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هدف هاي
كلي

مدت تدريس  74 :دقیقه

دبیر مربوطه  :فاطمه كمالي

 .1آشنايي با جامد و انواع مشتق

زمان

 .2آشنايي با اسم فاعل و اسم مفعول و احكام مربوط به آن
پس از پايان آموزش دانش آموزان بايد:
 .1جامد و مشتق و ويژگي هاي آن را بشناسند .

هدف هاي
جزئي

 .2مالك جامد يا مشتق بودن كلمات را بدانند .
 .3در بكار گيري قواعد مربوط به تشخيص انواع مشتق توانا باشند .
 .4توانايي تحليل صرفي جمالت را داشته باشند .
 .5توانايي ساخت اسم فاعل و اسم مفعول از ثالثي مجرد و مزيد را،به طور جداگانه داشته باشند .
 .6به ترجمه جمالت داراي اسم فاعل و اسم مفعول عالقه نشان دهند .
 .7توانايي ارزيابي يك متن ساده عربي را داشته باشند .
پس از پايان آموزش ازدانش آموزان انتظار مي رود بتوانند :
 .1ويژگي هاي جامد و انواع مشتق را بدانند ( .دانش)

هدف هاي
رفتاري

 .2فرق اسم فاعل و اسم مفعول را بيان كنند ( .درك و فهم )
 .3جمالت داراي اسم فاعل و اسم مفعول را به راحتي ترجمه كنند ( .درك و فهم )
 .4اسم فاعل و اسم مفعول مناسب براي هر فعل بسازند ( .كاربرد)
 .5اسم مشتق را از اسم جامد تشخيص بدهند ( .تجزيه)
 .6اسم فاعل و اسم مفعول را در جمالت از حيث مجرد و مزيد بودن به درستي تشخيص بدهند.
(درك و فهم)
 .7نكات مربوط به درس را در چند سطر خالصه نمايند ( .درك و فهم )

روش تدريس
رسانه هاي
آموزشي
مدل كالس
قبل از شروع

پيش سازمان دهنده – قضاوت عملكرد


رايانه به همراه ويدئو پروجكشن



نرم افزار ارائه مطالب power point



تخته هوشمند



كتاب درسي

گروهي
سالم و احوال پرسي  ،حضور و غياب  ،اشاره به مناسبت هاي مقارن  ،بررسي تكاليف گذشته

درس
قبل از آغاز آموزش دانش آموزان بايد :
 .1فعل هاي مجرد ومزيد را بشناسند .

3

تعیین رفتار
ورودي

 .2انواع فعل مزيد را بشناسند .
 .3با فعل هاي ماضي و مضارع ثالثي مزيد آشنايي داشته باشند .
 .4اعراب اسم ها و كلمات را در جمالت بدانند .
 .5با واژه هاي مختلف آشنا باشند ودر ترجمه كردن آنها مهارت داشته باشند .

ارزشیابي

در اين مرحله جمالتي بر روي تخته نمايش داده مي شود كه بايد دانش آموزان فعل هاي مجرد و مزيد

تشخیصي

آن ها را مشخص كنند و باب فعل مزيد و صيغه ي آ ن را نيز ذكر كنند  .در نهايت معلم به كمك دانش

4

آموزان پاسخ ها را بررسي كرده و در صورت نيازآن ها را اصالح مي كند.
فعالیت هاي معلم

فعالیت هاي

فعالیت هاي دانش آموزان

آموزشي
ارائه چند تصوير از طبيعت  ،كه در بعضي تصاوير «فعل» انسان وكار او

دانش آموزان به تصاوير ارائه

در ايجاد آن ها هيچ دخالتي نداشته و از اين لحاظ استقالل دارند .

شده دقت نموده بصورت

و ايجاد

اما تصاوير ديگر بعضي از اشياء و پديده ها يي را نشان مي دهد كه

گروهي مشورت كرده و نظر و

انگیزه

توسط انسان ها ايجاد شده و «فعل» او در ايجادشان دخالت داشته است برداشت خود را درباره هر

آماده سازي

2

تصوير بيان نمايند .
 -ارائه تدريس با اين توضيح شروع مي شود :

ارائه تدريس
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در عالم كلمات نيز كلماتي وجود دارد كه از خود استقالل دارند واز

 -در اين جا دانش آموزان بايد

كلمه ي ديگري درست نشده اند و كلماتي وجود دارد كه از كلمه ي

سعي كنند به كمك معلم مثال

ديگري درست شده اند و از خود استقالل ندارند .

هايي پيدا كنند .

 اسم از نظر اينكه از كلمه ديگري گرفته شده و يا نشده باشد بر دونوع است  -1 :جامد

 -2مشتق

اسم جامد  :اسمي است كه از كلمه ي ديگري (ريشه ي فعل) گرفته

 -دانش آموزان بايد بصورت

نشده باشد .

گروهي مثال هايي پيدا كنند.

اسم مشتق  :اسمي است كه از كلمه ي ديگري (ريشه ي فعل) گرفته
شده باشد .

