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   گینفره معاونت آموزشی،پژوهشی و دانشجویی
  

  
  بسمه تعالی

  

   )ساعت 34(نظريواحد  2 :تعداد واحد         تکمیلی زبان عمومی :عنوان درس

  1390-91 اول :نیمسال      ارشد دانشجویان کارشناسی :فراگیر گروه

  ندارد :پیش نیاز                  مصطفی امیري :نام استاد
   

  : هدف کلی
درك مفاهیم متون زبان انگلیسی رشته  ارتباط و ،اتبهمکیادگیري به منظور مهارتچهار  و کسب مهارت درآشنایی 

 هاي علوم پزشکی
  

  :دانشجو پس از طی دوره درس باید بتواند :اهداف ویژه
  .جمله موضوعی را در پاراگراف تشخیص دهد -1
  .جمله موضوعی بنویسد -2
  .جمله موضوعی را توسعه دهد -3
  .ف تشخیص دهداا را در پاراگررا نام ببرد و آنهجمله موضوعی فنون توسعه دادن  -4
  .انواع پاراگراف را نام ببرد و آنها را تشخیص دهد -5
  .براي یک موضوع اوتالین بنویسد -6
  .تشخیص دهدف اآنها را در پاراگرکلمات ترنزیشن را نام ببرد و  -7
  . فنون خواندن را نام ببرد -8
  .کلمه را بطور سریع در متن پیدا کند -9

  .اراگراف را بیان کندمفهوم کلی پ -10
  .سئواالت داده شده پاسخ صحیح بدهدپاراگرافی را بخواند و به  -11
  .سئواالت داده شده پاسخ صحیح بدهدمتن را بخواند و به  -12
  .انواع خواندن را نام ببرد -13
  .با جمالت بهم ریخته پاراگرافی درست بنویسد -14
  .پاراگرافهاي بهم ریخته را مرتب نماید -15
  .به یک مکالمه گوش کرده و کلمات مهم آن را بنویسد -16
  .به یک مکالمه گوش کرده و مفهوم آن را بنویسد -17
   .به یک متن گوش کرده و مفهوم آن را بنویسد یا بیان نماید -18
  .هدیسد و اشتباهات خود را تشخیص دو جمالت را یک به یک بنو هدابه نوار زبان انگلیسی ارائه شده گوش د -19
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  .و منظور خود را به زبان انگلیسی بیان نمایدوده در مکالمه گروهی شرکت نم -20
  .تعدادي از مکاتبات انگلیسی را انجام دهد -21
  .نامه اي به فردي صاحب نظر در رشته خود بنویسد ودر مورد موضوع مورد تحقیق خود درخواست راهنمایی کند -22
  .دمقاالت جدید نمایرشته خود بنویسد و درخواست نامه اي به فردي صاحب نظر در  -23
  .جمالت و عبارات وصفی را تشخیص دهد -24
  .جمالت اسمی را تشخیص داده و در جمله بکار ببرد -25
  .قسمت هاي مختلف چکیده را نام ببرد -26
  .قسمت هاي مختلف مقاله را نام ببرد -27

  ، ایفاي نقشروش بحث گروهی، پرسش و پاسخ ،سخنرانی  :روش تدریس
  هئلحل مس ،تفکر استقرایی – پیش سازماندهنده :الگوهاي تدریس

  

  :وظایف و تکالیف دانشجو
        .دانشجویان می بایست بطور منظم و راس ساعت مقرر در کالس حاضر باشند -1
در  دانشجویان با مطالعه منابع معرفی شده و با آمادگی قبلی در کالس حاضـر شـده و مکلـف بـه شـرکت فعـال       -2

  . مباحث درسی می باشند
  .ارائه نمایدتکالیف محوله را به نحو مطلوب هر دانشجو  در طول ترم می بایست  -3
  . دانشجو موظف به شرکت در آزمونهاي پیشرفت تحصیلی و یا پیش دوره می باشد -4

  

  :روش ارزشیابی دانشجو
  

  نمره   درصد   شروع فعالیت   ردیف

  2  %10  مباحث درسی حضور منظم و شرکت فعال در  1 

  4  %20  آزمون هاي تکوینی   2 
  2  %10  کالسی  تکالیفحل تمرین و   3 
  12  %60  آزمون تراکمی   4 

  20  %100  جمع  
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  »طراحی پیشگام تدریس « 

  

  
  
  
  
  

  
  

  اهداف جلسات  موضوع  تاریخ  جلسه
1  

معارفه ، ارزشیابی آغازین ، تبیین   
  از داشتن پیشنیازهاي الزم ، جایابی و تعیین اهدافبرقراري ارتباط، اطمینان    انتظارات

2  
عبارات و جمالت  ،جمالت اسمی  

  )ارزشیابی تشخیصی (  وصفی
 متون را درك کرده و کاربرد آنها را درجمالت اسمی، عبارات و جمالت وصفی 

  .مختلف توضیح دهد
3    Topic Sentence جمله موضوعی را تشخیص دهد.  
4    Topic Sentence  جمله موضوعی را توسعه دهد .جمله موضوعی بسازد.  
5    Kinds of Paragraphs و آنها را با هم مقایسه کند انواع پاراگراف را نام ببرد.  
6    

  Kinds of Paragraphs          و مثال بزند انواع پاراگراف را تشخیص دهد.   
7    Outlining  براي یک موضوع اوتالین بنویسد.  

8  
  Transition Words   

  .کلمات ربط را نام ببرد و کاربرد آنها را بنویسد  

9    Techniques of Reading کلمه را بطور سریع در متن پیدا کند .فنون خواندن را نام ببرد.  
10    Skills of Reading  با استفاده از فنون خواندن به سواالت متن جواب دهد.   
11    Article م ببردقسمتهاي مختلف مقاله را نا.  
12    Abstract                   قسمتهاي مختلف چکیده را نام ببرد.  
13    Listening Comprehension به یک مکالمه گوش کرده و کلمات مهم آن را بنویسد.  
14    Listening Comprehension به یک متن گوش کرده و مفهوم آن را بنویسد یا بیان نماید.  

15  
  

Letter Writing 
ه اي به فردي صاحب نظر در رشته خود بنویسد ودر مورد موضوع مورد تحقیـق  نام

  .خود درخواست راهنمایی کند

16  
  

E-mailing  
نامه اي به فردي صاحب نظر در رشته خود بنویسد و درخواست مقاالت جدید مورد 

  .عالقه خود نماید
17    Final Exam  تشخیص پیشرفت تحصیلی فراگیران  

  

  
  
  

    1390-91اول  :نیمسال          ارشد کارشناسیدانشجویان  :گروه فراگیر        تکمیلی عمومیزبان  :عنوان درس

  ١٨الی  ١۶  :ساعت کالس           شنبھ سھ :روز برگزاري کالس            مصطفی امیري :نام استاد 

  8-11.30صبح   :شنبهچهار :ساعت حضور در دفتر                          نظري  - واحد 2 :تعداد واحد

سی رشته هاي علوم ارتباط و درك مفاهیم متون زبان انگلی ،آشنایی و کسب مهارت در چهار مهارت یادگیري به منظورمکاتبه :هدف کلی
 پزشکی
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