برنامة آموزشى دوره تمهيديه

«اهداف ،سياستها ،طول دوره»
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فصل اول
مشخصات کلی
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فصل اول :مشخّصات كلّى دورهى تمهيدى



تعريف:

دورة تمهيدى عبارت است از دورة پيشنياز كه طالّب قبل از ورود به دورة كارشناسى جامعة المصطف ی ،بطا
زبان و پيشنيازهاى علوم اسالمى آشنا مىشوند .اين دوره به يكى از دو طريق زير طى مىشود:
 داوطلبان و فراگيرانى كه داراى مدرك ديپلم يا معلومات معادل آن هستند ،دورة تمهيدى را با اهطدافو ويژگىهاى آن طى مىكنند.
 داوطلبان و فراگيرانى كه در حد سيكل هستند موظّ ند دورة تمهيدى ديپلم را با اهطداف ،ويژگىهطا وبرنامههاى آن بگذرانند
اهداف و سياست هاى آموزشى:

 فراگيرى زبان فارسى در حدّ مورد نياز ورود به دورة كارشناسى؛ همسفح سازى اطالّعات داوطلبان نسبت به كليّات و ضروريات معطارف اسطالمى و آشطنايى بطا لوطات واصفالحات اسالمى در زبان فارسى؛
 شناسايى فراگيران مستعد براى ورود به دورة كارشناسى؛ آشنا شدن داوطلبان با محيط حوزه و زىّ طلبگى؛ آشنا شدن داوطلبان با رشتههاى موجود در نظام آموزشى (از طريق مشاورة تحصيلى و .)...طول دوره و شكل آن:

اين دوره حدّاكثر با  59واحد درسى و در دو نيم سال و يك ترم تابستانى برگزار مىشود؛ ولطى هطر داوطلط
مىتواند با اراية مدرك معتبر يا امتحان دادن ،از بخشى يا همة واحدهاى درسى اين دوره معاف شود .دورة مطذكور
داراى دو مرحله است:
 دورة آموزش زبان فارسى -دورة آموزش معارف اسالمى مقدّماتى
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تعداد و نوع واحدهاى درسى:

رديف

محورهاي دروس

تعداد واحد

1

زبان فارسی

34

2

معارف اسالمی

25
59

جمع كل

تبصره :در صورتى كه فراگيران پس از گذراندن دورة تمهيدى قادر به ادامه تحصيل نباشند گواهى معارف
اسالمى و زبان فارسى دورة تمهيدى به آنان اعفاء مىشود.
تذكّر :دروس معارف اسالمى عالوه بر اهداف درسى مورد نظر به شيوهاى تدوين و تدريس مىشوند كه
هدف تثبيت زبان فارسى را نيز تأمين مىكنند.
اهمّيت و ضرورت:

از آنجايى كه جامع المصطفی العالمی  ،پاسخگوى اشطتيا تمطام مليّتهطا و فرهن هطاى مختل طى اسطت كطه
مىخواهند از نزديك و بدون واسفه معارف اسالمى را فرا گيرند ،كه با تنوّع مليّتى بسيار گسترده و كم نظيطرى در
مجموعة خود يكجا مواجه است ،اين امر سياست گذاران كالن جامع المصطفی العالمی را بر آن داشت كطه بطراى
پاسخگويى به نيازهاى علمى اين طيف عظيم و گسترده به آموزش زبان فارسى بدون است اده از زبان واسطفه روى
بياورد و گرنه امكان اراية مفال

علمى ،فقهى ،فلس ى و  ...يا تدوين متون به زبان دهها مليّت براى هطي مؤسّسطة

علمى در جهان امكان پذير نخواهد بود.
عالوه بر آن ،جامع المصطفی العالمی  ،زبان فارسى را عاملى براى انتقال فرهن
و بر اين اعتقاد است كه دانش آموختگان زبان فارسى براى هميشه به فرهن

و معارف ناب اسالمى مىداند

اسالمى و ايرانى پيوند يافتهاند.

نقش و توانايى:

به لفف خداوند زبان آموزان اين دوره مىتواند به خوبى و سهولت گ تگوهاى مختلف با موضوعات متنوع را
انجام دهند و متون متوسط زبان فارسى را بخوانند و از حيث نوشتارى نيز نيازهاى خود را در اين عرصه بطرآورده
سازند و نيز امكان حضور جدى و رسمى در دروس حوزوى و غير آن ،براى دانطش آموختگطان ايطن دوره فطراهم
خواهد بود.
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فصل دوم
جداول دروس
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الف) آموزش زبان فارسى:

عنوان درس

رديف

ساعت

تعداد
واحد

جمع

نظري

عملی

1

آموزش زبان فارسی

1

32

-

32

2

فارسی()1

1

16

16

-

پيش نياز

توضيحات

كتاب مقدمه

3

فارسی()2

2

32

32

-

فارسی()1

كتاب اول

4

فارسی ()3

3

48

48

-

فارسی()2

كتاب دوم

5

فارسی ()4

3

48

48

-

فارسی ()3

كتاب سوم

6

فارسی ()5

2

32

32

-

فارسی ()4

كتاب چهارم

7

فارسی ()6

3

48

48

-

فارسی ()5

كتاب پنجم

8

فارسی ()7

2

32

32

-

فارسی ()6

كتاب ششم

9

دستور زبان فارسی

1

16

16

-

كتاب چهارم ،پنجم و ششم

10

امالء

2

64

-

64

11

انشاء()1

1

32

-

32

12

انشاء()2

1

32

-

32

13

آئين نگارش

1

16

16

-

14

گ تگو

3

64

32

32

15

سخنرانی

3

80

16

64

16

قرائت

2

32

32

-

17

آزمايشگاه

3

96

-

96

34

720

368

352

جمع كل
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كتاب مقدمه و اول


ب) معارف اسالمى

عنوان درس

رديف

ساعت

تعداد

پيش نياز

توضيحات

واحد

جمع

نظري عملی

1

آشنايی با قرآن

4

96

32

64

2

ح ظ قرآن

1

32

-

32

3

آشنايی با عقائد

3

48

48

-

4

آشنايی با احكام مبتلی ()1

2

48

16

32

5

آشنايی با احكام مبتلی ()2

2

48

16

32

6

اخال و آداب معاشرت اسالمی

2

32

32

-

7

تاريخ اسالم

2

32

32

-

8

آشنايی با صرف و نحو

4

64

64

-

9

پرسشهای عقيدتی(منفقهای)

1

16

16

-

10

تربيت بدنی

1

32

-

32

فو برنامه

11

قصههای قرآنی

1

16

16

-

فو برنامه

12

آشنايی با رايانه

1

16

16

-

13

آشنايی با جامع المصطفی العالمی

1

16

16

-

25

192 304 496

جمع كل
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آشنايی با احكام اسالمی
()1

آشنايی با عقائد

رياضی و زبان در حد ديپلم

فو برنامه
فو برنامه



فصل سوم
سرفصل دروس
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آموزش فارسى ()1

1
نظرى
ندارد

تعداد واحد:
نوع واحد:
پيش نياز:

هدف :آشنايى اجمالى با مهارتهاى چهارگانه زبان در قال

ال باى فارسى ،كلمات و گ تگوها.

