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 رس اهداف و معرفی د

های علمی و تجاری است. این زبان سالهاست که در کوریکولوم تقریبا انواع منابع و همایش  باطی درزبان انگلیسی رایج ترین وسیله یا ابزار ارت 

دانشجویان جایگاه خاصی    های آموزشی دانشگاهی در کشورهایی غیر انگلیسی زبان با هدف ارتقای سطح مهارتهای زبان انگلیسیتمامی رشته

های انگلیسی شامل گوش دادن و درک مطلب، خواندن و درک  نیز با هدف توسعه و تقویت مهارت  یدانشگاه  ش یپ   یسیزبان انگلدارد. درس  

 گنجانیده شده است.   ای دانشگاهی هکوریکولوم رشته ترم اول مطلب، صحبت کردن و نوشتن در 

)ادغ  ترکیبی  آموزش  روش  آنجائیکه  کاراز  به  یا  نیام  در  سنتی(  آموزش  در  فناوری  آمگیری هدفمند  سامانه  مسال  بر  تکیه  با  جاری  وزشی 

رو و حضوری آنالین و همچنین آفالین )فقط بارگذاری -در-های حضوری رومدیریت یادگیری نوید به کار گرفته می شود و کالسها به حالت

می انجام  مدرس(  توسط  آموزشی  اصلی  منابع  ابزار  وشود،  فعل  مدیری  مدیریت  سامانه  آموزش  نانفعاالت  یادگیری  به  ت  آدرس  وید 

http://www.humsnavid.vums.ac.ir   .خواهد بود 

ین  (. در ا1شکل  ) باشد( می Flipped Classroomی درس حاضر رویکرد کالس وارونه ) رویکرد اصلی آموزشی مورد استفاده جهت ارائه

( برای  Bloom’s Taxonomy)ذکر شده در    Understanding و    Rememberingدگیری  س در راه رسیدن به اهداف یا رویکرد مدر

جلسه پیادههر  برای  را  آن  موضوع  که  می ای  مناسب  وارونه  رویکرد کالس  تصویر، سازی  صدا،  متن،  )شامل  مناسب  آموزشی  محتوای  داند 

فاصله زمانی مناسب به همراه تمرینات متناسب با اهداف    تگی( باریزی هفپیش از برگزاری کالس )طبق برنامه...( تهیه و  انیمیشن، ویدیو و  

 دهد.  باال در سامانه نوید در بخش محتوا و منابع قرار می 

ها را داشته است از هدف آموزش آنگیری از مطالب بارگزاری شده )یاد گرفتن مفاهیمی که مدرس در فایل های ارسالی  دانشجویان با بهره

و تکرار  و  تمرین  پیش کارگروهیا    طریق  تکالیف  انجام  و  می-از-ی(  انتظار  )آنالین  کالسی  کالس  در  و  شوند  کالس  در  حضور  آماده  رود 

رو واقعی  )کالس  و حضوری  ویدیوکنفرانس(  در  سوا-در-)حضوری  یا  سوال  به  گروهی  گفتگوی  و  بحث  شیوه  به  دانشکده((  در  که  رو  التی 

-( مطرح میBloom’s Taxonomy)در    Creatingو    Applying  ،Analyzing  ،Evaluatingدر راستای رسیدن به اهداف    مدرس

نتیجه  1دهند. نماید جواب می ویدیوکنفرانس( و حضوری  گروهها  )آنالین )حضوری در  از طریق سخنرانی در کالس  را  ی کار گروهی خود 

ر دانشجو )شامل تلفظ، گرامر، صحیح ت، کیفیت کاکنند. در این مرحله، مدرس میزان مشارکمیکده(( ارائه  رو در دانش-در-)کالس واقعی رو 

 .  2نماید نماید و به عنوان فعالیت کالسی برای هر دانشجو ثبت مییا غلط بودن مفاهیم در جمالت و مکالمات و ...( را ارزیابی می

سوال   5تا    3از آن  ی دهند و پس  ع از متن درس( انجام مخوانی )روخوانی سریین تندیک تمری اول  دانشجویان پس از اتمام کالس در وهله

