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   نام معلم:                     سال تحصیلی:               فارسی  درس:                      ششم   پایه :          

تدریس و  روش  فعالیت های تکلمیلی

ارزش یابی پیش 

 نهادی

وسایل کمک 

 آموزشی

موضوع و عنوان  هر جلسه هدف کلی 

 درس

 جلسه درس

ته
هف

 

اه
م

 

در خانه به کمک والدین روان خوانی شعر ستایش را 

 .کنند

 آشنایی با ساختار فارسی ششم و کتاب درسی  _____

 شکر اللهی 

توضیح در مورد کتاب فارسی و 

 تدریس درس ستایش

 ج اول _____

ول
ه ا

هفت
 

هر
ه م

ما
 

 

پرسش و داستان سرایی ، نامه به خداوند به پاس نعمت هایش بنویسندیک  

راه پاسخ از مطالب درس  هم

 با توضیح از دانش آموزان

کتاب درسی ، تخته 

سیاه و گچ یا تخته 

 هوشمند

آشنایی با خالق ، شکر نعمت های او  

 و روان خوانی درس.

،  01ص معرفت آفریدگار 

 01درک مطلب ص 

 1ج   اول

چند جمله از انواع جمالت در خانه بنویسند و در کالس  

 ارائه دهند.

، سخنرانی و پرسش و پاسخ  

پیدا کردن انواع جمالت در 

 درس برای ارزشیابی

کتاب درسی ، تخته 

سیاه و گچ یا تخته 

 هوشمند

آشنایی با انواع جمالت و نکات 

 آموزنده حکایات 

و محبت  01دانش زبانی ص 

 01ص 

  1ج  اول 

 

پرسش و پاسخ و بارش   در خانه نوشته شود 9داستان ص  

ارزشیابی  ___مغزی در امالء 

کتبی و پرسش از بصورت 

 دانش آموزان 

کتاب درسی ، تخته 

سیاه و گچ یا تخته 

 هوشمند

آشنایی با صفات مختلف خداوند ،  

نوشتن امالء خورشیدی و آشنایی با 

 داستان نویسی و شکر نعمتهای الهی

ارائه و روان خوانی  درس  

معرفت آفریدگار ، امالء و 

و  8و مطالب ص  دانش زبانی

 9نگارش وداستان ص 

نگارش درس 

0 

 4ج 

 

 5ج   اول درس   امالء از درس اول  تمرین درست نویسی و روان نویسی  A4برگ  ______ ________

 

  6ج       

 7ج       

وم
ه د

هفت
 

و گوش کن و بگو و پرسش ص   06درک مطلب ص 

07 

گروهی ، ، تدریس اعظا  

 پرسش و پاسخ 

کتاب درسی ، تخته 

 سیاه و گچ یا تخته

 هوشمند

آشنایی با کلمات هم خانواده ، 

آشنایی با به هم پیوستگی اجزای 

 جهان 

پنجره های شناخت ، واژه 

 07تا  04آموزی.. ص 

 8ج  1

نوشتن انواع  دیگر کلمات هم خانواده در کالس و  کتاب درسی ،  دفتر  بارش مغزی و پرسش و پاسخ  آشنایی با نکات نوشتن در نویسندگی  و  01کارگاه نویسندگی ص  نگارش درس   9ج 
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نگارش ، مداد  ، تخته  تکلیف برای منزل.

گچ یا تخته  سیاه و

 هوشمند

، نوشتن کلمات هم خانواده ، ساختن 

 کلمه مناسب با ترکیب واژه ها

تا  01امالء و واژه آموزی ص 

01 

 1و  0

 بارش مغزی و پرسش و پاسخ حفظ شعر ای مادر عزیز در منزل

 ، بحث در کالس

کتاب فیلم آموزشی ،  

درسی ، تخته سیاه و 

 گچ یا تخته هوشمند

 درک اهمیت مادر ، احترام به او ،

 آشنایی با تفکر قبل از انجام هر کار 

،  08بخوان و حفظ کن ص 

، بخوان و 09خوانش و فهم ص 

 11تا  11بیندیش از ص 

  01ج  1درس 

        

ه بندی ، ارائه  مطالب  ، گرو   06و درک مطلب ص  06ضرب المثل ص  

 بارش مغزی 

کتاب درسی ،  دفتر 

نگارش ، مداد  ، تخته 

سیاه و گچ یا تخته 

 هوشمند

آشنایی با حروف ربط ، آشنایی با 

مترادف کلمات ، آشنایی با طرح 

 سوال

نگارش و کارگاه نویسندگی 

و درک مطلب ص  05و  04ص 

06 

نگارش درس 

 و انشا 1

 00ج 

وم
 س

ته
هف

 

