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• Esperanto en komputiloj kaj interreto 
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• 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 … 
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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: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 10 15 51 120 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 10 15 51 120 

 
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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La Unua Parto: 
Laŭleciona Instruado de Esperanto 

 
 
 
 
  

   سطح مقدماتي-1
 

1- La Elementa Nivelo 
  



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

  
. اند هاي فراساخته، الفباي جديدي نيز براي زبان خود ارائه كرده كنندگان زبان تعداد بسيار اندكي از ابداع

 زبان 15 كه -شناس بزرگ انگليسي   و زبانها ارباب حلقهي معروفِ كتاب   نويسنده–تالكين . آر. آر. جِي
ا ج هايش طراحي كرده است، كه در اين ، چند نوع الفباي نو هم براي زباناستگوناگون نيز ساخته 

ي زبان اسپرانتو ترجيح داد تا براي زبان خود از الفباي  دكتر زامنهوف، سازنده. بينيد را مي ترين آن معروف
التين بهره جويد و تنها تغييرات اندكي در آن ايجاد كرد تا تبديل به خطي شود كه كامالً آوايي و منطقي 

 .باشد و خواندن ونوشتن را تا حد ممكن آسان سازد
  
  مقدمه

اي كوتاه در  ، پس از مقدمهاين منظور به. ف اصلي درس اول آشنا شدن با الفباي زبان اسپرانتو استهد
 و دگرد معرفي ميتدريج  حروف گوناگون اسپرانتو در پنج قسمتِ پي در پي، بهي الفباي عربي و التين،  باره
  .شود  فرا داده ميلفظ آنتي نگارش و  نحوه

  
  الفباي عربي و زبان فارسي

ولي در فارسي چند حرف شود   عربي نوشته ميانيم، زبان فارسي با الفباي زباند طور كه مي مانه
ي فارسي، كه در زبان عربي وجود ندارد،  حروف ويژه. مخصوص نيز وجود دارد كه در زبان عربي نيست

اوت ي متفي تلفظ بسياري از حروف در زبان فارسي و عرب چنين نحوه هم.  استگ و ، ژپ، چچهار حرفِ 
  .ح و ثف وعنوان مثال حر به. است
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  الفباي التين و زبان اسپرانتو
شود ولي داراي حروف   التين نوشته مي با الفباي زبانهاي جهان،  هم مانند بسياري از زبانزبان اسپرانتو

 حروف وجود ندارد،دنيا هاي ديگر  يك از زبان  كه در هيچ، اسپرانتو حروف مختصِ.خاص خود نيز است
سي، فرانسوي و  انگلي بسيار زيادي مثل اسپانيايي،هاي  زباندر واقع.  استŭ و ĉ ،ĵ، ĝ ،ĥ ،ŝدارِ  كالهك

ي خود نيز  حرف ويژهچند  داراي  اغلبها  و هر كدام از آنشود،  نوشته ميالتينزبان  آلماني با الفباي
  .  استها متفاوت چنين تلفظ بسياري از حروف در اين زبان هم .هست
 متمايز  و الفباهاي آنهاي ديگر را از تماميِ زبانا يك ويژگيِ بسيار مهمِ الفباي اسپرانتو، آن ام
 –كه با مشكل تلفظ و ديكته  هركسي. اين ويژگي سببِ جذابيتِ فراواني براي اسپرانتو شده است. سازد مي

قابل تصور اين خصوصيت ، ارزش غير درگيربوده است-هاي بيگانه  چه در زبان مادري خود و چه در زبان
 ر، آوايي بودن، يا فونِتيك بودنِگهاي دي  با زباني الفباي زبان اسپرانتو  تفاوت عمده:نهد اسپرانتو را ارج مي

هر صدا فقط  و  دارديك صدا و فقطهر حرف فقط اين معني كه در زبان اسپرانتو  ، به آن استصد در صد
 دليل نوشتن يا ديكته و خواندن يا تلفظ در زبان اسپرانتو اين به. شود توسط يك حرفِ واحد نگاشته مي

تنها با فراگيريِ همين درس اول، كه در پنج اي كه  گونه به. منطقي و آسان استباوري  طرز غيرقابل به
شود، در خواندن و نوشتن اسپرانتو هيچ مشكلي نخواهيد  هاي فراوان ارائه مي ثالبا م قسمت متوالي و همراه

  .داشت
ود، و برخالف زبان فارسي و ش هايي كه با الفباي التين نوشته مي ن اسپرانتو، مانند تماميِ زبانزبا

 نيز اسپرانتو  و مجالتها اين دليل ترتيب صفحات كتاب بهشود و  عربي، از سمت چپ به راست نوشته مي
 سمت چپ آن  كتاب حاضر نيز ازآموزشِ درس به درس به اين خاطر، بخش .از سمت چپ به راست است

  .گردد آغاز مي
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  ي صحيح قراردادنِ كاغذ و نشستن براي نوشتن نحوه

  
كه با  طور است، اما براي آنان ، موقعيت كاغذ هميننويسند طرف باال مي  و بهكه با دست چپ براي كساني

  .شود  كاغذ معكوس مي موقعيتنويسند دست چپ و رو به پايين مي

  
  ي صحيح قرارگيريِ قلم در دست نحوه
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  ي صحيح نوشتن حروف گوناگون كلياتي در موردِ نحوه

  
، پيكان براي شروعِ نوشتنِ هر حرف است  گذاشتن نوك قلم بر روي كاغذگر محلِ نقطه نشان

ي هر ي انتها محلِ برداشتن نوك قلم از روي كاغذ و نقطهدر  و ضرب، ها كشيدن خطهت جي  دهنده نشان
 .رف استح

  
  
 - شود   كه از پنج قسمت تشكيل مي–منظور فراگيري الفباي زبان اسپرانتو، در درس نخست  به

تر در مورد   بيشنمائيِ براي راه. شويم  آشنا مياسمِ آن رش، صدا ونگا ي تدريج با حروف آن، و نحوه به
اري آن، جهت و ترتيب ذگ هاي كوچك و شماره با كمك پيكانروف اسپرانتو، حي نوشتن گونگچترتيب و 
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ي تلفظ حروف  نحوهصدا و تر با  چنين براي آشنائيِ ساده  هم1.نوشتن هر حرف نشان داده شده است
 آورده  همراه با الفباي اسپرانتوكار رفته است  كه در آن اين صداها بههايي از زبان فارسي مثالا اسپرانتو، ابتد

فارسي نيز ارائه   و تلفظ آن بهگردد اي هر حرف معرفي مياسپرانتو برزبان  ي ازشود و سپس واژگان مي
  :شود مي

  
  قسمت اول: الفباي اسپرانتو

 :به حروف زير دقت كنيد
 a o b n r z  حرف

ي  نحوه
نوشتن 
 آن

   
صداي 
 آن

 ز ر نْ  ب اُ آ

a  o  bo  no  ro  zo   اِسم
 ز ر نُ ب اُ آ  آن

  
ي اسامي در  شود، چراكه پايانه ختم ميُ ─صدا به  ، اسم تماميِ حروفِ بيشود طور كه مشاهده مي همان

عنوان  ، بهاين بنابر. دهيم  نشان ميo─صورت  را به است كه در حالت كلي آن) ُ─( o حرف زبان اسپرانتو
  . استn ،no و اسمِ حرفِ bo در زبان اسپرانتو bاسم يا نامِ حرفِ مثال، 

، به كلمات فارسي زير كه در آن اين صداها وجود دارد و تر با صداي اين حروف حال براي آشنائيِ بيش
  :ي نگارش آن با حروف اسپرانتو توجه كنيد نحوه

 بز  برد باز آب بابا آن
an baba ab baz   bord boz  

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

  :بنويسيد
bar ran nab bazar borna naz 
  ناز     

                                                 
1 El interreto. 
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  :كلمات فارسي زير را با الفباي اسپرانتو بنويسيد: تمرين دو
 راز باران رز نار آزار باز
     raz  