استخراج می به صورت متنی جواب میاز متن  اند  آموخته  آنچه  از  استفاده  با  آنها  به  و  از متن دهند.  کنند  برداری  این تمرین کپی  در 

است خلقممنوع  دانشجو  خود  که  باشند  جمالتی  باید  ها  پاسخ  باشد.    .  اکرده  آموخته  آنچه  از  دانشجویان  بعدی،  قدم  فایل  در  یک  ند 

کنند و سخنرانی خود را به صورت  کنند. در نهایت، با استفاده از این فایل پاورپوینت سخنرانی میپاراگرافها تهیه می   Outlineاورپوینت از  پ 

بارگذادر بخش تمرینات مربوط به هما  MP4نمایند و یک فایل  ویدیویی ضبط می  روخوانی متن ری می نمایند )در این تمرین  ن درس 

 نماید.  دانشجو صرفا با نگاه بر روی فایل پاورپوینت سخنرانی می است و   ممنوع

 
ها)اسکرین شات(، فیلم گرفتن از  از نوشته)شامل عکس گرفتن ها لیتدو نفر مسئول ثبت فعا  ه یک یا در هر گرو .خود را ثبت کنند های تیفعال  ستباییم انیدانشجو   1

   !!! هستند، و یا ضبط صدا( (OCAMر  با استفاده از نرم افزامانیتور )
یزان به تناسب  . این مسی توسط گروههادقیقه پرزنتیشن کال 75تا  45دقیقه کار گروهی داریم و  45تا  15 واحدی 2های برای درس در حقیقت، در هر جلسه کالسی  2

 یابد.احدی افزایش میو 3های برای درس

http://www.humsnavid.vums.ac.ir/


 

 4 

شود ارزشیابی تمرین صفر تلقی گردد. در راستای رسیدن به اهداف آموزشی تعیین شده در  الزم به ذکر است عدم رعایت موارد فوق منجر می

Bloom’s Taxonomy ل داشته باشند و تکالیف را به دقت انجام دهندسی شرکت فعارود دانشجویان در مباحث کالنتظار می( ا1 )شکل. 

 
 . طبقه بندی بلوم در کالس وارونه1شکل 

 اهداف ویژه ای که در این ترم برای دانشجویان این درس تعیین شده است عبارتند از:

 و درک مطلب(  intonation ح،یتلفظ صح واندن،مداوم سرعت خ یابیارز قی)از طرب مهارت خواندن و درک مطل یارتقا .1

گو  منظم رئوس مطالب متون، و باز  هیته  قی)از طر  گرانیبه دانتقال مطالب    قابلیت  و  (صحبت کردنمکالمه )گوش دادن و  مهارت    یارتقا.  2

 (یسخنران به شکلنمودن مطالب 

 

 

 رد آموزشیالگو و رویک

این و    دارند (  Blended learning)   ترکیبیالگوی یادگیری    از  دانشجویان رضایت باالییکه    است  نشان داده  شواهد علمی  آنجائیکه  از

پ   تریادگیری فعالموجب  الگو   از یادگیری ترکیبی  که مدلی    –  الس وارونه، در راستای ارتقای کیفیت آموزش از رویکرد کشودمییاتری  وو 

گردد. از این رو،  استفاده می   ( برای تدریس درس حاضرBloom’s Taxonomyبندی بلوم )طبقه  اف آموزشیبی به اهددستیا  در راه   -است

شرح   معرفی درس  مطابق آنچه در  (real-timeهای آنالین حضوری )رو و هم کالس-در-های مرسوم حضوری رواین رویکرد هم در کالس

)توضیحات الزم در  ها نسبت به انجام تکالیفیست عالوه بر حضور منظم در کالسابویان می رد و دانشجی گمیقرار  استفاده  مورد  داده شد  

  بصورت کامال  را    برخی درس ها با توجه به موضوع دروس    تواند، مدرس میدر عین حالبسیار دقیق عمل نمایند.    بخش تکالیف آمده است(

 برگزار نماید.  مجازی 
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 ویان منابع درسی دانشج 

  

