به نام خدا
(( فرم طرح درس ))
دا٘طىذ : ٜادتیات سضت : ٝصتاٖ  ٚادتیات فاسسی ٌشایص ٔ :حض ٔمطؽ  :دوتشی
٘اْ دسس  :تحمیك دس ٔت ٖٛؾشفا٘ی (٘ثش) تؿذاد ٚاحذ ٘ػشی  2 :تؿذاد ٚاحذ ؾّٕی  - :ؾٛٙاٖ دسس پیطٙیاص :
٘اْ ٔذسس  :سیذ ؾّی ٔحٕذ سجادی تٕاْ ٚلت ٘ یٕٚ ٝلت ٔ ذؾٔ  ٛحُ تشٌضاسی  :والس  آصٔایطٍا ٜ

ٞذف وّی دسس  :آیی ٝٙداسی دس تشاتش ٘ٛؾشٚسی ؤ ٝا ٚ ٜخٛسضیذ ٘یض آییٌ ٝٙشداٖ اٚیٙذ ؾشٚس ٘ثش ؾشفا٘ی
رئوس مطالب
ٞفت ٝاَٚ

تاص ٌفت ایٙى ٝآ٘چٔ ٝی ٔا٘ذ ٘ ٝآٚای تاً٘ ٔضٔاس ٘ ٚای است ٞ ٝ٘ ٚیاٛٞی صً٘ دسای

ٞفت ٝدْٚ

آ٘چٔ ٝی ٔا٘ذ ؾشفاٖ است  ٚس ٜیاتی ت ٝصفات تاسی جُّ ضا٘ ٚ ٝتیطتش

ٞفت ٝسْٛ

صفات جٕاِی اٌ ٚشچ ٝا ٚسا ٘یض جالَ ت ٝوٕاَ است  ٚوٕاَ دس ؾیٗ جٕاَ

ٞفت ٝچاسْ

ایٙى ٝتضسٌا٘ی چ ٜٛ٘ ٖٛی تٛسؿیذ دس اسشاساِتٛحیذ چٔ ٝیٍٛیذ ٔ ٚشدی

ٞفت ٝپٙجٓ

تضسي چ ٖٛأاْ احٕذ غضاِی دس سٛا٘ح چٔ ٝی ٌٛیذ  ٚتشادسش ٔحّٕذ وذاْ ساٜ

ٞفت ٝضطٓ

ٔی پٛیذ ٚضاٌشدش ؾیٗ اِمضات سیة تٟطتی ِطف سا چٍٔ ٝ٘ٛی تٛیذ

ٞفتٞ ٝفتٓ

تٕٟیذات سا چشا ٔی ٌستشد ٘ ٚأٞ ٝا سا چشا ٔی پشاوٙذ تٛاِحسٗ خشلا٘ی

ٞفتٞ ٝطتٓ

سا سا ٜوذاْ  ٚتٛفّٔ ٚ ٝحٕذ ٔؿطٛق سا ٞذف وجاست  ٚچشا یىی دس جثّٝ

ٞفتٟٓ٘ ٝ

جض اهلل ٕ٘ی تیٙذ  ٚیىی چ ٖٛدختشن تغذادی تش سش سا ٜطشفٞ ٝا-

ٞفت ٝدٓٞ

ٔی ٘طیٙذ یىی االؾٕاَ تاِٙیّات سا پاس ٔی داسد  ٚدیٍش ؾُٕ تٝ

ٞفت ٝیاصدٓٞ

٘یّت سا سپاس ٔی آسد  ٚضٍفتا و ٝایٗ  ٕٝٞتشخاست ٝاص حثُ اهلل

ٞفت ٝدٚاصدٓٞ

إِتیٗ است  ٚلشآٖ ٔثیٗ یىی ت ٝلاَ ٔی ٍ٘شد  ٚدیٍشی ت ٝحاَ آٖ

ٞفت ٝسیضدٓٞ

یه سا ٔماْ تٕاْ است  ٚایٗ یه سا حاَ ت ٝواْ .یىی سا تٕىیٗ

ٞفت ٝچٟاسدٓٞ

خٛش آیذ  ٚدیٍشی سا ٜتش تّٛیٗ ٌطایذ یىی اص دس فمش دس آیذ  ٚدس ٔحٛ

ٞفت ٝپا٘ضدٓٞ

تاص ٌطایذ  ٚدیٍشی دس ؾیٗ سىش ٞطیاس است  ٚدس ؾآِ خٛاب  ،تیذاس.

