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La libro i.a. entenas jenajn materialojn:
• Laŭleciona instruado de Esperanto kun ilustraĵoj en tri niveloj: la
elementa, meza kaj progresiga
• Referenca gramatiko de Esperanto en la persa kun multaj ekzemploj
• Persa-Esperanto vortaro
• Esperanto-persa vortaro
• Esperanto en komputiloj kaj interreto
• Esperantaj poemoj kun prezenteto de la poetoj
• Fragmentoj el Esperantaj verkoj
• Esperanta traduko de malnovaj kaj novaj poemoj persaj
• Kiel utiligi radioprogramojn de Esperanto
• Prezentado de Esperantaj organizoj, revuoj kaj magazinoj
• Kiel korespendi en Esperanto kaj trovi leteramikojn
• Fakaj tekstoj pri beletro, filozofio, scienco kaj tekniko kaj …

Al mia familio, la homaro

Kiel vi povas utiligi tiun ĉi libron se vi ne scias la persan
lingvon
Se la internacia lernanto jam lernis la alfabeton de Esperanto, ŝi/li
povas daŭrigi la lernadon de la lingvo pere de tiu ĉi libro jenel:
1. La unua leciono lernigas nur la alfabeton kaj akcenton. Se
la lernanto ne konas latinan alfabeton, ŝi/li povas konatiĝi
kun ĝi certagrade en la leciono, tamen la antaŭa
pernacilingva lernado de la alfabeto tre helpas.
2. Ekde la dua leciono ĝis la fino de la Elementa Nivelo, t.e.
ĝis la fino de la 11a leciono, la multnombraj bildoj helpas al
la komprenado de la tekstoj. La nacilingva vortaro ne estas
tiel bezonata por tiu ĉi nivelo.
3. Por studi la lecionojn de la Meza Nivelo, t.e. de la 12a ĝis la
22a leciono, la lernanto certe bezonas sialingvan vortaron.
La Esperanta Indekso, kondukas onin al la eroj de la parto
Referenca Gramatiko de Esperanto, kio estas en la persa
lingvo - kaj tial komenciĝas de la dekstro de la libro. Ĝi
povas iel kaj iom helpi ankaŭ al la neperslingvanoj, ĉar ĝi
prezentas multajn ekzemplojn por ĉiu kazo. Por utiligi la
indekson, la lernanto bezonas scii la persajn ciferojn por
povi trovi la koncernajn paĝojn. Do, jen tio:
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4. Por la studado de la Progresiga Nivelo, t.e. de la 23a ĝis la
34a leciono, la lernanto pli bezonas nacilingvan aŭ/kaj
Esperantan vortaron.
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 آﻣﻮزش درس ﺑﻪ درسِ زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ:ﺑﺨﺶ اول
La Unua Parto:

Laŭleciona Instruado de Esperanto

 ﺳﻄﺢ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ-1
1- La Elementa Nivelo

درس اول :آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﻟﻔﺒﺎ و ﺣﺮوف اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
1-a Leciono: Alfabeto de Esperanto

ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪﻛﻲ از اﺑﺪاعﻛﻨﻨﺪﮔﺎن زﺑﺎنﻫﺎي ﻓﺮاﺳﺎﺧﺘﻪ ،اﻟﻔﺒﺎي ﺟﺪﻳﺪي ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي زﺑﺎن ﺧﻮد اراﺋﻪ ﻛﺮدهاﻧﺪ.
ﺟِﻲ .آر .آر .ﺗﺎﻟﻜﻴﻦ – ﻧﻮﻳﺴﻨﺪهي ﻣﻌﺮوفِ ﻛﺘﺎب ارﺑﺎب ﺣﻠﻘﻪﻫﺎ و زﺑﺎنﺷﻨﺎس ﺑﺰرگ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ  -ﻛﻪ  15زﺑﺎن
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﻴﺰ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭼﻨﺪ ﻧﻮع اﻟﻔﺒﺎي ﻧﻮ ﻫﻢ ﺑﺮاي زﺑﺎنﻫﺎﻳﺶ ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ ،ﻛﻪ در اﻳﻦﺟﺎ
ﻣﻌﺮوفﺗﺮﻳﻦ آنرا ﻣﻲﺑﻴﻨﻴﺪ .دﻛﺘﺮ زاﻣﻨﻬﻮف ،ﺳﺎزﻧﺪهي زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺗﺮﺟﻴﺢ داد ﺗﺎ ﺑﺮاي زﺑﺎن ﺧﻮد از اﻟﻔﺒﺎي
ﻻﺗﻴﻦ ﺑﻬﺮه ﺟﻮﻳﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻧﺪﻛﻲ در آن اﻳﺠﺎد ﻛﺮد ﺗﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﺧﻄﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻛﺎﻣﻼً آواﻳﻲ و ﻣﻨﻄﻘﻲ
ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻮاﻧﺪن وﻧﻮﺷﺘﻦ را ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ آﺳﺎن ﺳﺎزد.
ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫﺪف اﺻﻠﻲ درس اول آﺷﻨﺎ ﺷﺪن ﺑﺎ اﻟﻔﺒﺎي زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ اﺳﺖ .ﺑﻪاﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﭘﺲ از ﻣﻘﺪﻣﻪاي ﻛﻮﺗﺎه در
ﺑﺎرهي اﻟﻔﺒﺎي ﻋﺮﺑﻲ و ﻻﺗﻴﻦ ،ﺣﺮوف ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در ﭘﻨﺞ ﻗﺴﻤﺖِ ﭘﻲ در ﭘﻲ ،ﺑﻪﺗﺪرﻳﺞ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲﮔﺮدد و
ﻧﺤﻮهي ﻧﮕﺎرش و ﺗﻠﻔﻆ آن ﻓﺮا داده ﻣﻲﺷﻮد.
اﻟﻔﺒﺎي ﻋﺮﺑﻲ و زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ ﻣﻲداﻧﻴﻢ ،زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ ﺑﺎ اﻟﻔﺒﺎي زﺑﺎن ﻋﺮﺑﻲ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد وﻟﻲ در ﻓﺎرﺳﻲ ﭼﻨﺪ ﺣﺮف
ﻣﺨﺼﻮص ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ در زﺑﺎن ﻋﺮﺑﻲ ﻧﻴﺴﺖ .ﺣﺮوف وﻳﮋهي ﻓﺎرﺳﻲ ،ﻛﻪ در زﺑﺎن ﻋﺮﺑﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد،
ﭼﻬﺎر ﺣﺮفِ پ ،چ ،ژ و گ اﺳﺖ .ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﻧﺤﻮهي ﺗﻠﻔﻆ ﺑﺴﻴﺎري از ﺣﺮوف در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ و ﻋﺮﺑﻲ ﻣﺘﻔﺎوت
اﺳﺖ .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺣﺮوف ث و ح.
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اﻟﻔﺒﺎي ﻻﺗﻴﻦ و زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎري از زﺑﺎنﻫﺎي ﺟﻬﺎن ،ﺑﺎ اﻟﻔﺒﺎي زﺑﺎن ﻻﺗﻴﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد وﻟﻲ داراي ﺣﺮوف
ﺧﺎص ﺧﻮد ﻧﻴﺰ اﺳﺖ .ﺣﺮوف ﻣﺨﺘﺺِ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ،ﻛﻪ در ﻫﻴﭻﻳﻚ از زﺑﺎنﻫﺎي دﻳﮕﺮ دﻧﻴﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺣﺮوف
ﻛﻼﻫﻚدارِ  ŝ ،ĥ ،ĝ ،ĵ ،ĉو  ŭاﺳﺖ .در واﻗﻊ زﺑﺎنﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي ﻣﺜﻞ اﺳﭙﺎﻧﻴﺎﻳﻲ ،اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ،ﻓﺮاﻧﺴﻮي و
آﻟﻤﺎﻧﻲ ﺑﺎ اﻟﻔﺒﺎي زﺑﺎن ﻻﺗﻴﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد ،و ﻫﺮ ﻛﺪام از آنﻫﺎ اﻏﻠﺐ داراي ﭼﻨﺪ ﺣﺮف وﻳﮋهي ﺧﻮد ﻧﻴﺰ
ﻫﺴﺖ .ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺗﻠﻔﻆ ﺑﺴﻴﺎري از ﺣﺮوف در اﻳﻦ زﺑﺎنﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﻳﻚ وﻳﮋﮔﻲِ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢِ اﻟﻔﺒﺎي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ،آن را از ﺗﻤﺎﻣﻲِ زﺑﺎنﻫﺎي دﻳﮕﺮ و اﻟﻔﺒﺎﻫﺎي آن ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ
ﻣﻲﺳﺎزد .اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﺳﺒﺐِ ﺟﺬاﺑﻴﺖِ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮاي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮﻛﺴﻲﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﺗﻠﻔﻆ و دﻳﻜﺘﻪ –
ﭼﻪ در زﺑﺎن ﻣﺎدري ﺧﻮد و ﭼﻪ در زﺑﺎنﻫﺎي ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ  -درﮔﻴﺮﺑﻮده اﺳﺖ ،ارزش ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر اﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ را ارج ﻣﻲﻧﻬﺪ :ﺗﻔﺎوت ﻋﻤﺪهي اﻟﻔﺒﺎي زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﺎ زﺑﺎنﻫﺎي دﻳﮕﺮ ،آواﻳﻲ ﺑﻮدن ،ﻳﺎ ﻓﻮﻧِﺘﻴﻚ ﺑﻮدنِ
ﺻﺪ در ﺻﺪ آن اﺳﺖ ،ﺑﻪاﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ در زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻫﺮ ﺣﺮف ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﺻﺪا دارد و ﻫﺮ ﺻﺪا ﻓﻘﻂ
ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﺣﺮفِ واﺣﺪ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد .ﺑﻪاﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻳﺎ دﻳﻜﺘﻪ و ﺧﻮاﻧﺪن ﻳﺎ ﺗﻠﻔﻆ در زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
ﺑﻪﻃﺮز ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞﺑﺎوري ﻣﻨﻄﻘﻲ و آﺳﺎن اﺳﺖ .ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻓﺮاﮔﻴﺮيِ ﻫﻤﻴﻦ درس اول ،ﻛﻪ در ﭘﻨﺞ
ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺘﻮاﻟﻲ و ﻫﻤﺮاهﺑﺎ ﻣﺜﺎلﻫﺎي ﻓﺮاوان اراﺋﻪ ﻣﻲﺷﻮد ،در ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻫﻴﭻ ﻣﺸﻜﻠﻲ ﻧﺨﻮاﻫﻴﺪ
داﺷﺖ.
زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎﻣﻲِ زﺑﺎنﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻟﻔﺒﺎي ﻻﺗﻴﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد ،و ﺑﺮﺧﻼف زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ و
ﻋﺮﺑﻲ ،از ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺑﻪ راﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﻪاﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺻﻔﺤﺎت ﻛﺘﺎبﻫﺎ و ﻣﺠﻼت اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻧﻴﺰ
از ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺑﻪ راﺳﺖ اﺳﺖ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻃﺮ ،ﺑﺨﺶ آﻣﻮزشِ درس ﺑﻪ درس ﻛﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ از ﺳﻤﺖ ﭼﭗ آن
آﻏﺎز ﻣﻲﮔﺮدد.
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ﻧﺤﻮهي ﺻﺤﻴﺢ ﻗﺮاردادنِ ﻛﺎﻏﺬ و ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﺮاي ﻧﻮﺷﺘﻦ

ﺑﺮاي ﻛﺴﺎﻧﻲﻛﻪ ﺑﺎ دﺳﺖ ﭼﭗ و ﺑﻪﻃﺮف ﺑﺎﻻ ﻣﻲﻧﻮﻳﺴﻨﺪ ،ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻛﺎﻏﺬ ﻫﻤﻴﻦﻃﻮر اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺮاي آﻧﺎنﻛﻪ ﺑﺎ
دﺳﺖ ﭼﭗ و رو ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻲﻧﻮﻳﺴﻨﺪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻛﺎﻏﺬ ﻣﻌﻜﻮس ﻣﻲﺷﻮد.

ﻧﺤﻮهي ﺻﺤﻴﺢ ﻗﺮارﮔﻴﺮيِ ﻗﻠﻢ در دﺳﺖ
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ﻛﻠﻴﺎﺗﻲ در ﻣﻮردِ ﻧﺤﻮهي ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺣﺮوف ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن

ﻧﻘﻄﻪ ﻧﺸﺎنﮔﺮ ﻣﺤﻞِ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻧﻮك ﻗﻠﻢ ﺑﺮ روي ﻛﺎﻏﺬ ﺑﺮاي ﺷﺮوعِ ﻧﻮﺷﺘﻦِ ﻫﺮ ﺣﺮف اﺳﺖ ،ﭘﻴﻜﺎن
ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪهي ﺟﻬﺖ ﻛﺸﻴﺪن ﺧﻂﻫﺎ ،و ﺿﺮبدر ﻣﺤﻞِ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻧﻮك ﻗﻠﻢ از روي ﻛﺎﻏﺬ و ﻧﻘﻄﻪي اﻧﺘﻬﺎي ﻫﺮ
ﺣﺮف اﺳﺖ.

ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻓﺮاﮔﻴﺮي اﻟﻔﺒﺎي زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ،در درس ﻧﺨﺴﺖ – ﻛﻪ از ﭘﻨﺞ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮد -
ﺑﻪﺗﺪرﻳﺞ ﺑﺎ ﺣﺮوف آن ،و ﻧﺤﻮهي ﻧﮕﺎرش ،ﺻﺪا و اﺳﻢِ آن آﺷﻨﺎ ﻣﻲﺷﻮﻳﻢ .ﺑﺮاي راهﻧﻤﺎﺋﻲِ ﺑﻴﺶﺗﺮ در ﻣﻮرد
ﺗﺮﺗﻴﺐ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺣﺮوف اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ،ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﭘﻴﻜﺎنﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ و ﺷﻤﺎرهﮔﺬاري آن ،ﺟﻬﺖ و ﺗﺮﺗﻴﺐ
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ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻫﺮ ﺣﺮف ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 1.ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮاي آﺷﻨﺎﺋﻲِ ﺳﺎدهﺗﺮ ﺑﺎ ﺻﺪا و ﻧﺤﻮهي ﺗﻠﻔﻆ ﺣﺮوف
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ،اﺑﺘﺪا ﻣﺜﺎلﻫﺎﻳﻲ از زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ ﻛﻪ در آن اﻳﻦ ﺻﺪاﻫﺎ ﺑﻪﻛﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻟﻔﺒﺎي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ آورده
ﻣﻲﺷﻮد و ﺳﭙﺲ واژﮔﺎﻧﻲ از زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺣﺮف ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲﮔﺮدد و ﺗﻠﻔﻆ آن ﺑﻪﻓﺎرﺳﻲ ﻧﻴﺰ اراﺋﻪ
ﻣﻲﺷﻮد:
اﻟﻔﺒﺎي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ :ﻗﺴﻤﺖ اول
ﺑﻪ ﺣﺮوف زﻳﺮ دﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ:
ﺣﺮف
o
a

b

r

n

z

ﻧﺤﻮهي
ﻧﻮﺷﺘﻦ
آن
ﺻﺪاي
آن
اِﺳﻢ
آن

آ

اُ

ب

نْ

ر

ز

a

o

bo

no

ro

zo

آ

اُ

ب

نُ

ر

ز

─ ﺧﺘﻢ ﻣﻲﺷﻮد ،ﭼﺮاﻛﻪ ﭘﺎﻳﺎﻧﻪي اﺳﺎﻣﻲ در
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮد ،اﺳﻢ ﺗﻤﺎﻣﻲِ ﺣﺮوفِ ﺑﻲﺻﺪا ﺑﻪ ُ
─( اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﻛﻠﻲ آنرا ﺑﻪﺻﻮرت  ─oﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﻴﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ،ﺑﻪﻋﻨﻮان
زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺣﺮف ُ ) o
ﻣﺜﺎل ،اﺳﻢ ﻳﺎ ﻧﺎمِ ﺣﺮفِ  bدر زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ  boو اﺳﻢِ ﺣﺮفِ  no ،nاﺳﺖ.
ﺣﺎل ﺑﺮاي آﺷﻨﺎﺋﻲِ ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺑﺎ ﺻﺪاي اﻳﻦ ﺣﺮوف ،ﺑﻪ ﻛﻠﻤﺎت ﻓﺎرﺳﻲ زﻳﺮ ﻛﻪ در آن اﻳﻦ ﺻﺪاﻫﺎ وﺟﻮد دارد و
ﻧﺤﻮهي ﻧﮕﺎرش آن ﺑﺎ ﺣﺮوف اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ:
ﺑﺰ
ﺑﺮد
ﺑﺎز
آب
ﺑﺎﺑﺎ
آن
an

baba

ab

baz

bord

boz

ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻳﻚ :ﻛﻠﻤﺎت ﻓﺎرﺳﻲ زﻳﺮ را ﻛﻪ ﺑﺎ اﻟﻔﺒﺎي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ و ﺑﺎ اﻟﻔﺒﺎي ﻓﺎرﺳﻲ
ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ:
bar

ran

nab

bazar

borna

naz

ﻧﺎز
El interreto.
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ﺗﻤﺮﻳﻦ دو :ﻛﻠﻤﺎت ﻓﺎرﺳﻲ زﻳﺮ را ﺑﺎ اﻟﻔﺒﺎي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ:
رز
ﻧﺎر
آزار
ﺑﺎز

راز

ﺑﺎران

raz

ﺣﺎل ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻆ اﻳﻦ ﺣﺮوف آﺷﻨﺎ ﺷﺪﻳﺪ ،ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻛﻠﻤﻪي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻛﻪ در آن از اﻳﻦ ﺣﺮوف اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ:
banano

rozo

boao

zono

rano

arbo

ﺑﺎ ﻧﺎ نُ
ﻣﻮز

ر ز
ﮔُﻞ ﺳﺮخ ،رز

ب آ ُا
)ﻣﺎرِ( ﺑﻮآ

زُ 
ن
ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ

را ُ
ن
ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ

آر 
ب
درﺧﺖ

در زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ،آﻛﺴﺎن ﻳﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺮ روي ﺑﺨﺶ ﻳﺎ ﺳﻴﻼب ﻣﺎﻗﺒﻞِ آﺧﺮِ ﻫﺮ ﻛﻠﻤﻪ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻴﻼب ﻣﺎﻗﺒﻞِ آﺧﺮِ ﻫﺮ واژه ﻛﻤﻲ ﻗﻮيﺗﺮ و ﻛﺸﻴﺪهﺗﺮ از ﺳﻴﻼبﻫﺎي دﻳﮕﺮ آن ﺗﻠﻔﻆ ﺷﻮد.
ﺑﺮاي ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﻴﺶﺗﺮ ،در درسﻫﺎي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦِ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ،ﺳﻴﻼب ﻣﺎﻗﺒﻞِ آﺧﺮِ ﻫﺮ ﻟﻐﺖ ﺑﺎ ﺣﺮوف درﺷﺖ
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪهاﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ:
banano

rozo

boao

zono

rano

arbo

ﺑﺎ ﻧﺎ نُ
ﻣﻮز

ر ز
ﮔُﻞ ﺳﺮخ ،رز

ب آ ُا
ﻣﺎر ﺑﻮآ

زُ 
ن
ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ

را ُ
ن
ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ

آر 
ب
درﺧﺖ

ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺳﻪ :در زﻳﺮ ﺳﻴﻼب ﻣﺎﻗﺒﻞ آﺧﺮ ﻛﻠﻤﺎت اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮي زﻳﺮ ﺧﻂ ﺑﻜﺸﻴﺪ و آن را ﺻﺤﻴﺢ ﺗﻠﻔﻆ ﻛﻨﻴﺪ:
baro

bona

arbaro

bono

zoo

robo

ﺑﺎ ر
ﻣﺎﻧﻊ

ب ﻧﺎ
ﺧﻮب

آر ﺑﺎ ر
ﺟﻨﮕﻞ

بُ 
ن
ﺧﻮﺑﻲ ،ﺣﺴﻦ

زُ ا
ﺑﺎغوﺣﺶ

ر 
ب
ﭘﻴﺮاﻫﻦ )زﻧﺎﻧﻪ(

ﭘﺎﺳﺦ ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎ
ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻳﻚ :ﻛﻠﻤﺎت ﻓﺎرﺳﻲ زﻳﺮ را ﻛﻪ ﺑﺎ اﻟﻔﺒﺎي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ و ﺑﺎ اﻟﻔﺒﺎي ﻓﺎرﺳﻲ
ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ:
bar

ran

nab

bazar

borna

naz

ﺑﺎر

ران

ﻧﺎب

ﺑﺎزار

ﺑﺮﻧﺎ

ﻧﺎز
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ﺗﻤﺮﻳﻦ دو :ﻛﻠﻤﺎت ﻓﺎرﺳﻲ زﻳﺮ را ﺑﺎ اﻟﻔﺒﺎي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ:
رز
ﻧﺎر
آزار
ﺑﺎز
azar

baz

roz

nar

ﺑﺎران

راز

baran

raz

ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺳﻪ :در زﻳﺮ ﺳﻴﻼب ﻣﺎﻗﺒﻞ آﺧﺮ ﻛﻠﻤﺎت اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮي زﻳﺮ ﺧﻂ ﺑﻜﺸﻴﺪ و آن را ﺻﺤﻴﺢ ﺗﻠﻔﻆ ﻛﻨﻴﺪ:
baro

bona

arbaro

bono

zoo

robo

ﺑﺎ ر
ﻣﺎﻧﻊ

ب ﻧﺎ
ﺧﻮب

آر ﺑﺎ ر
ﺟﻨﮕﻞ

بُ 
ن
ﺧﻮﺑﻲ ،ﺣﺴﻦ

زُ ا
ﺑﺎغوﺣﺶ

ر 
ب
ﭘﻴﺮاﻫﻦ )زﻧﺎﻧﻪ(

اﻟﻔﺒﺎي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ :ﻗﺴﻤﺖ دوم
ﺑﻪ ﺣﺮوف زﻳﺮ دﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ:
ﺣﺮف
m
i

ĉ

s

k

p

t

ﻧﺤﻮهي
ﻧﻮﺷﺘﻦ
آن
ﺻﺪاي
آن
اِﺳﻢ
آن

ﺋﻲ

م

س

چ

ك

پ

ت

i

mo

so

ĉo

ko

po

to

ﺋﻲ

م

س

چ

ك

پ

ت

ﺣﺎل ﺑﺮاي آﺷﻨﺎﺋﻲ ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺑﺎ ﺻﺪاي اﻳﻦ ﺣﺮوف ،ﺑﻪ ﻛﻠﻤﺎت ﻓﺎرﺳﻲ زﻳﺮ ﻛﻪ در آن اﻳﻦ ﺻﺪاﻫﺎ وﺟﻮد دارد و
ﻧﺤﻮهي ﻧﮕﺎرش آن ﺑﺎ ﺣﺮوف اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ:
ﺑﺎزي
زﻳﺒﺎ
ﭼﻴﻦ
ﭘﺎﻛﻲ
ﺳﻴﺮ
ﻣﺎﻧﻲ
ﺗﻴﺰ
اﻳﺮان
iran

tiz

sir

mani

ĉin

paki

ziba

bazi

ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻳﻚ :ﻛﻠﻤﺎت ﻓﺎرﺳﻲ زﻳﺮ را ﻛﻪ ﺑﺎ اﻟﻔﺒﺎي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ و ﺑﺎ اﻟﻔﺒﺎي ﻓﺎرﺳﻲ
ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ:
sima

saman

isar

ĉiz

pir

barani

tarik

ﺗﺎرﻳﻚ
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ﺗﻤﺮﻳﻦ دو :ﻛﻠﻤﺎت ﻓﺎرﺳﻲ زﻳﺮ را ﺑﺎ اﻟﻔﺒﺎي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ:
ﺳﺎري
آﭼﺎر
ﺳﻴﺐ
ﻣﺎت

ﻛﺎﻣﺮان

ﭘﺮ

ﻣﻴﻨﺎ

por

ﺣﺎل ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻆ اﻳﻦ ﺣﺮوف آﺷﻨﺎ ﺷﺪﻳﺪ ،ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻛﻠﻤﻪي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻛﻪ در آن از اﻳﻦ ﺣﺮوف اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ:
taso

sako

kato

ĉiam

piro

taksio

zipo

ﺗﺎ 
س
ﻓﻨﺠﺎن

ﺳﺎ ك
ﺳﺎك

ﻛﺎ ت
ﮔﺮﺑﻪ

ﭼﻲ آم
ﻫﻤﻴﺸﻪ

ﭘﻲ ر
ﮔﻼﺑﻲ

ﺗﺎك ﺳﻲ اُ
ﺗﺎﻛﺴﻲ

زي پ
زﻳﭗ

ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺳﻴﻼب ﻳﺎ ﺑﺨﺶِ ﻣﺎﻗﺒﻞِ آﺧﺮِ ﻫﺮ ﻛﻠﻤﻪ ،ﻛﻪ در اﻳﻦﺟﺎ ﺑﻪﺻﻮرت درﺷﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه،
ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻤﻲ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ و ﻛﺸﻴﺪهﺗﺮ ادا ﺷﻮد.
ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺳﻪ :در زﻳﺮ ﺳﻴﻼب ﻣﺎﻗﺒﻞ آﺧﺮ ﻛﻠﻤﺎت اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮي زﻳﺮ ﺧﻂ ﺑﻜﺸﻴﺪ و آن را ﺻﺤﻴﺢ ﺗﻠﻔﻆ ﻛﻨﻴﺪ:
siropo

simio

kimono

kaso

ĉirpi

pomo

bombono

ﺳﻲ ر پ

ﺳﻲ ﻣﻲ اُ

ﺷﺮﺑﺖ

ﻣﻴﻤﻮن

ﻛﻲ مُ 
ن
ﻛﻴﻤﻮﻧﻮ )ﻟﺒﺎس
ژاﭘﻨﻲ(

ﻛﺎ س

ﭼﻴﺮ ﭘﻲ
ﺟﻴﺮﺟﻴﺮ
ﻛﺮدن

پ م

ﺑﻢ ب نُ

ﺳﻴﺐ

آبﻧﺒﺎت

ﻛﺎﺳﻪ

ﭘﺎﺳﺦ ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎ
ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻳﻚ :ﻛﻠﻤﺎت ﻓﺎرﺳﻲ زﻳﺮ را ﻛﻪ ﺑﺎ اﻟﻔﺒﺎي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ و ﺑﺎ اﻟﻔﺒﺎي ﻓﺎرﺳﻲ
ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ:
sima

saman

isar

ĉiz

pir

barani

tarik

ﺳﻴﻤﺎ

ﺳﺎﻣﺎن

اﻳﺜﺎر

ﭼﻴﺰ

ﭘﻴﺮ

ﺑﺎراﻧﻲ

ﺗﺎرﻳﻚ

ﺗﻤﺮﻳﻦ دو :ﻛﻠﻤﺎت ﻓﺎرﺳﻲ زﻳﺮ را ﺑﺎ اﻟﻔﺒﺎي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ:
ﺳﺎري
آﭼﺎر
ﺳﻴﺐ
ﻣﺎت
mat

sib

aĉar

sari

ﻛﺎﻣﺮان

ﻣﻴﻨﺎ

ﭘﺮ

kamran

mina

por

ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺳﻪ :در زﻳﺮ ﺳﻴﻼب ﻣﺎﻗﺒﻞ آﺧﺮ ﻛﻠﻤﺎت اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮي زﻳﺮ ﺧﻂ ﺑﻜﺸﻴﺪ و آن را ﺻﺤﻴﺢ ﺗﻠﻔﻆ ﻛﻨﻴﺪ:
siropo

simio

kimono

kaso

ĉirpi

pomo

bombono

ﺳﻲ ر پ
ﺷﺮﺑﺖ

ﺳﻲ ﻣﻲ اُ
ﻣﻴﻤﻮن

ﻛﻲ مُ 
ن
ﻛﻴﻤﻮﻧﻮ )ﻟﺒﺎس ژاﭘﻨﻲ(

ﻛﺎ س
ﻛﺎﺳﻪ

ﭼﻴﺮ ﭘﻲ
ﺟﻴﺮﺟﻴﺮ ﻛﺮدن

پ م
ﺳﻴﺐ

ﺑﻢ ب نُ
آبﻧﺒﺎت
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اﻟﻔﺒﺎي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ :ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮم
ﺑﻪ ﺣﺮوف زﻳﺮ دﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ:
ﺣﺮف
ŝ
e

j

h

f

g

ﻧﺤﻮهي
ﻧﻮﺷﺘﻦ
آن
ﺻﺪاي
آن
اِﺳﻢ
آن

اِ

ش

ح

ي

ف

گ

e

ŝo

ho

jo

fo

go

اِ

ش

ح

ي

ف

گ

ﺣﺎل ﺑﺮاي آﺷﻨﺎﺋﻲ ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺑﺎ ﺻﺪاي اﻳﻦ ﺣﺮوف ،ﺑﻪ ﻛﻠﻤﺎت ﻓﺎرﺳﻲ زﻳﺮ ﻛﻪ در آن اﻳﻦ ﺻﺪاﻫﺎ وﺟﻮد دارد و
ﻧﺤﻮهي ﻧﮕﺎرش آن ﺑﺎ ﺣﺮوف اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ:
ﺷﻴﻬﻪ
اﻧﺴﺎن
ﮔﻴﺘﻲ
زﺷﺖ
ﻓﺎﺗﺢ
آﺳﻤﺎنﻫﺎ
asmanha

fateh

zeŝt

giti

ensan

ŝejhe

ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻳﻚ :ﻛﻠﻤﺎت ﻓﺎرﺳﻲ زﻳﺮ را ﻛﻪ ﺑﺎ اﻟﻔﺒﺎي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ و ﺑﺎ اﻟﻔﺒﺎي ﻓﺎرﺳﻲ
ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ:
hejf

mehregan

mehr

hendese

aŝofte

geŝniz

ﮔِﺸﻨﻴﺰ
ﺗﻤﺮﻳﻦ دو :ﻛﻠﻤﺎت ﻓﺎرﺳﻲ زﻳﺮ را ﺑﺎ اﻟﻔﺒﺎي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ:
ﻳﺎﻓﺖ
ﻳﻚ
زﺷﺘﻲ
ﻓﺸﺎر

ﺣﺴﺎب

ﻓﺎش
faŝ

ﺣﺎل ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻆ اﻳﻦ ﺣﺮوف آﺷﻨﺎ ﺷﺪﻳﺪ ،ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻛﻠﻤﻪي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻛﻪ در آن از اﻳﻦ ﺣﺮوف اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ:
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herbo

figo

nesto

hemisfero

zebro

ŝafo

jako

ﻫِﺮْ ب
ﻋﻠﻒ

ﻓﻲ گ
اﻧﺠﻴﺮ

ﻧِﺲ ت
ﻻﻧﻪ

هِ ﻣﻴﺲ فِ ر
ﻧﻴﻢﻛُﺮه

زِب ر
ﮔﻮرﺧﺮ

ﺷﺎ 
ف
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ

ﻳﺎ ك
ﻛُﺖ

ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺳﻪ :در زﻳﺮ ﺳﻴﻼب ﻣﺎﻗﺒﻞ آﺧﺮ ﻛﻠﻤﺎت اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮي زﻳﺮ ﺧﻂ ﺑﻜﺸﻴﺪ و آن را ﺻﺤﻴﺢ ﺗﻠﻔﻆ ﻛﻨﻴﺪ:
fenomeno

fenestro

zorgi

fendo

henao

zefiro

jesi

زِ ﻓﻲ ر
يِ ﺳﻲ
حِ ﻧﺎ اُ
ﻓِﻦ د
زر ﮔﻲ
فِ ﻧِﺲ ﺗْﺮُ
فِ نُ مِ نُ
ﻧﺴﻴﻢ
ﺑﻠﻪ ﮔﻔﺘﻦ
ﺣﻨﺎ
ﺷﻜﺎف
ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﻮدن
ﭘﻨﺠﺮه
ﭘﺪﻳﺪه
ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻠﻔﻆ واژهي  fenestroﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦِ ﺣﺮفِ  tو  rﻫﻴﭻ ﺣﺮف ﺻﺪاداري وﺟﻮد ﻧﺪارد،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﺒﺎﻳﺪ آنرا ﺑﻪﺻﻮرتِ ) terﺗِﺮُ( ﺗﻠﻔﻆ ﻛﺮد ،ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ) trﺗْﺮُ( ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻠﻔﻆ "ﻃْﺮو" )ﻃْﺮُ( در
ﻋﺒﺎرت ﻓﺎرﺳﻲِ "ﺳﻄﺮ و ﺳﺘﻮن" )ﺳﻄﺮُ ﺳﺘﻮن( .اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ را درﻣﻮردِ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻛﻪ دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺣﺮف
ﺑﻲﺻﺪا درﻛﻨﺎر ﻳﻚدﻳﮕﺮ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد ،ﺑﺎﻳﺪ رﻋﺎﻳﺖ ﻛﺮد.
ﭘﺎﺳﺦ ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎ
ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻳﻚ :ﻛﻠﻤﺎت ﻓﺎرﺳﻲ زﻳﺮ را ﻛﻪ ﺑﺎ اﻟﻔﺒﺎي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ و ﺑﺎ اﻟﻔﺒﺎي ﻓﺎرﺳﻲ
ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ:
hejf

mehregan

mehr

hendese

aŝofte

geŝniz

ﺣِﻴﻒ

ﻣﻬﺮﮔﺎن

ﻣِﻬﺮ

ﻫﻨﺪﺳﻪ

آﺷﻔﺘﻪ

ﮔِﺸﻨﻴﺰ

ﺗﻤﺮﻳﻦ دو :ﻛﻠﻤﺎت ﻓﺎرﺳﻲ زﻳﺮ را ﺑﺎ اﻟﻔﺒﺎي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ:
ﻳﺎﻓﺖ
ﻳﻚ
زﺷﺘﻲ
ﻓﺸﺎر

ﺣﺴﺎب

ﻓﺎش

jaft

hesab

faŝ

feŝar

zeŝti

jek

ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺳﻪ :در زﻳﺮ ﺳﻴﻼب ﻣﺎﻗﺒﻞ آﺧﺮ ﻛﻠﻤﺎت اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮي زﻳﺮ ﺧﻂ ﺑﻜﺸﻴﺪ و آن را ﺻﺤﻴﺢ ﺗﻠﻔﻆ ﻛﻨﻴﺪ:
fenomeno

fenestro

zorgi

fendo

henao

jesi

zefiro

فِ نُ مِ نُ
ﭘﺪﻳﺪه

فِ ﻧِﺲ ﺗْﺮُ
ﭘﻨﺠﺮه

زر ﮔﻲ
ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﻮدن

ﻓِﻦ د
ﺷﻜﺎف

حِ ﻧﺎ اُ
ﺣﻨﺎ

يِ ﺳﻲ
ﺑﻠﻪ ﮔﻔﺘﻦ

زِ ﻓﻲ ر
ﻧﺴﻴﻢ
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اﻟﻔﺒﺎي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ :ﻗﺴﻤﺖ ﭼﻬﺎرم
ﺑﻪ ﺣﺮوف زﻳﺮ دﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ:
ﺣﺮف
ĝ
u

l

d

ĵ

ĥ

ﻧﺤﻮهي
ﻧﻮﺷﺘﻦ آن
ﺻﺪاي آن
اِﺳﻢ آن

او

ج

لْ

ژْ

د

خْ

u

ĝo

lo

ĵo

do

ĥo

او

ج

لُ

ژُ

د

خُ

ﺣﺎل ﺑﺮاي آﺷﻨﺎﺋﻲ ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺑﺎ ﺻﺪاي اﻳﻦ ﺣﺮوف ،ﺑﻪ ﻛﻠﻤﺎت ﻓﺎرﺳﻲ زﻳﺮ ﻛﻪ در آن اﻳﻦ ﺻﺪاﻫﺎ وﺟﻮد دارد و
ﻧﺤﻮهي ﻧﮕﺎرش آن ﺑﺎ ﺣﺮوف اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ:
ژﺳﺖ
ﺧﻮب
ﭼﻮب
ﺟﻮراب
ﻟُﺰوم
او
اﻣﺮوز
emruz

u

lozum

ĉub

ĝurab

ĥub

ĵest

ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻳﻚ :ﻛﻠﻤﺎت ﻓﺎرﺳﻲ زﻳﺮ را ﻛﻪ ﺑﺎ اﻟﻔﺒﺎي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ و ﺑﺎ اﻟﻔﺒﺎي ﻓﺎرﺳﻲ
ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ:
ĝuŝeŝ

ĥoruĝ

duĥt

ĵelatin

kuĉ

denĝ

ĵenetik

ژِﻧِﺘﻴﻚ
ﺗﻤﺮﻳﻦ دو :ﻛﻠﻤﺎت ﻓﺎرﺳﻲ زﻳﺮ را ﺑﺎ اﻟﻔﺒﺎي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ:
ﺷﻮر
آژﻳﺮ
ژﻳﻼ
ﺟﻮر

دوش

ﺧﻮراك

ﻛﻮﻻك
kulak

ﺣﺎل ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻆ اﻳﻦ ﺣﺮوف آﺷﻨﺎ ﺷﺪﻳﺪ ،ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻛﻠﻤﻪي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻛﻪ در آن از اﻳﻦ ﺣﺮوف اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ:
fungo

ĥameleono

luno

leono

ĵeleo

ĝirafo

ﻓﻮن گ
ﻗﺎرچ

ﺧﺎ مِ لِ اُ ُ
ن
آﻓﺘﺎبﭘﺮﺳﺖ

ﻟﻮ نُ
)ﻛُﺮهي( ﻣﺎه

لِ اُ نُ
ﺷﻴﺮ

ژِ لِ اُ
ژﻟﻪ

ﺟﻲ را ف
زراﻓﻪ

1-a Leciono: Alfabeto de Esperanto 21

ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺳﻪ :در زﻳﺮ ﺳﻴﻼب ﻣﺎﻗﺒﻞ آﺧﺮ ﻛﻠﻤﺎت اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮي زﻳﺮ ﺧﻂ ﺑﻜﺸﻴﺪ و آن را ﺻﺤﻴﺢ ﺗﻠﻔﻆ ﻛﻨﻴﺪ:
ĵurnalo

ĥaoso

ĝangalo

ĵetu

ĝusta

ĵudo

donu

ژور ﻧﺎ لُ
روزﻧﺎﻣﻪ

ﺧﺎ اُ 
س
ﻫﺮج و ﻣﺮج

ﺟﺎن ﮔﺎ لُ
ﺟﻨﮕﻞ

ژِ ﺗﻮ
ﭘﺮﺗﺎب ﻛﻨﻴﺪ

ﺟﻮس ﺗﺎ
ﺻﺤﻴﺢ

ژو د
ﺟﻮدو

د ﻧﻮ
ﺑﺪﻫﻴﺪ

ﭘﺎﺳﺦ ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎ
ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻳﻚ :ﻛﻠﻤﺎت ﻓﺎرﺳﻲ زﻳﺮ را ﻛﻪ ﺑﺎ اﻟﻔﺒﺎي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ و ﺑﺎ اﻟﻔﺒﺎي ﻓﺎرﺳﻲ
ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ:
ĝuŝeŝ

ĥoruĝ

ĵelatin

duĥt

kuĉ

denĝ

ĵenetik

ﺟﻮﺷﺶ

ﺧﺮوج

ژِﻻﺗﻴﻦ

دوﺧﺖ

ﻛﻮچ

دِﻧﺞ

ژِﻧِﺘﻴﻚ

ﺗﻤﺮﻳﻦ دو :ﻛﻠﻤﺎت ﻓﺎرﺳﻲ زﻳﺮ را ﺑﺎ اﻟﻔﺒﺎي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ:
ﺷﻮر
آژﻳﺮ
ژﻳﻼ
ﺟﻮر
ĝur

ĵila

aĵir

ŝur

duŝ

ﺧﻮراك

ﻛﻮﻻك

دوش

ĥorak

kulak

ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺳﻪ :در زﻳﺮ ﺳﻴﻼب ﻣﺎﻗﺒﻞ آﺧﺮ ﻛﻠﻤﺎت اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮي زﻳﺮ ﺧﻂ ﺑﻜﺸﻴﺪ و آن را ﺻﺤﻴﺢ ﺗﻠﻔﻆ ﻛﻨﻴﺪ:
ĵurnalo

ĥaoso

ĝangalo

ĵetu

ĝusta

ĵudo

donu

ژور ﻧﺎ لُ
روزﻧﺎﻣﻪ

ﺧﺎ اُ 
س
ﻫﺮج و ﻣﺮج

ﺟﺎن ﮔﺎ لُ
ﺟﻨﮕﻞ

ژِ ﺗﻮ
ﭘﺮﺗﺎب ﻛﻨﻴﺪ

ﺟﻮس ﺗﺎ
ﺻﺤﻴﺢ

ژو د
ﺟﻮدو

د ﻧﻮ
ﺑﺪﻫﻴﺪ

1-a Leciono: Alfabeto de Esperanto 22

اﻟﻔﺒﺎي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ :ﻗﺴﻤﺖ ﭘﻨﺠﻢ
ﺑﻪ ﺣﺮوف زﻳﺮ دﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ:
ﺣﺮف

ŭ

c

v

ﻧﺤﻮهي ﻧﻮﺷﺘﻦ آن

ﺻﺪاي آن

و) ﻣﺜﻞ و در ﻛﻠﻤﻪي ﻓﺎرﺳﻲِ
ﻣﻮ(

و) ﻣﺜﻞ و در ﻛﻠﻤﻪي
ﻓﺎرﺳﻲِﮔﺎو(

ﺗْﺲ

ŭo

vo

co

و

و

ﺗْﺲ

اِﺳﻢ آن

ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ در ﻣﺜﻞﻫﺎي زﻳﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﺷﻮد ،ﺗﻔﺎوت ﺗﻠﻔﻆ ﺣﺮف  vو  ŭدر اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻠﻔﻆ
 vدﻧﺪانﻫﺎي ﭘﻴﺸﻴﻦِ ﻓﻚ ﺑﺎﻻ ،ﻟﺐِ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ را ﻟﻤﺲ ﻣﻲﻛﻨﺪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ و در ﻛﻠﻤﻪي وﻳﺮان( ،در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ در
ﺗﻠﻔﻆ ﺣﺮف  ŭﭼﻨﻴﻦ اﺗﻔﺎﻗﻲ ﻧﻤﻲاﻓﺘﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻟﺐﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﻛﻤﻲ ﮔِﺮد ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻃﺮفِ ﺑﻴﺮون ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﻣﻲﮔﺮدد
)ﻣﺎﻧﻨﺪ و در ﻛﻠﻤﻪي ﻣﻮ(.
ﺣﺎل ﺑﺮاي آﺷﻨﺎﺋﻲ ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺑﺎ ﺻﺪاي اﻳﻦ ﺣﺮوف ،ﺑﻪ ﻛﻠﻤﺎت ﻓﺎرﺳﻲ زﻳﺮ ﻛﻪ در آن اﻳﻦ ﺻﺪاﻫﺎ وﺟﻮد دارد و
ﻧﺤﻮهي ﻧﮕﺎرش آن ﺑﺎ ﺣﺮوف اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ:
ﭼﻄﻮر
ﻣﻮرد
ﺑﻴﺴﺖﺳﻮاﻟﻲ
ﻓﺮدوﺳﻲ
ﻧﻮروز
ﻧُﻮ
noŭ

noŭruz

ferdoŭsi

biscoali

moŭred

ĉetoŭr

وﻳﻼ

وال

وﻳﺰا

واﻟﺪِﻳﻦ

وِﻧﻮس

وِي

vila

val

viza

valedejn

venus

vej

ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻳﻚ :ﻛﻠﻤﺎت ﻓﺎرﺳﻲ زﻳﺮ را ﻛﻪ ﺑﺎ اﻟﻔﺒﺎي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ و ﺑﺎ اﻟﻔﺒﺎي ﻓﺎرﺳﻲ
ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ:
noŭzad

toŭsee

doŭran

mascazi

oŭĝ

kav

nirvana

gav

divane

vam

moŭlana

ﻣﻮﻻﻧﺎ
vali

واﻟﻲ
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ﺗﻤﺮﻳﻦ دو :ﻛﻠﻤﺎت ﻓﺎرﺳﻲ زﻳﺮ را ﺑﺎ اﻟﻔﺒﺎي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ:
ﺑﻴﺴﺖﺳﺎل
ﻣﻮ
ﻣﻮﺳﺘﺎن
ﻣﻮج

ﻧﻮﺑﻨﻴﺎد

دورانﺳﺎز

noŭbonjad

واژﮔﻮن

وﺻﺎل

وﺻﻮل

واﮔُﻦ

وﻳﺮاﻳﺶ

آوﻳﺨﺖ

virajeŝ

ﺣﺎل ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻆ اﻳﻦ ﺣﺮوف آﺷﻨﺎ ﺷﺪﻳﺪ ،ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻛﻠﻤﻪي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻛﻪ در آن از اﻳﻦ ﺣﺮوف اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ:
eŭropo

ŝaŭmo

lacerto

saŭco

raŭpo

citrono

اِو ر پ
اروﭘﺎ

ﺷﺎو م
ﻛَﻒ )ﺻﺎﺑﻮن و …(

ﻻ ﺗْﺴِﺮْ ت
ﻣﺎرﻣﻮﻟﻚ

ﺳﺎو ﺗْﺲ
ﺳﺲ

راو پ
ﻛِﺮم

ﺗْﺴﻲ ﺗْﺮُ نُ
ﻟﻴﻤﻮ ﺗُﺮش

lokomotivo

movado

varo

ricevi

vico

vidi

لُ ك م ﺗﻲ و
ﻟﻮﻛﻮﻣﻮﺗﻴﻮ

م وا د
ﺣﺮﻛﺖ ،ﻧﻬﻀﺖ

وا ر
ﻛﺎﻻ

ري ﺗْﺲِ وي
درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮدن

وي ﺗْﺲ
ﺻﻒ

وي دي
دﻳﺪن

ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺳﻪ :در زﻳﺮ ﺳﻴﻼب ﻣﺎﻗﺒﻞ آﺧﺮ ﻛﻠﻤﺎت اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮي زﻳﺮ ﺧﻂ ﺑﻜﺸﻴﺪ و آن را ﺻﺤﻴﺢ ﺗﻠﻔﻆ ﻛﻨﻴﺪ:
cikonio

ambaŭ

vizito

eŭro

ankoraŭ

leciono

ankaŭ

ﺗْﺴﻲ ك ﻧﻲ اُ
ﻟﻚﻟﻚ

آم ﺑﺎ و
ﻫﺮ دو

وي زي ت
دﻳﺪار

اِو ر
ﻳﻮرو

آن ك راو
ﻫﻨﻮز

لِ ﺗْﺴﻲ اُ نُ
درس

آن ﻛﺎ و
ﻫﻢ ،ﻧﻴﺰ

televidilo

vilaĝo

vitamino

laca

vaporo

vazo

vizo

تِ لِ وي دي لُ
ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن

وي ﻻ ج
دﻫﻜﺪه

وي ﺗﺎ ﻣﻲ نُ
وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ

ﻻ ﺗْﺴﺎ
ﺧﺴﺘﻪ

وا پ ر
ﺑﺨﺎر

وا ز
ﻇﺮف

وي ز
وﻳﺰا

ﭘﺎﺳﺦ ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎ
ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻳﻚ :ﻛﻠﻤﺎت ﻓﺎرﺳﻲ زﻳﺮ را ﻛﻪ ﺑﺎ اﻟﻔﺒﺎي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ و ﺑﺎ اﻟﻔﺒﺎي ﻓﺎرﺳﻲ
ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ:
noŭzad

toŭsee

doŭran

mascazi

oŭĝ

moŭlana

ﻧُﻮزاد

ﺗﻮﺳِﻌﻪ

دوران

ﻣﺎﺳﺖﺳﺎزي

اُوج

ﻣﻮﻻﻧﺎ

kav

nirvana

gav

divane

vam

vali

ﻛﺎو

ﻧﻴﺮواﻧﺎ

ﮔﺎو

دﻳﻮاﻧﻪ

وام

واﻟﻲ
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ﺗﻤﺮﻳﻦ دو :ﻛﻠﻤﺎت ﻓﺎرﺳﻲ زﻳﺮ را ﺑﺎ اﻟﻔﺒﺎي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ:
ﺑﻴﺴﺖﺳﺎل
ﻣﻮ
ﻣﻮﺳﺘﺎن
ﻣﻮج

دورانﺳﺎز

ﻧﻮﺑﻨﻴﺎد

moŭĝ

moŭestan

moŭ

biscal

doŭransaz

noŭbonjad

واژﮔﻮن

وﺻﺎل

واﮔُﻦ

وﺻﻮل

آوﻳﺨﺖ

وﻳﺮاﻳﺶ

vaĵgun

vesal

vagon

vosul

aviĥt

virajeŝ

ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺳﻪ :در زﻳﺮ ﺳﻴﻼب ﻣﺎﻗﺒﻞ آﺧﺮ ﻛﻠﻤﺎت اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮي زﻳﺮ ﺧﻂ ﺑﻜﺸﻴﺪ و آن را ﺻﺤﻴﺢ ﺗﻠﻔﻆ ﻛﻨﻴﺪ:
cikonio

ambaŭ

vizito

eŭro

ankoraŭ

leciono

ankaŭ

ﺗْﺴﻲ ك ﻧﻲ اُ
ﻟﻚﻟﻚ

آم ﺑﺎ و
ﻫﺮ دو

وي زي ت
دﻳﺪار

اِو ر
ﻳﻮرو

آن ك راو
ﻫﻨﻮز

لِ ﺗْﺴﻲ اُ نُ
درس

آن ﻛﺎ و
ﻫﻢ ،ﻧﻴﺰ

televidilo

vilaĝo

vitamino

laca

vaporo

vazo

vizo

تِ لِ وي دي لُ
ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن

وي ﻻ ج
دﻫﻜﺪه

وي ﺗﺎ ﻣﻲ نُ
وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ

ﻻ ﺗْﺴﺎ
ﺧﺴﺘﻪ

وا پ ر
ﺑﺨﺎر

وا ز
ﻇﺮف

وي ز
وﻳﺰا

ﺟﺪول اﻟﻔﺒﺎي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛُﻞِ ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎي زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ .در اﻳﻦﺟﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﻦ ﺣﺮوف ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻔﺒﺎي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
ﺗﻠﻔﻆ اﺳﻢِ آن ﺑﻪﻓﺎرﺳﻲ ،آورده ﻣﻲﺷﻮد:
f

e

d

ĉ

c

b

a

ف

اِ

د

چ

ﺗْﺲ

ب

آ

ĵ

j

i

ĥ

h

ĝ

g

ژُ

ي

ﺋﻲ

خُ

ح

ج

گ

r

p

o

n

m

l

k

ر

پ

اُ

نُ

م

لُ

ك

z

v

ŭ

u

t

ŝ

s

ز

و

و

او

ت

ش

س
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ﻧﺤﻮهي ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻳﺎ ﺳﺮِﻫﻢِ ﺣﺮوف ﻛﻮﭼﻚ
در ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺣﺮوف ﺳﺮِﻫﻢ ﻳﺎ ﺑﻪﻫﻢﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻧﮕﺎرش ﺳﺮﻳﻊﺗﺮ ﺑﻪﻛﺎر ﻣﻲرود – و در آن ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺗﻤﺎﻣﻲِ
ﺣﺮوف ﻫﺮ ﻛﻠﻤﻪ ﺑﺪون ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻧﻮك ﻗﻠﻢ از روي ﻛﺎﻏﺬ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد  -دﻗﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺎﻳﺪ اﻋﻤﺎل ﺷﻮد ،ﭼﺮا
ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺎ ﻛﺮدن در آن و ﻧﺎﺧﻮاﻧﺎ ﺷﺪنِ ﻣﺘﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ:
ﻧﺤﻮهي ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻳﺎ ﺳﺮِﻫﻢِ ﺣﺮوف ﻛﻮﭼﻚ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ

ﻧﻘﻄﻪ ﻧﺸﺎنﮔﺮ ﻣﺤﻞِ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻧﻮك ﻗﻠﻢ ﺑﺮ روي ﻛﺎﻏﺬ ﺑﺮاي ﺷﺮوعِ ﻧﻮﺷﺘﻦِ ﻫﺮ ﺣﺮف اﺳﺖ ،ﭘﻴﻜﺎن
ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪهي ﺟﻬﺖ ﻛﺸﻴﺪن ﺧﻂﻫﺎ ،و ﺿﺮبدر ﻣﺤﻞِ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻧﻮك ﻗﻠﻢ از روي ﻛﺎﻏﺬ و ﻧﻘﻄﻪي اﻧﺘﻬﺎي ﻫﺮ
ﺣﺮف اﺳﺖ.
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ﺣﺮوف ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺰرگ
ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ را ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺰرگ ﻧﮕﺎﺷﺖ .ﺣﺮوﻓﻲ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺑﻪاﻳﻦﺟﺎ
ﺑﺎ آن آﺷﻨﺎ ﺷﺪﻳﺪ ،ﺣﺮوف ﻛﻮﭼﻚ اﺳﺖ .در ﺟﺪول زﻳﺮ ﺷﻜﻞِ ﺑﺰرگ ﻫﺮ ﺣﺮف ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪهاﺳﺖ:
Ff

Ee

Dd

Ĉĉ

Cc

Bb

Aa

ف

اِ

د

چ

ﺗْﺲ

ب

آ

Ĵĵ

Jj

Ii

Ĥĥ

Hh

Ĝĝ

Gg

ژُ

ي

ﺋﻲ

خُ

ح

ج

گ

Rr

Pp

Oo

Nn

Mm

Ll

Kk

ر

پ

اُ

نُ

م

لُ

ك

Zz

Vv

Ŭŭ

Uu

Tt

Ŝŝ

Ss

ز

و

و

او

ت

ش

س

ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺮوف ﺑﺰرگ
در ﻣﻮارد زﻳﺮ از ﺣﺮوف ﺑﺰرگ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد:
) (1ﺣﺮف ﻧﺨﺴﺖ اﺳﺎﻣﻲِ ﺧﺎص )اﻧﺴﺎن ،ﺷﻬﺮ ،ﻛﻮه ،روﺳﺘﺎ ،رودﺧﺎﻧﻪ و  ،(...ﻣﺎﻧﻨﺪ:
Mani

Hosejni

Sari

Karl

Iran

Tehran

Hafez

ﻣﺎﻧﻲ

ﺣﺴﻴﻨﻲ

ﺳﺎري

ﻛﺎرل

اﻳﺮان

ﺗﻬﺮان

ﺣﺎﻓﻆ

از آنﺟﺎ ﻛﻪ ﭘﺎﻳﺎﻧﻪي اﺳﺎﻣﻲ در زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ  ─oاﺳﺖ ،ﻣﻲﺗﻮان در اﻧﺘﻬﺎي اﺳﺎﻣﻲِ ﺧﺎص ﻧﻴﺰ آنرا ﺑﻪﻛﺎر ﺑﺮد،
ﻣﺜﻞ:
Manio

Hosejnio

Sario

Karlo

Irano

Tehrano

Hafezo

ﻣﺎﻧﻲ

ﺣﺴﻴﻨﻲ

ﺳﺎري

ﻛﺎرﻟﻮ

اﻳﺮان

ﺗﻬﺮان

ﺣﺎﻓﻆ

) (2ﺣﺮف ﻧﺨﺴﺖ ﻫﺮ ﺟﻤﻠﻪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ:
Li estas aŭtoro.

Vi estas lernanto.

Mi estas instruisto.

ﻟﻲ اِس ﺗﺎس آو ت ر.

وي اِس ﺗﺎس ﻟِﺮ ﻧﺎن ت.

ﻣﻲ اِس ﺗﺎس اﻳﻨْﺲ ﺗْﺮو اﻳﺲ تُ.

او ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه اﺳﺖ.

ﺷﻤﺎ ﺷﺎﮔﺮد ﻫﺴﺘﻴﺪ.

ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻢ ﻫﺴﺘﻢ.
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ﻧﺤﻮهي ﻧﮕﺎرش ﺣﺮوف ﺑﺰرگ
در ﻧﮕﺎرش ﺣﺮوف ﺑﺰرگ ﻧﻜﺎت زﻳﺮ را ﺑﺎﻳﺪ رﻋﺎﻳﺖ ﻛﺮد ﺗﺎ ﺣﺮوف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪﻃﺮز ﺻﺤﻴﺤﻲ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد:
ﻧﺤﻮهي ﻧﮕﺎرش ﺣﺮوف ﺑﺰرگ

ﭘﻴﻜﺎنﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ و ﺷﻤﺎرهﮔﺬاري آنﻫﺎ ،ﺟﻬﺖ و ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻫﺮ ﺣﺮف را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ
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ﻧﺤﻮهي ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻳﺎ ﺳﺮِﻫﻢِ ﺣﺮوف ﺑﺰرگ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
در ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺣﺮوف ﺳﺮِﻫﻢ ﻳﺎ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ،دﻗﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺎﻳﺪ اﻋﻤﺎل ﺷﻮد ،ﭼﺮا ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻧﮕﺎرش – ﻛﻪ در آن
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺗﻤﺎﻣﻲِ ﺣﺮوف ﻫﺮ ﻛﻠﻤﻪ ﺑﺪون ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪن ﻧﻮك ﻗﻠﻢ از روي ﻛﺎﻏﺬ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد  -ﺑﺮاي ﻧﻮﺷﺘﻦ
ﺳﺮﻳﻊﺗﺮ ﺑﻪﻛﺎر ﻣﻲرود و اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺎ ﻛﺮدن در آن ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ:
ﻧﺤﻮهي ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻳﺎ ﺳﺮِﻫﻢِ ﺣﺮوف ﺑﺰرگ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ

ﻧﻘﻄﻪ ﻧﺸﺎنﮔﺮ ﻣﺤﻞِ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻧﻮك ﻗﻠﻢ ﺑﺮ روي ﻛﺎﻏﺬ ﺑﺮاي ﺷﺮوعِ ﻧﻮﺷﺘﻦِ ﻫﺮ ﺣﺮف اﺳﺖ ،ﭘﻴﻜﺎن
ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪهي ﺟﻬﺖ ﻛﺸﻴﺪن ﺧﻂﻫﺎ ،و ﺿﺮبدر ﻣﺤﻞِ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻧﻮك ﻗﻠﻢ از روي ﻛﺎﻏﺬ و ﻧﻘﻄﻪي اﻧﺘﻬﺎي ﻫﺮ
ﺣﺮف اﺳﺖ.
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ﻧﺤﻮهي ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻮﺷﺘﻦ اﻋﺪاد اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
ﻧﮕﺎرش دﻗﻴﻖ اﻋﺪاد از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋهاي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ در ﻧﻮﺷﺘﻦ آن ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺎﻓﻲ داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ
ﻳﻚدﻳﮕﺮ و ﻳﺎ ﺑﺎ ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎ اﺷﺘﺒﺎه ﻧﺸﻮد:
ﻧﺤﻮهي ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻮﺷﺘﻦ اﻋﺪاد اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ

ﭘﻴﻜﺎنﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ و ﺷﻤﺎرهﮔﺬاري آنﻫﺎ ،ﺟﻬﺖ و ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻫﺮ ﻋﺪد ﻧﺸﺎن را ﻣﻲدﻫﺪ
• اﻋﺪاد وﺻﻔﻲ ﻳﺎ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ را ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪﺻﻮرت زﻳﺮ ﻧﻮﺷﺖ:
اول ،اوﻟﻴﻦ،
دﻫﻢ ،دﻫﻤﻴﻦ،
دﻫﻤﻲ
دوازدﻫﻢ،
دوازدﻫﻤﻴﻦ

deka = 10-a = 10a

dek dua = 12-a = 12a

ﻳﻜﻤﻴﻦ
دوم ،دوﻣﻴﻦ،
دوﻣﻲ

unua = 1-a = 1a
dua = 2-a = 2a

درس دوم :آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻛﻠﻤﺎت و ﺟﻤﻠﻪﻫﺎي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
2-a Leciono: Esperantaj Vortoj kaj Frazoj
 -1در اﻳﻦ درس ،ﺑﺮاي ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻓﺮاﮔﻴﺮيِ ﻧﺤﻮهي ادايِ واژهﻫﺎي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ،ﺗﻠﻔﻆ آنﻫﺎ ﺑﻪ اﻟﻔﺒﺎي
ﻓﺎرﺳﻲ ﻧﻴﺰ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -2در ﻫﺮ واژه ،ﺑﺨﺸﻲ ﻛﻪ ﺑﻪﺻﻮرت درﺷﺖ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ آﻛﺴﺎن ﻳﺎ ﺗﻜﻴﻪ ادا ﮔﺮدد ،ﻳﻌﻨﻲ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﻴﻪي ﺑﺨﺶﻫﺎ ﻛﻤﻲ ﻗﻮيﺗﺮ و ﻛﺸﻴﺪهﺗﺮ ﺗﻠﻔﻆ ﺷﻮد.

Pomoj

Piro

Pomo

پمي

ﭘﻲ ُر

پم

Pom.o.j

Pir.o

Pom.o

Pomoj kaj piroj

Pomo kaj piroj

Piroj

پمي ﻛﺎي ﭘﻲ ُري

پم ﻛﺎي ﭘﻲ ُري

ﭘﻲ ُري

Kaj = +

Pir.o.j

Du piroj

Tri pomoj

Du pomoj

دو ﭘﻲ ُري

ﺗﺮي پمي

دو پمي

2 = du

3 = tri

2 = du
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Tri piroj

Du pomoj kaj tri piroj

Granda pomo

ﺗﺮي ﭘﻲ ُري

ي ﻛﺎي ﺗﺮي ﭘﻲ ُريمدو پ

مﮔﺮاندا پ

3 = tri
Malgranda pomo

مﻣﺎلﮔﺮاندا پ
Mal.grand.a

Granda pomo kaj
malgranda piro

 ﻛﺎيمﮔﺮاندا پ
ﻣﺎلﮔﺮاندا ﭘﻲ ُر

GRANDA

malgranda
Ĉu = ?
Ĉu la piro estas malgranda?

ﭼﻮ ﻻ ﭘﻲ ُر اِسﺗﺎس ﻣﺎلﮔﺮاندا؟
Jes = + .
- Jes, la piro estas malgranda.

. ﻻ ﭘﻲ ُر اِسﺗﺎس ﻣﺎلﮔﺮاندا، ﻳِﺲLa piro estas malgranda.

Ĉu la piro estas malgranda?

ﻻ ﭘﻲ ُر اِسﺗﺎس

ﭼﻮ ﻻ ﭘﻲ ُر اِسﺗﺎس ﻣﺎلﮔﺮاندا؟

.ﻣﺎلﮔﺮاندا

- Jes, la piro estas malgranda.

. اِسﺗﺎس ﻣﺎلﮔﺮاندا ﻻ ﭘﻲر، ﻳِﺲĈu la pomo estas granda?

La pomo estas granda.

 اِسﺗﺎس ﮔﺮاندا؟مﭼﻮ ﻻ پ

. اِسﺗﺎس ﮔﺮاندامﻻ پ

- Jes, la pomo estas granda.

