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معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

به نام آنکه فرصت داد ما را

دوره کارشناسی پیوسته رشتهبرنامه درسی
عربی آموزش زبان 

)بازنگري شده(

گروه هماهنگی برنامه ریزي تربیت معلم

1395ماهخرداد
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بازنگري برنامه درسی : موضوع

یعرباتیادبوزباندبیري :عنوان برنامه درسی قبلی

09/09/1376:تاریخ تصویب

یعربزبانآموزش: عنوان بازنگري شده

22/03/1395: تاریخ بازنگري

معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه فرهنگیان: مجري
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فصل اول
برنامهکلیات

معرفی بنیادین رشته اموزش زبان عربی 
از اغاز تا تاسیس دارالفنون ، از تاسیس دارالفنون تا پیروزي .آموزش زبان عربی در ایران از سه مرحله تاریخی عبور کرده است 

. اموزش این زبان در مرحله اول معطوف به موضوعات دستوري و بالغی بود.انقالب اسالمی و از پیروزي انقالب اسالمی تا امروز
نظر مدیران دارالفنون انتقال .  نون ئ تغییراتی در وضعیت اموزشی این درس و درس هاي دیگر پیش امدهمزمان با تاسیس دارالف

دانش جدید به کشور و اشنا کردن جوانان ایرانی با پیشرفت هاي علمی بود ، اما در کنار این رویکرد ، توجه به مسایل فرهنگی و زبان 
از این رو ضمن حفظ و پاسداشت ان ، تالش نمودند در نحوه اموزش ان ، .ماندعربی هم از تیررس نگاه دست اندرکاران مخفی ن

توجه به متن ونیز ارایه تمرینات متنوع در کنار بیان واژه ها و اصطالحات جدید از . تغییراتی را در محتواي متون اموزشی ایجاد کنند
به دهه چهل و تاسیس دانشکده معقول و منقول ، زبان با نزدیک شدن .جمله مواردي بود که در این مرحله وارد چرخه اموزش شد

عربی به عنوان یک رشته اموزشی دانشگاهی جان تازه اي به خود گرفت و به تدریج پس از مدتی رشته آموزش زبان عربی ي پا به 
.عرصه وجود گذاشت

فارغ التحصیالن این رشته به عنوان فوق .عربی ایجاد گشت–پس از پیروزي انقالب اسالمی در مراکز تربیت معلم ، رشته دینی 
نیمسال اموزشی دیگر و گذراندن دروس 4پس از مدتی این تربیت شدگان با گذراندن . دیپلم براي مقطع راهنمایی تربیت می شدند

ر جاي دیگر کارایی مربوط به زبان عربی موفق به گرفتن مدرك کارشناسی می شدندکه مختص خود وزارتخانه مربوط بود و د
میان این مرحله با مرحله قبل .اما بسیار اشکار بود که چنین خروجی هایی نمی تواند اهداف حداقلی مورد نظر را محقق نماید . نداشت

در مرحله نخست دانش اموخته تنها با گذراندن واحدهاي محدودي در زبان عربی موفق به اخذ .تناسب و هماهنگی وجود نداشت 
ك به شخص شد و واحدهاي مرحله دوم نیز نه به قصد تربیت نیروي کارامد بلکه به منظور ارایه مدرعربی می–نی مدرك دی

.متقاضی  فراهم شده بود
به تدریج همزمان با استقالل مراکز تربیت معلم و تبدیل  ان ها به دانشگاه فرهنگیان ، رشته آموزش زبان عربی هم به عنوان یک 

.قل شکل گرفت و مسوولیت تربیت نیروهاي شایسته براي تدریس ماده عربی در مدارس را برعهده گرفتگروه آموزشی مست
منطق برنامه درسی

هدف برنامه درسی رشته اموزش زبان عربی تربیت نیروهاي کارامد به منظور تحول و تغییر بنیادین در ساختار نیروي انسانی مرتبط 
از .ه هیچ وجه توانایی و تخصص الزم براي تربیت نیروي انسانی  براي اموزش و پرورش را ندارنددانشگاه ها ب. با درس عربی است 

هدف این برنامه تربیت نیروي متخصص و توانا به منظور انتقال . این رو الزم است این امر مهم  از داخل خود وزارتخانه  انجام گیرد
معلم تمامی اطالعات مورد نیاز خود را در حوزه درسی مورد نظر کسب از ان جا که الزم است . درست اطالعات به مخاطب است

نماید ، از این رو در این برنامه تالش شده در واحدهاي تعیین شده این اطالعات به صورت مجزا و تحت عناوین معین دسته بندي 
.شود و مطابق یک برنامه مشخص به مخاطب انتقال داده شود

تربیت شده این رشته الزم است در کنار تقویت مهارت هاي زبانی از قبیل گفت و گو و نگارش و شنیدن و درك مطلب نسبت به اجزا 
جمله و نقش کلمات و نیز نقد و تحلیل متن و همچنین زیبایی شناسی ان ها حساس باشد و در این زمینه اطالعات الزم را داشته 

دست اندرکاران . گ و تاریخ این زبان و ادبا و نویسندگان و دوره هاي ادبی مرتبط با این زبان مطلع باشدباشد او باید همچنین از فرهن
تهیه این برنامه بر این اعتقادند که تا معلم خود نقاد و جستجوگر وتحلیل گر و اهل تعقل و خرد نباشد نمی تواند دانش اموز خود را 
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واحد ها و عناوین دروس به گونه اي تهیه و برنامه ریزي شود که بستر الزم را براي این هدف از این رو تالش شده . متعقل بار بیاورد
از طرف دیگر با توجه به نیاز فرهنگی جامعه  و همچنین قانون اساسی و رهنمودهاي مقام رهبري الزم است .اساسی فراهم نماید

به همین علت در این برنامه واحدهایی نیز براي تقویت این مساله .ارتباط میان این درس و قران و متون روایی و ادعیه تقویت شود
فراموش نکنیم که تحقق این اهداف منوط به جذب دانشجویان خوش استعداد و مدرسان توانا و نیز تهیه . درنظر گرفته شده است

.ید مواجه خواهد ساختهر گونه خللی در یکی از این محورها موفقیت برنامه را با ترد.منابع و کتاب هاي مناسب است
ادبیات "ذکر این نکته نیز در این جا خالی از فایده نیست که براي هماهنگی بیشتر با رشته هاي مصوب وزارت علوم ، الزم است قید 

.  تغییر پیدا کند"آموزش زبان عربی "از عنوان رشته برداشته شود و نام رشته به "
:استگرمرتبط بایکدیاین برنامه شامل چهاربخش

)Gk(شایستگی عمومی.1
)PK(شایستگی تربیتی.2
)CK(شایستگی علمی.3
)PCK(شایستگی تربیتی موضوعی.4

شایستگی هاي مورد انتظار در برنامه درسی / اهداف

: آموخته رشته آموزش زبان عربی بتواندرود دانشانتظار می

هاي تربیتی، علمی هاي اثربخشی را براي موقیتهاي علمی، راه حلوروشها با به کارگیري اصول و مبانی تربیت اسالمی ویافته--1
.اي خودرا موردارزیابی قراردهدهاي دیگرشناسایی، ونتایج آن دربهبودعملکردحرفهوادبی درسطح کالس، مدرسه وموقیت

راهبردهایی را براي طرح وحلّ مسائل هاي موضوعی دوره اول ودوم دبیرستان هاي تدریس درحوزهبا کسب توانایی درزمینۀ روش
آموزشی که درفرایندتدریس با آن روبه رو می شود شناسایی کندونتایج به کارگیري راهبردها را دربهبود یادگیري دانش آموزان به 

.هاي روشن موردارزیابی قراردهدهمراه مالك

، بتواند فرصت هاي مناسب )فکرکردن، نقدکردن زباندیدن، گوش دادن، گفتن، نوشتن،(یی در شش حوزه زبانی وانابا کسب ت-2
.تربیتی را براي آموزش مهارت هاي زبانی به فراگیران مهیا سازد

هاي زمانی ومکانی ها وشگردهاي آموزشی آن ها را، متناسب با نیازمنديهاي ادبی احاطه پیداکرده، توانایی استفاده ازشیوهبردانش-3
.دانش آموزان کسب کند

هاي الزم براي روان سازي وانتقال هاي نظم ونثرهزارسالۀ ادب عرب را کسب نموده، شایستگیت درك، فهم وتحلیل  متنقدر-4
.دست آوردها به دانش آموزان را بهمناسب آن

این زبان را ضمن بهره مندي ازقواعد ومتون زبان وادبیات عربی، ارتباط میان زبان فارسی وعربی و تأثیر گذاري ادبیات عربی بر-5
. مطالعه و ارزش هاي هر یک را در انتقال میراث فرهنگی و ادبی ارائه نماید
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اي استفاده هاي حرفهتربیتی وتوسعه توانایی/ هاي آموزشی ازفناوري اطالعات وارتباطات براي تسهیل، تسریع وغنی سازي فرصت-7
.نماید

تعریف دوره
هاي آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات وفناوري است که هدف آن زبان عربی، یکی ازدورهدورة کارشناسی پیوستۀ رشتۀ آموزش 

هاي اول ودوم دبیرستان هاي الزم براي اشتغال به فعالیت هاي آموزشی و پرورشی دورهتربیت معلمانی است که واجد شایستگی
.است

ضوابط کلی پذیرششرایط و
دانش :یادآوري(ها؛ دانشگاهی نظام آموزشی سابق، وکالس دوازدهم نظام آموزشی جاري همۀ رشتهآموختگان دورة پیشدانش-1

.)دراولویت هستند،آموختگان رشتۀ علوم انسانی درشرایط مساوي
پذیرفته شدن درآزمون ورودي ومصاحبۀ اختصاصی؛-2
؛عربیعالقه به تحصیل دررشتۀ آموزش زبان -1
ی؛عالقه به معلم-2
؛رسایی بیانمندي اززبان آوري وبهره-3
مندي ازاطالعات عمومی مناسب وفناوري اطالعات؛بهره-4
هاي جسمی وشخصیتی مناسب براي معلمی؛مندي ازویژگیبهره-5

طول دوره 
نیمسال تحصیلی قابل ، چهار سال است که با نظام آموزشی واحدي در هشتزبان عربیطول دوره کارشناسی پیوسته آموزش 

ساعت، براي هر واحد درسی 16براي هر واحد درسی نظري . هفته آموزشی است16هر نیمسال تحصیلی شامل . اجرا خواهد بود
همچنین ساعت . منظور شده استساعت 64و براي هر واحد کارورزي ساعت48براي هر واحد درسی کارگاهی ، ساعت32عملی 

.به تشخیص استاد راهنما خواهد بود) ژهپرو(درس کارنماي معلمی 

واحد هاي درسی

19واحـد دروس عمـومی،   27از این تعـداد  . واحد  است145زبان عربیتعداد کل واحدهاي درسی دوره کارشناسی پیوسته آموزش 
.باشدواحد دروس تخصصی می81واحد دروس تربیتی و 18تربیت اسالمی، تعلیم و واحد دروس



٧

یآموزش زبان عربۀرشتکل واحدهاي درسی دوره کارشناسی پیوستۀ -1جدول 

تعداد واحدنوع درس
واحد8مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوريعمومی

واحد16معارف اسالمی
واحد3ویژه دانشگاه فرهنگیان

واحد19تعلیم و تربیت اسالمی
واحد18تربیتی

واحد81تخصصی 
اضافه بر سقف واحداختیاري
145جمع واحد
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فصل دوم 

روسجداول د
جداول دروس دوره کارشناسی پیوستۀ رشتۀ آموزش زبان عربی مشتمل بر جدول دروس عمومی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و 

دروس تعلیم و تربیت اسالمی، دروس تربیتی و دروس تخصصی درطول دورة فناوري، دروس عمومی ویژة دانشگاه فرهنگیان، 
.تحصیلی چهارساله می باشد

یعربزبانآموزشي دوره کارشناسی پیوسته رشته فناوروقاتیتحقعلوم،وزارتمصوب-2جدول 

یعربزبانآموزشدوره کارشناسی پیوسته رشته معارف اسالمی عمومیدروس -3جدول 

.یابداختصاص می» نگارش خالق«شود و یک واحد آن به درس ارائه می1+2صورت تفکیکی در دانشگاه فرهنگیان این درس به*

پیش نیازساعتتعداد واحدعنوان درسکد درسنوع شایستگی کلپروژهکارورزيکارگاهیعملینظري

عمومی 

48-348*زبان فارسی
48-348زبان انگلیسی
3232-11تربیت بدنی 
3232-21تربیت بدنی 

89664160جمع

نوع 
شایستگی

کد 
عنوان درسگرایشدرس

تعداد 
واحد

توضیحاتساعت

واحد 2+14تعداد  (
)الزامی کلپروژهکارورزيکارگاهیعملینظري

عمومی

مبانی 
نظري 
اسالم

اندیشه اسالمی 
32-232)مبدا و معاد(1

انتخاب دو درس 
واحد4به ارزش 

اندیشه اسالمی 
نبوت و (2

)امامت
232-32

32-232انسان در اسالم

حقوق اجتماعی 
و سیاسی در 

232-32
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اسالم

اخالق 
اسالمی

فلسفه اخالق 
با تکیه بر (

)مباحث تربیتی
232-32

انتخاب یک درس 
واحد2به ارزش 

اخالق اسالمی 
مبانی و (

)مفاهیم
232-32

آیین زندگی 
اخالق (

)کاربردي
232-32

عرفان عملی 
32-232اسالمی

انقالب 
اسالمی

انقالب اسالمی 
32-232ایران

انتخاب یک درس 
واحد2به ارزش 

آشنایی با قانون 
اساسی جمهوري 

اسالمی ایران
232-32

اندیشه سیاسی 
32-232)ره(امام خمینی 

تاریخ و 
تمدن 

اسالمی

تاریخ تحلیلی 
انتخاب یک درس 32-232صدر اسالم

واحد2به ارزش 
32-232تاریخ امامت

آشنایی 
با منابع 
اسالمی

تفسیر موضوعی 
32-232قرآن

انتخاب یک درس 
واحد2به ارزش  تفسیر موضوعی 

32-232نهج البالغه
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یعربزبانآموزشدروس عمومی ویژه دانشگاه فرهنگیان دوره کارشناسی پیوسته رشته -4جدول 

یعربزبانآموزشتربیت اسالمی دوره کارشناسی پیوسته تعلیم و دروس -5جدول 

.وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، این درس جزو دروس اجباري گروه معارف اسالمی قرار دارد03/04/1386مورخ 7073/2به استناد ابالغیه شماره -1
ها گروه معارف ها و اجراي این درس در سطح دانشگاهوزارت علوم، تحقیقات و فناوري، مسئول تنظیم برنامه25/06/1392مورخ 93727/2د ابالغیه شماره به استنا-2

.اسالمی است
.محاسبه شده است) 2جدول (شود، زیرا در جمع واحد دروس عمومی این واحد در جمع واحد دروس محاسبه نمی**

تاریخ فرهنگ و تمدن اسالم و 
الزامی32-1232ایران

الزامی32-2232خانواده و جمعیتدانش 

256-16256جمع

نوع 
شایستگی

کد 
تعداد عنوان درسدرس

واحد

پیش ساعت
نیاز کلپروژهکارورزيکارگاهیعملینظري

عمومی

بهداشت و صیانت / سالمت
2163248از محیط زیست

--**1نگارش خالق
13232نگارش علمی

3166480جمع

نوع 
تعداد عنوان درسکد درسشایستگی

واحد
پیش ساعت

نیاز کلپروژهکارورزيکارگاهیعملینظري

ت اسالمی
تعلیم و تربی

سیره تربیتی پیامبر و اهل 
باتوجه به مراحل ) (ع(بیت 

)هاي تربیتو ساحت
23232

نظام تربیتی اسالم 
براساس قرآن و روایات (

و اهل بیت ) ص(پیامبر 
))ع(

34848

34848ا.ا.فلسفه  تربیت در ج
فلسفه  تربیت رسمی و 

23232ا.ا.عمومی  در ج

23232اسناد، قوانین و سازمان 
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آموزش زبان عربیرشته دوره کارشناسی پیوسته دروس تربیتی-6جدول 

آموزش زبان عربیرشته دوره کارشناسی پیوسته تخصصی دروس -7جدول 

ا.ا.آموزش و پرورش در ج
با (اي معلم اخالق حرفه

تاکید بر حقوق و تکالیف 
)اسالمی

34848

و عمل تاریخ اندیشه
23232تربیتی در اسالم و ایران

نقش اجتماعی معلم از 
23232دیدگاه اسالم

19304304جمع

نوع 
شایستگی

کد 
تعداد عنوان درسدرس

واحد
پیش ساعت

نیاز کلپروژهکارورزيکارگاهیعملینظري

علم تربیت

23232تربیتیروانشناسی 
23232جامعه شناسی تربیتی

23232نظریه هاي یادگیري و آموزش 
2163248هاي تدریس اصول و روش
هاي راهنمایی و اصول و روش

2163248مشاوره 

2163248ارزشیابی پیشرفت تحصیلی 
13232کاربرد هنر در آموزش 
13232کاربرد زبان در تربیت
23232مدیریت آموزشگاهی 

آموزش و پرورش تطبیقی با 
23232هاي تحصیلیتاکید بر دوره

18208160368جمع

نوع 
شایستگی

کد 
تعداد نام درسدرس

واحد
تعداد ساعت

نیازپیش
کلپروژهکارورزيکارگاهیعملینظري

موضوعی

123232صرف کاربردي 

1صرف کاربردي 223232صرف کاربردي

2صرف کاربردي 323232کاربردي صرف
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123232نحو کاربردي 

1نحو کاربردي 223232نحو کاربردي 

2نحو کاربردي 323232نحو کاربردي 

12163248آزمایشگاه 

1آزمایشگاه 22163248آزمایشگاه 

12163248گفت و شنود 

1گفت و شنود 22163248گفت و شنود 

12163248نگارش 

1نگارش 22163248نگارش 
تاریخ ادبیات و 

متون نظم دوره 
معاصر 

23232

تاریخ ادبیات و 
متون نثر دوره 

معاصر
23232

3نحو کاربردي 2163248علم معانی 

علم معانی3323264و بدیععلم بیان

علم بیان و بدیع13232عروض
2163248فن ترجمه 

ترجمه از فارسی 
23232به عربی 

ترجمه از  عربی 
23232به فارسی

علم بیان و بدیع2163248نقد ادبی
روش تحقیق و 
2163248ماخذ شناسی  

23232قرائت و ترجمه 
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روزنامه و مجالت 
زیبایی شناسی 

علم معانی  2163248آیات قران کریم 

تجزیه و ترکیب 
3کاربردي نحو 2163248متون دینی

23232متون نهج البالغه

23232متون تفسیري
546405441088جمع

موضوعی
-

تربیتی

فلسفه معلمی در 
11616عربیزبانآموزش

برنامه ریزي درسی 
آموزش زباندر 

عربی
2163248

راهبردهاي تدریس 
زبانآموزشدر 

عربی
14848

طراحی آموزشی در
14848عربیزبانآموزش

طراحی واحد 
یادگیري در 

عربیزبانآموزش
14848

یلیتحصيآزمونها
و

دريسازآزمون
آموزش

عربیزبان

2163248

تحلیل محتواي 
2163248کتاب درسی 

کاربرد فناوري 
اطالعات و 

ارتباطات در  
آموزش زبان عربی 

1

14848

کاربرد فناوري 
اطالعات و 

ارتباطات در  
عربی آموزش زبان

2

14848
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کاربرد فناوري 
اطالعات و 

ارتباطات در  
عربی آموزش زبان

3

14848

هاي خاص  تجربه
اي در  حرفه

آموزش زبان عربی
11616

توسعه پژوهش و
: 1اي حرفه

پژوهش روایی 
1--48--48

پژوهش و توسعه 
کنش : 2اي حرفه

پژوهی
1--48--48

پژوهش و توسعه 
درس : 3اي حرفه

پژوهی
1--48--48

128-128---12کارورزي 

شناسی تربیتی، روان
هاي اصول و روش

تدریس و پژوهش و 
: 1ايتوسعه حرفه

پژوهش روایی

1کارورزي 128-128---22کارورزي 

128-128---32کارورزي 
و طراحی 2کارورزي 
زبانآموزشدرآموزشی

یعرب

128-128---42کارورزي 
طراحی و 3کارورزي 

درواحد یادگیري
یعربزبانآموزش

کارنماي معلمی 
2)پروژه(

به 
تشخیص 

استاد 
-

- پژوهش و توسعه حرفه
-کنش پژوهی:  2اي

پژوهش و توسعه 
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دروس اختیاري دوره کارشناسی پیوسته آموزش زبان  عربی-8جدول 

- هاي کاردانی و کارشناسی ارائه و براي رشتهین درس به صورت اختیاري براي کلیه دورهاوزارت علوم، تحقیقات و فناوري، 04/03/1390مورخ 41903/21ناد ابالغیه شماره به است-3
.هایی که دروس اختیاري ندارند به عنوان مازاد بر سقف واحدهاي درسی ارائه شود

- هاي کاردانی و کارشناسی ارائه و براي رشتهین درس به صورت اختیاري براي کلیه دورهاوزارت علوم، تحقیقات و فناوري، 18/03/1395مورخ 52530/2به استناد ابالغیه شماره -4
.هایی که دروس اختیاري ندارند به عنوان مازاد بر سقف واحدهاي درسی ارائه شود

درس : 3ايحرفهراهنما
پژوهی

1264-2764128432512جمع

2352-81704672432512جمع کل

نوع 
شایستگی

کد 
تعدادنام درسدرس

واحد
پیش ساعت

نیاز کلپروژهکارورزيکارگاهیعملینظري

موضوعی

هاي آشنایی با فرهنگ و  ارزش
3232دفاع مقدس

4232هاي زندگی دانشجوییمهارت

464جمع 
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دروس درهشت نیم سال تحصیلیتوزیع-9جدول

نوع درس

نیمسال تحصیلی

اول
تعداد واحد

دوم

تعداد واحد

سوم

تعداد واحد

چهارم

تعداد واحد

پنجم

تعداد واحد

ششم

تعداد واحد

تعداد هفتم
هشتمواحد

تعداد واحد

16(معارف اسالمی 
واحد
(

اندیشه اسالمی ن12اندیشه اسالمی ن2آیین زندگی 
دانش خانواده و ن22

انقالب اسالمی ن2جمعیت
تاریخ تحلیلی ن2ایران

ن2اسالمصدر 
تفسیر 

موضوعی 
قرآن 

تاریخ فرهنگ و ن2
ن2تمدن اسالمی

11(عمومی
واحد
ن3زبان انگلیسین2زبان فارسیع21تربیت بدنی ع11تربیت بدنی)

/ سالمت
بهداشت و 
صیانت از 

محیط زیست

+ن1
ع1

نگارش 
--ع1علمی 

-----ع1نگارش خالق --

تربیت اسالمی 
)19

واحد
(

سیره تربیتی 
پیامبر و اهل 

باتوجه ) (ع(بیت 
به مراحل و 

هاي ساحت
)تربیت

ن2
نظام تربیتی 

براساس (اسالم 
قرآن و روایات  

))ع(معصومین 
فلسفه تربیت ن3

ن3ا.ا.در  ج
فلسفه تربیت 

رسمی و عمومی  
ا.ا.در ج

ن2
اسناد، قوانین و 
سازمان آموزش 

در و پرورش
ا.ا.ج

ن2

تاریخ اندیشه 
ها و عمل 
تربیتی در 
اسالم و 

ایران

- اخالق حرفهن2
ن3اي معلم 

نقش اجتماعی 
معلم از دیدگاه 

اسالم
ن2

18(تربیتی
واحد
(

روانشناسی 
ن2تربیتی

نظریه هاي 
یادگیري و 

آموزش
اصول و روش ن2

هاي تدریس
+ن1

ع1
ارزشیابی از  

1+ن1یادگیري   
ع

آموزش و 
پرورش تطبیقی 

با تاکید بر 
هاي دوره

تحصیلی

جامعه شناسی -ن2
ن2تربیتی 
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- اصول و روش
هاي راهنمایی 

و مشاوره
+ن1

ع1
کاربرد هنر در 

مدیریت ع1آموزش 
کاربرد زبان در ن2آموزشگاهی 

---ع1تربیت 

تخصص
ی تربیتی

)27
واحد
(

فلسفه معلمی 
در آموزش 
زبان عربی

ن1

کاربرد فناوري 
اطالعات و 

ارتباطات  در 
زبان آموزش 

1عربی 

ك1
طراحی آموزشی 

در آموزش 
زبان عربی

ك1

راهبردهاي 
تدریس در  

زبان آموزش
عربی

ك1

آزمون هاي 
تحصیلی و 

آزمون سازي در 
زبان آموزش 

عربی

+ن1
ع1

طراحی واحد 
یادگیري در 

آموزش 
زبان عربی

ك1
پژوهش و 

- توسعه حرفه
درس : 3اي

پژوهی
42کارورزي ك1

برنامه ریزي 
درسی در 

زبان آموزش 
عربی

+ن1
ع1

تحلیل محتواي 
کتاب درسی 

+ن1
ع1

کاربرد فناوري 
اطالعات و 

ارتباطات در 
زبان آموزش  

2عربی 

ك1

کاربرد فناوري 
اطالعات و 

ارتباطات در 
زبان آموزش  

3عربی

12کارورزي ك1
پژوهش و 

- توسعه حرفه
کنش : 2اي

پژوهی
ك1

تجربه هاي 
- خاص حرفه

اي  در 
آموزش  

زبان عربی

کارنماي معلمی ن1
2)پروژه(

---
هش و پژو

- توسعه حرفه
پژوهش : 1اي

روایی
-32کارورزي 22کارورزي -ك1

ت
54(خصصی
واحد
(

صرف کاربردي 
صرف کاربردي ن22صرف کاربردي ن12

+ن11نگارش ن32نحو کاربردين32
+ن21نگارش ع1

ع1
علم بیان و 

بدیع 
+ن2
1+ن1نقد ادبی ع1

ع

+ن1فن ترجمه 
+ن21آزمایشگاه ن22نحو کاربردي ع1

1+ن21گفت و شنود ع1
ع

تاریخ ادبیات و 
متون نظم دوره 

معاصر 
+ن1علم معانی ن2

ع1

تجزیه و 
ترکیب متون 

دینی 

+ن1
ع1عروضع1
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+ن11آزمایشگاه ن12اربردي نحو ک
+ن11گفت و شنود ع1

ع1
ترجمه از عربی 

ن2به فارسی 
تاریخ ادبیات و 
متون نثر دوره 

معاصر 
ن2

ترجمه از 
فارسی به 

عربی 
متون نهج ن2

قرائت و ترجمه ن2البالغه
ن2روزنامه و مجالت

متون 
ن2تفسیري

روش تحقیق 
و 

ماخذشناسی 

+ن1
ع1

زیبایی 
شناسی آیات 

قران کریم 

+ن1
ع1

1818201918191815جمع واحد

141314131311129نظري

44433432عملی
-21-123-کارگاهی
2222----کارورزي
2-------پروژه
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فصل سوم
سرفصل دروس

»از محیط زیستسالمت، بهداشت و صیانت «سرفصل درس 

معرفی درس و منطق آن-1
نظر از این که یکی از حقوق اساسی هر انسانی است، شرط الزم براي یادگیري و رشد انسانی است؛ برخورداري از سالمتی صرف

کمی با ورود به فرایند یادگیري، ماندن در آن، تمرکز بر آن و پیامدهاي آن پیوند مح. زیرا انسان سالم، محور توسعه پایدار است
است که » تحقق حیات طیبه«هدف غایی نظام آموزش و پرورش نیز .سالمت جسمانی، روانی و اجتماعی یادگیرنده دارد

افزون بر آن معلمانی که از سالمت جسمانی و روانی بهتري . گمان برخورداري از سالمتی براي دستیابی به آن ضرورت داردبی
هاي درمانی و ساعات غیبت کاري هند داشت و موجبات کاهش بار اقتصادي ناشی از هزینهوري باالتري خوابرخوردار باشند بهره

ي ترین سطح برنامهیابی به چنین هدفی آن است که معلمان آینده، یعنی کسانی که در نزدیکي دستالزمه. را فراهم سازند
ي تربیت معلم به سخنی دیگر، اگر دوره. ته شوندي سالمت درآمیخدرسی با دانش آموز ارتباط برقرار خواهند کرد، با مقوله

ها کند که سالم و تندرست باشند و در آینده بتوانند در راستاي ارتقاي سالمت دانش آموزان گام ي مدرسهبخواهد معلمانی روانه
سواد . شوندمیهایی باشد که منجر به افزایش سواد سالمت دانشجو معلماني برنامهبردارند، منطقی است که دربرگیرنده

گیري درست در سالمت معرف توانمندي فرد در دستیابی به مباحث بهداشتی، درك، انتقال و کاربست آن و همچنین تصمیم
. برخورد با آن مباحث به منظور ارتقاي سالمت خود و دیگران است

بیماري قلبی عروقی، سرطان، و ایمنی : تندي سالمت جامعه که عباربه این ترتیب، در این درس، با توجه به عوامل تهدید کننده
الکل و دخانیات و همچنین ارتقاي سالمت تغذیه سالم، فعالیت بدنی، پرهیز از مصرف و حوادث، بر ارتقاي سالمت از طریق 

معلمان هاي یادگیري گوناگونی در اختیار دانشجو ها و فرصتفعالیتشود و بر این اساس جسمانی، روانی و اجتماعی تاکید می
با تکیه بر تعریف ارائه شده شوند، بلکهها به ارائه و انتقال صرف اطالعات بهداشتی محدود نمیاین فرصت. شودقرار داده می

اي معنادار با بافت واقعی زندگی خود سازند تا دانشجو بتواند آنچه آموخته است را به گونهاي فراهم میزمینهبراي سواد سالمت، 
عالوه . یابدهاي فردي، بین فردي، تفکر انتقادي و خالق در او پرورش میهایی مهارتمچنین با انجام چنین فعالیته. پیوند بزند
گیرد، بخشی از این واحد چون در یک دیدگاه وسیعتر از سالمت بایستی حفظ محیط زیست سالم نیز مورد توجه قرار بر این، 

.ته استدرسی نیز به صیانت از محیط زیست اختصاص یاف
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مشخصات درس

عملی-نظري: نوع درس

2: تعداد واحد

)عملی-نظري(

سالمت، بهداشت و صیانت از محیط زیست: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري، دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف

دهدمنابع اطالعات بهداشتی معتبر را به دیگران به ویژه دانش آموزان ارائه.
 یک برنامه بلند مدت با اهداف روشن براي ارتقاي سالمت خود طراحی و اجرا نماید و نتایج آن را بر

.روي سالمت خود ارزشیابی کند
طراحی و اجرا ) آموزاندانش(آموز یک برنامه بلند مدت با اهداف روشن براي ارتقاي سالمت دانش

.شیابی کندارز) هاآن(نماید و نتایج آن را بر سالمت او 

شایستگی اساسی

3سطح 2سطح 1سطح هامالك

دریافت و انتقال 
اطالعات سالمت

توانسته است از منابع متعدد و 
معتبر اطالعات کسب نماید 

تواند آن را به دیگران اما نمی
.انتقال دهد

توانسته است از منابع متعدد و 
معتبر اطالعات کسب نماید و تا 

به دیگران انتقال حدودي آن را 
.دهد

توانسته است از منابع 
متعدد و معتبر اطالعات 
کسب نماید و به 

هاي کارآمد آن را شیوه
.به دیگران انتقال دهد

توانسته است یک برنامه برنامه سالمت
سالمت براي خود یا 

آموزان طراحی، اجرا و دانش
تواند ارزشیابی کند اما نمی

اثربخشی آن را مشخص 
.سازد

توانسته است یک برنامه سالمت 
طراحی، اجرا و ارزشیابی نماید و تا 
حدودي اثربخشی آن را مشخص 

.سازد

توانسته است یک 
برنامه سالمت طراحی، 
اجرا و ارزشیابی نماید و 

اي روشن به گونه
اثربخشی آن را 

. مشخص سازد

فرصت یادگیري، محتواي درس و ساختار آن-2

:اي آن به شرح زیر سازمان یافته استاستفاده این درس در چارچوب زمان شانزده جلسهمحتواي مورد 

مباحث فرعیموضوع اصلینوبت

مبانی سالمت: بخش نخست

سالمت؛ هاي مختلف مرتبط با آشنایی با مدرس، دانشجویان و سرفصل درس؛ معرفی مفهوم
.آشنایی با تاریخ تحول علم سالمت همگانی و رویکردهاي سالمت همگانی
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اول

)1+2(

ساعت

معارفه و آشنایی 
با مفاهیم پایه

)در کالس(تکلیف عملی 

شود را ها ارزش محسوب میاي پنج الویت که براي آناز دانشجویان بخواهید روي برگه
ها جایی یادداشت کنند و سپس همراه آنان بررسی کنید آیا سالمتی در میان این الویت

دارد؟
 ِاز دانشجویان بخواهید تعریف خود را از سالمت ارائه دهند و با تکیه بر دانشِ پیشین

.آنان، مفاهیم مرتبط با سالمت را ارائه دهید
 در بخشی از این جلسه، از دانشجویان بخواهید با استفاده از گزارشِ خود شرح حال

امیدها، انتظارات خود را از این نیازها،هاي پیشین، نویسی و ترسیم چشم انداز، تجربه
.تحویل دهند) مدرس(درس دو واحدي بیان نمایند و پیش از پایان نشست به شما 

در پایان این جلسه، از دانشجویان بخواهید مصادیق اقدامات سالمت همگانی : تکلیف عملی
.در پیرامون خود را شناسایی کنند و گزارشی از آن ارائه دهند

دوم

)1+2(

سنجش نیازهاي 
سالمت

.هاي گوناگون سنجش نیازهاي سالمتتعریف نیاز؛ انواع نیازها؛ شیوه

. در مدرسه محل کارورزي خود یک نیازسنجی در زمینه سالمت انجام دهید: تکلیف عملی
اید را اید را مشخص سازید، انواع نیازهایی که تشخیص دادهروشی که در آن استفاده کرده

تواند در این کار می(هاي خود را در قالب یک گزارش بیان نمایید یافتهشناسایی کنید و 
).هاي سه نفره انجام شودگروه

سوم

)1+2(

معرفی 
هاي نمایهپایگاه

اطالعات سالمت

هاهاي اطالعات سالمت و چگونگی استفاده از آنانواع پایگاه

:5)در کالس(تکلیف عملی 

ها را مشغول کرده از دانشجویان بخواهید یکی از موضوعات سالمت که به تازگی ذهن آن
ها معرفی شده است پیرامون آن است را انتخاب کنند و سپس در میان پایگاه مختلفی که به آن

.ی برگزار شود که امکان دسترسی به رایانه و اینترنت وجود دارداین جلسه باید در مکان. 5
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.اند را در قالب گزارش به کالس ارائه دهندآنچه آموخته. گردش کنند

سالمت ایرانیانعوامل تهدید کننده : بخش دوم

چهارم 

)1+2(

و پنجم 
)1+2(

هاي بیماري
غیرواگیر

هاي غیرواگیر، میزان مرگ و میر ناشی از ها بیماريتعریف و ویژگی(هاي غیرواگیر بیماري
، شایعترین )قابل اصالح و غیر قابل اصالح(هاي غیرواگیر در ایران، انواع عوامل خطر بیماري
غیرواگیرهايبیماري

مروري بر سیستم گردش خون،  تعریف و علل پدیدآیی :هاي قلبی و عروقیبیماري
ها و چگونگی تصلب شرایین، آنژین صدري، سکته قلبی و سکته مغزي و عالئم شایع آن

ها در بروز هاي قلبی و مغزي؛ نقش چربیها؛ چگونگی کاهش خطر  بروز سکتهبرخورد با آن
)تعریف، عالئم و تشخیص، پیشگیري(وقی؛ فشار خون باال هاي قلبی عربیماري

هاي پیشگیري کننده، زا، عالئم هشدار دهنده، گامتعریف سرطان، عوامل سرطان:سرطان
.هاي شایع در ایراناهمیت تشخیص زود هنگام، سرطان

تعریف مفاهیم خطر، آسیب، تصادف، ایمنی؛ شناسایی خطرات فیزیکی، : ایمنی و حوادث
انواع .  هاشیمیایی، بیولوژیکی، و ارگونومیکی موجود در محیط آموزشی؛ نحوه پیشگیري از آن

هاي احتمالی؛ چگونگی ؛ نشانه)غفلت و نادیده گرفتن، فیزیکی، عاطفی، جنسی(سوءاستفاده 
.واکنش در هنگام روبرو شدن با موارد سوءاستفاده

هاي کوچک، سبک زندگی خود در گروهاز دانشجویان بخواهید ): در کالس(تکلیف عملی
. هاي قلبی عروقی و سرطان بررسی کنندیا پدر و مادر خود را از نظر خطر ابتال به بیماري

.ریزي کنندعوامل خطر را شناسایی کنند و براي کاهش این خطرات برنامه

): در کالس(تکلیف عملی 

موجود در ) ب(پیش از پرداختن به بحث ایمنی و حوادث از دانشجویان بخواهید که جدول 
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.پیوست را پر کنند

):در کالس(تکلیف عملی 

هاي کوچک خطرات مربوط به هر اند در گروهاز دانشجویان بخواهید با توجه به آنچه آموخته
. قوع این خطرات را بیان نمایندهاي زیر را شناسایی و راهکارهاي پیشگیري از ویک از محیط

:در محیط کالس

:در راهروها

:در حیاط مدرسه

:هاي بهداشتیدر سرویس

:هادر دیگر مکان

از دانشجویان بخواهید از یک مدرسه بازدید کنند و  بر اساس آنچه که در : تکلیف عملی
از آسیب براي یکی از ي ایمنی و پیشگیري اند دو  پیام آموزشی در زمینهمدرسه مشاهده کرده

.طراحی کنند) دانش آموزان، پدران و مادران، معلمان و غیره(هاي مخاطب گروه

ارتقاي سالمت: بخش سوم

ششم

)1+2(

و هفتم 

تغذیه سالم
فعالیت بدنی

 سیگار و
دخانیات

هاي رشد در سنین پنج تا نوزده هاي غذایی؛ شاخصاصول تغذیه سالم و گروه:تغذیه سالم
چگونگی محاسبه نمایه توده بدنی، (شاخص قد به وزن، شاخص نمایه توده بدنی : سالگی

بوفه (دستورالعمل کشوري پایگاه تغذیه سالم ). چگونگی تنظیم برنامه غذایی مناسب براي خود
اي ؛ نحوه تغییر الگوهاي تغذیه)اي نوجواناننیازهاي تغذیه(؛ تغذیه در دوران بلوغ )سابق

کمبود (آموز و فرایند یادگیري ها  و اثرات آن بر دانشآموزان؛ کمبود ریزمغذينامناسب دانش
؛ نحوه خواندن و تحلیل بر چسب مواد غذایی )Dید، آهن، کلسیم، روي، ویتامین 

هاي تحرکی در ایجاد بیماريبندي آن؛ نقش بیتعریف فعالیت بدنی و  گروه:فعالیت بدنی
هاي بدنی در میان زنان و مردان ایرانی، اثرات سودمند فعالیت مختلف، وضعیت میزان فعالیت

بدنی بر بدن، میزان فعالیت بدنی توصیه شده براي گروه هاي سنی گوناگون، هرم فعالیت بدنی

ها؛ طبقه بندي انواع مواد، عالئم و ه سیگار و مرگ و میر و بیماريرابط:الکل و دخانیات
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هاي مصرف مواد و الکل؛ مبانی و اصول پیشگیرينشانه)1+2(

یک هفته پیش از ارائه این موضوع، دانشجویان موظف هستند در جدول :تکلیف عملی
یادداشت کنند و ي خود را ثبت و مقدار تقریبی آن را موجود در پیوست، برنامه غذایی یک هفته

بیان شد دانشجویان بر » هاي غذاییاصول تغذیه سالم و گروه«پس از آنکه . به کالس بیاورند
. هاي غذایی به تحلیل جدول برنامه غذایی خود بپردازندو گروه6اساس واحد غذایی مورد نیاز

لیت بدنی از دانشجویان بخواهید بر اساس هرم فعالیت بدنی، یک برنامه فعا: تکلیف عملی
.براي یک هفته خود تنظیم کنند و به کالس آورند

رقم به دست . از دانشجویان بخواهید نمایه توده بدنی خود را محاسبه کنند: تکلیف عملی
گیرند اي که در آن قرار میآمده را بر روي نمودار نمایه توده بدنی پیدا کنند و با توجه به طبقه

.بنویسندیک برنامه غذایی مناسب براي خود

از دانشجویان بخواهید به پایگاه تغذیه سالم در یک مدرسه مراجعه :1فعالیت پیشنهادي 
کنند و فهرست مواد غذایی موجود در آن را تهیه کنند و مواد غذایی مجاز و غیرمجاز را از هم 

در آموزان سپس راهکارهایی براي توجیه مسئوالن مدرسه، مسئول پایگاه و دانش. تفکیک کنند
.خصوص تغییر موارد   غیرمجاز به مجاز پیشنهاد دهند

آموز که در مرحله بلوغ است ز دانشجویان بخواهید با یک دانشا: 2فعالیت پیشنهادي
هاي حاصل را با نیازهاي مصاحبه کنند و  برنامه غذایی یک روز او را بررسی کنند و داده

.خود را به صورت گزارش به کالس ارائه دهندهاي یافته. اي گروه سنی او مقایسه نمایندتغذیه

ز دانشجویان بخواهید برچسب دو ماده غذایی مورد عالقه خود را به ا: 3فعالیت پیشنهادي 
.کالس آورند، آن را بخوانند و تحلیل کنند

ز دانشجویان بخواهید براي ترویج تغذیه سالم در محیط خوابگاه دو ا:4فعالیت پیشنهادي 
.ریزي کنندیشنهاد کنند و براي عملیاتی ساختن آن برنامهراهکار جدید پ

)بهداشت فردي(سالمت جسمانی : بخش چهارم

٦. Serving size
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هشتم 
و ) 1+2(

نهم 
)1+2(

سالمت جسمانی 
بهداشت فردي (

)هاو بیماري

مراقبت ؛ )اهمیت بهداشت دست و پاها، آموزش شستشوي دست(بهداشت دست و پاها
ساختمان و عملکرد پوست و مو، آشنایی و چگونگی برخورد با مشکالت (و مواز پوست 

ساختمان کره چشم، (هامراقبت از چشم،)شایع پوست و مو، اکنه، شوره سر، اگزما
هامراقبت از گوش؛ )مشکالت متداول بینایی، چگونگی سنجش بینایی با چارت اسنلن

؛ )ی سنجش شنوایی با آزمایش نجواساختمان گوش، مشکالت متداول شنوایی، چگونگ(
بهداشت ). هایی براي بهتر خوابیدناهمیت خواب و تاثیر آن بدن، گام(بهداشت خواب

هاي مختلف، عوامل هاي مختلف دندان، آشنایی با زمان رویش دندانبخش(دهان و دندان
معرض خطر هاي شایع بروز پوسیدگی دندان، افراد در موثر بر ایجاد پوسیدگی دندان، محل

آموزش مسواك زدن به (مسواك زدن : هاي پیشگیري از پوسیدگی دندانپوسیدگی دندان، راه
، )آموزش استفاده از نخ دندان به کودکان(، استفاده از نخ دندان )ساله12تا 6کودکان 

دیدگی و شکستگی فلورایدتراپی، فیشور سیالنت، رژیم غذایی؛ چگونگی برخورد با آسیب
بلوغ و (بهداشت باروري). تفاوت لثه سالم و ملتهب؛ علل بوي بد دهانها؛ دندان

ویژه {. هاي آنهاي آن در هر یک از دو جنس، بهداشت بلوغ، خودارضایی و زیاندگرگونی
ها و ساختمان، عملکرد و بهداشت دستگاه تناسلی زنان، قاعدگی و نشانه: دانشجو معلمان دختر

:ویژه دانشجو معلمان پسر{.}ندروم پیش از قاعدگیحاالت طبیعی و غیرطبیعی آن، س
.}ساختمان،  عملکرد و بهداشت دستگاه تناسلی مردان

:هاي واگیرداربیماري

؛ )هاي اکسیور، راه انتقال، راه پیشگیريویژگی(کرمک یا اکسیور : هاي انگلیعفونت
هاي ژیاردیا، ویژگی(ژیاردیوز ؛ )هاي آسکاریس، راه انتقال، راه پیشگیريویژگی(آسکاریوز 

تعریف بیماري سالک، وضعیت سالک در ایران و جهان، (سالک ؛ )راه انتقال، راه پیشگیري
عواملی موثر در گسترش آن، انواع سالک و عالئم بیماري در هر نوع، راه انتقال، راه پیشگیري، 

شپش، هاي ویژگی): شپش(پدیکلوزیس . )چگونگی برخورد با دانش آموز مبتال به سالک
.هاي پیشگیري، چگونگی برخوردهاي آلوده شدن، چگونگی تشخیص آلودگی، راهراه

چگونگی حمله ویروس اچ آي وي به بدن، تفاوت اچ آي وي و ایدز، (ایدز / اچ آي وي 
)هاي تشخیصهاي پیشگیري، راههاي انتقال، عقاید غلط، راهراه
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ئل مرتبط با بهداشت فردي در محیط از دانشجویان بخواهید یکی از مسا:تکلیف عملی
ها را مشغول کرده است را شناسایی کنند و در قالب یک که ذهن آن) یا خوابگاه(پردیس 

.هاي نوین خود براي برطرف نمودن آن مساله را ارائه دهندگزارش راه حل

د و از دانشجویان بخواهید کتاب خودآموز  بهداشت بلوغ و نوجوانی را بخوانن: تکلیف عملی
.اي انتقادي از آن تهیه کنندچکیده

از دانشجویان بخواهید یک پمفلت، یا بروشور طراحی کنند و از طریق آن :تکلیف عملی
.آموزان را به رعایت یکی از موضوعات مرتبط با بهداشت فردي تشویق کننددانش

ند و تصور هاي کوچک قرار بگیراز دانشجویان بخواهید در گروه: )در کالس(تکلیف عملی 
اي به ها باید از طریق نامهها به شپش مبتال شده است و آنآموزي در کالس آنکنند دانش

ها با شپش این اي خطاب به آن خانواده نوشته و ضمن آشنایی آننامه. خانواده او اطالع دهند
.موضوع را به آنان اطالع دهند

آموزان، پدر و ند و از طریق آن دانشاز دانشجویان بخواهید پمفلتی طراحی کن: تکلیف عملی
هاي انگلی کرمک، آسکاریوز،  ژیاردیوز، یا سالک مادرها، کارکنان مدرسه، و غیره را با بیماري

.آشنا سازند

آموز از دانشجویان بخواهید مراحل آموزش شستشوي دست به دانش: 1فعالیت پیشنهادي 
.را در کالس به صورت عملی نمایش دهند

از دانشجویان بخواهید بازي مار و پله که سازمان یونیسف براي : 2شنهادي فعالیت پی
آموزان طراحی کرده است را با بافت خود متناسب کنند و ها براي دانشآموزش شستن دست

.بازي جدید را به کالس عرضه کنند

اي ي آنها مکانی براز دانشجویان بخواهید که تصور کنند در مدرسه: 3فعالیت پیشنهادي 
. از آنها بخواهید راهکارهایی بیاندیشند که بر این محدودیت فائق آیند. شستن دست وجود ندارد

.راهکارهاي خود را به صورت نقاشی، عکاسی، گزارش کتبی و غیره به کالس ارائه دهند

از دانشجویان بخواهید بررسی :براي دانشجویان خوابگاهی: 4فعالیت پیشنهادي 
بگاهی باید چه نکاتی را پیرامون بهداشت خواب بیاموزند؟ کنند دانشجویان خوا

موانعی که بر سر راه حفظ : براي دانشجویان غیرخوابگاهی: 5فعالیت پیشنهادي 
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بهداشت خواب شما وجود دارد را شناسایی کنید و سپس راهکارهایی براي از میان برداشتن 
.ها ارائه دهیدآن

سالمت روان: بخش پنجم

دهم 
)1+2(

سالمت روان و 
مدرسه

کننده؛تهدید کننده و محافظتآن؛ عواملبرموثرعواملشناساییروان وسالمتتعریف
هاي روانی در حوادث و بالیا؛ روان؛ حمایتسالمتارتقايوآسیبکاهشراهبردهاي

اختاللتوجه؛کمبودوفعالیبیشیادگیري؛ اختاللاختالالتخودکشی؛افسردگی؛ اضطراب؛
لجبازي؛ صرع؛وجوییمقابله

هاي معتبر، حادثه ها و سایتاز دانشجویان بخواهید با مراجعه به آرشیو روزنامه:تکلیف عملی
رخ داده است و یکی از اختالالت ) ترجیحا در ایران(یا رویدادي را بیابند که در محیط مدرسه 

بحث قرار گرفته است در پدیدآیی آن مرتبط با سالمت روان که در این نشست آموزشی مورد
توانست از وقوع آنچه که روي داده است و راهکارهایی که می. رویداد نقش عمده داشته است

.این رویداد پیشگیري کند را در قالب گزارشی به کالس ارائه دهند

سالمت اجتماعی: بخش ششم

یازدهم

سالمت اجتماعی )1+2(
و مدرسه

هاي اجتماعی؛ استرس در محیط کار و ارتباط موثر با دیگران؛ ارتباطات در شبکهایجاد و برقرار 
.حمایت اجتماعی

هایی هاي کارورزي خود، موقعیتاز دانشجویان بخواهید به مراجعه به گزارش: تکلیف عملی
آموزان، و یا کارکنان مدرسه نیاز به را در آن شناسایی کنند که سالمت اجتماعی خود، دانش

اگر دوباره به آن موقعیت برگردند به منظور ارتقاي سالمت اجتماعی چه . ارتقا داشته است
.هاي خود را در قالب گزارشی کوتاه به کالس ارائه دهند؟ یافته.کاري انجام خواهند داد

سالمت در متن: بخش هفتم

دوازدهم

)1+2(

سواد سالمت، 
شناسنامه 
سالمت 

آموزي و تعریف سواد سالمت و آشنایی با سطوح مختلف آن؛ معرفی شناسنامه سالمت دانش
.آشنایی با آن؛ آشنایی با مدارس مروج سالمت و وضعیت آن در ایران
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آموزي، دانش
مدارس مروج 

سالمت

آموز را به کالس آورید و در اختیار دانشجویان شناسنامه سالمت چند دانش:تکلیف عملی
اند چگونه در هاي کوچک مشخص کنند آنچه که در این درس آموختهقرار دهید تا در در گروه

این شناسنامه مورد توجه قرار گرفته است؟ 

صیانت از محیط زیست: بخش هشتم

سیزدهم

شناخت محیط )1+2(
زیست

تعریف محیط زیست و انواع آن-1-1
)فیزیکی، زیستی، اجتماعی و اقتصادي(منابع مختلف محیط زیست -1-2
و انواع آن) بوم سازگان(تعریف اکوسیستم -1-3
محیط زیست ایران-1-4

گفتگوهاي گروهی درباره امکان و چگونگی معرفی محیط زیست در مدارس ایران و : عملی
برحسب پایه 

اسالیدي از محیط زیست ایراننمایش فیلم یا : فعالیت خاص

از دانشجویان بخواهید که با یک گزارش تصویري، نمایی از محیط زیست محل : تکلیف
.زندگی خود شامل نوع اکوسیستم و انواع منابع موجود ارائه دهند

بهتر است که این گزارش بدون استفاده از کاغذ باشد* 

چهارده
م

)1+2(

شناخت انواع 
آلودگی ها و 

اثرات محیط 
زیستی

تعریف آلودگی و اثر-1-

انواع آلودگی ها و اثرات محیط زیستی-2-2

مدیریت پسماند و پساب و بازیافت-2-3

گفتگوهاي گروهی درباره امکان و چگونگی آموزش انواع آلودگی ها و اثرات محیط : عملی
زیستی در مدارس ایران و برحسب پایه 

براي بازدید از یک کارخانه، تصفیه خانه، مرکز آموزشیتدارك سفري : فعالیت خاص
بازیافت، تهیه کمپوست یا غیره

از دانشجویان بخواهید که در تدارك سفر همکاري کنند و در هنگام بازدید بدرستی : تکلیف
.انواع آلودگی ها و اثرات را ارزیابی و به راهکارهاي اصالحی اشاره  نمایند
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پانزدهم

)1+2(

حفاظت شناخت 
و حمایت از 
محیط زیست

تعریف حفاظت و حمایت از محیط زیست-

معرفی انواع روش هاي حفاظتی و شیوه صحیح مصرف-3-2

معرفی برخی از قوانین، ضوابط و کنوانسیون هاي محیط زیستی-3-3

گفتگوهاي گروهی درباره امکان و چگونگی آموزش و بکارگیري انواع روش هاي : عملی
وه صحیح مصرف برحسب پایه حفاظتی و شی

نمایش فیلم یا اسالیدي در زمینه انواع شیوه هاي حفاظتی: فعالیت خاص

از دانشجویان بخواهید که به جامعه کوچکی برحسب انتخاب خود، یک یا چند روش : تکلیف
حفاظت و شیوه صحیح مصرف را آموزش دهند و بازخورد آموزش هاي خود و میزان همکاري 

.را گزارش دهندجامعه مخاطب 

شانزدهم

)1+2(

ارائه مبانی 
آموزش محیط 

زیست و شناخت 
روش ها

تعریف آموزش محیط زیست-4-1

معرفی انواع روش هاي آموزش محیط زیست با توجه به پایه مورد آموزش-4-2

معرفی انواع رسانه ها و وسایل کمک آموزشی-4-3

گفتگوهاي گروهی درباره امکان و چگونگی آموزش محیط زیست و انواع روش ها، : عملی
رسانه ها و وسایل کمک آموزشی مناسب برحسب پایه 

نمایش اسالید یا وسایل مختلف انواع روش هاي آموزش محیط زیست: فعالیت خاص

و پس از از دانشجویان بخواهید که به یک مدرسه برحسب انتخاب خود مراجعه کنند: تکلیف
هماهنگی هاي الزم با مدرسه، براي دو یا سه ساعت بصورت فوق برنامه برحسب پایه، 

اینکار می تواند در . موضوعی از محیط زیست را با وسایل و روش هاي مناسب آموزش دهند
ارائه گزارش تصویري بصورت فیلم یا عکس . ایران انجام شود7روزهاي تقویم محیط زیستی

.الزامی است

.تقویم محیط زیستی در دفتر آموزش و مشارکت عمومی سازمان حفاظت محیط زیست موجود است-7
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راهبردهاي تدریس و یادگیري-3

ها به باید تالش گردد تا ساختار جلسه. پذیردمعلمان صورت میدر این درس، فرایند یادگیري با مشارکت همه جانبه مدرس و دانشجو
آموزشی به باور بر این است که گفت و شنودي که در نشست. ي افراد در فرایند یادگیري مشارکت داشته باشنداي باشد که همهگونه

از این رو در . گیرد، تنها میان مدرس و دانشجویان نیست، بلکه میان خود دانشجویان با هم نیز هستمنظور وقوع یادگیري صورت می
با ) دو تا شش نفره(هاي کوچک  اي فراهم شده است تا دانشجویان بتوانند در گروههاي یادگیري زمینهاین درس با طراحی فعالیت

همچنین . تواند توسط مدرس یا خود دانشجویان تعیین گرددها میهاي مختلف، ترکیب این گروهند که با توجه به موقعیتهم کار کن
گردد و به صورت گزارش به کالس ارائه انجام می) دانشجویان(شود کارهایی که در خارج از کالس توسط دانشجو پیشنهاد می

دیگر نیز خوانده شود و پس خوراند آن دانشجو بر روي ) دانشجویان(شود توسط دانشجو شود پیش از آن که به مدرس تحویل دادهمی
اند و با توجه هاي یادگیري به صورت پیشنهادي نیزز مطرح شدهالزم به ذکر است که در برخی از مباحث فعالیت. آن کار آورده شود

.ییر یابندبه موقعیتی که دانشجویان و مدرس در آن قرار دارند می توانند تغ
هاي گوناگونی نخست نیازها و منابع یادگیري مرتبط با براي تسهیل در وقوع یادگیري، در آغاز هر نشست تالش شود به شیوه

پس از آن . ها و دانش پیشین دانشجویان نسبت به آن محتوا آشکار گرددمحتوایی که قرار است ارائه شود سنجش شود تا تجربه
اي فراهم گردد تا دانشجو بتواند با محتواي ارائه شده کاري انجام دهد و آن را به بافت زندگی و سپس زمینهمحتواي تازه ارائه گردد

.هایی که براي دانشجومعلمان پدید آمده است پاسخ داده شوددر هر نشست تالش شود به تمام پرسش. خود مرتبط سازد

منابع آموزشی-4
.باشددر دست تالیف می: منبع اصلی

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري-5
:ارزشیابی پایانی از چند بخش تشکیل شده است: ارزشیابی پایانی
سهم این آزمون پنجاه درصد است: آزمون پایانی.
ها و پیامهاي طراحی شده توسط هاي یادگیري انجام شده توسط دانشجو و برنامهتمام فعالیت: کارارزشیابی پوشه

ارزشیابی این پوشه نخست از طریق پاسخگویی به فرم . گیردو در اختیار مدرس قرار میاي گرد آمده او در پوشه
پر آشکار است که کیفیت خود ارزشیابی . گیردخود ارزشیابی توسط خود دانشجو و سپس توسط مدرس صورت می

درصد است سهم این ارزشیابی نیز پنجاه. دانشجو نیز در تصمیم گیري مدرس در هنگام ارزشیابی نقش دارد
).بیست درصد: سی درصد و خود پوشه کار به عنوان یک فراورده: فرایند تدوین پوشه کار(

هاي به دست گیرد و یافتهاین ارزشیابی در نشست هفتم و به صورت خود ارزشیابی دانشجو انجام می: ارزشیابی ضمن نیم سال
.گیردآمده از آن در ارزشیابی پایانی مورد استفاده قرار می

فرم پیشنهادي براي خود ارزشیابی
هاي یادگیري فعالیت
 اید؟چند فعالیت یادگیري انجام داده) تا این لحظه(در طول این نیم سال.................
کنید؟اید را چگونه ارزشیابی میهایی که انجام دادهکیفیت فعالیت

تالش بیشتر       غیرقابل قبولعالی      خیلی خوب       خوب        نیازمند به 
اید؟هاي یادگیري را چقدر رعایت فرمودهزمان مندي انجام فعالیت



٣١

بسیار زیاد       زیاد           متوسط        کم           خیلی کم   
است؟اید پیش از ارائه به مدرس توسط دوستان شما  نقد شده اي که انجام دادههاي یادگیريآیا فعالیت

بسیار زیاد       زیاد           متوسط        کم           خیلی کم   

اید؟هاي یادگیري به چه میزان از راهکارهاي خالقانه استفاده نمودهبه نظرتان در انجام فعالیت
بسیار زیاد       زیاد           متوسط        کم           خیلی کم   

دهید؟اي میهاي یادگیري خود نمره دهید چه نمرهواهید از صفر تا بیست به فعالیتدر کل، اگر بخ
سال همکاري سازنده در طول نیم

اي که برگزار شد حضور یافتید؟تا این لحظه، در چند جلسه.................
اي به خود ه نمرههاي خود در جلسات آموزشی نمره دهید از صفر تا بیست چاگر بخواهید به پرسش پرسیدن

..........دهید؟می
 اید نمره دهید از صفر تا بیست چه هایی که به گزارش هاي دوستان خود داده) پس خوراند(اگر بخواهید به کیفیت بازخورد

....................دهید؟ نمره اي می
...............دهید؟د میاي به خوچه نمره) 9(اي در کالس انجام داده اید از صفر تا بیست اگر ارائه

 هاي آخر را میزان مشارکت در جلسه(در طول این نیمسال، میزان فعال بودن شما در جلسات آموزشی چقدر تغییر پیدا کرد
...........از صفر تا بیست به میزان تغییر پدید آمده نمره دهید). با میزان مشارکت در نخستین جلسه مقایسه بفرمایید

یابی به اهداف دورهدستمیزان 

:اهداف این دوره از این قرار بود

:در پایان این درس دانشجو معلم قادر خواهد بود

منابع اطالعات بهداشتی معتبر را به دیگران به ویژه دانش آموزان ارائه دهد.
را بر روي سالمت خود یک برنامه بلند مدت با اهداف روشن براي ارتقاي سالمت خود طراحی و اجرا نماید و نتایج آن

.ارزشیابی کند
طراحی و اجرا نماید و نتایج آن را بر ) آموزاندانش(آموز یک برنامه بلند مدت با اهداف روشن براي ارتقاي سالمت دانش

.ارزشیابی کند) هاآن(سالمت او 
).از صفر تا بیست(به میزان دستیابی خود به هر یک از این سه هدف نمره دهید 

:1هدف 

:2هدف 

:3هدف 
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:دو پرسش تاملی

با گذراندن این دوره چه نقاط قوتی در شما پدیدار گشته است؟

با گذراندن این دوره چه نیازهایی در شما پدیدار گشته است؟

اگر بخواهید فعالیت دوستان خود را در کالس  ارزشیابی کنید، به باور شما کدام یک از افراد بیشترین 
.شدن در فرایند یادگیري را داشته اند؟ به ترتیب سه نفر را نام ببریدمشارکت و درگیر 

دهید؟اي میدر مجموع به خود چه نمره
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پیوست
:جدول الف

وعده غذایی

نان، غالت، برنج، ماکارونی 

شیر، ماست، پنیر ها میوهسبزیجات 

قندچربیگوشت، مرغ، حبوبات، تخم مرغ، مغزها 

شنبه

صبحانه

وسط روز

ناهار

عصرانه

شام

یکشنبه

صبحانه

وسط روز

ناهار

عصرانه

شام

دوشنبه

صبحانه

وسط روز

ناهار

عصرانه

شام

شنبهسه 

صبحانه

وسط روز

ناهار

عصرانه

شام
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چهارشن
به

صبحانه

وسط روز

ناهار

عصرانه

شام

شنبهپنج

صبحانه

وسط روز

ناهار

عصرانه

شام

جمعه

صبحانه

:جدول ب

.شد از وقوع این حوادث پیشگیري کردچگونه می.حوادثی که براي من، خویشاوندان، دوستان و یا آشنایانم در مدرسه رخ داده است
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»نگارش خالق«سرفصل درس 

معرفی درس و منطق آن. 1
هاي زیست آدمی، فرهنگ و تمدن اوست که آن را به مراتب در سیهر زندگی و حیات خود از ترین ویژگییکی از بنیادي

اي دیرینه در زیست بشري دارند اما  با پدیداري نوشتار و نویسندگی این دو اگر چه سابقه. آغاز تا کنون پدید آورده است
با - هاي اخیربه ویژه سده–سرآغاز و مقدمۀ هر تمدنی . یابنددمی میخالق، سخته و پخته، نمود واالیی در زیست آ

اي هاي مختلف نه تنها  مقدمهنگارش خالق براي دانشجویان رشته. تخیل خالق، نبوغ ادبی و فرهنگی همراه بوده است
در تخیل مثبت است براي نگاشتن روان و سنجیدة متون علمی بلکه فرصتی است که ذهن، زبان و قلم دانشجویان را

.  نمایدتقویت نموده، زمینه را براي پرورش مفاهیم علمی، تخصصی و همچنین نگارش ساده، روان، پخته و سخته مهیا می
مشخصات درس

عملی: نوع درس

1: تعداد واحد

32: زمان درس
ساعت

ندارد: پیشنیاز

نگارش خالق: نام درس

:واحد یادگیري دانشجو می توانددر پایان این : پیامدهاي یادگیري/ اهداف

.هاي علمی و تخصصی تجربه نمایداهمیت نگارش خالق را در کسب مهارت-
هاي غیر هنري و ادبی شناسـایی  تمایز نگارش خالق و هنرمندانه را با دیگر نگارش-

.کند
.اصول و قواعدکلی نگارش خالقانه را تبیین کند-
هاي هنـري، بـه   ها و قالبانواع نوشتهخالقیت و توانایی خود را در نوشتن برخی از-

.کار گیرد
.با تجربه نوشتن خالق به نقد و زیباشناسی حداقلی متون هنري بپردازد-

:شایستگی اساسی
3سطح2سطح1سطح هامالك

دانش نگارش 
خالقانه

دانشجو بتواند

معیارهـــاي زبـــان و 
بیــــان خالقانــــه و 
ــاموزد و  ــري را بی هن

آن را هاي انواع قالب
بشناسد

دانشجو بتواند

هـاي  بر اساس آموخته
نظري و قیاسی تفـاوت  
کلی دو مـتن خـالق و   
غیر خـالق را تبیـین و   

.تشریح کند

دانشجو بتواند

با رویکـرد اسـتقرایی   
ــک   ــه ی ــواملی را ک ع
مـــتن را بـــه اثـــري 
ــدیل   ــه تبــ خالقانــ

کند در یک مـتن  می
مشــــخص هنــــري، 
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.شناسایی کند

آفرینش متن 
خالقانه

بــــــر اســــــاس  
ــه ــه آموخت ــاي ارائ ه

شده و توانایی بارش 
ذهنی، متنی خـالق  

هـاي  در یکی از قالب
.مربوط بیافریند

میــزان خالقیــت مــتن 
نگاشته خود را ارزیابی 

.نماید

بر اسـاس دو مرحلـه   
پیشین، نگاشتۀ خـود  
را با رویکرد هنـري و  
ــاالیش و   ــی پــ ادبــ

.ویرایش  نماید

گزارشــی تحلیلــی ازنقد و تحلیل
یک نگاشـتۀ ادبـی و   
هنري مشخص ارائـه  

.کند

ــتن هنــري را نقــد    م
نماید و عوامل سـازنده  
و ناسازگار آن را تبیین 

.و تشریح کند

متن نقـد شـده را بـا    
ــان   ــون هم ــر مت دیگ
ــه و   ــب مقایســ قالــ
ارزیابی نماید و درباره 
دیدگاه خود استدالل 

.کند

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

تکالیف عملکرديتکالیف یادگیريمحتواي درسبحثنوبت 

تاثیر و تاثرات نگارش باآشناییاول
.خالق در تمدن و فرهنگ بشري

بحث گروهی- 
پاسخ فردي به پرسش - 

ها
مشــارکت در فراینــد  - 

یادگیري

معرفی چند اثر ادبی یـا هنـري و   
ــگ    ــه و فرهن ــاثیر آن در اندیش ت

جامعه

تشریح اهمیـت و نقـش زبـان در   دوم
ــان ــق اندیشــگی و جه ــی و اف بین

رفتار آدمی

هــا پاســخ بــه پرســش- 
ــاثیر   ــوذ و ت ــارة نف درب

زبان
مشــارکت در فراینــد  - 

یادگیري

گزارشی از تناسب زبان و اندیشـه  
در متون هنري و خالق
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تبیین تفاوت و تمایز بین زبـان  سوم
و گفتار و نوشتار

ــار -  ــارکت در کــ مشــ
گروهی

هاپاسخ به پرسش- 
ــد  -  ــه چن ــه از ارائ نمون

زبــــان گفتــــاري و  
ــریح  ــتاري و تشـ نوشـ

هاتفاوت آن

هاي علمی ارائه گزارشی از فعالیت
به زبان گفتار و تبدیل آن به زبان 

نوشتار

تشریح تفاوت زبان ادبی با زبان چهارم
علمی

خوانش دو متن ادبـی  - 
و علمی 

بحــث گروهــی دربــارة - 
هـاي دو  تبیین تفـاوت 

متن

تمــایز تهیــه گزارشــی مکتــوب از 
ــی و    ــی و علم ــتن ادب ــین دو م ب

عناصر متمایز کنندة آن

تبیــین عوامــل نوشــتار خــالق؛ پنجم
زبان، بیان، صور خیال

بحث گروهی -
خـوانش مــتن ادبــی و  -

مشــــخص کــــردن  
مشخصات زبانی، بیانی 

و صور خیال

گانه نوشـتار  بررسی مشخصات سه
ــعراي   ــار ش ــی از آث ــالق در یک خ

.معاصر در قالب گزارش مکتوب

تشــریح عناصــر مربــوط بــه    ششم
خالقیت زبـانی، بیـانی، و صـور    

خیال 

خوانش متن ادبی- 
مشخص کردن عناصـر  - 

هنري در متن

هـاي  مشخص کردن دقیـق آرایـه  
ادبی یک متن مشخص هنري

ــب هفتم ــی قال ــه  معرف ــی ک ــاي ادب ه
ــارش   ــاربرد را در نگ ــترین ک بیش

خالق دارند

بحث گروهی- 
خوانش بخشی از چند - 

متن
قالـب  مشخص کـردن - 

آن

تهیه گزارشی از یک کتاب درسی 
مربوط به ادبیات فارسی و تشریح 

هاتفاوت ساختاري و قالب درس

تبیین کلی قالب داستان، اهمیت هشتم
ــر   ــالق و عناص ــارش خ آن در نگ

داستان

بحث گروهی- 
خوانش یـک داسـتان   - 

کوتاه کوتاه و مشخص 
کردن عناصر آن

تهیه نمایۀ جدولی از عناصـر یـک   
کوتاهداستان

خـــوانش ســـه مـــتن - تشریح قالب داستان کوتاه کوتاهنهم 
مرتبط و بحث دربـارة  

قالب آن

اي از آثار داستانی یکی تهیه نمایه
ــر و   ــان معاصـ ــتان نویسـ از داسـ
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بندي قالبی آندسته

بحث گروهی- توضیح قالب داستان بلند و رماندهم 
هاپاسخ به پرسش- 

ــه نمــاي جــدولی از داســتان   تهی
معاصــر و آثــار برجســتۀ نویســان 

هاآن

بحث دربارة تفاوت - تشریح مشخصات قطعه ادبییازدهم
روساخت قطعه ادبی 

با داستان و شعر

ارائۀ داستان کوتـاه کوتـاه و یـک    
قطعۀ ادبـی بـر اسـاس تجربیـات     

دانشجو

معرفـی سـاختار حـدیث نفـس و     دوازدهم
نویسی، روزنگـار و تفـاوت   خاطره

هاآن

بحث گروهی- 
هایی در متنخوانش - 

هاي خاطره، قالب
روزنگار، و حدیث 

نفس

هایی کوتاه در سه قالـب  ارائه متن
یاد شده بر اساس نگارش خالقانه

نویســی و تشـریح قالـب سـفرنامه   سیزدهم
مشخصات آن 

خوانش بخشی از یـک  - 
سفرنامه

تبیین و بحـث دربـاره   - 
مشخصات آن

ــفرنامه  ــتن س ــر  نگاش ــاه ب اي کوت
نویسیسفرنامهاساس ساختار 

تشریح کلیـاتی از نقـد ادبـی بـر     چهاردهم
اساس زبان، بیان و  صـور خیـال   

ادبی 

بحــث گروهــی دربــارة - 
معیارهاي نقد

نقدگروهی قطعه ادبی - 
و شــعري از شــاعران  

کالسیک

شــعر و داســتان اي ازنقــد قطعــه
کوتاه نویسندگان برجسته معاصر

توضـــیح چیســـتی و کـــاربرد   پانزدهم
نوشـت و تفـاوت   نامۀ خـود زندگی

نامه نویسیآن با زندگی

اي از خــوانش نمونـــه - 
نامۀ خود نوشتزندگی

بحــث گروهــی دربــارة - 
هـاي ایـن نـوع    ویژگی

هــاي نوشــته بــا قالــب
دیگر

ارائه گزارشی مکتـوب از خـوانش   
نامـۀ خودنوشـت و تشـریح    زندگی

تاثیرات فرهنگی و اجتماعی آن

هاي ادبی بحث شده مقایسۀ قالبشانزدهم
هـا در بافـت   و مقایسه کارکرد آن

بحــث گروهــی دربــاره -
هاي شخصی در تجربه

نگارش خالق

تهیۀ سیاهۀ رفتار کار در کالس
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فرهنگی و هنري و  اجتماعی

:راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

.هاي آموزشی توسط دانشجونگاري تجربهوقایع. 3.1

.هاي روزانهتجربهتهیه روزنگار. 3.2

با هدف تقویت ذخیرة زبانی، بیانی و خیالی - معاصر و کالسیک-حفظ بخشی از متون نظم و نثر مسلط ادبی. 3.3
.دانشجو

هاي هاي کوتاه در قالب و انواع ادبی آموخته در مباحث نظري با تکیه بر آفرینش هنري و کاربرد آرایهنگاشتن متن. 3.4
.ادبی در آن

.نش آثار ادبی و هنري ممتاز با تکیه بر خوانش صحیح و درك لذت هنري آنخوا. 3.5

.هاي عاطفی و هنري از خوانش متون  هنري معاصر و کالسیکگزارش تجربه.  3.6

:منابع آموزشی. 4

: منبع اصلی

].دفتر نخست[1382. سمت. تهران. چاپ چهارم. نگارش و ویرایش. سمیعی احمد-
. )یحیوضـ و تیقیطـب ت( یائو اروپیارسفیادباتطالحو اصمیاهفمهامن؛ واژهاصطالحات ادبیفرهنگ . امیداد س-

.1385. درواریم. رانته.راست سوموی

: منبع فرعی

.1385. آگه. تهران. چاپ هشتم. شناسیزبان و تفکر؛ مجموعه مقاالت زبان. باطنی محمدرضا-
.1378. ردوسف. رانهت. نقد ادبی. روسیا سسیمش-
:راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

. نمره10آزمون مباحث نظري به میزان : ارزشیابی پایانی
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. نمره5ها هاي یادگیري پیش بینی شده و مشارکت در فعالیتعملکرد دانشجو در فعالیت: ارزشیابی فرآیند

. نمره5مجموعه تکالیف عملکردي : ارزیابی پوشه کار

ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول نیمسال، تکالیف عملکردي و آزمون پایان نیمسال انجام 
. هاي یادگیري تعیین شده استها و سطوح پیامدمالك) یادگیري و عملکردي(مبناي ارزیابی تکالیف . می شود

:سایر نکات

درسی، تشریح فنون و مهارت نگارش خالق از عناصر آن گرفته تـا قالـب و انـواع آن، بـه منزلـۀ آمـوزش       در این واحد 
اي و تخصصی آن به دانشجویان نیست؛ چه این هدف براي دانشجویان رشـته زبـان و ادبیـات فارسـی منطقـی و      حرفه

د بـر خـوانش آثـار بـدیع، تجربـه      تبیین و تشریح مدرس و تکالیف دانشجویی در نگـارش خـالق بایـ   . نمایدمعقول می
زیباشناسی، دریافت هنري و عاطفی دانشجو تکیه داشـته باشـد و راه را بـراي کسـب و دریافـت ایـن تجربـه همـوار و         

هاي یاد شده افـق فرهنگـی، ذوقـی و هنـري وي را نسـبت بـه نگـارش خـالق و         اي که تجربهبخش نماید به گونهلذت
.تر سازدزیباشناسانه پرمایه
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»نگارش علمی«سرفصل درس 

معرفی درس و منطق آن. 1
مراودات . هاي زیست بشري متمایز استهاي علمی و تخصصی از دیگر دورهافزون دادهدنیاي معاصر با پیشرفت روز
گیري نگارش علمی واحد، ضروري و قابل پیگیري کارهاي علمی داخلی و جهانی با بهعلمی و تخصصی با دیگر افق

هاي نگارشی علمی را بیاموزند تا اي است که در آن دانشجویان باید شایستگیواحد درسی نگارش علمی بایسته. است
هاي مربوط، استفاده هاي علمی حوزههاي علمی و تخصصی، از دادهعالوه بر مشارکت با زبان سخته و سنجیده در افق

.مایندن

مشخصات درس

عملی: نوع درس

1: تعداد واحد

ساعت32: زمان درس

ندارد: پیشنیاز

نگارش علمی:  نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو می تواند: پیامدهاي یادگیري/ اهداف

به اهمیت نگارش علمی را در ارائه و کسب دانش تخصصی حوزة مربوط، پـی  -
.ببرد

علمی و تخصصی را با دیگر انـواع نگـارش، شناسـایی و تحلیـل     تمایز نگارش -
.کند

.اصول و قواعد کلی نوشتن علمی را تبیین کند-
.اجزاي مختلف نگاشتۀ علمی را بیاموزد-
توانایی و دانش خود را در نگارش متون علمی اعم از مقاله، گزارش، پیشنهاده -

.به کار گیرد... و 
:شایستگی اساسی

3سطح2سطح1سطح هامالك

اي دانش پایه
نگارش علمی

ــد؛   ــجو بتوان دانش
معیارهاي زبـان و  
بیــــان نگــــارش 
علمی را آموخته و 

ــب ــاي قالـــ هـــ
نوشــتاري مربــوط 

.را بشناسد

دانشجو بتواند؛

بــــــر اســــــاس  
هاي نظـري و  آموخته

رویکرد قیاسی تفاوت 
کلی دو متن علمی و 
غیر علمی را تبیین و 

.تشریح نماید

دانشجو بتواند؛ 

ــتقرایی    ــد اس ــا دی ب
ــل تـــک تـــک عوامـ

هـاي  سازنده و قالـب 
ــی را در   ــته علم نوش
یــک مــتن مشــخص 
تخصصی، شناسایی و 

.تبیین کند
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نگارش متن 
علمی

ــاس   ــر اســـ بـــ
هــــاي آموختــــه

اي پیشین نگاشته
.علمی بنویسد

میزان توانایی نوشـتۀ  
علمی خـود را نقـد و   

.ارزیابی نماید

بر اسـاس دو مرحلـۀ   
پیشین نوشـتۀ خـود   
را ویرایش و پـاالیش  

.نماید

اي علمی از نوشتهنقد و تحلیل
ــی و   ــر ویژگ منظ
مراحل سـاختاري  

.تحلیل کند

نوشـــتۀ علمـــی را از 
ــان،   ــان، بی ــاظ زب لح
فنی و عناصر سـازگار  

.و ناساز تشریح کند

ــرات و   ــراي نظــ بــ
ــدگاه ــود، دی ــاي خ ه

.استدالل کند

درس و ساختار آنهاي یادگیري، محتواي فرصت. 2

ــت  نوبـ
بحث

محتواي درس
تکالیف یادگیري

تکالیف عملکردي

تعریف زبان، گفتار، نوشتار و اول
.هاتفاوت بین آن

ــد  -  ــرکت در فراینـــ شـــ
یادگیري

هاپاسخ به پرسش- 

گفتاري (ارائه متنی دوسویه 
از تجربیات ) به نوشتاري

.آموزشی دانشجو
آشنایی با مبـانی پـژوهش و   دوم

عمومی، دانشگاهی و نگارش 
.اخالق پژوهش

بحث گروهی- 
هاپاسخ به پرسش- 
ــد -  ــارکت در فرآینــ مشــ

یادگیري

ارائه خالصه چکیده از چند 
متن علمی و مشخص کردن 

.هاي آنویژگی

تشریح زبان و لحـن نگـارش   سوم
علمی، دستور خط فارسـی و  

.هاي نگارشینشانه

بحث گروهی- 
هـایی از  بحث دربارة نمونه- 

ــازواري  ــط و ناســـ خـــ
گذاري در چند متن نشانه

علمی ارائه شده

هایی از متون علمی ارائۀ بخش
که داراي سـازواري و ناسـازي   

.خط و نگارش علمی است

تبیین و توضیح سـاختار و  چهارم
پـاراگراف  (انواع بند نویسی

مشارکت در کار گروهی- 
هـاي  مشخص نمودن بنـد - 

نوشتۀ علمی؛ ارائـه شـده   

تهیـــه گزارشـــی مکتـــوب از 
ساختار بندنویسـی یـک مـتن    
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.شناسی آنعلمی و آسیب.در بحث).نویسی

ــارش  پنجم ــل نگ ــریح  مراح تش
ــئله ــی؛ مسـ ــازي، علمـ سـ

چهارچوب نظري و طراحی 
.هاپرسش

هاپاسخ به پرسش- 
بحث و نظر دربارة اجـزاي   - 

تشریح شده در  یک متن 
.مشخص علمی

انتخاب یک موضـوع علمـی و   
ــزاي ســاختاري    ــتن اج نگاش

.تشریح شدة بحث

تشــریح مرحلــۀ پیشــینه و ششم
.معرفی روش تحقیق

بحث گروهی-

ها پاسخ به پرسش-

ــینه و روش  ــتن پیشــ نگاشــ
تحقیق در ارتبـاط بـا موضـوع    

.پیشین

ــارش هفتم ــا نگــ ــنایی بــ آشــ
.پیشنهادة پژوهش

بحث گروهی- 
هاپاسخ به پرسش- 

.نگاشتن پیشینۀ تحقیق

ــون  هشتم ــا فنـــ ــنایی بـــ آشـــ
ــت ــرداري و یادداشــــ بــــ

.بندي آنطبقه

بحث دربارة آسـیب نبـود   - 
بـرداري در سـیر   یادداشت

مطالعه و پژوهش

هــــــاي تهیــــــه فــــــیش
بنـدي  برداري و طبقهیادداشت

.آن

تبیـــین ســـاختار و اجـــزاي نهم
مقاالت علمی

ــل  -  ــخیص مراحـــ تشـــ
ساختاري یک متن علمی

تهیــۀ نمایــه جــدولی از انــواع 
الگوهـــاي مقـــاالت علمـــی و 

.آن تشریح

توصــیف ســاختمان مقالــۀ   دهم
.پژوهشی و علمی

تهیــه چکیــده مقالــه علمــی و شرکت در بحث گروهی- 
.مشخص کردن ساختمان آن

شناسی توضیح اهمیت مرجعیازدهم 
در نگــارش علمــی و معرفــی  

.انواع آن

تهیه گزارش از نوشتۀ علمی و مشارکت در کار گروهی- 
تشریح و بررسـی نحـوة ارائـۀ    

.منابع آن

ــتناد در  دوازدهم ــت اس ــریح اهمی تش
نگارش علمـی، انـواع نقـل و    

ارائۀ کنفرانس گروهـی دربـارة    هاپاسخ به پرسش- 
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.هاي علمیسرقت.ارجاع نویسی

توضیح الگوهاي مستندسازي سیزدهم
نویســـی از متـــون و مرجــع 

فارســـی، عربـــی،  التـــین و 
.مجازي

ارائۀ کنفرانس گروهـی دربـارة   مشارکت در کار گروهی- 
هـاي ارجـاع   تفاوت و شـباهت 

نویسی از متون التین، فارسی،  
. عربی و مجازي

تشـــریح گـــزارش علمـــی و چهاردهم
هاپاسخ به پرسش- . مراحل آن

تهیۀ گزارش از تجربـه علمـی   
.یا آموزشی

نگـاري علمــی و  خـوانش یـک تـک   نگاري علمیآشنایی با تکپانزدهم
آنبحث دربارة 

ــک  ــۀ ت ــی از  ارائ ــاري علم نگ
.تجربیات آموزشی یا علمی

سـازي در انـواع   تشریح نمایهشانزدهم
ــریه ــی و نشــ ــاي علمــ هــ

.هاي استناديپایگاه
شرکت در بحث گروهی- 

ــیاهۀ    ــار و س ــۀ ک ــه پوش تهی
.هاي کالسفعالیت

:راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

.علمی به وسیلۀ دانشجوانتخاب موضوع براي تهیۀ مقاله یا گزارش .3.1

.اي ساختمان مقاله یا نوشتار علمی بر اساس محتواي نظري ارائه شدهنگارش مرحله. 3.2

.هاي علمی و مشخص کردن اجزاي ساختاري آنانتخاب مقاالت و نگاشته. 3.3

.شناسی ویراستاري فنی و زبانی آنانتخاب متون علمی و آسیب. 3.4

.شناسی اجزاي ساختاري آنآسیبگزینش مقاالت مشخص و . 3.5

:منابع آموزشی. 4

)به ترتیب اولویت: ( منبع اصلی
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. کرمـان . نگارش علمی؛ راهنماي نگـارش گـزارش پـژوهش، پایـان نامـه، رسـاله و مقالـه       . ـ موسی پور، نعمت اله
.1392. دانشگاه شهید باهنر

.1390. سخن. تهران. چاپ چهاردهم). ویراست دوم(آیین نگارش مقاله علمی پژوهشی . فتوحی، محمود-

)به ترتیب اولویت: (منبع فرعی

. 1390. سمت. تهران. چاپ هشتم. راهنماي ویرایش. زاده حسینغالمحسین- 
. 1386. مرکز. تهران. هاي ویرایشنکته. جو علیصلح- 
.1393. ناهید. تهران. چاپ دوم. هاي ذهن و زبان؛ طنزي تازهکژتابی. نالدیخرمشاهی بهاء- 
:راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

نمره 10آزمون مباحث نظري به میزان : ارزشیابی پایانی

نمره 5ها هاي یادگیري پیش بینی شده و مشارکت در فعالیتعملکرد دانشجو در فعالیت: ارزشیابی فرآیند

نمره 5مجموعه تکالیف عملکردي : ه کارارزیابی پوش

ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول نیمسال، تکالیف عملکردي و آزمون پایان نیمسال 
هاي یادگیري تعیین شده ها و سطوح پیامدمالك) یادگیري و عملکردي(مبناي ارزیابی تکالیف . انجام می شود

. است
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»)هاي تربیتبا توجه به مراحل و ساحت()ع(و اهل بیت )ص(سیره تربیتی پیامبر «سرفصل درس 

: معرفی درس و منطق آن.1
یکی از وظایف مهم و اساسی پیامبر صلی اهللا علیه و آله تعلیم و تربیت مردم و هدایت آنان به سوي توحید و دیگر آمـوزه هـاي   

اهـل بیـت آن حضـرت علـیهم     . تأکید و تأییدي بر این مدعاسـت » معلم مبعوث شدممن «اسالمی است و این سخن ایشان که 
از این روي، سیرة این بزرگواران گنجینه اي است سرشـار  . السالم نیز همین وظیفۀ خطیر را پس از ایشان بر عهده داشته و دارند

ز باالترین اعتبار نیز برخوردار است و رهنمودهـاي  از آموزه هاي تربیتی در زمینه تربیت اسالمی که افزون بر کارایی و اثربخشی ا
در ایـن واحـد   . عملی فراوانی براي معلمان دارد و چون چراغی فروزان راهنماي معلمان در فعالیتهاي تعلیم و تربیتی آنـان اسـت  

یـت اعتقـادي، تربیـت    معلمان با اصول و روشهاي تربیتی پیامبر صلی اهللا علیه و آله و اهل بیت علیهم السالم در سه ساحت ترب
آموزان خود را در این سـاحتها تشـخیص   یابند وضعیت مطلوب تربیتی براي دانشعبادي و تربیت اخالقی آشنا شده و توانایی می

ها و اقدامات رایج تربیتی را بر اساس معیارهاي به دست آمده از سیرة تربیتی معصومان علیهم السالم ارزیابی و نقد داده و فعالیت
.کنند

مشخصات درس

نظري: نوع درس

واحد نظري2: تعداد واحد

ساعت32: زمان درس

»)هاي تربیتبا توجه به مراحل و ساحت)  (ع(و اهل بیت ) ص(سیره تربیتی پیامبر «: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف

تربیتی، اصول و روشهاي تربیتی را در سیرة پیامبر صلی اهللا علیه و آله و مفهوم، اهمیت و منابع سیرة 
.اهل بیت علیهم السالم در ساحت تربیت اعتقادي، عبادي و اخالقی توصیف و تحلیل کند

بر اساس اصول و روشهاي تربیتی معصومان علیهم السـالم، وضـعیت موجـود تربیتـی در سـاحتهاي      
ی را شناسایی و وضعیت مطلوب تربیتـی را ترسـیم و هـر دو وضـع را     تربیت اعتقادي، عبادي و اخالق

.تحلیل کند
ها و اقدامات تربیتـی رایـج را در   بر اساس اصول و روشهاي تربیتی معصومان علیهم السالم، ، فعالیت

.زمینه تربیت اعتقادي، عبادي و اخالقی ارزیابی و نقد کند
:شایستگی اساسی

Ck1-1&2-1&Pck1-
3&Gk1-4

3سطح 2سطح 1سطح هامالك

توصـــیف و تحلیـــل 
مفهـــوم، اهمیـــت و 
منابع سـیرة تربیتـی،   
اصــول و روشــهاي  
ــیرة   ــی در سـ تربیتـ
پیامبر صلی اهللا علیه 

مفهـــوم، اهمیـــت و 
منابع سـیرة تربیتـی،   
اصــول و روشــهاي  
ــیرة   ــی در سـ تربیتـ
پیامبر صلی اهللا علیه 

ربط و نسـبت اصـول و   
روشهاي تربیت را در هر 

ــ  ــاحت ه ــک از س ــا ی ا ب
اصول و روشهاي تربیـت  
در دیگر ساحتها توصـیف  

ــول و   ــا، اصــ ویژگیهــ
روشـــــهاي تربیتـــــی 
معصومان علیهم السالم 
ــن  ــک از ایـ ــر یـ در هـ
ــول و   ــا اص ــاحتها را ب س
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ــت   ــل بی ــه و اه و آل
علـــیهم الســـالم در 
ــت   ــاحت تربیــ ســ
ــادي و  ــادي، عب اعتق

اخالقی

ــت   ــل بی ــه و اه و آل
علــیهم الســالم را در 
زمینـــــۀ تربیـــــت 
ــادي و  ــادي، عب اعتق
ــر اســاس  ــی ب اخالق
منبع معرفی شده بـه  
زبــان خــود توصــیف 

کندمی

ــج . کندو تحلیل می ــی رای روشــهاي تربیت
ــاحت   ــی در آن سـ غربـ
مقایسه و وجوه تمـایز و  

ها را به دسـت  تشابه آن
می آورد

ــایی   ــل و شناس تحلی
وضــعیت موجــود و  

مطلوب

وضــــع موجــــود را 
.شناسایی کند

وضع مطلـوب را ترسـیم   
.کند

ــل خــود را بــراي    دالی
ترسیم وضع مطلوب بـه  

.تفصیل بیان کند

ارزیــابی فعالیتهــا و   
اقدامات رایج تربیتـی  
بر اسـاس معیارهـاي   
ــده از   ــت آم ــه دس ب
سیرة تربیتـی پیـامبر   
صلی اهللا علیه و آلـه  
و اهـل بیــت علــیهم  

السالم

ــدامات   ــا و اق فعالیته
رایج تربیتـی در ایـن   
ساحتها را در موقعیت 

بـراي مثـال در   (خود 
ــل   ــتان محـ دبیرسـ
ــود  ــیل خــ ) تحصــ

شناسـایی و توصــیف  
کندمی

فعالیتها و اقـدامات رایـج   
ــا معیارهــاي  تربیتــی را ب
برگرفته از سـیرة تربیتـی   
پیامبر صـلی اهللا علیـه و   
آله و اهـل بیـت علـیهم    

دهـد و  یالسالم تطبیق م
. کندارزیابی می

دالیل خود را براي نقاط 
قوت و ضعف شناسـایی  

.دهدشده، توضیح می

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

چیستی و ضرورت سیرة تربیتی پیامبر صلی اهللا علیه و آله و اهل بیت علیهم السالم
 تعریف سیره، سنت، تربیت، سیره تربیتی
 اعتبار سیرهحجیت و
داللتها و کارکردهاي سیره
منابع سیره
 ضرورت آشنایی با سیرة تربیتی پیامبر صلی اهللا علیه و آله و اهل بیت علیهم السالم

:فعالیت یادگیري
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مطالعه و جمع آوري مطالب در باره موضوعات مورد بحث قبل از کالس وارائه آن به کالس و استاد
مشارکت در بحث کالسی

:فعالیت عملکردي

تهیه فهرستی از تعاریف مختلف در باره سیره تربیتی و انتخاب یک تعریف وارائه دلیل براي آن
تهیه فهرستی از نظریه هاي مختلف در باره اعتبار سیره و بحث در باره آنها

آداب و روشهاي زمینه ساز در تربیت 
آداب و روشهاي زمینه ساز پیش از تولد
زمینه ساز آغاز تولدآداب و روشهاي
آداب و روشهاي زمینه ساز پس از تولد

:فعالیت یادگیري

هاي کالسیهاي طرح شده و مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش
ترین آداب و روشهاي زمینه ساز با مراجعه به منابع اسالمیشناسایی مهم

:فعالیت عملکردي

 سیره تربیتی را با نظرات رایج غربی در این زمینه مقایسه کرده، وجوه تمایز و تشـابه آن دو را  آداب و روشهاي زمینه ساز در
. مشخص کند

تربیت اعتقادي 
 روشهاي پروش شناخت و ایمان به خدا
روشهاي پرورش شناخت و ایمان به پیامبر صلی اهللا علیه و آله
روشهاي پرورش شناخت و ایمان به امامت
ناخت و ایمان به معادروشهاي پرورش ش

:هاي یادگیريفعالیت

هاي کالسیهاي طرح شده مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش
از منابع ومتون اسالمیوشهاي پرورش شناخت و ایمان به خدا، پیامبر، امامان و معاداستخراج ر

:هاي عملکرديفعالیت



٤٩

قرآن خود را در دورة دبیرستان با روشهاي معصومان علیهم السالم بررسی کندهاي معلمان دینی ومیزان انطباق فعالیت.
روشهاي رایج تربیت اعتقادي در دبیرستان محل تحصیل خود را شناسایی و نقد و بررسی کند.

تربیت عبادي 
 آموزش قرآن
 آموزش ذکر و دعا
آموزش نماز
آموزش روزه

فعالیتهاي یادگیري

هاي کالسیهاي طرح شده مشارکت در بحثو پاسخ به پرسشمطالعه متون خواندنی
استخراج روشهاي آموزش قرآن و ذکر و دعا و نماز و روزه از منابع و متون اسالمی

فعالیتهاي عملکردي

هاي رایج در زمینه تربیت عبادي در دبستان محل زندگی خود را با روشهاي تربیتـی پیـامبر صـلی اهللا    میزان انطباق فعالیت
.علیه و آله و اهل بیت علیهم السالم بررسی کند

توان روشهاي آموزش نماز و قرآن و ذکر و دعا را در دورة ابتدایی به کار بستتحقیق کند و معلوم کند چگونه می.
تربیت اخالقی 

اصول تربیت اخالقی
روشهاي زمینه ساز در تربیت اخالقی
روشهاي پرورش آگاهی و بصیرت اخالقی
رورش گرایشها و عادتهاي مطلوب اخالقیروشهاي پ
روشهاي اصالح رفتارهاي نامطلوب

:هاي یادگیريفعالیت

هاي کالسیهاي طرح شده مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش
 مطالعه منابع تعلیم و تربیت اسالمی و استخراج اصول و روشهاي تربیت اخالقی

:هاي عملکرديفعالیت

چگونگی کاربرد روشهاي مطرح شده در موقعیت خاص، براي مثال در کالس چهارم ابتدایی، تحقیق کنددر بارة.
در بارة شرایط کاربرد هر یک از روشها تحقیق کند.
کاربرد این روشها در یک مدرسه را بررسی و نقد و ارزیابی کند .
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راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

توضیحی همراه با بهره گیري روش پرسش و پاسخ توسط استاد و در مواقع الزم اسـتفاده از روش  ارائه محتواي مباحث به روش 
بحث گروهی

پیش مطالعه و تحقیق فردي براي حضور فعال تر در مباحث کالسی و ارائه گزارش پیش مطالعه به کالس و اسـتاد بـه صـورت    
مکتوب توسط دانشجو

حث به روش فردي یا گروهی در کالس یا خارج از کالس وارائـه بـه اسـتاد بـه روش     هاي یادگیري مربوط به هر بانجام فعالیت
مکتوب توسط دانشجو و بررسی و اعالم نظر به موقع استاد درس

منابع آموزشی. 4

:منابع اصلی

.پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. یک جلدي). ع(و اهل بیت ) ص(سیرة تربیتی پیامبر ). 1394(حسینی زاده، سیدعلی 

انتشـارات موسسـه   : تهـران . درخانـه وخـانواده  ) علیهم السـالم  (سیره تربیتی واخالقی پیامبر واهل بیت ). 1393(سی، اسداهللا طو
).ره(آموزشی و پژوهشی امام خمینی 

:منابع فرعی

. ش1354اسالمیه، : طباطبایی، محمد حسین ، سنن النبی، ترجمه و تحقیق محمدهادي فقهی، تهران

انتشارات صدرا: تهران. سیري در سیرة نبوي). 1380(مرتضی، مطهري 

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

نمره10آزمون مباحث نظري به میزان : ارزشیابی پایانی

نمره5ها هاي یادگیري پیش بینی شده و مشارکت در فعالیتعملکرد دانشجو در فعالیت: ارزشیابی فرآیند

نمره5عملکردي مجموعه تکالیف : ارزیابی پوشه کار

مبناي ارزیابی . شودارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام می
.ها و سطوح پیامدهاي یادگیري تعیین شده استمالك) یادگیري و عملکردي(تکالیف 
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»))ع(و اهل بیت ) ص(ات پیامبر براساس قرآن و روای(نظام تربیتی اسالم «سرفصل درس 

: معرفی درس و منطق آن.1
تعلیم و تربیت به عنوان نهادي اجتماعی، یکی از اجزا و عناصر مهم هر فرهنـگ و تمـدن اسـت کـه یکـی از وظـایفش انتقـال        

تربیـت تربیـت   از آنجا که فرهنگ و تمدن کشور ما اسالمی است، وظیفۀ تعلیم و . فرهنگ به نسل جدید و رشد و تعالی آن است
هاي اسالمی و در یک کالم، تربیت انسان مؤمن و مسلمان است و این مستلزم آشنایی عمیق معلمان نسل جدید بر اساس آموزه
یابنـد  هاي تعلیم و تربیـت اسـالمی آشـنا شـده و توانـایی مـی      در این واحد معلمان با عناصر و مؤلفه. با نظام تربیتی اسالم است

ها و اقدامات رایج تربیتی را بر اسـاس معیارهـاي نظـام    آموزان خود را تشخیص داده و فعالیتبراي دانشوضعیت مطلوب تربیتی 
.تربیتی اسالم ارزیابی و نقد کنند

مشخصات درس

نظري: نوع درس

واحد نظري3: تعداد واحد

ساعت48: زمان درس

:پیشنیاز

:نحوه تدریس

))ع(و اهل بیت ) ص(و روایات پیامبر براساس قرآن (نظام تربیتی اسالم :  نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف

.هاي نظام تربیتی اسالم را توصیف و تحلیل کندویژگیها، عناصر و مؤلفه
تربیتی را ترسـیم و هـر دو وضـع را    بر اساس نظام تربیتی اسالم، وضعیت موجود تربیتی را شناسایی و وضعیت مطلوب 

.تحلیل کند
.ها و اقدامات تربیتی رایج را ارزیابی و نقد کندبر اساس نظام تربیتی اسالم، فعالیت

:شایستگی اساسی

Ck1-1&2-1&Pck1-
3&Gk1-4

3سطح 2سطح 1سطح هامالك

ــل   ــیف و تحلیــ توصــ
ــر و   ــا، عناصــ ویژگیهــ

هاي نظاممؤلفه

ــر و   ــا، عناصــ ویژگیهــ
هاي نظـام تربیتـی   مؤلفه

اسالم را بر اساس منبـع  
معرفی شده به زبان خود 

کندتوصیف می

ــک از   ــط و نســبت هــر ی رب
هــاي نظــام عناصــر و مؤلفــه

تربیتی اسالم را بـا عناصـر و   
هـاي دیگـر توصـیف و    مؤلفه

. کندتحلیل می

هاي ویژگیها، عناصر و مؤلفه
یکی نظام تربیتی اسالم را با 

ــج از نظــام هــاي تربیتــی رای
غربی مقایسه و وجوه تمایز و 

ها را به دست آوردتشابه آن
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ــایی  تحلیــــل و شناســ
وضعیت موجود و مطلوب

وضع موجود را شناسایی 
.کند

دالیل خـود را بـراي ترسـیم    .وضع مطلوب را ترسیم کند
وضع مطلوب به تفصیل بیان 

.کند

ــا و   ــابی فعالیتهــ ارزیــ
اقدامات رایج تربیتـی بـر   
اساس معیارهـاي نظـام   

تربیتی اسالم 

فعالیتها و اقـدامات رایـج   
تربیتی در موقعیت خـود  

براي مثال در دبیرستان (
را ) محل تحصـیل خـود  

ــیف   ــایی و توصـ شناسـ
کندمی

فعالیتهـــا و اقـــدامات رایـــج 
تربیتی را با معیارهاي برگرفته 

م را از نظــام تربیتــی اســال  
ــابی تطبیــق مــی دهــد و ارزی

. کندمی

دالیــل خــود را بــراي نقــاط 
قوت و ضعف شناسایی شده، 

.دهدتوضیح می

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

چیستی و ضرورت نظام تربیتی اسالم
تعریف نظام، تعلیم و تربیت و نظام تعلیم و تربیت اسالمی
تعلیم و تربیت اسالمیهاي نظام عناصر و مؤلفه
ویژگیهاي نظام تعلیم و تربیت اسالمی
ضرورت آشنایی با نظام تعلیم و تربیت اسالمی

:فعالیت یادگیري

مطالعه و جمع آوري مطالب در باره موضوعات مورد بحث قبل از کالس وارائه آن به کالس و استاد
مشارکت در بحث کالسی

:فعالیت عملکردي

 تعاریف مختلف در باره نظام تعلیم و تربیت اسالمی و انتخاب یک تعریف وارائه دلیل براي آنتهیه فهرستی از

مبانی تعلیم و تربیت اسالمی
چیستی مبانی در تربیت اسالمی
جایگاه مبانی در تربیت اسالمی
انواع مبانی در تربیت اسالمی
شناختی تعلیم و تربیت اسالمیمبانی انسان
تعلیم و تربیت اسالمشناختی مبانی ارزش
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...
:فعالیت یادگیري

هاي کالسیهاي طرح شده و مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش
شناختی تعلیم و تربیت اسالمی با مراجعه به منابع اسالمیشناختی و ارزشترین مبانی انسانشناسایی مهم
هاي تربیتی هر یک از مبانیشناسایی و بیان داللت

:فعالیت عملکردي

هاي پژوهش را تبیین کندهاي آموزش و روششناختی ارائه داده و بر اساس آن روشیک تصویر کلی از مبانی انسان.
هاي تربیتی آن دو هاي رایج مقایسه کرده، وجوه تمایز و تشابه داللتشناسیشناختی اسالمی را با یکی از انسانمبانی انسان

)عملکرد در بارة دیگر مبانی نیز قابل اجراستاین دو . (را مشخص کند
اهداف تعلیم و تربیت اسالمی

هدف غایی تعلیم و تربیت اسالمی
اهداف واسطی تعلیم و تربیت اسالمی

:هاي یادگیريفعالیت

هاي کالسیهاي طرح شده مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش
 منابع ومتون اسالمیاستخراج اهداف غایی و واسطی از

:هاي عملکرديفعالیت

هاي معلمان خود در دورة دبیرستان را با اهداف غایی و واسطی تعلیم و تربیت اسالمی را بررسی کندمیزان انطباق فعالیت.
اهداف غایی فعالیتهاي تربیتی دبیرستان محل تحصیل خود را شناسایی و نقد و بررسی کند.

اسالمیاصول تعلیم و تربیت 
هاي اسالمی اصل انطباق جریان تربیت با آموزه
اصل تدریج و تعالی مرتبتی
.....

فعالیتهاي یادگیري

هاي کالسیهاي طرح شده مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش
استخراج اصول تعلیم و تربیت اسالمی از منابع و متون اسالمی

فعالیتهاي عملکردي
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هاي معلم دینی خود در دورة دبیرستان را با اصول تعلیم و تربیت اسالمی بررسی کندباق فعالیتمیزان انط.
توان اصول تعلیم و تربیت را در دورة ابتدایی به کار بستتحقیق کند و معلوم کند چگونه می.

هاي تعلیم و تربیت اسالمیساحت
ساحت تربیت اعتقادي، عبادي و اخالقی
 اجتماعی و سیاسیساحت تربیت
....

:هاي یادگیريفعالیت

هاي کالسیهاي طرح شده مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش
مطالعه منابع تعلیم و تربیت اسالمی و استخراج نظریاتی که در بارة ساحتها مطرح شده است.

:هاي عملکرديفعالیت

-....

مراحل، عوامل و موانع تعلیم و تربیت اسالمی 
مراحل تعلیم و تربیت اسالمی
عوامل و موانع تعلیم و تربیت اسالمی

:هاي یادگیريفعالیت

هاي کالسیهاي طرح شده مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش
ارة مراحل مطرح شده استمطالعه منابع تعلیم و تربیت اسالمی و استخراج نظریاتی که در ب.
مطالعه منابع تعلیم و تربیت اسالمی و استخراج نظریاتی که در بارة عوامل و موانع مطرح شده است.

:هاي عملکرديفعالیت

هاي تربیتی یک معلم در یک کالس را بررسی کرده و راهکارهایی براي رفع موانع ارئه کندعوامل و موانع مؤثر بر فعالیت.
 این دو فعالیت عملکردي در بارة مراحل نیز قابل اجراست. (راهکارهاي ارائه شده با ارائه دلیل دفاع کنداز(
ها را معرفی کندهاي تربیتی مناسب با آنآموزان کالس، روش یا روشبا بررسی وضعیت دانش.
دالیل انتخاب خود را بیان کند.

هاي تعلیم و تربیت اسالمیروش
اعطاي بینش-
سازيالگو-
انذار و تبشیر-
تشویق-
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تنبیه-
فراهم آوردن موقعیت مناسب-
-....

:هاي یادگیريفعالیت

هاي کالسیهاي طرح شده مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش
مطالعه منابع تعلیم و تربیت اسالمی و استخراج نظریاتی که در بارة هر یک از روشها مطرح شده است.

