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

این طرح درس  به قیمت فقط دو هزار تومان  به همین سایت مراجعه کنید . 
www.moallemsite.ir 

 

 

 توسطه اولدوره م هفتمطرح درس ساالنه ی پیشنهادی عربی                            

 فعالیت های انجام شده  درس    تاریخ جلسه هفته ماه

درس   1 اول مهر

 اول

 معارفه با دانش آموزان / تدریس بخش اول

پرسش شفاهی/نگاهی به بخش اول/ تدریس بخش  // //  2 دوم 

 دوم

 

پرسش شفاهی/ نگاهی به بخش اول و دوم /  //  //  3 سوم

 3تدریس بخش

 آزمون کتبی از درس اول وتصحیح اوراق  امتحان  4 چهارم

درس   5 اول آبان

 دوم

 پرسش شفاهی /تدریس بخش اول

پرسش شفاهی/ نگاهی به دروس پیشین/ تدریس  // //  6 دوم 

 بخش دوم

 ل                پرسش شفاهی/ تدریس بخش او //  //  7 سوم

درس   8 چهارم

 سوم

پرسش شفاهی نگاهی به دروس قبلی 

 وارزیابی/تدریس بخش

 بخش اول

پرسش شفاهی/ نگاهی به دروس پیشین/ بخش  // //  9 اول آذر

 دوم 

درس   10 دوم 

 مچهار

پرسش شفاهی/ نگاهی به دروس پیشین/تدریس 

 درس چهار
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پیدا کردن نقاط ضعف و  دوره درس های پیشین و دوره  11 سوم

 قوت

 از درس اول تا چهارم پیش آزمونآزمون  امتحان  12 چهارم

 امتحان شفاهی )قرائت و مکالمه(  امتحان  13 اول دی

برگزاری امتحانات نوبت اول)ازجمله امتحان  امتحان  14 دوم 

 عربی(

 برگزاری امتحانات  نوبت اول امتحان  15 سوم

درس   16 چهارم

 پنجم

پرسش شفاهی/ نگاهی به دروس قبلی /تدریس 

 5درس 

درس   17 اول بهمن

 ششم

پرسش شفاهی/ نگاهی به دروس ششم/تدریس 

 درس شش

پرسش شفاهی/ نگاهی به دروس پیشین/ تدریس  هفتم //  18 دوم 

 7درس 

پرسش شفاهی/ نگاهی به دروس پیشین/تدریس  هشتم     //  19 سوم

 8درس 

پرسش شفاهی/ نگاهی به دروس پیشین/ تدریس  نهم //  20 چهارم

 9درس 

 1-9آزمون کتبی وشفاهی از درس  امتحان  21 اول اسفند

درس   22 دوم 

 دهم

پرسش شفاهی/ نگاهی به دروس پیشین/ تدریس 

 10درس 

 پرسش شفاهی/ نگاهی به دروس پیشین دوره  23 سوم

  دروس پیشین تعطیلی احتمالی یا دوره دوره  24 چهارم
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 عید نوروز تعطیالت  ---------  25 اول یفروردین

 تعطیالت  عید نوروز ---------  26 دوم 

درس   27 سوم

 یازده

پرسش شفاهی/ نگاهی به دروس پیشین/ تدریس 

 11درس

پرسش شفاهی/ نگاهی به دروس پیشین / تدریس  دوازده //  28 چهارم

 12درس

 رسش شفاهی/ نگاهی به دروس پیشینپ دوره  29 اول اردیبهشت

دوره کتاب/ رفع اشکال وحل نمونه سوال نوبت  دوره  30 دوم 

 دوم

 آزمون شفاهی )قرائت و مکالمه( امتحان  31 سوم

 آزمون شفاهی )قرائت و مکالمه(  امتحان  32 چهارم

       

 