های صفحات و  فصل نوبت چاپ   شارات، سال و ندگان،مترجمین، انتمل عنوان، نویسمشخصات کتاب شا

 مشخص شده برای آزمون 

Lee, L. (2012). Select readings (Teacher-Approved reading for today's 

students): Elementary. Oxford University. 2nd edition 
 خبهای منتبخش

 های منتخببخش  

 

 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/ *توانوع مح

 کنندگان تهیه

ده بودن فایل برای آما توضیحات

 ** اریذبارگ

    
    
    

   مطالعه بیشتر برای بع امن

های مشخص صفحات و  فصل نتشارات، سال و نوبت چاپ مشخصات کتاب شامل عنوان، نویسندگان،مترجمین، ا

 آزمون شده برای  
(Vocabulary) Oxford Word Skills – Basic by Ruth Gairns and Stuart Redman 

(Suppl.) 
 

(Vocabulary) Oxford Word Skills – Intermediate by Ruth Gairns and Stuart Redman 

(Suppl.)  
 

(Grammar) Cambridge, Grammar in Use Basic by Raymond Murphy (Suppl.)  
(Grammar) Cambridge, Grammar in Use Intermediate by Raymond Murphy 

(Suppl.) 
 

 ا خودآزمون ه

وت اد به نفس دانشجویان نسبت به آنچه آموخته اند و همچنین تعیین نقاط ضعف و قکه آزمون می تواند در افزایش اعتمیی  از آنجا

خ جلسه  چهار  هر  از  پس  مدرس  باشد،  داشته  موثری  نقش  را  آنها  هایی  هاودآزمون  خودآزمون  این  نماید.  می  و    طراحی  ای  )چندگزینه 

یادگیری نوید  دیریمانه م در سا  تشریحی( توسط مدرس تعریف و در ماژول پیامهای سامانه اطالع رسانی خواهد شد. لذا دانشجویان می  ت 

 کنند.   ها در سامانه را بازدیدماده خودآزمون باشند و ماژول پیامبایست به طور منظم آ
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 هاي دانشجویانتکاليف و پروژه

طراحیی تکیالیف هدفمنید میی بایسیت یادگیری -فرایند یاددهیمدرس در هر  ،بلومونومی در راستای رسیدن به اهداف آموزشی در تاکس

 . (1)جدول در نظر گرفته استدسته تکلیف  سه  العات سالمتاختصاصی مدیریت اط. مدرس برای درس زبان انگلیسی  نماید

قبیل  (Understandingو   Rememberingتمرینات در سطح شناختی )جهت اطمینان از رسیدن دانشجویان به اهداف  اول  تهدس

تماشیای محتیوایی )انیواع فاییل  یا گوش دادن و  یا  طالعهپس از مدسته اول تکالیف را  دانشجویان می بایست    شود.از هر جلسه بار گذاری می

و پییش از  که مدرس پیش از هر کالس در ماژول منابع و محتوا در سامانه نوید بارگذاری میی نمایید (وییویدیهای متنی، صوتی، انیمیشن و 

 انجام دهند.   آغاز کالس

 Bloom’s)در  Creatingو  Applying ،Analyzing ،Evaluating کییه در راسییتای رسیییدن بییه اهییداف تکییالیف دستتته دوم

Taxonomy)  موضیوع به عنوان هایی را مدرس در ابتدای کالس تکلیفهی انجام خواهند گرفت. صورت گروشوند در کالس و به طراحی می

خ دهد و دانشجویان هر گروه از طریق بحث گروهی و تبادل نظر به زبان انگلیسی مبادرت به تهییه پاسیکار گروهی در اختیار هر گروه قرار می

بایست توسیط دبییر بپرسند. این فرایند کار گروهی میخود را از مدرس  هایپرسشتوانند مناسب می نمایند. گروهها در حین کار گروهی می

تند شود )متن، صدا، فیلم(. در نهایت نماینده گروه نتیجه کار خود را در کالس پرزنت می نماید. در زمان پرزنت یک گیروه، اعضیای گروه مس

