذَز مول مٌس
يل غصا  سازُ زضهٌرعل ترطا  ذراًَازُ    

 تْيِ مٌس

ّورَاًي يل سَضُ اظ قرطآى ضا  تازٍستاى ذَز 

 توطيي ٍزضهسدس هحل اجطا مٌس

 يل ماض ًيل ضا هعطفي ٍاًدام زّس سزضهَضز يل ماضًيل ًقاضي تنط
ٍيژگي ّا  ًينَماضاى ضا زضيرل اًطراء تيراى    

 مٌس

عطظ صرحي  ٍضرَگطفتي ضا اظ هطتري ذرَز     

 تياهَظز

( تا تلفظ زضست)عطظ صحي  قطائت ًواظ

 ضا تِ زٍستاى ذَز تاظآهَظ  مٌس

عطظ صحيي  مول تِ ًياظهٌرساى ضا زضمرالس   

 آهَظش زّس

ا اًِ ترطا  مورل   زضجوع آٍض   :يك كارنيك

 تِ تاظساظ  هسدس هحل ذَز ضطمت ًوايس

ترا هرازضش ترِ تاظزيرس اظ      :يك كارنيكك 

 ذَز تطٍز هحلتيواضاى زض تيواضستاى 

مِ تا ّن قْطًس  ضا زٍزٍست ذَز :يك كار نيك 

 .آضتي زّس
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 آموزه هاي پيطاهنگي هفته
 فعاليتهاي فردي

 دبيرستان راهنمايي ابتدايي

 ّفتِ ّطتن
 45تا  2

 ضْطيَض

آهررَظش ّفررت اصررل  *
ًْضت تيي الوللي صلية 

 سطخ ٍّالل احوط
 
آهرررَظش زٍهْررراض  *

متاتچِ هْاضتْرا  پريص   
 آٌّگي

زضترراضُ فَايررس صررطفِ جررَيي زض آب 
 تَضي  زّس

 تياى مٌسضاّْا  صطفِ جَيي آب ضا
چٌس ضاّناض اساسي زضذصَظ صطفِ جرَيي  

 .ضا ًام تثطيس
يل يا چٌس تراظ  ضراز ٍهفرطح پريص     

ي ضا تطا  زٍستاى ذرَز عطاحري   آٌّگ
 مٌيس

اصَل جوعيت ّالل احوط ضا زضيل تاتلَ تا ذظ 
 ذَش تٌَيسيس

زضعثد يل ٍ سُ غصايي سازُ تِ ٍالسيي ذرَز  
 مول مٌيس

هْاضتْا  پيطأٌّگي آهَذتِ ضسُ ضا تِ 
عَض  ولي زضيرل هيْوراًي ذراًَازُ    

 اجطا ًوايس

 ظزيرس ذرَز اظ يرل هرَظُ آحراض     اظ تا يگعاضض
يا جاشتِ ّا  گطزضگط  ضْطستاى تْيِ  تاستاًي
 مٌيس

مرراضتطز ٍسررايل جعثررِ موررل ّررا  اٍليررِ ضا 
 زضجوع ذاًَازُ ذَز تَضي  زّيس

سطٍز هلي جوَْض  اسالهي ضا حفرظ  
 مٌس

يل ضضا ز...( ًيطٍ  اًتفاهي ٍ)يل ًواز اجتوا ي
گعاضش ذالصِ ضطح ٍزضهَضز فَايس آى تَضي  

 سزّ

صَظ اصَل تاماهپيَتط يل صفحِ ًقاضي زضذ
 ًْضت تْيِ مٌس

 الهت ضاٌّوايي ٍضاًٌرسگي ضا يرل    3
هقَا تچسثاًس ٍ زضهَضز آى تِ ٍالرسيي  

 ذَز تَضي  زّس

 الهت ضاٌّوايي ٍضاًٌسگي ضا تا يل ًورايص   5
 تَضي  زّس

 صفحِ الهت ضاٌّوايي ٍضاًٌسگي ضا زضيل  7
 مٌس يهعطف

يل تقَين تطا  اًدام ماضًيرل زضيرل   
 ّفتِ تْيِ مٌس

يل تقَين يل هاِّ تطا  اًدام ماض ًيرل تْيرِ   
 مٌس

يل تطًاهِ ظهاى تٌس  تطا  اضايِ تطًاهرِ ّرا    
 ًينَماض  اضايِ مٌس

 تا يل تاظ  يل ماض ًيل ضا هعطفي مٌس يل تاظ  ضاز  عطاحي مٌس
چٌسآيِ زضذصَظ تاحيطگٌاُ مطزى زضحرَازث  