ٞفت ٝضا٘ضدٓٞ

ایٟٙا  ٕٝٞ ٚ ٕٝٞچىیذ ٜاست اص آٖ دسیای پش تاس  ٚدسخت ٔثٕش ت ٝضٕاس.

تٛج : ٝدس صٛست تغییش ٔثاحث دسس دس ٞش ٘یٕساَ الصْ است فشْ ٔشتٛطٔ ٝجذدا تٛسط استاد جٟت ت ٝسٚص سسا٘ی دس اختیاس
آٔٛصش دا٘طىذ ٜلشاس ٌیشد .
٘ح ٜٛاسصضیاتی فؿاِیت دا٘طج ٛدس طی دٚس: ٜ
ٔٙاتؽ ٔطاِؿاتی  :آثاس ٔٙثٛس
 - 1ؾطاس
 - 2تشادساٖ غضاِی
ٔ - 3حٕذ تٗ طاٞش
 - 4تا تىی ٝتش آثاس ؾیٗ اِمضات ٕٞذا٘ی

به نام خدا
(( فرم طرح درس ))
دا٘طىذ : ٜادتیات  ٚؾّ ْٛا٘سا٘ی سضت : ٝصتاٖ  ٚادتیات فاسسی ٌشایص ٔ :حض ٔمطؽ  :دوتشی ٘اْ دسس :تحمیك دس ٔتٖٛ
٘ثش فاسسی
تؿذاد ٚاحذ ٘ػشی  2 :تؿذادٚاحذ ؾّٕی  - :ؾٛٙاٖ دسس پیطٙیاص :
٘اْ ٔذسس  :سیذ ؾّی ٔحٕذ سجادی تٕاْ ٚلت ٘ یٕٚ ٝلت ٔ ذؾٔ  ٛحُ تشٌضاسی  :والس  آصٔایطٍا ٜ

ٞذف وّی دسس  :آضٙایی تیطتش تا ا٘ٛاؼ ٘ثش فاسسی  ٚتحّیُ ٔٛضٛؾی تاصضٙاخت تاسیخی  ٚجٙث ٝواستشدی آٖ
رئوس مطالب
ٞفت ٝاَٚ

