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 به نام خدا
 1طرح درس ساالنه / درس ادبیات فارسی 

  دبیر:       ها      دبیرستان  دوره دوم متوسطه       پایه دهم             مشترک رشته

 توضیحات و اهداف درس صفحه هفته ماه

آموزان و تدریس درس ستایش و توضیح قلمروهای زبانی، ادبی و فکری  آشنایی با دانش 8 -01 اول مهر

 هایی از مطالب مطرح شده  با ذکر نمونه

تدریس درس چشمه و سنگ و گنج حکمت و پرسش از مطالب جلسه گذشته با تأکید  00 -01 دوم

 بر تشخیص قلمروهای سه گانه 

خوانی  کارگاه متن پژوهی و پرسش از درس ستایش و چشمه و سنگ با تأکید بر درست 01-01 سوم

 شعر و تدریس درس دو 

آزمون کتبی کالسی از کلیه موارد تدریس شده در فصل اول و تدریس روانخوانی و  0-01 چهارم

 تحلیل فصل )ادبیات تعلیمی( 

 های امتحانی، رفع اشکال و تدریس درس سوم سفر به بصره  توزیع برگه 21-20 اول آبان

 کارگاه متن پژوهی، تدریس گنج حکمت و درس آزاد  22- 28 دوم

 تدریس درس پنجم و روانخوانی و انجام تمرینات کارگاه متن پژوهی  21-61 سوم 

نامه، آغاز ادبیات غنایی تدریس درس ششم  آزمون کالسی از بخش سفرنامه و زندگی 11-10 چهارم 

 غزل مهر و وفا 

 پژوهی، تدریس گنج حکمت و درس هفتم جمال و کمال  انجام تمرینات کارگاه متن 10ـ 11 اول آذر

پرسش شفاهی از درس گذشته، انجام کارگاه، تدریس شعر حفظی برای پرسش جلسه  11-11 دوم

 بعد

 پرسش شفاهی از شعر حفظی، ورود به ادبیات پایداری و تدریس درس هشتم  10-11 سوم 

 انجام کارگاه متن پژوهی و تدریس درس نهم بیداد ظالمان و شعرخوانی همای رحمت 11-12 چهارم 

 آزمون از دو بخش گذشته مرور مطالب و ایجاد آمادگی برای آزمون نیمسال اول  ـــــ اول  دی

 ماه  آزمون نیمسال اول تا پایان دی  

شکن، شرح مبحث  ورود به بخش ادبیات انقالب اسالمی، تدریس درس دریادالن صف 11-80 اول بهمن

 پژوهی و حمل تمرینات آن  دستوری مربوط به کارگاه متن

 تدریس گنج حکمت، تدریس درس یازدهم خاک آزادگان، و انجام کارگاه و تمرینات آن  82-81 دوم 

تدریس روانخوانی شیرزیان ایران ورود به ادبیات حماسی و شرحی بر حماسه و انواع آن  81-11 سوم 
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 و آغاز درس دوازدهم 

 تدریس کامل درس دوازدهم، رستم و اشکبوس  11-011 چهارم

 پرسش کالسی از درس دوازدهم، انجام تمرینات کارگاه و تدریس گنج حکمت  010-012 اول اسفند

 تدریس کامل درس سیزدهم  016-011 دوم

پرسش کالسی از درس سیزدهم و شرح و انجام تمرینات کارگاه، و تدریس شعرخوانی  018-000 سوم

 )تعیین امتحان از موارد تدریس شده( 

 آزمون کالسی از بخشهای گذشته تا پایان حماسه، ورود به ادبیات داستانی  006تا  چهارم  

 ادبیات داستانی، تدریس درس چهاردهم طوطی و بقال  006-001 اول فروردین

 پرسش از درس چهاردهم، شرح مطالب دستوری و بالغی مربوط به درس  001-008 دوم

انجام تمرینات کارگاه و تدریس گنج حکمت ای رفیق و پرداختن به درس آزاد، تدریس  001-001 اول اردیبهشت

 درس خسرو 

آزمون کالسی از مطالب گذشته، تدریس روانخوانی طراران ورود به ادبیات جهان درس  008-021 دوم

 هفدهم سپیده دم 

 کارگاه متن پژوهی، تدریس گنح حکمت و درس هجدهم عظمت نگاه  028-062 سوم

 انجام کارگاه متن پژوهی، تدریس روانخوانی سه پرسش و نیایش  066-010 چهارم

 آزمون نیمسال دوم / پایانی خرداد
 


