
 گزارش برنامه های فراکالسی مدرسه 

 ۹۹تابستان و پاییز  

 حلقه قرآنی  •

طی تابستان هم ادامه پیدا کرد. در تابستان در روزهای    جلسات حلقه قرآنی که از آغاز ماه رمضان سال گذشته  شروع شده بود،

زوج، جلسات حلقه قرآنی به روال سابق برقرار بودند. دو روز از هفته به روان خوانی قرآن و یک روز هم به معارف قرآن  

 اختصاص داشت. 

ز دوشنبه و چهارشنبه و با موضوع روان  با آغاز سال تحصیلی با برنامه هایی متفاوت به کار خود ادامه داد. این جلسات در دو رو  

 خوانی و معارف قرآن برگزار می شود. 

در جلسات دوشنبه، تمرکز بر معارف قرآن است و مسئولیت جلسه با معلم های دینی و قرآن مدرسه است. در هریک از این  

 جلسات تعدادی از اتفاق های زیر می افتاد:

o حبت هایی داشتند و تالش می کردند تا صحبت ها تعاملی باشد و  خانم منتظری درباره صفات خداوند در قرآن ص

 گاهی اوقات دختر ها هم بخش های کوتاهی از این ارائه را به عهده می گرفتند.

o   خانم اخباری به تدبر در قرآن می پرداختند. تعدادی از سوره های جزء سی ام در این جلسات مورد بررسی قرار

 گرفتند.

o   ارائه هایی با عنوان نشانه باران داشتند که موضوع این ارائه ها، آیه هایی بود که برای ارائه  تعدادی از دخترها هم

 دهنده به دلیلی دوست داشتنی بود. 

در جلسات چهارشنبه، به قرائت قرآن می پرداختیم. مسئولیت این جلسات با مسئولین پایه بود.این جلسات معموال به سه  

 کالس فرعی تقسیم می شد.  

o روانخوانی: مسئلیت این کالس با مسئولین پایه بود و هدف از آن، این بود که به دخترهایی که در روان   کالس

خوانی قرآن ضعف هایی دارند کمک کنیم تا روان تر و دقیقت آیات را بخوانند. حاضرین در کالس به نوبت از روی  

 یات هم حین خواندن ها مطرح بشود. قرآن می خواندند و به فراخور کالس ممکن بود برخی قواعد تالوت آ

o  :است که می توانند آیات را  مسئولیت این دو کالس با دو تا از دخترهای هفتم و نهم مدرسه    کالس قرائت پیشرفته

با صوتی زیبا بخوانند. قرار است به دوستانشان قرائت قرآن را یاد بدهند. در این کالس قواعد صوت و لحن آموزش  

ین در جلسه تالش می کنند عالوه بر رعایت قواعد تالوت، با صوتی آهنگین قرآن را تالوت  داده می شود و حاضر

 کنند.

 

 ساعت بازی  •

با شروع سال تحصیلی و در راستای تامین فضایی برای تفریح دختران مان ایده ساعت بازی شکل گرفت و از هفته اول سال  

دقیقه، زمانی به بازی اختصاص پیدا کرد.مسئولیت این برنامه با    ۴۵تحصیلی با استقبال دخترها، دو روز در هفته و به مدت  

 خانم همایونی و خانم میرمحمدخانی از معلم های مدرسه است.  

عالقه مندان به بازی های گروهی، در روز های یکشنبه و سه شنبه در یکی از کالس های مجازی مدرسه جمع می شدند و به  

 برنامه در طول ترم اول برقرار بود.   این  ... می پرداختند.بازی هایی شبیه پیکشنری، جاسوس و  

 

 حلقه کند و کاو علمی  •

این جلسات به همت خانم شهبازی، معلم شیزیک هفتم برگزار شد. جلسات بر مبنای کتابی با عنوان بحث علمی با دانش آموز  

سوال هایی می تواند جواب بدهد و به چه سوال  طراحی شده بود. موضوع این جلسات حدود و ثغور علم بود. اینکه علم به چه  

هایی نه. نحوه برگزاری این جلسات به شکل مباحثه بود و از ابتدای آذر ماه هفته ای یک ساعت به این کالس ها اختصاص پیدا  

 کرد.

 



 باشگاه ریاضی حل مسئله  •

سه بود. این جلسات قرار بود به حل مسئله  مسئولیت این کالس با خانم کشاورز و خانم ابراهیم زاده از معلم های ریاضی مدر

گروهی بچه ها اختصاص داشته باشند و در راستای این هدف، در هریک از جلسات کالس، موضوعی ریاضی ولی مستقل از  

 کتاب های درسی انتخاب شد و بچه ها در گروه های سه چهار نفره  و در کالس های فرعی، به حل مسائل پرداختند. 

این کالس ها گردآوری سواالت، ارائه اولیه محتوای مسائل و راهنمایی حین حل مسئله بود. در آخر هر    نقش معلم ها در

 جلسه، بچه ها نتایج خود را با کالس به اشتراک می گذاشتند و درباره تفاوت ها در راه حل ها بحث می شد. 


