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 باسمه تعالي

 طرح درس ساالنه  كتاب عربي پايه دهم

  شاخه علوم تجربي و رياضي

 69-69تحصیلي سال 

 

 هدفهاي كلي هدف هاي رفتاري
 عنوان 

 درس

 درس و

شماره 

 صفحه

 ماه جلسه

 و واژه دانش آموزان بايد متن درس را به درستي قرائت كنند

با   در صورت نیاز) هاي جديد را ياد بگیرند سپس متن را

 (دقیقه  51ارزشیابي ورودي  ) ترجمه نمايند . (كمك معلم

قرائت و ترجمه 

هو  ذاكَ» نظم 

التعارف في « اهلل 

جف مطار النّ

االشرف / حل 

اي  تمرينات دوره

سال هفتم ، 

 و نهم هشتم

 كَلذ

 هو اهلل

الدرس 

 االول

51-5  

 اول

 

،تمرينات صورت گروهي انجام دهندبايد  به  پاسخ تمرينات را
تمرينات مربوط به ترجمه آيات قرآني و احاديث  مي باشد  و 

 -مستقبل -نهي -امر -مضارع -مربوط به شناخت فعل ماضي
گذشته يادگرفته اند   هاي كه در سال تركیب اضافي و وصفي

 دانش آموزان  بايد بتوانند هريك ازآنها را با دقت ترجمه 
 .نمايند

 دوم // // //

ادامه درس اول / حل تمرينات مربوط به وزن و ريشه 

« الحوارات » خواني/ گفتگو اسم اشاره و ساعت  –كلمات 

ارزشیابي كتبي  ) آموزآموزان يا بین معلم و دانش ش بین دان

 (دقیقه 22درس اول در 

 سوم // // //

   مــهــر
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دانش آموزان بايد بتوانند متن درس كه ازموعظه هاي رسول  

 ا توجه به واژ ه هاي جديد درس رابخوانند سپس ب است ، (ص)

 (در صورت  نیاز با كمك معلم)ترجمه نمايند 

 
 
 
 

و ترجمه قرائت 

 متن درس

موعظه هاي از )

  رسول االكرم

 فراگیري و(( ص)

 من واحداالعداد 

 الي مئة/ فن

الترجمه/ في مَطارّ 

 االشرف النّجف

المواعظ 

الِعدديه 

 مِن

 اهلل رسول

درس ال

 الثاني

22-55 

 مارچه

دراين درس دانش آموزان بايد اعداد اصلي از يك تا صد و عدد 

ترتیبي از يكم  تا بیستم  را يیاموزند  سپس   هريك از انها  به 

 . ات يا در جمالت كوتاه ترجمه كنندصورت مفرد

 (مطابقت عدد و معدود جزء اهداف درس نمي باشد البته)

رس دوم به صورت گروهي ارزشیابي حل تمرينات مربوط به د

 شفاهي از متن درس

  
// 

 

  پنجم

 

 

ل تمرينات مربوط به آن / آموختن ح ترجمه وآموختن فن 

دانش  يا گفتگو  در فرودگاه نجف اشرف بین (الحوارات)مبحث 

ارزشیابي كتبي  در س دوم ) آموز ا بین معلم و دانشيآموزان 

 (دقیقه 22

  

// 

 

// 

 
 ششم

ماهي از دانش آموزان بايد بتوانند متن درس كه در باره باريدن 

قرائت كنند  و با يادگرفتن واژه هاي جديد متن آسمان است ،

به سواالت  (در صورت  نیاز با كمك معلم)درس ترجمه كنند، 

 مربوط به درك مطلب پاسخ دهند .

(ارزشیابي شفاهي  از متن درس)  

 

ائت و ترجمه قر

 متن درس مطر

 السمك

( بارش ماهي)

( 5)االفعال اشكال

 /حوارات

الجوازات  في قسم)

 (المطار في

 طرمَ

 كمالسّ

الدرس  

الثالث 

25-  22   

 هفتم  

 آبـــان
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آشنايي با روش ساخت  افعال  (5)در قسمت اشكال االفعال 
 –استفعال )كه مصدرآنها دروزن  امر مضارع و ماضي و

 . مي باشند (تفعّل –انفعال  –لافتعا
آنها از سه حرف ( سوم شخص مفرد)عني فعل هاي كهي

سپس بتوانند فعلها ي داراي بیش از سه حرف  .بیشتر است
در  «حوارات»يادگیري  و را در جمالت كوتاه ترجمه كنند

 قسمت پاسپورت در فرودگاه مكالمه

تدريس عدد اصلي 

از يك تاصد و 

آنها و عدد  ترجمه

تا يكم  ترتیبي از

 بیستم

 

 هشتم // //

 (با كمك معلم)حل تمرينات به صورت گروهي يا  

 تمرينات در سوم شامل  موارد زير مي باشد :

تخاب ضمیر مناسب براي فعل هاي داراي بیش از سه حرف  نا-5

 وترجمه آنها.