سرفصل دروس:

 صامتهاط مصوتهاى كوتاه و بلند اسامى حروف صامتها و مصوتها در كلمه م اهيم ملموس تصويرى لوات زبان فارسى در گ تگوها نوشتار حروف كوچك و بزرگ اشارة اجمالى ضماير م رد و جمع در فعل ماضى ساده ضماير اشاره جملههاى سؤالى مقدماتى گ تگوهاى ساده جمالت سادة خبرىمنابع پيشنهادى:
اصلی:

 آموزش فارسى به فارسى ،كتاب مقدمه؛ مركز آموزش زبان فارسى و معارف اسالمى طرح درسى و روش تدريس؛ مركز آموزش زبان فارسى و معارف اسالمىفرعی:

 وسايل كمك آموزشى طبيعى ،مصنوعى و ماكتها عكس نرم افزار آموزش زبان؛ مركز آموزش زبان فارسى و معارف اسالمىراه كارهاى اجرايى درس:

 با توجه به عدم آشنايى زبان آموزان با زبان فارسى و شروع آموزش از جمله مرحلطه بطدون زبطان واسطفهمراحل زير در امر آموزش توسط استاد اجرا مىشود.
 حل مشكالت گويشى زبان آموز از نظر تل ظ حروف ،صداها و كلمات. ساخت جملههاى با معنا. است اده از تابلو و طرحهاى حروف ،اشياء مصنوعى و طبيعى و تصاوير.()10


 بهرهگيرى استاد از حاالت ،حركات ،اعمال و رفتار در امر تدريس. بهرهگيرى از تكرار ،تمرين و مهارتهاى زبانى.هدفهاى رفتارى:

 از زبان آموز در پايان اين درس انتظار مىرود: حروف و صداها را تل ظ كند كليه حروف و صداها را تشخيص دهد شكلهاى مختلف حروف را بنويسد براى صدها و آواها كلمات با معنا بياورد كليه كلمات كتاب را صحيح تل ظ كند معناى كلمات كتاب را در موارد زير بشناسد: در جهت رفع نيازهاى محدود روزمره و ارتباط با ديگران گ تگو كند جملههاى خبرى ساده بسازد جملههاى ساده سؤالى بسازد فعل دارم ،دارى ،دارد ،داريم ،داريد ،دارند ،را در جمله بكار بردط لوازم ضرورى زندگى
ط اعضاى ظاهرى بدن

ط لوازم التحرير

ط خوراكىها

ط حيوانات

توضيحات :اين كتاب بيشتر روى مهارتهاى شنيدارى ،گ تارى و خواندن تكيه شده و پس از فراگيرى نسبى
اين مهارتها ،مهارت نوشتار در حد شكلهاى مختلف نوشتارى حروف به تنهايى و در قال

كلمات نيز آمطوزش

داده مىشود
ط در مراحل اوليهى آموزش ،نوشتار ممنوع مىباشد تا ساختار آوايى زبان آموز شطكل گيطرد و پطس از آن
ساختار نوشتارى شكلدهى گردد
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آموزش فارسى ()2
تعداد واحد:
نوع واحد:
پيش نياز:

2
 1واحد نظرى و  1واحد عملى
آموزش فارسى ()1

هدف :آموزش كليّه جمالت مبنا جهت است اده در گ تگوها در قال

جمالت و عناوين مورد نياز و بارآورى لهجه،

جهت زمينهسازى گ تگوهاى پيشرفته در كتاب دوم.
سرفصل دروس:

 آموزش واژهها و كلمات مورد نياز در جمالت و گ تگوها كاربرد صحيح كلمات در جمالت مختلف آموزش ضميرهاى متصل و من صل آموزش ضماير اشاره آموزش اعداد اصلى و ترتيبى آموزش كلمات م رد و جمع آموزش انواع جمالت پرسشى با جواب هاى آن آموزش بعضى ادات سؤال مانند :كى؟ ،كِى؟ ،كجا؟ ،چى؟ ،چكاره؟ آموزش ظرف مكان ،اينجا ،آنجا و ... آموزش ادات و اصفالحات مربوط به زمان ،روز ،ه ته ،ساعت ،ماه ،فصل ،سال آموزش و كاربرد صرف فعلهاى مختلف به زبان ماضى ساده و بعضى افعال مضارع كاربرد م عول در جمله -آموزش رن

و كاربرد ص ت در جمله

 آموزش و كاربرد كلمات متضاد در جمله آموزش و كاربرد بعضى مشاغل در جملهمنابع پيشنهادى:

 آموزش فارسى به فارسى كتاب اول؛ مركز آموزش زبان فارسى و معارف اسالمى -طرح درسى و روش تدريس
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آموزش فارسى()3

2
نظرى
آموزش فارسى ()2

تعداد واحد:
نوع واحد:
پيش نياز:

هدف:

 ايجاد توانمندى جهت تقويت و تثبيت مهارتهاى گ تارى و نوشتارى.
 ايجاد توانمندى جهت ارتقاى درك و فهم و قرائت متنهاى معمولى.
 آموزش دستور زبان.

سرفصل دروس:

 كاربرد ،صرف و ساخت فعل امر

 كاربرد ،صرف و ساختن انواع فعل ماضى
 تبديل ضماير به يكديگر

 كلمات و اصفالحات مورد نياز گ تگوها و متون

 تركيبات كلمات جديد از حيث متضاد ،مترادف و ...
 حروف ربط و اضافه از حيث كاربردى
 تبديل افعال به يكديگر

 گ تگوهاى روزمره در موضوعات مختلف
 متنهاى متنوع در موضوعات مختلف
 قيد زمان و مكان
 جمله سازى

 نوشتار كلمات جديد ،تركيبات ،جملهها و متنها

 انشاءنويسى پيرامون موضوعات مختلف درسفح كتاب
 سخنرانى پيرامون موضوعات مختلف در سفح كتاب

 كاربرد و شناخت انواع ضماير متصل و ت اوتهاى آن با ضماير من صل
منابع پيشنهادى:
اصلی:

 آموزش فارسى به فارسى كتاب دوم؛ مركز آموزش زبان فارسى و معارف اسالمى
فرعی:

 طرحهاى آموزشى؛ مركز آموزش زبان فارسى و معارف اسالمى
 نقاشىهاى بهم پيوسته آموزشى

 كتابهاى غير درسى آموزشى سفح بندى شده؛ مركز آموزش زبان فارسى و معارف اسالمى
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 نوارهاى سخنرانى هم سفح كتاب سفح بندى شده؛ مركز آموزش زبان فارسى و معارف اسالمى
 كتاب داستانهاى تصويرى؛ مركز آموزش زبان فارسى و معارف اسالمى

 كتاب گ تگوى كالس ش اهى؛ مركز آموزش زبان فارسى و معارف اسالمى
راه كارهاى اجرايى:

 با توجه به مهارتهاى چهارگانه زبان و آموزش نسبى اين مهارتها در كتطاب مقدمطه و كتطاب اول و
تقويت و تثبيت آنها در اين كتاب ،راه كارهاى اجرايى ذيل ،توصيه میشود.
 است ادة فعال از زبان آموزان به صورت ان رادى و گروهى.

