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به نام خدا
طرح درس روزانۀ پیشنهادی  -کتاب عربی عمومی پایۀ دهم
درس:
دوم

صفحه:

موضوع درس:

 ...تا ...

المواعظ العددیۀ

مدّت:

تهیّه کننده:

 ٧٥دقیقه

....................

الف– بخش نظری :اهداف
١

٢

رئوس
مطالب

 -١صفحۀ ورود به درس  -٢متن درس  -٣واژه های جديد

 -٤درک مطلب  -٥اعداد

-١آشنايی با کلمات جديد و يادآوری کلمات پايۀ هفتم ،هشتم ،نهم و نيز درس اوّل کتاب دهم
اهداف کلّی -٢اعداد اصلی و ترتيبی ،از يک تا ده و ترتيبی از يکم تا بيستم بدون توجّه به قواعد معدود
-٣آشنايی با احاديث عددی

٣

هدف های
رفتاری

٤

دانش آموز در پايان اين درس بايد بتواند:
-١واژه های جديد درس را از عربی به فارسی ترجمه کند.
-٢درس را درست بخواند و بفهمد و ترجمه کند.
 -٣عددهای يک تا صد را بشناسد و درست ترجمه کند.

رفتار

با مفهوم عدد اصلی و عدد ترتيبی در فارسی و عربی آشنا باشد؛

ورودی

توانايی قرائت عبارات سادۀ عربی را داشته باشد.
نتايج ارزشيابی زير نقطۀ شروع آموزش را مشخص می کند.

٥

ارزشيابی
تشخيصی

عددهای يک تا دوازده را که در دورۀ متوسطۀ ّاول آموخته است از حفظ بگويد.
عددهای يکم تا دوازدهم را که در دورۀ متوسّطۀ اوّل ياد گرفته است از حفظ بگويد.
نتيجه

در صورت پاسخ به اين سؤاالت ،فراگيران آماده يادگيری مطالب جديد خواهند بود.

نوشتن طرح درس به منظور ساماندهی به روش تدريس و استفاده از تجربيّات ديگران است.

1

این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و قابل
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شايان ذکر است بيشتر دبيران توانا پس از چند سال تدريس عمالً طرح درس را در ذهن خود دارند.
در طرح درس بايد به ارزشيابی مستمر و دريافت بازخورد از يادگيری دانش آموز که در چنين آموزشی روی
می دهد توجّه شود .
ب -فرايند آموزش:
مراحل تدريس و تنظيم محتوا
 5٥دقيقه از  09دقيقه
مراحل
تدريس

شرح

١

معار
فه

 -١سالم و احوالپرسی  - ٢حضور و غياب  - ٣قبل از شروع تدريس معلمّ بايد روشهای
مربوط به ياددهی و يادگيری مورد نظر خودش را مشخّص کند.

٢

ايجاد
انگيزه

اهميّت آموختن عدد را در هر زبانی برای دانش آموز شرح می دهيم.

زمان
٣

اشاره به کتاب گران سنگ و پر حجم الَ مَواعِظُ العَدَدَيَّۀُ نوشتۀ علّامه عاملی که احاديث
دارای عدد را آورده است.

٥

اشاره به نقش عدد در سفرها موقع خريد ،در هتل هنگام تحويل گرفتن کليد اتاق که
بايد شماره را گفت ،و اينکه هرکس ميخواهد زبانی را بياموزد عددها را حتماً ياد ميگيرد،
چون از مهمترين مباحث هر زبانی است.
٣

معرفی

٢

درس و سخنان پيامبر اسالم که دربرگيرندۀ عدد است برای نشان دادن پربسامدی مبحث
بيان اهداف عدد.

2

این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و قابل
جلسۀ سوم :حّل تمرينات و ارائه گزارش دانش آموزانی که بخش «پژوهش» را انجام
سایت علمی
ویرایش این طرح درس با قیمت فقط دو هزار تومان به
داده اند.
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درس در سه جلسه تدريس می شود:
٤

جلسۀ نخست :ترجمۀ متن درس توسّط دانش آموز با توجه به المُعجَم و نيز در صورت
نياز المعجم پايان کتاب و حّل درک مطلب؛
شروع
تدريس و
ارائۀ درس

از کتاب گويا برای روان خوانی کلمات معجم و متن درس درس کمک می گيريم.
دانش آموزان متن درس را قرائت و به کمک واژه نامه و زير نظر ما ترجمه می کنند .
جلسۀ دوم :قرائت و توضيح بخش «اعِلمَوا» و «فَّنَ َّ الترجَمَۀِ » و تمرين بخش«حِوار»
بخش «اعِلمَوا» را دانش آموزی خوش صدا و دارای صدای رسا می خواند و دربارۀ آن
سؤال می کنيم؛ دانش آموزان مناسب را شناسايی می کنيم تا هر جلسه يکی از آنها
قرائت کند.

3

٤٥

این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و قابل
ویرایش این طرح درس با قیمت فقط دو هزار تومان به سایت علمی
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٥

خالصۀ
درس
و
نتيجه
گيری

با استفاده از قلم رنگی از دانش آموزان می خواهيم خالصۀ قواعد درس را رنگی کنند.

٥

از يکی از دانش آموزان می خواهيم که درس را در چند جملۀ کوتاه خالصه کند .در
صورتی که درست خالصه نکرد ما درس را خالصه می کنيم.

 ٦ارزشيابی اين موارد را از دانش آموز می خواهيم:
بعد از -١عددهای اصلی از يک تا بيست و پنج را بشمارد.
تدريس
-٢عددهای ترتيبی يکم تا بيستم را بشمارد.

١9

5

تکليف

حّل داوطلبانۀ تـمرينات درس به منظور آمادگی بهتر در جلسۀ آينده.

-

٨

معرّفی

تهيۀ روزنامۀ ديواری يا وبالگ و نوشتن چند حديث عددی بنا به تشخيص دبير و در

٣

فعاليت

صورت داشتن فرصت

های
خالقانه

يافتن «داستان»« ،آيا ميدانيد که» و« ابتسامات» به زبان عربی
يافتن وبالگ ،وبگاه ،نرم افزار آموزشی ،پاورپوينت و تصاوير آموزشی مناسب.
زمان تقريبی

4
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