 ترجمه آيات و احاديث كه در آنها فعل بكار رفته است . -2

 خاليقراردادن فل مناسب در جاي  -3

 ترجمه انواع فعل از نظر زمان  ومصادرآنها.-2

ترجمه ايات قرآني كه در آنها انواع فعل وجود دارد .( فعلي  -1

 كه اول شخص  مفرد آن از سه حرف بیشتر است. )

 قراردادن فعل يا ضمیر مناسب در خالي .-9

آيات به وسیله كلمات كامل كردن جاي خالي در درترجمه -9

 ت انوار قرآني .قسم داده شده در

 (دقیقه   16آزمون كتبي درس سوم  )

 در مورد قصه قرآني كوتاه به عربي در آخريك كار تحقیقاتي

 نهم // // //

   آذر 
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دانش آموزان بايد بتوانند متن درس كه در باره زندگي مسالمت 

و  (ره)سخنان امام خمیني  -آيات قرآني  نظرات آمیز براساس

گرفتن واژه  قرائت كنند و با ياد است ،( حفظه اهلل)رهبر معظم 

صورت نیاز با كمك  در)هاي جديد متن درس ترجمه كنند، 

 (معلم

 به سواالت مربوط به درك مطلب پاسخ دهند

قرائت و ترجمه 

متن التعايش 

زندگي )السلميّ

-(مسالمت آمیز

 االافعال اشكال

 حوارات في)/ (2)

 صالة التّفّتیش

 )لجمَارِكبا

 شيالتعا

 السّلمي

 

الدرس 

  الرابع

12 -25 

 دهم

ش ساخت  افعال آشنايي با رو (2)در قسمت اشكال االفعال 

 -تفعیل -تفاعل)وزن  كه مصدرآنها در امر مضارع و ماضي و

سوم شخص )مي باشند . يعني فعل هاي كه  (إفعال -مفاعله

ي ها علسپس بتوانند فآنها از سه حرف بیشتر است .  (مفرد

 را در جمالت كوتاه  (اوزان نامبرده )داراي بیش از سه حرف  در

مكالمه در قسمت بازرسي  «حوارات» ترجمه كنند و يادگیري

 در گمرك

تدريس فعل هايي 

كه سوم شخص 

آن بیش از  مفرد

 است . سه حرف

 يازدهم // //

حل تمرينات درس چهارم  به عهده دانش اموزان مي باشد كه 

گروهي  پاسخ مي دهند كه شامل ترجمه افعال  در به صورت 

زمان ماضي ، مضارع امر در اوزان هاي نامبرده در قسمت باال   

گفتگوي به عربي در باره  / ترجمه عبارتها به فارسي .... و

 بازرسي در گمرك  بین دو دانش آموز يا بین معلم ودانش آموز

 (دقیقه 22پرسش كتبي از درس چهارم  ) 

 همدوازد // // //
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 –مبتدا  )ترجمه آيات قرآني  -انتخاب مبتدا وخبر در كنز الكالم 

در  قراردادن فعل مناسب - (مفعول ومضاف الیه  –فاعل  –خبر 

 تكمیل ترجمه انوار قرآن -جاي خالي جدول و ترجمه آنها 

( دقیقه 22 )آزمون كتبي از درس پنجم    

 يده هاي خداوند در خارج از كالس بحث و تحقیق علمي در باره آفر

 پانزدهم // // //

 

 
ر باره آفرينش خدا، دانش آموزان بايد بتوانند متن درس كه د

اژه هاي جديد متن درس ترجمه گرفتن و ياد و باقرائت كنند 

 در صورت نیاز با كمك معلم.)كنند

 به سواالت مربوط به درك مطلب پاسخ دهند.

 

 متنقرائت و ترجمه 

خلقُ اهلل / اين  هذا)

 (است خدا آفريده

 الفعلیة و الجملة

 حوارات االسمیة /

 مع سائق سیارة )

 (االجرة

 
هذا خلقُ 

 هلل

 الدرس

 الخامس

 

 سیزدهم

 

گفتگوي دونفره  بین جهانگرد و (مع سائق سیارة االجرة)حوارات 

سوال درباره تناسب جمالت  _ ترجمه آيات قرآني - راننده تاكسي

ات غريب از همديگر باذكر انتخاب كلم -داده شده با كلمات معجم

فاعل )تشخیص جمله اسمیه وفعلیه و تعیین نقش كلمات  -دلیل

 نوشتن اسم - انتخاب مترادف ومتضاد -(خبر –مبتدا  –مفعول  –

انتخاب  -ي خالي  با كمك تصاوير داده شدههر كلمه در جا

ز كلمات مناسب با توجه به سوال خواسته شده در باره انواع فعل ا

 عل و فاعل و مفعول در آيات قرآنيانتخاب ف -نظر زمان و مصدر

تدريس جمله 

-فاعل-فعل)فعلیه

جمله  و (مفعول

 (مبتدا وخبر)اسمیه

 آموختن فن ترجمه-

 مهچهارد // //

بـهــمـ

 ن
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 «قرنینلذو ا»تن درس كه درباره دانش آموزان بايد بتوانند م

هاي جديد متن درس را ترجمه  يادگرفتن واژه و با قرائت كنند

به سواالت مربوط به  (در صورت نیاز با كمك  معلم) كنند

 درك مطلب پاسخ دهند.