:عملکرديهاي فعالیت

در بارة چگونگی کاربرد روشهاي مطرح شده در موقعیت خاص، براي مثال در کالس چهارم ابتدایی، تحقیق کند.
در بارة شرایط کاربرد هر یک از روشها تحقیق کند.
کاربرد این روشها در یک مدرسه را بررسی و نقد و ارزیابی کند .
راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

باحث به روش توضیحی همراه با بهره گیري روش پرسش و پاسخ توسط استاد و در مواقع الزم اسـتفاده از روش  ارائه محتواي م
بحث گروهی

پیش مطالعه و تحقیق فردي براي حضور فعال تر در مباحث کالسی و ارائه گزارش پیش مطالعه به کالس و اسـتاد بـه صـورت    
مکتوب توسط دانشجو

ربوط به هر بحث به روش فردي یا گروهی در کالس یا خارج از کالس وارائـه بـه اسـتاد بـه روش     هاي یادگیري مانجام فعالیت
مکتوب توسط دانشجو و بررسی و اعالم نظر به موقع استاد درس

منابع آموزشی. 4

:منابع اصلی

.پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی: تهران. مبانی تربیت در قرآن). 1388(بهشتی، محمد 

.انتشارات مدرسه: نگاهی دوباره تربیت اسالمی، جلد اول، تهران). 1384(رو باقري، خس

:منابع فرعی

موسسـه فرهنگـی مدرسـه برهـان     : تهران. بخش سوم. فلسفۀ تعلیم و تربیت اسالمی). 1391. (آیت اهللا مصباح یزدي و دیگران
).انتشارات مدرسه(

نشر علمی و فرهنگی. در جمهوري اسالمی، جلد اولدرآمدي بر فلسفۀ تعلیم و تربیت). 1390(باقري، خسرو 
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راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

نمره10آزمون مباحث نظري به میزان : ارزشیابی پایانی

نمره5ها هاي یادگیري پیش بینی شده و مشارکت در فعالیتعملکرد دانشجو در فعالیت: ارزشیابی فرآیند

نمره5لکردي مجموعه تکالیف عم: ارزیابی پوشه کار

مبناي ارزیابی . شودارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام می
.ها و سطوح پیامدهاي یادگیري تعیین شده استمالك) یادگیري و عملکردي(تکالیف 
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»جمهوري اسالمی ایرانفلسفه تربیت در «سرفصل درس 

معرفی درس و منطق آن.1
معلمان به عنوان مهم ترین عامل فرآیند تربیت در صورتی می توانندبه شکلی فکورانه، نوآورانه و متناسب با موقعیت خاص زمانی 1-1

اي از مالك ها و معیارهـاي  ومکانی به نقش آفرینی موثر در این جریان بپردازند که با اتکا بر فلسفه تربیتی معین و معتبري ،مجموعه
مشخص را جهت راهنمایی تدابیر وعمل تربیتی خویش در شرایط وموقعیت هاي خاص وغیرقابل پیش بینی  مد نظر داشته باشند؛ 

از سوي دیگر  معلمان  در هر جامعه ارزش مدار و متعهد به یک نظام فکري وارزشی معین، الزم است با مضامین اصـلی فلسـفه   1-2
به منزله عمل اجتماعی هدفمنـدو  -مقبول آن جامعه عمیقا آشنا شده و آن را بپذیرند تا به مثابه چهارچوب راهنماي عمل تربیتیتربیتی

لذا معلمان جامعه اسالمی  به منظور ابتناي مجموعه فعالیت هاي تربیتی خود بر اساس . از آن بهره مند شوند-داراي آثار وابعاد جمعی
و لوازم تربیتی آن، عالوه برآشنایی دقیق با نظام تربیتی اسالم باید با فلسفه تربیت اسالمی در قالب فلسفه تربیتـی  نظام معیار اسالمی 

مقبول جامعه اسالمی خود آشنایی عمیق داشته  و نسبت به آن التزام عملی داشته باشند؛

از فلسفه تربیتی جامعه اسالمی ایران در دوران معاصـر  به عنوان مصداقی » فلسفه تربیت در جمهوري اسالمی ایران«از آنجا که 1-3
طی سالیان اخیر  براساس تالشی روشمند و با استفاده بهینه از خرد جمعی  تدوین و تحت اشراف شوراي عالی انقالب فرهنگی  اعتبار 

امـه درسـی تربیـت معلـم      بخشی و تایید شده است ضروري است همه معلمان آینده جامعه اسالمی ایـران ضـمن دروس تربیتـی  برن   
مفاهیم اصلی، مضامین ومحتواي این مجموعه نظري مدون را  به عنوان مهم ترین سند تربیتی  کالن جامعـه بخـوبی درك نماینـدو    

به لحاظ تعیین اهداف، اصـول، سیاسـتها،  برنامـه هـا، محتـوا، روشـها و       -بتوانند  داللت ها وپیامدهاي آن را براي هدایت انواع تربیت
.هاي آینده شناسایی و پیگیري کننددر نظام  جمهوري اسالمی ایران طی دهه-کردهاروی

مشخصات درس

نظري: نوع درس

واحد3: تعداد واحد

: زمـــــــــان درس
ساعت48

دروس : پیشــــــنیاز
و 1معارف اسـالمی  

و درس انســــان 2

جمهوري اسالمی ایرانفلسفه تربیت  در :  نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجومعلم قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف

با درك مبانی و اصول فلسفه تربیت در جامعه اسالمی ایران نقـش آن درهـدایت وسـاماندهی امـر تربیـت در      -1
.جامعه اسالمی ایران را تبیین نماید

ومولفه هاي اصلی فلسفه تربیت در جمهوري اسالمی ایـران بـا سـایر دیـدگاههاي     با مطالعه و مقایسه مفاهیم-2
.فلسفی نقاط قوت وضعف هر یک از  آنها را شناسایی کند و فلسفه تربیتی خود به عنوان معلم را تبیین نماید
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شناسی  در اسالم

نظري : نحوه تدریس

ــتگی  شایســــ
:اساسی

اندیشه ورزي در باره 
ــی   ــتی، چرایـ چیسـ
ــد   ــونگی فرآین وچگ

ــه منظــور (تربیــت  ب
ــل  و  ــدایت عمـ هـ
موقعیت تربیتی خود 

)و دیگران

3سطح2سطح1سطح هامالك

مــی توانــد رابطــه میــان مبانی و اصول
مبانی و اصول تربیـت را  
توضیح دهد اما قـادر بـه   
تبیین مسـتدل  آنهـا بـه    
ــه   ــک مجموع ــوان ی عن

. سازوار نیست

مــی توانــد رابطــه میــان 
مبانی و اصول را به عنوان 
یکمجموعه سازوار تبیـین  
کند و براي آن مثال هاي 

. تربیتی ارائه نماید

می تواند رابطه میان مبـانی و  
ــک     ــوان ی ــه عن ــول را ب اص
مجموعه نظـام منـد بـا ارائـه     
استدالل منطقی تبیین نمـوده  
ــاذ  و ونقــــش آن را در اتخــ

.ندتصمیمات تربیتی تحلیل ک

مقایسه دیـدگاه هـاي   
فلسفی 

در مقایســه دیــدگاه هــا بــا 
مبـــانی و اصـــول تربیـــت 
اسالمی به برخـی شـباهت   
ها یا تفاوت ها اشاره کـرده  
اســت و نتوانســته وجــوه   
متمایز کننده آن را عرصـه  

. عمل تربیت تبیین کند

مـی توانــد پــس از توصــیف  
توانســته نکــات مشــترك   
ــا   ــا ب ــدگاه ه وتمایزســایر دی
تربیــت اســالمی را در مقــام 
عمل تربیتی تشخیص دهـد،  
لیکن قادر به نقـد وارزیـابی   
مبنایی و مستدل آن دیـدگاه  

نیست 

می تواند دیدگاهها را بـا فلسـفه   
تربیت اسالمی مقایسه نمـوده و  

براساس –نقاط قوت وضعف  آن 
-ا.ا.ن فلسفه تربیـت در ج مضامی

در عرصه عمل تربیتی تبیین کند
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می توانـد ارتبـاط اصـول و    فلسفه معلمی
مبانی تربیت اسـالمی را در  
ــه  عمــل حرفــه اي خــود ب
صورت نمونه مـورد بحـث   
ــی   ــا نمـ ــد امـ ــرار دهـ قـ
ــارب   ــا تج ــب ب تواندمتناس
ــفه   ــاص فلس ــت خ وموقعی

.تربیتی خود را تبیین کند

توانایی تحلیل فلسفه تربیـت  
اسالمی و اتخـاذ تصـمیمات   
ــت   ــاس آن در موقعی ــر اس ب
هاي روشن و شناخته شده را 
دارااست اما نمی تواند آن ها 
را در قالب فلسـفه شخصـی   

. خود تبیین کند

قادر است فلسفه تربیتی شخصی 
خود را مبتنی بر مبـانی و اصـول   
فلسفه تربیت اسالمی تبیین کند 

میمات تربیتی مبتنـی  و تأثیر تص
بر آن را با ذکر مثال ها و نمونـه  

.ها روشن نماید

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

)چهار جلسه(آشنایی با فلسفه تربیت و تاریخچه و جایگاه آن : بخش اول
تعریف فلسفه تربیت، قلمرو مباحث ، پیشینه و ضرورت مطالعه آن:فصل اول

آشنایی با برخی از دیدگاه هاي کالسیک ومعاصر در فلسفه تربیت وبررسی آنها:دومفصل 
رویکرد اسالمی به فلسفه تربیت واهم مشخصات آن  :فصل سوم
:فعالیت یادگیري

مطالعه و جمع آوري مطالب در باره موضوعات مورد بحث قبل از کالس وارائه آن به کالس و استاد -
مشارکت در بحث کالسی -

:فعالیت عملکردي

تعریف فلسفه تربیت وتبیین قلمرو مباحث آن-

تبیین و تشریح اهمیت وضرورت آشنایی با فلسفه تربیت بخصوص براي معلمان ومربیان-

توصیف  اجمالی برخی از دیدگاه هاي کالسیک ورایج  در فلسفه تربیت و بیان اهم نقاط قوت وضعف آنها-

تبیین مختصر رویکرد اسالمی به فلسفه تربیت و بیان وجوه تمایز محتوایی آن از رویکردهاي غربی-

)دو جلسه(وخصوصیات و جایگاه آن) ا.ا.فلسفه تربیت در ج( معرفی فلسفه تربیتی جامعه اسالمی ایران:   بخش دوم
و نقش متفاوت فلسفه تربیتی اجتماع) جتماعیتاریخی، نظري، شخصی  وا(تبیین انواع فلسفه تربیت:فصل پنجم
تدوین فلسفه تربیتی اجتماع متناسب با رویکرد اسالمی  براي جامعه اسالمی معاصر ایران ونقش آن: فصل ششم

)شش  تا هشت جلسه( توصیف و تبیین مضامین فلسفه تربیت در جمهوري اسالمی ایران:  بخش سوم
بانی اساسی تربیت و باهم نگري آنهامرور بر اهم م:  فصل هفتم
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مبانی هستی شناختی-
مبانی انسان شناختی-
مبانی معرفت شناختی-
مبانی ارزش شناختی-
مبانی دین شناختی-
باهم نگري مبانی اساسی تربیت-

تبیین اهم مفاهیم کلیدي تربیت: فصل هشتم
حیات طیبه، نظام معیار اسالمی، هویت، جامعه صالح، :مفاهیم کلیدي دسته اول-
فرآیند تعاملی، زمینه سازي،مربی ، متربی،  هدایت ، کسب شایستگی : مفاهیم کلیدي دسته دوم-

: فعالیت یادگیري

ي کالسیمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش هاي طرح شده مشارکت در بحث ها-

تبیین چیستی تربیت  ومولفه هاي آن :  فصل نهم
بیان تعریف برگزیده تربیت-
تبیین خصوصیات تعریف برگزیده وقلمرو آن-

: فعالیت یادگیري

مطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش هاي طرح شده و مشارکت در بحث هاي کالسی-
گی هاي تربیت با مبانی اساسی  تربیت  بحث در باره تناسب تعریف و ویژ-

:فعالیت عملکردي

)اعم از تعریف سایر مکاتب و یا دیگر متفکران مسلمان(مقایسه  تعریف برگزیده تربیت  با تعاریف دیگر تربیت -
.ي تربیتژگی هانقد و ارزیابی برنامه ها و  تجارب تربیتی خود یا دیگران  از منظر وی-

تبیین چرایی تربیت: فصل  دهم 
)در مقایسه با دیگر فعالیت هاي اجتماعی (بیان ضرورت تربیت وجایگاه آن -
)نتایج مشترك واختصاصی( تبیین غایت و نتیجه تربیت-
) شایستگی هاي مشترك واختصاصی(تبیین اهداف ترییت-

:فعالیت هاي یادگیري

پرسش هاي طرح شده  ومشارکت در بحث هاي کالسیمطالعه متون خواندنی و پاسخ به -
بحث و مقایسه اهداف تبیین شده با اهداف  سایردیدگاه هاي تربیتی -
بحث و بررسی چگونگی ارتباط اهداف تبیین شده با مبانی اساسی تربیت -
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:فعالیت هاي عملکردي

منظر اهداف تربیت و بررسی آن از ) برنامه ها و طر حهاي تربیتی( تحلیل یک موقعیت تربیتی -
تبیین چگونگی تربیت: فصل یازدهم

)اختیاري وساحت هاي شش گانه/تخصصی،الزامی /غیررسمی،عمومی /رسمی(تبیین انواع تربیت-
بیان اصول عام حاکم بر جریان تربیت -
بیان عوامل ونهادهاي سهیم وموثر در فرآیند تربیت-
تبیین ارکان تربیت -

:فعالیت هاي یادگیري

متون خواندنی و پاسخ به پرسش هاي طرح شده مشارکت در بحث هاي کالسیمطالعه-
) در گستره انواع تربیت(ا براي بهبود  جریان تربیت.ا.شناسایی وبررسی داللت هاي فلسفه تربیت در ج-

:فعالیت هاي عملکردي

مشاهده یک مدرسه و نقد مناسبات و برنامه هاي آن از منظر اصول عام تربیت -
ش عوامل ونهادهاي موثر  در عملکرد یکی از انواع تربیت غیر رسمیتحلیل نق-
بررسی چند طرح و برنامه اجرایی در نظام تربیت رسمی و عمومی و نقد آنها از منظر اصول عام تربیت -

)دو تا سه جلسه (التزام  به  فلسفه تربیت در جمهوري اسالمی ایران؛ چرا وچگونه؟: بخش چهارم

تدوین فلسفه تربیتی شخصی معلم فکور؛:فصل دوازدهم 

معلم فکور وضرورت داشتن فلسفه تربیتی شخصی -

ارتباط فلسفه تربیتی شخصی معلم فکور با فلسفه تربیتی مدرسه -

نسبت فلسفه تربیتی شخصی معلم با فلسفه تربیتی اجتماع-

نسبت فلسفه تربیتی شخصی معلم فکور با تجارب و موقعیت تربیتی خود او  -

ا.ا.ساماندهی و هدایت انواع تربیت براساس مفاد فلسفه تربیت در ج:فصل سیزدهم
ا.ا.تعریف وظایف و ماموریت انواع نهادهاي تربیتی جامعه اسالمی ایران  براساس مفاد  فلسفه تربیت در ج-
ا.ا.تنظیم سیاست ها وبرنامه هاي تربیتی در همه انواع تربیت براساس داللت هاي فلسفه تربیت در ج-
براسـاس مفـاد فلسـفه    ) بخصوص ارکان تربیـت ( ایجاد هماهنگی میان  همه نهادها وعوامل سهیم وموثر در جریان تربیت -

ا .ا.تربیت در ج
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راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

محتواي مباحث به روش توضیحی همراه با بهره گیري روش پرسش و پاسخ توسط استاد و در مواقع الزم اسـتفاده از روش  ارائه 
بحث گروهی

پیش مطالعه و تحقیق فردي براي حضور فعال تر در مباحث کالسی و ارائه گزارش پیش مطالعه به کالس و اسـتاد بـه صـورت    
مکتوب توسط دانشجو

ادگیري مربوط به هر بحث به روش فردي یا گروهی در کالس یا خارج از کالس وارائه بـه اسـتاد بـه روش    هاي یانجام فعالیت
مکتوب توسط دانشجو و بررسی و اعالم نظر به موقع استاد درس

منابع آموزشی. 4

:منابع اصلی

وزارت آمـوزش و  ). 192بخش نخسـت تـا صـفحه    (عمومی مبانی نظري تحول بنیادین تعلیم و تربیت رسمی و ). 1390(شوراي عالی انقالب فرهنگی 
.پرورش

:منابع فرعی

....) نلر، شریعتمداري، شـعاري نـژاد، ابـراهیم زاده، اوزمن،بهشـتی، پـاك  سرشـت، بـاقري،و       (کتب درسی فلسفه تعلیم وتربیت -
ومقاالت مربوط به نقش فلسفه تربیت در بهبود سیاست وعمل تربیتی

ادگیريراهبردهاي ارزشیابی ی. 5

نمره 12آزمون مباحث نظري به میزان : ارزشیابی پایانی

نمره 4عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها: ارزشیابی فرآیند

نمره 4مجموعه تکالیف عملکردي : ارزیابی پوشه کار

مبنـاي  . رم، تکالیف عملکردي و آزمون پایـان تـرم انجـام مـی شـود     ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ت
. مالك ها و سطوح پیامد هاي یادگیري تعیین شده است) یادگیري و عملکردي(ارزیابی تکالیف 
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»فلسفه تربیت رسمی و عمومی در جمهوري اسالمی ایران«سرفصل درس 

معرفی درس و منطق آن. 1

در واقع  یکی  از .  فکورانه و اندیشه ورزانه است عملی است که که مبتنی بر درك و فهم  موقعیت است عمل  اصیل تربیتی  عملی 
لوازم اصلی تحقق یک عمل اصیل تربیتی داشتن توانایی تحلیل درست از شرایط  و بستر موجود و مواجهه انتقادي با آن و تالش 

ورانه معلم در ان بروز و ظهور می یابد ، نهادي است که نوع خاصی از موقعیتی که عمل فک. براي اصالح و بهبود موقعیت است 
.را تمهید و ارائه می دهد) قانون مند ، سازماندهی شده ، همگانی(تربیت را که همان  تر بیت رسمی و عمومی  

از موضوع دیگري الزم این سخن بدان معنی است که همل تربیتی معلم بر روي چنین بستري تحقق می یابد از این رو معلم بیش 
است با کسب شناخت ابعاد و مولفه هاي مختلف فلسفه تربیت رسمی و عمومی قادر به تحلیل و ارزیابی و اصالح عمل فردي و 

. برنامه ها و طرحها باشد

مشخصات درس

نظري: نوع درس

واحد2: تعداد واحد

ساعت32: زمان درس

:شایستگی اساسی

Ck1-1&2-1&Pck
1-3&Gk1-4

فلسفه تربیت رسمی و عمومی  در جمهوري اسالمی ایران:  نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف

را از منظـر چیسـتی و   ) عمل فردي و طرحها و برنامه ها و فعالیت هاي سازمانهاي تربیتی (موقعیت هاي تربیتی 
.چگونگی فلسفه عمومی و  تربیت رسمی و عمومی و اسناد    تبیین و مقایسه می کندچرایی و 

را از منظـر چیسـتی و   ) عمل فردي و طرحها و برنامه ها و فعالیت هاي سازمانهاي تربیتی (موقعیت هاي تربیتی 
.چرایی و چگونگی فلسفه عمومی و  تربیت رسمی و عمومی و اسناد    ارزیابی و نقد  می کند

3سطح2سطح1سطح هامالك

ــابی   ارزیــــــ
موقعیتهـــــاي  
تربیتی بر اساس 

چیستی و چرایی  
و چگــــــونگی 
ــت  ــفه تربی فلس

رسمی

ــاي   ــت موقعیته ــادر نیس ق
ــی   ــف تربیت ــل (مختل عم

فردي و طرحها و برنامه ها 
و فعالیت هاي سـازمانهاي  

را از منظر چیستی ) تربیتی 
و چرایی و چگونگی فلسفه 

تربیت رسمی و عمومی و
( عمومی و اسناد    تبیـین 

ــل آوري ــه  ) دلیـ و مقایسـ
.کند

با بررسی موقعیتهاي تربیتی 
عمل فردي (مختلف تربیتی 

و طرحهــا و برنامــه هــا و   
ــازمانهاي   ــاي س ــت ه فعالی

ــی  ــر ) تربیت ــا را  از منظ آنه
چیستی و چرایی و چگونگی 
ــت   ــومی و  تربی ــفه عم فلس

ــناد      ــومی و اس رســمی و عم
.کند) دلیل آوري( نتبیی

بــا بررســی موقعیتهــاي   
ــی   ــف تربیت ــی مختل تربیت

عمل فـردي و طرحهـا و   (
برنامه ها و فعالیـت هـاي   

آنها را  ) سازمانهاي تربیتی 
از منظر تناسب با  چیستی 
و چرایی و چگونگی فلسفه 
عمومی و  تربیت رسمی و 
عمــومی و اســناد مقایســه 

.کند
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ارزیابی ارزشها و 
ــت   ــول تربی اص
ــر  ــی بــ مبتنــ

چیستی، چرایـی   
و چگــــــونگی 
فلســفی تربیــت 

رسمی

ارزشها و اصـول  تربیـت   
مبتنی بر چیسـتی چرایـی   
ــمی و   ــت رس ــفه تربی فلس
عمـومی  عناصـر و مولفـه    
هاي موقعیت هاي تربیتی 

عمل فـردي و طرحهـا و   (
برنامه ها و فعالیـت هـاي   
سازمانهاي تربیتی را صرفا 

.شناسایی می کند

هـاي  براي ضعف ها و قوت 
ــی  (  ــها و اصــول تربیت ارزش

مبتنــی بــر چیســتی چرایــی 
فلســـفه تربیـــت رســـمی و 

در  عناصر و مولفه ) عمومی 
هاي موقعیت هـاي تربیتـی   

ــا و  ( ــردي و طرحه ــل ف عم
برنامــه هــا و فعالیــت هــاي 

شناسایی ) سازمانهاي تربیتی
توجیهات مناسبی ارائه (شده 

.می دهد

دالیل و عوامـل مـوثر در   
در  ایجــاد ضــعف  و قــوت

عناصـــر و مولفـــه هـــاي 
موقعیــت هــاي تربیتــی   

عمل فـردي و طرحهـا و   (
برنامه ها و فعالیـت هـاي   

را بیان ) سازمانهاي تربیتی
مــی کنــد و پیشــنهادهاي 
ــود آن   ــراي بهب مناســب ب

.ارائه می دهد

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

تربیت رسمی و عمومیمفهوم پردازي  :  بخش اول
o تبیین تربیت رسمی و عمومی
o ضرورت و امکان تربیت رسمی و عمومی
o  تاریخچه تربیت رسمی و عمومی

:فعالیت یادگیري

مطالعه و جمع آوري مطالب در باره موضوعات مورد بحث قبل از کالس وارائه آن به کالس و استاد -
مشارکت در بحث کالسی -

:فعالیت عملکردي

تربیت رسمی و عمومی در ایران و جهانتهیه تاریخچه مختصري از -

مبانی تربیت رسمی و عمومی در نظام جمهوري اسالمی ایران  : بخش دوم
o مبانی  سیاسی
o مبانی حقوقی
o مبانی جامعه شناختی
oمبانی روان شناختی
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: فعالیت یادگیري

مطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش هاي طرح شده مشارکت در بحث هاي کالسی-
:فعالیت عملکردي

نقد مبانی از منظر کفایت انها  و یا سازگاري درونی  -
چیستی تربیت ر سمی و عمومی در نظام جمهوري اسالمی ایران  : فصل سوم

oنقد  الگوهاي رایج تربیت  رسمی و عمومی
o ویژگی هاي تربیت ر سمی و عمومی متناسب با کشور جمهوري اسالمی ایران
o تعریف تربیت ر سمی و عمومی

: فعالیت یادگیري

مطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش هاي طرح شده مشارکت در بحث هاي کالسی-
گی هاي تربیت رسمی و عمومی با مبانی وفلسفه  تربیت  بحث در باره تناسب وی-

:فعالیت عملکردي

ژگی ها تربیت رسمی و عمومی با الگوهاي دیگر مقایسه وی-
.ژگی هاي تربیت رسمی و عمومی نقد و ارزیابی برنامه ها و فعالیت هاي موجود از منظر وی-

  چرایی تربیت  رسمی و عمومی
هدف تریت رسمی و عمومی -

:فعالیت هاي یادگیري

مطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش هاي طرح شده مشارکت در بحث هاي کالسی-
هداف دیدگاه هاي مختلف بحث و مقایسه هدف تبیین شده با ا-
بحث و بررسی ارتباط هدف تبیین شده با مبانی فلسفه تربیت رسمی و عمومی -

:فعالیت هاي عملکردي

و بررسی آن از منظر هدف تربیت رسمی و عمومی ) برنامه ها و طر حهاي( تحلیل یک موقعیت تربیتی -
  چگونگی تربیت رسمی و عمومی
رسمی و عمومیاصول حاکم بر جریان تربیت -
ویژگی هاي مدرسه مطلوب  -
ارکان تربیت رسمی و عمومی -
چرخش هاي اساسی در تربیت رسمی و عمومی -
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:فعالیت هاي یادگیري

مطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش هاي طرح شده مشارکت در بحث هاي کالسی-
گی هاي تربیت رسمی و عمومی در عمل فردي معلم و برنامه ها و طرح ها و مناسـبات حـاکم بـر    بررسی نتایج اصول و وی-

مدرسه 
بررسی نتایج چرخش هاي اساسی در عمل فردي و عمل نظام تربیت رسمی و عمومی -

:فعالیت هاي عملکردي

گیهاي مدرسه صول و ویمشاهده یک مدرسه و نقد مناسبات و برنامه هاي آن از منظر ا-
بررسی چند طرح و برنامه اجرایی در نظام تربیت رسمی و عمومی و نقد آن از منظر اصول تربیت رسمی و عمومی-

 مشخصات و ویژگی هاي نظام تربیت ر سمی و عمومی
تعریف و قلمرو نظام تربیت ر سمی و عمومی-
رهیافت نظام تربیت ر سمی و عمومی-
نظام تربیت ر سمی و عمومیرویکردهاي اساسی -
روابط  نظام تربیت ر سمی و عمومی با ارکان  و نهادهاي دیگر -
ساختار نظام تربیت ر سمی و عمومی-
مولفه ها نظام تربیت ر سمی و عمومی-
زیر نظام ها ي نظام تربیت ر سمی و عمومی-

:فعالیت هاي یادگیري

شارکت در بحث هاي کالسیمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش هاي طرح شده م-
:فعالیت هاي عملکردي

بررسی و نقد عملکرد یکی از مولفه هاي نظام تربیت رسمی و عمومی از منظر اصول تربیت رسمی و عمومی -
بررسی و نقد عملکرد یکی از زیر نظام هاي تربیت رسمی و عمومی از منظر اصول تربیت رسمی و عمومی -
بررسی و ارزیابی میزان روابط موجود نظام تربیت رسمی و عمومی با ارکان دیگر -
ارزیابی تناسب رهیافت ها و رویکردها ي نظام تربیت رسمی و عمومی با مبانی و فلسفه تربیت در جمهوري اسالمی ایران -

 بخش اول رهنامه نظام تربیت رسمی و عمومی
مشخصات کلی نظام تربیت رسمی و عمومی -
الگوهاي نظري زیر نظام هاي شش گانه  تربیت رسمی و عمومی -
چرخشهاي اساسی و تحول آفرین در نظام  تربیت رسمی و عمومی -

:فعالیت یادگیري
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مطالعه و جمع آوري مطالب در باره موضوعات مورد بحث قبل از کالس وارائه آن به کالس و استاد-
تحلیل و بررسی چرخشهاي اساسی -
تحلیل و بررسی الگوهاي نظري زیرنظام ها -
مشارکت در بحث کالسی-

:فعالیت عملکردي

بررسی و تحلیل ارتباط  الگوهاي نظري زیر نظام ها با مبانی نظري آنها درفلسفه تربیت و فلسفه تربیت رسمی و عمومی -
ا در فلسفه تربیت رسمی و عمومی بررسی و تحلیل ارتباط مشخصات کلی نظام تربیت رسمی و عمومی با مبانی نظري آنه-
هاي اساسی در عمل فردي و عمل نظام تربیت رسمی و عمومیبررسی نتایج چرخش-
هاي آن از منظر چرخشهاي اساسیمشاهده یک مدرسه و نقد مناسبات و برنامه-
یبررسی چند طرح و برنامه اجرایی در نظام تربیت رسمی و عمومی و نقد آن از منظر  چرخش هاي اساس-
نقد وبررسی برنامه هاي موجود در نظامتربیت رسمی وعمومی از منظر رهنامه -
راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

ارائه محتواي مباحث به روش توضیحی همراه با بهره گیري روش پرسش و پاسخ توسط استاد و در مواقع الزم اسـتفاده از روش  
بحث گروهی

فعال تر در مباحث کالسی و ارائه گزارش پیش مطالعه به کالس و اسـتاد بـه صـورت    پیش مطالعه و تحقیق فردي براي حضور 
مکتوب توسط دانشجو

هاي یادگیري مربوط به هر بحث به روش فردي یا گروهی در کالس یا خارج از کالس وارائه بـه اسـتاد بـه روش    انجام فعالیت
مکتوب توسط دانشجو و بررسی و اعالم نظر به موقع استاد درس

منابع آموزشی. 4

:منابع اصلی

تـا  193بخـش دوم صـفحه   (مبانی نظري تحول بنیادین تعلیم و تربیت رسمی و عمومی ). 1390(شوراي عالی انقالب فرهنگی 
.وزارت آموزش و پرورش). 444

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

نمره 10آزمون مباحث نظري به میزان : ارزشیابی پایانی

نمره 5عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها : ارزشیابی فرآیند
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نمره 5مجموعه تکالیف عملکردي : ارزیابی پوشه کار

مبنـاي  . ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایـان تـرم انجـام مـی شـود     
.مالك ها و سطوح پیامد هاي یادگیري تعیین شده است) یادگیري و عملکردي(ارزیابی تکالیف 
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»اسناد، قوانین و سازمان آموزش و پرورش در جمهوري اسالمی ایران«سرفصل درس 

معرفی درس و منطق آن-1
اهداف و ابعاد دیگر این نوع تربیت مبتنی بر قوانین سازو کارها. از جمله ویژگی هایی تربیت رسمی وعمومی قانون مند بودن است

عمل تربیت در بستر تربیت رسمی و عمومی . ومقرراتی است که توسط مراجع قانونگذار و تصمیم گذار تدوین وتصویب شده است
اقدام می کند الزم است با ازاین  رو معلم به عنوان کارگزاري که در این بستر به عمل تربیت . مبتنی  بر این قوانین و مقررات است 

یعنی که شناخت و فهم عمیق از اسناد راهبردي ، قوانین و مقررات و سازمان این نهاد .  این بستر وزمینه اگاهی و معرفت داشته باشد
.از لوازم و پیش نیاز هاي ضروري براي ایفاي  نقشهاي حرفه اي  معلمی است که  دانشجو معلمان باید به کسب آن نایل آیند

مشخصات درس

نظري: نوع درس

واحد2: تعداد واحد

ساعت32: زمان درس

فلسفه تربیت رسمی و : پیشنیاز
عمومی در جمهـوري اسـالمی   

ایران 

»اسناد، قوانین و سازمان آموزش و پرورش در جمهوري اسالمی ایران«: نام درس

قادر خواهد در پایان این واحد یادگیري دانشجو : پیامدهاي یادگیري/ اهداف-1
:بود

را از )هـاي تربیـت رسـمی   هاي سـازمان ها و فعالیتها و برنامهعمل فردي و طرح(هاي تربیتی موقعیت
.منظر اسناد تحول بنیادین تبیین و مقایسه کند

را از منظـر  ) هـاي تربیتـی  هـاي سـازمان  ها و فعالیتها و برنامهعمل فردي و طرح(هاي تربیتی موقعیت
.کندومقررات  نقد قوانین 

هماهنگی و تناسب سازمان و قوانین نظام تربیت رسمی وعمومی را با اسناد راهبردي و رهنامه  بررسـی  
و نقد نماید 

PK:شایستگی اساسی

3سطح 2سطح 1سطح هامالك

تبیـــــین و مقایســـــه 
ــف موقعیــت هــاي مختل
عمـل فـردي و   (تربیتی 

هــا و هــا و برنامــهطــرح
هاي هاي سازمانفعالیت

) تربیت رسمی و عمومی
بر اساس اسناد تحولی 

هاي مختلف موقعیت
عمل فـردي  (تربیتی 
هـا  ها و برنامهو طرح

ــت ــاي و فعالیــ هــ
هـاي تربیـت   سازمان

را ) رسمی و عمومی 
ــرفا بررســی و از   ص
منظـــر راهکارهـــا و 

راهبردهــا توصــیف   
. می کند

هـاي  با بررسـی موقعیـت  
ــی   ــف تربیت ــی مختل تربیت

هـا و  عمل فردي و طـرح (
هـاي  هـا و فعالیـت  برنامه

تربیت رسمی هاي سازمان
ــومی ــا را از آن) و عمـ هـ

منظـر راهیردهـا و اصــول   
اســناد تحــولی  تربیــت   
رســمی و عمــومی تبیــین 

.کند) دلیل آوري(

هـاي  با بررسی موقعیـت 
تربیتی مختلـف تربیتـی   

ها و عمل فردي و طرح(
هـاي  ها و فعالیـت برنامه

ــازمان ــت  س ــاي تربی ه
ها آن) رسمی و عمومی 

ــا   ــب ب ــر تناس را از منظ
هــا و راهکارهــاي راهبرد

اســـناد تحـــولی نظـــام 
تربیت رسمی و مقایسـه  

.کند
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هاي تربیتی نقد موقعیت
ها و عمل فردي و طرح(

هـاي  ها و فعالیـت برنامه
بـر  ) هاي تربیتیسازمان

اساس قوانین ومقـررات  
نظــام تربیــت رســمی و 

عمومی 

قـــوانین و مقـــررات  
مــــــرتبط بــــــا   

هاي تربیتـی  موقعیت
عمــــل فــــردي و (

هـا و  و برنامهها طرح
ــت ــاي فعالیـــ هـــ

هاي تربیتـی  سازمان
را صرفاً شناسـایی و  

.کندتشریح می

ــعف ــوتض ــا و ق ــاي ه ه
موجــــود   درعناصــــر و 

هـاي  هاي موقعیـت مؤلفه
ــی  ــردي و (تربیت ــل ف عم

ــرح ــه ط ــا و برنام ــا و ه ه
هـاي  هاي سـازمان فعالیت

را بــر اســاس  )  تربیتــی
قوانین و مقـررا ت  نظـام   
تربیــت رســمی شناســایی 
کرده و توجیهات مناسـبی  

.دهدارائه می

دالیل و عوامـل مـؤثر در   
ــوت  ــاد ضـــعف و قـ ایجـ

ــه  ــر و مؤلف ــاي درعناص ه
عمل (هاي تربیتی موقعیت

ها ها و برنامهفردي و طرح
هاي هاي سازمانو فعالیت

کنـد و  را بیان مـی ) تربیتی
پیشنهادهاي مناسب براي 

.دهدبهبود آن ارائه می

ــد   ــی و نقـــ بررســـ
ــب   ــاهنگی و تناس هم
سازمان و قوانین نظام 
تربیت رسمی وعمومی 
را با اسناد راهبـردي و  

رهنامه  

ــررات و  ــوانین ومقـ قـ
راهبردها وراهکارهـاي  
ــام   ــولی نظ ــناد تح اس
ــمی و   ــت رســ تربیــ
ــرفا  ــومی را صــ عمــ

.تشریح می نماید

ناهماهنگی ها و عدم تناسب 
ها بین قـوانین و مقـررات و   

هکارهـاي اسـناد   راهبرد و را
ــایی  و  ــولی را شناســ تحــ

. تشریح   می کند

دالیل ناهمـاهنگی هـا و   
عدم تناسب ها بین قوانین 
ــررات و راهبـــرد و   و مقـ
راهکارهاي اسناد تحولی را 

.شناسایی می کند

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
سند تحول بنیادین : اولبخش  

ضرورت وجود اسناد راهبردي -
چشم انداز و اهداف سند تحول-
راهبردهاي کالن -

:فعالیت یادگیري

مطالعه و جمع آوري مطالب در باره موضوعات مورد بحث قبل از کالس وارائه آن به کالس و استاد-
بحث در باره اهداف کالن و راهبردهاي اصلی سند تحول -
مشارکت در بحث کالسی-

:فعالیت عملکردي

)استراتژیک( مقایسه سند تحول بنیادین با چهارچوبهاي تعریف شده در برنامهریزي راهبردي-
نقد وبررسی راهکارها ي سند تحول از منظر ارتباط با مبانی نظري -
نقد و بررسی سند تحول از منظر سازگاري درونی عناصر و مولفه ها و راهکارها-
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د برنامه درسی ملی نقد و بررسی برنامه درسی موجود از منظر سن-

سند برنامه درسی ملی : بخش دوم
چشم انداز و اصول برنامه درسی ملی -
رویکرد برنامه درسی ملی -
حوزه هاي تربیت و یادگیري -

:فعالیت یادگیري

هاي کالسیهاي طرح شده مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش-
بر جریان یادگیري کالسیبحث در باره آثار رویکرد برنامه درسی-
بحث در باره حوزه هاي یادگیري و ارتباط آنها با همدیگر -

:فعالیت عملکردي

نقد وبررسی سند برنامه درسی ملی از منظر ارتباط با مبانی نظري -
نقد و بررسی سند برنامه درسی ملی  از منظر سازگاري درونی -
ی نظري و اسنادباال دستی نقد هریک از حوزه هاي یادگیري در تناسب با مبان-

سازمان وتشکیالت  وزارت آموزش و پرورش : بخش سوم
سازمان اداري گذشته و اکنون نظام تربیت رسمی و عمومی 

ساختار و تشکیالت شوراي عالی آموز ش و پرورش شوراي عالی انقالب فرهنگی 

ساختار اداري در سطحاستان و منطقه و مدرسه

:هاي یادگیريفعالیت

هاي کالسیهاي طرح شده مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش-
بحث در باره قوانین و مقررات ونقد آنها -
بحث و بررسی ساختار اداري استانی منطقه اي -
بحث در باره سازمانهاي وابسته مانند سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشی ، نهضت سواد آموزي، کانون پرورش فکـري -

و سازمان نوسازي 
بحث و بررسی ساختار اداري حوزه وزارتی -

:هاي عملکرديفعالیت

بررسی و ارائه گزارش از سازمان اداري  اداره کل یک استان یا یک منطقه-
بررسی و ارائه گزارش از اهداف و ساختار اداري یکیاز سازمانه هاي وابسته -
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می و عمومی قوانین و مقررات نظام تربیت رس:  چهارمبخش 
)مصوبات مجلس( قوانین  مرتبط با نظام  تربیت رسمی و عمومی -
مصـوبات شـوراي عـالی آمـوزش و پـررورش و شـوراي عـالی        ( مقررات مهم و  اساسی نظام تربیت رسمی و عمومی -

)انقالب فرهنگی 
آیین نامه اجرایی مدارس -

:فعالیت یادگیري

هاي کالسیطرح شده مشارکت در بحثهاي مطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش-
بحث در باره تناسب قوانین و مقررات موجود با همدیگر -
بحث در باره دالیل تغییر در برخی قوانین و مقررات -

:فعالیت عملکردي

مقایسه  قوانین مهم و اسا سی نظام تربیت رسمی و عمومی  در ایران در جهان -
رات نظام تربیت رسمی وعمومی بررسی وارزیابی سیر تاریخی قوانین ومقر-
بررسی  چگونگی اجراي ایین نامه اجرایی در یک  مدرسه و شناسایی مشکالت ان -
راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

ارائه محتواي مباحث به روش توضیحی همراه با بهره گیري روش پرسش و پاسخ توسط استاد و در مواقع الزم اسـتفاده از روش  
بحث گروهی

مطالعه و تحقیق فردي براي حضور فعال تر در مباحث کالسی و ارائه گزارش پیش مطالعه به کالس و اسـتاد بـه صـورت    پیش 
مکتوب توسط دانشجو

هاي یادگیري مربوط به هر بحث به روش فردي یا گروهی در کالس یا خارج از کالس وارائـه بـه اسـتاد بـه روش     انجام فعالیت
اعالم نظر به موقع استاد درسمکتوب توسط دانشجو و بررسی و

منابع آموزشی. 4

:منابع اصلی

بخش نخسـت تـا   (مبانی نظري تحول بنیادین تعلیم و تربیت رسمی و عمومی ). 1390(شوراي عالی انقالب فرهنگی -
.وزارت آموزش و پرورش). 192صفحه 

.سند تحول بنیادین آموزش و پرورش). 1390(شورایعالی انقالب فرهنگی -
. وزارت آموزش و پرورش. سند برنامه درسی ملی). 1390(شورایعالی انقالب فرهنگی -
. انتشارات سمت. سازمان و قوانین آموزش و پرورش). 1385(صافی، احمد -

:منابع فرعی
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www.medu.ir/Portal/Home: سایت وزارت آموزش و پرورش-
http://sccr.ir/pages: سایت شورایعالی انقالب فرهنگی-
http://dolat.ir: ت دولتسای-

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

نمره10آزمون مباحث نظري به میزان : ارزشیابی پایانی

نمره5ها هاي یادگیریپیش بینی شده و مشارکت در فعالیتعملکرد دانشجو در فعالیت: ارزشیابی فرآیند

نمره5مجموعه تکالیف عملکردي : ارزیابی پوشه کار

مبناي ارزیابی . شوداز یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام میارزشیابی 
.ها و سطوح پیامدهاي یادگیري تعیین شده استمالك) یادگیري و عملکردي(تکالیف 
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» )با تاکید بر حقوق و تکالیف اسالمی(اي معلم اخالق حرفه«سرفصل درس 

معرفی درس و منطق آن. 1

کند که تمامی عناصر و فرایندهاي تربیت گوناگون از چنین نسبتی بین اخالق و تربیت ایجاب می. تربیت ماهیتی اخالقی دارد
. دهدباشد که در آن کنشی اخالقی رخ میدر واقع هر موقعیت تربیتی یک موقعیت اخالقی نیز می. هاي اخالقی متأثر باشدارزش

یعنی مبتنی بر حقوق و تکالیفی از منظر اخالقی است براین اساس معلم به مثابه عامل اصلی و هدایت کننده جریان تربیت در 
خت وثیقی هاي تربیتی به شناحاکم بر موقعیت) حقوق و تکالیف(هاي تربیتی باید در باره چیستی و چگونگی اصول اخالقی موقعیت

به عبارتی دانشجویان باید . ها و اصول اخالقی نمود یابدتا در عرصه عمل تربیت ارزش. ها حساسیت داشته باشدرسیده و نسبت به آن
هاي تربیتی را در هاي تربیتی برسند تا قادر باشند موقعیتحاکم بر موقعیت) حقوق و تکالیف(هاي اخالقی به درك عمیق از ارزش

حاکمیت اصول اخالقی بر مناسبات جاري برموقعیت هاي تربیتی از . ق اهداف از منظر اخالقی اصالح و بهبود بخشندراستاي تحق
یک سو موجب تسریع و ارتقا رشد اخالقی متربیان خواهد شد واز سویی دیگر موجب ایجاد فضا و بستري مناسب براي تعالی متربیان 

.هاي دیگر تربیت خواهد گردیددر ساحت

صات درسمشخ

نظري: نوع درس

واحد  نظري 3: تعداد واحد

ساعت48: زمان درس

) با تاکید بر حقوق و تکالیف اسالمی(اي معلم اخالق حرفه: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف

هاي اخـالق حرفـه اي   را از منظر اصول و ارزش) هاي آموزشیعمل فردي و سازمان(هاي تربیتی موقعیت
.نماییدتحلیل و مقایسه می) حقوق و تکالیف(

هاي اخـالق حرفـه اي   را از منظر اصول و ارزش) هاي آموزشیعمل فردي و سازمان(هاي تربیتی موقعیت
.نماییدنقد می) حقوق و تکالیف(

قادر ) فردي و سازمانی(هاي تربیتی ر موقعیتد) حقوق و تکالیف(در شرایط تعارض آمیز اخالقی حرفه اي 
.به تصمیم گیري است

PK:شایستگی اساسی

هامالك

پیامدها

3سطح 2سطح 1سطح 

شناســـایی و تحلیـــل 
هـاي تربیتـی   موقعیت

عمل فـردي معلـم و   (
از ) هاي تربیتیسازمان

منظر اخالق حرفه اي 

هاي مختلف در موقعیت
ــی  ــردي (تربیت ــل ف عم

هــاي معلــم  و ســازمان
ــی ــول و ) تربیتــ اصــ

ــی  ارزش ــاي اخالقـ هـ

ــادن   ــم نهـ ــار هـ ــا کنـ بـ
ــت ــی  موقعیـ ــاي تربیتـ هـ

عمل فردي معلم  و (مختلف
نقـاط  ،) هاي تربیتیسازمان

هـا را  اختالف و اشـتراك آن 

مناسبی ) دلیل آوري(تبیین 
براي چرایی وجوه اخـتالف  

ــت  ــتراك موقعی ــاي و اش ه
عمل فردي معلم  و (تربیتی

را از )  هاي تربیتـی سازمان
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را ) حقــوق و تکــالیف ()حقوق و تکالیف(
صرفاً شناسایی کـرده و  
براي تحلیل خود دالیل 
ــه   ــده اي ارائ ــانع کنن ق

.دهدنمی

هاي اخالقـی  از منظر ارزش
شناسـایی  ) حقوق و تکالیف(

کندمی

ــالق حرفــه اي    ــر اخ منظ
ــالیف ( ــوق و تک ــه ) حق ارائ

.دهدمی

هـــاي نقــد موقعیــت  
"عمل فردي (تربیتی 

هـاي  و سـازمان "معلم
از منظر اصول ) تربیتی

ــالق  و ارزش ــاي اخ ه
حقــوق و  (اي حرفــه  
)تکالیف

در مقایســـه عناصـــر و 
ــه ــت  مؤلف ــاي موقعی ه

ــی  ــردي  (تربیت ــل ف عم
ــازمان ــم و س ــاي معل ه

هـا و  بـا ارزش )  تربیتی
اصول اخالق حرفـه اي  

) حقـــوق و تکـــالیف  (
ــعف ــرفاً ضـ ــا صـ و هـ

هاي موجـود را در  قوت
آن شناسایی و فهرسـت  

.نمایدمی

هـاي  ها و قـوت براي ضعف
شناســـایی شـــده در یـــک 

ــت تربیتــی    عمــل (موقعی
هـاي  فردي  معلم و سازمان

ــتدالل) تربیتـــی ــاي اسـ هـ
مناسـبی  ) توجیهات(اخالقی 

هـاي  از منظر اصول و ارزش
) حقـوق و تکـالیف  (اخالقی 
.دهدارائه می

ــؤ  ــل م ــل و عوام ثر در دالی
ایجاد ضعف و قوت در یک 

عمل فردي  (موقعیت تربیتی
) هاي تربیتیمعلم و سازمان

را از منظر اخالق حرفـه اي  
ــالیف ( ــوق و تک ــان ) حق بی

ــی ــنهادهاي  م ــد و پیش کن
مناسب براي بهبود آن ارائه 

.دهدمی

تصـــمیم گیـــري در  
شــرایط تعــارض آمیــز 
ــی در  اخالقــــــــــ

هـاي تربیتـی   موقعیت
عمل فـردي  معلـم و  (

)هاي تربیتیسازمان

با تحلیل یک موقعیـت  
ــی ــردي   (تربیت ــل ف عم

ــازمان ــم و س ــاي معل ه
ــز ) تربیتــی تعــارض آمی

اخالقـــی اصـــول و ارز 
شهاي اخالق حرفه اي 

ــارض  ــوق و (متعـ حقـ
ــالیف ــرفاً ) تکــ را صــ

نماید شناسایی وبیان می
اما قادر به تحلیل نتایج 

ها نیستآن

ــت   ــک موقعی ــل ی ــا تحلی ب
فردي  معلـم و  عمل (تربیتی

تعارض ) هاي تربیتیسازمان
آمیـز اخالقــی نتـایج و آثــار   

هاي اخالقی هریک از ارزش
) حقوق و تکـالیف (حرفه اي 

.نمایدرا بررسی و تشریح می

ــت   ــک موقعی ــل ی ــا تحلی ب
عمل فردي  معلم و (تربیتی

یکـی  )  هاي تربیتیسازمان
هـــاي از اصـــول و ارزش

) حقـوق و تکـالیف  (اخالقی 
موقعیت تعـارض  موجود در 

آمیز تربیتی را انتخاب کرده 
و بــراي انتخــاب و تصــمیم 
خود دالیل قابل قبولی ارائه 

.دهدمی

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

چیستی اخالق حرفه اي در تربیت: بخش اول

حرفه و ابعاد آن-
اخالق و تفاوت آن با هنجارهاي اجتماعی دیگر-
اخالق حرفه اي-
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اخالق حرفه در تربیت-
)هاي تربیتیسازمان) حقوق و تکالیف(معلمی، اخالق ) حقوق و تکالیف(اخالق (ابعاد اخالق حرفه اي تربیت -
)حقوق و تکالیف(مسئولیت / دوگانه اخالقی حق-

:فعالیت یادگیري

استادمطالعه و جمع آوري مطالب در باره موضوعات مورد بحث قبل از کالس وارائه آن به کالس و -
مشارکت در بحث کالسی-

:فعالیت عملکردي

تهیه فهرستی از تعاریف مختلف در باره اخالق حرفه اي تربیت و انتخاب یک تعریف از اخالق حرفه اي تربیـت وارائـه   -
دلیل براي آن

چرایی و ضرورت اخالق حرفه اي تربیت: بخش دوم

نقش و جایگاه اخالق حرفه اي-
هاي تربیتیدر محیطآثار و نتایج اخالق حرفه اي -

:فعالیت یادگیري

هاي کالسیهاي طرح شده مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش-
چگونگی اخالق حرفه اي تربیت: فصل سوم

:معلمی در زمینه) حقوق و تکالیف(اخالق 

شیوه حضور در کالس درس-
تدریس و آمادگی براي آن-
ارزشیابی دانش آموزان-
نظمکالس داري -
ارتباط با همکاران-
ارتباط با والدین دانش آموزان-
ارتباط با جامعه محلی-

:فعالیت یادگیري

هاي کالسیهاي طرح شده مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش-
شناسایی مصادیق هر یک از وظایف در منابع ومتون اسالمی-
ها در تجارب زیسته معلمان و شخصیت برجسته تاریخیتشناسایی و بیان مصادیق واقعی از هریک از مسئولی-
ها به صورت مکتوب و ارائه به کالستشریح ارزش و اهمیت و پیامدهاي هر یک از مسئولیت-

:فعالیت عملکردي
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هاي داراي مضـامین تربیتـی   واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریق تحلیل فیلم(تحلیل یک موقعیت یادگیري -
.هاي مختلفهاي معلم در زمینهو بررسی آن از منظر مسئولیت) هاي روي زمینفیلم ستارهمانند 

هاي داراي مضـامین  واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریق تحلیل فیلم(هاي یادگیري مختلف مقایسه موقعیت-
.ها با همشناسایی اشتراك و اختالفات این موقعیتهاي معلم و از منظر مسئولیت) هاي روي زمینتربیتی مانند فیلم ستاره

:هاي تربیتی در قبالسازمان) حقوق و تکالیف(اخالق 

معلم و کارکنان-
دانش آموزان-
والدین دانش آموزان-
هاي تربیتی همجوارجامعه محلی و سازمان-
در قبال سطوح باالتر مدیریت-

:هاي یادگیريفعالیت

هاي کالسیهاي طرح شده مشارکت در بحثپرسشمطالعه متون خواندنی و پاسخ به-
شناسایی مصادیق هر یک از وظایف در منابع ومتون اسالمی-
ها در تجارب زیسته معلمان و شخصیت برجسته تاریخیشناسایی و بیان مصادیق واقعی از هریک از مسئولیت-
ائه به کالسها به صورت مکتوب و ارتشریح ارزش و اهمیت و پیامدهاي هر یک از مسئولیت-

:هاي عملکرديفعالیت

هاي داراي مضـامین تربیتـی   واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریق تحلیل فیلم(تحلیل یک موقعیت یادگیري -
.هاي مختلفهاي معلم در زمینهو بررسی آن از منظر مسئولیت) هاي روي زمینمانند فیلم ستاره

هاي داراي مضـامین  واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریق تحلیل فیلم(هاي یادگیري مختلف مقایسه موقعیت-
.ها با همهاي معلم و شناسایی اشتراك و اختالفات این موقعیتاز منظر مسئولیت) هاي روي زمینتربیتی مانند فیلم ستاره

مسائل اخالق حرفه اي تربیت

تربیتیهاي مفهوم شناسی تعارضات اخالقی در موقعیت-
:هاي تربیتی مانندمصداق یابی تعارضات اخالقی در موقعیت-

مسائل اخالقی در فرایندهاي یاددهی یادگیري

مسائل اخالقی در فرایند ارزشیابی تحصیلی دانش اموزان

مسائل اخالقی در مدیریت کالس

مسائل اخالقی در ارتباط با والدین
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مسائل اخالقی در ارتباط با همکاران

القی در ارتباط با دانش آموزان با مشکالت ویژهمسائل اخ

.......و

هاي تربیتیشیوه مواجهه با تعارضات اخالقی در موقعیت-
:هاي یادگیريفعالیت

هاي کالسیهاي طرح شده مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش-
هاي برجسته تاریخی معلم زیسته معلمان و شخصیتشناسایی و بیان مصادیق واقعی از هریک از مسائل اخالقی در تجارب-

هاي متعارض در آنها از نظر ارزشو تحلیل موقعیت) ایرانی، اسالمی و خارجی(
هاي تعارض آمیز اخالقی مطرح شده در کالس و اقامه دلیل براي انتخاب خودارائه راه حل اخالقی براي هریک از موقعیت-

:هاي عملکرديفعالیت

هاي داراي مضـامین تربیتـی   واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریق تحلیل فیلم(قعیت یادگیري تحلیل یک مو-
هاي متعارض در آنو بررسی آن از منظر وجود تعارض اخالق حرفه اي و شناخت ارزش) هاي روي زمینمانند فیلم ستاره

هاي داراي مضـامین  بررسی تاریخی از طریق تحلیل فیلمواقعی از طریق مشاهده یا (هاي یادگیري مختلف مقایسه موقعیت-
.ها با همهاي معلم و شناسایی اشتراك و اختالفات این موقعیتاز منظر مسئولیت) هاي روي زمینتربیتی مانند فیلم ستاره

حلیـل  هـاي تـاریخی یـا ت   واقعی از طریق مشاهده یا بررسی روایـت (هاي متعارض در یک موقعیت یادگیري شناخت ارزش-
و ارائه راه حل مناسب اخالقی براي برون رفت از موقعیت تعارض آمیز و اقامه دلیل بـراي  ) هاي داراي مضامین تربیتیفیلم

راه حل پیشنهادي
راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

اسـتفاده از روش  ارائه محتواي مباحث به روش توضیحی همراه با بهره گیري روش پرسش و پاسخ توسط استاد و در مواقع الزم 
بحث گروهی

پیش مطالعه و تحقیق فردي براي حضور فعال تر در مباحث کالسی و ارائه گزارش پیش مطالعه به کالس و اسـتاد بـه صـورت    
مکتوب توسط دانشجو

ش هاي یادگیري مربوط به هر بحث به روش فردي یا گروهی در کالس یا خارج از کالس وارائـه بـه اسـتاد بـه رو    انجام فعالیت
مکتوب توسط دانشجو و بررسی و اعالم نظر به موقع استاد درس

منابع آموزشی. 4

:منابع اصلی
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.موسسه خیریه شهید مهدوي: تهران. اي در مدرسه، اخالق حرفه)1395(فرامرز قراملکی، احد؛ برخورداري، زینب و موحدي، فائزه 

.دفتر نشر فرهنگ اسالمی، تهران، آداب تعلیم و تربیت در اسالم، )1386(حجتی، سیدمحمدباقر 

.، اخالق تدریس در آیینه آیات و روایات، دفتر نشر معارف، قم)1383. (ف. امیدوار، آ

:منابع فرعی

شناسی و علوم ، مبانی و اصول اخالق تدریس بر اساس فلسفه اخالق اسالمی، روان)1387(بیرونی، راضیه و باقري، خسرو 
.115ص ، 3تربیتی، سال سی و هشتم، ش 

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

نمره10آزمون مباحث نظري به میزان : ارزشیابی پایانی

نمره5ها هاي یادگیري پیش بینی شده و مشارکت در فعالیتعملکرد دانشجو در فعالیت: ارزشیابی فرآیند

نمره5مجموعه تکالیف عملکردي : ارزیابی پوشه کار

مبناي ارزیابی . شوداساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام میارزشیابی از یادگیرنده بر 
.ها و سطوح پیامدهاي یادگیري تعیین شده استمالك) یادگیري و عملکردي(تکالیف 
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»ها و عمل تربیتی در اسالم و ایرانتاریخ اندیشه«سرفصل  درس

:آنمعرفی درس و منطق . 1

ت تولیدي جهان غرب متکی است،  به همین دلیل با وجود تعدد .تعلیم و تربیت امروز ایران هنوز بشدت به تقلید و مصرف دانش ت
تعلیمی و گستردگی منابع در مراکز آموزش عالی کشور، کماکان معلمان مشکل شکاف میان تجویزات  این –دیدگاه هاي تربیتی 

براي رفع این شکاف آشنایی با اندیشه هاي تربیتی و .  بومی در مدرسه برجاي خود باقی است–ی دیدگاه ها با اقتضائات فرهنگ
فرهنگی جامعه –ایرانی است، می تواند دانشجو معلمان را با تولیدات بومی -تجربیات عملی بومی که برخاسته از فرهنگ اسالمی

و این آشنایی در ایجاد هویت معلمی هم از حیث فکري و هم از حیث آشنایی با الگوهاي .  شان در حوزه ي تعلیم و تربیت آشنا سازد
سوم آن که پیش فرض ناخودآگاه برتري دانش تعلیم و تربیت مدرن را که حدود یک . قابل تامل و قابل استفاده، ایفاي نقش می کند

و باالخره می تواند به حل مشکل گسست . بر اندیشه ي دست اندرکاران این عرصه سیطره دارد، دچار خدشه می سازدقرن است 
مشکل جدایی و احساس عدم .  میان حال و گذشته ي تعلیم و تربیت ما که به واسطه ي مدرنیزاسیون ایجاد شده است، کمک کند

ش مدرن ایران که ما نیازمند بازگشت به آن هستیم، به جز آشنایی با اندیشه ها و سنخیت مسایل تعلیم و تربیت امروز  و گذشته ي پی
.تجربیات مربیان و اندیشمندان مسلمان و  ایرانی به عنوان یک قدم اولیه و ضروري میسر نخواهد بود

مشخصات درس

نظري: نوع درس

واحد2: تعداد واحد

ساعت32: زمان درس

: پیشنیاز

ها و عمل تربیتی در اسالم و ایراناندیشهتاریخ : نام درس

در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد : پیامدهاي یادگیري/ اهداف-2
:بود

 تصویري کالن و کل گرایانه درباره ي روند عمل و اندیشه ي تربیت در طول هر دوره هاي
.تاریخی را ترسیم کند

 بستر تالش هاي انجام شده تاکنون توصیف و نسبت جایگاه کنونی اقدامات تربیتی را در
.تحلیل کند

هویت معلمی را از منظر تاریخی تربیتی تبیین کند.
الگو یا الگوهایی معین یا تلفیقی براي معلمی و تدریس گزینش کرده و ارائه دهد. PK:شایستگی اساسی

3سطح 2سطح 1سطح هامالك
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ترسیم تصویري کالن و 
گرایانه درباره ي کل 

روند عمل و اندیشه ي 
تربیت

با اندیشه ها و اقدامات 
تربیتی در هر دوره بـه  
طــور جزئــی آشناســت 
ــکل    ــانی ش ــی  مب ول
گیري و تداوم اندیشـه  
ها و اعمـال تربیتـی را   

. نمی داند

زمینه هـا و مبـانی مختلـف    
شکل گیري و تداوم اندیشـه  
ها و اعمـال تربیتـی در هـر    

می شناسد و دوره تاریخی را
.تحلیل می کند

نگاهی تحلیلـی و تبیینـی   
به اندیشـه هـا و اقـدامات    
ــا    ــر دوره، ب ــی در ه تربیت
توجه به نسـبت آن هـا بـا    
ــانی ایجــابی و نگــاهی  مب
برآیندي در قالـب تصـویر   
ــر   ــی ه ــوالت تربیت محص

. دوره ي تاریخی دارد

توصیف و تحلیل جایگاه 
کنونی اقدامات تربیتی 

ي در بستر تالش ها
انجام شده تاکنون

اندیشه هـا و اقـدامات   
ــی در دوره ي  تربیتـــ

به عنوان ) حال(معاصر
آخرین دوره ي بررسی 
شـــده در طـــول دروه 
هاي چهارگانه تاریخی 

. را توصیف می کند

بــه مقایســه ي وضــعیت   
موجود اندیشـه هـا و عمـل    
تربیتی بـا مـوارد متنـاظر در    
دوره هــاي گذشــته ویــافتن 
مشــابهت هــا، تفــاوت هــا و 
علت آنها با توجه بـه مبـانی   

. می پردازد. آنها

به تبیین نسـبت وضـعیت   
ــود ــا و (موجـ ــه هـ اندیشـ
گذشته و امـروز  ) اقدامات 

ــنخیت   ــزان س ــین می وتعی
ــا     ــروز ب ــاي ام ــالش ه ت

ندوختــه هــاي تربیتــی    ا
. گذشته می پردازد

تبیین هویت معلمی از 
منظر تاریخی تربیتی

می داند که معلمی در 
ــاریخی   ــر دوره ي ت ه
چه تعریف و جایگاهی 
دارد، چه ویژگی هـایی  
ــاي   ــه ایف دارد و چگون
ــد و  ــی کنـ نقـــش مـ
ــه    ــزرگ چ ــان ب معلم

. کسانی بودند

می دانـد کـه اندیشـه هـا و     
عمل تربیتی در هـر دوره بـا   
هویت معلمی در هر دوره ي 
تاریخی چه نسبت وسنخیتی 

. دارد

قــادر اســت بــه تحلیــل و 
ــین هویــت معلمــی در  تبی
گذشته و مقایسه ي آن بـا  
هویت معلمـی در دروه ي  
معاصر بپردازد و می توانـد  
تحلیل کنـد کـه سـنخیت    
ــروز و    ــی ام ــت معلم هوی

. گونه استگذشته چ

گزینش الگو براي 
معلمی

الگوهایی را  برخاسـته  
از اندیشه ها و اقدامات 
تربیتـــی در هـــر دوره 
پشنهاد و به مقایسه ي 
الگوهاي پیشنهادي بـا  
ــردازد . یکــدیگر مــی پ

بــــدون ایــــن کــــه 
معیارهاي شناسـایی و  
انتخاب دقیقی را ارائـه  

. دهد

قـادر بــه انتخــاب الگوهــاي  
مناسب هـر دوره و ارائـه ي   
دالیل انتخاب ها در گزینش 

. الگوي معلمی می باشد

قادر به سنجش الگوهـاي  
مناسب انتخـابی دوره هـا   
ــائات  ــه اقتضـ ــه بـ باتوجـ
تدریس در دوره ي معاصر 
ــنهادي و   ــاي پیش و الگوه
گزینش شده ي ایـن دوره  
است و می تواند  الگوهاي 

.ارائه دهدمناسب نهایی 
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هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

این عنوان آموزش و پرورش را در چهار دوره ي زمانی در بر می گیرد؛ در دوره ي باستان ایران، در دوره ي ایران : توضیح یک 
اسالمی شده، در دوره ي ایران مدرن شده و دوره ي جمهوري اسالمی ایران 

. ارائه ي اندیشه هاي تربیتی و عمل تربیت در طول تاریخ تعلیم و تربیت، لزوما رابطه ي ضروري علت و معلولی نداشته اند: توضیح دو
در واقع اندیشه هاي تربیتی همواره اعم از عمل تربیت بوده است؛ زیرا هر چند بی تردید در پشت هر عمل تربیتی ، پیش فرض هایی 

یشه هاي تربیتی که در واقع تفکرات تصریح شده یا ضمنی یک متفکر یا صاحب نظر یا شخصیت برجسته است، وجود دارد، اما اند
در مقابل عمل تربیت، گاه بر چنین اندیشه هایی استوار بوده است و گاه ! ممکن است مبناي اقدامات تربیتی قرار گرفته باشد، یا خیر

.  خیر و گاه حتی دور از آنها بوده است

ین ترتیب، در اینجا اندیشه هاي تربیتی و آبشخور آنها،  عمل و اقدامات تربیتی، محصوالت این اقدامات و نسبت آنها با اندیشه به ا
.  هاي تربیتی در هر دوره ي زمانی مورد بررسی قرار می گیرد

به عنوان اقدامات تربیتی در دوره اما سه سطح شاخص آن را می توان . عمل تربیت در سطوح مختلفی قابل بررسی است: توضیح سه
معرفی ) هفت سال سوم(، و در دوره ي نوجوانی و جوانی)هفت سال دوم(، در دوره ي کودکی تا نوجوانی)هفت سال اول(ي خردسالی

سوم به دوره ي اول، اقدامات تربیتی در خانه و توسط والدین، دوره ي دوم اقدامات تربیتی در مدرسه و توسط معلم، و دوره ي . کرد
.اقدامات تربیتی در مدارس علوم دینی و توسط استاد اختصاص می یابد

بدیهی است که هر چه دوره اي تاریخی تر . میزان اطالعات و منابع مناسب براي بررسی این دوره ها یکسان نیست: توضیح چهار
رش هاي تاریخی از اندیشه ها بیش از گزارش نیز گزا. باشد، یافتن اطالعات جزئی تر و دقیق تر درباره ي آن دشوارتر می باشد

. اقدامات تربیتی هر دوره است

سهم دوره هاي تاریخی در بررسی با توجه به حجم اطالعات در دسترس و نیز اهمیت آنها در فهم شرایط موجود تعیین : توضیح پنجم
. می شود

:با توجه به توضیحات باال، سرفصل هاي درس تنظیم می شود

-)جلسه 3(تاندوره ي باس

تعریف دوره ي باستان و ویژگی هاي آن-
روش و منابع پزوهش درباره ي تعلیم و تربیت در دوره ي باستان-
توصیفی از عمل تربیت در دوره ي باستان-
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منابع دستیابی به نحوه ي عمل تربیتی در دوره ي باستان-
مولفه هاي عمل و اقدامات تربیتی در دوره ي باستان-
م و تربیت دوره ي باستانمحصوالت تعلی-

منابع اندیشه هاي تربیتی در دوره ي باستان-
متون دینی و آموزه هاي اوستا-
پندنامک ها -
گزارش هاي مورخین دوره ي باستان درباره ي تربیت در ایران-
و جنبه هاي تربیتی آن ) مانی و مزدك(گزارش هاي تاریخی درباره ي تالش هاي اصالح گران دوره ي باستان-

ها
اندیشه هاي تربیتی در دوره ي باستان، جهت گیري ها و  محتواي آن ها-
توصیف مبانی اندیشه ها و اقدامات تربییتی در دوره ي باستان-

تکالیف یادگیري

نکته ي بسیار مهم آن است که . با توجه به محدودیت ناشی از ساعات درس، تکالیف ذکر شده میان دانشجویان توزیع می شود
در کالس درس ارائه دهند و بازخورد استاد و سایر دانشجویان را درباره ي آن دریافت 8باید تمامی گزارش ها را به اختصاردانشجویان 

): کنند

تهیه ي گزارش توصیفی از ویژگی هاي دوره  ي باستان-
تهیه ي گزارش از متون اوستایی به عنوان مبانی دینی تعلیم و تربیت دوره ي باستان-
د اقدامات تربیتی در دوره ي باستانتوصیف فرآین-

تکالیف عملکردي

نکته ي بسیار مهم آن است که . با توجه به محدودیت ناشی از ساعات درس، تکالیف ذکر شده میان دانشجویان توزیع می شود
را درباره ي آن دریافت دانشجویان باید تمامی گزارش ها را به اختصار در کالس درس ارائه دهند و بازخورد استاد و سایر دانشجویان

:کنند

تحلیل محتواي پندنامک ها -
تبیین اندیشه هاي تربیتی  مانی ، مزدك و مبانی آنها-
تبیین جایگاه ، ویژگی ها و نحوه ي عمل معلم در دوره ي باستان-

یین پانزده دقیقه ارائه و با توجه به ضرورت ارائه ي گزارش هاي دانشجویی در کالس و جمعیت دانشجویان هر کالس، استفاده از روش ارائه ي مقاالت در همایش ها و تع8
.پنج دقیقه پرسش و پاسخ براي هر یک، می تواند به تعداد بیشتري از دانشجویان فرصت ارائه ي گزارش را فراهم کند
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بررسی سنخیت اندیشه هاي مانی و مزدك با اقدامات تربیتی دوره ي باستان-
)تکلیف تمام دانشجویان براي ارائه به استاد(تربیتی دوره ي باستاناستنتاج ویژگی هاي محصوالت -
)تکلیف تمام دانشجویان براي ارائه به استاد(ارائه ي تصویر کلی تربیت در دوره ي باستان-
ارائه ي دریافت هاي شهودي توسط دانشجویان درباره ي مطالعات و محتواي مطروحه در موضوع معلم، مدرسه، مربی، -

دانش آموز ، ماهیت تعلیم  و تربیت و محصوالت آنمتربی یا 

) جلسه5(دوره ي اسالمی

تعریف دوره ي اسالمی و ویژگی هاي آن-
روش و منابع پژوهش در باره ي تعلیم و تربیت در دوره ي اسالمی و تمایز هاي آن با دوره ي قبل-
.توصیفی از عمل تربیت در دوره ي اسالمی و زیر دوره هاي آن-

دستیابی به نحوه ي عمل تربیتی در دوره ي اسالمیمنابع -
مولفه هاي اقدامات و عمل تربیتی در دوره ي اسالمی و زیردوره هاي آن-

توصیف  مبانی اندیشه ها و اقدامات  تربیت در دوره ي اسالمی-
منابع اندیشه هاي تربیتی در دوره ي اسالمی-

قرآن، حدیث و سنت-
ادبیات و شعر-
آثار اخالقی، آثار فلسفی، آثار اجتماعی و سیاسی:  سلمانآثار اندیشمندان م-

:نظریه پردازان تربیتی در دوره ي اسالمی-
قرآن و متون دینی بستر نظریه پردازي تربیتی در دوره ي اسالمی-
نهج البالغه: متون دینی-
بوعلی و خواجه نصیرالدین ، مالصدرا: فیلسوفان-
غزالی: متکلمین-
شمگیرسعدي، قابوس بن و: شعرا-
شیخ طوسی، مجلسی، : اهل حدیث و فقها-
موالنا: عرفا و متصوفه-
خواجه نظام الملک، ابن خلدون: اندیشمندان اجتماعی و سیاسی-

تکالیف یادگیري
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نکته ي بسیار مهم آن است که . با توجه به محدودیت ناشی از ساعات درس، تکالیف ذکر شده میان دانشجویان توزیع می شود
د تمامی گزارش ها را به اختصار در کالس درس ارائه دهند و بازخورد استاد و سایر دانشجویان را درباره ي آن دریافت دانشجویان بای

:کنند

و مبانی آن ها) گروه هاي مختلف( انتخاب و تهیه ي گزارش از آراي تربیتی اندیشمندان-
مختلف تاریخی دوره ي اسالمی) کتاب هاي(جستجو و گزارش اقدامات تربیتی از  آثار-

تکالیف عملکردي

نکته ي مهم آن است که دانشجویان . با توجه به محدودیت ناشی از ساعات درس، تکالیف ذکر شده میان دانشجویان توزیع می شود
.): هند و مورد ارزیابی هر چند محدود قرار گیردباید تمامی گزارش ها را به اختصار در کالس درس ارائه د

مقایسه ي انواع دیدگاه ها و اندیشه هاي تربیتی ارائه شده و بررسی نسبت آنها-
دسته بندي انواع اندیشه هاي تربیتی در دوره ي اسالمی -
این دورهدسته بندي اقدامات تربیتی در دوره ي اسالمی  و نسبت و سنخیت آنها با اندیشه هاي تاریخی -
تبیین جایگاه ، ویژگی ها و نحوه ي عمل معلم در دوره ي اسالمی-
)تکلیف تمام دانشجویان(استنتاج ویژگی هاي محصوالت تربیتی دوره ي اسالمی-
)تکلیف تمام دانشجویان(ارائه ي تصویر کلی تربیت در دوره ي اسالمی-
و محتواي مطروحه در موضوع معلم، مدرسه، مربی، ارائه ي دریافت هاي شهودي توسط دانشجویان درباره ي مطالعات-

متربی یا دانش آموز ، ماهیت تعلیم  و تربیت و محصوالت آن
مقایسه ي ویژگی ها و تصویر تربیت با دوره ي پیشین-

)جلسه4(دوره ي مدرن شدگی 

تعریف دوره ي مدرن شدگی و  ویژگی هاي آن و تفاوت آن با دو دوره ي پیشین-
پژوهش در دوره ي مدرن شدگی آموزش و پرورش ایرانروش و منابع -
توصیفی از عمل تربیت در دوره ي مدرن شدگی و تمایز هاي آن با دوره هاي قبل-

منابع دستیابی به نحوه ي عمل تربیتی در دوره ي مدرن شدگی-
وجود مراتبی در نوع عمل تربیت از آغاز دوره ي مدرن شدگی تا پایان عصر پهلوي-

–انواع تالش ها و ماهیت آنها، جهت گیري فعالیتهاي تربیتی، نوع فعالیت هاي تربیتی :عصر قاجار -
تعلیمی، محصوالت تربیتی عصر قاجار ، 
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جهت گیري فعالیت هاي تربیتی، محتواي فعالیت هاي تربیتی، انواع فعالیت هاي تربیتی، : عصر پهلوي -
محصوالت تربیتی عصر پهلوي، 

ا و اقدامات  تربیت در دوره ي مدرن شدگیتوصیف  مبانی اندیشه ه-
اندیشه هاي تربیتی و نظریه پردازان تربیتی-

وجود طیف در انواع اندیشه هاي تربیتی و اندیشمندان تربیتی-
)تالش گران عرصه ي تعلیم و تربیت(جریان هاي تربیتی شکل گرفته در عصر پهلوي-
منابع اندیشه هاي تربیتی-

آثار اندیشمندان جهان غرباندیشه ها ي جهان مدرن و -
خاطرات نگارش یافته ي عصر قاجار-
متون دینی و  متون بازخوانی شده ي دینی-
سیاسی-اجتماعی -اجتماعی اندیشه ورزان فرهنگی–آثار فرهنگی -

اندیشه هاي تربیتی و اندیشه ورزان تربیتی در عصر پهلوي-
)آیا عصر پهلوي نظریه پرداز تربیتی داشته است؟(

لیف یادگیريتکا

نکته ي بسیار مهم آن است که . با توجه به محدودیت ناشی از ساعات درس، تکالیف ذکر شده میان دانشجویان توزیع می شود
دانشجویان باید تمامی گزارش ها را به اختصار در کالس درس ارائه دهند و بازخورد استاد و سایر دانشجویان را درباره ي آن دریافت 

:کنند

تهیه ي گزارش از حوادث و آراي تربیتی طیف اندیشمندان دوره ي مدرن شدگی و مبانی آن هاانتخاب و-
جستجو و گزارش اقدامات تربیتی و تحوالت آن در  دوره ي مدرن شدگی-
تهیه ي گزارش از  نظریات و عمل تربیتی مربیان دوره ي مدرن شدگی-
اب ها و مجله هاکت–تهیه ي گزارش از آثار تربیتی دوره ي مدرن شدگی -

تکالیف عملکردي

نکته ي بسیار مهم آن است . با توجه به محدودیت ناشی از ساعات درس، تکالیف ذکر شده میان دانشجویان توزیع می شود-
که دانشجویان باید تمامی گزارش ها را به اختصار در کالس درس ارائه دهند و بازخورد استاد و سایر دانشجویان را درباره 

:یافت کنندي آن در

مقایسه ي انواع دیدگاه ها و اندیشه هاي تربیتی ارائه شده و بررسی نسبت آنها با دوره ي پیش مدرن-
دسته بندي انواع اندیشه هاي تربیتی در دوره ي مدرن شدگی -
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دسته بندي اقدامات تربیتی در دوره ي مدرن شدگی  و نسبت و سنخیت آنها با اندیشه هاي تربیتی این دوره-
یین جایگاه ، ویژگی ها و نحوه ي عمل معلم در دوره ي اسالمیتب-
تحلیل فعالی هاي مربیان بزرگ دوره ي مدرن شدگی -
)تکلیف تمام دانشجویان(استنتاج ویژگی هاي محصوالت تربیتی دوره ي مدرن شدگی-
)تکلیف تمام دانشجویان(ارائه ي تصویر کلی تربیت در دوره ي مدرن شدگی-
هاي شهودي توسط دانشجویان درباره ي مطالعات و محتواي مطروحه در موضوع معلم، مدرسه، مربی، ارائه ي دریافت -

متربی یا دانش آموز ، ماهیت تعلیم  و تربیت و محصوالت آن
مقایسه ي ویژگی ها و تصویر تربیت با دوره هاي پیشین-

-)جلسه4(دوره ي جمهوري اسالمی ایران 

ایران و ویژگی هاي آن و تفاوت آن با دوره هاي پیشینتعریف دوره ي جمهوري اسالمی -
مطالبات نظام جمهوري اسالمی در موضوع آموزش و پرورش و تالش براي نیل به یک تحول بنیادین به سوي تعلیم و -

تربیت اسالمی
توصیفی از عمل تربیت و جوانب آن در دوره ي جمهوري اسالمی و تمایزهاي آن با دوره هاي پیشین-

دستیابی به نحوه ي عمل تربیتی در دوره ي جمهوري اسالمی ایرانمنابع -
جهت گیري هاي عمل تربیت، انواع اقدامات تربیتی،  گستره ي عمل تربیتی، محصوالت تربیتی در دوره ي -

.جمهوري اسالمی
توصیف  مبانی اندیشه ها و اقدامات  تربیت در دوره ي اسالمی-
:تربیت در دهه هاي جمهوري اسالمی تاکنونزیر دوره هاي شکل گرفته در فرآیند -

دوره ي انفعال و پذیرش در متربیان-دهه ي شصت و هفتاد-
دوره ي انفعال والدین، مربیان و اولیاي مدرسه -دهه ي هشتاد و نود-

رسانه ها و تاثیر آنها بر اندیشه ها و عمل تربیتی -
دشواري هاي گسترش جهان مجازي براي فرآیند عمل تربیت -
ندیشه ها و اندیشه ورزان تربیتی ا-

منابع اندیشه هاي تربیتی-
.منابع تربیت اسالمی که در سطح گسترده اي تالیف و ارائه شده است-
تجربه هاي نگارش یافته ي فعاالن تعلیم و تربیت عصر پهلوي-
اندیشه ها و نظریات جهان تعلیم و تربیت غرب-

نسبت دانشگاه با اندیشه هاي تربیتی و عمل تربیت در دوره ي جمهوري اسالمی . دانشگاهیان و اندیشه ورزي تربیتی-
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تکالیف یادگیري

نکته ي بسیار مهم آن است که . با توجه به محدودیت ناشی از ساعات درس، تکالیف ذکر شده میان دانشجویان توزیع می شود
ا را به اختصار در کالس درس ارائه دهند و بازخورد استاد و سایر دانشجویان را درباره ي آن دریافت دانشجویان باید تمامی گزارش ه

:کنند

بیانات –انتخاب و تهیه ي گزارش از اسناد  دهه هاي پس از انقالب اسالمی در خصوص مطالبات از  نظام آموزشی -
رهبران انقالب در باره ي نظام آموزشی،  دیدگاه صاحب نظران

مسجد، -جریان هاي غیر دولتی و دولتی(تهیه ي گزارش از  جریان هاي تربیتی شکل گرفته پس از انقالب اسالمی-
....) موسسه هاي فرهنگی، مدارس خاص و 

و مبانی آن ها) مصاحبه و مراجعه به اسناد(تهیه ي گزارش از جایگاه و ویژگی هاي معلم و نقش آن-
ر و تاثیر گذار و تحلیل دیدگاه ها و اقدامات تربیتی ایشان و مبانی آن هاتهیه ي گزارش از  معلمان تالش گ-
تهیه ي گزارش از تاثیر رسانه ها بر اندیشه ها و عمل تربیتی -

.):تمامی گزارش ها باید در کالس درس ارائه شوند(تکالیف عملکردي

نکته ي بسیار مهم آن است که . توزیع می شودبا توجه به محدودیت ناشی از ساعات درس، تکالیف ذکر شده میان دانشجویان
دانشجویان باید تمامی گزارش ها را به اختصار در کالس درس ارائه دهند و بازخورد استاد و سایر دانشجویان را درباره ي آن دریافت 

:کنند

دسته بندي انواع اندیشه هاي تربیتی در دوره ي جمهوري اسالمی -
دوره ي جمهوري اسالمی  و نسبت و سنخیت آنها با اندیشه هاي تربیتی این دورهدسته بندي اقدامات تربیتی در -
تحلیل و تبیین جایگاه ، ویژگی ها و نحوه ي عمل معلم در دوره ي جمهوري اسالمی-
تحلیل فعالیت هاي مربیان بزرگ دوره ي مدرن شدگی -
)م دانشجویانتکلیف تما(استنتاج ویژگی هاي محصوالت تربیتی دوره ي جمهوري اسالمی-
)تکلیف تمام دانشجویان(ارائه ي تصویر کلی تربیت در دوره ي جمهوري اسالمی-
ارائه ي دریافت هاي شهودي توسط دانشجویان درباره ي مطالعات و محتواي مطروحه در موضوع معلم، مدرسه، مربی، -

متربی یا دانش آموز ، ماهیت تعلیم  و تربیت و محصوالت آن
و تصویر تربیت با دوره هاي پیشینمقایسه ي ویژگی ها-

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
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بدین وسـیله اطالعـات   . با توجه به ماهیت تاریخی درس، مطالعه ي مباحث بر اساس طرح درس براي دانشجویان ضروري است
. اولیه دانشجویان براي مشارکت و گفتگو و تحلیل مباحث در کالس درس فراهم می شود

و فعالیت دانشجویان و رهبري آموزشی استاد در کالس شرط توفیق . هیچوجه نمی تواند به روش سخنرانی ارائه گرددتدریس به 
.درس می باشد

منابع آموزشی. 4

:منابع اصلی

.این درس داراي منبع اصلی نیست

:منابع فرعی

منابع تاریخ عمومی هر دوره
آثار اندیشمندان در هر دوره
 دورهآثار تربیتی هر
آثار ادبیات و فرهنگ هر دوره
 کتاب هاي تاریخ تعلیم و تربیت

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

.ارزشیابی شامل آزمون کتبی و نیز  انجام پژوهش و بررسی در محورهاي ذکر شده در بخش تکالیف می باشد

آزمون کتبی: ارزشیابی پایانی

سه، میزان مشارکت دانشجو در کالس در هنگام طرح مباحثمطالعات آمادگی در هر جل: ارزشیابی فرآیند

گزارش تکالیف یادگیري و عملکردي دانشجویان: ارزیابی پوشه کار
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»نقش اجتماعی معلم از دیدگاه اسالم«سرفصل درس 

:معرفی درس و منطق آن.1

تربیتی معلم می تواند، دانشجویان معلمی را نسبت به وظیفه و رسالت -ارائه بینش، بحث و اندیشه ورزي پیرامون نقش اجتماعی
این امر . خویش حساس کند و برخی چالش هاي نظري معطوف به بازتعریف این نقش در جامعه امروز را از پیش پاي وي بردارد

و مسائل خاص نسل جدید در آن، داشتن انگاره اي صحیح از جایگاه معلم در مستلزم شناخت دقیق مختصات عصر حاضر
.  حرکت اصالحی اجتماعی و آمادگی براي ایفاي این نقش در این عصر است

مشخصات درس

نظري: نوع درس

واحد نظري2: تعداد واحد

ساعت32: زمان درس

: پیشنیاز

: نحوه تدریس

گاه اسالمنقش اجتماعی معلم از دید: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف

.تصویري روشن و واقع بینانه از مختصات عصر حاضر داشته باشد)1
معیارهاي نوع مطلوب رابطه با دانش آموزان در این عصر را بشناسد و بتواند رابطه خـود بـا دانـش    )2

.آموزانش را مبتنی بر آن تنظیم نماید
جایگاه وامکانهاي مختلف خود را در مقام اصالحگر اجتمـاعی در سلسـله مراتبـی از اجتماعـات از     )3

.کالس گرفته تا جامعه بیابد
ري را بداند و قادر باشد مبتنی بر این ویژگیها و بـه اقتضـاي مختصـات عصـر     ویژگیهاي اصالح گ)4

.حاضر، کنش اجتماعی فعاالنه و موفقیت آمیز داشته باشد
PK:شایستگی اساسی

3سطح2سطح1سطح هامالك

داشتن تصویري روشن 
و واقــــع بینانــــه از  

مختصات عصر حاضر

ــاي  ــات و ویژگیه مختص
و عصر حاضر را می داند

می تواند براي هـر یـک   
.نمونه فرضی ذکر کند 

می تواند با قـرار گـرفتن در   
یــــک موقعیــــت واقعــــی، 
مختصاتی از عصر حاضر کـه  
در آن بارز اسـت را شناسـایی   
کند و با بیان شواهد، توضـیح  

. دهد

می توانـد راه حـل هـایی را    
براي عبور یا تعـدیل چـالش   
هاي عصر حاضر ارائه دهد و 

. در موقعیت تربیتی بکار گیرد
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شناخت معیارهـاي نـوع   
مطلوب رابطه بـا دانـش   
ــر   ــن عص ــوزان در ای آم

وتوان تنظیم رابطه 

معیارهاي نـوع مطلـوب   
رابطه با دانش آموزان در 
این عصر را بداند و بتواند 

مصداق، حالت و در یک
ــاالت   ــوب و حــ مطلــ

.نامطلوب را نشان دهد

در یک موقعیت تربیتی، ابعـاد  
رابطه تربیتی ممکن و مطـرح  
را شناســایی کنــد و حالــت   
ــد،    ــر بعـ ــوب را در هـ مطلـ

.مشخص نماید

ــی   ــت تربیت ــد در موقعی بتوان
واقعی، ابعاد تربیتی را بشناسد 
و حالــت مطلــوب آن بعــد را 

.عمال محقق کند

شناخت و یافتن جایگـاه  
وامکانهاي مختلف خـود  
ــالحگر  ــام اصــ در مقــ

اجتماعی 

قادر باشد تا مشـکالت و  
معضالت اجتمـاع هـاي   
ــد و   ــی را بشناسـ تربیتـ

.تشریح کند

قادر به تشخیص مؤلفه هـاي  
مختلف بروز مشکالت باشد و 
فرضیه هایی در برون رفت از 

. آنها داشته باشد

قادر باشـد در یـک موقعیـت    
ــ ــالح  واقع ــه اص ــت ب ی، دس

موقعیت و محـیط اجتمـاعی   
.بزند

فهم ویژگیهـاي اصـالح   
ــام   ــدرت انج ــري و ق گ

کنش اجتماعی فعال  

ــاي   ــاي مقتضـ ویژگیهـ
اصــالح گــري در عصــر 
حاضر را می داند و مـی  
تواند آنها را در موقعیـت  
هاي مختلـف بـازتعریف   

.کند

-قادر است در زندگی مصـلح 
معلمــان، ویژگیهــاي اصــالح 
ــد و    ــی کن ــري را بازشناس گ
متناظر آنها را در زمـان حـال   

. معلوم نماید

قادر است، ویژگیهاي اصالح 
گري را به صورت واقعـی در  
موقعیتهاي اجتماعی مختلف 

.محقق سازد

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

ویژگیهاي عصر حاضر: بخش نخست

فروریختن ساختارهاي فیزیکی و مفهومی در عصر ارتباطات-
رویارویی اطالعات با دانش-
رویارویی سرعت با تامل در تصمیم-
رویارویی سنت با مدرنیته-
رویارویی عاملیت انسان با قدرت ساختارهاي اجتماعی-
چالش معنا-
چالش هویت-

:تکالیف یادگیري

. مطالعه و مرور مقاله چالش هاي تربیت اسالمی در قرن بیست و یکم، نگاهی دوباره به تربیت اسالمی، جلد دوم-
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مطالعه و مرور فصل سوم از بازشناسی عاملیت انسانی در فضاي مجازي-
:تکالیف عملکردي

:مصداق یابی ویژگیهاي عصر حاضر با یکی از این موارد

ته بندي تجربیات شخصی از تاثیرات این شبکه ها بر زندگیحضور در یک شبکه اجتماعی، دس-
مصاحبه هاي عمیق با سه دانش آموز دبیرستانی و پرسش از نگاه آنها به زندگی-

رابطه معلم و شاگرد : بخش دوم

در میانه هیبت و هم سطحی: مقبولیت-
در میانه مریدپروري و تک روي: الگوپردازي-
اقتدارگرایی و تسهیل گريدر میانه : هدایت گري-
در میانه نظاره گري و همپایی: همراهی-
در میانه نفوذناپذیري و نسبی گرایی: حقیقت گرایی-
در میانه تفتیش تا عدم توجه: پایش-

:تکالیف یادگیري

آسیب و مطالعه فصل هایی از دو کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسالمی جلد دوم و نقش معلم در تربیت دینی مرتبط با -
سالمت در تربیت دینی و رسالتهاي معلم در تربیت

:تکالیف عملکردي

گفتگو درباره قطب ها و بررسی نقاط قوت و ضعف هر قطب-
یافتن و تشریح نقاط بهینه در یک موقعیت تربیتی-

رسالتهاي اجتماعی معلم: بخش سوم

در میانه واقع زدگی و واقع گریزي: واقع بینی-
انفعال و مقابلهدر میانه: اصالحگري-
در میانه شنوندگی و گویندگی: تبیین گري-
در میانه اقتضا و توهم: ترسیم افق-

:تکالیف یادگیري

مطالعه فصل هشتم از کتاب فرهنگهاي برنامه درسی و استخراج وظایف اجتماعی معلم از آن-
:تکالیف عملکردي
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مبرّزي چون میرزا حسن رشدیه، بهمن بیگـی، مرحـوم   یافتن مصادیق رسالتهاي اجتماعی معلم در زندگی و کنش معلمان-
...کرباسچیان، معلم کالوي بندر دیر، و 

ماموریت هاي اجتماعی جدید معلم در عصر حاضر: بخش چهارم
تبیین گري-
فراهم سازي موقعیت هاي انتخاب-
فراخوانی عوامل زیرساز انتخاب و تامل بر آنها-
بازخوانی و بازتعریف معیارها-
گزینشگرينقادي و-
افق نگري و معنا بخشی-
کنشگري مسووالنه-

:تکالیف یادگیري

مطالعه فصل چهارم از بازتعریف عاملیت انسانی در فضاي مجازي و نیز چالش هاي تربیت اسالمی در قرن بیست و یکم از -
.کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسالمی، جلد دوم

:تکالیف عملکردي

ی نقاط قوت و ضعف هر قطبگفتگو درباره قطب ها و بررس-
تالش عملی براي محقق ساختن حداقل سه مؤلفه از رسالتهاي جدید اجتماعی معلـم در یـک موضـوع اجتمـاعی و ارائـه      -

گزارش آن به کالس

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

. این درس باید به توجه به مسائل عملی و واقعی عصر حاضر و توجه به تمرین عملی یافته هاي نظري دانشجویان تدریس شـود 
از این رو، مطالعه منظم دانشجویان، اندیشه ورزي و فرضیه پروري معطوف به مطالب نظري، داشتن مباحثه هاي گروهی، ارتباط 

ي خاص آنها در عصر حاضر و نیز حضور در موقعیت هاي واقعی و تـالش بـراي تحقـق    با دانش آموزان حاضر و تحلیل ویژگیها
. اصالح گري اجتماعی باید مد نظر قرار گیرد

منابع آموزشی. 4

:منابع اصلی

.انتشارات مدرسه: نگاهی دوباره تربیت اسالمی، جلد دوم، تهران). 1384(باقري، خسرو 

.انشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه: تربیت دینی، قمنقش معلم در ). 1390(داوودي، محمد 

:منابع فرعی
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.انتشارات سمت: ترجمه مهرمحمدي و همکاران، تهران. فرهنگهاي برنامه درسی). 1389(ژوزف، پامال بلوتین و دیگران 

به راهنمایی نرگس پایان نامه کارشناسی ارشد،. تحلیل عاملیت انسانی در مواجهه با فضاي مجازي). 1392(بیگی، سمیرا 
.دانشگاه تهران: سجادیه، تهران

.  برنامه درسی انتقادي، دانشنامه برنامه درسی). 1393(سجادیه، نرگس 

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

آزمون مباحث نظري : ارزشیابی پایانی

ر فعالیت ها و نیز ارزشـیابی از تکـالیف   عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري  پیش بینی شده و مشارکت د: ارزشیابی تکوینی
عملکردي دانشجو در طول ترم
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»روانشناسی تربیتی«سرفصل درس 

معرفی درس و منطق آن. 1

چرا که در شرایط فعلی معلماي . تدریس فعالیت هدفمندي است که نیل به آن در گرو آگاهی معلمان از اصول تدریس اثر بخش است
همواره خود را با این پرسش هاي جدیدي روبرو می بییند و نیازمند آن هستند تا با مسئله ها و موقعیت هاي پیش بینی شنده اي که 

آن ها به طور مداوم باید به پرسش . روبرو هستند به شیوه خالقانه اي برخورد نمایند/ س درس می آوردنددانش آموزان با خود به کال
چه اهدافی براي یادگیري داراي بیشترین ارزش است؟ دانش آموزان از : اي خود پاسخ دهندهایی از این دست در فرآیند عمل حرفه

ان در خلق موقعیت هاي یادگیري اثر بخش چیست؟ چگونه می توانند از موفقیت چه توانمندي ها و ظرفیت هایی برخوردارند؟ نقش آن
ها و خطا هاي خود براي اتخاذ تصمیمات در آینده بهره بگیرند؟ مطالعه روانشناسی تربیتی به دانشجو معلمان کمک خواهد کرد تا از 

وبرو می شوند استفاده نموده و بتواند با تعمق در آن به یافته هاي علمی پژوهشی براي پاسخ به مسئله ها یا  پرسش هایی که با آن ر
. توسعه ظرفیت ها و نیز متراکم شدن تجربیات خود در آینده کمک کنند

شخصات درس

نظري:  نوع درس

2: تعداد واحد

ساعت32: زمان درس

-: پیشنیاز

روانشناسی تربیتی: نام درس

:یادگیري دانشجو قادر خواهد بوددر پایان این واحد: پیامدهاي یادگیري/ اهداف

و تربیتی اتخاذ شده / نقش یافته هاي علمی در زمینه تدریس اثر بخش تصمیمات آموزشیبا شناخت
.مدرسه را تحلیل و گزارش نماید/ در سطح کالس درس

:شایستگی اساسی

ck&Pk1-1کد&

2-1&1-2&2-2
&3-2

3سطح2سطح1سطح هامالك

یافته هاي 
علمی

-در بررسی منابع علمی
پژوهشی  توانسته است 
اطالعات معتبري را جمع 
آوري کند اما، آن را در 

- در بررسی منابع علمی
پژوهشی توانسته است 
اطالعات معتبري را جمع 
آوري کرده و آن را در 

-علمیدر بررسی منابع
پژوهشی توانسته است 
اطالعات به روز و معتبري 
را جمع آوري کرده و آن را 
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قالب یک مقاله منسجم 
. ارائه نکرده است

قالب یک مقاله منسجم 
.ارائه کند

در قالب یک مقاله منسجم 
به همراه پیشنهادها 

.کاربردي ارائه کند

تدریس 
اثر بخش

در بررسی عملکرد معلم 
در کالس درس توانسته 
است برخی از مالك 
هاي تدریس اثر بخش را 
شناسایی کند اما 
نتوانسته ارتباط میان آن 
ها را براي تأثیر گذاري 
بر یادگیري دانش آموزان 

. تحلیل نماید

در بررسی عملکرد معلم در 
کالس درس توانسته است 
مالك هاي تدریس اثر 

ی نموده و بخش را شناسای
رابطه میان آن ها به جهت 
تأثیر بر یادگیري دانش 

.آموزان تحلیل نماید

در بررسی عملکرد معلم در 
کالس درس توانسته است 
مالك هاي تدریس اثر 
بخش را شناسایی نموده و 
رابطه میان آن ها به جهت 
تأثیر بر یادگیري دانش 
آموزان تحلیل نماید و 
پیشنهاداتی براي لحاظ 

ویژگی ها و نمودن
موقعیت هاي فردي دانش 

. آموزان ارائه کند

کاربرد 
یافته ها

در بررسی موقعیت 
آموزشی و تربیتی در 
سطح مدرسه میزان تأثیر 
پذیري تصمیمات از 
نظریه هاي را بدون 
مستند نمودن کاربرد ها 
به پژوهش هاي رشدي 

تحلیل ) نظریه هاي رشد(
. کرده است

در بررسی موقعیت آموزشی 
و تربیتی در سطح مدرسه 
میزان تأثیر پذیري 
تصمیمات از نظریه هاي 
رشدي را با استناد به 
کاربرد نظریه ها در 
پژوهش هاي تربیتی 

. تحلیل کرده است

در بررسی موقعیت آموزشی 
و تربیتی در سطح مدرسه 
میزان تأثیر پذیري 
تصمیمات از نظریه هاي 

ستناد به تربیتی را با ا
کاربرد نظریه ها در 
پژوهش هاي مختلف 
بررسی و با توجه به 

فرهنگی موقعیت و بافت
تفاوت هاي / اجتماعی

فردي پیشنهاداتی ارائه 
.کند

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2



٩٧

کلیات : فصل اول
تعریف روانشناسی-
موضوعات و گرایشهاي روانشناسی-
در آموزشکاربرد روانشناسی -

: تکلیف یادگیري

مقاالت علمی پژوهشی در خصوص نقش روانشناسی در آموزش و تحوالت آن را مطالعه و یافته ها را در قالب یک مقاله کوتاه ارائه 
. نماید

روانشناسی تربیتی: فصل دوم

تعریف روانشناسی تربیتی-
روانشناسی تربیتی و تدریس اثر بخش-
معلمان کارآمد-
در روانشناسی تربیتیروشهاي پژوهش-

:تکالیف یادگیري

روش هاي پژوهش در روانشناسی تربیتی را مطالعه و یافته / مقاالت علمی پژوهشی در خصوص تدریس اثر بخش و ویژگی هاي آن
. هاي خود را در گزارشی مبنی بر چگونگی استفاده از یافته ها یا راهکار ها ارائه نماید

رشد: فصل سوم

رشد انسان-
چیست؟رشد -
رشد شناختی-
رشد اجتماعی و عاطفی-
رشد اخالقی-

:تکالیف یادگیري

. دید گاه هاي مختلف در زمینه ابعاد رشد را مطالعه و در قالب یک جدل مقایسه اي شباهت ها و تفات هاي دیدگاه ها را گزارش نماید

تفاوت هاي فردي: فصل چهارم
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عوامل مؤثر بر رفتار-
احساس و ادراك-
هوش-

oسئله طبیعت و تربیتهوش و م
o هوش و رشد شناختی
oدید گاه هاي مختلف درباره هوش

شیوه هاي یادگیري و سبک تفکر-
شخصیت و خلق و خو-
انگیزش ، آموزش و یادگیري-
تفاوت هاي فرهنگی و جنسیتی-

:تکالیف یادگیري

پژوهش هاي انجام شده در زمینه تفاوت هاي فردي را در حوزه هاي مختلف را مطالعه و چگونگی استفاده از داللت هاي این یافته 
. ها براي تدریس اثر بخش را شناسایی و گزارش کند

: تکلیف عملکردي

.مطالعه و تأثیرات آن تحلیل نمایدمربی را در مواجهه با تفاوت هاي فردي / با مشاهده یک موقعیت آموزشی تصمیمات معلم

فرآیند هاي شناختی: فصل پنجم

سطوح پایین فرایند هاي شناختی-
فرآیند هاي شناختی پیچیده-
درك مفهوم-
تفکر-
حل مسئله-
خالقیت-

: تکلیف یادگیري

روش هاي بکارگیري فرآیند هاي شناختی را در کتاب هاي درسی برسی و نمونه اي از این مهارت ها را شناسایی و چگونگی آموزش 
. آن را مورد نقد و برسی قرار دهد

. روش هاي پروش خالقیت در آموزش موضوعات درسی مختلف را مطالعه و یافته هاي خود را به کالس گزارش نماید
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یریت کالس درسمد: فصل ششم

اصول کلی مدیریت کالس-
شیوه هاي مدیریت کالس-
فضاي مطلوب براي یادگیري-
پیشگیري از مشکالت رفتاري-
مداخله هاي خاص براي تغییر رفتار -

oقرار داد گروهی
o قرارداد فردي
oبازي رفتار خوب
oدوري موقت

: تکلیف عملکردي

موقعیت تربیتی در سطح مدرسه را مشاهده، و گزارشی از روش هاي مدیریت بکارگرفته شده تهیه و نتایج را به / یک کالس درس
. همراه نقد و بررسی و مبتنی بر یافته هاي علمی گزارش نماید

کودکان با نیاز هاي ویژه: فصل هفتم

دانش آموزان مبتال به ناتوانی-
اختالالت حسی-
میاختالالت جس-
کم توان ذهنی-
اختالالت زبانی و گفتاري-
ناتوانی هاي یادگیري-
اختالالت رفتاري و عاطفی-
کودکان تیزهوش-
کودکان سرآمد -

: تکلیف یادگیري

از یک مدرسه دانش آموزان با نیاز هاي ویژه بازدید نموده و نحوه آموزش و نوع خدمات ارائه شده به این گروه از دانش آموزان را 
. برسی و گزارش نماید
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در با مراجعه به منابع علمی روش هاي ارائه خدمات به دانش آموزان با نیاز هاي ویژه را در سایر کشور ها مطالعه و یافته ها را 
. قالب یک مقاله کوتاه ارائه کند

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

فردي از طریق مطالعه نظریه هاي علمی در زمینه تدریس و کاربرد آن در موقعیت / استفاده از فرصت هاي یادگیري مستقیم
فردي در موقعیت هاي تفاوت هاي /تربیتی، بکارگیري راهبرد هاي شناختی براي مطالعه ویژگی هاي رشدي/هاي آموزشس

مربی در / ، تحلیل و ارائه پیشنهاداتی براي ارتقاء سطح اثر بخشی تصمیمات معلم)کالس درس و مدرسه(تربیتی / آموزشی
.مدرسه/ کالس درس

منابع آموزشی. 4

:منابع اصلی

.دانتشارات ارجمن. روانشناسی کاربردي براي معلمان، مترجم رابعه موحد). 1391(بنتهام ، سوزان

.نشر موسسه خدامات فرهنگی رسا. ترجمه سعیدي شاهده وهمکاران. روان شناسی تربیتی). 1391(سانتراك، جان دبلیو 

:منابع فرعی

.انتشارات آگاه) روانشناسی یادگیري و آموزش (روانشناسی پرورشی ). 1385(سیف، علی اکبر 

.انتشارات ارجمند. ،ترجمه مهشید فروغانروانشناسی کاربردي براي معلمان ). 1389(فونتانا ، دیوید 

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

نمره 12آزمون مباحث نظري به میزان : ارزشیابی پایانی

نمره 8مجموعه تکالیف عملکردي : ارزیابی پوشه کار

مبناي . ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام می شود
. مالك ها و سطوح پیامد هاي یادگیري تعیین شده است) یادگیري و عملکردي(ارزیابی تکالیف 
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»جامعه شناسی تربیتی«سرفصل درس 

معرفی درس و منطق آن. 1
تعلیم و تربیت با متن و زمینه جامعه در هم تنیده است و نمی توان جدا از مقوله اجتماعی بودن، به . و تربیت امري اجتماعی استتعلیم

به بیان دیگر،  شناخت واقعی مسائل تعلیم و تربیت مستلزم تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی . مطالعه در مسائل تعلیم و تربیت پرداخت
بنابراین درك دانشجویان نسبت به جامعه شناسی تربیت، این امکان را پدید می آورد تا با چشم انداز . ماعی استو فرهنگی محیط اجت

جامعه شناختی، نگاهی واقع بینانه به تعلیم و تربیت داشته باشد ودرس جامعه شناسی آموزش و پرورش، زمینه اي مناسب براي 
. مسائل عام جامعه و یا خاص منطقه خدمت دانشجویان فراهم می کندانتخاب آگاهانه راه حلهاي تربیتی با توجه به

مشخصات درس

نظري : نوع درس

2: تعداد واحد

32: زمان درس
ساعت

جامعه شناسی تربیتی:  نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف

تحوالت این رشته را بررسی کرده و ارتباط این ) آموزش و پرورش(رویکردهاي کالن و نظري جامعه شناختی تربیت با مطالعه -
.رویکردها را  با مسائل کنونی تعلیم و تربیت گزارش دهد

درس و روابط با رویکرد تعاملی و نگاهی خردنگر و با استفاده از روشهاي تحقیق در جامعه شناختی تربیت، سازمان مدرسه، کالس-
.در مدرسه را شناسایی کند و شیوه مناسبی براي مطالعه و بررسی این روابط پیشنهاد دهد

-1:شایستگی اساسی
2PK-3و 2- 2و 2

3سطح2سطح1سطح هامالك

نظریه هاي جامعه 
شناختی تربیت

نظریه هاي جامعه شناختی 
تربیت را به طور سطحی می 

ویژگیهاي شناسد و  نمی تواند 
اصلی نظریه ها و کاربردهاي 

.عملی انها را تشخیص دهد

نظریه ها را با توجه به 
ویژگیهاي اساسی آنها در تعلیم 
و تربیت می شناسد، کاربردهاي 
عملی نظریه ها را در حل 
مسائل جهانی اموزش و پرورش 
بیان می کند، اما قادر نیست از 
نظریه ها در حل مسائل خاص 

.ه گیردمنطقه خود بهر

عالوه بر درك عمیق نظریه هاي 
مختلف جامعه شناختی تربیت، 
قادر به تفسیر روابط عام و کلی با 
توجه به نظریه هاست و می تواند 
علت پدیدایی مسائل را با توجه 

.به نظریه اي تبیین کند

رویکرد تعاملی به 
جامعه شناسی 

تربیت

گروههاي (تکنیکهاي مشاهده 
گرفته است، قادر را فرا ) کوچک

به ارائه گزارش پدیده هاي 
مختلف است، اما نمی تواند 
روابط بین پدیده ها و افراد را 

.شناسایی کند

عالوه بر ارائه گزارش هاي 
مبنی بر مشاهده و مصاحبه، 
روابط بین پدیده ها و افراد را 

.می تواند شناسایی و تبیین کند

عالوه بر بهره گیري از ابزار 
ناسایی و تحلیل روابط تحقیق و ش

بین پدیده ها و افراد، می تواند به 
تبیین و پیش بینی وقایع آموزشی 

.با توجه به نظریه ها بپردازد
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طراحی برنامه حل 
با (مسئله تربیتی 

تاکید بر جامعه
)شناسی

قادر به شناسایی یک مسئله 
تربیتی است ، براي حل مسئله 
یک طرح پیشنهادي نیز ارائه 
می دهد، ولی طرح پیشنهادي او 
فاقد توجه به رویکردهاي جامعه 

. شناختی است

قادر به شناسایی یک مسئله 
تربیتی، و ارائه راه حل با توجه 
به رویکردهاي جامعه شناختی 
است اما نسبت به پیچیدگی و 
شبکه اي بودن مسائل بی توجه 

. است

می تواند برنامه حل مسئله تربیتی 
را با توجه به رویکردهاي جامعه 
شناختی  به طور سیستمی و 

.شبکه اي  طراحی و ارزیابی کند

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

)یک جلسه(کلیات جامعه شناسی تعلیم و تربیت : فصل اول

تربیتی و جامعه شناسی تعلیم و تربیتجامعه شناسی

خاستگاه و تکامل جامعه شناختی تربیت

قلمرو جامعه شناختی تربیت

مطالعه و مرور یکی از کتابهاي جامعه شناسی تربیت یا جامعه شناسی آموزش و پرورش و ارائه نقشه مفهومی در : تکالیف یادگیري
رابطه با قلمرو جامعه شناسی تربیت

ارائه یک تعریف جامع از جامعه شناسی تربیت توسط دانشجو:  ريتکالیف یادگی

)دو جلسه( رویکردهاي نظري در جامعه شناختی تربیت: فصل دوم

)امیل دورکیم( نظریه کارکرد گرایی

)کریستوفر جنکز( نابرابري اجتماعی

)نظریه آموزش و پرورش و کنش فرهنگی، فریره، ایوان ایلیچ( پارادایم انتقادي

)مایکل یانگ( نظریه تفسیري 

طبقه بندي نظریه هاي جامعه شناختی تربیت و بیان ویژگیهاي اصلی این نظریات در یک جدول: تکالیف یادگیري

انتخاب حداقل یکی از نظریه ها و مطالعه منابع بیشتر براي مطالعه: تکالیف یادگیري

)دو جلسه( روشهاي تحقیق در جامعه شناسی تربیت:  فصل سوم
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روشهاي تحقیق کمی

)قوم نگاري، مردم نگاري، روان شناسی اجتماعی، کنش متقابل نمادین، تحقیق در گروههاي کوچک( روشهاي تحقیق کیفی

مطالعه کتاب کندوکاوها و پنداشته ها، فرامرز رفیع پور: تکالیف یادگیري

ارائه گزارش ان به کالس با  تاکید بر روش شناسی تحقیقمطالعه یک مقاله مربوط به جامعه شناختی تربیت و : تکالیف یادگیري

تحلیل و ارزیابی یک مقاله با توجه به نظریه پشتیبان آن: تکالیف عملکردي

)یک جلسه( مدرسه و جامعه: فصل چهارم

مدرسه به مثابه جامعه

نگاهی تاریخی  به سازمان اجتماعی مدرسه

شناخت سازمان مدرسه و روابط انسانی در آن

درسه و نابرابریهاي اجتماعیم

خانواده و مدرسه

تهیه یک چک لیست از مسائل عمده مدرسه از نظر معلمان و دانش آموزان: تکالیف یادگیري

تحلیل مسائل مدرسه با توجه به یکی از نظریه هاي جامعه شناختی تربیت: تکالیف عملکردي

)یک جلسه( فرایند هاي مربوط به مدرسه: فصل پنجم

دانش آموزان و عملکرد تحصیلیفرهنگ 

جو مدرسه 

انتظار از مدرسه

)نظریه اتکینسون، نظریه مک کلند( انگیزه پیشرفت

انتظارات معلم از دانش آموز

فرهنگ و روابط معلمان
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کافیمشاهده روابط موجود در یک مدرسه ارائه گزارش درباره آن و تعیین جو مدرسه با استناد به شواهد : تکالیف یادگیري

)دو جلسه( جامعه شناسی کالس درس: فصل ششم

گروههاي دانش آموزي

پویایی گروه

دانش آموزان و تغییرات اجتماعی

دانش آموزان و آسیبهاي اجتماعی

یادداشت گفتگوهاي غیر رسمی . مشاهده گروههاي دانش آموزي  در کالس درس، زنگ تفریح و زنگ ورزش: تکالیف یادگیري
)تکنیک مشاهده بیلز پیشنهاد می شود( ان  و ارائه گزارش آن به کالسدر بین دانش آموز

مطالعه گزارشهاي فوق در گروههاي دانشجویی و تحلیل پویایی و آسیب هاي اجتماعی:تکالیف عملکردي

)یک جلسه( جامعه شناسی برنامه درسی: فصل هفتم

جامعه شناسی کتابهاي درسی

جامعه شناسی فضا

برنامه درسی پنهان

مشاهده و ارائه گزارش در رابطه با  فضا و کتابهاي درسی : تکلیف یادگیري

بررسی و تحلیل همه گزارشهاي قبل و کاوش و جستجو در  برنامه درسی پنهان در مدرسه مورد نظر: تکلیف عملکردي

)سه جلسه( جامعه شناختی تربیت و مسائل تربیتی: فصل هشتم

مدرسه چگونگی اولویت بندي مسائل تربیتی

طراحی یک برنامه موثر براي حل یک مسئله تربیتی با توجه به یک نظریه پشتیبان: تکالیف عملکردي

ارزیابی طرح برنامه  فوق توسط هم کالسیها:تکالیف عملکردي

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
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دانش نظري و تحلیل مشاهدات از زاویه کاربرد عملی . در این درس، آموزش با توجه به پیوند نظریه با عمل انجام می شود
بنابراین، عالوه بر مطالعه منظم دانشجویان، توجه به . نظریه هاي جامعه شناسی تربیت توسط دانشجو مورد تأکید قرار می گیرد

ي بهتر است زمینه پرسش و پاسخ و تحلیل گزارشهاي دانشجویان و بهره گیر.  جنبه هاي کاربردي این درس مورد توجه  است
.  از روشهاي مشارکتی در آموزش فراهم شود

منابع آموزشی. 4

:منابع اصلی

.مرکز نشر دانشگاهی تهران). 1387(درآمدي به جامعه شناسی تعلیم و تربیت، ترجمه غالمعلی سرمد. موریش، ایور

.تهران انتشارات روان. جامعه شناسی اموزش و پرورش). 1387(عالقه بند، علی 

.انتشارات سمت. تهران. جامعه شناسی آموزش و پرورش). 1392(محمود شارع پور، 

:منابع فرعی

انتشارات آواي نور: تهران. جامعه شناسی آموزش و پرورش). 1392(منادي، مرتضی

کت تهران انتشارات شر). جلد دوم کندوکاوها و پنداشته ها( تکنیکهاي خاص تحقیق در علوم اجتماعی). 1390(رفیع پور، فرامرز
.سهامی انتشار

. جامعه شناسی مدرن، ترجمه حسن پویان. سلی، پ

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

نمره8تکالیف یادگیري و تکالیف عملکردي و شرکت در مباحث کالس : ارزشیابی تکوینی

نمره12آزمون کتبی از مباحث انجام شده در کالس، : ارزشیابی پایانی

سایر نکات

فصل به روشهاي تحقیق جامعه شناسی تربیت پرداخته شده است و ممکن است با درس روشهاي تحقیق رشته از آنجا که یک 
هاي مختلف درسی هم پوشانی داشته باشد، تاکید می شود بر روشهاي تحقیق کمی اشاره اي اجمالی شود و بیشتر بر روشهاي 

.  ید شودتحقیق قوم نگاري، کیفی کنش متقابل نمادین و گروههاي کوچک تاک
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»هاي یادگیري و آموزشنظریه«سرفصل درس 

معرفی درس و منطق آن. 1

هاي یادگیري باشد، چنین درکی شامل دانش مربوط به نظریهتدریس اثربخش مستلزم درکی فزاینده از یادگیري و شیوه وقوع آن می
تواند معلمان را در کاربرد آگاهانه و مقتضی اصول مربوط کسب آن می که و آموزش و کاربرد هر یک از آنها در فرایند تدریس است 

هاي مختلف تربیتی، دانشجومعلمان را با هاي تدریس در موقعیتاین درس ضمن هدایت روش. به هریک از نظریه ها یاري رساند
.هاي تدریس به کار گرفته شده نیز آشنا می سازدسودمندي و کاربردي بودن روش

مشخصات درس

نظري: نوع درس

2: تعداد واحد

ساعت32: زمان درس

هاي یادگیري و آموزشنظریه:  نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف

هاي مختلـف تربیتـی   ، شرایط حصول و عدم حصول یادگیري را در موقعیتآموزشهاي یادگیري و ضمن درك انواع نظریه
.تحلیل نماید و بر آن اساس راهبردهاي تدریس متناسبی بکار برد

:شایستگی اساسی

PK2-2&1-2کد
&2-3

PCK 4-3کد

3سطح2سطح1سطح هامالك

ــاي  ــه هــ نظریــ
یادگیري و آموزش

هاي یادگیري و آموزش  نظریه
شناسد و قادراست بدون را می

ارائه تحلیل حاصل از مقایسه 
آنها  را طبقه بندي دیدگاه ها 

.نماید

ــه  ــاي ضــمن مقایســه نظری ه
یـادگیري و آمـوزش بـه ارائــه    

ها هاي هریک از دیدگاهداللت
پردازد اما قـادر بـه کـاربرد    می

ــائل    ــل مس ــا در ح ــه ه نظری
.باشدتربیتی نمی

با درك نقاط ضعف و قـوت  
ــه  ــک از نظری ــر ی ــا در ه ه

هاي مختلف تربیتی، موقعیت
هـا در  قادر به کاربرد نظریه 
.باشدحل مسائل تربیتی می

ــواع   هاي آموزشروش ــت ان ــادر اس ــجو ق دانش
هاي آموزش را شناسایی روش

. و طبقه بندي نماید

ــک از    ــر ی ــه ه ــمن مقایس ض
هــاي آمــوزش قــادر بــه روش

تحلیل شرایط حصـول و عـدم   
-حصول یادگیري در موقعیـت 

.هاي مختلف تربیتی است

با ارزیـابی موقعیـت تربیتـی    
ــادر  ــتفاده از قــ ــه اســ بــ

راهبردهاي تدریس  متناسب 
.است

مسئله تربیتی را شناسایی حل مسائل تربیتی
کند و براي حل آن طرح می

پیشنهادي ارائه می دهد، اما 
طرح پیشنهادي او فاقد توجه 

با در نظرگرفتن اصول هر یک 
از نظریات یادگیري و آموزش 

- مسئله تربیتی میقادر به حل
باشد اما نسبت به پیچیدگی و 

قادر است برنامه حل مسئله 
تربیتی را با توجه به 
راهبردها و اصول هر یک از 
نظریات یادگیري و آموزش 
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به نظریات یادگیري و آموزش 
. است

