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  شماره طرح درس: 

 

اول بخش درس  موضوع درس:

 سوم کنز الکنوز

 

 اجرا:  مدت تاریخ اجرا:  

 مکان:  تعداد فراگیران:  کالس:  مجری: 

 ســدریـــــــل از تــالف: قب

  بلوم یدجد بندی طبقهبرنامه درسی ملی و هدف نویسی تلفیقی از بر اساس  اهداف

سطح 

 هدف

 اهداف و پیامدها

 به طور کامل فرا بگیرند را سومدانش آموزان باید مفاهیم درس  هدف کلی

اهداف 

 ای مرحله

 یایند : می دست رزی اهداف به آموزشی جلسه پایان از پس آموزان دانش

 جدید؛ کلمه 42آموختن  -

 ربی؛یک حکمت از پیامبر اسالم و چهار حکمت معروف ع ـ ترجمه 

 ؛«جمع مکسّر»و« جمع مؤنّث سالم« »جمع مذکّرسالم،»ـ آشنایی با  

 آن ترجمه و « أولئـکَ » و  «هؤالءِ » اشاره اسم دارای های ـ آشنایی با جمله 

ف
هد

 
ی

زش
مو

 آ
ی

ار
رفت

ی 
ها

 

 اهداف )با رعایت توالی محتوای درسی(

 انتظارات در پایان آموزش

حیطه و سطح 

 در بلوم

 ملی سیدر برنامه عناصر

 تعقـل، ایمـان، علـم، عمـل و اخـالق

 عنصر
 عرصه ارتباط با

 خلقت خلق خدا خود

 ذکـر  فارسی به عربی از را درس این جدید کلمه 42معنای  آموز دانش

 کند
    * علم دانش

جمع »و« جمع مؤنّث سالم« »جمع مذکّرسالم،»اسم  آموز دانش

 .را تشخیص دهد ؛«مکسّر
   *  تعقل  درک و فهم

را بگوید و کاربرد دور و نزدیک « أولئـک»و « هؤالء»معنای  آموز دانش

 آنها را تشخیص دهد
   *  دانش ترکیب

    * تعقل تحلیل درباره مفهوم درس تامل و تفکر کند آموز دانش
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پاسخ  در متن درس و پایان درس شده مطرح سواالت به  آموز دانش

 دهد.
  *   تعقل ارزشیابی

 را مکسّر و سالم جمع بهاشاره  اسم دارای سادههای  جمله آموز دانش

 .کند ترجمه فارسی به
    * علم  دانش 

    * عمل مستقل پیام های اخالقی و آموزشی درس را یاد بگیرد  آموز دانش

  *   اخالق واکنش .شود داوطلب کالسی های فعالیت انجام برای آموز دانش

هنگام ضرورت به پنج سخن حکمت آمیز خوانده شده  بهآموز  دانش

 .استشهاد کند
   *  ایمان  دانش

 * * * * ایمان  دانش دانش آموز به موضوع درس در ارتباط با خدا فکر کند

رئوس 

 مطالب

 مجموعه پنج سخن زیبا و پرمعنا

 ؛«جمع مکسّر»و« جمع مؤنّث سالم« »جمع مذکّرسالم،»آشنایی با 

 آن ترجمه و « أولئـکَ » و  «هؤالءِ » اشاره اسم دارای های لهآشنایی با جم
مواد و 

های  رسانه

 آموزشی

 پخش- آموزشی کمک -درسی کتاب-کتاب راهنمای معلم -(زن ورق)کتاب گویای -ها افزار نرم از استفاده

 لپتاپ -هوشمند تخته از استفاده -پروژکتور ویدیو -ویدیو طریق از مبحث با مرتبط تصاویر

 بینی پیش

 رفتار

  ورودی

شود و  یابیارز دیدرس جد یدانش آموزان برا یتا امادگ شودیمطرح م یسواالت  دیو  درس جد یاز درس قبل

