
مقطع کارشناسی 

123011: کد رشته

دانشگاه پیام نور

97-98سال تحصیلی 

 و قبل آن89مخصوص ورودیهای 

لیست ارائه دروس

زبان ادبیات عرب:رشته

نام درسکد درسردیف
واحد 

نظری

واحد 

عملی
نوع درسپیش نیاز

پایه14صرف 11230001

پایه12مکالمه 21230002

پایه2قرائت و ترجمه تجوید قرآن کریم31230003

عمومی3فارسی عمومی41213210

عمومی3زبان خارجه51212256

نام درسکد درسردیف
واحد 

نظری

واحد 

عملی
نوع درسپیش نیاز

پایه4(1)نحو 11230004

پایه1مکالمه 2(2)مکالمه 21230005

اصلی2(1)متون نظم و نثر معاصر 31230006

پایه2فن ترجمه41230007
تفسیرموضوعی نهج البالغه1233038

تفسیرموضوعی قرآن1233032

نام درسکد درسردیف
واحد 

نظری

واحد 

عملی
نوع درسپیش نیاز

پایه2متون تفسیری 11230008

پایه2(1)آزمایشگاه 21230009

پایه(1)صرف 3(2)صرف 31230010

اصلی(1)متون نظم  ونثر معاصر 2(2)متون نظم  ونثر معاصر 41230011

پایه(2)مکالمه 2(3)مکالمه 51230012

پایهفن ترجمه3ترجمه از عربی به فارسی و فارسی به عربی61230013

عمومی12اندیشه اسالمی 71233030

ترم دوم

ترم اول

14جمع واحد ها

52
 ملزم به اخذ فقط یک عنوان درسی 5دانشجو از درس ردیف 

می باشد
عمومی

12جمع واحد ها

ترم سوم

16جمع واحد ها
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مقطع کارشناسی 

123011: کد رشته

دانشگاه پیام نور

97-98سال تحصیلی 

 و قبل آن89مخصوص ورودیهای 

لیست ارائه دروس

زبان ادبیات عرب:رشته

نام درسکد درسردیف
واحد 

نظری

واحد 

عملی
نوع درسپیش نیاز

اصلی2متون نظم و نثر اندلس11230014

اصلی2متون نظم و نثر از سقوط بغداد تا دوره معاصر21230015

پایه(1)نحو 3(2)نحو 31230016

پایه2(1)انشاء41230017

پایه(1)آزمایشگاه 2(2)آزمایشگاه 51230053

پایه2روش تحقیق و ماخذ شناسی61230019

پایه2متون حدیث71230020

عمومی1اندیشه اسالمی 22اندیشه اسالمی81233031

نام درسکد درسردیف
واحد 

نظری

واحد 

عملی
نوع درسپیش نیاز

پایه2روزنامه و مجالت عربی11230022

اصلی4تاریخ ادبیات از دوره جاهلی تا پاین اموی21230023

پایه(1)انشاء2(2)انشاء 31230024

پایه2(1)تمرین صرف و نحو 41230025

پایه2متون نهج البالغه51230026

پایه(2)آزمایشگاه 2(3)آزمایشگاه 61230027

عمومی 2فرهنگ و تمدن اسالم و ایران71229128

عمومی 1تربیت بدنی 81215427

ترم چهارم

17

ترم پنجم

17
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مقطع کارشناسی 

123011: کد رشته

دانشگاه پیام نور

97-98سال تحصیلی 

 و قبل آن89مخصوص ورودیهای 

لیست ارائه دروس

زبان ادبیات عرب:رشته

نام درسکد درسردیف
واحد 

نظری

واحد 

عملی
نوع درسپیش نیاز

پایه(2)انشاء 2(3)انشاء 11230029

اصلی2تاریخ ادبیات دوره اول عباسی21230030

اصلی2متون نظم و نثر دوره اول عیاسی31230031

پایه(1)تمرین صرف و نحو 2(2)تمرین صرف و نحو 41230032

تخصصی2ادبیات تطبیقی51230033

پایه2قرائت متون عرفانی61230034

7
1230035

 از آغاز تا سقوط 1متون نظم و نثر در ایران 

بغداد
اصلی2

(اخالق کاربردی)آیین زندگی 1220433

(مبانی و مفاهیم)اخالق اسالمی 1233033

(باتاکید بر مباحث تربیتی)فلسفه اخالق 1211411

نام درسکد درسردیف
واحد 

نظری

واحد 

عملی
نوع درسپیش نیاز

اصلی2تاریخ ادبیات اندلس11230036

