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 99 - 0011سال تحصیلی                                                                                                                            دبیرستان 

     نام ونام خانوادگی دبیر:                                                  ( انسانیعلوم  دوازدهم ) 2فلسفه  طرح درس ساالنه درس :

ف
دی

ر
 

 ایام

 هفته
 تاریخ

 برنامه هر جلسه
 تکلیف منزل

قبل 

 ازدرس
 بعد از درس موضوع درس

کشنبهی   61/1/99 ایجاد  

 انگیزه

 خصوص در صحبت + تدریس نحوه بیان

 امتحانات

 + معلم همیار تعیین + کنکور +نهایی

 دانش وظایف

 این مطالعه نحوه + کالس این در آموزان

 بارم + درس

 ، کنفرانس(مستمر نمره ارائه نحوه + بندی

 پاورپوینت

 ی بند گروه+ )مباحث نمودن ،نموداری

پاسخگویی به 

سواالت ذهنی 

 دانش آموزان

 

کشنبهی   32/1/99 بارش  

 فکری

 چیستی و هستی : 1 درس

 5 - 2 صفحه

 نفره چند های گروه به آموزان دانش تقسیم

 به پاسخ و درس مطالب وبررسی بحث و

 ن آموزا دانش احتمالی سواالت

ارائه سواالت 

 متن

+ 

نموداری 

 نمودن مبحث

 یادگیری درس

+ 

بررسی نمونه سواالت امتحان 

 نهایی مربوط به این مبحث

+ 

 تست زنی

کشنبهی 0  23/1/99 ارزشیابی  

 آغازین

 چیستی و هستی : 1 درس

 7 - 6 صفحه

 نفره چند های گروه به آموزان دانش تقسیم

 بحث و

 سواالت به پاسخ و درس مطالب وبررسی

 ن آموزا دانش احتمالی

ارائه سواالت 

 متن

+ 

نموداری 

 نمودن مبحث

 یادگیری درس

+ 

بررسی نمونه سواالت امتحان 

 نهایی مربوط به این مبحث

+ 

 تست زنی

کشنبهی 2  1/7/99  آزمون کتبی 
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کشنبهی 3  62/7/99 ارزشیابی  

 آغازین

 ممکنات جهان : 2 درس

 11 - 8 صفحه

 نفره چند های گروه به آموزان دانش تقسیم

 بحث و

 سواالت به پاسخ و درس مطالب وبررسی

 ن آموزا دانش احتمالی

ارائه سواالت 

 متن

+ 

نموداری 

 نمودن مبحث

 یادگیری درس

+ 

بررسی نمونه سواالت امتحان 

 نهایی مربوط به این مبحث

+ 

 تست زنی

کشنبهی 0  33/7/99 ارزشیابی  

 آغازین

 ممکنات جهان : 2 درس

 11 - 11 صفحه

 نفره چند های گروه به آموزان دانش تقسیم

 بحث و

 سواالت به پاسخ و درس مطالب وبررسی

 احتمالی

 ی کنکور نکات بررسی + آموزان دانش

ارائه سواالت 

 متن

+ 

نموداری 

 نمودن مبحث

 یادگیری درس

+ 

امتحان بررسی نمونه سواالت 

 نهایی مربوط به این مبحث

+ 

 تست زنی

کشنبهی 15  32/7/99  آزمون کتبی 

کشنبهی 6  4/2/99  تعطیل 

 شهادت امام رضا )ع(

کشنبهی 7  66/2/99 ارزشیابی  

 آغازین

 معلولی و علی جهان :3 درس

 18 - 15 صفحه

 نفره چند های گروه به آموزان دانش تقسیم

 بحث و

 سواالت به پاسخ و درس مطالب وبررسی

 احتمالی

 ی کنکور نکات بررسی +زان آمو دانش

ارائه سواالت 

 متن

+ 

نموداری 

 نمودن مبحث

 یادگیری درس

+ 

بررسی نمونه سواالت امتحان 

 نهایی مربوط به این مبحث

+ 

 تست زنی

کشنبهی 8  62/2/99 ارزشیابی  

 آغازین

 معلولی و علی جهان :3 درس

 22 - 11 صفحه

 نفره چند های گروه به آموزان دانش تقسیم

 بحث و

 سواالت به پاسخ و درس مطالب وبررسی

 احتمالی

 ی کنکور نکات بررسی + آموزان دانش

ارائه سواالت 

 متن

+ 

نموداری 

 نمودن مبحث

 یادگیری درس

+ 

بررسی نمونه سواالت امتحان 

 نهایی مربوط به این مبحث

+ 

 تست زنی
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 www.asemankafinet.irمراجعه کنید .
 

