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 ماه 
 هدف کلی درس                صفحه  موضوع درس     فصل  هفته  

 مهر
     

 اول

ارزش یـــابی  ــــ

                  -آغــــــازین 

 «یاد تو» ستایش

دروس سال 

 ششم
 9ص

  -ت فراگیرانضعف وقو   نقاطآشنایی با  

تقویت توانایی  -یدّیه وصفات الهیحمنثر تنظم وآشنایی با 

                    برقراری ارتباط عاطفی با خداوند 

زنگ  اول  دوم    

 آفــــــــــرینش

 -آشنایی با جمله وآرایه ی تشخیص–آشنایی با زیبایی ها وپدیده های جهان آفرینش  71-71
 وسروده اش «قیصر امین پور» آشنایی با زنده یاد 

 «اندرز پدر» حکایت  //  سوم   

چشمه ی 

 رفتـــــــمع

آشنایی با نمونه ای از نثر ادبی  –آشنایی با نمونه ای از حکایات گلستان سعدی  12-71
آشنایی با  -ه ی معرفت جویی وتوجه به خالق زیبایی هاپرورش روحیّ –معاصر 

 انواع جمله با توجه به لحن آهن ها وآرایه ی ادبی تشبیه 

جلوه ی » شعرخوانی  //   چهارم   

 « روی خدا

ای » روان خوانی 

 « لــــکمی

آشنایی با آموزه های حضرت علی –شعر نیمایی واشعار محمود کیانوش آشنایی با  11-12
 آشنایی با نثر مسّجع -)ع( به کمیل در رابطه با دانش اندوزی

 آبان  
نسل آینده  دوم اول    

 ســـــــاز

 –گی ها واهمّیت دوران نوجوانی ژوی -ت ووظیفه ی نسل جوان انقالبمسئولیّ  42-12
  جمله های زبانی وادبی –جمله ومهم ترین بخش آن 

راز  //   دوم   

 شکوفــــــــــایی 

بابهاری که می رسد 

 از راه

آشنایی با  -توّجه دادن دانش آموز به اهمیت راز داری –تقویت مهارت خوانداری   43-42
کفتن درطبیعت ومطابقت آن با آشنایی بافصل ش –مثنوی موالنا وادبیات تعلیمی 

مراعات نظیر »آشنایی با آرایه ی  –آشنایی با نهاد وفاعل  –زندگی نوجوانی بهار

 «یا شبکه ی معنایی

زیبایی  //   سوم   

 شکفتـــــــن

» روان خــــوانی 

 «کژال

پرورش وتقویت  -توجه به برخی ویژگی های رفتاری نوجوانان دردوره ی بلوغ 21-41
ایستادگی ومقاومت در تقویت روحیه ی -روحیه ی کمال طلبی وزیبایی شناسی 

زمین ودفاع از فشانی برای حفظ هم نوع ، خانه وسربرابر تهاجم بدخواهان وجان
 هستی انسان
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قلب کوچکم را به چه  سوم   چهارم  

  کسی بدهم؟

تقویت عالقه ونگرش مثبت «نادر ابراهیمی » آشنایی با یک نمونه نثر داستانی از 21-22
« مفعول» آشنایی با –آشنایی با کارکردهای زبان وادبیات  -به احساسات وعواطف

 «تکرار» وآرایه ی ادبی 
 
 
 
 

 آرذ  
فرشته ی » شعرخوانی  سوم   اول   

 «مهر

علم            

 زندگانی 

ونمونه ای از قالب نمونه ای از اشعار نصرهللا مردانی شاعر معاصرآشنایی با  33-22
آشنایی با نمونه ای  -مادرپی بردن به ارزش وعظمت مقام  -چهارپاره یا دوبیتی نو

بکارگیری آداب  -از اشعار پروین اعتصامی در قالب مثنوی ونوع ادبی مناظره
ونحوه ی بازگردانی  آشنایی با نقش دستوری متمم –واخالق پسندیده در زندگی 

 شعر به نثر
دعای » حکایت       سوم   دوم   

 «مادر

زندگی همین لحظه » 

 «هاست

از کتب کهن در مورد «بستان العارفین و تحفة المریدین» آشنایی با یکی از حکایات کتاب 22-24
اندیشیدن در  -ت وارزش وقت وپرهیز از اتالف آنبیان اهمیّ  -صوفی گری به فارسی

ام نیشابوری آشنایی مختصر با خیّ –فریده های الهی وارزش قائل شدن به اوقات زندگی آ
 در توصیف« تخّیل »وعنصربا افعال  اسنادی  یآشنای–وعباس اقبال آشتیانی 

 //    سوم   
 چهارم

سفرنامه ی » روان خوانی 

 «اصفهان

نصیحت امام         

 ) ره(

آشنایی با -توجه به اعتقادات دینی ومذهبی وسّنت ها-نویسیآشنایی با سفرنامه وخاطره  29-12
 -تقویت حس احترام به بزرگترها-زبان محاوره وصمیمی همراه با طنز

