
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


١

معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

به نام آنکه فرصت داد ما را

دوره کارشناسی پیوسته برنامه درسی
آموزش الهیاترشته 

)بازنگري شده(
ریزي تربیت معلمبرنامهگروه هماهنگی 

1395مرداد ماه 18
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بازنگري برنامه درسی : موضوع

دبیري الهیات و معارف اسالمی:عنوان برنامه درسی قبلی

08/11/1374: تاریخ تصویب

آموزش الهیات: عنوان بازنگري شده

18/05/1395: تاریخ بازنگري

تکمیلی دانشگاه فرهنگیانمعاونت آموزشی و تحصیالت : مجري
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فصل اول
معرفی برنامه

معرفی بنیادین رشته آموزش الهیات
معرفت و شناخت، اولین . پرسش هاي بنیادین انسان در باره خدا، جهان هستی و چگونگی تفسیر آن همواره مساله بسیار مهمی بوده است

تر شود، پیوند قلب انسان با پروردگار خویش و توجه به راهنمایی و تر و عمیقچه وسیعمرحله از قدم نهادن در مسیر کمال می باشد که هر
گسترش و تکامل دانش الهیات در ابعاد مختلف با تالش دانشمندان، متکلمان، فالسفه، . هدایت وي در همه امور را درپی خواهد داشت

ساس شناخت درست و مستدل دانش الهیات در پرتو منابع شناخت این بر همین ا. فقها و محدثین زمان شناس، رونق مناسبی گرفته است
از سویی دیگر ظهور عقاید و مکاتب مختلف بشري و . مسیر را هموارتر خواهد نمود) کتاب، سنت، اجماع و عقل(ي اربعه حوزه یعنی ادله

اندیشوران حوزه الهیات را براي پاسخ به تحوالت چشم گیر علمی و صنعتی، گسترش ارتباطات و اطالعات، مسئولیت دانش پژوهان و
:پیشینه رشته آموزش الهیات را می توان به صورت زیر مرور نمود . چالش هاي نوین، دوچندان کرده است

از صدر اسالم تا تأسیس دارالمعلمینمرحلۀ اول؛
یات توسط رسول اعظم و شاگردان و سفیران تا دوران ائمه علیهم السالم، آموزش هاي دینی و دانش اله) ص(بعد از بعثت حضرت رسول 

بعد از آن زمان نیز شاگردان ائمه و فقها و دانشمندان اسالمی در ادامه مسیر آموزش و . آن حضرت در بالد مختلف صورت می گرفت
ان پس از تحصیل در متعلم. خانه می باشدهاي آموزشی آنها، مسجد و مکتبترین سازمانانتقال این دانش، حرکت نموده اند که از مهم

دورة مقدماتی، دورة سطح و دورة (می شدند که معموال شامل سه دورة آموزشی» مدارس دینی«خانه یا مسجد و یا مکتب معموالً وارد 
دادند انتخاب شده و  معلمان این مدارس معموالً از میان طالب ساعی و بااستعدادي که لیاقت خود را نشان می. بوده است) خارج 

توجه ویژه  به آداب معلمی و متعلمی و . شد که در واقع دانشنامه یا گواهینامۀ معلمی نیز بوداي به خط استاد به آنان اعطا مینامههاجاز
.هاي متعدد در این زمینه، مؤید این امر استتکریم شخصیت معلمان از ویژگی هاي این دوره بوده که نگارش کتاب

ین تا انقالب اسالمیاز تأسیس دارالمعلم:مرحلۀ دوم
و ایجاد مدارس جدید، ساختار جدیدي براي آموزش و پرورش تعیین شد و با توجه به این تغییرات، مراکزي ) ق1268(با تأسیس دارالفنون 

تأسیس شد به منظور تأمین معلمان دروس دینی و قرآن، مرکزي به نام مرکز تربیت معلم دینی از جمله . براي تربیت معلمان دایر گردید
).یک مرکز تربیت معلم دینی دایر بوده است1345-46، در سال تحصیلی 1363تا 1313طبق آمار مربوط به مراکز تربیت معلم از (

، غیر از  درس 1320-21هاي درسی  آنها در سال تحصیلی در برنامهدانشسراي مقدماتی نیز از دیگر مراکز تامین معلم بوده است که
در برنامۀ . شودشناسی و آموزش و پرورش، درسی که معلمان آینده را با معارف اسالمی آشنا نماید، دیده نمیا درس رواناخالق همراه ب

، درس تعلیمات دینی و قرآن با عنوان علوم دینی و اخالق و روش تدریس آنها اضافه 1348-49درسی  اصالح شده آنها در سال تحصیلی 
.شد

عشایري، دروس نظري از قبیل روش تدریس فارسی و دینی، وجود داشت همچنین در برنامۀ درسی در برنامۀ درسی دانشسراي 
.جزء دروس انتخابی بوده است» قرآن و دین و اخالق«دانشسراهاي راهنمایی تحصیلی، یک مادة درسی با عنوان 

با نام دانشکده علوم معقول و منقول با ) طهري شهید م( در محل مدرسه عالی سپهساالر1313دانشکده الهیات و معارف اسالمی در سال 
.افتتاح شد) الهیات(سه رشته ادبیات عرب، علوم معقول و علوم منقول

دانشکده تعطیل شد و تصدیق یا گواهی مدرسی براي تدریس الهیات از طریق مدرسه 1318این دوره پنج سال به درازا کشید و در سال 
بار دیگر فعالیت دانشکده معقول و منقول . حضور تعدادي از عالمان فقه و کالم و فلسفه، صادر می شدبا ) شهید مطهري(عالی سپهساالر 
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1344در سال .از سر گرفته شد و به تدریج توسعه یافت ) الهیات(در محل فرهنگستان با دو رشته علوم معقول و علوم منقول1321در سال 
.یات و معارف اسالمی تغییر نام داد دانشکده علوم معقول و منقول به دانشکده اله

بعد از انقالب اسالمی: مرحلۀ سوم
پس از پیروزي  انقالب اسالمی،  حوزه هاي علمیه و دانشکده الهیات دانشگاه تهران، متکفل تربیت معلمان الهیات و معارف اسالمی بوده 

با تقویت و توسعه دانشسراها و مراکز تربیت معلم با برنامه به تدریج برخی دیگر از دانشگاه ها و همچنین وزارت آموزش و پرورش. اند
:برنامه درسی آموزش دینی در قالب رشته به صورت هاي متفاوتی موضوعیت یافت . درسی آموزش دینی، به این جرگه پیوستند

معلم وابسته به وزارت آموزش و سطح کاردانی با تاسیس مراکز تربیترشته آموزش دینی و عربی در دو سطح کاردانی و کارشناسی که -
واحد درسی و سطح 72رشته ي آموزش دینی و عربی با حدود پرورش شروع شده است که بر اساس آخرین اصالحات دانشجومعلمان در 

.واحد درسی فارغ التحصیل می شدند70کارشناسی ناپیوسته با گذراندن 
.واحد درسی فارغ التحصیل می شدند74پیوسته، با گذراندن رشته تربیت معلم قرآن کریم در سطح کارشناسی نا -
هاي مختلف ها، تأمین و تربیت دبیران رشتهبا توسعۀ مراکز تربیت معلم و گسترش سایر دانشگاه:دبیري الهیات و معارف اسالمی رشته -

در برنامه درسی کارشناسی .بوده استستهسطح کارشناسی پیواز جمله درس دینی و قرآن در قالب دبیري الهیات و معارف اسالمی در 
.واحد درسی، وجود داشت145پیوسته حدود 

منطق برنامه درسی
در زندگی انسان، تفکر و تعقل و سپس انتخاب درست از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است، زیرا هر انتخابی قطعا در سرنوشت او اثر 

از مسائل . رگترین منبع هدایت بشر، بارها انسان را به تفکر و تعقل در امور توصیه می کندخواهد داشت، از این رو، قرآن کریم به عنوان بز
آدمی اگر خود را بشناسد و به توانایی ها و . مهم و سرنوشت ساز در زندگی انسان و سعادت وي، تفکر درباره خود، خدا و معاد است

.مال خویش را پایه ریزي کنداستعدادهاي فطري خود آگاه شود می تواند برنامه سعادت و ک
مجموعه دانش الهیات حاصل تالش انبیاء و انسان هایی است که در . اعتقاد به خدا و معاد چهره زندگی انسان را دگرگون خواهد ساخت

مه اي اختصاصی لذا تدوین برنا. طول تاریخ به این مهم پرداخته اند و هدف آفرینش، سبک زندگی و سرانجام انسان را به او گوشزد نمایند
به براي پرورش افراد و معلمانی آگاه و توانمند در آموزش الهیات متناسب با نیازهاي نسل جدید و با الهام از قرآن کریم در راستاي رسیدن 

تمرکز در برنامه هاي درسی سابق،. بسیار ضروري می باشد) ره(حیات طیبه و نگاه بنیانگذار جمهوري اسالمی ایران، حضرت امام خمینی 
در سند تحول بنیادین آموزش و 1با توجه به تعریف تربیت. اصلی در تربیت معلم بر آموزش جداگانه دانش موضوعی و دانش تربیتی است

پرورش؛ در برنامه بازنگري شده، رویکرد شایستگی محور و دستیابی به ساحت هاي شش گانه در آموزش معلمان را مد نظر قرار گرفته و با 
دستیابی به دستیابی به دانش، بینش و نگرش مناسب، باعث ایجاد ارتباط نزدیک میان نظر و عمل شده و فرصتی را براي معلمان جهت

.دانش کاربردي تدارك می بیند
در برنامه درسی جدید، دانشجومعلم ضمن آگاهی و ایمان نسبت به جایگاه خلیفه اللهی خود، منطق و استدالل الزم را براي انتخاب و 

دانش آموزان خود در حرکت در مسیر درست براي رسیدن به سعادت و کمال کسب می کند تا از این توانایی براي رفع شبهات و سواالت
.جامعه کنونی استفاده کند

اي در این راستا دوره آموزش الهیات به منظور پرورش معلمانی توانمند و آگاه در زمینه آموزش اعتقادات، اخالق و احکام و انتقال اندیشه ه
ت تا معلمانی فکور و آگاه به بسترهاي اسالمی و ایجاد نگرش مثبت به نظام احسن الهی در فرزندان این مرز و بوم، بازنگري شده اس

دگی براي تحقق آگاهانه و اختیاري تربیت فرایندي است تعالی جویانه، تعاملی، تدریجی، یکپارچه و مبتنی بر نظام معیار اسالمی که به منظور هدایت افراد جامعه به سوي آما.1
.یري و پیشرفت جامعه اسالمی فراهم می آوردمراتب حیات طیبه در همه ابعاد که زمینه هاي مناسب تکوین و تعالی پیوسته هویت ایشان را در راستاي شکل گ
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.تخصصی این رشته و توانمند در ایجاد ارتباط با ادبیات دنیاي امروز و رفع مشکالت و شبهات اعتقادي دانش آموزان، تربیت شوند
.نمودهمچنین از خصوصیات این برنامه می توان به وجود منطق و فعالیت هاي یادگیري و عملکردي در تدوین هر درس اشاره 

شایستگی هاي مورد انتظار در برنامه درسی/ اهداف
: آموخته رشته آموزش الهیات بتواندرود دانشانتظار می

عملکرد دانش /با آگاهی از اصول و مبانی دانش الهیات، موقعیت هایی را براي پاسخگویی به سواالت و تاثیرگذاري بر نگرش.1
.آموزان و تربیت اسالمی آنها تدارك ببیند

.با بهره گیري از دانش الهیات، براي ایجاد نگرش بمنظور ایفاي نقش در تمدن نوین اسالمی زمینه سازي نماید.2
از راهبردهاي متنوع آموزشی متناسب با حوزه الهیات براي پاسخ به نیازهاي دانش آموزان یا شناسایی و حل مسائل آموزشی و .3

.داقناع و استحکام معلومات دینی آنها استفاده کن
.، فرایند عمل حرفه اي خود را به طور مستمر مورد تامل و ارزیابی قرار دهدو خردورزيبا بهره گیري از مهارت هاي تفکر .4
با بهره گیري از ظرفیت سواالت و ابهامات موجود و یا فرضی نسبت به ایجاد زمینه مطالعه و تحقیق و پژوهش در دانش آموزان، .5

رگیري این ظرفیت ها بمنظور عمق بخشی به اطالعات و دانش الهیات و رفع شبهات تدارك هاي یادگیري را براي بکافرصت
.ببیند

تربیتی و توسعه توانایی / براي خلق یا غنی سازي فرصت هاي آموزشی) دیجیتال و مکتوب(از زبان هنر مخصوصا هنر رسانه .6
دانش آموزان صحیحو ایجاد نگرشسطح تواناییآموزش مفاهیم اعتقادي و عملی اسالم و ارتقاء اي در جهت هاي حرفه
.استفاده کند

تعریف دوره
هاي آموزش عالی است که هدف آن تربیت معلمانی است که واجد شایستگی هاي دوره کارشناسی پیوسته آموزش الهیات، یکی از دوره

.باشندالزم جهت آموزش دروس الهیات در دوره متوسطه می

شرایط و ضوابط کلی پذیرش
دیپلم دوره دوم متوسطه/ دارا بودن مدرك تحصیلی دیپلم و گذراندن دوره پیش دانشگاهی-
قبولی در آزمون ورودي-
پذیرش در مصاحبه-

طول دوره

. طول دوره کارشناسی پیوسته آموزش الهیات، چهار سال است که با نظام آموزشی واحدي در هشت نیمسال تحصیلی قابل اجرا خواهد بود
ساعت، براي 32ساعت، براي هر واحد درسی عملی 16براي هر واحد درسی نظري . هفته آموزشی است16تحصیلی شامل هر نیمسال

) پروژه(همچنین ساعت درس کارنماي معلمی . ساعت منظور شده است64ساعت و براي هر واحد کارورزي 48هر واحد درسی کارگاهی 
.به تشخیص استاد راهنما خواهد بود

درسیواحد هاي
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واحد دروس 12دروس عمومی، واحد27از این تعداد . استواحد 150تعداد کل واحدهاي درسی دوره کارشناسی پیوسته آموزش الهیات 
.باشدواحد دروس انتخابی می4واحد دروس تخصصی و 90، واحد دروس تربیتی 17تربیت اسالمی، تعلیم و 

کارشناسی پیوسته رشته آموزش الهیاتتعداد واحدهاي درسی دوره -1جدول 

تعداد واحدنوع درس
واحد8مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوريعمومی

واحد16معارف اسالمی
واحد3ویژه دانشگاه فرهنگیان

واحد12تربیت اسالمیتعلیم و 
واحد17تربیتی

واحد90تخصصی 
واحد4انتخابی
سقف واحداضافه بر اختیاري
واحد150جمع
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فصل دوم
جداول دروس

جدول دروس عمومی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، 8جداول دروس دوره کارشناسی پیوسته رشته آموزش الهیات مشتمل بر 
و دروس تربیت اسالمی، دروس تربیتی، دروس تخصصی تعلیم و عمومی ویژه دانشگاه فرهنگیان، دروس معارف اسالمی، دروس دروس 

.باشدانتخابی می

مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوري دوره کارشناسی پیوسته رشته آموزش الهیاتعمومیدروس -2جدول 

دوره کارشناسی پیوسته رشته آموزش الهیاتمعارف اسالمی عمومیدروس -3جدول 

.یابداختصاص می» نگارش خالق«شود و یک واحد آن به درس ارائه می1+2صورت تفکیکی در دانشگاه فرهنگیان این درس به*
.باشندمیداراي اولویت » حقوق اجتماعی و سیاسی در اسالم«و »  اسالمدرانسان«در رشته آموزش الهیات، انتخاب دروس -1

تعداد واحدعنوان درسکد درسنوع شایستگی
ساعت

پیش نیاز
کلپروژهکارورزيکارگاهیعملینظري

عمومی 

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

89664160جمع

نوع 
شایستگی

کد 
تعداد عنوان درسگرایشدرس

واحد

توضیحاتساعت
2+14تعداد  (

)واحد الزامی کلپروژهکارورزيکارگاهیعملینظري

عمومی

مبانی 
نظري 
1اسالم

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 

اسالم
232-32

فلسفه اخالق اخالق 
انتخاب یک 32-232با تکیه بر (

2درس به ارزش 



٩

. باشدداراي اولویت می» البالغهنهجیموضوعریتفس«در رشته آموزش الهیات، انتخاب درس -1
ها گروه معارف اسالمی ها و اجراي این درس در سطح دانشگاهوزارت علوم، تحقیقات و فناوري، مسئول تنظیم برنامه25/06/1392مورخ 93727/2به استناد ابالغیه شماره - 2

.است

واحد)مباحث تربیتیاسالمی
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 
2درس به ارزش 

واحد

آشنایی با 
قانون اساسی 

جمهوري 
اسالمی ایران

232-32

اندیشه سیاسی 
امام خمینی 

)ره(
232-32

تاریخ و 
تمدن 

اسالمی

تاریخ تحلیلی 
انتخاب یک 32-232صدر اسالم

2درس به ارزش 
واحد 32-232تاریخ امامت

آشنایی 
با منابع 
اسالمی

1

تفسیر 
انتخاب یک 32-232موضوعی قرآن

2درس به ارزش 
واحد تفسیر 

موضوعی نهج 
البالغه

232-32

تاریخ فرهنگ و تمدن 
الزامی32-232اسالم و ایران

الزامی32-2232خانواده و جمعیتدانش 

256-16256جمع
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دوره کارشناسی پیوسته رشته آموزش الهیاتویژه دانشگاه فرهنگیانعمومیدروس -4جدول 

دوره کارشناسی پیوسته رشته آموزش الهیاتتربیت اسالمی تعلیم و دروس -5جدول 

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

نوع 
شایستگی

کد 
تعداد عنوان درسدرس

واحد
پیش ساعت

نیاز کلپروژهکارورزيکارگاهیعملینظري

G
K

بهداشت و صیانت از / سالمت
2163248محیط زیست

3232-**1نگارش خالق
3232-1نگارش علمی

3166480جمع

نوع 
تعداد عنوان درسکد درسشایستگی

واحد
پیش ساعت

نیاز کلپروژهکارورزيکارگاهیعملینظري

ت اسالمی
تربی

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

)هاي تربیتو ساحت

به استناد مصوبه شوراي برنامه ریزي درسی دانشگاه، الهیاتاین درس در رشته آموزش 
کید بر سیره با تا) (ع(تاریخ اسالم و سیره معصومین «شود و به جاي آن درس ارائه نمی

.ارائه شده است) 7جدول (در مجموعه دروس تخصصی » )تربیتی
نظام تربیتی اسالم 

براساس قرآن و روایات (
و اهل بیت ) ص(پیامبر 

))ع(

این درس در رشته آموزش الهیات به استناد مصوبه شوراي برنامه ریزي درسی دانشگاه، 
در مجموعه دروس » اخالقکلیات عرفان و«شود و به جاي آن درس ارائه نمی
.ارائه شده است)  7جدول (تخصصی 

48----348ا.ا.فلسفه  تربیت در ج
ه  تربیت رسمی و فلسف

32----232ا.ا.عمومی  در ج

و سازمان اسناد، قوانین 
32----232ا.ا.آموزش و پرورش در ج

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

348----48

ها و عمل تاریخ اندیشه
تربیتی در اسالم و ایران

این درس در رشته آموزش الهیات به استناد مصوبه شوراي برنامه ریزي درسی دانشگاه، 
در مجموعه دروس تخصصی » 1تاریخ اسالم « شود و به جاي آن درس ارائه نمی

.استارائه شده )  7جدول (
نقش اجتماعی معلم از 

32----232دیدگاه اسالم

12192192جمع



١١

دوره کارشناسی پیوسته رشته آموزش الهیاتدروس تربیتی-6جدول 

دروس تخصصی دوره کارشناسی پیوسته رشته آموزش الهیات-7جدول 

١ Pedagogical Knowledge (PK)

نوع 
شایستگی

کد 
درس

تعداد عنوان درس
واحد

پیش ساعت
نیاز کلپروژهکارورزيکارگاهیعملینظري

ت
علم تربی
P

K
1

32-232روانشناسی تربیتی
32-232جامعه شناسی تربیتی

32-232نظریه هاي یادگیري و آموزش
2163248هاي تدریساصول و روش
هاي راهنمایی و اصول و روش

2163248مشاوره

2163248ارزشیابی از یادگیري

آموزشکاربرد هنر در 
به استناد مصوبه شوراي برنامه ریزي درسی الهیاتاین درس در رشته آموزش 

در مجموعه » کاربرد هنر در تربیت دینی«شود و به جاي آن درس دانشگاه، ارائه نمی
.ارائه شده است) 7جدول (دروس تخصصی 

3232-1کاربرد زبان در تربیت
32-232مدیریت آموزشگاهی

آموزش و پرورش تطبیقی با تاکید 
32-232هاي تحصیلیبر دوره

17208128336جمع

نوع 
شایستگی

کد 
تعداد نام درسدرس

واحد
نیازپیشتعداد ساعت کلپروژهکارورزيکارگاهیعملینظري

موضوعی

123232تاریخ اسالم
-4864-1216صرف 

-123232کالم اسالمی 
قرائت و تجوید 

-3232-1قرآن

-23232ادیان بزرگ 
1تاریخ اسالم223232تاریخ اسالم

1صرف 4864-2216صرف 
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1کالم اسالمی223232کالم اسالمی
و کلیات عرفان

2163248اخالق

و تاریخ اسالم
سیره معصومین 

با تاکید بر ) (ع(
)سیره تربیتی

2تاریخ اسالم23232

-4864-1216نحو 
123232تفسیر قرآن

قرائت متون 
-4848--1عرفانی

1نحو 4864-2216نحو 
-223232تفسیر قرآن

2نحو 4864-3216نحو 
-12163248منطق

کلیات فلسفه 
32-1232اسالمی

-32-232تاریخ قرآن
کلیات اصول 

32-232فقه و فقه

صرف و نحو 
کاربردي در 

دوره متوسطه
3نحو و 2صرف 4848--1

1منطق3232-21منطق
کلیات فلسفه 

1کلیات فلسفه اسالمی32-2232اسالمی

تاریخ حدیث و 
-3232-1شناخت منابع

کلیات اصول فقه و 123232فقه
فقه

-3232-1اعراب القرآن
1فقه 3232-1آیات االحکام

تاریخ قرآن23232علوم قرآنی
1فقه 223232فقه 
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اصطالح شناسی 
تاریخ حدیث و شناخت 3232-1حدیث

منابع
2فقه / 1فقه 2163248قواعد فقه

23232فقه الحدیث
تاریخ حدیث و شناخت 

اصطالح / منابع 
شناسی حدیث

2فقه32164864فقه
3نحو 4864-216عربیترجمه

درك متون 
3نحو 4848--1فقهی و تفسیري

کاربرد هنر در 
23232تربیت دینی

636882884801456جمع
فلسفه معلمی در 

-16----116آموزش الهیات

برنامه ریزي 
درسی در 

آموزش الهیات
21632---48-

هاي راهبرد
تدریس در 

آموزش الهیات
ریزي درسی در برنامه48--48--1

آموزش الهیات

طراحی آموزشی 
در آموزش 

الهیات
ریزي درسی در برنامه48--48--1

آموزش الهیات

طراحی واحد 
یادگیري در 

آموزش الهیات
طراحی آموزشی در 48--48--1

آموزش الهیات

هاي آزمون
تحصیلی و 

آزمون سازي در 
آموزش الهیات

21632---48-

تحلیل محتواي 
مواد آموزشی در 

الهیات
برنامه ریزي درسی در 48---21632

آموزش الهیات
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فناوري 
اطالعات و 

ارتباطات در 
آموزش الهیات 

1

هاي هفتگانهمهارت48--48--1

فناوري 
اطالعات و 

ارتباطات در 
آموزش الهیات  

2

1--48--48-

فناوري 
اطالعات و 

ارتباطات در 
آموزش الهیات 

3

1--48--48-

هاي تجربه
اي خاص  حرفه
در آموزش 

الهیات
116----16-

پژوهش و
اي توسعه حرفه

پژوهش : 1
روایی

1--48--48

پژوهش و 
اي توسعه حرفه

اقدام پژوهی: 2
1--48--48

پژوهش و 
اي توسعه حرفه

درس پژوهی: 3
1--48--48

12128128کارورزي 

شناسی تربیتی، روان
هاي اصول و روش

تدریس و پژوهش و 
: 1ايتوسعه حرفه

پژوهش روایی
1کارورزي 22128128کارورزي 

طراحی و 2کارورزي 32128128کارورزي 
آموزشی
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1دروس انتخابی دوره کارشناسی پیوسته آموزش الهیات-8جدول 

دروس اختیاري دوره کارشناسی پیوسته آموزش الهیات-9جدول 

.از این جدول انتخاب نمایند) واحد4(دانشجو معلمان می بایست دو درس هم نام -1
هاي کاردانی و کارشناسی ارائه و براي ین درس به صورت اختیاري براي کلیه دورهاوزارت علوم، تحقیقات و فناوري، 04/03/1390مورخ 41903/21به استناد ابالغیه شماره -2

.هایی که دروس اختیاري ندارند به عنوان مازاد بر سقف واحدهاي درسی ارائه شودرشته
هاي کاردانی و کارشناسی ارائه و براي ین درس به صورت اختیاري براي کلیه دورهاوزارت علوم، تحقیقات و فناوري، 18/03/1395مورخ 52530/2به استناد ابالغیه شماره -3

.هایی که دروس اختیاري ندارند به عنوان مازاد بر سقف واحدهاي درسی ارائه شودرشته

و  طراحی 3کارورزي 42128128کارورزي 
واحد یادگیري

کارنماي معلمی 
2)پروژه(

به 
تشخیص 

استاد 
راهنما

-

پژوهش و توسعه 
کنش :  2ايحرفه

پژوهش و - پژوهی
: 3ايتوسعه حرفه
درس پژوهی

1120-278096432512جمع
2576-90768384912512جمع کل

نوع 
شایستگی

کد 
تعدادنام درسدرس

واحد
پیش نیازساعت کلپروژهکارورزيکارگاهیعملینظري

موضوعی

2کالم اسالمی123232کالم جدید 
1کالم   جدید223232کالم جدید 
-123232فلسفه دین 
1فلسفه دین223232فلسفه دین

8128128جمع

نوع 
شایستگی

کد 
تعدادنام درسدرس

واحد
پیش ساعت

نیاز کلپروژهکارورزيکارگاهیعملینظري

موضوعی

-آشنایی با فرهنگ و  ارزش
2232هاي دفاع مقدس

هاي زندگی مهارت
3232دانشجویی

464جمع 



١٦

)نیمسال8(توزیع پیشنهادي دروس در طول دوره تحصیلی چهارساله -9جدول 

نوع 
درس

نیمسال تحصیلی

اول

تعداد واحد

دوم

تعداد واحد

سوم

تعداد واحد

چهارم

تعداد واحد

پنجم

تعداد واحد

ششم

تعداد واحد

هفتم

تعداد واحد

هشتم

تعداد واحد

معارف اسالمی عمومی
)16

واحد
(

حقوق اجتماعی و ن2انسان در اسالمن2آیین زندگی
دانش خانواده و ن2سیاسی در اسالم

انقالب اسالمی ن2جمعیت
ن2ایران

امامتتاریخ 
دانشجویان (

- اهل تسنن می
توانند درس 

تاریخ تحلیلی 
را صدراسالم 

)انتخاب نمایند

تفسیر موضوعی ن2
تاریخ فرهنگ و ن2نهج البالغه

ن2تمدن اسالمی

11(عمومی
واحد
(

تربیت 
ن3زبان  انگلیسین2زبان فارسیع21تربیت بدنی ع11بدنی

/سالمت
بهداشت و 

صیانت از محیط 
زیست

ن1
+1
ع

--ع1نگارش علمی 

-----ع1نگارش خالق --

تربیت اسالمی 
)12

واحد
(

فلسفه تربیت در  --
ن3ا.ا.ج

فلسفه تربیت 
رسمی و عمومی  

ا.ا.در ج
ن2

اسناد، قوانین و 
سازمان آموزش 

و پرورش در 
ا.ا.ج

ايحرفهاخالق-ن2
ن3معلم

یاجتماعنقش
دگاهیدازمعلم

اسالم
ن2
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17(تربیتی
واحد
(

روانشناسی 
ن2تربیتی

نظریه هاي 
یادگیري و 

آموزش
روشواصولن2

سیتدريها
ن1
+1
ع

از  ارزشیابی 
یادگیري

ن1
+1
ع

آموزش و 
پرورش تطبیقی 

با تاکید بر 
هاي دوره

تحصیلی

جامعه شناسی --ن2
ن2تربیتی

اصول و 
هايروش

راهنمایی و 
مشاوره

ن1
+1
ع

مدیریت -
درزبانکاربرد ن2آموزشگاهی 

----ع1تربیت 

تخصصی تربیتی
)27

واحد
(

فلسفه
در یمعلم

آموزش 
الهیات

ن1
کاربرد فناوري 

اطالعات و 
در ارتباطات  

1آموزش  الهیات 
ك1

کاربرد فناوري 
اطالعات و 

ارتباطات در 
2الهیاتآموزش

ك1
کاربرد فناوري 

اطالعات و 
در 2ارتباطات 

3الهیات آموزش
12کارورزي ك1

تحلیل محتواي 
مواد آموزشی 

در آموزش
لهیاتا

ن1
+1
ع

پژوهش و توسعه 
درس : 3ايحرفه

پژوهی
42کارورزي ك1

برنامه ریزي 
در رسید

آموزش 
الهیات

ن1
+1
ع

آزمون هاي 
تحصیلی و آزمون 
سازي در آموزش 

الهیات

ن1
+1
ع

راهبردهاي 
تدریس در  

ك1الهیاتآموزش
پژوهش و توسعه 

: 1ايحرفه
پژوهش روایی

-ك1
طراحی واحد 
یادگیري در 

الهیاتآموزش 
ك1

تجربه هاي خاص 
اي  در حرفه

الهیاتآموزش 
معلمی کارنماي ن1

2)پروژه(

-
طراحی آموزشی 

در آموزش 
الهیات

--ك1
پژوهش و 

- توسعه حرفه
کنش: 2اي

پژوهی
-32کارورزي ك1

--22کارورزي ----



١٨

63(تخصصی
واحد
(

تاریخ 
و تاریخ اسالمن22تاریخ اسالمن12اسالم

2نحو ن2سیره معصومین
ن 1

 +
ع1

3نحو 
ن 1

 +
ع1

قواعد فقه ع1اعراب قرآنع21منطق
ن 1

 +
ع1

1صرف 
ن1

 +
2صرفع1

ن1
 +
1نحو ع1

ن1
 +
ع1

1منطقن22تفسیر قرآن
ن 1

 +
ع1

ترجمه عربی
ن 1

 +
ك1

ن2فقه الحدیثن2علوم قرآنی

کالم 
اصول فقه کلیاتن12تفسیر قرآنن22کالم اسالمین12اسالمی

3فقهن22فقهن12فقه ن2فقهو 
ن 1

 +
ك1

متون درك
فقهی و 
تفسیري

ك1

قرائت و 
و کلیات عرفانع1تجوید قرآن

اصطالح شناسی ع1آیات االحکامن2تاریخ قرآن--ن2اخالق
کلیات فلسفه ع1حدیث

ن22اسالمی

متون قرائتن2ادیان بزرگ
تاریخ حدیث و --ك1عرفانی

ع1شناخت منابع
صرف و نحو 
کاربردي در 

دوره متوسطه
1

ك
کلیات فلسفه 

ن12درس انتخابین12اسالمی

هنر در کاربرد -----
-ن12درس انتخابین2تربیت دینی

جمع 
1918201819181919واحد

141215131381313نظري
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53334421عملی
421-322-کارگاهی
2222----کارورزي

2-------پروژه
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فصل سوم
سرفصل دروس

»سالمت، بهداشت و صیانت از محیط زیست«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 برخورداري از سالمتی صرف

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

افزون بر آن معلمانی که از سالمت جسمانی و . گمان برخورداري از سالمتی براي دستیابی به آن ضرورت دارداست که بی
درمانی و هايوري باالتري خواهند داشت و موجبات کاهش بار اقتصادي ناشی از هزینهروانی بهتري برخوردار باشند بهره

یابی به چنین هدفی آن است که معلمان آینده، یعنی کسانی که در ي دستالزمه. ساعات غیبت کاري را فراهم سازند
به سخنی . ي سالمت درآمیخته شوندي درسی با دانش آموز ارتباط برقرار خواهند کرد، با مقولهترین سطح برنامهنزدیک

ها کند که سالم و تندرست باشند و در آینده بتوانند در راستاي ي مدرسهمعلمانی روانهي تربیت معلم بخواهد دیگر، اگر دوره
هایی باشد که منجر به افزایش سواد سالمت ي برنامهارتقاي سالمت دانش آموزان گام بردارند، منطقی است که دربرگیرنده

مباحث بهداشتی، درك، انتقال و کاربست آن و سواد سالمت معرف توانمندي فرد در دستیابی به. شونددانشجو معلمان می
. گیري درست در برخورد با آن مباحث به منظور ارتقاي سالمت خود و دیگران استهمچنین تصمیم

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

هاي یادگیري گوناگونی در اختیار ها و فرصتفعالیتشود و بر این اساس جسمانی، روانی و اجتماعی تاکید میسالمت 
با تکیه بر شوند، بلکهصرف اطالعات بهداشتی محدود نمیها به ارائه و انتقالاین فرصت. شوددانشجو معلمان قرار داده می

اي معنادار با سازند تا دانشجو بتواند آنچه آموخته است را به گونهاي فراهم میزمینهتعریف ارائه شده براي سواد سالمت، 
دي، تفکر انتقادي و هاي فردي، بین فرهایی مهارتهمچنین با انجام چنین فعالیت. بافت واقعی زندگی خود پیوند بزند

چون در یک دیدگاه وسیعتر از سالمت بایستی حفظ محیط زیست سالم نیز مورد عالوه بر این، . یابدخالق در او پرورش می
.گیرد، بخشی از این واحد درسی نیز به صیانت از محیط زیست اختصاص یافته استتوجه قرار 

سالمت، بهداشت و صیانت از محیط زیست: نام درسمشخصات درس
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عملی-نظري: نوع درس
2: تعداد واحد

)عملی- نظري(

:در پایان این واحد یادگیري، دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
منابع اطالعات بهداشتی معتبر را به دیگران به ویژه دانش آموزان ارائه دهد.
 سالمت خود طراحی و اجرا نماید و نتایج آن را بر یک برنامه بلند مدت با اهداف روشن براي ارتقاي

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

.ارزشیابی کند) 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 

تواند کسب نماید اما نمی
آن را به دیگران انتقال 

.دهد

توانسته است از منابع متعدد و 
معتبر اطالعات کسب نماید و 
تا حدودي آن را به دیگران 

.انتقال دهد

توانسته است از منابع 
معتبر متعدد و 

اطالعات کسب نماید 
هاي کارآمد و به شیوه

آن را به دیگران 
.انتقال دهد

توانسته است یک برنامه برنامه سالمت
سالمت براي خود یا 

آموزان طراحی، اجرا دانش
و ارزشیابی کند اما 

تواند اثربخشی آن را نمی
.مشخص سازد

توانسته است یک برنامه 
سالمت طراحی، اجرا و 

ی نماید و تا حدودي ارزشیاب
.اثربخشی آن را مشخص سازد

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

اي روشن گونه
اثربخشی آن را 

. مشخص سازد

فرصت یادگیري، محتواي درس و ساختار آن-2
:زیر سازمان یافته استاي آن به شرح محتواي مورد استفاده این درس در چارچوب زمان شانزده جلسه

مباحث فرعیموضوع اصلینوبت
مبانی سالمت: بخش نخست

اول

)1+2(

ساعت

معارفه و آشنایی 
با مفاهیم پایه

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

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

.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(پایان نشست به شما درس دو واحدي بیان نمایند و پیش از

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

.نیازهاي سالمتهاي گوناگون سنجشتعریف 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

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

سوم
)1+2(

معرفی 
هاي نمایهپایگاه

اطالعات سالمت

هاهاي اطالعات سالمت و چگونگی استفاده از آنانواع پایگاه
:9)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 کنند و سپس در میان پایگاه مختلفی که به آناست را انتخاب 

.اند را در قالب گزارش به کالس ارائه دهندآنچه آموخته. گردش کنند
عوامل تهدید کننده سالمت ایرانیان: بخش دوم

چهارم 
)1+2(

و پنجم 
)1+2(

هاي بیماري
غیرواگیر

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

مروري بر سیستم گردش خون،  تعریف و علل پدیدآیی :هاي قلبی و عروقیبیماري
ها و چگونگی رایین، آنژین صدري، سکته قلبی و سکته مغزي و عالئم شایع آنتصلب ش

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

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

.ی برگزار شود که امکان دسترسی به رایانه و اینترنت وجود دارداین جلسه باید در مکان. 9
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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 از دانشجویان بخواهید در گروه): در کالس(تکلیف عملی
. لبی عروقی و سرطان بررسی کنندهاي قیا 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 
.پیوست را پر کنند
):در کالس(تکلیف عملی 

هاي کوچک خطرات مربوط به هر اند در گروهاز دانشجویان بخواهید با توجه به آنچه آموخته
. هاي زیر را شناسایی و راهکارهاي پیشگیري از وقوع این خطرات را بیان نمایندیک 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 : لیتکلیف عم

ي ایمنی و پیشگیري از آسیب براي یکی از 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 
)1+2(

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 بیماريندي آن؛ نقش بیبتعریف 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
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ها؛ طبقه بندي انواع مواد، عالئم و بیماريرابطه سیگار و مرگ و میر و :الکل و دخانیات
هاي مصرف مواد و الکل؛ مبانی و اصول پیشگیرينشانه

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

بیان شد دانشجویان بر » هاي غذاییاصول تغذیه سالم و گروه«پس از آنکه . بیاورندبه کالس
. هاي غذایی به تحلیل جدول برنامه غذایی خود بپردازندو گروه10اساس واحد غذایی مورد نیاز

از دانشجویان بخواهید بر اساس هرم فعالیت بدنی، یک برنامه فعالیت بدنی : تکلیف عملی
.خود تنظیم کنند و به کالس آورندبراي یک هفته 
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
.یک برنامه غذایی مناسب براي خود بنویسند

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

آموزان در سپس راهکارهایی براي توجیه مسئوالن مدرسه، مسئول پایگاه و دانش. تفکیک کنند
.غیرمجاز به مجاز پیشنهاد دهندخصوص تغییر موارد   
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
.ه کالس ارائه دهندهاي خود را به صورت گزارش بیافته. 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 کنندیاتی ساختن آن برنامهراهکار جدید پیشنهاد کنند و براي عمل

)بهداشت فردي(سالمت جسمانی : بخش چهارم
مراقبت ؛ )اهمیت بهداشت دست و پاها، آموزش شستشوي دست(بهداشت دست و پاها

پوست و مو، آشنایی و چگونگی برخورد با مشکالت ساختمان و عملکرد(از پوست و مو
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
؛ )ساختمان گوش، مشکالت متداول شنوایی، چگونگی سنجش شنوایی با آزمایش نجوا(

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

هاي شایع بروز پوسیدگی دندان، افراد در معرض خطر لموثر بر ایجاد پوسیدگی دندان، مح

١٠. Serving size



٢٥

هشتم 
و ) 1+2(

نهم 
)1+2(

سالمت جسمانی 
بهداشت فردي (

)هاو بیماري

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 برخورد با آسیبفلورایدتراپی، فیشور سیالنت، رژیم غذایی؛ چگونگی 
بلوغ و (بهداشت باروري). ها؛ تفاوت لثه سالم و ملتهب؛ علل بوي بد دهاندندان

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

:ویژه دانشجو معلمان پسر{.}حاالت طبیعی و غیرطبیعی آن، سندروم پیش از قاعدگی
.}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، 
هاي شپش، ویژگی): شپش(پدیکلوزیس . )دانش آموز مبتال به سالکچگونگی برخورد با

.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 

)اي تشخیصههاي پیشگیري، راههاي انتقال، عقاید غلط، راهراه

از دانشجویان بخواهید یکی از مسائل مرتبط با بهداشت فردي در محیط :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
بخواهید کتاب خودآموز  بهداشت بلوغ و نوجوانی را بخوانند و از دانشجویان: 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
هاي کوچک قرار بگیرند و تصور از دانشجویان بخواهید در گروه: )کالسدر (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

.دهندموضوع را به آنان اطالع 
آموزان، پدر و از دانشجویان بخواهید پمفلتی طراحی کنند و از طریق آن دانش: تکلیف عملی

هاي انگلی کرمک، آسکاریوز،  ژیاردیوز، یا سالک مادرها، کارکنان مدرسه، و غیره را با بیماري
.آشنا سازند

آموز انشاز دانشجویان بخواهید مراحل آموزش شستشوي دست به د: 1فعالیت پیشنهادي 
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.را در کالس به صورت عملی نمایش دهند
از دانشجویان بخواهید بازي مار و پله که سازمان یونیسف براي : 2فعالیت پیشنهادي 

آموزان طراحی کرده است را با بافت خود متناسب کنند و ها براي دانشآموزش شستن دست
.بازي جدید را به کالس عرضه کنند

ي آنها مکانی براي انشجویان بخواهید که تصور کنند در مدرسهاز د: 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 :وابگاهیبراي دانشجویان خ: 4فعالیت پیشنهادي 

کنند دانشجویان خوابگاهی باید چه نکاتی را پیرامون بهداشت خواب بیاموزند؟ 
موانعی که بر سر راه حفظ : براي دانشجویان غیرخوابگاهی: 5فعالیت پیشنهادي 

تن بهداشت خواب شما وجود دارد را شناسایی کنید و سپس راهکارهایی براي از میان برداش
.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
ز اختالالت رخ داده است و یکی ا) ترجیحا در ایران(یا رویدادي را بیابند که در محیط مدرسه 

مرتبط با سالمت روان که در این نشست آموزشی مورد بحث قرار گرفته است در پدیدآیی آن 
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

اجتماعیسالمت : بخش ششم
یازدهم

سالمت اجتماعی )1+2(
و مدرسه

هاي اجتماعی؛ استرس در محیط کار و ایجاد و برقرار ارتباط موثر با دیگران؛ ارتباطات در شبکه
.حمایت اجتماعی
هایی هاي کارورزي خود، موقعیتاز دانشجویان بخواهید به مراجعه به گزارش: تکلیف عملی

آموزان، و یا کارکنان مدرسه نیاز به سالمت اجتماعی خود، دانشرا در آن شناسایی کنند که 
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 

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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سالمت 
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 شیتدارك سفري آموز: 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

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 
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.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 شود11روزهاي تقویم محیط زیستی
.الزامی است

راهبردهاي تدریس و یادگیري-3
باید تالش گردد تا ساختار . پذیردمعلمان صورت میدر این درس، فرایند یادگیري با مشارکت همه جانبه مدرس و دانشجو

باور بر این است که گفت و شنودي که در . ي افراد در فرایند یادگیري مشارکت داشته باشنداي باشد که همهها به گونهجلسه
گیرد، تنها میان مدرس و دانشجویان نیست، بلکه میان خود دانشجویان با آموزشی به منظور وقوع یادگیري صورت مینشست

اي فراهم شده است تا دانشجویان بتوانند در هاي یادگیري زمینهاز این رو در این درس با طراحی فعالیت. هم نیز هست
تواند توسط ها میهاي مختلف، ترکیب این گروهند که با توجه به موقعیتبا هم کار کن) دو تا شش نفره(هاي کوچک  گروه

) دانشجویان(شود کارهایی که در خارج از کالس توسط دانشجو همچنین پیشنهاد می. مدرس یا خود دانشجویان تعیین گردد
شود توسط دانشجو شود پیش از آن که به مدرس تحویل دادهگردد و به صورت گزارش به کالس ارائه میانجام می

الزم به ذکر است که در برخی از مباحث . دیگر نیز خوانده شود و پس خوراند آن دانشجو بر روي آن کار آورده شود) دانشجویان(
اند و با توجه به موقعیتی که دانشجویان و مدرس در آن قرار دارند می هاي یادگیري به صورت پیشنهادي نیزز مطرح شدهفعالیت

.ییر یابندتوانند 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 و سپس زمینهمحتواي تازه ارائه گردد
.هایی که براي دانشجومعلمان پدید آمده است پاسخ داده شوددر هر نشست تالش شود به تمام پرسش. زندگی خود مرتبط سازد

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

.تقویم محیط زیستی در دفتر آموزش و مشارکت عمومی سازمان حفاظت محیط زیست موجود است-11



٢٩

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 هاي یادگیري انجام شده توسط دانشجو و برنامهتمام فعالیت: کارارزشیابی پوشه

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

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

).بیست درصد
هاي به گیرد و یافتهاین ارزشیابی در نشست هفتم و به صورت خود ارزشیابی دانشجو انجام می: ارزشیابی ضمن نیم سال

.گیرددست آمده 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

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 چه نمرههاي خود در جلسات آموزشی نمره دهید از صفر تا بیست اگر بخواهید به پرسش پرسیدن

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

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

 هاي 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 ). آخر را با میزان مشارکت در نخستین جلسه مقایسه بفرمایید

...........دهید
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ابی به اهداف دورهیمیزان دست
: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.
 بر روي سالمت خود یک برنامه بلند مدت با اهداف روشن براي ارتقاي سالمت خود طراحی و اجرا نماید و نتایج آن را

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

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

:1هدف 
:2هدف 
:3هدف 

: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؟

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

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

سه شنبه
صبحانه
وسط روز

ناهار
عصرانه

شام

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 آغاز تا ترین ویژگییکی از بنیادي

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

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

.  نمایدمفاهیم علمی، تخصصی و همچنین نگارش ساده، روان، پخته و سخته مهیا می
مشخصات درس

عملی: نوع درس
1: تعداد واحد
ساعت32: زمان درس

ندارد: پیشنیاز

نگارش خالق: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو می تواند: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
.هاي علمی و تخصصی تجربه نمایدنگارش خالق را در کسب مهارتاهمیت -
.هاي غیر هنري و ادبی شناسایی کندتمایز نگارش خالق و هنرمندانه را با دیگر نگارش-
.اصول و قواعدکلی نگارش خالقانه را تبیین کند-
.کار گیردهاي هنري، به ها و قالبخالقیت و توانایی خود را در نوشتن برخی از انواع نوشته-
.با تجربه نوشتن خالق به نقد و زیباشناسی حداقلی متون هنري بپردازد-

:شایستگی اساسی
3سطح2سطح1سطح هامالك

دانش نگارش 
خالقانه

دانشجو بتواند
معیارهاي زبان و بیـان  
خالقانــه و هنــري را  
بیــــاموزد و انــــواع  

ــب ــاي آن را قالــ هــ
بشناسد

دانشجو بتواند
هـاي  بر اسـاس آموختـه  

نظري و قیاسـی تفـاوت   
کلی دو متن خالق و غیر 
خالق را تبیین و تشـریح  

.کند

دانشجو بتواند
ــتقرایی   ــرد اس ــا رویک ب
عواملی را که یک متن 
ــه   ــري خالقان ــه اث را ب

کنـد در یـک   تبدیل می
متن مشـخص هنـري،   

.شناسایی کند
آفرینش متن 

خالقانه
هـاي  بر اساس آموخته

ــایی  ــه شــده و توان ارائ
ــی   ــی، متن ــارش ذهن ب
خـــالق در یکـــی از  

هــاي مربــوط  قالــب

ــتن    ــت م ــزان خالقی می
نگاشــته خــود را ارزیــابی 

.نماید

ــه   ــاس دو مرحل ــر اس ب
پیشین، نگاشتۀ خـود را  
با رویکرد هنري و ادبی 

ــرایش    ــاالیش و ویـ پـ
.نماید
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.بیافریند

گزارشـــی تحلیلـــی ازنقد و تحلیل
یــک نگاشــتۀ ادبــی و 
هنري مشـخص ارائـه   

.کند

متن هنري را نقد نماید و 
عوامل سازنده و ناسازگار 
آن را تبیـــین و تشـــریح 

.کند

متن نقد شده را با دیگر 
متــون همـــان قالـــب  
مقایسه و ارزیابی نمایـد  
ــدگاه خــود  ــاره دی و درب

.استدالل کند

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
ــت  نوبـــ

بحث
تکالیف عملکرديتکالیف یادگیريمحتواي درس

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

بحث گروهی- 
پاسخ فردي به پرسـش  - 

ها
ــد  -  ــارکت در فراینـ مشـ

یادگیري

معرفی چند اثـر ادبـی یـا هنـري و     
تــاثیر آن در اندیشــه و فرهنــگ   

جامعه

تشــریح اهمیــت و نقــش زبــان دردوم
بینی و افق اندیشگی و رفتـار  جهان
آدمی

ــش -  ــه پرس ــخ ب ــا پاس ه
دربارة نفوذ و تاثیر زبان

ــد  -  ــارکت در فراینـ مشـ
یادگیري

گزارشی از تناسب زبـان و اندیشـه   
در متون هنري و خالق

تبیین تفاوت و تمایز بین زبان و سوم
گفتار و نوشتار

مشارکت در کار گروهی- 
هاپاسخ به پرسش- 
نمونه از زبـان  ارائه چند - 

ــتاري و   ــاري و نوش گفت
هاتشریح تفاوت آن

هاي علمـی  ارائه گزارشی از فعالیت
به زبان گفتار و تبدیل آن به زبـان  

نوشتار

تشریح تفاوت زبان ادبی با زبـان  چهارم
علمی

خوانش دو متن ادبـی و  - 
علمی 

ــارة -  بحــث گروهــی درب
ــاوت هــاي دو تبیــین تف

متن

تمایز بـین  تهیه گزارشی مکتوب از 
دو مــتن ادبــی و علمــی و عناصــر 

متمایز کنندة آن

ــل نوشــتار خــالق؛  پنجم ــین عوام تبی
زبان، بیان، صور خیال

بحث گروهی -
ــی و  - ــتن ادب ــوانش م خ

مشـــــخص کـــــردن 

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

.معاصر در قالب گزارش مکتوب
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مشخصات زبانی، بیـانی  
و صور خیال

تشریح عناصر مربوط به خالقیت ششم
زبانی، بیانی، و صور خیال 

خوانش متن ادبی- 
مشخص کردن عناصـر  - 

هنري در متن

هـاي  مشخص کـردن دقیـق آرایـه   
ادبی یک متن مشخص هنري

هاي ادبی که بیشترین معرفی قالبهفتم
کاربرد را در نگارش خالق دارند

بحث گروهی- 
خوانش بخشـی از چنـد   - 

متن
قالــب مشـخص کــردن - 

آن

تهیه گزارشی از یک کتاب درسـی  
مربوط به ادبیات فارسـی و تشـریح   

هاتفاوت ساختاري و قالب درس

تبیین کلی قالب داسـتان، اهمیـت   هشتم
ــر   ــالق و عناص ــارش خ آن در نگ

داستان

بحث گروهی- 
ــتان -  ــک داس ــوانش ی خ

کوتاه کوتاه و مشـخص  
کردن عناصر آن

تهیه نمایۀ جدولی از عناصـر یـک   
کوتاهداستان

خوانش سه متن مرتبط - تشریح قالب داستان کوتاه کوتاهنهم 
و بحث دربارة قالب آن

اي از آثار داستانی یکـی  تهیه نمایه
ــر و   ــان معاصـ ــتان نویسـ از داسـ

بندي قالبی آندسته
بحث گروهی- توضیح قالب داستان بلند و رماندهم 

هاپاسخ به پرسش- 
ــتان    ــدولی از داس ــاي ج ــه نم تهی

هامعاصر و آثار برجستۀ آننویسان 
بحث دربارة تفاوت - تشریح مشخصات قطعه ادبییازدهم

روساخت قطعه ادبی با 
داستان و شعر

ارائۀ داسـتان کوتـاه کوتـاه و یـک     
قطعــۀ ادبــی بــر اســاس تجربیــات 

دانشجو
ــس و  دوازدهم ــدیث نف ــاختار ح ــی س معرف

نویسـی، روزنگـار و تفـاوت    خاطره
هاآن

بحث گروهی- 
هایی در متنخوانش - 

هاي خاطره، قالب
روزنگار، و حدیث نفس

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

نویســی و تشــریح قالــب ســفرنامهسیزدهم
مشخصات آن 

خوانش بخشـی از یـک   - 
سفرنامه

ــاره -  ــین و بحــث درب تبی
مشخصات آن

اي کوتاه بر اساس نگاشتن سفرنامه
نویسیسفرنامهساختار 

ــر  چهاردهم ــی ب ــاتی از نقــد ادب تشــریح کلی
اساس زبان، بیـان و  صـور خیـال    

ــارة -  بحــث گروهــی درب
معیارهاي نقد

نقدگروهی قطعه ادبی و - 

شعر و داستان کوتاه اي ازنقد قطعه
نویسندگان برجسته معاصر
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شــــعري از شــــاعران ادبی 
کالسیک

ــاربرد  پانزدهم ــتی و کــ ــیح چیســ توضــ
نوشت و تفـاوت آن  نامۀ خودزندگی

نامه نویسیبا زندگی

ــه-  ــوانش نمونـ اي از خـ
نامۀ خود نوشتزندگی

ــارة -  بحــث گروهــی درب
هـاي ایـن نـوع    ویژگـی 

هاي دیگرنوشته با قالب

ارائه گزارشـی مکتـوب از خـوانش    
نامــۀ خودنوشــت و تشــریح زنــدگی

تاثیرات فرهنگی و اجتماعی آن

ادبی بحث شـده  هاي مقایسۀ قالبشانزدهم
هـا در بافـت   و مقایسه کـارکرد آن 

فرهنگی و هنري و  اجتماعی

ــاره - بحــث گروهــی درب
هاي شخصـی در  تجربه

نگارش خالق

تهیۀ سیاهۀ رفتار کار در کالس

:راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
.هاي آموزشی توسط دانشجونگاري تجربهوقایع. 3.1
.روزانههاي تهیه روزنگار تجربه. 3.2
.با هدف تقویت ذخیرة زبانی، بیانی و خیالی دانشجو-معاصر و کالسیک-حفظ بخشی از متون نظم و نثر مسلط ادبی. 3.3
هاي ادبی در هاي کوتاه در قالب و انواع ادبی آموخته در مباحث نظري با تکیه بر آفرینش هنري و کاربرد آرایهنگاشتن متن. 3.4
.آن

.ی و هنري ممتاز با تکیه بر خوانش صحیح و درك لذت هنري آنخوانش آثار ادب. 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 اروپیارسـ فیادباتطـالح و اصـ میاهفمهامن؛ واژهفرهنگ اصـطالحات ادبـی  . 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
. نمره5ها هاي یادگیري پیش بینی شده و مشارکت در فعالیتعملکرد دانشجو در فعالیت: ارزشیابی فرآیند
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. نمره5دي مجموعه تکالیف عملکر: ارزیابی پوشه کار
ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول نیمسال، تکالیف عملکردي و آزمون پایان نیمسال انجام می 

. هاي یادگیري تعیین شده استها و سطوح پیامدمالك) یادگیري و عملکردي(مبناي ارزیابی تکالیف . شود
:سایر نکات

اي و مهارت نگارش خالق از عناصر آن گرفته تا قالب و انواع آن، به منزلۀ آموزش حرفـه در این واحد درسی، تشریح فنون و 
. نمایـد تخصصی آن به دانشجویان نیست؛ چه این هدف براي دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی منطقـی و معقـول مـی   

ع، تجربه زیباشناسـی، دریافـت هنـري و    تبیین و تشریح مدرس و تکالیف دانشجویی در نگارش خالق باید بر خوانش آثار بدی
هاي اي که تجربهبخش نماید به گونهعاطفی دانشجو تکیه داشته باشد و راه را براي کسب و دریافت این تجربه هموار و لذت

.تر سازدیاد شده افق فرهنگی، ذوقی و هنري وي را نسبت به نگارش خالق و زیباشناسانه پرمایه
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»نگارش علمی«سرفصل درس 

معرفی درس و منطق آن. 1
مراودات علمی و . هاي زیست بشري متمایز استهاي علمی و تخصصی از دیگر دورهافزون دادهدنیاي معاصر با پیشرفت روز

واحد درسی . گیري نگارش علمی واحد، ضروري و قابل پیگیري استهاي علمی داخلی و جهانی با به کارتخصصی با دیگر افق
هاي نگارشی علمی را بیاموزند تا عالوه بر مشارکت با زبان اي است که در آن دانشجویان باید شایستگیرش علمی بایستهنگا

.هاي مربوط، استفاده نمایندهاي علمی حوزههاي علمی و تخصصی، از دادهسخته و سنجیده در افق
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، پی ببرد-
.تمایز نگارش علمی و تخصصی را با دیگر انواع نگارش، شناسایی و تحلیل کند-
.قواعد کلی نوشتن علمی را تبیین کنداصول و -
.اجزاي مختلف نگاشتۀ علمی را بیاموزد-
به ... توانایی و دانش خود را در نگارش متون علمی اعم از مقاله، گزارش، پیشنهاده و -

.کار گیرد
:شایستگی اساسی

3سطح2سطح1سطح هامالك

اي دانش پایه
نگارش علمی

ــد؛   ــجو بتوانـ دانشـ
ــاي  ــان و معیاره زب

بیان نگارش علمـی  
ــه و  را آموختــــــ

هاي نوشـتاري  قالب
.مربوط را بشناسد

دانشجو بتواند؛
هـاي  بر اساس آموخته

نظري و رویکرد قیاسی 
ــتن   ــی دو م ــاوت کل تف
علمی و غیـر علمـی را   

.تبیین و تشریح نماید

دانشجو بتواند؛ 
ــتقرایی   ــد اسـ ــا دیـ بـ

تک عوامل سازنده تک
ــب ــته  و قال ــاي نوش ه
در یـک مـتن   علمی را

ــی،   ــخص تخصص مش
.شناسایی و تبیین کند

نگارش متن 
علمی

بــــــر اســــــاس 
هاي پیشـین  آموخته

ــته ــی نگاش اي علم
.بنویسد

میــزان توانــایی نوشــتۀ 
ــد و   ــود را نق ــی خ علم

.ارزیابی نماید

ــۀ  ــر اســاس دو مرحل ب
پیشین نوشـتۀ خـود را   
ــاالیش  ــرایش و پـ ویـ

.نماید
اي علمــی از نوشــتهنقد و تحلیل

ــی و  ــر ویژگـ منظـ
نوشتۀ علمی را از لحاظ 
زبــان، بیــان، فنــی و   

بـــــراي نظـــــرات و 
هـــاي خـــود، دیــدگاه 
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ــاختاري   ــل س مراح
.تحلیل کند

عناصر سازگار و ناسـاز  
.تشریح کند

.استدالل کند

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
ــت  نوبـ

بحث
محتواي درس

تکالیف یادگیري
عملکرديتکالیف

تعریف زبـان، گفتـار، نوشـتار و    اول
.هاتفاوت بین آن

شرکت در فرایند یادگیري- 
هاپاسخ به پرسش- 

گفتـاري  (ارائه متنی دوسویه 
از تجربیات ) به نوشتاري

.آموزشی دانشجو
ــژوهش و  دوم ــانی پ ــا مب آشــنایی ب

نگارش عمـومی، دانشـگاهی و   
.اخالق پژوهش

بحث گروهی- 
هاپاسخ به پرسش- 
مشارکت در فرآیند یادگیري- 

ارائه خالصه چکیـده از چنـد   
متن علمـی و مشـخص   

.هاي آنکردن ویژگی
تشــریح زبــان و لحــن نگــارش سوم

علمــی، دســتور خــط فارســی و 
.هاي نگارشینشانه

بحث گروهی- 
هـایی از  بحـث دربـارة نمونـه   - 

گذاري ناسازواري خط و نشانه
در چند متن علمی ارائه شده

از متون علمی که هاییارائۀ بخش
داراي سازواري و ناسـازي خـط و   

.نگارش علمی است

ــاختار و  چهارم ــیح س ــین و توض تبی
پــاراگراف (انــواع بنــد نویســی

).نویسی

مشارکت در کار گروهی- 
ــد-  هــاي مشــخص نمــودن بن

نوشتۀ علمـی؛ ارائـه شـده در    
.بحث

تهیه گزارشـی مکتـوب از سـاختار    
ــی و    ــتن علم ــک م ــی ی بندنویس

.آنشناسی آسیب

تشـــریح  مراحـــل نگـــارش پنجم
ســــازي، علمــــی؛ مســــئله

چهارچوب نظـري و طراحـی   
.هاپرسش

هاپاسخ به پرسش- 
بحــث و نظــر دربــارة اجــزاي  - 

تشـریح شــده در  یـک مــتن   
.مشخص علمی

ــی و   ــوع علم ــک موض انتخــاب ی
نگاشتن اجزاي سـاختاري تشـریح   

.شدة بحث

تشـــریح مرحلـــۀ پیشـــینه و ششم
.معرفی روش تحقیق

گروهیبحث-
ها پاسخ به پرسش-

نگاشتن پیشینه و روش تحقیق در 
.ارتباط با موضوع پیشین

آشنایی با نگـارش پیشـنهادة   هفتم
.پژوهش

بحث گروهی- 
هاپاسخ به پرسش- 

.نگاشتن پیشینۀ تحقیق

ــود   - برداري آشنایی با فنون یادداشتهشتم ــیب نب ــارة آس ــث درب بـرداري و  هاي یادداشتتهیه فیشبح
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ســیر بــرداري در یادداشــت.بندي آنو طبقه
مطالعه و پژوهش

.بندي آنطبقه

تبیین ساختار و اجزاي مقـاالت  نهم
علمی

تشــخیص مراحــل ســاختاري - 
یک متن علمی

تهیـــۀ نمایـــه جـــدولی از انـــواع 
الگوهاي مقاالت علمی و تشـریح  

.آن 
ــۀ   دهم ــاختمان مقالـ ــیف سـ توصـ

.پژوهشی و علمی
چکیــده مقالــه علمــی و   تهیــه شرکت در بحث گروهی- 

.مشخص کردن ساختمان آن
شناسی در توضیح اهمیت مرجعیازدهم 

نگارش علمی و معرفـی  انـواع   
.آن

تهیـه گــزارش از نوشــتۀ علمــی و  مشارکت در کار گروهی- 
تشریح و بررسی نحوة ارائۀ منـابع  

.آن
تشریح اهمیت استناد در نگارش دوازدهم

ــاع    ــل و ارج ــواع نق ــی، ان علم
.نویسی

ــارة   هاپاسخ به پرسش-  ــی درب ــرانس گروه ــۀ کنف ارائ
.هاي علمیسرقت

توضیح الگوهاي مستندسازي و سیزدهم
نویسی از متـون فارسـی،   مرجع

.عربی،  التین و مجازي

ــارة  مشارکت در کار گروهی-  ــی درب ــرانس گروه ــۀ کنف ارائ
ــباهت  ــاوت و ش ــاع  تف ــاي ارج ه

نویسی از متـون التـین، فارسـی،     
. عربی و مجازي

تشریح گزارش علمی و مراحـل  چهاردهم
هاپاسخ به پرسش- . آن

تهیۀ گزارش از تجربـه علمـی یـا    
.آموزشی

نگاري علمـی و بحـث   خوانش یک تکنگاري علمیآشنایی با تکپانزدهم
دربارة آن

نگاري علمی از تجربیات ارائۀ تک
.آموزشی یا علمی

ــواع تشــریح نمایــهشانزدهم ســازي در ان
هـاي  علمی و پایگاههاي نشریه

.استنادي
شرکت در بحث گروهی- 

ــیاهۀ    ــار و سـ ــۀ کـ ــه پوشـ تهیـ
.هاي کالسفعالیت

:راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
.انتخاب موضوع براي تهیۀ مقاله یا گزارش علمی به وسیلۀ دانشجو.3.1
.شدهاي ساختمان مقاله یا نوشتار علمی بر اساس محتواي نظري ارائهنگارش مرحله. 3.2
.هاي علمی و مشخص کردن اجزاي ساختاري آنانتخاب مقاالت و نگاشته. 3.3
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.شناسی ویراستاري فنی و زبانی آنانتخاب متون علمی و آسیب. 3.4
.شناسی اجزاي ساختاري آنگزینش مقاالت مشخص و آسیب. 3.5

:منابع آموزشی. 4
)به ترتیب اولویت: ( منبع اصلی

دانشـگاه شـهید   . کرمـان . نگارش علمی؛ راهنماي نگارش گزارش پژوهش، پایان نامه، رساله و مقاله.ـ موسی پور، نعمت اله
.1392. 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. ایشراهنماي ویر. زاده حسینغالمحسین- 
. 1386. مرکز. تهران. هاي ویرایشنکته. جو علیصلح- 
.1393. ناهید. تهران. چاپ دوم. هاي ذهن و زبان؛ طنزي تازهکژتابی. الدینخرمشاهی 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: ی فرآیندارزشیاب

نمره 5مجموعه تکالیف عملکردي : ارزیابی پوشه کار
ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول نیمسال، تکالیف عملکردي و آزمون پایان نیمسال انجام می 

. هاي یادگیري تعیین شده استها و سطوح پیامدمالك) یادگیري و عملکردي(ارزیابی تکالیف مبناي . شود
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»فلسفه تربیت در جمهوري اسالمی ایران«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 خـاص  1-1

زمانی ومکانی به نقش آفرینی موثر در این جریان بپردازند که با اتکا بر فلسفه تربیتی معین و معتبري ،مجموعه اي از مالك ها و 
نمایی تدابیر وعمل تربیتی خویش در شرایط وموقعیت هاي خاص وغیرقابل پیش بینی  مـد نظـر   معیارهاي مشخص را جهت راه

داشته باشند؛ 
از سوي دیگر  معلمان  در هر جامعه ارزش مدار و متعهد به یک نظام فکري وارزشی معین، الزم اسـت بـا مضـامین اصـلی     1-2

بـه منزلـه عمـل    -ذیرند تا به مثابه چهـارچوب راهنمـاي عمـل تربیتـی    فلسفه تربیتی مقبول آن جامعه عمیقا آشنا شده و آن را بپ
لذا معلمان جامعه اسالمی  به منظور ابتنـاي مجموعـه فعالیـت    . از آن بهره مند شوند-اجتماعی هدفمندو داراي آثار وابعاد جمعی

نظام تربیتی اسالم باید با فلسفه تربیت هاي تربیتی خود بر اساس نظام معیار اسالمی و لوازم تربیتی آن، عالوه برآشنایی دقیق با
اسالمی در قالب فلسفه تربیتی مقبول جامعه اسالمی خود آشنایی عمیق داشته  و نسبت به آن التزام عملی داشته باشند؛

ان به عنوان مصداقی از فلسفه تربیتی جامعـه اسـالمی ایـران در دور   » فلسفه تربیت در جمهوري اسالمی ایران«از آنجا که 1-3
معاصر طی سالیان اخیر  براساس تالشی روشمند و با استفاده بهینه از خرد جمعی  تدوین و تحت اشـراف شـوراي عـالی انقـالب     
فرهنگی  اعتبار بخشی و تایید شده است ضروري است همه معلمان آینده جامعه اسـالمی ایـران ضـمن دروس تربیتـی  برنامـه      

ومحتواي این مجموعه نظري مدون را  به عنوان مهـم تـرین سـند تربیتـی  کـالن      درسی تربیت معلم  مفاهیم اصلی، مضامین 
به لحاظ تعیین اهداف، اصول، سیاسـتها،   -جامعه بخوبی درك نمایندو بتوانند  داللت ها وپیامدهاي آن را براي هدایت انواع تربیت

.هاي آینده شناسایی و پیگیري کننددر نظام  جمهوري اسالمی ایران طی دهه-برنامه ها، محتوا، روشها و رویکردها

مشخصات درس
نظري: نوع درس
واحد3: تعداد واحد

ــان درس : زمـــــــــ
ساعت48

نظري : نحوه تدریس

فلسفه تربیت  در جمهوري اسالمی ایران:  نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجومعلم قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
درك مبانی و اصول فلسفه تربیت در جامعه اسالمی ایران نقش آن درهدایت وساماندهی امر تربیـت در  با -1

.جامعه اسالمی ایران را تبیین نماید
با مطالعه و مقایسه مفاهیم ومولفه هاي اصلی فلسفه تربیت در جمهوري اسالمی ایران با سایر دیدگاههاي -2

.را شناسایی کند و فلسفه تربیتی خود به عنوان معلم را تبیین نمایدفلسفی نقاط قوت وضعف هر یک از  آنها 

شایســـــــتگی  
:اساسی

اندیشـــه ورزي در بـــاره 
ــی   ــتی، چرایـــ چیســـ
وچگونگی فرآیند تربیـت  

به منظور هدایت عمـل   (
و موقعیت تربیتی خـود و  

)دیگران
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3سطح2سطح1سطح هامالك

مـی توانـد رابطـه 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 
مبــانی و اصــول را بــه   
عنوان یکمجموعه سازوار 
ــراي آن   ــد و ب ــین کن تبی
مثال هـاي تربیتـی ارائـه    

. نماید

می تواند رابطه میان مبانی و 
ــک    ــوان ی ــه عن ــول را ب اص
مجموعه نظام منـد بـا ارائـه    
استدالل منطقی تبیین نموده 
و ونقـــش آن را در اتخـــاذ  
ــل   ــی تحلی ــمیمات تربیت تص

.کند

مقایسه دیدگاه هاي 
فلسفی 

در مقایسه دیدگاه ها بـا  
مبــانی و اصــول تربیــت 
ــی   ــه برخـ ــالمی بـ اسـ
شباهت ها یا تفاوت هـا  
اشــاره کــرده اســت و   
نتوانســته وجــوه متمــایز 
کننده آن را عرصه عمل 

. تربیت تبیین کند

می تواند پس از توصـیف  
توانســته نکــات مشــترك 
وتمایزسایر دیدگاه هـا بـا   
تربیت اسالمی را در مقام 

خیص عمــل تربیتــی تشــ
دهد، لیکن قـادر بـه نقـد    
وارزیابی مبنایی و مستدل 

آن دیدگاه نیست 

ــا   ــدگاهها را ب ــد دی ــی توان م
فلسفه تربیت اسالمی مقایسه 

نموده و نقـاط قـوت وضـعف     
براســــاس مضــــامین –آن 

ــت در ج  ــفه تربی در -ا.ا.فلس
عرصه عمـل تربیتـی تبیـین    

کند

می تواند ارتباط اصول و فلسفه معلمی
اسـالمی را  مبانی تربیت

در عمل حرفـه اي خـود   
به صـورت نمونـه مـورد    
بحث قرار دهد اما نمـی  
تواندمتناسب بـا تجـارب   
وموقعیت خـاص فلسـفه   
ــین   ــود را تبی ــی خ تربیت

.کند

ــفه   ــل فلس ــایی تحلی توان
تربیـت اسـالمی و اتخـاذ    
تصمیمات بـر اسـاس آن   
در موقعیت هاي روشن و 
شناخته شـده را دارااسـت   

را در اما نمی تواند آن ها
قالب فلسفه شخصی خود 

. تبیین کند

ــی   ــادر اســت فلســفه تربیت ق
شخصــی خــود را مبتنــی بــر 
مبانی و اصول فلسفه تربیـت  
اسالمی تبیـین کنـد و تـأثیر    
تصمیمات تربیتی مبتنـی بـر   
آن را با ذکر مثال ها و نمونه 

.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:فصل دوم
رویکرد اسالمی به فلسفه تربیت واهم مشخصات آن  :فصل سوم
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: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-
ن ومربیانتبیین و تشریح اهمیت وضرورت آشنایی با فلسفه تربیت بخصوص براي معلما-
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.ربیت در جفلسفه ت( معرفی فلسفه تربیتی جامعه اسالمی ایران:   بخش دوم
و نقش متفاوت فلسفه تربیتی اجتماع) تاریخی، نظري، شخصی  واجتماعی(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:  مبخش سو
مرور بر اهم مبانی اساسی تربیت و باهم نگري آنها:  فصل هفتم

مبانی هستی شناختی-
مبانی انسان شناختی-
مبانی معرفت شناختی-
مبانی ارزش شناختی-
مبانی دین شناختی-
تربیتباهم نگري مبانی اساسی -

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
ندنی و پاسخ به پرسش هاي طرح شده مشارکت در بحث هاي کالسیمطالعه متون خوا-

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

: فعالیت یادگیري
در بحث هاي کالسیمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش هاي طرح شده و مشارکت-
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 -
.ژگی هاي تربیتاز منظر وینقد و ارزیابی برنامه ها و  تجارب تربیتی خود یا دیگران -
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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
خواندنی و پاسخ به پرسش هاي طرح شده  ومشارکت در بحث هاي کالسیمطالعه متون -
بحث و مقایسه اهداف تبیین شده با اهداف  سایردیدگاه هاي تربیتی -
بحث و بررسی چگونگی ارتباط اهداف تبیین شده با مبانی اساسی تربیت -

:فعالیت هاي عملکردي
و بررسی آن از منظر اهداف تربیت ) تیبرنامه ها و طر حهاي تربی( 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 -
:هاي یادگیريفعالیت 
مطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش هاي طرح شده مشارکت در بحث هاي کالسی-
) در گستره انواع تربیت(ا براي بهبود  جریان تربیت.ا.شناسایی وبررسی داللت هاي فلسفه تربیت در ج-

:فعالیت هاي عملکردي
عام تربیت مشاهده یک مدرسه و نقد مناسبات و برنامه هاي آن از منظر اصول -
تحلیل نقش عوامل ونهادهاي موثر  در عملکرد یکی از انواع تربیت غیر رسمی-
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-
براساس مفاد فلسفه ) بخصوص ارکان تربیت( 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 مواقـع الزم اسـتفاده از   ارائه 

روش بحث گروهی
پیش مطالعه و تحقیق فردي براي حضور فعال تر در مباحث کالسی و ارائه گزارش پیش مطالعـه بـه کـالس و اسـتاد بـه      

صورت مکتوب توسط دانشجو
ادگیري مربوط به هر بحث به روش فردي یا گروهی در کالس یا خارج از کـالس وارائـه بـه اسـتاد بـه      هاي یانجام فعالیت

روش مکتوب توسط دانشجو و بررسی و اعالم نظر به موقع استاد درس

منابع آموزشی. 4
:منابع اصلی

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

:منابع فرعی
....) نلر، شریعتمداري، شعاري نژاد، ابراهیم زاده، اوزمن،بهشتی، پـاك  سرشـت، بـاقري،و   (کتب درسی فلسفه تعلیم وتربیت -

ومقاالت مربوط به نقش فلسفه تربیت در بهبود سیاست وعمل تربیتی

یادگیريراهبردهاي ارزشیابی . 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  . ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام می شودارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول 

. 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  .  فکورانه و اندیشه ورزانه است عملی است که که مبتنی بر درك و فهم  موقعیت است عمل  اصیل تربیتی  عملی

یکی  از لوازم اصلی تحقق یک عمل اصیل تربیتی داشتن توانایی تحلیل درست از شرایط  و بستر موجود و مواجهه انتقادي با آن 
کورانه معلم در ان بروز و ظهور می یابد ، نهادي است که نوع موقعیتی که عمل ف. و تالش براي اصالح و بهبود موقعیت است 

.را تمهید و ارائه می دهد) قانون مند ، سازماندهی شده ، همگانی(خاصی از تربیت را که همان  تر بیت رسمی و عمومی  
این سخن بدان معنی است که همل تربیتی معلم بر روي چنین بستري تحقق می یابد از این رو معلم بیش از موضوع دیگري 
الزم 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 

.چرایی و چگونگی فلسفه عمومی و  تربیت رسمی و عمومی و اسناد    تبیین و مقایسه می کند
یسـتی و  را از منظـر چ ) 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   ارزیـــــ
موقعیتهــــاي 
ــر   ــی بـ تربیتـ
اساس چیستی 
ــی  و  و چرایــ
ــونگی  چگــــ
فلسفه تربیـت  

رسمی

ــاي   ــت موقعیته ــادر نیس ق
ــی   ــف تربیت ــل (مختل عم
برنامه ها فردي و طرحها و 

و فعالیت هاي سـازمانهاي  
را از منظر چیستی ) تربیتی 

و چرایی و چگونگی فلسفه 
عمومی و  تربیت رسمی 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( تبیین

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 

نگی فلسفه و چرایی و چگو
عمومی و  تربیت رسمی و 
عمــومی و اســناد مقایســه 

.کند

ارزیابی ارزشها 
و اصول تربیت 
مبتنـــی بـــر  

چیستی، چرایی  

ارزشها و اصول  تربیت 
مبتنی بر چیستی چرایی 
فلسفه تربیـت رسـمی و   
عمومی  عناصر و مولفه 

بــراي ضــعف هــا و قــوت 
ارزشــها و اصــول ( هــاي 

تربیتی مبتنی بـر چیسـتی   
چرایــی فلســفه تربیــت   

دالیل و عوامل مـوثر در  
ایجاد ضعف  و قـوت در   
ــاي   ــه ه عناصــر و مولف
ــی  موقعیــت هــاي تربیت
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و چگـــــونگی 
فلسفی تربیـت  

رسمی

هــاي موقعیــت هــاي   
عمـل فـردي و   (تربیتی 

ــا و   ــه ه ــا و برنام طرحه
فعالیت هاي سـازمانهاي  
تربیتی را صرفا شناسایی 

.می کند

ــومی  ــمی و عمـ در  ) رسـ
عناصــر و مولفــه هــاي   
ــی    ــاي تربیت ــت ه موقعی

عمل فـردي و طرحهـا و   (
برنامه ها و فعالیـت هـاي   

ــازمانها ــیســ ) ي تربیتــ
توجیهـات  (شناسایی شده 

.مناسبی ارائه می دهد

عمل فردي و طرحها و (
برنامه ها و فعالیت هاي 

ــی  ــازمانهاي تربیت را ) س
بیــــان مــــی کنــــد و 
پیشـــنهادهاي مناســـب 
براي بهبود آن 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
تهیه تاریخچه مختصري از تربیت رسمی و عمومی در ایران و جهان-

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

: 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
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o تعریف تربیت ر سمی و عمومی
: فعالیت یادگیري

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

بیت  رسمی و عمومی  چرایی تر
هدف تریت رسمی و عمومی -

:فعالیت هاي یادگیري
مطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش هاي طرح شده مشارکت در بحث هاي کالسی-
بحث و مقایسه هدف تبیین شده با اهداف دیدگاه هاي مختلف -
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
اصول حاکم بر جریان تربیت رسمی و عمومی-
ویژگی هاي مدرسه مطلوب  -
ارکان تربیت رسمی و عمومی -
چرخش هاي اساسی در تربیت رسمی و عمومی -

: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 مناسبات حـاکم  بررسی نتایج اصول و وی-

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

:فعالیت هاي عملکردي
گیهاي مدرسه مشاهده یک مدرسه و نقد مناسبات و برنامه هاي آن از منظر اصول و وی-
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-
رویکردهاي اساسی نظام تربیت ر سمی و عمومی-
روابط  نظام تربیت ر سمی و عمومی با ارکان  و نهادهاي دیگر -
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ساختار نظام تربیت ر سمی و عمومی-
نظام تربیت ر سمی و عمومیمولفه ها -
زیر نظام ها ي نظام تربیت ر سمی و عمومی-

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

:فعالیت هاي عملکردي
می و عمومی بررسی و نقد عملکرد یکی از مولفه هاي نظام تربیت رسمی و عمومی از منظر اصول تربیت رس-
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 جمهـوري اسـالمی   -

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 -
حول آفرین در نظام  تربیت رسمی و عمومی چرخشهاي اساسی و ت-

:فعالیت یادگیري
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 
بررسی و تحلیل ارتباط مشخصات کلی نظام تربیت رسمی و عمومی با مبانی نظري آنها در فلسفه تربیت رسمی و -

عمومی 
نظام تربیت رسمی و عمومیهاي اساسی در عمل فردي و عملبررسی نتایج چرخش-
هاي آن از منظر چرخشهاي اساسیمشاهده یک مدرسه و نقد مناسبات و برنامه-
بررسی چند طرح و برنامه اجرایی در نظام تربیت رسمی و عمومی و نقد آن از منظر  چرخش هاي اساسی-
نقد وبررسی برنامه هاي موجود در نظامتربیت رسمی وعمومی از منظر رهنامه -
اهبردهاي تدریس و یادگیرير. 3

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

پیش مطالعه و تحقیق فردي براي حضور فعال تر در مباحث کالسی و ارائه گزارش پیش مطالعـه بـه کـالس و اسـتاد بـه      
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توسط دانشجوصورت مکتوب
هاي یادگیري مربوط به هر بحث به روش فردي یا گروهی در کالس یا خارج از کـالس وارائـه بـه اسـتاد بـه      انجام فعالیت

روش مکتوب توسط دانشجو و بررسی و اعالم نظر به موقع استاد درس
منابع آموزشی. 4

:منابع اصلی
193بخش دوم صـفحه  (بنیادین تعلیم و تربیت رسمی و عمومی مبانی نظري تحول ). 1390(شوراي عالی انقالب فرهنگی 

.وزارت آموزش و پرورش). 444تا 
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

نمره 5مجموعه تکالیف عملکردي : ارزیابی پوشه کار
مبنـاي  . 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 



٥١

»اسناد، قوانین و سازمان آموزش و پرورش در جمهوري اسالمی ایران«رفصل درس س
معرفی درس و منطق آن-1

سازو کارها اهداف و ابعاد دیگر این نوع تربیت مبتنی بر . از جمله ویژگی هایی تربیت رسمی وعمومی قانون مند بودن است
عمل تربیت در بستر تربیت رسمی و . گذار تدوین وتصویب شده استقوانین ومقرراتی است که توسط مراجع قانونگذار و تصمیم 

ازاین  رو معلم به عنوان کارگزاري که در این بستر به عمل تربیت اقدام می کند . عمومی مبتنی  بر این قوانین و مقررات است 
اسناد راهبردي ، قوانین و مقررات و یعنی که شناخت و فهم عمیق از.  الزم است با این بستر وزمینه اگاهی و معرفت داشته باشد

سازمان این نهاد 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 : پیشنیاز
ی در جمهـــوري و عمـــوم

اسالمی ایران 

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

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

را از )رسـمی هـاي تربیـت   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
.کندقوانین ومقررات  نقد 

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

ــه  ــین و مقایســ تبیــ
هاي مختلـف  موقعیت
عمل فردي و (تربیتی 

هـا و  ها و برنامـه طرح
هــــــاي فعالیــــــت

هــاي تربیــت ســازمان
بـر  ) رسمی و عمـومی 

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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هــاي نقــد موقعیــت 
عمل فردي و (تربیتی 

هـا و  ها و برنامـه طرح
هــــــاي فعالیــــــت

) هـاي تربیتـی  سازمان
بــر اســاس قـــوانین   
ومقررات نظام تربیـت  

رسمی 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 عوامل مـؤثر در  
ــوت   ــعف و ق ــاد ض ایج

هـاي  درعناصر و مؤلفـه 
ــت ــی  موقعی ــاي تربیت ه

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

را ) هاي تربیتـی سازمان
ــی ــان مــ ــد و بیــ کنــ

پیشـــنهادهاي مناســـب 
ــه   ــود آن ارائ ــراي بهب ب

.دهدمی

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 ومق ق
ــا  راهبردهــــــــــ
ــناد  ــاي اس وراهکاره
تحولی نظـام تربیـت   
رســمی و عمــومی را 
ــی   صــرفا تشــریح م

.نماید

ــدم   ــا و ع ــاهنگی ه ناهم
تناسب ها بـین قـوانین و   
ــرد و   ــررات و راهبــ مقــ
راهکارهاي اسناد تحـولی  

ــایی  و تشـــریح    را شناسـ
. می کند

دالیل ناهماهنگی ها و 
ــین   عــدم تناســب هــا ب
ــررات و   ــوانین و مقـ قـ
راهبـــرد و راهکارهـــاي 
اسناد تحولی را شناسایی 

.می کند

ساختار آنهاي یادگیري، محتواي درس و فرصت. 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 -
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ر سازگاري درونی عناصر و مولفه ها و راهکارهانقد و بررسی سند تحول از منظ-
نقد و بررسی برنامه درسی موجود از منظر سند برنامه درسی ملی -

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 بحثپاسخ به پرسشمطالعه متون خواندنی و -
بحث در باره آثار رویکرد برنامه درسی بر جریان یادگیري کالسی-
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 -
رنامه درسی ملی  از منظر سازگاري درونی نقد و بررسی سند ب-
نقد هریک از حوزه هاي یادگیري در تناسب با مبانی نظري و اسنادباال دستی -

سازمان وتشکیالت  وزارت آموزش و پرورش : بخش سوم
سازمان اداري گذشته و اکنون نظام تربیت رسمی و عمومی 
عالی انقالب فرهنگی ساختار و تشکیالت شوراي عالی آموز ش و پرورش شوراي

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 آمـوزي، کـانون پـرورش    -

فکري  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-
ارائه گزارش از اهداف و ساختار اداري یکیاز سازمانه هاي وابسته بررسی و -

قوانین و مقررات نظام تربیت رسمی و عمومی :  چهارمبخش 
)مصوبات مجلس( قوانین  مرتبط با نظام  تربیت رسمی و عمومی -
راي عـالی  مصوبات شوراي عالی آموزش و پررورش و شـو ( مقررات مهم و  اساسی نظام تربیت رسمی و عمومی -

)انقالب فرهنگی 
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آیین نامه اجرایی مدارس -
:فعالیت یادگیري

هاي کالسیهاي طرح شده مشارکت در بحثمطالعه 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 -
بررسی وارزیابی سیر تاریخی قوانین ومقررات نظام تربیت رسمی وعمومی -
بررسی  چگونگی اجراي ایین نامه اجرایی در یک  مدرسه و شناسایی مشکالت ان -
راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

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

پیش مطالعه و تحقیق فردي براي حضور فعال تر در مباحث کالسی و ارائه گزارش پیش مطالعـه بـه کـالس و اسـتاد بـه      
صورت مکتوب توسط دانشجو

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

منابع آموزشی. 4
:منابع اصلی

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

.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
www.medu.ir/Portal/Home: سایت وزارت آموزش و پرورش-

http://sccr.ir/pages: سایت شورایعالی انقالب فرهنگی-

http://dolat.ir: سایت دولت-

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
نمره10آزمون مباحث نظري به میزان : ارزشیابی پایانی
نمره5ها ادگیریپیش بینی شده و مشارکت در فعالیتهاي یعملکرد دانشجو در فعالیت: ارزشیابی فرآیند

نمره5مجموعه تکالیف عملکردي : ارزیابی پوشه کار
مبنـاي  . شـود ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام می

.یامدهاي یادگیري تعیین شده استها و سطوح پمالك) یادگیري و عملکردي(ارزیابی 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. اشدهاي اخالقی متأثر بارزش

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

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

حاکمیت اصول اخالقی بر مناسبات . هاي تربیتی را در راستاي تحقق اهداف از منظر اخالقی اصالح و بهبود بخشندموقعیت
جاري برموقعیت هاي تربیتی از یک سو موجب تسریع و ارتقا رشد اخالقی متربیان خواهد شد واز سویی دیگر موجب ایجاد فضا 

.هاي دیگر تربیت خواهد گردیدتعالی متربیان در ساحتو بستري مناسب براي 
مشخصات درس

نظري: نوع درس
واحد  نظري 3: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

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

:بوددر پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد : 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

.نماییدمینقد ) حقوق و تکالیف(
قادر ) فردي و سازمانی(هاي تربیتی در موقعیت) 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 
)حقوق و تکالیف(

هــــاي در موقعیــــت
عمل (مختلف تربیتی 

ــم  و   ــردي معلــ فــ
) هاي تربیتـی سازمان

ــول و ارزش ــاي اص ه
ــی  ــوق و (اخالقـ حقـ
ــالیف ــرفاً ) تکـ را صـ

شناسایی کرده و براي 

بــا کنــار هــم نهــادن    
هـــاي تربیتـــی موقعیــت 

مل فردي معلـم   ع(مختلف
، ) هـاي تربیتـی  و سازمان

نقاط اخـتالف و اشـتراك   
هـــــا را از منظـــــر  آن

حقوق (هاي اخالقی ارزش
شناســــایی ) و تکــــالیف

) دلیــــل آوري(تبیــــین 
ــی    ــراي چرای ــبی ب مناس
وجوه اختالف و اشـتراك  

عمل (هاي تربیتیموقعیت
ــم  و  ــردي معلــــ فــــ

را )  هـاي تربیتـی  سازمان
اي از منظر اخالق حرفـه  

ارائـه  ) حقوق و تکـالیف (
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ــل  تحلیــل خــود دالی
قانع کننـده اي ارائـه   

.دهدنمی

.دهدمیکندمی

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 مقایســه عناصــر و 
هــاي موقعیــت مؤلفــه

عمـل فـردي    (تربیتی 
هـاي  معلم و سـازمان 

ها و با ارزش)  تربیتی
حرفـه  اصول اخـالق  

) حقوق و تکالیف(اي 
هــا و صــرفاً ضــعف 

هاي موجود را در قوت
ــایی و  آن شناســــــ

.نمایدفهرست می

هاي ها و قوتبراي ضعف
ــک   ــده در ی ــایی ش شناس

عمــل (موقعیــت تربیتــی  
ــم و   ــردي  معلــــ فــــ

) هــاي تربیتــی ســازمان
ــتدالل ــی  اس ــاي اخالق ه

ــبی از ) توجیهـــات( مناسـ
هـاي  منظر اصول و ارزش

) کالیفحقوق و ت(اخالقی 
.دهدارائه می

دالیل و عوامـل مـؤثر در   
ایجــاد ضــعف و قــوت در 

عمل (یک موقعیت تربیتی
ــم و  ــردي  معلــــ فــــ

را از ) هاي تربیتیسازمان
منظــر اخــالق حرفــه اي 

بیـان  ) حقوق و تکـالیف (
کنــد و پیشــنهادهاي مــی

مناســب بــراي بهبــود آن 
.دهدارائه می

تصـــمیم گیـــري در  
شــرایط تعــارض آمیــز 

ــی  در اخالقــــــــــ
هـاي تربیتـی   موقعیت

عمل فـردي  معلـم و   (
)هاي تربیتیسازمان

با تحلیل یک موقعیت 
عمــل فــردي  (تربیتــی

هـاي  معلم و سـازمان 
تعارض آمیـز  ) تربیتی

اخالقــی اصــول و ارز 
شهاي اخـالق حرفـه   

حقوق و (اي متعارض 
ــالیف ــرفاً ) تکـ را صـ

ــان  ــایی وبیــ شناســ
نماید اما قـادر بـه   می

ــایج آن ــل نت ــا تحلی ه
نیست

با تحلیـل یـک موقعیـت    
عمل فردي  معلـم  (تربیتی

ــیو ســازمان ) هــاي تربیت
تعارض آمیز اخالقی نتایج 
و آثــــــار هریــــــک از 

هاي اخالقی حرفـه  ارزش
را ) حقــوق و تکــالیف(اي 

.نمایدبررسی و تشریح می

با تحلیـل یـک موقعیـت    
عمل فردي  معلم (تربیتی

)  هــاي تربیتــیو ســازمان
ــول و   ــی از اصـــ یکـــ

ــارزش ــی هــ اي اخالقــ
موجود ) حقوق و تکالیف(

در موقعیت تعارض آمیـز  
تربیتی را انتخاب کـرده و  
براي انتخـاب و تصـمیم   
خود دالیل قابـل قبـولی   

.دهدارائه می

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
چیستی اخالق حرفه اي در تربیت: بخش اول

حرفه و ابعاد آن-
هنجارهاي اجتماعی دیگراخالق و تفاوت آن با -
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
بحث قبل از کالس وارائه آن به کالس و استادمطالعه و جمع آوري مطالب در باره موضوعات مورد -
مشارکت در بحث کالسی-

:فعالیت عملکردي
تهیه فهرستی از تعاریف مختلف در باره اخالق حرفه اي تربیت و انتخاب یک تعریف از اخـالق حرفـه اي تربیـت    -

وارائه دلیل براي آن
چرایی و ضرورت اخالق حرفه اي تربیت: بخش دوم

حرفه اينقش و جایگاه اخالق-
هاي تربیتیآثار و نتایج اخالق حرفه اي در محیط-

: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-
براي آنتدریس و آمادگی -
ارزشیابی دانش آموزان-
کالس داري نظم-
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 تاریخیشناسایی و بیان مصادیق واقعی از هریک از مسئولیت-
ها به صورت مکتوب و ارائه به کالستشریح ارزش و اهمیت و پیامدهاي هر یک از مسئولیت-

:فعالیت عملکردي
هـاي داراي مضـامین   ریق تحلیـل فـیلم  واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از ط(تحلیل یک موقعیت یادگیري -

.هاي مختلفهاي معلم در زمینهو بررسی آن از منظر مسئولیت) هاي روي زمینتربیتی مانند فیلم ستاره
هـاي داراي  واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریـق تحلیـل فـیلم   (هاي یادگیري مختلف مقایسه موقعیت-

هاي معلم و شناسـایی اشـتراك و اختالفـات ایـن     از منظر مسئولیت) هاي روي زمینمضامین تربیتی مانند فیلم ستاره
.ها با همموقعیت
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: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 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 تاریخیشناسایی و بیان مصادیق واقعی از هریک از مسئولیت-
ها به صورت مکتوب و ارائه به کالسو پیامدهاي هر یک از مسئولیتتشریح ارزش و اهمیت -

:هاي عملکرديفعالیت
هـاي داراي مضـامین   واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریق تحلیـل فـیلم  (تحلیل یک موقعیت یادگیري -

.هاي مختلفزمینههاي معلم در و بررسی آن از منظر مسئولیت) هاي روي زمینتربیتی مانند فیلم ستاره
هـاي داراي  واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریـق تحلیـل فـیلم   (هاي یادگیري مختلف مقایسه موقعیت-

هاي معلم و شناسـایی اشـتراك و اختالفـات ایـن     از منظر مسئولیت) هاي روي زمینمضامین تربیتی مانند فیلم ستاره
.ها با همموقعیت

ربیتمسائل اخالق حرفه اي ت
هاي تربیتیمفهوم 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
والدینمسائل اخالقی در ارتباط با 

مسائل اخالقی در ارتباط با همکاران
مسائل اخالقی در ارتباط با دانش آموزان با مشکالت ویژه

.......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 یان مصادیق واقعی از هریک از مسائل اخالقی در تجارب زیسته معلمان و شخصیتشناسایی و ب-

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

خود
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:هاي عملکرديفعالیت
هـاي داراي مضـامین   واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریق تحلیـل فـیلم  (تحلیل یک موقعیت یادگیري -

هـاي  و بررسی آن از منظر وجود تعـارض اخـالق حرفـه اي و شـناخت ارزش    ) هاي روي زمینتربیتی مانند فیلم ستاره
متعارض در آن

هـاي داراي  واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریـق تحلیـل فـیلم   (هاي یادگیري مختلف وقعیتمقایسه م-
هاي معلم و شناسـایی اشـتراك و اختالفـات ایـن     از منظر مسئولیت) هاي روي زمینمضامین تربیتی مانند فیلم ستاره

.ها با همموقعیت
هاي تاریخی یا تحلیـل  واقعی از طریق مشاهده یا بررسی روایت(هاي متعارض در یک موقعیت یادگیري شناخت ارزش-

و ارائه راه حل مناسب اخالقی براي برون رفت از موقعیت تعارض آمیز و اقامه دلیـل  ) هاي داراي مضامین تربیتیفیلم
براي راه حل پیشنهادي

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
بهره گیري روش پرسش و پاسخ توسط استاد و در مواقـع الزم اسـتفاده از   ارائه محتواي مباحث به روش توضیحی همراه با 

روش بحث گروهی
پیش مطالعه و تحقیق فردي براي حضور فعال تر در مباحث کالسی و ارائه گزارش پیش مطالعـه بـه کـالس و اسـتاد بـه      

صورت مکتوب توسط دانشجو
یا گروهی در کالس یا خارج از کـالس وارائـه بـه اسـتاد بـه      هاي یادگیري مربوط به هر بحث به روش فردي انجام فعالیت

روش مکتوب توسط دانشجو و بررسی و اعالم نظر به موقع استاد درس
منابع آموزشی. 4

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

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

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

شناسی و علوم اسالمی، روان، مبانی و اصول اخالق تدریس بر اساس فلسفه اخالق )1387(بیرونی، راضیه و باقري، خسرو 
.115، ص 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
مبنـاي  . شـود ارزشیابی 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(ارزیابی تکالیف 
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»اه اسالمنقش اجتماعی معلم از دیدگ«سرفصل درس 
:معرفی درس و منطق آن.1

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

و مسائل خاص نسل جدید در آن، داشتن انگاره اي صحیح از این امر مستلزم شناخت دقیق مختصات عصر حاضر. بردارد
.  جایگاه معلم در 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

دیدگاه اسالمنقش اجتماعی معلم از : 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 بشناسـد و بتوانـد رابطـه خـود بـا      )2

.دانش آموزانش را مبتنی بر آن تنظیم نماید
جایگاه وامکانهاي مختلف خود را در مقام اصالحگر اجتماعی در سلسله مراتبی از اجتماعات از )3

.کالس گرفته تا جامعه بیابد
ري را بداند و قادر باشد مبتنی بر این ویژگیها و به اقتضاي مختصات عصر ویژگیهاي اصالح گ)4

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

3سطح2سطح1سطح هامالك

داشـــتن تصـــویري  
روشن و واقع بینانه از 
مختصات عصر حاضر

مختصات و ویژگیهـاي  
عصر حاضر را می داند

و می توانـد بـراي هـر    
یک نمونه فرضی ذکـر  

.کند 

می تواند با قرار گـرفتن  
در یک موقعیت واقعـی،  
مختصاتی از عصر حاضر 
کــه در آن بــارز اســت را 
شناسایی کند و بـا بیـان   

. شواهد، توضیح دهد

می تواند راه حل هایی را 
ــدیل   ــا تع ــور ی ــراي عب ب
چالش هاي عصر حاضـر  
ارائه دهـد و در موقعیـت   

. تربیتی بکار گیرد

شناخت معیارهاي نوع 
مطلوب رابطه با دانش 
آموزان در ایـن عصـر   

وتوان تنظیم رابطه 

معیارهاي نوع مطلـوب  
رابطه با دانش آمـوزان  
در این عصر را بدانـد و  
ــک  ــد و در یــ بتوانــ

مصداق، حالت مطلوب 
ــامطلوب را  و حــاالت ن

.نشان دهد

در یک موقعیت تربیتـی،  
ابعاد رابطه تربیتی ممکن 
و مطرح را شناسایی کند 
و حالت مطلوب را در هر 

.بعد، مشخص نماید

بتواند در موقعیت تربیتـی  
ــی را   ــاد تربیت ــی، ابع واقع
بشناسد و حالـت مطلـوب   
آن بعــد را عمــال محقــق 

.کند
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شـــناخت و یــــافتن  
جایگـــاه وامکانهـــاي 
مختلف خود در مقـام  

اصالحگر اجتماعی 

قادر باشد تا مشـکالت  
ــاع  و معضـــالت اجتمـ
هاي تربیتی را بشناسد 

.و تشریح کند

قادر به تشخیص مؤلفـه  
ــروز  هـــاي مختلـــف بـ
مشکالت باشد و فرضیه 
هایی در بـرون رفـت از   

. آنها داشته باشد

قادر باشد در یک موقعیت 
ی، دست بـه اصـالح   واقع

موقعیـــــت و محـــــیط 
.اجتماعی بزند

ــاي  ــم ویژگیهــ فهــ
اصالح گري و قـدرت  
انجام کنش اجتمـاعی  

فعال  

ویژگیهــاي مقتضــاي   
اصالح گـري در عصـر   
حاضر را می داند و می 
تواند آنها را در موقعیت 
هاي مختلف بازتعریف 

.کند

ــدگی   ــت در زن ــادر اس ق
ــلح ــان، -مصـــ معلمـــ

ویژگیهاي اصالح گـري  
را بازشناســــی کنــــد و 
متناظر آنهـا را در زمـان   

. حال معلوم نماید

ــاي   ــت، ویژگیه ــادر اس ق
اصالح گري را به صورت 
ــاي   ــی در موقعیتهـ واقعـ
اجتماعی مختلف محقـق  

.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-
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-
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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
یب و مطالعه فصل هایی از دو کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسالمی جلد دوم و نقش معلم در تربیت دینی مرتبط با آس-

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
مبرّزي چون میرزا حسـن رشـدیه، بهمـن بیگـی،     یافتن مصادیق رسالتهاي اجتماعی معلم در زندگی و کنش معلمان -

...مرحوم 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



٦٣

:تکالیف عملکردي
نقاط قوت و ضعف هر قطبگفتگو درباره قطب ها و بررسی-
تالش عملی براي محقق ساختن حداقل سه مؤلفه از رسالتهاي جدید اجتماعی معلم در یک موضوع اجتماعی و ارائـه  -

گزارش آن به کالس

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
دانشجویان تـدریس  این درس باید به توجه به مسائل عملی و واقعی عصر حاضر و توجه به تمرین عملی یافته هاي نظري

از این رو، مطالعه منظم دانشجویان، اندیشه ورزي و فرضیه پروري معطوف به مطالب نظـري، داشـتن مباحثـه هـاي     . شود
گروهی، ارتباط با دانش آموزان حاضر و تحلیل ویژگیهاي خاص آنها در عصر حاضر و نیز حضور در موقعیت هـاي واقعـی و   

. ی باید مد نظر قرار گیردتالش براي تحقق اصالح گري اجتماع
منابع آموزشی. 4

:منابع اصلی
.انتشارات مدرسه: نگاهی دوباره تربیت اسالمی، جلد دوم، تهران). 1384(باقري، خسرو 
.انشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه: نقش معلم در تربیت دینی، قم). 1390(داوودي، محمد 

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

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

.  دانشنامه برنامه درسیبرنامه درسی انتقادي،). 1393(سجادیه، نرگس 
راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

آزمون مباحث نظري : ارزشیابی پایانی
عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیـت هـا و نیـز ارزشـیابی از     : ارزشیابی تکوینی

تکالیف عملکردي دانشجو در طول ترم
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»روانشناسی تربیتی«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

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

آن ها به طور . روبرو هستند به شیوه خالقانه اي برخورد نمایند/ شنده اي که دانش آموزان با خود به کالس درس می آوردند
چه اهدافی براي یادگیري داراي بیشترین : اي خود پاسخ دهندمداوم باید به پرسش هایی از این دست در فرآیند عمل حرفه

وانمندي ها و ظرفیت هایی برخوردارند؟ نقش آنان در خلق موقعیت هاي یادگیري اثر بخش ارزش است؟ دانش آموزان از چه ت
چیست؟ چگونه می توانند از موفقیت ها و خطا هاي خود براي اتخاذ تصمیمات در آینده بهره بگیرند؟ مطالعه روانشناسی تربیتی 

پاسخ به مسئله ها یا  پرسش هایی که با آن روبرو می به دانشجو معلمان کمک خواهد کرد تا از یافته هاي علمی پژوهشی براي
. شوند استفاده نموده و بتواند با تعمق در آن به 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

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: 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 
قالب یک مقاله منسجم 

. ارائه نکرده است

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

یک مقاله منسجم قالب 
.ارائه کند

-در بررسی منابع علمی
پژوهشی توانسته است 
اطالعات به روز و معتبري 
را جمع آوري کرده و آن را 
در قالب یک مقاله منسجم 
به همراه پیشنهادها 

.کاربردي ارائه کند
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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
کلیات : فصل اول

تعریف روانشناسی-
موضوعات و گرایشهاي روانشناسی-
در آموزشکاربرد روانشناسی -

: تکلیف یادگیري
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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 / مقاالت علمی پژوهشی در خصوص تدریس اثر بخش و ویژگی هاي آن

. یافته 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

عوامل مؤثر بر رفتار-
احساس و ادراك-
هوش-

o مسئله طبیعت و تربیتهوش و
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-
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تفاوت هاي فرهنگی و جنسیتی-

:تکالیف یادگیري
چگونگی استفاده از داللت هاي این پژوهش هاي انجام شده در زمینه تفاوت هاي فردي را در حوزه هاي مختلف را مطالعه و 

. یافته ها براي تدریس اثر بخش را شناسایی و گزارش کند
: تکلیف عملکردي

.مربی را در مواجهه با تفاوت هاي فردي مطالعه و تأثیرات آن تحلیل نماید/ با مشاهده یک موقعیت آموزشی تصمیمات معلم
فرآیند هاي شناختی: فصل پنجم

هاي شناختیسطوح پایین فرایند-
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

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

oگروهیقرار داد
o قرارداد فردي
oبازي رفتار خوب
oدوري موقت

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

هاي ویژهکودکان با نیاز : فصل هفتم
دانش آموزان مبتال به ناتوانی-
اختالالت حسی-
اختالالت جسمی-
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
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 

