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 به نام خدا

وازدهم ) رشته ی پایه دوره تحصیلی : د             3طرح درس ساالنه            عنوان کتاب  : فارسی 

 تجربی ، ریاضی ، انسانی (

 نام دبیر :                                                   سال تحصیلی :

  دبیرستان    

 ی درس ) هدف(اجزای شناخت صفحه رئوس مطالب هفته ماه

شناخت بیشتر تحمیدیه و شعر سنایی ،  10-12 ستایش ، شکر نعمت اول مهر

 آشنایی با مقدمه ی گلستان ،

شکر  1درس  ادامه ی دوم

نعمت ، کارگاه متن 

پژوهی ، گنج حکمت 

 گمان

پاسخ به تمرین های کارگاه متن پژوهی ،  18-13

آشنایی با انواع حذف ، آشنایی با متنی از 

 له و دمنهکلی

مست و  2درس  سوم

هوشیار ، شعر خوانی 

 در مکتب حقایق

آشنایی با شعر تعلیمی مست و هوشیار ،  23-19

 آشنایی با مناظره ، خواندن شعر حفظی با لحن

 مناسب

ارزشیابی مستمر از  چهارم

فصل اول ، درس سوم 

 آزادی

آشنایی با اشعار شاعران ادبیات بیداری و  29-26

آشنایی با قالب غزل اجتماعی ، و پایداری ، 

 حل کارگاه متن پژوهی

گنج حکمت خاکریز ،  اول آبان

درس چهارم ) درس 

 آزاد (

 آشنایی با متنی از عیسی سلمانی لطف آبادی ، 33-30

آشنایی با ادبیات بومی ، بیان ناگفته ها و 

نکاتی که نیاز است به دانش آموزان در درس 

 گفته شود .  4

ه آشنایی با شعری از ملک الشعرای بهار ، آرای 34-37 دماوندیه 5درس  دوم

 ی حسن تعلیل و حل تمرین ها

روان خوانی جاسوسی  سوم

که االغ بود ، آزمون 

 مستمر از فصل دوم

 آشنایی با متنی از احمد عربلو ، ارزشیابی و 41-37

 تثبیت یادگیری مطالب

آشنایی با شعری از مولوی و ادبیات غنایی ،  46-51نی نامه و گنج  6درس  چهارم
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آشنایی با آرایه ی اسلوب معادله ، آشنایی با  الحکمت آفتاب  جم

حل تمرین های  –متنی از فیه مافیه مولوی 

 کارگاه

 هدف های کلی آموزش صفحه عنوان درس هفته ماه

در حقیقت  7درس  اول آذر

شعرخوانی  –عشق 

 صبح ستاره باران

ری از شهاب الدین سهروردی و آشنایی با آثا 57-52

 4عین القضات همدانی ، آشنایی با جمالت 

جزئی  دارای مفعول و مسند ، آشنایی با لحن 

 و خوانش شعری از شفیعی کدکنی

 –آزمون مستمر ماهانه  دوم

از پاریز تا  8درس 

 پاریس

آشنایی با متنی از محمد ابراهیم باستانی  68-60

 های وابستهپاریزی ، آشنایی با وابسته 

 9درس  –گنج حکمت  سوم

 کویر 

 –آشنایی با متنی از تذکره االولیای عطار  76-69

ادامی  –آشنایی با متنی از دکتر علی شریعتی 

 ی وابسته های وابسته را می آموزند . 

روان خوانی بوی جوی  چهارم

 مولیان

خوانش درست درس و پاسخ به سواالت درک  81-77

 و دریافت درس

دوره ی دروس و رفع  اول دی

 اشکال

آمادگی جهت شرکت در آزمون پایانی نوبت  81-10

 اول

 –دوم  

 –سوم 

 چهارم

برگزاری امتحانات 

 پایانی نوبت اول

 ارزشیابی از آموخته ها 

فصل  10درس  اول بهمن

گنج  –شکوفایی 

 حکمت تیرانا

آشنایی با شعری از سلمان هراتی و ادبیات  87-84

انقالب اسامی ، آشنایی با متنی از مهرداد 

 اوستا ،

آشنایی با اثری از سید مهدی شجاعی ، مرور  88-95 آن شب عزیز 11درس  دوم

 انواع ضمیر پیوسته و گسسته

شعرخوانی شکوه  سوم

درس  –چشمان تو 

گذر سیاوش از آتش 

12 

100-

97 

آشنایی با شعر  –شعر حفظی خوانش درست 

 حماسی گذر سیاوش فردوسی

ادامه ی درس را می خوانند ، کارگاه متن -108گذر سیاوش  12درس  چهارم
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پژوهی را پاسخ می دهند ، با متنی از گلستان  101 گنج حکمت  –

 سعدی با آیین مملکت داری آشنا می گردند .

 

 

 وزشهدف های کلی آم صفحه عنوان درس هفته اسفند

-116 خوان هشتم 13درس  اول

109 

ه پاسخ ب –آشنایی با یکی از اشعار اخوان ثالث 

 کارگاه متن پژوهی

شعر  -آزمون مستمر دوم

 خوانی ای میهن

117-

88 

سنجش میزان آموزه های دانش آموزان و پی 

 خوانش درست شعر  –بردن به اشکاالت آن ها 

 حفظی و بردن التذاذ ادبی

ی مرغ و س 14درس  سوم

 سیمرغ

121-

120 

مرور  –آشنایی با شعر داستانی عرفانی عطار 

 نقش های تبعی و پاسخ به کارگاه متن پژوهی

درس  –گنج حکمت  چهارم 

 آزاد 15

131-

128 

آشنایی با متنی از سندباد نامه ی ظهیری 

 سمرقندی ، بیان مطالبی که نیاز است دبیر به

نیز  دانش آموزان خارج از کتاب بیاموزد و

 پرداختن به بخشی از ادبیات بومی

-141 کباب غاز 16درس  سوم 

132 

 آشنایی با نثر محمد علی جمالزاده ، پاسخ به

کارگاه متن پژوهی ، شناخت بیشتر پیوند های 

 همپایه ساز و وابسته ساز 

-147 روان خوانی ارمیا چهارم

142 

ه آشنایی با نثری از رضا امیر خوانی ، پاسخ ب

 دریافت درس ، خوانش درست درسدرک و 

-153 خنده ی تو 17درس  اول اردیبهشت

150 

 ،دا آشنایی با ادبیات جهان و شعری از پابلو نرو

 پاسخ به کارگاه متن پژوهی 

 آزمون مستمر دوم

 

 گنج حکمت

153-

117 
154 

 ارزشیابی از آموخته های دانش آموزان

 

 آشنایی با متنی از فریدریش شیللر

عشق  18 درس سوم

 روان خوانی –جاودانی 

 آخرین درس

163-

155 

خ آشنایی با یکی از غزلواره های شکسپیر ، پاس

خوانش درس داستانی  –به کارگاه متن پژوهی 

 از آلفونس دوده

-163دوره ی دروس و رفع  چهارم

10 
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 اشکال

 برگزاری آزمون نهایی پایان ترم خرداد

ابجا جرا  اقات روزمره دبیر می تواند جلساتتوجه : با توجه به شرایط کالس و اتف

جه بود کند . همچنین به دلیل باال بودن حجم دروس توصیه می شود حتما دبیر به

 بندی کتاب توجه نماید و در صورت لزوم به گذاشتن کالس فوق برنامه جهت

 تدریس کامل کتاب مبادرت ورزد . 

 


