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طرح درس ساالنه عربی یازدهم

متوسطه دوم

درس:
رشته :ریاضی – تجربی

تعداد صفحات:

سال تحصیلی:

نام دبیر:

روزهای :چهارشنبه
صفحه آزمون – فعالیت و
امتیازها

ماه

هفته

جلسه

تاریخ

مباحث تدریس

مهر

اول

1

69/7/5

ابتدا معارفه ،دعیا شروع درس ارائه روش 2-4
تدریس و نحوه ارزشیابی مستمر در این
درس – سپس ترجمه متن درس  1با
آموزش واژگان جدید.

شیوههای
یادداشت
تدریس معلم و آماده
کردن موارد خواسته
شده در جلسه آینده

دوم

2

69/7/12

اجرای پرسش شفاهی گروهی از متن و 9-7
مکالمه بخش الحوار با قرائت و روخوانی
صحیح ،منظور کردن  11نمره از بخش
ترجمه در دفتر ارزشیابی کالسی  +حل
تمرینات بخش ترجمه

بهترین اجرای مکالمه در
بخش الحوار توسط
گروهها معرفی میشود.
ص6:

سوم

3

69/7/16

تدریس مبحث إعلموا (قواعد) معرفی صفت 5
عالی و تفضیلی در زبان فارسی با مثال:
کتاب بهترین دوست من است پ
من از معلمم کوچکترم
و معرفی اسم مکان و تشخیص آنها در
جمالت عربی با توجه به قالب و شکل
ظاهری و معرفی اوزان این گروه {أفعل –
فعلی} {مَفعَل – مفعِل – مفعة}  +حل
تمارین این بخش با روش مشارکتی گروهها.

سرگروهها از مثال های
بیشتری در این بخش
استفاده می کنند.

چهارم

4

69/7/29

رفع اشکال ،حل تمرینات متنوع ،تأکید بر  2-12آزمون درس  1از
مفاهیم آموخته شده در
ترجمه روان متن در آزمونها  +اجرای آزمون
1

این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش
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آبان

آذر

کتبی از درس 1

بخش ترجمه و قواعد
به مدت  21دقیقه

اول

5

69/8/3

تحویل برگههای آزمون تذکر پیرامون -18
بیدقتی در بعضی از سواالت امتحان19 ،
اجرای کنفرانس در بخش ترجمه درس دوم
با روخوانی و قرائت صحیح متن توسط
گروههای فعال و به خاطر سپردن واژههای
جدید درس

اعضای گروه پاسخهای
غلط دوستان خود را
تصمیم میکنند.

دوم

9

69/8/11

اجرای پرسش شفاهی از ترجمه متن و -21
مکالمه بخش الحوار از گروهها = تدریس 16
بخش (إعلموا) قواعد با استفاده از جمالت
فارسی و تبدیل آن به عربی و معرفی ادات
شرط و نقش آنها در ترجمه عبارات

کنفرانس گروه ها در
بخش الحوار به منظور
تقویت مکالمه

سوم

7

69/8/17

پرسش شفاهی گروهی از بخش قواعد با -24
دادن تمرینات متنوع و توجه الزم به نوع 21
ترجمه افعال در جمالت شرطی با حل
تمرینات کتاب ،حل تمرینات کتاب در
بخش قواعد و تشخیص فعل شرط و جواب
آن و ایجاد فضای پرسش و پاسخ به روش
مشارکتی گروهها

حل تمرینات متنوع
بخش ادات شرط در
کتاب کار و جزوات
اجرای روخوانی و قرائت
صحیح متن توسط
گروههای فعال

چهارم

8

69/8/24

رفع اشکال ،پاسخ به سواالت مطروحه
بعد از آزمون درس 2
نمایش فیلم از انواع درختان در درس سوم
و ترجمه متن با کمک گروههای درسی و
تکرار لغات جدید متن در عبارات جهت
تثبیت معانی و تقویت حافظه  +تمرین
بخش الحوار با قرائت صحیح کلمات

-24
15

اجرای آزمون کتبی از
درس دوم به مدت 21
دقیقه

اول

6

69/6/1

اجرای پرسش شفاهی از درس سوم از
گروههای داوطلب و دانستن لغات جدید با
2
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ثبت  11نمره از بخش ترجمه در دفتر
کالسی  +حل تمرینات بخش ترجمه

دی

بهمن

دوم

11

69/6/8

(تدریس بخش أعلموا) قواعد درس سوم با -31
ارائه مثالهایی از زبان فارسی با معرفی 26
نشانههای اسم نکره سپس شناسایی اسامی
معرفه و نکره در جمالت عربی  +یادآوری
بابهای مزید و تشخیص ماضی و مضارع و
مصدر آنها در جدول صرف با مشارکت
گروهها

سوم

11

69/6/15

پرسش شفاهی در بخش قواعد و ثبت -35 11
نمره آن حل تمرینات درس سوم با شرکت 31
گروهها

چهارم

12

69/6/22

و یادآوری مباحث تدریس شده به منظور -39
25
آمادگی

اول

13

69/11/9

شروع امتحانات ترم

دوم

14

 69/11/13شروع امتحانات ترم اول

سوم

15

 69/11/21بررسی نمرات و شناسایی نقاط ضعف
دانشآموزان ضعیف و علت افت آنها در
امتحان
بررسی سواالت مشکلدار و مبهم

