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

ساحت زیبایی شناسی هنری :
 با مطالعه و تعمق در متون ادبي،دریافت حسي از پدیده های محیط پیرامون خود را به زبان معیارفارسي بیان مي کند.
 پس از درک و احساس شخصي ازیک متن ادبي،تفكر برخاسته از آن را بر مبنای معیارهای زیبایيشناسي بررسي و تحلیل مي کند.
 آثار زباني– ادبي را مي خواند و با توجه به معیارهای زیبایي شناسي ،تأثیر آن را بر خود به زبان معیارفارسي بیان مي کند.
ساحت دینی ،اعتقادی و اخالقی:
 مصادیقي از مفاهیم خدا شناسي ،پیامبر شناسي ،امام شناسي و آموزه های تعلیمي اخالقي را در آثارادبي مي خواند و احساس مثبت خود را نسبت به آن ها درک و بیان مي کند.
 آموخته های خود از زندگي معصومین (ع) را در متون ادبي مي خواند و تأثیر آن ها را بر روابط ورخداد های پیرامون خویش بیان مي کند.
 با درک مفاهیم آیات قرآني ،از آموزه های آن (اعتقادات ،احكام ،اخالق ).... ،در مهارت های گفتاریبكار مي گیرد.
ساحت سیاسی اجتماعی:
 با خواندن متون ادبي متنوع  ،الگوها و آداب اخالقي اجتماعي رادرتعاملزباني با دیگران به کار ميگیرد.
 روش ها و الگو های مناسب اجتماعي -سیاسي را از میان متون تاریخي -ادبي برای توسعة ظرفیتهای خود و تعامل ارزنده با دیگران بهکار مي گیرد.
-2اهداف دوره  /حوزۀ يادگيري مرتبط با كتاب:

 مستقیم: -توجه به روحیه نشاط و زنده دلي در دانش آموزان

(فرم شماره  -1اميري نيا)1/

 تلطیف عواطف و التذاذ ادبي از راه خواندن متون ادبي گذشته و امروز ایران و جهان توجه به آشنایي با پاره مهارت های خوانداری و توانایي تشخیص لحن مناسب متن ها و به کارگیریصحیح 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 کسب مهارت در بیان افكار و اندیشه ها به صورت گفتار و نوشتار شناخت بهتر استعداد و عالقه دانش آموزان و ایجاد زمینه مساعد جهت هدایت آنان به مسیرهایتحصیلي مناسب
 توجه به شناخت و مهارت به کارگیری عناصر و عوامل هنری و زیبایي در زبان و ادبیات فارسيدیروز و امروز
 پشتیبان: کسب مهارت بیان مفاهیم دیگر حوزه های تربیتي یادگیری به زبان فارسي معیار پرورش توانایي تبدیل زبان علم به زبان فارسي معیار توانایي برقراری ارتباط مؤثر با متون علمي کهن تاریخ فرهنگ ایران -3محتواي كتاب(ايده هاي كليدي -مربوط به حوزه ،از ساير حوزه ها)
-

مفاهيم اساسي :ادبيات تعليمي ،سفرنامه ،ادبيات غنايي ،ادبيات پايداري ،ادبيات انقالب ،ادبيات حماسي ،ادبيات
داستاني و ادبيات جهان.

-

مهارتهاي اساسي :مهارت تحليل متن و خرده مهارت هاي الزم براي درك متون ادبي مانند خوانش متن ،دستور،
آرايه هاي ادبي و دريافت پيام متن

-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

 -1محتوای مناسب برای آموزش مدرسان.
 -2راهنمای معلم
-3

فیلم روش تدریس

-4

نرم افزار بر فراز آسمان

-5

کتاب گویا
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