  
ي اسپرانتو كه در آن از اين حروف استفاده شده است،  ا تلفظ اين حروف آشنا شديد، به چند كلمهحال كه ب
  :توجه كنيد

banano rozo boao  zono rano arbo 
   بآر را نُ ز نُ ب آ اُ ر ز با نا نُ
 درخت قورباغه كمربند بوآ) مارِ( گُل سرخ، رز  موز

  
. گيرد ه هميشه بر روي بخش يا سيالب ماقبلِ آخرِ هر كلمه قرار ميدر زبان اسپرانتو، آكسان يا تكي

. تلفظ شودآن ديگر هاي   از سيالبتر تر و كشيده اين هميشه بايد سيالب ماقبلِ آخرِ هر واژه كمي قويبنابر
 درشتروف حبا هر لغت   آخرِ، سيالب ماقبلِ اين كتابهاي نخستينِ تر، در درس براي سهولت بيش

  :، ماننداست مشخص شده
banano rozo boao  zono rano arbo 

   بآر نُرا  نُز   اُآب   زر نُ نا با
 درخت قورباغه كمربند مار بوآ گُل سرخ، رز  موز

  
  :در زير سيالب ماقبل آخر كلمات اسپرانتوي زير خط بكشيد و آن را صحيح تلفظ كنيد: تمرين سه
baro bona arbaro  bono zoo boro 

   بر ز اُ ب نُ آر با ر ب نا  ربا
 )زنانه(پيراهن  وحش باغ خوبي، حسن جنگل خوب  مانع

  
  ها پاسخ تمرين

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

bar ran nab bazar borna naz 
  ناز برنا بازار ناب ران بار
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  :كلمات فارسي زير را با الفباي اسپرانتو بنويسيد: تمرين دو
 راز باران رز نار آزار باز

baz azar nar roz baran raz  
  

  :در زير سيالب ماقبل آخر كلمات اسپرانتوي زير خط بكشيد و آن را صحيح تلفظ كنيد: تمرين سه
roba nabo robaar  nobo ozo boro 
   بر  اُز  نُب  رابآر   ناب  ربا

 )زنانه(پيراهن  وحش باغ خوبي، حسن جنگل خوب  مانع
  
  

  قسمت دوم: الفباي اسپرانتو
  :به حروف زير دقت كنيد

  i m s ĉ k p t  حرف
ي  نحوه

نوشتن 
  آن

صداي 
 آن

 ت پ ك  چ س م ئي

i  mo  so  ĉo  ko  po  to   اِسم
 ت پ ك  چ س م ئي  آن

  
، به كلمات فارسي زير كه در آن اين صداها وجود دارد و تر با صداي اين حروف حال براي آشنائي بيش

  :نيدي نگارش آن با حروف اسپرانتو توجه ك نحوه
 بازي زيبا  چين پاكي  سير ماني تيز ايران
iran tiz mani sir paki  ĉin ziba bazi  

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

  :بنويسيد
sima saman isar ĉiz pir barani tarik 
  تاريك      
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  : زير را با الفباي اسپرانتو بنويسيدكلمات فارسي: تمرين دو
 پر مينا كامران ساري  آچار سيب مات
      por  

  
ي اسپرانتو كه در آن از اين حروف استفاده شده است،  حال كه با تلفظ اين حروف آشنا شديد، به چند كلمه

  :توجه كنيد
taso  sako kato  ĉiam piro taksio zipo 

   پزي  اُسي تاك رپي   آمچي   تكا كسا  ستا 
 زيپ تاكسي گالبي  هميشه  گربه ساك  فنجان

 نوشته شده، درشتصورت  جا به طور كه گفته شد، سيالب يا بخشِ ماقبلِ آخرِ هر كلمه، كه در اين همان
  .تر ادا شود بايد كمي بلندتر و كشيده

  : صحيح تلفظ كنيددر زير سيالب ماقبل آخر كلمات اسپرانتوي زير خط بكشيد و آن را: تمرين سه
siropo  simio kimono  kaso ĉirpi pomo nobobom 
پ نُ سي مي اُ سي ر كي م  چير پي كا س  م م   پبنُب   

 ميمون  شربت
لباس (كيمونو 

 كاسه  )ژاپني
جيرجير 
 نبات آب سيب  كردن

  
  ها پاسخ تمرين

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

sima saman isar ĉiz pir barani tarik 
  تاريك باراني پير  چيز ايثار سامان سيما

  
  :كلمات فارسي زير را با الفباي اسپرانتو بنويسيد: تمرين دو
 پر مينا كامران ساري  آچار سيب مات
mat sib aĉar sari kamran mina por  

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

porosi  omisi nomoki  soka piirĉ mopo nobobom 
   نُببم    مپ   پيچير  سكا  نُم كي   اُميسي   پرسي 

 نبات آب سيب  جيرجير كردن كاسه )لباس ژاپني(كيمونو  ميمون  شربت
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  قسمت سوم: الفباي اسپرانتو
  :به حروف زير دقت كنيد

  e ŝ h j f g  حرف
ي  نحوه

نوشتن 
       آن

صداي 
 آن

 گ ف ي ح ش اِ

e  ŝo  ho  jo  fo  go   اِسم
 گ ف ي ح ش اِ  آن

  
، به كلمات فارسي زير كه در آن اين صداها وجود دارد و تر با صداي اين حروف حال براي آشنائي بيش

 :ي نگارش آن با حروف اسپرانتو توجه كنيد نحوه
شيهه انسان گيتي زشت فاتح ها مانآس 

asmanha  fateh zeŝt giti  ensan ŝejhe 
  

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

hejf mehregan mehr hendese  aŝofte geŝniz 
  گِشنيز     

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

  
ي اسپرانتو كه در آن از اين حروف استفاده شده است،  هحال كه با تلفظ اين حروف آشنا شديد، به چند كلم

 :توجه كنيد
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herbo  figo nesto  hemisfero zebro ŝafo jako 
   كيا  فشا  رزِب   رفِهِ ميس   تنِس  گفي  بهِرْ

 كُت گوسفند گورخر  كُره نيم  النه انجير  علف
 

  :زير خط بكشيد و آن را صحيح تلفظ كنيددر زير سيالب ماقبل آخر كلمات اسپرانتوي : تمرين سه
fenomeno  fenestro zorgi  fendo henao jesi rofize 
   رفيزِ   يِ سي  حِ نا اُ فِن د  زر گي رُ تْفِ نِس فِ نُ مِ نُ
 نسيم بله گفتن  حنا شكاف  مواظب بودن پنجره  پديده

 هيچ حرف صداداري وجود ندارد، r و tحرفِ  توجه داشته باشيد كه بينِ fenestroي  هنگام تلفظ واژه
 در )رُطْ ("روطْ"، مانند تلفظ )رُتْ (trتلفظ كرد، بلكه تنها بايد گفت ) تِرُ (terصورتِ  را به بنابراين نبايد آن

اين نكته را درموردِ تمامي موارد مشابه كه دو يا چند حرف ). سطرُ ستون ("سطر و ستون"ارسيِ  فعبارت
 .بايد رعايت كردگيرد،  ر قرار ميديگ كنار يكدرصدا  بي

 
  ها پاسخ تمرين

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

hejf mehregan mehr hendese  aŝofte geŝniz 
  گِشنيز آشفته هندسه مِهر مهرگان حِيف

  
  : با الفباي اسپرانتو بنويسيدكلمات فارسي زير را: تمرين دو
 فاش حساب يافت يك زشتي فشار
feŝar zeŝti jek jaft hesab faŝ  

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

nomefeno  tronesfe gizor  dofen onahe sije rofize 
   رفيزِ    سييِ   اُناحِ   دفِن   گيزر رُ تْنِسفِ   نُمِفِ نُ 

 نسيم بله گفتن  حنا شكاف  مواظب بودن پنجره  پديده
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  قسمت چهارم: الفباي اسپرانتو
  :به حروف زير دقت كنيد

  u ĝ l ĵ d ĥ  حرف
ي  نحوه

نوشتن آن
        

  خْ د ژْ لْ ج اوصداي آن
u  ĝo  lo  ĵo  do  ĥo  او  اِسم آن ژُ لُ ج خُ د 

  
، به كلمات فارسي زير كه در آن اين صداها وجود دارد و تر با صداي اين حروف حال براي آشنائي بيش