اصلیتاریخ ادبیات دوره اول عباسی2تاریخ ادبیات دوره دوم عباسی21230037

اصلیمتون نظم و نثر دوره اول عیاسی2متون نظمو نثر دوره دوم عباسی31230038

پایه2نامه نگاری و خالصه نویسی41230039

تخصصی4(1)علوم بالغی 51230040

تخصصی2(1)زبان تخصصی 61230041

7
1230042

 از سقوط بغداد تا 2متون نظم و نثر در ایران 

دوره معاصر
2

 از آغاز تا سقوط بغداد1متون نظم و نثر در ایران 
اصلی

عمومیتربیت بدنی1 1ورزش 81225428
آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران1223175

انقالب اسالمی ایران1220433

اندیشه سیاسی امام خمینی1220479

ملزم به اخذ فقط یک عنوان درسی می 9دانشجو از درس ردیف 92

باشد

عمومی

ترم هفتم

جمع واحد ها

19جمع واحد ها

16

ترم ششم

82
 ملزم به اخذ فقط یک عنوان درسی 8دانشجو از درس ردیف 

می باشد
عمومی
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مقطع کارشناسی 

123011: کد رشته

دانشگاه پیام نور

97-98سال تحصیلی 

 و قبل آن89مخصوص ورودیهای 

لیست ارائه دروس

زبان ادبیات عرب:رشته

نام درسکد درسردیف
واحد 

نظری

واحد 

عملی
نوع درسپیش نیاز

تخصصی(1)علوم بالغی 4(2)علوم بالغی 11230043

اصلی2تاریخ ادبیات از سقوط بغداد21230044

تخصصی(1)زبان تخصصی 2(2)زبان تخصصی 31230045

اصلی2(1)تاریخ ادبیات معاصر 41230046

تخصصی2عروض و قافیه51230047

اصلی2ادب سیاسی در اسالم61230048

عمومی2دانش خانواده و جمعیت71233043

فرهنگی2حفظ جزء سی قرآن کریم 81220657

نام درسکد درسردیف
واحد 

نظری

واحد 

عملی
نوع درسپیش نیاز

اصلی(1)تاریخ ادبیات معاصر 2(2)تاریخ ادبیات معاصر 11230049

اصلی2(ع)ادبیات متعهد اهل البیت 21230050

اصلی4متون نظم و نثر جاهلی تا پایان اموی31230051

تخصصی2فقه اللغه41230028

تخصصی2نقد ادبی51230052

نوع درسردیف
تعداد 

واحد

57پایه1

20تخصصی2

40اصلی3

22عمومی4

139 جمع کل واحد

16 جمع واحد ها



 "1ورزش  "و  "تربیت بدنی " به ترتیب به جای دروس 1215430با کد  "ورزش ویژه " و درس 1215429با کد  "تربیت بدنی ویژه"درس 

.هستند، اعالم می گردد (بیماران  خاص و معلوالن)برای دانشجویانی که دارای شرایط جسمانی ویژه



 بدون پرداخت شهریه و با تاثیر 14/2/92د مورخ / 4834/3دانشجویان محترم می توانند درس حفظ جزء سی قرآن کریم را مطابق بخشنامه شماره 

.مثبت در معدل انتخاب نمایند

ترم نهم

12جمع واحد ها

ترم هشتم
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مقطع کارشناسی 

123011: کد رشته

دانشگاه پیام نور

97-98سال تحصیلی 

 و قبل آن89مخصوص ورودیهای 

لیست ارائه دروس

زبان ادبیات عرب:رشته

عنوان درسکد درسردیف
واحد 

نظری

واحد 

عملی
نوع درسپیش نیاز

اختیاری2ارزشهای دفاع مقدس11220889

اختیاری2کارآفرینی21218808

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوبه شورای آموزشی 95/12/11 مورخ 2/85761 و 95/9/22 مورخ 2/208952بر اساس بخشنامه های شماره  :قابل توجه دانشجویان

 دروس زیر به عنوان دروس اختیاری در چهار چوب سنوات مجاز، مازاد بر سقف 96/4/26د مورخ /3/19352 و نامه معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی به شماره 96/4/3

.واحدهای دوره با ثبت نمره و تاثیر در معدل در کارنامه دانشجو درج می شود
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