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 هفته ماه
شمارۀ 

 درس
 هدف/ اهداف کلی درس صفحه موضوع درس

 مهر

 آموزانهای دانشقولۀ نوشتن ، آشنایی با اهداف کلی کتاب و شناخت سطح تواناییایجاد انگیزه نسبت به م 01الی  01 آشنایی ، ارزشیابی تعیین سطح ستایش اول

 آشنایی با آغاز و پایان نوشته * آشنایی با طبقه بندی ذهن و نوشته و ساختمان نوشته 01الی  01 اول جلسه -نوشتن نقشه اول دوم

 ارائه شده در متن درس * تقویت توان نقد متن قشهنتولید متن، مبتنی بر  10الی  11 دوم جلسه -نوشتن نقشه اول سوم

 ها به متنآشنایی با یکی از موارد کاربرد نادرست از نشانۀ تنوین* تقویت توان دیداری و تبدیل دیده 12الی 11 سوم جلسه -نوشتن نقشه اول چهارم

 آبان

 نظم بخشیدن به ذهن قدرت طبقه بندی موضوعات و 11الی  12 اول جلسه -طبقه بندی موضوع دوم اول

 تولید متن، مبتنی بر مطالب ارائه شده در متن درس * تقویت توان نقد متن 10الی 11 دوم جلسه -طبقه بندی موضوع دوم دوم

  ر امروزیآشنایی با روش صحیح کاربرد صفت/قید پرسشی در جمله*تقویت توان تبدیل متون کهن به نث 12الی 11 سوم جلسه -طبقه بندی موضوع دوم سوم

 ها و کوچک کردن موضوعتقویت مهارت شناخت ریز موضوع 11الی12 اول جلسه -تر کردن موضوعکوچک سوم چهارم

 آذر

 ارائه شده در متن درس * تقویت توان نقد متن تولید متن، مبتنی بر مطالب  20الی21 دومجلسه-تر کردن موضوعکوچک سوم اول

 آشنایی با عدم مطابقت صفت و موصوف از نظر جنس در فارسی * تقویت توان بازآفرینی و گسترش متن 22الی21 سوم سهجل-تر کردن موضوعکوچک سوم دوم

 شناخت ساختار بند 21الی22 اول جلسه – بندهای بدنه چهارم سوم

 تقویت توان نقد متن تولید متن، مبتنی بر مطالب ارائه شده در متن درس * 21الی20 دوم جلسه – بندهای بدنه چهارم چهارم

 دی

 ها هتقویت توان دیداری و تبدیل دید برای کلمات فارسی *« یت»آشنایی با عدم استفاده از مصدرساز عربی 25الی21 سوم  جلسه – بندهای بدنه چهارم اول

 آمادگی برای امتحانات نوبت اول ....... 4تا1رفع اشکال و مرور مطالب دروس .......... دوم

 سوم
 امتحانات نوبت اول

 چهارم

 بهمن

 موضوع و ساختار بند جملهآشنایی بیشتر نسبت به  51الی25 اول جلسه -موضوع جمله پنجم اول

 تولید متن، مبتنی بر مطالب ارائه شده در متن درس * تقویت توان نقد متن 52الی51 دوم جلسه -موضوع جمله پنجم دوم

 آشنایی با ساختارجمالتی که قید تأکید دارند*تقویت توان تبدیل متون کهن به نثرامروزی)بازگردانی( 55الی52 سوم جلسه -موضوع جمله پنجم سوم

 های بندهای مقدمه و نتیجهآشنایی با ویژگی 51الی55 اول جلسه -بند مقدمه و بند نتیجه ششم چهارم

 ن، مبتنی بر مطالب ارائه شده در متن درس * تقویت توان نقد متنتولید مت 55الی52 دوم جلسه -بند مقدمه و بند نتیجه ششم اول اسفند
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 های فارسی سره*تقویت توان گسترش متنهای جمع عربی برای واژهآشنایی با عدم استفاده از نشانه 57الی55 سوم جلسه -بند مقدمه و بند نتیجه ششم دوم

 یت مهارت طرح سؤال برای موضوعات عینی به منظور تولید متنتقو 72الی51 اول جلسه-راهی برای نظم دادن به ذهن هفتم سوم

 تولید متن، مبتنی بر مطالب ارائه شده در متن درس * تقویت توان نقد متن 75الی72 دوم جلسه-راهی برای نظم دادن به ذهن هفتم چهارم

 فروردین
 رست حذف فعل با قرینۀ لفظی * تصویر نویسی با هدف تقویت قوۀ تخیلآشنایی با شیوۀ د 77الی75 سوم جلسه-راهی برای نظم دادن به ذهن هفتم اول

 تقویت مهارت طرح سؤال برای مضامین ذهنی به منظور تولید متن 11الی71 اول جلسه -های ذهنیموضوع درباره روشی برای نوشتن  هشتم دوم

 اردیبهشت

 تولید متن، مبتنی بر مطالب ارائه شده در متن درس * تقویت توان نقد متن 12الی12 دوم  جلسه -های ذهنیموضوع درباره روشی برای نوشتن  هشتم اول

 17الی15 سوم جلسه -های ذهنیموضوعدرباره روشی برای نوشتن  هشتم دوم
*تقویت توان تبدیل متون کهن به نثر « معروفقولبه»آشنایی با استفادۀ درست از عبارت

 امروزی)بازگردانی(

 دوم  نوبتامتحانات  سوم
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