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دادن اطالعات درباره کتاب فارسی ششم91/07/01شنبه

تدریس ستایش ص 91/07/02١٠يکشنبه

تدریس درس اول : معرفت آفریدگار ص ١١ و انجام خود ارزیابی ص 91/07/03١٢دوشنبه

نکات دستوری ص ١٢ و انجام فعالیت کتاب نوشتاری ص ١٣ و 91/07/04١۶سه شنبه

انجام کارگاه درس پژوھی فارسی و کارگاه نویسندگی نوشتاری91/07/05چھار شنبه

امالء از درس اول و امالء نوشتاری ص 91/07/08١۴شنبه

-91/07/09يکشنبه

انشاء ص ١۵ نوشتاری91/07/10دوشنبه

تدریس درس دوم : پنجره ھای شناخت و انجام  ص 91/07/11١۶سه شنبه

انجام فعالیت ھای کتاب نوشتاری ص 91/07/12٢١چھار شنبه

امالء از درس دوم و امالء نوشتاری ص 91/07/15١٩شنبه

-91/07/16يکشنبه

انشاء ص ٢٠ نوشتاری91/07/17دوشنبه

تدریس درس سوم : داستان من و شما و خودارزیابی و یادآوری91/07/18سه شنبه

انجام فعالیت ھای کتاب نوشتاری ص ٢٣ الی ٢٧ و بخوان و حفظ کن91/07/19چھار شنبه

تدریس درس چھارم : ھفت خوان رستم خودارزیابی وانجام ص 91/07/22٢٨شنبه

-91/07/23يکشنبه

-91/07/24دوشنبه

امالء و امالء کتاب نوشتاری درس چھارم91/07/25سه شنبه

نگارش و کارگاه نویسندگی درس ۴ ک نوشتاری و تدریس ص ٣٣ الی 91/07/26٣٨چھار شنبه

ادامه تدریس بخوان و بیندیش درس 91/07/29۴شنبه

-91/07/30يکشنبه
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-91/08/01دوشنبه

باز تمرین و تکمیل فعالیتھا91/08/02سه شنبه

حل تمرینھای تکمیلی و مرور چھار درس اول91/08/03چھار شنبه

تدریس حکایت درس ۵ ص۴٢ و تدریس درس ۵ : زنگ انشاء و خودارزیابی91/08/06شنبه

-91/08/07يکشنبه

-91/08/08دوشنبه

امالء و امالء نوشتاری91/08/09سه شنبه

انشاء و نگارش ک نوشتاری درس 91/08/10۵چھار شنبه

عید سعید غدیر خم91/08/13شنبه

-91/08/14يکشنبه

-91/08/15دوشنبه

تدریس درس ۶ :اخالق پسندیده و شعر ص91/08/16۴۶سه شنبه

انشاء و نگارش ک نوشتاری - امالء و امالء نوشتاری91/08/17چھار شنبه

بخوان و بیندیش درس ۶ و تمرین ھای تکمیلی91/08/20شنبه

-91/08/21يکشنبه

-91/08/22دوشنبه

امتحان شفاھی و کتبی فارسی از اول تا پایان درس ششم91/08/23سه شنبه

امتحان انشاء . نوشتاری از اول تا پایان درس ششم91/08/24چھار شنبه

امتحان امالء از اول تا پایان درس ششم91/07/27شنبه

-91/07/28يکشنبه

-91/07/29دوشنبه

تدریس درس ٧ : دوستی و مشاورت  و خود ارزیابی ص 91/07/30۵٣سه شنبه
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تدریس بخوان و حفظ کن ص ۵۴ و انجام فعالیت ھای نوشتاری91/09/01چھار شنبهآذر

تاسوعای حسینی91/09/04شنبه

عاشورای حسینی91/09/05يکشنبه

-91/09/06دوشنبه

امالء و امالء نوشتاری درس 91/09/07٧سه شنبه

انشاء و باز تمرین و تکمیل فعالیت ھا و پیش تدریس درس 91/09/08٨چھار شنبه

تدریس درس ٨ : درس آزاد91/09/11شنبه

-91/09/12يکشنبه

-91/09/13دوشنبه

انجام فعالیت ھای درس آزاد91/09/14سه شنبه

انجام فعالیت ھای درس آزاد91/09/15چھار شنبه

تدریس درس ٩ : راز زندگی و حکایت ص ۵٩ و خود ارزیابی91/09/18شنبه

-91/09/19يکشنبه

-91/09/20دوشنبه

امالء مفھومی درس 91/09/21٩سه شنبه

انشاء و نگارش و انجام فعالیت ھای نوشتاری و بخوان و بیندیش91/09/22چھار شنبه

مرور بردروس و ارزیابی91/09/25شنبه

-91/09/26يکشنبه

-91/09/27دوشنبه

باز تمرین و تکمیل فعالیت ھا91/09/28سه شنبه

تدریس درس ١٠ : رنج ھا و خود ارزیابی91/09/29چھار شنبه
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امالء و امالء نوشتاری و بخوان و حفظ کن91/10/02شنبه

