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  تقویم زمان بندی ساالنه

نام 

 درس

 نوبت دوم نوبت اوّل

فروردی اسفند بهمن دی آذر آبان مهر *

 ن

اردیبهش

 ت

فارسی

9 

و1دروس

2 

و4و3دروس

5 

و8و7و6دروس

9 

آزمون 

نوبت+

11 

و12و11دروس

13 

دروس 

و15و14

16 

درس

17 

آزمون  

شفاهی 

 نوبت دوم

 فارسی نهم طرح درس ساالنه

            681تعداد صفحات کتاب:            ..........شماره ی کالس:           ........................................نام و نام خانوادگی دبیر:     

 27تعداد جلسه تا آخرسال:            7تعداد فصل:

ساعت تدریس در هفته:      کتاب ، سی دی ، اسالید ، فیلم ، سایت های مرتبط اینترنتی              وسایل کمک آموزشی:    

 دقیقه  5احوال پرسی:   ساعت )فارسی + امال (                              2

  تدریس:                                   دقیقه       15  پرسش تدریجی:                                   دقیقه     5رفع اشکال:    

 دقیقه 11رفع اشکال و ارزشیابی پایانی درس:                                     دقیقه        35

 و آموزشی هدف های رفتاری عنوان و رئوس مطالب جلسه هفته ماه

آشنایی با -8سنجش سطح علمی پایه ی  ستایشآغازین+ ارزشیابی یکم اوّل مهر

 فردوسیتحمیدیه+شناخت 

تنبیه آفرینش همه ) 1درس  دوم دوم //

خداوند دل است+یافتن آرایه در 

 (متن

شناخت خداوند از طریق طبیعت+یافتن آرایه های 

 ادبی در شعر

عجایب صنع حق ) 2درس سوم سوم //

تعالی+وابسته های گروه اسمی 

1) 

آشنایی با کیمیای سعادت غزّالی و شناخت خدا در 

 یافتن و کاربرد صفات پیشین در متن-طبیعت

تعیین سطح علمی و مهارت خوانداری و کیفیت حفظ  +امالآزمون ماهانه چهارم چهارم //

 شعر

مثل آیینه+کار و )  3درس پنجم اوّل آبان

 (شایستگی+پرسش انکاری

-آشنایی با پروین اعتصامی-آشنایی با متن تعلیمی

 آشنایی با جمالت پرسشی از نوع انکاری
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هم نشین+تدریس ) 4درس ششم دوم //

 (صفات سنجشی

آشنایی با -و اهمیّت دوست خوب در زندگی شناخت

 صفات تفضیلی و عالی

)آزاد+نکته ی  5درس هفتم سوم //

 زبانی+نکته ی ادبی(

 –بومی فعل به زبانشناخت -بومی ادبیاتمعرفی 

 بومی شاعرشناخت ادبی یک 

تعیین سطح علمی و مهارت خوانداری و کیفیت حفظ  +امالآزمون ماهانه هشتم چهارم //

 شعر

آداب زندگانی+تدریس )6درس نهم اوّل آذر

 ساخت انواع فعل مضارع(

آشنایی با عنصر المعالی -آشنایی با آداب زندگانی 

 انواع فعل مضارع-وخواجه نصیر توسی

پرتو امید+تدریس )7درس دهم دوم //

 (اصطالح تخلّص

آشنایی با دکتر خرّمشاهی و معرفی نگاه حافظ به 

 تخلّص آشنایی با-خوب زیستن انسان

همزیستی با مام )8درس یازدهم سوم //

 (میهن+تدریس رابطه تضاد

تقویت حسّ -آشنایی با خوانش متن با لحن میهنی

 آشنایی با تضاد کلمات-وطن دوستی

راز مؤفّقیّت+آخرین )9درس دوازدهم چهارم //

پرسش+تدریس انواع فعل 

 (ماضی

-بیرونیآشنایی با خواجه نصیر توسی وابو ریحان 

 آشنایی با ساخت انواع فعل ماضی

 آزمون پایانی نوبت اوّل )ترم *** اوّل دی

 (یک

 

  //     //     //     // *** دوم //

  //       //     //    // *** سوم //

آرشی دیگر+تدریس )11درس سیزدهم چهارم //

 (آرایه ی تلمیح

با روایی ، آشنایی  -ا متنی با لحن حماسیآشنایی ب

 آرایه ی تلمیح

تدریس زن پارسا+)11درس  چهاردهم اوّل یهمن

 (ماضی و مضارع استمراری

آشنایی با عطار و رابعه ی ادویّه+آشنایی با ساخت 

 ماضی و مضارع استمراری

پیام آور )12درس پانزدهم دوم //

رحمت+تدریس ماضی بعید 

 (والتزامی

-ابوذرآشنایی با پیامبر )ص( و سفارشات ایشان به 

 آشنایی با ماضی بعید والتزامی

تعیین سطح علمی و مهارت خوانداری و کیفیت حفظ  آزمون ماهانه+امال شانزدهم سوم //

 شعر

آشنایی با قیصر امین پور و امام خمینی)ره( در لحن آشنای غریبان+میالد )13درس هفدهم چهارم //
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 آشنایی بیشتر با تأ ثیر ردیف -عاطفی وشاد (گل+تدریس ردیف

)پیدای پنهان+تدریس 14درس هجدهم اوّل اسفند

 قید(

آشنایی با -«(ع»آشنایی با مفضّل )از یاران امام صادق

 قید در دستور

)آزاد+نکته ی 15درس نوزدهم دوم //

 زبانی+نکته ی ادبی(

 –شناخت اصطالحات بومی-سنّت های بومیمعرفی 

 شناخت ادبی یک نویسنده ی بومی

آرزو+تدریس واژه )16درس  بیستم سوم //

 (سازی

-آشنایی با ویکتور هوگو-ادبیات جهانآشنایی با 

 آشنایی با ساخت واژه ها ساده،مشتق و مرکّب

بیست و  چهارم //

 یکم

خوانداری و کیفیت حفظ تعیین سطح علمی و مهارت  آزمون ماهانه+امال

 شعر

  تعطیالت عید سعید نوروز *** اوّل فروردین

//         //                                *** دوم //

//     // 

 

بیست و  سوم //

 دوم

آشنایی با اگزو -نمونه ای از ادبیات جهانآشنایی با  (شازده کوچولو)17درس

 پری و لحن روایی

بیست و  چهارم //

 سوم

روان ) 17ادامه ی درس 

 دو نقّاش( -خوانی

رابرت آشنایی با -آشنایی با نمونه ای از ادبیات جهان 

 فیشر

بیست و  اوّل اردیبهشت

 چهارم

نیایش+ تدریس آشنایی با لغت 

 نامه و اعالم

درک روابط کلمات  -سعدی و دکتر شریعتیآشنایی با 

 در لغت نامه)ترادف،تضاد،جمع،...(

و  بیست دوم //

 پنجم

مروری بر نکات مهم زبان و 

 و امال ادبیات فارسی

و  آمادگی دانش آموزان برای آزمون نوبت دوم فارسی

 امال

بیست و  سوم //

 ششم

آزمون شفاهی نوبت دوم فارسی 

9 

 

بیست و  چهارم //

 هفتم

آزمون شفاهی نوبت دوم فارسی 

9 

 

   

 

 