 

قرائت و ترجمه 

ذو )متن درس  

الفعل  - (القرنین

 -المجهول

مع )حوارات

استقبال  مسوول 

 (ندقالفُ

 ذو 

 القرنین

 الدرس

 السادس

69-95  

 مشانزده

 -عیین فعل مجهول توسط دانش آموزانت قرآني و تترجمه آيا

تركیب  ترجمه ومضاف الیه  باره مضاف وآموختن فن ترجمه در

ترجمه  - (درسال نهم آموخته اند)وصفي به همراه مضاف الیه 

مع مسوول استقبال  )حوارات  -آيات و تعیین موصوف وصفت 

 -ل بین جهانگرد و مسوول پیشواز هت گفتگوي دونفره (الفندق

طراحي شده تناسب داشته  انتخاب كلمات معجم كه با سوال

انتخاب كلمات مناسب براي  -مجهول معلوم و ترجمه فعل -باشد

 جاي خالي در آيات قرآني

تدريس فعل 

مجهول و ترجمه آن 

ايسه بین فعل و مق

 معلوم وفعل مجهول

 توسط معلم

 

 هفدهم // //

 

ماضي  -استمراري -مضارع -ماضي )افعال مناسب  قراردادن 

 در جدول و ترجمه آنها( مستقبل نهي و -منفي مضارع -منفي

هاي  فعل ها در صیغه و زمان نوشتن معني -فعل 59جاگذاري 

ب صحیح انتخاب جوا -مجهول بودن  متفاوت و از نظر معلوم و

 مجهول .... -امر - مضارع -براي سواالت از قبیل ماضي

قراردادن فعل مناسب در جاي خالي از جدول و  - (ربرديكا)

انتخاب فعل ترجمه آيات قرآني و  (فعل 51)ترجمه آنها 

انتخاب  ترجمه صحیح انوار قرآني  -« نور السماء»مجهول در

 (دقیقه 22)آزمون كتبي  از درس ششم  - (مورد 9)

-به صورت شعر (اشاره به نعمتهاي الهي)تحقیق علمي درباره 

 كه مرتبط به متن درس باشد. وكالم زيبا ث حدي

 هجدهم // // //

   اسـفـند
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يامن في »باره وزان بايد بتوانند متن درس كه دردانش آم

ي كسي كه در درياها عجائبش وجود دارد  ا« البحار عجائبه

يادگرفتن واژه هاي جديد متن  و بادرباره دلفین... قرائت كنند 

به  (كمك  معلم در صورت نیاز با، )درس را ترجمه كنند

 سواالت مربوط به درك مطلب پاسخ دهند.

 

قرائت و ترجمه متن 

يا من في )درس 

البحار عجائبه . اي 

كسي كه در درياها 

   (دارد عجائبش وجود

و  الجار و المجرور

نون الوقاية/حوارات 

خدمات  رفشمع مُ)

 (ندقالفُ

يا من 

في ال 

 ِبحار 

 عجائبه

الدر

س  

 السابع

 

 نوزدهم

 

 -فاعل -خبر – مبتدا): تعیین نقش كلمات تمرينات شاملحل 

ترجمه چند جمله كوتاه آيات قرآني كه در  -(جار ومجرور -مفعول

 -حوارات مع مشرف خدمات الفندق  - آن نون وقايه آمده است

-واقعیت غیر صحیح براساس حقیقت و انتخاب جمله صحیح و

 -مورد نظر قراردادن كلمات مناسب براي جاي خالي در جمالت 

 (فعل 52)ترجمه افعال در جدول در صیغه و زمانهاي مختلف 

مجرور در جمالت  و ترجمه آيات و احاديث سپس تعیین جار _

 شده داده 

تدريس حروف جر 

 -مجرور  و جار و

 نون

معاني  -وقايه 

 حروف جر مهمترين

 

 بیستم // //

 

متفاوت به ادامه تمرينات : ترجمه چند فعل در صیغه ها وزمانهاي 

نوشتن مفرد اسمهاي جمع  -و نون وقايه « ياء » همرا ضمیر متصل 

كامل  -انتخاب كلمات مترادف ومتضاد  -با كمك معجم درس 

كردن يك جدول متقاطع با استفاده از ترجمه كلمات داده شده و 

 )ترجمه احاديث سپس تعیین نقش كلمات  -پیداكردن رمز جدول 

ترجمه آيات و  - (مجرور و جار – خبر – مبتدا  - مفعول – فاعل

درانوار قرآن انتخاب يك كلمه در  (مبتدا ..... )تعیین نقش كلمات 

آيه براي  ترجمه فارسي كه زيرشان خط كشیده شده است ازجمله 

 فعل واسم...

