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1فرم شماره

 شناسنامه كتاب

:كتابكد:پايه:دوره تحصيلي:عنوان كتاب

و فنون ادبي  يازدهم دوم متوسطه2 علوم

ميرا ساحتهاي تربيت) اهداف(ها كدام شايستگي كتاب،-1  دهد؟ پوشش

و اخالقي :ساحت ديني، اعتقادي

و تأمل در از طريق-  خدا شناسي، پيامبر شناسي، امام شناسي با جلوه هاي آشكارمتون ادبي خوانش

به كند مصاديقي از آن ها را در زندگي شخصي توصيف،آشنا شود و احساس مثبت خود را نسبت

.دو آشكاركنآن ابراز

و اسوه هاي فرهنگي)ع(آموخته هاي خود از زندگي معصومين- تدارك را در موقعيت هاي، معاريف

و واقعي تجربه تأ كند ديده شده آنو رخثير و .بازگو نمايد پيرامون خويشداد هاي ها را بر روابط

كه در متون ادبي، نمايان ....)اعتقادات، احكام، اخالق،(آن آموزه هاياز با درك مفاهيم آيات قرآن-

.استفاده كند است،

:ساحت زيبايي شناسي هنري

و تجربيات(مستقيم طبيعتة با مشاهد- حسي از پديده هاي محيط دريافت،)لدست اوزيسته

.ابراز كند)ادبيات(يپيرامون خود را به زبان هنر

از- از پس و احساس شخصي را تفكّر، يك موقعيت درك از برخاسته آن بر مبناي معيارهاي شخصي

.نمايدو ارائه ارزيابي زيبايي،

و فكري( در سه قلمروي را ادب–ر فرهنگياثآ- با،)زباني، ادبي و بتوصيف ،معيارهاي شخصيه توجه

. بيان كند أثير آن را بر خودت

:ساحت سياسي اجتماعي
و تغيير زندگيچگونگي- در تكوين و مدرسه سطح اجتماعي و را خانواده با به كار توصيف كند

و آداب اخالقي اجتماعي، با ديگران  كن تعاملگيري الگوهاي .دمناسب برقرار
وعاليق، توانايي(ويژگي هاي شخصي خود- درو تأثير آن ...) ها ها را بر عملكرد خويش

و اجتماعي و الگو هاي ارائه شده را براي توسعو بشناسد، زندگي فردي ة ظرفيت هاي روش ها
و تعامل ارزنده با محيط .كار گيردهبديگران/خود
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و يادگيري حوزه) اهداف(ها كدام شايستگي كتاب،-2 ميرا هاي تربيت  دهد؟ پوشش

در قالب هاي مناسب، در موقعيت هاي فارسيو ادبيات زبانيهاي مهارت از قابليت:مستقيم.1

رپيچيده .استفاده مي كندفع نيازها در زندگي اجتماعي،، براي حلّ مسائل يا
و شخصيت با تحليل عملكرد اسوهفرهنگي،–نقش زبان را در انتقال ارزش هاي ديني.2 هاي ديني، ها

و انقالبي، در فر و نوشتار،هنگي . مي كندو ارائه گزارش قالب كفتار

و رشد شناختي مرتبت با سواد: پشتيبان- و شايستگي هايي نوشتاري از جملهخوانداري مهارت ها
درمطالعه، تفكّر،: مانند و تامل  ...مفاهيم ارزشي، آيين نگارش، امال

و كالبد شكافي متون ادبي در سه قلمرو- و فكري(كسب شايستگي كالبد شناسي .)زباني، ادبي

)ها مربوط به حوزه، از ساير حوزه-كليدي مفاهيم فكري( محتواي كتاب-3

: مفاهيم اساسي-

oو تحليل متون  در قلمروهاي سه گانه، راهكارهاي بررسي، طبقه بندي، نقد

oو علم عروض و ادب، زيبايي شناسي .شناخت سبك هاي ادبي، دوره هاي تاريخي فرهنگ
: هاي اساسي مهارت-

رو مهارت ردهخُ• و كالبدشكافي متنشهاي الزم براي كسب :؛ مانندهاي مناسب در خوانش، نقد
 مقايسه،•

 طبقه بندي،•

 علمي مبتني بر قلمروها، توصيف•

:قابليت هاي متن در سه قلمرو شناخت•
،قلمرو زباني-
،قلمرو ادبي-
.قلمرو فكري-



٣

افزار آموزش معلمان بر فراز آسمان، كتاب راهنماي معلم، نرم(باجزاي بستة آموزشي مرتبط با كتا-4

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

از گزيده-1 و طرّانقشه اي در پايه هاي متونو تحليل، خوانشيحي متن شناسيو چگونگي مهندسي

.طهمتوسهمدابتدايي تا 

ي محتواي مناسب براي آموزش مدرسان-2 .تهيه

و فنون« كتاب تازه التاليف-3 .»دهمعلوم

.متاليف راهنماي معلّ-4

.توليد فيلم روش تدريس نرم افزار بر فراز آسمان-5

و ادب فارسي  گروه زبان
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