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به نام خدا         طرح درس روزانۀ پیشنهادی - كتاب عربی رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی پایۀ یازدهم

نام دبیر:                                                      تاریخ:                                  نام مدرسه:                                                                                         

درس:

اّول 

موضوع درس:

ِمْن آیاِت 

اْلَْخالِق

صفحه: 

1 تا 14

مّدت: 

7٥ دقیقه    

تهّیه كننده: 

الف( بخش نظری: اهداف 

رئوس مطالب1
1. صفحۀ ورود به درس   2. منت درس   3.   واژه های جدید   ٤. درک مطلب   

٥. قواعد

هدف های درس2

دانش آموز در پایان این درس باید بتواند:

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

2. منت درس را درست بخواند، بفهمد و ترجمه کند.

3. اسم تفضیل را در حالت های مختلف تشخیص دهد، در جمله بشناسد و 

درست ترجمه کند.

4. اسم مکان را در جمله بشناسد و درست ترجمه کند.

3

ارزشیابی تشخیصی

نتایج ارزشیابی زیر، نقطۀ رشوع آموزش را مشّخص می كند.

زیبا،  مثال:  بزند؛  مثال  فارسی  زبان  در  برترین  و  برتر  ساده،  برای صفت   .1

زیباتر و زیباترین.

آشپزخانه،  فروشگاه،  مثال:  بزند؛  مثال  فارسی  زبان  در  مکان  اسم  برای   .2

دانشکده، مهامنرسا و ... .

نتیجه

این  به  پاسخ  صورت  در 

آمادۀ  فراگیران  سؤاالت، 

جدید  مطالب  یادگیری 

خواهند بود.

تهیّـۀ طرح درس به منظور سامان دهی به روش تدریس و استفاده از تجربیّات دیگران است.

بیشرت دبیران توانا پس از چند سال تدریس، عمالً طرح درس را در ذهن خود دارند. 

در طرح درس باید به ارزشیابی مستمر و دریافت بازخورد از یادگیری دانش آموز که در 

چنین آموزشی روی می دهد توّجه شود.
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ب– فرایند آموزش: 

مراحل تدریس و تنظیم محتوا

 7٥ دقیقه از 90 دقیقه

زمانرشحمراحل تدریس

معارفه1
1- سالم و احوالپرسی 2- حضور و غیاب 3- قبل از رشوع تدریس، معلّم باید 

روش های مربوط به یاددهی و یادگیری مورد نظر خودش را مشّخص کند.
3

2
ایجاد انگیزه

دانش آموز رشح  برای  زبان  در  را  اسم مکان  و  تفضیل  اسم  آموخنت  اهّمیّت 

می دهیم. 

1. اشاره به کاربرد فراوان این دو نوع اسم در زبان

در  گفت وگو  این  مهم  جایگاه  و  مشهد«  سوق  فی  »ِحوار  منت  به  اشاره   .2

موقعیّت های واقعی در زندگی

٥

3

معرّفی درس

 و 

بیان اهداف

در ادامۀ پرسش و پاسخ های باال می گوییم:

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

بهره گیری از آیات اخالقی 11 و 12 سورۀ ُحُجرات برای آشنایی دانش آموزان 

با زبان قرآن

2



4

٤

رشوع تدریس

و 

 ارائۀ درس 

این درس در سه جلسه به راحتی قابلیّت تدریس دارد.

جلسۀ نخست: ترجمۀ منت درس توّسط دانش آموز با توّجه به الُْمعَجم و حّل 

درک مطلب؛

از کتاب گویا برای روان خوانی کلامت معجم و منت درس درس کمک می گیریم.

دانش آموزان منت درس را قرائت و به کمک واژه نامه و زیر نظر دبیر، ترجمه 

می کنند.

جلسۀ دوم: قرائت و توضیح بخش »اِْعلَموا« و مترین بخش »ِحوار« 

بخش »اِعلَموا« را دانش آموزی با صدای خوش و رسا می خواند و دربارۀ آن 

آنها  از  یکی  تا هر جلسه  می کنیم  شناسایی  را  دانش آموزان  می کنیم؛  سؤال 
قرائت کند.1

بخش  که  داوطلب  دانش آموزان  گزارش  ارائۀ  و  مترینات  حّل  سوم:  جلسۀ 

»پژوهش« را انجام داده اند.

٤٥

٥

خالصۀ درس

 و 

نتیجه گیری

را  قواعد درس  دانش آموزان می خواهیم خالصۀ  از  رنگی،  قلم  از  استفاده  با 

رنگی کنند.