 

کشنبهی 9  32/2/99 ارزشیابی  

 آغازین

 جهان از تصویر کدام : 1 درس

 25 - 23 صفحه

 نفره چند های گروه به آموزان دانش تقسیم

 بحث و

 سواالت به پاسخ و درس مطالب وبررسی

 احتمالی

 ی کنکور نکات بررسی + آموزان دانش

ارائه سواالت 

 متن

+ 

نموداری 

 نمودن مبحث

 یادگیری درس

+ 

بررسی نمونه سواالت امتحان 

 نهایی مربوط به این مبحث

+ 

 تست زنی

 

کشنبهی 01  3/9/99 ارزشیابی  

 آغازین

 ؟جهان از تصویر کدام : 1 درس

 21 - 26 صفحه

 نفره چند های گروه به آموزان دانش تقسیم

 بحث و

 سواالت به پاسخ و درس مطالب وبررسی

 احتمالی

 ی کنکور نکات بررسی + آموزان دانش

ارائه سواالت 

 متن

+ 

نموداری 

 نمودن مبحث

 یادگیری درس

+ 

بررسی نمونه سواالت امتحان 

 نهایی مربوط به این مبحث

+ 

 تست زنی

 

کشنبهی 00  9/9/99 ارزشیابی  

 آغازین

 ( 1 )فلسفه در خدا : 5 درس

 31 - 32 : صفحه

 نفره چند های گروه به آموزان دانش تقسیم

 بحث و

 سواالت به پاسخ و درس مطالب وبررسی

 احتمالی

 ی کنکور نکات بررسی + آموزان دانش

ارائه سواالت 

 متن

+ 

نموداری 

 نمودن مبحث

 یادگیری درس

+ 

بررسی نمونه سواالت امتحان 

 نهایی مربوط به این مبحث

+ 

 تست زنی

کشنبهی 02  61/9/99 ارزشیابی  

 آغازین

 ( 1 )فلسفه در خدا : 5 درس

 31 - 35 : صفحه

 نفره چند های گروه به آموزان دانش تقسیم

 بحث و

 سواالت به پاسخ و درس مطالب وبررسی

 احتمالی

 ی کنکور نکات بررسی + آموزان دانش

ارائه سواالت 

 متن

+ 

نموداری 

 نمودن مبحث

 یادگیری درس

+ 

بررسی نمونه سواالت امتحان 

 نهایی مربوط به این مبحث

+ 

 تست زنی

کشنبهی 03  32/9/99 ارزشیابی  

 آغازین

 ( 2 ) فلسفه در خدا : 6 درس

 12 - 11 صفحه

 نفره چند های گروه به آموزان دانش تقسیم

 بحث و

 سواالت به پاسخ و درس مطالب وبررسی

 احتمالی

 ی کنکور نکات بررسی + زان آمو دانش

ارائه سواالت 

 متن

+ 

نموداری 

 نمودن مبحث

 یادگیری درس

+ 

بررسی نمونه سواالت امتحان 

 نهایی مربوط به این مبحث

+ 

 تست زنی
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 www.asemankafinet.irمراجعه کنید .
 

 

کشنبهی 00  23/9/99  ( 2 ) فلسفه در خدا : 6 درس  

 17 - 13 صفحه

 نفره چند های گروه به آموزان دانش تقسیم

 بحث و

 سواالت به پاسخ و درس مطالب وبررسی

 احتمالی

 ی کنکور نکات بررسی + آموزان دانش

تکمیل مباحث 

و فعالیتهای 

دروس نوبت 

 اول

 

کشنبهی 05  7/63/99    تعطیالت امتحانات نوبت اول  

کشنبهی 06  64/63/99    امتحانات نوبت اولتعطیالت   

کشنبهی 07  36/63/99  ارزشیابی  

 آغازین

 ( 1 )فلسفه در عقل: 7 درس

 51 - 18 صفحه

 نفره چند های گروه به آموزان دانش تقسیم

 بحث و

 سواالت به پاسخ و درس مطالب وبررسی

 احتمالی

 ی کنکور نکات بررسی + آموزان دانش

ارائه سواالت 

 متن

+ 

نموداری 

 نمودن مبحث

 یادگیری درس

+ 

بررسی نمونه سواالت امتحان 

 نهایی مربوط به این مبحث

+ 

 تست زنی

کشنبهی 08  32/63/99 ارزشیابی  

 آغازین

 ( 1 )فلسفه در عقل: 7 درس

 55 - 52 صفحه

 نفره چند های گروه به آموزان دانش تقسیم

 بحث و

 سواالت به پاسخ و درس مطالب وبررسی

 احتمالی

 ی کنکور نکات بررسی + آموزان دانش

ارائه سواالت 

 متن

+ 

نموداری 

 نمودن مبحث

 یادگیری درس

+ 

بررسی نمونه سواالت امتحان 

 نهایی مربوط به این مبحث

+ 

 تست زنی

کشنبهی 09  2/66/99 ارزشیابی  

 آغازین

 ( 2 ) فلسفه در عقل : 8 درس

 51 - 56 صفحه

 نفره چند های گروه به آموزان دانش تقسیم

 بحث و

 سواالت به پاسخ و درس مطالب وبررسی

 احتمالی

 ی کنکور نکات بررسی + آموزان دانش

ارائه سواالت 

 متن

+ 

نموداری 

 نمودن مبحث

 یادگیری درس

+ 

بررسی نمونه سواالت امتحان 

 نهایی مربوط به این مبحث

+ 

 تست زنی
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 www.asemankafinet.irمراجعه کنید .
 

