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 تعالیباسمه

 طراحی تدریس اثربخش براساس برنامه درس ملی
 

   نام و نام خانوادگی:

 الدرس الثالث نام درس:

   نام مدرسه:

 جسرالصّداقه عنوان درس:

 2منطقه: 

 57 مدت زمان تدریس:

   شهرستان:

 3 شماره طرح درس:

 پایه:

 نهم
 

 فرآیند تدریس اثربخش براساس برنامه درس ملی

 اف و انتظارات یادگیری:تعیین اهد -1

  کلمه جدید را از عربی به فارسی بیان کند. 23معنای 

 .متن درس را درست بخواند، بفهمند و ترجمه کند 

 رحم، احترام به همسایگان، تالش برای از بین بردن دشمنی( را درک کند.پیام متن )صله 

 ها استشهاد کند.به هنگام ضرورت به حکمت 

 اطب و مخاطبه( را بشناسد و آن را در جمله با توجه به قرائن ترجمه کند.فعل امر )مخ 

 .تفاوت فعل امر مفردمذکر و مؤنث را بداند 

 ها و ارزشیابی تشخیصی:تعیین پیش دانسته -2

 .با فعل مضارع آشنا باشد 

 .فعل مضارع مخاطب مفرد را در عربی تشخیص داده و ترجمه کند 

 فارسی آشنا باشد. با فعل امر در زبان 

 های مناسب یادگیری:بینی و تدارک فرصتپیش -3

 تعیین زمان تقویت مهارت شنیداری دیداری 

 آموزان در امر تدریسبا توجه به مشارکت خالق دانش ایجاد فرصت یادگیری 

 ایجاد فرصت ارزشیابی فرآیندی در طول تدریس 

 ایجاد فرصت مسابقه گروهی 

  هاتمرین و ترجمه متن در گروهایجاد فرصت حل 

 یادگیری: -ارائه و اجرای فرآیند یاددهی  -4

 آموزان به موضوع فعل امر با توجه به ورودیهتوجه دانش 

 گانه زبانی 4های توجه به مهارت 

 آموزانها با استفاده از فایل صوتی و تکرار دبیر و دانشخواندن و تکرار واژه 

  به تنهایی یا در گروهروخوانی و ترجمه متن 

 شناخت و تشخیص و ترجمه فعل امر مفرد مخاطب با استفاده از آموزش تصویری و عبارات 
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 فرآیند تدریس اثربخش براساس برنامه درس ملی

ی 
فرآیند یادده

- 
ی

یادگیر
 

 روش سنجش آموزنقش دانش نقش معلم محورها

 سازی تفکرفعال

ورود به کالس و اشاره به یک مصررع و یرک   

المثل با فعل امر )بنشین بر لب جوی و ضرب

 گذر عمر ببین. زگهواره تا گور دانش بجوی(

 هایی که آورده شدهای از فعلپرسش

پاسررره بررره سرررؤا ت و 

 همراهی کردن دبیر
 تشویق

 کاوش و پژوهشگری
طرح سؤال در کلیه مراحل تردریس و جلرب   

 ندگانمشارکت فراگیر

در متن درس و آمروزش  

تصویری به مفاهیم اشاره 

 کند و پاسخگو باشد

 پرسش و پاسه

 ارائه امتیاز

 فعالیتهای عملی
اجرای تدریس برا پاورپوینرت، فلرش، کرارت     

 تصویری، فایل صوتی، وسایل کمک آموزشی

آماده کرردن مقردمات و   

هرای  مشارکت در فعالیت

 گروهی

پرسش گروهی و 

فردی و تشویق و 

 متیازا

توضیح و تبین )توجه دادن به 

ارتباط موضوع درس خدا، خود، 

گیری از خلق و خلقت با بهره

 خودباوری و خود باالیی(

رحرم و  اشاره به پیام درس و تأکیرد برر صرله   

ایجرراد دوسررتی بررین برررادران و دوسررتان و  

 عذرخواهی از اشتباهات

اشرراره برره جمالترری از   

درس کرره بیررانگر ایررن   

 باشد.ها میاهداف و پیام

تشویق و امتیاز 

 بعد از پاسه

سازی و تولید شرح و بسط )مفهوم

 دانش(

 استفاده از دو روش:

شرح و بسط کمکری   شررح و بسرط شرکل     

ارائرره برره بیرران مدلررب پرداخترره و م ترروای 

آموز را بره  آموزشی را ارائه داده و توجه دانش

 کنیم.م توا جلب می

برره اشررتراک گذاشررتن   

اسرره برره  هررا و پیافترره

 سؤا ت هدفدار

 پرسش و پاسه

آوردن مثال با 

 غیرمثال

 )ص و غ( 

 تشخیص و ترجمه

تشویق و 

 امتیازدهی
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 ارزشیابی فرآیندی
سرنجش میرنان یرادگیری در هرر مرحلرره از     

 تدریس با طرح سؤال مناسب

همکررراری در گرررروه و  

پاسه به سؤا ت گروهی 

و یرررا فرررردی در قالرررب 

 مسابقه

 پرسش و پاسه

د تدریس در فرآین

و ارائه امتیاز و 

 تشویق

ای و تکلیف )تمرینی، توسعه

 تبیینی(

هرای امرر   ارائه تمارین کتاب، پیدا کردن فعل

 مفرد در یک متن

حل تمرینات داده شرده  

توسررط معلررم و انجررام   

ت قیق در مرتن درس و  

 خارج از کالس

بررسی تکالیف و 

آزمون شفاهی یا 

 کتبی

 

 

 

 

 

 

 


