
 خارجي دانشگاه تهران دانشکده زبانها و ادبیات

 زبان و ادبیات روسيکارشناسي دورة  برنامه ارائه دروس اختصاصي

 نیمسال تحصیلي اول

 واحد 61 مجموع واحد دروس اختصاصي ارائه شده:

 نیمسال تحصیلي دوم 

 واحد 61 مجموع واحد دروس اختصاصي ارائه شده:
تعداد  نام درس رديف

 واحد

تعداد  نام درس رديف درس شماره

 واحد

شماره 

 درس

 4065214 2 ساختار جمالت روسی 0 4065664 4 مقدمات زبان روسی 1

 4065214 2 دستور زبان روسی مقدماتی 7 4065664 4 حالتهای دستوری زبان روسی 2

 4065215 2 سادهن ومتدرک مفهوم  4 4065614 2 مهارتهای خواندن و درک مطلب زبان روسی 4

 4065217 2 خواندن متون ساده 4 4065625 2 مهارتهای نوشتاری زبان روسی 4

 4065214 2 مکالمۀ ساده 16 4065644 4 مهارتهای گفتاری و شنیداری زبان روسی 5

 4065160 2 بیان شفاهی داستان مقدماتی 12    

        

 نیمسال تحصیلي سوم

 واحد 61مجموع واحد دروس اختصاصي ارائه شده: 

 نیمسال تحصیلي چهارم

 واحد 61مجموع واحد دروس اختصاصي ارائه شده: 
تعداد  نام درس رديف

 واحد

تعداد  نام درس رديف شماره درس

 واحد

شماره 

 درس

 4065210 2 اصول و روش ترجمه 26 4065226 2 كاربرد عدد در زبان روسی 14

 4065644 2 مایشگاهگفت و شنود آز 21 4065221 2 كاربرد ضمیر در زبان روسی 14

 4065220 2 كاربرد صفات فعلی در زبان روسی 22 4065222 2 درک مفهوم متون پیشرفته 15

 4065227 2 كاربرد قید فعلی در زبان روسی 24 4065647 2 مهارت های گفتاری روسی پیشرفته 10

 4065224 2 آشنایی با زبان رسانه ای روسی 24 4065225 2 مکالمۀ پیشرفته 17

 4065224 2 خواندن متون پیشرفته 25 4065114 2 بیان شفاهی داستان 14

 4065242 2 جمله نویسی 20 4065246 2 ترجمه متون ساده 14

 4065122 2 بیان شفاهی داستان پیشرفته 27    

 نیمسال تحصیلي پنجم

 واحد 61مجموع واحد دروس اختصاصي ارائه شده: 

 نیمسال تحصیلي ششم

 واحد 61وس اختصاصي ارائه شده: مجموع واحد در
تعداد  نام درس رديف

 واحد

تعداد  نام درس  رديف شماره درس

 واحد

شماره 

 درس

 4065246 2 مبانی واژه سازی فعلی با پیشوند در زبان روسی 45 4065244 2 كاربرد نمود فعل در زبان روسی 24

 4065124 2 متون مطبوعاتی از روسی به فارسی خواندن و ترجمه  40 4065244 2 كاربرد افعال حركتی در زبان روسی 24

 4065257 2 به روسیترجمه پیشرفته از فارسی  47 4065245 2 روسی اصطالحات و تعبیراتآشنایی با  46

 4065162 2 پیشرفته بررسی و ترجمه متون اسالمی 44 4065147 2 بررسی و ترجمه متون اسالمی  41

 4065240 2 مقدمات تئوری ادبیات) پیش نیاز در آمدی برادبیات( 44 4065164 2 ز روسی به فارسیترجمه پیشرفته ا 42

 4065644 2 سخنرانی و مناظره  46 4065244 2 نگارش 44

 4065204 2 تلخیص متون 41 4065640 2 روسیه شناسی 44

        

        

 



 

 نیمسال تحصیلي هفتم

 واحد 61ه شده: مجموع واحد دروس اختصاصي ارائ

 نیمسال تحصیلي هشتم

 واحد 61 مجموع واحد دروس اختصاصي ارائه شده:
تعداد  نام درس رديف

 واحد

تعداد  نام درس رديف شماره درس

 واحد

شماره  

 درس

 4065250 2 ترجمه متون مطبوعاتی از فارسی به روسی 44 4065255 2 انواع نامه نگاری 42

 4065254 2 14قرن  مکتب های ادبیبررسی  56 4065256 2 زبان روسیكاربرد نسبت های نحوی در  44

 4065205 2 14آشنایی با آثار ادبی نیمه دوم قرن  51 4065252 2 14و  17قرون  مکتب های ادبیبررسی  44

و  14آشنایی با آثار ادبی اواخر قرن  52 4065254 2 14آشنایی با ادبیات قرون وسطی و قرن  45

 26اوایل قرن 

2 4065200 

 4065207 2 خواندن و تفسیر متون پیشرفته 54 4065254 2 درآمدی بر ادبیات 40

 4065276 2 نمایشنامه* 54 4065254 2 14آشنایی با آثار ادبی نیمه اول قرن 47

     4065206 2 خواندن و تفسیر متون ساده 44

 فهرست دروس عمومي 

 واحد 11مجموع واحد دروس عمومي: 

 

تعداد  نام درس رديف

 واحد

تعداد  نام درس رديف شماره درس

 واحد

شماره 

 درس

 4026644 4 زبان انگلیسی عمومی 11  2 ایرانانقالب اسالمی  1

      2 اخالق اسالمی 2

      2 1اسالمی  اندیشه 4

      2 2اسالمی  اندیشه 4

      1 1تربیت بدنی  5

      1 ورزش 0

      2 تدانش خانواده و جمعی 7

      2 متون اسالمی 4

      4 زبان فارسی 4

      2 تاریخ اسالم 16

  