کیفییت بحیث و عی مطیرح نماینید و ورسش های مناسب موضیبایست پ   نماید مین یادگیری هرآنچه سخنران بیان میروه ها نیز ضمسایر گ

الزم بیه ثبت میزان فعالیت برای هر دانشجو میی نمایید.  به حین کار گروهی، پرزنت و بحث و گفتگوها مدرس مبادرتگفتگو را باال ببرند. در  

ی تعامالتی که با اعضای گروه خیود و سیایر طهبه واس  ردانشجویان به مرو  نقد  و  تحلیل  قدرت  و  مساله  حل  هایمهارتانتظار می رود  ذکر است  

 یابد.  ش افراد دارند در طول زمان افزای

اسیت. در تمیرین  (Presentationارائیه علمیی )و یک تمرین  Reading Comprehensionشامل یک تمرین  تکالیف دسته سوم

Reading Comprehension تواند( می خواند و از خوانیدن خیود ییک فاییل  تی که میرع متن درس را با سرعت باال )حداکثر س دانشجو

MP3    سوال( باید از متن سوال استخراج نماید و بیر  5تا  3ی که مدرس برای هر درس تعیین خواهد کرد )با توجه به میزانتهیه می نماید. او

دارد، خیودش بایید جملیه سیازی تیون را نی)دانشجو اجازه کپی کردن جمالت م بنویسدمناسب   پاسخاست اساس آنچه خود از متن آموخته 

، Applyingدر راسیتای دسیتیابی بیه اهیداف    گلیسیی و درک مطلیب متیونروخیوانی انمهیارت  نماید(. هدف این تکلیف ارتقیای سیرعت  

Analyzing ،Evaluating  وCreating  در(Bloom’s Taxonomy)  .ایت، دانشجو می بایست در راستای ارتقای مهیارتدر نهاست 

Outlining ن هر درس را متOutline  آموخته است را به انگلیسی به صیورت بر روی آن هر آنچه ی فایل پاور پوینت با تهیهسپس نماید و

وط به درس بارگذاری میی نمایید. ف مربدر سامانه نوید در قسمت تکالی MP4سخنرانی بیان می کند. دانشجو سخنرانی خود را بصورت فایل 

 (Bloom’s Taxonomy)در  Creatingو  Applying ،Analyzing ،Evaluatingل شیدن بیه اهیداف ستای نائاین تمرین نیز در را

مانه برای مهارت های درک مطلب و سخنرانی علمی طراحی شده است. دانشجو این تمرین را نیز در بازه زمانی داده شده میی بایسیت در سیا

 ف بار گذاری نماید.یتکالنوید در بخش  

یست با توجه به مهلت اجیرای بادر سامانه مدیریت یادگیری نوید توسط مدرس قرار داده می شوند و دانشجویان می  رت هفتگیتکالیف به صو

 تکلیف اقدام الزم به عمل آورد. 
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 . تکالیف هفتگی 1جدول 
مراحل  

 هفتگی 
 مهلت هر جلسه برای  خالصه تکالیف دانشجویان  

1 
 Reading Comprehensionپاسخ به تمرین های 

 شب 12تا ساعت حداکثر بارگذاری 

 قبل از شروع کالس

پاسخ به تکالیفی  ی و یاد دادن(  )یادگیرمشارکت در گروه کالسی    الف( 2 برای 

 که مدرس در حین کالس در راستای موضوع درس مطرح می کند. 