آضٙاییثا سٛاتك آٔٛصضی دا٘طج ٚ ٛطشح سشفصّٟا  ٚوتة ٔشجؽ دس ساتط ٝتا ایٗ دسس

ٞفت ٝدْٚ

ٔؿشفی وتة،ا٘ٛاؼ  ٚسثه ٘ٛضتاس لشٖ تاِیفٛٔ،ضٛؼ  ٚت ٝسٚص سسا٘ی احتٕاِی آٖ وتة

ٞفت ٝسْٛ

اسصیاتی دا٘طج ٛدستاسٛٔ ٜضٛؾات ٔطشح ضذ ٜدس جّس ٝی لثُ  ٚسفؽ اضىاَ ٞا

ٞفت ٝچاسْ

ا٘تخاب وتاب ٘فث ٝإِصذٚس صیذسی ت ٝؾٛٙاٖ وتاب اصّی ٔٛسد ٔطاِؿٚ ٝ

ٞفت ٝپٙجٓ

ٔؿشفی ِٔٛفٔ،صحّحٔ،مذٔٛ٘ ٝیساٖ ٘،ماداٖ ٔ ٚیضاٖ إٞیّت ایٗ وتاب

ٞفت ٝضطٓ

خٛا٘صٌ،ضیٙص،پشداصش ٘ ٚح ٜٛی چیٙص جٕالت  ٚؾثاسات اص ِحاظ ِفع ٔ ٚؿٙی

ٞفتٞ ٝفتٓ

تٟشٌ ٜیشی اص ٔطاِؿات ٘ ٚػشات دا٘طج ٛدس اسائٔ ٝطاِة جذیذ ٔ ٚطاتمت

ٞفتٞ ٝطتٓ

آٖ تا ؾمایذ حمّ ٝاسالٔی  ٚتاص ٌفت آیات لشآ٘ی  ٚاحادیث ٔاثٛسٜ

ٞفتٟٓ٘ ٝ

 ٚطشص استفادِٛٔ ٜف اص آیات تیّٙات  ٚاحادیث ضشیف اص جٙثٞ ٝای دسج

ٞفت ٝدٓٞ

حُ  ٚاستطٟاد ٚتؿثیش  ٚتاِیف  ٚتٛجیٞ ٝش یه ت ٝفشاخٛس تخطی اص دسس

ٞفت ٝیاصدٓٞ

اسصیاتی ٔیضاٖ دسیافت دا٘طجٛیاٖ اص ٔطاِة دسسی  ٚآٔادٌی آ٘اٖ جٟت دسیافت

ٞفت ٝدٚاصدٓٞ

ٔطاِة ٔ ٟٓتاسیخی  ٚؾثشت ٌشفتٗ اص ٌزضت ٚ ٝآٖ سا فشا سا ٜآیٙذ ٜساختٗ

ٞفت ٝسیضدٓٞ

ادأ ٝی س٘ٚذ سفش ٘أ ٝصیذسی اص إِٛت ت ٝآرستایجاٖ  ٚآ٘چ ٝتش ا ٚاص تّخ  ٚضیشیٗ

ٞفت ٝچٟاسدٓٞ

دس ایٗ سا ٜسفت  ٚیادآٚسی پشٞیض اص اؾا٘ت غإِاٖ جثّاس  ٚتشٌضیذٖ ساٜ

ٞفت ٝپا٘ضدٓٞ

سالٔت تا ا٘تخاب سا ٜطّثٍی  ٚلٙاؾت تٛاْ تا ٔٙاؾت  ٚتطشیح ٔىایذ

ٞفت ٝضا٘ضدٓٞ

سٚصٌاس غذاس  ٚد٘یاداساٖ تی ؾاس  ٚدٚسی اص استاب صس  ٚصٚس  ٚتضٚیش ... ٚ

تٛج : ٝدس صٛست تغییش ٔثاحث دسس دس ٞش ٘یٕساَ الصْ است فشْ ٔشتٛطٔ ٝجذدا تٛسط استاد جٟت ت ٝسٚص سسا٘ی دس اختیاس
آٔٛصش دا٘طىذ ٜلشاس ٌیشد .
٘ح ٜٛاسصضیاتی فؿاِیت دا٘طج ٛدس طی دٚس: ٜ
ٔٙاتؽ ٔطاِؿاتی :
 - 1دٞ ٜا اثش تاسیخی،ادتی،اجتٕاؾی  ٚفشٍٙٞی  ٚؾشفا٘ی وٌ ٝفتٗ آٖ ٔثٛٙی سا ٞفتاد ٔٗ واغز وٙذ  ٚحتی لّٓ جاد٘ ٚتٛا٘ذ و ٝدس یه صفحٝ
ٔذسّج ْ ٔسطّش تٍٙجا٘ذ
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به نام خدا
(( فرم طرح درس ))
دا٘طىذ : ٜادتیات سضت : ٝصتاٖ  ٚادتیات فاسسی ٌشایص ٔ :حض ٔمطؽ  :دوتشا
٘اْ دسس  :تحمیك دس ٔت٘ ٖٛػٓ ؾشفا٘ی تؿذاد ٚاحذ ٘ػشی  2 :تؿذاد ٚاحذ ؾّٕی  - :ؾٛٙاٖ دسس پیطٙیاص :
٘اْ ٔذسس  :سیذ ؾّی ٔحٕذ سجادی تٕاْ ٚلت ٘ یٕٚ ٝلت ٔ ذؾٔ  ٛحُ تشٌضاسی  :والس  آصٔایطٍا ٜ

ٞذف وّی دسس  :آضٙایی ٞش چ ٝتیطتش دا٘طجٛیاٖ تا ؾشفاٖ ٘ػشی  ٚؾّٕی  ٚتحىیٓ  ٚتّطیف ؾمایذ  ٚاحساس آ٘اٖ
رئوس مطالب
ٞفت ٝاَٚ

افتتاح والس تا آیت تٕیت  ٚاِماء وُ أش ری تاَ ِٓ تیذء تسٓ اهلل ف ٟٛاتتش ٚ ٚسٚد تٔ ٝطّة