. در 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 / استفاده از فرصت هاي یادگیري مستقیم
ردي در تفاوت هاي ف/تربیتی، بکارگیري راهبرد هاي شناختی براي مطالعه ویژگی هاي رشدي/موقعیت هاي آموزشس
، تحلیل و ارائه پیشنهاداتی براي ارتقاء سطح اثر بخشی تصمیمات )کالس درس و مدرسه(تربیتی / موقعیت هاي آموزشی

.مدرسه/ مربی در کالس درس/ معلم
منابع آموزشی. 4

:منابع اصلی
.انتشارات ارجمند. 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 
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راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
نمره 12آزمون مباحث نظري به میزان : ارزشیابی پایانی

نمره 8مجموعه تکالیف عملکردي : ارزیابی پوشه کار
مبناي . م انجام می شودارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان تر

. 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 . تعلیم و تربیت امري اجتماعی است
به بیان دیگر،  شناخت واقعی مسائل تعلیم و تربیت مستلزم تجزیه و تحلیل . بودن، به مطالعه در مسائل تعلیم و تربیت پرداخت

بنابراین درك دانشجویان نسبت به جامعه شناسی تربیت، این امکان را پدید . ط اجتماعی استمسائل اجتماعی و فرهنگی محی
می آورد تا با چشم انداز جامعه شناختی، نگاهی واقع بینانه به تعلیم و تربیت داشته باشد ودرس جامعه شناسی آموزش و پرورش، 

جه به مسائل عام جامعه و یا خاص منطقه خدمت دانشجویان فراهم زمینه اي مناسب براي انتخاب آگاهانه راه حلهاي تربیتی با تو
. می کند

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

س درس و روابط با رویکرد تعاملی و نگاهی خردنگر و با استفاده از روشهاي تحقیق در جامعه شناختی تربیت، سازمان مدرسه، کال-
.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

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 

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 

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

.شبکه اي  طراحی و ارزیابی کند



٧١

. است. شناختی است

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 : تکالیف یادگیري

مفهومی در 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
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
ه گزارش ان به کالس با  تاکید بر روش شناسی مطالعه یک مقاله مربوط به جامعه شناختی تربیت و ارائ: تکالیف یادگیري

تحقیق
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

و نابرابریهاي اجتماعیمدرسه
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
آموزان و عملکرد تحصیلیفرهنگ دانش
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جو مدرسه 
انتظار از مدرسه
)نظریه اتکینسون، نظریه مک کلند( انگیزه پیشرفت

انتظارات معلم از دانش آموز
فرهنگ و روابط معلمان

مشاهده روابط موجود در یک مدرسه ارائه گزارش درباره آن و تعیین جو مدرسه با استناد به شواهد کافی: 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 . مشاهده گروههاي دانش آموزي  در کالس درس، زنگ تفریح و زنگ ورزش: تکالیف یادگیري
)تکنیک مشاهده بیلز پیشنهاد می شود( ارائه گزارش آن به کالسرسمی در بین دانش آموزان  و

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 : ف یادگیريتکلی
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
چگونگی اولویت بندي مسائل تربیتی مدرسه 

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
کاربرد عملی دانش نظري و تحلیل مشاهدات از زاویه . عمل انجام می شوددر این درس، آموزش با توجه به پیوند نظریه با

بنابراین، عالوه بر مطالعه منظم دانشجویان، . نظریه هاي جامعه شناسی تربیت توسط دانشجو مورد تأکید قرار می گیرد
ل گزارشهاي دانشجویان بهتر است زمینه پرسش و پاسخ و تحلی.  توجه به جنبه هاي کاربردي این درس مورد توجه  است
.  و بهره گیري 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 
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.انتشارات سمت. تهران. جامعه شناسی آموزش و پرورش). 1392(شارع پور، محمود 
:منابع فرعی
انتشارات آواي نور: تهران. جامعه شناسی آموزش و پرورش). 1392(منادي، مرتضی

تهران انتشارات ). پنداشته هاجلد دوم کندوکاوها و( تکنیکهاي خاص تحقیق در علوم اجتماعی). 1390(رفیع پور، فرامرز
.شرکت 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
از آنجا که یک فصل به روشهاي تحقیق جامعه شناسی تربیت پرداخته شده است و ممکن است با درس روشهاي تحقیق رشته 
هاي مختلف درسی هم پوشانی داشته باشد، تاکید می شود بر روشهاي تحقیق کمی اشاره اي اجمالی شود و بیشتر بر روشهاي 

.  تقابل نمادین و گروههاي کوچک تاکید شودتحقیق قوم نگاري، کیفی کنش م
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»هاي یادگیري و آموزشنظریه«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

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

هاي مختلف تربیتی، هاي تدریس در موقعیتاین درس ضمن هدایت روش. اصول مربوط به هریک از نظریه ها یاري رساند
.هاي تدریس به کار گرفته شده نیز آشنا می سازدي بودن روشدانشجومعلمان را با سودمندي و کاربرد

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

یادگیري و آموزش  هاي نظریه
شناسد و قادراست بدون را می

ارائه تحلیل حاصل از مقایسه 
دیدگاه ها آنها  را طبقه بندي 

.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

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

هاي مختلف تربیتی، موقعیت
قادر به کاربرد نظریه هـا در  

.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

عـدم  تحلیل شرایط حصـول و 
-حصول یادگیري در موقعیـت 

.هاي مختلف تربیتی است

با ارزیـابی موقعیـت تربیتـی    
ــتفاده از   ــه اســ ــادر بــ قــ
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 
به نظریات یادگیري و آموزش 

. است

با در نظرگرفتن اصول هر یک 
از نظریات یادگیري و آموزش 

- قادر به حل مسئله تربیتی می
باشد اما نسبت به پیچیدگی و 
شبکه اي بودن مسائل بی 

. توجه است

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

.اي  طراحی و ارزیابی نماید

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
ارائه طرح درس و اعالم نحوه ارزشیابی و معرفی منابع: هفته اول

بیان ضرورت و جایگاه نظریه در علم -
مکاتب تجربه گرا-
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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-
مربوط به نظریات یادگیريارائه چارت -

: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
:تکالیف یادگیري
.ل مربوطه  بحث و تبادل نظر شودهاي آموزش رفتارگرایان در کالس مطرح و درخصوص اصونمونه هایی از روش

هاي شناختی یادگیرينظریه: فصل چهارم
:تکالیف یادگیري
.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

.یادگیري در نظریه خبرپردازيارزیابی نقاط ضعف و قوت اصول
هاي سازندگی یادگیرينظریه: فصل ششم

:تکالیف عملکردي
تربیتی از نظریه هاي / مشاهده یک موقعیت آموزشی و تربیتی در کالس درس و تحلیل میزان تأثیر پذیري تصمیمات آموزشی

.یادگیري و کاربرد هاي آن
نظریه نورو فیزیولوژیکی:فصل هفتم

:رديتکالیف عملک
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
کاربرد نظریه هاي یادگیري در آموزش :فصل هشتم

کاربردرویکرد رفتاري
کاربرد رویکرد شناختی

کاربرد نظریه سازندگی یادگیري
کاربرد نظریه نوروفیزیولوژیکی

:تکالیف عملکردي
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تربیتی را با استفاده از نظریه هاي مطالعه شده تحلیل و تصمیمات / با استفاده از نظریه هاي مطالعه شده یک موقعیت آموزشی
.تربیتی خود را به همراه مستندات پژوهشی یا علمی ارائه نماید/ آموزشی

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
شود ضمن ارائـه  باشد، پیشنهاد میهاي مختلف میبا توجه به اینکه درك عمیق دانش نظري مستلزم کاربرد آن در موقعیت

مباحث نظري به شیوه مشارکتی، بر انجام فعالیت هاي عملی و بکارگیري دانش نظري در موقعیـت هـاي واقعـی تـدریس     
رشد راهبردهاي تواند زمینهین تدارك فرصت هاي یادگیري غیر مستقیم و خارج از محیط آموزشی میعالوه برا. تاکید شود

.فراشناختی دانشجویان را فراهم سازد
منابع آموزشی. 4

: منبع اصلی
.وراند: اکبر سیف، تهرانهاي یادگیري، ترجمه علیاي بر نظریهمقدمه). 1388(آر .اچ و هرگنهان، بی.اولسون، متیو-
.انتشارات دوران. روانشناسی یادگیري و آموزش: روانشناسی پرورشی نوین). 1390(سیف، علی اکبر -

: منبع فرعی
.جلد اول و دوم. 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 تدریس در تمامی نظام
ه شکل موثر آن بر بنیاد دانش و فعالیتی موقعیتی است ک» تدریس«. کندهاي تدریس الزامی میرا براي بکارگیري موثر روش

کردن فقط با چنین دانشی را معلمان آینده براي هرگونه عمل خود نیاز دارند؛ اما عمل معلمی. شودهاي علمی دنبال مییافته
کند، کسب دانش تدریس هاي تدریس آماده میآنچه دانشجومعلمان را براي بکارگیري روش. شودکسب این دانش ممکن نمی

-اي از دانش و هنر که میهاي شخصی است؛ مجموعه تلفیق شدههاي ساخت دانش تدریسی بر اساس تجربهه قابلیتبه همرا

هاي الزم و عمومی را براي اصول و روش هاي تدریس در پی آن است که زمینه. تواند شایستگی تدریس نامیده شود
در این درس، . هاي تدریس شوندبکارگیري روشدانشجومعلمان در سطحی عام فراهم کند تا آنان قادر به ادراك و

براي تحقق . شوند از فنون آن در عمل بهره بگیرندشوند و قادر میدانشجومعلمان با مبانی، اصول و مراحل تدریس آشنا می
اي تدریسی ههایی از تدریس و با برخی از اعمال و فعالیتدستاوردي، ضروري است معلمان با منابع این حوزه علمی، با نمونه

تواند به آنان کمک چنین شرایطی می. هایی داشته باشندمعلمان پیشین در عرصه واقعی آشنا شوند و براي اقدام به آن، تمرین
کند تا معلمان آینده در طول دوره آموزشی در معرض تجربیات متنوع و غنی قرار گرفته و قادر به مطالعه، تصمیم گیري و 

. ر موقعیت هاي پیچیده آموزشی و تربیتی مبتنی بر یافته هاي علمی و پژوهشی باشندارزیابی نتایج تصمیمات د

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

:پایان این واحد یادگیري دانشجومعلم  قادر خواهد بوددر : 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

و از و تبیین گردد و چگونگی عمل خود را به عنوان کارگزار یک کالس درس فرضی، به استناد دانش معتبر مدلل سازد
همچنین، دانشجومعلم در پایان این واحد یادگیري با اصول عام و خاص تدریس آشنایی دارد و . برنامه خود دفاع نماید

شناسد و از منابع معتبر تدریس آگاه هاي متفاوت میهاي بکارگیري آنها در موقعیتهاي تدریس را با قابلیتبرخی روش
.  ا دارد و به پیگیري دستاوردهاي علمی جدید حوزه تدریس، متعهد استتر راست و امکان شناسایی منابع مناسب

3سطح 2سطح 1سطح هامالك

:شایستگی اساسی
PK 3-2&2-2کد

PCK 4-3&3-3کد

ـ فهم اصول و 
هاي روش

تدریس

توانسته است به بیان تعاریفی 
- از تدریس و اصول و روش

. هاي آن اقدام کند

اي بر مدرسهبه تبیین تدریس 
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 توسطاصول و روش
- معلم در موقعیت خاص ارائه می

. نماید

ایفاي نقش 
معلمی در 

تدریس 

توانسته است به شرح آنچه 
در منابع و مباحث درس در 
ارتباط با موضوع آمده است، 

هاي به زوایایی از نقش
دهد و به آن معلمان توجه می

کند که در منابع عمل می

توانسته است خود را در نقش 
معلم متصور شود و بر آن اساس 

هاي گیري در موقعیتبه تصمیم



٧٨

است درس بر آنها تاکید نشده . اقدام کندايمدرسه
ولی در منابع این حوزه 

.موجود است

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
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
:استاي آن به شرح ذیل سازمان یافته محتواي مورد استفاده این درس در چارچوب زمان شانزده جلسه

مباحث فرعیموضوع اصلینوبت 
طرح ضرورت و جایگاه موضوع و ایجاد 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 

. عملکردي و چگونگی ارزیابی از عملکرد دانشجویان بر اساس پیامدها و سطوح عملکرد
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
هایی از تدریس معلمـان بـه صـورت فـیلم و بحـث و بررسـی دربـاره تجربیـات         ارائه نمونههاها و یادآوري تجربهارائه نمونهدوم

در تدریس مطرح هاي متعددي اي که نشان داده شود اصول و روشدانشجومعلمان به گونه
.است

، تشریح اصـول و انـواع   )به عنوان یک علم(شناسی و شرح گستره موضوعی تدریس مفهومتشریح چیستی تدریسسوم
هـاي گـزارش   با اسـتناد تجربـه  (هاي تدریس و معرفی وضعیت ایران از حیث تدریس 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 نقشايبیین نقش معلم در تدریس مدرسهتچهارم

. تشریح وضعیت ایران
.در این ارتباط، نمایش یک فیلم تدریسی ضرورت دارد: عملی

-مـی هاي تدریس آگاه باشـند و چگونـه  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

-یابی براي یک مبحث علمی، تعیین اهداف درس، انتخاب محتوا و فرصتشناسی 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(تنظیم مکان 
.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
درس سالیانه براي موضوع مورد نظر خـود  هر یک از دانشجومعلمان یک طرح:3تکلیف 
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.تهیه و با مدرس درس ارائه کند

اجزاي طرح درس روزانه و اصول تهیه آن، تدوین طـرح درس روزانـه در کـالس و نقـد و     طرح درس روزانه: ریزي تدریسبرنامههشتم
.هاي ارائه شده در کالسبررسی نمونه

.کنندد طرح درس روزانه اقدام میهاي کوچک به تولیدانشجویان در گروه: عملی
هر یک از دانشجومعلمان یک طرح درس سالیانه براي موضوع مورد نظر خـود  :4تکلیف 

.تهیه و با مدرس درس ارائه کند
داري، فرهنگ کالس درس، مقررات کالس درس، جـو کـالس   هاي کالسالگوها و روشمدیریت کالس درسنهم

.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

.یک براي بکارگیريهاي تدریس شاگردمحور و معرفی مشروح هرروش
اند؟بندي کردههاي تدریس را طبقههاي دیگر به چه شکلی روشبنديطبقه:5تکلیف 

محـور در کـالس   هاي تدریس معلمیادآوري کوتاه منطق، اصول و مراحل بکارگیري روشمحورهاي تدریس معلمروشیازدهم
.درس
اساس این روش اقـدام و بـه   هاي کوچک به طراحی تدریس بردانشجویان 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 بهرهع پرسشانواکردن 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

-هه با پرسشهاي پرسش کردن شاگردان، چگونگی مواجهاي 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
.تجربی یا فرضی

هـا و مزایـا و   هاي آزمون و سنجش پیشرفت تحصیلی در کالس درس، انـواع آزمـون  روشسنجش یادگیري شاگردانشانزدهم
هـاي  آنها براي بکارگیري در کالس درس، اهداف سـنجش در کـالس درس، روش  معایب

.هاي تدریساعالم نتایج به شاگردان در کالس درس در هر یک از روش
هـاي  هـاي مـوثر سـنجش یـادگیري در موقعیـت     گفتگوي دانشجویان در باره روش: عملی

.تجربی یا فرضی

راهبردهاي آموزش و یادگیري. 3
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دانشـجوي ایـن درس   . شـود جانبه آموزشگر ـ دانشـجو انجـام مـی    هاي کالس درس با مشارکت همهآموزشدر این درس، 
همچنین، دانشجویان حـق دارنـد   . موظف است بر اساس برنامه اعالم شده به مطالعه منابع نیز بپردازند و در مباحث شرکت نماید

دقیقـه در  15از مطالعات خود با درخواست تعیین وقـت قبلـی، تـا    ها یا نتایج حاصلبه طرح پرسش بپردازند و براي ارائه دیدگاه
گردد و به صـورت عملـی مـورد    در همه جلسات درس، یک مبحث به صورت نظري ارائه می. کالس درس به ارائه نظر بپردازند

یا به درخواست شود که به تشخیص آموزشگر هایی مطرح حال، در جلسات درس ممکن است پرسشدرعین. گیردتمرین قرار می
تواند به صورت شفاهی در جلسه بعد یا به صورت کتبی تا پایان نیمسال انجام و ارائه دانشجویان، پاسخگویی به برخی از آنها می

تواند براي همه یا برخی از دانشجویان جایگزین تکالیف درس گردد؛ مشروط به آنکه تعـداد آنهـا از   ها میاین قبیل پرسش. شود
.اوز نکنددرصد تج50

منابع آموزشی . 4
استفاده از منابع مکتـوب منتشـر نشـده پـس از داوري و تاییـد شـوراي گـروه        . در این درس استفاده از منبع مکتوب الزامی است

.آموزشی براي مدت مقرر در همان رشته بالمانع است
:عبارتند ازشود، براي 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. بازاندیشی فرایند یاددهی ـ یادگیري و تربیت معلم). 1386. (مهرمحمدي، محمود- 

:منابع فرعی
مرکـز فرهنگـی   : تهران. م و المسلمین قرائتینیم قرن تدریس و تبلیغ حجت االسال). 1395(صنعت پور امیري، حسین - 

.درسهایی از قرآن
نـازیال کریمـی و   : مترجمـان ). چـارچوبی جـامع بـراي آمـوزش اثـربخش     (هنر و علم تـدریس  ). 2007. (مارزانو، رابرت- 

.موسسه فرهنگی منادي تربیت: تهران). 1394(عبدالرحیم نوه ابراهیم 

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
گیرد که هاي تدریس در قالب یک آزمون مکتوب پایانی صورت میارزشیابی پایانی در درس اصول و روش: ی پایانیارزشیاب

ها و تجارب خود از کار عملی، مطالعه منابع و مشارکت در مباحث کالس درس را بر اساس در آن دانشجویان یادگیري
. کنندهاي آموزشگر، ارائه میپرسش

شود و از سوي هاي بخش عملی درس را شامل میارزشیابی ضمن نیمسال از سویی تمام فعالیت: ارزشیابی ضمن نیمسال
گیرد و دستاورد هر دو قسمت جهت ارزشیابی نهایی بکارگرفته دیگر براي اطمینان از پیشرفت مناسب یادگیري انجام می

.شودمی
آموزشگر در مواردي که . شودمباحث با هم لحاظ میارزشیابی انجام تکالیف کالس درس و مشارکت در: 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

از درصد امتی25: ـ پاسخگویی به تکالیف و شرکت فعال در کالس
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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
.تکالیف و در فعالیت عملیرعایت اخالق پژوهش در انجام .4
.مطالعه منابع تکمیلی معرفی شده توسط آموزشگر و سایر منابع مفید.5
.شودظرافت و زیبائی ظاهري تکالیفی که به صورت مکتوب به آموزشگر تحویل می.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 حـداکثر اسـتفاده از توانـایی هـاي بـالقوه در طـول       
مشاوره رابطه رویاروي بین مراجع و مشاور است که بدان وسیله به مراجع کمک می شـود تـا   . زندگی درباره فرد اعمال می شود

اذ نماید،از طریق مشاوره مراجع می آموزد که چگونه یک زندگی سالم و سـازنده را  پس از شناخت خویش تصمیمات مناسبی اتخ
. طرح ریزي کند و بدان ادامه دهد

از طریـق  . راهنمایی و مشاوره همواره به عنوان تسهیل کننده فرایند تعلیم و تربیت دانش آموزان براي معلمان مطرح بوده اسـت 
وانایی ها و محدودیت هاي دانـش آمـوزان پـی برد،یکـی از وظـایف اساسـی معلمـان        خدمات راهنمایی و مشاوره می توان به ت

راهنمایی و هدایت دانش آموزان می باشد به طور مسلم ارایه خدمات راهنمایی و مشاوره به دانش آموزان بدون آگاهی معلمان از 
دانشجو معلمـان در دوران تحصـیل خـود بـا     مبانی،اصول و روش هاي راهنمایی و مشاوره میسور نمی باشد، بنابراین الزم است

مبانی، اصول و روشهاي راهنمایی و مشاوره آشنا شده تا بتوانند درآینده به عنوان معلم مدرسه نقش راهنمایی و مشاوره اي خـود  
محسوب مـی  همچنین این درس به عنوان یکی از دروس پایه براي دانشجویان رشته راهنمایی و مشاوره . را به خوبی ایفا نمایند

هاي الزم در آنها براي کسب مهارتهاي پایه حرفه اي فراهم نموده وزمینه ساز ورود به دروس تخصصی مشـاوره  شود که آمادگی
.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 مبانی و 

پرورش پی ببرد و با نقش مشاوره اي معلمـان  اصول مشاوره بهره کافی ببرد، به جایگاه راهنمایی و مشاوره در نظام آموزش و 
همچنین از فنون و روش هاي شناخت دانش آموزان و رویکردهاي اساسی مشاوره .در فرایند تدریس و کالس درس آشنا شود

.و 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 با شـناختی کـه   دانشجوپس از گذراندن این درس قادر 

شـغلی و  -در زمینـه هـاي تحصـیلی   ازتفاوت هاي فردي، ویژگی ها و مسایل و مشکالت دانش آموزان پیدا می کنـد بتوانـد   
.سازشی به آنها کمک نماید :شایستگی اساسی

pck&Ck 2کد-
1&3-3&4-
3سطح2سطح1سطح هامالك&3

ــوایی و   ــش محتــ دانــ
موضــــوعی راهنمــــایی 

ومشاوره و انواع آن

در موردمباحـــث اساســـی 
ــایی و  راهنمـــــــــــــ
ــاوره،فنون و روش  مشــــ
ــرفاً   ــاوره صـ ــاي مشـ هـ
ــده را   ــه ش ــات ارای اطالع
جمع آوري و بـدون ارایـه   
تحلیل حاصـل از مقایسـه   
آنهــــا، آن را گــــزارش  

.  نموده است

موضوعات اساسی راهنمایی 
مشاوره و انواع آن را مورد و 

ــه   ــرار داده و یافت مقایســه ق
هاي خـود را در قالـب یـک    
گزارش منسجم ارایه نمـوده  

است

مباحث اساسی راهنمـایی و  
مشــاوره وانــواع آن، تفــاوت 
وتشابه مفاهیم ورابطه آنهـا  
با یکدیگررا مورد مقایسـه و  
ارزیــابی قــرارداده و دالیــل 
خود را در قالب یافته ها بـه  

یک گزارش منسجم صورت
.ارایه نموده است
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نقش و وظـایف کارکنـان   
مدرسه در رابطه با فرایند 
راهنمایی و مشاوره دانش 

آموزان

ــایف    ــش و وظ ــاره نق درب
کارکنان مدرسه  در مـورد  
راهنمایی و مشاوره دانـش  
ــات   ــوزان صــرفاً اطالع آم
ارایه شده را جمـع آوري و  
بدون ارایه تحلیل حاصـل  
از مقایســـه آنهـــا، آن را  

.  گزارش نموده است

ــان   ــایف کارکن ــش و وظ نق
مدرسه را در فرایند راهنمایی 
و مشاوره دانش آموزان مورد 

ــر ــه مقایســه ق ار داده و یافت
هاي ناشی از این مقایسه را 
ــزارش   ــک گـ ــب یـ در قالـ

منسجم ارایه نموده است

ــان   ــایف کارکن ــش و وظ نق
مدرســـــه را در فراینـــــد 
راهنمایی و مشـاوره دانـش   
آموزان وتفاوت وتشابه آنهـا  
با یکـدیگررا مـورد مقایسـه    
وتجزیه و تحلیل قرارداده و 
یافته هاي خود را به صورت 

.نموده استمکتوب گزارش 

ــی   ــاي اساسـ رویکردهـ
مشاوره و روان درمـانی 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 گزارش نمـوده  

.  است

مفاهیم اساسی رویکردهـاي  
درمانی اصلی مشاوره و روان 

را مورد مقایسـه قـرار داده و   
یافته هاي خـود را در قالـب   
یک گزارش منسـجم ارایـه   

نموده است

مباحــث مهــم رویکردهــاي 
اصلی مشاوره وروان درمانی 
ــا    ــا ب ــابه آنه ــاوت وتش وتف
یکــدیگررا مــورد مقایســه و 
ارزیــابی قــرارداده و دالیــل 
خود را در قالب یافته ها بـه  
صورت یک گزارش منسجم 

.ارایه نموده است

برنامــه هــاي راهنمــایی و 
مشاوره در نظام آموزش و 

پرورش 

ــاي    ــه هـ ــاره برنامـ دربـ
راهنمـــایی و مشـــاوره در 
ــرورش  نظــام آمــوزش و پ
ــرفاً   ــران صـ ــان وایـ جهـ
ــده را   ــه ش ــات ارای اطالع
جمع آوري و بـدون ارایـه   
تحلیل حاصـل از مقایسـه   
آنها، آن را گزارش نمـوده  

.  است

ــاي   ــه ه ــایی و برنام راهنم
مشاوره در آموزش و پرورش 
ایران را با سایر کشورهامورد 
مقایسـه قـرار داده و دالیـل    
خود را در قالب یک گزارش 

منسجم ارایه نموده است

ــایی و   ــاي راهنم ــه ه برنام
ــوزش و   ــاوره در آمــ مشــ
پـــرورش ایـــران وتفـــاوت 
وتشابه آن بـا برنامـه هـاي    
مشاوره درسـایر کشـورها را   

ــه و ا  ــورد مقایس ــابی م رزی
قرارداده ویافته هاي خود را 
به صورت مکتوب ودر قالب 
یک گزارش منسـجم ارایـه   

.نموده است

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
مباحث اساسی:فصل اول

اهمیت و ضرورت راهنمایی و مشاوره-
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-
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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-
ویکردهاي درمانی متمرکز برعمل و رفتارر-
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

: عملکرديفعالیت
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 دانشـجویان رشـته مشـاوره و ارایـه     -2

گزارش کتبی آن به مدرس

مشاوره و الگوهاي آنانواع راهنمایی و : 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
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پرسش هاي طرح شده از سوي مدرسمشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به -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
درستحلیل و مقایسه الگوهاي راهنمایی و مشاوره و ارایه گزارش آن در کالس -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: فصل چچهارم
تعریف روش و فن-
روش هاي راهنمایی و مشاوره-
رجـه بنـدي رفتـار،گروه سـنجی،مطالعه     مشاهده،مصاحبه،پرسشنامه،شرح حـال نویسـی،واقعه نویسـی،مقیاس د   (فنون راهنمایی-

)موردي،مطالعه پرونده تحصیلی،سیاهه رفتار،آزمون هاي روانی
گوش دادن،تشویق کردن، برخورد با مقاومت، برخورد با سکوت، سازمان دادن، انعکاس احساس و محتوا، قرارداد (فنون مشاوره-

ي، تفسیر و بینش، رهبري، ایفاي نقش، تسکین یـا آرام بخشـی،   بستن، تعیین تکلیف، پایان دادن به جلسه، همدلی، مواجهه ساز
)ارجاع

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
هاي آنهامقایسه فنون راهنمایی و مشاوره با یکدیگر و بیان تفاوت-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
-3، و ارایه گزارشی ازآنها بـه مـدرس    ....و طراحی و اجراي یک نمونه از هر کدام از فنون راهنمایی نظیر مشاهده، مصاحبه-2

بیان کاربرد هریک از فنون راهنمایی و مشاوره درمحیط واقعی مدرسه در قالب گزارش کتبی
در مـورد یـک نفـر از دانـش     )فیلم / مستقیم(اجراي فنون مشاوره توسط دانشجویان رشته مشاوره با توجه به مشاهدات خود -4

تصویري و کتبی آن به مدرس-صوتیآموزان و ارایه گزارش 

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-
اوره نقش سایر متخصصان در فرایند راهنمایی و مش-
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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
شی و سایر متخصصان در برنامه راهنمایی و مشاوره مدرسه و بیان تفاوت مقایسه نقش و وظایف معلم،مدیر،مشاور،مربی پرور-3

هاي آنها
: فعالیت عملکردي

تحلیل و مقایسه نقش و وظایف معلم،مدیر،مشاور،مربی پرورشی و سایر متخصصان در برنامه راهنمایی و مشـاوره مدرسـه  و   -1
ارایه گزارش آن در کالس درس

مشاوره در نظام آموزش و پرورشجایگاه راهنمایی و: 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-
اده در مناطق آموزش و پرورشخدمات و وظایف مراکز مشاوره دانش آموزي وخانو-
خدمات و وظایف مراکز مشاوره دانشجویی در دانشگاهها-
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 ارایـه گـزارش کتبـی    -2

آن به مدرس
ي دونفر از دانش آموزان یک مدرسه توسط دانشجویان رشته مشاوره و ارایـه گـزارش کتبـی آن بـه     مقایسه تفاوت هاي فرد-3

مدرس

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
تدارك دیدن فرصت هاي یادگیري مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از شیوه ارایه مستقیم مباحث نظري به 

برقراري ارتباط میان آموخته هاي . همراه مشارکت دانشجویان و تحلیل پاسخ هاي مربوط به پرسش هاي مطرح شده است
اي یادگیري خارج از محـیط آموزشـی،برقراري پیونـد میـان نظـر و      کالسی و الزامات محیط آموزشی، بهره گیري از فرصته
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عمل در محیط آموزشی و فراهم نمودن مشارکت گروهی دانشجویان در انجام فعالیـت هـاي عملکـردي توسـط مـدرس از      
راهبردهاي تدریس این درس می باشد که منجر به درك عمیق تر مطالب وبکارگیري دانـش نظـري راهنمـایی و مشـاوره     

یادگیري غیر مستقیم نیـز مسـتلزم مطالعـه فـردي و درك     .دانشجو معلمان در موقعیت هاي واقعی مدرسه خواهد شدتوسط
.شناختی فرد در موقعیت هاي مختلف محیط آموزشی می باشد

منابع آموزشی. 4
:منابع اصلی

ی و مشـاوره، تهـران، انتشـارات    مبـانی و اصـول راهنمـای   ). زیر چاپ(قدمی، سید امیر؛ همت، نورعلی و نبوي، سید صادق -
دانشگاه فرهنگیان

.ترجمه مهدي گنجی، تهران، نشر ساواالن. اصول ومبانی مشاوره). 1390(تی.گالدینگ، ساموئل -
.تهران، انتشارات رشد. مقدمات راهنمایی ومشاوره). 1390(شفیع آبادي، عبداهللا -

: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-
راهنمایی و مشاوره در دوره هاي تحصیلی، تهران، انتشارات رشد ). 1379(صافی ، احمد-
فنون مشاوره و روان درمانی، تهران، نشر دانژه ). 1391(مدنی، مجتبی و بهمنی، بهمن ت-
اصول و روش هاي راهنمایی و مشاوره،تهران،انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسالمی ). 1371(حسینی بیرجندي، سید مهدي -

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

نمره10به میزان ) سخ،بسته پاسخ، چندگزینه اي و یا ترکیبیباز پا(آزمون مباحث نظري: ارزشیابی پایانی
نمره2عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري پیش بینی شده کالسی: ارزشیابی فرآیند

نمره8عملکردي) فعالیت(مجموعه تکالیف: ارزشیابی پوشه کار
. کردي و آزمون پایان نیمسال انجام مـی شـود  ارزشیابی از یادگیرنده براساس تکالیف یادگیري در طول نیمسال،تکالیف عمل

.مالك ها و سطوح پیامدهاي یادگیري تعیین شده است) یادگیري و عملکردي(مبناي ارزیابی تکالیف
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»ارزشیابی از یادگیري«سرفصل درس 
:معرفی درس و منطق آن. 1

دروس متعددي چـون آمـار، روش تحقیـق و انـدازه     درس ارزشیابی پیشرفت تحصیلی به عنوان یک حوزه تخصصی در بردارنده 
در واقع این درس کمک میکند تا بتوان میزان تحقق اهداف کلی از آموزش را مـورد ارزیـابی قـرار داده، سـطح     . گیري می باشد

گوهـاي متعـدد   اسـتفاده و بکـارگیري ال  . کیفی آموزش را ارتقا بخشیده و بطور نظامند اثرات آنرا مورد بازبینی و واکاوي قـرار داد 
ارزشیابی براي قضاوت درخصوص برنامه هاي درسی به معلمان کمک می کنـد تـا نیازهـاي آموزشـی را شناسـایی نماینـد و در       

.سازماندهی مطالب و محتواي درسی انتقال دانش، نگرش و باالبردن سطح مهارتها را بهبود بخشند
مشخصات درس

عملی/ نظري: نوع درس
2: تعداد واحد

ساعت48: درسزمان 
:پیشنیاز

ارزشیابی از یادگیري:  نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
انواع آزمونها و الگوهـاي ارزشـیابی را پیـاده سـازي     با کسب مهارت در حوزه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی قادر باشد 

، نحوه محاسـبه ضـریب   محاسبه ضریب دشواري آزموننماید و در خصوص اهداف ارزشیابی، آزمونهاي عملکردي، 
.پایایی و آزمونهاي ارزیابی عملکرد گزارشی را ارائه نماید :شایستگی اساسی

CK1-1&2-1
&

PK2-2&3-2
3سطح2سطح1سطح هامالك

دانشجو قادر است انواع رویکرد ارزشیابی
الگوهاي ارزشیابی را نام 

. ببرد

دانشجو قادر است 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    
ــل  ــورد تحلی ارزشــیابی را م
قرار داده و کاربرد هـر یـک   
را در نمونه اي عینی مـورد  

. نقد و بررسی قرار دهد
دانشجو قادر است انواع آزمونهاي عملکردي

آزمونهاي عملکـردي را  
. طبقه بندي نماید 

ــواع  ــادر اســت ان دانشــجو ق
آزمونها را مقایسـه نمـوده و   
براي هریـک نقـاط قـوت و    

. ضعف را مشخص نماید

دانشــجو قــادر اســت انــواع 
ــه   ــردي را ب ــا عملک آزمونه
لحاظ کاربردي مورد نفـد و  

. تحلیل قرار دهد
محاسبه ضریب 
پایایی و روایی

دانشجو قـادر اسـت در   
ــایی و  حــوزه تعیــین پای

را ارائــه روایـی تعریفـی   
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 

. و بررسی قرار دهد

ساختار آنهاي یادگیري، محتواي درس و فرصت. 2

تکالیف عملکرديتکالیف یادگیريمحتواي درسنوبت بحث
گیـري،  آزمون، اندازه: تعاریف و اصطالحاتاول

ارزشیابی، مقیاسها و انواع آن،
باذکر تعاریف و مثالهاي گوناگون تعاریف 
مشخص و نقاط تفاوت و تشابه شناسایی 

.و تحلیل گردد
بـه  از دانشجویان خواسته شود بـا مراجعـه   

منایع متعدد تعاریف مختلفی گـرآوري و در  
.قالب جدولی ارائه نمایند
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نمونه هایی از آزمونها در کالس مطرح و انواع آزمونها و ویژگی آنهادوم
بر چگونگی و نحوه ساخت آنها بحـث و  

.تبادل نظر شود

از دانشجویان خواسته شود نمونـه هـایی از   
ویژگیهاي آزمونها را در پژوهشها یافته و با 

.آنها تطابق بدهند
بحث و تبادل نظر در خصوص ارزشـیابی  رویکردهاي مطرح در ارزشیابیسوم

و دیدگاه مقایسه اي با توجه بـه اهـداف   
مطرح شود و با ذکر مثال هاي گوناگون 
الگــوي متناســب بــا هــر ســاختار مــورد 

بررسی قرار گیرد
مراحل ارزشیابی آموزشی، تحلیل موقعیت، چهارم

اهداف و مولفه هاي ارزشیابی آموزشی
در این جلسـه بـا نمـایش فـیلم مرحلـه      
تحلیل موقعیت مورد بررسی قرار گرفتـه  
و هدفها و پیش نیازها با بحث و گفتگـو  

.مورد واکاوي قرار بگیرد

از دانشــجویان خواســته شــود کــه فــیلم را 
مجــددا بررســی و نکــات مطــرح شــده در 

زبینی خصوص اهداف و پـیش نیازهـا را بـا   
.مجدد و گزارش جدید ارائه نمایند

تعریف، اهـداف، مراحـل، روشـها و طبقـه     پنجم
بندیهاي طرح ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

با ارائه نمونه هایی از انـواع طـرح هـاي    
ارشیابی پشـیرفت تحصـیلی، ویژگیهـا و    
سطوح طبقه بندي طرحها مورد تحلیل و 

.بررسی قرار گیرد

شود که بـا انتخـاب   از دانشجویان خواسته 
یک درس مشـخص یـک نمونـه از طـرح     
ارزشــیابی پیشــرفت تحصــیلی آمــاده و در 

.کالس ارائه نمایند
انواع آزمونها و کاربرد آنها و قواعـد هـر   ششم

یک
با طـرح نمونـه هـاي متفـاوتی از انـواع      
آزمون ها در کالس نقاط قوت و ضـعف  
هــر یــک از آزمونهــا بــه نقــد و بررســی 

.گذاشته شود

از دانشجویان خواسته شود با طراحی یـک  
نمونه ترکیبی از انواع آزمونها ویژگیهاي هر 

.یک از آزمونها را مورد ارزیابی قرار دهند

نمونه هاي متعددي از طـرح هـا توسـط    طرح نمونه هاي عملی در کالسهفتم
ــاي    ــه ه ــایی و نمون ــجویان شناس دانش
طراحی شده توسـط ایشـان را در گـروه    

.و بررسی نمایندنقد) کالس(

از دانشجویان خواسـته شـود نمونـه هـاي     
طراحی شده و بررسی شده را مورد بازبینی 

.قرار دهند

تعریف آزمونهـاي عملکـردي و انـواع آن،    هشتم
مراحل تهیـه آزمونهـاي عملکـردي، روش    

ــاي   واقعه نگاري ، چگونگی تهیه چک لیست ــار آزمونه ــه ک ــک نمون ــه ی ــا ارائ ب
مقیاس بندي انهـا  عملکردي و چگونگی 

در کالس به صورت عملی تهیه و نمونه 
طراحی انجام شده در جلسه قبل در این 

.قالب اجراي مجدد گردد

از دانشجویان خواسته شـود یـک نمونـه از    
روشهاي سنجش مشاهده اي را انتخـاب و  
ــک   ــاري ی ــه نگ ــتفاده از روش واقع ــا اس ب

.گزارش ارائه نمایند

وه نمـره گـذاري،   شرایط اجراي آزمون، نحنهم
نحوه تفسـیر اطالعـات، محاسـبه ضـریب     

دشواري آزمون

یـک نمونـه از آزمونهـاي اجـرا شـده در      
کالس ارائه و موارد و مباحث کالس بـا  

.نمونه تطبیق و واکاوي گردد

از دانشــجویان خواســته شــود یــک نمونــه 
آزمون را مورد تحلیل و بررسـی قـرار داده،   

اري اطالعـات انـرا تفســیر و ضـریب دشــو   
.آزمون را محاسبه نمایند

نقش و کاربرد آمار توصیفی در تفسـیر داده  دهم
ــهاي    ــزي و شاخص ــهاي مرک ــا، شاخص ه

پراکندگی

به ذکر دالیلی اهمیـت بکـارگیري آمـار    
توصیفی در تحلیل آزمونها پرداخته شـود  
و شاخصهاي مرکزي و پراکندگی با ذکر 

ــش    ــود در بخ ــته ش ــجویان خواس از دانش
شاخصهاي مرکزي از میانگین و در بخـش  
شاخصهاي پراکنـدگی واریـانس و ضـریب    
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همبستگی مثالها و نمونـه هـایی تمـرین و    .مثال حل و تمرین شود
.نمرات آزمونهاي قبلی محاسبه گردد

در نمونه هاي آزمونهاي قبلی محاسابات تعیین روایی، اهمیت  و انواع آنیازدهم
درس بطور عملی انجام روایی در کالس 

و انــواع آن مــورد بحــث و گفتگــو قــرار 
گرفته و ترجیحا براي هر مورد نمونه اي 

.انجام شود

ــوارد     ــود در م ــته ش ــجویان خواس از دانش
آزمونهاي قبلی روایـی آزمونهـا محاسـبه و    

.گزارش گردد دوازدهم

ــایی، نحــوه  سیزدهم ــایی، روشــهاي پای تعریــف پای
محاسبه ضریب پایایی

روش محاسبه پایایی در نمونه ذکر شـده  
.محاسبه و موارد دیگر نیز طرح شود

از دانشجویان خواسته شود نحـوه محاسـبه   
پایایی را در چند کار پژوهشی مورد بررسی 

.قرار دهند
هدفهاي ارزشیابی، تعریف ارزشیابی ، انواع چهاردهم

ارزشیابی
موارد و رئوس درس در کالس به بحـث  

گذاشته شـود و نمونـه هـایی از    و گفتگو 
.انواع ارزشیابی بررسی گردد

از دانشجویان خواسته شود در یک جـدول  
ــیابی را   ــا و شــباهتهاي ارزش ــواع، تفاوته ان

.ترسیم نمایند
ــاحبه،   پانزدهم ــت، مص ــاهده موقعی ــهاي مش روش

نظرخواهی
روشهاي ارزشیابی مورد تحلیل و بررسی 
قرار گرفته و محاسب و معایـب هریـک   

.مورد نقد و بررسی قرار گیرد

از دانشجویان خواسته شود در یـک نمونـه   
نفري روشهاي 5عملی و در جامعه کوچک 

.این جلسه را اجرا و گزارشی ارائه دهند
آزمونهاي ارزیابی عملکـرد آموزشـی، خـود    شانزدهم

سنجی، ارزیابی همکاران
رئوس مطرح در این جلسه مورد بحث و 

محاسن و معایب هـر  گفتگو قرار گیرد و 
.یک طرح و نقد و ارزیابی گردد

ــیابی    ــود ارزش ــته ش ــجویان خواس از دانش
پیشــرفت تحصــیلی را در طرحــی جــامع و 
بطور یکپارچه در قالب یک کـار پژوهشـی   
طی یک هفته تـا زمـان برگـزاري آزمـون     

.پایان ترم ارائه نمایند

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
عملی پیشنهاد میشود که به صورت حل مسئله و پروژه اي انجام شود و بیشـتر مفـاهیم بـه صـورت     این درس به دلیل ماهیت 

.تحلیلی و 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
.عباس بازرگان، ناشر سمتارزشیابی آموزشی، دکتر

.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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»در تربیتکاربرد زبان«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

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

آثار مثبت و منفی انواع 
کاربرد زبـان در ارتبـاط   

ــی ــی را /تربیتـ آموزشـ
جستجو کند و برخـی از  

.آنها را معرفی کند
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در آفرینـی زبـان  و  نقش
ابعــــــاد مختلــــــف  

ــت ــوزش و در  /تربیـ آمـ
هـــاي انـــواع ارتبـــاط 

آموزشـی معرفـی   /تربیتی
.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
تغییــــــرات الزم را در 
نمونــه اي از تــدریس  
ــد و   ــایش ده ــود نم خ
درباره تفـاوت تـدریس   

ه بــــه بــــدون توجــــ
هـاي زبـان و بـا    ویژگی

.توجه به آن بحث کند
شناخت 

هاي محدودیت
کاربرد زبان

از طریـق بازشناســی و  
درك و فهم عمیـق از  
مفهوم تربیت، الزامـات  

آمــــوزش و /تربیــــت
آموزشی /ارتباط تربیتی

.را بشناسد

ــات   ــاس الزامـ ــر اسـ بـ
آمـوزش و ارتبـاط   /تربیت
آموزشی و با توجه /تربیتی

ــه ویژگــی ــان، ب هــاي زب
هــاي کــاربرد محــدودیت

زبان را در تحقق اهـداف  
آمــوزش /کلــی تربیــت 

. بشناسد

بـــــا توجـــــه بـــــه 
هـاي کـاربرد   محدودیت

زبان در تحقق بخشیدن 
بـــه اهـــداف کلـــی   

آمـوزش، دربـاره   /تربیت
ــدون  ــاربرد بـ ــار کـ آثـ

ــ  ــدودیت زبـ ان در محـ
آمــوزش بحــث /تربیــت

. کند
آموزش

از طریق 
) واژگان(زبان

هاي با توجه به ویژگی
ــان، معنــی شــناختی زب

اهمیـــت و چگـــونگی 
کاربرد زبان آشـنا را در  

هـاي  با توجه بـه ویژگـی  
ــی ــان و  معن ــناختی زب ش

واژگان، آموزش از طریق 
هـــاي آشـــنا را در   واژه

هـاي  با توجه به ویژگی
شــناختی زبــان و معنــی

ــوزش از   ــان، آمـ واژگـ
هاي آشـنا را  طریق واژه
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دروس (آمـوزش /تربیتآشنا
.بفهمد) مختلف

ســوادآموزي بــه ویــژه   
.آموزش واژگان اجرا کند

در آموزش دروس دیگر 
.اجرا کند

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
نوبت 
تکالیف عملکرديتکالیف یادگیريمحتواي درسموضوعبحث

رابطه زبان و دوماول و
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-

ارتباط و ارتباط موثر
انواع ارتبـاط و  شناسایی -

رخدادهاي ارتبـاطی زبـانی   
آموزش/ در تربیت) کالمی(

/ هـاي تربیتـی  و نیز فعالیت
آموزشی یک معلم، 

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    -
ارتبـاط و درك اجــزاء یــک  

هاي فرایند ارتباطی و روش
برقراري ارتباط موثر 

ــداق - ــی مص ــاي معرف ه
آفرینی زبـان  حضور و نقش

ــف   ــاد مختلــــ در ابعــــ
آمـوزش و در انـواع   /تربیت
آموزشی / هاي تربیتیارتباط

/ هـاي تربیتـی  و نیز فعالیت
آموزشی یک معلم

هـاي حضـور و کـاربرد    مصداق-
زبان در کار یـک معلـم را بیـان    

.کند
آثار مثبت و منفی انواع کـاربرد  -

آموزشـی  / زبان در ارتباط تربیتی
را جستجو کند و برخی از آنهـا را  

.گزارش کند

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

ــث    ــابع و مباح ــه من مطالع
ــواع   ــه ان ــوط ب ــري مرب نظ

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  

ــواع  - ــان در ان ــار زب ــور و آث حض
ــی ــاط تربیتـ ــی را / ارتبـ آموزشـ

.هده و گزارش کندمشا
با تغییر دادن برخی از ویژگـی  -

هاي زبـانی در جریـان برقـراري    
ارتباط کالمی، تغییر نتایج ارتباط 

.را مشاهده، تحلیل و گزارش کند
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الهی و طبیعی و : منشا زبان
اجتمــــاعی و جســــمی و 

...ابزاري و ژنی و 
: زبان انسان و زبان حیـوان 

زبان حیوانات و نخستیها و 
......

آموزش و نیـز  /فرایند تربیت
هاي ارتبـاطی یـک   فعالیت

معلم در مدرسه

شناخت جزئی پنجم
: زبان

-آواشناسی
واجشناسی

)14(و ) 7:(منابع-
ــواع ویژگـــی - هـــايانـ

ــی ــان را در آواجشناسـ زبـ
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

مطالعه منابع معرفی شـده  -
:و یادگیري موارد زیر

هـــايانـــواع ویژگـــی -
ــی ــان را در آواجشناسـ زبـ

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

بـــا تغییـــر دادن برخـــی از   -
هاي آواجشناسی زبـان در  ویژگی

برقراري ارتبـاط کالمـی،   جریان 
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  -

ــوزش   ــونگی آمـــ چگـــ
هاي زبانیمهارت

هــاي حضــور و مصــداق-
) هـاي ویژگی(آفرینی نقش

ــی ــان در آواجشناســ زبــ
ــارت ــوزش مهـ ــاي آمـ هـ
زبــان  (چهارگانــه زبــانی  

و در آمــــوزش ) فارســــی
ــر  ــوزش از (دروس دیگ آم

طریق زبان
آگـــــاهی فرازبـــــانی  -

مطالعه منـابع و مطالـب   -
-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
ــی ــان در آواجشناســ زبــ

آموزش مهارتهاي چهارگانه 
و در ) زبـان فارسـی  (زبانی 

ــر  ــوزش دروس دیگــ آمــ
) وزش از طریق زبانآم(

ــاي   ــر اســاس شــناخت ویژگیه ب
ــان و  ــی زبـ ــاهی آواجشناسـ آگـ

ــانی واجشــناختی ــرات فرازب ، تغیی
اي از تــدریس الزم 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 و نقــــشحضــــور 

آواجشناسی زبان در ) هايویژگی(
آموزش مهارتهاي چهارگانه زبانی 

)زبان فارسی(
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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 راهشناســی، ریشــه
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
ــان در  ــرفی زب ــوزش ص آم

مهارتهاي چهارگانه زبـانی  
و در آموزش ) زبان فارسی(

ــر  ــوزش از (دروس دیگ آم
) طریق زبان

آگاهی فرازبانی صـرفی را  -
ربردش را در بشناســد و کــا

.خواندن و نوشتن بداند

مطالعه منـابع و مطالـب   -
هاي انواع ویژگیمربوط به 

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، / تکواژشناسی
...تکواژگونه و 

هـــاي حضـــور و مصـــداق
) هـاي ویژگـی (آفرینی نقش

آمـوزش  صرفی زبـان را در  
مهارتهاي چهارگانـه زبـانی   

و در آموزش ) زبان فارسی(
آمــوزش از (دروس دیگــر 

.بشناسد) زبانطریق
آگاهی فرازبـانی صـرفی را   
ــاربردش را در  بشناســد و ک

.خواندن و نوشتن بداند

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
.ه آنها بحث کندتوجه ب

هاي شناسایی و معرفی مصداق-
آفرینــــی حضــــور و نقــــش 

صــرفی زبــان در ) هــايویژگــی(
آموزش مهارتهاي چهارگانه زبانی 

) زبان فارسی(
کاربرد آگاهی فرازبـانی صـرفی   -

در خوانـــدن و نوشـــتن خـــود و 
گزارش نتیجه اقدام

شناخت جزئی هشتم
: زبان

شناخت جزئی 
نحو؛: زبان

و ) 15(و ) 7:(منـــابع-
)17(
هـاي نحـوي   انواع ویژگی-

در واحدهاي مختلف زبان 

مطالعه منـابع و مطالـب   -
هاي انواع ویژگیمربوط به 

نحوي در واحدهاي مختلف 
زبان

بر اسـاس شـناخت ویژگیهـاي    -
نحوي زبـان و آگـاهی فرازبـانی    

ا در نمونـه  نحوي، تغییرات الزم ر
اي از تدریس خود نمایش دهد و 
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در نقش نحو 
سوادآموزي و 

آموزش به طور 
کلی

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 

هـاي نحـوي   انواع ویژگی-
ــدهاي   ــان را در واحــ زبــ

.مختلف زبان بشناسد
آگاهی فرازبانی نحـوي را  -

ــاربردش را در  بشناســد و ک
در نوشتن درك خوانداري و

.بداند
هـایی از حضـور و   مصداق-

) هـاي ویژگـی (آفرینی نقش
نحوي زبـان را در آمـوزش   

هاي چهارگانه زبانی مهارت
و در آموزش ) زبان فارسی(

آمــوزش از (دروس دیگــر 
ــان ــق زب شناســایی و ) طری

.معرفی کند

درباره تفاوت تدریس بدون توجه 
هاي نحوي زبـان و بـا   به ویژگی

. 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 
هاي ویژگی

معناشناختی زبان 
در 

آموزش/تربیت

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
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

مطالعه منـابع و مطالـب   -
هاي انواع ویژگیمربوط به 

ــدهاي  ــناختی در واح معناش
مختلــف زبــان؛ از جملــه   
ــه  ــوط بــ مطالــــب مربــ
ــات   ــی، مختصـ معناشناسـ
معنایی، نقشـهاي معنـایی،   
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

هـاي  بر اساس شناخت ویژگـی -
ــاهی  ــان و آگـ ــناختی زبـ معناشـ

را فرازبانی معنایی، تغییـرات الزم 
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
.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  

. ه آنها بحث کنددربار
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  
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را ) آموزش از طریق زبـان (در خواندن و نوشتن 
.معرفی کند

آگاهی فرازبانی معناشناختی 
را بشناسد و کاربردش را در 

.خواندن و نوشتن بداند

این تکلیـف  .( ثبت و گزارش کند
.)تا هفته سیزدهم انجام شود

شناخت جزئی یازدهم
: زبان

کاربردشناسی و 
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

گفتمانشناســـی و تعبیـــر و 
ــجام و   ــتنباط و انســ اســ

دیالوگ / پیوستگی و گفتگو
و و اصول همیاري گرایس

پسازمینه و پیشازمینه
ــانی  - ــاهی فرازبـــ آگـــ

کاربردشناســــــــــــی و 
گفتمانشناســی را و کــاربرد 

آن در خواندن و نوشتن 

مطالعه منـابع و مطالـب   -
هاي انواع ویژگیمربوط به 

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 و ادب
و نیز مطالعه منابع دربـاره  -

ــل  تحلیــــــــــــــــــ
شناسـی و  گفتمـان /گفتمان

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

ه آموزش مهارتهاي چهارگان
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  -

ــاي   ــر اســاس شــناخت ویژگیه ب
شناسـی  ناسی و گفتمـان کاربردش

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 -

را از معنی اصـطالحات و  مختلف 
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
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کاربردشناســــــــــــی و 
گفتمانشناسی را بشناسـد و  
ــدن و  کــاربردش را در خوان

.نوشتن بداند
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   
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 
ی هاي اجتماعزبان 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

ــابع و مطالــب - مطالعــه من
هاي انواع ویژگیمربوط به 

ــه ــان درگونـ ــی زبـ شناسـ
ــان  ــف زب ــدهاي مختل : واح

تــاریخ و تحــول زبــان و   
خانواده و درخت و تطبیقـی  
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  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 ویژگـی (آفرینی نقش
ــه ــان را در گون ــناختی زب ش

ه آموزش مهارتهاي چهارگان
) زبان فارسی(زبانی 

و در آموزش دروس دیگر -
ــان( ــق زب ــوزش از طری ) آم

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  
ــه    ــه بـ ــدون توجـ ــدریس بـ تـ

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  .( ندثبت و گزارش ک

.)تا هفته سیزدهم انجام شود
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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و نیــز در آمــوزش دروس -
دیگر 

آگـــــاهی فرازبـــــانی  -
شناسی و کاربرد آن در گونه

اي آموزش مدرسه

.معرفی کند
کاربرد آگـاهی فرازبـانی   -

ــه شــناختی در آمــوزش گون
اي را با مثال معرفی مدرسه

.کند
شناخت سیزدهم

هاي محدودیت
کاربرد زبان

)1: (منابع-
محدودیت کـاربرد زبـان   -

محدودیت ناشی : 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 

شـــاگردان یـــا یـــادگیري
.فرزندان خود شود

مطالعه منـابع مربـوط بـه    -
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،   
کاربرد زبان هاي 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
د بـه  با توجه به تجربه هاي خو-

عنوان یادگیرنده، بنویسد که چـه  
موضوعاتی را از طریـق کتـاب و   
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

اهمیـــت و چگــــونگی  -
/ کاربرد زبان آشنا در تربیت

آمـــوزش بـــا توجـــه بـــه 
شـناختی  هاي معنـی ویژگی

زبان، با مثال واژگان پایه

ــه  - ــابع از جمل ــه من مطالع
پایهکتاب واژگان

ــی- ــی ویژگـ ــاي معرفـ هـ
معناشناختی واژگان پایه

هـاي  با توجه به ویژگـی -
شناختی زبان، اهمیـت  معنی

ــان   ــاربرد زب ــونگی ک و چگ
آمـوزش  / آشنا را در تربیـت 

.بفهمد

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    
آموزان بدهد تا بخواننـد، سـپس   
میزان فهـم آنـان را بسـنجد؛ در    
ــا   ــه بعــد در همــان مــتن ب مرحل
ــاب  ــاي کتـ ــتفاده از واژه هـ اسـ
ــایی را   ــه، واژه هـ ــان پایـ واژگـ
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جایگزین کنـد، سـپس از دانـش    
ــد را  آمــوزان بخواهــد مــتن جدی

معنـاي  بخوانند و فهـم آنـان ارز  
فراینـد و  . متن را مجددا بسـنجد 

نتیجه کـار را بـه صـورت کتبـی     
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 توجــه بـه ویژگــی بـا 
شناختی زبان، اهمیـت  معنی

ــان   ــاربرد زب ــونگی ک و چگ
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  توجـه بـه ویژگـی   با 

شناختی زبان، اهمیت معنی
ــان   ــاربرد زب ــونگی ک و چگ
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

ي آشنا را هاآموزش از طریق واژه
.در آموزش دروس دیگر اجرا کند

مروري بـر اهـداف اصـلی    جمع بنديهفدهم
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

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
سازي درس ها در قالب اسالیدهاي آماده شده ویژه هر جلسه توسط مدرس؛آماده -
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 (دانشجویان و مدرسان درباره مطالب مورد مطالعه به طور مختصر فهم خود را می نویسند-

) انجام تکالیف توسط مدرس همچون دانشجو، ضروري است. (شوددقیقه صرف بیان فهم خود درباره مطالب مورد مطالعه می15بعد 
سخنرانی همراه با طرح پرسش و گفتگو یک سوم وقت کالسارائه درس به صورت -
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-
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معرفی منابع اصلی و فرعی براي مطالعه ویژه هر جلسه توسط مدرس-
العه منابع معرفی شده براي هر جلسه  قبل از حضور در کالس توسط دانشجویانمط-

: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 درسیبندي چندگانه موضوعی واژگان پایه فارسـی،  طبقه) 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
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: ، ترجمه نسرین حیدري، تهران)یک بررسی زبانشناختی(زبان، نگاهی به ) 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   شرکت در بحث+ 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
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-
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 مدرك تحصیلی زبانشناسی بهتر است تدریس این درس به وسیله مدرسانی انجام شود که در عین داشتن تجربه معلمی، -1

).ارشد یا دکتري زبانشناسی(باشند 
.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

.دکتر مهدي دستجردي تهیه شده استاین سرفصل با همکاري جناب آقاي : 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 
دائم، فعال و مشارکت جویانه او در تمام مراحل و جریان یادگیري است که در کالس درس تولید و بازتولید دانش با حضور 

عادت ورزي به یادگیري از طریق تولید دانش و بهره مندي از دانش یادگرفته در حل مسایل زندگی . امکان پذیر می شود
.رکب از عناصر مرتبط و محیط مناسب استمستلزم پشتیبانی معلمان و مدیران حرفه اي در فراهم آوردن ساختار منسجم و م

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 

ث از ارزش ها و موضع هاي منطقی و جایافته در ساختار شناختی فرد و مهارت هاي رفتاري براي عادت ورزي به رفتارهاي منبع
بدیهی است که یکی از اهداف آموزش و پرورش ایجاد . باالخره خویشتن شناسی فرد در کمک به توسعه دانش بشري است

رات بنیادین معنی دار در تغییرات به هنگام و مفید جهت توسعه پایدار و رویارویی با سیاست هاي جهانی است و بی تردید، تغیی
سیستم آموزشی می تواند منشاء 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: نام درس

:پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بوددر: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
با مطالعه و تشریح زمینه سازي براي شناخت علمی مدیریت و رهبري در آموزش و پرورش و بـا تحلیـل مفـاهیم،    
اصول، نظریه ها و یافته هاي علمی در مدیریت آموزشی قادر خواهد بود آن را در بهسازي محیط سازمانی مدرسه و 

. بري کالس درس بکار گرفته و اجرا نمایدمدیریت و ره
:شایستگی اساسی

PCK1-3&4-3&

PK2-23سطح2سطح1سطح هامالك

مدیریت آموزشی
توانسته اسـت بـا بیـان    
ــدیریت   ــاریفی از مـ تعـ
آموزشی به فهرسـتی از  
ــدیریت   ــات مــ نظریــ

.آموزشی اقدام نماید

هــر یــک از دیــدگاههاي   
ــین نمــوده و  مــدیریتی را تب
تفاوتها و شباهتهاي موجـود  

.را تحلیل نموده است

توانسته است در نقش یـک  
معلـــم و مـــدیر آموزشـــی 
ساختاري منسجم و مرکـب  
از عناصر آموزشی را تجزیه، 

.تحلیل و تبیین نماید

مدیریت
آموزشگاهی

توانســــــته اســــــت 
فرآینـــدهاي مـــدیریت 
ــیط   ــی را در مح آموزش
هاي آموزشی فهرسـت  

نماید

آموزشـی و جایگـاه   مدیریت 
آن را در آمـوزش و پـرورش   

.تجزیه و تحلیل نماید

نقــش و ضــرورت مــدیریت 
آموزشــــی را در تغییــــر و 
بهسـازي مـدارس تفسـیر و    

.تبیین نماید

مدیریت
توانسته است شیوه هاي 
برقراري تعامل وارتبـاط  
ــالس درس را در  در کـ

شیوه هاي برقراري تعامل و 
ارتبــاط در یــک موقعیــت   
یادگیري را تفسیر و در یـک  

با تحلیل و تفسـیر موقعیـت   
ــالس درس،  ــک کـــ یـــ
ســـاماندهی صـــحیح را در 
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.کالس بکار میگیرد.کالس درس تبیین نماید.فهرستی بیان کندکالس درس

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
راه حل هاي رفع معضالت آموزش و پرورش. 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
یف سازمان هاي آموزشی، روابط بین اداره کل آموزش و پرورش و مدرسه را تبیین نمایدضمن تشریح و تفسیر وظا

: 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
کمدیریت کالسی-
تایلور-
فایول-
بوروکراسی-
نظریات انسانی در مدیریت.2
مدیریت نئوکالسیک-
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 
معرفی انواع الگوها و نظریات مدیریت آموزشی و اصول حاکم بر هر یک از آنها

: فعالیت عملکردي
طراحی یک مدل سازمانی و سیستم اداري با توجه به درك رفتار سازمانی و مدیریتی مورد نیاز آموزش و پرورش امروز
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و مبانی مدیریت آموزشیاصول : فصل سوم
مدرسه اثربخش-
رهبري در مدرسه یادگیري محور-
پیوند مدرسه با خانواده و جامعه-
)جو و فرهنگ(فرهنگ آموزش و یادگیري در مدرسه -
نظام پایش و ارزشیابی کیفیت در مدرسه-

: فعالیت یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده

منابع معرفی شده در زمینه مدیریت آموزشیمطالعه 
.ضمن تحلیل و تفسیر ماهیت و تعریف اثر بخشی سازمان ، مشخصات مدارس اثربخش را تشریح و تبیین کند

: فعالیت عملکردي
مدیریت کالس درس: فصل چهارم

مدیریت کالس درس و راهنماي یادگیري.1
رویکرد سیستمی.2
انضباط و معانی آن.3

: دگیريفعالیت یا
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده

مطالعه منابع معرفی شده در زمینه مدیریت کالس درس
یک سیستم یادگیري را در موقعیت آموزشی تجزیه و تحلیل کند و روابط حاکم بر آن را توضیح دهند

: فعالیت عملکردي
کرده و بصورت گزارشی ارائه دهدمدیریت کالس درس را در یک موقعیت آموزشی اجرا

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
تدارك دیدن فرصت هاي یادگیري مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از شیوه ارائـه مسـتقیم مباحـث نظـري بـه      

هـاي کـالس   در این درس، آمـوزش . همراه مشارکت دانشجویان و تحلیل پاسخ هاي مربوط به پرسش هاي مطرح شده است 
درس با محوریت آموزشگر انجام می شود؛ هر چند که در هر جلسه درس دانشجویان مشارکت دارند و آنها موظف اند بر اسـاس  

انجام فعالیت هاي عملکردي براي درك عمیق، یـادگیري  . برنامه اعالم شده به مطالعه منابع بپردازند و در مباحث شرکت نمایند 
. ها در موقعیت هاي آموزشی نیز، مستلزم مشارکت همگانی دانشجویان در این فعالیت ها می باشدبهتر و بکارگیري آموخته 

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). الگوها، روش ها، فنون و راهبردهاي تدریس(هنر تدریس ): 1388(مهرداد، حسین

.سازمان آموزش و پرورش شهر تهران: تهران.رهبري در مدرسه یادگیري محور):1388(ساکی، رضا 
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نشر روان: تهران. موزشیمبانی نظري و اصول مدیریت آ): 1391(عالقه بند، علی
راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

نمره به ارزشیابی کتبی پایان ترم اختصاص خواهد داشت 15:ارزشیابی پایانی
نمره به فعالیت هاي دانشجو در جریان آموزش ها در طول ترم داده می شود 2: ارزشیابی فرآیند

.تمرین یا فعالیتی که استاد تعیین کرده است تعلق می گیرد نمره به ارائه گزارش از3: ارزیابی پوشه کار
مبنـاي  . ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام می شـود 

.مالك ها و سطوح پیامد هاي یادگیري تعیین شده است) یادگیري و عملکردي(ارزیابی تکالیف 
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»هاي تحصیلیآموزش و پرورش تطبیقی با تاکید بر دوره«سرفصل درس 

.شودمتعاقبا اعالم می
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»1تاریخ اسالم«سرفصل درس

معرفی درس و منطق آن.1
شک شناخت تاریخ اسالم در نزد قدما و مورخین اهمیت زیادي داشته است تا جایی که مورخان بزرگ دنیاي اسالم به بی

تجارب آموزي هاي تاریخ، توجه به جنبه عملی و اخالقی و عبرت از بین فایده. اندتوجه خاص داشته) ص(تاریخ و سیره پیامبر
هاي تاریخ اسالم و گزارهبه عنوان یک منبع معتبر تاریخی و نیز آیات قرآنبهبا یک نگاه .تاریخی بیشتر مورد توجه بوده است

هاي گذشته در مورد سرگذشت امتقرآنآیاتکه یک سومطوريبه. واقف شداهمیت تاریختوان بهمیعالمان و مورخانکالم
حاکی از حوادث اشارات قرآن به وقایع و.را بیان فرموده استقصصها اینانسانگیريعبرتبه منظورخداونداست که

ه اهمیت تاریخ و ه ببا توج.استهاي مهماز دیدگاه قرآن و حاوي درسآنغایتگذشته و مبینحوادثنگرش تاریخی به
ي سیرهو باالخص با عنایت بهتاریخ صدر اسالمتوان ازمیمنابع تاریخیفراگیري تاریخ نگاري و واقع نگري و پژوهش در

.همت گماشت) ص(کردار پیامبربا استفاده از گفتار وتعالیم اسالمو پیروي از آن بزرگوار در شؤون زندگی و بسط) ص(پیامبر

ها و علل امتاعمالو سرگذشت آدمیان وانبیابعثتآید که مراد از اشاره بهزیرا که از مضمون تعدادي از آیات قرآن برمی
.استهدایتو یافتن راهتهذیب اخالقو پندگیري برايتجربهها و تشویق انسان به تحصیلسقوط آن

دانشجو معلم به عنوان نسل جدید با علم -الف : ضرورت وجود این درس براي دانشجو معلم این رشته از دو حیث است 
مچنین استنباط به وقایع و حوادث گذشته و آگاهی از اوضاع و احوال گذشتگان ونیز مطالعه و بررسی و تحلیل وقایع گذشته و ه

قواعد و سنت هاي حاکم بر زندگی و روابط نسل پیشین، از تاریخ به عنوان معلم هدایت گر انسان ها بهره گرفته و پس از 
شناخت هویت خود در پی ریزي بینش و نگرش صحیح هویتی دانش آموزان براي دستیابی به یک زندگی سالم و خردمندانه و با 

م بسیاري از متون اسالمی بویژه قرآن کریم مبتنی بر فهم فرهنگ دوره جاهلیت و تاریخ عصر فه-ب. بصیرت تالش می نماید
.این درس به این مهم کمک اساسی خواهدکرد. نزول است

مشخصات درس
نظري: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت32: زمان درس

-: پیشنیاز
نظري: نحوه آموزش

1تاریخ اسالم: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو معلم  قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
، نسبت به تاریخ اسالم و حوادث شناخت نظري و درك اهمیت پدیده ها و وقایع تاریخی و منابع شناخت تاریخبا 

موزي، جنبه هاي عبرت آآگاهی پیدا کرده و با بهره گیري از ) ص(مربوط به قبل از اسالم تا بعثت حضرت رسول 
زمینه و انگیزه پژوهش و مطالعه در منابع همچنین با ایجاد . را فراگیردعملی و کاربردي حوادث و وقایع گذشته

، از فرهنگ دوره جاهلیت و عصر نزول براي دستیابی به نگرش صحیح تاریخی از این دوره، در زندگی تاریخی بیشتر
.فردي و حرفه اي خود بهره گیرد

3سطح 2سطح 1سطح هامالك
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پدیده ها وقایع تاریخ :شایستگی اساسی
پیش از ظهور اسالم 

تا بعث حضرت 
)ص(حضرت رسول

توانسته است گزارشی 
توصیفی از اهمیت و 

ضرورت مطالعه تاریخ و 
انواع آن خصوصا پیش از 

ظهور اسالم تا بعثت حضرت 
و نیز آشنایی با ) ص(رسول 

.منابع آن، ارائه نماید

توانسته است گزارشی از 
وقایع تاریخ اسالم و زندگانی 

تا بعثت ) ص(حضرت محمد
آن حضرت و مقایسه آن به 

همراه  تحلیلی کوتاه از 
.تحوالت تاریخی ارائه نماید

توانسته است عالوه بر بیان 
و تحلیل تحوالت تاریخی، 
نسبت به تطبیق و مقایسه 

حوادث و وقایع تاریخ اسالم 
)  ص(سول تا بعثت حضرت ر

با امت هاي پیشین، گزارشی 
.ارائه نماید

جنبه هاي عملی و 
کاربردي حوادث و 

وقایع تاریخی پیش از 
تا بعثت ظهور اسالم

)ص(حضرت رسول

توانسته است با مطالعه 
حوادث و وقایع تاریخی 

پیش از ظهور اسالم و  صدر 
اسالم تا بعثت حضرت 

، گزارشی )ص(رسول 
عبرت توصیفی از جنبه هاي

آموز هر حادثه تاریخی ارائه 
.دهد

توانسته است گزارشی 
مقایسه اي و تبیینی از 

حوادث و وقایع تاریخی 
پیش از ظهور اسالم تا بعثت 

، نسبت )ص(حضرت رسول 
به امت هاي پیشین  ارائه 

.دهد

توانسته است گزارشی 
تحلیلی و بعضا تطبیقی از 

حوادث و وقایع تاریخی 
تا پیش از ظهور اسالم
) ص(بعثت حضرت رسول 
با رویکردي به آثار و 

پیامدهاي هر پدیده تاریخی 
.ارائه نماید

زمینه و انگیزه 
پژوهش و مطالعه و 

منابع شناخت در 
تاریخ اسالم

توانسته است گزارشی از 
ابهامات و سواالت و شبهات 

ایجاد شده در مورد 
محتواهاي مطالعه شده در 
و تاریخ نقلی و تاریخ علمی 

فلسفی در مورد تاریخ قبل از 
ظهور اسالم تا بعثت حضرت 

.ارائه دهد) ص(رسول 

توانسته است گزارشی از 
منابع پژوهشی و مطالعاتی 

ي معتبر شناسایی شده
تاریخی قبل از ظهور اسالم 

) ص(تا بعثت حضرت رسول 
با رویکرد پاسخ به شبهات و 

سواالت و ارجاع به منابع 
.ارائه دهد

ست گزارشی توانسته ا
مستدل و تبیینی در پاسخ به 

ابهامات و سواالت مطرح 
شده و نیز در مورد قوانین 
کلی و سنن تاریخ از آیات 
تاریخ قرآن کریم و وقایع 

تاریخی قبل از ظهور اسالم 
، )ص(تا بعثت حضرت رسول

جهت اقناع و یا استحکام 
نگرش خود و مخاطبش 

.ارائه دهد

محتواي درس و ساختار آنهاي یادگیري، فرصت. 2
اهمیت و فایده تاریخ: فصل اول 

تعریف تاریخ
 تاریخ فلسفی/ تاریخ علمی / تاریخ نقلی(انواع تاریخ و مقایسه آن(
میزان اعتبار تاریخ نقلی و راه هاي جلوگیري از تحریف آن
فلسفه تاریخ در قرآن
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تاریخ به عنوان منبع شناخت
اهمیت مطالعه تاریخ اسالم
ایی با منابع تاریخیآشن

:فعالیت یادگیري
پرسش و پاسخ در زمینه مباحث و سواالت اساسی دانشجومعلمان
مشارکت دانشجومعلمان در تحلیل مقدماتی از مباحث فوق

:فعالیت عملکردي
ارائه گزارشی از منابع معتبر تاریخ اسالم
 آیات تاریخ نقلی(ارائه گزارشی از آیات تاریخی قرآن کریم(
ارائه گزارشی از تفاوت آیات تاریخ نقلی با تاریخ علمی و فلسفی

موقعیت جغرافیایی، نژادي، فرهنگی و اجتماعی عرب قبل از اسالم: فصل دوم 
موقعیت جغرافیایی و تقسیمات شبه جزیره عربستان
و اجداد آن حضرت) ص(نسب رسول خدا
نژاد و فرهنگ عرب
محیط پیدایش اسالم
د عرب جاهلیخرافات در عقای

:وظایف یادگیري
پرسش و پاسخ در زمینه مباحث و سواالت اساسی دانشجومعلمان
مشارکت دانشجومعلمان در تحلیل کلی از مباحث فوق

:وظایف عملکردي
ارائه گزارشی از خرافات در عقاید اعراب پیش از ظهور اسالم
 مدارس آموزش و پرورشارائه گزارشی از مهم ترین سواالت و شبهات مطروحه در فضاي
ارائه گزارشی از سیر مطالعاتی در حوزه منبع شناسی در تاریخ پیش از ظهور اسالم
ارائه گزارشی مصور از اماکن تاریخی و موقعیت هاي جغرافیایی، نژادي، فرهنگی و اجتماعی عرب قبل از اسالم
ش از ظهور اسالم و مقایسه آن با عقاید و ساخت و تولید فیلم کوتاه از عقاید و خرافات رایج در بین اعراب پی

.خرافات رایج در میان مردم عصر معاصر
)ص(خداوقایع و حوادث قبل از بعثت رسول: فصل سوم

ص(اجداد و نیاکان پیامبر(
والدت، دوران شیرخوارگی و رضاع
دوران جوانی، سفر تجاري همراه ابوطالب و ماجراي بحیرا
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س(ازدواج با خدیجه(
 فجارجنگ هاي
نصب حجراالسود

:فعالیت یادگیري
پرسش و پاسخ در زمینه مباحث و سواالت اساسی دانشجومعلمان
مشارکت دانشجومعلمان در تحلیل کلی از مباحث فوق

:فعالیت عملکردي
بر اساس تقدم و تاخر آنها) ص(ارائه فهرستی از وقایع و حوادث قبل از بعثت رسول خدا
 سواالت و شبهات رایج در فضاي آموزشی مدارس حال حاضرارائه فهرستی از مهم ترین
و تفاسیر مسیحیان در این مورد و ) ص(ارائه گزارشی از شبهات و سواالت مطرح شده در مورد ازدواج هاي پیامبر

پاسخ مستدل دانشجومعلمان به این سواالت
 در مورد شبهات و سواالتارائه فهرستی از منابع معتبر براي تحقیق و مطالعه بیشتر دانشجومعلمان

)ص(بعثت رسول خدا: فصل چهارم 
ص(بعثت حضرت رسول(
مراحل و شیوه هاي دعوت
اقدامات ستیزه جویانه قریش
آیین مقدس اسالم و مسلمانان اولیه
مشکالت مهاجرت به حبشه
معراج پیامبر
محاصره اقتصادي
وفات ابوطالب و خدیجه
افسانه غرانیق

:وظایف یادگیري
 و پاسخ در زمینه مباحث و سواالت اساسی دانشجومعلمانپرسش
مشارکت دانشجومعلمان در تحلیل کلی از مباحث فوق

:وظایف عملکردي
ص(ارائه گزارشی از سواالت رایج اساسی از بعثت تا هجرت حضرت رسول(
 ص(رسولارائه گزارشی از سیر مطالعاتی مناسب بر اساس منابع معتبر از بعثت تا هجرت حضرت(
ص(ساخت و تولید فیلم کوتاه از هریک حوادث بعثت تا هجرت حضرت رسول(

راهبردهاي آموزش و یادگیري. 3
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در این درس، آموزش با محوریت استاد و ایجاد فرصت گفتگو و مشارکت فعال دانشجو معلمان با رویکرد تبیینی و شیوه 
دانشجوي این درس موظف . فناوري اطالعات و ارتباطات صورت می گیردداستانی و در صورت امکان و نیاز با بهره گیري از 

است بر اساس برنامه اعالم شده به مطالعه منبع یا منابع پرداخته و ضمن انجام تکالیف و وظایف عملکردي خود، در گفتگوهاي 
شود که به تشخیص مطرح هاییحال در جلسات درس ممکن است شبهات یا پرسشدرعین. هر جلسه با آمادگی مشارکت نماید

استاد و یا به درخواست دانشجویان، پاسخگویی به آنها در همان جلسه یا جلسات بعدي موکول شود  و یا به صورت تحقیق یا 
.آموزش مجازي تا پایان نیمسال ارائه شود

منابع آموزشی. 4

:منابع اصلی 
 نشر معارف/ مهدي پیشوایی / تاریخ اسالم
حسین اویسی، علی حیدري علی رجبی( جمعی از نویسندگان/ لیلی صدر اسالم سیري در تاریخ تح(
 نشر معارف/ دکتر محمد نصیري / تاریخ تحلیلی صدر اسالم
 نشر معارف/ محمد ابراهیمی ورکیانی / تاریخ اسالم

:منابع فرعی 
 نشر معارف/ سید سعید روحانی / 2و 1تاریخ اسالم جلد
 نشر معارف/ نویسندگان جمعی از / تاریخ اسالم

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
بایددانشجویانآندرکهگیردمیصورتیادگیريهايفرصتاساسبرشکل کتبیبهآزموناین:نهاییآزمون-1

)درصد نمره نهایی60(.ببرندپاسخ به این آزمون به کاردررادورهطیدرشدهآموختهمطالب
شدهبینیپیشیادگیريتکالیفدانشجو درعملکردبهشدهدادهبازخوردهاياساسبرارزشیابیاین:فرایندارزشیابی-2

)درصد نمره نهایی20(.گیردمیصورتترمطولدرهافعالیتدرومشارکت
بعديهايآموزشبراي ریزيبرنامهمبنايوضبطدانشجوايحرفهتوسعهپوشهتکالیف درکلیه:کارپوشهارزیابی-3
)درصد نمره نهایی20(.گیردمیقراردورهپایاندرايحرفههايتواناییازدفاعنیزو
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»1صرف «سرفصل درس

معرفی درس و منطق آن. 1
آشنایی با در واقع این درس . با این علم می توانیم به تغییرات ایجاد شده در کلمه پی ببریم. علم صرف، علم شناخت کلمه است

چگونه کلمه سازي و کلمه شناسی است چرا که به ما می آموزد که چگونه یک کلمه را به شکلهاي مختلف درآوریم تا معانی 
با این دانش ساختار .بخش قابل توجهی از فهم زبان قرآن توسط دانشجو به عهده این علم است. متعددي از آن بدست آید

د و در نتیجه موجب توفیق در ترجمه دقیق کلمات عربی می گردد و معلم قادر خواهد بود کلمات در آیات قرآنی شناخته می شو
در پاسخ به سؤاالت دانش آموزان در ارتباط با تحلیل ساختار کلمات در قرآن یا متون دینی و به دنبال آن معناي کلمات در قرآن 

.ایفاي نقش کند

مشخصات درس
کارگاهی-نظري: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت64: زمان درس

-:  پیشنیاز

1صرف : نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجومعلم  قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
با انواع کلمه در جمله آشنا شود و ضمن آشنایی کلی با ساختار و صیغه هاي اسم و فعل در به کاربردن آنها در 

همچنین قادر خواهد بود کلمات را . مقصود مورد نظر و نیز ترجمه آنها آمادگی کسب کندجمله، متناسب با معنا و 
.درست بخواند و بنویسد

3سطح 2سطح 1سطح هامالك

:شایستگی اساسی
2-1&1-1Ck

فرآیند به کار 
بردن واژه هاي 

مختلف براي 
معناي مقصود

توانسته است وزن یا صیغه 
مورد یا الگوي معناي کلمه 

.نظر را بنویسد

متناسب با قالب مورد نظر، 
تغییرات مورد نیاز را بر 

.روي کلمه اعمال کند

در مورد تغییرات حاصل شده 
در کلمه در متون دینی و قرآنی 

.، گزارشی ارائه دهد

فرآیند ارزیابی 
صیغه ها و 

ساختار کلمات

توانسته است نوع کلمه را 
بنویسد

توانسته است گزارشی 
از ساختار ) کلی(تحلیلی 

.کلمه ارائه دهد

گزارشی از ساختار کلی کلمات 
در متون و آیات قرآنی ارائه 

دهد و به درستی آنها را قرائت 
.کند

فرآیند ترجمه 
صحیح کلمه

توانسته است نوع کلمه را 
.ارزیابی کند

ساختار کلمه را ارزیابی 
.نماید

ترجمه صحیحی از یک کلمه 
.ارائه دهد

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
کلیات علم صرف: 1فصل 

تعریف علم صرف و فایده و موضوع آن
انواع کلمه و تعریف آنها
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حروف شمسی و قمري
 همزه قطع و وصل و ضوابط تنوین-مد-شد

:فعالیت هاي عملکردي
قرآن30جزء ارائه گزارشی از کاربرد موارد فوق در سوره هایی مشخص از -1

تقسیم فعل: 2فصل 
فعل و انواع آن و چگونگی ساخت آن
ثالثی مجرد و مزید و ابواب هشتگانه آن
فعل رباعی مجرد و مزید و معانی ابواب
فعل مهموز و مضاعف
فعل معتل و انواع آن
آموزش فعل مثال
آموزش فعل اجوف و ناقص

:فعالیت هاي یادگیري
ص مباحث مطرح شده در کالسگفتگو و مشارکت فعال در خصو-1
قرائت صحیح قاعده عربی مورد بحث-2
تمرین هاي کالسی در مورد تجزیه کلمات منتخب از قرآن و ادعیه-3

:فعالیت هاي عملکردي
30طبقه بندي ساختار کلمات در سوره هایی از جزء-1

قرآن کریم30ارائه گزارشی تحلیلی از کاربرد قواعد صرفی فعل در جزء -2
قرآن با استناد به ساختار کلمه و فرهنگ لغت30گزارشی توصیفی در ارتباط با ترجمه افعال جزء ارائه -3

تقسیم اسم: 3فصل 
 سالم و مکسر(مفرد و مثنی و جمع و انواع آن(
 مجازي، حقیقی، لفظی(مذکر و مؤنث و انواع آن(
اسم جامد و مشتق
 اسم مبالغه، اسم زمان و مکان، اسم تفضیل، اسم آلتاسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبهه، (انواع مشتقات(
معرفه و نکره
 ضمیر و انواع آن، اسم اشاره و انواع آن،اسم موصول و انواع آن(انواع معارف(

:فعالیت هاي یادگیري 
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قرائت صحیح قاعده عربی مورد بحث-2گفتگو و مشارکت فعال در خصوص مباحث مطرح شده در کالس -1
کالسی در مورد تجزیه کلمات منتخب از قرآن و ادعیهتمرین هاي-2

:فعالیت هاي عملکردي 
قرآن کریم30ارائه گزارشی تحلیلی از کاربرد قواعدصرفی فعل در جزء-1
تحقیق و مطالعه بیشتر در خصوص ترجمه کلمات متناسب با ساختار متفاوت آنها در قرآن-2

راهبردهاي آموزش و یادگیري. 3
هاي کالس درس با محوریت استاد و ایجاد فرصت گفتگو و مشارکت فعال دانشجو معلمان را  با وزشدر این درس، آم

دانشجوي این درس . رویکرد عملی و حل تمرین و در صورت امکان و نیاز با بهره گیري از فناوري اطالعات، فراهم می آورد
. در گفتگوهاي هر جلسه و طرح سواالت خود مشارکت نمایدموظف است بر اساس برنامه اعالم شده به مطالعه منابع بپردازد و 

شود که به تشخیص استاد یا به هایی در خصوص تجزیه کلمات  مطرح حال، ممکن است در جلسات درس، پرسشدرعین
ت درخواست دانشجویان، پاسخگویی به برخی از آنها به صورت شفاهی در همان جلسه ویا جلسات بعد موکول شده و یا به صور

.شودتحقیق تا پایان نیمسال انجام و به عنوان تکالیف کالسی ارائه 
منابع آموزشی. 4

:منابع اصلی 
 تنقیح حمید محمدي یا دکتر شیروانی2مبادي العربیۀ ترجمه رشید شرتونی،جلد ،
صرف ساده محمد رضا طباطبایی

:منابع فرعی 
الصرف الکافی امین عبدالغنی
التصریف للزنجانی
1الدروس العربیۀ مصطفی الغالیینی،جلد جامع

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
بایددانشجویانآندرکهگیردمیصورتیادگیريهايفرصتاساس برشکل کتبیبهآزموناین:نهاییآزمون-1

)نمره10. (ببرندپاسخ به این آزمون به کاردررادورهطیدرشدهآموختهمطالب
و شدهبینیپیشیادگیريتکالیفدانشجو درعملکردبهشدهدادهبازخوردهاياساسبرارزشیابیاین:فرایندارزشیابی-2

)نمره5. (گیردمیصورتترمطولدرهافعالیتدرحضور در کالس و مشارکت
)نمره5(.او در این درس قرار خواهد گرفتارزشیابی یکی از منابعضبط و به عنوانتکالیف دانشجوکلیه:کارپوشهارزیابی-3
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»1کالم اسالمی« سرفصل درس
معرفی درس و منطق آن.1

ظهور این دانش آیات قرآن است که با طرح معارف بلند خود نخستین زمینه.اندهاي اسالمی دانستهکالم را از نخستین دانش
برخورد پیامبر و پیشوایان برحق دین در پاسخ به این سواالت نیز تاییدي شیوه. داشتوجو وامیذهن مومنان را به سوال و جست

پس از رحلت پیامبر به دلیل اختالفات ایجاد شده میان مسلمانان برسر مسائلی چون . وگوهاي عقلی بودگونه گفتبر جواز این
هاي گوناگون ها و فرهنگسلمانان با اندیشهامامت، ارتکاب کبایر و نقش آن در ایمان و ماهیت کالم الهی از سویی  و مواجهه م

.هاي مختلف کالمی  ظهور کرده و دانش کالم اسالمی شکل گرفتتدریج مکتباز سوي دیگر، به
این درس . اندها و سواالت مطرح شده  دانستهدر مقابل شبههطور کلی  دانش اثبات باورهاي دینی و دفاع از آناین دانش را  به
دهد که با  رویکرد عقالنی و استداللی به معارف و اصول دینی آشنا شده و مسائل کالمی دنیاي م امکان میبه دانشجو معل

برتري دارد، در مرحلهاین آشنایی ضمن این که ذهن خود او را به تکاپو وامی. اسالم را در حد مجال این واحد درسی  بشناسد
آموزان خود، به نحوي صحیح  برخورد ذهن خود یا دانشت و شبهات نوخاستهسازد که درصورت لزوم، با سواالوي را توانا می
.وجوي پاسخ عقالنی باشدکرده و درجست

مشخصات درس
نظري: نوع درس
2: تعداد واحد

:درسزمان
ساعت32

-: پیشنیاز

)1(کالم اسالمی: نام درس
:دانشجومعلم قادر خواهد بوددر پایان این واحد یادگیري : یادگیريپیامدهاي /اهداف

قدرت تجزیه و تحلیل دست آورده،با توجه به بینشی که نسبت به مفاهیم،  مسائل و مباحث کالمی  به
ها را یافته و  مهارت مواجهه و پاسخ عقالنی با مسائل اعتقادي را بیابد، روحیه سواالت دینی و شبهه

آموزان خود انتقال دهد و با فراگیري  اده  و به دانشبرخورد درست با آراي متضارب را در خود پرورش د
هاي علمی خود هاي متفاوت از آیات و رویکرد صحیح در این مورد،  شواهد مورد نیاز در پژوهشبرداشت

.را از  آیات قرآن  تشخیص داده و انتخاب کند

3سطح 2سطح 1سطح هامالكشایستگی اساسی

مفاهیم و  
مسائل
کالمی

توانسته است گزارشی از  معناي  
مفاهیم عدل، حکمت، حسن و 
قبح عقلی و جبر و اختیار در  

کالم اسالمی  ارائه داده و 
ترین مسائل آن فهرستی از مهم

.را بیان کند

قادر به ارائه تحلیلی در 
ضرورت پیدایش و وجود 
علم کالم و  نیز تفاوت 

هاي مختلف رویکرد مکتب
ل کالم اسالمی در مسائ

.مربوطه شده است

توانسته با توجه به آیات و 
احادیث و نیز تحلیل 

-مکتبعقالنی ، رویکرد

هاي گوناگون کالم 
اسالمی در این مسائل را 

.دیگر مقایسه کندبا یک

شبهات و 
مسائل 

توانسته است گزارشی از  
هاي متفاوت  چگونگی  برداشت

ازمبانی  دینی، مسائل اعتقادي 

توانسته به کمک تحلیل 
عقلی و استفاده از آیات و 

روایات، صحت و سقم 

توانسته برخوردهاي 
هاي مقابل فکري مکتب

یکدیگر رادر این مسائل 
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شبهات مطرح شده را، در و اعتقادي
رویکردهاي مختلف کالم 

.اسالمی را  ارائه دهد

هاي ها و برداشتپاسخ
گوناگون را تشخیص داده 

.و بیان کند

کرده و با هم مقایسه
وجوه قوت و ضعف 

هریک را در مقایسه با 
نصوص دینی و سیره 

.نبوي تشخیص دهد
هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت.2

کلیات: 1فصل
معرفی درس اصطالح علم کالم و تفاوت آن با علم فرق و مذاهب
تاریخچه مختصر چگونگی تدوین علم کالم
کالمی شیعه، معتزله و اشاعرهمعرفی مختصر مکتب
 ترین مسائل کالمیمعرفی برخی از  مهم

:هاي یادگیري فعالیت
گوش دادن فعال و مشارکت در بحث-1
هاي استاد در طول تدریسپاسخ به پرسش-2
طرح پرسش در مسائل مطرح شده-3

:هاي عملکردي فعالیت
گیري آنو چگونگی شکلارائه گزارش کوتاه درمورد اولین فرقه کالمی دنیاي اسالم-1
ارائه گزارش کوتاه درمورد درباره دو  مسئله از مسائل اولیه کالمی در دنیاي اسالم-2
ي سمینار کوتاه در هریک از مباحث مطرح شدهارائه-3

مباحث عدل و حکمت: 2فصل 
تعریف حکمت الهی و اقسام آن
تعریف عدل الهی و اقسام آن
مالزمه بین عدل و حکمت
و حکمت الهیدالیل عدل

:هاي یادگیري فعالیت
مشارکت فعال در جریان تدریس با شنیدن فعال و مشارکت در بحث-1
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هاي استاد در طول تدریسپاسخ به پرسش-2
هاي تازه در مساله مورد بحثطرح پرسش-3

:هاي عملکردي فعالیت
.دکننتهیه مقاله درمورد برخی از آیات قرآن که تلویحا داللت بر عدل الهی می-1
.کنندتهیه مقاله درمورد برخی از آیات قرآن که داللت بر حکمت الهی می-2
ي سمینار کوتاه بر محور مباحث مطرح شده و با نگاه به مسائل معاصرارائه-3

حسن و قبح عقلی:  3فصل 
هاي حسن و قبحمالك
تعیین محل نزاع
دالیل موافقان
دالیل مخالفان
حسن و قبح در آیات قرآن

:هاي یادگیري فعالیت
مشارکت فعال در جریان تدریس با شنیدن فعال و مشارکت در بحث-1
هاي استاد در طول تدریسپاسخ به پرسش-2
هاي تازه در مساله مورد بحثطرح پرسش-3

:هاي عملکردي فعالیت
.تهیه مقاله درمورد آیاتی از قرآن  که مؤید  حسن و قبح شرعی هستند-1
.قرآن  که مؤید  حسن و قبح عقلی هستندتهیه مقاله درمورد آیاتی از -2
ي سمینار کوتاه بر محور مباحث مطرح شده، با تحلیل آیات و با نگاه به مسائل معاصرارائه-3

)االمرینجبر، کسب و امر بین( اختیار در افعال انسان: 4فصل 
توضیح اصل مسئله
نظریه جبر محض
نظریه کسب و تفسیرهاي مختلف آن
نظریه تفویض
بین امرینامر
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نظر کتاب و سنت در این مورد
شبهات وارده بر نظریه اختیار

:هاي یادگیري فعالیت
مشارکت فعال در جریان تدریس با شنیدن فعال و مشارکت در بحث-1
هاي استاد در طول تدریسپاسخ به پرسش-2
هاي تازه در مسائل مورد بحثطرح پرسش-3

:هاي عملکردي فعالیت
.شونداالمرین شمرده میآیاتی از  قرآن که مؤید  نظریه امر بینارائه و تحلیل -1
هاي مختلف آنهاي مطرح شده و روایتي سمینار کوتاه بر محور هر یک از نظریهارائه-2
هاي مطرح شده پیرامون مسئله جبر و اختیاري سمینار کوتاه در مقایسه نظریهارائه-3

قضا و قدر: 5فصل 
ضا و قدرتوضیح لغوي و مفهومی ق
قضا و قدر تشریعی
قضا و قدر علمی
قضا و قدر عینی

:هاي یادگیري فعالیت
مشارکت فعال در جریان تدریس با شنیدن فعال و مشارکت در بحث-1
هاي استاد در طول تدریسپاسخ به پرسش-2
هاي تازه در مسائل مورد بحثطرح پرسش-3

:هاي عملکردي فعالیت
.قرآن که داللت بر قضاي تشریعی دارندتهیه مقاله درمورد آیاتی از -1
.تهیه مقاله درمورد آیاتی از قرآن که داللت بر قضاي علمی دارند-2
.تهیه مقاله درمورد آیاتی از قرآن که داللت بر قضا و قدر عینی دارند-3
.ي سمینار کوتاه بر محور هر مسائل مطرح شدهارائه-4
ح شده پیرامون مسئله جبر و اختیارهاي مطري سمینار کوتاه در مقایسه نظریهارائه-5
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بداء و حقیقت آن: 6فصل 
معناي لغوي بداء و حقیقت آن نزد امامیه
تفسیر بداء در پرتو کتاب و سنت
موردلفظی بودن نزاع امامیه و مخالفان در این
یهود و انکار بداء و نسخ
تقدیر محتوم و تقدیر موقوف در آیات قرآن

:هاي یادگیري فعالیت
مشارکت فعال در جریان تدریس با شنیدن فعال و مشارکت در بحث-1
هاي استاد در طول تدریسپاسخ به پرسش-2
هاي تازه در مسائل مورد بحثطرح پرسش-3

:هاي عملکردي فعالیت
.شوندتهیه مقاله درمورد آیاتی از قرآن که مؤید  بداء شمرده می-1
.قدر محتوم دارندتهیه مقاله درمورد آیاتی از  قرآن که داللت بر-2
.تهیه مقاله درمورد آیاتی از قرآن که داللت بر قدر موقوف دارند-3
ي سمینار کوتاه بر محور هر یک از مسائل مطرح شدهارائه-4

راهبردهاي آموزش و یادگیري.3
با حال استاددرعین. پذیردتحلیلی انجام می-هاي کالسی در این درس با محوریت استاد و رویکرد توصیفیآموزش

دانشجو موظف است . آوردوگو و مشارکت فعال دانشجومعلمان را فراهم میاستفاده از روش پرسش و پاسخ، فرصت گفت
وگوهاي درسی کند، به مطالعه منابع درس پرداخته و در جریان تدریس و گفتاي که استاد تعیین میبراساس برنامه

ها مجال شود، که برخی از آناي از سوي دانشجویان مطرح میههاي تازوگوها  پرسشدر روند این گفت. شرکت نماید
-که نیازمند واکاوي بیشتراست-گویی به برخی دیگرکند و پاسخو گوي علمی بیشتري را در جلسه درسی فراهم میگفت
تري تا پایان تواند موضوع تکلیف کالسی دانشجویان قرار گرفته و در جلسات بعد ارائه گردد یا به صورت تحقیق کلیمی
افزارهاي متناسب با این عملکرد را به وجوي در آیات قرآن،  نرمتواند  براي جستاستاد می.سال انجام و ارائه شودنیم

.دانشجومعلمان معرفی کند
منابع آموزشی.4

:منابع اصلی
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1389االلهیات، جعفر سبحانی، به کوشش ربانی گلپایگانی، موسسه امام صادق، محاضرات فی
:منابع فرعی
 ،1383ترجمه و شرح کشف المراد،علی شیروانی، دارالعلم
 1392، محمد سعیدي مهر، انتشارات سمت، )1(کالم
 1381دانشگاه تهران، . احمد صفایی. علم کالم

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري.5
دانشجویان براي پاسخ به آن،گیرد و هاي یادگیري صورت میبه شکل کتبی براساس فرصت: آزمون نهایی -

.درصد نمره نهایی به آزمون اختصاص دارد70. کننداند استفاده میاز مطالبی که در طی دوره آموخته
هاي کالسی و عملکرد وي در انجامدرصد نمره نهایی به مشارکت دانشجو در فعالیت10: ارزشیابی فرآیند -

.یابدهاي کالسی اختصاص میتکلیف
درصد نمره20هاي مدون و کتبی دانشجو در طول ترم ها و پژوهشمجموعه تکلیف: پوشه کار ارزیابی-

.نهایی  این درس را خواهد داشت
:سایر نکات

ها را حذف کرده و وقت آن را یا هر دوي آن6یا 5تواند  فصول درصورت خواست دانشجویان و نیاز کالس، استاد می
.به سایر مباحث اختصاص دهد

.توان نمره بیشتري را به ارزشیابی فرآیند اختصاص دادورت صالحدید استاد میدرص
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»قرائت و تجوید قرآن« سرفصل درس

معرفی درس و منطق آن. 1

دلیل آن تقویت حس خشوع و خضوع در روحیه قاري و . قرآن کریم کتابی است که قرائت و استماع آن موضوعیت ویژه اي دارد
از این رو خداوند در قرآن کریم، مومنان را به قرائت هر . جهت ورود به عرصه تدبر و تفکر در ایات الهی استمستمع و آمادگی 

از سوي دیگر استماع آیات روح بخش قرآن را عاملی ). 20المزمل آیه (اندازه از قرآن که برایشان مقدور است امر فرموده است
بدیهی است این آثار در شرایطی ظاهر . اعالم میکند) 200االعراف، آیه (رحمت الهیو نزول ) 2االنفال، آیه(جهت ازدیاد ایمان

. می شود که قرآن به طور صحیح و به قصد قرب الی اهللا تالوت شودو این رسالت بر عهده درس قرآئت و تجوید قرآن می باشد
ر قرائت، به تعلیم آن پرداخته و در نهایت مصداق این درس به دانشجومعلم این امکان را میدهد که پس از فراگیري قواعد الزم د

بهترین شما کسانی هستند که قرآن را یاد گرفته و به دیگران تعلیم «: قرار گیرد که فرموده اند) ص(اي سخن پیامبراکرم
».دهند

مشخصات درس
عملی: نوع درس
1: تعداد واحد
ساعت32: زمان درس

-: پیشنیاز 

قرآنقرائت و تجوید: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجومعلم  قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
.پس از شناخت اسلوب کامل تجوید قرآن کریم، آن را روخوانی و روان خوانی کند

3سطح 2سطح 1سطح هامالك

:شایستگی اساسی
قرائت قرآن

توانسته است نسبت به 
عوامل روان خوانی و 

صحیح خوانی قرآن در 
سطح صداهاي قرآنی 

.گزارش دهد

توانسته است درباره 
ارکان قرائت قرآن 

گزارشی تحلیلی ارائه 
.دهد

توانسته است گزارشی 
تطبیقی در مورد اختالف 

قرآئت قرآن و شناخت قرائت 
.برتر ارائه دهد

توانسته است گزارشی از تجوید قرآن
مسائل مهم تجوید قرآن 

.ارائه دهد

توانسته است درباره نقش 
و جایگاه هر یک از 
مسائل تجوید قرآن 

گزارشی تحلیلی ارائه 
.دهد

توانسته است گزارشی 
تطبیقی در مورد پیشوایان 

فن قرائت و تجوید قرآن در 
شیعه و سنی و مکتب آنها 

.ارائه دهد

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
کلیات: 1فصل 
 قرآن، اهمیت و موضوعیت آنقرائت
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تجوید قرآن، اهمیت و موضوعیت آن
اصطالح شناسی قرائت، تجوید، تالوت، ارکان قرائت ، مراتب قرائت
 استعاذه، طهارت، استقبال قبله و : آداب قرائت...