 عثيعي ضا پيساًوَزُ ٍتٌَيسيس

ازض ينري اظ  تااجراظُ هر   :يك ككار نيكك  
زٍستاى يا ّوساالى ذرَز ضا مرِ يترين    
است تِ ذاًِ تِ صطف ًاّراض ز رَ    

 مٌس

هرَضز ًيراظ يرل     لرَاظم  زضتْيرِ   :يك كار نيك 
 .ّوسايِ سالوٌس ًٍياظهٌس ذَزمول ًوايس

تِ يرل مطراٍضظ يرا زاهرساض زض      :يك كار نيك 
 .ضٍظ ضا مول ًوايس هٌغقِ يل
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 آموزه هاي پيطاهنگي هفته
 فردي فعاليتهاي

 دبيرستان راهنمايي ابتدايي

 ّفتِ ًْن
 11تا  41

 ضْطيَض

گاًِ   1آهَظش اّساف * 
 جوعيت ّالل احوط

 
آهرررَظش ًَاضّرررا   * 

 تعليواتي پيطاٌّگي

اصَل پيطاٌّگي ضا تا ذرظ ذرَش   
زضيل تاتلَيا هقرَا تْيرِ ٍزضاتراپ    

 ذَز ًصة مٌس

تِ ّوطاُ گطٍُ ذَز يرل تطًاهرِ ترطا  حفرظ     
طا ٍگعاضش آى ضا ترِ هطتري   هحيظ ظيست ضا اج
 ٍاحس تحَيل زّس

  ِ تٌرس  ثرط  آهيرع اظ     سِ زضس يرا سر
ٍصيت ًاهِ يل ضْيس ضا تا ذظ ذرَش  

 ًَضتِ ٍزض اتاپ ذَز ًصة مٌس
زضذصررَظ ضاّْررا  هقاتلررِ تررا   
 ماضّا  تس پسض ٍهازض تَضي  زّس

 هقاتلررِ تررا ضرريغاى زضذصررَظًوررايص  يررل
 اجطامٌس

 ٌَيسسآحاض تَتِ ٍاًاتِ ضا زضيل اًطاء ت

تا ّواٌّگي ٍالسيي تِ ّوطاُ زٍستاى 
 ذَز زضًواظ جوعِ ضطمت ًوايس

يااهام ضاحل  (ع)سِ ذصَصيت ضفتاض  اظ ائوِ
ًقاضري  ياضا زضقالة يل تراتلَ ،ذغراعي   ( ضُ)

 ًوَزُ ٍزضاتاپ ذَز ًصة مٌس

يل ٍضظش زستِ جوعي تا زٍستاى ذَز 
 زض پاضك ًعزيل هٌعل ذَز اًدام زّس

ِ ايوٌي ٍظهاى حازحِ ٍسايل هطتَط ت
هٌعل ضا ليست ٍتا مول ذاًَازُ ترا  

 حساهناى تْيِ ًوايس

ٍسايل هطتَط تِ ايوٌي ٍظهاى حازحرِ هٌرعل ضا   
 ليست ٍتا مول ذاًَازُ تا حساهناى تْيِ ًوايس

ٍسايل هطتَط تِ ايوٌري ٍظهراى حازحرِ    
هٌعل ضا ليست ٍترا مورل ذراًَازُ ترا     

 حساهناى تْيِ ًوايس

تي ضا زضيررل تطگررِ ًَاضّررا  تعليوررا
 هعطفي مٌس

يل هساتقِ ٍضظضي فطز  زضهحل عطاحري ٍاجرطا   
 مٌس

 تطا  ًينَماض  عطاحي مٌس زيل ًوا

 عطظصحي  ًواظ ذَاًسى ضا تياهَظز
عطظ صحي  ًواظذَاًسى ضا تِ زٍستاى ذَز آهَظش 

 زّس

عطاحري   ضايل هسراتقِ ٍضظضري گطٍّري    
 ٍاجطا مٌس

 ضطمت مٌس يزضيل ٍضظش ّوگاً
ّا  تعليواتي ضا زض يل جوع ذاًَازگي هعطفي ًَاض
 مٌس

آهَظُ ّا  تعليواتي پيطاٌّگاى ضا تَضري   
 زّس

 جوع آٍض  صسقِ :يك كارنيك
اظ ا ضا ًياظهٌس گطٍُ ذرَز   يتطا  ين :يك كارنيك

 يل ّسيِ تْيِ مٌس
تطا  يني اظ زٍستاى ذَز تسٍى  :يك كارنيك

 .اعالع ٍ  يل تَلس زٍستاًِ تگيطز
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 وزه هاي پيطاهنگيآم هفته
 فعاليتهاي فردي

