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 ادبی متون و علوم ساالنه درس طرح

 89-89 تحصیلی سال
 عناوین و رئوس مطالب جلسه هفته ماه

 

دف های رفتاری و ه

 آموزشی

ارزشیابی از  –آشنایی با دانش آموزان  1 اول مهر

توضیح مختصر  –آموخته های ایشان 

 3در مورد کتاب علوم و فنون 

 آمادگی آغازین

 تدریس ستایش و تدریس مشارکتی 2 دوم

 درس اول

 (12-13ادبیات فارسی در قرن  )تاریخ

 )دوره بازگشت و بیداری (

آشنایی فراگیران با ویژگی 

( و 12-13های قرن )

شاعران و نویسندگان مطرح 

 این قرون

 شاعران : ادیب الممالک ...

 فرهانی ، ایرج میرزا

نویسندگان : قائم مقام 

 فرهانی ، علی اکبر دهخدا

درس پرسش از درس پیشین و تدریس  3 سوم

2 

 )پایه های آوایی ناهمسان (

آشنایی فراگیران با اوزان 

ناهمسان و آموزش سماعی 

 اوزان

تکرار و تمرین شنیداری پایه های  4 چهارم

آوایی ناهمسان و کاربرد عینی آن در 

 اشعار شاعران مختلف

آشنایی فراگیران با نمونه 

 های عینی پایه های آوایی

ارزیابی دانش فراگرفته در  1-2مفاهیم درس آزمون دانش محور  5 اول آبان

 دروس پیشین

تدریس درس سوم )مراعات نظیر ،  6 دوم

 تلمیح ، تضمین ، . . . .

آشنایی فراگیران با نمونه 

های عینی آرایه های 

مراعات النظیر ، تلمیح ، 
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تضمین ، ...... در اشعار و 

 متون شاعران و نویسندگان

کارگاه تحلیل فصل تدریس مشارکتی  7 سوم

1 

ارزیابی دانش فرا گرفته در 

 دروس پیشین

گروهی ( درس  –تدریس ) مشارکتی  8 چهارم

چهارم سبک شناسی قرن های 

دوازدهم و سیزدهم ) دوره بازگشت 

 ادبی (

 

آشنایی فراگیران با ویژگی 

 –ادبی  –های ) زبانی 

فکری ( دوره بازگشت و 

 بیداری

پنجم )اختیارات شاعری تدریس درس  9 اول آذر

 زبانی ( 1

آشنایی فراگیران با 

 ( زبانی1اختیارات شاعری )

بیداری (  –تکرار و تمرین )شنیداری  11 دوم

 اختیارات شاعری در اشعار گوناگون

آشنایی فراگیران با نمونه 

های عینی اختیارات 

 ( زبانی1شاعری )

مهارتی ( از یادگیری  –آزمون ) دانش  11 سوم 

 های پیشین

مهارتی  –ارزیابی دانشی 

فراگیران در تاریخ ادبیات و 

موسیقی  –سبک شناسی 

زیبایی شناسی شعر  –شعر 

 و متون

تضاد  –تدریس درس ششم ) لف نشر  12 چهارم

 متناقض نما ( –

آشنایی فراگیران با لف و 

متناقض نما  –تضاد  –نشر 

 فرق تضاد و متناقض نما –

تدریس مشارکتی کارگاه تحلیل فصل  13 اول دی

2 

ارزیابی دانش فرا گرفته از 

 دروس پیشین

 دوم

 سوم

 چهارم

  امتحانات نوبت اول 
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همیاری (درس  –تدریس ) مشارکتی  14 اول بهمن

7 

تاریخ ادبیات قرن چهاردهم ) دوره 

 معاصر و انقالب اسالمی

آشنایی با تاریخ ادبیات قرن 

معرفی و  –چهاردهم 

شاعران و نویسندگان دو 

 دوره معاصر و انقالب

( 2اختیارت شاعری ) 8تدریس درس  15 دوم

 وزنی

آشنایی فراگیران شاعری 

( وزنی در نمونه های 12

 عینی اشعار شاعران

شنیداری  –تکرار و تمرین دیداری  16 سوم

اختیارات شاعری وزنی در نمونه های 

 گوناگون

آشنایی فراگیران با کاربرد 

عینی اختیارات ) زبانی و 

 وزنی( شاعری

ارزیابی دانش فرا گرفته در  7-8آزمون دانش محور مفاهیم درس  17 چهارم

 دروس پیشین

ایهام و  –تدریس درس نهم ) اغراق  18 اول اسفند

 ایهام تناسب (

ی فراگیران با کاربرد آشنای

ایهام  –ایهام  –عینی اغراق 

تناسب و بررسی تفاوت این 

 دو

تدریس مشارکتی کارگاه تحلیل فصل  19 دوم

3 

ارزیابی دانش فرا گرفته از 

 دروس پیشین

گروهی ( درس  –تدریس )همیاری  21 سوم

سبک شناسی دوره معاصر و  –دهم 

 انقالب اسالمی

آشنایی فراگیران و با ویژگی 

فکری  –ادبی  –های زبانی 

سبک معاصر و انقالب 

 اسالمی

شیوه ی مقایسه ای  –پرسش از درس  21 چهارم 

سبک معاصر و انقالب با سبک های 

 بیداری ، عراقی ، هندی و . . .

ارزیابی مفاهیم درس دهم و 

مقایسه آن با سبک های 

 ادبی پیشین

 اول فروردین

 دوم

  تعطیالت نوروز 
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یادآوری از مفاهیم درس های پیشین  22 سوم

 کتاب

آمادگی آغازین بعد از 

 تعطیالت عید

) وزن در شعر 11تدریس درس  23 چهارم

 نیمایی(

آشنایی فراگیران با اوزان 

 شعر نیمایی

 دیداری –تمرین شنیداری تکرار و  24 اول اردیبهشت

اوزان شعر نیمایی در اشعار شاعران 

 نیمایی

آشنایی فراگیران با نمونه 

های عینی اوزان شعر 

 نیمایی و خود نیما یوشیج

حسن تعلیل ، حس  12تدریس درس  25 دوم

 آمیزی و اسلوب معادله (

آشنایی فراگیران با ) حسن 

تعلیل ، حس آمیزی ، 

 اسلوب معادله (

تدریس مشارکتی کارگاه تحلیل فصل  26 سوم 

4 

گرفته در ارزیابی دانش فرا 

 دروس پیشین

ارزیابی کلی از مهارت و  امتحان از کل کتاب 27 چهارم

دانش فرا گرفته در کل 

 کتاب

 


