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آموزان  کلمه عربی ـ آشنایی با معادل عربی فعل ماضی استمراری ـ یادآوری فعل ماضی ـ تشویق دانش 81هدف کلی: آشنایی با 
شورهای عربی ـ اهمیت درک فهم زبان عربی جهت به یادگیری زبان عربی به عنوان زبان دین و گفتگوی آسان در مسافرت به ک

 خوانی و ترجمه متن  در کشورهای عرب زبان ـ تقویت مهارت روان

آموز باید معنای واژگان را بداند ـ متن را ترجمه کند ـ فعل ماضی استمراری را بشناسد و درست معنا  اهداف آموزشی: در پایان دانش
 های بزرگترها را بپذیرد و آنها را به کار ببندد.  کند ـ توصیه

 ها عرصه انتظارات از دانش آموزان در این درس ها و اهداف حیطه

 طبیعت دیگران خود خدا

 در ترجمه واژگان درس از عربی به فارسی فکر کند  تعقل 
 به ضرورت یادگیری زبان عربی و کاربرد آن توجه کند. 

 *   

   * * به یادگیری زبان عربی به عنوان زبان اسالم ارج نهد.  ایمان

 ترین دین خداست.  بداند زبان عربی زبان کامل علم
 فعل ماضی استمراری را یاد بگیرد. 

 فواید یادگیری و به دردبخوری آن را بداند.

* * 
* 
* 

  

 در مورد علل یادگیری زبان عربی تحقیق کند.  عمل
 فعل ماضی استمراری را بشناسد و آن را در جمله درست معنا کند. 

 * *  

 احادیث کنزالحکمه را در زندگانی سرلوحه خود قرار دهد.  اخالق
 تکریم به اماکن متبرکه و مقدس و رعایت ادب ورود به این مکانها

 * *  

 روش تدریس 
 ای مشارکتی تیمی ـ پرسش و پاسخ ـ ایفای نقش ـ مقایسه

 Lنفره به شکل  0گروه  6بندی: دانش آموزان در  مدل گروه

 دی ـ پروژکتور ـ لپ تاپ آموزشی: کتاب درسی ـ وایت برد ـ ماژیک ـ سیهای کمک  رسانه

ایجاد ارتباط و 
 سازی انگیزه

سالم و احوالپرسی ـ حضور و غیاب ـ اجرای طرح همگام ـ دو نفر از دانش آموزان گفتگو کنند ـ 
  1پخش کتاب گویای درس 

 زمان

0 

کنند و یادآوری فعل ماضی و  ها وصفی و اضافی را تعیین می چند جمله در تبالو نوشته و فعل ارزشیابی تشخصی
 توجه به معنای فارسی 
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های معلم و  فعالیت
 آموز دانش

 معلم 
 خوانم.  المعجم را می

 پرسم.  ها را می واژه
متن درس یکی از گروهها )ایفای نقش( خوانده 

 شود.  می

 دانش آموز 
 شود.  به صورت گروهی المعجم خوانده می

پرسش واژنامه و گوش دادن بقیه متن در 
 شود  گروهها ترجمه می

مقایسه فعل ماضی ساده و ماضی 
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علها هنگام ترجمه و نوشتن در تأکید روی نوع ف
 تابلو 

آموز ترجمه را  معلم هنگام ترجمه توسط دانش
 کند  تکمیل می

 استمراری 
 خواندن فن ترجمه توسط دانش آموزان 

 انجام مکالمه ساده و کوتاه و استفاده از فعل ماضی استمراری  ارزشیابی تکوینی
 در متن انواع فعلها را مشخص کند. 
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 شود.  با حل تمرینات ترجمه تقویت می ارزشیابی پایانی 
 دهد.  ها تشخیص می با حل تمرینات فعل ماضی استمراری را از سایر فعل

 های ماضی استمراری درس را مشخص کنند.  فعل

0 
 دقیقه

فردی: تمرینات درس را حل کنند. گروهی: فلش کارت فعل ماضی استمراری را درست کنند.  تعیین تکلیف
 )خالقیتی( 

 ری به کار برده شده باشد پژوهشی متنی پیدا کنند که در آن فعل ماضی استمرا
 درباره موزه مکه تحقیق نماید. پژوهشی 
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