
علوم و فنون ادبی )1(

1395

رشته های  ادبیات و علوم انسانیـ  علوم و معارف اسالمی

پایۀ دهم
دورۀ دوم متوسطه

راهنمای معّلم



راهنمای معلّم علوم و فنون ادبی )1( پایۀ دهم ـ 110374نام کتاب: 
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشیپدیدآورنده: 
دفتر تألیف کتاب های درسی عمومی و متوسطه نظریمدیریت برنامه ریزی درسی و تألیف: 
حسین قاسم پورمقدم، فریدون اکبری شلدره، نادره شاه آبادی و علی واسوجویباری )اعضای گروه شناسه افزوده برنامه ریزی و تألیف: 

تألیف( 
اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشیمدیریت آماده سازی هنری: 
لیدا نیک روش )مدیر امور فنی و چاپ(ـ  جواد صفری )مدیر هنری(ـ  مهال مرتضوی )صفحه آرا(  ـ شناسه افزوده آماده سازی: 

سوروش سعادتمندی، زهره برهانی، سیما لطفی، وجیهه برادران سادات، فریباسیر، فاطمه رئیسیان 
فیروزآباد، راحله زادفتح اله )امور آماده سازی(

تهران: خیابان ایرانشهر شمالی ـ ساختمان شمارۀ 4 آموزش و پرورش )شهید موسوی(نشانی سازمان: 
تلفن: ٩ـ٨٨٨311٦1، دورنگار: ٨٨30٩٢٦٦، کد پستی: 1٥٨47473٥٩

www.irtextbook.ir و www.chap.sch.ir :وبگاه
شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران تهران ـ کیلومتر 17 جادۀ مخصوص کرج ـ خیابان ٦1 ناشر: 

ـ 44٩٨٥1٦1، دورنگار: 44٩٨٥1٦0، صندوق پستی: 13٩ـ  37٥1٥ )داروپخش( تلفن: ٥  
شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران »سهامی خاص«چاپخانه: 
چاپ اّول 13٩٥سال انتشار و نوبت چاپ: 

وزارت آموزش و پرورش 
سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي 

ـ   2718ـ05ـ964ـ978     شابك4

 ISBN: 978 ـ ـ 964  ـ  05   4   ـ 2718  



جوان ها قدر جوانیشان را 
بدانند و آن را در علم و 
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