ٞفت ٝدْٚ

ایضاح تؿاسیف ؾشفا٘ی  ٚسطح ؾاِی  ٚتاصضٙاخت صٛفی ٔ ٚتصٛف ٔ ٚستصٛف ٚ

ٞفت ٝسْٛ

س٘ٚذ پیذایص  ٚتىأُ ٘ ٚمص آٖ دس آفشیٙص اؾتمادات ا٘سا٘ی دس پای تٙذی تٝ

ٞفت ٝچاسْ

اص ٚ َٛؾُٕ ت ٝفشٚؼ تا پشٞیض اص تؿصّة  ٚحٕیِت  ٚجاّٞیت  ٚوٕه ت ٝپشٚسش

ٞفت ٝپٙجٓ

ِطایف ؾشفا٘ی دس ٟ٘اد ا٘سا٘ی تا تاصٌفت ٔٛضٛؾات سٚحا٘ی  ٚتطٛیك تٝ

ٞفت ٝضطٓ

سیاضات جسٕا٘ی ٔ ٚثاسص ٜتا آفات ٘فسا٘ی ٚ ٚساٚس ضیطا٘ی اص طشیك

ٞفتٞ ٝفتٓ

آیات لشآ٘ی ٞ ٚذایتٟای آسٕا٘ی تا تىی ٝتش آثاس ضاؾشاٖ تشخٛسداس اص

ٞفتٞ ٝطتٓ

ؾٙایات سحٕا٘ی ٕٞچ ٖٛسٙای غض٘ٛی  ٚؾطاس وذوٙی  ٚؾشالی ٕٞذا٘ی  ٚجالَ اِذیٗ

ٞفتٟٓ٘ ٝ

ِٔٛٛی تّخی لٛ٘ٛی  ٚحافع ضیشاصی  ٚافادات  ٚافاضات ضاسحاٖ ٚ

ٞفت ٝدٓٞ

ٔصّحاٖ تضسٌی چ ٖٛاستاد جالَ اِذیٗ ٕٞایی اصفٟا٘ی  ٚتذیؽ اِضٔاٖ فشٚصا٘فش تطشٚی ٝای

ٞفت ٝیاصدٓٞ

ٔ ٚذسس سضٛی خشاسا٘ی ٔ ٚحّٕذ ٌُ ا٘ذاْ  ٚ ... ٚایٙى ٝچٍ ٝ٘ٛوتاتی چٔ ٖٛثٛٙی

ٞفت ٝدٚاصدٓٞ

ٔؿٛٙی ٔشدا٘ی چ٘ ٖٛیىس ٖٛسا تٚ ٝادی حیشت وطا٘ذ  ٚتشخی سا تش سشیش ؾضت ضٛس

ٞفت ٝسیضدٓٞ

 ٚضؿٛس ٘طا٘ذ  ٚاص ٕٞیٗ ست و ٝتضسٌا٘ص تفسیش ّّٔا جالَ خٛا٘ذ ٜا٘ذ  ٚتشخی ٔطشب

ٞفت ٝچٟاسدٓٞ

آب صالَ  ٚایٙىٛٔ ٝال٘ا چٍ ٝ٘ٛچٙیٗ ٔطاِثی چ ٖٛتمذیش  ٚتذتیش  ٚجثش  ٚتفٛیض

ٞفت ٝپا٘ضدٓٞ

 ٚوسة  ٚتٛوُ  ٚد٘یا  ٚآخشت جٕؽ آٚسد ٜاست  ٚتطشیح دس یه فشاخٛس حاَ

ٞفت ٝضا٘ضدٓٞ

ٔ ٚاَ ٚ ٚاْ داسی ا ٚ ٚدیٍشاٖ تٔ ٝحّٕذ  ٚآَ ؾّی ٟٓصّٛات اهلل إِتؿاَ..

تٛج : ٝدس صٛست تغییش ٔثاحث دسس دس ٞش ٘یٕساَ الصْ است فشْ ٔشتٛطٔ ٝجذدا تٛسط استاد جٟت ت ٝسٚص سسا٘ی دس اختیاس
آٔٛصش دا٘طىذ ٜلشاس ٌیشد .
٘ح ٜٛاسصضیاتی فؿاِیت دا٘طج ٛدس طی دٚس: ٜ
ٔٙاتؽ ٔطاِؿاتی  :تٕاْ آثاس ٔٙػ ْٛفاسسی تا تىی ٝتش ٔثٛٙی ٔؿٛٙی
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به نام خدا
(( فرم طرح درس ))
دا٘طىذ : ٜادتیات سضت : ٝصتاٖ  ٚادتیات فاسسی ٌشایص ٔ :حض ٔمطؽ  :دوتشا
ؾٛٙاٖ دسس پیطٙیاص :
٘اْ دسس  :تحمیك دس ٔت ٖٛحٕاسی تؿذاد ٚاحذ ٘ػشی  2 :تؿذاد ٚاحذ ؾّٕی - :
٘اْ ٔذسس  :سجادی تٕاْ ٚلت ٘ یٕٚ ٝلت ٔ ذؾٔ  ٛحُ تشٌضاسی  :والس  آصٔایطٍا ٜ

