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 :مادهشناسنامه 

 

 ساعات هفتگی نوع واحد واحد نوع ماده عنوان ماده کد ماده دوره

 1 نظری 1 تخصصی 1ترجمه قرآن   کارشناسی

 تفسیر رشته

 کار در کالس -مطالعات کتاب خانه ای  -محاضره روش تدریس

 است. روش های ترجمه قرآن وانواع آنمنظور از این ماده آشنایی طالب با  تعریف ماده

 اهداف ماده

 ترجمهآگاهی از روند پیدایش  -1
 ترجمهآگاهی از مفهوم   -2
 الفاظ قرآنی ترجمه آگاهی از چگونگی  -3

دستاورد 

 آموزشی

 دانشجو پس از گذراندن این ماده بر موارد زیر قادر خواهد بود 

 آگاه است ترجمهاز روند پیدایش  -1
  ترجمه آگاه است.از مفهوم   -2
 قرآن آگاهی دارد  ترجمه یاز چگونگی  -3

 

 :جدول ارزیابی و امتحانات

 توضیحات حداکثر حداقل مورد ردیف
  ٪20 ٪10  روند پیدایش ترجمه 1
  ٪20 ٪10 مفهوم ترجمه 2

  ٪25 ٪15  چگونگی ترجمه ی قرآن 3

  ٪25 ٪15 ترجمه ها مقایسه وتفاوت 4

  ٪30 ٪10 تطبیق عملی 5
 

 مراجع و مصادر:

 ش. 1373، اصفهان، انتشارات مانی، 2زرکوب، فن ترجمه،  -1

 ش.1386، دانشگاه پیام نور،  2رضا  ناظمیان، روش هایی در ترجمه عربی به فارسی، -2
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 سرفصل های ماده:

 

 

 مقرر تدریس موضوعات جلسات هفتگی

1 
مقدمه ، تعریف و بیان ترجمه ، اهمیت 

 آن و ... 

ناظمیان، روش هایی در ترجمه  --    1زرکوب، فن ترجمه / 

  2عربی به فارسی/

 6ــــ زرکوب /    8ناظمیان /  انواع ترجمه ، مراحل ترجمه ...  2

3 
معادل های انواع فعل های فارسی 

 همراه با تمرین 

 بایست (  –باشد  –بود  –فعل ناقص ) است 

 102زرکوب / 

4 

 فعل از نظر زمان همراه با تمرین 

منفی ماضی  –ماضی ساده  ) مطلق ( 

 ساده 

 منفی ماضی نقلی  –ماضی نقلی 

  110زرکوب / 

 

5 

 ماضی استمراری

 منفی ماضی استمراری

 ماضی بعید

 منفی ماضی بعید همراه باتمرین

 115زرکوب / 

 

6 

 ماضی التزامی

 التزامیمنفی ماضی 

 مضارع اخباری همراه باتمرین 

 122زرکوب / 

 

 125زرکوب /  مضارع التزامی ، مستقبل همراه تمرین 7

 45ناظمیان، روش هایی در ترجمه عربی به فارسی /   فعلهای کمکی همراه با تمرین   8

 50ناظمیان، روش هایی در ترجمه عربی به فارسی /   جمله های پایه و پیرو   9

 57ناظمیان، روش هایی در ترجمه عربی به فارسی /  به کار گیری معادل های آشنا و رایج  10

  67ناظمیان، روش هایی در ترجمه عربی به فارسی /  تغییر زمان افعال  11

                 26ناظمیان، روش هایی در ترجمه عربی به فارسی /  معادل یابی حروف اضافه به فعل      12


