به نام خدا

طرح درس
دانشکده :ادبیات و علوم انسانی

رشته :زبان و ادبیات فارسیا

نام درس :دستورزبان فارسی 1

تعداد واحد2 :

تقویم آموزشی دانشگاه:

زمان تحویل تکالیف:

گرایش :کارشناسی زبان و ادبیات
فارسی

روز ،ساعت و مکان کالس :شنبه – ساعت 13/03 -03/03

هفته
اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم
هفتم
هشتم
نهم
دهم
یازدهم
دوازدهم
سیزدهم
چهاردهم

 31/0938931:تاریخ امتحان
گردش علمی :ندارد

مورخ

رئوس مطالب

شنبه ]31/0988918 [8018

تعریف زبان فارسی

شنبه ]31/0988988 [8018

تعریف دستور زبان فارسی

شنبه ]31/0988931 [8018

زبان ادبی و زبان محاوره ای

شنب ]31/0988938 [8018

زبان شکسته و زبان عادی

شنبه ]31/0980981 [8018

زبان معیار

شنبه ]31/0980933 [8018

تعریف جمله و جمله های بی فعل

شنبه ]31/0980930 [8018

جمله های چهار جزئی و انواع ان

شنبه ]31/0980931 [8018

جمله های مرکب و جمله پایه و پیرو

شنبه ]31/098/983 [8018

انواع جمله های پیرو

شنبه ]31/098/98/ [8018

جمله های معترضه و انواع آن

شنبه ]31/098/938 [8018

گروه و انواع آن

شنبه ]31/098/931 [8018

گروه اسمی و فعلی و حرف اضافه دار و.

شنبه ]31/098/918 [8018

گره قیدی و اقسام قید

شنبه ]31/0938988 [8018

واژه و انواع آن و تک واژه

پانزدهم

تمرین واژه و ...انواع جمله

شانزدهم

تمرین دروس خوانده شده

نحوه ارزشیابی :فعالیتهای کالسی –امتحان پایان ترم
منابع درسی :از واج تا چمله و دستور احمدی گیو و دستور کامیار
وسایل کمک آموزشی

تاریخ تنظیم 8931/6/6

طرح درس
دانشکده :ادبیات و علوم انسانی

رشته زبان و ادبیات فارسی:

گرایش :زبان و ادبیات فارسی ارشد

نام درس :روش تحقیق در دستور

تعداد واحد2 :

زبان و ادبیات فارسی)

تقویم آموزشی دانشگاه:

زمان تحویل تکالیف :پایان امتحان

 31/0938930تاریخ امتحان:

روز ،ساعت و مکان کالس :شنبه –12/03-13/03

هفته
اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم
هفتم

گردش علمی

مورخ

رئوس مطالب

شنبه ]31/0988918 [3818

تعریف زبان

شنبه ]31/0988988 [3818

انواع زبان

شنبه ]31/0988931 [3818

زبان ادبی و محاوره ای و معیار و شکسته

شنبه ]31/0988938 [3818

نقش زبان و انواع نقشهای آن

شنبه ]31/0980981 [3818

تعریف دستور و معایب دستورهای سنّتی

شنبه ]31/0980933 [3818

دستور زایشی گشتاری ساختاری

شنبه ]31/0980930 [3818

زبان عرفانی و انواع آن

هشتم
نهم

شنبه ]31/0980931 [3818

کاربرد دستور و زبان در تحقیقات ادبی

شنبه ]31/098/983 [3818

اتواع مکتبها و نظریه های که بر بررسی زبان
استوارند/

دهم
یازدهم
دوازدهم
سیزدهم
چهاردهم

شنبه ]31/098/98/ [3818

دستور در زبانی و همزمانی

شنبه ]31/098/938 [3818

جمله و انواع آن

شنبه ]31/098/931 [3818

گروه و انواع ان

شنبه ]31/098/918 [3818

انواع واژه و واژه سازی و کاربرد آن ئر متون ادبی

شنبه ]31/0938988 [3818

رفع اشکاالت
رفع اشکاالت

پانزدهم
شانزدهم
نحوه ارزشیابی :فعالیتهای کالسی –امتحان پایان ترم

منابع درسی دستور زبان عرفانی ،دستور از واج تا جمله و دستورهای سنتی و دستورهای جدید زایشی گشتاری و
ساختارگرایی:
وسایل کمک آموزشی

تاریخ تنظیم
8931/6/8

طرح درس
گرایش :زبان و ادبیات فارسی

دانشکده :ادبیات و علوم انسانی
نام درس :عطار و مثنویهای او

تعداد واحد2 :