:فعالیت هاي یادگیري 
گفتگو و مشارکت فعال در مورد بکارگیري عملی قوانین نحو در ترکیب آیات قرآن-1
تمرین هاي کالسی در مورد ترکیب آیات و سور منتخب-2

:فعالیت هاي عملکردي 
ارائه گزارشی از کتاب هاي مهم اعراب قرآن در فاصله قرون سوم تا ششم هجري-2
ارائه گزارشی از کتاب هاي مهم اعراب قرآن در دوران معاصر-3

روان خوانی و صحیح خوانی قرآن: 2فصل 
تنوین ها)تاه و بلندکو(فتحه، کسره، ضمه: صداها ،
تلفظ حروف با توحه به مخارج حروف
مفهوم شناسی روخوانی و روان خوانی قرآن

:فعالیت هاي یادگیري 
گفتگو و مشارکت فعال در مورد بکارگیري عملی قوانین نحو در ترکیب آیات قرآن-1
تمرین هاي کالسی در مورد ترکیب آیات و سور منتخب-2

:فعالیت هاي عملکردي 
ارائه گزارشی در خصوص ترکیب سوره هاي شمس و لیل در کتابهاي اعراب القرآن قدیمی به شکل تطبیقی-1
ارائه گزارشی در خصوص ترکیب سوره هاي ضحی و انشراح در تفاسیر ادبی قرآن مانند تفسیر کشاف و البحر المحیط-2

احکام و صفات حروف: 3فصل 
 اقء اصمات، همس، رخوه و جهر، شده، استعالء، اطب:صفات اصلی حروف..
 ضمیر، قلقله، این، انحراف، تکویر و : صفات فرعی حروف...
تفخیم و ترقیق

:فعالیت هاي یادگیري 
گفتگو و مشارکت فعال در مورد بکارگیري عملی قوانین نحو در ترکیب آیات قرآن-1
تمرین هاي کالسی در مورد ترکیب آیات و سور منتخب-2

:فعالیت هاي عملکردي 
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ارائه گزارش تطبیقی از ترکیب سوره هاي غاشیه، بلد و فجر در کتابهاي اعراب قرآن معاصر-1
ارائه گزارشی از ترکیب سوره هاي غاشیه، بلد و فجر در تفاسیر مجمع البیان و ابوالفتوح رازي-2
ارائه گزارشی از کاربرد حروف عامل در کتابهاي نحوي-3

ساکنه و تنوینادغام و اخفا و احکام نون : 4فصل 
ادغام، اخفا، اظهار، قلب به میم، میم ساکنه
احکام نون ساکنه و تنوین

:فعالیت هاي یادگیري 
گفتگو و مشارکت فعال در مورد بکارگیري عملی قوانین نحو در ترکیب آیات قرآن-1
تمرین هاي کالسی در مورد ترکیب آیات و سور منتخب-2

:فعالیت هاي عملکردي 
طبیقی از کاربرد قوانین نحوي در کتاب هاي اعراب القرآن قدیم و معاصرارائه گزارشی ت-1
ارائه گزارشی تطبیقی از کاربرد قوانین نحوي در تفاسیر ادبی شیعه و سنی-2

احکام مد و تف و ابتدا: 5فصل 
متصل، منفصل و حکم هر کدام: اقسام مد
 وقف تام، وقف کافی، وقف حسن، وقف قبیح: وقف و اقسام آن
 ابتداء تام، ابتداء کافی، ابتداء حسن، ابتداء قبیح: اقسام ابتداء

:فعالیت هاي یادگیري 
گفتگو و مشارکت فعال در مورد بکارگیري عملی قوانین نحو در ترکیب آیات قرآن-3
تمرین هاي کالسی در مورد ترکیب آیات و سور منتخب-4

:فعالیت هاي عملکردي 
قوانین نحوي در کتاب هاي اعراب القرآن قدیم و معاصرارائه گزارشی تطبیقی از کاربرد -3
ارائه گزارشی تطبیقی از کاربرد قوانین نحوي در تفاسیر ادبی شیعه و سنی-4

راهبردهاي آموزش و یادگیري. 3
هاي کالس درس با محوریت استاد و ایجاد فرصت گفتگو و مشارکت فعال دانشجو معلمان را  با در این درس، آموزش

دانشجوي این . عملی و حل تمرین و در صورت امکان و نیاز با بهره گیري از فناوري اطالعات، فراهم می آوردرویکرد 
درس موظف است بر اساس برنامه اعالم شده به مطالعه منابع بپردازد و در گفتگوهاي هر جلسه و طرح سواالت خود 

شود که در خصوص مشکالت اعراب قران  مطرح هاییحال، ممکن است در جلسات درس، پرسشدرعین. مشارکت نماید
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به تشخیص استاد یا به درخواست دانشجویان، پاسخگویی به برخی از آنها به صورت شفاهی در همان جلسه ویا جلسات 
.شودبعد موکول شده و یا به صورت تحقیق تا پایان نیمسال انجام و به عنوان تکالیف کالسی ارائه 

منابع آموزشی. 4
:اصلی منابع 

 ،1393روان خوانی و صحیح خوانی قرآن کریم، تالیف محمد خواجوي، انتشارات تالوت
1392، تالیف سید محسن موسوي بلده، انتشارات تالوت، )2و سطح 1سطح (حلیه القرآن
،تجوید جامع، تالیف ابراهیم پورفرزیب، انتشارات سمت

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
بایددانشجویانآندرکهگیردمیصورتیادگیريهايفرصتاساسبرکتبیشکل بهآزموناین:نهاییآزمون-

)درصد نمره نهایی40. (ببرندپاسخ به این آزمون به کاردررادورهطیدرشدهآموختهمطالب
بینیپیشیادگیريتکالیفدانشجو درعملکردبهشدهدادهبازخوردهاياساسبرارزشیابیاین:فرایندارزشیابی-2

)درصد نمره نهایی30. (گیردمیصورتترمطولدرهافعالیتدرومشارکتشده
ارزشیابی او در این درس قرار خواهد یکی از منابعضبط و به عنوانتکالیف دانشجوکلیه:کارپوشهارزیابی-3

)درصد نمره نهایی30(.گرفت
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»ادیان بزرگ«سرفصل درس 

معرفی درس و منطق آن. 1

مطالعات جامعه شناختی .دین یکی از نهادهاي مهم جامعه انسانی و از مولفه هاي تعیین کننده فرهنگ و تمدن بشري است 
نشان می دهد که دین عنصر مشترك همه اقوام و ملت ها ،ابتدایی و یا متمدن،بوده است که علیرغم اختالفات مهم و بزرگ 

وجود و حضور فعال و تاثیر گذاردین در جوامع بشري، مطالعه و بررسی این وجه مهم .اشتراکی را در آنها می توان یافتوجوه 
آشنایی با ادیان گوناگون براي دانشجوي الهیات ضروري است زیرا از رهگذر مطالعه و .حیات انسان را اجتناب ناپذیر می کند

وناگون در پاسخگویی به نیاز هاي انسان شناسایی شده و ادیان الهی و آیین هاي بشري بررسی تاریخ ادیان ،قابلیت هاي ادیان گ
دانشجوي دبیري الهیات که در آینده معلم دینی خواهد بود و در کالس درس وظیفه و .از این جهت از یکدیگر متمایز می شوند

و باورها و عقاید مختلف دینی به دست می آورد می مسئولیت مهم دفاع از دین اسالم را به عهده دارد با شناختی که از ادیان
تواند در اثبات حقانیت دین اسالم موفق تر عمل کرده و استحکام عقالنی آموزه هاي دین اسالم را در شئون مختلف زندگی به 

.را به اثبات برساندهم چنین می تواند عناصر مشترك ادیان الهی و روند تکاملی آن .درستی نشان داده و به دانش آموز بقبوالند
.شناخت دین به عنوان یکی از مشخصه هاي مهم حیات اجتماعی انسان-1
.ضرورت دین براي پاسخ گویی به بخشی از نیازهاي اساسی انسان-2
.شناخت تمایز و تفاوت ادیان ابراهیمی با سایر ادیان-3
.شناخت روند تکاملی دین همگام با تحول و تکامل بشر-4

مشخصات درس
نظري: وع درسن

2: تعداد واحد
ساعت32:زمان درس

: پیشنیاز

تاریخ ادیان: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجومعلم  قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
با شناخت ادیان در طول تاریخ حیات اجتماعی انسان و آگاهی از تاثیر گذاري باورهاي دینی در جوامع گوناگون و با 
مراجعه به منابع موجود، به بررسی آنها پرداخته وامتیاز ادیان الهی از سایر ادیان و تاثیر پذیري آیین ها و مذاهب و مکاتب 

..  ه یابی کرده و در گزارشی مکتوب به مقایسه و ارزیابی آنها بپردازدبشري را از ادیان الهی پی گیري و ریش

3سطح 2سطح 1سطح هامالك
آشنایی با ادیان گوناگون :شایستگی اساسی

در طول تاریخ
توانسته است گزارشی از 
انواع دسته بندي هاي 

.ادیان تهیه کند

توانسته است با مطالعه 
منابع و تجزیه و تحلیل 
آنها گزارشی تحلیلی از 
روند تکاملی و روبه جلو 
دین در حیات انسانی تهیه 

.کند

توانسته است با تاکید بربرخی 
آموزه ها و باورهاي دینی تاثیر 
گذاري آنها را در قرهنگ 
وتمدن هاي گوناگون شناسایی 
کرده و به طور مستدل اثبات 

.کند

امتیاز ادیان الهی از سایر 
ادیان

توانسته است در یک 
گزارش توصیفی تفاوت 
ادیان مختلف را گزارش 

توانسته است وجوه مختلف 
برتري و تاثیر گذاري ادیان 
ابراهیمی بر سایر ادیان را 

توانسته است با دقت در باورها 
وعقاید خاصی مثل توحید و یا 
دنیاي پس از مرگ میزان تاثیر 
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در یک گزارش تحلیلی . کند
.بیان کند

ي  ادیان ابراهیمی یا گذار
احیانا تاثیر پذیري این ادیان را 

. به طور مستدل اثبات کند
آشنایی ،مقایسه و ارزیابی 

ادیان الهی
توانسته است گزارشی 
اجمالی از شباهت ها و 
تفاوت هاي سه دین بزرگ 

.الهی ارائه کند

توانسته است از مقایسه دو 
دین از ادیان مورد بحث 

..ارائه کندگزارشی تحلیلی 

توانسته است با مطالعه منابع 
موجود به طور مستدل یکی از 
موضوعات مشترك را در سه 
دین مورد بررسی قرار داده و 

.حاصل آن را گزارش کند

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
کلیات:جلسه اول و دوم

تعاریف مختلف دین ،مذهب،ملت و شریعت-
تمدن بشرينقش دین در -
دسته بندي هاي مختلف ادیان-

بررسی برخی شبهات مطرح شده پیرامون دین از جمله-
چه نیازي به دین هست؟-1
.بشر با تکیه بر عقل و علم خود توانسته ابعاد گوناگون زندگی خود را مدیریت کند(

.)اخالق براي ارضاء ابعاد معنوي وجود انسان کافی است
اجتماعی است؟آیا دین یک پدیدار-2

...طرح دیدگاه هاي اندیشمندان مختلف از جمله فویرباخ،دورکیم،مارکس،فروید،نیچه و
)طرح نظرات مختلف دراین باره ،متفکران مسلمان و غیر مسلمان(آیا دین فطري است؟-3

،تاریخ دین،تاریخ ادیان آشنایی با دانش هاي مختلف که به بررسی دین می پردازند،  مانند جامعه شماسی دین،فلسفه دین-
.......،دین پژوهی و

:فعالیت هاي یادگیري
شرکت در مباحث کالس                 

: فعالیت هاي عملکردي
آوري و خالصه مطالب در یک با استفاده از سایت هاي معتبر وجمع (مطالعه و و جستجو پیرامون شبهات مربوط به اصل دین -1

صفحه
سارائه گزارش در کال-2
پژوهش پیرامون سکوالریسم و نسبت آن با دین-3
بررسی وجه مشترك درهمه ادیان اعم ار الهی و غیر الهی-4

ادیان ابتدایی:جلسه سوم
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اشاره مختصربه آیین هایی نظیر توتمی ،فیتیش،مانا
........دین در نزد مصریان،آریائیان و
)پرستی ، قربانی ، سحرخدا و خدایان، نیاکان (عناصر مشترك ادیان ابتدایی 

:فعالیت هاي یادگیري
شرکت فعال در مباحث کالس و پاسخ به سواالت مطرح شده در فرایند تدریس-1

:فعالیت هاي عملکردي
.با مراجعه به منابع موجود در باره تاریخ ادیان گزارشی مقایسه اي از دو دین ابتدایی تهیه کند-1

ادیان هندي:جلسه چهارم
هندویی 

جاینی
سیک

تاریخچه و زمینه پیدایش
بنیانگذاران و رهبران

....)عقیده به خدا،آینده بشر،جهان پس از مرگ،تناسخ و(پایه هاي فکري و اعتقادي
نظام اخالقی،فرهنگ و تربیت

کتاب هاي مقدس ،خدایان،
وضعیت این ادیان در دوره معاصر 

: فعالت هاي یادگیري
ه در کالسشرکت فعال در مباحث مطرح شد

:فعالت ها عملکردي
تهیه گزارشی از عوامل شکل گیري ادیان هندي-1
تهیه گزارشی از میزان تاثیر پذیري ادیان هندي از ادیان هم جوار مثال تاثیر پذیري آیین سیک از اسالم-2

تهیه گزارشی از تحوالت ادیان هندي -3
لل آنتهیه  و رسم نموداري از پراکندگی جمعیتی و بررسی ع-4

ادیان چین و ژاپن:جلسه پنجم
تائو

کنفوسیوس
شینتو
)اعتقاد به خدا،جهان پس از مرگ،آینده بشر(عقاید

کتب مذهبی، فلسفه و اخالقیات، پیروان 
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:فعالیت هاي یادگیري
.شرکت در مباحث کالس و پاسخ به سواالتی که در فرایند تدریس مطرح می شود-1

:فعالیت هاي عملکردي
یافتن نقاط اشتراك و تفاوت ادیان چین و گزارش دادن آن به کالس-1
تهیه گزارشی از تاثیر عوامل جغرافیایی و اجتماعی در پیدایش این ادیان-2
ترسیم نموداري از پراکندگی جمعیتی-3
بررسی تفاوت این ادیان با ادیان هندي-4

دین بودایی:جلسه ششم
) قت اصیل، طرق هشتگانه ، فضائل دهگانهچهار حقی(زندگانی و تعالیم بودا

)ساهایانا،هیناپاتا(فرقه هاي مهم
آینده جهان و انسان

آیین بودا در جهان معاصر

: فعالیت هاي یادگیري
شزکت در فعالیت ها و گفتگوهاي کالسی

: فعالیت هاي عملکردي
آیین بودامراجعه به منابع مختلف و مقایسه دو منبع در نحوه معرفی و تحلیل -1
تهیه گزارشی از عوامل تاثیر گذاردر پیدایش بودیسم-2
تهیه گزارشی از تحوالت آیین بودا به ویژه در دوره هاي اخیر-3
بررسی عوامل موثر در استمرار حیات آیین بودا در گذر زمان-4
بررسی پراکندگی جمعیتی-5
بررسی ویژگی هاي رهبران بودایی-6

دین زرتشت:جلسه هفتم
شت و سرگذشت اوزرت

اوستا
عقاید و احکام

دین زرتشتی در دوره اسالمی و دوره معاصر

:فعالیت هاي یادگیري
شرکت در بحث هاي کالسی

:فعالیت هاي عملکردي
تهیه گزارشی از میزان تاثیر پذیري دین زرتشت از سایر ادیان-1
بررسی دیدگاه اندیشمندان مسلمان درباره دین زرتشت -2
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گزارشی از پراکندگی جمعیتی و بررسی آن     -3

ادیان ابراهیمی
)هشتم و نهم(دین یهود:بخش اول

و ظهور دین یهود) ع(حضرت موسی
)قوم بنی اسرائیل و پیشینه آن ، یهود بعد از حضرت موسی ،اسارت بابل( تاریخ یهود

)اجزاءکتاب مقدس،تاریخ ونگارش آن،الواح و ده فرمان(کتاب مقدس
شریعت یهود
.....)خدا،آینده یشر،منجی،جهان پس از مرگ و(افکار ،عقاید 

....)نظیر صدوقیان،سامریان و(فرقه هاي یهود
یهود در دوره جدید

صهیونیسم
نقاط قوت و ضعف دین یهود از نظر دین شناسان

:فعالیت یادگیري
کردن دانشجویان از سرفصل هاواطالع رسانی به موقع به ویژه با توجه به زمان بندي و مطلع (شرکت در بحث هاي کالس-1

)درباره مباحث آینده
در صورت امکان تشکیل کالس در سایت دانشگاه و جستجوي اطالعات در منابع مورد نظر و بحث در باره آنها-2

:فعالیت عملکردي
درباره نقاط قوت و ضعف دین یهود و ارزیابی آن ...تحلیل نظر دین شناسانی نظیر هیوم،جان ناس و-1
استخراج تاریخ یهود با کمک یکی از منابع تفسیري مانند المیزان یا نمونه -2
برسی پراکندگی جمعیتی قوم یهود در دنیاي معاصر و علل آن-3
یر اقوام و ادیان در فرازهاي مهم تاریع بشر با استفاده از منابعی مانند تاریخ ویل بررسی عملکرد و تعامل قوم یهود با سا-4

........دورانت و 
استخراج ویژگی هاي قومیتی یهود براساس گزارش قرآن کریم-5
گزارشی از زندگی حضرت موسی براساس تورات-6

)جلسه دهم و یازدهم(مسیحیت : بخش دوم
او و سرگذشت )ع(ظهور حضرت عیسی

)سیر تاریخی تدوین کتب مقدس و بررسی اعتبار آنها...... اناجیل، اعمال رسوالن، نامه رسوالن،( کتاب مقدس
عقاید و احکام

تثلیث در مسیحیت
نظریه حلول
نظریه نجات
نظام اخالقی
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آینده جهان
)امپراطوري روم ،قرون وسطی، رنسانس، دوره معاصر(مسیحیت در سیر تاریخی

.........)کاتولیک،پروتستان،ارتدوکس و(یحیفرقه هاي مس

:فعالیت یادگیري
ارائه سمینار پیرامون محورهاي از پیش تعیین شده-1

:فعالیت هاي عملکردي
مراجعه به منابع کتابخانه اي و سایت هاو تهیه گزارش تحلیلی پیرامون یکی از اصول و مبانی دین مسیح-1
نظر دین شناسانبررسی نقاط ضعف و قوت دین مسیح از-3
بررسی عوامل گسترش مسیحیت در غرب-4
)به تفکبک فرقه ها(ترسیم نمودار پراکندگی جمعیتی دین مسیح-5
بررسی مسیحیت تبشیري و مسیحیت صهیونیزم-6
سیاسی در دوره هاي مختلف-اجتماعی-بررسی میزان تاثیر پذیري انجیل از تحوالت فکري-7
بررسی جایگاه پاپ در باورهاي مسیجیان -7
.تحقیق و پژوهش درباره برخی از مباحث را به علت کمبود وقت می توان با معرفی منابع به خو دانشجویان سپرد-8

)جلسه دوازدهم و سیزدهم(اسالم:بخش سوم
ظهور دین اسالم و بررسی منطقه جغرافیایی محل ظهور

اسالمبررسی دین و تمدن در زمانه ظهور
بررسی اوضاع سیاسی جهان معاصر دین اسالم

و نظر مستشرقان و دبن شناسان غربی در باره ایشان )ص(پیامبر اسالم
نگاه مورخان و مستشرقان غربی به اسالم و مذاهب اسالمی 

عقاید،احکام
نظام اخالقی
)منجی(آینده جهان

بهشت و دوزخ
فرشتگان، جن ،شیطان     

خاتمیت

:ي یادگیريفعالیت ها
.هریک از موضوعات مطرح شده می تواند موضوع سمینار فردي یا گروهی باشد-1
برگزاري کالس در سایت و جستجوي موضوعات یا موضوعات مشابه در سایت ها و کتابخانه هاي دیجیتالی،یا از طریق نرم -2

ارهاي دیگرافزارهایی مانند المکتبه الشامله ،جامع االحادیث،جامع التفاسیرو نرم افز

:فعالیت هاي عملکردي
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و پاسخ به .....نگارش یک مقاله تحلیلی درباره نظر یکی از متفکران غربی مخالف اسالم مانند توماس آکوییناس یا هیوم و-1
شبهات مطرح شده

بررسی نقاط ضعف و قوت اسالم از دید دین شناسان غربی -2
درباره اسالم و مذاهب اسالمی.... جعفري وتهیه گزارشی از نظر عالمه طباطبایی یا عالمه-3
بررسی علل و عوامل گسترش اسالم از دید مورخان غربی-4
پراکندگی جمعیتی مسلمانان -5
سرگذشت اسالم در گذر زمان و عصر کنونی-6
تحلیل شعصیتی پیامبر اسالم از دید دین شناسان و متفکران غربی و ارزیابی آن-7
درانتساب نظریه حلول به اسالم وپاسخ آنبررسی دیدگاه هیوم -8
بررسی نظریه سروش در باره وحی و خاتمیت و پاسع آن-9

)جلسه چهاردهم و پانزدهم(مشترکات ادیان :بخش چهارم
خداي شخصی

توحید و نفی شرك
...)سوره انعام151سوره نساءو36براساس آیات(نظام اخالقی واحد

)فطرت(وهر یکسان بشراعتفاد به گ
اعتقاد به عنصر غیر مادي در انسان

اعتقاد به جاودانگی
هدفمندي جهان
اعتقاد به آخرت

اعتقاد به منجی آخرالزمان
اهتمام به مسئله خانواده

ل آن از با توجه به اینکه تفاوت هاي ادیان از نظر قرآن عارضی است و نه حقیقی و ذاتی اشاره به برخی تفاوت ها وبررسی عل-
دید قرآن 

:فعالیت یادگیري
ارائه سمینار پیرامون موضوعات مطرح شده یا موضوعات مشابه-1
و بحث پیرامون آن در کالس)سوره انعام..و152و151نظیر آیات (مراجعه به آیات قرآن و استخراج مشترکات ادیان-2

:فعالیت عملکردي
نکرده است؟بررسی اینکه چرا خداوند به یک دین اکتفا -1
بررسی رابطه ادیان و عقل-2
بررسی ومقایسه نظریه کثرت دینی جان هیک و حکمت خالده دکتر نصر-3

راهبردهاي آموزش و یادگیري-3
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هاي کالس درس با محوریت آموزشگر و ایجاد فرصت گفتگو و مشارکت فعال دانشجو معلمان  با رویکرد در این درس، آموزش
دانشجوي این درس موظف است .. صورت امکان بهره گیري از روش هاي مختلف تدریس انجام می شودتحلیلی و در -توصیفی

همچنین، دانشجویان . بر اساس برنامه اعالم شده به مطالعه منابع بپردازد و در گفتگوهاي هر جلسه با آمادگی مشارکت نماید
شود که به تشخیص آموزشگر هایی مطرح است پرسشحال، در جلسات درس ممکندرعین.حق دارند به طرح پرسش بپردازند 

تواند به صورت شفاهی در همان جلسه یا جلسه بعد و یا به صورت یا به درخواست دانشجویان، پاسخگویی به برخی از آنها می
. شودتحقیق تا پایان نیمسال انجام و به عنوان تکالیف کالسی ارائه 

منابع آموزشی . 4
:ی منابع اصل

نشرعلم،چاپ هفدهم:ادیان زنده جهان،تهران).1387(رابرت ارنست هیوم-1
انتشارات و آموزش انقالب اسالمی،چاپ پنجم:تاریخ جامع ادیان،تهران).1370(ناس.جان بی-2

: منابع فرعی 
انتشارات سمت،چاپ هشتم:آشنایی با ادیان بزرگ،تهران).1385( حسین توفیقی-1

شرکت نسبی اقبال و شرکاء،چاپ دوم:تاریخ ادیان،تهران).1347(علی اکبر ترابی-2
موسسه بوستان کتاب،چاپ سوم:راهنماي ادیان زنده،قم).1387(هینلز.جان ر-3

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
معرفی شده برگزار می شود و این آزمون براساس مطالب مطرح شده در کالس و با محوریت منبع درسی : آزمون پایانی

.درصد نمره پایانی دانشجو محسوب می شود60نمره آن 
)درصد نمره پایانی 20(مشارکت فعال در فعالیت هاي گروهی و بحث هاي مطرح شده در کالس : ارزشیابی فرایند

)درصد20(انجام تکالیف محوله و ارائه به موقع آن ها: ارزشیابی پوشه کار

اساتید محترم می توانند با توجه به زمان و شرایط کالسی در ترتیب مباحث و یا اهمیت طرح آن ها اعمال نظر -1: سایر نکات
).تعداد جلسات مطرح شدهبراي مباحث صرفا پیشنهادي است(بفرمایند

.استفاده از روش هاي فعال تدریس به ویژه روش کارایی تیم و مباحثه در این درس سودمند به نظر می رسد-2
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»2تاریخ اسالم«سرفصل درس

معرفی درس و منطق آن. 1
پس از شناخت اهمیت و درك تاریخ و دستیابی دانشجومعلمان به توان تبیین و بعضا تطبیق و تحلیل و نیز آشنایی با 

عظیم ،  در این درس دانشجومعلمان به اهمیت و درك رسالت )ص(تحوالت قبل از ظهور اسالم و بعثت حضرت رسول
و تشکیل حکومت اسالمی و فرهنگ و تمدن اسالمی واقف شده و به توانایی پاسخ به ) ص(الهی و جهانی رسول اعظم

سپس این مقطع ازتاریخ اسالم را با بهره گیري از روشهاي . شبهات و سواالت مطرح شده در این حوزه دست می یابند
.ل اسالمی و چراغ راه به نسل آینده معرفی می نمایندتحلیل اسناد و دالیل معتبر تاریخی و به عنوان یک مد

مشخصات درس
: نوع درس

نظري
2: تعداد واحد
32: زمان درس

ساعت
تاریخ : پیشنیاز
1اسالم

شایستگی 
:اساسی

Ck1-1

2تاریخ اسالم: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجومعلم  قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
حوادث مرتبط با حکومت اسالمی در زمان پیامبر و داستان آشنایی با سیاست ها و نظامات حکومتی و ضمن 

، به توان تبیین و تحلیل اجمالی این مقطع از تاریخ )ص(مدل الگوي حکومتی حضرت رسولغدیرخم و 
.اسالم دست یابد

3سطح 2سطح 1سطح هامالك

سیاست ها و 
نظامات حکومتی

توانسته است گزارشی 
توصیفی از موقعیت فرهنگی 

و سیاسی و اجتماعی 
عربستان در زمان آغاز و 

تشکیل حکومت اسالمی و 
سیره تبلیغی و حکومتی 

تا قبل ) ص(حضرت رسول 
از هجرت به مدینه ارائه 

.دهد

توانسته است گزارشی 
از شیوه ها و سیره 

تبلیغی و حکومتی  و 
اهداف و رسالت مهم 

ومت اسالمی الهی حک
) ص(حضرت رسول 

در مدینه تا رحلت 
.ایشان، ارائه دهد

توانسته است  ضمن دستیابی 
به بینش مستدل و نگرش 

مثبت در مورد رسالت الهی در 
تشکیل حکومت اسالمی  

گزارشی تبیینی و تحلیلی از 
سیاست ها و سیره حکومتی 

.ارائه نماید) ص(حضرت رسول

الگوي حکومتی 
حضرت 

)ص(رسول

توانسته است گزارشی از 
میزان آشنایی مردم مکه و 

) ص(مدینه  با حضرت رسول
و حوادث مختلف و 

راهبردهاي حکیمانه تبلیغی و 
حکومتی ایشان براي 

تشکیل، تثبیت، صیانت و 

توانسته است ضمن 
دستیابی به نگرش 

مثبت نسبت به برپایی 
حاکمیت الهی و 

آن در همه تقویت 
زمان ها گزارشی 

تبیینی به منظور دفاع 

توانسته است گزارشی از راه 
هاي تشخیص حق از باطل و 

چگونگی مقابله با تهدیدات 
سخت و نرم براي زندگی در 
سایه عزت و عدالت حکومت 

اسالمی در ابعاد فردي و 
و  اجتماعی بر اساس سیره
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استمرار حکومت اسالمی 
.ارائه دهد

از برقراري حکومت و 
حقوق مدنی اسالم 

.ارائه دهد

الگوي حکومتی حضرت 
به عنوان مدینه ) ص(رسول

.النبی ارائه دهد
هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

)ص(بسترهاي شکل گیري حکومت اسالمی قبل از هجرت حضرت رسول : فصل اول 
ص(سیاست ها و سیره تبلیغی و اجتماعی حضرت رسول(
 به مدینه) ص(قبل از هجرت حضرت رسول آسیب هاي فرهنگی و اجتماعی شهر مکه
ص(وجود و حضور مشرکین و اقدامات تبلیغی و اجتماعی آنها علیه رسول خدا(
ص(عصبیت هاي جاهالنه مردم و خصوصا مشرکان در زمان قبل از هجرت حضرت رسول(
قبل از هجرت به مدینه) ص(پیامدها و آثار فعالیت هاي تبلیغی و اجتماعی حضرت رسول

:ف یادگیري وظای
پرسش و پاسخ در زمینه مباحث و سواالت اساسی دانشجومعلمان
مشارکت دانشجومعلمان در تحلیل کلی هریک از مباحث فوق

:وظایف عملکردي
ارائه گزارشی تحلیلی  از تحوالت  بسترساز شکل گیري حکومت اسالمی قبل از هجرت رسول خدا
 عناوین مطرح شده در این فصلارائه گزارشی از منابع معتبر در مورد
ساخت و تولید فیلم کوتاه از هر یک از عناوین مطرح شده در این فصل

با سفر به طایف و یثرب) ص(آغاز هجرت حضرت رسول: فصل  دوم 
اهداف و انگیزه رسول خدا از هجرت به مدینه
پیمان تاریخی و منشور اساسی رسول خدا براي ساکنان مدینه
 فعالیت هاي رسول خدا در مدینهبرنامه ها و
تشکیل حکومت اسالمی و حوادث دیگر سال اول هجرت

:وظایف یادگیري 
پرسش و پاسخ در زمینه مباحث و سواالت اساسی دانشجومعلمان
مشارکت دانشجومعلمان در تحلیل کلی هریک از مباحث فوق

:وظایف عملکردي
 ص(هاو رویکردهاي مردمی و وحدت بخش حضرت رسول ارائه گزارشی از مهم ترین واثرگذارترین فعالیت(
ارائه گزارشی از منابع معتبر در مورد عناوین مطرح شده در این فصل
ساخت و تولید فیلم کوتاه از هر یک از عناوین مطرح شده در این فصل

)ص(شرایط و سایر حوادث مدینه در زمان حکومت اسالمی حضرت رسول: فصل سوم 
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براي دعوت به اسالم) ص(پیامبرهاي روش
ص(اهداف عملیات نظامی در نبردهاي پیامبر(
ص(خداهاي رسولعلل و نتایج جنگ(
و والدت حسنین) س(با فاطمه) ع(ازدواج علی
گیري جریان نفاق در مدینه و برخورد پیامبر با یهودیان و جنگ با آنانشکل
صلح حدیبیه و پیامدهاي آن
وخ عرب و قدرت هاي منطقهنامه هاي سیاسی به شی

:وظایف یادگیري 
پرسش و پاسخ در زمینه مباحث و سواالت اساسی دانشجومعلمان
مشارکت دانشجومعلمان در تحلیل کلی هریک از مباحث فوق

:وظایف عملکردي
ارائه گزارشی از موفقیت ها و آسیب هاي حکومت اسالمی در این مقطع از تاریخ
 و شبهات دانشجومعلمان در مورد عناوین مطرح شده در این فصلارائه گزارشی از سواالت
ارائه گزارشی از منابع معتبر در مورد عناوین مطرح شده در این فصل
ساخت و تولید فیلم کوتاه از هر یک از عناوین مطرح شده در این فصل

و ختم نبوت) ص(سالهاي پایانی حکومت اسالمی حضرت رسول : فصل چهارم 
پیامدهاي آنفتح مکه و
حوادث و وقایع سال نهم هجرت
واقعه غدیر خم
جنگ موته
ص(رحلت حضرت رسول(

:وظایف یادگیري 
پرسش و پاسخ در زمینه مباحث و سواالت اساسی دانشجومعلمان
مشارکت دانشجومعلمان در تحلیل کلی هریک از مباحث فوق

:وظایف عملکردي
 ص(سالهاي پایانی حکومت اسالمی حضرت رسولارائه گزارشی از موفقیت ها و آسیب هاي(
 ارائه گزارشی از شکل گیري نفاق و فعالیت ها و آسیب هاي وارده توسط منافقین در حکومت اسالمی حضرت

)ص(رسول
ارائه گزارشی از سواالت و شبهات دانشجومعلمان در مورد عناوین مطرح شده در این فصل
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 عناوین مطرح شده در این فصلارائه گزارشی از منابع معتبر در مورد
ساخت و تولید فیلم کوتاه از هر یک از عناوین مطرح شده در این فصل

راهبردهاي آموزش و یادگیري. 3
هاي کالس درس با محوریت آموزشگر و ایجاد فرصت گفتگو و مشارکت فعال دانشجو معلمان را  با در این درس، آموزش

دانشجوي این درس . صورت امکان و نیاز با بهره گیري از فناوري اطالعات، فراهم می آورد رویکرد تبیینی و استداللی و در 
. موظف است بر اساس برنامه اعالم شده به مطالعه منابع معتبر بپردازد و در گفتگوهاي هر جلسه با آمادگی مشارکت نماید

شود که هایی مطرح لسات درس ممکن است پرسشحال، در جدرعین.همچنین، دانشجویان حق دارند به طرح پرسش بپردازند 
تواند به صورت شفاهی در همان جلسه یا به تشخیص آموزشگر یا به درخواست دانشجویان، پاسخگویی به برخی از آنها می

.شودجلسه بعد و یا به صورت تحقیق تا پایان نیمسال انجام و به عنوان تکالیف کالسی ارائه 

منابع آموزشی. 4
:اصلی منابع 

. زندگانی پیامبر اسالم تالیف سید هاشم رسولی 
. تالیف دکتر آیتی زندگانی پیامبر اسالم 

.تاریخ تحلیلی اسالم تالیف دکتر شهیدي
. تاریخ عرب و اسالم تالیف امیرعلی 

. تاریخ سیاسی اسالم تالیف حسن ابراهیم حسن
. تاریخ اسالم تالیف علی اکبر فیاض

ارزشیابی یادگیريراهبردهاي . 5

بایددانشجویانآندرکهگیردمیصورتیادگیريهايفرصتاساسبرکتبیشکل بهآزموناین:نهاییآزمون-1
)درصد60(.ببرندپاسخ به این آزمون به کاردررادورهطیدرشدهآموختهمطالب

شدهبینیپیشیادگیريتکالیفدردانشجو عملکردبهشدهدادهبازخوردهاياساسبرارزشیابیاین:فرایندارزشیابی-2
)درصد20(.گیردمیصورتترمطولدرهافعالیتدرومشارکت

بعديهايبراي اموزشریزيبرنامهمبنايوضبطدانشجوايحرفهتوسعهپوشهدرتکالیفکلیه:کارپوشهارزیابی-3
درنسخهیکودانشجواختیاردرپوشهازنسخهیک.گیردمیقراردورهپایاندرايحرفههايتواناییازدفاعنیزو

)درصد20(.شودمیضبطوثبتواحدآموزشی
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»2صرف «سرفصل درس

معرفی درس و منطق آن. 1

آشنایی با در واقع این درس . با این علم می توانیم به تغییرات ایجاد شده در کلمه پی ببریم. علم صرف، علم شناخت کلمه است
چگونه کلمه سازي و کلمه شناسی است چرا که به ما می آموزد که چگونه یک کلمه را به شکلهاي مختلف درآوریم تا معانی 

با این دانش ساختار .بخش قابل توجهی از فهم زبان قرآن توسط دانشجو به عهده این علم است. متعددي از آن بدست آید
د و در نتیجه موجب توفیق در ترجمه دقیق کلمات عربی می گردد و معلم قادر خواهد بود کلمات در آیات قرآنی شناخته می شو

در پاسخ به سؤاالت دانش آموزان در ارتباط با تحلیل ساختار کلمات در قرآن یا متون دینی و به دنبال آن معناي کلمات در قرآن 
.ایفاي نقش کند

مشخصات درس
-نظري:نوع درس
کارگاهی

2:تعداد واحد
ساعت64: زمان درس

1صرف :  پیشنیاز

2صرف : نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجومعلم  قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
ضمن آشنایی با دیگر ساختار ها و صیغه هاي اسم و فعل به طور دقیق تر و کاملتر کلمات را متناسب با 

جمالت به کار می برد و با بررسی دقیقتر ساختار کلمات را در متون دینی و معنا و مقصود مورد نظر در 
.ادعیه، تجزیه و تحلیل می نماید و معنی درستی از کلمه را ارائه می دهد

3سطح 2سطح 1سطح هامالك
:شایستگی اساسی

2-1&1-1Ck

تولید کلمات متنوع 
متناسب با معانی مورد 

نظر

توانسته است الگو یا
صیغه معناي مورد نظر را 

در زبان مبدأ تشخیص 
.دهد

توانسته است کلمه مورد 
نظر را در زبان مقصد 
متناسب با ساختار و 

صیغه و معناي مورد نظر 
.تغییر دهد

توانسته است کلمات 
ساخته شده را در 

جمالت مختلف به کار 
.ببرد

فرآیند تجزیه و تحلیل 
و ترجمه صحیح کلمه

کلمه را به توانسته است 
صورت صحیح قرائت 

.نماید

توانسته است در گزارشی 
تبیینی، کلمه را به 

صورت صحیح ترجمه 
.کند

توانسته است انواع کلمه 
را با ساختارهاي مختلف 

در متون دینی و آیات 
.قرآنی استخراج نماید

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
فعل: 1فصل 

 1مروري بر مطالب صرف کلیات علم صرف و
فعل الزم و متعدي
فعل معلوم و مجهول
فعل لفیف و صرف آن
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فعل مضاعف و ادغام و موارد آن
فعل مؤکد و غیرمؤکد

:فعالیت هاي یادگیري
گفتگو و مشارکت فعال در مورد بکارگیري  قواعد صرفی در آیات قرآن و متون دینی-1
قرائت صحیح متون دینی-2

:فعالیت هاي عملکردي
قرآن30ارائه گزارشی از کاربرد موارد فوق در سوره هایی  مشخص از جزء -4

اسم: 2فصل 
اسم علم و جنس
مصدر ثالثی مجرد و مزید
مصدر میمی، صناعی، مرة، نوع
اسم مقصور و ممدود و منقوص و مثنی و جمع آنها
اسم شرط و استفهام و ظرف
منصرف و غیر منصرف
نسبت و تصغیر
یاسم معرب و مبن
عدد اصلی و ترتیبی

حروف: فصل سوم 
حروف عامل و غیر عامل
حرف جر، حرف مشبهه بالفعل، ماوال شریف به لیس، ال نفی جنس، (انواع حروف عامل(...
آموزش کتابت همزه

:فعالیت هاي یادگیري 
گفتگو و مشارکت فعال در خصوص مباحث مطرح شده در کالس-1
بحثقرائت صحیح قاعده عربی مورد -2
تمرین هاي کالسی در مورد تجزیه کلمات منتخب از قرآن و ادعیه-3

:فعالیت هاي عملکردي 
قرآن کریم30ارائه گزارشی تحلیلی از کاربرد قواعد صرفی اسم در جزء-3
تحقیق و مطالعه بیشتر در خصوص ترجمه کلمات متناسب با ساختار متفاوت آنها در قرآن-4

يراهبردهاي آموزش و یادگیر. 3
هاي کالس درس با محوریت استاد و ایجاد فرصت گفتگو و مشارکت فعال دانشجو معلمان را  با در این درس، آموزش

دانشجوي این درس . رویکرد عملی و حل تمرین و در صورت امکان و نیاز با بهره گیري از فناوري اطالعات، فراهم می آورد
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. منابع بپردازد و در گفتگوهاي هر جلسه و طرح سواالت خود مشارکت نمایدموظف است بر اساس برنامه اعالم شده به مطالعه 
.حل تمارین توسط دانشجو خارج از کالس صورت می پذیرد و در کالس استاد به اشکاالت صرفی دانشجویان پاسخ می دهد

منابع آموزشی. 4
:منابع اصلی 
 یا دکتر شیروانی، تنقیح حمید محمدي 3مبادي العربیۀ ترجمه رشید شرتونی،جلد
صرف ساده محمد رضا طباطبایی

:منابع فرعی 
الصرف الکافی امین عبدالغنی
التصریف للزنجانی
 2جامع الدروس العربیۀ مصطفی الغالیینی،جلد

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
بایددانشجویانآندرکهگیردمیصورتیادگیريهايفرصتاساس برشکل کتبیبهآزموناین:نهاییآزمون-1

)نمره10. (ببرندپاسخ به این آزمون به کاردررادورهطیدرشدهآموختهمطالب
شدهبینیپیشیادگیريتکالیفدانشجو درعملکردبهشدهدادهبازخوردهاياساسبرارزشیابیاین:فرایندارزشیابی-2

)نمره5. (گیردمیصورتترمطولدرهافعالیتدرومشارکت
)نمره5(.ارزشیابی او در این درس قرار خواهد گرفتیکی از منابعضبط و به عنوانتکالیف دانشجوکلیه:کارپوشهارزیابی-3

زهرا سعیدي: تدوین کننده 
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»2اسالمیکالم«سرفصل درس

معرفی درس و منطق آن.1

ها، با استفاده از دالیل دینی و  دفاع از این اصول و باورها در مقابل شبههکالم اسالمی دانش اثبات اصول اعتقادي و باورهاي
دهد که برخی دیگر از مسائل مهم به دانشجو معلم امکان می) 1(این درس در ادامه درس کالم اسالمی.  عقلی و نقلی است

یکرد عقالنی و استداللی به معارف و اصول کالم اسالمی، مانند مسئله نبوت، معاد و مسائل مربوطه را بشناسد و نیز مهارت رو
ترتیب دانشجو معلم با گذراندن این واحد دانش بیشتر و قدرت ذهنی باالتري به این. تري کسب کنددینی را به نحو عمیق

گویی و برخورد عقالنی با مسائل و سواالت کند و  این امر به وي دانش و مهارت پاسخنسبت به کالم اسالمی کسب می
.آموزان یاري خواهد کردتقادي را داده و وي را درجهت راهبري صحیح در امر تربیت و آموزش دینی دانشاع

مشخصات درس

نظري: نوع درس
2: تعداد واحد

ساعت32:درسزمان
)1(کالم اسالمی :پیشنیاز

)2(کالم اسالمی : نام درس
:دانشجومعلم قادر خواهد بوددر پایان این واحد یادگیري: یادگیريپیامدهاي /اهداف

 با توجه به شناختی که نسبت به مفاهیم و مسائل مربوط به  نبوت، معاد و تجرد نفس و رویکردهاي
هاي مربوطه  را دست آورده، قدرت تجزیه و تحلیل سواالت و شبههمختلف کالمی در این مسائل به

هم چنین باعث مهارت بیشتر وي در . بیابدیافته و  مهارت مواجهه و پاسخ عقالنی به این مسائل را 
هاي علمی و تقویت روحیه برخورد عقالنی با آراي درك آیات قرآن و یافتن  شواهد مورد نیاز در پژوهش

تري از سواالت  سازد که عالوه بر پاسخگویی  به طیف وسیعاین موارد وي را توانا می. شودمتضارب می
.خورد عقالنی با مسائل دینی و تقویت مبانی دینی یاري کندآموزان، آنان را در جهت  بردانش

3سطح 2سطح 1سطح هامالكشایستگی اساسی

مفاهیم و  مسائل
کالمی

توانسته است گزارشی از  
معانی اصطالحی نبوت، بقاي 

نفس، معاد جسمانی و روحانی، 
تناسخ  و  مفاهیم و مسائل 

.ها را  بیان کندمربوط به آن

قادر به ارائه تحلیلی در 
- تفاوت رویکرد مکتب
هاي مختلف کالمی 

در مسائل مربوطه شده 
.است

توانسته با توجه به آیات و 
احادیث و نیز تحلیل 

-عقالنی ، رویکرد مکتب

هاي گوناگون کالمی را با 
دیگر مقایسه کرده و یک

صحت و سقم هریک را 
.تشخیص دهد

شبهات و مسائل 
اعتقادي

توانسته است گزارشی از    
شبهات مطرح شده در  مسائل 

نبوت، نفس و معاد در حوزه
.کالم اسالمی ارائه دهد

توانسته است با تحلیل 
صحیح عقالنی و 
استفاده از آیات و 

روایات،
ها صحت و سقم پاسخ

هاي و برداشت
گوناگون را تشخیص 

.داده و بیان کند

هاي توانسته  پاسخ
هاي کالمی گوناگون مکتب

را در مسائل مطرح شده 
مقایسه کرده و وجوه 

برتري هریک را بر دیگري 
ها را و میزان سازگاري آن

با قرآن و سیره تشخیص 
.دهد
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هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

نبوت عامه: 1فصل
مقدمات مباحث نبوت
دالیل لزوم بعثت
دالیل منکرین بعثت
معجزه
 نبويحقیقت وحی
عصمت انبیا

:هاي یادگیري فعالیت
مشارکت فعال در جریان تدریس-4
هاي استاد در طول تدریسپاسخ به پرسش-5
طرح پرسش در مسائل مطرح شده-6

:هاي عملکردي فعالیت
.تهیه مقاله درمورد آیاتی از قرآن که بیانگر وحی و اقسام آن هستند-4
.معجزات انبیا هستندتهیه مقاله درمورد آیاتی از قرآن که بیانگر -5
ي سمینار کوتاه در هریک از مباحث مطرح شدهارائه-6

نبوت خاصه: 2فصل
مقدمات
اعجاز قرآن و وجوه آن
مسئله خاتمیت

:هاي یادگیري فعالیت
مشارکت فعال در جریان تدریس-1
هاي استاد در طول تدریسپاسخ به پرسش-2
طرح پرسش در مسائل مطرح شده-3
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:عملکردي هاي فعالیت
ي مقاله در بررسی وجوه مختلف اعجاز قرآنارائه-1
هاي مقاله در بررسی شبهات مطرح شده در خاتمیت و پاسخ آنارائه-2
ي سمینار کوتاه در هریک از مباحث مطرح شدهارائه-3

ضرورت معاد و براهین اثبات آن: 3فصل 
معناي معاد و اعتقاد به آن در شرایع الهی: مقدمه
اقتضاي حکمت الهی:دلیل اول
اقتضاي عدل الهی: دلیل دوم
اقتضاي تحقق مواعید الهی: دلیل سوم

:هاي یادگیري فعالیت
مشارکت فعال در جریان تدریس-4
هاي استاد در طول تدریسپاسخ به پرسش-5
هاي تازه در مساله مورد بحثطرح پرسش-6

:هاي عملکردي فعالیت
.کنندبا استناد به عدل الهی داللت بر معاد میتهیه مقاله درمورد آیاتی از قرآن که -4
.تهیه مقاله درمورد آیاتی از قرآن که با استناد به حکمت الهی داللت بر معاد دارند-5
.تهیه مقاله درمورد آیاتی که با استناد به ضرورت تحقق مواعید الهی دالّ بر معاداند-6
.ي سمینار کوتاه بر محور مباحث مطرح شدهارائه-7

بقاي نفس و دالیل آن:4فصل 
معناي تجرد نفس و مالزمه آن با بقاي نفس و ارتباط مسئله معاد با مسئله بقاي  نفس: کلیات
ثبات شخصیت: براهین عقلی تجرد نفس
ناپذیري نفستقسیم: براهین عقلی تجرد نفس
بقاي نفس در قرآن: براهین نقلی تجرد نفس

:هاي یادگیري فعالیت
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جریان تدریسمشارکت فعال در -4
هاي استاد در طول تدریسپاسخ به پرسش-5
هاي تازه در مساله مورد بحثطرح پرسش-6

:هاي عملکردي فعالیت
.تهیه مقاله درمورد آیاتی از قرآن که مؤید  تجرد نفس انسانی هستند-4
ي سمینار کوتاه بر محور مباحث مطرح شدهارائه-5

معاد جسمانی: 5فصل 
 ارتباط آن با معاد روحانیمعناي معاد جسمانی و
نظرات مخالف در باب معاد جسمانی
مقدمات الزم براي پذیرش معاد جسمانی
آیات قرآنی دال بر بازگشت روح به بدن: معاد جسمانی در قرآن
آیات قرآنی دال بر لذات و آالم جسمانی: معاد جسمانی در قرآن
شبهه آکل و مأکول و دو تقریر آن

:هاي یادگیريفعالیت
مشارکت فعال در جریان تدریس-1
هاي استاد در طول تدریسپاسخ به پرسش-2
هاي تازه در مسائل مورد بحثطرح پرسش-3

:هاي عملکردي فعالیت
.تهیه مقاله درمورد آیاتی از قرآن که  داللت بر معاد روحانی دارند-1
.تهیه مقاله درمورد آیاتی از قرآن که  داللت بر معاد جسمانی دارند-2
.ي سمینار تحلیلی بر محور هر یک از مسائل مطرح شدهارائه-3

تناسخ و بطالن آن: 6فصل 
معناي تناسخ
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براهین ابطال تناسخ
تفاوت تناسخ و مسخ
تفاوت تناسخ و رجعت

:هاي یادگیري فعالیت
مشارکت فعال در جریان تدریس-1
هاي استاد در طول تدریسپاسخ به پرسش-2
ئل مورد بحثهاي تازه در مساطرح پرسش-3

:هاي عملکردي فعالیت
.تهیه مقاله درمورد آیاتی از قرآن  که با اعتقاد به تناسخ ناسازگارند-1
.ي سمینار تحلیلی بر محور هر یک از مسائل مطرح شدهارائه-2

راهبردهاي آموزش و یادگیري. 3

حال استاد با استفاده درعین . پذیردانجام میتحلیلی -هاي کالسی در این درس با محوریت استاد و رویکرد توصیفیآموزش
دانشجو موظف . آوردوگو و مشارکت فعال دانشجومعلمان را فراهم میاز روش پرسش و پاسخ و ایجاد انگیزه، فرصت گفت

وگوهاي درسیکند، به مطالعه منابع درس پرداخته و در جریان تدریس در گفتاي که استاد تعیین میاست براساس برنامه
ها مجال شود، که برخی از آناي از سوي دانشجویان مطرح میهاي تازهوگوها پرسشدر روند این گفت. شرکت نماید

-که نیازمند واکاوي بیشتراست-گویی به برخی دیگرکند و پاسخو گوي علمی بیشتري را در جلسه درسی فراهم میگفت
تري تا پایان و در جلسات بعد ارائه گردد یا به صورت تحقیق کلیتواند موضوع تکلیف کالسی دانشجویان قرار گرفته می
افزارهاي متناسب با این عملکرد را توان نرموجوي دانشجومعلمان در آیات قرآن، میبراي جست. سال انجام و ارائه شودنیم

.به آنان معرفی کرد
منابع آموزشی. 4

:منابع اصلی

1389کوشش ربانی گلپایگانی، موسسه امام صادق، االلهیات، جعفر سبحانی، بهمحاضرات فی
:منابع فرعی

 ،1383ترجمه و شرح کشف المراد،علی شیروانی، دارالعلم
 1392، محمد سعیدي مهر، انتشارات سمت، )1(کالم
 1381دانشگاه تهران، . احمد صفایی. علم کالم
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راهبردهاي ارزشیابی یادگیري.   5
از مطالبی که در گیرد و دانشجویان براي پاسخ به آن،هاي یادگیري صورت میبراساس فرصتبه شکل کتبی: آزمون نهایی -

.درصد نمره نهایی به آزمون اختصاص دارد70. کننداند استفاده میطی دوره آموخته
هاي کالسی کلیفتهاي کالسی و عملکرد وي در انجامدرصد نمره نهایی به مشارکت دانشجو در فعالیت10: ارزشیابی فرآیند -

.یابداختصاص می
این درس را درصد نمره نهایی20هاي مدون و کتبی دانشجو در طول ترم ها و پژوهشمجموعه تکلیف: ارزیابی پوشه کار -

.خواهد داشت
:سایر نکات

اختصاص درصد آن را به آزمون نهایی60درصد نمره  را به ارزشیابی فرآیند و 20تواند استاد درصورت صالحدید می
.دهد

.حذف شده و وقت آن به سایر مباحث اختصاص خواهد یافت6یا 4درصورت صالحدید استاد  فصل 
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»و اخالقکلیات عرفان«سرفصل درس

معرفی درس و منطق آن.1

مولفه ها عرفان ترین اینیکی از تاثیرگذارترین و غنی. فرهنگ غنی اسالمی مولفه هاي بسیاري را دل خود پرورش داده است
هاي مانند سایر جریانات فرهنگی فراز و نشیب-هاي اسالمی داردکه البته ریشه در وحی و آموزه-عرفان اسالمی.  اسالمی  است

. هاي خاص خود را داشته استمختلفی را طی کرده و آفت و  آسیب
هاي مختلف مطالعات اخالقی را که همواره با بشر بوده و اندیشۀ او را نیز به نوعی درگیر خود کرده و شاخه–مسایل اخالقی نیز 

.در حوزة فرهنگ و تمدن اسالمی به پیدایش آثار و نظریاتی در علم اخالق منجر شده است-شکل داده است
ویژه این که در عصر حاضر،  به. معارف اسالمی الزم استآشنایی با این دو جریان مهم و موثر  بر هر دانشجوي رشته الهیات و

غلبه دیدگاه مادي و دنیوي از سویی و فطرت تعالی طلب و خداجوي بشر از سوي دیگر، او را دیگر بار در طلب معنویت و اخالق 
. دهدچه رنگ و بویی از عرفان و اخالق  داشته باشد، سوق میواداشته و به سوي هر

ترین مطالب در هریک از این دو  دانش، اساسی. کلیات عرفان اسالمی و علم اخالق اسالمی: دو قسمت استاین درس شامل 
از سوي دیگر با توجه به این که  . شودمربوطه به شکل کلی و مجمل مطرح شده و تفصیل آن به منابع معتبر ارجاع داده می

سیر و سلوك و شیوة اخالقی زندگی کردن است، ابتدا قسمت مربوط یکی از ابعاد عرفان، عرفان عملی است که در حقیقت نوعی 
. گرددهاي مربوط به علم اخالق مطرح میبه عرفان و سپس سرفصل

هاي عرفان اسالمی  و باورها و لوازم آن و نیز آشنایی با  مایهدهد تا ضمن آشنایی با دروناین درس به دانشجو معلم امکان می
علم اخالق و شناخت ماهیت برخی از فضایل و رذایل اساسی ، تا حد امکان و وسع ، مخاطبان نوجوان خود مقدمات و ساختار کلی 

. را که نیازمند راهنمایی و دانستن حقایق هستند، یاري کند

مشخصات درس

عملی-نظري: نوع درس
2: تعداد واحد

ساعت48:درسزمان

کلیات عرفان و اخالق: نام درس
:در پایان این واحد یادگیري دانشجومعلم قادر خواهد بود: یادگیريپیامدهاي /اهداف

دست با توجه به آشنایی و بینش نسبی که درمورد مفاهیم،  مسائل عرفان و تصوف و علم اخالق  به
-آورده، صحت و سقم مباحث گوناگون مربوطه را تا حدي تشخیص داده،  زمینه مطالعات بیشتر و عمیق

ر را یافته و قادر خواهد بود از این دانش و توانایی خود در جهت راهنمایی و هدایت ذهنی و روحی  ت
.     آموزان بهره جویددانش

3سطح 2سطح 1سطح هامالكشایستگی اساسی

-مفاهیم و  آموزه-

هاي  عرفانی
توانسته گزارشی از  معناي  
برخی از مفاهیم و اصطالحات 

هاي آنمفاد آموزهعرفانی، 
.ارائه دهد

قادر به ارائه تحلیلی از 
-برخی مفاهیم و آموزه

هاي عرفانی  و شده 
.است

-قادر به مقایسه برداشت

هاي گوناگون در تعریف  
هاي برخی مفاهیم و آموزه

.عرفانی شده است
قادر به ایجاد ارتباط منطقی قادر به ارائه تحلیلی از توانسته گزارشی از  معناي -مفاهیم و  آموزه
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علم ترین اصطالحات مهمهاي  اخالقی
- اخالق و مفاد برخی از آموزه

هاي
.آن ارائه دهد

ترین برخی از مهم
هاي مفاهیم و آموزه

.علم اخالق شده است

میان مفاهیم اخالقی با 
یکدیگر، نسبت میان 

ها مفاهیم و مبانی با آموزه
و  مقایسه نسبت میان 

عملی  اخالق و عرفان 
. شده است

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت.1

جایگاه عرفان و تصوف در معارف و علوم اسالمی: 1فصل
بندي علوم اسالمیمناط تقسیم
بررسی واژه صوفی و  ریشه آن
عرفان و تصوف
مبادي و غرض عارفان
عرفان نظري و عرفان عملی

:هاي یادگیري فعالیت
جریان تدریسمشارکت فعال در -1
هاي استاد در طول تدریسپاسخ به پرسش-2
طرح پرسش در مسائل مطرح شده-3

:هاي عملکردي فعالیت
هاي تصوف و عرفان در قرآن تهیه مقاله درمورد بررسی ریشه-1
البالغهتهیه مقاله درمورد سیماي عارفان در نهج-2
سینا ارات ابنتهیه مقاله درمورد بررسی نسبت میان زهد، عبادت و عرفان در اش-3
ي سمینار کوتاه در هریک از مباحث مطرح شدهارائه-4

خاستگاه و منشاء  عرفان و تصوف: 2فصل 
بررسی نظریات مطرح درباب منشاء تصوف
خاستگاه تصوف و عرفان در اسالم
شریعت، طریقت و حقیقت
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:هاي یادگیري فعالیت
مشارکت فعال در جریان تدریس-1
استاد در طول تدریسهاي پاسخ به پرسش-2
هاي تازه در مساله مورد بحثطرح پرسش-3

:هاي عملکردي فعالیت
تهیه مقاله درمورد رابطه میان حکیمان و صوفیان در دنیاي اسالم-1
تهیه مقاله درمورد رابطه میان فقهیان و صوفیان در دنیاي اسالم-2
تهیه مقاله درمورد رابطه میان متکلمان و صوفیان در دنیاي اسالم-3
ي سمینار کوتاه بر محور مباحث مطرح شده ارائه-4

عوالم وجود و جایگاه انسان: 3فصل 
 وحدت وجود
حضرات خمس
والیت انسان کامل

:هاي یادگیري فعالیت
مشارکت فعال در جریان تدریس-1
هاي استاد در طول تدریسپاسخ به پرسش-2
هاي تازه در مساله مورد بحثطرح پرسش-3

:عملکردي هاي فعالیت
ها با شریعتتهیه مقاله درمورد تفسیرهاي مختلف وحدت وجود و بررسی سازگاري آن-1
تهیه مقاله درمورد انسان کامل در قرآن و احادیث-2
ي سمینار کوتاه بر محور مباحث مطرح شده ارائه-3

)عرفان عملی(سیر و سلوك و منازل آن:  4فصل 
ها بررسی دیدگاه
      یقظه
اراده
ه و مقامات سلوك تزکی
احوال
عشق
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سکر و حیرت
فنا و بقا
توحید

:هاي یادگیري فعالیت
مشارکت فعال در جریان تدریس-1
هاي استاد در طول تدریسپاسخ به پرسش-2
هاي تازه در مساله مورد بحثطرح پرسش-3

:هاي عملکردي فعالیت
سلوكهاي مختلف درباره منازل سیر و تهیه مقاله در بررسی دیدگاه-1
سیناتهیه مقاله درمورد سیر و سلوك عرفانی و مراحل آن از نظر ابن-2
تهیه مقاله درمورد بررسی برخی از احوال عارفانه در آیات قرآن-3
تهیه مقاله درمورد بررسی برخی از مقامات عارفانه در آیات قرآن-4
تهیه مقاله درمورد بررسی برخی از منازل سلوك در آیات قرآن-5
ي سمینار کوتاه بر محور مباحث مطرح شده ارائه-6

کلیات علم اخالق    : 5فصل 
اهمیت اخالق در متون اسالمی
مسایل عام اخالق
علم اخالق اسالمی و سابقه تالیفات اخالقی در جهان اسالم

:هاي یادگیري فعالیت
مشارکت فعال در جریان تدریس-1
هاي استاد در طول تدریسپاسخ به پرسش-2
هاي تازه در مسائل مورد بحثطرح پرسش-3

:هاي عملکردي فعالیت
هاي درونی انسان در قرآنتهیه مقاله با موضوع  بررسی نسبت میان احکام اخالقی و ویژگی-1
آراي اخالقی متفکران  متقدم دنیاي اسالم) و مقایسۀ(تهیه مقاله در بررسی -2
. ل مطرح شدهي سمینار کوتاه بر محور هر مسائارائه-3
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مبانی و مقدمات علم اخالق     : 6فصل 
تجرد نفس و ارتباط آن با اخالق
ها و قواي چهارگانۀ نفسنام
تاثیر اخالق در سعادت انسان
تاثیر مزاج و تربیت در اخالق

:هاي یادگیري فعالیت
مشارکت فعال در جریان تدریس-1
هاي استاد در طول تدریسپاسخ به پرسش-2
هاي تازه در مسائل مورد بحثطرح پرسش-3

:هاي عملکردي فعالیت
تهیه مقاله در دالیل تجرد نفس از نظر فلسفی-1
تهیه مقاله در دالیل تجرد نفس در قرآن-2
تهیه مقاله در بررسی تاثیر مزاج و تربیت بر اخالق-3
. ي سمینار کوتاه بر محور هر مسائل مطرح شدهارائه-4

فضایل و رذایل چهارگانه و تعریف هریک     : 7فصل 
تعریف فضیلت و رذیلت
حد وسط و افراط و تفریط قوة شهویه
حد وسط و افراط و تفریط قوة غضبیه
حد وسط و افراط و تفریط قوة ناطقه
عدالت

:هاي یادگیري فعالیت
مشارکت فعال در جریان تدریس-1
طول تدریسهاي استاد در پاسخ به پرسش-2
هاي تازه در مسائل مورد بحثطرح پرسش-3

:هاي عملکردي فعالیت
بررسی آیات قرانی در مورد عفت، شجاعت و حکمت-1
.ي سمینار کوتاه بر محور هر مسائل مطرح شدهارائه-2
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شناخت برخی از فضایل و رذایل      : 8فصل 
 حفظ اخالق ستوده و دفع اضداد آن
 قوة عاقلهفضایل و رذایل
 فضایل و رذایل قوة غضب
 فضایل و رذایل قوة شهویه

:هاي یادگیري فعالیت
مشارکت فعال در جریان تدریس-1
هاي استاد در طول تدریسپاسخ به پرسش-2
هاي تازه در مسائل مورد بحثطرح پرسش-3

:هاي عملکردي فعالیت
)به طور مجزا(گانۀ نفس فضایل و رذایل قواي سهتهیه مقاله در شاخه ها و انواع مختلف -4
.ي سمینار کوتاه بر محور هر مسائل مطرح شدهارائه-5

راهبردهاي آموزش و یادگیري.3

حال استاد با استفاده از درعین. پذیردتحلیلی انجام می-هاي کالسی در این درس با محوریت استاد و رویکرد توصیفیآموزش
اي دانشجو موظف است براساس برنامه. آوردوگو و مشارکت فعال دانشجومعلمان را فراهم میگفتروش پرسش و پاسخ، فرصت 

در روند این . وگوهاي درسی شرکت نمایدکند، به مطالعه منابع درس پرداخته و در جریان تدریس و گفتکه استاد تعیین می
و گوي علمی بیشتري را در ها مجال گفتبرخی از آنشود، کهاي از سوي دانشجویان مطرح میهاي تازهوگوها  پرسشگفت

تواند موضوع تکلیف کالسی می-که نیازمند واکاوي بیشتراست-گویی به برخی دیگرکند و پاسخجلسه درسی فراهم می
براي جست. دسال انجام و ارائه شوتري تا پایان نیمدانشجویان قرار گرفته و در جلسات بعد ارائه گردد یا به صورت تحقیق کلی

.افزارهاي متناسب با این عملکرد را به آنان معرفی کردتوان نرموجوي دانشجومعلمان در آیات قرآن، می
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راهبردهاي ارزشیابی یادگیري.   5
گیرد و دانشجویان براي پاسخ به آن،  از مطالبی که در هاي یادگیري صورت میبه شکل کتبی براساس فرصت: آزمون نهایی -

. درصد نمره نهایی به آزمون اختصاص دارد70. کننداند استفاده میطی دوره آموخته
هاي کالسی و عملکرد وي در انجامدرصد نمره نهایی به مشارکت دانشجو در فعالیت10: ارزشیابی فرآیند -

. یابدهاي کالسی اختصاص میتکلیف
درصد نمره20م هاي مدون و کتبی دانشجو در طول ترها و پژوهشمجموعه تکلیف: ارزیابی پوشه کار -

.نهایی  این درس را خواهد داشت
: سایر نکات

بنابراین . توان یک منبع درسی کامال مناسب براي این درس دانست و به آن اکتفا کردهیچ یک از منابع موجود را نمی
انشجویان را ها ،با حذف برخی مطالب و تلفیق مطالب دیگر از منابع موجود، دالزم است استاد با توجه به سرفصل

. راهنمایی کرده و در صورت لزوم جزوه مناسبی تهیه کند
تواند در صورت صالحدید، فصل هفتم و هشتم را ادغام کند و پس از بندي، استاد میبا توجه به وضعیت کالس و زمان

ان تکلیف درسی بیان مطالب کلیدي این قسمت، دانشجویان را به نحوة تفصیل مطالب راهنمایی کرده و آن را به عنو
توان فصل چهارم را حذف نموده و به عنوان تکلیف از دانشجویان چنین در صورت کمبود زمان، میهم. از آنان بخواهد

.خواست

منابع آموزشی
: منابع اصلی
1392: تاریخ تصوف، مهدي دهباشی و سید علی اصغر میرباقري فرد، سمت
1374طباطبایی،مبانی عرفان و تصوف، محمدحسین بیات، دانشگاه عالمه
چ نهم1388الدین مجتبوي، انتشارات حکمت، علم اخالق اسالمی، سید جالل ،

:منابع فرعی
1383:  ي عرفان، دکتر یحیی یثربی، دفتر تبلیغات حوزه علمیه قمفلسفه
1389: تاریخ تصوف در اسالم، قاسم غنی، زوار
1376:  مرتضی مطهري، انتشارات صدراکالم، عرفان، حکمت عملی، : آشنایی با علوم اسالمی



١٥٤

»)ع(تاریخ اسالم و سیره معصومین «سرفصل درس 

معرفی درس و منطق آن. 1
شیرین از رهگذر تاریخ دستمایه مناسبی را براي ترسیم و تنظیم تاریخ پیشینیان و عبرت آموزي از تاریخ و تجربه هاي تلخ و 

در پرتو این نگاه، رویکرد عالمانه و نقادانه به تاریخ و رخدادهاي گوناگون آن، می تواند . مسیري براي سعادت و کامیابی می باشد
در همین . ن بررسی و مورد مطالعه قراردهدعالوه بر واقع نگري، وقایع قطعی تاریخی را با رویکرد بازشناسانه از رفتار پیشینیا

راستا در این درس به مطالعه تاریخ خلفا در ادوار مختلف پرداخته خواهد شد و با بهره گیري از این مقاطع تاریخی، نقش آفرینان 
. یافتو پدیدآورندگان موقعیت هاي مختلف و متفاوت و اصالح گران در حوزه هاي فردي و اجتماعی مسلمین را درخواهیم

بدون شک اندیشه، مشی و عملکرد امامان و پیشوایان نقش سازنده اي در حیات فکري و اجتماعی و سیاسی مسلمین براي 
.انحطاط جامعه سالمی داشته است

دانشجو معلمان پس از مطالعه و فراگیري مباحث و رخدادهاي مقاطع تاریخی حادث شده می توانند به تجزیه و تحلیل و مواجهه 
سب وقایع تاریخی و فراز ونشیب هاي آن بپردازند و با بهره گیري از این مطالعات ، فکر و تحلیل سالم و مناسبی  براساس منا

.منابع و مدارك مستندو معتبر تاریخی به دانش آموزان خود ارائه دهند
مشخصات درس

نظري: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت32: زمان درس

2تاریخ اسالم: پیشنیاز

)ع(نیمعصومرهیسواسالمخیتار: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجومعلم  قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
عبرت و  ) ص(نظامات خلفا و حاکمان بعد از رحلت حضرت رسولضمن شناخت و درك درست از

این مقطع  رسیده و با دستیابی به توان به یک نگرش صحیح و معتبر از تاریخ در آموزي از این دوران، 
.تبیین و تحلیل اجمالی آن، به سواالت و شبهات ایجاد شده در این حوزه پاسخ می دهد

3سطح 2سطح 1سطح هامالك

نظامات خلفا و :شایستگی اساسی
حاکمان بعد از 
رحلت حضرت 

)ص(رسول

توانسته است گزارشی 
توصیفی از زمینه ها، 

رفتارهاي نظامات و 
سیاسی و اجتماعی خلفا 
و حاکمان بعد از رحلت 

ارائه ) ص(حضرت رسول
.دهد

توانسته است گزارشی 
مقایسه اي از وقایع و 

نظامات و رفتارهاي 
سیاسی و اجتماعی خلفا 
و حاکمان بعد از رحلت 

با ) ص(حضرت رسول
شیوه و سیره فردي و 
اجتماعی آن حضرت 

.ارائه دهد

ئه توانسته است ضمن ارا
گزارشی تبیینی و تحلیلی از 
وقایع و نظامات و رفتارهاي 

سیاسی و اجتماعی خلفا و 
حاکمان بعد از رحلت حضرت 

، معیارهاي حق از )ص(رسول
.باطل را تشخیص دهد

توانسته است فهرستی از عبرت آموزي
روش ها، رفتارها، 

نظامات، اقدامات و 
انحرافات، فرصت ها و 

توانسته است گزارشی 
مقایسه اي از روش ها، 

رفتارها، نظامات، اقدامات 
و انحرافات، فرصت ها و 

تواسته است ضمن گزارشی 
تبیینی و تحلیلی از وقایع 

عبرت آموز در این مقطع از 
تاریخ اسالم، معیارهاي حق 
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تهدیدات، معیارهاي حق 
و باطل، قیام ها، 

راهبردها و سیاست هاي 
عبرت آموز در این مقطع 

.از تاریخ ارائه دهد

تهدیدات، معیارهاي حق 
و باطل، قیام ها، 

راهبردها و سیاست هاي 
عبرت آموز در این مقطع 

با شیوه و سیره از تاریخ
فردي و اجتماعی و 

حکومتی حضرت رسول 
.ارائه دهد) ص(

از باطل را تشخیص دهد و 
در جهت روشنگري جامعه 

.اقدام کند

ساختار آنهاي یادگیري، محتواي درس و فرصت. 2
خلفاي راشدین: فصل اول 
داستان سقیفه بنی ساعده و انگیزه هاي تشکیل آن
ع(علل سکوت حضرت علی(
مرگ خلیفه اول و انتخاب خلیفه دوم
انتخاب رهبري از نظر دینی
فتوحات مسلمانان و آثار آن
تاسیس دیوان حقوق و اثر آن در بهم زدن عدالت اسالمی و تبعیض نژادي
دوم و داستان شوراقتل خلیفه
خلیفه سوم
سیاست مالی و نظام حکومتی خلیفه سوم
قیام مسلمانان علیه خلیفه سوم
قتل خلیفه سوم و پیامدهاي آن و سایر حوادث مربوط به آن
 و سخنان آن حضرت در این باره و آغاز مخالفت طلحه و زبیرو دیگران) ع(کیفیت به حکومت رسیدن امیرمومنین علی
 ناکثین از مدینه به مکه و از مکه به عراق و جنایات آنان در بصرهحرکت
به سمت عراق و مقدمات جنگ جمل) ع(حرکت امیرمومنین علی
جنگ جمل و پیامدهاي آن
 به کوفه و نامه نگاري هاي آن حضرت با معاویه و جنگ صفین) ع(ورود امیرمومنان علی
داستان حکمیت و پیامدهاي آن
خوارج و جنگ نهروانداستان مارقین و
 ع(شهادت امیرمومنان علی(
 و صلح و دالیل و پیامدهاي آن) ع(خالفت حسن بن علی

:وظایف یادگیري 
پرسش و پاسخ در زمینه مباحث و سواالت اساسی دانشجومعلمان
مشارکت دانشجومعلمان در تحلیل کلی هریک از مباحث فوق
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:وظایف عملکردي
مینه هاي شکل گیري سقیفه بنی ساعدهارائه گزارشی تحلیلی از ز
ارائه گزارشی از رفتارهاي فردي و اجتماعی خلفاي راشدین
ارائه گزارشی از سواالت و شبهات دانشجومعلمان در مورد عناوین مطرح شده در این فصل
ارائه گزارشی از منابع معتبر تفصیلی در مورد عناوین مطرح شده در این فصل
تاه از هر یک از عناوین مطرح شده در این فصلساخت و تولید فیلم کو
تولید داستان کوتاه به شیوه قصه گویی از وقایع مطرح شده در این فصل براي دانش آموزان
ارائه تحقیق و پژوهش در مورد هر یک از عناوین و موضوعات داراي فراوانی پرسش، مطرح شده در این فصل

خلفاي اموي: فصل دوم 
آل ابوسفیان
بررسی زمینه ها و علل سلطه امویان بر جهان اسالم
معاویه، اقدامات و بدعت ها و فتوحات
یزید
 ع(قیام امام حسین(
قیام عبداهللا بن زبیر
قیام حرّه
قیام توابین
قیام مختار
قیام معاویه بن یزید
آل مروان
مروان بن حکم
عبدالملک و اقدامات او
حجاج و سرکوبی قیام ابن زبیر
ات بعد از حکومت حجاجفتوح
والیتعهدي
ولید بن عبدالملک
فتوحات و اقدامات بعد از حکومت ولید
سلیمان بن عبدالعزیز و اقدامات و اصالحات
یزید بن عبدالملک
هشام بن عبدالملک
فتوحات بعد از هشام
قیام زید
ولید بن یزید بن عبدالملک
قیام یحیی
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یزید بن ولید بن عبدالمک
 ولید بن عبدالملکابراهیم بن
مروان بن محمد
سقوط امویان و عوامل و پیامدها

:وظایف یادگیري 
پرسش و پاسخ در زمینه مباحث و سواالت اساسی دانشجومعلمان
مشارکت دانشجومعلمان در تحلیل کلی هریک از مباحث فوق

:وظایف عملکردي
ارائه گزارشی از رفتارهاي فردي و اجتماعی خلفاي اموي
 گزارشی از سواالت و شبهات دانشجومعلمان در مورد عناوین مطرح شده در این فصلارائه
ارائه گزارشی از منابع معتبر تفصیلی در مورد عناوین مطرح شده در این فصل
ساخت و تولید فیلم کوتاه از هر یک از عناوین مطرح شده در این فصل
 شده در این فصل براي دانش آموزانتولید داستان کوتاه به شیوه قصه گویی از وقایع مطرح
ارائه تحقیق و پژوهش در مورد هر یک از عناوین و موضوعات داراي فراوانی پرسش، مطرح شده در این فصل

خلفاي عباسی: فصل سوم
بررسی اجمالی زمینه غصب خالفت توسط معاویه و خالفت معاویه
ادامه فتوحات در شرق و غرب
بیعت براي یزید
و بررسی اجمالی زمینه و نتایج آنفاجعه کربال
واقعه حرّه
خالفت عبداهللا بن زبیر
برخوردهاي عدنانی ها و قحطانی ها
خالفت بنی مروان
عبدالملک
قیام مختار ثقفی، علل و نتایج آن
محاصره و ویران ساختن مکه
بیزانس و پیشرفت در افریقا(دنباله غزوات(
خالفت هشام
آشوبهاي داخلی
علیقیام زید بن
اختالف در میان امویان
خالفت مروان
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دعوت بنی عباس
ابومسلم
سقوط امویان و علل آن
خالفت سفاح
ابوسلمه خالل و بنی عباس
خالفت منصور
قتل ابومسلم و نتایج آن
قیام عبداهللا بن علی، سنباد،محمد نفس زکیه، استاد سیس، مقنح(قیام هاي ضد عباسی(
خالفت هادي، مهدي و هارون
برامکه
استقالل افریقا
شورش هاي خراسان
امین و مامون
 و نتایج آن) ع(بررسی اجمالی ولیعهدي امام رضا
ادریسیان، اغلیبیان، طاهریان، طولونیان، خشیدیان(اشاره اي اجمالی به دولت هاي مستقل در سرزمین هاي اسالمی(
معتصم و آغاز دوره نفوذ ترکان
ورهمطالعه اجمالی خالفت در این د
خالفت اردست
خالفت بویهیان
اشاره اي اجمالی به دیگر دولت هاي مستقل
خالفت در دوره سلجوقیان
قیام بساسیري
خالفت تعتدي ناصر
خوارزمشاهیان
خالفت آخرین خلفاي عباسی
سقوط بغداد
احوال اجمالی بنی عباس تا انتقال خالفت به سالطین عثمانی

:وظایف یادگیري 
 زمینه مباحث و سواالت اساسی دانشجومعلمانپرسش و پاسخ در
مشارکت دانشجومعلمان در تحلیل کلی هریک از مباحث فوق

:وظایف عملکردي
ارائه گزارشی تحلیلی از زمینه هاي سقوط امویان
ارائه گزارشی از رفتارهاي فردي و اجتماعی خلفاي عباسی
ناوین مطرح شده در این فصلارائه گزارشی از سواالت و شبهات دانشجومعلمان در مورد ع
ارائه گزارشی از منابع معتبر تفصیلی در مورد عناوین مطرح شده در این فصل
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ساخت و تولید فیلم کوتاه از هر یک از عناوین مطرح شده در این فصل
تولید داستان کوتاه به شیوه قصه گویی از وقایع مطرح شده در این فصل براي دانش آموزان
ژوهش در مورد هر یک از عناوین و موضوعات داراي فراوانی پرسش، مطرح شده در این فصلارائه تحقیق و پ

خلفاي فاطمی: فصل چهارم 
اسماعیلیه
ابوعبداهللا شیعی
خالفت عبیداهللا مهدي
فتح سیسیل
خالفت قائم منصور
فتح مغرب و مصر
بناي قاهره
فتح شام
حجاز و یمن
ظهور دروزي
خالفت المستضر
 ایراناسماعلیه
نام فاطمیان بر منابر بغداد
مستعلی و نزار دوره ضعف وسقوط
 سلجوقیان شام، علل و انگیزه ها، عکس العمل هاي مسلمین(جنگ هاي صلیبی(
بنیاد خالفت اموي در اندلس، خلفاي اموي در اندلس، سقوط امویان و آغاز ملوك الطوایفی در اندلس، (اسالم در اندلس

پایان کار مسلمانان، پیمان صلح فرناطه، اخراج مسلمانان از اندلس، انحطاط فرهنگی و دولت هاي دیگر، نفاق 
)اقتصادي اندلس

:وظایف یادگیري 
پرسش و پاسخ در زمینه مباحث و سواالت اساسی دانشجومعلمان
مشارکت دانشجومعلمان در تحلیل کلی هریک از مباحث فوق

:وظایف عملکردي
 زمینه هاي سقوط عباسیانارائه گزارشی تحلیلی از
ارائه گزارشی از رفتارهاي فردي و اجتماعی خلفاي فاطمی
ارائه گزارشی از سواالت و شبهات دانشجومعلمان در مورد عناوین مطرح شده در این فصل
ارائه گزارشی از منابع معتبر تفصیلی در مورد عناوین مطرح شده در این فصل
از عناوین مطرح شده در این فصلساخت و تولید فیلم کوتاه از هر یک
تولید داستان کوتاه به شیوه قصه گویی از وقایع مطرح شده در این فصل براي دانش آموزان
ارائه تحقیق و پژوهش در مورد هر یک از عناوین و موضوعات داراي فراوانی پرسش، مطرح شده در این فصل
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راهبردهاي آموزش و یادگیري. 3
هاي کالس درس با محوریت آموزشگر و ایجاد فرصت گفتگو و مشارکت فعال دانشجو معلمان را  با آموزشدر این درس، 

دانشجوي این درس . رویکرد تبیینی و در حد امکان تحلیلی و در صورت نیاز با بهره گیري از فناوري اطالعات، فراهم می آورد 
. پردازد و در پرسش و پاسخ هاي هر جلسه با آمادگی مشارکت نمایدموظف است بر اساس برنامه اعالم شده به مطالعه منابع ب

شود که به تشخیص آموزشگر یا به درخواست دانشجویان، هایی مطرح حال، در جلسات درس ممکن است پرسشدرعین
ان نیمسال انجام تواند به صورت شفاهی در همان جلسه یا جلسه بعد و یا به صورت تحقیق تا پایپاسخگویی به برخی از آنها می

.شودو به عنوان تکالیف کالسی ارائه 

منابع آموزشی. 4
:منابع اصلی 

....تاریخ عرب و اسالم، تالیف امیرعلی، انتشارات 
...تاریخ سیاسی اسالم، تالیف حسن ابراهیم حسن، انتشارات 

...انتشارات تاریخ اسالم، تالیف علی اکبر فیاض، 
...اسالم، جمعی از نویسندگان، انتشارات سیري در تاریخ تحلیلی صدر

:منابع فرعی 
...العبر، تالیف ابن خلدون، انتشارات 
...ارشاد، تالیف شیخ مفید، انتشارات 

...جامع التواریخ، تالیف رشیدي، انتشارات 

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
بایددانشجویانآندرکهگیردمیصورتیادگیريهايفرصتاساسبرکتبیشکل بهآزموناین:نهاییآزمون-1

)درصد60(.ببرندپاسخ به این آزمون به کاردررادورهطیدرشدهآموختهمطالب
شدهبینیپیشیادگیريتکالیفدردانشجو عملکردبهشدهدادهبازخوردهاياساسبرارزشیابیاین:فرایندارزشیابی-2

)درصد20(.گیردمیصورتترمطولدرهافعالیتدرومشارکت
هايبراي اموزشریزيبرنامهمبنايوضبطدانشجوايحرفهتوسعهپوشهدرتکالیفکلیه:کارپوشهارزیابی-3

نسخهیکودانشجواختیاردرپوشهازنسخهیک.گیردمیقراردورهپایاندرايحرفههايتواناییازدفاعنیزوبعدي
)درصد20(.شودمیضبطوثبتواحدآموزشیدر
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»1نحو«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

این درس با . علم نحو، شناخت قواعدي است که به سبب آنها احوال آخر کلمات و روش ترکیب آنها با یکدیگر شناخته می شود
جمله بر اساس کالم صحیح عرب را به دانشجویان آموزش سطوح مختلفی که دارد آشنایی با جمله سازي نیز می باشد و ساخت 

از طریق این علم دانشجو معلم یاد می گیرد که وظیفه و نقش هر واژه در جلمه چیست؟ تا با فهم آن توانمندي الزم را . می دهد
اشتباهات لفظی و یادگیري این درس در سطوح مختلف آن موجب حفظ زبان از. در فهم و ترجمه متون دینی و قرآن کسب نماید

در نتیجه معلم در انتقال مفاهیم قرآنی و دینی به دانش آموزان بهتر و دقیقتر عمل می . قرائت صحیح و روان متون می شود
.نماید

مشخصات درس
کارگاهی-نظري: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت64: زمان درس

-:  پیشنیاز

1نحو: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجومعلم  قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
ضمن آشنایی با ساختار جمالت و نوع آنها، نقش و کارکرد کلمات را در جلمه بنویسد و کلمات را 

متناسب با کارکردهاي مختلفی که در جمله دارند اعراب گذاري نماید و به درستی آنها را قرائت نماید و 
الزم در سطح اول این درس، در فهم و ترجمه صحیح متون دینی و قرآن نقش با کسب توانمندي هاي 

.خود را به خوبی ایفا نماید

3سطح 2سطح 1سطح هامالك

فرآیند تعیین :شایستگی اساسی
ساختار جمالت

توانسته است گزارش 
توصیفی از نوع جمله در 

.متون دینی ارائه دهد

توانسته است گزارشی 
از ارکان جمالت تحلیلی 

.در متون دینی ارائه دهد

توانسته است گزارشی 
تطبیقی از تفاوت هاي این 

.دو نوع جمله ارائه دهد

فرآیند نقش و 
کاربرد کلمه در 

جمله

توانسته است نقش و 
کاربرد کلمه را در جمله 

.بنویسد

توانسته است نقش هاي 
مختلف کلمه را در جمله 

متناسب با کارکردهاي 
.آن گزارش دهدمتنوع

توانسته است نقش و کارکرد 
کلمه را در جمله گزارش 

.دهد و علت آن را بیان کند

فرآیند ترجمه 
صحیح جمله

توانسته است جمله را 
صحیح قرائت نماید و 

معنی درست واژه هاي 

توانسته است ترجمه 
درستی از جمله مطابق 

.با واژه ها ارائه دهد

توانسته است ترجمه درست 
و دقیق از جمله با دالیل 

.اقناع کننده ارائه دهد
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.جمله را گزارش دهد

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
کلیات علم نحو: 1فصل 

 ضرورت آموزش علم نحو–تعریف علم نحو
جمله فعلیه و ارکان آن
جمله اسمیه و ارکان آن
 اصلی و فرعی(انواع اعراب(
 محلی و تقدیري(انواع اعراب(

:فعالیت هاي یادگیري
گفتگو و مشارکت فعال در خصوص مباحث مطرح شده در کالس-3
روخوانی بخشی از قواعد مورد بحث توسط دانشجو-4
حل برخی تمارین منتخب توسط دانشجو-5
.یک جمله توسط دانشجویان مشخص گردد) ترکیب(هر جلسه اعراب-6
قرآنیافتن قواعد مشخص شده در آیات مشخصی از-7

:فعالیت هاي عملکردي
انتظار می رود براي توانمندسازي مهارت هاي پژوهشی دانشجو قواعد گفته شده را در بخشی از دعاي -5

.کمیل استخراج نماید
استاد باید دانشجو را موظف نماید که تمام مطالب تدریس شده را در قرآن، روایات، احادیث، اشعار و یا -6

.به صورت یک کار تحقیقی در طول ترم به استاد ارائه دهندداستان هاي مختصر بیابند و

اعراب فعل مضارع: 2فصل 
مضارع مرفوع
مضارع منصوب
مضارع مجزوم

:فعالیت هاي یادگیري
گفتگو و مشارکت فعال در خصوص مباحث مطرح شده درکالس-1
روخوانی بخشی از قواعد مورد بحث توسط دانشجو-2
دانشجوحل برخی تمارین منتخب توسط -3
.یک جمله توسط دانشجویان مشخص گردد) ترکیب(هر جلسه اعراب-4
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یافتن قواعد مشخص شده در آیات مشخصی از قرآن-5

:فعالیت هاي عملکردي
.انتظار می رود براي توانمندسازي مهارت هاي پژوهشی دانشجو قواعد گفته شده را در بخشی از صحیفه سجادیه استخراج نماید

مرفوعات: 3فصل 
فاعل
نائب فاعل
مبتدا و خبر
روابط خبر با مبتدا
جایگاه مبتدا و خبر
ملحقات مبتدا و خبر
ضمیر فصل یا عماد
 افعال ناقصه–نواسخ
حروف شبیه به لیس
حروف مشبهۀ بالفعل
افعال مقاربه
ال نفی جنس
ضمیر شأن

:فعالیت هاي یادگیري
سگفتگو و مشارکت فعال در خصوص مباحث مطرح شده درکال)1
روخوانی بخشی از قواعد مورد بحث توسط دانشجو)2
متناسب با قواعد مرفوعات متنی طراحی شود که شواهد قاعده مورد نظر در آن یافت شود و توسط دانشجو این )3

.قواعد استخراج شود

:فعالیت هاي عملکردي
در بخشی از دعاي کمیل انتظار می رود براي توانمندسازي مهارت هاي پژوهشی دانشجو قواعد گفته شده را -1

.استخراج نماید
.براي هر دانشجو یک جزء از قرآن مشخص شود و شواهد قواعد گفته شده را از آن استخراج نمایند-2
هر دانشجو یکی از مباحث گفته شده را انتخاب و در کتب نحوي معتبر دیگر همچون نحو الوافی، شرح ابن عقیل -3

.ستاد ارائه دهدتحقیق نماید و به صورت یک مقاله به ا

راهبردهاي آموزش و یادگیري. 3
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هاي کالس درس با محوریت استاد و ایجاد فرصت گفتگو و مشارکت فعال دانشجو معلمان را  با در این درس، آموزش
فراهم آوردن فرصت هاي یادگیري در فضاي آموزشی از طریق متون مختلف دینی . رویکرد عملی و حل تمرین فراهم می آورد

.قرآن  و آموزش مفاهیم علم نحو در قالب این متون موجب عملی شدن یادگیري در این درس می شودو 

منابع آموزشی. 4
:منابع اصلی 
 تنقیح حمید محمدي3مبادي العربیۀ ترجمه رشید شرتونی،جلد ،

:منابع فرعی 
النحو الوافی عباس حسن
،جلد3جامع الدروس العربیۀ مصطفی الغالیینی
جلد2لمقدمات، شرح مدرس افغانی، جامع ا

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
بایددانشجویانآندرکهگیردمیصورتیادگیريهايفرصتاساس برشکل کتبیبهآزموناین:نهاییآزمون-1

)نمره13. (ببرندپاسخ به این آزمون به کاردررادورهطیدرشدهآموختهمطالب
و شدهبینیپیشیادگیريتکالیفدانشجو درعملکردبهشدهدادهبازخوردهاياساسبرارزشیابیاین:فرایندارزشیابی-2

)نمره5. (گیردمیصورتترمطولدرهافعالیتدرحضور در کالس و مشارکت
بهتر .درس قرار خواهد گرفتارزشیابی او در اینیکی از منابعضبط و به عنوانتکالیف دانشجوکلیه:کارپوشهارزیابی-3

است استاد براي توانمند سازي مهارت هاي پژوهشی دانشجویان را در چارچوب مباحث علم نحو به متون دینی از قبیل قرآن، 
)نمره2.(نهج البالغه و ادعیه ارجاع دهد

:سایر نکات
همین مالك ها 3و 2و در نحو نحو می باشد1در قواعد و مطالب گفته شده این بخش مالك ها و اهداف در سطح 

.و اهداف ولی با سطوح باالتر مورد نظر می باشد
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»1تفسیر قرآن «سرفصل درس
معرفی درس و منطق آن. 1

وآله است؛ کتابی براي هدایت تمامی علیاهللاقرآن کریم تجلی لفظی خداوند بر اشرف مخلوقات حضرت محمد صلی
در زمان پیامبر اکرم تبیین قرآن بر عهده ایشان بود و بعد از رحلت ایشان، این مسئولیت سنگین بر عهده . قیامتها تا روز انسان

بعد . اي جز مراجعه به عترت پیامبر اکرم ندارندمسلمانان براي درك و برداشت از قرآن چاره. اهل بیت علیهم السالم گذاشته شد
سلمان به تفسیر قرآن اقدام کردند که امروزه در قالب کتابهاي متعددي به نام تفسیر السالم، دانشمندان ماز اهل بیت علیهم

.ها هستیمشاهد این تالش
در تفسیر ترتیبی مفسر، . شویمترین شیوه تفسیري مسلمانان که همان تفسیر ترتیبی است آشنا میدر این درس با مرسوم

تفسیر ترتیبی در قالب مکاتب مختلفی از قبیل . خور حال، تفسیر کرده استقرآن کریم را از ابتداي قرآن تا انتهاي آن به فرا
اي از این تفاسیر مورد بحث و بررسی شود نمونهصورت گرفته است که در این درس تالش می... کالمی، فقهی، فلسفی، روایی و

.قرار گیرد

مشخصات درس
نظري: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت32: زمان درس

ندارد:پیشنیاز

١تفسیر قرآن کریم : نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجومعلم  قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
تحلیل مشخصی از در طول تاریخ اسالم به دست آورد و تاریخ تفسیر قرآن کریمآشنایی اجمالی با 

تا . در مکاتب مختلفت تفسیري آشنا شودمنابع متعدد تفسیر موضوعیبا . داشته باشدتفسیر ترتیبی
.و بفهمد و به فراخور حال از آنها استفاده نمایدحدودي بتواند متن تفاسیر را بخواند

3سطح 2سطح 1سطح هامالك

تاریخ تفسیر :شایستگی اساسی
قرآن کریم

توانسته است از تاریخ 
تفسیر گزارشی اجمالی 

.ارائه نماید

تاریخ توانسته است از 
تفسیر در طول تاریخ 

اسالم گزارشی تحلیلی 
.ارائه نماید

توانسته است  از تاریخ تفسیر 
هاي زمانی به ترتیب دوره

معنادار در گزارشی تحلیلی 
انتقادي ارائه نماید و در هر 

دوره زمانی عوامل تاثیرگذار 
.در تفسیر را بیان کند
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شیوه تفسیر 
ترتیبی در 

مکاتب مختلف

است یک توانسته 
گزارش منسجمی از 

مکاتب مختلف تفسیري 
به همراه معرفی 

مهمترین منابع آنان ارائه 
.نماید

توانسته است گزارشی 
تحلیلی از مکاتب مختلف 

تفسیري و اهداف هر 
کدام و مهمترین منابع 

.آنان را بیان کند

گذاري توانسته است با ارزش
بر آثار هر کدام از مکاتب 

رشی گزا, تفسیري متعدد
تحلیلی از عملکرد هر کدام 

.از مکاتب ارائه نماید

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
کلیات: 1فصل 
معرفی درس و دامنه و اصطالحات پایه آن
جایگاه تفسیر قرآن کریم در فهم و برداشت از آن
مکاتب تفسیري، تفسیر ترتیبی, تاریخ تفسیر, تاویل, اصطالحات تفسیر

:فعالیت هاي یادگیري 
گفتگو و مشارکت فعال در تعیین حدود و ثغور اصطالحات و موضوعات-3

:فعالیت هاي عملکردي 
ارائه سمینار علمی در مورد موضوعات مطرح شده-7
ارائه نمونه هایی از تفاسیر متعدد ترتیبی-8

تاریخ تفسیر: 2فصل 
تفسیر در دوران پیامبر اکرم و صحابه
 تابعین تا انتهاي قرن چهارمتفسیر از دوران
تفسیر از قرن پنجم تا نهم
تفسیر از قرن دهم تا یازدهم
تفسیر از قرن دوازدهم تا دوران معاصر

:فعالیت هاي یادگیري 
گفتگو و مشارکت فعال در خصوص مباحث طرح شده در کالس-1

:فعالیت هاي عملکردي 
هاي زمانی مشخص شده در درسدورهارائه گزارشی از تفسیر قرآن کریم در یکی از -3
هاي زمانی مشخص شده در درستحقیق و مطالعه در شناسایی هر کدام از مکاتب تفسیري در دوره-4
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مکتب تفسیري روایی: 3فصل 
معرفی روش تفسیري روایی
معرفی مهمترین آثار مکتب تفسیري روایی
قرائت برخی متون منتخب از آثار تفسیر روایی

:یادگیري فعالیت هاي 
گفتگو و مشارکت فعال در خصوص مباحث طرح شده در کالس-1
.ارائه گزارشی از یکی از تفاسیر روایی شیعه یا اهل سنت و بیان روش این تفسیري در درون متن-2

:فعالیت هاي عملکردي 
معرفی مهمترین تفاسیر روایی شیعه متقدم و متاخر-4
متقدم و متاخرمعرفی مهمتري منابع تفسیري روایی اهل سنت -5
هاي زمانی متعدد تا زمان معاصرتبیین نیازهاي زمانه در بازتالیف تفاسیر روایی در بازه-6

فنی و آیات االحکام, تفسیر ادبی: 4فصل 
فنی و آیات االحکام, معرفی روش تفسیري ادبی
فنی و آیات االحکام, معرفی مهمترین آثار مکاتب تفسیري ادبی
فنی و آیات االحکام, از آثار تفسیر ادبیقرائت برخی متون منتخب

:فعالیت هاي یادگیري 
گفتگو و مشارکت فعال در خصوص مباحث طرح شده در کالس-3

فنی و آیات االحکام شیعه یا اهل سنت و بیان روش این تفسیري در درون متن, ارائه گزارشی از یکی از تفاسیر تفسیر ادبی
:فعالیت هاي عملکردي 

فنی و آیات االحکام شیعه متقدم و متاخر, تفاسیر ادبیمعرفی مهمترین-7
فنی و آیات االحکام اهل سنت متقدم و متاخر, معرفی مهمتري منابع تفسیري ادبی-8
هاي زمانی متعدد تا زمان معاصرفنی و آیات االحکام در بازه, تبیین نیازهاي زمانه در تالیف تفاسیر ادبی-9

تفسیر اجتماعی و اعظانه: 4فصل 
معرفی روش تفسیري اجتماعی و اعظانه
معرفی مهمترین آثار مکاتب تفسیري اجتماعی و اعظانه
قرائت برخی متون منتخب از آثار تفسیر اجتماعی و اعظانه

:فعالیت هاي یادگیري 
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گفتگو و مشارکت فعال در خصوص مباحث طرح شده در کالس-4
اعظانه شیعه یا اهل سنت و بیان روش این تفسیري در درون متنارائه گزارشی از یکی از تفاسیر تفسیر اجتماعی و 

:فعالیت هاي عملکردي 
معرفی مهمترین تفاسیر اجتماعی و اعظانه شیعه متقدم و متاخر-10
معرفی مهمتري منابع تفسیري اجتماعی و اعظانه اهل سنت متقدم و متاخر-11
هاي زمانی متعدد تا زمان معاصربازهتبیین نیازهاي زمانه در تالیف تفاسیر اجتماعی و اعظانه در -12

راهبردهاي آموزش و یادگیري. 3
هاي کالس درس با محوریت استاد و ایجاد فرصت گفتگو و مشارکت فعال دانشجو معلمان را  با در این درس، آموزش

دانشجوي این درس .تحلیلی و در صورت امکان و نیاز با بهره گیري از فناوري اطالعات، فراهم می آورد-رویکرد توصیفی
. موظف است بر اساس برنامه اعالم شده به مطالعه منابع بپردازد و در گفتگوهاي هر جلسه و طرح سواالت خود مشارکت نماید

شود که به تشخیص استاد یا به درخواست دانشجویان، پاسخگویی هایی مطرح حال، ممکن است در جلسات درس، پرسشدرعین
ت شفاهی در همان جلسه ویا جلسات بعد موکول شده و یا به صورت تحقیق تا پایان نیمسال انجام و به به برخی از آنها به صور

.شودعنوان تکالیف کالسی ارائه 
منابع آموزشی. 4

:منابع اصلی 
.محمد هادي معرفت, التفسیر و المفسرون فی ثوبه القشیب.1
علی اکبر بابائی؛, مکاتب تفسیري.2
.اصفهانیرضائی, منطق تفسیر قرآن.3

:منابع فرعی 
1.
شنقیطی؛, اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن.2
سید هاشم بحرانی؛, البرهان فی تفسیر القرآن.3
شیخ طوسی؛, التبیان فی تفسیر القرآن.4
تفسیر ابن الجزي؛.5

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
مطالببایددانشجویانآندرکهگیردمیصورتیادگیريهايفرصتاساسبرکتبیشکل بهآزموناین:نهاییآزمون-

)درصد نمره نهایی60. (ببرندپاسخ به این آزمون به کاردررادورهطیدرشدهآموخته
شدهبینیپیشیادگیريتکالیفدانشجو درعملکردبهشدهدادهبازخوردهاياساسبرارزشیابیاین:فرایندارزشیابی-2

)درصد نمره نهایی20. (گیردمیصورتترمطولدرهافعالیتدرومشارکت
ارزشیابی او در این درس قرار خواهد گرفتیکی از منابعضبط و به عنوانتکالیف دانشجوکلیه:کارپوشهارزیابی-3
.)درصد نمره نهایی20(
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»قرائت متون عرفانی«سرفصل درس 

معرفی درس و منطق آن.1

ترین این مولفه ها عرفان یکی از تاثیرگذارترین و غنی. مولفه هاي بسیاري را دل خود پرورش داده استفرهنگ غنی اسالمی 
که قرآن کریم نیز بدان تصریح دارد، موجودي فطرتا خداگراست و این گرایش  نوعی احساس دوگانۀ انسان، چنان. اسالمی است

وجوي دیار دارد تا در جستکند و او را وامیار دیگر را در او ایجاد میبیگانگی در این دیار خاکی و  آشنایی و انس نسبت به دی
عرفان اسالمی البته ریشه در وحی دارد، عارفان مسلمان معتقدند که وصول به مقصود با . اصلی و مبدا راستین خویش برآید

هرچند به گفتۀ عارفان . گرددن میممک-که انسان کامل و حقیقت وحی است–محبت قلبی و تسلیم کامل دربرابر نبی و ولی 
شان جاري شده، همواره از آید، اما حاالت و مقامات عارفان که از سویداي دل آنان بر زبانحقیقت عرفان هرگز به سخن نمی

ایرانی را نیز به خود اختصاص -ترین و شیواترین سخنان بشري به شمار رفته و قسمت بزرگی از فرهنگ و ادبیات اسالمیژرف
ساز  تحکیم بر این زمینهعالوه. سازدخوانی و درك سادة متون عرفانی فارسی توانا میاین درس دانشجو معلم را بر روان.اده استد

تر او به باورهاي دینی است و بنابراین وي  را در رسالت اجتماعی خویش، که پرورش، جانبهتر و همهایمان درونی و نگاه ژرف
.دینی شاگردان خویش است، یاري خواهد کردتصحیح و تحکیم باورهاي 

مشخصات درس
: نوع درس
کارگاهی

1:تعداد واحد
:درسزمان

ساعت48

قرائت متون عرفانی: نام درس

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

دست آورده، متون عرفانی فارسی را با عرفانی بهبا توجه به توانایی نسبی که در قرائت و درك متون 
تر به مباحث دینی را بیابد و با استفاده از موارد توجه به معنا به روانی بخواند،  زمینۀ نگرش عمیق

آموزان خود آنان را در مناسب در برطرف کردن مشکالت فکري و روحی مربوط به باورهاي دینی دانش
.این زمینه یاري کند

3سطح 2سطح 1سطح هامالكاساسیشایستگی

روان خوانی

توانسته است روخوانی 
نسبتا درستی از متن
.مورد نظر انجام دهد

قادر به روخوانی درست و 
کامل متن

.مورد نظر خواهد بود

توانسته به شایستگی و با 
رعایت فراز و فرودهاي مناسب 

و آهنگ صحیح کلمات، متن 
.مورد نظر را قرائت کند

درك
توانسته همراه با قرائت 

متن مدلول  و معناي 
برخی از عبارات را درك 

.کرده و بیان کند

قادر است همراه با خواندن 
طور متن معناي عبارات را به

.درك کرده و بیان کند

قادر است همراه با خواندن 
متن معناي عبارات و مقصود 

اصلی متن و برخی ظرایف آن 
.کندرا  درك کرده و بیان
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هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت.2

کلیات: 1فصل
معرفی درس
بیان اجمالی  عرفان در واژه و اصطالح
معرفی برخی از آثار مهم عرفانی به زبان پارسی
 بر کتاب و رفع اشکاالت معناییمرصاد العبادقرائت مقدمۀ مولف کتاب

:هاي یادگیري فعالیت
شنیدن فعال-5
پرسش درباره قرائت یا معناطرح -6
ارائه نظر-7

:هاي عملکردي فعالیت
قرائت متن-1
بیان اجمالی معناي متن-2

در بیان فطرت ارواح: قرائت : 2فصل 

:هاي یادگیري فعالیت
شنیدن فعال-1
طرح پرسش درباره قرائت یا معنا-2
ارائه نظر-3

:هاي عملکردي فعالیت
قرائت متن-1
بیان اجمالی معناي متن-2

در شرح ملکوتیات و مدارج آن: قرائت :  3فصل 

:هاي یادگیري فعالیت
شنیدن فعال-1
طرح پرسش درباره قرائت یا معنا-2
ارائه نظر-3

:هاي عملکردي فعالیت



١٧١

قرائت متن-1
بیان اجمالی معناي متن-2

در ظهور عوالم مختلف از ملک و ملکوت: قرائت : 4فصل 

:هاي یادگیري فعالیت
شنیدن فعال-1
و ارائه نظرطرح پرسش-2

:هاي عملکردي فعالیت
قرائت متن-1
بیان اجمالی قرائت یا معنا-2
ارائه نظر-3

در بدایت خلقت قالب انسان: قرائت : 5فصل 

:هاي یادگیري فعالیت
شنیدن فعال-1
طرح پرسش درباره قرائت یا معنا-2
ارائه نظر-3

:هاي عملکردي فعالیت
قرائت متن-1
بیان اجمالی معناي متن-2

 شبهت حلول و اتحاددر بدو تعلق روح به قالب انسان بی: قرائت : 6فصل

:هاي یادگیري فعالیت
شنیدن فعال-4
طرح پرسش درباره قرائت یا معنا-5
ارائه نظر-6

:هاي عملکردي فعالیت
قرائت متن-3
بیان اجمالی معناي متن-4
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راهبردهاي آموزش و یادگیري. 3
-خواهد بهاستاد پس از قرائت متن از دانشجومعلمان می. پذیردانجام میصورت کارگاهیهاي کالسی در این درس بهآموزش

دانشجو موظف است . کندرا اصالح میهایی از متن را قرائت کنند و یا ابتدائا  آنان متن را قرائت کرده و استاد آننوبت قسمت
درصورت طرح . جریان تدریس شرکت نمایدکند، به مطالعه متن درس پرداخته و در اي که استاد تعیین میبراساس برنامه

توان درحد فرصت کالس و صالحدید استاد، مجال کوچکی را به هاي بیشتر درباره متن و محتوا از سوي دانشجویان، میپرسش
سپس . توان دانشجویان را به متون دیگري  در همین زمینه ارجاع دادچنین میهم.ها اختصاص دادو گوي علمی درمورد آنگفت

مند در جلسات بعد به کالس آورده و قرائت تواند  توسط دانشجویان عالقهبراي پویایی بیشتر کالس  برخی از این متون می
.گردد و  امتیازي براي آن در نمره نهایی درنظر گرفته شود

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري.   5
براي قرائت متون امتحانی از مطالبی که در طیدانشجویان. گیردبه شکل شفاهی  صورت می: آزمون نهایی-

.درصد نمره به آزمون نهایی  اختصاص دارد50. کننداند استفاده میدوره به شکل کارگاهی آموخته
.یابدهاي کارگاهی اختصاص میدرصد نمره نهایی به حضور فعال دانشجو در فعالیت10: ارزشیابی فرآیند -
درصد نمره نهایی  این درس40عملکرد دانشجو در قرائت و درك متون در طول مجموعه : ارزیابی پوشه کار-

.را خواهد داشت
:سایر نکات

.دهدرا تشکیل می"در مبداء موجودات"فصول ذکر شده  باب دوم  کتاب مرصادالعباد با عنوان 
انتخاب کند و یاتواند  درصورت صالحدید، گزیدة یکی از منابع فرعی را به عنوان منبع اصلیاستاد می

.قسمتی از مثنوي را هم  در کنار یکی دیگر ازمنابع ارائه دهد

منابع آموزشی. 4
:منابع اصلی

1392، علمی، )دایه(گزیدة مرصاد العباد، نجم رازي
:منابع فرعی

 ،1377انسان کامل، عزیزالدین نسفی، به کوشش ماریژان موله، طهوري
1386کوشش تقی تفضلی، علمی و فرهنگی، ، به)دایه(رسالۀ عقل و عشق،  نجم رازي
مثنوي مولوي، به تصحیح محمد استعالمی
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»2نحو « سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

. علم نحو در سطح دوم، شناخت قواعدي است که به سبب آنها احوال آخر کلمات و روش ترکیب آنها با یکدیگر شناخته می شود
که دارد آشنایی با جمله سازي نیز می باشد و ساخت جمله بر اساس کالم صحیح عرب را به این درس با سطوح مختلفی 

از طریق این علم دانشجو معلم یاد می گیرد که وظیفه و نقش هر واژه در جلمه چیست؟ تا با فهم . دانشجویان آموزش می دهد
دگیري این درس در سطوح مختلف آن موجب حفظ یا. آن توانمندي الزم را در فهم و ترجمه متون دینی و قرآن کسب نماید

