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                 ادبیاتطرح درس آنالین درس  

 

 تابستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@arefonline       :09039465037    09030147501  شماره تماس پشتیبانی کالس های آنالین عارف   

 ریز مبحث  مبحث کلی  روز  تاریخ کالس  شماره جلسه 

 ادبیات شناسی  پنجشنبه مرداد  2 1جلسه 

  معرفی   ،  ادبیات   مطالعه  روش

  يادگیري   شیوه   و  درس  طرح

 ادبیات 

 پنجشنبه مرداد  9 2جلسه 

 قلمرو ادبی و فکري 

 1تشبیه و مفهوم شناسی  

 2تشبیه و مفهوم شناسی   پنجشنبه مرداد  16 3جلسه 

 1استعاره و مفهوم شناسی  پنجشنبه مرداد  23 4جلسه 

 2استعاره و مفهوم شناسی  پنجشنبه مرداد  30 5جلسه 

 پنجشنبه شهريور 6 6جلسه
کنايه و مجاز و مفهوم  

 1شناسی 

 پنجشنبه شهريور 13 7جلسه 
کنايه و مجاز و مفهوم  

 2شناسی 



 کالس های آنالین عارف

                   ادبیاتطرح درس آنالین درس  

 

 پاییز 

 

 

@arefonline       :09039465037    09030147501  شماره تماس پشتیبانی کالس های آنالین عارف   

  

 ریز مبحث  مبحث کلی  روز  تاریخ کالس  شماره جلسه 

 پنجشنبه مهر  3 8جلسه 

 قلمرو ادبی و فکري 

 مفهوم شناسی 

 پنجشنبه مهر  10 9جلسه

مفهوم شناسی و  

آرايه هاي لفظی و  

 1معنوي 

 تعطیل -  رحلت پیامبر اکرم مهر  17

 پنجشنبه آبان 1 10جلسه

 قلمرو ادبی و فکري 

مفهوم شناسی و  

آرايه هاي لفظی و  

 2معنوي 

 پنجشنبه آبان 8 11جلسه 

مفهوم شناسی و  

آرايه هاي لفظی و  

 3معنوي 

 پنجشنبه آبان 15 12جلسه 

مفهوم شناسی و  

آرايه هاي لفظی و  

 4معنوي 

 پنجشنبه آبان 22 13جلسه 

 قلمرو زبانی

 دستور ساختمان واژه 

 ساهتمان فعل  پنجشنبه آبان 29 14جلسه 

 پنجشنبه آذر 6 15جلسه 

گروه و گروه 

اسمی)وابسته هاي  

 1پیشین و پسین(

 پنجشنبه آذر 13 16جلسه 

گروه اسمی)وابسته  

هاي پیشین و 

 2پسین( 

 پنجشنبه آذر 20 17جلسه 
گروه اسمی  

 3)مشتقات(

 1اجزاي جمله   پنجشنبه آذر 27 18جلسه 



 کالس های آنالین عارف

                   ادبیاتطرح درس آنالین درس  

 

 زمستان 

 

 

 

 

 

 

 

 

@arefonline       :09039465037    09030147501  شماره تماس پشتیبانی کالس های آنالین عارف   

 ریز مبحث  مبحث کلی  روز و ساعت  تاریخ کالس  شماره جلسه 

 پنجشنبه بهمن  2 19جلسه 

 قلمرو زبانی

 2اجزاي جمله  

 پنجشنبه بهمن  9 20جلسه 
حذف هاف ضماير و  

 نقش هاي تبعی 

 پنجشنبه بهمن  16 21جلسه 

 جمع بندي  

 ترکیبی و جمع بندي 

 ترکیبی و جمع بندي  پنجشنبه بهمن  23 22جلسه 

 ترکیبی و جمع بندي  پنجشنبه بهمن  30 23جلسه 

 تعطیل  -والدت امام علی )ع(  اسفند  7

 ترکیبی و جمع بندي  جمع بندي   پنجشنبه اسفند  10 24جلسه 


