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 ( پایۀ دهم١بندی ساالنۀ پیشنهادی کتاب عربی ) جدول زمان

  ماه هفته جلسه تاريخ درس تفعالي

معارفه و تدريس احتمالی درس اوّل، 

« الشَّجَرةِ انُظْرْ لتِلكَ»ديدن کليپ سرود 

 و قرائت و ترجمۀ آن

 اوّل ١  ١

 مهر

 

 ای درس اوّل حّل تـمرينات دوره

 ربی()در عربی تخصّصی نام صيغ ع
 دوم ٢  ١

 سوم ٣  ١ ای ادامۀ حل تـمرينات دوره

 آزمون کتبی کوتاه يا ادامۀ تدريس درس

 «تحقيق»گزارش نتيجۀ بخش  اوّل؛

و نهادن آن در تابلوی  آموزاندانش

صورت  اعالنات يا وبالگ مدرسه در

 مناسبن داشتن زما

 چهارم ٤  ١

قرائت و ترجمۀ متن درس و حّل درک 

 مطلب
 اوّل ٥  ٢

 آبان

 «نَ الترجَمَۀِ فَّ»و  «اعِلمَوا»قرائت بخش 

صدا همراه  آموزی خوش توسّط دانش

تـمرين بخش  توضيح و پرسش معلمّ؛

 «حِوار»

 دوم ٦  ٢

 حّلّ تـمرينات درس؛

» تحقيق«گزارش نتيجۀ بخش 

 دانشآموزان

و نهادن آن در تابلوی اعالنات يا وبالگ 

 سوم ٧  ٢

ول
ل ا

سا
م 

 ني
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 مدرسه در

 مناسبصورت داشتن زمان 

قرائت و ترجمۀ متن و حّل درک مطلب 

و ديدن کليپ باران ماهی، مَطرُ  السمَكِ 

 fishraining يا

 چهارم ٨  ٣

 توسط دانش «اعِلمَوا»قرائت بخش 

همراه توضيح و  صدا آموزی خوش

 «حِوار»تـمرين بخش ،پرسش معلم

 اول ٩  ٣

 آذر

حل تـمرينات درس؛  گزارش نتيجۀ 

 آموزان دانش«تحقيق»بخش 

و نهادن آن در تابلوی اعالنات يا وبالگ 

 مدرسه در صورت داشتن زمان مناسب

 دوم ١١  ٣

درک مطلب  لقرائت و ترجمۀ متن و حّ

و دعوت به لزوم همدلی و همبستگی 

ها با توجّه  ميان اديان، مذاهب و قوميّت

 های تاريخ به رهنمودهای دين و آموزه

 سوم ١١  ٤

 توسّط دانش «اعِلمَوا»ت بخش قرائ

همراه توضيح و  صدا آموزی خوش

 «حِوار»پرسش معلمّ؛ تـمرين بخش 

 چهارم ١٢  ٤
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گزارش نتيجۀ ،حل تـمرينات درس

و نهادن  آموزان دانش« تحقيق»بخش 

آن در تابلوی اعالنات يا وبالگ مدرسه 

 صورت داشتن زمان مناسب در

 اوّل ١٣  ٤

 دی

 نوبت اوّلبرگزاری امتحانات 
امتحانا

 ت
 دوم ١٤ 

 ادامۀ برگزاری امتحانات نوبت اوّل
امتحانا

 ت
 سوم ١٥ 

  چهارم ١٦  ٥ قرائت و ترجمۀ متن و حّل درک مطلب

نَ  َّ الترجَمَۀِ فَّ»و  «اعِلمَوا»قرائت بخش 

صدا همراه  آموزی خوش توسّط دانش«

تـمرين بخش ،توضيح و پرسش معلم

 «حِوار»

 اوّل ١٧  ٥

  بهمن

گزارش نتيجۀ ،حل تـمرينات درس

و نهادن  آموزان دانش «تحقيق»بخش 

مدرسه  آن در تابلوی اعالنات يا وبالگ

 صورت داشتن زمان مناسب در

 دوم ١٨  ٥

 سوم ١٩  ٦ قرائت و ترجمۀ متن و حل درک مطلب

نَ  َّ فَّ»و  «اعِلمَوا»قرائت بخش 

آموزی  توسّط دانش «الترجَمَۀِ 

 دا همراه توضيح و پرسشص خوش

 «حِوار»تـمرين بخش ،معلم

 چهارم ٢١  ٦

وم
 د

ال
 س

يم
ن
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گزارش نتيجۀ ،تـمرينات درس حل

و نهادن  آموزان دانش« تحقيق»بخش 

آن در تابلوی اعالنات يا وبالگ مدرسه 

 صورت داشتن زمان مناسب در

 اوّل ٢١  ٦

 اسفند

 دوم ٢٢  ٧ قرائت و ترجمۀ متن و حّلّ درک مطلب

 توسط دانش «اعِلمَو»ش قرائت بخ

همراه توضيح و  صدا آموزی خوش

 «حِوار»تـمرين بخش  ،پرسش معلم

 سوم ٢٣  ٧

تـمرينات درس؛گزارش نتيجۀ  حل

و نهادن  آموزان دانش «تحقيق»بخش 

مدرسه  آن در تابلوی اعالنات يا وبالگ

 صورت داشتن زمان مناسب در

٢٤  ٧ 
 چهارم

 
 

 لاوّ ٢٥  --- تعطيالت نوروز

 فروردين

 --- تعطيالت نوروز
 

 دوم ٢٦ 

 سوم ٢٧  ٨ درک مطلب قرائت و ترجمۀ متن و حل

 توسط دانش «اعِلمَوا»قرائت بخش 

همراه توضيح و  صدا آموزی خوش

 «حِوار»تـمرين بخش  ،پرسش معلم

 چهارم ٢٨  ٨

تـمرينات درس؛گزارش نتيجۀ  حل

و نهادن  آموزان دانش «تحقيق»بخش 

تابلوی اعالنات يا وبالگ مدرسه  آن در

 صورت داشتن زمان مناسب در

 اوّل ٢٩  ٨
شهباردي

 ت
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رفع اشکال از نيمۀ اوّل کتاب تا 

 پايان درس چهارم
 دوم ٣١  هردو

رفع اشکال از نيمۀ دوم کتاب درس 

 پنجم تا آخر کتاب
 سوم ٣١  شفاهی

 مرچها ٣٢  امتحان حل نـمونه سؤال امتحان پايان سال

 

 

 