در نتیجه معلم در انتقال مفاهیم قرآنی و دینی به دانش آموزان . زبان از اشتباهات لفظی و قرائت صحیح و روان متون می شود
.بهتر و دقیقتر عمل می نماید

مشخصات درس
کارگاهی-نظري: نوع درس
1+1: تعداد واحد
ساعت64: زمان درس

1نحو :  پیشنیاز

2نحو: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجومعلم  قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
ضمن آشنایی با ساختار جمالت و نوع آنها، نقش و کارکرد کلمات را در جلمه بنویسد و کلمات را 

نماید و به درستی آنها را قرائت نماید و متناسب با کارکردهاي مختلفی که در جمله دارند اعراب گذاري 
با کسب توانمندي هاي الزم در سطح دوم این درس، در فهم و ترجمه صحیح متون دینی و قرآن نقش 

.خود را به خوبی ایفا نماید

3سطح 2سطح 1سطح هامالك

فرآیند تعیین ساختار :شایستگی اساسی
جمالت

توانسته است گزارش 
جمله توصیفی از نوع

در متون دینی ارائه 
.دهد

توانسته است گزارشی 
تحلیلی از ارکان 

جمالت در متون دینی 
.ارائه دهد

توانسته است گزارشی 
تطبیقی از تفاوت هاي این 

.دو نوع جمله ارائه دهد

فرآیند نقش و کاربرد 
کلمه در جمله

توانسته است نقش و 
کاربرد کلمه را در 

.جمله بنویسد

نقش توانسته است
هاي مختلف کلمه را 

در جمله متناسب با 
کارکردهاي متنوع آن 

.گزارش دهد

توانسته است نقش و کارکرد 
کلمه را در جمله گزارش 

.دهد و علت آن را بیان کند

فرآیند ترجمه صحیح 
جمله

توانسته است جمله را 
صحیح قرائت نماید و 

معنی درست واژه 
هاي جمله را گزارش 

.دهد

است ترجمه توانسته 
درستی از جمله مطابق 

.با واژه ها ارائه دهد

توانسته است ترجمه درست 
و دقیق از جمله با دالیل 

.اقناع کننده ارائه دهد



١٧٤

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
منصوبات:1فصل 
مفعول به
مفعول مطلق
مفعول فیه
مفعول معه
مفعول ألجله
اشتغال
تنازع
منادي
استغاثه
ندبه
ترخیم
حال
تمییز
استثناء
افعل تعجب
فعل هاي دو مفعولی و سه مفعولی
تحذیر و اغراء

:فعالیت هاي یادگیري
گفتگو و مشارکت فعال در خصوص مباحث مطرح شده درکالس-6
روخوانی بخشی از قواعد مورد بحث توسط دانشجو-7
قاعده مورد نظر در آن یافت شود و توسط دانشجو این متناسب با قواعد مرفوعات متنی طراحی شود که شواهد -8

.قواعد استخراج شود
.دانشجویان با پیش مطالعه مبحث تعیین شده، به سواالت استاد پیرامون مبحث جدید تا حدي پاسخگو باشند-9

.داستان هاي مشخص شده از جانب استاد را ترجمه نمایند سپس سطرهاي مشخصی از آن را ترکیب نمایند-10
:یت هاي عملکرديفعال
انتظار می رود براي توانمندسازي مهارت هاي پژوهشی دانشجو قواعد گفته شده را در بخشی از دعاي کمیل -1

.استخراج نماید
... دانشجویان یکی از مباحث گفته شده را انتخاب و در کتب نحوي دیگر همچون نحو الوافی، شرح ابن عقیل و -2

.کدیگر مقایسه نمایند و در قالب یک مقاله به استاد ارائه دهندتحقیق نمایند و نظرات آنها را با ی
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دانشجویان موظف اند که تمام مطالب گفته شده را در قرآن، روایات، احادیث و یا داستان هاي مختصر بیابند و به -3
.صورت یک کار تحقیقی در طول ترم به استاد ارائه دهند

مام شواهد گفته شده را دانشجو در طول ترم و در جلسات متوالی براي هر دانشجو یک جزء از قرآن مشخص شود و ت-4
.به استاد تحویل دهد و توسط استاد رفع اشکال شود

راهبردهاي آموزش و یادگیري. 3
هاي کالس درس با محوریت استاد و ایجاد فرصت گفتگو و مشارکت فعال دانشجو معلمان را  با در این درس، آموزش

فراهم آوردن فرصت هاي یادگیري در فضاي آموزشی از طریق متون مختلف دینی . تمرین فراهم می آوردرویکرد عملی و حل 
.و قرآن  و آموزش مفاهیم علم نحو در قالب این متون موجب عملی شدن یادگیري در این درس می شود

منابع آموزشی. 4
:منابع اصلی 
 حمید محمدي، تنقیح 3مبادي العربیۀ ترجمه رشید شرتونی،جلد

:منابع فرعی 
النحو الوافی عباس حسن
،جلد3جامع الدروس العربیۀ مصطفی الغالیینی
 ،جلد2جامع المقدمات، شرح مدرس افغانی

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
بایددانشجویانآندرکهگیردمیصورتیادگیريهايفرصتاساس برشکل کتبیبهآزموناین:نهاییآزمون-1

)نمره13. (ببرندپاسخ به این آزمون به کاردررادورهطیدرشدهآموختهمطالب
و شدهبینیپیشیادگیريتکالیفدانشجو درعملکردبهشدهدادهبازخوردهاياساسبرارزشیابیاین:فرایندارزشیابی-2

)نمره5. (گیردمیصورتترمطولدرهافعالیتدرحضور در کالس و مشارکت
بهتر .ارزشیابی او در این درس قرار خواهد گرفتیکی از منابعضبط و به عنوانتکالیف دانشجوکلیه:کارپوشهارزیابی-3

است استاد براي توانمند سازي مهارت هاي پژوهشی دانشجویان را در چارچوب مباحث علم نحو به متون دینی از قبیل قرآن، 
)نمره2.(نهج البالغه و ادعیه ارجاع دهد
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»2تفسیر قرآن «سرفصل درس
معرفی درس و منطق آن. 1

ها تا وآله است؛ کتابی براي هدایت تمامی انسانعلیاهللامحمد صلیقرآن کریم تجلی لفظی خداوند بر اشرف مخلوقات حضرت 
این مسئولیت سنگین بر عهده اهل بیت , در زمان پیامبر اکرم تبیین قرآن بر عهده ایشان بود و بعد از رحلت ایشان. روز قیامت

بعد از اهل . ه عترت پیامبر اکرم ندارنداي جز مراجعه بمسلمانان براي درك و برداشت از قرآن چاره. علیهم السالم گذاشته شد
دانشمندان مسلمان به تفسیر قرآن اقدام کردند که امروزه در قالب کتابهاي متعددي به نام تفسیر شاهد این , السالمبیت علیهم

.ها هستیمتالش
این . دهدمیاین درس روش تفسیري موضوعی قرآن کریم که به صورت خاص در دوران معاصر رایج شده است را آموزش

تواند به خوبی نیازهاي معرفتی او را برآورده می, روش تفسیري که به تبع یکی از نیازهاي اساسی بشر معاصر به وجود آمده است
روش و , مبانی, در این درس تعریف. البته این تفسیر باید در قالب روشمند درآید و مبانی آن به خوبی نقد و تحلیل شود. نماید

عالوه بر آن در این درس برخی موضوعات به صورت خاص بر اساس . ط به این موضوع مورد بررسی قرار میگیردنقدهاي مربو
.گیردروش تفسیر موضوعی از دیدگاه قرآن مورد بررسی و تحلیل قرار می

مشخصات درس
نظري: نوع درس
2: تعداد واحد

32: زمان درس
ساعت
تفسیر : پیشنیاز
1قرآن 

٢تفسیر قرآن کریم : نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجومعلم  قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
این تفسیر چه بوده است و خاستگاه پیدایشداشته باشد و اینکه چیستی تفسیر موضوعیتحلیل درستی از 

مهترین منابع تفسیر همچنین بتواند . تواند مرتفع سازدرا به چه نحوي میچه مسائلی از زندگی مسلمانان
.در میان شیعیان و اهل سنت را معرفی کندموضوعی

3سطح 2سطح 1سطح هامالك

چیستی :شایستگی اساسی
تفسیر 

موضوعی و 
خاستگاه آن

توانسته است از تفسیر 
موضوعی تعریف 
مشخصی ارائه نماید و 

آن در میان گزارشی از 
هاي سایر روش

.تفسیري ارائه کند

توانسته است جایگاه 
تفسیر موضوعی و هدف 
آن را تحلیل و نقد نماید 
و اشکالت روشی آن را 

.تبیین کند

توانسته است درباره تدوین حدیث 
در شیعه و اهل سنت گزارشی 
تطبیقی ارائه دهد و رویکرد مثبت 
شیعه به مساله تدوین حدیث را 

.اهل سنت اثبات کندنسبت به

آشنایی با 
منابع و متون 

تفسیر 
موضوعی

توانسته است یک 
گزارش منسجمی از 
منابع تفسیر موضوعی  
شیعه و سنی در  ادوار 

.تاریخی ارائه کند

توانسته است گزارشی 
تحلیلی از مزایا و کاستی 
هاي هر یک از منابع 
تفسیر موضوعی شیعه و 

.سنی ارائه دهد

است با طبقه بندي روشی توانسته 
منابع تفسیر موضوعی میزان اعتبار 
و کارایی آنها از نظر مسلمانان را 
در حل مسائل زندگی مسلمانان 

.بیان نماید

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
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کلیات: 1فصل 
معرفی درس و دامنه و اصطالحات پایه آن
 هاي تفسیريروشجایگاه تفسیر موضوعی در میان سایر
،اصطالحات تفسیر، موضوعی
نقش تفسیر موضوعی در پاسخگویی به مسائل زندگی مسلمانان
گیري تفسیر موضوعی معاصرجایگاه مستشرقان در شکل
گیري تفسیر موضوعی معاصرنقش مسائل دو قرن اخیر جهان مدرنیته در شکل

:فعالیت هاي یادگیري 
حدود و ثغور اصطالحات و موضوعاتگفتگو و مشارکت فعال در تعیین -4

:فعالیت هاي عملکردي 
ارائه سمینار علمی در مورد موضوعات مطرح شده-9

مبانی و روش تفسیر موضوعی و معرفی مهمترین منابع تفسیر موضوعی: 2فصل 
تبیین مبانی روش تفسیر موضوعی
هاي مختلف در تفسیر موضوعیتحلیل روش
 گیردتفسیر موضوعی مورد بحث قرار میتبیین موضوعات متعددي که در
هاي تفسیريتفسیر موضوعی در میان سایر روش) آینده پژوهی(انداز و جایگاه تبیین چشم
تعریف مهمترین منابع تفسیر موضوعی شیعه و اهل سنت

:فعالیت هاي یادگیري 
گفتگو و مشارکت فعال در خصوص مباحث طرح شده در کالس-2

:فعالیت هاي عملکردي 
تحلیل اشکاالت روشی تفسیر موضوعی-5
فرضهاي موجود در مبانی تفسیر موضوعیتبیین پیش-6
حل در رفع اشکاالت روشی و مبناي تفسیر موضوعیتالش در جهت ارائه راه-7
معرفی برخی از منابع تفسیر موضوعی در کالس به صورت سمینار-8

معاد و نبوت, تفسیر موضوعی توحید: 3فصل 
اندمعاد و نبوت پرداخته, یري که به موضوعات توحیدمنبع شناسی تفاس
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معاد و نبوت, تبیین برخی از مباحث تفاسیر موضوعی در موضوعات توحید
گیردنقد مبنایی و روشی تفاسیري که مورد بحث قرار می

:فعالیت هاي یادگیري 
گفتگو و مشارکت فعال در خصوص مباحث طرح شده در کالس-5
معاد و نبوت صورت گرفته , اشکاالت روشی و مبنایی از مباحثی که در تفاسیر موضوعی از مباحث توحیدارائه تبیینی از -6

.است

:فعالیت هاي عملکردي 
معاد و نبوت با رویکرد تفسیر موضوعی, شناسایی منابع معتبر در موضوعات توحید-13
اندمعاد و نبوت پرداخته, نقد روشی یکی از تفاسیري که به موضوعات توحید-14
معاد و نبوت در تفاسیر موضوعی, کارهایی براي مرتفع ساختن اشکاالت در تبیین موضوعات توحیدارائه راه-15

شناسی و اخالقشناسی، انسانتفسیر موضوعی هستی: 4فصل 
اندشناسی و اخالق پرداختهشناسی، انسانمنبع شناسی تفاسیري که به موضوعات هستی
 شناسی و اخالقشناسی، انسانتفاسیر موضوعی در موضوعات هستیتبیین برخی از مباحث
گیردنقد مبنایی و روشی تفاسیري که مورد بحث قرار می

:فعالیت هاي یادگیري 
گفتگو و مشارکت فعال در خصوص مباحث طرح شده در کالس-7
شناسی و شناسی، انسانهستیارائه تبیینی از اشکاالت روشی و مبنایی از مباحثی که در تفاسیر موضوعی از مباحث-8

.اخالق صورت گرفته است

:فعالیت هاي عملکردي 
شناسی و اخالق با رویکرد تفسیر موضوعیشناسی، انسانشناسایی منابع معتبر در موضوعات هستی-16
اندشناسی و اخالق پرداختهشناسی، انساننقد روشی یکی از تفاسیري که به موضوعات هستی-17
شناسی و اخالق در تفاسیر شناسی، انسانبراي مرتفع ساختن اشکاالت در تبیین موضوعات هستیکارهاییارائه راه-18

موضوعی

راهبردهاي آموزش و یادگیري. 3
هاي کالس درس با محوریت استاد و ایجاد فرصت گفتگو و مشارکت فعال دانشجو معلمان را  با در این درس، آموزش

دانشجوي این درس . کان و نیاز با بهره گیري از فناوري اطالعات، فراهم می آوردتحلیلی و در صورت ام-رویکرد توصیفی
. موظف است بر اساس برنامه اعالم شده به مطالعه منابع بپردازد و در گفتگوهاي هر جلسه و طرح سواالت خود مشارکت نماید

یا به درخواست دانشجویان، پاسخگویی شود که به تشخیص استادهایی مطرح حال، ممکن است در جلسات درس، پرسشدرعین
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به برخی از آنها به صورت شفاهی در همان جلسه ویا جلسات بعد موکول شده و یا به صورت تحقیق تا پایان نیمسال انجام و به 
.شودعنوان تکالیف کالسی ارائه 

منابع آموزشی. 4
:منابع اصلی 
الفتاح الخالديصالح عبد, التفسیر الموضوعی بین النظریه و التطبیق
سید هدایت جلیلی؛, شناسی تفسیر موضوعی قرآنروش
محمد غزالی ترجمه علی اصغر محمدي؛, گامی به سوي تفسیر موضوعی قرآن
مصطفی مسلم؛, مباحث فی التفسیر الموضوعی

:منابع فرعی 
عبداهللا جوادي آملی؛, اخالق در قرآن
محمد تقی مصباح یزدي؛, اخالق در قرآن
مکارم شیرازي؛, قرآناخالق در
شنقیطی؛, اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن
سید هاشم بحرانی؛, البرهان فی تفسیر القرآن
پیام قرآن زیر نظر مکارم شیرازي؛
شهید صدر؛, التفسیر الموضوعی و الفلسفه االجتماعیه فی المدرسه القرآنیه
عبداهللا جوادي آملی؛, تفسیر موضوعی قران کریم
محمد هادي معرفت؛, )عصمت انبیاء(سیر موضوعی قرآن تف
ابو شهبه؛, سیره الرسول من القرآن الکریم
جعفر سبحانی؛, مبانی توحید از نظر قرآن
محمد حسین طباطبائی؛, المیزان فی تفسیر القرآن

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
مطالببایددانشجویانآندرکهگیردمیصورتیادگیريهايفرصتاساسبرکتبیشکل بهآزموناین:نهاییآزمون-

)درصد نمره نهایی60. (ببرندپاسخ به این آزمون به کاردررادورهطیدرشدهآموخته
شدهبینیپیشیادگیريتکالیفدانشجو درعملکردبهشدهدادهبازخوردهاياساسبرارزشیابیاین:فرایندارزشیابی-2

)درصد نمره نهایی20. (گیردمیصورتترمطولدرهافعالیتدرومشارکت
ارزشیابی او در این درس قرار خواهد یکی از منابعضبط و به عنوانتکالیف دانشجوکلیه:کارپوشهارزیابی-3

)درصد نمره نهایی20(.گرفت
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» 3نحو« سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

این درس با . است که به سبب آنها احوال آخر کلمات و روش ترکیب آنها با یکدیگر شناخته می شودعلم نحو، شناخت قواعدي 
سطوح مختلفی که دارد آشنایی با جمله سازي نیز می باشد و ساخت جمله بر اساس کالم صحیح عرب را به دانشجویان آموزش 

قش هر واژه در جلمه چیست؟ تا با فهم آن توانمندي الزم را از طریق این علم دانشجو معلم یاد می گیرد که وظیفه و ن. می دهد
یادگیري این درس در سطوح مختلف آن موجب حفظ زبان از اشتباهات لفظی . در فهم و ترجمه متون دینی و قرآن کسب نماید

تر و دقیقتر عمل می در نتیجه معلم در انتقال مفاهیم قرآنی و دینی به دانش آموزان به. و قرائت صحیح و روان متون می شود
.نماید

مشخصات درس
کارگاهی-نظري: نوع درس
1+1: تعداد واحد
ساعت64: زمان درس

2نحو :  پیشنیاز

3نحو: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجومعلم  قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
کارکرد کلمات را در جلمه بنویسد و کلمات را ضمن آشنایی با ساختار جمالت و نوع آنها، نقش و 

متناسب با کارکردهاي مختلفی که در جمله دارند اعراب گذاري نماید و به درستی آنها را قرائت نماید و 
با کسب توانمندي هاي الزم در سطح سوم این درس، در فهم و ترجمه صحیح متون دینی و قرآن نقش 

.خود را به خوبی ایفا نماید

3سطح 2سطح 1سطح هامالك

فرآیند تعیین :شایستگی اساسی
ساختار جمالت

توانسته است گزارش 
توصیفی از نوع جمله در 

.متون دینی ارائه دهد

توانسته است گزارشی 
تحلیلی از ارکان جمالت 
.در متون دینی ارائه دهد

توانسته است گزارشی 
تطبیقی از تفاوت هاي این 

.دهددو نوع جمله ارائه 

فرآیند نقش و 
کاربرد کلمه در 

جمله

توانسته است نقش و 
کاربرد کلمه را در جمله 

.بنویسد

توانسته است نقش هاي 
مختلف کلمه را در جمله 

متناسب با کارکردهاي 
.متنوع آن گزارش دهد

توانسته است نقش و کارکرد 
کلمه را در جمله گزارش 

.دهد و علت آن را بیان کند

ترجمه فرآیند 
صحیح جمله

توانسته است جمله را 
صحیح قرائت نماید و 

معنی درست واژه هاي 
.جمله را گزارش دهد

توانسته است ترجمه 
درستی از جمله مطابق 

.با واژه ها ارائه دهد

توانسته است ترجمه درست 
و دقیق از جمله با دالیل 

.اقناع کننده ارائه دهد

و ساختار آنهاي یادگیري، محتواي درسفرصت. 2
توابع: 1فصل 
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بدل
عطف بیان
تأکید
نعت
اضافه

:فعالیت هاي یادگیري
گفتگو و مشارکت فعال در خصوص مباحث مطرح شده در کالس-8
روخوانی بخشی از قواعد مورد بحث توسط دانشجو-9

حل برخی تمارین منتخب توسط دانشجو-10
یکدیگر یک مبحث مشخصی را کالس به گروه هاي مشخصی تقسیم شود و گروه ها با مشورت -11

.بررسی و یا به حل تمارین قاعده مشخصی بپردازند
.یافتن قواعد گفته شده در آیات مشخصی از قرآن-12

:فعالیت هاي عملکردي
انتظار می رود براي توانمندسازي مهارت هاي پژوهشی دانشجو قواعد گفته شده را در بخشی از دعاي -10

.کمیل استخراج نماید
.و یک جزء از قرآن مشخص شود و شواهد گفته شده را از آن استخراج نمایندبراي هر دانشج-11

عمل شبه فعل ها و فعل هاي جامد: 2فصل 
اسم فاعل و صیغه مبالغه
اسم مفعول
صفت مشبهه
مصدر
افعل تفضیل
اسم فعل
افعال مدح و ذم

:فعالیت هاي یادگیري
درکالسگفتگو و مشارکت فعال در خصوص مباحث مطرح شده -11
روخوانی بخشی از قواعد مورد بحث توسط دانشجو-12
متناسب با قواعد مرفوعات متنی طراحی شود که شواهد قاعده مورد نظر در آن یافت شود و توسط دانشجو این -13

.قواعد استخراج شود
:فعالیت هاي عملکردي

ا در بخشی از دعاي کمیل انتظار می رود براي توانمندسازي مهارت هاي پژوهشی دانشجو قواعد گفته شده ر-1
.استخراج نماید
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حروف: 3فصل 
حروف جر
حروف عطف
حروف استفهام
حروف قسم
حروف تنبیه
حروف شرط
حروف تفسیر
حروف توقع

:فعالیت هاي یادگیري
گفتگو و مشارکت فعال در خصوص مباحث مطرح شده درکالس-1
روخوانی بخشی از قواعد مورد بحث توسط دانشجو-2
قواعد این بخش، متنی طراحی شود که شواهد قاعده مورد نظر در آن یافت شود و توسط دانشجو این قواعد متناسب با -3

.استخراج شود
:فعالیت هاي عملکردي

.انتظار می رود براي توانمندسازي مهارت هاي پژوهشی انواع حروف را در چند سوره کوتاه قرآن استخراج کند-1
راهبردهاي آموزش و یادگیري. 3

هاي کالس درس با محوریت استاد و ایجاد فرصت گفتگو و مشارکت فعال دانشجو معلمان را  با این درس، آموزشدر 
فراهم آوردن فرصت هاي یادگیري در فضاي آموزشی از طریق متون مختلف دینی . رویکرد عملی و حل تمرین فراهم می آورد

.عملی شدن یادگیري در این درس می شودو قرآن  و آموزش مفاهیم علم نحو در قالب این متون موجب

منابع آموزشی. 4
:منابع اصلی 
 تنقیح حمید محمدي3مبادي العربیۀ ترجمه رشید شرتونی،جلد ،

:منابع فرعی 
النحو الوافی عباس حسن
،جلد3جامع الدروس العربیۀ مصطفی الغالیینی
 ،جلد2جامع المقدمات، شرح مدرس افغانی

ارزشیابی یادگیريراهبردهاي . 5
بایددانشجویانآندرکهگیردمیصورتیادگیريهايفرصتاساس برشکل کتبیبهآزموناین:نهاییآزمون-1

)نمره13. (ببرندپاسخ به این آزمون به کاردررادورهطیدرشدهآموختهمطالب
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و شدهبینیپیشیادگیريتکالیفدانشجو درعملکردبهشدهدادهبازخوردهاياساسبرارزشیابیاین:فرایندارزشیابی-2
)نمره5. (گیردمیصورتترمطولدرهافعالیتدرحضور در کالس و مشارکت

بهتر .ارزشیابی او در این درس قرار خواهد گرفتیکی از منابعضبط و به عنوانتکالیف دانشجوکلیه:کارپوشهارزیابی-3
است استاد براي توانمند سازي مهارت هاي پژوهشی دانشجویان را در چارچوب مباحث علم نحو به متون دینی از قبیل قرآن، 

)نمره2.(نهج البالغه و ادعیه ارجاع دهد
:سایر نکات

تقسیم طبق) 3کتاب مبادي العربیۀ جلد (بهتر است جهت  ارائه مطالب در هر سه سطح از درس نحو از یک منبع 
.بندي گفته شده استفاده شود
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»1منطق«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن.1

در تعریف معروف و رایج آن .منطق یکی از دانش هاي بشري است که کارکرد ذهن و فرایند تفکر را مورد بررسی قرار می دهد
البته این ها قوانینی نیستند که با . خطاي فکر می شودگفته شده مجموعه اي از قواعد و قوانینی که به کاربردن آن ها مانع از 

وضع و قرارداد انسان ها به وجود آمده باشند بلکه اقتضاي طبیعت ذهن انسان اند و اندیشمندانی مانند ارسطو با تیزیابی و 
ه توضیح و تبیین منطق ارسطویی در دو بخش،یعنی تصورات و تصدیقات، ب. موشکافی موفق به کشف و استخراج آن ها شده اند

این قوانین می پردازد و سپس چگونگی کاربست تصورات و تصدیقات در فرایند تفکر براي رسیدن به علم جدید تبیین می شود 
پیچیده ترین و مهم ترین مبحث منطقی  استدالل است که شناخت آن و آسیب هایش می تواند به بهبود فرایند تفکر کمک .

رکب از قضایا است شناخت قضیه یکی از ضروري ترین مباحث منطقی ست ،اما بدون شناخت از آنجا که استدالل م. کند
تصورات هم شکل دهنده ارکان اصلی قصیه هستند و هم تعریف را که یکی از فعالیت . تصورات نمی توان سراغ قضیه رفت 

بحث هاي منطق چون همبسته تفکر . سازدهاي ذهن بشر است و امکان تفاهم بین انسان ها را برقرار می کند ،امکان پذیر می
دانشجوي الهیات با .است،پرداختن به آن براي دانشجو معلم در هر رشته تحصیلی به ویژه الهیات یک ضرورت به نظر می رسد

نیز یادگیري منطق و برخوردارشدن از تفکر منطقی و ذهنیت فلسفی قادر خواهد بود این قابلیت را تا حدودي به دانش آموز خود 
.زیرا در واقع حرکت هاي مختلف فکر همان مراحل شیوه حل مسئله است . منتقل کند

مشخصات درس
نظري-عملی: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

-:پیشنیاز

1منطق: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجومعلم  قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
فواید منطق و آگاهی از فرایند تفکر نقش و جایگاه منطق را در مجموعه دانش بشري با شناخت 

ارزیابی کرده و تاثیر به کار گیري قوانین آن را در اصالح و بهبود فرایند تفکر و حل مسئله درك کند و 
.بتواند در این باره گزارش دهد

3سطح 2سطح 1سطح هامالك

درك فواید شناخت و :شایستگی اساسی
علم منطق

توانسته با توجه به 
ابعاد وجودي انسان 

،تفاوت انسان و سایر 
موجودات را از نظر 
قدرت تفکر و تعقل 
درك کند و در پرتو 

آن ضرورت علم 
مطق را بفهمد و 

انواع علم را 
بشناسدگزارشی از آن 

.ارائه کند

توانسته با توجه به 
مالك ها و ضوابط 

علمی تفاوت منطق با 
یر علوم و نقش و سا

تاثیر آن را تشخیص 
دهد و طی گزارشی به 

توضیح و تبیین آن 
.بپردازد

توانسته براساس آموخته ها 
مثال ها ي مختلفی از 
دنیاي اطراف و زندگی 

روزمره ارائه می کند و به 
کار گیري ضوابط منطقی را 
در گفتگوهاي جاري مردم 

تشخیص می دهد و در باره 
یا جاري میزان پاي بندي و 

بودن قوانین منطقی در 
زندگی مردم کنفرانس 

.بدهد
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آگاهی از توانمندي و 
کارکردهاي ذهن 

)تعریف(

توانسته تعریف دقیق 
تفکر را از دید 

منطقی درك کند و 
پیرامون تعریف و 

شرایط و اهمیت آن 
.گزارشی تهیه کند

توانسته تفاوت تعریف 
و استدالل را به 

درستی تشخیص داده 
گزارشی از این و 

مقایسه و ذکر نمونه 
هایی براي هریک 

.نهیه کند

توانسته با مراجعه به منابع 
درسی و کتب مختلف براي 
هریک از انواع تفکر نمونه 

مثل مراجعه .هایی ارائه کند
به قرآن یا بوستان سعدي 

در یک گزارش آن هارا ...و
.ارائه کند

شناخت قضیه و به 
کار گیري آن براي 

به نیجه و رسیدن
استدالل (علم جدید 

)مباشد و غیر مباشر

توانسته درك درستی 
از قضیه و انواع آن 
پیدا کند و در باره 
استدالل به عنوان 

یکی از قابلیت هاي 
فکر انسان کنقرانس 

.بدهد

توانسته انواع قضیه و 
انواع استدالل مباشررا 

از یکدیگر متمایز و 
جدا کرده و تفاوت 

یکدیگر هاي انها را از
تشخیص دهد و و 

جدولی براي آن ترسیم 
.کند

توانسته با مراجعه به منابع 
معرفی شده مانند قرآن 

مجید و کتب دیگر و هم 
چنین گفتگوهاي روزمره 
نمونه هایی از قضایا را را 
جستجو و استخراج کند و 
.گزارشی از آن ارائه نماید

توانسته انواع انواع استدالل
اسد و استدالل را بشن

ضمن توجه به نحوه 
استنتاج و شرایط هر 

شکل تمرین هاي 
واگذارشده را حل 

.کند

توانسته با مراجعه به 
منابع مختلف و سایت 
ها براي انواع استدالل 
نمونه یابی کرده و در 
گزارشی آن ها را ارائه 

.کند

توانسته با توجه به شرایط 
انتاج براي هر نوع استدالل 

ر مثال هایی بزند و د
صورت لزوم نتیجه آن را 

.اثبات کند

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت.2
آشنایی با علم منطق و ضرورت آن: فصل اول 

تعریف علم منطق و فایده آن
مراتب و مراحل علم بشر و تعریف آن

علم حصولی: فصل دوم 
اقسام علم حصولی،تصور و تصدیق

اقسام تصور و تصدیق
اقسام جهل
فرایند تفکر

)کارگاهی(شرکت در بحث هاي کالس؛حل تمرینات کتاب به صورت گروهی-1: فعالیت یادگیري
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تشکیل کار گروه ها و پیش بردن فرایند یادگیري از طریق مباحثه و همیاري-2
.تعیین تصور و تصدیق هایی که در گفتارهاي خود به کار می برد-3

صفحه اي از تاریخچه منطقتهیه یک گزارش یک-1: فعالیت عملکردي
مثال مقایسه منطق مظفر و منطق آقاي .مراجعه به سایر کتب منطقی و مقایسه مباحث آن ها با یکدیگر و ارائه در کالس -2

قراملکی در بحث تصور و تصدیق بدیهی و تهیه گزارشی از این مقایسه
مبحث الفاظ: فصل سوم 
انواع داللت

انواع داللت لفظی
مرکب و تفاوت آن دولفظ مفرد و

حل تمرینات کتاب پس از پایان مبحث و  پاسخ به پرسش هاي شفاهی و شرکت در بحث هاي کالسی: فعالیت یادگیري
مراجعه به یک کتاب ادبی مثل غزلیات حافظ یا بوستان و گلستان سعدي و ارائه نمونه هایی براي انواع : فعالیت عملکردي

)براي هر مورد دو نمونه(لفظ
مبحث تصورات: صل چهارم ف

تقسیم تصور به کلی و جزیی
تقسیم کلی به متواطی و مشکک

مفهوم ومصداق
کل و کلی

نسبت میان دو کلی: فصل پنجم 
نسبت هاي چهارگانه

شرکت فعال در مباحث کالس و حل تمرینات-1: فعالیت یادگیري
تشکیل کارگروه ها و تدریس به صورت کارگاهی-2

مطالعه دروس و شرکت در آزمون کتبی:فعالیت عملکردي
کلیات خمس: فصل ششم 

کلی ذاتی و عرضی
)جنس ،نوع،فصل،عرض عام و عرض خاص(تقسیمات هریک از ذاتی و عرضی

سلسله انواع و اجناس
شرکت در مباحث کالس و ترسیم نمودار خطی سلسله انواع و اجناس براي ماهیت هاي مختلف: فعالیت یادگیري

حل تمریناتی که در پایان کالس در اختیار دانشجویان قرار می گیرد و تحویل آنها در جلسه بعد،-1: عملکرديفعالیت 
مراجعه به یک کتاب منطقی غیر از متن درسی و ارائه مطالب بیشتر در باره ویژگی هاي ذاتی و تفاوت آن با عرضی-2

مبحث تعریف:  فصل هفتم
تاکید بر جایگاه و اهمیت تعریف

انواع تعریف
شرایط تعریف

شرکت در مباحث کالس-1: فعالیت یادگیري
مراجعه به متن درسی انتخاب شده و مطالعه نطالب مورد نظرو بحث پیرامون آن در کالس-2
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مراجعه به سایت هاي معتبر و جستجوي اهمیت و جایگاه تعریف از نظر سقراط-1: فعالیت عملکردي
یافتن نمونه هایی از تعریف هاي کامل و یا عیبناكجستجو در گفتگوهاي روزانه و-2

مبحث قضیه:  فصل هشتم
تعربف قضیه

انواع قضیه حملی و اجزاي آن
انواع قضیه حملی و اجزاي آن

)انواع تقابل،انواع عکس(احکام قضیه
شرکت در بحث هاي کالس و حل تمرینات پایانی به صورت انفرادي-1: فعالیت یادگیري

کارگروه ها و تدریس به شیوه کارایی تیم و استقراییشرکت در -2
–powerpointترسیم جدول احکام قضایا به صورت اسالید و با استفاده از: فعالیت عملکردي

مبحث استدالل: فصل نهم 
تعریف استدالل و انواع آن

)اقترانی و استثنایی(تعریف قیاس و انواع آن
رکان آنو ا) حملی و شرطی(انواع قیاس اقترانی

)و قانون استنتاج(شکل هاي چهارگانه و شرایط انتاج
)عکس،خلف(راه هاي مختلف اثبات نتایج ضروب مختلف

شرکت فعال در مباحث کالس و حل تمرینات به صورت گروهی و انفرادي:فعالیت یادگیري
و تشخیص نوع آنها و ارائه گزارش آن در جستجو در قرآن و متون دیگر و یافتن استدالل هاي به کار رفته -1: فعالیت عملکردي

کالس
مطالعه یک مقاله یا سخنرانی و ارزیابی قدرت استدالل متکلم-2
نوشتن یک مقاله و نشان دادن قدرت استدالل خود-3

ملحقات قیاس: فصل دهم 
ضمیر،مضمر،مساواتقیاس

فیاس اقترانی شرطی
)انواع آن تعریف ،شرایط و اشاره به بعضی (قیاس استثنایی 

استقراء و تمثیل: فصل یازدهم 
شرکت فعال در بحث هاي کالس-1: فعالیت یادگیري

تشکیل کارگروه درسی و شرکت در فرایند یادگیري-2
استخراج نمونه هایی از انواع قیاس استثنایی در منابع مختلف مثل کتاب یا روزنامه و یا محاورات روزمره-1: فعالیت عملکردي

گزارش یافته ها به صورت کتبی یا شفاهی.....ونه هایی از قیاس ضمیر و مضمر وجستجوي نم-2
طراحی مثال هایی براي استقراء و تمثیل-3

راهبردهاي آموزش و یادگیري. 3
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هاي کالس درس با محوریت آموزشگر و ایجاد فرصت گفتگو و مشارکت فعال دانشجو معلمان با در این درس، آموزش
دانشجوي این درس موظف است بر اساس برنامه اعالم . شیوه هاي فعال تدریس و کارگاهی ارائه می گردد رویکرد استداللی و

همچنین، دانشجویان حق دارند به طرح . شده به مطالعه منابع بپردازند و در گفتگوهاي هر جلسه با آمادگی مشارکت نماید
شود که به تشخیص آموزشگر یا به درخواست ایی مطرح هحال، در جلسات درس ممکن است پرسشدرعین.پرسش بپردازند 

تواند به صورت شفاهی در همان جلسه یا جلسه بعد و یا به صورت تحقیق تا پایان دانشجویان، پاسخگویی به برخی از آنها می
.شودنیمسال انجام و به عنوان تکالیف کالسی ارائه 

منابع آموزشی. 4
:منبع اصلی

.انتشارات آگاه:منطق صوري،تهران).1359(خوانساري،محمد-1
.موسسه انتشارات دارالعلم:منطق،جلد اول و دوم،ترجمه علی شیروانی،قم).1392(مظفر،محمدرضا-2

:منابع فرعی
.دانشگاه پیام نور:منطق،تهران).1380(فرامرزقراملکی،احد-1
.انتشارات حکمت:الجوهر النضید،تهران).1370(عالمه حلی -2

ارزشیابی یادگیريراهبردهاي . 5
مطالببایددانشجویانآندرکهگیردمیصورتیادگیريهايفرصتاساسبرکتبیشکل بهآزموناین: آزمون پایانی

)درصد نمره پایانی50. (ببرندپاسخ به این آزمون به کاردررادورهطیدرشدهآموخته
)درصد نمره پایانی30(در کارگروه ها شرکت در فعالیت هاي کالسی و حضور موثر: ارزشیابی فرایند

درصد 20(.ارزشیابی او در این درس قرار خواهد گرفتیکی از منابعضبط و به عنوانتکالیف دانشجوکلیه: ارزشیابی پوشه کار
)نمره پایانی
:سایر نکات

و تدریس نیست ،بنابراین با توجه به زمان تعریف شده براي این درس متاسفانه بسیاري از مباحث منطقی قابل ارائه -1
.اساتید محترم با توجه به صالحدید و نیاز سنجی نسبت به حذف یا ارائه بخش هاي مختلف اعمال نظر نمایند

.پیشنهاد می شود بعضی بحث ها مثل استقراء و تمثیل در صورت کمبود وقت در ترم بعدي تدریس شود-2
.ک زیادي به فهم مباحث منطقی بکنداستفاده از شیوه هاي فعال یادگیري می تواند کم-3
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»1کلیات فلسفه اسالمی«سرفصل درس

معرفی درس و منطق آن .1
درس فلسفه وآشنایی با مسائل ومباحث فلسفی و به طور کلی آگاه شدن از جریان فلسفه در بستر تاریخ به معناي آشنا شدن با 

فلسفه فکر بشر را به چالش می کشد و این فرصت را به انسان می .فرایند تکاملی تفکر و بارور شدن فکر بشر در طول زمان است
فلسفه تالش می کند به پرسش ها ي اساسی بشر . پیرامون عمیق تر و دقیق تر نگاه کنددهد که به خود ،واقعیت ها و جهان

آشنا یی با چگونگی مواجهه .پاسخ دهد و یا الاقل فهم پاسخ هاي عمیق و درك رازهاي هستی را آسان تر و امکان پذیر می کند
یکی از آثار و نتایج آشنایی با . ندیشه را هموار می کنداندیشمندان باسواالت بنیادي و مسائل مهم انسانی عقل را بارورو مسیر ا

برخوردار . فلسفه و افکار فیلسوفان این است که متعاطی فلسفه امکان بیشتري براي فلسفیدن و برخورداري از تفکر فلسفی دارد
فلسفی و انتقادي برخوردار نباشد اگر معلم خود از تفکر . بودن از ذهنیت فلسفی،آزادگی تفکر را به دنبال دارد که الزمه معلمی ست

از میان جریانات و نحله هاي .نمی تواند با شاگرد خود تمرین تفکر بکند ، نمی تواند آزاد فکري و بلند همتی را یه او یاد بدهد
سان گوناگون فکري و فلسفی که در طول تاریخ فاسفه ظهور و بروز کرده فلسفه اسالمی یکی از فرصت هاي نابی است که عقل ان

. زیرا فلسفه اسالمی حاصل تعامل فیلسوفان با دین و بلکه تعبد آن ها در برابر دین است . در اختیار بشریت قرار داده است
فیلسوفانی همچون . مالصدرا به درستی گفته بود که اگرعقل درست حرکت کند جز به آنچه دین بیان می کند نخواهد رسید

که تشنه فهم حقیقت و درك رازهاي هستی و رسیدن به منبع .......را و عالمه طباطبایی وفارابی ،ابن سینا، سهروردي ، مالصد
الیزال نور بودند جز با خشوع و خشیت در برابر ذات مقدس الهی  نمی توانستند چنین دست آوردهاي درخشانی را به تمدن بشري 

م راه فطرت انسان را براي رسیدن به حقایق هستی باز تالش آن ها این بود که با قواعد و اصولی مستدل و مستحک.تقدیم کنند
. راهی که رسوالن الهی و حجت هاي ظاهري گشودند اما با دسیسه هاي نفس اماره و انسان هاي دنیاطلب بسته می شد. کنند

د و راه گم فیلسوفان الهی در همان مسیر انبیاء الهی عقل بشر را که حجت باطنی است به خدمت گرفتند تا راه را روشن کن
: فلسفه و به ویژه فلسفه اسالمی به دانشجو معلم این امکان را می دهد که . کردگان را به مسیر هدایت بازگرداند

به درك درستی از معارف و حقایق دینی برسد و به دانش آموز خود نیز کمک کند تا مرز حقیقت و خرافه را بشناسد و هر -1
.  مطلبی را به اسم دین نپذیرد

دانشجوي الهیات می تواند با غنا بخشیدن به باورهاي دینی خود،به دانش آموزش کمک کند تا میراث فکري و دینی را که از -2
پدانش به ارث برده به درستی بشناسد و به آن افتخار کند به گونه اي که فرقه هاي خود ساخته و من درآوردي به بهانه معنویت و 

.انسانیت او را فریب ندهند
فلسفه اسالمی به عقل بشري . با درك درست از حقیقت وجود و مراتب موجودات نگرش خود را نسبت به هستی اصالح کند-3

.این فرصت را می دهد تا جهان را از نو بناکند، بنابراین دانشجوي الهیات جهان بینی خود را بازسازي می کند
فهم  عمیق و تفهیم درست . انش آموزش نیز این قابلیت را منتقل کنددانشجو با تحکیم پایه هاي معرفتی خود قادر است به د-4

آموزه هاي دینی و دفاع عقالنی از معارف حقه جز با تقویت بنیه عقالنی و استحکام بخشیدن به استدالل هاي برهانی میسر 
.   نیست

رح شبهات و پرسش هاي رایج و شایع کالس دینی و معلم دینی مهم ترین منبع و ملجا دانش آموز براي فراگیري دین و ط-5
در بین جوانان است ؛پس هرچقدر در تقویت توان ذهنی و عقلی دانشجو معلم وقت صرف شود و پایه هاي اعتقادي او تقویت 

.شود درواقع به نسلی که تربیت خواهد کرد خدمت شده است
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مشخصات درس
نظري: نوع درس
2: تعداد واحد

: درسزمان 
ساعت32

1کلیات فلسفه اسالمی: نام درس

: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
ضمن آگاهی از خاستگاه تفکر فلسفی و نیاز انسان وسایر : در پایان این واحد یادگیري دانشجومعلم  قادر خواهد بود-1

جهان اسالم و غرب آشنا شده علوم به فلسفه با مهم ترین جریان هاي تاثیرگذار در تاریخ تفکر بشر و مکاتب فلسفی 
.،بتواند پاسخ هاي مختلف به مسائل فلسفی را تشخیص داده و در گزارشی به مقایسه و ارزیابی آنها بپردازد

به مسائل مهم فلسفه اسالمی آگاهی پیدا می کند و مبانی و پایه هاي اصلی فلسفه اسالمی و به ویژه حکمت متعالیه -2
یابی تاثیر بحث هایی نظیر اصالت وجود و تشکیک وجود در فهم دقیق تر و عمیق تر حقایق راشناخته و می تواند به ارز

.  دینی بپردازد و گزارشی از آن تهیه کند

3سطح 2سطح 1سطح هامالك

خاستگاه فلسفه و نیاز به :شایستگی اساسی
آن

در باره فلسفه   و توانسته
خاستگاه آن به درك 
درستی برسد و درباره آن 

.به دیگران توضیح دهد

توانسته به طور مستدل 
علت توجه و نیاز  انسان به 
فلسفه را توضیح داده و در 
باره جایگاه فلسفه و تاثیر 
آن را در زندگی گزارشی 

.تهیه کند

توانسته  با مراجعه به منابع 
ها ي معرفی شده دیدگاه

مختلف در باره فلسفه را مطالعه 
کرده و به نقد و ارزیابی آنها 
بپردازدو در گزارشی ارزیابی 

.خود را تبیین کند

شناخت مسائل فلسفه 
اسالمی

توانسته است به فهم اولیه 
از مسائل و مباحث فلسفی 
برسد به گونه اي که قادر 
باشد براي شخصی که 
آشنایی با فلسفه اسالمی 

تعریفی از آن ها ارائه ندارد 
.دهد

توانسته است به تجزیه و 
تحلیل استدالل هاي 
فلسفی بپردازد و بتواند یک 
مدعاي فلسفی نظیر 
تشکیک وجود را با کنار 
هم قرار دادن مقدمات 
اثبات کند و آن را براي 

.دیگران بیان کند

توانسته بین مباحث مختلف 
فلسفی مانند اصالت وجود، 

ارتباط و .... وتشکیک وجود 
انسجام منطقی را درك کرده و 
از آن گزارشی تحلیلی ارائه 

.دهد

کاربرد استدالل هاي 
فلسفی در فهم دینی

توانسته تاثیر مباحث و 
استدالل هاي فلسفی را در 
فهم بهتر و عمیق تر دین 

توانسته مواردي از معارف و 
حقایق دینی را مشخص 
کند و تاثیر فلسفه را در آن 

توانسته سواالت جدیدي را با 
توجه به دغدغه هاي دوره 
جدید طرح کرده و قابلیت و 
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درك کندو آن را به زبان 
ساده براي دیگران بیان 

.کند

ها نشان دهد و گزارشی 
.اجمالی از آن ارائه کند

توانایی فلسفه و نظرات 
فیلسوفان را در حل آنها 

ه فلسفه مثل اینک.آزمایش کند
اسالمی چگونه می تواند نیاز 
بشر امروز به هنر ، سینما 
وارتباط از طریق شبکه هاي 

.مجازي را تحلیل و تبیین کند

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
کلیات)الف

)دو جلسه(فلسفه چیست
اصطالح فلسفه          

)    فلسفه اولی(دانش فلسفه
)                                                 علوم انسانی و تجربی(رابطه فلسفه با سایر علوم

.شرکت فعال در بحث هاي کالس و پاسخ به سواالت مطرح شده- 1:فعالیت یادگیري
جستجو در کتابخانه دانشگاه و تهیه لیستی از کتاب هاي فلسفی -1: فعالیت عملکردي

از سایت هاي فلسفی معتبر و قابل ارجاعتهیه لیستی-2
با مراجعه به منابع جستجو شده تهیه گزارشی از جایگاه فلسفه در دانش بشر و تاثیر متقابل فلسفه و سایر علوم بر یکدیگر -3

)دو جلسه(خاستگاه فلسفه 
)ایران، چین، هند(فلسفه در مشرق زمین

)طائیان، سقراط، افالطون، ارسطو، رواقیان، اپیکورانفیلسوفان پیش سقراطی، سوفس(فلسفه در یونان 
شرکت فعال دریحث هاي کالس- 1:فعالیت یادگیري

مراجعه به منابع فلسفی و تحقیق پیرامون یکی از فیلسوفان و تهیه گزارشی از آن-1:فعالیت عملکردي
مشرق زمین وارائه سمینارمراجعه به منابع و توسعه و تعمیق آگاهی ها درباره پیشینه فلسفی ایران و-2

)دو جلسه(فلسفه در جهان اسالم
فلسفه مشاء

فلسفه اشراق
حکمت متعالیه

دو جریان موازي فلسفه،کالم و عرفان
مطالعه متن درسی مربوطه در کالس و توضیح فهم و برداشت خود از مطلب و دفاع از آن- 1:فعالیت یادگیري

مراجعه به کتاب هاي فلسفی و مقایسه دیدگاه هاي دو فیلسوف از دو مکتب فلسفی متفاوت -1:فعالیت عملکردي
مسائل فلسفه اسالمی)ب
) سه جلسه(احکام کلی وجود-1

احکام مفهوم وجود                                           )الف
بداهت وجود

اشتراك معنوي وجود
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مغایرت وجود و ماهیت 
احکام حقیقت وجود                                              )ب

اصالت وجود
تشکیک وجود

شرکت فعال در بحث هاي کالسی و پاسخ به سواالت مطرح شده- 1:فعالیت یادگیري
مشاء و اشراق یا اشراق وحکمت (فی مختلف انتخاب یکی از مباحث مورد تدریس و مقایسه آن در جریان هاي فلس- 1:فعالیت عملکردي

...)متعالیه و
)                     سه جلسه(تقسیم وجود به خارجی و ذهنی-2

نظریات در باب ادراك
برهان هاي وجود ذهنی 

قالب گروه هاي شرکت فعال در بحث هاي کالس ، مطالعه مطالب تعیین شده و ارائه آن به سایر دانشجویان یا در -1:فعالیت یادگیري
مباحثه و یا به صورت کنفرانس 

مقایسه دیدگاه شیخ اشراق و مالصدرا در بحث وجود ذهنی و ارائه آن در یک صفحه  -1: فعالیت عملکردي
)                                   یک جلسه(مواد ثالث -4

وجوب ،امتناع ، امکان
)              دو جلسه(ماهیت و احکام آن-5

شرکت فعال در مباحث کالس و پاسخ به پرسش ها- 1:فعالیت یادگیري
جستجو در منابع فلسفی و مطالعه درباره کلی و جزئی و ذاتی و عرضی-1:فعالیت عملکردي

6-
راهبردهاي آموزش و یادگیري.3

رصت گفتگو و مشارکت فعال دانشجو معلمان  با رویکرد هاي کالس درس با محوریت آموزشگر و ایجاد فدر این درس، آموزش
دانشجوي این درس موظف است بر اساس برنامه .. استداللی و در صورت امکان بهره گیري از روش هاي مختلف تدریس انجام می شود

یان حق دارند به طرح پرسش همچنین، دانشجو. اعالم شده به مطالعه منابع بپردازد و در گفتگوهاي هر جلسه با آمادگی مشارکت نماید
شود که به تشخیص آموزشگر یا به درخواست دانشجویان، هایی مطرح حال، در جلسات درس ممکن است پرسشدرعین.بپردازند 

ن تواند به صورت شفاهی در همان جلسه یا جلسه بعد و یا به صورت تحقیق تا پایان نیمسال انجام و به عنواپاسخگویی به برخی از آنها می
. شودتکالیف کالسی ارائه 

منابع آموزشی . 4
:منابع اصلی 

سمت:کلیات فلسفه،تهران).1388(گنجی ،محمد حسن-1
انتشارات حکمت :فلسفه یا پژوهش حقیقت،ترجمه جالل الدین مجتبوي،تهران).1366(لوین ،و همکاران،- 2
انتشارات حکمت:تاریخ فلسفه اسالمی،ترجمه جمعی از استادان،تهران).1383(نصر،سیدحسین- 3
المطبعه العلمیه،بی تا:عالمه طباطبایی ،بدایه الحکمه،قم- 4
انتشارات موسسه آموزشی و پؤوهشی امام خمینی:فلسفه مقدماتی،قم).1387(عبودیت،عبدالرسول- 2

: منابع فرعی 
انتشارات حکمت:شرح مبسوط منظومه،تهران).1361(مطهري،مرتضی- 1
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راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
60این آزمون براساس مطالب مطرح شده در کالس و با محوریت منبع درسی معرفی شده برگزار می شود و نمره آن : آزمون پایانی

.درصد نمره پایانی دانشجو محسوب می شود
)درصد نمره پایانی 20(مشارکت فعال در فعالیت هاي گروهی و بحث هاي مطرح شده در کالس : فرایندارزشیابی 

)درصد20(انجام تکالیف محوله و ارائه به موقع آن ها: ارزشیابی پوشه کار

.آن ها اعمال نظر بفرماینداساتید محترم می توانند با توجه به زمان و شرایط کالسی در ترتیب مباحث و یا اهمیت طرح - 1: سایر نکات
استفاده از روش هاي فعال تدریس به ویژه روش کارایی تیم و یا استقرائی در تفهیم مفاهیم دشوار فلسفی موثراست که البته با توجه به -2

.بازه زمانی و حجم مطالب ،دفعات معدودي می توان از آن استفاده کرد
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»تاریخ قرآن«سرفصل درس
درس و منطق آنمعرفی .1

نگارش و جمع مصحف شریف سرگذشتی دارد که دانستن آن در رفع بسیاري از شبهات مطرح شده موثر است؛ اینکه قرآن 
شده است و بعد از آن حضرت مسلمانان در جهت حفظ و نگارش قرآن چه در زمان پیامبر اکرم به چه نحوي ضبط و ثبت می

.گیردشریف چه تطوراتی داشته است در این واحد درسی مورد بررسی قرار میاند و در مجموع مصحق هایی کردهتالش
و بعد از او نیز برخی از مستشرقان و . مستشرق آلمانی مطرح شد, اصطالح تاریخ قرآن اولین بار توسط تئودور نولدکه

مباحثی است که مسلمانان به صورت این اصطالح دربردارنده . مسلمانان آن را در مباحث علمی و عنوان آثار خود به کار بردند
در واقع تاریخ مصحف , شودمباحثی که در این عنوان طرح می. پراکنده برخی از مباحث آن را در آثار و منابع خود آورده بودند

.شودوقایعی که از ابتداي نزول وحی به پیامبر اکرم تا حدود قرن سوم درباره مصحف وجود دارد در این درس مطرح می. است
موضوعات مطروحه این درس در اکثر مواقع با دیدي جدید مطرح شده است و شایسته است در این درس رویکرد انتقادي و 

.پژوهشگرانه به دانشجویان منتقل شود
مشخصات درس

نظري: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت32: زمان درس

-: پیشنیاز

تاریخ قرآن: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجومعلم  قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
و میزان و نحوه جمع جمع قرآن کریم در زمان پیامبر اکرمتحلیل مشخصی از وقایعی که مربوط به 

اند خصوصا امیرالمومنین قرآن تا زمان رحلت پیامبر اکرم و موثرترین افرادي که در این امر نقش داشته
بعد از رحلت پیامبر اکرم تا نین در این درس دانشجو معلم با تحوالت دیگري که همچ. السالم استعلیه

مصحف شریف طی کرده است آشنا خواهند شدحدود قرن سوم

3سطح 2سطح 1سطح هامالك

فرایند جمع و :شایستگی اساسی
تدوین قرآن

توانسته است از جمع 
قرآن در زمان پیامبر 

اکرم و بعد از آن 
گزارشی ارائه حضرت 

.نماید

توانسته است از نگارش 
قرآن در زمان پیامبر 

اکرم و بعد از رحلت آن 
حضرت گزارشی تحلیلی 

.ارائه نماید

توانسته است درباره امکانات 
و مشکالتی که در نگارش 

قرآن کریم و جمع و تدوین 
آن در زمان پیامبر اکرم و 

بعد از رحلت ایشان تا قرن 
ت سوم و همچنین تحوال

مصحف شریف طی این بازه 
زمانی گزارشی تحلیلی ارائه 

.کند
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عوامل موثبر بر 
گیري شکل

مصحف شریف 
, تقسیمات قرآنی(

رسم الخط و 
)قرائات

توانسته است گزارش 
منسجمی از سه عامل 

گیري موثر بر شکل
مصحف شریف ارائه 

.نماید

توانسته است گزارشی 
تحلیلی از تطورات سه 

گیري شکلعامل موثر بر 
محصف شریف ارائه 

.نماید

توانسته است با مشخص 
کردن وزن هر یک از سه 

گیري و عامل موثر بر شکل
, تثبیت مصحف شریف

تطورات زمانی هر یک بر 
تثبیت مصحف شریف را 

.تحلیل و نقد نماید

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
کلیات: 1فصل 
 اصطالحات پایه آنمعرفی درس و دامنه و
ارزش تاریخ قرآن
،اصطالحات تاریخ، مصحف، قرآن
تبیین کلی مباحث تاریخ قرآن
نقش تاریخ قرآن در شناخت بهتر مصحف و مباحث علوم قرآنی و تفسیر

:فعالیت هاي یادگیري 
گفتگو و مشارکت فعال در تعیین حدود و ثغور اصطالحات و موضوعات-5

:فعالیت هاي عملکردي 
ارائه سمینار علمی در مورد موضوعات مطرح شده-12
ارائه نمونه هایی از نقش تاریخ قرآن در علوم قرآنی و تفسیر قرآن-13

جمع و تثبیت مصحف در دوران پیامبر: 2فصل 
اهتمام پیامبر به موضوع حفظ و نگارش قرآن کریم
کاتبان مصحف و مصاحفی که در زمان پیامبر اکرم شکل گرفت.

:یادگیري فعالیت هاي
گفتگو و مشارکت فعال در خصوص مباحث طرح شده در کالس-3

:فعالیت هاي عملکردي 
تبیین نقش پیامبر اکرم در تثبیت مصحف با تشویق مسلمانان به نگارش و حفظ قرآن-9
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و وسائل نگارش در آن زمان) ص(تحقیق و مطالعه بیشتر در شناسایی کاتبان وحی در دوران پیامبر-10

عباسامیه و بنیبنی, و تثبیت مصحف در دوران خلفاجمع: 3فصل 
 خلفاي سه گانه(دوره خلفا(
هایی در جهت رفع اختالف در مصحف به دنبال مباحث قرائتتالش(امیه و بنی عباس دوره بنی(

:فعالیت هاي یادگیري 
گفتگو و مشارکت فعال در خصوص مباحث طرح شده در کالس-9

گیري مصحف شریف و نوع تغییرات ایجاد شده در بنی امیه و بنی عباس در شکل, ا تبیین میزان نقش دوران خلف-10
).گزارش شفاهی یا کتبی. (مصحف شریف

:فعالیت هاي عملکردي 
تعیین میزان نقش سه خلیفه اول در جمع قرآن و سنجش میزان واقعیت این نسبت-19
.مطالبی که در تبیین نقش آنها بیان شده استگیري مصحف شریف و ارزیابی تعیین میزان نقش بنی امیه در شکل-20
.گیري مصحف شریف و ارزیابی مطالبی که در تبیین نقش آنها بیان شده استتعیین میزان نقش بنی عباس در شکل-21

گیري مصحف شریفتبیین سه عامل موثر بر شکل: 4فصل 
گیري و بیان نحوه شکل) و رکوعاتحزب , جزء, سوره, آیه(تبیین پنج تقسیم موجود در مصحف : تقسیمات قرآنی

و توقیفی یا  اجتهادي بودن آنها
الخط قرآن کریم از زمان پیامبر اکرم تا انتهاي قرن سوم و تاثیر آن در تثبیت قرآن تبیین تطور رسم: رسم  الخط

کریم
ره تا انتهاي قرن هاي زمانی و میزان تاثیر در هر دونقش قراء در تثبیت متن مصحف شریف و بررسی دوره: قرائات

.سوم

:فعالیت هاي یادگیري 
گفتگو و مشارکت فعال در خصوص مباحث طرح شده در کالس-1
تعیین جایگاه هر کدام از سه عامل در تثبیت متن مصحف شریف-2
هاي زمانی آنهاشناسی هر کدام از سه عامل به ترتیب اولویت و در بازهارزیابی و آسیب-3
تاثیرگذاري آنها بر یکدیگرتبیین ارتباط این سه عامل و-4

:فعالیت هاي عملکردي 
مقایسه چند مصحف طی چند قرن اول از نظر رسم الخط-5
تبیین بخشی از یک سوره از نظر قرائات مختلف-6



١٩٧

بررسی تقسیمات قرآن در سنت پیامبر اکرم و ائمه علیهم السالم و میزان توجه ائمه به این موضوع-7
ی از زمان پیامبر اکرم تا زمان تثبیت مصحف شریفارائه گزارشی از تطورات خط عرب-8
بررسی نقش و جایگاه ائمه در موضوع قرائات قرآنی و میزان اهتمام یا توجه ائمه به این موضوع و تحلیل آن-9

راهبردهاي آموزش و یادگیري. 3
دانشجو معلمان را  با هاي کالس درس با محوریت استاد و ایجاد فرصت گفتگو و مشارکت فعال در این درس، آموزش

دانشجوي این درس . تحلیلی و در صورت امکان و نیاز با بهره گیري از فناوري اطالعات، فراهم می آورد-رویکرد توصیفی
. موظف است بر اساس برنامه اعالم شده به مطالعه منابع بپردازد و در گفتگوهاي هر جلسه و طرح سواالت خود مشارکت نماید

شود که به تشخیص استاد یا به درخواست دانشجویان، پاسخگویی هایی مطرح ست در جلسات درس، پرسشحال، ممکن ادرعین
به برخی از آنها به صورت شفاهی در همان جلسه ویا جلسات بعد موکول شده و یا به صورت تحقیق تا پایان نیمسال انجام و به 

.شودعنوان تکالیف کالسی ارائه 
منابع آموزشی. 4

:صلی منابع ا
سید محمد باقر حجتی, پژوهشی در تاریخ قرآن کریم,


:منابع فرعی 
1383, نبا, تهران, مجید معارف, درآمدي بر تاریخ قرآن.
1369, امیرکبیر, تهران, محمود رامیار, تاریخ قرآن
1382, تهران, سمت, محمد هادى معرفت, تاریخ قرآن.
1420, دار المؤرخ العربى, بیروت, محمد حسین على الصغیر, تاریخ قرآن.
2005, نهضۀ مصر, قاهره, عبد الصبور شاهین, تاریخ قرآن.
1991/ 1411, دار الکتاب اللبنانى/ دار الکتاب المصرى , بیروت/ القاهره , ابراهیم االبیارى, تاریخ قرآن
1404, مىمنظمۀ االعالم االسال, تهران, ابو عبد اهللا الزنجانى, تاریخ قرآن.

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
مطالببایددانشجویانآندرکهگیردمیصورتیادگیريهايفرصتاساسبرکتبیشکل بهآزموناین:نهاییآزمون-

)درصد نمره نهایی60. (ببرندپاسخ به این آزمون به کاردررادورهطیدرشدهآموخته
شدهبینیپیشیادگیريتکالیفدانشجو درعملکردبهشدهدادهبازخوردهاياساسبرارزشیابیاین:فرایندارزشیابی-2

)درصد نمره نهایی20. (گیردمیصورتترمطولدرهافعالیتدرومشارکت
ارزشیابی او در این درس قرار خواهدیکی از منابعضبط و به عنوانتکالیف دانشجوکلیه:کارپوشهارزیابی-3

)درصد نمره نهایی20(.گرفت
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»و فقهکلیات اصول فقه«سرفصل درس

معرفی درس و منطق آن.1
فقه اسالمی . مبانی اعتقادي، اصول اخالقی و احکام فقهی: اسالم مکتب برتر انسان سازي است که در سه جلوه رخ نموده است 

دهد اما باید تکالیف، حقوق اشخاص و اجتماع و ادله چهارگانه به ما برنامه زندگی سعادتمندانه را ازطریق کتاب و سنت ارائه می
علم اصول فقه از علوم کلیدي است که تسلط بر آن براي فقیه . استخراج گردد)مجتهد(توسط متخخص اسالم شناسی خبره 

یت آن قواعد، این علم یک رشته اصول و قواعدي را به فردي که در مسیر استنباط است می آموزد که با رعا. ضرورد دارد
و امام ) ع(، امام باقر)ع(ریشه هاي علم اصول در کلمات امام علی.دریافت حکم الهی از منابع و مدارك شرعی آسان تر می شود

و دیگر پیشوایان معصوم شیعه وجود دارد و این دانش از قرن دوم وارد حوزه هاي فقهی شیعه شده و از آن زمان تا ) ع(صادق
ي کوچک و بزرگی در باره آن نگارش یافته است به گونه اي که به حق می توان گفت دانشمندان شیعه در کنون رساله و کتابها

یکی از علل این امر آن است که شیعه باب اجتهاد را مفتوح می دانسته و . باروري لیت غلن کئی سبقت را از دیگران ربوده اند
این علم همانند سایر دانش هاي بشري داراي .به حد نهایی رساندناچار بوده است در پرورش این علم سعی و کوشش خود را 

.عناوین، اصطالحات خاص گوناگونی بوده و به خاطر گسترش درسه قرن اخیر، اصطالحات فراوانی را به دست آورده است
کاربرد و شیوه مباحث دانشجو معلم پس از مواجهه با الفاظ، عناوین ، اصطالحات و مفاهیم گوناگون اصولی و آشنایی مناسب با 

اصولی می تواند ضمن مطالعه کتب و مقاالت مختلف فقهی و اصولی، زمینه درستی از درك کالم شرعی داشته باشد و زمینه 
.آموزش صحیح، دقیق و کاربردي علم اصول فقه و فقه و ارتباط این دو علم را براي مخاطبان خود فراهم آورد

مشخصات درس
نظري: نوع درس

2: واحدتعداد 
ساعت32: زمان درس

:پیشنیاز

و فقهکلیات اصول فقه: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجومعلم  قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
ضمن آشنایی با علم اصول فقه و قلمرو آن و نیز منابع اولیه استنباط حکم شرعی، با الفاظ و 

اصولی و کاربرد و ثمره آنها، ارتباط بین دو دانش اصول فقه و فقه و کاربرد اصطالحات و مفاهیم خاص 
.پژوهشی آنها را تشخیص دهد

3سطح 2سطح 1سطح هامالك

آشنایی کلی با :شایستگی اساسی
علم اصول فقه 

و قلمرو آن و 
ادله استنباط 
حکم شرعی

بتواند گزارشی از پیشینه 
و اهمیت و قلمره علم 

ادله استنباط اصول و 
.حکم شرعی ارائه دهد

بتواند به تبیین علم 
اصول فقه و رابطه آن با 

علم فقه ادله استنباط 
.حکم شرعی بپردازد

بتواند با فهم مناسب، مباحث 
اصولی به نقش و جایگاه آن 

در دانش فقه پی ببرد و از 
این دانش در استنباط حکم 

.شرعی استفاده نماید

الفاظ، 
اصطالحات و 
مفاهیم کلی و 
خاص اصولی 

توانسته است گزارشی از 
الفاظ، اصطالحات و 

مفاهیم کلی و خاص  
اصولی و کاربرد آن ارائه 

توانسته است گزارشی از 
تعریف و تبیین الفاظ، 
اصطالحات و مفاهیم 

کلی و خاص اصول فقه 

توانسته است گزارشی از 
یین و کاربرد و نقش ویژه تب

هر یک از الفاظ و 
اصطالحات و مفاهیم کلی و 
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خاص اصول فقه در استنباط .ارائه دهددهدو کاربرد آنها
احکام شرعی و فقه، ارائه 

.دهد

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
تاریخچه و مبادي عمومی علم اصول فقه: فصل اول 
عصر نبوت
عصر امامت
عصر فقاهت
اصول فقه شناسی
اصول حکم شناسی
اصول دلیل شناسی

دلیل اجتهادي: فصل دوم 
کلیات مباحث الفاظ

مباحث اختصاصی الفاظ

مبادي عمومی ادله استنباط احکام: فصل سوم
طرق استنباط احکام از ادله
ادله استنباط احکام شرعی

دلیل فقاهتی: فصل چهارم 
کلیات اصول عملیه

تعارض ادله و اصول: فصل پنجم 
تعارض بین ادله، اصول و قواعد فقهی

تعارض ادله با یکدیگر

اجتهاد در زمان معاصر: فصل ششم
...مقدمات اجتهادد

اصول و مبانی تحول سیستماتیک اجتهاد
احکام حکومتی، مبانی استنباط احتهاد اجتماعی

راهبردهاي آموزش و یادگیري. 3
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زشگر و ایجاد فرصت گفتگو و مشارکت فعال دانشجو معلمان را  با هاي کالس درس با محوریت آمودر این درس، آموزش
دانشجوي این درس موظف است . رویکرد استداللی و در صورت امکان و نیاز با بهره گیري از فناوري اطالعات، فراهم می آورد 

همچنین، دانشجویان . رکت نمایدبر اساس برنامه اعالم شده به مطالعه منابع بپردازند و در گفتگوهاي هر جلسه با آمادگی مشا
شود که به تشخیص آموزشگر هایی مطرح حال، در جلسات درس ممکن است پرسشدرعین.حق دارند به طرح پرسش بپردازند 

تواند به صورت شفاهی در همان جلسه یا جلسه بعد و یا به صورت یا به درخواست دانشجویان، پاسخگویی به برخی از آنها می
.شودان نیمسال انجام و به عنوان تکالیف کالسی ارائه تحقیق تا پای

منابع آموزشی. 4
-:منابع اصلی 

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
بایددانشجویانآندرکهگیردمیصورتیادگیريهايفرصتاساسبرکتبیشکل بهآزموناین:نهاییآزمون-1

)درصد70(.ببرندپاسخ به این آزمون به کاردررادورهطیدرشدهآموختهمطالب
شدهبینیپیشیادگیريتکالیفدردانشجو عملکردبهشدهدادهبازخوردهاياساسبرارزشیابیاین:فرایندارزشیابی-2

)درصد20(.گیردمیصورتترمطولدرهافعالیتدرومشارکت
وبعديهايبراي اموزشریزيبرنامهمبنايوضبطدانشجوايحرفهتوسعهپوشهدرتکالیف کلیه:کارپوشهارزیابی-3

درنسخهیکودانشجواختیاردرپوشهازنسخهیک.گیردمیقراردورهپایاندرايحرفههايتواناییازدفاعنیز
)درصد30(.شودمیضبطوثبتواحدآموزشی
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»متوسطهصرف و نحو کاربردي در دوره«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

توانمندي الزم، در بررسی مباحث درس 2و سطح 3دانشجو در این درس با بهره گیري از اطالعات گذشته خود در سطح نحو 
عربی متوسطه را به دست آورده و قادر خواهد بود تمارین کتب دوره متوسطه را حل نماید و این درحالی است که به راهکارهاي 

همچنین دیدگاه . مارین و روشهاي تدریس مباحث در جهت بهبود روند فهم و یادگیري دانش آموزان نیز نگاهی دقیق داردحل ت
دانشجویان از طریق مباحثه و ارائه دیدگاه ها و آراء خود به نقد و . ها و آراء خود را در طراحی مفاهیم کتب درسی بیان می کند

. بررسی کتب نیز می پردازند

ات درسمشخص
کارگاهی: نوع درس
1: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

3نحوو2صرف: پیشنیاز

صرف و نحو کاربردي در دوره متوسطه: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجومعلم  قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
ضمن آشنایی با ساختار ها و صیغه هاي اسم و فعل به طور دقیق و کامل کلمات را متناسب با معنا و مقصود 
مورد نظر در جمالت به کار می برد و ساختار آنها را در متون دینی و کتب درسی تحلیل می نماید و معناي 

ش و کارکرد کلمات را در جمله بنویسد و همچنین با ساختار جمالت و نوع آنها نق. درستی از آنها ارائه می دهد
اعراب گذاري نماید و به درستی آنها را قرائت نماید و با کسب توانمندي هاي الزم در فهم و ترجمه صحیح متون 

. عربی و کتب عربی متوسطه نقش خود را به خوبی ایفا نماید

3سطح 2سطح 1سطح هامالك

فرآیند تجزیه :شایستگی اساسی
فعل

گزارشیاستتوانسته
ارائهکلمهنوعازتوصیفی

.دهد

گزارشیاستتوانسته
فعلیکساختارازتحلیلی

.دهدارائهرا

ازگیريبهرهبااستتوانسته
دانشکمکبهوتجزیهقوانین
افعالدقیقترجمهقرآنی،لغات

رادینیمتونیاقرآنآیاتدر
.دهدارائه

تجزیهفرآیند
اسم

گزارشیاستتوانسته
راکلمهنوعازتوصیفی

.دهدارائه

گزارشیاستتوانسته
اسمیکساختارازتحلیلی

.دهدارائهرا

ازگیريبهرهبااستتوانسته
دانشکمکبهوتجزیهقوانین
اسمدقیقترجمهقرآنی،لغات

متونیاقرآنآیاتدرها
.دهدارائهرادینی

فرآیند تعیین 
جمالتساختار

توانسته است گزارش 
توصیفی از نوع جمله در 

متون دینی ارائه دهد

توانسته است گزارش 
تحلیلی از ارکان جمالت 

در متون عربی ارائه دهد

توانسته است گزارشی تطبیقی 
از تفاوت هاي این دو نوع 

. جمله ارائه دهد
فرآیند نقش و 

کاربرد کلمه
توانسته است نقش و 

در جمله کاربرد کلمه را
بنویسد

توانسته است نقش هاي 
مختلف کلمه را در جمله 
متناسب با کارکردهاي 

.متنوع آن گزارش دهد

توانسته است نقش و کارکرد 
کلمه را در جمله گزارش دهد و 

. علت آن را بیان کند
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فرآیند ترجمه 
صحیح جمله

توانسته است جمله را 
صحیح قرائت نماید و 
معنی درست واژه هاي 

جمله را ارائه دهد 

توانسته است ترجمه 
درستی از جمله مطابق با 

.واژه ها ارائه دهد

توانسته است ترجمه درست و 
. دقیق از جمله ارائه دهد

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
تقسیم فعل: 1فصل 

 انواع آن از نظر زمان، صیغه و مجرد و مزید و چگونگی ساخت آنهافعل و
ترجمه فعل در زمان ها و صیغه هاي مختلف و نیز باب هاي مختلف مزید
آموزش ضمائر متصل و منفصل مربوط به فعل
فعل معتل و انواع آن
آموزش فعل مثال
آموزش فعل اجوف
آموزش فعل ناقص
 صیغه هاي متفاوتترجمه فعل معتل در زمان ها و
فعل معلوم و مجهول/ فعل الزم و متعدي

: فعالیت هاي یادگیري
ترجم االفعال التالیه و اذکر نوعها-1

نوع الفعلالترجمه فعل

ال یصرخون

شجعت

منَخدس

یدافعون

ال تَخَف

إشف

یعدنا

.جمالت را به عربی ترجمه کنید-2
.شما با یکدیگر آشنا نشدید) بسربازان دفاع کنیداي ) الف
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.لطفا بنشینید) دکتاب خارج شد) ج
دانش آموزان را خارج کن) ولطفا بنشانید) ه

:صغ االفعال المطلوبه-3
الماضی من یتعارف) الف
المضارع من ورثتم) ب

:میز االفعال المعلومه من األفعال المجهوله ثم ترجمها-4
.افال ینظرون الی اإلبل کیف خُلقت) الف
.فاذا قريء القرآن فاستمعوا له و أنصتوا لعکم تُرحمون) ب

: فعالیت هاي عملکردي
:اجعل کل فعل فی مکانه المناسب-14

أعف-ال تکذبان-التنزلوا-سأدافع-یماشی–تتعارفن -ماجالسنا-استلمی–تبنَ 
منفینهیمضارع مستقبلمضارعامرماضی منفی

:ضع فی الفراغ الضمیر المناسب ثم ترجم االفعال: الف-15
ال تندمن                           ) ................. 2ما وضعوا                                ) ................ 1
اکشفوا................  ) 4سیمضی                                ).................  3

. فعل هاي داده شده در قسمت الف را از ماضی به مضارع و از مضارع و امر به ماضی تبدیل کنید: ب
.فعل مجهول با معنی استخراج شود10فعل معلوم و 10در آیاتی از قرآن -16
مجهول تهیـه  امر در دو حالت معلوم و –مضارع –جدولی از صرف یک فعل مشخص در زمان هاي ماضی -17

. کنید

تقسیم اسم: 2فصل 
مفرد، مثنی، جمع و انواع
مذکر و مؤنث
جامد و مشتق و انواع آن
معرب و مبنی
ضمیر و انواع آن
اسم اشاره و انواع آن
اسم مفعول و انواع آن
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اسم استفهام
اسم شرط
اسم مقصور، ممدود، منقوص
منصرف و غیر منصرف
عدد اصلی و ترتیبی

: فعالیت هاي یادگیري
.اسم هاي مفرد، مثنی و جمع را از جمله هاي زیر پیدا کنید و در جدول مقابل بنویسید-4

ربنا ال تجعلنا مع القوم الظالمین ) الف
هو الذي خلق السماوات و االرض) ب
التالمیذ مشغولون بتهیئه صحیفه جداریه) ج

جمع و نوعهمثنیمفرد

:للفراغعین الخطا -5
)انتما–نحن -هم–انتم (فالحون مجدون ) ................... الف
)انت و صدیقاتک-أنا و صدیقتی–نحن –هوالء (العبات فائزات ) .................... ب

.ترکیب هاي زیر را ترجمه کنید و نوع مشتق آنها را بنویسید-6
ترجمهنوع مشتق

دافع

مجموع

مسافر

رسام

مقلَّد

)دو کلمه اضافه است(أکتب الکلمات فی مکانها المناسب ثم ترجمها -7
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مدافعه–مشاهد –ممزوج –کذاب –کاتم –معتمد –حداد 
اسم مبالغهاسم الفاعل مزیداسم المفعول مزیداسم الفاعل مجرداسم المفعول مجرد

:عین المناسب للفراغ-8
)هذا–هذه –هوالء (الطالبه نجحت فی االمتحان ) ................. الف
)تلک–ذلک –اولئک (الکتب مفیده للطالب ) ................. ب
)الالتی–الذین –الذي (یقاتلون فی سبیله .................... ان اهللا یحب ) ج

:انتخب الصحیح مما بین القوسین لألسماء المطلوبه-9
یحییالداعیالغنی :            سم المقصور اال-1
الراضیالعصاالهوي:            االسم المنقوص-2
لیلیالذینهذان:            االسم المبنی-3
سعیدمحمدابراهیم:   الممنوع من الصرف-4
أعلممعلمایران:االسم المنصرف-5

:أکتب الساعه باالرقام-10
.....................ه التاسعه و عشرون دقیق) الف
.............................الرابعه عشره تماماً ) ب

أکتب فی الفراغ عدداً ترتیبیا مناسباً-8
فی االسبوع یوم الخمیس............ الیوم ال) الف
فی السنه االیرانیه فصل الخریف............ الفصل ال) ب

: فعالیت هاي عملکردي
. اسم هاي مذکر مونث را در جمله هاي زیر بیابید و در جدول نمونه وارد کنید-1

متی تعود والدتک إلی البیت) الف
الشمس طالعه لکنّ الجو بارد) ب
و امرأته قائمه) ج

حقیقی یا (نوع مذکر مذکر یا مؤنثاسم
)مجازي

حقیقی یا (نوع مونث 
)مجازي

.برابر هر کدام بنویسیدمونث اسم هاي داده شده را در-2
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مونثمذکر

مسلم

أصغر

سکران

أخضر

محمود

. کلمات مشتق را در سوره هاي مشخصی از قرآن با معنی آن استخراج نمائید-3
:میز االسم المقصور من المنقوص فی األسماء التالیه-4

المعتَدي –الفَتی –الرّاعی –الهدي –الدنیا –العالی 
:المقصور

:المنقوص
:أکتب التحلیل الصرفی لما اشیر الیه بخط-5

الکواکبِبزینه الدنیاالسماءزیناانا 

.اعداد زیر را به فارسی ترجمه کنید-6
........................ماه 18) ب.......................سال 48) الف

........................بیستم درس ) د. ....................... امام دوازدهم) ج

تقسیم جمالت : 3فصل 
جمله فعلیه و ارکان آن
جمله اسمیه و ارکان آن
نعت
اضافه
 فرعی-اصلی(انواع اعراب(
 تقدیري-محلی(انواع اعراب(

: فعالیت هاي یادگیري 
:عین الجمله الفعلیه و االسمیه ثم أعرب ما اشیر الیه بخط-1

فضهذهب و الکالم السکوت) الف
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التفاحاشجار المجدلفالحایزرع ) ب
األسرارقبورألحراراصدور) ج
المدرسهإلی الولدهلَأرس) د
الذمو المدحفی االغراقُالحمقِأکبر) ه
قلیلطاعهو ألف کثیرواحدذنب) و
ال یقبلأمرٌهذا) ز

:انتخب المناسب للفراغ-2

)المومنون–المومنین .................... (علی اهللا یتوکل ) الف
)السیئات–سیئات –سیئات (نا .................... الهی کفِّر عنّا ) ب
)مجتهدین–مجتهدان ....................... (هوالء ) ج
)فرعونَ–فرعونِ (رسوالً ............................ أرسلنا إلی ) د
)الراضی–الرّاضی –الرّاضی (عن عمله الیتقدم ) ..................... ه
)الجمیله–جمیله –الجمیلِ ........................ (اُنظر إلی قرونه ) و

: فعالیت هاي عملکردي 
شکل ما أشیر الیه بخط-5

نفسهعن الراضیالیحبون الناس) الف
العادلالقاضینحترمنحن)ب

اعراب فعل مضارع : 4فصل 
مضارع مرفوع
مضارع منصوب
مضارع مجزوم

: فعالیت هاي یادگیري 
:امالء الفراغات من الجدول-1

لن ینجحوا من یطلبون الرّاحه) الف
أتأمرون أن أسرف) ب
قل لم تؤمنوا و لکن قولوا أسلمنا) ج

عالمــــــه عالمه النصبعالمه الرفعمضارع مجذوممضارع منصوبمضارع مرفوع
الجزم
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: فعالیت هاي عملکردي 
صحح األخطاء-1

اجتهدنا کثیرا لننجح فی اإلمتحان) الف
الکفار لم یؤمنون بما أنزل اهللا) ب
:صحح األخطاء فی ترجمه اعراب فعل مضارع-2

)از رحمت خدا ناامید نشوید(ال تقنطون من رحمه اهللا  ) الف
کار خیر انجام داد، از آن سود بردهر کس (من یعمل الخیر ینتفع به ) ب
دیگر در عمل بـه آن بـر مـا پیشـی     ! خدا خدا را در مورد قرآن(اهللا اهللا فی القرآن ال یسبقکم بالعمل به غیرکم ) ج

)نگرفت

مرفوعات : 5فصل 
فاعل
نائب فاعل
مبتدا و خبر
 افعال ناقصه(نواسخ(
 حروف مشبهه
افعال مقاربه
ال نفی جنس

: فعالیت هاي یادگیري 
:اعرب ما اشیر الیه بخط-1

بین أخویکمفاصلحوااخوه المؤمنونإنما ) الف
لهمسخّرهاهأنلیعلم االنسان ) ب
فی عملهنَّصادقاتالمسلماتکانت) ج
متنافسونالفلیتنافسِذلکو فی مثکه ختام) د
االنسان المتلونودفی ال خیر) ه

: فعالیت هاي عملکردي 
.در درس هاي مشخصی از کتب عربی متوسطه مرفوعات را بیابند و نقش آنها را بیان کنند-1

منصوبات : 6فصل 
مفعول به
مفعول مطلق
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مفعول فیه
مفعول الجله
منادي
حال
تمیز
استثناء
افعل تعجب

: فعالیت هاي یادگیري 
:الیه بخطاقرأ النص التالی و ترجمه ثم أعرب ما اشیر

الّـا  عمـلٌ لهـم لم یکن جماعهو یتفقهونجماعه جماعتینهناك الّا لم یشاهدو وحیداًالمسجد) ص(اهللا رسولدخل ) الف
بـالتعلیم أفضـل هـوالء  . الجاهلیفقّهونفیدعون اهللا و أما هوالء فیتعلّمون و هوالءأما خیرإلیالمجلسینفقال کال . الدعاء

. ثم قعد معهمأرسلت
شکل الجمله التالیه-1

أیها األعزاء لقد کرّم االسالم العمل و العلماء و هذا کان سبب تقدم المسلمین العلمی فی مجال الفکر
: فعالیت هاي عملکردي 

)مع بیان سبب(صحح األخطاء فی العباراه التالیه -1
ما أبعد الخیرِ علی أهلِ الکَسل) الف
یقف العدوانُ علیکیا قدس من ) ب
اشتري والدي ثالثه کیلوات تُفاح) ج
تظاهرَ اَبناء الشعب مطالباً بحکمِ القرآن) د

. در درس هاي مشخصی از کتب عربی متوسطه منصوبات را بیابند و نقش آنها را بیان کنند-2

راهبردهاي آموزش و یادگیري . 3
هاي کالس درس با محوریت استاد و ایجاد فرصت گفتگو و مشارکت فعال دانشجو معلمان  با رویکرد در این درس، آموزش

دانشجوي این درس موظف به تهیه کتب عربی متوسطه است . کارگاهی و حل تمرین و مبناي کار کتب عربی متوسطه می باشد
ل تمارین کتب درسی و ارائه راهکارهاي مفید جهت انتقال بهتر مفـاهیم بـه   تا بر اساس برنامه اعالم شده و مشارکت فعال به ح

استاد موظف است در آغاز هر جلسه سواالتی را از منابع پـیش نیـاز متناسـب بـا مبحـث مـورد نظـر از        . دانش آموزان گام بردارد
. زددانشجو داشته باشد تا ضمن یادآوري آنها با مشارکت دانشجو به بررسی کتب عربی بپردا

منابع آموزشی . 4
:منابع اصلی 
کتب عربی متوسطه در سطوح مختلف
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:منابع فرعی 
 تنقیح حمید محمدي(3مبادي العربیه رشید شرتونی جلد(

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
مطالببایددانشجویانآندرکهگیردمیصورتیادگیريهايفرصتاساس برشکل کتبیبهآزموناین:نهاییآزمون-1

)نمره5. (ببرندپاسخ به این آزمون به کاردررادورهطیدرشدهآموخته
شدهبینیپیشیادگیريتکالیفدانشجو درعملکردبهشدهدادهبازخوردهاياساسبرارزشیابیاین:فرایندارزشیابی-2

)نمره10. (گیردمیصورتترمطولدرهافعالیتدرومشارکت
)نمره5(.ارزشیابی او در این درس قرار خواهد گرفتیکی از منابعضبط و به عنوانتکالیف دانشجوکلیه:کارپوشهارزیابی-3

تأکید می شود مبناي کار در این واحد درسی تحلیل و بررسی کتب عربی متوسطه می باشد و به همراه داشتن کتب :  سایر نکات
.استمربوطه براي دانشجو الزامی 
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»2منطق«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

پیچیده ترین و مهم ترین مبحث منطقی  است که شناخت آن و آسیب هایش می تواند به .استدالل عالی ترین فعالیت ذهن و 
و هر چقدر این توانمندي تقویت با قدرت استدالل است که انسان می تواند به تولید علم برسد. بهبود فرایند تفکر کمک کند

شناخت انواع استدالل و نحوه اثبات نتابج به دست آمده از شکل هاي مختلف . شود رسیدن به این مهم امکان پذیرتر خواهد بود
قیاس به دانشجویان کمک می کند که قدرت ذهنی خود را تقویت کند و به این نتیجه برسد که هرکس بتواند از نظریات و 

این جمله . خود با استدالل قویم و قیاس برهانی دفاع کند به توفیق ثبت نظر و افزودن بر علم بشر رسیده استمدعاهاي
گفته . سهروردي که مردم کشته هاي عبارت هستند به خوبی اهمیت شناخت قیاس برهانی و پرهیز از مغالطه را نشان می دهد

براي دانشجوي الهیات . اسی مغالطات و مچ گیري سوفسطائیان بوده استشده دغدغه اول ارسطو در تدوین قوانین منطقی بازشن
و از طرف دیگر بعضی از . نیز شناخت این مطالب مهم است زیرا اثبات بساري از معارف حقه الهی بر استدالل استوار است 
این درس دانشجو . ی کنند مخالفان و معارضان دین به قیاس هاي مغالطی که نقاب برهان برچهره شان پوشانده شده تکیه م

معلم را قادر می کند تا سره را از ناسره شناخته و متمایز کند و به شاگردان آینده خود کمک کند تا به چنین بینش و نگرشی 
.برسد

مشخصات درس
عملی: نوع درس
1: تعداد واحد
ساعت32: زمان درس

1منطق:پیشنیاز

2منطق: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجومعلم  قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
با شناخت مواد قیاس و نحوه بکارگیري مواد در  انواع مختلف استدالل ، تفاوت آنها را تشخیص 
دهد و همچنین با ارزیابی مغالطه و تاثیر آن در به بیراهه بردن فکر انسان بین برهان و مغالطه 

.را طی گزارشی در اختیار دیگران قرار دهدفرق بگذارد و سپس فهم خود 

3سطح 2سطح 1سطح هامالك
توانسته ضمن استدالل و انواع آن:شایستگی اساسی

آشنایی با انواع 
استدالل و درك 
تفاوت هاي آن 

گزارشی در این باره 
.ارائه دهد

توانسته با تجزیه و 
تحلیل چند متن ساده 
انواع استدالل به کار 

در آن را تشخیص رفته 
.دهد

توانسته با نوشتن یک مقاله 
انشاء (کوتاه سه صفحه اي 

قدرت استدالل خود )منطقی
را در اثبات نظریه 

مثل اعتقاد به عالم (خاصی
.نشان دهد)برزخ 

اقسام قیاس از نظر 
ماده

توانسته تعریف دقیق 
هریک از مواد و 

صناعات خمس را 
شناخته و فهم خود 

به را باپاسخ دادن 
پرسش هایی در این 

.باره نشان دهد

توانسته با تهیه جدول 
و یا اسالید انواع مواد 
و،تفاوت ها و کاربرد 
.آن ها را معرفی کند

توانسته با مراجعه به متن 
ها و یا کتاب هایی به 

انتخاب خود انواع مواد را در 
.آنها تشخیص دهد
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توانسته تعریف مغالطه
مغالطه و عواملی 

آن ارا موثر در 
شناخته و گزارشی در 

.این باره تهیه کند

توانسته با مراجعه به 
منابع مکتوب یا 

الکترونیکی بعضی از 
مغالطه هاي معروف 
فلسفی را شناسایی 

کرده و گزارشی از آن 
.تهیه کند

توانسته با مراجعه به 
روزنامه ها و سایت هاي 

خبري مغالطه هاي به کار 
رفته را تشخیص داده و 

.ی از آن تهیه کندگزارش

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
مواد قیاس:  فصل اول 

ضزوزت پرداختن به بحث از مواد در منطق صوري
مبادي قیاس

یقینیات
مظنونات،مشهورات،وهمیات،مسلمات،مقبوالت، مشبهات، مخیالت

براي موارد مطرح شدهشرکت در بحث هاي کالس و ارائه مثال هایی :فعالیت یادگیري
مطالعه کتاب درسی و کتاب هاي منطقی دیگر و ارائه کنفرانس و تدریس در کالس درس: فعالیت عملکردي

)صناعات خمس(اقسام قیاس به اعتبار ماده:  فصل دوم 
برهان،تعریف و اهمیت

انواع برهان
شرایط و ویژگی هاي برهان

جدل: فصل سوم 
ندگی انسانتعریف جدل و جایگاه آن در ز

فواید جدل
مبادي و مقدمات جدل

خطابه و شعر: فصل چهارم 
تعریف ،فایده و اجزاء

مغالطه: فصل چهارم 
تعریف مغالطه
اغراض مغالطه

اجزاء مغالطه
انواع مغالطه

تشکیل گروه هاي مباحثه و مشارکت در فرایند یادگیري: فعالیت یادگیري
تواي درسی و نمایش آن در کالستهیه اسالید از مح-1: فعالیت عملکردي

مراجعه به روزنامه ها و سایت و استخراج استدالل هاي مغالطی-1
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..)مثل مغالطه هاي زنون،سوفسطائیان،مغالطه هاي متنبی ها ،منکران خداو(گزارش مغالطه هاي معروف تاریخ علم-2
راهبردهاي آموزش و یادگیري-3

آموزشگر و ایجاد فرصت گفتگو و مشارکت فعال دانشجو معلمان و با هاي کالس درس با محوریت این درس، آموزش
دانشجوي این درس موظف است بر اساس برنامه . رویکرد استداللی و شیوه هاي فعال تدریس وکارگاهی ارائه می شود

یان حق دارند به همچنین، دانشجو. اعالم شده به مطالعه منابع بپردازند و در گفتگوهاي هر جلسه با آمادگی مشارکت نماید
شود که به تشخیص آموزشگر یا به هایی مطرح حال، در جلسات درس ممکن است پرسشدرعین.طرح پرسش بپردازند 

تواند به صورت شفاهی در همان جلسه یا جلسه بعد و یا به صورت درخواست دانشجویان، پاسخگویی به برخی از آنها می
. شودن تکالیف کالسی ارائه تحقیق تا پایان نیمسال انجام و به عنوا

منابع آموزشی. 4
:منبع اصلی

.انتشارات آگاه: منطق صوري،تهران).1359( خوانساري،محمد
.موسسه انتشارات دارالعلم:منطق،جلد اول و دوم،ترجمه علی شیروانی،قم).1392(مظفر،محمدرضا-1

:منابع فرعی
.ردانشگاه پیام نو:منطق،تهران).1380(فرامرزقراملکی،احد-1
.انتشارات حکمت:الجوهر النضید،تهران).1370(عالمه حلی -2

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
مطالببایددانشجویانآندرکهگیردمیصورتیادگیريهايفرصتاساسبرکتبیشکل بهآزموناین: آزمون پایانی

)درصد نمره پایانی50(. ببرندپاسخ به این آزمون به کاردررادورهطیدرشدهآموخته
)درصد نمره پایانی30(شرکت در فعالیت هاي کالسی و حضور موثر در کارگروه ها : ارزشیابی فرایند

درصد 20(.ارزشیابی او در این درس قرار خواهد گرفتیکی از منابعضبط و به عنوانتکالیف دانشجوکلیه: ارزشیابی پوشه کار
)نمره پایانی
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»2کلیات فلسفه اسالمی«درسسرفصل 
معرفی درس و منطق آن-1

زیرا فلسفه اسالمی حاصل تعامل . فلسفه اسالمی یکی از فرصت هاي نابی است که عقل انسان در اختیار بشریت قرار داده است
رکت کند جز به آنچه مالصدرا به درستی گفته بود که اگرعقل درست ح. فیلسوفان با دین و بلکه تعبد آن ها در برابر دین است 

که تشنه .......فیلسوفانی همچون فارابی ،ابن سینا، سهروردي ، مالصدرا و عالمه طباطبایی و. دین بیان می کند نخواهد رسید
فهم حقیقت و درك رازهاي هستی و رسیدن به منبع الیزال نور بودند جز با خشوع و خشیت در برابر ذات مقدس الهی نمی 

تالش آن ها این بود که با قواعد و اصولی مستدل و .آوردهاي درخشانی را به تمدن بشري تقدیم کنندتوانستند چنین دست
راهی که رسوالن الهی و حجت هاي ظاهري گشودند اما با . مستحکم راه فطرت انسان را براي رسیدن به حقایق هستی باز کنند

سوفان الهی در همان مسیر انبیاء الهی عقل بشر را که حجت فیل. دسیسه هاي نفس اماره و انسان هاي دنیاطلب بسته می شد
فلسفه اسالمی که برپایه برهان . باطنی است به خدمت گرفتند تا راه را روشن کند و راه گم کردگان را به مسیر هدایت بازگرداند

ی می پردازد و هم با بحث بنا شده است با پرداختن به مباحث مهمی همچون علت و معلول و تغییر و حرکت هم به مبدء شناس
هایی نظیر تغییر و حدوث وقدم ربط انسان و عالم را با مبدء تبیین می کند و فرجام و انجام انسان و جهان را به مدد برهان عقلی 

پایان بخش یک دوره مباحث فلسفی الهیات باالمعنی االخص است و این همه سرمایه هاي فکري دانشجو . به تصویر می کشد
:ت که  به او این امکان را می دهد معلم اس

و جهان را در عقل و اندیشه خود از نو بنا کرده و جهان بینی خود را بازسازي کند . نگرش خود را نسبت به هستی اصالح کند-1
با فهم درست و دقیق حقایق عقلی مانند علیت ،حرکت،مراتب و عوالم هستی و رابطه مبدء با موجودات به دانش آموزش -2
.  مک کند تا جهان بینی خود را برپایه اي محکم بنا کندک
کالس دینی و معلم دینی مهم ترین منبع و ملجا دانش آموز براي فراگیري دین و طرح شبهات و پرسش هاي رایج و شایع -3

ي او تقویت در بین جوانان است ؛پس هرچقدر در تقویت توان ذهنی و عقلی دانشجو معلم وقت صرف شود و پایه هاي اعتقاد
. شود درواقع به نسلی که تربیت خواهد کرد خدمت شده است

مشخصات درس
نظري: نوع درس
2: تعداد واحد

: زمان درس
ساعت32

فلسفهاتیکل: پیشنیاز
1یاسالم

2کلیات فلسفه اسالمی: نام درس

:بوددر پایان این واحد یادگیري دانشجومعلم  قادر خواهد: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
به شناخت درستی از علیت و ربط عالم طبیعت با ذات مقدس الهی ، مراتب عالم و افعال و صفات الهی برسد و براساس 

دانشجو معلم قادر خواهد بود تا حدودي به ارزیابی دیدگاه هاي مختلف .این شناخت فهم دینی خود را توسعه عمق ببخشد 
د استدالل هاي فلسفی در مباحث مختلف دینی را پیدا کرده و گزارشی از آن در مباحث یاد شده بپردازدو هم چنین کاربر

.  تهیه کند

3سطح 2سطح 1سطح هامالك
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شناخت مسائل فلسفه :شایستگی اساسی
اسالمی مانند علیت 

...،حرکت و

توانسته است به فهم اولیه 
از مسائل و مباحث فلسفی 
مانند علیت و حرکت 

اي که برسد به گونه ....و
قادر باشددر قالب سمینار 
یا گزارش فهم خود را ارائه 

..کند

توانسته است به تجزیه و 
تحلیل استدالل هاي 
فلسفی بپردازد و بتواند یک 
مدعاي فلسفی را به 
درستی به اثبات برساند و 
یک گزارش اجمالی از آن 

. ارائه کند

توانسته انسجام و ارتباط 
منطقی میان مباحثی نظیر 
اصالت وجود و حرکت جوهري 
و یا علیت و تشکیک وجود را 
درك کرده و یک گزارش 

..تحلیلی از آن ارائه کند

کاربرد استدالل هاي 
فلسفی در فهم دینی

توانسته تاثیر مباحث و 
استدالل هاي فلسفی را در 
فهم بهتر و عمیق تر دین 
درك کندو یک گزارش 

.اجمالی از آن ارائه کند

ارتباط میان مباحث توانسته 
فلسفی نظیر اصالت وجود 
و تشکیک وجود را در 
اثبات خدا و صفات و افعال 
الهی در یک گزارش 

.تبیینی ارائه کند

توانسته با توجه به اصول 
فلسفی اسالمی برخی حقایق 
دینی مانند معاد جسمانی را 
اثبات مند و نحوه استدالل خود 

.را براي دیگران تبیین کند

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت-2
)                                          چهار جلسه(مقوالت عشر-1

جوهر و انواع ان
اثبات انواع جوهر

اعراض
شرکت در بحث هاي کالس-1:فعالیت یادگیري

مراجعه به منابع فلسفی و جستجوي دیدگاه فیلسوفان غربی مانند کانت در باره مقوالتی   مثل جوهر و -1: فعالیت عملکردي
جسم و یا عقل و بیان یافته هاي خود در کالس 

مقایسه طبقه بندي فلسفی پدیده ها با سایر طبقه بندي ها-2

)                            چهار جلسه(علیت -2
انواع علت

)با تاکید برعلت فاعلی و علت غایی(علت هاي چهارگانه 
بطالن تسلسل و دور

مالك نیازمندي معلول به علت
ضرورت علی و معلولی

سنخیت
)به صئرت شفاهی و یا کتبی(پاسخ به سواالت مطرح شده در کالس -1:فعالیت یادگیري
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سی و تحلیل تاثیر مباحث مطرح شده در فهم دینی و جایابی آن ها در کتاب هاي دینی دوره متوسطهبرر-1:فعالیت عملکردي
ضرورت بحث حرکت در مابعدالطبیعه  )                      دو جلسه)(تغییر و ثبات( حرکت-3

حرکت جوهري و اثبات آن
شرکت فعال در بحث هاي کالس-1:فعالیت یادگیري

بررسی اختالف نظر مالصدر و سایر فیلسوفان در بحث حرکت-1: فعالیت عملکردي
بررسی تاثیر نظریه اصالت وجود یا اصالت ماهیت در بحث حرکت         -2
)        دو جلسه(علم و عالم و معلوم-4

انواع علم
مراتب عقل
مراتب عالم

مطرح شدهشرکت فعال در بحث هاي کالس و پاسخ به پرسش هاي -1:فعالیت یادگیري
مراجعه به منابع فلسفی و مقایسه دیدگاه افالطون و فیلسوفان مسلمان در بحث مراتب عالم و تبیین آن در -1:فعالیت عملکردي

کالس
)                 سه جلسه(الهیات بالمعنی االخص-5

توحید
صفات
)مراتب هستی(افعال

،حضور در گروه هاي مباحثه و یادگیري از طریق مشارکت گروهیشرکت فعال در گفتگوهاي کالسی -1:فعالیت یادگیري
مراجعه به کتب دینی دوره دبیرستان و بررسی و تحلیل این کتب و نقد آن ها از نظر چگونگی طرح این -1: فعالیت عملکردي

مباحث و میزان اثربخشی آن
ر این زمینه و ارائه آن در قالب یک مقاله کوتاهمراجعه به منابع گوناگون فلسفی و توسعه و عمق بخشیدن به آگاهی ها د-2

راهبردهاي آموزش و یادگیري-3
هاي کالس درس با محوریت آموزشگر و ایجاد فرصت گفتگو و مشارکت فعال دانشجو معلمان  با در این درس، آموزش

دانشجوي این درس موظف است .. رویکرد استداللی و در صورت امکان بهره گیري از روش هاي مختلف تدریس انجام می شود
همچنین، دانشجویان . بر اساس برنامه اعالم شده به مطالعه منابع بپردازد و در گفتگوهاي هر جلسه با آمادگی مشارکت نماید

شود که به تشخیص آموزشگر هایی مطرح حال، در جلسات درس ممکن است پرسشدرعین.حق دارند به طرح پرسش بپردازند 
تواند به صورت شفاهی در همان جلسه یا جلسه بعد و یا به صورت دانشجویان، پاسخگویی به برخی از آنها مییا به درخواست 

. شودتحقیق تا پایان نیمسال انجام و به عنوان تکالیف کالسی ارائه 

منابع آموزشی . 4
:منابع اصلی 

المطبعه العلمیه،بی تا:عالنه طباطبایی ،بدایه الحکمه،قم-1
انتشارات موسسه آموزشی و پؤوهشی امام خمینی:فلسفه مقدماتی،قم).1387(عبودیت،عبدالرسول-2
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: منابع فرعی 
1-انتشارات حکمت:شرح مبسوط منظومه،تهران).1361(مطهري،مرتضی

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
منبع درسی معرفی شده برگزار می شود و نمره آن این آزمون براساس مطالب مطرح شده در کالس و با محوریت: آزمون پایانی

.درصد نمره پایانی دانشجو مخسوب می شود60
)درصد نمره پایانی 20(مشارکت فعال در فعالیت هاي گروهی و بحث هاي مطرح شده در کالس : ارزشیابی فرایند

)درصد20(انجام تکالیف محوله و ارائه به موقع آن ها: ارزشیابی پوشه کار

.اساتید محترم می توانند با توجه به زمان و شرایط کالسی در ترتیب مباحث و یا اهمیت طرح آن ها اعمال نظر بفرمایند- 1: سایر نکات
استفاده از روش هاي فعال تدریس به ویژه روش کارایی تیم و یا استقرائی در تفهیم مفاهیم دشوار فلسفی موثراست که البته با توجه به -2

.زمانی و حجم مطالب ،دفعات معدودي می توان از آن استفاده کردبازه 



٢١٨

»تاریخ حدیث و شناخت منابع«سرفصل درس
معرفی درس و منطق آن.1

و امامان معصوم، پس از قرآن کریم، دومین منبع شناخت اسالم در همه جوانب آن به شمار ) ص(حدیث و سنت پیامبر اسالم 
که نسبت کلی احادیث به آیات قرآن نسبت تفسیري و تبیینی است بنابراین شناخت احادیث می تواند قابل توجه است . می رود

این روایات در حال حاضر از طریق کتب حدیثی شیعه و سنی در . موجب شناخت بهتر از مطالب مجمل و کلی آیات قرآن شود
ر حدیث از معصومان تا تدوین آنها در کتابهاي معتبر، اتفاقاتی در به ویژه اگر در نظر بگیریم که در فاصله صدو. اختیار ما قرار دارد

این درس به دانشجو معلم . حوزه جعل و تحریف روایات رخ داده که در صحت و سقم آنها و اعتبار کتب حدیثی اثر داشته است
ی را به تفکیک مورد شناسایی قرار این امکان را می دهد که تاریخ و منابع معتبر روایات را شناخته و اهمیت و قابلیت هر منبع

دهد و در نتیجه با  انتخاب روایات صحیح از منابع حدیثی، مفاهیم اصیل دینی را به دور از جعل و تحریف به دانش آموزان خود 
ر ، د)ع(عالوه بر آن دانشجو معلم قادر خواهد بود با استفاده از آموزه هاي صحیح روایات پیامبر و اهلبیت . منتقل سازد

.پاسخگویی به شبهات دینی دانش آموزان، ایفاي نقش کند
مشخصات درس

عملی: نوع درس
1: تعداد واحد
ساعت32: زمان درس

-: پیشنیاز

تاریخ حدیث و شناخت منابع: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجومعلم  قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
و انگیزه هاي عامالن جعل و تحریف روایات و نیز نقش تدوین حدیثتحلیل درستی از وقایع مربوط به 

معصومان و علماي متعهد در خنثی سازي توطئه هاي جعل حدیث ارائه دهد و به دنبال آن با شناخت 
ابع آن ارزیابی ، احادیث و روایات را بر اساس منمنابع روایات شیعه و سنی و طبقه بندي اعتباري آنها

.کند
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فرایند تدوین :شایستگی اساسی
حدیث

توانسته است از موانع 
موجود بر سر راه تدوین 

حدیث بعد از رحلت 
) ص(حضرت رسول

گزارشی توصیفی ارائه 
.نماید

توانسته است از موانع 
موجود بر سر راه تدوین 

حدیث بعد از رحلت 
)ص(حضرت رسول

گزارشی تحلیلی ارائه 
.نماید

توانسته است درباره تدوین 
حدیث در شیعه و اهل سنت 

مقایسه اي -گزارشی تحلیلی
ارائه دهد و رویکرد مثبت 

شیعه به مساله تدوین حدیث 
را نسبت به اهل سنت اثبات 

.کند
توانسته است گزارشی منابع حدیث

توصیفی و منسجم از 
منابع روایی شیعه و سنی 

ادوار تاریخی ارائه در  
.کند

توانسته است گزارشی 
تحلیلی از مزایا و کاستی 

هاي هر یک از منابع 
مرجع حدیثی شیعه و 

.سنی ارائه دهد

توانسته است با طبقه بندي 
اعتباري منابع،  احادیث و 

روایات معتبر را در استدالل 
.هاي دینی به کار ببرد

ساختار آنهاي یادگیري، محتواي درس و فرصت. 2
کلیات: 1فصل 
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معرفی درس و دامنه و اصطالحات پایه آن
ارزش حدیث و سنت
اصطالحات حدیث، روایت، خبر، سنت و اثر
 شیعه و سنی(تقسیمات تاریخ حدیث(
نقش حدیث در شناخت بهتر قرآن و مفاهیم دینی

:فعالیت هاي یادگیري 
اصطالحات و موضوعاتگفتگو و مشارکت فعال در تعیین حدود و ثغور -6

:فعالیت هاي عملکردي 
ارائه سمینار علمی در مورد موضوعات مطرح شده-18
ارائه نمونه هایی از نقش حدیث درتفسیر قرآن-19

حدیث در دوران پیامبر: 2فصل 
اهتمام پیامبر به موضوع نقل و نگارش روایات
کاتبان حدیث و مکتوبه هاي حدیثی این دوره

:فعالیت هاي یادگیري 
گفتگو و مشارکت فعال در خصوص مباحث طرح شده در کالس-4

:فعالیت هاي عملکردي 
در ارزش گذاري به علم و ترویج آن)  ص(ارائه نقش قرآن و سفارشات پیامبر -11
)ص(تحقیق و مطالعه بیشتر در شناسایی کاتبان روایات در دوران پیامبر-12

تاریخ حدیث اهل سنت: 3فصل 
 سه گانه، بنی امیه و بنی عباسخلفاي (دوره متقدمان(
 پیدایش جوامع و کتب فراگیر حدیثی و اعتبارسنجی آنها(دوره متاخران(

:فعالیت هاي یادگیري 
گفتگو و مشارکت فعال در خصوص مباحث طرح شده در کالس-11
.)گزارش شفاهی یا کتبی(ارائه تبیینی از اشتراکات و افتراقات نگاه به حدیث در دوره هاي سه گانه -12

:فعالیت هاي عملکردي 
.طبقه بندي کتب و جوامع حدیثی در دوره متقدمان از جهت اعتبار-22
.طبقه بندي کتب و جوامع حدیثی در دوره متاخران از جهت اعتبار-23
.تعیین جایگاه کتابهاي حدیثی در منظومه علوم دینی اهل سنت-24

تاریخ حدیث شیعه: 4فصل 
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 ائمه، اصحاب اجماع، نخستین جوامع روایی، کتب اربعه حدیث شیعهاصول روایی اصحاب (دوره متقدمان(
 رکود چند قرنه در تاریخ حدیث، ظهور اخباري گري، ظهور محدثان بزرگ، پیدایش جوامع گسترده (دوره متاخران

)حدیثی
:فعالیت هاي یادگیري 

گفتگو و مشارکت فعال در خصوص مباحث طرح شده در کالس-5
عه و اهل سنت در دوره متقدمانمقایسه تاریخ حدیث شی-6
مقایسه تاریخ حدیث شیعه و اهل سنت در دوره متاخران-7

:فعالیت هاي عملکردي 
.طبقه بندي کتب و جوامع حدیثی شیعه در دوره متقدمان از جهت اعتبار-10
.طبقه بندي کتب و جوامع حدیثی شیعه در دوره متاخران از جهت اعتبار-11
.منظومه علوم دینی شیعهتعیین جایگاه کتابهاي حدیثی در-12
).کتب اربعه(و شیعه ) صحاح سته(ارائه گزارشی مکتوب از مقایسه جوامع حدیثی اهل سنت -13

راهبردهاي آموزش و یادگیري. 3
هاي کالس درس با محوریت استاد و ایجاد فرصت گفتگو و مشارکت فعال دانشجو معلمان را  با رویکرد در این درس، آموزش

دانشجوي این درس موظف است . و در صورت امکان و نیاز با بهره گیري از فناوري اطالعات، فراهم می آوردتحلیلی -توصیفی
حال، درعین. بر اساس برنامه اعالم شده به مطالعه منابع بپردازد و در گفتگوهاي هر جلسه و طرح سواالت خود مشارکت نماید

تشخیص استاد یا به درخواست دانشجویان، پاسخگویی به برخی از شود که بههایی مطرح ممکن است در جلسات درس، پرسش
آنها به صورت شفاهی در همان جلسه ویا جلسات بعد موکول شده و یا به صورت تحقیق تا پایان نیمسال انجام و به عنوان 

.شودتکالیف کالسی ارائه 
منابع آموزشی. 4

:منابع اصلی 
 1393معارف، انتشارات کویر تاریخ عمومی حدیث، تالیف دکتر مجید.

