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آموزشگاه پرسا

1  ما هو الخطأ فی التَّرجمۀ و المحّل اإلعرابی علی التَّرتیب؟

 ُیعجُبنی عیٌد یفرُح فیه الفقراُء!: شادي می کنند - الفاعُل   وجْدُت برنامجًا ُیساعُدنی فی ترجمۀ المفرداِت!: کمک می کند - مضاٌف الیه  

ض نفَسه للتِّهم!: در معرض قرار دهد - المفعوُل   شاهدُت سنجابًا َیقِفُز ِمن شجرٍة إلی شجرة اُخري!: می پرید - مجروٌر بحرِف الجرِّ   ل اإلنساُن فی موضوٍع ُیعرُّ  ال یتدخُّ

2  عّین الموصوف لیس إسمًا مفردًا:

وء الِفّضّی للَقَمر و أصَبَح الَمنَظُر جمیًال!   «ِمَن المؤمنیَن ِرجاٌل َصَدقوا ما عاَهدوا اَهللا علیه»  َظَهَر الضُّ

ًة َطویَلًۀ فی الِهنِد َو الباِکستاِن!  َسْت ُمدَّ راُط الُمسَتقیُم!»  آنّه ماري شیِمل َدرَّ  «الُقرآُن هو النُّور الُمبیُن و الصِّ

3  َعّین عبارًة لیست فیها جملۀ َوصفیۀ:

ب.  رأي َکلبًا َیْلَهُث ِمن الَعَطِش.   الُکُتُب الناِفعۀ مفیدة لِلُطالِّ

الِل.  ْمِل.  الکتاُب َصدیٌق ُمخِلٌص ُیبِعُدَك عن الضَّ  رأیُت ظبیًا یمشی بُِهدوء علی الرَّ

4  عّین عبارًة ال تناسب مفهوم العبارة التالیۀ: «َمن َیکِذْب ال َینَجْح!»

ث بکّل ما سمعت به!   یبلغ الّصادق بصدقِه ما الیبلغخ الکاذب باحتیاله!  ال تحدِّ

راستی آور که شوي رستگار! راستی کن که به منزل نرسد کج رفتار!

حیح فی ترجمۀ العباراِت التالیۀ: 5   عّین الصَّ
  «ُادُع إلی سبیِل ربَّک بالحکمِۀ و الموعظِۀ الحسنِۀ و جاِدلهم بالّتی ِهَی أحَسُن»: 

با دانش و اندرز نیکو به سوي راه پروردگارت فرا بخوان و با آنان با شیوه اي که نیکوتر است گفت وگو کن!

با دانش و پند به راه پروردگارت فرا خوانده شد و با دیگران با روشی که نیکوتر بود مجادله کرد!

مردم را با حکمت به سمت پروردگارت بخوان و با ایشان به آن شیوه که بهتر است گفت وگو کن!

بر تو الزم است که با پند و اندرز خوب به راه خدایت دعوتشان کنی و به بهترین شیوه با آنان ستیز کنی!

■

6  عّین ما فیه المترادف:

 العالِم حیُّ و إن کان میتا!  من یجتِهد فی البدایۀ ینجْح ِفی النهایۀ! 

 من سأل فی صغره، أجاب فی کبره!  من فرَّ عن الموت، هرب من الحیاة! 

عّین األصّح و األدّق فی الجاب للّترجمۀ أو الّتعریب أو المفهوم:    7
«توکُّلی علی اهللا فی جمیع األمور خیُر ُمساِعدي للوصول علی الّنجاح!»:

توکل من بر خدا در تمام امور بهترین یاریگرم براي رسیدن به موفقیت است! در همۀ کارهایت بر خدا توکل کن که بهترین یاورم براي رسیدن به موفقیت است!

توکل من در تمام امور بر خدا است که بهترین کمکم براي رسیدن به موفقیت است. در تمام امور بر خدا توکل کن که بهترین کمک کننده ام براي رسیدن به موفقیت است!

8  عّین الخطأ فی مفهوم الحدیث؟: «عالٌِم ُینتفُع بعلِمه خیٌر ِمْن ألِف عابٍد»

إّن العبادة تکوُن نافعۀ للعابد إذا َتنَفُع اآلخرین!  إّن العلَم أنفُع من العبادِة، إذا َینَتِفُع به اآلَخرون! 

إّن العلَم النافَع للناس خیٌر من عبادٍة ال تنفُع اآلَخریَن!  إّن ألَف عابٍد خیٌر من عالٍِم َینَتِفُع به اآلَخرون! 

عّین األصّح و األدّق فی الجواب للّترجمۀ أو الّتعریب أو المفهوم:  9
«دانش آموزانی را در کالس دیدم، آن دانش آموزان درس هایشان را با دقت می نوشتند!»:

ٍۀ!  شاهدُت طالبات فی الّصّف، کانت الطالباُت َیکتبَن دروسهنَّ بدقَّ ب کانوا قد کتبوا دروسهم بدقٍَّۀ!  با فی الّصّف، هوالء الّطالُّ رأیُت طال

ب َیْکُتبَن دروسهم بدقٍَّۀ!  با فی الّصّف، الّطالُّ نظرُت طال رأیُت تالمیذ فی الّصّف، اولئک تالمیُذ کانوا یکُتبوَن دروسهم بدقٍَّۀ! 
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داقۀ!»: عّین الّترجمۀ الّصحیحۀ لعبارة «ُانظري، هذه هجمۀ قوّیۀ ِمن جانِب الِعَبی فریق الصِّ  10

بنگر، این حملۀ قوي از جانب بازیکن تیم صداقت است! نگاه کن، این حمله از طرف بازیکنان تیم صداقت، قوي است!

نگاه کن، این حملۀ قوي از جانب بازیکنان تیم صداقت می باشد! ببین، این حمله اي قوي از طرف دو بازیکِن تیم صداقت است!
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