 .سواالت باشند ییدانش آموزان قادر به پاسخگو رودیانتظار م

 .تشریح کنند ، راجدید مفهوم درس آشنایی با مفهوم سواالت پیرامون  آموزان دانش

 آشنایی داشته باشند جمعاسم  مفهومبا 

  ها آن به بازخورد دادن و گروهی و فردی تکالیف بررسی

ایجاد 

ارتباط 

 اولیه 

 وضعیت کلی بررسی و اموزان دانش فیزیکی و روحی حاالت بررسی غیاب، و حضور احوالپرسی، و سالم 

 کتاب، به توجه طریق از محتوا و کالس با آموزان دانش ارتباط اولیه، عاطفی رابطه کالس،ارتباط

 کالس در پاورپوینت موجود

ن:
زما

5
   

قه
دقی

 

بندی گروه

، مدل و 

ساختار 

 کالسی

 به تدریس، روش به توجه با کالس این در.  گیرد می صورت کالس امکانات به توجه با کالس طراحی و چینش

 فضای حداقل تا ندشو می چیده ردیفی صورت به امکان حد در آموزان دانش صندلی کالس و شلوغی دلیل

 .شود اشغال کالس



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

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

 www.asemankafinet.irمراجعه کنید .
 

 

روش 

ایجاد و  

تداوم 

 انگیزه

 اند شده بندی گروه اند کرده پر که هایی نامه پرسش به توجه با تحصیلی سال ابتدای در آموزان دانش

 به توجه با آموزان دانش از گروه هر. باشد شخصیتی دید از گوناگون افراد گروه شامل هر که ای گونه به

 ماه هر در. اند کرده انتخاب خود گروه برای را انگیزشی  نام یک دلخواه به تحصیلی پایه بودن حساس

 به رساندن یاری مانند دیگری وظایف یادگیری گروه وظایف انجام از غیر به معلم بار عنوان به گروه یک

 دارند. عهده به. . .  و آموزشی رابط. شآموز امر در معلم

درس مربوطه  به آموزان دانش توجه مناسب موقعیت هر در تشخیص معلم بنابر آموزشی در طول جلسه

 تربیتی، اخالقی، ، جسمی روحی، نظر از را آموزان دانش معلم آموزشی جلسه طول در گردد می جلب

 نیز امور این در الزم اصالحات به لزوم صورت در و داشته نظر تحت کالس قوانین رعایت نشستن، طرز

 . شود می پرداخته

ز
ب

ناو
مت

ن: 
ما

 

ارزشیابی 

 آغازین

 پرسش های از استفاده با ، درمتن موجود تصاویر به توجه جلب با ، بحث ی زمینه در سواالتی طراحی با

 . کنیم می فراهم را تدریس شروع برای مناسب ی محور زمینه زمینه

 قادر به روانخوانی متن درس و ترجمه آن باشند  (  1

 بنویسید؟را   لئـکَأو  و  هؤالءِمعنای   (  4

ن:
زما

5  
قه

دقی
 

های  روش

 تدریس

ــدریس روش ــی ت ــای روش از ترکیب ــف ه ــخنرانی از مختل ــه س ــش ب ــخ، و پرس ــت پاس ــت و بح ــای فعالی  ه

ــی ــرح و گروه ــاری ط ــارکت همی ــی مش ــی جمع ــوی ،  گروه ــوم الگ ــل، و مفه ــوی اص ــه الگ ــپاری ب  ، یادس

 کـار  بـه  مناسـب  جـای  در ضـروری  تضـای اق بـه  کـدام  هـر  کـه  اسـت  و روش بـارش مغـزی   نمایش و مباحثه

 رود می

 های مرحله حین تدریس ب: فعالیت
ی

از
 س

ده
ما

آ
 

 دانش از گریز یک با گاهی شود می انجام گذشته جلسه درس از رایانه، طریق از شفاهی پرسشهای

 پاسخ آموزان دانش که رود می انتظار شوند می ارزشیابی هست سوال تا سه شامل معموال که آموزان

