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 اهداف کلی

 آموختن ترجمه کلمات و جمع حیطه شناختی:

 آموزانایجاد عالقه در بین دانش حیطه عاطفی:

 انواع جمع را در جمله تشخیص دهند حیطه رفتاری:

 اهداف رفتاری

 ترجمه نمایندجمالت کنز الکنوز را  اهداف شناختی:

 اهداف عاطفی:
حکمت و به کار بردن در  7آموختن 

 زندگی

 شی:اهداف توان
فرق مثنی و مفرد و جمع را تشخیص 

 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
سالالالو 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(

 رود به سؤاالت زیر پاسخ دهند:یادگیرندگان انتظار میاز 

 چند مفرد و چند مثنی را ناو ببرند. -0

 باشد.نشانه مثنی مؤنث و مثنی مذکر چه چیزهایی می -8

 توانید چند کلمه مفرد و مثنی مذکر و مؤنث را ناو ببرید؟آیا می -3

01 

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

 شودپخش می
07 

تعامل معلم و 

 آموزدانش

های فعالیت

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

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

 درس
81 

 پایانی ارزشیابی تکوینی و

شود و هالر  انجاو آزمون ترجمه کلمات جدید که بر روی برگه بین آنها توزیع می

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

 آموزانتوسی خود دانش

01 

 آموزهای خالقانه دانشفعالیت

 بتواند با توجه به عکس انواع جمع را ناو ببرند. -0

 بتواند فرق جمع در مذکر و مؤنث را با توجه به تصویر تشخیص دهند -8

 چند جمع مک ر را ناو ببرید -3
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 8 در کتاب درسی فارسی چند جمع مک ر را بیابند و در کالس ارائه دهند -0 تعیین تکلیف

 