شبکه اي بودن مسائل بی 
. توجه است

به طور سیستمی و شبکه 
.اي  طراحی و ارزیابی نماید

ساختار آنهاي یادگیري، محتواي درس و فرصت. 2

ارائه طرح درس و اعالم نحوه ارزشیابی و معرفی منابع: هفته اول

بیان ضرورت و جایگاه نظریه در علم - 

مکاتب تجربه گرا- 

مکاتب خرد گرا- 

نظریه هاي جدید در یادگیري- 

)نظریه، نظریه علمی، یادگیري، آموزش(تعریف مفاهیم : فصل دوم

تعریف یادگیري و ویژگی هاي آن- 

ویژگی هاي نظریه یادگیري جامع - 

مقایسه یادگیري با آموزش- 

ارائه چارت مربوط به نظریات یادگیري- 

:تکالیف عملکردي

.از دانشجویان خواسته شود با مراجعه به منایع متعدد تعاریف مختلفی گردآوري و در قالب جدولی ارائه نمایند

هاي رفتاري یادگیرينظریه: فصل سوم

:یادگیريتکالیف 

.هاي آموزش رفتارگرایان در کالس مطرح و درخصوص اصول مربوطه  بحث و تبادل نظر شودنمونه هایی از روش

هاي شناختی یادگیرينظریه: فصل چهارم

:تکالیف یادگیري
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.هاي آموزش شناختی در کالس مطرح و درخصوص اصول مربوطه  بحث و تبادل نظر شودنمونه هایی از روش

هاي خبرپردازي یادگیري نظریه:فصل پنجم

:تکالیف یادگیري

.ارزیابی نقاط ضعف و قوت اصول یادگیري در نظریه خبرپردازي

هاي سازندگی یادگیرينظریه: فصل ششم

:تکالیف عملکردي

تربیتی از نظریه/ مشاهده یک موقعیت آموزشی و تربیتی در کالس درس و تحلیل میزان تأثیر پذیري تصمیمات آموزشی
.هاي یادگیري و کاربرد هاي آن

نظریه نورو فیزیولوژیکی:فصل هفتم

:تکالیف عملکردي

مقاالت و پژوهش هاي منتشر شده در زمینه مطالعات مربوط به مغز و ارتباط آن با آموزش و یادگیري را مطالعه نموده و 
. یافته هاي خود را در قالب یک مقاله کوتاه ارائه نماید

د نظریه هاي یادگیري در آموزش کاربر:فصل هشتم

کاربردرویکرد رفتاري

کاربرد رویکرد شناختی

کاربرد نظریه سازندگی یادگیري

کاربرد نظریه نوروفیزیولوژیکی

:تکالیف عملکردي

تربیتی را با استفاده از نظریه هاي مطالعه شده تحلیل و / با استفاده از نظریه هاي مطالعه شده یک موقعیت آموزشی
.تربیتی خود را به همراه مستندات پژوهشی یا علمی ارائه نماید/ تصمیمات آموزشی
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راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

شـود ضـمن ارائـه    باشـد، پیشـنهاد مـی   هاي مختلف میبا توجه به اینکه درك عمیق دانش نظري مستلزم کاربرد آن در موقعیت
هاي عملی و بکارگیري دانش نظري در موقعیت هـاي واقعـی تـدریس تاکیـد     مباحث نظري به شیوه مشارکتی، بر انجام فعالیت 

رشد راهبردهاي فراشناختی تواند زمینهعالوه براین تدارك فرصت هاي یادگیري غیر مستقیم و خارج از محیط آموزشی می. شود
.دانشجویان را فراهم سازد

منابع آموزشی. 4

: منبع اصلی

.دوران: اکبر سیف، تهرانهاي یادگیري، ترجمه علیاي بر نظریهمقدمه). 1388(آر .هرگنهان، بیاچ و .اولسون، متیو-

.انتشارات دوران. روانشناسی یادگیري و آموزش: روانشناسی پرورشی نوین). 1390(سیف، علی اکبر -

: منبع فرعی

.لد اول و دومج. سمت: تهران. هاي آموزشی و پرورشیمهارت). 1383(شعبانی، حسن -

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

)نمره8(ارزشیابی مستمر5-1

نمره4عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها -

نمره4عملکرد دانشجو در مجموعه تکالیف عملکردي -

)نمره12(ارزشیابی پایانی 5-2

. گیردبه صورت آزمون مکتوب در پایان ترم صورت میهاي یادگیري و آموزشارزشیابی پایانی درس نظریه
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»هاي تدریساصول و روش«سرفصل درس 

معرفی درس و منطق آن. 1

هاي آموزش و برنامه درسی، عرصه اصلی اختیارات معلم است؛ و همین اختیارات است که مسئولیت معلم را تدریس در تمامی نظام
هاي فعالیتی موقعیتی است که شکل موثر آن بر بنیاد دانش و یافته» تدریس«. کندهاي تدریس الزامی میموثر روشبراي بکارگیري 
کردن فقط با کسب این دانش چنین دانشی را معلمان آینده براي هرگونه عمل خود نیاز دارند؛ اما عمل معلمی. شودعلمی دنبال می

هاي کند، کسب دانش تدریس به همراه قابلیتهاي تدریس آماده میراي بکارگیري روشآنچه دانشجومعلمان را ب. شودممکن نمی
تواند شایستگی تدریس اي از دانش و هنر که میهاي شخصی است؛ مجموعه تلفیق شدهساخت دانش تدریسی بر اساس تجربه

براي دانشجومعلمان در سطحی عام فراهم هاي الزم و عمومی را اصول و روش هاي تدریس در پی آن است که زمینه. نامیده شود
در این درس، دانشجومعلمان با مبانی، اصول و مراحل تدریس آشنا . هاي تدریس شوندکند تا آنان قادر به ادراك و بکارگیري روش

حوزه علمی، با براي تحقق دستاوردي، ضروري است معلمان با منابع این . شوند از فنون آن در عمل بهره بگیرندشوند و قادر میمی
هاي تدریسی معلمان پیشین در عرصه واقعی آشنا شوند و براي اقدام به آن، هایی از تدریس و با برخی از اعمال و فعالیتنمونه

تواند به آنان کمک کند تا معلمان آینده در طول دوره آموزشی در معرض تجربیات متنوع چنین شرایطی می. هایی داشته باشندتمرین
ار گرفته و قادر به مطالعه، تصمیم گیري و ارزیابی نتایج تصمیمات در موقعیت هاي پیچیده آموزشی و تربیتی مبتنی بر یافته و غنی قر

. هاي علمی و پژوهشی باشند

مشخصات درس

نظري و عملی: نوع درس

1+1: تعداد واحد

ساعت32+16:زمان درس

روانشناسی تربیتی: پیشنیاز

انفرادي:نحوه آموزش

هاي تدریساصول و روش: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجومعلم  قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف

اي اقدام کند که در آن نقش معلم به عنوان کارگزار اصلی آن عرصه به روشنی تشریح به ارائه تصویري از تدریس مدرسه
عنوان کارگزار یک کالس درس فرضی، به استناد دانش معتبر مدلل سازد و از و تبیین گردد و چگونگی عمل خود را به 

همچنین، دانشجومعلم در پایان این واحد یادگیري با اصول عام و خاص تدریس آشنایی دارد و . برنامه خود دفاع نماید
از منابع معتبر تدریس آگاه شناسد و هاي متفاوت میهاي بکارگیري آنها در موقعیتهاي تدریس را با قابلیتبرخی روش

.  تر را دارد و به پیگیري دستاوردهاي علمی جدید حوزه تدریس، متعهد استاست و امکان شناسایی منابع مناسب

3سطح 2سطح 1سطح هامالك
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:شایستگی اساسی

PK 3-2&2-2کد

PCK 4-3&3-3کد

ـ فهم اصول و 
هاي روش

تدریس

تعاریفی توانسته است به بیان 
- از تدریس و اصول و روش

. هاي آن اقدام کند

اي بر به تبیین تدریس مدرسه
اساس متغییرهاي مختلف 
متمایزکننده آن مبتنی بر 

کند و منابع علمی اقدام می
تشریحی به زبان خاص خود 

.نمایدارائه می

هاي به شناسایی اصول و روش
هاي مختلف تدریس در موقعیت

کند و تبیینی اي اقدام میمدرسه
مدلل از بکارگیري هر یک از 

هاي تدریس توسط اصول و روش
- معلم در موقعیت خاص ارائه می

. نماید

ایفاي نقش 
معلمی در 

تدریس 
ايمدرسه

توانسته است به شرح آنچه 
در منابع و مباحث درس در 
ارتباط با موضوع آمده است، 

. اقدام کند

هاي به زوایایی از نقش
دهد و به آن میمعلمان توجه

کند که در منابع عمل می
درس بر آنها تاکید نشده است 
ولی در منابع این حوزه 

.موجود است

توانسته است خود را در نقش 
معلم متصور شود و بر آن اساس 

هاي گیري در موقعیتبه تصمیم
واقعی یا فرضی اقدام و به عنوان 

.اي کندمعلم ایفاي نقش حرفه

هایی ارائه کرده که پاسخانجام تکالیف
حاصل جستجوي در منابع در 
دسترس و بازخوانی محدود 

. تجربه شخصی است

هاي ارائه شده قواعد در پاسخ
کلی پاسخگویی پژوهشی 
رعایت شده و سطحی عمیق 

- از بازخوانی تجربه دیده می
. شود که قابل پذیرش است

هاي ارائه شده داراي بنیاد پاسخ
و ضمن پژوهشی دقیقی است 

بکارگیري زبان مناسب ارائه، از 
سازماندهی و حتی محتواي بدیع 

. برخوردار است

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

:اي آن به شرح ذیل سازمان یافته استمحتواي مورد استفاده این درس در چارچوب زمان شانزده جلسه

مباحث فرعیموضوع اصلینوبت 

ضرورت و جایگاه موضوع و ایجاد طرح اول
انگیزه جهت پیگیري درس و ارزشـیابی  

تشخیصی و اعالم برنامه درس

معرفـی برنامـه و   شناسایی انتظارات دانشجویان، سنجش نوع نگرش و سطح دانش مربوط،
سرفصــل درس، تشــریح منطــق درس و کاربردهــاي آن بــراي معلمــان، معرفــی تکــالیف 

. ز عملکرد دانشجویان بر اساس پیامدها و سطوح عملکردعملکردي و چگونگی ارزیابی ا

اي خود را یـادآوري و آن را  هر دانشجو یکی از تجربیات تدریس معلمان مدرسه: 1تکلیف 
. روایت و مقبول یا نامقبول بودن آن را مدلل تشریح کند

ـ  ارائه نمونههاها و یادآوري تجربهارائه نمونهدوم ه صـورت فـیلم و بحـث و بررسـی دربـاره تجربیـات       هایی از تدریس معلمـان ب
هاي متعددي در تدریس مطرح اي که نشان داده شود اصول و روشدانشجومعلمان به گونه
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.است

، تشریح اصـول و انـواع   )به عنوان یک علم(شناسی و شرح گستره موضوعی تدریس مفهومتشریح چیستی تدریسسوم
هـاي گـزارش   با اسـتناد تجربـه  (از حیث تدریس هاي تدریس و معرفی وضعیت ایران روش

.و تشریح وضعیت تدریس در چند کشور جهان) شده دانشجومعلمان

اي و بـا  هاي آن بر اساس واقعیات عمل مدرسههاي تدریسی معلمان و ضرورتتبیین نقشايتبیین نقش معلم در تدریس مدرسهچهارم
. تشریح وضعیت ایران

.نمایش یک فیلم تدریسی ضرورت دارددر این ارتباط، : عملی

-هاي تدریس آگاه باشـند و چگونـه مـی   چرا معلمان نیاز دارند از اصول و روش: 2تکلیف 

توانند چنین کنند؟

-تشریح مراحل تدریس به عنوان عمل واقعی معلم در کالس درس مشـتمل بـر مخاطـب   قسمت اول: ايمراحل تدریس مدرسهپنجم
-یک مبحث علمی، تعیین اهداف درس، انتخاب محتوا و فرصتیابی برايشناسی و منطق

.هاي یادگیريدهی محتوا و فرصتهاي یادگیري، سازمان

.نقد و بررسی منطق مراحل ذکر شده: عملی

گیري در باره زمان درس، هاي یادگیري، تصمیمانتخاب روش تدریس محتوا و ارائه فرصتقسمت دوم: ايمراحل تدریس مدرسهششم
.درس و چگونگی ارزشیابی یادگیري مخاطبان) فضا و روابط(ظیم مکان تن

.نقد و بررسی مراحل ذکر شده: عملی

اجزاي طرح درس سالیانه و اصول تهیه آن، تدوین طرح درس سـالیانه در کـالس و نقـد و    طرح درس سالیانه: ریزي تدریسبرنامههفتم
.هاي ارائه شده در کالسبررسی نمونه

.کنندهاي کوچک به تدوین طرح درس سالیانه اقدام میدانشجویان در گروه: عملی

هر یک از دانشجومعلمان یک طرح درس سالیانه براي موضوع مورد نظر خـود  :3تکلیف 
.تهیه و با مدرس درس ارائه کند

ح درس روزانـه در کـالس و نقـد و    اجزاي طرح درس روزانه و اصول تهیه آن، تدوین طـر طرح درس روزانه: ریزي تدریسبرنامههشتم
.هاي ارائه شده در کالسبررسی نمونه

.کنندهاي کوچک به تولید طرح درس روزانه اقدام میدانشجویان در گروه: عملی

هر یک از دانشجومعلمان یک طرح درس سالیانه براي موضوع مورد نظر خـود  :4تکلیف 
.تهیه و با مدرس درس ارائه کند
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داري، فرهنگ کالس درس، مقررات کالس درس، جـو کـالس   هاي کالسالگوها و روشدرسمدیریت کالسنهم
.درس و رفتار در کالس درس

-هـایی مـی  هاي مـدیریت کـالس  هاي کوچک به بررسی روشدانشجویان در گروه: عملی
.پردازند که به طور فرضی یا واقعی توسط مدرس معرفی شده است

محـور و  هـاي تـدریس معلـم   روش: بندي آنها بـه دو طبقـه  هاي تدریس و طبقهانواع روشهاي تدریسروشدهم
.هاي تدریس شاگردمحور و معرفی مشروح هر یک براي بکارگیريروش

اند؟بندي کردههاي تدریس را طبقههاي دیگر به چه شکلی روشبنديطبقه:5تکلیف 

محـور در کـالس   هاي تدریس معلمو مراحل بکارگیري روشیادآوري کوتاه منطق، اصولمحورهاي تدریس معلمروشیازدهم
.درس

هاي کوچک به طراحی تدریس بر اساس این روش اقـدام و بـه   دانشجویان در گروه: عملی
.پردازندتدریس می

محور در کـالس  هاي تدریس شاگردیادآوري کوتاه منطق، اصول و مراحل بکارگیري روشهاي تدریس شاگردمحورروشدوازدهم
.درس

هاي کوچک به طراحی تدریس بر اساس این روش اقـدام و بـه   دانشجویان در گروه: عملی
.پردازندتدریس می

هاي توضیح در ارتباط با موضوعات درسی، اثـربخش  هاي توضیح دادن، قابلیت روشروشتوضیح دادن در کالس درسسیزدهم
.هاي تدریسساختن توضیحات در هر یک از روش

هـاي تجربـی یـا    هاي مـوثر توضـیح در موقعیـت   گفتگوي دانشجویان در باره روش: عملی
.فرضی

هاي تدریسگیري از آن در هر یک از روشها و چگونگی بهرهانواع پرسشکردن معلم در کالس پرسشچهاردهم

هاي تجربی یا هاي موثر پرسش کردن در موقعیتگفتگوي دانشجویان در باره روش: عملی
.فرضی

هـاي کالسـی   مواجهه معلم بـا پرسـش  پانزدهم
شاگردان

-هاي پرسش کردن شاگردان، چگونگی مواجهه با پرسشهاي شاگردان، انگیزهانواع پرسش
هاي تدریسهاي شاگردان در هر یک از انواع روش

هاي ها در موقعیتهاي موثر پاسخگویی به پرسشگفتگوي دانشجویان در باره روش: عملی
.یتجربی یا فرض

هـا و مزایـا و   هاي آزمون و سنجش پیشرفت تحصیلی در کالس درس، انـواع آزمـون  روشسنجش یادگیري شاگردانشانزدهم
هـاي  معایب آنها براي بکارگیري در کالس درس، اهداف سـنجش در کـالس درس، روش  
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.هاي تدریساعالم نتایج به شاگردان در کالس درس در هر یک از روش

هـاي  هـاي مـوثر سـنجش یـادگیري در موقعیـت     دانشجویان در باره روشگفتگوي : عملی
.تجربی یا فرضی

راهبردهاي آموزش و یادگیري. 3

دانشـجوي ایـن درس موظـف    . شـود جانبه آموزشگر ـ دانشجو انجام می هاي کالس درس با مشارکت همهدر این درس، آموزش
همچنین، دانشـجویان حـق دارنـد بـه طـرح      . بپردازند و در مباحث شرکت نمایداست بر اساس برنامه اعالم شده به مطالعه منابع نیز 

دقیقه در کـالس درس بـه   15ها یا نتایج حاصل از مطالعات خود با درخواست تعیین وقت قبلی، تا پرسش بپردازند و براي ارائه دیدگاه
. گیـرد دد و به صورت عملی مورد تمـرین قـرار مـی   گردر همه جلسات درس، یک مبحث به صورت نظري ارائه می. ارائه نظر بپردازند

شود که به تشخیص آموزشگر یا به درخواست دانشـجویان، پاسـخگویی   هایی مطرح حال، در جلسات درس ممکن است پرسشدرعین
هـا  قبیـل پرسـش  ایـن . شودتواند به صورت شفاهی در جلسه بعد یا به صورت کتبی تا پایان نیمسال انجام و ارائه به برخی از آنها می

.درصد تجاوز نکند50تواند براي همه یا برخی از دانشجویان جایگزین تکالیف درس گردد؛ مشروط به آنکه تعداد آنها از می

منابع آموزشی . 4

آموزشـی  استفاده از منابع مکتوب منتشر نشده پس از داوري و تاییـد شـوراي گـروه    . در این درس استفاده از منبع مکتوب الزامی است
.براي مدت مقرر در همان رشته بالمانع است

:شود، عبارتند ازبراي استفاده در این درس پیشنهاد می1398منابعی که تا پایان سال 

:منابع اصلی

.سمت: تهران. ها و فنون تدریسروش: هاي آموزشیمهارت). 1392. (شعبانی، حسن- 
.مدرسه: تهران. دهی ـ یادگیري و تربیت معلمبازاندیشی فرایند یاد). 1386. (مهرمحمدي، محمود- 

:منابع فرعی

مرکـز فرهنگـی   : تهـران . نیم قرن تدریس و تبلیغ حجـت االسـالم و المسـلمین قرائتـی    ). 1395(صنعت پور امیري، حسین - 
.درسهایی از قرآن

ازیال کریمی و عبدالرحیم نوه ن: مترجمان). چارچوبی جامع براي آموزش اثربخش(هنر و علم تدریس ). 2007. (مارزانو، رابرت- 
.موسسه فرهنگی منادي تربیت: تهران). 1394(ابراهیم 
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راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

گیرد که در هاي تدریس در قالب یک آزمون مکتوب پایانی صورت میارزشیابی پایانی در درس اصول و روش: ارزشیابی پایانی
هاي کار عملی، مطالعه منابع و مشارکت در مباحث کالس درس را بر اساس پرسشها و تجارب خود ازآن دانشجویان یادگیري

. کنندآموزشگر، ارائه می

شود و از سوي دیگر هاي بخش عملی درس را شامل میارزشیابی ضمن نیمسال از سویی تمام فعالیت: ارزشیابی ضمن نیمسال
.شوددستاورد هر دو قسمت جهت ارزشیابی نهایی بکارگرفته میگیرد و براي اطمینان از پیشرفت مناسب یادگیري انجام می

آموزشگر در مواردي که . شودارزشیابی انجام تکالیف کالس درس و مشارکت در مباحث با هم لحاظ می: ارزشیابی تکالیف
. ننددهد تا دانشجویان بر اساس بازخوردهاي او به کار پژوهشی به اصالح آن اقدام کمصلحت بداند، اجازه می

: شودسهم هر یک از موارد ارزشیابی به شرح زیر محاسبه می

درصد امتیاز 25: ـ پاسخگویی به تکالیف و شرکت فعال در کالس

درصد امتیاز 40: ـ آزمون ضمن نیمسال

درصد امتیاز 35: ـ آزمون پایانی

: سایر نکات

:مواردي که توجه به آن در این درس مهم است

. آمادگی مدام براي فعالیت عملی.1
. مشارکت جدي و موثر در مباحث کالس.2
. رعایت نظم حضور و حساسیت به زمان درس.3
.رعایت اخالق پژوهش در انجام تکالیف و در فعالیت عملی.4
.مطالعه منابع تکمیلی معرفی شده توسط آموزشگر و سایر منابع مفید.5
.شودمکتوب به آموزشگر تحویل میظرافت و زیبائی ظاهري تکالیفی که به صورت.6
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»هاي راهنمایی و مشاورهاصول و روش«سرفصل درس 

:معرفی درس و منطق آن. 1

راهنمایی مجموعه فعالیت هاي منظم و سازمان یافته اي است که به منظور حداکثر استفاده از توانایی هـاي بـالقوه در طـول زنـدگی     
مشاوره رابطه رویاروي بین مراجع و مشاور است که بدان وسیله به مراجع کمک می شود تا پس از شناخت . درباره فرد اعمال می شود

اذ نماید،از طریق مشاوره مراجع می آموزد که چگونه یک زندگی سالم و سازنده را طـرح ریـزي کنـد و    خویش تصمیمات مناسبی اتخ
. بدان ادامه دهد

از طریق خدمات . راهنمایی و مشاوره همواره به عنوان تسهیل کننده فرایند تعلیم و تربیت دانش آموزان براي معلمان مطرح بوده است
وانایی ها و محدودیت هاي دانش آموزان پی برد،یکی از وظایف اساسی معلمان راهنمـایی و هـدایت   راهنمایی و مشاوره می توان به ت

دانش آموزان می باشد به طور مسلم ارایه خدمات راهنمایی و مشاوره به دانش آموزان بدون آگـاهی معلمـان از مبانی،اصـول و روش    
دانشجو معلمان در دوران تحصیل خـود بـا مبـانی، اصـول و روشـهاي      هاي راهنمایی و مشاوره میسور نمی باشد، بنابراین الزم است

. راهنمایی و مشاوره آشنا شده تا بتوانند درآینده به عنوان معلم مدرسه نقش راهنمـایی و مشـاوره اي خـود را بـه خـوبی ایفـا نماینـد       
هاي الزم در محسوب می شود که آمادگیهمچنین این درس به عنوان یکی از دروس پایه براي دانشجویان رشته راهنمایی و مشاوره 

.آنها براي کسب مهارتهاي پایه حرفه اي فراهم نموده وزمینه ساز ورود به دروس تخصصی مشاوره می باشد

مشخصات درس

ــوع درس نظــري و : ن
عملی

) 1+1(2: تعداد واحد

ساعت48: زمان درس

هاي راهنمایی و مشاورهاصول و روش: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف

با مطالعه درس مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره، با مفاهیم اساسی راهنمایی و مشاوره آشنا شده، در فرایند آموزش از مبـانی و  
پرورش پی ببرد و با نقش مشاوره اي معلمان در اصول مشاوره بهره کافی ببرد، به جایگاه راهنمایی و مشاوره در نظام آموزش و 

همچنین از فنون و روش هاي شناخت دانش آموزان و رویکردهـاي اساسـی مشـاوره و    .فرایند تدریس و کالس درس آشنا شود
.روان درمانی اطالعات کافی کسب نموده و بتواند در موقعیت واقعی مدرسه بکار ببرد

خواهد بود از اصول مشاوره در موقعیت هاي واقعی مدرسه بهره برده و بـا شـناختی کـه    دانشجوپس از گذراندن این درس قادر 
شغلی و سازشی -در زمینه هاي تحصیلیازتفاوت هاي فردي، ویژگی ها و مسایل و مشکالت دانش آموزان پیدا می کند بتواند 

.به آنها کمک نماید
:شایستگی اساسی

pck&Ck کـــد
2-1&3-3&

4-3&

3سطح2سطح1سطح هامالك

دانش محتوایی و موضوعی 
راهنمایی ومشاوره و انـواع  

آن

ــی  در موردمباحـــث اساسـ
ــایی و  راهنمـــــــــــــ
ــاوره،فنون و روش  مشــــ
ــرفاً   ــاوره صـ ــاي مشـ هـ
ــده را    ــه ش ــات ارای اطالع
جمـع آوري و بــدون ارایــه  

موضوعات اساسی راهنمـایی  
و مشاوره و انواع آن را مـورد  
ــه   ــرار داده و یافت ــه ق مقایس
هاي خـود را در قالـب یـک    
گزارش منسجم ارایه نمـوده  

مباحث اساسـی راهنمـایی و   
مشــاوره وانــواع آن، تفــاوت 
وتشابه مفاهیم ورابطـه آنهـا   
با یکدیگررا مورد مقایسـه و  
ــل  ــرارداده و دالی ــابی ق ارزی
خود را در قالب یافته ها بـه  
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تحلیل حاصـل از مقایسـه   
آنهـــــا، آن را گـــــزارش 

.  نموده است

صورت یک گزارش منسجم است
.ارایه نموده است

نقــش و وظــایف کارکنــان 
مدرسه در رابطه با فراینـد  

ـ  ش راهنمایی و مشاوره دان
آموزان

ــایف    ــش و وظ ــاره نق درب
کارکنان مدرسه  در مـورد  
راهنمایی و مشاوره دانـش  
ــات   ــرفاً اطالع ــوزان ص آم
ارایه شده را جمـع آوري و  
بدون ارایه تحلیـل حاصـل   
از مقایســــه آنهــــا، آن را 

.  گزارش نموده است

ــان   ــایف کارکن ــش و وظ نق
مدرسه را در فرایند راهنمایی 
و مشاوره دانش آموزان مورد 
ــه   ــرار داده و یافت ــه ق مقایس
هاي ناشی از این مقایسـه را  
در قالب یک گزارش منسجم 

ارایه نموده است

ــان   ــایف کارکن ــش و وظ نق
مدرسه را در فرایند راهنمایی 
ــوزان    ــش آم ــاوره دان و مش
ــا    ــا ب ــابه آنه ــاوت وتش وتف
یکــدیگررا مــورد مقایســه   
وتجزیه و تحلیل قـرارداده و  
یافته هاي خود را به صورت 

.وب گزارش نموده استمکت

رویکردهـــاي اساســـی  
مشــاوره و روان درمــانی و 

کاربردهاي آنها 

درباره رویکردهـاي اصـلی   
مشـــاوره و روان درمـــانی 
صرفاً اطالعات ارایه شـده  
را جمع آوري و بدون ارایه 
تحلیل حاصـل از مقایسـه   
آنها، آن را گـزارش نمـوده   

.  است

مفاهیم اساسی رویکردهـاي  
و روان درمانی اصلی مشاوره 

را مورد مقایسـه قـرار داده و   
یافته هاي خـود را در قالـب   
یک گـزارش منسـجم ارایـه    

نموده است

مباحــث مهــم رویکردهــاي 
اصلی مشاوره وروان درمانی 
ــا    ــا ب ــابه آنه ــاوت وتش وتف
یکــدیگررا مــورد مقایســه و 
ــل  ــرارداده و دالی ــابی ق ارزی
خود را در قالب یافته ها بـه  

جم صورت یک گزارش منس
.ارایه نموده است

برنامــه هــاي راهنمــایی و 
مشاوره در نظام آموزش و 

پرورش 

ــاره برنامـــه هـــاي    دربـ
ــاوره در  ــایی و مشـ راهنمـ
ــرورش  ــوزش و پ نظــام آم
ــرفاً   ــران صـ ــان وایـ جهـ
اطالعات ارایه شده را جمع 
آوري و بدون ارایه تحلیـل  
حاصل از مقایسه آنهـا، آن  

.  را گزارش نموده است

ــاي   ــه ه راهنمــایی و برنام
مشاوره در آموزش و پرورش 
ایران را با سایر کشورهامورد 
مقایســه قــرار داده و دالیــل 
خود را در قالب یک گـزارش  

منسجم ارایه نموده است

ــایی و    ــاي راهنم ــه ه برنام
مشاوره در آموزش و پرورش 
ایران وتفاوت وتشـابه آن بـا   
برنامه هاي مشاوره درسـایر  
کشورها را مـورد مقایسـه و   

رزیابی قرارداده ویافته هاي ا
خود را بـه صـورت مکتـوب    
ودر قالـــب یـــک گـــزارش 

.منسجم ارایه نموده است

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

مباحث اساسی:فصل اول
اهمیت و ضرورت راهنمایی و مشاوره-
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فلسفه و اهمیت راهنمایی و مشاوره در نظام آموزش و پرورش-
راهنمایی و مشاوره در جهان و ایرانتاریخچه -
راهنمایی و مشاوره در اسالم-
مفهوم و تعریف راهنمایی-
اصول و اهداف راهنمایی -
خدمات راهنمایی -
مفهوم و تعریف مشاوره-
اصول و اهداف مشاوره -
خدمات مشاوره-
مفهوم و تعریف مشورت-
تعریف روان درمانی-
ایی ، مشاوره و روان درمانی تفاوت بین مشورت،راهنم-

:فعالیت یادگیري
مطالعه مطالب فصل از منابع معرفی شده -1
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي طرح شده از سوي مدرس-2
مقایسه مفاهیم راهنمایی، مشاوره و روان درمانی و بیان تفاوت هاي آنها-3

: فعالیت عملکردي
داف و خدمات راهنمایی و مشاوره و ارایه گزارش آن در کالس درستحلیل و مقایسه اه-

رویکردهاي اساسی مشاوره و روان درمانی: فصل دوم
مشاور و انتخاب نوع رویکرد درمانی-
رویکردهاي درمانی متمرکز بر زمینه-
رویکردهاي درمانی متمرکز بر هیجانات-
رویکردهاي درمانی متمرکز بر تفکر و باور-
رویکردهاي درمانی متمرکز برعمل و رفتار-
رویکردهاي درمانی یکپارچه نگر و التقاطی-

:فعالیت یادگیري
مطالعه مطالب از منابع معرفی شده -
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي طرح شده از سوي مدرس-2
مقایسه رویکردهاي درمانی مختلف و بیان تفاوت هاي آنها-3

: فعالیت عملکردي
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تحلیل و مقایسه رویکردهاي اساسی مشاوره و روان درمانی و ارایه گزارش آن در کالس درس-1
تحلیل کاربرد رویکردهاي اساسی مشاوره و روان درمانی در محیط واقعی مدرسه توسط دانشجویان رشته مشاوره و ارایـه گـزارش   -2

کتبی آن به مدرس

و مشاوره و الگوهاي آنانواع راهنمایی : فصل سوم
انواع راهنمایی از نظر موضوع-
انواع راهنمایی از نظر شیوه اجرا-
انواع مشاوره از نظرموضوع-
انواع مشاوره از نظر شیوه اجرا-
الگوهاي رایج راهنمایی-

:فعالیت یادگیري
مطالعه مطالب از منابع معرفی شده -1
ه پرسش هاي طرح شده از سوي مدرسمشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ ب-2
مقایسه انواع راهنمایی و مشاوره از نظر موضوع و شیوه اجرا و بیان تفاوت هاي آنها-3
مقایسه الگوهاي  راهنمایی وبیان شباهت ها و تفاوت هاي آنها-4

: فعالیت عملکردي
س درستحلیل و مقایسه الگوهاي راهنمایی و مشاوره و ارایه گزارش آن در کال-1
تهیه جدول مقایسه انواع راهنمایی و مشاوره و بیان کاربرد هریک از آنها درمحیط واقعی مدرسه -2

روش ها و فنون راهنمایی و مشاوره: هارمفصل چ
تعریف روش و فن-
روش هاي راهنمایی و مشاوره-
درجــه بنــدي رفتــار،گروه ســنجی،مطالعه مشاهده،مصاحبه،پرسشنامه،شــرح حــال نویســی،واقعه نویســی،مقیاس (فنــون راهنمــایی-

)موردي،مطالعه پرونده تحصیلی،سیاهه رفتار،آزمون هاي روانی
گوش دادن،تشویق کردن، برخورد با مقاومت، برخورد با سکوت، سـازمان دادن، انعکـاس احسـاس و محتـوا، قـرارداد      (فنون مشاوره-

)زي، تفسیر و بینش، رهبري، ایفاي نقش، تسکین یا آرام بخشی، ارجاعبستن، تعیین تکلیف، پایان دادن به جلسه، همدلی، مواجهه سا
مهارت هاي مشاوره -

:فعالیت یادگیري
مطالعه مطالب از منابع معرفی شده -1
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي طرح شده از سوي مدرس-2
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تفاوت هاي آنهامقایسه فنون راهنمایی و مشاوره با یکدیگر و بیان -3
و تحلیل مشاهدات به صورت مکتوب) فیلم/ مستقیم(مشاهده اجراي فنون مشاوره توسط متخصصان -4

: فعالیت عملکردي
تحلیل و مقایسه فنون راهنمایی و مشاوره و ارایه گزارش آن در کالس درس-1
بیـان  -3، و ارایه گزارشی ازآنها به مـدرس   ....صاحبه و طراحی و اجراي یک نمونه از هر کدام از فنون راهنمایی نظیر مشاهده، م-2

کاربرد هریک از فنون راهنمایی و مشاوره درمحیط واقعی مدرسه در قالب گزارش کتبی
در مورد یک نفر از دانش آموزان و )فیلم / مستقیم(اجراي فنون مشاوره توسط دانشجویان رشته مشاوره با توجه به مشاهدات خود -4

تصویري و کتبی آن به مدرس-رش صوتیارایه گزا
نقش و وظایف کارکنان مدرسه در برنامه راهنمایی و مشاوره دانش آموزان: فصل پنجم

نقش و وظایف مدیرمدرسه-
نقش و وظایف معلم مدرسه-
نقش و وظایف مشاورمدرسه-
نقش و وظایف مربی پرورشی مدرسه-
مشاوره نقش سایر متخصصان در فرایند راهنمایی و -
نقش خانواده در فرایند راهنمایی و مشاوره-
نقش دانش آموز در فرایند راهنمایی و مشاوره-

:فعالیت یادگیري
مطالعه مطالب از منابع معرفی شده -
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي طرح شده از سوي مدرس-2
ورشی و سایر متخصصان در برنامه راهنمایی و مشاوره مدرسه و بیان تفاوت هاي مقایسه نقش و وظایف معلم،مدیر،مشاور،مربی پر-3

آنها
: فعالیت عملکردي

تحلیل و مقایسه نقش و وظایف معلم،مدیر،مشاور،مربی پرورشی و سایر متخصصان در برنامه راهنمایی و مشاوره مدرسـه  و ارایـه   -1
گزارش آن در کالس درس

و مشاوره در نظام آموزش و پرورشجایگاه راهنمایی: فصل ششم
برنامه هاي راهنمایی و مشاوره در دوره هاي تحصیلی ابتدایی و متوسطه-
نقش و عمل مشاور در دوره هاي تحصیلی ابتدایی و متوسطه-
ساختار و تشکیالت راهنمایی ومشاوره در آموزش و پرورش ایران-
وخانواده در مناطق آموزش و پرورشخدمات و وظایف مراکز مشاوره دانش آموزي -
خدمات و وظایف مراکز مشاوره دانشجویی در دانشگاهها-
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مشاوره در موسسات و مراکز بهداشت روانی-
تفاوت هاي فردي در بین دانش آموزان مدرسه-
در نظر گرفتن تفاوت هاي فردي در راهنمایی و مشاوره با دانش آموزان-

:فعالیت یادگیري
مطالعه مطالب از منابع معرفی شده -
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي طرح شده از سوي مدرس-2
مقایسه برنامه هاي راهنمایی و مشاوره درمدارس ابتدایی و متوسطه و بیان تفاوت هاي آنها-3
مقایسه دانش آموزان از نظر تفاوت هاي فردي در ابعاد مختلف-4

: کرديفعالیت عمل
تحلیل و مقایسه برنامه هاي راهنمایی و مشاوره در مدارس ابتدایی و متوسطه و ارایه گزارش آن در کالس درس-1
تحلیل و مقایسه برنامه هاي راهنمایی و مشاوره در مراکز مشاوره دانش آموزي، خانواده و دانشجویی و ارایه گزارش کتبی آن بـه  -2

مدرس
ي دونفر از دانش آموزان یک مدرسه توسط دانشجویان رشته مشاوره و ارایه گزارش کتبی آن به مدرسمقایسه تفاوت هاي فرد-3
راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

تدارك دیدن فرصت هاي یادگیري مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از شیوه ارایـه مسـتقیم مباحـث نظـري بـه      
برقـراري ارتبـاط میـان آموختـه هـاي      . اسخ هاي مربوط به پرسش هاي مطرح شده استهمراه مشارکت دانشجویان و تحلیل پ

کالسی و الزامات محیط آموزشی، بهره گیري از فرصتهاي یادگیري خارج از محیط آموزشی،برقراري پیوند میان نظر و عمـل در  
ي توسـط مـدرس از راهبردهـاي    محیط آموزشی و فراهم نمودن مشارکت گروهی دانشجویان در انجـام فعالیـت هـاي عملکـرد    

تدریس این درس می باشد که منجر به درك عمیق تر مطالب وبکارگیري دانـش نظـري راهنمـایی و مشـاوره توسـط دانشـجو       
یادگیري غیر مستقیم نیز مستلزم مطالعه فردي و درك شناختی فرد در موقعیت .معلمان در موقعیت هاي واقعی مدرسه خواهد شد

.شی می باشدهاي مختلف محیط آموز

منابع آموزشی. 4
:منابع اصلی

مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره، تهران، انتشـارات دانشـگاه   ). زیر چاپ(قدمی، سید امیر؛ همت، نورعلی و نبوي، سید صادق -
فرهنگیان

.ترجمه مهدي گنجی، تهران، نشر ساواالن. اصول ومبانی مشاوره). 1390(تی.گالدینگ، ساموئل -
.تهران، انتشارات رشد. مقدمات راهنمایی ومشاوره). 1390(آبادي، عبداهللا شفیع-

:منابع فرعی
کلیات راهنمایی و مشاوره، مشهد، نشرتمرین). 1391(اصغري پور، حمید-
زمینه مشاوره و راهنمایی، ترجمه باقر ثنایی و همکاران،انتشارات رشد ). 1386(گیبسون، رابرت و میشل، ماریان-
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راهنمایی و مشاوره در دوره هاي تحصیلی، تهران، انتشارات رشد ). 1379(صافی ، احمد-
فنون مشاوره و روان درمانی، تهران، نشر دانژه ). 1391(تمدنی، مجتبی و بهمنی، بهمن -
زاد اسالمی اصول و روش هاي راهنمایی و مشاوره،تهران،انتشارات علمی دانشگاه آ). 1371(حسینی بیرجندي، سید مهدي -

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

نمره10به میزان ) باز پاسخ،بسته پاسخ، چندگزینه اي و یا ترکیبی(آزمون مباحث نظري: ارزشیابی پایانی
نمره2عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري پیش بینی شده کالسی: ارزشیابی فرآیند

نمره8عملکردي) فعالیت(مجموعه تکالیف: ارزشیابی پوشه کار
مبنـاي  . ارزشیابی از یادگیرنده براساس تکالیف یادگیري در طول نیمسال،تکالیف عملکردي و آزمون پایان نیمسال انجام می شود

.مالك ها و سطوح پیامدهاي یادگیري تعیین شده است) یادگیري و عملکردي(ارزیابی تکالیف
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»ارزشیابی از یادگیري«سرفصل درس 

:معرفی درس و منطق آن. 1

درس ارزشیابی پیشرفت تحصیلی به عنوان یک حوزه تخصصی در بردارنده دروس متعددي چون آمار، روش تحقیـق و انـدازه گیـري    
طح کیفی آموزش را در واقع این درس کمک میکند تا بتوان میزان تحقق اهداف کلی از آموزش را مورد ارزیابی قرار داده، س. می باشد

استفاده و بکارگیري الگوهاي متعـدد ارزشـیابی بـراي قضـاوت     . ارتقا بخشیده و بطور نظامند اثرات آنرا مورد بازبینی و واکاوي قرار داد
درخصوص برنامه هاي درسی به معلمان کمک می کند تا نیازهاي آموزشی را شناسایی نماینـد و در سـازماندهی مطالـب و محتـواي     

.نتقال دانش، نگرش و باالبردن سطح مهارتها را بهبود بخشنددرسی ا

مشخصات درس

عملی/ نظري: نوع درس

2: تعداد واحد

ساعت48: زمان درس

:پیشنیاز

ارزشیابی از یادگیري:  نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف

انواع آزمونها و الگوهاي ارزشیابی را پیاده سازي نماید با کسب مهارت در حوزه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی قادر باشد 
، نحوه محاسبه ضریب پایایی و محاسبه ضریب دشواري آزمونو در خصوص اهداف ارزشیابی، آزمونهاي عملکردي، 

.آزمونهاي ارزیابی عملکرد گزارشی را ارائه نماید

:شایستگی اساسی

CK1-1&2-1

&

PK2-2&3-2

3سطح2سطح1سطح هامالك

دانشجو قادر است انـواع  رویکرد ارزشیابی
الگوهاي ارزشیابی را نام 

. ببرد

دانشجو قادر اسـت در طبقـه   
بندي از نقاط قوت و ضـعف  
الگوهاي ارزشیابی ارائه دهد 
و بر همین اساس الگوهـا را  

. درجه بندي نماید

دانشجو قـادر اسـت الگوهـا    
ارزشیابی را مورد تحلیل قرار 
داده و کاربرد هر یـک را در  
نمونه اي عینی مورد نقـد و  

. بررسی قرار دهد

دانشجو قادر است انـواع  آزمونهاي عملکردي
آزمونهاي عملکـردي را  

. طبقه بندي نماید 

ــواع   ــادر اســت ان دانشــجو ق
آزمونهـا را مقایسـه نمــوده و   
براي هریـک نقـاط قـوت و    

. ضعف را مشخص نماید

ــواع  دانشــجو قــادر اســت ان
ــه    ــردي را ب ــا عملک آزمونه
لحاظ کاربردي مـورد نفـد و   

. تحلیل قرار دهد

محاسبه ضریب 
پایایی و روایی

دانشــجو قــادر اســت در 
ــایی و  ــین پای حــوزه تعی

را ارائــه روایــی تعریفــی 
دهد

دانشجو قادر است محاسبات 
مربــوط بــه تعیــین روایــی و 
پایــایی آزمونهــاي پیشــرفت 

. تحصیلی را انجام دهد

دانشجو قادر اسـت ضـریب   
ــواع    ــی انـ ــایی و روایـ پایـ
آزمونهاي پیشرفت تحصیلی 
را محاسبه نماید و مورد نفد 
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. و بررسی قرار دهد

ساختار آنهاي یادگیري، محتواي درس و فرصت. 2

تکالیف عملکرديتکالیف یادگیريمحتواي درسنوبت بحث

گیـري،  آزمون، انـدازه : تعاریف و اصطالحاتاول
ارزشیابی، مقیاسها و انواع آن،

باذکر تعاریف و مثالهاي گوناگون تعـاریف  
مشخص و نقاط تفاوت و تشابه شناسایی و 

.تحلیل گردد

منایع از دانشجویان خواسته شود با مراجعه به
متعدد تعاریف مختلفـی گـرآوري و در قالـب    

.جدولی ارائه نمایند

نمونه هایی از آزمونها در کالس مطـرح و  انواع آزمونها و ویژگی آنهادوم
بر چگونگی و نحوه سـاخت آنهـا بحـث و    

.تبادل نظر شود

از دانشجویان خواسته شـود نمونـه هـایی از    
ویژگیهـاي  آزمونها را در پژوهشها یافته و بـا  

.آنها تطابق بدهند

بحث و تبادل نظر در خصوص ارزشیابی و رویکردهاي مطرح در ارزشیابیسوم
دیدگاه مقایسه اي با توجه به اهداف مطرح 
شود و با ذکر مثال هاي گونـاگون الگـوي   
متناسب با هر ساختار مـورد بررسـی قـرار    

گیرد

مراحل ارزشیابی آموزشی، تحلیـل موقعیـت،   چهارم
اهداف و مولفه هاي ارزشیابی آموزشی

در این جلسه با نمایش فیلم مرحله تحلیل 
موقعیت مورد بررسی قرار گرفته و هدفها و 
پیش نیازها با بحث و گفتگو مورد واکاوي 

.قرار بگیرد

از دانشجویان خواسته شود که فیلم را مجددا 
بررســی و نکــات مطــرح شــده در خصــوص 

زبینی مجــدد و اهــداف و پــیش نیازهــا را بــا
.گزارش جدید ارائه نمایند

ــه  پنجم ــداف، مراحــل، روشــها و طبق ــف، اه تعری
بندیهاي طرح ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

با ارائه نمونـه هـایی از انـواع طـرح هـاي      
ــا و   ارشــیابی پشــیرفت تحصــیلی، ویژگیه
سطوح طبقه بندي طرحها مـورد تحلیـل و   

.بررسی قرار گیرد

شود که با انتخاب یک از دانشجویان خواسته 
درس مشخص یک نمونه از طرح ارزشـیابی  
پیشرفت تحصیلی آمـاده و در کـالس ارائـه    

.نمایند

با طرح نمونه هاي متفاوتی از انواع آزمون انواع آزمونها و کاربرد آنها و قواعد هر یکششم
ها در کالس نقاط قوت و ضعف هر یک از 

.آزمونها به نقد و بررسی گذاشته شود

از دانشجویان خواسته شود بـا طراحـی یـک    
نمونه ترکیبی از انواع آزمونها ویژگیهاي هـر  

.یک از آزمونها را مورد ارزیابی قرار دهند

نمونه هـاي متعـددي از طـرح هـا توسـط      طرح نمونه هاي عملی در کالسهفتم
دانشجویان شناسایی و نمونه هاي طراحی 

ــاي   ــه ه از دانشــجویان خواســته شــود نمون
طراحی شده و بررسی شده را مـورد بـازبینی   
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نقد) کالس(شده توسط ایشان را در گروه 
.و بررسی نمایند

.قرار دهند

ــواع آن،  هشتم ــردي و ان ــاي عملک ــف آزمونه تعری
ــه آزمونهــاي عملکــردي، روش   مراحــل تهی

واقعه نگاري ، چگونگی تهیه چک لیست

با ارائه یک نمونه کار آزمونهاي عملکردي 
مقیاس بندي انها در کالس به و چگونگی 

صورت عملی تهیه و نمونه طراحی انجـام  
شده در جلسه قبل در ایـن قالـب اجـراي    

.مجدد گردد

از دانشـجویان خواسـته شـود یـک نمونـه از      
روشهاي سنجش مشاهده اي را انتخاب و بـا  
استفاده از روش واقعه نگـاري یـک گـزارش    

.ارائه نمایند

وه نمـره گـذاري،   شرایط اجراي آزمـون، نحـ  نهم
نحــوه تفســیر اطالعــات، محاســبه ضــریب  

دشواري آزمون

یک نمونه از آزمونهاي اجرا شده در کالس 
ارائه و موارد و مباحـث کـالس بـا نمونـه     

.تطبیق و واکاوي گردد

از دانشجویان خواسته شود یک نمونه آزمون 
را مورد تحلیل و بررسی قرار داده، اطالعـات  

ــریب   ــیر و ض ــرا تفس ــون را ان ــواري آزم دش
.محاسبه نمایند

نقش و کاربرد آمار توصـیفی در تفسـیر داده   دهم
هــا، شاخصــهاي مرکــزي و شاخصـــهاي    

پراکندگی

به ذکـر دالیلـی اهمیـت بکـارگیري آمـار      
توصیفی در تحلیل آزمونها پرداخته شـود و  
شاخصهاي مرکـزي و پراکنـدگی بـا ذکـر     

.مثال حل و تمرین شود

شـــود در بخـــش از دانشـــجویان خواســـته
شاخصهاي مرکـزي از میـانگین و در بخـش    
ــانس و ضــریب   ــدگی واری شاخصــهاي پراکن
همبسـتگی مثالهـا و نمونــه هـایی تمــرین و    

.نمرات آزمونهاي قبلی محاسبه گردد

در نمونه هاي آزمونهاي قبلـی محاسـابات   تعیین روایی، اهمیت  و انواع آنیازدهم
و روایی در کالس درس بطور عملی انجام 

انواع آن مورد بحث و گفتگو قرار گرفتـه و  
ترجیحا براي هـر مـورد نمونـه اي انجـام     

.شود

از دانشـــجویان خواســـته شـــود در مـــوارد 
آزمونهـاي قبلـی روایــی آزمونهـا محاســبه و    

.گزارش گردد دوازدهم

تعریف پایایی، روشهاي پایایی، نحوه محاسبه سیزدهم
ضریب پایایی

نمونه ذکـر شـده   روش محاسبه پایایی در
.محاسبه و موارد دیگر نیز طرح شود

از دانشجویان خواسته شـود نحـوه محاسـبه    
پایایی را در چند کار پژوهشی مـورد بررسـی   

.قرار دهند

هدفهاي ارزشیابی، تعریف ارزشـیابی ، انـواع   چهاردهم
ارزشیابی

موارد و رئوس درس در کالس به بحـث و  
از انـواع  گفتگو گذاشته شود و نمونه هایی 

.ارزشیابی بررسی گردد

از دانشجویان خواسته شـود در یـک جـدول    
انواع، تفاوتها و شباهتهاي ارزشیابی را ترسیم 

.نمایند

روشـــهاي مشـــاهده موقعیـــت، مصـــاحبه، پانزدهم
نظرخواهی

روشهاي ارزشیابی مورد تحلیـل و بررسـی   
قرار گرفتـه و محاسـب و معایـب هریـک     

از دانشجویان خواسـته شـود در یـک نمونـه     
نفري روشـهاي  5عملی و در جامعه کوچک 
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.این جلسه را اجرا و گزارشی ارائه دهند.گیردمورد نقد و بررسی قرار 

آزمونهاي ارزیـابی عملکـرد آموزشـی، خـود     شانزدهم
سنجی، ارزیابی همکاران

رئوس مطرح در این جلسه مـورد بحـث و   
گفتگو قرار گیرد و محاسـن و معایـب هـر    

.و نقد و ارزیابی گرددیک طرح

از دانشجویان خواسته شود ارزشیابی پیشرفت 
تحصیلی را در طرحی جامع و بطور یکپارچـه  
در قالب یک کار پژوهشی طی یک هفته تـا  

.زمان برگزاري آزمون پایان ترم ارائه نمایند

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

به صورت حل مسئله و پروژه اي انجام شود و بیشتر مفاهیم به صورت تحلیلی و این درس به دلیل ماهیت عملی پیشنهاد میشود که 
.با ارائه نمونه هاي مشابه تدریس شود

منابع آموزشی. 4

: منبع اصلی

.روشهاي اندازه گیري و ارزشیابی آموزشی، دکتر علی اکبر سیف، نشر دوران

:منبع فرعی

.تارزشیابی آموزشی، دکتر عباس بازرگان، ناشر سم

.دانشگاه پیام نور: روشهاي ارزشیابی آموزشی، دکتر علیرضا کیامنش، ناشر

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

.نمره ارزیابی کارعملی که در جلسه آخر براي دانشجویان تعیین گردیده است6

نمره آزمون کتبی14: ارزشیابی پایانی
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»کاربرد هنر در آموزش«سرفصل درس 

منطق آنمعرفی درس و .1
معلمان باید با حوزه -از این رو دانشجو. کاربرد هنر در آموزش به حوزه پیوند بین نظریه و عمل در برنامه درسی هنر می پردازد

هاي کاربردي هنر آشنا شده و  بتوانند به صورت عملیاتی، فرصت هاي یادگیري هنر را کسب کنند تا بتوانند در حوزه آموزش به 
این درس توجه دانشجویان به برنامه درسی هنر به . مدارس به عنوان معلمانی توانمند در حوزه هنر ایفاي نقش کننددانش آموزان 

.  صورت  تلفیقی جلب کرده و تجارب نوین هنر را به آنها معرفی می کند

مشخصات درس

تربیتی: نوع درس

واحد عملی1:  تعداد واحد

ساعت 32:  زمان درس

-: پیشنیاز

کاربرد هنر در آموزش:  نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف

.مفهوم هنر و رابطه آن با مفهوم سواد را شناسایی کند-
.ابعاد چهارگانه هنر در آموزش را به روشنی درك کند-
.بگیردرابطه هنر و تلفیق با سایر دروس را درك کرده و بکار-
.برنامه درسی و آموزش هنر را در نگاه جهانی به همراه تجارب نوآورانه بشناسد-

:شایستگی اساسی

CK -کدهاي
2-1و 1-1

PCK -کدهاي
3-1 ،3-2 ،3-3 ،3-4

3سطح2سطح1سطح هامالك

به خلق اثر هنري تولید هنري 
ساده با استفاده از الگو 

. بپردازد

هنري به خلق اثر 
.متفاوت از الگو بپردازد

آثار هنري جدیدي بدون 
استفاده از الگو و منحصر 

.به فرد تولید کند

به مشاهده آثار تاربخی تاریخ هنري
پیرامون خود واکنش 

نسبت به آثار تاریخی و 
رابطه هنر و فرهنگ 

رابطه هنر و فرهنگ و 
تاریخ را به درستی درك 
کرده و به تحلیل عمیق 
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.بپردازد.حس مثبتی داشته باشد.نشان بدهد

حساسیت بصري نقد هنري 
نسبت به پدیده هاي 

. هنري داشته باشد

هاي ها و کیفیتویژگی
پیچیده و ظریف مستتر 
در آثار هنري و محیط 
پیرامون خود را درك 

کند

هاي ها و کیفیتویژگی
پیچیده و ظریف مستتر در 
آثار هنري و محیط 
پیرامون خود را درك کرده 

. و تفسیر و نقد کند

زیبایی 
شناسی 

در گفتگوي دائمی 
دربارة ماهیت هنر 

. شرکت کند

هاي بر اساس مالك
دقیق به قضاوت دربارة 

.هنر  بپردازد

هاي دقیق بر اساس مالك
هنر  و  به قضاوت دربارة 

.بپردازددفاع از آن

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آن فرصت. 2

کلیات و اهمیت کاربرد هنر در آموزش -فصل اول

هنر و بازاندیشی مفهوم سواد -
پیامدهاي تربیت هنري-
هنر و تربیت چندفرهنگی-

:تکلیف یادگیري

. دانشجویان به شرح پیامدهاي تربیت هنري در تعلیم و تربیت بپردازند

تولید آثار هنري -فصل دوم

. آموزان یاري رساندگرایی مورد نیاز براي عملکرد هنري با کیفیت باال به دانشها و توسعۀ تخیلبراي کسب مهارت-
. هایی براي توسعه تخیل گرایی آنها فراهم شودرا طراحی کنند که مهارتدانشجویان باید برنامۀ درسی-
. دانشجویان با دامنه وسیعی از رسانه ها، ابزارها، تجهیزات و فنونی که توسط هنرمندان به کار گرفته می شوند، آشنا می شوند-

.ابزارهایی که تولید هنري را رشد و شکل می دهد، را می شناسندهمچنین  سوژه ها، موضوعات درسی، نهادها و سایر 
مهارت هایی نظیر کاربرد رسانه ها، وسایل . دانشجویان می توانند مهارت ها و سنت هاي هنروري و هنرمندي را یاد بگیرند-

. مختلف و به کارگیري ظرفیت ها و قابلیت هاي آنان
ساسات مختلف خود را در یک شکل تجسمی از طریق دستیابی به راه هاي پاسخگو دانشجویان می توانند افکار، ارزش ها و اح-

. و فعالیت هایی که هنرمندان انجام می دهند، بیان کنند
:تکلیف عملکردي
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هاي فنی مورد نیاز براي انجام کار شان را پرورش دهند و مهارتگراییدانشجویان باید احساساتشان را توسعه دهند، تخیل-
. مواد آموزشی را کسب کنندصحیح با 

هاي الزم براي دستیابی به این تجربۀ دانشجویان باید لذت ناشی از خلق آثار تجسمی را تجربه کنند و فرصت کسب مهارت-
.بخش را داشته باشندلذت

. به صورت پوشه کار ارائه شود-
تاریخ هنري-فصل سوم

دانشجویان بر اساس . که هنر در آن پدید آمده، می پردازندی و فرهنگیدر برنامۀ تربیت هنري دانشجویان به درك زمینۀ تاریخ
.آثار مختلف تاریخی، هنري، فرهنگی به حوزه تاریخ هنر ایران آگاهی یافته و آن را به صورت کاربردي مورد توجه قرار می دهند

، اطالعات در مـورد آثـار هنـري مثـل     مثل تاریخ تولد و مرگ، سوابق و تجارب اولیه: اطالعات واقعی در مورد هنرمندان-
. توصیف فیزیکی، موضوعی و شرایط

بـه  ...) رنـگ، فضـا و  (، یعنی توصیف کردن و تحلیل کردن حلقه هاي ارتباطی در یک اثـر هنـري   تحلیل صوري اثر هنري-
ـ    بش یـا سـنت   عنوان مبنایی براي فهم این که چگونه اثر هنري متناسب با خصوصیات یک هنرمند و یا هماهنگ بـا یـک جن

. هنري است
شامل اطالعاتی دربارة وسایل و مواد مورد استفاده، ابزارها و روش هاي به کار برده شده و تغییرات حاصله : تحلیل اثر هنري-

. در اثر هنري که ناشی از گذر زمان یا سایر تأثیرهاي محیطی است
هنري و محیط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و شناخت تـأثیر  یعنی بررسی ارتباط میان آثار : )بستر(روابط مربوط به زمینه -

.آن بر آثار مورد نظر

:تکلیف عملکردي

دانشجویان باید رابطۀ میان هنر و فرهنگ را دریابند؛ مثالً اینکه فناوري و ایدئولوژي در یک مقطع خاص چه تأثیري در آثار -
.  هنري هنرمندان گذاشته است

. ط زمینه ها در یک یا چند اثر هنري ملی یا بین المللی بپردازندبه تحلیل صوري، واقعی و رواب-
. به صورت پوشه کار ارائه شود-

نقد هنري-فصل چهارم

. نگریستن شکلی از پیشرفت شناختی است. هاي هنري را بیاموزنددانشجویان باید چگونگی دیدن و صحبت کردن دربارة کیفیت-
. ه آثار و پدیده هاي هنري می نگرند و تکنیک هاي نقد آثار هنري را می آموزندبنابراین دانشجویان با نگاهی متفاوت ب

نقادي هنري شامل کاربرد زبان، نگارش متفکرانه و هوشمندانه و صحبت کردن درباره هنر است که از طریق آن فرد می تواند به -
.اي آن ارزش قائل شودنحوي بهتر و پربارتر نقش و جایگاه هنر را در فرهنگ و جامعه درك کند و بر
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: دانشجویان مراحل چهارگانه نقادي هنري را باید بیاموزند-
اگرچه مرحله توصیف بر ابعادي تأکید دارد که ما از طریق آنها به درك کلی امور می رسیم اما می تواند بحث هاي :توصیف.1

گاهی ممکن است فردي رنگی را قرمز ببیند اما فرد دیگري آن را نارنجی ببیند و یا یک نفر شکلی را مربع ببینند . عمیقی را پدید آورد
.به هر حال از طریق توصیف است که می توان زبان را دقیق تر نشان داد. بیندولی فرد دیگر آن را چند ضلعی ب

اگرچه تحلیل یک مبناي ادراکی دارد اما از مرحله توصیف یک گام فراتر می رود و فراگیر را وادار می کند تا ساختار یا :تحلیل.2
ارن تفاوت قائل شود، رسانه هاي هنري را تشخیص دهند، فراگیر باید بتواند بین تقارن و نامتق. ترکیب یک اثر هنري را تحلیل کند

آیا دانشجویان می توانند از زبان طراحی استفاده کنند یا خیر؟. نسبت به کیفیت هاي رنگ و خط حساس باشد
اثر در مرحله تفسیر، دانشجویان به سطوح تخیلی تر قدم می گذارد و از او خواسته می شود تا درباره معناي مستتر در:تفسیر.3

براي انجام این کار از دانشجو خواسته می شود تا بین ساختار موجود در اثر . هنري و یا هدف موجود در ذهن هنرمند تأمل کند
در این مرحله درباره اثر هنري سوال هاي مختلفی . هنري و جهتی که هنرمند فراگیر را به آن سمت می کشاند، ارتباط برقرار کند

.نها، این است که سواالت باز هستند و پاسخ درست یا غلط ندارندمطرح می شود و ویژگی آ
این قضاوت نتیجه اي است که بیانگر موفقیت یا شکست اثر . فرایند نقد به طور طبیعی با قضاوت خاتمه می یابد:قضاوت.4

قضاوت هاي شکل گرفته در این حالت به بحث گذاشته نمی . هنري است و جایگاه آن در مقایسه با سایرآثار هنري نشان می دهد
. تر است نه معلمان دوره ابتداییشوند زیرا این وظیفه نقادان و خبرگان حرفه اي

تکلیف عملکردي

هاي پیچیده و ظریف مستتر در آثار حساسیت بصري باید در دانشجویان پرورش یابد تا به اتکاي آن بتوانند خصوصیات و کیفیت-
.هنري و محیط پیرامون خود را درك و توصیف کنند

. جلسه در مورد یک اثر هنري ملی بکار بگیرند4مراحل چهارگانه نقد هنري را در طول -
. به صورت پوشه کار ارائه شود-

زیبایی شناسی -فصل پنجم

. کنندهایی است که هنرها  ایجاد میهدف دیگر تربیت هنري مربوط به ارزش-
تفسیر و شناخت، ارزشیابی انتقادي،  زمینه فرهنگی و اجتماعی توجه دانشجویان به فرایند آفرینش هنرمندانه، پدیده هنري، -

. آن معطوف شود
زیبایی شناسی به دانشجویان یاد می دهد که به طور فلسفی بیندیشند، پرسش ها و پاسخ هاي ممکن که به طور طبیعی در -

. مسیر ساختن، نقادي و بررسی تاریخی هنر به وجود می آید را مورد بررسی قرار دهند

: تکلیف عملکردي

.دانشجویان باید  گفتگوي دائمی دربارة ماهیت هنر شرکت کنند-
. براساس مالك هاي زیباشناسانه به قضاوت دربارة هنر و دفاع از آن بپردازند-
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هنر و برنامه درسی تلفیقی-فصل ششم

برنامۀ درسی . شودهاي درسی هنري و غیرهنري تلفیق میاین دیدگاه به آن برنامۀ درسی هنر اشاره دارد که با دیگر برنامه
: شودتلفیقی هنر عموماً در یکی از چهار نوع ساختار برنامۀ درسی سازماندهی می

یا فرهنگی خاص را بشناسند؛ مثل مطالعۀ جنگ شود تا به فراگیران کمک کند تا دورة خاص تاریخی گاهی از هنر استفاده می-
. هاي ماتئو برادي، و یا موسیقی و معماري آن دوره و طرز پوشش افراد طبقات اجتماعیداخلی در کنار عکس

مانند . ها میان هنرها را بشناسندها و تفاوتشود تا شباهتدومین شکل تلفیق حالتی است که در آن به فراگیران کمک می-
. ناي ریتم در موسیقی با معناي ریتم در هنرهاي تجسمیتفاوت مع

. ها قابل شناسایی استسومین شکل تلفیق، شناسایی ایدة اصلی است که در هنر در دست انجام و یا در دیگر حوزه-
کنند که اي را تعریف یا بیانتوان از دانشجویان خواست که مسئلهمی. مسئله استچهارمین نوع تلفیق مربوط به تمرین حل-

آموزان آموزان دبیرستانی خواسته شود که براي دانشهاي مختلف است؛ مثالَ اگر از دانشمستلزم در نظر گرفتن دیسیپلین
هاي فیزیکی مواد آموزشی، ترکیب این ها باید مالحظات طراحی، رشد کودك، ویژگیدبستانی یک بازي طراحی کنند، آنپیش

.این امر را می توان به صورت عملی با دانشجویان تمرین کرد. ر نظر بگیرندشناسی را دموارد و مسائل زیبا
: تکلیف عملکردي

به صورت تلفیقی یک ... دانشجویان با استفاده از فعالیت هاي هنري مختلف براي یک درس مانند علوم، ریاضی، فارسی و -
. ی تلفیقی را اجرا کندبرنامه درسی طراحی کند و متناسب با آن به صورت عملی آن برنامه درس

. به صورت پوشه کار ارائه شود-
تجارب نوآورانه آموزش هنر -فصل هفتم

در این فصل دانشجویان با تجارب بین المللی در حوزه آموزش هنر آشنا می شوند و کاربرد هنر در آموزش را به صورت واقعی -
. درك می کنند

هنر به صورت الکترونیکی و کتابخانه اي به دانشجویان معرفی می شود تا در همچنین برخی مجامع بین المللی در حوزه آموزش -
. حوزه هاي هنري مورد عالقه خود به کسب دانش و مهارت هاي حرفه اي بپردازند

: برنامه هاي آموزش هنر عبارتند از

کنفرانس جهانی آموزش هنر -
) TETAC(پروژه تتاك -
پروژه رامبرانت        -
آشنایی با مجامع تخصصی، سایت هاي اینترنتی و نشریات آموزش هنر -

تکلیف عملکردي

.دانشجویان با مراجعه به سایت ها و منابع الکترونیکی به معرفی فعالیت هاي مجامع بین المللی در حوزه آموزش هنر بپردازند-
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. و معرفی کنندنمونه کارهاي هنري مختلف در حوزه آموزش هنر به دانش آموزان را جستجو -
. به صورت پوشه کار ارائه شود-

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

.استفاده از راهبرد مستقیم در تدریس مفاهیم  و کلیات با استفاده از ابزارهاي رایانه اي مناسب-
. شیوه هاي تدریس مشارکتی و گروهی، بازدید از مراکز هنري و موزه ها و گالري ها، روش ایفاي نقش-
. راهبرد غیر مستقیم براي طراحی فرصت هاي یادگیري بر اساس ابعاد نقد هنري، تاریخ هنري و زیبایی شناسی-

منابع آموزشی.5
شود، عبارتند ازبراي استفاده در این درس پیشنهاد می1398منابعی که تا پایان سال 

منبع اصلی-

: براي بخش نظري

. سمت: برنامه درسی و آموزش هنر در آموزش و پرورش، تهران).  1393(مهرمحمدي، محمود؛ کیان، مرجان -
: براي بخش عملی

. سایر منابع آموزشی معتبر که شیوه هاي تولید محصوالت هنري را آموزش داده اند-
: منابع فرعی-

:مجامع معتبر بین المللی مرتبط با آموزش هنر مانند

- National Art Education Association
- Getty Institute for Education in Art
- International Society for Education through Art

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
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نمره 6=  آزمون پایان ترم: ارزشیابی پایانی-
نمره 8= ارزیابی پوشه کار بر اساس تولیدهنري، تاریخ هنري، نقد هنري -
مرتبط با آموزش ... اطالع رسانی توسط دانشجویان در طول ترم مانند معرفی کتاب، سایت، اخبار، گزارش هاي علمی، همایش ها و -

نمره3= هنر
نمره 3=  توسط دانشجویان در طول ترممعرفی، نقد و تحلیل آثار هنري، تاریخی، فرهنگی ملی و بین المللی -
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»کاربرد زبان در تربیت«سرفصل درس 

معرفی درس و منطق آن. 1
اندیشه از یک طرف با زبان آمیخته است و از طرف دیگر . اندیشه و ارتباط: رابطه زبان و تربیت، ریشه در وجوه مشترك آنها دارد

اندیشه، از یک سو، محور تربیت و عمل تربیتی است، و از سـوي  . تربیت، به ویژه به معناي متعالی آن بر اندیشه استوار می گردد
این رابطه و پیوستگی چنان است، که برخی از فیلسوفان و دانشمندان، اندیشه و . اي ناگسستنی دارندبطهدیگر، زبان و اندیشه، را
. زبان را یکی دانسته اند

ارتبـاط، موضـوعی   . ارتباط جنبه عینی و قابل مشاهده رابطه زبان و تربیـت  اسـت  . ارتباط، محور دیگر رابطه تربیت و زبان است
بان است؛ به طوري که، برخی از زبان شناسان، ارتباط را مهم ترین کارکرد زبان دانسته اند؛ و تربیـت  مهم در مباحث مربوط به ز

بخش مهمی از ارتباط . نیز، فرایندي ارتباطی است، و بدون برقراري ارتباط، میان مربی و تربیت شونده، تربیت، ممکن نمی گردد
آیا زبان و ارتباط از طریق زبان، می تواند اهداف تربیت را محقـق سـازد؟   . گیردآموزشی از طریق ارتباط کالمی شکل می/تربیتی

چه مالحظات و چه محدودیت هایی در این مسیر وجود دارد؟ با شناخت ویژگی هـاي زبـان و چگـونگی بـه کـارگیري زبـان و       
آموزشـی  /الیـت تربیتـی  آموزش ضمن جستجوي پاسخ این پرسش هـا، امکـان فع  /برقراري ارتباط زبانی مناسب در فرایند تربیت

.شودموثرتري براي معلمان فراهم می
مشخصات درس

عملی: نوع درس

1: تعداد واحد

ساعت32: زمان درس

ندارد: پیشنیاز

کاربرد زبان در تربیت:نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف

هاي ارتباطی در ها و فعالیتدر  ابعاد مختلف حیطه) کالمی(با توجه به انواع ارتباط زبانی-1
آموزشی یک معلم به حضور /آموزش، رابطه زبان و تربیت را بفهمد و با توجه به وظایف تربیتی/تربیت

. آگاه و حساس شود) تعلیم و تربیت(آموزش /و  نقش زبان در ابعاد مختلف تربیت

.آفرین بفهمدواع ویژگی هاي زبان را بشناسد و زبان را به عنوان یک مجموعه زنده و نقشان-2

زبان را در ابعاد مختلف ) هايویژگی(هاي حضور و نقشبر اساس ویژگی هاي زبان، مصداق-3
. آموزش و بافت هاي مختلف نظام آموزش و پرورش شناسایی کند/تربیت

هاي زبان، عمیق از مفهوم تربیت و با توجه به ویژگیاز طریق بازشناسی و درك و فهم-4
.هاي کاربرد زبان در تربیت را بشناسدمحدودیت

شناختی زبان و واژگان آموزش از طریق زبان و واژگان آشنا را اجرا هاي معنیبا توجه به ویژگی-5
.کند

:شایستگی اساسی

CK -کدهاي
2-1و 1-1

PCK -کدهاي
3-1 ،3-2 ،3-3 ،3-4

3سطح2سطح1سطح مالك
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رابطه زبان و 
تربیت

انواع ارتباط و 
رخدادهاي ارتباطی 

در ) کالمی(زبانی
آموزش را /تربیت

.بشناسد

با توجه به انـواع ارتبـاط   
آموزش و /زبانی در تربیت

هــــاي نیــــز فعالیــــت
ــی ــک  /تربیت ــی ی آموزش

هاي حضور معلم، مصداق
در آفرینـی زبـان  و  نقش

ابعــــــاد مختلــــــف  
ــت ــوزش و در  /تربیـ آمـ

هـــاي انـــواع ارتبـــاط 
آموزشـی معرفـی   /تربیتی

.کند

آثار مثبت و منفی انواع 
کاربرد زبـان در ارتبـاط   

ــی ــی را /تربیتـ آموزشـ
جستجو کند و برخـی از  

.آنها را معرفی کند

شناخت کلی 
زبان

هاي زبـان  انواع ویژگی
ــه    ــا را ب ــا معن از آوا ت

. صورت کلی بشناسد

زبان را بـه عنـوان یـک    
ــده و  ــه زنـــ مجموعـــ

آفــرین در انــواع  نقــش
هاي ارتباطی، بـه  فعالیت

ــت   ــد تربی ــژه در فراین وی
.بفهمد

هاي زبان در آثار ویژگی
ــاط   ــواع ارتبــــ انــــ

ــی ــی را /تربیتـ آموزشـ
.مشاهده و گزارش کند

شناخت جزئی 
تر زبان

هاي زبـان  انواع ویژگی
ــا و در   ــا معن را از آوا ت
ــف   ــدهاي مختلـ واحـ

) از واژه تـا مـتن  (زبـان 
.بشناسد

ــداق ــور و مص ــاي حض ه
) هايویژگی(آفرینینقش

ــوزش  ــان را در آمــ زبــ
ــان ــی(زبــ و در ) فارســ

آمــــــــــوزش دروس 
آمـوزش از طریـق   (دیگر
.بشناسد)زبان

بـــر اســـاس شـــناخت 
ــاي زبــان،    ــی ه ویژگ

در تغییــــــرات الزم را 
نمونــه اي از تــدریس  
ــد و   ــایش ده ــود نم خ
درباره تفـاوت تـدریس   
بــــدون توجــــه بــــه 

هـاي زبـان و بـا    ویژگی
.توجه به آن بحث کند

شناخت 
هاي محدودیت

از طریـق بازشناســی و  
درك و فهم عمیـق از  
مفهوم تربیت، الزامـات  

ــا  ــاس الزامـ ــر اسـ ت بـ
آمـوزش و ارتبـاط   /تربیت
آموزشی و با توجه /تربیتی

بـــــا توجـــــه بـــــه 
هـاي کـاربرد   محدودیت

زبان در تحقق بخشیدن 
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آمــــوزش و /تربیــــتکاربرد زبان
آموزشی /ارتباط تربیتی

.را بشناسد

ــه ویژگــی ــان، ب هــاي زب
هــاي کــاربرد محــدودیت

زبان را در تحقق اهـداف  
آمــوزش /کلــی تربیــت 

. بشناسد

بـــه اهـــداف کلـــی   
آمـوزش، دربـاره   /تربیت

ــدون  ــاربرد بـ ــار کـ آثـ
ــان در   ــدودیت زبـ محـ

آمــوزش بحــث /تربیــت
. کند

آموزش

از طریق 
) واژگان(زبان

آشنا

هاي با توجه به ویژگی
ــان، معنــی شــناختی زب

اهمیـــت و چگـــونگی 
کاربرد زبان آشـنا را در  

دروس (آمـوزش /تربیت
.بفهمد) مختلف

هـاي  با توجه بـه ویژگـی  
ــی ــان و  معن ــناختی زب ش

واژگان، آموزش از طریق 
هـــاي آشـــنا را در   واژه

ســوادآموزي بــه ویــژه   
.آموزش واژگان اجرا کند

هـاي  با توجه به ویژگی
شــناختی زبــان و معنــی

ــوزش از   ــان، آمـ واژگـ
هاي آشـنا را  طریق واژه

در آموزش دروس دیگر 
.اجرا کند

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

وبت ن
بحث

تکالیف عملکرديتکالیف یادگیريمحتواي درسموضوع

رابطه زبان و اول و دوم
تربیت

ــابع- ) 5(و ) 8:(منـــ
)20(و

ضرورت آگاهی معلمان از -
ــت و    ــان و تربی ــه زب رابط

ــی ــان و  ویژگـ ــاي زبـ هـ
آفرینی آن در تربیتنقش

ارتبــاط و مفــاهیم اصــلی -
ارتباط

هـــاي  برقـــراري  روش-
موثرارتباط و ارتباط 

مطالعه منابع مربـوط بـه   -
ضرورت آگـاهی معلمـان از   
رابطــه زبــان و تربیــت و   

ــی ــان و  ویژگـ ــاي زبـ هـ
آفرینی آن در تربیتنقش

مطالعه منـابع مربـوط بـه    -
و درك اجــزاء یــک ارتبـاط 

هاي فرایند ارتباطی و روش
برقراري ارتباط موثر 

ــداق - ــی مص ــاي معرف ه
آفرینی زبـان  حضور و نقش

هـاي حضـور و کـاربرد    مصداق-
یـان  زبان در کار یـک معلـم را ب  

.کند

آثار مثبت و منفی انواع کـاربرد  -
آموزشـی  / زبان در ارتباط تربیتی

را جستجو کند و برخی از آنهـا را  
.گزارش کند
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شناسایی انواع ارتبـاط و  -
رخدادهاي ارتبـاطی زبـانی   

آموزش / در تربیت) کالمی(
/ هـاي تربیتـی  و نیز فعالیت

آموزشی یک معلم، 

ــف   ــاد مختلــــ در ابعــــ
آمـوزش و در انـواع   /تربیت
آموزشی / هاي تربیتیارتباط

/ هـاي تربیتـی  و نیز فعالیت
آموزشی یک معلم

سوم

و چهارم

شناخت کلی 
زبان

ــابع- ــا)7:(منـ و )9(یـ
)10(

هاي زبـان از  انواع ویژگی-
آوا تا معنا به صورت کلی

معرفـی زبـان بـه عنـوان     -
یـــک مجموعـــه زنـــده و 

ــش ــواع  نقـ ــرین در انـ آفـ
هاي ارتباطیفعالیت

ساختمان و نقش و منشا -
زبان

نظامداري و سـاختمندي و  
...مندي و قاعده

الهی و طبیعی و : منشا زبان
اجتمــــاعی و جســــمی و 

...ابزاري و ژنی و 

: زبان انسان و زبان حیـوان 
زبان حیوانات و نخستیها و 

......

ــث    ــابع و مباح ــه من مطالع
ــوط  ــري مرب ــواع نظ ــه ان ب

هاي زبـان از آوا تـا   ویژگی
معنا 

زبان را بـه عنـوان یـک    -
آفرین مجموعه زنده و نقش
ــت ــواع فعالیـ ــاي در انـ هـ

ارتبــاطی فراینــد تربیــت   
.بفهمد

هـــاي معرفـــی مصـــداق-
آفرینی زبـان  حضور و نقش

در انواع ارتباط، به ویـژه در  
آموزش و نیـز  /فرایند تربیت

هاي ارتبـاطی یـک   فعالیت
مدرسهمعلم در

ــواع  - ــان در ان ــار زب ــور و آث حض
ــی ــاط تربیتـ ــی را / ارتبـ آموزشـ

.مشاهده و گزارش کند

با تغییر دادن برخی از ویژگـی  -
هاي زبـانی در جریـان برقـراري    
ارتباط کالمی، تغییر نتایج ارتباط 

.را مشاهده، تحلیل و گزارش کند

شناخت جزئی پنجم
: زبان

بـــا تغییـــر دادن برخـــی از   -شـده  مطالعه منابع معرفی-)14(و ) 7:(منابع-
هاي آواجشناسی زبـان در  ویژگی
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-آواشناسی
واجشناسی

ــواع ویژگـــی - هـــاي انـ
ــان را در   ــی زبـ آواجشناسـ

واحدهاي مختلف زبان 

): آواشناسی(آواهاي زبان -
همخوانشناسی و واکـداري  
ــی و  ــاهی و واجراه و واجگ

.....شناسی و واکه

نظـــام آوایـــی زبــــان   -
ــی( واج و ): واجشناســــــ

ــه و   ــه و زوج کمین واجگون
ــا و   ــآرایی و هجـــ واجـــ

همبرتولیدي

:و یادگیري موارد زیر

هـــاي انـــواع ویژگـــی -
ــان را در   ــی زبـ آواجشناسـ

واحدهاي مختلف زبان 

): آواشناسـی (آواهاي زبـان  
همخوانشناسی و واکـداري  
ــی و  ــاهی و واجراه و واجگ

.....شناسی و واکه

نظــــام آوایــــی زبــــان -
واج و ): واجشناســــــــی(

واجگونــه و زوج کمینــه و  
ــا و   ــآرایی و هجـــ واجـــ

همبرتولیدي

جریان برقراري ارتبـاط کالمـی،   
تغییر نتـایج ارتبـاط را مشـاهده،    

.تحلیل و گزارش کند

شناخت جزئی ششم
نقش : زبان

-آواشناسی
واجشناسی

در سواد آموزي و 
آموزش 

و ) 14(و ) 7:(منـــابع-
)17(و ) 15(

ماهیــت ســوادآموزي و  -
ــونگی  ــوزش چگـــ آمـــ

هاي زبانیمهارت

هــاي حضــور و مصــداق-
) هـاي ویژگی(آفرینی نقش

ــان در   ــی زبــ آواجشناســ
ــارت ــوزش مهـ ــاي آمـ هـ
زبــان  (چهارگانــه زبــانی  

و در آمــــوزش ) فارســــی
ــر  ــوزش از (دروس دیگ آم

طریق زبان

آگـــــاهی فرازبـــــانی  -

مطالـب  مطالعه منـابع و  -
-مربوط به بحث آواشناسی

واجشناسی 

مطالعه مباحث مربوط به -
ســـوادآموزي و آمـــوزش  

هاي زبانیمهارت

ــایی و معرفــــی - شناســ
هـــاي حضـــور و مصـــداق

) هـاي ویژگـی (آفرینی نقش
ــان در   ــی زبــ آواجشناســ
آموزش مهارتهاي چهارگانه 

و در ) زبـان فارسـی  (زبانی 
ــر  ــوزش دروس دیگــ آمــ

) آموزش از طریق زبان(

ــاي   ــر اســاس شــناخت ویژگیه ب
ــاهی   ــان و آگـ ــی زبـ آواجشناسـ
ــرات  ــانی واجشــناختی، تغیی فرازب

از تــدریس ايالزم را در نمونــه
خود نمایش دهد و درباره تفـاوت  
ــه    ــه بـ ــدون توجـ ــدریس بـ تـ

هاي آواجشناسـی زبـان و   ویژگی
.با توجه به آنها بحث کند

هاي شناسایی و معرفی مصداق-
آفرینــــی حضــــور و نقــــش 

آواجشناسی زبان در ) هايویژگی(
آموزش مهارتهاي چهارگانه زبانی 

)زبان فارسی(



١٣٩

واجشناختی و کاربرد آن در 
آموزش، به ویژه خوانـدن و  

نوشتن 

شناخت جزئی هفتم
صرف؛: زبان

نقش صرف در 
سوادآموزي و 

آموزش به طور 
کلی

و ) 15(و ) 7:(منـــابع-
)17(

هاي صـرفی  انواع ویژگی-
زبان در واحدهاي مختلـف  

ســــــازي، واژه: زبــــــان
هــاي شناســی، راهریشــه

ــداع و واژه ــازي، ابـــ ســـ
...وامگیري و 

ــی- ــرف، / تکواژشناسـ صـ
...تکواژ، تکواژگونه و 

ــافتن - ــتجو  و ی روش جس
هـاي  هـاي ویژگـی  مصداق

ــوزش   ــان در آم ــرفی زب ص
مهارتهاي چهارگانه زبـانی  

و در آموزش ) زبان فارسی(
ــر  ــوزش از (دروس دیگ آم

) طریق زبان

آگاهی فرازبانی صـرفی را  -
بشناســد و کــاربردش را در 

.خواندن و نوشتن بداند

مطالعه منـابع و مطالـب   -
هاي مربوط به انواع ویژگی

صرفی زبـان در واحـدهاي   
سـازي،  واژه: مختلف زبـان 

هـــاي شناســی، راه ریشــه 
ــداع و واژه ــازي، ابـــ ســـ

ــی  ــري، تکواژشناس / وامگی
صرف، تکواژ، تکواژگونـه و  

...

هـاي صـرفی   انواع ویژگـی 
ــدهاي   ــان را در واحــ زبــ
: مختلــف زبــان بشناســد  

شناســی، ســازي، ریشــهواژه
سازي، ابـداع و  راههاي واژه
...وامگیري و 

صرف، تکواژ، / واژشناسیتک
...تکواژگونه و 

هـــاي حضـــور و مصـــداق
) هـاي ویژگـی (آفرینی نقش

صرفی زبـان را در آمـوزش   
مهارتهاي چهارگانـه زبـانی   

و در آموزش ) زبان فارسی(
آمــوزش از (دروس دیگــر 

.بشناسد) طریق زبان

آگاهی فرازبـانی صـرفی را   

بر اسـاس شـناخت ویژگیهـاي    -
صرفی زبـان و آگـاهی فرازبـانی    
صرفی، تغییرات الزم را در نمونه 
اي از تدریس خود نمایش دهد و 
درباره تفاوت تدریس بدون توجه 

هاي صرفی زبـان و بـا   به ویژگی
.توجه به آنها بحث کند

هاي شناسایی و معرفی مصداق-
آفرینــــی حضــــور و نقــــش 

در صــرفی زبــان ) هــايویژگــی(
آموزش مهارتهاي چهارگانه زبانی 

) زبان فارسی(

کاربرد آگاهی فرازبـانی صـرفی   -
در خوانـــدن و نوشـــتن خـــود و 

گزارش نتیجه اقدام
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ــاربردش را در  بشناســد و ک
.خواندن و نوشتن بداند

شناخت جزئی هشتم
: زبان

شناخت جزئی 
نحو؛: زبان

نقش نحو در 
سوادآموزي و 

آموزش به طور 
کلی

و ) 15(و ) 7:(منـــابع-
)17(

هـاي نحـوي   انواع ویژگی-
در واحدهاي مختلف زبان 

ــداق- ــور و  مص ــاي حض ه
) هـاي ویژگی(آفرینی نقش

ــوزش   ــان در آم ــوي زب نح
مهارتهاي چهارگانه زبـانی  

و در آموزش ) زبان فارسی(
ــر  ــوزش از (دروس دیگ آم

) طریق زبان

آگاهی فرازبانی نحـوي و  -
ــاربردآن در درك  کـــــــ

خوانداري و در نوشتن 

ابع و مطالـب  مطالعه منـ -
هاي مربوط به انواع ویژگی

نحوي در واحدهاي مختلف 
زبان

هـاي نحـوي   انواع ویژگی-
ــدهاي   ــان را در واحــ زبــ

.مختلف زبان بشناسد

آگاهی فرازبانی نحـوي را  -
ــاربردش را در  بشناســد و ک
درك خوانداري و در نوشتن 

.بداند

هـایی از حضـور و   مصداق-
) هـاي ویژگـی (آفرینی نقش

را در آمـوزش  نحوي زبـان 
هاي چهارگانه زبانی مهارت

و در آموزش ) زبان فارسی(
آمــوزش از (دروس دیگــر 
ــان ــق زب شناســایی و ) طری

.معرفی کند

بر اسـاس شـناخت ویژگیهـاي    -
نحوي زبـان و آگـاهی فرازبـانی    
نحوي، تغییرات الزم را در نمونـه  
اي از تدریس خود نمایش دهد و 
درباره تفاوت تدریس بدون توجه 

هاي نحوي زبـان و بـا   ویژگیبه 
. توجه به آنها بحث کند

کاربرد آگاهی فرازبـانی نحـوي   -
در خواندن متـون درسـی خـود و    
هنگام نوشتن نوشته هاي خود و 

و تحلیل و گزارش نتیجه اقدام

شناخت جزئی نهم و دهم
: زبان

معناشناسی

و نقش 

ــابع- و ) 5(و ) 8:(منــ
)2(و ) 6(

ــواع ویژگـــی - هـــاي انـ
ــان در   ــی زبــ معناشناســ
ــان؛  ــف زب واحــدهاي مختل
ــات   ــی، مختصـ معناشناسـ

مطالعه منـابع و مطالـب   -
هاي مربوط به انواع ویژگی

ــدهاي مع ــناختی در واح ناش
مختلــف زبــان؛ از جملــه   
ــه  ــوط بــ مطالــــب مربــ
ــات   ــی، مختصـ معناشناسـ
معنایی، نقشـهاي معنـایی،   

هـاي  بر اساس شناخت ویژگـی -
ــاهی  ــان و آگـ ــناختی زبـ معناشـ

ت الزم را فرازبانی معنایی، تغییـرا 
ــدریس خــود    ــه اي از ت در نمون
ــاوت   ــاره تف ــد و درب ــایش ده نم
ــه    ــه بـ ــدون توجـ ــدریس بـ تـ

هـاي معنـایی زبـان و بـا     ویژگی
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هاي ویژگی
معناشناختی زبان 

در 
آموزش/تربیت

معنایی، نقشـهاي معنـایی،   
روابط معنـایی و همـآیی و   

.......

هــاي حضـــور و  مصــداق 
) هـاي ویژگی(آفرینی نقش

ــان را در   ــی زبـ معناشناسـ
ــارت ــوزش مهـ ــاي آمـ هـ
زبــان  (چهارگانــه زبــانی  

و در آمــــوزش ) فارســــی
ــر  ــوزش از (دروس دیگ آم

) طریق زبان

ــانی   ــاهی فرازبــــ آگــــ
ــاربرد آن    ــناختی و ک معناش

در خواندن و نوشتن 

روابط معنایی، چند معنـایی  
.......و همآیی و 

ــاي حضــور و مصــداق- ه
) هـاي ویژگـی (آفرینی نقش

ــان را در  ــناختی زبـ معناشـ
ــارت ــوزش مهـ ــاي آمـ هـ
ــانی ــه زبـ ــان (چهارگانـ زبـ

)فارسی

ــاي حضــور و مصــداق- ه
) هـاي ویژگـی (آفرینی نقش

ــان در   ــناختی زبــ معناشــ
ــر  ــوزش دروس دیگــ آمــ

را ) آموزش از طریق زبـان (
.معرفی کند

آگاهی فرازبانی معناشناختی 
را بشناسد و کاربردش را در 

.خواندن و نوشتن بداند

.توجه به آنها بحث کند

در متون درسی مختلـف مثـل   -
علوم تجربی، معناهـاي ممکنـی   
که از جمله ها ممکـن اسـت بـه    
ذهـن کودکــان دبســتانی متبــادر  
شود را مشاهده و ضمن گـزارش 

. درباره آنها بحث کند

هـاي  فهم دانـش آمـوزان پایـه   -
مختلف را از معنی اصـطالحات و  
واژه هاي به کار رفتـه در متـون   
درسی آنان از جمله کتاب دینـی؛  

بپرسـد،  ... اجتماعی و ریاضـی و  
این تکلیـف  .( ثبت و گزارش کند

.)تا هفته سیزدهم انجام شود

شناخت جزئی یازدهم
: زبان

و کاربردشناسی
گفتمانشناسی

ــابع- و ) 5(و ) 8:(منــ
)6(

ــواع ویژگـــی - هـــاي انـ
کاربردشناســــــــــــی و 
ــان در   ــی زبـ گفتمانشناسـ
ــان ــف زب : واحــدهاي مختل

کاربردشناســـی و بافـــت و 
گفتهـا و ادب  ارجاع و کنش

...و 

ــان - ــل گفتمـــ / تحلیـــ

مطالعه منـابع و مطالـب   -
هاي مربوط به انواع ویژگی

کاربردشناســــــــــــی و 
ــان را در   ــی زب گفتمانشناس
ــان   ــف زب ــدهاي مختل واح

ــد ــی و : بشناس کاربردشناس
بافت و ارجاع و کنشـگفتها  

...و ادب و 

و نیز مطالعه منابع دربـاره  -
ــل  تحلیــــــــــــــــــ

شناسـی و  گفتمـان /گفتمان

ــاي   ــر اســاس شــناخت ویژگیه ب
شناسـی  ربردشناسی و گفتمـان کا

ــانی   ــاهی فرازبــ ــان و آگــ زبــ
شناسـی،  کاربردشناسی و گفتمـان 

ــه  ــرات الزم را در نمون اي از تغیی
تدریس خود نمایش دهد و درباره 
تفاوت تـدریس بـدون توجـه بـه     

هــاي کاربردشناســی و  ویژگــی
شناسی زبان و با توجه به گفتمان

.آنها بحث کند

هــاي آمـوزان پایــه فهـم دانــش -
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گفتمانشناســـی و تعبیـــر و 
ــجام و   ــتنباط و انســ اســ

دیالوگ / پیوستگی و گفتگو
گرایس و و اصول همیاري 

پسازمینه و پیشازمینه

ــانی  - ــاهی فرازبـــ آگـــ
کاربردشناســــــــــــی و 
گفتمانشناســی را و کــاربرد 

آن در خواندن و نوشتن 

تعبیر و استنباط و انسجام و 
دیالوگ / پیوستگی و گفتگو

و اصول همیاري گرایس و 
پسازمینه و پیشازمینه

ــداق- ــور و  مص ــاي حض ه
) هـاي ویژگـی (آفرینی نقش

کاربردشناســــــــــــی و 
ــان را در   ــی زب گفتمانشناس

ارگانه آموزش مهارتهاي چه
معرفی ) زبان فارسی(زبانی 

.کند

هـاي حضـور و   و مصداق-
هـاي  آفرینـی ویژگـی  نقش

ــناختی و  کاربردشـــــــــ
شناسـی زبـان را در   گفتمان

ــر  ــوزش دروس دیگــ آمــ
.بشناسد

آگـــــاهی فرازبــــــانی  -
کاربردشناســــــــــــی و 
گفتمانشناسی را بشناسـد و  
ــدن و  کــاربردش را در خوان

.نوشتن بداند

ختلف را از معنی اصـطالحات و  م
هاي به کـار رفتـه در متـون    واژه

درسی آنان از جمله کتاب دینـی؛  
بپرسـد،  ... اجتماعی و ریاضـی و  

ا این تکلیـف  .(ثبت و گزارش کند
.)تا هفته سیزدهم انجام شود

شناخت جزئی دوازدهم
: زبان
شناسیگونه

و ) 13(و ) 8:(منـــابع-
)2(و ) 6(

ــواع ویژگـــی - هـــاي انـ
ــان در گونـــه شناســـی زبـ

ــان ــف زب : واحــدهاي مختل
تــاریخ و تحــول زبــان و   

ــابع و مطالــب - مطالعــه من
هاي مربوط به انواع ویژگی

ــه ــان در گونـ ــی زبـ شناسـ
ــان  ــف زب ــدهاي مختل : واح

ان و تــاریخ و تحــول زبــ  
خانواده و درخت و تطبیقـی  

ــاي   ــر اســاس شــناخت ویژگیه ب
ــه ــاهی   گون ــان و آگ ــی زب شناس

شناسـی، تغییـرات   فرازبانی گونـه 
ــدریس  ــه اي از ت الزم را در نمون
خود نمایش دهد و درباره تفـاوت  

ــدریس  ــه  تـ ــه بـ ــدون توجـ بـ
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خانواده و درخت و تطبیقـی  
و تاریخ و مفاهیم درزمـانی  

....و همزمانی و 

هـــاي زبـــان و گونـــه -
ــه  ــانی و گون ــایی زب جغرافی
استانده و لهجه و گویش و 
دوزبانگی و دوزبانگونگی و 

....زبان آمیخته و 

هاي اجتماعی زبان و گونه-
شناسی زبـان  زبانی و جامعه

و سبکهاي زبـانی و اعتبـار   
هـاي  اجتماعی زبان و گونه

شغلی و سنی و جنسی و 

زبان و فرهنـگ و نسـبیت   
زبانی و مقوالت فرهنگی و 
ــیتی و   ــاعی و جنسـ اجتمـ
جهانشناختی و ایدیولوژي و 

....حاکمیتی

ــداق- ــور و  مص ــاي حض ه
) هـاي ویژگی(آفرینی نقش

شـــناختی زبـــان در گونـــه
ــارت ــوزش مهـ ــاي آمـ هـ
زبــان  (چهارگانــه زبــانی  

) فارسی

و نیــز در آمــوزش دروس -
دیگر 

آگـــــاهی فرازبـــــانی  -

ــانی و   ــاریخ و درزمــ و تــ
....همزمانی و 

هاي جغرافیایی زبان و گونه
ــتانده و   ــه اس ــانی و گون زب
لهجه و گویش و دوزبانگی 
ــان   ــانگونگی و زبـ و دوزبـ

....آمیخته و 

هاي اجتمـاعی  زبان و گونه
شناسی زبـان  زبانی و جامعه

و سبکهاي زبـانی و اعتبـار   
هـاي  و گونهاجتماعی زبان

شغلی و سنی و جنسی و 

زبان و فرهنـگ و نسـبیت   
زبانی و مقوالت فرهنگی و 
ــیتی و   ــاعی و جنسـ اجتمـ
جهانشناختی و ایدیولوژي و 

....حاکمیتی

ــداق- ــور و  مص ــاي حض ه
) هـاي ویژگـی (آفرینی نقش

ــه ــان را در گون ــناختی زب ش
آموزش مهارتهاي چهارگانه 

) زبان فارسی(زبانی 

وس دیگر و در آموزش در-
ــان( ــق زب ــوزش از طری ) آم

.معرفی کند

کاربرد آگـاهی فرازبـانی   -
ــه شــناختی در آمــوزش گون

شناسـی زبـان و   هاي گونهویژگی
.با توجه به آنها بحث کند

هـاي  فهم دانـش آمـوزان پایـه   -
مختلف را از معنی اصـطالحات و  
واژه هاي به کار رفتـه در متـون   
درسی آنان از جمله کتاب دینـی؛  

بپرسـد،  ... اجتماعی و ریاضـی و  
این تکلیـف  .( ثبت و گزارش کند

.)شودتا هفته سیزدهم انجام 

هـاي زبـانی و   میزان تنوع گونه-
مشکالت ناشی از آن را با توجـه  
به تجربه تحصیل خود به عنـوان  
دانش آموز و دانشجو، به صـورت  
مکتــوب و شــفاهی ارائــه کنــد و 

.درباره آن بحث کند
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شناسی و کاربرد آن در گونه
اي آموزش مدرسه

اي را با مثال معرفی مدرسه
.کند

شناخت سیزدهم
هاي محدودیت

کاربرد زبان

)1: (منابع-

محدودیت کـاربرد زبـان   -
ناشی محدودیت : در تربیت

از ویژگی تربیت

محدودیت کـاربرد زبـان   -
محدودیت ناشی : در تربیت

از ویژگی هاي زبان

بیان تجربه هاي مـدرس  -
هـایی کـه در   از محدودیت

تدریس خود از طریق کالم 
و کتاب داشته است؛ در چه 
شرایطی نتوانسـته اسـت از   
طریـــق ســـخن، موجـــب 
یـــادگیري شـــاگردان یـــا 

.فرزندان خود شود

منـابع مربـوط بـه    مطالعه -
درس

الزامات ناشـی از مفهـوم   -
.تربیت را معرفی کند

ــوم    - ــه مفه ــه ب ــا توج ب
ــت ــد و /تربی ــوزش بگوی آم

بنویسد که چه نوع اهـداف  
توان آموزشی را نمی/تربیتی

.به صورت کالمی آموخت

ــناخت   - ــه ش ــه ب ــا توج ب
ویژگـــی هـــاي زبـــان،   

هاي کاربرد زبان محدودیت
.در تربیت را معرفی کند

هـاي  فهم دانش آمـوزان پایـه  -
مختلف را از معنی اصـطالحات و  
واژه هاي به کار رفتـه در متـون   
درسی آنان از جمله کتاب دینـی؛  

بپرسـد،  ... اجتماعی و ریاضـی و  
این تکلیـف  .( ثبت و گزارش کند

.)تا هفته سیزدهم انجام شود

با توجه به تجربه هاي خود بـه  -
عنوان یادگیرنده، بنویسد که چـه  

ضوعاتی را از طریـق کتـاب و   مو
کالم نتوانسـته اسـت بیـاموزد و    

چرا؟

در صورتی که تجربـه تـدریس   -
به هر شکلی داشـته اسـت بیـان    
کند که در چه شرایطی نتوانسـته  
اســت از طریــق ســخن، موجــب 

مکتـوب و  .(یادگیري شاگرد شـود 
)ارائه در کالس و بحث

آموزش از طریق چهاردهم
) واژگان(زبان 
آشنا

)2(و ) 6:(منابع-

هـــاي معرفـــی ویژگـــی-
واژگان پایه

هـاي معناشـناختی   ویژگی-
واژگان پایه

ــه  - ــابع از جمل ــه من مطالع
کتاب واژگان پایه

ــی- ــی ویژگـ ــاي معرفـ هـ
واژگان پایهمعناشناختی 

هـاي  با توجه به ویژگـی -
شناختی زبان، اهمیـت  معنی

ــان   ــاربرد زب ــونگی ک و چگ

هـــاي بـــا توجـــه بـــه ویژگـــی
شــناختی زبــان، چگــونگی معنــی

/ کاربرد زبـان آشـنا را در تربیـت   
.آموزش گزارش کند

یــک کتــاب درســی را انتخــاب -
کند، بخشـی از آن را بـه دانـش    

موزان بدهد تا بخواننـد، سـپس   آ
میزان فهـم آنـان را بسـنجد؛ در    
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اهمیـــت و چگــــونگی  -
/ کاربرد زبان آشنا در تربیت

آمـــوزش بـــا توجـــه بـــه 
شـناختی  هاي معنـی ویژگی

زبان، با مثال واژگان پایه

آمـوزش  / آشنا را در تربیـت 
.بفهمد

ــا   ــه بعــد در همــان مــتن ب مرحل
ــاب  ــاي کتـ ــتفاده از واژه هـ اسـ
ــایی را   ــه، واژه هـ ــان پایـ واژگـ
جایگزین کنـد، سـپس از دانـش    
ــد را  آمــوزان بخواهــد مــتن جدی
بخوانند و فهـم آنـان ارز معنـاي    

فراینـد و  . متن را مجددا بسـنجد 
صـورت کتبـی   نتیجه کـار را بـه   

گزارش کند و در کـالس دربـاره   
.آن بحث شود

آموزش از طریق پانزدهم
) واژگان(زبان 
آشنا

)2(و ) 6:(منابع-

هـاي  با توجـه بـه ویژگـی   
شناختی زبان، اهمیت معنی

ــان   ــاربرد زب ــونگی ک و چگ
ــوادآموزي   ــنا را در سـ آشـ

.بفهمد

هــاي بـا توجــه بـه ویژگــی  
شناختی زبان، اهمیـت  معنی

ــونگی  ــان و چگ ــاربرد زب ک
ــوادآموزي   ــنا را در سـ آشـ

.بفهمد

هـــاي بـــا توجـــه بـــه ویژگـــی
شــناختی زبــان و واژگــان، معنــی

هاي آشنا را آموزش از طریق واژه
.در سوادآموزي اجرا کند

آموزش از طریق شانزدهم
) واژگان(زبان 
آشنا

)2(و ) 6:(منابع-

هـاي  با توجـه بـه ویژگـی   
شناختی زبان، اهمیت معنی

ــونگی  ــان و چگ ــاربرد زب ک
آشــنا را در دروس مختلــف 

.بفهمد

هــاي بـا توجــه بـه ویژگــی  
شناختی زبان، اهمیـت  معنی

ــان   ــاربرد زب ــونگی ک و چگ
ــف  آشــنا را در دروس مختل

.بفهمد

هـــاي بـــا توجـــه بـــه ویژگـــی
شــناختی زبــان و واژگــان، معنــی

هاي آشنا را آموزش از طریق واژه
.در آموزش دروس دیگر اجرا کند

مروري بـر اهـداف اصـلی    نديجمع بهفدهم
درس

ــادگیري   ــداف ی ــق اه تحق
درس، مطابق با سطوح سه 

گانه

گزارشی مکتوب دربـاره تحقـق   -
اهــداف پــنج گانــه درس هــر    
دانشجو ارائه دهـد و بـه صـورت    

.گروهی بحث کنند



١٤٦

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

توسط مدرس؛آماده سازي درس ها در قالب اسالیدهاي آماده شده ویژه هر جلسه-

موضوع اسالیدها شامل طرح درس، محتوا، معرفی منابع و پرسش و تمرین و در پایان جمع بندي و معرفی منابع درس جلسـه بعـد   -
. است

پرسش از دانشجویان درباره موضوع جلسه قبل و گفتگو درباره مطالعات انجام شده-

و در جلسـه  ) در پوشه کار قرار می دهنـد (ر مختصر فهم خود را می نویسنددانشجویان و مدرسان درباره مطالب مورد مطالعه به طو-
) انجام تکالیف توسط مدرس همچون دانشجو، ضروري است. (شوددقیقه صرف بیان فهم خود درباره مطالب مورد مطالعه می15بعد 

ارائه درس به صورت سخنرانی همراه با طرح پرسش و گفتگو یک سوم وقت کالس-

ارائه تمرین عملی و نیز پرسش درباره موضوع درس -

. در هر جلسه دانشجویان مصداق هاي عملی بحث را در محیط زندگی و محیط تحصیلی خود ارائه می کنند-

معرفی منابع اصلی و فرعی براي مطالعه ویژه هر جلسه توسط مدرس-

کالس توسط دانشجویانمطالعه منابع معرفی شده براي هر جلسه  قبل از حضور در -

:منابع آموزشی. 4

: منابع اصلی

زبـان، مسـاله اي معرفتـی و تربیتـی در آراء فیلسـوفان و مربیـان،       ). 1386. (دادرس، محمد و نقیـب زاده، میرعبدالحسـین  - 1
117-95، )3(3.اندیشه هاي نوین تربیتیفصلنامه

-33) 27(7،فصلنامه مطالعات برنامه درسیرسـی،  بندي چندگانه موضوعی واژگان پایه فاطبقه) 1391(دادرس محمد- 2
66.

، پژوهش در حیطه کودکان اسـتثنایی ، ، آگاهی واج شناختی چیست؟1385.سلیمانی زهرا, دستجردي کاظمی مهدي- 3
954-4،931، شماره 6سال 

: منابع فرعی

.انتشارات همشهري: ؛ تهرانشناسی کاربرديمعنی؛ 1382. ك, صفوي- 1
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سروش: تهران. ارتباط شناسی1384. محسنیان راد، مهدي- 2
واژگـان پایـه فارسـی از    ). 1390(دستجردي کاظمی مهدي و منصوري زاده، محرم, دادرس محمد, نعمت زاده شهین- 3

مدرسه برهان: ، تهرانزبان کودکان ایرانی
.سمت: ي، تهران، ترجمه نسرین حیدر)یک بررسی زبانشناختی(نگاهی به زبان، ) 1379. (یول، جرج- 4

5- Fillmore, L.W., & Snow, C. E. (2002). What teachers need to know about
language. Washington, DC: ERIC Clearinghouse of Languages and Linguistics.