 است اه از تمرينهاى متنوع جمله سازى ،تكميل جمله ،جانشين كردن عبارات ،تبديل ضماير و. ...

 است اده از وسايل كمك آموزشى از قبيل طرحها و تابلوهاى نقاشى و نيطز نمطايش و تطأتر جهطت
تدريس.

 انجام ارزشيابىهاى تشخيصى ،ورودى ،تكوينى ،پايانى.

 تشويق زبان آموزان به صحبت كردن به زبان فارسى در كالس و در خارج از كطالس در راسطتاى
رفع نيازهاى خود.
 توجه به كي يت و تقدم كاربرد عملى قواعد دستور زبانى بر حالت تئورى و نظرى آنها.
 حاكميت گويش رايج و رسمى كشور در گ تگوها.
هدفهاى رفتارى

 از زبان آموز در پايان اين كتاب انتظار مىرود:
 كاربرد ،صرف و ساخت فعل امر را بداند

 كاربرد ،صرف و ساخت انواع فعالهاى ماضى گ ته شده را بداند
 كاربرد ،صرف و ساخت فعل مضارع را بداند

 كاربرد و انواع ضماير متصل و ت اوت آن با ضماير من صل را بداند
 معنا ،تل ظ ،نوشتار و تركي

كلمات جديد كتاب را بداند

 كلمات جديد و تركيبات آن را در جمله بكار برد

 با كلمات جديد در موضوعات مختلف گ تگو كند

 متنهاى كتاب و هم سفح را با حداكثر هر متن  3غلط بخواند

 به سؤاالت مختلف پيرامون متنها جواب دهد ،يك گ تگو  15جملهاى پيرامون هر يك از موضوعات
مندرج در كتاب و يا ساير موضوعات روزمره بنويسد.
 يك امالى  10سفرى با است اده از كلمات متن و هم سفح بنويسد.

 يك انشاى  10الى  15سفرى پيرامون موضوعات مندرج در كتاب بنويسد.

 حداقل و حداكثر  4الى  6دقيقه پيرامون موضوعات كتاب و هم سفح كتاب سخنرانى كند.
توضيحات:

 به منظور تقويت هر چه بيشتر مهارتهاى گ تارى ،كالسهاى ش اهى نظرى :كالس گ تگو ،سطخنرانى
و قرائت در كنار تدريس كتاب برگزار مىشود -با توجه به شكلگيرى نوشتار زبان آمطوزان در مرحلطه
نيمه نهايى كالسهاى ديگرى غير از تدريس كتاب نظير :كالس انشاء ،امال نيز برگزار مىشود.
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آموزش فارسى ()4

3
نظرى
آموزش فارسى ()3

تعداد واحد:
نوع واحد:
پيش نياز:

هدف:

 ايجاد توانمندى جهت فهم و كاربرد واژههاى فرهنگى و اجتماعى در گ تگو و سخنرانى.
 ايجاد و افزايش توانايى جهت فهم و قرائت متون متوسفه (.)1
 آشنايى با بخشى از قواعد دستور زبان.

سرفصل دروس:

 واژه شناسى (از حيث تل ظ ،معنا و تركيبات آن از جهت متضاد ،هم خانواده و )...
 كاربرد كلمات جديد و تركيبات آن در جمله
 هممعنا سازى كلمات و جمالت
 قرائت متن

 خالصه گويى و برداشت از متن
 پاسخ به سؤاالت متن

 طرح سؤال از متن و جمله

 پاسخ به سؤاالت زبانى همسفح كتاب

 دستور زبان كاربردى (از قبيل ص ت ت ضيلى ،عالى ،معرفه ،نكره ،جمالت خبرى ،پرسشى ،التزامى ،انشايى)

 امالى كلمات ،جمالت و متون (كتاب و هم سفح كتاب)
 گ تگوهاى فرهنگى و اجتماعى
 تكميل جمالت
منابع پيشنهادى:
اصلی:

 كتاب سوم؛ مركز آموزش زبان فارسى و معارف اسالمى

فرعی:

 كتابهاى سفح بندى شدة داستانى ،علمى ،فرهنگى
 نوارهاى سفح بندى شدة سخنرانى علما و بزرگان

راه كارهاى اجرايى:

 است ادة استاد از كتاب روش تدريس ويژة كتاب سوم.
 بكارگيرى طالب و تعامل فعال استاد و زبان آموز.

 تقدم كاربرد دستور زبان بر بيان قواعد دستورى و نظرى.
توضيحات:
 به منظور تأمين ايدهآل اهداف و سرفصلهاى اين كتاب از كالسهاى شط اهى و آزمايشطگاه نيطز بايطد
بهرهگيرى شود.
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آموزش فارسى ()5

3
نظرى
آموزش فارسى ()4

تعداد واحد:
نوع واحد:
پيش نياز:

هدف:

 تثبيت و تقويت آموختههاى قبلى.

 ايجاد توان شناخت و كاربرد واژههاى نيمه پيشرفتة ادبى (.)1
 آشنايى با اشعار ساده.
 آموزش دستور زبان.
سرفصل دروس:

 واژه شناسى (معنا ،قرائت ،تركيبات)
 قرائت متن

 خواندن شعر

 تبديل شعر به نثر

 خالصه گويى و نتيجه گيرى از متن
 پاسخ به سؤاالت

 سؤال سازى از متن -كاربرد حروف ربط و اضافه

 نوشتار كلمات و جمالت (از كتاب و همسفح كتاب)
 كاربرد و شناخت قواعد دستورى
 تكميل جمله

 كاربرد واژههاى جديد و تركيبات آن در جمله ،گ تگو و سخنرانى
منابع پيشنهادى:
اصلی:

 كتاب چهارم؛ مركز آموزش زبان فارسى و معارف اسالمى

فرعی:

 كتابهاى سفحبندى شدة داستانى ،علمى ،فرهنگى
 نوارهاى سفحبندى شدة سخنرانى علما و بزرگان

راه كارهاى اجرايى:






توضيحات:

است اده از كتاب روش تدريس ويژة كتاب چهارم.
بكارگيرى زبان آموز و تعامل فعال استاد و زبان آموز.
حضور در صحنههاى متناس با موضوع درس.
توجه دادن زبان آموز به شيوه و سبك قرائت شعر.
توجه به اصل تقدم كاربرد مباحث دستور زبان در بيان قواعد.

