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 بسمه تعالی

 طرح درس بر اساس برنامه ملی

 ماده درسی:

 عربی

 عنوان درس:

)الدرس السادس( 

 تغییر الحیاة

 دقیقه 09مدت  تاریخ: پایه: نهم
تعداد دانش 

 آموز
  مجری تدریس: 

 الف( بخش نظری: اهداف

 جدید ـ کلمات 1 رئوس مطالب
 ـ متن درس 2
  (جمعدوم شخص ) معادل عربی فعل نهی-3

  (دوم شخص جمع) منفی و تفاوت آن با فعل مضارع نهییادآوری معادل فعل مضارع -4

 کلمه عربی   24آشنایی با-در حوزه شناخت:  ( الف اهداف کلی

  (دوم شخص جمع) آشنایی بامعادل عربی فعل نهی-                             

 و شناخت فعل مضارع نهی دوم شخص جمع   یادآوری معادل فعل مضارع منفی-                             

 تشویق بچه ها به تغییرزندگی درمسیردرست و نقش سعی و تالش در دستیابی به هدف.  -در حوزه باور و گرایش:  (ب

 نفس  تبیین اهمیت تعامل وتقویت اعتماد به -در حوزه عمل و رفتار: ( ج

 تقویت مهارت روانخوانی وترجمه واژگان.-                                 

 دانش آموز در این فرایند آموزش باید به اهداف زیر برسد                                                  :   اهداف جزئی

 کلمه جدید عربی  24آموختن  -1

 درست متن درس  ترجمه-2

  (دوم شخص جمع) بصورت نهیل مضارع شناخت فع-3

 ایجاد مهارت درروانخوانی متن وعبارات. -4

و اهداف  حیطه

 رفتاری

 عرصه ها انتظارات از دانش آموزان

 طبیعت دیگران خدا خود

 درخصوص ترجمه واژگان درس از عربی به فارسی اندیشه کند  و ارتباط بین لغات را دریابد.  تعقل 

 کتابهایی درخصوص تعامل وارتباط بایکدیگرتحقیق کند.بامطالعه 
*   

* 

 

    * به اینکه انسان می تواند سرنوشت خودش راتغییر دهد ایمان داشته باشد. - ایمان 

 بداند تغییر سرنوشت به دست خود انسان است.  علم

 یاد بگیرد.فعل نهی درزبان عربی را به منظو رآشنایی بهتر با زبان وحی ودرک عمیق قران 
*  

* 

  

 درمورد تاثیر انسان برسرنوشت خود تحقیق کند.  عمل 

و  را بشناسد.( نثؤ، جمع منثؤ، مثنی ممثنی مذکر، جمع مذکر) فعل نهی دوم شخص جمع
 آن را با توجه به قرائن در جمله درست استفاده کند و درست ترجمه کند

* 

 

* 
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 احادیث درج شده درکنزالحکمه برای نحقیق سرلوحه فعالیتهای خود قراردهد.  اخالق

 به کسانی که درزندگی خود تاثیر مثبت دارند احترام بگذارد.
* 

* 

* *  

 بافعل نهی دوم شخص مفرد آشنا باشد.  زبان عربی آشنا باشد. بافعل مضارع دوم شخص جمع در رفتار ورودی

 مفهوم نهی در زبان فارسی آشنا باشد. با عربی را داشته باشد.توانایی قرائت عبارات ساده 

ارزشیابی 

 تشخصی

 نتایج ارزشیابی تشخیصی نقطه شروع آموزش را مشخص می کند: 

 آماده یادگیری مطالب جدید هستند. شود درصورت پاسخگویی سواالت از قبل تعیین شده پرسش می

 های تدریس روش

 تلفیقی از سنتی ونوین-اکتشافی-پرسش وپاسخ-ومشارکتیفعال  روش تدریس

سازماندهی و 

 چینش کالس

 به صورت گروهی می نشینند.

امکانات و 

 های آموزشی رسانه

 پروژکتور  -اموزشیCD-کامپیوتر-ماژیک–کتاب تخته 

 زمان ب( بخش عملی: فرایند آموزش )مراحل تدریس(

ارزشیابی 

 تشخیصی
 درجمالتی درمتن درس قبل فعل های نهی دوم شخص مفرد راتشخیص وترجمه کنند. -1

 ترجمه کلمات درس پنج رابگویند.-2
11 

 دقیقه

آماده سازی و 

 ایجاد انگیزه
 نوشتن فعلهای نهی روی تخته-درس پاورپوینت پخش قرآن با همگام طرح اجرای  – غیاب حضور –سالم و احوالپرسی 

11 
 دقیقه

یاددهی فرآیند 

یادگیری ضمن 

تدریس )آموزش 

 دادن(

 31 آموزان فعالیت دانش معلم   فعالیت
 کلمات درس رامرور می کند. - دقیقه

متن درس را قرائت می  -

 کند 

تقسیم بندی می  درس را -
 ترجمه کنند.  گروهها می خواهد متن را از کند و

از دانش اموزان می  -

 خواهد بخش بدانیم را بخوانند. 

هم گروههای  با اموزان می خواهد چند نمونه تمرین رااز دانش 
 خود حل کنند.

ترجمه  -

 کلمات راباهم می گویند. 

دانش اموزان  -

 گوش می کنند 

متن راترجمه  -
طریق پروژکتور نشان  ترجمه صحیح از می کنند.

 داده می شود. 

بخش بدانیم  -
به حروفی  وانده می شود وخ توسط یکی از بچه ها
 شده اشاره می شود. که با قرمز مشخص 

 چند نمونه تمرین مشخص شده را حل می کنند.

خالصه درس و 

 گیری نتیجه

 جدول بدانیم را ازطریق پروژکتور نشان می دهیم از بچه ها می خواهیم مانند جدول مثالهایی بزنند.
 دقیقه 1
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ارزشیابی پایانی 

 )پایان فعالیت(

 فعل نهی استفاده کنید.  ر آن ازدو جمله بگویید که د

 دو مورد تمرین مکمل درس حل کنید.
11 

 دقیقه

تعیین تکالیف و 

های خارج  فعالیت

 از کالس

گروهی :ساختن  (تمرین خالقیتی)فردی: تمرین های درس راحل کنند.فلش کارتهای مناسب برای فعل نهی درست کنند. 
 پاورپوینت درزمینه درسی 

 پیام اخالقی درس هماهنگ باشد. زیبا بیابند که باپژوهشی : آیه حدیث یاسخنی 

11 
 دقیقه

معرفي ساير منابع 

 مرتبط با درس
 دقیقه 1 های تقویت اراده.   کتاب تکنیک  و-(ع)کتاب نهج البالغه حضرت علی 

موضوع جلسه 

 آینده

 فعالیتهای درس حل ادامه تمرینها. بررسی درس ششم و

  


