
 ترجمة مف الفارسية الفرقة األكلي قسـ المغة الفارسيةالمقرر 
 حكايت دك امير زاده-1

رل مػاؿ انػدكوت ماقبػت ا مػر خف يكػع گػدك امير زاده در مصر بكدنػد يكػع ممػـ خمكوػت ك دي
شػـ حقػارت در يقيػو ن ػر چب گرس ايػف تػكانپػشت ك ايف يكع مزيز مصػر شػد گمالمو مصر 

:ال برادر شكر گفتناف در مسكنت بمانده است چرسدـ كايف ىمك مف بسمطنت  گفتعكردل ك 
يغمبػراف يػايتـ ممػـ ك تػك ميػراث پنػاف ايزكنتػر اسػت بػر مػف ميػراث چنعمت بارل مز اسػمو ىم

 .يرمكف ك ىا ماف يعنع ممؾ مصر
 الترجمة :

كاف يي مصر ابني امير احدىما تعمـ العمـ كاألور اكتسػ  المػاؿ يػي نيايػة األمػر كاحػد اصػب  
المة العصر كاألوػر صػار مزيػز مصػر كػاف الغنػي ين ػر بعػيف ا حتقػار الػي الفقيػر كقػاؿ انػا م

كصمت الي السمطة كىذا قد بقي يي المسكنة قاؿ يا أوي اكثر مف شكر نعمة البارم مز اسمو 
 يانا كجدت ميراث األنبياء كانت كجدت ميراث يرمكف كىاماف ممؾ مصر.

 ممـ كاوالؽ -2                                
ل كو انساف را در دنيػا كخوػرت معػزز ميكنػد كاز  مػـ كحقػارت حفػ  ميكنػد  كبنػكر معريػت چيز 

 مشرؼ ميكند كبطريؽ سعادت ميرساند خف ممـ كاوالؽ است
ل مقاـ انساف را بمند ميكند: يكػـ اوػالؽ  دـك ممػـ  سػـك چيار چيز ال جكناف مزيز بدانيد كو 

 امانت. چياـرراستع 
كػػو ممػػـ دارد كاوػػالؽ نػػدارد مثػػاؿ اك مثػػؿ يكػػدروت بػػع براسػػت زيػػرا كػػو ممػػـ مثػػؿ ىػػر شوصػػع 

 .يكدروت ميكه دار است كو ثمره اك اوالؽ است
 الترجمة :
الذم يجعؿ األنساف معزز يي الدنيا كاألورة كيحف و مػف ال مػـ كالحقػارة كيشػريو بػدكر  الشيء

 المعرية كيكصمكه الي طريؽ السعادة انو العمـ كاألوالؽ .
أييػػا الشػػبا  األمػػزاء امممػػكا اف ىنػػاؾ اربعػػة أشػػياء تعمػػي مػػف مقػػاـ األنسػػاف األكؿ : األوػػالؽ 

 األمانة. الثاني : العمـ الثالث : الصدؽ الرابع : 
مثمػو مثػؿ شػجرة بػال ثمػر ذلػؾ  ف العمػـ مثػؿ شػجرة كؿ شوصػان لديػو ممػـ كلػيس لديػو أوػالؽ 

 الفاكية ثمارىا األوالؽ .
 
 
 



 دانش-3                                     
يزىا دانش است  چشرؼ كبرزگع بعمـ كاد  است نو باصؿ كنس  حكما گفتو اند :بيتريف ىمو 

كاوالؽ ندارد از دائره انسانيت بيركف است كنتيجو خف جز جيؿ كندامت  كخف شوصع كو ممـ
راغ ركشػػف اسػت مػردـ از اف ىػر قػدر ركشػنع گيرنػد نػػكرش چػنباشػد ك گفتػو انػد: دانػش مثػؿ 

 ىرگز كـ نشكد
 )النص غير من كر (

 
 اثر صحبت  -4                                  

 صحبت دكست بد را بياف كرده است گفت:   يكع از شامراف اثر صحبت دكست وك  كاثر
 صحبت صال  ترا صال  كند         صحبت طال  ترا طال  كند  
كو دكست صال  بػراه  ويػر ككاميػايع كسػعادت ميبػرد كلػع دكسػت طػال  بػراه شػر كناكػامع چرا

 كشقاكت ميبرد
در دنيػػا  كانسػػاف در صػػحبت مممػػاء كصػػالحاف كديػػف كاوػػالؽ كممػػـ را كسػػ  مكنػػد كدر نتيجػػو

  كخورت معزز ميگردد.
 الترجمة :

 كاحد مف الشعراء قد كض  اثر الصديؽ الطي  كأثر الصديؽ السيء يقاؿ :
 صحبة الصال  تجعمؾ صالحان        كصحبة الطال  تجعمؾ طالحان 

 ف الصديؽ الصال  يحممؾ الي طريؽ الوير كالنجػا  كالسػعادة كلكػف الصػديؽ الطػال  يحممػؾ 
 كالفشؿ كالشقاء . الي طريؽ الشر

ياإلنسػػاف يكتسػػ  الػػديف كاألوػػالؽ كالعمػػـ يػػي صػػحبة العممػػاء كالصػػالحيف كيػػي النيايػػة يصػػير 
 معزز يي الدنيا كاألورة .