 ( دقیقه 22 ) آزمون كتبي  از درس هفتم

جمه تر با عربي ونامه ديواري در باره حیوانات به تهیه يك روز

// // // 
بیست  

 يكم

 

فـرورد

 يـن
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 فارسي

ع صنعت ملمّ)باره وزان بايد بتوانند متن درس كه دردانش آم

و با يادگرفتن قرائت كنند  (درباره اشعار حافظ و سعدي امده است

در صورت نیاز با ) ،واژه هاي جديد متن درس را ترجمه  كنند

يا  - ه درك مطلب پاسخ دهندالت مربوط ببه سوا (كمك معلم

درس مي تواند به  ،توجه به شرايط كالس و دانش آموز مستعد

 كنفرانس ارايه شود. صورت 

قرائت  و ترجمه 

صناعة التلمیع في 

االدب الفارسيّ  

اشعار ملمّع از )

 اسم (حافظ و سعدي

 الفاعل و اسم

المفعول و اسم 

 شراء -المبالغة

  الهاتف شريحة

 الجوّال

صناعة 

 التلمیع

 في

 االدب

 الفارسي

الدر

 س

 الثامن

511-

521 

 

بیست  

 دوم

دادن آنها در جاي  ترجمه كلمات اسم فاعل و اسم مفعول و قرار

 -ترجمه جمالت كوتاه كه در آنها اسم مبالغه آمده است  -خالي 

درباره خريدن سیم كارت ( شراء شريحه الهاتف الجوال)حوارات 

تعیین جمله صحیح  -يدار و كارمند گو بین خرو  تلفن همراه گفت

مناسب  دادن كلمه قرار –و غیرصحیح براساس واقعیت و حقیقت 

ترجمه كلمات جدول شامل اسم فاعل و  -در جاي خالي جمله 

وصل كردن  -انتخاب مترادف ومتضاد  -اسم مفعول و مبالغه 

 كلمات مناسب با جمالت داده شده

تدريس اسم فاعل و 

ي از فعل) اسم مفعول

كه سوم شخص مفرد 

آن داراي سه يا بیشتر 

 و( از سه مي باشد

مبالغه و  تدريس اسم

 ازآنها ترجمه هريك
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این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و 

قابل ویرایش این طرح درس  به قیمت فقط دو هزار تومان  به 

 www.moallemsite.irمراجعه کنید .  سایت معلم سایت
 

 

  

ترجمه احاديث سپس كشیدن خط در زير اسم فاعل و اسم 

تعیین جواب صحیح براي ساختن انواع  -مفعول در كنز الكالم 

دادن فعل مناسب  قرار – ريق سوم شخص مفردمصدر از ط و فعل

هاي مختلف و ترجمه هريك از  در جاي خالي در صیغه ها و زمان

 –فاعل )احاديث و تعیین محل اعرابي  ترجمه آيات و -آنها 

ترجمه  -(مضاف الیه –مجرور  و جار –خبر  –مبتدا  –مفعول 

ي با يعن)كلمات داخل جدول اعم از فعل و انواع آن و اسم مشتق 

انوار  -توجه به ترجمه سوم شخص مفرد بقیه كلمات ترجمه شود 

 (مورد  52 )قرآني يعني تكمیل كردن ترجمه آيات قرآن 

 (دقیقه  22)آزمون كتبي  از درس هشتم 

تحقیق درباره شعراء ايراني كه داراي اشعار ملمع هستند باذكر 

 (دي و حافظبه جز سع)آنها ملمع بكار رفته باشد. چند اشعار كه در 
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پاسخ ل د چناچه فرصت اندك باشد در منزالبته حل تمرينات در كالس و به عهده دانش آموزان خواهد بو)

  (بررسي خواهد شد جلسه بعد در كالس توسط معلم مي دهند و در

تمالي دانش آموزان گذاشته ي رفع اشكاالت احسال ، ساعتي برا هر نیم در پايان جلسه آخر البته بهتر است

 ها صورت گیرد . ي از درسهمچنین ارزشیابي دوره اد و يا نمونه سوال كار شو شود

 يا توجه به شرايط كالس و دانش آموز مستعد ؛ درس مي تواند به صورت كنفرانس ارايه شود.

 ««من اهلل التّوّفیق»» 