 -آشنایی با جایگاه عاطفی رهبری-آشنایی با مشاهیر بزرگ مذهبی چون امام خمینی )ره(

 وانواع نامه نگاری ونکات آن«مسند» آشنایی با نقش دستوری 

 ات کالس ادبی      چهارم چهارم         
 «ِگل وُگل» شعرخوانی 

ودکترکاظمی  نو وپروین اعتصامی واستاد حسابی  آشنایی با نیما به عنوان پدر شعر 791-27

 -ن در موفقیت های انسانآتوجه به تأثیر قر –پاسداری از زبان فارسی –آشتیانی 
آشنایی با زمانهای فعل  -توجه به تأثیر مفید دوستان وهم نشینان خوب در زندگی 

ثبت           7-791                آزمــون  تـرم او ل فارسـیاول               دی   -وقالب شعری قطعه

 امتحانات ترم او ل برگزاری  نمرات درلیست 
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عشق به » -«عهد وپیمان»  چهارم  اول    بهمن 

-« رفتار بهشتی»-« مردم

 «گرمای محبت» 

777-

794 

–بهشتی شهیدچمران، شهیدرجایی،  شهید آشنایی با شخصیت های مشهور سیاسی چون
انواع آشنایی با شخص وشمار فعل و-قناعتتوجه به ساده زیستی در زندگی و

 « خاطره نویسی» چون نوشته 

» روان خوانی      چهارم دوم   

  «ستارگان
بررسی فعالیت های 

 نوشتاری 

771-

771 

آشنایی با چهره های ماندگار ایران چون سعدی ، خواجه نصیر الدین توسی ، 
 زنده ی این شخصیت ها برای جامعه امیرکبیروخدمات ار

خدمات متقابال اسالم     پنجم سوم   

 وایران

» شعرخوانی      

 «رستگاری

712-

771 

آشنایی با نقش ایرانیان در –آشنایی با چهره های بزرگ وعالمان فرهنگ وعلوم اسالمی 
ی  ثقویت روحیهآشنایی با شعر فردوسی در قالب مثنوی -باروری فرهنگ وتمدن اسالم

-ودین داری وپناه بردن به ائمه ی اطهار ی رستگاری در انسان از طریق علم اندوز
 آشنایی با ضمیر ومرجع ضمیر وانواع آن وواژگان هم خانواده 

اسوه ی »       پنجم چهارم 

 «نیکو

749-

712 
 -آشنایی با نثر ساده به زبان معاصر–شنایی با شخصّیت واالی پیامبر )ص( آ

 آشنایی با صرف فعل در زمان مضارع وتوصیف
 

چشمه ی » حکایت  پنجم اول     اسفند

 «زاینده

امام خمینی      

 )ره(

741-

747  

موزی آآشنایی با یکی دیگر از حکایات گلستان سعدی در باب هنرآموزی ومعرفت 
ایجاد عالقه –آشنایی با ویژگی های اخالقی وشخصیت واالی امام خمینی )ره( –

آشنایی با بن وشناسه وصرف  -نسبت به مطالعه ی تاریخ انقالب اسالمی وابعاد آن
 -ماضی ومتون نظم ونثروانواع آنفعل در زمان 

 پنجم دوم    
 

 ششم

» روان خوانی    

 «مرخصی

درس آزاد     

 (چهاردهم)

727-

742 

آشنایی با کنایه ها وطنز های بکار رفته واز زبان وفرهنگ عامه برآمده در 
آشنایی با شور –آشنایی با ترکیبات وعبارات محاوره ای وزبان گفتار  -داستان

میهن دوستی نوجوان بسیجی برای بازگشت به جبهه های نبرد حق وشوق وحس 
 علیه باطل
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درس آزاد )       ششم سوم   

 پانزدهم(
 روان خوانی     

چرا زبان فارسی را »  

 «دوست دارم؟

739-

721 

 
آشنایی با فرهنگستان زبان  –آشنایی با پیشینه ی زبان وگستره ی زبان فارسی 

 نگرش مثبت نسبت به زبان وفرهنگ فارسی -وادب فارسی ونقش آن

چهارم   چهارم   
  و پنجم

بررسی فعالیت های 

       -نوشتاری

 آزمون میان نوبت

739-

794 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ینفرورد
 سوم   
 

آدم آهنی          هفتم  

 وشاپرک

 

714-

737 

 -تقویت حس عاطفی وتخّیل دانش آموزان -ات جهانآشنایی با یک نمونه از ادبیّ 
آشنایی با صرف فعل در  -ت دیگرانمقابل محبّ گزاری در  تقویت روحیه ی سپاس

 آشنایی با یکی از داستان های رمزی ونمادین -« مستقبل» زمان آینده 

ما می         هفتم   چهارم   

 توانیم

روان خوانی 

 نیایش -دانا پیر

711-

712 

ات درک اشتراک وتفاوت های ادبیّ  -ات جهانآشنایی با نمونه ی دیگر ی از ادبیّ 
آشنایی با  -ه ی خود باوری ومثبت اندیشی در کارهاتقویت روحیّ  -وجهانایران 

 آشنایی با واژگان ساده وغیر ساده - -ترجمه ومترجم

 –رفع اشکال       اول    اردتشهبی

 تمرین وتکرار

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 711-7 

 زمون نوبت دوم آ       دوم   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 711-7

 اح : طر  


