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برای انجام واژه پژوهی رابطه کلمات را می  -2 )آموزش دادن(

 پرسد و بعد تأیید یا اصالح می کند .

 متن درس را قرائت می کند. -3

بندی می کند و از گروهها درس را تقسیم  -4

می خواهد با استفاده از واژه نامه متن ها را 

 ترجمه کنند.

از نماینده گروه می خواهد ترجمه را بخواند و  -1

 بعد از شنیدن تکمیل می کند .
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 امانت داری بگویند.

از دانش آموزان می خواهد نمونه ای از  -7

ن را با هم گروه های خود حل کنند.تماری

رابطه کلمات رابا توجه به آموخته های قبلی  -2

 خود  بیان می کنند.

 دانش آموزان گوش می کنند . -3

گروهها با همکاری سر گروه خود متن را  -4

 ترجمه می کنند .

 گروه می خواند. نمایندهترجمه گروه را  -1

 از هر گروه یك نفر پاسخ می دهد . -6

دانش آموزان با هم گروه های خود از تمارین  -7

 نمونه ای را حل می کنند.
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خالصه درس و نتیجه 

 گیری

خالصه درس را دانش آموزان به زبان ساده بیان می کنند و پیام اخالقی درس که امانتداری و 

 درستکاری است را ذکر می کنند.
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پایانی  )پایان   ارزشیابی

 فعالیت (

 قسمت های کوتاهی ار متن را ترجمه کنید : -1

جمله هایی زیبا و یا اشعاری در رابطه با امانتداری و درستکاری  بیان کنید.                               -2

 واژگان درس را به صورت گروهی به صورت مسابقه از هم پرسش کنید.-3
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و فعالیت  تعیین تکلیف 

 های خارج از کالس

 تمارین درس را برای جلسه آینده حل کنند. فردی:

داستان کوتاه یا لطایف ظریف با مضامین اخالقی به زبان عربی بنویسند یا ترجمه کنند. ) تمرین   

 خالقیتی ( 

 گروهی : داستان درس را به صورت نمایش برای کالس اجرا کنند.

 بیت شعر و یا جمالت حکیمانه به عربی درباره امانتداری  بیابند.پژوهشی : تحقیق کنند و چند 

 دقیقه 11

معرفی سایر منابع 

 مرتبط با درس 

اخالق نیکو امانت داری در قرآن وحدیث  -امانتداری در اسالم نویسنده :محمدعلی رسولی ادراکی

 اسعلی کامرانیاننکته های قرآنی در باره امانت داری نویسنده: عب –نویسنده: کریم با وفا 

 دقیقه 1

 پرسش درس وحل تمارین موضوع جلسه آینده


