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2 
های هدف

 رفتاری

 ها  جدید را ترجمه کند.واژه -1

 فعل مضارع را در جمله تشخیص دهد. -2

 فعل ماضی را به گذشته ساده فارسی ترجمه کند. -3

 ترجمه کند. فترسیفعل مضارع را به مضارع اخبار   -4

 با توجه به قرائن فعل ماضی را در جمله تشخیص دهد. -7

 با توجه به قرائن فعل مضارع را در جمله تشخیص دهد. -6

 متو  و عبارات ساده را درست قرائت کند. -5

 ها را خوب بخواند و ترجمه کند.حکمت -8

و  ها را در جادول باه صاورت ویناده    مضارع و معادل فارسی ون -9

 تقبل فارسی ترجمه کند.مس
 

 رفتار ورودی 2
ها را بداناد، تواناایی قرائات عباارات عربای      ماضی و مضارع در زبا  فارسی وشنا باشد، اهمیت پندها و حکمتبا فعل 

 یاد گرفته باشد.ساده را داشته باشد، با افعال مضارع و ماضی اول شخص مفرد و دوم شخص مفرد وشنا باشد و 

6 

ارزشیابی 

 تشخیصی

 معادل مضارع أنا ذَهَبتُ و دوم شخص مفرد فعل چیست؟

 ضمیر مربوط به اول شخص مفرد و دوم شخص مفرد چیست؟

 معنا  این کلمات .......... چیست؟

 نتیجه
  یاادگیر  ماالاب   وموزا  ومااده در صورت پاسخ به این سؤاالت و سؤاالت مشابه دانش

 جدید خواهند بود.دروس 

 ب: فرآیند آموزش: مراحل تدریس و تنظیم محتوا

 زمان شرح مراحل تدریس

 معارفه 1
سالم و احوالپرسی، حضور و غیاب، بررسی جوّ کالس و وضاع  

 موزا ودانش
4 

5 
ارزشیابی 

 رفتار ورودی
 4 پرسش و ارزیابی دروس قبل با سؤاالت از پیش وماده شده

 ایجاد انگیزه 3

 اهمیت تفکر و تعقُّل در زندگی چیست؟

 تجربه چیست؟

 چرا باید در مورد امور به تفکر و اندیشه بپردازیم؟

 بیا  یک داستا  در مورد تجربه
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2 
معرفی درس 

 اهداف و بیان

تفکار و تجرباه   وموزا  عییی، ما در این درس باا اهمیات   دانش

 شویم.می وشنا

اول شاخص جماع   معادل ماضی و مضارع سوم شخص مفرد و 

 گیریم.را یاد می

 جایگاه خشم و اهمیت کنترل خشم خود را بدانیم.

2 

2 

شروع تدریس 

ی و ارائه

 درس

 استماع تالوت کوتاه از قاریا  و ذکر صلوات

 معلّم و یا از صوت و تصویر.قرائت کلمات جدید توسط 

وماوزا  و رفاع اشاکاالت    قرائت کلماات جدیاد توساط داناش    

 روخوانی.

 وموزا .نامه توسط دانش  واژهترجمه

توضیح بخش بدانیم با استفاده از اسالید و روخوانی و  توسط 

 وموزا یکی از دانش

توضیح بخش فن ترجمه و راه تشخیص مؤنث یا ماذکر باود    

 فعل دوم شخص مفرد

 وموزا حل تمرینات و رفع اشکاالت توسط دانش

44 

6 
خالصه درس 

 گیریو نتیجه

شخص  اولشخص مفرد و  سومتوضیح و یادوور  فعل مضارع 

 و معادل ماضی ونها جمع

حَمَالَ باه    -خارج   -تمرین اضافی در مورد افعال مثل ذهاب  

 به ماضی و مضارع جمعشخص  اولشخص مفرد و  سوم

7 

7 
ارزشیابی بعد 

 از تدریس

 معادل مضارع دَخَلتُ و خرجتَ چیست؟

 پرسش از معنا  برخی لغات.

 چیست؟هِی تَدخُلُ دَخَلتَ و  هُوَفرق 

 دهد؟کدام شخص را نشا  می نحنُ

 ( چیست؟جمع)اول شخص  الغیرمعضمیر متکلم 

14 

 - حل تمرینات و حفظ لغات جدید برا  جلسه بعد تکلیف 8

9  

معرفی 

های فعالیت

 خلّاقانه

 ها  حکیمانهتهیه یک یا چند جمله عربی از جمله

 کنترل خشم و تفکر و تجربه  احادیث در مورد تهیه

 تجربهتهیه داستا  در مورد اهمیّت 

 تهیه تصاویر و اسالید نمایشی برا  درس مورد نظر

7 

 57 زمان تقریبی
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