  :ي نگارش آن با حروف اسپرانتو توجه كنيد نحوه
 ژست خوب  چوب جوراب لُزوم او امروز

emruz u lozum ĝurab ĉub ĥub ĵest  
  

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

ĝuŝeŝ ĥoruĝ ĵelatin duĥt kuĉ denĝ ĵenetik 
  ژِنِتيك      

  
  :رانتو بنويسيدكلمات فارسي زير را با الفباي اسپ: تمرين دو
 كوالك  خوراك  دوش شور آژير ژيال جور
      kulak  

  
ي اسپرانتو كه در آن از اين حروف استفاده شده است،  حال كه با تلفظ اين حروف آشنا شديد، به چند كلمه

  :توجه كنيد
fungo ĥameleono luno  leono ĵeleo ĝirafo 
   فراجي   اُلِژِ   نُاُلِ   نُلو  نُاُخا مِ لِ   گفون
 زرافه ژله شير  ماه) ي كُره( پرست آفتاب  قارچ
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  :در زير سيالب ماقبل آخر كلمات اسپرانتوي زير خط بكشيد و آن را صحيح تلفظ كنيد: تمرين سه
ĵurnalo ĥaoso ĝangalo  ĵetu ĝusta ĵudo nudo 
   نود  ژو د  جوس تا ژِ تو  جان گا لُ خا اُ س ژور نا لُ
 بدهيد جودو  صحيح پرتاب كنيد  جنگل مرجهرج و   روزنامه

 
  ها پاسخ تمرين

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

ĝuŝeŝ ĥoruĝ ĵelatin duĥt kuĉ denĝ ĵenetik 
  ژِنِتيك دِنج  كوچ دوخت ژِالتين خروج جوشش

  
  :رسي زير را با الفباي اسپرانتو بنويسيدكلمات فا: تمرين دو
 كوالك  خوراك  duŝ شور آژير ژيال جور
ĝur  ĵila aĵir ŝur دوش ĥorak kulak  

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

lonaurĵ sooaĥ logaanĝ  tueĵ tausĝ douĵ nudo 
   نود   دژو   تاجوس  توژِ   لُگاجان  س اُ خا  لُناژور 

 بدهيد جودو  صحيح پرتاب كنيد  جنگل هرج و مرج  روزنامه
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  قسمت پنجم: الفباي اسپرانتو

  :به حروف زير دقت كنيد
 ŭ v  c  حرف

 ي نوشتن آن نحوه

    
 صداي آن

فارسيِي  در كلمهو مثل (و  
 )مو

ي  در كلمهو مثل (و 
 ستْ  )گاوفارسيِ

ŭo  vo  co  اِسم آن  و تْ  وس 
  
ام تلفظ گ در اين است كه هنŭ و vشود، تفاوت تلفظ حرف  نيز مشخص مياي زير ه طور كه در مثل همان

vصورتي كه در ، در )ويران ي  در كلمهومانند  (كند ي پيشينِ فك باال، لبِ پاييني را لمس ميها اند دن
 گردد بيرون متمايل ميطرفِ كمي گِرد شده و به فقط ها  ه لبافتد، بلك  چنين اتفاقي نميŭتلفظ حرف 

  .)موي   در كلمهومانند (
، به كلمات فارسي زير كه در آن اين صداها وجود دارد و تر با صداي اين حروف حال براي آشنائي بيش

  :ه كنيدي نگارش آن با حروف اسپرانتو توج نحوه
 چطور مورد  سوالي بيست فردوسي نوروز نُو

noŭ  noŭruz ferdoŭsi biscoali moŭred   ĉetoŭr  
  وِي وِنوس والدِين ويزا وال ويال
vila val viza valedejn venus vej 

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

  :سيدبنوي
noŭzad toŭsee doŭran mascazi oŭĝ moŭlana 

  موالنا     
kav nirvana gav divane vam vali  
  والي     
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  :كلمات فارسي زير را با الفباي اسپرانتو بنويسيد: تمرين دو
ووستان جمم ونوبنياد  ساز دوران سال بيست م  

     noŭbonjad  
 ويرايش آويخت وصول واگُن وصال واژگون
     virajeŝ 

  
ي اسپرانتو كه در آن از اين حروف استفاده شده است،  حال كه با تلفظ اين حروف آشنا شديد، به چند كلمه

  :توجه كنيد
eŭropo ŝaŭmo lacerto  saŭco raŭpo citrono 

اِو  رپ شاوسِرْ تْال  م ت تْساو س راونُرُتْسي تْ  پ   
 ليمو تُرش كِرم سس  مارمولك )…صابون و (كَف   اروپا

lokomotivo  movado  varo  ricevi  vico  vidi  
 م تيلُ كو    واموا   دتْوي    ويسِتْري    رديوي  س   

  ديدن  صف  دريافت كردن  كاال  حركت، نهضت  لوكوموتيو
  

  :نيددر زير سيالب ماقبل آخر كلمات اسپرانتوي زير خط بكشيد و آن را صحيح تلفظ ك: تمرين سه
cikonio ambaŭ vizito  eŭro ankoraŭ leciono kaŭan 

   كاوآن  سي اُ نُلِ تْ  آن ك راو ر اِو  وي زي ت آم باو ك ني اُسي تْ
 هم، نيز درس  هنوز يورو   ديدار هر دو  لك لك

televidilo  vilaĝo  vitamino  laca  vaporo vazo  zovi 
  وي ز  وا ز  وا پ ر  سا تْال  وي تا مي نُ  وي ال ج  تِ لِ وي دي لُ

  ويزا  ظرف  بخار  خسته  ويتامين  دهكده  تلويزيون
  

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

  :بنويسيد
noŭzad toŭsee doŭran mascazi oŭĝ moŭlana 

توسِعه زادنُو وسازي تماس راند جاُو والنام  
kav nirvana gav divane vam vali  
  والي وام ديوانه گاو نيروانا كاو
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  :كلمات فارسي زير را با الفباي اسپرانتو بنويسيد: تمرين دو
  نوبنياد  ساز دوران سال بيست مو موستان موج

moŭĝ  moŭestan moŭ biscal doŭransaz noŭbonjad  
 ويرايش آويخت صولو واگُن وصال واژگون
vaĵgun vesal vagon vosul aviĥt virajeŝ 

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

ionciko baŭam tozivi  roeŭ raŭkoan nooleci kaŭan 
   كاوآن   نُُاسي لِ تْ   راوكآن  ر اِو   تزيوي   باوآم  اُنيك سي تْ

 هم، نيز درس  هنوز يورو   ديدار هر دو  لك لك
loditelevi  oĝlavi  nomivita  cala  ropova zova  zovi 

   زوي   زوا   رپوا   سا تْال   نُميوي تا    جالوي    لُديتِ لِ وي 
  ويزا  ظرف  بخار  خسته  ويتامين  دهكده  تلويزيون

  
  الفباي اسپرانتوجدول 

و همراه با ترتيب الفباي اسپرانتو  جا تمامي اين حروف به در اين. اي زبان اسپرانتواين بود كُلِ حروف الفب
  :شود فارسي، آورده مي تلفظ اسمِ آن به

f e d ĉ c b a 
اِ ف د چ تْس آ ب 
ĵ j i ĥ h ĝ g 
 گ ج ح خُ ئي ي ژُ
r p o n m l k 
ر نُ اُ پ لُ م ك 
z v ŭ u t ŝ s 
ز و او و ت ش س 
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   كوچك نوشتن پيوسته يا سرِهمِ حروف صحيحي نحوه

 و در آن تقريباً تماميِ –رود  كار مي تر به كه براي نگارش سريع پيوسته هم در نوشتن حروف سرِهم يا به
 دقت خاصي بايد اعمال شود، چرا -شود  حروف هر كلمه بدون برداشتن نوك قلم از روي كاغذ نوشته مي

  :ا كردن در آن و ناخوانا شدنِ متن بيشتر استكه احتمال خط
  

  ي صحيح نوشتن پيوسته يا سرِهمِ حروف كوچك اسپرانتو نحوه

  
، پيكان است براي شروعِ نوشتنِ هر حرف  گذاشتن نوك قلم بر روي كاغذگر محلِ نقطه نشان