6- Yule, G. 1996. The Study of Language. Cambridge, UK: Cambridge University

Press

.آگه. تهران. چاپ هشتم. شناسیزبان و تفکر؛ مجموعه مقاالت زبان) 1385(باطنی محمدرضا - 7

:راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

+ انجام تکالیف مطالعـه و جـز آن  : شاملنمره5به میزان ارزیابی حضور فعال دانشجو در کالس:ارزشیابی فرآیند-
هاي کالس از جمله طرح پرسش ؛ این نمـره بـر   حثشرکت در ب+ هاي شفاهی مربوط به درس جلسه قبلپاسخ به پرسش

.بتدریج داده می شود) portfolio(اساس فعالیت هاي هرجلسه و نیز بر اساس کار پوشه
شامل کلیه فعالیت هایی که دانشجو در جهت اهداف کالس انجام داده نمره5:ارزیابی از مجموعه کار پوشه-

.است و گزارش مکتوب یا چند رسانه اي آن در کار پوشه موجود است؛ از جمله انجام تکالیف عملکردي
ها از فهم دانشجو ؛ شیوه اجرا کتاب باز خواهد بود و پرسشنمره8میزان آزمون مباحث نظري به :ارزشیابی پایانی-

.خواهد بود و نه حفظیات
در آغاز دوره به . ؛ در جلساتی به صورت کتبی کوئیزهاي کوچکی اجرات خواهد شدنمره2: کوئیزهاي اعالم نشده-

.دانشجویان باید اطالع داده شود که گاهی به صورت ناگهانی کوئیز خواهند داشت و باید همواره آماده باشند
-
این درس یک کارپوشه شخصی باید داشته باشد و گزارش مطالعات و نتایج هر مدرس براي :ارزیابی از خود مدرس-

.این کارپوشه در بازه هاي زمانی مناسب مبناي خود ارزیابی مدرس خواهد بود. پژوهش را در آن قرار می دهد

:سایر نکات
داراي مـدرك تحصـیلی زبانشناسـی باشـند     بهتر است تدریس این درس به وسیله مدرسانی انجام شود که در عین داشتن تجربه معلمی، -1
).ارشد یا دکتري زبانشناسی(
.شماره منابع ضروري براي مطالعه و تدریس در کنار محتوا ذکر شده است-2
.مطالعه منابع فرعی می تواند کمک قابل مالحظه اي به مدرسان در تدریس مطلوب این درس باشد-3

.کتر مهدي دستجردي تهیه شده استاین سرفصل با همکاري جناب آقاي د: یادآوري
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»مدیریت آموزشگاهی«سرفصل درس 

:معرفی درس و منطق آن. 1

مدیریت آموزشی اجراي یادگیري از طریق ارتباط درونی شاگرد با استعدادهاي خود و استفاده از ظرفیت ذاتی و خالقانه براي تولید و 
او در تمام مراحل و جریان یادگیري است که در کالس درس امکان پذیر می بازتولید دانش با حضور دائم، فعال و مشارکت جویانه

عادت ورزي به یادگیري از طریق تولید دانش و بهره مندي از دانش یادگرفته در حل مسایل زندگی مستلزم پشتیبانی معلمان و . شود
.مناسب استمدیران حرفه اي در فراهم آوردن ساختار منسجم و مرکب از عناصر مرتبط و محیط 

مدیریت آموزشی پشتیبان تحقق آموزش و پرورش در جهت پرورش انسان کامل به لحاظ مهارت هاي شناختی و پردازش اطالعات، 
به لحاظ مهارت هاي اجتماعی در پیوند انسان ها براي تقویت مهارت هاي تولید دانش و توسعه شناخت، به لحاظ مهارت هاي 

تارهاي منبعث از ارزش ها و موضع هاي منطقی و جایافته در ساختار شناختی فرد و باالخره خویشتن رفتاري براي عادت ورزي به رف
بدیهی است که یکی از اهداف آموزش و پرورش ایجاد تغییرات به هنگام و مفید . شناسی فرد در کمک به توسعه دانش بشري است

تردید، تغییرات بنیادین معنی دار در سیستم آموزشی می تواند منشاء جهت توسعه پایدار و رویارویی با سیاست هاي جهانی است و بی 
.اثر در توسعه سایر عرصه ها باشد و از این منظر نقش مدیریت آموزشی کلیدي و انکار ناپذیر است

مشخصات درس

نظري: نوع درس

2: تعداد واحد

ساعت32: زمان درس

مدیریت آموزشگاهی: به فارسی:  نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف

با مطالعه و تشریح زمینه سازي براي شناخت علمی مدیریت و رهبري در آموزش و پـرورش و بـا تحلیـل مفـاهیم،     
اصول، نظریه ها و یافته هاي علمی در مدیریت آموزشی قادر خواهد بود آن را در بهسازي محیط سازمانی مدرسـه و  

. مدیریت و رهبري کالس درس بکار گرفته و اجرا نماید

:اساسیشایستگی 

PCK1-3&4 -3&

PK2-2
3سطح2سطح1سطح هامالك

مدیریت آموزشی

توانسته اسـت بـا بیـان    
ــدیریت   ــاریفی از مـ تعـ
آموزشی به فهرسـتی از  
ــدیریت   ــات مــ نظریــ

.آموزشی اقدام نماید

هـــر یـــک از دیـــدگاههاي 
ــوده و   ــین نم ــدیریتی را تب م
تفاوتها و شباهتهاي موجـود  

.را تحلیل نموده است

توانسته است در نقش یـک  
ــی   ــدیر آموزشـ ــم و مـ معلـ
ساختاري منسجم و مرکـب  
از عناصر آموزشی را تجزیه، 

.تحلیل و تبیین نماید

توانسته است فرآیندهاي 
مـدیریت آموزشــی را در  

مدیریت آموزشـی و جایگـاه   
آن را در آمــوزش و پــرورش 

نقــش و ضــرورت مــدیریت 
ــر و  ــی را در تغییــ آموزشــ
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مدیریت

آموزشگاهی

محــیط هــاي آموزشــی 
فهرست نماید

بهســازي مــدارس تفســیر و .تحلیل نمایدتجزیه و 
.تبیین نماید

مدیریت

کالس درس

توانسته است شیوه هاي 
برقراري تعامل وارتبـاط  
ــالس درس را در  در کـ

.فهرستی بیان کند

شیوه هاي برقراري تعامـل و  
ارتبــاط در یــک موقعیـــت   
یادگیري را تفسیر و در یـک  

.کالس درس تبیین نماید

با تحلیل و تفسـیر موقعیـت   
ــالس درس،   ــک کـــ یـــ
ــحیح را در  ــاماندهی صـ سـ

.کالس بکار میگیرد

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

مدرسه بعنوان یک سیستم اجتماعی: فصل اول

ساختار و تشکیالت آموزش و پرورش. 1

ارتباطات درون و بیرون مدرسه اي. 2

حل هاي رفع معضالت آموزش و پرورشراه. 3

:  فعالیت یادگیري

مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده

مطالعه منابع معرفی شده در زمینه مدرسه و ساختار آموزش و پرورش

نمایدضمن تشریح و تفسیر وظایف سازمان هاي آموزشی، روابط بین اداره کل آموزش و پرورش و مدرسه را تبیین

: فعالیت عملکردي

یک نمونه عمودي زنجیره فرمان در اداره کل آموزش و پرورش در شهر خود را به نمایش می گذارد

آشنایی با نظریات مدیریت: فصل دوم

نظریات سازمانی در مدیریت .1

مدیریت کالسیک-

تایلور-
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فایول-

بوروکراسی-

نظریات انسانی در مدیریت.2

السیکمدیریت نئوک-

مایو-

مک گریگور-

هرزبرگ -

نظریه هاي جدید در مدیریت.3

اقتضایی-

سازمان هاي یادگیرنده -

: فعالیت یادگیري

مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده

مطالعه منابع معرفی شده در زمینه نظریه هاي مدیریت 

و اصول حاکم بر هر یک از آنهامعرفی انواع الگوها و نظریات مدیریت آموزشی

: فعالیت عملکردي

طراحی یک مدل سازمانی و سیستم اداري با توجه به درك رفتار سازمانی و مدیریتی مورد نیاز آموزش و پرورش امروز

اصول و مبانی مدیریت آموزشی: فصل سوم

مدرسه اثربخش-

رهبري در مدرسه یادگیري محور-

جامعهپیوند مدرسه با خانواده و -

)جو و فرهنگ(فرهنگ آموزش و یادگیري در مدرسه -
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نظام پایش و ارزشیابی کیفیت در مدرسه-

: فعالیت یادگیري

مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده

مطالعه منابع معرفی شده در زمینه مدیریت آموزشی

.صات مدارس اثربخش را تشریح و تبیین کندضمن تحلیل و تفسیر ماهیت و تعریف اثر بخشی سازمان ، مشخ

: فعالیت عملکردي

مدیریت کالس درس: فصل چهارم

مدیریت کالس درس و راهنماي یادگیري.1

رویکرد سیستمی.2

انضباط و معانی آن.3

: فعالیت یادگیري

مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده

مدیریت کالس درسمطالعه منابع معرفی شده در زمینه 

یک سیستم یادگیري را در موقعیت آموزشی تجزیه و تحلیل کند و روابط حاکم بر آن را توضیح دهند

: فعالیت عملکردي

مدیریت کالس درس را در یک موقعیت آموزشی اجرا کرده و بصورت گزارشی ارائه دهد

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

یم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از شیوه ارائه مستقیم مباحـث نظـري بـه همـراه     تدارك دیدن فرصت هاي یادگیري مستق
در ایـن درس، آمـوزش هـاي کـالس درس بـا      . مشارکت دانشجویان و تحلیل پاسخ هاي مربوط به پرسش هاي مطرح شـده اسـت   

د و آنها موظف اند بر اساس برنامـه اعـالم   محوریت آموزشگر انجام می شود؛ هر چند که در هر جلسه درس دانشجویان مشارکت دارن
انجام فعالیت هاي عملکردي براي درك عمیق، یادگیري بهتر و بکـارگیري  . شده به مطالعه منابع بپردازند و در مباحث شرکت نمایند 

. آموخته ها در موقعیت هاي آموزشی نیز، مستلزم مشارکت همگانی دانشجویان در این فعالیت ها می باشد
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منابع آموزشی. 4

:منابع اصلی

.موسسه کتاب مهربان نشر: تهران). تئوري، تحقیق و کاربرد(مدیریت آموزشی ): 1392(شیرازي، علی

.نشر کمال تربیت: تهران. مدیریت آموزشی و آموزشگاهی): 1391(بهرنگی، محمدرضا

:منابع فرعی

.نشر روان: تهران). ردهاي تدریسالگوها، روش ها، فنون و راهب(هنر تدریس ): 1388(مهرداد، حسین

.سازمان آموزش و پرورش شهر تهران: تهران.رهبري در مدرسه یادگیري محور):1388(ساکی، رضا 

نشر روان: تهران. مبانی نظري و اصول مدیریت آموزشی): 1391(عالقه بند، علی

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

کتبی پایان ترم اختصاص خواهد داشت نمره به ارزشیابی 15:ارزشیابی پایانی

نمره به فعالیت هاي دانشجو در جریان آموزش ها در طول ترم داده می شود 2: ارزشیابی فرآیند

.نمره به ارائه گزارش از تمرین یا فعالیتی که استاد تعیین کرده است تعلق می گیرد 3: ارزیابی پوشه کار

مبناي ارزیابی . یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام می شودارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف
.مالك ها و سطوح پیامد هاي یادگیري تعیین شده است) یادگیري و عملکردي(تکالیف 
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»هاي تحصیلیآموزش و پرورش تطبیقی با تاکید بر دوره«سرفصل درس 

.متعاقبا اعالم می شود
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»1صرف کاربردي «سرفصل درس 
:معرفی درس و منطق آن. 1

علم صرف علمی است که به بررسی ساخت کلمه می پردازد و توانایی ساخت صیغه هاي مختلف را از یک ماده فراهم  می 
معلم کمک  می کند با توجه به اهمیت درك و فهم متون و به تبع آن اهمیت جمله و کلمات آشنایی با علم صرف به . کند

تا در فرایند آموزش زبان عربی توانمندي الزم را براي شناخت کلمه و انواع آن و صیغه هاي مختلف و ترجمه صحیح آنها را 
.کسب نموده و در نهایت بستر الزم را براي فهم متن و سپس انتقال آن به فراگیر فراهم کند

ــات  مشخصـــ
درس

نظري: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت32: زمان درس

:پیشنیاز

1صرف کاربردي : نام درس
:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
. با کلمه و انواع آن به عنوان اجزاء تشکیل دهنده جمله آشنا شود-
.کلمات را درست بخواند، بنویسد و معانی آنها را دریابد-
با اسم و فعل و معانی و صیغه هاي مختلف آن به منظور استفاده در جمله آگاهی -

. تفصیلی کسب نماید
.صیغه هاي مختلف اسم را بسازد-
واژه هاي بکار رفته در جمله را با درنظر گرفتن ساخت و قالب ان ها بشناسد و درست -

.  معنی کند

:شایستگی اساسی

3سطح2سطح1سطح هامالك
ــاهر   ــی ظ بررس

کلمات
ــناخ ــات از ش ت کلم

هاطریق ظاهر ان
شناخت انواع اسم و 

فعل
دقت در تفاوت هاي میان انواع 

اسم و فعل
شــناخت تفــاوت هــا ساختن اسم و فعل توانایی ساخت  

وویژگــی هــاي هــر 
-یک از     مجموعه

یهاي اسمی و فعل

دقت در نحوه کـاربرد صـحیح   
اسم ها و فعل ها

ترجمه صـحیح  
کلمـــه و فهـــم 
عبارات و متون 

فهم صحیح و ترجمه 
هـــا از درســت واژه  

طریق ظاهر ان ها

دریافـــت درســـت   
معناي جمله و متن

ــا در   ــق واژه ه ــارگیري دقی بک
محور جانشینی و همنشینی

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
تکالیف عملکرديتکالیف یادگیريمحتواي درسنوبت 



١٥٥

لغت، صرف، نحو، ( علوم زبان عربی اول
تعریف و جایگاه علم ) بالغت، عروض

صرف، هدف و موضوع علم صرف، 
فرق علم صرف با علم نحو، روش 
.یادگیري علم صرف

ارائه تمریناتی در حوزه صرف 
و نحو و تبیین اختالف میـان  

جستجو از منابع صـرفی و نحـوي و   این دو ،
ارائه گزارشی از ان ها

کلمه و انواع آن به عنوان اجزاي تشـکیل دهنـده   دوم
، )تصــویر کلــی( جملــه، اســم و فعــل و انــواع آن

.عالمتهاي اسم و فعل

مراجعه به چند منبع صرفی و 
ــه    ــیص و تهی ــه وتلخ مطالع

گزارشی از ان ها

ــی از  تعیــین صــفحاتی از متــون ارب
قبیل قران کریم و یا متون ادعیـه و  

سپس تعیین یا نثر ها واشعار ادبی و 
موارد خوانده شده در ان ها

////.مفرد و مثنی و جمع و انواع آنسوم

////.جمع مکسر و اوزان مشهور آنچهارم
مذکر و مونـث، عالئـم تانیـث، مـذکر مجـازي و      پنجم

حقیقی، مونث مجازي و حقیقی ، لفظی و معنوي
////

چگونگی و ) ماضی، مضارع، امر( فعل و انواع آن ششم
ساخت هر یک از آن

////

فعل ثالثی مجرد، ثالثی مزید و ابـواب هشـتگانه   هفتم
آن

////

////رباعی  مجرد و مزید و معانی ابوابهشتم
تعریف جامد و بررسی انواع آن، تعریف مشـتق و  نهم

اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشـبهه و  (بررسی 
).اسم مبالغه

////

اسـم زمـان ، اسـم مکـان، اسـم      ( بقیه مشتقاتدهم 
).تفصیل، اسم آلت

////

اسم علم ، معرف به ( معرفه و نکره و انواع معارفیازدهم 
).ال، معرف به اضافه

////

////).ضمیر متصل، منفصل و انواع آن(ضمیر دوازدهم

////اسم اشاره و انواع آنسیزدهم

////.موصولاسم موصول و انواع آن، صله چهاردهم
مصادر ثالثی مجرد و مزیدپانزدهم

//
//

مصدر میمی، مصدر صناعی، مصدر مره و مصـدر  شانزدهم
نوع
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راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
ارائه درس توسط استاد با مثال و تشریح به شیوه مشارکتی در کالس صورت می گیرد و شایسته اسـت اسـتاد دانشـجویان را بـه بحـث و      

. می پذیرد و در کالس استاد به اشکاالت دانشجویان پاسخ می گویدس صورت فراخواند و حل تمرین توسط دانشجو خارج از کالگفتگو
منابع آموزشی. 4

.متناسب با نیاز دانشگاه فرهنگیان ضرورت دارد کتاب جدید تالیف شود: منبع اصلی
: منابع فرعی

، 4مبادي العربیه، جلد -1
.  جامع الدروس العربیه، مصطفی غالیینی-2
، سید هاشم حسنی طهرانی1العلوم العربیه جلد -3
عربی در فارسی، خسرو فرشیدور-4
صرف ساده، محمدرضا طباطبایی-5
تصریف، زنجانی-6
اصول الصرف، شهابی-7
المرجع فی اللغه العربیه نحوها و صرفها، علی رضا-8
ی یادگیريراهبردهاي ارزشیاب. 5

نمره 5: ارزشیابی فرایندي
انتظار می رود استاد براي توانمندسازي مهارتهاي پژوهشی، دانشجویان را در چارچوب مباحث علـم صـرف بـه منـابع     (نمره 2: پژوهش 

).  فرعی و نیز متون ادبی از قبیل قران کریم، نهج البالغه، متون ادعیه ارجاع دهد
نمره 13: ارزشیابی پایانی
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»2صرف کاربردي «سرفصل درس 
:معرفی درس و منطق آن. 1

علم صرف علمی است که به بررسی ساخت کلمه می پردازد و توانایی ساخت صیغه هاي مختلف را از یک ماده فراهم  می 
علم صرف به معلم کمک  می کند با توجه به اهمیت درك و فهم متون و به تبع آن اهمیت جمله و کلمات آشنایی با . کند

تا در فرایند آموزش زبان عربی توانمندي الزم را براي شناخت کلمه و انواع آن و صیغه هاي مختلف و ترجمه صحیح آنها را 
.کسب نموده و در نهایت بستر الزم را براي فهم متن و سپس انتقال آن به فراگیر فراهم کند

مشخصــــات 
درس

نظري: نوع درس
2: تعداد واحد

ــان درس 32: زمـــ
ساعت

صـــرف  : پیشـــنیاز
1کاربردي 

2صرف کاربردي : نام درس
:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
. با کلمه و انواع آن به عنوان اجزاء تشکیل دهنده جمله آشنا شود-
.آنها را دریابدکلمات را درست بخواند، بنویسد و معانی -
با اسم و فعل و معانی و صیغه هاي مختلف آن به منظور استفاده در جمله آگاهی تفصیلی -

. کسب نماید
.  صیغه هاي مختلف اسم را بسازد-

ــتگی  شایســــ
3سطح2سطح1سطح هامالك:اساسی

ساختار اسم و فعـل  
و حرف

با شکل هـاي مختلـف فعـل و    
ــف اســم  و   ــب هــاي مختل قال
ساختمان حرف و ویژگی اناشنا 

.می شود

نحوه شـکل گیـري فعـل    
هاي مختلف و نیز اسم ها 
را فرا می گیرد و بـه کـار   

.می بندد

به تفـاوت هـاي معنـایی    
قالب هاي اسمی و فعلـی  

.پی می برد

صیغه هاي مختلف 
کلمه 

با انـواع فعـل و اسـم و نحـوه     
ساخت و تفاوت هاي هـر یـک   

.با دیگري اشنا می شود

ــا قرائــت هــاي صــحیح   ب
قالب هاي مختلف اسـم و  
ــواع فعــل و صــیغه  نیــز ان

هاي ان اشنا می شود

فعل ها و اسم ها و صیغه 
هاي ان هـا را درسـت در   

.جمله به کار می بندد

با توجه به قالب کلمات ، درك ترجمه صحیح کلمه 
ــه    ــاي واژه ب ــحیحی از معن ص

.دست می اورد

دانستهی صرفی خور را در 
کـار مـی بنـدد و    متن بـه 

درك دقیق تـري از مـتن   
.به دست می اورد

محــــور همنشــــینی و  
جانشـینی را در جملـه بــه   
درســتی درك و تحلیــل  

.میکند

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
تکالیف عملکرديتکالیف یادگیريمحتواي درسنوبت 
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خوانده شده در یکـی  موضوع .الزم و متعدي، متعدي ساختن فعل الزماول
از منابع فرعی تعیـین شـده ،   
ــین میگــردد تــا ضــمن     مع
خالصــه بــرداري و اســتخراج 
نکـــات و ارائـــه گـــزارش   
ــر   ــوعات بهت ــادگیري موض ،ی

.محقق گردد

موارد خوانـده شـده را در یـک مـتن     
ادبــی از قبیــل قــران کــریم ، ادعیــه 
ــا    ــر و ی ــی معاص ــاي ادب ــته ه ،نوش

.کالسیک جستجو می کند

////معلوم و مجهول، فعل موکد و غیر موکدفعل دوم

////)مهموز، مضاعف( فعل صحیح و انواع آنسوم

ادغام و ساختن فعل مضاعفچهارم

//

//

///ابدال و موارد آنپنجم
// معتل و انواع آن و آموزش فعل مثالششم

////آموزش فعل اجوفهفتم

////.لفیفآموزش فعل ناقص و هشتم
////.اسم معرب و مبنی و انواع هر یکنهم

اسم مقصور ، اسم ممدود و اسم دهم 
منقوص مثنی و جمع آنها

////

////اسم منصرف و غیر منصرفیازدهم 

////نسبتدوازدهم

////تصغیرسیزدهم

////.عدد اصلی و معدود آنچهاردهم
.عدد ترتیبیپانزدهم

//
//

آشنایی با حروفشانزدهم

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
ارائه درس توسط استاد با مثال و تشریح به شیوه مشارکتی در کالس صورت می گیرد و شایسته اسـت اسـتاد دانشـجویان را بـه بحـث و      

. گفتگو فراخواند و حل تمرین توسط دانشجو خارج از کالس صورت می پذیرد و در کالس استاد به اشکاالت دانشجویان پاسخ می گوید
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منابع آموزشی. 4
.متناسب با نیاز دانشگاه فرهنگیان ضرورت دارد کتاب جدید تالیف شود: یمنبع اصل

: منابع فرعی
، 4مبادي العربیه، جلد -1
.  جامع الدروس العربیه، مصطفی غالیینی-2
، سید هاشم حسنی طهرانی1العلوم العربیه جلد -3
عربی در فارسی، خسرو فرشیدور-4
صرف ساده، محمدرضا طباطبایی-5
تصریف، زنجانی-6
اصول الصرف، شهابی-7
المرجع فی اللغه العربیه نحوها و صرفها، علی رضا-8
راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

نمره 5: ارزشیابی فرایندي
ع انتظار می رود استاد براي توانمندسازي مهارتهاي پژوهشی، دانشجویان را در چارچوب مباحث علـم صـرف بـه منـاب    (نمره 2: پژوهش 

).  فرعی و نیز متون ادبی از قبیل قران کریم، نهج البالغه، متون ادعیه ارجاع دهد
نمره 13: ارزشیابی پایانی
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»3صرف کاربردي «سرفصل درس 

.متعاقبا اعالم می شود
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»1نحو کاربردي «سرفصل درس 
:معرفی درس و منطق آن. 1

از طریق این علم دانشجو یادمی گیرد که وظیفـه و نقـش   . علم نحو شناخت و تاثیر و نقش و کارکرد کلمات در جمله است
هر واژه در جمله چیست و آموزش این درس کمک می کند تا در فرایند آموزش فهم متن توانمندي الزم براي تعیین نقش 

علم نحو با کمک علم صـرف و معـانی زمینـه    . ست جمله حاصل شودو کارکرد کلمه در جمله و در نتیجه فهم و ترجمه در
. الزم را براي درك و فهم دقیق جمله و زیبایی هاي متون دینی و ادبی به ویژه قران کریم فراهم می کند

مشخصات درس
نظري: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت32: زمان درس

1نحو کاربردي : نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: یادگیريپیامدهاي / اهداف
آخر کلمات را با توجه به نقش آنها در جمله، درست بخواند و جمله ها و عبارات را در متون مختلف ترجمه 

متناسب با آموخته هاي نحوي، زیبایی هاي متون دینـی و ادبـی از جملـه قـران کـریم را      وو درك نمایند
.تشخیص دهد

. انواع اعراب را تشخیص داده و دو جمله اسمیه و فعلیه را بشناسد و به شکل درست بکار گیرد

:شایستگی اساسی
Ck3سطح2سطح1سطح هامالك

نقـــش و کـــارکرد 
در جمله کلمه

ــد   ــادر باش ــجو ف دانش
نقش و کارکرد کله در 

. جمله را بیان نماید

دانشجو فادر باشد نقشهاي 
مختلف کلمـه را در جملـه   
ــاي   ــا کارکرده متناســب ب

. متنوع آن  گزارش دهد

نقش و دانشجو فادر باشد
کارکرد کلمـه را در جملـه   
تشخیص دهد و علت آنرا 

.بیان کند
ــه   ــم و ترجمـ فهـ

درست جمله
ــد   ــادر باش ــجو ف دانش
معنی واژه هاي جملـه  

. را بداند

ترجمـه  دانشجو فادر باشد 
درستی از جمله مطابق بـا  

.واژه ها ارائه دهد

ترجمـه  دانشجو فادر باشد
درست و دقیقـی از جملـه   
با دالئل اغنا کننـده ارائـه   

.دهد
زیبایی هاي متـون  
ــه  ــی ب دینــی و ادب

ویژه قران کریم

ــد   ــادر باش ــجو ف دانش
ــه   ــاي ترجمـ زیباییهـ

. متون دینی را بداند

دانشجو فادر باشد ترجمـه  
درستی از متن قران کریم 
ــاي   ــه زیباییه ــه ب ــا توج ب

. ترجمه ادبی ارائه دهد

دانشجو فادر باشد ترجمـه  
درست و دقیق و ادبـی از  
متن قرآن کریم بـا توجـه   
زیباییهاي متن ادبی ارائـه  

. دهد

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
تکالیف عملکرديتکالیف یادگیريمحتواي درسنوبت بحث
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تعریف علم نحو، ضرورت آموزش نحو، اول
ــان     ــوم زب ــر عل ــا دیگ ــو ب ــاط نح ارتب

)صرف، معانی و بیان(عربی

متناســب بــا قواعــد هــر درس متنــی 
ژگی داشـته  طراحی می شود که دو وی

:باشد
ــا  -1 ــب بـ ــوع و متناسـ متنـ

مخاطبان باشد
ــه   ــتن ب ــد نحــوي در م ــواهد قواع ش

شودفراوانی یافت 

ــی)اصلی و فرعی(انواع اعرابدوم ــار م ــازي انتظ ــراي توانمندس رود ب
مهارتهــاي پژوهشــی، دانشــجو انــواع 
اعراب را در یک سوره کوتاه استخراج 

.  نماید 
)اعراب محلی و تقدیري( انواع اعراب سوم

ــیجمله فعلیه و ارکان آن، فعل و فاعلچهارم ــار م ــازي انتظ ــراي توانمندس رود ب
مهارتهاي پژوهشـی، دانشـجو جملـه    
فعلیه  و ارکان آنرا  را در یـک خطبـه   

.  نهج البالغه استخراج نماید 
جمله فعلیه و ارکان آن، فعل و فاعـل و  پنجم

مفعول
فعل مجهول و نائب فاعلششم

جمع بندي جمله فعلیه هفتم

ــیجمله اسمیه و ارکان آن، مبتدا و خبر هشتم ــار م ــازي انتظ ــراي توانمندس رود ب
مهارتهاي پژوهشـی، دانشـجو جملـه    
اسمیه  و ارکان آنـرا  را در بخشـی از   

.  دعاي کمیل استخراج نماید 
انواع خبر نهم

جمع بندي جمله اسمیه دهم 

ــار نواسخ، انواع نواسخ، افعال ناقصهیازدهم  ــیانتظ ــازي م ــراي توانمندس رود ب
مهارتهاي پژوهشی، دانشجو نواسـخ و  
ــحبفه    ــه ص ــک نام ــواع آن را در ی ان

.  السجادیه استخراج نماید 
ــیحروف شبیه به لیس دوازدهم ــار م ــازي انتظ ــراي توانمندس رود ب

مهارتهاي پژوهشی، دانشجو نواسـخ و  
ــحبفه    ــه ص ــک نام ــواع آن را در ی ان

.  السجادیه استخراج نماید 
ــی1حروف مشبهه بالفعل سیزدهم ــار م ــازي انتظ ــراي توانمندس رود ب

مهارتهاي پژوهشی، دانشجو نواسـخ و  
ــحبفه    ــه ص ــک نام ــواع آن را در ی ان

.  السجادیه استخراج نماید 
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ــی2حروف مشبهه بالفعل چهاردهم ــار م ــازي انتظ ــراي توانمندس رود ب
مهارتهاي پژوهشی، دانشجو نواسـخ و  
ــحبفه    ــه ص ــک نام ــواع آن را در ی ان

.  السجادیه استخراج نماید 
ــیالي نفی جنس پانزدهم ــار م ــازي انتظ ــراي توانمندس رود ب

مهارتهاي پژوهشی، دانشجو نواسـخ و  
ــحبفه    ــه ص ــک نام ــواع آن را در ی ان

.  السجادیه استخراج نماید 
ــیجمع بندي نواسخ شانزدهم ــار م ــازي انتظ ــراي توانمندس رود ب

مهارتهاي پژوهشی، دانشجو نواسـخ و  
ــحبفه    ــه ص ــک نام ــواع آن را در ی ان

.  السجادیه استخراج نماید 

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
فراهم آوردن فرصت هاي یادگیري در فضاي آموزشی از طریق متون مختلف و آموزش مفاهیم نحو در قالب بسترهاي طبیعی مـتن هـاي   

. آموزشی
آمـوزش درك  براي سودمند واقع شدن آموزش نحو و عملیاتی شدن یادگیري، تنها در فراگیري متون مختلف می توان موقعیت نحـو را در  

.کرد

منابع آموزشی. 4
.متناسب با نیاز دانشگاه فرهنگیان ضرورت دارد کتاب جدید تالیف شود: منبع اصلی
: منبع فرعی

. جلد، انتشارات ناصرخسرو، طهران3جامع الدروس العربیه، مصطفی غالیینی، -
. جلد، منشورات المکتبه الشرقیه بیروت، لبنان4مبادي العربیه، رشید شرتونی، -
. شرح ابن عقیل علی الفیه ابن مالک، ابن عقیل، انتشارات ناصر خسرو-
. جلد، انتشارات هجرت2جامع المقدمات با شرح مدرس افغانی، -
.الجامع فی الصرف و النحو، علی رضا-
. النحو الوافی، عباس حسن-

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
نمره 5: ارزشیابی فرایندي

رود استاد براي توانمندسازي مهارتهاي پژوهشی، دانشجویان را در چارچوب مباحث علم نحو به منـابع فرعـی و   انتظار می(نمره 2: پژوهش 
).  دهدنیز متون ادبی از قبیل قران کریم، نهج البالغه، متون ادعیه و دیوانهاي شعر ارجاع 

نمره13: ارزشیابی پایانی
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»2نحو کاربردي «سرفصل درس 
:معرفی درس و منطق آن. 1

از طریق این علم دانشجو یاد می گیرد که وظیفه و نقـش  . علم نحو شناخت و تاثیر و نقش و کارکرد کلمات در جمله است
هر واژه در جمله چیست و آموزش این درس کمک می کند تا در فرایند آموزش فهم متن توانمندي الزم براي تعیین نقش 

علم نحو با کمک علم صـرف و معـانی زمینـه    . رست جمله حاصل شودو کارکرد کلمه در جمله و در نتیجه فهم و ترجمه د
. الزم را براي درك و فهم دقیق جمله و زیبایی هاي متون دینی و ادبی به ویژه قران کریم فراهم می کند

مشخصات درس
نظري: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت32: زمان درس

1نحو کاربردي : پیشنیاز

2نحو کاربردي :  نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
: دانشجو در پایان دوره قادر خواهد بود

. آخر کلمات را با توجه به نقش آنها در جمله، درست بخواند-
.جمله ها و عبارات را در متون مختلف ترجمه و درك نمایند-
متناسب با آموخته هاي نحوي، زیبایی هاي متون دینی و ادبـی از جملـه قـران کـریم را     -

. درك کند
قید هاي تاثیرگذار در جمالت عربی را تشخیص داده و در ترجمه و فهم متنی بشناسـد و  -

. به کار برد
انواع فعل مضارع مرفوع، منصوب، مجزوم را در جمله بشناسد و در ترجمه و فهم متون از -

. ن بهره ببردآ
:شایستگی اساسی

Ck

3سطح2سطح1سطح هامالك

ــارکرد  ــش و ک نق
درجملهکلمه

دانشـجو فـادر باشـد    
نقش و کارکرد کلـه  
ــان  ــه را بیـ در جملـ

. نماید

دانشـــجو فـــادر باشـــد 
نقشهاي مختلف کلمه را 
ــا    ــب ب ــه متناس در جمل

ــوع آن    ــاي متن کارکرده
. گزارش دهد

نقش دانشجو فادر باشد
کــارکرد کلمـــه را در  و

جمله تشـخیص دهـد و   
.علت آنرا بیان کند

فهـــم و ترجمـــه 
درست جمله

دانشـجو فـادر باشـد    
ــاي   ــی واژه هـ معنـ

. جمله را بداند

دانشجو فادر باشد ترجمه 
درستی از جمله مطـابق  

.با واژه ها ارائه دهد

دانشـــجو فـــادر باشـــد
ترجمه درست و دقیقـی  
از جمله بـا دالئـل اغنـا    

.ارائه دهدکننده 
زیبایی هاي متون 
دینی و ادبـی بـه   

ویژه قران کریم

دانشـجو فـادر باشـد    
ــاي ترجمــه   زیباییه

. متون دینی را بداند

دانشجو فادر باشد ترجمه 
ــران   ــتن ق ــتی از م درس
کــریم بـــا توجـــه بـــه  
زیباییهاي ترجمـه ادبـی   

. ارائه دهد

دانشـــجو فـــادر باشـــد 
ترجمه درست و دقیق و 
ادبی از متن قرآن کریم 
با توجه زیباییهاي مـتن  

. ادبی ارائه دهد
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هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
تکالیف عملکرديتکالیف یادگیريمحتواي درسنوبت بحث

اعراب فعل مضارع، فعل مضارع مرفوع، اول
فعل مضارع منصوب

بـا قواعـد هـر درس متنـی     متناسب 
ژگی داشته طراحی می شود که دو وی

:باشد
متنـــوع و متناســـب بـــا -2

مخاطبان باشد
شــواهد قواعــد نحــوي در مــتن بــه 

فراوانی یافت شود

ــی  ــار م ــازي  انتظ ــراي توانمندس رود ب
ــجواعراب   ــی، دانش ــاي پژوهش مهارته

انواع فعل مضارع در یک سوره متوسط  
.  استخراج نماید 

2مضارع منصوب فعل دوم

اعراب فعل مضارع، فعل مضارع مجزومسوم

اعــراب فعــل مضــارع، فعــل مضــارع چهارم
مجزوم به ادات شرط

تقدم و تاخر ( جمله فعلیه و ارکان آن پنجم
)فعل و فاعل و مفعول

ــی  ــار م ــازي  انتظ ــراي توانمندس رود ب
ــواع   مهارتهــاي پژوهشــی، دانشــجو ان
جملــه را در یــک نامــه نهــج البالغــه 

.  استخراج نماید 
جمله اسمیه، مطابقت مبتدا و خبرششم

تذریبات عامههفتم
مفعول مطلقهشتم

انــواع مفاعیــل را در مناجــات شــعبانیه 
. استخراج نماید

1مفعول فیه نهم

2مفعول فیه دهم 

معه-مفعول لهیازدهم 
ــی )انواع حال و صاحب حال( حال دوازدهم ــار م ــازي  انتظ ــراي توانمندس رود ب

مهارتهاي پژوهشی، دانشجو انواع حال 
ــط     ــوره متوس ــک س ــز  را در ی و تمی

.  استخراج نماید 
ــی )عامل حال( حال سیزدهم ــار م ــازي  انتظ ــراي توانمندس رود ب

مهارتهاي پژوهشی، دانشجو انواع حال 
ــط     ــوره متوس ــک س ــز  را در ی و تمی

.  استخراج نماید 
تمییزچهاردهم

تمییز عدد و کفایتپانزدهم
ــی تدریبات عامه  شانزدهم ــار م ــازي  انتظ ــراي توانمندس رود ب

مهارتهاي پژوهشی، دانشجو انواع حال 
ــط     ــوره متوس ــک س ــز  را در ی و تمی

.  استخراج نماید 

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
فراهم آوردن فرصت هاي یادگیري در فضاي آموزشی از طریق متون مختلف و آموزش مفاهیم نحو در قالب بسترهاي طبیعی مـتن هـاي   

. آموزشی
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براي سودمند واقع شدن آموزش نحو و عملیاتی شدن یادگیري، تنها در فراگیري متون مختلف می توان موقعیت نحـو را در آمـوزش درك   
.کرد

منابع آموزشی. 4
.متناسب با نیاز دانشگاه فرهنگیان ضرورت دارد کتاب جدید تالیف شود: منبع اصلی
: منبع فرعی

. جلد، انتشارات ناصرخسرو، طهران3جامع الدروس العربیه، مصطفی غالیینی، -
. جلد، منشورات المکتبه الشرقیه بیروت، لبنان4مبادي العربیه، رشید شرتونی، -
. شرح ابن عقیل علی الفیه ابن مالک، ابن عقیل، انتشارات ناصر خسرو-
. ت هجرتجلد، انتشارا2جامع المقدمات با شرح مدرس افغانی، -
.الجامع فی الصرف و النحو، علی رضا-
. النحو الوافی، عباس حسن-

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
نمره 5: ارزشیابی فرایندي

رود استاد براي توانمندسازي مهارتهاي پژوهشی، دانشجویان را در چارچوب مباحث علم نحو به منابع فرعی انتظار می(نمره 2: پژوهش 
).  ادبی از قبیل قران کریم، نهج البالغه، متون ادعیه و دیوانهاي شعر ارجاع دهدو نیز متون

نمره13: ارزشیابی پایانی
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»3نحو کاربردي «سرفصل درس 
:معرفی درس و منطق آن. 1

گیرد که وظیفـه و نقـش   یاد میاز طریق این علم دانشجو. علم نحو شناخت و تاثیر و نقش و کارکرد کلمات در جمله است
هر واژه در جمله چیست و آموزش این درس کمک می کند تا در فرایند آموزش فهم متن توانمندي الزم براي تعیین نقش 

علم نحو با کمک علم صـرف و معـانی زمینـه    . و کارکرد کلمه در جمله و در نتیجه فهم و ترجمه درست جمله حاصل شود
. دقیق جمله و زیباییهاي متون دینی و ادبی به ویژه قران کریم فراهم می کندالزم را براي درك و فهم

مشخصات درس
نظري: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت32: زمان درس

2نحو کاربردي : پیشنیاز

3نحو کاربردي :  نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
: دانشجو در پایان دوره قادر خواهد بود

. آخر کلمات را با توجه به نقش آنها در جمله، درست بخواند-
.جمله ها و عبارات را در متون مختلف ترجمه و درك نمایند-
متناسب با آموخته هاي نحوي، زیبایی هاي متون دینی و ادبـی از جملـه قـران کـریم را     -

. درك کند
وصفی را تشخیص داده و با بهره گیـري از آنهـا عبـارات عربـی را     ترکیب هاي اضافی و -

.بفهمد و ترجمه کند
:شایستگی اساسی

Ck3سطح2سطح1سطح هامالك

ــارکرد  ــش و ک نق
در جمله کلمه

دانشـجو فـادر باشـد    
نقش و کارکرد کلـه  
ــان  ــه را بیـ در جملـ

. نماید

دانشـــجو فـــادر باشـــد 
نقشهاي مختلف کلمه را 
ــا    ــب ب ــه متناس در جمل

ــوع آن    ــاي متن کارکرده
. گزارش دهد

نقش دانشجو فادر باشد
و کــارکرد کلمـــه را در  
جمله تشـخیص دهـد و   

.علت آنرا بیان کند

فهـــم و ترجمـــه 
درست جمله

دانشـجو فـادر باشـد    
ــاي   ــی واژه هـ معنـ

. جمله را بداند

ترجمه دانشجو فادر باشد 
درستی از جمله مطـابق  

.با واژه ها ارائه دهد

دانشـــجو فـــادر باشـــد
ترجمه درست و دقیقـی  
از جمله بـا دالئـل اغنـا    

.کننده ارائه دهد
زیبایی هاي متون 
دینی و ادبـی بـه   

ویژه قران کریم

دانشـجو فـادر باشـد    
ــاي ترجمــه   زیباییه

. متون دینی را بداند

دانشجو فادر باشد ترجمه 
ــتی ا ــران  درس ــتن ق ز م

کــریم بـــا توجـــه بـــه  
زیباییهاي ترجمـه ادبـی   

. ارائه دهد

دانشـــجو فـــادر باشـــد 
ترجمه درست و دقیق و 
ادبی از متن قرآن کریم 
با توجه زیباییهاي مـتن  

. ادبی ارائه دهد
هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
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تکالیف عملکرديتکالیف یادگیريمحتواي درسنوبت بحث
ــه اســمیه اول ــداي وصــفی، ( جمل ...) مبت

مبتداي معرفه و مبتداي نکره
متناسب با قواعـد هـر درس متنـی    

ژگـی  طراحی مـی شـود کـه دو وی   
:داشته باشد

ــا   -1 ــب ب ــوع و متناس متن
مخاطبان باشد

شواهد قواعد نحوي در متن بـه  -2
فراوانی یافت شود

ــی  ــار م ــازي  انتظ ــراي توانمندس رود ب
ــواع   مهارتهــاي پژوهشــی، دانشــجو ان
جمله اسمیه و فعلیه و ساختاري متنوع 
آن    را در یک سوره متوسط استخراج 

.  نماید 

جمله اسمیه، تقدم و تاخر وجوب خبر و دوم
جواز آن 

حذف فعل، حـذف مفعـول   (جمله فعلیهسوم
)به و حذف فاعل

افعــال قلــوب، اغــراء و -جملــه فعلیــهچهارم
تحذیر

اغراء و تحذیر و اختصاص پنجم

ــی اضافه لفظی و معنوي ششم ــار م ــازي  انتظ ــراي توانمندس رود ب
ــواع   مهارتهــاي پژوهشــی، دانشــجو ان
اضافه و نعت را در یکی از نامـه هـاي   

.  نهج البالغه استخراج نماید 
شروط اضافههفتم

1نعت هشتم

2نعت نهم

تمارین عامه دهم 

ــی )منادي علم و اضافه(مناديیازدهم  ــار م ــازي  انتظ ــراي توانمندس رود ب
ــواع   مهارتهــاي پژوهشــی، دانشــجو ان
منــادي  را در فــرازي از جوشــن کبیــر 

.  استخراج نماید 
)دیگر انواع منادي(منادي دوازدهم

ــی استثناءسیزدهم ــار م ــازي  انتظ ــراي توانمندس رود ب
ــواع   مهارتهــاي پژوهشــی، دانشــجو ان
استثناء، اسـماء شـرط و اسـتفهام را در    
یک نامه صحیفه السـجادیه اسـتخراج   

.  نماید 

اعراب اسماء شرط و اسماء استفهامچهاردهم

ادوات و معانی آن پانزدهم

تمارین عامهشانزدهم

:راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
فراهم آوردن فرصت هاي یادگیري در فضاي آموزشی از طریق متون مختلف و آموزش مفاهیم نحو در قالب بسترهاي طبیعی مـتن هـاي   

. آموزشی
براي سودمند واقع شدن آموزش نحو و عملیاتی شدن یادگیري، تنها در فراگیري متون مختلف می توان موقعیت نحـو را در آمـوزش درك   

.کرد
یمنابع آموزش. 4
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.متناسب با نیاز دانشگاه فرهنگیان ضرورت دارد کتاب جدید تالیف شود: منبع اصلی
: منبع فرعی

. جلد، انتشارات ناصرخسرو، طهران3جامع الدروس العربیه، مصطفی غالیینی، -
. جلد، منشورات المکتبه الشرقیه بیروت، لبنان4مبادي العربیه، رشید شرتونی، -
. شرح ابن عقیل علی الفیه ابن مالک، ابن عقیل، انتشارات ناصر خسرو-
. جلد، انتشارات هجرت2جامع المقدمات با شرح مدرس افغانی، -
.الجامع فی الصرف و النحو، علی رضا-
. النحو الوافی، عباس حسن-

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
نمره 5: ارزشیابی فرایندي

رود استاد براي توانمندسازي مهارتهاي پژوهشی، دانشجویان را در چارچوب مباحث علم نحو به منابع فرعی ظار میانت(نمره 2: پژوهش 
).  و نیز متون ادبی از قبیل قران کریم، نهج البالغه، متون ادعیه و دیوانهاي شعر ارجاع دهد

نمره13: ارزشیابی پایانی
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»1آزمایشگاه «سرفصل درس 
:معرفی درس و منطق آن. 1

مهارت شنیدن به عنوان اصـلی تـرین   . در مجموعه مهارتهاي زبانی آزمایشگاه زبان بر تقویت قوه شنیداري تاکید می ورزد
سازد توانایی به خاطرسپاري شنیده ها را تقویـت مهارت زبانی و یکی از مهم ترین راهبردهاي ارتباطی زبان آموز را قادر می

.کند و درك و تشخیص شنیده ها را سرعت بخشد
از آنجا که رشته دبیري زبان و ادبیات عربی بر دو عنصر مهم زبان و ادبیات تاکید دارد لذا از این درس بـه عنـوان یکـی از    

.کند تا مهارت شنیدن را به عنوان یکی از مهراتهاي چهارگانه پرورش دهدمهارتهاي زبانی دانشجو را کمک می
مشخصات درس

عملی / نظري: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

: پیشنیاز

1آزمایشگاه : نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
: در پایان دوره دانشجو قادر است

. تلفظ صحیح حروف و کلمات را به کار گیرد-
. با شنیدن گویش فصیح عربی آن را بکار گیرد-
.با شنیدن درست، کلمات و عبارات را به شکل صحیح بنویسد-
. با دقت در متن شنیده شده به پرسش هاي مفهومی استخراج شده از متن پاسخ دهد-
.با استفاده از مهارت شنیداري و سایر مهارتهاي زبانی قدرت ارتباطی خود را ارتقا بخشد- :شایستگی اساسی

3سطح2سطح1سطحهامالك

تقویــــت قــــوه  
شنیداري

ــد   ــادر باش ــجو ق دانش
تلفظ صحیح حروف و 
ــخیص   ــات را تش کلم

. دهد

دانشجو قادر باشد کلمـات  
را در قالب امـالي عربـی    

. به شکل صحیح بنویسد

دانشجو قادر باشد حـروف  
و کلمــات را بــه شــکل   

. صحیح تلفظ کند

ــد  درك مطلب ــادر باش ــجو ق دانش
متون ساده داستانی را 

.  بفهمد و پیاده کند

دانشجو قادر باشـد متـون   
سیاسی را بفهمـد و پیـاده   

.  کند

دانشجو قادر باشـد متـون   
اجتماعی را بفهمد و پیاده 

.  کند

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
ــت  نوبـــ

عملکرديتکالیف تکالیف یادگیريمحتواي درسبحث

مهارت در شـنیدن حـروف مشـترك عربـی و     اول
فارسی در قالـب کلمـات و عبـارات و تمـرین     

تمرکز بر حروفی که تلفظ عربی 
و فارسی آنها با یکدیگر متفاوت 

گرفتن آزمون امال در حیطه کلمـات بـه   
ــان از تشــخیص  منظــور حصــول اطمین
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درست حروف و کلمات عربیهستند در قالب کلمهامال

مهارت در شـنیدن حـروف مشـترك عربـی و     دوم
فارسی در قالـب کلمـات و عبـارات و تمـرین     

امال
انتخاب و خواندن عبارات کوتاه )1(شنیدن و پیاده کردن و تکرار عبارات سادهسوم

ــت از   ــاده و درخواســـ و ســـ
دانشجویان براي تکرار عبارات    

گرفتن آزمون امال در حیطه عبارات بـه  
ــان از تشــخیص منظــور حصــول  اطمین

درست حروف و کلمات عربـی بـه کـار    
رفته در عبارات

)  2(شنیدن و پیاده کردن و تکرار عبارات سادهچهارم

شنیدن و پیاده کردن متن هاي  کوتاه و تکرار پنجم
عبارت هاي آن 

انتخاب و خواندن متون کوتاه و 
ساده و درخواست از دانشجویان 
ــراي تکــرار مــتن و ســوال از   ب

محتواي متن   

گرفتن آزمون امـال در حیطـه مـتن بـه     
ــان از تشــخیص  منظــور حصــول اطمین
درست حروف و کلمات عربـی بـه کـار    

رفته در متن

شنیدن و پیاده کردن متن هاي  کوتاه و تکرار ششم
آنعبارت هاي 

شنیدن و پیاده کردن متن هاي  کوتاه و تکرار هفتم
عبارت هاي آن

)1(شنیدن و پیاده کردن متن هاي نمایشیهشتم
انتخاب متون نمایشی و پخـش  
صوتی یا تصـویري آن و پیـاده   

کردن آن توسط دانشجویان
انتخاب متون در حوزه هاي مـورد نظـر   
توسط دانشجو یا استاد و پیاده کردن آن 

استخراج واژگان و تعابیر مهـم از هـر   و
و طرح سـوال و سـپس پاسـخ بـه     متن

سواالت

)2(شنیدن و پیاده کردن متن هاي نمایشینهم

)3(شنیدن و پیاده کردن متن هاي نمایشیدهم 

شنیدن و پیاده کردن اخبـار و گـزارش هـاي    یازدهم 
) 1(سیاسی

انتخاب متون سیاسی و پخـش  
ــاده  ــوتی آن و پی ــردن آن ص ک

توسط دانشجویان شنیدن و پیاده کردن اخبـار و گـزارش هـاي    دوازدهم
)2(سیاسی

شنیدن و پیاده کردن اخبـار و گـزارش هـاي    سیزدهم
)3(سیاسی

ــی و    چهاردهم ــار فرهنگ ــردن اخب ــاده ک ــنیدن و پی ش
ــی و  )1(اجتماعی  ــون فرهنگـ ــاب متـ انتخـ

نمایشی و پخـش صـوتی آن و   
پیــــاده کــــردن آن توســــط 

دانشجویان

ــی و   پانزدهم ــار فرهنگ ــردن اخب ــاده ک ــنیدن و پی ش
)2(اجتماعی

ــی و    شانزدهم ــار فرهنگ ــردن اخب ــاده ک ــنیدن و پی ش
)3(اجتماعی

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
). گوش دادن فراتر از شنیدن است( گوش دادن براي تسریع و تعمیق صحبت کردن

حواسسوق دادن زبان آموز به تمرکز 
ها و تکرار درست با سرعت عمل و نوشتن صحیح کلماتدقت در شنیده

منابع آموزشی. 4
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. ویژه دانشجویان دانشگاه فرهنگیان تولید خواهد شد: منبع اصلی
: منبع فرعی

هاي رادیویی و تلویزیونیفایلهاي صوتی برگرفته از شبکه-
هاي اینترنتیفایلهاي صوتی برگرفته از سایت-
کتابهاي صدي الحیاه، کانون زبان ایرانمجموعه -
لغۀ االعالم، دکتر عدنان اشکوري، دانشگاه امام صادق-
هاي سخنرانی کاست-

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
:ارزشیابی مستمر که به صورت شفاهی و عملی انجام می گیرد و شامل موارد ذیل می شود

شنیدن متن و خالصه برداري -1
و پاسخ به سواالتشنیدن متن-2
نمره 10ضبط کردن اخبار و نمایشنامه و پیاده کردن آنان              -3
جمله سازي با واژگان -4
امال عربی-5

).مطابق موارد فوق انجام خواهد شد( نمره 10: ارزشیابی پایانی
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»2آزمایشگاه «سرفصل درس 
:آنمعرفی درس و منطق . 1

مهارت شنیدن به عنوان اصـلی تـرین   . در مجموعه مهارتهاي زبانی آزمایشگاه زبان بر تقویت قوه شنیداري تاکید می ورزد
مهارت زبانی و یکی از مهم ترین راهبردهاي ارتباطی زبان آموز را قادر می سازد توانایی به خاطرسپاري شنیده ها را تقویت 

.عت بخشدکند و درك و تشخیص شنیده ها را سر
از آنجا که رشته دبیري زبان و ادبیات عربی بر دو عنصر مهم زبان و ادبیات تاکید دارد لذا از این درس بـه عنـوان یکـی از    

.کند تا مهارت شنیدن را به عنوان یکی از مهراتهاي چهارگانه پرورش دهدمهارتهاي زبانی دانشجو را کمک می
مشخصات درس

عملی / نظري: نوع درس
2: د واحدتعدا

ساعت48: زمان درس
1آزمایشگاه : پیشنیاز

2آزمایشگاه :  نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
: در پایان دوره دانشجو قادر است

. تلفظ صحیح حروف و کلمات را به کار گیرد-
. با شنیدن زبان فصیح عربی آن را بکار گیرد-
.با شنیدن درست، کلمات و عبارات را به شکل صحیح بنویسد-
. با دقت در متن شنیده شده به پرسش هاي مفهومی استخراج شده از متن پاسخ دهد-

.با استفاده از مهارت شنیداري و سایر مهارتهاي زبانی قدرت ارتباطی خود را ارتقاء بخشد :شایستگی اساسی
Ck3سطح2سطح1سطح هامالك

تقویــــت قــــوه  
شنیداري

ــد   ــادر باش ــجو ق دانش
عبارات ساده عربـی را  
پس از شنیدن، تکـرار  

. کند

دانشجو قادر باشـد متـون   
ســاده عربــی را پــس از   
شنیدن با بیان خود بـازگو  

. کند

دانشجو قادر باشـد متـون   
ــس از    ــی را پ ــاده عرب س
شـنیدن بــا بیــان صــحیح  

. بازگو کند
ــد  درك مطلب ــادر باش ــجو ق دانش

ــادي و   ــون اقتصـ متـ
علمی را بفهمد و پیاده 

.کند

دانشجو قادر باشـد متـون   
ورزشی و مستند را بفهمـد  

.و پیاده کند

دانشجو قـادر باشـد فـیلم    
ــون  هــاي ســینمایی و مت

پیـاده  شـعري را بفهمـد و  
.کند

ــاي  راهبردهــــــ
ارتباطی

دانشجو قادر باشـد در  
هنگام شـنیدن کـالم   
مخاطــب آن را خــوب 

.بفهمد

دانشجو قادر باشـد هنگـام   
شنیدن کالم مخاطـب آن  
را خـــوب بفهمـــد و درك 
درســتی از ســخن داشــته 

. باشد

دانشجو قادر باشد هنگـام  
شنیدن کالم مخاطـب آن  
را خــــوب بفهمــــد و در 

ــ  ــارکت فع ــو مش ال گفتگ
. داشته باشد

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
ــت  نوبـــ

تکالیف عملکرديتکالیف یادگیريمحتواي درسبحث
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گـــوش دادن و پیـــاده کـــردن اخبـــار اول
)1(اقتصادي 

ــش   ــادي و پخ ــون اقتص ــاب مت انتخ
صوتی آن و پیـاده کـردن آن توسـط    

دانشجویان

انتخاب متون در حوزه هاي مـورد نظـر   
توسط دانشجو یا استاد و پیاده کردن آن 
و استخراج واژگان و تعابیر مهـم از هـر   
متن و طرح سـوال و سـپس پاسـخ بـه     

سواالت

گـــوش دادن و پیـــاده کـــردن اخبـــار دوم
)2(اقتصادي

گوش دادن و پیاده کردن اخبار علمی و سوم
)1(پاسخ دادن به پرسشهاي کوتاه 

انتخاب متون علمی و پخـش صـوتی   
ــط  آن ــردن آن توســ ــاده کــ و پیــ

دانشجویان گوش دادن و پیاده کردن اخبار علمی و چهارم
)2(پاسخ دادن به پرسشهاي کوتاه 

گـــوش دادن و پیـــاده کـــردن اخبـــار پنجم
)1(ورزشی

انتخاب متون ورزشی و پخش صوتی 
ــط   ــردن آن توســ ــاده کــ آن و پیــ

دانشجویان گـــوش دادن و پیـــاده کـــردن اخبـــار ششم
)2(ورزشی

مشاهده فیلم هاي مستند و پاسـخ دادن  هفتم
)1(به پرسش ها 

انتخاب فیلم هاي مستند و پخـش آن  
و پیاده کردن آن توسط دانشجویان

مشاهده فیلم هاي مستند و پاسـخ دادن  هشتم
)2(به پرسش ها

و مشاهده فیلم هاي سینمایی و کـارتن  نهم
)1(پاسخ دادن به پرسش ها

سینمایی و کـارتنی  انتخاب فیلم هاي
و پخش آن و پیاده کـردن آن توسـط   

دانشجویان و مشاهده فیلم هاي سینمایی و کـارتن  دهم 
)2(پاسخ دادن به پرسش ها

انتخاب متون شعري قـدیم وجدیـد و   )1(شنیدن متون شعري قدیم و جدیدیازدهم 
خواندن یا پخـش صـوتی آن و پیـاده    

کردن آن توسط دانشجویان )2(شنیدن متون شعري قدیم و جدیددوازدهم

)3(شنیدن متون شعري قدیم و جدیدسیزدهم

ــون  چهاردهم ــردن متـ ــه کـ ــنیدن و خالصـ شـ
انتخاب متون نمایشنامه اي و داستانی )1(اي و داستانی نمایشنامه

و خواندن یا پخش صوتی آن و پیـاده  
کردن آن توسط دانشجویان

ــه پانزدهم ــنیدن و خالصـ ــون شـ ــردن متـ کـ
)2(اي و داستانینمایشنامه

ــون  شانزدهم ــردن متـ ــه کـ ــنیدن و خالصـ شـ
)3(اي و داستانینمایشنامه

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
). گوش دادن فراتر از شنیدن است( گوش دادن براي تسریع و تعمیق صحبت کردن

سوق دادن زبان آموز به تمرکز حواس
دقت در شنیده ها و تکرار درست و به هنگام 

منابع آموزشی. 4
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. ویژه دانشجویان دانشگاه فرهنگیان تولید خواهد شد: منبع اصلی
: منبع فرعی

فایلهاي صوتی برگرفته از شبکه هاي رادیویی و تلویزیونی-
فایلهاي صوتی برگرفته از سایتهاي اینترنتی-
زبان ایرانمجموعه کتابهاي صدي الحیاه، کانون -
لغه االعالم، دکتر اشکوري، دانشگاه امام صادق-
کاستهاي سخنرانی -

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
:ارزشیابی مستمر که به صورت شفاهی و عملی انجام می گیرد و شامل موارد ذیل می شود

شنیدن متن و خالصه برداري -1
شنیدن متن و پاسخ به سواالت-2
نمره 10ضبط کردن اخبار و نمایشنامه و پیاده کردن آنان              -3
جمله سازي با واژگان -4
امال عربی-5

).مطابق موارد فوق انجام خواهد شد( نمره 10: ارزشیابی پایانی
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»1گفت و شنود «سرفصل درس 
:معرفی درس و منطق آن. 1

این مهارت به عنوان یکی . و گو تاکید می ورزدزبانی گفت و شنود بر تقویت قوه سخن گفتن و گفتدر مجموعه مهارتهاي 
سازد توانایی سخن گفتن و پاسخ به شـنیده هـا را تقویـت    از مهم ترین مهارتها و راهبردهاي ارتباطی، زبان آموز را قادر می
.هدکند و بعد از درك و تشخیص شنیده ها واکنش الزم را نشان بد

از آنجا که رشته دبیري زبان و ادبیات عربی بر دو عنصر مهم زبان و ادبیات تاکید دارد لذا از این درس بـه عنـوان یکـی از    
و گـو را بـه عنـوان یکـی از مهارتهـاي چهارگانـه       کند تا مهارت سخن گفتن و گفتمهارتهاي زبانی دانشجو را کمک می

.پرورش دهد
مشخصات درس

ملیع-نظري: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

1گفت و شنود :  نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
با بهره گیري از دانش زبانی خود و آموزش ارائه شده توسط استاد جمله ها و عبارات ساده زبـان  -

. عربی را بسازد و چندین مکالمه رایج را سازماندهی نماید
با استفاده از جمله هاي ساده اسمیه و فعلیه شامل جمله هاي مثبت، منفـی، پرسشـی، پرسشـی    -

. نها را در مکالمات روزانه بکار گیردمنفی ، شرطی و غیره جمله ساخته و آ
.مکالمه هاي موقعیتی را در زمانهاي مناسب بکار گیرد-
.با شنیدن گویش فصیح عربی آن را درست به زبان آورد-
.با استفاده از مهارت شنیداري و سایر مهارتهاي زبانی قدرت ارتباطی خود را ارتقاء بخشد-
زه مهارتهاي زبانی بکار بندد تا بتواند توانمندي زبـانی  جامعه شناسی و روانشناسی زبان را در حو-

.خود را متناسب با موقعیتهاي متنوع بکار بندد

:شایستگی اساسی
Ck

3سطح2سطح1سطح هامالك
تقویت قوه سخن 

و گفـــت و گفـــتن 
شنود

ــد  ــادر باش ــجو ق دانش
چندین مکالمه رایج را 

.سازماندهی نماید

و جمله هادانشجو قادر باشد
عبارات ساده و مرکب زبـان  

عربی را بسازد و بکار بندد

جمله دانشجو قادر باشد
ها و عبارات را
در مکالمات روزانـه بکـار   

.گیرد

مهارتهـــــــــا و 
ــاي  راهبردهـــــ

ارتباطی 

دانشجو قادر باشـد بـا   
اســتاد، همکالســیها و 
یا اهـل زبـان ارتبـاط    

. کالمی برقرار کند

ــد در   ــادر باشـ ــجو قـ دانشـ
هـــاي مختلـــف از موقیـــت

مکالمه هاي مناسـب بهـره   
. بگیرد

ــد  ــادر باش ــجو ق در دانش
تعامــل کالمــی بــا اهــل 
زبان از ظرایف زبانی بـه  

. نحو احسن استفاده نماید
هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

تکالیف عملکرديتکالیف یادگیريمحتواي درسنوبت بحث
متناسب با هریک از موقعیت هاي یاد ضمن آشنا سـاختن دانشـجویان بـا    )1(تعارفات و احوالپرسیاول
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اصطالحات معمول ومتـداول در هـر   )2(تعارفات و احوالپرسیدوم
یک از زمینه هاي مورد نظر و بـا در  
ــه   نظــر داشــتن روانشناســی و جامع
شناسی زبان و در قالب فعالیت هـا و  
تمرینات کـاربردي و نیـز بـا فـراهم     
سـاختن محیطـی مشـابه بـا محــیط     
طبیعـــی فراگیـــري زبـــان فراینـــد 

یگیـري مـی   فراگیري زبان گفتاري پ
.  شود

شده از دانشچویان خواسته مـی شـود   
به طور عملی و زنده دیالوگ هـایی را  

در این زمینه پارامترهـاي  . اجرا نمایند
تلفـظ  : زیر مـد نظـر قـرار مـی گیـرد     

ــی و   ــات، روان ــروف و کلم ــت ح درس
درستی کاربرد عبارات، رعایـت نکـات   

به , جراي دیالوگصرفی و نحوي در ا
ــت    ــه در موقعی ــر جمل ــتن ه ــار بس ک

. مناسب خود

)1(فعالیتهاي روزانه سوم

)2(فعالیتهاي روزانه چهارم

خانوادهپنجم

)1(بازارششم

)2(بازارهفتم

غذاهشتم
)1(حمل و نقلنهم

)2(حمل و نقلدهم 

)1(مشاغل یازدهم 

)2(مشاغل دوازدهم

)1(بهداشت و درمانسیزدهم

)2(بهداشت و درمانچهاردهم

پلیسپانزدهم

حفاظت از محیط زیستشانزدهم

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
: در راهبردهاي تدریس این درس از روش فعال و گفتگو محور استفاده شود و موارد ذیل مورد توجه قرار بگیرد

استفاده از جمله هاي ساده اسمیه و فعلیه مثبت و منفی -1
منفی -استفاده از جمله هاي ساده پرسشی و پرسشی -2
استفاده از جمله هاي امري، شرطی، تعجبی و ندایی -3
استفاده از تعابیر، اصطالحات و امثال و کنایات-4
منابع آموزشی. 4

. ویژه دانشجویان دانشگاه فرهنگیان تولید خواهد شد: منبع اصلی
: منبع فرعی

هاي رادیویی و تلویزیونیفایلهاي صوتی و تصویري برگرفته از شبکه-
هاي اینترنتیفایلهاي صوتی و تصویري برگرفته از سایت-
کتابهاي صدي الحیاه، کانون زبان ایرانمجموعه -
العربیه للناشئین، ابراهیم الصینی، انتشارات دار الثقلین-
لغتی العربیه-
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. اللغه العربیه الجدیده، محمد علی آذرشب، انتشارات سمت-

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
:ذیل می شودارزشیابی مستمر که به صورت شفاهی و عملی انجام می گیرد و شامل موارد 

شنیدن متن و پاسخ مناسب دادن به سواالت -1
توانایی در گفت و شنودهاي موقعیتی-2
نمره10سوال و جواب از جمله هاي خبري، انشایی، استفهامی در قالب جمله هاي مثبت و منفی                  -3
صحبت کردن درباره موضوعات خاص-4
حیح عربی در گفت و شنودتوانمندي در ساخت جمله هاي ص-5

).مطابق موارد فوق انجام خواهد شد( نمره 10: ارزشیابی پایانی
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»2گفت و شنود «سرفصل درس 
:معرفی درس و منطق آن. 1

این مهارت به عنوان یکی . و گو تاکید می ورزددر مجموعه مهارتهاي زبانی گفت و شنود بر تقویت قوه سخن گفتن و گفت
سازد توانایی سخن گفتن و پاسخ به شـنیده هـا را تقویـت    از مهم ترین مهارتها و راهبردهاي ارتباطی، زبان آموز را قادر می

.کند و بعد از درك و تشخیص شنیده ها واکنش الزم را نشان بدهد
بر دو عنصر مهم زبان و ادبیات تاکید دارد لذا از این درس بـه عنـوان یکـی از    از آنجا که رشته دبیري زبان و ادبیات عربی 

و گـو را بـه عنـوان یکـی از مهارتهـاي چهارگانـه       کند تا مهارت سخن گفتن و گفتمهارتهاي زبانی دانشجو را کمک می
.پرورش دهد

مشخصات درس
عملی-نظري: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

1گفت و شنود :پیشنیاز

2گفت و شنود : نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
با بهره گیري از دانش زبانی خود و آموزش ارائه شده توسط استاد جمله ها و عبارات ساده و مرکب -

.زبان عربی را بسازد و بکار بندد
با استفاده از جمله هاي ساده اسمیه و فعلیه شامل جمله هاي مثبت، منفی، پرسشی، پرسشی منفی ، -

. شرطی و غیره جمله ساخته و آنها را در مکالمات روزانه بکار گیرد
.مکالمه هاي موقعیتی را در زمانهاي مناسب بکار گیرد-
.با شنیدن گویش فصیح عربی آن را درست به زبان آورد-
.فاده از مهارت شنیداري و سایر مهارتهاي زبانی قدرت ارتباطی خود را ارتقاء بخشدبا است-
جامعه شناسی و روانشناسی زبان را در حوزه مهارتهاي زبانی بکار بندد تا بتواند توانمندي زبانی خـود  -

. را متناسب با موقعیتهاي متنوع بکار بندد
:شایستگی اساسی

pck&Ck

3سطح2سطح1سطح هامالك
تقویت قوه سخن 

ــتن  ــت و گف و گف
شنود

ــد   ــادر باش ــجو ق دانش
مکالمه هاي پیشـرفته  
رایـــج را ســـازماندهی 

.نماید

جملـه  دانشجو قادر باشـد 
ها و عبارات مرکب زبـان  
ــار   ــازد و بک ــی را بس عرب

.بندد

جمله ها و دانشجو قادر باشد
عبارات را

در مکالمات روزانـه بـه صـورت    
.روان بکار گیرد

ــا و  مهارتهــــــ
راهبردهــــــاي  

ارتباطی

دانشجو قـادر باشـد بـا    
اهـــل زبـــان ارتبـــاط 

. کالمی برقرار کند

ــد در   ــادر باش ــجو ق دانش
هاي مختلـف و بـا   موقیت

در نظر داشتن روانشناسی 
زبــان از مکالمــه هــاي   

. مناسب بهره بگیرد

ــادر باشــد در تعامــل دانشــجو ق
کالمی با اهل زبـان از ظرایـف   

سـن اسـتفاده   زبانی بـه نحـو اح  
. نماید

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
تکالیف عملکرديتکالیف یادگیريمحتواي درسنوبت بحث

متناسب با هریک از موقعیت هاي یـاد  ضمن آشـنا سـاختن دانشـجویان بـا     )1(آب و هوا اول
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اصطالحات معمول و متداول در هـر  )2(آب و هوا دوم
یک از زمینه هاي مورد نظر و بـا در  
ــه   ــتن روانشناســی و جامع نظــر داش

زبان و در قالب فعالیت هـا و  شناسی
تمرینات کـاربردي و نیـز بـا فـراهم     
سـاختن محیطــی مشـابه بــا محــیط   
طبیعی فراگیري زبان فرایند فراگیري 

زبان گفتاري پیگیري می شود

شده از دانشچویان خواسته می شود به 
طور عملی و زنده دیالوگ هایی را اجرا 

در این زمینه پارامترهاي زیر مد . نمایند
تلفظ درست حروف : نظر قرار می گیرد

ــاربرد    ــتی ک ــی و درس ــات، روان و کلم
عبارات، رعایت نکات صرفی و نحـوي  

بـه کـار بسـتن هـر     , در اجراي دیالوگ
.جمله در موقعیت مناسب خود

)1(دانشگاهسوم

)2(دانشگاهچهارم

)1(مشاغلپنجم

)2(مشاغلششم

)1(طبیعت و حیواناتهفتم

)2(طبیعت و حیواناتهشتم

) 1(مسایل علمینهم

)2(مسایل علمیدهم 

مسایل فرهنگی یازدهم 

مسایل ورزشی دوازدهم

ــی و   سیزدهم ــورهاي عربـ ــا کشـ ــنایی بـ آشـ
)1(اسالمی

ــی و   چهاردهم ــورهاي عربـ ــا کشـ ــنایی بـ آشـ
)2(اسالمی

)1(فرهنگ و تمدن اسالمیپانزدهم

)2(فرهنگ و تمدن اسالمیشانزدهم

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
: در راهبردهاي تدریس این درس از روش فعال و گفتگو محور استفاده شود و موارد ذیل مورد توجه قرار بگیرد

استفاده از جمله هاي ساده و مرکب اسمیه و فعلیه مثبت و منفی -1
منفی -استفاده از جمله هاي ساده و مرکب پرسشی و پرسشی -2
استفاده از جمله هاي امري، شرطی، تعجبی و ندایی -3
استفاده از تعابیر، اصطالحات و امثال و کنایات-4

منابع آموزشی. 4
. یان دانشگاه فرهنگیان تولید خواهد شدویژه دانشجو: منبع اصلی
: منبع فرعی

هاي رادیویی و تلویزیونیفایلهاي صوتی و تصویري برگرفته از شبکه-
هاي اینترنتیفایلهاي صوتی و تصویري برگرفته از سایت-
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مجموعه کتابهاي صدي الحیاه، کانون زبان ایران-
الثقلینالعربیه للناشئین، ابراهیم الصینی، انتشارات دار -
لغتی العربیه-
. اللغه العربیه الجدیده، محمد علی آذرشب، انتشارات سمت-

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
:ارزشیابی مستمر که به صورت شفاهی و عملی انجام می گیرد و شامل موارد ذیل می شود

شنیدن متن و پاسخ مناسب دادن به سواالت -1
قعیتیتوانایی در گفت و شنودهاي مو-2
نمره10سوال و جواب از جمله هاي خبري، انشایی، استفهامی در قالب جمله هاي مثبت و منفی                  -3
صحبت کردن درباره موضوعات خاص-4
توانمندي در ساخت جمله هاي صحیح عربی در گفت و شنود-5

).مطابق موارد فوق انجام خواهد شد( نمره 10: ارزشیابی پایانی
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»1نگارش «سرفصل درس 
:معرفی درس و منطق آن. 1

این مهـارت بـه عنـوان یکـی از مهـم تـرین       . ورزددر مجموعه مهارتهاي زبانی، نگارش بر تقویت توانایی نوشتن تاکید می
سازد توانایی نوشتن را در خود ایجاد کند و آنچه در ذهن تراوش می کند مهارتها و راهبردهاي ارتباطی، زبان آموز را قادر می

. به قلم بیاورد و نیز شنیده ها و مشاهدات خود را گزارش کند
از آنجا که رشته دبیري زبان و ادبیات عربی بر دو عنصر مهم زبان و ادبیات تاکید دارد لذا از این درس بـه عنـوان یکـی از    

.کند تا مهارت نوشتن را به عنوان یکی از مهارتهاي چهارگانه پرورش دهددانشجو را کمک میمهارتهاي زبانی 

مشخصات درس
عملی / نظري: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

1نگارش :  نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
. از دانش زبانی آموخته شده براي نگارش جمله هاي مورد نیاز بهره بگیرد-
. ضمن آشنایی با انواع انشاء گزارشی از فعالیتهاي روزانه خود تهیه کند-
.خاطرات و یادداشتهاي شخصی خود را بنویسد-
. پدیده هاي ساده پیرامون خود را توصیف کند و بنویسد-

:شایستگی اساسی
pck&Ck3سطح2سطح1سطح هامالك

ــایی   ــت توانـ تقویـ
نگارش

ــد  ــادر باش ــجو ق دانش
جملــه هــاي ســاده را 

بنویسد 

ــد   ــادر باشـ ــجو قـ دانشـ
ــاي   ــی از فعالیتهـ گزارشـ

.روزانه خود تهیه کند

پدیـده  دانشجو قادر باشـد 
هاي مختلف توصیف کنـد  

.و بنویسد
مهارتهــــــــــا و 
راهبردهاي ارتباطی

دانشجو قادر باشد یک 
. نامه کوتاه بنویسد

زمینـه  دانشجو قادر باشـد 
هاي مهـارت ارتبـاطی را   

.فراهم کند

دانشـــجو قـــادر باشـــد   
مهارتهــاي ارتبــاطی را بــه 

.کار بندد
هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

تکالیف عملکرديتکالیف یادگیريمحتواي درسنوبت بحث
) مثبت و منفـی (جمله هاي ساده فعلیه اول

)1 (
با توجـه بـه آموختـه هـاي نحـوي،      
جمالت سـاده فعلیـه در قالـب مـتن     

ارائه می شود 
و نحوه ساخت جمله فعلیه در عربـی  
آموزش داده مـی شـود وبـه تـدریج     
جملــه هــاي فعلیــه در حالــت هــاي 
ــا ترکیــب هــاي   مثبــت و منفــی و ب

.پیچیده تر آموزش داده می شود

سب با آموخته ها، تمرینات مناسب متنا
و هدفداري طراحی و ارائه مـی شـود و   
از دانشجویان ارزشیابی بـه عمـل مـی    

.آید

) مثبت و منفـی (جمله هاي ساده فعلیه دوم
)2(

ــمیه  سوم ــاده اس ــاي س ــه ه ــت و (جمل مثب
)1)(منفی

مثبـت و  (جمله هـاي سـاده اسـمیه    چهارم
)2)(منفی
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)1(استفهامیجمله هاي پنجم

)2(جمله هاي استفهامیششم

نقلـی  (جمله با استفاده از انواع ماضیهفتم
)و بعید

ــواع    هشتم ــتفاده از انــ ــا اســ ــه بــ جملــ
)استمراري و التزامی(ماضی

اخباري (جمله با استفاده از انواع مضارعنهم
)و التزامی و مستقبل

)1(جمله با استفاده از نواسخدهم 

)2(جمله با استفاده از نواسخیازدهم 

جمله با استفاده از معلوم و مجهولدوازدهم

)1(جمله با استفاده از قیود سیزدهم

)2(جمله با استفاده ازقیود چهاردهم

جمله با استفاده از اسلوبهاي شرطیپانزدهم

جمله با استفاده از اسـلوبهاي نـدایی و   شانزدهم
تعجبی 

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
ارائه الگو، بارش مغزي، حل مساله استفاده شود و مـوارد ذیـل مـورد    : در راهبردهاي تدریس این درس از روشهاي ترکیبی و خالق از قبیل 

: توجه قرار بگیرد
آموزش و ارائه واژگان در حوزه هاي معنایی-1
آموزش نگارش جمله هاي ساده و مرکب -2
آموزش نگارش پاراگراف -3
) پاراگرافهاي بهم پیوسته( آموزش نگارش متن -4
خواندن متون مختلف و متنوع و الگوپذیري از آنها در نگارش -5

منابع آموزشی. 4
. ویژه دانشجویان دانشگاه فرهنگیان تولید خواهد شد: منبع اصلی
: منبع فرعی

. اللغه العربیه الجدیده، محمد علی آذرشب، انتشارات سمت-
.العربیه للناشئین، ابراهیم الصینی، انتشارات دار الثقلین-
لغتی العربیه-
مجموعه کتابهاي صدي الحیاه، کانون زبان ایران-
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راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
:شامل موارد ذیل می شودگیرد و ارزشیابی مستمر که در طول ترم به صورت کتبی انجام می

نوشتن جمله هاي صحیح عربی بر اساس آموخته هاي دانش زبانی -1
نمره 10توانایی در نوشتن متنهاي کوتاه هدفمند                                        -2
توانایی در نوشتن متنهاي درست بر اساس الگوهاي رایج عربی -3

).طابق موارد فوق انجام خواهد شدم( نمره 10: ارزشیابی پایانی
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»2نگارش «سرفصل درس 
:معرفی درس و منطق آن. 1

این مهـارت بـه عنـوان یکـی از مهـم تـرین       . ورزددر مجموعه مهارتهاي زبانی، نگارش بر تقویت توانایی نوشتن تاکید می
سازد توانایی نوشتن را در خود ایجاد کند و آنچه در ذهن تراوش می کند مهارتها و راهبردهاي ارتباطی، زبان آموز را قادر می

. به قلم بیاورد و نیز شنیده ها و مشاهدات خود را گزارش کند
از آنجا که رشته دبیري زبان و ادبیات عربی بر دو عنصر مهم زبان و ادبیات تاکید دارد لذا از این درس بـه عنـوان یکـی از    

.کند تا مهارت نوشتن را به عنوان یکی از مهارتهاي چهارگانه پرورش دهدجو را کمک میمهارتهاي زبانی دانش

مشخصات درس
عملی / نظري : نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

1نگارش : پیشنیاز

2نگارش : نام درس

:بوددر پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد : پیامدهاي یادگیري/ اهداف
. از دانش زبانی آموخته شده براي نگارش جمله هاي مورد نیاز بهره بگیرد-
. ضمن آشنایی با انواع انشاء گزارشی از فعالیتهاي روزانه خود تهیه کند-
.خاطرات و یادداشتهاي شخصی خود را بنویسد-
.پدیده هاي مختلف پیرامون خود را توصیف کند و بنویسد-

:شایستگی اساسی
pck&Ck 1-2کـــد&

3-3&4-3&
3سطح2سطح1سطح هامالك

ــایی  ــت توانـ تقویـ
نوشتن

دانشجو قادر باشد
-با توجه بـه اندوختـه  

هاي زبانی خود مـتن  
ساده بنویسد

خاطرات دانشجو قادر باشد
. خود را بنویسد

دربـاره  دانشجو قادر باشـد 
یک موضوع خـاص انشـا   

. بنویسد

مهارتهــــــــــا و 
ــاي  راهبردهــــــ

ارتباطی

دانشجو قادر باشـد بـا   
دوستان و اقـوام خـود   

نامه نگاري کند 

نامــه دانشـجو قــادر باشــد 
هاي اداري بنویسد

دانشجو قادر باشـد آنچـه   
احساسات خود را بـه قلـم   

. آورد

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
ــت  نوبـــ

تکالیف عملکرديتکالیف یادگیريمحتواي درسبحث

نگارش متن ساده با استفاده از اسـلوب هـاي   اول
1آموخته شده در نگارش 

نکات آموخته شده در نگـارش  
به اختصار دوره مـی شـود و   1

براي هر یک در قالب چنـدین  
متن متنوع مثال هایی ارائه می 

از دانشــجویان خواســته مــی شــود در 
قالب نگارش چند انشا نکـات آموختـه   

ــارش   ــده در نگ ــه1ش ــاي را ب اقتض
.موقعیت در جمله به کار ببرند

نگارش متن ساده با استفاده از اسـلوب هـاي   دوم
1آموخته شده در نگارش 
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نگارش متن ساده با استفاده از اسـلوب هـاي   سوم
1آموخته شده در نگارش 

. گردد

جمله با استفاده از اسلوبهاي  مختلف دیگر از چهارم
نخست متـونی حـاوي اسـلوب    ...قبیل ؛بالرغم من 

هاي مورد نظر ارائه می گـردد  
تا دانشجویان با نحوه اسـتفاده  

.  از این اسلوب ها آشنا شوند

از دانشــجویان خواســته مــی شــود بــا 
اســتفاده از ایــن اســلوب هــا عبــارات 
جدیــدي بســازند در عــین حــال از    
دانشجویان خواسته مـی شـود کـه بـا     
جســتجو در موتورهــاي جســتجوگر   

نت مثـال هـاي متنـوعی از ایـن     اینتر
. سبک ها استخراج نمایند

جمله با استفاده از اسلوبهاي مختلف دیگـر از  پنجم
....قبیل؛ لم یکد حتی 

با ارائه نمونه هایی از خـاطرات  )1(خاطره نویسی ششم
به زبان عربی دانشجویان را بـا  
نحوه خاطره نویسی آشـنا مـی   

ارائه نمونه هایی از قبیل . کنیم
ذکریاتی احمـد أمـین و االیـام    

.   طه حسین توصیه می شود

یان می خـواهیم خـاطرات   .از دانشجو
خود را با بهره گیري از آموختـه هـاي   

زبـان  صرفی و نحوي و نگارشـی بـه   
.عربی عربی بنویسند

)2(خاطره نویسیهفتم

با ارائه نمونه هـایی از گـزارش   )1(گزارش نویسیهشتم
هاي متنـوع علمـی، خبـري و    
تحلیلی دانشجویان را با نحـوه  

.تهیه گزارش آشنا می کنیم
)2(گزارش نویسینهم

با ارائه نمونـه هـایی از متـون    )1(خالصه نویسی دهم 
خالصـه شـده انـد    مفصل کـه  

دانشــــجویان را بــــا نحــــوه                         
.خالصه نویسی آشنا می کنیم

ــات     ــه تمرین ــر جلس ــا ه ــب ب متناس
هدفداري به دانشجویان داده  می شود 

. تا به انجام آن بپردازند

)2(خالصه نویسی یازدهم 

از متـون  با ارائه نمونـه هـایی   فرهنگی / نوشتن متنهاي سیاسیدوازدهم
سیاسی و فرهنگی دانشـجویان  

را بــــــــــا نحـــــــــــوه                          
نگــارش ایــن دســت از متــون 

.آشنا می کنیم
با ارائه نمونـه هـایی از متـون    ادبی / نوشتن متنهاي علمی سیزدهم

علمی و ادبی دانشجویان را بـا  
ــوه                          نحـــــــــــــــــــــــ

نگارش این نوع متون آشنا می 
.کنیم

با ارائه نمونـه هـایی از متـون    ورزشی / نوشتن متنهاي خبري چهاردهم
خبري و ورزشی دانشجویان را 

بــــــــــــا نحــــــــــــوه                         
نگارش این نوع متون آشنا می 

.کنیم
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با ارائه نمونـه هـایی از متـون    تبدیل متن منظوم  به متن منثور و شرح آن پانزدهم
شـده  منظوم که به نثر تبـدیل 

ــوه                           ــا نح ــجویان را ب ــد دانش ان
تبدیل نظم بـه نثـر آشـنا مـی     

.کنیم تبدیل متن منظوم به متن منثور و شرح آنشانزدهم

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
ارائه الگو، بارش مغزي، حل مساله استفاده شود و مـوارد ذیـل مـورد    : در راهبردهاي تدریس این درس از روشهاي ترکیبی و خالق از قبیل 

: توجه قرار بگیرد
آموزش و ارائه واژگان در حوزه هاي معنایی -1
آموزش نگارش جمله هاي ساده و مرکب -2
آموزش نگارش پاراگراف -3
) پاراگرافهاي بهم پیوسته( گارش متن آموزش ن-4
خواندن متون مختلف و متنوع و الگوپذیري از آنها در نگارش -5

منابع آموزشی. 4
. ویژه دانشجویان دانشگاه فرهنگیان تولید خواهد شد: منبع اصلی
: منبع فرعی

. اللغه العربیه الجدیده، محمد علی آذرشب، انتشارات سمت-
ابراهیم الصینیعربیه للناشئین، ال-
لغتی العربیه-
مجموعه کتابهاي صدي الحیاه، کانون زبان ایران-

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
:گیرد و شامل موارد ذیل می شودارزشیابی مستمر که در طول ترم به صورت کتبی انجام می

نوشتن جمله هاي صحیح عربی بر اساس آموخته هاي دانش زبانی -1
نمره 10نوشتن متنهاي کوتاه هدفمند                                        توانایی در -2
توانایی در نوشتن متنهاي درست بر اساس الگوهاي رایج عربی -3

).مطابق موارد فوق انجام خواهد شد( نمره 10: ارزشیابی پایانی
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»تاریخ ادبیات و متون نظم دوره معاصر«سرفصل درس 
:معرفی درس و منطق آن. 1

تاریخ ادبیات و متون نظم دوره معاصر زمینه آشنایی با جریانهاي فکري و ادبی و عوامـل مـوثر در شـکل گیـري جریانـات      
از آن جا که انتظار می رود دانشجو نسبت به جریانات فکري ایـن  . کندفکري، سیاسی، اجتماعی دوران معاصر را فراهم می

و این آگاهی بتواند در نحوه گرایشات و اتخاذ مواضع به هنگام او را یاري رساند، این درس بستري دوره آگاهی داشته باشد 
از سوي دیگر امکان شناخت آثار مکتوب شاعران این دوره و کسب توانـایی در  . را براي تحقق چنین اموري فراهم می کند

. نهایت موجب بروز ذوق ادبی در فراگیـر خواهـد شـد   ترجمه و فهم و درك و تحلیل آنها در این درس فراهم می شود و در 
همچنین با توجه به این که این درس امکان فهم فرهنگ زمانه را فراهم می نماید از این رو قادر خواهد بود در زمینه فهـم  

.متن و دریافت سطوح متون، از این ابزار به بهترین شکل استفاده کند

مشخصات درس
نظري: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت32: زمان درس

و متون نظم دوره معاصر تاریخ ادبیات :  نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
: در پایان دوره دانشجو قادر خواهد بود

.با جریانات فکري دوران معاصر آشنا شود-
. ها و علل پیدایش جریانات ادبی آشنا شودبا ریشه-
. شودبا فرهنگ، اوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی جوامع عربی آشنا -
.تولیدات ادبی جوامع عربی در زمینه هاي شعر را بشناسد و درك و تحلیل کند-
هـاي  با فهم تاریخ و فرهنگ دوره معاصر بتواند از این ابزار به عنوان یکی از مهم ترین داللـت  -

. برون زبانی براي فهم متون استفاده کند :شایستگی اساسی
pck&Ck

3سطح2سطح1سطح هامالك
جریانهاي فکري و 

ادبی
ــا   ــنایی بـــ آشـــ
ویژگیهــاي فکــري 
مکتبها و جریانهاي 

ادبی 

علل پیدایش و رشد و 
ــول   ــز افـ ــو و نیـ نمـ

جریانهاي ادبی ماصر 

ــی   ــون ادب ــل مت تحلی
براســـاس جریانهـــا و 
ــري و   ــتهاي فک نهض

ادبی 
آشنایی با مهمترین آثار مکتوب 

آثار منظوم معاصر 
تاثیر جریانهاي ادبی و 
فکري معاصـر در آثـار   

منظوم 

ترجمه و تحلیل و نقد 
متون ادبی منظوم

حوادث تـاریخی و  
تولیدات ادبی 

آشناییی با حـوادث  
تاریخی معاصـر در  

کشورهاي عربی 

تاثیر حـوادث تـاریخی   
ــري   ــدات فک ــر تولی ب
ــاي  ــمندان و ادب اندیش

نحوه تجمیع داللتهاي 
حـوادث  (برون زبـانی  

و درون زبانی ) تاریخی
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ــه (معاصر  ــاختار جمل ــه ) س ب
منظور فهم متون ادبی 

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
ــت  نوبـــ

تکالیف عملکرديتکالیف یادگیريمحتواي درسبحث

عصر نهضت، عوامل بروز جنبش ادبی، اول
مکتب هاي ادبی عصر نهضت، همـراه  
با قرائت و ترجمه و تحلیل اشعار سامی 

البارودي 

مطالعه یکی از منابع تاریخ ادبیات که 
در قسمت منابع فرعی ذکر شـده در  
زمینه محتواي درس و تهیه خالصـه  
اي از ان به همراه گزارش کار و نیـز  

ارجاع به مقاالت 

ا

نتخاب نوشته اي دیگـر از منفلـوطی و   
ترجمه و تحلیـل ان مطـابق محتـواي    

درس
...سید جمال و عبده 

مدرسه البعث، همراه با قرائت و ترجمه دوم
و تحلیل اشعار احمد شوقی 

مدرســه الــدیوان، همــراه بــا قرائــت و سوم
ترجمه و تحلیل اشعار حافظ ابراهیم 

همراه با قرائت و ترجمـه  مدرسه آپولو، چهارم
خلیل مطران، الیاس ابو و تحلیل اشعار

شبکه
و ترجمـه  همراه با قرائت مدرسه آپولو، پنجم

سـعید عقـل، عمـر ابـو     و تحلیل اشعار
ریشه

ــا قرائــت و  ششم الرابطــه القلمیــه، همــراه ب
ترجمه و تحلیل اشعار ایلیا ابو ماضـی،  

جبران خلیل جبران
مدرسه ، همراه بـا قرائـت و ترجمـه و    هفتم

تحلیل اشعار عبد الوهاب بیاتی، 
ادبیــات مقاومــت، همــراه بــا قرائــت و هشتم

ترجمه و تحلیل اشعار محمود درویش 
همــراه بــا قرائــت و ادبیــات مقاومــت، نهم

، سـمیح  شـابی ترجمه و تحلیل اشـعار 
القاسم

همراه با قرائت و ترجمـه  شعر سیاسی، دهم 
نزار قبانی، احمد مطر و تحلیل اشعار

شعر الحر، همراه با قرائـت و ترجمـه و   یازدهم 
تحلیل اشعار نازك المالئکه 

شعر الحر، همراه با قرائـت و ترجمـه و   دوازدهم
تحلیل اشعار السیاب 
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قصیده النثر، همراه با قرائت و ترجمه و سیزدهم
تحلیل اشعار امل دنقل 

قصیده النثر، همراه با قرائت و ترجمه و چهاردهم
تحلیل اشعار ماغوط 

همــراه بــا قرائــت و مدرســه النجــف، پانزدهم
ــل اشــعار  ــدر ترجمــه و تحلی ســید حی

الحلی، کاظم االزري، جواهري 
ــت و مدرســه النجــف، شانزدهم ــا قرائ همــراه ب

ــعار   ــل اش ــه و تحلی ــان ترجم ــی خ عل
المدنی ، الشبراوي 

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
پاسـخ و روشـهاي دیگـري از جملـه     -هاي فعال از قبیل ارائه کنفرانس، گفتگو محور  و پرسش در راهبردهاي تدریس این درس از روش

.سخنرانی استفاده شود 

منابع آموزشی. 4
: منبع اصلی
: منبع فرعی

الحرکات و االتجاهات فی الشعر العربی الحدیث، سلمی الخضراء الجیوسی -1
الجامع فی تاریخ األدب العربی، حنا الفاخوري-2
المفید فی االدب العربی، جماعه من الدباء-3
تاریخ االدب العربی الحدیث فی مصر، احمد هیکل-4
ن، بایطینالجزء السادس من کتاب معجم للشعراء العرب المعاصری-5
ادب المهجر، عیسی الناعوري-6
مختارات من النظم فی العصر الحدیث، بدوي-7
دیوان هاي شعري شعراي معاصر -8
المرشد الی فهم اشعار العرب و صناعتها، عبداهللا الطیب المجذوب -9

.شذرات من النظم و انثر فی العصر الحدیث، نادر نظام طهرانی-10
.الحدیث و مدارسه، صادق خورشا، انتشارات سمتالمجانی من ادب -11
اعالم اشعر العربی الحدیث، میشال خلیل جحا، دار العوده -12
.حرکه الشعر فی النجف االشرف و اطواره، عبد الصاحب الموسوي، دار الزهرا-13
جلد10-موسسه البالغ-ادب الطف، جواد شبر-14
.، حنا الفاخوري، دار الجیل4الموجز فی الدب العربی و تاریخچه ج-15
.تاریخ االدب العربی فی ضوء المنهج االسالمی ، محمود البستانی، آستان قدس-16
شعرا الغري، -17

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
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نمره 5: ارزشیابی فرایندي
دانشجویان را در چهارچوب این فهم و درك شعر معاصر عربی رود استاد براي توانمندسازي انتظار می(نمره 2: پژوهش 

.درس به متون نظم عربی معاصر ارجاع دهد
نمره13: ارزشیابی پایانی
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»تاریخ ادبیات و متون نثر دوره معاصر«سرفصل درس 
:معرفی درس و منطق آن. 1

فکري و ادبی و عوامل موثر در شکل گیري جریانات فکري، تاریخ ادبیات و متون نثر دوره معاصر زمینه آشنایی با جریانهاي 
از آن جا که انتظار می رود دانشجو نسبت بـه جریانـات فکـري ایـن دوره     . کندسیاسی، اجتماعی دوران معاصر را فراهم می

رس بسـتري را  آگاهی داشته باشد و این آگاهی بتواند در نحوه گرایشات و اتخاذ مواضع به هنگام او را یاري رسـاند، ایـن د  
از سوي دیگر امکان شناخت آثار مکتوب نویسندگان این دوره و کسب توانایی در . براي تحقق چنین اموري فراهم می کند

. ترجمه و فهم و درك و تحلیل آنها در این درس فراهم می شود و در نهایت موجب بروز ذوق ادبی در فراگیـر خواهـد شـد   
امکان فهم فرهنگ زمانه را فراهم می نماید از این رو قادر خواهد بود در زمینه فهـم  همچنین با توجه به این که این درس 

.متن و دریافت سطوح متون، از این ابزار به بهترین شکل استفاده کند

مشخصات درس
نظري: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت32: زمان درس

تاریخ ادبیات و متون نثر دوره معاصر:  نام درس
:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف

: در پایان دوره دانشجو قادر خواهد بود
.با جریانات فکري دوران معاصر آشنا شود-
. ها و علل پیدایش جریانات ادبی آشنا شودبا ریشه-
. شودبا فرهنگ، اوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی جوامع عربی آشنا -
.تولیدات ادبی جوامع عربی در زمینه هاي نثر را بشناسد و درك و تحلیل کند-
با فهم تاریخ و فرهنگ دوره معاصر بتواند از این ابزار به عنوان یکی از مهم ترین داللـت هـاي   -

. برون زبانی براي فهم متون استفاده کند :شایستگی اساسی
pck&Ck 1-2کـــد&

3-3&4-3&
3سطح2سطح1سطح هامالك

ــار   ــناخت اثــ شــ
مکتوب نویسندگان

بــا کتـــاب هـــا و  
نویســندگان متــون 

اشنا مـی  ... ادبی و 
شود

را مـی  ... اثار ادبـی و  
خواند و ترجمه و درك 

.می نماید

ویژگی هاي صوري و 
مضمونی نویسـندگان  
ــخیص   ــر را تش معاص

.می دهد
شـــناخت جریـــان 
هاي فکري و ادبی

بــــا جریانــــات و 
حرکت هاي فکري 
و ادبــی اشــنا مــی 

.شود

ویژگــی هــاي فکــري 
ــی و   ــاي ادب ــه ه نحل

.فکري را می شناسد

به تحلیل جریان ها و 
ویژگی هاي هریک و 
نکات مثبـت و منفـی   

.هر یک پی می برد
فهم متن و دریافت 

سطوح مختلف ان
عالوه بر قرائـت و  
درك ظاهري مـی  
ــل   ــه تحلی ــد ب توان
مــتن و درك الیــه 

به نقش داللـت هـاي   
برون زبانی پی می برد 

.و انها را می شناسد

عالوه بر مسائل زبانی 
قادر  میشود از داللت 
ــانی و  ــرون زب هــاي ب
حاشــــیه اي بــــراي 
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هاي پنهـانی مـتن   
.بپردازد

تحلیل مـتن اسـتفاده   
.کند

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
ــت  نوبـــ

تکالیف عملکرديتکالیف یادگیريمحتواي درسبحث

اوضاع اجتماعی، سیاسـی،  -عصر نهضتاول
قرائت و + فرهنگی، ادبی در عصر نهضت

ترجمه و تحلیل نمونه اي از نثر منفلوطی

مطالعه یکی از منابع تاریخ ادبیات که 
در قسمت منابع فرعی ذکـر شـده در   
زمینه محتواي درس و تهیه خالصـه  
اي از ان به همراه گزارش کار و نیـز  

ارجاع به مقاالت
انتخاب نوشته اي دیگر از منفلـوطی و  
ترجمه و تحلیـل ان مطـابق محتـواي    

درس
...سید جمال و عبده 

جریان هاي فکري + عوامل مهم نهضت دوم
قرائـت و ترجمـه و   + و ادبی نثـر نهضـت  

تحلیــل نمونــه اي از نثــر ســید جمــال و 
محمد عبده

قرائت و ترجمه و تحلیل + ادبیات داستانیسوم
+ نمونــه اي از نثــر محمدحســین هیکــل

جبران خلیل جبران 
قرائت و داستان کوتاه + ادبیات داستانیچهارم

محمـد  ترجمه و تحلیل نمونه اي از نثر 
تیمور، میخائیل نعیمه

قرائــت و ترجمــه و + ادبیــات داســتانیپنجم
تحلیل نمونـه اي از نثـر رمـان نجیـب     

محفوظ، 
قرائــت و ترجمــه و + ادبیــات داســتانیششم

ــان    ــر رمـ ــه اي از نثـ ــل نمونـ تحلیـ
عبدالرحمن منیف

قرائــت و ترجمــه و + ادبیــات نمایشــیهفتم
تحلیل نمونه اي از نثر توفیق الحکیم

و ترجمه و تحلیل قرائت + ادبیات نمایشیهشتم
مطالعه یکی از منابع تاریخ ادبیات که نمونه اي از نثر عبدالرحمن شرقاوي

در قسمت منابع فرعی ذکـر شـده در   
زمینه محتواي درس و تهیه خالصـه  
اي از ان به همراه گزارش کار و نیـز  

ارجاع به مقاالت

انتخاب نوشته اي دیگر از منفلـوطی و  
ـ    واي ترجمه و تحلیـل ان مطـابق محت

درس

قرائـت و ترجمـه و تحلیـل    + نثر ادبـی نهم
رافعینمونه اي از نثر 

قرائـت و ترجمـه و تحلیـل    + نثر ادبـی دهم 
ادونیسنمونه اي از نثر 

قرائـت و ترجمـه و   + نثر تاریخی و علمییازدهم 
تحلیل نمونـه اي از نثـر جرجـی زیـدان،     

یعقوب صروف، ابراهیم الیازجی
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قرائت و ترجمه و تحلیل نمونه + نقد ادبیدوازدهم
عقاد، طه حسیناي از نثر 

قرائت و ترجمه و تحلیل نمونه + نقد ادبیسیزدهم
شوقی ضیف، محمد مندوراي از نثر 

...نجیب کیالنی و+ ادبیات کودكچهاردهم

در زمینـه  -1(پیوندهاي فارسـی و عربـی  پانزدهم
و نثـر  آثار ادبـی فارسـی زبانـان در نظـم    

)عربی
در زمینـه  -2(پیوندهاي فارسـی و عربـی  شانزدهم

آثار ادبـی فارسـی زبانـان در نظـم و نثـر      
)عربی

مفاهیم-
هاتم-
هامهارت-
بینـی  هاي یادگیري پیشفرصت-

شده
چگونگی تلفیق محتوا بـا سـایر   -

هاي یادگیريدروس یا حوزه
ــاب  - ــاي کت ــی ه ــی ویژگ بررس

درسی 
ساختار کتاب درسی -
ساختار متن آموزشی دروس -
ــش - ــول، بخ ــی فص ــا و بررس ه

تخصـیص  و واحدهاي تـدریس 
ساعات تدریس مناسب 

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
پاسخ و روش هاي دیگـري از جملـه   -هاي فعال از قبیل ارائه کنفرانس، گفتگو محور  و پرسش در راهبردهاي تدریس این درس از روش

.سخنرانی استفاده شود 



١٩٥

منابع آموزشی. 4
.متناسب با نیاز دانشگاه فرهنگیان ضرورت دارد کتاب جدید تالیف شود: منبع اصلی
-: منبع فرعی

الجامع فی تاریخ األدب العربی، حنا الفاخوري-1
المفید فی االدب العربی، جماعه من الدباء-2
تاریخ االدب العربی الحدیث فی مصر، احمد هیکل-3
ادب المهجر، عیسی الناعوري -4
.شذرات من النظم و النثر فی العصر الحدیث، نادر نظام طهرانی-5
-. المجانی من أدب الحدیث و مدارسه، صادق خورشا، انتشارات سمت-6

.، حنا الفاخوري، دار الجیل4الموجز فی األدب العربی و تاریخچه ج -7
جلد4منعم خفاجی، مکنبۀ الکلیات األزهریۀ، األدب العربی الحدیث، محمد عبدال-8
مجموعۀ الرابطۀ القلمیۀ، مجموعه اي از نویسندگان، دار صادر، دار بیروت-9

تاریخ األدب العربی فی ضوء المنهج االسالمی ، محمود البستانی، آستان قدس رضوي-10
و آثار ادیبان و نویسندگان معاصر عرب

ريراهبردهاي ارزشیابی یادگی. 5
نمره5: ارزشیابی فرایندي

فهم و درك نثر معاصر عربی دانشجویان را رود استاد براي توانمندسازي انتظار می(نمره 2: پژوهش 
.در چهارچوب این درس به متون نثر عربی معاصر ارجاع دهد

نمره 13: ارزشیابی پایانی
: ارزشیابی فرآیند

ز آثار ادبی تولید شده در این دوره را در کالس مورد بررسی و تحلیل قرار انتظار می رود استاد قسمتی ا: سایر نکات
.دهد و قسمتی را براي پژوهش و تحقیق دانشجویی به عهده دانشجو بگذارد



١٩٦

»علم معانی«سرفصل درس 
:معرفی درس و منطق آن.1

علم معانی از علوم بالغت است که با فراگیري این علم دانش آموخته می تواند با ویژگیهاي ساختارهاي جمله عربی که بر 
اساس مقتضاي حال ساخته شده و معانی اولیه وثانویه آن آشنا شود، دانش آموخته در این درس با زیبایی شناسی جمله هاي 

. براي فهم و درك اعجاز ادبی قرآن براي او فراهم می آیدادبی آشنا می شود و در نهایت بستر الزم 

مشخصات درس
عملی/ نظري: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

3نحو کاربردي : پیشنیاز

علم معانی:  نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
درس ضمن آشنایی با ساختار جمله هاي ادبی و وجوه مختلف جمله از دانش آموخته در این

قبیل خبري و انشایی بتواند زیبایی این جمالت را درك نموده و متناسب با مقتضـاي حـال   
ساختارهاي ادبی را بفهمد و بکار گیرد و با آموخته هاي علم صرف و نحو امکان کاربست را 

از ادبی قران پی میبردتجربه می کند و در نهایت به فهم اعج

:شایستگی اساسی

3سطح2سطح1سطح هامالك

شناخت معانی اولیه 
وثانویــه جملــه هــا 

انشایی وخبري

ــد   ــجو بتوانـ دانشـ
معانی اولیـه جملـه   

.ها را بداند

دانشجو بتوانـد معـانی   
ــه  ــه جملـ ــا ثانویـ هـ

.تشخیص دهد

دانشـــــجو بتوانـــــد 
تشخیص دهـد کـدام   
جمله وساختار مطـابق  
مقتضاي حال مخاطب 

.باشد
شناختن جمله زیبا 
ومطــابق مقتضــاي 

حال مخاطب

دانشــــجو قــــادر 
ــایی   ــدعلل زیب باش
جملــــه هــــا را  

.تشخیص دهد

دانشجو بتواند میارهاي 
ــه را   ــایی جملــ زیبــ

.تشخیص دهد

دانشجو بتوانـد وجـوه   
ــه را   ــایی جملــ زیبــ
تشخیص دهـد وبکـار   

.ببندد
زیباییهــاي بالغــی 

قرآن
ــخیص  تشــــــــ

ویژگیهاي بالغی
درك کــردن موقیعــت 
ویژگیهــاي بالغــی در 

قرآن

پی بـردن بـه اعجـاز    
قرآن

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
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ــت  نوبـــ
تکالیف عملکرديتکالیف یادگیريمحتواي درسبحث

تعریف فصـاحت، فصـاحت کلمـه    اول
ــاحت  ــالم، فصــ ــاحت کــ فصــ
ــت   ــت، بالغ ــف بالغ متکلم،تعری

.  کالم، بالغت متکلم

در هر هفته آیات واشعاري که داراي 
ویژگیهاي بالغـی باشـد در کـالس    
زیر نظر استاد حل شود تـا دانشـجو   
توانایی تشخیص آن ویژگیها را پیـدا  

ــاي  کند ــناخت ویژگیه ــس از ش ــی پ بالغ
ساختارهاي عربی دانشجو مکلف است 
آن ویژگیها را در آیات واشعار تشخیص 
دهد واز وجودش در آن ساختارها لذت 
ببرد وبتواند از آن در کالمـش اسـتفاد   

این مطلب براي تمـام هفتـه هـا    ( کند
)صادق است

خبـر  تعریف علم معانی، تعریـف  دوم
دو طرف اسناد ،اهـداف  وانشاء،

.اصلی وثانوي خبر
اقسام خبر مطابقت مقتضاي ظاهر سوم

با حال مخاطـب، مؤکـدات خبـر،    
ــر    ــروج خب ــم خ ــوارد مه ــر م ذک

.ازمقتضاي ظاهر 
اقسام انشاء طلبی و غیر طلبـی،  -چهارم

تعریف انشاء طلبی، تعریف امـر،  
صــیغه هــاي امــر، مــوارد مهــم 

.خروج امر از معنی اصلی
تعریف نهی ، ذکر صـیغه هـاي   -پنجم

نهی، موارد مهم خروج نهـی از  
معنی اصـلی، تعریـف اسـتفهام،    

.معنی تصور وتصدیق
ــر  -ششم ــتفهام از نظ ــام ادوات اس اقس

تصــور وتصــدیق ، مــوارد مهــم 
خروج ادوات اسـتفهام از معنـی   

.اصلی
موقعیت مسند الیه، موارد مهـم  -هفتم

موارد مهـم  مسند الیه،حذف 
.ذکر مسند الیه

ــا  هشتم ــه ب ــف مســند الی اغــراض تعری
ضمیر، اغراض وضع مضمر موضع 
اسم ظاهر، وضع اسم ظاهر موضع 

.مضمر
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تعریف مسند الیه به اسم اشـاره و  نهم
.به موصول و اغراض مهم آنها

موارد مهم تقدیم مسـند و تـاخیر   دهم 
.آن 

مسـند ،  موارد مهم ذکـر وحـذف   یازدهم
.موارد تعریف وتنکیر مسند 

.احوال متعلقات فعل دوازدهم
تعریف قصر، انواع قصر، انواع سیزدهم

قصر از نظر صفت یا موصوف 
.بودن محصور یا محصور علیه

تعریف وصل وفصل ، مواضع مهم چهاردهم
.فصل، مواضع مهم وصل

تعریف ایجاز واطنـاب ومسـاوات،   پانزدهم
قصـر ، مـوارد مهـم ایجـاز     ایجاز 
.حذف

اطناب و انواع آنشانزدهم

:راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
ارائه درس توسط استاد با مثال و تشریح به شیوه مشارکتی در کالس صورت می گیرد و شایسته است استاد دانشجویان را 
به بحث و گفتگو فراخواند و حل تمرین توسط دانشجو خارج از کالس صورت می پذیرد و در کالس استاد به اشکاالت 

. دانشجویان پاسخ می گوید

منابع آموزشی. 4
.متناسب با نیاز دانشگاه فرهنگیان ضرورت دارد کتاب جدید تالیف شود:اصلیمنبع 

:منبع فرعی
. جواهر البالغۀ، احمد هاشمی، افست ایران.1
.البالغه الواضحه، علی الجارم، مصطفی امین.2
.معانی بیان، غالم حسین آهنی، انتشارات قرآن.3
. علوم البالغۀ، مصطفی المراغی، انتشارات مصر.4
فی ثوبها الجدید، بکري شیخ امین، انتشارات دار العلم للمالین   البالغه.5
.من بالغۀ النظم العربی عبد العزیز عبد المعطی، انشارات عالم الکتب بیروت.6
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. المسائل البالغیه الهامه،محمد فاضلی ، انتشارات سمت.7
افست ایران.شرح مختصر المعانی، تفتازانی.8

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
: ارزشیابی پایانی

انتظار می رود استاد براي توانمندسازي مهارتهاي پژوهشی، دانشجویان را در چارچوب مباحث علم معانی (نمره 5: پژوهش 
).  به منابع فرعی و نیز متون ادبی از قبیل قران کریم، نهج البالغه، متون ادعیه و دیوانهاي شعر ارجاع دهد

نمره 15ارزشیابی پایانی 
نمره5: زشیابی فرآیندار
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»بدیعبیان و علم «سرفصل درس 
:معرفی درس و منطق آن. 1

یابـد  هاي مختلف بیان یک معنی، آشنا شـود و در مـی  تواند با راهعلم بیان و بدیع علمی است که با فراگیري آن دانشجومی
به بیانی دیگر در علم بدیع دانشجو بـا  . مقتضاي حال مخاطب استهاي براي بیان یک معنی، مناسب کدام یکی از این راه

بـا توجـه بـه    . دهـد شود وبا فراگیري این دو علم ذوقش را پرورش میروشهاي آراستن کالم از بعد معنوي ولفظی آشنا می
ي او فراهم گردد تا با بایست زمینه اي براشود میاینکه دانشجوي این رشته هم با زبان عربی و هم با ادبیات عربی آشنا می

. هاي زبانی خود بتواند متن ادبی را از غیر آن بازشناسد و بدین وسیله توانایی نقد متون ادبی بـراي وي میسـر شـود   اندوخته
قرآن کریم به عنوان یکی از متون ادبی مرجع داراي اعجاز ادبی خاص می باشد و دانشجویان میتوانند بـا یـادگیري معـانی     

.مه با اعجاز ادبی قران کریم آشنا شودمتفاوت یک کل

مشخصات درس
1/ نظــري2: نــوع درس

عملی
3: تعداد واحد
ساعت64: زمان درس

علم معانی : پیشنیاز

بیان و بدیععلم: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
کنـد و در  هاي ادبـی را درك مـی  علم بیان و بدیع کالم بلیغ را کسب نمودهوآرایهتوانایی الزم را براي تشخیص 

. سخن کفتن و یا نوشتن روشی رسا و قابل فهم براي مخاطب در کالس درس بکار بگیرد
با ذکر شواهدي مانند دقت، نظم، پیوستگی و انسجام عبارتهاي ادبی را از غیر ادبی تشخیص دهد و به مخاطـب  

.انتقال دهد

:شایستگی اساسی
CK& PCK3سطح2سطح1سطح هامالك

روشهاي آراستن کالم از 
لفظیبعد معنوي و

دانشجو بتواند حداقل 
نوي یا یک آرایه مع

لفظی در را کالم 
تشخیص و نشان 

.دهد

دانشجو بتواند متن ادبی را 
با چند آرایه تشخیص دهد 

. و آنرا تشریح کند

- آرایهدانشجو بتواندتمام 
هاي معنوي و لفظی 
بکاررفته در کالم را 
تشخیص و بیان کند و بر 
بودنشان دلیل بیاورد و 
بتواند متنی بسازد که 

هاي معنوي داراي    آرایه
و لفظی باشد

شناسایی متن ادبی از غیر 
آن 

دانشجو بتوانـد  مـتن   
علمــــی را از ادبــــی 

.تشخیص دهد

دانشجو بتواند مشخصـات  
.کشف کندمتن ادبی را 

دانشجو قادر باشد 
خصوصیات ادبی متن 
مانند تشبیه استعاره کنایه 
تشخیص دهد و متنی 
بسازد که حداقل یک از 
آن خصوصیات در آن 

باشد
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هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
ــت  نوبـــ

تکالیف عملکرديتکالیف یادگیريمحتواي درسبحث

تشبیه، ارکان تعریف علم بیان، تعریف اول
تشبیه، تشبیه از نظر ماده مشبه ومشبه 

.به

ترسیم ساختاري از علم بیان و  ارکان 
تشبیه 

با تشریح طبقه بنـدي شـده علـم بیـان،     
انواع و ارکـان تشـبیه را در یـک نمونـه     

. متن انجام بدهد و تحلیل نماید

تشریح اقسـام تشـبیه از نظـر مفـرد یـا      دوم
بـه، اقسـام   مرکب بودن مشبه یا مشبه 

.تشبیه از نظر تعدد دو طرف آن 
انجام اقسام تشبیه در متون ادبی  اقسام تشبیه از نظر وجـه الشـبه، مـاده    سوم

وجه الشبه، مفرد یـا مرکـب بـودن آن،    
.ذکر یا حذف آن

اقسام تشبیه از نظـر ذکـر یـا حـذف     چهارم
ادات تشبیه ، تشـبیه بلیـغ ، ضـمنی،    

.مقلوب
.اغراض تشبیهپنجم

حقیقت و انواع آن، مجـاز و انـواع آن ،   ششم
.شرح موارد مهم مجاز مرسل

ــی مجــاز     ــجو معن ــت دانش الزم اس
ــف اســتعاره     ــت بدانــد وتعری وحقیق

وانواعش را تشخیص دهد  تعریف استعاره ، شرح اقسام اسـتعاره از  هفتم
.نظر طرفین

استعاره از نظر مستعار له واز نظـر لفـظ  هشتم
.مستعار

اســتعاره از نظــر مالیمــات مســتعار لــه نهم
.ومستعار منه

دانشجو ملزم است مجـاز عقلـی را از   .مجاز عقلی وذکر عالیق آندهم 
مجــاز مرســل متمــایز کنــدود متــون 

تشخیص دهد

دانشجو مکلف است متـون ادبـی را کـه    
داراي مجــاز باشدتشــخیص دهــد ونــوع 

مجاز آنها را بیان کند 
تعریف کنایه، انواع کنایه از نظر مکنـی  یازدهم 

.عنه، انواع مهم کنایه از نظر لوازم
دانشجو مکلف است تعریـف کنایـه را   
ــاز     ــا مج ــرق آن را ب ــد وف ــان کن بی

.تشخیص دهد

دانشجو ملزم است متون داراي کنایـه را  
تشخیص دهد ونـوع کنایـه آنهـا را نـام     

.ردببردوبتواند در کالم خود کنایه بکار بب
علم بدیع، تقسیم آن به معنوي ولفظی، دوازدهم

.طباق، مقابله ، مراعات نظیر
دانشجو ملزم است تعاریف تمام آرایـه  
ــدواز     ــوي را بدان ــی ومعن ــاي لفظ ه

دانشجو مکلف اسـت مـتن ادبـی داراي    
آرایه ها لفظی ومعنوي را تشخیص دهد 

تشـــابه االطـــراف، مشـــاکله، توریـــه، سیزدهم
.استخدام
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کالمی را ونوع آرایه را نام ببرد وحد اقل .همدیگر تشخیص دهد.لف ونشر، جمع، مبالغه ، حسن تعلیلچهاردهم
.بسازد که داراي ارایه باشد تعریف وتشریح صنعت تاکید مدح شبیه پانزدهم

به ذم، تاکید ذم شبیه به مدح، اسلوب 
.حکیم، توجیه

.انواع آنجناس و انواع آن وسجع و شانزدهم

:راهبردهاي تدریس ویادگیري. 3
لذا شایسـته اسـت اسـتاد    . گیرددر جلسه نظري درس توسط استاد با مثال وتشریح به شیوه مشارکتی در کالس ارائه می

