«فرم طرح درس»
دانطکده :صباى ٍ ادبیات

رضته :فشٌّگ ٍ صباى ّای باستاًی

نام درس :صباى فاسسی هیاًِ (جبشاًی9
نام هدرس :دکتش آهٌِ ظاّشی عبذًٍذ

تعداد واحد نظری2 :

گرایص................ :
تعداد واحد عولی......:

توام وقت نیوه وقت هدعو

هقطع :کاسضٌاسی اسضذ
عنواى درس پیطتاز:
هحل برگساری :کالس

آصهایطگاُ

سال ( 39ههر هاه) ( 39 +ههرهاه)
هدف کلی درس :آضٌایی با صباى ّای فاسسی دٍسُ هیاًِ  +تقسیوات ایي صباى ّا ٍ خطَط هَجَد اص ایي صباى ّا آثاس باقی
هاًذُ اص ایي خطَطً .گاّی گزسا بِ ساختاس دستَسی ایي صباى ّا ٍ آضٌایی با حشٍف ٍ اًتخاب یک هتي ٍ سٍخَاًی
رئوس هطالب
هفته اول

آآضٌایی کلی با اًَاع صباى ّای فاسسی دٍسُ ی هیاًِ اص ًظش تاسیخی ٍ آثاس باقی هاًذُ اص ایي دستِ هتَى

هفته دوم

یادگیشی خظ فاسسی هیاًِ ی کتابی +آضٌایی با حشٍف ایي خظ ٍ آضٌایی با ٍیژگی ٌّشٍاسش

هفته سوم

فشق بیي حشف ًَضت ٍ آٍا ًَضت هعشفی هتَى هیٌَی خشد ٍ سٍخَاًی اٍلیِ اص ایي هتي

هفته چهارم

اداهِ ی سٍخَاًی اص هتي هیٌَی خشد(سِ بٌذ) بِ ّوشاُ حشف ًَضت +آٍا ًَضت +تشجوِ

هفته پنجن

تْیِ ی لیستی اص ٌّشٍاسش ّای هتي ٍ توشیي آى دس کالس +اداهِ سٍخَاًی اصهتي  3بٌذ

هفته ضطن

قشائت داًطجَ اص سٍی هتي ّ0فتِ ی چْاسم ٍ پٌجن بذٍى هشاجعِ بِ یادداضت ّا)

هفته هفتن

اداهِ ی سٍخَاًی اص هتي هیٌَی خشد +حشف ًَیسی ٍ آٍا ًَیسی |+تشجوِ چْاسبٌذ بِ ّوشاُ تَضیحات دستَسی

هفته هطتن

اداهِ ی سٍخَاًی اص هتي +حشف ًَضت ٍ آٍاًَضت چْاسبٌذ ٍ تَضیح ًکات دستَسی

هفته نهن

قشائت داًطجَ اص هتي ّفتِ ی ّفتن ٍ ّطتن بذٍى هشاجعِ بِ یادداضت ّا

هفته دهن

اداهِ سٍخَاًی اص هتي هیٌَی خشد قشائت چْاس بٌذ دیگش ٍ بِ ّوشاُ آٍاًَضت ٍ حشف ًَضت ٍ ًکات دستَسی ٍ تشجوِ هتي

هفته یازدهن

ضشٍع هتي اًذسصًاهِ  +صحبت دسباسُ هتَى اًذسصًاهِ – آثاس باقی هاًذُ بشسسی سبک ضٌاسی ایي دستِ هتَى

هفته دوازدهن

آغاص هتي اًذسصًاهِ ی آرس باد هْش اسپٌذال بِ ّوشاُ آٍاًَضت ٍ حشف ًَضتً -کات دستَسی ٍ تشجوِ هتي

هفته سیسدهن

اداهِ ی سٍخَاًی هتي اًذسصًاهِ ی آرسباد هْش اسپٌذاى  5بٌذ بِ ّوشاُ تشجوِ  -اٍا ًَضت – حشف ًَضت

هفته چهاردهن

اداهِ ی هتي اًذسصًاهِ ی آرسباد هْش اسپٌذاى  5بٌذ بِ ّوشاُ تشجوِ  -اٍا ًَضت – حشف ًَضت

هفته پانسدهن

اداهِ ی هتي اًذسصًاهِ ی آرسباد هْش اسپٌذاى  5بٌذ بِ ّوشاُ تشجوِ  -اٍا ًَضت – حشف ًَضت

هفته ضانسدهن

قشائت داًطجَ اص سٍی هتي اًذسصًاهِ آرسبادهْش اسپٌذاى بذٍى هشاجعِ بِ یادداضت ّا

توجه :در صورت تغییر هباحث و نحوه تدریسدر هر نیسوال الزم است فرم هربوطه هجددا توسط استاد هحترم تکویل و جهت به روز رسانی در اختیار آهوزش دانطکده و سایت واحد قرار گیرد.

نحوه ارزضیابی فعالیت دانطجو در طی دوره:
هنابع هطالعاتی:
 -1تاسیخ ادبیات ایشاى پیص اص اسالم دکتش احوذ تفضلی  1376اًتطاسات سخي
 -2صباى ٍ ادبیات پْلَی دکتش ژالِ آهَصگاس ; دکتش احوذ تفضلی  1378اًتطاسات سخي
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