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 تکالیف فعالیت کالسی متن درسی جلسه

 ------------ ---------- آشنایی با کلیات فن تعریب 1

افعال ربطی وزمانهای آن در  2

 ترجمه

مشارکت در مثال های 

 تطبیقی پاسخ به سواالت

 نیحل تمارمطالعه و

افعال حرکتی وترجمه زمانها در  3

 زبان عربی

مشارکت در مثال های 

 تطبیقی پاسخ به سواالت

 نیحل تمارمطالعه و

مشارکت در مثال های  مفهوم نفی در زبان عربی 4

 تطبیقی پاسخ به سواالت

 نیحل تمارمطالعه و

در زبان « که»مفهوم ادات ربطی  5

 عربی

مشارکت در مثال های 

 تسواالتطبیقی پاسخ به 

 نیحل تمارمطالعه و

مفهوم مالکیت وزمانهای آن در  6

 عربی

مشارکت در مثال های 

 تطبیقی پاسخ به سواالت

 نیحل تمارمطالعه و

مشارکت در مثال های  اعداد ومفهوم ترجمه ای آنها 7

 تطبیقی پاسخ به سواالت

 نیحل تمارمطالعه و

ساختار های وام گرفته از زبان  8

 معاصر انگلیسی در عربی

مشارکت در مثال های 

 تطبیقی

 نیحل تمارمطالعه و

چند انگاری عربی وتک انگاری  9

 فارسی در مقام ترجمه

 نیحل تمارمطالعه و 



مشارکت در مثال های 

 تطبیقی پاسخ به سواالت

عدی ولزوم وکاربرد های آن  10

 در ترجمه به عربی 

مشارکت در مثال های 

 تطبیقی پاسخ به سواالت

 نیحل تمارومطالعه 

جمله واره های موصولی در  11

 ترجمه به عربی 

 

مشارکت در مثال های 

 تطبیقی پاسخ به سواالت

 نیحل تمارمطالعه و

حروف ربطی در ترجمه به  12

 عربی

مشارکت در مثال های 

 تطبیقی پاسخ به سواالت

 نیحل تمارمطالعه و

 نیحل تمارمطالعه و  تعریف  در ترجمه به عربی 13

مشارکت در مثال های  یدر ترجمه به عرب ریتنک 14

 تطبیقی پاسخ به سواالت

 نیحل تمارمطالعه و

مشارکت در مثال های  ساختارهای جدد عربی معاصر  15

 تطبیقی پاسخ به سواالت

 نیحل تمارمطالعه و

ساختار معلوم ومجهول در  16

 ترجمه به عربی

مشارکت در مثال های 

 تطبیقی پاسخ به سواالت

 نیحل تمارمطالعه و

 


