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بسمه تعالی
طرح درس روزانه درس :عربی
نام درس :من آیات االخالق

پایه :یازدهم ریاضی – تجربی

شماره درس1 :

موضوع درس :اسم تفضیل – اسم مکان

دبیرستان
تعداد دانشآموزان 03 :نفر

تاریخ اجرا :چهارشنبه
زمان 03دقیقه

فعالیت قبل از تدریس و ایجاد انگیزه

نام دبیر:
 0دقیقه

دعای شروع درس ،احوالپرسی ،حضور و غیاب ،دقت و توجه کافی به وضعیت روحی و روانی
دانش آموزان
آغاز درس جدید با نوشتن این عبارات:
ای مهربانترین مهربانان ***** شب قدر بهتر از هزاران ماه است ***** بزرگترین کتابخانه
در شهر ما
دانستنیها
آموزمیتواند :


هایرفتاری:درفرایندآموزشیایندرسدانش

هدف
واژههایجدیددرسراباروشمشارکتیوگروهیبهخاطربسپارد ،
 -1
-2باتوجهبهتعریفصفتعالیوتفضیلیواسممکاندرزبانفارسیمعادلآنهارادرعربییادبگیردو
بهراحتیدرجملهپیداکند .
-3تفاوتصفتعالیدرفارسیواسمتفضیلدرعربیرابامشارکتاعضایگروهبیانکند .
هارااستخراجمیکند .


هاواسممکان

درمتندرسوتمارینکتاباسمتفضیل
-4
روشهای تدریس
استفادهتلفیقیازالگوهایتدریس**روشمشارکتی*** 
هایدانشآموزی،پرسشوپاسخ–توضیحیوسخنرانی–بارشیو .....


فعالیتگروه
مهارتها
باکمکاعضایگروهجملههاراترجمهکند .

-1
درعباراتاسمهایتفضیلرااستخراجکندووزنآنهارابنویسد .

-2
-3بااعضایگروهتفاوتترجمه(عالی–تفضیلی)بهخوبیتشخیصدهد .
نگرشها
-1بهنظراتاعضایگروهاحترامبگذارد .
1
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درانجامفعالیتهایگروهیازخودعالقهنشاندهد .

-2
گروهیهاازخودعالقهنشاندهد .


هایجدیددرمتندرسباهم

درحفظکردنواژه
-3
رئوس مطالب
یترجمهیآنهادرمتندرس 


هایمکاندرزبانعربیونحوه

هایتفضیلواسم

معرفیاسم
ارزشیابی تشخیصی
درمتندرسبهراحتیاسمتفضیلهارااستخراجکند .

-1
کلماتخیروشردرجاییکهمعنایتفضیلمیدهدتشخیصدهید .

-2
بتواندازاسمتفضیلدرحالتیکهمعنایصفتعالیمیدهدمثالبزند .

-3
ارائه درس جدید
فعالیت معلم

فعالیت دانش آموز

چندجملهدرزبانفارسیباداشتنصفتهای

ابتدا
عالی وتفضیلی نوشته خواهد شد و آن را به عربی
برمیگردانیم سپس از دانش آموزان و اعضای گروه

میخواهیم که صفتهای فارسی را در عربی بیابند و
ترجمهکنند .
مثال :من از معلمم کوچکتر هستم  :أنا أصغرٌ مِن
معلمی 
کتاببزرگتریندوستاست:الکتابُأکبرُالصدیق 
هارامییابندو


درمتندرسوتماریناسمتفضیل
ترجمهمیکنند .

تذکر :
مهم:بچههاتوجهتوجهاگردرعباراتکلماتیراکه

بررنگداللتمیکننددیدیدحواستونباشهکهاینا

اسم تفضیل نیستن بلکه صفتند .مانند( :القمیص
االخضر)پیراهنسبز 
*** 
عباراتیکهدرآنازکلماتخیروشراستفادهشده
درحالیکهازوزنافعلوفعلیهماستفادهنکرده
بهعنواننکتهوتذکرمهمدرترجمهمتونیادداشت

فراگیران صفتهای عالی و تفضیل را با روش
مشارکتیپیدامیکنند .




فراگیرانجمالتفارسیرابهعربیمیگردانند .



فراگیرانگوشفرامیدهندوسواالتاحتمالیرااز

پرسندومعلمپاسخمیدهد .


معلممی



دانشآموزانیادداشتمیکنند .


آموزانتمارینراحلمیکنند .


دانش

سوالمیپرسند .
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میکنند با ارائه تمرینات متنوع مانند :السارقُ شرُ

الناسعمال– دزدبدترینانساندرعملاست...هو
خیرُ التالمیذِ فی قولٍ – او در گفتار بهترین
دانشآموزاست .

**** 
اسمهای مکان بر وزنهای :مفعَل و مفعل و مفعلة

میباشد:معبد–مشهد–مزرعه 


جمعبندی و نتیجه گیری درس13 :
-1خالصهکردندرسویادداشتآنهاتوسطدانشآموزان 
نتیجهگیریتوسطدانشآموزانانجاممیشود .

-2
-3بیانخالصخبخشإعلمواتوسطسرگروههاجهتتفهیممفاهیمآموختهشده 
ارزشیابی پایانی0 :
باطرحچندسوالازترجمهلغایتجدیدوترجمهاسمهایتفضیلومکانازبخشتمارینومتندرس

رفتارخروجیفراگیرانرامیسنجیم .
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