.دانشجویان را به بحث و گفتگو فراخواند و آنها را در فرایند آموزش درگیر نماید
گیـرد و در کـالس اسـتاد بـه     دانشجو در کالس مورد بحث و بررسی قرار مـی در جلسه عملی تکالیف انجام شده توسط

. گویداشکاالت دانشجویان پاسخ می
: منابع آموزشی.1

.متناسب با نیاز دانشگاه فرهنگیان ضرورت دارد کتاب جدید تالیف شود: منبع اصلی
: منابع فرعی

.جواهر البالغۀ، احمد هاشمی، افست ایران.1
.علی الجارم، مصطفی امینالبالغه الواضحه،.2
.معانی بیان، غالم حسین آهنی، انتشارات قرآن.3
. علوم البالغۀ، مصطفی المراغی، انتشارات مصر.4
.البالغه فی ثوبها الجدید، علم البیان و البدیع، بکري شیخ امین.5
.من بالغۀ النظم العربی عبد العزیز عبد المعطی، انشارات عالم الکتب بیروت.6
. المسائل البالغیه الهامه،محمد فاضلی ، انتشارات سمت.7
.شرح مختصر المعانی، تفتازانی.8
.علم بیان، اباذر عباچی، انتشارات سخن.9

. علوم البالغه، اباذر عباچی، انتشارات سمت.10

:راهبردهاي ارزشیابی یادگیري.2
نمره 5: ارزشیابی فرایندي

سازي مهارتهاي پژوهشی، دانشجویان را در چارچوب مباحث علم بیان وبدیع رود استاد براي توانمندانتظار می: (پژوهش 
).  به منابع فرعی و نیز متون ادبی از قبیل قران کریم، نهج البالغه، متون ادعیه و دیوانهاي شعر ارجاع دهد

نمره15:ارزشیابی پایانی
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»عروض«سرفصل درس 
:معرفی درس و منطق آن. 1

تـوان نثـر را از شـعر بازشـناخت و     پردازد و بوسیله آن میکه به بررسی آهنگ و موسیقی اشعار میعلم عروض علمی است
هاي آموزشی لزوما از زبان شعر نیز بهره با توجه به اینکه در متون درسی دوره. نقایص احتمالی ابیات شعري را تشخیص داد

ت ابیات شعري را درست و با لحن و آهنگ صـحیح بخوانـد   بایسشود، ضرورت دارد معلم افزون بر اینکه خود میگرفته می
دانش آموزان را نیز با درست خوانی آشنا و عالقه مند سازد تا بدین وسیله دانش آموزان به یادگیري زبان عربی گرایش پیدا 

.کنند
مشخصات درس

عملی: نوع درس
1: تعداد واحد
ساعت32: زمان درس

علم بیان و بدیع : پیشنیاز

عروض :  نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
با فراگیري علم عروض دانشجو می تواند اوزان بحور مختلف عربی را تشخیص دهدواشعاري را که بر طبق 

خلل وزنی پی ببرد تا در آن أوزان و بحور سروده شده اند با رعایت آهنگ بخوانند وبه اشعار ناقصوداراي 
.صدد رفع آن برآید

:شایستگی اساسی
Ck3سطح2سطح1سطح هامالك

دانشجو بتواند اشعار را  درست خوانی
تقطیع کـرده ودرسـت   

.بخواند

دانشـجو بتوانداشــعار را بــا  
تفکیــک ارکــان عروضــی 

.آنان درست بخواند 

دانشجو بتواند اشعار را بـا  
ــت   ــف درسـ اوزان مختلـ
بخواند وبا درست خواندن 
ــعار و    ــالی اش ــی اجم معن
حس آن را به شـنوندگان  

. منتقل نماید
دانشــجو بتوانــد لحــن لحن صحیح 

ــی را درســت  هــر وزن
.بخواند

دانشجو بتواند لحـن هـاي   
مختلف اشعار را تشـخیص  

.دهد

دانشجو بتواند هر قصـیده  
لحــن صــحیح  ي را بــا 

.بخواند 
آهنگ و موسـیقی  

اشعار
دانشجو بتواند تقطیـع  
اشعار را درست انجـام  

.دهد

دانشـــجو بتوانـــد ارکـــان 
ــی رااز   ــر وزن ــی ه عروض

.همدیگر تفکیک کند

ــگ   ــد آهن ــجو بتوان دانش
ووزن هر بیتی را همزمان 
با خوانـدن آن تشـخیص   

.دهد
هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

ــت  نوبـــ
تکالیف عملکرديتکالیف یادگیريمحتواي درسبحث
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تعریف علم عروض وتبیین فایده اول
آن ، شرح تفعیالت، کتابت 
عروضی، ذکر حروفی که در رسم 
الخط نیستند وباید نوشته شوند 
وحروفی که در رسم الخط 

.هستند ونباید نوشته شوند

دانشجو مکلف است نوشتن عروضی 
انجام دهد وتفعیالت مختلـف را از  را 

همدیگر  تفکیک کند ونام بحر مورد 
مطلب باال براي تمام {.نظر را بگوید

براي هر بحري دانشجو مکلـف اسـت   }هفته ها صادق است
اشعار مختلف آن بحر را تقطیـع کـرده   
وتفعیالتش تفکیـک ونـوع بحـرش را    
شناسایی کندوهمجنین ابیات بـا بحـور   

تلف را تقطیـع کـرده ونـوع بحـر را     مخ
بیان کند وآن ابیات بـا رعایـت آهنـگ    

مطالب باال  براي تمـام  {درست بخواند
}بحور صادق است

ــاطع   دوم ــان مق ــات وبی ــع کلم تقطی
صوتی،وبیان رمز آن، شرح اجزاي 
یک بیت شعر، بیان معنی سبب و 
وتد، شرح زحاف وعله وبیان فرق 

.میان آنها
تقطیع نمونه هـایی  بحر طویل باسوم

.از آن
بحر بسیط با تقطیع نمونه هـایی  چهارم

.از آن
بحر کامل با تقطیع نمونه هـایی  پنجم

.از آن
بحر وافر با تقطیع نمونه هایی از ششم

.آن
بحر خفیـف بـا تقطیـع نمونـه     هفتم

.هایی از آن
ــور   هشتم ــایی از بح ــه ه ــع نمون تقطی

.گذشته
با تقطیع نمونه هایی از بحر رمل نهم

.آن
بحر رجزبا تقطیع نمونه هـایی از  دهم 

.آن
بحر سریع با تقطیع نمونه هـایی  یازدهم 

.از آن
بحر متقارببا تقطیع نمونه هایی از دوازدهم

.آن
بحر منسرح با تقطیع نمونه هایی سیزدهم
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.از آن
تقطیع نمونه هایی از همه بحـور  چهاردهم

.داده شدهآموزش
آشنائی با اوزان شعر حرپانزدهم

آشنایی با عیوب قافیهشانزدهم

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
الزم است ارایه درس توسط استاد روي تخته بطور عملی به صورت تفکیک مقاطع صوتی واشـاره بـه رمـوز انهـا     
صورت گیرد  واز دانشجویان دعوت کند این عمل را بر ابیات دیگري انجام دهند سپس بحـور اشـعار را بـا تفعـیالت     

. تفکیک شده بخواند
:منابع اموزشی

.دانشگاه فرهنگیان ضرورت دارد کتاب جدید تالیف شودمتناسب با نیاز : منبع اصلی
علوم البالغۀ دکتر عباچی انتشارات سمت 

:منبع فرعی
العروض والقافیۀ، اباذرعباچی، انتشارات پیام نور-1
الشافی فی العروض والقوافی، هاشم مناع دار الفکر العربی بیروت،-2
االیقاع فی الشع العربی ، مصطفی جمال الدین مطبعۀ النعمان -3
.الجامع فی العروض والقوافی ، خلیفه شوشتري، انتشارات سمت-4

: راهبردهاي ارزشیابی یادگیري.5
نمره 5: ارزشیابی فرایندي

شایسته است استاد براي حل تمرینات عروض در کالس وکار دانشجویان پنج نمره اختصاص دهد
نمره 15: ارزشیابی پایانی

شایسته است استاد در طول ترم ضمن اهتمام به حل تمرین، اشتباهات ناشی از نادرست خوانـدن شـعر را   : توضیح
.تذکر داده و دانشجویان را به تقطیع کردن اشعار و تفکیک تفعیالت عالقه مند سازد
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»فن ترجمه«سرفصل درس 
:معرفی درس و منطق آن.1

اگر ترجمه بـه عنـوان   . فن ترجمه به عنوان مقدمه اي براي ورود به ترجمه عملی به بررسی تکنیک هاي ترجمه می پردازد
در فن ترجمـه انـواع ترجمـه و نیـز فنـون و      . مهارت در نظر گرفته شود فن ترجمه آمیزه اي از مهارت و دانش نظري است

با توجـه  . از طریق آشنایی با فنون ترجمه به ترجمه مبادرت ورزندتکنیک هاي ترجمه آموزش داده می شود تا دانشجویان
به این که زیر بناي آموزش زبان عربی در نظام رسمی آموزش و پرورش درك و فهم متون متون است، آشنایی دانشجویان 

نـی ضـروري مـی    رشته آموزش زبان و ادبیات عربی با فن ترجمه به عنوان گذرگاهی براي ترجمه متون به ویژه متـون دی 
.نماید

مشخصات درس
عملی / نظري: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

فن ترجمه:  نام درس
:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
ضمن آشنایی با انواع ترجمه اعم از ترجمه معنـایی و ارتبـاطی یـک مـتن را بـه هـر دو روش       -

.ترجمه کند
ویژگی ترجمه تحت اللفظی، واژه به واژه، روان و آزاد را بشناسد و مزایـا و معایـب هـر یـک را     -

.تبیین کند
.ندبا روش ترجمه شعر و ترجمه ادبی آشنا شود و اشعار و متون ادبی را ترجمه ک-
با ترجمه شفاهی اعم از ترجمه همزمان و پی در پی  آشنا شود و در حد امکان به طور عملی به -

.ترجمه شفاهی مبادرت ورزد
.دانستنی هاي عمومی و اختصاصی ترجمه عملی را به کار بندد-

:شایستگی اساسی

3سطح2سطح1سطح هامالك
بررســـی تکنیـــک 

هاي ترجمه
دانشجو قادر باشـد بـا  

تکنیک هاي ترجمه از 
زبان عربی به فارسـی  

.آشنا شود

ــا    ــد ب ــادر باش ــجو ق دانش
ــه از   ــاي ترجم ــک ه تکنی
زبان فارسی به عربی  آشنا 

.شود

ــا    ــد ب ــادر باش ــجو ق دانش
تکنیک هاي آموخته شده 
را در ترجمه از زبان عربی 
به فارسی و بـالعکس بـه   

.کار برد
دانشجو قادر باشـد بـا   انواع ترجمه

معنــــایی و ترجمــــه 
ارتباطی آشـنا شـود و   
هر یـک را تشـخیص   

.دهد

دانشجو قادر باشد ترجمـه  
تحت اللفظی، واژه به واژه، 
روان و آزاد را بشناســـد و 

.بخ کار گیرد

دانشجو قادر باشـد متـون   
ــون   ــه مت ــف از جمل مختل
ادبـــی را بـــا اســـتفاده از 
تکنیک هاي آموخته شده 

.ترجمه کند
ــادر ب ترجمه شفاهی ــجو ق ــد دانش اش

تکنیک هـاي ترجمـه   
بند به بند و همزمـان  

.را بیاموزد

دانشجو قادر باشد تا حدي 
مصاحبه هـاي رادیـویی و   
تلویزیونی را بنـد بـه بنـد    

.ترجمه کند

دانشجو قـادر باشـد یـک    
سخنرانی ساده را همزمان 
ــی و   ــه فارس ــی ب از  عرب

.بالعکس ترجمه کند
آنهاي یادگیري، محتواي درس و ساختار فرصت. 2

ــت  تکالیف عملکرديتکالیف یادگیريمحتواي درسنوبــ
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بحث

ــاي لغــوي و اصــطالحی  اول ــا معن آشــنایی ب
ترجمه، منشأ و تاریخچه ترجمه و به طور 

خاص در جهان اسالم

متون مناسب بـا سـطح دانشـجویان در    
احتیار آنان قرار گیرد و از آنان خواسـته  
شود مطابق بـا آموختـه هـاي خـود در     

ترجمــه، متــون داده شــده را درس فــن 
.ترجمه کنند

دانستنی هاي عمـومی در بـاره ترجمـه و    دوم
آشنایی با فرآیند عملی ترجمه

آشنایی با ترجمـه معنـایی و ارتبـاطی بـه     سوم
همراه کار عملی

ارائــه متــون ترجمــه شــده بــه روش 
معنایی و ارتباطی و توضـیح در بـاره   

.آن
اللفظـی، واژه بـه   آشنایی با ترجمه تحـت  چهارم

واژه، روان و آزاد با کار عملی
ارائه متون ارائه شده به روش تحـت  
ــه واژه، روان و آزاد و  ــی، واژه ب اللفظ

.توضیح در باره آن
آشنایی با ترجمـه اسـم جامـد و مشـتق و     پنجم

مصدر صریح و مؤول با کار عملی

ارائه متون مرتبط بـه همـراه تمـرین    
عملی در کالس

آشنایی با ترجمه اسم معرفه و نکره، اسماء ششم
اعالم و اسم مصغر با کار عملی

آشــنایی بــا ترجمــه فعــل در زمــان هــاي هفتم
مختلف با کار عملی

آشنایی بـا ترجمـه فعـل الزم ومتعـدي و     هشتم
معلوم و مجهول و جمله هاي شـرطی بـا   

کار عملی
مفعـول مطلـق،   (آشنایی با ترجمـه قیـود   نهم

و ) مفعول فیه، مفعول ألجله، حال، تمییـز 
استثناء با کار عملی

آشنایی با ترجمه امثـال، کنایـات و تعـابیر    دهم
اصطالحی با کار عملی

آشنایی با یک نمونه اثر ادبی ترجمه شـده  یازدهم 
از عربی به فارسی و بررسی تکنیک هاي 

مانند ترجمه األیام طه (به کار رفته در آن 
)توسط مرحوم خدیو جمحسین 

آشنایی با یک نمونه اثر ادبی ترجمه شـده  دوازدهم
از فارسی به عربی و بررسی تکنیک هاي 

ماننـد ترجمـه   (به کار رفته در ترجمـه آن  
)گلستان سعدي توسط محمد الفراتی

ترجمه بنـد بـه   (آشنایی با ترجمه شفاهی سیزدهم
و تکنیک هاي آن) بند یا پی در پی

مـتن یـک مصـاحبه بـه همـراه      ارائه 
تمرین عملی در کالس بـا توضـیح و   

.رفع اشکال
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) ترجمه همزمان(آشنایی با ترجمه شفاهی چهاردهم
و تکنیک هاي آن

ارائه یک متن و یا فایل صوتی سـاده  
به همراه تمریت عملـی در کـالس و   

.رفع اشکال

از دانشجویان خواسته شـود چنـد مـتن    
مسصاحبه و سخنرانی کوتاه را ضـبط و  
ســپس آن را  بــه روش بنــد بنــد و     

. همزمان ترجمه کنند ارائه متن نوشتاري یا فایل صوتی بـه  کار عملی ترجمه شفاهیپانزدهم
صورت بنـد بنـد و همزمـان بـا رفـه      

.اشکال و توضیحات الزم
متن نوشتاري و صوتی به همراه ارائه تمارین عامهشانزدهم

.کار عملی
ارائه شاهد مثـال و تکلیـف   . تدریس فن ترجمه توأم با تمرینات عملی است: راهبردهاي تدریس و یادگیري.3

. دادن به دانشجویان به عنوان فعالیت یادگیري همواره مد نظر قرار گیرد
منابع آموزشی. 4

. ویژه دانشجویان دانشگاه فرهنگیان تولید خواهد شد: منبع اصلی
: منبع فرعی

فن ترجمه، دکتر یحیی معروف، انتشارات سمت-
روش هایی در ترجمه از عربی به فارسی، دکتر رضا ناظمیان، انتشارات سمت-
آموزش ترجمه زبان عربی، دکتر حمیدرضا حیدري، انتشارات فاطمی-
رجمه زبان عربی، دکتر عنایت اهللا فاتحی نژاد و دکتر بابک فرزانهدرآمدي بر ت-

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
نمره 5: ارزشیابی فرایندي

رود استاد براي توانمندسازي دانشجویان در حوزه فـن ترجمـه، بـه    انتظار می(نمره 3: پژوهش 
ه طور عملی تکنیک هاي ترجمه  بندند شکلی هدفدار متونی را در اختیار دانشجویان قرار دهد تا ب

).  و به طور مستمر از یادگیري آنان ارزشیابی به عمل آورد
نمره 12: ارزشیابی پایانی
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»عربیبه فارسیترجمه از «سرفصل درس 

:معرفی درس و منطق آن.1
ادبیات عربی را با ترجمه از زبان فارسی به عربی تمرین عملی ترجمه از فارسی به عربی دانشجویان رشته آموزش زبان و

و به کارگیري تکنیک هاي ترجمه آشنا و زمینه فعالیت گسـترده تـر در حـوزه ترجمـه متـون داسـتانی، ادبـی، سیاسـی،         
.اقتصادي، اجتماعی، علمی، فرهنگی، هنري و اسناد رسمی را براي آنان فراهم می کند

زبان عربی در نظام رسـمی آمـوزش و پـرورش درك و فهـم متـون اسـت، آشـنایی        با توجه به این که زیر بناي آموزش
دانشجویان رشته آموزش زبان و ادبیات عربی با ترجمه از فارسی به عربی به عنوان تمرین عملی تکنیک هـاي آموختـه   

.شده در فن ترجمه ضروري می نماید
مشخصات درس

نظري :  نوع درس
2: تعداد واحد
اعتس32: زمان درس

ترجمه از فارسی به عربی : نام درس
:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
.تکنیک هاي آموخته شده در فن ترجمه را به کار گیرد-
با تفاوت هاي زبانی عربی و فارسی آشنا شده و در فرآیند ترجمه به آنها توجـه کنـد و بـه کـار     -

.بندد
. متون مختلف زبان عربی  را در حد آموخته ها ترجمه کند-
با توجه به آموخته ها در فن ترجمه، دانش آموزان را با روش هاي ترجمه آشنا کند تا روش هـا  -

.را در ترجمه متون کتاب درسی به کار بندند :شایستگی اساسی

3سطح2سطح1سطح هامالك
تکنیک هاي 

ترجمه
باشد دانشجو قادر 

تکنیک هاي 
آموخته شده در فن 
ترجمه را از زبان 
فارسی به عربی به 

.کار گیرد

دانشجو قادر باشد 
متون مختلف سیاسی، 
اقتصادي و غیره را از 
زبان فارسی به عربی 
ترجمه کند 

دانشجو قادر باشد 
و متون مختلف ادبی

اجتماعی را از زبان 
فارسی به عربی 

ترجمه کند 

درك و فهم و
ترجمه متون

دانشجو قادر باشد 
متون ساده را از 

فارسی به زبان 
عربی

. ترجمه کند

دانشجو قادر باشد 
متون با سطح متوسط 
را از زبان عربی ترجمه 

.کند

دانشجو قادر باشد 
متون با سطح دشوار 
را از زبان عربی 

.ترجمه کند

ترجمه اسناد 
رسمی

دانشجو قادر باشد 
فرم ها و پرسش 
نامه هاي مختلف 

دانشجو قادر باشد 
مدارك احوال شخصیه 

.را ترجمه کند

دانشجو قادر باشد 
مدارك تحصیلی را از 
زبان فارسی به عربی 
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را ترجمه و تکمیل 
.کند

. ترجمه کند

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
ــت  نوبــ

تکالیف عملکرديیادگیريتکالیفمحتواي درسبحث

فارسی به عربیترجمه متون داستانی از اول

متون مرتبط در اختیار دانشـجویان  
قرار گیرد و با توجه به نکات آموخته 
شده در فن ترجمه بـه طـور عملـی    
ترجمه از زبان فارسـی بـه عربـی و    

.بالعکس آموزش داده شود

متون مرتبط در هر یک از موضـوعات  
مرتبط در اختیار دانشجویان قرار گیـرد  
و یــا از آنــان خواســته شــود خــود بــه 
گزینش متون اقدام نموده و سپس آن 
ــی و    ــه عرب ــی ب ــان فارس ــا را از زب ه

.بالعکس ترجمه کنند

فارسی به عربیترجمه متون داستانی از دوم

فارسی به عربیترجمه متون ادبی ازسوم

فارسی به عربیترجمه متون ادبی از چهارم

ترجمه متون سیاسی از عربی به فارسیپنجم

فارسی به عربیترجمه متون سیاسی از ششم

فارسی به عربیترجمه متون اقتصادي از هفتم

ترجمه متون اقتصادي از عربی به فارسیهشتم

فارســی بــه ترجمــه متــون اجتمــاعی  از نهم
عربی

فارســی بــه ترجمــه متــون اجتمــاعی  از دهم
عربی

فارسی به عربیترجمه متون علمی  از یازدهم 

ــار   ــنامه در اختی ــرم و پرسش ــد ف چن
دانش جویان قرار گیرد و بـه همـراه   
توضیحات روش ترجمه آن به آنـان  

همچنــین چنــد . آمــوزش داده شــود
نمونــه مــدارك احــوال شخصــیه از 

دفترچه جمله شناسنامه، کارت ملی، 
بیمه، کارت پایان خدمت و غیره نیز 

.براي آنان ترجمه شود

از دانشجویان خواسته شود چند فـرم و  
پرسشنامه را از اینترنت و یا سایر منابع 

همچنـین از  . تهیهو آنها را ترجمه کنند
آنان خواسته شود چند نمونـه مـدارك   
احــوال شخصــیه از جملــه شناســنامه، 

علق به خود کارت ملی، دفترچه بیمه مت
.را ترجمه و ارائه نمایند

فارسی به عربیترجمه متون علمی  از دوازدهم

فارسی ترجمه متون فرهنگی و هنري از سیزدهم
به عربی

فارسی ترجمه متون فرهنگی و هنري از چهاردهم
به عربی

فارسی بـه  ترجمه متون اسناد رسمی  از پانزدهم
عربی

فارسی بـه  ترجمه متون اسناد رسمی  از شانزدهم
عربی

:راهبردهاي تدریس و یادگیري.4
ارائه شـاهد مثـال و تکلیـف دادن بـه دانشـجویان      . با تمرینات عملی همراه استفارسی به عربی تدریس ترجمه از 
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. افزون بر کتاب به عنوان فعالیت یادگیري همواره مد نظر قرار گیرد
منابع آموزشی. 4

. ویژه دانشجویان دانشگاه فرهنگیان تولید خواهد شد: منبع اصلی
: منبع فرعی

متون مطبوعاتی از جمله روزنامه الوفاق، کیهان العربی، مجله الهدي، الطاهره و غیره-
سایت هاي فارسی و عربی-

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
نمره 5: ارزشیابی فرایندي

رود استاد براي توانمندسازي دانشجویان در حوزه ترجمه از فارسی به عربی، به شکلی هدفدار میانتظار (نمره 3: پژوهش 
متونی را در اختیار دانشجویان قرار دهد تا به طور عملی تکنیک هاي ترجمه را بسته و به طور مستمر از یـادگیري آنـان   

).  ارزشیابی به عمل آورد
نمره12: ارزشیابی پایانی
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»به فارسیعربیترجمه از «سرفصل درس 
:معرفی درس و منطق آن.1

تمرین عملی ترجمه از عربی به فارسی دانشجویان رشته آموزش زبان و ادبیات عربی را بـا ترجمـه از زبـان عربـی بـه      
داستانی، ادبی، سیاسی، فارسی و به کارگیري تکنیک هاي ترجمه آشنا و زمینه فعالیت گسترده تر در حوزه ترجمه متون 

.اقتصادي، اجتماعی، علمی، فرهنگی، هنري و اسناد رسمی را براي آنان فراهم می کند
با توجه به این که زیر بناي آموزش زبان عربی در نظام رسمی آمـوزش و پـرورش درك و فهـم متـون اسـت، آشـنایی       

فارسی به عنوان تمرین عملی تکنیک هاي آموختـه  دانشجویان رشته آموزش زبان و ادبیات عربی با ترجمه از عربی به 
.شده در فن ترجمه ضروري می نماید

مشخصات درس
نظري:  نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت32: زمان درس

ترجمه از عربی به فارسی : نام درس
:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
.تکنیک هاي آموخته شده در فن ترجمه را به کار گیرد-
با تفاوت هاي زبانی عربی و فارسی آشنا شده و در فرآیند ترجمه به آنها توجـه کنـد و بـه کـار     -

.بندد
. متون مختلف زبان عربی  را در حد آموخته ها ترجمه کند-
رجمه آشنا کند تا روش هـا  با توجه به آموخته ها در فن ترجمه، دانش آموزان را با روش هاي ت-

.را در ترجمه متون کتاب درسی به کار بندند :شایستگی اساسی

3سطح2سطح1سطح هامالك
دانشجو قادر باشد هاي ترجمهتکنیک

تکنیک هاي 
آموخته شده در فن 
ترجمه را از زبان 
عربی به فارسی به 

.کار گیرد

دانشجو قادر باشد 
مختلف سیاسی، متون 

اقتصادي و غیره را از 
زبان عربی به فارسی 
ترجمه کند 

دانشجو قادر باشد 
و متون مختلف ادبی

اجتماعی را از زبان 
عربی به فارسی 

ترجمه کند 

درك و فهم و 
ترجمه متون

دانشجو قادر باشد 
متون ساده را از 
زبان عربی به 

فارسی
. ترجمه کند

دانشجو قادر باشد 
با سطح متوسط متون

را از زبان عربی ترجمه 
.کند

دانشجو قادر باشد 
متون با سطح دشوار 
را از زبان عربی 

.ترجمه کند

ترجمه اسناد 
رسمی

دانشجو قادر باشد 
فرم ها و پرسش 

لف نامه هاي مخت
را ترجمه و تکمیل 

دانشجو قادر باشد 
مدارك احوال شخصیه 

.را ترجمه کند

دانشجو قادر باشد 
مدارك تحصیلی را از 
زبان عربی به فارسی 

. ترجمه کند
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.کند

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
ــت  نوبــ

تکالیف عملکرديتکالیف یادگیريمحتواي درسبحث

ترجمه متون داستانی از عربی به فارسیاول

متون مرتبط در اختیار دانشـجویان  
قرار گیرد و با توجه به نکات آموخته 
شده در فن ترجمه بـه طـور عملـی    
ترجمه از زبان عربـی بـه فارسـی و    

متون مرتبط در هر یک از موضـوعات  .بالعکس آموزش داده شود
مرتبط در اختیار دانشجویان قرار گیـرد  
و یــا از آنــان خواســته شــود خــود بــه 

ون اقدام نموده و سپس آن گزینش مت
ــی و    ــه فارس ــی ب ــان عرب ــا را از زب ه

.بالعکس ترجمه کنند

ترجمه متون داستانی از عربی به فارسیدوم

ترجمه متون ادبی از عربی به فارسیسوم

ترجمه متون ادبی از عربی به فارسیچهارم

ترجمه متون سیاسی از عربی به فارسیپنجم

سیاسی از عربی به فارسیترجمه متون ششم

ترجمه متون اقتصادي از عربی به فارسیهفتم

ترجمه متون اقتصادي از عربی به فارسیهشتم

ــه  نهم ــی ب ترجمــه متــون اجتمــاعی  از عرب
فارسی

ــه  دهم ــی ب ترجمــه متــون اجتمــاعی  از عرب
فارسی

ترجمه متون علمی  از عربی به فارسییازدهم 

ــرم و  ــد ف ــار چن ــنامه در اختی پرسش
دانش جویان قرار گیرد و بـه همـراه   
توضیحات روش ترجمه آن به آنـان  

همچنــین چنــد . آمــوزش داده شــود
نمونــه مــدارك احــوال شخصــیه از 
جمله شناسنامه، کارت ملی، دفترچه 
بیمه، کارت پایان خدمت و غیره نیز 

.براي آنان ترجمه شود

از دانشجویان خواسته شود چند فـرم و  
سشنامه را از اینترنت و یا سایر منابع پر

همچنـین از  . تهیهو آنها را ترجمه کنند
آنان خواسته شود چند نمونـه مـدارك   
احــوال شخصــیه از جملــه شناســنامه، 
کارت ملی، دفترچه بیمه متعلق به خود 

.را ترجمه و ارائه نمایند

ترجمه متون علمی  از عربی به فارسیدوازدهم

متون فرهنگی و هنري از عربـی  ترجمه سیزدهم
به فارسی

ترجمه متون فرهنگی و هنري از عربـی  چهاردهم
به فارسی

ترجمه متون اسناد رسمی  از عربـی بـه   پانزدهم
فارسی

ترجمه متون اسناد رسمی  از عربـی بـه   شانزدهم
فارسی

:راهبردهاي تدریس و یادگیري.5
ارائه شاهد مثال و تکلیف دادن بـه دانشـجویان   . تدریس ترجمه از عربی به فارسی با تمرینات عملی همراه است
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. افزون بر کتاب به عنوان فعالیت یادگیري همواره مد نظر قرار گیرد
منابع آموزشی. 4

. ویژه دانشجویان دانشگاه فرهنگیان تولید خواهد شد: منبع اصلی
: منبع فرعی

مطبوعاتی از جمله روزنامه الوفاق، کیهان العربی، مجله الهدي، الطاهره و غیرهمتون-
سایت هاي فارسی و عربی-

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
نمره 5: ارزشیابی فرایندي

س، بـه  رود استاد براي توانمندسازي دانشجویان در حوزه ترجمه از عربی به فارسی و بـالعک انتظار می(نمره 3: پژوهش 
شکلی هدفدار متونی را در اختیار دانشجویان قرار دهد تا به طور عملی تکنیک هاي ترجمه را بسته و به طـور مسـتمر از   

).  یادگیري آنان ارزشیابی به عمل آورد
نمره12: ارزشیابی پایانی
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»نقد ادبی«سرفصل درس 
:معرفی درس و منطق آن. 1

فهم متن از پرچالش ترین موضـوعات فکـري   . زمینه اشنایی با نحوه و چگونگی نقد متون را فراهم می کنددرس نقد ادبی 
از سوي دیگر ابزارهایی از قبیل صرف و نحو و بالغت و تاریخ ادبیات باید بتواند تـاثیر  .انسان در طول تاریخ تفکر بشر است

ی رسیدن به مقصود و اغراض نهفته شـده در داخـل یـک مـتن     هدف غایی نقد ادب.خود را در بهتر فهمیدن متن نشان دهد
این درس ضمن معرفی مکتب هاي مختلف ادبی و نقدي ، راهکارهاي این مکاتب را براي رسیدن به فهم متن تبیین .است

.می کند

مشخصات درس
عملی/نظري: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

علم بیان و بدیع : پیشنیاز

نقد ادبی:  درسنام 
:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف

.مکتب هاي ادبی معاصر و ویژگی ها و راهکار هاي هر یک را در زمینه فهم متن بشناسد-1
.با جریان ها ي نقدي حاکم بر تفکر دوران معاصر اشنا شود-2
.مسلمانان وپیشینه انها در این زمینه اشنا شودبا جریان ها و مکتب هاي نقدي -3
.ضمن مقایسه و نفد روش هاي موجود می تواند براي خویشتن روش برتر را برگزیند-4
در نزاعات و جریان هاي فکري معاصر اظهار نظر می کند و امکـان انتخـاب سـخن بهتـر بـرایش      -5

.فراهم می گردد
:شایستگی اساسی

CK& PCK3سطح2سطح1سطح هامالك
مکاتب ادبی و 

نحوه چگونگی نقد 
متون

یانات مختلف با جر
نقدي و ادبی اشـنا  

شودمی

با نحوه نقد متن اشـنا  
می شود

با مقایسه جریان هاي 
نقدي و درك تفـاوت  
ــز    ــا و نی ــاي ان ه ه
روش هاي نقد جدیـد  
ــه   ــد ب ــدیم میتوان و ق
انتخاب بهتر در زمینه 
گفته ها و نظریـه هـا   

اقدام کند
مکتب هاي 
مختلف ادبی

با مکتب هاي ادبی 
مختلــف معاصــر و 
گذشــته اشــنا مــی 

.شود

تفاوت میان مکتب ها 
را در نحوه برخـورد بـا   
متن و نیز موضـوعات  

.دیگر درمی یابد

بر اساس ویژگی هاي 
مکتب هاي ادبـی بـه   
ــدام    ــتن اق ــل م تحلی

.میکند
اهمیت فهم متن را فهم متن

درمی یابد و نحـوه  
ربرد نقد ادبی در کا

راه درست فهم متن را 
ــر نقــد ادبــی    از منظ

.درمی یابد

تاثیر جریان هاي ادبی 
و نقدي را در برخـورد  
ــوه   ــتن و نحـ ــا مـ بـ
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-حوزه متن را مـی 
.شناسد

ــا ان را   ــارویی بـ رویـ
.درمی یابد

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
ــت  نوبـــ

تکالیف عملکرديتکالیف یادگیريمحتواي درسبحث

ــه در   تعریف ،ابزار ،روش،غایت ،موضوع درساول ــابعی ک ــی از من ــولی از یک فص
قسمت منابع فرعی ذکر شده انتخـاب  
و ضمن خالصـه بـرداري ، گزارشـی    
تحقیقی از مطالعات انجام شـده ارائـه   

ضـمنا در زمینـه محتـواي    .می گـردد 
درس ضمن مراجعه به مقاالت مرتبط 

.گردد،گزارشی ارایه می 
اتنخاب متنی ادبی از متون نظم یا نثر . 

و یافتن موضوعات ...و یا ایات قران و یا 
درس در ان  متن ادبی و ویژگی ها و عناصر تشـکیل  دوم

دهنده آن
//

//نقد ادبی نزد قدماءسوم

نقد ادبی نزد معاصرانچهارم

//

کالسیســم ،  )1(مکتــب هــاي ادبــی   پنجم
رئالیسمرمانتیسم ، 

/// ناتورالیســم ، )2(مکتــب هــاي ادبــی   ششم
سمبولیسم ، سور رئالیسم

اگزیستانسیلیسـم  ) 3(مکتب هـاي ادبـی  هفتم
مدرنیسم///،مدرنیسم ،پست 

اخالقی ، روانشناختی)1(روش هاي نقد هشتم/
//// تاریخی ، صورتگرایی)2(روش هاي نقد نهم

اي ، زیبـایی  اسطوره ) 3(روش هاي نقددهم 
شناسی

////

////فرمالیسم)1(مدارس نقدي یازدهم 

////ساختار گرایی)2(مدارس نقدي دوازدهم

////شالوده شکنی)3(مدارس نقدي سیزدهم

////هرمنوتیک)4(مدارس نقدي چهاردهم



٢١٧

////شناختی) 1(مکتب هاي معنی شناسی .پانزدهم

زایشـی ،  )2(شناسـی  مکتب هاي معنی .شانزدهم
نقش گرا

////

:راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
پس از بیان هر یک از روش هـا و مکتـب هـا و    .هر یک از مباحث نظري الزم است با تمرین هاي عملی پشتیبانی شود

پیـاده  مدارس نقدي می بایست متن هایی معین گردد و دانشجو موارد خوانـده شـده در هـر بحـث را در ایـن مـتن هـا        
مقایسه میان مکتب ها و روشها از جمله مسائل بسیار مهمی است که انجام ان به تحقق هر چه بهتـر اهـداف درس   .کند

.کمک می کند

: منابع آموزشی.4
.متناسب با نیاز دانشگاه فرهنگیان ضرورت دارد کتاب جدید تالیف شود: منبع اصلی

منابع فرعی
عشماوي/قضایا النقد االدبی .1
احسان عباس/النقد العربیتاریخ.2
النقد العربیاحمد بدوي.3
صابري/النقد االدبی.4
شمیسا/نقد ادبی.5
دارالفکر اللبنانی/یوسف عید/2و 1المدارس االدبیه و مذاهبها ج .6
1376نگاه /رضا سید حسینی/2و 1مکتب هاي ادبی ج .7
1393/نشر قطره/سیروس شمیسا /مکتب هاي ادبی .8
1385سخن /صور ثروتمن/اشنایی با مکتی هاي ادبی.9

عالم المعرفه/مصطفی ناصف/النقد العربی نحو نظریه ثانیه.10
دارالفکر/ولید قصاب/ مناهج النقد االدبی الحدیث.11

:راهبردهاي ارزشیابی یادگیري.5
نمره 5: ارزشیابی فرایندي

در چارچوب مباحث خوانـده  رود استاد براي توانمندسازي مهارتهاي پژوهشی، دانشجویان راانتظار می(نمره 2: پژوهش 
. شده به متون ادبی ارجاع دهد و به صورت کاربردي موضوعات مطرح شده در درس را در ذهن فراگیران نهادینه کند

نمره13: ارزشیابی پایانی
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»و ماخذشناسیروش تحقیق«سرفصل درس 
: معرفی درس و منطق آن.1

کاربردي آشنائی با روش تحقیق علمی در حوزه زبـان وادبیـات   درسی است که به منظور انجام پژوهش هاي نظري و
استفاده بهینه از منابع  ومآخذ متون ادبـی تنهـا بـا کسـب     .عربی امري است که در درس روش تحقیق انجام می پذیرد

دانشجو با آشنایی با مقدمات پژوهش و چگونگی تهیه یک متن قادر خواهـد  . مهارت در روش تحقیق میسر خواهد بود
.بودپژوهشگر توانمند باشد

مشخصات درس
عملی / نظري: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

:پیشنیاز

یماخذشناسوروش تحقیق :  نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
باآشنائی به منابع اصلی و شیوه تحقیق علمی در حوزه آموزش زبان وادبیات بـه منظـور   
کسب مهارت و توان در روش پژوهش از قبیل یادداشت برداري ،خالصه نویسی نوشتن 

. تحقیق به شیوه علمی وسازماندهی آن به اهداف پیش بینی شده برسد

:شایستگی اساسی
pck&Ck 1-2کـــد&

3-3&4-3&
3سطح2سطح1سطح هامالك

استفاده بهینه 
ازمنابع و متون 

دانشجو قادر باشد
اهمیت منابع را 

.درك کند

دانشجو قادر باشد از 
.منابع استفاده کند

از دانشجو قادر باشد
منابع استفاده بهینه 

کند
چگونگی پژوهش 

و تهیه یک متن 
دانشجو قادر باشد 
به امر پژوهش 

توجه کند

قادر باشدزمینه دانشجو 
هاي نوشتن یک متن 

را فرا گیرد

دانشجو قادر باشد یک 
متن تهیه کند

سازماندهی منطقی 
و علمی محتوا 

دانشجو قادر باشد 
ابزار سازماندهی 
یک متن را 

بشناسد

دانشجو قادر باشد یک 
متن را سازماندهی کند

دانشجو قادر باشد یک 
متن را منطقی و 
علمی سازماندهی کند

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
تکالیف عملکرديتکالیف یادگیريمحتواي درسنوبت بحث



٢١٩

آشنائی با مآخذ و منابع مهم زبان عربی اول

نوشتن متن هاي آموزشی بر اسـاس  
اصول تحقیق

ارائه یک تحقیق در موضـوعات مـورد   
عالقه

ادبیـات  آشنائی با مآخـذ و منـابع مهـم    دوم
عربی

منـــابع و مآخـــذ مکتـــوب و مجـــازي سوم
الکترونیکی(

روش یادداشت برداريچهارم
روش خالصه نویسیپنجم

گرزینش و انتخاب موضوعششم

آشنائی با اصول تحقیق ادبی، مراحل هفتم
مختلف یک تحقیق ادبی

روش نوشتن تحقیقهشتم

سازماندهی و تنظیم محتوانهم

سازماندهی و تنظیمدهم 
أجزاء تحقیق

شیوه ارجاع دادنیازدهم 

کیفیت نوشتن هوامشدوازدهم

شیوه نگارش فهارس سیزدهم

شیوه نگارش ضمائمچهاردهم

آشنایی با آماده سازي مقاله پانزدهم

آشنایی با آماده سازي کتابشانزدهم

یادگیريراهبردهاي تدریس و . 3
روش تحقیق فراهم آوردن فرصت هاي پژوهشی از طریق متون مختلف و آموزش مفاهیم در قالب بستر طبیعی نوشتن متن 

.هاي آموزشی است
براي سودمند واقع شدن روش تحقیق و عملیاتی شدن یادگیري، تنها در بررسی متون مختلف  ومقاالت متعدد امکان پذیر 

.است
منابع آموزشی.4

متناسب با نیاز دانشگاه فرهنگیان ضرورت دارد کتاب جدید تالیف شود: اصلیمنبع 



٢٢٠

:منبع فرعی
کیف تکتب بحثاً أو رسالۀ ، أحمد شلبی-1
البحث األدبی مناهجه ،مصادره ، بتول مشکین فام-2
روش تحقیق و ماخذ شناسی-3

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
: ارزشیابی پایانی

نمره5: ارزشیابی فرایندي: فرآیندارزشیابی 
نمره3: پژوهش 

رود استاد براي توانمندسازي مهارتهاي پژوهشی، دانشجویان را در چارچوب مباحث روش تحقیق به انتظار می
.آشنائی با مآخذ و منابع مهم زبان و ادبیات عربی ارجاع دهد

نمره12: ارزشیابی پایانی



٢٢١

»مجالتترجمه روزنامه وقرائت و«سرفصل درس 
: معرفی درس و منطق آن. 1

درس قرائت وترجمه روزنامه ومجالت درسی است که شامل متون متداول وامروزي روزنامه ها ومجالت عربی می باشد  
که امروز به طور گسترده از رسانه هاي دیداري وشنیداري پخش می شود، لذا الزم است دانش آموخته زبان عربی با 

جدید آشنا شود تا آن ها را درست بخواند و معنی مطالبشان را فراگیري واژه ها واصطالحات این رسانه ها با زبان عربی 
درك کند وهمچنین فهم مطالب کتب درسی عربی  که از متون جدید عربی بطور گسترده استفاده شده است،براي او میسر 

. گردد

مشخصات درس
نظري: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت32: زمان درس

: پیشنیاز

قرائت وترجمه روزنامه ومجالت: نام درس

دانشجو :در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
در پایان این درس توانائی پیدا می کند روزنامه ومجالت عربی را درست بخواند ومطالب 

متنوع آنها بفهمد ودرست ترجمه کند تا متون کتب درسی عربی را که غالبا برگیرنده متون 
عربی جدید هستند بفهمد وخوب ترجمه کند وبتواند اخبار متنوع از منابع مختلف دریافت

.کند
:شایستگی اساسی

3سطح2سطح1سطح هامالك

ــد  درست خواندن ــجو بتوانـ دانشـ
عناوین روزنامه ها 

.ومجالت بخواند

دانشجو بتواند مطالـب  
روزنامه هابشکل روان 

بخواند

دانشجو بتواند مطالـب  
روزنامه ها ومجالت با 
ــاط   ــت ارتب ــا رعای را ب
میان جملـه هـا روان   

بخواند
دانشـــجو بتوانـــد فهمیدن مطالب

ــا از  ــاوین را بـ عتـ
ــل  ــدن وتامـ خوانـ

کردن بفهمد

ــد   ــد چن دانشــجو بتوان
ــا   ــه ی ــه از روزنام جمل
مجله رابعد از خوانـدن  

بفهمد 

دانشجو بتواند مطالـب  
روزنامه ها یا مجـالت  
ــدن  ــا خوان همزمــان ب

بفهمد
ــه کـــردن   ترجمـ

مطالب
ــد عنـــاوبن   بتوانـ
روزنامه هـا تحـت   
.اللفظی ترجمه کند

مطالب روزنامـه  بتواند 
یا مجله تحـت اللفـظ   

.وروان ترجمه کند

دانشجو بتواند مطالـب  
ــه را   ــا مجل ــه ی روزنام

.روان ترجمه کند

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
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تکالیف عملکرديتکالیف یادگیريمحتواي درسنوبت بحث
معرفی منابع درسی، قرائت اول

وترجمه ي متون سیاسی روزنامه 
ها ومجالت عربی ایران

دانشجو مکلف اسـت بطـور مرتـب    
مطالب متنوع روزنامه ها یا مجالت 
ودر طول ترم در برابر استاد بخوانـد  

وترجمه کند تا مسلط گردد

دانشجو مکلف است مطالـب روزنامـه   
وخـوب  ها یـا مجـالت روان بخوانـد    

ایــن ( بفهمــد ودرســت ترجمــه کنــد
مطلب براي تمـام هفتـه هـا صـادق     

)است

قرائت وترجمه ي متون سیاسی دوم
روزنامه ها ومجالت  عربی ایران

قرائت وترجمه ي متون سیاسی سوم
روزنامه ها ومجالت عربی ایران

قرائت وترجمه ي متون سیاسی چهارم
روزنامه ها ومجالت عربی ایران

قرائت وترجمه ي متون اجتماعی پنجم
روزنامه ها ومجالت عربی ایران

قرائت وترجمه ي متون اجتماعی ششم
روزنامه ها ومجالت عربی ایران

قرائت وترجمه ي متون علمی هفتم
وفرهنگی روزنامه ها ومجالت 

.ایران
قرائت وترجمه ي متون علمی هشتم

وفرهنگی روزنامه ها ومجالت 
عربی ایران

قرائت وترجمه ي متون اقتصادي نهم
.روزنامه ها ومجالت عربی ایران

قرائت وترجمه ي متون اقتصادي دهم 
روزنامه ها ومجالت عربی ایران

قرائت وترجمه ي متـون نظـامی   یازدهم
روزنامه ها ومجالت  عربی ایران

قرائت وترجمه ي متون نظامی دوازدهم
ومجالت عربی ایرانروزنامه ها 

قرائت وترجمه ي متـون  -سیزدهم
پزشـــکی روزنامـــه هـــا 

ومجالت عربی ایران



٢٢٣

قرائت وترجمه ي متون پزشکی چهاردهم
روزنامه ها ومجالت عربی ایران

قرائت وترجمه ي متـون  پانزدهم
ورزشـــی روزنامـــه هـــا 

ومجالت عربی ایران

قرائت وترجمه ي متـون  شانزدهم
روزنامـــه هـــا ورزشـــی 

ومجالت عربی ایران

:راهبردهاي تدریس و یادگیري.3
شایسته است استاد در جلسه اول  فرهنگهاي اصطالحات روز به دانشجویان معرفی کند ومتون روزنامه ها یا مجالت در 
کالس، خوب بخواند واز دانشجویان دعوت کند آن متون را در محیط خارج از کالس ترجمه کنند سپس آن متون ترجمه 

.  آنان را تذکر ورفع کندشده توسط دانشجویان را در کالس تصحیح کند واشتباهات 

منابع آموزشی. 4
روزنامه عربی در ایران یا کتاب المصطلحات المتداولۀ فی الصحافۀ العربیۀ: منبع اصلی
:منبع فرعی

روزنامه الوفاق.1
روزنامه کیهان عربی.2
مجله الطاهرة.3
مجله الوحدة.4
لغۀ االعالم، دکتر عدنان اشکوري.5

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
شایسته است استاد براي ترجمه دانشجویان در کالس وفعالیت آنان در طول ترم پنج نمره اختصاص دهد، وبراي 

.نمره اختصاص دهد15امتحان پایان ترم که شامل تمام مطالب خوانده شده در طول ترم است، 



٢٢٤

»زیبایی شناسی آیات قرآن کریم«سرفصل درس 
:معرفی درس و منطق آن.1

زمینه اشنایی با چگونگی معجزه بودن قران کریم را از جنبه زبانی فراهم مـی  "زیبایی شناسی ایات قرآن کریم"درس 
نتیجه آموخته هاي دانشجو در دروسی مانند صرف و نحو و بالغت و قرائت متون و تجزیه و ترکیـب بایـد در ایـن    .کند

، ذوق خود را در زمینـه دقـت در مباحـث زیبـایی     دانشجو ضمن یادگري مباحث این درس. درس خود را متجلی سازد
شناسی متن پرورش می دهد و ضمن پی بردن به علت معجزه بودن قران کریم از جنبه ادبی ، هنگام قرائت ایات قران 

.کریم در خویشتن احساس لذت معنوي نیز خواهد نمود
مشخصات درس

عملی / نظري: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

علم معانی : پیشنیاز

زیبایی شناسی ایات قران کریم:  نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
:در پایان این درس دانشجو قادر خواهد بود 

.با مفهوم زیبایی شناسی از منظر قران کریم اشنا شود-1
.کریم اشنا شودبا مصادیق اعجاز ادبی قران -2
.با نظریه اعجاز ادبی قران کریم به شکل کاربردي اشنا شود-3
.اموخته هاي خود را در این درس به کار می بندد-4
.با تفاوت دیدگاه قران کریم در زمینه زیبایی شناسی با نظریه ها و مکتب هاي دیگر اشنا می شود-5
ي خواهد نمود و از خواندن این کتاب احساس انتفـاع   با دریافت زیایی هاي ادبی قران احساس لذت معنو-6

. خواهد نمود

:شایستگی اساسی
CK& PCK

3سطح2سطح1سطح هامالك

با مفهـوم زیبـایی و   زیبایی شناسی
نظریات مختلـف در  
ــی   ــنا م ــاره ان اش ب

.شود

با نحوه دریافت زیبایی 
هــاي مــتن اشــنا مــی 

.شود

تفــاوت میــان دیــد    
گاههــــاي مکاتــــب 
مختلف و دیدگاه قران 
در مورد زیبایی تبیـین  

.میشود
با نظریات مختلـف  اعجاز ادبی

در مورد اعجاز قران 
.اشنا می شود

ــه   ــان نظری ــاوت می تف
ــایر   ــی و س اعجــاز ادب
نظریه ها روشـن مـی   

.شود

با مصادیق اعجاز ادبی 
.اشنا می شود 



٢٢٥

با قـران بـه عنـوان    انس با قران
یک متن ادبی اشـنا  

.می شود

کارکرد رویکرد زبـانی  
را در ایات قران درمـی  
یابـــد ودر مســـیرلذت 

بردن از خواندن قـران   
.قرار می گیرد

تالش می کند کـه بـه   
قران به عنـوان کتـاب   

.زندگی نگاه کند 

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
تکالیف عملکرديتکالیف یادگیريمحتواي درسنوبت بحث

پاسخ به پرسش ها و تکالیف درس و تعریف ، انواع ، معیار  ، هدف ، روشاول
ــرداري از    ــه ب ــت و خالص ــز قرائ نی
قسمت هـایی از مباحـث مـرتبط بـا     

درس از منابع فرعی

انتخاب متنی ادبـی و تطبیـق مباحـث    
درس روي ان

انتخاب متنی ادبی از متون کالسیک و //زیبایی در نگاه قدماءدوم
موارد خوانده شده روي انتطبیق 

انتخاب متنی ادبـی از متـون معاصـر و    //زیبایی در نگاه معاصرانسوم
تطبیق موارد خوانده شده روي ان

انتخاب ایاتی از قران کـریم و تطبیـق   //زیبایی از منظر قران کریمچهارم
موارد خوانده شده روي ان

////اسلوب هاي زبانی قران کریمپنجم
////جمله اسمیه و فعلیهششم

////)1(تقدیم و تاخیرهفتم

////)2(تقدیم و تاخیر هشتم
////)1(ذکر و حذفنهم

////)2(ذکر و حذف دهم 
////وصل و فصلیازدهم 

/////حصر و تقییددوازدهم



٢٢٦

////)1(واژه سیزدهم

////)2(واژه چهاردهم
المضامین مختلف ایات مشترك پانزدهم

////)1(االسالیب 

.شانزدهم
ــف     ــامین مختل ــترك المض ــات مش ای

)2(االسالیب 

////

:راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
پس از بیان مباحث نظري و اراءه مصادیق ، الزم است دانشجو به انجام تحقیقات و پژوهش در ایات قران کریم بپردازد و 

.کشف نمایدرا خود نمونه هاي بیشتري 

: منابع آموزشی.4
.متناسب با نیاز دانشگاه فرهنگیان ضرورت دارد کتاب جدید تالیف شود: منبع اصلی

: منابع فرعی
خصائص الترکیب-1
درویش–الجدول فی اعراب القران الکریم -2
م2002ط1/جامعه الشارقه -سامرائئ–علی طریق التفسیر البیانی -3
م1/1989جامعه الموصل ط /دارالکتاب للطباعه و النشر /سامرائی–التعبیر القرانی –4
جار اهللا الزمخشري–الکشاف عن حقایق التنزیل -5
طهران/الراغب االصفهانی–المفردات فی غریب القران -6
دار عمار للنشر و التوزیع/م5/2008سامرایی ط -بالغه الکلمه فی التعبیر القرانی-7
اداره الطباعه المنیریه دار احیاء التراث العربی/محمود الوسی-لقران الکریمروح المعانی فی تفسیر ا-8
5ط /باقالنی دار المعارف –اعجاز الفران -9

1390/نشر ماهی/زیبایی شناسی چیست ؟مارك ژیمنز ترجمه محمد رضا ابوالقاسمی-10

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
نمره 5: ارزشیابی فرایندي

رود استاد براي توانمندسازي مهارتهاي پژوهشی، دانشجویان را در چارچوب مباحـث مطـرح   انتظار می(نمره 2: پژوهش 
.شده به قران کریم ارجاع دهد و نمونه هاي بیشتري را از انان بخواهد

نمره13: ارزشیابی پایانی



٢٢٧

»تجزیه و ترکیب متون دینی«سرفصل درس 
:معرفی درس و منطق آن. 1

درس تجزیه و ترکیب درسی است که به ساختمان کلمه و روابط کلمات در جمله و نیز سـاختارهاي متنـوع و علـل شـکل     
از آنجا که در رشته دبیري زبان و ادبیات عربی به فهم متون اسالمی توجه خاص می شود، آشنایی با .گیري آنها می پردازد

. الزم می نمایدمتون اسالمی و عناصر و ابعاد زیبایی شناختی آن  
در این درس افزون بر پرداختن به تجزیه و ترکیب متون اسالمی به مباحث بالغی و ابعاد زیبا شناختی متون اسالمی توجه 

. می شود

مشخصات درس
عملی / نظري: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

3نحو کاربردي : پیشنیاز

تجزیه و ترکیب متون دینی    :  نام درس
:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
.کلمات مختلف عربی را تجزیه کند-
. نوع روابط کلمات را در جمله تشخیص داده و علت روابط را تبیین نماید-
.معانی ثانویه متون اسالمی اهتمام ورزددر دریافت معانی عالوه بر درك معانی اولیه به -

:شایستگی اساسی
pck&Ck 1-2کـــد&

3-3&4-3&
3سطح2سطح1سطح هامالك

ســاختمان کلمــه و 
روابط کلمات

کلمات مختلف عربـی  
.را بشناسد

ساخت مختلف اسم و فعل 
.را بداند

از ریشه کلمات اسـم  
هــاي مشــتق و فعــل 

.هاي مختلف بسازد
بـــا متـــون مختلـــف فهم متون اسالمی 

.اسالمی آشنا شود
با قران و نهج البالغه 
و احادیث و ادیه آشنا 
ــانی آن را  ــود و مع ش

.درست کند

عالوه بر معانی اولیـه  
به درك مانی ثانویـه  

. متون اسالمی برسد

ــالمی و   ــون اس مت
ــاد   ــر و ابعـ عناصـ

زیبایی شناختی

عناصر زیبایی شناسی 
متـــون اســـالمی را  

.بشناسد

ابعاد زیبایی شناسی متـون  
.دینی را برشمرد

ــون   ــاي متـ ــایی هـ زیبـ
اسالمی را تبیین و تشریح 

. کند

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
ــت  نوبـــ

تکالیف عملکرديتکالیف یادگیريمحتواي درسبحث
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آشنایی با تجزیه اقسام کلمه و عالمتها و اول
نشانه هاي هر کدام

نمونه هاي از عبارتها تجزیه انـواع  با 
.کلمه انجام گیرد

انتظار مـی رود در سـه سـطح توانـایی     
دانشجویان مورد عنایت قرار گیرد

ــات -1 ــه کلمـ ــایی تجزیـ توانـ
مختلف

مهارت در تجزیـه و ترکیـب   -2
سوره هـاي کوتـاه و درك و   

فهم معانی ثانویه متن

تجزیه اسـم و اقسـام آن و ارائـه نمونـه     دوم
تجزیه از متون اسالمی 

تجزیه فعل و حرف و اقسـام آن و ارائـه   سوم
نمونه تجزیه از متون اسالمی 

ترکیــب و تعریــف آن، عالمــات اعــراب، چهارم
اعراب اصلی و فرعی 

با اسـتفاده از آیـات قـران و احادیـث     
. تجزیه و ترکیب عبارت انجام میگیرد

) رفع و نصب و جـزم ( اعراب فعل مضارعپنجم
ــون     ــب از مت ــه و ترکی ــه تجزی و  نمون

اسالمی
) فاعل، نائب فاعل، مبتدا و خبر(مرفوعاتششم

و ارائه نمونه تجزیـه و ترکیـب از متـون    
اسالمی

و ارائه نمونه تجزیـه و  ) نواسخ(مرفوعاتهفتم
ترکیب از متون اسالمی

ــوباتهشتم ــه و  و ) 1(منص ــه تجزی ــه نمون ارائ
ترکیب از متون اسالمی

ــوباتنهم ــه و  ) 2(منص ــه تجزی ــه نمون و ارائ
ترکیب از متون اسالمی

و ارائه نمونه تجزیه و ترکیـب  مجرورات دهم 
از متون اسالمی

توابــع و اعــداد و ارائــه نمونــه تجزیــه و یازدهم 
ترکیب از متون اسالمی

تجزیه و ترکیـب نمونـه هـایی از متـون     دوازدهم
اسالمی به همراه کاربرد علـم  معـانی از   
قبیل؛ ذکر و حذف، تقدیم و تاخیر، حصر 

.... و 

با انتخاب سوره هـا کوتـاه تجزیـه و    
.ترکیب محاسبه شود

انتظار مـی رود در سـه سـطح توانـایی     
دانشجویان مورد عنایت قرار گیرد

ــات -1 ــه کلمـ ــایی تجزیـ توانـ
مختلف

مهارت در تجزیه و ترکیب سـوره هـاي   
کوتاه و درك و فهم معانی ثانویه متن

تجزیه و ترکیـب نمونـه هـایی از متـون     سیزدهم
اسالمی به همراه کاربرد علـم  معـانی از   
قبیل؛ ذکر و حذف، تقدیم و تاخیر، حصر 

....و 
تجزیه و ترکیب نمونه هایی از متون چهاردهم

اسالمی به همراه کاربرد علم  معانی از 
قبیل؛ ذکر و حذف، تقدیم و تاخیر، حصر 

.... و 
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تجزیه و ترکیب نمونه هایی از متون پانزدهم
اسالمی به همراه کاربرد علم  معانی از 
قبیل؛ ذکر و حذف، تقدیم و تاخیر، حصر 

.... و 
و ترکیـب نمونـه هـایی از متـون     تجزیه شانزدهم

اسالمی به همراه کاربرد علـم  معـانی از   
قبیل؛ ذکر و حذف، تقدیم و تاخیر، حصر 

....و 

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
پس از بیان مباحث نظري و اراءه مصادیق ، الزم است دانشجو به انجام تحقیقات و پژوهش در ایات قران کـریم بپـردازد و   

.هاي بیشتري را خود کشف نمایدنمونه 

منابع آموزشی. 4
. ویژه دانشجویان دانشگاه فرهنگیان تولید خواهد شد: منبع اصلی
: منبع فرعی

.الجدول فی اعراب القرآن و صرفه و بیانه، محمود صافی، دارالرشید، دمشق
اعراب القرآن و بیانه، محی الدین الدرویش، دار الرشید دمشق

.و النحو، امیل بدیع یعقوب، دارالعلم للمالیین، بیروتموسوعه الصرف 
معجم النحو، غنی الدقر

.راهنماي تجزیه و ترکیب عربی، عیسی متقی زاده، انتشارات برهان

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري.5
نمره 5: ارزشیابی فرایندي

ه و ترکیب ، دانشجویان را در چارچوب علم صرف رود استاد براي توانمندسازي مهارتهاي تجزیانتظار می(نمره 2: پژوهش 
).  و نحو و معانی  به متون دینی و اسالمی از قبیل قران کریم، نهج البالغه و متون ادعیه ارجاع دهد

نمره13: ارزشیابی پایانی
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»متون نهج البالغه«سرفصل درس 

.متعاقبا اعالم می شود
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»متون تفسیري«سرفصل درس 

.متعاقبا اعالم می شود
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»زبان عربیآموزش در فلسفه معلمی «سرفصل درس 

معرفی درس و منطق آن. 1

-کردن، زمینه الزم براي احساس تعهد و تالش براي توسعه توان شخصی را فراهم میآگاهی معلم از چیستی معلمی و چرایی معلمی
هاي درسی یک تواند به دانشجومعلم کمک کند تا از سویی به ادراك ارتباطات درونی برنامهفرایند تربیت معلم میاین آگاهی در . کند

رشته دست یابد و از سوي دیگر فهمی از نواقص آموزش معلمان آینده در فرایندهاي جاري تربیت معلم بدست آورد؛ که چنین 
. گر خواهد بودهاي رسمی، هدایتهاي درسی و ترمیم و تکمیل آموزشنامهتر موضوعات برهایی او را براي فهم عمیقشناخت

اي در شغل معلمی ایجاد کند و اي مناسب براي خودارزیابی جهت ایفاي نقش حرفهتواند زمینههمچنین، این نوع شناخت می
تشریح شغل و حرفه معلمی به عنوان یک فلسفه معلمی در واقع . تر به عرصه اشتغال مدد رسانددانشجومعلم را براي ورود آگاهانه

یابد و هم از هاي حرفه معلمی آگاهی میدر این درس دانشجومعلم هم بر رسالت. مسئولیت سازمانی و یک تعهد اجتماعی است
هد تر شغل آینده را نیز درپی خواچنین سطحی از درك پدیده معلمی، انتخاب آگاهانه. شودوضعیت اجتماعی شغل معلمی باخبر می

.داشت

مشخصات درس

نظري: نوع درس

1: تعداد واحد

ساعت16: زمان درس

ندارد: پیشنیاز

و (انفرادي :نحوه آموزش
با حضور معلمان سرآمد 

)داراي تجربه خاص

در آموزش زبان عربیفلسفه معلمی: نام درس

خواهد در پایان این واحد یادگیري دانشجومعلم  قادر : پیامدهاي یادگیري/ اهداف
:بود

همچنین، . و توجیهاتی منطقی براي ورود به این حرفه و شغل ارائه کند» کردنمعلمی«تبیینی مدلل از 
تواند برخی از نیازهاي کردن دارد و به استناد آن میاي معلمیتصویري قابل دفاع از آینده شغلی و حرفه
هاي معلمان با منابع مربوط به تجربهدر این درس، دانشجو. اساسی یادگیري کنونی خود را اعالم کند

. دهندهایی از عالقه به تدوین تجارب خود را نشان میشوند و خود بارقهمعلمی گذشتگان آشنا می

3سطح 2سطح 1سطح هامالك

:شایستگی اساسی

PK 2-2، 1-2کد&

2-3

PCK 2-3، 1-3کد ،

ـ شناخت 
حرفه و 
شغل معلمی 

بیان توانسته است به 
آنچه در درس مجدد

مطرح شده یا در منابع 
. آمده، اقدام کند

کردن به تبیینی از معلمی
شغل سازمانیدر سطح 

دست یافته که داراي 
توجیهات، شواهد و 

تواند استدالل است و می
. مقبول قلمداد شود

براي ورود به معلمی به 
عنوان حرفه سازمانی و تعهد 

یل و توجیهات دالاجتماعی
ویژه شناسایی و ارائه کرده و 
ضمن قضاوت در باره توان 
خود و نیازهاي آموزشی 
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کردن، از تجارب معلمی3-4&3-3
دیگران و منابع دیگر بهره 

. گرفته است

ارزیابی خود 
و ارزیابی 

ها آموزش
براي کسب 

آمادگی 
معلمی 

توانسته است به شکلی 
سطحی به قضاوت و 

. انتخاب اقدام کند

هاي اساس موقعیتبر
عمومی عمل معلمان و 
به استناد وضعیت معلم 

آموزش و در سازمان
پرورش و متغییرهاي عام 
زندگی اجتماعی توانسته 
است تبیینی براي معلمی 
کردن به عنوان یک 

. فراهم کندشغل

توانسته خود را در نقش معلم 
شغل اي داراي حرفه

سازمانی و تعهد اجتماعی
ر آن اساس متصور شود و ب
-اي موقعیتنیازهاي حرفه

هاي واقعی را شناسایی و در 
باره توان خود براب ایفاي 

اي قضاوتی مدلل نقش حرفه
کند که از عمق و پوشش 

.مناسبی برخوردار است

انجام 
تکالیف

هایی ارائه کرده که پاسخ
حاصل جستجوي در 
منابع در دسترس و 
بازخوانی محدود تجربه 

. شخصی است

هاي ارائه شده پاسخدر 
قواعد کلی پاسخگویی 
پژوهشی رعایت شده و 
سطحی عمیق از 
بازخوانی تجربه خود و 

. شوددیگري دیده می

هاي ارائه شده داراي پاسخ
بنیاد پژوهشی دقیقی است و 
ضمن بکارگیري زبان 
مناسب ارائه، از سازماندهی و 
حتی محتواي بدیع برخوردار 

. است

یادگیري، محتواي درس و ساختار آنهاي فرصت. 2

:اي آن به شرح ذیل سازمان یافته استمحتواي مورد استفاده این درس در چارچوب زمان شانزده جلسه

مباحث فرعیموضوع اصلینوبت 

طرح ضرورت و جایگاه موضوع و اول
ایجاد انگیزه جهت پیگیري درس 
ــالم   ــی و اع ــیابی تشخیص و ارزش

برنامه درس

سنجش نوع نگـرش و سـطح دانـش مربـوط،    شناسایی انتظارات دانشجویان، 
معرفی برنامه و سرفصل درس، تشریح منطـق درس و کاربردهـاي آن بـراي    
معلمان، معرفی تکالیف عملکردي و چگونگی ارزیابی از عملکـرد دانشـجویان   

. بر اساس پیامدها و سطوح عملکرد
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بـراي  » معلـم «کردن در شرایط امروز ایران و گسـتره مفهـومی   شرح معلمی کردن تشریح معلمیدوم
.معرفی شغل و حرفه

» کردنمعلمی«اي همه دانشجومعلمان موظفند به بررسی مقایسه:1تکلیف 
در نهادهاي مختلف جامعه اقدام و نتیجه را در جلسه آینـده بـه کـالس ارائـه     

.کنند

کـردن بـه عنـوان    تشریح معلمـی سوم
شغل سازمانی

وضعیت : تشریح و تبیین معلمی کردن و منطق آن بر اساس مقررات سازمانی
. کنونی وظایف و اختیارات معلم و سوابق تحولی آن

کـردن بـه عنـوان    تشریح معلمـی چهارم
تعهد اجتماعی

تشریح و تبیین معلمی کردن و منطق آن بر اساس واقعیات و ضروریات حیات 
. هاي اجتماعی معلم و تحوالت آن در ایرانوضعیت کنونی نقش: اجتماعی

دانشجویان به شناسایی یک فیلم معـرف نقـش معلـم در جامعـه     : 2تکلیف 
.کننداقدام می

کردن در کشـورهاي  سابقه معلمیپنجم
غربی

.ها و اقدامات و اخالق معلمی و جایگاه اجتماعی معلمانتشریح نقش

معـرف نقـش معلـم در جامعـه     دانشجویان به شناسایی یک فیلم : 2تکلیف 
.کننداقدام می

کردن در کشـورهاي  سابقه معلمیششم
شرقی

.ها و اقدامات و اخالق معلمی و جایگاه اجتماعی معلمانتشریح نقش

دانشجویان به شناسایی یک فیلم معـرف نقـش معلـم در جامعـه     : 3تکلیف 
.کننداقدام می

معلمـان در  ... اي و اي، اجتماعی، فرهنگـی، مشـاوره  هاي مدرسهتشریح نقشمنطق معلمی در رشته تخصصیهفتم
از واقعیـت تـا   : ها در مدارس ایرانرشته تخصصی و چگونگی ایفاي آن نقش

آرمان

معرفــی درس پــروژه پایــانی دوره و تشــریح چگــونگی : فعالیــت خــاص
.هاي کسب شده دوره تحصیلی براي تنظیم آن پروژهساماندهی تجربه

سوابق شخصی، تحصیالت، مدت خدمت، محل خدمت، شرایط کسب تجربه، 1: سرآمدمعلمان هشتم
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.کردنها و الگوهاي عمل، نوآوري، تجربه و دستاوردهاي خاص معلمیروش

عمـل سـه تـن از معلمـان سـرآمد را در      دانشجو معلم باید آموزه:4تکلیف 
رس ارائـه  ارتباط با معلمی کردن خود تشریح نماید و گزارش مکتوب را به مد

.کند

حــوزه ) گذشــته(معلمــان ســرآمد نهم
2: تخصصی

سوابق شخصی، تحصیالت، مدت خدمت، محل خدمت، شرایط کسب تجربه، 
.کردنها و الگوهاي عمل، نوآوري، تجربه و دستاوردهاي خاص معلمیروش

حــوزه ) گذشــته(معلمــان ســرآمد دهم
3: تخصصی

خدمت، شرایط کسب تجربه، سوابق شخصی، تحصیالت، مدت خدمت، محل 
.کردنها و الگوهاي عمل، نوآوري، تجربه و دستاوردهاي خاص معلمیروش

حــوزه ) گذشــته(معلمــان ســرآمد یازدهم
4: تخصصی

سوابق شخصی، تحصیالت، مدت خدمت، محل خدمت، شرایط کسب تجربه، 
.کردنها و الگوهاي عمل، نوآوري، تجربه و دستاوردهاي خاص معلمیروش

ــونی(معلمــان ســرآمد وازدهمد حــوزه ) کن
5: تخصصی

سوابق شخصی، تحصیالت، مدت خدمت، محل خدمت، شرایط کسب تجربه، 
.کردنها و الگوهاي عمل، نوآوري، تجربه و دستاوردهاي خاص معلمیروش

ــونی(معلمــان ســرآمد سیزدهم حــوزه ) کن
6: تخصصی

سب تجربه، سوابق شخصی، تحصیالت، مدت خدمت، محل خدمت، شرایط ک
.کردنها و الگوهاي عمل، نوآوري، تجربه و دستاوردهاي خاص معلمیروش

ــونی(معلمــان ســرآمد چهاردهم حــوزه ) کن
7: تخصصی

سوابق شخصی، تحصیالت، مدت خدمت، محل خدمت، شرایط کسب تجربه، 
.کردنها و الگوهاي عمل، نوآوري، تجربه و دستاوردهاي خاص معلمیروش

ــونی(معلمــان ســرآمد پانزدهم حــوزه ) کن
8: تخصصی

سوابق شخصی، تحصیالت، مدت خدمت، محل خدمت، شرایط کسب تجربه، 
.کردنها و الگوهاي عمل، نوآوري، تجربه و دستاوردهاي خاص معلمیروش

ــیشانزدهم ــهبررس ــاي مقایس ــل ه اي عم
معلمان سرآمد

ح آنچـه توفیـق   بررسی عمل معلمی معلمان سرآمد و مقایسه آنان براي تشری
.هاي آن براي معلمان آیندهآنان را سبب شده و آموزه

راهبردهاي آموزش و یادگیري. 3

آموزشگر . شودجانبه دانشجومعلمان انجام میهاي کالس درس با محوریت آموزشگر و البته با مشارکت همهدر این درس، آموزش
کند و بخشی دیگر از درس با مقرر به معرفی هر یک از موضوعات اقدام میهاي در بخشی از درس بر بنیاد گفتارهاي درسی در نوبت
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کند و فرصت گفتگوي آنان را شناسایی و دعوت از معلمان سرآمد کنونی، فرصت آشنایی دانشجومعلمان و معلمان سرآمد را فراهم می
توانـد بـه   گذاري معرفی معلمان سـرآمد گذشـته مـی   به تشخیص آموزشگر و با اتخاذ تدابیر هدایتی، وا. کندایجاد و آن را مدیریت می
دانشجوي این درس موظف است بر اساس برنامه اعالم شده به مطالعه منابع بپردازند و در گفتگوهاي هـر  . دانشجومعلمان واگذار شود

هـا یـا نتـایج حاصـل از     همچنین، دانشجویان حق دارند به طرح پرسش بپردازند و براي ارائه دیـدگاه . جلسه با آمادگی مشارکت نماید
حـال، در  درعـین . دقیقه در کالس درس به صورت سازمان یافته ارائـه نظـر کننـد   10مطالعات خود با درخواست تعیین وقت قبلی، تا 

شود که به تشخیص آموزشگر یا به درخواست دانشجویان، پاسخگویی به برخی از آنهـا  هایی مطرح جلسات درس ممکن است پرسش
تواند براي همـه  ها میاین قبیل پرسش. شودصورت شفاهی در جلسه بعد یا به صورت کتبی تا پایان نیمسال انجام و ارائه تواند به می

.درصد تکالیف مقرر درس تجاوز نکند50یا برخی از دانشجویان جایگزین تکالیف درس گردد؛ مشروط به آنکه تعداد آنها از 

منابع آموزشی . 4

الزامی نیست؛ اما آموزشگر تالش خواهد کرد منابع مفیـد را شناسـایی و   1398از منبع مکتوب تا سال در این درس استفاده -
استفاده از منابع مکتوب منتشر نشده پس از داوري و تایید شوراي گروه آموزشی بـراي مـدت مقـرر، در همـان     . معرفی کند

.رشته بالمانع است
هـاي مفیـد   به دانشجومعلمان معرفی نمایند و نشانی سـایت » معلمان سرآمد«همه آموزشگران موظفند منابع و مستنداتی از -

همچنین، آموزشگر این درس موظف است به جستجوي اجتماعات تخصصـی معلمـان   . براي دریافت اطالعات را ارائه کنند
. ویق کندمخصوصا در فضاي مجازي اقدام کند و موارد مفید را به دانشجویان معرفی و آنان را براي مشارکت، تش

» تاالر گفتگوي معلمان آینده«اند تمامی دانشجومعلمان را براي عضویت در به بعد موظف1394آموزشگران این درس از سال 
.در پورتال دانشگاه هدایت کنند و خود نیز در آن مشارکت نمایند

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

گیرد که در آن دانشجویان معلمی در قالب یک آزمون مکتوب پایانی صورت میارزشیابی پایانی در درس فلسفه : ارزشیابی پایانی
ها و تجارب خود از گفتارهاي درس، گفتگوهاي کالسی، مطالعه منابع و مشارکت در مباحث کالس درس را بر اساس یادگیري
. کنندهاي آموزشگر، ارائه میپرسش

آموزشگر در مواردي که . شودو مشارکت در مباحث با هم لحاظ میارزشیابی انجام تکالیف کالس درس: ارزشیابی تکالیف
. دهد تا دانشجویان بر اساس بازخوردهاي او به کار پژوهشی، به اصالح آن اقدام کنندمصلحت بداند، اجازه می

: شودسهم هر یک از موارد ارزشیابی به شرح زیر محاسبه می

درصد امتیاز 50:ـ پاسخگویی به تکالیف و شرکت فعال در کالس

درصد امتیاز 50: ـ آزمون پایانی
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: سایر نکات

:مواردي که توجه به آن در این درس مهم است

. آمادگی مدام براي گفتگوهاي کالس
. مشارکت جدي و موثر در مباحث کالس

. رعایت نظم حضور و حساسیت به زمان درس
.عملیرعایت اخالق پژوهش در انجام تکالیف و در فعالیت 

.مطالعه منابع تکمیلی معرفی شده توسط آموزشگر و سایر منابع مفید
.شودظرافت و زیبائی ظاهري تکالیفی که به صورت مکتوب به آموزشگر تحویل می
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»زبان عربیریزي درسی آموزش برنامه«سرفصل درس 

معرفی درس و منطق آن. 1

مند و گسترده، آموزش نظام. هاي اساسی در آموزش و پرورش نوین است، یکی از فعالیت»فرایند«یک ریزي درسی به عنوان برنامه
اتخاذ . هاي عامالن فرایند تربیتی را هدایت کندتوانند فعالیتچنین تدابیري می. نیازمند آن است که با اتخاذ تدابیر قبلی همراه شود

ریزي درسی با این معنا، یکی از برنامه. شودریزي درسی نامیده میموقعیت تربیتی، برنامههاي معلم و متعلم درگر فعالیتتدابیر هدایت
ریز برنامه«یا » گیرریز درسی بهرهبرنامه«ریزي درسی هم هاي متمرکز برنامهمعلم حتی در نظام. هاي ضروري معلم استفعالیت

شود یادگیري استفاده از این پدیده مهم حیات آموزشی براي میچنین تکلیف و البته چنین اختیاري سبب . است» درسی اجرایی
ریزي درسی براي معلمان حتی در یک ریزي درسی یا آشنائی با دانش آکادمیک برنامهدانستن زبان برنامه. معلمان ضروري گردد

ت دارد؛ زیرا برنامه درسی در اي در تولید ندارد و مصرف کننده صرف است، ضرورشود معلم نقش عمدهسیستم متمرکز که تصور می
نقش ) به شکل فردي یا جمعی(هاي آموزشی متمرکز هم معلم شود و در بسیاري از این سطوح در نظامتعریف می» سطوح مختلف«

هر کننده آن ظاپس معلم به جاي آنکه به حلقه سست زنجیره تعلیم و تربیت بدل شود، باید اتفاقا در نقش مقوم برنامه و تقویت. دارد
تواند آنچه در مرحله یعنی معلم می. تبدیل شود) برنامه درسی پوچ(» پوچ«تواند به یک پدیده برنامه درسی در دستان معلم می. شود

پرهیز از این دام، یکی از لوازم عمل . تولید به درستی تدوین شده است، را از دستور کار خارج کند یا به صورت غیر موثر آموزش دهد
زنجیر، همانقدر قوت دارد «اند ترین حلقه زنجیره نظام آموزشی بدل شود و چنانکه گفتهتواند به ضعیفمعلم می. استاي معلمحرفه

هاي دیگران نیاز به همت و دقت معلم دارد تا محرومیت ناشی از حذف آنچه باید به بار نشستن تالش. »ترین حلقه آنکه ضعیف
ریزي معلمان آینده به دلیل چنین شرایطی نیاز دارند با مبانی، اصول و مراحل برنامه. شودآموزش داده شود، بر شاگردان تحمیل ن

اي معلم کسب این مهارت به همراه فهم برنامه درسی، الزمه عمل حرفه. درسی آشنا شوند و بتوانند از فنون آن در عمل بهره بگیرند
هاي درسی و با هایی از برنامهلمان با منابع این حوزه علمی، با نمونهبراي تحقق دستاوردي، ضروري است مع. در موقعیت مدرسه است

تواند به چنین شرایطی می. هایی داشته باشندریزي درسی آشنا شوند و براي اقدام به آن، تمرینهاي برنامهبرخی از اعمال و فعالیت
نوع و غنی قرار گرفته و قادر به مطالعه، تصمیم گیري و آنان کمک کند تا معلمان آینده در طول دوره آموزشی در معرض تجربیات مت

. ارزیابی نتایج تصمیمات در موقعیت هاي پیچیده آموزشی و تربیتی مبتنی بر یافته هاي علمی و پژوهشی باشند

مشخصات درس

عملی-نظري: نوع درس

2: تعداد واحد

ساعت48: زمان درس

ریزي درسیبرنامه: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف

هاي درسی مصوب، به ریزي درسی اقدام کند و با تحلیل برنامهبه تشریح مبانی، اصول و مراحل برنامه
هاي درسی حادث در ریزي درسی اجرایی دروس اقدام کند و ضمن تشخیص و تبیین انواع برنامهبرنامه

درسی خود براي اداره یک درس را تولید و ارائه کند و به استناد دانش ادر خواهد بود برنامهمدرسه، ق
- همچنین، دانشجومعلم ضمن آشنایی با برخی منابع معتبر حوزه برنامه.  معتبر از برنامه خود دفاع نماید
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.ریزي درسی، قادر است به شیوه مناسبی دانش خود را در این موضوع به روز کند

3سطح 2سطح 1سطح هامالك

:شایستگی اساسی

PK 3-2&2-2کد

PCK 2-3کد

ـ فهم 
برنامه و 

ریزي برنامه
درسی

توانسته است به بیان 
تعاریفی از برنامه درسی 

ریزي درسی و برنامه
. اقدام کند

توانسته است به تبیین 
برنامه درسی بر اساس 
متغییرهاي مختلف 
متمایزکننده آن اقدام 
کند و تشریحی به زبان 

.خاص خود ارائه کند

توانسته است به شناسایی 
هاي درسی در انواع برنامه

هاي مختلف موقعیت
اي اقدام کند و عوامل مدرسه

گیري هر یک موثر بر شکل
از انواع برنامه درسی را 
تشریح و پیامدهاي آنها را 

. آشکار نماید

نقش 
معلمان در 

ریزي برنامه
درسی

توانسته است به شرح 
آنچه در منابع درس در 
ارتباط با موضوع آمده 

. است، اقدام کند

توانسته است به زوایایی 
هاي معلمان از نقش

توجه دهد که در منابع 
درس بر آنها تاکید نشده 
است و حاصل مطالعه 

.بیشتر است

توانسته است خود را در نقش 
معلم متصور شود و بر آن 

یازهاي اساس به تبیین ن
یادگیري دانشجومعلم براي 

اي اقدام ایفاي نقش حرفه
.کند

انجام 
تکالیف

هایی ارائه شده که پاسخ
حاصل جستجوي در 
منابع در دسترس و 
بازخوانی محدود تجربه 

. شخصی است

هاي ارائه شده در پاسخ
عالوه بر رعایت قواعد 
کلی پاسخگویی 
پژوهشی، سطحی عمیق 

دیده از بازخوانی تجربه 
شود و بیان نهایی می

داراي قابلیت پذیرش 
. است

هاي ارائه شده داراي پاسخ
بنیاد پژوهشی دقیقی است و 
ضمن بکارگیري زبان 
مناسب ارائه، از سازماندهی و 
حتی محتواي بدیع برخوردار 

. است
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هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

:اي آن به شرح ذیل سازمان یافته استچارچوب زمان شانزده جلسهمحتواي مورد استفاده این درس در 

مباحث فرعیموضوع اصلینوبت 

طرح ضرورت و جایگـاه موضـوع و   اول
ایجاد انگیزه جهت پیگیري درس و 
ارزشیابی تشخیصی و اعالم برنامـه  

درس

معرفـی برنامـه و   انتظارات دانشجویان، سنجش نوع نگـرش و سـطح دانـش مربـوط،    
سرفصل درس، تشریح منطق درس و کاربردهاي آن بـراي معلمـان، معرفـی تکـالیف     
عملکردي و چگونگی ارزیـابی از عملکـرد دانشـجویان بـر اسـاس پیامـدها و سـطوح        

. عملکرد

ریـزي،  دانشجویان درباره مفهوم، ضرورت، انواع، و عوامل مؤثر بـر برنامـه  : 1تکلیف 
.کنندتوب میمطالعه و اعالم نظر مک

، )به عنوان یـک علـم  (ریزي درسی شناسی و شرح گستره موضوعی حوزه برنامهمفهومریزي درسیتشریح برنامهدوم
ریـزي  هاي درسی و معرفی وضعیت ایران از حیـث برنامـه  تشریح سطوح و انواع برنامه

شـریح  و ت) ریزي درسی، منابع معتبر و اشخاص مهممشتمل بر نهادهاي برنامه(درسی 
.ریزي درسیوضعیت چند کشور از حیث جایگاه برنامه

-هاي درسی که دانشجویان در مدرسه تجربه کرده یا همتایانهایی از برنامهارائه نمونههاها و یادآوري تجربهارائه نمونهسوم
. کنند، و بحث در باره آنها بر اساس تجربه دانشجویانشان تجربه می

استه شود تا یکی از تجربیات مواجهه خود بـا برنامـه درسـی    از دانشجو خو:2تکلیف 
اي را یادآوري و آن را روایت و تحلیل کند و بر اسـاس آن تحلیـل بـه معرفـی     مدرسه

.انواع برنامه درسی در تجربه خود اقدام نماید

تبیین نقش معلـم در تحقـق انـواع    چهارم
هاي درسیبرنامه

هـاي آموزشـی و معرفـی عوامـل     درسـی در نظـام  هـاي  تبیین سطوح و انـواع برنامـه  
هـاي  هـاي گونـاگون معلمـان در ظهـور شـکل     ریزي درسی و نقشبرنامه) کارگزاران(

.متفاوت برنامه درسی با تشریح وضعیت ایران

ریزي درسی نقـش فعـال داشـته باشـند و     چرا معلمان ایران باید در برنامه: 3تکلیف 
توانند چنین کنند؟چگونه می

ریزي درسی به عنوان عمل تولید برنامه درسی آشکار مشتمل بـر  تشریح مراحل برنامهریزي درسیمراحل برنامهپنجم
شناسی و تعیین منطق تولید برنامه درسـی، تعیـین اهـداف، انتخـاب محتـوا و      موقعیت
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هـاي ارائـه   هـاي یـادگیري، شـیوه   دهی محتوا و فرصتهاي یادگیري، سازمانفرصت
برنامه درسی و ) فضا و روابط(ي یادگیري، زمان برنامه درسی، مکان هامحتوا و فرصت

.ارزشیابی یادگیري مخاطبان

یابی بـراي  شناسی و منطقموقعیتششم
تولید برنامه درسی

، شناخت )ابعاد مختلف حیات یادگیرنده(مخاطب شناسی مشتمل بر شناختموقعیت
هاي جنبه(، شناخت علم ...)ابعاد مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادي و (جامعه 

زندگی در کره خاکی و (محیطی و شناخت زیست) محتوایی و روشی مورد تاکید است
) الزامات آن

نابع علمی در هایی مطرح شود تا دانشجو به مطالعه مقاالت یا مپرسش: 4تکلیف 
منبع درس ارائه شده، اقدام کند و نتیجه را ) هاي(زمینه موضوع بیش از آنچه در کتاب 

.مکتوب عرضه کند

آزمون و شرح نسبت آن با اهـداف  هفتم
برنامه درسی

. آیداز تمام دروس قبلی به طور کتبی یا شفاهی آزمون به عمل می: آزمون

با اهداف ارتباط دارد، ) برنامه درسی آزمون شده(همزمان، تشریح اینکه چگونه آزمون 
.شودبه طور عملی تبیین می

اعم از مراحل، منابع، انواع (درسی تشریح چگونگی تعیین اهداف در هنگام تولید برنامهتعیین اهداف برنامه درسیهشتم
ها ومعرفی انواع الگوهاي انتخاب اهداف، معرفی انواع هدف: ، مشتمل بر)و اصول

ریزي درسی، شرح اصول انتخاب اهداف و معرفی برخی از نقش آنها در فرایند برنامه
. هاي درسی به تناسب رشته تحصیلی دانشجویاناهداف برنامه

هاي یک درس بر اساس تحلیل یک نمونه از اهداف و تبدیل آنها به هدف:5تکلیف 
.اصول تدوین اهداف و ارائه کتبی آن است

ــاب محتــ نهم ــتانتخ ــاي وا و فرص ه
یادگیري

هاي یادگیري؛ تشـریح انـواع   ها و اصول انتخاب محتوا و فرصتتبیین ضرورت، روش
.هاي یادگیري و نقش هر یک در یادگیري شاگردانتجارب و فرصت

شناسایی یک فرصت یادگیري الزم بـراي یـک هـدف و بازسـازي آن در     :6تکلیف 
.قالبی دیگر جهت استفاده شاگردان

هـاي  دهی محتوا و فرصـت سازماندهم
یادگیري

و ) وحدت، مداومت، توالی و تعادل(دهی و معرفی انواع، اصول تشریح ضرورت سازمان
.هاي یادگیري در سطح کالن و خردهاي آن جهت سازماندهی فرصتروش
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تحلیل و ارزیابی سازماندهی یک درس واقعی بر اساس اصول سـازماندهی  :7تکلیف 
.محتوا

و ) سـپهري (هاي ارائه محتـوا در فضـاي واقعـی و فضـاي مجـازي      معرفی انواع روشهاي یادگیري ارائه محتوا و فرصتمیازده
.اصول حاکم بر هر یک و آثار آنها بر مخاطبان برنامه درسی

ان در تبیین زمان به عنوان عنصر برنامه درسی و اهمیت توجه به آن و تشریح انواع زمزمان برنامه درسیدوازدهم
گیـري از  هاي درسی و چگـونگی بهـره  برنامه درسی و اصول تخصیص زمان به برنامه

.زمان برنامه درسی

همـین  (ریـزي درسـی   هاي مورد انتظـار درس برنامـه  نسبت زمان و هدف:8تکلیف 
.را تحلیل کنید) درس

، تحلیـل چگـونگی   )روابط بین آنهـا فضاي فیزیکی، عوامل فعالیت و (شرح ابعاد مکان مکان برنامه درسیسیزدهم
هاي مربوط به فهم نسـبت مکـان و   تاثیر مکان بر برنامه درسی و شاگردان و ضرورت

.برنامه درسی

-برنامه درسی آزمون شده و نقش آن در یادگیري و تحقق برنامه درسی آَشـکار، روش ارزشیابی یادگیري شاگردانچهاردهم
ها و مزایا و معایب آنها در ارتباط نواع آزمونهاي آزمون و سنجش پیشرفت تحصیلی، ا

.با اهداف برنامه درسی

اجراي برنامه درسی در نظام هـاي  پانزدهم
آموزشی

هاي اجرا، عوامل موثر بر اجرا، مقاومت، فرهنـگ سـازمانی، مجریـان، اقـدامات     نظریه
اختصاصـی،  شناخت وضعیت، آماده سازي عمومی و : اساسی براي اجراي برنامه شامل

.تدارك نیروي انسانی، هدایت و نظارت

هـایی و بـا چـه    مقاومت معلم در برابر تغییرات برنامه درسی به چـه علـت  :9تکلیف 
هایی ممکن است ظهور یابد؟شکل

ارزشیابی برنامـه هـاي آموزشـی و    شانزدهم
درسی

برنامـه، مراحـل   مفهوم ارزشیابی برنامه، ضرورت ارزشیابی برنامه، روش هاي ارزشیابی 
.ارزشیابی برنامه در نظام آموزشی، بازنگري در برنامه ها

راهبردهاي آموزش و یادگیري. 3
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شود؛ هرچند که در هر جلسه درس دانشـجویان مشـارکت   هاي کالس درس با محوریت آموزشگر انجام میدر این درس، آموزش
همچنین، دانشجویان حق دارنـد  . لعه منابع بپردازند و در مباحث شرکت نماینداند بر اساس برنامه اعالم شده به مطادارند و آنها موظف

دقیقـه در کـالس   10ها یا نتایج حاصل از مطالعات خود با درخواست تعیین وقت قبلی، تا به طرح پرسش بپردازند و براي ارائه دیدگاه
شـود کـه بـه تشـخیص آموزشـگر یـا بـه        ایی مطـرح  هحال، در جلسات درس ممکن است پرسشدرعین. درس به ارائه نظر بپردازند

تواند به صورت شفاهی در جلسه بعد یا به صورت کتبی تا پایان نیمسال انجام و درخواست دانشجویان، پاسخگویی به برخی از آنها می
ط به آنکـه تعـداد آنهـا از    تواند براي همه یا برخی از دانشجویان جایگزین تکالیف درس گردد؛ مشروها میاین قبیل پرسش. شودارائه 

.درصد تجاوز نکند50

منابع آموزشی . 4

استفاده از منابع مکتوب منتشر نشده پس از داوري و تایید شـوراي گـروه   . در این درس استفاده از منبع مکتوب الزامی است-
.آموزشی براي مدت مقرر در همان رشته بالمانع است

:شود، عبارتند ازاستفاده در این درس پیشنهاد میبراي 1395منابعی که تا پایان سال -
. به نشر: مشهد. ریزي آموزش متوسطهمبانی برنامه): 1393. (اهللاپور، نعمتموسی

.سمت: تهران. ریزي درسیمقدمات برنامه): 1387. (ملکی، حسن

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

گیرد که در آن ریزي درسی در قالب یک آزمون مکتوب پایانی صورت میارزشیابی پایانی در درس برنامه: ارزشیابی پایانی
. کنندهاي آموزشگر، ارائه میها و تجارب خود از مطالعه منابع و مباحثات کالس درس را بر اساس پرسشدانشجویان یادگیري

شود و دستاورد آن جهت ام میارزشیابی ضمن نیمسال براي اطمینان از پیشرفت مناسب یادگیري انج: ارزشیابی ضمن نیمسال
.شودارزشیابی نهایی بکارگرفته می

آموزشگر در مواردي که مصلحت . شوندارزشیابی انجام تکالیف کالس درس و مشارکت در مباحث با هم لحاظ می: ارزشیابی تکالیف
. دام کننددهد تا دانشجویان بر اساس بازخوردهاي او به کار پژوهشی به اصالح آن اقبداند، اجازه می

: شودسهم هر یک از موارد ارزشیابی به شرح زیر محاسبه می

درصد امتیاز 25: ـ پاسخگویی به تکالیف و شرکت فعال در کالس

درصد امتیاز 25: ـ آزمون ضمن نیمسال

درصد امتیاز 50: ـ آزمون پایانی
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: سایر نکات

:مواردي که توجه به آن در این درس مهم است

. آمادگی مدام براي گفتگوهاي کالس
. مشارکت جدي و موثر در مباحث کالس

. رعایت نظم حضور و حساسیت به زمان درس
.رعایت اخالق پژوهش در انجام تکالیف و در فعالیت عملی

.مطالعه منابع تکمیلی معرفی شده توسط آموزشگر و سایر منابع مفید
.شودرت مکتوب به آموزشگر تحویل میظرافت و زیبائی ظاهري تکالیفی که به صو
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»زبان عربیآموزش در تدریسراهبردهاي «درسسرفصل 

معرفی درس و منطق آن. 1

اي بر کم و هاي معلم حرفهاي است که دراختیار معلم است و شایستگیهاي آموزش و برنامه درسی، عرصهآموزش در تمامی نظام
شود تا معلمان به سالح بدیل معلم در آموزش و اختیارات ناشی از آن سبب میفهم و پذیرش این نقش بی. گذاردتاثیر میکیف آن 

آشنایی معلم با راهبردهاي آموزش در رشته تخصصی، یکی از ابزارهاي الزم و . مجهز شوند» قابلیت اجتهاد در موقعیت تربیتی«
مسئولیت معلم براي موثرساختن آموزش، موضوعی است که در . اد در موقعیت آموزشی استضروري براي دستیابی به شایستگی اجته

هاي متنوع و متغییر آموزشی به انجام دیدگاههاي مختلف و متعارض آموزش مطرح است و چنین مسئولیتی را معلمان باید در موقعیت
هاي هاي علمی با موقعیتاز سوي دیگر نیازمند انطباق یافتههاي علمی و رسانند که از سویی نیازمند عمل بر بنیاد دانش و یافته

هاي آموزشی، به همین علت، دانش در باره راهبردهاي آموزش و توانایی تبدیل این دانش به عمل در موقعیت. خاص تربیتی است
کند، براي موثربودن کمک میآنچه دانشجومعلمان را. معلمان آینده براي هرگونه فعالیت موثر و موفق است» ابزار«ترین ضروري

هاي تدریس متناسب با هاي تبدیل دانش آموزش به روشکسب دانش در باره راهبردهاي آموزش در رشته تخصصی به همراه قابلیت
در این درس، دانشجومعلمان با انواع راهبردهاي آموزش با . هاي شخصی و توان هنري استهاي واقعی بر اساس تجربهموقعیت

شوند و توان و تعهد الزم براي فهم و هاي عملی آنها آشنا میانی، اصول، مراحل و شرایط بکارگیري راهبردها و نمونهتشریح مب
. کنندبکارگیري آن دانش را کسب می

مشخصات درس

کارگاهی: نوع درس

1: تعداد واحد

ساعت48: زمان درس

انفرادي: نحوه آموزش

زبان عربیآموزش راهبردهاي تدریس در : نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجومعلم  قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف

تجربی از راهبردهاي آموزش در رشته تخصصی خود ارائه کند و چگونگی تدریس بر بنیاد فهمی مدلل و داراي شواهد
. هاي خود براي عمل در آن موقعیت دفاع کندایدهاي را طراحی نماید و از یک راهبرد آموزش در یک موقعیت خاص رشته

شناسد و ضمن همچنین، دانشجومعلم در پایان این واحد یادگیري برخی از راهبردهاي آموزش رشته تخصصی خود را می
هاي جستجوي دانش در این حوزه، دانش خود را روزآمد شناخت برخی منابع معتبر، قادر و متعهد است با بکارگیري روش

.کند

3سطح 2سطح 1سطح هامالك
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:شایستگی اساسی

PK 3-2&2-2کد

PCK 4-3&3-3کد

ـ شناخت 
راهبردهاي 

آموزش 

توانسته است به بیان تعاریفی 
از راهبرد آموزش و معرفی 
انواع آن اقدام کند و شرحی 
از هر راهبرد به استناد منابع 
درس و گفتارهاي کالس 

. ارائه نماید

راهبردهاي آموزش به تبیین 
اي بر اساس مدرسه

متغییرهاي مختلف 
متمایزکننده آن مبتنی بر 

کند و منابع علمی اقدام می
تشریحی به زبان خاص خود 

.نمایدارائه می

به توسعه دانش مربوط به 
راهبردهاي آموزش با مراجعه به 

کند و بر منابع دیگر اقدام می
بندي اساس تامالت خود، طبقه

اهبردها در رشته دیگري از ر
تخصصی خود تنظیم و از آن دفاع 

.کندمی

تولید روش بر 
-بنیاد آموزه

هاي راهبرد 
آموزش

توانسته است براي عمل در 
یک موقعیت، یک راهبرد را 
معرفی کند و براي دفاع از 
آن، شرح آنچه در منابع و 
مباحث درس در ارتباط با 
موضوع آمده است، مورد 

. استناد است

اساس یک موقعیت خاص بر 
معلم رشتهبه استناد نقش

تخصصی و متغییرهاي واقعی 
موقعیت توانسته یک راهبرد 
متناسب را معرفی کند و از 
آن با استناد به منابع 

مخصوصا منابع خارج از (
و استدالل شخصی ) درس

. دفاع نماید

توانسته است خود را در نقش 
معلم تخصصی متصور شود و بر 

گیري در به تصمیمآن اساس 
هاي واقعی یا فرضی اقدام موقعیت

و به عنوان معلم ایفاي نقش 
اي که اي کند به گونهحرفه

فرد راهبردها را به طور منحصربه
براي موقعیت خاص تخصصی 

.بکار گرفته است

هایی ارائه کرده که پاسخانجام تکالیف
حاصل جستجوي در منابع در 
دسترس و بازخوانی محدود 

. تجربه شخصی است

هاي ارائه شده قواعد در پاسخ
کلی پاسخگویی پژوهشی 
رعایت شده و سطحی عمیق 

- از بازخوانی تجربه دیده می
. شود که قابل پذیرش است

هاي ارائه شده داراي بنیاد پاسخ
پژوهشی دقیقی است و ضمن
بکارگیري زبان مناسب ارائه، از 
سازماندهی و حتی محتواي بدیع 

. برخوردار است

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

:اي آن به شرح ذیل سازمان یافته استمحتواي مورد استفاده این درس در چارچوب زمان شانزده جلسه

مباحث فرعیموضوع اصلینوبت 

جایگاه موضوع و طرح ضرورت و اول
ایجاد انگیزه جهت پیگیري درس 
ــالم   ــی و اع ــیابی تشخیص و ارزش

برنامه درس

شناسایی انتظارات دانشجویان، سنجش نوع نگـرش و سـطح دانـش مربـوط،    
معرفی برنامه و سرفصل درس، تشریح منطـق درس و کاربردهـاي آن بـراي    

دانشـجویان  معلمان، معرفی تکالیف عملکردي و چگونگی ارزیابی از عملکـرد 
. بر اساس پیامدها و سطوح عملکرد
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تشریح چیستی و چرایـی راهبـرد   دوم
آموزش

هـا  تاکید بر ارتباط(شناسی و شرح گستره موضوعی راهبردهاي آموزش مفهوم
، تبیین کارکرد راهبردهـاي آمـوزش در   )و تمایزهاي راهبرد آموزش با تدریس

ـ اي، معرفی انـواع طبقـه  هاي مدرسهفعالیت هـاي راهبردهـاي آمـوزش،    ديبن
. تشریح چارچوب معرفی راهبردهاي آموزش در این درس

اي راهبردهایی که همه دانشجومعلمان موظفند به بررسی مقایسه:1تکلیف 
بـراي پـنج   (شود اقدام نمایند و نتیجه را در جلسـه هشـتم   در کالس ارائه می

بـه صـورت   ) سته دومبراي پنج راهبرد د(و جلسه چهاردهم ) راهبرد دسته اول
به صورت کتبی ارائه ) گانههمه راهبردهاي یازده(شفاهی و در جلسه شانزدهم 

.کنند

مبتنــی بــر  (آمــوزش مســتقیم  سوم
)سخنرانی بهبودیافته

گـذاران، شـرح مبـانی نظـري، معرفـی      تشریح سابقه بکارگیري، معرفی بنیان
کنونی، تشـریح وضـعیت   ها و شرایط بکارگیري، معرفی مدافعان اصول، زمینه

.کنونی جایگاه راهبرد در ایران و جهان

گفتگوهاي گروهی در باره امکـان و چگـونگی بکـارگیري در مـدارس     : عملی
.ایران بر اساس مطالعات قبلی

دانشجویان به شناسایی یک فیلم مرتبط با یکی از راهبردها اقدام : 2تکلیف 
.ددهنکنند و آن را در جلسه پنجم نمایش میمی

گـذاران، شـرح مبـانی نظـري، معرفـی      تشریح سابقه بکارگیري، معرفی بنیان)گفتگویی(آموزش مباحثه محور چهارم
ها و شرایط بکارگیري، معرفی مدافعان کنونی، تشـریح وضـعیت   اصول، زمینه

.کنونی جایگاه راهبرد در ایران و جهان

بکـارگیري در مـدارس   گفتگوهاي گروهی در باره امکـان و چگـونگی   : عملی
.ایران بر اساس مطالعات قبلی

گـذاران، شـرح مبـانی نظـري، معرفـی      تشریح سابقه بکارگیري، معرفی بنیانآموزش گروه محورپنجم
ها و شرایط بکارگیري، معرفی مدافعان کنونی، تشـریح وضـعیت   اصول، زمینه

.کنونی جایگاه راهبرد در ایران و جهان

گفتگوهاي گروهی در باره امکـان و چگـونگی بکـارگیري در مـدارس     : عملی
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.ایران بر اساس مطالعات قبلی

نمایش فیلم: فعالیت خاص

ــره ششم ــوزش به ــاوري  آم ــد از فن من
اطالعات و ارتباطات

گـذاران، شـرح مبـانی نظـري، معرفـی      تشریح سابقه بکارگیري، معرفی بنیان
ي، معرفی مدافعان کنونی، تشـریح وضـعیت   ها و شرایط بکارگیراصول، زمینه

.کنونی جایگاه راهبرد در ایران و جهان

گفتگوهاي گروهی در باره امکـان و چگـونگی بکـارگیري در مـدارس     : عملی
.ایران بر اساس مطالعات قبلی

هـاي را  شما براي بکارگیري این راهبرد تصمیم دارید چه کوشش:3تکلیف 
به عمل آورید؟

گـذاران، شـرح مبـانی نظـري، معرفـی      تشریح سابقه بکارگیري، معرفی بنیانکی به ظرفیت انتقاديآموزش متهفتم
ها و شرایط بکارگیري، معرفی مدافعان کنونی، تشـریح وضـعیت   اصول، زمینه

.کنونی جایگاه راهبرد در ایران و جهان

گفتگوهاي گروهی در باره امکـان و چگـونگی بکـارگیري در مـدارس     : عملی
.ر اساس مطالعات قبلیایران ب

ــی   هشتم ــادگیري و بررسـ ــون یـ آزمـ
اي راهبردهاي آموزشمقایسه

.برگزاري یک آزمون از مباحث جلسات گذشته به روش مورد نظر مدرس

ایجاد فرصت براي گفتگوي جمعی جهت مقایسه راهبردهاي مورد بحـث بـر   
.اساس تکالیف انجام شده

گـذاران، شـرح مبـانی نظـري، معرفـی      بکارگیري، معرفی بنیانتشریح سابقه آموزش مشاوره محورنهم
ها و شرایط بکارگیري، معرفی مدافعان کنونی، تشـریح وضـعیت   اصول، زمینه

.کنونی جایگاه راهبرد در ایران و جهان

گفتگوهاي گروهی در باره امکـان و چگـونگی بکـارگیري در مـدارس     : عملی
.ایران بر اساس مطالعات قبلی

کنند و آن را در نشجویان به شناسایی یک فیلم مرتبط اقدام میدا: 4تکلیف 
.دهندجلسه دوازدهم نمایش می
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.گزارش نتایج آزمون و اعالم بازخورد مدرس: فعالیت خاص

گـذاران، شـرح مبـانی نظـري، معرفـی      تشریح سابقه بکارگیري، معرفی بنیانآموزش شبکه محوردهم
معرفی مدافعان کنونی، تشـریح وضـعیت   ها و شرایط بکارگیري، اصول، زمینه

.کنونی جایگاه راهبرد در ایران و جهان

گفتگوهاي گروهی در باره امکـان و چگـونگی بکـارگیري در مـدارس     : عملی
. ایران بر اساس مطالعات قبلی

ــر راي یازدهم ــی ب ــوزش مبتن ــري آم گی
کالسی

معرفـی  گـذاران، شـرح مبـانی نظـري،    تشریح سابقه بکارگیري، معرفی بنیان
ها و شرایط بکارگیري، معرفی مدافعان کنونی، تشـریح وضـعیت   اصول، زمینه

.کنونی جایگاه راهبرد در ایران و جهان

گفتگوهاي گروهی در باره امکـان و چگـونگی بکـارگیري در مـدارس     : عملی
.ایران بر اساس مطالعات قبلی

گـذاران، شـرح مبـانی نظـري، معرفـی      یري، معرفی بنیانتشریح سابقه بکارگهاي کوتاهآموزش مبتنی بر بازيدوازدهم
ها و شرایط بکارگیري، معرفی مدافعان کنونی، تشـریح وضـعیت   اصول، زمینه

.کنونی جایگاه راهبرد در ایران و جهان

گفتگوهاي گروهی در باره امکـان و چگـونگی بکـارگیري در مـدارس     : عملی
.ایران بر اساس مطالعات قبلی

نمایش فیلم: فعالیت خاص

گـذاران، شـرح مبـانی نظـري، معرفـی      تشریح سابقه بکارگیري، معرفی بنیانآموزش مبتنی بر یادداشت تحلیلیسیزدهم
ها و شرایط بکارگیري، معرفی مدافعان کنونی، تشـریح وضـعیت   اصول، زمینه

.کنونی جایگاه راهبرد در ایران و جهان

چگـونگی بکـارگیري در مـدارس    گفتگوهاي گروهی در باره امکـان و  : عملی
.ایران بر اساس مطالعات قبلی

ــی   چهاردهم ــادگیري و بررسـ ــون یـ آزمـ
اي راهبردهاي آموزشمقایسه

.برگزاري یک آزمون از مباحث جلسات گذشته به روش مورد نظر مدرس

گانـه بـر   ایجاد فرصت براي گفتگوي جمعی جهت مقایسـه راهبردهـاي پـنج   
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.اساس تکالیف انجام شده

ــذاري مســئولیت  انزدهمپ ــا واگ آمــوزش ب
تدریس به شاگردان 

گـذاران، شـرح مبـانی نظـري، معرفـی      تشریح سابقه بکارگیري، معرفی بنیان
ها و شرایط بکارگیري، معرفی مدافعان کنونی، تشـریح وضـعیت   اصول، زمینه

.کنونی جایگاه راهبرد در ایران و جهان

ونگی بکـارگیري در مـدارس   گفتگوهاي گروهی در باره امکـان و چگـ  : عملی
.ایران بر اساس مطالعات قبلی

.گزارش نتایج آزمون و اعالم بازخورد مدرس: فعالیت خاص

ــهشانزدهم ــی مقایس ــاي بررس اي راهبرده
آموزش

اي راهبردهاي آموزش بر اساس مبانی نظري، شواهد پژوهشی بررسی مقایسه
.ایرانو الزامات اجرایی و ارزیابی وضعیت آنها در مدارس 

ارائه گزارش کتبی مقایسه راهبردهـاي آمـوزش   : فعالیت خاص
.توسط دانشجویان

راهبردهاي آموزش و یادگیري. 3

آموزشـگر در قالـب گفتارهـاي    . شـود جانبه آموزشگر ـ دانشجو انجام می هاي کالس درس با مشارکت همهدر این درس، آموزش
کند و دانشجوي این درس موظف است بر اساس برنامه اعـالم شـده   راهبردها اقدام میهاي مقرر به معرفی هر یک از درسی در نوبت

همچنین، دانشجویان حق دارند به طرح پرسش بپردازنـد  . به مطالعه منابع بپردازند و در گفتگوهاي هر جلسه با آمادگی مشارکت نماید
در . دقیقه در کالس درس ارائه نظـر کننـد  10تعیین وقت قبلی، تا ها یا نتایج حاصل از مطالعات خود با درخواست و براي ارائه دیدگاه

اي ایـران،  گردد و به صورت عملی در بـاره بکـارگیري آن در نظـام مدرسـه    همه جلسات درس، یک مبحث به صورت نظري ارائه می
زشگر یا بـه درخواسـت   شود که به تشخیص آموهایی مطرح حال، در جلسات درس ممکن است پرسشدرعین. شودبحث و گفتگو می

. شودتواند به صورت شفاهی در جلسه بعد یا به صورت کتبی تا پایان نیمسال انجام و ارائه دانشجویان، پاسخگویی به برخی از آنها می
صـد  در50تواند براي همه یا برخی از دانشجویان جایگزین تکالیف درس گردد؛ مشروط به آنکه تعـداد آنهـا از   ها میاین قبیل پرسش

.تکالیف مقرر درس تجاوز نکند

منابع آموزشی . 4

استفاده از منابع مکتوب منتشر نشده پس از داوري و تایید شـوراي گـروه   . در این درس استفاده از منبع مکتوب الزامی است-
.آموزشی براي مدت مقرر در همان رشته بالمانع است
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:شود، عبارتند ازپیشنهاد میبراي استفاده در این درس1398منابعی که تا پایان سال -
، ترجمـه محمـود مهرمحمـدي و    ابزارهایی بـراي تـدریس  : الگوهاي یادگیري): 1391. (و هاپکینز، د. جویس، ب؛ کالهون، ا

. سمت: تهران. لطفعلی عابدي

.مهرویستا: تهران. رویکردهاي تدریس): 1390. (و سولتیس، ج. فنسترمیچر، گ

:منبع تکمیلی

: ، ترجمه محمدرضا سرکارآرانی، تهرانراهبردهایی براي آموزش اثربخش: الفباي مدیریت کالس درس): 1379. (ت. تابر، ر
.مدرسه

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

گیرد که در آن ارزشیابی پایانی در درس راهبردهاي آموزش در قالب یک آزمون مکتوب پایانی صورت می: ارزشیابی پایانی
هاي ها و تجارب خود از کار عملی، مطالعه منابع و مشارکت در مباحث کالس درس را بر اساس پرسشجویان یادگیريدانش

