تٌام خذا
« فرم طرح درس »
داًشکذُ :زتاى ٍ ادت٘ات

رشتِ :ادت٘ات هقاٍهت

ًام درس :تحق٘ق در هتَى ًظن ادت٘ات هقاٍهت اٗراى

هقطغ :کارشٌاسٖ ارشذ
تؼذاد ٍاحذ ًظرٕ2:

ًام هذرس :هرٗن ترزگر توام ٍقت

ّذف کلٖ درس  :آشٌاٖٗ داًشجَٗاى ادت٘ات هقاٍهت تا هتَى هٌظَم در زهٌ٘ٔ ادت٘ات هقاٍهت اٗراى ٍ شرح هفاّ٘ن ٍ ٍٗژگٖ -
ّإ صَرٕ ٍ هحتَاٖٗ آثار
رئَس هطالة
ّفتِ اٍل

گفتَگَ درتارٓ طرح کلّٖ درس ٍ سخي درتارٓ ادت٘ات هقاٍهت ٍ هؼرفٖ هٌاتغ ادت٘ات هقاٍهت در اٗراى

ّفتِ دٍم

طرح دالٗل شکلگ٘رٕ هفاّ٘ن هقاٍهتٖ در هتَى ًظن فارسٖ تا تکِ٘ تر هثاحث تارٗخٖ

ّفتِ سَم

آشٌاٖٗ تا فردٍسٖ ٍ رکر جلَّْإ هقاٍهتٖ در شاٌّاهِ

ّفتِ چْارم

ت٘اى جْاًثٌٖ٘ ًاصرخسرٍ ٍ تأث٘ر آى تر سرٍدى اشؼار هقاٍهتٖ

ّفتِ پٌجن

هؼرفٖ س٘ف فرغاًٖ ٍ ت٘اى هضاه٘ي هقاٍهتٖ در شؼر اٍ

ّفتِ ششن

کارترد طٌس در اشؼار اًتقادٕ تِ هٌظَر هقاٍهت در تراتر حاکواى جَر تَسط ػث٘ذ زاکاًٖ

ّفتِ ّفتن

بیان تحوالت اجتماعی  ,فرهنگی و تاریخی دورة قاجار و تأثیر آن بر ادبیات پیش ازمشروطه

ّفتِ ّشتن

هؼرفٖ ًْضت تجذدخَاّٖ ادتٖ ٍ اجتواػٖ ٍ تأث٘ر آى در شؼر دٍرٓ هشرٍطِ

ّفتِ ًْن

هؼرفٖ شاػراًٖ چَى قاٗن هقام فراّاًٖ ٍ شرح اشؼار هقاٍهتٖ اٍ

ّفتِ دّن

آشٌاٖٗ تا هضاه٘ي هقاٍهتٖ در دَٗاى ػارف قسٌٍٖٗ ٍ دَٗاى ه٘رزادٓ ػشفٖ

ّفتِ ٗازدّن

آشٌاٖٗ تا شؼر ٍ اًذٗشٔ ملکالشعراء بهار و نقش او در شکلگیری اشعار مقاومتی

ّفتِ دٍازدّن

هؼرفٖ س٘ذ اشرفالذٗي گ٘الًٖ ٍ فرخٖ ٗسدٕ

ّفتِ س٘سدّن

ت٘اى ٍٗژگْ٘إ شؼر دٍرٓ ت٘ذارٕ ٍ هؼرفٖ درًٍواْْٗإ آى

ّفتْچْاردّن ً٘وا َٗش٘ج ٍ ًقش اٍ در اٗجاد قالثٖ تازُ ترإ هضاه٘ي پاٗذارٕ
ّفتِ پاًسدّن

هؼرفٖ شاػراى ػصر اًقالب (ًصرالِ هرداًٖ ،سلواى ّراتٖ ،حسي حسٌٖ٘،ػلٖ هؼلن... ،

ّفتِ شاًسدّن

خَاًش ٍ شرح شؼر چٌذ شاػر دفاع هقذس (ػل٘رضا قسٍُ ،ػثذالجثار کاکاٖٗ...،

هٌاتغ هطالؼاتٖ:
- 1شبٌّبهِ فردٍسی ،قصبیذ ًبصر خسرٍ ،دیَاى سیف فرغبًی ،دیَاى عبیذ زاکبًی ،دیَاى فبین هقبم
فراّبًی ،دیَاى عبرف قسٍیٌی ،دیَاى هیرزادُ عشفی ،دیئبى هلک الشعراء بْبر ،دیَاى اشرفببذیي
گیالًی ،دیَاى فرخی یسدی ،هجوَعة اشعبر ًیوب یَ شیج
- 2خَى ًبهِ خبکً :صرالِ هرداًی؛
ّ- 3وصذا بب حلق اسوبعیل :حسي حسیٌی؛
- 4دری بِ خبًِ خَرشیذ :سلوبى ّراتی؛
- 5رجعت سرخ ستبرُ :علی هعلن؛

- 6از ًخلستبى تب خیبببى :علیرضب قسٍُ؛
- 7آٍاّبی ٍاپسیي :عبذالجببر کبکبیی

