
 

 بسمه تعالی
آمهوزان در های آسمانی است کهه دانه های پیامی کتابهای آسمانی نهم، آخرین کتاب از مجموعهکتاب پیام

ی هفهتم و هشهتم، هاههای پایههی کتابکنند. مطالب ایهن کتهاب در ادامههی اول آن را مطالعه میمقطع متوسطه

آموزان عالوه بر مطالب جدید، برخی مطالهب ببلهی تری است و با توجه به رشد عقالنی دان دارای مطالب عمیق

 رائه شده است.تر ایافته تکامل

 ایم:های زیر آماده کردههای آسمانی نهم را با ویژگیبر همین مبنا ما نیز کتاب کار پیام

آموز مطالب مهم درس را درس است؛ طوری که دان « در یک نگاه»این بخ  در وابع  بخش درسنامه: -1

 . بیان مطالب به صورت جدول کندآورد و مرور میکه در بالبی جدید و خالصه ارائه شده است، به یاد می

 ایم.ی مطالب در نظر گرفتهبندی خالصهها برای طبقهکاری است که در برخی درسراه

تهرین آمهوز را بها جزئهیدههد، دانه ی کتاب را تشکیل میدر این بسمت که بخ  عمده بخش ارزیابی: -2

ایم به طوری کهه تمهام مطالهب درس تپهت پوشه  بهرار های متنوع آشنا ساختهدر بالب پرس  مطالب درس

ی کامل درس هم بتواند مطالهب را آموز پس از مطالعههای مختلف پرسیده شده است تا دان گرفته و به روش

بی کنهد. ایهن نکتهه های خود را ارزیهای خود را به چال  کشیده و آموختهدر ذهن خود تثبیت کند و هم مطالعه

آمهوزان بهه ویهژه در امتپانهات ههایی اسهت کهه عمهوم دانه های مختلف پرسه ، همهانبابل ذکر است بالب

درک مفاهیم آیات و ترجمه، تشخیص درست یا نادرست بودن جمالت، پر کردن جاهاای سراسری با آن مواجه هستند یعنهی: 

 هایی با پاسخ تشریحی.هایی با پاسخ کوتاه و پرسشها، طرح پرسشخالی جمله

شهود ای مطرح شهده اسهت کهه سهبب مهیهای چهار گزینهالبته در انتهای هر درس تعداد مشخصی نیز پرس 

 های تستی شرکت کند.تری در آزمونتر آشنا شده و با آمادگی بی ها بی آموز با این ببیل پرس دان 

زیز سهمیم باشد و دبیران گرانقدر را در تدریس یهاری آموزان عامیدواریم که کتاب کار نهم، در موفقیت دان 

 دهد. 
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