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

هزار تومان به سایت  سه قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط

 www.asemankafinet.irعلمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید .
 

 

 طرح درس عربی هفتم

       
 ةِ سرَاال ُْ فِي حِوارٌ درس متوسطه  طرح درس روزانه کتاب عربی اول

 متوسطه اول: پایه                                                                    مدرسه :

                 دقیقه09:  تدریس زمان                                               

سٌر ِفٌ ِحوارٌ :  درس عنوان                     االُسّرَه ةٌِ اْلا

 : تاریخ                                                                                                 

  

 اهداف کلی:

 کلمه جدید 11.آموزش 1

 .آموزش مکالمه به زبان عربی2

 .آموزش معادل عربی دو جمله ))انجام داد (( و )) آنها انجام دادند((3

 غائب صیغه شش ماضی  .آشنایی با فعل های4

  

 اهداف رفتاری:

 .کند معنا فارسی به عربی از را درس این جدید ٔ  کلمه11 . 1

 .کند ترجمه را »نَٔ  عَلفَ و فَعَلَتا ،ٔ  فَعَلَت فَعَلوا، ،فَعَال فَعَلَ، « ماضی های صیغه از یک هر .2

 .کند مقایسه عربی و فارسی در را  »دادند انجام«و » داد انجام « فعل دو .3

 .کند ترجمه فارسی به عربی از را » غایب ماضی فعل « دارای ٔ  ساده های جمله. 4

 جام دهدان را » لماذا ماذا، أَ، ،ٔ  هَل ،ٔ  مَن « استفهام اسماء و حروف کاربرد حدّ در ساده ای مکالمه. ٥

 روش تدریس:

 مشارکتی - اکتشافی 

 زمان

  

 کارهای مقدماتی:

 .سالم و احوالپرسی و دقت در وضع روحی و جسمی دانش آموزان.1

 .حضور و غیاب دانش آموزان2

  
  

 دقیقه٥

 ارزشیابی آغازین:

 میشود پرسیده  فارسی  به عربی  ان بصورت.کلماتی از المعجم درس قبل از تعدادی دانش آموز1

 دقیقه ٥

http://www.shgquran.blogfa.com/post/9
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 .ضمیرهای متصل را در جمله پیشنهادی معیّن کند2

  

   تدریس

 المعجم:

 .کند می تکرار معلم همراه آموزان دانش و  . معلم لغات جدید را قرائت می کند1

 .تکرارکنند بقیه و کند می قرائت درست  . سپس از یکی از دانش آموزان لغات را2

 .کلمات فارسی  .دادن فرصتی به دانش آموزان برای بررسی و یادگیری معنی عربی به3

 .ارزشیابی تعدادی از دانش آموزان .4

 دقیقه1٥

 )الحوار( یا متن درس:

  . کند می قرائت  .دبیر متن را به درستی و شمرده1

 . کنند اجرا مکالمه صورت به  را متن که خواهد می آموز  .سپس ازدو دانش2

 .کنند ترجمه  .دادن فرصتی به دانش آموزان تا الحوار )متن ( را3

 می کند .  تصحیح  را آنها ترجمه سپس میخواهد آموز دانش تعدادی از را الحوار ترجمه  .معلم4

  

1٥ 

 دقیقه

 ورودی برای قواعد:

تصاویر را از لحاظ  .با توجه به تصاویر ورودی قواعد درس دانش آموز کارهای انجام شده در1

 تعداد و جنسیت با هم مقایسه وترجمه کند.

  

٥ 

 دقیقه

 بدانیم:

 .با توجه به تصاویر ورودی درس مفهوم فعل را برای دانش آموز روشن می کند .1

 را آنها تفاوت و مقایسه آن عربی معادل با را فارسی های فعل سازی  .با توجه به جدول مقایسه2

 . کند بیان

 .شود می  خواسته سازی معادل برای آموزان  دیگری از دانش .فعلهای3

19 

 دقیقه

    

 فن ترجمه:

 . کند بیان را شان ترجمه  .دوجمله عربی داده شده را با هم مقایسه کند و تفاوت آنها و تفاوت1

 .دانش آموزان جمالت داده شده را با توجه به مقایسه ای که انجام داده است ترجمه کند.2

 هدقیق2
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 حل تمرینات:

 است ترجمه کند. آموخته که کلماتی  .جمالت خواسته شده را با توجه به1

 .ضمایر را در جمالت داده شده مشخص کند.2

.افعال ماضی آموخته شده را در جمالت داده شده مشخص کند و آنها را با توجه به نمونه های 3

 داده شده ترجمه کند .

2٥ 

 دقیقه

 ی :جمع بندی و نتیجه گیر

 .اهداف رفتاری درس را به صورت مختصر ارزشیابی شود .1

  

 دقیقه ٥

 تعیین تکلیف :

 قسمت فکر کنید و پاسخ دهید را برای جلسه آینده دانش آموزان انجام دهند.

 دقیقه 3

  
 