 به منظور تأمين عالى اهداف و سرفصلها ،است اده از كالسهاى ش اهى و آزمايشگاه زبان ،ضرورى است
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آموزش فارسى ()6

2
نظرى
آموزش فارسى ()5

تعداد واحد:
نوع واحد:
پيش نياز:

هدف:

 تثبيت و تقويت آموختههاى قبلى.

 ايجاد توانمندى شناخت و كاربرد واژههاى پيشرفته ادبى(.)2
 آشنايى با اشعار ساده.
 آموزش دستور زبان.
سرفصل دروس:

 واژه شناسى (معنا ،قرائت ،تركيبات)
 تركيبات و اصفالحات كنايى
 قرائت متن

 خواندن شعر

 كاربرد تركيبات و اصفالحات و واژههاى جديد از جمله گ تگو ،سخنرانى
 تبديل شعر به نثر
 برداشت از متن

 پاسخ به سؤاالت متن

 نوشتار كلمات و جمالت و متن (كتاب و همسفح كتاب)
 كاربرد و شناخت قواعد دستورى
 تكميل جمله
منابع پيشنهادى:
اصلی:

 كتاب پنجم؛ مركز آموزش زبان فارسى و معارف اسالمى

فرعی:

 كتابهاى سفحبندى شدة داستانى ،علمى ،فرهنگى ،اجتماعى و ...
 نوارهاى سفحبندى شدة سخنرانى علما و بزرگان

راه كارهاى اجرايى:

 است اده استاد از كتاب روش تدريس ويژة كتاب پنجم.
 بكارگيرى تعامل فعال استاد و زبان آموز.
 حضور در صحنههاى متناس

با موضوع درس.

توضيحات:

 است اده از كالسهاى ش اهى و آزمايشگاه ضرورى است.
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آموزش فارسى ()7

3
نظرى
آموزش فارسى ()6

تعداد واحد:
نوع واحد:
پيش نياز:

هدف:

 تثبيت و تقويت آموختههاى قبلى.

 ايجاد توانمندى شناخت و كاربرد واژهها ،تركيبات كنايى و اصفالحات نسبتاً پيشرفته ادبى (.)3
 آشنايى با اشعار نسبتاً پيشرفته.
 آموزش دستور زبان.
سرفصل دروس:

 واژه شناسى (معنا ،قرائت ،تركيبات)

 تركيبات و اصفالحات كنايى و ضرب المثل

 كاربرد تركيبات و اصفالحات و واژههاى جديد از جمله گ تگو ،سخنرانى
 قرائت متون ادبى پيشرفته
 خواندن شعر

 تبديل شعر به نثر

 برداشت از متن كتاب
 پاسخ به سؤاالت متن

 نوشتار كلمات و جمالت و متن (كتاب و همسفح كتاب) كاربرد و شناخت قواعد دستور زبان
 جمالت و اصفالحات متوسفة رسانهاى
منابع پيشنهادى:
اصلی:

 كتاب ششم؛ مركز آموزش زبان فارسى و معارف اسالمى

فرعی:

 كتابهاى علمى ،فرهنگى ،اجتماعى ،ادبى
 نوارهاى سخنرانى ،راديو ،تلويزيون
 كتابهاى دستور زبانى
 فرهن

لوت معين

راه كارهاى اجرايى:





توضيحات:
 است اده از كالس هاى ش اهى و آزمايشگاه ضرورى است.

است اده استاد از كتاب روش تدريس ويژة كتاب ششم.
اصل بهرهگيرى وسيع از زبان آموز.
است اده از كن رانسهاى متناس با موضوع درس.
است اده و بكارگيرى فعال لوات و اصفالحات و ضرب المثلها در صحبتها.
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دستور زبان

1
نظرى
آموزش فارسى ()6،5،4

تعداد واحد:
نوع واحد:
پيش نياز:

هدف :آموزش دستور زبان كاربردى و نظرى در حدّ متوسفه.
سرفصل دروس:

 قواعد دستورى از قبيل:

 انواع كلمه ،حروف و انواع آن ،جمله و انواع آن و نقش هر كدام (فعل ،ص ات ،اسم ،حرف)

 تمرين:

 از قبيل سؤال ،تكميل جمله و ...

منابع پيشنهادى:
اصلی:

 كتاب دستور زبان؛ مركز آموزش زبان فارسى و معارف اسالمى

فرعی:

 كت

آموزش دستور زبان

راه كارهاى اجرايى:

 تقدم كاربرد قاعده بر بيان قواعد نظرى و تئورى.

توضيحات:

 گرچه بسيارى از قواعد دستور زبانى در طول تدريس متون فارسى بكار رفته است و در مواقع لزوم نيز
توجه ويژه به آن شده است ،اما با توجه به نياز زبان آموزان به مجموع قواعد دستور زبانى ،اين كتطاب
در برگيرندة اكثر مباحث دستور زبان كاربردى مى باشد كه قبالً يا صريحاً و يطا بطا كنايطه آمطوزش داده
شده و يا قواعدى است كه در آينده مورد نياز مىباشد.
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امالء

2
عملى
ندارد

تعداد واحد:
نوع واحد:
پيش نياز:

هدف:

 ايجاد توانمندى جهت كس
 تقويت قدرت شنيدارى.

مهارت نوشتار در دو سفح مقدماتى و متوسفه.

سرفصل دروس:

 نوشتار حروف كوچك و بزرگ
 نوشتار كلمات

 نوشتار تركيبات و اصفالحات
 نوشتار جمالت ساده

 نوشتار جمالت نيمه پيشرفته
 نوشتار جمالت پيشرفته
 نوشتار متون كوتاه

 نوشتار متون طوالنى
 قواعد امالى فارسى
منابع پيشنهادى:
اصلی:

 متون فارسى؛ مركز آموزش زبان فارسى و معارف اسالمى

فرعی:

 كتابهاى سفحبندى شده
 قواعد امالى فارسى

راه كارهاى اجرايى:

 است اده از كلمات و جمالت كتابهاى آموزش فارسى ،با تويير و ح ظ محتوا.
 است اده از شيوههاى مختلف در راستاى اجراى آن.
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انشاء ()1

1
عملى
ندارد

تعداد واحد:
نوع واحد:
پيش نياز:

هدف:

 ايجاد توانمندى جهت پردازش جمالت پيرامون يك موضوع.
 كاربرد تركيبات و اصفالحات متون فارسى در انشاء.
 شناخت و كاربرد قواعد مقدماتى انشاء.