 

کشنبهی 21  63/66/99 ارزشیابی  

 آغازین

 ( 2 ) فلسفه در عقل : 8 درس

 63 - 61 صفحه

 نفره چند های گروه به آموزان دانش تقسیم

 بحث و

 سواالت به پاسخ و درس مطالب وبررسی

 احتمالی

 ی کنکور نکات بررسی + آموزان دانش

ارائه سواالت 

 متن

+ 

نموداری 

 نمودن مبحث

 یادگیری درس

+ 

بررسی نمونه سواالت امتحان 

 نهایی مربوط به این مبحث

+ 

 تست زنی

کشنبهی 20  69/66/99    تعطیل  

کشنبهی 22  61/66/99 ارزشیابی  

 آغازین

    فلسفه آغاز :8 درس

 61 - 66 صفحه

 نفره چند های گروه به آموزان دانش تقسیم

 بحث و

 سواالت به پاسخ و درس مطالب وبررسی

 احتمالی

 ی کنکور نکات بررسی + آموزان دانش

ارائه سواالت 

 متن

+ 

نموداری 

 نمودن مبحث

 یادگیری درس

+ 

نمونه سواالت امتحان بررسی 

 نهایی مربوط به این مبحث

+ 

 تست زنی

72

3 

کشنبهی  31/66/99 ارزشیابی  

 آغازین

   فلسفه آغاز: 1 درسادامه 

 72 - 71 صفحه

 نفره چند های گروه به آموزان دانش تقسیم

 بحث و

 سواالت به پاسخ و درس مطالب وبررسی

 احتمالی

 ی کنکور نکات بررسی + آموزان دانش

سواالت ارائه 

 متن

+ 

نموداری 

 نمودن مبحث

 یادگیری درس

+ 

بررسی نمونه سواالت امتحان 

 نهایی مربوط به این مبحث

+ 

 تست زنی

کشنبهی 20  2/63/99 ارزشیابی  

 آغازین

 میانی دوران : 11 درس

 81 - 73 صفحه

 نفره چند های گروه به آموزان دانش تقسیم

 بحث و

 سواالت به پاسخ و درس مطالب وبررسی

 احتمالی

 ی کنکور نکات بررسی + آموزان دانش

ارائه سواالت 

 متن

+ 

نموداری 

 نمودن مبحث

 یادگیری درس

+ 

بررسی نمونه سواالت امتحان 

 نهایی مربوط به این مبحث

+ 

 تست زنی



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

هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان  سه این طرح درس با قیمت فقط

 www.asemankafinet.irمراجعه کنید .
 

 

کشنبهی 25  63/63/99 ارزشیابی  

 آغازین

  متاخر دوران : 11 درس

 81 - 81 صفحه

 نفره چند های گروه به آموزان دانش تقسیم

 بحث و

 سواالت به پاسخ و درس مطالب وبررسی

 احتمالی

 ی کنکور نکات بررسی + آموزان دانش

ارائه سواالت 

 متن

+ 

نموداری 

 نمودن مبحث

 یادگیری درس

+ 

بررسی نمونه سواالت امتحان 

 نهایی مربوط به این مبحث

+ 

 تست زنی

کشنبهی 26  67/63/99  آغاز تعطیالت عید نوروز  

 

  

کشنبهی 27  34/63/99  ر متاخ دوران : 11 درس  

 81 - 85 صفحه

 نفره چند های گروه به آموزان دانش تقسیم

 بحث و

 سواالت به پاسخ و درس مطالب وبررسی

 احتمالی

 ی کنکور نکات بررسی + آموزان دانش

 جمع بندی مطالب گذشته  

+ 

 تکمیل فعالیتها

کشنبهی 28  6/6/6433 ارزشیابی  

 آغازین

 اول و دوممرور فصل 

+ 

 حل نمونه سواالت امتحانات نهایی

بررسی نکات 

 کنکوری

 مرور مباحث این جلسه

کشنبهی 29  2/6/6433 ارزشیابی  

 آغازین

 مرور فصل سوم و چهارم

+ 

 حل نمونه سواالت امتحانات نهایی

بررسی نکات 

 کنکوری

 مرور مباحث این جلسه

کشنبهی 31  33/6/

6433 
ارزشیابی 

 آغازین

 پنجم و ششم و هفتممرور فصل 

+ 

 حل نمونه سواالت امتحانات نهایی

بررسی نکات 

 کنکوری

 مرور مباحث این جلسه

کشنبهی 30  39/6/

6433 
ارزشیابی 

 آغازین

 مرور فصل هشتم ونهم و دهم

+ 

 حل نمونه سواالت امتحانات نهایی

بررسی نکات 

 کنکوری

 مرور مباحث این جلسه

کشنبهی 32  2/3/6433 ارزشیابی  

 آغازین

 مرور فصل یازدهم ودوازدهم وسیزدهم

+ 

 حل نمونه سواالت امتحانات نهایی

بررسی نکات 

 کنکوری

 مرور مباحث این جلسه

 