:منابع فرعی 
 ،1392جوامع حدیثی اهل سنت، تالیف دکتر مجید معارف، انتشارات سمت.
 ،1386جوامع حدیثی شیعه، تالیف دکتر هادي حجت، انتشارات سمت

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
مطالببایددانشجویانآندرکهگیردمیصورتیادگیريهايفرصتاساسبرکتبیشکل بهآزموناین:نهاییآزمون-

)درصد نمره نهایی60. (ببرندپاسخ به این آزمون به کاردررادورهطیدرشدهآموخته
شدهبینیپیشیادگیريتکالیفدانشجو درعملکردبهشدهدادهبازخوردهاياساسبرارزشیابیاین:فرایندارزشیابی-2

)درصد نمره نهایی20. (گیردمیصورتترمطولدرهافعالیتدرومشارکت
ارزشیابی او در این درس قرار خواهد یکی از منابعضبط و به عنوانتکالیف دانشجوکلیه:کارپوشهارزیابی-3

)درصد نمره نهایی20(.گرفت
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»1فقه «سرفصل درس

معرفی درس و منطق آن.1
ارزنده اسالمی است که نمایشگر دید وسیع و همه جانبه اسالم می باشد و انسان را به احکام علم فقه یکی از مقدس ترین علوم 

، آن بزرگواران خود عهده دار بیان احکام الهی )ع(و ائمه طاهرین) ص(در زمان پیامبر . الهی و اصول عالی زندگی آشنا می سازد
. واگذار می گردید که ائمه، مردم را به آنان ارجاع می دادندبودند و نیز این موضوع به عهده اصحاب و شاگردان مخصوصی نیز

، بیان حالل و حرام و روشنگري برنامه هاي زندگی جامعه، به فقهاء واگذار گردید و موضوع فتوا و نیز )ع(در دوران غیبت ولی امر
استدالالت متقن و براهین محکم موضوع تقلید به صورت خاصی رواج کلی گرفت و در این رابطه کتابهاي ارزشمندي در فقه،با

نوشته شد،کتابهایی جامع همه ابواب فقهی و کتابهایی حاوي برخی از ابواب فقهی و کتابهایی مخصوص یک مسئله فقهی تالیف 
این ویژگی،سبب پویایی و . یکی از ویژگی هاي مهم مکتب تشیع، استفاده از عنصر اجتهاد در گستره نصوص دینی است. گردید

تکامل و گسترش رشته . چه بیشتر مکتب و نیز کسب توان مناسب براي پاسخگویی به موضوعات نوپیدا بوده و هستتحرك هر
هاي مختلف علوم اسالمی از جمله دانش فقه، در پرتو همین عنصر اجتهاد و نیز تالش دانشمندان و فقیهان بزرگ و زمان 

عرفان (و فقه اکبر) فن شریف اخالق مستدل(قه اصغر، فقه اوسط ف: فقه تقسیماتی دارد از جمله . شناس صورت گرفته است
آداب عبادت که همان فقه اصغر است در تعدادي از کتابهاي فقهی به نام واحبات، مستحبات و مقداري دیگر در ).نظري و عملی

.کتابهاي اخالقی بیان شده است

مشخصات درس
نظري: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت32: زمان درس

کلیات اصول فقه و : شنیازپی
فقه

1فقه : نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجومعلم  قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
عبادات و وظایف عملی در اسالم ، احکام، ابواب و مسائل فقهیبا شناخت درست و مستدل از عمده 

ناظر به نواحی، مراحل، دوران و حاالت مختلف کیفیت صحیح روابط اجتماعیروش اصیل بندگی خدا، 
زندگی انسان، عالی ترین نظام هاي حیاتی را در زندگی فردي، اجتماعی و شغلی خود ترسیم و به کار 

در نهایت دانشجو معلم توان پاسخ به سواالت و موضوعات مربوط به ابواب وتقسیمات فقهی . برد
.عبادات را نیز پیدا می کند

3سطح 2سطح 1سطح هامالك

احکام وابواب :شایستگی اساسی
فقهی

عبادات

توانسته است ابواب 
فقهی در حوزه عبادات را  

.توصیف و گزارش کند

توانسته است تقسیمات 
فقهی و احکام متناظر با 

فرد و جامعه در حوزه 
عبادات را تبیین و 

.گزارش کند

توانسته است با شناسایی 
مستندات فقهی احکام 

عبادي از آیات و روایات،  
استدالالت مبتنی بر آنها را 

ارائه دهد
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آثار عبادات در 
فردي (اسالم 

)و اجتماعی

توانسته است در مورد 
آثار فردي و اجتماعی 
عبادات از نظر اسالم، 
گزارش توصیفی ارائه 

.دهد

توانسته است با پی بردن 
به فلسفه عبادات از نظر 

اسالم و احساس 
مسئولیت نسبت به 

اصالح جامعه، اقدام به 
برنامه ریزي براي زندگی 
فردي و اجتماعی و حرفه 

.اي خود کند

توانسته است در صورت 
رسیدن به باور جدي و عمل 
به وظایف و تکالیف عبادي 
در حوزه فردي و اجتماعی، 

به مراتبی از  حیات طیبه 
دست یافته و در مسیر 

ر اصالح مفاسد اجتماعی، ام
به معروف و نهی از منکر را 
با توجه به شرایط و مراتب 

.آن انجام دهد

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
طهارت: فصل اول 

مطهرات و نجاسات
وضو
غسل
 بدل از وضو و بدل از غسل(تیمم(

:فعالیت یادگیري 
مشارکت دانشجویان در پاسخ به سواالت و شبهات مطرح شده


:فعالیت عملکردي
تولید یک جدول مقایسه اي از تفاوت نظرات فقهی پیرامون موضوعات ارائه شده
 احکام ارائه شده در این موضوعات)  اعم از آیات و روایات(ارائه مستندات
احصاء مسائل جدید در موضوعات ارائه شده

نماز: فصل دوم 
روزه: فصل سوم

زکات: فصل چهارم 
خمس: فصل پنجم 
حج: فصل ششم
جهاد:  فصل هفتم 

راهبردهاي آموزش و یادگیري. 3
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هاي کالس درس با محوریت آموزشگر و ایجاد فرصت گفتگو و مشارکت فعال دانشجو معلمان را  با در این درس، آموزش
این درس موظف است دانشجوي. رویکرد استداللی و در صورت امکان و نیاز با بهره گیري از فناوري اطالعات، فراهم می آورد 

همچنین، دانشجویان . بر اساس برنامه اعالم شده به مطالعه منابع بپردازند و در گفتگوهاي هر جلسه با آمادگی مشارکت نماید
شود که به تشخیص آموزشگر هایی مطرح حال، در جلسات درس ممکن است پرسشدرعین.حق دارند به طرح پرسش بپردازند 

تواند به صورت شفاهی در همان جلسه یا جلسه بعد و یا به صورت یان، پاسخگویی به برخی از آنها مییا به درخواست دانشجو
.شودتحقیق تا پایان نیمسال انجام و به عنوان تکالیف کالسی ارائه 

منابع آموزشی. 4
:منابع اصلی 

فقه استداللی
مختصر النافع
لمعه دمشقیه

:منابع فرعی 
،شرح لمعه

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
بایددانشجویانآندرکهگیردمیصورتیادگیريهايفرصتاساسبرکتبیشکل بهآزموناین:نهاییآزمون-1

)درصد70(.ببرندپاسخ به این آزمون به کاردررادورهطیدرشدهآموختهمطالب
شدهبینیپیشیادگیريتکالیفدردانشجو عملکردبهشدهدادهبازخوردهاياساسبرارزشیابیاین:فرایندارزشیابی-2

)درصد20(.گیردمیصورتترمطولدرهافعالیتدرومشارکت
وبعديهايبراي اموزشریزيبرنامهمبنايوضبطدانشجوايحرفهتوسعهپوشهدرتکالیف کلیه:کارپوشهارزیابی-3

درنسخهیکودانشجواختیاردرپوشهازنسخهیک.گیردمیقراردورهپایاندرايحرفههايتواناییازدفاعنیز
)درصد30(.شودمیضبطوثبتواحدآموزشی
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»اعراب القرآن« سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

با توجه به شرایط و لوازمی این هدایتگري . قرآن کریم به عنوان معجزه پیامبر گرامی نازل شده و متکفل هدایت انسان است
محقق خواهد شد و آن فهم کامل مقاصد کالم الهی است که در خود آیات قران از طریق دستور به تدبر به آن سفارش شده 

از جمله دانش هاي تفسیري قرآن علم نحو است که امکان شناخت اسلوب هاي جمالت عربی و درك نقش هر کلمه را . است
درس اعراب قرآن، نوعی کاربرد عملی قوانین علم نحو در صحنه قرآن کریم است و اولین پایه . سازدبه فراگیرنده فراهم می

با این دانش، اسلوب هاي جمالت قرآنی شناخته شده و نقش هر کلمه در . عملی جهت ورود به فعالیت هاي تفسیري خواهد بود
ناسی موجب توفیق در ترجمه روان آیات و ورود به صحنه متن آیات درك می شود، در نتیجه این دانش به همراه علم لغت ش

معلمان آگاه به فنون نحو و اعراب قرآن می توانند در انتقال مفاهیم قرآنی به دانش آموزان خود . فعایت هاي تفسیري می گردد
.روان تر عمل کنند

مشخصات درس
عملی: نوع درس
1: تعداد واحد
ساعت32: زمان درس

القرآناعراب: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجومعلم  قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
به بررسی آیات قرآن پرداخته و با شناخت اسلوب هاي جمالت قرآنی از نظر جمالت اسمیه و فعلیه، به 

قوانین اعراب قرآن به ضمنا تسلط بر . ترکیب آنها پرداخته و نقش هر کلمه را در متن جمالت تعیین کند
.همراه دانستن معانی لغات قرآن، راه را جهت ترجمه روان آیات قرآن فراهم می سازد

3سطح 2سطح 1سطح هامالك

جمالت اسمیه :شایستگی اساسی
و فعلیه

توانسته است گزارشی 
توصیفی از اسلوب هاي 

جمله در قرآن کریم ارائه 
.دهد

توانسته است در 
احکام جمله در خصوص 

قرآن و بسامد هر کدام 
گزارشی تحلیلی ارائه 

.دهد

توانسته است با کمک دانش 
لغات قرآنی، از کاربرد 

جمالت اسمیه و فعلیه، 
.گزارشی تطبیقی ارائه دهد

ترکیب جمالت 
قرآنی و نقش 

هر کلمه

توانسته است با توجه به 
وجود حروف عامل و 
غیرعامل در ترکیب 

گزارشی جمالت قرآنی، 
.توصیفی ارائه دهد

توانسته است با توجه به 
نقش عوامل در قران، 
نسبت به مرفوعات و 
منصوبات و مجرورات 
قرآنی گزارش تحلیلی 

.ادبی ارائه دهد

توانسته است با بهره گیري 
از قوانین علم نحو و با 

استفاده از کتاب هاي لغت 
قرآنی مانند مفردات راغب 

نی به ترجمه روان آیات قرآ
.نائل گردد

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2



٢٢٥

تعریف درس و فایده آن: 1فصل 
بررسی علم اعراب قرآن و پیشینه تاریخی آن
 ــاس، مکی بن ابی طالب، اعراب ثالثین سورهکتابهاي مهم اعراب قرآن در قدیم مانند اعراب القرآن زجاج، نح

ابن خالویه
 اعراب قرآن در دوران معاصر مانند اعراب القرآن محمود صافی، محی الدین درویش، محمد کتابهاي مهم

طنطاوي
ترکیب سوره هاي طارق و اعلی

:فعالیت هاي یادگیري 
گفتگو و مشارکت فعال در مورد بکارگیري عملی قوانین نحو در ترکیب آیات قرآن-7
تمرین هاي کالسی در مورد ترکیب آیات و سور منتخب-8

:فعالیت هاي عملکردي 
ارائه گزارشی از کتاب هاي مهم اعراب قرآن در فاصله قرون سوم تا ششم هجري-20
ارائه گزارشی از کتاب هاي مهم اعراب قرآن در دوران معاصر-21

شناخت جمله و احکام آنها در قرآن: 2فصل 
جمالت اسمیه
جمالت فعلیه
ترکیب سوره هاي شمس، لیل، ضحی و انشراح

:اي یادگیري فعالیت ه
گفتگو و مشارکت فعال در مورد بکارگیري عملی قوانین نحو در ترکیب آیات قرآن-3
تمرین هاي کالسی در مورد ترکیب آیات و سور منتخب-4

:فعالیت هاي عملکردي 
ارائه گزارشی در خصوص ترکیب سوره هاي شمس و لیل در کتابهاي اعراب القرآن قدیمی به شکل تطبیقی-13
در خصوص ترکیب سوره هاي ضحی و انشراح در تفاسیر ادبی قرآن مانند تفسیر کشاف و البحر المحیطارائه گزارشی-14

حروف و نقش آنها در ترکیب قرآن: 3فصل 
حروف غیرعامل
حروف عامل
ترکیب سوره هاي غاشیه، بلد و فجر

:فعالیت هاي یادگیري 
در ترکیب آیات قرآنگفتگو و مشارکت فعال در مورد بکارگیري عملی قوانین نحو-3



٢٢٦

تمرین هاي کالسی در مورد ترکیب آیات و سور منتخب-4

:فعالیت هاي عملکردي 
ارائه گزارش تطبیقی از ترکیب سوره هاي غاشیه، بلد و فجر در کتابهاي اعراب قرآن معاصر-25
رازيارائه گزارشی از ترکیب سوره هاي غاشیه، بلد و فجر در تفاسیر مجمع البیان و ابوالفتوح -26
ارائه گزارشی از کاربرد حروف عامل در کتابهاي نحوي-27

شناخت تفضیلی منصوبات، مرفوعات و مجرورات در قرآن: 4فصل 
بررسی مشکالت اعراب قرآن
ترکیب سوره هاي تین، علق، بینه تا آخر قرآن

:فعالیت هاي یادگیري 
یب آیات قرآنگفتگو و مشارکت فعال در مورد بکارگیري عملی قوانین نحو در ترک-5
تمرین هاي کالسی در مورد ترکیب آیات و سور منتخب-6

:فعالیت هاي عملکردي 
ارائه گزارشی تطبیقی از کاربرد قوانین نحوي در کتاب هاي اعراب القرآن قدیم و معاصر-14
ارائه گزارشی تطبیقی از کاربرد قوانین نحوي در تفاسیر ادبی شیعه و سنی-15

یادگیريراهبردهاي آموزش و . 3
هاي کالس درس با محوریت استاد و ایجاد فرصت گفتگو و مشارکت فعال دانشجو معلمان را  با رویکرد در این درس، آموزش

دانشجوي این درس موظف . عملی و حل تمرین و در صورت امکان و نیاز با بهره گیري از فناوري اطالعات، فراهم می آورد
- درعین. طالعه منابع بپردازد و در گفتگوهاي هر جلسه و طرح سواالت خود مشارکت نمایداست بر اساس برنامه اعالم شده به م

شود که به تشخیص استاد یا به هایی در خصوص مشکالت اعراب قران  مطرح حال، ممکن است در جلسات درس، پرسش
ات بعد موکول شده و یا به صورت درخواست دانشجویان، پاسخگویی به برخی از آنها به صورت شفاهی در همان جلسه ویا جلس

.شودتحقیق تا پایان نیمسال انجام و به عنوان تکالیف کالسی ارائه 
منابع آموزشی. 4

:منابع اصلی 
اعراب ثالثین سوره من القرآن ، تالیف ابن خالویه
فروغی از قرآن، تالیف علی افراسیابی
اعراب القرآن، تالیف طنطاوي

:منابع فرعی 
 القرآن، تالیف مکی بن ابی طالبمشکل اعراب
الجدول فی اعراب القرآن و صرفه و بیانه، تالیف محمود صافی
اعراب القرآن، تالیف محی الدین درویش



٢٢٧

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
مطالببایددانشجویانآندرکهگیردمیصورتیادگیريهايفرصتاساسبرکتبیشکل بهآزموناین:نهاییآزمون-

)درصد نمره نهایی40. (ببرندپاسخ به این آزمون به کاردررادورهطیدرشدهآموخته
شدهبینیپیشیادگیريتکالیفدانشجو درعملکردبهشدهدادهبازخوردهاياساسبرارزشیابیاین:فرایندارزشیابی-2

)نهاییدرصد نمره30. (گیردمیصورتترمطولدرهافعالیتدرومشارکت
ارزشیابی او در این درس قرار خواهد یکی از منابعضبط و به عنوانتکالیف دانشجوکلیه:کارپوشهارزیابی-3

)درصد نمره نهایی30(.گرفت



٢٢٨

»آیات االحکام «سرفصل درس
معرفی درس و منطق آن.1

. همان آیات نورانی قرآن و ام االحکام می باشدو شریف تر از آن سرچشمه هاي این علم است که . علم فقه اشرف علوم است
آیات االحکام از آن نوع آیات نورانی قرآن مجید بحث میکند که حکمی از احکام عملی شریعت را در بر داشته و تعداد آنها در 

ق یا مخالف آن آیه می باشد که این آیات یک حکم فرعی فقهی را دربر دارد و از منطوق صریح یا مفهوم مواف500قران حدودا 
شناخت این آیات دانشجو معلم را قادر خواهد . حکمی از احکام فقهی استناد می گردد که در روند عمل تکلیفی مکلف قرار دارد

ساخت که در استدالل احکام فقهی به مبانی استنباطی آن در کالس درس تمسک نموده و دانش آموزان را به سرمنشاء هاي 
.احکام فقهی رهنمون سازد

مشخصات درس
عملی: نوع درس
1: تعداد واحد
ساعت32: زمان درس

1فقه :  پیشنیاز

آیات االحکام: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجومعلم  قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
.اسالمی بیان کندکیفیت استداالل از آیات قرآن را در مذاهب پنجگانه، شناخت منابع قرآنی احکامضمن 

3سطح 2سطح 1سطح هامالك

منابع قرآنی :شایستگی اساسی
احکام و 

استدالل به آن 
منابع

توانسته است گزارشی 
توصیفی از آیات با 

موضوعات عبادي را 
.ارائه دهد

توانسته است گزارشی 
توصیفی از تفکیک آیات 

با (مربوط به هر عبادت 
در نظر گرفتن مراحل 

ارائه ) هر عبادتعملی
.دهد

توانسته است گزارشی 
تحلیلی از کیفیت استدالل 
احکام از ایات قرانی مربوط 

با در نظر (به هر عبادت 
گرفتن مراحل عملی هر 

.را ارائه دهد) عبادت
کیفیت 

استداالل از 
آیات قرآن را در 
مذاهب پنجگانه

توانسته است گزارشی 
توصیفی از موارد اختالف 

استدالل از آیات کیفیت 
قران در مذاهب پنجگانه 

.ارائه دهد

توانسته است گزارشی در 
مورد علل اختالف احکام 
در بین مذاهب پنجگانه 

بر اساس ایات قرآن ارائه 
.دهد

توانسته است گزارشی 
تحلیلی و منتقدانه از موارد 

اختالف احکام در بین 
مذاهب پنجگانه بر اساس 

.ایات قران ارائه دهد

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت.2
مقدمه: 1فصل 
تعریف و موضوع علم ایات االحکام
 کتب متقدمین و متاخرین(معرفی کتب و منابع ایات االحکام(

:فعالیت هاي یادگیري 



٢٢٩

گفتگو و مشارکت فعال در مورد مباحث مطرح شده در کالس درس-9
:فعالیت هاي عملکردي 

منابع موجود در فقه اهل تسنن با موضوع آیات االحکامارائه گزارشی از -22
آیات مربوط به باب طهارت: 2فصل 
تعریف اجمالی از باب طهارت
تعریف اجمالی از نجاسات در اسالم
 سوره مائده در باب وضو6بررسی آیه
 سوره نساء با موضوع تیمم43بررسی آیه
 سوره توبه با موضوع نجاست مشرکین28بررسی آیه
سوره مائده با موضوع نجاست خمر و میسر90ررسی آیه ب

ایات مربوط به باب نماز: 3فصل 
 واجبات، مبطالت، ارکان و احکام(تعریف اجمالی از باب نماز(
 سوره بقره در باب وجوب نماز228بررسی ایه
 سوره اسراء در موضوع اوقات نماز79و 78بررسی آیه

روزهایات مربوط به باب : 4فصل 
 واجبات، مبطالت، احکام و مباحث روزه مسافر و مریض(تعریف اجمالی از باب روزه(
 سوره بقره در موضوع وجوب روزه192بررسی ایه
 سوره بقره در موضوع احکام روزه185بررسی آیه
 سوره بقره در موضوع روزه مسافر و مریض184بررسی ایه

ایات مربوط به باب زکات: 5فصل 
موارد وجوب، محل پرداخت، متسحقین(مالی از باب زکات تعریف اج(
 سوره بقره در موضوع وجوب زکات177بررسی آیه
سوره فصلت در موضوع محل زکات70و 34و 35بررسی آیات
 سوره انعام در موضوع مستحقین زکات141بررسی ایه

ایات مربوط به باب خمس: 6فصل 
وب، محل پرداخت، متسحقینموارد وج( تعریف اجمالی از باب خمس(
 سوره اسراء در موضوع وجوب خمس26بررسی آیه
 سوره انفال در موضوع وجوب خمس1بررسی آیه
 سوره حشر در موضوع وجوب خمس7و 6بررسی

ایات مربوط به باب حج: 7فصل 



٢٣٠

 انواع، شروط، احکام، فوائد، کسب منفعت در حج و حصر و صد( تعریف اجمالی از باب حج(
 سوره آل عمران در موضوع اصل وجوب حج97و 96بررسی ایه
 سوره بقره در موضوع احکام و اعمال حج و حصر و صد196بررسی آیه
 سوره حج در موضوع کسب منفعت27بررسی ایه
 سوره بقره  در موضوع وقوف203و 198بررسی آیه
 موضوع محرمات در حجسوره حج در 20و 30سوره برائت و آیه 28و 5بررسی ایه
 سوره بقره در موضوع فواید حج126بررسی ایه

:فعالیت هاي یادگیري 
گفتگو و مشارکت فعال در مورد مباحث مطرح شده در کالس درس-1

:فعالیت هاي عملکردي 
ارائه گزارشی از موارد اختالف احکام  بین مذاهب پنجگانه در مورد موضوعات مطرح شده در کالس با درنظر -1

رفتن منشاء حکمگ
ارائه گزارشی تحلیلی و منتقدانه از موارد اختالف احکام در بین مذاهب پنجگانه بر اساس ایات قران.2

راهبردهاي آموزش و یادگیري. 3
هاي کالس درس با محوریت استاد و ایجاد فرصت گفتگو و مشارکت فعال دانشجو معلمان با رویکرد در این درس، آموزش

دانشجوي این درس موظف است . و در صورت امکان و نیاز با بهره گیري از فناوري اطالعات، فراهم می شودتحلیلی -توصیفی
حال، درعین. بر اساس برنامه اعالم شده به مطالعه منابع بپردازد و در گفتگوهاي هر جلسه و طرح سواالت خود مشارکت نماید

شود که به تشخیص استاد یا به درخواست سی  مطرح هایی در خصوص مباحث کالممکن است در جلسات درس، پرسش
دانشجویان، پاسخگویی به برخی از آنها به صورت شفاهی در همان جلسه ویا جلسات بعد موکول شده و یا به صورت تحقیق تا 

به هر فصل همچینین دانشجو موظف است فعالیت عملکردي مربوط . شودپایان نیمسال انجام و به عنوان تکالیف کالسی ارائه 
.را تا مدت تعیین شده توسط استاد تهیه نموده و ارائه دهد

منابع آموزشی. 4
:منابع اصلی 
 کنزالعرفان تالیف فاضل مقداد، انتشارات...

:منابع فرعی 
انتشارات زبده البیان، تالیف محقق اردبیلی ،...

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5



٢٣١

مطالببایددانشجویانآندرکهگیردمیصورتیادگیريهايفرصتاساسبرکتبیشکل بهآزموناین:نهاییآزمون-
)درصد نمره نهایی40. (ببرندپاسخ به این آزمون به کاردررادورهطیدرشدهآموخته

شدهبینیپیشیادگیريتکالیفدانشجو درعملکردبهشدهدادهبازخوردهاياساسبرارزشیابیاین:فرایندارزشیابی-2
)درصد نمره نهایی30. (گیردمیصورتترمطولدرهافعالیتدرومشارکت

ارزشیابی او در این درس قرار خواهد یکی از منابعضبط و به عنوانتکالیف دانشجوکلیه:کارپوشهارزیابی-3
)درصد نمره نهایی30(.گرفت



٢٣٢

»علوم قرآنی«سرفصل درس 
درس و منطق آنمعرفی .1

این کتاب در عین حال . قرآن کریم کتابی است که از جانب خداي تبارك و تعالی و به منظور هدایت انسان نازل شده است
از نظر اهل فن علوم قرآنی خود از دونوع متفاوت از دانش هاي . اساس دانش هایی است که در مجموع به علوم قرآنی نامبردارند

علوم پیرامونی قرآن، کلیه . ه اصطالحا به علوم پیرامون قرآن و علوم محتوایی قرآن شهرت یافته اندقرآنی تشکیل شده است ک
آگاهی هایی است که مقدمه علمی الزم در شناخت قرآن و طبقه بندي هاي ناظر بر آن مانند مباحث عام و خاص، ناسخ و 

قرآن ناظر به معارف درونی قرآن است که از طریق استنطاق است وعلوم محتوایی ... منسوخ، محکم و متشابه، حقیقت و مجاز و 
علوم قرآنی به معناي آگاهی هاي مقدماتی درباره قرآن، راه . و تدبر در قرآن به دست آمده و دانش تفسیر متکفل نیل به آن است

.فسیر قرآن تقویت می کندرا جهت ورود دانشجو معلم به حقایق قرآنی هموار و مساعد می سازدو بنیه علمی او را در مسیر ت
مشخصات درس

نظري: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت32: زمان درس

تاریخ قرآن: پیشنیاز

علوم قرآنی: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجومعلم  قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
طبقه بندي هاي حاکم بر آیات قرآنی به دسته با مراجعه به منابع تخصصی علوم قرآنی، با شناخت  انواع 

بندي آیات قرآن پرداخته و آیات را از حیث ناسخ و منسوخ ، محکم و متشابه، عام و خاص، حقیقت و 
.و از این طریق در مسیر تفسیر قرآن گام بردارد. تشخیص و طبقه بندي کند... مجاز و 

3سطح 2سطح 1سطح هامالك

طبقه بندي :شایستگی اساسی
آیات قرآن

توانسته است بر مبناي 
کتب جامع علوم قرآنی 
مانند االتقان سیوطی و 

البرهان زرکشی و 
التمهید آیت اهللا معرفت، 

گزارشی توصیفی از طبقه 
بندي آیات قرآن ارائه 

.دهد

توانسته در موضوعات 
ناسخ و منسوخ و محکم 

و متشابه و ارائه نمونه 
هاي منسوخات و 

اعجاز قرآن متشابهات،
گزارشی تحلیلی ارائه ... و

.کند

توانسته است نسبت به 
تحول و تکامل دیدگاه هاي 

دانشمندان اسالمی در 
موضوعات علوم قرآنی از 

جمله محکم و متشابه، ناسخ 
در ... و منسوخ، اعجاز قرآن و
شیعه و سنی، گزارشی 

.تطبیقی ارائه دهد
نقش علوم قر 
آنی در تفسیر
نسبت علوم 

قرآنی و تفسیر

توانسته است گزارشی 
توصیفی از نقش علوم 
قرآنی در روند تفسیر 

.قرآن ارائه دهد

توانسته است در یک 
گزارشی تطبیقی به 
بررسی دیدگاه هاي 

مفسران شیعه و سنی 
درپاره اي از موضوعات 

علوم قرآنی مانند ناسخ و 
منسوخ، محکم و متشابه، 

حقیقت و مجاز ، اعجاز 
نیت قرآن از قرآن ، مصو

توانسته است از جایگاه علوم 
قرآنی مانند ناسخ و منسوخ، 
محکم و متشابه، حقیقت و 

مجاز ، اعجاز قرآن ، 
مصونیت قرآن از تحریف و 

در تفاسیر شیعه و سنی به ... 
تفکیک، گزارشی تحلیلی 

.ارائه دهد
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.اقدام کند... تحریف و 

آنهاي یادگیري، محتواي درس و ساختارفرصت. 2
کلیات: 1فصل 
تعریف علوم قرآنی و قلمرو آن
اقسام علوم قرآنی
 جامع نگاري(و متاخران ) تک نگاري(متقدمان : دوره هاي علوم قرآنی(
آشنایی با مهم ترین کتب علوم قرآنی در شیعه و سنی

:فعالیت هاي یادگیري 
گفتگو و مشارکت فعال در تعیین حدود و ثغور اصطالحات و موضوعات-10

:فعالیت هاي عملکردي 
.ارائه گزارشی از کتب علوم قرآنی در دوره متقدمان-23
.ارائه گزارشی از کتب علوم قرآنی در دوره متاخران با معرفی توصیفی هرکدام-24
.ارائه گزارشی از کتب علوم قرآنی در دوره معاصر با معرفی توصیفی هرکدام-25
.د زبان قرآن و ماهیت شناسی آنارائه گزارشی از مسائل جدید در علوم قرآنی مانن-26

:مباحث مهم در علوم قرآنی : 2فصل 
اعجاز قرآن
ناسخ و منسوخ
محکم ومتشابه
عام و خاص
حقیقت و مجاز
مکی و مدنی در قرآن
اسباب نزول آیات

:فعالیت هاي یادگیري 
گفتگو و مشارکت فعال در خصوص مباحث طرح شده در کالس-5

:فعالیت هاي عملکردي 
ارائه گزارشی از سیر تحول کتب اعجاز قرآن-15
ارائه گزارشی از سیر تحول کتب ناسخ و منسوخ-16
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ارائه گزارشی از سیر تحول کتب محکم ومتشابه-17
ارائه گزارشی از سیر تحول کتب  اسباب نزول آیات-18
ارائه گزارشی از سیر تحول مباحث مکی و مدنی در کتب علوم قرآنی-19
باحث حقیقت و مجاز در کتب علوم قرآنیارائه گزارشی از سیر تحول م-20
ارائه گزارشی از سیر تحول مباحث عام و خاص در کتب علوم قرآنی-21

علوم قرآنی در آینه تفاسیر شیعه و سنی: 3فصل 
طبرسی و علوم قرآنی
زمخشري و علوم قرآنی
عالمه طباطبایی و قرآن در اسالم

:فعالیت هاي یادگیري 
خصوص مباحث طرح شده در کالسگفتگو و مشارکت فعال در -13

:فعالیت هاي عملکردي 
ارائه گزارشی از علوم قرآنی و انواع آن در تفسیر مجمع البیان-28
ارائه گزارشی از علوم قرآنی و انواع آن در تفسیر کشاف-29
ارائه گزارشی از علوم قرآنی و انواع آن در تفسیر المیزان-30

راهبردهاي آموزش و یادگیري. 3
هاي کالس درس با محوریت استاد و ایجاد فرصت گفتگو و مشارکت فعال دانشجو معلمان را  با آموزشدر این درس، 

دانشجوي این درس . تحلیلی و در صورت امکان و نیاز با بهره گیري از فناوري اطالعات، فراهم می آورد-رویکرد توصیفی
. در گفتگوهاي هر جلسه و طرح سواالت خود مشارکت نمایدموظف است بر اساس برنامه اعالم شده به مطالعه منابع بپردازد و 

شود که به تشخیص استاد یا به درخواست دانشجویان، پاسخگویی هایی مطرح حال، ممکن است در جلسات درس، پرسشدرعین
ال انجام و به به برخی از آنها به صورت شفاهی در همان جلسه ویا جلسات بعد موکول شده و یا به صورت تحقیق تا پایان نیمس

.شودعنوان تکالیف کالسی ارائه 
منابع آموزشی. 4

:منابع اصلی 
 ،1386علوم قرآنی، تالیف آیت اهللا معرفت، انتشارات سمت

:منابع فرعی 
 ،13علوم قرآنی، تالیف محمد کاظم شاکر، انتشارات دانشگاه قم
 ،13البیان، تالیف آیت اهللا خوئی، انتشارات بیروت
1363علوم القرآن، تالیف جالل الدین سیوطی، انتشارات رضی، بیدار، االتقان فی

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
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مطالببایددانشجویانآندرکهگیردمیصورتیادگیريهايفرصتاساسبرکتبیشکل بهآزموناین:نهاییآزمون-
)درصد نمره نهایی60. (ببرندپاسخ به این آزمون به کاردررادورهطیدرشدهآموخته

شدهبینیپیشیادگیريتکالیفدانشجو درعملکردبهشدهدادهبازخوردهاياساسبرارزشیابیاین:فرایندارزشیابی-2
)درصد نمره نهایی20. (گیردمیصورتترمطولدرهافعالیتدرومشارکت

ارزشیابی او در این درس قرار خواهد یکی از منابععنوانضبط و به تکالیف دانشجوکلیه:کارپوشهارزیابی-3
)درصد نمره نهایی20(.گرفت
:سایر نکات

استاد محترم می تواند با مراجعه به منابع علوم قرآنی که در تاریخ نوشته شده است مانند کتاب هاي االتقان و البرهان، 
مراجعه به آثار علوم قرآنی در دوران معاصر، اوال تحول مباحث سنتی علوم قرآنی را تدریس کرده و در عین حال با 

.برخی از مفاهیم را مانند حقیقت نسخ و تشابه در نظر گرفته، ثانیا مسائل جدید در علوم قرآنی را رصد نماید



٢٣٦

»2فقه «سرفصل درس 

.متعاقبا اعالم می شود
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»اصطالح شناسی حدیث«سرفصل درس
و منطق آنمعرفی درس .1

و امامان از ) ص(، این روایات توسط اصحاب رسول خدا )ع(و امامان معصوم ) ص(پس از صدور روایات از ناحیه پیامبر اسالم 
با گذشت زمان . طریق حفظ در حافظه ها و یا ثبت در دفاتر نگهداري شده و زمینه انتقال آن به دوره هاي بعدي فراهم گردید

ضعف برخی از راویان بر اصالت روایات اثرگذار شده و جعل و تحریف برخی دیگر از ناقالن عواملی چون سهل انگاري و
عوامل یادشده موجب گردید که علماي حدیث شیعه وسنی به دسته بندي روایات پرداخته و . مشکالت روایات را دوچندان کرد

این درس به دانشجو معلم این . روایات ایجاد کنداصطالحات متعددي وضع کنند که هر کدام از اصطالحات، اعتباري جهت انواع
امکان را می دهد که اقسام روایات را بر اساس مالك هاي مشخص در قالب اصطالحات مشخصی فراگرفته و به ارزش هر 

ثی سپس با مطالعه کتابهاي حدی. اصطالحی پی ببرد به گونه اي که در مواجه با این اصطالحات به ارزش گذاري حدیث بپردازد
عالوه بر آن، . شیعه و سنی و با فرض دانستن علوم موازي حدیث مانند علم رجال، به توانایی تشخیص روایات دست می یابد

اصطالح شناسی حدیث جهت پی بردن به گزاره هاي صحیح در وقایع تاریخ اسالم  کمک می نماید تا پاسخگوي سواالت 
.م و یا احادیث مشکوك منتسب به معصومان گردداحتمالی دانش آموزان نسبت به وقایع تاریخ اسال

مشخصات درس
عملی: نوع درس
1: تعداد واحد
ساعت32: زمان درس

:پیشنیاز
تاریخ حدیث و شناخت 

منابع

اصطالح شناسی حدیث: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجومعلم  قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
ضرورت دسته بندي روایات و آشنایی با انواع روایت در دانش مصطلح الحدیث، با کمک علوم با درك 

موازي مانند علم رجال و نقدالحدیث، به کتاب هاي حدیثی شیعه و سنی مراجعه کرده و شواهد مورد نیاز 
.خود در پژوهش هاي علمی از روایات  را با تعیین نوع حدیث، انتخاب نماید

3سطح 2سطح 1سطح هامالك

دانش مصطلح :شایستگی اساسی
الحدیث

توانسته است گزارشی 
اجمالی از سیر تدوین 
مصطلح الحدیث در 

شیعه و اهل سنت ارائه 
.دهد

توانسته است تحلیلی در 
ضرورت پیدایش علم 

مصطلح الحدیث و 
تحوالت آن در شیعه و 
سنی به شکل تطبیقی 

.ارائه دهد 

دسته بندي توانسته است به 
روایات کتاب هاي حدیثی 

شیعه وسنی پرداخته و ارزش 
منابع را بر پایه اصطالحات 

حدیثی نسبت به یکدیگر 
.مشخص سازد

اصطالحات 
حدیثی

توانسته است با تسلط بر 
مالك هاي تقسیم بندي 

احادیث، گزارشی از 
اصطالحات مختلف 

.حدیثی ارائه کند

توانسته است تعاریف 
اصطالحات حدیثی را در 
شیعه و سنی مقایسه کند 
و مزایاي اصطالحات را 

در نظام هاي حدیثی 
شیعه و سنی به شکل 

توانسته است در خصوص  
طبقه بندي روایات کتاب 

هاي حدیثی با کمک علوم 
موازي مانند علم رجال و 

نقدالحدیث،  گزارش تحلیلی 
.کندارائه 
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.تطبیقی ارائه دهد

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
کلیات: 1فصل 
معرفی درس و اصطالحات اولیه مانند حدیث و مترادفات آن، ارکان حدیث شامل متن و سند
علم مصطلح الحدیث و مترادفات آن، شکل گیري و تحوالت بعدي
کتاب هاي مهم مصطلح الحدیث در شیعه وسنی
 الحدیث و علوم نزدیک به آن مانند علم رجال و علم نقد الحدیثرابطه علم مصطلح

:فعالیت هاي یادگیري 
گفتگو و مشارکت فعال در تعیین حدود و ثغور اصطالحات و موضوعات-11

:فعالیت هاي عملکردي 
ارائه سمینار علمی در مورد موضوعات مطرح شده-27
ارائه نمونه هایی از نقش حدیث درتفسیر قرآن-28

اقسام کلی روایات در شیعه و سنی: 2فصل 
خبر متواتر و اقسام آن
خبر واحد و تقسیمات اصلی آن

:فعالیت هاي یادگیري 
گفتگو و مشارکت فعال در خصوص مباحث طرح شده در کالس-6

:فعالیت هاي عملکردي 
در ارزش گذاري به علم و ترویج آن)  ص(ارائه نقش قرآن و سفارشات پیامبر -22
)ص(بیشتر در شناسایی کاتبان روایات در دوران پیامبرتحقیق و مطالعه-23

انواع خبر واحد از منظرهاي گوناگون: 3فصل 
اقسام مشترك خبر واحد از جهت صحیح، حسن، موثق و ضعیف
 از جهت انقطاع سند، از جهت فقدان عدالت راوي، از جهت فقدان (اقسام مختص خبر واحد در روایات ضعیف

)ضبط راوي


:هاي یادگیري فعالیت



٢٣٩

گفتگو و مشارکت فعال در خصوص مباحث طرح شده در کالس-14
).گزارش شفاهی یا کتبی(ارائه تبیینی از اشتراکات و افتراقات نگاه به حدیث در دوره هاي سه گانه -15

:فعالیت هاي عملکردي 
.طبقه بندي کتب و جوامع حدیثی در دوره متقدمان از جهت اعتبار-31
.امع حدیثی در دوره متاخران از جهت اعتبارطبقه بندي کتب و جو-32
.تعیین جایگاه کتابهاي حدیثی در منظومه علوم دینی اهل سنت-33

آداب و شرایط نقل حدیث: 4فصل 
صفات و شرایط راوي
تحمل حدیث و طرق آن

:فعالیت هاي یادگیري 
گفتگو و مشارکت فعال در خصوص مباحث طرح شده در کالس-8
شیعه و اهل سنت در دوره متقدمانمقایسه تاریخ حدیث -9

مقایسه تاریخ حدیث شیعه و اهل سنت در دوره متاخران-10

:فعالیت هاي عملکردي 
.طبقه بندي کتب و جوامع حدیثی شیعه در دوره متقدمان از جهت اعتبار-16
.طبقه بندي کتب و جوامع حدیثی شیعه در دوره متاخران از جهت اعتبار-17
.در منظومه علوم دینی شیعهتعیین جایگاه کتابهاي حدیثی-18
).کتب اربعه(و شیعه ) صحاح سته(ارائه گزارشی مکتوب از مقایسه جوامع حدیثی اهل سنت -19

راهبردهاي آموزش و یادگیري. 3
هاي کالس درس با محوریت استاد و ایجاد فرصت گفتگو و مشارکت فعال دانشجو معلمان را  با در این درس، آموزش

دانشجوي این درس . تحلیلی و در صورت امکان و نیاز با بهره گیري از فناوري اطالعات، فراهم می آورد-توصیفیرویکرد 
. موظف است بر اساس برنامه اعالم شده به مطالعه منابع بپردازد و در گفتگوهاي هر جلسه و طرح سواالت خود مشارکت نماید

شود که به تشخیص استاد یا به درخواست دانشجویان، پاسخگویی طرح هایی محال، ممکن است در جلسات درس، پرسشدرعین
به برخی از آنها به صورت شفاهی در همان جلسه ویا جلسات بعد موکول شده و یا به صورت تحقیق تا پایان نیمسال انجام و به 

.شودعنوان تکالیف کالسی ارائه 

منابع آموزشی. 4
:منابع اصلی 
ثی فریقین تالیف خانم دکتر شادي نفیس، انتشارات سمت،بازپژوهی اصطالحات حدی

:منابع فرعی 
،علوم حدیث ومصطلحه تالیف دکتر صبحی صالح
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درایه الحدیث تالیف کاظم مدیر شانه چی
تلخیص مقباس الهدایه تالیف مرحوم علی اکبر غفاري انتشارات سمت
علم الدرایه التطبیقی تالیف سید رضا مودب

ارزشیابی یادگیريراهبردهاي. 5
مطالببایددانشجویانآندرکهگیردمیصورتیادگیريهايفرصتاساسبرکتبیشکل بهآزموناین:نهاییآزمون-

)درصد نمره نهایی60. (ببرندپاسخ به این آزمون به کاردررادورهطیدرشدهآموخته
شدهبینیپیشیادگیريتکالیفدانشجو درعملکردبهشدهدادهبازخوردهاياساسبرارزشیابیاین:فرایندارزشیابی-2

)درصد نمره نهایی20. (گیردمیصورتترمطولدرهافعالیتدرومشارکت
ارزشیابی او در این درس قرار خواهد یکی از منابعضبط و به عنوانتکالیف دانشجوکلیه:کارپوشهارزیابی-3

)نهاییدرصد نمره20(.گرفت



٢٤١

»قواعد فقه«سرفصل درس
معرفی درس و منطق آن.1

استنباط احکام فقهی عالوه بر تمسک به مسائل و قواعدي که در اصول فقه مطرح است از قواعد کلی فقهی نیز استفاده می کند 
این درس ضمن آشنا لذا هدف از. که این قواعد در سراسر ابواب فقهی ساري و جاري است و با مسائل اصولی متفاوت است

ساختن دانشجومعلمان با برخی از  قواعد کلی فقهی و ارتقاء قدرت و توانایی آنها در فهم مشکالت فقهی و حقوقی، آنها را در 
.پاسخگویی به برخی از سواالت مربوط به فروعات فقهی دانش آموزان قادر خواهد ساخت

مشخصات درس
عملی-نظري: نوع درس
1+1: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

2و فقه 1فقه :  پیشنیاز

قواعد فقه: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجومعلم  قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
ضمن استفاده از علوم موازي مانند اصول فقه در مسیر استنباط مسائل فقهی گام نهاده و در عین حال 

را تجزیه و معامالتو عباداتو ابواب کاربردي قواعد کلی فقهبسیاري از شبهات و مسائل مربوط به 
.تحلیل نموده و رفع نماید

3سطح 2سطح 1سطح هامالك

توانسته است گزارشی قواعد کلی:شایستگی اساسی
توصیفی از مفهوم قواعد 
الضرر، الحرج و الصحه 

.ارائه دهد

توانسته است گزارشی از 
کاربرد قواعد سه گانه در 
.همه ابواب فقه ارائه دهد

توانسته است گزارشی 
تطبیقی از کاربرد قواعد سه 

گانه در فقه تشیع و اهل 
.تسنن ارائه دهد

قواعد باب 
عبادات

توانسته است گزارشی 
توصیفی از مفهوم قواعد 

التعاد و فراغ و تجاوز 
.ارائه دهد

توانسته است گزارشی از 
کاربرد قواعد التعاد و 
فراغ و تجاوز در باب 

.عبادات ارائه دهد

توانسته است گزارشی 
تطبیقی از کاربرد قواعد 

التعاد و فراغ و تجاوز در فقه 
.تشیع و اهل تسنن ارائه دهد

قواعد باب 
معامالت

توانسته است گزارشی 
توصیفی از مفهوم قواعد 

.ید و ارائه دهد

توانسته است گزارشی از 
کاربرد قواعد ید و در باب 

.معامالت ارائه دهد

توانسته است گزارشی 
تطبیقی از کاربرد قواعد ید و 

در فقه تشیع و اهل تسنن 
.ارائه دهد

و ساختار آنهاي یادگیري، محتواي درسفرصت. 2
کلیات: 1فصل 
تعریف قواعد فقه و تفاوت آن با مباحث اصولی



٢٤٢

تقسیم قواعد فقهی
تفاوت بین مسائل اصولی و فقهی و قواعد فقهی
تقسیم قواعد فقهی

:فعالیت هاي یادگیري 
گفتگو و مشارکت فعال در مورد مباحث مطرح شده در کالس درس-12

:فعالیت هاي عملکردي 
از تعریف قواعد فقه و تفاوت آن با مباحث اصولیارائه گزارشی-29
ارائه گزارشی از تفاوت بین مسائل اصولی، مسائل فقهی و قواعد فقهی-30
ارائه گزارشی از تقسیم قواعد فقهی و بیان نمونه هایی از آن-31

قواعد کلی: 2فصل 
قاعده الضرر
قاعده الحرج
قاعده الصحه

:فعالیت هاي یادگیري 
فعال در مورد مستندات قاعده الضرر و الحرج و الصحهگفتگو و مشارکت-5
گفتگو و مشارکت فعال در مورد مفاد قاعده الضرر و الحرج و الصحه-6
گفتگو و مشارکت فعال در مورد تنبیهات مفاد قاعده الضرر و الحرج و الصحه-7

:فعالیت هاي عملکردي 
و اهل تسننارائه گزارشی تطبیقی از قواعد سه گانه در بین علماي تشیع -1

قواعد باب عبادات: 3فصل 
قاعده التعاد
قاعده فراغ و تجاوز

:فعالیت هاي یادگیري 
گفتگو و مشارکت فعال در مورد مستندات قاعده التعاد و فراغ و تجاوز-1
گفتگو و مشارکت فعال در مورد مفاد قاعده التعاد و فراغ و تجاوز-2
قاعده التعاد و فراغ و تجاوزگفتگو و مشارکت فعال در مورد تنبیهات مفاد-3
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:فعالیت هاي عملکردي 
ارائه گزارشی تطبیقی از قواعد دو گانه در بین علماي تشیع و اهل تسنن-1

قواعد خاص معامالت: 4فصل 
قاعده ید
قاعده ضمان

:فعالیت هاي یادگیري 
گفتگو و مشارکت فعال در مورد مستندات قاعده طهارت و ید-1
در مورد مفاد قاعده طهارت و یدگفتگو و مشارکت فعال-2
گفتگو و مشارکت فعال در مورد تنبیهات مفاد قاعده طهارت و ید-3

:فعالیت هاي عملکردي 
ارائه گزارشی تطبیقی از قواعد طهارت و ید در بین علماي تشیع و اهل تسنن

راهبردهاي آموزش و یادگیري. 3

ایجاد فرصت گفتگو و مشارکت فعال دانشجو معلمان را  با هاي کالس درس با محوریت استاد ودر این درس، آموزش
دانشجوي این درس . تحلیلی و در صورت امکان و نیاز با بهره گیري از فناوري اطالعات، فراهم می آورد-رویکرد توصیفی

د مشارکت موظف است بر اساس برنامه اعالم شده به مطالعه منابع بپردازد و در گفتگوهاي هر جلسه و طرح سواالت خو
شود که به تشخیص استاد هایی در خصوص مباحث کالسی  مطرح حال، ممکن است در جلسات درس، پرسشدرعین. نماید

یا به درخواست دانشجویان، پاسخگویی به برخی از آنها به صورت شفاهی در همان جلسه ویا جلسات بعد موکول شده و یا به 
.شودعنوان تکالیف کالسی ارائه صورت تحقیق تا پایان نیمسال انجام و به 

منابع آموزشی. 4
:منابع اصلی 

قواعد فقهی، تالیف ابوالقاسم گرجی، انتشارات سمت
 القواعد الفقهیه، تالیف آیت اهللا ناصر مکارم شیرازي، انتشارات....

:منابع فرعی 
 القواعد الفقهیه، تالیف سید کاظم موسوي بجنوردي، انتشارات...
فقهیه، تالیف سید محمد موسوي بجنوردي، انتشارات القواعد ال...


راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
بایددانشجویانآندرکهگیردمیصورتیادگیريهايفرصتاساسبرکتبیشکل بهآزموناین:نهاییآزمون-

)درصد نمره نهایی60(. ببرندپاسخ به این آزمون به کاردررادورهطیدرشدهآموختهمطالب
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بینیپیشیادگیريتکالیفدانشجو درعملکردبهشدهدادهبازخوردهاياساسبرارزشیابیاین:فرایندارزشیابی-2
)درصد نمره نهایی20. (گیردمیصورتترمطولدرهافعالیتدرومشارکتشده
ارزشیابی او در این درس قرار خواهد یکی از منابعضبط و به عنوانتکالیف دانشجوکلیه:کارپوشهارزیابی-3

)درصد نمره نهایی20(.گرفت
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»فقه الحدیث«سرفصل درس

معرفی درس و منطق آن.1

با . و جانشینان معصوم آن حضرت، جهت تبیین آیات قرآن و راهنمایی مسلمانان صادر شده است) ص(احادیث پیامبر اسالم 
مخاطبان پیامبر و امامان، این روایات در صدور ابتدایی خود واضح و قابل فهم بوده است اما با گذشت زمان توجه به سطح فهم 

، "تقطیع روایات"، "غفلت از قرائن صدور احادیث"،"نقل به معنی"به دلیل ورود پاره اي از آسیب ها به صحنه روایات از جمله 
مقاصد معصومان از احادیث صادره  خود، اختالالتی به وجود آمد که نیاز به ، در مسیر فهم "تقدیم و تاخیر در اجزاي حدیث"

از سوي دیگر برخی از روایات همانند آیات قرآن کریم از سطوح معنایی متعددي . توضیح آنها را اجتناب ناپذیر کرده است
با توجه به موارد پیش گفته، . داردبرخوردار است و فهم این سطوح، نیاز به تدبر و تامل و بهره گیري از قوانین فهم متن

در . دانشمندان شیعه و سنی کتابهایی در شرح روایات تالیف کرده و به توضیح مناسب روایات مبهم و مجمل همت گماشته اند
یح عهده دار راه و رسم تبیین احادیث اسالمی به همراه توض"فقه الحدیث"دوران معاصر نیز در رشته هاي الهیات، درسی به نام 

.نمونه هاي منتخب از روایات است
مشخصات درس

نظري: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت32: زمان درس

تاریخ حدیث و : پیشنیاز
اصطالح -شناخت منابع

شناسی حدیث

فقه الحدیث: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجومعلم  قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
و استفاده از منابع تخصصی فهم مبانی فهم حدیثوارد بر روایات، با کمک آسیب هاي با شناخت

روایات از جمله کتابهاي غریب الحدیث و شروح دانشمندان شیعه و سنی بر جوامع روایی و نیز بهره 
.گیري از عنصر تدبر در عرضه روایات بر آیات قرآن،  به تبیین روایات و کشف مقاصد آنها بپردازد

3سطح 2سطح 1سطح هامالك

آسیب هاي فهم :شایستگی اساسی
حدیث

توانسته است گزارشی 
اجمالی از آسیب هاي 

وارده بر روایات شیعه و 
.سنی را ارائه دهد

توانسته است گزارشی 
تحلیلی درمورد پیدایش 
آسیب هاي فهم حدیث 
در روایات شیعه و سنی 

.ارائه دهد

به توانسته است با مراجعه
منابع روایی احادیت شیعه و 

سنی، در موضوعات مورد 
نیاز ، احادیث معیوب را 
.شناسایی و گزارش کند

مبانی فهم 
حدیث

توانسته است گزارشی 
اجمالی از مبانی فهم 

.حدیث را ارائه کند

توانسته است گزارشی 
تحلیلی از مبانی فهم 

حدیث از نظر دانشمندان 
شیعه و سنی همراه با 

و ضرورت  هر فلسفه
.مبنا، ارائه دهد

توانسته است با مراجعه به 
منابع روایی شیعه و سنی و 
در موضوعات مورد نیاز  با 
کاربست مبانی، گزارشی از 

مقاصد روایات در موضوعات 
.خاص ارائه دهد
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هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
کلیات: 1فصل 
 مانند فقه، درایه، فقه الحدیث معرفی درس و اصطالحات اولیه..
فقه الحدیث در روایات معصومین
تحوالت بعدي فقه الحدیث
کتب شرح روایات، کتب غریب الحدیث، کتابهاي فقه الحدیث در دوران معاصر

:فعالیت هاي یادگیري 
گفتگو و مشارکت فعال در تعیین حدود و ثغور اصطالحات و موضوعات-13

:فعالیت هاي عملکردي 
.ارائه گزارشی از کتب غریب الحدیث شیعه و سنی و توصیف هر کتاب-32
.ارائه گزارشی از کتاب هاي شرح روایات جوامع حدیثی شیعه-33
.ارائه گزارشی از کتاب هاي شرح روایات جوامع حدیثی اهل سنت-34

آسیب هاي وارده بر روایات: 2فصل 
تقطیع روایات
نقل به معنی در حدیث
 غریب الحدیثتحوالت معانی لغات و
قلب و جابجایی در متن روایات
غفلت از سبب صدور در روایات

:فعالیت هاي یادگیري 
گفتگو و مشارکت فعال در خصوص مباحث طرح شده در کالس-7

:فعالیت هاي عملکردي 
ارائه گزارشی در مورد اقسام تقطیع هاي روایی و تاثیر هر کدام بر فهم حدیث-24
به معنا در حدیث و بررسی تاثیر مثبت و منفی آنارائه گزارشی در مورد نقل -25
ارائه گزارشی در خصوص نقش سبب صدور روایات بر فهم احادیث-26

مبانی فهم حدیث: 3فصل 
احراز صدور روایات با الفاظ نخستین
توجه به معانی لغات در عصر صدور
شناخت مخاطبان حدیث
توجه به هماهنگی روایات از طریق تشکیل خانواده حدیث
توجه به تاریخ و اسباب صدور روایات
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:فعالیت هاي یادگیري 
گفتگو و مشارکت فعال در خصوص مباحث طرح شده در کالس-16

:فعالیت هاي عملکردي 
مبانی فهم حدیث را از نظر حدیث پژوهان بزرگ شیعه و سنی مانند فیض کاشانی، عالمه مجلسی و شیخ حر عاملی -34

.استخراج کند
.تبیینی از مشکالت احادیث شیعه و سنی در موضوعات خاص با استفاده از مبانی محدثان بزرگارائه گزارشی -35

تبیین عملی روایات: 4فصل 
 تحلیل و تبیین نمونه هاي منتخب روایات شیعه و سنی در موضوعات ذیل:

اعتقادي مانند توحید، امامت، معاد-الف
...اخالقی مانند صفات شکر، صبر، رضا و -ب
ام فقهی مانند نماز، روزه، امر به معروف و نهی از منکراحک-ج

:فعالیت هاي یادگیري 
گفتگو و مشارکت فعال در خصوص مباحث طرح شده در کالس-11
گفتگو پیرامون مقدمات و مبانی فصول اول تا سوم-12

:فعالیت هاي عملکردي 
"کتاب االیمان و الکفر"بحاراالنوار در بخش ارائه گزارشی تبیینی از باب هاي احادیث اخالقی در دو کتاب الکافی و -20

"کتاب التوحید"ارائه گزارشی تبیینی از باب هاي احادیث اعتقادي در دو کتاب الکافی و بحاراالنوار در بخش -21

و "کتاب الصلوه"ارائه گزارشی تبیینی از باب هاي احادیث فقهی در دو کتاب الکافی و صحیح بخاري در بخش -22
"تاب الزکاهک"و "کتاب الصوم"

راهبردهاي آموزش و یادگیري. 3
هاي کالس درس با محوریت استاد و ایجاد فرصت گفتگو و مشارکت فعال دانشجو معلمان را  با در این درس، آموزش

دانشجوي این درس . تحلیلی و در صورت امکان و نیاز با بهره گیري از فناوري اطالعات، فراهم می آورد-رویکرد توصیفی
است بر اساس برنامه اعالم شده به مطالعه منابع بپردازد و در گفتگوهاي هر جلسه و طرح سواالت خود مشارکت موظف 

شود که به تشخیص استاد یا به درخواست دانشجویان، هایی مطرح حال، ممکن است در جلسات درس، پرسشدرعین. نماید
یا جلسات بعد موکول شده و یا به صورت تحقیق تا پایان پاسخگویی به برخی از آنها به صورت شفاهی در همان جلسه و

.شودنیمسال انجام و به عنوان تکالیف کالسی ارائه 

منابع آموزشی. 4
:منابع اصلی 

 1393، تالیف دکترمجید معارف، انتشارات نبا، )اصول نقد سند-مبانی فهم متن(شناخت حدیث.
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:منابع فرعی 
 الرسول، تالیف عالمه محمد باقر مجلسی،مرآه العقول فی شرح احادیث
فتح الباري فی شرح صحیح البخاري، تالیف ابن حجر عسقالنی
النهایه فی غریب الحدیث و االثر، تالیف ابن اثیر جزري
مجمع البحرین، تالیف فخرالدین طریحی
 ،1388روش فهم حدیث، تالیف عبدالهادي مسعودي، انتشارات سمت
1393ف عبدالهادي مسعودي، انتشارات سمت، آسیب شناسی حدیث، تالی

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
مطالببایددانشجویانآندرکهگیردمیصورتیادگیريهايفرصتاساسبرکتبیشکل بهآزموناین:نهاییآزمون-

)نهاییدرصد نمره 60. (ببرندپاسخ به این آزمون به کاردررادورهطیدرشدهآموخته
شدهبینیپیشیادگیريتکالیفدانشجو درعملکردبهشدهدادهبازخوردهاياساسبرارزشیابیاین:فرایندارزشیابی-2

)درصد نمره نهایی20. (گیردمیصورتترمطولدرهافعالیتدرومشارکت
ارزشیابی او در این درس قرار خواهد یکی از منابعضبط و به عنوانتکالیف دانشجوکلیه:کارپوشهارزیابی-3

)درصد نمره نهایی20(.گرفت
:سایر نکات

استاد محترم می تواند از طریق مقایسه مفاهیم روایات با آیات قرآن کریم، نخست از اصالت روایات اطمینان نسبی 
ح آن در قالب فعالیت یافته و سپس از نظر مفهومی نسبت تفسیري روایات به آیات را در نظر گرفته، به شرح و توضی

.فقه الحدیثی مبادرت ورزد
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»3فقه«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن.1

جایگاه خانواده در تعالیم انسان ساز اسالم به عنوان باهویت ترین نهاد اجتماعی از اهمیت باالیی برخوردار بوده و حقوق خانواده 
نظام خانواده در اسالم شامل مباحث و احکام فقهی در مورد . تشکیل می دهددر اسالم، بخش مهمی از احکام و اخالق را 

.تشکیل خانواده و حقوق آنها بوده که داراي اصالت، استقالل و عدالت است
دانشجو معلم با شناخت مناسب از اهمیت جایگاه نظام خانواده در اسالم و آشنایی با فقه خانواده می تواند سبک زندگی اسالمی 

.بر حقوق و تکالیف اسالم را طراحی و ارائه نمایدمبتنی
مشخصات درس

-نظري: نوع درس
کارگاهی

1+1: تعداد واحد
ساعت64: زمان درس

2فقه: پیشنیاز
نحوه آموزش

)خانواده(3فقه: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجومعلم  قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
خانواده در اسالم که بخش مهمی از احکام و اخالق است آشنا شود و بنیان خانواده را در سبک با حقوق 

.زندگی اسالمی براساس حق و تکلیف از منظر اسالم تنظیم نماید

3سطح 2سطح 1سطح هامالك

توانسته است فهرستی از فقه خانواده:شایستگی اساسی
احکام و اخالق مرتبط با 

خانواده را تهیه حوزه 
.کند

توانسته است احکام و 
اخالق مرتبط با خانواده 

.را تبیین و تعریف کند

توانسته است عالوه بر تبیین 
مناسب احکام و اخالق در حوزه 
خانواده، یک دوره از فقه خانواده 

.را به مخاطبان ارائه نماید

حق و تکلیف در 
خانواده

توانسته است فهرستی از 
در حوزه حق و تکلیف

.خانواده را گزارش دهد

توانسته است هر یک از 
حقوق و تکالیف را در 

خانواده تعریف و تبیین 
.نماید

توانسته است به نقش و اهمیت 
هر یک از حقوق و تکالیف 

خانواده پی برده و مهم ترین 
حقوق و تکالیف اساسی در نظام 

.خانواده را تبیین و تحلیل کند
سبک زندگی 

اسالمی
توانسته است شاخص 

هاي شیوه و سبک 
زندگی اسالمی را مبتنی 
بر فقه خانواده در اسالم 
.طراحی و گزارش نماید

توانسته است با تبیین هر 
یک از شاخص هاي 

سبک زندگی اسالمی، 
یک مدل از زندگی 

مبتنی بر فقه اسالمی 
.ارائه نماید

توانسته است پس از تبیین و 
شناخت مناسب شاخص ها و 

زندگی اسالمی، با تحلیل سبک
درستی از مهم ترین شاخص ها 
و منطق هر یک از آنها ، نسبت 
به آموزش آن به مخاطبان اقدام 

.کند



٢٥٠

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
خانواده در جامعه اسالمی: فصل اول 

مظلومیت زن در طول تاریخ
اسالم، نجات بخش زنان جهان

تشکیل خانواده
فقه خانواده: فصل دوم 
عقد نکاح

تغذیه و بهداشت
تفریح و سرگرمی هاي حالل و حرام

طالق
مرگ
ارث

راهبردهاي آموزش و یادگیري. 3
هاي کالس درس با محوریت آموزشگر و ایجاد فرصت گفتگو و مشارکت فعال دانشجو معلمان را  با در این درس، آموزش

دانشجوي این درس موظف است . نیاز با بهره گیري از فناوري اطالعات، فراهم می آورد رویکرد استداللی و در صورت امکان و
همچنین، دانشجویان . بر اساس برنامه اعالم شده به مطالعه منابع بپردازند و در گفتگوهاي هر جلسه با آمادگی مشارکت نماید

شود که به تشخیص آموزشگر هایی مطرح پرسشحال، در جلسات درس ممکن استدرعین.حق دارند به طرح پرسش بپردازند 
تواند به صورت شفاهی در همان جلسه یا جلسه بعد و یا به صورت یا به درخواست دانشجویان، پاسخگویی به برخی از آنها می

.شودتحقیق تا پایان نیمسال انجام و به عنوان تکالیف کالسی ارائه 

منابع آموزشی. 4
:منابع اصلی 

.عالم می شودمتعاقبا ا
راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

بایددانشجویانآندرکهگیردمیصورتیادگیريهايفرصتاساسبرکتبیشکل بهآزموناین:نهاییآزمون-1
)درصد70(.ببرندپاسخ به این آزمون به کاردررادورهطیدرشدهآموختهمطالب

شدهبینیپیشیادگیريتکالیفدردانشجو عملکردبهشدهدادهبازخوردهاياساسبرارزشیابیاین:فرایندارزشیابی-2
)درصد20(.گیردمیصورتترمطولدرهافعالیتدرومشارکت

هايبراي اموزشریزيبرنامهمبنايوضبطدانشجوايحرفهتوسعهپوشهدرتکالیف کلیه:کارپوشهارزیابی-3
نسخهیکودانشجواختیاردرپوشهازنسخهیک.گیردمیقراردورهپایاندرايحرفههايتواناییازدفاعنیزوبعدي

)درصد30(.شودمیضبطوثبتواحدآموزشیدر
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»ترجمه عربی«سرفصل درس 

معرفی درس و منطق آن. 1
در اصطالح یافتن دقیق ترین معنی و یا ترجمه در لغت به معنی برگرداندن کلمات و عبارات از یک زبان به زبانی دیگر است و 

دانشجو معلم در این درس . نزدیکترین معادل است براي واژگان زبان مبدا در زبان مقصد ، با حفظ سبک و سیاق متن زبان مبدا 
هد بود، دانشجو معلم قادر خوا. توانایی الزم براي بهره مندي از محتواي منابع اصیل اسالمی به خصوص قرآن را کسب می نماید

با ترجمه ي صحیح متون مذهبی به ویژه قرآن کریم در پاسخ به سواالت دانش آموزان در ارتباط با معانی و مفاهیم قرآن و 
.متون دینی نقش مهمی را در پیشبرد امور دینی و فرهنگی دانش آموزان ایفا نماید

مشخصات درس
کارگاهی-نظري: نوع درس
1+1: تعداد واحد
ساعت64: زمان درس

3نحو:  پیشنیاز

ترجمه عربی: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجومعلم  قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
مهارت و توانایی الزم را در ترجمه متون از عربی به فارسی و بالعکس بدست بیاورد ، آموزش این درس 

برخی از اسلوب ها و قواعد فن ترجمه ، توانمندي کمک می کند تا در فرایند آموزش ، ضمن شناخت 
.هاي الزم در ترجمه متون عربی به صورت عام و فهم قرآن و متون دینی به صورت خاص حاصل شود

3سطح 2سطح 1سطح هامالك

فرایند اعراب و :شایستگی اساسی
نقش آن در 

ترجمه متون 
عربی

توانسته است نقش 
دستري کلمه ها را در 
ساختار جمله به ویژه 
نقش هاي کلیدي را 

.بنویسد

توانسته است نشانه هاي 
اعراب و عالمات اعراب 

فرعی، اعراب محلی، 
تقدیري و داللت هاي 
معنایی آنها را در متن 

گزارش دهد

توانسته است ضمن آشنایی 
با نقش و اعراب کلمات 

ترجمه ي کلی از جمالت 
ارائه دهد

فرآیند ترجمه 
پر مهمترین و

کاربرد ترین 
ترکیب ها و 

واژه ها خارج از 
ساختار جمالت 

عربی

توانسته است ترکیب ها 
و واژه هاي مهم را در 

جمالت گزارش دهد

توانسته است ترکیب ها 
و واژه ها و متمم ها را به 

خارج از ( صورت مجزا 
ترجمله ) ساختار جمله

نماید

توانسته است با بهره گیري 
رجمه از قواعد گفته شده ت

درستی ازجمالت ارائه دهد
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فرایند ترجمه 
جمله ها

توانسته است ساختار 
انواع جمله ها را در زبان 

عربی گزارش دهد

توانسته است گزارش 
صحیحی از قالب ها و 

اسلوب هاي جمالت 
ارائه دهد

توانسته است با استمداد از 
الگو هاي مذکور جمله هاي 
اصلی و فرعی، با قید ها و 

هاي متفاوت را ترجمه متمم 
کند

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
اعراب و نقش آن در ترجمه متون عربی: 1فصل 

فاعل ، مفعول ، مضاف الیه و نقش آنها در ترجمه
موصوف و صفت ، جارومجرور و نقش آنها در ترجمه
 ترجمهآشنایی با اعراب هاي فرعی و تقدیري و کاربرد آنها در

:فعالیت هاي یادگیري
گفتگو و مشارکت فعال در بیان نقش نکات گفته شده در ترجمه توسط دانشجو-13
قرائت متن مشخص شده و اعراب گذاري-14
ترجمه داستان ها و قصه هاي کوتاه دینی توسط گروه هاي مشخص شده در کالس-15

:فعالیت هاي عملکردي
حل تمارین مباحث گفته شده در منزل

ترجمه ي واژه ها و ترکیب هاي متداول خارج از ساختار جمله: 2فصل 
ترجمه کلمات معرفه و نکره
ترکیب هاي وصفی
ترکیب هاي اضافی
ترکیب هاي وصفی اضافی
اسامی اشاره در فارسی و عربی
ادوات ربط
ضمایر
اسم هاي موصول

:فعالیت هاي یادگیري
کالسگفتگو و مشارکت فعال در خصوص مباحث مطرح شده در 

تمرین هاي کالسی در مورد ترجمه کلمات منتخب از متون مختلف
:فعالیت هاي عملکردي
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حل تمارین مباحث این درس در منزل-1
نمونه هایی از نکات گفته شده در فن ترجمه را در کتب ادبی و دینی مشخص نموده و متن عربی به همراه -2

.ترجمه آن را براي استاد مکتوب نمایند
رجمه ي جمله هاي اسمیهت: 3فصل 

مطابقت خبر با مبتدا
تقدیم و تاخیر خبر و مبتدا
 کان ، صار، اصبح ( ترجمه افعال ربطی(
ترجمه ي فعل داشتن و معادل هاي آن در عربی
 با لیس( ترجمه ي جمله هاي منفی(

:فعالیت هاي یادگیري 
تمارین کالسیمشارکت فعال در مورد به کار گیري اصول ذکر شده در حل 

:فعالیت هاي عملکردي 
ارائه گزارشی از کاربرد موارد فوق در متن پیشنهادي از جانب استاد
.تمارین کتاب را در منزل حل نموده و در کالس رفع اشکال گردد

استاد دانشجویان نمونه هایی از نکات تکمیلی فن ترجمه را از کتب ادبی پیدا نموده و متن عربی و ترجمه آن را براي 
.مکتوب نمایند

.متن عربی اي که براي ترجمه در نظر گرفته شده است توسط دانشجو اعراب گذاري شود

ترجمه ي جمله هاي فعلیه: 4فصل 
کاربرد فعل هاي الزم و متعدي ، معلوم و مجهول در ترجمه
افعال شروع و معادل هاي آن در فارسی
زمان افعال در فارسی و عربی
 هاي حالیه و معادل هاي آن در فارسیکاربرد جمله
کاربرد جمله هاي شرطی در ترجمه
کاربرد اسلوب تعجب در ترجمه
مفعول مطلق و معادل هاي آن در فارسی
تمیز و معادل هاي آن در فارسی

:فعالیت هاي یادگیري
گفتگو و مشارکت فعال در خصوص ترجمه ي مباحث گفته شده در متن مشخص

:ديفعالیت هاي عملکر
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دانشجویان تمارین مباحث گفته شده را در منزل حل نمایند و در کالس رفع اشکال کنند-1
دانشجویان ترجمه ي متن مشخص شده از جانب استاد را مکتوب نمایند و نزد استاد ترجمه ي پیشنهادي خود را -2

.بخوانند

حروف و معانی آنها و نحوه ي برخورد آنها در ترجمه: 5فصل 
معانی ب ، ل
معانی إلی ، عن
معانی فی ، مع
معانی من ، عند

گفتگو و مشارکت فعال در خصوص مباحث مطرح شده در کالس: فعالیت هاي یادگیري
ارائه گزارشی از کاربرد موارد فوق با استفاده از فرهنگ لغت در متن مشخص: فعالیت هاي عملکردي

راهبردهاي آموزش و یادگیري
الس درس با محوریت استاد و ایجاد فرصت گفتگو و مشارکت فعال دانشجو معلمان با رویکرد در این درس ، آموزش هاي ک

.عملی و حل تمرین کتاب مورد نظر ، فراهم می آورد
براي اینکه این درس کاربردي تر شود ، عالوه بر معرفی کتاب مشخص و حل تمارین آن توسط دانشجویان بهتر است استاد 

از جمله متون ادبی ، علمی ، اجتماعی را به دانشجویان معرفی کند و از آنها بخواهد هر هفته بخشی از جزوه اي از انواع متون 
.دقیقه را به تصحیح آنها اختصاص دهد15آن را خارج از کالس ترجمه کنند و سپس در هر جلسه 

منابع آموزشی. 4
:منابع اصلی 
 فارسیفارسی به عربی، عربی به ( درآمدي بر مبانی ترجمه(
دکتر سید بابک فرزانه-فاتحی نژاد.. تالیف دکتر عنایت ا
فرهنگ اصطالحات روز دکتر محمد غفرانی
فرهنگ معاصر آذرتاش آذر نوش

:منابع فرعی 
اصول نظري و عملی ترجمه از عربی به فارسی و بالعکس تالیف دکتر یحیی معروف

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
بایددانشجویانآندرکهگیردمیصورتیادگیريهايفرصتاساس برشکل کتبیبهآزموناین:نهاییآزمون-1

)نمره نهایی10. (ببرندپاسخ به این آزمون به کاردررادورهطیدرشدهآموختهمطالب
شدهبینیپیشیادگیريتکالیفدانشجو درعملکردبهشدهدادهبازخوردهاياساسبرارزشیابیاین:فرایندارزشیابی-2

5( در طول ترم یک امتحان میان ترم گرفته می شود )نمره نهایی3. (گیردمیصورتترمطولدرهافعالیتدرومشارکت
)نمره نهایی 
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نمره 2(.ارزشیابی او در این درس قرار خواهد گرفتیکی از منابعضبط و به عنوانتکالیف دانشجوکلیه:کارپوشهارزیابی-3
)نهایی

:سایر نکات
حضور دانشجویان و مشارکت آنها در مباحث درس مشهود باشد و استاد از بیان صرف ترجمه ها و امال نویسی توسط 

دانشجویان اجتناب شود ، حتما از دانشجویان خواسته شود ، ترجمه ي خود را مکتوب نمایند و از ترجمه ذهنی در 
.کالس اجتناب گردد

درس کاربردي شود جزوه اي مختصر از انواع متون ادبی، دینی، داستانی، علمی ، اجتماعی را به براي اینکه
دانشجویان ارائه دهد و از آن ها بخواهد هر هفته بخشی از آن را در خارج از کالس ترجمه نمایند و در هر جلسه 

.دقایقی را به تصحیح ترجمه این متون اختصاص دهد
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»متون فقهی و تفسیريدرك«سرفصل درس
معرفی درس و منطق آن.1

تسلط بر قرائت درست متون فقهی و تفسیري، این قدرت را به قاري خواهد داد که بتواند فهم درستی از آن متن داشته باشد و به 
ین علم نحو اولین اقدام عملی جهت قرائت و درك درست متون فقهی و تفسیري، کاربرد عملی قوان. عمق کالم نویسنده پی ببرد

معلمان آگاه به فنون نحو و اعراب کلمات به همراه علم لغت شناسی و . و آشنایی با اصطالحات خاص این دو متن است
همچنین با شناخت اصطالحات خاص این دو علم، قادر خواهند بود که ترجمه روانی از این دو متن داشته باشند و در انتقال 

.خود موفق تر عمل کنندمفاهیم این دوعلم به دانش آموزان
مشخصات درس

کارگاهی: نوع درس
1: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

3نحو :  پیشنیاز

متون فقهی و تفسیريدرك: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجومعلم  قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
.متون را ارائه دهدترجمه صحیح این ، قرائت صحیح متون فقهی و تفسیريضمن 

3سطح 2سطح 1سطح هامالك

قرائت صحیح :شایستگی اساسی
متون فقهی و 

تفسیري

توانسته است متون 
فقهی و تفسیري بدون 

اعراب را به درستی 
.قرائت کند

توانسته است گزارشی از 
اعراب گذاري صحیح 

متون فقهی و تفسیري 
.ارائه دهد

است گزارشی تبیینی توانسته 
از علت اعراب کلمات را در 
هنگام قرائت متون فقهی و 

.تفسیري ارائه دهد

توانسته است متون ترجمه صحیح
فقهی و تفسیري بدون 

اعراب را به صورت کلمه 
.به کلمه ترجمه کند

توانسته است متون 
فقهی و تفسیري بدون 

اعراب را به صورت جمله 
.به جمله ترجمه کند

توانسته است گزارشی از 
مفهوم کلی یک متن فقهی 
و تفسیري بدون اعراب ارائه 

.دهد

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
ترجمه متون فقهی از کتب متقدمین: 1فصل 
ترجمه متون تفسیري از متون متقدمین: 2فصل 
ترجمه متون فقهی از متون معاصرین: 3فصل 
متون تفسیري از متون معاصرینترجمه : 4فصل 

:فعالیت هاي یادگیري 
اعراب گذاري متون مربوط به هر فصل به صورت تکی یا گروهی.1
ترجمه متون مربوط به هر فصل به صورت تکی یا گروهی.2
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:فعالیت هاي عملکردي 
ارائه گزارشی از اعراب گذاري و ترجمه یک متن از متون فقهی و تفسیري مربوط به هر فصل-35

راهبردهاي آموزش و یادگیري. 3
هاي کالس درس با محوریت دانشجومعلمان و ایجاد فرصت گفتگو و مشارکت فعال دانشجو معلمان در این درس، آموزش

دانشجوي این درس . تحلیلی و در صورت امکان و نیاز با بهره گیري از فناوري اطالعات، فراهم می شود-با رویکرد توصیفی
حال، ممکن است درعین. اب متون از منابع مشخص شده اقدام کند و در هر جلسه گزارش خود را ارائه نمایدموظف است به انتخ

شود که به تشخیص استاد یا به درخواست دانشجویان، هایی در خصوص مباحث کالسی  مطرح در جلسات درس، پرسش
عد موکول شده و یا به صورت تحقیق تا پایان نیمسال پاسخگویی به برخی از آنها به صورت شفاهی در همان جلسه ویا جلسات ب

همچینین دانشجو موظف است فعالیت عملکردي مربوط به هر فصل را تا مدت . شودانجام و به عنوان تکالیف کالسی ارائه 
.تعیین شده توسط استاد، تهیه نموده و ارائه دهد

منابع آموزشی. 4
:منابع اصلی 
ن، انتشاراتجواهر الکالم تالیف شیخ حس...
محمد حسین طباطبائی؛, المیزان فی تفسیر القرآن
شیخ طوسی؛, التبیان فی تفسیر القرآن
ره(تحریرالوسیله ، تالیف حضرت امام خمینی(

:منابع فرعی 
 اللمعه الدمشقی تالیف شهید اول، انتشارات...
 تبصره المتعلمین تالیف عالمه حلی، انتشارات...
 ،تالیف محقق اردبیلی، انتشارات زبده البیان...
صالح عبدالفتاح الخالدي, التفسیر الموضوعی بین النظریه و التطبیق
سید هاشم بحرانی؛, البرهان فی تفسیر القرآن
حویزي؛عروسی, تفسیر نورالثقلین
شیخ طبرسی؛, جوامع الجامع

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
مطالببایددانشجویانآندرکهگیردمیصورتیادگیريهايفرصتاساسبرکتبیشکل بهآزموناین:نهاییآزمون-

)درصد نمره نهایی40. (ببرندپاسخ به این آزمون به کاردررادورهطیدرشدهآموخته
شدهبینیپیشیادگیريتکالیفدانشجو درعملکردبهشدهدادهبازخوردهاياساسبرارزشیابیاین:فرایندارزشیابی-2

)درصد نمره نهایی30. (گیردمیصورتترمطولدرهافعالیتدرومشارکت
ارزشیابی او در این درس قرار خواهد یکی از منابعضبط و به عنوانتکالیف دانشجوکلیه:کارپوشهارزیابی-3

)درصد نمره نهایی30(.گرفت
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»دینیدر تربیت هنرکاربرد «سرفصل درس 
درس و منطق آنمعرفی . 1

ان اهللا "این حس ریشه در زیبایی مطلق دارد که ذات پروردگار عالم است به مثابه . هنر، تجلی حس زیبایی گرایی انسان است
زیبایی گرایی انسان خود در عرصه هاي گوناگون قابل تجلی است که از بین آنها می توان به ادبیات . "جمیل یحب الجمال

.شی و تصویرگري، لباس، لوازم صنعتی، نگاره گري و معماري آنها را مشاهده کرد، خط، نقا)شعر و شاعري(
استفاده از هنر در ارائه زیباي مفاهیم دینی و یا انتقال حقایق دینی با روشهاي زیبا و تاثیرگذار، زمینه ساز پیدایش گونه اي از هنر 

ظهور تفسیرهاي خشک و . هاي گذشته به آن پرداخته انداست که به آن هنر دینی اطالق می شود و متفکران اسالمی طی سده
جامد از ماهیت دین و بروز عملکردهاي خشن و ظالمانه به نام دین که در دنیاي معاصر نتیجه اي غیر از دین گریزي ندارد، از 

کان را می دهد که این درس به دانشجو معلم این ام. را موجه می سازد"هنردینی"ضرورت هایی است که تدوین درسی به نام 
ضمن آشنایی با ابعاد ارتباط دین و وجوه زیبایی شناختی آن، مفاهیم دینی را با روشهاي جذاب و شیرین به مخاطب خود عرضه 

.کنند

مشخصات درس
نظري: نوع درس
2: تعداد واحد
:           زمان درس

ساعت32
-:  پیشنیاز

ینیدتیتربدرهنرکاربرد: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو معلم قادر خواهد بود:یادگیريپیامدهاي/اهداف
پس از درك ماهیت هنر دینی  با شاخصه هایی چون کمال گرایی، حقیقت گرایی و فطرت گرایی، وجوه  

.زیبایی شناختی ادیان توحیدي را مورد تحلیل و تبیین قرار دهد

3سطح 2سطح 1سطح هامالكشایستگی اساسی

زیبایی 
شناسی

توانسته است با مراجعه به 
منابع مربوط به دیدگاه هاي 

متفکران اسالمی، گزارشی از 
مفهوم زیبایی و معیارهاي آن 

.ارائه دهد

توانسته است گزارشی 
تحلیلی از آراء متفکران 

اسالمی درخصوص فلسفه 
زیبایی و مبانی آن، ارائه 

.دهد

از توانسته است گزارشی 
بررسی تطبیقی درباره 

چیستی زیبایی و مبانی آن 
بین متفکران اسالمی و 

.غیراسالمی ارائه دهد

وجوه 
زیباشناختی 

دین

توانسته است با مراجعه به 
منابع دینی و دیدگاه عالمان 

اسالمی از جمله فارابی، شیخ 
، گزارشی از وجوه ... اشراق و 

.زیباشناختی دین ارائه دهد

در خصوص توانسته است
رابطه وجوه زیباشناسی و 

دین، تحلیل علمی و 
.مستند ارائه دهد

توانسته است در پرتو مبانی و 
معیارهاي دینی، گزارشی 

تطبیقی از دیدگاه عالمان دین 
شناس اسالمی و غیراسالمی 

در باره ماهیت هنر دینی و 
ووجوه زیباشناختی دین ارائه 

.دهد
درس و ساختار آنهاي یادگیري، محتواي فرصت.2
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کلیات و مفاهیم اولیه: فصل اول
موضوع و قلمرو هنر دینی
فلسفه هنر
زیبایی
هنر دین و وجوه زیبایی شناختی دین

:هاي یادگیري فعالیت
مشارکت فعال در جریان تدریس-4
هاي استاد در طول تدریسپاسخ به پرسش-5
طرح پرسش در مسائل مطرح شده-6

:هاي عملکردي فعالیت
ها درکالم جدید و  فلسفه دینگزارش کوتاه در اختالف دیدگاهارائه-8
ارائه گزارش کوتاه درمورد تاریخچه فلسفه دین-9

ي سمینار کوتاه در هریک از مباحث مطرح شدهارائه-10

چیستی فلسفه هنر، مفهوم سازي فلسفه هنر اسالمی: فصل دوم
...
...
...

:هاي یادگیري فعالیت
جریان تدریسمشارکت فعال در -4
هاي استاد در طول تدریسپاسخ به پرسش-5
هاي تازه در مسائل مورد بحثطرح پرسش-6

:هاي عملکردي فعالیت
.از دیدگاه یکی از فیلسوفان دین پیرامون موضوع مطرح شده)دوصفحه(تهیه مقاله اي کوتاه-5
ارزیابی برخی از نظرات مطرح پیرامون تعریف و خاستگاه دین-6
سمینار کوتاه بر محور برخی از مباحث مطرح شدهي ارائه-3
در قرآن و نگاه قرآن به کارکردهاي دین"دین"-4
دینی بودن مسئله نیاز به دیندینی یا برونبررسی درون-5
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مفهوم سازي خیال و نقش آن در مسائل دیگر مانند مفهوم سازي هنر و هنر دینی: فصل سوم
...
...
...

:هاي یادگیري فعالیت
مشارکت فعال در جریان تدریس-4
هاي استاد در طول تدریسپاسخ به پرسش-5

:هاي عملکردي فعالیت
بررسی برهان وجودي و تقریرهاي مختلف آن-7
مطالعه و تحقیق پیرامون برهان هاي دیگر مانند برهان فطرت،برهان صدیقین و مقایسه آنها با سایر برهان هاي -8

.اثبات وجود خدا
شناختیختلف برهان جهانهاي مبررسی روایت-9

.شناختی استارائه آیاتی از قرآن  که مؤید  برهان جهان-10
.ارائه آیاتی از قرآن  که مؤید  برهان نظم است-11
مقایسه برهان وجودي  با برهان صدیقین-12
.مقایسه راه حل متفکران مسلمان و غیر مسلمان در مسئله شر-13
بررسی صفات الهی در آیات  قرآن-14
تقدیس در آیات قرآنبررسی تنزیه و -15
هاي گوناگون درباب صفات الهی درمیان مسلمانانبررسی دیدگاه-16
هاي ارائه شدههاي مربوط به علم مطلق خداوند و پاسخبررسی چالش-17

مصوره... سیر تحوالت مفاهیم اساسی مانند خیال، مثال، : فصل چهارم 
...
...
...

:هاي یادگیري فعالیت
تدریسمشارکت فعال در جریان -4
هاي استاد در طول تدریسپاسخ به پرسش-5
هاي تازه در مسائل مورد بحثطرح پرسش--6

:هاي عملکردي فعالیت
.مراجعه به منابع دینی و فلسفی و تهیه مقاله اي کوتاه پیرامون یکی از موضوعات مورد نظر-1
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مقایسه دیدگاه اسالم و مسیحیت پیرامون نفس انسان-2
ادیان در مسئله تناسخبررسی موضع گیري -3

کارکرد هنر در جامعه اسالمی و جایگاه سیاسی و اجتماعی هنرمند: فصل پنجم 

...
...
...

:هاي یادگیري فعالیت
شرکت در مباحثات کالسی-4
هاي استاد در طول تدریسپاسخ به پرسش-5
هاي تازه در مسائل مورد بحثطرح پرسش-6

:هاي عملکردي فعالیت
جان هیک و پلنتیجا درباره معجزهمقایسه دیدگاه -4
..بررسی دیدگاه متفکران مسلمان پیرامون معجزه؛مثل دیدگاه عالمه طباطبایی یا آیت اهللا جوادي آملی و-5
بررسی دیدگاه خداباوران غربی درباره معجزه- 6
تهیه یک گزارش تحلیلی و مقایسه اي از نظرات متفکران مسلمان و غربی درباره وحی-4
نقد دیدگاه برخی روشنفکران مسلمان نظیر دکتر سروش درباره وحی و نبوت و ریشه یابی این دیدگاهبررسی و -5

...)دیدگاه فارابی، ابن سینا، غزالی، شیخ اشراق و (نسبت هنرمند و حکومت نبوي : فصل ششم 
...
...
...