سرفصل دروس:

 فهم معانى كلمات

 كاربرد كلمات ساده در جمله

 نوشتار چند جمله پيرامون يك موضوع ملموس

 نوشتار چند سفر پيرامون يك موضوع به صورت مرتبط

 توصيف يك موضوع در حدّ مقدماتى -كاربرد تركيبات ،اصفالحات متون مقدماتى فارسى
 قواعد مقدماتى انشاء
منابع پيشنهادى:
اصلی:

 متون آزمايشى فارسى به فارسىكتابهاى مقدمه ،اول ،دوم و سوم؛ مركز آموزش زبطان فارسطى و
معارف اسالمى

فرعی:

 كت

سفحبندى شده داستانى و  ...در موضوعات مختلف

 طرحها و داستانهاى تصويرى ()1

 كتابهاى علمى ،فرهنگى ،اجتماعى ،ادبى
 نوارهاى سخنرانى ،راديو ،تلويزيون
 كتابهاى دستور زبان
 فرهن

لوت معين

راه كارهاى اجرايى:

 است اده از لوات و اصفالحات كتابهاى فارسى.
 توجه ويژه به امال و تركي

جمالت.
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انشاء ()2

1
عملى
انشاء ()1

تعداد واحد:
نوع واحد:
پيش نياز:

هدف:

 ايجاد توانمندى جهت پردازش جمالت پيرامون يك موضوع.

 ايجاد توانمندى جهت كاربرد تركيبات و اصفالحات متون فارسى در انشاء.
 آشنايى با قواعد نوشتارى و انشاء.
سرفصل دروس:

 فهم معانى كلمات

 كاربرد كلمات پيشرفته در جمله

 توصيف موضوعات علمى ،فرهنگى و ...

 كاربرد تركيبات ،اصفالحات متون متوسفه فارسى
 كاربرد ضرب المثل و شعر در انشا
 قواعد نوشتار و امالء
منابع پيشنهادى:
اصلی:

 متون متوسفه فارسى كتابهاى چهارم ،پنجم ،ششم

 دستور زبان؛ مركز آموزش زبان فارسى و معارف اسالمى
فرعی:

 كت و نوارهاى سفحبندى شده ،طرحها و قصطههاى تصطويرى؛ مركطز آمطوزش زبطان فارسطى و
معارف اسالمى

راهكارهاى اجرايى:

 است اده از لوات و اصفالحات كتابهاى آموزش فارسى  5 ،4و .6
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آيين نگارش

1
نظرى
ندارد

تعداد واحد:
نوع واحد:
پيش نياز:

هدف :آشنايى با نگارش و ويرايش زبان فارسى در سفح مقدّماتى.
سرفصل دروس:

 قواعد نگارش

 قواعد ويرايش
 متن

 تمرين
منابع پيشنهادى:

 جزوة تألي ى؛ مركز آموزش زبان فارسى و معارف اسالمى

راه كارهاى اجرايى:

 تقدم كاربرد قاعده بر بيان قواعد نظرى و تئورى.

توضيحات:

 گرچه بسيارى از قواعد دستور زبانى در طول تدريس متون فارسى بكار رفته است و در مواقع لزوم نيز
توجه ويژه به آن شده است ،اما با توجه به نياز زبان آموزان به مجموع قواعد دستور زبانى ،اين كتطاب
در برگيرندة اكثر مباحث دستور زبان كاربردى مىباشد كه قبالً يا صريحاً و يا با كنايه آموزش داده شده
و يا قواعدى است كه در آينده مورد نياز مىباشد.
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گفتگو

3
 2واحد نظرى و  1واحد عملى
كتاب مقدمه و اول

تعداد واحد:
نوع واحد:
پيش نياز:

هدف:

 ايجاد توانمندى و تقويت مهارت شنيدارى و گ تارى.

 ايجاد توانمندى جهت رفع نيازهاى روزمرّه در دو سفح مقدماتى و متوسفه.
 آموزش قواعد گ تارى و كاربردى آن.
سرفصل دروس:

 معناى كلمات و تركيبات

 سؤال و جواب پيرامون اشياء
 گ تگوهاى كوتاه

 اصفالحات و كلمات روزمرّه

 اصفالحات و كلمات علمى ،فرهنگى
 تبديل متن به گ تگو

 موضوعات گ تگوى ملموس ،روزمرّه ،علمى ،فرهنگى و اجتماعى
منابع پيشنهادى:
اصلی:

 كتابهاى مقدمه و اول؛ مركز آموزش زبان فارسى و معارف اسالمى
 كتاب گ تگوى  1و 2؛ مركز آموزش زبان فارسى و معارف اسالمى

فرعی:

 طرحها و نقاشىهاى؛ مركز آموزش زبان فارسى و معارف اسالمى
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سخنرانى
تعداد واحد:
نوع واحد:
پيش نياز:

هدف:

3
عملى
ندارد

 ايجاد توانمندى جهت اظهار نظر و ارايه مفال
 تقويت و تثبيت گ تار.

پيرامون موضوعات هم سفح كتاب.

 افزايش توانمندى در كاربرد واژههاى آموخته شده در كتابها.
سرفصل دروس:

 جمله سازى

 شناخت واژهها

 كاربرد واژهها با تركيبات مربوطه
 كلمات متضاد

 مراحل سخنرانى
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قرائت

2
نظرى
ندارد

تعداد واحد:
نوع واحد:
پيش نياز:

هدف:

 ايجاد توانمندى و تقويت قرائت صحيح و روان.
 آموزش قواعد قرائت.

سرفصل دروس:

 تل ظ كلمات و تركيبات همسفح كت

زبان فارسى

 خواندن متون ساده ،متوسفه ،ادبى و شعرى پيرامون موضوعات مختلف
منابع پيشنهادى:

 متون  6ط  1آموزش فارسى به فارسى؛ مركز آموزش زبان فارسى و معارف اسالمى
 كتابهاى سفحبندى در موضوعات مختلف

راه كارهاى اجرايى:

 انتخاب موضوعات متناس

با موضوع درسى كت

آموزش فارسى به فارسى.

 توضيح پيرامون موضوع توسط استاد و يا طلبه قبل از ورود به متن.
توضيحات:

 به منظور آشنايى طالب با ديگر متون فارسى ،و همچنين تقويت قرائت صطحيح ،كتابهطاى داسطتانى،
علمى و ...در زمينههاى مختلف سفحبندى شده و در كالسهاى ش اهى موازى كت آمطوزش فارسطى
به فارسى مورد است اده قرار مىگيرد
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آزمايشگاه

3
عملى
ندارد

تعداد واحد:
نوع واحد:
پيش نياز:

هدف:

 تقويت مهارت شنيدارى.

 آموزش گويشهاى مردمى رايج.
 آشنايى با نقش حاالت در گ تار.
سرفصل دروس:

 جمالت و عبارات فيلمها

 توضيحات و خالصة فيلم
 كلمات هممعنا
 مترادفها

 متضادها ،ضرب المثلها
 تمرين

 اصفالحات رايج و عاميانه
منابع پيشنهادى:
اصلی:

 فيلمنامههاى تبديل شده به محتواى آموزشى؛ مركز آموزش زبان فارسى و معارف اسالمى

فرعی:

 فيلمهاى داستانى و سينمايى
 تلويزيون

راه كارهاى اجرايى:

 تقدم كاربرد قاعده بر بيان قواعد نظرى و تئورى.

