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 فعالیت درس  تاریخ   جلسه  هفته ماه

هر
م

 

 1  1 اول

در صورت داشتن معارفه و شروع تدریس نخستین درس کتاب: 

 قرائت و ترجمه متن وحل بخش درک مطلب

 شود(  )گاهی به دالیلی اولین جلسه مهرماه کالس برگزار نمی

 1  2 دوم
اموز و پاسخ به  قرائت بخش قواعد درس اول توسط دانش

 آموزان  های احتمالی دانش پرسش

 حل تمرینات درس اول و پرسش شفاهی  1  3 سوم 

 ادامه حل تمارینات درس اول و پرسش شفاهی  1  4 چهارم

 آبان

 1  5 اول
های پیشین که در  آزمون کتبی از محتوای درس اول و آموخته

 است.  بندی آمده بارم

 قرائت و ترجمه متن درس دوم و حل درک مطلب  2  6 دوم

 2  7 سوم
صدا همراه توضیح و  خوشآموزی  توسط دانش« إعلموا»قرائت 

 پرسش معلم 

 حل تمرینات درس دوم و پرسش شفاهی  2  8 چهارم

 آذر

 ادامه حل تمارینات درس دوم و پرسش شفاهی  2  9 اول

 2  11 دوم
های پیشین که در  آزمون کتبی از محتوای درس دوم و آموخته

 بندی آمده است.  بارم
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 2و  1  11 سوم

پیشین مانند محل اعرابی انواع کلمه های  تمرین بر آموخته

)اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مکان، اسم تفضیل، اسم مبالغه( 

 بندی رسمی  مخصوصاً انواع فعل مطابق با بارم

 2و  1  12 چهارم

های پیشین مانند محل اعرابی انواع کلمه  تمرین بر آموخته

مبالغه( )اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مکان، اسم تفضیل، اسم 

 بندی رسمی مخصوصاً انواع فعل مطابق با بارم

 دی

 برگزاری امتحانات نوبت اول امتحانات  13 اول

 برگزاری امتحانات نوبت اول امتحانات  14 دوم

 قرائت و ترجمه متن درس سوم و حل درک مطلب 3  15 سوم

 3  16 چهارم
توضیح و  صدا همراه آموزی خوش توسط دانش« إعلموا»قرائت 

 پرسش معلم

 

 

 بهمن

 حل تمرینات درس سوم و پرسش شفاهی 3  17 اول

 ادامه حل تمرینات درس سوم و پرسش شفاهی 3  18 دوم

   19 سوم
های پیشین که  آزمون کتبی از محتوای درس سوم و آموخته

 ده است. مبندی آ در بارم

 درک مطلبقرائت و ترجمه متن درس چهارم و حل    21 چهارم

 اسفند
 4  21 اول

صدا همراه توضیح و  آموزش خوش توسط دانش« إعلموا»قرائت 

 پرسش معلم 

 حل تمرینات درس چهارم و پرسش شفاهی 4  22 دوم
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 ادامه حل تمرینات درس سوم و پرسش شفاهی 4  23 سوم

 4  24 چهارم
های پشین که  آزمون کتبی از محتوای درس چهارم و آموخته

 بندی آمده است.  در بارم

  

 