بصورت  خوش خط  1ز درس ده خط اول درس  مشق ا 

 و ارائه به کالس

، مشارکتی ) سخنرانی  

 تدریس اعظا تیم (

کتاب درسی ،  دفتر 

نگارش ، مداد  ، تخته 

سیاه و گچ یا تخته 

 هوشمند

یادگیری نهاد و فعل و آشنایی با 

 معادل کلمات مختلف در جمالت 

و  14کارگاه  درس پژوهی ص 

 08هنر و سرگرمی ص 

خوانداری و 

نگارش درس 

1 

 01ج 

 01ج 1و  0 1و  0امالء از دروس  تمرین درست نویسی و روان نویسی مداد و دفتر نگارش  

بحث و گفتگو  ، داستان سرایی حل شود بصورت تکی یا گروهی   19درک مطلب ص  

، پرسش و پاسخ ، تدریس با 

 نمایش

کتاب درسی ،  دفتر ، 

گچ مداد  ، تخته سیاه و 

 یا تخته هوشمند

آشنایی با مفهوم هوشیاری و تصمیم  

احترام و محبت  درست و بجا گیری ،

آشنایی با  به مخلوقات خداوند،

 مترادف کلمات مهم درس ، 

ارائه و روان خوانی درس  

و  18تا  16هوشیاری ... ص 

 درک مطلب 

 04ج  1

نوشتن انواع مختلف هجا ها از دروس قبلی و خوانش و  

 10م ص فه

بحث و گفتگو ، پرسش و 

 پاسخ 

کتاب درسی ، تخته 

سیاه و گچ یا تخته 

 هوشمند

، اهمیت سخن در آشنایی با هجا ها  

 زندگی 

دانش زبانی و بخوان و حفظ 

 11 _ 19کن ص 

 05ج  1

کتاب درسی ،  دفتر  گروهی ، بحث و گفتگو   انشاء خالصه از یک رویداد جالب زندگی

تخته نگارش ، مداد  ، 

سیاه و گچ یا تخته 

 هوشمند

و  10و  11امالء و نگارش ص  آشنایی با هجا ها ی مختلف 

 11نگارش ص 

  06ج  نگارش  1

رم
ها

 چ
ته

هف
 

   

شرح حال یکی از اعضای خانواده را به دلخواه در منزل  

 بنویسند

بحث گروهی و گفتگو در 

 کالس

و  11ندگی ص کارگاه نویس آشنایی با شرح حال نویسی  دفتر نگارش

 ارائه  انشاء جلسه قبل به کالس

و  1نگارش 

 انشا

 07ج 

 08ج  1نگارش  1امالء از درس  تمرین درست نویسی و روان نویسی دفتر نگارش امالء گروهی   
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،  مهمترین زبان های زنده دنیا و  14درک مطلب ص  

 کشور های آنها نام برده شود. 

، پرسش و تدریس اعظا تیم  

 خپاس

کتاب درسی ، تخته 

 سیاه یا هوشمند 

آشنایی با اهمیت و کاربرد زبان ، 

تالش برای حفظ زبان مادری ، اهمیت 

زبان در زندگی ، شکر الهی به خاطر 

داشتن زبان ، آشنایی با نشانه های 

 جمع 

 11داستان من و شما ص  ارائه 

و  14و درک مطلب ص  14تا 

 15واژه آموزی ص 

  09ج  4

مختلف کلماتی که با روش های مختلف و استثنا   انواع 

 جمع بسته می شوند نام برده و نوشته شود

بحث و گفتگو ، گروه بندی  

 در کالس

کتاب درسی ، مداد ، 

 تخته سیاه

آشنایی با نشانه های جمع فارسی و  

 شیوه آوردن آن در جمالت 

امالء و واژه آموزی و نگارش 

  16تا  15ص 

 11ج  4نگارش 

بحث و  داستان سرایی ،    یک داستان بلند در خانه بصورت خالصه نوشته شود 

گفتگو ، پرسش و پاسخ ، 

 تدریس با

کتاب درسی ، مداد ، 

 تخته سیاه

اهمیت علم و در پس آن کاربرد آن  

در کار ها و اعمال ، آشنایی و تمرین 

 خالصه نویسی

،  16حکایت علم و عمل ص 

 11کارگاه نویسندگی ص 

انداری و خو 

 4نگارش 

  10ج 

جم
 پن

ته
هف

 

ن
آبا

ه 
ما

 

از روی شاهنامه یک داستان کوتاه نوشته و به کالس   

 کالس ارائه شود 

آشنایی با مراحل سخت زندگی و   کتاب درسی ، شاهنامه  مشارکتی ) کارایی تیم (

عبور از آنها  ،آشنایی با مترادف 

، آشنایی با کلمات سخت درس 

 مبالغه

داستان وان خوانی و ر ارائه 

 41تا  17ص هفت خان رستم 

و دانش  40 درک مطلب ص 

 40زبانی )  مبالغه ( ص 

 11ج  5 

از انواع مختلف مبالغه چند نمونه نوشته و به کالس ارائه  

 شود.

