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-1كتاب ،كدام شايستگيها (اهداف) ساحتهاي تربيت را پوشش ميدهد؟

ساحت دينی ،اعتقادي و اخالقی:
 از طريق خوانش و تأمّل در متون ادبي با جلوه های آشکار خدا شناسي ،پیامبر شناسي ،امام شناسيآشنا شود ،مصاديقي از آن ها را در زندگي شخصي توصیف کند و احساس مثبت خود را نسبت به
آن ابراز و آشکارکند.
 آموخته های خود از زندگي معصومین (ع) ،معاريف و اسوه های فرهنگي را در موقعیت های تدارکديده شده و واقعي تجربه کند و تأثیر آن ها را بر روابط و رخداد های پیرامون خويش بازگو نمايد.
 با درک مفاهیم آيات قرآن از آموزه های آن (اعتقادات ،احکام ،اخالق ).... ،که در متون ادبي ،نماياناست ،استفاده کند.
ساحت زيبايی شناسی هنري :
 با مشاهدة مستقیم طبیعت (تجربیات زيسته و دست اوّل) ،دريافت حسي از پديده های محیطپیرامون خود را به زبان هنری(ادبیات) ابراز کند.
 پس از درک و احساس شخصي از يک موقعیت ،تفکّر برخاسته آن را بر مبنای معیارهای شخصي اززيبايي ،ارزيابي و ارائه نمايد.
 آثار فرهنگي – ادبي را در سه قلمرو( زباني ،ادبي و فکری) ،توصیف و با توجه به معیارهای شخصي،تأثیر آن را بر خود بیان کند.
ساحت سیاسی اجتماعی:
چگونگي تکوين و تغییر زندگي اجتماعي در سطح خانواده و مدرسه را توصیف کند و با به کار
گیری الگوهای و آداب اخالقي اجتماعي ،با ديگران تعامل مناسب برقرار کند.
ويژگي های شخصي خود (عاليق ،توانايي ها و )...و تأثیر آن ها را بر عملکرد خويش در
زندگي فردی و اجتماعي بشناسد ،و روش ها و الگو های ارائه شده را برای توسعة ظرفیت های
خود و تعامل ارزنده با محیط/ديگران بهکار گیرد.
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-2كتاب ،كدام شايستگيها (اهداف) حوزههاي تربيت و يادگيري را پوشش ميدهد؟

 .1مستقیم :از قابلیت های مهارتي زبان و ادبیات فارسي در قالب های مناسب ،در موقعیت های
پیچیده ،برای حلّ مسائل يا رفع نیازها در زندگي اجتماعي ،استفاده مي کند.
 .2نقش زبان را در انتقال ارزش های ديني – فرهنگي ،با تحلیل عملکرد اسوهها و شخصیتهای ديني،
فرهنگي و انقالبي ،در قالب کفتار و نوشتار ،گزارش و ارائه مي کند.
 پشتیبان :رشد شناختي مرتبت با سواد خوانداری و نوشتاری از جمله مهارت ها و شايستگي هاييمانند :تفکّر ،مطالعه ،تامّل در مفاهیم ارزشي ،آيین نگارش ،امال و ...
 کسب شايستگي کالبد شناسي و کالبد شکافي متون ادبي در سه قلمرو( زباني ،ادبي و فکری). -3محتواي كتاب (مفاهيم فكري كليدي -مربوط به حوزه ،از ساير حوزهها )

 مفاهیم اساسی: oراهکارهای بررسي ،طبقه بندی ،نقد و تحلیل متون در قلمروهای سه گانه،
 oشناخت سبک های ادبي ،دوره های تاريخي فرهنگ و ادب ،زيبايي شناسي و علم عروض.
-

مهارتهاي اساسی:
 خُرده مهارتهای الزم برای کسب روشهای مناسب در خوانش ،نقد و کالبدشکافي متن؛ مانند:


مقايسه،

 طبقه بندی،

 توصیف علمي مبتني بر قلمروها،
 شناخت قابلیت هاي متن در سه قلمرو:
 قلمرو زباني، قلمرو ادبي، -قلمرو فکری.

2

شناخت برگ علوم و فنون پايه ي يازدهم.

 -4اجزاي بستة آموزشي مرتبط با كتاب (كتاب راهنماي معلم ،نرمافزار آموزش معلمان بر فراز آسمان،
كتاب كار ،فيلم آموزشي دانشآموز ،كتاب گويا ،فيلم آموزشي والدين  ) ... ،الزامي و غيرالزامي.

 -1گزيدهای از نقشه و چگونگي مهندسي و طرّاحي متن شناسي ،خوانشي و تحلیل متون در پايه های
ابتدايي تا دهم متوسطه.
 -2تهیه محتوای مناسب برای آموزش مدرسان.
 -3کتاب تازه التالیف« علوم و فنون دهم».
 -4تالیف راهنمای معلّم.
 -5تولید فیلم روش تدريس نرم افزار بر فراز آسمان.
گروه زبان و ادب فارسي

3