. اِسﺗﺎس ﮔﺮاندام ﻻ پ، ﻳِﺲ-
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Ĉu la piro estas malgranda?
La piro estas granda.

. اِسﺗﺎس ﮔﺮانداﻻ ﭘﻲر

. ﭼﻮ ﻻ ﭘﻲ ُر اِسﺗﺎس ﻣﺎلﮔﺮانداNe = ─.
- Ne, la piro ne estas malgranda.
La piro estas granda.
Estas ≠ ne estas
Ĉu la pomoj estas grandaj?

ي اِسﺗﺎس ﮔﺮانداي؟مﭼﻮ ﻻ پ
Du grandaj pomoj.

- Jes, la pomoj estas grandaj.

.يمدو ﮔﺮانداي پ

.ي اِسﺗﺎس ﮔﺮاندايم ﻻ پ، ﻳِﺲ-

Malgrandaj pomoj kaj
piroj.

ي ﻛﺎيمﻣﺎلﮔﺮانداي پ
.يﭘﻲر

Ĉu la pomoj estas malgrandaj?
- Ne, la pomoj ne estas malgrandaj.
La pomoj estas grandaj.
Ĉu la pomoj estas grandaj?

ي اِسﺗﺎس ﮔﺮانداي؟مﭼﻮ ﻻ پ
Ĉu la piroj estas malgrandaj?

ي اِسﺗﺎس ﻣﺎلﮔﺮانداي؟ﭼﻮ ﻻ ﭘﻲر
Ĉu la piroj estas malgrandaj?

Malgrandaj piroj

ي اِسﺗﺎس ﻣﺎلﮔﺮانداي؟ﭼﻮ ﻻ ﭘﻲر

يﻣﺎلﮔﺮانداي ﭘﻲر

- Jes, la piroj estas malgrandaj.

.ي اِسﺗﺎس ﻣﺎلﮔﺮانداي ﻻ ﭘﻲر، ﻳِﺲĈu la pomo estas granda?
Grandaj pomo kaj piro.

 اِسﺗﺎس ﮔﺮاندا ؟مﭼﻮ ﻻ پ

. ﻛﺎي ﭘﻲرمﮔﺮانداي پ

Ĉu la piro estas malgranda?

ﭼﻮ ﻻ ﭘﻲ ُر اِسﺗﺎس ﻣﺎلﮔﺮاندا ؟
Ĉu la pomo estas bona?
Bona pomo
Bon.a

ﻧﺎ؟ اِسﺗﺎس بمﭼﻮ ﻻ پ
- Jes, la pomo estas bona.

.ﻧﺎ اِسﺗﺎس بم ﻻ پ، ﻳِﺲ-
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Ĉu la pomo estas bona?

ﻧﺎ؟ اِسﺗﺎس بمﭼﻮ ﻻ پ

Malbona pomo

- Ne, la pomo ne estas bona.

Mal.bon.a

.ﻧﺎ نِ اِسﺗﺎس بم ﻻ پ،ِ نLa pomo estas malbona.

.ﻧﺎ اِسﺗﺎس ﻣﺎلبمﻻ پ
Ĉu la aŭtomobilo estas bona?
Bona aŭtomobilo
Aŭtomobil.o = aŭt.o

ﻧﺎ؟ ﺑﻲلُ اِسﺗﺎس ب مﭼﻮ ﻻ آوت
- Jes, la aŭto estas bona.

.ﻧﺎ اِسﺗﺎس ب ﻻ آوت، ﻳِﺲĈu la aŭto estas bona?

ﻧﺎ؟ اِسﺗﺎس بﭼﻮ ﻻ آوت
Malbona aŭtomobilo

- Ne, la aŭtomobilo ne estas bona.

.ﻧﺎ ﺑﻲلُ نِ اِسﺗﺎس بم ﻻ آوت،ِ نLa aŭtomobilo estas malbona.

.ﻧﺎ ﺑﻲلُ اِسﺗﺎس ﻣﺎلبمﻻ آوت
Libro

ﻟﻴﺐر
La libro estas objekto.

 اِسﺗﺎسﻻ ﻟﻴﺐر
.اُبﻳِﻚت

La libro estas bona objekto.

.بﻧﺎ اُبﻳِﻚت
ُ  اِسﺗﺎسﻻ ﻟﻴﺐر
Ĉu la libro estas objekto?

؟ اِسﺗﺎس اُبﻳِﻚتﭼﻮ ﻻ ﻟﻴﺐر
- Jes, la libro estas objekto.

. اِسﺗﺎس اُبﻳِﻚت ﻻ ﻟﻴﺐر، ﻳِﺲĈu la libro estas bona objekto?

Komputilo

ُ ﻛُﻢﭘﻮﺗﻲ
ل
Komput.il.o
La komputilo estas
objekto.

La komputilo estas bona objekto.
Ĉu la komputilo estas bona objekto?
- Jes, la komputilo estas bona
objekto.
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Ĉu la horloĝo estas malbona
?objekto
- Ne, la horloĝo ne estas malbona
objekto.
La horloĝo estas bona objekto.

Horloĝo

ﻫﺮلُج
La horloĝo estas
objekto.
La horloĝo estas bona
objekto.
Kolombo

?Ĉu la kolombo estas granda
- Ne, la kolombo ne estas granda.
La kolombo estas malgranda.

كﻟُﻢب
La kolombo estas
malgranda.

ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ درس آﻣﻮﺧﺘﻴﻢ
 -1در زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در اﻧﺘﻬﺎي ﺗﻤﺎﻣﻲِ اﺳﺎﻣﻲ ،ﺣﺮف  oﻗﺮار دارد ،ﻣﺜﻞ:
… pomo, piro, libro, kolombo, komputilo, horloĝo,
ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ،ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﭘﺎﻳﺎﻧﻪى اﺳﻢ در زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺣﺮف  oاﺳﺖ ﻛﻪ آنرا در ﺣﺎﻟﺖ ﻛﻠﻲ ﺑﻪﺻﻮرت

 ―oﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﻴﻢ ،ﻛﻪ در آن ― ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪهي رﻳﺸﻪي ﻛﻠﻤﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﻛﻠﻲ اﺳﺖ .ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮاي
ﻧﺸﺎندادن ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﻛﻠﻲ از  -اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ،ﻣﺜﻞ …  pom-, pir-, libr-, kolomb-,ﻛﻪ
رﻳﺸﻪي ﻛﻠﻤﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻴﭻﮔﺎه ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﻳﻲ و ﺑﺪون ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻧﻤﻲﮔﻴﺮد.
 -2ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ ﺑﺴﺘﻦ ﻫﺮ اﺳﻤﻲ ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺮف  jرا ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎي آن اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﻴﻢ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ:
… pomoj, piroj, libroj, kolomboj, komputiloj, piroj,

ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ،ﭘﺎﻳﺎﻧﻪي ﺟﻤﻊ ―j ،اﺳﺖ.
 -3ﭘﺎﻳﺎﻧﻪي ﺻﻔﺖ ―a ،اﺳﺖ ،ﻣﺜﻞ:
bona

plena

alta

malgranda

granda

ﺧﻮب

ﭘﺮ ،ﻛﺎﻣِﻞ

ﺑﻠﻨﺪ ،ﻣﺮﺗﻔﻊ

ﻛﻮﭼﻚ

ﺑﺰرگ

از ﻧﻈﺮ ﺟﻤﻊ و ﻣﻔﺮد ﺑﻮدن ،ﺻﻔﺖ از ﻣﻮﺻﻮف ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ ،ﻳﻌﻨﻲ اﮔﺮ ﻣﻮﺻﻮف )اﺳﻢ( ﻣﻔﺮد ﺑﺎﺷﺪ ،ﺻﻔﺖ آن
ﻧﻴﺰ ﻣﻔﺮد اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺟﻤﻊ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺻﻔﺖ آن ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ:
ﻣﻔﺮد
ﺟﻤﻊ
ﻣﻔﺮد
ﺟﻤﻊ
malgrandaj libroj

malgranda libro

grandaj fiŝoj

granda fiŝo

ﻣﺎﻫﻲِ ﺑﺰرگ
ﻣﺎﻫﻲﻫﺎي ﺑﺰرگ )ﻫﺎ(
ﻛﺘﺎبِ ﻛﻮﭼﻚ
ﻛﺘﺎبﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ )ﻫﺎ(
• ﺑﺮاي آﺷﻨﺎﺋﻲِ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺻﻔﺖ و وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي آن در زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ  2-2در ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺟﻊ
دﺳﺘﻮري زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻛﺘﺎب ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ.
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 -4ﻫﺮ ﻛﻠﻤﻪ ،ﺑﻪﺗﻌﺪاد ﺣﺮوف ﺻﺪادار آن )ﻳﻌﻨﻲ ﺣﺮوف  (a, e, i, o, uداراي ﺳﻴﻼب ﻳﺎ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ.
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﻛﻠﻤﻪي  triﻳﻚ ﺑﺨﺸﻲ ho.mo ،دوﺑﺨﺸﻲ ko.lom.bo ،ﺳﻪ ﺑﺨﺸﻲkom.pu.ti.lo ،
ﭼﻬﺎرﺑﺨﺸﻲ و … اﺳﺖ .در زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ،ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺨﺶ ﻳﺎ ﺳﻴﻼبِ ﻣﺎﻗﺒﻞ آﺧﺮِ ﻫﺮ ﻛﻠﻤﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ آﻛﺴﺎن ﻳﺎ
ﺗﻜﻴﻪ ادا ﺷﻮد ،ﻳﻌﻨﻲ ﻛﻤﻲ ﻗﻮيﺗﺮ و ﻛﺸﻴﺪهﺗﺮ ﺗﻠﻔﻆ ﮔﺮدد .ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﺪ ،ﺑﺮاي ﺳﻬﻮﻟﺖ
ﻳﺎدﮔﻴﺮي ،در اﻳﻦ درس ،ﺳﻴﻼب ﻣﺎﻗﺒﻞِ آﺧﺮِ ﺗﻤﺎﻣﻲِ ﻛﻠﻤﺎت ﺑﺎ ﺣﺮوف درﺷﺖ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺜﻞ:
) pomo, kolombo, komputiloاز آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺳﻴﻼب ﻣﺎﻗﺒﻞ آﺧﺮ ،در ﻣﻮرد ﻛﻠﻤﺎت ﻳﻚ ﺳﻴﻼﺑﻲ ﻣﺼﺪاق
ﻧﺪارد ،اﻳﻦ واژهﻫﺎ ﺑﺪون آﻛﺴﺎن ﺗﻠﻘﻆ ﻣﻲﺷﻮد ،ﻣﺜﻞ.(tri, du, ne, kaj :
• ﺑﺮاي آﺷﻨﺎﺋﻲِ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ اﻟﻔﺒﺎ و ﻧﺤﻮهي ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ  1-1ﺗﺎ  3-1در
ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺟﻊ دﺳﺘﻮري زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻛﺘﺎب ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ.
 -5ﭘﺎﻳﺎﻧﻪي ﻓﻌﻞِ زﻣﺎنِ ﺣﺎل ―as ،اﺳﺖ )ﻣﺜﻞ  estasﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲِ اﺳﺖ ،ﻛﻪ رﻳﺸﻪي ﻛﻠﻤﻪي آن  est-اﺳﺖ(.
ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺜﺎلِ دﻳﮕﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ:
bonas

plenas

altas

malgrandas

grandas

ﺧﻮب اﺳﺖ

ﭘﺮ اﺳﺖ

ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺖ

ﻛﻮﭼﻚ اﺳﺖ

ﺑﺰرگ اﺳﺖ

ﭘﺎﻳﺎﻧﻪي اﻓﻌﺎل )ﻣﺎﻧﻨﺪ  ―asﻛﻪ ﭘﺎﻳﺎﻧﻪي ﻓﻌﻞ زﻣﺎن ﺣﺎل اﺳﺖ( ،ﻫﻢ ﺑﺮاي ﻣﻔﺮد و ﻫﻢ ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ ،ﺑﻪﻃﻮر
ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻪﻛﺎر ﻣﻲرود ،ﻣﺎﻧﻨﺪ:
ﻣﻔﺮد
ﺟﻤﻊ
ﮔﺎو ﺑﺰرگ
ﮔﺎوﻫﺎ ﺑﺰرگ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
Bovo estas granda.
Bovoj estas grandaj.
اﺳﺖ.
ﻛﺒﻮﺗﺮ ﭘﺮﻧﺪه
ﻛﺒﻮﺗﺮﻫﺎ ﭘﺮﻧﺪه
Kolombo estas birdo.
Kolomboj estas birdoj.
اﺳﺖ.
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
• ﺑﺮاي آﺷﻨﺎﺋﻲِ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ اﻳﻦ ﭘﺎﻳﺎﻧﻪﻫﺎ ،و دﻳﮕﺮ ﭘﺎﻳﺎﻧﻪﻫﺎي زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ -0-2اﻟﻒ در
ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺟﻊ دﺳﺘﻮري زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ.
ﺑﺮاي ﻣﻨﻔﻲ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻓﻌﻞ ،ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ ﻗﻴﺪِ ) neﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻧﻪ( را ﭘﻴﺶ از آن ﺑﻴﺎورﻳﻢ:
ﺟﻤﻠﻪي ﻣﺜﺒﺖ
ﺟﻤﻠﻪي ﻣﻨﻔﻲ
ﮔﺎو ﺑﺰرگ
ﮔﺎو ﺑﺰرگ ﻧﻴﺴﺖ.
Bovo estas granda.
Bovo ne estas granda.
اﺳﺖ.
ﻛﺒﻮﺗﺮﻫﺎ ﭘﺮﻧﺪه
ﻛﺒﻮﺗﺮﻫﺎ
Kolomboj ne estas
Kolomboj estas birdoj.
birdoj.
ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.
ﭘﺮﻧﺪهاﻧﺪ.
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• ﺑﺮاي آﺷﻨﺎﺋﻲِ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ اﻳﻦ واژه ،و دﻳﮕﺮ ﻗﻴﺪﻫﺎي ﺗﻚاﻳﺴﺘﺎي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ  5-5ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ.
 -6ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮد ،در زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ رﻳﺸﻪي ﻛﻠﻤﻪﻫﺎ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ  grand-, alt-, plen-و bon-
ﺑﻪﺧﻮديِ ﺧﻮد ،داراي ﻫﻮﻳﺖِ ﮔﺮاﻣﺮيِ ﺑﻪﺧﺼﻮﺻﻲ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﻢ ،ﺻﻔﺖ ،ﻓﻌﻞ … .ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪنِ ﻫﺮ
ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ ،ﻫﻮﻳﺖ ﮔﺮاﻣﺮيِ آن ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ را ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ:
رﻳﺸﻪي ﻛﻠﻤﻪ
ﭘﺎﻳﺎﻧﻪي اﺳﻢ ―o
ﭘﺎﻳﺎﻧﻪي ﺻﻔﺖ ―a
ﭘﺎﻳﺎﻧﻪي ﻓﻌﻞ ﺣﺎل ―as
grandas

granda

grando

grand-

ﺑﺰرگ اﺳﺖ

ﺑﺰرگ ،ﻋﻈﻴﻢ

ﺑﺰرﮔﻲ ،ﻋﻈﻤﺖ

ﻓﺎﻓﺪ ﻫﻮﻳﺖ دﺳﺘﻮري

altas

alta

alto

alt-

ﻓﺎﻓﺪ ﻫﻮﻳﺖ دﺳﺘﻮري
ﺑﻠﻨﺪي ،ارﺗﻔﺎع
ﺑﻠﻨﺪ ،ﻣﺮﺗﻔﻊ
ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺖ ،ﻣﺮﺗﻔﻊ اﺳﺖ
• ﺑﺮاي آﺷﻨﺎﺋﻲِ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ اﻳﻦ ﭘﺎﻳﺎﻧﻪﻫﺎ ،و دﻳﮕﺮ ﭘﺎﻳﺎﻧﻪﻫﺎي زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ -0-2اﻟﻒ ﻧﮕﺎه
ﻛﻨﻴﺪ.
 -7ﺑﺮاي ﺳﺆاﻟﻲ ﻛﺮدن ﻫﺮ ﺟﻤﻠﻪي ﺧﺒﺮي ﻣﻲﺗﻮان واژهي  ĉuرا ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲِ آﻳﺎ ،در اﺑﺘﺪاي آن ﻗﺮار داد ،و در
ﭘﺎﻳﺎن ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﺳﺆال ﻗﺮار داد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ:
ﺳﺎﻋﺖ ﻳﻚ ﺷﻲء ﻛﻮﭼﻚ اﺳﺖ.
Horloĝo estas malgranda objekto.
آﻳﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﻳﻚ ﺷﻲء ﻛﻮﭼﻚ اﺳﺖ؟
?Ĉu horloĝo estas malgranda objekto
• ﺑﺮاي آﺷﻨﺎﺋﻲِ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ اﻳﻦ واژه ،و دﻳﮕﺮ ﻗﻴﺪﻫﺎي ﺗﻚاﻳﺴﺘﺎي زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ  5-5ﻧﮕﺎه
ﻛﻨﻴﺪ.
 -8واژهي  Laﺣﺮف ﺗﻌﺮﻳﻒِ ﻣﻌﻴﻦ اﺳﺖ و ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ اﺳﻤﻲ ﻛﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد آنرا ﻣﻌﺮﻓﻪ )ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮاي
ﮔﻮﻳﻨﺪه و ﻣﺨﺎﻃﺐ( ﻣﻲﻛﻨﺪ ،در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ،اﺳﻢِ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،ﻧﻜﺮه )ﻧﺎﻣﻌﻴﻦ( ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﻣﺜﻞ:
ﻳﻚ ﻛﺘﺎب ،ﻳﻚ ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻳﺎ ﻛﺘﺎﺑﻲ )ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ،ﻧﺎﻣﻌﻴﻦ ﻳﺎ ﻧﻜﺮه(
Libro
)اﻳﻦ ﻳﺎ آن( ﻛﺘﺎب )ﻣﺸﺨﺺ ،ﻣﻌﻴﻦ ﻳﺎ ﻣﻌﺮﻓﻪ(
La libro
• ﺑﺮاي آﺷﻨﺎﺋﻲِ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺮف ﺗﻌﺮﻳﻒ و دﻳﮕﺮ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﻢ ﻣﻌﺮﻓﻪ و ﻧﻜﺮه در زﺑﺎن
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎي -1-3 ، 1-5پ و -1-2پ ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ.
 -9ﭘﻴﺸﻮﻧﺪ ﺗﻀﺎد mal―- ،اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺮاي ﻣﺘﻀﺎد ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻌﻨﻲِ ﻫﺮ ﻛﻠﻤﻪ ،ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﭘﻴﺸﻮﻧﺪ
را در اﺑﺘﺪاي آن ﻗﺮار دﻫﻴﻢ:
ﻛﻠﻤﻪ
ﻣﺘﻀﺎد ﻛﻠﻤﻪ
ﻛﻮﭼﻚ
ﺑﺰرگ
granda
malgranda
ﻛﻮﭼﻜﻲ ،ﺧُﺮدي
ﺑﺰرﮔﻲ ،ﻋﻈﻤﺖ
grando
malgrando
ﻛﻮﭼﻚ اﺳﺖ
ﺑﺰرگ اﺳﺖ
grandas
malgrandas
ﻛﻮﺗﺎه ،ﭘﺴﺖ
ﺑﻠﻨﺪ ،ﻣﺮﺗﻔﻊ
alta
malalta
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alto

 ﭘﺴﺘﻲ،ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ
 ارﺗﻔﺎع،ﺑﻠﻨﺪي
malalto
ﻛﻮﺗﺎه اﺳﺖ
 ﻣﺮﺗﻔﻊ اﺳﺖ،ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺖ
altas
malaltas
ﺧﺎﻟﻲ
ﺮﭘ
plena
malplena
ﺑﺪ
ﺧﻮب
bona
malbona
. ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ3-3  و دﻳﮕﺮ ﭘﻴﺸﻮﻧﺪﻫﺎي زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ،• ﺑﺮاي آﺷﻨﺎﺋﻲِ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ اﻳﻦ ﭘﻴﺸﻮﻧﺪ
Ekzercoj
A. Traduku:
1- Du pomoj kaj unu piro
2- Du grandaj pomoj, kaj unu malgranda piro
3- Ĉu la pomo estas malgranda?
4- Grandaj pomoj, kaj malgrandaj piroj
5-Tri piroj estas grandaj.
6- Unu pomo estas malgranda.
B. Respondu:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎ
: ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻛﻨﻴﺪ.اﻟﻒ

: ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻴﺪ.ب

Ĉu la pomo estas granda?
Ĉu la piroj estas malgrandaj?
Ĉu du pomoj kaj tri piroj estas grandaj?
Ĉu la piro estas malgranda?
Ĉu la libro estas objekto?
Ĉu la komputilo estas bona objekto?
Ĉu la horloĝo estas granda objekto?
C. Plenigu:

: ﻛﺎﻣﻞ ﻛﻨﻴﺪ.پ

1- Tri …….

3- Granda ……..

2- Du …….
kaj tri ……..

4- ………….. pomo
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ﭘﺎﺳﺦ ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎ
 ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻛﻨﻴﺪ.اﻟﻒ
 دو )ﻋﺪد( ﺳﻴﺐ و ﻳﻚ ﮔﻼﺑﻲ-1
 و ﻳﻚ ﮔﻼﺑﻲ ﻛﻮﭼﻚ، دو ﺳﻴﺐ ﺑﺰرگ-2
 آﻳﺎ ﺳﻴﺐ ﻛﻮﭼﻚ اﺳﺖ؟-3
 ﺳﻴﺐﻫﺎي ﺑﺰرگ و ﮔﻼﺑﻲﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ-4
. ﺳﻪ ﮔﻼﺑﻲ ﺑﺰرگ اﺳﺖ-5
. ﻳﻚ ﺳﻴﺐ ﻛﻮﭼﻚ اﺳﺖ-6
 ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻴﺪ.ب
1234567-

Jes, la pomo estas granda.
Ne, la piroj ne estas malgrandaj. La piroj estas grandaj.
Jes, du pomoj kaj tri piroj estas grandaj.
Ne, la piro ne estas malgranda. La piro estas granda.
Jes, la libro estas objekto.
Jes, la komputilo estas bona objekto.
Ne, la horloĝo ne estas granda objekto. Ĝi estas malgranda objekto.

 ﻛﺎﻣﻞ ﻛﻨﻴﺪ.پ
1234-

Tri piroj
Du pomoj kaj tri piroj
Granda pomo
Malgranda pomo

 آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ آوﻧﺪﻫﺎي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ:درس ﺳﻮم
3-a Leciono: Esperantaj Afiksoj
Koko

Ĉu la koko estas ganda?
- Jes, la koko estas granda.

Kok.o

Kokino
Ĉu la kokino estas malgranda?
Kok.in.o

Kokidoj

Ĉu la kokidoj estas grandaj?

Kok.id.o

La koko kantas.
Ĝi kantas.

Ĉu la koko kantas?
- Jes, la koko kantas.

La kokino manĝas.
Ĝi manĝas.

Ĉu la kokino manĝas?
- Jes la kokino manĝas.

La kokidoj trinkas.
Ili trinkas.

Ĉu la kokidoj trinkas?
- Jes, ili trinkas.
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Akvo
Akv.o

La kokido trinkas akvon.
Akv.o.n

La koko trinkas akvon.
La kokino ne trinkas
akvon.

Gekokoj
Koko + Kokino =
Gekokoj

Ĉu akvo estas malbona?
- Ne, akvo ne estas malbona.
Akvo estas bona.

Ĉu la kokido manĝas akvon?
- Ne, la kokido ne manĝas
akvon.
La kokido trinkas akvon.

Ĉu la kokido trinkas akvon?
Ĉu la kokino trinkas akvon?

Ĉu la gekokoj trinkas?
Ĉu la koko kaj la kokino
manĝas?

Ge.kok.o.j

Ovo
La ovo estas malgranda.

Kvar ovoj
4 = kvar

Ĉu la koko estas malgranda?
Ĉu la ovo estas malgranda?

Ĉu la ovoj estas grandaj?
Ĉu ili estas bonaj?
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Li trinkas.
Li trinkas akvon.

Ĉu li trinkas akvon?
Ĉu la koko trinkas akvon?

Li

Li manĝas.

Ĉu li trinkas?
- Ne, li ne trinkas.
Li manĝas.

Ĝi Kantas.

Ĉu la koko manĝas.
- Ne, la koko ne manĝas.
Ĝi kantas.

Unu koko kaj tri kokidoj

Ĉu la kokidoj estas grandaj?
- Ne, ili ne estas grandaj.
La kokidoj estas malgrandaj.
Ĉu la kokidoj kantas?

Tri kokidoj

Ĉu la kokidoj estas malgrandaj?
- Jes, la kokidoj estas
malgrandaj?

Ili estas malgrandaj.

Ĉu ili manĝas?
- Ne ili ne manĝas.

ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ درس آﻣﻮﺧﺘﻴﻢ

اﺳﻢ
koko
ĉevalo
bovo

: ﻣﺜﻞ،─ اﺳﺖin-  ﺣﻴﻮاﻧﺎت و ﮔﻴﺎﻫﺎن، ﭘﺴﻮﻧﺪِ ﻣﻮﻧﺚ ﻛﺮدن اﺳﺎﻣﻲ ﻣﺬﻛﺮ اﻧﺴﺎنﻫﺎ-1
ﻣﺬﻛﺮ
ﻣﻮﻧﺚ
ﻣﻌﻨﻲ
اﺳﻢ
ﻣﻌﻨﻲ
ﺧﺮوس
ﻣﺮغ
kokino
اﺳﺐ
ﻣﺎدﻳﺎن
ĉevalino
(ﮔﺎو )ﻧﺮ
(ﮔﺎو )ﻣﺎده
bovino
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sinjoro

آﻗﺎ
ﺧﺎﻧﻢ
sinjorino
ﻣﺮد
زن
viro
virino
ﻧﺨﻞ ﺧﺮﻣﺎ )ﻧﺮ(
ﻧﺨﻞ ﺧﺮﻣﺎ )ﻣﺎده(
daktil.palmo
daktil.palmino
• ﺑﺮاي آﺷﻨﺎﺋﻲِ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ اﻳﻦ ﭘﺴﻮﻧﺪ ،و دﻳﮕﺮ ﭘﺴﻮﻧﺪﻫﺎي زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ  4-3در ﺑﺨﺶ
ﻣﺮﺟﻊ دﺳﺘﻮري زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻛﺘﺎب ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ.
 -2ﭘﺴﻮﻧﺪِ زادهﺑﻮدن ﺑﺮاي اﻧﺴﺎنﻫﺎ ،ﺣﻴﻮاﻧﺎت و ﮔﻴﺎﻫﺎن  ─id-اﺳﺖ ،ﻣﺜﻞ:
اﺳﻢ
ﻓﺮزﻧﺪ ﻳﺎ زادهي آن
اﺳﻢ
ﻣﻌﻨﻲ
اﺳﻢ
ﻣﻌﻨﻲ
ﺧﺮوس
ﺟﻮﺟﻪ
kokido
koko
اﺳﺐ
ﻛُﺮه اﺳﺐ
ĉevalo
ĉevalido
ﮔﺎو )ﻧﺮ(
ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ
bovo
bovido
آدم
آدﻣﻲزاد ،ﺑﻨﻲآدم
Adamo
adamido
اﻧﺴﺎن
ﺑﭽﻪي اﻧﺴﺎن ،ﺑﻨﻲﺑﺸﺮ
homo
homido
درﺧﺖ
ﻧﻬﺎل درﺧﺖ
arbo
arbido
• ﺑﺮاي آﺷﻨﺎﺋﻲِ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ اﻳﻦ ﭘﺴﻮﻧﺪ ،و دﻳﮕﺮ ﭘﺴﻮﻧﺪﻫﺎي زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ  4-3در ﺑﺨﺶ
ﻣﺮﺟﻊ دﺳﺘﻮري زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ.
 -3ﭘﺎﻳﺎﻧﻪي ﻣﻔﻌﻮلِ ﻣﺴﻘﻴﻢ) ─n ،ﺑﻪﻣﻌﻨﻲِ را( اﺳﺖ .ﻣﻔﻌﻮل ﻫﺮ ﻓﻌﻞِ ﻣﺘﻌﺪي ﻳﺎ ﮔﺬرا ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻳﻦ ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ
ﺑﻴﺎﻳﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ:
ﺧﺮوس آب )را( ﻣﻲﻧﻮﺷﺪ.
La koko trinkas akvon.
او ﺗﺨﻢﻣﺮغ )را( ﻣﻲﺧﻮرد.
Li manĝas ovon.
آنﻫﺎ ﻣﺮغ )را( ﻧﻤﻲﺧﻮرﻧﺪ.
Ili ne manĝas kokinon.
• ﺑﺮاي آﺷﻨﺎﺋﻲِ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻧﺤﻮهي ﺑﻴﺎن ﻣﻔﻌﻮل ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ -6-2اﻟﻒ در
ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺟﻊ دﺳﺘﻮري زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻛﺘﺎب ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ.
 -4ﭘﻴﺸﻮﻧﺪ ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲِ ﻧﺮ و ﻣﺎده ،ﻳﺎ زوﺟﻴﺖ ﺑﺮاي اﻧﺴﺎنﻫﺎ ،ﺣﻴﻮاﻧﺎت و ﮔﻴﺎﻫﺎن  ge─-اﺳﺖ ،ﻣﺜﻞ:
ﻣﺬﻛﺮ )ﻧﺮ(
ﻣﺬﻛﺮ و ﻣﻮﻧﺚ )ﻧﺮ و ﻣﺎده(
اﺳﻢ
ﻣﻌﻨﻲ
اﺳﻢ
ﻣﻌﻨﻲ
ﺧﺮوس
ﻣﺮغ و ﺧﺮوس )ﻫﺎ(
gekokoj
koko
اﺳﺐ
اﺳﺐ و ﻣﺎدﻳﺎن )ﻫﺎ(
ĉevalo
geĉevaloj
ﮔﺎو )ﻧﺮ(
ﮔﺎو)ﻫﺎي( ﻧﺮ و ﻣﺎده
bovo
gebovoj
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sinjoro

آﻗﺎ
آﻗﺎ و ﺧﺎﻧﻢ )ﻫﺎ(
gesinjoroj
ﻣﺮد
ﻣﺮد و زن )ﻫﺎ(
viro
geviroj
ﻧﺨﻞ ﺧﺮﻣﺎ )ﻧﺮ(
ﻧﺨﻞ )ﻫﺎي( ﻧﺮ و ﻣﺎدهي ﺧﺮﻣﺎ
daktil.palmo
gedaktil.palmoj
• ﺑﺮاي آﺷﻨﺎﺋﻲِ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ اﻳﻦ ﭘﻴﺸﻮﻧﺪ ،و دﻳﮕﺮ ﭘﻴﺸﻮﻧﺪﻫﺎي زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ  3-3ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ.
 -5ﺿﻤﻴﺮ ﺷﺨﺼﻲِ  liﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲِ او )ﻣﺬﻛﺮ( ĝi ،ﺑﻪﻣﻌﻨﻲِ آن )ﺷﻲ ﻳﺎ ﺣﻴﻮان( و  iliﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲِ آنﻫﺎ )اﻧﺴﺎن ،ﺣﻴﻮان
ﻳﺎ ﺷﻲ( اﺳﺖ ،ﻣﺜﻞ:
ﻣﻔﺮد
ﺟﻤﻊ
او )اﻧﺴﺎن ﻣﺬﻛﺮ( ﻣﻲﺧﻮاﻧﺪ.
اﻳﺸﺎن )اﻧﺴﺎن ﻳﺎ ﺣﻴﻮان( ﻣﻲﺧﻮاﻧﻨﺪ.
Ili kantas.
Li kantas.
آن )ﺣﻴﻮان( ﻣﻲﻧﻮﺷﺪ.
آنﻫﺎ )اﻧﺴﺎن ﻳﺎ ﺣﻴﻮان( ﻣﻲﻧﻮﺷﻨﺪ.
Ĝi trinkas.
Ili trinkas
آنﻫﺎ ﺳﻴﺐ اﺳﺖ.
•

Ili estas
pomoj.

آن ﺳﻴﺐ اﺳﺖ.

Ĝi estas
pomo.

ﺑﺮاي آﺷﻨﺎﺋﻲِ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺿﻤﺎﻳﺮ ،و دﻳﮕﺮ ﺿﻤﻴﺮﻫﺎي زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ  2-5در ﺑﺨﺶ
ﻣﺮﺟﻊ دﺳﺘﻮري زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻛﺘﺎب ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ.
ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎ
اﻟﻒ .ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻛﻨﻴﺪ:

ب .ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻴﺪ:

Ekzercoj
A. Traduku:
La kokino trinkas akvon.
La koko ne manĝas pomon.
La ovoj estas malgrandaj.
La kokido estas malgranda.
La gekokoj estas grandaj.
Unu koko, du kokinoj, tri kokidoj kaj kvar ovoj.

123456-

B. Respondu:
?Ĉu la ovoj estas grandaj
?Ĉu la kokidoj kantas
?Ĉu la kokino estas malgranda
?Ĉu la kokino kantas
?Ĉu la koko trinkas ovon

12345-
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C. Plenigu:

: ﻛﺎﻣﻞ ﻛﻨﻴﺪ.پ

1- La koko …….
akvon.

3- Li ne ……..

La kokino …. trinkas
akvon.

Li ………..

4- La ……….. ne
kantas.

2- La koko ne trinkas
……..

La kokidoj estas
………….

La koko ……..

ﭘﺎﺳﺦ ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎ
 ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻛﻨﻴﺪ.اﻟﻒ
. ﻣﺮغ آب )را( ﻣﻲﻧﻮﺷﺪ-1
. ﺧﺮوس ﺳﻴﺐ )را( ﻧﻤﻲﺧﻮرد-2
. ﺗﺨﻢﻣﺮغﻫﺎ ﻛﻮﭼﻚ اﺳﺖ-3
. ﺟﻮﺟﻪ ﻛﻮﭼﻚ اﺳﺖ-4
. ﻣﺮغ و ﺧﺮوس )ﻫﺎ( ﺑﺰرگ اﺳﺖ-5
. ﺳﻪ ﺟﻮﺟﻪ و ﭼﻬﺎر ﺗﺨﻢﻣﺮغ، دو ﻣﺮغ، ﻳﻚ ﺧﺮوس-6
 ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻴﺪ.ب
12345-

Ne, la ovoj ne estas grandaj. Ili estas magrandaj.
Ne, la kokidoj ne kantas. La koko kantas.
Ne la kokino ne estas malgranda. Ĝi estas granda.
Ne, la kokino ne kantas. La koko kantas.
Ne, la koko ne trinkas ovon. La koko trinkas akvon.

 ﻛﺎﻣﻞ ﻛﻨﻴﺪ.پ
1234-

La koko trinkas akvon. La kokino ne trinkas akvon.
La koko ne trinkas akvon. La koko kantas.
Li ne kantas. Li trinkas (akvon).
La kokidoj ne kantas. La kokidoj estas malgrandaj.

 آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻫﻢﺑﺴﺘﻪﻫﺎ و ﺣﺮوف اﺿﺎﻓﻪ:درس ﭼﻬﺎرم
4-a Leciono: Esperantaj Korelativoj kaj Prepozicioj
Floro
Kio?

Kio estas tio?
– Tio estas floro.

Tio.

Infano
La infano estas
malgranda.

Papilio
La papilio estas
malgranda.

Kio estas tio?
- Tio estas infano.
Ĉu li estas granda?

Kio estas tio?
– Tio estas papilio.
Ĉu ĝi estas malgranda?

La infano staras.

Ĉu la infano staras?
– Jes, la infano staras.
Li staras.

La infano sidas.

Ĉu la infano sidas?
– Jes, la infano sidas.
Li sidas.

La papilio flugas.

Ĉu la papilio flugas?
–Jes, la papilio flugas.
Ĝi flugas.
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La papilio estas sur la
Floro.
Sur

Ĉu la papilio estas sur la floro?
– Jes, la papilio estas sur la floro.
Ĝi estas sur la floro.

La infano flaras la floron.

Ĉu la infano flaras la floron?
– Jes, la infano flaras la floron.
Li flaras ĝin.

La nazo de la infano.

Kio estas tio?
- Tio estas la nazo de la infano.

La infano flaras per la
nazo.
Ĉu la infano flaras per la nazo?
Per
La flugilo de la papilio
Flug.il.o
La papilio flugas per la
flugiloj.

Kio estas tio?
- Tio estas la flugilo de la papilio.
Per kio flugas la papilio?
- La papilio flugas per la flugiloj.

La mano de la infano
Lia mano
Li.a

Kio estas tio?
- Tio estas lia mano.
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La floro estas en la mano de
la infano.
La floro estas en lia mano.
Kie?

La papilio flugas per du
flugiloj.

La papilio estas sur la floro.

Arbo

La infano estas sur la arbo.

Ĉu la floro estas en lia mano?
- Jes, la floro estas en lia mano.
Ĝi estas en lia mano.
Kie estas la floro?
- Ĝi estas en lia mano.

Per kio flugas la papilio?
- La papilio flugas per du
flugiloj.

Kie estas la papilio?
- La papilio estas sur la floro.

Kio estas tio?
- Tio estas arbo.
Ĉu la arbo estas malgranda?

Kie estas la infano?
- La infano estas sur la arbo.
Li estas sur la arbo.
Li estas sur ĝi.

La infano estas sub la arbo.
Li estas sub ĝi.

Sub
Sub ≠ Sur

Kie estas li?
- Li estas sub la arbo.
Li estas sub ĝi.
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La papilio estas sur la arbo.

Kie estas la papilio?
- Ĝi estas sur la arbo.

La infano kaj la papilio estas sur
la arbo.
Ili estas sur la arbo.
Ili estas sur ĝi.

Kie estas ili?
Kie estas la papilio?
Kie estas la infano?
Ĉu la infano estas sub la
arbo?

La papilio estas sur la arbo, kaj
la infano estas sub la arbo.

Kie estas la papilio, kaj kie
estas la infano?
Ĉu la infano estas sur la
arbo?
Ĉu la papilio estas sub la
arbo?

Kvin papilioj estas sur unu arbo.
5 = kvin

Unu kaj unu estas du. (1+1=2)

Kie estas kvin papilioj?
Ĉu kvin papilioj estas sur la
arbo?
Ĉu unu kaj tri estas kvar?
- Jes, unu kaj tri estas kvar.

Du kaj tri estas kvin. (2+3=5)

Ĉu unu kaj du estas kvin?
- Ne, unu kaj du ne estas
kvin. Unu kaj du estas tri.

ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ درس آﻣﻮﺧﺘﻴﻢ
 ؟" ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﻮالﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪﻛﺎر ﻣﻲرود ﻛﻪ ﭘﺎﺳﺦ آنﻫﺎ "آري" ﻳﺎ...  ﺑﻪﻣﻌﻨﻲِ "آﻳﺎ، ĉu  ﻋﻼوه ﺑﺮ-1
: ﻣﺜﻞ، ﻣﻲﺗﻮان از ﻫﻢﺑﺴﺘﻪﻫﺎي ﭘﺮﺳﺸﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻧﻮاع دﻳﮕﺮ ﺳﻮالﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد،"ﺧﻴﺮ" اﺳﺖ
ﻫﻢﺑﺴﺘﻪي ﭘﺮﺳﺸﻲ
ﻣﺜﺎل
ﻫﻢﺑﺴﺘﻪ
ﻣﻌﻨﻲ
ﺟﻤﻠﻪي ﭘﺮﺳﺸﻲ
ﻣﻌﻨﻲ
ﭼﻪ ﭼﻴﺰي
ﻛﺘﺎب ﭼﻪ ﭼﻴﺰي اﺳﺖ )ﭼﻴﺴﺖ(؟
kio
Kio estas libro?
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kion

ﭼﻪ ﭼﻴﺰي را
او ﭼﻪ ﭼﻴﺰي را ﺑﻮ ﻣﻲﻛﻨﺪ؟
?Kion li flaras
)در( ﻛﺠﺎ
ﺳﻴﺐﻫﺎ ﻛﺠﺎ اﺳﺖ؟
?Kie estas la pomoj
kie
ﭼﻪوﻗﺘﻲ ،ﻛِﻲ
ﺧﺮوس ﻛِﻲ ﻣﻲﺧﻮاﻧﺪ؟
?Kiam la koko kantas
kiam
• ﺑﺮاي آﺷﻨﺎﺋﻲِ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻫﻢﺑﺴﺘﻪﻫﺎ ،و دﻳﮕﺮ ﻫﻢﺑﺴﺘﻪﻫﺎي زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ  6-5در
ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺟﻊ دﺳﺘﻮري زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻛﺘﺎب ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ.
 -2ﭘﺴﻮﻧﺪِ وﺳﻴﻠﻪ ﻳﺎ اﺑﺰار اﻧﺠﺎم ﻛﺎري  ─il-اﺳﺖ ،ﻣﺜﻞ:
ﻓﻌﻞ ﻳﺎ ﻛﺎر
وﺳﻴﻠﻪ ﻳﺎ اﺑﺰار اﻧﺠﺎم آن
ﻓﻌﻞ
ﻣﻌﻨﻲ
وﺳﻴﻠﻪ
ﻣﻌﻨﻲ
ﭘﺮواز ﻛﺮدن
ﺑﺎل )وﺳﻴﻠﻪي ﭘﺮواز(
flugilo
flugi
ﺑﺎ ﺗﻠﻮزﻳﻮن دﻳﺪن
ﺗﻠﻮزﻳﻮن
tele.vidi
tele.vid.ilo
ﺑﺮﻳﺪن
ﭼﺎﻗﻮ )اﺑﺰار ﺑﺮش(
tranĉi
tranĉilo
• ﺑﺮاي آﺷﻨﺎﺋﻲِ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ اﻳﻦ ﭘﺴﻮﻧﺪ ،و دﻳﮕﺮ ﭘﺴﻮﻧﺪﻫﺎي زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ  4-3در ﺑﺨﺶ
ﻣﺮﺟﻊ دﺳﺘﻮري زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻛﺘﺎب ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ.
 -3ﺣﺮف اﺿﺎﻓﻪي  surﺑﻪﻣﻌﻨﻲِ )در( رويِ ،ﺣﺮف اﺿﺎﻓﻪي  subﺑﻪﻣﻌﻨﻲِ )در( زﻳﺮِ en ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲِ در ﻳﺎ درونِ و
ﺣﺮف اﺿﺎﻓﻪي  perﺑﻪﻣﻌﻨﻲِ ﺑﻪوﺳﻴﻠﻪي اﺳﺖ ،ﻣﺜﻞ:
ﺧﺮوس روي درﺧﺖ اﺳﺖ.
La koko estas sur la arbo.
ﻣﺮغ و ﺟﻮﺟﻪﻫﺎ زﻳﺮ درﺧﺖﻫﺎ اﺳﺖ.
La kokino kaj kokidoj estas sub la arboj.
ﺗﺨﻢﻣﺮغﻫﺎ زﻳﺮ ﻣﺮغ اﺳﺖ.
La ovoj estas sub la kokino.
ﭘﺮواﻧﻪ روي ﮔُﻞ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
La papilio sidas sur la floro.
ﺗﺨﻢﻣﺮغ در دﺳﺖِ ﻛﻮدك اﺳﺖ.
La ovo estas en la mano de la infano.
ﮔُﻞ در دﺳﺖِ او اﺳﺖ.
La floro estas en lia mano.
او ﺑﻪوﺳﻴﻠﻪي دﻫﺎن )ﻏﺬا( ﻣﻲﺧﻮرد.
Li manĝas per la buŝo.
او ﺑﻪوﺳﻴﻠﻪي ﭼﻪ ﭼﻴﺰي ﻣﻲﻧﻮﺷﺪ؟
?Per kio li trinkas
• ﺑﺮاي آﺷﻨﺎﺋﻲِ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺮف اﺿﺎﻓﻪ ،و دﻳﮕﺮ ﺣﺮف اﺿﺎﻓﻪﻫﺎي زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ  4-5در
ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺟﻊ دﺳﺘﻮري زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ.
─ در زﺑﺎن
 -4ﺣﺮف اﺿﺎﻓﻪي  deﺑﻪﻣﻌﻨﻲِ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻳﺎ ﻣﺎلِ  ،ﺑﺮاي ﺑﻴﺎن ﻣﻀﺎف و ﻣﻀﺎف اﻟﻴﻪ )ﺑﻪﺟﺎي ِ
ﻓﺎرﺳﻲ( اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد ،ﻣﺜﻞ:
ﺑﻴﻨﻲِ ﻛﻮدك
la nazo de la infano.
ﺑﺎلِ ﭘﺮواﻧﻪ
la flugilo de la papilio
دﺳﺖِ ﻛﻮدك
la mano de la infano
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 در4-5  و دﻳﮕﺮ ﺣﺮف اﺿﺎﻓﻪﻫﺎي زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ،• ﺑﺮاي آﺷﻨﺎﺋﻲِ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺮف اﺿﺎﻓﻪ
.ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺟﻊ دﺳﺘﻮري زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ
: ﻣﺎﻧﻨﺪ،─ ﺑﻬﺮه ﻣﻲﮔﻴﺮﻳﻢa  از ﭘﺎﻳﺎﻧﻪي، ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺿﻤﺎﻳﺮ ﻣﻠﻜﻲ-5
.او ﻛﻮدك اﺳﺖ
Li estas infano.
.دﺳﺖ او ﻛﻮﭼﻚ اﺳﺖ
Lia mano estas malgranda.
.دﺳﺖﻫﺎي او ﻛﻮﭼﻚ اﺳﺖ
Liaj manoj estas malgrandaj.
.آن )ﻳﻚ( ﻣﺮغ اﺳﺖ
Ĝi estas kokino.
.ﺗﺨﻢﻣﺮغﻫﺎي آن ﻛﻮﭼﻚ اﺳﺖ
Ĝiaj ovoj estas malgrandaj.
.ﺗﺨﻢﻣﺮغِ آن را ﻛﻮدك ﻣﻲﺧﻮرد
Ĝian ovon la knabo manĝas.
. ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ2-5  و دﻳﮕﺮ ﺿﻤﺎﻳﺮ زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ،• ﺑﺮاي آﺷﻨﺎﺋﻲِ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺿﻤﺎﻳﺮ
Ekzercoj
A. Traduku:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

La papilio sidas sur la floro.
La papilio ne flaras, ĝi flugas.
La infano ne flugas, ĝi flaras.
Du papilioj sidas sur unu arbo.
La papilio fludas per la fligiloj.
La infano ne manĝas la floron, li flaras ĝin.
La malgrandaj papilioj estas sur la granda arbo.
Kvin pomoj estas sur la arbo.
B. Respondu:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎ
: ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻛﻨﻴﺪ.اﻟﻒ

: ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻴﺪ.ب

Ĉu la infano flaras per flugiloj?
Ĉu la papilio flugas per la flugiloj?
Per kio la infano flaras?
Ĉu la infano flaras per la manoj?
Kie estas la papilioj?
Kie estas la infano, kaj kie estas la papilio?
Ĉu la papilio estas sur la infano?
Ĉu la infano sidas sur la arbo?
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C. Plenigu:

: ﻛﺎﻣﻞ ﻛﻨﻴﺪ.پ
3- Li ne …….. sur la
arbo.

1- La infano ne ……..
Li estas ……. la arbo.
La infano ……..
La ………. estas sur
la arbo.
2- La papilo flugas
per la ……..
Ĝi ne …. sur la floro.

4- La infano
………….. per la
nazo.
Li flaras la ………..

ﭘﺎﺳﺦ ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎ
 ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻛﻨﻴﺪ.اﻟﻒ
. ﭘﺮواﻧﻪ روي ﮔُﻞ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ.1
. )آن( ﭘﺮواز ﻣﻲﻛﻨﺪ، ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻮ ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ.2
. )او( ﺑﻮ ﻣﻲﻛﻨﺪ، ﻛﻮدك ﭘﺮواز ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ.3
. دو ﭘﺮواﻧﻪ روي ﻳﻚ درﺧﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ.4
. ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻪوﺳﻴﻠﻪي ﺑﺎلﻫﺎ ﭘﺮواز ﻣﻲﻛﻨﺪ.5
. آن را ﺑﻮ ﻣﻲﻛﻨﺪ، ﻛﻮدك ﮔﻞ را ﻧﻤﻲﺧﻮرد.6
. ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ روي درﺧﺖ ﺑﺰرگ ﻫﺴﺘﻨﺪ.7
. ﭘﻨﺞ ﺳﻴﺐ روي درﺧﺖ اﺳﺖ.8
 ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻴﺪ.ب
1.
2.
3.
4.
5.

Ne, la infano ne flaras per flugiloj. Li flaras per la nazo.
Jes, la papilio flugas per la flugiloj.
La infano flaras per la nazo.
Ne, la infano ne flaras per la manoj. Li flaras per la nazo.
La papilioj estas sur la floroj.
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6. La infano estas sub la arbo, kaj la papilio estas sur la arbo.
7. Ne la papilio ne estas sur la infano. La papilio estas sur la floro.
8. Ne, la infano ne sidas sur la arbo. Li sidas sub ĝi.
 ﻛﺎﻣﻞ ﻛﻨﻴﺪ.پ
1. La infano ne staras. La infano sidas.
2. La papilio flugas per la flugiloj. Ĝi ne estas sur la floro.
3. Li ne estas sur la arbo. Li estas sub la arbo. La papilio estas sur
la arbo.
4. La infano flaras per la nazo. Li flaras la floron.

 آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻛﻠﻤﺎت ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ:درس ﭘﻨﺠﻢ
5-a Leciono: Kunmetitaj Vortoj de Esperanto
La koko kantas sur la arbo.

La kokino estas antaŭ la
kokidoj.
La kokidoj estas malantaŭ
la kokino.

Kie kantas la koko?
Ĉu la koko estas sur la floro?

Kie estas la kokidoj?
Ĉu la kokino estas malantaŭ la
kokidoj?

Antaŭ Mal.antaŭ
La infano manĝas la
pomon.
Kion manĝas la infano?
Kio.n

La pom-arbo
Pomo-arbo = pom-arbo

La pir-arbo

Kio estas tio?
- Tio estas pomarbo

Piro-arbo = pir-arbo

Ĉu tio estas pomarbo?
-Ne, tio ne estas pomarbo.
Tio estas pirarbo.

La infano sidas sub la
pirarbo.

Kie sidas la infano?
- Li sidas sub la pirarbo.
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La papilio estas sur la
pomarbo.

La infano sidas inter la
pomarbo kaj pirarbo.

Kie estas la papilio?
Ĉu la papilio estas sur la
pirarbo?

Kie sidas la infano?
Ĉu li estas sur la arbo?

→ inter ← .

La kokidoj estas inter la koko
kaj kokino.

La gekokoj estas inter la
arboj.
Ge.kok.o.j

Alta arbo

Kia

Malalta arbo
Mal.alt.a

Kie estas la kokidoj?
Ĉu la koko kaj kokino estas
inter la kokidoj?

Kio estas inter la arboj?
- La gekokoj estas inter la arboj.
Ĉu la arboj estas inter la koko
kaj kokino?
Ĉu la gekokoj estas sur la arbo?
Kia estas la arbo?
- La arbo estas alta.
Kia? ─a (alt.a)
Kio estas alta?
- La arbo estas alta.

Ĉu la arbo estas malalta?
- Jes, la arbo estas malalta.
Ĝi estas malalta.
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La papilio sidas sur la
malalta arbo

Sur kio sidas la papilio?
- Sur la arbo sidas la papilio.
Sur kia arbo sidas la papilio?
- Sur alta arbo sidas la papilio.

La infano staras sub malalta
arbo.

Ĉu la infano staras sub la malalta
arbo?
Kie staras la infano?
Ĉu li sidas sur la arbo?

La patro, la patrino, kaj la
infano = La familio

Ĉu la familio sidas?
Ĉu la familio flugas?
Ĉu la infano staras inter la
gepatroj?

La patro + la patrino= la
gepatroj
La gepatroj estas altaj.

Kiaj estas la gepatroj?
- Altaj estas la gepatroj.
La gepatroj estas altaj.

Ge.patr.o.j
Ge.kok.oj

La infano estas malalta.

Kia estas la infano?
- Malalta estas la infano.
Li estas malalta.
Ĉu la infano estas alta?

La partino venas.
Ŝi venas.

Kion faras la patrino?
- La patrino venas.
Ŝi venas.
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Kion faras la patro?
- La patro iras.
Li iras.

La patro iras.
Li iras.

La infano iras al la arbo.
Al = →

La papilio flugas al la floro.

La kokidoj iras post la
kokino.
Ili iras post ĝi.

Ĉu la infano iras al la arbo?
- Jes, la infano iras al la arbo.
Li iras al la arbo.
Li iras al ĝi.

Kion faras la papilio?
- La papilio flugas.
Al kio la papilio flugas?
- La papilio flugas al la floro.

Kion faras la kokidoj?
- La kokidoj iras post la kokino.
Post la kokino iras la kokidoj.

Post

ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ درس آﻣﻮﺧﺘﻴﻢ
 ﻛﻠﻤﻪي اﺻﻠﻲ را در اﻧﺘﻬﺎي واژهي ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ، ﺑﺮاي ﺗﺮﻛﻴﺐ دو ﻛﻠﻤﻪ ﺑﺎ ﻳﻚدﻳﮕﺮ و ﺳﺎﺧﺘﻦِ واژهاي ﺟﺪﻳﺪ-1
: ﻣﺎﻧﻨﺪ،ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﻴﻢ
ﻛﻠﻤﻪي اﺻﻠﻲ
ﻛﻠﻤﻪي ﻓﺮﻋﻲ
ﻛﻠﻤﻪي ﺗﺮﻛﻴﺒﻴﻲ
اﺳﻢ
ﻣﻌﻨﻲ
اﺳﻢ
ﻣﻌﻨﻲ
اﺳﻢ
ﻣﻌﻨﻲ
درﺧﺖِ ﺳﻴﺐ
درﺧﺖ
ﺳﻴﺐ
arbo
pomo
pomoarbo
درﺧﺖِ ﮔﻼﺑﻲ
درﺧﺖ
ﮔﻼﺑﻲ
arbo
piro
piroarbo
ﺳﻴﺐ زﻣﻴﻨﻲ
ﺳﻴﺐ
زﻣﻴﻦ
pomo
tero
ter-pomo
راه آﻫﻦ
راه
آﻫﻦ
vojo
fero
fervojo

5-a Leciono: Kunmetitaj Vortoj de Esperanto 57

ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ،ﻫﺮ ﻛﻠﻤﻪي ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ را ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻃﺮﻳﻖِ ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﮕﺎﺷﺖ ،ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ
ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ ﻳﺎ دﺳﺘﻮري ﻫﻴﭻ ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﺑﺎ ﻳﻚدﻳﮕﺮ ﻧﺪارد:
ﭼﻬﺎر ﻃﺮﻳﻖِ ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﮕﺎﺷﺘﻦ ﻛﻠﻤﺎتِ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ
ﻣﻌﻨﻲ آن
درﺧﺖِ ﺳﻴﺐ
pomo-arbo
pomoarbo
pom-arbo
pomarbo
ﺳﻴﺐ زﻣﻴﻨﻲ
tero-pomo
teropomo
ter-pomo
terpomo
• ﺑﺮاي آﺷﻨﺎﺋﻲِ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻛﻠﻤﺎت ﭘﺎﻳﺎﻧﻪدار در زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ  4در ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺟﻊ
دﺳﺘﻮري زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻛﺘﺎب ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ.
 -2ﺣﺮف اﺿﺎﻓﻪي  antaŭﺑﻪﻣﻌﻨﻲِ )در( ﺟﻠﻮيِ ،و ﺣﺮف اﺿﺎﻓﻪي  interﺑﻪﻣﻌﻨﻲِ )در( ﺑﻴﻦِ اﺳﺖ ،ﻣﺜﻞ:
ﺧﺮوس )در( ﺟﻠﻮي درﺧﺖ اﺳﺖ.
La koko estas antaŭ la arbo.
ﻣﺮغ و ﺟﻮﺟﻪﻫﺎ )در( ﺟﻠﻮي ﻛﻮدك اﺳﺖ.
ﺗﺨﻢﻣﺮغﻫﺎ )در( ﺑﻴﻦِ ﺧﺮوس و ﻣﺮغ اﺳﺖ.
ﭘﺮواﻧﻪ )در( ﺑﻴﻦِ ﮔُﻞ و درﺧﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

La kokino kaj kokidoj estas antaŭ
la infano.
La ovoj estas inter la koko kaj
kokino.
La papilio sidas inter la floro kaj
arbo.

• ﺑﺮاي آﺷﻨﺎﺋﻲِ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺮف اﺿﺎﻓﻪ ،و دﻳﮕﺮ ﺣﺮف اﺿﺎﻓﻪﻫﺎي زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ  4-5در
ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺟﻊ دﺳﺘﻮري زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻛﺘﺎب ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ.
ﻃﺮف اﺳﺖ ،ﻣﺜﻞ:
 -3ﺣﺮف اﺿﺎﻓﻪي  postﺑﻪﻣﻌﻨﻲِ )در( ﭘﺸﺖِ و )ﺑﻪ( دﻧﺒﺎلِ ،و  alﺑﻪﻣﻌﻨﻲِ ﺑﻪ )ﺳﻮي( ﻳﺎ ﺑﻪ ِ
ﺧﺮوس )ﺑﻪ( دﻧﺒﺎلِ ﻛﻮدك ﻣﻲرود.
La koko iras post la infano.
ﻣﺮغ و ﺟﻮﺟﻪﻫﺎ )در( ﭘﺸﺖِ ﺧﺮوس راه ﻣﻲروﻧﺪ.
La kokino kaj kokidoj iras post la koko.
ﺑﭽﻪ ﺑﻪﺳﻮي ﺟﻮﺟﻪﻫﺎ ﻣﻲرود.
La infano iras al la kokidoj.
ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻪﻃﺮفِ ﮔُﻞ ﭘﺮواز ﻣﻲﻛﻨﺪ.
La papilio flugas al la floro.
• ﺑﺮاي آﺷﻨﺎﺋﻲِ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺮف اﺿﺎﻓﻪ ،و دﻳﮕﺮ ﺣﺮف اﺿﺎﻓﻪﻫﺎي زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ 4-5
ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ.
 -4ﻫﻢﺑﺴﺘﻪي ﭘﺮﺳﺸﻲِ  kiaﺑﻪﻣﻌﻨﻲِ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ و ﭘﺎﻳﺎﻧﻪي ﺟﻤﻊ ) (─jو ﻣﻔﻌﻮلِ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ) (─nﻧﻴﺰ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ
در اﻧﺘﻬﺎي آن ﺑﻴﺎﻳﺪ:
ﺧﺮوس ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
?Kia estas la koko
ﺟﻮﺟﻪﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪاﻧﺪ؟
?Kiaj estas la kokidoj
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺨﻢﻣﺮﻏﻲ را او ﻣﻲﺧﻮرد؟
?Kian ovon li manĝas
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺨﻢﻣﺮغﻫﺎﻳﻲ را اﻳﺸﺎن ﻣﻲﺧﻮرﻧﺪ؟
?Kiajn ovojn ili manĝas
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 در6-5  و دﻳﮕﺮ ﻫﻢﺑﺴﺘﻪﻫﺎي زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ،• ﺑﺮاي آﺷﻨﺎﺋﻲِ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻫﻢﺑﺴﺘﻪﻫﺎ
.ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺟﻊ دﺳﺘﻮري زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻛﺘﺎب ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ

Ekzercoj
123456789-

A. Respondu:
Ĉu la kokidoj kantas?
Ĉu la infano estas alta?
Ĉu la gepatroj estas malaltaj?
Ĉu la pomarbo iras al la infano?
Kia estas pirarbo?
Kia estas pomarbo?
Kiaj estas la gepatroj?
Ĉu la kokino iras post la kokidoj?
Sur kio estas la koko?
B. Priskribu
1-

2-

ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎ
: ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻴﺪ.اﻟﻒ

: ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﻨﻴﺪ.ب
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C. Plenigu

: ﻛﺎﻣﻞ ﻛﻨﻴﺪ.ب

1- La koko ………
sur la arbo.
Ĝi estas …….. la
arbo.

3- La infano ………
inter la arboj.
Li sidas ………. la
arboj.

2- Kio estas tio?
- Tio estas ……….

4- La infano iras ….
la arbo.

Ĝi ….. estas pirarbo.

Li …… al ĝi.

ﭘﺎﺳﺦ ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎ
 ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻴﺪ.اﻟﻒ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ne, la kokidoj ne kantas. La kokoj kantas.
Ne, la infano ne estas alta. La infano estas malalta.
Ne, la gepatroj ne estas malaltaj. Ili estas altaj.
Ne, la pomarbo ne iras al la infano. La infano iras al la pomarbo.
Pirarbo estas malalta.
Pomarbo estas alta.
La gepatroj estas altaj.
Ne, la kokino ne iras post la kokidoj. La kokidoj iras post la kokino.
La koko estas sur la arbo.

 ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﻨﻴﺪ.ب
1- La patrino kaj la infano staras. Ili ne iras. La patro ne staras. Li iras. La
infano malaltas. La gepatroj altas.
2- La infano kaj patro ne iras. Ili staras. La patrino ne staras. Ŝi ne sidas. Ŝi
venas al ili.

 ﻛﺎﻣﻞ ﻛﻨﻴﺪ.پ
1234-

La koko kantas sur la arbo. Ĝi estas sur la arbo.
Kio estas tio? Tio estas pomarbo. Ĝi ne estas pirarbo.
La infano sidas inter la arboj. Li sidas inter la arboj.
La infano iras al la arbo. Li iras al ĝi.

 آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻔﻌﻮل ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ:درس ﺷﺸﻢ
6-a Leciono: Esperanta Akuzativo
Ĉu la infano manĝas?
- Jes, la infano manĝas.

Kion faras la infano?
- La infano manĝas.
Li manĝas.
Ĉu li trinkas?

Ĉu la kokidoj trinkas?
- Jes, la kokidoj trinkas.

Kion faras la kokidoj?
- La kokidoj trinkas.
Ili trinkas.

Ĉu la patrino staras?
- Ne, la patrino ne staras.
Ŝi sidas.

Ĉu la patrino venas?
- Ne, ŝi ne venas.
La patrino sidas.
Kion faras la patrino?
- Ŝi sidas.

Ĉu la patro venas?
- Ne, li ne venas.
La patro iras.

Kion faras la patro?
- La patro iras.

La birdo

Kio estas tio?
- Tio estas birdo.
Ĉu la birdo estas granda?

La birdoj estas sur la arbo.

Kie estas la birdoj?
- Ili estas sur la arbo.
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La nigra birdo

Kia estas la birdo?
- La birdo estas nigra.
Ĝi estas nigra.

La blanka birdo

Kia estas la birdo?
- La birdo estas blanka.
Ĝi estas blanka.

Nigra kaj blanka birdoj

Ĉu la birdoj estas blankaj?
Ĉu la birdoj estas nigraj?

La blanka papilio

Ĉu nigra papilio estas sur la
arbo.
Ne, nigra papilio ne estas sur la
arbo.
Blanka papilio estas sur la arbo.
Ĉu ĝi sidas sur pirarbo?