ي هر ي انتها  نقطهمحلِ برداشتن نوك قلم از روي كاغذ ودر  و ضرب ،ها كشيدن خطهت جي  دهنده نشان
 .حرف است
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  حروف كوچك و بزرگ

جا  اين كه تا بهحروفي . توان به دو صورت كوچك و بزرگ نگاشت هر يك از حروف الفباي اسپرانتو را مي
  :تاس در جدول زير شكلِ بزرگ هر حرف نيز نشان داده شده. كوچك استروف حبا آن آشنا شديد، 

F f E e D d Ĉ ĉ C c B b A a 
اِ ف د چ تْس آ ب 
Ĵ ĵ J j I i Ĥ ĥ H h Ĝ ĝ G g 
 گ ج ح خُ ئي ي ژُ

R r P p O o N n M m L l K k 
ر نُ اُ پ لُ م ك 

Z z V v Ŭ ŭ U u T t Ŝ ŝ S s 
ز و او و ت ش س 

  
   حروف بزرگ از موارد استفاده

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

Mani  Hosejni Sari   Karl Iran Tehran Hafez  
لكار ساري حسيني ماني   حافظ تهران ايران 

  
كار برد،  را به توان در انتهاي اساميِ خاص نيز آن  است، ميo─ي اسامي در زبان اسپرانتو  جا كه پايانه از آن
  :مثل

Manio Hosejnio Sario  Karlo Irano Tehrano Hafezo 
 حافظ تهران ايران كارلو ساري حسيني ماني

  
  :حرف نخست هر جمله، مانند) 2(

Li estas aŭtoro. Vi estas lernanto. Mi estas instruisto. 
  ُ. تايسرو  تْس تاس  اينْاِسمي    . تنانتاس  لِر  اِس وي  . رت  تاس  آواِسلي  

 .من معلم هستم .شما شاگرد هستيد .او نويسنده است
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 ي نگارش حروف بزرگ نحوه

  :طرز صحيحي نوشته شود در نگارش حروف بزرگ نكات زير را بايد رعايت كرد تا حروف مورد نظر به
  

  ي نگارش حروف بزرگ نحوه

  
 دهد مي نشان حرف راشتن هر ها، جهت و ترتيب نو اري آنذگ هاي كوچك و شماره پيكان
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  ي صحيح نوشتن پيوسته يا سرِهمِ حروف بزرگ اسپرانتو نحوه

 كه در آن –در نوشتن حروف سرِهم يا پيوسته، دقت خاصي بايد اعمال شود، چرا كه اين نوع نگارش 
وشتن  براي ن-شود  تقريباً تماميِ حروف هر كلمه بدون برداشته شدن نوك قلم از روي كاغذ نوشته مي

  :رود و احتمال خطا كردن در آن بيشتر است كار مي تر به سريع
  

  ي صحيح نوشتن پيوسته يا سرِهمِ حروف بزرگ اسپرانتو نحوه

  
، پيكان براي شروعِ نوشتنِ هر حرف است  گذاشتن نوك قلم بر روي كاغذگر محلِ نقطه نشان

ي هر ي انتها ك قلم از روي كاغذ و نقطهمحلِ برداشتن نودر  و ضرب، ها كشيدن خطهت جي  دهنده نشان
 .حرف است
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  ي صحيح نوشتن اعداد اسپرانتو نحوه
اي برخوردار است، بنابر اين در نوشتن آن بايد توجه كافي داشت تا با  نگارش دقيق اعداد از اهميت ويژه

  :ديگر و يا با حروف الفبا اشتباه نشود يك
  

  ي صحيح نوشتن اعداد اسپرانتو نحوه

  
 دهد مي  را نشانعددها، جهت و ترتيب نوشتن هر  اري آنذگ هاي كوچك و شماره پيكان

  :صورت زير نوشت توان به اعداد وصفي يا ترتيبي را مي •
دهم، دهمين، 

اول، اولين،      a10= a -10= deka  دهمي
 unua = 1-a = 1a  يكمين

دوازدهم، 
دوم، دومين،      a12= a -12= dek dua  دوازدهمين

 dua = 2-a = 2a  دومي



 

 هاي اسپرانتو آشنايي با كلمات و جمله: درس دوم
2-a Leciono: Esperantaj Vortoj kaj Frazoj 

ها به الفباي  هاي اسپرانتو، تلفظ آن  واژهي ادايِ  در اين درس، براي سهولت بيشتر در فراگيريِ نحوه-1
  .فارسي نيز آورده شده است

 با آكسان يا تكيه ادا گردد، يعني بايد،  است نگاشته شدهدرشتصورت  ژه، بخشي كه بهدر هر وا -2
 .تر تلفظ شود تر و كشيده ها كمي قوي ي بخش نسبت به بقيه

 

   
Pomo 
پ م  
 

Pom.o 

Piro 
  ُر پي
 

Pir.o 

Pomoj 
پ ي   م 
 

Pom.o.j 

   
Piroj 
  يُر پي

Pir.o.j 

Pomo kaj piroj 
پ ُير   پي كاي م 

Kaj = + 

Pomoj kaj piroj 
م پ ُير   پي كاي ي 

   
Du pomoj  

 ي   م   پدو
2 = du 

Tri pomoj 
 ي   م   پتري

3 = tri 

Du piroj 
  ُير پيدو  

2 = du 
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Tri piroj 

 ُير پيتري  
 

3 = tri 

Du pomoj kaj tri piroj 
 ُير پي  كاي  تري  ي   م   پدو

Granda pomo 
   م پ  دا گران

 

 

Malgranda pomo 
  م پ  دا گرانمال

Mal.grand.a 

 
GRANDA 

 
malgranda 

 

Granda pomo kaj 
malgranda piro 

  كاي   م پ  دا گران
  ُر پي  دا گرانمال

 

Ĉu = ? 
Ĉu la piro estas malgranda? 

 دا؟ گرانتاس  مال اِس  ُر پي  چو  ال
Jes = + . 

- Jes, la piro estas malgranda. 
 .دا گرانتاس  مال اِس  ُر پي   يِس،  ال-

 

La piro estas malgranda.
تاس   اِس  ُر پيال 

 .دا گرانمال

 
Ĉu la piro estas malgranda? 

 دا؟ گرانس  مالتا اِس  ُر پي  چو  ال
- Jes, la piro estas malgranda. 

 .دا گرانتاس  مال اِس  ر پي  يِس،  ال -

 

La pomo estas granda. 
  .دا گرانتاس   اِس   م پال 

Ĉu la pomo estas granda? 
  دا؟ گرانتاس   اِس   م پ  چو  ال

- Jes, la pomo estas granda. 
 .دا گراناس  ت اِس   م پ   يِس،  ال-
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La piro estas granda. 
 .دا گران تاس  اِس  ر پيال 

Ĉu la piro estas malgranda? 
 .دا گرانتاس  مال اِس  ُر پي    الچو -

Ne = ─. 
- Ne, la piro ne estas malgranda. 

La piro estas granda. 
Estas ≠ ne estas 

 

Du grandaj pomoj. 
 .ي م  پداي گران دو

Ĉu la pomoj estas grandaj? 
 ؟يدا گرانتاس   اِس ي   م پچو  ال  

- Jes, la pomoj estas grandaj. 
 .يدا گرانتاس   اِس  ي   م پ يِس،  ال -

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

La pomoj estas grandaj. 

 

Malgrandaj pomoj kaj 
piroj. 

 كاي ي   م پ  داي گرانمال
 .ير پي

Ĉu la pomoj estas grandaj? 
   داي؟ گرانتاس   اِسي   م پ  چو  ال

 
Ĉu la piroj estas malgrandaj?  

  داي؟ گرانتاس  مال اِس  ير پي چو  ال 

 

Malgrandaj piroj 
 ير  پي داي گرانمال

Ĉu la piroj estas malgrandaj? 
  داي؟ گرانتاس  مال اِس  ير پي چو  ال 

- Jes, la piroj estas malgrandaj. 
.داي گرانتاس  مال اِس  ير پي  يِس،  ال -

 

Grandaj pomo kaj piro. 
  .ر  پيكاي    م پ  داي گران

Ĉu la pomo estas granda? 
   دا ؟ گرانتاس   اِس   م پ چو  ال 

 
Ĉu la piro estas malgranda? 

