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 به نام خدا

 کتاب عربی پایه ی نهم –طرح درس روزانه ی پیشنهادی 

 ام مدرسه :ن                      نام دبیر :                                                تاریخ :               

درس 

 : دوم

موضوع درس 

 :قوانینُ المرور

 صفخه :

 . . .  تا . . . 

 ننده :تهیه ک دقیقه 75مدت : 

 الف ( بخش نظری : اهداف

 تشخیص حروف اصلی کلمات صحیح و سالم  -3کلمات جدید   -2متن درس -1 رئوس مطالب 1

 یادآوری کلمات عربی پایه ی هفتم و-5تشخیص وزن کلمات صحیح و سالم  -4

 هشم

 کلمه ی جدید و یادآوری کلمات پایه ی هفتم و هشتم ؛ 29آشنایی با -1 اهداف کلی 2

 وزن و حروف اصلی ؛-2

 اهمیت مقررات راهنمایی و رانندگی .3

هدف های  3

 رفتاری

 دانش آموزان در پایان این درس باید بتوانند :

 واژه های جدید درس را از عربی به فارسی ترجمه کند ؛-1

 متن درس را درست بخواند و بفهمد و ترجمه کند ؛-2

 دهد ؛ حروف اصلی را در کلمات صحیح و سالم تشخیص-3

 وزن کلمات دارای حروف اصلی صحیح و سالم را تشخیص دهد ؛-4

 ند ؛کلمات هم خانواده را با استفاده از قاعده ی حروف اصلی و وزن ذکر ک-5

 با استفاده از شناخت ریشه ی کلمات درست بنویسد ؛-6

 امالی نادرست کلمات دارای ریشه ی عربی را اصالح کند ؛-7

 عول را تشخیص دهد . معنای وزن فاعل و مف-8

 مه در فارسی و عربی آشنا باشد ؛لبا مفهوم ریشه ی ک-1 رفتار ورودی 4

 مفهوم حروف اصلی در عربی را بداند ؛-2

 مفهوم وزن را در عربی بداند ؛-3

 توانایی قرائت عبارات ساده ی عربی را داشته باشد .  -4

ارزشیابی  5

 تشخیصی

 آموزش را مشخص می کند نتایج ارزشیابی زیر نقطه ی شروع

 . 

 بن ماضی و مضارع در زبان فارسی چیست ؟-1
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م و علیچرا در زبان فارسی کلماتی مانند عالِم ، مّعلوم ،تّ-2

ن ه آعلیم را هم خانواده می امند ؟)چه ویزگی ای باعث شده ک

 ؟( دها را هم خانواده بنامن

 دانستن هم خانواده ی یک کلمه چه کمکی به امالی دانش-3

 آموز می کند ؟

ه ت ، فراگیران آماددر صورت پاسخ به این سواال نتیجه  

 ی یادگیری مطالب جدید خواهند بود . 

 

 

س به رح دراغلب معلمان توانا پس از چند سال تدریس عمال طرح درس را در ذهن خود دارند . نوشتن ط

 ت . منظور سامان دهی به روش تدریس و استفاده از تجربیات دیگران اس

نین چه در همچنین در طرح درس باید به ارزشیابی مستمر و دریافت بازخورد از یادگیری دانش آموز ک

ت ، در وز اسی دهد  توجه شود . از آن جا که ترجمه ی متون و عبارات برعهده ی دانش آمآموزشی روی م

 ند . مواردی که دچار بدفهمی می گردد ، معلم مشکالت یادگیری اش را کشف و آن را اصالح می ک
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 ب (فرآیند آموزش : مراحل تدریس و تنظیم محتوا

 زمان شرح مراحل تدریس 

یری قبل از شروع تدریس معلم باید روش های مربوط به یاددهی و یادگ معارفه 1

 مورد نظر خودش را مشخص کند . 

4 

ارزشیابی رفتار  2

 ورودی

 4 پرسش شفاهی سواالت ارزشیابی ورودی از قبل آماده شده

 عالمت های راهنمایی و رانندگی : ایجاد انگیزه 3

و  دهیم دانش آموزان نشان میالف(چند عالمت راهنمایی و رانندگی را به 

 معنایشان را از آنان می پرسیم :

 نایشمثال : تابلوی سبقت ممنوع را نشان می دهیم و سوال می کنیم مع

 چیست ؟

ل ب( در صورت امکان و داشتن وقت ، یک یا دو کلیپ مربوط به مسائ

 راهنمایی و رانندگی را نمایش می دهیم . 

5 

معرفی درس و  4

 بیان اهداف

 مه پرسش و پاسخ های باال می گوییم :ار ادد

 دانش آموزان گرامی ، در این درس با موضوعات آشنا می شویم . 

 توجه به مقررات راهنمایی و رانندگی ؛

 بحث وزن و حروف اصلی + معنای مصدر . 

2 

شروع تدریس و  5

 ارائه درس

 از کتاب گویا برای آموزش قرائت صحیح کلمات جدید درس کمک می-1

 گیریم . 

40 
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ر ما تن درس را قرائت و به کمک واژه نامه و زیر نظمدانش آموزان -2

 ترجمه می کنند . 

آن  را دانش آموزی می خواند و از سایرین درباره ی« بدانیم»بخش -3

 سوال می کنیم . 

خالصه درس و  6

 نتیجه گیری

 میتهاز دانش آموزی می خواهیم خالصه ی قواعد درس را رنگی کنند و ا

 این بخش را در امالی فارسی برای آنان شرح می دهیم . 

5 

ارزشیابی بعد از  7

 تدریس

 مشابه این سوال ها را شفاهی از دانش آموزان می پرسیم :

 حروف اصلی حاکم ، حکیم و محکوم چیست ؟-1

 هم خانواده های کلمه ی ناصر کدام اند ؟-2

 شریف این کلمات بر چه وزنی اند ؟ حمید ، سعید و-3

10 

  یندهآحل داوطلبانه ی تمرینات درس به منظور آمادگی بهتر در جلسه ی  تکلیف 8

 توضیح مهم :

ء حل تمرینات و قرائت و ترجمه ی بخش کنز الحکمه ، یا نور السما

 مستقال در یک جلسه ی کامل انجام می شود  و همه ی ساعت درس را

 به خود اختصاص می دهد . 

- 

معرفی فعالیت  9

 های خالقانه

ی نندگتهیه ی روزنامه ی دیواری درباره ی عالمت های راهنمایی و را-1

 بنا به تشخیص دبیر و در صورت داشتن فرصت ؛

 بان عربی ؛به ز« ابتسامات » و « آیا می دانید که »، « داستان »یافتن -2

موزشی آویر یافتن وبالگ ، وبگاه ، نرم افزار آموزشی ، پاورپوینت و تصا-3

 ناسب .   م
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 75 زمان تقریبی

 


