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 و
پژوهشی آسمان مراجعه کنید www.asemankafinet.ir.
به نام خدا
طرح درس روزانه (برای یک جلسه) درس :عربی هفتم

مشخصات کلی

طرح درس شماره2 :

عنوان درس :بخش اول (اسم اشاره)

موضوع درس:

الدرس الثانی

تدریس مثنی

صفحات 6 :تا 9

تاریخ اجرا92/7/22 :

کالس :هفتم

تعداد دانشآموزان 03 :نفر

مدت تدریس 77 :دقیقه

حیطه شناختی:

آموختن ترجمه کلمات و مثنی

حیطه عاطفی:

ایجاد عالقه در بین دانشآموزان

ابراهیم قائدی

اهداف کلی

با توجه به مثنی کلمات اشاره به دور
و نزدیک کنند

اهداف شناختی:
اهداف رفتاری

اهداف عاطفی:

جمالت نورالکالم را ترجمه نمایند
آموختن  7حکمت و به کار بردن در
زندگی
فرق مثنی و مفرد را تشخیص دهند

مدل کالس

 Uشکل

مواد و رسانههای آموزشی

رایانه ،تخته وایتبرد CD ،آموزشی ،کتاب عربی هفتم

یادگیری

روشهای تدریس

نمایشی ،گروهی ،ایفای نقش ،پرسش و پاسخ

و تعامل

-

اهداف توانشی:

تجربیات)

(فرآیند

فعالیتهای پیش از تدریس

حیطه رفتاری:

یاددهی

مجری طرح (نام دبیر):

ایجاد ارتباط

سالالالم و احوالسرسالالی ،حوالالور و بیالالاب ،بررسالالی شالالرایی روحالالی و ج الالمی
یادگیرندگان ،بررسی شرایی کالس (سرما ،گرما و )...

زمان
7

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 و
پژوهشی آسمان مراجعه کنید www.asemankafinet.ir.
از یادگیرندگان انتظار میرود به سؤاالت زیر پاسخ دهند:
ارزشیابی تشخیصی و آمادهسازی
(آغازین)

 -2مذکر چی ت؟ مؤنث چی ت؟
 -2نشانه مؤنث چه چیزهایی میباشد.

23

 -0آیا میتوانید چند کلمه مذکر و چند کلمه مؤنث را نام ببرید؟
ایجاد انگیزه

نمایش پاورپوینت ،آهنگهای شاد عربی پخالش مالیشالود ،کالارتونهالای عربالی
پخش میشود

27

فعالیتهای
تعامل معلم و

شرکت در نمایش ،شرکت در فعالیتهای گروهی ،پاسخ به سؤاالت معلم

23

دانشآموز

دانشآموز
فعالیتهای معلم

سازماندهی کالس ،پرسش و پاسخ حالین درس ،خالهاله و جمال بنالدی کالردن
درس

23

انجام آزمون ترجمه کلمات جدید که بر روی برگه بین آنها توزی میشود و هالر
ارزشیابی تکوینی و پایانی

گروه ق متی را پاسخ دهد .خودشان بتوانند سؤال بیرون آورنالد و گفالتن پاسالخ

23

توسی خود دانشآموزان
فعالیتهای خالقانه دانشآموز

تعیین تکلیف

 -2بتواند با توجه به عکس مثنی ضمایر دور و نزدیک را تشخیص دهند.
 -2بتواند فرق مثنی در مذکر و مؤنث را با توجه به تصویر تشخص دهند.
 -2درباره سخن حکیمانه (ادب المرء خیر مالن ههباله) تیقیالن کننالد و معالادل
فارسی آن را بیابند.
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