توضيحات:

 گرچه بسيارى از قواعد دستور زبانى در طول تدريس متون فارسى بكار رفته است و در مواقع لزوم نيز
توجه ويژه به آن شده است ،اما با توجه به نياز زبان آموزان به مجموع قواعد دستور زبانى ،اين كتطاب
در برگيرندة اكثر مباحث دستور زبان كاربردى مىباشد كه قبالً يا صريحاً و يا با كنايه آموزش داده شده
و يا قواعدى است كه در آينده مورد نياز مىباشد.
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آشنايى با قرآن

4
تعداد واحد:
 2واحد عملى و  2واحد نظرى
نوع واحد:
ندارد
پيش نياز:
هدف :آشنايى با قرائت قرآن (روخوانى ،روانخوانى ،و قواعد ابتدايى تجويد).
سرفصل دروس:
















روخوانى
 كليات (ضرورت ،اهميت قرائت ،توضيح اصفالحات روخوانى ،روانخوانى و تجويد)
آشنايى باحروف
حركات كوتاه (فتحه ،ضمه ،كسره)
حركات كشيده (حروف مدى)
سكون
تشديد
تنوين
مد
حروف ناخوانا
رفع التقاء ساكنين
اشباء هاء ضمير
وقف (چگونگى ط عالئم وقف)
روانخوانى
 تمرين قواعد روخوانى (به صورت تك خوانى و جمع خوانى)
تجويد مقدماتى
 چگونگى تل ظ حروف (با تأكيد بر حروفى كه تل ظ فارسى و عربى آنها مت اوت است)
 آشنايى با ص ت استعالء ،است ال ،غنه ،لين ،قلقله
 تلويظ و ترقيق الم
 احكام نون ساكن با تأكيد بر ادغام
 آشنايى با انواع مد

منابع پيشنهادى:
اصلی:

 آموزش روخوانى (سفح )2؛ علی حبيبى

فرعی:

 آموزش قرائت قرآن كريم؛ حسين اسدى و محمدرضا شهيدى

راه كارهاى اجرايى:







در جلسه سوم به بعد كار عملى شروع شود (همراه با مفال نظرى).
از سورههاى مناس هر بخش است اده شود (مانند :حمد ،الرحمن ،صافات ،مزمل و.)...
براى تدريس متن خاص متناس با فضاى طالب خارجى تهيه شود.
در كالس از نوار اساتيد قرائت است اده شود.
مباحث روانخوانى و تجويد مقدماتى مىتواند در كالس به صورت تل يقى ارايه شود.
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حفظ قرآن

1
عملى
ندارد

تعداد واحد:
نوع واحد:
پيش نياز:

هدف :آشنايى طالب با روش ح ظ قرآن و جزء سىام قرآن.
سرفصل دروس:

 كليات:

 ضرورت و اهميت ح ظ

 آشنايى با اصول و شيوههاى كلى ح ظ قرآن

 ح ظ جزء سىام قرآن به صورت ترتيبى (در هر ه ته يك ص حه)
منابع پيشنهادى:

 قرآن كريم

 انس با قرآن؛ محمدعلى رضايى

 راهيان حفظ قرآن؛ عالء بصری و ص اءالدين بصری ،ترجمه محمدمهدی رضايی
 دربارة ح ظ قرآن؛ سيّد باقر قبانچى ،ترجمة ابراهيم احمديان
 ح ظ و تقويت حافظه؛ محمدحسين حقجو
راه كارهاى اجرايى:

 در جلسات درس از نوار اساتيد مشهور است اده شود.

 سورهها ،قفعه قفعه شود و توسط استاد در كالس قرائت گردد و از سورههاى كوچك شروع شود.
 جزئيات روش ح ظ به طالب تذكر داده شود.

 از مح وظات گذشته در هر جلسه پرسش شود.

 نمرة امتحان به دو بخش تقسيم شود و نيمى از آن به نمرة كالسى اختصاص يابد.
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آشنايى با عقايد

3
نظرى
ندارد

تعداد واحد:
نوع واحد:
پيش نياز:

هدف :آشنايى اوليه با مهمترين مباحث اعتقادى اماميه.
سرفصل دروس:

 ضرورت بحث از دين

 جهان بينى الهى و جهان بينى مادى (توصيف و بيان مؤل ههاى اصلى)
 معيار خوبى جهان بينى (عقلى بودن ،ففرى بودن و)...
 امتيازات و آثار فردى و اجتماعى جهان بينى الهى

 خداشناسى م هوم خدا -راههاى شناخت خداط ففرت (تعريف ففرت و بيان امور ففرى)

 مفالعه طبيعت -برهان نظم -مزاياى برهان نظم و آثار روانى توجّه به نظم جهان -ص ات خدا
 تقسيمات ص ات (ثبوتى ،سلبى ،ذاتى ،فعلى) -توحيد (ذاتى ،ص اتى ،افعالى)
 حيات -علم -اراده -قدرت -خالقيت -ربوبيت -الوهيت -عدال الهى

 وحى و نبوت

 نبوت عامه

 تعريف وحى و نبوت -ضرورت بعثت انبياء -راههاى شناخت پيطامبر (اخبطار انبيطاء گذشطته،
اعجاز ،جمع قرائن) -اوصاف انبياء (عصمت ،علم غي

 نبوت خاصه

قدرت بر اعجاز و)...

 معرفى پيامبراسالم -اعجاز قرآن -ساير معجزات -تنصيص انبياء گذشته بطر پيطامبرى خطاتم
االنبياء -خاتميت

 امامت و رهبرى

[ تعريف امامت (با اشاره به رابفه امامت و نبوت) -ضرورت امامطت -شطئون امطام(ت سطير
وحى و تفبيق آن با شرايط -الگوى كامل انسان ،رهبر اجتماعى) -ويژگىهاى امام (عصمت،
علم و )...معرفى ائمه معصومين غيبت و فلس ه غيبت ،ادلّه نقلى غيبت امام دوازدهم ،رابفه

 معاد

شيعيان با آن حضرت در زمان غيبت -جانشينان امام -ويژگىهطا و ادلطه نقلطى و توجيطه و
تبيين عقلى واليت فقيه)].
[ معاد چيست -آثار روانى و اخالقى و اجتماعى اعتقاد به معاد -اثبات معاد (دليل حكمطت و
دليل عدل) -اهميت و جايگاه معاد در قرآن و انديشه اسالمى -حيات پس از مرگ -بطرز -

 ش اعت

بهشت و دوز ]
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منابع پيشنهادى:
اصلی:



 جزوة جامع المصطفی العالمی

فرعی:

 عقايد شيعه؛ آيتاهلل مكارم شيرازی
 عقايد االماميه؛ محمدرضا مظ ر
 آموزش دين؛ عالمه طباطبايى

 اصول دين براى همه؛ آيتاهلل استادى
 درسنامه عقايد؛ علی شيروانى

 آموزش عقايد؛ آيتاهلل مصباح يزدی
راه كارهاى اجرايى:

 بهرهگيرى از نصوص دينى و پرهيز از مباحث نظرى صرف.