تقویم آموزشی دانشگاه:

زمان تحویل تکالیف:

روز ،ساعت و مکان کالس :سه شنبه 13/03-0 /03

 31/0938931تاریخ امتحان
گردش علمی :ندارد

هفته
اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم

مورخ

رئوس مطالب

سه شنبه ]31/0988938 [8018

زندگی نامه عطار نیشابوری

سه شنبه ]31/0988983 [8018

معرفی مثنویهای عطار

سه شنبه ]31/098898/ [8018

معرفی دیگر آثار عطار

سه شنبه ]31/0988938 [8018
سه شنبه ]31/0988931 [8018

شرح کل داستان منطق الطیر و مصیبن نامه
آغاز منطق الطیر دروصف حق تعالی و دسول
مهر(ص)

ششم
هفتم
هشتم

سه شنبه ]31/0988918 [8018

معرفی مرغان و آغاز داستان

سه شنبه ]31/0980931 [8018

انتخاب هدهد و عذر مرغان

سه شنبه ]31/0980933 [8018

داستان شیخ صنعان وعرفی شخصیت شیخ
صنعان

نهم
دهم
یازدهم

سه شنبه ]31/0980930 [8018

گفتگوی شیخ و دختر شیخ صنعان

سه شنبه ]31/098/981 [8018

نمادهای داستان شیخ صنعان

سه شنبه ]31/098/933 [8018

آغاز هفت وادی و مشکالت آن و مقایسه آن با
مصیبت نامه

دوازدهم
سیزدهم
چهاردهم
پانزدهم

سه شنب ]31/098/93/ [8018

معرفی وادیهای سیر و سلوک مرغان

سه شنبه ]31/098/938 [8018

رسیدن سی مرغ به درگاه سیمرغ

سه شنبه ]31/0938981 [8018

رفع اشکال

سه شنبه ]31/0938938 [8018

رفع اشکال

شانزدهم
نحوه ارزشیابی :فعالیتهای کالسی –امتحان پایان ترم
منابع درسی :مثنویهای عطار و کتابهای که در این باب نوشته شده بود از جمله سی مرغ در آیینه سیمرغ تألیف اینجانب
وسایل کمک آموزشی:

تاریخ تنظیم
8931 /6/3

طرح درس
دانشکده :ادبیات و علوم انسانی

رشته زبان ادبیات فارسی

نام درس تحقيق در متون عرفاني و

تعداد واحد2 :

گرایش :دکتری ادبیات محض

حكم:
تقویم آموزشی دانشگاه:

زمان تحویل تکالیف :تا پایان امتحان

)روز ،ساعت و مکان کالس :سه شنبه38:18الي33:18

هفته
اول
دوم
سوم

 31/0938931تاریخ امتحان:
گردش علمی:

مورخ

رئوس مطالب

31/0988938

بررسی تاریخ اندیشه و فلسفه درا ایران

31/0988983
31/098898/

بررسی آیینهای قبل از اسالم
تاریخ تطور عرفان و آیینها و مذاهب تأثیرگذار بر
آنها

چهارم
پنجم
ششم
هفتم
هشتم
نهم

1/0988938

فلسفه و عرفان و فلسفه مشایی

31/0988931

حکمت اشراق و تأثیر آن بر عرفای ایرانی

31/0988918
1/0980931

آرا و اندیشه های موالنا
عطار و اندیشه های او

31/0980933

تأثیر پیشینان از جمله سنایی و عطار بر موالنا

31/0980930

بررسی افکار و اندیشه های شیخ محمود
شبستری

دهم

1/098/981

مقایسة موالنا و حافظ

یازدهم
دوازدهم
سیزدهم
چهاردهم
پانزدهم
شانزدهم

31/098/933

نقش شمس تبریزی در زندگی موالنا

1/098/93/

حسام الدین چلبی و نقش او در سرودن مثنوی

31/098/938

بررسی رساله الطیرها

31/0938981

محی الدین ابن عربی وتأثیرش بر عرفان اسالمی

31/0938938

نحوة تفسیر مثنوی
رفع اشکال

نحوه ارزشیابی :فعالیتهای کالسی –امتحان پایان ترم
منابع درسی :بررسی مآخذ اصیل و کهن عرفان در فارسی و عربی با توجه به شخصیتهایی از قبیل سنایی ،مولوی ،حافظ ،شیخ
محمود شبستری و امثال آنها
وسایل کمک آموزشی:

تاریخ تنظیم
8931 /5/93

