
این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و 

هزار تومان به سایت دو قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط 

 علمی و پژوهشی اسمان مراجعه کنید .

www.asemankafinet.ir 
 

 

 باسمه تعالی

 انسانی * 3*طرح درس ساالنه ی عربی 

 فعالیت ها عنوان درس درس ها جلسات هفته ها ماه ها

 

 

 

 مهر

 یادآوری اول جلسه اول هفته اول

(1) 

پرسش از دانش آموزان در -1

مورد قواعد یادآوری شده در 

 درس اول

بیان قواعد یادآوری شده در -2

 درس اول

 تمرین قواعد بر روی چند-3

 متن انتخابی

 یادآوری اول جلسه دوم

(1) 

پرسش از کلمات متن درس -1

 اول

ترجمه درس با مشارکت -2

 دانش آموزان

حل تمارین توسط دانش -3

 آموزان

 آزمون مستمر از درس اول   جلسه سوم هفته دوم

جلسه 

 چهارم

 یادآوری دوم

(2) 

پرسش از دانش آموزان در -1

در واعد یادآوری شده مورد ق

 درس دوم

بیان قواعد یادآوری شده در -2

 درس دوم

تمرین قواعد بر روی چند -3

 متن انتخابی

 یادآوری دوم جلسه پنجم هفته سوم

(2) 

پرسش از کلمات متن درس -1

 دوم



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و 

هزار تومان به سایت دو قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط 

 علمی و پژوهشی اسمان مراجعه کنید .

www.asemankafinet.ir 
 

 

ترجمه درس با مشارکت -2

 دانش آموزان

حل تمارین توسط دانش -3

 آموزان

آزمون مستمر از درس اول و    جلسه ششم

 دوم

هفته 

 چهارم

فعل معتل )مثال  سوم جلسه هفتم
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 بیان قواعد درس سوم-1

تمرین قواعد بر روی چند -2

 متن انتخابی

جلسه  

 هشتم

پرسش از کلمات متن درس -1 فعل معتل)مثال( سوم

 سوم

ترجمه درس با مشارکت -2

 دانش آموزان

حل تمارین توسط دانش -3
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 متن انتخابی
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 معتل)اجوف(

پرسش از کلمات متن درس -1

 چهارم
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 دوازدهم

جلسه  هفته سوم

 سیزدهم

 بیان قواعد درس پنجم-1 فعل معتل)ناقص( پنجم
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 متن انتخابی
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 هفتم لهمفعول  بیستم

ترجمه درس با مشارکت -2

 دانش آموزان

حل تمارین توسط دانش -3

 آموزان

جلسه  هفته سوم 

بیست و 

 یکم

آزمون مستمر از درس اول تا   

 هفتم

جلسه 

بیست و 

 دوم

 بیان قواعد درس هشتم-1 توابع هشتم

تمرین قواعد بر روی چند -2

 متن انتخابی

هفته 

 چهارم

جلسه 

بیست و 

 سوم

پرسش از کلمات متن درس -1 توابع هشتم
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 دانش آموزان
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جلسه 

بیست و 
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 هشتم
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 مروری بر دروس اول تا هشتم  
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 آزمون پایانی نیم سال اول از درس اول تا هشتم هفته دوم

 هفته سوم

هفته 

 چهارم

جلسه  هفته اول بهمن

بیست و 

 هفتم

 بیان قواعد درس نهم-1 حال نهم

تمرین قواعد بر روی چند -2

 متن انتخابی

جلسه بیت  

 و هشتم

پرسش از کلمات متن درس -1 حال نهم

 نهم

ترجمه درس با مشارکت -2

 دانش آموزان

حل تمارین توسط دانش -3

 آموزان

جلسه  هفته دوم

بیست و 
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آزمون مستمر از درس اول تا   

 نهم

 بیان قواعد درس دهم-1 تمییز  دهم جلسه سیم
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هفته 

 چهارم

جلسه سی 

 و سوم

 بیان قواعد درس یازدهم-1 منادی یازدهم

تمرین قواعد بر روی چند -2

 متن انتخابی

جلسه سی 

 و چهارم

پرسش از کلمات متن درس -1 منادی یازدهم

 یازدهم

ترجمه درس با مشارکت -2

 دانش آموزان

حل تمارین توسط دانش -3

 آموزان

جلسه سی  هفته اول اسفند

 و پنجم

آزمون مستمر از درس اول تا   

 یازدهم

جلسه سی 

 و ششم

 بیان قواعد درس دوازدهم-1 مستثنی دوازدهم

تمرین قواعد بر روی چند -2

 متن انتخابی

جلسه سی  هفته دوم

 و هفتم

پرسش از کلمات متن درس -1 مستثنی دوازدهم

 دوازدهم

ترجمه درس با مشارکت -2

 دانش آموزان

حل تمارین توسط دانش -3

 آموزان

جلسه سی 

 و هشتم

آزمون مستمر از درس اول تا   

 دوازدهم

جلسه سی  هفته سوم

 و نهم

اسالیب  سیزدهم
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 ،ذم(
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جلسه 
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ترجمه درس با مشارکت -2

 دانش آموزان

حل تمارین توسط دانش -3

 آموزان

 

هفته  

 چهارم

جلسه چهل 

 و یکم

آزمون مستمر از درس اول تا   

 سیزدهم

جلسه چهل 

 و دوم

 مروری بر درس اول تا سیزدهم  

 تعطیالت عید هفته اول فروردین
 هفته دوم

جلسه چهل  هفته سوم

 و سوم

 بیان قواعد درس چهاردهم-1 (1البالغه) چهاردهم

تمرین قواعد بر روی چند -2

 متن انتخابی

جلسه چهل 

 و چهارم

کلمات متن درس پرسش از -1 (1البالغه) چهاردهم

 چهاردهم

ترجمه درس با مشارکت -2

 دانش آموزان 

حل تمارین توسط دانش -3

 آموزان

هفته 

 چهارم

جلسه چهل 

 و پنجم

آزمون مستمر از درس اول تا   

 چهاردهم
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تمرین قواعد بر روی چند -2

 متن انتخابی 

جلسه چهل  هفته اول اردیبهشت

 و هفتم

پرسش از کلمات متن درس -1 (2البالغه ) پانزدهم

 پانزدهم
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ترجمه درس با مشارکت -2

 دانش آموزان

حل تمارین توسط دانش -3

 آموزان

جلسه چهل  

 و هشتم

آزمون مستمر از درس اول تا   

 پانزدهم

جلسه چهل  هفته دوم

 و نهم

 قواعد درس شانزدهم بیان-1 (3البالغه ) شانزدهم

تمرین قواعد بر روی چند -2

 متن انتخابی

جلسه 

 پنجاهم

پرسش از کلمات متن درس -1 (3البالغه) شانزدهم

 شانزدهم

ترجمه درس با مشارکت -2

 دانش آموزان

حل تمارین توسط دانش -3

 آموزان

جلسه  هفته سوم 

 پنجاه و یک

آزمون مستمر از درس اول تا   

 شانزدهم

جلسه 

 پنجاه و دو

 مروری بر دروس اول تا هشتم  

هفته 

 چهارم

جلسه 

 پنجاه و سه

 مروری بر دروس نهم تا شانزدهم  

جلسه 

پنجاه و 

 چهار

 حل نمونه سواالت خرداد ماه  

 مع التوفیق و النجاح