 اين درس به صورت توصي ى ارائه مىشود و از ذكر اقوال و آراء غير مشطهور اجتنطاب مىگطردد و بطه
جهت نوآموز بودن طالب در اين موضوع حتىالمقدور به مفال كالس و كتاب بسنده مىشود.
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آشنايى با احكام مبتلى به
()1

2
 1واحد نظرى و  1واحد عملى

تعداد واحد:
نوع واحد:

ندارد

پيش نياز:

هدف :آشنايى دانشپژوهان با احكام عملى و تكاليف روزمرّه.
سرفصل دروس:

 امور مقدماتى (شامل :شناخت احكام ،شرايط تكليف ،تقسيم احكام)
 اجتهاد و تقليد

 احكام طهارت و نجاست در اسالم (نجاسات و مفهرات)
 وضو (احكام و شرايط)

 غسل (اقسام غسل ،شرايط و نحوة انجام غسل)
 تيمّم (احكام و شرايط)
منابع پيشنهادى:
اصلی:

 آموزش احكام؛ جامع المصطفی العالمی

فرعی:



 رسالة عمليه؛ حضرت امام و ساير مراجع تقليد
راه كارهاى اجرايى:

 آموزش و احكام به زبان ساده و با انجام تمرين در ياد دادن و تكيه بر كارهاى عملى بيشتر.
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آشنايى با احكام مبتلى به ()2

2
 1واحد نظرى و  1واحد عملى
آشنايى با احكام مبتلى به ()1

تعداد واحد:
نوع واحد:
پيش نياز:

هدف :آشناسازى دانشپژوهان با احكام عملى و تكاليف شرعى روزمرّه.
سرفصل دروس:

 نماز:

 وقت نماز
 قبله

 لباس نمازگزار
 مكان نمازگزار
 واجبات نماز

 مبفالت نماز
 نماز مسافر
 نماز قضا

 نماز جماعت
 نماز جمعه
 نماز آيات

 روزه (تعريف ،اقسام ،مبفالت روزه ،قضا و ك ّاره روزه)
 خمس

 امر به معروف و نهى از منكر
 جهاد و دفاع

 احكام خوردن و آشاميدن
 احكام ازدواج
منابع پيشنهادى:
اصلی:

 آموزش احكام؛ جامع المصطفی العالمی

فرعی:

 توضيح المسائل و رسالة عمليه حضرت امام و مراجع ديگر

راه كارهاى اجرايى:

 بيان احكام به همراه آموزش عملى (گروهى و فردى).
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اخالق و آداب معاشرت اسالمى

2
نظرى
ندارد

تعداد واحد:
نوع واحد:
پيش نياز:

هدف :آشنايى طالب با كلياتى در مورد آداب معاشرت و زىّ طلبگى.
سرفصل دروس:

 آداب فردى (بهداشت ،توذيه ،لباس ،خواب و)...
 آداب اجتماعى
 مدرسه

 وظائف شخصى متعلم

 وظائف متعلم در برابر مدرسه و استاد

 اجتماع

 خانواده

 آداب عبادى

 اجتماع

 انجام فرائض
 دعا
 ش

زنده دارى

 ذكر و ياد خدا
 اخالص
منابع پيشنهادى:
اصلی:
فرعی:



 سنن النبى ؛ عالمة طباطبايی
 آداب المتعلمين و منی المريد

راه كارهاى اجرايى:

 با توجّه به اينكه تعدادى از طالب مستبصر مىباشند مناس
آداب معاشرت است اده گردد.
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است از سنن النبى به عنوان منبطع درس


تاريخ اسالم

2
نظرى

تعداد واحد:
نوع واحد:

ندارد

پيش نياز:

هدف :آشنايى اجمالى طالب با زندگى پيامبر و ائمه (چهارده معصوم.)
سرفصل دروس:

 زندگانى پيامبر اكرم



 از والدت تا بعثت

 از بعثت تا هجرت

 از هجرت تا رحلت
 زندگانى امام على



 على در دوران پيامبر



 على در دوران خل ا

 على در دوران خالفت


 زندگانى حضرت فاطمه
 زندگانى امام حسن



 در روزگار پدر

 خالفت و صلح
 زندگانى امام حسين



 در روزگار پدر و برادر
 قيام و شهادت
 زندگانى امام سجاد
 زندگانى امام باقر






 زندگانى امام صاد

 دانشگاه امام صاد
 نهاد وكالت

 زندگانى امام كاظم
 زندگانى امام رضا







 واليتعهدى
 زندگانى امام جواد



 زندگانى امام هادى
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 زندگانى امام عسكرى



 زندگى امام عصر
 والدت

 غيبت (زمينهها ،صورى ،كبرى)
 نواب اربعه (وظائف)
منابع پيشنهادى:

 تاريخ اسالم؛ مهدى پيشوايى

 سيرة پيشوايان؛ مهدى پيشوايى
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آشنايى با صرف و نحو
تعداد واحد:
نوع واحد:
پيش نياز:

4
نظرى
ندارد

هدف :آشنايى اجمالى با ساختار كلمه و كالم.
سرفصل دروس:

 تعريف علم صرف و نحو و فايده آن دو
 حروف ال باء ،حروف شمسى و قمرى
 سكون ،حركت تنوين و تشديد
 كلمه و اقسام سهگانه آن

 اسم م رد و تثنيه و جمع
 اسم مذكر و مؤنث

 اسم معرفه و نكره (موارد مهم از معارف بيان شود)
 فعل ماضى (تعريف ،نحوه ساختن و معنى)

 فعل مضارع (تعريف ،نحوه ساختن و معنى)
 فعل امر (تعريف ،نحوه ساختن و معنى)
 فعل مضارع و مرفوع

 فعل مضارع منصوب (عوامل مهم و عالئم نص )
 فعل مضارع مجزوم (عوامل و عالئم جزم)
 ضماير فعل (متصل و من صل)
 حروف اصلى و زائد

 بناى فعل (ثالثى مجرد و بابهاى مهم مزيد)
 فاعل (تعريف و ويژگىهاى مهم)

 مبتدا و خبر (تعريف و ويژگىهاى مهم)
 م عول به (تعريف و ويژگىهاى مهم)
 مجرور به حرف جر
 مجرور به اضافه

 ص ت و موصوف (تعريف و بيان اجمالى تبعيّت از موصوف)
 عفف

 حروف (تعريف ،موارد مهم حروف عامل و غير عامل)
 جمله اسميه و فعليه
 عامل شناسى

 جدول تجزيه
 جدول تركي
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منابع پيشنهادى:

 نحو:

 متن آموزشى جامعه

 نحو مقدماتى؛ محمود ملكى

 نحو روان؛ احمد امين شيرازى

 نحو مقدماتى زبان قرآن؛ حميد محمدى

 صرف:

 متن آموزشى جامعه

 صرف مقدماتى زبان قرآن؛ حميد محمدى
 صرف روان؛ احمد امين شيرازى

 مبادى العربيه (ج ،)1قسم صرف
راه كارهاى اجرايى:

 نحو

 متن درسى به زبان فارسى روان و ساده تنظيم و ارائه گردد.