آشنایی با مبالغه ، آشنایی با معادل   کتاب درسی و شاهنامه بحث و گفتگو ، گروه بندی  

 کلمات امری 

و  19ء و دانش زبانی ص امال

 10و نگارش ص 11

و  5نگارش 

 انشا 

 11ج 

در خانه انجام شود و  کارگاه  48درک و دریافت ص  

 در خانه انجام شود  48درس پژوهی ص 

بحث گروهی ، نمایش در  

 کالس

زبان در جوامع مختلف و راه اهمیت  کتاب درسی 

های ارتباط آنها ، آشنایی با کنایه ، 

یکدیگر و آموزش زبان به  دوستی با

 افراد تازه وارد

و بخوان و  41کنایه ص 

و درک  47تا  41بیندیش ص 

 48، کارگاه ص  48مطلب ص 

 14ج  5

کتاب درسی ،  دفتر  بحث و گفتگو ، گروه بندی انجام شود. 44هنر و سرگرمی ص 

نگارش ، مداد  ، تخته 

سیاه و گچ یا تخته 

 هوشمند

در نگارش بهرگیری از همه حواس 

 ،آشنایی با کلمات علت گو در جمالت

و  11کارگاه نویسندگی ص 

و هنر و  11درک متن ص 

 14سرگرمی ص

 15ج  5نگارش 

 16ج  5 امالء و ارزشیابی تمرین درست نویسی و روان نویسی دفتر نگارش   

شم
 ش

ته
هف

 

فیلم ،  داستان گویی ، نمایش ، شعری در مورد وطن نوشته و به کالس آورده شود

بحث در کالس و پرسش و 

 پاسخ

کتاب درسی ، 

پروژکتور ، تخته سیاه 

 یا تخته هوشمند

آشنایی با میهن و دفاع و اهمیت 

خاک آن ، آشنایی با دشمنان هر 

 کشور ، آشنایی با حروف ندا

و و  51تا  51شعر ای وطن ص 

درک مطلب و دانش زبانی ص 

51 

 17ج  6

کتاب درسی ،  دفتر  ث و گفتگو ، گروه بندیبح   نوشته شود 18انشاء ص  

نگارش ، مداد  ، تخته 

کاربرد حروف منادا در جمالت ، 

 آشنایی با وطن پرستی

و  16امالء و دانش زبانی ص 

 18نگارش ص 

و  6نگارش 

 انشا

  18ج 
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سیاه و گچ یا تخته 

 هوشمند

بحث و  داستان سرایی ،  نوشته شود 55درس آزاد و درک ومطلب ص  

فتگو ، پرسش و پاسخ ، گ

 تدریس با

کتاب درسی ، مداد ، 

 تخته سیاه

آشنایی با خصوصیات مردم در جامعه 

 و رفتار متناسب  با هرکدام  از آنها

و  51حکایت انواع مردم ص 

 55و  54انشاء درس آزاد ص 

 19ج  7و  6

در خانه نوشته و به کالس ارائه چند جمله که تشبیه دار ،  

 نوشته شود. 41ص شود و تکلیف 

کتاب درسی ، مداد ،  بحث و گفتگو ، گروه بندی

 تخته سیاه

،  19کارگاه نویسندگی ص  آشنایی با تشبیه و قسمت های آن  

 درس آزاد 

 11ج  7و  6نگارش 

هفت امالء گروهی  10ج   7و  6امالء از دروس   تمرین درست نویسی و روان نویسی  دفتر نگارش    امالء گروهی  
تم

هف
ه 

 

 

بحث و  داستان سرایی ،  در کالس با گروه  انجام شود 61درک مطلب ص  

 گفتگو ، پرسش و پاسخ 

آشنایی با وطن پرستی ، فداکاری   کتاب درسی

 برای وطن

،  56بخوان و حفظ کن ص 

، ارائه 57خوانش و فهم ص 

 درس دریا قلی 

 11ج  8و  7

آشنایی با نشانه های مهم نگارشی ،   کتاب درسی  ن سرایی ، گروه بندی داستا  با گروه انجام شود 60کارگاه ص  

 آشنایی با میهن پرستی 

و 60دانش زبانی و کارگاه ص 

 61بخوان و بیندیش ص 

 11ج  8

زندگینامه شهدای محل زندگی خود را بصورت کوتاه 

 بنویسند 

داستان گویی ، بحث و گفتگو  

 ، گروه بندی

کتاب درسی ،  دفتر 

گارش ، مداد  ، تخته ن

سیاه و گچ یا تخته 

 هوشمند

به کار بردن نشانه های نگارشی در  

 متن ،آشنایی با شهدا

و  44امالء و دانش زبانی ص 

 46نگارش ص 

و  نگارش 

 8انشا

 14ج  

دانش آموزان  انشایی  در وصف چیزی که دوست دارند  

 بنویسند

داستان سرایی ، گروه بندی،  

 سخنرانی

رسی ،  دفتر کتاب د

نگارش ، مداد  ، تخته 

سیاه و گچ یا تخته 

 هوشمند

آشنایی و کاربرد توصیف در متن 

نگارشی ، کاربرد مناسب ضمایر در 

 جمالت و متون

و درک متن  47کارگاه  ص 

و هنر و سرگرمی ص  48ص 

51 

و  8نگارش 

 انشا

 15ج  

ارزشیابی کلی دانش آموزان و   برگه امتحانی ، مداد  

 سی نقاط قوت و ضعف آنهابرر

 16ج  8تا  0دروس  ارزشیابی تکمیلی

تم
هش

ه 
هفت

داستان سرایی ، گروه بندی،     زندگی نامه ای از افراد مشهور به کالس ارائه شود  

 سخنرانی

کتاب درسی ، لغت 

 نامه دهخدا

آشنایی با دهخدا ، آشنایی با  

 چگونگی خدمت به وطن

 درس رنجو روان خوانی   ارائه 

تا  66هایی که کشیده ام ص 

71 

 17ج  9 

آشنایی با کلمات چند واژه ای ،کار  کتاب درسی داستان سرایی ، سخنرانی    چند شعر دوبیتی به کالس ارائه شود 

