تٌام خدا
« فرم طرح درس »
داًشکدُ :زتاى ٍ ادت٘ات

رشتِ :ادت٘ات هقاٍهت

ًام درس :سثک شٌاسٖ ادت٘ات هقاٍهت

تؼداد ٍاحد ًظرٕ2 :

هقطغ :کارشٌاسٖ ارشد
ًام هدرس :هرٗن ترزگر

توام ٍقت

ّدف کلٖ درس :تررسٖ ٍٗژگْ٘إ سثکٖ ًظن ٍ ًثر ادتٖ در زهٌ٘ٔ ادت٘ات هقاٍهت ٍ دٍرُ تٌدٕ آًْا
رئَس هطالة
ّفتِ اٍل

گفتَگَ درتارٓ طرح کلّٖ درس ٍ هطالة هَرد تحث در طَل ترم ٍ ت٘اى هقدّهاتٖ درتارٓ ًظن ٍ ًثر فارسٖ

ّفتِ دٍم

هؼرفٖ سثکْإ شؼر ٍ ًثر فارسٖ در طَل تارٗخ ادتٖ اٗراى

ّفتِ سَم

ت٘اى ٍٗژگْ٘إ کلٖ سثک شٌاختٖ ادت٘ات هقاٍهت( زتاًٖ ٍ هحتَاٖٗ)

ّفتِ چْارم

هؼرفٖ ٍ آشٌاٖٗ تا هْوترٗي آثار هٌظَم هقاٍهتٖ اٗراى پ٘ش از ا ًقالب اسالهٖ

ّفتِ پٌجن

ت٘اى ٍٗژگْ٘إ سثکٖ اشؼار هقاٍهتٖ اٗراى پ٘ش از اًقالب اسالهٖ

ّفتِ ششن

آشٌاٖٗ تا آثار ًظن هقاٍهت دٍرٓ اًقالب اسالهٖ ٍ ت٘اى هضاه٘ي پرکارترد در آى

ّفتِ ّفتن

تررسٖ ٍٗژگْ٘إ سثکٖ اشؼار هقاٍهتٖ دٍرٓ اًقالب اسالهٖ

ّفتِ ّشتن

هؼرفٖ هؼرٍفترٗي شاػراى دفاع هقدس ٍ تحل٘ل هضاه٘ي اشؼار آًْا

ّفتِ ًْن

تحل٘ل ٍ تررسٖ ٍٗژگْ٘إ سثکٖ اشؼارشاػراى دفاع هقدس

ّفتِ دّن

آشٌاٖٗ تاآثار هٌثَر هقاٍهت اٗراى پ٘ش از اًقالب اسالهٖ(رهاًْا ،داستاًْإ کَتاُ)... ،

ّفتِ ٗازدّن

تحل٘ل هضاه٘ي هقاٍهتٖ پ٘ش از اًقالب تا تکِ٘ تر ٍٗژگْ٘إ سثکٖ آثار

ّفتِ دٍازدّن هؼرفٖ آثار ترجستِ ًثر هقاٍهت دٍرُ اًقالب اسالهٖ اٗراى
ّفتِ س٘سدّن

ت٘اى ٍٗژگْ٘إ سثکٖ آثار هٌثَر هقاٍهتٖ دٍرُ اًقالب اسالهٖ اٗراى

ّفتْچْاردّن آشٌاٖٗ تا آثار هٌثَر ادت٘ات دفاع هقدس(زًدگٌ٘اهِ ّا ،رهاًْا ،خارُ ًگاشتْا)... ،
ّفتِ پاًسدّن

تررسٖ ٍٗژگْ٘إ سثکٖ ًثر هقاٍهت ادت٘ات دفاع هقدس

ّفتِ شاًسدّن آشٌاٖٗ تا آثار ًظن ٍ ًثر در ادت٘ات هقاٍهت اٗراى تؼد از جٌگ تحو٘لٖ تا کٌَى ٍ تحل٘ل ٍٗژگْ٘إ سثکٖ آًْا
هٌثغ هطالؼاتٖ:
 - 1درآهدٕ ترسثک شٌاسٖ در اٗراى  :ذت٘ح اهلل صفا
 - 2سثک شٌاسٖ :هلک الشؼرا تْار
ً - 3قد ٍ تررسٖ شؼر اًقالب :فراهرز سل٘واًٖ

 - 4شؼر اهرٍز(پ٘راهَى ٍضؼ٘ت قالثْإ ًَ در شؼر پس از اًقالب) :ساػد تاقرٕ – هحودرضا هحودٕ ً٘کَ ٍ...