 
 ابك ممع سينا-5                              

ابكممع سيف از بزرگتريف دانشمنداف ايراف است. پدر ابك ممع از مردـ بمخ بكد . ابك ممع در 
ع نزديؾ بوارا زاده شد . از ككدكع بو يراگريتف دانش شكؽ يراكاف داشت. نزد پزشكاف دانػا دى

بػػو تحصػػيؿ پزشػػكع پرداوػػت  در ىمػػو دانشػػيال زمػػاف سػػرخمد مصػػر وػػكد شػػد .ايػػف جػػكاف 
دانشػػمنداف پركػػار كتابيػػال بسػػيار نكشػػت . پػػس از مػػدتع بػػو كزارت رسػػيد  ابػػف سػػينا بيشػػتر 

چند كتػا  ىػا ىػـ بػو زبػاف يارسػع دارد . دانشػنامو نكشتو است . كتابيال وكد را بزباف مربع



گذشت مقبره كل در ق در  428مالئع را بو زباف يارسع نكشتو است. ابك ممع سينا در ساؿ 
 .شير ىمداف است

كاف ابك ممي ابف سيناء مف ام ـ ممماء ايراف كالد ابك ممي مف اىالي بمخ كلد ابػك ممػي يػي 
لطفكلة كاف لو شكؽ كثير يي تحصيؿ العمـ كقد تعمػـ العمػـ لػدم أطبػاء قرية قر  بوارا ، منذ ا

مالمكف ، اصب  رائدان لعمماء زمانو يي كؿ العمـك ىذا الشا  كت  كتبان كثيرة حكؿ كت  العمماء 
، ثـ كصؿ الي الكزارة كتػ  ابػف سػيناء اكثػر كتبػو بالمغػة العربيػة ، كلػو مػدة رسػائؿ يػي المغػة 

كمقبرتػو  428رسالة العالئية بالمغة الفارسية ، مػات ابػف سػيناء يػي مػاـ الفارسية يقد كت  ال
 يي ىمداف .

 
 

 صميال ساؿي -6
يصػؿ اسػت : بيػار تابسػتاف كوػزاف ك زمسػتاف در يصػمع بيػار ىػكا ويمػع وػك  چيار يؾ ساؿ 

ىػكا معتػدؿ ميگػردد كدر يصػؿ  ميباشد كدر يصؿ تابستاف ىكاگـر است ميشكد كدر يصؿ وزاف
 زمستاف ىكا سرد ميشكد.

در يصميال وزاف ك زمستاف ك بيار مايو دانشگاه  ميركيـ كبتحصيؿ ممـ مشغكؿ ميباشيـ ك 
در يصػػؿ تابسػػتاف بػػو امتحػػاف داوػػؿ ميشػػكيـ كبعػػد زاف سػػو مػػاه روصػػتع ميشػػكد كدر كزىػػال 

 ا كقتيال وك  را ميگذرانيـ .روصتع برال تفريج كسياحت بو جاييال زيبا ميركيـ كدر انج
 الترجمة :

يي السنة اربعػة يصػكؿ:  الصػيؼ كالوريػؼ كالشػتاء كالربيػع ، يػي يصػؿ الربيػع يكػكف اليػكاء 
جميالن كيي يصؿ الصيؼ يككف اليكاء حاران كيي يصؿ الوريؼ يككف اليكاء معتػدؿ كيػي يصػؿ 

كالشػػتاء كالربيػػع كننشػػغؿ  الشػتاء يكػػكف اليػػكاء بػػاران ، نػػذى  الػػي الجامعػة يػػي يصػػكؿ الوريػػؼ
بتحصػػيؿ العمػػـ كيػػي يصػػؿ الصػػيؼ نػػدوؿ ا متحػػاف كبعػػد ذلػػؾ تكػػكف اإلجػػازة ثالثػػة شػػيكر ، 

 كنذى  يي اياـ اإلجازة لمترييو الي اماكف جميمة كنقضي اكقاتان طيبة .
 
 
 
 
 
 



 
 درامانت -7

 
يريتف بػال پػذىػدار از خنكػو امانػت نگايريتع پػذكچػكف  مپػذيركسع بتك امانتع بدىد بػيي  اگر  
كس بتك امانتع بدىد ايف امانت را بكل باز دىع چنانكو ايػزد مػز كمػال در اگر  يريتف بكد كپذ

ل گػر محكـ تنزيؿ وكد ميفرمايد كو )اف  تؤدكا ا مانات الع اىميا ( كو طريؽ مردمػع ك خدمػع 
 ه دارل كبسالمت بوداكند باز رسانع.نگاى يريتپذيرل كچكف نپذكانمردل خنست كو امانت كج
 

 يع األمانة                                     
 

اف  يكدع شوص لديؾ امانة يػال تقبػؿ بػحم حػاؿ مطمقػا  كاف قبمػت يكػف حػذرا كذلػؾ ألف قبػكؿ 
اليػو مػرة أوػرل امتثػا  ألمػر او مػز كمػال األمانة بالء كاف يعطيؾ شوص  أمانة يعميؾ بردىػا 

يي محكـ تنزيمو) أف تؤدكا األمانات الػع أىميػا( يطريػؽ الرجكلػة كاألدميػة كالفتػكة ىػك أ  تقبػؿ 
 أمانة كلكف اف قبمت يحف يا كتعيدىا سالمة الع صاحبيا.
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