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 بسمه تعالی

 طرح درس روزانه درس: عربی 

 تجربی  –نام درس: من آیات االخالق                                            پایه: یازدهم ریاضی 

 اسم مکان  –موضوع درس: اسم تفضیل                                                                1شماره درس: 

   تاریخ اجرا: چهارشنبه                                                       دبیرستان 

   دقیقه                نام دبیر: 03نفر                        زمان  03آموزان:  تعداد دانش

 دقیقه  0        فعالیت قبل از تدریس و ایجاد انگیزه                             

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: 

ترین مهربانان *****   شب قدر بهتر از هزاران ماه است ***** بزرگترین کتابخانه  ای مهربان

 در شهر ما 

 ها  دانستنی

تواند:آموزمیهایرفتاری:درفرایندآموزشیایندرسدانشهدف

هایجدیددرسراباروشمشارکتیوگروهیبهخاطربسپارد،واژه-1

باتوجهبهتعریفصفتعالیوتفضیلیواسممکاندرزبانفارسیمعادلآنهارادرعربییادبگیردو-2

تیدرجملهپیداکند.بهراح

تفاوتصفتعالیدرفارسیواسمتفضیلدرعربیرابامشارکتاعضایگروهبیانکند.-3

 کند.هارااستخراجمیهاواسممکاندرمتندرسوتمارینکتاباسمتفضیل-4

 های تدریس  روش

استفادهتلفیقیازالگوهایتدریس**روشمشارکتی***

بارشیو.....–توضیحیوسخنرانی–سشوپاسخآموزی،پرهایدانشفعالیتگروه

 ها  مهارت

هاراترجمهکند.باکمکاعضایگروهجمله-1

هایتفضیلرااستخراجکندووزنآنهارابنویسد.درعباراتاسم-2

تفضیلی(بهخوبیتشخیصدهد.–بااعضایگروهتفاوتترجمه)عالی-3

 ها  نگرش

گروهاحترامبگذارد.بهنظراتاعضای-1
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هایگروهیازخودعالقهنشاندهد.درانجامفعالیت-2

هاازخودعالقهنشاندهد.گروهیهایجدیددرمتندرسباهمدرحفظکردنواژه-3

 رئوس مطالب 

یآنهادرمتندرسیترجمههایمکاندرزبانعربیونحوههایتفضیلواسممعرفیاسم

 ارزشیابی تشخیصی 

هارااستخراجکند.درمتندرسبهراحتیاسمتفضیل-1

دهدتشخیصدهید.کلماتخیروشردرجاییکهمعنایتفضیلمی-2

دهدمثالبزند.بتواندازاسمتفضیلدرحالتیکهمعنایصفتعالیمی-3

 ارائه درس جدید 

 فعالیت دانش آموز فعالیت معلم

 هایچندجملهدرزبانفارسیباداشتنصفتابتدا

تفضیلینوشت بهعربیعالیو آنرا هخواهدشدو

دانشبرمی اعضایگروهگردانیمسپساز آموزانو

و بیابند عربی در صفتهایفارسیرا که میخواهیم

ترجمهکنند.

مِن أصغرٌ أنا : هستم کوچکتر معلمم از من مثال:

معلمی

وستاست:الکتابُأکبرُالصدیقکتاببزرگتریند

میدرمتندرسوتماریناسمتفضیل را یابندوها

کنند.ترجمهمی

تذکر:

هاتوجهتوجهاگردرعباراتکلماتیراکهمهم:بچه

کننددیدیدحواستونباشهکهاینابررنگداللتمی

)القمیص مانند: صفتند. بلکه نیستن تفضیل اسم

االخضر(پیراهنسبز

***

عباراتیکهدرآنازکلماتخیروشراستفادهشده

ردهدرحالیکهازوزنافعلوفعلیهماستفادهنک

بهعنواننکتهوتذکرمهمدرترجمهمتونیادداشت

صفت روشفراگیران با را تفضیل و عالی های

کنند.مشارکتیپیدامی







گردانند.فراگیرانجمالتفارسیرابهعربیمی





ازفراگیرانگوشفرامی دهندوسواالتاحتمالیرا

دهد.پرسندومعلمپاسخمیمعلممی







کنند.دانشآموزانیادداشتمی



کنند.آموزانتمارینراحلمیدانش



پرسند.سوالمی
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شرُمی السارقُ مانند: متنوع تمرینات ارائه با کنند

دزدبدترینانساندرعملاست...هو–الناسعمال

 قولٍ فی التالمیذِ بهترین–خیرُ گفتار در او

آموزاست.دانش

****

وزناسم بر مکان مفعلهای و مفعل و مفعَل ةهای:

مزرعه–مشهد–باشد:معبدمی



 13بندی و نتیجه گیری درس:   جمع

خالصهکردندرسویادداشتآنهاتوسطدانشآموزان-1

شود.نتیجهگیریتوسطدانشآموزانانجاممی-2

بیانخالصخبخشإعلمواتوسطسرگروههاجهتتفهیممفاهیمآموختهشده-3

  0ارزشیابی پایانی: 

هایتفضیلومکانازبخشتمارینومتندرسباطرحچندسوالازترجمهلغایتجدیدوترجمهاسم

سنجیم.رفتارخروجیفراگیرانرامی


 