 دا ؟ گرانتاس  مال اِس  ُر پي  چو  ال

 

Bona pomo 
 

Bon.a 

Ĉu la pomo estas bona? 
  ؟نا ب  تاس اِس   م پ چو  ال 

- Jes, la pomo estas bona. 
 .نا بتاس   اِس     م پ   يِس،  ال-
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Malbona pomo 
 

Mal.bon.a 

Ĉu la pomo estas bona? 
  ؟نا بس  تا اِس   م پ  چو  ال

- Ne, la pomo ne estas bona. 
 .نا بتاس   اِس  نِِ     م پ  نِ،  ال -

La pomo estas malbona. 
 .نا بتاس  مال اِس     م پ ال 

 

Bona aŭtomobilo 
 

Aŭtomobil.o = aŭt.o 

Ĉu la aŭtomobilo estas bona? 
 م تاس   اِس   لُ بيچو  ال  آوت؟نا ب  

- Jes, la aŭto estas bona. 
 .نا بتاس   اِس   تآو يِس،  ال  -

Malbona aŭtomobilo 

Ĉu la aŭto estas bona? 
  ؟نا بتاس   اِست  آوچو  ال  

- Ne, la aŭtomobilo  ne estas bona. 
-نِ،  ال  آوت   تاس   اِس  نِ   لُ بيمنا ب.  

La aŭtomobilo  estas malbona. 
ال  آوت  تاس  مال اِس   لُ يبمنا ب. 

 

Libro 
  ر ليب

La libro estas objekto. 
تاس   اِسر   ليبال  

  .ت يِك اُب
 

La libro estas bona objekto. 
.ت يِك  اُب نا ُبتاس   اِسر   ليبال    

Ĉu la libro estas objekto? 
   ؟ت يِك تاس  اُب اِس  ر ليبچو  ال  

- Jes, la libro estas objekto. 
  .ت يِك تاس  اُب اِس  ر ليب يِس،  ال  -

Ĉu la libro estas bona objekto? 

 

Komputilo 
  ُل تيپو كُم

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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Horloĝo 
  ج لُهر

La horloĝo estas 
objekto. 

La horloĝo estas bona 
objekto. 

Ĉu la horloĝo estas malbona 
objekto? 

- Ne, la horloĝo ne estas malbona 
objekto. 

La horloĝo estas bona objekto. 

 

Kolombo 
لُم ك ب  

La kolombo estas 
malgranda. 

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

La kolombo estas malgranda. 

 
  درس آموختيماين مطالبي كه در 

  : قرار دارد، مثلoِ اسامي، حرف   انتهاي تمامي زبان اسپرانتو دردر -1
pomo, piro, libro, kolombo, komputilo, horloĝo, … 

صورت  را در حالت كلي به   است كه آنoى اسم در زبان اسپرانتو حرف  توان گفت كه پايانه بنابر اين، مي
―oچنين براي  هم.  استي كلمه در حالت كلي  ي ريشه دهنده  نشان―دهيم، كه در آن   نشان مي
 كه … ,-pom-, pir-, libr-, kolombكنيم، مثل    استفاده مي-دادن پايانه در حالت كلي از  نشان
  .گيرد تنهايي و بدون پايانه مورد استفاده قرار نمي گاه به ي كلمه هستند و هيچ ريشه

  :، مانندكنيم را به انتهاي آن اضافه jبراي جمع بستن هر اسمي كافي است كه حرف  -2
pomoj, piroj, libroj, kolomboj, komputiloj, piroj, … 

  . استj―ي جمع،  به عبارت ديگر، پايانه
  : است، مثلa― ، ي صفت پايانه -3

bona  plena  alta  malgranda  granda  
  بزرگ  كوچك  بلند، مرتفع  پر، كامِل  خوب

 
مفرد باشد، صفت آن ) اسم(كند، يعني اگر موصوف  از نظر جمع و مفرد بودن، صفت از موصوف تبعيت مي

 :نندنيز مفرد است و اگر جمع باشد، صفت آن هم جمع خواهد بود، ما
 جمع مفرد جمع مفرد

granda fiŝo grandaj fiŝoj malgranda libro malgrandaj libroj 
)ها(هاي بزرگ  ماهي ماهيِ بزرگ )ها(هاي كوچك  كتاب كتابِ كوچك   

بخش مرجع  در 2-2 در زبان اسپرانتو به قسمت هاي آن براي آشنائيِ بيشتر با صفت و ويژگي •
  .راست كتاب نگاه كنيد در سمت دستوري زبان اسپرانتو
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.  داراي سيالب يا بخش است) a, e, i, o, uيعني حروف (تعداد حروف صدادار آن  هر كلمه، به -4
 kom.pu.ti.lo سه بخشي، ko.lom.bo دوبخشي، ho.mo يك بخشي،  triي  عنوان مثال، كلمه به

 با آكسان يا بايد هر كلمه  ماقبل آخرِدر زبان اسپرانتو، هميشه بخش يا سيالبِ.   است…چهاربخشي و 
براي سهولت گونه كه مالحظه شد،  همان.  تر تلفظ گردد تر و كشيده تكيه ادا شود، يعني كمي قوي

:  نگاشته شده است، مثلدرشتِ كلمات با حروف   درس، سيالب ماقبلِ آخرِ تمامي ايندريادگيري، 
pomo, kolombo, komputilo ) ،در مورد كلمات يك سيالبي مصداق از آنجا كه سيالب ماقبل آخر 

 ).tri, du, ne, kaj: شود، مثل ها بدون آكسان تلقظ مي ندارد، اين واژه
 در 3-1 تا 1-1 زبان اسپرانتو به قسمت ي خواندن و نوشتن براي آشنائيِ بيشتر با الفبا و نحوه •

  . در سمت راست كتاب نگاه كنيدبخش مرجع دستوري زبان اسپرانتو
).  است -estي آن  ي كلمه ، كه ريشهاست به معنيِ estasمثل ( است as―فعلِ زمانِ حال، ي  پايانه -5

  :كنيدبه چند مثالِ ديگر توجه 
bonas  plenas  altas  malgrandas  grandas  

  بزرگ است  كوچك است  بلند است  پر است  خوب است
  
طور  بهاي مفرد و هم براي جمع،  هم بر،)ي فعل زمان حال است  كه پايانهas―مانند (ي افعال  پايانه

  :رود، مانند كار مي يكسان به
 مفرد جمع

گاو بزرگ  .Bovoj estas grandaj  .گاوها بزرگ هستند
 .Bovo estas granda  .است

ا پرنده هكبوتر
كبوتر پرنده  .Kolomboj estas birdoj  .هستند

 .Kolombo estas birdo  .است
الف در -0-2ي زبان اسپرانتو به قسمت ها ، و ديگر پايانهها براي آشنائيِ بيشتر با اين پايانه •

  . نگاه كنيدبخش مرجع دستوري زبان اسپرانتو
  

  :را پيش از آن بياوريم) نهبه معناي  (neبراي منفي ساختن فعل، كافي است قيدِ 
ي منفي جمله ي مثبت جمله   

گاو بزرگ  .Bovo ne estas granda  .نيست بزرگ وگا
 .Bovo estas granda  .است

ا پرنده هكبوتر
  .نيستند

Kolomboj ne estas 
birdoj. 

