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 40  کنز الحکمة  صفحه

 ان است. .عقل شمشیری بّر2به عقلش است.          نسانا (.)ارزش1

.نتیجه عقل مدارا کردن با مردم است. 4.عقل حفظ تجربه هاست                 3

 .نهایت عقل اعتراف به نادانی است. 5

 *******************************************************

 تجربه جدیدترجمه متن: التجربَة الجَدیدَة     *

. روستایی بود  مادرش در اسب کوچکی با.کانَ فََرسٌ صَغیٌر مَعَ أُمِّهِ فی قَریَةٍ 

: فرزندش)پسرش(گفت مادراسب به :قالَتْ أُمُّ الْفََرسِ لِوَلَدِها

انسان)آدمی(زندگی می   با ما:  الْمُجاوِرَةِ الْقَریَةِ  إلَی الَْحقیبَةِ ذِهِ لِذا أطلُبُ مِنْکَ حمَلَ ه نَحنُ نَعیشُ مَعَ الْإنسانِ وَ نَخدِمُهُ؛ 

.همسایه)مجاور(ببریبه روستای  بنابراین ازتومی خواهم این کیف را .به او خدمت می کنیم کنیم و

به روستای مجاور می   و حمل می کند اوکیف را . فی طَریقِهِ یُشاهِدُ نَهْراً هوَ یَحمِلُ الَْحقیبَةَ وَ یَذْهَبُ إلَی الْقَریَةِ الْمُجاوِرَةِ

 . راه رودخانه ای را می بیند در .رود

می    کناررودخانه ایستاده   ازگاو اسب می ترسد و:هَلْ أقدِرُ عَلَی الْعُبورِ؟ النَّهِریَخافُ الْفََرسُ وَ یَسألُ بَقَرَةً واقِفَةً جَنْبَ 

آیا می توانم رد بشوم)آیا قادربه عبور کردن هستم؟( :پرسد

.رودخانه عمیق نیست  می گوید:بله، «گاو .الْبَقَرَةُ تَقولُ : »نَعَم؛ لَیسَ النَّهُْر عَمیقاً

می   سنجاب سخنشان)سخن آن دو( را ال؛ أیُّهَا الْفَرَسُ الصَّغیرُ، أنتَ سَتَغرَقُ فِی الْماءِ،  :کَالمَهُما وَ یَقولُیَسْمَعُ سِنجابٌ 

  .درآب غرق خواهی شد تو خیر،ای اسب کوچک، :شنود ومی گوید

است برتوالزم)برگردی  باید. است  عمیق بسیار  این رودخانه؟ تَفهَمُ أ .  بِالرُّجوعِ عَلَیْکَ. جِدّاً  عَمیقٌ  النَّهرُ ذَاه

همی؟ ف  می آیا(.برگردی
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:با خودش می گوید اسب سخن دوحیوان را می شنود و فرزند:وَلَدُ الْفََرسِ یَسمَعُ کَالمَ الَْحیَوانَینِ وَ یَقولُ فی نَفْسِهِ

پس به پیش مادرش برمی گردد و.یَبَْحثُ عَنِ الَْحلِّفَیَرْجِعُ إلی والِدَتِهِ وَ  ای خدای من!چه کار کنم؟هی؟ماذا أفعَلُ یا إل

.دنبال راه حل می گردد

برای چه برگشتی؟ از اومی پرسد: مادر  !الْأُمُّ تَسْألُهُ: » لِماذا رَجَعْتَ؟

. شنودمی  مادر سخنش را  توضیح)شرح( می دهد و اسب داستان را.یَشَرحُ الْفََرسُ الْقِصَّةَ وَ تَسمَعُ الْأُمُّ کَالمَهُ

 چیست؟ نظر تو فرزندش می پرسد: از الْأُمُّ تَسألُ وَلَدَها:»ما هوَ رَأیُکَ؟مادر

أ تَقْدِرُ عَلَی الْعُبورِ أمْ ال؟آیا می توانی عبوری کنی؟یا نه؟مَنْ یَصْدُقُ؟ وَ مَنْ یَکْذِبُ؟چه کسی راست می گوید؟وچه  

کسی دروغ می گوید؟ 

دقیقه   دو از بعد ولی او  اسب کوچک به سئوالش پاسخ نداد .نِدَقیقَتَی بَعدَ قالَ کِنَّهُل. الصَّغیُر عَنْ سؤالِهاما أجابَ الْفََرسُ 

: گفت

 گاو  . الْمَوضوعَهِمتُ الْبَقَرَةُ تَصدُقُ وَ السِّنجابُ یَصدُقُ أیضاً. الْبَقَرَةُ کَبیَرةٌ وَ السِّنْجابُ صَغیٌر. کُلٌّ مِنهُما یَقولُ رَأیَهُ. فَ

سنجاب کوچک.هر یک ازآنان نظرش را    بزرگ است و گاوهمچنین سنجاب راست می گوید   راست می گوید و

می گوید.موضوع را فهمیدم 

اسب کوچک سخن  .بِالْجَدَلِمَشغولَینِ  یَفهَمُ الْفََرسُ الصَّغیُر کَالمَ أُمِّهِ وَ یَذهَبُ إلَی النَّهِر وَ یُشاهِدُ الْبَقَرَةَ وَ السِّنجابَ