 با دوبیتی 

، بخوان و  70واژه آموزی ص 

و خوانش ص  71حفظ کن ص 

71  

 18ج  9

یک متن  با استفاده از کلمات نوشته شده روی تخته   کتاب درسی ،  دفتر  بحث و گفتگو ، گروه بندی   کاربرد و استفاده از جمع مکسر در   و   51امال و واژه آموزی ص  و  9نگارش   19ج 
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نگارش ، مداد  ، تخته  زیبا نوشته شود .

سیاه و گچ یا تخته 

 هوشمند

متون ، استفاده از کلمات برای 

 ساختن جمالت 

 انشا   54نگارش  ص

کارگاه نویسندگی ص   آشنایی و استفاده از مقایسه در متون   دفتر نگارش بحث و گفتگو ، گروه بندی    در خانه با توضیح آورده شود 56المثل ص ضرب 

 56و  55

  41ج  9نگارش 

 40ج  9  9از درس  امالء  تمرین درست نویسی و روان نویسی   دفتر نگارش    امالء گروهی 

هم
ه ن

هفت
 

ذر
 آ

اه
م

 

ر       
 

انواع قالب های شعر و شاعران هر قالب برای کالس  

 آورده شود

داستان سرایی ، گروه بندی،    

 سخنرانی

کتاب درسی ، مداد ، 

 تخته سیاه

آشنایی با عطار ، آشنایی با انواع  

 مختلف قالب ها 

درس و روان خوانی  ارائه  

عطار و جالل الدین محمد ص 

و درک مطلب و  76تا  74

 76انش زبانی ص د

 41ج    01 

داستان سرایی ، گروه بندی،   یک شعر کوتاه از قالب مثنوی به کالس ارائه شود 

 سخنرانی

کتاب درسی ، مداد ، 

 تخته سیاه

آشنایی و کاربرد صحیح کلمات  

 دشوار ، آشنایی با قالب مثنوی 

  41ج   01نگارش   58و  57امال و دانش ادبی ص  

داستان گویی ، بحث و گفتگو    یبا بصورت انشاء به کالس آرده شودیک حکایت ز 

 پرسش و پاسخ 

آشنایی بیشتر با قالب های شعری و   کتاب درسی 

 شاعران آنها ، اهمیت علم 

و حکایت  76دانش زبانی ص 

 77ص 

  41ج    01

علوم مختلف و کاربرد آنها در زندگی به کالس ارائه  

 شود

وه بندی،  داستان سرایی ، گر

 سخنرانی

کتاب درسی ، مداد ، 

 تخته سیاه

کاربرد کتاب در زندگی روزمره و 

 اهمیت آن در زندگی 

و کارگاه ص  59نگارش ص 

61 

و  01نگارش 

 انشا 

 44ج  

بررسی نقاط قوت و ضعف دانش   برگ امتحانی    

 آموزان

 45ج    01و  9 ارزشیابی  کتبی  

هم
ه د

هفت
داستان گویی ، بحث و گفتگو  یله ی والدین کار شود .بوس 79درک مطلب ص  

 پرسش و پاسخ

کتاب درسی ، مداد ، 

 تخته سیاه

 78تدریس  درس یازدهم  ص  آشنایی با شهدا ، آشنایی با تشبیهات 

و درک مطلب و دانش ادبی ٌ 

79  

  46ج  00

رسی ،  دفتر کتاب د بحث و گفتگو ، گروه بندی یک نامه کوتاه به شهدا نوشته شود   

نگارش ، مداد  ، تخته 

سیاه و گچ یا تخته 

 هوشمند

  47ج  00نگارش   60امال و دانش ادبی ص  کاربرد تشبیه در متون  

آشنایی با کار بزرگ شهدا و مقام   دفتر نگارش  

 آنها در نزد خداوند

  48ج  00انشا  ___________

 49ج       

داستان گویی ، بحث و گفتگو    الس آورده شود زندگی نامه بو علی سینا به ک

 پرسش و پاسخ

اهمیت احترام به بزرگتر ها و   کتاب درسی 

بخصوص اساتید ، اهمیت کار بزرگ 

تا  81بخوان و بیندیش ص  

81 

 51ج  00

هم
زد

 یا
ته

هف
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 پیامبر اکرم ص

داستان گویی ، بحث و گفتگو  

 پرسش و پاسخ

شتر با شهدا و کار بزرگ و آشنایی بی  کتاب و دفتر نگارش 

و آشنایی با فدا کاری آنها برای وطن 

 گزارش نویسی 

کارگاه   61نگارش ص 

 61نویسندگی ص 

 50ج  00نگارش 