 هاكبوتر
 .Kolomboj estas birdoj  .ندا پرنده
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  . نگاه كنيد5-5 اسپرانتو به قسمت ايستاي براي آشنائيِ بيشتر با اين واژه، و ديگر قيدهاي تك •
  -bon و -grand-, alt-, plenانند ها، م ي كلمه شود، در زبان اسپرانتو ريشه گونه كه مشاهده مي همان -6
  نيست و با اضافه شدنِ هر …. خصوصي، مانند اسم، صفت، فعل خوديِ خود، داراي هويتِ گرامريِ به به

  :كند، مانند  را پيدا مي پايانهپايانه، هويت گرامريِ آن
  ي كلمه ريشه  o―ي اسم  پايانه  a―ي صفت  پايانه  as―ي فعل حال  پايانه

grandas  granda  grando  grand-  
  فافد هويت دستوري  بزرگي، عظمت  بزرگ، عظيم  بزرگ است

altas  alta  alto  alt-  
  فافد هويت دستوري  بلندي، ارتفاع  بلند، مرتفع  بلند است، مرتفع است

الف نگاه -0-2ي زبان اسپرانتو به قسمت ها ، و ديگر پايانهها براي آشنائيِ بيشتر با اين پايانه •
  .كنيد

 و در ، در ابتداي آن قرار داد،آيا را، به معنيِ ĉuي  توان واژه ي خبري مي اي سؤالي كردن هر جملهبر -7
  : مانندال قرار داد،ؤپايان جمله عالمت س

 .Horloĝo estas malgranda objekto  .ساعت يك شيء كوچك است
 ?Ĉu horloĝo estas malgranda objekto  آيا ساعت يك شيء كوچك است؟

 نگاه 5-5 زبان اسپرانتو به قسمت ايستاي آشنائيِ بيشتر با اين واژه، و ديگر قيدهاي تكبراي  •
  .كنيد

 مشخص براي(را معرفه   حرف تعريفِ معين است و قبل از هر اسمي كه قرار بگيرد آنLaي  واژه -8
  :مثلخواهد بود، ) نامعين( نكره ،، در غير اين صورت، اسمِ مورد نظركند مي)  مخاطبگوينده و

 Libro  )نامعين يا نكرهنامشخص،  (كتابي يا يك كتاب، يك كتابي
 La libro  )، معين يا معرفهمشخص (كتاب) اين يا آن(

براي آشنائيِ بيشتر با اين حرف تعريف و ديگر مباحث مربوط به اسم معرفه و نكره در زبان  •
  .پ نگاه كنيد-1-2پ و -1-3 ، 1-5هاي  اسپرانتو به قسمت

بنابر اين براي متضاد ساختن معنيِ هر كلمه، كافي است كه اين پيشوند .   است-―mal ،د تضاد پيشون-9
  :را در ابتداي آن قرار دهيم

 كلمه  متضاد كلمه
  granda  بزرگ  malgranda  كوچك

  grando  بزرگي، عظمت  malgrando  كوچكي، خُردي
  grandas  بزرگ است  malgrandas  كوچك است
  alta  بلند، مرتفع  malalta  كوتاه، پست
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  alto  بلندي، ارتفاع  malalto  كوتاهي، پستي
  altas  بلند است، مرتفع است  malaltas  كوتاه است
  plena  پر  malplena  خالي
  bona  خوب  malbona  بد

 . نگاه كنيد3-3براي آشنائيِ بيشتر با اين پيشوند، و ديگر پيشوندهاي زبان اسپرانتو به قسمت  •
 

Ekzercoj ها نتمري  
A. Traduku: ترجمه كنيد. الف:  

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: دپاسخ دهي. ب:  

1. Ĉu la pomo estas granda? 
2. Ĉu la piroj estas malgrandaj? 
3. Ĉu du pomoj kaj tri piroj estas grandaj? 
4. Ĉu la piro estas malgranda?   
5. Ĉu la libro estas objekto?   
6. Ĉu la komputilo estas bona objekto? 
7. Ĉu la horloĝo estas granda objekto? 

 
C. Plenigu: كنيدكامل. پ :  

 

1- Tri ……. 

 

3- Granda …….. 

 

2- Du ……. 
kaj tri …….. 4- ………….. pomo 
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 ها تمرينپاسخ 

   ترجمه كنيد. الف
  سيب و يك گالبي) عدد(دو  -1
 دو سيب بزرگ، و يك گالبي كوچك -2
 آيا سيب كوچك است؟ -3
 هاي كوچك هاي بزرگ و گالبي سيب -4
 .سه گالبي بزرگ است -5
  . ك سيب كوچك استي -6

  
   پاسخ دهيد. ب

1- Jes, la pomo estas granda. 
2- Ne, la piroj ne estas malgrandaj. La piroj estas grandaj. 
3- Jes, du pomoj kaj tri piroj estas grandaj. 
4- Ne, la piro ne estas malgranda. La piro estas granda. 
5- Jes, la libro estas objekto. 
6- Jes, la komputilo estas bona objekto. 
7- Ne, la horloĝo ne estas granda objekto. Ĝi estas malgranda objekto. 

 
   كنيدكامل. پ

1- Tri piroj 
2- Du pomoj kaj tri piroj 
3- Granda pomo 
4- Malgranda pomo 



 

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

 

Koko 
 

Kok.o 

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

 

 

Kokino 
 

Kok.in.o 
 

Ĉu la kokino estas malgranda? 
 

 

Kokidoj 
 

Kok.id.o 

Ĉu la kokidoj estas grandaj? 
 

 

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 

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

Akvo estas bona. 
 

 

La kokido trinkas akvon. 
 

Akv.o.n 

Ĉu la kokido manĝas akvon? 
- Ne, la kokido ne manĝas 

akvon. 
La kokido trinkas akvon. 

 

 

La koko trinkas akvon. 
La kokino ne trinkas 

akvon. 

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

 

Gekokoj 
Koko + Kokino = 

Gekokoj 
 

Ge.kok.o.j 

Ĉu la gekokoj trinkas? 
Ĉu la koko kaj la kokino 

manĝas? 
 

 

Ovo 
 

La ovo estas malgranda. 

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

 

Kvar ovoj 
 

4 = kvar 

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

Li trinkas akvon. 
 

Li 

Ĉu li trinkas akvon? 
Ĉu la koko trinkas akvon? 

 

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 
 

Ili estas malgrandaj. 

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

malgrandaj? 
 

Ĉu ili manĝas? 
- Ne ili ne manĝas. 

 
  درس آموختيماين مطالبي كه در 

  : مثل است،-in─ گياهان و  حيوانات،ها  پسوندِ مونث كردن اسامي مذكر انسان-1
 مونث مذكر

 معني اسم معني اسم
koko خروس kokino مرغ 
ĉevalo اسب ĉevalino ماديان 
bovo  نر(گاو(  bovino  ماده(گاو(  
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sinjoro آقا sinjorino خانم 
viro مرد virino زن 

daktil.palmo  نر(نخل خرما(  daktil.palmino  ماده(نخل خرما(  
بخش  در 4-3يشتر با اين پسوند، و ديگر پسوندهاي زبان اسپرانتو به قسمت براي آشنائيِ ب •

  . در سمت راست كتاب نگاه كنيدمرجع دستوري زبان اسپرانتو
  : مثل است،-id─گياهان و   حيوانات،ها ن براي انسانبود  پسوندِ زاده-2

ي آن فرزند يا زاده اسم  

 معني اسم معني اسم
koko خروس kokido جوجه 

ĉevalo اسب ĉevalido كُره اسب 
bovo  نر(گاو(  bovido گوساله 

Adamo آدم adamido آدم زاد، بني آدمي  
homo انسان homido بشر ي انسان، بني بچه  
arbo درخت arbido نهال درخت 

بخش  در 4-3براي آشنائيِ بيشتر با اين پسوند، و ديگر پسوندهاي زبان اسپرانتو به قسمت  •
  . نگاه كنيد زبان اسپرانتومرجع دستوري

 مفعول هر فعلِ متعدي يا گذرا بايد همراه با اين پايانه .است) رامعنيِ  به( n─ ،ي مفعولِ مسقيم  پايانه-3
  :بيايد، مانند

La koko trinkas akvon.  نوشد مي) را(خروس آب.  

Li manĝas ovon. خورد  مي)را (مرغ او تخم.  
Ili ne manĝas kokinon. خورند نمي) را(ا مرغ ه آن.  

