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

این طرح درس با قیمت فقط دو هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان 

 www.asemankafinet.irمراجعه کنید .
 

 

 1صفحه                                                                             طرح ساالنه                                                                             

 نفر 52تعداد دانش آموزان :                         پایه : دهم                                                                           نام درس: عربی     

  نام دبیر :  

 هدف موضوع درس سشماره در تاریخ ماه

 

 

 مهر

                         بررسی لغات ، ترجمه درس ، قواعد صرف فعل ، ذاک هو اهلل 1 4/7/52

 مرور قواعد سال قبل

 پرسش شفاهی –حل تمارین  اهلل هو ذاک 1 11/7/52

 پرسش شفاهی –حل تمارین  اهلل هو ذاک 1 11/7/52

 ، بررسی قاعده اعداد ، حل تمارین اعداد درس ترجمه ، لغات بررسی المواعظ العددیه 5 52/7/52

 

 

 آبان

 پرسش شفاهی –حل تمارین  –فن ترجمه  العددیه المواعظ 5 5/1/52

 پرسش شفاهی –حل تمارین  –توضیح معانی صیغه های فعل  العددیه المواعظ 5 5/1/52

 امتحان کتبی مطرُ السَمَک 3 11/1/52

 ترجمه درس –بررسی لغات 

 حل تمارین مربوط به قواعد –قواعد فعل ثالثی مزید  السَمَک مطرُ 3 53/1/52

 تعطیل - - 33/1/52

 

 

 آذر

 پرسش شفاهی السَمَک مطرُ 3 7/5/52

 توضیح صرف فعل های ثالثی مزید و معانی صیغه ها –حل تمارین 

قواعد افعال ثالثی مزید و بیان  –ه درس مترج –بررسی لغات  التعایش السّلمی 4 14/5/52

 مصادیق مختلف

 بررسی صیغه های ثالثی مزید و بیان معانی –حل تمارین  السّلمی التعایش 4 51/5/52

 ان کتبیحامت –رفع اشکال  السّلمی التعایش 4 51/5/52

 اول یمهامتحانات ن - - - دی

 

 بهمن

 بیان جمله فعلیه و اسمیه –ترجمه درس  –بررسی لغات  هذا خلق اهلل 2 3/11/52

 حل تمارین –ترجمه فن  –پرسش شفاهی  اهلل خلق هذا 2 13/11/52

 بررسی ترجمه صیغه ها –حل تمارین  اهلل خلق هذا 2 17/11/52
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 بیان فعل مجهول –ترجمه درس  -بررسی لغات  رنَینِقذو ال 1 54/11/52

 

 

 

 5صفحه 

 هدف موضوع درس شماره درس تاریخ ماه 

 

 

 اسفند

 ترجمه فن  –حل تمارین  –پرسش شفاهی  رنَینِقال ذو 1 1/15/52

 حل تمارین –پرسش شفاهی  رنَینِقال ذو 1 1/15/52

 امتحان - - 12/15/52

یا مَن فِی البِحارِ  7 55/15/52

 عجائبه

 معانی حروف جر  –جار و مجرور  –ترجمه درس  –بررسی لغات 

 تعطیل - - 55/15/52

 

 

 فروردین

 تعطیل - - هفته اول

 تعطیل - - دوم هفته

 البِحارِ فِی مَن یا 7 سوم هفته

 عجائبه

 نون و قایه –حل تمارین  –پرسش شفاهی 

 البِحارِ فِی مَن یا 7 چهارم هفته

 عجائبه

 حل تمارین –پرسش شفاهی 

 

 

 

 

 اردیبهشت

التلمیع  اعهنص 1 اول هفته

ب دفی اال

 یالفارس

  –اسم مفعول  –اسم فاعل  –ترجمه درس  –بررسی لغات 

 صیغه مبالغه

 التلمیع اعهنص 1 دوم هفته

 بداال فی

 یالفارس

 حل تمارین –پرسش شفاهی 
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 التلمیع اعهنص 1 سوم هفته

 بداال فی

 یالفارس

 توضیح معانی افعال بر اساس صیغه ها –حل تمارین  –پرسش شفاهی 

 امتحان کتبی –رفع اشکال  - - چهارم هفته

 امتحانات نیمه دوم - - - خرداد

 

 