 51ج   00 امال 00امال از درس  تمرین درست نویسی و روان نویسی دفتر نگارش   

گزارش  و آشنایی با زندگی نامه بو   دفتر نگارش   

 علی سینا 

 51ج  00انشا  

 54ج       

بررسی نقاط قوت و ضعف دانش   برگ امتحانی    

 آموزان

و  01و  9و  8 ارزشیابی کتبی  

00 

  55ج 

هم
زد

دوا
ه 

هفت
 

  56ج   1و  1و  0 روان خوانی  تمرین رو خوانی و روان خوانی  کتاب درسی   

 57ج  6و5و 4 خوانی و درک مطالب روان  تمرین رو خوانی و روان خوانی کتاب درسی    

  58ج  4و1و1و0 انشاء گروهی  تمرین نویسندگی  دفتر نگارش   

بحث و گفتگو ، تمرین     

 گروهی

  59ج  4و1و1و0 باز تمرین و تکمیل فعالیت ها  تمرین و  یادآوری   کتاب درسی 

در مورد شورا های شهر و وظایف آنها در محل زندگی 

 مع آوری شده و به کالس ارائه شود اطالعات ج

داستان گویی ، بحث و گفتگو 

 پرسش و پاسخ

کتاب درسی ، تخته 

سیاه یا هوشمند ، مداد 

 ،  گچ

آشنایی با مشاوره کردن در کار ها و 

تقویت دوستی ، یادگیری کلمات 

 سخت درس 

اراِئه و روان خوانی درس 

 85و  84دوستی و مشاوره ص 

  61ج  01

هم
زد

سی
ه 

هفت
 

ی
 د

اه
م

 

آشنایی و کاربرد کلمات ربط ، تمرین  کتاب نگارش ، مداد ،   بحث و گفتگو ، تمرین گروهی 

 خوش نویسی 

درک متن و هنر و سرگرمی 

 66و  65ص 

 60ج   00نگارش 

از کلمات زیبا ساز در شعر چند مورد در خانه انجام و  

 به کمک والدین تمرین شود 

اب درسی ، تخته کت بحث و گفتگو پرسش و پاسخ

سیاه یا هوشمند ، مداد 

 ،  گچ

واژه آموزی و درک مطلب ص  آشنایی با کلمات زیبا ساز در شعر  

86 

  61ج   01

کاربرد کلمات زیباساز شعری و  کتاب نگارش ، مداد  بحث و گفتگو ، تمرین گروهی  

 تمرین آنها 

 61ج  01نگارش  68امالء و واژه آموزی ص

  64ج   01انشاء  انشاء درمورد مشورت کردن  اهمیت مشورت کردن  دفتر انشا   

 65ج 01امالء  01و  00امالءاز دروس  تمرین درست نویسی و روان نویسی دفتر نگارش  امال سبک قدیم   

هم
رد

ها
 چ

ته
هف

 

یک شعر در مورد علی )ع( به کالس در جلسه انشا  

 آورده شود 

داستان گویی ، بحث و گفتگو 

 ش و پاسخپرس

آشنایی با علی ) ع( ، اهمیت و حفظ و  کتاب درسی 

 نگهداری شعر پارسی 

و  87گوش کن و بگو ص 

 88بخوان و حفظ کن ص 

 66ج  01
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آشنایی و کاربرد یادداشت در   کتاب نگارش ، مداد بحث و گفتگو ، تمرین گروهی یک خاطره شیرین زندگی به دلخواه نوشته شود 

 ورت در زندگی زندگی ، کاربرد مش

و کارگاه ص  71نگارش ص 

70  

  67ج  01نگارش 

آشنایی با علی ) ع( ، اهمیت و حفظ و  کتاب درسی   

 نگهداری شعر پارسی

شعر در مورد علی )ع( ارائه 

 شود 

 68ج  01انشا 

بحث و گفتگو ، تمرین   

 گروهی

  تمرین و  یادآوری   کتاب درسی 

 ج باز تمرین و تکمیل فعالیت

 ها 

 69ج  7و6و5

 00و 9101و8 امال تمرین درست نویسی و روان نویسی   دفتر نگارش    امالء گروهی 

 01و 

 71ج 

هم
زد

پان
ه 

هفت
 

 70ج   تمرین انشاء نویسی  تمرین و  یادآوری   دفتر نگارش  

 71ج   تمرین گزارش نویسی   تمرین و  یادآوری   دفتر نگارش  

تمرین  بحث و گفتگو ،   

 گروهی

مرور و تمرین زندگی نامه و  تمرین و  یادآوری   دفتر نگارش

 شرح حال نویسی 

 71ج  8

 74ج  01و 8و7و6 رو خوانی و روان خوانی  تمرین رو خوانی و روان خوانی دفتر نگارش بحث و گفتگو ، تمرین گروهی 

