
 الثانية اقسام الكمية المختمفةالفارسية الفرقة المغة مقرر 
 حكايت دو امير زاده-1

رى مدال انددوخت ماقبدت ا مدر خن يكدع گددو امير زاده در مصر بودندد يكدع ممدم خموخدت و دي
شدم حقدارت در يقيدو ن در چب گرس ايدن تدوانپدشت و اين يكع مزيز مصدر شدد گمالمو مصر 

:اى برادر شكر گفتنان در مسكنت بمانده است چرسدم واين ىمو من بسمطنت  گفتعكردى و 
يغمبدران يدايتم ممدم و تدو ميدراث پندان ايزونتدر اسدت بدر مدن ميدراث چنعمت بارى مز اسدمو ىم

 .يرمون و ىا مان يعنع ممك مصر
 الترجمة :

كان يي مصر ابني امير احدىما تعمم العمم واألخر اكتسد  المدال يدي نيايدة األمدر واحدد اصدب  
المة العصر واألخدر صدار مزيدز مصدر كدان الغندي ين در بعدين ا حتقدار الدي الفقيدر وقدال اندا م

وصمت الي السمطة وىذا قد بقي يي المسكنة قال يا أخي اكثر من شكر نعمة الباري مز اسمو 
 يانا وجدت ميراث األنبياء وانت وجدت ميراث يرمون وىامان ممك مصر.

 ممم واخالق -2                                
ى كو انسان را در دنيدا وخخدرت معدزز ميكندد واز  مدم وحقدارت حفد  ميكندد  وبندور معريدت چيز 

 مشرف ميكند وبطريق سعادت ميرساند خن ممم واخالق است
ى مقام انسان را بمند ميكند: يكدم اخدالق  دوم ممدم  سدوم چيار چيز اى جونان مزيز بدانيد كو 

 امانت. چيارمراستع 
كددو ممددم دارد واخددالق ندددارد مثددال او مثددل يكدددرخت بددع براسددت زيددرا كددو ممددم مثددل ىددر شخصددع 

 .يكدرخت ميوه دار است كو ثمره او اخالق است
 الترجمة :
الذي يجعل األنسان معزز يي الدنيا واألخرة ويحف و مدن ال مدم والحقدارة ويشدريو بددور  الشيء

 المعرية ويوصموه الي طريق السعادة انو العمم واألخالق .
أييددا الشددبا  األمددزاء امممددوا ان ىندداك اربعددة أشددياء تعمددي مددن مقددام األنسددان األول : األخددالق 

 األمانة. الثاني : العمم الثالث : الصدق الرابع : 
مثمدو مثدل شدجرة بدال ثمدر ذلدك  ن العمدم مثدل شدجرة كل شخصدًا لديدو ممدم ولديس لديدو أخدالق 

 الفاكية ثمارىا األخالق .
 
 
 



 دانش-3                                     
يزىا دانش است  چشرف وبرزگع بعمم واد  است نو باصل ونس  حكما گفتو اند :بيترين ىمو 

واخالق ندارد از دائره انسانيت بيرون است ونتيجو خن جز جيل وندامت  وخن شخصع كو ممم
راغ روشددن اسدت مدردم از ان ىدر قددر روشدنع گيرندد نددورش چدنباشدد و گفتدو اندد: داندش مثدل 

 ىرگز كم نشود
 الترجمة : 

الشددرف والع مددة بددالعمم واألد    باألصددل والنسدد  ا وقددد قددال الحكمدداء العمددم أي ددل األشددياء 
يكدون نتيجدة ذلدك ا    و  اإلنسدانيةة ج دائدر  يممدك العمدم واألخدالق يكدون خدار والشخص الدذي  

الجيددل والندامددة وقددد قددالوا العمددم مثددل المصددباح المنيددر الندداس يقخددذون منددو كدداًل ممددي قدددره و  
 .ينقص نوره 

 اثر صحبت  -4                                  
 صحبت دوست بد را بيان كرده است گفت:   يكع از شامران اثر صحبت دوست خو  واثر

 صحبت صال  ترا صال  كند         صحبت طال  ترا طال  كند  
كو دوست صال  بدراه  خيدر وكاميدايع وسدعادت ميبدرد ولدع دوسدت طدال  بدراه شدر وناكدامع چرا