.می بیند ستیزمشغول سنجاب را   و گاو و به رودخانه می رود و  مادرش را می فهمد 

.تودروغ می گوئی «گاو:من راست می گویم و .البَقَرَةُ: »أنا أصدُقُ وَ أنتَ تَکذِبُ 

.ییدروغ می گو ب:من راست می گویم وتوالسِّنجابُ: »ال؛ أنَا أصدُقُ وَ أنتِ تَکذِبینَ«سنجا

می کند سپس  عبور : اسب ازآن رودخانه به آسانی  .الْجَدیدَةِ  لِلتَّجِربَةِ یَفَرحُ وَ یرَجِعُ  ثُمَّ بِسُهولَةٍ النَّهَر لِکَیَعبُُر الْفََرسُ ذ

 . بخاطرتجربه جدید خوشحال می شود برمی گردد و

سال عبادت  سَنَةً. رَسولُ اللّهِ صل اهلل علیه وسلم:یک ساعت فکرکردن بهترازهفتادتَفَکُُّر ساعَةٍ خَیٌْر مِنْ عِبادَةِ سَبْعینَ 

 .است

 43( صفحه 2فعل مضارع )

 هوَ یَفعَلُ )سوم شخص مفرد(   هیَ تَفعَلُ ) دوم شخص مفرد(  نَحنُ نَفعَلُ )اول شخص جمع(  

اده اش سود می رساند. .آن زن به خانو 2.این پسر کوچک با ماشینش بازی می کند.            1

 .ما به خانه خدا می رویم. 4.ما قرآن می خوانیم.                                      3
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به مقایسه فعل های فارسی و عربی توجه کنید 

ترجمه          فعل مضارع ترجمه        فعل ماضی  

هی یَفعَلُ  او انجام داد   هوَ فَعَلَ

هیَ تَفعَلُ 

می دهد او انجام      

ما انجام می دهیم       نَحنُ نَفعَلُ     ما انجام دادیم   فَعَلنا نَحنُ  

یـَ ، تـَ ، نـَ + فعل = یَفعَلُ ، تَفعَلُ ، نَفعَلُ    

 45صفحه  ترجمه 

           .تو روی زمین می نشینی و مادرت روی صندلی می نشیند.1

 .خواهرم به من می گوید: ای برادرم، آیا تو حق را می گویی؟ 2

 45صفحه  تمرین اول پاسخ

 .درست 5   .درست     4    .نادرست    3   .نادرست2   .نادرست   1

 46صفحه    تمرین دوم

ن قبرهای شهیدان را می شوید. ز.این  2.این مرد قبرهای شهیدان را می شوید.                 1

 به کوه می رویم.  ،.ما برای حفظ پاکیزگی طبیعت 3

            46صفحه  تمرین سوم

فعل مضارع ) یشکُُر(           .کسی که سپاسگزاری کند پس فقط از خودش سپاسگزاری می کند.1

تَعمَلُ(–فعل مضارع )یَعمَلُ         ارخانه کار می کند و مادرمان در کتابخانه کار می کند..پدرمان در ک2

 فعل مضارع )یَطلُبُ(        .پدربزرگم از ما کمک نخواست و مادربزرگم از ما کمک می خواهد.3

فعل مضارع  )تَجمَعُ(      .آیا تو چوب ها را جمع می کنی یا خواهرت جمع می کند؟4

بدانیم 
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 47صفحه    تمرین چهارم

.می نوشیم 6.خواهم فهمید   5.می کوبی      4.باز خواهیم کرد         3.خواهد پرسید 2.نتوانستی  1

 48صفحه     تمرین ششم

 .یَنُظرُ 5     .ذَهبنا4       .أرجِعُ      3.تَعرِفُ 2      .تَذهَبینَ 1

49صفحه  تمرین هفتم

.تَغرقُ   9.موَظّفونَ    8      .مُنّظمات7      .تَسألین6َ     .مملوء5      .قادِم4       .فَرسانِ 3.خَطایا      2.خبّاز     1

 ون.ریاضیّ 15.أنهار       14.تَطُرقینَ      13.بِسهولَة          12       .رُجوع11      .یأکُل10ِ

بهترین کارها میانه ترین آنهاست. رمز: َخیُر األمور اوسطها:  

 49صفحه    هشتمتمرین 

 .ال، أنا فی الصّف5.َنعم        4.ثَالثَة         3.الحقیبة       2.جنب المدرسة       1

 50کنزالِحکمَة  صفحه 

. سکوت طال و سخن نقره است. 2باشد.   با عمل هیچ خیری در گفتاری نیست جز این که .1

.سخن مانند دارو است اندکش سود می رساند و زیادش کشنده است.  4    شتباهات آدمی زاد در زبانش است..بیشتر ا 3

 . .خشم نادان در گفتارش و خشم عاقل در کارش )رفتارش( است5

 *********************************************************

 دوستی :الصَّداقَةُترجمه متن:  *

.کالس دوم متوسطه است ی درأسرین دانش آموز .»أَسْرین « طالِبَةٌ فِی الصَّفِّ الثّانی الْمُتَوَسِّطِ

. اوازسندج به تهران آمده است. « هیَ جاءَتْ مِنْ »سَنَندَج « إلَی»طهران

.مدرسه است دانش آموز جدیدی در او. الْمَدرَسَةِهیَ طالِبَةٌ جَدیدَةٌ فِی 
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