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آموزشگاه پرسا

لیلین فی محافظۀ إیالَم! حیح فی ترجمۀ الکلمتیِن: شاهدُت هذیِن الدِّ 1  َعیِّن الصَّ

جهانگرد - استان جهانگرد - شهر راهنما - استان راهنما - شهر

یح:  2  َعیَّن الَصحَّ
و: "من َرأي مْنکم أحدًا یدعو ِالی التفرقۀ فهو عمیُل العدُّ

هر کس از شما ببیند کسی را که تفرقه می اندازد حتمًا او کارگزار دشمن است.  هر که از شما کسی را ببیند که به تفرقه دعوت می کند پس او مزدور دشمن است. 

هر که از شما کسانی را ببیند که به نفاق صدا می زند پس او همکار دشمن است.  اگر کسی از شما فردي را ببیند که به تفرقه فرا می خواند او مزدور شیطان است. 

3  َعّین عبارة ما جاء فیها حرف الجّر:

احۀ.  ربَّنا آمّنا فاْغِفر لَنا و اْرَحْمنا.   ُکلُّ طالٍب کان یلعُب فی السِّ

نیا َتحَصْد فی اآلخرِة.  وزن الّدلفین َیْبُلُغ ِضْعَفی وزن االنساِن.   ما َتْزَرْع فی الدُّ

4  َعّین غیرالمناسب لمفهوم هذه اآلیۀ الّشریفۀ: «أ تأمرون الّناس بِالبرِّ و َتنَسون أنفسکم؟»

کار را به کاردان باید سپرد!   «لَِم َتقولُوَن ما ال َتفعلون؟» 

به عمل کار برآید به سخن دانی نیست! تو که الالیی بلدي چرا خوابت نمی برد؟!

5   عّین األصّح و األدّق فی الجواب للّترجمۀ: 
ها، علینا أن ال ننسی أنَّ باب الّسماء َمفتوٌح دائمًا و ال ُیغلق!»:  «عنَدما ُیغِلق اهللا أبواب األرض کلَّ

وقتی خداوند همۀ درهاي زمین را می بندد، فراموش نمی کنیم که در آسمان قطعًا باز است و بسته نمی شود!

خدا زمانی که درهاي زمین را همگی ببندد، نباید از یاد ببریم که در آسمان پیوسته باز است و آن را نمی بندد!

زمانی که خداوند همۀ درهاي زمین را می بندد، نباید از یاد ببریم که در آسمان همواره باز است و بسته نمی شود!

هنگامی که همۀ درهاي خدا در زمین بسته می شود، فراموش نکنیم که در آسمان همیشه باز است و بسته نیست!

■■

ِن َکِلَمَتْیِن َغیَر المتراِدَفَتیِن: 6  َعیِّ

 بََلَغ - َوَصَل  َقَفَز - َرمی  َأرَشَد - َهدي  اِتََّصَل - خابََر 

7  أيُّ ِعباَرٍة لَْیَس فیها أيُّ اسم َجْمع التکسیر؟

الفیُن َأْن ُتْرِشَدنًا إلَی َمکاِن ُسقوِط طاِئَرٍة.  ِإنَُّه َحَیواٌن ذکیٌّ ُُیِحبُّ ُمساَعَدَة اإلنساِن.   َتسُتطیُع الدَّ

یور َو َتبکی َکاَألطفاِل.   ِإنَّ اْلَبْحَر واْألَسماَك نِعَمٌۀ َعظیَمٌۀ ِمَن اِهللا.  ِإنَّها ُتَغّنی َکالطُّ

8  عیِّن الخطأ فی المفهوم:

 «َجماُل الِعلِم نشُرُه و ثمرته الَعَمُل بِِه!»  علم چندان که بیشتر خوانی / چون عمل در تو نیست نادانی

 «ما ُتجزون إّال ما ُکنتم َتعَملوَن»   «ما َتْزَرْع فی الّدنیا َتحَصْدُه فی اآلخرِة.» 

 «ُتعَرُف األشیاُء بأضداِدها.»  قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید!

 «لُکلِّ َذْنٍب توبٌۀ إّال سوَء الُخُلِق»  «ُحسُن الُخلِق َیسُتُر ُقبَح النََّسِب.» 

←

←

←

←

9  «و إذا َسألک ِعبادي عّنی فإنّی َقریب...»:

و اگر بندگانم از تو در مورد من بپرسند، قطعًا من نزدیکم! و هرگاه بندگانم مرا از تو خواستند، بی شک من نزدیک ترم!

و هرگاه بندگان من از تو در مورد من پرسیدند، بگو قطعًا من نزدیک هستم! و اگر بندگان من، در مورد تو از من بپرسند، بی گمان من نزدیک هستم!
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10  عیِّن الخطأ:

 لِلوقایۀ من مرض الّسّکر ُیستعمل العشب الطّبی المناسب!: گیاه دارویی مناسب را براي پیشگیري از بیماري قند به کار می برد!

ا علیه!: بدن اردك تحت تأثیر آب قرار نمی گیرد، هنگامی که روغن مخصوصی را روي آن پخش می کند! الَیتأثَّر جسُم البّطۀ بالماِء عندما َتنشر زیتًا خاص 

ض هذا الّنقص الّذي ُیسّبب ضعفَک!: تو می توانی این نقصی را که باعث ضعفت می شود، جبران کنی!  إنَّک تستطیع أن ُتعوِّ

 إستخدام تلک المعجزة البحریَّۀ ُیساعد اإلنسان إلنارة الُمُدن!: به کار گرفتِن آن معجزة دریایی، انسان را براي روشن  کردن شهرها کمک می کند!
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