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 (1زبان یونانی باستان ) موزشیآ ةبرنام
 ، نشر سینا(آموزش زبان یونانی باستان)بر اساس کتاب 

 ة اول:جلس

های تاریخی و گسترة جغرافیایی آن،  های اصلی، دوره گویش زبان یونانی باستان و ای دربارة تاریخ مقدمه 

خصوص تاریخ و  های گوناگون و به اهمیت آن برای رشتهروپایی، های هندوا جایگاه آن در میان زبان

 .فرهنگ ایران، تفکر اسالمی، و دین و کالم و فلسفة غرب

، آوانگاری گذاری نقطههای مرکب،  مصوت، (...ها ها و دمش ، تلفظ حروف، عالئم فرعی )تکیهیونانی الفبای 

 .لغات یونانی با الفبای التین

 جلسة دوم:

 .)آوانگاری یونانی به التین و بالعکس( ها نحل تمری 

 ، ادات نفی، حروف ربط.فعل مضارع اخباری معلوم 

 جلسة سوم:

 .)ترجمة جمالت یونانی به فارسی و نوشتن به یونانی( ها نحل تمری 

صرف نخست: اسم مؤنث، قواعد تشخیص حالت فاعلی اسم در های اسم،  حرف تعریف )معرفه(، حالت 

 صرف نخست، فعل مستقبل اخباری معلوم.

 جلسة چهارم:

 .)ترجمة جمالت یونانی به فارسی و نوشتن به یونانی( ها نحل تمری 

صرف نخست: اسم مذکر، فعل ماضی استمراری )اخباری معلوم(، برخی از کاربردهای حرف تعریف،  

 جایگاه نحوی اضافه.

 جلسة پنجم: 

 .)ترجمة جمالت یونانی به فارسی و نوشتن به یونانی( ها نحل تمری 

 ر و مؤنث، ماضی سادة باقاعده )اخباری معلوم(، ترتیب لغات در جمله.صرف دوم: اسم مذک 

 جلسة ششم:

 .)ترجمة جمالت یونانی به فارسی و نوشتن به یونانی( ها نحل تمری 

 خنثی همراه با فعل مفرد.اسم صرف دوم: اسم خنثی، ماضی نقلی )اخباری معلوم(، جمع  

 جلسة هفتم:

 .)ترجمة جمالت یونانی به فارسی و نوشتن به یونانی( ها نحل تمری 
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 .، ماضی بعید )اخباری معلوم(بودنقاعدة  صفت صرف اول و دوم، مضارع اخباری فعل بی 

 جلسة هشتم:

 .)ترجمة جمالت یونانی به فارسی و نوشتن به یونانی( ها نحل تمری 

 ها، دو کاربرد ضمیر تأکیدی. هایی از صرف سوم اسم، فعل امر مضارع، مصدر مضارع، پیوند جمله گونه 

 جلسة نهم:

 .(خواندن متن ونانی به فارسی و)ترجمة جمالت ی ها نحل تمری 

 ، پرسش مستقیم.بودن، مستقبلِ دندانیمختوم به حروف  های یشهبا ر صرف سوم اسم 

 جلسة دهم:

 .(خواندن متن ه فارسی وونانی ب)ترجمة جمالت ی ها نحل تمری 

روان و حرف خیشومی، پیشوندهای هجایی و زمانی،  مختوم به حروف های یشهبا ر صرف سوم اسم 

 .پسکامیریشة مختوم به حرف افعالی با 

 جلسة یازدهم:

 .(خواندن متن به فارسی وونانی )ترجمة جمالت ی ها نحل تمری 

 های گذشته. توضیح بیشتر دربارة ترتیب لغات در جمله، دورة درس 

 جلسة دوازدهم:

 .(خواندن متن ونانی به فارسی و)ترجمة جمالت ی ها نحل تمری 

مختوم به حرف سایشی، افعالی  های یشهبا ر صرف سوم اسم های بیان زمان، اعداد اصلی و ترتیبی، روش 

  ف دندانی.وریشة مختوم به حر با

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


