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به نام خدا
طرح درس روزانهی پیشنهادی  -کتاب عربی هشتم

درس :چهارم

نام دبیر:

تاریخ:

نام مدرسه:

موضوع درس :تجربهجدید

صفحه25 -25 :

مدت 57 :دقیقه

تهیهکننده :گیتی نورد

بخش نظری

1

 -1متن درس  -2 -کلمات جدید  -3معادل عربی سوم شخص مفرد و اول شخص جمع  -4یاادوور معاادل عربای
رئوس مطالب
فعل ماضی سوم شخص مفرد و اول شخص جمع  -7شناخت فعل مضارع  -6یادوور کلمات عربی پایه هفتم

الف) در حوزه شناخت

اهداف کلی

3

اهداف جزئی

 -1وشنایی با  74کلماه جدیاد و یاادوور کلماات
دروس گذشته و سال قبل
 -2وشنایی با معادل عربی فعل مضارع سوم شاخص
مفرد و اول شخص جمع
 -3یادوور معادل عربی فعل ماضای ساوم شاخص
مفرد و اول شخص جمع

ب) در حوزه باور و گرایش

 -1ایجاد عالقه به کسب تجربهها جدید  -2تفکار
و تعقُّل در کارها  -3کمحرفگاویی و گییادهگاویی
 -4کنترل خشم  -7عالقه به حکمتها وموزنده و
به کار بستن ونها در زندگی

ج) در حوزه عمل و رفتار

 -1توانااایی روخااوانی و روانخااوانی متااو عرباای و
ترجمه ونهاا  -2تبیاین اهمیات کساب تجرباه و
مشاااهده امااور  -3توانااایی کاااربرد معااادل فعاال
مضارع و ماضی در مکالمات ساده عربی

دانشوموز در فرویند وموزش به اهداف زیر برسد:
 -1وموختن  74کلمه جدید
 -2ترجمه  3حدیث از پیامبر و  2حدیث از امام علی (علیهالسالم)
 -3شناخت صیغهها مضارع سوم شخص مفرد و اول شخص جمع و معادل ماضی ونها
 -4ایجاد مهارت روخوانی و روانخوانی متن و عبارات و ترجمه ونها
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2

2

هدفهای
رفتاری

رفتار ورودی
ارزشیابی
تشخیصی

6

 -1واژهها جدید را ترجمه کند.
 -2فعل مضارع را در جمله تشخیص دهد.
 -3فعل ماضی را به گذشته ساده فارسی ترجمه کند.
 -4فعل مضارع را به مضارع اخبار فترسی ترجمه کند.
 -7با توجه به قرائن فعل ماضی را در جمله تشخیص دهد.
1
 -6با توجه به قرائن فعل مضارع را در جمله تشخیص دهد.
5
 -5متو و عبارات ساده را درست قرائت کند.
3
 -8حکمتها را خوب بخواند و ترجمه کند.
2
 -9مضارع و معادل فارسی ونها را در جادول باه صاورت ویناده و 2
6
مستقبل فارسی ترجمه کند.

*
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ارزشیابی
رفتار ورودی

ایجاد انگیزه

دانش

درک

کاربرد

تجزیه

*
*
*
*

معادل مضارع أنا ذَهَبتُ و دوم شخص مفرد فعل چیست؟
ضمیر مربوط به اول شخص مفرد و دوم شخص مفرد چیست؟
معنا این کلمات  ..........چیست؟
در صورت پاسخ به این سؤاالت و سؤاالت مشابه دانشوموزا ومااده یاادگیر ماالاب
دروس جدید خواهند بود.

ب :فرآیند آموزش :مراحل تدریس و تنظیم محتوا

معارفه

ترکیب

*

با فعل ماضی و مضارع در زبا فارسی وشنا باشد ،اهمیت پندها و حکمتها را بداناد ،تواناایی قرائات عباارات عربای
ساده را داشته باشد ،با افعال مضارع و ماضی اول شخص مفرد و دوم شخص مفرد وشنا باشد و یاد گرفته باشد.

نتیجه

مراحل تدریس

ارزشی

حیطههای شناختی

شرح

زمان

سالم و احوالپرسی ،حضور و غیاب ،بررسی جوّ کالس و وضاع
دانشوموزا

4

پرسش و ارزیابی دروس قبل با سؤاالت از پیش وماده شده

4

اهمیت تفکر و تعقُّل در زندگی چیست؟
تجربه چیست؟
چرا باید در مورد امور به تفکر و اندیشه بپردازیم؟
بیا یک داستا در مورد تجربه

7
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دانشوموزا عییی ،ما در این درس باا اهمیات تفکار و تجرباه
وشنا میشویم.
معادل ماضی و مضارع سوم شخص مفرد و اول شاخص جماع
را یاد میگیریم.
جایگاه خشم و اهمیت کنترل خشم خود را بدانیم.

2

2

استماع تالوت کوتاه از قاریا و ذکر صلوات
قرائت کلمات جدید توسط معلّم و یا از صوت و تصویر.
قرائت کلماات جدیاد توساط داناشوماوزا و رفاع اشاکاالت
روخوانی.
شروع تدریس
ترجمه واژهنامه توسط دانشوموزا .
و ارائهی
توضیح بخش بدانیم با استفاده از اسالید و روخوانی و توسط
درس
یکی از دانشوموزا
توضیح بخش فن ترجمه و راه تشخیص مؤنث یا ماذکر باود
فعل دوم شخص مفرد
حل تمرینات و رفع اشکاالت توسط دانشوموزا

44

6

توضیح و یادوور فعل مضارع سوم شخص مفرد و اول شخص
جمع و معادل ماضی ونها
تمرین اضافی در مورد افعال مثل ذهاب  -خارج  -حَمَالَ باه
سوم شخص مفرد و اول شخص جمع به ماضی و مضارع

7

2

معرفی درس
و بیان اهداف

خالصه درس
و نتیجهگیری

7

معادل مضارع دَخَلتُ و خرجتَ چیست؟
پرسش از معنا برخی لغات.
ارزشیابی بعد
فرق هُوَ دَخَلتَ و هِی تَدخُلُ چیست؟
از تدریس
نحنُ کدام شخص را نشا میدهد؟
ضمیر متکلم معالغیر (اول شخص جمع) چیست؟

14

8

حل تمرینات و حفظ لغات جدید برا جلسه بعد

-

تهیه یک یا چند جمله عربی از جملهها حکیمانه
تهیه احادیث در مورد کنترل خشم و تفکر و تجربه
تهیه داستا در مورد اهمیّت تجربه
تهیه تصاویر و اسالید نمایشی برا درس مورد نظر

7

تکلیف
معرفی

9

فعالیتهای
خلّاقانه

زمان تقریبی

57
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