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 طرح درس ساالنه درس آموزش مهارت های نگارش پایه هشتم

شمارۀ  هفته ماه

 درس

 هدف/اهداف کلی درس صفحه موضوع درس

مقدمه و  اول مهر

 ستایش

الی  01 آشنایی، ارزشیابی تعیین سطح

01 

ایجاد انگیزه نسبت به مقولۀ نوشتن ، آشنایی با اهداف کلی کتاب و شناخت 

 زانآموهای دانشسطح توانایی

الی  01 جلسۀ اول -مهندسی نوشتن اول دوم

01 

آشنایی با آغاز و پایان نوشته * آشنایی با طبقه بندی ذهن و نوشته و 

 ساختمان نوشته

الی  11 جلسۀ دوم -مهندسی نوشتن  اول سوم

10 

 تولید متن مبتنی با نقشۀ ارائه شده در متن درس * تقویت توان نقد متن

-تقویت توان دیداری و تبدیل دیده« * علیه»آشنایی با کاربرد درست اصطالح 12الی 11 جلسۀ سوم -وشتن مهندسی ن اول چهارم

 ها به متن

 آشنایی با ارزش مطالعه و تأثیر آن در بهتر نوشتن 12الی 12 جلسۀ اول -بیشتر بخوانیم، بهتر بنویسیم دوم اول آبان

 تولید متن، مبتنی بر مطالب ارائه شده در متن درس * تقویت توان نقد متن 11الی 12 دومجلسۀ  -بیشتر بخوانیم، بهتر بنویسیم  دوم دوم

ایجاد انگیزه نسبت به ساده و موجز نویسی*تقویت توان تبدیل متون کهن به  11الی 11 جلسۀ سوم -بیشتر بخوانیم، بهتر بنویسیم  دوم سوم

 نثر امروزی)بازگردانی(

  کردنهای مربوط به خوب نگاهتقویت مهارت  12الی11 جلسۀ اول-ویسیم نگاه کنیم و بن  سوم چهارم

 ارائه شده در متن درس * تقویت توان نقد متن تولید متن، مبتنی بر مطالب الی  11 جلسۀدوم-نگاه کنیم و بنویسیم     سوم اول آذر

https://adabiyatesaravan.blogsky.com/1393/10/11/post-5/%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%da%af%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%d9%87%d8%b4%d8%aa%d9%85
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 نشانۀ مفعولی * تقویت توان بازآفرینی موضوع« را»درست آشنایی کاربرد    22الی 21 جلسۀ سوم-نگاه کنیم و بنویسیم    سوم دوم

 دادنگوش  های مربوط به خوبتقویت مهارت  21الی22 جلسۀ اول – گوش بدهیم و بنویسیم چهارم سوم

 نقد متنتولید متن، مبتنی بر مطالب ارائه شده در متن درس * تقویت توان  21الی20 جلسۀ دوم – گوش بدهیم و بنویسیم چهارم چهارم

آغاز می شود * تصویر « آ» آشنایی حذف مد در کلمات مرکبی که جزء دوم با 22الی 21 سوم  جلسۀ – گوش بدهیم و بنویسیم چهارم اول دی

 نویسی با هدف تقویت قوۀ تخیل

 آمادگی برای امتحانات نوبت اول  ....... 2تا0رفع اشکال و مرور مطالب دروس  .......... دوم

 امتحانات نوبت اول سوم

 چهارم

جلسۀ  -تر بنویسیمبا سنجش و مقایسه،آسان پنجم اول بهمن

 اول

الی  22

22 

 هاآشنایی با شیوۀ سنجیدن و مقایسه برای شناخت بهتر پدیده

جلسۀ  -تر بنویسیم با سنجش و مقایسه،آسان پنجم دوم

 دوم

الی  21

01 

 تن درس * تقویت توان نقد متنتولید متن، مبتنی بر مطالب ارائه شده در م

جلسۀ  -تر بنویسیم با سنجش و مقایسه،آسان پنجم سوم

 سوم

الی  00

01 

نثر  *تقویت توان تبدیل متون کهن به« گ»آشنایی با صامت میانجی

 امروزی)بازگردانی(

الی  01 جلسۀ اول -تر بنویسیمسازی راحتبا جانشین ششم چهارم

00 

 ازیسآشنایی با شیوۀ جانشین

 تولید متن، مبتنی بر مطالب ارائه شده در متن درس * تقویت توان نقد متنالی  02جلسۀ  -تر بنویسیم سازی راحتبا جانشین ششم اول اسفند
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 02 دوم

جلسۀ  -تر بنویسیم سازی راحتبا جانشین ششم دوم

 سوم

الی  01

21 

* تقویت  «های مکسرجمع بستن مجدد برخی جمع» آشنایی با اشتباه رایج

 توان گسترش متن

جلسۀ  -گون بنویسیم دگرگونه ببینیم و گونه هفتم سوم

 اول

الی  20

22 

 تقویت سازماندهی ذهن برای بهتر نوشتن

جلسۀ -گون بنویسیم دگرگونه ببینیم و گونه هفتم چهارم

 دوم

الی  22

20 

 متن تولید متن، مبتنی بر مطالب ارائه شده در متن درس * تقویت توان نقد

جلسۀ -گون بنویسیم دگرگونه ببینیم و گونه هفتم اول فروردین

 سوم

الی  22

21 

کنند* آشنایی بابرخی اجزای پیشین فعل و تغییراتی که در فعل ایجاد می

 تصویر نویسی با هدف تقویت توان تمایز و دقت در جزئیات

الی  20 جلسۀ اول -افکار و گفتارمان را بنویسیم هشتم دوم

22 

 به متن  ویت توان تبدیل افکار و گفتارتق

الی  20 دوم  جلسۀ -افکار و گفتارمان را بنویسیم  هشتم اول اردیبهشت

22 

 تولید متن، مبتنی بر مطالب ارائه شده در متن درس * تقویت توان نقد متن

الی  22 جلسۀ سوم -افکار و گفتارمان را بنویسیم  هشتم دوم

11 

و فعل جمله با هم *تقویت توان تبدیل متون کهن آشنایی با مطابقت نهاد 

 نثر امروزی)بازگردانی( به

 دوم  امتحانات نوبت سوم

 