از یکی از دانش آموزان می خواهیم که درس را در چند جملۀ کوتاه خالصه 

کند. در صورتی که درست خالصه نکرد، ما درس را خالصه می کنیم.

٥

6
ارزشیابی

 بعد از تدریس

این موارد را از دانش آموز می خواهیم:

1. برای اسم تفضیل و اسم مکان، از دستور زبان فارسی و عربی مثال بزند.

2. شبیه منت ِحوار، درس را در کالس اجرا کند.

10

ب– فرایند آموزش: 

مراحل تدریس و تنظیم محتوا

 75 دقیقه از 90 دقیقه

زمانرشحمراحل تدریس

 1.  برای قرائت منت درس و بخش مکامله بايد همۀ دانش آموزان فّعال باشند؛ حّتی اگر خوش صدا نباشند.
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ـحّل داوطلبانۀ تـمرینات درس به منظور آمادگی بهرت در جلسۀ آیندهتکلیف7

8
معرّفی 

فّعالّیت های خاّلقانه

یافنت کلامت اسم تفضیل و اسم مکان در قرآن و حدیث با استفاده از نرم افزار 

و اینرتنت

یافنت »داستان«، »آیا می دانید که« و »ابتسامات« به زبان عربی

یافنت وب نوشت )وبالگ(، وب گاه، نرم افزار آموزشی، پرده نگار )پاورپوینت( و 

تصاویر آموزشی مناسب

3

7٥             زمان تقریبی

ب– فرایند آموزش: 

مراحل تدریس و تنظیم محتوا

 75 دقیقه از 90 دقیقه

زمانرشحمراحل تدریس
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جدول زمان بندی ساالنۀ پیشنهادی کتاب »عربی، زبان قرآن)2(« پایۀ یازدهم، رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی

فّعالّیتدرستاریخجلسههفتهماه

ّول
ل ا

سا
یم

ن

مهر

کتاب: 11اّول درس  نخستین  تدریس  و رشوع  معارفه 

قرائت و ترجمۀ منت و حّل بخش درک مطلب

قرائت بخش قواعد درس اّول توّسط دانش آموز 21دوم 

و پاسخ به پرسش های احتاملی دانش آموزان و 

قرائت و ترجمۀ منت ِحوار و ایجاد انگیزه برای 

داوطلب شدن دانش آموزان برای اجرای منایشی 

این بخش در جلسۀ آینده

حّل تـمرینات درس اّول، پرسش های شفاهی،31سوم

گزارش نتیجۀ بخش »پژوهش« دانش آموزان

و نهادن آن در تابلوی اعالنات یا وبالگ مدرسه 

در صورت داشنت زمان مناسب

آزمون کتبی کوتاه، یا ادامۀ تدریس درس اّول؛41چهارم

گزارش نتیجۀ بخش »پژوهش« دانش آموزاِن داوطلب 

و نهادن آن در تابلوی اعالنات، یا وبالگ مدرسه 

در صورت داشنت زمان مناسب

آبان

قرائت و ترجمۀ منت درس و حّل درک مطلب52اّول

دانش آموزی 62دوم  توّسط  »اِْعلَموا«  بخش  قرائت 

خوش صدا همراه با توضیح و پرسش معلّم

حّل تـمرینات درس دوم، پرسش های شفاهی،72سوم

گزارش نتیجۀ بخش »پژوهش« دانش آموزان 

و نهادن آن در تابلوی اعالنات، یا وبالگ مدرسه 

در صورت داشنت زمان مناسب

بخش 82چهارم نتیجۀ  گزارش  کوتاه؛  کتبی  آزمون 

آن  نهادن  و  داوطلب  دانش آموزاِن  »پژوهش« 

در تابلوی اعالنات، یا وبالگ مدرسه در صورت 

داشنت زمان مناسب
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جدول زمان بندی ساالنۀ پیشنهادی کتاب »عربی، زبان قرآن )2(« پایۀ یازدهم، مشرتک کلّـّیـۀ رشته ها