Du blankaj birdoj flugas.
Ili flugas.

Kion faras la blankaj birdoj?
- La blankaj birdoj flugas.
Ili flugas.
Ĉu ili estas nigraj?
Ĉu ili estas grandaj?

Ses birdoj flugas.
Ili flugas.
6 = ses

Ĉu ili estas blaknaj?
- Jes, ili estas blankaj.
Ili estas blankaj.
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La patro legas.

Kion faras la patro?
- La patro legas.
Li sidas kaj legas.

La libro

Kio estas tio?
- Tio estas libro.
Ĉu la libro estas malgranda?

La patro legas la libron.
Libr.o.n

Kion faras la patro?
- La patro legas la libron.
Ĉu li manĝas la libron?

Kio.n

La patrino skribas.
Ŝi skribas.

Kion faras la patrino?
La patrino skribas.
Ŝi skribas.

La letero

Kio estas tio?
- Tio estas letero.
Ĉu la letero estas bona?

La patrino skribas leteron.

Kion faras la patrino?
- La patrino skribas leteron.
Kion skribas la patrino?
- Ŝi skribas leteron.

Pilko

Kio estas tio?
- Tio estas pilko.
Ĉu la pilko estas bela?
Ĉu ĝi estas bona?
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La infano havas pilkon.
Kio.n

Kion havas la infano?
- La infano havas pilkon.
Li havas ĝin.

Pilk.o.n

La pilko estas nigra-blanka.

Ekzercoj
123456789-

A. Respondu:
Ĉu la kokidoj manĝas?
Ĉu la infano havas birdon?
Ĉu la gepatroj havas pilkon?
Ĉu la pilko estas nigra?
Kia estas la birdo?
Kia estas la pilko?
Kiaj estas la birdoj?
Kion faras la kokidoj?
Kion havas la infano?
B. Priskribu
1-

2-

Kia estas lia pilko?
Lia pilko estas nigra-blanka.

ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎ
: ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻴﺪ.اﻟﻒ

: ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﻨﻴﺪ.ب
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C. Plenigu

: ﻛﺎﻣﻞ ﻛﻨﻴﺪ.ب

1- Du birdoj ………
sur la arbo.
Ili estas …….. la
arbo.
2- Kio estas tio?
- Tio estas ……….
Ĝi estas ………..
pilko.

3- Tri kokidoj
……… akvon.
Ili trinkas …….

4- La infano havas
……...
Li …… ĝin.

ﭘﺎﺳﺦ ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎ
 ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻴﺪ.اﻟﻒ
123456789-

Ne, la kokidoj ne manĝas. La kokidoj trinkas.
Ne, la infano ne havas birdon. La infano havas pilkon.
Ne, la gepatroj ne havas pilkon. La infano havas pilkon.
Ne, la pilko ne estas nigra. La pilko estas nigra-blanka.
La birdo estas blanka.
La pilko esras nigra-blanka.
La birdoj estas blankaj.
La kokidoj trinkas akvon.
La infano havas pilkon.

 ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﻨﻴﺪ.ب
1- La patro sidas kaj legas. Li ne iras. Li ne venas. Li ne staras. La patro ne
skribas. Li ne legas libron.
2- La patrino sidas kaj skribas. Ŝi skribas leteron. La patrino ne legas. Ŝi ne
staras. Ŝi ne iras. Ŝi sidas.

 ﻛﺎﻣﻞ ﻛﻨﻴﺪ.پ
1234-

Du birdoj estas sur la arbo. Ili estas sur la arbo.
Kio estas tio? Tio estas pilko. Ĝi estas nigra-blanka pilko.
Tri kokidoj trinkas akvon. Ili trinkas akvon.
La infano havas pilkon. Li havas ĝin.

 آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ زﻣﺎنﻫﺎي ﺳﺎدهي ﻓﻌﻞﻫﺎ:درس ﻫﻔﺘﻢ
7-a Leciono: Simplaj Verboj de Esperanto
Telefono

Telefonejo
Telefon.ej.o

Kio estas tio?
- Tio estas telefono.
Ĉu la telefono estas nigra-blanka?
Ĉu ĝi nigras?
Nigras = estas nigra

Kio estas tio?
Tio estas telefonejo.
Ĉu la telefonejo estas malgranda?

La patrino telefonas.

Kion faras la patrino?
- La patrino telefonas.

La patrino estas en la
telefonejo.

Kie estas la patrino?
- La patrino estas en la telefonejo.
Kion faras la patrino?
- Ŝi telefonas.

La aŭtomobilo (= la aŭto)

Kio estas tio?
- Tio estas aŭto.
Kia estas la aŭto?
- Ĝi estas blanka.

La patro estas en la aŭto.

Kie estas la patro?
- Li estas en la aŭto.
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La patro iras per la aŭto.

Kion faras la patro?
- Li iras per la aŭto.
Per kio iras la patro?
- Per aŭtomobilo iras la patro.

La patrino kuiras.

Kion faras la patrino?
- La patrino kuiras.
Ŝi kuiras.
Ĉu ŝi trinkas?

La patrino estas en la kuirejo.

Kie estas la patrino?
Ŝi estas en la kuirejo.

Kuir.ej.o
Telefon.ej.o

La patrino kuiras en la
kuirejo.
Ŝi kuiras.

Ĉu ŝi estas en la telefonejo?
Ne, ŝi estas en la kuirejo.
Kie kuiras la patrino?
Ŝi kuiras en la kuirejo.
Kion faras la patrino?
- Ŝi kuiras.

La patrino kuiras ovon.
Kio.n

Kion kuiras la patrino?
- Ŝi kuiras la ovon.
Ŝi kuiras ĝin.

Ov.o.n

Seĝo

Kia estas la seĝo?
- La seĝo estas blanka.
Ĝi estas blanka = ĝi blankas.
Estas blanka = blankas
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Nigra tablo

Kia estas la tablo?
- La tablo estas nigra.
Ĝi estas nigra = ĝi nigras.
Estas nigra = nigras

Blanka tablo

Sep seĝoj estas ĉirkaŭ la
tablo.
Ĉirkaŭ:

La kokidoj estas ĉirkaŭ la
kokino.
La kokino grandas.
La kokidoj malgrandas.
grand.as = estas granda
Mal.grand.as

Ĉu la tablo nigras?
- Ne, la tablo ne nigras.
La tablo blankas.
Ĝi blankas.

Kie estas la seĝoj?
- Ili estas ĉirkaŭ la tablo.
Kiaj estas la seĝoj?
- La seĝoj estas blankaj.
Ili blankas.
Kie estas la kokidoj?
- Ili estas ĉirkaŭ la kokino.
Ĉu la kokino malgrandas?
- Ne, ĝi ne malgrandas.
Ĝi grandas.

La familio sidas ĉirkaŭ la
tablo.

Ĉu la gepatroj sidas ĉirkaŭ la
tablo?
Kie sidas la familio?

La libro estas sur la tablo.

Kie estas la libro?
Kio estas sur la tablo?
Ĉu la libro estas sur la seĝo?
Ĉu la libro estas sub la tablo?
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Li manĝas.
Manĝ.as

Li manĝis.
Manĝ.is

Li manĝos.
Manĝ.os

La patrino skribas leteron.
Skrib.as

La patrino skribis leteron.
Skrib.is

La patrino skribos leteron.
Skrib.os

Kion li faras?
- Li manĝas.
Far.as

Kion li faris?
- Li manĝis.
Far.is
Ĉu li manĝas?
- Ne, li ne manĝas.
Li manĝis.
Kion li faros?
- Li manĝos.
Far.os
Ĉu li manĝis?
- Ne, li ne manĝis.
Li manĝos.
Ĉu la patrino skribis la leteron?
- Ne, ŝi ne skribis la leteron.
Ŝi skribas la leteron.
Ĉu ŝi skribos la leteron?
Kion ŝi faras?
Kion faris la patrino?
- Ŝi skribis la leteron.
Kion skribis la patrino?
Ĉu ŝi skribas la leteron?
- Ne, ŝi ne skribas la leteron.
Ŝi skribis la leteron.
Ĉu la patrino skribas la leteron?
- Ne, ŝi ne skribas la leteron.
Ŝi skribos la leteron.
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La patrino skribas per
skribilo.
Skrib.il.o
Flug.il.o

Krajono
La krajono estas skribilo.

Ĉu la krajono estas flugilo?
Kio estas krajono?

Glob-krajono
Glob.krajon.o
La globkrajono estas skribilo.
La krajono kaj la
globkrajono estas skribiloj.

Kaj = + = &
Kio estas globkrajono?
Kio estas krajono kaj
globkrajono?
- Ili estas skribiloj.

Ekzercoj
123456789101112-

Per kio la patrino skribas?
- Ŝi skribas per skribilo.
Kion faras la patrino?
Ĉu ŝi skribas per flugilo?

A. Respondu:
Per kio skribas la patrino?
Per kio iras la patro?
Ĉu la gepatroj manĝis?
Ĉu la infano skribos leteron?
Ĉu la gepatroj havos flugilojn?
Ĉu la skribilo estas granda?
Kie estas sep seĝoj?
Kia estas la tablo?
Kiaj estas la seĝoj?
kion faros la patrino?
Kion faris la patro?
Kion havas la patrino?

ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎ
: ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻴﺪ.اﻟﻒ
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B. Priskribu
1-

: ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﻨﻴﺪ.ب

2-

C. Plenigu

: ﻛﺎﻣﻞ ﻛﻨﻴﺪ.ب

1- La patro ……..

3- La patro ………

Li …. trinkas.

Li trinkis …….

2- Kio estas tio?
- Tio estas ……….
Ĝi estas ………..
krajono.

4- La patrino ne
estas en la
…………..
Ŝi ……… en la
telefonejo.

ﭘﺎﺳﺦ ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎ
 ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻴﺪ.اﻟﻒ
1234567-

La patrino skribas per krajono.
La patro iras per aŭto.
Jes, la gepatroj manĝis.
Ne la infano ne skribos leteron. La patrino skribos leteron.
Ne, la gepatroj ne havos flugilojn. La papilioj havas flugilojn.
Ne, la skribilo ne estas granda. Ĝi estas malgranda.
Sep seĝoj estas ĉirkaŭ la tablo.
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89101112-

La tablo estas granda kaj nigra.
La seĝoj estas malgrandaj kaj blankaj.
La patrino skribos lateron.
La patro legis libron.
La patrino havas krajonon.

 ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﻨﻴﺪ.ب
1- La patro sidas kaj ne manĝas. Li ne trinkas. Li ne staras. Li ne
manĝis. La patro ne manĝas. Li manĝos.
2- La patrino sidas kaj skribas leteron. Ŝi ne skribis leteron. La patrino
ne skribos. Ŝi skribas leteron.

 ﻛﺎﻣﻞ ﻛﻨﻴﺪ.پ
1234-

La patro manĝas. Li ne trinkas.
Kio estas tio? Tio estas krajono. Ĝi estas malgranda krajono.
La patro ne manĝas. Li trinkis akvon.
La patrino ne estas en la telefonejo. Ŝi estis en la telefonejo.

 آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺿﻤﺎﻳﺮ و ﻓﻌﻞ اﻣﺮي:درس ﻫﺸﺘﻢ
8-a Leciono: Esperantaj Pronomoj kaj Imperativo
La infano: “Mi”
Li diras: “Mi estas malgranda.”

La patro al infano: “Vi”
La patro diras al infano: “Vi
estas mia infano”.

Kion diras la infano?
- Li diras: “Mi estas
malgranda.”

Kion diras la patro?
Li diras: “Vi estas mia
infano”.

mi.a
La infano diras al la patrino:
“Vi estas mia patrino kaj mi
estas via infano”.

Kion li diras al ŝi?
Li diras: “Vi estas mia patrino
kaj mi estas via infano”.

vi.a

La infano diras al la patro: “Vi
estas mia patro! Vi estas
granda!”.

La patro kaj lia infano.
Li.a

“Vi venu al mi!” = “Venu al
mi!”
ven.u

Kion diras la patro al la
infano?

Vi venu = Venu

La patrino diras: “Venu al mi,
mia infano!”.

La patrino kaj ŝia infano
Ŝi.a
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La patrino diras: “Manĝu,
mia infano!”.
Manĝ.u
Ven.u

Kion ŝi diras?
Ĉu ŝi diras tion al la patro?

Manĝaĵo
Manĝ.aĵ.o
Pomo estas manĝaĵo.
Piro estas manĝaĵo.
Trinkaĵo
Trink.aĵ.o

Ĉu akvo estas manĝaĵo?
- Ne, akvo ne estas manĝaĵo.
Piro estas manĝaĵo.

Ĉu pomo estas trinkaĵo?
- Ne, pomo ne estas trinkaĵo.
Akvo estas trinkaĵo.
Pomo estas manĝaĵo.

La infano manĝas la
manĝaĵon.

Kion faras la infano?
Kion manĝas la infano?
Ĉu la infano trinkas?

Akvo estas trinkaĵo.

Ĉu akvo estas bona trinkaĵo?

La glaso

Ĉu la glaso estas manĝaĵo?
Ĉu la glaso estas trinkaĵo?
- Ne, la glaso ne estas trinkaĵo.
Akvo esas trinkaĵo.

Plena glaso
En la glaso estas akvo.

Ĉu la glaso plenas?
- Jes, la glaso estas plena.
Kio estas en la glaso?
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Malplena glaso
En la glaso ne estas akvo.

Ĉu la glaso plenas?
Ĉu akvo estas en la glaso?
Ĉu trinkaĵo estas en la glaso.

Mal.plen.a
Neplena glaso
Ne.plen.a
La neplena glaso ne estas
malplena.
La infano trinkis akvon.
La glaso malplenas.
Mal.plen.as
Mal.plen.a
La glaso estas akvo-plena.
Li havas akvo-plenan glason.

Kia estas la glaso?
Ĉu la glaso estas plena?
Ĉu la glaso malplenas?
Ĉu akvo estas trinkaĵo?
Ĉu trinkaĵo estas en la glaso?
Kion faris la infano?
Kia estas la glaso?
Kion trinkis la infano?
Ĉu la infano trinkas akvon?
Kion faros la infano?
Kia estas la glaso?

Akvo-plenan
Akv.o.plen.a.n
La telefonejo estas malplena.
Ĝi malplenas.

Ĉu la patro estas en la
telefonejo?
Ĉu la patrino estas en la
telefonejo?

Bona pomo
Bona pomo estas manĝebla.

Kia estas la pomo?
Ĉu ĝi estas bona?
Ĉu la pomo estas manĝebla?

Manĝ.ebl.a
Malbona pomo
Malbona pomo ne estas
manĝebla.
Mal.bon.a

Ĉu la pomo estas bona?
Kia estas la pomo?
- Ĝi estas nemanĝebla.
Ne.manĝ.ebl.a
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Bona aŭto

Ĉu ĝi estas malbona aŭto?

Malbona aŭto

Ĉu ĝi estas malbona aŭto?
- Jes, ĝi estas malbona aŭto.
Ĝi estis bona aŭto.

“Vi estas bona infano”.

Kion diras la patro?
Ĉu la infano estas malbona?
Ĉu la infano estas bona?
Kia estas la infano?

La infano diras: “Akvo estas
bona trinkaĵo”.
La akvo estas trinkebla.
Trink.ebl.a

Kion diras la infano?
Ĉu akvo estas bona trinkaĵo?
Ĉu ĝi trinkeblas?
Estas trinkebla = trinkeblas

La infano al la amiko:
“Saluton!”
La amiko al la infano:
“Saluton!”
Ili salutas.

Kion diras la infano?
Ĉu li salutas?
Kion faras la amiko?

La amiko de la infano

Ĉu li estas la amiko de la
infano?
- Jes, li estas la amiko de la
infano.
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Sinjoro (s-ro) Piŝro estas la
amiko de la patro.

Kiu estas li?
- Li estas sinjoro Piŝro.

Sinjoro = s-ro

Kiu

Sinjorino (S-ino) Piŝro estas
la amikino de la patrino.
Sinjor.in.o = s-ino

Kiu estas ŝi?
- Ŝi estas sinjorino Piŝro.

Gesinjoroj Piŝro estas
geamikoj de la gepatroj.

La hundo estas malamiko de
la kato.

Ge.sinjor.oj
Ge.amik.o.j
Ge.patr.o.j
Ĉu la hundo estas amiko de la
kato?
- Ne, ĝi ne estas amiko de la
kato.
Ĝi estas malamiko de la kato.

Ok
8 =ok
Kvar kaj kvar estas ok.
(4+4=8)
La kato estas la malamiko de
la kokidoj.

La infano kuras.

Ĉu kvin kaj du estas ok?
- Ne, 5 kaj 2 ne estas ok.
Kvin kaj du estas sep.

Ĉu la kato estas la amlamiko de
la infano?
- Ne, ĝi ne estas la malamiko de
la infano.
Ĝi estas la malamiko de la
kokidoj.
Kiu kuras?
La infano kuras.
Kion li faras?
Ĉu li manĝas?
Al kio li kuras?
Post kio li kuras? (- Post kato)
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La hundo kuras post la kato.

Mi + Mi = Ni
Vi + Vi = Vi
Li +Li = Ili
Ŝi + Ŝi = Ili
Ĝi + Ĝi = Ili
Mi → Mia
Vi → Via
Li → Lia
Ŝi → Ŝia
Ĝi → Ĝia
Ilii → Ilia

Mi estas amiko de vi.
Hundo estas malamiko de
kato.
Kato estas malamiko de
kokidoj.
Mi estas via amiko.
Ni estas viaj amikoj.
Li estas mia amiko.
Ŝi estas ŝia amikino.
Ili estas miaj amikoj.
Ĝi estas ĝia malamiko.

Ekzercoj
1234567891011121314-

A. Respondu:
Ĉu la patro havas amikon?
Ĉu la patrino trinkas bonan trinkaĵon?
Ĉu akvo estas malbona trinkaĵo?
Ĉu la pomo estas trinkaĵo?
Ĉu la kato kuras post hundo?
Ĉu vi estas patro?
Ĉu mi estas patrino?
Ĉu vi havas infanon?
Ĉu vi havas bonajn amikojn?
Kiu estas via amiko?
Post kio kuras la hundo?
Kato estas malamiko de kio?
Kato kuras post kio?
Kiu estas la amiko de sinjoro Piŝro?

Kio kuras?
- La hundo kuras.
Post kio kuras la hundo?
- Post la kato kuras la hundo.
Ĉu vi estas amiko de la katoj?
Ĉu ŝi kuras post la kato?
Ĉu ili iras al la arbo?
Ĉu ni trinkis akvon?
Kiu estas via amiko?
Via amiko
Viaj amikoj
Mia amiko
Miaj amikoj

ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎ
: ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻴﺪ.اﻟﻒ
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B. Priskribu

: ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﻨﻴﺪ.ب

1-

2-

C. Plenigu
1- S-ro Piŝro
……… la amiko de
la patro.
Ili estas ……...
2- La kato estas
malamiko de la
………..

: ﻛﺎﻣﻞ ﻛﻨﻴﺪ.ب
3- La pomo estas
……….
Ĝi ne estas …….
4- La patro……... al
la infano: “ …. estas
…….. infano”.

Ĝi estas ………..
de kokidoj.

ﭘﺎﺳﺦ ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎ
 ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻴﺪ.اﻟﻒ
12345678-

Jes, la patro havas amikon.
Jes, la patrino trinkas bonan trinkaĵon.
Ne, akvo ne estas malbona trinkaĵo. Ĝi estas bona trinkaĵo.
Ne la pomo ne estas trinkaĵo. Akvo estas trinkaĵo.
Ne, la kato ne kuras post la hundo. La hundo kuras post la kato.
Jes, mi estas patro./Ne, mi ne estas patro.
Jes, vi estas patrino./Ne, vi ne estas patrino.
Jes, mi havas infanon./Ne, mi ne havas infanon.
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91011121314-

Jes, mi havas bonajn amikojn.
Mia patro estas mia amiko.
La hundo kuras post kato.
Kato estas malamiko de hundo.
Kato kuras post kokidoj.
La patro estas la amiko de sinjoro Piŝro.

 ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﻨﻴﺪ.ب
1- La kato sidas sur la arbo. Ĝi ne staras. Ĝi ne iras. Ĝi ne kuras. La
kato sidas.
2- La patrino flaras floron. Ŝi ne manĝas floron. Ŝi ne trinkas
floron. Ŝi flaras ĝin.

 ﻛﺎﻣﻞ ﻛﻨﻴﺪ.پ
1234-

S-ro Piŝro estas la amiko de la patro. Ili estas amikoj.
La kato estas malamiko de la kokidoj.
La pomo estas malbona. Ĝi ne estas bona.
La patro diras al la infano: “Vi estas mia infano.

 آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺿﻤﺎﻳﺮ ﻣﻔﻌﻮﻟﻲ و اﻧﻌﻜﺎﺳﻲ:درس ﻧﻬﻢ
9-a Leciono: Akuzativaj Pronomoj de Esperanto
Spegulo

Kio estas tio?
- Tio estas spegulo.
Ĉu la spegulo estas granda?
Kia estas la spergulo?

Okuloj

Kio estas tio?
- Tio estas okuloj.
Ĉu la okuloj estas nigraj?

La infano vidas.
Li vidas per la okuloj.
Li vidas la floron.
Li vidas ĝin per la okuloj.

Kiu vidas?
- La infano vidas.
Kion la infano vidas?
Kiu vidas la floron?
Per kio vidas la infano?
Ĉu la infano flaras per la
nazo?

La infano vidas la
pomarbon.
Li vidas ĝin.
Ĝi.n
La infano vidas la patrinon.
Li vidas ŝin.
Ŝi.n
La infano vidas sin en la
spegulo.
Li vidas sin.
Si.n

Kion vidas la infano?
Ĉu la infano vidas pirarbon?
Ĉu li vidas altan arbon?
Ĉu vi vidis malaltan arbon.
Per kio li vidas?

Ĉu la patrino vidas lin.
- Ne, ŝi ne vidas lin.
Ŝi vidas nin.

Kiu vidas sin en la spegulo?
Ĉu li vidas lin en la spegulo?
- Ne, li ne vidas lin en la
spegulo.
Li vidas sin en la spegulo.
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La patro vidas infanon.
Li vidas lin.
Li.n

Kiu vidas lin?
Kiun li vidas.
Kiu lin vidas?
Per kio li vidas lin?

La infano vidas la amikon.
Li vidas lin.

Kiun vidas la infano?
Ĉu la infano vidas ŝin?
Ĉu la infano vidas lin?
Kiun li vidas?

La patrino vidas sin en la
spegulo.
Ŝi vidas sin.
Ŝi vidas sin en ĝi.

Kion faras la patrino?
Ĉu ŝi vidas lin en la spegulo?
- Ne, ŝi vidas sin en la
spegulo.

La infano flaras per sia
nazo.

Kiu flaras?
Per kio li flaras?
Ĉu li flaras per lia nazo?
- Ne, li flaras per sia nazo.

Si.a
La infano vidas per siaj
okuloj.
Si.a.j
Si.aj okul.o.j

La patro venas kun sia
amiko.

Per kio la infano vidas?
Ĉu la infano vidas per sia
nazo?
Kiuj venas?
- La patro kaj lia amiko venas.
Ĉu la patro venas kun lia
amiko?
- Ne, la patro venas kun sia
amiko.
Ĉu ili iras?

9-a Leciono: Akuzativaj Pronomoj de Esperanto 82

La patrino iras kun sia
amikino.

Ĉu ŝi iras kun ŝia amikino?
- Ne, ŝi iras kun sia amikino.

Printempo
La printempo estas sezono.
Ĝi estas la unua sezono de la
jaro en Irano.

Rozo estas floro.

Unu.a = 1-a
Somero
La somero estas la dua
sezono de la jaro en Irano.
Du.a = 2-a
Aŭtuno
Ĝi estas la tria sezono en
Irano.

Ĉu en printempo ni vidas
florojn?

Piro kaj pomo estas fruktoj.
Ĉu en somero ni vidas
fruktojn sur la arboj?

Ĉu en aŭtuno ni vidas
florojn?

Tri.a = 3-a
Vintro
Ĝi estas la kvara sezono en
Irano.

Ĉu en vintro ni vidas
fruktojn sur la arboj?

Kvar.a = 4-a
La printempo,
la somero, la
aŭtuno, kaj la
vintro estas
kvar sezonoj de
la jaro.

La jaro havas dek du
monatojn.
La sezonoj en Irano havas tri
monatojn.

9 Naŭ
10 Dek
11 Dek unu
11 Dek du

9-a Leciono: Akuzativaj Pronomoj de Esperanto 83

Ekzercoj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎ
: ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻴﺪ.اﻟﻒ

A. Respondu:
Ĉu la jaro havas dek du monatojn?
Ĉu la infano vidas per sia nazo?
Ĉu la patrino havas tri okulojn?
Ĉu vi vidas per viaj oreloj?
Ĉu ŝi vidas sin en la spegulo, aŭ ŝin?
Ĉu la printempo estas la tria sezono en Irano?
Kio estas la dek unua monato en Irano?
Ĉu Ĥordad-monato estas la dua monato de vintro?
Kun kiu venas la patro?
Kun kiu iras la patrino?
Per kio la infano vidas?
Per kio la patrino flaras?

B. Traduku:

: ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻛﻨﻴﺪ.ب
.ﺑﭽﻪ ﺑﺎ ﻟﻴﻮان آب ﻣﻲﺧﻮرد
.آﻗﺎي اﻣﻴﺪوار ﺧﻮد را در آﻳﻨﻪ ﻣﻲﺑﻴﻨﺪ
.آﻳﻨﻪ و ﺳﻴﺐﻫﺎ روي ﻣﻴﺰ اﺳﺖ
. ﻣﺎدر و ﺑﭽﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻣﻲآﻳﻨﺪ،ﭘﺪر
.ﺑﭽﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻮﭘﻲ ﺑﻪدﻧﺒﺎلِ ﺳﮕﻲ ﻣﻲدود
.ﭘﺎﻳﻴﺰ دوﻣﻴﻦ ﻓﺼﻞ ﺳﺎل در اﻳﺮان و ﻓﺼﻠﻲ زﻳﺒﺎ اﺳﺖ

.1
.2
.3
.4
.5
.6

ﭘﺎﺳﺦ ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎ
 ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻴﺪ.اﻟﻒ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jes, la jaro havas dek du monatojn.
Ne, la infano ne vidas per sia nazo. Li vidas per siaj okuloj.
Ne, la patrino ne havas tri okulojn. La patrino havas du okulojn.
Ne, mi ne vidas per miaj oreloj. Mi vidas per miaj okuloj.
Ŝi vidas sin en la spegulo.
Ne la printempo ne estas la tria sezono en Irano. Ĝi estas la unua sezono.
Bahmano estas la dek unua monato en Irano.
Ne, Ĥordad-monato ne estas la dua monato de vintro. Ĝi estas la tria monato
de printempo.
9. Kun sinjoro Piŝro venas la patro.
10. Kun sinjorino Piŝro iras la patrino.
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11. Per la okuloj vidas la infano.
12. Per la nazo flaras la patrino.

 ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻛﻨﻴﺪ.ب
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La infano drinkas akvon per la glaso.
Sinjoro Omidvar vidas sin en la spegulo.
La spegulo kaj la pomoj estas sur la tablo.
La patro, la patrino kaj la infano venas per la aŭto.
La infano kun pilko kuras post hundo.
La aŭtuno estas la tria sezono de la jaro en Irano, kaj estas bela sezono.

 آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻗﻴﺪﻫﺎ:درس دﻫﻢ
10-a Leciono: Esperantaj Adverboj
Bela
Li estas bela.
La floro estas bela.
Li estas bela, ankaŭ la floro
estas bela.

Malbela
Li estas malbela.
Li ne estas bela.

Ĉu la rozo estas bela?
Kia estas la rozo?

Ĉu la floro estas malbela?
Ĉu li estas bela?
Ĉu la papilio estas bela?

Mal.bel.a

La bela floro kaj la nebela
floro.
Ne.bel.a

La seĝo, tablo, spegulo kaj
krajono estas objektoj.
Ankaŭ la glaso kaj la pilko
estas objektoj.

La koko, kokino, kato kaj
hundo estas bestoj.
Ankaŭ la kokido kaj la
papilio estas bestoj.

La infano, patro kaj patrino
estas homoj.
Ankaŭ gesinjoroj Piŝro estas
homoj.

Ĉu la rozo estas malbela floro?
Ĉu vi flaras belajn florojn?
Ĉu ekzistas malbela aŭ nebela
floro?
Ekzistas = estas
Ĉu seĝoj estas objektoj?
Ĉu la globkrajono estas objekto?
Ĉu vi havas objektojn?
Ĉu ankaŭ libro estas objekto?
Ĉu hundo estas bona besto?
Ĉu vi havas beston?
Ĉu la hundido estas ido de la
hundo?
Ĉu la katido estas bela besto?
Ĉu papilio estas granda besto?
Ĉu la birdo estas homo?
Ĉu la kato estas homo?
Ĉu la infano estas objekto?
Ĉu la homoj manĝas kaj
trinkas?
Ĉu la homoj legas libron?
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La floroj, pomarbo kaj
pirarbo estas plantoj. Ankaŭ
la rozo estas planto.

Ĉu la koko estas planto?
Ĉu la floroj estas objektoj?
Ĉu vi havas plantojn?

Li skribas bele.

Ĉu li skribas bele?
- Jes, li skribas bele.
Ĉu vi skribas bele vian leteron?
Ĉu vi skribas bele per krajono?

Bel.a
Bel.e

Li skribas malbele.
Mal.bel.a
Mal.bel.e

Ĉu li skribas bele?
Ĉu vi skribas bele viajn
leterojn?
Ĉu malbela letero estas bona?
Ĉu vi skribas malbele per via
globkrajono?

La hundo bone flaras.
Bon.a
Bon.e

Ŝtelisto
La ŝtelisto estas malbona
homo.
Ŝtel.ist.o
Panisto
La panisto estas bona homo.
Pan.ist.o

Ĉu ankaŭ la katoj bone flaras?
Per kio flaras la hundo?
Ĉu la katoj flaras per siaj nazoj?
Kia estas ŝtelisto?
Kion faras la ŝtelisto?
- La ŝtelisto ŝtelas.
Ĉu li ŝtelos?
Ĉu li ŝtelis?
Ĉu li ŝtelas objektojn aŭ
plantojn?
Ĉu la pano estas bona manĝaĵo?
Ĉu la panistoj bone faras panon?
Ĉu vi manĝis panon?
Ĉu vi havos panon?
Ĉu la hundoj kaj la katoj
manĝas panon?
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Instruisto
Li instruas en la klaso.
La instruisto instruas.
Instru.ist.o

Ĉu vi estas instruisto?
Ĉu vi estas instruistino?
Ĉu via patro estis instruisto?
Kion faras la instruistoj?
- Ili instruas.
Ĉu via patrino instruas fizikon?
- Ne, ŝi instruas Esperanton.

Lernanto
Li lernas en la klaso.
La klasoj estas en la lernejo.
Lern.ant.o
Lern.ej.o

Kie lernas la lernantoj?
Ĉu la infano estas instruisto aŭ
lernanto?
Ĉu li lernas aŭ instruas?
Ĉu vi estas sinjoro aŭ sinjorino?

Ekzercoj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

A. Respondu:
Ĉu la gepatroj estas plantoj?
Ĉu la rozo estas bela homo?
Ĉu la libro estas bona amiko?
Ĉu vi havas kaj legas bonajn esperantajn librojn.
Kie lernas la gelernantoj?
Kie instruas la geinstruistoj?
Kiuj instruas en la lernejo?
Kiuj lernas en la lernejo?
Ĉu la lernantoj skribas bele kaj bone?
Ĉu la kokino kantas bele?
Ĉu la panistoj instruas aŭ faras panon?
B. Traduku:

ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎ
: ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻴﺪ.اﻟﻒ

: ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻛﻨﻴﺪ.ب
.رز ﮔُﻠﻲ زﻳﺒﺎﺳﺖ
.ﻛﺘﺎب دوﺳﺖ ﺧﻮﺑﻲ اﺳﺖ
.ﻣﻌﻠﻢﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان درس ﻣﻲدﻫﻨﺪ
.ﻛﺘﺎبﻫﺎي ﺷﺎﮔﺮدان روي ﻣﻴﺰﻫﺎ اﺳﺖ
.ﮔُﻞﻫﺎ روي ﻣﻴﺰ ﻣﻌﻠﻢ اﺳﺖ

.1
.2
.3
.4
.5
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ﭘﺎﺳﺦ ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎ
 ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻴﺪ.اﻟﻒ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ne, la gepatroj ne estas plantoj. Ili estas homoj.
Ne, la rozo ne estas bela homo. Ĝi estas bela planto kaj floro.
Jes, la libro estas bona amiko.
Jes, mi havas kaj legas bonajn esperantajn librojn.
La gelernantoj lernas en la lernejo.
En la lernejo la geinstruistoj instruas.
La geinstruistoj instruas en la lernejo.
La lernantoj lernas en la lernejo.
Jes, la lernantoj skribas bele kaj bone.
Ne, la kokino ne kantas bele. La koko kantas bele.
La panistoj faras panon.

 ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻛﻨﻴﺪ.ب
1.
2.
3.
4.
5.

La rozo estas bela floro.
La libro estas bona amiko.
La instruistoj instruas al la lernantoj.
La libroj de la lernantoj estas sur la tabloj.
la floroj estas sur la tablo de la instruisto.
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 آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﻓﻌﺎل ﮔﺬرا و ﻧﺎﮔﺬرا:درس ﻳﺎزدﻫﻢ
11-a Leciono: Esperantaj Verboj (transiraj kaj netransiraj)
La radio-aparato (= radio) kaj
televidilo
Tele.vid.il.o

Ĉu vi havas televidilon?
Ĉu via televidilo estas nigra-blanka
aŭ kolora?
Ĉu via radio funkcias per elektro aŭ
per baterio?

Fotilo kaj filmilo
Per la fotilo fotisto faras foton
kaj per la filmilo (= kamero)
filmisto faras filmon.
Fot.il.o
Film.il.o

Ĉu la homoj fotas?
Ĉu vi havas bonan fotilon aŭ
filmilon?
Ĉu via patro estas fotisto aŭ
filmisto?
Kio estas via telefon-numero?
- Mia telefonnumero estas 3238950.

Kumputilo kaj kalkulilo
La kumputiloj kaj kakuliloj estas
modernaj maŝinoj.

Ĉu vi havas komputilon?
Ĉu vi vidis kumputilon?
Kion faras la komputiloj?
- Ili komputas.
Ĉu via kalkulilo bone funkcias per
baterio?
Ĉu via patro estas komputilisto?

Komput.il.o
Kalkul.il.o
Skribmaŝino (= tajpilo), lampo,
kaj la papero en la tajpilo.
Skrib.maŝin.o
Tajp.il.o

Malpuraj manoj.
Li lavas siajn manojn per akvo
kaj sapo.

Ĉu via skribmaŝino estas elektra?
Ĉu via lampo funkcias?
Ĉu vi skribas sur grandaj paperoj?

Ĉu liaj manoj estis puraj?
Kion li faras?
Ĉu li lavas la malpurajn manojn de
la kato?
Ĉu vi lavas viajn manojn per akvo
kaj sapo?
Ĉu vi lavas vin per ŝampuo?
Ĉu vi havas duŝilon?
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Malpuraj manoj.
La manoj de la infao estas
malpuraj.

Ĉu la manoj estas puraj?
Ĉu la manoj estas malpuraj?

Mal.pur.a
Mal.pur.a.j man.o.j
La infano lavis siajn manojn per la
akvo kaj sapo.
La akvo kaj sapo purigis la
manojn.
Nun la manoj puriĝis.
Pur.ig.i
Pur.iĝ.i

Kiu purigis la manojn?
- La infano purigis ilin.
Kio puriĝis per la akvo kaj sapo?
- La malpuraj manoj puriĝis per
ili.
Ĉu nun la manoj puras?
- Jes nun la manoj estas puraj.

Infano manĝas, pomo manĝiĝas,
patrino manĝigas.

Ĉu la patrino manĝigas pomon al
sia infano?
Ĉu la pomo manĝiĝas per la
infano?
Kiu manĝas?
Kiu manĝigas?
Kio manĝiĝas?

La infano trinkigas akvon al la
kokido.
Trink.ig.as

Kiu trinkigas la akvon al la
kokido?
Kio trinkas la akvon per la mano
de la infano?
Per kio trinkiĝas la akvo?

La infano trinkis akvon.
La akvo trinkiĝis.
Trink.iĝ.is

Infano trinkigas akvon, akvo
trinkiĝas kaj la kokido trinkas.

Ĉu la akvo trinkiĝas per la infano?
Kiu trinkis?
Kio trinkiĝis?

Ĉu la infano trinkas?
Ĉu la infano trinkigas?
Kion li trinkigas?
Al kio li trinkigas la akvon?
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Li manĝas la pomon.
La pomo manĝiĝas.
Manĝ.iĝ.as

La patrino manĝigas la manĝaĵon
al la infano.
Manĝ.ig.as
Ŝi manĝigas, li manĝas kaj ĝi
manĝiĝas.

Ekzercoj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ĉu li manĝas?
- Jes, li manĝas.
Ĉu li manĝiĝas?
- Ne, li ne manĝiĝas. La pomo
manĝiĝas.
Ĉu la pomo manĝas?

Ĉu la patrino manĝigas manĝaĵon
al sia infano?
Ĉu la manĝaĵo manĝiĝas per la
infano?
Kiu manĝas?
Kiu manĝigas?
Kio manĝiĝas?

ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎ
: ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻴﺪ.اﻟﻒ

A. Respondu:
Ĉu vi havas malgrandan kalkulilon?
Kian komputilon havas via patrino?
Kio estas la moderna maŝino?
Ĉu komputilo estas homo aŭ objekto?
Ĉu vi vidis baterian kolor-televidilon?
Ĉu modernaj filmiloj filmas kolore, aŭ nigra-blanke?
Ĉu via fotilo fotas nigra-blankan foton, aŭ koloran foton?
Kiu havas kolor-filmilon?
Ĉu nun ekzistas nigra-blanka filmilo?
Ĉu filmilo estas bona aŭ televidilo?
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B. Priskribu:
1-

: ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﻨﻴﺪ.ب

2-

B. Plenigu:

1- La infano ……… la
malpurajn manojn
Liaj manoj ……...

2- La homoj fotas per
……….. kaj filmas per
…………
Ili ……….. kaj filmas
sin.

: ﻛﺎﻣﻞ ﻛﻨﻴﺪ.ب
3- Ĉu viaj radio kaj
televidilo funkcias per
……….?
Ili ……. per elektro.
4- Li ……….. la
pomon kaj la pomo
…………
La pomo ………..
manĝebla.
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ﭘﺎﺳﺦ ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎ
 ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻴﺪ.اﻟﻒ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Jes, mi havas malgrandan kalkulilon.
Mia patrino havas bonan komputilon.
Komputilo estas moderna maŝino.
Komputilo estas objekto.
Jes, mi vidis baterian kolor-televidilon.
Modernaj filmiloj kolore filmas.
Mia fotilo fotas nigra-blankan kaj koloran foton.
Mia amiko kaj mia instruisto havas kolor-filmilojn.
Ne, nun ne ekzistas nigra-blanka filmilo.
Filmilo kaj televidilo estas bonaj. (Kaj filmilo kaj televidilo estas bonaj.)

 ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﻨﻴﺪ.ب
1. La patrino manĝigas la manĝaĵon al la infano. Ŝi manĝigas, li manĝas,
kaj la manĝaĵo manĝiĝas.
2. La infano trinkigas akvon al la kokido. Li trinkigas, ĝi trinkas, kaj akvo
trinkiĝas.

 ﻛﺎﻣﻞ ﻛﻨﻴﺪ.پ
1.
2.
3.
4.

La infano lavas la malpurajn manojn. Liaj manoj puriĝas.
La homoj fotas per fotilo kaj filmas per filmilo. Ili fotas kaj filmas sin.
Ĉu viaj radio kaj televidilo funkcias per elektro? Ili funkcias per elektro.
Li manĝas la pomon kaj la pomo manĝiĝas. La pomo estas manĝebla.

 ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ-2
2- La Meza Nivelo

 در ﺑﺎرهي ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻲﻫﺎ:درس دوازدﻫﻢ
12-a Leciono: Kion Ni Trinku?

Plej.multo de nia korpo estas akvo. Kion ni trinku?1
Ĉirkaŭ du tri.onoj de nia korpo estas akvo. Do nia korpo forte bezonas al trink.aĵoj
por resti sama kaj sana. Sed kion ni trinku, kaj kiom? Ekzistas tre diversaj opinioj,
tamen ĉi tie ni diras la plej komune akcept.itajn ideojn pri trink.ado.
Sen.dube la akvo estas tre taŭga por trink.ado. Ĝi ĉiam ekzistis en la naturo dum
la homa historio kaj eĉ la pra.homoj povis plej facile akiri ĝin por sen.soif.igi sin.
La alia natura trink.aĵo estas la lakto. Ĝi estas kaj bon.gusta trink.aĵo, kaj bona
nutr.aĵo. La lakto plenas de proteinoj, kiujn forte bezonas nia korpo. Ĝi estas ankaŭ
riĉa je kalcio. Nia korpo bezonas kalcion por sia kresk.ado, precipe por la form.iĝo
kaj firm.iĝo de la ostoj. Multaj kredas ke ni bezon.egas lakton ne nur dum nia
infan.aĝo kaj jun.aĝo, t.e. (tio estas) kresk.aĝo, sed ankaŭ dum la mal.jun.aĝo.
Akir.ado kaj konserv.ado de lakto ne estis - kaj eĉ ankoraŭ ne estas - tiel facile,
kiel estas pri la akvo. Unue, ne ĉies lakto estas taŭga por homa trink.ado; due la
lakto estas tre nutra ne nur por ni, sed ankaŭ por mikroboj. Do ĝi estas tre facile kaj
rapide putr.ema likv.aĵo. Ĝuste kontraŭ tiaj poluci.iĝoj oni pasteŭr.izas ĝin. Lakton
oni devas konservi en relative mal.altaj temperaturoj. La putr.inta lakto povas
venen.igi la korpon severe.
Teo kaj kafo havas utilajn elementojn, tamen ili ankaŭ en.havas narkot.aĵojn. La
teo en.havas teinon kaj la kafo en.havas kafeinon. Do oni neniel devas tro.igi en ilia
trink.ado. Ili ne nur ne donas akvon al nia korpo, sed ankaŭ mal.pli.igas la akvon de
la korpo.

1

fotoj de interreto.
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ﻛﻠﻤﻪﻫﺎ و ﺗﺮﻛﻴﺐﻫﺎي ﺗﺎزه Novaj vortoj kaj kun.metoj
ﺳﻦ ﻛﻮدﻛﻲ ،ﻃﻔﻮﻟﻴﺖ  infan.aĝoﺳﻦ ﺟﻮاﻧﻲ ،ﺷﺒﺎب  jun.aĝoﺳﻦ aĝo
ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ،ﻣﻘﺒﻮل  akcept.itaﻗﺒﻮﻻﻧﺪن  akcept.igiﻗﺒﻮل ﻛﺮدن ،ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ akcepti
ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه  akir.itaدﺳﺖآورد  akir.aĵoﺑﻪدﺳﺖآوردن akiri
ﻻزم ﮔﺸﺘﻦ  bezoniĝiاﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ،ﻣﺎﻳﺤﺘﺎج  bezon.aĵojاﺣﺘﻴﺎج داﺷﺘﻦ bezoni
ﺳﻔﺖ ﻛﺮدن  firm.igiﺳﻔﺖ ﺷﺪن  firm.iĝiﺳﻔﺖ firma
ﺑﺸﺮﻳﺖ ،ﻛﻞ اﻧﺴﺎنﻫﺎ  hom.aroاﻧﺴﺎنﻫﺎي اوﻟﻴﻪ  pra.homojاﻧﺴﺎن ،ﺑﺸﺮ homo
)ﻣﺤﻠﻮلِ( دمﻛﺮده  infuz.aĵoدمﻛﺮده)ﺷﺪه(  infuz.itaدمﻛﺮدن infuzi
ﺳﺮﺷﺎر از ﻛﺎﻓﺌﻴﻦ  kafein.riĉaﺑﺪونِ ﻛﺎﻓﺌﻴﻦ  sen.kafeinaﻛﺎﻓِﺌﻴﻦ kafeino
ﺟﻌﺒﻪي ﻗﻬﻮه  kaf.skatoloﺷﻴﺮﻗﻬﻮه  lakt.o.kafoﻗﻬﻮه kafo
ﺳﺮﺷﺎر از ﻛﻠﺴﻴﻢ  kalci.o.riĉaﻛﻠﺴﻴﻤﻲ ،ﻛﻠﺴﻴﻢدار  kalciaﻛَﻠﺴﻴﻢ kalcio
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖِ از  mem.konservoﻛﻨﺴﺮو )ﻣﺎﻫﻲ konserv.aĵo (... ،ﺣﻔﻆ ﻛﺮدن ،ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﺮدن konservi

ﺧﻮد
رﺳﺘﻨﻲ  kresk.aĵoدرﺣﺎلِ رﺷﺪ ،روﻳﺎن  kresk.antaرﺷﺪ ﻛﺮدن kreski
ﺷﻴﺮﻓﺮوﺷﻲ  lakt.ejoﺷﻴﺮﻓﺮوش  lakt.istoﺷﻴﺮ lakto
ﻣﺎﻳﻊ ﻛﺮدن  likv.igiﻣﺎﻳﻊ  likv.aĵoﻣﺎﻳﻊ likva
اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر  narkot.ismoﻣﻮاد ﻣﺨﺪر  narkot.aĵojﻣﺨﺪر narkota
ﻣﻐﺬي  nutraﻏﺬا  nutr.aĵoﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺮدن nutri
اﺳﺘﺨﻮان ﻛﻮﭼﻚ  ost.etoاﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ  ostaاﺳﺘﺨﻮان osto
اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ  Pasteŭr.institutoﭘﺎﺳﺘﻮرﻳﺰهﻛﺮدن  pasteŭr.iziﭘﺎﺳﺘﻮر )زﻳﺴﺖﺷﻨﺎسِ ﻓﺮاﻧﺴﻮي( Pasteŭro

ﭘﺎﺳﺘﻮر
ﻛﻤﺘﺮ ﻛﺮدن ،ﻛﺎﺳﺘﻦ  mal.pli.igiﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺮدن ،ازدﻳﺎد ﺑﺨﺸﻴﺪن  pli.igiﺑﻴﺸﺘﺮ ،ـﺗﺮ pli
آﻟﻮدهﻛﻨﻨﺪه  poluciaآﻟﻮده ﻛﺮدن  policiiآﻟﻮدﮔﻲ polucio
ﺑﺪونِ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ sen.proteinaﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ  proteinaﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ proteino
ﻓﺎﺳﺪ ﻛﺮدن  putr.igiﻓﺎﺳﺪﺷﺪﻧﻲ  putr.emaﻓﺎﺳﺪﺷﺪن putri
رﻓﻊ ﺗﺸﻨﮕﻲ ﻛﺮدن از  sen.soif.igiﺗﺸﻨﻪ ﺑﻮدن  soifiﺗﺸﻨﻪ soifa
ﭘﺮ از ﺗﺌﻴﻦ  tein.plenaﺑﺪونِ ﺗﺌﻴﻦ  sen.teinaﺗِﺌﻴﻦ teino
ﻗﻮري ﭼﺎي  te.kruĉoﻓﻨﺠﺎن ﭼﺎي  te.tasoﭼﺎي teo
ﺳﻪﺑﺮاﺑﺮ )ﺳﻮﺑﻞ(  tri.obleدو)ﺗﺎ ﻳﻚ(ﺳﻮم  du tri.onojﺳﻪ tri
ﻣﺴﻤﻮم ﺷﺪن  venen.iĝiﻣﺴﻤﻮم ﻛﺮدن  venen.igiﺳﻢ ،زﻫﺮ veneno
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Ekzercoj
A- Plenigu:
1. Akvo estas la plej …..….. trinkaĵo.
2. La plej ĉefaj trinkaĵoj estas: ……...., ………., kaj ………. .
3. Oni ne devas troigi en trinkado de ……… kaj ………. ĉar ili estas
narkotaj.
4. La plej putrema trinkaĵo estas ……… .
5. La plej natura kaj nutra trinkaĵo estas ……… .
Respondu:
1. Kio estas la plej malnova trinkaĵo de la homo?
2. Kiuj trinkaĵoj enhavas narkotaĵon?
3. Kiu trinkaĵo enhavas teinon?
4. Kiu trinkaĵo enhavas kafeinon?
5. Kiom da nia korpo konsistas el akvo?
6. Kion oni faras kontraŭ putro de la lakto?
Skribu:
1. Kiujn trinkaĵojn vi pli ŝatas? Kial?
2. Komparu bonajn kaj malbonajn efikojn de ĉiu trinkaĵo.
3. Kiel ni povas kompreni ĉu la lakto estas sana aŭ ne?
4. Kiel vi infuzas la teon?
5. Kio estis Pasteŭro? El kiu lando?
Diskutu:
1. Kiu trinkaĵo estas pli sensoifiga?
2. Kial lakto estas putrema?
3. Ĉu ni povas vivteni nin nur per likvaĵoj?
4. Ĉu akvoterapio (hidroterapio) estas efika?
5. Kion faras Pasteŭr-institutoj?

 رادﻳﻮﻫﺎي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ:درس ﺳﻴﺰدﻫﻢ
13-a Leciono: Radioj en Esperanto

Esper.anto estas tre riĉa radie: nur tiu ĉi inter.reta arkivo havas 1440
Esper.antajn program.erojn (en Novembro de 2004).
Por ĉiu viv.anta lingvo certaj komunik.iloj estas bezon.ataj, ekz-e alfabeto,
korespond.ado, gazet.aro, radio kaj tele.vido. La du lastaj havas eĉ pli gravan rolon
ĉar ili aŭd.igas ankaŭ la pronanc.manieron de la lingvo, kaj tiel povas unu.ec.igi ĝin
tra la mondo. Por Esper.anto ĉiuj ĉi rimedoj estas eĉ pli bezon.ataj, ĉar Esparantistoj
loĝas tre dise tra la tuta mondo kaj mal.pli ol ali.lingv.anoj havas la okazon ĝui
ĉe.estan inter.komunikon.
Radiaj programoj en Esper.anto komenc.iĝis en la jaro 1922. En tiu jaro Usono
kaj Anglio komencis la unuajn radiajn el.sendojn. En la posta jaro ankaŭ en Moskvo
ekis Esper.antaj radio.programoj. Poste Montrealo kaj Rio-de-ĵanejro komencis tiajn
el.sendojn. En la jaro 1924 jam el.send.iĝis Esper.antaj radio.programoj el Prago
(ek.de la 31-a de Januaro), Ĝenevo (ek.de la 18-a de Marto), Helsinkio (ek.de la 6-a
de Aprilo) kaj Parizo (ek.de la 7-a de Aprilo).
En 1933 entute 83 radio.stacioj el 14 landoj el.sendis 1774 program.erojn en aŭ
pri Esper.anto. Tamen, kiam la dua mond.milito komenc.iĝis tiaj el.sendoj
mal.pli.iĝis. Post la milito, jam en 1945, ok radio.stacioj el sep landoj re.komencis
siajn Esper.antajn programojn. Postan jaron, jam funkciis 12 radio.stacioj en 10
landoj. En 1966 du.dek tri radio.stacioj el 15 landoj el.sendis 2290 program.erojn en
Esper.anto.
Hodiaŭ dank’ al la inter.reta el.sand.ado de Esper.antaj radio.programoj, oni
povas aŭskulti ilin kun tre bona son.kvalito. Por trovi pri la radiaj
Esper.anto.programoj vi povas serĉi en la revuoj de Esper.anto, aŭ en inter.reto (pri
“esperanto radio programo” ekz-e). Ankaŭ per inter.reto vi povas aŭskulti al multaj
Esperanto.programoj, ekz-e per Esperanto Radio Arkivo oni povas aŭskulti al pli ol
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1400 program.eroj en Esper.anto el 26 diversaj radio.stacioj de la mondo (serĉu en
inter.reto).
Nun oni eĉ planas por el.send.ado de tele.vidaj programoj en Esper.anto pere de
inter.reto. Tiel ankaŭ tele.vidajn produktojn en Esper.anto oni povos util.igi tra la
mondo kun bona son- kaj bild-kvalito. Tio certe estos revolucia ŝanĝo en la mondo
de amas.komunik.iloj, ĉar ĝis nun ĉiuj inter.naciaj el.sendoj de tele.vidaj programoj
okazis pere de satelitoj kaj en naciaj lingvoj, kiujn oni ne povas lerni facile – kaj
kiujn certe oni ne povas majstri kontent.ige. Tamen, la inter.retaj esperant.lingvaj
programoj estos kaj ricev.eblaj sen satelit.diskoj, kaj ties lingvon ĉiu persono povas
majstri dum relative mal.longa tempo.
Kiel multaj opinias, la fururo de inter.reto mult.ege helpis kaj helpas al la
dis.vast.igo de Esper.anto, ĉar ĝis nun nur la sub.ten.adoj kaj pen.adoj de la popoloj
konservis kaj antaŭ.e.n.igis la ideon de Esper.anto, kaj nun inter.reto estas plia
rimedo en la manoj de la popoloj por pli.igi la inform.adon pri la Inter.nacia Lingvo.
Laŭ ies diraĵo, “Esper.anto kaj interreto estas konstruitaj unu por la alia”. Plej.eble
inter.reto progres.igos Esper.anton en la mondo, kaj Esper.anto sia.vice pli facil.igos
inter.nacian util.ig.adon de inter.reto por ĉiuj homoj kun diversaj patr.inaj kaj naciaj
lingvoj.
Novaj vortoj kaj kun.metoj ﻛﻠﻤﻪﻫﺎ و ﺗﺮﻛﻴﺐﻫﺎي ﺗﺎزه
angla  )زﺑﺎن( اﻧﮕﻠﻴﺴﻲAngl.io, Angl.ujo  اﻧﮕﻠﺴﺘﺎنanglo )ﻓﺮد( اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ
arkivo  ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻲ، آرﺷﻴﻮhistori.arkivo  آرﺷﻴﻮِ ﺗﺎرﻳﺨﻲarkiv.isto  ﺑﺎﻳﮕﺎن،ﻣﺘﺼﺪيِ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻲ
antaŭ  ﭘﻴﺶ، ﺟﻠﻮantaŭ.e.n  ﺑﻪﭘﻴﺶantaŭ.e.n.igi  ﭘﻴﺶﺑﺮدنantaŭ.parolo ﭘﻴﺶﮔﻔﺘﺎر
bezono  اﺣﺘﻴﺎجbezoni  اﺣﺘﻴﺎجداﺷﺘﻦbezon.aĵoj  اﺣﺘﻴﺎﺟﺎتbezon.ata ﻣﻮرد اﺣﺘﻴﺎج
eble  ﺷﺎﻳﺪ، اﺣﺘﻤﺎﻻebla  ﻣﻤﻜﻦ، ﻣﺤﺘﻤﻞplej.eble  ﺑﻪاﺣﺘﻤﺎل زﻳﺎدebl.ete ﺑﻪاﺣﺘﻤﺎل ﺿﻌﻴﻒ
esti  ﺑﻮدنĉe.esti  ﺣﺎﺿﺮﺑﻮدن، ﺣﻀﻮرداﺷﺘﻦfor.esti  ﻏﺎﻳﺐ ﺑﻮدنĉe.esta  ﺣﻀﻮريfor.esta ﻏﻴﺎﺑﻲ
facila  آﺳﺎنfacil.igi  آﺳﺎن ﻛﺮدنfacile  ﺑﻪآﺳﺎﻧﻲfacil.igi  ﺗﺴﻬﻴﻞﻛﺮدن،آﺳﺎنﺳﺎﺧﺘﻦ
komenci  ﺷﺮوع ﻛﺮدنkomenco  آﻏﺎز، ﺷﺮوعkomenc.iĝi  ﺷﺮوع ﺷﺪنkomenc.anto ﻣﺒﺘﺪي
milito  ﺟﻨﮓmond.milito  ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻲkontraŭ.milita ﺿﺪ ﺟﻨﮓ
okazo  ﻓﺮﺻﺖokazaĵo  اﺗﻔﺎق، واﻗﻌﻪokazi  اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎدنokaz.igi ﺑﺮ ﭘﺎ ﻛﺮدن
progreso  ﭘﻴﺸﺮﻓﺖprogresi  ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻛﺮدنprogres.igi  ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ دادنprogres.inta ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ
reto  ﺗﻮر، ﺷﺒﻜﻪinter.reto  اﻳﻨﺘﺮﻧﺖinter.reta اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ
ricevi  درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮدنricev.ebla  ﻗﺎﺑﻞ درﻳﺎﻓﺖricev.anto  درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪهricev.ilo ﮔﻴﺮﻧﺪه
sendi  ارﺳﺎل ﻛﺮدن، ﻓﺮﺳﺘﺎدنel.sendi ( ﭘﺨﺶ ﻛﺮدن )ﺑﺮﻧﺎﻣﻪsend.anto (ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه )ﺷﺨﺺ
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stacio  اﻳﺴﺘﮕﺎهradi.o.stacio  اﻳﺴﺘﮕﺎه رادﻳﻮﻳﻲtrajn.stacio, staci.domo )ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنِ( اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻗﻄﺎر
unu  ﻳﻚunua  اوﻟﻴﻦ، ﻳﻜﻤﻴﻦunu.eco  ﻳﮕﺎﻧﮕﻲ، وﺣﺪتunu.ec.igi وﺣﺪت ﺑﺨﺸﻴﺪن
Usono ( آﻣﺮﻳﻜﺎ )اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪuson.ano  )ﻓﺮد( آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲusona آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ
utila  ﻣﻔﻴﺪ، ﺳﻮدﻣﻨﺪutilo  ﻓﺎﻳﺪه، ﺳﻮدutil.igi  اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدنutil.ig.ado  اﺳﺘﻔﺎده،ﺑﻬﺮهﺑﺮداري
vico  ﺻﻒ، ﻧﻮﺑﺖsi.a.vice  ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪي ﺧﻮدen.vic.iĝi  ﺑﻪﺻﻒ ﺷﺪنlaŭvice  ﺑﻪﺻﻒ،ﺑﻪﻧﻮﺑﺖ
vidi  دﻳﺪنvid.ita  دﻳﺪهﺷﺪهtele.vidi  ﺑﺎ ﺗﻠﻮزﻳﻮن دﻳﺪنtele.vid.ilo )دﺳﺘﮕﺎه( ﺗﻠﻮزﻳﻮن
Ekzercoj
A- Plenigu:
1. Ĉiu ……….….. lingvo bezonas havi komunikilojn.
2. Ĉar Esperantistoj loĝas dise tra la ……..……., ili bezonas pli da
komunikiloj.
3. Radiaj programoj en Esperanto ………….. en la jaro 1922.
4. Kiam la dua mond.milito komenciĝis Esperantaj radio-elsendoj
…………..
Respondu:
1. Kial ĉiu vivanta lingvo bezonas komunikilojn?
2. Kial Esper.anto pli ol aliaj lingvoj bezonas komunikilojn?
3. Kial radiaj kaj televidaj programoj en Esper.anto estas gravaj?
4. Kiom da landoj elsendis Esperantajn radioprogramojn antaŭ la
dua mondmilito?
5. Kiom da radiostacioj elsendis programojn en Esper.anto en la
jaro 1966?
6. Kiel oni nun povas aŭskulti al la Esperantaj radioj kun bona
sonkvalito?
7. La interretaj televidprogramoj kiel diferencas de alilingvaj
programoj internaciaj?
Skribu:
1. Aŭskultu al Esperanta radioprogramero, kaj skribu pri ĝi.
2. Kiajn programerojn vi ŝatus aŭskulti el esperantlingvaj radioj?
3. Kio estus viaj plej ŝatataj televid-programeroj en Esperanto?
Diskutu:
1. Kiajn diferencojn havas internaciaj programoj – radiaj aŭ
televidaj – kiuj elsendiĝas en Esperanto, kun tiuj en naciaj
lingvoj, kiel la franca kaj la angla?
2. Kio pli efikas: radia aŭ teledida programo? Kial?
3. Komparu unudirektajn amaskomunikilojn (radio, televido, …)
kun la dudirektaj (korespondado, intrerreto, …)?

 ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﻃﺮاف ﻣﺎ:درس ﭼﻬﺎردﻫﻢ
14-a Leciono: Nia Artefarita Medio

La art.e.far.ita medio povas harmoni.iĝi kun la naturo1
Kvankam la naturo estas la nask.iĝ.ejo de la homo, tamen nun la plej.multon de nia
viv.ado ni pas.igas en art.e.far.itaj lokoj: en la domo, labor.ejo, lern.ejo, vend.ejo,
libr.ejo, k.t.p. Do, ia.sence nun la konstru.ita aŭ art.e.far.ita medio estas pli grava por
ni ol la natura, ĉar ĝi dum pli longa tempo povas influi sur nia vivo, lernado kaj
laboro. Tamen nia art.e.far.ita medio estas en grav.ega inter.ago kun la naturo. Ju pli
nia art.e.far.ita medio estas konforma la la naturo, kaj ĝuas bonajn inter.rilatojn, des
pli rest.ema, agrabla kaj sana ĝi estas.
La art.e.far.itan medion konsist.igas la konstru.aĵoj kaj la spacoj inter ili. Por havi
belan kaj bon.funkcian medion konstru.itan, ni devas util.igi nian scion kaj arton pri
arkitekturo kaj urb.desegn.ado. Pere de arkitekturo bonajn kaj belajn konstru.aĵojn ni
garantias, kaj helpe de urb.desegn.ado ni povas pli.bon.igi la situon kaj volumenon
de la konstru.aĵoj – kaj rilate al la natura medio kaj rilate al la aliaj konstru.aĵoj.
Laŭ.naturaj arkitekturo kaj urb.desegn.ado, estas nia nura rimedo kontraŭ la
mediaj problemoj, kiujn ni jam frontas. Ekz-e, se orient.iĝo kaj desegn.ado de
konstru.aĵoj estas bone pri.pens.itaj kaj plen.um.itaj, varm.ig.ado kaj
mal.varm.ig.ado de la internaj spacoj bezonos minimuman hejt.aĵon. Kaj tio signifas
ke multe malpli da poluci.ig.aĵoj est.iĝas en la medio. Samo aŭ similo validas en pli
granda skalo, t.e. en urb.desegnaj konsideroj. Konvena mikso de konstru.aĵoj, verdaj
spacoj kaj divers.specaj vojoj, povas multe helpi al pli.bon.ig.ado de la mediaj
kondiĉoj.
Laŭ.natura, laŭ.klimata aŭ laŭ.media desegn.ado devas esti laŭ la naturaj
fenomenoj, kiel klimato, ter.formo kaj sun.lumo. Ju pli konforma estas la desegn.ado
kun la natur.aĵoj, des malpli da medi.problemoj est.iĝos.

