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 سومدرس: 
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 در آینده
 04تا  04صفحه 

  57 مدت:

 دقیقه
 گیتی نورد کننده:تهیه

 بخش نظری

 رئوس مطالب 1

یاادآور  معاادل    -4مفرد  معادل عربی اول شخص مفرد و دوم شخص -3کلمات جدید  -2 -متن درس  -1

یاادآور  کلماات    -6شناخت فعل مضاارع   -7مضارع عربی فعل ماضی اول شخص مفرد و دوم شخص مفرد 

   فعل مضارعساختار آینده -  هفتم عربی پایه

 اهداف کلی 

   شناختالف( در حوزه

کلماه جدیاد و یاادآور      47آشنایی با  -1

 کلمات دروس گذشته و سال قبل

با معادل عربی فعل مضاارع اول   آشنایی -2

 شخص مفرد و دوم شخص مفرد

یادآور  معادل مضارع عربی فعل ماضی  -3

 اول شخص مفرد و دوم شخص مفرد

 ساختار فعل مضارع مستقبل -4

   باور و گرایشب( در حوزه

تفکر و تعقُال   -2ایجاد عالقه به مشاغل  -1

لااموم انتخاااب شااغل باارا   -3در مشاااغل 

ها  آموزنده و به عالقه به حکمت -4آینده 

 کار بستن آنها در زندگی

   عمل و رفتارج( در حوزه

توانااایی رواخااوانی و روانخااوانی متااو    -1

تبیاین اهمیات    -2  آنهاا  عربی و ترجماه 

 -3کسااو و کااار و اهمیاات آ  در زناادگی 

توانایی کاربرد معادل فعل مضاارع و ماضای   

   عربیدر مکالمات ساده

 جزئی اهداف 0

 آموز در فرآیند آموزش به اهداف زیر برسد:دانش

 کلمه جدید 47آموختن  -1

 حدیث از پیامبر 1ترجمه  -2

 ها  مضارع اول شخص مفرد و دوم شخص مفرد و معادل ماضی آنهاشناخت صیغه -3

   آنهاایجاد مهارت روخوانی و روانخوانی متن و عبارات و ترجمه -4
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 های رفتاریهدف 0

 ها  جدید را ترجمه کند.اژهو -1

 فعل مضارع را در جمله تشخیص دهد. -2

 فعل ماضی را به گذشته ساده فارسی ترجمه کند. -3

فعل مضارع را به مضارع اخباار  و مساتقبل ترجماه     -4

 کند.

با توجه به قارانن فعال ماضای را در جملاه تشاخیص       -7

 دهد.

ص با توجه به قرانن فعال مضاارع را در جملاه تشاخی     -6

 دهد.

 متو  و عبارات ساده را درست قرانت کند. -5

 ها را خوب بخواند و ترجمه کند.حکمت -8

مضارع و معادل فارسی آنهاا را در جادول باه صاورت      -9

 تقبل فارسی ترجمه کند.و مس آینده
 

 رفتار ورودی 5

، تواناایی قرانات عباارات    ها را بداندماضی و مضارع در زبا  فارسی آشنا باشد، اهمیت پندها و حکمتبا فعل 

عربی ساده را داشته باشد، با افعال مضارع و ماضی اول شخص مفرد و دوم شاخص مفارد آشانا باشاد و یااد      

 گرفته باشد.

6 

 معادل مضارع أنا ذَهَبتُ و دوم شخص مفرد فعل چیست؟ ارزشیابی تشخیصی

 ضمیر مربوط به اول شخص مفرد و دوم شخص مفرد چیست؟

 معنا  این کلمات .......... چیست؟

 نتیجه
  یاادگیر  ماالاو   آموزا  آمااده در صورت پاسخ به این سؤاالت و سؤاالت مشابه دانش

 دروس جدید خواهند بود.

 ب: فرآیند آموزش: مراحل تدریس و تنظیم محتوا

 زمان شرح مراحل تدریس

 معارفه 1
کالس و وضا    سالم و احوالپرسی، حضور و غیاب، بررسی جوّ

 موزا آدانش
4 

2 
ارزشیابی رفتار 

 ورودی
 4 پرسش و ارزیابی دروس قبل با سؤاالت از پیش آماده شده

 ایجاد انگیزه 0

 اهمیت شغل در زندگی چیست؟

 هدف از انتخاب شغل چیست؟

 چرا باید در جامعه به یک شغل مشغول شویم؟

 بیا  یک داستا  در مورد کسو و کار
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0 
 و بیانمعرفی درس 

 اهداف

آموزا  عمیم، ما در این درس با اهمیت شغل و کساو و  دانش

 شویم.کار آشنا می
2 

5 
شروع تدریس و 

 ی درسارائه

 استماع تالوت کوتاه از قاریا  و ذکر صلوات

آماوزا  و رفا  اشاکاالت    قرانت کلماات جدیاد توساا داناش    

 روخوانی.

کاالت آماوزا  و رفا  اشا     کلمات جدید توسا دانشترجمه

 روخوانی.

 آموزا .نامه توسا دانش  واژهترجمه

توضیح بخش بدانیم با استفاده از اسالید و روخوانی آ  توسا 

 آموزا یکی از دانش

توضیح بخش فن ترجمه و راه تشخیص مؤنث یا ماذکر باود    

 فعل دوم شخص مفرد

 آموزا حل تمرینات و رف  اشکاالت توسا دانش

44 

6 
خالصه درس و 

 گیریهنتیج

توضیح و یادآور  فعل مضارع اول شخص مفرد و دوم شخص 

 مفرد و معادل ماضی آنها

حَمَلَ به اول  -خرج  -تمرین اضافی در مورد افعال مثل ذهو 

 شخص مفرد و دوم شخص مفرد به ماضی و مضارع

7 

7 
ارزشیابی بعد از 

 تدریس

 معادل مضارع دَخَلتُ و خرجتَ چیست؟

 غات.پرسش از معنا  برخی ل

 فرق أنتَ دَخَلتَ و أَنتِ تَدخُلینَ چیست؟

 دهد؟أنتَ کدام شخص را نشا  می

 ضمیر متکلم وحده )اول شخص مفرد( چیست؟

14 

 - حل تمرینات و حفظ لغات جدید برا  جلسه بعد تکلیف 8

9  
های معرفی فعالیت

 خلّاقانه

 ها  حکیمانهتهیه یک یا چند جمله عربی از جمله

 در مورد مشاغل   احادیثتهیه

 تهیه داستا  در مورد اهمیّت کسو و کار

 تهیه تصاویر و اسالید نمایشی برا  درس مورد نظر

7 

 57 زمان تقریبی

 

 


