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صفحاتدرسهفتهماه

مهر

 00تا  01 درس اول: نیکی  اول

 01تا  01 درس اول: کارگاه درس پژوهی / گنج حکمت / شعرخوانی دوم

 01تا  01 درس دوم: اجزای نوشته / ساختار و محتوا  سوم

 01تا  01 درس سوم: ذوق لطیف چهارم

آبان

 01تا  01 درس سوم: ذوق لطیف اول

 00تا  00 درس سوم: کارگاه درس پژوهی / گنج حکمت دوم

 11تا  00 (: زمان و مکان0درس چهارم: گسترش محتوا ) سوم

 15تا  11 درس چهارم: پ کارگاه نوشتن / شعر گردانی چهارم

آذر

 11تا  11 پنجم: پروردۀ عشق / بخشی از کارگاه درس پژوهی درس اول

 11تا  11 پژوهی / گنج حکمت / شعرخوانی درس پنجم: ادامۀ کارگاه درس دوم

 51تا  11 ( شخصیت 1درس ششم: گسترش محتوا ) سوم

 10تا  51 نگاری  درس ششم: کارگاه نوشتن / حکایت چهارم

دی

 15تا  11 درس هفتم: آغازگری تنها اول

 51تا  11 پژوهی / گنج حکمت درس هفتم: کارگاه درس دوم

 سوم
 برگزاری امتحانات نوبت اول

 چهارم

 55تا  50 (:  گفتگو0درس هشتم: گسترش محتوا ) اولبهمن
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 011تا  011 نویسی درس هشتم: کارگاه نوشتن / مَثَل دوم

 010تا  010 های امروز / بخشی از کارگاه درس پژوهی درس نهم: رباعی  سوم

 015تا  011 درس نهم: ادامه کارگاه درس پژوهی / گنج حکمت / شعر خوانی چهارم

اسفند

 010تا  011 درس دهم: سفرنامه  اول

 011تا  011 درس دهم: کارگاه نوشتن / شعرگردانی دوم

 000تا  000 درس پژوهی / گنج حکمت / شعرخوانیدرس یازدهم: کارگاه  سوم

فروردین

 اول
 تعطیالت نوروز

 دوم

 005تا  001 درس دوازدهم: کاهش محتوا: خالصه نویسی سوم

 010تا  001 درس دوازدهم: کارگاه نوشتن / حکایت نگاری چهارم

اردیبهشت

 010تا  011 دار درس سیزدهم: کبوتر طوق اول

 015تا  011 سیزدهم: کارگاه درس پژوهی / گنج حکمتدرس  دوم

 015تا  011 درس چهاردهم: خوان عدل  سوم

 010تا  011 درس چهاردهم: کارگاه درس پژوهی / گنج حکمت / نیایش چهارم

  