. کنندآموزشگر، ارائه می

شود و از سوي دیگر هاي بخش عملی درس را شامل میارزشیابی ضمن نیمسال از سویی تمام فعالیت: ارزشیابی ضمن نیمسال
گیرد و دستاورد هر دو قسمت جهت بندي اعالم شده انجام میمناسب یادگیري بر اساس زمانبراي اطمینان از پیشرفت

.شودارزشیابی نهایی بکارگرفته می

آموزشگر در مواردي که . شودارزشیابی انجام تکالیف کالس درس و مشارکت در مباحث با هم لحاظ می: ارزشیابی تکالیف
. یان بر اساس بازخوردهاي او به کار پژوهشی به اصالح آن اقدام کننددهد تا دانشجومصلحت بداند، اجازه می

: شودسهم هر یک از موارد ارزشیابی به شرح زیر محاسبه می

درصد امتیاز 30: ـ پاسخگویی به تکالیف و شرکت فعال در کالس

درصد امتیاز 40: ـ آزمون ضمن نیمسال

درصد امتیاز 30: ـ آزمون پایانی

: سایر نکات

:مواردي که توجه به آن در این درس مهم است

. آمادگی مدام براي گفتگوهاي کالس
. مشارکت جدي و موثر در مباحث کالس
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. رعایت نظم حضور و حساسیت به زمان درس
.رعایت اخالق پژوهش در انجام تکالیف و در فعالیت عملی

.ایر منابع مفیدمطالعه منابع تکمیلی معرفی شده توسط آموزشگر و س
.شودظرافت و زیبائی ظاهري تکالیفی که به صورت مکتوب به آموزشگر تحویل می
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»زبان عربیآموزش طراحی آموزشی در «سرفصل درس 

معرفی درس و منطق آن. 1

مندي را طراحی کنند که تفاوت هاي فردي، عالیق و نظاممعلمان باید بتوانند در راستاي اهداف نظام آموزشی فرصت هاي یادگیري 
روش هاي یادگیري دانش آموزان، و نیز تأثیرات بافت و زمینه اجتماعی بر یادگیري را مد نظر قرار داده وبتواند موفقیت یادگیرندگان 

سیستمی بشناسند و بتوانند فرآیند آن این امر مستلزم آن است که معلمان طراحی آموزشی را به عنوان یک رویکرد . را تضمین نماید
جاي اجراي طرح هاي از در چنین شرایطی معلمان به. را از مرحله شناسایی مسئله تا ارزیابی در یک موقعیت هاي واقعی تجربه نمایند

یرندگان در خواهند زد و طرحهاي اثربخشی را براي پاسخ به نیاز یادگهاي یادگیري دستپیش تعیین شده، خود به خلق موقعیت
. موقعیت هاي منحصر بفرد تولید خواهند نمود

مشخصات درس

کارگاهی:  نوع درس

1: تعداد واحد

ساعت48: زمان درس

طراحی آموزشی: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف

براي شناسایی، تحلیل، تصمیم گیري، و ارزیابی مؤلفه هاي طراحی آموزشی را به صورت نظام مند
.حل مسئله یادگیري مورد استفاده قرار می دهد

:شایستگی اساسی

ck&pk&pck 2کد -
1&2-2&1-3&2 -
3&4-3

3سطح2سطح1سطح هامالك

مسئله تبیین شده تبیین مساله 
است، اما اطالعات 
جمع آوري شده از 
طریق نیاز سنجی و 
تحلیل آن از تبیین 
مسئله پشتیبانی نمی 

مسئله تبیین شده است، 
و اطالعات جمع آوري 
شده از طریق نیاز سنجی 
و تحلیل آن از تبیین 

.مسئله پشتیبانی می کند

مسئله تبیین شده است، 
و اطالعات جمع آوري 

ه از طریق نیاز شد
سنجی و تحلیل آن از 
تبیین مسئله پشتیبانی 
نموده و نشان می دهد 
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که چگونه موقعیت ها و . کند
نیاز هاي متفاوت 
یادگیرندگان را مورد 

.توجه قرار داده است

فرایند شناسایی و طراحی
مشکل / تبیین مسئله

را تا تعیین تکالیف 
یادگیري عملیاتی 
نموده اما میان 
مراحل مختلف 
طراحی ارتباط نظام 

.   مندي وجود ندارد

فرایند شناسایی و تبیین 
مشکل را تا / مسئله

تعیین تکالیف یادگیري 
عملیاتی نموده و میان 
مراحل و مؤلفه هاي 
طراحی ارتباط نظام 

.دي وجود داردمن

فرایند طراحی آموزشی 
را در تمامی مراحل  به 
صورت نظام مند 

/ عملیاتی شده و مسئله
مشکل، روش نیاز 
سنجی، اهداف آماج، 
محتوا و تکالیف 
یادگیري با توجه به 
تفاوت هاي فردي از 
یکدیگر پشتیبانی می 

. نمایند

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

کلیات طراحی آموزشی: اولفصل 
تعریف ضرورت و منطق طراحی آموزشی

)تحلیل،تصمیم گیري، راهبرد، ارزشیابی( مراحل طراحی آموزشی
گستره طراحی آموزشی

ارتباط تکنولوژي آموزشی با طراحی آموزشی
یادگیري با طراحی آموزشی/ ارتباط نظریه هاي آموزش

: تکالیف یادگیري
.پژوهشی در زمینه مباحث مطرح شده، تلخیص در قالب مقاله کوتاه و ارائه در کالس-علمی مطالعه حداقل سه منبع 

)تحلیل(فرایند طراحی آموزشی : فصل دوم
مشکل/ تعریف مسئله

مشکل/ شناسایی و تجزیه و تحلیل منبع مسئله
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تجزیه و تحلیل نیازها
)الگوي ساندرز، الگوي هوتون، الگوي هناس( روشهاي نیازسنجی

تحلیل نیازهاي مربوط به یادگیرندگان
تحلیل نیازهاي مربوط به موقعیت

تعیین راه حلهاي ممکن 
: تکالیف یادگیري

را شناسایی و با تحلیل آن ) معلمان، دانش آموزان، کارکنان، اولیاء( با بکارگیري یکی از روشهاي نیازسنجی، نیازهاي یکی از گروه ها 
. له ارائه دهدمسئ/ راه حل هایی براي مشکل

)تصمیم گیري(فرایند طراحی آموزشی : فصل سوم
تدوین اهداف آماج

بازنگري در اهداف و تعیین اولویت دست یابی به اهداف آماج
مقایسه تحلیل نیازها و اهداف آماج

تبدیل اهداف آماج به اهداف و پیامدهاي یادگیري
اهداف آموزشی

محتواي آموزشی
تکالیف یادگیري

:عملکرديتکالیف 
اهداف آماج را اولویت بندي ) تحلیل نیازها و تعیین راه حل مشکل یا مساله( با استفاده از گزارش تکلیف عملکردي فصل دوم.1

. نموده و آنها را به پیامدهاي یادگیري تبدیل نماید
با توجه به انواع سبک هاي با توجه به اهداف آموزشی تدوین شده، محتواي اصلی و تکمیلی و تکالیف یادگیري با توجه را .2

.یادگیري تعیین نماید
)راهبرد(فرایند طراحی آموزشی : فصل چهارم

بهره گیري از راهبرد در طراحی آموزشی
راهبردهاي طراحی آموزشی بر اساس نوع محتوا) الف

تعیین طرح مدیریت / تکوینیارزشیابی /نوشتن تمرین و پرسش/ تعیین رسانه/ طراحی( به خاطر سپردن اطالعات) 1طراحی آموزشی 
)آموزشی

/ ارزشیابی تکوینی/ نوشتن تمرین و پرسش/ تعیین رسانه/ طراحی( به کار گیري مهارت طبقه بندي مفاهیم ) 2طراحی آموزشی 
)تعیین طرح مدیریت آموزشی

تعیین طرح / بی تکوینیارزشیا/ نوشتن تمرین و پرسش/ تعیین رسانه/ طراحی( به کارگیري مهارت روش کار) 3طراحی آموزشی 
)مدیریت آموزشی
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تعیین طرح مدیریت / ارزشیابی تکوینی/ نوشتن تمرین و پرسش/ تعیین رسانه/ طراحی( به کار گیري مهارت اصل) 4طراحی آموزشی 
)آموزشی

طرح مدیریت تعیین / ارزشیابی تکوینی/ نوشتن تمرین و پرسش/ تعیین رسانه/ طراحی( درك ارتباط مفهومی ) 5طراحی آموزشی 
)آموزشی

تعیین طرح /  ارزشیابی تکوینی/ نوشتن تمرین و پرسش/ تعیین رسانه/ طراحی( درك ارتباط علت و معلولی ) 6طراحی آموزشی 
)مدیریت آموزشی
تعیین طرح مدیریت / ارزشیابی تکوینی/ نوشتن تمرین و پرسش/ تعیین رسانه/ طراحی( مهارتهاي تفکر برتر) 7طراحی آموزشی 

)وزشیآم
راهبردهاي طراحی آموزشی بر اساس نیازهاي یادگیرندگان) ب
ویژه دانش آموزان فراگیر) 1
ویژه دانش آموزان تیزهوش) 2
ویژه دانش آموزان با مشکالت عاطفی شدید)3
راهبردهاي طراحی آموزشی بر اساس موقعیت) ج
ویژه کالسهاي چند پایه) 1
ویژه مسائل بومی خاص)2

: تکالیف عملکردي
و با در نظر گرفتن مراحل طراحی آموزشی، تهیه ) محتوا، نیازهاي یادگیرندگان و موقعیت( دو طرح آموزشی مبتنی بر یکی از راهبردها

.  نماید
)ارزشیابی(فرایند طراحی آموزشی :فصل پنجم

)چرا؟ چه موقع؟ به منظور چه هدفی؟ چگونه( منطق ارزشیابی طرح آموزشی
بازنگري توسط متخصص

ارزشیابی تکوینی
ارزشیابی نهایی

ارزشیابی از طرح آموزشی
تکالیف عملکردي

تهیه مالك ها و سطوح کیفیت طرحهاي آموزشی و روش بازنگري طرحهاي آموزشی فصل چهارم 
.ارزیابی نقاط ضعف و قوت طرحهاي تهیه شده در کالس و ارائه بازخورد براي اصالح آن

طراحی تعاملی پیام: فصل ششم
مل در آموزشتعا

نظامهاي تعامل متکی بر انسان
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نظامهاي تعامل متکی بر چاپ
شنیداري-نظامهاي تعامل متکی بر وسایل دیداري

نظامهاي تعامل متکی بر رایانه
:تکالیف یادگیري

.یک نمونه از گزارش مشاهدات کارورزي را بازنگري کند و  آن را بر اساس نظامهاي تعامل تحلیل نماید
راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

روش مطالعه غیر مستقیم در قالب مطالعه موقعیت و تحلیل نقاد براي شناسایی و تبیین مسئله، تعیین نیاز یادگیرندگان و موقعیت 
یادگیري، روش مستقیم در مرور منابع علمی در زمینه نظریه هاي یادگیري، مدل هاي نیاز سنجی، و مدل هاي طراحی آموزشی براي 

براي طراحی، تولید و ارزیابی یک نمونه طراحی آموزشی از روش حل مسئله استفاده می . شده استطراحی و حل مسئله شناسایی 
. شود

منابع آموزشی. 4

:کتاب ها

ترجمه هاشم فردانش، انتشارات سمت. راهبردها و فنون طراحی آموزشی، لشین، پوالك و رایگلوث.1
مه خدیجه علی آبادي، نشر داناگانیه، بریگز و ویگر، ترج: اصول طراحی آموزشی، نویسندگان.2
رمی زفسکی، ترجمه هاشم فردانش، انتشارات سمت: طراحی نظامهاي آموزشی، نویسنده.3
انتشارات بال. فتحی واجارگاه، آقازاده و ابوالقاسمی: نیازسنجی برنامه ریزي درسی مدرسه محور، نویسندگان.4

:مقاالت

نشریه . هاشم فردانش و مرتضی کرمی: ، نویسندگانشناسایی الگوي طراحی آموزشی مطلوب براي آموزش هاي صنعتی: مقاله.5
8، شماره 1387سال . مطالعات برنامه درسی

هاشم فردانش، نشریه علوم انسانی : ، نویسندهرویکردهاي رفتارگرایی، شناخت گرایی و ساخت گراییطراحی آموزشی از منظر : مقاله.6
1377و بهار 1376دانشگاه الزهرا، زمستان 

، نویسنده هاشم فردانش، نشریه مدرس علوم نقد و بررسی دو دیدگاه سیستمی و ساخت گرایی در طراحی آموزشی: مقاله.7
1378پاییز. انسانی 

i. Disigning Effective Hnstruction , Morroson, Ross & Kemp

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

نمره5آزمون مباحث نظري : ارزشیابی پایانی

عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري و فعالیت هاي عملکردي پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت هاي : ارزشیابی فرآیند
نمره 5گروهی 
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نمره 10مجموعه تکالیف عملکردي فردي و گروهی : کارتولیدي

مبناي ارزیابی . ون پایان ترم انجام می شودارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزم
.مالك ها و سطوح پیامد هاي یادگیري تعیین شده است) یادگیري و عملکردي(تکالیف 
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»زبان عربیآموزش طراحی واحد یادگیري در «سرفصل درس 

معرفی درس و منطق آن. 1

هاي یادگیري نظامندي را طراحی کنند که تفاوت هاي فردي، عالیق و نظام آموزشی فرصتبتوانند در راستاي اهداف معلمان باید 
بتواند موفقیت یادگیرندگان بافت و زمینه اجتماعی بر یادگیري را مد نظر قرار داده و، و نیز تأثیرات دانش آموزانروش هاي یادگیري

موزشی را به عنوان یک رویکرد سیستمی بشناسند و بتوانند فرآیند آن این امر مستلزم آن است که معلمان طراحی آ.را تضمین نماید
در چنین شرایطی معلمان بجاي اجراي طرح هاي از . را از مرحله شناساي مسئله تا ارزیابی در یک موقعیت هاي واقعی تجربه نمایند

به نیاز یادگیرندگان در موقعیت هاي پیش تعیین شده، خود به خلق موقعیت دست خواهند زد و طرحهاي اثربخشی را براي پاسخ
. منحصر بفرد تولید خواهند کرد

مشخصات درس

کارگاهی:  نوع درس

1: تعداد واحد

48: زمان درس
ساعت

طراحی واحد یادگیري: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف

استاندارد هاي محتوا در یک حوزه یادگیري یک واحد یادگیري طراحی، تدوین، اجرا / با تحلیل برنامه درسی
. و و بر اساس نتایج ارزیابی آن را مورد بازنگري قرار دهد

شایستگی 
:اساسی

ck&pk&pck
-2&1-2کد 

2&1-3&2-
3&4-3

3سطح2سطح1سطح هامالك

منطق و 
اهداف و 

محتوا

در تبیین چیستی، چرایی و 
چگونگی منطق واحد یادگیري 
ارتباط آن ها را با یکدیگر براي 

در تبیین چیستی، 
چرایی و چگونگی 
منطق واحد یادگیري 

، چرایی و چگونگی چیستی
تبیین شده در منطق واحد 
یادگیري به وضوح براي 
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مشخص نمودن ماهیت اهداف و 
محتواي واحد یادگیري تعیین 

.تکلیف نکرده است

ارتباط میان اهداف و 
محتواي واحد یادگیري 

.مشخص شده است

اهداف و محتواي واحد 
یادگیري تعیین تکلیف نموده 

. است

واحد یادگیري طراحی شده طراحی
شامل کلیه مؤلفه ها است اما 
عناصر آن به صورت نظام مند و 
هماهنگ از یکدیگر پشتیبانی 

.نمی کند

واحد یادگیري طراحی 
شامل کلیه مؤلفه شده

ها است و  عناصر 
داراي انسجام و 

.هماهنگی است

واحد یادگیري طراحی شده 
شامل کلیه مؤلفه ها است و  
عناصر داراي انسجام و 
هماهنگی است به گونه اي 
که منطق واحد یادگیري در 
هر یک از عناصر انعکاس 

. یافته است

نقد و 
ارزیابی 

گزارش اجراي و ارزیابی واحد 
یادگیري منعکس کننده برخی از 
نقاط قوت و ضعف برجسته واحد 
یادگیري است و پیشنهادات 

بهبود واحد / منجر به اصالح
.یادگیري نمی شود

گزارش اجراي و 
ارزیابی واحد یادگیري 
منعکس کننده نقاط 
قوت و ضعف واحد 
یادگیري است و 
پیشنهادات منجر به 
ایجاد انسجام و بیشتر 

شده واحد یادگیري 
.است

گزارش اجراي و ارزیابی 
واحد یادگیري منعکس کننده 
نقاط قوت و ضعف واحد 
یادگیري است و پیشنهادات 
منجر به ایجاد انسجام و 
تأثیر گذاري بیشتر بر نتایج 

.یادگیري دانش آموزان است

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

کلیات طراحی واحد یادگیري: فصل اول

یکرد برنامه درسی و ارتباط آن ساختار واحد یادگیري رو

ارتباط واحد هاي یادگیري در ساختار یک موضوع درس

مدل و عناصر واحد یادگیري/ارتباط ساختار

)چرایی(منطق واحد یادگیري 

)چیستی(پیامد هاي یادگیري / اهداف
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وسعت و توالی واحد یاگیري

)چگونگی(فرصت هاي یادگیري 

: تکلیف یادگیري

چند نمونه واحد هاي یادگیري را از منطر منطق واحدیادگیري و ارتباط اجزاء آن را با یکدیگر با توجه به منطق آن بررسی و تحلیل و 
.نقش آن را در هماهنگی عناصر واحد یادگري گزارش نماید

: تکلیف عملکردي

. ی، چراي و چگونگی تدوین نمایدبراي یک واحد یادگیري متن منطق آن را با توجه به چیست

استاندارد هاي محتوا و سازماندهی آن: فصل دوم

ایده کلیدي 

مفاهیم اساسی 

ترسیم نقشه مفهومی 

حقایق و اطالعات جزئی

مهارت هاي اساسی

ترسیم نمودار مهارت ها

ارتباط نقشه مفهومی، نمودار مهارت ها و حقایق و اطالعات جزئی با پیامد ها

سطح توانایی دانش آموزان تعیین 

بازتعریف پیامد هاي یادگیري

: تکلیف عملکردي

مهارت اساسی مرتبط با آن در برنامه / اهداف در برنامه درسی براي آموزش یک ایده کلیدي مفاهیم/ با تحلیل استاندارد هاي محتوا
ط حقایق و اطالعات جزئی را با آن به نمایش نمودار مهارت ها را ترسیم و ارتبا/ درسی یکی از موضوعات درسی نقشه مفهومی

.بگذارد

سازمان دهنده ها: فصل سوم

طبقه بندي پیامد هاي یادگیري
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پایه/ دهنده مرکزيسازمان

وابسته به دنیا

وابسته به مفهوم

وابسته به کاوشگري

وابسته به یادگیري

وابست به کاربرد ها

) ایده کلیدي(سازمان دهنده آموزشی 

)انعطاف، قابلیت، تناسب(معیار ها 

شناسایی عنوان ها 

: تکلیف عملکردي

. نمودار مهارت ها روش سازمان دهنده را براي تولید واحد یادگیري مشخص و آن را تبیین نماید/ با توجه به نقشه مفهومی

فرصت هاي یادگیري : فصل چهارم

کلی/ انتخاب راهبرد آموزشی اصلی

انتظارات عملکردي

رسش هاي اساسیپ

اجتماعی/ بافت و زمینه فرهنگی

دانش و تجربیات پیشین 

برانگیختن

سبک هاي یادگیري

مهارت هاي فراشناخت

تکالیف یادگیري 

نظم منطقی فرصت هاي یادگیري

: تکلیف عملکردي
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دي، سبک هاي یادگیري، با توجه به سازمان دهنده هاي مشخص شده فرصت هاي یادگیري را با در نظر گرفتن انتظارات عملکر
.طراحی و تولید نماید... مهارت هاي فراشناختی و

ارزشیابی: فصل پنجم

پیامد هاي یادگیري و مالك هاي سنجش

راهبرد هاي سنجش

رسمی

غیر رسمی

خود ارزیابی

ارزشیابی توسط همساالن

ارزشیابی توسط معلم

ارزشیابی از واحد یادگیري

دهیم؟چگونه یادگیري  را بهبود 

: تکلیف عملکردي

. پیامد هاي یادگیري واحد یادگیري طراحی شده را در قالب راهبرد هاي رسمی و غیر رسمی تدوین نماید.1
ارتقاء / واحد یادگیري طراحی شده را در یک موقعیت آموزشی اجرا و نتایج ارزشیابی از عملکرد یادگیرندگان را براي اصالح.2

. واحد یادگیري مورد استفاده قرار دهد

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

د یادگیري، و از روش حل مسئله براي از روش مستقیم براي مطالعه و تحلیل برنامه درسی و سایر منابع علمی براي طراحی واح
. طراحی، تولید و ارزیابی یک نمونه واحد یادگیري می شود

منابع آموزشی. 4

-:منبع اصلی

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

.... آزمون مباحث نظري : ارزشیابی پایانی
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هاي عملکردي پیش بینی شده و مشارکت در فعالیتعملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري و فعالیت هاي : ارزشیابی فرآیند
نمره 6گروهی 

نمره 14مجموعه تکالیف عملکردي فردي و گروهی : کارتولیدي

مبناي ارزیابی . ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام می شود
. مالك ها و سطوح پیامد هاي یادگیري تعیین شده است) یادگیري و عملکردي(تکالیف 
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»زبان عربیدر  آموزش سازي هاي تحصیلی و آزمونآزمون«سرفصل درس 

معرفی درس و منطق آن. 1

توانایی هاي کسب شده از سنجش در برنامه درسی فعالیتی مستمر و برنامه ریزي شده است که نتایج آن، نه تنها انعکاس دهند سطح 
، فرصـت هـاي یـادگیري و قضـاوت     جغرافیـا سوي دانش آموزان است بلکه، باید بتواند اطالعات الزم را براي ارزیابی برنامه درسی

توانایی دانشجویان در تهیه طرح سنجش متناسب با اهداف یـادگیري و سـطوح آن، شـیوه تهیـه     . اي از سوي معلم تدارك ببیندحرفه
آزمون و بررسی پایایی و اعتبار آن، و نحوه استفاده از آزمون هاي هنجار شده به آنان کمک می نماید تا متناسب با اهداف برنامه انواع 
، موقعیت آموزشی و ویژگی یادگیرندگان از انواع آزمون ها براي ارزیابی سطح توانایی هاي کسب شده از سوي دانـش  جغرافیادرسی

.و براي ارتقاء آن برنامه ریزي نمایندآموزان استفاده نموده 

مشخصات درس

عملی-نظري:  نوع درس

2: تعداد واحد

ساعت48: زمان درس

زبان عربیسازي در آموزش هاي تحصیلی و آزمونآزمون: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف

محتوا ي یک درس تدوین نموده و متناسب با ظرفیت / براي یک موضوع درسی جدول دوبعدي را بر اساس اهداف
. هاي موضوع درسی از انواع ازمون ها براي سنجش عملکرد دانش آموزان در سطوح مختلف استفاده نماید

میزان اعتبار یافته ها را با توجه به روش آزمون هاي اجرا شده را به جهت پایایی و روایی بررسی و / یافته هاي پژوهشی
.هاي بکارگرفته شده گزارش کند

:شایستگی اساسی

ck&pck 2&1-1کد -
1&1-3&3-3&4-3

3سطح2سطح1سطح هامالك

جدول دو 
بعدي

در جدول دو بعدي تهیه 
انواع / شده سطوح اهداف

محتوا مورد توجه قرار 
/ گرفته اما رابطه نوع آزمون
/ سئواالت با سطوح اهداف

انواع محتوا در نظر گرفته 
. نشده است

در جدول دو بعدي تهیه شده 
انواع محتوا / سطوح اهداف

مورد توجه قرار گرفته اما 
سئواالت / رابطه نوع آزمون

انواع محتوا / اهدافبا سطوح
در نظر گرفته شده است و در 

/ این رابطه ماهیت هدف
محتوا مورد توجه قرار گرفته 

.است

در جدول دو بعدي تهیه شده 
انواع محتوا مورد / سطوح اهداف

توجه قرار گرفته اما رابطه نوع 
/ سئواالت با سطوح اهداف/ آزمون

انواع محتوا در نظر گرفته شده 
واالت با توجه به سئ/است و آزمون
محتوا از تنوع / ماهیت هدف

برخوردار است و امکان پاسخ به 
تفاوت هاي فردي را فراهم می 

.کند

زارش هاي در تجزیه و تحلیل گدر تجزیه و تحلیل گزارش در تجزیه و تحلیل گزارش تجزیه و 
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هاي پژوهشی پایایی و تحلیل آزمون
روایی آزمون ها را با 
یکدیگر مقایسه نموده اما 
ارتباط آن را با نتایج 
پژوهش گزارش نکرده 

است 

هاي پژوهشی پایایی و روایی 
آزمون ها را با یکدیگر 
مقایسه نموده وارتباط آن را 
با نتایج پژوهش گزارش کرده 

است

پژوهشی پایایی و روایی آزمون 
هاي مورد استفاده را با توجه به 
نتایج پژوهش گزارش نموده و 
پیشنهادات اصالحی براي استفاده 
از آزمون ها یا باال بردن میزان 
پایایی و روایی را نیز ارائه نموده 

. است

آزمون 
عملکردي

طراحی آزمون عملکردي 
با رعایت ویژگی ها صورت 
گرفته است اما براي تفسیر 
نتایج نتوانسته است مالك 
ها و سطوح عملکرد را به 
صورت واضح تبیین و نتایج 
را بر اساس آن تفسیر 

. نماید

طراحی آزمون عملکردي با 
رعایت ویژگی ها صورت 
گرفته است و در تفسیر نتایج 

رد را مالك ها و سطوح عملک
به صورت واضح تبیین و 
نتایج را بر اساس آن تفسیر 

.نموده است

طراحی آزمون عملکردي با رعایت 
ویژگی ها صورت گرفته است و 
براي تفسیر نتایج مالك ها و 
سطوح عملکرد را به صورت واضح 
تبیین نموده و تفسیر نتایج نشان 
دهنده لحاظ نمودن تفاوت هاي 
فردي در سطح بندي عملکرد 

.دانش آموزان است

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

دسته بندي آزمون ها: فصل اول

مفاهیم پایه 
: انواع آزمون ها از نظر

)معلم ساخته–استاندارد (ساخت 
)تدریسقبل، ابتدا، حین و پایان : تشخیصی، تکوینی و پایانی یا دسته بندي( ، زمان اجرا)گروهی-فردي(اجرا 

) قدرت-سرعت(، هدف ...)پیشرفت تحصیلی، استعداد، هوش، شخصیت، رغبت و (کاربرد 
)طبقه بندي اهداف(پوشش اهداف 

)ذهنی-عینی(تصحیح 
)وابسته و ناوابسته(وابستگی به فرهنگ 

)کاغذي، عملی-شفاهی، مداد(فعالیت آزمودنی 
: تکالیف یادگیري

نواع آزمون ها را مطالعه و نقاط قوت و ضعف هر یک را در قالب یک مقاله کوتاه به همراه نقد چند مقاله علمی پژوهشی در خصوص ا
. و نظر شخصی ارائه نماید
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طرح ریزي آزمون: فصل دوم

:بودجه بندي محتواي آموزشی
برپایه اهداف 

سرفصل ها 
آزمون ها / ساخت جدول دو بعدي اهداف و سئواالت

آزمون ها / ساخت جدول دو بعدي سرفصل ها و سئواالت
براي سنجش نگرش ها ) ویژگی ها(صفات / تهیه جدول مشخصات
:تکالیف عملکردي

دو نمونه جدول بودجه بندي یکی بر اساس اهداف و دیگري بر اساس سرفصل ها را براي یک موضوع درسی تهیه و مشخص نماید 
کالس بر روي موضوعات و درس هاي : توصیه. راي ارزشیابی اهداف و محتوا استفاده می کندسئواالتی ب/از چه نوع آزمون هایی

. مختلف جدول دو بعدي را تهیه کنند

تجزیه و تحلیل آزمون ها: فصل سوم

انواع اعتبار، انواع روایی
محاسبه شاخص هاي مرکزي و پراکندگی
 برپایه نظریه کالسیک (بررسی سطح دشواري و تمیز پرسش ها و کل آزمونT=X-E(
 محاسبه اعتبار آزمون
 محاسبه روایی آزمون
ساخت بانک پرسش

:تکالیف یادگیري

نتایج چند گزارش هاي علمی در زمینه محاسبه شاخص هاي آماري، روش هاي محاسبه پایایی و روایی را مطالعه و با مقایسه روش 
هاي بکارگرفته شده در خصوص میزان اعتبار و پایایی آزمون هاي بکارگرفته شده و نتایج گزارش شده با ساستفاده از شواهد علمی 

. اظهار نظر کند

: ديتکلیف عملکر

نتایج یک آزمون برگزار شده در سطح کالس درس را از جهت روایی و پایایی نتایج مورد بررسی قرار داده و نتایج آن را به همراه 
.پیشنهادات گزارش کند

تهیه یک نمونه آزمون براي سنجش یادگیري دانش آموزان در یکی از مباحث درسی، اجرا بررسی میزان پایایی و اعتبار آن 

روش ها و ابزار هاي جدید در سنجش: چهارمفصل 
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آزمون کتبی عملکردي
آزمون شناسایی
آزمون موقعیت شبیه سازي شده
نمونه کار
فهرست وارسی
مقیاس درجه بندي
 واقعه نگاري
سنجش رفتار
 پوشه کار
ابزار هاي فوق/ روش تعیین روایی و اعتبار روش ها

:تکالیف یادگیري

یک نمونه پوشه کار دانش آموزي را تحلیل و نقاط قوت و ضعف آن را شناسایی و با استفاده از روش هاي ارائه شده در منابع علمی 
. پوشه کار را حاشیه نویسی و ارائه نماید

.بر اساس جدول دوبعدي تهیه شده در فصل دوم یک نمونه آزمون عملکردي طراحی، اجرا و نتایج آن را گزارش کند

آزمون هاي هنجار شده: فصل ششم

)نورم(مفهوم هنجار
بخشی9ملی؛ محلی، سنی، کالسی، درصدي، نمره تراز شده، نمره ( انواع نورم 

انتحاب گروه، مراحل ساخت یک آزمون استاندارد هنجار شده
.انواع نیمرخ ها، بایدها و نبایدهاي استفاده از آزمون هاي هنجار شده

... چون استعداد، هوش، خالقیت، رغبت، مهارت هاي زبانی، ریاضی: آشنایی و به کار بستن یک یا چند ابزار هنجار شده
اشنایی با آزمون هاي زبان، ریاضی، علوم در سطح بین المللی

: تکلیف یادگیري

نتایج اجراي آزمون هاي هنجار شده در سطح ملی یا بین المللی را با مراجعه به مقاالت ارائه شده در این زمینه مطالعه و یافته هاي 
. آن را همراه با اظهار نظر شخصی ارائه کند

. گزارش کندنمونه اي از آزمون هاي هنجار شده را بر روي یکی گروه از دانش آموزان اجرا و نتایج آن را تحلیل و

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
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از روش حل مسئله . آزمون/ روش مطالعه مستقیم و فردي در مطالعه گزارش هاي پژوهشی و بررسی میزان اعتبار یافته هاي پژوهش
. براي طراحی، اجرا و تفسیر آزمون عملکردي و از پروژه براي تولید جدول دوبعدي استفاده می شود

آموزشیمنابع . 4

.، نشر دوران1389سنجش فرآیند و فرآورده یادگیري، روش هاي قدیم و جدید، علی اکبر سیف، 

. ، نشر دوران1385اندازه گیري، سنجش و ارزشیابی آموزشی، علی اکبر سیف، 

شارات کمک مجموعه مقاالت منتشر شده مرتبط با آزمون سازي در آموزش جغرافیا، فصلنامه رشد آموزش جغرافیا، دفتر انت
آموزشی، سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشی

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

نمره5آزمون مباحث نظري : ارزشیابی پایانی

عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري و فعالیت هاي عملکردي پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت هاي : ارزشیابی فرآیند
نمره 5گروهی 

نمره 10مجموعه تکالیف عملکردي فردي و گروهی : يکارتولید

مبناي ارزیابی . ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام می شود
. مالك ها و سطوح پیامد هاي یادگیري تعیین شده است) یادگیري و عملکردي(تکالیف 
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»زبان عربیآموزش تحلیل محتواي کتاب درسی «سرفصل درس 

معرفی درس و منطق آن. 1

درك دانشجویان نسبت به مالك هایی که کیفیت مواد آموزشی بر اساس آن مورد ارزیابی قرار می گیرد این امکان را فراهم می کند 
با اقتضائات محیط یادگیري و نیاز دانش آموزان  تطبیق تا آنان نقاط قوت و کاستی هاي مواد آموزشی را شناسایی نموده و آن را 

کسب تجربه در زمینه تحلیل مواد آموزشی زمینه مشارکت در فرآیند تولید مواد آموزشی را آینده افزایش داده و منجر به شکل . دهند
موزشی و رفتن به سمت گیري ظرفیت در سطح مدارس و مناطق آموزشی براي فاصله گرفتن از سیستم متمرکز فعلی در نظام آ

. کاهش تمرکز می شود

مشخصات درس

عملی-نظري:  نوع درس

2: تعداد واحد

ساعت48: زمان درس

تحلیل محتواي کتاب درسی:  نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف

سازگاري مواد آموزشی تدوین شده با برنامه درسی را شناسایی و /با تحلیل ساختار برنامه درسی، میزان همخوانی
.  گزارش نماید

با استفاده از روش هاي کمی و کیفی تحلیل محتوا، موادآموزشی را به جهت تبعیت از مالك هاي در دو بعد 
. ظاهري و سازماندهی محتوا مورد ارزیابی قرار دهد

:شایستگی اساسی

pck 3- 2&3-1کد&

4-3

3سطح2سطح1سطح هامالك

تحلیل برنامه 
درسی

میزان ارتباط میان ساختار 
برنامه درسی و مواد آموزشی 
را بدون تحلیل عناصر برنامه 
درسی و تأثیر آن در 
سازماندهی مواد آموزشی 

.گزارش نموده است

ارتباط میان ساختار برنامه
درسی و مواد آموزشی را با 
تحلیل عناصر برنامه درسی و 
تأثیر آن در سازماندهی مواد 

.آموزشی گزارش نموده است

ارتباط میان ساختار برنامه درسی 
و مواد آموزشی را با توجه به 
سازگاري این عناصر با مواد 
آموزشی و نقش  آن در یادگیري 

.گزارش نموده است

روش هاي 
تحلیل محتوا

صرفاً از روش هاي کمی براي 
تحلیل مواد آموزشی استفاده 
کرده و این تحلیل را بیشتر بر 
ویژگی هاي ظاهري مواد 

.آموزشی متمرکز نموده است

از روش هاي کمی و کیفی 
براي تحلیل مواد آموزشی 
استفاده کرده و نشان داده است 
که ارتباط روش و نوع محتوا را 
مش شناسد اما تحلیل خود 

از روش هاي کمی و کیفی در 
تحلیل مواد آموزشی استفاده کرده 
و رابطه روش هاي تحلیل محتوا 
را با نوع محتوا و مالك ها در هر 
یک از دو بعد مد نظر قرار داده 
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ی از مالك ها در هر یک از برخ
.دو بعد را متمرکز نموده است

.است

مالك هاي 
تحلیل

تحلیل انجام شده نشان می 
به مالك هاي دهد که نسبت

تحلیل محتوا و نقش آن در 
شکل دادن مواد آموزشی که 
تأثیر تعیین کننده اي بر 

. یادگیري دارد آگاه نیست

تحلیل انجام شده نشان می 
دهد که از مالك هاي تحلیل 
محتوا و تأثیر آن در شکل دهی 
مواد آموزشی که از یادگیري 
عمیق پشتیبانی می کند آگاه 

. است

شده نشان می دهد تحلیل انجام
که  از مالك هاي تحلیل محتوا 
و تأثیر آن در سازماندهی مواد 
آموزشی بر اساس  جهت گیري 

.هاي برنامه درسی آگاه است

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

هاي درسیساختار برنامه: فصل اول

درسیرویکرد برنامه-1
اهداف برنامه-2
برانتخاب و سازماندهی محتوااصول حاکم -3
یادگیري–هاي یاددهی روش-4
یابیروش هاي ارزش-5
مواد آموزشی در برنامه درسی-6

:تکلیف یادگیري

و پژوهش هاي انجام شده در زمینه تحلیل محتواي کتاب هاي درسی و تهیه ) مقاالت کتاب ها(مطالعه منابع برنامه ریزي درسی 
مطالعه مشارکت معلمان در طراحی و تدوین مواد . ط قوت و ضعف در یادگیري دانش آموزاننقا/ گزارشی از نقش  مواد آموزشی

. آموزشی در سایر کشور ها

:تکلیف عملکردي

.ساختار یک نمونه برنامه درسی را به جهت نقش هر یک از عناصر در سازماندهی مواد آموزشی بررسی نماید و گزارش نماید

محتواروش هاي تحلیل : فصل دوم

هاي تحلیل محتوامفاهیم، اصول و تکنیک-
روش هاي کمی در تحلیل محتوا-
مراحل روش تحلیل کمی-
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اعتبار یافته ها-
روش هاي کیفی در تحلیل محتوا-
مراحل روش تحلیل کیفی-
اعتبار یافته ها-

:تکلیف یادگیري

و نحوه استفاده ..) کتاب، فیلم، مقاله نرم افزار و(مطالعه حداقل دو گزارش پژوهشی در زمینه تحلیل محتواي مواد آموزشی .1
از روش هاي کمی و کیفی در تحلیل مطالعه و نظر خود را در مورد یافته هاي هر یک از این دو روش در شناسایی نقاط 

. ه کندقوت و ضعف محتوا به همراه پیشنهادات ارائ
:تکلیف عملکردي

. یک نمونه از مواد آموزشی را انتخاب و با استفاده از روش هاي کمی و کیفی آن را تحلیل و یافته ها را گزارش نماید

تحلیل محتواي مواد آموزشی: فصل سوم

. تحلیل یکی از موضوعات درسی در دو بعد ظاهري و سازماندهی محتوا

: ظاهريمقوله هاي مورد بررسی در بعد-
صفحه آرایی-
قلم و فونت-
تصاویر گرافیکی و پویا نمایی-
جداول و نمودار ها-
ویژگی هاي فنی-

: مقوله هاي مورد بررسی در بعد سازماندهی محتوا-
توالی-
اعتبار-
تعادل -
پوشش اهداف-
فرصت ها و تکالیف یادگیري-
راهبرد هاي آموزش -
راهبرد هاي ارزشیابی-
:تکلیف عملکردي

دانشجو می تواند یکی از موضوعات درسی را انتخاب نموده و در مرحله اول ارتباط مواد آموزشی با عناصر برنامه درسی و چگونگی 
در مرحله دوم نیز هر یک از مواد آموزشی را بر اساس مالك ها درهر یک از دو بعد سازماندهی . تحقق آن را مورد بررسی قرار دهد
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تحلیل هاي انجام شده به جهت استفاده از روش هاي کمی و کیفی و مالك . مورد بررسی قرار می دهدمحتوا و ویژگی هاي ظاهري
. هاي هر یک از دو روش به صورت گروهی مورد نقد و بررسی قرار می گیرد

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

روش هاي بکارگرفته شده در پژوهش / محتوامطالعه فردي و تهیه خالصه نظام مند از منابع علمی در زمینه روش هاي تحلیل 
استفاده از شیوه مشارکتی در ارزیابی فعالیت . هاي تحلیل محتوا و ارائه آن در سمینار هاي کالسی یا در سطح واحد آموزشی

مراکز علمی و اظهار / شرکت در سمینار هایی که در محیط آموزشی. هاي فردي و گروهی بر اساس مالك هاي تحلیل محتوا
.ظر در مورد گزارش هاي ارائه شدهن

منابع آموزشی. 4

تحلیل محتوا در علوم ). 1380(آر-اصول و مبانی برنامه ریزي درسی، هولستی، ال). 1388(کوروش فتحی واجارگاه، : منبع اصلی
. تهران چاپ دوم. انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی. ترجمه نادر ساالر زاده امیر. اجتماعی و اسانی

مقاالت .چاپ اول. انتشارات آموزش امیر. راهنماي عمل تحلیل محتواي رسانه هاي آموزشی). 1381(نوریان، محمد : بع فرعیمن
.مواد آموزشی/ فصل نامه برنامه درسی و نوآوري هاي آموزشی در زمینه تحلیل محتواي برنامه هاي درسی و کتاب هاي درسی

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

نمره5آزمون مباحث نظري به میزان : پایانیارزشیابی

نمره 5عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها : ارزشیابی فرآیند

نمره 10مجموعه تکالیف عملکردي : ارزیابی پوشه کار

مبناي ارزیابی . ردي و آزمون پایان ترم انجام می شودارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملک
. مالك ها و سطوح پیامد هاي یادگیري تعیین شده است) یادگیري و عملکردي(تکالیف 
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»1زبان عربیکاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات در آموزش «درس  سرفصل

معرفی درس و منطق آن.1

با فناوري اطالعات و ارتباطات عجین شده است، که برخورداري از ابعاد گوناگونی از سواد از جمله اي زندگی بشر در عصر کنونی به گونه
. گرددسواد اطالعاتی، سواد رسانه اي، سواد رایانه، سواد فناوري، سواد دیجیتال، سواد اینترنتی، یک ضرورت در زندگی محسوب می

لذا آشنایی و . هاي رسمی وارد گرددردیده است که آموزش ان در آموزشاطالعات و ارتباطات  موجب گفناوريضرورت توجه به
رو معلمان که وظیفه آماده سازي از این. آموزان امروز وشهروندان فردا استمندي از این بعد سواد یکی از نیازهاي دانشبهره

ي فناوري اطالعات ها و سواد الزم در حوزهشایستگیآموزان را براي ورود به عرصه زندگی دارند، خود نیز باید ضمن برخورداري از دانش
گیري یادگیري عالوه بر بهره-هاي یاددهیهاي خود بهره گیرند و با تلفیق این فناوري در فرصتو ارتباطات، از این ظرفیت در آموزش

آمده بواسطه هاي پیشصحیح از فرصتآموزان را آموزش دهند که چگونه خود را براي استفادهاز افزایش و بهبود کارآیی آموزش ، دانش
. این فناوري در زندگی آماده کنند

مشخصات درس

کارگاهی: نوع درس

واحد1: تعداد واحد

48: زمان درس
ساعت

مهارت هاي : پیشنیاز
هفتگانه

1زبان عربی کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات آموزش : نام درس

: پیامدهاي یادگیري/ اهداف

- 2در آموزش ، ICTدرك -1مولفه  6ها دانشجو معلمان در جدول شایستگی
سازمان بندي و -5هاي فاوا ، مهارت-4پداگوژي ، -3برنامه درسی و ارزشیابی ، 

به شرح جدول زیر 9یادگیري حرفه اي معلم  در سواد فناوري-6مدیریت  و 
.باشدمی

)تولید دانش(3سطح )تعمیق دانش(2سطح )سواد فناوري(1سطح مالك ها

ICTدرك 

در آموزش
هاآگاهی از سیاست

3سطح 2سطح 1سطح 

هاي با آگاهی از سیاست،  هاي ملیبا آگاهی از سیاستهاي ملی، با آگاهی از سیاست

استفاده از فاوا  براي یادگیري کارآتر و موثرتر: سواد فناوري 9
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را براي تعدادي راهکار و روش
هاي کالسی رشته حمایت فعالیت

ها، پیشنهاد خود  از این سیاست
.نماید

را عملیاتی تعدادي راهکار و روشِ
براي تطابق و حمایت  

هاي کالسی رشته خود از فعالیت
.هاي فوق، پیشنهاد نمایدسیاست

فهرستی از راهکارها و ملی،  
را هاي عملیاتی ماهرانهروش

براي تطابق و حمایت  
هاي کالسی رشته فعالیت

هاي فوق، خود از سیاست
.هاد نمایدپیشن

هاي مهارت
فاوا

ابزارهاي پایه

3سطح 2سطح 1سطح 

تعدادي از عملکرد و نحوه کار 
سخت افزارها و نرم افزارهاي 

، نرم افزارهاي کاربردي پایه
تولیدي، مرورگرهاي وب، نرم 
افزارهاي ارتباطی، نرم افزارهاي 

هاي کاربردي ارائه و برنامه
همتایان خود مدیریت را به 

.نمایش دهد

ضمن اگاهی از عملکرد و نحوه 
کار سخت افزارها و نرم افزارهاي 
پایه، نرم افزارهاي کاربردي 
تولیدي، مرورگرهاي وب، نرم 
افزارهاي ارتباطی، نرم افزارهاي 

هاي کاربردي ارائه و برنامه
آموزشی سه فعالیتمدیریت، 

ها را مبتنی بر استفاده از آن
.طراحی نماید

هاي آموزشی طراحی فعالیت
مبتنی بر استفاده از شده
افزارها و سخت افزارهاي نرم

در حضور گروه کاربردي را 
و با کسب همتا تشریح نموده

ها،  ي آنازریابانهنظرات 
.طراحی خود را اصالح نماید

برنامه درسی و 
ارزشیابی

دانش پایه

3سطح 2سطح 1سطح 

با آگاهی در مورد استانداردهاي 
برنامه درسی رشته درسی خود و 
راهبردهاي استاندارد ارزشیابی، 

براي  تلفیق فاوا در سه روش
برنامه درسی رشته خود را ارائه 

با آگاهی در مورد استانداردهاي 
برنامه درسی رشته درسی خود و 
راهبردهاي استاندارد ارزشیابی، 

تلفیق فاوا در براي پنج روش
برنامه درسی رشته خود را ارائه 

نماید

با آگاهی در مورد 
استانداردهاي برنامه درسی 
رشته درسی خود و 
 راهبردهاي استاندارد

هاي ها و راهروشارزشیابی، 
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براي  تلفیق فاوا در گوناگونینماید
برنامه درسی رشته خود را 

ارائه نماید

تلفیق فناوريپداگوژي

3سطح 2سطح 1سطح 

با آگاهی در مورد اینکه  کجا، 
چه زمانی (باچه کسانی، چه زمانی 

تواند فاوا را براي و چگونه می) نه
فعالیت هاي کالسی و ارائه هاي 

از حداقل سه موردخود بکار گیرد، 
هاي این موارد را در موقعیت
.یادگیري خاص پیشنهاد نماید

با آگاهی در مورد اینکه  کجا، 
چه زمانی (باچه کسانی، چه زمانی 

تواند فاوا را براي و چگونه می) نه
فعالیت هاي کالسی و ارائه هاي 

از مورد5حداقل خود بکار گیرد، 
هاي این موارد را در موقعیت
.یادگیري خاص پیشنهاد نماید

با آگاهی در مورد اینکه  
کجا، باچه کسانی، چه زمانی 

و چگونه ) چه زمانی نه(
تواند فاوا را براي فعالیت می

هاي کالسی و ارائه هاي 
فهرستی از خود بکار گیرد، 

هاي را در موقعیتاین موارد
.یادگیري خاص تهیه نماید

سازمان بندي 
و مدیریت

کالس استاندارد

3سطح 2سطح 1سطح 

را یک فعالیتبا استفاده از فاوا 
کالس در قالب (براي کل کالس 

اي به گونه)یک گروه بزرگ
سازمان بندي نماید که همه 

آموزان به طور  عادالنه به دانش
تجهیزات فراهم شده دسترسی 

.داشته باشند

را یک فعالیتبا استفاده از فاوا 
به هاي کوچک کالسیگروه
نماید که اي سازمان بنديگونه

آموزان به طور  عادالنه همه دانش
به تجهیزات فراهم شده دسترسی 

.داشته باشند

چندین فعالیتبا استفاده از فاوا 
اي به گونهرا به صورت  فردي

سازمان بندي نماید که همه 
آموزان به طور  عادالنه دانش

به تجهیزات فراهم شده 
.دسترسی داشته باشند

یادگیري 
معلماي حرفه

سواد دیجیتال

3سطح 2سطح 1سطح 

هاي با استفاده از مهارتهاي فناورانه با استفاده از مهارتهاي فناورانه و با استفاده از مهارت
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حداقل پنج منبع وبدانش کافی، 
مورد نیاز را براي بدست آوردن 
موضوعات درسی اضافی و دانش 
پداگوژیکی در جهت یادگیري 

اي خود شناسایی نموده و حرفه
.ها تهیه نمایدفهرستی از آن

حداقل ده منبع و دانش کافی، 
مورد نیاز را براي بدست وب

آوردن موضوعات درسی اضافی و 
دانش پداگوژیکی در جهت 

اي خود شناسایی یادگیري حرفه
ها تهیه نموده و فهرستی از آن

.نماید

منابع فناورانه و دانش کافی، 
را براي مورد نیاز متعدديوب 

بدست آوردن موضوعات درسی 
اضافی و دانش پداگوژیکی در 

اي خود جهت یادگیري حرفه
شناسایی نموده و فهرستی از 

و به گروه همتا ها تهیه نماید آن
.ارائه دهد

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت.2

درك فاوا در آموزش:  1فصل

شایستگی

هااز سیاستآگاهی 

3سطح 2سطح 1سطح 

راهکار و هاي ملی، تعدادي با آگاهی از سیاست
هاي کالسی را براي حمایت فعالیتروش

.ها، پیشنهاد نمایدرشته خود  از این سیاست

،  تعدادي راهکار و هاي ملیبا آگاهی از سیاست
را براي تطابق و حمایت  عملیاتیروشِ

هاي هاي کالسی رشته خود از سیاستفعالیت
.فوق، پیشنهاد نماید

فهرستی هاي ملی،  با آگاهی از سیاست
هاي عملیاتی ماهرانهاز راهکارها و روش

هاي را براي تطابق و حمایت  فعالیت
هاي فوق، کالسی رشته خود از سیاست

.پیشنهاد نماید

10هاي ملی نظام آموزشیهاي کالسی مبتنی با فاوا با سیاستهمسوسازي فعالیت

هاي نظام آموزشی در مورد فاوا سیاست
هاي کالسی در رشته درسی مربوطههاي کلیدي فعالیتویژگی
هاي ملی فاوا  هاي کالسی در جهت اجراي سیاستهاي فعالیتچگونگی بکارگیري ویژگی

ملکردي تکالیف یادگیري و ع

: دانشجو معلمان

هاي ملی فاوا بحث نمایند در مورد سیاست

.به اسناد باالدستی مراجعه شود10
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هاي کالسی رشته علمی بحث کالسی داشته باشنددر مورد شیوه هاي متداول فعالیت ها و تمرین.
کند، شناسایی نموده  و به هاي ملی حمایت هاي کالسی را که بتواند در عمل  از سیاستهاي فعالیتبا جستجو در منابع مکتوب و اینترنتی ویژگی

.ها را در رشته درسی خود ارائه نمایدها را مورد تحلیل قرار دهد و فهرستی از این فعالیتصورت دیجیتال در کالس ارائه و آن

هاي فاوامهارت: 2فصل 

شایستگی

ابزارهاي پایه

3سطح 2سطح 1سطح 

از سخت افزارها و عملکرد و نحوه کار تعدادي
نرم افزارهاي پایه، نرم افزارهاي کاربردي 
تولیدي، مرورگرهاي وب، نرم افزارهاي 

هاي ارتباطی، نرم افزارهاي ارائه و برنامه
به همتایان خود نمایش کاربردي مدیریت را 

.دهد

ضمن اگاهی از عملکرد و نحوه کار سخت 
افزارها و نرم افزارهاي پایه، نرم افزارهاي 

اربردي تولیدي، مرورگرهاي وب، نرم ک
افزارهاي ارتباطی، نرم افزارهاي ارائه و 

سه فعالیتهاي کاربردي مدیریت، برنامه
ها را طراحی مبتنی بر استفاده از آنآموزشی 

.نماید

مبتنی بر هاي آموزشی طراحی شدهفعالیت
افزارها و سخت افزارهاي استفاده از نرم

تشریح کاربردي را در حضور گروه همتا 
ها،  ي آنو با کسب نظرات ازریابانهنموده

.طراحی خود را اصالح نماید
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افزارهاي رایجافزارها و نرمسخت

تشریح و نمایش ضمن معرفی(افزارهاي متداول معرفی سخت(
11برداريو یادداشت) وارد کردن ، ویرایش ، قالب بندي  و چاپ: تشریح و نمایش مانند(معرفی پردازشگر لغات

افزارهاي ارائه و دیگر منابع دیجیتالمعرفی  نرم.
یک بسته نرم افزار ترسیم براي ایجاد یک نمایش ترسیمی ساده توسط (ها افزارهاي گرافیگی و ترسیمی و عملکرد اساسی آنمعرفی نرم

.)کالس استفاده گرددمدرس در
 اینترنت و دنیاي گسترده وبWWW مرورگرها و ،URL و دسترسی به یک وب سایت
ها و کلید واژهاي جستجوي در رشته علمیاز آنموتورهاي جستجو ،کلید واژهاي جستجوي و راهبردهاي استفاده
12ایمیل و مکاتبات الکترونیکی پایدار باز کردن حساب کاربري

13اي برخط و برون خطسازهذخیره

تکالیف عملکردي و یادگیري

:دانشجو معلمان

ها بحث و هاي دستی را نمایش داده و در مورد آنعملکرد اساسی انواع سخت افزارها از قبیل رایانه، لپ تاپ، پرینتر، اسکنر، و دستگاه
.گفتگو نمایند

وظایف اصلی پردازشگر کلمات در کالس نمایش و توضیح داده شود.
برداري نمایدنوت از موارد مورد نیاز یادداشتبا استفاده از وان.
نمایش چگونگی بکارگیري پردازشگر کلمات درفرآیند آموزش بکار گرفته و نمایش داده شود .
تولید سند متنی با استفاده از پردازشگر کلمات که در آن وظایف پردازشگر لغات را براي تولید یک سند نشان دهد.
اب و با استفاده از منابع دیجیتال مربوط به رشته خود یک ارائه تهیه و در کالس اجرا نمایند و بهبود آن توسط گروه همتا مورد به انتخ

.ارزیابی قرار گیرد
یک نمایش ترسیمی  ایجاد نموده و به اشتراك بگذارند.
با استفاده از یک مرورگر به یک سایت مردمی دسترسی یابند .
ر جستجو را نمایش داده ، در مورد کلید واژهاي یک جستجوي ساده بحث شود و یک نمونه جستجو انجام و نتایج نشان بکارگیري موتو

داده شود نمایش داده شود
ها را جستجو نمایند و در مورد راهبردهاي انتخاب  کلید واژگان مورد با استفاده از کلید واژگان رشته خود براي موضوع مورد نظر  وب سایت

ستفاده با گروه بحث نمایند ا
 چگونگی ایجاد و بکارگیري حساب کاربردي ایمیل نمایش داده و یک حساب کاربري ایمیل ایجاد و تعدادي پیغام هاي ایمیلی را به

.همتایان خود در کالس ارسال نمایند
طه ذخیره نمایدسند متنی ایجاد شده در فعالیت قبلی را به صورت برخط و برون خط در ذخیره سازهاي مربو.

11 Onenote
ها و ابزارهاي صندوق پست الکترونیک مانند، تعیین آشنایی با توانایی، )آت لوك و تاندر برد(و برون خط )  مانند یاهو( هاي پست الکترونیک برخط صندوق12

ها و ذخیره نامه... اندازه، راست، میان و چپ چین نمودن، امضاء، ایجاد زمینه، الصاق فایل، ایجاد گروه، مسدود کردن اپسم یا ایمیل هاي ناخواسته وقلم و 
.هاي صندوق پست الکترونیکالصاقیات در پوشه

13 Online and Offline
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هاي آموزشیعاملافزارهاي و سیستمسخت افزارها، نرم

معرفی سخت افزارهاي آموزشی و سخت افزارهاي خاص رشته
 معرفی نرم افزارهاي آموزش، تمرین و تکلیف ، نمایش عملکرد مخصوص رشته درسی و تشریح  اهداف در راستاي کسب دانش توسط

آموزان از موضوعات درسیدانش
15)در صورت وجود در رشته مورد نظر معرفی گردد(آموزشی 14معرفی چند نمونه سیستم عامل متن باز

تکالیف عملکردي و یادگیري

:دانشجو معلمان

هاي آن در کالس بحث نمایندکار با سخت افزارهاي آموزشی و سخت افزارهاي خاص رشته را نمایش دهند و در مورد قابلیت .
 اینترنت سخت افزارهاي آموزشی جدیدي را شناسایی و به کالس معرفی نماینداز طریق جستجو در.
هاي متنوعی از  نرم افزارهاي آموزش، تمرین و تکلیف در رشته مربوطه را شناسایی و در کالس معرفی و نحوه کار را نمایش دهندبسته.
 موضوع خاص دانشی توضیح داده شده و در کالس بحث شودتوضیح و بحث کالسی در مورد چگونگی  کاربرد نرم افزارها براي یک.
هاي نرم افزاري رشته  و تشریح چگونگی  استفاده  در  جهت کسب دانش در رشته و موضوع خاص مورد  تجزیه و تحلیل قرار گیرند بسته

.و مورد قضاوت قرار گیرند
هاي آن نمایش داده شودعرفی، نصب و ویژگییک نمونه سیستم عامل آموزشی متنایب با رشته درس خود را در کالس م.

افزارهاي آموزشی در برنامه درسیکاربرد نرم

ها مطابق با ارزیابی صحت و قرار گیري آن(هاي نرم افزاري آموزشی و منابع مبتنی بر فاوا در برنامه درسی رشته، تعیین جایگاه بسته
) آموزاني دانشویژهاستانداردهاي برنامه درسی و تطابق با نیازهاي خاص و

تکالیف عملکردي و یادگیري

:دانشجو معلمان 

ها، نرم افزارهاي مناسب براي تهیه ها و کاتالوگبا جستجو در وب سایتLO16هاي  رشته خود را شناسایی نموده
در مورد انطباق استانداردهاي برنامه درسی با نرم افزارهاي آموزشی رشته مورد نظر بحث نمایند.
افزاري از نظر صحت مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرندبسته هاي نرم.
هاي آموزش الکترونیکی در برنامه درسی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهندافزارها و بستهچگونگی ورود نرم.
افزارهاي آموزشی ارائه دهندمعیارهاي مناسبی براي تجزیه و تحلیل و ارزیابی نرم.

درسی و ارزشیابیبرنامه : 3فصل 

14 Open source

، Edubuntu  ،Kids4UKnow ،OLPC  ،Kids4Qimo ،Uberstudent: به عنوان نمونه در آموزش ابتدایی 15

Edu-OpenSuse ،Edu-Guadalinux ،Fedora Education Spin ،Edu-Debian ،Ubermix ،Sugar  ،
DoudouLinux

16 Learning Object
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شایستگی

دانش پایه

3سطح 2سطح 1سطح 

با آگاهی در مورد استانداردهاي برنامه درسی 
 رشته درسی خود و راهبردهاي استاندارد

در براي  تلفیق فاواحداقل سه روشارزشیابی، 
برنامه درسی رشته خود را ارائه نماید

با آگاهی در مورد استانداردهاي برنامه درسی 
 رشته درسی خود و راهبردهاي استاندارد

در برنامه براي  تلفیق فاواپنج روشارزشیابی، 
درسی رشته خود را ارائه نماید

با آگاهی در مورد استانداردهاي برنامه 
درسی رشته درسی خود و راهبردهاي 

هاي ها و راهروشاستاندارد ارزشیابی، 
در گوناگون و متنوعی براي  تلفیق فاوا
برنامه درسی رشته خود را ارائه نماید

هاي کاربردي با استانداردهاي برنامه درسی رشته مربوطهافزارها و برنامهمتناسب سازي نرم

هاي درسی رشته علمی مربوطه استانداردهاي برنامه
هاي کاربرديحمایت استانداردها توسط برنامه(ي آن رشته هاي کاربردي ویژهافزاري و برنامهنرمهاي چگونگی تطابق استانداردها با بسته(
در برنامه درسی رشته مربوطه) هاي کاربردينرم افزارها و برنامه(هاي تلفیق فاوا راهبردها و روش

تکالیف عملکردي و یادگیري

:دانشجو معلمان

افزاري ژه رشته درسی خود را انتخاب نموده و استانداردهاي برنامه درسی رشته علمی را که با این بسته نرمهاي نرم افزاري ویتعداي از بسته
مطابقت دارد، را شناسایی نموده

افزاري متفاوت در برنامه درسی مربوطه ارائه دهدهاي نرمراهبردهایی را براي تلفیق بسته.
 هاي کاربردي در کالس بحث نماینداستانداردها توسط برنامهدر مورد چگونگی و معیارهاي حمایت این.

17پداگوژي: 4فصل 

شایستگی

تلفیق فناوري

3سطح 2سطح 1سطح 

با آگاهی در مورد اینکه  کجا، باچه کسانی، چه 
تواند فاوا را و چگونه می) چه زمانی نه(زمانی 

براي فعالیت هاي کالسی و ارائه هاي خود 
از این موارد را در حداقل سه مورد، بکار گیرد

با آگاهی در مورد اینکه  کجا، باچه کسانی، چه 
تواند فاوا را و چگونه می) چه زمانی نه(زمانی 

براي فعالیت هاي کالسی و ارائه هاي خود 
از این موارد را در مورد5حداقل بکار گیرد، 

با آگاهی در مورد اینکه  کجا، باچه 
و ) چه زمانی نه(کسانی، چه زمانی 

تواند فاوا را براي فعالیت هاي چگونه می
کالسی و ارائه هاي خود بکار گیرد، 

یادگیري است-پیش نیاز این بخش آگاهی از راهبردهاي یاددهی17
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هاي موقعیترا در فهرستی از این موارد.پیشنهاد نمایدیري خاص هاي یادگعیتموق.پیشنهاد نمایدهاي یادگیري خاص موقعیت
.تهیه نمایدیادگیري خاص

فاوا در آموزش 

 رویکردهاي یادگیري چهره به چهره، برخط و ترکیبی و موارد کاربرد در رشته درسیمروري بر
18یادگیري در رشته درسی-فاوا و بهبود و تکمیل راهبردهاي یاددهی

براي توسعه و بهبود یادگیري دانش موضوع درسی(هاي فاوا با طرح درس سازي فعالیتمتناسب(
 پشتیبانی از آموزش با نرم افزارهاي ارائه و منابع دیجیتال

تکالیف عملکردي و یادگیري

:دانشجو معلمان

هاي رویکردهاي یادگیري چهره به چهره و برخط در کالس بحث شود و نتایج بدست آمده با رویکرد ترکیبی مقایسه در مورد مزایا و محدودیت
.گردد

نماید، طراحی نموده و در هاي درس را تکمیل میکاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات فرآیند تدریس در کالسهایک نمونه فعالیت که در آن
.کالس درس اجرا  نموده و توسط گروه همتایان ارزیابی گردد

 درس برخط، طراحی گردد یک نمونه طرح درس ترکیبی که نرم افزارهاي آموزشی، تمرین و تکلیف در آن جاي داده  شده باشد و یک نمونه طرح
.و موارد کاربرد هر کدام در کالس توضیح داده شود

هاي مربوطه را بین گروه همتایان به اشتراك گذاشته و پیشنهادات ارائه شده جهت بهبودآن طراحی را دریافت و اعمال نمایندطرح درس.
ائه دهندطرح درس بهبود یافته با استفاده از نرم افزارهاي ارائه را در کالس ار.
چگونگی بکارگیري نرم افزارهاي ارائه و سایر رسانه هاي دیجیتال در پشتیبانی از روش سخنرانی نمایش دهند.
هاي یادگیري خاص تهیه نمایندهاي آموزشی تقویت شده با فاوا را براي موقعیتهاي متنوعی از ارائهنمونه.

سازمان بندي و مدیریت: 5فصل 

شایستگی

استانداردکالس 

3سطح 2سطح 1سطح 

را براي کل یک فعالیتبا استفاده از فاوا 
به )کالس در قالب یک گروه بزرگ(کالس 

اي سازمان بندي نماید که همه گونه

هاي را براي گروهیک فعالیتبا استفاده از فاوا 
اي سازمان بندي نماید به گونهکوچک کالسی 
آموزان به طور  عادالنه به که همه دانش

هاي را به چندین فعالیتبا استفاده از فاوا 
اي سازمان بندي به گونهصورت فردي 

ه طور  عادالنه آموزان بنماید که همه دانش

تواند بھ معلمان کمک نماید یادگیری دانش رشتھ درسی در کھ چگونھ بکارگیری فاوا و انواع خاص نرم افزار میتوضیحات مدرس در مورد این١٨
..آموزان را بھبود دھنددانش
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آموزان به طور  عادالنه به تجهیزات و دانش
.امکانات فراهم شده، دسترسی داشته باشند

تجهیزات و امکانات فراهم شده، دسترسی 
.داشته باشند

به تجهیزات و امکانات فراهم شده، 
.دسترسی داشته باشند

مدیریت فاوا در کالس درس

هاي کالسی متناسب با رشته براي تکمیل آموزش(هاي مختلف آزمایشگاه رایانه هاي مدوام یادگیري و روشتلفیق آزمایشگاه رایانه در فعالیت
)درسی

 هاي هاي کوچک دانش آموزي در کالس درس بدون ایجاد اختالل در سایر فعالیتبه صورت فردي و یا گروه(چگونگی مدیریت منابع مکمل فاوا
) کالسی

تکالیف عملکردي و یادگیري

:دانشجو معلمان

توانند براي تکمیل آموزش کالسی مورد میکه ) اي از لپ تاپ هاي کالسییا مجموعه( هاي مختلف آزمایشگاه رایانه نمونه هایی از روش
ي آزمایشگاه رایانه است را طراحی هاهایی که شامل استفاده از فعالیتها بحث نماید و طرح درساستفاده قرار گیرند، طراحی نموده و در مورد آن

.نمایند
دو نفري یا گروهی براي تکمیل فرآیند آموزش مورد توانند به صورت فرديهاي متنوع که منابع فاواي محدود کالسی میهایی از روشمثال ،

هایی را  که شامل استفاده از فاوا براي تکمیل فرآیند آموزش کالسی است، استفاده قرار گیرند را ارائه و در مورد آن بحث نماید و طرح درس
.طراحی و تهیه نمایند

سازمان بندي تجهیزات در کالس درس

 هاي کوچک و یا بزرگ فردي، دو نفره ، گروه(هاي گوناگون براي بکارگیري فناوري)  مناسب و نامناسب(اجتماعیبررسی قرارگیري و چینش
)آموزانمتناسب با رشته و سن دانش

تکالیف عملکردي و یادگیري

:دانشجو معلمان

فردي، (آموزان  براي کاربردهاي آموزشی متناسب دانشهاي هاي نرم افزاري و سخت افزاري گوناگون را شناسایی نموده و در مورد چینشفناوري
.در رشته بحث نمایند) هاي بزرگدو نفره ، گروه هاي کوچک و گروه

اي معلمیادگیري حرفه:  6فصل

شایستگی

سواد دیجیتال

3سطح 2سطح 1سطح 

هاي فناورانه و دانش با استفاده از مهارتهاي فناورانه و دانش با استفاده از مهارتهاي فناورانه و دانش کافی، با استفاده از مهارت
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مورد نیاز را براي بدست حداقل پنج منبع وب
آوردن موضوعات درسی اضافی و دانش 

اي خود پداگوژیکی در جهت یادگیري حرفه
.ها تهیه نمایدشناسایی نموده و فهرستی از آن

مورد نیاز را براي حداقل ده منبع وب کافی، 
بدست آوردن موضوعات درسی اضافی و دانش

اي خود پداگوژیکی در جهت یادگیري حرفه
.ها تهیه نمایدشناسایی نموده و فهرستی از آن

را براي منابع وب مورد نیاز متعدديکافی، 
بدست آوردن موضوعات درسی اضافی و 
دانش پداگوژیکی در جهت یادگیري 

ستی از اي خود شناسایی نموده و فهرحرفه
.به گروه همتا ارائه دهدها تهیه نماید و آن

توسعه دانش موضوعی و پداگوژي با استفاده از منابع فاوا

بیان چند نمونه اقدام پژوهی یا مقاله و تجربه در این (هایی در این مورد اي با استفاده از منابع فاوا و ارائه مثالوري حرفهچگونگی افزایش بهره
)مورد

 هایی در این مورد مانند موضوعات دانشی جدید و تحوالت جدید در دانش ارائه مثال(منبعی براي کسب دانش موضوعی و دانش پداگوژي فاوا
)پداگوژي

تکالیف عملکردي و یادگیري

:دانشجو معلمان

ود تهیه نمایندشها میفهرستی از وظایف و کارهاي مختلف معلمی که منابع فاوا موجب افزایش راندمان باالتر آن
ها و هاي دستی و قابل حمل  و نرم افزارهایی مانند پردازشگر لغات، بالگچند نمونه از وظایف کالسی که استفاده از رایانه، لپ تاپ و دستگاه

.گردد نمایش دهندها میها و سایر ابزارهاي ارتباطی کمک به افزایش کارایی آنویکی
ها براي افزایش دانش موضوعات درسی و دانش پداگوژي استفاده نمایند بحث نمایندتوانند از آندر مورد منابع گوناگون فاوا که می .
اي شخصی خود را شناسایی و تعیین نمایند و طرحی براي استفاده از ابزارهاي متنوع فاوا براي نیل به اهداف خود ایجاد اهداف یادگیري حرفه

.و طرح را در کالس به همتایان خود ارائه دهد) هاي ارتباطیمانند مرورگرهاي وب، فناوري(نمایند
ي معلمیمسائل امنیتی در بکارگیري فاوا و حرفه

انجمن هاي ارتباطی، مسائل حفظ حریم خصوصی و دزدي اطالعات، 19هاي سابیريزورگویی: شناسایی و مدیریت مسائل امنیتی اینترنت شامل ،
شهروندي دیجیتال؛ قوانین و مقررات . حقوق مالکیت معنوي، کپی رایت، محتواهاي نامناسب. س ها، کالهبرداري،  اسپم، کوکی ها،  پاپ آپویرو

هاي کاربردي و افزارها و برنامهمسائل مربوط به رمز عبور، به روز رسانی نرم. محرمانه بودن اطالعات شخصی. الزامات قانونی. اخالق. ایمیل
هاعاملتمسیس

تکالیف عملکردي و یادگیري

:دانشجو معلمان

هایی در مورد هر یک از موارد باال تهیه و در کالس ارائه و به بحث بگذارندگزارش
هایی براي شناسایی، مدیریت و مقابله با مسائل امنیتی را معرفی و بکارگیري یکی از  این راهبردها را به صورت عملی نمایش راهبردها و روش

.دهند
ي معلمیمسائل اخالقی و قانونی در بکارگیري فاوا و حرفه

 آشنایی با مسائل قانونی در دسترسی و استفاده از اطالعات
علمی، قانون مالکیت معنوي و فکري، و قانون سرقت(گیري از منابع فاوا عیارهاي اخالقی در بهرهمروري بر مCopy Right(

١٩ cyber bullying مانند  Ransom waresا
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تکالیف عملکردي و یادگیري

:دانشجو معلمان

اي در کالس ارائه گرددبا جستجو در اینترنت،  شواهدي در مورد پیامدهاي عدم رعایت قوانین رایانه.
 آموزان بحث شودعدم رعایت اخالق در استفاده از منابع فاوا توسط معلم بر دانش/منفی ومثبت رعایت در مورد پیامدهاي

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

نمایشی- سخنرانی
آزمایشگاه
 پروژه
 فردي و گروهی) آزمایشگاه+ کاوشکري(کشفی
حل مسئله
حل خالق مسئله
مباحثههاي هدایت شده و ها و پاسخپرسش
طوفان مغزي
و................

حداقل امکانات سخت و نرم افزاري

منابع اطالعاتی مکتوب یا برخط
 مجهز به اینترنت پرسرعت) آزمایشگاه رایانه(شبکه آزمایشگاهی
دیتا پروژکتور ، صفحه نمایش، رایانه، تخته هوشمند
هاي قابل در دسترسانواع رسانه
 رسانه آموزشی مورد نظر مدرسامکانات الزم براي تهیه
ترجیحا اصلی(هاي جدید نرم افزار بسته آفیس، ورژن(
هاي عاملرایانه با انواع سیستم
دیتا پروژکتور ، صفحه نمایش، رایانه، تخته هوشمند
هاي دانشجویانتلفن(هاي عامل هاي همراه با انواع سیستمتلفن(
 نرم افزارهايwindows, Mac, Linux
هاي برون خطیره کنندهانواع ذخ
از (با خط تلفن ( هاي رایج و قابل دسترس قابلیت اتصال به اینترنت را داشته باشد چند رایانه که به اینترنت متصل نباشد و از طریق یکی از شیوه

Wimaxکارت دیتا، )  wirelessیاlanبه صورت +ADSLطرق دایال آپ، 
حداقل یک پردازشگر موجود در بازار
خت افزارهاي داخلی و خارجی و جانبی رایانهس
تاپ و رابط انواع موبایل، تبلت، لپOTG
هاي آموزشی مربوط به رشتهعاملافزارها و سیستمافزارها، سختنرم
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تواند مواردي چون هاي مخصوص کودکان استثنایی میعاملبراي نرم افزارها و سیستمVinu20x, Deaf Apps21 (for chat)اد را پیشنه
.نمود

 نرم افزارهاي
Flash, Photoshop, paint, DVD cutter, sound recorder , sound cutter, concept mapping or mind
mapping, Simulators

امکانات الزم براي راه اندازي شبکه شامل:
Cross cable, Wi-Fi, Bluetooth, Hub, Switch, Router, IPS, IDS, Firewall

 ها مجهز بهدر مورد لپ تاپ(رایانه و یا لپ تاپ 2حداقلBluetooth (براي هر گروه
فیلم و کلیپ هاي نمونه در زمینه کاربرد سخت افزار هاي آموزشی
افزارهابروشورهاي معرفی سخت
هاي مربوطه به انتخاب گروههاي آموزشی گروهنرم افزارهاي و سیستم عامل
افزارهاي مربوطهراهنماي نرم
افزارها و  نرم افزارهاي الزم براي ضبط و ویرایش صدا و تصویر و فیلم دیجیتالسخت
افزارهاي شبیه ساز متناسب با رشتهنرم
افزارهاي نرمLMS ،CMS ،LCMS

منابع آموزشی. 4

.آموزش و پرورش، تدوین سیاست هاي راهبردي فناوري اطالعات و ارتباطات در )1383(مهرمحمدي، محمود و نفیسی، عبدالحسین .1
مقدمات تکنولوژي آموزشی، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور) 1390(آبادي، خدیجه علی.2
.مقدمات تکنولوژي آموزشی، تهران، آییژ) 1390(محمدي داود، احدیان، محمد، رمضانی، عمران .3

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

که در بخش مهارت هاي اساسی فاوا براي 1ارزشیابی ورودي یا تشخیصی در فاوا -1. یابی انجام خواهد شددر ارزشیابی هر واحد درسی  دو الی سه نوع ارزش
ارزشیابی تکوینی که در حین فرآیند آموزش و در طول - 2گیرد، ها صورت میتعیین سطح کالس و استفاده بهینه از زمان به منظور ایجاد و یا تقویت مهارت

توانند بخشی از این ارزشیابی را هاي عملکردي و یادگیري پیشنهاد شده که میدر هر بخش مواردي به عنوان پیشنهاد در فعالیتگیرد که کالس انجام می
در نمره به پروژه پایانی اختصاص یابد که10نمره از نمره نهایی به ارزشیابی تکوینی و 10گردد ارزشیابی نهایی یا پایانی که پیشنهاد می-3تشکیل دهند و 

باشد و مدرس مربوطه موضوع آن را با توجه به سال می) 3الی 1فاوا (اجراي آن دانشجو معلم ملزم به رعایت تمامی موارد مورد آموزش در آن واحد درسی 
.نمایداي دانشجو معلم تعیین میتحصیل دانشجو معلم، دانش و مهارت موضوعی و مهارت حرفه

هاپیوست. 6

شبکه

٢٠ http://distrowatch.com/table.php?distribution=vinux
٢١ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.successfulmatch.deafs&hl=en گوگل نرم افزارهاي مخصوص ناشنوایان در(
)پلی
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شبکه و شبکه سازي 

تعریف شبکه
دالیل شبکه سازي، مزایا و محاسن ایجاد شبکه
تاریخچه شبکه
 معرفی بزرگترین شبکه
هاي شبکهسلسه مراتب ایجاد شبکه و مولفه
cable, Wifi, Bluetooth, Hub, Switch, Router, IPS, IDS, Firewall, DNS Server, Mail

Server
,Wi-Fiبا استفاده از امکانات موجود، ) دو یا سه کاربر( ایجاد یک شبکه کوچک  Bluetooth, cable

هاي اجتماعی شبکه

آموزيسیستم عامل هاي دانش
.اندبه عنوان نمونه موارد زیر با هایپر لینک مربوطه آورده شده

:به عنوان نمونه در آموزش ابتدایی 
Edubuntu  ،UKnow4Kids ،OLPC  ،Qimo 4 Kids ،Uberstudent ،OpenSuse-Edu ،Guadalinux-Edu ،

Fedora Education Spin ،Debian-Edu ،Ubermix ،Sugar  ،DoudouLinux
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»2زبان عربیکاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات آموزش «درس  سرفصل

درس و منطق آنمعرفی .1

اي با فناوري اطالعات و ارتباطات عجین شده است، که برخورداري از ابعاد گوناگونی از سواد از جمله زندگی بشر در عصر کنونی به گونه
. گرددسواد اطالعاتی، سواد رسانه اي، سواد رایانه، سواد فناوري، سواد دیجیتال، سواد اینترنتی، یک ضرورت در زندگی محسوب می

لذا آشنایی و . هاي رسمی وارد گردداطالعات و ارتباطات  موجب گردیده است که آموزش ان در آموزشفناوريضرورت توجه به
رو معلمان که وظیفه آماده سازي از این. آموزان امروز وشهروندان فردا استمندي از این بعد سواد یکی از نیازهاي دانشبهره

ي فناوري اطالعات ها و سواد الزم در حوزهعرصه زندگی دارند، خود نیز باید ضمن برخورداري از شایستگیآموزان را براي ورود به دانش
گیري یادگیري عالوه بر بهره-هاي یاددهیهاي خود بهره گیرند و با تلفیق این فناوري در فرصتو ارتباطات، از این ظرفیت در آموزش

آمده بواسطه هاي پیشموزان را آموزش دهند که چگونه خود را براي استفاده صحیح از فرصتآاز افزایش و بهبود کارآیی آموزش ، دانش
. این فناوري در زندگی آماده کنند

مشخصات درس

کارگاهی: نوع درس

واحد 1: تعداد واحد
کارگاهی

48هر واحد : زمان درس

کاربرد فناوري : پیشنیاز
1اطالعات و ارتباطات 

2زبان عربی ري اطالعات و ارتباطات آموزش کاربرد فناو: نام درس

: پیامدهاي یادگیري/ اهداف

برنامه -2در آموزش ، ICTدرك -1مولفه  6ها دانشجو معلمان در جدول شایستگی
-6سازمان بندي و مدیریت  و -ICT ،5- 4پداگوژي ، - 3درسی و ارزشیابی ، 

.باشدبه شرح جدول زیر می22یادگیري حرفه اي معلم  در سواد فناوري

)تولید دانش(3سطح )تعمیق دانش(2سطح )سواد فناوري(1سطح مالك ها

ICTدرك 

در آموزش
هادرك سیاست

3سطح 2سطح 1سطح 

با داشتن دانش عمیق از با داشتن دانش عمیق از با داشتن دانش عمیق از 

استفاده از فاوا  براي یادگیري کارآتر و موثرتر: سواد فناوري 22
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هاي ملی و اولویت هاي سیاست
اجتماعی، درجهت حمایت از این 

نمونه 3حداقل ها، سیاست
مبتنی (هایی کالسیفعالیت

.را طراحی نماید) بر فاوا

هاي ملی و اولویت هاي سیاست
اجتماعی، درجهت حمایت از این 

نمونه 3حداقل ها، سیاست
مبتنی (هایی کالسی فعالیت
را طراحی و سپس ) بر فاوا

با توجه ارزیابی گروه همتا  و 
خود طراحی مورد نظر را 

.اصالح قرار دهدمورد 

هاي ملی و اولویت هاي سیاست
اجتماعی، درجهت حمایت از این 

چندین فعالیت ها، سیاست
را ) مبتنی بر فاوا(کالسی 

طراحی، اصالح، و پیاده 
.سازي نماید

هاي مهارت
فاوا

ابزارهاي پیچیده

3سطح 2سطح 1سطح 

ضمن آگاهی در مورد انواع 
هاي کاربردي ابزارها و برنامه

یک ویژه  موضوع درسی خود، 
مسئله محور  را موقعیت

طراحی نمایند که در آن با 
ي فاوا از ي منعطفانهاستفاده

جمله منابع شبکه به دانش 
آموزان در جهت دسترسی به 
اطالعات و برقراري ارتباط با 

راي کارشناسان خارج از مدرسه ب
تجزیه و تحلیل مسئله انتخاب 

.شده کمک نماید

ضمن آگاهی در مورد انواع ابزارها 
هاي کاربردي ویژه  و برنامه

یک موضوع درسی خود، 
هاي مسئله محور و موقعیت

را یک موقعیت پروژه محور
ها طراحی نمایند که بتوانند در آن

از (ي فاوا ي منعطفانهبا استفاده
جهت کمک جمله منابع شبکه در

آموزان، دسترسی به همکاري دانش
به اطالعات و برقراري ارتباط با 
کارشناسان خارج از مدرسه براي 
تجزیه و تحلیل مسائل انتخاب 

هاي فردي و گروهی پروژه)  شده
سازي نموده و آموزي را پیادهدانش
.ها نظارت نمایدبر  آن

ضمن آگاهی در مورد انواع ابزارها و 
کاربردي ویژه  موضوع هايبرنامه

هاي متنوع موقعیتدرسی خود، 
را مسئله و پروژه محوري

ها طراحی نمایند که بتوانند در آن
از (ي فاوا ي منعطفانهبا استفاده

جمله منابع شبکه در جهت کمک 
آموزان، دسترسی به همکاري دانش

به اطالعات و برقراري ارتباط با 
کارشناسان خارج از مدرسه براي 

زیه و تحلیل مسائل انتخاب تج
هاي فردي و گروهی پروژه) شده

سازي نموده و بر  آموزي پیادهدانش
.ها نظارت نمایدآن
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برنامه 
درسی و 
ارزشیابی

کاربرد دانش

3سطح 2سطح 1سطح 

ضمن برخورداري از دانش عمیق 
در مورد موضوع رشته خود و 

ي آن توانایی بکارگیري منعطفانه
هاي گوناگون، با در موقعیت

یک استفاده از فاوا، حداقل 
در رشته درسی مسئله پیچیده

آموزان طراحی نماید براي دانش
هاي ارائه شده راه حلو 

آموزان را در توسط دانش
ورد پاسخ به این مسئله م

.ارزیابی قرار دهد

ضمن برخورداري از دانش عمیق 
در مورد موضوع رشته خود و 

ي آن توانایی بکارگیري منعطفانه
هاي گوناگون، با در موقعیت

یک مسئله استفاده از فاوا،  
رشته درسی براي درپیچیده

اي طراحی گونهآموزان را بهدانش
ارائه ) هاي(راه حل نماید که 

مسائل، درك شده براي 
آموزان از مسئله را دانش

.گیري قرار دهدمورد اندازه

ضمن برخورداري از دانش 
عمیق در مورد موضوع رشته 
خود و توانایی بکارگیري 

هاي ي آن در موقعیتمنعطفانه
گوناگون، با استفاده از فاوا،  

در رشته اي مسائل پیچیده
آموزان بهدرسی را براي دانش

راه اي طراحی نماید که گونه
هاي ارائه شده براي حل

آموزان مسائل، درك دانش
از مسائل را مورد 

.گیري قرار دهداندازه

حل مسائل پیچیدهپداگوژي

3سطح 2سطح 1سطح 

دو  تکلیف مسئله محور
و ) آموز محورآموزش دانش(

ي گروهی دانش آموزي پروژه
مبتنی بر فاوا را تعریف و طراحی 

و ضمن طرح مسائل نماید 
در گروه همتا با استفاده از 

ها، نظرات ارزیابانه آن
طراحی خود را مورد اصالح 

.قرار دهد

دو تکلیف مسئله محور
و ) آموز محورآموزش دانش(

ي ي گروهی دانش آموزپروژه
مبتنی بر فاوا را تعریف و طراحی 

ضمن اصالح طرح نموده و 
سازي خود، مراحل پیاده

.طرح را تشریح نماید

چندین تکلیف مسئله محور
و ) آموز محورآموزش دانش(

ي گروهی دانش آموزي پروژه
مبتنی بر فاوا را تعریف و طراحی 

مراحل طراحی، نماید و 
سازي و و ارائه راه پیاده

آموزان در توسط دانشها حل
تکالیف مسئله محور و 

هاي گروهی را مورد پروژه
.نظارت و ارزیابی قرار دهد
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سازمان 
بندي و 
مدیریت

هاي مشارکتیگروه

3سطح 2سطح 1سطح 

انعطاف یک محیط یادگیري
پذیري را در کالس درس 

به طراحی نمایدکه در آن قادر 
هاي تلفیق فعالیت

و آموز محوردانش
بکارگیري منعطفانه  فناوري 

.باشدبراي حمایت از این فعالیت

انعطاف یک محیط یادگیري
پذیري را در کالس درس خلق 

تلفیق نمایدکه در آن قادر به 
آموز محورهاي دانشفعالیت

و بکارگیري منعطفانه  فناوري 
و براي حمایت از این فعالیت

.باشدهمکاري گروهی

انعطاف محیط هاي یادگیري
پذیري را در کالس درس خلق 
نمایدکه در آن قادر به تلفیق 

آموز محور  هاي دانشفعالیت
و بکارگیري منعطفانه  
فناوري براي حمایت از این 

ها و همکاري گروهی فعالیت
.باشد

یادگیري 
اي حرفه
معلم

مدیریت و راهنمایی

3سطح 2سطح 1سطح 

با استفاده از مهارت و دانش 
در یک پروژه پیچیدهالزم  

اي را حرفهراستاي یادگیري
ها  طراحی نماید که در آن

همکاري با سایر معلمان، و 
استفاده از شبکه ها براي 
دستیابی به اطالعات همکاران و 
کارشناسان خارج مدنظر قرار 

.گرفته شده باشد

زم  با استفاده از مهارت و دانش ال
را در راستاي دو پروژه پیچیده

اي  ایجاد و مدیریت حرفهیادگیري
ها  همکاري با نماید که در آن

سایر معلمان، و استفاده از شبکه ها 
براي دستیابی به اطالعات 
همکاران و کارشناسان خارج 

.مدنظر قرار گرفته شده باشد

ب با استفاده از مهارت و دانش 
را ايهپروژه هاي پیچیدالزم  

اي  ایجاد حرفهدر راستاي یادگیري
ها  و مدیریت نماید که در آن

همکاري با سایر معلمان، و استفاده 
از شبکه ها براي دستیابی به 
اطالعات همکاران و کارشناسان 

.خارج مدنظر قرار گرفته شده باشد

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت.2
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2رشته علمی کاربرد فاوا در 

در ك فاوا در آموزش :  1فصل

شایستگی

هادرك سیاست

3سطح 2سطح 1سطح 

هاي ملی و با داشتن دانش عمیق از سیاست
اولویت هاي اجتماعی، درجهت حمایت از 

هایی نمونه فعالیت3حداقل ها، این سیاست
.را طراحی نماید) مبتنی بر فاوا(کالسی

هاي ملی و با داشتن دانش عمیق از سیاست
اولویت هاي اجتماعی، درجهت حمایت از این 

هایی کالسی نمونه فعالیت3حداقل ها، سیاست
را طراحی و سپس با توجه ) مبتنی بر فاوا(

ارزیابی گروه همتا  و خود طراحی مورد نظر را 
.مورد اصالح قرار دهد

ی و هاي ملبا داشتن دانش عمیق از سیاست
اولویت هاي اجتماعی، درجهت حمایت از این 

مبتنی بر (چندین فعالیت کالسی ها، سیاست
.را طراحی، اصالح، و پیاده سازي نماید) فاوا

ي فاوا در تدریسهاي آموزشی در بارهدرك سیاست

هاي مبتنی بر فاوا فرصت ها و موانع  در اجراي فعالیت
هاي کالسی رشته درسی مبتنی بر  فاوا در مدرسه هایی از مسائل واقعی به هنگام پیاده سازي فعالیتمعرفی نمونه
هاي مختلف براي اجراي اهداف سیاست هاي فاواتجزیه و تحلیل مزایا و معایب روش

تکالیف عملکردي و یادگیري

:دانشجو معلمان

هاي متفاوت کار معلمان تعیین فاوا را تجزیه و تحلیل نموده و تاثیرات بالقوه آن را بر یادگیرنده و جنبههاي یک نمونه از اسناد مربوط به سیاست
کنند

 در مورد اصول بکارگیري فاوا در آموزش و پرورش توضیح داده و این اصول را مورد و تجزیه و تحلیل قرار دهند
شنهاداتی ارائه گردددر مورد چگونگی جاي دادن این اصول در فرآیند آموزش پی
گردد مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و در مورد چگونگی اداره و نظارت بر مسائل راهکارهایی ارائه دهندمسائلی که با اجراي این اصول ایجاد می.

هاي فاوامهارت: 2فصل

شایستگی

ابزارهاي پیچیده

3سطح 2سطح 1سطح 
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ضمن آگاهی در مورد انواع ابزارها و 
هاي کاربردي ویژه  موضوع درسی برنامه
مسئله محور  را طراحی یک موقعیتخود، 

ي فاوا ي منعطفانهنمایند که در آن با استفاده
از جمله منابع شبکه به دانش آموزان در 
جهت دسترسی به اطالعات و برقراري 

راي ارتباط با کارشناسان خارج از مدرسه ب
تجزیه و تحلیل مسئله انتخاب شده کمک 

.نماید

هاي ضمن آگاهی در مورد انواع ابزارها و برنامه
یک کاربردي ویژه  موضوع درسی خود، 

هاي مسئله محور و یک موقعیت پروژه موقعیت
ها با را طراحی نمایند که بتوانند در آنمحور

از جمله منابع شبکه (ي فاوا ي منعطفانهاستفاده
آموزان، در جهت کمک به همکاري دانش

دسترسی به اطالعات و برقراري ارتباط با 
کارشناسان خارج از مدرسه براي تجزیه و 

هاي فردي و پروژه)  تحلیل مسائل انتخاب شده
سازي نموده و بر  پیادهآموزي راگروهی دانش

.ها نظارت نمایدآن

هاي ضمن آگاهی در مورد انواع ابزارها و برنامه
هاي موقعیتکاربردي ویژه  موضوع درسی خود، 

را طراحی نمایند متنوع مسئله و پروژه محوري
ي فاوا ي منعطفانهها با استفادهکه بتوانند در آن

مکاري از جمله منابع شبکه در جهت کمک به ه(
آموزان، دسترسی به اطالعات و برقراري دانش

ارتباط با کارشناسان خارج از مدرسه براي تجزیه 
هاي فردي و پروژه) و تحلیل مسائل انتخاب شده

ها سازي نموده و بر  آنآموزي پیادهگروهی دانش
.نظارت نماید

آموزاندانشکاربرد  فاوا در طراحی و مدیریت یادگیري مشارکتی و پروژه محور

هاي نرم افزاري متن باز متناسب با رشته خود و نرم افزارهاي تولید محتوامعرفی بسته
 هاي مسئله محور و پروژه محور در رشته علمیمورد  استفاده در یادگیري) صحت مطالب و سودمندي منابع وب(ویژگی منابع وب.
هاي آموزشی آشنایی با انواع وب)I ،IIهر کدام ) هايمزایا و محدودیت(هاي ویژگیو) و معنایی
هاي مسئله محور و پروژه محور  مبتنی بر یکی از انواع وبطراحی فعالیت
یا ابزار هاي خاص برخط  23طراحی مواد آموزشی با استفاده از محیط نوشتاري
هاي گوناگون دانش آموزي معرفی شبکه یا نرم افزار مناسب براي مدیریت، نظارت، اریابی پیشرفت پروژه
آموزانآموزان، همتایان، والدین و جوامع بزرگتر در جهت پرورش یادگیري دانشنقش فاوا در ارتباط و همکاري با دانش.
کالس درسآموزان داخل و خارج از شبکه و پشتیبانی از همکاري دانش
هاي مشتركهاي داده بر خط و ایمیل منابعی براي یافتن افراد و منابع براي پروژموتورهاي جستجو، پایگاه

تکالیف عملکردي و یادگیري

:دانشجو معلمان

هاي نرم افزاري آموزشی را به طور عملی نمایش دهند و چگونگی استفاده از این بسته هاي متنوع  نرم افزاري را در یک جستجو در مورد بسته
. موضوع خاص در رشته خود در کالس نشان دهند

هاي هر کدام از منابع آموزشی در مورد ویژگیI ،IIهاي تعاملی و مشارکتی بحث و طراحی فعالیتها برايهاي آنو معنایی مزایا و مدودیت
.گفتگو نمایند

ستفاده یک یا چند فعالیت آموزشی مسئله محور و پروژه محور  مبتنی بر یکی از انواع وب را طراحی نمایند و طراحی خود را در کالس ارائه و با ا
.از نظرات ارزیابانه آن طراحی را اصالح نمایند

ها نرم افزارهاي مناسب براي یادگیري مسئله محور و پروژه محور در موضوع  زمینه تخصصی خود را جستجو نمایدها و کاتالوگدر وب  سایت .
.هاي خود براي موثر بودن در جهت اهداف خاص آموزشی قصد شده توجیه نمایدمعیارهاي و دستورالعمل هاي ارزیابی را توسعه داده و انتخاب

به صورت گروهی دانشجویان یک واحد مطالعه  در رشته مربوطه را به صورت . ا ابزارهاي آن را به نمایش در آوردطرز استفاده از محیط نوشتاري ی

23 authoring environment مجموعه ابزارهایی براي تولید محتواي دیجیتال یا ساخت نرم افزار
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.بر خط طراحی نمایند
آموزي را به نمایش درآورد  و داده هاي پروژه اي پروژه براي  مدیریت، نظارت و ارزیابی پروژه دانشچگونگی استفاده از نرم افزارهاي شبکه

.  آموزان را در آن وارد کننددانشکارهاي
دانشجویان در محیط . آموزان بحث شودهاي ارتباطی و همکاري بر خط توسط معلم براي پشتیبانی از یادگیري دانشدر مورد استفاده از محیط

.از تعامالت برخط خود را نمایش دهدهایی هاي مذکور یک الگ را براي خود تهیه نموده، ونتایج چاپی خود را در آن به اشتراك بگذارد و نمونه
کند بحث آموزان را در انجام پروژه هاي مشترك کاري و یادگیري پشتیبانی میهاي  ارتباطی و همکاري برخط که دانشدر مورد مزایاي محیط

.دانش آموزان را نمایش دهندمعلمان یک الگ را براي خود تهیه نموده، ونتایج چاپی خود را به اشتراك گذاشته و  تعامالت برخط. نمایند
هاي مشترك بحث نمایند،  جستجوهاي هاي داده برخط و ایمیل براي یافتن افراد و منابع براي پروژهدر مورد استفاده از موتورهاي جستجو، پایگاه

خود را در آن جا منعکس نمایند و خود را در راستاي پروژه رشته خود هدایت نمایند، در پروژه مشترك بر خط شرکت و تعامل نمایند، تجربیات 
.ها بحث نمایندها را با افراد دیگر به اشتراك گذاشته و در مورد آنآن

برنامه درسی و ارزشیابی:  3فصل

شایستگی

کاربرد دانش

3سطح 2سطح 1سطح 

ضمن برخورداري از دانش عمیق در مورد 
موضوع رشته خود و توانایی بکارگیري 

هاي گوناگون، با ي آن در موقعیتمنعطفانه
در یک مسئله پیچیدهاستفاده از فاوا، حداقل 

آموزان طراحی نماید رشته درسی براي دانش
آموزان هاي ارائه شده توسط دانشراه حلو 

ورد ارزیابی قرار را در پاسخ به این مسئله م
.دهد

ضمن برخورداري از دانش عمیق در مورد 
موضوع رشته خود و توانایی بکارگیري 

هاي گوناگون، با ي آن در موقعیتمنعطفانه
رشته دریک مسئله پیچیدهاستفاده از فاوا،  
اي طراحی گونهآموزان را بهدرسی براي دانش

مسائل، ارائه شده براي ) هاي(راه حل نماید که 
گیري آموزان از مسئله را مورد اندازهدرك دانش

.قرار دهد

ضمن برخورداري از دانش عمیق در مورد 
موضوع رشته خود و توانایی بکارگیري 

هاي گوناگون، با ي آن در موقعیتمنعطفانه
در رشته اي مسائل پیچیدهاستفاده از فاوا،  

اي گونهآموزان بهدرسی را براي دانش
هاي ارائه شده براي راه حلطراحی نماید که 

آموزان از مسائل را مورد مسائل، درك دانش
.گیري قرار دهداندازه

درسی و ارزشیابی از طریق فاوادستیابی به اهداف برنامه

هاي کلیدي رشته درسی نقش فاوا در معرفی مفاهیم و فرآیند
افزاري در رشته درسی هاي نرمبستهعملکرد و اهداف بکارگیري
فاوا در (هاي داخل و خارج از کالس هاي مربوطه در محیطهاي کلیدي با بکارگیري بستهآموزان از مفاهیم و فرآیندچگونگی افزایش درك دانش

)گیريهاي یادنظریه
آموزان از مفاهیم و فرآیندهاي کلید برنامه درسیهاي مبتنی بر فاوا در ارزشیابی براي ارزیابی درك دانشدستورالعمل

تکالیف عملکردي و یادگیري

دانشجومعلمان

فاوا باید منجر به درك . (ودتوانند بوسیله فاوا آموزش داده شوند انتخاب شدر بخشی از برنامه درسی داده شده، مفاهیم و فرآیندهایی که می
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)عمیقتر از مفاهیم گردد
 توانند با فاوا آموزش داده شوند، شناسایی نمایندداده شده، مفاهیم و فرآیندهایی که می) متناسب با رشته(براي متن آموزشی.
هاي نرم افزاري رشته درسی خود را شناسایی و در کالس به نمایش در آورندتعداد متنوعی از بسته.
در مورد دستیابی به اهداف برنامه درسی و ارزشیابی از طریق فاوا،  با یک کارشناس به صورت برخط در کالس تعامل و گفتگو ترتیب دهند.
هاي مرتبط با رشته خود بازدید برخط در کالس ترتیب دهنداز موزه .
آموزان از مفاهیم کلیدي توانند درك دانشها میه این برنامهبرنامه هاي شبیه ساز مبتنی بر وب را در کالس اجرا و در خصوص اینکه چگون

.ها در حل مسائل پیچیده توسعه دهند، بحث و گفتگو نمایندموضوعات درسی و کاربرد آن
بحث و هاي یادگیري، یک مقاله علمی و پژوهشی شناسایی و در مورد آن در کالس از طریق جستجو در اینترنت در مورد فاوا در یکی از نظریه

.مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد
افزاري ویژه موضوعات درسی رشته خود را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند و توضیح دهند که چگونه این بسته ها مفاهیم و حل هاي نرمبسته

.کنندمسائل پیچیده در محیط یادگیرنده محور را حمایت می
در برنامه درسیهاي استفاده از محصوالت فاوا دستورالعمل

هاي دانشی و عملکردي معلمان در استفاده از محصوالت فاوا براي افزایش درك دانش آموزان از مفاهیم، مهارت ها و فرآیندهاي دستورالعمل
. موضوع کلیدي درسی

تکالیف عملکردي و یادگیري

: دانشجو معلمان

ي سن و موضوع درسی خاص آموزش و کیفیت  و ویژگی محصوالت فاوا ویژههاي مختلف آموزان در سالهاي واکنش دانشدر مورد ویژگی
.بحث شود

دهند، ارائه دهندها را توسعه و بهبود میها تبعیت می کنند و آنهایی که از این ویژگیدستورالعمل.
ها ارائه گرددهاي  ارائه شده در کالس ارزیابی شده و پیشنهاداتی براي بهبود آندستورالعمل.

 هاي مبتنی بر فاوا  طراحی کنندداده شده، دستورالعمل) متناسب با رشته(براي متن آموزشی و اهداف ارزشیابی.
هاي العملی براي ارائه گزارشبه عنوان نمونه دستور.  (هایی را تهیه نموده و در فرآیند آموزش بکار گیرندبراي محصوالت فاوا دستورالعمل

)ش شیمیآموزي از نتایح آزمایدانش
ارزشیابی مبتنی بر فاوا

 هاي مربوطهو  بررسی دیدگاه) بر خط و برون خط(ارزشیابی مبتنی بر فاوا
هاي ارزشیابی هاي مبتنی بر فاواویژگی
معرفی ابزارهاي ارزشیابی مبتنی بر فاوا
هاي مبتنی بر فاواراهبردهاي طراحی آزمون

تکالیف عملکردي و یادگیري

دانشجومعلمان

هاي حل از جمله مهارت( هاي سطوح باالتر ابزارهاي ارزشیابی فاواي در اختیار قرار داده شده، را ازمنظر این که کدامیک براي ارزیابی مهارت
. و درك بنیادي از مفاهیم کلیدي مناسب هستند مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد..)مسئله، تفکر انتقادي، و 

 داده شده، یک ابزار مناسب را شناسایی نمایند) متناسب با رشته(مهارت ارزشیابی براي متن آموزشی و اهداف.
براي موضوعی در برنامه درسی دستورالعمل هاي مبتنی بر فاوا براي ارزشیابی را طراحی نماید که در آن درك دانش آموزان از مفاهیم و - 

.فرآیندهاي کلیدي برنامه درسی مورد ارزیابی قرار گیرد
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ها را مورد تجزیه و هاي آندر کالس بحث کنند و مزایا و محدودیت) برخط و برون خط(هاي حاکم بر ارزشیابی مبتنی بر فاوا د دیدگاهدر مور- 
.تحلیل قرار دهند

گیرد و یک نمونه آزمون برخط و برون خط براي یک موضوع در رشته خود طراحی نموده و آن را در کالس ارائه نموده تا مورد ارزیابی قرار - 
.اصالحات الزم را با توجه به بازخوردها انجام دهند

پداگوژي: 4فصل

شایستگی

حل مسائل پیچیده

3سطح 2سطح 1سطح 

آموز آموزش دانش(دو  تکلیف مسئله محور
ي گروهی دانش آموزي و پروژه) محور

و مبتنی بر فاوا را تعریف و طراحی نماید 
استفاده از ضمن طرح مسائل در گروه همتا با 

ها، طراحی خود را مورد نظرات ارزیابانه آن
.اصالح قرار دهد

آموز آموزش دانش(دو تکلیف مسئله محور
ي گروهی دانش آموزي مبتنی و پروژه) محور

ضمن اصالح بر فاوا را تعریف و طراحی نموده و 
سازي طرح را تشریح طرح خود، مراحل پیاده

.نماید

آموز آموزش دانش(چندین تکلیف مسئله محور
ي گروهی دانش آموزي مبتنی بر و پروژه) محور

مراحل طراحی، فاوا را تعریف و طراحی نماید و 
آموزان ها توسط دانشسازي و و ارائه راه حلپیاده

هاي گروهی را در تکالیف مسئله محور و پروژه
.مورد نظارت و ارزیابی قرار دهد

هاي یادگیري مشارکتی و پروژه محور مبتنی بر فاوا با تمرکز بر مسائل واقعی زندگی  سازي فعالیتطراحی و پیاده

آموزان از طریق بکارگیري مفاهیم و فرآیندها و محور مبتنی بر فاوا و ایجاد در توسعه تعامالت اجتماعی و تفکر در دانشنقش یادگیري پروژه
مسائل واقعیهاي کلیدي در حل مهارت

 آموزي با هاي دانشدر پروژه)  که با کمک موضوعات کلیدي درسی قابل حل هستند(چگونگی طراحی مسائل پیچیده و مسائل زندگی واقعی
استفاده از منابع فاوا

هاي طراحی، واحد طرح درس مشارکتی و پروژه محور مبتنی بر فاوا ویژگی
کاربردي موضوعات ویژه براي فعالیت هاي کالسی که قدرت استدالل، گفتگو، مشارکت و حل مسائل هايمعرفی ابزارهاي متن باز و برنامه

.نمایدآموزان تقویت میپیچیده را در دانش
هاي گروهی  سازي تکالیف مسئله محور و پروژههاي مناسب براي پیادههاي دیجیتال و شبیه سازي یکی از روشداستان و بازي

و یادگیريتکالیف عملکردي 

:دانشجو معلمان

آموزان و بکارگیري علمی دانش رشته مربوطه را حمایت کند تواند درك دانشدر مورد چگونگی بکارگیري فاوا و انواع ویژه نرم افزارهایی که می
بحث نموده 

تواند مورد حمایت شود شرح داده شودها یادگیري پروژه محور میهایی که در آندر یک ارائه کالسی راه .
به عنوان نمونه شناسایی (ها در کالس بحث شود آنيها در کالس در بارههاي مختلفی در این خصوص تولید نموده و پس از ارائه نمونهنمونه
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)کولوژي با استفاده از وب و مفاهیم کاربرديهاي اهاي حفاظت از سامانهراه
از طریق ارتباط و گفتگو برخط کالسی با کارشناسان مربوطه همکاري نمایند.
با جستجو در اینترنت براي اهداف یادگیري داده شده، مسائل زندگی واقعی مناسبی انتخاب شود.
پروژه محور فاوا را در آن تلفیق نمایندهايبا توجه به مسائل واقعی داده شده، در فرآیند طراحی فعالیت.
آموزان ارائه دهندها به دانشهاي مناسب مبتنی بر فاوا براي معرفی آنبراي مسائل واقعی زندگی منتخب، روش.
که فاوا چگونه هاي یادگیري مورد استفاده قرار می گیرند، توصیف نموده و توضیح دهندیادگیري گوناگون را که در فعالیت-راهبردهاي یاددهی

.ها تلفیق گرددتواند در آنمی
محور، ارائه هاي پروژهسازي  براي حل مسائل پیچیده و واقعی زندگی و یا فعالیتطراحی و یا شناسایی یک داستان و بازي دیجیتال و یا شبیه

سناریو در کالس و نقد و ارزیابی  آن
سازمان بندي و مدیریت: 5فصل

شایستگی

هاي مشارکتیگروه

3سطح 2سطح 1سطح 

انعطاف پذیري را در یک محیط یادگیري
به کالس درس طراحی نمایدکه در آن قادر 

و آموز محورهاي دانشتلفیق فعالیت
بکارگیري منعطفانه  فناوري براي حمایت از 

.باشداین فعالیت

انعطاف پذیري را در یک محیط یادگیري
تلفیق کالس درس خلق نمایدکه در آن قادر به 

و بکارگیري آموز محورهاي دانشفعالیت
و منعطفانه  فناوري براي حمایت از این فعالیت

.باشدهمکاري گروهی

انعطاف پذیري را در محیط هاي یادگیري
کالس درس خلق نمایدکه در آن قادر به تلفیق 

آموز محور  و بکارگیري هاي دانشفعالیت
ها منعطفانه  فناوري براي حمایت از این فعالیت

.باشدو همکاري گروهی 

بندي منابع فیزیکی، انسانی و زمان براي تلفیق فاوا در محیط یادگیريمدیریت و سازمان

هاي یادگیري و تعامالت اجتماعیبه منظور پشتیبانی و تقویت فعالیت (ها یا سایر منابع دیجیتال در کالس درس سازمان بندي رایانه (
از طریق کابل، (سازي شبکه و شبکهWifi ،Blutooth24در کالس درس ...) و

هاي مبتنی بر فناوريمحیطهاي یادگیري پروژه محور دانش آموزان در چگونگی مدیریت فعالیت
تکالیف عملکردي و یادگیري

:دانشجو معلمان

ها شرکت و تعامالت یک از آنکه هر کدامهاي متفاوت رایانه و سایر منابع دیجیتال را برحسب اینبه طور عملی در یک کالس چینش
ش را طراحی نموده و در مورد منطق خود براي این طراحی بحث یک نوع چین.   نماید را بیازمایدمیاموزان را حمایت نموده یا ممانعتدانش
.نماید

با استفاده از امکانات موجود در کالس یک آزمایشگاه فاوا در کالس ایجاد کنند.
درمورد طرح درس خود بر . آموزي درضمن انجام یک پرورژه بحث نمایندهاي مدیریت فعالیت هاي کالسی پروژه محور دانشدر مورد روش

.به پیوست مراجعه شود24
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.هاي گوناگون رایانه و منابع دیجیتال بحث نمایندحسب مدیریت کالسی با تمرکز روي مزایا و معایب چینش

اي معلمیادگیري حرفه: 6فصل

شایستگی

مدیریت و راهنمایی

3سطح 2سطح 1سطح 

یک پروژه با استفاده از مهارت و دانش الزم  
اي را حرفهدر راستاي یادگیريپیچیده

ها  همکاري با سایر طراحی نماید که در آن
معلمان، و استفاده از شبکه ها براي دستیابی 
به اطالعات همکاران و کارشناسان خارج 

.مدنظر قرار گرفته شده باشد

دو پروژه با استفاده از مهارت و دانش الزم  
ي  ایجاد و احرفهرا در راستاي یادگیريپیچیده

ها  همکاري با سایر مدیریت نماید که در آن
معلمان، و استفاده از شبکه ها براي دستیابی به 
اطالعات همکاران و کارشناسان خارج مدنظر 

.قرار گرفته شده باشد

پروژه هاي ب با استفاده از مهارت و دانش الزم  
اي  ایجاد حرفهرا در راستاي یادگیريايپیچیده
ها  همکاري با سایر ت نماید که در آنو مدیری

معلمان، و استفاده از شبکه ها براي دستیابی به 
اطالعات همکاران و کارشناسان خارج مدنظر 

.قرار گرفته شده باشد

اياستفاده از منابع دیجیتال و همکاري برخط براي یادگیري حرفه

:بررسی نقش فاوا در

اي ها و یادگیري حرفهاشتراك منابع براي پشتیبانی از فعالیت
اي خود ها و یادگیري حرفهدسترسی به کارشناسان بیرون از محیط کار و جوامع یادگیري به منظور پشتیبانی از فعالیت
اي مدیریت، تجزیه تحلیل، تلفیق و ارزیابی اطالعات به منظورحمایت از یادگیري حرفه

لکردي و یادگیريتکالیف عم

:دانشجو معلمان

اي را حمایت نمایند بحث نمایندتوانند یادگیري حرفهدر مورد منابع اطالعاتی برخط گوناگون و  استفاده از سایر منابعی که می .
نمایندکند هدایت اي آنان را حمایت میجستجوهاي بر خط خود را براي مواد آموزشی  در جهتی که اهداف یادگیري حرفه
نتایج این جستجو را به اشتراك گذاشته و در مورد آن بحث نمایند و براي اجراي ان برنامه ریزي نمایند.
ملزم به انجام تحقیقات برخط . اي را حمایت کنند بحث نمایندتواند یادگري حرفهدر مورد منابع گوناگون کارشناسی برخط و جوامعی که می

با کارشناسان ارتباط برقرار نموده و در این جوامع شرکت نموده و سپس مباحثات و نتایج . ان و جوامعی باشندخود براي یافتن چنین کارشناس
.هاي خود در این زمینه را به اشتراك بگذارندفعالیت

ها خود تلفیق الیتها در فغهاي مدیریت دانش مربوطه در جهت تجزیه و تحلیل منابع بر خط بحث نمایند و آندر مورد اهمیت توسعه مهارت
هاي خود را در این مورد توصیف نموده و به نمایش در دانشجو معلمان نمونه هایی از فعالیت. ها را مورد اریابی قرار دادهنمایند  و کیفیت آن

.آورده و در مورد آن بحث نمایند

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
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نمایشی- سخنرانی
آزمایشگاه
 پروژه
 فردي و گروهی) آزمایشگاه+ کاوشکري(کشفی
حل مسئله
حل خالق مسئله
هاي هدایت شده و مباحثهها و پاسخپرسش
طوفان مغزي
......................