و 1و 1و 0 ارزشیابی نوبت اول ارزشیابی نیم سال   برگه امتحانی  

 6و  5و4

  75ج 

هم
زد

شان
ه 

هفت
 

و01و9و8و7 ارزشیابی نوبت اول ارزشیابی نیم سال   برگه امتحانی  

 01و00

 76ج 

و 1و 1و 0 نوبت اول امالء  ارزشیابی نیم سال   برگه امتحانی  

 6و  5و4

 77ج 

و01و9و8و7 امالء  نوبت اول ارزشیابی نیم سال   برگه امتحانی  

 01و00

 78ج 

دروس نیم  بررسی و رفع نواقص  ارزشیابی نیم سال  بحث و گفتگو پرسش و پاسخ،  

 سال اول 

 79ج 

دروس نیم  بررسی و رفع نواقص  ارزشیابی نیم سال  بحث و گفتگو پرسش و پاسخ،  

 سال اول 

 81ج 

ته
هف

 
هم

فد
ه

 

ن
هم

ه ب
ما

 

از آداب و رسوم محلی یک توصیف زیبا به کالس ارائه  

 شود

تان گویی ، بحث و گفتگو داس

 پرسش و پاسخ

کتاب درسی ، مداد ، 

 تخته سیاه یا هوشمند

 80ج  01 90و  91فرهنگ بومی ص  آشنایی با فرهنگ بومی منطقه خود 

آشنایی بیشتر دانش آموزان با آداب  دفتر انشاء    81ج  01انشاء  
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 محل زندگی خود 

دانش آموزان با آداب  آشنایی بیشتر  بحث و گفتگو پرسش و پاسخ، 

 محل زندگی خود

 81ج  01نگارش  74و  71نگارش و کارگاه 

 84ج  01امالء  91امال از حکایت ص  تمرین درست و روان نویسی  دفتر نگارش  گروهی   

داستان گویی ، بحث و گفتگو  درس در خانه با والدین تمرین شود 

 پرسش و پاسخ

کتاب درسی ، تخته 

 مندسیاه یا هوش

تمرین روان خوانی دانش آموزان ، 

 آشنایی با لغات سخت  درس

ارائه و تدریس درس راز 

 زندگی 

 85ج  04

هم
جد

 ه
ته

هف
 

داستان گویی ، بحث و گفتگو  یک شعر زیبا دارای شخصیت بخشی به کالس ارائه شود 

 پرسش و پاسخ

کتاب درسی ، مداد ، 

 تخته سیاه یا هوشمند

شخصیت  روان خوانی ، آشنایی با

 بخشی به اشیا ، آشنایی با مناظره 

و روان  94دانش ادبی ص 

 خوانی درس

  86ج   04

کتاب نگارش ، تخته  بحث گروهی ، پرسش و پاسخ 

 سیاه ، مداد

کاربرد شخصیت بخشی در متن ، 

 تفاوت مناظره با مبالغه

 87ج  04نگارش  75امال و دانش ادبی ص 

کتاب درسی ، تخته  بحث گروهی ، پرسش و پاسخ شود بخوان و بیندیش  درس خوانده 

 سیاه یا هوشمند

 88ج  04  94کارگاه درس پژوهی  ص  کاربرد تشخیص در داستان 

یک داستان زیبا با استفاده از جان بخشی به کالس ارائه 

 شود 

سخنرانی ، بحث گروهی ، 

 پرسش و پاسخ

کتاب نگارش ، مداد ، 

 تخته سیاه 

جان بخشی به اشیا  کاربرد تشخیص و

 در متون نوشتاری 

  89ج  04نگارش  77نگار ش ص 

یک داستان زیبا که  ضرب المثل بار خود را به دوش  

 خود کشیدن در جلسه انشا به کالس ارائه شود 

بحث گروهی  ،  داستان گویی 

 ، پرسش و پاسخ

بار  #آشنایی با مفهوم ضرب المثل   کتاب درسی ،  مداد

 #به دوش کشیدن  خود را خود

  91ج  04 96و  95بخوان و بیندیش ص 

ته
هف

 
هم

زد
نو

 

 90ج  04نگارش  78کارگاه ص  آشنایی با خالصه نویسی  کتاب نگارش ، مداد  سنتی  

 91ج   04انشا  ارائه انشاء  انفرادی   دفتر نگارش   

ارش ، مداد ، کتاب نگ بحث گروهی ، پرسش و پاسخ نوشته شود  81هنر و سرگرمی ص 

 تخته سیاه

درک متن و هنر و سرگرمی  کاربرد کلمات رابطه ساز 

 81ص 

  91ج  04نگارش 

 94ج  04امالء  04امالء از درس  تمرین درست و روان نویسی دفتر امالء امال خورشیدی  ارزشیابی کتبی در جلسه بعد  

بررسی نقاط قوت و ضعف دانش  برگه امتحانی   

 آموزان

 95ج  04و01و01 یابی کتبی ارزش

تم
یس

ه ب
هفت

 96ج        

برگ امتحانی و تخته  سخنرانی و پرسش و پاسخ  ارزشیابی شفاهی در جلسه بعد  

 سیاه 

  97ج  04و01و 01 بررسی ارزشیابی کتبی  رفع نواقص

 98ج  04 ارزشیابی شفاهی ارزشیابی   کتاب درسی   

 99ج  04و01و01 امال ین درست و روان نویسیتمر دفتر امالء امالء گروهی 
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در مورد کردار نیک چند جمله از بزرگان دین به کالس 