الف در -6-2 در زبان اسپرانتو به قسمت ي بيان مفعول مستقيم براي آشنائيِ بيشتر با نحوه •
  . در سمت راست كتاب نگاه كنيدبخش مرجع دستوري زبان اسپرانتو

  : مثل است،-─geگياهان و   حيوانات،ها پيشوند هر دو جنسِ نر و ماده، يا زوجيت براي انسان -4
)نر(ذكر م )نر و ماده(مذكر و مونث    

 معني اسم معني اسم
koko خروس gekokoj  ها(مرغ و خروس(  
ĉevalo اسب geĉevaloj  ها(اسب و ماديان(  
bovo  نر(گاو(  gebovoj نر و ماده) هاي(گاو  
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sinjoro آقا gesinjoroj  ها(آقا و خانم(  
viro مرد geviroj  ها(مرد و زن(  

daktil.palmo نر(خل خرما ن(  gedaktil.palmoj  ماي خر نر و ماده) هاي(نخل  
  . نگاه كنيد3-3براي آشنائيِ بيشتر با اين پيشوند، و ديگر پيشوندهاي زبان اسپرانتو به قسمت  •

انسان، حيوان  (ها آن به معنيِ ili و )شي يا حيوان (آنمعنيِ   بهĝi، )مذكر (او به معنيِ liضمير شخصيِ  -5
  : مثل،است) يا شي

 جمع مفرد

Li kantas.  خواند مي) انسان مذكر(او.  Ili kantas.  خوانند مي) انسان يا حيوان(ايشان.  
Ĝi trinkas.  نوشد مي) حيوان(آن.  Ili trinkas نوشند مي) انسان يا حيوان(ها  آن.  
Ĝi estas 
pomo. آن سيب است.  Ili estas 

pomoj. ها سيب است آن.  

بخش  در 2-5ر با اين ضماير، و ديگر ضميرهاي زبان اسپرانتو به قسمت براي آشنائيِ بيشت •
  . در سمت راست كتاب نگاه كنيدمرجع دستوري زبان اسپرانتو

 

1- La kokino trinkas akvon. 
2- La koko ne manĝas pomon. 
3- La ovoj estas malgrandaj. 
4- La kokido estas malgranda. 
5- La gekokoj estas grandaj. 
6- Unu koko, du kokinoj, tri kokidoj kaj kvar ovoj. 

 
1- Ĉu la ovoj estas grandaj? 
2- Ĉu la kokidoj kantas? 
3- Ĉu la kokino estas malgranda? 
4- Ĉu la kokino kantas? 
5- Ĉu la koko trinkas ovon? 

Ekzercoj ها تمرين  
A. Traduku: ترجمه كنيد. الف:  

B. Respondu: پاسخ دهيد. ب:  
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1- La koko ……. 
akvon. 

 
La kokino …. trinkas 

akvon. 

3- Li ne …….. 
 

Li ……….. 

2- La koko ne trinkas  
…….. 

 
La koko …….. 

4- La ………..  ne 
kantas. 

 
La kokidoj estas 

…………. 

 
 ها تمرينپاسخ 

   ترجمه كنيد. الف
  .نوشد مي) را(مرغ آب  -1
 .خورد نمي) را(خروس سيب  -2
 .ها كوچك است مرغ تخم -3
 .جوجه كوچك است -4
 .بزرگ است) ها(مرغ و خروس  -5
  .مرغ يك خروس، دو مرغ، سه جوجه و چهار تخم -6

  
   پاسخ دهيد. ب

1- Ne, la ovoj ne estas grandaj. Ili estas magrandaj. 
2- Ne, la kokidoj ne kantas. La koko kantas. 
3- Ne la kokino ne estas malgranda. Ĝi estas granda. 
4- Ne, la kokino ne kantas. La koko kantas. 
5- Ne, la koko ne trinkas ovon. La koko trinkas akvon. 

 
   كنيدكامل. پ

1- La koko trinkas akvon. La kokino ne trinkas akvon. 
2- La koko ne trinkas akvon. La koko kantas. 
3- Li ne kantas. Li trinkas (akvon). 
4- La kokidoj ne kantas. La kokidoj estas malgrandaj. 

 

C. Plenigu: كنيدكامل. پ :  



 

 
   و حروف اضافهها بسته همآشنايي با : درس چهارم

4-a Leciono: Esperantaj Korelativoj kaj Prepozicioj 

 

Floro 
 

Kio? 
 

Tio. 

Kio estas tio? 
– Tio estas floro. 

 

Infano 
 

La infano estas 
malgranda. 

Kio estas tio? 
- Tio estas infano. 

 
Ĉu li estas granda? 

Papilio 
 

La papilio estas 
malgranda. 

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. 

 
 

Per 

Ĉu la infano flaras per la nazo? 

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? 

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. 

 

La papilio flugas per du 
flugiloj. 

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

flugiloj. 

 

La papilio estas sur la floro. 
 

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

 

Arbo 
Kio estas tio? 

- Tio estas arbo. 
Ĉu la arbo estas malgranda? 

 

La infano estas sur la arbo. 
 
 

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 

Kie estas kvin papilioj? 
Ĉu kvin papilioj estas sur la 

arbo? 

 

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

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

Ĉu unu kaj tri estas kvar? 
- Jes, unu kaj tri estas kvar. 

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

 
  درس آموختيماين مطالبي كه در 

 يا "آري"ها  آنرود كه پاسخ  كار مي هايي به  كه براي ساختن سوال"؟.. .آيا " عنيِم  ، بهĉu  عالوه بر-1
  : مثل،ده كرداها استف  ساختن انواع ديگر سواليبرانيز  ي پرسشيها بسته توان از هم  است، مي"خير"

ي پرسشي بسته هم  مثال 
بسته هم ي پرسشي جمله معني   معني 

kio چه چيزي Kio estas libro?  ؟)چيست(چه چيزي است كتاب  
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kion چه چيزي را Kion li flaras? كند؟ او چه چيزي را بو مي  

kie )كجا) در  Kie estas la pomoj? ها كجا است؟ سيب  

kiam وقتي، كِي چه  Kiam la koko kantas? خواند؟ خروس كِي مي  

 در 6-5تو به قسمت ي زبان اسپرانها بسته ها، و ديگر هم بسته براي آشنائيِ بيشتر با اين هم •
  . در سمت راست كتاب نگاه كنيدبخش مرجع دستوري زبان اسپرانتو

  : مثل است،-il─ پسوندِ وسيله يا ابزار انجام كاري -2
 وسيله يا ابزار انجام آن فعل يا كار

 معني وسيله معني فعل
flugi پرواز كردن flugilo  ي پرواز وسيله(بال(  

tele.vidi با تلوزيون ديدن tele.vid.ilo تلوزيون 
tranĉi بريدن tranĉilo  رش(چاقوابزار ب(  

بخش  در 4-3ي زبان اسپرانتو به قسمت ها براي آشنائيِ بيشتر با اين پسوند، و ديگر پسوند •
  . در سمت راست كتاب نگاه كنيدمرجع دستوري زبان اسپرانتو

و درونِ يا در   به معنيِ en، زيرِ) در(معنيِ  ه بsubي  حرف اضافه، رويِ) در(معنيِ   بهsurي  حرف اضافه -3
  : مثلاست، ي وسيله بهمعنيِ   بهperي  حرف اضافه

La koko estas sur la arbo. خروس روي درخت است.  

La kokino kaj kokidoj estas sub la arboj. ها است ها زير درخت مرغ و جوجه.  

La ovoj estas sub la kokino. مرغ استها زير مرغ تخم .  

La papilio sidas sur la floro. پروانه روي گُل نشسته است.  

La ovo estas en la mano de la infano. مرغ در دستِ كودك است تخم.  
La floro estas en lia mano. گُل در دستِ او است.  

Li manĝas per la buŝo. خورد مي) غذا(ي دهان  وسيله او به.  
Per kio li trinkas? نوشد؟  ي چه چيزي مي وسيله او به  

 در 4-5ي زبان اسپرانتو به قسمت ها براي آشنائيِ بيشتر با اين حرف اضافه، و ديگر حرف اضافه •
  . نگاه كنيدبخش مرجع دستوري زبان اسپرانتو

ن ِ در زبا─جاي  به(، براي بيان مضاف و مضاف اليه   مالِيامتعلق به معنيِ   بهdeي  حرف اضافه -4
  : مثل،شود استفاده مي) فارسي

la nazo de la infano. بينيِ كودك 
la flugilo de la papilio بالِ پروانه 
la mano de la infano دستِ كودك 
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 در 4-5ي زبان اسپرانتو به قسمت ها براي آشنائيِ بيشتر با اين حرف اضافه، و ديگر حرف اضافه •
  .كنيد نگاه بخش مرجع دستوري زبان اسپرانتو

  :گيريم، مانند  بهره ميa─ي   براي ساختن ضماير ملكي، از پايانه-5
Li estas infano. او كودك است.  