1

Fotoj de Sywd-abad-palacoj far la aŭtoro
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Novaj vortoj kaj kun.metoj ﻛﻠﻤﻪﻫﺎ و ﺗﺮﻛﻴﺐﻫﺎي ﺗﺎزه
arkitekturo  ﻣﻌﻤﺎريarkitektura  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻌﻤﺎريarkitektur.stilo ﺳﺒﻚِ ﻣﻌﻤﺎري
arto  ﻓﻦ، ﻫﻨﺮarta  ﻫﻨﺮيart.e.far.ita  ﻣﺼﻨﻮﻋﻲbel.artoj ﻫﻨﺮﻫﺎي زﻳﺒﺎ
desgni  ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﺮدنueb.desegn.ado  ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻬﺮيdesegn.ita ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه
fenomeno  ﭘﺪﻳﺪهfenomena  ﭘﺪﻳﺪهايfenomen.iĝi ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﭘﺪﻳﺪه ﺷﺪن
harmonio  ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲharmonia  ﻫﻤﺎﻫﻨﮓharmoni.iĝi ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﺪن
interna  دروﻧﻲ، داﺧﻠﻲintern.ulo  داﻧﺸﺠﻮي ﻣﻘﻴﻢ در آﻣﻮزﺷﮕﺎه، اَﻧﺘِﺮنintern.ul.ejo ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ

اَﻧﺘﺮنﻫﺎ
klimato  اﻗﻠﻴﻢlaŭ.klimata  ﻫﻢﺧﻮان ﺑﺎ اﻗﻠﻴﻢ، اﻗﻠﻴﻤﻲklimat.ologio اﻗﻠﻴﻢﺷﻨﺎﺳﻲ
kondiĉo  ﺷﺮطkondiĉ.aro  ﺷﺮاﻳﻂkondiĉe ِﺑﻪ ﺷﺮط
konforma  ﻣﻨﻄﺒﻖkonforme al  ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎkonform.igi ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺳﺎﺧﺘﻦ
konsideri  ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻛﺮدنkonsider.ante ِ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦkonsider.ita ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﺪه
konstrui  ﺳﺎﺧﺘﻦkonstru.ita  ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهkonstru.aĵo  ﺑﻨﺎ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
konsumi  ﻣﺼﺮف ﻛﺮدنkonsum.anto  ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪهkonsum.aĵoﻣﺎدهي ﻣﺼﺮﻓﻲ
libro  ﻛﺘﺎبlibr.ejo  ﻛﺘﺎبﺧﺎﻧﻪlibr.o.vend.ejo  ﻛﺘﺎبﻓﺮوﺷﻲlibr.oforme ﺑﻪﺷﻜﻞِ ﻛﺘﺎب
medio  ﻣﺤﻴﻂmedi.protekt.ado  ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂmedi.problemoj ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺤﻴﻄﻲ
miksi  ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮدنmiks(.aĵ)o  ﻣﺨﻠﻮطmiksa  ﻣﺨﺘﻠﻂmiks.iĝi ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪن
naturo  ﻃﺒﻴﻌﺖnatura  ﻃﺒﻴﻌﻲlaŭ.natura  ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻃﺒﻴﻌﺖnature ًﻃﺒﻴﻌﺘﺎ
resti  ﻣﺎﻧﺪنrest.ema  ﺑﺎ دوامrest.iva  ﻣﺎﻧﺎrest.ado  اﻗﺎﻣﺖrest.ad.ejo اﻗﺎﻣﺖﮔﺎه
spaco  ﻓﻀﺎspaca  ﻓﻀﺎﻳﻲspac.o.hava ﺟﺎدار
vendi  ﻓﺮوﺧﺘﻦvend.ejo  ﻓﺮوﺷﮕﺎهvend.isto  ﻓﺮوﺷﻨﺪهlegom.vend.ejo ﺳﺒﺰيﻓﺮوﺷﻲ
Ekzercoj
A- Plenigu:
1. La naturo estas la ………….. de la homo.
2. Ni pasigas pli multan tempon en la ………..…. medio.
3. Nia artefarita medio estas en grava ………….. kun la naturo.
4. Ju pli laŭnatura desegnado, des ………… da mediproblemoj.
5. Laŭklimata desegnado de la domoj kaj urboj, ………….
energikonsumon.
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Respondu:
1. Kio estas la konstruita medio?
2. Kiu fako estas pri desegnado de spacoj inter la konstruaĵoj?
3. Ĉu bona arkitekturo nur beligas la artefaritan medion, aŭ ankaŭ havas
alia(j)n boneco(j)n?
4. Kiel oni povas malpliigi la konsumiĝon de la hejtaĵoj por varmigi la
internajn spacojn?
Skribu:
1. Kiel ni povas plibonigi nian artefaritan aŭ konstuitan medion?
2. Skribu pri la rilatoj inter la konstruita kaj natura medioj.
Diskutu:
1. Kio estas pli grava por nia vivado: la naturaj aŭ la artefaritaj
mediaĵoj?
2. Kio estas pli grava por bona vivejo: la arkitekturo aŭ la
urbdesegnado?
3. Ju pli ni progresas, ĉu ni estigas des pli laŭnaturajn
konstruaĵojn, aŭ des malpli?

ﺮﺧﻮري ﻋﻠﺖ ﭘ:درس ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ
15-a Leciono: Kial Ni Tro Manĝemas?

Ĉiuj ni bone scias ke troa manĝ.ado mal.utilas al ni, temen ni ankoraŭ manĝas
multe! Kial?1
Kvankam multaj homoj scias ke tro.manĝ.ado estas mal.utila por ilia sano, tamen ili
ne ĉesas manĝi multe. Krom tio, ili ĉiam deziras manĝi grasajn kaj dolĉajn
manĝ.aĵojn, kiuj estas plej danĝeraj por ilia san.stato, kaj tion ili jam bone scias. Kio
estas la kialo? Kial ili agas mal.logike kontraŭ sia sano?
Unu respondon prezentas al ni profesoro Robert Winston, nuntempa angla
scienc.isto. Laŭ teorio, espim.ita per li, la homo dum plej.multo de sia ekzist.ado sur
la tera globo, ne estis certa pri siaj postaj manĝoj, ĉar li ne ĉiam povis trovi aŭ kapti
ĉas.aĵon. Li sciis ke dum sen.manĝaj periodoj longaj, la mal.dik.uloj pereis multe pli
frue ol la dik.uloj. Do li komprenis ke dik.eco pli.alt.igas la ŝancon por plu.viv.ado,
ali.vorte esti dika signifis esti sana kaj rest.iva. Tio ankoraŭ vid.eblas en lingvoj kaj
ties proverboj, ekzemple en la persa, post salut.ado oni demandas: ĉu vi estas dika
kaj grasa? (ĉaq-o ĉelle-i?) kio signifas ĉu vi fartas sane? Ankaŭ en Esper.anto, la
vorto grasa signifas kaj olea (grasohava) kaj dika (je graso).
Laŭ siaj spertoj la pra.homoj eble sciis ke dolĉ.aĵoj kaj gras.aĵoj dik.igas onin, do
ili ĉiam devis manĝi tiajn manĝ.aĵojn kiom eble plej multe. Poste, dum jar.miloj iom
post iom tiu devo far.iĝis emo kaj probable tra la genoj atingis al ni. Sekve, hodiaŭ
kvankam multaj el ni scias ke:
1. La postaj manĝoj estas certaj;
2. Tro da kalerioj kaŭzas dik.iĝon, kaj ili ĉefe ekzistas en dolĉaj kaj grasaj
manĝ.aĵoj;
3. Dik.eco estas ĉefa kaŭzo por multaj mal.san.iĝoj,
tamen, ankoraŭ ni instinkte deziras manĝi multe precipe dolĉ.aĵojn kaj gras.ĵojn, ĉar
tia emo jam ekzistas en niaj genoj. Eble samal aŭ similal, ni ankoraŭ timas de sango:
1
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por la pra.homoj ek.sang.ado multam signifis baldaŭan mort.iĝon, ĉar la vundo
infekt.iĝis kaj la infekto pli.iĝis dum la tempo, kaj fine kaŭzis for.morton. Hodiaŭ
kvankam ni scias pri danĝeroj de infektiĝo, kaj ni povas sen.infekt.igi vundojn,
tamen ni ankoraŭ timas de sango.

Novaj vortoj kaj kun.metoj ﻛﻠﻤﻪﻫﺎ و ﺗﺮﻛﻴﺐﻫﺎي ﺗﺎزه
alta  ﻣﺮﺗﻔﻊ، ﺑﻠﻨﺪalte  درارﺗﻔﺎعpli.alt.igi  ﺑﺎﻻ)ﺗﺮ( ﺑﺮدن، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺮدنalt(.ec)o  ﺑﻠﻨﺪي،ارﺗﻔﺎع
ĉasi  ﺷﻜﺎر ﻛﺮدنĉasisto  ﺷﻜﺎرﭼﻲĉasaĵo )ﮔﻮﺷﺖِ( ﺷﻜﺎر
danĝero  ﺧﻄﺮsen.danĝera  ﺑﻲﺧﻄﺮen.danĝer.igi  ﺑﻪﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦdanĝera ﺧﻄﺮﻧﺎك
dika  ﺿﺨﻴﻢ، ﭼﺎقdik.eta  ﻛﻤﻲ ﻗﻄﻮر،ﻛﻤﻲ ﭼﺎق.mal.dik.ulo  ﺷﺨﺺ ﻻﻏﺮdik.igi ﭼﺎق ﻛﺮدن
esprimi  ﺑﻴﺎن ﻛﺮدنesprim.ita  ﺑﻴﺎن ﺷﺪهesprim.anto ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻨﺪه
genetiko  ژِﻧﺘﻴﻚgeneika  ژﻧﺘﻴﻜﻲgenetik.isto ﻣﺘﺨﺼﺺ ژﻧﺘﻴﻚ
geno  ژِنgena  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ژنgene از ﻃﺮﻳﻖ ژن
graso  دﻧﺒﻪ، ﭼﺮﺑﻲgras.aĵo  ﭼﻴﺰي ﭼﺮبgrasa  ﭼﺎق، ﭼﺮﺑﻲدار،ﭼﺮب
homo  اﻧﺴﺎنpra.homo  اﻧﺴﺎنِ اوﻟﻴﻪhom.aro  )ﻛﻞِ( ﺑﺸﺮﻳﺖhom.eco (اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ )وﻳﮋﮔﻲِ اﻧﺴﺎنﻫﺎ
infekta  ﻋﻔﻮﻧﻲinfekt.iĝi  ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﺪنsen.infekt.igi ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﺮدن
instinkto  ﻏﺮﻳﺰهinstinkta  ﻏﺮﻳﺰيinstinkte  ﺑﻪﻃﻮر ﻏﺮﻳﺰيĉef.instinkto ﻏﺮﻳﺰهي اﺻﻠﻲ
kapti  اﺳﻴﺮ ﻛﺮدن، ﮔﺮﻓﺘﻦkapt.ita  اﺳﻴﺮ، ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهkapt.ilo  وﺳﻴﻠﻪي ﮔﺮﻓﺘﻦ، ﺗﻠﻪ،دام
ligiko  ﻣﻨﻄﻖne.logika  ﻏﻴﺮﻣﻨﻄﻘﻲmal.logika  ﺿﺪ ﻣﻨﻄﻖlogike ًﻣﻨﻄﻘﺎ
manĝi  ﺧﻮردنmanĝ.ema  ﺷﻜﻤﻮ،ﺮ ﺧﻮر ﭘmanĝ.il.aro  ﺳﺮوﻳﺲِ ﻏﺬاﺧﻮريmanĝo وﻋﺪهي ﻏﺬا
morti  ﻣﺮدنmort.iĝi  ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪنfor.morti  ﻧﻴﺴﺖ و ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪنmorto ﻣﺮگ
sana  ﺳﺎﻟﻢre.san.iĝi  ﺷﻔﺎ ﻳﺎﻓﺘﻦsan.ig.ilo  دارو، دواsan.igi  ﺳﺎﻟﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ،ﺷﻔﺎدادن
sango  ﺧﻮنsang.ado  ﺧﻮنرﻳﺰيsangi ﺧﻮن آﻣﺪن
vundo  ﺟﺮاﺣﺖ، زﺧﻢvundi  زﺧﻤﻲ ﻛﺮدنvund.iĝi  زﺧﻤﻲ ﺷﺪنvund.ita (زﺧﻤﻲ)ﺷﺪه
Ekzercoj
A- Plenigu:
1. Profesoro Robert Winston estas ….…… sciencisto.
2. La prahomoj neniam certis pri siaj postaj …..….. .
3. …..….. dikigas onin kaj ili pleje troveblas en dolĉaj kaj …..…..
manĝaĵoj.
4. Ankoraŭ por multaj personoj dikeceo signifas …..….. .

15-a Leciono: Kial Ni Tro Manĝemas? 106

Respondu:
1. Kial ni tro manĝemas?
2. En kiaj manĝaĵoj pleje troviĝas kalerioj?
3. Kiom pasas ekde kiam multaj homoj certas ke post nuna manĝo, ili
disponos pri postaj manĝoj?
4. Kial dikeco signifis sanon precipe por niaj prapatroj?
Skribu:
1. Preparu liston de diversaj manĝaĵoj, kaj skribu ke ĉiu el ili kion pleje
havas: proteinon, vitaminon, … .
2. Traduku kelkajn persajn proverbojn en Esperanton pri manĝado kaj/aŭ
dikeco.
Diskutu:
1. Kiom da nunaj homoj sur la tero certas pri siaj postaj manĝoj?
2. Kiuj manĝaĵoj estas riĉaj je kalerio, kaj kiuj ne?
3. Ĉu ankoraŭ dikeco signifas sanon por multaj? Por kiuj pli?

 اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻫﺎ:درس ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ
16-a Leciono: Vojaĝi per Esperanto

Vojaĝi al novaj lokoj estas interese kaj povas esti mal.facile. Esper.anto facil.igas
ankaŭ tion.1
Persa proverbo diras:
Besjar syfyr bajyd ta poĥte ŝyvyd ĥami ( ﺗﺎ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﻮد ﺧﺎﻣﻲ،)ﺑﺴﻴﺎر ﺳﻔﺮ ﺑﺎﻳﺪ
Multaj vojaĝoj necesas por ke bakiĝu la nebakit(ul)o
Sadio (ĉ. 1215- ĉ. 1290) finas la verson per:
Sufi nyŝyvyd safi ta dyr nykeŝyd ĝami ( ﺗﺎ در ﻧﻜﺸﺪ ﺟﺎﻣﻲ،)ﺻﻮﻓﻲ ﻧﺸﻮد ﺻﺎﻓﻲ
La sufio ne puriĝas ĝis kiam li ne fordrinkas el pokalo
Multaj kredas je bon.efikoj de vojaĝ.ado por la homo. Tamen kia vojaĝo povus esti
la plej utila? Ĉu vojaĝo, dum kiu oni ne kapablas direkte inter.paroli kun la loĝ.antoj
de la vojaĝ.ataj lokoj, povus al.porti ion indan por la vojaĝ.anto? Se oni iras al lando
kaj nur parolas kun hotel.uloj kaj turismaj gvid.antoj, ĉu oni povas akiri sufiĉan
informon kaj kompletan bildon pri la lando kaj land.anoj?
Niaj mistik.uloj kiam diris ke la vojaĝo estas tre necesa kaj bezon.ata por la
homo, eble intencis sia.lingv.aĵe pri syfyre dyr ynfos ny afaq, t.e. vojaĝi tra
hom(mem)oj ne (tra) horizontoj. Do povas esti ke ili akcept.emis pri la
vojaĝ.suferoj – precipe tiam, kiam oni devis iri piede aŭ rajd.ante tra ne sekuraj
vojoj – nur pro renkont.iĝo kun novaj kaj mal.samaj hom(mem)oj. Multaj
mistik.uloj nomis la (fizikan) mondon ĥeŝto gel, t.e. adobo kaj koto
mal.grav.ig.ante pri la domoj kaj konstru.aĵoj, do ili certe ne sufer.igis sin per
long.egaj vojaĝoj por viziti sen.vivajn kaj sen.spiritajn konstru.aĵojn. Sekve, se ni
konvink.iĝas ke viziti la homojn estas grave, ne la lokojn, ni akceptas ke inter.parolo
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kun aliaj homoj estas la plej grava ating.aĵo de la vojaĝo. Rezulte komuna lingvo
estas tre necesa por utila vojaĝo.
Ni scias ke en la mondo ekzistas miloj da lingvoj, kaj la plejmulto de homoj ne
povas lerni eĉ kelkajn - aŭ unu - el ili kontent.ige. Tamen pere de facila kaj logika
lingvo, kiel Esper.anto, oni povas vojaĝi ĉirkaŭ la mondo sen lingvaj baroj. Nun
preskaŭ en ĉiuj landoj ekzistas esper.ant.istoj. Multaj el ili pretas helpi al ali.landaj
esper.ant.istoj, kiuj deziras vojaĝi al siaj sam.ide.anoj. Iuj el ili eĉ dispon.igas parton
de sia domo senpage al esperant.istoj por tra.nokt.ado. Por trovi iliajn nomojn,
adresojn kaj kontakt.informojn, oni povas rigardi en libr.eto titol.ita Parporta Servo.
Se vi aper.igas vian nomon en la libr.eto kiel “gast.ig.anto” vi sen.page ricevas la
novan el.donon de la libr.eto ĉiu.jare, se ne, vi povas pagi por aĉeti la libr.eton.
Ekzistas alia aparta servo por Esper.ant.istoj nom.ata la Delig.ita Reto. Ĝi estas
parto de Jar.libro el.don.ata per Universala Esper.anto-Asocio (UEA), kio havas
oficialajn rilatojn kun Unu.iĝ.inta Naci.aro (UN) kaj Unesko. La deleg.itoj pretas
respondi al ĝeneralaj kaj fakaj demandoj de esper.ant.istoj. Por ricevi la libr.eton de
Pasportan Servo, la Jar.libron de UEA kaj ties aliajn el.don.aĵojn oni povas kontakti
kun:
Universala Esper.anto-Asocio
Nieuwe Binnenweg 176,
3015 BJ Rotterdam, Nederlando.
uea@inter.nl.net

Novaj vortoj kaj kun.metoj ﻛﻠﻤﻪﻫﺎ و ﺗﺮﻛﻴﺐﻫﺎي ﺗﺎزه
adobo ( ﺧﺸﺖ )ﺧﺎمadoba  ﺧﺸﺘﻲadob.konstru.aĵo ﺑﻨﺎي ﺧﺸﺘﻲ
akiri  ﺑﻪدﺳﺖ آوردنakir.ita  ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪهakir.into  ﺑﻪدﺳﺖ آوردهakir.aĵo دﺳﺖآورد
atingi  رﺳﻴﺪن، ﻧﺎﻳﻞ ﺷﺪنating.aĵo  دﺳﺖ آوردne.ating.ebla ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺣﺼﻮل
bari  ﻣﺎﻧﻊ ﺷﺪن از، ﺳﺪ ﻛﺮدنbaro  ﻣﺎﻧﻊbar.ita  ﻣﺴﺪود،ﺳﺪ ﺷﺪه
disponi  دراﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻦdispon.igi  در اﺧﺘﻴﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦdispon.ebla ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺖرﺳﻲ
gasto  ﻣﻬﻤﺎنgast.igi  ﻣﻬﻤﺎن ﻛﺮدنgast.ig.anto  ﻣﻴﺰﺑﺎن،ﻣﻬﻤﺎنﻛﻨﻨﺪه
gvidi  راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻛﺮدنgvid.anto  راﻫﻨﻤﺎturist.gvid.anto راﻫﻨﻤﺎي ﺗﻮرﻳﺴﺘﻲ
hotelo  ﻫﺘﻞhotel.ĉambro  اﺗﺎق ﻫﺘﻞhotel.estro رﻳﻴﺲ ﻫﺘﻞ
konvinki  ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺳﺎﺧﺘﻦkonvink.iĝi  ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺷﺪنkonvinka ﻣﺘﻘﺎﻋﺪﻛﻨﻨﺪه
kredo  اﻳﻤﺎن، ﺑﺎورkredi  ﺑﺎور ﻛﺮدنne.kred.ebla  ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎورkred.anto ﻣﻮﻣﻦ
lingvo  زﺑﺎنlingv.aĵo ( زﺑﺎن )ﺧﺎصِ ﻛﺴﻲ ﻳﺎ ﮔﺮوﻫﻲali.lingv.anoj دﻳﮕﺮزﺑﺎﻧﺎن
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mistiko  ﻋﺮﻓﺎنmistik.uloj ﺮَﻓﺎ ﻋmistika ﻋﺮﻓﺎﻧﻲ
nokto  ﺷﺐtra.nokti  ﮔﺬراﻧﺪن ﺷﺐtra.nokt.ado  ﺑﻴﺘﻮﺗﻪnokt.o.mezo ﻧﻴﻤﻪﺷﺐ
opinio  ﻧﻈﺮ، ﻋﻘﻴﺪهopinii  ﻋﻘﻴﺪه داﺷﺘﻦopoini.sondo  ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻲ،ﺳﻨﺠﺶ ﻧﻈﺮات
sekura  اﻣﻦsekur.eco  اﻣﻨﻴﺖsekur.igi  اﻣﻦ ﻛﺮدنne.sekura ﻧﺎاﻣﻦ
sufero  رﻧﺞsuferi  رﻧﺞ ﺑﺮدن ازsufer.igi  رﻧﺞ دادن ﺑﻪsen.sufere ﺑﺪونِ رﻧﺞ
vojaĝi  ﺳﻔﺮ ﻛﺮدنvojaĝo  ﻣﺴﺎﻓﺮتvojaĝ.anto  ﻣﺴﺎﻓﺮvojaĝ.agent.ejo آژاﻧﺲ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﻲ
Ekzercoj
A- Plenigu:
1. Laŭ multaj persaj mistikuloj la ….……… estas tre utila por la homo.
2. Plejeble laŭ mistikuloj la celo de vojaĝado estas renkonti aliajn
…………. ne viziti aliajn lokojn.
3. En la mondo ekzistas ……………. da lingvoj.
4. Pasporta Servo estas tre utila por ……………, kiuj deziras vojaĝi al aliaj
landoj.
5. Delegita Reto de UEA povas respondi al ĝeneralaj kaj ………….
demandoj de mondaj esperantistoj.
6. La gastigantoj de Pasporta Servo pretas ………….. sian domon
al alilandaj samideanoj por …………… .
7. Se vi estas gastiganto de Pasporta Servo, vi ………… ricevas
ĝian libreton.
Respondu:
1. Kial Esperanto estas ideala lingvo por vojaĝado?
2. Se vi ne estas gastiganto, kiel vi povas ekhavi libreton de Pasporta
Servo?
3. Kion faras Delegita Reto de UEA?
4. En kiu lando situas UEA?
5. Kun kiuj internaciaj organizoj UEA havas oficialajn rilatojn?
Skribu:
1. Traduku persan literaturaĵon en Esperanton pri vojaĝ(ad)o.
2. Skribu pri unu el viaj vojaĝoj.
3. Al kiuj lokoj vi deziras vojaĝi? Kiel? Kial?
Diskutu:
1. Imagu ke ĉiuj scias Esperanton; kiel tio faciligos internaciajn
vojaĝojn?
2. Kiaj estos estontaj vojaĝoj? Per kio? Por kio?

درس ﻫﻔﺪﻫﻢ :آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﻪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
17-a Leciono: Traduki en Esperanton
ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻛﻠﻤﺎت ﻓﺎرﺳﻲ ﺑﺎ ﺣﺮوف اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
از آنﺟﺎ ﻛﻪ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮاﻗﻊ – ﻣﺎﻧﻨﺪ درس ﻗﺒﻠﻲ و ﺑﺮﺧﻲ از درسﻫﺎي ﺑﻌﺪيِ ﻛﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ  -ﻻزم
ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ اﺳﻢ ،ﻛﻠﻤﻪ ﻳﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﻓﺎرﺳﻲ در ﻳﻚ ﻣﺘﻦ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ و ﺑﺎ اﻟﻔﺒﺎي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻧﻘﻞ ﮔﺮدد ،و از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ
در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ ﺳﻪ ﺻﺪاي ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ در زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻴﺴﺖ ،در اﻳﻦﺟﺎ ﺳﻪ ﺣﺮف ﺑﺮاي
اﻳﻦ ﺳﻪ ﺻﺪا اراﺋﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﻫﺮ ﻛﻠﻤﻪ ﻳﺎ ﻋﺒﺎرت ﻓﺎرﺳﻲ را ﺑﺎ اﻟﻔﺒﺎي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻧﮕﺎﺷﺖ:
ق ﻳﺎ غ
ع
اَ
y

w

q

اَﺳﺪ

ﻣﺎﻧﻊ

ﻗﺎﻧﻮن

ysyd

manew

qanun

ﺣﺎل ﺑﻪ ﻧﮕﺎرش ﻛﻠﻤﺎت ﻓﺎرﺳﻲِ زﻳﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﺣﺮوف ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ:
ﻏﻨﻴﻤﺖ
ﺳﻼﻣﺘﻲ
ﻣﻨﻌﻜﺲ
اﺑﺮ
ybr

monwykes

sylamyti

qynimyt

ﺷﻘﺎﻳﻖ

اﻋﺘﺮاض

ŝyqajeq

ewteraz

ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻳﻚ :ﻛﻠﻤﺎت زﻳﺮ را ﻛﻪ ﺑﺎ اﻟﻔﺒﺎي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ و ﺑﺎ اﻟﻔﺒﺎي ﻓﺎرﺳﻲ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ:
mysca

mywni

fewl

ﺗﻤﺮﻳﻦ دو :ﻛﻠﻤﺎت زﻳﺮ را ﺑﺎ اﻟﻔﺒﺎي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ:
اﻋﺘﻤﺎد
ﻣﻨﻊ
ﺷﺼﺖﺳﻴﺐ

ﺳﻌﺪي

ﻣﻌﺸﻮق

ﺗﺸﺪﻳﺪ
ﺑﻪﺟﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺸﺪﻳﺪ ،ﺣﺮف ﻣﻮردﻧﻈﺮ را دو ﺑﺎر ﻣﻲﻧﻮﻳﺴﻴﻢ:
ﻣﺤﺒﺖ
ﻃﻨﺎز
ﻋﻨﺎب
ﺳﺘﺎر

ذرت

ﺷﺪت

zorryt

ŝeddyt

syttar

sorwyt

ynnab

tynnaz

mohybbyt

qajeb

qanew

ﻣﻌﺮﻓﺖ
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ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺳﻪ :ﻛﻠﻤﺎت زﻳﺮ را ﻛﻪ ﺑﺎ اﻟﻔﺒﺎي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ و ﺑﺎ اﻟﻔﺒﺎي ﻓﺎرﺳﻲ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ:
qellyt

nyvvab

mokyrryr

ﺗﻤﺮﻳﻦ ﭼﻬﺎر :ﻛﻠﻤﺎت زﻳﺮ را ﺑﺎ اﻟﻔﺒﺎي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ:
ﺧﺴﺖ
ﻣﺮوت
ﭘﺮان

moddyt

ﻣﻜﺪر

hemmyt

ﺗﻜﺒﺮ

tyhyjjor

ﺗﺸﺨﺺ

ﺣﺮوف ﻏﻴﺮ ﻣﻠﻔﻮظ
از ﻧﮕﺎﺷﺘﻦ ﻋﻴﻦ ،واو و ﻫﺎيِ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﻔﻮظ – و اﺻﻮﻻً ﻫﺮ ﺣﺮف ﻏﻴﺮﻣﻠﻔﻮظ دﻳﮕﺮ – ﺧﻮدداري ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ:
ﻋﻄﺴﻪ
ﻋﺎﺷﻖ
ﺗﭙﻪ
ﻻﻟﻪ
ﺧﻮاﻫﺮ
ﺧﺎﻧﻪ
ĥane

ĥahyr

lale

typpe

aŝeq

yce

ﺗﻤﺮﻳﻦ ﭘﻨﺞ :ﻛﻠﻤﺎت زﻳﺮ را ﻛﻪ ﺑﺎ اﻟﻔﺒﺎي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ و ﺑﺎ اﻟﻔﺒﺎي ﻓﺎرﺳﻲ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ:
zymane

ĥiŝ

eŝq

ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺷﺶ :ﻛﻠﻤﺎت زﻳﺮ را ﺑﺎ اﻟﻔﺒﺎي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ:
ﻛﺎﺷﺎﻧﻪ
ﻋﻤﺮ
اراﺑﻪ

aber

ﺳﭙﻴﺪه

erfan

ﺧﻮد

aref

ﻋﺎﺑﺪ
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ﭘﺎﺳﺦ ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎ:
ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻳﻚ :ﻛﻠﻤﺎت زﻳﺮ را ﻛﻪ ﺑﺎ اﻟﻔﺒﺎي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ و ﺑﺎ اﻟﻔﺒﺎي ﻓﺎرﺳﻲ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ:
mysca

sorwyt

mywni

fewl

qajeb

qanew

ﻣﺴﺖﺳﺎ

ﺳﺮﻋﺖ

ﻣﻌﻨﻲ

ﻓﻌﻞ

ﻏﺎﻳﺐ

ﻗﺎﻧﻊ

ﺗﻤﺮﻳﻦ دو :ﻛﻠﻤﺎت زﻳﺮ را ﺑﺎ اﻟﻔﺒﺎي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ:
اﻋﺘﻤﺎد
ﻣﻨﻊ
ﺷﺼﺖﺳﻴﺐ

ﺳﻌﺪي

ﻣﻌﺸﻮق

ﻣﻌﺮﻓﺖ

ewtemad

sywdi

mywŝuq

mywrefyt

ŝyscib

mynw

ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺳﻪ :ﻛﻠﻤﺎت زﻳﺮ را ﻛﻪ ﺑﺎ اﻟﻔﺒﺎي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﻟﻔﺒﺎي ﻓﺎرﺳﻲ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ:
qellyt

nyvvab

mokyrryr

moddyt

hemmyt

tyhyjjor

ﻗِﻠﺖ

ﻧﻮاب

ﻣﻜﺮر

ﻣﺪت

ﻫﻤﺖ

ﺗﺤﻴﺮ

ﺗﻤﺮﻳﻦ ﭼﻬﺎر :ﻛﻠﻤﺎت زﻳﺮ را ﺑﺎ اﻟﻔﺒﺎي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ:
ﺧﺴﺖ
ﻣﺮوت
ﭘﺮان
pyrran

morovvyt

ĥessyt

ﻣﻜﺪر

ﺗﻜﺒﺮ

ﺗﺸﺨﺺ

mokyddyr

tykybbor

tyŝyĥĥos

ﺗﻤﺮﻳﻦ ﭘﻨﺞ :ﻛﻠﻤﺎت زﻳﺮ را ﻛﻪ ﺑﺎ اﻟﻔﺒﺎي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﻟﻔﺒﺎي ﻓﺎرﺳﻲ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ:
zymane

ĥiŝ

eŝq

aber

erfan

aref

زﻣﺎﻧﻪ

ﺧﻮﻳﺶ

ﻋﺸﻖ

ﻋﺎﺑﺮ

ﻋﺮﻓﺎن

ﻋﺎرف

ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺷﺶ :ﻛﻠﻤﺎت زﻳﺮ را ﺑﺎ اﻟﻔﺒﺎي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ:
ﻛﺎﺷﺎﻧﻪ
ﻋﻤﺮ
اراﺑﻪ
yrrabe

omr

kaŝane

ﺳﭙﻴﺪه

ﺧﻮد

ﻋﺎﺑﺪ

sepide

ĥod

abed

 آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﻪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ:درس ﻫﻔﺪﻫﻢ
17-a Leciono: Traduki en Esperanton

Ĥajjamo kaj Ŝekspiro estas inter la plej famaj poetoj de la mondo, kies ĉef.verkoj tre
bone traduk.iĝis en Esper.anton.1
Traduk.ado estas arto, kaj tial komput.ilaj aŭ maŝinaj tradukoj ankoraŭ ne estas
fid.indaj sen homa revizio.
Bona kaj fidela traduko nur tiam estas ebla, kiam la traduk.anto majstras ambaŭ
lingvojn, t.e. la font.lingvon, kaj la cel.lingvon. En la plej bona okazo, unu el du
lingvoj estas la patr.ina lingvo de la traduk.anto, do li majstras almenaŭ unu el la du
lingvoj. Apenaŭ iu povas lerni alian naturan lingvon tiel bone kiel sian patr.inan
lingvon. Do ĉiu.okaze la traduk.anto ne bon.scias unu lingvon, t.e. aŭ font- aŭ cellingvon. Tamen Esper.anto ŝanĝas la problemon, ĉar Esper.anton oni povas lerni tiel
bone kiel la patr.inan lingvon – kaj eble eĉ pli bone ol ĝi. Sekve, se la traduk.anto
tradukas inter sia patr.ina lingvo kaj Esper.anto, li povas majstri ambaŭ lingvojn kaj
tial li kapablas re.prokukti la originalon en ties plej bona kaj plej fid.inda traduko.
Esper.anto estas ideala lingvo por ke oni traduku en ĝin ĉiujn valorajn verkojn ĉu
beletrajn ĉu sciencajn. Jen la kialoj:
1. Esper.anto estas pli facila ol ĉiuj naciaj aŭ naturaj lingvoj, do oni povas
el.lerni ĝin ne.kompar.eble pli ralide, pli mal.kare kaj pli facile, kaj
poste traduki el sia patr.ina lingvo rekte al Esper.anto.
2. La strukturo de la frazo – aŭ la vort.ordo - en Esper.anto estas la plej
varia kaj fleks.ebla, tiel ke ĉiun frazon oni povs aranĝi laŭ ĉiu el la ses
diversaj kaj eblaj ordoj, tio estas: SVO, SOV, VOS, VSO, OVS, OSV,
kie S stras por Subjekto, V por Verbo kaj O por Objekto.

1

Foto de interreto.
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3. La vort.stoko de Esper.anto estas la plej granda, kvankam la
parker.endaj vort.eroj estas tre mal.multaj relative al la vortoj de la
naturaj lingvoj. La nombro de la Esper.antaj radikoj estas ĉirkaŭ 15,000,
tiu de fin.aĵoj 11, kaj tiu de afiksoj ĉirkaŭ 70. Do la tuta nombro estas
mal.pli ol 15100, sed per tiuj ĉi vort.eroj oni povas tre facile fari
milionojn da vortoj.
4. Se en iu natura lingvo ekzistas vorto, kies signifon oni ne povas esprimi
per jam ekzistantaj vort(er)oj de Esper.anto, oni povas importi la vorton
de tiu lingvo en Esper.anton nur modif.ante ties ortografion laŭ la
alfabeto kaj fonetika sistemo de Esper.anto. Pere de la import.ita vorto
kaj helpe de la Esper.antaj vort.eroj oni povas fari multajn novajn
vortojn, kiuj eble ne ekzistas en la fonto.lingvo mem.
5. Cele al fonetika bel.son.eco kaj traduk.ado de poezio en Esper.anton,
multo estas ebla helpe de la 16-a regulo de Esper.anto (La baza regul.aro
de Esper.anto en.tenas nur 16 regulojn). Ekz-e, la nombro de silaboj en
ĉiu verso estas ne.imag.eble vari.ebla, ĉar ĉiu substantiva finaĵo (─o)
povas elizi.iĝi kaj anstataŭ.iĝi per apostrofo (─’), kaj la samo povas
okazi ankaŭ por la vokalo de ĉiu artikolo (la), kaj transformi ĝin al
senvokla vorto (l’).
Ĝuste pro tiaj kialoj ĝis nun oni jam tradukis abunde kaj tre bone el multaj lingvoj al
Esper.anto. La unuaj tradukoj fakte plen.um.iĝis antaŭ la publik.iĝo de Esper.anto
mem! D-ro L.L. Zamenhof (1859-1917) mem tradukis beletrajn ĉef.verkojn en la
est.ontan lingvon por provi kaj altigi ĝian kapablon. Ekzemple li tradukis faman
verkon de Ŝekspiro (1564-1616), Hamleto, Reĝ.ido de Dan.ujo verk.ita ĉ. 1620 kaj
el.don.ita en Esper.anto en 1894. Hodiaŭ ekzistas multaj antologioj de diversaj
lingvoj en Esper.anto. Ekzemple: Antologio de la Serba Parola Literaturo,
Antologio de la Serba poezio, Antologio de Portugalaj Rakontoj, Antologio Latina,
Ĉina Antologio, Hungara Antologio, Itala Antologio, Germana Antologio, Rumana
Antologio, Angla Antologio, Franca Antologio, k.t.p. La Angla Antologio 1000-1800
entenas verk(er)ojn de multaj famaj verk.istoj kaj traduk.istoj. Jen parto de Romeo
kaj Julieta far Ŝekspiro traduk.ita de R. Rossetti (1909-1994) cit.ita el la Angla
Antologio:
Julieta:
Mi jam forgesas kial mi vin vokis.
Romeo:
Mi staru tie ĉi, ĝis vi memoros.
Julieta:
Mi plu forgesos, por ke plu vi staru,
re.memor.ante nur, kiel mi amas
vian kun.eston.
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Romeo:
Kaj por ke vi daŭre
forgesu, mi rest.ados, forges.ante
ĉiun alian hejmon, ol ĉi tiun.
Julieta:
Preskaŭ matenas; vin mi volus peli,
sed ne pli for ol birdon de bub.ino,
kiu petole lasas ĝin for.salti
el sia mano, kiel en katenoj
mizera karcer.ulo, kaj tuj.poste
re.tiras ĝin al si per silk.fadeno,
pro amo domaĝ.ante la liberon.
Romeo:
Mi volus esti via birdo.
Julieta:
Jes,
mi ankaŭ ĝin dezirus sed, tre eble,
mi vin sufokus, dorlot.ante vin.
Nu, bonan, bonan nokton, kara mia!
Dis.iĝo tiel dolĉas en ĉagreno,
ke diros mi “bon.nokton” ĝis mateno.2
Esper.eble iam en la proksima futuro ni havos ankaŭ Persan Antologion en
Esper.anto. Certe ĝi en.tenos ankaŭ poemojn de grandaj pers.lingvaj poetoj kiel
Sadio (ĉ. 1215- ĉ. 1290), Hafezo (1320-1389) kaj Moŭlana (1207-1273). Jen bel.ega
vers.duo de Moŭlana, kio en.tenas mondon da signifo en nuraj mal.multaj vortoj:
Yndiŝeyt ĝaji ryvyd, vangyh tora anĝa keŝyd
Zyndiŝe bogzyr, ĉun qyza piŝane ŝo, piŝane ŝo
Penso via iras ien, poste tiras vin al tie,
Penson devancu, kaj sort.eske antaŭ.iĝu, antaŭ.iĝu

2

AULD, W., ROSSETTI, R. Angla Antologio 1000-1800, Rotterdam: UEA, 1957, 319 p., p. 78-9.
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Novaj vortoj kaj kun.metoj ﻛﻠﻤﻪﻫﺎ و ﺗﺮﻛﻴﺐﻫﺎي ﺗﺎزه
apenaŭ  ﺑﻪﺳﺨﺘﻲapenaŭa  ﻧﺎﻣﺤﺴﻮسapenaŭ ne ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ
celo  ﻣﻘﺼﺪ، ﻫﺪفceli  ﻫﺪف ﻗﺮار دادنcel.o.lingvo  زﺑﺎنِ ﻣﻘﺼﺪcel.ita ﻫﺪفﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺪه
devanci  ﭘﻴﺸﻲﮔﺮﻓﺘﻦ، ﺳﺒﻘﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦdavanc.inta  ﭘﻴﺸﻲﮔﺮﻓﺘﻪdevanc.ita ﭘﻴﺸﻲﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺪه
elizii ( ﺣﺬف ﻛﺮدن )ﺣﺮفelizio  ﺣﺬفelizi.iĝi  ﺣﺬف ﺷﺪنelizi.ita  ﺣﺬف ﺷﺪه،ﻣﺤﺬوف
fidela  وﻓﺎدارfidel.ulo  ﺷﺨﺺ وﻓﺎدارmal.fidela  ﺧﺎﺋﻦ، ﺑﻲوﻓﺎfidele وﻓﺎداراﻧﻪ
fidi  اﻋﺘﻤﺎد ﻛﺮدنfido  اﻋﺘﻤﺎدfid.inda  ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎدsenfida ﺑﺪونِ اﻋﺘﻤﺎد
fonto  ﻣﻨﺒﻊ، )ﺳﺮ( ﭼﺸﻤﻪfonti (el) ( ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ )ازfont.o.lingvo زﺑﺎنِ ﻣﺒﺪا ﻳﺎ ﻣﻨﺒﻊ
majstro  اﺳﺘﺎدﻛﺎر، اﺳﺘﺎدmajstri  ﺗﺴﻠﻂ داﺷﺘﻦ ﺑﺮ، اﺳﺘﺎد ﺑﻮدن درmajstr.aĵo اﺛﺮِ ﻫﻨﺮي
objekto  ﻣﻔﻌﻮلrekt.objekto  ﻣﻔﻌﻮل ﻣﺴﺘﻘﻴﻢne.rekta objekto ﻣﻔﻌﻮل ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
saĝa  ﻋﺎﻗﻞmal.saĝa  ﺟﺎﻫﻞsaĝ.ulo  داﻧﺎ، آدم ﻋﺎﻗﻞseĝe  ﻋﺎﻗﻼﻧﻪne.saĝe ﻧﺎﻋﺎﻗﻼﻧﻪ
sorto  ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ، ﻗﻀﺎ، ﺗﻘﺪﻳﺮsort.eske  ﻣﺎﻧﻨﺪِ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖsort.o.ŝanĝo ﺗﻐﻴﻴﺮِ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
stoko  اﻧﺒﺎر، اﻧﺒﺎنstoki  اﻧﺒﺎر ﻛﺮدنvort.stoko اﻧﺒﺎنِ واژه
strukturo  ﺳﺎﺧﺘﺎرstruktura  ﺳﺎﺧﺘﺎريstrukturi ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ
subjekto  ﻓﺎﻋﻞsubjekta  ﻓﺎﻋﻠﻲsubjekte ﺑﻪﻃﻮر ﻓﺎﻋﻠﻲ
tiri  )ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﺧﻮد( ﻛﺸﻴﺪنel.tiri  ﺑﻴﺮونﻛﺸﻴﺪنal.tiri  ﺟﺬب ﻛﺮدن،ﺑﻪﺳﻮي ﺧﻮد ﻛﺸﻴﺪن
varia  ﻣﺘﻨﻮعvarii  ﺗﻨﻮع داﺷﺘﻦvari.igi  ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪvari.aĵo  وارﻳﺘﻪ،ﭼﻴﺰي ﻣﺘﻨﻮع
verbo  ﻓﻌﻞverba  ﻓﻌﻠﻲverb.igi  )ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ( ﻓﻌﻞ ﻛﺮدنverbe ﺑﻪﺻﻮرت ﻓﻌﻞ
verko  ﻛﺘﺎب، اﺛﺮ، ﺗﺎﻟﻴﻒĉef.verko  ﺷﺎهﻛﺎرverk.isto  ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه، ﻣﻮﻟﻒverk.ita ﺗﺎﻟﻴﻒﺷﺪه
vokalo  ﺣﺮف ﺑﺎﺻﺪاdu.on.vokalo  ﺣﺮف ﻧﻴﻤﻪﺻﺪادارkvazaŭ.vokalo ﺣﺮف ﻧﻴﻤﻪﺻﺪادار
Ekzercoj
A- Plenigu:
1. La tradukanto devas bone scii ambaŭ lingvojn: kaj la …..……., kaj la
celolingvon.
2. ……..….. povas lerni alian naturan lingvon kiel sian patrin-lingvon.
3. Esperanton oni povas lerni tiel bone, …..…….. sian patrinan lingvon.
4. Esperanto estas ………... lingvo por tradukado.
5. La vortordo en Esperantaj frazoj estas tre …..……. .
Respondu:
1. Kial Esper.anto estas ideala lingvo por tradukado?
2. Kiel Esperanto povas servi kiel beletra kaj scienca banko
internacia?
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3. Kia estas vortordo en la persaj frazoj?
4. Nomu kelkajn lingvojn, el kiuj jam ekzistas Esperanta antologio.
Skribu:
1. Traduku persan literaturaĵon en Esperanton. (Prozon aŭ poezion
ekzemple de Sadio aŭ Mohammad Ali Ĝamal-zade)
2. Traduku persan sciencaĵon en Esperanton. (Ekzemple sciencan novaĵon
el radio, teledidilo aŭ revuo)
Diskutu:
1. Imagu ĉiuj valoraj verkoj jam tradukiĝis en Esperanton; kiajn
efikojn tio kunportas?
2. Kio pli facilas: tradukado de prozaĵo aŭ poeziaĵo? Kial?
3. Kia estas la plej bona traduko?
4. Kiel ni povas kontribui al pli.riĉ.igo de Esperanta literaturo
tradukita?

 اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ:درس ﻫﺠﺪﻫﻢ
18-a Leciono: La Interreto kaj Esperanto

Google, elp. Gugel, la plej fama serĉ.ilo de inter.reto, havas ankaŭ Esper.antan
version.1
La inter.reto estas grand.ega reto konekt.anta sen.nombrajn komput.ilojn
mond.skale. Laŭ certaj reguloj la komput.iloj povas dispon.igi aŭ disponi informojn
en aliaj komput.iloj. Se ni imagu ĉiun komput.ilon kiel cerbon de persono, tiam ni
aprezas gravan kaj grandan rolon, kiun la inter.reto nun ludas. Plej.multo de ni ne
scias kio estas en la menso de nia najbaro aŭ sam.strat.ano, tamen pere de la
inter.reto nun ni povas funde kaj detale kon.at.iĝi kun mens.okup.aĵoj de eĉ plej foraj
homoj sur la planedo - se tion ankaŭ ili mem deziras. Same, ni povas prezenti niajn
pensojn, planojn, programojn k.s. al la aliaj.
Plej gravaj ecoj de la inter.reto estas:
1. Ĉiu povas kontribui al ĝi aŭ util.igi alies kontribu.aĵojn.
2. Rapida al.ir.eblo al dezir.ata informo.
3. En plej.multo de okazoj la serĉ.ataj informoj estas sen.page al.ir.eblaj.
4. Relative mal.kara kosto por util.ig.ado de inter.reto.
5. La materialoj teorie kaj potenciale povas esti en ĉiuj lingvoj.
Helpo de inter.reto al dis.vast.igo de Esper.anto
Nun Esper.anto.materialoj inundas en inter.reto. Oni povas lerni Esper.anton pere de
diversaj naciaj lingvoj; oni povas hav.igi al si vort.aron de Esper.anto al kaj de
mult.egaj naciaj lingvoj; oni povas trovi amikojn kaj korespondi kun ili e.poŝte; oni
povas legi Esper.antajn librojn kaj magazinojn; oni povas aŭskulti radio.programojn
en Esper.anto; oni povas vidi televidajn programojn; …
Inter.reto jam faris grandan helpon al kon.ig.ado kaj lern.ig.ado de Esper.anto,
tiel ke laŭ tre fama usona kaj plej.vend.ata libro pri inter.reto, “Unu el la dek plej

1

Serĉu en interreto.
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bonaj aferoj, kiun vi povas fari en inter.reto”2 estas lerni Esper.anton kaj util.igi ĝian
literaturon en la inter.reto kaj kontakt.iĝi kun popoloj de tre diversaj landoj, kun kiuj
vi ne povus havi rilaton tra via/ilia lingvo, aŭ tra la angla, franca aŭ aliaj pli famaj
naciaj lingvoj de la mondo.
Kon.at.iĝi kun aliaj kulturoj
Ĝis antaŭ la inter.reto, la amas.komunik.iloj estis pleje unu.direktaj kaj ĉefe
posed.ataj per ŝtatoj aŭ grand.egaj kompanioj. Nun pere de inter.reto preskaŭ ĉiu
persono povas ĝui du.direktan komunik.adon kun la mondo. Nun.tempe ĉiu, kiu
havas inter.ret.al.ir.eblon, povas havi rektan kontakton kun aliaj homoj de tre
diversaj kulturoj tra la mondo. Estas la unua fojo ke la homoj povas inter.komuniki
kun aliaj tiel rapide kaj bon.kvalite. Dank’ al inter.retaj kapabloj, nun sam.tempa
inter.parolo, eĉ grupa, facile eblas ĉu texte, ĉu aŭde kaj ĉu aŭdo.vide. Ĉiu persono
povas kon.igi pri sia lingvo, kulturo aŭ/kaj lando al aliaj, kaj sam.tempe koni la
alies.
Lingvoj de inter.reto
Nun ni scias ke ekzistas almenaŭ 3000 lingvoj en la mondo, do, por ke ĉiuj homoj
povu util(ig)i inter.retajn materialojn, ĉiu teksto devas tradik.iĝi 3000 fojojn kaj
aperi en tiom da lingvoj en inter.reto. Tamen pere de util.ig.ado de Esper.anto,
sufiĉas ke ĉiu materialo traduk.iĝu nur unu-foje al Esper.anto kaj aperu nur dufoje
en inter.reto, t.e. en la originala lingvo de la teksto kaj en ties Esper.anta traduko. Do
dank’ al utilig.ado de Esper.anto la bezon.ata tempo por traduk.ado, kaj la necesa
spaco en inter.reto, preskaŭ 3000-oniĝas!

Novaj vortoj kaj kun.metoj ﻛﻠﻤﻪﻫﺎ و ﺗﺮﻛﻴﺐﻫﺎي ﺗﺎزه
antaŭ  ﺟﻠﻮ، ﭘﻴﺶantaŭ.e.n  ﺑﻪ ﺟﻠﻮ، ﺑﻪﭘﻴﺶantaŭ.e.n.igi  ﭘﻴﺶﺑﺮدنantaŭe ً ﻗﺒﻼ،درﺟﻠﻮ
aprezi  ﻗﺪر)ﭼﻴﺰي را( داﻧﺴﺘﻦaprez.inda  ﺷﺎﻳﺴﺘﻪي ﻗﺪرداﻧﻲaprez.anto ﻗﺪردان
disponi  دراﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻦdispon.igi  دراﺧﺘﻴﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦdispon.ebla ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺖرﺳﻲ
inundo  ﺳﻴﻞinundi ( درﻧَﻮردﻳﺪن )ﻣﺜﻞ ﺳﻴﻞinunde  ﺳﻴﻞآﺳﺎ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻴﻞ
iri  رﻓﺘﻦal.ir.ebla  ﻗﺎﺑﻞ رﺳﻴﺪن ﻳﺎ دﺳﺖرﺳﻲal.ir.ebl(.ec)o ﻗﺎﺑﻠﻴﺖِ دﺳﺖرﺳﻲ
komuniko  ارﺗﺒﺎطkomunik.ilo  رﺳﺎﻧﻪamas.komunik.ilo رﺳﺎﻧﻪي ﮔﺮوﻫﻲ
koni  ﺷﻨﺎﺧﺘﻦkon.ata  ﻣﺸﻬﻮر، ﺷﻨﺎﺧﺘﻪkon.at.iĝi  آﺷﻨﺎ ﺷﺪنkon.igi ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن
kontakto  ﺗﻤﺎس، ارﺗﺒﺎطkontakti  ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻛﺮدن ﺑﺎkontakt.iĝi ارﺗﺒﺎط ﻳﺎﻓﺘﻦ
2
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kontribui  اﻫﺪا ﻛﺮدن ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﻏﻴﺮهkontribu.anto  اﻫﺪا ﻛﻨﻨﺪهي ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﻏﻴﺮهkontribu.aĵo

ﻧﻮﺷﺘﻪي اﻫﺪاﻳﻲ
nombro  ﺷﻤﺎر، ﺗﻌﺪادsen.nombra  ﺑﻲﺷﻤﺎرne.nombr.ebla ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎرش
pagi  ﭘﺮداﺧﺘﻦpag.ita  ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪهsen.page  ﺑﺪون ﭘﺮداﺧﺖ، راﻳﮕﺎنpag.iva ﻗﺎدر ﺑﻪﭘﺮداﺧﺖ
sama  ﻫﻤﺎنsam.urb.ano  ﻫﻢﺷﻬﺮيsam.strat.ano  ﻫﻢﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲsame ﻫﻤﺎنﻃﻮر
serĉi  ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻛﺮدنserĉ.anto  ﺟﺴﺘﺠﻮﻛﻨﻨﺪهserĉ.aĵo  ﭼﻴﺰ ﻣﻮردِ ﺟﺴﺘﺠﻮserĉ.ata ﻣﻮردِ ﺟﺴﺘﺠﻮ
utila  ﺑﺎﻓﺎﻳﺪه، ﺳﻮدﻣﻨﺪutil.igi  ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﺪن ازutil.ig.ebla ﻗﺎﺑﻞِ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدن
vendi  ﻓﺮوﺧﺘﻦplej.vend.ata ﺮﻓﺮوش ﭘvend.isto  ﻓﺮوﺷﻨﺪهvend.ita ﻓﺮوﺧﺘﻪﺷﺪه
Ekzercoj
A- Plenigu:
1. Interreto estas grandega ………… de inter-konektitaj ……..….. .
2. Ĉiuj lingvoj povas esti uzataj en ………… .
3. Interreto estas kaj ……….. kaj ……….. .
4. Esperantaj materialoj en interreto estas …….….. .
5. Laŭ tre fama kaj plejvendata libro usona pri interreto, unu el la plej
………… aferoj, kiun oni povas fari en interreto estas lerni kaj utiligi
………… .
Respondu:
1. Kio estas interreto?
2. Kio estas pozitivaj punktoj de interreto?
3. Ĉu en interreto ekzistas diskriminacio(j)?
4. Ĉu interreto estas unu-direkta aŭ ambaŭ-direkta komunikilo?
5. Kial unu el la plej bonaj utiligoj de interreto estas lerni Esperanton kaj
kontaktiĝi kun alilandaj popoloj?
Skribu:
1. Kion vi dezirus trovi en interreto en Esperanto?
2. Komparu interreton kun radio aŭ/kaj televidilo.
Diskutu:
1. Kiel interreto povas helpi al antaŭenigado de sciencoj?
2. Kian rolon interreto povas havi por edukado?
3. Se ĉiuj interret-materialoj estus alireblaj ankaŭ en Esperanto,
kiajn utilojn oni disponus?

 ﻣﻜﺎﺗﺒﻪ ﺑﻪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ:درس ﻧﻮزدﻫﻢ
19-a Leciono: Korespondi en Esperanto

Korespond.ado ja ŝanĝis sian formon, tamen ĝia esenco restas sama: proksim.igi la
homojn unu al la alia – precipe mense.1
Korespond.ado estas du.direkta skriba inter.komunik.ado. Jen iom da pozitivaj ecoj
de ĝi:
1. Ĉar ĝi estas du.direkta, ambaŭ flankoj kaj informas kaj
inform.iĝas. Pro tio, ambaŭ devas havi ankaŭ la aktivan rolon
skribi al la alia, kaj ne nur pasive legi alies skrib.aĵon.
2. Ĉar ĝi estas skriba, la materialo povas esti multe pli pri.pens.ita
ol la parola komunik.ado, kaj tial ĝi, kaj gramatike kaj signife,
potenciale estas pli bona kaj pli korekta.
3. Ĉar ĝi estas mal.kara komunik.ilo, oni povas komuniki sian
mesaĝan, kiel oni deziras, kaj al tiu, kiun oni volas.
Probable la negativa flanko de korespond.ado estis ties mal.alta rapido, kio nun
dank’ al e.poŝto jam solv.iĝis por multaj.
En Esperant.io korespond.ado ludis gravan rolon. Sen korespond.ado, oni devus
ĉe.este pri.paroli diversajn aferojn por antaŭ.e.n.igi la mov.adon kaj ekzerci sian
lingvon. Kaj tio estus tro kara por plej.multaj esper.ant.istoj, kiuj loĝis en tre
dis.foraj landoj.
Hodiaŭ ekzistas tre diversaj rimedoj por trovi leter.amikon. Ekz-e:
1. Pere de la Esper.anta gazet.aro – ĉu la papera versio, ĉu la
elektronika – kio ofte en.havas korespond.anoncojn.
2. Helpe de specifaj organizoj pri korespond.ado inter
esper.ant.istoj. Eble la plej fama estas Koresponda Servo
Mond.skala (KSM), kies ekzisto.kialo estas inter.kon.at.ig.ado
de esper.ant.istoj amik.iĝ.cele. Feliĉe KSM nun aktivas ankaŭ
elektronike tra inter.reto kaj e.poŝto.

1
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3. Inter.retaj TTT.ejoj, kiuj inter.alie donas servon al siaj uz.antoj
por trovi leter.amikon. En multaj okazoj tiaj servoj estas
sen.pagaj.
Korespond.ado ĉiam interesis kaj interesas multajn, ĉar pere de ĝi krom ek.est.igo de
inter.homaj rilatoj kaj amik.iĝoj, oni ankaŭ povas ek.koni aliajn kulturojn kaj kon.igi
la sian al la aliaj. Tiel, oni povas kon.at.iĝi kun aliaj viv.manieroj kaj pens.manieroj.
En sen.nombaj okazoj la korespond.ado inter scienc.istoj halpis al antaŭ.e.n.ig.ado
de scienco.
La kontakt.informo de KSM estas:
Koresponda Servo Mondskala,
B.P. 6, FR-55000 Longeville-en-Barrois, Francio.
ksmEsper.anto@aol.com
Ankaŭ per la ret.ejo de “edukado” (serĉu en inter.reto) oni povas trovi leter.amikojn.
Jen ekz-o de letero al KSM por trovi leter.amikon:
13-

6-

2Tehrano, la 17an de Novembro 2004
45-

Estimata s-(in)o,
7-

8Mi estas 18-jara studento pri matematiko. Mi loĝas en
Tehrano kaj deziras korespondi kun 16 ĝis 20-jaraj eŭropanoj kaj
afrikanoj pri literaturo, sporto kaj matematiko.
91011Estime via,
12Saman Del-ĥoŝ
13-
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ﻛﻠﻤﻪﻫﺎ و ﺗﺮﻛﻴﺐﻫﺎي ﺗﺎزه Novaj vortoj kaj kun.metoj
ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ  aktiveﻓﺮد ﻓﻌﺎل  aktiv.uloﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  aktiv.adoﻓﻌﺎل aktiva
ﭘﻴﺶ ﺑﺮدن  antaŭ.e.n.igiﺑﻪﻃﺮف ﺟﻠﻮ  antaŭ.e.nﺟﻠﻮ ،ﭘﻴﺶ ،ﻗﺒﻞ antaŭ
دوﻃﺮﻓﻪ  du.direktaﻳﻚﻃﺮﻓﻪ  unu.direktaﺟﻬﺖ ،ﺳﻮ direkto
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮدان  esper.ant.istoدﻧﻴﺎي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ  Esper.ant.ioاﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ Esper.anto
ﺗﺮﺑﻴﺖﻧﺸﺪه )ﺑﻲﺗﺮﺑﻴﺖ(  ne.eduk.itaﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ ) eduk.adoﺗﻌﻠﻴﻢ و( ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻛﺮدن eduki
ﺑﺪون ﺗﺨﻴﻞ  sen.fantaziaﺧﻴﺎﻟﻲ ،ﺗﺨﻴﻠﻲ  fantaziaﺗﺨﻴﻞ fantazio
در ﻛﻨﺎر ،ﺟﻨﺐِ  flanke deﻛﻨﺎري ،ﺟﻨﺒﻲ  flankaﻃﺮف ،ﺑﻌﺪ ،وﺟﻪ flanko
ﻣﻄﻠﻊ)ﺷﺪه(  inform.itaﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪن  inform.iĝiﻣﻄﻠﻊ ﺳﺎﺧﺘﻦ  informiاﻃﻼع informo
ﭼﻴﺰﻫﺎي ﺟﺎﻟﺐ  interes.aĵojﺟﻠﺐ ﺷﺪن  interes.iĝiﺟﻠﺐ ﻛﺮدن  interesiﺟﺎﻟﺐ interesa
ﺑﺴﻴﺎر ﻋﺰﻳﺰ ) kar.egaﺷﺨﺺ( ﻋﺰﻳﺰ  kar.uloارزان ،ﺑﻲارزش  mal.karaﮔﺮان ،ﻋﺰﻳﺰ kara
ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن  kon.igiآﺷﻨﺎ ﺷﺪن  kon.at.iĝiﻣﺸﻬﻮر ،ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪه  kon.ataﺷﻨﺎﺧﺘﻦ koni
دوﺳﺖِ ﻣﻜﺎﺗﺒﻪاي  korespond.amikoﻣﻜﺎﺗﺒﻪﻛﻨﻨﺪه  korespond.antoﻣﻜﺎﺗﺒﻪ ﻛﺮدن korespondi
ﻧﺎﻣﻪﺑﺮ ،ﻧﺎﻣﻪرﺳﺎن  leter.port.istoدوﺳﺖِ ﻧﺎﻣﻪاي ﻳﺎ ﻣﻜﺎﺗﺒﻪاي  leter.amikoﻧﺎﻣﻪ letero
ﻃﺮز ﺗﻔﻜﺮ  pens.manieroروش زﻧﺪﮔﻲ  viv.manieroروش ،ﻃﺮﻳﻘﻪ maniero
از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻴﺎم  mesaĝeﭘﻴﺎمرﺳﺎن  mesaĝ.istoﭘﻴﺎم ،ﭘﺒﻐﺎم mesaĝo
ﻣﻨﻔﻲﮔﺮاﻳﻲ  negativ.ismoﻧﮕﺎﺗﻴﻮ )ﻓﻴﻠﻢ(  negativoﻣﻨﻔﻲ negativa
ﺻﻠﺢدوﺳﺖ  pac.amaﺻﻠﺢﺟﻮ  pac.emaﺑﻪﻃﻮر ﺻﻠﺢآﻣﻴﺰ  paceﺻﻠﺢ paco
ﭘﺮداﺧﺖﺷﺪه  pag.itaﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ  pag.ivaﻣﺠﺎﻧﻲ  sen.pagaﭘﺮداﺧﺘﻦ pagi
ﻣﻨﻔﻌﻞ ﺑﻮدن ،اﻧﻔﻌﺎﻟﻲ ﺑﻮدن  pasiviﺑﻪﻃﻮر اﻧﻔﻌﺎﻟﻲ  pasiveاﻧﻔﻌﺎﻟﻲ pasiva
ﻓﻜﻮر  pens.emaﻓﻜﺮﺷﺪه  pri.pens.itaﻓﻜﺮﻛﻨﻨﺪه  pens.antoﻓﻜﺮ ﻛﺮدن pensi
ﭘﺴﺖ ﻛﺮدن  poŝtiﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ) e.poŝto (elektronika poŝtoﭘﺴﺖ poŝto
ﺑﺎﻟﻘﻮه ) potencialaﻧﻴﺮوي( ﺑﺎﻟﻘﻮه  potencialoﺑﻪﻃﻮر ﺑﺎﻟﻘﻮه potenciale
ﻳﺎﻓﺖﺑﺎوري )ﻣﺜﺒﺖﮔﺮاﻳﻲ(  pozitiv.ismoﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺒﺖ  pozitiveﻣﺜﺒﺖ pozitiva
اﺣﺘﻤﺎل  probabloاﺣﺘﻤﺎﻟﻲ  probablaاﺣﺘﻤﺎﻻ probable
ﺑﻪﻋﺠﻠﻪ واداﺷﺘﻦ  rapid.igiﻋﺠﻠﻪ ﻛﺮدن  rapidiﺳﺮﻋﺖ  rapidoﺳﺮﻳﻊ rapida
ﭼﻴﺰﻫﺎي واﻗﻌﻲ  real.aĵojﺑﻪﻃﻮر واﻗﻌﻲ  realeواﻗﻌﻲ  realaواﻗﻌﻴﺖ realo
اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ )ﺷﺒﻜﻪي ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ(  inter.retoﭘﺎﻳﮕﺎه اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ  ret.ejoﺷﺒﻜﻪ)ي ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ( reto
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solvi  ﺣﻞ ﻛﺮدنsolv.iĝi  ﺣﻞ ﺷﺪنsolvo  راه ﺣﻞsolv.ita  ﺣﻞﺷﺪهsolv.aĵo ﻣﺤﻠﻮل
uzi  اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدنuz.anto  اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪهuzulo (ﺮ )اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻛﺎرﺑuz.iĝi اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪن
Ekzercoj
A- Plenigu:
1. Korespondado estas ………….. skriba interkomunikado.
2. Korespondado estas ……………… komunikilo.
3. Hodiaŭ dank’ al ………….. la rapido de korespondado multe pliiĝis.
4. Korespondado ………….. gravan rolon por antaŭenigo de Esperanto.
5. KSM estas Koresponda Servo …………….. .
Respondu:
1. Kial Esperanto estas ideala lingvo por korespondado?
2. Kio estas pozitivaj punktoj de korespondado kiel komunikilo?
3. Kio estis la negativa flanko de korespondado? Kaj kiel ĝi solviĝis?
4. Kion oni povas ekkoni pere de korespondado?
Skribu:
1. Skribu leteron al fantazia aŭ reala amiko.
2. Skribu leteron al KSM por trovi leteramikon.
Diskutu:
1. Kion kaŭzos rekta interparolo kaj korespondado pere de Esperanto inter
diversnaciaj popoloj?
2. Kiel internacia korespondado povas helpi al internacia paco kaj amikeco?
3. Kiel facila korspondado inter sciencistoj povas helpi al antaŭenigo de
sciencoj?