 کنند. شرکت پاسخگوی در فعاالنه و بدانند را االتسو

ن:
زما

5 
قه

دقی
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 و است آموز دانش و معلم فعالیتهای بودن مجزا معنای به آن تفکیک و میشود مطرح تلفیقی صورت به فعالیتها این :آموز دانش -معلم فعالیتهای

 است شده استفاده خطچین از خاطر همین به و نمیرسد نظر به منطقی

 

 فعالیت های دانش آموزان فعالیت های معلم

 احوالپرسی و سالم

 غیاب و حضور-

 فراگیران روانی و جسمانی وضعیت به رسیدگی -

 آموزان دانش تکالیف بررسی-

 قبلی درس از ارزشیابی -

را  آشنایی با اسم جمعمی توانیم برای ورودیه مصداق های دیگری از 

چه ها قرار دهیم یا آنها نمونه هایی را بیان دراختیار ببصورت داستان 

 کنند

پاورپوینت آموزشی درس و توضیح معنا و مفهوم پیام درس در  پخش 

 خصوص آشنایی با دستور قواعد عربی

 توجه درس اسالیدهای پیرامون به شود می خواسته آموزان دانش از -

 کنند

 اشتهد درس بر گذرا مروری شود می خواسته آموزان دانش از - 

 .باشند داشته مطلب از کلی درک امکان حد تا و باشند

 ترتیب به فعالیت گروهی یک در شود می خواسته آموزان دانش از -

 متن درس را روانخوانی کرده و آن را ترجمه صحیح نمایند

 دارای های جملهتا  میکنم عالقمند را آنها آموزان، دانش  هدایت با-

 را در درس تشخیص دهند « لئـکَأو » و  «هؤالءِ » اشاره اسم

 هایی مثال و شود می ارائه مربوطه درس از کننده کامل توضیحاتی

 شود می زده بهتر درک برای

 می سواالت پاسخ به و کرده توجه به توضیحات معلم -

 دهند

 تصاویر دیدن از خودبعد نظرات کردن مطرح _

 با شده مطرح سواالت به دادن پاسخ _

 گروه کردن و همراهی مشارکت

 زده جرقه ذهنش در که سواالتی کردن مطرح _

 توضیحات شرح در فعال شرکت -

 در یاد گرفتن مبحث می کنند. سعی آموزان دانش _

 گروه اعضای با مشورت و همفکری -

 صحیح و مناسب پاسخ های یافتن _

 رعایت با سواالت به دهی پاسخ _

 دیگران حقوق به احترام و نوبت-

 اسالیدهای به شود می خواسته وزانآم دانش از -

 کنند درس توجه پیرامون

 بخش هر در شده پخش های فیلم به خواهد می آموزان دانش از -

 دهند ارائه را خود های برداشت و ارزیابی و توجه کرده

مروری گذرا بر درس داشته  شود می خواسته آموزان دانش از - 

 داشته باشند.امکان آن درک کلی از مطلب  حد تا و باشند

 شود می بیان و تکرار مرتب معلم توسط ضروری و کلیدی نکات -

 درک مطالب گفته شده -

 معلم سخنان به دادن گوش-

 می پاسخ سؤاالت به نمایندگی به گروه هر از نفر یک-

 .دهد

گاهی  و جوید می شرکت جواب و سوال در شاگردان پای به پا معلم

که  کند می مطرح را خاصی سؤاالت ها بچه کل توجه جلب برای اوقات

 .دارد بیشتری فکر به نیاز

 ارائه پرسش های تحلیلی  -

 ارائه نظرات-

 گروهی های بحث-

 نظرات و ها گاه دید , پاسخ بیان-

 کنند می تشویق را برتر گروه آموزان دانش شود می داده امتیاز بهتر ارزیابی و مشارکت میزان براساس گروه هر به

کامل کننده از درس مربوطه ارائه می شود و مثال هایی توضیحاتی 

 برای درک بهتر زده می شود.