گزا  ب( و  سخنرانی  به  گروهتوجه  سایر  و  رش  گرفتن  ها  یاد  در  اهتمام 

   ث و گفتگو(پرسش، بحموضوعات از طریق 

ویدیویی  س فایل  در حین جلسه کال

شب  12حداکثر ساعت تهیه شود و 

 روز بعد بارگذاری شود

با فرمت  وتی آن صگذاری فایل و بارخواندن متن بعد از اتمام کالس  الف( 3

mp3   
برای هر جلسه  یا تعدادی که مدرس ) سوال موضوعی 5تا  3استخراج  ب(

خ دادن به آنها به بیان خود دانشجو )کپی  ن، و پاساز مت ( مشخص می نماید

 MS-wordکردن جمالت متن قابل قبول نمی باشد(. این آیتم در یک فایل  

 بارگذاری شود در سامانه نوید

 ساعت پس از اتمام کالس  48

کنید    Outlineیک فایل پاورپوینت  ی  های متن درس را بر روپاراگراف  الف( 4

 الید در نرم افزار پاورپوینت کوشا باشید( تهیه اس )به لحاظ زیبایی و اصول

مخاطب شما دانشجویان همکالسی شما هستند با استفاده    با فرض اینکه  ب(

اول   قسمت  فایل  کردهاز  تهیه  خودتان  و    علمی سخنرانی  اید  که  دهید  انجام 

  بارگذاری نمائید.   در سامانه نوید MP4کل شآن را به فایل ویدیویی 

اتمام  ت پس از ساع  96حداکثر 

 کالس

وجه به توجه: یادگیری یک فرایند است! انتظار ندارم و نداشته باشید که از جلسات اول بتوانید با کیفیت عالی تکالیف را انجام دهید. لذا با ت

یادگیری دروس خود در طول ت برای  باید  برنامهربرنامه ریزی که  انجام دهید  انگلیسی خود دویژه  یم  زبان  برای  باشای  ید و بصورت  اشته 

منظم و مستمر تالش خود را انجام دهید و در سامانه نوید گزارش نمائید. اطمینان می دهم چنانچه در طول ترم در انجام صحیح تکالیف 

اء می  یار ارتق قانه، و مهارتهای ارتباطی شما بستفکر انتقادی، تفکر خال  کوشا باشید نه تنها سطح مهارتهای زبان انگلیسی شما بلکه مهارتهای

 .  یابد 

 

 

 

 سخنرانی پایان ترم

در   دانشجویان  پیشرفت  ارزیابی  منظور  دهم  ی  زمینهبه  جلسه  از  است  موظف  دانشجو  هر  علمی  سخنرانی  فرجه  ارائه  از شروع  قبل  تا 

در کالس در    ورت زندهی کالس بصماهنگی از طریق نمایندها انتخاب نماید و با هری تحصیلی خود  یک موضوع تخصصی از رشته  امتحانات

 ی این سخنرانی در جدول ارزشیابی مشخص شده است. مورد آن سخنرانی نماید. میزان نمره
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 سایر فعاليت هاي یادگيري

انتقادی دانشجویان و همچنین مهارت نوشتاری آنها با تو ارتقای سطح تفکر  امکان فعال  که    ه به وجود ماژول گفتگوجبه منظور 

و همچنین به اشتراک گذاری انواع فایل را دارد مدرس و یا دانشجویان می توانند موضوع بصورت نوشتاری    را  زمان()غیرهم  گفتگوسازی  

 ارد.  ترم امکان ارزشیابی د نگفتگو پیشنهاد نمایند و پیرامون آن به نقد و بررسی علمی به زبان علمی بپردازند. این فعالیت نیز در پایا

 ارزشيابی دانشجویان

ارزشیابی از ابتدای دوره تا  زبان پیش دانشگاهی  های دانشجویان از جمله مسئولیت های اصلی مدرس است. در درس  ی فعالیتارزشیاب

 ند در جدول زیر آمده است: ارزشیابی قرار می گیر دهایی که مورکتبی دوره بصورت مداوم صورت می گیرد. بارم بندی بخش ان حامت

 توضیحات  ره نم آیتم 

 پیش از کالس و پس از کالس   شامل تکالیف 6 تکالیف

 شامل تکالیف حین کالس و کار گروهی 4 فعالیت کالسی

 می نماید.   برگزار  طی دورهی که مدرس  یآزمون ها 1.5 ی کالسیآزمون ها

 مشارکت دانشجو در گفتگوهای موضوعی هر درس شامل   1 عی( تگوهای موضوفعالیت در فوروم )گف

 رانی موضوعی در پایان ترمی سخنارائه  3.5 خنرانی پایان ترم س

 آزمون چند گزینه ای و تشریحی پایان ترم 4 آزمون پایان ترم 

  20 جمع
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