 ﭼﮕﻮﻧﻪ ورزش ﻛﻨﻴﻢ؟:درس ﺑﻴﺴﺘﻢ
20-a Leciono: Kiel Ni Praktiku Sporton?

Sporto devas helpi al nia sano, ne male! Troa praktik.ado de sportoj povas mal.utili
al ni, ĝuste kiel mal.troa mov.iĝo mal.bonas por nia korpo.1
Eble ĉiuj ni jam aŭdis ke pri ĉiu afero oni devas esti modera; ni devas nek tro.igi nek
mal.tro.igi pri kio ajn. Tiu ĉi.rilate nek sport.praktik.ado estas escepto. Kaj manko
kaj tro.o de korpaj ekzercoj estas mal.utila por nia korpo kaj sekve por nia animo,
ĉar sana menso (troviĝas) en sana korpo. (Yqle salem dyr bydyne salem)
Oksigeno estas necesa por la vivo, tamen sama oksigeno ankaŭ detruas la vivon.
Sohrab Sepehri (1928-1980) bele esprimis tion:
Vy hyme midanim
Rije-haje lyzzyt pore oksiĵene myrg yst
(yz: Sedaje Paje Ab)
Kaj ni ĉiuj bone scias
Plezur.pulmoj plenas per mort.oksigeno
(el: La Pied.ir.sono de l’ Akvo)
Oksigeno kun.met.iĝas kun diversaj elementoj kaj oksid.ante ilin, detru(ig)as la
elementojn. Klaraj ekzemploj estas brul.ado, t.e. oksid.iĝ.ado de brul.aĵo; kaj
rust.ado, nome kun.met.iĝo de oksigeno kun fer.aĵoj. Eble, sam.kiel angla
medicin.isto, profesoro Robert Winston asertis, ankaŭ nia korpo oksid.iĝas
iom.post.iome, precipe kiam ni en.spiras pli da oksigeno, t.e. dum tre viglaj, longaj
kaj mal.mildaj sportoj. Tiun teorion povas pli.fort.igi la frua for.paso de multaj
profesiaj sport.istoj. Sekve, laŭ tiu ĉi teorio, oni povas diri ke mal.jun.iĝo estas
iom.post.ioma korp.oksid.iĝo.
Laŭ alia teorio, ĉia viv.ant.aĵo havas saman aŭ certan nombron de pulsoj. Tiuj
animaloj, kies puls.ado estas pli rapida, kiel bird.etoj, vivas pli mal.longe, kaj tiuj
kun pli mal.rapida puls.ado, kiel elefantoj, vivas pli longe. Do se temas pri sama
1

Fotoj de interreto.
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est.aĵo, kiel homo, ju pli rapide pulsas la koro, des mal.pli longa estos la viv.daŭro.
Unu el la ĉefaj kaŭzoj por pli.alt.iĝo de puls.ado estas troa praktik.ado de sportoj.
Ver.ŝajnas ke ni ne devas resti sen.mova, nek fari tro da korp.ekzercoj. Ni scias
ke sen.mov.eco ne lasas ke sufiĉa oksigeno atingu al niaj korpo.partoj. Prefere ni
praktiku sporton milde sed regule, tiel ke nia korpo kaj ĝuos mov.iĝon kaj ne
en.sorbos tro da oksigeno. Tiel ni nek tro.uzus nian lim.ig.itan puls.nombron.
Laŭ multaj spertuloj, pied.ir.ado estas la plej bona ekzerco por nia korpo. Post ĝi,
bicikl.adon kaj naĝ.adon oni rekomendas. Tamen certe multaj aliaj sportoj, povas tre
utili, se ni praktikas ilin modere, milde kaj regule.

Novaj vortoj kaj kun.metoj ﻛﻠﻤﻪﻫﺎ و ﺗﺮﻛﻴﺐﻫﺎي ﺗﺎزه
aserti  اﻇﻬﺎر ﻛﺮدنaserto  ادﻋﺎ، اﻇﻬﺎرmis.aserto اﻇﻬﺎر ﻳﺎ ادﻋﺎي اﺷﺘﺒﺎه
biciklo  دوﭼﺮﺧﻪbicikl.ado  دوﭼﺮﺧﻪﺳﻮاريbicikl.isto دوﭼﺮﺧﻪﺳﻮار
daŭri  اداﻣﻪ داﺷﺘﻦdaŭr.igi  اداﻣﻪ دادنviv.daŭro  ﻃﻮل ﻋﻤﺮdaŭr.iĝi اداﻣﻪ داده ﺷﺪن
ekzerco  ﺗﻤﺮﻳﻦkorp.ekzerco  ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑﺪﻧﻲekzerc.ejo  ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻤﺮﻳﻦ،ﻣﺤﻞ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻛﺮدن
escepto  اﺳﺘﺜﻨﺎsen.escepte  ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎescept.igi اﺳﺘﺜﻨﺎ ﻗﺎﻳﻞ ﺷﺪن
fero  آﻫﻦfer.aĵo  ﭼﻴﺰي آﻫﻨﻲfera  آﻫﻨﻲfer.vojo  راهآﻫﻦfer.voj.isto راهآﻫﻦﭼﻲ
jogo  ﻳﻮﮔﺎjog.ano  ﻳﻮﮔﺎﻛﺎر، ﻳﻮﮔﻲjoga ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻳﻮﮔﺎ
kaŭzo  ﺳﺒﺐ، ﻋﻠﺖkaŭzi  ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪنsen.kaŭze ﺑﻲدﻟﻴﻞ
limo  ﻣﺮز، ﺣﺪlim.igi  ﻣﺤﺪود ﻛﺮدنlim.ig.ita  ﻣﺤﺪود ﻛﺮده ﺷﺪهsen.lima  ﺑﻲﻣﺮز،ﻧﺎﻣﺤﺪود
medicino  ﻃﺐ، ﭘﺰﺷﻜﻲmedicina  ﻃﺒﻲmedicin.isto  ﻃﺒﻴﺐ،ﭘﺰﺷﻚ
meti  ﮔﺬاﺷﺘﻦkun.meti  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﺮدنkun.met.iĝi  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﺪنkun.meto ﺗﺮﻛﻴﺐ
milda  ﻣﻼﻳﻢmilde  ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻼﻳﻢmild(.ec)o  ﻣﻼﻳﻤﺖmildvoĉe ﺑﺎﺻﺪاي ﻣﻼﻳﻢ
modera  ﻣﺘﻌﺎدلmoder.igi  ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛﺮدنmoder.iĝi ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺪن
movi  ﺣﺮﻛﺖ دادنmov.iĝi  ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮدنsen.mova  ﺑﻲﺣﺮﻛﺖ، راﻛﺪmov.ado  ﻧﻬﻀﺖ،ﺣﺮﻛﺖ
naĝi  ﺷﻨﺎ ﻛﺮدنnaĝ.ado  ﺷﻨﺎnaĝ.ejo ( اﺳﺘﺨﺮ )ﺷﻨﺎnaĝ.isto (ﺷﻨﺎﮔﺮ)ﺣﺮﻓﻪاي ﻳﺎ ﻣﺎﻫﺮ
pasi  ﮔﺬﺷﺘﻦfor.pasi  درﮔﺬﺷﺘﻦpas.inta  ﻗﺒﻠﻲ، ﮔﺬﺷﺘﻪpas.anto ﻋﺎﺑﺮ
praktiki  ﻋﻤﻞ ﻛﺮدن، اﻧﺠﺎم دادنpraktiko  ﺑﻪﻛﺎرﮔﻴﺮي، ﺗﻤﺮﻳﻦpraktika ﻋﻤﻠﻲ
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pulsi  ﺿﺮﺑﺎن داﺷﺘﻦpuls.anta  در ﺣﺎل ﻃﭙﺶpuls(.ad)o ﻃﭙﺶ
regulo  ﻧﻈﻢ، ﻗﺎﻋﺪهregule  ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐregula  ﻣﻨﻈﻢ، ﻣﺮﺗﺐregul.aro )ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ(ﻗﻮاﻋﺪ
rekomendi  ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻛﺮدنrekomend.inda  ﺷﺎﻳﺴﺘﻪي ﺗﻮﺻﻴﻪrekomend.leteroﺗﻮﺻﻴﻪﻧﺎﻣﻪ
sperto  ﺗﺠﺮﺑﻪsperta  ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪspert.ulo  )ﺷﺨﺺ( ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪsen.sperta ﺑﻲﺗﺠﺮﺑﻪ
spiri  ﺗﻨﻔﺲ ﻛﺮدنen.spiro م دel.spiro م ﺑﺎز دspir.ado  ﺗﻨﻔﺲspir.anta ﺗﻨﻔﺲﻛﻨﻨﺪه
sporto  ورزشsport.isto ( ورزشﻛﺎر )ﺣﺮﻓﻪايsport.ejo  ﺳﺎﻟﻦ ورزش،ورزشﮔﺎه
teorio  ﻧﻈﺮﻳﻪteori.isto  ﻧﻈﺮﻳﻪﭘﺮدازteoria  ﻧﻈﺮيteorie  در ﺗﺌﻮري،ازﻧﻈﺮ ﺗﺌﻮري
testudo  ﻻك ﭘﺸﺖtestude ( ﻣﺜﻞ ﻻكﭘﺸﺖ )آرامtestud.ŝelo ﻻكِ ﻻكﭘﺸﺖ
tro  ﺑﻴﺶ از ﺣﺪtro.igi  ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﻛﺮدن، اﻓﺮاط ﻛﺮدنmal.tro.igi ﺗﻔﺮﻳﻂ ﻛﺮدن
Ekzercoj
A- Plenigu:
1. Pri ĉiu afero oni devas esti ................, t.e. nek troigi, nek maltroigi.
2. Nek .................., nek tro da moviĝoj estas bona por nia korpo.
3. Oksigeno ....................... kun diversaj elementoj kaj oksidas ilin.
4. Laŭ ............... la nombro de pulsoj por ĉiu estaĵo estas sama.
5. Laŭ alia teorio, nia ................ oksidiĝas kaj tio kaŭzas malutilon por ni.
Respondu:
1. Kial ni maljuniĝas?
2. Kiel troa korpekzercado malutilas kontraŭ nia korpo?
3. Kial nia korpo kaj animo bezonas mildan korpekzercon?
4. Kiel ni povas malrapidigi maljuniĝon?
5. Kiel oksigeno kaŭzas detruon al diversaj materialoj?
6. Kio estas malutiloj de senmoveco por la korpo?
Skribu:
1. Preparu liston de diversaj sportoj, kaj ordigu ilin laŭ la forto kaj energio,
kiun ĉiu el ili bezonas.
2. Skribu pozitivajn kaj negativajn punktojn de piedirado kaj nerapida
naĝado kiel korpekzercoj.
Diskutu:
1. Multaj sportistoj vivas mallonge. Kial?
2. Dum vintrodormado la pulsado tre tre malrapidiĝas. Ĉu tio
estas alia kialo por longvivado de – ekzemple – testudoj?
3. Ĉu jogo estas milda ekzerco por la korpo? Kio alia estas tia?

 ﻧﺸﺮﻳﺎت اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ:درس ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻜﻢ
21-a Leciono: Gazetaro de Esperanto

Irana Esper.ant.isto (Pyjame Sybzyndiŝan) estas unu el la plej amplksaj revuoj en la
Esper.ant.a mondo.
Period.aĵoj vere helpas al ĝis.dat.igo de nia scio pri diversaj aferoj. Ĝis antaŭ
invent.iĝo de inter.reto, aper.periodo de period.aĵoj estis inter tago kaj jaro. Tamen
nun inter.retaj inform.iloj povas ĝis.dat.iĝi eĉ ĉiu.hore. Do ilin oni povas nomi
vivantaj revuoj.
Esper.anto.gazet.aro ludis tre gravan rolon en dis.volv.ado de Esper.anto. Dum
unuaj jaroj kaj jar.dekoj, diversaj gazetoj aper.antaj en Esper.anto speciale helpis al
unu.ec.ig.ado de lingvo.uzo. Ankaŭ pere de la gazetoj, esper.ant.istoj povis kon.at.iĝi
unu kun la alia kaj inform.iĝi pri diversaj Esper.antaj aranĝoj kaj kun.venoj.
Eĉ en nun.tempa mondo, kiam inter.reto vaste popular.iĝis, ankoraŭ Esper.antaj
period.aĵoj ne perdis sian gravan signifon por la mov.ado de Esper.anto. Multaj
inter.retaj revuoj en Esper.anto lingvo fakte estas elektronikaj versioj – aŭ partaj aŭ
kompletaj - de mal.novaj Esper.anto.gazetoj.
Monata revuo nom.ata “Esper.anto”, la oficiala organo de la Universala
Esper.anto-Asocio (UEA) fond.iĝis antaŭ UEA mem! Ĝin iniciatis M.P. Berthelot
(1881-1910) en 1905, kaj poste ĝi far.iĝis la oficiala organo de UEA. Nun la revuo
estas leg.ata en 117 landoj de la mondo!
Alia fama revuo de Esper.anto nom.iĝas “Kontakto”. Ĝi estas du.monata
soci.kultura revuo inter.nacia el.don.ata per UEA por ties jun.ul.ara sekcio nom.ata
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TEJO, t.e. Tut.monda Esperant.ista Jun.ul.ara Organizo. Kontakto fond.iĝis en 1963
kaj nun estas leg.ata en ĉirkaŭ 90 landoj.
“Fonto” estas unu el la plej famaj beletraj revuoj en Esperant.io. Tiu ĉi monata
revuo el.donas poeziajn kaj prozajn materialojn verk.itajn aŭ traduk.itajn en
Esper.anto(n). La geograf.ia vast.eco de la kontribu.antoj estas vere okul.frapa. En ĝi
jam aperis mult.egaj beletr.aĵoj el ĉiuj kontinentoj kaj sen.nombraj landoj kaj
kuturoj.
Esper.anta revuo de Irano nom.iĝas Irana Esperant.isto aŭ Pyjame Sybzyndiŝan.
Ĝi estas kultura sezon.revuo en Esper.anto kaj la persa sur 56 paĝoj. Jen
kontakt.informo de la revuo:
Payame Sabzandishan, P.O. Box 17765-184, Tehran, Iran.
info@sabzandishan.com, info@sabzandishan.org
Krom pri.Esper.antaj kaj ĝeneralaj magazinoj, ekzistas ankaŭ mult.nombraj
fak.revuoj. Ekzemple Medicina Inter.nacia Revuo (MIR) estas organo de
Uniuversala Medicina Esper.anto-Asocio (UMEA), kaj La Domo estas “La revuo de
la profesioj kaj de la servoj” pri konstruado.

Novaj vortoj kaj kun.metoj ﻛﻠﻤﻪﻫﺎ و ﺗﺮﻛﻴﺐﻫﺎي ﺗﺎزه
aperi  درآﻣﺪن، ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪن، ﭘﺪﻳﺪار ﺷﺪنaper.anta  ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮﻧﺪهaper.igi ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﺮدن
ampleksa  ﺟﺎﻣﻊ، ﻣﻔﺼﻞampleksi  درﺑﺮﮔﺮﻗﺘﻦ، ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪنamplekso  ﻛﻤﻴﺖ،ﺷﻤﻮل
beletro  ادﺑﻴﺎتbeletr.aĵo  اﺛﺮ ادﺑﻲbeletr.isto  ادﻳﺐbeletra ادﺑﻲ
dato  ﻣﻮرﺧﻪ، ﺗﺎرﻳﺦĝis.dat.igo  ﺑﻪروزﺳﺎزيĝis.dat.ig.ita  ﺑﻪروزﺷﺪهdat.re.veno ﺳﺎلﮔﺸﺖ
elektron.ika  اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲelectron.ika poŝto, e.poŝto ﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﭘe-poŝt-adreso آدرس

ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ
fakto  واﻗﻌﻴﺖ، اﻣﺮfakte  در واﻗﻊfakta  واﻗﻌﻲfakt.o.plena ﺮ از واﻗﻌﻴﺎتﭘ
gazeto  ﻣﺠﻠﻪgazet.aro  ﻣﻄﺒﻮﻋﺎتgazet.artikolo ﻣﻘﺎﻟﻪي ﻣﺠﻠﻪ
iniciati  اﺑﺘﻜﺎر ﻛﺮدنiniciat.into  ﻣﺒﺘﻜﺮiniciato اﺑﺘﻜﺎر
inventi  اﺧﺘﺮاع ﻛﺮدنinvent.into  ﻣﺨﺘﺮعinvent.aĵo  اﺧﺘﺮاعinvent.ita اﺧﺘﺮاعﺷﺪه
juna  ﺟﻮانjun.ulo  )ﺷﺨﺺِ( ﺟﻮانjun.ul.aro  ﺟﻮاﻧﺎنmal.juna  ﺳﺎلﻣﻨﺪ،ﭘﻴﺮ
koni  ﺷﻨﺎﺧﺘﻦkon.ata  ﻣﺸﻬﻮرkon.at.iĝi  آﺷﻨﺎ ﺷﺪنkono  ﺷﻨﺎﺧﺖel.kono ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻤﻴﻖ
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konstrui  ﺑﻨﺎﻛﺮدن، ﺳﺎﺧﺘﻦkonstru.ado  ﺳﺎﺧﺖوﺳﺎزkonstru.isto  ﺑﻨﺎ،ﻛﺎرﮔﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ
kontribui  اﻫﺪا ﻛﺮدن ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﻏﻴﺮهkontribu.anto  اﻫﺪا ﻛﻨﻨﺪهي ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﻏﻴﺮهkontribu.aĵo

ﻧﻮﺷﺘﻪي اﻫﺪاﻳﻲ
kultura  ﻓﺮﻫﻨﮕﻲkulturi  ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻛﺮدنsen.kultura  ﺑﻲ ﻓﺮﻫﻨﮓmult.kultura ﭼﻨﺪﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
legi  ﺧﻮاﻧﺪنleg.ata  ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪleg.ant.aro  ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎنleg.iĝi ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪن
magazino ( ﻣﺠﻠﻪ )ﻣﺼﻮرmagazin.kovr.ilo  ﺟﻠﺪ ﻣﺠﻠﻪmagazin.ekzemplero ﻧﺴﺨﻪي ﻣﺠﻠﻪ
movi  ﺣﺮﻛﺖ دادنmov.ado  ﻧﻬﻀﺖ، ﺟﻨﺒﺶla mov.ado ﺟﻨﺒﺶ )ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺳﺎﺧﺘﻦِ ( اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
nun  ﺣﺎﻻnuna  ﻛﻨﻮﻧﻲnun.tempa  ﻣﻌﺎﺻﺮnun.tempe درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
okulo  ﭼﺸﻢokul.frapa  ﭼﺸﻢﮔﻴﺮokul.isto  ﭼﺸﻢﭘﺰﺷﻚokul.haro ﻣﮋه
perdi  ﮔﻢ ﻛﺮدن، ازدﺳﺖ دادنperd.ita  ازدﺳﺖ رﻓﺘﻪ، ﮔﻢ ﺷﺪهperd.inta  ازدﺳﺖ داده،ﮔﻢ ﻛﺮده
periodo  دورهperiod.aĵoj ( ﻧﺸﺮﻳﺎت )دورهايperioda دورهاي
populara  ﻣﺮدﻣﻲpopular.iĝi  ﻣﺮدﻣﻲ ﺷﺪنpopular.eco  ﻣﺤﺒﻮﺑﻴﺖ،ﻣﺮدﻣﻲ ﺑﻮدن
profesio  ﺣﺮﻓﻪ، ﺷﻐﻞprofesi.ulo  ﺷﺨﺺ ﺣﺮﻓﻪايprofesia  ﺷﻐﻠﻲ،ﺣﺮﻓﻪاي
reto  ﺷﺒﻜﻪinter.reto  )ﺷﺒﻜﻪي ﺟﻬﺎﻧﻲِ( اﻳﻨﺘﺮﻧﺖinter.reta اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ
revuo ( ﻧﺸﺮﻳﻪ )ي ﺗﺨﺼﺼﻲrevu.numero  ﺷﻤﺎرهي ﻣﺠﻠﻪrevu.abon.antoj ﻣﺸﺘﺮﻛﺎن ﻣﺠﻠﻪ
unu  ﻳﻚunu.eco  ﻳﮕﺎﻧﮕﻲunuo ( واﺣﺪ)اﻧﺪازهﮔﻴﺮيunu.ec.ig.ado وﺣﺪتﺑﺨﺸﻲ
veni  آﻣﺪنkun.veno  ﻫﻤﺎﻳﺶvenonta  ﺑﻌﺪي، آﻳﻨﺪهal.veni  رﺳﻴﺪن، آﻣﺪن ﺑﻪal.ven.igi ،آوردن
رﺳﺎﻧﺪن
versio  رواﻳﺖli.a.versie  ﺑﻪرواﻳﺖ اوβ.versio ( در ﻣﻮرد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي،رواﻳﺖ ﺑِﺘﺎ )آزﻣﺎﻳﺸﻲ
Ekzercoj
A- Plenigu:
1. Gazetaro de Esperanto multe helpis al …………. de la lingvo.
2. Nuntempe kiam interretaj revuoj multas, ankoraŭ Esperantaj periodaĵoj
ne ………… sian gravan signifon por la movado.
3. Revuo “Esperanto” estas la ………… organo de UEA.
4. “Konkakto” estas du-monata …………… revuo internacia.
5. En ĉirkaŭ 90 landoj “Kontakto” havas ………….
6. “Fonto” estas ……..….. revuo en Esperanto.
Respondu:
1. Kial Esperanto-gazetaro ludis gravan rolon en disvolvado de Esperanto?
2. Kiel nomiĝas la oficiala organo de UEA?
3. Kio estas la nomo de UMEA-revuo?
4. En kiuj jaroj fondiĝis revuoj “Esper.anto” kaj “Kontakto”?
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Skribu:
1. Traduku persan artikol(er)on en Esperanton.
2. Traduku artikol(er)on el Esperanta revuo en la persan.
Diskutu:
1. Komparu la libron kun la periodaĵo.
2. Kiaj revuoj estus pli taŭgaj por aperi en Esperanto?
3. Kiu donas pli vastan vidon al oni: nacia aŭ internacia gazeto?
4. Ĉu internacia periodaĵo povas aperi en nacia lingvo?
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 آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻛﺘﺐ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ:درس ﺑﻴﺴﺖ و دوم
22-a Leciono: Esperantaj Libroj

Piron kaj Sekelj, du el la plej leg.ataj Esper.anto.verk.istoj de la nuna tempo11
Eĉ nun – kiam komput.iloj kaj inter.reto furoras - la libro ankoraŭ estas la plej fid.inda kaj
efika komunik.ilo. De antaŭ jar.miloj la libro estis la plej daŭr.ema (rest.ema) komunik.ilo kaj
por sam.temp.uloj kaj por postaj generacioj. Eĉ en hodiaŭa mondo, la bazo de multaj
komput.ilaj programoj kaj inter.retaj paĝoj estas … la libroj.
La libroj ludis gravan rolon ankaŭ en la Esper.ant.o.mondo. La Unua Libro, kiun L.L.
Zamenhof (1859-1917) publik.igis en 1887, fakte estis la nask.iĝo de la nova inter.nacia
lingvo Esper.anto. Ek.de tiam, miloj da libroj el.don.iĝis tra la mondo pri aŭ en Esper.anto.
Jene ni provas klasifiki Esper.antajn librojn, kaj en iuj kategorioj prezentas ekzemplon:
1. libroj en Esper.anto
a. originalaj verkoj
i. instru.ado
1. (mem)lerno.libroj
2. vort.aroj
ii. prozo
1. romanoj
2. noveloj
3. rakontoj
4. proverboj
5. biograf.ioj
iii. poezio
iv. teatr.aĵoj
b. traduk.itaj verkoj
i. prozo
1. romanoj
2. noveloj
3. rakontoj
4. proverboj
5. biograf.ioj
ii. poezio
iii. teatr.aĵoj
2. libroj pri Esper.anto en aliaj lingvoj
a. (mem)lerno.libroj
b. vort.aroj
c. inform.iloj

11

Fotoj de interreto.
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Elpafu la Sagon estas titolo de valora verko de Tibor Sekelj (1912-1988), tre fama
esperant.ista verk.isto, poeto, traduk.isto kaj mond.vojaĝ.anto. Ĝi, kiel la sub.titolo diras, estas
el la buŝa poezio de la mondo. Li pas.igis multe da sia tempo en vojaĝoj al plej foraj kaj plej
diversaj lokoj en la mondo.
La libro en.havas tradukon de 138 poemoj kaj kantoj de tre diversaj triboj kaj popoloj,
kiujn Sekelj vizitis dum siaj vojaĝoj al ĉiuj kontinentoj. Li tre bele esperant.igis ilin kaj pere
de bonaj notoj klar.igis pri ne.kon.ataj temoj kaj vortoj. Anstataŭ en.konduko, Sekelj verkis
tre human.ecan poem.eton belan, kies nomo estas la titolo de la verko:
El.pafu la Sagon
El.pafu la sagon kuraĝa toao*
sed tiel ke ĝi neniam mort.igu,
neniun ĝi vundu.
El.pafu la sagon brava ĉas.isto,
sed ke ĝi ne vundu beston,
ne tra.boru arbon, ne de.ŝiru folion.
El.pafu la sagon direkten al fora stelo,
ke ĝi dis.ŝut.iĝu en mil fajr.erojn,
ke ĝi lum.igu la vojon al ĉiu
kiu vagas ĉi.nokte.
Ke ĝi al.portu momenton de belo
en la nokton de tiuj kiuj mal.gajas.12
*toao, kiel Sekelj pied.note skribis, estas el maoria lingvo kaj signifas “plen.aĝa plen.forta
viro ĉiam preta por batali.”
Ĉu Ni Kun.venis Vane? estas titolo de originala romano en Esper.anto far Johán Valano,
kio estas pseŭdonimo de profesoro Claude Piron (1931-), tre fama svisa esperant.ista
psikologo kaj verk.isto. Por gust.umi lian arto.plenan verk.stilon, ni legas la unuajn liniojn de
la romano:
“Per tre mal.rapida gesto, kiun neniu povis rimarki, Miŝa Viktoroviĉ Kaganov tuŝis la
mal.dekstran flankon de sia jako, je la nivelo de l’ koro, kaj la minimumaj palpa kaj
aŭda perceptoj sufiĉis por for.igi momente lian dubon: la gazeto plu trov.iĝis en la
interna poŝo. Lin torturis intensa deziro ĝin rigardi, sed tiun li sub.premis: povus esti
ja danĝere.
…. La racio diris, ke li estis perfekte sin.garda, kaj ke aŭtoritatoj povus suspekti
nenion, sed mal.ofte racio povas pac.igi koron turmento.plenan, kaj ĉi.foje ĝi
pli.a.foje fiaskis.”13
En la lasta frazo oni brile vidas la fundan konon de la psikologa verkisto.
Sep.dek Sep Ŝlos.iloj por la Japana Civilizacio estas dokumenta verko pri Japanio. Ĝi
estas plur.aŭtora verko kon.ig.anta Japanion divers.flanke. La libro el.don.iĝis Esperante, kun
traduko de Geoffrey Sutton, en 1987 okaze de la cent.jar.iĝo de Esper.anto. En parto nom.ita
Komput.iloj kaj Robotoj ni legas:
“Ankaŭ la fabriko havas novan vizaĝon: en la munto.ĉeno laboras robotoj apud
homoj. Multaj taskoj pri farb.ado, veld.ado kaj munt.ado trans.iris el homaj manoj al
robotoj, kaj ankaŭ kontrolaj kaj mezuraj robotoj jam funkci.adas. En Japanio trov.iĝas
67 mil labor.antaj robotoj (cifero por 1981), kio estas 70 pro.centoj de ĉiuj uz.ataj en
la mondo. Plie, Japanio, per siaj 20 mil unuoj jare, produktas pli da robotoj ol iu ajn
alia lando.”14

12

SEKELJ, Tibor. Elpafu la sagon, Rotterdam: UEA, 1983, 187 p., p. 17.
VALANO, Johán. Ĉu ni kunvenis vane?, Antverpeno, La Laguna: TK/Stafeto, 1982, 180 p., p. 5.
14
UMESAO-Tadao. Sepdek-sep ŝlosiloj por la japana civilizacio, trad. Geoffrey Sutton, Tokio: Japana Komisiono
por la Centjara Jubileo de Esperanto, 1987, 355 p., p. 288.
13
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En alia parto de la libro ni legas pri Japanio laŭ Marko Polo:
“Cipangu estas mal.proksima insulo en la maro ĉirkaŭ mil kvin.cent mejlojn de
Manzi. Ĝi estas tre granda insulo … (La tieaj homoj) estas idol.anoj kaj estas sub.uloj
al neniu alia ŝtato. Ordinare ili havas grandan abundon da oro, sed la kialo de tio
estas, ke ili minas oron en la insulo, kaj ilia reĝo mal.permesas eksporti la oron.
Ankaŭ ĉar ĝi estas mal.proksima de la kontinento, preskaŭ neniuj komerc.istoj vizitas
ĝin, tiel ke la kvanto de oro en ilia posedo estas vere tre granda.”15

Novaj vortoj kaj kun.metoj ﻛﻠﻤﻪﻫﺎ و ﺗﺮﻛﻴﺐﻫﺎي ﺗﺎزه
abundo  ﻓﺮاواﻧﻲabunda  ﻓﺮاوانabundi  ﻓﺮاوان ﺑﻮدنmal.abunda  ﻛﻢﻳﺎب،ﻧﺎدر
aŭtoritato ( ﻣﻘﺎم )ﻣﺴﺌﻮلaŭtoritatoj  ﻣﻘﺎﻣﺎتaŭtoritate ﺑﺎ ﻗﺪرت
buŝo  دﻫﺎنbuŝa  اﻓﻮاﻫﻲ، ﺷﻔﺎﻫﻲbuŝe ﺑﻪﻃﻮر اﻓﻮاﻫﻲ
cifero  ﻋﺪد، رﻗﻢcifera  ﻋﺪدي، رﻗﻤﻲcifere ﺑﺎ ارﻗﺎم
civilizacio  ﺗﻤﺪنcivilizacia  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻤﺪنantaŭ.civilizacia ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﻴﺶ از ﺗﻤﺪن
daŭri  اداﻣﻪ داﺷﺘﻦdaŭr.ema  ﺑﺎدوامdaŭr.igi  اداﻣﻪ دادنdaŭr.iĝi اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺘﻦ
dubo  ﺷﻚdubi  ﺷﻚ داﺷﺘﻦ ﺑﻪdub.ema  ﺷﻜﺎكdub.inda  ﻣﺸﻜﻮكsen.dube ﺑﻲﺷﻚ
fabriko  ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪfabriki  در ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦfabrika ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪاي
fiaski  ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮردنfiasko  ﺷﻜﺴﺖfiask.inta  ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮردهfiask.ego ﺷﻜﺴﺖ ﺑﺰرگ
fidi  اﻋﺘﻤﺎد ﻛﺮدن ﺑﻪfido  اﻋﺘﻤﺎدfid.inda  ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎدfid.ind.ulo  ﻣﻌﻨﻤﺪ،ﺷﺨﺺِ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد
furoro  ﻫﻤﻪﮔﻴﺮي، رواج، اﺷﺘﻬﺎرfurori  ﺑﺮﺳﺮزﺑﺎنﻫﺎ ﺑﻮدنfuror.ulo آدﻣﻲ ﻛﻪ ﻧﺎﻣﺶ ﺑﺮﺳﺮ زﺑﺎنﻫﺎﺳﺖ
generacio  ﻧﺴﻞgeneracia  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺴﻞgeneraci.aro (ﺷﺠﺮه )ﺷﻨﺎﺳﻲ
gesto  ﺣﺎﻟﺖ، ژﺳﺖgeste  ﺑﺎ ژﺳﺖgesti ژﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ
gusto  ﻣﺰهgust.umi  ﻣﺰه ﻛﺮدن، ﭼﺸﻴﺪنbon.gusta  ﺧﻮشﻣﺰهsal.gusta (ﺷﻮرﻣﺰ)ه
idolo ﺖ ﺑidol.ismo  ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﻲidol.ano  ﺑﺖﭘﺮﺳﺖidol.igi ﺑﺖ ﻛﺮدن
informo  اﻃﻼعinform.ilo  رﺳﺎﻧﻪ، وﺳﻴﻠﻪي اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲinform.ita ﻄﻠﻊﻣ
insulo  ﺟﺰﻳﺮهinsul.ano  ﺟﺰﻳﺮهﻧﺸﻴﻦinsul.aro  ﻣﺠﻤﻊاﻟﺠﺰاﻳﺮinsul.lando ﻛﺸﻮر ﺟﺰﻳﺮهاي
klasifiki  ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﻛﺮدنklasifiko  ﻧﻈﺎم ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪيklasifik.ado )ﻋﻤﻞ( ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي
komerco  ﺗﺠﺎرتkomerci  ﺗﺠﺎرت ﻛﺮدنkomerc.isto ﺗﺎﺟﺮ
lerni  ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻦlern.o.libro  ﻛﺘﺎب آﻣﻮزﺷﻲmem.lern.o.libro )ﻛﺘﺎب( ﺧﻮدآﻣﻮز
mezuri  اﻧﺪازه ﮔﺮﻓﺘﻦmezuro ( اﻧﺪازه )ﮔﻴﺮيsen.mezura (ﺑﻲاﻧﺪازه )زﻳﺎد
naski  ﺑﻪدﻧﻴﺎ آوردنnask.iĝo  ﺗﻮﻟﺪre.nask.iĝo  ﺗﻮﻟﺪ دوﺑﺎرهnask.iĝ.festo ﺟﺸﻦ ﺗﻮﻟﺪ
nivelo ( ﺳﻄﺢsam.)nivela  ﻫﻢﺳﻄﺢniveli  ﻣﺴﻄﺢ ﻛﺮدنmez.nivelo ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ
novelo  ﻧﻮول، داﺳﺘﺎن ﻛﻮﺗﺎهnovel.isto  ﻧﻮﻳﺴﻨﺪهي داﺳﺘﺎنﻫﺎي ﻛﻮﺗﺎهnovela ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻮول
originala  اﺻﻴﻞ، اﺻﻞoriginalo  )ﻧﺴﺨﻪي( اﺻﻞoriginal.eco اﺻﺎﻟﺖ
15

Ibid. p. 118.
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oro  ﻃﻼora  ﻃﻼﻳﻲor.aĵoj  ﻃﻼﺟﺎتor.ringo ﺣﻠﻘﻪي ﻃﻼ
pafi ( ﭘﺮﺗﺎب ﻛﺮدن )ﺗﻴﺮel.pafi ( ﻣﺤﻜﻢ ﭘﺮﺗﺎب ﻛﺮدن )ﺗﻴﺮpafo  ﺷﻠﻴﻚ،ﭘﺮﺗﺎب
palpi  ﻟﻤﺲ ﻛﺮدنpalp.ebla  ﻣﻠﻤﻮسpalpe ﺑﺎ ﻻﻣﺴﻪ
percepto  ادراك، اﺣﺴﺎسpercepti  درك ﻛﺮدنpercept.ebla ﻗﺎﺑﻞ درك
poezio  ﺷﻌﺮ، ﻧﻈﻢpoezia  ﺑﻪﺷﻌﺮ، ﻣﻨﻈﻮمpoezi.aĵo ﻗﻄﻌﻪي ﻣﻨﻈﻮم
posedi  ﺻﺎﺣﺐ ﺑﻮدنposedo  ﺗﺼﺎﺣﺐposed.anto ﺻﺎﺣﺐ
poŝo  ﺟﻴﺐen.poŝ.igi  در ﺟﻴﺐ ﮔﺬاﺷﺘﻦpoŝ.libro ﻛﺘﺎب ﺟﻴﺒﻲ
premo  ﻓﺸﺎرpremi  ﻓﺸﺎر دادنsub.premi ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ
proverbo  ﺿﺮباﻟﻤﺜﻞproverb.aro  ﻣﺠﻤﻮﻋﻪي ﺿﺮباﻟﻤﺜﻞproverba ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺿﺮباﻟﻤﺜﻞ
prozo  ﻧﺜﺮproza  ﻣﻨﺜﻮرproz.aĵo  ﻗﻄﻌﻪي ﻣﻨﺜﻮرproz.isto ﻧﺜﺮﻧﻮﻳﺲ
psik.ologo  روانﺷﻨﺎسpsik.ologio  روانﺷﻨﺎﺳﻲpsik.ologia روانﺷﻨﺎﺧﺘﻲ
racio  ﺧِﺮد، ﻋﻘﻞracia ( ﺧﺮدﻣﻨﺪ)اﻧﻪracie ﺑﺎ ﺧﺮدﻣﻨﺪي
rakonto  ﺣﻜﺎﻳﺖrakonti  ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﺮدنrakont.aro ﻣﺠﻤﻮﻋﻪي ﺣﻜﺎﻳﺎت
resti  )ﺑﻪﺟﺎ( ﻣﺎﻧﺪنrest.ema  ﻣﺎﻧﺎrest.ad.ejo  اﻗﺎﻣﺖﮔﺎهrest.aĵoj ﺑﻘﺎﻳﺎ
rimarki  ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻛﺮدنrimarko  ﺗﻮﺟﻪrimark.inda ﺷﺎﻳﺴﺘﻪي ﺗﻮﺟﻪ
romano ﻣﺎن ر، داﺳﺘﺎن ﺑﻠﻨﺪroman isto  رﻣﺎنﻧﻮﻳﺲromana ﻣﺎنﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ر
sago ( ﺗﻴﺮ )ﺗﻴﺮﻛﻤﺎنsagi  )ﻣﺜﻞ ﺗﻴﺮ( ﭘﺮﺗﺎب ﺷﺪنsag ujo ﺗﻴﺮدان
stilo ﻚﺒ ﺳverk.stilo  ﺳﺒﻚ ﺗﺎﻟﻴﻒbon.stila  ﺧﻮشﺳﺒﻚsen.stila ﻓﺎﻗﺪ ﺳﺒﻚ
suspekti  ﻇﻨﻴﻦ ﺷﺪن ﺑﻪsuspekto  ﻇﻦsuspekt.ema  ﺑﺪﮔﻤﺎن،ﻣﻈﻨﻮن
teatro  )ﺳﺎﻟﻦ( ﺗﺌﺎﺗﺮteatr.aĵo  ﻧﻤﺎﻳﺶﻧﺎﻣﻪteatra ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺌﺎﺗﺮ
tempo  وﻗﺖ، زﻣﺎنsam.tempa  ﻣﻌﺎﺻﺮ، ﻫﻢزﻣﺎنsam.temp.uloj ﻣﻌﺎﺻﺮان
torturo  ﺷﻜﻨﺠﻪ، ﻋﺬابtorturi  ﻋﺬاب دادنtorture ﺑﺎ ﻋﺬاب
traduko  ﺗﺮﺟﻤﻪtraduk.into  ﻣﺘﺮﺟﻢtraduk.ita ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه
verko ( اﺛﺮ )ادﺑﻲ ﻳﺎ ﻫﻨﺮيverk.isto  ﻣﻮﻟﻒverk.aro ﻣﺠﻤﻮﻋﻪي ﺗﺎﻟﻴﻔﺎت
vojaĝo  ﺳﻔﺮvojaĝi  ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻛﺮدنmond.vojaĝ.anto ﺟﻬﺎنﮔﺮد
Ekzercoj
A- Plenigu:
1. Nuntempe komputiloj kaj interreto ………….. en la mondo.
2. La libro ankoraŭ estas la plej daŭrema (restema) …………..
3. La libroj ludis grandan ………… ankaŭ en la Esperanto-mondo.
4. Tibor Sekelj estas tre fama esperantista verkisto, poeto, tradukisto kaj
……………..
5. Claude Piron estas tre fama svisa esperantista ………….. kaj verkisto.

Respondu:
1. Kiel oni povas klasifiki Esperanto-librojn?
2. Kiom da robotoj ekzistis en Japanio en 1981?
3. Kial laŭ Marko Polo Japanio estis tre riĉa?
4. Kio estas pseŭdonimo de prof. Claude Piron?
5. En la poemo Elpafu la Sagon, kion ĉefan diras Sekelj?
6. Kiom da poemoj kaj kantoj estas tradukitaj far Sekelj en Elpafu la Sagon?
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Skribu:
1. Traduku persan kanton aŭ poemon en Esperanton.
2. Traduku la poemon Elpafu la Sagon en la persan.
Diskutu:
1. Ĉu iam libroj malaperos, aŭ ili nur ŝanĝos sian formon?
2. Kian utilon havas tradukado de Esperantaj originalaj verkoj en naciajn
lingvojn?

 ﺳﻄﺢ ﭘﻴﺶرﻓﺘﻪ-3
3- La Progresiga Nivelo

 آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺷﻌﺮ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ:درس ﺑﻴﺴﺖ و ﺳﻮم
23-a Leciono: Esperantaj Poemoj

Kalocsay kaj Auld, inter la plej el.staraj poetoj de Esper.anto1
Esper.anton kreis doktoro Ludoviko Lazaro Zamenhof (1859-1917). Li nask.iĝis en
Bjalistoko, urbo en nuna pol.lando.
Zamenhof publik.igis Eper.anton en la jaro 1887. Ek.de tiam, dum 30 jaroj, ĝis
sia frua for.paso, li ankoraŭ laboris por Esper.anto. Li mult.ege tradukis kaj verkis en
la nova lingvo. Zamenhof estis kaj scienc.isto kaj art.isto: li studis medicinon kaj
poste studis plu por far.iĝi okul.isto, kaj sam.tepme li estis muzik.isto kaj povis bone
ludi pianon. Zamenhof verkis belajn poemojn. Fakte li estas la unua poeto de
Esper.anto. Jen unu el liaj poem.etoj, en kiu li bele aludas pri tio ke li oferis sian
jun.econ al Esper.anto:
Mia penso
Sur la kampo for de l' mondo,
antaŭ nokto de somero,
amik.ino en la rondo
kantas kanton pri l' espero.
Kaj pri vivo detru.ita
ŝi rakontas kompatante, –
mia vundo re.frap.ita
min doloras re.sang.ante.
"Ĉu vi dormas? Ho, sinjoro,
kial tia sen.mov.eco?
Ha, kred.eble re.memoro
el la kara infan.eco?"
Kion diri? Ne plor.anta
povis esti parol.ado
kun fraŭl.ino ripoz.anta
1

Fotoj de interreto.
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post somera promen.ado!
Mia penso kaj turmento,
kaj doloroj kaj esperoj!
Kiom de mi en silento
al vi iris jam oferoj!
Kion havis mi plej karan –
la jun.econ – mi plor.anta
metis mem sur la altaron
de la devo ordon.anta!
Fajron sentas mi interne,
vivi ankaŭ mi deziras, –
io pelas min eterne,
se mi al gaj.uloj iras...
Se ne plaĉas al la sorto
mia peno kaj laboro –
venu tuj al mi la morto,
en espero – sen doloro!
Iom post iom trov.iĝis aliaj Esper.anto.poetoj en multaj landoj de la mondo.
Ekzemple en libro titol.ita Tut.monda Sonoro traduk.ita de Kálmán Kalocsay (18911976), estas 581 traduk.itaj poemoj de 185 poetoj el multaj landoj kaj lingvoj.
Ankaŭ en Esper.anta Antologio, Poemoj 1887-1981 ekzistas 850 originalaj poemoj
de 163 esper.ant.istaj poetoj el tre multaj kaj diversaj landoj de la mondo: de Ĉin.io,
Kore.io kaj Japan.io ĝis Sved.io, Usono kaj afrikaj landoj. Jen poemo de John Sharp
Dinwoodie, elp. Ĝan Ŝarp Dinŭudi, (1904-1980) elekt.ita el tiu ĉi valora verko:
Sol.eco
Ŝaf.isto iras sur mont.aro,
Kie bird.kantoj sonas;
Kun la Natur’ en solidaro
Sol.econ li ne konas.
Sed iras mi sur urbo.stratoj,
Kie la bru’ sen.ĉesas;
Kaj meze inter la hom.fratoj
fremd.ule mi sol.ecas.
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Esper.anto jam havis ankaŭ multajn anonimajn poetojn, kiuj verkis bel.egajn
poemojn. Ekzemple oni ne konas la poeton de la suba bel.ega poemo:
Parolu nun …
Se vi ŝatas ies farojn,
Ne atendu longajn jarojn,
Ĝis li venkos ĉiajn barojn
Ĉe la tasko.
Jam nun sonu via vorto
Kuraĝ.iga. Pli da forto
Havos ĝi ol – post la morto –
Flora fasko
Kiam li en ĉerko kuŝos,
Via helpo ne lin tuŝos,
Nek al plua peno puŝos
Danka vorto
Sonu nun la laŭd’ amika!
Vana estos pli efika
Epitafo retorika
Post la morto
Kiel vid.eble, bela ekzemplo de aliteracio esprim.iĝis en la verso “Nek al plua peno
puŝos/ Danka vorto”.
La poemo memor.igas nin, la pers.lingv.anojn, i.a. al la fama gazalo de Moŭlana
(Rumi) en Ŝams.gazal.aro:
Bija ta qydre jekdigyr bedanim
Ke ta nagyh ze jekdigyr nymanim
Kyriman ĝan fydaje dust kyrdynd
Sygi bogzar, ma hym myrdomanim
Gyhi ĥoŝ-del ŝyvi yz myn ke mirym
Ĉera morde-pyrysto ĥysme ĝanim?
Ĉo byr gurym beĥahi buse dadyn
Roĥym ra buse deh, kyknun hymanim
(yz: Gozideje Qyzylijjate Ŝyms )
Ni ĝu.adu unu l’ alian, ĉi horas
Ĉar ek.perdi unu l’ alian, ne foras
Por amiko vivon oferis la nobl.uloj
For.lasu vi la hund.econ, ankaŭ ni homas
Min vi ja ek.amos, kiam mi mort.int.os
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Kial morton – kaj ne vivon - ni adoras
Ĉar ĉe mia tomb’ vi kisos al epitaf’
Nun kisu al mia vizaĝ’, ni sam.homas
(el: Elekt.itaj Ŝams.gazaloj)

Novaj vortoj kaj kun.metoj ﻛﻠﻤﻪﻫﺎ و ﺗﺮﻛﻴﺐﻫﺎي ﺗﺎزه
aliteracio  واجآراﻳﻲaliteracia  واجآراﺳﺘﻪaliteraci.eco واجآراﺳﺘﮕﻲ
altaro  ﻗﺮﺑﺎنﮔﺎهaltare  در ﻗﺮﺑﺎنﮔﺎهaltara ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎنﮔﺎه
arto  ﻫﻨﺮart.isto  ﻫﻨﺮﻣﻨﺪart.verko  اﺛﺮ ﻫﻨﺮيart.o.plena  ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﻪ،ﭘﺮ از ﻫﻨﺮ
ĉerko  ﺗﺎﺑﻮتĉerk.vetur.ilo  وﺳﻴﻠﻪي ﻧﻘﻠﻴﻪي ﺗﺎﺑﻮتĉerka ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻮت
detrui  ﺧﺮاب ﻛﺮدنdetru.iĝi  ﺧﺮاب ﺷﺪنdetru.ita  ﻣﺨﺮوﺑﻪ، ﻣﺨﺮوب،ﺧﺮاب ﺷﺪه
elekti  اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮدنelekt.ita  ﻣﻨﺘﺨﺐelek.ado  اﻧﺘﺨﺎﺑﺎتelekt.iĝi اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪن
epitafo  ﺳﻨﮓﻧﻮﺷﺘﻪي ﻣﺰارvers.epitafo  ﺳﻨﮓﻧﻮﺷﺘﻪي ﻣﻨﻈﻮم ﻣﺰارepitaf.lingvo زﺑﺎن

ﺳﻨﮓﻧﻮﺷﺘﻪي ﻣﺰار
fasko ( ﮔﻨﺪم، ﮔُﻞ، دﺳﺘﻪ )ﻣﻮfask.eto  دﺳﺘﻪي ﻛﻮﭼﻚhar.fask.eto (ﻃُﺮه )ﻣﻮ
fremda  ﺑﻴﮕﺎﻧﻪfremd.ulo  ﺷﺨﺺ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪfremd.ule  ﻣﺎﻧﻨﺪِ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪfremd.lingvo زﺑﺎن ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ
kanto  آوازkanti  )آواز( ﺧﻮاﻧﺪنkant.isto  آوازهﺧﻮانkant.aro ﻣﺠﻤﻮﻋﻪآواز
kompati  ﺗﺮﺣﻢ ﻛﺮدنkompat.inda  ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺮﺣﻢkompato  ﺗﺮﺣﻢsen.kimpate ﺑﺪون ﺗﺮﺣﻢ
krei  آﻓﺮﻳﺪنkre.into  آﻓﺮﻳﻨﻨﺪهkre.aĵo  آﻓﺮﻳﺪهkre.ado  آﻓﺮﻳﻨﺶkre.ita آﻓﺮﻳﺪه ﺷﺪه
kuraĝa  ﺷﺠﺎعkuraĝ.igi  ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻛﺮدنkuraĝ.iga  ﺷﺠﺎﻋﺖﺑﺨﺶmal.kuraĝa ﺗﺮﺳﻮ
mondo  ﺟﻬﺎن، دﻧﻴﺎmond.lingvo  زﺑﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲtut.monda )ﺗﻤﺎم( ﺟﻬﺎﻧﻲ
movo  ﺣﺮﻛﺖsen.mova  ﺑﻲﺣﺮﻛﺖsen.mov.eco  رﻛﻮدmov.iĝ.ema دوﺳﺖدار ﺣﺮﻛﺖ
muziko  ﻣﻮﺳﻴﻘﻲmuzik.isto  ﻧﻮازﻧﺪه، ﻣﻮﺳﻴﻘﻲدانmuzik.aĵo ﻗﻄﻌﻪي ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ
naski  زاﻳﻴﺪن، ﺑﻪ دﻧﻴﺎ آوردنnask.iĝi  زاﻳﻴﺪه ﺷﺪن، ﺑﻪ دﻧﻴﺎ آﻣﺪنnask.iĝ.festo ﺟﺸﻦ ﺗﻮﻟﺪ
nobla  ﻛﺮﻳﻢnoble  ﺑﺎ ﻛﺮاﻣﺖnobl.uloj  ﻛﺮﻳﻤﺎنnobl(ul)e ﻛﺮﻳﻤﺎﻧﻪ
originala ( اﺻﻴﻞ )ﻏﻴﺮ ﺗﺮﺟﻤﻪoriginale  ﺑﻪﻃﻮر اﺻﻴﻞoriginal.aĵo ﻣﺘﻨﻲ اﺻﻴﻞ
parkeri ﺮ داﺷﺘﻦ از ﺑ، ﺣﻔﻆ ﺑﻮدنparker.igi ﺮ ﻛﺮدن از ﺑ، ﺣﻔﻆ ﻛﺮدنparkere ﺮ از ﺑ،از ﺣﻔﻆ
peli  راﻧﺪنfor.pela  دور ﻛﻨﻨﺪهre.peli  ﭘﺲراﻧﺪنfor.peli دور راﻧﺪن
piano  ﭘﻴﺎﻧﻮpian.isto  ﻧﻮازﻧﺪهي ﭘﻴﺎﻧﻮpiana ﺑﺮاي ﭘﻴﺎﻧﻮ
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retoro  اﺳﺘﺎد ﺳﺨﻦretor.iko  ﻋﻠﻢ ﻓﺼﺎﺣﺖretor.aĵo ﮔﻔﺘﻪاي ﻓﺼﻴﺢ
ŝafo  ﮔﻮﺳﻔﻨﺪŝaf.isto  ﭼﻮﭘﺎنŝaf.aro  ﮔﻠﻪي ﮔﻮﺳﻔﻨﺪŝaf.ido ﺑﺮه
sango  ﺧﻮنsangi  ﺧﻮن آﻣﺪنre.sang.ante درﺣﺎلِ ﺧﻮنرﻳﺰيِ ﻣﺠﺪد
solidar(ec)o  ﻫﻢﺑﺴﺘﮕﻲsolidara  ﻫﻢﺑﺴﺘﻪ، ﻫﻢﺑﺴﺘﮕﻲدارsolidar.igi  ﻫﻢﺑﺴﺘﻪ،اﻳﺠﺎد ﻫﻢﺑﺴﺘﮕﻲ ﻛﺮدن

ﺳﺎﺧﺘﻦ
stari  اﻳﺴﺘﺎدنel.stari  ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﻮدنel.stara  ﻣﻤﺘﺎز، ﺑﺮﺟﺴﺘﻪkontraŭ.stari (ِﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻛﺮدن )درﺑﺮاﺑﺮ
tombo  ﻣﻘﺒﺮه، ﻗﺒﺮtomb.ejo  ﻗﺒﺮﺳﺘﺎنtomba ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺒﺮ
traduki  ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻛﺮدنtraduk.into  ﻣﺘﺮﺟﻢtraduk.ita (ﺗﺮﺟﻤﻪ )ﺷﺪه
turmento  ﻋﺬاب، رﻧﺞturmenti  رﻧﺞ دادن ﺑﻪturmenta  رﻧﺞدﻫﻨﺪه،ﻋﺬاب آور
tuŝi  ﻟﻤﺲ ﻛﺮدنtuŝ.ado  ﺑﺴﺎواﻳﻲ، ﻻﻣﺴﻪtuŝ.ebla  ﻣﻠﻤﻮس،ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻤﺲ
vango  ﻟُﭗ، ﮔﻮﻧﻪvang.o.frapo  ﺳﻴﻠﻲpuf.vanga ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪي ﺑﺎدﻛﺮده
Ekzercoj
A- Plenigu:
1. Doktoro Zamenhof …………. Esperanton.
2. Esperanto kreiĝis en la jaro …….….. .
3. Zamenhof naskiĝis en la jaro ……..….. en urbo ……..….. .
4. La unua poeto de Esperanto estas ……….... .
B- Respondu:
1. En kiu jaro naskiĝis Kálmán Kaloscay?
2. Kiel nomiĝas la internacia poem-verko, kiun tradukis Kalocsay?
3. Dum kiu periodo verkiĝis la originalaj poemoj de Esper.anto eldonitaj
en la libro Esper.anta Antologio?
4. Kiom da Esperanto-poetoj kontribuis al la Esperanta Antologio?
C- Skribu:
1. Skribu Esperantan poemon en prozo.
2. Parkerigu (skribu en via menso) Esparantan poemon.
3. Skribu pri aliteracio kaj donu ekzemplon en Esperanta kaj/aŭ persa
poemo(j).
Ĉ- Diskutu:
1. Ĉu en logika lingvo kiel Esperanto, povas ekzisti poezio?
2. Kio diferencigas poezion de prozo?

 آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺿﺮباﻟﻤﺜﻞﻫﺎي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ:درس ﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم
24-a Leciono: Esperanta Proverbaro

Sen.duba geni.ulo, L.L. Zamenhof, la kre.into de Esper.anto, multe verkis ankaŭ pri
proverboj.1
Ver.ŝajne la proverboj ekzistas en ĉiuj lingvoj. Ili kaj bel.igas la parolon kaj
mal.longe diras longan aferon. Ili iam uz.iĝas kiel pruvo, aliam kiel atest.aĵo aŭ
averto. En multaj proverboj, la simpla kaj familiara lingv.aĵo, pli.plaĉ.igas ilin por
ni. Eble jena esper.anta proverbo klar.igas la kialon de tiu ĉi fakto:
Venas proverbo el popola la cerbo.
Ne neg.eblas la utiloj de proverboj en la lingvoj, ĉar fakte ili estas la rezultoj de
spertoj de multaj pas.intaj generacioj. Sam.kiel alia esper.anta proverbo diras:
Proverbo estas sperto, proverbo estas averto.
Proverboj ĉe iran.anoj
Ni iran.anoj bone konas proverbojn, ĉar la persa lingvo estas tre riĉa je divers.specaj
proverboj. Unu.flanke kaj niaj mal.novaj kaj niaj sam.tempaj verk.istoj multe
util.igis proverbojn en siaj verkoj, kaj ali.flanke nia popolo tre emas al cit.ado de
proverboj en siaj inter.paroloj.
Inter.naci.eco de proverboj
Ne ĉiu proverbo estas kompren.ebla por ĉiuj – aŭ almenaŭ por plej.multo de – nacioj
kaj kulturoj. Ekzemple eskimo eble ne komprenas kion sognifas: kun.porti karvion
al Kermano (zire be Kerman bordyn). Ĉar li probable nek scias pri la karvio nek
konas Kermanon, nek konstatas ke Kermano tre riĉas je plej bonaj specioj de
karvio… Same estas pri alia persa proverbo kun.porti vitr.aĵon al Halabo (abgine
be hylyb bordyn) aŭ angla proverbo kun tre simila signifo: kun.porti (ter)karbon
1

Bildoj de interreto.
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al Novkastelo (to carry coal to Newcastle). Tamen saman signifon oni povas
komuniki trans.nacie per pli kompren.eblaj elementoj, ekzemple: kun.porti lignon
al arb.aro, ĉar en la plej diversaj lokoj de la tero oni konas lignon kaj arb.aron.
Esperant.igi persajn proverbojn
Multaj nunaj proverboj en la persa lingvo de.venas de famaj verkoj de grand.uloj
kiel Sadio, Hafezo kaj Moŭlana. Jen kelkaj ekzemploj:
Eduk.ado por ne.ind.uloj estas kiel (metado de) juglando sur kupolon
(Tyrbijyt nayhl ra ĉun gerdykan byr gonbyd yst).
Fino de l’ nokto mal.hela estos hela (Pajane ŝybe sijyh sepid yst).
Certe ekzistas ankaŭ la malo, nome mult.am verk.isto util.igis la jam
popular.iĝ.intan provrbon en sia verk.aĵo.
Multaj persaj proverboj, se traduk.itaj en Esper.anton (aŭ aliajn lingvojn) povas
kompren.iĝi inter.nacie, ĉar iliaj eroj estas inter.nacie re.kon.eblaj, jen kelkaj
ekzemploj:
En urbo de l’ blind.uloj reĝas la unu.okul.ulo (Dyr ŝyhre kuran adyme
jek-ĉyŝm padeŝah yst). En Esper.anta Proverb.aro de L.L. Zamanhof,
ekzistas tre simila proverbo: inter la blind.uloj reĝas la srab.uloj.
De tero ne pluvas al la ĉielo (Yz zymin be asman nemibaryd)
Iam por Esper.anta proverbo ekzistas multaj persaj proveboj, ekz-e por:
Pli bona estas saĝa mal.amiko, ol mal.saĝa amiko.
En la persa i.a. ekzistas la jenaj:
Ĥysme dana ke doŝmyne ĝan yst, behtyr yz dusti ke nadan yst (Qaani)
Doŝmyne dana ke qyme ĝan bovyd, behtyr yz an dust ke nadan bovyd
(Nezami)
(Dusti ba myrdome dana nekust,) Doŝmyne dana beh yz nadane dust
(Moŭlana)
Doŝmyne dana bolyndyt mikonyd, byr zyminyt mizynyd nadane dust
Rimo de proverboj
Plej.ofte proverboj ĝuas rimon aŭ/kaj aliajn poeziajn ecojn. Tio krom bel.ig.ado, kaj
plaĉ.ig.ado, certe heplas al ilia pli facila parker.eblo. Jen kelkaj mal.grandaj kaj
rimaj Esper.anto.proverboj el la Zamenhofa Esper.anta Proverb.aro:
Amo pli kora, dis.iĝo pli dolora.
Amo super.mezura ne estas plezura.
Bono far.ita ne estas perd.ita.
De l’ koro spegulo estas la okulo.
Esper.anta proverb.aro
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Multaj esper.ant.istoj engaĝ.iĝis pri proverboj kaj est.igis riĉan proverb.aron en
Esper.anto. Zamenhof mem kolektis multajn Esper.antajn proverbojn, en libron
titol.itan “Esper.anta Proverb.aro”. Versio de ĝi estas al.ir.ebla sur la inter.reto. Por
trovi ĝin, vi povas serĉi por ties nomo. La libro estas 138-paĝa kaj en.tenas multajn
proverbojn laŭ alfabeta ordo de ties unuaj literoj. Jen kelkaj proverboj el la ĉapitro U
(proverboj, kiuj komenc.iĝas per u-litero):
Unu fava ŝafo tutan ŝaf.aron infektas.
(Jek boze gyr gyllei ra gyr mikonyd)
Unu hirundo printempon ne al.portas.
(Ba jek gol byhar nemiŝyvyd)
Unu.eco donas fort.econ.
(Vahdyt qovvyt mebyĥŝyd)
Urtikon frosto ne difektas.
(Badenĝane bym afyt nydaryd)
Ekzistas ankaŭ aliaj TTT.ejoj en kiuj la proverboj estas ord.ig.itaj aŭ trov.eblaj laŭ
iliaj temoj. Ekzemple oni povas facile trovi ĉiujn Esper.antajn proverbojn pri virinoj
aŭ geedziĝo.