حداقل امکانات سخت و نرم افزاري

منابع اطالعاتی مکتوب یا برخط
 مجهز به اینترنت پرسرعت) آزمایشگاه رایانه(شبکه آزمایشگاهی
ژکتور ، صفحه نمایش، رایانه، تخته هوشمنددیتا پرو
هاي قابل در دسترسانواع رسانه
امکانات الزم براي تهیه رسانه آموزشی مورد نظر مدرس
ترجیحا اصلی(هاي جدید نرم افزار بسته آفیس، ورژن(
هاي عاملرایانه با انواع سیستم
دیتا پروژکتور ، صفحه نمایش، رایانه، تخته هوشمند
هاي دانشجویانتلفن(هاي عامل همراه با انواع سیستمهايتلفن(
 نرم افزارهايwindows, Mac, Linux
هاي برون خطانواع ذخیره کننده
از (با خط تلفن ( هاي رایج و قابل دسترس قابلیت اتصال به اینترنت را داشته باشد چند رایانه که به اینترنت متصل نباشد و از طریق یکی از شیوه

Wimaxکارت دیتا، )  wirelessیاlanبه صورت +ADSLیال آپ، طرق دا
حداقل یک پردازشگر موجود در بازار
سخت افزارهاي داخلی و خارجی و جانبی رایانه
تاپ و رابط انواع موبایل، تبلت، لپOTG
هاي آموزشی مربوط به رشتهعاملافزارها و سیستمافزارها، سختنرم
تواند مواردي چون هاي مخصوص کودکان استثنایی میعاملبراي نرم افزارها و سیستمVinu25x, Deaf Apps26 (for chat) را پیشنهاد

.نمود
 نرم افزارهاي

Flash, Photoshop, paint, DVD cutter, sound recorder , sound cutter, concept mapping or mind
mapping, Simulators

امکانات الزم براي راه اندازي شبکه شامل:

٢٥http://distrowatch.com/table.php?distribution=vinux
٢٦en=hl&deafs.successfulmatch.com=id?details/apps/store/com.google.play://https) نرم افزارهاي مخصوص ناشنوایان در گوگل

)پلی
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Cross cable, Wi-Fi, Bluetooth, Hub, Switch, Router, IPS, IDS, Firewall

 ها مجهز بهدر مورد لپ تاپ(رایانه و یا لپ تاپ 2حداقلBluetooth (براي هر گروه
فیلم و کلیپ هاي نمونه در زمینه کاربرد سخت افزار هاي آموزشی
افزارهاي معرفی سختبروشورها
هاي مربوطه به انتخاب گروههاي آموزشی گروهنرم افزارهاي و سیستم عامل
افزارهاي مربوطهراهنماي نرم
سخت افزارها و  نرم افزارهاي الزم براي ضبط و ویرایش صدا و تصویر و فیلم دیجیتال
افزارهاي شبیه ساز متناسب با رشتهنرم
افزارهاي نرمLMS ،CMS ،LCMS

منابع آموزشی. 4

.سازي مدارس راهبرد تحول وزارت آموزش و پرورش در توسعه فاواهوشمند
.، تدوین سیاست هاي راهبردي فناوري اطالعات و ارتباطات در آموزش و پرورش)1383(مهرمحمدي، محمود و نفیسی، عبدالحسین 

ات دانشگاه پیام نورمقدمات تکنولوژي آموزشی، تهران، انتشار) 1390(آبادي، خدیجه علی

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
که در بخش مهارت هاي اساسی فاوا براي 1ارزشیابی ورودي یا تشخیصی در فاوا -1. در ارزشیابی هر واحد درسی  دو الی سه نوع ارزشیابی انجام خواهد شد

ارزشیابی تکوینی که در حین فرآیند آموزش و در طول - 2گیرد، ها صورت میمهارتتعیین سطح کالس و استفاده بهینه از زمان به منظور ایجاد و یا تقویت 
توانند بخشی از این ارزشیابی را هاي عملکردي و یادگیري پیشنهاد شده که میگیرد که در هر بخش مواردي به عنوان پیشنهاد در فعالیتکالس انجام می
نمره به پروژه پایانی اختصاص یابد که در 10نمره از نمره نهایی به ارزشیابی تکوینی و 10گردد یشنهاد میارزشیابی نهایی یا پایانی که پ-3تشکیل دهند و 

باشد و مدرس مربوطه موضوع آن را با توجه به سال می) 3الی 1فاوا (اجراي آن دانشجو معلم ملزم به رعایت تمامی موارد مورد آموزش در آن واحد درسی 
.نمایداي دانشجو معلم تعیین میدانش و مهارت موضوعی و مهارت حرفهتحصیل دانشجو معلم،

هاپیوست. 6

تولید محتواي الکترونیکی:
استانداردهاي تولید محتواي الکترونیکی 

 آشنایی با استانداردهايSCORM وAICCدر تولید محتواي الکترونیکی و آموزش الکترونیکی
تولید محتواي الکترونیکی 

هاي الکترونیکی دیداريرسانه

 ،کاربرد ، مزایا و محدودیت ها.....معرفی پوستر، انواع چارت، اسالیدها، نمودار ،
هاي الکترونیکی دیداري در آموزشفرآیند انتخاب رسانه
نوشته، شکل، عکس، (هاي الکترونیکی دیداري هاي آموزشی رسانهطراحی پیام(..
افزارهاي ی دیداري از طریق نرمالکترونیکتولید رسانه هايpower point ،publisher و ،photo shop
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معرفی برخی از محتواها

LO27 ،اشیاء یادگیري
 کارآموزي مبتنی برشبکه
خودآموزي،  مطالعه راهنمایی شده  ناهمزمان
یادگیري همزمان (28پیشامدها با هدایت مربی (
 همکاري گروه کوچک

: فرآیند طراحی تولید محتواي یادگیري الکترونیکی 

 هاي یادگیري و راهبردهاي آموزشی مربوطه یادگیري براساس نظریه)یا موضوع ( طراحی آموزشی واحد
انتخاب مدل آموزشی مربوطه
طراحی فرصت هاي یادگیري
 انتخاب و طراحی فعالیت هاي یادگیري

یت یادگیري فرآیند انتخاب رسانه مناسب با هرفعال

 طراحی پیام هاي آموزشی
تنظیم جدول ارائه محتواي نهایی

) برخط و برون خط( افزارهاي تولید محتواي الکترونیکی معرفی نرم

 Auto paly , flash builder, hyper studio, ,Director, Multimedia Builder, Adobe Flash,
Camtasia Studio, advanced power point (off line)

 power point , hyper studio , flash , mu. Builder

کالس هوشمند:
طراحی آموزشی کالس هوشمند 

طراحی محیط یادگیري الکترونیکی براساس راهبردهاي آموزشی مناسب
طراحی فرصت هاي یادگیري ، فعالیت هاي یادگیري و راهبردهاي ارزشیابی براساس مدل هاي نوین آموزشی
  کالس ...)ارتباط استاد با شاگرد ، استاد بامحتوا ، محتوا بامحتوا ، گروه با گروه ، کالس باخارج کالس و( طراحی مدل ارتباطی

..) تجهیزات الکترونیکی و(هوشمند براساس نیازها وامکانات 
اجراي و ارزشیابی آموزشی کالس هوشمند  

 ازطریق ( ثبت نام از شاگردانLMS(
از طریق ...) آزمون رفتار ورودي ، پیش آزمون ، آزمون تشخیصی سبک هاي شناختی ، نیاز سنجی و( یابی ورودياجراي ارزش

LMSوثبت گزارشات آزمون ها
گروه بندي شاگردان براساس نتایج وگزارشات آزمون ها از طریقLMS
انتخاب مدل آموزشی ، محتوا وفعالیت هاي یادگیري مناسب براي هر گروه
 به اشتراك گذاري و ارسال محتواها وفعالیت هاي یادگیري براي هر گروه از طریقLCMS
 همزمان و ناهمزمان(ارائه تکالیف تکمیلی وبازخورد آن به روش برخط(

٢٧ Learning Object
٢٨ Instructor – led Events
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ابی ارائه بازخورد مناسب ، اجراي ارزشیابی مستمر وتوصیفی با استفاده از روش هاي ارزشیابی معلم ، خود ارزشیابی ، دگر ارزشی
LMSوLCMS،گروه ارزشیابی از طریق 

 از طریق) انواع آزمون هاي الکترونیکی( اجراي ارزشیابی پایانی به شکل متنوعLMS
ثبت نتایج وگزارشات آزمون
اجراي پس آزمون و اصالح برنامه براساس گزارشات آزمون
تنظیم وثبت پوشه کار

شبکه
شبکه و شبکه سازي 

تعریف شبکه
 سازي، مزایا و محاسن ایجاد شبکهدالیل شبکه
تاریخچه شبکه
 معرفی بزرگترین شبکه
هاي شبکهسلسه مراتب ایجاد شبکه و مولفه
cable, Wifi, Bluetooth, Hub, Switch, Router, IPS, IDS, Firewall, DNS Server, Mail

Server
,Wi-Fiجود، با استفاده از امکانات مو) دو یا سه کاربر( ایجاد یک شبکه کوچک  Bluetooth, cable

هاي اجتماعی شبکه

هایی از نرم افزارهاي تولید محتواي الکترونیکی و انتشار  الکترونیکی محتوانمونه
تولید

 Auto paly , flash builder, hyper studio, ,Director, Multimedia Builder, Adobe Flash, Camtasia
Studio, advanced power point (off line)

 power point , hyper studio , flash , mu. Builder
انتشار

 Forums, networks, Atutor, Moodle, emails, Educreatiosn, snagit, blendspace, bayanbox, net
support school, softgozar, aparat, googlesite, electa, kelas,…(on line
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»3ی عربزبانکاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات آموزش «درس سرفصل

معرفی درس و منطق آن.1

اي با فناوري اطالعات و ارتباطات عجین شده است، که برخورداري از ابعاد گوناگونی از سواد از جمله زندگی بشر در عصر کنونی به گونه
. گردداد دیجیتال، سواد اینترنتی، یک ضرورت در زندگی محسوب میسواد اطالعاتی، سواد رسانه اي، سواد رایانه، سواد فناوري، سو

لذا آشنایی و . هاي رسمی وارد گردداطالعات و ارتباطات  موجب گردیده است که آموزش ان در آموزشفناوريضرورت توجه به
رو معلمان که وظیفه آماده سازي ناز ای. آموزان امروز وشهروندان فردا استمندي از این بعد سواد یکی از نیازهاي دانشبهره

ي فناوري اطالعات ها و سواد الزم در حوزهآموزان را براي ورود به عرصه زندگی دارند، خود نیز باید ضمن برخورداري از شایستگیدانش
گیري ي عالوه بر بهرهیادگیر-هاي یاددهیهاي خود بهره گیرند و با تلفیق این فناوري در فرصتو ارتباطات، از این ظرفیت در آموزش

آمده بواسطه هاي پیشآموزان را آموزش دهند که چگونه خود را براي استفاده صحیح از فرصتاز افزایش و بهبود کارآیی آموزش ، دانش
. این فناوري در زندگی آماده کنند

مشخصات درس

کارگاهی: نوع درس

واحد 1: تعداد واحد
کارگاهی

48هر واحد : زمان درس

کاربرد فناوري : پیشنیاز
2اطالعات و ارتباطات 

3زبان عربی کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات آموزش : نام درس

: پیامدهاي یادگیري/ اهداف

برنامه -2در آموزش ، ICTدرك -1مولفه  6ها دانشجو معلمان در جدول شایستگی
-6بندي و مدیریت  و سازمان -ICT ،5- 4پداگوژي ، - 3درسی و ارزشیابی ، 

.باشدبه شرح جدول زیر می29یادگیري حرفه اي معلم  در سواد فناوري

)تولید دانش(3سطح )تعمیق دانش(2سطح )سواد فناوري(1سطح مالك ها

ICTدرك 

در آموزش
هانوآوري در سیاست

ضمن درك مقاصد و اهداف 
هاي ملی در جلساتی که سیاست

ضمن درك مقاصد و اهداف 
هاي ملی در جلساتی که به سیاست

ضمن درك مقاصد و اهداف 
هاي ملی در جلساتی سیاست

استفاده از فاوا  براي یادگیري کارآتر و موثرتر: سواد فناوري 29



٣٠٤

هاي به منظور اصالح سیاست
آموزش و پرورش در مورد فاوا 

مشتاقانه و گردد تشکیل می
.داوطلبانه شرکت نماید

هاي آموزش منظور اصالح سیاست
و پرورش در مورد فاوا تشکیل 

ها شرکت نموده و در بحثگردد می
پیشنهاداتی هاي مرتبط، و گفتگو
.ارائه دهد

که به منظور اصالح 
هاي آموزش و پرورش سیاست

گردد در مورد فاوا تشکیل می
شرکت نموده، و عالوه بر 

ها، ها و گفتگوشرکت در  بحث
اي در خصوص نظرات ارزیابانه

، کاربست و بازبینی طراحی
ظر گرفته شده هاي در نبرنامه

ها براي اجراي این سیاست
.ارائه دهد

هاي مهارت
فاوا

ابزارهاي فراگیر

در راستاي حمایت از توسعه 
هاي خالقیت، یادگیري مهارت

حداقل یک دائمی و انعکاسی 
مبتنی بر فاوا را جامعه دانشی

.نمایدطراحی

در راستاي حمایت از توسعه 
هاي خالقیت و یادگیري مهارت

2دائم و بازتابی دانش آموزان، 
مبتنی بر جامعه دانشی3الی 

.فاوا را طراحی نماید

در راستاي حمایت از توسعه 
هاي خالقیت و مهارت

یادگیري دائم و بازتابی دانش 
چندین جامعه دانشیآموزان، 

متفاوت مبتنی بر فاوا را 
.راحی نمایدط

برنامه 
درسی و 
ارزشیابی

مهارت هاي جامعه دانشی

با آگاهی از ابعاد پیچیده رشد 
رشد شناختی، عاطفی و (انسانی 

جسمی و آگاهی از چگونگی 
ایجاد شرایط بهتر یادگیري براي 

و با استفاده از فاوا  ) دانش آموزان
مناسب براي هاي راه حل

آموزي مشکالت احتمالی دانش
و با برخورداري از بینیپیش

با آگاهی از ابعاد پیچیده رشد انسانی 
رشد شناختی، عاطفی و جسمی و (

آگاهی از چگونگی ایجاد شرایط 
و ) بهتر یادگیري براي دانش آموزان

هاي راه حلبا استفاده از فاوا  
مناسب براي یکی از مشکالت 

و با بینیآموزي پیشواقعی دانش
هاي پیچیده برخورداري از مهارت

با آگاهی از ابعاد پیچیده رشد 
رشد شناختی، عاطفی (انسانی 

و جسمی و آگاهی از چگونگی 
ایجاد شرایط بهتر یادگیري 

و با ) براي دانش آموزان
هاي استفاده از فاوا  راه حل

یکی از مشکالت مناسب براي 
بینی و آموزي پیشنشواقعی دا
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هاي پیچیده در این مورد مهارت
طرحی براي عملیاتی نمودن یکی 

هاي مورد نظر ارائه از راه حل
.نمایند

رحی براي عملیاتی طدر این مورد 
هاي مورد نمودن یکی از راه حل

.نظر ارائه نمایند

هاي با برخورداري از مهارت
پیچیده در این مورد طرحی 
براي عملیاتی نمودن یکی از 

هاي مورد نظر ارائه راه حل
نمایند و راه حل موردنظر را در 

سازي نماید و نتایج پیاده
حاصله را مورد ارزیابی قررا 

.دهد

خود مدیریتیپداگوژي

موقعیتدو با استفاده از فاوا، 
از فرآیند یادگیري را که مشابه
ها  دانش آموزان قادر به در آن

هاي اجرا و بکارگیري مهارت
طراحی توسعه یافته خود باشند 

.سازي نمایدو پیاده

دو موقعیت با استفاده از فاوا، 
از فرآیند یادگیري را که متفاوت
ها  دانش آموزان قادر به در آن

هاي اجرا و بکارگیري مهارت
طراحی و توسعه یافته خود باشند 

.سازي نمایدپیاده

چندین با استفاده از فاوا، 
از فرآیند گوناگونموقعیت

ها  دانش یادگیري را که در آن
آموزان قادر به اجرا و 

هاي توسعه بکارگیري مهارت
طراحی و یافته خود باشند 

.سازي نمایدپیاده

سازمان 
بندي و 
مدیریت

یادگیريهايسازمان

ضمن ایفاي نقش رهبري در 
آموزش و ارائه پشتیبانی پیگیرانه 

یک برنامه مبتنی بر از همکاران،  
که در فاوا را طراحی و اجرا نمایند

مدرسه به عنوان جامعه طی آن 
مبتنی بر نوآوري با استفاده از فاوا  

.نقش نمایندایفاي 

ضمن ایفاي نقش رهبري در 
آموزش و ارائه پشتیبانی پیگیرانه از 

یک برنامه مبتنی بر فاوا همکاران، 
که در طی را طراحی و اجرا نمایند

مدرسه به عنوان جامعه مبتنی آن 
بر نوآوري و یادگیري دائم با 

.استفاده از فاوا  ایفاي نقش نمایند

ضمن ایفاي نقش رهبري در 
یبانی پیگیرانه آموزش و ارائه پشت

هاي متنوعی برنامهاز همکاران،  
مبتنی بر فاوا را طراحی و اجرا 

مدرسه به که در طی آن نمایند
عنوان جامعه مبتنی بر نوآوري و 
یادگیري دائم با استفاده از  فاوا  

.ایفاي نقش نمایند
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یادگیري 
حرفه اي 

معلم

معلم به عنوان مدل یادگیرنده

با استفاده از فناوري اطالعات و 
ارتباطات و برخورداري باال از 
توانایی، انگیزه، تمایل و تشویق و 
حمایت همتایان براي آزمودن،  

اي دائما درحال یادگیري حرفه
یک جامعه باشد و به این منظور 

اي را با هدف خلق آموزشی حرفه
.دانش طراحی نماید

و با استفاده از فناوري اطالعات 
ارتباطات و برخورداري باال از 
توانایی، انگیزه، تمایل و تشویق و 
حمایت همتایان براي آزمودن،  

اي باشد دائما درحال یادگیري حرفه
اي را یک جامعه آموزشی حرفهو 

با هدف خلق دانش طراحی و 
.سپس ایجاد نماید

با استفاده از فناوري اطالعات و 
ارتباطات و برخورداري باال از 

وانایی، انگیزه، تمایل و تشویق و ت
حمایت همتایان براي آزمودن،  

اي دائما درحال یادگیري حرفه
اي را جوامع آموزش حرفهباشد و 

با هدف خلق دانش طراحی و 
.سپس ایجاد نماید

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت.2

3کاربرد فاوا در رشته علمی 

.باشددوره کارورزي و با حضور در کالس درس و مدرسه قابل اجرا میفصول این واحد در: تذکر

در ك فاوا در آموزش : 1فصل 

شایستگی

هانوآوري در سیاست

هاي ملی ضمن درك مقاصد و اهداف سیاست
هاي در جلساتی که به منظور اصالح سیاست

آموزش و پرورش در مورد فاوا تشکیل 
.شرکت نمایدمشتاقانه و داوطلبانه گردد، می

هاي ملی در ضمن درك مقاصد و اهداف سیاست
هاي جلساتی که به منظور اصالح سیاست
گردد آموزش و پرورش در مورد فاوا تشکیل می

هاي مرتبط، ها و گفتگوشرکت نموده و در بحث
.پیشنهاداتی ارائه دهد

هاي ضمن درك مقاصد و اهداف سیاست
ملی در جلساتی که به منظور اصالح 

هاي آموزش و پرورش در مورد فاوا سیاست
شرکت نموده، و عالوه بر گردد تشکیل می

ها، نظرات ها و گفتگوشرکت در  بحث
، کاربست و اي در خصوص طراحیارزیابانه

هاي در نظر گرفته شده براي بازبینی برنامه
.ها ارائه دهدي این سیاستاجرا

برنامه (هاي نظام آموزشی  در مورد فاوا سازي سیاستاي براي پیادههاي اصالحی آموزشی مدرسهطراحی و اجراي برنامه
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)درسی ملی جمهوري اسالمی ایران و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

سازي سیاست هاي اصالحی نظام آموزش ملی اي در راستاي پیادهراهبردهاي طراحی، پیاده سازي و اصالح برنامه هاي آموزشی مدرسه
تکالیف عملکردي و یادگیري

:دانشجو معلمان

تواند موجب اجراي این میکارهایی  که و ارائه راه)  با تاکید بر فاوا(هاي اصالحی نظام آموزش ملی بحث کالسی در مورد قصد سیاست
..هاي مدرسه گرددها در سطح برنامهسیاست

سازي هاي اصالحی را پیادههاي سیاستتواند مولفهاي در سطح مدرسه را که میهاي کاري که در آن دانشجومعلمان برنامهتشکیل گروه
.نماید، طراحی نمایند

طراحی شده در فاز ابتدایی ي اجراي برنامه
 ارزیابی میزان پیشرفت برنامه
هاي پیش روي شناسایی و بررسی چالش
 اشتراك موارد ذکر شده با گروه همتا و ارائه راهبردهاي پشنهادي توسط گروه و همتایان براي غلبه بر چالش ها

هاي فاوامهارت: 2فصل 

شایستگی

ابزارهاي فراگیر

هاي در راستاي حمایت از توسعه مهارت
خالقیت، یادگیري دائمی و انعکاسی 

مبتنی بر فاوا را حداقل یک جامعه دانشی
.نمایدطراحی

هاي در راستاي حمایت از توسعه مهارت
خالقیت و یادگیري دائم و بازتابی دانش 

مبتنی بر فاوا جامعه دانشی3الی 2آموزان، 
.را طراحی نماید

هاي در راستاي حمایت از توسعه مهارت
خالقیت و یادگیري دائم و بازتابی دانش 

متفاوت چندین جامعه دانشیآموزان، 
.مبتنی بر فاوا را طراحی نماید

آموزاننرم افزارهاي تولید محتوا و منابع آموزشی براي ایجاد خالقیت و نوآوري در دانش

 افزارهاي تولید اي و تجهیزات و نرمضبط چند رسانه( محتواي الکترونیکی و منابع آموزشی مبتنی بر فاوا عملکرد و اهداف ابزارهاي تولید
30و نرم افزارهاي انتشار محتواي الکترونیکی...) افزارهاي چاپ، ابزارهاي طراحی وب ومحتواي الکترونیکی تولید، ابزارهاي ویرایش، نرم

آموزاندر جهت ایجاد نوآوري و خالقیت در دانش31فرآیند تولید محتواي الکترونیکی
آموزان راهبردهاي چگونگی بکارگیري منابع و طراحی محتوهاي آموزشی الکترونیکی در جهت نوآوري و خالقیت دانش توسط دانش

.به پیوست مراجعه شود30
.به پیوست مراجعه شود31
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تکالیف عملکردي و یادگیري

:دانشجو معلمان

توانند در جهت حمایت و پیشرفت ها چگونه میرا نمایش داده و در مورد اینکه آنافزاري و منابع تولید دیجیتال هاي نرمتعداد متنوعی از بسته
.هاي نوآورانه و خلق دانش کمک نمایند، توضیح دهندآموزان در تمریندانش

اي نوآوري و هاي خاصی از این منابع در رشته درسی مورد نظر را  مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند و توضیح داده شود که  چگونه برنمونه
. نمایندآموزان را پشتیبانی میتوانند دانشخلق دانش می

آموزان افزارهاي مربوطه براي ایجاد خالقیت و نوآوري در دانشبا توجه به رشته علمی، طرح درسی طراحی نموده که در آن از ابزارها و نرم
این طرح درس می تواند در کالس واقعی اجرا گردد و . بی قرار گیرداستفاده شده باشد، طرح درس در کالس توسط گروه همتایان مورد ارزیا
.نتایج حاصل در گروه همتایان مورد نقد و ارزیابی و اصالحات قرار گیرد

آموزان دیگر وگروه همتا با استفاده از فاوا به منتشر نمایند و از بازخوردهايمحتواهاي الکترونیکی تولید شده را به منظور استفاده دانش
.ها استفاده نماینداحتمالی در جهت اصالح برنامه

برنامه درسی و ارزشیابی: 3فصل 

شایستگی

مهارت هاي جامعه دانشی

رشد (با آگاهی از ابعاد پیچیده رشد انسانی 
شناختی، عاطفی و جسمی و آگاهی از 
چگونگی ایجاد شرایط بهتر یادگیري براي 

هاي راه حلو با استفاده از فاوا  ) دانش آموزان
آموزي مناسب براي مشکالت احتمالی دانش

هاي و با برخورداري از مهارتبینیپیش
طرحی براي عملیاتی پیچیده در این مورد 

هاي مورد نظر ارائه نمودن یکی از راه حل
.نمایند

رشد (با آگاهی از ابعاد پیچیده رشد انسانی 
شناختی، عاطفی و جسمی و آگاهی از چگونگی 

و ) ایجاد شرایط بهتر یادگیري براي دانش آموزان
مناسب براي یکی هاي راه حلبا استفاده از فاوا  

و با بینیآموزي پیشاز مشکالت واقعی دانش
هاي پیچیده در این مورد برخورداري از مهارت

هاي رحی براي عملیاتی نمودن یکی از راه حلط
.مورد نظر ارائه نمایند

رشد (با آگاهی از ابعاد پیچیده رشد انسانی 
شناختی، عاطفی و جسمی و آگاهی از 
چگونگی ایجاد شرایط بهتر یادگیري براي 

و با استفاده از فاوا  راه ) دانش آموزان
یکی از مشکالت مناسب براي هاي حل

بینی و با آموزي پیشنشواقعی دا
هاي پیچیده در این برخورداري از مهارت

مورد طرحی براي عملیاتی نمودن یکی از 
هاي مورد نظر ارائه نمایند و راه حل راه حل

سازي نماید و نتایج موردنظر را در پیاده
.حاصله را مورد ارزیابی قررا دهد

فاواهاي پیچیده شناختی با استفاده از پرورش مهارت

از جمله مدیریت اطالعات، حل (آموزان با استفاده از فاوا ها در دانشهاي پیچیده شناختی و چگونگی آموزش و بروز  این مهارتمعرفی مهارت
)32مسئله، همکاري و تفکر انتقادي

.در کارورزي اجرا گردد32
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 آموزان انشهاي جستجو، مدیریت و تجزیه و تحلیل و بکارگیري اطالعات  در دایجاد مهارتمعرفی راهبردهایی براي
هاي فاوا به منظور ایجاد و توسعه هاي کالسی در رشته مربوطه  با استفاده از ابزارها و دستگاهفرآیند طراحی واحدهاي مطالعه و فعالیت

، ساخت دانش و برقراري ارتباط 33ریزي ، یادگیري انعکاسیهاي استدالل، برنامهمهارت
هاي ارتباطات و همکاري آموزان براي بکارگیري فاوا در جهت بهبود مهارتراهبردهاي تشویق دانش
آموزان براي توسعه و استفاده از خود و دیگر ارزیابی دانشی و عملکردي مبتنی بر فاوا در موضوعات درسی راهبردهاي تشویق دانش

تکالیف عملکردي و یادگیري

:دانشجو معلمان

هاي پیچیده شناختی ارائه کالسی در مورد مهارت
اموزانها توسط دانشي و بروز آنکارهایی براي  چگونگی کسب و توسعههاي فرایندهاي پیچیده شناختی و پیشنهاد و ارائه راهارائه ویژگی
آموزان ند مهارت پیچیده شناختی توسط دانشاي که کسب منجر به بروز یک یا چطراحی یک طرح درس مبتنی بر فاوا در رشته مربوطه به گونه

هاي ناشی از اجراي این طرح درس در جمع همتایان بررسی و بازخوردها و انعکاسدر کالس در س واقعی اجرا نمودهو در آن جاي داده شود
.نموده و پیشنهادات اصالحی دریافتی را اعمال نمایند

هاي یادگیري مبتنی بر فاوا که هاي فعالیتاطالعات بحث و گفتگو نمایند و در مورد ویژگیهاي جستجو و مدیریت هاي مهارتدر مورد ویژگی
.ها تهیه ودر کالس درس ارائه و ارزیابی گرددمونه هایی از این فعالیتگردد بحث شود و نهاي فوق میمنجر به توسعه و بروز مهارت

ها هاي مبتنی بر فاوا می توانند این مهارتکاسی، ساخت دانش و این که چگونه  فعالیتریزي و یادگیري انعهاي استدالل، برنامهدر مورد مهارت
ها در واحدهاي مطالعه مرتبط با رشته،  تولید و در میان گروه همتایان به اشتراك هایی از این فعالیترا ایجاد و توسعه دهند،  بحث شود و مثال

.مورد ارزیابی و نقادي قرار داده و پیشنهادهایی براي منابع اضافی ارائه دهندگذاشته شود و سپس واحدهاي مطالعه تولیدي را 
ها را مورد حمایت قرار هاي ارتباطی و همکاري و اینکه چگونه فعالیت هاي یادگیري فاوا محور می تواند این مهارتهاي مهارتدر مورد ویژگی

. ها را تولید نمایندیتهایی از این فعالدهد در کالس بحث وگفتگو نموده و نمونه
اي مجازي یک نمونه مدل پیشنهاد و ارائه دهنددر مورد ارتباط و همکاري موثر از طریق شرکت در مجامع یادگیري حرفه.
هاي مبتنی بر دانش و عملکرد که براي انعکاس ارزیابی روي در مورد مشخصات ارزیابی خود و همتایان بحث شود همچنین  دستورالعمل

ها تولید و سپس در کالس ارزیابی ها و دستورالعملگیرد بحث گردد و نمونه هایی از چنین فعالیتهاي خود و دیگران مورد استفاده قرار میآموخته
.گردد

هاي کلیدي موضوع درسی و فاوا را از طریق تلفیق فناوري هاي نوهاي دانش و عملکرد محوري را که انتظارات یادگیري مهارتدستورالعمل
.ظهور را افزایش دهد، را توسعه دهند

پداگوژي: 4فصل 

شایستگی

خود مدیریتی

33Reflective learning
.کمک بگیرید....عنصري تجربیات عینی، مشاهده و انعکاس ، خلق مفاهیم ذهنی، آزمودن در موقعیت هاي جدید تئوري کلب و یا 4توانید از مدل در این مورد می

Kolb. D. A. and Fry, R. (1975) Toward an applied theory of experiential learning. in C. Cooper (ed.) Theories of Group

Process, London: John Wiley
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از مشابهدو موقعیتبا استفاده از فاوا، 
ها  دانش فرآیند یادگیري را که در آن

آموزان قادر به اجرا و بکارگیري 
طراحی هاي توسعه یافته خود باشند مهارت
.سازي نمایدو پیاده

از دو موقعیت متفاوتبا استفاده از فاوا، 
ها  دانش آموزان فرآیند یادگیري را که در آن

هاي توسعه قادر به اجرا و بکارگیري مهارت
.سازي نمایدطراحی و پیادهیافته خود باشند 

گوناگونچندین موقعیتبا استفاده از فاوا، 
ها  دانش از فرآیند یادگیري را که در آن

آموزان قادر به اجرا و بکارگیري 
طراحی هاي توسعه یافته خود باشند مهارت
.سازي نمایدو پیاده

گرددآموزي میهاي دانشهاي یادگیري که منجر به ایجاد و بکارگیري مهارتنقش فاوا در ایجاد موقعیت

به عنوان الگویی براي استدالل، حل مسئله و تولید دانشهاي معلم در ضمن تدریس ویژگی
آموزان در حل مشارکتی مسئله ، تحقیق و یا خلق هاي رشته درسی براي درگیر نمودن دانشها و چگونگی طراحی برخط مواد و فعالیتویژگی

اثر
ها را در حل مشارکتی مسئله ، هایی که آني و فعالیتاهاي پروژهآموزان براي ایجاد طرحمعرفی راهبردهایی براي راهنمایی و هدایت دانش

.نمایدتحقیق و آفرینش اثر درگیر می
افزارها و ها و نرماي مشارکتی، تولید وب سایت و فناوريآموزان براي تولید چند رسانهمعرفی راهبردهایی براي راهنمایی و هدایت دانش

ي به صورتی که موجب حمایت از روند در حال انجام تولید دانش و ارتباط با سایر مخاطبان آموزهاي کاربردي انتشار پروژه هاي دانشبرنامه
. و همتایان شود

35هاي یادگیري انعکاسیو مدل34بررسی تئوري ها(هاي خود اموزان در انعکاس آموختهارائه راهبردهایی براي راهنمایی و هدایت دانش(

تکالیف عملکردي و یادگیري
 معلماندانشجو:
هاي حل مسائل واقعی در موضوع درسی طراحی نموده و هاي شناختی خود براي نمایش عملی بکارگیري مهارتمباحثاتی بر پایه مهارت

.راهبردها و فرآیندهاي خود را براي حل مسائل و خلق دانش باهمتایان خود به اشتراك بگذارند
آموزان را در طراحی و برنامه ریزي فعالیت هاي یادگیري خود شان پشتیبانی می کند، بحث هاي مواد درسی برخط که دانش در مورد ویژگی

اي هاي یادگیري حرفهنموده و در گروه کاري خود چند نمونه مواد درسی برخط را تولید، در کالس اجرا و سپس ارزیابی نمایند و در انجمن
.رت برخط به عنوان الگو و نمونه باشندخود در حل مسائل مشارکتی یا تحقیقات و خلق اثر به صو

کند بحث نمایند و هاي یادگیري خود را پشتیبانی میریزي فعالیتآموزان را در طراحی و برنامههاي معلم که دانشهاي فعالیتدر مورد ویژگی
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35 Reflective learning

عنصري تجربیات عینی، مشاهده و انعکاس ، خلق مفاهیم ذهنی، آزمودن در موقعیت هاي جدید در تئوري کلب4از جمله مدل 
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.ابی قرار دهندنمونه هاي از این فعالیت ها را تولید نمایند و در کالس درس اجرا نمایند و نتیجه را مورد ارزی
کند، در مورد ویژگی هاي فعالیت هاي معلم که دانش آموزان را در بکارگیري  فناوري هاي مختلف در فعالیت هاي یادگیریشان پشتیبانی می

.ها تولید نمایند و در کالس درس اجرا نمایند و نتیجه را مورد ارزیابی قرار دهندبحث  نموده و نمونه هایی از چنین فعالیت
در جوامع ) آموزانبراي پشتیبانی از دانش(ها را هاي انتشار آناي، تولید صفحات وب و روشهاي تولید چند رسانههایی از فناوريمونهن

.اي بر خط به نمایش بگذارندیادگیري حرفه
نماید، در کالس بحث نمایند و یت میهاي معلم که یادگیري انعکاسی دانش آموزان را تقویت و حماهاي آن دسته از  فعالیتدر مورد ویژگی

اي برخط مورد هایی را نیز در این مورد تولید نموده و به اشتراك بگذارند، و کارهاي انجام شده در این مورد را در جوامع یادگیري حرفهنمونه
.نقد و بررسی قرار دهند

سازمان بندي و مدیریت: 5فصل 

شایستگی

هاي یادگیريسازمان

ضمن ایفاي نقش رهبري در آموزش و ارائه 
یک برنامه پشتیبانی پیگیرانه از همکاران،  

که در مبتنی بر فاوا را طراحی و اجرا نمایند
مدرسه به عنوان جامعه مبتنی بر طی آن 

.نقش نمایندنوآوري با استفاده از فاوا  ایفاي 

ضمن ایفاي نقش رهبري در آموزش و ارائه 
یک برنامه مبتنی پشتیبانی پیگیرانه از همکاران، 

که در طی آن بر فاوا را طراحی و اجرا نمایند
مدرسه به عنوان جامعه مبتنی بر نوآوري و 
یادگیري دائم با استفاده از فاوا  ایفاي نقش 

.نمایند

ضمن ایفاي نقش رهبري در آموزش و ارائه 
هاي برنامهیبانی پیگیرانه از همکاران،  پشت

متنوعی مبتنی بر فاوا را طراحی و اجرا نمایند
مدرسه به عنوان جامعه مبتنی که در طی آن 

بر نوآوري و یادگیري دائم با استفاده از  فاوا  
.ایفاي نقش نمایند

مدرسه، جامعه اي مبتنی بر نوآوري و یادگیري دائم

 براي افزایش دانش و درك موضوعات برنامه درسی و توسعه جوامع 36هاي ساخت دانشهاي مجازي و محیطمحیطمعرفی، عملکرد
یادگیري برخط و چهره به چهره و ترکیبی

هاي یادگیري و تفکر و یادگیري پیوسته ریزي هاي فعالیتدر حمایت از خالقیت و برنامه37ریزيمعرفی، عملکرد ابزارهاي فکري وبرنامه
آموزان کاسی دانشانع

  ،کالس و مدرسه هوشمندLMS ،CMS وLCMS)38)سازي، بکارگیري و مدیریتپیاده

تکالیف عملکردي و یادگیري

36 knowledge-building با مدل هاي ارائه شده در این مورد آشنا شوند از جمله نمونه زیر :
Designing collaborative knowledge building)2010(Heng-TohLengHwee,SeahHoonLay,SoJeong-Hyo

,54Volume,Education&Computers,Impacts and design challenges:environments accessible to all learners

490–479Pages,2010February,2Issue

37 planning and thinking tools مانندconcept map ،Flow chart ،Glossary of terms ،Graphing
http://www.sac.sa.edu.au/Library/Library/Topics/thinking_skills/thinking.html

.به پیوست مراجعه شود38
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:دانشجو معلمان

آموزي ها از جوامع یادگیري دانشهاي مجازي و ساخت دانش، توصیف کند که چگونه این محیطاي متنوع از محیطضمن نمایش مجموعه
گیرد مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد و در مورد اش مورد استفاده قرار میهایی خاص از منابعی را که در موضوع درسیکنند و نمونهحمایت می

هاي یادگیري برخط و کارایی محیط. دهند توضیح دهدآموزان را مورد پشتیبانی قرار میها چگونه جوامع یادگیري دانشحیطاین که این م
. اند را نشان دهداي که طراحی نمودهترکیبی، را در واحد مطالعه

هاي ریزي فعالیتتوانند از ایجاد و برنامهمیریزي و فکري شرح دهد که چگونه این ابزارها ضمن نمایش انواع متنوعی از ابزارهاي برنامه
نمونه هایی خاص از این ابزارها در موضوع درسی خود را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند و از این ابزارها . آموزان حمایت نمایندیادگیري دانش

تایج را  بر اساس میزان حصول به اهداف مورد در واحد مطالعه طراحی شده استفاده نموده، واحد مطالعاتی را در کالس درس اجرا نماید ن
.ارزیابی قرار دهد

 پیشنهاداتی براي بهبود عملکرد نرم افزارهايLMS،LCMS ،CMSآموزان ارائه دهنددر جهت توسعه نوآوري و خالقیت دانش.
اف برنامه درسی، موجب تقویت و توسعه اي که عالوه بر دستیابی به اهدیک کالس هوشمند را طراحی، اجرا، و ارزشیابی نمایند به گونه

.اموزان گرددروحیه نوآوري و خالقیت در دانش
اي معلمیادگیري حرفه: 6فصل 

شایستگی

معلم به عنوان مدل یادگیرنده

با استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات و 
برخورداري باال از توانایی، انگیزه، تمایل و 
تشویق و حمایت همتایان براي آزمودن،  دائما 

اي باشد و به این منظور درحال یادگیري حرفه
اي را با هدف خلق یک جامعه آموزشی حرفه

.دانش طراحی نماید

و ارتباطات و با استفاده از فناوري اطالعات 
برخورداري باال از توانایی، انگیزه، تمایل و 
تشویق و حمایت همتایان براي آزمودن،  دائما 

یک جامعه اي باشد و درحال یادگیري حرفه
اي را با هدف خلق دانش طراحی آموزشی حرفه

.و سپس ایجاد نماید

با استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات و 
وانایی، انگیزه، تمایل و برخورداري باال از ت

تشویق و حمایت همتایان براي آزمودن،  دائما 
جوامع اي باشد و درحال یادگیري حرفه

اي را با هدف خلق دانش آموزش حرفه
.طراحی و سپس ایجاد نماید

هاي معلم به عنوان مدل یادگیرندهمعرفی ویژگی

 ایفاي نقش رهبري در ایجاد چشم اندازي مناسب براي مدرسه با  با تلفیق فاوا در برنامه درسی و تمرین هاي کالسی
ایفاي نقش رهبري در میان همکاران در حمایت از نوآوري در مدرسه و ارتقاء یادگیري مداوم مبتنی بر فاوا
اي مبتنی بر فاواارتقاء نوآوري و بهبود حرفهاي خود براي هاي حرفهخود ارزیابی دائم و انعکاس فعالیت
ها و معرفی انجمن(ها در آموزش رشته علمیاي ، شرکت و بحث در مورد بهترین تمرینگیري از منابع فاوا براي شرکت در مجامع حرفهبهره

)معلمان در رشته علمی.. مجامع مجازي و
تکالیف عملکردي و یادگیري

:دانشجو معلمان

توانند فاوا را در برنامه درسی و کالس درس خود تلفیق نمایند بحث نمایندمیمدارسهاي مختلفی که اهدر مورد ر.
نمایند، برنامه عملیاتی که در آن معلمان نقش کلیدي در کار با همکاران و مدیران مدرسه در جهت استفاده از  فاوا در مدارسشان را ایفا می
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ها و ارائه راهکارهایی براي پیش بینی چالش( ها در نظر بگیرند طراحی نمایند و سپس مواردي را براي چگونگی اجراي این  پیشرفت 
) هابرطرف نمودن چالش

ري در مدرسه هاي نوآورانه  و حفظ نوآواي براي شرکت در برنامههاي اجتماعی مبتنی بر فاوا که  محتاج آموزش حرفهدر مورد انواع حمایت
برنامه عملیاتی مبتنی بر فاوا براي ایجاد محیط حمایتی و خالقانه با همکاري مدیران و همکاران طراحی نموده و به . هستند، بحث نمایند

.   اشتراك بگذارند و راهبردهایی براي بکارگیر ابزارها و منابع خالقانه در مدرسه خود ارائه دهد
هایی از تجربیات خود را بیان نمایندنمونه. ي فاوا بحث نمایندنوآورانه خود در حوزهاي هاي حرفهدر مورد فعالیت.
تواند مورد استفاده قرار گیرد اي میهاي یادگیري حرفهدر مورد اینکه چگونه منابع فاوا براي حمایت دائم نوآوري و توسعه از طریق انجمن

. اي خود را ارائه نمایندهایی از تجربیات مبتنی بر فاونمونه.  بحث نماید

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

نمایشی- سخنرانی
آزمایشگاه
 پروژه
 فردي و گروهی) آزمایشگاه+ کاوشکري(کشفی
حل مسئله
حل خالق مسئله
هاي هدایت شده و مباحثهها و پاسخپرسش
طوفان مغزي
و..................

حداقل امکانات سخت و نرم افزاري

اطالعاتی مکتوب یا برخطمنابع
 مجهز به اینترنت پرسرعت) آزمایشگاه رایانه(شبکه آزمایشگاهی
دیتا پروژکتور ، صفحه نمایش، رایانه، تخته هوشمند
هاي قابل در دسترسانواع رسانه
امکانات الزم براي تهیه رسانه آموزشی مورد نظر مدرس
یترجیحا اصل(هاي جدید نرم افزار بسته آفیس، ورژن(
هاي عاملرایانه با انواع سیستم
دیتا پروژکتور ، صفحه نمایش، رایانه، تخته هوشمند
هاي دانشجویانتلفن(هاي عامل هاي همراه با انواع سیستمتلفن(
 نرم افزارهايwindows, Mac, Linux
هاي برون خطانواع ذخیره کننده
 از (با خط تلفن ( هاي رایج و قابل دسترس قابلیت اتصال به اینترنت را داشته باشد از شیوهچند رایانه که به اینترنت متصل نباشد و از طریق یکی

Wimaxکارت دیتا، )  wirelessیاlanبه صورت +ADSLطرق دایال آپ، 
حداقل یک پردازشگر موجود در بازار
سخت افزارهاي داخلی و خارجی و جانبی رایانه
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بط تاپ و راانواع موبایل، تبلت، لپOTG
هاي آموزشی مربوط به رشتهعاملافزارها و سیستمافزارها، سختنرم
تواند مواردي چون هاي مخصوص کودکان استثنایی میعاملبراي نرم افزارها و سیستمVinu39x, Deaf Apps40 (for chat) را پیشنهاد

.نمود
 نرم افزارهاي

Flash, Photoshop, paint, DVD cutter, sound recorder , sound cutter, concept mapping or mind
mapping, Simulators

امکانات الزم براي راه اندازي شبکه شامل:
Cross cable, Wi-Fi, Bluetooth, Hub, Switch, Router, IPS, IDS, Firewall

 ها مجهز بهمورد لپ تاپدر (رایانه و یا لپ تاپ 2حداقلBluetooth (براي هر گروه
فیلم و کلیپ هاي نمونه در زمینه کاربرد سخت افزار هاي آموزشی
افزارهابروشورهاي معرفی سخت
هاي مربوطه به انتخاب گروههاي آموزشی گروهنرم افزارهاي و سیستم عامل
افزارهاي مربوطهراهنماي نرم
ي الزم براي ضبط و ویرایش صدا و تصویر و فیلم دیجیتالسخت افزارها و  نرم افزارها
افزارهاي شبیه ساز متناسب با رشتهنرم
افزارهاي نرمLMS ،CMS ،LCMS

منابع آموزشی. 4

:منابع اصلی

نوآور :، تهران نشردهمحمدرضا اصغرزاینتاش، مترجم مرجع کامل سیستم عامل مک)1389(، هارت دیویس گاي
هاي موجود در هنگام تدریسراهنماهاي لینوکس و ویندوز  آخرین نسخه

:منابع فرعی

. هاي تولید محتواي الکترونیکی آموزشیالزامات و چارچوب) 1392(سازمان فناوري اطالعات ایران
org.projectlooksharp.www://http/محتواهاي الکترونیکی تولید در پروژه لوك شارپ  کانادا 

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

که در بخش مهارت هاي اساسی فاوا براي 1ارزشیابی ورودي یا تشخیصی در فاوا -1. در ارزشیابی هر واحد درسی  دو الی سه نوع ارزشیابی انجام خواهد شد
ارزشیابی تکوینی که در حین فرآیند آموزش و در طول - 2گیرد، ها صورت میح کالس و استفاده بهینه از زمان به منظور ایجاد و یا تقویت مهارتتعیین سط

ارزشیابی را توانند بخشی از این هاي عملکردي و یادگیري پیشنهاد شده که میگیرد که در هر بخش مواردي به عنوان پیشنهاد در فعالیتکالس انجام می
نمره به پروژه پایانی اختصاص یابد که در 10نمره از نمره نهایی به ارزشیابی تکوینی و 10گردد ارزشیابی نهایی یا پایانی که پیشنهاد می-3تشکیل دهند و 

٣٩http://distrowatch.com/table.php?distribution=vinux
٤٠en=hl&deafs.successfulmatch.com=id?details/apps/store/com.google.play://https)گوگل نرم افزارهاي مخصوص ناشنوایان در

)پلی
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مدرس مربوطه موضوع آن را با توجه به سال باشد و می) 3الی 1فاوا (اجراي آن دانشجو معلم ملزم به رعایت تمامی موارد مورد آموزش در آن واحد درسی 
.نمایداي دانشجو معلم تعیین میتحصیل دانشجو معلم، دانش و مهارت موضوعی و مهارت حرفه

هاپیوست. 6

تولید محتواي الکترونیکی:
استانداردهاي تولید محتواي الکترونیکی 

 آشنایی با استانداردهايSCORM وAICCدر تولید محتواي الکترونیکی و آموزش الکترونیکی
تولید محتواي الکترونیکی 

هاي الکترونیکی دیداريرسانه

 ،کاربرد ، مزایا و محدودیت ها.....معرفی پوستر، انواع چارت، اسالیدها، نمودار ،
هاي الکترونیکی دیداري در آموزشفرآیند انتخاب رسانه
نوشته، شکل، عکس، (هاي الکترونیکی دیداري رسانههاي آموزشی طراحی پیام(..
افزارهاي الکترونیکی دیداري از طریق نرمتولید رسانه هايpower point ،publisher و ،photo shop

معرفی برخی از محتواها

LO41 ،اشیاء یادگیري
 کارآموزي مبتنی برشبکه
خودآموزي،  مطالعه راهنمایی شده  ناهمزمان
یادگیري همزمان (42ا با هدایت مربیپیشامده (
 همکاري گروه کوچک

: فرآیند طراحی تولید محتواي یادگیري الکترونیکی 

 هاي یادگیري و راهبردهاي آموزشی مربوطه یادگیري براساس نظریه)یا موضوع ( طراحی آموزشی واحد
انتخاب مدل آموزشی مربوطه
طراحی فرصت هاي یادگیري
عالیت هاي یادگیري انتخاب و طراحی ف

فرآیند انتخاب رسانه مناسب با هرفعالیت یادگیري 

 طراحی پیام هاي آموزشی
تنظیم جدول ارائه محتواي نهایی

) برخط و برون خط( افزارهاي تولید محتواي الکترونیکی معرفی نرم

 Auto paly , flash builder, hyper studio, ,Director, Multimedia Builder, Adobe Flash,
Camtasia Studio, advanced power point (off line)

 power point , hyper studio , flash , mu. Builder

٤١ Learning Object
٤٢ Instructor – led Events
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کالس هوشمند:
طراحی آموزشی کالس هوشمند 

طراحی محیط یادگیري الکترونیکی براساس راهبردهاي آموزشی مناسب
 و راهبردهاي ارزشیابی براساس مدل هاي نوین آموزشیطراحی فرصت هاي یادگیري ، فعالیت هاي یادگیري
  کالس ...)ارتباط استاد با شاگرد ، استاد بامحتوا ، محتوا بامحتوا ، گروه با گروه ، کالس باخارج کالس و( طراحی مدل ارتباطی

..) تجهیزات الکترونیکی و(هوشمند براساس نیازها وامکانات 
ند  اجراي و ارزشیابی آموزشی کالس هوشم

 ازطریق ( ثبت نام از شاگردانLMS(
از طریق ...) آزمون رفتار ورودي ، پیش آزمون ، آزمون تشخیصی سبک هاي شناختی ، نیاز سنجی و( اجراي ارزشیابی ورودي

LMSوثبت گزارشات آزمون ها
گروه بندي شاگردان براساس نتایج وگزارشات آزمون ها از طریقLMS
 ، محتوا وفعالیت هاي یادگیري مناسب براي هر گروهانتخاب مدل آموزشی
 به اشتراك گذاري و ارسال محتواها وفعالیت هاي یادگیري براي هر گروه از طریقLCMS
 همزمان و ناهمزمان(ارائه تکالیف تکمیلی وبازخورد آن به روش برخط(
هاي ارزشیابی معلم ، خود ارزشیابی ، دگر ارزشیابی ارائه بازخورد مناسب ، اجراي ارزشیابی مستمر وتوصیفی با استفاده از روش

LMSوLCMS،گروه ارزشیابی از طریق 
 از طریق) انواع آزمون هاي الکترونیکی( اجراي ارزشیابی پایانی به شکل متنوعLMS
ثبت نتایج وگزارشات آزمون
اجراي پس آزمون و اصالح برنامه براساس گزارشات آزمون
تنظیم وثبت پوشه کار

بکهش
شبکه و شبکه سازي 

تعریف شبکه
دالیل شبکه سازي، مزایا و محاسن ایجاد شبکه
تاریخچه شبکه
 معرفی بزرگترین شبکه
هاي شبکهسلسه مراتب ایجاد شبکه و مولفه
cable, Wifi, Bluetooth, Hub, Switch, Router, IPS, IDS, Firewall, DNS Server, Mail

Server
,Wi-Fiبا استفاده از امکانات موجود، ) دو یا سه کاربر( ایجاد یک شبکه کوچک  Bluetooth, cable

هاي اجتماعی شبکه

هایی از نرم افزارهاي تولید محتواي الکترونیکی و انتشار  الکترونیکی محتوانمونه
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تولید

 Auto paly , flash builder, hyper studio, ,Director, Multimedia Builder, Adobe Flash, Camtasia
Studio, advanced power point (off line)

 power point , hyper studio , flash , mu. Builder
انتشار

 Forums, networks, Atutor, Moodle, emails, Educreatiosn, snagit, blendspace, bayanbox, net
support school, softgozar, aparat, googlesite, electa, kelas,…(on line
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»یعربزباندر آموزش ايحرفهصهاي خاتجربه« سرفصل درس 

معرفی درس و منطق آن. 1

هاي نادري کنند، سرشار از تجربهعمل معلمی براي معلمانی که به آن به منزله فرصتی براي اعتالي آموزش و رشد شخصی نظر می
اول آشنایی با تجربه خاص و دوم کسب انگیزه و اعتماد براي عمل : آگاهی از آنان براي دانشجومعلمان دو خاصیت دارداست که 

کند، ایجاد شرایط هاي خاص را براي آموزش معلمان توجیه میآنچه آگاهی از تجربه. هاي واقعی تربیتخالقانه در موقعیت
هاي حال، تجربهدرعین. هاي متنوع و متغییر، افزایش دهدید به موفقیت را در موقعیتتواند اماست؛ یعنی آنچه می» همزادپنداري«

کارآمدي «اند اما وارد نشده» دانش تربیتی«و » ايدانش رشته«هاي معمول هایی مفید هستند که در قالبخاص دربردارنده دانش
هاي شود و پیوندي بین نسلدرشناسی از آنان نیز محسوب میاین درس تالشی براي شناسایی معلمان نادر و ق. اندداشته» موقعیتی

.کندمعلمان ایجاد می

مشخصات درس

نظري: نوع درس

1: تعداد واحد

ساعت16: زمان درس

ندارد: پیشنیاز

و با (انفرادي : نحوه آموزش
حضور معلمان سرآمد داراي 

)تجربه خاص

ايهاي خاص حرفهتجربه: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجومعلم  قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف

اي اقدام کند و برخی از معلمان داراي تجربه هاي تحقق یک تجربه خاص، اشاره و به تحلیل چنین زمینهبه مواردي از زمینه
دار حرفه هاي مسالهدر موقعیتهمچنین، داراي احساس مثبت به عمل ابتکاري. خاص در رشته تخصصی خود را بشناسد

. داندمعلمی است و خود را آماده براي چنین عملی می

3سطح 2سطح 1سطح هامالك

:شایستگی اساسی

PK 2&2-2، 1-2کد-
3

PCK 3، 2-3، 1-3کد-
3&3-4

آشنایی با 
هاي تجربه
خاص 

هاي برخی معلمان از تجربه
مطلع است اما تحلیلی از 

. دالیل و پیامد آنها ندارد

هاي خاص معلمان تجربه
- رشته تخصصی خود را می

شناسد و قادر است به تبیین 
عمل ابتکاري معلمان داراي 

. تجربه خاص اقدام کند

هاي خاص معلمان نه تنها تجربه
- رشته تخصصی خود را تبیین می

ارد گزارش کند، که بر بنیاد مو
شده به شناسایی اشخاص دیگر 
اقدام کرده و براي ارتباط بین آنها 
در جهت تولید یک نظریه اقدام 

. کرده است

مواجهه با 
تجربیات 

توانسته است خود را پذیراي 
تجربه خاص معلمان نشا دهد 

.و از کار آنان قدرشناسی کند

براي ایجاد ارتباط با اشخاص 
داراي تجربه، پیوندهایی را 
ایجاد کرده و از انان در 
کارهاي خود بهره گرفته 

براي ایجاد تعامل بین معلمان 
- داراي تجربه خاص کوشش می

کند و آنان را با یکدیگر پیوند 
دهد و خود در اجتماعی می
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.کندیادگیري آنان مشارکت می. است

هایی ارائه کرده که پاسخانجام تکالیف
حاصل جستجوي در منابع در 
دسترس و بازخوانی محدود 

. تجربه شخصی است

هاي ارائه شده قواعد در پاسخ
کلی پاسخگویی پژوهشی 
رعایت شده و سطحی عمیق 
از بازخوانی تجربه خود و 

. شوددیگري دیده می

هاي ارائه شده داراي بنیاد پاسخ
پژوهشی دقیقی است و ضمن 
بکارگیري زبان مناسب ارائه، از 
سازماندهی و حتی محتواي بدیع 

. برخوردار است

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

:اي آن به شرح ذیل سازمان یافته استمحتواي مورد استفاده این درس در چارچوب زمان شانزده جلسه

مباحث فرعیموضوع اصلینوبت 

جایگاه موضوع و طرح ضرورت و اول
ایجاد انگیزه جهت پیگیري درس 
و ارزشـیابی تشخیصــی و اعــالم  

برنامه درس

معرفی برنامه و سرفصل سنجش نوع نگرش و سطح دانش مربوط،شناسایی انتظارات دانشجویان، 
درس، تشریح منطق درس و کاربردهاي آن براي معلمان، معرفی تکـالیف عملکـردي و چگـونگی    

. دانشجویان بر اساس پیامدها و سطوح عملکردارزیابی از عملکرد

گیـري  هـاي شـکل  هـا و زمینـه  هاي متنوع کالس درس و ضرورتتشریح شرایط معمول و مسالهتبیین تجربه خاص معلم دوم
.هاي خاص معلمی و اهمیت بکارگیري آنها در اعتالي آموزشتجربه

.هاي خاص معلمانبهمطالعه دست کم یک کتاب و یک مقاله از تجر: 1تکلیف 

. ایجاد فرصت براي ارائه تجربه خاص براي معلمان و گفتگوي در باره تجربه گزارش شدههاي خاصارائه تجربهسوم تا هشتم

تجربـه  «هاي ممکن براي شناسایی همه دانشجومعلمان موظفند به بررسی در موقعیت:2تکلیف 
.به کالس ارائه کننداقدام و نتیجه را در جلسه آینده » ايخاص حرفه

. تشریح منطق روش کار توسط مدرس و گفتگوي در باره چگونگی ادامه کارنقد و ارزیابی فرایند کار کالسنهم

هایی از خاص کنند و نمونهدانشجویان به بازخوانی تجربه آموزش معلمان خود اقدام می: 3تکلیف 
. کنندبودن ان را آشکار می

ــا   ــم تــ دهــ
پانزدهم

. ایجاد فرصت براي ارائه تجربه خاص براي معلمان و گفتگوي در باره تجربه گزارش شدههاي خاص معلمانتجربهارائه
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. تشریح منطق روش کار توسط مدرس و گفتگوي در باره چگونگی ادامه کارنقد و ارزیابی فرایند کار کالسشانزدهم

کننـد و آن را نقـد و   خود اقدام میدانشجویان به بازخوانی تجربه آموزش همین درس: 4تکلیف 
. کنندبررسی می

راهبردهاي آموزش و یادگیري. 3

آموزشگر . شودجانبه دانشجومعلمان انجام میهاي کالس درس با محوریت آموزشگر و البته با مشارکت همهدر این درس، آموزش
کند و بخشی دیگر از درس با هر یک از موضوعات اقدام میهاي مقرر به معرفی در بخشی از درس بر بنیاد گفتارهاي درسی در نوبت

کنـد  هاي تخصصی را فراهم میشناسایی و دعوت از معلمان داراي تجربه خاص، فرصت آشنایی دانشجومعلمان و معلمان خاص رشته
واگذاري معرفی تجربه خاص به تشخیص آموزشگر و با اتخاذ تدابیر هدایتی،. کندو فرصت گفتگوي آنان را ایجاد و آن را مدیریت می

دانشجوي این درس موظف است بر اسـاس برنامـه اعـالم شـده بـه مطالعـه منـابع و        . تواند به دانشجومعلمان واگذار شودمعلمان می
همچنین، دانشجویان حق دارند بـه طـرح پرسـش    . جستجوي در واقعیات بپردازند و در گفتگوهاي هر جلسه با آمادگی مشارکت نماید

دقیقه در کالس درس بـه صـورت   10ها یا نتایج حاصل از مطالعات خود با درخواست تعیین وقت قبلی، تا د و براي ارائه دیدگاهبپردازن
شـود کـه بـه تشـخیص آموزشـگر یـا بـه        هایی مطرح حال، در جلسات درس ممکن است پرسشدرعین. سازمان یافته ارائه نظر کنند

تواند به صورت شفاهی در جلسه بعد یا به صورت کتبی تا پایان نیمسال انجام و از آنها میدرخواست دانشجویان، پاسخگویی به برخی
تواند براي همه یا برخی از دانشجویان جایگزین تکالیف درس گردد؛ مشروط به آنکـه تعـداد آنهـا از    ها میاین قبیل پرسش. شودارائه 

.درصد تکالیف مقرر درس تجاوز نکند50

منابع آموزشی . 4

الزامی نیست؛ اما آموزشگر تالش خواهد کرد منابع مفیـد را شناسـایی و   1398در این درس استفاده از منبع مکتوب تا سال -
استفاده از منابع مکتوب منتشر نشده پس از داوري و تایید شوراي گروه آموزشی بـراي مـدت مقـرر، در همـان     . معرفی کند

.رشته بالمانع است
هـاي مفیـد   به دانشجومعلمان معرفی نمایند و نشانی سـایت » معلمان سرآمد«آموزشگران موظفند منابع و مستنداتی از همه -

همچنین، آموزشگر این درس موظف است به جستجوي اجتماعات تخصصـی معلمـان   . براي دریافت اطالعات را ارائه کنند
. شجویان معرفی و آنان را براي مشارکت، تشویق کندمخصوصا در فضاي مجازي اقدام کند و موارد مفید را به دان

تـاالر گفتگـوي معلمـان    «اند تمامی دانشجومعلمان را براي عضـویت در  به بعد موظف1394آموزشگران این درس از سال -
.در پورتال دانشگاه هدایت کنند و خود نیز در آن مشارکت نمایند» آینده

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
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گیرد که در قالب یک آزمون مکتوب پایانی صورت میايهاي خاص حرفهتجربهارزشیابی پایانی در درس : ی پایانیارزشیاب
ها و تجارب خود از گفتارهاي درس، گفتگوهاي کالسی، مطالعه منابع و مشارکت در مباحث کالس در آن دانشجویان یادگیري

.کنندهاي آموزشگر، ارائه میدرس را بر اساس پرسش

آموزشگر در مواردي که . شودارزشیابی انجام تکالیف کالس درس و مشارکت در مباحث با هم لحاظ می: ارزشیابی تکالیف
. دهد تا دانشجویان بر اساس بازخوردهاي او به کار پژوهشی، به اصالح آن اقدام کنندمصلحت بداند، اجازه می

: شودیسهم هر یک از موارد ارزشیابی به شرح زیر محاسبه م

درصد امتیاز 50: ـ پاسخگویی به تکالیف و شرکت فعال در کالس

درصد امتیاز 50: ـ آزمون پایانی

: سایر نکات

:مواردي که توجه به آن در این درس مهم است

. آمادگی مدام براي گفتگوهاي کالس
. مشارکت جدي و موثر در مباحث کالس

. رعایت نظم حضور و حساسیت به زمان درس
.رعایت اخالق پژوهش در انجام تکالیف و در فعالیت عملی

.مطالعه منابع تکمیلی معرفی شده توسط آموزشگر و سایر منابع مفید
.شودظرافت و زیبائی ظاهري تکالیفی که به صورت مکتوب به آموزشگر تحویل می
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»پژوهش روایی: 1اي پژوهش و توسعه حرفه« سرفصل درس 

منطق آنمعرفی درس و .1

هاي تربیت معلم امروزه با آن روبرو هستند، خلق فرصت هاي یادگیري است که بر یکی از چالش هایی که مؤسسات و دانشگاه
درصورتی که در طول برنامه آموزش . آموزشی تأثیرگذار باشد/ توانایی معلمان جهت رویارویی مؤثر با موقعیت هاي واقعی تربیتی

هاي نامعلومی که صت پژوهش در تجربه را بدست آورند، به توانایی هاي مورد نیاز براي مواجهه با موقعیتاي دانشجو معلمان فرحرفه
از آنجا که، روایت هاي .آموزان خود منتقل کنندورند دست خواهند یافت و قادر خواهند بود این توانایی را به دانشدر آن غوطه

کند، لذا از تجربه را ممکن میهاي واقعی کالس درس است فرصت یادگیريشخصی که حاصل تأمالت دانشجو معلمان در موقعیت
آموزش پژوهش روایی به عنوان پیش نیاز برنامه کارورزي این امکان را فراهم می کند تا دانشجویان به شیوة روایی به مطالعه 

د پرداخته و در آینده بتوانند از این توانایی براي تأمل بر عمل خود، بهبود شرایط آموزشی و تربیتی، سهیم نمودن دیگران تجربیات خو
. اي خویش بهره بگیرنددر تجربیات خود و نیز توسعه حرفه

مشخصات درس

کارگاهی:  نوع درس

1: تعداد واحد

ساعت48: زمان درس

-: پیشنیاز

رواییپژوهش : نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف

/ دیگري را از موقعیت هاي آموزشی/ با آگاهی از چیستی و چگونگی پژوهش روایی، تجربیات شخصی خود
. اي استفاده کنندقرار داده و از این تجربیات براي توسعه ظرفیت هاي حرفه) تأمل(تربیتی مورد واکاوي 

:شایستگی اساسی

pck 4&3-3&3-1کد -
3

3سطح2سطح1سطح هامالك

/ با تأمل بر یک روایتتجربهروایت
تجربه جدید آن را در 
قالب یک داستان ساده 
با جزئیات کم روایت می 

.کند

با تأمل بر یک روایت یا 
تجربۀ جدید، آن را در قالب 

و داستانی با جزئیات
.پیچیدگی ها روایت می کند

با تأمل بر یک روایت یا 
تجربۀ جدید، آن را در قالب 

و جزئیاتداستانی با 
پیچیدگی هایی که منعکس 
کننده احساسات، افکار و 
توالی منطقی آن ها، روند ها 

.است را  روایت می کند.. و
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بر روایت خود تأمل کرده تأمل بر تجربه
ها، واکنشها، و و کنش

هاي افراد رفتارها، دیدگاه
حاضر در موقعیت را در 
بیان تجربیات مورد توجه 

. قرار داده است

هاي هاي شخصیتدیدگاهبر
داستان تأمل می کند و  می 
تواند با ارائۀ شواهدي از یافته 
هاي علمی و پژوهشی از آن 
دفاع کند یا  آنها را با ذکر 
دلیل زیر سؤال برده و نقد 

..کند

با تأمل مجدد بر تجربۀ تفکر 
روایت درك خود را از / خود

این تأمالت را با بهره گیري 
/ یاز یافته هاي علم

پژوهشی در قالب دانش قابل 
. عرضه به دیگران ارائه کند

توانسته است داده هاي تحلیل و تفسیر
جمع آوري شده را طبقه 
بندي نموده و ارتباط 
میان طبقات را برقرار 
کند، اما نتوانسته آن را 

.  تحلیل ساختاري نماید

توانسته است داده هاي جمع 
آوري شده را تحلیل و تفسیر 

و یافته هاي خود را با کند 
استفاده از نقل قول ها معتبر 

.نماید

توانسته است داده هاي جمع 
آوري شده را تحلیل و تفسیر 
کند و تحلیل و تفسیر خود از 
یافته ها را با استفاده از روش 

. هاي مختلف معتبر نماید

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

کلیات: فصل اول

تجربه، یادگیري از تجربه، و تأمل بر تجربه و تمایز آن با سایر انواع یادگیريماهیت 

اي براي پژوهش در عملروایت نویسی وسیله

اي پژوهش روایی در خدمت رشد حرفه

چگونه روایت ها بین دانش آشکار و دانش ضمنی پیوند می زنند؟

اهداف پژوهش روایی و کاربردهاي آن 

انواع پژوهش روایی

: تکلیف عملکردي

اي در قالب با مطالعه داستان زندگی معلمان و مقاالت علمی در زمینه پژوهش روایی تأثیر این شیوه مطالعه را در بهبود عملکرد حرفه
.یک مقاله کوتاه ارائه نماید
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البته قالب مذکور قبالً ). (کندها و مراحلش ارائه یک پژوهش روایی را به صورت خالصه یا در قالب یک مقالۀ مروري با ذکر ویژگی
.باید توسط استاد توضیح داده شود

ابزار هاي گردآوري اطالعات: فصل دوم

ماهیت اطالعات در پژوهش روایی

ابزار هاي گردآوري اطالعات در پژوهش روایی

یادداشتهاي میدانی از تجربه هاي مشترك- 
دفترچه یادداشت هاي روزانه- 
مصاحبه ها- 
داستان گویی- 
نگارينامه- 
هاي خودزیست نگارانه و زیست نگارانهنوشته- 
سایر منابع- 

فرآیند تحلیل داده ها

ها براي تحلیل، آماده کردن داده- 
انجام تحلیل هاي مختلف- 
هادرك عمیق و عمیق تر داده- 
ها و تفسیر معناي کالن بازنمایی داده- 

معنا دهی به داده ها

: تکلیف عملکردي

اي از ابزار هاي جمع آوري اطالعات در پژوهش روایی را از منظر نوع تجربیات مطرح شده تحلیل و تمایز و تشابه آن ها را در نمونه
. در قالب یک مقاله کوتاه ارائه کند/ یک جدول به نمایش بگذارد

یک 

منظر فرایند تحلیل اطالعات مطالعه و یافته هاي مقاالت علمی پژوهشی که با استفاده از شیوه پژوهش روایی تهیه شده است را از 
. خود را گزارش نماید

کد گذاري: فصل سوم
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انواع کدگذاري 

43کد گذاري اولیه- 

44مرور کد هاي اولیه- 

45کد گذاري محوري- 

مرور کد ها و طبقه بندي داده ها- 
مفاهیم/ مضامین- 
عمق و بینش براي ایجاد ارتباط- 

: تکلیف عملکردي

/ فرایند کدگذاري و طبقه بندي را تا مرحله شناسایی و تبیین مضامین بر روي تجربیات شخصی خود از دوران تحصیل اجرا و یافته ها
. بینش حاصل از واکاوي تجربیات را با دیگران به مشارکت بگذارد

تحلیل ساختاري: فصل چهارم

فرآیند تحلیل ساختاري

ي حذفقاعده- 
حذف شدید- 
تعمیم- 
ساختن- 
قاعده صفر- 

: تحلیل سه بعدي

داشتن سایر ها، و خلق و خو هم چنین تعامل اجتماعی براي دربرتعامل شخصی بر اساس احساسات، امیدها، واکنش: تعامل- 
هاي آنان افراد و قصد، اهداف، فرضیات، و دیدگاه

ینده، مشتاقانه منتظر تجربیات احتمالی بررسی گذشته که به خاطر آمده است؛ حال به تجربه اتفاقات مرتبط است؛ و آ: تداوم- 
است

هاي متفاوت اطالعات در مورد شرایط، زمان، و مکان در موقعیت فیزیکی، با حدود و قصد، اهداف، و دیدگاه: موقعیت- 
ها شخصیت

٤٣ - Initial/Open coding
٤٤ - Selective coding
٤٥ - Axial coding
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: تکلیف عملکردي

را تحلیل ) معلمان/ همکالسی ها(تجربیات سایرین/ تحلیل سه بعدي مجموعه تجربیات شخصی/ با استفاده از فرایند تحلیل ساختاري
. و یافته ها را گزارش کند

اعتبار بخشی : فصل پنجم

روایی و اعتبار در پژوهش روایی

همکاري با شرکت کنندگان 

بیان دوباره روایت ها 

ول هااستفاده از نقل ق

رعایت مسایل اخالقی

محدودیت ها و مخاطرات پژوهش روایی 

استفاده از نظریه ها و یافته هاي علمی

چگونه یافته هاي پژوهش روایی را ارزیابی می کنیم؟

: تکلیف عملکردي

یافته هاي علمی / دگانهمکاري با شرکت کنن/ یافته هاي حاصل از تکلیف عملکردي در فصل چهار را با استفاده از شیوه مثلث سازي
. پژوهشی اعتبار بخشی نماید

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

مطالعۀ منابع، جستجو، سؤال کردن و پژوهیدن در زمینۀ پژوهش روایی، برگزاري کارگاه آموزشی براي آموزش پژوهش روایی با 
استفاده از راهبردهاي مشارکتی، براي به . گیرداستفاده از رویکرد توسعه فردي و به کمک واکاوي تجربیات شخصی صورت می 

.اشتراك گذاشتن تجربیات و ارائه یافته به تحقق اهداف این درس و نیز تنوع بخشیدن به تجربیات کمک می کند

منابع آموزشی. 4

:منابع اصلی
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)در دست تألیف(پژوهش روایی دکتر عطاران 

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

از آنجایی که هدف این درس یادگیري از و به کمک تجربه است، لذا در ارزشیابی خود ارزیابی دانشجو بر اساس : ارزشیابی پایانی
ارزیابی استاد بر . و تفسیر تجربیات حاصل از فعالیت ها در طول ترم بر اساس مستندات داراي اهمیت است) توصیف(تحلیل 

به اشتراك گذاشتن / جو در طول و شرکت در سمینار هاي کالسی براي ارائه یافته هااساس مجموعه تکالیف عملکردي دانش
. تجربیات نیز بخش دیگر از ارزشیابی دانشجو را تشکیل می دهد

اي بر اساس مستندات ارائه شده در گزارش عملکرد تفسیر دانشجو از تجربیات شخصی و نقش آن در توسعه توانایی هاي حرفه
نمره10پایانی 

نمره 10ارزیابی استاد از فعالیت ها و مشارکت در سمینار ها 
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»کنش پژوهی: 2اي پژوهش و توسعه حرفه« سرفصل درس 

:معرفی درس و منطق آن. 1

ید شده توسط دیگران و وظیفۀ  آموزش هاي پژوهشی تولپذیرش نقش پژوهشی از سوي معلم در کنار دو وظیفۀ مهم دیگر او مبنی بر وظیفۀ استفاده از یافته
این امر بدان معناست که معلم باید ازتدریس و عمل تربیتی . سازدضرورت دانا و توانا کردن آنها در حوزه اقدام پژوهی را روشن میآموزان، پژوهش به دانش

نشی پژوهشی مسائل کالس و مدرسه را بکاود و با اقدام پژوهی به نحوي که با بیپیش برود، 47فاصله گرفته و به سوي تدریس و عمل فکورانه46عادي شده
توانایی بر این اساس،. ها و اخذ بازخورد مداوم به اصالح و بهبود فرآیند هاي آموزشی و پرورشی بپردازدها، کاربرد بالفصل یافتهحلاندیشی به یافتن راهو ژرف

آموزشی، تدریس، و یادگیري دانش آموزان و متعاقباً بکارگیري روش هاي خاصی براي بهبود آن جمع آوري سیستماتیک اطالعات درباره، موقعیت هاي خاص
. است که منجر به ارتقاء توانایی دانش آموزان می شود، یکی از شایستگی هایی است که معلمان در آموزش هاي بدو خدمت بایدبه آن دست یابند

مشخصات درس

کارگاهی: نوع درس

1: تعداد واحد

ساعت48: زمان درس

پژوهش و توسعه : پیشنیاز
1اي حرفه

کنش پژوهی: 2اي پژوهش و توسعه حرفه: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف

. با مطالعه و تحلیل گزارش یافته هاي اقدام پژوهی ها توسط معلمان تأثیر آن در بهبود فرآیند یادگیري گزارش کند

تربیتی مطالعه نموده و بازتاب / یک مسئله را با استفاده از فرآیند رفت و برگشت میان مسئله و موقعیت آموزشی
وقعیت هاي بعدي طراحی، اجرا و گزارش نماید هاي حاصل از این فرآیند را براي بهبود عملکرد در م

:شایستگی اساسی

pck&Ck 3&1-2کد-
3&4-3&

3سطح2سطح1سطح هامالك

یافته هاي اقدام پژوهی تحلیل یافته ها
را از نظر تأثیر آن بر 
فرآیند یادگیري   تحلیل 
وتفسیر کرده اما به 
محدودیت ها و فرصت 
هایی که این مطالعه 

اقدامات بعدي براي 
ایجاد می کند اشاره 

.نکرده است

یافته هاي اقدام پژوهی را از 
نظر تأثیر آن بر فرآیند 
یادگیري   تحلیل تفسیر 
کرده و به محدودیت ها و 
فرصت هایی که این مطالعه 
براي اقدامات بعدي ایجاد 

.نموده را گزارش کرده است

یافته هاي اقدام پژوهی را از 
فرآیند نظر تأثیر آن بر 

یادگیري   تحلیل و تفسیر 
کرده و به محدودیت ها و 
فرصت هایی که این مطالعه 
براي اقدامات بعدي ایجاد 
نموده و نحوه بهره گیري از 

اي این نتایج در عمل حرفه
.خود را گزارش کرده است

٤٦-routinized
٤٧ - reflective
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فرآیند کار نشان می چرخه عمل
دهد که در پژوهش 
انجام شده چرخه رفت و 
برگشت میان برخی از 
مراحل رعایت شده 

. است

فرآیند کار نشان می دهد 
که در پژوهش انجام شده 
چرخه رفت و برگشت میان 
کلیه مراحل براي اطمینان از 

.یافته ها رعایت شده است

فرآیند کار نشان می دهد 
شده که در پژوهش انجام 

چرخه رفت و برگشت میان 
کلیه مراحل براي اطمینان 
از اطالعات جمع آوري 
شده، تفسیر و تبیین یافته 
ها در هر مرحله رعایت شده 

.است

گزارش با استفاده از گزارش یافته ها
زبان روایت / روزنگار

نویسی ثبت شده نشان 
ها، دهنده تأمل بر کنش

واکنشها، و رفتارها، 
افراد درگیر هاي دیدگاه

در موقعیت براي 
بازکاوي عمل و 

.تصمیمات نیست

گزارش با استفاده از 
زبان روایت نویسی / روزنگار

ثبت شده نشان دهنده تأمل 
ها، واکنشها، و بر کنش

هاي افراد رفتارها، دیدگاه
درگیر در موقعیت براي 
بازکاوي عمل و تصمیمات 

.اتخاذ شده است

گزارش با استفاده از 
زبان روایت نویسی / ارروزنگ

ثبت شده نشان دهنده تأمل 
ها، واکنشها، و بر کنش

هاي افراد رفتارها، دیدگاه
درگیر در موقعیت براي 
بازکاوي عمل و تصمیمات 
اتخاذ شده براي قرار گرفتن 

در چرخه پژوهش و عمل  
اي شده استحرفه

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

:بخش اول 

در آموزش و پرورشسطوح، گستره،ماهیت و اهداف پژوهشانواع،

عنوان هاي دیگران،معلم بۀعنوان پژوهشگر، معلم بههاي پژوهشعنوان بکارگیرنده یافتهمعلم به(پژوهش در حرفه معلمی -
)مدرس پژوهش به دانش آموزان

اي،اشتراك دانش هاي رشد حرفهفکر و بازاندیشی ، دغدغهبرخورد آزادمنشانه،هم افزایی، ت( هاي معلم محوراستلزامهاي پژوهش-
)…و تجربیات، مشارکت و کار گروهی ، نقادي و نقد پذیري، تعهد و مسئولیت براي عمل مبتنی بر پژوهش، اخالق پژوهشی و 

عمل پژوهی و ادراك هنرمندانه معلم-
عمل پژوهی و رشد حرفه اي معلم-
:فعالیت یادگیري

تربیتی یا توسعه علوم / پژوهشی را مطالعه و در قالب یک گزارش یافته هاي خود رابه جهت تأثیر این نوع مطالعات در حل مسائل آموزشی- مقاالت علمی
. تربیتی ارائه نماید

: فعالیت عملکردي



٣٣٠

. با مطالعه نمونه گزارش هاي اقدام پژوهی در سطوح متفاوت عملکرد بتواند نقات قوت و ضعف آن ها را شناسایی و گزارش نماید-

:بخش دوم 

)تعریف، ابعاد، گستره،ماهیت،( چیستی عمل پژوهی در آموزش و پرورش -

)اهمیتضرورت واهداف ، پیامدها،( چرایی عمل پژوهی در آموزش و پرورش-

تاریخچه و خاستگاه هاي عمل پژوهی-

هاي موجود در زمینه اقدام پژوهیها و دیدگاهنظریه-

:فعالیت یادگیري

. مشارکت در نقد و ارزیابی گزارش هاي ارائه شده در کالس در زمینه اقدام پژوهی هی ارائه شده-

: فعالیت عملکردي

عقاید شخصی خود در مورد چیستی و ضرورت اقدام پژوهی در آموزش و پرورش و ارائه آن در کالس براي تهیه یک نوشته انتقادي در مورد باورها و-
بررسی و نقد

:بخش سوم 

چگونگی تشخیص مسئله،-

چگونگی تدوین طرح اقدام پژوهی،-

روش اجراي مراحل اقدام پژوهی-

چگونگی گردآوري داده ها و شواهد مهم در اقدام پژوهی-

اندیشی در باره داده ها و شواهد و اصالح فرایند اقدام پژوهیباز -

نقش مشورت و مشارکت در اقدام پژوهی-

نقادي و اعتباریابی در اقدام پژوهیارزشیابی ،-

چگونگی بازخورد ،اصالح و کاربرد نتایج در اقدام پژوهی

رسانی و  اشاعه دستاوردهاي اقدام پژوهیچگونگی مستند سازي، ثبت و ضبط مراحل و تهیه گزارش نهایی و اطالع-

)هاگزارش حاصل از فعالیت عملکردي گروه(مشارکت در نقد مطالب گزارش شده در کالس 
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: فعالیت عملکردي

گزارش نقد براي ارائه پژوهی انجام شده توسط معلمان دیگر و تهیه اي از اقدامهایی متشکل از دانشجو معلمان و مشارکت آنها در نقد نمونهتشکیل کارگروه-
به کالس

:بخش چهارم 

تدوین طرح و انجام مراحل اقدام پژوهی-

:فعالیت یادگیري

در هر ( مشارکت در ارزشیابی و نقد طرح اقدام پژوهی دانشجو معلمان و یکایک مراحل اجرایی آن در خالل جلسات متناظر با روند پیشرفت اجراي طرح-
.)کنندن، دانشجویان گزارش الزم را به کالس ارائه و از مشورت، ارزشیابی و نقد دیگران استفاده میمرحله ازتدوین طرح و اجراي آ

: فعالیت عملکردي

: هایی متشکل از دانشجو معلمان و مشارکت آنها در مراحل زیرتشکیل کارگروه-

بررسی متأمالنه کالس درس و مدرسه و انتخاب مسئله براي اقدام پژوهی-

ن طرح تدوی-

انتخاب روش و تدوین مراحل -

مشخص کردن شواهد مهم و ساختن یا یافتن ابزار گردآوري داده ها -

باز اندیشی در باره داده ها و شواهد و اصالح فرایند -

ربط انجام مشورت و جلب مشارکت  افراد ذي-

نقادي و اعتباریابی فرایند و نتایجارزشیابی ،-

ح و کاربرد نتایج در حل مسئله یا بهبود امر مورد پژوهشاخذ بازخورد، اصال-

مستند سازي، ثبت و ضبط مراحل و تهیه گزارش نهایی و اطالع رسانی و  اشاعه دستاوردها-

راهبردهاي تدریس و یادگیري-3

کالس  در خالل بیان در . حل مساله، نقادي و پژوهش به صورت گروهی و مشارکتی استهاي اصلی شامل پرسش و پاسخ،راهبرد-
به تناسب رشته ( اصول، روش و مراحل اجراي اقدام پژوهی به تحلیل و نقادي گزارش هاي مطالعات اقدام پژوهی معلمان فلسفه، مبانی،

.شودو آشنا سازي دانشجو معلمان با تجارب معلمان پژوهنده پرداخته می) آموزشی دانشجو معلمان  
هاي مناسب، به انتخاب مسئله متناسب با رشته آموزشی خود و تدوین پیشنهاده کامل در قالب گروهدانشجو معلماندر بخش عملی،-

پردازند و گزارش کار خود در هر مرحله را به کالس ارائه می) درصورت دسترسی به کالس و مدرسه(اقدام پژوهی و اجراي آن در محیط واقعی 
. کننداستفاده میداده و از نقد و مشارکت سایر دانشجو معلمان 
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منابع آموزشی. 4

-:منبع

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

در این . هاي با یکدیگر همکاري و مشارکت دارندشخص دانشجو و سایر همکالسفرایندي مبتنی بر مشارکت است که در آن استاد،ارزشیابی در این درس،
این ارزشیابی به صورت مداوم و بر اساس فعالیت هاي انجام شده توسط . شوداي میأکید و توجه ویژههاي کیفی تهاي کمی بر جنبهارزشیابی عالوه بر جنبه

. شوداي میگیرد و بر ارزیابی توسط خود دانشجو تأکید ویژهصورت می- شوداو گردآوري می48کارکه در پوشه–دانشجو 

نمره به آزمون پایانی اختصاص 8نمره به  کار عملی در حوزه اقدام پژوهی و 8طی نیمسال ، نمره ارزشیابی دانشجو به صورت تکوینی 4در این ارزشیابی،
.  می یابد 

سایر نکات

.کنش پژوهی قبل از آغاز کارورزي سه به دانشجویان ارایه شود

٤٨ -portfolio



٣٣٣

»درس پژوهی: 3اي پژوهش و توسعه حرفه« سرفصل درس 

معرفی درس و منطق آن. 1

درس پژوهی یک رویکرد براي توسعه حرفه اي است که  در ،ن معلمان با یکدیگر در تدوین طرح درس پژوهشی، اجرا و اعتبار یابی 
این رویکرد ظرفیت شگرفی براي تحقق اهداف مدرسه بعنوان سازمان یادگیرنده و بستري براي گفتگوهاي . آن همکاري می کنند 

درس پژوهی، دانش آموزشی محتوا را در . گیري در مدرسه فراهم می سازد–فرایندهاي یاددهی حرفه اي در باره آموزش ، تدریس و
یادگیري توسعه –معلمان توسعه بخشیده و با سازوکارهاي خود ، قدرت و شایستگی معلمان را براي مواجهه با مسایل فراروي یاددهی

اي بطور ، ضمن کار گروهی و درك اهمیت هم افزایی در توسعه حرفهبه این ترتیب دانشجو معلمان با گذراندن این درس. می بخشد 
.همزمان توان تخصصی خود در حوزه دانش تربیتی، دانش موضوعی، دانش فناوري آموزشی توسعه می دهد

مشخصات درس

کارگاهی: نوع درس

1: تعداد واحد

ساعت48: زمان درس

درس پژوهی:3اي پژوهش و توسعه حرفه:  نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف

اي در توسعه ظرفیت ها و توانایی هاي شخصی، و تأثیر آن در شکل گیري با درك نقش مشارکت حرفه
..سازمان یادگیرنده یک برنامه درس پژوهی را با مشارکت یک گروه همکار طراحی و اجرا نماید

:شایستگی اساسی

pck&Ck ــد -3&1-2ک
3&4-3&

3سطح2سطح1سطح هامالك

افزایی و هم
ايمشارکت حرفه

در فرآیند کار جمعی 
وظایف محوله را انجام 
می دهد اما به هنگام 
قرار گرفتن در موقعیت 
هاي دشوار قادر نیست 

. گروه را پشتیبانی کند

در فرآیند کار جمعی وظایف 
و مسئولیت هایی را که منجر 
به حل مسایل گروه میشود 

. را می پذیرد

در فرآیند کار جمعی براي 
پذیرش وظایف و مسئولیت 
ها براي حل مسایل گروه 
استقبال می کند و می تواند 
به هنگام قرار گرفتن در 
موقعیت هاي دشوار گروه را 

.پشتیبانی کند

براي مطالعه بافت و طرح درس پژوهی 
مسئله / زمینه نیاز

شناسایی شده و ترسیم 
چشم انداز در 

مدرسه مشارکت سطح

در فرآیند مطالعه بافت و
مسئله شناسایی / زمینه نیاز

شده و ترسیم چشم انداز در 
مدرسه مشارکت نموده سطح

و نتایج یادگیري دانش 

در فرآیند مطالعه بافت و 
مسئله شناسایی / زمینه نیاز

شده و ترسیم چشم انداز در 
مدرسه مشارکت نموده سطح

نتایج یادگیري دانش و



٣٣٤

نموده اما تحلیل نتایج 
یادگیري دانش آموزان 
نشان دهنده تأثیر 
عملکرد او بر شکل 
گیري یک گروه 

اي براي ادامه حرفه
اي مشارکت حرفه

.  نیست

آموزان نشان دهنده تأثیر 
عملکرد او بر بهبود عملکرد 

.مدرسه است

آموزان نشان دهنده تأثیر 
عملکرد او بر مشارکت براي 

اي و بهبود توسعه حرفه
.عملکرد مدرسه است

گزارش با استفاده از گزارش
روایت نویسی / روزنگار

ثبت شده نشان دهنده 
ها، تأمل بر کنش

واکنشها، و رفتارها، 
هاي افراد درگیر دیدگاه

در موقعیت براي 
بازکاوي عمل و 

.تصمیمات نیست

/ گزارش با استفاده از روزنگار
روایت نویسی ثبت شده 
نشان دهنده تأمل بر 

ها، واکنشها، و رفتارها، کنش
هاي افراد درگیر در دیدگاه

موقعیت براي بازکاوي عمل 
و تأثیر تصمیمات اتخاذ شده 

/ بر عملکرد دانش آموزان
.مدرسه است

گزارش با استفاده از 
روایت نویسی ثبت / زنگاررو

شده نشان دهنده تأمل بر 
ها، واکنشها، و رفتارها، کنش

هاي افراد درگیر در دیدگاه
موقعیت براي بازکاوي عمل 
و تصمیمات اتخاذ شده و 
تأثیرات آن بر عملکرد دانش 

مدرسه در چرخه / آموزان
اي پژوهش و عمل  حرفه

مشارکتی  شده است

محتواي درس و ساختار آنهاي یادگیري، فرصت. 2

:فصل اول 

تمهید شرایط و آماده سازي

مدرسه بعنوان یک سازمان یادگیرنده -

تاریخچه ، تعریف و اهداف درس پژوهی-

درس پژوهی انتخابی استراتژیک براي  توسعه دانش و شایستگیهاي معلمان-

ابعاد و گستره درس پژوهی-

فرایند درس پژوهی-
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شرایط ، فرهنگ  و حمایتهاي مورد نیاز درس پژوهی -

: فعالیت یادگیري

همچنین سواالتی را براي . با مشارکت در بحث به ضرورت و اهمیت درس پژوهی و نقش آن در تولید دانش بومی تدریس می پردازد 
.می نماید همچنین سواالتی را براي شرح بیشتر موضوعات مطرح. شرح بیشتر موضوع مطرح می نماید 

: فعالیت عملکردي

هایی متشکل از دانشجو معلمان و مشارکت آنها در تحلیل جایگـاه و نقـش درس پژوهـی در حرفـه معلمـی و تهیـه       تشکیل کارگروه
گزارش براي ارائه به کالس،

:فصل دوم 

:چگونگی تدوین برنامه درس پژوهی 

تشکیل گروه درس پژوهی-
گروهتبیین رویکرد درس پژوهی در -
برنامه ریزي و تدوین جدول فعالیتهاي اجرایی گروه-
انتخاب زمینه پژوهشی براي فعالیت گروه-
تعریف مساله و انتخاب موضوع -
روش هاي نیاز سنجی-
پیش بینی شرایط و نیازمندیهاي اجراي درس پژوهی-

: فعالیت یادگیري

همچنین سواالتی را براي شرح بیشتر موضوعات مطرح . کند با مشارکت در بحث موضوعاتی را براي فعالیت درس پژوهی مطرح می 
.می نماید 

: فعالیت عملکردي

.در قالب کارگروههاي دانشجویی ، یک زمینه پژوهشی را تعریف و مساله و موضوع مرتبط با آن را مشخص می کند 

:فصل سوم 

چگونگی تدوین طرح  درس مورد پژوهش

تعیین اهداف و سوالهاي پژوهشی
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:تدوین طرح درس پژوهشی متناسب با سوالهاي پژوهشی

ترسیم وضع موجود و مطلوب-
شناسایی تغییرات مورد نیاز -
تعیین هدفهاي درس-
تعیین تجارب و فعالیتهاي یادگیري-
تعیین رفتار ورودي-
پیش بینی منابع و وسایل آموزشی-
پیش بینی نحوه مدیریت و سازماندهی کالس-
واکنش دانش آموزان به تدریسپیش بینی نحوه تفکر و -
تعیین معیارهاي تحقق هدفها-
تعیین روش سنجش و ارزشیابی -
تعیین چارچوب اجرایی طرح در س پژوهشی-

: فعالیت یادگیري

.و دالیل و اهمیت هر یک از مولفه ها را بر می شمارد. در باره چارچوب طرح درس پژوهشی  بحث می کند 

: فعالیت عملکردي

.روههاي دانشجویی یک طرح درس پژوهشی را تهیه و به کالس ارایه می نماینددر قالب کارگ

:فصل سوم 

چگونگی اجراي طرح درس مورد پژوهش

تعیین شواهد و مستندات مورد نظر گروه-
تعیین روش و چگونگی مشاهده طرح درس-
تقسیم وظایف اعضاي گروه در حین مشاهده-
سازي مشاهدهطراحی فرمهاي گردآوري اطالعات و مستند -

: فعالیت یادگیري

.در باره  چگونگی اجراي طرح درس پژوهشی  بحث می کنند و نکات جدیدي را براي اجراي بهینه آن مطرح  می سازند 

: فعالیت عملکردي

.طرح درس پیش بینی شده در گروه را بصورت آزمایشی در کالس اجرا می کنند 

:فصل چهارم
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و شواهدژرف اندیشی در باره داده ها 

نحوه انتخاب چارچوب تجزیه و تحلیل داده ها و شواهد-
:تجزیه و تحلیل داده ها و شواهد -

تحلیل نتایج یادگیري

تحلیل انگیزش

تحلیل رفتار اجتماعی دانش آموزان

طراحی مجدد درس  و اجراي آن

اجراي طرح درس جدید و مشاهده آن

یی طرح درسژرف اندیشی در باره اجراي دوم درس و اصالح نها

: فعالیت یادگیري

در باره چگونگی نقد مناسب تر نحوه اجراي طرح درس پژوهشی در کالس بحث می کنند و نکات جدیـدي را در ایـن زمینـه مطـرح      
.می سازند 

: فعالیت عملکردي

.نحوه اجراي آزمایشی طرح درس گروه را مورد نقد و بررسی قرار می دهند 

یشی در باره روند اجراي فعالیت گروهچگونگیژرف اند: فصل پنجم 

تحلیل نتایج یادگیري، تحلیل انگیزش، (نحوه تحلیل  نتایج مربوط به یادگیري  و رشد دانش آموزان)الف 

،)تحلیل رفتار اجتماعی دانش آموزان

.نحوه تحلیل نتایج مربوط به رشد حرفه اي معلمان عضو گروه) ب

: فعالیت یادگیري

.فعالیت گروه بر توسعه یادگیري و رشد حرفه اي خود بحث می کنند در باره نتایج 

فعالیت عملکردي

.با ارایه مستندات الزم به جمع بندي از تاثیر فعالیت گروه خود بر یادگیري دانش آموزان و رشد حرفه اي خود می پردازند 
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تهیه گزارش نهایی و اشاعه دستاوردهاي گروه درس پژوهی:  فصل ششم 

اشاعه نتایج درس پژوهیضرورت-
روش هاي اشاعه و انتشار دستاوردهاي گروه-
نحوه تدوین گزارش نهایی درس پژوهی-

: فعالیت یادگیري

.در باره ضرورت اشاعه نتایج درس پژوهی بحث می کنند 

: فعالیت عملکردي

.گزارش کار گروه خود را تدوین و ارایه می نمایند 

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

در کالس  در . حل مساله، نقادي و پژوهش به صورت گروهی و مشارکتی استهاي اصلی شامل پرسش و پاسخ،راهبرد-
و آشنا سازي ) به تناسب رشته آموزشی دانشجومعلمان( فرایند تدریس به تحلیل و نقادي گزارش هاي مطالعات درس پژوهی 

.شودیدانشجو معلمان با تجارب معلمان درس پژوه پرداخته م
هاي مناسب، به انتخاب مسئله متناسب با رشته آموزشی خود و تدوین برنامه دانشجو معلمان در قالب گروهدر بخش عملی،-

مشابه سازي شرایط  کالس درس ( یا نمونه اي ) درصورت دسترسی به کالس و مدرسه(درس پژوهی و اجراي آن در محیط واقعی 
. کنندهر مرحله را به کالس ارائه داده و از نقد و مشارکت سایر دانشجو معلمان استفاده میپردازند و گزارش کار خود درمی)  
-

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 4

هاي با یکدیگر شخص دانشجو و سایر همکالسفرایندي مبتنی بر مشارکت است که در آن استاد،ارزشیابی در این درس،
این . شوداي میهاي کیفی تأکید و توجه ویژههاي کمی بر جنبهشیابی عالوه بر جنبهدر این ارز. همکاري و مشارکت دارند

صورت -شوداو گردآوري می49کارکه در پوشه–ارزشیابی به صورت مداوم و بر اساس فعالیت هاي انجام شده توسط دانشجو 
. شوداي میگیرد و بر ارزیابی توسط خود دانشجو تأکید ویژهمی

8نمره به  کار عملی در حوزه درس پژوهی و 8نمره به ارزشیابی دانشجو به صورت تکوینی طی نیمسال ، 4در این ارزشیابی،
.  نمره به آزمون پایانی اختصاص می یابد 

منابع آموزشی. 5

. درس پژوهی ، مبانی ، اصول و روش اجرا ، انتشارات جهاد دانشگاهی) 1392(ساکی،  رضا 

٤٩  -portfolio
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درس پژوهی راهنمایی عملی براي مدیران و معلمان ، ترجمه دکتر رضا ساکی و داریوش مدنی ، ) 1389( استیپانک و همکاران 
انتشارات حکمت علوي

سایر نکات

.انجام می شود 4تدریس درس پژوهی پس از تدریس کنش پژوهی و قبل از اجراي کارورزي 
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»1کارورزي «سرفصل درس 

معرفی درس و منطق آن. 1

آموزش اثربخش نیازمند آن است که معلمان در طول دوره آموزشی در معرض تجربیات متنوع و غنی قرار گرفته و قادر به مطالعه، 
. باشندتصمیم گیري و ارزیابی نتایج تصمیمات در موقعیت هاي پیچیده آموزشی و تربیتی مبتنی بر یافته هاي علمی و پژوهشی 

تربیتی و   عمق بخشیدن به -برنامه کارورزي فرصت برقرار ساختن پیوند میان آموخته هاي نظري با محیط هاي واقعی آموزشی
تجربه هاي پیشین در جهت توسعه شایستگی هاي حرفه اي و دست یابی به ظرفیت غایی کنش عملی در کالس درس را فراهم می 

شکل /واکاوي تجربیات به عنوان عناصر سازندهگیان، با تأکید بر مشاهده تأملی، روایت  نگاري و این برنامه در دانشگاه فرهن.کند
؛ و  نیز ابزارهاي سه گانه  اقدام پژوهی، درس پژوهی و پژوهش روایتی به عنوان روش هاي مورد تاکید در برنامه دهنده عمل فکورانه

تربیتی در سطح کالس درس و مدرسه زمینه ساز عمل /ه مسئله هاي آموزشیمطالع. تربیت معلم فکور این هدف را تعقیب می نماید
فرصت هاي یادگیري تدارك دیده شده از سوي استادان و بازخوردهاي ارائه . مستقل حرفه اي معتبر و کسب تجربیات دست اول است

یافتن راه حلهاي قابل دفاع و پاسخ به مسئله شده از سوي آنان باید امکان تلفیق نظر و عمل تربیتی را در موقعیت هاي واقعی، براي 
تکنیک ها و فنون در برنامه کارورزي به منظور دستیابی دانشجو به / بهره گیري از مبانی نظري. تربیتی تدارك ببیند/ هاي آموزشی

ایت از یادگیري دانش یک نگاه همه جانبه و غنا بخشیدن به تصمیمات اتخاذ شده در ابعاد برنامه ریزي، اجرا و ارزیابی براي حم
در طول برنامه کارورزي دانشجو  فرصت کسب تجربه براي درك عمل اثربخش، تأمل بر روي آن به منظور . آموزان ضروري است

. اي را کسب می نمایدپذیرش مسئولیت حرفه

موزشی و تربیتی در سطح در کارورزي یک دانشجو با کسب مهارت در به کارگیري روش ها و فنون مشاهده تأملی، موقعیت هاي آ
. مدرسه و کالس درس را مورد مطالعه قرار داده و دریافت هاي خود را در قالب روایت ها، روزنگارها، تجربیات شخصی ارائه می نماید

/ اءاولی/ معلم راهنما/ گزارش گفتگو با کادر مدرسه/ این یافته ها از موقعیت مدرسه و کالس درس می تواند همراه با عکس و فیلم
روایت هاي دانشجو از موقعیت هاي مختلف مورد واکاوي قرار گرفته و مسئله هاي . تکمیل شود)  با هماهنگی مدرسه(دانش آموزان

.شناسایی شده با استفاده از شواهد و مستندات علمی گزارش می گردد

مشخصات درس

کارورزي: نوع درس

2: تعداد واحد

ساعت128: زمان درس

شناسی تربیتی، روان: نیازپیش
هاي تدریس و اصول و روش

: 1ايپژوهش و توسعه حرفه

1کارورزي : نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف

تربیتی در سطح کالس درس و مدرسه را شناسایی و با استفاده از شواهد و / هاي آموزشیبا مشاهده تأملی مسئله
. مستندات علمی آن را تبیین نماید

. هاي تجربی حاصل از واکاوي روایت ها را ثبت و گزارش نمایدمشاهدات تأملی و یافته
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پژوهش روایی

مشترك: نحوه آموزش

:شایستگی اساسی

pk&CkP 3&2-2کد-
2&1-3

3سطح2سطح 1سطح هامالك

توانسته است موقعیت هاي مشاهده تأملی
تربیتی در سطح / آموزشی

کالس درس و مدرسه را 
با جمع آوري اطالعات 
توصیف نماید اما نتوانسته 
است اطالعات را به صورت 
نظام مند تحلیل و تبیین 

. نماید

هاي توانسته است موقعیت
تربیتی در سطح / آموزشی

کالس درس و مدرسه را با 
آوري اطالعات به صورت جمع
مند توصیف نموده و با نظام

استفاده از شواهد و مستندات آن 
.را تبیین نماید

/ هاي آموزشیتوانسته است موقعیت
تربیتی در سطح کالس درس و 

آوري اطالعات به مدرسه را با جمع
مند توصیف نموده و با صورت نظام

مستندات علمی / کمک شواهد معتبر
هاي خود را ارائه و پژوهشی یافته

.نماید

واکاوي 
تجربیات 

- توصیفی جمعهايگزارش
آوري شده از مطالعه 
موقعیت فیزیکی، عاطفی، 
آموزشی، تربیتی را به 
صورت روایت نقل و 
کدگذاري نموده اما 

ها نتوانسته است کدگذاري
را در قالب مضامین 
سازماندهی و یافته ها را 

. گزارش کند

آوري جمعهاي توصیفی گزارش
شده از مطالعه موقعیت فیزیکی، 
عاطفی، آموزشی، تربیتی را به 
صورت روایت نقل و کد گذاري 

ها را در قالب نموده و گزاره
ها را مضامین سازماندهی و یافته

.گزارش نموده است

آوري شده هاي توصیفی جمعگزارش
از مطالعه موقعیت فیزیکی، عاطفی، 

روایت آموزشی، تربیتی را به صورت 
ها را نقل و کدگذاري نموده و گزاره

در قالب مضامین سازماندهی نموده و 
با ایجاد ارتباط میان مضامین در قالب 

تربیتی تبیین / یک مسئله آموزشی
.نموده است

تدوین و ارائه 
گزارش 

در گزارش ارائه شده 
ساختار کلی گزارش نویسی 
رعایت شده اما شواهد و 
مستندات کافی براي 

.ها ارائه نشده استیافته

در گزارش ارائه شده ساختار 
گزارش نویسی به صورت نظام 
مند در ثبت و ارائه یافته ها 
رعایت شده است و یافته ها به 
کمک برخی شواهد و مستندات 

. پشتیبانی شده است

در گزارش ارائه شده ارتباط میان 
فصل ها و عناوین ذیل فصل ها 

بتنی بر رعایت شده و یافته ها م
شواهد و مستندات تجربی و علمی 

.گزارش شده است 
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هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

:هفته اول

ارائه یک تصویر کلی از برنامه کارورزي در طی چهار ترم و انتظارات از دانشجو، معرفی برنامه کاروزي یک با تأکید بر مشاهده تأملی 
، تکالیف عملکردي در طول ترم، برنامه زمان بندي سمینارها در سطح )روایت ها و چگونگی نگارش آنماهیت (و روایت نویسی 
واحد آموزشی، و تبیین فرم هاي ارزیابی از عملکرد دانشجویان بر اساس پیامدها و سطوح عملکرد، توزیع / مدرسه و پردیس

نشجویان در مدارس باید قبل از شروع ترم و با تشکیل ستاد هماهنگی با مناطق آموزشی و سازماندهی دا(دانشجویان در مدارس 
تعامل از نزدیک میان استاد و دانشجو از طریق مطالعه گزارش ها و ارائه بازخورد به موقع و ). کارورزي در سطح استان صورت گیرد

عی از استلزامات اجرایی برنامه سازنده، و نیز تشکیل جلسات بحث و گفتگو پیرامون تجربیات حاصل از حضور در موقعیت هاي واق
تشکیل سمینار در کلیه هفته ها براي بحث و بررسی پیرامون عملکرد دانشجو و گفتگو در خصوص بازخورد هاي ارائه . کارورزي است

همقطاران فرصت / روایت هاي همکالسی ها/ مشارکت دانشجویان در نقد و بررسی گزارش ها. شده از سوي اساتید ضروري است
.کندیري انتقال تجربیات به یکدیگر را فراهم مییادگ

: هفته دوم

کارگاه مطالعه موقعیت

: مدرسه بر اساس گام هاي زیر/ موقعیتی در سطح کالس درس/ مشاهده فیلم تدریس: تکلیف یادگیري

)بیان ویژگی ها و مشخصه هاي متمایز کننده(توصیف موقعیت : الف

) شناسایی اجزاء و روابط(استنباط از موقعیت / تشریح: ب

با استفاده از تکنیک هاي اگر، آنگاه، شش کاله تفکر، ) از زاویه دید دیگري به موقعیت نگاه کردن/ به گونه دیگر دیدن(بازنگري : ج
در یافتن نقطه کانونی... اسکمپر

از آنجایی که آموزش این (ایی به کمک شواهد و مستندات جمع آوري شده تبیین مسئله با استفاده از استدالل قیاسی یا استقر: د
بخش نیازمند آن است که دانشجو گزارشی از مطالعه موقعیت بر اساس محور هاي چهارگانه تهیه کرده باشد، لذا آموزش این بخش 

). در جلسه ششم ارائه می شود

:هفته سوم

مشاهده آزاد 

)سه آشنایی با مدرسه، مدیر و معلم راهنماجل(حضور دانشجویان در مدارس 
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از دانشجو خواسته شود تا اولین تجربیات خود را از اولین روز کارورزي از . تجربه اولین روز کارورزي من در مدرسه: تکلیف یادگیري
دانشجو در اولین . رائه نمایدزمان آماده شدن براي رفتن به مدرسه تا زمان برگشتن در قالب داستان یا خاطره یادداشت روزانه ثبت و ا
این موارد می تواند شامل . روز کارورزي مشاهده آزاد دارد و آنچه را مشاهده می کند بدون هیچ محدودیتی ثبت و ضبط خواهد نمود

حوه رخ داد ها در مسیر رفت و آمد به مدرسه؛ فضا و موقعیت مدرسه؛ احساسات، تصورات و انتظارات؛ نحوه برخورد کادر مدرسه؛ ن
. باشد.... مواجه شدن با دانش آموزان؛ گفتگو ها با کارکنان مدرسه، معلمان و

:هفته چهارم

مطالعه موقعیت

تهیه شده از مشاهده آزاد از جهت رعایت روش ها و فنون توصیف و تشریح موقعیت و به صورت گروهی مورد ) روایت(گزارش هاي 
گروه / اي متشکل از سه تا چهار دانشجو و ارائه بازخورد توسط همقطارانحرفهتشکیل گروه هاي . نقد و بررسی قرار می گیرد

محور هایی که گزارش ها بر اساس . اي تقویت می کندهمساالن امکان به مشارکت گذاشتن تجربیات را به عنوان یک مهارت حرفه
: آن مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت

)مشخصه هاي متمایز کنندهبیان ویژگی ها و (توصیف موقعیت : الف

) شناسایی اجزاء و روابط(استنباط از موقعیت / تشریح: ب

با استفاده از تکنیک هاي اگر، آنگاه، شش کاله تفکر و ) از زاویه دید دیگري به موقعیت نگاه کردن/ به گونه دیگر دیدن(بازنگري : ج
.اسکمپر

طرح / براي دستیابی به درك عمیق تر و همه جانبه تر نسبت به موقعیتبازبینی شواهد جمع آوري شده (تعیین نقطه کانونی : د
).مسئله

: هفته پنجم

مطالعه موقعیت

در این جلسه دانشجو با توجه به بازخورد هاي ارائه . شواهد بیشتر براي بیان مسئله/ حضور در مدرسه و تکمیل اطالعات مورد نیاز
شواهد بیشتر گزارش / پرداخته و با جمع آوري اطالعات) مدرسه(مطالعه مجدد موقعیتهمقطاران یا استاد به/ شده از سوي همساالن

. خود را براي یادگیري روش تبیین مسئله تکمیل می نماید

:هفته ششم

مطالعه موقعیت
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ي شده از موقعیت آورگفتگو در این جلسه پیرامون روش ها و فنون مشاهده تأملی ادامه می یابد و دانشجو با استفاده از شواهد جمع
. مرور محور ها در جلسه دوم و آموزش نکات مربوط به تبیین مسئله. مورد مطالعه به تبیین مسئله مبادرت می نماید

)مرور)(بیان ویژگی ها و مشخصه هاي متمایز کننده(توصیف موقعیت : الف

)مرور) (شناسایی اجزاء و روابط(استنباط از موقعیت / تشریح: ب

با استفاده از تکنیک هاي اگر، آنگاه، شش کاله تفکر، ) از زاویه دید دیگري به موقعیت نگاه کردن/ به گونه دیگر دیدن(بازنگري : ج
)مرور...(اسکمپر

). آموزش(تبیین مسئله با استفاده از استدالل قیاسی یا استقرایی به کمک شواهد و مستندات جمع آوري شده : ه

نسخه اي از مجموعه فعالیت هاي انجام شده در مطالعه موقعیت به همراه : کسی تنظیم می شود؟توسط چه... شرح تنظیم پوشه کار
منظور همان پوشه کار . ... اي دانشجو ضبط گرددبازخوردهاي ارائه شده در محورهاي مختلف تبیین مسئله در پرونده توسعه حرفه

پورتفولیو بوده ایم ؟ باید -یا به دنبال پرونده الکترونیکی یا همان اياست؟  پرونده توسعه حرفه اي با چه فرمتی باید تشکیل شود؟ آ
.به سمتی برویم که دانشجو خود متکفل این امر شود

: هفته هفتم

مدرسه/ بازدید از مدرسه و تشکیل سمینار در سطح پردیس/ مشاهده تأملی و مسئله شناسی موقعیت فیزیکی مدرسه

