«فرم طرح درس»
داًطکدُ :زباى ٍ ادبیات
ًام درس :دستَر تاریخی

رضتِ :فرٌّگ ٍ زباى ّای باستاًی
تعداد ٍاحد ًظری2 :

ًام هدرس :دکتر آهٌِ ظاّری عبذًٍذ

گرایص................ :

تعداد ٍاحد عولی......:

هقطع :کارشٌاسی ارشذ

عٌَاى درس پیطتاز :فارسی هیاًِ ()2

توام ٍقتً یوِ ٍقت هدعَ

هحل برگساری :کالس آزهایشگاُ 

سال ( 59بْوي هاُ)
ّدف کلی درس :آشٌایی با هتَى دیٌی هاًٌذ بٌذّش ٍ دًیکرد ٍ بررسی ًسخِ ّای ایي دٍ هتي ٍ هَضَعات هطرٍحِ در
ایي دٍ هتي
رئَس هطالب
ّفتِ اٍل

بررسی ًظام آٍایی زباى ّای ایراًی باستاى ٍ ایراًی هیاًِ ی غربی ٍ هقایسِ ایي دٍ ًظام آٍایی

ّفتِ دٍم

بررسی اسن ٍ هقَلِ ّای آى در ایراًی باستاى ّوراُ هثال

ّفتِ سَم

بررسی اسن ٍ هقَلِ ّای آى در ایراى هیاًِ غربی ّوراُ با هثال

ّفتِ چْارم

بررسی صفت ٍ هقَلِ ّای آى در ایراى باستاى  +ایراى هیاًِ ی غربی

ّفتِ پٌجن

بررسی عذد در ایراى باستاى ٍ ایراًی هیاًِ غربی

ّفتِ ضطن

اًَاع ضویردر زباى ّای ایراى باستاى ٍ کاربرد آى

ّفتِ ّفتن

اًَاع ضویر در زباى ّای ایراًی هیاًِ غربی ٍ کاربرد آى

ّفتِ ّطتن

بررسی فعل در ایراى باستاى ٍ هقَلِ ّای آى بخش اٍل

ّفتِ ًْن

بررسی فعل در ایراى باستاى ٍ هقَلِ ّای اى بخش دٍم

ّفتِ دّن

بررسی فعل در ایراى باستاى ٍ هقَلِ ّای اى بخش سَم

ّفتِ یازدّن

بررسی فعل در ایراًی هباًِ غربی بخش اٍل

ّفتِ دٍازدّن

بررسی فعل در ایراى هیاًِ غربی بخش دٍم

ّفتِ سیسدّن

قیذ در ایراى باستاى  +ایراى هیاًِ غربی +اصَات در ایي دٍ گرٍُ زباى ّا

ّفتِ چْاردّن ٍاژُ سازی در زباى ّای ایراى باستاى (ساختواى  +پسًَذّا ٍ پیشًَذّا) بخش یک
ّفتِ پاًسدّن

ٍاژُ سازی در زباى ّای ایراى هیاًِ غری (ساختواى  +پسًَذّا ٍ پیشًَذّا) بخش دٍم

ّفتِ ضاًسدّن

اًَاع جولِ در زباى ّای ایراى باستاى  +ایراًی هیاًِ غربی

تَجِ :در صَرت تغییر هباحث ٍ ًحَُ تدریسدر ّر ًیسوال الزم است فرم هربَطِ هجددا تَسط استاد هحترم تکویل ٍ جْت بِ رٍز رساًی در اختیار آهَزش داًطکدُ ٍ سایت ٍاحد قرار گیرد.

ًحَُ ارزضیابی فعالیت داًطجَ در طی دٍرُ:
هٌابع هطالعاتی:
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