Novaj vortoj kaj kun.metoj ﻛﻠﻤﻪﻫﺎ و ﺗﺮﻛﻴﺐﻫﺎي ﺗﺎزه
averto  اﺧﻄﺎرaverti  اﺧﻄﺎر دادنaverta  اﺧﻄﺎر دﻫﻨﺪهsen.averte ﺑﺪون اﺧﻄﺎر
cerbo ﺦ ﻣ، ﻣﻐﺰcerb.umi  ﺑﻪﻣﻐﺰ ﻓﺸﺎر آوردنen.cerb.igi ﺑﻪ ذﻫﻦ ﺳﭙﺮدن
ĉielo  آﺳﻤﺎنĉiela  آﺳﻤﺎﻧﻲsub.ĉiela  زﻳﺮآﺳﻤﺎنĉiel.arko (رﻧﮕﻴﻦﻛﻤﺎن )ﻛﻤﺎنِ آﺳﻤﺎﻧﻲ
citi  ﻧﻘﻞ )ﻗﻮل( ﻛﺮدنcit.ado  ﻧﻘﻞ ﻗﻮلcit.aĵo  ﻣﻄﻠﺐ ﻧﻘﻞ ﺷﺪهcit.ilo ﮔﻴﻮﻣﻪ
fakto  اﻣﺮ، واﻗﻌﻴﺖfakte  در واﻗﻊfakta واﻗﻌﻲ
familiara  ﺧﻮدﻣﺎﻧﻲfamiliare  ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻮدﻣﺎﻧﻲfamiliar.iĝi ﺧﻮدﻣﺎﻧﻲ ﺷﺪن
flanko  ﻃﺮفunu.flanke  از ﻳﻚ ﻃﺮفali.flanke از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ
frosto  )ﻫﻮاي( ﻳﺦﺑﻨﺪانfrosti  ﻳﺦﺑﻨﺪان ﺑﻮدنfrost.o.punkto ﻧﻘﻄﻪي اﻧﺠﻤﺎد
hirundo  ﭼﻠﭽﻠﻪhirunda  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﻠﭽﻠﻪhirund.vost.ulo م ﭼﻠﭽﻠﻪاي)ﭘﺮواﻧﻪي( د
infekto  ﻋﻔﻮﻧﺖinfekti  ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﺮدنsen.infekt.igi ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﺮدن
jug.lando  ﮔﺮدوjug.landa  ﮔﺮدوﻳﻲjug.land.arbo درﺧﺖ ﮔﺮدو
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karvio  زﻳﺮهkarvi.hava  زﻳﺮهدارsen.karvia ﺑﺪون زﻳﺮه
klara  واﺿﺢ، روﺷﻦklare  ﺑﻪوﺿﻮحklar.igi  ﺗﻮﺿﻴﺢ دادن،روﺷﻦ ﻛﺮدن
kulturo  ﻓﺮﻫﻨﮓkultura  ﻓﺮﻫﻨﮕﻲsen.kultura ﺑﺪون ﻓﺮﻫﻨﮓ
kupolo  ﮔُﻨﺒﺪkupola  ﮔﻨﺒﺪيkupol.forma ﮔﻨﺒﺪيﺷﻜﻞ
nacio  ﻣﻠﺖinter.nacia  ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲnaci.aro )ﻣﺠﻤﻮﻋﻪي( ﻣﻠﺖﻫﺎ
negi  ﻧﻔﻲ ﻛﺮدنneg.ebla  ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻔﻲne.neg.ebla ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻧﻔﻲ
pruvi  اﺛﺒﺎت ﻛﺮدنpruvo اﺛﺒﺎتsen.pruve ﺑﺪون اﺛﺒﺎت
ŝafo  ﮔﻮﺳﻔﻨﺪŝaf.aro  ﮔﻠﻪي ﮔﻮﺳﻔﻨﺪŝaf.ido  ﺑﺮهŝaf.aĵo ﮔﻮﺷﺖ ﻳﺎ ﺧﻮراك ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ
sperto  ﺗﺠﺮﺑﻪsperti  ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮدنspert.ulo  آدم ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪsen.spert.ulo آدم ﺑﻲﺗﺠﺮﺑﻪ
straba  ﭼﭗ، ﻟﻮچstrab.ismo  ﻟﻮﭼﻲstrab.ulo )ﺷﺨﺺ( ﻟﻮچ
unu  ﻳﻚunu.eco  وﺣﺪت، ﻳﮕﺎﻧﮕﻲunuo  واﺣﺪunu.igi ﻳﻜﻲ ﺳﺎﺧﺘﻦ
urtiko  ﮔَﺰَﻧﻪurtiki  اﺣﺴﺎس ﺧﺎرش و ﺳﻮزش ﻛﺮدنurtik.eca  ﺧﺎرﺷﻲ، ﺳﻮزﺷﻲ،ﮔﺰﻧﻪاي
vitro  ﺷﻴﺸﻪvitr.aĵo  ﭼﻴﺰ ﺷﻴﺸﻪاي، آﺑﮕﻴﻨﻪvitra ﺷﻴﺸﻪاي
Ekzercoj
A- Plenigu:
1. La proverboj ekzistas en ……….. lingvoj.
2. Ni irananoj bone ……….. proverbojn.
3. Ne ĉiu proverbo estas ………... por ĉiuj nacioj aŭ/kaj kulturoj.
4. La persa lingvo estas tre …….... je proverboj.
B- Respondu:
1. Kiu(j) persa(j) proverbo(j) havas saman signifon kiel: “Valoras ne vesto,
valoras en.esto”? Traduku ĝin aŭ ilin en Esperanton.
2. Ĉu ekzistas proverboj kun tute kontraŭaj signifoj? Donu
ekzemplojn, kaj traduku ilin en Esperanton.
C- Skribu:
1. Traduku kelkajn Esperanto-proverbojn en la persan.
2. Traduku kelkajn persajn proverbojn en Esperanton.
Ĉ- Diskutu:
1. Ĉu sen proverboj interparoloj estus pli fluaj aŭ malpli fluaj?
2. Kio pli ofte okazas: poetoj citas popolajn proverbojn en siaj poemoj, aŭ
poem-pecoj transformiĝas en proverbojn.
3. Ĉu ĝenerale persaj proverboj estas kompreneblaj por aliaj kulturoj? Por kiuj
pli, por kiuj malpli?

 ﺷﺎﻋﺮان ﻗﺪﻳﻤﻲ اﻳﺮان:درس ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ
25-a Leciono: Malnovaj Poetoj de Irano

Ferdoŭsio kaj Moŭlanao: la re.viv.ig.into kaj la etern.ig.into de la persa lingvo1
Pri multaj aferoj, la pli novaj ĉiam estas pli bonaj kaj plaĉaj, tamen rilate al poezio,
en multaj okazoj, la mal.novaj ŝajnas prefer.ataj per plej.parto de la homoj.
Ekzemple se temas pri la persa poezio, kvankam ni havas bon.egajn poetojn
nun.tempajn, kies verkoj, ĉu la rimaj, ĉu la sen.rimaj, vere ĝu.indas, tamen neniu
povus aserti ke ies poemo nov.tempa povus egali kun tiu de mal.novaj poetoj kiel
Hefezo (1320-1389), Sadio (ĉ. 1215- ĉ. 1290) aŭ Moŭlanao (1207-1273). La freŝ.eco
kaj viv.ant.eco de poemoj de tiaj poetoj antikvaj, ĝis nun, post pas.ado de pluraj
jar.centoj, neniel mal.pli.iĝis! Ekzemple kiam ni legas:
Byrge deryĥtane sybz dyr nyzyre huŝjar
hyr vyryqyŝ dyftyrist, mawrefyte kerdgar
Tut.foli.aro de l’ verdaj arboj antaŭ okuloj de l’ saĝ.ulo,
Ĉiu-folie en.tenas kajeron da kon.ig.aĵoj pri l’ Far.ulo
kvazaŭ ĝuste nun Sadio ĉe.estas, kaj poemas tion por ni. Aŭ kiam ajn oni ek.vidas la
nov.lunon sur.ĉiele kaj aŭtomate deklamas al si:
Myzrye sybze fylyk didymo dase myhe noŭ
Jadym yz keŝteje ĥiŝ amydo hengame deroŭ
La verd.econ de l’ ĉielo, kaj la rikolt.il.nov.lunon
Mi ek.vidis kaj memoris faron mian, rikolt.ujon
kvazaŭ estas la unua fojo ke oni aŭdas la eternan vers.duon de Hafezo.
Eĉ sen.poeziaj verkoj de antikvaj beletr.istoj kaj mistik.uloj ĝuas tian freŝ.econ,
kio ver.ŝajnas por.ĉiama. Ekz-e kiam Moŭlana en sia proza verko nom.ita Fihe Ma
Fih (En ĝi estas, kio ĝin en.estas) diras:
Adymi hymiŝe aŝeqe an ĉiz yst ke nydide vy nyŝenideh yst vy fyhm nykyrdeh yst,
vy ŝybo ruz an ra mitylybyd. Vy yz anĉe fyhm kyrdeh yst vy dideh yst, mylulo gorizan
yst. (p. 113)
1

Bildoj de interreto.
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La homo ĉiam amas tion, kion li ne vidis, ne aŭdis, nek komprenis, kaj li
tag.nokte serĉas tion. Kaj de tio, kion li jam komprenis kaj vidis, li enuas kaj
for.kuras.
Aŭ ali.loke en la sama verko:
Moddyti be torŝi ĥu kyrdei; bari, ŝirini ra niz bijazma. (p.227)
Jam pasis longe ke vi al.kutim.iĝis al l’ amar.eco; iam, provu ankaŭ la
dolĉ.econ.
Ni tute forgesas pri tio ke multaj jar.centoj jam for.pasis ek.de kiam Moŭlana diris
tiujn rest.emajn frazojn. Ni sentas lin parol.anta kun ni ĝuste nun tute sincere kaj
intime.
La persaj literatur.aĵoj jam traduk.iĝis en multajn lingvojn de la mondo.
Esper.anto jam de.longe apartenas al tiuj lingvoj, en kiuj ne mankas pers.aĵoj.
Beletre Esper.anto estas tre riĉa kaj kapabla lingvo. Tial, ties literaturo - ĉu la
poezia, ĉu la proza - estas tre vasta kaj ampleksa. Samal ankaŭ la traduk.ado de
diversaj poezi.aĵoj en ĝin estas tute ebla kaj farinda. Jam ekzistas tradukoj de
preskaŭ ĉiuj pli famaj lingvoj en Esper.anto. Eble la unuaj versoj de la persa
literaturo, kiuj traduk.iĝis en Esper.anton, estis la robaioj de Kajjam (Ĥyjjam) (ĉ.
1045-ĉ. 1122). Profesoro Gaston Waringhien (1901-1991), elp. Ŭaringien, majstre
tradukis multajn robaiojn de Kajjam en Esper.antan poemon. Jen unu el ili:
Myn hiĉ nydanym ke myra anke sereŝt
yz yhle beheŝt kyrd ja duzyĥe zeŝt!
Ĝamijo botijjo byrbyti byr labe keŝt,
In hyr se myra naqdo tora nesje beheŝt!
Ne scias mi, ĉu mia Far.int’ antaŭ.medite
min al Eden’ destinis aŭ al Infero: kvite!
Manĝ.eto, am.idolo kaj vin’ sur verda herbo,
jen tri, kontante: via Eden’ estas kredite!2
Fakte profesoro Waringhien lernis la persan lingvon nur por povi legi Kajjamajn
robaiojn en ties originala lingvo. Tion li rakontas en la en.konduko de sia traduko de
la robaioj, titol.ita La Robaioj. Tie li, i.a. diras ke unu.a.foje li kon.at.iĝis kun la
robaioj tra ne tiel bona traduko de la poemoj en la franca lingvo. Tamen eĉ trans tia
traduko, li povis bone percepti la profundan signifon de la robaioj kaj tre kleran kaj
klaran menson de Kajjam mal.antaŭ ili.

2
KAJJAM, Umar. La Robaioj, Trad. G. Waringhien, Antverpeno/La Laguna/Chapeco, TKStafeto/Fonto: 1984 (2a eld.), 107 p., robaio numero 30.

25-a Leciono: Malnovaj Poetoj de Irano 150

Multaj kredas ke la Esper.anta traduko de Kajjamaj robaioj estas la plej bona el la
ali.lingvaj tradukoj. Ekz-e Armand Robin nomis la Warenghienan verkon “la plej
fidela traduko de Omar Kajjam”3. Tian fidel.econ kaj bon.econ, krom la ne.dub.inda
majstr.eco de la franca profesoro, kaŭzis la potenco kaj fleks.ebl.eco de la lingvo
Esper.anto, kre.ita per alia geni.ulo el Pollando: d-ro L.L. Zamenhof (1859-1917).
Nun ĉiu persono en la tuta mondo, kun kiu ajn patrina lingvo, se interes.iĝas pri
Kajjam, povas tre facile, tre frue kaj tre mal.kare lerni Esper.anton, kaj ek.legi
Kajjamajn robaiojn en “la plej fidela traduko”. Samo povas okazi – kaj jam okazis
certa.grade - por ĉiuj aliaj majsto.verkoj de la mondo, kiuj nun estas utilig.eblaj nur
por tiuj, en kies patr.ina lingvo la verkoj nask.iĝis. Similo validas ankaŭ pri la
sciencaj literatur.aĵoj, sociaj studoj, artaj materialoj, ktp.
Ferdoŭsio per sia verk.ego Ŝahnameo re.viv.igis kaj etern.igis la persan lingvon.
Tiel, fakte ankaŭ lia poemo etern.iĝis per la persa. Li mem antaŭ pli ol jar.milo
el.diris pri tio kaj pri la rest.emo de la poezio kaj la forto de la lingvo ĝenerale jenel:
Bynahaje abad gydyd ĥyrab,
ze barano yz tabeŝe aftab.
Pej yfkyndym yz nyzm kaĥi bolynd
ke yz bado baran nyjabyd gyzynd.
Prosperaj konstru.aĵoj detru.iĝos iam fine,
sekve de la pluv.adoj kaj cel.itaj sun.radie.
El.konstruis mi el poezio altan palacon,
kiu rezistos kaj la vent.adon kaj la pluv.adon.
En la nuna mondo Esper.anto povas plen.umi ion similan pri la mondaj literaturoj
kaj sciencoj, etern.ig.ante ilin por ĉiuj homoj de la tero tute egale kaj por.ĉiame

Novaj vortoj kaj kun.metoj ﻛﻠﻤﻪﻫﺎ و ﺗﺮﻛﻴﺐﻫﺎي ﺗﺎزه
amara  ﺗﻠﺦamar.eco  ﺗﻠﺨﻲamar.igi  ﺗﻠﺦ ﻛﺮدنmal.amara ﺷﻴﺮﻳﻦ
aparteni  ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻦaparten.ado  ﺗﻌﻠﻖaparten.aĵoj ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت
aserti  ادﻋﺎ ﻛﺮدنaserto  ادﻋﺎasert.anto  ﻣﺪﻋﻲasert.ita ادﻋﺎﺷﺪه
dolĉa  ﺷﻴﺮﻳﻦdolĉ.eco  ﺣﻼوت، ﺷﻴﺮﻳﻨﻲdolĉ.iĝi  ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺷﺪنmal.dolĉa ﺗﻠﺦ
dubi  ﺷﻚ داﺷﺘﻦdub.ema  ﺷﻜﺎكne.dub.inda  واﺿﺢ،ﺒﺮﻫﻦ ﻣsen.dube ﺑﺪون ﺷﻚ
Edeno  )ﺑﻬﺸﺖ( ﻋﺪنedena  ﻋﺪﻧﻲedene در ﻋﺪن
enui  ﻣﻠﻮل ﺑﻮدنenu.iga  ﻣﻼﻟﺖآورmal.enu.iga  ﺳﺮﺣﺎلآورenu.iĝi ﻣﻠﻮل ﺷﺪن
3

El: La Nouvelle Revue Francaise, Nov. 1958, citita en la antaŭparolo de La Robaioj.
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ﮔﺬﺷﺘﻪ  est.intoﺣﺎل  est.antoﻏﺎﻳﺐ ﺑﻮدن  for.estiﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدن  ĉe.estiﺑﻮدن ،اَﺳﺘﻦ esti
ﺟﺎودانﻛﻨﻨﺪه  etern.ig.intoﺟﺎوﻳﺪ ﺳﺎﺧﺘﻦ  etern.igiاﺑﺪي ،ﺟﺎوﻳﺪان eterna
ﺑﻲوﻓﺎ  sen.fidelaﺧﺎﺋﻦ  mal.fidelaﺑﺎ وﻓﺎداري  fideleوﻓﺎداري  fidel.ecoوﻓﺎدار fidela
اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﻳﺮي  fleks.ebl.ecoﻗﺎﺑﻞ اﻧﻌﻄﺎف  fleks.eblaﻣﻨﻌﻄﻒ fleksa
ﺗﺎزه ﺷﺪن ﻣﺠﺪد  re.freŝ.iĝiﺗﺎزﮔﻲ ،ﻃﺮاوت  freŝ.ecoﺗﺎزه ،ﺑﺎﻃﺮاوت freŝa
ﻧﺎﺑﻐﮕﻲ  geni.ul.ecoﻧﺎﺑﻐﻪ  geni.uloﻧﺒﻮغ  genioﺑﺎ ﻧﺒﻮغ ،ژﻧﻲ genia
ﺑﺖﭘﺮﺳﺖ  idol.anoﺑﺖﭘﺮﺳﺘﻲ  idol.kultoﺑﺖ ،ﺻﻨﻢ idolo
اﻓﺮاد ﺧﻮدﻣﺎﻧﻲ  intim.ulojﺧﻮدﻣﺎﻧﻲ  intimaﺑﻪﻃﻮرﺧﻮدﻣﺎﻧﻲ intime
ﺳﺎلﻧﺎﻣﻪ  jar.libroدرﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل  jar.fineﺳﺪه ،ﻗﺮن  jar.centoدﻫﻪ  jar.dekoﺳﺎل jaro
ﺟﻠﺪ دﻓﺘﺮ  kajer.kovr.iloﻛﻴﻒ  kajer.ujoدﻓﺘﺮﭼﻪ  kajer.etoدﻓﺘﺮ kajero
ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ،ﻗﺪرت  kapabloﻗﺎدر ﺳﺎﺧﺘﻦ  kapabl.igiﻗﺎدر ﺑﻮدن  kapabliﻗﺎدر kapabla
ﻣﺪﺧﻞ ،ﻣﻘﺪﻣﻪ  en.kondukoﺑﻪداﺧﻞ ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﺮدن  en.kondukiﻫﺪاﻳﺖ ﻛﺮدن konduki
ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ  kontant.aĵoﻧﻘﺪي  kontantaﻧﻘﺪ kontante
اﻋﺘﺒﺎر دادن  kreditiاﻋﺘﺒﺎر  kreditoﻧﺴﻴﻪ )ﺑﺮاﺳﺎس اﻋﺘﺒﺎر( kredite
ﺷﺮوع ﺑﻪ دوﻳﺪن ﻛﺮدن  ek.kuriدوان ،ﺟﺎري  kur.antaﮔﺮﻳﺨﺘﻦ  for.kuriدوﻳﺪن kuri
ﻋﺎدت دادن )ﺑﻪ(  kutim.igiﻋﺎدت ﻛﺮدن )ﺑﻪ(  (al.)kutim.iĝiﻋﺎدت kutimo
ﻣﻬﺘﺎب ،ﻧﻮر ﻣﺎه  lun.lumoﻣﺎه ﻛﺎﻣﻞ ،ﺑﺪر  plen.lunoﻫﻼل ﻣﺎه  nov.lunoﻣﺎه luno
ﭘﻴﺶاﻧﺪﻳﺸﺎﻧﻪ ،ﺑﺎ ﭘﻴﺶاﻧﺪﻳﺸﻲ  antaŭ.mediteژرفاﻧﺪﻳﺸﻲ  medit.adoاﻧﺪﻳﺸﻴﺪن mediti
ﮔﺬﺷﺘﻪ  pas.int(ec)oدرﮔﺬﺷﺘﻦ  for.pasiﻋﺎﺑﺮان  (preter.)pas.antojﮔﺬﺷﺘﻦ pasi
ﺗﺮﺟﻴﺢ  preferoﻣﺮﺟﺢ  prefer.ataﺗﺮﺟﻴﺢ دادﻧﻲ  prefer.indaﺗﺮﺟﻴﺢ دادن preferi
ﻧﺎﻋﻤﻴﻖ  ne.profundaﻛﻢﻋﻤﻖ  mal.profundaﻋﻤﻖ  profundoﻋﻤﻴﻖ profunda
ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮدن ،ﺧﺮاب ﺑﻮدن  mal.prosperiآﺑﺎد ﺑﻮدن ،روﺑﻪراه ﺑﻮدن  prosperiآﺑﺎد ،روﺑﻪراه prospera
درو ﺷﺪه  rikolt.itaدروﮔﺮ  rikolt.istoداس  rikolt.iloدرو ﻛﺮدن rikolti
ﺑﺪون ﻗﺎﻓﻴﻪ ،ﺳﭙﻴﺪ  sen.rimaﻫﻢﻗﺎﻓﻴﻪ ﺷﺪن  rim.iĝiﻗﺎﻓﻴﻪ rimo
ﻧﺎدان ،ﺟﺎﻫﻞ  mal.saĝaﺷﺨﺺ داﻧﺎ  saĝ.uloﻋﺎﻗﻞ ،داﻧﺎ saĝa
اﻓﺮاد ﺻﻤﻴﻤﻲ  sincer.ulojﺻﻤﻴﻤﻲ  sinceraﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ sincere
اﺣﻴﺎﻛﻨﻨﺪه  re.viv.ig.intoدوﺑﺎره زﻧﺪه ﻛﺮدن ،اﺣﻴﺎ ﻛﺮدن  re.viv.igiزﻧﺪﮔﻲ ﻛﺮدن vivi
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Ekzercoj
A- Plenigu:
1. La poemoj de la grandaj persaj poetoj, kiel Sadio, Hafezo kaj Moŭlana
ĝis nun konservis sian ……….. .
2. En la nuntempa beletro de la persa, ĉu la poezia, ĉu la ……….. ekzistas
multaj majstroverkoj.
3. Poeziaĵoj precipe la malnovaj estas rimaj, sed la prozaĵoj plejparte, ĉu la
nunaj, ĉu la malnovaj estas ………. .
4. Kiam ajn oni ekvidas la novlunon sur la verdeca ĉielo, oni ekmemoras
pri la fama gazalo de ……….. .
5. Prof. G. Waringhien tre bele kaj fidele tradukis la ………. de Kajjam.
B- Respondu
1. Kio estas la poezio?
2. Kio estas la prozo?
3. Ĉu ekzistas senrima poeziaĵo? Kiel oni nomas tion?
4. Ĉu en la nuntempa poezio de la persa lingvo ekzistas multaj ĝuindaj verkoj?
Nomu ties verkintojn.
5. Kion laŭ Moŭlana la homo amas, kaj kion ne?
6. La novluno kion memorigis al Hafezo?
7. Kial profeoro Waringhien lernis la persan lingvon?
C- Skribu:
1. Kiujn persajn poetojn vi pli ŝatas? Kial?
2. Kiujn persajn prozistojn vi preferas? Kial?
3. Prezentu persan verkon, kiu plaĉis al vi.
4. Kion vi dezirus traduki en Esperanton el la persa lingvo?
Ĉ- Diskutu:
1. Kio pli frue aperis en diversaj lingvoj: ĉu la poezio aŭ la prozo?
2. Kio estas diferencoj kaj similaĵoj inter poezio kaj prozo?
3. Komparu malnovan riman poezion kun la nova senrima poezio.
4. Kio estas pli malfacile: verki riman aŭ senriman poeziaĵon?
5. Kio estas la utiloj de tradukado de diverslingvaj materialoj en
Esperanton?

 دﻧﻴﺎي اﻳﺪهآل:درس ﺑﻴﺴﺖ و ﺷﺸﻢ
26-a Leciono: La Ideala Mondo

Bertrand Russell, unu el la plej grandaj matematik.istoj kj filozofoj de la 20a jar.cento1
La ideala mondo eble diferencas laŭ ĉiu persono, tamen probable ĉies idealaj
mondoj ĝuas ankaŭ komunajn karakter.iz.aĵojn. Ĉi tie ni pri.parolas dezir.atan
mondon, en kiu la homoj povus kun.vivi pli pac.eme kaj harmonie ĉu kun si mem,
ĉu kun la aliaj, kaj ĉu kun la naturo.
Bertrand Russell (1872-1970), elp. Rasel, angla filozofo, matematik.isto kaj
verk.isto, en sia verko La Perspektivoj de Industria Civilizacio2 diris:
“Por savi la mondon oni bezonas kredon kaj kuraĝon: kredon pri racio kaj
kuraĝon por proklami tion, kion racio montras esti vera.”
En alia verko, titol.ita Novaj Esperoj por Ŝanĝ.iĝ.anta Mondo3 Russell dividis la
rilat.aron de la homo en tri apartajn grupojn:
1. Inter.ago inter la homo kaj si mem.
2. Inter.ago inter la homo kaj la aliaj homoj.
3. Inter.ago inter la homo kaj la naturo.
Laŭ tiuj ĉi tri kategorioj jene ni traktas la idealan mondon.
Inter.ago inter la homo kaj si mem.
Kvazaŭ la rilato de la homo kun si mem forte de.pendas de liaj rilatoj kun lia ekstera
mondo, kion konsist.igas la aliaj homoj kaj la naturo, tiel ke kiam oni ĝuas bonajn
rilatojn kun la aliaj, tio bon.efikas lian inter.rilaton kun si mem. Eble oni povus diri
ke en homa desegn.ado aŭ kre.ado lia konscienco tiel aranĝ.iĝis ke se li
1

Foto kaj karikaturo de interreto.
The prospects of industrial civilization
3
RUSSELL, Bertrand. New hopes for a changing world, New York: Simon & Schuster, 1951
2
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bon.kondutas kun siaj sam.speci.uloj, lia konscienco re.kompencos tion per interna
gaj.iĝo; kaj certe ankaŭ la malo validas, t.e. se li mal.bon.kondutas kun la aliaj –
kvankam li ŝajne eble eĉ akiras materialan profiton provizoran – lia konscienco ne
lasos lin komforta: li ne ĝuos trankvilon, ne dormos komforte, mal.havos pozitivan
inter.agon kun si mem, lia labor.forto mal.pli.iĝas, ktp. Eble tial la frap.frazo de la
plej nova filmo de Bahman Farman-ara (1941-), nom.ata jek buse kuĉulu t.e. Kis.eto
aŭ Kiel Kis.eto, estas: “Se via konscienco estas komforta, morto estas kiel kis.eto.”.
Samo validas pri la homa konduto kontraŭ la naturo. La ĉefaj elementoj, kiuj
est.igas la naturon estas: la aero, la akvo (fontoj, riveroj, lagoj, maroj, …), la tero
(minoj, montoj, …) kaj la bestoj. Kiam oni faras ion bonan aŭ bon.rezultan pri ĉiu el
la naturaj elementoj, oni sentas sin interne gaja kaj kontenta. Ekz-e se iu plantas
arbon kaj bone kresk.igas ĝin, ĉiam kiam li vidas la arbon, li sentas bone kaj
kontente en sia eno. Male, se ali.ulo faras ion kontraŭ natur.aĵo, ekz-e poluci.igas
river.akvon kaj tio mort.igas ties fiŝojn, li ĉiam mal.bon.sentos vid.ante – aŭ eĉ
re.memor.ante pri la rivero kaj la pere.intaj fiŝoj.
Interago inter la homo kaj la aliaj homoj.
Iu.sence ankaŭ la aliaj homoj estas parto de la naturo. Homo apartenas al la
animaloj, sed ne al bestoj, probable ĉar la homo – laŭ nia scio – estas la nura
mem.konscia viv.anto sur la tero, kiu ankaŭ ĝuas tre progres.intan kaj precizan
lingvon. Ĉiu.okaze havi inter.rilaton kun la aliaj homoj povas esti pli mal.facile ol
kun la aliaj natur.aĵoj, unue ĉar la homaj re.agoj ne estas tiel facile antaŭ.vid.eblaj
kiel estas pri la besoj kaj aliaj natur.aĵoj, kaj due ĉar neniu homo estas kiel la alia, ĉu
laŭ.aspekte, ĉu laŭ la kondutoj kaj pens.maniero. Eble tial laŭ ŝejko Abu-Said AbolĤejr (967-1049), unu el la plej grandaj mistik.uloj iranaj, la plej malfacila miraklo
de la homo estas lia viv.ado kun la aliaj homoj:

Nian ŝejkon oni diris: “Iu persono voj.iras sur la akvo!”
Li diris: “Tio facilas! Ankaŭ rano kaj paser.eto povas iri
sur.akve.”
Oni diris: “Alia persono flugas en la aero!”
Li diris: “(Ankaŭ) korniko kaj muŝo flugas en la aero.”
Oni diris: “Iu persono dum momento iras de urbo al alia urbo!”
La ŝejko diris: “Ankaŭ satano dum unu en.spiro iras de oriento al
okcidento; tiaj agoj ne estas tiel valoraj. La (mirakla) viro estas
tiu, kiu povas vivi inter la popolo kaj inter.agi kun ili kaj kun.iĝi
kun la popolo, kaj dume (eĉ) momenton ne forgesi pri la dio.”
Inter.ago inter la homo kaj la naturo.
Unu el la ĉefaj karakter.iz.aĵoj de la nuna erao, estas la ekolog.iaj katastrofoj, kiujn
la homo kaŭzis en diversaj partoj de la tero. Feliĉe oni jam tion konstatis kaj
komencis mal.pli.igi la poluci.igon de la medio.
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Se ni rigardu historie, unue la homo estis kapt.ita en la manoj de la naturo, kaj li
nenion povis fari kontraŭ ĝi. Ekz-e, post mal.lum.iĝo, li nenion povis fari, krom la
dorm.ado, aŭ li nenion sciis pri inundoj kaj aliaj kataklismoj, sekve la homo kapablis
fari nenion por kontraŭ.stari ilin. Iom.post.iome, la homa scio kaj kapablo pli.iĝis
tiel, ke nun fakte la naturo estas grand.parte kapt.ita en la manoj de la homo.
Esper.eble future la homo lernos inter.agi kun la naturo tiel, ke nek la naturo nek la
homo en.danĝer.iĝos.
Ŝlos.ilan rolon en tiu ĉi rilato ja ludas la brul.aĵoj. Se la homo vere povos trovi
kaj util.igi sen.polucian energi-fonton, anstataŭ la nunaj fosiliaj hejt.aĵoj – kiel la
petrolo, gaso, ligno ktp – multaj hom.far.itaj problemoj sur la tero fin.iĝos.

Novaj vortoj kaj kun.metoj ﻛﻠﻤﻪﻫﺎ و ﺗﺮﻛﻴﺐﻫﺎي ﺗﺎزه
agi  ﻛﻨﺶ داﺷﺘﻦ، ﻋﻤﻞ ﻛﺮدنre.ago  ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ، واﻛﻨﺶinter.ago  ﺗﻌﺎﻣﻞ،ﻛﻨﺶِ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ
civilizacio  ﺗﻤﺪنcivilizacia  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻤﺪنantaŭ.civilizacia ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﻤﺪن
danĝero  ﺧﻄﺮen.danĝer.iĝi  ﺑﻪﺧﻄﺮ اﻓﺘﺎدنen.danĝer.igi ﺑﻪﺧﻄﺮاﻧﺪاﺧﺘﻦ
desegni  ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﺮدنdesegn.ado  ﻃﺮاﺣﻲdesegn.anto  ﻃﺮاحdesegn.aĵo ﻃﺮح
deziri  ﻣﻴﻞ داﺷﺘﻦdezir.ata  ﻣﻮرد ﺗﻤﺎﻳﻞbon.deziroj آرزوﻫﺎي ﺧﻮش
dividi  ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮدنdivid.ebla  ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺴﻤﺖne.divid.ita ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﺸﺪه
ekologo  ﺑﻮمﺷﻨﺎسekolog.io  ﺑﻮمﺷﻨﺎﺳﻲekolog.ia ﺑﻮمﺷﻨﺎﺧﺘﻲ
filozofo  ﻓﻴﻠﺴﻮفfilozof.io  ﻓﻠﺴﻔﻪfilozof.ia ﻓﻠﺴﻔﻲ
harmonio  ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲharmonia  ﻫﻤﺎﻫﻨﮓne.harmonia ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮓ
ideala  آرﻣﺎﻧﻲ، اﻳﺪه آلideal.ismo  آرﻣﺎنﮔﺮاﻳﻲ، اﻳﺪه آﻟﻴﺴﻢideal.isto  آرﻣﺎنﮔﺮا،اﻳﺪه آﻟﻴﺴﺖ
industrio  ﺻﻨﻌﺖindustria  ﺻﻨﻌﺘﻲindustri.iĝi ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺪن
inundo  ﻃﻐﻴﺎن، ﺳﻴﻞinundi  ﺑﺎ ﺳﻴﻞ ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻦinunde ﺳﻴﻞآﺳﺎ
iri  رﻓﺘﻦvoj.iri  راه رﻓﺘﻦvoj.ir.anto  راهروﻧﺪه، رﻫﺮوre.iri  دوﺑﺎره رﻓﺘﻦ،ﺑﺎز رﻓﺘﻦ
karaktero  ﻧﻬﺎد، ﺷﺨﺼﻴﺖkarakter.izi  ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدنkarakter.iz.aĵo وﺟﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪ
kataklismoj  ﺑﻼﻳﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲkataklisma  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻼﻳﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲkataklisme ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻼﻳﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ
kategorio  ﻣﻘﻮﻟﻪkategoria ﺘﻘﻦ ﻣ، ﻣﻘﻮﻟﻪايkategorie ﺘﻘﻦﺑﻪﻃﻮر ﻣﻘﻮﻟﻪاي ﻳﺎ ﻣ
konduto  رﻓﺘﺎرkonduti  رﻓﺘﺎر ﻛﺮدنbon.konduti ﺧﻮشرﻓﺘﺎري ﻛﺮدن
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اﺟﺰاي ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه  konsist.aĵojﺗﺸﻜﻴﻞ دادن  konsist.igiﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪن konsisti
ﻧﺎراﺿﻲ  mal.kontentaراﺿﻲ ﺷﺪن  kontent.iĝiراﺿﻲ kontenta
ﻛﻼغ ﻣﺎده  kornik.inoﺟﻮﺟﻪ ﻛﻼغ  kornik.idoﻛﻼغ korniko
ﻣﻌﺘﻘﺪ ،ﻣﻮﻣﻦ  krad.antoاﻋﺘﻘﺎد ،ﺑﺎور ،اﻳﻤﺎن  kredoاﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻦ ،ﺑﺎور داﺷﺘﻦ kredi
ﻣﺨﻠﻮق ،آﻓﺮﻳﺪه  kre.itoﺧﺎﻟﻖ ،آﻓﺮﻳﻨﻨﺪه  kre.antoﺧﻠﻖﻛﺮدن ،آﻓﺮﻳﺪن krei
ﺑﺪون ﺷﺠﺎﻋﺖ  sen.kuraĝaﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪ  kuraĝeﺷﺠﺎع  kuraĝaﺷﺠﺎﻋﺖ ،ﺷﻬﺎﻣﺖ kuraĝo
رﻳﺎﺿﻲدان  matematik.istoرﻳﺎﺿﻲ  matematikaرﻳﺎﺿﻴﺎت matematiko
ﻣﮕﺲ ﺳﺮﻛﻪ  vinagr.o.muŝoﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﮕﺲ  muŝeﻣﮕﺲ muŝo
ﺑﻪﻃﺮف ﻏﺮب  okcident.e.nاﻧﺴﺎن ﻏﺮﺑﻲ okcident.anoﻏﺮﺑﻲ  okcidentaﻏﺮب okcidento
ﺑﻪﺳﻮي ﺷﺮق  orient.e.nاﻧﺴﺎن ﺷﺮﻗﻲ  orient.anoﺷﺮﻗﻲ  orientaﺷﺮق oriento
ﻗﻬﺮ  mal.pacoﺻﻠﺢآﻣﻴﺰ  pacaﺻﻠﺢ دوﺳﺖ  pac.amaﺻﻠﺢﮔﺮا  pac.emaﺻﻠﺢ paco
ﮔﻨﺠﺸﻚ ﻛﻮﭼﻚ  paser.etoﺑﭽﻪﮔﻨﺠﺸﻚ  paser.idoﮔﻨﺠﺸﻚ pasero
ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﺑﺪون واﺑﺴﺘﮕﻲ  sen.de.pendaﺑﺴﺘﮕﻲ داﺷﺘﻦ  de.pendiآوﻳﺰان ﺑﻮدن pendi
ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪه ،ﻓﻨﺎﺷﺪه  pere.intaﻧﺎﺑﻮدي ،ﻓﻨﺎ  pereoﻓﺎﻧﻲ  pere.antoﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪن perei
ﺑﺪونِ دورﻧﻤﺎ sen.perspektiva ،ﺑﻪﺻﻮرتِ دورﻧﻤﺎ  perspektiveدورﻧﻤﺎ)ي ﺳﻪﺑﻌﺪي( perspektivo

ﺑﺪون آﻳﻨﺪه
ﺑﺪون آﻟﻮدﮔﻲ  sen.poluciaآﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه  poluci.igaآﻟﻮده ﻛﺮدن  poluci.igiآﻟﻮدﮔﻲ polucio
اﻋﻼم ﺷﺪن  proklam.iĝiاﻋﻼم ،اﻋﻼن  proklam..adoاﻋﻼم ﻛﺮدن proklami
ﺧﺮدﮔﺮاﻳﻲ  raci.ismoﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ  raciaﺧِﺮد ،ﻋﻘﻞ racio
ﺑﭽﻪوزغِ ﻛﻮﭼﻚ  ran.id.etoوزغ ﻛﻮﭼﻚ  ran.etoﺑﭽﻪوزغ  ran.idoوزغ rano
رﺑﻂ دادن  rilat.igiدراﻳﻦ راﺑﻄﻪ  ĉi.rilateرواﺑﻂ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ  inter.rilatojراﺑﻄﻪ rilato
ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ  sen.ŝanĝaﻣﺘﻐﻴﺮ  ŝanĝ.iĝ.antaﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻦ  ŝanĝ.iĝiﺗﻐﻴﻴﺮ دادن ŝanĝi
ﻣﺜﻞ ﺷﻴﻄﺎن  sateneﺷﻴﻄﺎنﻣﺎﻧﻨﺪ  satan.eskaﺷﻴﻄﺎﻧﻲ  satanaﺷﻴﻄﺎن satano
ﻛﻠﻴﺪي )ﻣﻬﻢ(  ŝlos.ilaﻛﻠﻴﺪ  ŝlos.iloﻗﻔﻞﻛﺮدن )ﻛﻠﻴﺪ ﻛﺮدن( ŝlosi
زﻳﺮﮔﻮﻧﻪ  sub.specioﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ  speciaﮔﻮﻧﻪ ،ﻧﻮع )ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻳﺎ ﮔﻴﺎﻫﻲ( specio
ﺗﻨﻔﺲ  spiradoﺑﺎزدم  el.spiroدم  en.spiroﺗﻨﻔﺲ ﻛﺮدن spiri
ﻣﻘﺎﻟﻪ  trakt.aĵoﺑﺮرﺳﻲ  trakt(.ad)oﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮدن trakti
ارزش )ﭼﻴﺰي را( داﺷﺘﻦ  valoriﭼﻴﺰﻫﺎي ﺑﺎارزش  valor.aĵojﺑﺎارزش  valoraارزش valoro
ﭘﺮ از زﻧﺪﮔﻲ ،ﺳﺮﺷﺎر از  viv.o.plenaزﻧﺪﮔﺎن  viv.antojﻫﻢزﻳﺴﺘﻲ  kun.viv(.ad)oزﻧﺪﮔﻲ ﻛﺮدن vivi

ﺣﻴﺎت
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Ekzercoj
A- Plenigu:
1. Bertrand Russell estas angla ………….., matematikisto kaj verkisto.
2. Laŭ Russell homaj interrilatoj povas dividiĝi en ………. kategoriojn.
3. La plej granda miraklo laŭ ŝejko Abu-Said estas vivi inter la …………. .
4. Por poluciigi la medion, la brulaĵoj havas ………….. rolon.
5. Unu el la ĉefaj karakterizaĵoj de la nuna tempo, estas la ekologiaj
…………., kiujn la homo kaŭzis sur la tero.
B- Respondu:
1. Kiel oni povas dividi la rilataron de la homo?
2. Kiel ŝanĝiĝis la rilatoj inter homo kaj la naturo dum la historio?
3. Ĉu nun la naturo estas en la manoj de la homo, aŭ male?
4. Kio estas Bertrand Russell?
C- Skribu:
1. Kion la homo povas fari nun kontraŭ la kataklismoj?
2. Skribu pri filozofo aŭ/kaj filozofio, kiu pli plaĉas al vi.
Ĉ- Diskutu:
1. Kia estus la ideala rilataro inter la homo kaj la naturo?
2. Kiel niaj rilatoj kun la naturo povas efiki niajn rilatojn kun la aliaj homoj?
3. Ĉu la homo povos venki ĉiujn naturajn fortojn? Ĉu tio dezirindus?
4. Ĉu la homa rilato kun si mem ne estas la ĉefa kaŭzo de ĉiuj malbonaj
rilatoj?

 ﻧﺎﻧﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي:درس ﺑﻴﺴﺖ و ﻫﻔﺘﻢ
27-a Leciono: Nanoteknologio

Art.ista imago pri nanoboto
(nano.teknologia roboto): la nanoboto
kapt.inte ruĝan globulon, kaj povas
injekti ion rekte en la globulon, kaj povas
mal.injekti (el.suĉi) likvaĵon el ĝi pere de
sia nano.injekt.ilo.1

Nano.teknologio ĉefe signifas konstrui
ion atomon post atomo:
nano.teknologia planeda
dent.rad.et.aro.2

Unu el la esper.igaj fenomenoj por la homa dis.volv.ado en la proksima futuro estas
nano.teknologio. Ĝis nun oni difinis ĝin multel. Ekz-e en ret.paĝo3 oni kolektis
ĉirkaŭ 20 tre diversajn kaj interesajn difinojn el variaj fontoj. Laŭ unu el ili, eble la
plej mal.longa, nano.teknologio estas “Teknologio, kiu ŝanĝas atomojn por krei ion
novan”.4 Laŭ alia difino, ĝi estas “atoma inĝenier.ado – la kapablo el.pensi
mem.re.produktajn maŝinojn, robotojn, kaj komput.ilojn, kiuj estas tiom grandaj
kiom molekulo”.5
Pli detalan difinon oni trovas sur ret.paĝo de NASA (Nacia Aeronaŭtika kaj
Spaca Agent.ejo)6:
“Nano.teknologio estas la kre.ado de funkciaj materialoj, aparatoj kaj
sistemoj per kontrol.ado de materio en la nano.metra skalo (1-100
nanometrojn), kaj ekspluato de novaj fenomenoj kaj propr.ecoj (fizikaj,
kemiaj, biologiaj, mekanikaj, elektrikaj...) ĉe tiu skalo. Por komparo, 10
nano.metroj estas 1000-oble pli mal.granda ol la diametro de homa haro.
Scienca kaj teknika revolucio ĵus komenc.iĝis sur.baze de la kapablo sisteme
1
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6
National Aeronautics & Space Agency
2

27-a Leciono: Nanoteknologio 159

organizi kaj manipuli materion en nano.skalo. Bon.rezultoj de
nano.teknologio estas antaŭ.vid.eblaj dum la sekv.ontaj 10-15 jaroj.”1
Sed kial grandaj organizoj kiel NASA kaj aliaj, tiel interes.iĝas pri nano.teknologio?
Respondon ni trovas parte sur sama ret.paĝo, sub titolo “Kial Nano.teknologio ĉe
NASA?”. Jen la ĉefaj kialoj kaj motivoj menci.itaj tie:
“1- Progres.inta miniatur.ig.ado estas ŝlos.ila puŝ.tereno, kiu ebl.igas novajn
sciencajn kaj esplorajn misiojn:
• Ultra.etaj sens.iloj, potenco.fontoj, komunik.ado,
navig.ado, kaj pel.adaj sistemoj kun tre etaj masoj,
volumenoj kaj potenco.konsumo estas bezon.ataj.
2- Revolucioj en elektron.iko kaj komput.ado ebl.igos re.aranĝ.eblajn,
mem.starajn, "pens.antajn" kosmo.ŝipojn.
3- Nano.teknologio prezentas tute novan spektron de ebl.ecoj por konstrui
aparat.erojn kaj sistemojn por tute novaj spaco.arkitekturoj:
• Retoj de ultra.etaj spac.sond.iloj sur planedaj surfacoj.
• Mikro.vag.antoj, kiuj povas veturi, salt.et.adi, flugi, kaj
fosi.
• Aro da mikro.spac.vetur.iloj, kiuj faras variajn
mezur.adojn.”
Sur alia ret.paĝo2, responde al demando de Liezhao Xie: “Kio estas nano.teknologio
kaj kial oni tiom parolas pri ĝi en la komput.ila industrio?”, ekspert.ino el Londono,
Sally Riordan, magistro labor.anta kiel administr.ada konsult.isto, respondis:
”Nano.teknologio komenc.iĝis kiel termino por pri.skribi esplor.adon, kio
okazas en tre mal.grandaj skaloj - ĉe la nivelo de nano.metroj. Unu
nano.metro estas unu miliard.ono de metro - ĉirkaŭ la grand.eco de 3
atomoj. Tamen ĉiam pli kaj pli ofte, ĝi estas uz.ata por pri.skibi
inĝenier.adon en la molekula nivelo - konstrui aĵojn atomon post atomo.
Kiam ni kopias ion de unu komput.ilo al alia, ni re.produktas datenon kiel
serion da 0-oj aŭ 1-oj, t.e. sin.sekvo da ciferoj kio estas ten.ata kiel informo
ene de la komput.ila disko.spaco. Sed supozu, ke ni povus re.produkti ion
molekulon post molekulo - ne nur kopii informon, sed kopii tion, el kio io
estas far.ita!? Fina celo de la serĉ.ado estus krei foto.kopi.ilon (Xeroxmaŝinon, elp. Ziraks-), kio kopias objektojn! Tio povus aŭtomat.igi la
fabrik.adan industrion, kaj la preciz.eco de tiaj procedoj nepre trovus
aplik.adon en operacio, aviad.ila vojaĝ.ado, eduk.ado, manĝ.aĵ.dis.volv.ado,
komput.ado, ... eble preskaŭ ĉiu kampo de homaj klopodoj, kaj ankaŭ krei
iujn tute novajn aplikojn tra.voje. Eble ĝi neniam povos atingi tiel for - kaj
1
2

De interreto.
De interreto.
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estas bezonata iom da tempo antaŭ ĝi atingos ien ajn - sed tio estas la
perspektivo de nano.teknologio pov.unta montr.iĝi unu el la plej grandaj
teknikaj antaŭ.e.n.saltoj en la homa historio, kio kreas ĉiujn ĉi
pri.parolojn...”
Esper.eble dum la ven.ontaj jaroj ni vidos okul.frapajn progresojn pri
nano.teknologio kaj la hom.aro ek.ĝuos ties utilajn rezultojn. Pli esper.eble oni ne
ek.mis.uzos ĝin por ne.humanaj celoj kaj detru.ado.

Novaj vortoj kaj kun.metoj ﻛﻠﻤﻪﻫﺎ و ﺗﺮﻛﻴﺐﻫﺎي ﺗﺎزه
aranĝi  ﻣﻨﻈﻢ ﻛﺮدنre.aranĝi ( ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﺮدن )ﻣﺠﺪدre.aranĝ.ebla ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺠﺪد
arkitekturo  ﻣﻌﻤﺎريspac.o.arkitekturo  ﻣﻌﻤﺎري ﻓﻀﺎarkitektura ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻌﻤﺎري
atomo  اﺗُﻢatoma  اﺗﻤﻲdis.atomi ﺷﻜﺎﻓﺘﻦ ﻫﺴﺘﻪي اﺗﻢ
bazo  ﺑﻨﻴﺎد، ﭘﺎﻳﻪsen.baza  ﺑﻲﭘﺎﻳﻪsur.baze de  ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪيbaza ( ﭘﺎﻳﻪ)اي،ﺑﻨﻴﺎدي
diametro  ﻗﻄﺮdiametra  ﻗﻄﺮيdu.on.diametro (ﺷﻌﺎع )ﻧﻴﻢﻗﻄﺮ
difino  ﺗﻌﺮﻳﻒdifini  ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮدنne.difin.ebla ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ
eksperto  ﺧﺒﺮه، ﻣﺘﺨﺼﺺekspert.ino  ﺧﺎﻧﻢِ ﻣﺘﺨﺼﺺekspert.iĝi ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺷﺪن
ekspluati  ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮي ﻛﺮدنeksplut(.ad)o  ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮيekspluat.ebla ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري
funkcio  ﻋﻤﻞﻛﺮدfunkcii  ﻋﻤﻞﻛﺮد داﺷﺘﻦfunkci.anta داراي ﻋﻤﻞﻛﺮد
globulo  ﮔُﻠﺒﻮلruĝ.globulo  ﮔُﻠﺒﻮلِ ﻗﺮﻣﺰblank.globulo ﮔﻠﺒﻮلِ ﺳﻔﻴﺪ
haro  ﻣﻮokul.haro ﮋه ﻣhar.fend.ulo  ﻣﻮﺷﻜﺎفkap.haro  ﻣﻮي ﺳﺮhar.aro ﮔﻴﺴﻮان
inĝeniero  ﻣﻬﻨﺪسĉef.inĝeniero ﺮﻣﻬﻨﺪس ﺳinĝenier.ado ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ
injekti  ﺗﺰرﻳﻖ ﻛﺮدنinjekt.ilo ﺮﻧﮓ ﺳmal.injekti (ﺮﻧﮓ ﺑﺎ ﺳ... ﮔﺮﻓﺘﻦ )ﺧﻮن و
kolekti  ﺟﻤﻊ آوري ﻛﺮدنkolekto  ﻣﺠﻤﻮﻋﻪkolekt.anto ﻛﻠﻜﺴﻴﻮﻧﺮ
konsumi  ﻣﺼﺮف ﻛﺮدنkonsumo  ﻣﺼﺮفkonsum.anto ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه
kosmo  ﻛﻴﻬﺎنkosm.o.ŝipo  ﺳﻔﻴﻨﻪيِ ﻛﻴﻬﺎنﻧﻮردkosm.ologio ﻛﻴﻬﺎنﺷﻨﺎﺳﻲ
mencii  ذﻛﺮ ﻛﺮدنmenci.inda  ﺷﺎﻳﺴﺘﻪي ذﻛﺮmenci.ita  ﻣﺬﻛﻮر،ذﻛﺮﺷﺪه
molekulo  ﻣﻮﻟﻜﻮلmolekula  ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲgram.molekulo ﻣﻮﻟﻜﻮلﮔِﺮَم
motivo  اﻧﮕﻴﺰهsen.motiva  ﺑﺪون اﻧﮕﻴﺰهmotivi  اﻧﮕﻴﺰه ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ،اﻧﮕﻴﺰهدار ﻛﺮدن
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navigi  ﻧﺎوﺑﺮي ﻛﺮدنnavig.ejo  ﻣﺤﻞ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهي ﻧﺎوnavig.ado ﻧﺎوﺑﺮي
peli  راﻧﺪنpel.ada  راﻧﺸﻲpel(.ad)o راﻧﺶ
pensi  ﻓﻜﺮ ﻛﺮدنpens.ema  ﻓﻜﻮرel.pensi ( اﺑﺪاع ﻛﺮدن )ﺑﺎ ﻓﻜﺮpensuloj ﻣﺘﻔﻜﺮان
planedo  ﺳﻴﺎرهplaned(.ar)a ( ﻣﻨﻈﻮﻣﻪاي )ﺧﻮرﺷﻴﺪي، ﺳﻴﺎرهايinter.planeda ﺑﻴﻦِ ﺳﻴﺎرهاي
potenco  ﻧﻴﺮوpotenc.o.konsumo  ﻣﺼﺮف ﻧﻴﺮوpotenc.o.fonto ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻴﺮو
produkti  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮدنre.produkti  ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻛﺮدنmem.re.produkta ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞﻛﻦ-ﺧﻮد
progreso  ﭘﻴﺸﺮﻓﺖprogres.inta  ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪprogres.anta درﺣﺎل ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ
propra  اﺧﺘﺼﺎﺻﻲpropr.aĵo  وﻳﮋﮔﻲpropr.eco ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ
rado  ﭼﺮخdent.rado  ﭼﺮخدﻧﺪهdent.rad.et.aro دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ از ﭼﺮخدﻧﺪهﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ
revolucio  اﻧﻘﻼبrevolucia  اﻧﻘﻼﺑﻲrevolucii اﻧﻘﻼب ﻛﺮدن در
rezulto  ﻧﺘﻴﺠﻪrezulti  ﻧﺘﻴﺠﻪ دادنbon.rezultoj  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺧﻮبsen.rezulta ﺑﺪون ﻧﺘﻴﺠﻪ
roboto ( روﺑﻮت )آدمآﻫﻨﻲrobota  روﺑﻮﺗﻲrobot.iko ﻋﻠﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روﺑﻮتﻫﺎ
ŝanĝi  ﺗﻐﻴﻴﺮ دادنŝanĝ.iĝi  ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮدنŝanĝ.ebla  ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮsen.ŝanĝa ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ
skalo  ﻣﻘﻴﺎسlaŭskala  ﺑﺎﻣﻘﻴﺎسmond.skale  درﻣﻘﻴﺎس ﺟﻬﺎنsen.skale ﺑﺪون ﻣﻘﻴﺎس
spektro  ﻃﻴﻒspektr.oskopo  ﻃﻴﻒﻧﻤﺎspektr.oskopio ﻃﻴﻒﺷﻨﺎﺳﻲ
stari  اﻳﺴﺘﺎدنmem.stara  ﺧﻮداﻳﺴﺘﺎ، ﻣﺴﺘﻘﻞsol.star.ivo (ﺗﻚاﻳﺴﺘﺎ )ﻛﻠﻤﻪي ﺑﺪونِ ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ
teknologio  ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي، ﻓﻦآوريteknologia  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻦآوريnano.teknologio ﻓﻦآوريِ ﻧﺎﻧﻮ
ultra ِ ﻓﻮق، ﻣﺎورايultra.eta  ﻓﻮقاﻟﻌﺎده رﻳﺰultra.violo  ﻓﻮق ﺑﻨﻔﺶ،ﻣﺎوراي ﺑﻨﻔﺶ
Ekzercoj
A- Plenigu:
1. Nanoteknologio espereble fruktodonos en la ............. futuro.
2. Nanoteknologio estas en skalo de .............. kaj molekuloj.
3. Laŭ NASA ............... de nanoteknologio estas antaŭvideblaj post 10-15
jaroj.
4. Unu nanometro estas unu ................ de metro.
5. La grandeco de 3 atomoj estas ............. unu nanometro.
B- Respondu:
1. Kio estas difinoj de nanoteknologio?
2. Kio estas la skalo de nanoteknologio?
3. Kial organizoj kiel NASA interesiĝas pri nanoteknologio?
4. Kio estas fina celo de nanoteknologio?
5. Kio reproduktiĝos pere de nanoteknologio?
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C- Skribu:
1. Ĉu nanoteknologio povas havi malbonajn rezultojn?
2. Komparu nanoteknologion kun la ĝisnunaj teknologioj.
Ĉ- Diskutu:
1. Ĉu nanoteknologio ŝanĝos nian ĉiutagan vivadon?
2. Kiel nanoteknologio povus malutili al la homaro?
3. Kiel oni povus malhelpi misuzojn de novaj
nanoteknologio?

teknologioj,

kiel

 ﺷﺎﻋﺮان ﺟﺪﻳﺪ اﻳﺮان:درس ﺑﻴﺴﺖ و ﻫﺸﺘﻢ
28-a Leciono: Novaj Poetoj de Irano

Forug kaj Sohrab la plej famaj poetino kaj poeto de nuntempa Irano1
Pli novajn poem.formojn oni nomis per diversaj titoloj en mal.samaj lingvoj: blanka
poemo, nova poezio, sen.rima poemo, libera verso ktp.
Eble multaj personoj opinias ke la verk.ado de rimaj mal.novaj poemoj estas
multe pli mal.facila ol verk.ado de la novaj sen.rimaj poemoj. Tamen, ŝajnas vere ke
ankaŭ la malo povas validi. Se ni akceptas ke la poemo – ĉu la mal.nova, ĉu la nova
- devas esti agrabla kaj bel.sona por la leg.anto, tiam ni konstatas ke la rimo estas
granda helpo al sona bel.ig.ado por la mal.novaj poetoj kaj poemoj. Do oni povas
diri ke la laboro de la nova poeto, kiu volas krei belan poemon sen helpo de la rimo,
eblas esti eĉ pli mal.facila. La nova poeto devas bel.igi kaj agrabl.igi sian poemon
ankaŭ laŭ.sone ne.util.ig.ante la rimon kaj metrikon. Tio certe ne estas ĉies laboro,
kaj ĝuste tial ekzistas tro multaj nov.poemoj, kiuj ne tiel plaĉas al multaj homoj.
Sekve, nur certaj poemoj de certaj poetoj sukces.iĝis en.iri la eternan trezoron de la
beletro.
Nun ni vidu, kiel la poeto povas plaĉ.igi sian verkon sen util.ig.ado de rimoj kaj
aliaj poeziaj bel.ig.aĵoj? Eble ili povas plen.umi tion per pli potenca util.igado de
aliaj rimedoj, kiel imago, aliteracio, trafaj simil.ig.adoj, metaforoj, k.s.. Sed kio pri
la vorta kaj sona estetiko? Kion la nov.poetoj povas fari sur tiu ĉi tereno? Flua
vort.ado, bela vort.elekto kaj novaj kun.metoj certe povas helpi multe. Kiel ekz-on,
ni konsideru jenan poem.eron de Sohrab Sepehri (1928-1980):
Ta ynari tyryki byrmidaŝt
Dyst fyvvareje ĥaheŝ miŝod!
(yz: Sedaje Paje Ab)

1

Fotoj de interreto.
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Ĵus kiam krevis granato
La mano ek.iĝis dezir.fontano!
(el: La Pied.ir.sono de l’ Akvo)
En la supraj du mal.longaj versoj, Sohrab tute nov.ece prezentis kelkajn aferojn
kune:
1. Li bele kaj trafe simil.igis la ek.krevon de granato al ek.bon.aĵoj
okaz.antaj al ni kaj nia vivo.
2. En la dua verso, Sohrab ne nur simil.igis la ek.supr.e.n.iron de
la mano al fontano, sed ankaŭ al dezir.fontano, kio mem estas
nov.eme bel.ega kun.meto kaj metaforo. Do temas pri trafa
du.obla simil.ig.ado kaj metaforo.
3. La homa ekscit.iĝo antaŭ la (natur)favoroj vere delikate kaj
nuance estas esprim.ita.
4. La flu.eco de la versoj ne estas neg.ebla, kvankam nek rimo nek
ritmo estas util.ig.itaj.
Aŭ, en alia poem.ero, eble kun multe pli da delikat.aĵoj, traf.aĵoj kaj nuancoj, li diris:
Yz ĉe deltyng ŝodi?
Delĥoŝiha kym nist:
Mysylyn in ĥorŝid,
Kudyke pysfyrda,
Kyftyre an hyfte.
(Yz: Ĝonbeŝe Vaĵeje Zist)
Pro kio vi trist.iĝis?
Kor.ĝoj.ig.aĵoj ne mal.multas,
kiel ekzemploj: tiu ĉi suno,
post.morgaŭa infano,
ven.ont.semajna kolombo.
(el: La Mov.iĝ.emo de l’ Vorto Vivo)
Jam pasis pli ol du.on.jar.cento ek.de kiam Sohrab el.donis sian unuan poem.aron
(en 1951). Tiom da tempo sufiĉas por pruvi la sukceson kaj akcept.iĝon de lia
poema lingv.aĵo ĉe la persa leg.ant.aro.
Aliaj sukcesaj poetoj de nun.tempa Irano, kiuj jam etern.igis sian nomon en la
persa nov.poemo inkluzivas, kiel ekz-ojn, Ferejdun Moŝiri (1926-2000), Forug
Farroĥ-zad (1935-1967) kaj Hamid Mosaddeg (1938-1998). Ĉi-sube ni legas du
poem.erojn de Forug:
Hyme midanynd, hyme midanynd
Ke myno to yz an roŭzyneje syrde ybus
Baq ra didim
Vy yz an ŝaĥeje bazigyre dur yz dyst
Sib ra ĉidim.
Hyme mityrsynd, hyme mityrsynd, ymma myno to
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Be ĉeraqo abo ajne pejvystim
Vy nytyrsidim.
(Yz: Fythe Baq, dyr: Tyvallodi Digyr)
Ĉiuj scias, ĉiuj scias
ke vi kaj mi tra tiu frida apertur’ severa
ek.vidis la ĝardenon
kaj de tiu lud.ema branĉo for.de.mana
de.ŝiris la pomon.
Ĉiuj timas, ĉiuj timas, sed vi kaj mi
al.iĝis al la lum.ig.ilo kaj akvo kaj spegul’
kaj ne timis.
(el: La Konkero de l’ Ĝarden’, en: Alia Nask.iĝo)
* * *
Aja dobare gisovanym ra
dyr bad ŝane ĥahym zyd?
Aja dobare baqĉe-ha ra bynyfŝe ĥahym kaŝt?
Vy ŝymwdani-ha ra
Dyr asmane poŝte pynĝere ĥahym gozaŝt?
Aja dobare byr ruje livan-ha ĥahym ryqsid?
Aja dobare zynge dyr myra besuje entezare seda ĥahyd bord?
(Az: Iman Bijavyrim be Aqaze Fysle Syrd)
Ĉu mi de.nove kombos mian har.aron
kontraŭ la vent’?
Ĉu mi de.nove plantos penseojn en la ĝarden’?
Ĉu l’ geraniojn
mi metos en l’ ĉielon mal.antaŭ la fenestr’?
Ĉu sur l’ glasoj mi dancos de.nove?
Ĉu la pord.sonor.ilo de.nove portos min al voĉ.atend.ado?
(el: Ni Ek.kredu la Komenc.iĝon de l’ Frida Sezon’)
Feliĉe ĝis nun jam traduk.iĝis iom da poemoj de kelkaj nun.tempaj poetoj de Irano
en Esper.anton. Ili aperis en inter.naciaj Esper.anto.magazinoj. Esper.eble future pli
kaj pli da iran.anoj tradukos ĉef.verkojn de sia riĉa literaturo en la Internaian
Lingvon Esper.anton.

