ثٌبم خذا
فرم عرح درس
داًطکذُ…:زبان ً ادبیات………………

……… رضتِ :فراًسِ

……………… ……….گرایص:

ادثیبت……………………… هقغغ:کبرضٌبسی……………….
ًبم درس :ادثیبت قرى  ………..………………………………19تؼذاد ٍاحذ ًظری …4… :تؼذاد ٍاحذ ػولی …… :ػٌَاى
درس پیطٌیبز :ادثیبت در قرى ً .………………18-17بم هذرس… :فرانک اشرفی……………… توبم ٍقت * ً یوِ ٍقت 
هذػَ

هحل ثرگساری :کالس* آزهبیطگبُ 

ّذف کلی درس :
اضٌبیی ثب قرى -19هسبئل تبیخی-سیبسی ٍ اجتوبػی کِ ایي قرى را تحت الطؼبع قرار دادُ است -هکب تت ثسرگ در ایي قرى-اثبر
ًَیسٌذگبى – شعرا ........ً-مربٌطو -سبک انيا ً .........

رئَس هغبلت
ّفتِ اٍل

ثبز ًگری هختصر در ثبرُ ادثیبت – 18-17رئَس هغبلت ٍ ضرٍع درس

ّفتِ دٍم

ثررسی هسب یل تبریخی-سیبسی-اجتوبػی در ارتجبط ثب قرى 19

ّفتِ سَم

تؼغیل رسوی

ّفتِ چْبرم

اداهِ هجحث ّفتِ دٍم

ّفتِ پٌجن

پیص رٍهبًتیسن –رٍهبًتیسنًَ-یسٌذگبى –ضؼراء –ً بررسی سبک ً غیره در این برىو

ّفتِ ضطن

اداهِ هجحث ّفتِ پٌجن

ّفتِ ّفتن

اداهِ........

ّفتِ ّطتن

اداهِ........

ّفتِ ًْن

رئالیسم-نٌیسندگان-اثار-سبک در شعر-رما ن ً غیره

ّفتِ دّن

ادهِ هجحث ّفتِ ًْن

ّفتِ یبزدّن

ًبتَرالیست-هٌتقذاى ثسرگ ایي قرىًَ-یسٌذُ-سجک ٍ.......

ّفتِ دٍازدّن

اداهِ ّفتِ یبزدّن

ّفتِ سیسدّن

پبرًبس-سوجَ لیستْب-ضؼراٍ....سجک ٍ.......

ّفتِ چْبردّن

تؼغیل رسوی

ّفتِ پبًسدّن

اداهِ ّفتِ سیسدّن

ّفتِ ضبًسدّن

اداهِ ّفتِ پبًسدّن –پایان قرن-اشاره بو قرن ----20امتحان

تَجِ:

در صَرت تغییر هجبحث ٍ ًحَُ تذریس درس در ّر ًیوسبل الزم است فرم هرثَعِ هجذدا تَسظ استبد هحترم تکویل ٍ جْت ثِ رٍز رسبًی در اختیبر آهَزش داًطکذُ ٍ سبیت ٍاحذ قرار گیرد.

ًحَُ ارزضیبثی فؼبلیت داًطجَ در عی دٍرُ :ثرای داًطجَیبى هغبلت جبلت ثَد -اًرا درک کردُ ٍّوکبری الزم را داضتِ اًذ.

هٌبثغ هغبلؼبتی:
-1ادثیبت 18-17
 -2تبریخ فراًسِ در ایي ثرِّ
 -3هکبتت ادثی
-4هغبلؼِ ثؼضی از اثبر ادثی ایي قرى
در ضوي داًسجَیبى ّر یک تحقیق ًیس داضتِ اًذ ٍ .ثِ دلیل تؼغیلی رسوی اضبفِ ًیس هب ًذُ اًذ.
ثٌبم خذا
فرم عرح درس
داًطکذُ…:زبان ً ادبیات……………………… رضتِ… :فرانسه…………… ……….گرایص… :مترجمی……………………
هقغغ…:کارشناسی…………….
ًبم درس… :ترجمه متون انسانی و اجتماعی … ………..…………………………1تؼذاد ٍاحذ ًظری …2… :تؼذاد ٍاحذ ػولی:
…… ػٌَاى درس پیطٌیبز:
هذػَ

…………ً .……-------بم هذرس:فراًک اضرفی ………………… توبم ٍقت * ً یوِ ٍقت 

هحل ثرگساری :کالس* آزهبیطگبُ 

ّذف کلی درس  :اضٌبیی ثب هتَى اجتوبػی-ترجوِ خَة چیست ؟ اشنایی با ساختار –لغت -اشکاالت دستٌری –مترادف لغات ً باکار گیری
انيا در متن.