:هاي یادگیري فعالیت
مشارکت فعال در جریان تدریس-4
استاد در طول تدریسهاي پاسخ به پرسش-5
هاي تازه در مسائل مورد بحثطرح پرسش-6

:هاي عملکردي فعالیت
ارائه مقاله اي درباره ادله و شواهد اثبات عالم برزخ در قرآن-1
یافتن نقاط اشتراك و افتراق اسالم و مسیحیت درباره معاد-2
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بررسی دالیل یکی از منکران معاد جسمانی و پاسخ به آن-3

راهبردهاي آموزش و یادگیري.3

حاالستاد با استفاده از درعین. پذیردتحلیلی انجام می-هاي کالسی در این درس با محوریت استاد و رویکرد توصیفیآموزش
اي دانشجو موظف است براساس برنامه. آوردوگو و مشارکت فعال دانشجومعلمان را فراهم میروش پرسش و پاسخ، فرصت گفت

در روند این . وگوهاي درسی شرکت نمایدکند، به مطالعه منابع درس پرداخته و در جریان تدریس و گفتیین میکه استاد تع
و گوي علمی بیشتري را در ها مجال گفتشود، که برخی از آناي از سوي دانشجویان مطرح میهاي تازهوگوها پرسشگفت

تواند موضوع تکلیف کالسی می-نیازمند واکاوي بیشتراستکه-گویی به برخی دیگرکند و پاسخجلسه درسی فراهم می
براي جست و . سال انجام و ارائه شودتري تا پایان نیمدانشجویان قرار گرفته و در جلسات بعد ارائه شدهیا به صورت تحقیق کلی

.کردافزارهاي متناسب را به دانشجومعلمان معرفیتوان نرمجوي در آیات قرآن یا موضوعات کالمی، می

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
مطالببایددانشجویانآندرکهگیردمیصورتیادگیريهايفرصتاساسبرکتبیشکل بهآزموناین:نهاییآزمون-

)درصد نمره نهایی60. (ببرندپاسخ به این آزمون به کاردررادورهطیدرشدهآموخته
شدهبینیپیشیادگیريتکالیفدانشجو درعملکردبهشدهدادهبازخوردهاياساسبرارزشیابیاین:فرایندارزشیابی-2

)درصد نمره نهایی20. (گیردمیصورتترمطولدرهافعالیتدرومشارکت
او در این درس قرار خواهد ارزشیابییکی از منابعضبط و به عنوانتکالیف دانشجوکلیه:کارپوشهارزیابی-3

)درصد نمره نهایی20(.گرفت

منابع آموزشی. 4
-:منابع اصلی
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»)1(کالم جدید «سرفصل درس 

معرفی درس و منطق آن.1

پس از . مفاهیم و اعتقادات دینى به نحو عقالنی استاند که متکفل اثبات، تقویت، توجیه، تبیین و تفسیرکالم را علمى دانسته
داري را به دار قرار گرفته و مشکالت و شبهات روزافزونی  دینهاى بسیارى فراروى انسان دینعصر  نوگرایی سؤاالت و پرسش

ن کالمی و نیز توان نوعی رویکرد تازه به همان مسائل پیشیکالم جدید را نیز با کمی مسامحه می. طلبیده استهماوردي 
.باورانه به مسائل و شبهات نوین دینی دانستبررسی و توجیه دین

داران در زمان حاضر آشنا گردد و نیز  هاي رایج فراروي دیندهد که با شبهات و چالشاین درس به دانشجو معلم امکان می
سازد که درصورت نیاز، برتر وي را توانا میحلهدر مر. ها را در خود تقویت کندقدرت تجزیه و تحلیل و کسب مهارت پاسخ به آن

-آموزان خود، به نحوي صحیح  برخورد کرده و با استفاده از منابع و شواهد درونذهن خود یا دانشبا سواالت و شبهات نوخاسته

.دینی، ذهن مخاطبان خود را به سوي  تبیین عقالنی و حل این مسائل هدایت کنددینی و برون
مشخصات درس

نظري: نوع درس

2: تعداد واحد
ساعت32:درسزمان

کالم اسالمی  : پیشنیاز
2

1کالم جدید : نام درس

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

قدرت دست آورده،  با توجه به بینشی که نسبت به مفاهیم،  مسائل و مباحث کالم جدید  به
-ها و پاسخ عقالنی به آنتجزیه و تحلیل مبانی و اصول دینی  را یافته و  مهارت مواجهه با شبهه

آموزان خود ها را بیابد، روحیه برخورد درست با آراي متضارب را در خود پرورش داده  و به دانش
دینی ،  نگر و عقالنی نسبت به نصوص مقدس  و متونانتقال دهد و با فراگیري  رویکرد کل

هاي علمی خود را از منابع گوناگون و نیز  آیات قرآن و سیره پیشوایان   شواهد مورد نیاز در پژوهش
.تشخیص داده و انتخاب کند

3سطح 2سطح 1سطح هامالكشایستگی اساسی

مفاهیم

توانسته است 
گزارشی از  معنا و 
اصطالح   بیشتر  

مفاهیم کالم جدید  
.ارائه دهد

قادر به ارائه تحلیلی از این 
ها با نمفاهیم و ارتباط آ

.مبانی دینی شده است

هاي مکتبتوانسته رویکرد
گوناگون فکري  را در تعریف 
هر یک از مفاهیم مربوطه با 

دیگر مقایسه و گاهی  یک
.بندي نمایدجمع
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مسائل 
جدید 

کالمی و 
رویکرد 

جدید به 
مسائل 
کالمی

توانسته است 
گزارشی از  برخی 

مسائل جدید کالمی 
هاي داده و پاسخ

ها  ارائه شده به آن
.دهد

توانسته است با تحلیل 
صحیح عقالنی و نیز  با 

دینی،  استفاده از شواهد درون
هاي ها و برداشتپاسخ

گوناگون را تشخیص داده و 
.بیان کند

توان مواجهه عقالنی و بیان 
پاسخ در برابر سواالت اعتقادي 

آموزان  را یافته و قادر دانش
ها ذهن خواهد بود در شبهه

نحوي  هدایت کند آنان را به
که خود به پاسخ قابل قبولی 

.برسند

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

دین و مطالعات دینی: 1فصل
موردهاي مختلف در اینگاهتعریف دین و دید
کالم قدیم و کالم جدید
 دین و کالم جدیدفلسفه

:هاي یادگیري فعالیت
مشارکت فعال در جریان تدریس-7
هاي استاد در طول تدریسپاسخ به پرسش-8
طرح پرسش در مسائل مطرح شده-9

:هاي عملکردي فعالیت
ها درتعریف دین، کالم جدید و  فلسفه دینارائه گزارش کوتاه در اختالف دیدگاه-11
هاتعاریف ارائه شده براي دین و بررسی آنارائه گزارش کوتاه درمورد برخی از -12
ي سمینار کوتاه در هریک از مباحث مطرح شدهارائه-13

هاخاستگاه دین و دیدگاه: 2فصل 
طرح مسئله
ترس از حوادث طبیعی
ناآگاهی از علل طبیعی
هاي روانیعقده
از خود بیگانگی
تمایل به حفظ انسجام اجتماعی
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وحی، عقل و فطرت

:دگیري هاي یافعالیت
مشارکت فعال در جریان تدریس-7
هاي استاد در طول تدریسپاسخ به پرسش-8
هاي تازه در مسائل مورد بحثطرح پرسش-9

:هاي عملکردي فعالیت
.کنندارائه برخی از آیات قرآن که داللت بر ابتناي دین بر عقل می-7
.کنندارائه برخی از آیات قرآن که داللت بر ابتناي دین بر فطرت می-8
.کنندها بر وحی میارائه برخی از آیات قرآن که صریحا داللت بر ابتناي شریعت-9

ارائه برخی از نظرات مطرح درباب خاستگاه دین-10
ي سمینار کوتاه بر محور برخی از مباحث مطرح شدهارائه-11

هاي مختلفاثبات خدا و دیدگاه:  3فصل 
طرح مسئله
برهان وجودي
برهان صدیقین
ختیشنابرهان جهان
برهان نظم
برهان فطرت
سایر براهین

:هاي یادگیري فعالیت
مشارکت فعال در جریان تدریس-6
هاي استاد در طول تدریسپاسخ به پرسش-7
هاي تازه در مساله مورد بحثطرح پرسش-8

:هاي عملکردي فعالیت
بررسی برهان وجودي و تقریرهاي مختلف آن-18
مقایسه برهان وجودي  با برهان صدیقین-19
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شناختیهاي مختلف برهان جهانبررسی روایت-20
.شناختی استارائه آیاتی از قرآن  که مؤید  برهان جهان-21
.ارائه آیاتی از قرآن  که مؤید  برهان نظم است-22
.ارائه آیاتی از قرآن  که مؤید  برهان فطرت است-23
ي سمینار کوتاه بر محور هریک از مباحث مطرح شدهارائه-24

و ابعاد بحثصفات خداوند : 4فصل 
طرح مسئله
برخورداري خدا از صفات
رابطه صفات با یکدیگر و با ذات
امکان شناخت صفات خداوند
راه شناخت اوصاف خداوند
مقایسه معناشناختی صفات الهی و بشري
مسائل مربوط به سازگاري درونی و بیرونی صفات

:هاي یادگیري فعالیت
مشارکت فعال در جریان تدریس-7
هاي استاد در طول تدریسپرسشپاسخ به -8
هاي تازه در مسائل مورد بحثطرح پرسش-9

:هاي عملکردي فعالیت
بررسی صفات الهی در آیات  قرآن-4
بررسی تنزیه و تقدیس در آیات قرآن-5
هاي گوناگون درباب صفات الهی درمیان مسلمانانبررسی دیدگاه- 6
ارائه شدههايهاي مربوط به علم مطلق خداوند و پاسخبررسی چالش-7
هاي مختلف آنهاي مطرح شده و روایتي سمینار کوتاه بر محور هر یک از نظریهارائه-8

جایگاه شرور در نظام آفرینش: 5فصل 
طرح مسئله
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مسئله شرور  و جمع آن با صفات الهی
بررسی سازگاري شرور با خداي ادیان توحیدي
هاي ارائه شده به مسئله شرورپاسخ

:گیري هاي یادفعالیت
مشارکت فعال در جریان تدریس-7
هاي استاد در طول تدریسپاسخ به پرسش-8
هاي تازه در مسائل مورد بحثطرح پرسش-9

:هاي عملکردي فعالیت
بررسی خیر و شر در آیات قرآن-7
هاي متفکران مسلمان به مسئله شروربررسی پاسخ-8
هاي خداباوران غربی به مسئله شروربررسی پاسخ-9

.سمینار کوتاه بر محور هر مسائل مطرح شدهي ارائه-10

نیاز انسان به دین: 6فصل 
طرح مسئله
دین وحیانی و دالیل نیازمندي انسان به آن
کارکردهاي اجتماعی دین
انتظار بشر از دین

:هاي یادگیري فعالیت
مشارکت فعال در جریان تدریس-7
هاي استاد در طول تدریسپاسخ به پرسش-8
زه در مسائل مورد بحثهاي تاطرح پرسش-9

:هاي عملکردي فعالیت
در قرآن و نگاه قرآن به کارکردهاي دین"دین"-5
دینی بودن مسئله نیاز به دیندینی یا برونبررسی درون- 6
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بررسی نیاز انسان به دین از دیدگاه متکلمان مسلمان متقدم-7
ي سمینار کوتاه بر محور هر یک از مسائل مطرح شدهارائه-8

راهبردهاي آموزش و یادگیري. 3

حال استاد با استفاده از درعین. پذیردتحلیلی انجام می-هاي کالسی در این درس با محوریت استاد و رویکرد توصیفیآموزش
اي دانشجو موظف است براساس برنامه. آوردوگو و مشارکت فعال دانشجومعلمان را فراهم میروش پرسش و پاسخ، فرصت گفت

در روند این . وگوهاي درسی شرکت نمایدکند، به مطالعه منابع درس پرداخته و در جریان تدریس و گفتعیین میکه استاد ت
و گوي علمی بیشتري را در ها مجال گفتشود، که برخی از آناي از سوي دانشجویان مطرح میهاي تازهوگوها  پرسشگفت

تواند موضوع تکلیف کالسی می-که نیازمند واکاوي بیشتراست-گویی به برخی دیگرکند و پاسخجلسه درسی فراهم می
براي جست و . سال انجام و ارائه شودتري تا پایان نیمدانشجویان قرار گرفته و در جلسات بعد ارائه شده یا به صورت تحقیق کلی

.رفی کردافزارهاي متناسب را به دانشجومعلمان معتوان نرمجوي در آیات قرآن یا موضوعات کالمی، می

منابع آموزشی. 4
:منابع اصلی

 1391؛ 5حسن یوسفیان؛ کالم جدید؛ سمت؛ چ
:منابع فرعی

 ،1381محمدرضایی؛ جستارهایی در کالم جدید، سمت
 ،1389جعفر سبحانی؛ مدخل مسائل جدید در علم کالم، موسسه امام صادق
1375ها، اندیشه معاصر، على اوجبى؛ کالم جدید در گذر اندیشه
 1393مایکل پترسون و دیگران، عقل و اعتقاد دینی، ترجمه نراقی و سلطانی،طرح نو؛

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري.   5
گیرد و دانشجویان براي پاسخ به آن،هاي یادگیري صورت میبه شکل کتبی براساس فرصت: آزمون نهایی -

.درصد نمره نهایی به آزمون اختصاص دارد70. کننداند استفاده میاز مطالبی که در طی دوره آموخته
هاي کالسی و عملکرد وي در انجامدرصد نمره نهایی به مشارکت دانشجو در فعالیت10: ارزشیابی فرآیند -

.یابدهاي کالسی اختصاص میتکلیف
نمرهدرصد 20هاي مدون و کتبی دانشجو در طول ترم ها و پژوهشمجموعه تکلیف: ارزیابی پوشه کار -

.نهایی  این درس را خواهد داشت
:سایر نکات

ها را حذف کرده و وقت آن را به سایر مباحث یا هر دوي آن6یا 5تواند  درصورت نیاز کالس، فصول استاد می
.اختصاص دهد
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»)2(کالم جدید «سرفصل درس

معرفی درس و منطق آن.1

پس از . مفاهیم و اعتقادات دینى به نحو عقالنی استجیه، تبیین و تفسیراند که متکفل اثبات، تقویت، توکالم را علمى دانسته
داري را به دار قرار گرفته و مشکالت و شبهات روزافزونی  دینهاى بسیارى فراروى انسان دینعصر  نوگرایی سؤاالت و پرسش

به همان مسائل پیشین کالمی و نیز توان نوعی رویکرد تازهکالم جدید را نیز با کمی مسامحه می. طلبیده استهماوردي 
دهد که با شبهات و این درس به دانشجو معلم امکان می.  باورانه به مسائل و شبهات نوین دینی دانستبررسی و توجیه دین

ها را در داران در زمان حاضر آشنا گردد و نیز  قدرت تجزیه و تحلیل و کسب مهارت پاسخ به آنهاي رایج فراروي دینچالش
آموزان ذهن خود یا دانشسازد که درصورت نیاز، با سواالت و شبهات نوخاستهبرتر وي را توانا میدر مرحله. خود تقویت کند

دینی، ذهن مخاطبان خود را به سوي  دینی و برونخود، به نحوي صحیح  برخورد کرده و با استفاده از منابع و شواهد درون
.دایت کندتبیین عقالنی و حل این مسائل ه

مشخصات درس
نظري: نوع درس
2: تعداد واحد

ساعت32:درسزمان
:پیشنیاز

)1(کالم جدید 

2کالم جدید : نام درس

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

  دست آورده،  قدرت بهبا توجه به بینشی که نسبت به مفاهیم،  مسائل و مباحث کالم جدید
ها و پاسخ عقالنی به تجزیه و تحلیل مبانی و اصول دینی  را یافته و  مهارت مواجهه با شبهه

آموزان ها را بیابد، روحیه برخورد درست با آراي متضارب را در خود پرورش داده  و به دانشآن
وص مقدس  و متون دینی نگر و عقالنی نسبت به نصخود انتقال دهد و با فراگیري  رویکرد کل

هاي علمی خود را از منابع گوناگون و نیز  آیات قرآن و سیره ،  شواهد مورد نیاز در پژوهش
.پیشوایان   تشخیص داده و انتخاب کند

3سطح 2سطح 1سطح هامالكشایستگی اساسی

مفاهیم

توانسته است گزارشی از  
معنا و اصطالح   بیشتر  

جدید  ارائه مفاهیم کالم 
.دهد

قادر به ارائه تحلیلی 
از این مفاهیم و 

ها با مبانی نارتباط آ
.دینی شده است

-مکتبتوانسته رویکرد

هاي گوناگون فکري  را 
در تعریف هر یک از 

- مفاهیم مربوطه با یک

دیگر مقایسه و گاهی  
.بندي نمایدجمع



٢٧٠

مسائل جدید 
کالمی و رویکرد 
جدید به مسائل 

کالمی

توانسته است گزارشی از  
برخی مسائل جدید کالمی 

هاي داده شده به و پاسخ
.ها  ارائه دهدآن

توانسته است با 
تحلیل صحیح 

عقالنی و نیز  با 
استفاده از شواهد 

ها دینی،  پاسخدرون
هاي و برداشت

گوناگون را تشخیص 
.داده و بیان کند

توان مواجهه عقالنی و 
بیان پاسخ در برابر 

-واالت اعتقادي دانشس

آموزان  را یافته و قادر 
ها خواهد بود در شبهه

نحوي  ذهن آنان را به
هدایت کند که خود به 
.پاسخ قابل قبولی برسند

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت.2

زبان دینی: 1فصل
طرح مسئله
زبان وحی و مباحث پیرامون آن
زبان بشري و اوصاف الهی
 هاي دینیگزارهمعناداري

:هاي یادگیري فعالیت
مشارکت فعال در جریان تدریس-10
هاي استاد در طول تدریسپاسخ به پرسش-11
طرح پرسش در مسائل مطرح شده-12

:هاي عملکردي فعالیت
هاي آنبررسی آیات قرآن درمورد زبان وحی و ویژگی-14
بررسی برخی از نظریات مطرح درباب زبان وحی-15
مختلف درباب زبان وحی درمیان متکلمین پیشینبررسی رویکردهاي -16
بررسی جایگاه تاویل و تفسیر نزد مفسران و سایر متفکران مسلمان-17
بررسی رویکردهاي مختلف درباب زبان وحی درمیان متکلمین یهودي و مسیحی-18
بررسی رویکردهاي جدید درباب زبان وحی-19
ي سمینار کوتاه در هریک از مباحث مطرح شدهارائه-20

عقل و وحی: 2فصل 
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طرح مسئله
تعبیرات گوناگون مسئله نسبت میان عقل و وحی
گرایانهرویکرد عقل
گرایانهرویکرد ایمان
گرایانهرویکرد نص

:هاي یادگیري فعالیت
مشارکت فعال در جریان تدریس-10
هاي استاد در طول تدریسپاسخ به پرسش-11
هاي تازه در مسائل مورد بحثطرح پرسش-12

:ملکردي هاي عفعالیت
نگاه قرآن به عقل و جایگاه و کارکردهاي آن-9

بررسی جایگاه عقل در روایات-10
بررسی اعتبار و اصالت عقل در کالم شیعی-11
بررسی اعتبار و اصالت عقل در کالم معتزله و اشاعره-12
اهل حدیث و دیدگاه آنان درمورد عقل و نقش آن-13
گرایی در دئیسمبررسی نقش عقل-14
عرفان اسالمیبررسی جایگاه عقل در -15
بررسی سازگاري دین و علوم تجربی-16
ي سمینار کوتاه بر محور هر یک از مسائل مطرح شدهارائه-17

تجربه دینی: 3فصل 
طرح مسئله
عوامل موثر بر رویکرد تجربی به دین
حسی و غیر حسیطبقه بندي تجارب دینی به شبه
 تفسیريطبقه بندي تجارب دینی به تجارب اصالتا دینی و تجارب
بخش و احیاگرطبقه بندي تجارب دینی به معرفت
سرشت تجربه دینی
رویکرد تجربی به وحی در دنیاي اسالم
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:هاي یادگیري فعالیت
مشارکت فعال در جریان تدریس-10
هاي استاد در طول تدریسپاسخ به پرسش-11
هاي تازه در مسائل مورد بحثطرح پرسش-12

:هاي عملکردي فعالیت
هاي تجربه دینی در آیات قرآنبررسی نمونه-12
هاي تجربه دینی در روایاتبررسی نمونه-13
هاي تجربه دینی در کتاب مقدسبررسی نمونه-14
مثابه نوعی تجربه دینیبررسی وحی به-15
هاي دینیارائه برخی از نظرات مطرح در تبیین تجربه-16
هاي دینیبررسی هسته مشترك تجربه-17
ز مباحث مطرح شدهي سمینار کوتاه بر محور برخی اارائه-18

گرایی دینیکثرت:  4فصل 
طرح مسئله
بخشی ادیانهاي گوناگون درباره حقانیت و نجاتدیدگاه
پلورالیسم دینی و اقسام آن
کالمی پلورالیسم دینی-مبانی فلسفی
دینیگرایی درونکثرت

:هاي یادگیري فعالیت
مشارکت فعال در جریان تدریس-9

در طول تدریسهاي استاد پاسخ به پرسش-10
هاي تازه در مساله مورد بحثطرح پرسش-11

:هاي عملکردي فعالیت
.گرایی دینی استارائه آیاتی از قرآن  که مؤید  رد کثرت-25
.گرایی دینی سازگار استارائه آیاتی از قرآن  که با برخی از اقسام کثرت-26
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گرایی دینی در مسیحیتبررسی کثرت-27
گرایی دینیبررسی و مقایسه اقسام کثرت -28
بررسی سازگاري یا ناسازگاري اقسام کثرت گرایی دینی با اسالم-29
ي سمینار کوتاه بر محور هریک از مباحث مطرح شدهارائه-30

دین در عرصه جامعه: 5فصل 
طرح مسئله و بررسی اصطالحات مربوطه
هاي فکري آنسکوالریسم و پشتوانه
لیبرالیسم
دین و سیاست در اسالم

:یادگیري هاي فعالیت
مشارکت فعال در جریان تدریس-10
هاي استاد در طول تدریسپاسخ به پرسش-11
هاي تازه در مسائل مورد بحثطرح پرسش-12

:هاي عملکردي فعالیت
بررسی رابطه دین و سیاست در آیات قرآن-9

بررسی تاثیر و تاثر میان اصالت عقل و سکوالریسم-10
سکوالریسمبررسی تاثیر و تاثر میان اومانیسم و -11
بررسی تاثیر و تاثر میان پلورالیسم و سکوالریسم-12
بررسی تاثیر و تاثر میان دئیسم و سکوالریسم-13
هاي مختلف آنهاي مطرح شده و روایتي سمینار کوتاه بر محور هر یک از نظریهارائه-14

دین و اخالق: 6فصل 
طرح مسئله
نیازمندي اخالق به دین
برهان اخالقی اثبات وجود خدا
ها درباب نقش منفی دین در اخالقبررسی شبهه
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:هاي یادگیري فعالیت
مشارکت فعال در جریان تدریس-10
هاي استاد در طول تدریسپاسخ به پرسش-11
هاي تازه در مسائل مورد بحثطرح پرسش-12

:هاي عملکردي فعالیت
بررسی جایگاه اخالق  در آیات قرآن-11
طباطباییبررسی اخالق خاص قرآنی در زبان عالمه -12
بررسی نسبت میان مسئله حسن و قبح عقلی و مسئله اخالق-13
بررسی نقش دین در اخالق-14
.ي سمینار کوتاه بر محور  مسائل مطرح شدهارائه-15

راهبردهاي آموزش و یادگیري. 3

با استفاده از حال استاددرعین. پذیردتحلیلی انجام می-هاي کالسی در این درس با محوریت استاد و رویکرد توصیفیآموزش
اي دانشجو موظف است براساس برنامه. آوردوگو و مشارکت فعال دانشجومعلمان را فراهم میروش پرسش و پاسخ، فرصت گفت

در روند این . وگوهاي درسی شرکت نمایدکند، به مطالعه منابع درس پرداخته و در جریان تدریس و گفتکه استاد تعیین می
و گوي علمی بیشتري را در ها مجال گفتشود، که برخی از آناي از سوي دانشجویان مطرح میههاي تازوگوها  پرسشگفت

تواند موضوع تکلیف کالسی می-که نیازمند واکاوي بیشتراست-گویی به برخی دیگرکند و پاسخجلسه درسی فراهم می
براي جست و . سال انجام و ارائه شودي تا پایان نیمتردانشجویان قرار گرفته و در جلسات بعد ارائه شده یا به صورت تحقیق کلی

.افزارهاي متناسب را به دانشجومعلمان معرفی کردتوان نرمجوي در آیات قرآن یا موضوعات کالمی، می

منابع آموزشی. 4
:منابع اصلی

 1391؛ 5حسن یوسفیان؛ کالم جدید؛ سمت؛ چ
:منابع فرعی

،1381سمت، محمدرضایی؛ جستارهایی در کالم جدید
 ،1389جعفر سبحانی؛ مدخل مسائل جدید در علم کالم، موسسه امام صادق
1375ها، اندیشه معاصر، على اوجبى؛ کالم جدید در گذر اندیشه
 1393مایکل پترسون و دیگران، عقل و اعتقاد دینی، ترجمه نراقی و سلطانی،طرح نو؛
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راهبردهاي ارزشیابی یادگیري.   5
گیرد و دانشجویان براي پاسخ به آن،هاي یادگیري صورت میبه شکل کتبی براساس فرصت: آزمون نهایی -

.درصد نمره نهایی به آزمون اختصاص دارد70. کننداند استفاده میاز مطالبی که در طی دوره آموخته
وي در انجامهاي کالسی و عملکرد درصد نمره نهایی به مشارکت دانشجو در فعالیت10: ارزشیابی فرآیند -

.یابدهاي کالسی اختصاص میتکلیف
درصد نمره20هاي مدون و کتبی دانشجو در طول ترم ها و پژوهشمجموعه تکلیف: ارزیابی پوشه کار -

.نهایی  این درس را خواهد داشت
:سایر نکات

پیشنهادي را به عنوان تکلیف از هاي عملکردي تواند  با توجه به نیاز و عالقه دانشجویان، برخی از فعالیتاستاد می
.دانشجویان درخواست کند
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»)1(فلسفه دین « سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

دین یکی از نیازها و دغدغه هاي همیشگی انسان بوده که هم اساس فرهنگ وتمدن است و هم سرچشمه بسیاري از علوم و 
دین پژوهی ؛در معناي عام ؛هرگونه .خود دین را موضوع پژوهش و مطالعه خود قرار می دهندبرخی از این دانش ها .معارف

فلسفه دین نیز از .......  .را شامل می شودمانند؛جامعه شناسی دین،روان شناسی دین و-متون دینی-کندوکاو وبررسی در دین
نگاه جستجوگر و ارزیاب فیسوف دین به معتقدات .ه می کندجمله این دانش هاست که از بیرون و به مثابه ناظر و نقاد به دین نگا

، باورها،مناسک و مراسم و به طور کلی مدعیات دین یکی از مهم ترین ویژگی هاي فلسفه دین است که آن را از کالم؛قدیم و 
ن رویدادها براي ویژگی متمایز کننده دیگرغایت فلسفه دین است،زیرا فلسفه صرفا اندیشه ورزي و شکافت.جدید؛جدا می کند

و بر همین اساس .رسیدن به حقیقت است در حالی که متکلم موضع و مقام خود را حمایت و دفاع از دین اعالن کرده است
فیلسوف دین ادعا می کند بدون پیش داوري و جانبداري از دینی خاص ،دین را به گونه اي عام و فراگیر مورد مطالعه قرار می 

.عهد به دین خاصی و فقط یک دین خاص استدهد در حالیکه متکلم مت
دانشجوي الهیات و معلم دینی عالوه بر اینکه بنیان هاي فکري و شالوده هاي اعتقادي خود را مجکم می کند،شایسته و بایسته 

ي دین است که از منظر یک متفکر منصف نقاد نیز به دین نگاه کند و احتماالت و نظریه هاي متفاوت و متعارض پیرامون دعاو
آشنایی با .و باورها و اعمال و افعال متدینین را بررسی کرده و توانمندي استدالل هاي عقلی بر له یا علیه آنها را اریابی کند

:فلسفه دین و آگاهی از استدالل هاي متعارض باعث می شود که او بتواند در کالس درس
.تر بیان کندبا آگاهی از نظریات گوناگون ،موضعگیري هاي دین را شفاف-1
.در دفاع از دین تواناتر باشد-2
.در پاسخگویی به شبهات مستدل و محکم از دعاوي دین دفاع کند-3
.از ادعاي تالزم دین و عق النیت به درستی دفاع مند-4
.در قانع کردن دانش آموزان تواناتر و موفق تر باشد-5

مشخصات درس
نظري: نوع درس
2: تعداد واحد

ساعت32:درسزمان 

1فلسفه دین : نام درس

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

دست آورده، قدرت تجزیه و با توجه به بینشی که نسبت به مباحث و مسائل و فلسفه دین به
ها را ا و پاسخ عقالنی به آنهتحلیل مفاهیم و باورهاي دینی  را یافته و مهارت مواجهه با شبهه

بیابد،و ضمن آشنایی با استدالل هاي موافق و مخالف با دین ،روحیه برخورد درست با دیدگاه ي 
آموزان خود نیز انتقال دهد و در دفاع از دین الهی به مختلف را در خود پرورش داده  و به دانش

.طور کلی و دین اسالم به طور خاص موفق تر عمل کند

3سطح 2سطح 1سطح هامالكشایستگی اساسی
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مفاهیم

توانسته است گزارشی از 
موضوع و مسایل فلسفه 

.دین ارائه کند

قادر به ارائه تحلیلی 
از مفاهیم مشترك 

در همه ادیان و 
ارتباط آن ها با 

.یکدیگر است

توانسته تعریف و توضیح
جریان هاي فکري 

متفاوت درباره هر یک از 
مفاهیم مورد نظر را 

دیگر مقایسه و بایک
.بندي نمایدگاهی  جمع

دعاوي دین 
گزاره هاي (

و استدالل )دینی
هاي له و علیه 

آن

توانسته است گزارشی از 
برخی دعاوي دین مانند خدا 

وجود دارد،خدا عادل 
است،روح باقی جاودانه است 

تهیه کرده و پیرامون .... و
.آنها توضیح دهد

توانسته است با 
تحلیل صحیح 

عقالنی برداشت 
هاي متفاوت از 

باورها و معتقدات 
.دینی را بیان کند

توان مواجهه عقالنی با 
استدالل هایی که در 

مخالفت با دعاوي دینی 
است را پیدا کرده و قادر 

.به دفاع از دین است

محتواي درس و ساختار آنهاي یادگیري، فرصت.2
کلیات:فصل اول
موضوع،غایت،روش(تعریف فلسفه دین(
 اشاره به علم هاي همبسته و مرتبط،مانندجامعه شناسی دین،روانشناسی دین،انسان شناسی دین،دین پژوهی تطبیقی

..و
تفاوت فلسفه دیه با سایر دانش ها به ویژه کالم جدید

:هاي یادگیري فعالیت
در جریان تدریسمشارکت فعال -13
هاي استاد در طول تدریسپاسخ به پرسش-14
طرح پرسش در مسائل مطرح شده-15

:هاي عملکردي فعالیت
ها درکالم جدید و  فلسفه دینارائه گزارش کوتاه در اختالف دیدگاه-21
ارائه گزارش کوتاه درمورد تاریخچه فلسفه دین-22
ي سمینار کوتاه در هریک از مباحث مطرح شدهارائه-23

دین: دومفصل
تعریف پدیدار شناختی،روان شناختی،جامعه شناختی،تعریف اسالم از دین(تعریف دین(
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چرا علیرغم رشد اجتماعی بشر نیاز به دین کاهش پیدا (نیاز به دین،منطق پذیرش دین،اهداف پذیرش دین:چرایی دین
)نکرده است؟

انتظار بشر از دین
ا ناسازگار؟آیا علم ودین سازگارند ی(رابطه علم و دین(
تجربی و انسانی(رابطه دین با سایر دانش هاي بشري(
امکان طرح دانش هاي مختلف با پسوند دینی،مانند؛روان شناسی دینی یا فلسفه اسالمی و......

:هاي یادگیري فعالیت
مشارکت فعال در جریان تدریس-13
هاي استاد در طول تدریسپاسخ به پرسش-14
مسائل مورد بحثهاي تازه در طرح پرسش-15

:هاي عملکردي فعالیت
.از دیدگاه یکی از فیلسوفان دین پیرامون موضوع مطرح شده)دوصفحه(تهیه مقاله اي کوتاه-19
ارزیابی برخی از نظرات مطرح پیرامون تعریف و خاستگاه دین-20
ي سمینار کوتاه بر محور برخی از مباحث مطرح شدهارائه-3
کارکردهاي دیندر قرآن و نگاه قرآن به"دین"-4
دینی بودن مسئله نیاز به دیندینی یا برونبررسی درون-5

ارکان و دعاوي اساسی دین:فصل سوم
خداشناسی-1

مفهوم خدا
تکلمسرمدیت،تشخص،آفرینندگی،علم،(صفات خدا(.........
مقایسه معناشناختی صفات الهی و بشري
توحید
تی،برهان جهان شناختی،برهان غایت شناختی،برهان اخالقی وبرهان وجود شناخ(بررسی ادله اثبات وجود خدا.......
نظریه جامعه شناختی دین،نظریه فرویدي درباره دین(بررسی ادله عدم اعتقاد به خدا(
شر به عنوان مهم ترین دلیل بر عدم اعتقاد به خدا(مسئله شرور(
بررسی شر و نسبت آن با صفات الهی از جمله عدل الهی
اثبات وجود خدا براساس تجربه(تجربه دینی(

:هاي یادگیري فعالیت
مشارکت فعال در جریان تدریس-12
هاي استاد در طول تدریسپاسخ به پرسش-13
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:هاي عملکردي فعالیت
بررسی برهان وجودي و تقریرهاي مختلف آن-31
با سایر برهان هاي مطالعه و تحقیق پیرامون برهان هاي دیگر مانند برهان فطرت،برهان صدیقین و مقایسه آنها -32

.اثبات وجود خدا
شناختیهاي مختلف برهان جهانبررسی روایت-33
.شناختی استارائه آیاتی از قرآن  که مؤید  برهان جهان-34
.ارائه آیاتی از قرآن  که مؤید  برهان نظم است-35
مقایسه برهان وجودي  با برهان صدیقین-36
.له شرمقایسه راه حل متفکران مسلمان و غیر مسلمان در مسئ-37
بررسی صفات الهی در آیات  قرآن-38
بررسی تنزیه و تقدیس در آیات قرآن-39
هاي گوناگون درباب صفات الهی درمیان مسلمانانبررسی دیدگاه-40
هاي ارائه شدههاي مربوط به علم مطلق خداوند و پاسخبررسی چالش-41

انسان شناسی-2
مجرد و مادي(ابعاد وجودي انسان(
ار روحبررسی دالیل اثبات و انک
صورت هاي مختلف جاودانگی(جاودانگی روح(
اختیار و آزادي انسان
رابطه اختیار انسان با علم و عدل الهی

:هاي یادگیري فعالیت
مشارکت فعال در جریان تدریس-13
هاي استاد در طول تدریسپاسخ به پرسش-14
هاي تازه در مسائل مورد بحثطرح پرسش--15

:هاي عملکردي فعالیت
.منابع دینی و فلسفی و تهیه مقاله اي کوتاه پیرامون یکی از موضوعات مورد نظرمراجعه به-1
مقایسه دیدگاه اسالم و مسیحیت پیرامون نفس انسان-2
بررسی موضع گیري ادیان در مسئله تناسخ-3

:راهنماشناسی-3

وحی ؛بررسی دیدگاه هاي مختلف درباره حقیقت وحی
چیستی معجزه
یا فعل انسانآیا معجزه فعل خداست
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آیا معجزه تبیین پذیر است

:هاي یادگیري فعالیت
شرکت در مباحثات کالسی-13
هاي استاد در طول تدریسپاسخ به پرسش-14
هاي تازه در مسائل مورد بحثطرح پرسش-15

:هاي عملکردي فعالیت
مقایسه دیدگاه جان هیک و پلنتیجا درباره معجزه-16
..معجزه؛مثل دیدگاه عالمه طباطبایی یا آیت اهللا جوادي آملی وبررسی دیدگاه متفکران مسلمان پیرامون-17
بررسی دیدگاه خداباوران غربی درباره معجزه-18

تهیه یک گزارش تحلیلی و مقایسه اي از نظرات متفکران مسلمان و غربی درباره وحی-4
ریشه یابی این دیدگاهبررسی و نقد دیدگاه برخی روشنفکران مسلمان نظیر دکتر سروش درباره وحی و نبوت و -5

:فرجام شناسی
زندگی پس از مرگ؛بررسی دالیل و شواهد له و علیه آن
جاودانگی و بقاي روح
تناسخ
بهشت و دوزخ(سعادت و شقاوت ابدي(
آیا عذاب ابدي با عل الهی تعارض ندارد؟
حشر انسان؛پایه و اساس حشر انسان، حشر روحانی و حشر جسمانی
برزخ

:یادگیري هاي فعالیت
مشارکت فعال در جریان تدریس-13
هاي استاد در طول تدریسپاسخ به پرسش-14
هاي تازه در مسائل مورد بحثطرح پرسش-15

:هاي عملکردي فعالیت
ارائه مقاله اي درباره ادله و شواهد اثبات عالم برزخ در قرآن-1
یافتن نقاط اشتراك و افتراق اسالم و مسیحیت درباره معاد-2
دالیل یکی از منکران معاد جسمانی و پاسخ به آنبررسی -3

راهبردهاي آموزش و یادگیري.3
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حاالستاد با استفاده از درعین. پذیردتحلیلی انجام می-هاي کالسی در این درس با محوریت استاد و رویکرد توصیفیآموزش
اي دانشجو موظف است براساس برنامه. وردآوگو و مشارکت فعال دانشجومعلمان را فراهم میروش پرسش و پاسخ، فرصت گفت

در روند این . وگوهاي درسی شرکت نمایدکند، به مطالعه منابع درس پرداخته و در جریان تدریس و گفتکه استاد تعیین می
و گوي علمی بیشتري را در ها مجال گفتشود، که برخی از آناي از سوي دانشجویان مطرح میهاي تازهوگوها پرسشگفت

تواند موضوع تکلیف کالسی می-که نیازمند واکاوي بیشتراست-گویی به برخی دیگرکند و پاسخلسه درسی فراهم میج
براي جست و . سال انجام و ارائه شودتري تا پایان نیمدانشجویان قرار گرفته و در جلسات بعد ارائه شدهیا به صورت تحقیق کلی

.افزارهاي متناسب را به دانشجومعلمان معرفی کردتوان نرمجوي در آیات قرآن یا موضوعات کالمی، می
منابع آموزشی. 4

:منابع اصلی
1372جان هیک؛ فلسفه دین؛ ترجمه بهرام راد؛انتشارات الهدي؛ چ اول؛

:منابع فرعی
 ،1383النرا ستامپ ودیگران؛ جستارهایی در فلسفه دین،ترجمه مرتضی فتحی زاد،آیت عشق ،چاپ دوم
 1389دویس؛ درآمدي بر فلسفه دین، ترجمه ملیحه صابري،سمت،چاپ سوم، برایان
 ،1375محمدتقی جعفري؛ فلسفه دین، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی
 1393مایکل پترسون و دیگران، عقل و اعتقاد دینی، ترجمه نراقی و سلطانی،طرح نو؛

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري.   5
گیرد و دانشجویان براي پاسخ به آن،هاي یادگیري صورت میشکل کتبی براساس فرصتبه : آزمون نهایی -

.درصد نمره نهایی به آزمون اختصاص دارد70. کننداند استفاده میاز مطالبی که در طی دوره آموخته
انجامهاي کالسی و عملکرد وي در درصد نمره نهایی به مشارکت دانشجو در فعالیت30:ارزشیابی فرآیند -

.یابدهاي محوله و حضور موثر و فعال در کالس اختصاص میتکلیف
.

:سایر نکات
با توجه به اینکه اکثر منابع فلسفه دین ترجمه است و نگاه فیلسوفان غربی به دین مسیحیت است ، استفاده از مقاالت 

هرجند ادیان الهی در دعاوي اصلی اتفاق .و احیانا پایان نامه ها براي دست یابی به فلسفه دین اسالم پیشنهاد می شود
.نظر دارند

واضح است که با توجه به فرصت و زمان بندي و صالحدید استاد محترم سرفصل ها  و محورهاي مطرح شده قابل 
2تغییر و اصالح است و یا طرح بعضی مباحث در واحد فلسفه دین
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»)2(فلسفه دین«سرفصل درس 

معرفی درس و منطق آن. 1

آنجا که فلسفه دین متکفل بررسی دعاوي دین است ،گستره مباحث و مسائل آن نیز به تبع دین ساحت هاي گوناگونی را از
اما فیلسوفان دین تاکنون بیشتر معتقدات و باورهاي دینی را مورد کنکاش قرار داده ؛و به ساحت اعمال و افعال و .شامل می شود

اما آگاهی از همین مطالعات نیز کمک زیادي به توانمندي عقلی . ه ،کمتر پرداخته اندمراسم و مناسکی که دین به آن امر کرد
دهد که با این درس به دانشجو معلم امکان می. دانشجویان الهیات براي مواجهه با دیدگاه هاي موافقان و مخالفان دین می کند

ها نیز  قدرت تجزیه و تحلیل و کسب مهارت پاسخ به آنداران در زمان حاضرآشنا گردد و هاي رایج فراروي دینشبهات و چالش
- ذهن خود یا دانشسازد که درصورت نیاز، با سواالت و شبهات نوخاستهبرتروي را توانا میدر مرحله. را در خود تقویت کند

ن مخاطبان خود را به سوي دینی، ذهدینی و برونآموزان خود، به نحوي صحیح برخورد کرده و با استفاده از منابع و شواهد درون
.تبیین عقالنی و حل این مسائل هدایت کند

مشخصات درس
نظري: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت32:زمان درس

:پیشنیاز
)1(فلسفه دین

2فلسفه دین: نام درس

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

 دست آورده، قدرت تجزیه و بینشی که نسبت به مفاهیم،  مسائل فلسفه دین بهبا توجه به
ها ها ومهارت پاسخ عقالنی به آنتحلیل مبانی و اصول دینی  را یافته و توانایی مواجهه با شبهه

رابیابد،هم چنین روحیه برخورد درست با دیدگاه هاي گوناگون را در خود پرورش داده  و به 
.دانتقال دهد آموزان خودانش

3سطح 2سطح 1سطح هامالكشایستگی اساسی

مفاهیم

توانسته است گزارشی از 
موضوع و مسایل فلسفه 

دین مانند زبان دین،رابطه 
.ارائه کند... عقل و ایمان و

قادر به ارائه گزارشی 
تحلیلی از مفاهیم 

مورد بحث در فلسفه 
دین تهیه کرده و آن 

.کندرا ارائه

جریان توانسته توضیح
هاي فکري متفاوت 

درباره هر یک از مفاهیم 
دیگر مورد نظر را بایک

-مقایسه و گاهی  جمع

.بندي نماید

مسائل فلسفه 
دین

توانسته است فهم درستی از 
مباحث فلسفه دین مانند 

رابطه عقل و ایمان ،تحقیق 
پذیري گزاره هاي دینی 

به داشته باشد و آنها را 
.روشنی توضیح دهد

توانسته است با 
تحلیل صحیح 

عقالنی برداشت 
هاي متفاوت از 

باورها و معتقدات 
.دینی را بیان کند

توان مواجهه عقالنی با 
استدالل هایی که در 

مخالفت با دعاوي دینی 
است را پیدا کرده و قادر 

.به دفاع از دین است
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آنهاي یادگیري، محتواي درس و ساختارفرصت. 2

زبان دینی: 1فصل
طرح مسئله
زبان وحی و مباحث پیرامون آن
زبان بشري و اوصاف الهی
آیا گزاره هاي دینی به نوع خاصی از واقعیت اشاره می کنند؟آیا گزاره هاي دینی اثبات (هاي دینیمعناداري گزاره

)پذیرند؟
بودن زبان دینی ونظریه تمثیل،تجسد،غیرشناختاري (نظریات مختلف پیرامون زبان دین....

:هاي یادگیري فعالیت
مشارکت فعال در جریان تدریس-16
هاي استاد در طول تدریسپاسخ به پرسش-17
طرح پرسش در مسائل مطرح شده-18

:هاي عملکردي فعالیت
تهیه مقاله اي درباره نظریه بازي هاي زبانی ویتگنشتاین-24
دینبررسی و مقایسه رویکرد اسالمی و مسیحی درباره زبان -25
مراجعه به منابع فلسفه دین و تهیه مقاله کوتاهی درباره زبان دین از منظر یک فیلسوف مسلمان-26
ارائه سمینار پیرامون یکی از مباحث مطرح شده-27

معرفت دینی: 2فصل 
آیا می توان به باورهاي دینی معرفت داشت؟(راه کارها و موانع فهم دین(
ساختارهاي ذهن بشر
 دینقرائت هاي مختلف از
هرمنوتیک

:هاي یادگیري فعالیت
شرکت در مباحثات کالسی-16
هاي استاد در طول تدریسپاسخ به پرسش-17

:هاي عملکردي فعالیت
.ي سمینار کوتاه بر محور هر یک از مسائل مطرح شدهارائه-18
مراجعه به منابع و مقایسه دیدگاه هاي متفکران مسلمان درباره هرمنوتیک-19
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ت هاي مختلف از دین و نسبی گراییبررسی نسبت ورابطه قرائ-20

ایمان و عقل: 3فصل 
نظریه غایت گرا،نظریه اراده گرا(بررسی نظریه هاي مختلف درباره ایمان(....
آیا ایمان از سنخ علم است؟
تعریف ایمان

:هاي یادگیري فعالیت
مشارکت فعال در جریان تدریس-16
هاي استاد در طول تدریسپاسخ به پرسش-17
هاي تازه در مسائل مورد بحثطرح پرسش-18

:هاي عملکردي فعالیت
بررسی تعریف قرآن از ایمان-21
بررسی هسته مشترك ایمان در ادیان مختلف-22
درباره ایمان....ي سمینار کوتاه درباره نظر فیلسوفان دین مانند جان نیومن وارائه-23
....مان مانند عالمه طباطبایی وتهیه مقاله اي پیرامون نسبت بین عقل ئ ایمان از نظر اندیشمندان مسل-24

)کثرت گرایی(بررسی ادعاي حقانیت ادیان: 4فصل 
بخشی ادیانهاي گوناگون درباره حقانیت و نجاتدیدگاه
کثرت گرایی
انحصارگرایی
شمول گرایی
دین واحد

:هاي یادگیري فعالیت
شرکت فعال در جریان تدریس-14
هاي استاد در طول تدریسپاسخ به پرسش-15
در گروه هاي مباحثه ايشرکت-16

:هاي عملکردي فعالیت
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.گرایی دینی استارائه آیاتی از قرآن که مؤید ردکثرت-42
.گرایی دینی سازگار استارائه آیاتی از قرآن  که با برخی از اقسام کثرت-43
گرایی در سایر ادیان الهی و غیر الهیبررسی کثرت-44
بررسی و مقایسه اقسام کثرت گرایی دینی-45
زگاري یا ناسازگاري اقسام کثرت گرایی دینی با اسالمبررسی سا-46
بررسی دیدگاه برخی اندیشمندان مسلمان و غیر مسلمان درباره کثرت گرایی-47

ابعاد و قلمرو دین: 5فصل 
آیا گوهر دین اخالق است یا احکام و شرایع یا(گوهر و صدف دین چیست؟(..
کمال و جامعیت دین

:هاي یادگیري فعالیت
فعال در جریان تدریسمشارکت-16
هاي استاد در طول تدریسپاسخ به پرسش-17
هاي تازه در مسائل مورد بحثطرح پرسش-18

:هاي عملکردي فعالیت
بررسی و مقایسه ادیان در ادعاي جامعیت-15
تهیه مقاله اي درباره اتم و اکمل بودن اسالم و اثبات عقالنی آن-16

دین و اخالق: 6فصل 
طرح مسئله
 به دیننیازمندي اخالق
برهان کانت(اخالق به عنوان موید دین(
نظریه راسل،راشلز(اخالق در مقابل دین(
نظریه بریت ویت(اخالق مندرج در دین(
ها درباب نقش منفی دین در اخالقبررسی شبهه

:هاي یادگیري فعالیت
شرکت فعال در جریان تدریس-16
هاي استاد در طول تدریسپاسخ به پرسش-17

:ي هاي عملکردفعالیت
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بررسی جایگاه اخالق  در آیات قرآن-19
بررسی تفاوت اخالق قرآنی با سایر سیستم هاي اخالقی از زبان عالمه طباطبایی-20
بررسی نقش دین در اخالق-21
.ي سمینار کوتاه بر محور مسائل مطرح شدهارائه-22

راهبردهاي آموزش و یادگیري. 3

حال استاد با استفاده از درعین. پذیردتحلیلی انجام می-رویکرد توصیفیهاي کالسی در این درس با محوریت استاد و آموزش
دانشجو موظف است براساس . آوردو گو و مشارکت فعال دانشجو معلمان را فراهم میروش پرسش و پاسخ، فرصت گفت

در . وهاي درسی شرکت نمایدو گکند، به مطالعه منابع درس پرداخته و در جریان تدریس و گفتاي که استاد تعیین میبرنامه
و گوي علمی ها مجال گفتشود، که برخی از آناي از سوي دانشجویان مطرح میهاي تازهوگوها پرسشروند این گفت 

تواند موضوع تکلیف می-که نیازمند واکاوي بیشتراست-گویی به برخی دیگرکند و پاسخبیشتري را در جلسه درسی فراهم می
.سال انجام و ارائه شودتري تا پایان نیمرار گرفته و در جلسات بعد ارائه شده یا به صورت تحقیق کلیکالسی دانشجویان ق

ارزشیابی یادگیريراهبردهاي .   5
گیرد و دانشجویان برایپاسخ به آن،هاي یادگیري صورت میبه شکل کتبی براساس فرصت: آزمون نهایی -

.درصد نمره نهایی به آزمون اختصاص دارد70. کننداند استفاده میاز مطالبی که در طی دوره آموخته
هاي کالسی و عملکرد وي در انجامدر فعالیتدرصد نمره نهایی به مشارکت دانشجو30: ارزشیابی فرآیند -

.یابدهاي کالسی اختصاص میتکلیف

:سایر نکات
هاي عملکردي پیشنهادي را به عنوان تکلیف از تواند  با توجه به نیاز و عالقه دانشجویان، برخی از فعالیتاستاد می

.دانشجویان درخواست کند
.استاستاد محترم در تقدم و تاخر بحث ها آزاد 

یکی از ساحت هاي مهم دین عواطف و احساسات و نیز اعمال و مناسک است که چون در مطالعات فلسفه دین این 
.بخش مغفول واقع شده ،سرفصلی هم به آن اختصاص پیدانکرده است

منابع آموزشی.4
:منابع اصلی
1372جان هیک؛ فلسفه دین؛ ترجمه بهرام راد؛انتشارات الهدي؛ چ اول؛

:منابع فرعی
1383تحی زاد،آیت عشق ،چاپ دوم، النرا ستامپ ودیگران؛ جستارهایی در فلسفه دین،ترجمه مرتضی ف
 ،1389برایان دویس؛ درآمدي بر فلسفه دین، ترجمه ملیحه صابري،سمت،چاپ سوم
 ،1375محمدتقی جعفري؛ فلسفه دین، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی
 1393مایکل پترسون و دیگران، عقل و اعتقاد دینی، ترجمه نراقی و سلطانی،طرح نو؛



٢٨٧

»فلسفه معلمی در آموزش الهیات« سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

کردن، زمینه الزم براي احساس تعهد و تالش براي توسعه توان شخصی را فراهم چرایی معلمیآگاهی معلم از چیستی معلمی و 
هاي تواند به دانشجومعلم کمک کند تا از سویی به ادراك ارتباطات درونی برنامهاین آگاهی در فرایند تربیت معلم می. کندمی

ن آینده در فرایندهاي جاري تربیت معلم به دست آورد؛ که درسی رشته دست یابد و از سوي دیگر فهمی از نواقص آموزش معلما
گر خواهد هاي رسمی، هدایتهاي درسی و ترمیم و تکمیل آموزشتر موضوعات برنامههایی او را براي فهم عمیقچنین شناخت

غل معلمی ایجاد کند و اي در شاي مناسب براي خودارزیابی جهت ایفاي نقش حرفهتواند زمینههمچنین، این نوع شناخت می. بود
فلسفه معلمی در واقع تشریح شغل و حرفه معلمی به عنوان . تر به عرصه اشتغال مدد رسانددانشجومعلم را براي ورود آگاهانه

یابد و هاي حرفه معلمی آگاهی میدر این درس دانشجومعلم هم بر رسالت. یک مسئولیت سازمانی و یک تعهد اجتماعی است
تر شغل آینده را نیز چنین سطحی از درك پدیده معلمی، انتخاب آگاهانه. شودماعی شغل معلمی باخبر میهم از وضعیت اجت
. درپی خواهد داشت

مشخصات درس
عملی: نوع درس

1: تعداد واحد
ساعت32: زمان درس

ندارد: پیشنیاز
و با (انفرادي :نحوه آموزش

حضور معلمان سرآمد داراي 
)تجربه خاص

فلسفه معلمی : نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجومعلم  قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
همچنین، تصویري . و توجیهاتی منطقی براي ورود به این حرفه و شغل ارائه کند» کردنمعلمی«تبیینی مدلل از 

تواند برخی از نیازهاي اساسی یادگیري آن میکردن دارد و به استناد اي معلمیقابل دفاع از آینده شغلی و حرفه
-هاي معلمی گذشتگان آشنا میدر این درس، دانشجومعلمان با منابع مربوط به تجربه. کنونی خود را اعالم کند

. دهندهایی از عالقه به تدوین تجارب خود را نشان میشوند و خود بارقه

3سطح 2سطح 1سطح هامالك

:شایستگی اساسی
PK 2&2-2، 1- 2کد-

3
PCK 3، 2-3، 1-3کد-

3&3-4

ـ شناخت 
حرفه و شغل 

معلمی 

بیان مجددتوانسته است به 
آنچه در درس 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
. لمداد شودمقبول ق

عنوان براي ورود به معلمی به 
حرفه سازمانی و تعهد اجتماعی

دالیل و توجیهات ویژه 
شناسایی و ارائه کرده و ضمن 
قضاوت در باره توان خود و 

کردن، نیازهاي آموزشی معلمی
از تجارب دیگران و منابع دیگر 

. بهره گرفته است

ارزیابی خود 
و ارزیابی 

ها آموزش
براي کسب 

توانسته است به شکلی 
سطحی به قضاوت و 

. انتخاب اقدام کند

هاي بر اساس موقعیت
عمومی عمل معلمان و به 
استناد وضعیت معلم در 

آموزش و پرورش سازمان

د را در نقش معلم توانسته خو
شغل سازمانی و اي داراي حرفه

متصور شود و بر تعهد اجتماعی
اي آن اساس نیازهاي حرفه
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آمادگی 
معلمی 

و متغییرهاي عام زندگی 
اجتماعی توانسته است 
تبیینی براي معلمی کردن 

فراهم شغلبه عنوان یک 
. کند

هاي واقعی را شناسایی موقعیت
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 در پاسخ
قواعد کلی پاسخگویی 
پژوهشی رعایت شده و 
سطحی عمیق از بازخوانی 
تجربه خود و دیگري دیده 

. شودمی

هاي ارائه شده داراي بنیاد پاسخ
پژوهشی دقیقی است و ضمن 

یري زبان مناسب ارائه، از بکارگ
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 

موضـوع و  طرح ضـرورت و جایگـاه   اول
ایجاد انگیزه جهت پیگیـري درس و  
ارزشیابی تشخیصی و اعـالم برنامـه   

درس

معرفی سنجش نوع نگرش و سـطح دانـش مربـوط،   شناسایی انتظارات دانشجویان، 
برنامه و سرفصل درس، تشریح منطق درس و کاربردهاي آن براي معلمان، معرفـی  

ان بـر اسـاس پیامـدها و    تکالیف عملکردي و چگونگی ارزیابی از عملکرد دانشـجوی 
. سطوح عملکرد

بـراي معرفـی   » معلـم «شرح معلمی کردن در شرایط امروز ایران و گستره مفهومی کردن تشریح معلمیدوم
.شغل و حرفه

در » کـردن معلمـی «اي همه دانشجومعلمان موظفند به بررسی مقایسـه :1تکلیف 
.ده به کالس ارائه کنندنهادهاي مختلف جامعه اقدام و نتیجه را در جلسه آین

کردن به عنوان شـغل  تشریح معلمیسوم
سازمانی

وضعیت کنونی : تشریح و تبیین معلمی کردن و منطق آن بر اساس مقررات سازمانی
. وظایف و اختیارات معلم و سوابق تحولی آن

کردن به عنوان تعهـد  تشریح معلمیچهارم
اجتماعی

آن بـر اسـاس واقعیـات و ضـروریات حیـات      تشریح و تبیین معلمی کردن و منطق 
. هاي اجتماعی معلم و تحوالت آن در ایرانوضعیت کنونی نقش: اجتماعی
-دانشجویان به شناسایی یک فیلم معرف نقش معلم در جامعه اقدام می: 2تکلیف 

.کنند
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کــردن در کشــورهاي سـابقه معلمــی پنجم
غربی

.گاه اجتماعی معلمانها و اقدامات و اخالق معلمی و جایتشریح نقش
-دانشجویان به شناسایی یک فیلم معرف نقش معلم در جامعه اقدام می: 2تکلیف 

.کنند

کــردن در کشــورهاي سـابقه معلمــی ششم
شرقی

.ها و اقدامات و اخالق معلمی و جایگاه اجتماعی معلمانتشریح نقش
-اقدام میدانشجویان به شناسایی یک فیلم معرف نقش معلم در جامعه: 3تکلیف 

.کنند

معلمان در رشـته و  ... اي و اي، اجتماعی، فرهنگی، مشاورههاي مدرسهتشریح نقشمنطق معلمی هفتم
از واقعیت تا آرمان: ها در مدارس ایرانچگونگی ایفاي آن نقش

معرفی درس پـروژه پایـانی دوره و تشـریح چگـونگی سـاماندهی      : فعالیت خاص
.یلی براي تنظیم آن پروژههاي کسب شده دوره تحصتجربه

سوابق شخصی، تحصیالت، مدت خـدمت، محـل خـدمت، شـرایط کسـب تجربـه،       1: استاتید و معلمان سرآمدهشتم
.کردنها و الگوهاي عمل، نوآوري، تجربه و دستاوردهاي خاص معلمیروش

عمل سه تن از معلمان سـرآمد را در ارتبـاط بـا    دانشجو معلم باید آموزه:4تکلیف 
.معلمی کردن خود تشریح نماید و گزارش مکتوب را به مدرس ارائه کند

سوابق شخصی، تحصیالت، مدت خـدمت، محـل خـدمت، شـرایط کسـب تجربـه،       ) گذشته(استاتید و معلمان سرآمد نهم
.کردنلمیها و الگوهاي عمل، نوآوري، تجربه و دستاوردهاي خاص معروش

سوابق شخصی، تحصیالت، مدت خـدمت، محـل خـدمت، شـرایط کسـب تجربـه،       ) گذشته(اساتید و معلمان سرآمد دهم
.کردنها و الگوهاي عمل، نوآوري، تجربه و دستاوردهاي خاص معلمیروش

کسـب تجربـه،   سوابق شخصی، تحصیالت، مدت خـدمت، محـل خـدمت، شـرایط     ) گذشته(اساتید و معلمان سرآمد یازدهم
.کردنها و الگوهاي عمل، نوآوري، تجربه و دستاوردهاي خاص معلمیروش

سوابق شخصی، تحصیالت، مدت خـدمت، محـل خـدمت، شـرایط کسـب تجربـه،       ) کنونی(اساتید و معلمان سرآمد دوازدهم
.کردنها و الگوهاي عمل، نوآوري، تجربه و دستاوردهاي خاص معلمیروش

سوابق شخصی، تحصیالت، مدت خـدمت، محـل خـدمت، شـرایط کسـب تجربـه،       ) کنونی(معلمان سرآمد اساتید و سیزدهم
.کردنها و الگوهاي عمل، نوآوري، تجربه و دستاوردهاي خاص معلمیروش

سوابق شخصی، تحصیالت، مدت خـدمت، محـل خـدمت، شـرایط کسـب تجربـه،       )کنونی(اساتید و معلمان سرآمد چهاردهم
.کردناي عمل، نوآوري، تجربه و دستاوردهاي خاص معلمیها و الگوهروش

ــه اي  پانزدهم ــی مقایس ــنجی و بررس سوابق شخصی، تحصیالت، مدت خـدمت، محـل خـدمت، شـرایط کسـب تجربـه،       نظرس
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عمل اساتید و معلمان سرآمد توسـط  
8: دانشجومعلمان

.کردنها و الگوهاي عمل، نوآوري، تجربه و دستاوردهاي خاص معلمیروش

اي عمل اساتید و هاي مقایسهبررسیشانزدهم
معلمان سرآمد توسط استاد

بررسی عمل معلمی معلمان سرآمد و مقایسه آنان براي تشریح آنچه توفیق آنـان را  
.هاي آن براي معلمان آیندهسبب شده و آموزه

راهبردهاي آموزش و یادگیري. 3
. شـود جانبه دانشـجومعلمان انجـام مـی   زشگر و البته با مشارکت همههاي کالس درس با محوریت آمودر این درس، آموزش

کنـد و بخشـی   هاي مقرر به معرفی هر یک از موضوعات اقدام میآموزشگر در بخشی از درس بر بنیاد گفتارهاي درسی در نوبت
کنـد و  سرآمد را فـراهم مـی  دیگر از درس با شناسایی و دعوت از معلمان سرآمد کنونی، فرصت آشنایی دانشجومعلمان و معلمان 

به تشخیص آموزشگر و با اتخاذ تدابیر هدایتی، واگذاري معرفـی معلمـان   . کندفرصت گفتگوي آنان را ایجاد و آن را مدیریت می
دانشجوي این درس موظف است بر اساس برنامه اعالم شـده بـه مطالعـه    . تواند به دانشجومعلمان واگذار شودسرآمد گذشته می

همچنین، دانشجویان حق دارند بـه طـرح پرسـش بپردازنـد و     . ازند و در گفتگوهاي هر جلسه با آمادگی مشارکت نمایدمنابع بپرد
دقیقـه در کـالس درس بـه صـورت     10ها یا نتایج حاصل از مطالعات خود با درخواست تعیین وقت قبلـی، تـا   براي ارائه دیدگاه

شود که به تشخیص آموزشگر یـا بـه   هایی مطرح ات درس ممکن است پرسشحال، در جلسدرعین. سازمان یافته ارائه نظر کنند
تواند به صورت شفاهی در جلسه بعد یا به صورت کتبی تا پایـان نیمسـال   درخواست دانشجویان، پاسخگویی به برخی از آنها می

تکالیف درس گردد؛ مشروط بـه آنکـه   تواند براي همه یا برخی از دانشجویان جایگزینها میاین قبیل پرسش. شودانجام و ارائه 
.درصد تکالیف مقرر درس تجاوز نکند50تعداد آنها از 

منابع آموزشی . 4
الزامی نیسـت؛ امـا آموزشـگر تـالش خواهـد کـرد منـابع مفیـد را         1398در این درس استفاده از منبع مکتوب تا سال -

از داوري و تایید شوراي گروه آموزشـی بـراي مـدت    استفاده از منابع مکتوب منتشر نشده پس . شناسایی و معرفی کند
.مقرر، در همان رشته بالمانع است

هـاي  به دانشجومعلمان معرفی نمایند و نشـانی سـایت  » معلمان سرآمد«همه آموزشگران موظفند منابع و مستنداتی از -
تجوي اجتماعات تخصصی همچنین، آموزشگر این درس موظف است به جس. مفید براي دریافت اطالعات را ارائه کنند

معلمان مخصوصا در فضاي مجازي اقدام کند و موارد مفید را به دانشجویان معرفی و آنان را براي مشـارکت، تشـویق   
. کند

تاالر گفتگوي معلمان «اند تمامی دانشجومعلمان را براي عضویت در به بعد موظف1394آموزشگران این درس از سال 
.هدایت کنند و خود نیز در آن مشارکت نماینددر پورتال دانشگاه » آینده

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

گیرد که در آن ارزشیابی پایانی در درس فلسفه معلمی در قالب یک آزمون مکتوب پایانی صورت می: ارزشیابی پایانی
مشارکت در مباحث کالس ها و تجارب خود از گفتارهاي درس، گفتگوهاي کالسی، مطالعه منابع ودانشجویان یادگیري

. کنندهاي آموزشگر، ارائه میدرس را بر اساس پرسش
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آموزشگر در مواردي که . شودارزشیابی انجام تکالیف کالس درس و مشارکت در مباحث با هم لحاظ می: ارزشیابی تکالیف
. اصالح آن اقدام کننددهد تا دانشجویان بر اساس بازخوردهاي او به کار پژوهشی، به مصلحت 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
: 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
.حتما اجرا گردد16و 15در صورت کاهش تعداد جلسات آموزشی در آن نیمسال الزم است که موضوع جلسات 
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»الهیاتریزي درسی در  آموزش برنامه«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

مند و آموزش نظام. پرورش نوین استهاي اساسی در آموزش و ، یکی از فعالیت»فرایند«ریزي درسی به عنوان یک برنامه
هاي عامالن فرایند تربیتی را هدایت توانند فعالیتچنین تدابیري می. گسترده، نیازمند آن است که با اتخاذ تدابیر قبلی همراه شود

ریزي درسی با برنامه. شودریزي درسی نامیده میهاي معلم و متعلم در موقعیت تربیتی، برنامهگر فعالیتاتخاذ تدابیر هدایت. کند
-ریز درسی بهرهبرنامه«ریزي درسی هم هاي متمرکز برنامهمعلم حتی در نظام. هاي ضروري معلم استاین معنا، یکی از فعالیت

شود یادگیري استفاده از این پدیده مهم چنین تکلیف و البته چنین اختیاري سبب می. است» ریز درسی اجراییبرنامه«یا » گیر
ریزي درسی براي ریزي درسی یا آشنائی با دانش آکادمیک برنامهدانستن زبان برنامه. زشی براي معلمان ضروري گرددحیات آمو

اي در تولید ندارد و مصرف کننده صرف است، ضرورت شود معلم نقش عمدهمعلمان حتی در یک سیستم متمرکز که تصور می
هاي آموزشی متمرکز هم معلم شود و در بسیاري از این سطوح در نظامیتعریف م» سطوح مختلف«دارد؛ زیرا برنامه درسی در 

پس معلم به جاي آنکه به حلقه سست زنجیره تعلیم و تربیت بدل شود، باید اتفاقا در نقش . نقش دارد) به شکل فردي یا جمعی(
تبدیل ) برنامه درسی پوچ(» پوچ«پدیده تواند به یکبرنامه درسی در دستان معلم می. کننده آن ظاهر شودمقوم برنامه و تقویت

تواند آنچه در مرحله تولید به درستی تدوین شده است، را از دستور کار خارج کند یا به صورت غیر موثر یعنی معلم می. شود
م آموزشی ترین حلقه زنجیره نظاتواند به ضعیفمعلم می. اي معلم استپرهیز از این دام، یکی از لوازم عمل حرفه. آموزش دهد

هاي دیگران نیاز به همت به بار نشستن تالش. »ترین حلقه آنزنجیر، همانقدر قوت دارد که ضعیف«اند بدل شود و چنانکه گفته
معلمان آینده به دلیل چنین . و دقت معلم دارد تا محرومیت ناشی از حذف آنچه باید آموزش داده شود، بر شاگردان تحمیل نشود

کسب این . ریزي درسی آشنا شوند و بتوانند از فنون آن در عمل بهره بگیرندبا مبانی، اصول و مراحل برنامهشرایطی نیاز دارند
براي تحقق دستاوردي، ضروري است . اي معلم در موقعیت مدرسه استمهارت به همراه فهم برنامه درسی، الزمه عمل حرفه

ریزي درسی آشنا هاي برنامههاي درسی و با برخی از اعمال و فعالیتنامههایی از برمعلمان با منابع این حوزه علمی، با نمونه
تواند به آنان کمک کند تا معلمان آینده در طول دوره چنین شرایطی می. هایی داشته باشندشوند و براي اقدام به آن، تمرین

ي و ارزیابی نتایج تصمیمات در موقعیت هاي آموزشی در معرض تجربیات متنوع و غنی قرار گرفته و قادر به مطالعه، تصمیم گیر
. پیچیده آموزشی و تربیتی مبتنی بر یافته هاي علمی و پژوهشی باشند

مشخصات درس
نظري: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت32: زمان درس

انفرادي: نحوه آموزش

ریزي درسی برنامه: نام درس

:یادگیري دانشجو قادر خواهد بوددر پایان این واحد : پیامدهاي یادگیري/ اهداف
-هاي درسی مصوب، به برنامهریزي درسی اقدام کند و با تحلیل برنامهبه تشریح مبانی، اصول و مراحل برنامه

هاي درسی حادث در مدرسه، قادر ریزي درسی اجرایی دروس اقدام کند و ضمن تشخیص و تبیین انواع برنامه
اداره یک درس را تولید و ارائه کند و به استناد دانش معتبر از برنامه خود درسی خود براي خواهد بود برنامه

ریزي درسی، قادر است به همچنین، دانشجومعلم ضمن آشنایی با برخی منابع معتبر حوزه برنامه.  دفاع نماید
.شیوه مناسبی دانش خود را در این موضوع به روز کند

3سطح 2سطح 1سطح هامالك
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:اساسیشایستگی 
PK 3-2&2-2کد

PCK 2-3کد

ـ فهم برنامه 
-و برنامه

ریزي درسی

توانسته است به بیان 
تعاریفی از برنامه درسی و 

ریزي درسی اقدام برنامه
. کند

توانسته است به تبیین 
برنامه درسی بر اساس 
متغییرهاي مختلف 
متمایزکننده آن اقدام کند و 
تشریحی به زبان خاص 

.کندخود ارائه 

توانسته است به شناسایی انواع 
-هاي درسی در موقعیتبرنامه

اي اقدام هاي مختلف مدرسه
-کند و عوامل موثر بر شکل

گیري هر یک از انواع برنامه 
درسی را تشریح و پیامدهاي 

. آنها را آشکار نماید

نقش معلمان 
-در برنامه

ریزي درسی

توانسته است به شرح آنچه 
ارتباط با در منابع درس در 

موضوع آمده است، اقدام 
. کند

توانسته است به زوایایی از 
هاي معلمان توجه نقش

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 
اساس به تبیین نیازهاي 
یادگیري دانشجومعلم براي 

.اي اقدام کندحرفهایفاي نقش

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 از بازخوانی 

شود و بیان تجربه دیده می
نهایی داراي قابلیت 

. ش استپذیر

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
:سازمان یافته استاي آن به شرح ذیل محتواي مورد استفاده این درس در چارچوب زمان شانزده جلسه

مباحث فرعیموضوع اصلینوبت 

طــرح ضــرورت و جایگــاه موضــوع و اول
ایجاد انگیـزه جهـت پیگیـري درس و    
ارزشیابی تشخیصـی و اعـالم برنامـه    

درس

معرفـی برنامـه و سرفصـل    انتظارات دانشجویان، سنجش نوع نگرش و سطح دانش مربـوط، 
درس، تشریح منطـق درس و کاربردهـاي آن بـراي معلمـان، معرفـی تکـالیف عملکـردي و        

. چگونگی ارزیابی از عملکرد دانشجویان بر اساس پیامدها و سطوح عملکرد
ریزي، مطالعـه و  دانشجویان درباره مفهوم، ضرورت، انواع، و عوامل مؤثر بر برنامه: 1تکلیف 

.کنندتوب میاعالم نظر مک

، تشـریح  )به عنوان یک علم(ریزي درسی شناسی و شرح گستره موضوعی حوزه برنامهمفهومریزي درسیتشریح برنامهدوم
مشـتمل  (ریزي درسی هاي درسی و معرفی وضعیت ایران از حیث برنامهسطوح و انواع برنامه
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تشریح وضعیت چنـد کشـور از   و ) ریزي درسی، منابع معتبر و اشخاص مهمبر نهادهاي برنامه
.ریزي درسیحیث جایگاه برنامه

شـان  هاي درسی که دانشجویان در مدرسه تجربه کرده یـا همتایـان  هایی از برنامهارائه نمونههاها و یادآوري تجربهارائه نمونهسوم
. کنند، و بحث در باره آنها بر اساس تجربه دانشجویانتجربه می
اي واسته شود تا یکی از تجربیات مواجهه خود با برنامه درسی مدرسهاز دانشجو خ:2تکلیف 

را یادآوري و آن را روایت و تحلیل کند و بر اساس آن تحلیل به معرفی انواع برنامه درسی در 
.تجربه خود اقدام نماید

ــواع چهارم تبیــین نقــش معلــم در تحقــق ان
هاي درسیبرنامه

) کـارگزاران (هاي آموزشـی و معرفـی عوامـل    سی در نظامهاي درتبیین سطوح و انواع برنامه
هاي متفاوت برنامه درسـی بـا   هاي گوناگون معلمان در ظهور شکلریزي درسی و نقشبرنامه

.تشریح وضعیت ایران
-ریزي درسی نقش فعال داشته باشند و چگونه میچرا معلمان ایران باید در برنامه: 3تکلیف 

توانند چنین کنند؟

ریزي درسی به عنـوان عمـل تولیـد برنامـه درسـی آشـکار مشـتمل بـر         تشریح مراحل برنامهریزي درسیمراحل برنامهپنجم
هاي شناسی و تعیین منطق تولید برنامه درسی، تعیین اهداف، انتخاب محتوا و فرصتموقعیت

هـاي  هاي ارائـه محتـوا و فرصـت   هاي یادگیري، شیوهدهی محتوا و فرصتیادگیري، سازمان
برنامـه درسـی و ارزشـیابی یـادگیري     ) فضـا و روابـط  (یادگیري، زمان برنامه درسـی، مکـان   

.مخاطبان

یـابی بـراي   شناسـی و منطـق  موقعیتششم
تولید برنامه درسی

، شناخت جامعه )ابعاد مختلف حیات یادگیرنده(مخاطب شناسی مشتمل بر شناختموقعیت
هاي محتوایی و روشی جنبه(، شناخت علم ...)و ابعاد مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادي (

) زندگی در کره خاکی و الزامات آن(محیطی و شناخت زیست) مورد تاکید است
هایی مطرح شود تا دانشجو به مطالعه مقاالت یا منابع علمی در زمینه پرسش: 4تکلیف 

یجه را مکتوب منبع درس ارائه شده، اقدام کند و نت) هاي(موضوع بیش از آنچه در کتاب 
.عرضه کند

آزمون و شـرح نسـبت آن بـا اهـداف     هفتم
برنامه درسی

. آیداز تمام دروس قبلی به طور کتبی یا شفاهی آزمون به عمل می: آزمون
با اهداف ارتباط دارد، به طور ) برنامه درسی آزمون شده(همزمان، تشریح اینکه چگونه آزمون 

.شودعملی تبیین می

اعم از مراحل، منابع، انواع و (درسی تشریح چگونگی تعیین اهداف در هنگام تولید برنامهاهداف برنامه درسیتعیین هشتم
ها و نقش آنها در معرفی انواع الگوهاي انتخاب اهداف، معرفی انواع هدف: ، مشتمل بر)اصول

هاي نامهریزي درسی، شرح اصول انتخاب اهداف و معرفی برخی از اهداف برفرایند برنامه
. درسی به تناسب رشته تحصیلی دانشجویان

هاي یک درس بر اساس اصول تحلیل یک نمونه از اهداف و تبدیل آنها به هدف:5تکلیف 
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.تدوین اهداف و ارائه کتبی آن است

تشریح انواع تجارب و هاي یادگیري؛ ها و اصول انتخاب محتوا و فرصتتبیین ضرورت، روشهاي یادگیريانتخاب محتوا و فرصتنهم
.هاي یادگیري و نقش هر یک در یادگیري شاگردانفرصت

شناسایی یک فرصت یادگیري الزم براي یک هدف و بازسازي آن در قالبی دیگر :6تکلیف 
.جهت استفاده شاگردان

هــاي دهــی محتـوا و فرصــت سـازمان دهم
یادگیري

-و روش) ، مداومت، توالی و تعادلوحدت(دهی و معرفی انواع، اصول تشریح ضرورت سازمان

.هاي یادگیري در سطح کالن و خردهاي آن جهت سازماندهی فرصت
.تحلیل و ارزیابی سازماندهی یک درس واقعی بر اساس اصول سازماندهی محتوا:7تکلیف 

و اصول حاکم ) سپهري(فضاي مجازي هاي ارائه محتوا در فضاي واقعی و معرفی انواع روشهاي یادگیري ارائه محتوا و فرصتیازدهم
.بر هر یک و آثار آنها بر مخاطبان برنامه درسی

تبیین زمان به عنوان عنصر برنامه درسی و اهمیت توجه به آن و تشریح انواع زمان در برنامه زمان برنامه درسیدوازدهم
برنامـه  گیـري از زمـان   هاي درسی و چگونگی بهـره درسی و اصول تخصیص زمان به برنامه

.درسی
را ) همـین درس (ریـزي درسـی   هاي مورد انتظار درس برنامهنسبت زمان و هدف:8تکلیف 

.تحلیل کنید

، تحلیـل چگـونگی تـاثیر    )فضاي فیزیکی، عوامل فعالیت و روابط بـین آنهـا  (شرح ابعاد مکان مکان برنامه درسیسیزدهم
.فهم نسبت مکان و برنامه درسیهاي مربوط بهمکان بر برنامه درسی و شاگردان و ضرورت

هـاي  برنامه درسی آزمون شده و نقش آن در یادگیري و تحقق برنامـه درسـی آَشـکار، روش   ارزشیابی یادگیري شاگردانچهاردهم
ها و مزایا و معایب آنها در ارتبـاط بـا اهـداف    آزمون و سنجش پیشرفت تحصیلی، انواع آزمون

.برنامه درسی

برنامـه درسـی در نظـام هـاي     اجراي پانزدهم
آموزشی

هاي اجرا، عوامل موثر بر اجرا، مقاومت، فرهنگ سـازمانی، مجریـان، اقـدامات اساسـی     نظریه
شناخت وضعیت، آماده سازي عمومی و اختصاصی، تـدارك نیـروي   : براي اجراي برنامه شامل
.انسانی، هدایت و نظارت

هـایی  هایی و با چه شکلدرسی به چه علتمقاومت معلم در برابر تغییرات برنامه:9تکلیف 
ممکن است ظهور یابد؟

مفهوم ارزشیابی برنامه، ضرورت ارزشیابی برنامه، روش هاي ارزشیابی برنامه، مراحل ارزشیابی ارزشیابی برنامه هاي آموزشی و درسیشانزدهم
.برنامه در نظام آموزشی، بازنگري در برنامه ها
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یادگیريراهبردهاي آموزش و . 3
شـود؛ هرچنـد کـه در هـر جلسـه درس دانشـجویان       هاي کالس درس با محوریت آموزشگر انجام میدر این درس، آموزش

همچنـین،  . اند بر اساس برنامه اعالم شده به مطالعـه منـابع بپردازنـد و در مباحـث شـرکت نماینـد      مشارکت دارند و آنها موظف
ها یا نتایج حاصل از مطالعات خود بـا درخواسـت تعیـین وقـت     و براي ارائه دیدگاهدانشجویان حق دارند به طرح پرسش بپردازند 

شود که به هایی مطرح حال، در جلسات درس ممکن است پرسشدرعین. دقیقه در کالس درس به ارائه نظر بپردازند10قبلی، تا 
د به صورت شفاهی در جلسه بعد یا به صورت توانتشخیص آموزشگر یا به درخواست دانشجویان، پاسخگویی به برخی از آنها می

تواند براي همه یا برخی از دانشجویان جـایگزین تکـالیف درس   ها میاین قبیل پرسش. شودکتبی تا پایان نیمسال انجام و ارائه 
.درصد تجاوز نکند50گردد؛ مشروط به آنکه تعداد آنها از 

منابع آموزشی . 4
استفاده از منابع مکتوب منتشر نشده پس از داوري و تاییـد شـوراي   . مکتوب الزامی استدر این درس استفاده از منبع -

.گروه آموزشی براي مدت مقرر در همان رشته بالمانع است
:شود، عبارتند ازبراي استفاده در این درس پیشنهاد می1395منابعی که تا پایان سال -

. به نشر: مشهد. آموزش متوسطهریزيمبانی 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 مید از مطالعه منابع و مباحثات کالس درس را بر اساس پرسشها و تجارب خودانشجویان یادگیري
شود و دستاورد آن جهت ارزشیابی ضمن نیمسال براي اطمینان از پیشرفت مناسب یادگیري انجام می: ارزشیابی ضمن نیمسال

.شودارزشیابی نهایی بکارگرفته می
آموزشگر در مواردي که . شوندکالیف کالس درس و مشارکت در مباحث با هم لحاظ میارزشیابی انجام ت: 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 25: فعال در کالسـ پاسخگویی به تکالیف و شرکت
درصد امتیاز 25: ـ آزمون ضمن نیمسال

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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»الهیاتدر  آموزش راهبردهاي تدریس «سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

اي بر کم هاي معلم حرفهاي است که دراختیار معلم است و شایستگیهاي آموزش و برنامه درسی، عرصهآموزش در تمامی نظام
شود تا معلمان به بدیل معلم در آموزش و اختیارات ناشی از آن سبب میفهم و پذیرش این نقش بی. گذاردو کیف آن تاثیر می

آشنایی معلم با راهبردهاي آموزش در رشته تخصصی، یکی از ابزارهاي . مجهز شوند» بیتیقابلیت اجتهاد در موقعیت تر«سالح 
مسئولیت معلم براي موثرساختن آموزش، موضوعی . الزم و ضروري براي دستیابی به شایستگی اجتهاد در موقعیت آموزشی است

هاي متنوع و متغییر معلمان باید در موقعیتاست که در دیدگاههاي مختلف و متعارض آموزش مطرح است و چنین مسئولیتی را 
هاي هاي علمی و از سوي دیگر نیازمند انطباق یافتهآموزشی به انجام رسانند که از سویی نیازمند عمل بر بنیاد دانش و یافته

نش به عمل در به همین علت، دانش در باره راهبردهاي آموزش و توانایی تبدیل این دا. هاي خاص تربیتی استعلمی با موقعیت
آنچه دانشجومعلمان را براي . معلمان آینده براي هرگونه فعالیت موثر و موفق است» ابزار«ترین هاي آموزشی، ضروريموقعیت

هاي تبدیل دانش آموزش به کند، کسب دانش در باره راهبردهاي آموزش در رشته تخصصی به همراه قابلیتموثربودن کمک می
در این درس، دانشجومعلمان . هاي شخصی و توان هنري استهاي واقعی بر اساس تجربها موقعیتهاي تدریس متناسب بروش

شوند و هاي عملی آنها آشنا میبا انواع راهبردهاي آموزش با تشریح مبانی، اصول، مراحل و شرایط بکارگیري راهبردها و نمونه
. نندکتوان و تعهد الزم براي فهم و بکارگیري آن دانش را کسب می

مشخصات درس
کارگاهی: نوع درس
1: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

هاي اصول و  روش: پیشنیاز
تدریس

انفرادي: نحوه آموزش

راهبردهاي تدریس : نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجومعلم  قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
راهبردهاي آموزش در رشته تخصصی خود ارائه کند و چگونگی تدریس تجربی ازفهمی مدلل و داراي شواهد

هاي خود براي عمل در آن اي را طراحی نماید و از ایدهبر بنیاد یک راهبرد آموزش در یک موقعیت خاص رشته
همچنین، دانشجومعلم در پایان این واحد یادگیري برخی از راهبردهاي آموزش رشته . موقعیت دفاع کند

هاي شناسد و ضمن شناخت برخی منابع معتبر، قادر و متعهد است با بکارگیري روشود را میتخصصی خ
. جستجوي دانش در این حوزه، دانش خود را روزآمد کند

3سطح 2سطح 1سطح هامالك

: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

به تبیین راهبردهاي 
اي بر اساس آموزش مدرسه

متغییرهاي مختلف 
متمایزکننده آن مبتنی بر 

کند و منابع علمی اقدام می
به زبان خاص تشریحی 

.نمایدخود ارائه می

به توسعه دانش مربوط به 
راهبردهاي آموزش با مراجعه 

کند و به منابع دیگر اقدام می
-بر اساس تامالت خود، طبقه

بندي دیگري از راهبردها در 
رشته تخصصی خود تنظیم و از 

.کندآن دفاع می
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تولید روش 
بر بنیاد 

هاي آموزه
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

بر اساس یک موقعیت 
معلم خاص به استناد نقش

تخصصی و رشته
متغییرهاي واقعی موقعیت 
توانسته یک راهبرد 

ب را معرفی کند و از متناس
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 

گیري بر آن اساس به تصمیم
هاي واقعی یا در موقعیت

فرضی اقدام و به عنوان معلم 
اي کند به ایفاي نقش حرفه

راهبردها را به طور اي کهگونه
فرد براي موقعیت منحصربه

خاص تخصصی بکار گرفته 
.است

انجام 
تکالیف

هایی ارائه کرده که پاسخ
حاصل جستجوي در منابع 
در دسترس و بازخوانی 
محدود تجربه شخصی 

. است

هاي ارائه شده در پاسخ
قواعد کلی پاسخگویی 
پژوهشی رعایت شده و 
سطحی عمیق از بازخوانی 

شود که تجربه دیده می
. 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 استشانزده جلسهمحتواي مورد استفاده این درس در چارچوب زمان 

مباحث فرعیموضوع اصلینوبت 

طرح ضـرورت و جایگـاه موضـوع و    اول
ایجاد انگیزه جهت پیگیـري درس و  
ارزشیابی تشخیصی و اعـالم برنامـه   

درس

معرفـی  شناسایی انتظارات دانشجویان، سنجش نوع نگرش و سطح دانـش مربـوط،  
برنامه و سرفصل درس، تشریح منطق درس و کاربردهاي آن براي معلمان، معرفـی  
تکالیف عملکردي و چگونگی ارزیابی از عملکرد دانشـجویان بـر اسـاس پیامـدها و     

. سطوح عملکرد

ــرد  دوم ــی راهب تشــریح چیســتی و چرای
آموزش

هـا و  رتبـاط تاکیـد بـر ا  (شناسی و شرح گستره موضوعی راهبردهاي آمـوزش  مفهوم
-، تبیین کارکرد راهبردهاي آمـوزش در فعالیـت  )تمایزهاي راهبرد آموزش با تدریس

هاي راهبردهاي آموزش، تشـریح چـارچوب   بندياي، معرفی انواع طبقههاي مدرسه
. معرفی راهبردهاي آموزش در این درس

اي راهبردهـایی کـه در  همه دانشجومعلمان موظفند به بررسی مقایسـه :1تکلیف 
براي پنج راهبرد دسته (شود اقدام نمایند و نتیجه را در جلسه هشتم کالس ارائه می

به صورت شـفاهی و در جلسـه   ) براي پنج راهبرد دسته دوم(و جلسه چهاردهم ) اول
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.به صورت کتبی ارائه کنند) گانههمه راهبردهاي یازده(شانزدهم 

مبتنی بر سـخنرانی  (آموزش مستقیم سوم
)بهبودیافته

گذاران، شرح مبـانی نظـري، معرفـی اصـول،     تشریح سابقه بکارگیري، معرفی بنیان
ها و شرایط بکارگیري، معرفی مدافعان کنونی، تشریح وضعیت کنونی جایگـاه  زمینه

.راهبرد در ایران و جهان
گفتگوهاي گروهی در باره امکان و چگونگی بکارگیري در مدارس ایران بـر  : عملی

.اساس مطالعات قبلی
-دانشجویان به شناسایی یک فیلم مرتبط با یکی از راهبردها اقدام مـی : 2تکلیف 

.دهندکنند و آن را در جلسه پنجم نمایش می

گذاران، شرح مبـانی نظـري، معرفـی اصـول،     تشریح سابقه بکارگیري، معرفی بنیان)گفتگویی(آموزش مباحثه محور چهارم
فعان کنونی، تشریح وضعیت کنونی جایگـاه  ها و شرایط بکارگیري، معرفی مدازمینه

.راهبرد در ایران و جهان
گفتگوهاي گروهی در باره امکان و چگونگی بکارگیري در مدارس ایران بـر  : عملی

.اساس مطالعات قبلی

گذاران، شرح مبـانی نظـري، معرفـی اصـول،     تشریح سابقه بکارگیري، معرفی بنیانآموزش گروه محورپنجم
شرایط بکارگیري، معرفی مدافعان کنونی، تشریح وضعیت کنونی جایگـاه  ها و زمینه

.راهبرد در ایران و جهان
گفتگوهاي گروهی در باره امکان و چگونگی بکارگیري در مدارس ایران بـر  : عملی

.اساس مطالعات قبلی
نمایش فیلم: فعالیت خاص

مند از فناوري اطالعات آموزش بهرهششم
و ارتباطات

گذاران، شرح مبـانی نظـري، معرفـی اصـول،     بقه بکارگیري، معرفی بنیانتشریح سا
ها و شرایط بکارگیري، معرفی مدافعان کنونی، تشریح وضعیت کنونی جایگـاه  زمینه

.راهبرد در ایران و جهان
گفتگوهاي گروهی در باره امکان و چگونگی بکارگیري در مدارس ایران بـر  : عملی

.اساس مطالعات قبلی
هـاي را بـه   شما براي بکارگیري این راهبرد تصمیم دارید چـه کوشـش  :3تکلیف 

عمل آورید؟

گذاران، شرح مبـانی نظـري، معرفـی اصـول،     تشریح سابقه بکارگیري، معرفی بنیانآموزش متکی به ظرفیت انتقاديهفتم
ها و شرایط بکارگیري، معرفی مدافعان کنونی، تشریح وضعیت کنونی جایگـاه  زمینه

.در ایران و جهانراهبرد 
گفتگوهاي گروهی در باره امکان و چگونگی بکارگیري در مدارس ایران بـر  : عملی

.اساس مطالعات قبلی
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اي آزمون یادگیري و بررسی مقایسـه هشتم
راهبردهاي آموزش

.برگزاري یک آزمون از مباحث جلسات گذشته به روش مورد نظر مدرس
یسه راهبردهاي مورد بحث بـر اسـاس   ایجاد فرصت براي گفتگوي جمعی جهت مقا

.تکالیف انجام شده

گذاران، شرح مبـانی نظـري، معرفـی اصـول،     تشریح سابقه بکارگیري، معرفی بنیانآموزش مشاوره محورنهم
ها و شرایط بکارگیري، معرفی مدافعان کنونی، تشریح وضعیت کنونی جایگـاه  زمینه

.راهبرد در ایران و جهان
وهی در باره امکان و چگونگی بکارگیري در مدارس ایران بـر  گفتگوهاي گر: عملی

.اساس مطالعات قبلی
کنند و آن را در جلسه دانشجویان به شناسایی یک فیلم مرتبط اقدام می: 4تکلیف 

.دهنددوازدهم نمایش می
.گزارش نتایج آزمون و اعالم بازخورد مدرس: فعالیت خاص

گذاران، شرح مبـانی نظـري، معرفـی اصـول،     بکارگیري، معرفی بنیانتشریح سابقه آموزش شبکه محوردهم
ها و شرایط بکارگیري، معرفی مدافعان کنونی، تشریح وضعیت کنونی جایگـاه  زمینه

.راهبرد در ایران و جهان
گفتگوهاي گروهی در باره امکان و چگونگی بکارگیري در مدارس ایران بـر  : عملی

. اساس مطالعات قبلی

گذاران، شرح مبـانی نظـري، معرفـی اصـول،     تشریح سابقه بکارگیري، معرفی بنیانگیري کالسیوزش مبتنی بر رايآمیازدهم
ها و شرایط بکارگیري، معرفی مدافعان کنونی، تشریح وضعیت کنونی جایگـاه  زمینه

.راهبرد در ایران و جهان
ایران بـر  گفتگوهاي گروهی در باره امکان و چگونگی بکارگیري در مدارس: عملی

.اساس مطالعات قبلی

گذاران، شرح مبـانی نظـري، معرفـی اصـول،     تشریح سابقه بکارگیري، معرفی بنیانهاي کوتاهآموزش مبتنی بر بازيدوازدهم
ها و شرایط بکارگیري، معرفی مدافعان کنونی، تشریح وضعیت کنونی جایگـاه  زمینه

.راهبرد در ایران و جهان
در باره امکان و چگونگی بکارگیري در مدارس ایران بـر  گفتگوهاي گروهی : عملی

.اساس مطالعات قبلی
نمایش فیلم: فعالیت خاص

گذاران، شرح مبـانی نظـري، معرفـی اصـول،     تشریح سابقه بکارگیري، معرفی بنیانآموزش مبتنی بر یادداشت تحلیلیسیزدهم
عیت کنونی جایگـاه  ها و شرایط بکارگیري، معرفی مدافعان کنونی، تشریح وضزمینه

.راهبرد در ایران و جهان
گفتگوهاي گروهی در باره امکان و چگونگی بکارگیري در مدارس ایران بـر  : عملی

.اساس مطالعات قبلی
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اي آزمون یادگیري و بررسی مقایسـه چهاردهم
راهبردهاي آموزش

.برگزاري یک آزمون از مباحث جلسات گذشته به روش مورد نظر مدرس
گانـه بـر اسـاس    فرصت براي گفتگوي جمعی جهت مقایسه راهبردهـاي پـنج  ایجاد 

.تکالیف انجام شده

آموزش با واگذاري مسئولیت تدریس پانزدهم
به شاگردان 

گذاران، شرح مبـانی نظـري، معرفـی اصـول،     تشریح سابقه بکارگیري، معرفی بنیان
عیت کنونی جایگـاه  ها و شرایط بکارگیري، معرفی مدافعان کنونی، تشریح وضزمینه

.راهبرد در ایران و جهان
گفتگوهاي گروهی در باره امکان و چگونگی بکارگیري در مدارس ایران بـر  : عملی

.اساس مطالعات قبلی
.گزارش نتایج آزمون و اعالم بازخورد مدرس: فعالیت خاص

ــهشانزدهم ــی مقایسـ ــاي بررسـ اي راهبردهـ
آموزش

بر اساس مبـانی نظـري، شـواهد پژوهشـی و     اي راهبردهاي آموزش بررسی مقایسه
.الزامات اجرایی و ارزیابی وضعیت آنها در مدارس ایران

ارائه گزارش کتبی مقایسه راهبردهاي آموزش توسـط  : فعالیت خاص
.دانشجویان

راهبردهاي آموزش و یادگیري. 3
آموزشـگر در قالـب   . شـود انجـام مـی  جانبـه آموزشـگر ـ دانشـجو     هاي کالس درس با مشارکت همـه در این درس، آموزش
کند و دانشجوي این درس موظـف اسـت بـر اسـاس     هاي مقرر به معرفی هر یک از راهبردها اقدام میگفتارهاي درسی در نوبت

همچنین، دانشجویان حـق دارنـد   . برنامه اعالم شده به مطالعه منابع بپردازند و در گفتگوهاي هر جلسه با آمادگی مشارکت نماید
دقیقـه در  10ها یا نتایج حاصل از مطالعات خود با درخواست تعیین وقـت قبلـی، تـا    ح پرسش بپردازند و براي ارائه دیدگاهبه طر

گـردد و بـه صـورت عملـی در بـاره      در همه جلسات درس، یک مبحث به صورت نظري ارائـه مـی  . کالس درس ارائه نظر کنند
هـایی مطـرح   حال، در جلسات درس ممکن اسـت پرسـش  درعین. شودگو میاي ایران، بحث و گفتبکارگیري آن در نظام مدرسه

تواند به صورت شفاهی در جلسه بعد یا شود که به تشخیص آموزشگر یا به درخواست دانشجویان، پاسخگویی به برخی از آنها می
یـا برخـی از دانشـجویان جـایگزین     تواند براي همـه  ها میاین قبیل پرسش. شودبه صورت کتبی تا پایان نیمسال انجام و ارائه 

.درصد تکالیف مقرر درس تجاوز نکند50تکالیف درس گردد؛ مشروط به آنکه تعداد آنها از 

منابع آموزشی . 4
استفاده از منابع مکتوب منتشر نشده پس از داوري و تاییـد شـوراي   . در این درس استفاده از منبع مکتوب الزامی است-

.رر در همان رشته بالمانع استگروه آموزشی براي مدت مق
:شود، عبارتند ازبراي استفاده در این درس پیشنهاد می1398منابعی که تا پایان سال -

، ترجمه محمود مهرمحمدي و ابزارهایی براي تدریس: 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
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، ترجمه محمدرضـا سـرکارآرانی،   راهبردهایی براي آموزش اثربخش: الفباي مدیریت کالس درس): 1379. (ت. تابر، ر
.مدرسه: تهران

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
گیرد که در آن نی در درس راهبردهاي آموزش در قالب یک آزمون مکتوب پایانی صورت میارزشیابی پایا: ارزشیابی پایانی

-ها و تجارب خود از کار عملی، مطالعه منابع و مشارکت در مباحث کالس درس را بر اساس پرسشدانشجویان یادگیري

. کنندهاي آموزشگر، ارائه می
شود و از سوي هاي بخش عملی درس را شامل میی تمام فعالیتارزشیابی ضمن نیمسال از سوی: ارزشیابی ضمن نیمسال

گیرد و دستاورد هر دو قسمت بندي اعالم شده انجام میدیگر براي اطمینان از پیشرفت مناسب یادگیري بر اساس زمان
.شودجهت ارزشیابی نهایی بکارگرفته می

آموزشگر در مواردي که . شودمباحث با هم لحاظ میارزشیابی انجام تکالیف کالس درس و مشارکت در: 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
از درصد امتی30: 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
. رعایت نظم حضور و حساسیت به زمان درس

.تکالیف و در فعالیت عملیرعایت اخالق پژوهش در انجام
.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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»الهیاتدر آموزش طراحی آموزشی  « سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

مندي را طراحی کنند که تفاوت هاي فردي، در راستاي اهداف نظام آموزشی فرصت هاي یادگیري نظاممعلمان بایدبتوانند 
عالیق و روش هاي یادگیري دانش آموزان، و نیز تأثیرات بافت و زمینه اجتماعی بر یادگیري را مد نظر قرار داده وبتواند موفقیت 

که معلمان طراحی آموزشی را به عنوان یک رویکرد سیستمی بشناسند و این امر مستلزم آن است . یادگیرندگان را تضمین نماید
-در چنین شرایطی معلمان به. بتوانند فرآیند آن را از مرحله شناسایی مسئله تا ارزیابی در یک موقعیت هاي واقعی تجربه نمایند

زد و طرحهاي اثربخشی را براي خواهند هاي یادگیري دستجاي اجراي طرح هاي از پیش تعیین شده، خود به خلق موقعیت
. پاسخ به نیاز یادگیرندگان در موقعیت هاي منحصر بفرد تولید خواهند نمود

مشخصات درس
عملی-نظري:  نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

نظریه هاي یادگیري و : پیشنیاز
برنامه ریزي درسی / آموزش

طراحی آموزشی: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
مؤلفه هاي طراحی آموزشی را به صورت نظام مند براي شناسایی، تحلیل، تصمیم گیري، و ارزیابی 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 

. کند

مسئله تبیین شده است، و 
اطالعات جمع آوري شده 
از طریق نیاز سنجی و 
تحلیل آن از تبیین مسئله 

.پشتیبانی می کند

تبیین شده است، و مسئله 
اطالعات جمع آوري شده 
از طریق نیاز سنجی و 
تحلیل آن از تبیین مسئله 
پشتیبانی نموده و نشان 
می دهد که چگونه 
موقعیت ها و نیاز هاي 
متفاوت یادگیرندگان را 

.مورد توجه قرار داده است

فرایند شناسایی و طراحی
مشکل / تبیین مسئله

فرایند شناسایی و تبیین 
مشکل را تا تعیین / مسئله

ا فرایند طراحی آموزشی ر
در تمامی مراحل  به 
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را تا تعیین تکالیف 
یادگیري عملیاتی 
نموده اما میان مراحل 
مختلف طراحی ارتباط 
نظام مندي وجود 

.   ندارد

تکالیف یادگیري عملیاتی 
نموده و میان مراحل و 
مؤلفه هاي طراحی ارتباط 

.نظام مندي وجود دارد

صورت نظام مند عملیاتی 
مشکل، / شده و مسئله

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: فصل اول

منطق طراحی آموزشیتعریف ضرورت و
)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
.شده، تلخیص در قالب مقاله کوتاه و ارائه در کالسپژوهشی در زمینه مباحث مطرح -مطالعه حداقل سه منبع علمی 

)تحلیل(فرایند طراحی آموزشی : فصل دوم
مشکل/ تعریف مسئله

مشکل/ شناسایی و تجزیه و تحلیل منبع مسئله
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 ) معلمان، دانش آموزان، کارکنان، اولیاء( با بکارگیري یکی از روشهاي نیازسنجی، نیازهاي یکی از گروه ها 

. له ارائه دهدمسئ/ تحلیل آن 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
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اهداف آموزشی
محتواي آموزشی
تکالیف یادگیري

:عملکرديتکالیف 
اهداف آماج را اولویت ) تحلیل نیازها و تعیین راه حل مشکل یا مساله( با استفاده از گزارش تکلیف عملکردي فصل دوم.1

. بندي نموده و آنها را به پیامدهاي یادگیري تبدیل نماید
با توجه به انواع سبک با توجه به اهداف آموزشی تدوین شده، محتواي اصلی و تکمیلی و تکالیف یادگیري با توجه را .2

.هاي 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 / کوینیارزشیابی ت/نوشتن تمرین و پرسش/ تعیین رسانه/ طراحی( به خاطر سپردن اطالعات) 1طراحی آموزشی 
)مدیریت 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 / ی تکوینیارزشیاب/ نوشتن تمرین و پرسش/ تعیین رسانه/ طراحی( به کارگیري مهارت روش کار) 3طراحی آموزشی 
)مدیریت آموزشی
تعیین طرح / ارزشیابی تکوینی/ نوشتن تمرین و پرسش/ تعیین رسانه/ طراحی( به کار گیري مهارت اصل) 4طراحی آموزشی 
)مدیریت آموزشی
طرح تعیین / ارزشیابی تکوینی/ نوشتن تمرین و پرسش/ تعیین رسانه/ طراحی( درك ارتباط مفهومی ) 5طراحی آموزشی 
)مدیریت 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
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و با در نظر گرفتن مراحل طراحی آموزشی، ) محتوا، نیازهاي یادگیرندگان و موقعیت( دو طرح آموزشی مبتنی بر یکی از راهبردها
.  تهیه 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
تعامل در آموزش

نظامهاي تعامل متکی بر انسان
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 طراحی، تولید و ارزیابی یک نمونه طراحی آموزشی از روش حل مسئله . طراحی و حل مسئله شناسایی شده استبراي
. استفاده می شود

منابع آموزشی. 4
:کتاب ها

ترجمه هاشم فردانش، انتشارات سمت. راهبردها و فنون طراحی آموزشی، لشین، پوالك و رایگلوث.1
گانیه، بریگز و ویگر، ترجمه خدیجه علی آبادي، نشر دانا: 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
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هاشم فردانش، نشریه علوم : ، نویسندهطراحی آموزشی از منظر رویکردهاي رفتارگرایی، شناخت گرایی و ساخت گرایی: مقاله.6
1377و بهار 1376انسانی دانشگاه الزهرا، زمستان 

، نویسنده هاشم فردانش، نشریه مدرس سیستمی و ساخت گرایی در طراحی آموزشینقد و بررسی دو دیدگاه: مقاله.7
1378پاییز . علوم 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 
نمره 10مجموعه تکالیف عملکردي فردي و گروهی : کارتولیدي

مبناي . 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(ارزیابی تکالیف 
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»الهیاتدر  آموزش طراحی واحد یادگیري «سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

یادگیري نظامندي را طراحی کنند که تفاوت هاي فردي، بتوانند در راستاي اهداف نظام آموزشی فرصت هاي معلمان باید 
بتواند بافت و زمینه اجتماعی بر یادگیري را مد نظر قرار داده و، و نیز تأثیرات دانش آموزانعالیق و روش هاي یادگیري

رویکرد سیستمی این امر مستلزم آن است که معلمان طراحی آموزشی را به عنوان یک .موفقیت یادگیرندگان را تضمین نماید
در چنین شرایطی . بشناسند و بتوانند فرآیند آن را از مرحله شناساي مسئله تا ارزیابی در یک موقعیت هاي واقعی تجربه نمایند

معلمان بجاي اجراي طرح هاي از پیش تعیین شده، خود به خلق موقعیت دست خواهند زد و طرحهاي اثربخشی را براي پاسخ به 
. در موقعیت هاي منحصر بفرد تولید خواهند کردنیاز یادگیرندگان 
مشخصات درس

عملی:  نوع درس
1: تعداد واحد
ساعت32: زمان درس

طراحی آموزشی : پیشنیاز

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 و و بر اساس نتایج / با تحلیل برنامه درسی
. ارزیابی آن را مورد بازنگري قرار دهد

:شایستگی اساسی
ck&pk&pck کد
2-1&2-2&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 
مشخص نمودن ماهیت اهداف و 
محتواي واحد یادگیري تعیین 

.تکلیف نکرده است

در تبیین چیستی، چرایی 
و چگونگی منطق واحد 
یادگیري ارتباط میان 
اهداف و محتواي واحد 
یادگیري مشخص شده 

.است

، چرایی و چگونگی چیستی
تبیین شده در منطق واحد 
یادگیري به وضوح براي اهداف 
و محتواي واحد یادگیري تعیین 

. تکلیف نموده است

واحد یادگیري طراحی شده شامل طراحی
کلیه مؤلفه ها است اما عناصر آن 
به صورت نظام مند و هماهنگ از 

.یکدیگر پشتیبانی نمی کند

واحد یادگیري طراحی 
شامل کلیه مؤلفه ها شده

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 



٣٠٩

. است

نقد و 
ارزیابی 

گزارش اجراي و ارزیابی واحد 
یادگیري منعکس کننده برخی از 
نقاط قوت و ضعف برجسته واحد 
یادگیري است و پیشنهادات منجر 

بهبود واحد یادگیري / به اصالح
.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 

.ده استواحد یادگیري ش

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

رویکرد برنامه درسی و ارتباط آن ساختار واحد یادگیري 
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
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
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: تکلیف عملکردي
مهارت اساسی مرتبط با آن در / اهداف در برنامه درسی براي آموزش یک ایده کلیدي مفاهیم/ با تحلیل استاندارد هاي محتوا

ارتباط حقایق و اطالعات جزئی را با آن به نمودار مهارت ها را ترسیم و / برنامه درسی یکی از موضوعات درسی نقشه مفهومی
.نمایش بگذارد
سازمان دهنده ها: فصل سوم

طبقه بندي پیامد هاي یادگیري
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
عملکرديانتظارات 

پرسش هاي اساسی
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
رات عملکردي، سبک هاي با توجه به سازمان دهنده هاي مشخص شده فرصت هاي یادگیري را با در نظر گرفتن انتظا

.طراحی و تولید نماید... یادگیري، مهارت هاي فراشناختی و
ارزشیابی: فصل پنجم

پیامد هاي یادگیري و مالك هاي سنجش
راهبرد هاي سنجش
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رسمی
غیر رسمی

خود ارزیابی
ارزشیابی توسط همساالن

ارزشیابی توسط معلم
ارزشیابی از واحد یادگیري

بهبود دهیم؟چگونه یادگیري  را
: تکلیف عملکردي

. پیامد هاي یادگیري واحد یادگیري طراحی شده را در قالب راهبرد هاي رسمی و غیر رسمی تدوین نماید.1
/ واحد یادگیري طراحی شده را در یک موقعیت آموزشی اجرا و نتایج ارزشیابی از عملکرد یادگیرندگان را براي اصالح.2

. ارتقاء 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
- عملکردي پیش بینی شده و مشارکت در فعالیتعملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري و فعالیت هاي : ارزشیابی فرآیند

نمره 6هاي گروهی 
نمره 14مجموعه تکالیف عملکردي فردي و گروهی : کارتولیدي

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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»الهیاتدر  آموزش سازي هاي تحصیلی و آزمونآزمون«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

شـده از  سنجش در برنامه درسی فعالیتی مستمر و برنامه ریزي شده است که نتایج آن، نه تنها انعکاس دهند سـطح توانـایی هـاي کسـب     
اي از سـوي  ، فرصت هاي یادگیري و قضاوت حرفـه سوي دانش آموزان است بلکه، باید بتواند اطالعات الزم را براي ارزیابی برنامه درسی

توانایی دانشجویان در تهیه طرح سنجش متناسب با اهداف یادگیري و سطوح آن، شـیوه تهیـه انـواع آزمـون و بررسـی      . معلم تدارك ببیند
، موقعیت آموزشـی  عتبار آن، و نحوه استفاده از آزمون هاي هنجار شده به آنان کمک می نماید تا متناسب با اهداف برنامه درسیپایایی و ا

و ویژگی یادگیرندگان از انواع آزمون ها براي ارزیابی سطح توانایی هاي کسب شده از سوي دانش آموزان استفاده نموده و براي ارتقـاء آن  
.یندبرنامه ریزي نما

مشخصات درس
عملی-نظري:  نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

- :پیشنیاز

سازي 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 

سئواالت با / آزمون
انواع / سطوح اهداف

محتوا در نظر گرفته 
. نشده است

در جدول دو بعدي تهیه 
انواع / شده سطوح اهداف

محتوا مورد توجه قرار 
/ گرفته اما رابطه نوع آزمون

/ اهدافسئواالت با سطوح
انواع محتوا در نظر گرفته 
شده است و در این رابطه 

محتوا مورد / ماهیت هدف
.توجه قرار گرفته است

در جدول دو بعدي تهیه شده 
انواع محتوا / سطوح اهداف

مورد توجه قرار گرفته اما رابطه 
سئواالت با سطوح / نوع آزمون

انواع محتوا در نظر / اهداف
گرفته شده است و 

واالت با توجه به سئ/آزمون
محتوا از تنوع / ماهیت هدف

برخوردار است و امکان پاسخ 
به تفاوت هاي فردي را فراهم 

.می کند
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تجزیه و 
تحلیل آزمون

در تجزیه و تحلیل 
گزارش هاي پژوهشی 
پایایی و روایی آزمون ها 
را با یکدیگر مقایسه 
نموده اما ارتباط آن را با 
نتایج پژوهش گزارش 

نکرده است 

در تجزیه و تحلیل گزارش 
هاي پژوهشی پایایی و 
روایی آزمون ها را با 
یکدیگر مقایسه نموده 
وارتباط آن را با نتایج 

استپژوهش گزارش کرده

در تجزیه و تحلیل گزارش 
هاي 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 مالك ها و سطوح 

رد را به صورت واضح عملک
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 

دانش سطح بندي عملکرد 
.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 و چند مقاله علمی پژوهشی در خصوص ا
. 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 از چه 
کالس بر روي موضوعات و درس هاي مختلف جدول : توصیه. راي ارزشیابی اهداف و محتوا استفاده می کندسئواالتی ب/نوع آزمون هایی

. 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
قایسه روش هاي نتایج چند گزارش هاي علمی در زمینه محاسبه شاخص هاي آماري، روش هاي محاسبه پایایی و روایی را مطالعه و با م

بکارگرفته شده در خصوص میزان اعتبار و پایایی آزمون هاي بکارگرفته شده و نتایج گزارش شده با ساستفاده از شواهد علمی اظهار نظر 
. کند

: تکلیف عملکردي
نتایج آن را به همراه نتایج یک آزمون برگزار شده در سطح کالس درس را از جهت روایی و پایایی نتایج مورد بررسی قرار داده و 

.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: فصل چهارم
آزمون کتبی عملکردي
آزمون شناسایی
آزمون موقعیت شبیه سازي شده
ونه کارنم
فهرست وارسی
مقیاس درجه بندي
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 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 
اندارد هنجار شدهانتحاب گروه، مراحل ساخت یک آزمون است

.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

را 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 
. همراه با اظهار نظر شخصی ارائه کند

. یج آن را تحلیل و گزارش کندنمونه اي از آزمون هاي هنجار شده را بر روي یکی گروه از دانش آموزان اجرا و نتا

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
از روش حل مسئله براي . آزمون/ روش مطالعه مستقیم و فردي در مطالعه گزارش هاي پژوهشی و بررسی میزان اعتبار یافته هاي پژوهش

. طراحی، اجرا و تفسیر آزمون عملکردي و از پروژه براي تولید جدول دوبعدي استفاده می شود

منابع آموزشی. 4
.، نشر دوران1389ي قدیم و جدید، علی اکبر سیف، سنجش فرآیند و فرآورده یادگیري، روش ها

. ، نشر دوران1385اندازه گیري، سنجش و ارزشیابی آموزشی، علی اکبر سیف، 

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
نمره5آزمون مباحث نظري : ارزشیابی پایانی
5کردي پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت هاي گروهی عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري و فعالیت هاي عمل: ارزشیابی فرآیند

نمره 
نمره 10مجموعه تکالیف عملکردي فردي و گروهی : کارتولیدي
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مبناي ارزیابی تکالیف . ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام می شود
. الك ها و سطوح پیامد هاي یادگیري تعیین شده استم) یادگیري و عملکردي(
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»الهیاتآموزش 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 تا 
کسب . آنان نقاط قوت و کاستی هاي مواد آموزشی را شناسایی نموده و آن را با اقتضائات محیط یادگیري و نیاز دانش آموزان  تطبیق دهند

ه تحلیل مواد آموزشی زمینه مشارکت در فرآیند تولید مواد آموزشی را آینده افزایش داده و منجر به شکل گیري ظرفیت در تجربه در زمین
. سطح مدارس و مناطق آموزشی براي فاصله گرفتن از سیستم متمرکز فعلی در نظام آموزشی و رفتن به سمت کاهش تمرکز می شود

مشخصات درس
عملی-نظري: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

برنامه ریزي : پیشنیاز
درسی 

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 گزارش /با تحلیل ساختار برنامه درسی، میزان همخوانی

.  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 2&3-1کد-
3&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

رفاً از روش هاي کمی ص
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 

از مالك تحلیل خود برخی
ها در هر یک از دو بعد را 

.متمرکز نموده است

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 است



٣١٨

مالك هاي 
تحلیل

تحلیل انجام شده نشان می 
دهد که نسبت به مالك 
هاي 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 

یبانی از یادگیري عمیق پشت
. می کند آگاه است

تحلیل انجام شده نشان می 
دهد 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
اصول حاکم برانتخاب و سازماندهی محتوا-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 گزارشی ) مقاالت کتاب ها(مطالعه منابع برنامه ریزي درسی 

مطالعه مشارکت معلمان در طراحی و تدوین مواد آموزشی در سایر . نقاط قوت و ضعف در یادگیري دانش آموزان/ از نقش  مواد آموزشی
. کشور ها

:کرديتکلیف عمل
.ساختار یک نمونه برنامه درسی را به جهت نقش هر یک از عناصر در سازماندهی مواد آموزشی بررسی نماید و گزارش نماید

روش هاي تحلیل محتوا: فصل دوم
هاي تحلیل محتوامفاهیم، اصول و تکنیک-
روش هاي کمی در تحلیل محتوا-
مراحل روش تحلیل کمی-
اعتبار یافته ها-
ی در تحلیل محتواروش هاي کیف-
مراحل روش تحلیل کیفی-
اعتبار یافته ها-

:تکلیف یادگیري
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و نحوه استفاده از ..) کتاب، فیلم، مقاله نرم افزار و(مطالعه حداقل دو گزارش پژوهشی در زمینه تحلیل محتواي مواد آموزشی .1
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 قوت و 

. ه کندضعف 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 تحقق 
در مرحله دوم نیز هر یک از مواد آموزشی را بر اساس مالك ها درهر یک از دو بعد سازماندهی محتوا و . آن را مورد بررسی قرار دهد

تحلیل هاي انجام شده به جهت استفاده از روش هاي کمی و کیفی و مالك هاي هر یک . مورد بررسی قرار می دهدویژگی هاي ظاهري
. از دو روش به صورت گروهی مورد نقد و بررسی قرار می گیرد

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
روش هاي بکارگرفته شده در پژوهش هاي / محتوامطالعه فردي و تهیه خالصه نظام مند از منابع علمی در زمینه روش هاي تحلیل 

استفاده از شیوه مشارکتی در ارزیابی فعالیت هاي فردي و . تحلیل محتوا و ارائه آن در سمینار هاي کالسی یا در سطح واحد آموزشی
ظر در مورد گزارش مراکز علمی و اظهار ن/ شرکت در سمینار هایی که در محیط آموزشی. گروهی بر اساس مالك هاي تحلیل محتوا

.هاي ارائه شده

منابع آموزشی. 4
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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 فصل .چاپ اول. انتشارات آموزش امیر. راهنماي عمل تحلیل محتواي رسانه هاي آموزشی). 1381(نوریان، محمد : منبع فرعی

.مواد آموزشی/ نامه برنامه درسی و نوآوري هاي آموزشی در زمینه تحلیل محتواي برنامه هاي درسی و کتاب هاي درسی

نمره5میزان آزمون مباحث نظري به: ارزشیابی پایانی
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 . می شودارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام 

. مالك ها و سطوح پیامد هاي یادگیري تعیین شده است) یادگیري و عملکردي(تکالیف 
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»1الهیاتآموزش در کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات «درس  سرفصل

معرفی درس و منطق آن.1

و ارتباطات عجین شده است، که برخورداري از ابعاد گوناگونی از سواد از جمله سواد اطالعاتی، اي با فناوري اطالعات زندگی بشر در عصر کنونی به گونه
اطالعات و فناوريضرورت توجه به. گرددسواد رسانه اي، سواد رایانه، سواد فناوري، سواد دیجیتال، سواد اینترنتی، یک ضرورت در زندگی محسوب می

آموزان مندي از این بعد سواد یکی از نیازهاي دانشلذا آشنایی و بهره. هاي رسمی وارد گرددان در آموزشارتباطات  موجب گردیده است که آموزش
آموزان را براي ورود به عرصه زندگی دارند، خود نیز باید ضمن برخورداري از رو معلمان که وظیفه آماده سازي دانشاز این. امروز وشهروندان فردا است

هاي هاي خود بهره گیرند و با تلفیق این فناوري در فرصتي فناوري اطالعات و ارتباطات، از این ظرفیت در آموزشالزم در حوزهها و سواد شایستگی
آموزان را آموزش دهند که چگونه خود را براي استفاده صحیح از گیري از افزایش و بهبود کارآیی آموزش ، دانشیادگیري عالوه بر بهره-یاددهی
. آمده بواسطه این فناوري در زندگی آماده کنندپیشهاي فرصت

مشخصات درس
کارگاهی: نوع درس
واحد1: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

مهارت هاي هفتگانه: پیشنیاز

1کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات : 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 12یادگیري حرفه اي معلم  در سواد فناوري- 6مدیریت  و 

.باشدمی

)تولید دانش(3سطح )تعمیق دانش(2سطح )سواد فناوري(1سطح مالك ها

در ICTدرك 
آموزش

هاآگاهی از سیاست

3سطح 2سطح 1سطح 

هاي ملی، با آگاهی از سیاست
را براي تعدادي راهکار و روش

هاي کالسی رشته حمایت فعالیت
ها، پیشنهاد خود  از این سیاست

.نماید

،  هاي ملیبا آگاهی از سیاست
را عملیاتی تعدادي راهکار و روشِ

هاي براي تطابق و حمایت  فعالیت
هاي کالسی رشته خود از سیاست

.فوق، پیشنهاد نماید

هاي ملی،  با آگاهی از سیاست
فهرستی از راهکارها و 

را هاي عملیاتی ماهرانهروش
براي تطابق و حمایت  

هاي کالسی رشته خود فعالیت
یشنهاد هاي فوق، پاز سیاست

استفاده از فاوا  براي یادگیري کارآتر و موثرتر: سواد فناوري 12
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.نماید

ابزارهاي پایههاي فاوامهارت

3سطح 2سطح 1سطح 

تعدادي از سخت عملکرد و نحوه کار 
، نرم افزارها و نرم افزارهاي پایه

افزارهاي کاربردي تولیدي، 
مرورگرهاي وب، نرم افزارهاي 
ارتباطی، نرم افزارهاي ارائه و 

هاي کاربردي مدیریت را به برنامه
.نمایش دهدهمتایان خود

ضمن اگاهی از عملکرد و نحوه کار 
سخت افزارها و نرم افزارهاي پایه، 
نرم افزارهاي کاربردي تولیدي، 
مرورگرهاي وب، نرم افزارهاي 
ارتباطی، نرم افزارهاي ارائه و 

سه هاي کاربردي مدیریت، برنامه
آموزشی مبتنی بر استفاده از فعالیت

.ها را طراحی نمایدآن

هاي آموزشی طراحی شدهفعالیت
افزارها و مبتنی بر استفاده از نرم

در سخت افزارهاي کاربردي را 
و حضور گروه همتا تشریح نموده

ها،  ي آنازریابانهبا کسب نظرات 
.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 

سه راهبردهاي استاندارد ارزشیابی، 
براي  تلفیق فاوا در برنامه روش

درسی رشته خود را ارائه نماید

با آگاهی در مورد استانداردهاي 
برنامه درسی رشته درسی خود و 

پنج راهبردهاي استاندارد ارزشیابی، 
تلفیق فاوا در برنامه براي روش

درسی رشته خود را ارائه نماید

با آگاهی در مورد استانداردهاي 
برنامه درسی رشته درسی خود 
 و راهبردهاي استاندارد

هاي ها و راهروشارزشیابی، 
براي  تلفیق فاوا در گوناگونی

برنامه درسی رشته خود را ارائه 
نماید

تلفیق فناوريپداگوژي

3سطح 2سطح 1سطح 

با آگاهی در مورد اینکه  کجا، باچه 
و ) چه زمانی نه(کسانی، چه زمانی 

تواند فاوا را براي فعالیت چگونه می
هاي کالسی و ارائه هاي خود بکار 

از این موارد را حداقل سه موردگیرد، 

با آگاهی در مورد اینکه  کجا، باچه 
و ) چه زمانی نه(کسانی، چه زمانی 

تواند فاوا را براي فعالیت چگونه می
هاي کالسی و ارائه هاي خود بکار 

از این موارد را مورد5حداقل گیرد، 

با آگاهی در مورد اینکه  کجا، 
چه (باچه کسانی، چه زمانی 

تواند فاوا و چگونه می) زمانی نه
را براي فعالیت هاي کالسی و 
ارائه هاي خود بکار گیرد، 
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هاي یادگیري خاص در موقعیت
.پیشنهاد نماید

هاي یادگیري خاص در موقعیت
.پیشنهاد نماید

را در فهرستی از این موارد
هاي یادگیري خاص موقعیت

.تهیه نماید

سازمان بندي و 
مدیریت

کالس استاندارد

3سطح 2سطح 1سطح 

را براي یک فعالیتبا استفاده از فاوا 
کالس در قالب یک (کل کالس 
اي سازمان به گونه)گروه بزرگ

آموزان به بندي نماید که همه دانش
طور  عادالنه به تجهیزات فراهم 

.شده دسترسی داشته باشند

را یک فعالیتبا استفاده از فاوا 
اي به گونههاي کوچک کالسیگروه

نماید که همه سازمان بندي
آموزان به طور  عادالنه به دانش

تجهیزات فراهم شده دسترسی 
.داشته باشند

را چندین فعالیتبا استفاده از فاوا 
اي به گونهبه صورت  فردي

سازمان بندي نماید که همه 
آموزان به طور  عادالنه به دانش

تجهیزات فراهم شده دسترسی 
.داشته باشند

یادگیري 
معلماي حرفه

سواد دیجیتال

3سطح 2سطح 1سطح 

هاي فناورانه و با استفاده از مهارت
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

هاي فناورانه و با استفاده از مهارت
حداقل ده 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

هاي فناورانه و با استفاده از مهارت
مورد نیاز منابع وب دانش کافی، 

را براي بدست آوردن متعددي
موضوعات درسی اضافی و دانش 
پداگوژیکی در جهت یادگیري 

اي خود شناسایی نموده و حرفه
و به ها تهیه نماید فهرستی از آن

.گروه همتا ارائه دهد

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت.2
درك فاوا در آموزش:  1فصل

شایستگی
هااز سیاستآگاهی 

3سطح 2سطح 1سطح 
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هاي ملی، تعدادي با آگاهی از سیاست
هاي را براي حمایت فعالیتراهکار و روش

ها، کالسی رشته خود  از این سیاست
.پیشنهاد نماید

،  تعدادي هاي ملیبا آگاهی از سیاست
را براي تطابق و عملیاتیراهکار و روشِ
هاي کالسی رشته خود از حمایت  فعالیت

.هاي فوق، پیشنهاد نمایدسیاست

هاي ملی،  با آگاهی از سیاست
هاي فهرستی از راهکارها و روش

را براي تطابق و عملیاتی ماهرانه
هاي کالسی رشته حمایت  فعالیت
هاي فوق، پیشنهاد خود از سیاست

.نماید

13هاي 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
هاي کالسی رشته علمی بحث کالسی داشته باشنددر مورد شیوه هاي متداول فعالیت ها و تمرین.
د، شناسایی نموده  و به هاي ملی حمایت کنهاي 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 عملکرد و نحوه کار تعدادي
افزارها و نرم افزارهاي پایه، نرم افزارهاي 
کاربردي تولیدي، مرورگرهاي وب، نرم 
افزارهاي ارتباطی، نرم افزارهاي ارائه و 

به همتایان هاي کاربردي مدیریت را برنامه
.خود نمایش 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 مبتنی بر استفاده از آنآموزشی 

.طراحی نماید

مبتنی بر هاي آموزشی طراحی شدهفعالیت
افزارها و سخت افزارهاي استفاده از نرم

تشریح وه همتا کاربردي را در حضور گر
ها،  ي آنو با کسب نظرات ازریابانهنموده

.طراحی خود را اصالح نماید

.به اسناد باالدستی مراجعه شود13
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افزارهاي رایجافزارها و نرمسخت
تشریح و نمایش ضمن معرفی(افزارهاي متداول معرفی سخت(
  14برداريیادداشتو ) 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

.)مدرس در کالس استفاده گردد
 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
15ایمیل و مکاتبات الکترونیکی پایدار باز کردن حساب کاربري

16سازهاي برخط و برون خطذخیره

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.
دبرداري نماینوت 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.
 تهیه و در کالس اجرا نمایند و بهبود آن توسط گروه همتا مورد به انتخاب و با استفاده از منابع دیجیتال مربوط به رشته خود یک ارائه

.ارزیابی قرار گیرد
یک نمایش ترسیمی  ایجاد نموده و به اشتراك بگذارند.
با استفاده از یک مرورگر به یک سایت مردمی دسترسی یابند .
 بحث شود و یک نمونه جستجو انجام و نتایج نشان بکارگیري موتور جستجو را نمایش داده ، در مورد کلید واژهاي یک جستجوي ساده

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

استفاده با گروه بحث نمایند 
بردي ایمیل نمایش داده و یک حساب کاربري ایمیل ایجاد و تعدادي پیغام هاي ایمیلی را به چگونگی ایجاد و بکارگیري حساب کار

.همتایان خود در کالس ارسال نمایند
سند متنی ایجاد شده در فعالیت قبلی را به صورت برخط و برون خط در ذخیره سازهاي مربوطه ذخیره نماید.