Novaj vortoj kaj kun.metoj ﻛﻠﻤﻪﻫﺎ و ﺗﺮﻛﻴﺐﻫﺎي ﺗﺎزه
akcepti  ﻗﺒﻮل ﻛﺮدنakcept.iĝi  ﻗﺒﻮل ﺷﺪنmal.akcepti رد ﻛﺮدن
anemono  ﺷﻘﺎﻳﻖanemon.ejo  ﺷﻘﺎﻳﻖزار، دﺷﺖ ﺷﻘﺎﻳﻖmar.anemono ﺷﻘﺎﻳﻖ درﻳﺎﻳﻲ
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aperturo  روزﻧﻪapertura  روزﻧﻪدارsen.apertura ﺑﻲروزن
beletro  ادﺑﻴﺎتbeletr.isto  ادﻳﺐbeletr.ist.iko ﻋﻠﻢِ ادﺑﻴﺎت
branĉo  ﺷﺎﺧﻪbranĉ.o.riĉa ﺮﺷﺎﺧﻪ ﭘbranĉ.o.planti ﻗﻠﻤﻪ ﻛﺎﺷﺘﻦ
doni  دادنel.doni  ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﺮدن، ﻣﻨﺘﺸﺮﻛﺮدنel.don.isto ﻧﺎﺷﺮ
eterna  اﺑﺪيetern.igi  ﺟﺎوداﻧﻪ ﻛﺮدنetern.eco اﺑﺪﻳﺖ
fakultato  داﻧﺸﻜﺪهfakultat.estro, dekano  رﻳﻴﺲ داﻧﺸﻜﺪهfakultat.ano ﻋﻀﻮ داﻧﺸﻜﺪه )اﺳﺘﺎد ﻳﺎ

(داﻧﺸﺠﻮ
fontano  ﻓﻮارهfontan.etoj  ﻓﻮارهﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚfontan.ego ﻓﻮارهي ﺑﺰرگ
frida  ﺳﺮدfrido  ﺑﺮودت، ﺳﺮﻣﺎfrid.ujo ﻳﺨﭽﺎل
ĝoja ( ﺷﺎد)ﻣﺎنkor.ĝoja  دلﺷﺎد، دلﺧﻮشkor.ĝoj.ig.aĵoj دلﺧﻮﺷﻲﻫﺎ
granato  اﻧﺎرgranat.arbo  درﺧﺖ اﻧﺎرgranat.floro ﮔُﻞ اﻧﺎر
kolombo  ﻛﺒﻮﺗﺮkolomb.ido  ﺟﻮﺟﻪي ﻛﺒﻮﺗﺮkolomb.ino ﻛﺒﻮﺗﺮ ﻣﺎده
kombi  ﺷﺎﻧﻪ ﻛﺮدنkomb.ilo  ﺷﺎﻧﻪmal.kombi (آﺷﻔﺘﻪ ﻛﺮدن )ﻣﻮ
koro  دل، ﻗﻠﺐkora  ﻗﻠﺒﻲel.kore  از ﺻﻤﻴﻢِ ﻗﻠﺐ،از)ﺗﻪِ(دل
krevi  ﺗﺮﻛﻴﺪنkrevo  ﺗﺮكkrev.igi  ﺗﺮﻛﺎﻧﺪنkrev.ita (ﺗﺮﻛﻴﺪه)ﺷﺪه
licencio  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ، ﻟﻴﺴﺎﻧﺲlicenci.iĝi  ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺷﺪنlicenci.ulo ﻛﺎرﺷﻨﺎس
literaturo  ﻧﻮﺷﺘﺠﺎت ادﺑﻲliteratur.historio  ﺗﺎرﻳﺦ ادﺑﻴﺎتbel.literatura, beletra ادﺑﻲ
ludi  ﺑﺎزي ﻛﺮدنlud.ema  ﺑﺎزيﮔﻮشlud.anto ﺑﺎزيﮔﺮ
lumo  ﻧﻮرlum.igi  روﺷﻦ ﻛﺮدنlum.ig.ilo  ﭼﺮاغsun.lumo  ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ،آﻓﺘﺎب
majstro  اﺳﺘﺎدmajstre  اﺳﺘﺎداﻧﻪmajstr.o.verko ﺷﺎهﻛﺎر
penseo  ﺑﻨﻔﺸﻪpense.ejo  ﺑﻨﻔﺸﻪزارpense.ido ﻧﻬﺎل ﺑﻨﻔﺸﻪ
planto  ﮔﻴﺎهplanti  ﻛﺎﺷﺘﻦplant.ita  ﻛﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪهplant.ado ﻛﺎﺷﺖ
poemo  ﺷﻌﺮpoem.aro ( ﻣﺠﻤﻮﻋﻪي ﺷﻌﺮ )دﻳﻮانpoem.libro ﻛﺘﺎب ﺷﻌﺮ
poeto  ﺷﺎﻋﺮpoet.ino  ﺷﺎﻋﺮهpoet.iko ﻋﻠﻢِ ﺷﺎﻋﺮي
poezio  ﺷﻌﺮوﺷﺎﻋﺮي،( ﻧﻈﻢ )ﺷﻌﺮpoezi.aĵo  ﻧﻮﺷﺘﻪي ﻣﻨﻈﻮمpoezia ﻣﻨﻈﻮم
prozo  ﻧﺜﺮproz.aĵo  ﻧﻮﺷﺘﻪي ﻣﻨﺜﻮرproz.isto  ﻧﺜﺮﻧﻮﻳﺲproz.igi ﺑﻪﻧﺜﺮ درآوردن
robaio, robajo  رﺑﺎﻋﻲrobai.isto  )ﺷﺎﻋﺮ( رﺑﺎﻋﻲﺳﺮاrobai.aro )ﻣﺠﻤﻮﻋﻪي( رﺑﺎﻋﻴﺎت
severa  ﺳﺨﺖﮔﻴﺮ، ﻋﺒﻮسmal.severa  ﻣﺘﺴﺎﻫﻞ، ﻣﻼﻳﻢmal.sever(.ec)o  ﺗﺴﺎﻫﻞ،ﻣﻼﻳﻤﺖ
sonori  ﺻﺪاي زﻧﮓ دادنsonor.ilo  زﻧﮓpord.sonor.ilo زﻧﮓ درب
spegulo  آﻳﻨﻪspeguli  ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻛﺮدنspegul.iĝi ﻣﻨﻌﻜﺲ ﺷﺪن
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sufiĉa  ﺑﺴﻨﺪه، ﻣﻜﻔﻲ، ﺑﺲ، ﻛﺎﻓﻲsufiĉe  ﺑﻪاﻧﺪازهي ﻛﺎﻓﻲne.sufiĉa  ﻛﻢ،ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ
sukceso  ﻣﻮﻓﻘﻴﺖsukcesi  ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪنmal.sukcesi ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮردن
tempo  وﻗﺖ، زﻣﺎنnun.tempa  ﻣﻌﺎﺻﺮ، ﻛﻨﻮﻧﻲsam.tempa  ﻣﻌﺎﺻﺮ، ﻫﻢﻋﺼﺮ،ﻫﻢزﻣﺎن
trista  ﻏﻤﮕﻴﻦ، ﺣﺰﻳﻦtrist.igi  ﻏﻤﮕﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﻦtrist(.ec)o  اﻧﺪوه،ﺣﺰن
universitato  داﻧﺸﮕﺎهuniversitat.estro  رﻳﻴﺲ داﻧﺸﮕﺎهuniversitat.ano داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ )داﻧﺸﺠﻮ ﻳﺎ

(اﺳﺘﺎد
Ekzercoj
A- Plenigu:
1. Multaj homoj kredas ke verki riman poemon, estas pli malfacile ol verki
…….. poemon, tamen ankaŭ la malo eblas veri.
2. Rimo kaj ritmo multe helpas al la ……….. de la klasika poemo.
3. En la nova poemo, la poeto devas prezenti belan poemon ………..
utiligado de rimo kaj ritmo.
4. Jam pasis pli ol ……….. ekde kiam Sohrab Sepehi eldonis sian unuan
poemaron.
B- Respondu:
1. Kio estas la novpoemo?
2. Kio konsistigas la malnovan poemon forme?
3. Ĉu en la nova poemo ekzistas rimo?
4. Kiel la novaj poetoj beligas sian verkon sen la rimo?
5. Ĉu ĝis nun la poemoj de nuntempaj poetoj iranaj tradukiĝis en
Esperanton?
C- Skribu:
1. Kion vi preferas: (senriman) novan aŭ (riman) malnovan poemon?
2. Trauku Esperanten persan poem(er)on, kiu plaĉas al vi.
Ĉ- Diskutu:
1. Kio estas pli malfacila: tradukado de rima aŭ senrima poemo?
2. Kio estas pli facile: traduki prozon aŭ poezion?
3. Imgu ĉiuj poemoj de la mondo tradukiĝis en Esperanton. Kiajn efikojn kaj
rezultojn tio havas?
4. Kio povas malfaciligi la kompreniĝon de tradukita poemo por la ali-naciaj
legantoj?

 ﺧﻮدروي ﺑﺮﻗﻲ:درس ﺑﻴﺴﺖ و ﻧﻬﻢ
29-a Leciono: C5 kaj Segway

C5 invent.ita jar.dekojn antaŭe, tamen ankoraŭ aspektas moderna1
Kvankam ĉiuj scias ke elektro kaj elektraj iloj kaj vetur.iloj ne poluci.igas la medion
– almenaŭ ne tiom, kiom la petrolaj motoroj kaj vetur.iloj faras - tamen oni ne scias
kial ankoraŭ furoras vetur.iloj, kies potenco.forto estas fosiliaj brul.aĵoj, kiuj ja estas
unu el la plej poluci.igaj substancoj en la mondo.
Feliĉe jam ekzistas rimedoj por produkti elektron pere de tre diversaj fontoj, kiel
riveroj, mar.ondoj, ventoj, kaj eĉ sun.lumo. Teorie la homo povas konstrui
sen.nombrajn bar.aĵojn laŭ.longe de riveroj por est.igi elektron pere de generatoroj,
aŭ ekspluati potencialan energion de la maroj, oceanoj, ventoj kaj la suno por hav.igi
al si elektran potencon. Tiel eble ĉiuj vetur.iloj povos funkcii per elektro anstataŭ
per fosiliaj brul.aĵoj, kaj sekve ni ĝuos multe pli puran aeron en niaj urboj, kaj
ĝenerale sur la tera globo.
Planoj por elektraj vetur.iloj jam ne mal.multis. Ĉi tie ni traktas unu faman el ili,
nom.ata C5. Ĝi eble estis turno.punkto en la industrio de elektraj vetur.iloj, ĉar
unu.a.foje en la mondo, elektra vetur.ilo estis produkt.ata fabrike en komerca skalo.
Certe nun, sekve de la teknologiaj progresoj, oni povas – kaj jam povis – desegni kaj
fabriki multe pli bonajn kaj pli progres.intajn vetur.ilojn. Segway (elp. Segŭej),
el.pens.ita de usona invent.isto Dean Kamen (elp. Din Kamen) estas klara ekzemplo
ĉi.rilate: du.rada person.trans.port.ilo, kiu aŭtomate sin tenas vertikale pere de
giroskopaj kaj premaj sens.iloj kaj sen ĉia mekanika pedalo aŭ konduk.ilo, povas
ek.voji, halti kaj konduk.iĝi per etaj movoj aŭ premoj de la konduk.istaj korpo kaj
membroj.2

1
2

Fotoj de interreto.
De interreto.

29-a Leciono: C5 kaj Segway 169

Dean Kamen sur sia invent.ita vetur.ilo
Segway

Segway estigas hom-skalan rapidon kaj
medion

Jen ni vidu kiel ret.paĝo3 prezantas C5-on:
“Sinclair C5 (elp. Sinkler Si-fajv) unue estis lanĉ.ita en Brit.io la 10-an de
januaro 1985. Kre.ita per la nov.en.konduk.isto kaj invent.isto kavaliro
Clive Sinclair (elp. Klajv Sinkler), plej fama pro siaj ZX80 kaj ZX81
personaj komput.iloj de 1980, la C5 estis revolucia elektra vetur.ilo pez.anta
nur 45kg (kun baterio). La vetur.ilo uzis 15kg-an plumbo.acidan baterion,
kiu funkci.igis 250-vattan elektran motoron de Hoover (elp. Huver) kiu
similas al tiuj trov.eblaj en lav.maŝinoj. Ĉar C5 estis kre.ita laŭ la 1983-a
Regul.aro por Elektron.ike Help.ata Pedalo.Ciklo, ĉi tio dekretis ke la povo
de vetur.ila motoro ne povis superi 250 vattojn. Tio donis al C5
maksimuman rapid.econ de 24 km en horo kun asert.ita 32 km per ĉiu
baterio-ŝargo.
La vetur.ilo ankaŭ havis pedalojn por ekstra helpo supren al montetoj.
La korpo de la C5 estis far.ita el mem.kolora mal.peza poli.propil.eno. La
vetur.ilo estis 76cm larĝa, 76cm alta kaj 175cm longa. Ek.de la unua tago de
lanĉo, Sinclair C5 estis celo de kontinuaj atakoj de la amas.komunik.iloj,
kiuj kritikis ĝin por multaj kialoj kaj diris ke oni devus mal.permesi ĝin. La
ĉefaj kialoj estis tio, ke pro ĝia mal.alta vid.ebl.eco sur la vojo, ĝi ne povus
esti vid.ebla facile per aliaj vetur.antoj, ĉi tio ankaŭ mal.fermis la debaton
pri tio ke C5-istoj estas ĉe la sama nivelo kiel el.las.tuboj de pli grandaj
vetur.iloj kaj en.spiras ilian haladzon.

3 De interreto. (Kun danko al Roy Woodward por permesi al la TTT-ejo uzi ĉi tiujn fotojn de lia
ret.ejo.)
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Krom tio, ankaŭ la potenco de C5 estis kritik.ita ĉar estis deklar.ite, ke
ofte dum sen.de.penda el.provo la vetur.ilo apenaŭ povis supr.e.n.iri
mont.eton sen helpo de pedalo. Estis ankaŭ asert.ite ke la vetur.ilo nur iam
povis iri proksimume 16 km per unu baterio.ŝargo kaj ne la 32 km
specif.itan per Sinclair. En iuj kazoj ĉi tio estis redukt.ita al 9.6 – 11.8 km
vintre ĉar la mal.varmo mal.pli.igis la baterian povon. Alt.vid.ebla masko
estis hav.ebla por la C5 kiel laŭ.vola al.don.aĵo, kvankam multaj asertis ke
ĝi devus esti norma. Malgraŭ la plej.multo de ĉi tiuj asertoj far.itaj de la
amas.komunik.iloj kondamn.antaj la vetur.ilon, RoSPA4 deklaris ke ili ŝatis
C5-on kaj ke ĝi ne devus esti mal.permes.ita.
Kiel rezulto de ĉi tiuj problemoj Sinclair rapide ek.havis mal.bonan
reputacion, kaj intereso en la vendoj mal.pli.iĝis. La vetur.ilo estis originale
plan.ita kiel varo per-poŝte mend.ebla kaj ĝi estis ankaŭ vend.ata sur la
ĉef.strataj elektr.ikaj vend.ejoj. Pro la manko de vendoj, prezoj falis al nur
£199 de la antaŭa £399, cel.ante for.vendi stor.itojn. En la 15-a de oktobro
1985 kavaliro Clive Sinclair anoncis, ke Sinclair Vehicles (Sinkler
Vetur.iloj) estis oficiale trans.don.ita al la manoj de la ricev.into antaŭ kvar
tagoj kaj produkt.ado de C5 ĉesis. Poste Sinclair mal.kaŝis planojn ke eble
ili modif.us aferojn por produkti C10 (du.sid.eja versio) kaj C15
(kvar.sid.eja versio).”
Esper.eble en proksima futuro, pli novaj vetur.iloj elektraj, kiel Segway, estos pli
sukcesaj kaj bon.ven.ig.ataj ol C5.

Novaj vortoj kaj kun.metoj ﻛﻠﻤﻪﻫﺎ و ﺗﺮﻛﻴﺐﻫﺎي ﺗﺎزه
aserti  اﻇﻬﺎر ﻛﺮدن، ادﻋﺎ ﻛﺮدنaserto  اﻇﻬﺎر، ادﻋﺎasert.ita  ادﻋﺎ ﺷﺪه،اﻇﻬﺎر ﺷﺪه
atako  ﺣﻤﻠﻪataki  ﺣﻤﻠﻪ ﻛﺮدن ﺑﻪatak.anto  ﻣﻬﺎﺟﻢ،ﺣﻤﻠﻪ ﻛﻨﻨﺪه
bari  ﺳﺪ ﻛﺮدنbar.ilo  ﻣﺎﻧﻊbar.aĵo  ﺳﺪbar.ita  ﺳﺪﺷﺪهbar.anta ﺳﺪﻛﻨﻨﺪه
bruli  ﺳﻮﺧﺘﻦbrul.aĵo  ﺳﻮﺧﺖbrul.igi  ﺳﻮزاﻧﺪنbrul.ita (ﺳﻮﺧﺘﻪ)ﺷﺪه
debato  ﺑﺤﺚdebati  ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار دادنdebat.anto ﺑﺤﺚ ﻛﻨﻨﺪه
dekreto  دﺳﺘﻮر، ﻓﺮﻣﺎنdekreti  دﺳﺘﻮر دادنdekreta ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن
elektro  ﺑﺮقelektra  ﺑﺮﻗﻲelektre  ﺑﺎ ﺑﺮقelektristo ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻳﺎ ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ ﺑﺮق
fabriki  ﺳﺎﺧﺘﻦ در ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪfabrike  در ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪfabriko ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ
4

Royal Society for the Prevention of Accidents (Reĝa Societo por la Prevent.ado de Akcidentoj)
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)ﻻﻳﻪي( درﺑﺮدارﻧﺪهي ﻓﺴﻴﻞ  fosili.havaﻓﺴﻴﻞ ﺷﺪن  fosili.iĝiﻓﺴﻴﻠﻲ  fosiliaﻓﺴﻴﻞ fosilio
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪ  generatoraﺑﺎ ﻣﻮﻟﺪ  generatoreﻣﻮﻟﺪ ﺑﺮق ،ژﻧﺮاﺗﻮر generatoro
ﺑﺎ ژﻳﺮوﺳﻜﻮپ  giroskopeژﻳﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ  giroskopaژﻳﺮوﺳﻜﻮپ giroskopo
ﻣﺴﻤﻮم ﺷﺪن ﺑﺎ ﮔﺎز ) haladz.iĝiﮔﺎز( ﻣﺴﻤﻮم ﻛﻨﻨﺪه  haladzaﮔﺎز ﺳﻤﻲ haladzo
اﻳﺴﺘﮕﺎه اﺗﻮﺑﻮس  bus.halt.ejoاﻳﺴﺘﮕﺎه  hal.tejoﺗﻮﻗﻒ ﻛﺮدن halti
ﻣﺨﻔﻲﮔﺎه  kaŝ.ejoآﺷﻜﺎر ﻛﺮدن  mal.kaŝiﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪن  kaŝ.iĝiﭘﻨﻬﺎن ﻛﺮدن kaŝi
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻮاﻟﻴﻪ  kavaliraﻣﻘﺎم ﺷﻮاﻟﻴﻪاي  kavalir.ecoﺳِﺮ ،ﺷﻮاﻟﻴﻪ kavaliro
ﺗﺎﺟﺮ ،ﺑﺎزرﮔﺎن  komerc.istoﺗﺠﺎرت ﻛﺮدن  komerciﺗﺠﺎري  komercaﺗﺠﺎرت komerco
ﻣﺤﻜﻮم)ﺷﺪه(  kondamn.itaﻣﺤﻜﻮم ﻛﻨﻨﺪه  kondamn.antaﻣﺤﻜﻮم ﻛﺮدن kondamni
ﻣﺪﺧﻞ ،ﻣﻘﺪﻣﻪ  en.kondukoﻓﺮﻣﺎن  konduk.iloراﻧﻨﺪه  konduk.istoﻫﺪاﻳﺖ ﻛﺮدن konduki
ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ،ﺗﻨﻲ  korpaﺑﺨﺶ ﺑﺪن ،ﻋﻀﻮ  korp.o.partoﺑﺪن ،ﺑﺪﻧﻪ korpo
ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎد  ne.kritik.eblaاﻧﺘﻘﺎد ﻛﻨﻨﺪه  kritik.antoاﻧﺘﻘﺎد ﻛﺮدن kritiki
ﺷﺴﺖ و ﺷﻮ  lav.adoﻣﺎﺷﻴﻦ ﻟﺒﺎسﺷﻮﻳﻲ  lav.maŝinoﺷﺴﺘﻦ lavi
ﺣﺪاﻛﺜﺮ )ﻗﻴﺪ(  maksimumeﺣﺪاﻛﺜﺮ )ﺻﻔﺖ(  maksimumaﺣﺪاﻛﺜﺮ )اﺳﻢ( maksimumo
ﻋﻀﻮﻳﺖ  membr.ecoﻋﻀﻮ ﺷﺪن  membr.iĝiاﻋﻀﺎ  membr.aroﻋﻀﻮ )ﺑﺪن( membro
ﺑﺮﮔﻪي ﺳﻔﺎرش  mend.iloﻗﺎﺑﻞ ﺳﻔﺎرش  mend.eblaﺳﻔﺎرش دادن mendi
ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻨﺪه  modif.antoﺗﻐﻴﻴﺮ داده ﺷﺪه  modif.itaﺟﺮح و ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛﺮدن ،ﺗﻐﻴﻴﺮ دادن modifi
رﺷﺘﻪﻛﻮه ،ﺳﻠﺴﻠﻪﺟﺒﺎل  mont.o.ĉenoﻛﻮﻫﺴﺘﺎن  mont.aroﺗﭙﻪ  mont.etoﻛﻮه monto
ﻣﻮﺗﻮرﻳﺰه ﻛﺮدن  motor.iziﻣﻮﺗﻮر دﻳﺰل  dizel.motoroﻣﻮﺗﻮر motoro
ﻣﻮاج  ond.antaﻃﻮل ﻣﻮج  ond.o.longoﻣﻮج درﻳﺎ  mar.ondoﻣﻮج ondo
ﭘﺪال ﮔﺎز  gas.pedaloﭘﺎ زدن ،رﻛﺎب زدن  pedaliرﻛﺎب ،ﭘﺪال pedalo
ﻛﻤﻲ ﺳﻨﮕﻴﻦ  pez.etaﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﻮدن  peziﺳﺒﻚ  mal.pezaﺳﻨﮕﻴﻦ peza
ﺳﺮﺑﻲ-اﺳﻴﺪي  plumb.o.acidaﺳﺮﺑﻲ  plumbaﺳﺮب plumbo
وﺳﻴﻠﻪي ﻧﻘﻠﻴﻪ  trans.port.iloاﻧﺘﻘﺎل دادن  trans.portiﺣﻤﻞ ﻛﺮدن porti
ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮاردادن  sub.premiﻏﻠﻄﻚ  rul.prem.iloﻓﺸﺎر دادن  premiﻓﺸﺎر premo
ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ  reguleﺑﺎ ﻗﺎﻋﺪه  regulaﻗﻮاﻋﺪ  regul.aroﻗﺎﻋﺪه regulo
ﺑﺪوﺟﻬﻪ  mal.bon.reputaciaﺧﻮشوﺟﻬﻪ  bon.reputaciaوﺟﻬﻪ ،آﺑﺮو reputacio
دِﺷﺎرژ ﺷﺪن ،ﺧﺎﻟﻲ ﺷﺪن  mal.ŝarg.iĝiﺷﺎرژ ﺷﺪن  ŝarg.iĝiﺷﺎرژ  ŝargoﺷﺎرژ ﻛﺮدن ŝargi
ﺣﺲ  sensoﺣﺴﺎس  sens.ivaﻣﺤﺴﻮس  sens.eblaﺣﺲﮔﺮ  sens.iloﺣﺲ ﻛﺮدن sensi
ﻣﺨﺰن ،ﻇﺮف ﻧﮕﻪداري  ten.ujoﻣﺤﻞ ﻧﮕﻪداري  ten.ejoدﺳﺘﻪ  ten.iloﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ teni
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turni  ﭼﺮﺧﺎﻧﺪنturn.o.punkto  ﭼﺮﺧﺶ، ﻧﻘﻄﻪﻋﻄﻒturn.iĝi ﭼﺮﺧﻴﺪن
vojo  راهvoji  راه رﻓﺘﻦek.voji  ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدنsur.voje  در ﻣﺴﻴﺮ، در راه، ﺳﺮِ راهdu.on.voje در ﻧﻴﻤﻪي

راه
Ekzercoj
A- Plenigu:
1. Teorie la homo povas produkti ............. pere de tre diversaj energifontoj.
2. Fosiliaj brulaĵoj multe pli ………….. la medion ol la elektro.
3. Kelkaj rimedoj por estigi elektron estas ventoj, ……….., …………. kaj
………… .
4. Segway estas …………. persontransportilo, kiun inventis …………. el
…………. .
5. C5 estis ………………. en la industrio de elektraj veturiloj
B- Respondu:
1. Kiel oni povas produkti elektron?
2. Kio estas diferenco inter elektro kaj fosiliaj brulaĵoj?
3. Kial C5 povas imagiĝi kiel turnopunkto en la industrio de elektraj veturiloj?
4. Kio estas nova rilate al Segway?
5. Kiu estas inventinto de C5, kaj kio estis liaj pli antaŭaj inventoj?
C- Skribu:
1. Priskribu veturilon C5.
2. Priskribu veturilon Segway.
3. Priskribu vian idealan verurilon.
Ĉ- Diskutu:
1. Kial ankoraŭ ne furoras elektraj veturiloj, sed petrolaj?
2. Kiu estas pli utila: C5 aŭ Segway? Kie? Por kio?
3. Kiel ni povas helpi al ekuzado de elektraj veturiloj kiel C5 kaj Segway?

 ﺑﺪن اﻧﺴﺎن:درس ﺳﻲام
30-a Leciono: La Homa Korpo

M.C. Escher (1898-1972), elp. Eŝer, nederlanda ilustr.isto kaj majstro pri Op Arto
(Optika Arto), diris: “Por esti paca kun tiu ĉi stranga vivo; por akcepti tion, kion ni
ne komprenas; por atendi kviete tion, kio pri.atendas nin, vi devas esti pli saĝa ol mi
estas.”1
La homa korpo ebl.ege estas la plej evolu.inta biolog.ia korpo en la naturo. Tion
pleje pruvas la homa kapalo voj.iri nur per du piedoj sen helpo de la manoj. Ankaŭ
la homaj manoj estas tre fleks.eblaj kaj povas fari tre diversajn kaj mult.nombrajn
poziciojn por plen.um.ado de variaj taskoj. Ĉi.rilate situ.iĝo de la dik.fingro kontraŭ
la aliaj fingroj helpis multe, kaj diferenc.igas la homan man.formon dis.de la manoj
de simioj.
Tamen en la homa korpo sen.dube la cerbo estas la plej kompleksa kaj evolu.inta
parto. Ĝi funkcias ege rapide kaj vere vaste. Por percepti tion, nuntempe oni
komparas la rapidon de daten.proceso de la cerbo kun tiu de la plej novaj
komput.iloj. Ekz-e en plej multaj ŝak.ludoj okaz.intaj inter la homo kaj komput.ilo,
la homo mat.igis la komput.ilon. Krome, multaj kredas ke eĉ la plej kleraj homoj,
kiel famaj scienc.istoj kaj filozofoj ne util.igas la tutan kapablon de sia cerbo, sed
nur etan onon de ĝi.

1

Fotoj kaj citaĵo el interreto.
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Multaj scienc.uloj pri la cerbo kaj ties trejn.ado kredas ke ju pli vaste oni util.igas
la cerbon, des pli multe ĝi potenc.iĝas kaj kapabl.iĝas. Tial multaj rekomendas ke:
1. Ne tro utiligu viajn kalkul.ilojn, komput.ilojn aŭ not.librojn, sed
provu pli labor.igi vian kapon por diversaj taskoj. Tiaj ekzercoj
bone trejnas la cerbon.
2. Havu inter.agon, aŭ inter.rilaton parolan kun tiom multe da
diversaj personoj, kiom eblas al vi. En inter.parolo la cerbo ne
nur okup.iĝas pri aŭd.it.aĵoj kaj dir.ot.aĵoj, sed ankaŭ – konscie
aŭ ne konscie – unu.flanke interpretas ĉiajn mov.iĝ.etojn de la
mieno kaj korpo de la al.parol.ato, kaj ali.flanke est.igas
diversajn pozojn kaj poziciojn en la mieno kaj la korpo de la
parol.anto.
3. Plen.umu fizikajn movojn komplikajn rapide, ekz-e ludu
volan.ludon (badmintonon) aŭ tablo.tenison (pingpongon). Tiaj
rapidaj mov.iĝoj vere labor.igas kaj rapid.igas la cerbon.
4. Kreu ion. Kion ajn. En ĉia kre.ado, io, kio ĝis nun ne ekzistis,
ek.est.iĝas nur dank’ al via imag.povo, kio estas unu el la plej
evolu.intaj ecoj de la homa cerbo. Pentr.ado, desegn.ado,
verk.ado, skulpt.ado, … ĉiuj estas bonaj rimedoj por ekzerc.igi
vian imag.ivon kaj kre.povon.
5. Provu havi laboron, kiu ne estas nura ripet.ado de sama afero.
Eĉ se via laboro konsistas el ripet.ado de la sama(j) ago(j),
klopodu plenumi vian laboron ĉiu.foje aliel, ĉiam pens.ante
trovi pli bonan vojon por plen.um.ado de la tasko; tiel, vi ankaŭ
pli.bon.igos la finan rezulton iom.post.iome.
6. Por plen.um.ado de ĉiu.tag.aĵoj util.igu kiom eble, plej
multajn/diversajn korpo.partojn. Ekzemple por skrib.ado, provu
skribi per ambaŭ manoj alterne; aŭ ĉe dento.bros.ado, ĉiu.foje
klopodu util.igi ambaŭ manojn. Tiel pli da cerb.eroj funkci.iĝas.
La evolu.ado de la homa cerbo multe helpis ankaŭ al la progres.ig.ado de la homa
lingvo, tiel ke nun la plej komplika kaj preciza lingvo inter ĉiuj animaloj apartenas
al la homoj. Samal multaj pas.intaj scienc.uloj disting.igis la homon dis.de aliaj
est.aĵoj per la homa parol.kapablo, ekzemple Moŭlana Rumi (1207-1273 p.K.)
al.parolis la homon tiel ĉi:
Ej nateqe byr bamo dyr, ta kej ryvi? Dyr ĥane pyr
Notqe zyban ra tyrk kon, biĉane ŝo, biĉane ŝo!
Ho parol.ulo! Ĉes.igu iri al pord’ kaj tegment’, flugu hejme!
Jam for.lasu vi, parolon per.langan, sen.buŝ.iĝu sen.buŝ.iĝu!
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ﻛﻠﻤﻪﻫﺎ و ﺗﺮﻛﻴﺐﻫﺎي ﺗﺎزه Novaj vortoj kaj kun.metoj
ﺗﻨﺎوب  altern.adoﺗﻨﺎوب داﺷﺘﻦ  alterniﻣﺘﻨﺎوب  alternaﺑﻪﻃﻮر ﻣﺘﻨﺎوب alterne
ﺗﻌﻠﻖ  aparten(.ad)oﻣﺘﻌﻠﻘﺎت  aparten.aĵojﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻦ aparteni
ﻏﻴﺮﻣﻨﺘﻈﺮه  ne.atend.itaﻣﻨﺘﻈﺮ  atend.antaاﻧﺘﻈﺎر ﻛﺸﻴﺪن atendi
ﺷﻔﺎﻫﻲ ،دﻫﺎﻧﻲ  buŝaﺑﻲدﻫﺎن ﺷﺪن  sen.buŝ.iĝiﺑﻲدﻫﺎن  sen.buŝaدﻫﺎن buŝo
ﻣﻐﺰي ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻐﺰ  cerbaﺑﻪ ﻣﻐﺰ ﻓﺸﺎر آوردن  cerb.umiﻣﻐﺰ ،ﻣﺦ cerbo
دادهﭘﺮدازي  daten.procesoﭘﺎﻳﮕﺎه دادهﻫﺎ  daten.bazoداده dateno
ﻧﺦِ دﻧﺪان  dent.o.fadenoﻣﺴﻮاك  dent.o.brosoدﻧﺪان dento
ﻃﺮاح  desegn.istoﻃﺮاﺣﻲ  desegn.adoﻃﺮاﺣﻲ ﻛﺮدن desegni
ﻣﺸﺨﺺ ،ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ  distingaﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺳﺎﺧﺘﻦ  disting.igiﺗﻤﻴﺰ دادن ،ﺗﺸﺨﻴﺺ دادن distingi
درﺣﺎلِ ﺗﻮﺳﻌﻪ  evolu.antaﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ  evolu.intaﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻦ evolui
ﻣﺼﻮر)ﺷﺪه(  ilustr.itaﺗﺼﻮﻳﺮ  ilustr.aĵoﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ  ilustr.istoﻣﺼﻮر ﻛﺮدن ilustri
ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر  ne.imag.eblaﻗﺪرت ﺗﺼﻮر  imag.ivo, imag.povoﺗﺼﻮر ﻛﺮدن imagi
اﺷﺘﺒﺎه ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﺮدن  mis.interpretiﺗﻔﺴﻴﺮ  interpretoﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﺮدن interpreti
ﺣﺴﺎب ﺷﺪه  kalkul.itaﻣﺎﺷﻴﻦ ﺣﺴﺎب  kalkul.iloﺣﺴﺎب ﻛﺮدن kalkuli
ﻗﺎدر ﺑﻮدن ﺑﻪ  kapabliﻗﺎدرﺳﺎﺧﺘﻦ  kapabl.igiﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ  kapabloﻗﺎدر ،ﺗﻮاﻧﺎ kapabla
)ﺷﺨﺺ( روﺷﻦﺑﻴﻦ  kler.uloﻧﺎدان  mal.kleraروﺷﻦﺑﻴﻦ ،داﻧﺎ klera
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﻴﺎس  kompar.eblaﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  komparoﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺮدن kompari
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ،ﭘﺮدازش  komput.adoﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ،راﻳﺎﻧﻪ  komput.iloﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﺮدن komputi
ﺑﺪﻧﻲ ،ﺗﻨﻲ  korpaﻗﺴﻤﺖِ ﺑﺪن ،ﻋﻀﻮ ﺑﺪن  korp.o.partoﺑﺪن korpo
ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎور  ne.kred.eblaﻣﻌﺘﻘﺪ ،ﻣﻮﻣﻦ  kred.antoﺑﺎور ﻛﺮدن ،اﻳﻤﺎن داﺷﺘﻦ ﺑﻪ kredi
ﺧﻠﻖ ﺷﺪه  kre.itaآﻓﺮﻳﻨﻨﺪه  kre.antoآﻓﺮﻳﻨﺶ  kre.adoآﻓﺮﻳﺪن krei
آراﻣﺶ  kviet(.ec)oآرام ﺳﺎﺧﺘﻦ  kviet.igiﺑﻪآراﻣﻲ  kvieteآرام ،ﺑﻲﺳﺮوﺻﺪا kvieta
دروغﮔﻮ  fals.langaﺗُﻨﺪ زﺑﺎن ،داراي زﺑﺎن ﺑﺮﻧﺪه  akr.a.langaزﺑﺎن )ﻋﻀﻮ ﺑﺪن( lango
ﻣﺎت ﺷﺪن  mat.iĝiﻣﺎت ﻛﺮدن  mat.igiﻣﺎت ﺑﻮدن  matiﻣﺎت )در ﺷﻄﺮﻧﺞ( mato
ﺑﻪﻧﻈﺮ رﺳﻴﺪن  mieniﭼﻬﺮهﺧﻮان  mien.leg.antoﻗﻴﺎﻓﻪ ،ﭼﻬﺮه mieno
ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺣﺮف زدن  parol.kapabloﺧﻄﺎب  al.paroloﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮدن paroli
ﻧﻘﺎش  pentr.istoﻧﻘﺎﺷﻲ  pentr.adoﻧﻘﺎﺷﻲ ﻛﺮدن pentri
ﭘﺮ ﻛﺮدن ،ﻛﺎﻣﻞ ﻛﺮدن  plen.igiاﻧﺠﺎم دادن  plen.umiﭘﺮ ،ﻛﺎﻣﻞ plena
دﻗﺖ  preciz(.ec)oﺗﺪﻗﻴﻖ ﻛﺮدن  preciz.igiدﻗﻴﻖ preciza
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rekomendo  ﺗﻮﺻﻴﻪrekomend.anto  ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪهrekomend.ita ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه
ripeti  ﺗﻜﺮار ﻛﺮدنripet.ado  ﺗﻜﺮارripeta  ﺗﻜﺮاريripet.ita ﺗﻜﺮارﺷﺪه
saĝa  ﺧﺮدﻣﻨﺪ، ﻋﺎﻗﻞsaĝ.ulo  ﺷﺨﺺ ﻋﺎﻗﻞmal.saĝa  ﻧﺎدان،اﺑﻠﻪ
ŝako  ﺷﻄﺮﻧﺞŝaki  ﻛﻴﺶ ﺑﻮدنŝak.igi  ﻛﻴﺶ دادنŝak.iĝi ﻛﻴﺶ ﺷﺪن
scienco  داﻧﺶ، ﻋﻠﻢscienc.isto  داﻧﺸﻤﻨﺪscienc.ulo  ﻋﺎﻟﻢscienc.fikcia ﻋﻠﻤﻲﺗﺨﻴﻠﻲ
simio  ﻣﻴﻤﻮنsimii  ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻛﺮدنsimi.eska ﻣﻴﻤﻮنﻣﺎﻧﻨﺪ
skulpti  ﭘﻴﻜﺮﺗﺮاﺷﻲ ﻛﺮدنskulpt.ado  ﭘﻴﻜﺮ ﺗﺮاﺷﻲskulpt.arto ﻫﻨﺮ ﭘﻴﻜﺮﺗﺮاﺷﻲ
stranga ( ﻋﺠﻴﺐ)و ﻏﺮﻳﺐstrang.aĵo  ﭼﻴﺰ ﻋﺠﻴﺐstrang.ulo ﺷﺨﺺ ﻋﺠﻴﺐ
tegmento  ﺳﻘﻒ، ﺑﺎمsub.tegmento  اﻃﺎق زﻳﺮﺷﻴﺮواﻧﻲtegmenti ﻣﺴﻘﻒ ﻛﺮدن
teniso  ﺗِﻨﻴﺲtabl.o.teniso ﻨﮓ ﭘﻴﻨﮓ ﭘ، ﺗﻨﻴﺲ روي ﻣﻴﺰtenis.ejo زﻣﻴﻦِ ﺗﻨﻴﺲ
utila  ﻣﻔﻴﺪ، ﺳﻮدﻣﻨﺪutil.igi  ﺑﻬﺮه ﺑﺮدنsen.utila  ﺑﺪون ﻓﺎﻳﺪهutiloj ﻓﻮاﻳﺪ
Ekzercoj
A- Plenigu:
1. La homa ……… estas tre fleksia.
2. La homa ………. estas la plej kompleksa estaĵo sur la tero.
3. La homa ………. distingigas lin de aliaj animaloj.
4. Ju pli vaste oni laborigas sian cerbon, des pli ĝi …………. .
B- Respondu:
1. Kio estas la plej evoluinta biologia mekanismo en la naturo? Kial?
2. Kio distingigas la homan manon disde la manoj de aliaj animaloj?
3. Ĉu la homa mano estas la plej kompleksa kaj evoluinta korpoparto?
4. Kiel la homoj distingiĝis per pasintaj scienculoj?
5. Kiel Moŭlana alparolas la homon, kiam volas gravigi pri la parolkapablo?
6. Ĝis nun kiu pli matigis la alian: ĉu la homo, aŭ la komputilo? Kial?
7. Ĉu la plej kleraj sciencistoj utiligas la tutan kapablon de sia cerbo?
8. Se ni pli multe laborigas nian cerbon, ĉu ĝi pli frue malfortiĝas?
C- Skribu:
1. Kiel ni povas trejni nian cerbon por plipotencigi ĝin?
2. Komparu homan cerbon kun la komputilo.
Ĉ- Diskutu:
1. Kio estas pli grava en nia mondo: homa korpo aŭ homa cerbo?
2. Komparu robotojn kun la homa korpo.
3. Ĉu dum la venontaj jarcentoj, nia korpo pli potenciĝos, aŭ nia cerbo?

 ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻃﺮاف ﻣﺎ:درس ﺳﻲ و ﻳﻜﻢ
31-a Leciono: Nia Natura Medio

Unu arbo dum 50 jaroj produktas po $31,250 da oksigeno, po $62,000 da aer-polucia
kontrolo, kaj re.trov.igas po $37,500 da akvo.1
En multaj kulturoj kaj lingvoj oni nomas la naturon “la patr.ino naturo”. Ĉiuj
viv.ant(aĵ)oj ŝuldas sian ek.est.iĝon, kreskon kaj vivon al la naturo. En la moderna
mondo, la homoj pli kaj pli for.iĝis de la naturo, viv.ante en industriaj kaj ali.specaj
urboj. Tamen en la lastaj jar.dekoj oni konvink.iĝis pri mal.utilaj rezultoj de tia
viv.ado for de la naturo en la poluci.itaj urboj. Oni komencis por.naturajn mov.adojn
kaj trans.igis poluci.fontojn – ĉefe la fabrikojn – el la urbo(centro)j. La urboj far.iĝis
pli kaj pli verdaj. En multaj urb(eg)oj oni mal.permesis trafikon de la aŭtoj en la plej
densajn partojn de la urboj.
Nun plej multaj homoj, sopir.ante la naturon, deziras pas.igi sian ferian tempon
en parkoj kaj ekster.urbaj kamp.aroj. La loĝ.ado en urb.egoj jam ne estas plaĉa por
multaj, kiuj mal.ŝatas poluciojn aerajn, akvajn, sonajn, ktp.
La naturo estas unu ne.dis.er.ig.ebla tut.aĵo. Tial oni devas konsideri ĝin kiel
integran sistemon. Laŭ la Teorio de Sistemoj, ĉiuj grandaj kaj mal.grandaj sistemoj
kaj (sub)sistem.eroj inter.agas unu kun la alia kaj forte de.pendas unu de la alia. Do
ankaŭ ĉiuj eroj de la naturo inter.de.pendas kaj inter.agas. Ĉia granda aŭ eĉ
mal.granda ŝanĝo en unu natur.ero povas efiki aliajn natur.aĵojn. Laŭ unu
dis.divid.maniero la naturon ĉefe konsist.igas:
1. La fizikaj elementoj, kiel la tero, montoj, aero, akvo ktp.
2. La vivantaj estaĵoj, kion konsistigas la homo kaj la bestoj de
plej grandaj kiel balenoj kaj elefantoj ĝis mikroskopaj
viv.formoj.
3. La plantoj, kiel arboj, herboj, fungoj ktp.

1

Fakto de interreto, fotoj de Kiŝ.insulo far Niku Mamduhi.
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Nutr.aĵ.ĉeno
Laŭ la koncepto de nutr.aĵ.ĉeno, la plantoj nutras sin per la akvo, la mineraloj en la
akvo kaj en la tero, kaj la sunlumo; herbo.voraj bestoj kiel gazeloj kaj ŝafoj manĝas
plantojn; kaj karno.voraj bestoj, kiel la leonoj kaj leopardoj manĝas la gazelojn kaj
aliajn herbo.vorajn bestojn; post.restaĵoj de la manĝ.itaj bestoj putras kaj kiel sterko
preparas la teron por kresk.ado de la plantoj kaj tiel la natur.aĵoj ĉene inter.lig.iĝas
en la naturo. Homa inter.veno povas tre facile mal.bon.efiki sur la nutr.aĵ.ĉeno kaj
mal.util.igi la naturon grand.skale. Ekzemple, se la homo mal.pur.igas lagon, la
plantoj, kiuj kreskas pere de ties akvo, poluci.iĝas kaj sekve de tio, ili aŭ neni.iĝas,
aŭ venen.iĝas kaj ĉiu.okaze mal.bon.efikas sur la herbo.voraj bestoj, kiuj nutras sin
per ili, ktp.
Bio.divers.eco
Bio.divers.eco estas vari.eco de viv.antaj est.aĵoj kaj iliaj diversaj specioj. Ju pli alta
la bio.divers.eco, des pli rest.ema estas la eko.sistemo kontraŭ ĉiaj minacoj mediaj.
Do protekt.ado de ĉiuj viv.formoj estas farenda por konservi plej multajn
viv.speciojn.
Verŝajnas ke pere de ek.util.ig.ado de ne.fosilia hejt.aĵo en granda skalo – kiel
ekz-e sun.energio, hidrogena hejt.aĵo aŭ energi.ĉelo – ni povos okul.frape mal.pli.igi
la poluci.ig.adon de la tero. Kiel kon.ate, ek.de la Industria Revolucio ĝis nun la plej
ĉefa mal.pur.ig.aĵo de nia medio estis la fosiliaj hejt.aĵoj kaj ties post.rest.aĵoj. Estas
tre interese ke pere de fosili.aĵoj – kaj sen brul.igi ilin – oni povas produkti tre tre
utilajn, variajn kaj karajn materialojn, tamen bedaŭr.ege ni ankoraŭ for.brul.igas
preskaŭ la tuton de ili. Tio, kio est.iĝ.adis dum jar.miloj – kaj preskaŭ ne estos
re.ven.ig.ebla – ek.for.brul.iĝas dum nuraj horoj!

Novaj vortoj kaj kun.metoj ﻛﻠﻤﻪﻫﺎ و ﺗﺮﻛﻴﺐﻫﺎي ﺗﺎزه
baleno  وال، ﺑﺎﻟﻦ، ﻧﻬﻨﮓbalen.ido  ﺑﭽﻪﻧﻬﻨﮓbalen.ino ﻧﻬﻨﮓ ﻣﺎده
bio─-  زﻳﺴﺘﻲbio.divers.eco  ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲbio.sfero  ﺳﭙﻬﺮِ زﻳﺴﺘﻲ،ﺑﻴﻮﺳﻔﺮ
bruli  ﺳﻮﺧﺘﻦbrul.igi  ﺳﻮزاﻧﺪنbrul.aĵo ﺳﻮﺧﺖ
dividi  ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮدنdis.dividi  ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪي ﻛﺮدنdivid.ato ﻣﻘﺴﻮم
ekolog.ia  ﺑﻮمﺷﻨﺎﺣﺘﻲekologio  اﻛﻮﻟﻮژي، ﺑﻮمﺷﻨﺎﺳﻲeko.sistemo (ekolog.ia sistemo)

 ﺑﻮمﻧﻈﺎم،اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ
ero  ﺟﺰءdis.er.igi  ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻛﺮدن، ﺑﻪ اﺟﺰا ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮدنne.dis.er.ig.ebla ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻪ اﺟﺰا

31-a Leciono: Nia Natura Medio 179

ﭼﻴﺰي ﻛﻪ در ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه  fabrik.aĵoﺳﺎﺧﺘﻦ )در ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ(  fabrikiﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ fabriko
ﺷﺎﻳﺴﺘﻪي اﻧﺠﺎم)دادن(  far.indaﻻزماﻻﺟﺮا  far.endaﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم  far.eblaاﻧﺠﺎم دادن fari
ﺗﻌﻄﻴﻞ  feriaﺗﻌﻄﻴﻠﻲ آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ  semajn.fina ferioﺗﻌﻄﻴﻠﻲ ferio
داراي ﻓﺴﻴﻞ  fosili.havaﻓﺴﻴﻞ ﺷﺪن  fosili.iĝiﻓﺴﻴﻠﻲ  fosiliaﻓﺴﻴﻞ fosilio
ﻣﺜﻞ ﻗﺎرچ  fungeﻗﺎرچﺷﻨﺎﺳﻲ  fung.ologioﻗﺎرﭼﻲ  fungaﻗﺎرچ fungo
ﻏﺰالﮔﻮن  gazel.eskaﭼﺸﻢﻏﺰاﻟﻲ )ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎﻧﻲ ﺑﻪزﻳﺒﺎﺋﻲِ ﻏﺰال(  gazel.okulaﻏﺰال gazelo
ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ  hejt.adoﺑﺨﺎري  hejt.iloﺳﻮﺧﺖ  hejt.aĵoﮔﺮم ﻛﺮدن hejti
ﻋﻠﻒﺧﻮار  herb.o.voraﻋﻠﻒ ﻫﺮز  herb.aĉoﻋﻠﻒزار  herb.ejoﻋﻠﻒ herbo
ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎي آﺑﻲ )ﻗﺎدرﺑﻪﻓﺮود روي  hidro.planoﻫﻴﺪروژﻧﻲ ،آبزا ─ hidro.genaآﺑﻲ ،آب─ hidro─-

آب(
ﺻﻨﻌﺖ زداﻳﻲ  sen.industri.ig(.ad)oﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﺮدن  industri.igiﺻﻨﻌﺖ industrio
ﺷﺨﺺ ﻋﺰﻳﺰ )ﺧﺎﻧﻢ(  kar.ul.inoﺷﺨﺺ ﻋﺰﻳﺰ  kar.uloﮔﺮان ،ﻋﺰﻳﺰ kara
ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﻛﺮدن  konvinkiﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺷﺪن  konvink.iĝiﻣﺘﻘﺎﻋﺪﻛﻨﻨﺪه konvinka
اﺟﺎزهي ورود دادن ﺑﻪ  en.lasiﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ،ﺗﺮك ﻛﺮدن  for.lasiرﻫﺎﻛﺮدن ،ﮔﺬاﺷﺘﻦ lasi
ﺑﻪﻫﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ  inter.lig.iĝiﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ،ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ) lig.iĝiﺑﺎ ﭼﻴﺰي ﻳﺎ ﺑﻪ ﭼﻴﺰي( ﺑﺴﺘﻦ ligi
ﻣﺤﻴﻄﻲ  mediaﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﻴﻂ  medi.protekt.adoﻣﺤﻴﻂ )زﻳﺴﺖ( medio
درﺟﻬﺖِ ﻃﺒﻴﻌﺖ  por.naturaﭼﻴﺰﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ  natur.aĵojﻃﺒﻴﻌﺖ naturo
ﺗﻐﺬﻳﻪﻛﻨﻨﺪه  nutr.antaزﻧﺠﻴﺮهي ﻏﺬاﻳﻲ  nutr.aĵ.ĉenoﻏﺬا  nutr.aĵoﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺮدن nutri
ﮔﺬﺷﺘﻪ  pas.int(.ec)oﻋﺎﺑﺮان  (preter.)pas.antojﮔﺬراﻧﺪن  pas.igiﮔﺬﺷﺘﻦ pasi
آﻟﻮدﮔﻲ زداﻳﻲ  sen.poluci.igoآﻟﻮده ﺷﺪن  poluci.iĝiآﻟﻮدﮔﻲ polucio
آﻣﺎده ﺳﺎزي  prepar(.ad)oآﻣﺎده ﺷﺪن  prepar.iĝiآﻣﺎده ﻛﺮدن prepari
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ،ﻣﺤﻔﻮظ  protekt.itaﺣﻔﺎﻇﺖ  protekt.adoﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﺮدن protekti
اﻧﻘﻼب ﻛﺮدن در revoluciiاﻧﻘﻼﺑﻲ  revoluciaاﻧﻘﻼب revolucio
ﺑﻲﻧﺘﻴﺠﻪ  sen.rezultaﻧﺘﻴﺠﻪ داﺷﺘﻦ  rezultiﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪن  rezult.igiﻧﺘﻴﺠﻪ rezulto
ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ ،ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ  sistemaزﻳﺮﻧﻈﺎم ،زﻳﺮﺳﻴﺴﺘﻢ  sub.sistemoﻧﻈﺎم ،ﺳﻴﺴﺘﻢ sistemo
ﺑﺎ دلﺗﻨﮕﻲ  sopireدلﺗﻨﮕﻲ  sopiroدلﺗﻨﮓ ﺑﻮدن ﺑﺮاي sopiri
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ  speciaزﻳﺮﻧﻮع ،زﻳﺮﮔﻮﻧﻪ  sub.specioﻧﻮع ،ﮔﻮﻧﻪ )ﺣﻴﺎﺗﻲ( specio
ﻛﻮددﻫﻲ  sterk.adoﻛﻮد دادن  sterkiﻛﻮد sterko
ﻣﺪﻳﻮن ﺳﺎﺧﺘﻦ  ŝuld.igiﻣﺪﻳﻮن  ŝuldaدِﻳﻦ  ŝuldoﻣﺪﻳﻮن ﺑﻮدن ﺑﻪ ŝuldi
ﺑﺎزﻳﺎﻓﺘﻪ)ﺷﺪه(  re.trov.itaﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮدن  re.trov.igiﺑﺎزﻳﺎﻓﺘﻦ  re.troviﻳﺎﻓﺘﻦ trovi
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urbo  ﺷﻬﺮurb.ego  ﻛﻼنﺷﻬﺮurb.eto  ﺷﻬﺮكurb.o.domo ﺷﻬﺮداري
veneno  زﻫﺮ، ﺳﻢveneni  ﻣﺴﻤﻮم ﻛﺮدنvenen.iĝi ﻣﺴﻤﻮم ﺷﺪن
veni  آﻣﺪنinter.veni  دﺧﺎﻟﺖ ﻛﺮدنinter.veno  ﻣﺪاﺧﻠﻪre.ven.ig.ebla ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎز آوردن
vivo  ﺣﻴﺎت، زﻧﺪﮔﻲviv.antoj  ﺟﺎﻧﺪارانviv.o.plena ﺳﺮﺷﺎر از زﻧﺪﮔﻲ
vori  ﺧﺎم ﺧﻮردن، درﻳﺪنherb.o.vora  ﻋﻠﻒﺧﻮارkarn.o.vora ﮔﻮﺷﺖﺧﻮار
Ekzercoj
A- Plenigu:
1. La patrino de ni ĉiuj estas la …….. .
2. La plej ĉefaj naturaĵoj estas: la …….., la ………., kaj ………. .
3. Ĉiuj ……….. ŝuldas sian vivon al la naturo.
4. En la moderna erao la homoj vivis en ……….. urboj, tamen poste ili
deziris reiri al la naturo kaj naturaĵoj.
5. La ………… urb(eg)oj ne estas bonaj por homa loĝado.
B- Respondu:
1. Kio estas la naturo?
2. Kio konsistigas la naturon?
3. Kiel la homoj detruas la naturon?
4. Kiel ni povos savi la naturon?
C- Skribu:
1. Kiel vi dezirus ĝui la naturon?
2. Komparu bonajn kaj malbonajn efikojn de la naturo por la homaro.
3. Ĉu en la naturo ekzistas malbelaj koloroj?
Ĉ- Diskutu:
1. Kio estas pli grava en la naturo: vivantaĵoj aŭ senvivaj
elementoj?
2. Kio malutilas al la naturo?
3. Ĉu ni povos savi la naturon (de danĝeroj, kiujn ni mem estigis
kontraŭ ĝi)?

 ﻓﻴﻞﻫﺎ:درس ﺳﻲ و دوم
32-a Leciono: La Elefantoj

La elefantoj, kiel la plej grandaj bestoj sur la tero, estas tre interesaj mam.uloj
divers.aspekte.1
Foje oni demandis fam.ulon kio estas la plej interesa besto por li. Responde li diris
ke lia prefer.ata besto estas la elefanto, kaj poste li esprimis multajn kialojn kaj
faktojn por sia elekto. Ĉi tie ni legas tre interesajn faktojn, kio estas trov.ebla sur
2
al.loga ret.paĝo pri la elefantoj .
Kio estas la diferencoj inter afrikaj kaj aziaj elefantoj?
Kiam vi rigardas de proksime, vi povas vidi, ke ekzistas grand.ega diferenco inter la
afrika kaj la azia elefantoj. Efektive ili similas unu la alian nur de mal.proksime laŭ
la ekster.aĵo. Ambaŭ estas grandaj, havas rostron, voston kaj parte dent.egojn.
Tamen la genetikaj diferencoj inter afrika kaj azia elefantoj estas tiom grandaj ke ili
efektive ne povas esti inter.bred.itaj.
La sola kon.ata inter.bred.ito de afrika kaj azia elefantoj nask.iĝis en la zo.ologia
ĝardeno de Chester (elp. Ĉeste) en 1978. La vir.elefant.ido "Motty" (elp. Mati)
mortis, du semajnojn post la nask.iĝo, malgraŭ intensaj fleg.ado kaj pri.zorgo. Ĝia
patro estis la afrika vir.elefanto "Jumbolino" (elp. Ĝambolino) kaj ĝia patr.ino estis
la azia elefant.ino "Sheba" (elp. Ŝiba). Por pli da detaloj pri Motty bon.vole rigardu
al ret.paĝo (serĉu en inte.reto).
Sur la post.paĝa tabelo, la aziaj kaj la afrikaj elefantoj estas kompar.itaj
divers.vid.punkte. Kiel vid.ote, kvankam ambaŭ estas tre similaj mult.aspekte, tamen
post pli atent.ema rigardo, oni povas facile distingi ilin unu de la alia.

1
2

Fotoj de interreto.
Serĉu en interreto.
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Afrika elefanto
(Loxodonta africana)

Azia elefanto
(Elephas maximus)

Pezo
Ŝultra alto
Haŭto
Nombro de
ripoj
Plej alta
punkto

4000-7000 kg
3-4 metroj
Pli sulka

3000-6000 kg
2 – 3.5 metroj
Pli glata

Ĝis 21 paroj

Ĝis 20 paroj

Sur la ŝultro

Sur la dorso

Oreloj

Pli grandaj, atingas sur la kolon

Pli mal.grandaj, ne atingas sur la
kolon

Konkava

Mal.kava aŭ rekta

Diagonale mal.supren en la
direkto al la mal.antaŭaj kruroj
Sen el.star.aĵoj sur.kape, ne
kav.eto frunte

Aŭ preskaŭ rekta aŭ kava en la
mezo
Kun el.star.aĵoj sur la supro de la
kapo, frunto kav.et.hava

Kompar.ado

Iliaj formoj

Formo de la
dorso
Formo de la
ventro
Formo de la
kapo

Iliaj
kap.formoj

Dent.egoj

Ambaŭ seksoj havas ilin. Pli
grandajn havas la viroj.

Manĝ.aĵo
Rostro
Rostr.o.pinto

Plej.parte folioj
Kun pli da ringoj, mal.pli firma
kun du fingroj

Viroj en multaj kazoj havas
dent.egojn. Vir.inoj havas nur tre
etajn aŭ neniajn dent.egojn.
Plej.parte herboj
Kun mal.pli da ringoj, pli firma
Kun unu fingro

Antaŭa piedo 4 aŭ mal.ofte 5.
Mal.antaŭa piedo 3 aŭ mal.ofte 4.

Antaŭa piedo 5. Mal.antaŭa
piedo 4 aŭ mal.ofte 5.

Iliaj
rostr.o.formoj
Pied.ungoj
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Ĉu Elefantoj povas naĝi?
Kiel ĉiuj mam.uloj (escepte de homoj kaj simioj, kiuj devas lerni la naĝ.adon), la
elefantoj estas tre bonaj kaj sen.lacaj naĝ.istoj. Elefantoj movas ĉiujn kvar krurojn
por naĝi kaj tiel ili povas mov.iĝi en la akvo tre rapide. Ilia granda korpo est.igas
sufiĉan flos.adon, dum la rostro agas kiel spir.tubo.
Elefantoj plej.parte naĝas kun vizaĝo supre kaj buŝo mal.supre de la
akvo.surfaco. Ili spiras tra sia rostro, kiun ili uzas kiel spir.tubon. Ĉi tiuj fortaj bestoj
povas naĝi longajn distancojn sen problemo. Ekspertoj supozas, ke elefantoj iam
naĝis de Suda Hind.io al Srilanko kie ili ek.loĝis. Precipe junaj elefantoj amas la
naĝ.adon kaj plonĝ.adon. Ili "batalas" kontraŭ la ondoj, kaj plaŭd.igas la akvon. Ili
estas ankaŭ sen.lacaj plonĝ.istoj.
Kiel elefantoj komunikas?
Ĉar elefantoj loĝas en gregoj, ili bezonas diversajn rimedojn por reciproka
komunik.ado. La rostro, la oreloj, la vosto, korpo.lingvo kaj kompren.eble ankaŭ la
voĉo estas iuj el la rimedoj por ilia komunik.ado.
La pozicio de la rostro povas esti aŭ defenda aŭ minaca. Ĉiu.okaze elefantoj
ankaŭ povas tuŝi kaj flari per la rostro. Tiel ili konstatas kie alia elefanto ĵus estis,
kion ĝi manĝis kaj kiel ĝi fartas.
Ĉar elefantoj havas aktivan Jakob-organon (organum vomeronasale), ĝuste kiel
la ramp.uloj havas, ili estas kapablaj senti kaj analizi mal.grandajn erojn de odoraj
substancoj en la aero. Ekzemple vir.elefanto per sia flar.ado povas kompreni
ĉe.eston de elefant.ino dum certaj tempoj.
Frap.ado de la oreloj povas esprimi ekscit.iĝon kaj ĝojon. Si.a.vice, la frap.ado de
la oreloj kontraŭ la haŭto povas esti aŭd.ebla. Ĉi tiu sono kaŭzas ke aliaj elefantoj
pint.igu siajn orelojn kaj ek.kontaktu kun la unua elefanto. Tamen en varma vetero,
elefantoj uzas siajn orelojn unu.a.vice por mal.varm.igi sin.
Mal.antaŭe, la vosto ofte servas kiel tuŝ.sens.ilo. Per sia vosto la elefantoj
esploras parton de sia cirkaŭ.aĵo, kio estas ekster ilia rekta vido. Jen kiel ili cert.iĝas
ke ili havas ĉiujn necesajn informojn pri sia distanco de aliaj membroj de la grupo
kaj de la proksimaj medi.aĵoj.
Uz.ante ambaŭ siajn voĉon kaj aŭdon, elefantoj povas komuniki reciproke trans
grandaj distancoj. Elefantoj, kiuj konas unu la alian, salutas reciproke per relative
laŭtaj bruoj, kio re.memor.igas onin pri funkci.anta dizel.motoro. Elefant.idoj krias
laŭte por siaj patr.inoj kiam ili ek.sentas sin perd.itaj. Mal.trankvilaj, atak.antaj kaj
atak.ataj elefantoj trumpetas.
Kio estas infra.sono?
Nun ni ankaŭ scias tion, ke elefantoj konversacias trans grandaj distancoj uz.ante
infra.sonon. Homoj ne povas aŭdi ĉi tiujn mal.alt.frekvencajn sonojn. Homaj oreloj
povas aŭdi sonojn kun frekvenco de 20 ĝis 20,000 hercoj. Elefantoj, tamen, ankaŭ
povas est.igi sonojn en la gamo de 14 - 24 hercoj, kun volumeno de 85 ĝis 90
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deci.beloj. Tio estas grave pli laŭta ol la bru.nivelo, kiun homa konversacio
produktas, nome ĉirkaŭ 65 deci.beloj.
Per tiaj energiaj son.ondoj, elefantoj povas komuniki reciproke ĝis distanco de
pluraj kilo.metroj. Tamen, kiel la Svisa ĵurnalo NZZ am Sonntag raportis (2 Marto
2003), la esplor.istoj ĉe la Universitato de Sussex (elp. Saseks) en Brighton (elp.
Brajtn) kaj la Amboseli Elefanto.Esplora Projekto jam el.trovis, ke infra.sono
ver.ŝajne ne estas tiel grava por la elefantoj ('Animal Behaviour', Vol. 65 p. 317).
Iliaj kontakt.o.vokoj al parencoj aŭ amikaj gregoj trans longaj distancoj en.havas la
plej gravajn informojn en frekvenc.gamo, kiun ankaŭ ni povas aŭdi. Elefantoj povas
tiel re.koni ĝis 100 individuojn pere de iliaj voĉoj. La maksimuma distanco de tiuj
informoj en tia socia voko estas nur 2.5 km. Ĝis nun oni supozis, ke la elefantoj
inter.ŝanĝas informojn trans distancoj ĝis 10 kilo.metroj.
La biologoj observis 1700 elefantojn en Amboseli Nacia Parko, Kenjo, dum
multaj jaroj kaj registris iliajn voĉojn. Kiam ili aŭd.igis la registr.itajn voĉojn, la
elefantoj re.agis al registr.itaj voĉoj de siaj bone kon.ataj elefant.amikoj per ek.flari
la aeron per siaj rostroj, don.ante respondon en la direkto de la laŭt.ig.iloj.
La esplor.istoj supozas ke la infra.sonaj frekvencoj estas simple kre.itaj ene de la
elefantaj laringoj pro la besta grand.eco kaj ne uz.iĝas por komunik.ado. Ili diras ke
la rostro povas amplifi aŭd.eblajn sonojn, kiuj estas pli gravaj por ‘long.distancaj
vokoj’.
Ĉar elefantoj estas ĝenerale tre kvietaj bestoj, ne estis facile registri iliajn voĉojn.
Elefantoj ofte respondas al ne.kutimaj okaz.aĵoj kun kri.egoj kaj fajfoj. Ĉi.kaze la
ne.kutima okaz.aĵo estis elefanto.prizorg.anto danc.anta rokenrolon kun la puŝ.ĉaro.