رئَس هغبلت
ّفتِ اٍل

ترجوِ اًسبًی -اجتوبػی چیست؟ ترجوِ خَة چگًَِ است؟ اضٌبیی ثب فرٌّگ لغبت ٍ ضرٍع هتي 1

ّفتِ دٍم

تصحیح هتي  1ثب ضرکت داًطجَیبى-ثررسی هتي از ّر ًظر –اًتخبة ثْتریي ٍ ارائِ
هتي دیگر

ّفتِ سَم

تصحیح ٍ ثرسی هتي ......ٍ2

ّفتِ چْبرم

تؼغیل رسوی

ّفتِ پٌجن

تصحیح ٍ ثررسی هتي ........ٍ 3

ّفتِ ضطن

تصحیح ٍ ثررسی هتي .......ٍ4

ّفتِ ّفتن

تؼغیل رسوی

ّفتِ ّطتن

تصحیح ٍ ثررسی هتي .......ٍ5

ّفتِ ًْن

اضٌبیی ثب رٍش اهتحبى ٍ اداهِ ترجوِ ٍ تصحیح هتي........ 6

ّفتِ دّن

تصحیح ٍثررسی هتي ......

ّفتِ یبزدّن
ّفتِ دٍازدّن
ّفتِ سیسدّن
ّفتِ چْبردّن
ّفتِ پبًسدّن

""

""

""

""

""

"""

"""

"""""

"""""

""""""""

ّفتِ ضبًسدّن
تَجِ:

""""""""

" """""""""

در صَرت تغییر هجبحث ٍ ًحَُ تذریس درس در ّر ًیوسبل الزم است فرم هرثَعِ هجذدا تَسظ استبد هحترم تکویل ٍ جْت ثِ رٍز رسبًی در اختیبر آهَزش داًطکذُ ٍ سبیت ٍاحذ قرار گیرد.

ًحَُ ارزضیبثی فؼبلیت داًطجَ در عی دٍرُ :داًطجَیبى فؼبلیت گستردُ داضٌِ اًذ ٍ هتَى کبر ضذُ تٌَع الزم را داضتِ است.

هٌبثغ هغبلؼبتی:
-1هغبلؼِ هتَى ادثی فراًسِ ٍ فبرسی
 -2ثبز ًگری دستَر زثبى فبرسی ٍ فراًسِ
 -3هغبلؼِ هتَى اجتوبػی از هجالت ٍ سبثتْبی هؼتجر
-4اضٌبیی ثب فرٌّگ لغبت ٍ چگًَگی استفبدُ
الزم ثِ یبداٍری است کِ ثؼضی از هتَى کِ عَالًی ثَدُ اًذ دٍ هتي حسبة ضذُ است.
ثٌبم خذا
فرم عرح درس
……… رضتِ:

داًطکذُ…:زبان ً ادبیات………………

…فرانسه

…………… ……….گرایص:

هترجوی……………………… هقغغ…:کارشناسی…………….
ًبم درس…… :ترجمه متون مطبوعاتی فرانسه به فارسی ………………………… ………..تؼذاد ٍاحذ ًظری ……2 :تؼذاد ٍاحذ
ػولی …… :ػٌَاى درس پیطٌیبزً .………------……… :بم هذرس… :فرانک اشرفی ……………… توبم ٍقت * ً یوِ ٍقت 
هذػَ

هحل ثرگساری :کالس* آزهبیطگبُ 

ّذف کلی درس  :اضٌبیی ثب ترجوِ هغجَػبتی –هٌبثغ هغبلؼبتی-ترجوِ خَة ٍقبثل درک  -ضٌبخت قَاًیي ٍ هسبئلی کِ در ارتجبط ثب
ایي ًَع ترجوِ است .

رئَس هغبلت
ّفتِ اٍل

ترجوِ هغجَػبتی چیست؟ اضٌبیی ثب هٌبثغ هغبلؼبتی در ایي زهیٌِ -راّکبرّب ٍ ضرٍع هتي 1

ّفتِ دٍم

تصحیح ٍ ثررسی هتي  1از ّر ًظر  :سبختبری-دستَری-اصغالحبت-اًتخبة ثْتریي ترجوِ-ثب ضرکت کبهل
داًطجَیبى ٍ ارائِ هتي دیگر.