 دبيرستان راهنمايي ابتدايي

 ّفتِ زّن
 12تا  13

 ضْطيَض

آضررٌايي تررا هاهَضيررت * 
 ٍاّساف ساظهاى جَاًاى

 
هْررراض   1آهرررَظش* 

مرررراضتطز  اظ مترررراب 
 هْاضتْا  پيص آٌّگي

زضذصَظ پيطراٌّگي ترطا  پرسض    
 ٍهازض ذَز سرٌطاًي مٌس

 فَايس اهاًتساض  ضا تساًس ٍتٌَيسس سترَاً ا تجواًِ ًواظ ذتا پسضٍهازض ذَز زض

اّساف جوعيرت ضا تراذظ ذرَش    
 زضيل تاتلَ هقَاتْيِ ًوايس

ليستي اظ فعاليتْا  ًيني ضا مِ هي تَاًسزضحق 
زٍستاى ذَز اًدام زّس تْيرِ ٍ آذرط ّفترِ اظ    

 .آًْايي مِ اًدام زازُ گعاضضي ضا تْيِ ًوايس

تِ ّورطاُ زٍسرتاى ذرَز سرطٍز پريص      
 ي ضا زض يل هطاسن اجطا ًوايسآٌّگ

تا ضيريس آترص ًطراًي يرا ضيريس      
جوعيت ّالل احوط ضْط ذَز زيساض 

 .ًوايس

زضسفطُ آضايي ٍتْيِ غرصا ترِ ّورطاُ ذراًَازُ     
 ضطمت ًوايس

تاذاًَازُ يني اظ ضْسا  هحرل زيرساض   
 زاضتِ تاضس

زضهررَضز ينرري اظ ضرصرريت ّررا  
هطَْض ضْطستاى يرا هقاهرا  ضرْط    

 .ْيِ ًوايسذَز گعاضضي ت

زضهررَضز ينرري اظ ضرصرريت ّررا  هطررَْض   
ضْطستاى يا هقاها  ضْط ذرَز گعاضضري تْيرِ    

 .ًوايس

زضهَضز يني اظ ضرصيت ّا  هطرَْض  
ضْطستاى يا هقاها  ضْط ذَز گعاضضري  

 .تْيِ ًوايس

 صفت ذَب ضا ليست مٌس 5
زضيل جلسِ ماض  جوعيت ّالل احورط ضرْطذَز   

 ضطمت مٌس
 يس مٌساظيل هطمعآتص ًطاًي تاظز

هْاض  ماضتطز  اظ متاب هْاضتْرا    1
پيص آٌّگي ضا زضيل ليست تْيِ مٌرس  
ٍزضهَضز آى تِ ٍالسيي ذرَز تَضري    

 زّس

يني اظ هْاض  ّا  ماضتطز  اظ متراب هْاضتْرا    
ذظ تا عطاحي ظيثرا تْيرِ زض    1پيص آٌّگي ضا زض 

 ذاًِ پيص آٌّگي ًصة مٌس

هْاض  ماضتطز  اظ متراب   1ذالصِ ا  اظ 
اضتْا  پريص آٌّگري ضا زضيرل مرالس     هْ

 تَضي  زّيس

يررل زاسررتاى زضهررَضز پيرراهثطٍاذالپ 
 تعطيف مٌسهازضذَش تطا  

 فَايس صساقت ضاتطا  زٍست ذَز ضطح زّس
ليستي اظ هاهَضيتْا  ساظهاى جَاًراى تْيرِ   

 مٌس
اظ پررسضٍهازض ذررَز   :يككك كارنيككك 
 ضنطگعاض  ًوايس

ضزاًي اظزٍست ذَب ذَز تقسيط ٍقرس  :يك كارنيك
 ًوايس

احتررطام ٍضررنطگعاض   آزاب: يككك كارنيككك
 تِ جا آٍضزضاًسثت تِ هطتي ذَز 

هفته يازدهم 
(09/2/09) 

 اختتاميه * 
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