La aŭtoro de la ret.paĝo pri elefantoj,
George Frei (elp. Ĝorĝ Frej). La foto estas
far Carlo Cathomen (elp. Karlo Katomen).
Dankon al George, kiu permesis ke
materialo de lia ret.paĝo aperu en tiu ĉi
lerno.libro.

Novaj vortoj kaj kun.metoj ﻛﻠﻤﻪﻫﺎ و ﺗﺮﻛﻴﺐﻫﺎي ﺗﺎزه
Afriko  آﻓﺮﻳﻘﺎafrika  آﻓﺮﻳﻘﺎﻳﻲafrik.ano )ﻓﺮدِ( آﻓﺮﻳﻘﺎﻳﻲ
amplifi ( ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﺮدن )ﻣﻮجamplifo  ﺗﻘﻮﻳﺖamplif.ilo (ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪه )آﻣﭙﻠﻲﻓﺎﻳﺮ
atingi  ﻧﺎﻳﻞ ﺷﺪن، رﺳﻴﺪنating.ebla  ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺖرﺳﻲne.ating.ebla ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺣﺼﻮل
Azio  آﺳﻴﺎazia  آﺳﻴﺎﻳﻲazi.ano  )ﻓﺮدِ( آﺳﻴﺎﻳﻲSud.Azio آﺳﻴﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ
belo ( ﺑِﻞ )واﺣﺪ ﺑﻠﻨﺪي ﺻﺪاdeci.belo ( دﺳﻲﺑﻞ )ﻳﻚدﻫﻢ ﺑِﻞdeci.bele ﺑﻪ دﺳﻲﺑﻞ
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زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺧﺘﻲ  biolog.iaزﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ  biolog.ioزﻳﺴﺖﺷﻨﺎس biologo
ﺑﭽﻪي دو ﺣﻴﻮان ﻣﺘﻔﺎوت  inter.bred.itoﭘﺮورشِ ﺣﻴﻮاﻧﺎت  bred.adoﭘﺮورش دادن)ﺣﻴﻮاﻧﺎت( bredi
ﺳﺮوﺻﺪا ﻛﺮدن  bruiﺳﻄﺢِ )ﺑﻠﻨﺪي( ﺳﺮوﺻﺪا  bru.niveloﺳﺮوﺻﺪا bruo
ﭘﻮزهﺑﻨﺪ  buŝ.umoدﺳﺘﻤﺎل ﺳﻔﺮه )دﺳﺘﻤﺎل دﻫﺎن(  buŝ.tukoدﻫﺎن buŝo
ﻛﺎﻟﺴﻜﻪي ﺑﭽﻪ  infan.ĉar.etoﮔﺎري دﺳﺘﻲ  puŝ.ĉaroﮔﺎري ĉaro
رﻳﻴﺲ ﺳﻴﺮك  cirk.estroﺳﻴﺮك ﺣﻴﻮاﻧﺎت  animal.cirkoﺳﻴﺮك cirko
ﻣﺪاﻓﻊ  defend.antoﺗﺪاﻓﻌﻲ  defendaدﻓﺎع ﻛﺮدن defendi
دﻧﺪانﭘﺰﺷﻚ  dent.istoﻋﺎج  dent.egoدﻧﺪان dento
ﺑﻪﻃﻮر ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ  detaleﻛﻠﻲ  mal.detalaﺗﻔﺼﻴﻠﻲ  detalaﺟﺰﺋﻴﺎت detaloj
ﻣﻮرب ،ﻗﻄﺮي  diagonalaﺑﻪﻃﻮر ﻣﻮرب  diagonaleﻗﻄﺮ )ﭼﻨﺪﺿﻠﻌﻲ( diagonalo
ﺑﺮ ﭘﺸﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻦ )زﻳﻦ(  sur.dors.igiﭘﺸﺖﺑﻪﺟﻠﻮ  dors.antaŭeﭘﺸﺖ ،ﻛﻤﺮ dorso
ﺗﺤﻘﻴﻖ  esplor.adoﻣﺤﻘﻖ  esplor.istoﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﺮدن esplori
اﻧﮕﺸﺖ ﭘﺎ  pied.fingroﺷﺴﺖ )اﻧﮕﺸﺖِ ﻗﻄﻮر(  dik.fingroاﻧﮕﺸﺖ fingro
ﺳﻔﺘﻲ  firm(.ec)oﺳﺴﺖ ﻛﺮدن  mal.firm.igiﺳﺴﺖ ،ﺷُﻞ  mal.firmaﺳِﻔﺖ firma
)ﺧﺎﻧﻢ( ﭘﺮﺳﺘﺎر  fleg.ist.inoﭘﺮﺳﺘﺎري  fleg.adoﭘﺮﺳﺘﺎري ﻛﺮدن flegi
ﭘﻞ ﺷﻨﺎور  flos.pontoﺷﻨﺎور )ﻛﻮﻟﺮ(  flos.iloﺷﻨﺎور ﺑﻮدن flosi
ورق زدن  foli.umiﺑﺮگ دادن )درﺧﺖ(  foliiﺑﺮگ ،ورق folio
ﭼﺸﻢﮔﻴﺮ  okul.frap(ant)aزدن ،ﺿﺮﺑﻪزﻧﻲ  frap.adoﺿﺮﺑﻪ ) frapoﺿﺮﺑﻪ( زدن frapi
ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ رادﻳﻮﻳﻲ  radi.o.frekvencoﻃﻴﻒ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ  frekvenc.gamoﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ،ﺑﺴﺎﻣﺪ frekvenco
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺎﻧﻲ  fruntaروي ﭘﻴﺸﺎﻧﻲ  (sur.)frunteﭘﻴﺸﺎﻧﻲ frunto
ﮔﻠﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ دادن  kun.greg.iĝiآﻏُﻞ )ﮔﻠﻪ(  greg.ejoﮔَﻠﻪ grego
ﺳﺮخﭘﻮﺳﺖ  ruĝ.haŭt.uloﭘﻮﺳﺖﻛﻠُﻔﺖ  dik.haŭtaﭘﻮﺳﺖ haŭto
ﻣﮕﺎﻫﺮﺗﺰ )ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻫﺮﺗﺰ(  mega.hercoﻛﻴﻠﻮﻫﺮﺗﺰ )ﻫﺰار ﻫﺮﺗﺰ(  kilo.hercoﻫِﺮﺗﺰ herco
ﺣﻔﺮه ،ﻓﺮورﻓﺘﮕﻲ  kav.aĵoﻛﻮژ ،ﺑﺮآﻣﺪه  mal.kavaﻛﺎو ،ﻓﺮورﻓﺘﻪ kava
ﺗﺎ ﮔﺮدن )ﻛﺎﻣﻼً(  ĝis.koleﻳﻘﻪ  kol.umoﮔﺮدنﺑﻨﺪ  kol.ringoﮔﺮدن kolo
ﺗﻮرﻓﺘﮕﻲ  konkav.aĵoﺗﻘﻌﺮ  konkav.ecoﻣﻘﻌﺮ konkava
درﻳﺎﻓﺖ  konstatoﻗﺎﺑﻞ درﻳﺎﻓﺘﻦ  konstat.eblaدرﻳﺎﻓﺘﻦ konstati
ﭼﻬﺎرزاﻧﻮ )ﻧﺸﺴﺘﻦ(  krur.kruceﭘﺎﭼﻪ )ﺷﻠﻮار( ) krur.umoﺳﺎقِ(ﭘﺎ kruro
ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪن  lac.iĝiﺑﺪون ﺧﺴﺘﮕﻲ ،ﺧﺴﺘﮕﻲﻧﺎﭘﺬﻳﺮ  sen.lacaﺧﺴﺘﻪ laca
ﺟﺎﻟﺐ  al.logaﻧﻔﺮتزده ﻛﺮدن ،دﻓﻊ ﻛﺮدن  mal.logiﺟﻠﺐ ﻛﺮدن logi

32-a Leciono: La Elefantoj 186

ﺷﻴﺮدادن ،ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺮدن )ﺑﺎ ﭘﺴﺘﺎن(  mam.nutriﭘﺴﺘﺎنداران  mam.ulojﭘﺴﺘﺎن mamo
ﺗﻬﺪﻳﺪآﻣﻴﺰ  minacaﺗﻬﺪﻳﺪ  minacoﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﺮدن minaci
اﺳﺘﺨﺮ )ﺷﻨﺎ(  naĝ.ejoﺷﻨﺎﮔﺮ  naĝ.istoﺷﻨﺎ ﻛﺮدن naĝi
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﻨﻨﺪه  observ.antoﻣﺸﺎﻫﺪه  obresv.adoﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮدن observi
درازﮔﻮش ،ﮔﻮشدراز  long.orelaﮔﻮشواره  orel.ringoﮔﻮش orelo
ﭘﻴﺎده رﻓﺘﻦ  pied.iriﻧﺎﺧﻦ ﭘﺎ  pied.ungoﭘﺎ )ﺑﺨﺶ اﻓﻘﻲ( piedo
ﻧﻮكﺗﻴﺰ ) pintaﻧﻮك( ﺗﻴﺰ ﻛﺮدن  pint.igiﻧﻮك ،ﻗﻠﻪ pinto
ﺷﻠﭗ ﺷﻠﻮپ ﻛﺮدن ﻣﺎﻳﻌﺎت  plaŭdiﺷﻠﭗ ﺷﻠﻮپ اﻳﺠﺎد ﻛﺮدن  plaŭd.igiﺻﺪاي ﺑﺮﺧﻮرد آب plaŭdo
ﺷﻴﺮﺟﻪزن ﻣﺎﻫﺮ  plonĝ.istoدرﺣﺎل ﺷﻴﺮﺟﻪ زدن  plonĝ.anteﺑﻪآب زدن ،ﺷﻴﺮﺟﻪ زدن plonĝi
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  proksim.umeﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪن  proksim.iĝiﻧﺰدﻳﻚ proksima
ﺧﺰﻧﺪه  rampaﺧﺰﻧﺪﮔﺎن  ramp.ulojﺧﺰﻳﺪن rampi
ﻣﺘﻘﺎﺑﻼ اﻧﺠﺎم دادن  reciprokiﻣﺘﻘﺎﺑﻼ  reciprokeﻣﺘﻘﺎﺑﻞ reciproka
اراده )ﺑﺮاي ﺑﺎزي(  rul.ringoﭘﺎﺑﻨﺪ)ﺧﻠﺨﺎل(  pied.ringoدﺳﺖﺑﻨﺪ  brak.ringoﺣﻠﻘﻪ ringo
ﻣﻬﺮهي دﻧﺪه  rip.vertebroﺧﻮراك دﻧﺪه  rip.aĵoدﻧﺪه ripo
ﻧﻮك ﺧﺮﻃﻮم  rostro.pintoﺧﺮﻃﻮمداران  rostr.ulojﺧﺮﻃﻮم rostro
ﻣﺬﻛﺮ  vir.seksaﻣﻮﻧﺚ  inseksaﺟﻨﺴﻴﺖ sekso
ﻣﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ  serpent.ologioﻣﺎرﺷﻨﺎس  serpent.ologoﻣﺎر serpento
ﻣﺎدون ﺻﻮت  infra.sonoﻣﻮج ﺻﻮﺗﻲ  son.ondoﺻﻮت ،ﺻﺪا sono
ﺑﻪﻃﻮر ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ  el.stareﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻲ  el.star.aĵoﺑﺮﺟﺴﺘﻪ  el.staraاﻳﺴﺘﺎدن stari
روي ﺷﺎﻧﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻦ  sur.ŝultr.igiروي ﺷﺎﻧﻪ  sur.ŝultreﺷﺎﻧﻪ ŝultro
در ﺳﻄﺢ  surfaceﺳﻄﺤﻲ  surfacaﺳﻄﺢ surfaco
ﺑﺎ ﺑﻮق و ﻛﺮﻧﺎ ﮔﻔﺘﻦ  dis.trumpetiﺷﻴﭙﻮر زدن  trumpetiﺷﻴﭙﻮر trumpeto
ﻧﺎودان )ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺮاي ﺑﺎران(  pluv.tuboﻟﻮﻟﻪ ﺑﺮاي ﺗﻨﻔﺲ  spir.tuboﻟﻮﻟﻪ tubo
رويﺷﻜﻢ )ﺧﻮاﺑﻴﺪن(  sur.ventreﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻜﻢ  ventraﺷﻜﻢ ventro
ﺑﺎ روي ﺧﻨﺪان  rid.vizaĝeدو رو  du.vizaĝaﺻﻮرت vizaĝo
ﺑﺪون دم  sen.vostaدمﭼﻠﭽﻠﻪاي  hirund.vostaدم vosto
ﺟﺎﻧﻮرﺷﻨﺎﺳﻲ  zo.ologioﺑﺎغ وﺣﺶ )ﺑﺎغ ﺟﺎﻧﻮرﺷﻨﺎﺳﻲ(  zo.ologia ĝardenoﺑﺎغ وﺣﺶ zoo
ﺑﻲﺗﻮﺟﻬﻲ ﻛﺮدن  mal.zorgiﺑﻲ ﻣﺒﺎﻻﺗﻲ  sen.zorg.ecoﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻛﺮدن zorgi
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Ekzercoj
A- Plenigu:
1. Kaj aziaj kaj afrikaj elefantoj, havas ……….., voston kaj parte dent.egojn.
2. Aziaj elefantoj havas ………… sur la supro de la kapo, malgraŭ la afikaj
(elefantoj).
3. Aziaj elefantoj ĉefe manĝas …………, dum la afrikaj (elefantoj) manĝas
…………. .
4. La rostropinto de la azia elefanto estas ………… .
5. Elefantoj estas ……………. naĝistoj.
6. Elefantoj estigas ……………, kiujn la homoj ne povas aŭdi.
B- Respondu:
1. Kiel diferencas la aziaj kaj afrikaj elefantoj?
2. Kiu estas pli granda, la azia aŭ la afrika elefanto?
3. Ĉu ĝenerale la elefantoj estas kvietaj aŭ malkvietaj bestoj?
4. Kio povas malkvietigi la elefantojn?
5. Kiel komunikas la elefantoj unu kun la alia?
6. Ĉu infrasono ludas gravan rolon en komunikado inter la elefantoj?
7. Ĉu la elefantidoj timas de akvo, aŭ ŝatas ludi per ĝi?
C- Skribu:
1. Kio estas via plej ŝatata besto? Kial?
2. Ĉu elefantoj helpas al la homoj? Kiel?
3. Kiaj zooj estus idealaj?
Ĉ- Diskutu:
1. Ĉu utiligi la elefantojn kaj aliajn bestojn en la cirkoj estas juste? Kial?
2. Kial en multaj landoj oni jam malpermesis animal-cirkojn?
3. Kiel la homo povus utiligi la dentegojn de la elefantoj, sen mortigi ilin?
4. Ĉu utiligado de bestaj korpopartoj – kiel dentegoj de la elefantoj, aŭ haŭto
de la serpentoj – en dekoraĵoj kaj vestaĵoj estas plaĉa aŭ malplaĉa?

 ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ:درس ﺳﻲ و ﺳﻮم
33-a Leciono: Verkistoj de Esperanto

Warighien kaj Auld, du el la plej famaj poetoj kaj verk.istoj de Esper.anto.1
Ek.de la unuaj jaroj de Esper.anto, ne mankis en ĝi tre lertaj verk.istoj. Certe la unua
verk.isto en Esper.anto estas Zamenhof mem, kiu antaŭ la publik.igo de Esper.anto
en la jaro 1887, multe tradukis kaj verkis en la nova lingvo. Post apero de
Esper.anto, la nombro de verk.istoj en ĝi tre rapide kreskis. Verk.istoj el tre diversaj
landoj komencis provi sian kapablon en la nova art.e.far.ita lingvo.
Unu el la plej famaj verk.istoj de Esper.anto estas prof. Gaston Waringhien, elp.
Ŭaringien (1901-1991). Krom sen.nombraj beletraj verkoj, li multe laboris por
Esper.anto pri leksikograf.io kaj gramatiko. La plej granda vort.aro de Esper.anto
nom.iĝas PIV (Plena Ilustr.ita Vort.aro de Esper.anto), kies ĉef.redaktoro estis prof.
Waringhien. Ankaŭ PAG (Plena Analiza Gramatiko) estas kun.verko de li kaj
Kálmán Kalocsay (1891-1976). Waringhien tradukis multajn robaiojn de Kajjam
(Ĥyjjam) rekte de la persa lingvo en Esper.anton. Pri tio ni legis pli multe en alia
leciono.
En 1981 okaze de la 80-jar.iĝo de prof. Waringhien, el.don.iĝis 520-paĝa
fest.libro kun verkoj de 49 famaj Esper.ant.istaj verk.istoj. En ero nom.ita Biograf.ia
Skizo far Roger (elp. Raĝer) Bernard ni legas:
“Gaston Waringhien nask.iĝis en Lille (Nord.Franc.io) la 29-an de Julio
1901. Lia patro estis instru.isto, i.a. pri la germana lingvo.
Dek.ses.jara, li estis varb.ita al Esper.anto de la help.kas.isto de la 1-a
Kongreso en Bulonjo, Gaston Lephay. La vero trudas diri, ke tio okazis pli
ĝuste dank’ al la belaj okuloj de ties fil.ino … kio pruvas, ke, tre ‘teraj’
(‘eteraj’?) sentoj povas konduki al plej spritaj altoj.
Baldaŭ poste komenc.iĝis la ekster.ordinara kariero de Gaston
Waringhien: 19-jara, jam licenci.ato pri literaturo; 20-jara, ricevas diplomon
pri historio de la religioj; 22-jara (jes!), agregaci.ulo pri lingv.ist.iko.”2
1

Fotoj de interreto.

32-a Leciono: La Elefantoj 189

Pri la verk.emo de la profesoro sufiĉas mencii ke nur la bibliograf.io de lia verk.aro
okupis 35 paĝojn en la fest.o.libro!
Alia fama Esper.anto.verk.isto estas William Auld, elp. Ŭiljam Old (1924-), la
skota esper.ant.isto kiun oni kandidat.igis por Nobel.premio pri literaturo en la jaroj
1999, 2000 kaj 2005. Auld estas tre labor.ema traduk.isto, verk.isto kaj poeto. Dum
ĉirkaŭ 50 jaroj li verkis kaj tradukis pli ol 50 librojn. Unu el ili estas originala
poem.libro nom.ata La Infana Raso. Prof. Waringhien, komparis lian poem.libron
kun The Waste Land far T.S. Eliot (1888-1965), uson.de.vena poeto angla, kiu gajnis
Nobel.premion en 1948.3
Auld i.a. tradukis verkojn de William Shakespeare, elp. Ŭiljam Ŝejkspier (15641616), kiel La Sonetoj (The Sonnets), kaj libro.serion de J.R.R. Tolkien (elp. Talkin)
titol.ita La Mastro de l’ Ringoj (The Lord of the Rings).
Por kon.at.iĝi kun skrib.maniero de Auld, jen kelkaj linioj el lia antaŭ.parolo al
La Sonetoj pri la soneto:
“La soneto kiel art.formo originis en Ital.ujo dum 14a jar.cento. Ĝi konsistas
el 14 versoj, kiuj normale divid.iĝas en du partojn … Ĝi bezonis du
jar.centojn por atingi Brit.ujon, sed dum la dua parto de la 16a jar.cento ĝi
tie ek.floris. Kvankam la italan formon uzis tre sukcese kaj eĉ grandioze
multaj britaj poetoj, tiu formo efektive ne tre konvenas al la angla lingvo,
kiu estas relative rim.mal.riĉa. Pro tio Surrey (elp. Sari), kaj poste aliaj
inkluzive Ŝekspiron, en.kondukis indiĝenan formon, kiun …”4
Alia lia verko Ver.eco, Distro, Stilo estas pri originalaj romanoj en Esper.anto. Li
elektis 50 romanojn, kiuj eldon.iĝis en unuaj 90 jaroj de Esper.anto.lingvo, kaj
analiz.inte la romanojn, pri.juĝis ilin laŭ tri kriterioj: vereco, distro kaj stilo. En la
unua ĉapitro li tiel skribis pri la romano:
“Romanon oni povas difini jene: ĝi estas longa fikci.aĵo, en la moderna
epoko preskaŭ ekskluzive proza, kiu tiel aŭ aliel dis.volvas rakonton. Se
ekzistas pli preciza aŭ trafa difino, mi ĝin ne konas kaj tamen mia difino
estas plur.rilate ne sufiĉe preciza.
Ekzemple la romano estas longa. Sed kiom longa? … Mi tamen memoras
tiun aŭtoron, kiu diris al recenz.isto: ‘Kio estas via kritiko pri la fino de mia
romano?’, kaj ricevis la respondon: ‘Ĝi estas tro mal.proksima de la
komenco’. En.havo devas esti adekvata al la long.eco! Sed kiom mal.longa
2

HAUPENTHAL, R. (Red.), Li kaj Ni, Festlibro por la 80a naskiĝtago de Gaston Waringhien,
Antvepeno, La Laguna: TK/Stafeto, 1985, 520 p., p. 25.
3
WARINGHIEN, G. “La Infana Raso”, La Nica Literatura Revuo, 2/3, 116-117. La artikolo alireblas
ankaŭ sur la interreto.
4
SHAKESPEARE, W. The Sonnets/La Sonetoj, Trad. W. Auld, Pizo: Edistudio, 1981, 326 p., p. 1011.
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povas esti romano? Ekzistas ankaŭ alia proz.formo fikcia, kiun oni nomas
novelo, kaj kiu laŭ.difine estas ‘mal.pli longa ol romano’. Kie do oni streku
la dis.igan linion inter ili? Iom arbitre, mi en la praktiko verdiktas: kun pli ol
100 paĝoj ni nomu ĝin romano.”5
Sam.kiel jam dir.iĝis, ĝis nun oni kelk.foje kandidat.igis Auld.on por la literatura
Nobel.premio. Li vere indas gajni la premion, ĉar dum du.on.jar.cento li est.igis pli
ol 50 librojn en Esperanto – lingvo, kies nomon multaj ankoraŭ eĉ ne aŭdis en
diversaj landoj, kaj lingvo, pri kies forto kaj riĉo la pubiko ankoraŭ ne emas kred.iĝi.
Nura fakto ke li elektis Esperanton kiel sian viv.o.celon, kaj tio ke li tute sukcese
verkis en ĝi tre kre.ive plej fajnajn beletr.aĵojn, certe ind.igas lin por tia honor.iĝo.
Krom tio, lia granda si.n.ofero por Esperanto estas aparte aprez.enda ankaŭ alial: sen
ajna dubo Esperanto estas la plej forta rivalo por la angla lingvo kiel la internacia
lingvo por la tuta mondo – kaj ĝuste la angla estas lingvo de lia lando! Do li iel
kontraŭ.batalis lingvon de sia lando por la bono de la tuta hom.aro! Pli klare montras
lian honeston, tio ke ankoraŭ en multaj ne.angl.a.lingvaj landoj, amaso da homoj
kondamnas Esper.anton por la angla lingvo! Laŭ multaj, kiuj kredas ke ĉiun premion
meritas multaj, tamen ricevas nur unu, Auld jam de longe merite ricevis sian
Nobelon.

Novaj vortoj kaj kun.metoj ﻛﻠﻤﻪﻫﺎ و ﺗﺮﻛﻴﺐﻫﺎي ﺗﺎزه
adekvata  درﺧﻮر، ﻣﻨﺎﺳﺐadekvate  ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐadekvat.igi ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎﺧﺘﻦ
agregacio ( اﻣﺘﺤﺎن ﻳﺎ ﻣﻘﺎم اﺳﺘﺎدي )در ﻓﺮاﻧﺴﻪagregaci.ulo  اﺳﺘﺎدagregaci.ul.ino

(اﺳﺘﺎد )زن
analizi  ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﺮدنanaliza  ﺗﺤﻠﻴﻠﻲanaliz.anto  ﺗﺤﻠﻴﻞﮔﺮanaliz.ita ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪه
bibliograf.io  ﻛﺘﺎبﺷﻨﺎﺳﻲbibliografo  ﻛﺘﺎبﺷﻨﺎسbibliograf.ia ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺘﺎبﺷﻨﺎﺳﻲ
ﻛﺘﺎبﺷﻨﺎﺧﺘﻲ
ĉapitro ( ﻓﺼﻞ )ﻛﺘﺎبĉef.ĉapitro  ﻓﺼﻞ اﺻﻠﻲlast.ĉapitre در ﻓﺼﻞ آﺧﺮ
certe  ﻣﻄﻤﺌﻨﺎcert.igi  ﺣﺘﻤﻲ ﺳﺎﺧﺘﻦcert.iĝi  ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪنcerta ﻣﻄﻤﺌﻦ
difini  ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮدنdifino  ﺗﻌﺮﻳﻒdifin.ita ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه
diplomo  دﻳﭙﻠﻢdiplom.iĝi  دﻳﭙﻠﻤﻪ ﺷﺪنdiplomi دﻳﭙﻠﻢ دادن ﺑﻪ
5

AULD, William. Vereco, Distro, Stilo, Saarbrücken: Artur E. Iltis. 1981, 101 p., p. 11.
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ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﺮدن  dis.doniﺟﺪا از  dis.deﺟﺪا ﻛﺮدن  dis.igiﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﻮدن disi
ﺳﺮﮔﺮم ﻛﺮدن ) distriوﺳﻴﻠﻪي( ﺳﺮﮔﺮﻣﻲ  distr.aĵoﺗﻔﺮﻳﺢ ،ﺳﺮﮔﺮﻣﻲ distro
اﻧﺤﺼﺎري  ekskluzivaﺷﺎﻣﻞ ﻧﺸﺪن ،درﻧﻈﺮﻧﮕﺮﻗﺘﻦ  ekskluziviﺑﻪﻃﻮر اﻧﺤﺼﺎري ekskluzive
ﻋﺼﺮﻣﻴﺎﻧﻪ ،ﻗﺮون ُوﺳﻄﻲ  mez.epokoدورانﺳﺎز  epok.faraدوران ،ﻋﺼﺮ epoko
ﻓﺮاآﺳﻤﺎﻧﻲ  tra.eteraآﺳﻤﺎﻧﻲ  eteraآﺳﻤﺎن ﻓﺮاي اﺑﺮﻫﺎ etero
روز ﺟﺸﻦ  fest.o.tagoﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺘﻦ  festiﻛﺘﺎب ﺑﺰرگداﺷﺖ  fest.libroﺟﺸﻦ festo
ﻋﻠﻤﻲﺗﺨﻴﻠﻲ  scienc.fikciaﻧﻮﺷﺘﻪي ﺗﺨﻴﻠﻲ  fikci.aĵoﺗﺨﻴﻠﻲ fikcia
ﮔﻠﺴﺘﺎن  flor.ejoﺷﻜﻮﻓﺎ ﺷﺪن ،ﮔُﻞ ﻛﺮدن  ek.floriﮔﻞ ،ﺷﻜﻮﻓﻪ floro
ﻋﻈﻤﺖ  grandioz.ecoﺑﺎ ﻋﻈﻤﺖ )ﻗﻴﺪ(  grandizeﺑﺎ ﻋﻈﻤﺖ grandioza
ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺎﺳﺘﺎن  pra.historioﺗﺎرﻳﺨﻲ  historiaﺗﺎرﻳﺦ historio
ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ  ilustr.istoﺗﺼﻮﻳﺮ  ilustr.aĵoﻣﺼﻮر  ilustr.itaﻣﺼﻮر ﺳﺎﺧﺘﻦ ilustri
ﺑﻮﻣﻴﺎن ) indiĝen.aroﺷﺨﺺ( ﺑﻮﻣﻲ  indiĝenoﺑﻮﻣﻲ indiĝena
درﺑﺮدارﻧﺪه  inkluzivaﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪن ،درﺑﺮداﺷﺘﻦ  inkluziviﺷﺎﻣﻞِ inkluzive
ﻧﺎﻣﺰدي  kandidat.ecoﻧﺎﻣﺰد ﻛﺮدن  kandidat.igiﻧﺎﻣﺰد )ﻣﻘﺎم ﻳﺎ ﺟﺎﻳﺰه( kandidato
ﻛﻮﺷﺶ ﻛﺮدن ﺑﺮاي ﺗﺮﻓﻴﻊ  karier.adiﺷﻨﺎسﻧﺎﻣﻪي ﻛﺎري  karier.tabeloزﻧﺪﮔﻲِ ﻛﺎري kariero
ﻛﻤﻚﺻﻨﺪوقدار  help.kas.istoﺻﻨﺪوقدار  kas.istoﺻﻨﺪوق kaso
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  kompar.eblaﺷﺎﻳﺴﺘﻪي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  kompar.indaﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺮدن kompari
رﻫﺒﺮ )ارﻛﺴﺘﺮ(  konduk.istoراﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻛﺮدن  en.kondukiﻫﺪاﻳﺖ ﻛﺮدن konduki
ﺟﺰء )ﺗﺸﻜﻴﻞدﻫﻨﺪه(  konsist.aĵoﺗﺸﻜﻴﻞ دادن  konsist.igiﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪن konsisti
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن  konveniﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ  ne.konvenaﻣﻨﺎﺳﺐ konvena
اﻧﺘﻘﺎدﻛﻨﻨﺪه  kritik.antaاﻧﺘﻘﺎد ﺷﺪه  kritik.itaﻣﻨﺘﻘﺪ  kritik.istoاﻧﺘﻘﺎد kritiko
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ واژهﻧﻮﻳﺴﻲ  leksikograf.iaواژهﻧﺎﻣﻪﻧﻮﻳﺴﻲ  leksikograf.ioواژهﻧﺎﻣﻪﻧﻮﻳﺲ leksikografo
ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺷﺪن licenci.iĝi.ﻟﻴﺴﺎﻧﺴﻴﻪ ،ﻛﺎرﺷﻨﺎس  licenci.atoﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ،ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ licencio
زﺑﺎن ﻣﻠﻲ  naci.lingvoزﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﻲ  lingv.ist.ikoزﺑﺎنﺷﻨﺎس  lingv.istoزﺑﺎن lingvo
ﺑﻲﻧﻘﺺ ،ﻛﺎﻣﻞ  sen.mankaﻓﻘﺪان ،ﻧﺒﻮد  mankoﻧﺒﻮدن manki
ﺧﺎﻧﻢِ ﺧﺎﻧﻪ )ﻛﺪﺑﺎﻧﻮ(  dom.mastr.inoارﺑﺎﺑﻲ ﻛﺮدن ،ﺧﺎﻧﻪداري ﻛﺮدن  mastr.umiارﺑﺎب mastro
ذﻛﺮﻛﻨﻨﺪه ،ذاﻛﺮ  menci.antoذﻛﺮﺷﺪه ،ﻣﺬﻛﻮر  menci.itaذﻛﺮ ﻛﺮدن mencii
ﺑﺮ ﭘﺎ ﻛﺮدن  okaz.igiاﺗﻔﺎق ،واﻗﻌﻪ  okaz.aĵoاﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎدن okazi
ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  ne.ordinaraﻓﻮقاﻟﻌﺎده  ekster.ordinaraﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ordinara
در اﺻﻞ  origineﻣﻨﺸﺎ ،اﺻﻞ  originoﻣﻨﺸﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ origini

32-a Leciono: La Elefantoj 192

praktiko  ﻋﻤﻞpraktike  در ﻋﻤﻞpraktiki ﻋﻤﻞ ﻛﺮدن
preciza  دﻗﻴﻖne.preciza  ﻏﻴﺮ دﻗﻴﻖpreciz.igi ﺗﺪﻗﻴﻖ ﻛﺮدن
premio  ﺟﺎﻳﺰهNobel.premio  ﺟﺎﻳﺰهي ﻧﻮﺑﻞpremi.ita ﺟﺎﻳﺰه ﮔﺮﻓﺘﻪ
pruvi  اﺛﺒﺎت ﻛﺮدن، ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺮدنpruv.ita  اﺛﺒﺎتﺷﺪه، ﺛﺎﺑﺖﺷﺪهpruv.iĝi ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪن
publika  ﻋﻤﻮﻣﻲpublik.igi ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﺮدنpublike در ﻣﻌﺮض ﻋﻤﻮم
rakonto  داﺳﺘﺎن، ﺣﻜﺎﻳﺖrakonti  ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﺮدنrakont.isto  داﺳﺘﺎنﺳﺮا،ﺣﻜﺎﻳﺖﮔﺮ
raso  ﻧﮋادras.ismo  ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﻲmiks.rasa )از ﻧﮋادِ( ﻣﺨﺘﻠﻂ
recenzo  ﻧﻘﺪrecenz.isto  ﻧﻘﺎد، ﻣﻨﻘﺪrecenzi ﻧﻘﺪ ﻛﺮدن
religio  ﻣﺬﻫﺐreligi.ulo  ﺷﺨﺺ ﻣﺬﻫﺒﻲreligia ﻣﺬﻫﺒﻲ
rimo  ﻗﺎﻓﻴﻪsen.rima  ﺑﺪون ﻗﺎﻓﻴﻪrim.mal.riĉa ﻓﻘﻴﺮ از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻓﻴﻪ
ringo  ﺣﻠﻘﻪfingr.o.ringo  ﺣﻠﻘﻪي اﻧﮕﺸﺘﺮring.fing.ro (اﻧﮕﺸﺖِ ﺣﻠﻘﻪ)ي ﻧﺎﻣﺰدي
skota  اﺳﻜﺎﺗﻠﻨﺪيSkot.lando  اﺳﻜﺎﺗﻠﻨﺪskoto ﺷﺨﺺ اﺳﻜﺎﺗﻠﻨﺪي
soneto  ﺳﻮﻧِﺖ، )ﻧﻮﻋﻲ( ﻏﺰلsonet.isto  ﻏﺰلﺳﺮاsonet.libro ﻛﺘﺎب ﻏﺰﻟﻴﺎت
stilo  ﺳﺒﻚbon.stila  ﺧﻮشﺳﺒﻚsen.stila ﺑﺪون ﺳﺒﻚ
streko  ﺧﻂstreki  ﺧﻂ ﻛﺸﻴﺪنstrek.ita ﺧﻂ ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه
sufiĉa  ﻛﺎﻓﻲsufiĉ.igi  ﺑﺴﻨﺪه ﻛﺮدن، ﺑﺲ ﻛﺮدنsufiĉi  ﺑﺲ ﺑﻮدن،ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮدن
trudi  ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻛﺮدنsin.trudi  ﺧﻮد را ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻛﺮدنtrud.ita ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺷﺪه
varbi  ﺟﺬب ﻛﺮدنvarb.ita  ﺟﺬب ﺷﺪهvarb.iĝi ﺟﺬب ﺷﺪن
verdikto ﻜﻢ ﺣverdikti  ﺣﻜﻢ ﺻﺎدر ﻛﺮدنsen.verdikte ﺑﺪون ﺻﺪور ﺣﻜﻢ
volvi  ﭘﻴﭽﺎﻧﺪنdis.volvi  ﺗﻮﺳﻌﻪ دادن، ﺑﺎز ﻛﺮدنen.volvi ﺑﺎ ﭼﻴﺰي ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن
Ekzercoj
A- Plenigu:
1. Doktoro Zamenhof estis la ………. verkisto en Esperanto.
2. En la unuaj jaroj de Esperanto multaj verkistoj komencis ………… sian
kapablon en la nova lingvo.
3. Prof. Waringhien kunverkis PAGon kaj ………….. PIVon.
4. Ĝis nun William Auld trifoje ……….….. por la Nobelpremio pri
………… .
5. Auld multe …………. i.a. de Ŝekspiro kaj Tolkien.
6. La soneto konsistas el 14 ………….. .
7. Auld en Vereco, Distro, Stilo analizas Esperantajn …………. .
8. La romano laŭ Auld devas havi pli ol ………… paĝojn.
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B- Respondu:
1. Kiel prof. Waringhien varbiĝis al Esperanto?
2. En kiu jaro Waringhien 80-jariĝis?
3. Kiomaĝe li licenciiĝis?
4. En kiu jaro Auld 80-jariĝis?
5. Kun kies ĉefverko, La Infana Raso estas komparinda? Laŭ kiu?
6. Kiam Auld kandidatiĝis por la Nobelpremio?
7. Kiu tradukis verkon de Tolkien nomata La Mastro de l’ Ringoj? El kiu
lingvo?
8. Kiel Auld difinis la romanon?
C- Skribu:
1. Mallonge skribu pri unu el viaj ŝatataj romanoj.
2. Prezentu novelon, kiu plaĉis al vi.
3. Kio pli efikas: romano aŭ ties filmo? Kial?
Ĉ- Diskutu:
1. Kio estas similaĵoj kaj malsimilaĵoj inter romano kaj novelo.
2. Kio estas pli legata: novelo aŭ romano?
3. Kio pli longe restas en la memoro: novelo aŭ romano?
4. Kiuj romanoj jam filmiĝis? Per kiuj reĝisoroj?

 اﮔﺰﻳﺴﺘﺎﻧﺴﻴﺎﻟﻴﺴﻢ:درس ﺳﻲ و ﭼﻬﺎرم
34-a Leciono: Ekzistencialismo

Sartre en 1952 kaj Camus en 1960: tre el.staraj vizaĝoj pri ekzistencialismo.1
Laŭ dir.aĵo, la homo ne povas vivi sen filozof.io. Li ĉiam ŝatas trovi kialon por ĉiu
fenomeno, kaj pri.serĉi efikojn de ĉio sur aliaj aferoj. Kvazaŭ kiam oni komprenas la
kialon de iu okaz.aĵo aŭ fenomeno, tiam oni pli bone kaj pli facile povas akcepti kaj
manipuli ĝin kaj ĝiajn kaŭzojn kaj sekvojn. Ĝuste tial de.longe antaŭe ĝis hodiaŭ,
sen.nombraj doktrinoj, filozof.ioj kaj skoloj prezent.iĝis per pens.em.uloj grandaj, en
kiu ajn el ili plej.probable trov.iĝas almenaŭ parto de la vero.
Unu el la plej famaj filozof.ioj de la nova mondo, sen.dube estas
ekzistencialismo. Ties skolo estas tre granda mond.skale kaj ĝiaj efikoj sur la
diversaj aspektoj de la homa vivo, kiel la artoj, ne estas neg.eblaj. Feliĉe jam
ekzistas en Esper.anto kelkaj ĉefaj verkoj far la plej famaj ekzistencialistoj.
Ekzemple La Naŭzo far Jean-Paul Sartre, elp. Ĵan-Pol Sartr (1905-1980), kaj La
Fremdulo far Albert Camus, elp. Alber Kamo (1913-1960).2 Jene ni kon.at.iĝas kun
tiu ĉi ismo kaj unu el ĝiaj plej famaj filozofoj, el.pens.intoj kaj verkistoj, pere de
konciza inter.ret.paĝo3 pri tio.
Jean-Paul Sartre, franca filozofo kaj verk.isto, nask.iĝis en Parizo en 1905. Post
dokor.iĝo pri filozof.io, li instruis en Le Havre, Lydon (elp. Lajdn) kaj Parizo. En
1937 li publik.igis sian unuan romanon La Naŭzo (La Nausée). Komence de la dua
mond.milito li kapt.iĝis kaj en.prizon.iĝis por naŭ monatoj. Kiam li liber.iĝis el
mal.liber.ejo, li estis aktiva en la rezist.ado. Post la milito li ĉesis la instru.adon kaj
dediĉis sian tutan tempon al verk.ado.

1

Fotoj de interreto.
CAMUS, Albert. La fremdulo, trad. M. Duc Goninaz, Parizo: SAT, 1993, 142p.
SARTRE, Jean-Poul. La naŭzo, trad. R. Bernard, Rotterdam: UEA, 1963, 222p.
3
Serĉu en interreto.
2
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Sartre estas fond.into de filozof.ia doktrino ekzistencialismo. Li redaktis
ekzistencialisman ĵurnalon La Modernaj Tempoj (Les Temps Modernes) kaj
esprimis ties doktrinon en sia trilogio da romanoj La Vojoj de la Liber.eco (Les
Chemins de la Liberté) verk.ita dum 1944-5, kaj en siaj forte dramaj teatr.aĵoj, ekz-e
La Muŝoj (Les Mouches), Pordo.ferme aŭ Malpublike (Huis Clos), kaj Pasi.eca
Krimo (Crime Passionnel). En 1964 oni al.juĝis Nobel.premion pri literaturo al
Sartre, tamen li antaŭ.rifuzis ĝin pro “personaj kialoj”. Li for.lasis la mondon en
1980.
Laŭ biografia vort.aro4 Sartre kredas ke:
“Ekzisto estas antaŭ esenco. La homo estas nenio ĉe nask.iĝo kaj tra la tuto
de sia vivo li estas ne pli ol la sumo de siaj antaŭaj faroj. Kredi al kio ajn
ekster volo de si mem kulp.igas la homon je ‘malbona fido’.
Ekzistencialisma mal.espero kaj angoro estas la agnosko ke la homo estas
kondamn.ita al liber.eco. Ne ekzistas dio, kaj homo devas fidi al erar.emaj
volo kaj morala sagaco de si mem. Li ne povas eskapi elekt.adon.”
Leslie Stevenson (elp. Lezli Stivensn) en sia libro Sep Teorioj pri Homa Nanuro5
montras la hom.staton en la mondo laŭ Sartre-a vid.punkto jenel:
“Ne ekzistas fina signifo aŭ celo esence propra en la homa vivo; en tiu ĉi
senco la vivo estas ‘absurda’. Ni estas ‘for.las.itaj’, ‘sen.esperaj’ en la
mondo, kiuj devas zorgi pri ni mem komplete. Sartre insistas ke la nura
fundamento por valoroj estas homa liber.eco, kaj tio ke neniu ekstera aŭ
objektiva prav.igo povas ekzisti por la valoroj, kiujn iu ajn homo elektas por
adopti.”
Ali.loke Stevenson tre koncize skribas pri la ĉefaj punktoj de ekzistencialismo tiel
ĉi:
“La kerna koncepto en lia (Sartre-a) diagnozo estas ‘sin.tromp.ado’ aŭ
‘mal.bona fido’ (mauvaise foi). Mal.bona fido estas la provo eskapi de
angoro kaj turment.iĝo per ŝajn.igi al ni mem ke ni ne estas liberaj. Ni
provas konvinki nin ke niaj sin.tenoj kaj agoj estas determin.itaj per nia
karaktero, situacio, nia rolo en la vivo, aŭ kio ajn krom ni mem. Sartre donas
du famajn ekzemplojn pri mal.bona fido. Li ilustras knab.inon sid.anta ĉe
viro. Ŝi bon.ege scias ke li volas de.logi ŝin. Sed, kiam li ek.prenas ŝian
manon, ŝi prov.ante eviti la dolor.igan neceson de decid.ado ĉu akcepti aŭ
mal.akcepti lin, ŝajn.igas ke ŝi ne notis tion, las.ante sian manon en la lian,
kvazaŭ ŝi ne pri.scias tion. Ŝi ŝajn.igas al si mem ke ŝi estas pasiva objekto,
iu aĵo, krom tio, kio ŝi reale estas, t.e. konscia est.aĵo, kiu estas libera.
4

Chambers Biographical Dictionary
STEVENSON, Leslie. Seven Theories of Human Nature, Oxford: Oxford University Press, 1974,
(2nd Ed. 1987).
5
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La dua ekzemplo ilustras kaf.ejan kelneron, kiu plen.umas sian laboron
iom.ete tro entuziasme; li estas evidente ‘lud.anta la rolon’. Se ekzistas
mal.bona fido ĉi tie, tio estas ke li provas komplete ident.igi sin kun la rolo
de kelnero, li ŝajn.igas ke ĝuste tiu ĉi rolo determinas ĉiun lian agon kaj
sin.tenon, dum la vero estas tio ke li mem elektis la laboron, kaj li estas
libera for.lasi ĝin kiam ajn li dezirus. Li ne estas esence kelnero, ĉar neniu
homo estas esence io ajn.”
Do ia.sence ni plejam eskap.emas de nia liber.eco, ĉar esti libera signifas esti
respond.eca, kaj akcepti respond.econ, plej.multaj homoj ne deziras – tim.eg.ante la
mal.bon.sekvojn de probabla mal.ĝusta elekto.
Laŭ divers.fontaj dir.aĵoj, niaj ateistoj ek.perdas sian ateismon ek.kiam la vetero
komencas ŝanĝ.iĝ.eti. Ekz-e Thomas Fuller, elp. Tames Fule (1608-1661), brita
klerulo kaj predik.isto, kaj unu el la plej verk.abundaj aŭtoroj de la 17-a jarcento
diris: “Iuj estas ateistoj nur en bona vetero.” Aŭ, Edward Young, elp. Edŭed Jan
(1683-1765), poeto, dram.isto kaj beletra kritik.isto esprimis: “Ek.de la nokto ateisto
du.on.kredas je dio.”6 Tio signifas ke vera kaj anim.funda kred.iĝo pri la sol.eco de
la homo, kaj manko de help.ema forto kiel dio aŭ eĉ hom.eco aŭ human.eco, ne
ekzistas en homaj mensoj, kaj per plej mal.fortaj mov.etoj, la ateista ŝelo mal.dika
dis.romp.iĝas kaj la jar.milionaj kredoj fundamentaj en la homo penso, ek.re.aperas.
Pri tio i.a. Eric Fromm, elp. Erik From (1900-1980), germana psik.analiz.isto, socia
psik.ologo kaj humanista filozofo, multe esploris kaj klarigis. Ankoraŭ eĉ por la
moderna homo tro mal.facilas ced.i al sia mastr.eco kaj libero. Li for.fuĝas de sia
elekto.rajto. Li preferas esti mal.libera sed komforta - precipe mense.

Novaj vortoj kaj kun.metoj ﻛﻠﻤﻪﻫﺎ و ﺗﺮﻛﻴﺐﻫﺎي ﺗﺎزه
absurdo  ﭘﻮﭼﻲabsurda  ﭘﻮچabsurd.aĵoj ﭼﻴﺰﻫﺎي ﭘﻮچ
abunda  زﻳﺎد، ﻓﺮاوانverk.abunda  داراي ﻛﺘﺐ ﻓﺮاوان،ﺮ ﻛﺎر ﭘabund.eco  وﻓﻮر،ﻓﺮاواﻧﻲ
adopti ( ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ )ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺎلِ ﺧﻮدadopto  ﭘﺬﻳﺮشadopt.ita ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
agnoski  ﺑﻪرﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦagnosko  اذﻋﺎن، اﻗﺮارagnosk.ita ﺑﻪرﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
angoro  اﺿﻄﺮاب، ﻧﮕﺮاﻧﻲangori  ﻧﮕﺮان ﺑﻮدنangor.iga ﻧﮕﺮان ﻛﻨﻨﺪه

6

De interreto: “Some are atheists only in fair weather.”, “By the night an atheist half
believes in God.”
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از ﻧﻈﺮ ﺑﻲدﻳﻨﻲ  ateismeﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻲدﻳﻨﻲ  ateismaﺑﻲدﻳﻨﻲ ateismo
از ﻧﻈﺮ ﺑﻲدﻳﻦ  ateisteﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻲدﻳﻦ  ateistaﺑﻲدﻳﻦ ateisto
ﺗﺴﻠﻴﻢﻧﺎﭘﺬﻳﺮ  ne.ced.emaوادار ﺑﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻛﺮدن  ced.igiﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﺪن cedi
اﻫﺪا ﺷﺪه  dediĉ.itaﺗﻘﺪﻳﻢﮔﺮ ،اﻳﺜﺎرﮔﺮ  dediĉ.emaﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﺮدن dediĉi
ﻣﻘﺪر  determin.itaﺟﺒﺮﮔﺮاﻳﻲ  determin.ismoﺟﺒﺮ determino
ﺑﻴﻤﺎريﺷﻨﺎس  diagnoz.istoﺗﺸﺨﻴﺺ دادن  diagnoziﺗﺸﺨﻴﺺ )ﺑﻴﻤﺎري( diagnozo
دﻛﺘﺮا  doktor.ecoدﻛﺘﺮ ﺷﺪن  doktor.iĝiدﻛﺘﺮ doktoro
ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﻮزه  doktrineﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻣﻮزه  doktrinaآﻣﻮزه ،ﻣﻜﺘﺐ doktrino
دردآور  dolor.igaﺑﺪون درد  sen.doloraدرد doloro
ﻧﻤﺎﻳﺶﻧﺎﻣﻪﻧﻮﻳﺲ  dram.istoدراﻣﺎﺗﻴﻚ  dramaﻧﻤﺎﻳﺶﻧﺎﻣﻪ dramo
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻜﺘﺐ اﺻﺎﻟﺖ  ekzistencialismaﻣﻜﺘﺐ اﺻﺎﻟﺖ وﺟﻮد ،اﮔﺰﻳﺴﺘﺎﻧﺴﻴﺎﻟﻴﺴﻢ ekzistencialismo

ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻜﺘﺐ اﺻﺎﻟﺖ وﺟﻮد  ekzistencialismeوﺟﻮد
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﻴﺮوي ﻣﻜﺘﺐ اﺻﺎﻟﺖ وﺟﻮد  ekzistencialistaﭘﻴﺮوي ﻣﻜﺘﺐ اﺻﺎﻟﺖ وﺟﻮد ekzistencialisto
از ﻧﻈﺮ ﭘﻴﺮوي ﻣﻜﺘﺐ اﺻﺎﻟﺖ وﺟﻮد ekzistencialiste
وﺟﻮد  ekzist.adoﻣﻮﺟﻮد  ekzist.antaوﺟﻮد داﺷﺘﻦ ekzisti
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  elekt.adoاﻧﺘﺨﺎب  elektoاﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮدن elekti
ﻣﺸﺘﺎق ﺳﺎﺧﺘﻦ  entuziasm.igiﺑﺎ اﺷﺘﻴﺎق  entuziasmeاﺷﺘﻴﺎق entuziasmo
ﺑﺪون ﺧﻄﺎ  sen.eraraﺧﻄﺎﻛﺎر  erar.emaاﺷﺘﺒﺎه ،ﺧﻄﺎ eraro
ﺑﻪﻃﻮر ذاﺗﻲ  esenceﺟﻮﻫﺮي ،ذاﺗﻲ  esencaﺟﻮﻫﺮ ،ذات esenco
ﮔﺮﻳﺰ از واﻗﻌﻴﺎت ﺑﺎ ﭘﻨﺎه ﺑﺮدن ﺑﻪ ﻛﺘﺎب و ﺳﻴﻨﻤﺎ  eskap.ismoﮔﺮﻳﺰ  eskapoﮔﺮﻳﺨﺘﻦ eskapi
آﺷﻜﺎر ﺳﺎﺧﺘﻦ  evident.igiآﺷﻜﺎر ،واﺿﺢ  evidentaآﺷﻜﺎرا evidente
اﻧﺴﺎنﮔﺮﻳﺰ  hom.evit.uloﻗﺎﺑﻞ اﺟﺘﻨﺎب  evit.eblaاﺟﺘﻨﺎب ﻛﺮدن eviti
ﻣﻮﻣﻦ ،ﻣﻌﺘﻘﺪ  fid.antoاﻋﺘﻤﺎد ،اﻳﻤﺎن  fidoاﻋﺘﻤﺎد ﻛﺮدن fidi
ﻣﻮﺳﺲ  fond.intoﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺪه  fond.itaﺗﺎﺳﻴﺲ ﻛﺮدن fondi
زﺑﺎن ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ  fremd.lingvoﺷﺨﺺ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ  fremd.uloﺑﻴﮕﺎﻧﻪ fremda
ﻓﺮاري دادن  fuĝ.igiﻓﺮار  fuĝoﻓﺮار ﻛﺮدن fuĝi
ﻳﻜﻲ ﺷﻤﺮدن ،ﻫﻤﺎن داﻧﺴﺘﻦ  ident.igiﻫﻮﻳﺖ ،اﻳﻦﻫﻤﺎﻧﻲ  ident.ecoﻫﻤﺎن ،ﻳﻜﻲ identa
ﻗﺎﺿﻲ ،داور  juĝ.istoﺑﺎ ﻗﻀﺎوت دادن  al.juĝiﻗﻀﺎوت ﻛﺮدن juĝi
ﻗﻬﻮهﺧﺎﻧﻪ ،ﻛﺎﻓﻪ  kaf.ejoﻗﻬﻮهاي )رﻧﮓ(  kaf.koloraﻗﻬﻮه kafo
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪي ﭘﻴﺸﺨﺪﻣﺖﻫﺎ  kelner.aroﺳﺮﭘﻴﺸﺨﺪﻣﺖ  ĉef.kelneroﭘﻴﺸﺨﺪﻣﺖ kelnero
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در آوردن ﻫﺴﺘﻪ )ﺑﻲﻫﺴﺘﻪ ﻛﺮدن(  sen.kern.igiﻫﺴﺘﻪاي ،اﺻﻠﻲ  kernaﻫﺴﺘﻪ kerno
ﺑﻲﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﺟﺎﻫﻞ ) sen.kleraﺷﺨﺺ( روﺷﻦﻓﻜﺮ  kler.uloروﺷﻦﻓﻜﺮ ،ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ klera
ﺑﻪراﺣﺘﻲ ،ﺑﺎ آﺳﻮدﮔﻲ  komforteراﺣﺘﻲ ،آﺳﻮدﮔﻲ  komfortoراﺣﺖ ،آﺳﻮده komforta
ﺑﻪﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ  kompleteﻛﺎﻣﻞ ﻛﺮدن  komplet.igiﻛﺎﻣﻞ kompleta
ﻣﺤﻜﻮم ﻛﻨﻨﺪه  kondamn.antaﻣﺤﻜﻮم )ﺷﺪه(  kondamn.itaﻣﺤﻜﻮم ﻛﺮدن kondamni
ﺧﻮدآﮔﺎﻫﻲ mem.konscioآﮔﺎه  konsciaآﮔﺎﻫﻲ داﺷﺘﻦ از konscii
ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺷﺪن  konvink.iĝiﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﻛﻨﻨﺪه  konvinkaﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﻛﺮدن konvinki
ﺷﺮﻳﻚ ﺟﺮم  kun.krim.uloﻣﺮﺗﻜﺐ ﺟﺮم ﺷﺪن  krimiﺟﺮم krimo
رﻫﺎﺷﺪه ،واﻧﻬﺎده  for.las.itaﺗﺮك ﻛﺮدن  for.lasiرﻫﺎ ﻛﺮدن lasi
زﻧﺪان  mal.liber.ejoاﺳﻴﺮ  mal.liberaآزادي  liber.ecoآزادﺳﺎﺧﺘﻦ  liber.igiآزاد libera
ﻃﻌﻤﻪ  log.aĵoاﻏﻔﺎل ﻛﺮدن  de.logiﺟﻠﺐ ﻛﺮدن logi
ﻫﻢﺑﺎزي  kun.lud.antoﺑﺎزيﮔﻮش  lud.emaﺑﺎزي ﻛﺮدن ludi
ﻣﺸﻐﻠﻪي ذﻫﻨﻲ  mens.okupoاز ﻧﻈﺮِ ذﻫﻨﻲ  menseذﻫﻦ menso
آﻣﻮزش اﺧﻼق  moral.instruoاﺧﻼﻗﻲ  moralaاﺧﻼق moralo
ﻣﮕﺲ ﺳﺮﻛﻪ  vinagr.o.muŝoوزوزِ ﻣﮕﺲ  muŝ.zum.adoﻣﮕﺲ muŝo
ﺗﻬﻮعآور  naŭzaﺑﻪﺗﻬﻮع واداﺷﺘﻦ  naŭziﺗﻬﻮع naŭzo
ﻏﻴﺮﺿﺮوري  ne.necesaﻻزم ،ﺿﺮوري  necesaﻟﺰوم ،ﺿﺮورت neceso
ﺑﻪﻃﻮر ﻋﻴﻨﻲ  objektiveﻋﻴﻨﻴﺖ  objektiv.ecoﻋﻴﻨﻲ ،واﻗﻌﻲ objektiva
ﺑﺪون ﻫﻮا و ﻫﻮس  sen.pasieاز روي ﻫﻮا و ﻫﻮس  pasiaﻫﻮا و ﻫﻮس pasio
ﺧﻄﻴﺐ ،واﻋﻆ  predik.istoﺧﻄﺒﻪ ﮔﻔﺘﻦ ،وﻋﻆ ﻛﺮدن  predikiﺧﻄﺒﻪ ،ﻣﻮﻋﻈﻪ prediko
آزاد ﻛﺮدن از زﻧﺪان  el.prizon.igiﺑﻪزﻧﺪان اﻓﺘﺎدن  en.prizon.iĝiزﻧﺪان prizono
روانﻛﺎو  psik.analiz.istoروانﻛﺎوي  psik.analizoروانﺷﻨﺎس  psik.ologoروان ،روح psiko
ﻣﺴﺌﻮل  respond.ecaﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ،ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﻳﻲ  respond.ecoﭘﺎﺳﺦ دادن respondi
ﻣﻘﺎوﻣﺖﻛﻨﻨﺪه ) rezist.antaﻧﻬﻀﺖ( ﻣﻘﺎوﻣﺖ  rezist.adoﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻛﺮدن rezisti
ﻧﻘﺶ ﺑﺎزي ﻛﺮدن  rol.ludiﺑﺎزيﮔﺮ اﺻﻠﻲ  ĉef.rol.uloﺑﺎزيﮔﺮ  rol.uloﻧﻘﺶ rolo
ﺑﺎ ﺗﻴﺰﺑﻴﻨﻲ  sagaceذﻛﺎوت ،ﺗﻴﺰﺑﻴﻨﻲ  sagac(.ec)oﺑﺎ ذﻛﺎوت ،ﺗﻴﺰﺑﻴﻦ sagaca
از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺘﻦ  el.ŝel.igiﭘﻮﺳﺖ ﺗﺨﻢﻣﺮغ  ov.ŝeloﭘﻮﺳﺘﻪ ŝelo
ﭼﻴﺰ ﺑﻲﻣﻌﻨﻲ  sen.senc.aĵoﺑﻲﻣﻌﻨﻲ  sen.sencaﻣﻌﻨﻲ senco
ﭘﻴﺮوي ﻳﻚ  skol.anoرﻳﻴﺲ ﭘﻴﺮوان ﻳﻚ ﻣﻜﺘﺐ  skol.estroﭘﻴﺮوان ﻳﻚ ﻣﻜﺘﺐ )ﻓﻠﺴﻔﻲ ﻳﺎ ﻫﻨﺮي( skolo

ﻣﻜﺘﺐ
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teatro  ﺗﺌﺎﺗﺮteatra  ﺗﺌﺎﺗﺮيteatr.aĵo ﻧﻤﺎﻳﺶﻧﺎﻣﻪ
teni  ﻧﮕﻪداﺷﺘﻦsi.n.teno  ﻧﮕﺮش، وﺿﻊ ﺑﺮﺧﻮردsi.n.de.teno  ﺧﻮدداري،اﻣﺘﻨﺎع
trilogio ( )اﺛﺮِ(ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ )ﻫﻨﺮيtrilogia  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻪﮔﺎﻧﻪtrilogie ﺑﻪﺻﻮرت ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ
trompi  ﻓﺮﻳﻔﺘﻦtromp.iĝi  ﻓﺮﻳﺐ ﺧﻮردنsi.n.tromp.ado ﺧﻮدﻓﺮﻳﺒﻲ
turmenti  رﻧﺞ دادنturmento  رﻧﺞturment.iĝo رﻧﺠﺶ
Ekzercoj
A- Plenigu:
1. Jean-Paul Sartre estas unu el la plej famaj ……………. de
ekzistencialismo.
2. Sartre ………….. la instruadon post la milito por dediĉi sian tutan
tempon al verkado.
3. Li ……………… ekzistencialisman ĵurnalon La Modernaj Tempoj.
4. Sartre esprimis sian doktrinon en ……………. da romanoj.
5. Li estis aljuĝita pri Nobelpremio, sed li …………….. ĝin pro personaj
kialoj.
6. Laŭ Sartre ekzisto estas ……………. esenco, tial la nomo de lia ismo
estas ekzistencialismo.
B- Respondu:
1. Kio estas Sartre?
2. Kial Sartre ĉesis la instruadon post la mondmilito?
3. Kio estas la kerna koncepto de Sartre-a diagnozo?
4. Laŭ Sartre kiel la homo sintenas rilate al la libereco?
5. Ĉu laŭ ekzistencialismo ĉio estas determinita por la homoj?
C- Skribu:
1. Klarigu ekzistencialismon per viaj vortoj.
2. Skribu pri via plej ŝatata filozofo, filozofio aŭ verkisto.
Ĉ- Diskutu:
1. Se la homoj vere kredu ke ili estas liberaj, ĉu la homo pli
progresos, aŭ malpli?
2. Ĉu la socio pli efikas sur la filozofoj, aŭ la filozofoj sur la
socio?
3. Kiel diversaj ismoj povas efiki nian vivmanieron.