ّفتِ سَم
ّفتِ چْبرم
ّفتِ پٌجن
ّفتِ ضطن
ّفتِ ّفتن
ّفتِ ّطتن

تؼغیل رسوی
""""

""""""""

"""""""

"""""""""

""""""""

"""""""""

"""""""""

"""""""""""

"""""""""""

""""""""""""

ّفتِ ًْن

اضٌبیی ثب رٍش اهتحبى ٍ اداهِ ترجوِ

ّفتِ دّن

تصحیح ٍ ثررسی هتي ٍ........

ّفتِ یبزدّن
ّفتِ دٍازدّن

"""""""""

"""""""""""

""""""""""""

"""""""""""""

ّفتِ سیسدّن

""""""""""""

"""""""""

ّفتِ چْبردّن

تؼغیل رسوی

ّفتِ پبًسدّن

تصییح ٍ ثررسی هتي ٍ........

ّفتِ ضبًسدّن
تَجِ:

"""""""

"""""""""""

در صَرت تغییر هجبحث ٍ ًحَُ تذریس درس در ّر ًیوسبل الزم است فرم هرثَعِ هجذدا تَسظ استبد هحترم تکویل ٍ جْت ثِ رٍز رسبًی در اختیبر آهَزش داًطکذُ ٍ سبیت ٍاحذ قرار گیرد.

ًحَُ ارزضیبثی فؼبلیت داًطجَ در عی دٍرُ :داًطجَیبى فؼبلیت الزم را داضتِ اًذ ٍ .ثیطتر هتَى ثِ رٍز ثَدُ است.

هٌبثغ هغبلؼبتی:
-1گَش کردى ثِ رادیَ ٍ تلَیسیَى داخلی ٍ خبرجی-اخجبر
 -2هغبلؼِ هجالت ٍ رٍزًب هِ ّبی هَجَد ثِ فبرسی ٍ فراًسِ
 -3استفبدُ از سبیتْبی ایتتر ًتی هجبز
-4ضٌبخت فرٌّگ لغبت هَجَد در ایي زهیٌِ
الزم ثِ رکر است کِ تؼذاد هتَى ترجوِ ضذُ جلسبت تؼغیل رسوی را ججراى هی کٌذ.
ثٌبم خذا
فرم عرح درس
داًطکذُ…:زبان ً ادبیات……………… ……… رضتِ… :فرانسه…………… ……….گرایص… :ادبیات……………………
هقغغ…:کارشناسی ارشد…………….
ًبم درس… :کالسیسیسم…………………………… ………..تؼذاد ٍاحذ ًظری …2… :تؼذاد ٍاحذ ػولی …… :ػٌَاى درس
پیطٌیبزً .………------……… :بم هذرس…:فرانک اشرفی……………… توبم ٍقت *ً یوِ ٍقت هذػَ

هحل ثرگساری:

کالس* آزهبیطگبُ 
ّذف کلی درس :اضٌب ئی کستردُ ثب کالسیسیسن-کبرثرد قَاًیي اى در یک اثر ادثی هؼرٍف یب در چٌذیي اثر کَتبُ ادثی

رئَس هغبلت
ّفتِ اٍل

ارائِ رئَس هغبلت -هؼرفی هٌبثغ هغبلؼبتی ٍ-ضرٍع درس

ّفتِ دٍم

هفذهِ کالسیسیسن

ّفتِ سَم

اداهِ.......

ّفتِ چْبرم

اداهِ.......

ّفتِ پٌجن

اهتحبى ایي قسوت

ّفتِ ضطن

ثحث در ثبرُ کالسیسیسن ثغَ ر گستردُ ٍ ثررسی قَاًیي اى ...........

ّفتِ ّفتن

اداهِ......

ّفتِ ّطتن

اداهِ......

ّفتِ ًْن

اداهِ.......

ّفتِ دّن

اداهِ.......

ّفتِ یبزدّن
ّفتِ دٍازدّن
ّفتِ سیسدّن
ّفتِ چْبردّن
ّفتِ پبًسدّن
ّفتِ ضبًسدّن
تَجِ:

ثررسی ایي ًْضت ٍ قَاًیي اى در قسوتی از یک اثر ادثی هَلیرٍ ًقذی ثر اى
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""ال فٌنتن ًنقدی بر ان
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" مادام دً ال فا یت ً نقدی بر ان
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""کٌرنی ً نقدی بر انس
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""راسین ً نقدی بر ان-
اهتحبى

در صَرت تغییر هجبحث ٍ ًحَُ تذریس درس در ّر ًیوسبل الزم است فرم هرثَعِ هجذدا تَسظ استبد هحترم تکویل ٍ جْت ثِ رٍز رسبًی در اختیبر آهَزش داًطکذُ ٍ سبیت ٍاحذ قرار گیرد.