ٞذف وّی دسس  :آضٙایی تا ا٘ذیطٞ ٝای تّٙذ ضاؾشی ضیؿی اثٙی ؾطشی تّمّی ا ٚاص ایشاٖ تاستاٖ  ٚاسطٛس ٚ ٜتاسیخ ... ٚ
رئوس مطالب
ٞفت ٝاَٚ

سفؽ اتٟاْ  ٚایٟاْ اص چٟش ٜی اٚستادِ اٚستاداٖ سخٗ فشدٚسی و ٝ٘ ٝضا ٜپشست

ٞفت ٝدْٚ

است ٚ ٝ٘ ٚاِی ٌش تّىٚ ٝطٗ دٚستی ست پان  ٚتی تان  ٚآٌ ٝو ٝؾٕش پش تاس

ٞفت ٝسْٛ

خٛیص سا تش سش ایشاٖ  ٚتاسیخ ایشاٖ ٟ٘اد  ٚصتاٖ فاسسی سا ص٘ذٌا٘ی دٚتاسٜ

ٞفت ٝچاسْ

تخطیذ  ٚتش جثّاسا٘ی چٔ ٖٛحٕٛد غاصی ٕ٘ای غض٘ٛی االصُ پٙجٝ

ٞفت ٝپٙجٓ

تشوطیذ  ٚآ٘اٖ سا اص سشیش سّطٙت دسٚغیٗ دسوطیذ ٚحٕاس ٝای تی ٘ػیش

ٞفت ٝضطٓ

تیافشیذ  ٚخّك جٟاٖ سا ت ٝفذاواسی  ٚایثاس  ٚساستی دس ٌفتاس  ٚوشداس

ٞفتٞ ٝفتٓ

 ٚپٙذاس فشاخٛا٘ذ تا آ٘اٖ سا سی ٝٙتٛ٘ ٝس ؾّٓ ٔ ٚؿشفت  ٚدسیافت

ٞفتٞ ٝطتٓ

ؾثشت اص سٚصٌاس پش غذس  ٚویٗ ٌطاد ٜداسد  ٚسا ٜسا تشای تؿاِی

ٞفتٟٓ٘ ٝ

افىاس آاد ٜداسد ٌٛ ٚضضد وٙذ  ٚاٌض خالا٘ی ضشٚا٘ی سا ٔٙطك اِطیش

ٞفت ٝدٓٞ

است  ٚؾطاس ٛٔ ٚال٘ا سا دس آفاق  ٚا٘فس سیش  ٚاٌش سؿذی دٚستاٖ سا تٝ

ٞفت ٝیاصدٓٞ

تٛستاٖ ٔ ٚطتالاٖ سا تٌّ ٝستاٖ  ٚپاواٖ سا ت ٝطیّثات  ٚتاصٜ

ٞفت ٝدٚاصدٓٞ

واساٖ سا ت ٝخٛاتیٓ  ٚو ٟٝٙا٘ذیطاٖ سا ت ٝتذایؽ فشا ٔیخٛا٘ذ  ٚتٟاس سا

ٞفت ٝسیضدٓٞ

ت ٝسشٚدٖ فغاٖ اص ایٗ غشاب تیٗ ٚ ٚای ا ٚفشا ٔیخٛا٘ذ  ٚاٌش پاسسی

ٞفت ٝچٟاسدٓٞ

سا اسجی  ٚادتیات سا اسجی است  ٕٝٞ ٚ ٕٝٞاص فشدٚسی تضسي  ٚاثش

ٞفت ٝپا٘ضدٓٞ

ستشي اٚست و ٝتایذ خٛا٘ذ تا دسیافت و ٝچٙیٗ وٙٙذ

ٞفت ٝضا٘ضدٓٞ

تضسٌاٖ چ ٛوشد تایذ واس  ٚایٗ  ٕٝٞدس ضا٘ضدٞ ٜف ت ٝتٛاٖ چطا٘ذ!

تٛج : ٝدس صٛست تغییش ٔثاحث دسس دس ٞش ٘یٕساَ الصْ است فشْ ٔشتٛطٔ ٝجذدا تٛسط استاد جٟت ت ٝسٚص سسا٘ی دس اختیاس
آٔٛصش دا٘طىذ ٜلشاس ٌیشد .
٘ح ٜٛاسصضیاتی فؿاِیت دا٘طج ٛدس طی دٚس: ٜ
ٔٙاتؽ ٔطاِؿاتی :
 -1حٕاس ٝسشایی دس ایشاٖ
ٙٔ-2تخة ضاٙٞأٝ
-3تاسیخ ادتیات دس ایشاٖ
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