آموزشیهايعاملافزارهاي و سیستمسخت افزارها، نرم

١٤ Onenote
ها و ابزارهاي صندوق پست الکترونیک مانند، تعیین قلم و آشنایی با توانایی، )آت لوك و تاندر برد(و برون خط )  مانند یاهو( هاي پست الکترونیک برخط صندوق١٥

ها و الصاقیات در ذخیره نامه... ایمیل هاي ناخواسته واندازه، راست، میان و چپ چین نمودن، امضاء، ایجاد زمینه، الصاق فایل، ایجاد گروه، مسدود کردن اپسم یا
.هاي صندوق پست الکترونیکپوشه

١٦ Online and Offline
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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
18)در صورت وجود در رشته مورد نظر معرفی گردد(آموزشی 17معرفی 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 .
از طریق جستجو در اینترنت سخت افزارهاي آموزشی جدیدي را شناسایی و به کالس معرفی نمایند.
هاي متنوعی از  نرم افزارهاي آموزش، تمرین و تکلیف در رشته مربوطه را شناسایی و در کالس معرفی و نحوه کار را نمایش دهندبسته.
زارها براي یک موضوع خاص دانشی توضیح داده شده و در کالس بحث شودتوضیح و بحث کالسی در مورد چگونگی  کاربرد نرم اف.
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 شودخود را در کالس معرفی، نصب و ویژگییک نمونه سیستم عامل آموزشی متنایب با رشته درس.

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 دانشبا نیازهاي خاص و ویژهاستانداردهاي برنامه درسی و تطابق 
تکالیف عملکردي و یادگیري

:دانشجو معلمان 
ها، نرم افزارهاي مناسب براي تهیه ها و کاتالوگبا جستجو در وب سایتLO19هاي  رشته خود را شناسایی نموده
 نظر بحث نماینددر مورد انطباق استانداردهاي برنامه درسی با نرم افزارهاي آموزشی رشته مورد.
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.

برنامه درسی و ارزشیابی: 3فصل 
شایستگی

دانش پایه

١٧ Open source

، Edubuntu  ،Kids4UKnow ،OLPC  ،Kids4Qimo ،Uberstudent: ابتدایی به عنوان نمونه در آموزش ١٨

Edu-OpenSuse ،Edu-Guadalinux ،Fedora Education Spin ،Edu-Debian ،Ubermix ،Sugar  ،

DoudouLinux

١٩ Learning Object
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3سطح 2سطح 1سطح 

با آگاهی در مورد استانداردهاي برنامه 
درسی رشته درسی خود و راهبردهاي 

براي  حداقل سه روشاستاندارد ارزشیابی، 
در برنامه درسی رشته خود را تلفیق فاوا
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، 
گوناگون و متنوعی براي  تلفیق فاوا

در 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 مطابقت ژه رشته درسی خود را انتخاب نموده و استانداردهاي برنامه درسی رشته علمی را که با این بسته نرمهاي نرم افزاري ویتعداي از بسته
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.

20پداگوژي: 4فصل 

شایستگی
تلفیق فناوري

3سطح 2سطح 1سطح 

با آگاهی در مورد اینکه  کجا، باچه کسانی، 
تواند و چگونه می) چه زمانی نه(چه زمانی 

فاوا را براي فعالیت هاي کالسی و ارائه 
از حداقل سه مورد، هاي خود بکار گیرد
هاي یادگیري موقعیتاین موارد را در 

.پیشنهاد نمایدخاص 

با آگاهی در مورد اینکه  کجا، باچه کسانی، 
تواند و چگونه می) چه زمانی نه(چه زمانی 

فاوا را براي فعالیت هاي کالسی و ارائه 
از این مورد5حداقل هاي خود بکار گیرد، 

یري خاص هاي یادگعیتموارد را در موق
.پیشنهاد نماید

با آگاهی در مورد اینکه  کجا، باچه 
و ) چه زمانی نه(کسانی، چه زمانی 

تواند فاوا را براي فعالیت چگونه می
هاي کالسی و ارائه هاي خود بکار 

را در فهرستی از این مواردگیرد، 
تهیه هاي یادگیري خاصموقعیت

.نماید

٢٠ -
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فاوا در آموزش 
 رویکردهاي یادگیري چهره به چهره، برخط و ترکیبی و موارد کاربرد در رشته درسیمروري بر
21یادگیري 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 گردددر مورد مزایا و محدودیت.
نماید، طراحی نموده و در کالس هاي درس را تکمیل میکاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات فرآیند تدریس در کالسهایک نمونه فعالیت که در آن

.درس اجرا  نموده و توسط گروه همتایان ارزیابی گردد
 درس برخط، طراحی گردد و یک نمونه طرح درس ترکیبی که نرم افزارهاي آموزشی، تمرین و تکلیف در آن جاي داده  شده باشد و یک نمونه طرح

.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 
)کالس در قالب یک گروه بزرگ(کالس 
اي سازمان بندي نماید که همه به گونه

آموزان به طور  عادالنه به تجهیزات و دانش
.امکانات فراهم شده، دسترسی داشته باشند

را براي یک فعالیتبا استفاده از فاوا 
اي به گونههاي کوچک کالسی گروه

آموزان سازمان بندي نماید که همه دانش
به طور  عادالنه به تجهیزات و امکانات 

.فراهم شده، دسترسی داشته باشند

هاي را به چندین فعالیتبا استفاده از فاوا 
اي سازمان بندي به گونهصورت فردي 

ه طور  آموزان بنماید که همه دانش
عادالنه به تجهیزات و امکانات فراهم 

.شده، دسترسی داشته باشند

مدیریت فاوا در کالس درس
هاي کالسی متناسب با رشته درسیبراي تکمیل آموزش(هاي مختلف آزمایشگاه رایانه هاي مدوام یادگیري و روشتلفیق آزمایشگاه رایانه در فعالیت(
 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

٢١
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تکالیف عملکردي و یادگیري
:دانشجو معلمان

توانند براي تکمیل آموزش کالسی مورد استفاده قرار میکه ) اي از لپ تاپ هاي کالسییا مجموعه( هاي مختلف آزمایشگاه رایانه نمونه هایی از روش
.ي آزمایشگاه رایانه است را طراحی نمایندهاهایی که شامل استفاده از فعالیتها بحث نماید و طرح درسگیرند، طراحی نموده و در مورد آن

دو نفري یا گروهی براي تکمیل فرآیند آموزش مورد استفاده 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، طراحی و تهیه قرار گیرند را ارائه و در مورد آن بحث نماید و طرح درس

.نمایند
سازمان بندي تجهیزات در کالس درس

 هاي کوچک و یا بزرگ متناسب فردي، دو نفره ، گروه(هاي گوناگون براي بکارگیري فناوري)  مناسب و نامناسب(اجتماعیبررسی قرارگیري و چینش
)آموزانبا رشته و سن دانش

تکالیف عملکردي و یادگیري
:دانشجو معلمان

فردي، دو (آموزان  براي کاربردهاي آموزشی تناسب دانشهاي مهاي نرم افزاري و سخت افزاري گوناگون را شناسایی نموده و در مورد چینشفناوري
.در رشته بحث نمایند) هاي بزرگنفره ، گروه هاي کوچک و گروه

اي معلمیادگیري حرفه:  6فصل
شایستگی

سواد دیجیتال

3سطح 2سطح 1سطح 

هاي فناورانه و دانش با استفاده از مهارت
مورد نیاز را حداقل پنج منبع وبکافی، 

براي بدست آوردن موضوعات درسی 
اضافی و دانش پداگوژیکی در جهت 

اي خود شناسایی نموده و یادگیري حرفه
.ها تهیه نمایدفهرستی از آن

هاي فناورانه و دانش با استفاده از مهارت
مورد نیاز را براي حداقل ده منبع وب کافی، 

بدست آوردن موضوعات درسی اضافی و 
پداگوژیکی در جهت یادگیري دانش
اي خود شناسایی نموده و فهرستی از حرفه

.ها تهیه نمایدآن

هاي فناورانه و دانش با استفاده از مهارت
را منابع وب مورد نیاز متعدديکافی، 

براي بدست آوردن موضوعات درسی 
اضافی و دانش پداگوژیکی در جهت 

اي خود شناسایی نموده و یادگیري حرفه
به گروه ها تهیه نماید و ستی از آنفهر

.همتا ارائه دهد

توسعه دانش موضوعی و پداگوژي با استفاده از منابع فاوا
بیان چند نمونه اقدام پژوهی یا مقاله و تجربه در این مورد(هایی در این مورد اي با استفاده از منابع فاوا و ارائه مثالوري حرفهچگونگی افزایش بهره(
 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
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ها و ها و ویکیهاي 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 میسایر ابزارهاي ارتباطی کمک به افزایش کارایی آن

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 نماینداهداف یادگیري حرفه

.و طرح را در کالس به همتایان خود ارائه دهد) هاي ارتباطیمانند مرورگرهاي وب، فناوري(
ي معلمیمسائل امنیتی در بکارگیري فاوا و حرفه

انجمن هاي ارتباطی، مسائل حفظ حریم خصوصی و دزدي اطالعات، 22هاي 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 دهندراهبردها و روش.

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 مروري بر معیارهاي اخالقی در بهرهCopy Right(

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/پیامدهاي منفی ومثبت رعایت در مورد

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
نمایشی- سخنرانی
آزمایشگاه
 پروژه
 فردي و گروهی) آزمایشگاه+ کاوشکري(کشفی
حل مسئله
حل خالق مسئله
شده و مباحثههاي هدایت ها و پاسخپرسش
طوفان مغزي
و................

حداقل امکانات سخت و نرم افزاري
منابع اطالعاتی مکتوب یا برخط

٢٢ cyber bullying مانند  Ransom waresا
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 مجهز به اینترنت پرسرعت) آزمایشگاه رایانه(شبکه آزمایشگاهی
دیتا پروژکتور ، صفحه نمایش، رایانه، تخته هوشمند
هاي قابل در دسترسانواع رسانه
تهیه رسانه آموزشی مورد نظر مدرسامکانات الزم براي
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 خطواع ذخیره کنندهان
از طرق (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 +ADSLدایال آپ، 

ازارحداقل یک پردازشگر موجود در ب
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 سیستمVinu23x, Deaf Apps24 (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 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
مربوطهافزارهاي راهنماي 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
.ات در آموزش و پرورش، تدوین سیاست هاي راهبردي فناوري اطالعات و ارتباط)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

٢٣ http://distrowatch.com/table.php?distribution=vinux
٢٤ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.successfulmatch.deafs&hl=en نرم افزارھای مخصوص ناشنوایان در گوگل (
)پلی
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راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
که در بخش مهارت هاي اساسی 1ارزشیابی ورودي یا تشخیصی در فاوا -1. ع ارزشیابی انجام خواهد شددر ارزشیابی هر واحد درسی  دو الی سه نو

ارزشیابی تکوینی که در حین فرآیند -2گیرد، ها صورت میفاوا براي تعیین سطح کالس و استفاده بهینه از زمان به منظور ایجاد و یا تقویت مهارت
توانند هاي عملکردي و یادگیري پیشنهاد شده که میرد که در هر بخش مواردي به عنوان پیشنهاد در فعالیتگیآموزش و در طول کالس انجام می

نمره به 10نمره از نمره نهایی به ارزشیابی تکوینی و 10گردد ارزشیابی نهایی یا پایانی که پیشنهاد می- 3بخشی از این ارزشیابی را تشکیل دهند و 
باشد و مدرس می) 3الی 1فاوا (ابد که در اجراي آن دانشجو معلم ملزم به رعایت تمامی موارد مورد آموزش در آن واحد درسی پروژه پایانی اختصاص ی

.نمایداي دانشجو معلم تعیین میمربوطه موضوع آن را با توجه به سال تحصیل دانشجو معلم، دانش و مهارت موضوعی و مهارت حرفه

هاپیوست. 6

شبکه
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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»2الهیاتآموزش در کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات «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 سواد بشر در عصر کنونی به گونهزندگی 

ضرورت توجه به. گردداطالعاتی، سواد رسانه اي، سواد رایانه، سواد فناوري، سواد دیجیتال، سواد اینترنتی، یک ضرورت در زندگی محسوب می
مندي از این بعد سواد یکی از لذا آشنایی و بهره. هاي رسمی وارد گردداطالعات و ارتباطات  موجب گردیده است که آموزش ان در آموزشفناوري

د نیز آموزان را براي ورود به عرصه زندگی دارند، خورو معلمان که وظیفه آماده سازي دانشاز این. آموزان امروز وشهروندان فردا استنیازهاي دانش
هاي خود بهره گیرند و با تلفیق ي فناوري اطالعات و ارتباطات، از این ظرفیت در آموزشها و سواد الزم در حوزهباید ضمن برخورداري از شایستگی

که چگونه خود را آموزان را آموزش دهند گیري از افزایش و بهبود کارآیی آموزش ، دانشیادگیري عالوه بر بهره- هاي یاددهیاین فناوري در فرصت
. آمده بواسطه این فناوري در زندگی آماده کنندهاي پیشبراي استفاده صحیح از فرصت

مشخصات درس
کارگاهی: نوع درس
واحد کارگاهی1: تعداد واحد
48هر واحد : زمان درس

کاربرد فناوري : پیشنیاز
1اطالعات و ارتباطات 

2ارتباطات کاربرد فناوري اطالعات و : نام درس

: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
برنامه درسی - 2در آموزش ، ICTدرك - 1مولفه  6ها دانشجو معلمان در جدول شایستگی
یادگیري -6سازمان بندي و مدیریت  و - ICT ،5-4پداگوژي ، - 3و ارزشیابی ، 

.باشدبه شرح جدول زیر می25حرفه 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 
هاي ملی و اولویت هاي سیاست

اجتماعی، درجهت حمایت از این 
نمونه 3حداقل ها، سیاست

مبتنی بر (هایی کالسیفعالیت
.نمایدرا طراحی) فاوا

هاي با داشتن دانش عمیق از سیاست
ملی و اولویت هاي اجتماعی، درجهت 

3حداقل ها، حمایت از این سیاست
هایی کالسی نمونه فعالیت

را طراحی و ) مبتنی بر فاوا(
سپس با توجه ارزیابی گروه 
همتا  و خود طراحی مورد نظر 

با داشتن دانش عمیق از 
هاي ملی و اولویت هاي تسیاس

اجتماعی، درجهت حمایت از این 
چندین فعالیت ها، سیاست

را ) مبتنی بر فاوا(کالسی 
طراحی، اصالح، و پیاده 

کارآتر و موثرتراستفاده از فاوا  براي یادگیري: سواد فناوري 25
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.سازي نماید.را مورد اصالح قرار دهد

هاي مهارت
فاوا

ابزارهاي پیچیده

3سطح 2سطح 1سطح 

ضمن آگاهی در مورد انواع ابزارها و 
هاي کاربردي ویژه  موضوع برنامه

مسئله یک موقعیتدرسی خود، 
محور  را طراحی نمایند که در آن 

ي فاوا از ي منعطفانهبا استفاده
جمله منابع شبکه به دانش آموزان 
در جهت دسترسی به اطالعات و 
برقراري ارتباط با کارشناسان خارج 

راي تجزیه و تحلیل از مدرسه ب
.مسئله انتخاب شده کمک نماید

ضمن آگاهی در مورد انواع ابزارها و 
هاي کاربردي ویژه  موضوع برنامه

هاي یک موقعیتدرسی خود، 
مسئله محور و یک موقعیت 

را طراحی نمایند که پروژه محور
ي ها با استفادهبتوانند در آن

از جمله منابع شبکه (ي فاوا منعطفانه
جهت کمک به همکاري در

آموزان، دسترسی به اطالعات و دانش
برقراري ارتباط با کارشناسان خارج از 
مدرسه براي تجزیه و تحلیل مسائل 

هاي فردي و پروژه)  انتخاب شده
سازي آموزي را پیادهگروهی دانش
.ها نظارت نمایدنموده و بر  آن

ضمن آگاهی در مورد انواع ابزارها و 
کاربردي ویژه  موضوع هايبرنامه

هاي متنوع موقعیتدرسی خود، 
را طراحی مسئله و پروژه محوري

ي ها با استفادهنمایند که بتوانند در آن
از جمله منابع شبکه (ي فاوا منعطفانه

در جهت کمک به همکاري 
آموزان، دسترسی به اطالعات و دانش

برقراري ارتباط با کارشناسان خارج از 
زیه و تحلیل مسائل مدرسه براي تج

هاي فردي و پروژه) انتخاب شده
سازي نموده آموزي پیادهگروهی دانش

.ها نظارت نمایدو بر  آن

برنامه 
درسی و 
ارزشیابی

کاربرد دانش

3سطح 2سطح 1سطح 

ضمن برخورداري از دانش عمیق در 
مورد موضوع رشته خود و توانایی 

ي آن در بکارگیري منعطفانه
هاي گوناگون، با استفاده از موقعیت

یک مسئله پیچیدهفاوا، حداقل 
آموزان در رشته درسی براي دانش

هاي ارائه راه حلطراحی نماید و 
آموزان را شده توسط دانش

ورد در پاسخ به این مسئله م

ضمن برخورداري از دانش عمیق در 
مورد موضوع رشته خود و توانایی 

ي آن در بکارگیري منعطفانه
هاي گوناگون، با استفاده از موقعیت

رشته دریک مسئله پیچیدهفاوا،  
اي گونهآموزان را بهدرسی براي دانش

) هاي(راه حل طراحی نماید که 
مسائل، درك ارائه شده براي 

آموزان از مسئله را مورد دانش

ضمن برخورداري از دانش عمیق 
در مورد موضوع رشته خود و 

ي آن توانایی بکارگیري منعطفانه
هاي گوناگون، با استفاده در موقعیت
در اي مسائل پیچیدهاز فاوا،  

آموزان رشته درسی را براي دانش
راه نماید که اي طراحیگونهبه

هاي ارائه شده براي حل
آموزان از مسائل، درك دانش
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گیري مسائل را مورد اندازه.گیري قرار دهداندازه.ارزیابی قرار دهد
.قرار دهد

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 

ضمن طرح مسائل در و نماید 
گروه همتا با استفاده از 

ها، نظرات ارزیابانه آن
طراحی خود را مورد اصالح 

.قرار دهد

آموزش (دو تکلیف مسئله محور
ي گروهی و پروژه) آموز محوردانش

دانش آموزي مبتنی بر فاوا را تعریف و 
ضمن اصالح طراحی نموده و 

سازي طرح خود، مراحل پیاده
.نمایدطرح را تشریح 

چندین تکلیف مسئله محور
ي و پروژه) آموز محورآموزش دانش(

گروهی دانش آموزي مبتنی بر فاوا را 
مراحل تعریف و طراحی نماید و 

سازي و و ارائه راه طراحی، پیاده
آموزان در ها توسط دانشحل

تکالیف مسئله محور و 
هاي گروهی را مورد پروژه

.نظارت و ارزیابی قرار دهد

سازمان 
بندي و 
مدیریت

هاي مشارکتیگروه

3سطح 2سطح 1سطح 

انعطاف یک محیط یادگیري
پذیري را در کالس درس طراحی 

به تلفیق نمایدکه در آن قادر 
آموز محورهاي دانشفعالیت

و بکارگیري منعطفانه  فناوري براي 
.باشدحمایت از این فعالیت

انعطاف یک محیط یادگیري
پذیري را در کالس درس خلق 

تلفیق نمایدکه در آن قادر به 
و آموز محورهاي دانشفعالیت

بکارگیري منعطفانه  فناوري براي 
و همکاري حمایت از این فعالیت

.باشدگروهی

انعطاف محیط هاي یادگیري
پذیري را در کالس درس خلق 
نمایدکه در آن قادر به تلفیق 

آموز محور  و هاي دانشفعالیت
بکارگیري منعطفانه  فناوري 

ها و براي حمایت از این فعالیت
.باشدهمکاري گروهی 

یادگیري 
اي حرفه
معلم

مدیریت و راهنمایی

3سطح 2سطح 1سطح 

ب با استفاده از مهارت و دانش الزم  با استفاده از مهارت و دانش الزم  با استفاده از مهارت و دانش الزم  
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در راستاي یک پروژه پیچیده
اي را طراحی نماید حرفهیادگیري

ها  همکاري با سایر که در آن
معلمان، و استفاده از شبکه ها براي 
دستیابی به اطالعات همکاران و 
کارشناسان خارج مدنظر قرار گرفته 

.شده باشد

را در راستاي دو پروژه پیچیده
ي  ایجاد و مدیریت احرفهیادگیري

ها  همکاري با سایر نماید که در آن
معلمان، و استفاده از شبکه ها براي 
دستیابی به اطالعات همکاران و 
کارشناسان خارج مدنظر قرار گرفته 

.شده باشد

را در ايپروژه هاي پیچیده
اي  ایجاد و حرفهراستاي یادگیري

ها  همکاري ت نماید که در آنمدیری
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

2کاربرد فاوا در رشته علمی 
در ك فاوا در آموزش :  1فصل

شایستگی
هاسیاستدرك 

3سطح 2سطح 1سطح 

هاي با داشتن دانش عمیق از سیاست
ملی و اولویت هاي اجتماعی، درجهت 

نمونه 3حداقل ها، حمایت از این سیاست
را ) مبتنی بر فاوا(هایی کالسیفعالیت

.طراحی نماید

هاي ملی و با داشتن دانش عمیق از سیاست
اولویت هاي اجتماعی، درجهت حمایت از 

هایی نمونه فعالیت3حداقل ها، این سیاست
را طراحی و سپس با ) مبتنی بر فاوا(کالسی 

توجه ارزیابی گروه همتا  و خود طراحی 
.مورد نظر را مورد اصالح قرار دهد

هاي با داشتن دانش عمیق از سیاست
ملی و اولویت هاي اجتماعی، درجهت 

چندین فعالیت ها، حمایت از این سیاست
را طراحی، ) مبتنی بر فاوا(کالسی 

.اصالح، و پیاده سازي نماید

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 کنندهاي فاوا را تجزیه و تحلیل نموده و تاثیرات بالقوه آن را بر یادگیرنده و جنبهیک نمونه از اسناد مربوط به سیاست
 در مورد اصول بکارگیري فاوا در آموزش و پرورش توضیح داده و این اصول را مورد و تجزیه و تحلیل قرار دهند
در مورد چگونگی جاي دادن این اصول در فرآیند آموزش پیشنهاداتی ارائه گردد
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.
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هاي فاوامهارت: 2فصل
شایستگی

ابزارهاي پیچیده

3سطح 2سطح 1سطح 

ضمن آگاهی در مورد انواع ابزارها و 
هاي کاربردي ویژه  موضوع درسی برنامه

مسئله محور  را یک موقعیتخود، 
ي طراحی نمایند که در آن با استفاده

ي فاوا از جمله منابع شبکه به منعطفانه
دانش آموزان در جهت دسترسی به 
اطالعات و برقراري ارتباط با کارشناسان 
خارج از مدرسه براي تجزیه و تحلیل 

.مسئله انتخاب شده کمک نماید

ضمن آگاهی در مورد انواع ابزارها و 
هاي کاربردي ویژه  موضوع درسی هبرنام

هاي مسئله محور و یک یک موقعیتخود، 
را طراحی نمایند که موقعیت پروژه محور

ي فاوا ي منعطفانهها با استفادهبتوانند در آن
از جمله منابع شبکه در جهت کمک به (

آموزان، دسترسی به همکاري دانش
اطالعات و برقراري ارتباط با کارشناسان 

از مدرسه براي تجزیه و تحلیل خارج 
هاي فردي و پروژه)  مسائل انتخاب شده

سازي نموده و آموزي را پیادهگروهی دانش
.ها نظارت نمایدبر  آن

ضمن آگاهی در مورد انواع ابزارها و 
هاي کاربردي ویژه  موضوع درسی برنامه

هاي متنوع مسئله و پروژه موقعیتخود، 
ها ه بتوانند در آنرا طراحی نمایند کمحوري

از جمله منابع (ي فاوا ي منعطفانهبا استفاده
شبکه در جهت کمک به همکاري 

آموزان، دسترسی به اطالعات و دانش
برقراري ارتباط با کارشناسان خارج از مدرسه 
) براي تجزیه و تحلیل مسائل انتخاب شده

آموزي هاي فردي و گروهی دانشپروژه
.ها نظارت نمایدآنسازي نموده و برپیاده

آموزانکاربرد  فاوا در طراحی و مدیریت یادگیري مشارکتی و پروژه محور دانش
هاي نرم افزاري متن باز متناسب با رشته خود و نرم افزارهاي تولید محتوامعرفی بسته
 محور و پروژه محور در رشته علمیهاي مسئلهمورد  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 و ویژگی) و معنایی
هاي مسئله محور و پروژه محور  مبتنی بر یکی از انواع وبطراحی فعالیت
رخط  یا ابزار هاي خاص ب26طراحی 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.
رج از کالس درسآموزان داخل و خاشبکه 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 موضوع جستجو در مورد بسته
. خاص در رشته خود در کالس نشان دهند

هاي هر کدام از منابع آموزشی در مورد ویژگیI ،IIهاي تعاملی و مشارکتی بحث و گفتگو طراحی فعالیتها برايهاي آنو معنایی مزایا و مدودیت

26 authoring environment مجموعه ابزارهایی براي تولید محتواي دیجیتال یا ساخت نرم افزار
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.نمایند
ستفاده از 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

.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 بر . ا ابزارهاي آن را به نمایش در آوردطرز استفاده از محیط نوشتاري ی

.خط طراحی نمایند
آموزي را به نمایش درآورد  و داده هاي پروژه کارهاياي پروژه براي  مدیریت، نظارت و ارزیابی پروژه دانشچگونگی استفاده از نرم افزارهاي شبکه

.  آموزان را در آن وارد کننددانش
دانشجویان در محیط هاي . 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 مذکور یک الگ را براي خود تهیه نموده، ونتایج چاپی خود را در آن به اشتراك بگذارد و نمونه
کند بحث نمایندآموزان 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
هاي مشترك بحث نمایند،  جستجوهاي خود هاي داده برخط و ایمیل براي یافتن افراد و منابع براي پروژهدر مورد استفاده از موتورهاي جستجو، پایگاه

ها را با خود را در آن جا منعکس نمایند و آنرا در راستاي پروژه رشته خود هدایت نمایند، در پروژه مشترك بر خط شرکت و تعامل نمایند، تجربیات 
.ها بحث نمایندافراد دیگر به اشتراك گذاشته و در مورد آن

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، ي آن در موقعیتمنعطفانه
یک مسئله با استفاده از فاوا، حداقل 

آموزان در رشته درسی براي دانشپیچیده
هاي ارائه شده راه حلطراحی نماید و 

آموزان را در پاسخ به این توسط دانش
.ورد ارزیابی قرار دهدمسئله م

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 گونهآموزان را بهدرسی براي دانش
ارائه شده ) هاي(راه حل طراحی نماید که 

آموزان از مسئله را مسائل، درك دانشبراي 
.گیري قرار دهدمورد اندازه

ضمن برخورداري از دانش عمیق در مورد 
موضوع رشته خود و توانایی بکارگیري 

هاي گوناگون، ي آن در موقعیتمنعطفانه
در اي مسائل پیچیدهبا استفاده از فاوا،  

آموزان بهرشته درسی را براي دانش
هاي راه حلنماید که اي طراحیگونه

آموزان ارائه شده براي مسائل، درك دانش
.گیري قرار دهداز مسائل را مورد اندازه

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

)هاي یادگیرينظریه
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آموزان از مفاهیم و فرآیندهاي کلید برنامه درسییابی درك دانشهاي مبتنی بر فاوا در ارزشیابی براي ارزدستورالعمل
تکالیف عملکردي و یادگیري

دانشجومعلمان
فاوا باید منجر به درك عمیقتر از . (توانند بوسیله فاوا آموزش داده شوند انتخاب شوددر بخشی از برنامه درسی داده شده، مفاهیم و فرآیندهایی که می

)مفاهیم گردد
 توانند با فاوا آموزش داده شوند، شناسایی نمایندداده شده، مفاهیم و فرآیندهایی که می) متناسب با رشته(متن آموزشی براي.
هاي نرم افزاري رشته درسی خود را شناسایی و در کالس به نمایش در آورندتعداد متنوعی از بسته.
 طریق فاوا،  با یک کارشناس به صورت برخط در کالس تعامل و گفتگو ترتیب دهنددر مورد دستیابی به اهداف برنامه درسی و ارزشیابی از.
هاي مرتبط با رشته خود بازدید برخط در کالس ترتیب دهنداز موزه .
کلیدي موضوعات آموزان از مفاهیم توانند درك دانشها میبرنامه هاي شبیه ساز مبتنی بر وب را در کالس اجرا و در خصوص اینکه چگونه این برنامه

.ها در حل مسائل پیچیده توسعه دهند، بحث و گفتگو نماینددرسی و کاربرد آن
هاي یادگیري، یک مقاله علمی و پژوهشی شناسایی و در مورد آن در کالس بحث و مورد از طریق جستجو در اینترنت در مورد فاوا در یکی از نظریه

.تجزیه و تحلیل قرار گیرد
اري ویژه موضوعات درسی رشته خود را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند و توضیح دهند که چگونه این بسته ها مفاهیم و حل مسائل افزهاي نرمبسته

.کنندپیچیده در محیط یادگیرنده محور را حمایت می
هاي استفاده از محصوالت فاوا در برنامه درسیدستورالعمل

هاي دانشی و عملکردي معلمان در استفاده از محصوالت فاوا براي افزایش درك دانش آموزان از مفاهیم، مهارت ها و فرآیندهاي موضوع دستورالعمل
. کلیدي درسی

تکالیف عملکردي و یادگیري
: دانشجو معلمان

ي سن و موضوع درسی خاص بحث شودویژگی محصوالت فاوا ویژههاي مختلف آموزش و کیفیت  و آموزان در سالهاي واکنش دانشدر مورد ویژگی.
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(اهداف ارزشیابی براي متن آموزشی و.
آموزي هاي دانشالعملی براي ارائه گزارشبه عنوان نمونه دستور.  (هایی را تهیه نموده و در فرآیند آموزش بکار گیرندبراي محصوالت فاوا دستورالعمل

)از نتایح آزمایش شیمی
مبتنی بر فاواارزشیابی 

 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 مسئله، 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..)تفکر انتقادي، و 

داده شده، یک ابزار مناسب را شناسایی نمایند) متناسب با رشته(ت ارزشیابی براي متن آموزشی و اهداف مهار.
یندهاي براي موضوعی در برنامه درسی دستورالعمل هاي مبتنی بر فاوا براي ارزشیابی را طراحی نماید که در آن درك دانش آموزان از مفاهیم و فرآ- 

.کلیدي برنامه درسی مورد ارزیابی قرار گیرد
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ها را مورد تجزیه و تحلیل هاي آندر کالس بحث کنند و مزایا و محدودیت) برخط و برون خط(هاي حاکم بر ارزشیابی مبتنی بر فاوا دگاهدر مورد دی- 
.قرار دهند

و اصالحات 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 گیرد- 
.الزم را با توجه به بازخوردها انجام دهند

پداگوژي: 4فصل
شایستگی

حل مسائل پیچیده

3سطح 2سطح 1سطح 

آموزش (دو  تکلیف مسئله محور
ي گروهی و پروژه) آموز محوردانش

دانش آموزي مبتنی بر فاوا را تعریف و 
و ضمن طرح مسائل در طراحی نماید 
استفاده از نظرات ارزیابانه گروه همتا با 

ها، طراحی خود را مورد اصالح قرار آن
.دهد

آموز آموزش دانش(دو تکلیف مسئله محور
ي گروهی دانش آموزي و پروژه) محور

مبتنی بر فاوا را تعریف و طراحی نموده و 
سازي ضمن اصالح طرح خود، مراحل پیاده

.طرح را تشریح نماید

آموزش (چندین تکلیف مسئله محور
ي گروهی دانش و پروژه) آموز محوردانش

آموزي مبتنی بر فاوا را تعریف و طراحی 
سازي و و ارائه مراحل طراحی، پیادهنماید و 
آموزان در تکالیف ها توسط دانشراه حل

هاي گروهی را مورد مسئله محور و پروژه
.نظارت و ارزیابی قرار دهد

هاي یادگیري مشارکتی و پروژه محور مبتنی بر فاوا با تمرکز بر مسائل واقعی زندگی  سازي فعالیتطراحی و پیاده
هاي آموزان از طریق بکارگیري مفاهیم و فرآیندها و مهارتمحور مبتنی بر فاوا و ایجاد در توسعه تعامالت اجتماعی و تفکر در دانشنقش یادگیري پروژه

مسائل واقعیکلیدي در حل 
 آموزي با استفاده از هاي دانشدر پروژه)  که با کمک موضوعات کلیدي درسی قابل حل هستند(چگونگی طراحی مسائل پیچیده و مسائل زندگی واقعی

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 پیچیده را هايمعرفی ابزارهاي متن باز و برنامه

.نمایدآموزان تقویت میدر 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 بحث تواند درك دانشدر مورد چگونگی بکارگیري فاوا و انواع ویژه نرم افزارهایی که می
نموده 

تواند مورد حمایت شود شرح داده شودها یادگیري پروژه محور میهایی که در آندر یک ارائه کالسی راه .
هاي به عنوان نمونه شناسایی راه(ها در کالس بحث شود آنيها در کالس در بارههاي مختلفی در این خصوص تولید نموده و پس از ارائه نمونهنمونه

)کولوژي با استفاده از وب و مفاهیم کاربرديهاي احفاظت از سامانه
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.
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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.
تواند که فاوا چگونه میهاي یادگیري مورد استفاده قرار می گیرند، توصیف نموده و توضیح دهندیادگیري گوناگون را که در فعالیت-راهبردهاي یاددهی

.ها تلفیق گردددر آن
محور، ارائه سناریو هاي پروژهسازي  براي حل مسائل پیچیده و واقعی زندگی و یا فعالیتطراحی و یا شناسایی یک داستان و بازي دیجیتال و یا شبیه

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
کالس درس طراحی نمایدکه در آن قادر 

و آموز محورهاي دانشبه تلفیق فعالیت
بکارگیري منعطفانه  فناوري براي 

.باشدحمایت از این فعالیت

انعطاف پذیري را در یک محیط یادگیري
کالس درس خلق نمایدکه در آن قادر به 

و آموز محورهاي دانشتلفیق فعالیت
بکارگیري منعطفانه  فناوري براي حمایت از 

.باشدو همکاري گروهیاین فعالیت

انعطاف پذیري را در محیط هاي یادگیري
کالس درس خلق نمایدکه در آن قادر به 

آموز محور  و هاي دانشفعالیتتلفیق 
بکارگیري منعطفانه  فناوري براي حمایت از 

.باشدها و همکاري گروهی این فعالیت

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 ،Blutooth27در کالس درس ...) و

ي مبتنی بر فناوريهاهاي یادگیري پروژه محور دانش آموزان در محیطچگونگی 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

احی نموده و در مورد منطق خود براي این طراحی بحث یک نوع چینش را طر.   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

.هاي گوناگون رایانه و منابع دیجیتال بحث نمایندمدیریت کالسی با تمرکز روي مزایا و معایب چینشحسب 

اي معلمیادگیري حرفه: 6فصل
شایستگی

.به پیوست مراجعه شود27
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مدیریت و راهنمایی

3سطح 2سطح 1سطح 

یک با استفاده از مهارت و دانش الزم  
در راستاي یادگیريپروژه پیچیده

ها  اي را طراحی نماید که در آنحرفه
همکاري با سایر معلمان، و استفاده از 
شبکه ها براي دستیابی به اطالعات 
همکاران و کارشناسان خارج مدنظر قرار 

.گرفته شده باشد

دو با استفاده از مهارت و دانش الزم  
را در راستاي یادگیريپروژه پیچیده

ها  ي  ایجاد و مدیریت نماید که در آناحرفه
همکاري با سایر معلمان، و استفاده از شبکه 
ها براي دستیابی به اطالعات همکاران و 
کارشناسان خارج مدنظر قرار گرفته شده 

.باشد

پروژه ب با استفاده از مهارت و دانش الزم  
را در راستاي یادگیريايهاي پیچیده

ها  ت نماید که در آناي  ایجاد و مدیریحرفه
همکاري با سایر 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
عملکردي و یادگیريتکالیف 

: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
نمایشی- سخنرانی
آزمایشگاه
 پروژه
 فردي و گروهی) آزمایشگاه+ کاوشکري(کشفی
حل مسئله
حل خالق مسئله
هاي هدایت شده و مباحثهها و پاسخپرسش
طوفان مغزي



٣٤٣

......................

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 طرق (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، 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 سیستمVinu28x, Deaf Apps29 (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 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

٢٨http://distrowatch.com/table.php?distribution=vinux
٢٩en=hl&deafs.successfulmatch.com=id?details/apps/store/com.google.play://https) نرم

)افزارهاي مخصوص ناشنوایان در گوگل پلی
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.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 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 -2گیرد، ها صورت میمهارتفاوا براي تعیین سطح کالس و استفاده بهینه از زمان به منظور ایجاد و یا تقویت 
توانند هاي عملکردي و یادگیري پیشنهاد شده که میگیرد که در هر بخش مواردي به عنوان پیشنهاد در فعالیتآموزش و در طول کالس انجام می

نمره به 10نمره از نمره نهایی به ارزشیابی تکوینی و 10گردد یشنهاد میارزشیابی نهایی یا پایانی که پ- 3بخشی از این ارزشیابی را تشکیل دهند و 
باشد و مدرس می) 3الی 1فاوا (پروژه پایانی اختصاص یابد که در 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 حرفهمربوطه موضوع آن را با توجه به سال تحصیل 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

معرفی برخی از محتواها
LO30 ،اشیاء یادگیري
 کارآموزي مبتنی برشبکه
خودآموزي،  مطالعه راهنمایی شده  ناهمزمان
یادگیري همزمان (31پیشامدها 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

٣٠ Learning Object
٣١ Instructor – led Events



٣٤٥

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 هوشمند ...)ارتباط استاد با شاگرد ، استاد بامحتوا ، محتوا بامحتوا ، گروه با گروه ، کالس باخارج کالس و( طراحی مدل ارتباطی

..) تجهیزات الکترونیکی و(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 ارزشLMS

وثبت گزارشات آزمون ها
گروه بندي شاگردان براساس نتایج وگزارشات آزمون ها از طریقLMS

انتخاب مدل آموزشی ، محتوا وفعالیت هاي یادگیري مناسب براي هر گروه
راك گذاري و ارسال محتواها وفعالیت هاي یادگیري براي هر گروه از طریق به اشتLCMS

 همزمان و ناهمزمان(ارائه تکالیف تکمیلی وبازخورد آن به روش برخط(
روه ارائه بازخورد مناسب ، اجراي ارزشیابی مستمر وتوصیفی با استفاده از روش هاي ارزشیابی معلم ، خود ارزشیابی ، دگر ارزشیابی ،گ

LMSوLCMSارزشیابی 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
 ،مزایا و محاسن ایجاد شبکهدالیل شبکه سازي
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
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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

»3الهیاتآموزش کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات در «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 سواد زندگی بشر در عصر کنونی به گونه

ضرورت توجه به. گرددسواد دیجیتال، سواد اینترنتی، یک ضرورت در زندگی محسوب میاطالعاتی، سواد رسانه اي، سواد رایانه، سواد فناوري، 
مندي از این بعد سواد یکی از لذا آشنایی و بهره. هاي رسمی وارد گردداطالعات و ارتباطات  موجب گردیده است که آموزش ان در آموزشفناوري

آموزان را براي ورود به عرصه زندگی دارند، خود نیز رو معلمان که وظیفه آماده سازي دانشایناز . آموزان امروز وشهروندان فردا استنیازهاي دانش
هاي خود بهره گیرند و با تلفیق ي فناوري اطالعات و ارتباطات، از این ظرفیت در آموزشها و سواد الزم در حوزهباید ضمن برخورداري از شایستگی

آموزان را آموزش دهند که چگونه خود را گیري از افزایش و بهبود کارآیی آموزش ، دانشیري عالوه بر بهرهیادگ-هاي یاددهیاین فناوري در فرصت
. آمده بواسطه این فناوري در زندگی آماده کنندهاي پیشبراي استفاده صحیح از فرصت

مشخصات درس
کارگاهی: نوع درس
واحد کارگاهی1: تعداد واحد
48هر واحد : زمان درس

کاربرد فناوري : شنیازپی
2اطالعات و ارتباطات 

3وري اطالعات و ارتباطات کاربرد فنا: نام درس

: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
برنامه درسی - 2در آموزش ، ICTدرك - 1مولفه  6ها دانشجو معلمان در جدول شایستگی
یادگیري -6سازمان بندي و مدیریت  و - ICT ،5-4پداگوژي ، - 3و ارزشیابی ، 

.باشدبه شرح جدول زیر می32حرفه 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 به سیاست

هاي آموزش و منظور اصالح سیاست

ضمن درك مقاصد و اهداف 
هاي ملی در جلساتی که به سیاست

هاي آموزش و منظور اصالح سیاست

ضمن درك مقاصد و اهداف 
هاي ملی در جلساتی که سیاست

هاي به منظور اصالح سیاست

استفاده از فاوا  براي یادگیري کارآتر و موثرتر: سواد فناوري 32
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پرورش در مورد فاوا تشکیل 
مشتاقانه و داوطلبانه شرکت گردد می

.نماید

گردد پرورش در مورد فاوا تشکیل می
ها و شرکت نموده و در بحث

هاي مرتبط، پیشنهاداتی ارائه گفتگو
.دهد

آموزش و پرورش در مورد فاوا 
شرکت نموده، و گردد تشکیل می

ها و عالوه بر شرکت در  بحث
اي در ها، نظرات ارزیابانهگفتگو

، کاربست و خصوص طراحی
هاي در نظر گرفته بازبینی برنامه

ها ي این سیاستشده براي اجرا
.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

الی 2دائم و بازتابی دانش آموزان، 
مبتنی بر فاوا را جامعه دانشی3

.طراحی نماید

در راستاي حمایت از توسعه 
هاي خالقیت و یادگیري مهارت

دائم و بازتابی دانش آموزان، 
متفاوت چندین جامعه دانشی

.راحی نمایدمبتنی بر فاوا را ط

برنامه 
درسی و 
ارزشیابی

مهارت هاي جامعه دانشی

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 مشکالت احتمالی 

و با بینیپیشآموزي دانش
هاي پیچیده در برخورداري از مهارت

طرحی براي عملیاتی این مورد 
هاي مورد نظر نمودن یکی از راه حل

.ارائه نمایند

با آگاهی از ابعاد پیچیده رشد انسانی 
رشد شناختی، عاطفی و جسمی و (

آگاهی از چگونگی ایجاد شرایط بهتر 
و با ) یادگیري براي دانش آموزان

مناسب هاي راه حلده از فاوا  استفا
براي یکی از مشکالت واقعی 

و با برخورداري بینیآموزي پیشدانش
هاي پیچیده در این مورد از مهارت

طرحی براي عملیاتی نمودن یکی از 
.هاي مورد نظر ارائه نمایندراه حل

با آگاهی از ابعاد پیچیده رشد 
رشد شناختی، عاطفی و (انسانی 

هی از چگونگی جسمی و آگا
ایجاد شرایط بهتر یادگیري براي 

و با استفاده از فاوا  ) دانش آموزان
یکی از مناسب براي هاي راه حل

آموزي مشکالت واقعی دانش
بینی و با برخورداري از پیش

هاي پیچیده در این مورد مهارت
طرحی براي عملیاتی نمودن یکی 

هاي مورد نظر ارائه از راه حل
ه حل موردنظر را در نمایند و را

سازي نماید و نتایج حاصله پیاده
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.را مورد ارزیابی قررا دهد

خود مدیریتیپداگوژي

دو موقعیتبا استفاده از فاوا، 
از فرآیند یادگیري را که در مشابه

ها  دانش آموزان قادر به اجرا آن
هاي توسعه و بکارگیري مهارت

طراحی و یافته خود باشند 
.نمایدسازيپیاده

دو موقعیت با استفاده از فاوا، 
از فرآیند یادگیري را که در متفاوت

ها  دانش آموزان قادر به اجرا و آن
هاي توسعه یافته بکارگیري مهارت

سازي طراحی و پیادهخود باشند 
.نماید

چندین موقعیتبا استفاده از فاوا، 
از فرآیند یادگیري را که گوناگون

ها  دانش آموزان قادر به در آن
هاي اجرا و بکارگیري مهارت

طراحی و توسعه یافته خود باشند 
.سازي نمایدپیاده

سازمان 
بندي و 
مدیریت

هاي یادگیريسازمان

ضمن ایفاي نقش رهبري در آموزش 
و ارائه پشتیبانی پیگیرانه از 

بر فاوا یک برنامه مبتنیهمکاران،  
که در طی را طراحی و اجرا نمایند

مدرسه به عنوان جامعه مبتنی بر آن 
نقش نوآوري با استفاده از فاوا  ایفاي 

.نمایند

ضمن ایفاي نقش رهبري در آموزش و 
ارائه پشتیبانی پیگیرانه از همکاران، 
یک برنامه مبتنی بر فاوا را طراحی و 

مدرسه به که در طی آن اجرا نمایند
وان جامعه مبتنی بر نوآوري و عن

یادگیري دائم با استفاده از فاوا  ایفاي 
.نقش نمایند

ضمن ایفاي نقش رهبري در 
آموزش و ارائه پشتیبانی پیگیرانه از 

هاي متنوعی مبتنی برنامههمکاران،  
که در بر فاوا را طراحی و اجرا نمایند

مدرسه به عنوان جامعه طی آن 
گیري دائم با مبتنی بر نوآوري و یاد

.استفاده از  فاوا  ایفاي نقش نمایند

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،  دائما 

اي باشد و به درحال یادگیري حرفه
یک جامعه آموزشی این منظور 

اي را با هدف خلق دانش حرفه
.طراحی نماید

و با استفاده از فناوري اطالعات 
ارتباطات و برخورداري باال از توانایی، 
انگیزه، تمایل و تشویق و حمایت 
همتایان براي آزمودن،  دائما درحال 

یک جامعه اي باشد و یادگیري حرفه
اي را با هدف خلق آموزشی حرفه

.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،  دائما 

اي باشد و درحال یادگیري حرفه
اي را با هدف جوامع آموزش حرفه

خلق دانش طراحی و سپس ایجاد 
.نماید

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت.2
3کاربرد فاوا در رشته علمی 
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.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 ضمن درك مقاصد و اهداف سیاست
ملی در جلساتی که به منظور اصالح 

هاي آموزش و پرورش در مورد سیاست
مشتاقانه و داوطلبانه گردد، فاوا تشکیل می

.شرکت نماید

هاي ضمن درك مقاصد و اهداف سیاست
ملی در جلساتی که به منظور اصالح 

هاي آموزش و پرورش در مورد فاوا سیاست
ها شرکت نموده و در بحثگردد تشکیل می

.هاي مرتبط، پیشنهاداتی ارائه دهدو گفتگو

ضمن درك مقاصد و اهداف 
هاي ملی در جلساتی که به سیاست

هاي آموزش و منظور اصالح سیاست
گردد پرورش در مورد فاوا تشکیل می

شرکت نموده، و عالوه بر شرکت در  
اي ها، نظرات ارزیابانهها و گفتگوبحث

، کاربست و بازبینی در خصوص طراحی
هاي در نظر گرفته شده براي برنامه

.ها ارائه دهدي این سیاستاجرا

هاي نظام آموزشی  در مورد فاوا سازي سیاستاي براي پیادههاي اصالحی آموزشی مدرسهطراحی و اجراي برنامه
)برنامه 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
 میزان پیشرفت برنامه ارزیابی
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

در راستاي حمایت از توسعه 
هاي خالقیت، یادگیري دائمی و مهارت

حداقل یک جامعه دانشیانعکاسی 

هاي در راستاي حمایت از توسعه مهارت
خالقیت و یادگیري دائم و بازتابی دانش 

مبتنی بر جامعه دانشی3الی 2آموزان، 

ستاي حمایت از توسعه در را
هاي خالقیت و یادگیري دائم و مهارت

چندین جامعه بازتابی دانش آموزان، 
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متفاوت مبتنی بر فاوا را طراحی دانشی.فاوا را طراحی نماید.نمایدمبتنی 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( الکترونیکی و منابع آموزشی مبتنی بر فاوا عملکرد و اهداف ابزارهاي تولید محتواي

33و نرم افزارهاي انتشار محتواي الکترونیکی...) افزارهاي چاپ، ابزارهاي طراحی وب ومحتواي الکترونیکی تولید، ابزارهاي ویرایش، نرم

آموزاندر جهت ایجاد نوآوري و خالقیت در دانش34فرآیند تولید محتواي الکترونیکی
آموزان راهبردهاي چگونگی بکارگیري منابع و طراحی محتوهاي آموزشی الکترونیکی در جهت نوآوري و خالقیت دانش توسط دانش

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 دیجیتالهاي نرمتعداد متنوعی از بسته
.هاي نوآورانه و خلق دانش کمک نمایند، توضیح دهندآموزان در تمریندانش

هاي خاصی از این منابع در رشته درسی مورد نظر را  مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند و توضیح داده شود که  چگونه براي نوآوري و نمونه
. نمایندآموزان را پشتیبانی میتوانند دانشخلق دانش می

آموزان ي مربوطه براي ایجاد خالقیت و نوآوري در دانشافزارهابا 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 . استفاده شده باشد، طرح درس در کالس توسط گروه همتایان مورد ارزیابی قرار گیرد

.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 بازخوردهاي نیکی تولید شده را به منظور استفاده دانشمحتواهاي الکترو

.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 

راه و با استفاده از فاوا  ) دانش آموزان
مناسب براي مشکالت احتمالی هاي حل

و با برخورداري از بینیآموزي پیشدانش
طرحی هاي پیچیده در این مورد مهارت

هاي راي عملیاتی نمودن یکی از راه حلب

رشد (با آگاهی از ابعاد پیچیده رشد انسانی 
شناختی، عاطفی و جسمی و آگاهی از 
چگونگی ایجاد شرایط بهتر یادگیري براي 

راه و با استفاده از فاوا  ) دانش آموزان
مناسب براي یکی از مشکالت هاي حل

و با برخورداري بینیوزي پیشآمواقعی دانش
طرحی هاي پیچیده در این مورد از مهارت

هاي براي عملیاتی نمودن یکی از راه حل

با آگاهی از ابعاد پیچیده رشد انسانی 
رشد شناختی، عاطفی و جسمی و (

آگاهی از چگونگی ایجاد شرایط بهتر 
و با ) یادگیري براي دانش آموزان

مناسب هاي ستفاده از فاوا  راه حلا
یکی از مشکالت واقعی براي 

بینی و با برخورداري آموزي پیشدانش
هاي پیچیده در این مورد از مهارت

.به پیوست مراجعه شود33
.به پیوست مراجعه شود34
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طرحی براي عملیاتی نمودن یکی از راه .مورد نظر ارائه نمایند.مورد نظر ارائه نمایند
هاي مورد نظر ارائه نمایند و راه حل

سازي نماید و حل موردنظر را در پیاده
.ابی قررا دهدنتایج حاصله را مورد ارزی

هاي پیچیده شناختی با استفاده از فاواپرورش مهارت
از جمله مدیریت اطالعات، حل مسئله، (آموزان با استفاده از فاوا ها در دانشهاي پیچیده شناختی و چگونگی آموزش و بروز  این مهارتمعرفی مهارت

)35همکاري و تفکر انتقادي
 آموزان هاي جستجو، مدیریت و تجزیه و تحلیل و بکارگیري اطالعات  در دانشایجاد مهارتمعرفی راهبردهایی براي
هاي هاي فاوا به منظور ایجاد و توسعه مهارتهاي کالسی در رشته مربوطه  با استفاده از ابزارها و دستگاهفرآیند طراحی واحدهاي مطالعه و فعالیت

، ساخت دانش و برقراري ارتباط 36ریزي ، یادگیري انعکاسیاستدالل، برنامه
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

یادگیريتکالیف عملکردي و 
: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 در آن کسب منجر به بروز یک یا چند مهارت پیچیده شناختی توسط دانشاي که طراحی یک طرح درس مبتنی بر فاوا در رشته مربوطه به گونه

هاي ناشی از اجراي این طرح درس در جمع همتایان بررسی نموده و و بازخوردها و انعکاسدر کالس در س واقعی اجرا نمودهو جاي داده شود
.پیشنهادات اصالحی دریافتی را اعمال نمایند

هاي یادگیري مبتنی بر فاوا که منجر به هاي فعالیتهاي جستجو و مدیریت اطالعات بحث و گفتگو نمایند و در مورد ویژگیهارتهاي مدر مورد ویژگی
.ها تهیه ودر کالس درس ارائه و ارزیابی گرددمونه هایی از این فعالیتگردد بحث شود و نهاي فوق میتوسعه و بروز مهارت

ها را هاي مبتنی بر فاوا می توانند این مهارتریزي و یادگیري انعکاسی، ساخت دانش و این که چگونه  فعالیترنامههاي استدالل، بدر مورد مهارت
ها در واحدهاي مطالعه مرتبط با رشته،  تولید و در میان گروه همتایان به اشتراك گذاشته هایی از این فعالیتایجاد و توسعه دهند،  بحث شود و مثال

.احدهاي مطالعه تولیدي را مورد ارزیابی و نقادي قرار داده و پیشنهادهایی براي منابع اضافی ارائه دهندشود و سپس و
ها را مورد حمایت قرار دهد در هاي ارتباطی و همکاري و اینکه چگونه فعالیت هاي یادگیري فاوا محور می تواند این مهارتهاي مهارتدر مورد ویژگی

. ها را تولید نمایندهایی از این فعالیتو نمونهکالس بحث وگفتگو نموده 
اي مجازي یک نمونه مدل پیشنهاد و ارائه دهنددر مورد ارتباط و همکاري موثر از طریق شرکت در مجامع یادگیري حرفه.
هاي نعکاس ارزیابی روي آموختههاي مبتنی بر دانش و عملکرد که براي ادر مورد مشخصات ارزیابی خود و همتایان بحث شود همچنین  دستورالعمل

.ها تولید و سپس در کالس ارزیابی گرددها و دستورالعملگیرد بحث گردد و نمونه هایی از چنین فعالیتخود و دیگران مورد استفاده قرار می
طریق تلفیق فناوري هاي نو ظهور را هاي کلیدي موضوع درسی و فاوا را از هاي دانش و عملکرد محوري را که انتظارات یادگیري مهارتدستورالعمل

.در کارورزي اجرا گردد35
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.افزایش دهد، را توسعه دهند

پداگوژي: 4فصل 
شایستگی

خود مدیریتی

از مشابهدو موقعیتبا استفاده از فاوا، 
ها  دانش فرآیند یادگیري را که در آن

آموزان قادر به اجرا و بکارگیري 
هاي توسعه یافته خود باشند مهارت

.نمایدسازيطراحی و پیاده

از دو موقعیت متفاوتبا استفاده از فاوا، 
ها  دانش فرآیند یادگیري را که در آن

آموزان قادر به اجرا و بکارگیري 
هاي توسعه یافته خود باشند مهارت

.سازي نمایدطراحی و پیاده

چندین موقعیتبا استفاده از فاوا، 
از فرآیند یادگیري را که در گوناگون

آموزان قادر به اجرا و ها  دانش آن
هاي توسعه یافته خود بکارگیري مهارت

.سازي نمایدطراحی و پیادهباشند 

گرددآموزي میهاي دانشهاي یادگیري که منجر به ایجاد و بکارگیري مهارتنقش فاوا در ایجاد موقعیت
تولید دانشهاي معلم در ضمن تدریس به عنوان الگویی براي استدالل، حل مسئله و 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
مسئله ، ها را در حل مشارکتیهایی که آناي و فعالیتهاي 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

نجام تولید دانش و ارتباط با سایر مخاطبان آموزي به صورتی که موجب حمایت از روند در حال اهاي کاربردي انتشار پروژه هاي دانشبرنامه
. و همتایان شود

38هاي یادگیري انعکاسیو مدل37بررسی تئوري ها(هاي خود اموزان در انعکاس آموختهارائه راهبردهایی براي راهنمایی و هدایت دانش(
تکالیف عملکردي و یادگیري
دانشجو معلمان:
هاي حل مسائل واقعی در موضوع درسی طراحی نموده و براي نمایش عملی بکارگیري مهارتهاي شناختی خودمباحثاتی بر پایه مهارت

.راهبردها و فرآیندهاي خود را براي حل مسائل و خلق دانش باهمتایان خود به اشتراك بگذارند

٣٧ Dewey, J. (١٩٣٣). How we think: A restatement of the relation of reflective thinking to the educative process. Boston: D.C. Heath

and Company.

Kolb. D. A. and Fry, R. (١٩٧٥) Toward an applied theory of experiential learning. in C. Cooper (ed.) Theories of Group

Process, London: John Wiley

Pedler, M., Burgoyne, J. and Boydell, T. (١٩٩١, ١٩٩٦) The Learning Company. A strategy for sustainable development, London:

McGraw-Hill.

Schön, D.A. (١٩٨٣). The reflective practitioner: How professionals think in action. New York: Basic Books.

http://www.open.ac.uk/blogs/openminded/?p=٣١٨
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ي خود شان پشتیبانی می کند، بحث هاي مواد درسی برخط که دانش آموزان را در طراحی و برنامه ریزي فعالیت هاي یادگیردر 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

.خود در حل مسائل مشارکتی یا تحقیقات و خلق اثر به صورت برخط به عنوان الگو و نمونه باشند
کند بحث نمایند و هاي یادگیري خود را پشتیبانی میریزي فعالیتآموزان را در طراحی و برنامههاي معلم که دانشهاي فعالیتدر مورد ویژگی

.نمونه هاي از این فعالیت ها را تولید نمایند و در کالس درس اجرا نمایند و نتیجه را مورد ارزیابی قرار دهند
کند، ه دانش آموزان را در بکارگیري  فناوري هاي مختلف در فعالیت هاي یادگیریشان پشتیبانی میدر مورد ویژگی هاي فعالیت هاي معلم ک

.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 آنصفحات وب و روشاي، تولید هاي تولید چند رسانههایی از فناورينمونه

.اي بر خط به نمایش بگذارندیادگیري حرفه
نماید، در کالس بحث نمایند و هاي معلم که یادگیري انعکاسی دانش آموزان را تقویت و حمایت میهاي آن دسته از  فعالیتدر مورد ویژگی

اي برخط مورد ز در این مورد تولید نموده و به اشتراك بگذارند، و کارهاي انجام شده در این مورد را در جوامع یادگیري حرفههایی را نینمونه
.نقد و بررسی قرار دهند

سازمان بندي و مدیریت: 5فصل 
شایستگی

هاي یادگیريسازمان

ضمن ایفاي نقش رهبري در آموزش و 
یک ارائه پشتیبانی پیگیرانه از همکاران،  

برنامه مبتنی بر فاوا را طراحی و اجرا 
مدرسه به عنوان که در طی آن نمایند

جامعه مبتنی بر نوآوري با استفاده از فاوا  
.نقش نمایندایفاي 

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 

نوآوري و یادگیري دائم با استفاده از فاوا  
.ایفاي نقش نمایند

ضمن ایفاي نقش رهبري در آموزش و 
یبانی پیگیرانه از همکاران،  ارائه پشت

هاي متنوعی مبتنی بر فاوا را برنامه
که در طی آن طراحی و اجرا نمایند

مدرسه به عنوان جامعه مبتنی 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 39هاي 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 برنامه40ریزيمعرفی، عملکرد ابزارهاي فکري وبرنامه

آموزان کاسی دانشانع
  ،کالس و مدرسه هوشمندLMS ،CMS وLCMS)41)سازي، بکارگیري و مدیریتپیاده

39 knowledge-building با مدل هاي ارائه شده در این مورد آشنا شوند از جمله نمونه زیر :
buildingDesigning collaborative knowledge)2010(Heng-TohLengHwee,SeahHoonLay,SoJeong-Hyo

,2Issue,54Volume,Education&Computers,Impacts and design challenges:environments accessible to all learners

February 2010, Pages 479–490
40 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
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تکالیف عملکردي و یادگیري
: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،  

اي باشد و به دائما درحال یادگیري حرفه
اي را یک جامعه آموزشی حرفهاین منظور 

.با هدف خلق دانش طراحی نماید

و ارتباطات و با استفاده از فناوري اطالعات 
برخورداري باال از توانایی، انگیزه، تمایل و 
تشویق و حمایت همتایان براي آزمودن،  

یک اي باشد و دائما درحال یادگیري حرفه
اي را با هدف خلق جامعه آموزشی حرفه

.دانش طراحی و سپس ایجاد نماید

با استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات 
و برخورداري باال از توانایی، انگیزه، تمایل 
و تشویق و حمایت همتایان براي آزمودن،  

اي باشد و دائما درحال یادگیري حرفه
اي را با هدف خلق جوامع آموزش حرفه

.دانش طراحی و سپس ایجاد نماید

مدل یادگیرندههاي معلم به عنوان معرفی 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 فاوااي خود براي ارتقاء نوآوري و بهبود حرفهحرفههاي خود 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

:معلماندانشجو 
توانند فاوا را در برنامه درسی و کالس درس خود تلفیق نمایند بحث نمایندمیمدارسهاي مختلفی که در مورد راه.
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

ها و ارائه راهکارهایی براي پیش بینی چالش( ها در نظر بگیرند طراحی نمایند و سپس مواردي را براي چگونگی اجراي این  پیشرفت 

.به پیوست مراجعه شود41
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) هامودن چالشبرطرف ن
هاي نوآورانه  و حفظ نوآوري در مدرسه اي براي شرکت در برنامههاي اجتماعی مبتنی بر فاوا که  محتاج آموزش حرفهدر مورد انواع حمایت

موده و به برنامه عملیاتی مبتنی بر فاوا براي ایجاد محیط حمایتی و خالقانه با همکاري مدیران و همکاران طراحی ن. 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 نماینداي نوآورانه خود در حوزههاي حرفهدر مورد فعالیت.
تواند مورد استفاده قرار گیرد اي میهاي یادگیري حرفهم نوآوري و توسعه از طریق انجمندر مورد اینکه چگونه منابع فاوا براي حمایت دائ

. هایی از تجربیات مبتنی بر فاواي خود را ارائه نمایندنمونه.  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
منابع اطالعاتی مکتوب یا برخط
 مجهز به اینترنت پرسرعت) آزمایشگاه رایانه(شبکه آزمایشگاهی
نددیتا پروژکتور ، صفحه نمایش، رایانه، تخته هوشم
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 هاي همراه با انواع سیستمتلفن(
 نرم افزارهايwindows, Mac, Linux

هاي برون خطانواع ذخیره کننده
از طرق (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 +ADSLدایال آپ، 

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
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تواند مواردي چون هاي مخصوص کودکان استثنایی میعاملبراي نرم افزارها و سیستمVinu42x, Deaf Apps43 (for chat)را پیشنهاد نمود.
 نرم افزارهاي

Flash, Photoshop, paint, DVD cutter, sound recorder , sound cutter, concept mapping or mind
mapping, Simulators

ات الزم براي راه اندازي شبکه شاملامکان:
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
افزارهافی سختبروشورهاي معر
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

:منابع اصلی
نوآور :، تهران نشرمحمدرضا اصغرزادهمرجع کامل سیستم عامل مکینتاش، مترجم )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 1در فاوا ارزشیابی ورودي یا تشخیصی -1. در ارزشیابی هر واحد درسی  دو الی سه نوع ارزشیابی انجام خواهد شد

ارزشیابی تکوینی که در حین فرآیند -2گیرد، ها صورت میفاوا براي تعیین سطح کالس و استفاده بهینه از زمان به منظور ایجاد و یا تقویت مهارت
توانند ملکردي و یادگیري پیشنهاد شده که میهاي عگیرد که در هر بخش مواردي به عنوان پیشنهاد در فعالیتآموزش و در طول کالس انجام می

نمره به 10نمره از نمره نهایی به ارزشیابی تکوینی و 10گردد ارزشیابی نهایی یا پایانی که پیشنهاد می- 3بخشی از این ارزشیابی را تشکیل دهند و 
باشد و مدرس می) 3الی 1فاوا (د مورد آموزش در آن واحد درسی پروژه پایانی اختصاص یابد که در اجراي آن دانشجو معلم ملزم به رعایت تمامی موار

.نمایداي دانشجو معلم تعیین میمربوطه موضوع آن را با توجه به سال تحصیل دانشجو معلم، دانش و مهارت موضوعی و مهارت حرفه

هاپیوست. 6
تولید محتواي الکترونیکی:

استانداردهاي تولید محتواي الکترونیکی 

٤٢http://distrowatch.com/table.php?distribution=vinux
٤٣en=hl&deafs.successfulmatch.com=id?details/apps/store/com.google.play/:/https) نرم افزارھای مخصوص ناشنوایان در گوگل

)پلی
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 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 ،
در آموزشهاي الکترونیکی دیداري فرآیند انتخاب رسانه
نوشته، شکل، عکس، (هاي الکترونیکی دیداري هاي آموزشی رسانهطراحی پیام(..
افزارهاي الکترونیکی دیداري از طریق نرمتولید رسانه هايpower point ،publisher و ،photo shop

معرفی برخی از محتواها
LO44 ،اشیاء یادگیري
 کارآموزي مبتنی برشبکه
راهنمایی شده  ناهمزمانخودآموزي،  مطالعه
یادگیري همزمان (45پیشامدها 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
صت هاي یادگیريطراحی فر
 انتخاب و طراحی فعالیت هاي یادگیري

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

کالس هوشمند:
طراحی آموزشی کالس هوشمند 

طراحی محیط یادگیري الکترونیکی براساس راهبردهاي آموزشی مناسب
 هاي یادگیري ، فعالیت هاي یادگیري و راهبردهاي ارزشیابی براساس مدل هاي نوین آموزشیطراحی فرصت
  کالس هوشمند ...)ارتباط استاد با شاگرد ، استاد بامحتوا ، محتوا بامحتوا ، گروه با گروه ، کالس باخارج کالس و( طراحی مدل ارتباطی

..) تجهیزات الکترونیکی و(براساس نیازها وامکانات 
اجراي و ارزشیابی آموزشی کالس هوشمند  

 ازطریق ( ثبت نام از شاگردانLMS(

٤٤ Learning Object
٤٥ Instructor – led Events
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از طریق ...) آزمون رفتار ورودي ، پیش آزمون ، آزمون تشخیصی سبک هاي شناختی ، نیاز سنجی و( اجراي ارزشیابی وروديLMS
وثبت گزارشات آزمون ها

 از طریقگروه بندي شاگردان براساس نتایج وگزارشات آزمون هاLMS

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(
 مستمر وتوصیفی با استفاده از روش هاي ارزشیابی معلم ، خود ارزشیابی ، دگر ارزشیابی ،گروه ارائه بازخورد مناسب ، اجراي ارزشیابی

LMSوLCMSارزشیابی از طریق 

 از طریق) انواع آزمون هاي الکترونیکی( اجراي ارزشیابی پایانی به شکل متنوعLMS

ثبت نتایج وگزارشات آزمون
ات آزموناجراي پس آزمون و اصالح برنامه براساس گزارش
تنظیم وثبت پوشه کار

شبکه
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
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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»الهیاتدر آموزش ايهاي خاص حرفهتجربه« سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

هاي نادري است 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 خالقانه در : آگاهی از آنان براي دانشجومعلمان دو خاصیت داردکه

است؛ » همزادپنداري«کند، ایجاد شرایط هاي خاص را براي آموزش معلمان توجیه میآنچه آگاهی از تجربه. هاي واقعی تربیتموقعیت
هایی هاي خاص دربردارنده دانشحال، تجربهدرعین. هاي متنوع و متغییر، افزایش دهدمید به موفقیت را در موقعیتتواند ایعنی آنچه می

این درس تالشی . اندداشته» کارآمدي موقعیتی«اند اما وارد نشده» دانش تربیتی«و » ايدانش رشته«هاي معمول مفید هستند که در قالب
.کندهاي معلمان ایجاد میشود و پیوندي بین نسلقدرشناسی از آنان نیز محسوب میبراي شناسایی معلمان نادر و 

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 هاي تحقق یک تجربه خاص، اشاره و به تحلیل چنین زمینهبه مواردي از زمینه

در همچنین، داراي احساس مثبت به عمل ابتکاري. داراي تجربه خاص در رشته تخصصی خود را بشناسد
. دانددار حرفه معلمی است و خود را آماده براي چنین عملی میهاي مسالهموقعیت

3سطح 2سطح 1سطح هامالك

:شایستگی اساسی
PK 2-2، 1-2کد&

2-3
PCK 2-3، 1-3کد ،

3-3&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 

شناسد و قادر است به می
تبیین عمل ابتکاري 
معلمان داراي تجربه خاص 

. اقدام کند

هاي خاص نه تنها تجربه
معلمان رشته تخصصی خود را 

کند، که بر بنیاد موارد تبیین می
گزارش 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 
اراي تجربه، اشخاص د

پیوندهایی را ایجاد کرده و 
از انان در کارهاي خود 

. بهره گرفته است

براي ایجاد تعامل بین معلمان 
داراي تجربه خاص کوشش 

کند و آنان را با یکدیگر می
دهد و خود در پیوند می

اجتماعی یادگیري آنان 
.کندمشارکت می



٣٦٠

هایی ارائه کرده که پاسخانجام تکالیف
حاصل جستجوي در منابع 
در دسترس و بازخوانی 
محدود تجربه شخصی 

. است

هاي ارائه شده در پاسخ
قواعد کلی پاسخگویی 
پژوهشی رعایت شده و 
سطحی عمیق از بازخوانی 
تجربه خود و دیگري دیده 

. شودمی

هاي ارائه شده داراي بنیاد پاسخ
پژوهشی دقیقی است و ضمن 

یري زبان مناسب ارائه، از بکارگ
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 

ــاه اول ــرورت و جایگـ ــرح ضـ طـ
موضوع و ایجاد انگیزه جهـت  
ــیابی  پیگیـــري درس و ارزشـ
ــه    ــالم برنام ــی و اع تشخیص

درس

معرفی برنامـه و  سنجش نوع نگرش و سطح دانش مربوط،شناسایی انتظارات دانشجویان، 
سرفصـل درس، تشــریح منطــق درس و کاربردهــاي آن بــراي معلمــان، معرفــی تکــالیف  

. یان بر اساس پیامدها و سطوح عملکردعملکردي و چگونگی ارزیابی از عملکرد دانشجو

-هـاي شـکل  ها و زمینههاي متنوع کالس درس و ضرورتتشریح شرایط معمول و مسالهتبیین تجربه خاص معلم دوم

.هاي خاص معلمی و اهمیت بکارگیري آنها در اعتالي آموزشگیري تجربه
.خاص معلمانهاي مطالعه دست کم یک کتاب و یک مقاله از تجربه: 1تکلیف 

ســــوم تــــا 
هشتم

. ایجاد فرصت براي ارائه تجربه خاص براي معلمان و گفتگوي در باره تجربه گزارش شدههاي خاصارائه تجربه
هاي ممکن براي شناسـایی  همه دانشجومعلمان موظفند به بررسی در موقعیت:2تکلیف 

.ارائه کننداقدام و نتیجه را در جلسه آینده به کالس» ايتجربه خاص حرفه«

ــار   نهم ــد ک ــابی فراین ــد و ارزی نق
کالس

. تشریح منطق روش کار توسط مدرس و گفتگوي در باره چگونگی ادامه کار
هایی کنند و نمونهدانشجویان به بازخوانی تجربه آموزش معلمان خود اقدام می: 3تکلیف 

. کننداز خاص بودن ان را آشکار می

دهــــم تــــا 
پانزدهم

. ایجاد فرصت براي ارائه تجربه خاص براي معلمان و گفتگوي در باره تجربه گزارش شدههاي خاص معلمانارائه تجربه

ــار   شانزدهم ــد ک ــابی فراین ــد و ارزی نق
کالس

. تشریح منطق روش کار توسط مدرس و گفتگوي در باره چگونگی ادامه کار
کنند و آن را اقدام میدانشجویان به بازخوانی تجربه آموزش همین درس خود : 4تکلیف 
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. کنندنقد و بررسی می

راهبردهاي آموزش و یادگیري. 3
آموزشـگر در  . شـود جانبه دانشجومعلمان انجام میهاي کالس درس با محوریت آموزشگر و البته با مشارکت همهدر این درس، آموزش

کنـد و بخشـی دیگـر از درس بـا     از موضـوعات اقـدام مـی   هاي مقرر به معرفی هر یـک بخشی از درس بر بنیاد گفتارهاي درسی در نوبت
کنـد و  هاي تخصصـی را فـراهم مـی   شناسایی و دعوت از معلمان داراي تجربه خاص، فرصت آشنایی دانشجومعلمان و معلمان خاص رشته

اري معرفـی تجربـه خـاص    به تشخیص آموزشگر و با اتخـاذ تـدابیر هـدایتی، واگـذ    . کندفرصت گفتگوي آنان را ایجاد و آن را مدیریت می
دانشجوي این درس موظف است بر اساس برنامه اعالم شده به مطالعه منـابع و جسـتجوي   . تواند به دانشجومعلمان واگذار شودمعلمان می

ـ   . در واقعیات بپردازند و در گفتگوهاي هر جلسه با آمادگی مشارکت نماید راي همچنین، دانشجویان حق دارند به طرح پرسـش بپردازنـد و ب
دقیقه در کالس درس به صورت سازمان یافته ارائه نظر 10ها یا نتایج حاصل از مطالعات خود با درخواست تعیین وقت قبلی، تا ارائه دیدگاه

شود که به تشخیص آموزشگر یا به درخواست دانشجویان، پاسـخگویی  هایی مطرح حال، در جلسات درس ممکن است پرسشدرعین. کنند
توانـد  ها میاین قبیل پرسش. شودتواند به صورت شفاهی در جلسه بعد یا به صورت کتبی تا پایان نیمسال انجام و ارائه نها میبه برخی از آ

.درصد تکالیف مقرر درس تجاوز نکند50براي همه یا برخی از دانشجویان جایگزین تکالیف درس گردد؛ مشروط به آنکه تعداد آنها از 

منابع آموزشی . 4
الزامی نیست؛ اما آموزشگر تالش خواهد کرد منابع مفید را شناسایی و معرفی 1398این درس استفاده از منبع مکتوب تا سال در -

استفاده از منابع مکتوب منتشر نشده پس از داوري و تایید شوراي گروه آموزشی براي مدت مقرر، در همـان رشـته بالمـانع    . کند
.است

هاي مفیـد بـراي   به دانشجومعلمان معرفی نمایند و نشانی سایت» معلمان سرآمد«و مستنداتی از همه آموزشگران موظفند منابع-
همچنین، آموزشگر این درس موظف است به جستجوي اجتماعات تخصصی معلمان مخصوصا در . دریافت اطالعات را ارائه کنند

. براي مشارکت، تشویق کندفضاي مجازي اقدام کند و موارد مفید را به دانشجویان معرفی و آنان را
» تاالر گفتگوي معلمـان آینـده  «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 در قالب یک آزمون مکتوب پایانی صورت میايهاي خاص حرفهتجربهانی در درس ارزشیابی پای: ارزشیابی پایانی

ها و تجارب خود از گفتارهاي درس، گفتگوهاي کالسی، مطالعه منابع و مشارکت در مباحث کالس درس را آن دانشجویان یادگیري
. کنندهاي آموزشگر، ارائه میبر اساس پرسش
آموزشگر در مواردي که مصلحت . شودشیابی انجام تکالیف کالس درس و مشارکت در مباحث با هم لحاظ میارز: ارزشیابی تکالیف
. دهد تا دانشجویان بر اساس بازخوردهاي او به کار پژوهشی، به اصالح آن اقدام کنندبداند، اجازه می

: شودسهم هر یک از موارد ارزشیابی به شرح زیر محاسبه می
درصد امتیاز 50: تکالیف و شرکت فعال در کالسـ پاسخگویی به 

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

.انجام تکالیف و در فعالیت عملیرعایت اخالق پژوهش در 
.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 
معرفی درس و منطق آن.1

هاي تربیت معلم امروزه با آن روبرو هستند، خلق فرصت هاي یادگیري است که بر توانایی معلمان جهت یکی از چالش هایی که مؤسسات و دانشگاه
اي دانشجو معلمان فرصت پژوهشدرصورتی که در طول برنامه آموزش حرفه. آموزشی تأثیرگذار باشد/ رویارویی مؤثر با موقعیت هاي واقعی تربیتی

ورند دست خواهند یافت و قادر خواهند بود هاي نامعلومی که در آن غوطهدر تجربه را بدست آورند، به توانایی هاي مورد نیاز براي مواجهه با موقعیت
قعی کالس هاي وااز آنجا که، روایت هاي شخصی که حاصل تأمالت دانشجو معلمان در موقعیت.آموزان خود منتقل کننداین توانایی را به دانش

کند، لذا آموزش پژوهش روایی به عنوان پیش نیاز برنامه کارورزي این امکان را فراهم می کند تا از تجربه را ممکن میدرس است فرصت یادگیري
رایط آموزشی و تربیتی، دانشجویان به شیوة روایی به مطالعه تجربیات خود پرداخته و در آینده بتوانند از این توانایی براي تأمل بر عمل خود، بهبود ش

. اي خویش بهره بگیرندسهیم نمودن دیگران در تجربیات خود و نیز توسعه حرفه
مشخصات درس

کارگاهی:  نوع درس
1: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

-: پیشنیاز

پژوهش روایی: نام درس

:خواهد بوددر پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر : 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 3&3- 1کد -

3&4-3

3سطح2سطح1سطح هامالك

/ با تأمل بر یک روایتروایت تجربه
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 

و داستانی با جزئیاتقالب 
پیچیدگی هایی که 
منعکس کننده احساسات، 
افکار و توالی منطقی آن 

است را  .. ها، روند ها و
.روایت می کند

بر روایت خود تأمل تأمل بر تجربه
ها، کرده و کنش

واکنشها، و رفتارها، 

هاي بر دیدگاه
هاي داستان تأمل شخصیت

می کند و  می تواند با 

تجربۀ با تأمل مجدد بر 
روایت درك / تفکر خود

خود را از این تأمالت را با 
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هاي افراد حاضر دیدگاه
در موقعیت را در بیان 
تجربیات مورد توجه 

. قرار داده است

ارائۀ شواهدي از یافته هاي 
علمی و پژوهشی از آن 
دفاع کند یا  آنها را با ذکر 
دلیل زیر سؤال برده و نقد 

..کند

بهره گیري از یافته هاي 
پژوهشی در قالب / علمی

دانش قابل عرضه به 
. دیگران ارائه کند

توانسته است داده تحلیل و تفسیر
هاي 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 کند و یافته هاي 
خود را با استفاده از نقل 

.قول ها معتبر نماید

ده هاي توانسته است دا
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

یادگیريماهیت تجربه، یادگیري از تجربه، و تأمل بر تجربه و تمایز آن با سایر انواع 
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 یک مقاله کوتاه ینه پژوهش روایی تأثیر این شیوه مطالعه را در بهبود عملکرد حرفهبا مطالعه داستان زندگی معلمان و مقاالت علمی در زم

.ارائه نماید
البته قالب مذکور قبالً باید توسط استاد ). (ها و مراحلش ارائه کندیک پژوهش روایی را به صورت خالصه یا در قالب یک مقالۀ مروري با ذکر ویژگی

.توضیح داده شود
ابزار هاي گردآوري اطالعات: دومفصل 

ماهیت اطالعات در پژوهش روایی
ابزار هاي گردآوري اطالعات در پژوهش روایی

یادداشتهاي میدانی از تجربه هاي مشترك-
دفترچه یادداشت هاي روزانه-
مصاحبه ها-
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داستان گویی-
نامه نگاري-
هاي خودزیست نگارانه و زیست نگارانهنوشته-
سایر منابع-
تحلیل داده هافرآیند 
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 یک جدول به نمونه
. در قالب یک مقاله کوتاه ارائه کند/ نمایش بگذارد

یک 
منظر فرایند تحلیل اطالعات مطالعه و یافته هاي خود را گزارش مقاالت علمی پژوهشی که با استفاده از شیوه پژوهش روایی تهیه شده است را از 

. نماید
کد گذاري: فصل سوم

انواع کدگذاري 
46کد گذاري اولیه-

47مرور کد هاي اولیه-

48کد گذاري محوري-

مرور کد ها و طبقه بندي داده ها-
مفاهیم/ مضامین-
عمق و بینش براي ایجاد ارتباط-

: تکلیف عملکردي
بینش حاصل از / فرایند کدگذاري و طبقه بندي را تا مرحله شناسایی و تبیین مضامین بر روي تجربیات شخصی خود از دوران تحصیل اجرا و یافته ها

. واکاوي تجربیات را با دیگران به مشارکت بگذارد
تحلیل ساختاري: فصل چهارم

فرآیند تحلیل ساختاري
ي حذفقاعده-

٤٦ - Initial/Open coding
٤٧ - Selective coding
٤٨ - Axial coding
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حذف شدید-
تعمیم-
ساختن-
قاعده صفر-

: تحلیل سه بعدي
داشتن سایر افراد و قصد، ها، و خلق و خو هم چنین تعامل اجتماعی براي دربرتعامل شخصی بر اساس احساسات، امیدها، واکنش: تعامل-

هاي آنان اهداف، فرضیات، و دیدگاه
ینده، مشتاقانه منتظر تجربیات احتمالی استبررسی گذشته که به خاطر آمده است؛ حال به تجربه اتفاقات مرتبط است؛ و آ: تداوم-
ها هاي متفاوت شخصیتاطالعات در مورد شرایط، زمان، و مکان در موقعیت فیزیکی، با حدود و قصد، اهداف، و دیدگاه: موقعیت-

: تکلیف عملکردي
را تحلیل و یافته ها را ) معلمان/ همکالسی ها(نتجربیات سایری/ تحلیل سه بعدي مجموعه تجربیات شخصی/ با استفاده از فرایند تحلیل ساختاري

. گزارش کند
اعتبار بخشی : فصل پنجم

روایی و اعتبار در پژوهش روایی
همکاري با شرکت کنندگان 

بیان دوباره روایت ها 
استفاده از نقل قول ها
رعایت مسایل اخالقی

محدودیت ها و مخاطرات پژوهش روایی 
یافته هاي علمیاستفاده از نظریه ها و 

چگونه یافته هاي پژوهش روایی را ارزیابی می کنیم؟
: تکلیف عملکردي

یافته هاي علمی پژوهشی اعتبار / همکاري با شرکت کنندگان/ یافته هاي حاصل از تکلیف عملکردي در فصل چهار را با استفاده از شیوه مثلث سازي
. بخشی نماید

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
ۀ منابع، جستجو، سؤال کردن و پژوهیدن در زمینۀ پژوهش روایی، برگزاري کارگاه آموزشی براي آموزش پژوهش روایی با استفاده از مطالع

استفاده از راهبردهاي مشارکتی، براي به اشتراك گذاشتن تجربیات . رویکرد توسعه فردي و به کمک واکاوي تجربیات شخصی صورت می گیرد
.حقق اهداف این درس و نیز تنوع بخشیدن به تجربیات کمک می کندو ارائه یافته به ت

منابع آموزشی. 4

:منابع اصلی
)در دست تألیف(پژوهش روایی دکتر عطاران 

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
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از آنجایی که هدف این درس یادگیري از و به کمک تجربه است، لذا در ارزشیابی خود ارزیابی دانشجو بر اساس تحلیل : ارزشیابی پایانی
ارزیابی استاد بر اساس مجموعه تکالیف . و تفسیر تجربیات حاصل از فعالیت ها در طول ترم بر اساس مستندات داراي اهمیت است) توصیف(

به اشتراك گذاشتن تجربیات نیز بخش دیگر از ارزشیابی / جو در طول و شرکت در سمینار هاي کالسی براي ارائه یافته هاعملکردي دانش
. دانشجو را تشکیل می دهد

نمره10اي بر اساس مستندات ارائه شده در گزارش عملکرد پایانی تفسیر دانشجو از تجربیات شخصی و نقش آن در توسعه توانایی هاي حرفه
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

تولید شده توسط دیگران و وظیفۀ  هاي پژوهشیپذیرش 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 . سازدضرورت دانا و توانا کردن آنها در حوزه اقدام پژوهی را روشن میآموزان، آموزش پژوهش به دانش
ا بینشی پژوهشی مسائل کالس و مدرسه را به نحوي که بپیش برود، 50فاصله گرفته و به سوي تدریس و عمل فکورانه49عمل تربیتی عادي شده

ها و اخذ بازخورد مداوم به اصالح و بهبود فرآیند هاي آموزشی و ها، کاربرد بالفصل یافتهحلاندیشی به یافتن راهبکاود و با اقدام پژوهی و ژرف
خاص آموزشی، تدریس، و یادگیري دانش آموزان و توانایی جمع آوري سیستماتیک اطالعات درباره، موقعیت هايبر این اساس،. پرورشی بپردازد

مان در متعاقباً بکارگیري روش هاي خاصی براي بهبود آن است که منجر به ارتقاء توانایی دانش آموزان می شود، یکی از شایستگی هایی است که معل
. آموزش هاي بدو خدمت بایدبه آن دست یابند

مشخصات درس
کارگاهی: نوع درس
1:تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

پژوهش و توسعه : پیشنیاز
2، کارورزي 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 / یک مسئله را با استفاده از فرآیند رفت و برگشت میان مسئله و موقعیت آموزشی
وقعیت هاي بعدي طراحی، اجرا و گزارش بازتاب هاي حاصل از این فرآیند را براي بهبود عملکرد در م

نماید  :شایستگی اساسی
pck&Ck 1-2کد&

3سطح2سطح1سطح هامالك&4-3&3-3

یافته هاي اقدام تحلیل یافته ها
پژوهی را از نظر تأثیر 

آن بر فرآیند یادگیري   
تحلیل وتفسیر کرده 
اما به محدودیت ها و 
فرصت هایی که این 

اقدامات مطالعه براي 
بعدي 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 
فرآیند از 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 این نتایج در عمل 

اي خود را گزارش حرفه
.کرده است

٤٩-routinized
٥٠ - reflective



٣٦٩

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 دهنده تأمل بر 

ها، واکنشها، و کنش
هاي رفتارها، دیدگاه

افراد درگیر در 
موقعیت براي بازکاوي 
عمل و تصمیمات 

.نیست

گزارش با استفاده از 
زبان روایت / روزنگار

نویسی ثبت شده نشان 
ها، دهنده تأمل بر کنش

واکنشها، و رفتارها، 
هاي افراد درگیر در دیدگاه

موقعیت براي بازکاوي 
عمل و تصمیمات اتخاذ 

.شده است

گزارش با استفاده از 
زبان روایت / ارروزنگ

نویسی ثبت شده نشان 
ها، دهنده تأمل بر کنش

واکنشها، و رفتارها، 
هاي افراد درگیر در دیدگاه

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 مدرس هاي دیگران،معلم بۀعنوان پژوهشگر، معلم بههاي پژوهشعنوان بکارگیرنده یافتهمعلم به(پژوهش در حرفه معلمی -

)پژوهش به دانش آموزان
اي،اشتراك دانش و هاي رشد حرفهبرخورد آزادمنشانه،هم افزایی، تفکر و بازاندیشی ، دغدغه( هاي معلم محوراستلزامهاي پژوهش-

)…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 / پژوهشی را مطالعه و در قالب یک گزارش یافته هاي خود رابه جهت تأثیر این نوع مطالعات در حل مسائل آموزشی-مقاالت علمی

. علوم تربیتی ارائه نماید
: فعالیت عملکردي
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. ی در سطوح متفاوت عملکرد بتواند نقات قوت و ضعف آن ها را شناسایی و گزارش نمایدبا مطالعه نمونه گزارش هاي اقدام پژوه-
:بخش دوم 
)تعریف، ابعاد، گستره،ماهیت،( چیستی عمل پژوهی در آموزش و پرورش -

)ضرورت و اهمیتاهداف ، پیامدها،( چرایی عمل پژوهی در آموزش و پرورش-
ژوهیتاریخچه و خاستگاه هاي عمل پ-
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
اقدام پژوهی در آموزش و پرورش و ارائه آن در کالس تهیه یک نوشته انتقادي در مورد باورها و عقاید شخصی خود در مورد چیستی و ضرورت -

براي 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-
فرایند اقدام پژوهیباز اندیشی در باره داده ها و شواهد و اصالح-

نقش مشورت و مشارکت در اقدام پژوهی-
نقادي و اعتباریابی در اقدام پژوهیارزشیابی ،-

چگونگی بازخورد ،اصالح و کاربرد نتایج در اقدام پژوهی
چگونگی مستند سازي، ثبت و ضبط مراحل و تهیه گزارش نهایی و اطالع رسانی و  اشاعه دستاوردهاي اقدام پژوهی-

)هاگزارش حاصل از فعالیت عملکردي گروه(مشارکت در نقد مطالب گزارش شده در کالس 
: فعالیت عملکردي

پژوهی انجام شده توسط معلمان دیگر و تهیه گزارش نقد اي از اقدامهایی متشکل از دانشجو معلمان و مشارکت آنها در نقد نمونهتشکیل کارگروه-
براي ارائه به کالس

:بخش چهارم
تدوین طرح و انجام مراحل اقدام پژوهی-

:فعالیت یادگیري
در ( مشارکت در ارزشیابی و نقد طرح اقدام پژوهی دانشجو معلمان و یکایک مراحل اجرایی آن در خالل جلسات متناظر با روند پیشرفت اجراي طرح-

.)کنندارائه و از مشورت، ارزشیابی و نقد دیگران استفاده میهر مرحله ازتدوین طرح و اجراي آن، دانشجویان گزارش الزم را به کالس 
: 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-
تدوین طرح -
انتخاب روش و تدوین مراحل -
مشخص کردن شواهد مهم و ساختن یا یافتن ابزار گردآوري داده ها -
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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 ،-
بود امر مورد پژوهشاخذ بازخورد، اصالح و کاربرد نتایج در حل مسئله یا به-
مستند سازي، ثبت و ضبط مراحل و تهیه گزارش نهایی و اطالع رسانی و  اشاعه دستاوردها-

راهبردهاي تدریس و یادگیري-3

در کالس  در خالل بیان فلسفه، . حل مساله، نقادي و پژوهش به صورت گروهی و مشارکتی استهاي اصلی شامل پرسش و پاسخ،راهبرد-
به تناسب رشته آموزشی دانشجو ( ول، روش و مراحل اجراي اقدام پژوهی به تحلیل و نقادي گزارش هاي مطالعات اقدام پژوهی معلمان اصمبانی،

.شودو آشنا سازي دانشجو معلمان با تجارب معلمان پژوهنده پرداخته می) معلمان  
هاي مناسب، به انتخاب مسئله متناسب با رشته آموزشی خود و تدوین پیشنهاده کامل اقدام دانشجو معلمان در قالب گروهدر بخش عملی،-

پردازند و گزارش کار خود در هر مرحله را به کالس ارائه داده و از می) درصورت دسترسی به کالس و مدرسه(پژوهی و اجراي آن در محیط واقعی 
. کنندمشارکت سایر دانشجو معلمان استفاده مینقد و

منابع آموزشی. 4
- :منبع

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
هاي با یکدیگر همکاري و مشارکت شخص 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. شوداي میهاي کیفی تأکید و توجه ویژههاي کمی بر جنبهدر این ارزشیابی عالوه بر جنبه. دارند
. شوداي میگیرد و بر ارزیابی توسط خود دانشجو تأکید ویژهصورت می- شوداو گردآوري می51کارکه در پوشه–هاي انجام شده توسط دانشجو 

ایانی نمره به آزمون پ8نمره به  کار عملی در حوزه اقدام پژوهی و 8نمره ارزشیابی دانشجو به صورت تکوینی طی نیمسال ، 4در این ارزشیابی،
.  اختصاص می یابد 

سایر نکات
.کنش پژوهی قبل از آغاز کارورزي سه به دانشجویان ارایه شود

٥١ -portfolio
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»درس پژوهی: 3اي پژوهش و توسعه حرفه« سرفصل درس 
:معرفی درس و منطق آن. 1

ي درس پژوهی یک رویکرد براي توسعه حرفه اي است که  در ، آن معلمان با یکدیگر در تدوین طرح درس پژوهشی ، اجرا و اعتبار یابی آن همکار
این رویکرد ظرفیت شگرفی براي تحقق اهداف مدرسه بعنوان سازمان یادگیرنده و بستري براي گفتگوهاي حرفه اي در باره آموزش ، . می کنند 

درس پژوهی، دانش آموزشی محتوا را در معلمان توسعه بخشیده و با سازوکارهاي . گیري در مدرسه فراهم می سازد–س و فرایندهاي یاددهی تدری
به این ترتیب دانشجو معلمان با گذراندن این . یادگیري توسعه می بخشد –خود ، قدرت و شایستگی معلمان را براي مواجهه با مسایل فراروي یاددهی