ًحَُ ارزضیبثی فؼبلیت داًطجَ در عی دٍرُ :درهَرد ایي درس -س هغبلت ثِ عَر هرتت از داًطجَیبى سَال هی ضذً ٍ .کبتی را
خَد داًطجَیبى ثرای درک ثْتر کٌفراًس هی دادًذ.

هٌبثغ هغبلؼبتی:
-1تبریخ ادثیبت قرى  17از اًتطبرات هختلف
 -2هغبلؼِ کبهل اثبری کِ در کالس کبر ضذ
 -3هغبلؼِ genreىای ادبی
-4الزم ثِ رکر است کِ ایي کالس از  12هْر هبُ ضرٍع ضذ ٍ تب  25دی هبُ اداهِ داضت ٍ چٌبًچِ تؼغیلی رسوی ًیس ٍجَد داضتِ است
درس ججراى ضذُ است.
ثٌبم خذا
فرم عرح درس
داًطکذُ…:زبان ً ادبیات……………………… رضتِ :فراًسِ
……………… ……….گرایص :ادثیبت……………………… هقغغ…:کارشناسی ارشد…………….
ًبم درس…… :تحلیل یک اثر ادبی………………………… ………..تؼذاد ٍاحذ ًظری …2… :تؼذاد ٍاحذ ػولی …… :ػٌَاى
درس پیطٌیبزً .………-----……… :بم هذرس…… :فرانک اشرفی …………… توبم ٍقت * ً یوِ ٍقت  هذػَ 

هحل

ثرگساری :کالس*س آزهبیطگبُ 
ّذف کلی درس  :چگًَِ داًطجَیبى هی تَاًٌذ یک اثر ادثی را درک ٍثِ راحتی اًرا ًقذ کٌٌذ ثب تکیِ ثر ثررسی جٌجِ ّبی گًَب گَى
اثر.

رئَس هغبلت
ّفتِ اٍل

ارائِ رئَس هغبلت – صحجت در ثبرُ ًَیسٌذُ ٍ اثر تحلیلی

ّفتِ دٍم

صحجت در ثبرُ ًَیسٌذُ –قرى هرثَعِ-ثررسی ٍ دلیل ًَضتي اثر هر ثَعِ-سجک ًَیسٌذُ ٍ ..........

ّفتِ سَم

اداهِ هغلت ّفتِ دٍم

ّفتِ چْبرم

ثحث در ثبرُ خَد اثر ٍ خالصِ اى

ّفتِ پٌجن

اداهِ ثحث ّفتِ چْبرم

ّفتِ ضطن

اداهِ ثحث ّفتِ پٌجن

ّفتِ ّفتن

اهتحبى در ثبرُ ًَیسٌذُ ٍ داستبى ٍ ضرٍع تحلیل

ّفتِ ّطتن

ثحث در هَرد ضخصییتْب ٍ قْرهب ًبى اصلی داستبى

ّفتِ ًْن

ثررسی خصَصیبت اخالقی قْرهب ًبى اثر

ّفتِ دّن

ثررسی تون ّب ٍ ًقص ًَیسٌذُ در اثر

ّفتِ یبزدّن

اداهِ هجحث ّفتِ دّن

ّفتِ دٍازدّن

اداهِ هجحث ّفتِ یبزدّن ٍ ضرٍع کٌفراًس داًطجَیبى

ّفتِ سیسدّن

سجک ًَیسٌذُ در اثر ٍ اداهِ کٌفراًس داًطجَیبى

ّفتِ چْبردّن

ادا هِ هجحث ّفتِ سیسدّن ٍ اداهِ کٌفراًس داًطجَیبى

ّفتِ پبًسدّن

ًقذ ٍ تبثیر ایي اثر ثر دگر اثبرٍ اداهِ کٌفراًس

ّفتِ ضبًسدّن

اداهِ هجحث ّفتِ پبًسدّن ٍ اداهِ کٌفراًس

تَجِ:

در صَرت تغییر هجبحث ٍ ًحَُ تذریس درس در ّر ًیوسبل الزم است فرم هرثَعِ هجذدا تَسظ استبد هحترم تکویل ٍ جْت ثِ رٍز رسبًی در اختیبر آهَزش داًطکذُ ٍ سبیت ٍاحذ قرار گیرد.

ًحَُ ارزضیبثی فؼبلیت داًطجَ در عی دٍرُ :پرسص ٍ پبسخ هرتت از داًطجَیبى –اهتحبى -کٌفراًس ٍ-تحقیق پبیبى ترم.