 اقسام اسم مشتق :در اين مرحله معلم تصويري از فعل و اقمار آن كه همان مشتقات

 گوش دادن و توجه بهمطالب معلم

هستندرا ارائه مي كند .
اسم مشتق در عربي هشت قسم است كه عبارتند از  -1 :اسم فاعل
 -2اسم مفعول  -3اسم مكان  -4اسم زمان  -5صفت مشبهه -6
صيغه مبالغه  -7اسم تفضيل  -8اسم آلت (ابزار)
كه شما در اين درس با اسم فاعل و اسم مفعول آشنا مي شويد .
 چند تصوير به دانش آموزان نمايش داده مي كه در يكي شخصي درحال نوشتن  ،و در ديگري كشاورزي در مزرعه در حال كشاورزي و

 دانش آموزان به تصاويرارائه شده دقت نموده و

در تصوير ديگر شخصي در حال عبادت .

بصورت گروهي مشورت كرده

واز دانش آموزان خواسته مي شود كه نظر خود را درباره ي اين

و نظر و برداشت خود را

تصاوير بيان كنند .

درباره ي تصاوير بيان مي كنند

و معلم تعاريف دانش آموزان را تكميل مي كند :
اسم فاعل  :اسمي است كه بر انجام دهنده ي كار و يا دارنده ي حالتي
ارائه تدريس

داللت مي كند  .مانند :
مُنذِر :بيم دهنده

عابِد :عبادت كننده

كاتِب :نويسنده

 دانش آموزان در اين مرحلهنيز بصورت گروهي عمل كرده
و نظر خود را بيان مي كنند .

خالِق  :خلق كننده

 و باز چند تصوير ديگر نمايش داده مي شود ،كه در يك تصويركاغذي كه چند سطري بر روي آن نوشته شده است  .ودر تصوير
ديگر لفظ جالله اهلل كه دو دست به سمت آن دراز است .و باز تصوير
شهيدي كه در جنگ كشته شده است .و مانند قبل از دانش آموزان مي
خواهيم نظر خود را درباره ي اين تصاوير بگويند .
ومعلم تعاريف دانش آموزان را تكميل كرده ...
اسم مفعول :اسمي است كه بر انجام شدن و يا واقع شدن داللت مي
كند  .مانند :

مَكتوب  :نوشته شده

مَقتول  :كشته شده

مَعبود  :عبادت شده

مَظلوم  :ظلم شده

به مثال هاي مطرح شده

مُحترَم :احترام شده

 -3اظهار نظر هر گروه درباره

ابتدا معلم چند مثال براي دانش آموزان نمايش مي دهد :
نصر-ق تل

مقتول  ،نَصَرَ

 -2مشاركت اعضاي هر گروه
و اظهار نظر

طريقه ي ساخت اسم فاعل و اسم مفعول
ناصِر  ،كَتَبَ

-1گوش دادن  ،دقت و توجه

كاتِب  ،يَذهَبُ

ذاهِب

ي پاسخ گروه هاي ديگر و در

مَنصور  ،تَعْلَمُ

مَعلوم

صورت نياز اصالح پاسخ هاي

حال بايد دانش آموزان نظر و برداشت خود را از اين دو دسته مثال

يك ديگر

بيان كنند .
ومعلم دوباره توجه دانش آموزان را به دو دسته ي ديگر از كلمات
جلب مي كند .
 -يُعَلِّمُ

مُعَلِّم  ،يُرْسِلُ

مُرْسِل  ،يَسْتَخْرِجُ

مُسْتَخْرِج

 -يُعَلِّمُ

مُعَلَّم  ،يُرْسِلُ

مُرْسَل  ،يَسْتَخْرِجُ

مُسْتَخْرَج

در اين جا نه تنها دانش آموزان بايد نظر و برداشت خود را از اين دو
دسته مثال بيان كنند بلكه ارتباط اين دو دسته را با دو دسته ي قبل
ذكر كنند .
توضیح نكات درس
-1اسم فاعل درثالثي مجردبروزن «فاعِلٌ»است ،مانند :جَلَسَ
-2اسم مفعول درثالثي مجردبروزن«مَفعول»است،مانند:نَصَرَ

جالِس  -گوش دادن و توجه به
َ مَنصور مطالب معلم

 -اسم فاعل و اسم مفعول مانند اسم هاي معمولي مي توانند به صورت

 -ذكر مثالهاي ديگر و تكميلي
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مذكر  ،مؤنث  ،مفرد  ،مثني و جمع به كار روند  ،مانند :

براي اسم فاعل و اسم مفعول

شاكر :شاكرة  ،شاكران  :شاكرتان ... ،

به عهده ي گروهها

سؤال « :حضّار» و «تجّار» جامد هستند يا مشتق ؟ اگرمشتق چه نوعي؟

 -گوش دادن و توجه به

براي تعيين كلمات مشتق ونوع آن ها بهتر است ابتدا مفردآن ها

و اظهار نظر در مورد مطالب

راپيدا كنيم ،سپس نوع آن ها را تعيين نماييم .
حضّار
تجّار

مفرد

مفرد

مطالب معلم و پاسخ به سؤاالت
ارائه شده

حاضِر  :اسم فاعِل
تاجِر  :اسم فاعِل

 -3اسم فاعل در ثالثي مزيد از فعل مضارع ساخته مي شود كه بايد
براي ساخت آن دو كار زير را انجام دهيم:
الف) به جاي حرف مضارعه ُ «،م » قرار داده .
ب) حرف ماقبل آخر (عين الفعل) را مكسور مي كنيم  ،مانند :
يُدافِعُ

