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 اهداف کلی

 کلمه 20آموختن  حیطه شناختی:

 آموزانایجاد عالقه در بین دانش حیطه عاطفی:

 اشاره به دور و نزدیک کنند حیطه رفتاری:

 اهداف رفتاری

 بتوانند جمالت را ترجمه نمایند اهداف شناختی:

 حکمت از پیامبر اسالم 5آموختن  اهداف عاطفی:

 اهداف توانشی:
ضمایر دور و نزدیک را با مکالمه 

 انجام دهند

 نمایشی، گروهی، ایفای نقش، پرسش و پاسخ های تدریسروش

 شکل U مدل کالس

 زمان آموزشی، کتاب عربی هفتم CDبرد، رایانه، تخته وایت های آموزشیمواد و رسانه
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 ایجاد ارتباط
سالالالم و احوالسرسالالی، حوالالور و بیالالاب، بررسالالی شالالرایی روحالالی و ج الالمی      

 یادگیرندگان، بررسی شرایی کالس )سرما، گرما و ...(
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سازی ارزشیابی تشخیصی و آماده

 )آغازین(

 سؤاالت زیر پاسخ دهند:رود به از یادگیرندگان انتظار می

 خوانیم؟چرا ما عربی می -1

 باشد؟رابطه قرآن با درس عربی چه چیزهایی می -2

 باشد؟ای بین زبان فارسی با عربی میبگویید چه رابطهتوانید آیا می -0

13 

 ایجاد انگیزه
هالای عربالی   شالود، کالارتون  های شاد عربی پخالش مالی  نمایش پاورپوینت، آهنگ

 شودپخش می
15 

تعامل معلم و 

 آموزدانش

های فعالیت

 آموزدانش
 13 های گروهی، پاسخ به سؤاالت معلمشرکت در نمایش، شرکت در فعالیت

 های معلمفعالیت
بنالدی کالردن   سازماندهی کالس، پرسش و پاسخ حالین درس، خالهاله و جمال    

 درس
23 

 ارزشیابی تکوینی و پایانی

شود و هالر  بر روی برگه بین آنها توزی  میانجام آزمون ترجمه کلمات جدید که 

گروه ق متی را پاسخ دهد. خودشان بتوانند سؤال بیرون آورنالد و گفالتن پاسالخ    

 آموزانتوسی خود دانش

13 

 آموزهای خالقانه دانشفعالیت
 ضمایر دور و نزدیک را تشخیص دهند.بتواند با توجه به عکس  -1

 به تصویر تشخیص دهند. بتواند فرق مذکر و مؤنث را با توجه -2
0 

 2 سخنانی زیبا درباره ارزش علم به زبان عربی یا فارسی بیابند. -1 تعیین تکلیف

 