کتابخانه، (موقعیت جغرافیایی و محیط بیرونی مدرسه، انواع فضا ها : موقعیت فیزیکی مدرسه شاملتهیه گزارش از : تکلیف عملکردي
کارگاهی، ( نور، جریان هوا، وضعیت بهداشت، امکانات و تجهیزات ....) زمین ورزش، آبخوري، سرویس ها، کالس ها، راهرو ها

ارائه یافته ها در ) فرآیند مسئله شناسی و تبیین مسئله رعایت شود(له شناسایی و تبیین مسئ......) آزمایشگاهی، شبکه مجازي، سایت و
اي از توصیف موقعیت فیزیکی و تحلیل نمونه. تنظیم شود) فرم پیوست(این گزارش در قالب روایت نگاري . پردیس/ سمینار مدرسه

از سوي استاد به منظور تکمیل اطالعات و تحلیل و تفسیر آن در کالس بحث کارورزي مورد نقد و بررسی قرار گرفته و بازخوردها
.شواهد ارائه گردد

گزارش دانشجو به همراه بازخوردهاي ارائه شده توسط استاد به منظور درك موقعیت فیزیکی و تأثیر آن بر یادگیري دانش : پوشه کار
. آموزان در پوشه کار ضبط گردد

: هفته هشتم

پردیس/ بازدید از مدرسه و تشکیل سمینار در سطح مدرسه/ مان مدرسهمشاهده تأملی و مسئله شناسی ساختار و ساز

تهیه گزارش از ساختار سازمانی، روش هاي بکارگرفته شده در اداره مدرسه، ساختار سازمانی، نحوه گردش کار در : تکلیف عملکردي
) فرم پیوست(آن در قالب روایت نویسی . وینسطح مدرسه، تعامالت میان مدیر، معلمان،کارکنان و نحوه تعامل با اولیاء مدرسه و تد
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اي از توصیف ساختار و سازمان مدرسه و تحلیل و تفسیر آن در کالس بحث کارورزي مورد نقد و بررسی قرار گرفته نمونه. تنظیم شود
.و بازخوردها از سوي استاد به منظور تکمیل اطالعات و شواهد ارائه گردد

ه بازخوردهاي ارائه شده توسط استاد به منظور درك ساختار و سازمان مدرسه و تأثیر آن بر گزارش دانشجو به همرا: پوشه کار
. یادگیري دانش آموزان در پوشه کار ضبط گردد

:هفته نهم

/ بازدید از مدرسه و تشکیل سمینار در سطح پردیس/ تعامالت در سطح مدرسه/ مشاهده تأملی و مسئله شناسی موقعیت عاطفی روانی
مدرسه

درك حاالت روانی (روابط عاطفی میان معلم و دانش آموزان : تهیه گزارش از موقعیت عاطفی روانی مدرسه شامل: تکلیف عملکردي
میزان احترام، (تعامالت دانش آموزان با یکدیگر ...) دانش آموزان، برنامه ریزي براي ایجاد جو مثبت و سازنده در فضاي کالس و

این . پردیس/ یافته ها در سمینار مدرسه. بط عاطفی میان معلمان و کارکنان و مدیر شناسایی و تبیین شود،  روا....)همدلی، همکاري و
مدرسه / اي از توصیف تعامالت و روابط عاطفی در سطح کالس درسنمونه. تنظیم شود) فرم پیوست(گزارش در قالب روایت نویسی 

و بررسی قرار گرفته و بازخوردها از سوي استاد به منظور تکمیل اطالعات و و تحلیل و تفسیر آن در کالس بحث کارورزي مورد نقد 
.شواهد ارائه گردد

گزارش دانشجو به همراه بازخورد هاي ارائه شده توسط استاد به منظور درك روابط عاطفی و تعامالت در سطح کالس : پوشه کار
.ضبط گردددرس و مدرسه و تأثیر آن بر یادگیري دانش آموزان در پوشه کار

: هفته دهم، یازدهم، دوازدهم و سیزدهم

مدرسه /  بازدید از مدرسه و تشکیل سمینار در سطح پردیس/ مشاهده تأملی کالس درس و مسئله شناسی فرآیند آموزش

جو و فضاي عاطفی و روانی، طراحی آموزشی، راهبرد هاي آموزش،: تهیه گزارش از موقعیت آموزشی شامل: تکلیف عملکردي
سازماندهی تکالیف یادگیري، تعامالت میان معلم و دانش آموزان و دانش آموزان با یکدیگر، وضوح و شفاف بودن مباحث، میزان 

این گزارش در . شناسایی و تبیین شود...) درگیر نمودن دانش آموزان در فرآیند یادگیري، مواد و منابع آموزشی، ارزشیابی از یادگیري و
اي از توصیف فرآیند آموزش در سطح کالس درس و تحلیل و تفسیر آن در نمونه. تنظیم شود) فرم پیوست(قالب روایت نگاري 

.کالس بحث کارورزي مورد نقد و بررسی قرار گرفته و بازخود ها از سوي استاد به منظور تکمیل اطالعات و شواهد ارائه گردد

. ه استاد در پوشه کار ضبط گرددگزارش دانشجو به همراه بازخورد هاي ارائه شد: پوشه کار

: هفته چهاردهم

ثبت و واکاوي تجربیات 
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هاي روایتی  از جهت نوع اطالعات، روش ها و ابزار هاي بکارگرفته شده، و یافته هاي آن در کالس توسط استاد اي از پژوهشنمونه
بند الف و (رفه اي مراحل تحلیل ساختاري روایت ها مورد بررسی قرار گیرد و با تبیین نقش روایت نویسی و واکاوي آن در آموزش ح

.  مدرسه آموزش داده شود/ بر روي گزارش هاي تهیه شده از سطح کالس درس) ب

تعریف و کاربرد پژوهش روایتی در کارورزي

تحلیل ساختاري روایت ها

کدگذاري باز)1
کدگذاري محوري و انتخاب مضامین )2

قرار نشد از این تعبیر استفاده نکنیم؟ در یکی از محورهاي ... مطالعه مقاالت یا منابع علمی در زمینه پژوهش روایتی: تکلیف یادگیري
. فوق و جمع بندي یافته ها براي ارائه به کالس

:تکلیف عملکردي

تحلیل یک نمونه پژوهش روایتی بر اساس مراحل ذکر شده به صورت گروهی: الف

کالس درس و  کدگذاري آن ها براي یافتن مضامین/ حلیل و واکاوي گزارش هاي تهیه شده از مدرسهت: ب

: هفته پانزدهم

ثبت و واکاوي تجربیات 

اي از پژوهش هاي روایتی از جهت نوع اطالعات، روش ها و ابزار هاي بکارگرفته شده، و یافته هاي آن در کالس توسط استاد نمونه
.  مدرسه آموزش داده شود/ از کالس درس) بند ج و د(مورد بررسی قرار گیرد و مراحل تحلیل ساختاري بر روي روایت هاي تهیه شده 

اتحلیل ساختاري روایت ه

ارتباط مضامین با یکدیگر)3
تبیین مسئله )4

:تکلیف عملکردي

تحلیل یک نمونه پژوهش روایتی بر اساس مراحل ذکر شده به صورت گروهی: الف

تحلیل و واکاوي گزارش تهیه شده از سطح کالس درس و مدرسه به منظور یافتن ارتباط میان مضامین و تبیین مسئله: ب

)پردیس/ گزارش ها و تحلیل ساختار آن بر اساس فرآیند شناسایی و تبیین مسئله در سطح مدرسهبررسی (سمینار : جلسه شانزدهم
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در این نشست دانشجویان یافته هاي خود از مطالعه موقعیت مدرسه و کالس درس را در قالب مسئله هاي تبیین شده به همراه راه 
. کالس به صورت گروهی مورد نقد و بررسی قرار می گیردحل هاي مبتنی بر یافته هاي علمی ارائه نموده و یافته ها در 

در این گزارش دانشجو باید یافته . دانشجویان گزارش یافته هاي خود را در طول ترم را زیر نظر استاد تنظیم نمایند: تکلیف عملکردي
. ی قابل دفاع ارائه نمایدهاي خود را از مسئله هاي مطالعه شده و تبیین و آن را به کمک شواهد و مستندات علمی پژوهش

.گزارش تنظیم شده در پوشه کار توسعه حرفه اي ضبط می گردد: پوشه کار

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

کارگیري راهبرد هاي شناختی در تحلیل موقعیت هاي واقعی، راهبردهاي مستقیم، غیر مستقیم، در قالب ارائه شیوه مشاهده تأملی، به
. ي شناسایی و تبیین مسئله، راهبرد  هاي مشارکتی، پژوهش روایتی، سمینار هاي گروهی و فردي ارائه می گرددتحلیل نقادانه برا

منابع آموزشی. 4

:منبع اصلی

دانشگاه : تهران). 1(راهنماي عملی برنامه کارورزي دانشگاه فرهنگیان با رویکرد تربیت معلم فکور ). 1394(احمدي، آمنه -
.فرهنگیان

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

ارزشیابی پایانی در درس کارورزي یک در قالب سمینار پایانی صورت می گیرد که در آن دانشجویان باید یافته هاي : ارزشیابی پایانی
از آن ) ريمطالعه شده در دروس نظ(خود از مطالعه موقعیت هاي تربیتی و آموزشی را ارائه و با استناد به یافته هاي علمی پژوهشی 

.شوداین جلسه با حضور معلم راهنما تشکیل می. دفاع نمایند

ارزشیابی فرآیند بر اساس بازخورد هاي داده شده به گزارش هاي ارائه شده در طول ترم و سمینارهاي سطح مدرسه : ارزشیابی فرآیند
... میزان مشارکت در بحث ها، ارائه یافته هاي جدید، پاسخ به بازخورد هاي داده شده و. و واحد آموزشی صورت می گیرد

ها به همراه بازخورد هاي داده شده در پوشه توسعه حرفه اي دانشجو ضبط و مبناي برنامه ریزي براي کلیه گزارش : ارزیابی پوشه کار
یک نسخه از پوشه در اختیار دانشجو و یک نسخه . اي در پایان دوره قرار می گیردآموزش هاي بعدي و نیز دفاع از توانایی هاي حرفه

. در واحد آموزشی ثبت و ضبط می گردد

بخشی از ارزیابی دانشجو در پایان ترم مربوط به گزارش عملکردي است که از سوي ): مدیر و معلم راهنما(وامل مدرسه ارزشیابی ع
. معلم راهنما و مدیر مدرسه ارائه می گردد

: و به شرح زیر محاسبه می شود100امتیاز درس کارورزي بر مبناي 
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امتیاز 20:  ـ شرکت فعال در جلسات کالسی، سمینارها و مدرسه

امیتاز 40:   ـ گزارش هاي عملکردي مرحله اي

امتیاز 40:  ـ تدوین و ارائه گزارش پایانی

: سایر نکات

: نکات اساسی در تنظیم گزارش پایانی

بنديتنظیم فهرست و فصل.7
ارائه مقدمه، هدف و تعاریف و مفاهیم کلیدي.8
نگارش ادبی و فنی.9

اعتبار داشتن گزاره ها.10
ائی ظاهريظرافت و زیب.11
صحت نحوه تحلیل، تفسیر و نقد گزاره ها.12
ارایه نمودارها و عوامل دیداري و هنري مکمل.13
هاارائه راه حل ها و پیشنهادهاي برخاسته از یافته.14
ارجاعات روشن، استفاده از منابع معتبر و ارائه پیوست ها.15
رعایت ساختار علمی و کلی گزارش بر اساس اصول حاکم بر رشته تحصیلی.16
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»2کارورزي«سرفصل درس 

معرفی درس و منطق آن. 1

و خالقیت در 50هاي علمی، شهودگیري از یافتهیافته، اخالقی و متعهدانه بدانیم که نیازمند بهرهرا فرایندي سازمانتدریس اگر 
فرد است، در آن صورت برنامه کارورزي به جاي تمرکز انحصاري بر آموزش فنون، نیازمند آن است بدیل و منحصر بههاي بیموقعیت

هاي هاي واقعی در سطح کالس درس روبرو شود و به آنان کمک کند تا با به کارگیري روشنه با موقعیتفعاالکه دانشجومعلم 
به آفرینش الگوهاي ه دشاندوختهاهی انتقادي نسبت به تجربیاتپرداخته و با آگهاي یادگیريموقعیتمنطقی به بررسی / استداللی

ریزي کمک که به آنان در اتخاذ تصمیمات اثربخش و ارزیابی نتایج حاصل از تصمیمات جهت برنامهردازندیی بپهاوارهذهنی و طرح
.کند

دهد انجام میمکان و زمان خاصچه او در یک و آنهاي شخصی معلم ویژگیاست و باوابسته به موقعیت، تدریس عملی
دانش دانشجومعلم را در معرض ، به دنبال آن است تا 2هاي یادگیري تدارك دیده شده در کارورزي از این رو فرصت. مرتبط است

تأمل ه است قرار داده، به آنان کمک کند تا ب)54، فراشناختی53، موقعیتی52اي، رویه51بیانی(که ترکیبی از انواع مختلف دانش کاربردي
. بپردازندهاي تربیتیدر باره موقعیت

بازاندیشی در خصوص و بررسی نتایج، کسب تجربیات مستقیمامکان هاي یادگیريطراحی فعالیتدر این برنامه از طریق 
، 55اصیلتکالیف، دانشجو با قرار گرفتن در معرض 2در برنامه کارورزي . را به دست آورندهاي خوددریافتو هاي مختلفدیدگاه
و نهایتاً ) هاي بزرگگروه/هاي کوچکفردي، گروه(مشارکت در فرآیند آموزشرا به طور مقدماتی از طریق تأمل در عملتوانایی

چه درکالس جریان به  درك صحیحی نسبت به آندرس کسب خواهد نمود و هاي یادگیري در سطح کالساجراي مستقل فعالیت
گیري جهتبه شناخت فرآیند تأملی، به عنوان یک ریزي، اجرا و ارزیابینسبت به تصمیمات ناظر به برنامهآگاهی . یابددارد دست می

.دانشجو کمک خواهد کردسبک تدریس و نوع تفکر، ايحرفه

مشخصات درس

کارورزي: نوع درس

2: تعداد واحد

ساعت128: زمان درس

2کارورزي :نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف

هاي ، گروهنیازهاي فردي/ مشکالت) درس یا مدرسهدر سطح کالس(مطالعه موقعیت یادگیريبا تداوم . 1
یادگیري طراحی، نیازهاي/ هایی را براي رفع مشکالتفعالیتکند و بازشناسی/ شناساییبزرگ را / کوچک

. نمایدتولید، اجرا و ارزیابی

٥٠- Intuition
٥١  -Declarative knowledge
٥٢- Procedural knowledge
٥٣ - Conditional knowledge
٥٤ - Metacognitive Knowledge
٥٥-Authentictask
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1کارورزي : پیشنیاز

مشترك: نحوه آموزش

.نمایدهاي خود را روایت یافتهنموده و واکاويرا مشارکت در فرآیند آموزشاز تجربیات خود. 2

:شایستگی اساسی

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

3سطح 2سطح 1سطح هامالك

مطالعه 
موقعیت

هاي یادگیري را با موقعیتتوانسته است 
اما . آوري اطالعات توصیف نمایدجمع

نیاز را به کمک / نتوانسته است مشکل
. شواهد تبیین نماید

هاي یادگیري را با توانسته است موقعیت
مند براي آوري اطالعات به صورت نظامجمع

نیاز توصیف نموده / شناسایی مشکل یادگیري
شواهد هاي بهینه را با کمک/حلو راه
آوري شده از موقعیت تبیین نمایدجمع

را با هاي یادگیريموقعیتتوانسته است 
براي مندصورت نظامبه آوري اطالعاتجمع

توصیف نموده نیاز/ شناسایی مشکل یادگیري
روش مداخله را با و هاي بهینه/حلراهو 

تبیین هاي علمیکمک شواهد معتبر و یافته
.کند

 فعالیت
/ آموزش

ادگیريی

/ فعالیت یادگیري طراحی شده ناظر به نیاز
مسئله شناسایی شده در یکی از انواع 

است، اما ) فردي، گروه کوچک، جمعی(
گزارش اجرا و ارزیابی نشان دهنده تأثیر 

.رفع نیاز نیست/ گذاري بر حل مشکل

فعالیت یادگیري طراحی شده از انسجام 
وح برخوردار است و گام هاي اجراي آن به وض

ارزیابی از اجراي فعالیت . مشخص شده است
رفع نیاز / مسئلهدهنده تأثیرگذاري بر حلنشان

.است) جمعی/ فردي، گروه کوچک(در انواع 

فعالیت یادگیري طراحی شده، امکان ایجاد 
انعطاف و اتخاذ تصمیمات آگاهانه ناظر به 

یادگیري را فراهم نموده و / موقعیت آموزش
کننده تأثیر اجراي نیز منعکسنتایج ارزیابی از 

/ مسئلههاي به کارگرفته شده در حلحلراه
) جمعی/ کوچکفردي، گروه(رفع نیاز در انواع 

.است

توسعه 
ايحرفه

هاي انجام گزارش عملکرد شامل فعالیت
ها به سال است، اما یافتهشده در طول نیم

/ دهنده دالیل موفقیتاي که انعکاسگونه
اي خود و هاي حرفهمحدودیتها، توانایی

.هایی براي توسعه آن ارائه نشده استراه

هاي انجام شده گزارش عملکرد شامل فعالیت
دهنده ها انعکاسسال است و یافتهدر طول نیم

هاي ها، محدودیتتوانایی/ دالیل موفقیت
اي است اما راهکارهایی براي توسعه حرفه
.اي ارائه نشده استحرفه

هاي انجام شده کرد شامل فعالیتگزارش عمل
ها سال است و یافتهدر طول نیم

ها، توانایی/ دهنده دالیل موفقیتانعکاس
اي است و راهکارهاي هاي حرفهمحدودیت

.اي ارائه شده استعملی براي توسعه حرفه

تدوین و 
ارائه 

گزارش

هاي در گزارش ارائه شده از موقعیت
ها بندي گزارهطبقهیادگیري کد گذاري، و 

در قالب مضامین و ساختار پژوهش روایتی 
انجام شده،اما شواهد و مستندات کافی 

هاي یادگیري در گزارش ارائه شده از موقعیت
ها در قالب بندي گزارهکدگذاري، و طبقه

مضامین و ساختار پژوهش روایتی رعایت شده 
ها ارائه کافی براي یافتهو شواهد و مستندات

هاي یادگیري در گزارش ارائه شده از موقعیت
ها در قالب بندي گزارهکدگذاري، و طبقه

مضامین و ساختار پژوهش روایتی رعایت 
شده و شواهد و مستندات مبتنی بر مستندات 
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.تجربی و علمی است .شده است.ها ارائه نشده استبراي یافته

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آن فرصت. 2

: جلسه اول

بندي ها، برنامه زمانهاي یادگیري، شیوه تنظیم روایتمعرفی برنامه کارورزي و تکالیف عملکردي، نحوه طراحی فعالیت
. سمینارها در سطح مدرسه و واحد آموزشی و چگونگی ارزیابی از عملکرد دانشجویان بر اساس پیامدها و سطوح عملکرد

:جلسه دوم تا شانزدهم

تواند در سطح مدرسه یا واحد جلسات دانشجو در مدرسه حضور خواهد داشت و جلسات بحث کارورزي برحسب مورد میدر طول این
هاي یادگیري که در سطح کالس درس ، دانشجو در مقیاس خرد در فعالیت2جایی که در برنامه کارورزي از آن. آموزشی تشکیل شود

ت اول در زمینه یادگیري دست خواهد یافت لذا، ضروري است دانشجویان بر اساس کند و از این طریق به تجربیات دسمشارکت می
هاي کوچک، آموزان را در سطح فردي، گروهنیازهاي تأثیرگذار بر یادگیري دانش/ هاسال اول، مسئلهگزارش پایانی ارائه شده در نیم

به صورت مشترك با (تدوین نموده و با هدایت معلم راهنما هاي یادگیري طراحی وها را در قالب فعالیتگروه کالسی شناسایی و آن
نیازها / هااین مسئله. پاسخ به نیازها اجرا نماید/ به حل مسئله ) معلم راهنما یا به صورت مستقل زیر نظر معلم راهنما اجرا نماید

نشجو قبل و بعد از اجرا در ارتباط با طرح گفتگو با دا. آموزان باشدهیجانی دانش-تواند ناظر به عملکردهاي شناختی یا عاطفیمی
اي که منجر به یک خود ارزیابی و شناسایی نقاط قوت و طراحی شده، و فرآیند اجراي فعالیت باید در فضایی امن و راحت به گونه

).هاي گفتگو قبل و پس از اجراي فعالیت ضمیمه استفرم(بهبود آن باشد/ ضعف و راهکارهاي ارتقاء

توان هاي شناسایی شده از سوي دانشجویان از عمق و پیچیدگی متفاوتی برخوردار است لذا، میوجه به این که مسئلهبا ت: توصیه
. هاي یادگیري به صورت فردي، گروه کوچک، جمعی اقدام نمودهاي مطالعه شده نسبت به اجراي فعالیتبرحسب موقعیت

). هاي یادگیري بر عهده مدرس محترم استاین موقعیتگیري در خصوص تقدم و تأخر در اجراي هر یک از تصمیم

شود در یک هاي شناسایی شده در ترم یک را دارا نباشد، توصیه میدرصورتی که بنا به دالیلی دانشجو امکان کار بر روي مسئله
هاي یادگیري بر ده و فعالیتنیازها اقدام ش/ هانشست مشترك میان معلم راهنما، استاد کارورزي و دانشجو نسبت به شناسایی مسئله

توانند با در نظر گرفتن اند میدانشجویانی که بنا به دالیلی موفق به اتمام کار در ترم یک نشده. اساس آن طراحی، اجرا و ارزیابی شود
ا نظر استاد راهنما ها براي ورود به عرصه بها و شناسایی مسئلهتکمیل گزارش/ یک برنامه ترمیمی از یک تا چهار هفته نسبت به تهیه

. گرددنامه آموزشی ناتمام اعالم میبدیهی است که نمره این گروه از دانشجویان بر اساس آیین. اقدام نمایند

: هاي کالسیتکالیف عملکردي براي مشارکت در فعالیت

.نماها با هماهنگی معلم راههاي یادگیري و اجراي مستقل فعالیتتهیه طرح براي مشارکت در فعالیت.1
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حل مسئله به صورت فردي و مشارکت در اجراي آن زیر نظر معلم راهنما، تهیه / طراحی فعالیت یادگیري براي رفع نیاز.2
ها و ارائه پیشنهادها براي طراحی موقعیت بینیگزارش از اجراي فرآیند اجراي فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش

.یادگیري بعدي
حل مسئله به براي گروه کوچک و مشارکت در اجراي آن زیر نظر معلم راهنما، تهیه / اي رفع نیازطراحی فعالیت یادگیري بر.3

ها و ارائه پیشنهادها براي طراحی موقعیت بینیگزارش از اجراي فرآیند اجراي فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش
.یادگیري بعدي

کالس درس و مشارکت در اجراي آن زیر نظر معلم / ر سطح جمعیحل مسئله د/ طراحی فعالیت یادگیري براي رفع نیاز.4
ها و ارائه پیشنهادها براي طراحی بینیراهنما، تهیه گزارش از اجراي فرآیند اجراي فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش

.موقعیت یادگیري بعدي
تکالیف عملکردي براي اجرا توسط دانشجو

حل مسئله به صورت فردي زیر نظر معلم راهنما، تهیه گزارش از اجراي فرآیند اجراي / رفع نیازطراحی فعالیت یادگیري براي .1
.ها و ارائه پیشنهادها براي طراحی موقعیت یادگیري بعديبینیفعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش

زیر نظر معلم راهنما، تهیه گزارش حل مسئله به براي گروه کوچک به صورت فردي/ طراحی فعالیت یادگیري براي رفع نیاز.2
ها و ارائه پیشنهادها براي طراحی موقعیت یادگیري بینیاز اجراي فرآیند اجراي فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش

.بعدي
درس به صورت فردي زیر نظر معلم راهنما، تهیه کالس/ حل مسئله در سطح جمعی/ طراحی فعالیت یادگیري براي رفع نیاز.3

ها و ارائه پیشنهادها براي طراحی موقعیت بینیگزارش از اجراي فرآیند اجراي فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش
.یادگیري بعدي
هاي الزامیمحور طراحی فعالیت

آموزانطراحی فعالیت یادگیري براي درگیر نمودن دانش- 
طراحی فعالیت یادگیري براي مرور مباحث - 
هاي کار مشارکتییادگیري براي آموزش مهارتطراحی فعالیت - 
هاي تفکرطراحی فعالیت براي پرورش مهارت- 
طراحی تکلیف یادگیري براي یکی از موضوعات درسی- 
آموزان هاي دانشطراحی فعالیت رفع بدفهمی- 
هاي تحصیلی طراحی فعالیت براي رفع عقب ماندگی- 
)نظمی، عدم رعایت قوانینمثل بی(ی بهبود عملکردهاي عاطف/ طراحی فعالیت براي تقویت- 
هاطراحی فعالیت یادگیري براي سنجش آموخته- 
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ها به تشخیص معلم راهنماسایر فعالیت- 
: ساختار طراحی فعالیت ها

پیامد/ هدف- 
هاي اجراي فعالیتگام/مراحل- 

-.....
-....
-....
-.....

منابع آموزشی مورد نیاز/ مواد- 
آموزان در فرایند اجرادانشروش بازخورد دادن به - 
سنجش عملکرد/ هاسنجش آموخته- 

تهیه گزارش از اجرا

...........

سمینارها

:شودسمینارها در دو شکل اجرا می

بینی شده با مشارکت معلم راهنما ها و بر اساس طرح پیشدر سطح مدرسه و پس از مشاهده عملکرد دانشجو در اجراي فعالیت: الف
.ریزيدانشجو در ارزیابی عملکرد خود و برنامهبراي کمک به 

تر از تجربیات ها و دستیابی به درك عمیقدر سطح واحد آموزشی به صورت مشارکتی براي به مشارکت گذاشتن تجربیات و یافته: ب
.کسب شده

انواع سمینارها

سال و الزامیسمینار با حضور معلمان راهنما و دانشجویان دو نوبت در نیم

)ریزي و اعالم قبلی از سوي مدرسبا برنامه(نظر به صورت ماهیانه و الزامیها و تجربیات و تبادلارهاي جمعی براي انتقال یافتهسمین

)اختیاري و با درخواست دانشجویان(سمینار گروهی دانشجویان بر حسب موضوعات مشترك 

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
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هاي یاگیري با رویکرد شناختی، و به کارگیري راهبردهاي شناختی براي مطالعه و حی فعالیتبرگزاري کارگاه آموزشی براي طرا
درس به صورت ها در سطح کالسدرس، رویکرد تجربی براي اجراي فعالیتهاي یادگیري در سطح کالستحلیل نقادانه موقعیت

ارهاي کالسی و به بحث گذاشتن تجربیات و جمعی، راهبردهاي مشارکتی، براي مشارکت در سمین/ هاي کوچکفردي، گروه
.ارائه یافته

منابع آموزشی. 4

:منبع اصلی

دانشگاه : تهران). 1(راهنماي عملی برنامه کارورزي دانشگاه فرهنگیان با رویکرد تربیت معلم فکور ). 1394(احمدي، آمنه -
.فرهنگیان

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

ارزشیابی پایانی در درس کارورزي دو بر اساس تهیه طرح فعالیت در سطح کالس، مشارکت با معلم راهنما :ارزشیابی پایانی
ها، شرکت در بینیهاي یادگیري و ارزیابی از نتایج بر اساس پیشهاي یادگیري، اجراي مستقل فعالیتدر اجراي فعالیت

هاي خود از مطالعه در این سمینارها دانشجویان باید یافته. دانشجویانها و تجربیات به سایر سمینارهاي کالسی براي ارائه یافته
ارائه و از آن دفاع ) مطالعه شده در دروس نظري(هاي علمی پژوهشی هاي تربیتی و آموزشی را ارائه و با استناد به یافتهموقعیت

. نمایند

سال و سمینارهاي هاي ارائه شده در طول نیمگزارشارزشیابی فرآیند بر اساس بازخوردهاي داده شده به:ارزشیابی فرآیند
هاي جدید، پاسخ به بازخوردهاي داده شده ها، ارائه یافتهمیزان مشارکت در بحث. گیردسطح مدرسه و واحد آموزشی صورت می

... و

شده در پوشه توسعه ها به همراه بازخوردهاي دادهها از اجراي فعالیتطرح تهیه شده و کلیه گزارش: کارارزیابی پوشه
اي در پایان دوره قرار هاي حرفههاي بعدي و نیز دفاع از تواناییریزي براي آموزشاي دانشجو ضبط و مبناي برنامهحرفه

. گرددیک نسخه از پوشه در اختیار دانشجو و یک نسخه در واحد آموزشی ثبت و ضبط می. گیردمی

سال مربوط به گزارش عملکردي بخشی از ارزیابی دانشجو در پایان نیم):مامدیر و معلم راهن(ارزشیابی عوامل مدرسه 
. گردداست که از سوي معلم راهنما و مدیر مدرسه ارائه می

: شودو به شرح زیر محاسبه می100امتیاز درس کارورزي بر مبناي 

تیاز ام20):  استاد راهنما(، سمینارها )معلم راهنما(ـ شرکت فعال در جلسات کالسی

امتیاز30:   هاي ذکر شدهـ نظر معلم راهنما در مورد سطح عملکرد دانشجو بر اساس مالك
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هاي ذکر ها با توجه به سطح عملکرد دانشجو براساس مالكنظر استاد راهنما در طراحی، تدوین، اجراي و ارزیابی فعالیت-
امتیاز30شده 

با کسب نظر از معلم راهنما با توجه به سطح عملکرد دانشجو بر اساس تدوین و ارائه گزارش پایانی توسط استاد راهنما -
امتیاز20:  هاي ذکر شدهمالك

. باشدمی14امتیاز یا نمره % 270حد نصاب قبولی در درس کارورزي -
: سایر نکات

: نکات اساسی در تنظیم گزارش پایانی

بنديتنظیم فهرست و فصل.17
مفاهیم کلیديارائه مقدمه، هدف و تعاریف و .18
نگارش ادبی و فنی.19
هااعتبار داشتن گزاره.20
ظرافت و زیبایی ظاهري.21
هاصحت نحوه تحلیل، تفسیر و نقد گزاره.22
ارایه نمودارها و عوامل دیداري و هنري مکمل.23
هاها و پیشنهادهاي برخاسته از یافتهحلارائه راه.24
هاارجاعات روشن، استفاده از منابع معتبر و ارائه پیوست.25
عایت ساختار علمی و کلی گزارش بر اساس اصول حاکم بر رشته تحصیلیر.26

شود در یک هاي شناسایی شده در ترم یک را دارا نباشد، توصیه میدر صورتی که بنا به دالیلی دانشجو امکان کار بر روي مسئله
هاي یادگیري بر نیازها اقدام شده و فعالیت/ هانشست مشترك میان معلم راهنما، استاد کارورزي و دانشجو نسبت به شناسایی مسئله

توانند با در نظر گرفتن اند میدانشجویانی که بنا به دالیلی موفق به اتمام کار در ترم یک نشده. اساس آن طراحی، اجرا و ارزیابی شود
ورود به عرصه با نظر استاد راهنما ها براي ها و شناسایی مسئلهتکمیل گزارش/ یک برنامه ترمیمی از یک تا چهار هفته نسبت به تهیه

T7)/4ص/3پ(. گرددنامه آموزشی ناتمام اعالم میبدیهی است که نمره این گروه از دانشجویان بر اساس آیین. اقدام نمایند

: شودو به شرح زیر محاسبه می100امتیاز درس کارورزي بر مبناي 

امتیاز 20):  استاد راهنما(، سمینارها )معلم راهنما(ـ شرکت فعال در جلسات کالسی

امتیاز30:   هاي ذکر شدهـ نظر معلم راهنما در مورد سطح عملکرد دانشجو بر اساس مالك
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هاي ذکر شده مالكها با توجه به سطح عملکرد دانشجو براساس نظر استاد راهنما در طراحی، تدوین، اجراي و ارزیابی فعالیت-
امتیاز30

تدوین و ارائه گزارش پایانی توسط استاد راهنما با کسب نظر از معلم راهنما با توجه به سطح عملکرد دانشجو بر اساس -
امتیاز20:  هاي ذکر شدهمالك

)7,8/7Tصص/3پ(. باشدمی14امتیاز یا نمره % 270حد نصاب قبولی در درس کارورزي -
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»3کارورزي «سرفصل درس 

معرفی درس و منطق آن.1

گیرد و با مطالعه بافت و را بر عهده می) دقیقه90/ 45(، دانشجو معلم مستقیماً مسئولیت تدریس و اداره کالس درس3در کارورزي
تدوین 56هاي علمی ارائه شده در برنامه درسیرتمها/ اي که آموزش در آن جاري است، طرح یادگیري را براي آموزش مفاهیمزمینه

آموزان حساس بوده و عمیقاً با بافت و بستر هایی باشد  که نسبت به یادگیري دانشي فرصتچنین طرحی باید دربرگیرنده. نمایدمی
میان یادگیري نیز باید بتواند بینی شده در طرح ماهیت تکالیف یادگیري و عملکردي پیش. نمایدها ارتباط برقرار میواقعی زندگی آن

.سازي یادگیري فراهم نمایدیکپارچهآموزان ارتباط برقرار کند و امکان هاي پیشین و جدید دانشتجربیات و دانسته

آموزان تواند به دانشهایی که در بافت و زمینه یادگیري وجود دارد و میهایی در خصوص ظرفیتریزي دانشجو با طرح پرسشبرنامه
هایی براي به تجربه به کارگیري دانش و تجربه پیشین و عالیق شخصی آنان کمک نماید آغاز شده و با تدارك دیدن فرصتدر 

هاي حاصل از این تجربه براي درك عمیقیافته. یابدآموزان، ادامه میها از سوي دانشفرضیه/ هاها، طرح پرسشگذاشتن دریافت
با توجه به این که یادگیرندگان امکان -هاآموخته/ شود و نتایجسازي شده به کارگرفته میشبیه/ یها، در موقعیت واقعرفع بدفهمی/تر

در این فرآیند دانش. شودبراي استحکام بیشتر یادگیري به  اشتراك گذاشته می-هاي متفاوتی را دارا هستندفرضیه/ طرح پرسش
/ فاده از راهبردهاي یادگیري در شرایط جدید به کار بگیرند و به عالیقآموزان فرصت خواهند داشت تا دانش کسب شده را با است

ها با طرح دانشجو از طریق ثبت و واکاوي روایت) هاگام(در طی این مراحل . هایی که در فرآیند یادگیري طرح شده پاسخ دهندپرسش
هاي محیط و هدایت این فرآیند، درك واقعیتها بصیرت بیشتري نسبت به اثربخشی طرح یادگیريهاي تأملی و پاسخ به آنپرسش

هاي پیچیده هاي خود با موقعیتهاي شخصی، و نحوه سازگار نمودن تواناییمنديها و توانآموزشی، تأثیر آن بر عملکرد خود، ویژگی
اي هاي مسئلهموقعیتها باید بتوانند حس کنجکاوي دانشجو را براي مطالعهاین پرسش. آوردو منحصر به فرد آموزش، به دست می

پژوهی محدود فردي را در قالب کنش... علمی و/ هاي تجربیدر کالس، ارزیابی اثربخشی یک نظریه در عمل، آزمون مجدد یافته
ساز عمل جدید بوده و زمینهشود گیري و پس از آن مطرح میهایی که در فرآیند تصمیمعالوه بر این پاسخ به پرسش. برانگیزد

این مرحله شیوه مطالعه در .کنداي که در آن دست به عمل خواهد زد، یاري میاي و بافت و زمینهدر فرآیند توسعه حرفهدانشجو را
اي خود سازي درك و فهم، و اصالح عملکرد حرفهکنش پژوهی فردي است و هدف از عمل فکورانه دانشجو معلم به سازي عمل، به

.زده استدر موقعیتی است که در آن دست به عمل

).با توجه به این که سند برنامه درسی معموالً در اختیار معلمان قرار ندارد می توان از کتاب درسی لستفاده نمود(کتاب درسی / برنامه درسی-56
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مشخصات درس

کارورزي: نوع درس

2: تعداد واحد

ساعت128: زمان درس

: نیازپیش

و طراحی آموزشی2کارورزي 

مشترك: نحوه آموزش

3کارورزي : نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف

هاي اساسی را شناسایی و طرح یادگیري را طراحی، اجرا و کتاب درسی مفاهیم و مهارت/ درسیبا تحلیل محتواي برنامه
.ها به موقعیت جدید را مورد ارزیابی قرار دهدآموزان در انتقال آموختهارزیابی نموده، و تأثیرات آن بر نتایج توانایی دانش

پژوهی بازاندیشی را با تکیه بر عقالنیت عملی در قالب کنشنتایج تجربیات خود از فرآیند طراحی، اجرا و ارزیابی و بازبینی و
. فردي گزارش کند

:شایستگی اساسی

Ck &pkP 3&2-2کد -
2&1-3

3سطح 2سطح 1سطح هامالك

در طرح یادگیري مفاهیم و طراحی
هاي اساسی برنامه مهارت

شناسایی شده اما تکالیف 
یادگیري و عملکردي پیش

ها و محدودیتبینی شده با 
امکانات موقعیت یادگیري، 
تجربیات و دانش پیشین 

. آموزان تناسب ندارددانش

در طرح یادگیري مفاهیم و 
هاي اساسی برنامه مهارت

شناسایی شده و تکالیف 
یادگیري و عملکردي ناظر به 
بافت  فرهنگی و اجتماعی 

آموزان است و تجربیات، دانش
دانش پیشین و عالیق دانش

ان را مبناي طراحی قرار آموز
.داده است

هاي در طرح یادگیري مفاهیم و مهارت
هاي اساسی برنامه شناسایی شده و فرصت
هاي یادگیري تدارك دیده شده ویژگی
را 57منحصر به فرد  در یک بوم خاص

هاي فردي براي پاسخ به دامنه تفاوت
.آموزان مورد توجه قرار داده استدانش

هدایت فرآیند 
یادگیري

در فرآیند یادگیري تکالیف 
یادگیري و عملکردي 
طراحی شده را مطابق 
پیش بینی اجرا می کند و 
فرایند آموزش از انعطاف 
الزم براي متناسب نمودن 
آن با اقتضائات محیط 
واقعی و پاسخ به نیازها 

.  برخوردار نیست

هدایت فرآیند یادگیري از 
انعطاف الزم برخوردار است و 

یادگیري و عملکردي تکالیف
طراحی شده متناسب با 
اقتضائات محیط واقعی، 
نیازهاي ایجاد شده  در فرآیند 

.  گرددیادگیري تعدیل می

هدایت فرآیند یادگیري ناظر به تقویت 
سطوح پیچید تفکر است و عدول از 

بینی شده در طراحی تصمیمات پیش
هاي یادگیري متناسب با اقتضائات فرصت

نیازهاي ایجاد شده در فرآیند محیط واقعی،
بدیل آموزش براي پاسخ به شرایط بی
.  گیردموقعیت یادگیري مورد توجه قرار می

مدرسھ/ کالس درس-٥٧
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توسعه 
اي حرفه

چرخه فرآیندعمل از مرحله 
شناسایی مسئله تا 
بازتعریف مسئله دنبال شده 
است اما گزارش مستند به 
تجربیات کسب شده و 
همراه با پیشنهادات عملی 

هاي بعدي موقعیتبراي 
.نیست

چرخه فرآیندعمل از مرحله 
شناسایی مسئله تا بازتعریف 
آن دنبال شده است و گزارش 
ارائه شده مستند به تجربیات 
کسب شده به همراه 
پیشنهادات عملی براي اقدام 

.بعدي است

چرخه فرآیندعمل از مرحله شناسایی مسئله 
تا بازتعریف آن دنبال شده است و گزارش 

ه شده مستند به تجربیات حاصل از ارائ
عمل تأملی در فرآیند کنش پژوهی فردي 

سازي در است و منعکس کننده مسیر به
عمل، بهبود درك و فهم و اصالح عملکرد 
خود در موقعیتی است که دانشجو در آن 

.دست به عمل زده است

تدوین و ارائه 
گزارش 

در گزارش ارائه شده 
ساختار کلی گزارش رعایت 
شده اما تحلیل و تفسیر 

ها مبتنی بر شواهد و روایت
مند نظام/ مستندات متقن

ها براي دفاع از یافته
.نیست

در گزارش ارائه شده ساختار 
مند حاصل کار به صورت نظام

ها و ثبت و واکاوي روایت
متکی بر عقالینت عملی در 

پژوهی فردي فرآیند کنش
ها به کمک است و یافته

مستندات برخی شواهد و
. پشتیبانی شده است

در گزارش ارائه شده ساختار کار به صورت 
ها و مند حاصل ثبت و واکاوي روایتنظام

متکی بر عقالنیت عملی است و نتایج در 
پژوهی فردي نشان از تأثیر چرخه کنش

آموزان تصمیمات در نتایج یادگیري دانش
دارد و این تصمیمات به کمک شواهد و 

.بی و علمی معتبر شده است مستندات تجر

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

: جلسه اول

بینی شده، شیوه ثبت تجربیات و پژوهی فردي، نحوه تهیه طرح یادگیري با تمرکز بر فرایند پیشمعرفی برنامه کارورزي و فرآیند کنش
بندي سمینارها در سطح مدرسه و واحد واکاوي آن در هر یک از مراحل کنش پژوهی، ساختار گزارش کنش پژوهی، برنامه زمان

. ها  و سطوح موفقیتآموزشی و چگونگی ارزیابی از عملکرد دانشجویان بر اساس پیامدهاي یادگیري و مالك

:جلسه دوم تا شانزدهم

، )کتاب درسی(هاي یادگیري براي بر عهده گرفتن مسئولیت تدریس در سطح کالس درس مبتنی بر محتواي برنامه درسیتهیه طرح
براي دوره متوسطه (استاد راهنما . ها به موقعیت جدید استآموزان براي انتقال آموختهاجرا و بررسی تأثیر آن در کسب توانایی دانش

باید ) براي دوره ابتدایی استاد تربیتی و مشاوره تخصصی بر حسب نیاز موضوعات درسی-یتی و تخصصیمشارکت استاد راهنماي ترب
بر فرآیند تهیه طرح کنش پژوهی فردي و اجراي آن تا مرحله تهیه گزارش نظارت داشته باشد و بازخوردهاي ارائه شده به منظور 

درسی و استخراج مفاهیم و مهارتفرآیند تحلیل محتواي برنامه. ط گردداي ثبت و ضبحرفهارزیابی عملکرد دانشجو در پوشه توسعه
هاي اساسی براي تهیه طرح یادگیري و تولید مواد و منابع آموزشی مورد نیاز نیز زیر نظر استاد راهنما و با مشارکت معلم راهنما 
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اي صورت گیرد که دانشجو بتواند طرح اید به گونهاز نظر زمانی تنظیم جلسات براي بررسی طرح و تولیدات دانشجو ب. گیردصورت می
در طول این جلسات حضور دانشجو در مدرسه ضروري است و . بینی شده را اجرا و نتایج آن را گزارش نمایدپژوهی فردي پیشکنش

درسه یا واحد آموزشی تواند در سطح مدر قالب سمینارها بر حسب مورد می... جلسات بررسی براي بازخورد دادن، انتقال تجربیات و
).معلم راهنما قبل و پس از اجراي طرح یادگیري ضمیمه است/ گفتگو میان استاد58فرم پیشنهادي. (تشکیل شود

هاي شناسایی شده براي شروع کنش پژوهی فردي از اهمیت زیادي برخوردار با توجه به این که مطالعه موقعیت و مسئله:توصیه
ریزي الزم را به منظور کمک به دانشجو براي برنامه2و 1استاد راهنما با مطالعه پیشینه دانشجو در کارورزي شود است لذا، توصیه می

فرآیند رفت و برگشت براي حل مسئله ممکن . آمیز آن از سوي دانشجویان بنمایندتهیه طرح کنش پژوهی فردي و اجراي موفقیت
. هاي متعدد باشداست نیازمند طراحی

درس متمایز است هاي رایج آموزشی در سطح مدرسه و کالسهاي یادگیري تهیه شده احتماالً با روشه این که ماهیت طرحبا توجه ب
باشد لذا، هماهنگی با معلم راهنما و مدیریت مدرسه براي اجراي فضاي یادگیري متفاوتی می/ و نیازمند تدارك منابع و مواد آموزشی

شرط امکانات و همکاري با دانشجو براي تهیه آن به/ تأمین منابع. راهنما و دانشجو الزامی استهاي یادگیري از سوي استاد طرح
.تأیید استاد راهنما از سوي واحد آموزشی الزامی است

: تکالیف عملکردي

طراحی و اجراي طرح کنش پژوهی فردي: الف

نش پژوهی فرديتهیه طرح کنش پژوهی و تأیید آن توسط استاد راهنما بر مبناي چرخه ک)1
)اي که در فرایند کنش پژوهی فردي به دنبال دستیابی به آن استتعیین انتظارت حرفه(تبیین واضح و روشن از مسئله )2
) تربیتی/ آموزشی(ها در موقعیتیشناسایی و تحلیل ظرفیت)3
ها و سطوح عملکرد اهداف به همراه مالك/ سئواالت/ هاتعیین فرضیه)4
) قبل و بعد از عمل(معلم راهنما / ل در گفتگو با استاد راهنماطراحی و تدوین طرح عم)5
60و جمع آوري اطالعات از فرآیند طراحی و اجرا59اجراي طرح یادگیري)6

)به صورت رفت و برگشت تا حل مسئله(تأمل درباره عمل انجام شده، تبیین و فهم آن و بازگشت به مرحله اول )7
، جلسات بحث و )تأمل قبل، و پس از عمل(هاي شخصی ها، روایتشامل دست نوشته(آوري اطالعات از فرایند اجرا جمع)8

....) آموزان وآموزان، نتایج سنجش از یادگیري دانشهاي دانشگفتگو با استاد و معلم راهنما، کاربرگ
هاتحلیل و تفسیر یافته)9

.تواند با توجه به شرایط و اقتضائات مورد بازنگري قرار گیردها میفرم-58
.در صفحه ي بعد این طرح و ساختار آن به طور کامل توضیح داده شده است. 59
چرخه کنش پژوهی در.... سؤاالت یا / هاهاي الف، ب، ج و د پیوست براي پاسخ به فرضیهحد اقل طرح یادگیري را بر اساس فرم6دانشجو باید -60

.فردي اجرا  نماید
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ها و سطوح طرح شده و مالك... ها بر اساس فرضیه؟ سئوال یالیل و تفسیر یافتهبندي اطالعات،  تحکد گذاري و طبقه)10
عملکرد

تهیه گزارش کنش پژوهی فردي )1
طرح یادگیري: ب

طرح یادگیري 

براي تهیه طرح ) زمینه یادگیري/ جمعی در بافت/هاي فرديظرفیت(هاي آن مطالعه موقعیت یادگیري و شناسایی ظرفیت
یادگیري

ها ، شناسایی مفاهیم و مهارت)درسیکتاب(درسی یادگیري بر اساس تحلیل برنامهتدوین طرح
بینی شدهطراحی تکالیف یادگیري و عملکردي براي مراحل یادگیري پیش
تولید مواد آموزشی مورد نیاز براي اجراي طرح یادگیري
مدرسه / هدایت فرآیند یادگیري در سطح کالس درس
ها به موقعیت جدیدآموزان در انتقال آموختهشارزیابی از توانایی دان

:ساختار طرح یاددهی یادگیري

درسیکتاب/ درسیها در برنامهمفاهیم و مهارت
پیامد یادگیري
هاي طرح یادگیريگام/مراحل

برخاسته از آموز بوده و در ارتباط با زندگی روزمره دانشفرصت یادگیري تدارك دیده شده (برقراري ارتباط -
)آموز با آن روبرو استهایی است که دانشچالش/ مسایل

کمک کند تا با یادگیرندهبررسی باشد، به / آزمایش/ قابل تجربهفرصت یادگیري تدارك دیده شده (کردن تجربه-
از طریق پژوهش /هاي نو بیاندیشدهها دست پیدا کند، اختراع کند و به ایدحلراه/ بروز خالقیت خود به کشف روابط

)هاي خود پاسخ دهدبه پرسش
مفاهیم و اطالعات کسب شده براي دستیابی به درك عمیق و به کارگیري فرصت کاربردي نمودن (به کار بستن -

آوردن یک بکارگیري آن براي به دست/ ایجاد ارتباط بین تئوري و عمل: مثل. آموز فراهم شودآن توسط دانش
)حل مسئله یا پژوهش انجام شده/ اط با مسئلهاي در ارتبتصور حرفه

ها را در آموزان را به کار گروهی تشویق کند و آنتا حد امکان دانشفرصت یادگیري (گذاشتن به اشتراك-
به تعامل و تلفیق یافتهنیاز هاآوري اطالعات و تجزیه و تحلیل آنموقعیتی قرار دهد تا براي انجام پژوهش یا جمع

)افزایی کندایجاد هم/ مطالعه موضوع از زوایاي مختلف کند/ ان در قالبی جدیدها و عرضه 
ها به موقعیت جدید هاي جدیدي براي به کارگیري و بسط آموختهفرصت(ها  به موقعیت جدید انتقال آموخته-

) فراهم شود



٣٦٢

تدارك دیدن فضاي یادگیري/ منابع آموزشی موردنیاز/ مواد
 آموزان در فرایند یادگیريدانشروش بازخورد دادن به
سنجش عملکرد/ هاسنجش آموخته

ايتأمل و واکاوي تجربیات حرفه

/ فردي(هاي ممکن موقعیت یادگیري با مطالعه مجدد تجربیات واکاوي شده در ترم اول و دوم ظرفیت(ها بینیبررسی پیش-
گیري از این ظرفیت براي ورود به مرحله برقراري بهرهرا شناسایی نموده و چگونگی ) جمعی که در بافت و زمینه وجود دارد

. ارتباط را مشخص نماید
ها و چگونگی مدیریت آن در فرایند آموزشتعیین موانع و محدودیت-
...) نیازهاي یادگیري و/ تطبیق با شرایط(بررسی علل تغییرات طرح در فرآیند اجرا -
بررسی نتایج یادگیري و چگونگی دستیابی به آن-
اي و تجربیات کسب شدهواکاوي فرایند عمل حرفه- 
گیري از آن در موقعیت بعدي آموزشهاي خود براي بهرهشناسایی نقاط قوت و ظرفیت- 
اتخاذ تصمیمات براي به کارگیري تجربیات در موقعیت بعدي - 

سمینارها

هاي شناسایی امون ظرفیتبه منظور گفتگو پیر: جمعی قبل از طراحی/ گروهی/ جلسات بحث و گفتگوي فردي) الف
و سنجش، نحوه هدایت ....) مراحل برقراري ارتباط و(هاي یادگیري فرصت/ شده در موقعیت و چگونگی پیوند آن با پیامد یادگیري

شود این جلسات در سطح مرکز یا توصیه می. یابی به آن استاي که دانشجو به دنبال دستیادگیري در سطح کالس و مقاصد حرفه
.تشکیل شودپردیس

در این جلسات دانشجو باید گزارشی از فرآیند اجرا که شامل طرح : جلسات بحث و گفتگو پس از اجراي طرح یادگیري) ب
این جلسات باید به دانشجو . یادگیري، بازخوردهاي ارائه شده در هر یک از مراحل آموزش، تحلیل و تفسیر را به همراه داشته باشد

این . گیري از آن در موقعیت بعدي به دست آورداي خود و چگونگی بهرههاي حرفهتري نسبت به ظرفیتکمک کند تا تصویر روشن
.شودپذیر میارائه شده از سوي استاد امکان) در سطه سطح تأمل بر روي عمل(مهم به کمک بازخوردهاي 

:تواند در دو شکل زیر اجرا شودسمینارهاي پس از اجرا می

بینی شده با هماهنگی معلم راهنما و ارائه بازخورد براي در سطح مدرسه و پس از مشاهده عملکرد دانشجو در اجراي برنامه پیش:الف
ادامه کار 

تر از ها و دستیابی به درك عمیقدر سطح مرکز یا پردیس به صورت مشارکتی براي به اشتراك گذاشتن تجربیات و یافته:ب
شود برگزاري پژوهی فردي دنبال میهاي دانشجویان در قالب کنشتوجه به این که در این ترم فعالیتبا . تجربیات کسب شده
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. کندسمینارها در هر یک از مراحل قبل و پس از اجراي هر مرحله به شیوه مشارکتی به درك انتظارات و انتقال تجربیات کمک می
اي در اختیار دانشجویان قرار میهاي حرفهتجربیات براي کسب مهارتسمینارها فرصت ارزشمندي را از طریق به اشتراك گذاشتن

. دهد

انواع سمینارها

دانشجویان و معلمان راهنما / سمینار با حضور استاد راهنما

)سوي استادریزي و اعالم قبلی از با برنامه(ها و تجربیات و تبادل نظر به صورت ماهیانه و الزامیسمینارهاي گروهی براي انتقال یافته

)دانشجویان/ اختیاري و با درخواست استاد(سمینار گروهی دانشجویان بر حسب موضوعات مشترك 

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

هاي راهبردهاي مستقیم، غیرمستقیم، در قالب ارائه شیوه مشاهده تأملی، به کارگیري راهبردهاي شناختی در تحلیل موقعیت
براي شناسایی و تبیین مسئله، راهبردهاي مشارکتی، پژوهش روایتی، سمینارهاي گروهی و فردي ارائه میواقعی، تحلیل نقادانه 

. گردد

منابع آموزشی. 4

:منبع اصلی

دانشگاه : تهران). 1(راهنماي عملی برنامه کارورزي دانشگاه فرهنگیان با رویکرد تربیت معلم فکور ). 1394(احمدي، آمنه -
.فرهنگیان

:فرعیمنبع 

)شودمتعاقبا اعالم می(

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

گیرد که در آن دانشجویان باید یافتهدر قالب سمینار پایانی صورت می3ارزشیابی پایانی در درس کارورزي :ارزشیابی پایانی
.شودور معلمان راهنما تشکیل میتواند با حضاین جلسه می. هاي خود از نتایج کنش پژوهی فردي ارائه و از آن دفاع نمایند
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هاي ارائه شده در طول ترم و سمینارهاي سطح ارزشیابی فرآیند بر اساس بازخوردهاي داده شده به گزارش:ارزشیابی فرآیند
... هاي جدید، پاسخ به بازخوردهاي داده شده وها، ارائه یافتهمیزان مشارکت در بحث. گیردمدرسه و واحد آموزشی صورت می

ها در مراحل مختلف کنش پژوهی فردي به همراه بازخوردهاي داده شده در پوشه توسعه کلیه گزارش:کارارزیابی پوشه
اي در پایان دوره قرار میهاي حرفههاي بعدي و نیز دفاع از تواناییریزي براي آموزشاي دانشجو ضبط و مبناي برنامهحرفه
. گردددانشجو و یک نسخه در واحد آموزشی ثبت و ضبط مییک نسخه از پوشه در اختیار . گیرد

:هاي هاي ارزیابی طرح یادگیريمالك

هاي یادگیريانعطاف فرصت
انعطاف در فرایند اجرا
هاي یادگیريبه کارگیري مهارت
 فراخواندن سطوح باالي تفکر
آموزانتولیدات دانش/ تنوع محصول  یادگیري

بخشی از ارزیابی دانشجو در پایان ترم مربوط به گزارش عملکردي است که از ): و معلم راهنمامدیر(ارزشیابی عوامل مدرسه 
. 61گرددسوي معلم راهنما و مدیر مدرسه ارائه می

: شودو به شرح زیر محاسبه می100امتیاز درس کارورزي بر مبناي 

امتیاز 20:  ـ شرکت فعال در جلسات کالسی، سمینارها و مدرسه

امتیاز 30:   ايهاي عملکردي مرحلهرشـ گزا

امتیاز 30:  پژوهی فرديـ گزارش کنش

امتیاز20ـ دفاع در جلسه پایانی 

امتیاز از مجموع امتیازها است% 70مبناي قبولی کسب حداقل - 
: سایر نکات

: نکات اساسی در تنظیم گزارش پایانی

بنديتنظیم فهرست و فصل.27
و مفاهیم کلیديارائه مقدمه، هدف و تعاریف.28

. در فرم ارزیابی ارائه خواهد شد- 61
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نگارش ادبی و فنی.29
هااعتبار داشتن گزاره.30
ظرافت و زیبائی ظاهري.31
هاصحت نحوه تحلیل، تفسیر و نقد گزاره.32
ارایه نمودارها و عوامل دیداري و هنري مکمل.33
هاها و پیشنهادهاي برخاسته از یافتهحلارائه راه.34
هاارجاعات روشن، استفاده از منابع معتبر و ارائه پیوست.35
رعایت ساختار علمی و کلی گزارش بر اساس اصول حاکم بر رشته تحصیلی.36
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»4کارورزي «سرفصل درس 

معرفی درس و منطق آن.1
) فعالمجري (62ریز درسیرود دانشجو با تجربیات کسب شده، بتواند در نقش معلم به عنوان برنامهدر ترم چهارم کارورزي  انتظار می

حل مسایل یادگیري دانش آموزان طراحی، /حاضر شده و ضمن تحلیل برنامه درسی تجویزي، واحد یادگیري را براي پاسخ به نیاز ها
با توجه به ویژگی نظام . تولید، اجرا و نتایج آن را در کسب شایستگی هاي پیش بینی شده در برنامه درسی، مورد ارزیابی قرار دهد

آموزشی و به منظور حفظ استانداردهاي برنامه درسی این فرآیند با / در ایران، تطبیق آن با موقعیت هاي تربیتیبرنامه ریزي درسی 
هاي و استفاده عقالنی و مؤثر از آموخته64طراحی معکوس مبتنی بر درك اصیل. تدوین می شود63استفاده از رویکرد طراحی معکوس

ها براي بینند و استفاده از آموختهسوي آنچه میاي که دانشجو را به آنبه گونهنظري و نحوه بکارگیري آن در عرصه عمل است،
آغاز شده و با تعیین شایستگی هاي مورد انتظار، ) 65تحلیل کتاب درسی(این فرایند با تحلیل برنامه درسی . کندساخت معنا هدایت 

ایت فرآیند یادگیري و کمک به یادگیرندگان در بسط قابلیت ها و سطوح عملکرد، طراحی تکالیف یادگیري و عملکردي براي هدمالك
ها در آغاز براي روشن شدن تصمیمات معلم براي تعیین مسیري است که تعیین شایستگی. یابدادامه می66ها و ظرفیت هاي وجودي

محتوا . امه درسی متمرکز نگاه داردشود تا نگاه معلم را همواره بر شایستگی هاي مورد انتظار برنیادگیرنده باید طی کند و موجب می
گردد تا در طراحی واحد یادگیري امکان شود و باعث میمطرح می"68مفاهیم و مهارت  هاي اساسی/ 67ایده کلیدي"در چارچوب 

و به ي توجه به حافظهیادگیري از محدوده-در چنین شرایطی فرایند یاددهی. تلفیق در درون و بیرون از حوزه یادگیري فراهم شود
در طی این .کامالً خارج شده و همواره آموزش بر دستیابی به شایستگی ها متمرکز میماند"آموزش براي به خاطر سپردن"عبارتی 

ها و حقایق را مسیر، یادگیرندگان قادر خواهند بود، بین اطالعات جدید و دانش و آموخته هاي پیشین خود ارتباط برقرار کنند، واقعیت
از آنجایی که این شیوه . کنند پیوند دهند و آن را در زمینه هاي جدید به کار گیرندو روزمره اي که با آن برخورد می» یمسائل کل«به 

از طراحی نیازمند درهم نوردیدن مرز هاي دانش و تلفیق موضوعات در برنامه درسی در سطح پایه یا دوره تحصیلی است، لذا اتخاذ 
هاي مختلف ن در سطح مدرسه صورت بگیرد و در طراحی فرصت هاي یادگیري از راهبردتصمیمات باید با مشارکت معلما

عمل فکورانه در این . براي طراحی تکالیف یادگیري و عملکردي استفاده شود) هاي مستقیم، غیر مستقیم، تعاملی، رشد فرديراهبرد(
و ارزیابی واحد یادگیري، یافتن روابط علت و معلولی میان شیوه ها در فرآیند طراحی، تدوین، اجرا مرحله ناظر به کاویدن منظم رخداد

. کار و کارکرد ها، نتایج و علل آن در سطح مدرسه به شیوه مشارکتی و در قالب درس پژوهی است

مسئولیت تطبیق، تدوین، اجرا و ]معلم [براي خلق فرصت هاي تربیتی و آموزش« 12صفحه ( نقش معلم در برنامه درسی ملی - سند تحول بنیادین11هدف عملیاتی -62
).»ارزشیابی برنامه هاي درسی و تربیتی در سطح کالس درس را بر عهده دارد

63 - backward design
64 - Genuine understanding

. درصورتی که سند برنامه درسی در اختیار دانشجویان قرارنداشته باشد-65
نقش معلم . »یادگیري و تربیت پذیري و توسعۀ شایستگی هاي خویش به لحاظ ذاتی نقش فعال دارد-در فرآیند یاددهی«12برنامه درسی ملی نقش دانش آموز صفحه -66
. »م سازدبا شناخت و بسط ظرفیت هاي وجودي دانش آموزان و خلق فرصت هاي تربیتی و آموزشی زمینه درك و انگیزه اصالح مداوم موقعیت آنان را  فراه« 

67 - Key idea
دربرگیرنده مفاهیم و مهارت هاي اساسی و ایده هاي کلیدي مبتنی بر شایستگی هاي مورد انتظار از دانش آموزان ]محتوا[(بند دو محتوا 13برنامه درسی ملی صفحه -68

.»است
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مشخصات درس

کارورزي: نوع درس

2: تعداد واحد

ساعت128: زمان درس

و  طراحی 3کارورزي : پیشنیاز
واحد یادگیري

مشترك: آموزشنحوه 

4کارورزي : نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف

کتاب درسی واحد یادگیري براي کسب شایستگی هاي مورد انتظار در برنامه درسی را با / با تحلیل محتواي برنامه درسی
. تأثیر آن را در بهبود عملکرد دانش آموزان مورد ارزیابی قرار دهدمشارکت معلمان در سطح مدرسه طراحی، اجرا و 

اي خود در سطح مدرسه را گزارش با ثبت و واکاوي تجربیات در فرایند درس پژوهی، یافته هاي حاصل از عملکرد حرفه
.نماید

:شایستگی اساسی

pk&CkP 3&2-2کد-
2&1-3

3سطح 2سطح 1سطح هامالك

در طراحی و تولید واحد تولیدطراحی و 
یادگیري استاندارد هاي 
برنامه درسی را مورد توجه 
قرار داده است اما 
نتوانسته پیوند میان 
موضوعات مختلف در 
درون یا بیرون حوزه 
یادگیري را مورد توجه 

اي که قرار دهد، به گونه
ایده ارائه شدهه منجر به 
مشارکت معلمان در 

.فرآیند درس پژوهی شود

در طراحی و تولید واحد 
یادگیري استاندارد هاي برنامه 

درسی را حول مفاهیم و 
مهارت هاي اساسی  سازمان 

داده و از این طریق امکان 
تلفیق موضوعات مختلف در 

درون حوزه یادگیري براي 
خلق فرصت هاي یادگیري را 

این ایده به . فراهم نموده است
دلیل تأثیر گذاري بر یادگیري 

آموزان از سوي معلمان دانش 
پایه تحصیلی مورد پذیرش 

.قرار گرفته است

در طراحی و تولید واحد یادگیري 
استاندارد هاي برنامه درسی را 

حول ایده کلیدي مفاهیم و مهارت 
هاي اساسی سازمان داده است و 
از این طریق امکان تلفیق میان 

موضوعات در درون و بیرون حوزه 
یادگیري را براي خلق فرصت 

. هاي یادگیري فراهم نموده است
و این ظرفیت  حاصل فرایند گفتگ
با معلمان در سطح مدرسه کنار 

آمدن با چالش ها، یافتن راه حلها، 
شناسایی نقاط کور و اصالح طرح 

. است

هدایت فرآیند 
یادگیري

هدایت فرآیند یادگیري 
متمرکز بر پرسش 

مسئله نیست و / اساسی
فرصت هاي یادگیري 
طراحی شده امکان طرح 
تجربیات دانش آموزان را 
براي پاسخ به پرسش 

اي برخاسته از موقعیت ه

مسئله طرح / پرسش اساسی
شده امکان طرح تجربیات 
دانش آموزان را حول ایده 
کلیدي فراهم نموده است و 
پاسخ دانش آموزان به تکالیف 

عملکردي پیش / یادگیري
بینی شده  نشان دهنده درك 
عمیق آنان نسبت مفاهیم و 

هدایت فرآیند یادگیري متمرکز بر 
مسئله طرح شده / پرسش اساسی
اي است که امکان است به گونه

به مشارکت گذاشتن تجربیات 
دانش آموزان حول ایده کلیدي و 
درك عمیق مفاهیم و مهارت 
. هاي اساسی را فراهم می کند

موجب انعطاف در فرآیند آموزش 
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مهارت هاي اساسی در درون .فراهم نمی کند
حوزه یادگیري است  

شده است تا یادگیرندگان خود به 
مسئله هاي برخاسته / پرسش ها

از موقعیت پاسخ دهندن و در این 
رابطه از مشارکت  پشتیبانی 
معلمان در دوره و پایه نیز 

. برخوردار است

در بررسی و واکاوي اي تأمل حرفه
تجربیات در طول دوره 
کارورزي توانسته است 
تجربیات شخصی کسب 

/ تعامل با معلمانشده در
همقطاران و ارتباط آن با 
عملکرد خود را مورد 
بررسی قرار دهد اما تأثیر 

خود در آن بر عمل حرفه
آینده را تبیین نکرده 

. است

بررسی و واکاوي تجربیات در 
طول طراحی، تولید، اجرا واحد 
یادگیري منجر به درك همه 
جانبه نسبت به ابعاد عمل 

توانسته اي شده است و حرفه
اي با تأثیر گفتگوي حرفه

همقطاران را در بهبود /معلمان
عملکرد خود منعکس نمایده و 
بر اساس آن تصمیماتی را 

اي خود براي توسعه حرفه
. اتخاذ کند

بررسی و واکاوي تجربیات در 
طول طراحی، تولید و اجراي واحد 

/ یادگیري با مشارکت معلمان
همقطاران انعکاس دهنده، درك 

جانبه نسبت به ابعاد عمل همه
اي است و تصمیمات اثر حرفه

بخشی که حاصل خویشتن 
اي با و گفتگوي حرفه69کاوي

معلمان  است را براي بازتعریف 
سبک تدریس خود اتخاذ نموده 

. است

تدوین و ارائه 
گزارش 

در گزارش پایانی ارائه 
شده داده هاي حاصل از 
عملکرد طبقه بندي شده 

لیل و تفسیر است، اما تح
آن مبتنی بر شواهد 
تجربی و مستندات کافی 
براي دفاع از عملکرد 

اي در فرآیند درس حرفه
.پژوهی نیست

در گزارش پایانی مجموعه 
داده هاي گردآوري شده از 
اجراي واحد یادگیري را بر 
اساس سطح تأثیر گذاري بر 
عملکرد دانش آموزان به 
صورت نظام مند کدگذاري، 

و مضمون یابی طبقه بندي 
کرده است و نتایج را با استفاده 
از شواهد مبتنی بر تأثیر 

اي در فرآیند عملکرد حرفه
درس پژوهی گزارش کرده 

. است

در گزارش پایانی مجموعه داده 
هاي گردآوري شده را  براي 
انعکاس قابلیت هاي حرفه اي به 
صورت نظام مند کدگذاري، طبقه 
بندي و مضمون یابی کرده و 

افته هاي حاصل از تحلیل و ی
تفسیر اطالعات جمع آوري شده 
را با نگاهی نقادانه نسبت به 
عملکرد حرفه اي خود و تأثیر آن 

/ بر یادگیري دانش آموزان
همقطاران در فرآیند / معلمان

درس پژوهی را گزارش نموده 
. است

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

٦٩- Self- reflection inquiry
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: جلسه اول

در این ترم دانشجویان با توجه به تجربیات کسب شده در طول اجراي برنامه، درك عمیق تري نسبت به توانایی هاي خود، نحوه 
بدست آورده اند و می توانند تصمیمات خود را در فرایند ... برخورد با موقعیت هاي واقعی کالس درس، نحوه کنار آمدن با چالش ها و

لذا ضروري است اساتید در . همقطاران به مرحله اجرا بگذارند/ د هاي یادگیري با مشارکت سایر معلمانطراحی، تولید و اجراي واح
شیوه ثبت تجربیات و واکاوي : آغاز کار فرآیند درس پژوهی، فرآیند تهیه طرح واحد یادگیري، اجرا و ارزیابی از نتایج آن را با تمرکز بر

همقطاران در سطح مدرسه در فرآیند طراحی، تدوین، اجرا  و ارزشیابی / تعامل با معلمانآن در هر یک از مراحل درس پژوهی، نحوه 
از نتایج واحد یادگیري، ساختار گزارش درس پژوهی، برنامه زمان بندي سمینارها در سطح مدرسه و واحد آموزشی و چگونگی ارزیابی 

. پیامد هاي یادگیري را در یک نشست جمعی به بحث بگذارنداز عملکرد دانشجویان بر اساس مالك ها  و سطوح موفقیت بر اساس 
توصیه می شود در این نشست نسبت به نحوه گروه بندي دانشجویان به عنوان تیم درس پژوهی براي طراحی، تولید، اجرا و ارزیابی 

. واحد هاي یادگیري اقدام شود

روش مشارکت دانشجویان در . تشکیل تیم درس پژوهی سازمان دادبراي ) حد اکثر(نفر4می توان دانشجویان را در گروه هاي دو تا 
: فرآیند طراحی، تولید، اجرا و ارزیابی به شرح زیر است

استخراج مفاهیم و مهارت هاي اساسی و سازمان دادن آن ذیل ایده کلیدي، تولید واحد ) کتاب درسی(مطالعه برنامه درسی .1
. این فعالیت توسط تیم دانشجویان زیر نظر استاد تربیتی و تخصصی  انجام می شود. یاگیري

لکرد توسط سایر اعضاء تیم به طور همزمان و اجراي واحد یادگیري در کالس درس توسط یکی از اعضا و مشاهده و ثبت عم.2
)همقطاران/ معلمان(به تفکیک هر عضو گروه 

) دیدن فرآیند آموزش از زوایاي مختلف(جمع آوري اطالعات از فرآیند تدریس توسط کلیه اعضاء براي ارائه در جلسه گروهی .3
این جلسات به طور مستمر . غیر رسمی/ هاي رسمیبه همراه نتایج ارزشیابی از یادگیري دانش آموزان با استفاده از روش 

همقطاران براي بهبود / در طول اجرا و بعد از هر جلسه تشکیل و بر روي نتایج بازخورد هاي ارائه شده از سوي همکاران
کل مذاکرات در این جلسات ثبت و ضبط شده و در نشست پایانی به منظور . عملکرد در جلسه بعد تصمیم گیري می شود

بند (سایی نقاط قوت و ضعف و تأثیر گروه در عملکرد هر یک از اعضاء و نتایج حاصله مورد بررسی مجدد قرار می گیردشنا
). 6، 5و 4

بررسی گزارش مشاهدات و اطالعات جمع اوري شده در گروه  و نقد و ارزیابی نتایج یادگیري دانش آموزان و تنظیم آن در .4
)شجویاندان(قالب گزارش پایانی کل گروه 

بهبود آن براي دستیابی دانش آموزان به / اجرا و ارائه پیشنهادات براي اصالح/ محدودیت ها در طراحی/ تعیین نقاط کور.5
سطح باالتر یادگیري

اي و صورت بندي مجدد هویت تحلیل عملکرد گروه، شناسایی یافته ها و تأثیر گفتگو ها در درك و پذیرش مسئولیت حرفه.6
...)اي ومیزان تأثیر گذاري بر عملکرد گروه، یادگیري هاي حرفه(ر یک از اعضاء اي توسط هحرفه
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تشکیل نظام مند این نشست ها براي بررسی نتایج یادگیري دانش آموزان و تصمیم گیري در خصوص روش هایی که منجر .7
ی، انعکاس یادگیري روش ها، تأمل فردي و تأمل گروه. به بهبود یادگیري همه دانش آموزان می شود، داراي اهیمت است

، چگونه تفکر آن ها تحت تأثیر فرایند عمل مشارکتی قرارگرفته است، ایده ...اصولی که در کار از آن تبعیت شده است و
.هایی که آن ها از این بحث ها به کالس هاي درس خود خواهند برد

یاداشت هاي شخصی قبل، حین و پس از اجرا، نشست روایت نویسی از مجموعه ایده پردازي ها براي طراحی،تولید، و اجرا،.8
.....ها گروهی، فرایند اجرا

هماهنگی با معلم راهنما و مدیر مدرسه به منظور تشکیل جلسات درس پژوهی در سطح مدرسه بر عهده استاد راهنما است .
/ تیم را در سطح پردیسدرصورتی که امکان شکل گیري تیم درس پژوهی در سطح مدرسه وجود نداشته باشد می توان 

. مسئولیت انجام کلیه فعالیت هاي فوق بر عهده این تیم در سطح مدرسه خواهد بود. مرکز تشکیل داد
:جلسه دوم تا شانزدهم

بخش کتاب /حد اقل یک فصل(در این ترم دانشجو مسئولیت تدریس در سطح کالس درس را بر اساس تهیه طرح واحد یادگیري 
مفاهیم  و مهارت ( دارد و باید واحد یادگیري خود را حول یک ایده کلیدي که پوشش دهنده محتواي برنامه درسیرا بر عهده ) درسی

مرکز به / نفره در سطح پرددیس4تا 2طرح تهیه شده پس از بررسی در گروه . است طراحی نماید) در کتاب درسی... هاي اساسی و
نظرات معلمان بر . تهیه و در سطح مدرسه با حضور استاد راهنما از آن دفاع می شودپایه/ همراه دفاعیه آن در شوراي معلمان دوره

پایه اجرا و نتایج اجراي آن به شیوه درس پژوهی مورد تحلیل و تفسیر قرار می / روي طرح اعمال و طرح با مشارکت معلمان دوره
که دانشجو قصد طی نمودن آن را دارد روشن شده و به دفاع از ها مسیري دانشجو پاسخ به این پرسشدر گفتگو استاد راهنما و . گیرد

هاي کلیدي، مفاهیم اساسی، مهارت هاي اساسی که یادگیرندگان باید به آن دست یابند، ایده: طرح در جلسه معلمان کمک می کند
آموزان به راستی مطالب را فرا هاي مورد انتظار تحقق یافته و دانشکدام اند؟ چه مدارك و شواهدي بیانگر آن است که شایستگی

هاي جدید به کار گیرند؟ مالك ها و سطوح ارزیابی هاي خود را به نحوي معنادار و موثر در موقعیتگرفته اند و می توانند آموخته
تا خود، به یادگیرندگان کمک خواهد کرد) هاي یادگیري، تکالیف عملکرديفعالیت(شایستگی ها چیست؟ چه راهبردها و راهکارهایی 

مفاهیم را بسازند و به افرادي صاحب دانش و توانمندي در زمینه اي خاص تبدیل شوند؟

براي دوره ابتدایی استاد تربیتی و مشاوره تخصصی بر -براي دوره متوسطه مشارکت استاد راهنماي تربیتی و تخصصی(استاد راهنما 
حد یادگیري و فرآیند درس پژوهی و اجراي آن تا مرحله تهیه گزارش نهایی باید بر فرآیند تهیه طرحِ وا) حسب نیاز موضوعات درسی 

فرآیند تحلیل . اي او ثبت و ضبط گرددنظارت داشته باشد و بازخورد هاي ارائه شده به منظور ارزیابی عملکرد دانشجو در پوشه حرفه
مواد و منابع آموزشی مورد نیاز نیز زیر نظر استاد راهنما و محتواي برنامه درسی و تعیین ایده کلیدي براي تهیه واحد یادگیري و تولید 

اي صورت از نظر زمانی تنظیم جلسات براي بررسی طرح و تولیدات دانشجو باید به گونه. با مشارکت معلم راهنما صورت می گیرد
در . ا و نتایج آن را گزارش نمایدگیرد که دانشجو بتواند طرح درس پژوهی پیش بینی شده را با مشارکت معلمان در سطح مدرسه اجر

کادر مدرسه ضروري است و جلسات گفتگو براي بررسی عملکرد دانشجو / طول ترم حضور دانشجو در مدرسه براي تعامل با معلمان
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ر ها بر در قالب سمینا... در مدرسه و رفع محدودیت ها یا تدارك شرایط براي اجراي واحد یادگیري، بازخورد دادن، انتقال تجربیات و
. حسب مورد می تواند در سطح مدرسه یا واحد آموزشی تشکیل شود

نیاز هاي شناسایی شده براي شروع فرآیند درس پژوهی از اهمیت زیادي برخوردار است /  مسئله ها/ با توجه به این که سئوال: توصیه
شد لذا، مشارکت کادر مدرسه در طول اجراي این برنامه نیاز ها باید از بستر مدرسه و کالس درس برخاسته با/ مسئله ها/ و این سئوال

ریزي الزم را براي کمک به دانشجو برنامه3و 2، 1توصیه می شود استاد راهنما با مطالعه پیشینه دانشجو در کارورزي . ضروري است
یادگیري تهیه شده و اجراي آن تعداد واحد هاي. براي تهیه طرح درس پژوهی و اجراي موفقیت آمیز آن از سوي دانشجویان بنمایند

. است) بخش در کتاب درسی/ یک فصل(وابسته به طرح درس پژوهی است اما حد اقل یک واحد یادگیري 

.شرط تأیید استاد راهنما الزامی استامکانات به/ همکاري پردیس ها و واحد هاي تابعه با دانشجو و مدرسه براي تأمین منابع

: تکالیف عملکردي)1
طرح درس پژوهی و تأیید آن توسط استاد راهنما بر مبناي چرخه درس پژوهیتهیه 

با مشارکت معلمان) نیاز/ مسئله/ تعریف روشن سئوال(تعیین هدف - 
طراحی واحد یادگیري - 
نیاز تعریف شده با مشارکت معلمان/ ارزیابی میزان اثر بخشی واحد یادگیري بر اساس مسئله- 
ت معلمان و ثبت آن در فرآیند اجرااجراي واحد یادگیري با مشارک- 
اي با آنانتبیین و جلب مشارکت معلمان در فرآیند اجرا، تأمل و گفتگوي حرفه- 
اي در فرآیند طراحی، تولید و اجرا بازبینی و بازاندیشی در مورد تصمیمات اتخاذ شده بر اساس گفتگو هاي حرفه- 
ثبت و واکاوي تجربیات در طول ترم توسط دانشجو- 
یف عملکردي تکال- 
مطالعه موقعیت یادگیري و شناسایی ظرفیت هاي آن براي تهیه طرح واحد یادگیري- 
مفاهیم و مهارت هاي / ، شناسایی ایده کلیدي)کتاب درسی(تهیه طرح واحد یادگیري بر اساس تحلیل برنامه درسی - 

..... اساسی
تدوین شایستگی - 
طراحی تکالیف یادگیري و عملکردي- 
آموزشی مورد نیاز براي اجراي طرح واحد یادگیريتولید مواد - 
مدرسه/ هدایت فرآیند یادگیري در سطح کالس درس- 
. ارزیابی از شایستگی هاي کسب شده توسط دانش آموزان بر اساس مالك ها و سطوح عملکرد- 

: ساختار طراحی واحد یادگیري

منطق واحد یادگیري )1
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شایستگی هاي مورد انتظار)2
ایده کلیدي که واحد یادگیري حول آن سازماندهی می شود )3
....)و/ هاخرده مهارت/ خرده مفاهیم/ اصول/ قوانین(مفاهیم و مهارت هاي اساسی )4
طرح پرسش هاي اساسی )5
)تکالیف عملکردي(مالك هاي سنجش و سطوح عملکرد دانش آموزان )6
ی تولیدات یادگیرندگان تعیین شواهدي براي ارزیابی عملکردي و معیار هاي ارزیاب)7
)3براساس مراحل یادگیري در کارورزي-سازماندهی فعالیت هاي یادگیري( فرصت هاي یادگیري )8
و مورد نیاز یادگیرندگان براي انجام فعالیت هاي یادگیري و تکالیف عملکردي) پایه (تعیین اطالعات و مهارت هاي مستقیم)9

براي انتقال آموخته ها به موقعیت واقعی تجربیات خارج از کالس درستعیین محدوده ي)10
تعیین تولیدات یادگیرندگان در جریان فعالیت هاي یادگیري و تکالیف عملکردي و نحوه ارزیابی آن)11
تکالیف یادگیري، (روش تفسیر، سطح دستیابی یادگیرندگان به شایستگی ها و راهبرد بازخورد دادن به دانش آموزان )12

)جبرانی، تکمیلی، توسعه اي
انواع راهکار هاي سنجش )13
راهکار هایی براي بررسی بدفهی هاي یادگیرندگان)14

ايتأمل و واکاوي تجربیات حرفه

تعیین هدف-
هابررسی پیش بینی-
روشن نمودن موانع و محدودیت ها و راه حل ها-
طراحی و تولید واحد یادگیري-
تأمالت و تعدیل ها در فرآیند اجرا-
یادگیري دانش آموزانتحلیل و تفسیر نتایج -
تحلیل و تفسیر نتایج کسب شده در گروه معلمان-
همقطاران/ اي با معلمانواکاوي یادداشت هاي تأملی و تجربیات حاصل از نشست ها و فرآیند گفتگوي حرفه- 
اياتخاذ تصمیمات براي آینده حرفه- 

سمینارها

:سمینار ها در دو شکل اجرا می شود

در سطح مدرسه و پس از مشاهده عملکرد دانشجو در اجراي برنامه پیش بینی شده با هماهنگی معلم راهنما و ارائه بازخورد براي : الف
ادامه کار 
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در سطح واحد آموزشی به صورت مشارکتی براي به مشارکت گذاشتن تجربیات و یافته ها و دستیابی به درك عمیق تر از : ب
ا توجه به این که در این ترم فعالیت هاي دانشجویان در قالب درس پژوهی دنبال می شود برگزاري سمینار ها ب. تجربیات کسب شده

در هر یک از مراحل قبل و پس از اجراي هر مرحله به شیوه مشارکتی در گروه هاي پیش بینی شده به دانشجویان در درك انتظارات 
. و انتقال تجربیات به یکدیگر بسیار کمک می کند

انواع سمینار ها

دانشجویان و معلمان راهنما / سمینار با حضور استاد راهنما

با برنامه ریزي و اعالم قبلی از سوي (سمینار هاي گروهی براي انتقال یافته ها و تجربیات و تبادل نظر به صورت ماهیانه و الزامی
)مدرس

)با درخواست دانشجویاناختیاري و (سمینار گروهی دانشجویان بر حسب موضوعات مشترك 

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

راهبردهاي مستقیم، غیر مستقیم، در قالب ارائه شیوه مشاهده تأملی، بکارگیري راهبرد هاي شناختی در تحلیل موقعیت هاي 
گروهی و فردي ارائه واقعی، تحلیل نقادانه براي شناسایی و تبیین مسئله، راهبرد  هاي مشارکتی، پژوهش روایتی، سمینار هاي 

. می گردد

منابع آموزشی. 4

:منبع اصلی

دانشگاه : تهران). 1(راهنماي عملی برنامه کارورزي دانشگاه فرهنگیان با رویکرد تربیت معلم فکور ). 1394(احمدي، آمنه -
.فرهنگیان

:منبع فرعی

)شودمتعاقبا اعالم می(

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

بر اساس واحد یادگیري طراحی شده و گزارش پایانی تهیه شده 4ارزشیابی پایانی در درس کارورزي : یارزشیابی پایان
/ صورت می گیرد، که در آن دانشجویان باید یافته هاي خود از نتایج عملکرد خود و تجربیات کسب شده در تعامل با معلمان

این . تأثیر آن بر یادگیري دانش آمزان ارائه و از آن دفاع نمایندهمقطاران را به منظور تعیین میزان اثر بخشی عملکرد خود و 
. شوداساتید گروه کارورزي تشکیل می/ جلسه با حضور معلمان راهنما
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ارزشیابی فرآیند بر اساس بازخورد هاي داده شده به نشست هاي گروهی در مرحله طراحی و تولید واحد :ارزشیابی فرآیند
همقطاران و نیز سمینار هاي درس پژوهی در / در سطح مدرسه و واحد آموزشی با مشارکت معلمانیادگیري، گزارش نشست ها 

سطح مدرسه که در آن دانشجویان باید از طرح تهیه شده در جمع معلمان دفاع و یافته هاي خود از نتایج درس پژوهی و نتایج 
کادر مدرسه / جلسه می تواند با حضور معلمان راهنمااین . همقطاران درنتایج کسب شده را گزارش نماید/ مشارکت معلمان

.شودتشکیل می

کلیه روایت هاي نوشته شده در مراحل مختلف درس پژوهی به همراه بازخورد هاي داده شده در پوشه :ارزیابی پوشه کار
اي در پایان دوره اي حرفهتوسعه حرفه اي دانشجو ضبط و مبناي برنامه ریزي براي آموزش هاي بعدي و نیز دفاع از توانایی ه

پوشه کار می تواند . یک نسخه از پوشه در اختیار دانشجو و یک نسخه در واحد آموزشی ثبت و ضبط می گردد. قرار می گیرد
اي تدارك دیده شده شامل ضبط جلسات دانشجو با معلمان در سطح مدرسه و نیز سایر مستنداتی که براي دفاع از عملکرد حرفه

. باشد

بخشی از ارزیابی دانشجو در پایان ترم مربوط به گزارش عملکردي است که از ): مدیر و معلم راهنما(ارزشیابی عوامل مدرسه 
. سوي معلم راهنما و مدیر مدرسه ارائه می گردد

: و به شرح زیر محاسبه می شود100امتیاز درس کارورزي بر مبناي 
امتیاز 20:  مدرسهـ شرکت فعال در جلسات کالسی، سمینارها و

امتیاز 20:   ـ گزارش هاي عملکردي تعامالت در سطح مدرسه
امتیاز20ـ طراحی، تولید و اجراي واحد یادگیري 

امتیاز 20:  ـ گزارش درس پژوهی
امتیاز20ـ دفاع در جلسه پایانی 

: سایر نکات
: نکات اساسی در تنظیم گزارش پایانی

بنديتنظیم فهرست و فصل
پرسش و تعاریف و مفاهیم کلیدي/ارائه مقدمه، هدف
روش جمع آوري و اعتبار اطالعات
روش تحلیل، تفسیر اطالعات
ارائه یافته ها بر اساس پرسش هاي پژوهش روایی
ارجاعات روشن، استفاده از منابع معتبر و ارائه پیوست ها
ظرافت و زیبائی ظاهري
نگارش ادبی و فنی
کلی گزارش بر اساس اصول حاکم بر  پژوهش هاي کیفیرعایت ساختار علمی و
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)پروژه(» کارنماي معلمی«سرفصل درس 

معرفی درس و منطق آن  –1

سطح عالی مورد انتظار این است که یادگیرنده بتواند با درونی نمودن دانش کسـب شـده، آن را در قالـب دانـش     اي،در آموزش حرفه
انجـام پـروژه   . کاربردي براي  شناسایی، صورتبندي و حل مسائل و ارائه خدمات اثربخش در حوزه  عمل تخصصی خود تجسم بخشد

"منِ حرفـه اي "امکان به تصویر کشیدن )70از نوع خودکاوي روایتی(پژوهش روایتی تکیه بر پایانی در برنامه تربیت معلم با

اعم از نظري و عملی در طول دوره تربیت معلم و ارایه روایت شخصـی  ) زیسته(جانبه به تجارب کسب شده با نگاه ژرف، تاملی و همه
ا و ابهامات معلمی، قوت ها و ضعف هاي ادراك شده را بـه دانـش   ههاي دانشی، منشی و مهارتی حرفه معلمی، بصیرتاز سایه روشن

دانش و یافته هاي حاصل از این پژوهش براي ورود به عرصه خدمت حرفه اي رهاوردي قابل اتکاسـت  .  دهدآموخته تربیت معلم می
، )پـروژه (انتظار می رود ایـن درس . می شودریزي براي  نیل به آینده حرفه اي متامالنه، پویا و بالنده  ممکن که به پشتوانه آن برنامه

ارتقاء داده و کمک نماید تا این شایستگی در طول حیـات حرفـه اي آنـان    ) تاملی(شایستگی دانشجومعلمان را در انجام عمل فکورانه 
. هم بروز و ظهور داشته باشد

مشخصات درس

2:  تعداد واحد

به تشخیص :  زمان درس
استاد راهما

پژوهش و : پیش نیاز ها
کنش :  2ايتوسعه حرفه

پژوهش و توسعه -پژوهی
درس پژوهی: 3ايحرفه

راهنمایی : نحوه تدریس
حین عمل

) پروژه(کارنماي معلمی : نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف

اي و سایر تجربیـات روایـت نشـده    روایت شده در طول دوره آموزش حرفهدانشجویان با واکاوي، تحلیل و تفسیر تجربه هاي 
، با استفاده روشمند از خودکاوي روایتی، تجربیات متنوع و پراکنده خود را در قالب روایت در برگیرنـده اي از  )تجربیات پیشین(
.به رشته تحریر درآورده و از آن در جلسه گروهی دفاع نمایند"من حرفه اي"

:شایستگی اساسی

PCK&CK

:کد 

2-1&1-2&3-3

3سطح 2سطح 1سطح هامالك

توانسته  اسـت روایـت هـاي    ايمن حرفه
خود را به گونه اي سازماندهی 
کند که زاوید دیـد یـا جهـت    

توانسته است تجربیات خود را 
در ابعاد مختلف عمل حرفه اي 
به تصویر بکشد و تـأثیر آن را  

در ســازماندهی تجربیــات خــود ابعــاد 
روش تـــدریس، ( عمـــل حرفـــه اي 

را در ...) ســنجش، مــدیریت کــالس و

٧٠ - narrative self-study
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ــدون  4-3& ــاي او را بـ ــري هـ گیـ
پرداخت به جزئیـات در ابعـاد   

روش (اي مختلف عمل حرفـه 
تــدریس، ســنجش، مــدیریت 

.به تصویر بکشد...) کالس و

بر یادگیري خود، دانش آموزان 
.و همقطارن تبیین کند

پیوند با یکدیگر و به صورت سـازمان  
یافتــه بــه تصــویر کشــیده اســت بــه  

اي که تأثیر و تأثیر متقابـل ابعـاد   گونه
بر یکـدیگر و مجموعـاً بـر یـادگیري     
خود، دانش آمـوزان و همقطـاران بـه    

. وضوح به تصویر کشیده شده است

/ قابلیــت هــا
توانایی ها 

در تحلیل و تفسـیر تجربیـات   
ــود  ــ (خ ــته ت ــالاز گذش ) ا ح

توانسته برخـی قابلیـت هـاي    
شخصی خود را که بـر عمـل   

اي او در آینده تأثیر گذار حرفه
می باشد را شناسایی کرده اما 
نتوانسته پرسش هاي فراروي 
خود و نحوه پاسخ به آن ها را 
بر اساس تجربیات کسب شده 

.  تبیین کند

در تحلیل و تفسـیر تجربیـات   
ــود  ــال  (خ ــا ح ــته ت ) از گذش

توانسته قابلیت هاي شخصـی  
اي او خود را که بر عمل حرفه

در آینده تأثیر گذار می باشد را 
شناسایی کرده به پرسش هاي 
فــراروي خـــود بـــر اســـاس  
تجربیـات کسـب شـده پاســخ    

.  دهد

از (در تحلیل و تفسیر تجربیـات خـود   
قابلیـت هـاي   توانسته) گذشته تا حال

ــده،     ــک یادگیرن ــوان ی ــه عن ــود ب خ
ــروه    ــک گ ــوي از ی ــگر و عض آموزش

اي را تبیین کند، و پرسش هـاي  حرفه
فرا روي خود را با توجه بـه تجربیـات   
کسب شده و تنوع نقش هـا مطـرح و   

اي کـه  به آن ها پاسخ دهد، بـه گونـه  
مسیر آینده حرفه اي خود را به روشنی 

.  تبیین نماید

ــاوي  خودکــ
ایتیرو

در متن پژوهشی درکی از کل 
و ارتباط آن با جزئیات را براي 
قابل دریافت نمـودن حرکـت   
خواننده میان گذشته، حـال و  
آینده، و ارتباط زمان و مکـان  
را به نمایش گذاشته است اما 
این رابطه منجر به پاسخ دادن 
به پرسش هاي پژوهش نشده 

.است

در متن پژوهشی درکی از کل 
با جزئیات را براي و ارتباط آن

قابل دریافـت نمـودن حرکـت    
خواننده میان گذشـته، حـال و   
آینده، و ارتباط زمان و مکان و 
من هاي مختلف، را به نمایش 
ــاي    ــش ه ــه پرس ــذارد و ب گ

.پژوهش پاسخ دهد

ــل و   ــی از ک ــی درک ــتن پژوهش در م
ارتباط آن بـا جزئیـات را بـراي قابـل     
دریافت نمودن حرکت خواننـده میـان   

، حال و آینده، و ارتباط زمان و گذشته
مکان و من هاي مختلف را به نمایش 
گذاشته و توانسته به کمـک بـازگویی   

ــت   ــاره روای ــحنه و  (دوب ــاختن ص س
و با پاسـخ بـه پرسـش هـاي     ) پیرنگ

پژوهش، بصیرت حرفه اي خـود را بـا   
صورت بندي جدیـد در قالـب دانـش    

.کاربردي به نمایش بگذارد

ارائه و دفاع

از اعتماد به نفس براي دفـاع  
ــژوهش    ــاي پـ ــه هـ از یافتـ
برخوردار نیست و نظم منطقی 
میان معرفـی ایـده هـا حفـظ     
رابطه علـت و معلـولی میـان    
ــاي    ــش ه ــا و پرس ــه ه یافت
پژوهش در ارائه مشاهده نمی 

از اعتماد به نفس کافی بـراي  
دفاع از یافتـه هـاي پـژوهش    
برخوردار است و می تواند نظم 

ــی ر ــا و  منطق ــده ه ــان ای ا می
پرسش هاي پـژوهش برقـرار   
نماید و پاسخ به پرسش هـاي  
ــاع  ــان دف طــرح شــده در جری

از اعتماد به نفس باالیی براي دفاع از 
یافته هاي پژوهش برخـوردار اسـت و   

ی را میان ایده هـا  می تواند نظم منطق
و پرسش هاي پژوهش برقرار نماید و 
به پرسش هاي طرح شـده در جریـان   
دفاع با استفاده از یافته هاي پـژوهش  
پاسخ هاي مستدل و قابل دفاع ارائـه  
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متکی بر یافته هـاي پـژوهش   .شود
اســـت و تصـــویر روشـــنی از 

ــه  ــاي حرف ــایی ه اي او را توان
.منعکس می کند

در نماید و چگونگی طی مسـیر حرفـه  
آینده را با تکیـه بـر تجربیـات کسـب     

.شده روشن کند

فرصت هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آن–2

ماهیت درس پروژه از نوع خودکاوي روایتی و متکی بر مجموعه تجربیات کسـب شـده در طـول دوره آموزشـی و تجربیـات پیشـین       
ه به دانشجومعلم و فرصت هاي یادگیري مبتنی بر آموزش هاي ارائه شده در سرفصل درس پژوهش روایتی است، دانشجو باید با توج

نسبت بـه تنظـیم طـرح    ) تجربیات پیشین، دوره کارورزي و سایر تجربیات کسب شده در طول دوره تحصیلی(مجموعه تجربیات خود 
، شناسایی منابع اطالعاتی، جمع آوري اطالعات و تحلیل و تفسیر اطالعات، آزمون اعتبار یافته هـا اقـدام   )خودکاوي روایتی(پژوهشی 

این طرح زیر نظر استاد راهنمـا  . رش خود در قالب گزارش پژوهش روایتی از نوع خودکاوي روایتی اقدام نمایدکند و نسبت به ارائه گزا
. اجرا و نتایج آن براي دفاع در جلسه پایان دوره آماده می گردد

راهبردهاي تدریس و یادگیري چگونگی هدایت درس. 3

هدف اصلی در این درس این است که دانشجومعلم یافته . نقاد و پژوهش استهاي اصلی شامل حل مساله، تفکر تأملی، تفکر راهبرد
در فرایند عمل، اقداماتی به شرح زیر به انجام . هاي حاصل از تجربیات خود را صورتبندي نموده و در قالب دانش کاربردي ارائه نماید

:رسدمی

اشت هـاي شخصـی، خـاطرات، تصـاویر، فـیلم هـاي تـدریس،        تهیه فهرستی از کلیه تجربیات، گزارش ها، دست نوشته ها، یادد. 1
و ترسـیم آن در  ) این مطالب می تواند مربوط به دوره تحصیالت مدرسه اي نیـز باشـد  (در طول دوره تحصیلی ... تولیدات فیزیکی و
).mind map(قالب نقشه ذهنی 

منطقی مثل روند زمانی، چالش ها و پرسـش هـایی   ایجاد شرایط براي آنکه دستاوردها و تجارب دانشجومعلم بر اساس یک روال. 2
.تنظیم شود... که دانشجومعلم با آن روبرو بوده است یا ذهن او را به خود مشغول کرده است و

سازي براي مرور و مرور دوباره تمام داده هاي جمع آوري شده از تجربیات و حاشیه نویسی بر آن بر اسـاس دریافـت هـا،    فرصت. 3
ه در این مرحله نوشته مـی شـود، در مرحلـه تحلیـل و تفسـیر بـه       یادداشت هایی ك. (توسط دانشجومعلم... ت ها واحساسات، قضاو

).توصیه می شود این کار با فاصله زمانی دست کم یک روز انجام گیرد. دانشجومعلم کمک می کند
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ورزي، آموزشگران دروس دوره تحصیلی و حتی ، معلمان راهنماي دروس کار)دانشجومعلمان(درخواست مراجعه مجدد به همتایان . 4
این گفتگوها بایـد درخـدمت   . اندهاي قبلی یا سایر کسانی که در طول دوران تحصیل با آن ها سروکار داشتهدوره مدرسه، همکالس

غیررسمی باشـد و  این مراجعات می تواند به صورت . (اي باشندتر از من حرفهاي و یافتن تصویري شفافبه تصویر کشیدن من حرفه
توصـیه مـی شـود    . موضوع گفتگو، یادداشت هاي شخصی دانشجومعلم یا پرسش ها و چالش هایی باشد که با آن روبرو شده اسـت 

این گفتگوها بهتـر اسـت در دو مرحلـه صـورت     ). فضاي گفتگو به صورتی تنظیم گردد که امکان نقادي و نه ارزیابی را تدارك ببیند
حلیل و تفسیر تجربیات و در مرحله دوم پس از دستیابی به یافته هاي و بـه منظـور اعتبارسـنجی یافتـه هـاي      یکبار قبل از ت: بگیرد

.پژوهش

اي توسط دانشجومعلم؛ پرسش هایی که تصویر روشـنی  کمک به مشخص نمودن پرسش هایی براي به تصویر کشیدن من حرفه. 5
دادن نشـان (کند و مسیر آینده او را به تصـویر مـی کشـد    را مهیا می) دهمبتنی بر تجربیات کسب ش(از هویت حرفه اي دانشجومعلم 

).آینده ممکن، آینده محتمل و آینده مطلوب و نحوه حرکت در این مسیر حرفه اي

سازي براي آنکه دانشجومعلم بتواند هر نوع تحلیل ممکن قابل دفاع و یا با طی فرآیند کدگـذاري و تحلیـل و تفسـیر یافتـه     زمینه. 6
آوري شده را بـراي تنظـیم   ها و اطالعات جمعاي حاصل از روایت هایی که تدوین کرده به شرح مطرح در دروس کارورزي، روایته

. بکار گیرد و گزارش اولیه خود را تدوین کند» هاآرمان«و » دانشها«، »تجربیات«گزارش 

سـر آن و ایجـاد فرصـت بـراي ارائـه گـزارش بـه دیگـر        هاي مکرر متن تدوین شده و گفتگوي برایجاد فرصت براي بازخوانی.  7
حرکت رفت و برگشتی از گذشته به حال و از حال به آینده حرفه اي در طـول  . دانشجومعلمان و فرصت دادن براي بازتدوین گزارش

. ها الزم استها و نقادياین بازبینی

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري–4

در ایـن درس،  . استاد درس، مسئول ارزشیابی عملکرد دانشـجومعلم اسـت  . مبتنی بر مشارکت استفرایندي ارزشیابی در این درس،
ارائـه  . مردودي مطرح نیست اما نتظیم گزارش نهایی بر اساس اصول باید به انجـام رسـد و اسـتاد درس کیفیـت آن را تاییـد نمایـد      

کم یک نوبت توسط سایر دانشجومعلمان انجـام  رش دستگیرد و نقادي هر گزاگزارش در جلسات گروهی دانشجومعلمان صورت می
.کند، نظارت میدر اصالح گزارش نهایی بکار گرفته شودي گروهیهااین نقادياستاد درس بر اینکه . شودمی

)گزارشی از نوع خودکاوي روایتی(ساختار گزارش پایانی کارنماي معلمی -5

عنوان «، اسم پردیس، نام گروه آموزشی، نام درس، )باالي صفحه(آرم و نام دانشگاه : مشتمل بر: صفحه عنوان.1
، دوره تحصیلی، نام و نام خانوادگی دانشجومعلم، نام و نام خانوادگی استاد راهنما و زمان پذیرش گزارش توسط »گزارش

). با ذکر روز، ماه و سال(استاد راهنما 
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) مشابهیا عناوین(بسم اهللا الرحمن الرحیم .2
)بر اساس فرمت دانشگاه(صفحه تاییدیه استاد راهنما و تعهد دانشجومعلم .3
)در صورت تشخیص دانشجومعلم(نامه تقدیم.4
)در صورت تشخیص دانشجومعلم(پیشگفتار .5
کلمات«و در زیر آن » عنوان«در باالي چکیده، . کلمه که اصل یافته نویسنده را آشکار کند250-200مشتمل بر : چکیده.6

.شودذکر می) مفهوم/ کلمه7-5(» کلیدي
ها، فهرست فهرست مطالب الزامی است و در صورت نیاز فهرست جداول، فهرست نمودارها و شکل: فهرست مطالب.7

هر گونه نمونه سوال و یا تصویر و فیلم و غیره که به عنوان بخشی از تحلیل و تفسیر مورد . شودها هم اضافه میپیوست
.رفته است به صورت پیوست در پایان گزارش و بعد از منابع قرار می گیرداستفاده قرار گ

در . هاي اصلی گزارش استآنچه مطرح است، وجود مولفه. متن گزارش نیازمند ساختار خاصی نیست:متن اصلی گزارش.8
توانند ساختاري را شکل میهاي زیر وجود داشته باشند؛ که اگر به همین ترتیب دنبال شوند این گزارش الزم است مولفه

:دهند
تواند خود داراي این قسمت می. آوري به کار معلمی به زبانی برانگیزاننده براي شروعساز رويشرحی از تجربیات زمینه: مقدمات

ب مربوط هاي ورود و تجارآنچه مطرح است ارائه شرحی از انگیزه. تواند به صورت یک متن پیوسته ارائه شودعناوینی باشد یا می
.  کردن دیگران استبه معلمی

دهد که بر دانشجومعلم در دوره تربیت معلم این شرح نشان می: شرح تجارب تحصیلی در دوره آموزشی تربیت معلم
با آن مواجه «، از آنچه »انتظار داشته«شرحی از آنچه . شرحی از ابتدا تا انتهاي تحصیل. چه گذشته است) در دانشگاه فرهنگیان(

تصمیماتی که «ي از ، شرح»نوع نگاهی که به رخدادهاي واقع شده در فرایند تحصیل داشته«، شرحی از »و در آن زیستهشده
آنچه «و شرحی از » )دانش ارائه شده(آنچه در این جریان شنیده است «، شرحی از »اتخاذ کرده و اعمالی که به انجام رسانده

توانند بر اساس مجموعه روایت ها، گزارش ها، دست نوشته ها، عات اصوال میاین موضو. »)دانش مورد قبول(پذیرفته است 
آزمون / هاي ارزیابی عملکرد دانشجو، طرح هاي یادگیري، برگه هاي فعالیت یادگیرياي روزانه، کاربرگتولیدات، یادداشت ه

. دانشجومعلم بهتر است به آنها استناد کنددر طول دوره تنظیم شوند و.... دانش آموزان، تصاویر و سایر اطالعات جمع آوري شده
.آنچه مطرح و مقبول است، گزارش دانشجومعلم است. باوجوداین، الزامی به ارائه مستندات نیست

رسد که وقتی دانشجومعلم به شرح تجارب علمی و عملی خود پرداخت، زمان آن می: کردن خود در آیندهتشریح معلمی
باورهایی چه «اول اینکه : کند داراي چهار وجه اساسی استاینکه او چگونه معلمی می» معلمی کند؟بناست او چگونه «اعالم کند 

سوم . »داندکردن متعهد میهایی در معلمیخود را به رعایت چه اصولی یا چه نظریه«دوم آنکه . »درباره یادگیري و آموزش دارد
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هاي واقعی با چه عمل معلمی را در موقعیت«و چهارم آنکه . »ه استکردن خود لحاظ کردهایی را براي معلمیچه آرمان«آنکه 
. ، موضوع ارزشمندي است»شودها مواجه میاو چگونه با چالش«شرح اینکه . »بیندهایی مواجه میچالش

کردن نیازمند اما معلمی . گوید، شرحی است از تجربه و آرمانآنچه دانشجومعلم تا اینجا می:اي دانشجومعلمتعهدات حرفه
شرح . اي متفاوت هم عنایت داشته باشدآیندهاین موضوع نیازمند آن است که دانشجومعلم از اکنون به. است» تعالی مستمر«

عمل خواهد کرد، » العمریادگیرنده مادام«اینکه او چه طریقی را براي بهسازي مستمر خود برگزیده است و چگونه به عنوان یک 
.آیددر اینجا می

به طور کلی ممکن است شخص از هیچ منبعی استفاده نکند؛ اما اگر دانشجومعلم از منابعی بهره گرفت، معرفی آنها : نابعم.9
.ضروري استAPAبر اساس سبک 

کند اما ارائه آن در متن گزارش ممکن آنچه در ارتباط با این گزارش است و به فهم یا اعتبار آن کمک می:هاپیوست.10
.گیردقرار مینیست، در پیوست

نکات اساسی براي نگارش گزارش نهایی کارنماي معلمی

. تولیدي دانشجومعلم است که نسبت به تمام مفاد آن، متعهد است» سند«هر گزارش، به عنوان -1
.شود؛ عنوانی خالقانه براي نشان دان محتواي آنمنتشر می» عنوان«هر گزارش، تحت یک -2
.شودرشی و ویرایشی زبان فارسی، انجام مینگارش گزارش با رعایت قواعد نگا-3
.گرددها رعایت میدر تمام گزارشبینی شده گزارش،حجم پیش-4
براي عناوین استفاده » برجسته«براي متن و از همان خط به صورت 14با اندازه » بی نازنین«ها از خط در همه گزارش-5

.شودمی
.گردد، تایپ می»تایپ«متن گزارش با رعایت اصول -6
.شوداصول زیبایی در تنظیم متن نهایی، رعایت می-7
.شودهاي اجتماعی و دینی لحاظ و رعایت میدر نگارش متن، اصول اخالقی و ارزش-8
.شود، منتشر می»دانشجومعلم«و » استاد راهنما«، »پردیس«از هر گزارش فقط سه نسخه براي -9

شود و کد اختصاص یافته به گزارش، در متن دانشجومعلم انجام میبارگذاري گزارش نهایی در پورتال دانشگاه، توسط -10
.گرددمیمنتشر شده قید

.است3ساختار پیشنهادي براي تنظیم گزارش نهایی درس کارنماي معلمی به شرح جدول 
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ساختار گزارش نهایی کارنماي معلمی

مقدمات
عنوان «، اسم پردیس، نام گروه آموزشی، نام درس، )باالي صفحه(آرم و نام دانشگاه : مشتمل بر: صفحه عنوان

، دوره تحصیلی، نام و نام خانوادگی دانشجومعلم، نام و نام خانوادگی استاد راهنما و زمان پذیرش گزارش »گزارش
). با ذکر روز، ماه و سال(توسط استاد راهنما 

بسم اهللا الرحمن الرحیم
یه استاد راهنما و تعهد دانشجومعلمصفحه تایید
درصورت لزوم(نامه تقدیم(
 در صورت لزوم(پیشگفتار(
کلمه 250-200مشتمل بر : هاچکیده و کلیدواژه
ها ها، فهرست پیوستفهرست مطالب، فهرست جداول، فهرست نمودارها و شکل: هافهرست

متن اصلی گزارش
مقدمه
شرح تجارب تحصیلی در دوره آموزشی تربیت معلم :

، »انتظارات اولیه«
، »تجارب زیسته«
، »تحلیل از رخدادهاي واقع شده در فرایند تحصیل«
، »تصمیمات اتخاذ شده و اعمال به انجام رسیده«
» )دانش ارائه شده(آنچه شنیده شده «
»)دانش مورد قبول(آنچه پذیرفته است «

ردن خود در آیندهکتشریح معلمی :
» چگونگی معلمی کردن« 
. »باورهاي یادگیري و آموزش« 
. »کردنهاي مبنایی براي معلمیاصول یا نظریه« 
. »کردنهاي معلمیآرمان«
. »هاي واقعیهاي عمل معلمی در موقعیتچالش«
، »ها معلمی در موقعیت عملچگونگی مواجهه با چالش«

دانشجومعلماي تعهدات حرفه:
منابع 

هاپیوست
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دوره کارشناسی پیوسته مشخصات تدوین کنندگان برنامه درسی-1پیوست
رشته آموزش زبان عربی

بازنگري برنامه درسی دوره کارشناسی پیوسته رشته آموزش زبان عربی: موضوع

فرهنگیانمعاونت آموزشی وتحصیالت تکمیلی دانشگاه : مجري

جناب آقاي دکتر عیسی متقی زاده: رئیس کارگروه

):به ترتیب الفبا(اعضاي کارگروه بازنگري و تدوین کنندگان سرفصل دروس 

سرکار خانم نگار الهامیان، جناب آقاي دکتر حمیدرضا حیدري، جناب آقاي دکتر اباذر عباچی، جناب آقاي 
.ضا میرحاجیدکتر عیسی متقی زاده و جناب آقاي دکتر حمیدر

:انیفرهنگژهیویعمومدروسسرفصلکنندگاننیتدو

.يداوودمحمددکتريآقاجناب،یزدلییدهقانيهاددکتريآقاجناب،ياحمدزهرافاطمهخانمسرکار

:یاسالمتیتربدروسسرفصلکنندگاننیتدو

نیشهدکترخانمسرکار،یحسنمحمددکتريآقاجناب،يقمصرزادهصادقرضایعلدکتريآقاجناب
يمهدومنصورهخانمسرکاروينوذرمحموددکتريآقاجنابه،یسجادنرگسدکترخانمسرکار،یروانیا

.هزاوه

:ییمحتوا-یتیتربویتیتربدروسسرفصلکنندگاننیتدو

سرکارهزاوه،يمهدومنصورهخانمسرکار،ياحمدآمنهخانمسرکارپور،یموسالهنعمتدکتريآقاجناب
ان،یکمرجاندکترخانمسرکار،یقاسممیمرخانمسرکاران،یالهامنگارخانمسرکارعطاران،عاطفهخانم

.ينبوصادقيآقاجنابودادرسمحمددکتريآقاجناب

29/06/1377: یاصلبرنامهبیتصوخیتار

15/03/1395: يبازنگرخیتار
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