مُدافِع  ،يُبَشِّر

مُبَشِّر  ،يَنْتَظِرُ

 -ذكر مثال هاي بيشتر

مُنْتَظِر

 -4اسم مفعول در ثالثي مزيد از فعل مضارع ساخته مي شود كه براي

 -ذكر مثال هايي براي اين

ساخت آن نيز بايد اين دو كار ر انجام دهيم :

مورد بر عهده ي گروه ها

الف) به جاي حرف مضارعه « ،مُ » قرار داده .
ب) حرف ماقبل آخر (عين الفعل) را مفتوح مي كنيم .
 – 5معادل اسم فاعل در زبان فارسي چيست ؟
معادل آن ،صفت فاعلي است كه غالبا از «بن مضارع  +نده :نويسنده- ، ...گوش دادن به مطالب معلم و
پاسخ به سؤاالت و ذكر مثال
بن مضارع  +ان  :خندان ، ...بن مضارع  +ا  :دانا  » ...ساخته مي شود .

مانند  :ناصر  :ياري كننده

براي هر مورد

 -6معادل اسم مفعول در زبان فارسي چيست ؟
معادل آن  ،صفت مفعولي است كه غالبا از « بن ماضي +ه » ساخته مي
شود و براي كامل شدن معني كلمه ي «شدن» درآخر ،اضافه مي گردد
مانند:

مَنْصور  :ياري شده  ،مُسْتَضْعَف  :ضعيف نگه داشته شده

 -1معلم از دانش آموزان مي خواهد كه خالصه مطالب درس راتوضيح

 -بيان خالصه مطالب درس

جمع بندي و

دهند.

توسط اعضاي گروهها

نتیحه گیري

 -2جمع بندي بحث هاي دانش آموزان
 -3بعد از جمع بندي مطالب ،معلم مسابقه اي را به دانش آموزان

 -دقت و توجه همه دانش

معرفي مي كند (درباره ي اسم جامد و مشتق ) و ( اسم فاعل و اسم

آموزان به سؤاالت مسابقه

مفعول ) وچهار گروه را براي انجام آن انتخاب مي كند .

وانجام آن توسط گروهها

 -1اكمل الفراغْ  ( .كاربرد )
مُشاورةُ ال..............الجاهِل خطرٌ ( .اسم الفاعل مِنْ «أشْفَقَ » )
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 -2عَيِّنْ الخطأ في اسم الفاعل ( :درك و فهم )
)1تَعَلَّمَ/مُعَلِّم )2يُدافِعُ /مُدافِع  )3أكرَمَ  /مُكرِم  )4يَحفِظُ  /حافِظ

 -پاسخ به سؤاالت مطرح شده

 -3عَيِّنْ الصََّحيح ( :تجزيه )
)1مُتَأخِّرٌ  :مشتق  ،اسم فاعل مِن باب «تفعُّل»  ،مفرد مذكر .
ارزشیابي
پاياني

)2المسلِمينَ  :مشتق  ،اسم فاعل مِن باب «تفعيل »  ،جمع مذكر.
) 3مُنْتَقِم  :مشتق  ،اسم فاعل مِن باب »انفعال»  ،مفرد مذكر .
)4مُسْتَضْعَف  :مشتق  ،اسم فاعل مِن باب «اِستفعال»  ،مفرد مذكر .
 -4رَتِّبْ الكلمات لِتُصبِحَ جُملَهً كامِلَهً(.كاربرد )
في الدُّنيا – حقوقُ – مُغْتَصَبَهَ – المَحرومين .
 -5عَيِّنْ ترجمه الصّحيحه (.درك و فهم )
هو كافِرٌ بِدينِ المُرسَلينَ  .او نسبت به دين ............كافر است .
الف) فرستندگان

ب) فرستاده شده گان

ج ) بزرگان

 -6صَحِّحْ االخطاء ( .كاربرد )
وَ إنْ عاقَبْتَ فَأنْتَ المُنْصَفُ وَ أنا المُستَسلَمُ .
تكليف عمومي :

1

انجام تمارين درس و كتاب كار مرآت توسط همه ي دانش آموزان
تعیین تكلیف

تكليف گروهي :

 -مطالعه ي كتاب و پاسخ به

هريك از گروهها به ترتيب 5بند ازآغازدعاي جوشن كبير  ،اسم هاي

تمارين كتاب و كتاب كار در

فاعل و مفعول آن را پيدا كرده ومجرد و مزيدآنرا مشخص مي كنند .

منزل

تكليف فردي :
هريك از دانش آموزان اسم هاي فاعل و مفعول متن درس و كارگاه
ترجمه را پيدا كرده و چند اسم فاعل و اسم مفعول عربي كه در زبان
فارسي به كار برده مي شود را نام ببرند .

