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 باسمه تعالی

 /   / رشته انسانی / پایه دوازدهم / 3طرح درس ساالنه/ درس علوم و فنون 

 عناوین و موضوع درس ها در جلسات صفحه هفته ماه

 73و  71های تدریس درس اول از ابتدا تا ابتدای نثر فارسی در قرن  71-71 اول مهر

 دوری بیداری

پرسش از درس قبل و تدریس درس اول تا پایان و پاسخ دادن به  71-12 دوم

 خودارزیابی 

 آزمون کالسی درس اول و تدریس پایه های آوایی ناهمسان درس دوم 12-12 سوم

 مرور کامل مطالب و حل تمرینات مربوطه 12-11 چهارم

کامل خودآزمایی و نمونه های مشابه و آزمون  مرور مطالب ، حل 12-11 اول آبان

 کالسی از پایه های ناهمسان

تدریس درس سوم مراعات النظیر ، تلمیح و تضمین با پاسخ به  12-33 دوم

 خودآزمایی آن

 آزمون کالسی مبحث پیشین و پاسخ به تمرین های کارگاه تحلیل فصل 31-33 سوم

 شناسی قرن های دوازدهم و سیزدهمآغاز درس چهارم سبک  62-63 چهارم

دآزمایی ، پرسش کالسی از درس چهارم و تدریس درس وپاسخ به خ 63-62 اول آذر

 پنجم تا ابتدای اختیارات زبانی

 ادامه مبحث اختیارات با حل نمونه و شرح اختیارات زبانی 62-26 دوم
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 تکمیل درس پاسخ به خودآزمایی و تمرین و پرسش 22-23 سوم

تدریس درس ششم آرایه های لف و نشر ، تضاد ، متناقض نما و پاسخ  21-33 چهارم

 به خودآزمایی 

آزمون کالسی از فصل گذشته و پاسخ به پرسش های کارگاه تحلیل  36-32 اول دی ماه

 فصل

 آزمون های نیمسال اول تا پایان دی ماه 

 چهاردهم تا ابتدای نثر این دورهتدریس درس هفتم تاریخ ادبیات قرن  32-11 اول بهمن

 پرسش و ادامه درس تا پایان مبحث 11-22 دوم

 پاسخ به خود ارزیابی و آزمون کالسی درس هفتم  22-21 سوم

 اختیارات وزنی 1آغاز درس هشتم اختیارات شاعری  23-23 چهارم

 شدهخودآزمایی اختیارات همراه با پرسش از مطالب آموخته  23-21 اول اسفند

 تدریس درس نهم اغراق ایهام و ایهام تناسب 22-32 دوم

 پاسخ به خودآزمایی و کارگاه تحلیل فصل 32-36 سوم

 آزمون کالسی فصل و مطالب آموخته شده 32-36 چهارم 

 تدریس درس دهم سبک شناسی معاصر و انقالب اسالمی تا آخر  33-721 سوم فروردین

 خودآزمایی و آزمون درس دهمپاسخ به  723 چهارم

 درس یازدهم وزن شعر نیمایی 726-777 اول اردیبهشت

 ب معادله ودرس دوازدهم حسن تعلیل ، حس آمیزی و اسل 771-773 دوم



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این 

مراجعه  آسمانهزار تومان به سایت علمی و پژوهشی دو طرح درس با قیمت فقط 

 www.asemankafinet.irکنید .

 

3 

 

 پاسخ به کارگاه تحلیل فصل 771-717 سوم

 مرور مطالب ، رفع اشکال و نمونه سوال  .................. چهارم

 

 خرداد ماهآزمون های 

 7331-32سال تحصیلی 

  


