
 

 باسمه تعالی

 ................در مقطع کارشناسی ورودی ........فرانسه     برنامه ترم بندی شده رشته

 نیم سال اول

 کد پیش نیاز نام درس پیش نیاز نوع درس کد درس عملی نظری جمع واحد عنوان درس ردیف

   پایه 671011 - 16 16 فرانسه مقدماتی   .1
       16 مجموع واحد ها  .2

 دومنیم سال 

 کد پیش نیاز نام درس پیش نیاز نوع درس کد درس عملی نظری جمع واحد عنوان درس ردیف

  ندارد پایه 671002  4 4 1گفت و شنود   .1
  ندارد پایه 671003  4 4 انشا  .2
  ندارد پایه 671004  4 4 1گرامر   .3

4.  
 آواشناسی

 
  ندارد پایه 671005  2 2

       14 هامجموع واحد   .5

 سومنیم سال 

 کد پیش نیاز نام درس پیش نیاز نوع درس کد درس عملی نظری جمع واحد عنوان درس ردیف

 671002 1گفت و شنود  پایه 671006  4 4 2گفت و شنود   .1
 671003 انشا پایه 671007  4 4 نگارش   .2
 671004 1گرامر  پایه 671008  4 4 2گرامر   .3
  ندارد پایه 671009  4 4 درک مفهوم متن  .4
  ندارد پایه 671010  2 2 ترجمه ساده  .5
       18 مجموع واحد ها  .6

 چهارمنیم سال 

 کد پیش نیاز نام درس پیش نیاز نوع درس کد درس عملی نظری جمع واحد عنوان درس ردیف

 671007 نگارش پایه 671012  2 2 وقایع نگاری   .1
 671008 2گرامر  پایه 671013  4 4 3گرامر   .2
 671006 2گفت و شنود  پایه 671014  2 2 بیان شفاهی داستان  .3
  ندارد پایه 671018  2 2 واژه شناسی  .4
  ندارد تخصصی 671015 2  2 نویسندگان فرانسوی زبان  .5
  ندارد تخصصی 671016 2  2 تاریخ ادبیات فرانسه  .6
 671010 ترجمه ساده پایه 671017  2 2 ترجمه متون اسالمی   .7
       16 مجموع واحد ها  .8

 پنجمنیم سال 

 کد پیش نیاز نام درس پیش نیاز نوع درس کد درس عملی نظری جمع واحد عنوان درس ردیف

  ندارد پایه 671026  2 2 زبان شناسی عمومی   .1
 671012 وقایع نگاری پایه 671020  2 2 گزارش نویسی  .2
 671016 تاریخ ادبیات فرانسه تخصصی 671021 3  3 فرانسه 18و  17رمان و نثر قرون   .3
 671016 تاریخ ادبیات فرانسه تخصصی 671022 3  3 فرانسه  18و  17نمایشنامه قرون   .4
 671016 تاریخ ادبیات فرانسه تخصصی 671023 2  2 فرانسه  18و  17شعر قرون   .5
  ندارد تخصصی 671024 3  3 تفسیر متون ادبی  .6
  ندارد اختیاری 671027  4 4 زبان دوم فرانسه –انگلیسی   .7
       19 مجموع واحد ها  .8

 



 

 ششمنیم سال 

 کد پیش نیاز نام درس پیش نیاز نوع درس کد درس عملی نظری جمع واحد عنوان درس ردیف

  ندارد تخصصی 671025 2  2 روش تحقیق  .1

 تخصصی 671030 3  3 فرانسه 19رمان قرن   .2
 18و  17نثر قرون رمان و 

 فرانسه
671021 

 671023 فرانسه 18و  17شعر قرون  تخصصی 671031 2  2 فرانسه 19شعر قرن   .3

 تخصصی 671032 2  2 فرانسه  19نمایشنامه قرن   .4
 18و  17نمایشنامه قرون 
 فرانسه

671022 

 671014 بیان شفاهی داستان پایه 671019  2 2 مکالمه   .5
  ندارد تخصصی 671033 2  2 کارگاه مطالعه   .6

 671010 ترجمه ساده اختیاری 671046  2 2 ترجمه متون گوناگون از فرانسه به فارسی 
  ندارد اختیاری 671043  2 2 خواندن متون اسالمی  .7
       17 مجموع واحد ها  .8

 هفتمنیم سال 

 کد پیش نیاز نام درس پیش نیاز نوع درس کد درس عملی نظری جمع واحد عنوان درس ردیف

 671030 فرانسه 19رمان قرن  تخصصی 671034 4  4 فرانسه 20رمان قرن   .1
 671032 فرانسه 19نمایشنامه قرن  تخصصی 671036 4  4 فرانسه  20نمایشنامه قرن   .2
 671031 فرانسه 19شعر قرن  تخصصی 671035 2  2 فرانسه  20شعر قرن   .3
 671020 گزارش نویسی تخصصی 671037 2  2 نگارش پیشرفته   .4
  ندارد پایه 671038  2 2 خواندن و ترجمه متون مطبوعاتی   .5
  ندارد اختیاری 671044  2 2 امثال و تعبیرات   .6
 671013 3گرامر  اختیاری ***  2 2 سنجش مهارت های زبانی  .7
       18 مجموع واحد ها  .8

 هشتمنیم سال 

 کد پیش نیاز نام درس پیش نیاز نوع درس کد درس عملی نظری جمع واحد عنوان درس ردیف

 671019 مکالمه تخصصی 671039 4  4 مناظره  .1
 671016 تاریخ ادبیات فرانسه تخصصی 671029 2  2 آشنایی با نقد  .2
 671016 تاریخ ادبیات فرانسه تخصصی 671040 2  2 ادبیات معاصر فرانسه   .3
 671016 تاریخ ادبیات فرانسه تخصصی 671041 2  2 درآمدی بر ادبیات تطبیقی  .4
 671026 زبان شناسی عمومی تخصصی 671042 2  2 زبان شناسی ادبی  .5
  ندارد عمومی 671048  3 3  زبان خارجی  .6
7.          
       15 مجموع واحد ها  .8

   توجه:رعایت پیش نیاز الزامی است.    
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