-91/10/03يکشنبه

-91/10/04دوشنبه

انشاء  و نگارش91/10/05سه شنبه

انجام فعالیت ھای کتاب نوشتاری91/10/06چھار شنبه

تدریس درس ١١ : عطار و خود ارزیابی91/10/09شنبه

-91/10/10يکشنبه

-91/10/11دوشنبه

امالء و امالء نوشتاری91/10/12سه شنبه

حکایت و بخوان و بیندیش و انجام فعالیت ھای نوشتاری91/10/13چھار شنبه

مرور و دوره و تثبیت و تعمیق مطالب درسی91/10/16شنبه

-91/10/17يکشنبه

-91/10/18دوشنبه

مرور و دوره و تثبیت و تعمیق مطالب درسی91/10/19سه شنبه

مرور و دوره و تثبیت و تعمیق مطالب درسی91/10/20چھار شنبه

آزمون ھای نوبت اول از درس اول تا درس ١١ فارسی91/10/23شنبه

-91/10/24يکشنبه

-91/10/25دوشنبه

آزمون ھای نوبت اول از درس اول تا درس ١١ امالء91/10/26سه شنبه

آزمون ھای نوبت اول از درس اول تا درس ١١ انشاء91/10/27چھار شنبه

تدریس درس ١٢ : ای وطن و خود ارزیابی91/10/30شنبهدی
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-91/11/01يکشنبه

-91/11/02دوشنبه

روان خوانی درس 91/11/03١٢سه شنبه

انشاء و انجام فعالیت ھای نوشتاری91/11/04چھار شنبه

تدریس درس ١٣ : درس آزاد91/11/07شنبه

-91/11/08يکشنبه

-91/11/09دوشنبه

والدت حضرت رسول اکرم (ص)91/11/10سه شنبه

حکایت و فعالیتھای درس آزاد91/11/11چھار شنبه

تدریس درس ١۴ : دریا قلی و خود ارزیابی91/11/14شنبه

-91/11/15يکشنبه

-91/11/16دوشنبه

امالء و امالی نوشتاری91/11/17سه شنبه

انشاء و انجام فعالیت ھای نوشتاری و بخوان و حفظ کن91/11/18چھار شنبه

بخوان و بیندیش درس 91/11/21١۴شنبه

بهمن 91/11/2222يکشنبه

-91/11/23دوشنبه

تدریس درس ١۵ : میوه ی ھنر و خود ارزیابی91/11/24سه شنبه

حکایت و فعالیتھای نوشتاری و انشاء91/11/25چھار شنبه

تکمیل تمرینھای درس 91/11/28١۵شنبه

-91/11/29يکشنبه

-91/11/30دوشنبه
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باز تمرین و تکمیل فعالیتھا91/12/01سه شنبه

باز تمرین و تکمیل فعالیتھا91/12/02چھار شنبه

تدریس درس ١۶ : کتاب خوانی و خودارزیابی91/12/05شنبه

-91/12/06يکشنبه

-91/12/07دوشنبه

امالء و امالء نوشتاری91/12/08سه شنبه

انشاء و انجام فعالیت ھای نوشتاری91/12/09چھار شنبه

دروه و تثبیت و تعمیق مطالب درسی91/12/12شنبه

-91/12/13يکشنبه

-91/12/14دوشنبه

مرور آموختنی ھا و جمع بندی91/12/15سه شنبه

امتحان شفاھی و کتبی فارسی از درس ١٢ الی ١۶ انشاء91/12/16چھار شنبه

امتحان شفاھی و کتبی فارسی از درس ١٢ الی ١۶ فارسی91/12/19شنبه

-91/12/20يکشنبه

-91/12/21دوشنبه

امتحان شفاھی و کتبی فارسی از درس ١٢ الی ١۶ امالء91/12/22سه شنبه

مرور آموختنی ھا و جمع بندی91/12/23چھار شنبه

مرور آموختنی ھا و جمع بندی91/12/26شنبه

-91/12/27يکشنبه

-91/12/28دوشنبه

روز ملی شدن نفت91/12/29سه شنبه
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92/01/03شنبه

92/01/04يکشنبه

92/01/05دوشنبه

92/01/06سه شنبه

92/01/07چھار شنبه

92/01/10شنبه

92/01/11يکشنبه

92/01/12دوشنبه

92/01/13سه شنبه

92/01/14چھار شنبه

تدرس درس ١٧ : ستاره ی روشن و خود ارزیابی92/01/17شنبه

-92/01/18يکشنبه

-92/01/19دوشنبه

امالء و امالء نوشتاری و بخوان و حفظ کن92/01/20سه شنبه

انشاء انجام فعالیت ھای نوشتاری92/01/21چھار شنبه

بخوان و بیندیش و تکمیل درس92/01/24شنبه

شھادت مظلومانه حضرت زھرا(س)92/01/25يکشنبه

-92/01/26دوشنبه

باز تمرین فعالیتھا92/01/27سه شنبه

مروری بر دروس گذشته و تثبیت عمقی دروس92/01/28چھار شنبه

تدریس درس نیایش92/01/31شنبهفروردین
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-92/02/01يکشنبه

-92/02/02دوشنبه

ادامه تدریس نیایش92/02/03سه شنبه

دوره و تثبیت و تعمیق مطالب درسی92/02/04چھار شنبه

مرور آموختنی ھا و جمع بندی مطالب درسی92/02/07شنبه

-92/02/08يکشنبه

-92/02/09دوشنبه

والدت حضرت رسول اکرم (ص)92/02/10سه شنبه

دروره درس ١ و ٢ و 92/02/11٣چھار شنبه

دوره درس ۴ و 92/02/14۵شنبه

-92/02/15يکشنبه

-92/02/16دوشنبه

دوره درس 92/02/17۶سه شنبه

دوره درس ٧ و 92/02/18٩چھار شنبه

دوره درس  ١٠ و 92/02/21١١شنبه

-92/02/22يکشنبه

-92/02/23دوشنبه

دوره درس 92/02/24١٢سه شنبه

دوره درس ١۴ و 92/02/25١۵چھار شنبه

دوره درس ١۶ و 92/02/28١٧شنبه

-92/02/29يکشنبه

-92/02/30دوشنبه

رفع اشکال و امادگی امتحانات92/02/31سه شنبه

اردیبھشت
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