 خالصه کردن درس توسط دانش اموزان -

 بندی جمع در فعال شرکت -
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ها فعالیت

ی خالقانه 

آمو دانش

 زان

 تهیه نقشه مفهومی -

ا مرور کرده و خالصه ای از ان را در کالس برای معلم هر کدام از گروههای مختلف می توانند رئوس مطالب ر -

 و بقیه دانش آموزان بیان می کنند و در این میان سواالتی نیز از دانش آموزان پرسیده می شود.

 و ترجمه متن درس گروه های پاسخ در فعال شرکت -

 متن درسدر خصوص  گروهی های تحقیق ی تهیه -

 جدید و قبلی های آموخته و تجربیات از گیری بهره از استفاده با کتاب از خارج و کتاب تمارین حل -

 های تکمیلی ج: فعالیت

ی
ــ

ــ
بـ

ـا
یـ

زش
ار

 

 الف: تکوینی )در جریان تدریس(

 تابلو یا انجام کار فردی یا گروهی عملی پای در مسئله طرح و شفاهی صورت به پایانی ارزشیابی

 مطالب درس را شرح دهند  بتواند رئوس -1

 و مضمون اصلی درس چیست؟مفهوم  -2

 قادر به روخوانی و ترجمه دقیق متن درس باشند  -3

 را تشخیص دهند. جمع مونث و مذکر و مکسراسم  -4

 در آن بکار رفته باشند. « أولئـکَ » و  «هؤالءِ » اشاره های اسم که هایی جمله ترجمهقادر به  -5

 هاپاسخ درست به فعالیت  -6

 .پیشنهادی از جانب دبیرانجام فعالیت پژوهش و سایر پژوهشهای  -7

 ای ارزشیابی از این درس متناسب با هدفها و انتظارات یادگیری برای مجموعه -8

 :آموزان از طریق ابزارهای زیر انجام میشود از فعالیتهای داخل و خارج از کالس دانش

 ــ فهرست مشاهدات معلم از انجام فعالیتهای فردی وگروهی

 .میشود تکمیل گفت وگو مهارتهای درباره آموزان دانش از برخی توسط که همتاسنجی برگه ــ 

 ــ پاسخ های شفاهی دانش آموزان

 
 یادگیری به توان می تکلیف انواع دادن با شفاهی سؤال چند بر عالوه مرحله این در 

 این در که تکالیفی .رساند زمینه این در خلّقیت کسب و تفکّر به را آموزان دانش و بخشید اثر درس بهتر

 .باشد زیر انواع از یکی می تواند شود، می داده بخش

 )مطلب درک ن هاییتمر و ارزیابی ها خود حلّ( تمرینی تکلیف-

 خلّقیتی تکلیف امتدادی، و بسطی تکلیف -

 ب: ارزشیابی تراکمی 

سواالت بصورت جزوه قبال در اختیار دانش آموزان قرار گرفته و از انها خواسته می شود به صورت  -

ن 
زما

   
   

   
   

   
   

   
   

   
س 

دری
ل ت

طو
در 

ن: 
زما
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 هی آنها را حل کنند.گرو

 . پرسیم می را متن در موجود ی افعالیت ه پاسخ آموزان دانش از-

 . هر گروه با توجه به گروه بندی جلسه قبلی کنار هم قرار میگیرند وسواالت را پاسخ میدهند-
 

 بندی جمع

و ساخت 

دانش 

 جدید

 .گردد می یادآوریپیام اصلی درس  و می شود بیان درس  خالصه حله،مر این در-

  درس کلی توضیح-

 مفاهیم گفته شده بررسی-

 آموزان دانش اشکاالت رفع-

 

زما
 2ن: 

قه
دقی

 

 تعیین

تکالیف و 

اقدامات 

 بعدی

 خالق -تکمیلی –دادن تکالیف تمرینی  -

 فردی و گروهی آوردن تحقیق بصورت -

  ی جلسه بعدبرا تحقیق ی یههت -

زما
 4ن:

قه
دقی

 

معرفی 

 منابع

 سایت رشد

 …رسانی مناسب و گیری از پایگاههای اطالع بهره

 کتاب عربی هفتم

ن:
زما

1 
قه

دقی
 

 


