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MA Arabic I Year (2018-19) 

Translation – Assignment II 

ور ہصح وسم۔ امتم وصحں ےس وساولں اک وجاب دانی الزیم ےہ۔ہی رپہچ نیت وصحں رپ  ول، ہصح دوم ا  لمتشم ےہ۔ ہصح ا

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

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

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

****** 

ول  ہصح ا

 ےئگ وجاابت ںیم ےس حیحص وجاب یک اشنن دیہ ےیجیک۔۔ 1

ے

 دیئ

I ڈلب کنیب وک رعیب ںیم ےتہک ںیہ  ۔: 

Aمفقر الد ۔  Bضغط الدم ۔  Cفحص الدم ۔  Dمصرف الدم ۔ 

IIیک رعیب ےہ' انھب وہ وگتش'  ۔: 

Aلحم مفروم ۔  Bلحم مقلى ۔  Cلحم مشوى ۔  Dن ںیم ےس وکیئ ںیہن ۔  ا

III رکڈیٹ اکرڈ وک رعیب ںیم ےتہک ںیہ ۔: 

Aتذكرة االئتمان ۔  Bبطاقة االئتمان ۔ Cتذكرة الدفع ۔  Dبطاقة الدفع ۔ 

IV رعیب آیت ےہےیل اڈیپس وپٹس ےک  ۔: 

Aبريد سريع ۔  Bبريد جوى ۔  Cمسجلبريد  ۔  Dبريد خاص ۔ 

Vےک ےیل رعیب ےہ" اچہ نک را اچہ درشیپ" احمورہ  ۔: 

Aينساق وراء الموت ۔    Bمن حفر حفرة ألخيه وقع فيها ۔ 

Cرش الملح على الجرح ۔    Dالجميع على منوال واحد ۔ 

 ہصح دوم

ذلی ابعرت اک رعیب ںیم رتہمج ےیجیک۔  ۔2  درج 

ک، اڈیپس ومعیم   ںیہمہبس ےس ا ،ںیہ تدعتمد وہسیال امہرے اہں ڈاک یک ک، اتممز ڈا ک، ررٹسجڈ ڈا ور ینم ےسج ےتہک ںیہ وپٹسڈا ور اس ےک العوہ  ا آرڈر ا

ف ےہےک انم ےس رئیڈاک ےہ وج وکر وصخیص کیا ور اپرلس رپا،وئ س  ںیم ا۔رعمو ور کرب ٹوطخط، افلےف ا  ںیم کلامم وناظنم ےک تحت ادنرون کلم ا

ور دنمسر ،زیییم وہایئ ور  اجےت ںیہ ولطمہب تہج وک وےجھب ہعیرذراوتسں ےک  یا  ۔ ےتگدو دن ےس زادئ ںیہن ای کیا   ںیمسجا
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 ذلی ےک ولمجں اک ارگنزیی ںیم رتہمج ےیجیک۔ ۔ 3

 تتميز التجارة الخارجية بالمغرب بكون الصادرات. 

 حينما تنخفض المبيعات عند المحالت التجارية فإن طلباتها من المصانع تنخفض. 

  تسمح تلك الهيكلة للمستثمرين برؤية حجم أرباح األنشطة األساسية للشركةومن المستهدف أن. 

 وقد تقدم الدولة في الوقت نفسه علي فرض معدالت عالية من الضريبة علي السلع الكمالية. 

 التجارية التأولي مراحل الكساد تبدأ بتدني المبيعات لدي عدد كبير من المح. 

 رتہمج ےیجیک۔دی یئگ ابعرت اک ارگنزیی ںیم    ۔4

مجريات هذه الصناعة  ز الشديد، حيث تسيطر شركتان فقط علىيمن المعلوم أن هذه الصناعة العالمية تتسم بالترك

المستقبلية بالتركيز على التطوير والتوسع  في احتكار مزدوج، جعلت هاتان الشركتان تعدالن من استراتيجياتهما

خالل التأكد من تحقيق التفوق على الطرف اآلخر، برصد ميزانيات  من لالستعداد لمثل هذه التطورات في المستقبل،

 .كافية للبحوث والتطويروالتوسع في الطاقات اإلنتاجية لمواجهة هذا التوسع المتوقع في الطلب

 ذلی یک ابعرت اک رعیب رتہمج ےیھکل۔  ۔5

Since the beginning of civilization, men have been great sea travellers. They have left 

their lands and sailed in search of new countries, food and valuable minerals. The great 

travellers of the 21
st
 century will be the men who venture into space. They may search 

for new lands to live on or new sources of food for an overcrowded world. 

 

 ہصح وسم

 اک ارگنزیی زابن ںیم رتہمج ےیجیک۔ ربخ درج ذلی   ۔6

قال مسؤولون في قطاع الصحة البريطاني إن البالد تعتزم إجراء اختبارات جينية لجميع األطفال المصابين 

 .عقد من الزمنبالسرطان والكبار الذين يعانون أمراضاً صعبة، من أجل إنقاذ حياة نصف مليون شخص خالل 

في « الهيئة الوطنية العمومية للصحة»الذي أعلنته « الثورة الجينية»، فإن برنامج «تلغراف»ووفقاً لصحيفة 

بريطانيا، والذي يعتمد على فحوصات الحمض النووي، من شأنه أن يرفع معدالت البقاء، ويأتي في محاولة للقضاء 

 .على األمراض الفتاكة في البالد

 .أعوام 01وص جزءاً من خطة مداها وستكون الفح

 .وبحلول نهاية هذا العام، سيكون كل األطفال المصابين بالسرطان قد قاموا باختبارات جينية