چهارم

19

 69/11/27روخوانی و قرائت درس چهارم با مشارکت -36
اعضای گروه و ترجمه متن به فارسی روان38 ،
حفظ واژههای جدید و متضاد و مترادفهای
درس

گروههای فعال لغات
جدید را حفظ میکنند
و از همدیگر میپرسند

اول

17

پرسش شفاهی از مبحث ترجمه در درس -45 4
در گروههای  5نفره  +اجرای کنفرانس در 41
خش الحوار به منظور تقویت مکالمه  +حل
تمرینات بخش ترجمه توسط سر گروهها

گروهها مثالهای از
فعلهای استمراری و
بعید را در جمالت زبان
فارسی بیان میکنند.

69/11/4

3

اعضای گروه در متن
درس ضمایر و اشارهها و
موصولها و ....بیابند به
عنوان اسامی شناخته
شده در متون

اجرای آزمون کتبی از
درس  3به مدت 21
دقیقه
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اسفند

فروردین

دوم

18

 69/11/11تدریس قواعد بخش اعلموا درس  4با
مثالهای از استمراری و بعید و نحوه کاربرد
این افعال در زبان عربی یادداشت نکات
ویژه کنکور در بخش ترجمه

تالش بچهها برای یافتن
ماضی استمراری و بعید
در متن و تمارین

سوم

16

 69/11/18رفع اشکال و اجرای آزمون کتبی از درس -49 4
سپس ترجمه و فرائت درس  5با مشارکت 38
گروهها بعد از پایان آزمون

اجرای آزمون درس  4به
مدت  21دقیقه

چهارم

21

 69/11/25پرسش شفاهی از ترجمه درس  -5مکالمه -51
بخش الحوار و حفظ لغات جدید متن  +حل 48
تمرینات بخش ترجمه در درس 5

به دانش آموزان فعال در
بخش ترجمه امتیازاتی
داده میشود.

اول

21

69/12/2

توضیح قواعد درس  5با ارائه مثالهایی از
مضارع التزامی در زبان فارسی و شناخت آن
در عبارات عربی و چگونگی ترجمه این
افعال

در متن درس اعضای
گروه برای یافتن التزامی
در عبارات عربی تالش
میکنند.

دوم

22

69/12/6

پرسش شفاهی از گروههای داوطلب در
بخش قواعد ،حل تمرینات کتاب وزارتی ،
یادداشت نکات ویژه کنکوری در بخش
ترجمه

تستهایی از ترجمه در
این بخش به عنوان
تشخیص ترجمه صحیح
کار میشود.

سوم

23

 69/12/19بعد آزمون * اجرای کنفرانس برای تدریس -53
درس ششم * ترجمه متن با حفظ واژههای 51
جدید مشارکتی و تمرین مکالمه در بخش
الحوار و حفظ لغات جدید.

چهارم

24

 69/12/23اجرای پرسش شفاهی از بخش ترجمه -56
درس  9حل تمرینات ترجمه کتاب با 57
شرکت گروههای فعال * تحویل دفترچه
نوروزی جهت یادآوری مفاهیم آموخته شده
با تستها و تمرینات ویژه

اول

25

67/1/1

تعطیالت نوروز

دوم

29

67/1/15

تعطیالت نوروز
4

اجرای آزمون از درس 5
به مدت  21دقیقه
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اردیبهشت

سوم

27

67/1/22

تبریک سال جدید ،گرفتن دفترچه نوروزی
و دادن امتیازاتی به افراد کوشا ،ذکر
خاطرات عید به زبان عربی و دادن امتیازاتی
به بهترین مکالمه

چهارم

28

67/1/26

تدریس بخش قواعد درس  9و معرفی نوع -92
دیگری از فعلهای مضارع که به صورت 91
ماضی منفی ترجمه میشوند با شکل
ظاهری پاسخ به سواالت و یافتن این فعلها
در متن درس

26

67/2/9

حل تمرینات کتاب و پرسش از بخش قواعد -73
ترجمه درس هفتم حفظ لغات جدید ،و 72
ترجمه بخش الحوار

31

67/2/13

31

67/2/23

پرسش شفاهی از ترجمه درس 7و حل
تمرینات بخش ترجمه * تدریس قواعد
-78
درس 7
75
حل تمرینات کتاب در بخش قواعد و
تمرینات تکمیلی توسط گروههای فعال
پاسخ به سواالت مطروحه *قرائت دعای
پایان سال همراه دانش آموزان و ارزشیابی
از تدریس کتاب و جمعآوری پیشنهادات و
انتقادات سازنده عزیزانم در طول سال
تحصیلی براشون از خالق اندیشهها موفقیت
خواهانم * ختم کتاب درسی و ذکر صلوات
کالس را ترک میکنم.

67/2/31

اجرای آزمون به منظور آمادگی ورود به
امتحانات پایانی سال

5

گروهها فعلهای مجزوم
را شناسایی میکنند.

آزمون کتبی از درس 9
به مدت  21دقیقه

مریم حاتمپور کارشناس
ادبیات عرب دبیرستان:
فرزانگان  1کرج +
دبیرستان شاهد شهید
کالنتری کرج
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