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 کالس : ..............................                                                 1طرح درس ساالنه درس : فارسی 

 69-69نام دبیر :                                                                               سال تحصیلی : 

روز و تاریخ  هفته ماه

 برنامه

شماره درس و موضوعات 

 عنوان های درس

شروع و 

 پایان صفحه

 اهداف کلی

 سه شنبه هفته اول مهر

9/7/69 

 –آشنایی با دانش آموزان 

ارزشیابی از آموخته های 

روخوانی و بیان  –ایشان 

 نکاتی از درس ستایش

 آمادگی آغازین 11-1

 سه شنبه هفته دوم

11/7/69 

چشمه و سنگ ،  –درس اول 

روخوانی، بررسی واژه ها و 

بررسی از نظر قلمرو زبانی ، 

 فکری و ادبی 

بررسی سه هدف و  19-11

قلمرویی که مورد 

 نظر کتاب است 

 سه شنبه هفته سوم

11/7/69 

تعطیل رسمی )تاسوعای 

 حسینی (

  

هفته 

 چهارم

 سه شنبه

17/7/69 

از آموختن ننگ  –درس دوم 

 مدار 

تاکید بر پیام  16-19

درس و بررسی 

قلمرو های زبانی 

 فکری و ادبی –

 سه شنبه هفته اول آبان

4/8/69 

آموزش روان  11-19 روان خوانی خسرو

 خوانی

 سه شنبه  هفته دوم

11/8/69 

آشنایی با سفرنامه  11-14 درس سوم سفر به بصره

 نویسی

 سه شنبه هفته سوم

18/8/69 

تقویت قدرت  19-18 آزاد –درس چهارم 

تخیل و تفکر 

 دانش آموزان

آموزش روان  16-41 –کالس نقاشی  –درس پنجم سه شنبه هفته 
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پیرمرد چشم ما  –روان خوانی  19/8/69 چهارم

 بود

 خوانی 49-41

 سه شنبه هفته اول آذر

1/6/69 

  91-91 مهر و وفا –درس ششم 

 سه شنبه هفته دوم

6/6/69 

 –درس هفتم  –گنج حکمت 

 جمال و کمال

بررسی قلمرو های  97-94

 کتاب

 سه شنبه هفته سوم

19/6/69 

بوی گل و  –شعر خوانی 

 ریحان ها

درست خواندن  98

شعر و تقویت 

 نیروی حافظه

هفته 

 چهارم

 سه شنبه

11/6/69 

در سایه سار  –درس هشتم 

 نخل والیت

 

آشنایی با شعر  97-91

 نوی والیی

 سه شنبه اولهفته  دی

11/6/69 

  96-71 غرش شیران –درس نهم 

امتحانات  هفته دوم

 ترم اول

 

 هفته سوم

هفته 

 چهارم

 سه شنبه هفته اول بهمن

9/11/69 

باز این چه  –شعر خوانی 

 شورش است 

درست خواندن و  71

درک معنا و 

 مفهوم شعر

 سه شنبه هفته دوم

11/11/69 

دریا دالن صف  –درس دهم 

 شکن

81-79  

 سه شنبه هفته سوم

16/11/69 

  81-89 خاک آزادگان –درس یازدهم 

هفته 

 چهارم

روان و دقیق  89-61 شیرزنان ایران –روان خوانی  19/11/69

 خوانی
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 سه شنبه هفته اول اسفند

1/11/69 

رستم و  –درس دوازدهم 

 اشکبوس

آشنایی با رزم نامه  111-69

 شاهنامه

 سه شنبه هفته دوم

11/11/69 

آشنایی با رزم نامه  111-119 گردآفرید  –درس سیزدهم 

 شاهنامه

 سه شنبه هفته سوم

17/11/69 

دلیران و مردان  –شعر خوانی 

 ایران زمین 

درست خواندن  111-116

شعر و تقویت 

 نیروی حافظه

هفته 

 چهارم

 سه شنبه

14/11/69 

طوطی و  –درس چهاردهم 

 بقال

117-114  

 شنبهسه  اولهفته  فروردین

19/1/69 

درس پانزدهم  –گنج حکمت 

 درس آزاد  –

تقویت قدرت تفکر  111-116

و تخیل دانش 

 آموزان

 سه شنبه هفته دوم

11/1/69 

  111-119 خیر و شر  –درس شانزدهم 

 سه شنبه هفته سوم

16/1/69 

  114-117 سپیده دم –درس هفدهم 

هفته  

 چهارم

 سه شنبه

9/1/69 

  141-144 عظمت نگاه –درس هجدهم 

 سه شنبه هفته اول اردیبهشت

11/1/69 

 تقویت روان خوانی 149-191 بینوایان  –روان خوانی 

 سه شنبه هفته دوم

16/1/69 

آمادگی جهت   امتحان از بخش اول کتاب

 امتحان پایانی

 سه شنبه هفته سوم

19/1/69 

آمادگی جهت   امتحان از بخش دوم کتاب

 امتحان پایانی

 

 


