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 :ها هدف

 مضارع فعل و بگیرند یاد را درس ی ترجمه و کنند حفظ را نامه واژه درس پایان در آموزان دانش:کلی هدف

 .بفهمند را

 می پاسخ آنها قواعد و مضارع و ماضی فعل به راجع سواالتی به درس آغاز در آموزان دانش :رفتاری هدف

 .دهند

 :آموزشی های فعالیت و روشها

 های کارت -هوشمند تخته -آموزان دانش کتاب و دفتر -دفترکالسی -تخته – گچ:آموزشی وسایل و مواد

 مضارع و ماضی های کارت – شده آورده ها بچه توسط که تصاویری -آموزشی

 دقیقه3

 هوشمند -فکری بارش – پاسخ و پرسش – آمیخته -توضیحی :تدریس های روش
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 :شروع از قبل های فعالیت

 حال جویای -غیاب حضور -آموزان دانش حال به رسیدگی: غیاب و حضور احوالپرسی، و سالم شروع دعای

                                  دقیقه5                                                                         غایب آموزان دانش

 گزارش و کنند می بازدید را آموزان دانش تکالیف شده تعیین که مسولینی: : گذشته تکالیف به رسیدگی 

 دقیقه5.                                                                                                  دهند می

 و شود می هپرسید گذشته های درس به راجع سواالتی   (:تشخیصی ارزشیابی)ورودی رفتار سنجش

( 2 کنید؟ بیان اید گرفته یاد قبال که لغاتی( 1" سواالت این جمله از.  شود می ایجاد جدید درس برای آمادگی

 فعل( 5 کنید؟ بیان را ماضی فعل ریشه( 4 کنید؟ تعریف را مضارع فعل( 3 دهید؟ توضیح کامل را ماضی فعل

 دقیقه11                           کنید؟ مطرح را درس ناشناس های

 

 

 

 (مطلب ارائه) تدریس ضمن های فعالیت

 – بدانیم – مضارع فعل – االسالمی العالم -العربیه اللغه اهمیه – الثانی الدرس – المعجم :مطالب رئوس

 دقیقه2               وحده متکلم – غایب مونث مفرد – غایب مذکر مفرد -مضارع حروف
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 سال و گذشته های درس به راجع که سواالتی با :درس شروع برای انگیزه ایجاد و جدید درس معرفی

 با درس ی ترجمه و شود می شروع قواعد شود، می پرسیده(ضمایر و آن ریشه و ماضی فعل) گذشته های

 دقیقه 11 .شود می شروع آن ترجمه درباره پرسش با نیز درس متن ، لغات خواندن

 کتاب از یا) شود می نوشته تابلو روی بر لغات ابتدا :درس نیاز مورد توضیحات ی ارائه و درس شروع

 معلم توسط و بلعکس و عربی به فارسی کنند می تکرار بار چند آموزان دانش و(شود می استفاده الکترونیک

 ترجمه ، شود می ترجمه آموزان دانش توسط و شود می خوانده عربی جمالت شود، می خوانده ها واژه صحیح

 شده نوشته تابلو روی که شود،مسائلی می تدریس فکری بارش با قواعد بعد.شود می بیان معلم توسط نهایی

 دانش هر پاسخ واسطه به بعد(است شده بیان قبل مرحله در سواالت) شود می پرسیده آموزان دانش از سواالتی

 دقیقه25                                                   .شود می بیان درس کامل توضیح آموز

 یادگیری میزان است درس موضوع به مربوط که سواالتی با درس بین در (:ای مرحله)تکوینی زشیابیار

 دقیقه7.  یابد می پایان و ادامه سواالت این با درس و شود می زده محک آموزان دانش

 :تکمیلی های فعالیت

 می پایان درس مضارع فعل و متن و لغت به راجع سواالتی با آموز دانش چند توسط: گیری نتیجه و بندی جمع

 دقیقه2.                                                                                             پذیرد
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 این معنی مثال گیرد، می صورت ارزشیابی آموز دانش سه از کوتاه سوال چند با پایان در :پایانی ارزشیابی

                                                                                               پرسیم؟ می را آن معنی درس از جمله یک انتخاب با یا کنید؟ پیدا درس متن در را مضارع فعل بگویید؟ را لغات

 دقیقه2

 

 :کالس از خارج های فعالیت و تکلیف تعین

 دفت در را درس تمرینات -قواعد متن لغات موارد تمام با شود می پرسیده دوم و اول درس از آینده جلسه

 و کنید تهیه را درس به مربوط های کارت -بنویسید معنی با دفتر در را درس متن -کنید حل و بنویسید

 امتحان کتبی یا شفاهی صورت به گروه اعضای از ها سرگروه -کنند بررسی را ها آن تکالیف مسول -بیاورید

 دقیقه5-بگیرد امتحان نیز سرگروه از گروه معاون و -بگیرند


