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MA Arabic I Year (2018-19) 

Translation – Assignment I 

 لمتشم ےہ۔ ہصح اول، ہصح دوم اور ہصح وسم۔ امتم وصحں ےس وساولں اک وجاب دانی الزیم ےہ۔ہی رپہچ نیت وصحں رپ 

 [05x02=10]             وسال ےک ےیل دو ربمنات صتخم ںیہ۔  الزیم وساالت ںیہ۔ رہ وسال اک وجاب دانی الزیم ےہ۔ رہاپچن ہصح اول ںیم  .1

  [02x05=10]     اچر وساالت ںیہ۔ ان ںیم ےس وکیئ دو وساولں ےک وجاب دےنی ںیہ۔ رہ وسال ےک ےیل اپچن ربمنات صتخم ںیہ۔ ہصح دوم ںیم  .2

           [01x10=10]ہصح وسم ںیم نیت وساالت ںیہ۔ ان ںیم ےس یسک اکی وسال اک وجاب دانی ےہ سج ےک ےیل دس ربمنات صتخم ںیہ۔  .3

****** 

 ہصح اول

Iع ےن رہشہ آافق اتکب   ۔

مقف

ل ایک اھت" كليلة ودمنة"دبعاہلل انب 
ق

 

من

 :وک رعیب زابن ںیم 

A۔ افریس ےس B۔ رکسنست ےس  C۔ رفایسیسن ےس   D۔ ان ںیم ےس وکیئ ںیہن 

II۔   Literal Translation اک بلطم وہات ےہ: 

A۔ اباحمورہ رتہمج B۔ ظفل ہب ظفل رتہمج  Cرعش اک رثنی رتہمج ۔   D ہمجرثن اک مظن ںیم رت۔ 

III۔  Lexical Meaning ےس رماد ےہ: 

A۔ االطصیح ینعم B۔ ایسیق ینعم  C۔ وغلی ینعم   D۔ ان ںیم ےس وکیئ ںیہن 

IV ۔  Legal Translation اک بلطم وہات ےہ: 

A۔ ادیب رتہمج B۔ زابین رتہمج  C۔ رحتریی رتہمج   D۔ اقونین رتہمج 

V ےتہک ںیہ لمضيفة الجويةا ۔: 

A۔ اضفیئ دحود وک B۔ ارئی وہسٹس وک  C۔ اہجز ےکاتپکن وک   D۔ ارئی النئ وک 

 

 ہصح دوم

 ی اور االطصیح رعتفی ےیھکل۔رتہمج یک وغل ۔ 2

 ےیجیک۔ یملع رتہمج ےس آپ ایک ےتھجمس ںیہ، اس مسق ےک رتہمج ےک ےیل رتممج ںیم نک افصت اک اپای اجان رضوری ےہ؟ رحتری  ۔3

 رتہمج اگنری وک اینبدی وطر رپ ےنتک رمالح ںیم میسقت ایک اجات ےہ؟ یسک اکی رمہلح رپ رصتخما روینش ڈاےیل۔  ۔4

 ینیشم رتہمج رپ اکی رصتخم ونٹ رحتری ےیجیک۔ ۔ 5
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 ہصح وسم

 ےئگ اافلظ و احلطصمت ےک اعمین  ۔6

ے

 وک اےنپ ولمجں ںیم اامعتسل رکےت وہےئ ان اک اردو ںیم رتہمج ےیجیک۔  ناین ےیجیک اور ان ںیم ےس یسک دس ذلی ںیم دیئ

مقياس الحرارة،  قطاع إخصائي،  شركة رائدة،  سوء التغذية،  عملة صعبة،  عيادة خارجية،  حساب التوفير،  

ناتج الحبوب مهدئة،  صفقة،  البيع بالتجزئة،  ضغط الدم،  الخدمات،  منسوجات قطنية،  الحساب الجارى،  

 .التهاب الجفون،  أمراض متعديةاإلجمالي المحلي،  نقص المناعة المكتسبة،  تسوس األسنان،  أوعية دموية،  

 ذلی ےک اابتقس اک اردو ںیم رتہمج ےیجیک۔ ۔7

داخل الكأس، واألخرى  يقال إن رجال من هولندا صنع لعبة، واستخدم فيها قطعتين من السلك، وضع إحداهما

قد اشتهرت هذه اللعبة صدمة كهربائية خفيفة، ف توصيل أحد السلكين باآلخر ولدت شرارة وسببتخارجه، وعند 

أمريكي يدعى بنجامين فرانكلين الذي استفاد من هذه اللعبة وقدم نظرية   واسعا في أوربا، م  جاء عال ونالت قبوال

هذه النظرية  ذي يلمع في السماء، وإلمباتالشحنة في اللعبة هي نفس الشحنة التي توجد في البرق ال جديدة وهي أن

وشعر بصدمة كهربائية كبيرة، ومن  أجرى تجربة خطيرة عن طريق الطائرة الورقية، والحمد هلل نجحت تجربته

ستفادة منها، فأول عال  وفق في هذا السبيل هو فولتا من الوا هنا بدأ العلماء يفكرون في طرق إنتاج الكهرباء

 .تعطي تيارا كهربائيا مستمرا، م  بدأ سيل من األختراعات في مجال الكهرباء اريةإيطاليا الذي صنع بط

 ےک ونعان رپ رعیب ںیم اکی ومضمن رحتری ےیجیک۔" جامعتی"ااشن رپدازی ےک رطہقی اکر رپ روینش ڈاےیل اور   ۔8