اي بطور همزمان توان تخصصی خود در حوزه دانش تربیتی، دانش موضوعی، درس، ضمن کار گروهی و درك اهمیت هم افزایی در توسعه حرفه
.دانش فناوري آموزشی توسعه می دهد

مشخصات درس
کارگاهی: نوع درس
1: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

هــاي اصــول و روش: پیشــنیاز
تدریس

درس پژوهی:3اي هش و توسعه حرفهپژو:  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 با درك نقش مشارکت حرفه
همکار طراحی و اجرا گیري سازمان یادگیرنده یک برنامه درس پژوهی را با مشارکت یک گروه 

..نماید

:شایستگی اساسی
pck&Ck ــد &1-2کـ

3سطح2سطح1سطح هامالك&4-3&3-3

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

طرح درس 
پژوهی 

براي مطالعه بافت و 
مسئله / زمینه نیاز

شناسایی شده و 
ترسیم چشم انداز در 

مدرسه مشارکت سطح
نموده اما تحلیل نتایج 

در فرآیند مطالعه بافت و
مسئله / زمینه نیاز

شناسایی شده و ترسیم 
مدرسه چشم انداز در سطح

مشارکت نموده و نتایج 
یادگیري دانش آموزان 

در فرآیند مطالعه بافت و 
مسئله / زمینه نیاز

شناسایی شده و ترسیم 
مدرسه چشم انداز در سطح
نتایج مشارکت نموده و

یادگیري دانش آموزان 
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یادگیري دانش آموزان 
نشان دهنده تأثیر 
عملکرد او بر شکل 
گیري یک گروه 

اي براي ادامه حرفه
اي مشارکت حرفه

.  نیست

نشان دهنده تأثیر عملکرد 
او بر بهبود عملکرد مدرسه 

.است

نشان دهنده تأثیر عملکرد 
او بر مشارکت براي 

اي و بهبود توسعه حرفه
.عملکرد مدرسه است

گزارش با استفاده از گزارش
روایت / روزنگار

نویسی ثبت شده 
نشان دهنده تأمل بر 

ها، واکنشها، و کنش
هاي رفتارها، دیدگاه

افراد درگیر در 
بازکاوي موقعیت براي 

عمل و تصمیمات 
.نیست

گزارش با استفاده از 
روایت نویسی / روزنگار

ثبت شده نشان دهنده 
ها، واکنشها، تأمل بر کنش

هاي و رفتارها، دیدگاه
افراد درگیر در موقعیت 
براي بازکاوي عمل و تأثیر 
تصمیمات اتخاذ شده بر 

/ عملکرد دانش آموزان
.مدرسه است

گزارش با استفاده از 
روایت نویسی / روزنگار

ثبت شده نشان دهنده 
ها، واکنشها، تأمل بر کنش

هاي و رفتارها، دیدگاه
افراد درگیر در موقعیت 
براي بازکاوي عمل و 
تصمیمات اتخاذ شده و 
تأثیرات آن بر عملکرد 

مدرسه در / دانش آموزان
چرخه پژوهش و عمل  

اي مشارکتی  شده حرفه
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-
شرایط ، فرهنگ  و حمایتهاي مورد نیاز درس پژوهی -

: فعالیت یادگیري
همچنین سـواالتی را بـراي شـرح بیشـتر     . 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. موضوع مطرح می نماید 
: فعالیت عملکردي
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هایی متشکل از دانشجو معلمان و مشارکت آنها در تحلیل جایگاه و نقش درس پژوهی در حرفه معلمی و تهیه گزارش براي ارائـه بـه   تشکیل کارگروه
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 می نماید . کند با مشارکت در بحث موضوعاتی را براي فعالیت درس پژوهی مطرح می 

: 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
: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-
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تعیین روش و چگونگی مشاهده طرح درس-
تقسیم وظایف اعضاي گروه در حین مشاهده-
ازي مشاهدهطراحی فرمهاي گردآوري اطالعات و مستند س-

: 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
شواهدژرف اندیشی در باره داده ها و

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
نهایی طرح درسژرف اندیشی در باره اجراي دوم درس و اصالح 

: فعالیت یادگیري
.در باره چگونگی نقد مناسب تر نحوه اجراي طرح درس پژوهشی در کالس بحث می کنند و نکات جدیدي را در این زمینه مطرح  می سازند 

: فعالیت عملکردي
.نحوه اجراي آزمایشی طرح درس گروه را مورد نقد و بررسی قرار می دهند 

اندیشی در باره روند اجراي فعالیت گروهچگونگیژرف : 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 

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 
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راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

در کالس  در فرایند تدریس به . حل مساله، نقادي و پژوهش به صورت گروهی و مشارکتی استهاي اصلی شامل پرسش و پاسخ،راهبرد-
و آشنا سازي دانشجو معلمان با تجارب معلمان درس ) به تناسب رشته آموزشی دانشجومعلمان( تحلیل و نقادي گزارش هاي مطالعات درس پژوهی 

.شودیپژوه پرداخته م
هاي مناسب، به انتخاب مسئله متناسب با رشته آموزشی خود و تدوین برنامه درس پژوهی و دانشجو معلمان در قالب گروهدر بخش عملی،-

پردازند و گزارش کار خود می)  مشابه سازي شرایط  کالس درس ( یا نمونه اي ) درصورت دسترسی به کالس و مدرسه(اجراي آن در محیط واقعی 
. کنندهر مرحله را به کالس ارائه داده و از نقد و مشارکت سایر دانشجو معلمان استفاده میدر
-

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 4
هاي با یکدیگر همکاري و مشارکت شخص دانشجو و سایر همکالسفرایندي مبتنی بر مشارکت است که در آن استاد،ارزشیابی در این درس،

این ارزشیابی به صورت مداوم و بر اساس . شوداي میهاي کیفی تأکید و توجه ویژههاي کمی بر جنبهدر این ارزشیابی عالوه بر جنبه. دارند
اي گیرد و بر ارزیابی توسط خود دانشجو تأکید ویژهصورت می- شوداو گردآوري می52کارکه در پوشه–هاي انجام شده توسط دانشجو فعالیت 

. شودمی
نمره به آزمون 8نمره به  کار عملی در حوزه درس پژوهی و 8نمره به ارزشیابی دانشجو به صورت تکوینی طی نیمسال ، 4در این ارزشیابی،

.  ایانی اختصاص می یابد پ
منابع آموزشی. 5

. درس پژوهی ، مبانی ، اصول و روش اجرا ، انتشارات جهاد دانشگاهی) 1392(ساکی،  رضا 
درس پژوهی راهنمایی عملی براي مدیران و معلمان ، ترجمه دکتر رضا ساکی و داریوش مدنی ، انتشارات ) 1389( استیپانک و همکاران 

حکمت علوي

ر نکاتسای
.انجام می شود 4تدریس درس پژوهی پس از تدریس کنش پژوهی و قبل از اجراي کارورزي 

٥٢  -portfolio
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»1کارورزي «سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

تصمیم آموزش اثربخش نیازمند آن است که معلمان در طول دوره آموزشی در معرض تجربیات متنوع و غنی قرار گرفته و قادر به مطالعه، 
برنامه کارورزي . گیري و ارزیابی نتایج تصمیمات در موقعیت هاي پیچیده آموزشی و تربیتی مبتنی بر یافته هاي علمی و پژوهشی باشند

تربیتی و   عمق بخشیدن به تجربه هاي پیشین در -فرصت برقرار ساختن پیوند میان آموخته هاي نظري با محیط هاي واقعی آموزشی
این برنامه در دانشگاه .تگی هاي حرفه اي و دست یابی به ظرفیت غایی کنش عملی در کالس درس را فراهم می کندجهت توسعه شایس

؛ و  نیز ابزارهاي شکل دهنده عمل فکورانه/واکاوي تجربیات به عنوان عناصر سازندهفرهنگیان، با تأکید بر مشاهده تأملی، روایت  نگاري و 
وهی و پژوهش روایتی به عنوان روش هاي مورد تاکید در برنامه تربیت معلم فکور این هدف را تعقیب می سه گانه  اقدام پژوهی، درس پژ

تربیتی در سطح کالس درس و مدرسه زمینه ساز عمل مستقل حرفه اي معتبر و کسب تجربیات دست /مطالعه مسئله هاي آموزشی. نماید
ستادان و بازخوردهاي ارائه شده از سوي آنان باید امکان تلفیق نظر و عمل فرصت هاي یادگیري تدارك دیده شده از سوي ا. اول است

بهره گیري از . تربیتی تدارك ببیند/ تربیتی را در موقعیت هاي واقعی، براي یافتن راه حلهاي قابل دفاع و پاسخ به مسئله هاي آموزشی
انشجو به یک نگاه همه جانبه و غنا بخشیدن به تصمیمات اتخاذ تکنیک ها و فنون در برنامه کارورزي به منظور دستیابی د/ مبانی نظري

در طول برنامه کارورزي دانشجو  فرصت . شده در ابعاد برنامه ریزي، اجرا و ارزیابی براي حمایت از یادگیري دانش آموزان ضروري است
. ا کسب می نمایداي رکسب تجربه براي درك عمل اثربخش، تأمل بر روي آن به منظور پذیرش مسئولیت حرفه

در کارورزي یک دانشجو با کسب مهارت در به کارگیري روش ها و فنون مشاهده تأملی، موقعیت هاي آموزشی و تربیتی در سطح مدرسه 
ها این یافته. و کالس درس را مورد مطالعه قرار داده و دریافت هاي خود را در قالب روایت ها، روزنگارها، تجربیات شخصی ارائه می نماید

با (دانش آموزان/ اولیاء/ معلم راهنما/ گزارش گفتگو با کادر مدرسه/ 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 شناسایی شده با . تکمیل شود)  هماهنگی مدرسه

.مستندات علمی گزارش می گردداستفاده از شواهد و

مشخصات درس
کارورزي: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت128: زمان درس

پژوهش و  : نیازپیش
1ايحرفهتوسعه

مشترك: نحوه آموزش

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 / هاي آموزشیبا مشاهده تأملی مسئله

. و مستندات علمی آن را تبیین نماید
. هاي تجربی حاصل از واکاوي روایت ها را ثبت و گزارش نمایدمشاهدات تأملی و یافته

:شایستگی اساسی
pk&CkP 3&2- 2کد-

3سطح 2سطح 1سطح هامالك1-3&2

مشاهده 
تأملی

توانسته است موقعیت 
تربیتی در / هاي آموزشی

سطح کالس درس و 

هاي توانسته است موقعیت
تربیتی در سطح / آموزشی

کالس درس و مدرسه را با 

هاي توانسته است موقعیت
تربیتی در سطح کالس / آموزشی

آوري درس و مدرسه را با جمع
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مدرسه را با جمع آوري 
اطالعات توصیف نماید 
اما نتوانسته است 
اطالعات را به صورت 
نظام مند تحلیل و تبیین 

. نماید

آوري اطالعات به جمع
مند توصیف صورت نظام

نموده و با استفاده از شواهد و 
.مستندات آن را تبیین نماید

مند اطالعات به صورت نظام
وده و با کمک شواهد توصیف نم

مستندات علمی و پژوهشی / معتبر
.یافته هاي خود را ارائه نماید

واکاوي 
تجربیات 

توصیفی هايگزارش
آوري شده از مطالعه جمع

موقعیت فیزیکی، 
عاطفی، آموزشی، تربیتی 
را به صورت روایت نقل 
و کدگذاري نموده اما 

-نتوانسته است کدگذاري

ها را در قالب مضامین 
سازماندهی و یافته ها را 

. گزارش کند

-هاي توصیفی جمعگزارش

آوري شده از مطالعه موقعیت 
فیزیکی، عاطفی، آموزشی، 
تربیتی را به صورت روایت 
نقل و کد گذاري نموده و 

ها را در قالب مضامین گزاره
ها را سازماندهی و یافته

.گزارش نموده است

آوري فی جمعهاي توصیگزارش
شده از مطالعه موقعیت فیزیکی، 
عاطفی، آموزشی، تربیتی را به 
صورت روایت نقل و کدگذاري 

ها را در قالب نموده و گزاره
مضامین سازماندهی نموده و با 
ایجاد ارتباط میان مضامین در 

تربیتی / قالب یک مسئله آموزشی
.تبیین نموده است

تدوین و 
ارائه گزارش 

ارائه شده در گزارش 
ساختار کلی گزارش 
نویسی رعایت شده اما 
شواهد و مستندات کافی 

ها ارائه نشده براي یافته
.است

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

ش ارائه شده ارتباط میان در گزار
فصل ها و عناوین ذیل فصل ها 
رعایت شده و یافته ها مبتنی بر 
شواهد و مستندات تجربی و علمی 

.گزارش شده است 

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 و 
، تکالیف عملکردي در طول ترم، برنامه زمان بندي سمینارها در سطح مدرسه و )ماهیت روایت ها و چگونگی نگارش آن(روایت نویسی 

شی، و تبیین فرم هاي ارزیابی از عملکرد دانشجویان بر اساس پیامدها و سطوح عملکرد، توزیع دانشجویان در مدارس واحد آموز/ پردیس
هماهنگی با مناطق آموزشی و سازماندهی دانشجویان در مدارس باید قبل از شروع ترم و با تشکیل ستاد کارورزي در سطح استان صورت (

و دانشجو از طریق مطالعه گزارش ها و ارائه بازخورد به موقع و سازنده، و نیز تشکیل جلسات بحث و تعامل از نزدیک میان استاد ). گیرد
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تشکیل سمینار در کلیه هفته . گفتگو پیرامون تجربیات حاصل از حضور در موقعیت هاي واقعی از استلزامات اجرایی برنامه کارورزي است
مشارکت . گفتگو در خصوص بازخورد هاي ارائه شده از سوي اساتید ضروري استها براي بحث و بررسی پیرامون عملکرد دانشجو و 

همقطاران فرصت یادگیري انتقال تجربیات به یکدیگر را فراهم / روایت هاي همکالسی ها/ دانشجویان در نقد و بررسی گزارش ها
.کندمی

: 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، ) موقعیت نگاه کردناز زاویه دید دیگري به / به گونه دیگر دیدن(بازنگري : ج

در یافتن نقطه کانونی... اسکمپر
از آنجایی که آموزش این بخش (تبیین مسئله با استفاده از استدالل قیاسی یا استقرایی به کمک شواهد و مستندات جمع آوري شده : د

لعه موقعیت بر اساس محور هاي چهارگانه تهیه کرده باشد، لذا آموزش این بخش در جلسه نیازمند آن است که دانشجو گزارشی از مطا
). ششم ارائه می شود

:هفته سوم
مشاهده آزاد 

)جلسه آشنایی با مدرسه، مدیر و معلم راهنما(حضور دانشجویان در مدارس 
ته شود تا اولین تجربیات خود را از اولین روز کارورزي از زمان از دانشجو خواس. تجربه اولین روز کارورزي من در مدرسه: تکلیف یادگیري

دانشجو در اولین روز . آماده شدن براي رفتن به مدرسه تا زمان برگشتن در قالب داستان یا خاطره یادداشت روزانه ثبت و ارائه نماید
این موارد می تواند شامل رخ داد ها . بط خواهد نمودکارورزي مشاهده آزاد دارد و آنچه را مشاهده می کند بدون هیچ محدودیتی ثبت و ض

در مسیر رفت و آمد به مدرسه؛ فضا و موقعیت مدرسه؛ احساسات، تصورات و انتظارات؛ نحوه برخورد کادر مدرسه؛ نحوه مواجه شدن با 
. باشد.... 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 نقد و ) روایت(ارش هاي گز
گروه همساالن امکان / اي متشکل از سه تا چهار دانشجو و ارائه بازخورد توسط همقطارانتشکیل گروه هاي حرفه. بررسی قرار می گیرد

محور هایی که گزارش ها بر اساس آن مورد نقد و بررسی . اي تقویت می کندیات را به عنوان یک مهارت حرفهبه مشارکت گذاشتن تجرب
: قرار خواهد گرفت

)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 و ) از زاویه دید دیگري به موقعیت نگاه کردن/ به گونه دیگر دیدن(بازنگري : ج

.اسکمپر
).طرح مسئله/ بازبینی شواهد جمع آوري شده براي دستیابی به درك عمیق تر و همه جانبه تر نسبت به موقعیت(تعیین نقطه کانونی : د

: هفته پنجم
مطالعه موقعیت
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در این جلسه دانشجو با توجه به بازخورد هاي ارائه شده از . شواهد بیشتر براي بیان مسئله/ حضور در مدرسه و تکمیل اطالعات مورد نیاز
شواهد بیشتر گزارش خود را براي / پرداخته و با جمع آوري اطالعات) مدرسه(همقطاران یا استاد به مطالعه مجدد موقعیت/ سوي همساالن

. ش تبیین مسئله تکمیل می نمایدیادگیري رو
:هفته ششم

مطالعه موقعیت
آوري شده از موقعیت مورد گفتگو در این جلسه پیرامون روش ها و فنون مشاهده تأملی ادامه می یابد و دانشجو با استفاده از شواهد جمع

. مربوط به تبیین مسئلهمرور محور ها در جلسه دوم و آموزش نکات . 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
کاله تفکر، با استفاده از تکنیک هاي اگر، آنگاه، شش) 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 : توسط چه کسی تنظیم می شود؟... شرح تنظیم پوشه کار
منظور همان پوشه کار است؟  . ... اي دانشجو ضبط گرددائه شده در محورهاي مختلف تبیین مسئله در پرونده توسعه حرفهبازخوردهاي ار

پورتفولیو بوده ایم ؟ باید به سمتی -پرونده توسعه حرفه اي با چه فرمتی باید تشکیل شود؟ آیا به دنبال پرونده الکترونیکی یا همان اي
.کفل این امر شودبرویم که دانشجو خود مت

: هفته هفتم
مدرسه/ بازدید از مدرسه و تشکیل سمینار در سطح پردیس/ مشاهده تأملی و مسئله شناسی موقعیت فیزیکی مدرسه

کتابخانه، زمین (موقعیت جغرافیایی و محیط بیرونی مدرسه، انواع فضا ها : تهیه گزارش از موقعیت فیزیکی مدرسه شامل: تکلیف عملکردي
کارگاهی، آزمایشگاهی، ( نور، جریان هوا، وضعیت بهداشت، امکانات و تجهیزات ....) آبخوري، سرویس ها، کالس ها، راهرو هاورزش، 

/ ارائه یافته ها در سمینار مدرسه) فرآیند مسئله شناسی و تبیین مسئله رعایت شود(شناسایی و تبیین مسئله ......) شبکه مجازي، سایت و
اي از توصیف موقعیت فیزیکی و تحلیل تحلیل و تفسیر آن در نمونه. تنظیم شود) فرم پیوست(قالب روایت نگاري این گزارش در. پردیس

.کالس بحث کارورزي مورد نقد و بررسی قرار گرفته و بازخوردها از سوي استاد به منظور تکمیل اطالعات و شواهد ارائه گردد
ارائه شده توسط استاد به منظور درك موقعیت فیزیکی و تأثیر آن بر یادگیري دانش گزارش دانشجو به همراه بازخوردهاي: پوشه کار

. آموزان در پوشه کار ضبط گردد
: هفته هشتم

پردیس/ بازدید از مدرسه و تشکیل سمینار در سطح مدرسه/ مشاهده تأملی و مسئله شناسی ساختار و سازمان مدرسه
ازمانی، روش هاي بکارگرفته شده در اداره مدرسه، ساختار سازمانی، نحوه گردش کار در سطح تهیه گزارش از ساختار س: تکلیف عملکردي

. تنظیم شود) فرم پیوست(آن در قالب روایت نویسی . مدرسه، تعامالت میان مدیر، معلمان،کارکنان و نحوه تعامل با اولیاء مدرسه و تدوین
و تفسیر آن در کالس بحث کارورزي مورد نقد و بررسی قرار گرفته و بازخوردها از اي از توصیف ساختار و سازمان مدرسه و تحلیل نمونه

.سوي استاد به منظور تکمیل اطالعات و شواهد ارائه گردد
گزارش دانشجو به همراه بازخوردهاي ارائه شده توسط استاد به منظور درك ساختار و سازمان مدرسه و تأثیر آن بر یادگیري : پوشه کار
. زان در پوشه کار ضبط گردددانش آمو
:هفته نهم



٣٨١

/ بازدید از مدرسه و تشکیل سمینار در سطح پردیس/ تعامالت در سطح مدرسه/ مشاهده تأملی و مسئله شناسی موقعیت عاطفی روانی
مدرسه

ك حاالت روانی دانش در(روابط عاطفی میان معلم و دانش آموزان : تهیه گزارش از موقعیت عاطفی روانی مدرسه شامل: تکلیف عملکردي
میزان احترام، همدلی، (تعامالت دانش آموزان با یکدیگر ...) آموزان، برنامه ریزي براي ایجاد جو مثبت و سازنده در فضاي کالس و

رش در این گزا. پردیس/ یافته ها در سمینار مدرسه. ،  روابط عاطفی میان معلمان و کارکنان و مدیر شناسایی و تبیین شود....)همکاري و
مدرسه و تحلیل و / اي از توصیف تعامالت و روابط عاطفی در سطح کالس درسنمونه. تنظیم شود) فرم پیوست(قالب روایت نویسی 

تفسیر آن در کالس بحث کارورزي مورد نقد و بررسی قرار گرفته و بازخوردها از سوي استاد به منظور تکمیل اطالعات و شواهد ارائه 
.گردد

ارش دانشجو به همراه بازخورد هاي ارائه شده توسط استاد به منظور درك روابط عاطفی و تعامالت در سطح کالس درس و گز: پوشه کار
.مدرسه و تأثیر آن بر یادگیري دانش آموزان در پوشه کار ضبط گردد

: هفته دهم، یازدهم، دوازدهم و سیزدهم
مدرسه /  ازدید از مدرسه و تشکیل سمینار در سطح پردیسب/ مشاهده تأملی کالس درس و مسئله شناسی فرآیند آموزش

جو و فضاي عاطفی و روانی، طراحی آموزشی، راهبرد هاي آموزش، سازماندهی : تهیه گزارش از موقعیت آموزشی شامل: تکلیف عملکردي
ن مباحث، میزان درگیر نمودن دانش تکالیف یادگیري، تعامالت میان معلم و دانش آموزان و دانش آموزان با یکدیگر، وضوح و شفاف بود

فرم (این گزارش در قالب روایت نگاري . شناسایی و تبیین شود...) آموزان در فرآیند یادگیري، مواد و منابع آموزشی، ارزشیابی از یادگیري و
کارورزي مورد نقد و اي از توصیف فرآیند آموزش در سطح کالس درس و تحلیل و تفسیر آن در کالس بحثنمونه. تنظیم شود) پیوست

.بررسی قرار گرفته و بازخود ها از سوي استاد به منظور تکمیل اطالعات و شواهد ارائه گردد
. گزارش دانشجو به همراه بازخورد هاي ارائه شده استاد در پوشه کار ضبط گردد: پوشه کار

: هفته چهاردهم
ثبت و واکاوي تجربیات 

ز جهت نوع اطالعات، روش ها و ابزار هاي بکارگرفته شده، و یافته هاي آن در کالس توسط استاد مورد هاي روایتی  ااي از پژوهشنمونه
بر روي ) بند الف و ب(بررسی قرار گیرد و با تبیین نقش روایت نویسی و واکاوي آن در آموزش حرفه اي مراحل تحلیل ساختاري روایت ها 

.  آموزش داده شودمدرسه / گزارش هاي تهیه شده از سطح کالس درس
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 فوق ... مطالعه مقاالت یا منابع علمی در زمینه پژوهش روایتی: تکلیف یادگیري
. 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 
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اي از پژوهش هاي روایتی از جهت نوع اطالعات، روش ها و ابزار هاي بکارگرفته شده، و یافته هاي آن در کالس توسط استاد مورد نمونه
.  مدرسه آموزش داده شود/ از کالس درس) بند ج و د(گیرد و مراحل تحلیل ساختاري بر روي روایت هاي تهیه شده بررسی قرار

تحلیل ساختاري روایت ها
ارتباط مضامین با یکدیگر)3
تبیین مسئله )4

:تکلیف عملکردي
تحلیل یک نمونه پژوهش روایتی بر اساس مراحل ذکر شده به صورت گروهی: الف
و واکاوي گزارش تهیه شده از سطح کالس درس و مدرسه به منظور یافتن ارتباط میان مضامین و تبیین مسئلهتحلیل : ب

)پردیس/ بررسی گزارش ها و تحلیل ساختار آن بر اساس فرآیند شناسایی و تبیین مسئله در سطح مدرسه(سمینار : جلسه شانزدهم
وقعیت مدرسه و کالس درس را در قالب مسئله هاي تبیین شده به همراه راه حل در این نشست دانشجویان یافته هاي خود از مطالعه م

. هاي مبتنی بر یافته هاي علمی ارائه نموده و یافته ها در کالس به صورت گروهی مورد نقد و بررسی قرار می گیرد
در این گزارش دانشجو باید یافته هاي . نماینددانشجویان گزارش یافته هاي خود را در طول ترم را زیر نظر استاد تنظیم: تکلیف عملکردي

. خود را از مسئله هاي مطالعه شده و تبیین و آن را به کمک شواهد و مستندات علمی پژوهشی قابل دفاع ارائه نماید
.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، تقیم، غیر مستقیم، در قالب ارائه شیوه مشاهده تأملی، بهراهبردهاي مس

. تحلیل نقادانه براي شناسایی و تبیین مسئله، راهبرد  هاي مشارکتی، پژوهش روایتی، سمینار هاي گروهی و فردي ارائه می گردد
منابع آموزشی. 4

:منبع اصلی
.دانشگاه فرهنگیان: تهران). 1(راهنماي عملی برنامه کارورزي دانشگاه فرهنگیان با رویکرد تربیت معلم فکور ). 1394(احمدي، آمنه -

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
باید یافته هاي خود ارزشیابی پایانی در درس کارورزي یک در قالب سمینار پایانی صورت می گیرد که در آن دانشجویان: ارزشیابی پایانی

. از آن دفاع نمایند) مطالعه شده در دروس نظري(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

گزارش هاي ارائه شده در طول ترم و سمینارهاي سطح مدرسه و ارزشیابی فرآیند بر اساس بازخورد هاي داده شده به : ارزشیابی فرآیند
... میزان مشارکت در بحث ها، ارائه یافته هاي جدید، پاسخ به بازخورد هاي داده شده و. واحد آموزشی صورت می گیرد

و مبناي برنامه ریزي براي کلیه گزارش ها به همراه بازخورد هاي داده شده در پوشه توسعه حرفه اي دانشجو ضبط: ارزیابی پوشه کار
یک نسخه از پوشه در اختیار دانشجو و یک نسخه در . اي در پایان دوره قرار می گیردآموزش هاي بعدي و نیز دفاع از توانایی هاي حرفه

. واحد آموزشی ثبت و ضبط می گردد
ترم مربوط به گزارش عملکردي است که از سوي معلم بخشی از ارزیابی دانشجو در پایان ): مدیر و معلم راهنما(ارزشیابی عوامل مدرسه 

. راهنما و مدیر مدرسه ارائه می گردد
: و به شرح زیر محاسبه می شود100امتیاز درس کارورزي بر مبناي 

امتیاز 20:  ـ شرکت فعال در جلسات کالسی، سمینارها و مدرسه
امیتاز 40:   ـ گزارش هاي عملکردي مرحله اي
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امتیاز 40:  ائه گزارش پایانیـ تدوین و ار
: 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
ظرافت و زیبائی ظاهري.11
صحت نحوه تحلیل، تفسیر و نقد گزاره ها.12
عوامل دیداري و هنري مکملارایه نمودارها و .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 53هاي 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 که بدیل و منحصر بههاي بیموقعیت

/ هاي استداللیهاي واقعی در سطح کالس درس روبرو شود و به آنان کمک کند تا با به کارگیري روشنه با موقعیتفعاالدانشجومعلم 
به آفرینش الگوهاي ذهنی و ه دشاندوختهپرداخته و با آگاهی انتقادي نسبت به تجربیاتهاي یادگیريموقعیتمنطقی به بررسی 

.ریزي کمک کندخاذ تصمیمات اثربخش و ارزیابی نتایج حاصل از تصمیمات جهت برنامهکه به آنان در اتردازندیی بپهاوارهطرح
دهد مرتبط انجام میمکان و زمان خاصچه او در یک و آنهاي شخصی معلم ویژگیاست و باوابسته به موقعیت، تدریس عملی

که دانش کاربرديدانشجومعلم را در معرض آن است تا ، به دنبال2هاي یادگیري تدارك دیده شده در کارورزي از این رو فرصت. است
تأمل در باره است قرار داده، به آنان کمک کند تا به )57، فراشناختی56، موقعیتی55اي، رویه54بیانی(ترکیبی از انواع مختلف دانش 

. بپردازندهاي تربیتیموقعیت
بازاندیشی در خصوص و بررسی نتایج، تجربیات مستقیمکسب امکان هاي یادگیريطراحی فعالیتدر این برنامه از طریق 

توانایی، 58تکالیف اصیل، دانشجو با قرار گرفتن در معرض 2در برنامه کارورزي . را به دست آورندهاي خوددریافتو هاي مختلفدیدگاه
اجراي مستقل و نهایتاً ) هاي بزرگوهگر/هاي کوچکفردي، گروه(مشارکت در فرآیند آموزشرا به طور مقدماتی از طریق تأمل در عمل

. یابدچه درکالس جریان دارد دست میبه  درك صحیحی نسبت به آندرس کسب خواهد نمود و هاي یادگیري در سطح کالسفعالیت
و نوع تفکر،ايگیري حرفهجهتبه شناخت فرآیند تأملی، به عنوان یک ریزي، اجرا و ارزیابیآگاهی نسبت به تصمیمات ناظر به برنامه

.دانشجو کمک خواهد کردسبک تدریس 

مشخصات درس
کارورزي: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت128: زمان درس

1کارورزي : پیشنیاز
مشترك: نحوه آموزش

2کارورزي : نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
، نیازهاي فردي/ مشکالت) درس یا مدرسهدر سطح کالس(مطالعه موقعیت یادگیريبا تداوم . 1

نیازهاي / هایی را براي رفع مشکالتفعالیتکند و بازشناسی/ شناساییبزرگ را / هاي کوچکگروه
. نمایدیادگیري طراحی، تولید، اجرا و ارزیابی

.نمایدهاي خود را روایت یافتهنموده و واکاويرا مشارکت در فرآیند آموزشاز تجربیات خود. 2

:شایستگی اساسی
هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

٥٣- Intuition
٥٤  -Declarative knowledge
٥٥- Procedural knowledge
٥٦ - Conditional knowledge
٥٧ - Metacognitive Knowledge
٥٨-Authentictask
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3سطح 2سطح 1سطح هامالك

مطالعه 
موقعیت

هاي یادگیري را موقعیتتوانسته است 
. آوري اطالعات توصیف نمایدبا جمع

نیاز را به / اما نتوانسته است مشکل
. کمک شواهد تبیین نماید

هاي یادگیري را با توانسته است موقعیت
مند آوري اطالعات به صورت نظامجمع

نیاز / براي شناسایی مشکل یادگیري
هاي بهینه را با /حلتوصیف نموده و راه
آوري شده از موقعیت کمک شواهد جمع

تبیین نماید

را با هاي یادگیريموقعیتتوانسته است
مندصورت نظامبه آوري اطالعاتجمع

نیاز/ شناسایی مشکل یادگیريبراي 
و هاي بهینه/حلراهتوصیف نموده و 

روش مداخله را با کمک شواهد معتبر و 
.تبیین کندهاي علمییافته

 فعالیت
/ آموزش

یادگیري

فعالیت یادگیري طراحی شده ناظر به 
شناسایی شده در یکی از مسئله / نیاز

) فردي، گروه کوچک، جمعی(انواع 
است، اما گزارش اجرا و ارزیابی نشان 

رفع / دهنده تأثیر گذاري بر حل مشکل
.نیاز نیست

فعالیت یادگیري طراحی شده از انسجام 
برخوردار است و گام هاي اجراي آن به 

ارزیابی از . وضوح مشخص شده است
تأثیرگذاري بر دهنده اجراي فعالیت نشان

فردي، گروه (رفع نیاز در انواع / مسئلهحل
.است) جمعی/ کوچک

فعالیت یادگیري طراحی شده، امکان 
ایجاد انعطاف و اتخاذ تصمیمات آگاهانه 

یادگیري را / ناظر به موقعیت آموزش
فراهم نموده و نتایج ارزیابی از اجراي نیز 

هاي به حلکننده تأثیر راهمنعکس
رفع نیاز در / مسئلهده در حلکارگرفته ش

.است) جمعی/ کوچکفردي، گروه(انواع 

توسعه 
ايحرفه

هاي گزارش عملکرد شامل فعالیت
سال است، اما انجام شده در طول نیم

دهنده اي که انعکاسها به گونهیافته
ها، توانایی/ دالیل موفقیت

اي خود و هاي حرفهمحدودیت
ارائه نشده هایی براي توسعه آن راه

.است

هاي انجام گزارش عملکرد شامل فعالیت
ها سال است و یافتهشده در طول نیم

ها، توانایی/ دهنده دالیل موفقیتانعکاس
اي است اما هاي حرفهمحدودیت

اي ارائه راهکارهایی براي توسعه حرفه
.نشده است

هاي انجام گزارش عملکرد شامل فعالیت
ها و یافتهسال است شده در طول نیم

ها، توانایی/ دهنده دالیل موفقیتانعکاس
اي است و هاي حرفهمحدودیت

اي راهکارهاي عملی براي توسعه حرفه
.ارائه شده است

تدوین و 
ارائه 

گزارش

هاي در گزارش ارائه شده از موقعیت
بندي یادگیري کد گذاري، و طبقه

ها در قالب مضامین و ساختار گزاره
انجام شده،اما شواهد و پژوهش روایتی 

ها ارائه مستندات کافی براي یافته
.نشده است

هاي در گزارش ارائه شده از موقعیت
ها بندي گزارهیادگیري کدگذاري، و طبقه

در قالب مضامین و ساختار پژوهش روایتی 
رعایت شده و شواهد و مستندات کافی 

.ها ارائه شده استبراي یافته

هاي موقعیتدر گزارش ارائه شده از
ها بندي گزارهیادگیري کدگذاري، و طبقه

در قالب مضامین و ساختار پژوهش 
روایتی رعایت شده و شواهد و مستندات 

.مبتنی بر مستندات تجربی و علمی است 
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هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آن فرصت. 2
: جلسه اول

بندي سمینارها ها، برنامه زمانهاي یادگیري، شیوه تنظیم روایتمعرفی برنامه کارورزي و تکالیف عملکردي، نحوه طراحی فعالیت
. 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

اول در زمینه یادگیري دست خواهد یافت لذا، ضروري است دانشجویان بر اساس کند و از این طریق به تجربیات دستمشارکت می
هاي کوچک، گروه آموزان را در سطح فردي، گروهنیازهاي تأثیرگذار بر یادگیري دانش/ هاسال اول، مسئلهگزارش پایانی ارائه شده در نیم

به صورت مشترك با معلم راهنما (تدوین نموده و با هدایت معلم راهنما هاي یادگیري طراحی و ها را در قالب فعالیتکالسی شناسایی و آن
تواند ناظر به نیازها می/ هااین مسئله. پاسخ به نیازها اجرا نماید/ به حل مسئله ) یا به صورت مستقل زیر نظر معلم راهنما اجرا نماید

شجو قبل و بعد از اجرا در ارتباط با طرح طراحی شده، و فرآیند گفتگو با دان. آموزان باشدهیجانی دانش-عملکردهاي شناختی یا عاطفی
/ اي که منجر به یک خود ارزیابی و شناسایی نقاط قوت و ضعف و راهکارهاي ارتقاءاجراي فعالیت باید در فضایی امن و راحت به گونه

).هاي گفتگو قبل و پس از اجراي فعالیت ضمیمه استفرم(بهبود آن باشد
توان برحسب هاي شناسایی شده از سوي دانشجویان از عمق و پیچیدگی متفاوتی برخوردار است لذا، میجه به این که مسئلهبا تو: توصیه

گیري در خصوص تصمیم. هاي یادگیري به صورت فردي، گروه کوچک، جمعی اقدام نمودهاي مطالعه شده نسبت به اجراي فعالیتموقعیت
). هاي یادگیري بر عهده مدرس محترم استین موقعیتتقدم و تأخر در اجراي هر یک از ا

شود در یک نشست هاي شناسایی شده در ترم یک را دارا نباشد، توصیه میدرصورتی که بنا به دالیلی دانشجو امکان کار بر روي مسئله
هاي یادگیري بر اساس آن ه و فعالیتنیازها اقدام شد/ هامشترك میان معلم راهنما، استاد کارورزي و دانشجو نسبت به شناسایی مسئله

توانند با در نظر گرفتن یک برنامه اند میدانشجویانی که بنا به دالیلی موفق به اتمام کار در ترم یک نشده. طراحی، اجرا و ارزیابی شود
. نظر استاد راهنما اقدام نمایندها براي ورود به عرصه باها و شناسایی مسئلهتکمیل گزارش/ ترمیمی از یک تا چهار هفته نسبت به تهیه

. گرددنامه آموزشی ناتمام اعالم میبدیهی است که نمره این گروه از دانشجویان بر اساس آیین
: هاي کالسیتکالیف عملکردي براي مشارکت در فعالیت

.ماها با هماهنگی معلم راهنهاي یادگیري و اجراي مستقل فعالیتتهیه طرح براي مشارکت در فعالیت.1
حل مسئله به صورت فردي و مشارکت در اجراي آن زیر نظر معلم راهنما، تهیه گزارش از / طراحی فعالیت یادگیري براي رفع نیاز.2

.ها و ارائه پیشنهادها براي طراحی موقعیت یادگیري بعديبینیاجراي فرآیند اجراي فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش
حل مسئله به براي گروه کوچک و مشارکت در اجراي آن زیر نظر معلم راهنما، تهیه / براي رفع نیازطراحی فعالیت یادگیري .3

ها و ارائه پیشنهادها براي طراحی موقعیت یادگیري بینیگزارش از اجراي فرآیند اجراي فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش
.بعدي

کالس درس و مشارکت در اجراي آن زیر نظر معلم راهنما، / در سطح جمعیحل مسئله/ طراحی فعالیت یادگیري براي رفع نیاز.4
ها و ارائه پیشنهادها براي طراحی موقعیت بینیتهیه گزارش از اجراي فرآیند اجراي فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش

.یادگیري بعدي
تکالیف عملکردي براي اجرا توسط دانشجو
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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 از حل مسئله به براي گروه کوچک به صورت فردي/ طراحی فعالیت یادگیري براي رفع نیاز.2
.ها و ارائه پیشنهادها براي طراحی موقعیت یادگیري بعديبینیاجراي فرآیند اجراي فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش

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 یادگیري بینیگزارش از اجراي فرآیند اجراي فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش

.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- 
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
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...........
سمینارها

:شودسمینارها در دو شکل اجرا می
بینی شده با مشارکت معلم راهنما براي ها و بر اساس طرح پیشدر سطح مدرسه و پس از مشاهده عملکرد دانشجو در اجراي فعالیت: الف

.ریزيدانشجو در ارزیابی عملکرد خود و برنامهکمک 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

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 ارائه جمعی، راهبردهاي مشارکتی، براي مشارکت در سمین/ هاي کوچکفردي، گروه
.یافته

منابع آموزشی. 4
:منبع اصلی

.دانشگاه فرهنگیان: تهران). 1(راهنماي عملی برنامه کارورزي دانشگاه فرهنگیان با رویکرد تربیت معلم فکور ). 1394(احمدي، آمنه -
راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

ارزشیابی پایانی در درس کارورزي دو بر اساس تهیه طرح فعالیت در سطح کالس، مشارکت با معلم راهنما در :ارزشیابی پایانی
ها، شرکت در سمینارهاي بینیهاي یادگیري و ارزیابی از نتایج بر اساس پیشهاي یادگیري، اجراي مستقل فعالیتاجراي فعالیت

هاي هاي خود از مطالعه موقعیتدر این سمینارها دانشجویان باید یافته. دانشجویانها و تجربیات به سایر کالسی براي ارائه یافته
. ارائه و از آن دفاع نمایند) مطالعه شده در دروس نظري(هاي علمی پژوهشی تربیتی و آموزشی را ارائه و با استناد به یافته

سال و سمینارهاي سطح هاي ارائه شده در طول نیمگزارشارزشیابی فرآیند بر اساس بازخوردهاي داده شده به:ارزشیابی فرآیند
... هاي جدید، پاسخ به بازخوردهاي داده شده وها، ارائه یافتهمیزان مشارکت در بحث. گیردمدرسه و واحد آموزشی صورت می

اي شده در پوشه توسعه حرفهها به همراه بازخوردهاي دادهها از اجراي فعالیتطرح تهیه شده و کلیه گزارش: کارارزیابی پوشه
یک نسخه . گیرداي در پایان دوره قرار میهاي حرفههاي بعدي و نیز دفاع از تواناییریزي براي آموزشدانشجو ضبط و مبناي برنامه

. گردداز پوشه در اختیار دانشجو و یک نسخه در واحد آموزشی ثبت و ضبط می
سال مربوط به گزارش عملکردي است بخشی از ارزیابی دانشجو در پایان نیم):مامدیر و معلم راهن(ارزشیابی عوامل مدرسه 

. گرددکه 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 شده ها با توجه به سطح عملکرد دانشجو براساس مالكنظر استاد راهنما در طراحی، تدوین، اجراي و ارزیابی فعالیت-
امتیاز30

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 اساس نیازها اقدام شده و فعالیت/ هانشست مشترك میان معلم راهنما، استاد کارورزي و دانشجو نسبت به شناسایی مسئله

توانند با در نظر گرفتن یک برنامه اند میدانشجویانی که بنا به دالیلی موفق به اتمام کار در ترم یک نشده. آن طراحی، اجرا و ارزیابی شود
. ورود به عرصه با نظر استاد راهنما اقدام نمایندها براي ها و شناسایی مسئلهتکمیل گزارش/ 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

: شودو به شرح زیر محاسبه می100امتیاز درس کارورزي بر مبناي 
امتیاز 20):  استاد راهنما(ا ، سمیناره)معلم راهنما(ـ شرکت فعال در جلسات کالسی

امتیاز30:   هاي ذکر شدهـ نظر معلم راهنما در مورد سطح عملکرد دانشجو بر اساس مالك
30هاي ذکر شده ها با توجه به سطح عملکرد دانشجو براساس مالكنظر استاد راهنما در طراحی، تدوین، اجراي و ارزیابی فعالیت-

امتیاز
-ایانی توسط استاد راهنما با کسب نظر از معلم راهنما با توجه به سطح عملکرد دانشجو بر اساس مالكتدوین و ارائه گزارش پ-

امتیاز20:  هاي ذکر شده
)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(معلم مستقیماً مسئولیت تدریس و اداره کالس درس، دانشجو3در کارورزي
تدوین می59هاي علمی ارائه شده در برنامه درسیمهارت/ اي که آموزش در آن جاري است، طرح یادگیري را براي آموزش مفاهیمزمینه
آموزان حساس بوده و عمیقاً با بافت و بستر واقعی هایی باشد  که نسبت به یادگیري دانشي فرصتچنین طرحی باید دربرگیرنده. نماید

میان تجربیات و بینی شده در طرح یادگیري نیز باید بتواند ماهیت تکالیف یادگیري و عملکردي پیش. نمایدها ارتباط برقرار میزندگی آن
.سازي یادگیري فراهم نمایدیکپارچهار کند و امکان آموزان ارتباط برقرهاي پیشین و جدید دانشدانسته
آموزان در به تواند به دانشهایی که در بافت و زمینه یادگیري وجود دارد و میهایی در خصوص ظرفیتریزي دانشجو با طرح پرسشبرنامه

هایی براي به تجربه گذاشتن دریافتفرصتکارگیري دانش و تجربه پیشین و عالیق شخصی آنان کمک نماید آغاز شده و با تدارك دیدن 
ها، در رفع بدفهمی/ترهاي حاصل از این تجربه براي درك عمیقیافته. یابدآموزان، ادامه میها از سوي دانشفرضیه/ هاها، طرح پرسش

هاي فرضیه/ ان امکان طرح پرسشبا توجه به این که یادگیرندگ-هاآموخته/ شود و نتایجسازي شده به کارگرفته میشبیه/ موقعیت واقعی
آموزان فرصت خواهند داشت تا در این فرآیند دانش. شودبراي استحکام بیشتر یادگیري به  اشتراك گذاشته می-متفاوتی را دارا هستند

رآیند یادگیري طرح هایی که در فپرسش/ دانش کسب شده را با استفاده از راهبردهاي یادگیري در شرایط جدید به کار بگیرند و به عالیق
ها بصیرت هاي تأملی و پاسخ به آنها با طرح پرسشدانشجو از طریق ثبت و واکاوي روایت) هاگام(در طی این مراحل . شده پاسخ دهند

ها وهاي محیط آموزشی، تأثیر آن بر عملکرد خود، ویژگیبیشتري نسبت به اثربخشی طرح یادگیري و هدایت این فرآیند، درك واقعیت
این . آوردهاي پیچیده و منحصر به فرد آموزش، به دست میهاي خود با موقعیتهاي شخصی، و نحوه سازگار نمودن تواناییمنديتوان

اي در کالس، ارزیابی اثربخشی یک نظریه در عمل، هاي مسئلهها باید بتوانند حس کنجکاوي دانشجو را براي مطالعه موقعیتپرسش
هایی که در فرآیند عالوه بر این پاسخ به پرسش. پژوهی محدود فردي برانگیزدرا در قالب کنش... علمی و/ تجربیهايآزمون مجدد یافته

اي که در آن اي و بافت و زمینهساز عمل جدید بوده و دانشجو را در فرآیند توسعه حرفهزمینهشود گیري و پس از آن مطرح میتصمیم
این مرحله شیوه مطالعه کنش پژوهی فردي است و هدف از عمل فکورانه دانشجو معلم به در .دکندست به عمل خواهد زد، یاري می

.اي خود در موقعیتی است که در آن دست به عمل زده استسازي درك و فهم، و اصالح عملکرد حرفهسازي عمل، به

مشخصات درس
کارورزي: نوع درس
2: تعداد واحد

128: زمان درس
ساعت
کارورزي : نیازپیش

2
: نحوه آموزش

مشترك

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 آموختهتأثیرات آن بر نتایج توانایی دانشارزیابی نموده، و 
پژوهی نتایج تجربیات خود از فرآیند طراحی، اجرا و ارزیابی و بازبینی و بازاندیشی را با تکیه بر عقالنیت عملی در قالب کنش

. فردي گزارش کند

شایستگی 
:اساسی

).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-59
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3سطح 2سطح 1سطح هامالك

در طرح یادگیري مفاهیم طراحی
هاي اساسی و مهارت

برنامه شناسایی شده اما 
تکالیف یادگیري و 

بینی شده عملکردي پیش
ها و امکانات با محدودیت

موقعیت یادگیري، 
تجربیات و دانش پیشین 

آموزان تناسب دانش
. ندارد

یادگیري مفاهیم و در طرح 
هاي اساسی برنامه مهارت

شناسایی شده و تکالیف 
یادگیري و عملکردي ناظر 
به بافت  فرهنگی و 

آموزان است اجتماعی دانش
و تجربیات، دانش پیشین و 

آموزان را عالیق دانش
مبناي طراحی قرار داده 

.است

هاي در طرح یادگیري مفاهیم و مهارت
و فرصتاساسی برنامه شناسایی شده

هاي یادگیري تدارك دیده شده ویژگی
هاي منحصر به فرد  در یک بوم 

را براي پاسخ به دامنه تفاوت60خاص
آموزان مورد توجه هاي فردي دانش

.قرار داده است

در فرآیند یادگیري هدایت 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 و تکالیف یادگیري
عملکردي طراحی شده 
متناسب با اقتضائات محیط 

واقعی، نیازهاي ایجاد شده  
در فرآیند یادگیري تعدیل 

.  گرددمی

هدایت فرآیند یادگیري ناظر به تقویت 
سطوح پیچید تفکر است و عدول از 

بینی شده در طراحی تصمیمات پیش
هاي یادگیري متناسب با فرصت

ایجاد اقتضائات محیط واقعی، نیازهاي
شده در فرآیند آموزش براي پاسخ به 

بدیل موقعیت یادگیري مورد شرایط بی
.  گیردتوجه قرار می

چرخه فرآیندعمل از اي توسعه حرفه
مرحله شناسایی مسئله تا 
بازتعریف مسئله دنبال 
شده است اما گزارش 
مستند به تجربیات کسب 
شده و همراه با 
پیشنهادات عملی براي 

هاي بعدي موقعیت

چرخه فرآیندعمل از مرحله 
شناسایی مسئله تا 
بازتعریف آن دنبال شده 
است و گزارش ارائه شده 

تجربیات کسب مستند به 
شده به همراه پیشنهادات 
عملی براي اقدام بعدي 

.است

چرخه فرآیندعمل از مرحله شناسایی 
مسئله تا بازتعریف آن دنبال شده است 
و گزارش ارائه شده مستند به تجربیات 
حاصل از عمل تأملی در فرآیند کنش 
پژوهی فردي است و منعکس کننده 

سازي در عمل، بهبود درك ومسیر به
فهم و اصالح عملکرد خود در موقعیتی 
است که دانشجو در آن دست به عمل 

٦٠- /
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.زده است.نیست

در گزارش ارائه شده تدوین و ارائه گزارش 
ساختار کلی گزارش 
رعایت شده اما تحلیل و 

ها مبتنی بر تفسیر روایت
/ شواهد و مستندات متقن

مند براي دفاع از نظام
.ها نیستیافته

شده در گزارش ارائه 
ساختار کار به صورت نظام

مند حاصل ثبت و واکاوي 
ها و متکی بر روایت

عقالینت عملی در فرآیند 
پژوهی فردي است و کنش
ها به کمک برخی یافته

شواهد و مستندات 
. پشتیبانی شده است

در گزارش ارائه شده ساختار کار به 
مند حاصل ثبت و واکاوي صورت نظام

نیت عملی ها و متکی بر عقالروایت
پژوهی است و نتایج در چرخه کنش

فردي نشان از تأثیر تصمیمات در نتایج 
آموزان دارد و این یادگیري دانش

تصمیمات به کمک شواهد و مستندات 
.تجربی و علمی معتبر شده است 

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 پیشکنشمعرفی برنامه کارورزي و فرآیند 
بندي سمینارها در سطح مدرسه و واحد آموزشی و واکاوي آن در هر یک از مراحل کنش پژوهی، ساختار گزارش کنش پژوهی، برنامه زمان

. ها  و سطوح موفقیتچگونگی ارزیابی از عملکرد دانشجویان بر اساس پیامدهاي یادگیري و مالك
:جلسه دوم تا شانزدهم

، اجرا و )کتاب درسی(هاي یادگیري براي بر عهده گرفتن مسئولیت تدریس در سطح کالس درس مبتنی بر محتواي برنامه درسیتهیه طرح
براي دوره متوسطه مشارکت (استاد راهنما . ها به موقعیت جدید استآموزان براي انتقال آموختهبررسی تأثیر آن در کسب توانایی دانش

باید بر فرآیند تهیه ) براي دوره ابتدایی استاد تربیتی و مشاوره تخصصی بر حسب نیاز موضوعات درسی-یتی و تخصصیاستاد راهنماي ترب
طرح کنش پژوهی فردي و اجراي آن تا مرحله تهیه گزارش نظارت داشته باشد و بازخوردهاي ارائه شده به منظور ارزیابی عملکرد دانشجو 

هاي اساسی براي تهیه طرح درسی و استخراج مفاهیم و مهارتفرآیند تحلیل محتواي برنامه. ط گردداي ثبت و ضبحرفهدر پوشه توسعه
از نظر زمانی تنظیم . گیردیادگیري و تولید مواد و منابع آموزشی مورد نیاز نیز زیر نظر استاد راهنما و با مشارکت معلم راهنما صورت می

بینی شده را اجرا پژوهی فردي پیشاي صورت گیرد که دانشجو بتواند طرح کنشاید به گونهجلسات براي بررسی طرح و تولیدات دانشجو ب
در طول این جلسات حضور دانشجو در مدرسه ضروري است و جلسات بررسی براي بازخورد دادن، انتقال . و نتایج آن را گزارش نماید

/ گفتگو میان استاد61فرم پیشنهادي. (درسه یا واحد آموزشی تشکیل شودتواند در سطح مدر قالب سمینارها بر حسب مورد می... تجربیات و
).معلم راهنما قبل و پس از اجراي طرح یادگیري ضمیمه است

هاي شناسایی شده براي شروع کنش پژوهی فردي از اهمیت زیادي برخوردار است با توجه به این که مطالعه موقعیت و مسئله:توصیه
ریزي الزم را به منظور کمک به دانشجو براي تهیه طرح برنامه2و 1د راهنما با مطالعه پیشینه دانشجو در کارورزي شود استالذا، توصیه می

.تواند با توجه به شرایط و اقتضائات مورد بازنگري قرار گیردها میفرم-61
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فرآیند رفت و برگشت براي حل مسئله ممکن است نیازمند . آمیز آن از سوي دانشجویان بنمایندکنش پژوهی فردي و اجراي موفقیت
. هاي متعدد باشدطراحی

درس متمایز است و هاي رایج آموزشی در سطح مدرسه و کالسهاي یادگیري تهیه شده احتماالً با روشاین که ماهیت طرحبا توجه به 
باشد لذا، هماهنگی با معلم راهنما و مدیریت مدرسه براي اجراي طرحفضاي یادگیري متفاوتی می/ نیازمند تدارك منابع و مواد آموزشی

شرط تأیید استاد امکانات و همکاري با دانشجو براي تهیه آن به/ تأمین منابع. هنما و دانشجو الزامی استهاي یادگیري از سوي استاد را
.راهنما از سوي واحد آموزشی الزامی است

: تکالیف عملکردي
طراحی و اجراي طرح کنش پژوهی فردي: الف

پژوهی فرديتهیه طرح کنش پژوهی و تأیید آن توسط استاد راهنما بر مبناي چرخه کنش)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 / طراحی و تدوین طرح عمل در گفتگو با استاد راهنما)5
63و جمع آوري اطالعات از فرآیند طراحی و اجرا62اجراي 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 گفتگو با )تأمل قبل، و پس از عمل(هاي شخصی ها، روایتشامل دست نوشته(از فرایند اجرا آوري اطالعاتجمع)8

....) آموزان وآموزان، نتایج سنجش از یادگیري دانشهاي دانشاستاد و معلم راهنما، کاربرگ
هاتحلیل و تفسیر یافته)9

ها و سطوح عملکردطرح شده و مالك... ها بر اساس فرضیه؟ سئوال یاهبندي اطالعات،  تحلیل و تفسیر یافتکد گذاري و طبقه)10
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 تحلیل برنامهتدوین طرح یادگیري بر اساس
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

.ار آن به طور کامل توضیح داده شده استدر صفحه ي بعد این طرح و ساخت. 62
در چرخه کنش پژوهی فردي اجرا  .... سؤاالت یا / هاهاي الف، ب، ج و د پیوست براي پاسخ به فرضیهحد اقل طرح یادگیري را بر اساس فرم6دانشجو باید - 63

.نماید
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ها به موقعیت جدیدال آموختهآموزان در انتقارزیابی از توانایی دانش
:ساختار طرح یاددهی یادگیري

درسیکتاب/ درسیها در برنامهمفاهیم و مهارت
پیامد یادگیري
هاي طرح یادگیريگام/مراحل

/ برخاسته از مسایلآموز بوده و در ارتباط با زندگی روزمره دانشفرصت یادگیري تدارك دیده شده (برقراري ارتباط -
)آموز با آن روبرو استاست که دانشهاییچالش

کمک کند تا با بروز یادگیرندهبررسی باشد، به / آزمایش/ قابل تجربهفرصت یادگیري تدارك دیده شده (کردن تجربه-
از طریق پژوهش به / هاي نو بیاندیشدهها دست پیدا کند، اختراع کند و به ایدحلراه/ خالقیت خود به کشف روابط

)ود پاسخ دهدهاي خپرسش
مفاهیم و اطالعات کسب شده براي دستیابی به درك عمیق و به کارگیري آن فرصت کاربردي نمودن (به کار بستن -

آوردن یک تصور بکارگیري آن براي به دست/ ایجاد ارتباط بین تئوري و عمل: مثل. آموز فراهم شودتوسط دانش
)پژوهش انجام شدهحل مسئله یا / اي در ارتباط با مسئلهحرفه

ها را در موقعیتی قرار آموزان را به کار گروهی تشویق کند و آنتا حد امکان دانشفرصت یادگیري (گذاشتن به اشتراك-
ها و عرضه ان در به تعامل و تلفیق یافتهنیاز هاآوري اطالعات و تجزیه و تحلیل آندهد تا براي انجام پژوهش یا جمع

)افزایی کندایجاد هم/ موضوع از زوایاي مختلف کندمطالعه / قالبی جدید
ها به موقعیت جدید فراهم هاي جدیدي براي به کارگیري و بسط آموختهفرصت(ها  به موقعیت جدید انتقال آموخته-

) شود
تدارك دیدن فضاي یادگیري/ منابع آموزشی موردنیاز/ مواد
گیريآموزان در فرایند یادروش بازخورد دادن به دانش
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 را شناسایی نموده و چگونگی بهره) 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(اجرا بررسی علل تغییرات طرح در فرآیند-
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- 
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بعدي اتخاذ تصمیمات براي به کارگیري تجربیات در موقعیت - 
سمینارها

هاي شناسایی شده در به منظور گفتگو پیرامون ظرفیت: جمعی قبل از طراحی/ گروهی/ جلسات بحث و گفتگوي فردي) الف
و سنجش، نحوه هدایت یادگیري در ....) مراحل برقراري ارتباط و(هاي یادگیري فرصت/ موقعیت و چگونگی پیوند آن با پیامد یادگیري

شود این جلسات در سطح مرکز یا پردیس تشکیل توصیه می. یابی به آن استاي که دانشجو به دنبال دسترفهسطح کالس و مقاصد ح
.شود
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 کمک . آموزش، تحلیل و تفسیر را به همراه داشته باشدیادگیري، بازخوردهاي ارائه شده در هر یک از مراحل 
این مهم به . گیري از آن در موقعیت بعدي به دست آورداي خود و چگونگی بهرههاي حرفهتري نسبت به ظرفیتکند تا تصویر روشن
.شودپذیر میامکانارائه شده از سوي استاد) در سطه سطح تأمل بر روي عمل(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 تجربیات ها و دستیابی به درك عمیقراك گذاشتن تجربیات و یافتهدر سطح مرکز یا پردیس به صورت مشارکتی براي به اشت:ب

شود برگزاري سمینارها در هر یک پژوهی فردي دنبال میهاي دانشجویان در قالب کنشبا توجه به این که در این ترم فعالیت. کسب شده
سمینارها فرصت ارزشمندي . کندانتقال تجربیات کمک میاز مراحل قبل و پس از اجراي هر مرحله به شیوه مشارکتی به درك انتظارات و

. دهداي در اختیار دانشجویان قرار میهاي حرفهرا از طریق به اشتراك گذاشتن تجربیات براي کسب مهارت
انواع سمینارها

دانشجویان و معلمان راهنما / سمینار با حضور استاد راهنما
)ریزي و اعالم قبلی از سوي استادبا برنامه(و تجربیات و تبادل نظر به صورت ماهیانه و الزامیها سمینارهاي گروهی براي انتقال یافته

)دانشجویان/ اختیاري و با درخواست استاد(سمینار گروهی دانشجویان بر حسب موضوعات مشترك 

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
هاي واقعی، مشاهده تأملی، به کارگیري راهبردهاي شناختی در تحلیل موقعیتراهبردهاي مستقیم، غیرمستقیم، در قالب ارائه شیوه 

. گرددتحلیل نقادانه براي شناسایی و تبیین مسئله، راهبردهاي مشارکتی، پژوهش روایتی، سمینارهاي گروهی و فردي ارائه می
منابع آموزشی. 4

:منبع اصلی

.دانشگاه فرهنگیان: تهران). 1(کارورزي دانشگاه فرهنگیان با رویکرد تربیت معلم فکور راهنماي عملی برنامه ). 1394(احمدي، آمنه -
:منبع فرعی

)شودمتعاقبا اعالم می(
راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
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هاي فتهگیرد که در آن دانشجویان باید یادر قالب سمینار پایانی صورت می3ارزشیابی پایانی در درس کارورزي :ارزشیابی پایانی
.شودتواند با حضور معلمان راهنما تشکیل میاین جلسه می. خود از نتایج کنش پژوهی فردي ارائه و از آن دفاع نمایند

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

اي ها در مراحل مختلف کنش پژوهی فردي به همراه بازخوردهاي داده شده در پوشه توسعه حرفهکلیه گزارش:کارارزیابی پوشه
یک نسخه . گیرداي در پایان دوره قرار میهاي حرفهدفاع از تواناییهاي بعدي و نیز ریزي براي آموزشدانشجو ضبط و مبناي برنامه

. گردداز پوشه در اختیار دانشجو و یک نسخه در واحد آموزشی ثبت و ضبط می
:هاي هاي ارزیابی طرح یادگیريمالك
هاي یادگیريانعطاف فرصت
انعطاف در فرایند اجرا
هاي یادگیريبه کارگیري مهارت
وح باالي تفکر فراخواندن سط
آموزانتولیدات دانش/ تنوع محصول  یادگیري

بخشی از ارزیابی دانشجو در پایان ترم مربوط به گزارش عملکردي است که از سوي ): مدیر و معلم راهنما(ارزشیابی عوامل مدرسه 
. 64گرددمعلم راهنما و مدیر مدرسه ارائه می

: شودزیر محاسبه میو به شرح 100امتیاز درس کارورزي بر مبناي 
امتیاز 20:  ـ شرکت فعال در جلسات کالسی، سمینارها و مدرسه

امتیاز 30:   ايهاي عملکردي مرحلهـ گزارش
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
ارائه مقدمه، هدف و تعاریف و مفاهیم کلیدي.28
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

. در فرم ارزیابی ارائه خواهد شد- 64
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هاپیشنهادهاي برخاسته از یافتهها و حلارائه 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

حاضر ) مجري فعال(65ریز درسیرود دانشجو با تجربیات کسب شده، بتواند در نقش معلم به عنوان برنامهانتظار میدر ترم چهارم کارورزي  
حل مسایل یادگیري دانش آموزان طراحی، تولید، اجرا و /شده و ضمن تحلیل برنامه درسی تجویزي، واحد یادگیري را براي پاسخ به نیاز ها

با توجه به ویژگی نظام برنامه ریزي درسی در . پیش بینی شده در برنامه درسی، مورد ارزیابی قرار دهدنتایج آن را در کسب شایستگی هاي 
آموزشی و به منظور حفظ استانداردهاي برنامه درسی این فرآیند با استفاده از رویکرد طراحی / ایران، تطبیق آن با موقعیت هاي تربیتی

هاي نظري و نحوه بکارگیري آن در و استفاده عقالنی و مؤثر از آموخته67بر درك اصیلطراحی معکوس مبتنی . تدوین می شود66معکوس
این فرایند با . کندها براي ساخت معنا هدایت بینند و استفاده از آموختهسوي آنچه میاي که دانشجو را به آنعرصه عمل است، به گونه

ها و سطوح عملکرد، طراحی تکالیف عیین شایستگی هاي مورد انتظار، مالكآغاز شده و با ت) 68تحلیل کتاب درسی(تحلیل برنامه درسی 
. یابدادامه می69یادگیري و عملکردي براي هدایت فرآیند یادگیري و کمک به یادگیرندگان در بسط قابلیت ها و ظرفیت هاي وجودي

شود تا نگاه ه یادگیرنده باید طی کند و موجب میها در آغاز براي روشن شدن تصمیمات معلم براي تعیین مسیري است کتعیین شایستگی
مفاهیم و مهارت  هاي / 70ایده کلیدي"محتوا در چارچوب . معلم را همواره بر شایستگی هاي مورد انتظار برنامه درسی متمرکز نگاه دارد

در . از حوزه یادگیري فراهم شودگردد تا در طراحی واحد یادگیري امکان تلفیق در درون و بیرونشود و باعث میمطرح می"71اساسی
کامالً خارج شده و "آموزش براي به خاطر سپردن"ي توجه به حافظه و به عبارتی یادگیري از محدوده-چنین شرایطی فرایند یاددهی

ات جدید و دانش و در طی این مسیر، یادگیرندگان قادر خواهند بود، بین اطالع.همواره آموزش بر دستیابی به شایستگی ها متمرکز میماند
کنند پیوند دهند و آن و روزمره اي که با آن برخورد می» مسائل کلی«ها و حقایق را به آموخته هاي پیشین خود ارتباط برقرار کنند، واقعیت

ضوعات در برنامه از آنجایی که این شیوه از طراحی نیازمند درهم نوردیدن مرز هاي دانش و تلفیق مو. را در زمینه هاي جدید به کار گیرند
درسی در سطح پایه یا دوره تحصیلی است، لذا اتخاذ تصمیمات باید با مشارکت معلمان در سطح مدرسه صورت بگیرد و در طراحی فرصت 

براي طراحی تکالیف یادگیري و عملکردي ) هاي مستقیم، غیر مستقیم، تعاملی، رشد فرديراهبرد(هاي مختلف هاي یادگیري از راهبرد
ها در فرآیند طراحی، تدوین، اجرا و ارزیابی واحد یادگیري، یافتن عمل فکورانه در این مرحله ناظر به کاویدن منظم رخداد. ده شوداستفا

. روابط علت و معلولی میان شیوه 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 -65
).»ارزشیابی برنامه هاي درسی و تربیتی در سطح کالس درس را بر عهده دارد

66 - backward design
67 - Genuine understanding

. درصورتی که سند برنامه درسی در اختیار دانشجویان قرارنداشته باشد-68
با « 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 -69

. »ظرفیت هاي وجودي دانش آموزان و خلق فرصت هاي تربیتی و آموزشی زمینه درك و انگیزه اصالح مداوم موقعیت آنان را  فراهم سازدشناخت و بسط
70 - Key idea

.»مورد انتظار از دانش آموزان استدربرگیرنده مفاهیم و مهارت هاي اساسی و ایده هاي کلیدي مبتنی بر شایستگی هاي]محتوا[(بند دو محتوا 13برنامه درسی ملی صفحه -71



٣٩٩

مشخصات درس
کارورزي: درسنوع

2: تعداد واحد
ساعت128: زمان درس

نحوه 3کارورزي : پیشنیاز
مشترك: آموزش

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 / با تحلیل محتواي برنامه درسی

درسی را با مشارکت معلمان در سطح مدرسه طراحی، اجرا و تأثیر آن را در بهبود عملکرد دانش آموزان مورد 
. ارزیابی قرار دهد

اي خود در سطح مدرسه را یافته هاي حاصل از عملکرد حرفهبا ثبت و واکاوي تجربیات در فرایند درس پژوهی،
.گزارش نماید

:شایستگی اساسی
pk&CkP 3&2- 2کد -

3سطح 2سطح 1سطح هامالك1-3&2

در طراحی و تولید واحد طراحی و تولید
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 قرار دهد، به گونه
که ایده ارائه شدهه 
منجر به مشارکت 
معلمان در فرآیند درس 

. پژوهی شود

طراحی و تولید واحد در 
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 . فراهم نموده است
به دلیل تأثیر گذاري بر 
از یادگیري دانش آموزان

سوي معلمان 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 

ي یادگیري فراهم فرصت ها
این ظرفیت  . نموده است

حاصل فرایند گفتگو 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 

مسئله طرح / پرسش اساسی
شده امکان طرح تجربیات 
دانش آموزان را حول ایده 

است و کلیدي فراهم نموده
پاسخ دانش آموزان به 

عملکردي / تکالیف یادگیري

هدایت فرآیند یادگیري متمرکز 
مسئله طرح / بر پرسش اساسی

اي است که شده است به گونه
امکان به مشارکت گذاشتن 

دانش آموزان حول تجربیات
ایده کلیدي و درك عمیق 
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آموزان را براي پاسخ به 
پرسش هاي برخاسته از 
موقعیت فراهم نمی 

.کند

پیش بینی شده  نشان 
دهنده درك عمیق آنان 
نسبت مفاهیم و مهارت 
هاي اساسی در درون حوزه 

یادگیري است  

مفاهیم و مهارت هاي اساسی 
انعطاف در . را فراهم می کند

فرآیند آموزش موجب شده 
است تا یادگیرندگان خود به 

مسئله هاي / پرسش ها
برخاسته از موقعیت پاسخ 
دهندن و در این رابطه از 
مشارکت  پشتیبانی معلمان در 

. استدوره و پایه نیز برخوردار

در بررسی و واکاوي اي تأمل حرفه
تجربیات در طول دوره 
کارورزي توانسته است 
تجربیات شخصی کسب 
شده در تعامل با 

همقطاران و / معلمان
ارتباط آن با عملکرد 
خود را مورد بررسی قرار 
دهد اما تأثیر آن بر 

خود در 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 

اي شده ابعاد عمل حرفه
است و توانسته تأثیر 

اي با گفتگوي حرفه
همقطاران را در /معلمان

بهبود عملکرد خود منعکس 
نمایده و بر اساس آن 
تصمیماتی را براي توسعه 

. ذ کنداي خود اتخاحرفه

بررسی و واکاوي تجربیات در 
طول طراحی، تولید و اجراي 
واحد یادگیري با مشارکت 

همقطاران انعکاس / معلمان
دهنده، درك همه جانبه نسبت 

اي است و به ابعاد عمل حرفه
تصمیمات اثر بخشی که 

و 72حاصل خویشتن کاوي
اي با معلمان  گفتگوي حرفه

است را براي بازتعریف سبک 
. خود اتخاذ نموده استتدریس 

٧٢- Self- reflection inquiry
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تدوین و ارائه 
گزارش 

در گزارش پایانی ارائه 
شده داده هاي حاصل 
از عملکرد طبقه بندي 
شده است، اما تحلیل و 
تفسیر 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، 
طبقه بندي و مضمون یابی 
کرده است و نتایج را با 
استفاده از شواهد مبتنی بر 

اي در تأثیر عملکرد حرفه
ارش فرآیند درس پژوهی گز

. 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 یافته هاي حاصل از 
تحلیل و تفسیر اطالعات جمع 
آوري شده را با نگاهی نقادانه 
نسبت به عملکرد حرفه اي 

ر آن بر یادگیري خود و تأثی
/ معلمان/ دانش آموزان

همقطاران در فرآیند درس 
. پژوهی را گزارش نموده است

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
: 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 برخورد 
بدست آورده اند و می توانند تصمیمات خود را در فرایند طراحی، ... با موقعیت هاي واقعی کالس درس، نحوه کنار آمدن با چالش ها و

لذا ضروري است اساتید در آغاز کار فرآیند . همقطاران به مرحله اجرا بگذارند/ د هاي یادگیري با مشارکت سایر معلمانتولید و اجراي واح
شیوه ثبت تجربیات و واکاوي آن در هر یک از : 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 از نتایج واحد یادگیري، / تعامل با معلمانمراحل درس پژوهی، نحوه 
ساختار گزارش درس پژوهی، برنامه زمان بندي سمینارها در سطح مدرسه و واحد آموزشی و چگونگی ارزیابی از عملکرد دانشجویان بر 

توصیه می شود در این نشست . پیامد هاي یادگیري را در یک نشست جمعی به بحث بگذارنداساس مالك ها  و سطوح موفقیت بر اساس 
. 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 فرآیند . تشکیل تیم درس پژوهی سازمان دادبراي ) حد اکثر(نفر4می توان دانشجویان را در گروه هاي دو تا 
: 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 به اجراي واحد یادگیري در کالس درس توسط یکی از اعضا و مشاهده و ثبت عم.2
)همقطاران/ معلمان(تفکیک هر عضو گروه 

به ) 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 در طول . غیر رسمی/ هاي رسمیهمراه نتایج ارزشیابی از یادگیري دانش آموزان با استفاده از روش 
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همقطاران براي بهبود عملکرد در / اجرا و بعد از هر جلسه تشکیل و بر روي نتایج بازخورد هاي ارائه شده از سوي همکاران
سایی نقاط کل مذاکرات در این جلسات ثبت و ضبط شده و در نشست پایانی به منظور شنا. جلسه بعد تصمیم گیري می شود

). 6، 5و 4بند (قوت و ضعف و تأثیر گروه در عملکرد هر یک از اعضاء و نتایج حاصله مورد بررسی مجدد قرار می گیرد
بررسی گزارش مشاهدات و اطالعات جمع اوري شده در گروه  و نقد و ارزیابی نتایج یادگیري دانش آموزان و تنظیم آن در قالب .4

)شجویاندان(گزارش پایانی کل گروه 
بهبود آن براي دستیابی دانش آموزان به سطح / اجرا و ارائه پیشنهادات براي اصالح/ محدودیت ها در طراحی/ تعیین نقاط کور.5

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
 تشکیل نظام مند این نشست ها براي بررسی نتایج یادگیري دانش آموزان و تصمیم گیري در خصوص روش هایی که منجر به

ی، انعکاس یادگیري روش ها، اصولی تأمل فردي و تأمل گروه. بهبود یادگیري همه دانش آموزان می شود، داراي اهیمت است
، چگونه تفکر آن ها تحت تأثیر فرایند عمل مشارکتی قرارگرفته است، ایده هایی که آن ها ...که در کار از آن تبعیت شده است و

.از این بحث ها به کالس هاي درس خود خواهند برد
،یاداشت هاي شخصی قبل، حین و پس از اجرا، نشست ها روایت نویسی از مجموعه ایده پردازي ها براي طراحی،تولید، و اجرا

.....گروهی، فرایند اجرا
هماهنگی با معلم راهنما و مدیر مدرسه به منظور تشکیل جلسات درس پژوهی در سطح مدرسه بر عهده استاد راهنما است .

مرکز / 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. تشکیل داد

:جلسه دوم تا شانزدهم

) بخش کتاب درسی/حد اقل یک فصل(در این ترم دانشجو مسئولیت تدریس در سطح کالس درس را بر اساس تهیه طرح واحد یادگیري 
مفاهیم  و مهارت هاي اساسی ( دارد و باید واحد یادگیري خود را حول یک ایده کلیدي که پوشش دهنده محتواي برنامه درسیرا بر عهده 

مرکز به همراه دفاعیه آن / نفره در سطح پرددیس4تا 2طرح تهیه شده پس از بررسی در گروه . است طراحی نماید) در کتاب درسی... و
نظرات معلمان بر روي طرح اعمال و طرح . تهیه و در سطح مدرسه با حضور استاد راهنما از آن دفاع می شودپایه/ در شوراي معلمان دوره

در گفتگو استاد راهنما و . پایه اجرا و نتایج اجراي آن به شیوه درس پژوهی مورد تحلیل و تفسیر قرار می گیرد/ با مشارکت معلمان دوره
که دانشجو قصد طی نمودن آن را دارد روشن شده و به دفاع از طرح در جلسه معلمان کمک می ها مسیري دانشجو پاسخ به این پرسش

هاي کلیدي، مفاهیم اساسی، مهارت هاي اساسی که یادگیرندگان باید به آن دست یابند، کدام اند؟ چه مدارك و شواهدي بیانگر ایده: کند
هاي خود را به آموزان به راستی مطالب را فرا گرفته اند و می توانند آموختههاي مورد انتظار تحقق یافته و دانشآن است که شایستگی

هاي جدید به کار گیرند؟ مالك ها و سطوح ارزیابی شایستگی ها چیست؟ چه راهبردها و راهکارهایی نحوي معنادار و موثر در موقعیت
تا خود، مفاهیم را بسازند و به افرادي صاحب دانش و به یادگیرندگان کمک خواهد کرد) هاي یادگیري، تکالیف عملکرديفعالیت(

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 
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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 با محتواي برنامه درسی و تعیین ایده کلیدي براي تهیه واحد یادگیري و تولید 

اي صورت گیرد که از نظر زمانی تنظیم جلسات براي بررسی طرح و تولیدات دانشجو باید به گونه. مشارکت معلم راهنما صورت می گیرد
در طول ترم . ا و نتایج آن را گزارش نمایددانشجو 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 در مدرسه و رفع / حضور دانشجو در مدرسه براي تعامل با معلمان
ر ها بر حسب مورد می تواند در در قالب سمینا... محدودیت ها یا تدارك شرایط براي اجراي واحد یادگیري، بازخورد دادن، انتقال تجربیات و

. سطح مدرسه یا واحد آموزشی تشکیل شود
نیاز هاي شناسایی شده براي شروع فرآیند درس پژوهی از اهمیت زیادي برخوردار است و /  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/ این سئوال
ریزي الزم را براي کمک به دانشجو براي برنامه3و 2، 1توصیه می شود استاد راهنما با مطالعه پیشینه دانشجو در کارورزي . ضروري است

یادگیري تهیه شده و اجراي آن وابسته به تعداد واحد هاي. تهیه طرح درس پژوهی و اجراي موفقیت آمیز آن از سوي دانشجویان بنمایند
. است) بخش در کتاب درسی/ یک فصل(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
تکالیف عملکردي )2

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



٤٠٤

منطق واحد یادگیري )1
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
تعیین شواهدي براي ارزیابی عملکردي و معیار هاي ارزیابی تولیدات یادگیرندگان )7
)3براساس مراحل یادگیري در کارورزي-سازماندهی فعالیت هاي یادگیري( فرصت هاي یادگیري )8
الیف عملکرديو مورد نیاز یادگیرندگان براي انجام فعالیت هاي یادگیري و تک) پایه (تعیین اطالعات و مهارت هاي مستقیم)9

تجربیات خارج از کالس درس براي انتقال آموخته ها به موقعیت واقعی تعیین محدوده ي)10
تعیین تولیدات یادگیرندگان در جریان فعالیت هاي یادگیري و تکالیف عملکردي و نحوه ارزیابی آن)11
تکالیف یادگیري، جبرانی، (انش آموزان روش تفسیر، سطح دستیابی یادگیرندگان به شایستگی ها و راهبرد بازخورد دادن به د)12

)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-
و تعدیل ها در فرآیند اجراتأمالت -
تحلیل و تفسیر نتایج یادگیري دانش آموزان-
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
:در دو شکل اجرا می شودسمینار ها 

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 



٤٠٥

ر از تجربیات در سطح واحد آموزشی به صورت مشارکتی براي به مشارکت گذاشتن تجربیات و یافته ها و دستیابی به درك عمیق ت: ب
با توجه به این که در این ترم فعالیت هاي دانشجویان در قالب درس پژوهی دنبال می شود برگزاري سمینار ها در هر یک از . کسب شده

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 
. یکدیگر بسیار کمک می کندبه 

انواع سمینار ها
دانشجویان و معلمان راهنما / سمینار با حضور استاد راهنما

)با برنامه ریزي و اعالم قبلی از سوي مدرس(سمینار هاي گروهی براي انتقال یافته ها و تجربیات و تبادل نظر به صورت ماهیانه و الزامی
)اختیاري و با درخواست دانشجویان(ضوعات مشترك سمینار گروهی دانشجویان بر حسب مو

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
راهبردهاي مستقیم، غیر مستقیم، در قالب ارائه شیوه مشاهده تأملی، بکارگیري راهبرد هاي شناختی در تحلیل موقعیت هاي واقعی، 

. وهش روایتی، سمینار هاي گروهی و فردي ارائه می گرددتحلیل نقادانه براي شناسایی و تبیین مسئله، راهبرد  هاي مشارکتی، پژ
منابع آموزشی. 4

:منبع اصلی
.دانشگاه فرهنگیان: تهران). 1(راهنماي عملی برنامه کارورزي دانشگاه فرهنگیان با رویکرد تربیت معلم فکور ). 1394(احمدي، آمنه -

:منبع فرعی
)شودمتعاقبا اعالم می(

یادگیريراهبردهاي ارزشیابی. 5
بر اساس واحد یادگیري طراحی شده و گزارش پایانی تهیه شده صورت می 4ارزشیابی پایانی در درس کارورزي : ارزشیابی پایانی

همقطاران را به / گیرد، که در آن دانشجویان باید یافته هاي خود از نتایج عملکرد خود و تجربیات کسب شده در تعامل با معلمان
این جلسه با حضور معلمان . اثر بخشی عملکرد خود و تأثیر آن بر یادگیري دانش آمزان ارائه و از آن دفاع نمایندمنظور تعیین میزان

. شوداساتید گروه کارورزي تشکیل می/ راهنما
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 سطح / یادگیري، گزارش نشست ها در سطح مدرسه و واحد آموزشی با مشارکت معلمان
مدرسه که در آن دانشجویان باید از طرح تهیه شده در جمع معلمان دفاع و یافته هاي خود از نتایج درس پژوهی و نتایج مشارکت 

.شودکادر مدرسه تشکیل می/ این جلسه می تواند با حضور معلمان راهنما. ده را گزارش نمایدهمقطاران درنتایج کسب ش/ معلمان
کلیه روایت هاي نوشته شده در مراحل مختلف درس پژوهی به همراه بازخورد هاي داده شده در پوشه توسعه :ارزیابی پوشه کار

. اي در پایان دوره قرار می گیردو نیز دفاع از توانایی هاي حرفهحرفه اي دانشجو ضبط و مبناي برنامه ریزي براي آموزش هاي بعدي 
پوشه کار می تواند شامل ضبط جلسات . یک نسخه از پوشه در اختیار دانشجو و یک نسخه در واحد آموزشی ثبت و ضبط می گردد

. رك دیده شده باشداي تدادانشجو با معلمان در سطح مدرسه و نیز سایر مستنداتی که براي دفاع از عملکرد حرفه
بخشی از ارزیابی دانشجو در پایان ترم مربوط به گزارش عملکردي است که از سوي ): مدیر و معلم راهنما(ارزشیابی عوامل مدرسه 

. معلم راهنما و مدیر مدرسه ارائه می گردد
: و به شرح زیر محاسبه می شود100امتیاز درس کارورزي بر مبناي 

امتیاز 20:  ـ شرکت فعال در جلسات کالسی، سمینارها و مدرسه
امتیاز 20:   ـ گزارش هاي عملکردي تعامالت در سطح مدرسه
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امتیاز20ـ طراحی، تولید و اجراي واحد یادگیري 
امتیاز 20:  ـ گزارش درس پژوهی
امتیاز20ـ دفاع در جلسه پایانی 

: سایر نکات
: ارش پایانینکات اساسی در تنظیم گز

بنديتنظیم فهرست و فصل.37
پرسش و تعاریف و مفاهیم کلیدي/ارائه مقدمه، هدف.38
روش جمع آوري و اعتبار اطالعات.39
روش تحلیل، تفسیر اطالعات.40
ارائه یافته ها بر اساس پرسش هاي پژوهش روایی.41
ارجاعات روشن، استفاده از منابع معتبر و ارائه پیوست ها.42
ظرافت و زیبائی ظاهري.43
نگارش ادبی و فنی.44
رعایت ساختار علمی و کلی گزارش بر اساس اصول حاکم بر  پژوهش هاي کیفی.45
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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 کسب شده، آن را در قالب دانش کاربردي اي،در آموزش حرفه
انجام پروژه پایانی در برنامه . براي  شناسایی، صورتبندي و حل مسائل و ارائه خدمات اثربخش در حوزه  عمل تخصصی خود تجسم بخشد

با نگاه ژرف، تـاملی و  "منِ حرفه اي"امکان به تصویر کشیدن )73از نوع خودکاوي روایتی(پژوهش روایتی تکیه بر تربیت معلم با
هاي دانشی، اعم از نظري و عملی در طول دوره تربیت معلم و ارایه روایت شخصی از سایه روشن) زیسته(جانبه به تجارب کسب شده همه

.  دهـد ا و ابهامات معلمی، قوت ها و ضعف هاي ادراك شده را به دانش آموختـه تربیـت معلـم مـی    همنشی و مهارتی حرفه معلمی، بصیرت
ریزي براي  دانش و یافته هاي حاصل از این پژوهش براي ورود به عرصه خدمت حرفه اي رهاوردي قابل اتکاست که به پشتوانه آن برنامه

، شایستگی دانشجومعلمان را در انجام عمـل  )پروژه(انتظار می رود این درس. می شودنیل به آینده حرفه اي متامالنه، پویا و بالنده  ممکن 
. ارتقاء داده و کمک نماید تا این شایستگی در طول حیات حرفه اي آنان هم بروز و ظهور داشته باشد) تاملی(فکورانه 

مشخصات درس
کارنماي معلمی : نام درس

)پروژه(
2:  تعداد واحد
تشخیص به :  زمان درس

استاد راهنما
پژوهش و : پیش نیاز ها
و کارورزي 1اي توسعه حرفه

4
راهنمایی در : نحوه تدریس

حین عمل

) پروژه(کارنماي معلمی : نام درس

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

اي و سـایر  روایت شده در طول دوره آمـوزش حرفـه  دانشجویان با واکاوي، تحلیل و تفسیر تجربه هاي 
، با استفاده روشـمند از خودکـاوي روایتـی، تجربیـات متنـوع و      )تجربیات پیشین(تجربیات روایت نشده 

بـه رشـته تحریـر درآورده و از آن در    "من حرفه اي"پراکنده خود را در قالب روایت در برگیرنده اي از 
.جلسه گروهی دفاع نمایند

:ی اساسیشایستگ
PCK&CK

3سطح 2سطح 1سطح هامالك:کد 

٧٣ - narrative self-study
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2-1&1-2&3-3
&4-3

توانسته  اسـت روایـت   ايمن حرفه
هاي خود را بـه گونـه   
اي سازماندهی کند که 
زاویــد دیــد یــا جهــت 
گیري هاي او را بدون 
پرداخت به جزئیـات در  
ــل   ــف عم ــاد مختل ابع

ــه روش (اي حرفــــــ
ــنجش،   ــدریس، سـ تـ

ــالس  ــدیریت ک ...) وم
.به تصویر بکشد

توانسته اسـت تجربیـات   
خود را در ابعـاد مختلـف   
عمل حرفه اي به تصویر 
بکشــد و تــأثیر آن را بــر 
ــش   ــود، دان ــادگیري خ ی
آموزان و همقطارن تبیین 

.کند

در سازماندهی تجربیات خود 
روش ( ابعاد عمل حرفـه اي  

تدریس، سـنجش، مـدیریت   
ــا ...) کــالس و ــد ب را در پیون

یکدیگر و به صورت سازمان 
یافته به تصویر کشیده اسـت  

اي که تـأثیر و تـأثیر   به گونه
متقابـل ابعــاد بــر یکــدیگر و  
مجموعاً بـر یـادگیري خـود،    
دانش آمـوزان و همقطـاران   

صـویر کشـیده   به وضوح به ت
. شده است

ــا  ــت ه / قابلی
توانایی ها 

ــیر  در تحلیـــل و تفسـ
از (تجربیـــات خـــود  

توانسته ) گذشته تا حال
ــاي   ــت ه ــی قابلی برخ
شخصی خود را که بـر  

ــه  ــل حرف اي او در عم
آینده تـأثیر گـذار مـی    
باشد را شناسایی کرده 
امــا نتوانســته پرســش 
هــاي فــراروي خــود و 
نحوه پاسخ به آن ها را 
ــات   ــاس تجربی ــر اس ب

.  کسب شده تبیین کند

ــ یر در تحلیــــل و تفســ
از گذشـته  (تجربیات خود 

توانسـته قابلیـت   ) تا حال
هاي شخصی خود را که 

اي او در بر عمـل حرفـه  
آینده تأثیر گذار می باشد 
ــه    ــرده ب ــایی ک را شناس
ــراروي   ــاي ف ــش ه پرس
خود بر اسـاس تجربیـات   

.  کسب شده پاسخ دهد

در تحلیل و تفسیر تجربیـات  
ــود  ــال (خ ــا ح ــته ت ) از گذش

د بـه  توانسته قابلیت هاي خو
ــده،  ــوان یـــک یادگیرنـ عنـ
آموزشگر و عضـوي از یـک   

اي را تبیین کنـد،  گروه حرفه
و پرسش هاي فرا روي خود 
را با توجه به تجربیات کسب 
شده و تنوع نقش ها مطـرح  
و به آن ها پاسـخ دهـد، بـه    

اي که مسیر آینده حرفه گونه
اي خود را به روشنی تبیـین  

.  نماید

خودکــــاوي 
روایتی

در متن پژوهشی درکی 
از کل و ارتبـاط آن بـا   
جزئیات را بـراي قابـل   
دریافت نمودن حرکـت  

در متن پژوهشی درکـی  
ــا   ــاط آن ب ــل و ارتب از ک

ــل  ج ــراي قاب ــات را ب زئی
دریافـت نمـودن حرکــت   

در مــتن پژوهشــی درکــی از 
کل و ارتباط آن با جزئیات را 
براي قابـل دریافـت نمـودن    
حرکت خواننده میان گذشته، 
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خواننده میان گذشـته،  
حال و آینده، و ارتبـاط  
ــه   ــان را ب ــان و مک زم
نمایش گذاشـته اسـت   
اما این رابطه منجر بـه  
پاسخ دادن به پرسـش  
هــاي پــژوهش نشــده 

.است

ــان گذشــته،  ــده می خوانن
حــال و آینــده، و ارتبــاط 
زمان و مکان و من هاي 
ــایش  ــه نم ــف، را ب مختل
گذارد و به پرسش هـاي  

.پژوهش پاسخ دهد

و آینده، و ارتباط زمـان  حال
و مکان و من هاي مختلـف  
را بـــه نمـــایش گذاشـــته و 
توانسته بـه کمـک بـازگویی    

ساختن صحنه (دوباره روایت 
ــگ ــه  ) و پیرن ــخ ب ــا پاس و ب

پرســـش هـــاي پـــژوهش، 
بصیرت حرفه اي خـود را بـا   
صورت بندي جدید در قالـب  
دانش کـاربردي بـه نمـایش    

.بگذارد

ارائه و دفاع
به نفس براي از اعتماد 

ــاي   ــه ه ــاع از یافت دف
ــوردار   ــژوهش برخـ پـ
نیست و نظـم منطقـی   
میان معرفـی ایـده هـا    
ــت و   ــه عل ــظ رابط حف
معلولی میان یافته ها و 
پرسش هاي پـژوهش  
در ارائه مشـاهده نمـی   

.شود

از اعتماد به نفس کـافی  
براي دفاع از یافته هـاي  
پژوهش برخوردار است و 
می تواند نظم منطقـی را  

ه هـا و پرسـش   میان اید
ــرار    ــژوهش برق ــاي پ ه
نماید و پاسخ به پرسـش  
هـــاي طـــرح شـــده در 
جریان دفـاع متکـی بـر    
یافته هاي پژوهش است 
و تصــــویر روشــــنی از 

اي او توانایی هاي حرفـه 
.را منعکس می کند

از اعتمــاد بــه نفــس بــاالیی 
ــه هــاي   ــاع از یافت ــراي دف ب
پژوهش برخوردار است و می 
تواند نظـم منطقـی را میـان    
ــاي    ــش ه ــا و پرس ــده ه ای
پژوهش برقـرار نمایـد و بـه    
پرسش هاي طـرح شـده در   
جریــان دفــاع بــا اســتفاده از 
یافته هـاي پـژوهش پاسـخ    
هاي مسـتدل و قابـل دفـاع    
ارائه نماید و چگـونگی طـی   

ــا مســیر حرفــه در آینــده را ب
تکیه بر تجربیات کسب شده 

.روشن کند

فرصت هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آن–2
ماهیت درس پروژه از نوع خودکاوي روایتـی و متکـی بـر مجموعـه تجربیـات کسـب شـده در طـول دوره آموزشـی و تجربیـات پیشـین            

ه بـه  دانشجومعلم و فرصت هاي یادگیري مبتنی بر آموزش هاي ارائه شده در سرفصل درس پژوهش روایتی است، دانشـجو بایـد بـا توجـ    
نسـبت بـه تنظـیم طـرح     ) تجربیات پیشین، دوره کارورزي و سایر تجربیات کسب شـده در طـول دوره تحصـیلی   (مجموعه تجربیات خود 
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، شناسایی منابع اطالعاتی، جمع آوري اطالعات و تحلیل و تفسیر اطالعات، آزمون اعتبار یافته ها اقدام کند و )خودکاوي روایتی(پژوهشی 
این طرح زیر نظر استاد راهنما اجرا و نتایج . رش خود در قالب گزارش پژوهش روایتی از نوع خودکاوي روایتی اقدام نمایدنسبت به ارائه گزا

. آن براي دفاع در جلسه پایان دوره آماده می گردد

راهبردهاي تدریس و یادگیري چگونگی هدایت درس. 3
هدف اصلی در این درس این اسـت کـه دانشـجومعلم یافتـه     . نقاد و پژوهش استهاي اصلی شامل حل مساله، تفکر تأملی، تفکر راهبرد

در فرایند عمل، اقداماتی به شـرح زیـر بـه انجـام     . هاي حاصل از تجربیات خود را صورتبندي نموده و در قالب دانش کاربردي ارائه نماید
:رسدمی

اشت هاي شخصی، خاطرات، تصاویر، فـیلم هـاي تـدریس، تولیـدات     تهیه فهرستی از کلیه تجربیات، گزارش ها، دست نوشته ها، یادد. 1
و ترسـیم آن در قالـب نقشـه    ) این مطالب می تواند مربوط به دوره تحصیالت مدرسه اي نیـز باشـد  (در طول دوره تحصیلی ... فیزیکی و

).mind map(ذهنی 
منطقی مثل روند زمانی، چالش ها و پرسـش هـایی کـه    ایجاد شرایط براي آنکه دستاوردها و تجارب دانشجومعلم بر اساس یک روال. 2

.تنظیم شود... 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 تجربیـات و حاشـیه نویسـی بـر آن بـر اسـاس دریافـت هـا،         فرصت. 3

ه در ایـن مرحلـه نوشـته مـی شـود، در مرحلـه تحلیـل و تفسـیر بـه          یادداشت هـایی ك . (توسط دانشجومعلم... قضاوت ها واحساسات، 
).توصیه می شود این کار با فاصله زمانی دست کم یک روز انجام گیرد. دانشجومعلم کمک می کند

کارورزي، آموزشگران دروس دوره تحصیلی و حتی دوره ، معلمان راهنماي دروس)دانشجومعلمان(درخواست مراجعه مجدد به همتایان . 4
این گفتگوها باید درخدمت بـه تصـویر   . اندهاي قبلی یا سایر کسانی که در طول دوران تحصیل با آن ها سروکار داشتهمدرسه، همکالس
ت غیررسمی باشد و موضوع گفتگو، این مراجعات می تواند به صور. (اي باشندتر از من حرفهاي و یافتن تصویري شفافکشیدن من حرفه

توصیه می شود فضاي گفتگو به صورتی . یادداشت هاي شخصی دانشجومعلم یا پرسش ها و چالش هایی باشد که با آن روبرو شده است
تحلیـل و  یکبـار قبـل از  : این گفتگوها بهتر است در دو مرحله صـورت بگیـرد  ). تنظیم گردد که امکان نقادي و نه ارزیابی را تدارك ببیند

.تفسیر تجربیات و در مرحله دوم پس از دستیابی به یافته هاي و به منظور اعتبارسنجی یافته هاي پژوهش
اي توسط دانشجومعلم؛ پرسش هایی کـه تصـویر روشـنی از    کمک به مشخص نمودن پرسش هایی براي به تصویر کشیدن من حرفه. 5

دادن آینـده  نشـان (کند و مسیر آینده او را به تصـویر مـی کشـد    را مهیا می) شدهمبتنی بر تجربیات کسب(هویت حرفه اي دانشجومعلم 
).ممکن، آینده محتمل و آینده مطلوب و نحوه حرکت در این مسیر حرفه اي

هـاي  سازي براي آنکه دانشجومعلم بتواند هر نوع تحلیل ممکن قابل دفاع و یا با طی فرآیند کدگذاري و تحلیل و تفسـیر یافتـه  زمینه. 6
آوري شـده را بـراي تنظـیم گـزارش     ها و اطالعات جمعحاصل از روایت هایی که تدوین کرده به شرح مطرح در دروس کارورزي، روایت

. بکار گیرد و گزارش اولیه خود را تدوین کند» هاآرمان«و » دانشها«، »تجربیات«
بـر سـر آن و ایجـاد فرصـت بـراي ارائـه گـزارش بـه دیگـر         هاي مکرر مـتن تـدوین شـده و گفتگـوي     ایجاد فرصت براي بازخوانی.  7

حرکت رفت و برگشتی از گذشته به حال و از حال به آینده حرفه اي در طول ایـن  . دانشجومعلمان و فرصت دادن براي بازتدوین گزارش
. ها الزم استها و نقاديبازبینی

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري–4
در این درس، مردودي . استاد درس، مسئول ارزشیابی عملکرد دانشجومعلم است. ي مبتنی بر مشارکت استفرایندارزشیابی در این درس،
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ارائه گـزارش در جلسـات   . مطرح نیست اما نتظیم گزارش نهایی بر اساس اصول باید به انجام رسد و استاد درس کیفیت آن را تایید نماید
استاد درس بـر  . شودام میکم یک نوبت توسط سایر دانشجومعلمان انجزارش دستگیرد و نقادي هر گگروهی دانشجومعلمان صورت می

.کند، نظارت میدر اصالح گزارش نهایی بکار گرفته شودي گروهیهااین نقادياینکه 

)گزارشی از نوع خودکاوي روایتی(ساختار گزارش پایانی کارنماي معلمی -5
، »عنوان گزارش«، اسم پردیس، نام گروه آموزشی، نام درس، )باالي صفحه(آرم و نام دانشگاه : مشتمل بر: صفحه عنوان.1

با (دوره تحصیلی، نام و نام خانوادگی دانشجومعلم، نام و نام خانوادگی استاد راهنما و زمان پذیرش گزارش توسط استاد راهنما 
). ذکر روز، ماه و سال

) 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 استفاده . شودها هم اضافه میپیوست
.رفته است به صورت پیوست در پایان گزارش و بعد از منابع قرار می گیردقرار گ

در این . هاي اصلی گزارش استآنچه مطرح است، وجود مولفه. متن گزارش نیازمند ساختار خاصی نیست:متن اصلی گزارش.8
:انند ساختاري را شکل دهندتوهاي زیر وجود داشته باشند؛ که اگر به همین ترتیب دنبال شوند میگزارش الزم است مولفه

تواند خود داراي این قسمت می. آوري به کار معلمی به زبانی برانگیزاننده براي شروعساز رويشرحی از تجربیات زمینه: مقدمات
وط به هاي ورود و تجارب مربآنچه مطرح است ارائه شرحی از انگیزه. تواند به صورت یک متن پیوسته ارائه شودعناوینی باشد یا می

.  کردن دیگران استمعلمی
در (دهد که بر دانشجومعلم در دوره تربیت معلم این شرح نشان می: شرح تجارب تحصیلی در دوره آموزشی تربیت معلم

با آن مواجه شده و در«، از آنچه »انتظار داشته«شرحی از آنچه . شرحی از ابتدا تا انتهاي تحصیل. چه گذشته است) دانشگاه فرهنگیان
تصمیماتی که اتخاذ کرده و «، شرحی از »نوع نگاهی که به رخدادهاي واقع شده در فرایند تحصیل داشته«، شرحی از »آن زیسته

دانش (آنچه پذیرفته است «و شرحی از » )دانش ارائه شده(آنچه در این جریان شنیده است «، شرحی از »اعمالی که به انجام رسانده
توانند بر اساس مجموعه روایت ها، گزارش ها، دست نوشته ها، تولیدات، یادداشت هاي روزانه، صوال میاین موضوعات ا. »)مورد قبول

آزمون دانش آموزان، تصاویر و سایر اطالعات / هاي ارزیابی عملکرد دانشجو، طرح هاي یادگیري، برگه هاي فعالیت یادگیريکاربرگ
. باوجوداین، الزامی به ارائه مستندات نیست. جومعلم بهتر است به آنها استناد کنددر طول دوره تنظیم شوند و دانش.... جمع آوري شده

.آنچه مطرح و مقبول است، گزارش دانشجومعلم است
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رسد که اعالم وقتی دانشجومعلم به شرح تجارب علمی و عملی خود پرداخت، زمان آن می: کردن خود در آیندهتشریح معلمی
چه باورهایی درباره «اول اینکه : کند داراي چهار وجه اساسی استاینکه او چگونه معلمی می» کند؟بناست او چگونه معلمی«کند 

چه «سوم آنکه . »داندکردن متعهد میهایی در معلمیخود را به رعایت چه اصولی یا چه نظریه«دوم آنکه . »یادگیري و آموزش دارد
هایی مواجه هاي واقعی با چه چالشعمل معلمی را در موقعیت«و چهارم آنکه . »کردن خود لحاظ کرده استهایی را براي معلمیآرمان

. ، موضوع ارزشمندي است»شودها مواجه میاو چگونه با چالش«شرح اینکه . »بیندمی

ازمند اما معلمی کردن نی. گوید، شرحی است از تجربه و آرمانآنچه دانشجومعلم تا اینجا می:اي دانشجومعلمتعهدات حرفه
شرح اینکه او . اي متفاوت هم عنایت داشته باشداین موضوع نیازمند آن است که دانشجومعلم از اکنون به آینده. است» تعالی مستمر«

عمل خواهد کرد، در اینجا » العمریادگیرنده مادام«چه طریقی را براي بهسازي مستمر خود برگزیده است و چگونه به عنوان یک 
.آیدمی

به طور کلی ممکن است شخص از هیچ منبعی استفاده نکند؛ اما اگر دانشجومعلم از منابعی بهره گرفت، معرفی آنها بر : منابع.9
.ضروري استAPAاساس سبک 

کند اما ارائه آن در متن گزارش ممکن نیست، آنچه در ارتباط با این گزارش است و به فهم یا اعتبار آن کمک می:هاپیوست.10
.گیردمیدر پیوست قرار 

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
.شودو ویرایشی زبان فارسی، انجام مینگارش گزارش با رعایت قواعد نگارشی -3
.گرددها رعایت میبینی شده گزارش، در تمام گزارشحجم پیش-4
.شودبراي عناوین استفاده می» برجسته«براي متن و از همان خط به صورت 14با اندازه » بی نازنین«ها از خط در همه گزارش-5
.گردد، تایپ می»تایپ«متن گزارش با رعایت اصول -6
.شودزیبایی در تنظیم متن نهایی، رعایت میاصول-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 منتشر جام میبارگذاري گزارش نهایی در پورتال دانشگاه، توسط دانشجومعلم ان-10
.گرددشده قید می

.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 «

کردن خود در آیندهتشریح 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«

علماي دانشجومتعهدات حرفه:
منابع 

هاپیوست
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دوره کارشناسی پیوسته مشخصات تدوین کنندگان برنامه درسی-1پیوست
رشته آموزش الهیات

الهیاتبازنگري برنامه درسی دوره کارشناسی پیوسته رشته آموزش : موضوع

معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه فرهنگیان: مجري

سید امین اله دادگرحجت االسالم : رئیس کارگروه

):به ترتیب الفبا(اعضاي کارگروه بازنگري و تدوین کنندگان سرفصل دروس 

جناب آقاي دکتر پرویز آزادي، سرکار خانم دکتر مرضیه باغستانی میبدي، سرکار خانم دکتر معصومه بیات، سرکار خانم مرضیه 
اله دادگر، جناب آقاي دکتر سید محمد دلبري، سرکار خانم حیدري فر، سرکار خانم دکتر زهرا سعیدي، حجه االسالم سید امین

.دکتر مهناز قانعی، سرکار خانم فائزه قدوسی، جناب آقاي دکتر سید مجید معارف

:تدوین کنندگان سرفصل دروس عمومی ویژه فرهنگیان
.داووديسرکار خانم فاطمه زهرا احمدي، جناب آقاي دکتر هادي دهقانی یزدلی، جناب آقاي دکتر محمد 

: تدوین کنندگان سرفصل دروس تربیت اسالمی
جناب آقاي دکتر علیرضا صادق زاده قمصري، جناب آقاي دکتر محمد حسنی، سرکار خانم دکتر شهین ایروانی، سرکار خانم دکتر 

.نرگس سجادیه، جناب آقاي دکتر محمود نوذري و سرکار خانم منصوره مهدوي هزاوه

:موضوعی-تربیتی و تربیتیتدوین کنندگان سرفصل دروس
جناب آقاي دکتر نعمت اله موسی پور، سرکار خانم آمنه احمدي، سرکار خانم منصوره مهدوي هزاوه، سرکار خانم عاطفه عطاران، 
سرکار خانم نگار الهامیان، سرکار خانم مریم قاسمی، سرکار خانم دکتر مرجان کیان، جناب آقاي دکتر محمد دادرس و جناب 

.ق نبويآقاي صاد

18/05/1395: تاریخ بازنگري برنامه درسی
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