فّعالّیتدرستاریخجلسههفتهماه

آذر

قرائت و ترجمۀ منت درس و حّل درک مطلب93اّول

دانش آموزی 103دوم توّسط  »اِْعلَموا«  بخش  قرائت 

و  معلّم؛  پرسش  و  توضیح  با  همراه  خوش صدا 

برای  انگیزه  ایجاد  و  ِحوار  منت  ترجمۀ  و  قرائت 

منایشی  اجرای  برای  دانش آموزان  شدن  داوطلب 

این بخش در جلسۀ آینده

حّل تـمرینات درس سوم، پرسش های شفاهی،113سوم 

دانش آموزان  »پژوهش«  بخش  نتیجۀ  گزارش 

داوطلب و نهادن آن در تابلوی اعالنات، یا وبالگ 

مدرسه در صورت داشنت زمان مناسب

آزمون کتبی کوتاه؛ گزارش نتیجۀ بخش »پژوهش« 123چهارم

تابلوی  در  آن  نهادن  و  داوطلب  دانش آموزاِن 

اعالنات، یا وبالگ مدرسه در صورت داشنت زمان 

مناسب

دی

قرائت و ترجمۀ منت درس و حّل درک مطلب134اّول

برگزاری امتحانات نوبت اّولامتحانات14دوم 

ادامۀ برگزاری امتحانات نوبت اّولامتحانات15سوم

دانش آموزی 164چهارم توّسط  »اِْعلَموا«  بخش  قرائت 

خوش صدا همراه با توضیح و پرسش معلّم
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جدول زمان بندی ساالنۀ پیشنهادی کتاب »عربی، زبان قرآن )2(« پایۀ یازدهم، مشرتک کلّـّیـۀ رشته ها

فّعالیّتدرستاریخجلسههفتهماه

م 
دو

ل 
سا

یم
ن

بهمن

حّل تـمرینات درس چهارم، پرسش های شفاهی،174اّول

دانش آموزان  »پژوهش«  بخش  نتیجۀ  گزارش 

یا  اعالنات،  تابلوی  در  آن  نهادن  و  داوطلب 

وبالگ مدرسه در صورت داشنت زمان مناسب

قرائت و ترجمۀ منت درس و حّل درک مطلب185دوم

دانش آموزی 195سوم توّسط  »اِْعلَموا«  بخش  قرائت 

و  معلّم؛  پرسش  و  توضیح  با  خوش صدا همراه 

قرائت و ترجمۀ منت ِحوار و ایجاد انگیزه برای 

داوطلب شدن دانش آموزان برای اجرای منایشی 

این بخش در جلسۀ آینده

حّل تـمرینات درس پنجم، پرسش های شفاهی،205چهارم

دانش آموزان  »پژوهش«  بخش  نتیجۀ  گزارش 

یا  اعالنات،  تابلوی  در  آن  نهادن  و  داوطلب 

وبالگ مدرسه در صورت داشنت زمان مناسب  

اسفند

امتحان درس های 4 و 5 ـ21اّول

قرائت و ترجمۀ منت درس و حّل درک مطلب226دوم

دانش آموزی 236سوم توّسط  »اِْعلَموا«  بخش  قرائت 

خوش صدا همراه با توضیح و پرسش معلّم

حّل تـمرینات درس ششم، پرسش های شفاهی،6 24چهارم

دانش آموزان  »پژوهش«  بخش  نتیجۀ  گزارش 

یا  اعالنات،  تابلوی  در  آن  نهادن  و  داوطلب 

وبالگ مدرسه در صورت داشنت زمان مناسب  
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جدول زمان بندی ساالنۀ پیشنهادی کتاب »عربی، زبان قرآن )2(« پایۀ یازدهم، مشرتک کلّـّیـۀ رشته ها

فّعالیّتدرستاریخجلسههفتهماه

فروردین

تعطیل عید نوروز----25اّول

تعطیل عید نوروز----26دوم

قرائت و ترجمۀ منت درس و حّل درک مطلب7 27سوم

دانش آموزی 287چهارم توّسط  »اِْعلَموا«  بخش  قرائت 

و  معلّم؛  پرسش  و  توضیح  با  همراه  خوش صدا 

برای  انگیزه  ایجاد  و  ِحوار  منت  ترجمۀ  و  قرائت 

منایشی  اجرای  برای  دانش آموزان  شدن  داوطلب 

این بخش در جلسۀ آینده

اردیبهشت

حّل تـمرینات درس هفتم، پرسش های شفاهی،297اّول

دانش آموزان  »پژوهش«  بخش  نتیجۀ  گزارش 

داوطلب و نهادن آن در تابلوی اعالنات، یا وبالگ 

مدرسه در صورت داشنت زمان مناسب  

آزمون درس های 6 و 7امتحان30دوم 

حّل منونه سؤال پایانی و رفع اشکالدوره31سوم

حّل منونه سؤال پایانی و رفع اشکالدوره32چهارم


