برنامه امتحاني پايان ترم دانشکده ادبیات نیمسال دوم سال تحصیلي95-96

ایام هفته

ساعت

تربیت بدنی

8
69/3/71

71:31

آیین زندگی ا

ادبیات

مترجمی

زبانشناسی

اندیشه2

اندیشه،2دستور ،2اسناد،1روش تدریس

اندیشه2

اخلاق اسلامی ،درآمدی بر ادبیات1

اخلاق اسلامی

انقلاب اسلامی

انقلاب اسلامی

آیین زندگی

71

تاریخ

تاریخ

8

اندیشه1

سبک شناسی نظم ،شاهنامه 2

اندیشه1

اندیشه1

71:31

دانش خانواده

مقاله نویسی

دانش خانواده

دانش خانواده

تفسیر موضوعی-تحقیق در دستور
زبان فارسی ارشد

تفسیر موضوعی

تفسیر موضوعی

مهارتهای زندگی

مهارتهای زندگی

79

69/3/78

71
79
8

فلسفه اسلامی1و3و5

زبان عمومی

69/3/76

مبانی زبانشناسی ،2زبانشناسی تاریخی
تطبیقی ،واژه شناسی فارسی ،آزمون
سازی

71:31

8

استعدادیابی در ورزش-کمک
های اولیه-

71:31

آمار توصیفی-مدیریت منابع
انسانی

69/3/01

فلسفه

طنز نویسی ،کارگاه داستان نویسی

تاریخ تحلیلی-2اصول عقاید2و4

نثر ساده ،ترجمه پیشرفته1
درآمدی بر ادبیات ،2روش تحقیق ،1ترجمه

انواع ادبی ،مکتب های ادبی

مطبوعاتی2

8
69/3/07

مبانی آواشناسی ،مبانی صرف ،اصول
نظری ترجمه ،پژوهش های میدانی

71:31

8

فعالیت رسانه ای در ورزش-
فیزیولوژی زنان

نظریه ادبی ،تاریخ زبان فارسی

71:31

اصول و روش شناسی تمرین-
زبان تخصصی

مکتب های ادبی جهان،متون نظم
شاعران عراق

69/3/00

ساخت زبان فارسی ،اسناد2
آواشناسی ،واژه شناسی ،خواندن مطبوعاتی ،ترجمه
اقتصادی

نوار وفیلم

8

کلام جدید-1اصول فقه2

تاریخ ایران ،2زبان تخصصی ،4فارسی
میانه ،مبانی کاربردشناسی

منطق2و4

69/3/03
71:31

آناتومی انسان

مکاتب فلسفی غرب2

71:31

ارتباطات در ورزش-بیومکانیک-
اصول و مبانی مدیریت

خاقانی

زبانشناسی ،1آثار اسلامی ،1روش تحقیق2

71

اصول ارزیابی مهارتهای حرکتی

تاریخ ادبیات-کلیله و دمنه-دستور
زبان فارسی-هفت پیکر ارشد

مبانی نظری ترجمه

69/3/01

8
69/3/02

69/3/09

زبان تخصصی ،2زبان تخصصی ،5تاریخ
زبانهای ایرانی ،روانشناسی زبان

71:31
8
71:31
8

یادگیری-فعالیت بدنی و
تندرستی

71:31

آنتروپومتری

69/3/01

حافظ -1بلاغت

خواندن ،2آثار اسلامی2
شعر ساده ،کاربرد اصطلاحات ،متون ادبی ،متون
سیاسی
تاریخ علم ،اصول آموزش زبان ،مبانی
زبانشناسی کاربردی ،مکاتب زبانشناسی

71

69/3/08

69/3/31

زبان تخصصی3و4

8
منطق الطیر-عربی -4عربی 2

71:31

69/3/06

فقه 1و2و4

8

فیزیولوژی انسان-تغذیه

مقاله نویسی ،کلیات زبانشناسی ،2نامه نگاری

71:31

روش تحقیق-سنجش و اندازه
گیری-کاربرد رایانه در ورزش

ترجمه مطبوعاتی1

8

صائب

71:31

ادبیات معاصر شعر-متون نظم
شاعران خراسان-آشنایی با علوم
قرانی

ادبیات فارسی ،1تاریخ ادبیات فارسی،
نظام های نوشتاری ،ادبیات تطبیقی

ترجمه پیشرفته

تفسیرقرآن1

روش تحقیق1

عربی نثر-ارشد

71
8

مبانی فلسفه -اصول و نظریه
مربیگری – مدیریت تاسیسات

اصول و روش ترجمه

69/3/37

71:31

اصول و مبانی مدیریت -اصول و
برنامه ریزی آموزشی-روش
تحقیق

متون ساده ،بررسی مقابله ای ،آزمون سازی

69/1/7

8

گویش های ایرانی

تاریخ فلسفه اسلامی2

منطق جدید1

71:31
69/1/0

8

فارسی عمومی

قرائت عربی 4

71:31

نقد ادبی -2زبان تخصصی

71:31

کلیات نقد ادبی -مرصاد العباد

گونه های زبان

فلسفه مشاء

8
69/1/3

*همراه داشتن کارت ورود به جلسه و کارت دانشجویی در امتحان هر درس الزامی است.
کلیه امتحانات دانشکده ادبیات و علوم انسانی در ساختمان دانشکده ادبیات و علوم انسانی (بلوار آزادگان) برگزار میشود.
استفاده از ماشین حساب و یا فرهنگ لغت صرفا برای برخی از امتحانات و با مجوز استاد درس امکانپذیر می باشد.