 آورده شود 

بحث گروهی  داستان گویی ،  

 ، پرسش و پاسخ

کتاب درسی ، تخته 

 سیاه یا هوشمند

آشنایی با کردار نیکو و اهمیت آن در 

 زندگی ، روان خوانی شعر 

میوه  ارائه و روان خوانی درس

 ی هنر 

 011ج  05

ک
و ی

ت 
یس

ه ب
هفت

 

ند
سف

ه ا
ما

 

از انواع شبه جمالت در جمالت به کار برده و چند نمونه 

 به کالس آورده شود 

 010ج  05 99دانش زبانی ص  آشنایی و یادگیری شبه جمالت   کتاب درسی  سخنرانی و پرسش و پاسخ

       

مداد ،  کتاب نگارش ، بحث گروهی ، پرسش و پاسخ 

 تخته سیاه

کاربرد شبه جمالت  و به کار گیری  

 آنها

 011ج  05نگارش  81و  81امال و دانش زبانی ص 

انشا از جمالت بزرگان دین و  آشنایی و اهمیت کردا نیک دفتر نگارش   

 نظر خواهی دانش آموزان 

 014ج  انشاء

 015ج   05نگارش  84نگارش ص  تبدیل شعر به نثر  کتاب نگارش ، مداد  ، پرسش و پاسخ بحث گروهی یک شعر کوتاه از سعدی به نثر در آورده شود 

دو
 و 

ت
یس

ه ب
هفت

 

کتاب نگارش ، مداد ،  بحث گروهی ، پرسش و پاسخ 

 تخته سیاه

کاربرد شبه جمالت  و به کار گیری  

 آنها

 016ج  05نگارش  81و  81امال و دانش زبانی ص 

طو دیگر دانشمند یونانی به یک حکایت زیبا از ارس 

 کالس آورده شود 

 017ج  05 011حکایت ص  آشنایی با افالطون دانشمند یونانی  کتاب درسی  داستان گویی 

را هر طور که میخواهند تمام  011پایان حکایت ص  

 کنند 

آشنایی و به کار گیری باز سازی   کتاب نگارش ، مداد سخنرانی و پرسش و پاسخ

 نوشته های خود وقایع در 

 018ج   05نگارش  85کارگاه نویسندگی ص 

 019ج  05انشاء  نثر شعر سعدی   دفتر انشاء  

 001ج  05امالء  011امال از حکایت ص  تمرین درست و روان نویسی دفتر امالء امالء گروهی  

سه
 و 

ت
یس

ه ب
هفت

 

 000ج   05و  04  یاد آوری مطالب  رفع نواقص اب درسیکت سخنرانی و پرسش و پاسخ امتحان تکمیلی در جلسه آینده  

 001ج  05و04 امتحان تکمیلی  ارزشیابی تکمیلی  برگه امتحانی   

 001ج  05و  04 بررسی امتحان  رفع نواقص کتاب درسی سخنرانی و پرسش و پاسخ 

 004ج  05انشاء  011حکایت ص   دفتر انشاء   

 005ج  01 88بخوان و حفظ کن ص  فظ شعر تمرین ح  کتاب درسی   

ار
چه

ت و
یس

ه ب
هفت

 

 00و  01امالء   تمرین درست و روان نویسی دفتر امالء امالء گروهی 

 01و 

  006ج 

 04و  01امالء   تمرین درست و روان نویسی دفتر امالء امالء گروهی 

 05و 

  007ج 

 008ج       
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وروزی ) پیک نوروز( خاطره نوروزی نوشته  و تکالیف ن

 حل شود.

 009ج  تکلیف نوروز  یادآوری مطالب گذشته در تعطیالت  

       

نج
وپ

ت 
یس

ه ب
هفت

 

ن
دی

ور
فر

ه 
ما

 

       

       

ش
 ش

ت و
یس

ه ب
هفت

 

       

پیک نوروزی ، مداد ،  سخنرانی ، بحث و گفتگو  

 تخته سیاه یا هوشمند

 011ج  05تا  0  بررسی تکالیف نوروزی

ت
هف

 و 
ت

یس
ه ب

هفت
 

 010ج  05تا  0 امالء تمرین درست و روان نویسی دفتر امالء امالء سنتی 

 011ج  انشاء  انشاء خاطره نوروزی تمرین نویسندگی   دفتر انشاء   در خانه روخوانی شود   06درس  