 از آنجا كه آشنايى با صرف و نحو ،پايه و اساس ذهنيت دانش پژوهان را در ادبيطات پطى ريطزى
مىكند شايسته اسطت مفالط

بطه صطورتى روان و جطذّاب ارائطه گطردد .و از ططرح مسطائل بطا

كارايى كمتر و يا پيچيده مانند مباحث اعالل خوددارى شود.

 آموزش م اهيم و قواعد از طريق مثالهاى متنوع و م يد كاربرد و حل كليه تمرينها با مشاركت
طالب ،مورد تأكيد است.
 مناس
 صرف

است براى ت هيم بيشتر و قواعد از ارائه مثالهاى متنوع بطه ترتيط

از سطاده بطه مشطكل

است اده شود.

 متن درس به زبان فارسى روان و ساده تنظيم و ارائه گردد.

 هدف اصلى از ارائه اين درس آشنا شدن محصلين با قواعد مهم و كثيراالستعمال در صرف است
لذا از طرح مسائل با كارايى كمتر و يا پيچيده مانند مباحث اعالل ،خوددارى شود.
 مناس

است براى ت هيم بهتر و قواعد از ارائه مثالهطاى متنطوع بطه ترتيط

از سطاده بطه مشطكل

است اده شود.

 در پايان اين درس انتظار مىرود دانش پژوهان اقسام كلمه را تشخيص داده و بتوانند ريشطههاى
كلمات را تعيين نموده و بر صرف صيوههاى ماضى و مضارع و امر فعلهاى سالم ،مسلّط باشند.
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پرسشهاى عقيدتى منطقهاى

1
نظرى
آشنايى با عقائد

تعداد واحد:
نوع واحد:
پيش نياز:

هدف :آشنايى با مهمترين شبهات مذهبى و دينى رايج در منفقه و پاسخ به آنها.
سرفصل دروس:

 شبهات مذهبى منفقهاى:
 توحيد و شرك

 خالفت و امامت

 تكون شيعه (مسئله عبدا ...بن سبا)
 تحريف كتاب
 زيارت قبور
 توسل

 ش اعت

 تشريع اذان و فصول آن
 گريه و سوگوارى
 رجعت و بداء

 شبهات اديان منفقهاى:
 توحيد و تثليث
 تناسخ
منابع پيشنهادى:

 آيين وهابيت؛ آيتاهلل سبحانى

 كتابهاى عالمه عسگرى در ارتباط با موضوع
 المراجعات؛ سيد عبدالحسين شرفالدين
 آنگاه هدايت شدم؛ محمد تيجانى
 امامت و رهبرى؛ شهيد مفهرى
راه كارهاى اجرايى:

 استاد با توجّه به نياز دانشپژوهان از بين موضوعات مفرح شده يا مشابه دست به گزينش مىزند.

()39


تربيت بدنى

1
عملى
ندارد

تعداد واحد:
نوع واحد:
پيش نياز:

هدف :تأمين سالمت جسمى ،نشاط روحى و بهداشت روانى طالب ط ايجاد آمادگى و توانمندى جسمانى و جذب
و پرورش استعدادهاى ورزشى طالب ط ارتقاى سفح ورزشى طالب.
سرفصل دروس:

 مباحث تئورى

 آشنايى با تعاريف تربيت بدنى و واژههاى متداول اهداف تربيت بدنى
 كاربردهاى تربيت بدنى براى افراد
 بهداشت و توذيه ورزشى

 اصول تمرين آمادگى جسمانى

 انعفاف پذيرى و استقامت قلبى ،عروقى

 تعريف عوامل قدرت و استقامت عضالنى

 تعريف عوامل و قابليتهاى حركتى در آمادگى جسمانى
 اصول تمرين

 مباحث عملى

 نحوه گرم كردن بدن

 چگونگى شروع تمرينات

 تمرينات كششى و نرمشهاى سبك ورزشى

 راه رفتن تند ،انجام تمرينات انعفاف پذيرى و استقامت قلبى ،عروقى

 تمرينات مربوط به بهبود قدرت و استقامت عضطالنى ،انجطام تسطتهاى مربطوط بطه سطرعت،
چابكى و تعادل
 آموزش سرد كردن بدن
منابع پيشنهادى:
اصلی:

 جزوه تربيت بدنى (ورزش و سالمتى)؛ عباس محمدى آملى
 جزوه تربيت بدنى (تربيت بدنى عمومى)؛ محسن شهيدى

فرعی:

 اصول و مبانى تربيت بدنى؛ مانيا روزبيانى

راه كارهاى اجرايى:

در يك ترم تحصيلى  1حجم درس به شكل تئورى برگزارى مىشود و مابقى بصورت عملى انجام شود.
3
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قصههاى قرآن

1
نظرى
ندارد

تعداد واحد:
نوع واحد:
پيش نياز:

هدف :آشنايى با قصههاى پيامبران در قرآن.
سرفصل دروس:

 كلياتى پيرامون قصه در قرآن
 بيان داستان پيامبران زير:

 آدم ،ادريس ،نوح ،ابراهيم و اسماعيل ،شعي  ،ايوب ،داود ،موسى و عيسى

 بيان قصههايى از قرآن با توجّه به نياز منفقه
منابع پيشنهادى:

 آموزش روخوانى قرآن همراه با قصه؛ ابراهيمى پور

راه كارهاى اجرايى:

 استاد محترم قصهها را شيرين و ساده بيان كند و در راستاى شكل دهى ساختار عقيدتى و تقويت زبان
فارسى طالب از آنها است اده كند.
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آشنايى با رايانه [مبانى و مديريت فايل (ويندوز)]

1
نظرى
رياضى و انگليسى در حدّ ديپلم

تعداد واحد:
نوع واحد:
پيش نياز:

هدف :آشنايى با مبانى و بكارگيرى نرم افزارهاى رايانهاى.
سرفصل دروس:

 مبانى:

 سخت افزار (قفعات مختلف رايانه) و نرمافزار (انواع نرم افزارها) و وسايل جانبى
 انواع كامپيوتر

 سيستم عامل DOS
 سيستم عامل شبكه

 حافظهها و مقياس محاسبه آنها
 ويروسها

 مديريت فايلها:

 انواع ويندوز و نحوه نص
 ايجاد فايل ،فلدر ،ميانبر

ويندوز و راه اندازها

 نحوه كپى ،انتقال ،حذف و فرمت
 تنظيمات
 نص

و اجراى برنامههاى كاربردى

 است اده از برنامه WORD
 برنامههاى جانبى الزم
منابع پيشنهادى:
اصلی:
فرعی:

 ICDL مهارت اوّل و دوّم
 كت

رايج مبانى و ويندوز  2000يا  XPيا باالتر

راه كارهاى اجرايى:

 تحقيق نگارى در بابت موضوعات مربوطه ضرورى است.
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