هٌبثغ هغبلؼبتی:
-1هغبلؼِ اثر
 -2هؼرفی هٌبثغ ادثی در هَرد ًَیسٌذُ ٍ اثر
 -3هؼرفی ًقذ ّبی گًَبگَى در ثبرُ اثر
-4هؼرفی ًقذّبی هقبیسِ ای
الزم ثِ یبداٍری است کِ ایي کالس از  12هْر هبُ ضرٍع ٍتب  25دی هبُ اداهِ داضتِ است ٍدر صَرت هصبدف ثَدى ثب تؼغیلی رسوی –
درس ججراى ضذُ است.
ثٌبم خذا
فرم عرح درس
داًطکذُ…:زبان ً ادبیات……………………… رضتِ :فراًسِ ……………… ……….گرایص… :ادبیات ……………………
هقغغ…:دکتری…………….
ًبم درس… :نقذ تاریخی و اجتماعی …………………………… ………..تؼذاد ٍاحذ ًظری …2… :تؼذاد ٍاحذ ػولی…… :
ػٌَاى درس پیطٌیبزً .………------……… :بم هذرس…:فرانک اشرفی…………… توبم ٍقت* ً یوِ ٍقت هذػَ
ثرگساری :کالس* آزهبیطگبُ 
ّذف کلی درس  :اضٌبیی ثب ًقذ تبریخی-اجتوبػی ٍ کبرثرد اى در اثبر ادثی

رئَس هغبلت
ّفتِ اٍل

ارائِ رئَس هغبلت –هؼرفی هٌبثغ هغب لؼب تی-هختصری در ثبرُ ایي ًقذ

ّفتِ دٍم

ثیبى تبریخچِ ایي ًقذ-حوبسِ ٍ ارتجبط اى ثب ًقذ تبریخی-اجتوبػی

ّفتِ سَم

اداهِ هجحث ّفتِ دٍم

هحل

ّفتِ چْبرم

تؼغیل رسوی

ّفتِ پٌجن

ٍاقغ گرایبى قرى  ٍ 19ارتجبط اى ثب ایي ًقذ

ّفتِ ضطن

هختصری از ادثیبت رٍسیِ ٍ.......

ّفتِ ّفتن

تؼغیل رسوی

ّفتِ ّطتن

لَکبچ ٍ گلذهي –دٍ تئَریسیي ًقذ تبریخی ٍ اجتوبػی

ّفتِ ًْن

ّگل ٍ تبثیر اى ثر ایي ًقذ

ّفتِ دّن

زیجبئی ضٌبختی در ًقذٍ ً.........ظریِ ّبی هبرکس ٍ ضرٍع کٌفراًس

ّفتِ یبزدّن

 ٍHéros problématiqueکٌفراًس

ّفتِ دٍازدّن

 ٍValeurs authentiques- valeurs dégradéesکٌفراًس

ّفتِ سیسدّن

…… ٍFétichisme de la marchandise, aliénation ,کٌفراًس.

ّفتِ چْبردّن

پیبدُ کردى ٍ ثررسی ایي ًقذ در اثبر هؼرٍف هب لرٍ-ثبلساک ٍ ًَ یسٌذگبى ایراًی

ّفتِ پبًسدّن

اداهِ ّفتِ چْبردّن

ّفتِ ضبًسدّن

اداهِ ّفتِ پبًسدّن-جبسِ کبهل –پبیبى درس ٍ کٌفراًس

تَجِ:

در صَرت تغییر هجبحث ٍ ًحَُ تذریس درس در ّر ًیوسبل الزم است فرم هرثَعِ هجذدا تَسظ استبد هحترم تکویل ٍ جْت ثِ رٍز رسبًی در اختیبر آهَزش داًطکذُ ٍ سبیت ٍاحذ قرار گیرد.

ًحَُ ارزضیبثی فؼبلیت داًطجَ در عی دٍرُ :داًطجَیبى ضرکت کب هل در هجبحث-کٌفراًسْب .....ٍ-داضتِ اًذ ّ .وچٌیي در زهیٌِ
تحقیقبت ًیس فؼبل ثَ دُ اًذ.

هٌبثغ هغبلؼبتی :
-1لَکبچLa théorie du roman /
 -2گلذهيPour une sociologie du roman/
ّ -3گل
ً-4فریي زهیي-ال احوذ-چطوْبیص –ثسرگ ػلَی
الزم ثِ رکر است کِ ثرای ایي درس ثب تَجِ ثِ حجن درس کالس اضبفِ کبهل ثر گسار ضذُ است.

