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  1فرم شماره 

 شناسنامه كتاب 

 :كتاب كد :پايه :دوره تحصيلي :عنوان كتاب

  12 2متوسطه  (3نگارش )

 

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

 ها انتخاب و استفاده شود.عين عبارات شايستگي :الف

 ه، اقتصادي و حرفه اياجتماعي و سياسي، زيباشناختي و هنري، علمي و فناوران 

 ها، مستقيم )م( و پشتيبان )پ( ذكر شود.ب: چگونگي پوشش دادن به شايستگي

 مستقيم:

 اجتماعي و سياسي، زيباشناختي و هنري، علمي و فناورانه

 پشتيبان:

 اقتصادي و حرفه اي

 

 دهد؟هاي تربيت و يادگيري پوشش ميها )اهداف( حوزهكتاب به كدام شايستگي-2

 :ب : مانند باال الف و 

های زبانی را درآثار نظم و نثر فارسی تحلیل عناصر و ساختمان تشکیل دهنده و نقش قانون مندی .1

 گیرد.ها را در دريافت، تولید و انتقال پیام به كار مینمايد و آنمی

ماعی و های پیچیده، برای حلّ مسائل يا رفع نیازها در زندگی اجتاز قابلیت زبان فارسی در موقعیت  .2

 كند.در قالب زبانی مناسب استفاده می

كند. فنون نوشتن خلّاق را آثار برجستة ادبیات ايران و جهان را از نظر روش تولید، مقايسه می .3

 .گیردها را در تولید خود به كار مینمايد و آنشناسايی می

تفکّر، : مهارت ها و شايستگی هايی مانند  با سواد نوشتاری از جمله طپشتیبان: رشد شناختی مرتب .4

 مفاهیم ارزشی، آيین نگارش، امال و ...تامّل درمطالعه، 

 

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

 ها اخذ شود. همة موارد از برنامه درسي حوزه
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                      فرازبانی یهامهارت ، زبانی یهامهارت  :كليدی یهادهیا

                                                      تفکّر،  تحليل و نقد                        ،  توليدی :مفاهيم اساسی 

بررسی و ، استداللی، تفکّر انتقادی، تفکّر خلّاق -تفکّر منطقی،  مهارت نوشتاری )نوشتن(: های اساسیمهارت

 ، ارزشيابی و قضاوتكالبدشکافی متن

     

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

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

 كتاب راهنماي معلم -1

 افزار آموزش معلمان نرم -2

 


