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یاد آوری لغات و تمرینات و قواعد سال هفتم -3کلمات جدید  -2متن درس -1 رؤوس  

 مطالب

1 

آوری کلمات دروس گذشته و سال قبل کلمه جدید و یاد 4آشنایی با -1   

هفتمتمرین و تکرار دروس سال  -2  

( در حوزه ی الف

 شناخت

 

 

 

 

 

 

 اهداف کلی

 

 

 

 

حکمت آمیز و گرایش به عمل به سخنان بزرگان  ن گرایش به یادگیری سخنا 

 و امامان و پیامبران

(در حوزه ی باور و ب

 گرایش

توانایی حل  -2توانایی روخوانی و روانخوانی متون عربی و ترجمه ی آنها  -1

سال گذشتهتمرینات و پاسخ به سواالت   

(در حوزه ی عمل و ج

 رفتار

 دانش آموز در فرایند آموزش به اهداف زیر برسد:

کلمه جدید 4آموختن -1  

 3 اهداف جزئی

کتاب عربی هشتم –به نام خدا       طرح درس روزانه ی پیشنهادی   

 نام دبیر :                                       تاریخ :                                       نام مدرسه

دقیقه 57مدّت:  تهیه کننده :  14تا2صفحه   مرور دروس سال هفتمموضوع درس:  درس:  

 اوّل

 بخش نظری
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و حدیث از حضرت علی )ع( حدیث از پیامبر  7ترجمه  -2  

ایجاد مهارت روخوانی و رونخوانی متن و عبارات و ترجمه ی آنها -3  

واژه های جدید را ترجمه کند -1  

با توجه به قرائن فعل ماضی را در جمله تشخیص  -2

 دهد.

متون و عبارات ساده را درست قرائت کند . -3  

حکمت هارا خوب بخواند و ترجمه کند. -4  

 

 

 

 

 

  حیطه های شناختی

ارزش

ی
 یاب

ترکی

ب
 

تجزی

 ه

 دکاربر

ک
 در

ش
 دان

 

      1 

      2 

      3 

      4 

 

هدف های 

 رفتاری

4 

 

در زبان فارسی آشنا باشد ، اهمیت پندها و حکمت ها را بداند ، توانایی قرائت عبارات عربی با فعل ماضی 

 ساده را داشته باشد ،

 

 7 رفتار ورودی

؟نا ذَهَبتُ کدام شخص استأَ  

چیست؟  جمعضمیر مربوط به اول شخص مفرد و دوم شخص   

 معنای  این کلمات ....... چیست؟

ارزشیابی 

 تشخیصی

6 
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در صورت پاسخ به این سواالت و سواالت مشابه دانش آموزان آماده ی یادگیری مطالب 

 دروس جدید خواهند بود.

 

 نتیجه

 ب : فرآیند آموزش : مراحل تدریس و تنظیم محتوا

 مراحل تدریس شرح زمان

بررسی جوّ کالس و وضع دانش آموزانسالم و احوالپرسی ، حضور و غیاب ،  4  1 معارفه 

قبل با سواالت از پیش آماده شده سال  دروساز پرسش و ارزیابی  4  2 ارزشیابی رفتار ورودی 

 3 ایجاد انگیزه چند سوال از عربی سال هفتم می پرسیم و دانش آموز جواب میدهد 7

می شویم.را متذکّر  نش آموزان عزیز ، ما در این درس، دروس سال قبلدا 2  

م.می آورییادبه ماضی را   

 4 معرّفی درس و بیان اهداف

 استماع تالوت کوتاه از قاریان و ذکر صلوات 44

 قرائت کلمات جدید توسط معلّم و یا از صوت و تصویر .

 قرائت کلمات جدید توسط دانش آموزان و رفع اشکاالت روخوانی .

 ترجمه ی واژه نامه توسط دانش آموزان.

 حل تمرینات و رفع اشکاالت توسط دانش آموزان

 7 شروع تدریس و ارائه ی درس

حَمَلَ  –خرج  –تمرین اضافی در مورد افعال مثل ذهب  7  6 خالصه درس و نتیجه گیری 
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چیست؟ تَو  خرج لتُدَخَضمیر 14  

 پرسش از معنای برخی لغات.

چیست؟ دَخَلتِأَنتِ و  لتَدَخَ  أَنتَفرق   

کدام شخص را نشان می دهد؟ هُنَّ  

( چیست؟مفرد) اول شخص  متکلم وحدهضمیر   

 5 ارزشیابی بعد از تدریس

 8 تکلیف حل تمرینات و حفظ لغات جدید برای جلسه بعد -

 تهیه یک یا چند جمله عربی از جمله های حکیمانه 7

دروستهیه ی احادیث در مورد   

 تهیه تصاویرو اسالید نمایشی برای درس مورد نظر

 9 معرّفی فعالیَّت های خلّاقانه

 زمان تقریبی   57

 