الذي يسعى إلى خفض « الطب الشخصي»وتساعد هذه الفحوص الجينية على تقديم عالج دقيق في إطار ما يعرف بـ

على تفصيل العالج على مقاس المريض، واستناداً إلى « الشخصيالعالج »وتقوم فكرة . األعراض الجانبية للمرض

 .وضعه، وتركيبته الوراثية، وما يحتاج إليه من جرعات دواء

وسيتخذ المسؤولون في المملكة المتحدة اإلجراءات ذاتها تجاه البالغين؛ إذا كانوا مصابين بسرطانات مثل سرطان 

 .إلصابة بنوبات القلب والجلطاتالثدي والبروستات، فضالً عن المعرضين بشدة ل

ألف شخص بحلول عام  784مليار جنيه إسترليني، ومن المتوقع إنقاذ حياة  01وتصل تكلفة هذا البرنامج إلى 

0108. 
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 ربخ اک رعیب ںیم رتہمج ےیجیک۔ ذلی ںیم دی یئگ  ۔7

The death toll in the attack on two mosques in the New Zealand city of Christchurch 
rose to 50 after investigators found another victim as they removed bodies from the 
crime scenes, the country’s police commissioner said on Sunday. 

The bodies of the victims in the attack had not yet been released to families because 
investigations were ongoing, but police were working as quickly as they could to do 
that, Police Commissioner Mike Bush said at a media conference in Wellington. 

“It is with sadness that I advise that number of people who died in this event has now 
risen to 50,” Mr. Bush said. 

“As of last night we were able to take all of the victims from both of those scenes. In 
doing so we were able to locate a further victim.” 

The body of the 50th victim was found at the Al Noor mosque, where more than 40 
people died on Friday after a gunman entered and shot randomly at people with a 
semi-automatic rifle with high-capacity magazines, before travelling to a second 
mosque. 

Mr. Bush said there were also 50 people injured. Thirty-six were being treated in 
Christchurch Hospital, with two remaining in intensive care, and one child was at a 
dedicated children’s hospital. 

Mr. Bush said police did not believe that three other people arrested on Friday were 
involved in the attack. Two men faced charges unrelated or “tangential” to the attack, 
while a woman had been released, he said. 

Friday’s attack, which Prime Minister Jacinda Ardern labelled as terrorism, was the 
worst ever peacetime mass killing in New Zealand and the country had raised its 
security threat level to the highest. 

ذلی  ۔ 8  ربخ اک اشلگن ںیم رتہمج ےیجیک۔درج 

كشفت هيئة الصحة بدبي، عن بدء الدراسة إلجراء عمليات زراعة األعضاء في أحد مستشفياتها، وسيحدد نوعان 

 . من األعضاء لزراعتهما في المرحلة األولى قريباً، والتوسعة الحقاً 

وأكد الدكتور يونس كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة الرعاية الصحية، التابعة للهيئة، أنه متوقع البدء بعمليات 

زراعة األعضاء قريباً، بعد االنتهاء من الدراسات والتجهيزات الخاصة، وفي المرحلة األولى سيحدد نوعان من 

أم « راشد»ديد المستشفى الذي سيجري العمليات األعضاء لزراعتهما، ولم يحدد ذلك حتى اآلن، فضالً عن تح

 . «دبي»

وأشار إلى أن الحكومة مساندة وداعمة للمشروع، حتى يرى النور، ومتوقع البدء بزراعة األعضاء في مستشفيات 

 . الهيئة قريباً، في ظل كفاءة األطباء والبرنامج الوطني للتبرع باألعضاء

لبروتوكوالت الخاصة بالتبرع ونقل وزراعة األعضاء، بما يتوافق مع القانون وأكد أن الهيئة تستند إلى المعايير وا

مشيراً إلى أن الهيئة تعمل . الصادر بشأن تنظيم نقل األنسجة البشرية وزراعتها 6002لسنة ( 5)االتحادي رقم 

 .لتشريعات الدولةعلى إعداد األدلة اإلرشادية والبروتوكوالت الخاصة بالتبرع ونقل األعضاء وزراعتها، وفقاً 
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وأكد أن مستشفيات الهيئة مزودة بأفضل التقنيات والتجهيزات والحلول الذكية األكثر تطوراً في العالم، وتضم 

كفاءات طبية لها بصمتها وأبحاثها وأفكارها المبتكرة، ونجاحاتها المتميزة، في إجراء العمليات الكبرى والمعقدة في 

، وغير ذلك (القلب، والكلى والكبد)ا المرتبطة بشكل كبير باألعضاء الحيوية مختلف التخصصات الطبية، وال سيم

 .من التخصصات

وأشار إلى أن الهيئة تعمل بجهد لالنطالقة في عمليات زراعة األعضاء، لتتحول دبي إلى مركز مهم لعمليات 

التامة لتنظيم العمليات، وترسيخ زراعة األعضاء ونقلها، وفق األنظمة والمعايير الدولية والمحلية، وضمن الرقابة 

 .مكانة دبي المتقدمة على خريطة السياحة الصحية

وأوضح أن نجاح زراعة األعضاء يمكن أن يشكل في المستقبل القريب أحد أهم الحلول الجوهرية لعدد من 

تكون مثاالً األمراض المستعصية، كالفشل الكلوي والكبدي، ما سينعكس إيجاباً على موقع اإلمارات عالمياً، ل

 .يحتذى

 


