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 طرح درس روزانه

مشخصات 

 کلی

 شماره درس : الدرس الرابع                     موضوع درس : التعایُشُ السِّلمی                                  نام درس: عربی   

 نفر 52تعداد دانش آموزان :     نام کالس : دهم                                    نام مدرسه: 

  نام معلم: 

هدف های 

 کلی

 متفاوت رد با افعال ثالثی مزید در قالب مثالهایفرق افعال ثالثی مج -1

 گوناگون مثالهایآشنایی با ابواب ثالثی مزید در قالب  -5

هدف های 

 جزئی

 بیان وزن افعال ماضی و مضارع از ثالثی مجرد -1

 وزن افعال ماضی و مضارع از ثالثی مزیدبیان  -5

 بیان مثال برای ابواب ثالثی مزید -3

 صرف فعل ماضی ، مضارع و امر و نهی از ابواب ثالثی مزید با الگو برداری از صرف افعال ثالثی مجرد -4

 رف اسالمی(اچگونگی معانی فعل های ثالثی مزید با توجه به ابواب آنها ) مربوط به رشته مع -2

 چگونگی معانی صیغه های مختلف از فعل های ثالثی مزید -6

هدف های 

 رفتاری

 دانش آموز بتواند فعل های ثالثی مزید و ثالثی مجرد را از یکدیگر تشخیص دهد  -1

 دانش آموز بتواند باب فعلها را تشخیص دهد -5

 باالبردن توانایی دانش آموز در صرف فعل و معنا کردن صیغه های مختلف -3

 دانش آموز بتواند صیغه های شبیه به هم را تشخیص داده و معنا کند -4

وسایل مورد 

 نیاز

 ماژیک –گچ  –تابلو 
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تمهیدات 

 الزم

 گروه بندی دانش اموزان در گروه های سه یا چهار نفر -1

 حضور و غیاب دانش آموزان و ثبت غیبت غائبین -5

 توضیحیو   روش تدریس             پرسش و پاسخ -3

 

 ورت نیاز(صارزشیابی از درس گذشته ) در  -4

 زمان 
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 زمان طرح درس روزانه

ارائه درس 

 جدید

خواندن لغات درس توسط معلم و تکرار آنها توسط دانش آموزان و سپس پرسیدن لغات بصورت فردی  -1

 یا گروهی 

   التااشکنفره ترجمه کرده و بعد از ارائه ترجمه درس،  4یا  3دانش آموزان درس را در گروه های  -5

 .شودترجمه ای که دانش آموزان ارائه داده اند توسط معلم اصالح 

 افعال( –مفاعله  –بیان قواعد درس ) باب های ثالثی مزید : تفاعل ، تفعیل  -3

ابواب ثالثی مزید از روی جدول کتاب توسط معلم خوانده شده و سپس  مصدرو الف( ماضی ، مضارع ، امر 

 دانش آموزان چندین بار کلمات آن جدول را بطور منظم تکرار کرده تا با وزن آن کلمات بخوبی آشنا شوند.

 

ب( برای یادگیری بهتر دانش آموزان ، ریشه های متفاوت به دانش آموزان داده می شود تا آن ریشه ها بر 

 ق الگوهای کتاب صرف شده و در ذهن دانش آموز به خوبی جا بگیرد.طب
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 ج( توضیح صرف فعل های ابواب ثالثی مزید:

 صرف فعل های ثالثی مجرد استهمانند دانش آموز تفهیم شود صرف این فعلها اوالً : به 

و در صیغه اول نباید تغییری  موز تفهیم شود نشانه های فعل ها به صیغه اول هر فعل اضافه شودآثانیاً : به دانش 

 رخ دهد

 

 تفاوت فعل های ماضی با فعل های امر ابواب ثالثی مزید بیان شود -1د( نکته ها : 

 مثال : اِجتَمَعُوا : ماضی               اِجتَمِعُوا : امر                  

 حاضر مشترک بودن بعضی فعل های ماضی غائب با فعلهای امر  -5                 

 مثال : تَضارَبوا : ماضی ، جمع مذکر غائب / امر ، جمع مذکر مخاطب                 

بعضی صیغه ها معنا شود تا دانش آموز متوجه شود که فعل های مختلف با توجه به صیغه هایشان چگونه ه( 

 معنا می شوند.

 12 آمده بصورت گروهی در کالس حل شود و اشکالت اصالح شود.تمارین مربوط به جدول که بعد از جدول  ارزشیابی

ارزشیابی 

 تکمیلی

 2 بیان تکالیف جلسه آینده
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