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 کلمه جد ید عر بی 11اشنایی با  -1 الف( در حوزه شناخت:

 ) اول شخص مفرد ( نهیشناخت فعل   –2                            

 فعل امر معا دل اول شخص مفرد یاداوری  -3                            

 تشو یق و تر عیب برای تال ش در زندگی -1 ب( در حوزه باور و گرایش: 

 واینده نگری ودوری از تنبلی   – 2                                   

 وردن خوا سته سعی و تالش برای بدست آ یشی ودور اندتتبین جا یگاه   -1 ج(در حوزه عمل و رفتار: 
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 دانش آموز در این فرایند آموزش باید به اهداف زیر برسد :    اهداف جزئی
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 ده در متن رجمه متن در س  و ایات واتر -2

  و فعل امر را بداند  نهیفر ق فعل  -3

حیطه ها  و اهداف 

 رفتاری

 آموزان در این درس ش ن ا نتظارات از د ا

 

 عرصه ها

 خلقت دیگران خدا خود

  .دندر خصوص تر جمه وا ژگان درس از عربی به فا رسی ا ند یشه کن-1 تعقل

 .دنتو جه کنسعی و تالش امده با ایات و احادیث که در مورد -2

 را در متن کشف کند . نهی  فعل های-3

سعی و گو شش برای رسیدن به با مطالعه دا ستا نها و کتا بها در مور د-4

   .تحقیق کنندراحت طلبی  خواسته ودروی ار تنبلی 

برای بدست آوردن خواسته با تو جه به سفا رشات دین اسالم سعی کنند در  -5

 .کنن. و زود نا امید نشوند.تالش

  
 
  

 
  

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

  

 .دو ست ندارد افراد تنبل و راحت طلب خدا -1 ایمان

 افراد برای رسیدن به هد فشان یار ی کنیم.به -2
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 طُلَبَ شَیئاًوَجَدَ،وَجَدَ  (با ور داشته با شد . حدیث)مُن به -3

به سعی و تالش در برابر مشکالت و نا امید نشدن از لطف خدا ایمان داشته -4

 واز دعا و نماز غفلت نکند.

  

با تو جه به اینکه کمک به دیگران از سفا رشا ت دین اسالم است ودر هر  -1 علم

 حل کنیم    را کجا با ید مشکالت دیگران

فعل نهی د زبان عر بی را به منظور اشنایی بهتر با زبان و حی و درک عمیق  -2

 حا دیث یا د بگیر ند . قران و ا

نیا ید از رحمت خداوند قطع به علل و تو صیه های قران و پیشو ایان دینی -3

 امید کنیم .

 برای حل مشکالت خو د با ید سعی و تال ش کنیم ومانع نهر سیم . -4

در مواقع مشکالت دیگران را ما یو س نکنیم انها را به حل مشکالت تشو یق  -5

 کنیم .

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 عمل

 خدا با ید تحقیق کنید. در مورد علل نا امید نشدن از رحمت-1

 مهارت همکار ی و همیاری را در بین گروه تقو یت کنید.  -2

 برای کمک به دیگران با ید از اسا یش خود بگذریم .-3

به کسا نی که برای حل مشکالت دیگران که مها جرت می کنند احترا -4

 مبگذرند و از انها الگو بگیرند.

را با تو جه به قر این در  نوآاول شخص مفرد ( را بشنا سد  )فعل نهی  -5

 کنند. ترجمه جمله در ست 

 د.نرا بشنا س)اول شخص مفرد ( معادل فعل امر -1

 ن را با تو جه به قرآئن در جمله در ست نر جمه کنند.وآ

 
 
 
 

 

      
   
 
 

  
                         

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

در مورد اینکه از در به فرا گیری اشعا ر وا حا دیث و جمالت حکیمانه  -1 اخالق

 .رحمت خدا نبا ید نا امید شد 

در با ره چیز ی که می خو اهیم بدست آور یم با ید تالش و سعی بیشتر ی  -3

 بکنند. 

