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 : تدریسمجری  تعداد دانش آموز :

 الف( بخش نظری : اهداف

 کلمات جدید -1  رئوس مطالب

 متن درس  –2

 ساعت خوانی  – 3

 اهداف کلی 

 

 آشنایی با ساعت خوانی –کلمه جدید  31آشنایی با  -الف( در حوزه شناخت: 

 تشویق دانش اموزان به استفاده از میوه های مفید برای سالمتی  - ب( در حوزه باور و گرایش: 

 اهمیت توجه به سالمتی  - ج(در حوزه عمل و رفتار: 

 توقیت روان خوانی و ترجمه و کاربرد واژگان  –                               

     دانش آموز در این فرایند آموزش باید به اهداف زیر برسد :                                               اهداف جزئی

 کلمه جدید عربی 20آموختن  -1

 ترجمه متن درس -2

 ساعت خوانی -3

 آنها ایجاد مهارت در روان خوانی متن و عبارات و ترجمه -4

حیطه ها  و اهداف 

 رفتاری

 انتظارات از دانش آموزان در این درس

 

 عرصه ها

 خلقت دیگران خدا خود

 د .ندر خصوص ترجمه واژگان درس عربی به فارسی اندیشه کن تعقل

 د .ناهمیت حفظ سالمتی بدن با استفاده از میوه های مختلف واقف باشبه 

    

 د .نبه تأثیر رنگها و ویتامین ها در  سالمتی بدن باور داشته باش ایمان

 د .  نتأثیرات رنگها و ویتامین ها را در سالمتی بدن باور داشته باش

    

      د نساعت خوانی در عربی را یاد بگیر علم

 دنبتواند ساعت خوانی کن عمل

 د ناز تأثیرات رنگها و ویتامین ها در سالمتی بهره مند شو

    

      د نبرای سالمتی خود ارزش قائل شو اخالق

 د . نتوانایی قرائت عبارات ساده را داشته باش رفتار ورودی

 د . نبا اعداد ترتیبی آشنا باش

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

 در مورد اعداد از دانش آموزان پرسش میشود .

 روش های تدریس
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 روش پیش سازمان دهنده -اکتشافی  –پرسش و پاسخ  –روش فعال و مشارکتی  روش تدریس

سازماندهی و چینش 

 کالس 

 دانش اموزان بصورت گروهی مینشینند. 

رسانه های امكانات و 

 آموزشی

 ماژیک و تخته  –نرم افزار اموزشی  –کتاب درسی  

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

 را بصورت صحیح خوانده و ترجمه کند .  8متن درس  ارزشیابی تشخیصی 

 را بصورت صحیح انجام دهد .  8ن درس تماری
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آماده سازی و ایجاد 

 انگیزه

 طرح همگام با قرآناجرای   –حضور غیاب  –سالم و احوالپرسی 

 ر مورد احساس آنها در مورد رنگهانمایش رنگها و پرسش از دانش اموزان د –پخش پاورپوینت درس 
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 یاد دهی  و فرایند

 یاد گیری

 ضمن تدریس

 )آموزش دادن(

 
 فعالیت معلم

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

برای انجام واژه پژوهی رابطه کلمات را می  -2

 پرسد و بعد تأیید یا اصالح می کند .

 متن درس را قرائت می کند. -3

درس را تقسیم بندی می کند و از گروهها  -4

می خواهد با استفاده از واژه نامه متن ها را 

 ترجمه کنند.

ترجمه را بخواند و  از نماینده گروه می خواهد -1

 بعد از شنیدن تكمیل می کند .

تاثیر از دانش آموزان می خواهد در مورد -6

 بگویند.رنگها معلومات عمومی خود را 

از دانش آموزان می خواهد با توجه به  تصویر -7

کلیدی در ساعت شماری و کلمات ساعت ها 

  ساعت ها را بخوانند

ای از از دانش آموزان می خواهد نمونه  -8

 تمارین را با هم گروه های خود حل کنند.

 

 ترجمه کلمات را با هم می گویند .-1

رابطه کلمات رابا توجه به آموخته های قبلی  -2

 خود  بیان می کنند.

 دانش آموزان گوش می کنند . -3

گروهها با همكاری سر گروه خود متن را  -4

 ترجمه می کنند .

 خواند.ترجمه گروه را سر گروه می  -1

 از هر گروه یک نفر پاسخ می دهد . -6

دانش آموزان با استفاده از روش اکتشافی  -7

 جواب می دهند.

دانش آموزان با هم گروه های خود از تمارین  -8

 نمونه ای را حل می کنند.
 

 

خالصه درس و نتیجه 

 گیری

 جمع بندی اهمیت سالمتی 

 ساعت خوانی  نتمری
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پایانی  )پایان  ارزشیابی 

 فعالیت (

 ساعتها را در زمان های مختلف به عربی بخوانید 

 جمالت و عبارات زیبا را در مورد سالمتی بیان کنید . 

 واژگان درس را بصورت گروهی به صورت مسابقه از هم پرسش کنید . 
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تعیین تكلیف  و فعالیت 

 های خارج از کالس

 تمارین درسی را برای جلسه آینده حل کنند .  فردی:

 : ساعت درست کنند و زمان های را به عربی بنویسند .  ) تمرین خالقیتی (  

 مكالمه دو یا سه نفری برای جلسه آینده با توجه به واژگان درس اماده کنند. گروهی : 

 تحقیق کنند و چند بیت شعر یا جمالت حكیمانه در مورد سالمتی بعربی بنوسیند . پژوهشی : 

 دقیقه 19

معرفی سایر منابع 

 مرتبط با درس 

کتاب طب جامع امام صادق )ع( تألیف عالمه سید محمد کاظم قزوینی ترجمه لطیف راشدی و 

 سعید راشدی 
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 پرسش از درس نهم  –تمرین و تكرار درس نهم و فعالیت ها و تمارین درس  موضوع جلسه آینده


