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 به نام خدا

 1طرح درس ساالنه / درس ادبیات فارسی 

  دوره دوم متوسطه      پایه دهم          مشترک رشته ها         دبیرستان 

  دبیر : 

 توضیحات و اهداف درس صفحه هفته ماه

 آشنایی با دانش آموزان و تدریس درس ستایش و توضیح قلمرو 8-10 اول مهر

 ح شدهذکر نمونه هایی از مطالب مطرهای زبانی ، ادبی  فکری با 

تدریس درس چشمه و سنگ و گنج حکمت و پرسش از مطالب  11-16 دوم

 جلسه گذشته با تاکید بر تشخیص قلمرو های سه گانه

کارگاه متن پژوهی و پرسش از درس ستایش و پشمه و سنگ با  17-19 سوم

 تاکید بر درست خوانی شعر و تدریس درس دو

 آزمون کتبی کالسی از کلیه موارد تدریس شده در فصل اول و 2-20 چهارم

 تدریس روان خوانی و تحلیل فصل ) ادبیات تعلیمی (

ر توزیع برگه های امتحانی ، رفع اشکال و تدریس درس سوم سف 30-32 اول آبان

 به بصره 

 کارگاه متن پژوهی ، تدریس گنج حکمت و درس آزاد 33—38 دوم

ن درس پنجم و روان خوانی و انجام تمرینات کارگاه مت تدریس 39-46 سوم

 پژوهی

یی غنا آزمون کالسی از بخش سفرنامه و زندگی نامه ، آغاز ادبیات 50-51 چهارم

 تدریس درس ششم غزل مهر و وفا

نج حکمت و درس گانجام تمرینات کارگاه متن پژوهی تدریس  52-56 اول آذر

 هفتم جمال و کمال

 سش شفاهی از درس گذشته ، انجام کارگاه تدریس شعر حفظیپر 57-59 دوم

 برای پرسش جلسه بعد 

یس پرسش شفاهی از شعر حفظی ، ورود به ادبیات پایداری و تدر 62-65 سوم

 درس هشتم

عر شهی و تدریس درس نهم بیداد ظلمان و وانجام کارگاه متن پژ 66-73 چهارم

 خوانی همای رحمت 
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آزمون از دو بخش گذشته مرور مطالب و ایجاد آمادگی برای  ---------- اول دی

 آزمون نیمسال اول

    

ن ورود به بخش ادبیات انقالب اسالمی ، تدریس درس دریا دال 76-82 اول بهمن

صف شکن ، شرح مبحث دستوری مربوط به کارگاه متن پژوهی و 

 حل تمرینات آن

تدریس گنج حکمت ، تدریس درس یازدهم خاک آزادگان ، و  83-86 دوم

 انجام کارگاه و تمرینات آن

 وتدریس روان خوانی شیر زنان ایران ورود به ادبیات حماسی  87-96 سوم

 شرحی بر حماسه  و انواع آن و آغاز درس دوازدهم

 تدریس کامل درس دوازدهم ، رستم و اشکبوس 97-100 چهارم

ریس پرسش کالسی از درس دوازدهم ، انجام تمرینات کارگاه و تد 101-103 اول اسفند

 گنج حکمت

 ل درس سیزدهممتدریس کا 104-107 دوم

،  پرسش کالسی از درس سیزدهم و شرح و انجام تمرینات کارگاه 108-111 سوم

 و تدریس شعر خوانی ) تعیین امتحان از موارد تدریس شده (

 ی از بخش های گذشته تا پایان حماسه ، ورود بهآزمون کالس 114تا  چهارم

 ادبیات داستانی

 ادبیات داستانی ، تدریس درس چهاردهم طوطی و بقال  114-116 اول فروردین

پرسش از درس چهاردهم ، شرح مطالب دستوری و بالغی مربوط  117-118 دوم

 به درس

تن حکمت ای رفیق و پرداخ انجام تمرینات کارگاه و تدریس گنج 119-127 اول اردیبهشت

 به درس آزاد ، تدریس درس خسرو

رود طراران وآزمون کالسی از مطالب گذشته ، تدریس روان خوانی  128-137 دوم

 به ادبیات جهان درس هفدهم سپیده دم

کارگاه متن پژوهی ، تدریس گنج حکمت و درس هجدهم عظمت  138-143 سوم

 نگاه

ه متن پژوهی ، تدریس روان خوانی سه پرسش و انجام کارگا 144-151 چهارم

 نیایش

 آزمون نیمسال دوم / پایانی خرداد
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