بسمه تعالی
طرح درس
دانشکده :ادبیات و علوم انسانی

رشته :زبان و ادبیات انگلیسی

گرایش :آموزش و ادبیات

نام درس :مقاله نویسی

تعداد واحد٢ :

درس یا دروس پیش نیاز :نامه نگاری

تقویم آموزشی دانشگاه :نیمسال دوم ۹٧-۹٨

زمان تحویل تکالیف:

و نگارش پیشرفته
تاریخ امتحان89/60/60 :

حداکثر جلسه امتحان پایان ترم

روز ،ساعت و مکان کالس :گرایش آموزش (شنبه )06:26-03:26
گرایش ادبیات (شنبه )00:66-09:66

هدف کلی درس :برخی اهداف درس که در سرفصل وزارتی تعیین گردیده اند عبارتند از

 .1ارائه تعریفی جامع از انواع مقاالت گوناگون
 .2ارائه نمونه هایی از کار مقاله نویسان برجسته انگلیسی زبان
 .3معرفی اصول و فرآیند نوشتار آکادمیک ،خاصه نگارش مقاله علمی
 .4آشنایی با فرآیند و مراحل نوشتن و تهیه یا مقاله از ابتدای خلق ایده ،تمرین طوفان فکری ˓ تهیه طرح کلی
 .5آشنایی با طرز نوشتن و توسعه پاراگراف عبور از پاراگراف ها و تهیه یا متن منسجم تا اصالح و بازبینی نوشته
 .6تقویت و افزایش سواد دستور نگارش و گفتار نوشتاری مرتبط با نگارش مقاله و نوشتار آکادمیک
 .7افزایش سواد دانشجویان در ارتباط با مشخصه های سبک نوشتار رسمی یا آکادمیک
 .8ترغیب دانشجویان به تمرین نوشتار سبک آزاد به منظور پرورش ذهن و خالقیت آنها و همچنین ادراک و ˓ شناخت از سبک
نوشتار و قلم فردیشان
 .9عبور از اتکا بر استاد و تکامل و خود کفایی تدریجی دانشجویان در تصحیح ،بازبینی و دادن بازخورد در نوشته های فردیشان
هفته

مورخ

رئوس مطالب

اول

82/00/32

Introduction to the Course

دوم

82/03/60

)From Paragraph to Essay (Ch. 4

سوم

82/03/00

)Chronological Order: Process Essays (Ch. 5

چهارم

89/03/09

)Cause/Effect Essays (Ch. 6

پنجم

82/03/32

)Comparison/Contrast Essays (Ch. 7

ششم

89/60/02

)Paraphrase and Summary (Ch. 8

هفتم

89/60/30

Mid-term Test

Argumentative Essays (Ch. 9)

89/60/20

هشتم

Types of Sentences (Ch. 10)

89/63/62

نهم

Using Parallel Structures and Fixing Sentence Problems (Ch. 11)

89/63/00

دهم

Adverb Clauses (Ch. 13)

89/63/30

یازدهم

Adjective Clauses (Ch. 14)

89/63/39

دوازدهم

Participial Phrases (Ch. 15)

89/62/60

سیزدهم

Writing for TOEFL, IELTS, and Standard Exams

89/62/00

چهاردهم

Writing for Conferences and Journals

89/62/09

پانزدهم

Final Test

89/60/60

شانزدهم
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