 وشقاوت ميبرد
در دنيددا  وانسددان در صددحبت مممدداء وصددالحان وديددن واخددالق وممددم را كسدد  مكنددد ودر نتيجددو

  وخخرت معزز ميگردد.
 الترجمة :

 واحد من الشعراء قد و   اثر الصديق الطي  وأثر الصديق السيء يقال :
 صحبة الصال  تجعمك صالحًا        وصحبة الطال  تجعمك طالحاً 

 ن الصديق الصال  يحممك الي طريق الخير والنجداح والسدعادة ولكدن الصدديق الطدال  يحممدك 
 والفشل والشقاء . الي طريق الشر

ياإلنسددان يكتسدد  الدددين واألخددالق والعمددم يددي صددحبة العممدداء والصددالحين ويددي النيايددة يصددير 
 معزز يي الدنيا واألخرة .

 
 ابو ممع سينا-5                              

ابوممع سين از بزرگترين دانشمندان ايران است. پدر ابو ممع از مردم بمخ بود . ابو ممع در 
ع نزديك بخارا زاده شد . از كودكع بو يراگريتن دانش شوق يراوان داشت. نزد پزشكان داندا دى

بددو تحصدديل پزشددكع پرداخددت  در ىمددو دانشددياى زمددان سددرخمد مصددر خددود شددد .ايددن جددوان 



دانشددمندان پركددار كتابيدداى بسدديار نوشددت . پددس از مدددتع بددو وزارت رسدديد  ابددن سددينا بيشددتر 
چند كتدا  ىدا ىدم بدو زبدان يارسدع دارد . دانشدنامو نوشتو است . كتابياى خود را بزبان مربع

گذشت مقبره وى در ه در  424مالئع را بو زبان يارسع نوشتو است. ابو ممع سينا در سال 
 .شير ىمدان است

 الترجمة:
كان ابو ممي ابن سيناء من ام م ممماء ايران والد ابو ممي من اىالي بمخ ولد ابدو ممدي يدي 

لطفولة كان لو شوق كثير يي تحصيل العمم وقد تعمدم العمدم لددي أطبداء قرية قر  بخارا ا منذ ا
مالمون ا اصب  رائدًا لعمماء زمانو يي كل العموم ىذا الشا  كت  كتبًا كثيرة حول كت  العمماء 
ا ثم وصل الي الوزارة كتد  ابدن سديناء اكثدر كتبدو بالمغدة العربيدة ا ولدو مددة رسدائل يدي المغدة 

ومقبرتدو  424رسالة العالئية بالمغة الفارسية ا مدات ابدن سديناء يدي مدام الفارسية يقد كت  ال
 يي ىمدان .

 سال نو  -6
من در سال گذشتو در صنف دوم بودم و در خخر سال در امتحان كاميا  شدم و خدا را شكر 
كردم وبو صنف سوم انتقال كردم وبعدا زان جامعو تعطيل شد ومن براى سياحت بو ليدن ريدتم 

زىدا رخصدتع تمدام شدد ودرسديا در دانشدگاه  شدرون شدد ومدن بدو دانشدكده خدود ريددتم دريدن رو 
 ودوستان مزيزم را ديدم وخيمع خوش شدم .

امروز استاد زبان يارسع بو كدالس داخدل شدد وبمدا گفدت: شداگردان مزيدزم  صدب  شدما بخيدر 
 سال نو شما مبارك واز خدا براى ما كاميايع وسعادت را تمنع كرد.

 الترجمة :
نت يي العالم الما ي يي الصدف الثداني ويدي نيايدة العدام نجحدت يدي ا متحدان وشدكرت ا  ك

وانتقمت الي الصف الثالث وبعد ذلك اخذت الجامعة العطمة وسايرت الي لندن لمسدياحة وانتيدت 
اإلجازة وبددأت الددروس بالجامعدة وذىبدت الدي كميتدي ورأيدت أصددقائي ا مدزاء وسدعدت كثيدرًا ا 

أسدتاذ المغدة الفارسدية الدي الفصدل وقدال لندا تالميدذي األمدزاء صدباح الخيدر ومدامكم اليوم دخدل 
 مبارك وتنمي لنا النجاح والسعادة من ا .
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