یک قصه زیبا از والدین شنیده و آن را در جلسه بعد  

 ارائه دهند

بحث گروهی  یی ،  داستان گو

 ، پرسش و پاسخ

اهمیت تاریخ و قصه خوانی ، اهمیت   کتاب درسی ،  مداد

 حکایات 

تدریس و روان خوانی درس 

 011و  010آداب مطالعه ص 

 011ج   06

بحث و گفتگو ، پرسش و  انواع کلمات دو واژه ای به کالس ارائه شود 

 پاسخ

 014ج  06 011واژه  آموزی ص  آشنایی با کلمات دو واژه ای  کتاب درسی

انواع دیگر کلمات هم خوان با شکل نوشتاری متفاوت  

 نوشته شود 

کتاب نگارش ، مداد ،  سخنرانی و پرسش و پاسخ  

 پاکن

تفاوت معنایی کلمات هم خوان با  

 شکل نوشتاری متفاوت 

و  86امالء و واژه آموزی ص 

87 

 015ج  06نگارش  

ت
هش

 و 
ت

یس
ه ب

هفت
 

 016ج  06انشاء  ارائه قصه والدین  به کار بستن قصه گویی نگارش تر انشاءدف  

کتاب نگارش ، مداد ،   

 پاکن

 017ج  06نگارش  88نگارش ص  کاربرد قصه گویی و حکایت در متون 

بحث و گفتگو ، پرسش و  یک شعر زیبا در مورد راست گویی به کالس ارائه شود 

 پاسخ

فردوسی شاعر بزرگ آشنایی با  کتاب درسی

 ایرانی ، اهمیت راستی و بدی دروغ

و  014بخوان و حفظ کن ص 

015 

 018ج  06

  019ج   06امالء   تمرین درست و روان نویسی دفتر امالء امالء سنتی 

بحث و گفتگو ، پرسش و  

 پاسخ

آشنایی و به کار بستن ضرب المثل  کتاب نگارش ، مداد 

و اهمیت   در نوشته و گفتار روزمره

 آن ، تقویت نویسندگی 

 011ج  06نگارش  89کارگاه نویسندگی  ص 

 نه
ت و

یس
 بی

ته
هف

 

ت
هش

دیب
ار

ه 
ما

 

ارزشیابی برای رفع نواقص و یاد  برگه امتحانی   

 آوری 

 010ج  06و  05 ارزشیابی تکمیلی کتبی 

روهی بحث گ داستان گویی ،   اهمیت راستگویی در زندگی در چند خط نوشتته شود  کتاب درسی ، تخته  آشنایی و اهمیت راستگویی و مقام  تدریس و روان خوانی درس    011ج  07
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راستگو در زندگی ، آشنایی با کلمات  سیاه یا هوشمند ، پرسش و پاسخ

 سخت درس

 017و  016ستاره روشن ص 

بحث گروهی ، پرسش و    

 پاسخ

کتاب درسی ، تخته 

 سیاه یا هوشمند

با کلمات متضاد در آشنایی بیشتر  

 جمله 

  011ج  07 018دانش  زبانی ص 

 014ج   07نگارش  90و  91امال و دانش زبانی ص   کتاب نگارش ، مداد بحث گروهی ، پرسش و پاسخ حل شود  90تمرین ص

بحث گروهی  داستان گویی ،   

 ، پرسش و پاسخ

تا  019بخوان و بیندیش ص   کتاب درسی ، 

001 

ه 015ج  07
 ام

سی
ه 

فت
و ارائه آن به  تحقیق در مورد زندگی بزرگمهر حکیم 

 کالس

کتاب درسی ، مداد ،  بحث گروهی 

 دفتر نگارش 

آشنایی و بکار بستن مناظره در  

 اشعار 

 016ج  07 001کارگاه درس پژوهی ص

سخنرانی ، بحث و گفتگو ،  در یک بند نوشته شود  91ضرب المثل ص 

 گروهی 

مداد ،  کتاب نگارش ،

 پاکن

اهمیت راستگویی ، آشنایی و بکار  

 بستن لطیفه های ادبی در نگارش 

و کارگاه ص  91نگارش ص 

91 

 017ج  07نگارش 

سخنرانی ، بحث و گفتگو ،  

 گروهی

کتاب نگارش ، مداد ، 

 پاکن

و استفادهآن  "تا "آشنایی با حرف 

 در متون 

و هنر و  94درک متن ص 

 95سرگرمی ص 

 018ج   07نگارش 

 019ج   07انشاء  ارائه تحقیق بزرگمهر در کالس  آشنایی با زندگانی بزرگمهر حکیم دفتر انشاء  

  041ج  07امالء   07درس  تمرین درست و روان نویسی دفتر امالء امالء سنتی 

ک
و ی

ی 
 س

ته
هف

 

 040ج  پایان  نیایش  شکرگزاری خداوند  کتاب درسی  سخنرانی ، بحث و گفتگو    از واژه نامه ها ، حروف آ تا  چ خوانده شود 

ارزشیابی برای رفع نواقص و یاد    برگه امتحانی  

 آوری

 041ج  8تا  0 ارزشیابی تکمیلی 

 041ج       

ارزشیابی برای رفع نواقص و یاد    برگه امتحانی  

 آوری

 044ج  07تا  9 ارزشیابی تکمیلی 

  045ج  07تا  0 امالء  نهایی زشیابی پایان سال ار برگ امتحانی    

ی و
 س

ته
هف

دو
 

 046ج   07تا  0 امتحان نهایی  ارزشیابی پایان سال  برگ امتحانی      

نگارش و   امتحان نهایی  ارزشیابی پایان سال  برگ امتحانی      

 07تا  0انشاء 

 047ج 

 048ج  07تا  0 خوانی نهایی روان ارزشیابی پایان سال  برگ امتحانی      

کتاب درسی خوانداری  سخنرانی ، بحث و گفتگو 

 و نگارش

 049ج  07تا  0  رفع نواقص
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