 موفق و تال ش گررا الگو ی زند گا نی خود قرار دهند. دافرا -2

 
 
 
 
 
 

 
 

  

 فر ق مضار ع منفی و نهی در زبان فار سی را بداند . -2فر ق میان فعلهای  ما ضی و مضار ع و نهی اشنا با شد .  -1 رفتار ورودی

 را بداند.به فر ق فعل مضار ع منفی و فعل امر   -3

 نتایج ارزشیابی تشخیصی نقطه شروع آموزش را مشخص می کند: ارزشیابی تشخیصی 

سو االتی از قبل اماده شده   از دانش اموزان پر سش می شود ودر صورت پا سخ گویی به سواالت دانش اموزان اماده یا 

 دگیر ی مطالب جد ید هستند 

 روش های تدریس

 روش اکتشا فی ،روش فعا ل و مشا رکتی ) پر سشی و پا سخ ( روش تدریس
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سازماندهی و چینش 

 کالس 

 .دانش اموزان به صورت گرو هی می نشیند 

 

امکانات و رسانه های 

 آموزشی

 آموزشی    CDکتاب ما ییک ، وا یت برد ، پر ژکتور ،  

 زمان ب( بخش عملی : فرایند آموزش ) مراحل تدریس(

 ام را ِافعل ، ِافعلی ،اِفَعَلوا ،اِفعِال در جمالتی از متن درس و تمر ین های درس قبلی فعل های-1 ارزشیابی تشخیصی 

 را بگو ید . چهارمتر جمه لغات در س  -2 

 حکایت و داستان بگو ید .همکاری و تالش برای رسیدن به هدف  و نا امید نشدن در مورد رعا یت  -3

 را بگوید.سعی و تالش و نا امید نشدن برای رسیدن به هدف اثرات و نتا یج -4

 دقیقه 19

آماده سازی و ایجاد 

 انگیزه

 .طرح همگام با قرآناجرای   –حضور غیاب  –سالم و احوالپرسی 

 .پخش پا ور پونت درس از پرژکتور -1

 .با همکاری و تالش و دوری از نا میدی  نما یش کلیپ آمو زشی درا بطه -2

 درقسمت بدانیم نما یش می دهیم .( تَفعَلَ   ، ال تُفعُلَ،   تُفعُلینُ،   ال تُفعَلی  و فعلهای ) -3

 دقیقه 15

 

 

 یاد دهی  و فرایند

 یاد گیری

 ضمن تدریس

 )آموزش دادن(

 
 فعالیت معلم

 
 فعالیت دانش آموزان
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 کلمات درس را مرور می کنیم. -1

 متن درس را قرا ئت می کنیم . -2

از گروهها می خو اهیم با استفاده ارز واژه نا مه  -3

یک نفر متن را می خواند -4متن را تر جمه کنند.

 و معلم تر جمه را تکمیل می کند...

بدانیم را بخواند ال تُفعُلُ وال تَفعَلی را تر جمه  -5

فعل امر را پیدا کنندو.نمونه کنند در متن درس 

 .های تما رین را حل کنند.

.گو یند.نا امید نشدن بحدیث در  -1  

 هم می گویند .تر جمه کلمات را با -1

گروهها  با همکاری سرگروه خود متن را تر -2

 جمه می کنند .

 ر جمه گروه را سرگروه می خو اند .ت-3

با اسفاده از روش اکتشا فی  دانش آموزان -4

 فعل نهی را پیدا می کنند .

  فرق مضار ع منفی وفعل نهی را می گویند. -5

 هر کدام حدیثی را بیان می کنند. -1

درس و نتیجه خالصه 

 گیری

را بیا ن می کنیم و فعل نهی  منفی و را در قا لب جدول بدانیم و فرق فعل مضار ع پنجمچکیده درس 

 از دانش اموز ن می خواهیم مثا لها ی دیگری بگو یند .

 دقیقه 5

ارزشیابی پایانی  

 )پایان  فعالیت (

فعل های نهی درس  . در متن.نهی با شدمفی و فعل فعل مضا ر ع  ها  نآچند جمله بیان کنید که در

 را پیدا کنید .

ب. تمرین مکمل درسی که به صورت  پاورپونت تهیه سعی و تال ش بگو یید عبا رتهای زیبا در مورد 

 شده حل کنند

 واژگان درس را به صورت گروهی مسا بقه دهند.وازهم پرسش کنند.

 دقیقه 19

تعیین تکلیف  و 

فعالیت های خارج از 

 کالس

 تما رین درس را جلسه اینده حل کنند.فردی:

 بسا زندنهی و مضار ع منفی فلش کارت جهت فعل ) تمرین خالقیتی (  

 مکا لمه دو نفری اماده کنند.گروهی : 

 دقیقه 19
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 مطالب بیا بند.در مورد سعی و تالش وامید واری   پژوهشی : 

معرفی سایر منابع 

 مرتبط با درس 

 دقیقه 5 معر فی نهج البالغه  و احدیث امامان معصوم بزرگان دینی 

 و ارزشیابی درس  پنجمو مطا لعه فعا لیت ها ی درس پنجم و تما رین درس ششمتمرین وتکرار درس  موضوع جلسه آینده


