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 1فرم شماره 

 شناسنامه كتاب 

 كتاب: كد :پايه :دوره تحصيلي :عنوان كتاب

  12 2متوسطه  )رشته هاي نظري(  3 فارسي 

 

 كتاب به كدام شايستگي ها )اهداف( ساحتهاي تربيت پوشش مي دهد؟-1

 ساحت زیبایی شناسی هنری :

معیار دریافت حسي از پدیده های محیط پیرامون خود را به زبان مطالعه و تعمق در متون ادبي،با  -

 کند.فارسي بیان مي 

 متن ادبي،تفكر برخاسته از آن را بر مبنای معیارهای زیبایيدرک و احساس شخصي ازیک  پس از -

 .شناسي بررسي و تحلیل مي کند

معیار  به زبان ثیر آن را بر خودأت زیبایي شناسي،معیارهای توجه به و با  ادبي را مي خواند –زباني آثار -

 فارسي بیان مي کند.

 ساحت دینی، اعتقادی و اخالقی:

ثار آرا در و آموزه های تعلیمي اخالقي خدا شناسي، پیامبر شناسي، امام شناسي  مفاهیممصادیقي از  -

 ها درک و بیان مي کند. و احساس مثبت خود را نسبت به آن ادبي مي خواند

ها را بر روابط و و تأثیر آن  متون ادبي مي خواندآموخته های خود از زندگي معصومین )ع( را در  -

 بیان مي کند. پیرامون خویشداد های رخ

در مهارت های گفتاری )اعتقادات، احكام، اخالق، ....( آن آموزه های  ي، ازبا درک مفاهیم آیات قرآن -

 بكار مي گیرد.

 :ساحت سیاسی اجتماعی

 به کار مي زباني با دیگرانتعاملرادر الگوها و آداب اخالقي اجتماعيخواندن متون ادبي متنوع ، با  -

 .گیرد

برای توسعة ظرفیت ادبي  -از میان متون تاریخيرا  سیاسي -مناسب اجتماعيروش ها و الگو های  -

 .کار مي گیردهای خود و تعامل ارزنده با دیگران  به
 

 اهداف دوره / حوزۀ يادگيري مرتبط با كتاب: -2

 مستقیم:  -

 توجه به روحیه نشاط و زنده دلي در دانش آموزان -
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 تلطیف عواطف و التذاذ ادبي از راه خواندن متون ادبي گذشته و امروز ایران و جهان -

ی کارگیرتوجه به آشنایي با پاره مهارت های خوانداری و توانایي تشخیص لحن مناسب متن ها و به  -

 صحیح آن

 توجه به ادبیات فارسي به لحاظ هویت سازی، وحدت بخشي و نیاز امروز و آینده -

 توجه به روش های بهره گیری از زبان و ادبیات برای تأثیرگذاری به اندیشه و رفتار دیگران -

 تقویت و تثبیت باورها و ارزش های ملي و دیني با بهره گیری از متون اصیل گذشته و امروز -

 ب مهارت در بیان افكار و اندیشه ها به صورت گفتار و نوشتارکس -

شناخت بهتر استعداد و عالقه دانش آموزان و ایجاد زمینه مساعد جهت هدایت آنان به مسیرهای  -

 تحصیلي مناسب

توجه به شناخت و مهارت به کارگیری عناصر و عوامل هنری و زیبایي در زبان و ادبیات فارسي  -

 دیروز و امروز

 یبان: پشت -

 به زبان فارسي معیاردیگر حوزه های تربیتي یادگیری کسب مهارت بیان مفاهیم  -

 پرورش توانایي تبدیل زبان علم به زبان فارسي معیار -

 توانایي برقراری ارتباط مؤثر با متون علمي کهن تاریخ فرهنگ ایران -

 

 مربوط به حوزه، از ساير حوزه ها( -محتواي كتاب)ايده هاي كليدي -3

، ادبيات حماسي ، ادبياتانقالب، ادبيات پايداري، ادبيات غناييادبيات سفرنامه، ادبيات تعليمي، : مفاهيم اساسي -

 و ادبيات جهان. داستاني

درك متون ادبي مانند خوانش متن، دستور، خرده مهارت هاي الزم براي مهارت تحليل متن و اساسي: هاي مهارت  -

 و دريافت پيام متن آرايه هاي ادبي

افزار آموزش معلمان بر فراز آسمان، كتاب اجزاي بستة آموزشي مرتبط با كتاب )كتاب راهنماي معلم، نرم-4

 آموز، كتاب گويا، فيلم آموزشي والدين ، ... (الزامي و غيرالزامي كار، فيلم آموزشي دانش

 محتوای مناسب برای آموزش مدرسان. -1

 راهنمای معلم -2

 دریس فیلم روش ت -3

 نرم افزار بر فراز آسمان -4

 کتاب گویا -5