Lia mano estas malgranda. دست او كوچك است.  

Liaj manoj estas malgrandaj. هاي او كوچك است دست.  

Ĝi estas kokino.  مرغ است) يك(آن.  
Ĝiaj ovoj estas malgrandaj. هاي آن كوچك است مرغ تخم.  
Ĝian ovon la knabo manĝas. ردخو مرغِ آن را كودك مي تخم.  

  . نگاه كنيد2-5براي آشنائيِ بيشتر با اين ضماير، و ديگر ضماير زبان اسپرانتو به قسمت  •
 

1. La papilio sidas sur la floro. 
2. La papilio ne flaras, ĝi flugas. 
3. La infano ne flugas, ĝi flaras. 
4. Du papilioj sidas sur unu arbo. 
5. La papilio fludas per la fligiloj. 
6. La infano ne manĝas la floron, li flaras ĝin. 
7. La malgrandaj papilioj estas sur la granda arbo. 
8. Kvin pomoj estas sur la arbo. 

 
1. Ĉu la infano flaras per flugiloj? 
2. Ĉu la papilio flugas per la flugiloj? 
3. Per kio la infano flaras? 
4. Ĉu la infano flaras per la manoj? 
5. Kie estas la papilioj? 
6. Kie estas la infano, kaj kie estas la papilio? 
7. Ĉu la papilio estas sur la infano? 
8. Ĉu la infano sidas sur la arbo? 

 

Ekzercoj ها تمرين  
A. Traduku: ترجمه كنيد. الف:  

B. Respondu: پاسخ دهيد. ب:  
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1- La infano ne …….. 
 

La infano …….. 

3- Li ne …….. sur la 
arbo. 

 
Li estas ……. la arbo. 

 
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 ……….. 

  
  

 ها تمرينپاسخ 
   ترجمه كنيد. الف

  .پروانه روي گُل نشسته است. 1
 .كند پرواز مي) آن(كند،  پروانه بو نمي. 2
 .كند  ميوب) او(كند،  كودك پرواز نمي. 3
 .دو پروانه روي يك درخت نشسته است. 4
 .كند  ميها پرواز ي بال وسيله پروانه به. 5
 .كند  آن را بو ميخورد، كودك گل را نمي. 6
 .هاي كوچك روي درخت بزرگ هستند پروانه. 7
  .پنج سيب روي درخت است. 8
  

   پاسخ دهيد. ب
1. Ne, la infano ne flaras per flugiloj. Li flaras per la nazo. 
2. Jes, la papilio flugas per la flugiloj. 
3. La infano flaras per la nazo. 
4. Ne, la infano ne flaras per la manoj. Li flaras per la nazo. 
5. La papilioj estas sur la floroj. 

C. Plenigu: كنيدكامل. پ :  
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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. 

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

La kokino estas antaŭ la 
kokidoj. 

La kokidoj estas malantaŭ 
la kokino. 

 
Antaŭ  Mal.antaŭ 

Kie estas la kokidoj? 
Ĉu la kokino estas malantaŭ la 

kokidoj? 

La infano manĝas la 
pomon. 

 
 

Kio.n 
 

Kion manĝas la infano? 

La pom-arbo 
 

Pomo-arbo = pom-arbo 

Kio estas tio? 
- Tio estas pomarbo 

La pir-arbo 
 

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. 

Kie estas la papilio? 
Ĉu la papilio estas sur la 

pirarbo? 

La infano sidas inter la 
pomarbo kaj pirarbo. 

 
→   inter   ← . 

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

 

La kokidoj estas inter la koko 
kaj kokino. 

Kie estas la kokidoj? 
Ĉu la koko kaj kokino estas 

inter la kokidoj? 

La gekokoj estas inter la 
arboj. 

 
Ge.kok.o.j 

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? 

 

Alta arbo 
 
 
 

Kia 

Kia estas la arbo? 
- La arbo estas alta. 

Kia?  ─a (alt.a) 
 

Kio estas alta? 
- La arbo estas alta. 

Malalta arbo 
 

Mal.alt.a 

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. 

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

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

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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La patro iras. 
Li iras. 

Kion faras la patro? 
- La patro iras. 

Li iras. 

La infano iras al la arbo. 
 

Al = → 

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

Li iras al la arbo. 
Li iras al ĝi. 

La papilio flugas al la floro. 

Kion faras la papilio? 
- La papilio flugas. 

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

La kokidoj iras post la 
kokino. 

Ili iras post ĝi. 
 

Post 

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

 
  درس آموختيماين مطالبي كه در 

ي تركيبي  صلي را در انتهاي واژهاي  ، كلمهاي جديد  و ساختنِ واژهديگر  براي تركيب دو كلمه با يك-1
  :ننديم، ماده قرار مي

 ي اصلي كلمه ي فرعي كلمه ي تركيبيي كلمه
 اسم معني اسم معني اسم معني

 arbo درخت pomo سيب pomoarbo درختِ سيب
 arbo درخت piro گالبي piroarbo درختِ گالبي
 pomo سيب tero زمين ter-pomo سيب زميني
 vojo راه fero آهن fervojo راه آهن
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ظر توان به چهار طريقِ متفاوت نگاشت، كه از ن ميي تركيبي را  ، هر كلمهطور كه مشاهده شد همان
  :ديگر ندارد معنايي يا دستوري هيچ تفاوتي با يك

 ن كلماتِ تركيبيچهار طريقِ متفاوت نگاشت  معني آن
 pomarbo pom-arbo pomoarbo pomo-arbo درختِ سيب
 terpomo ter-pomo teropomo tero-pomo سيب زميني

 مرجع بخش در 4 در زبان اسپرانتو به بخش دار براي آشنائيِ بيشتر با ساختار كلمات پايانه •
  .نگاه كنيد كتاب سمت راست در دستوري زبان اسپرانتو

  : مثل است،بينِ) در(معنيِ   بهinterي  حرف اضافه، و يِجلو) در(معنيِ   بهantaŭي  حرف اضافه -2
La koko estas antaŭ la arbo. جلوي درخت است) در(وس خر.  

La kokino kaj kokidoj estas antaŭ 
la infano. استكودك جلوي) رد(ها  مرغ و جوجه . 

La ovoj estas inter la koko kaj 
kokino. مرغ استبينِ خروس و) در(ها  مرغ تخم .  

La papilio sidas inter la floro kaj 
arbo.  ه استبينِ گُل و درخت نشست) در(پروانه. 

 در 4-5ي زبان اسپرانتو به قسمت ها براي آشنائيِ بيشتر با اين حرف اضافه، و ديگر حرف اضافه •
  .نگاه كنيد كتاب سمت راست در  مرجع دستوري زبان اسپرانتوبخش

  :مثل است، ِطرف به يا )سوي(ه بنيِ مع  بهalو  ،دنبالِ) به(و پشتِ ) در(معنيِ   بهpostي  حرف اضافه -3
La koko iras post la infano.  رود دنبالِ كودك مي) به(خروس.  

La kokino kaj kokidoj iras post la koko. روند پشتِ خروس راه مي) رد(ها  مرغ و جوجه. 
La infano iras al la kokidoj. رود ها مي جوجهسوي  بچه به.  
La papilio flugas al la floro. كند طرفِ گُل پرواز مي پروانه به.  

 4-5ي زبان اسپرانتو به قسمت ها براي آشنائيِ بيشتر با اين حرف اضافه، و ديگر حرف اضافه •
  .نگاه كنيد

تواند  نيز مي) n─( و مفعولِ مستقيم )j─ (ي جمع است و پايانهچگونه معنيِ  به kiaرسشيِ پي  بسته  هم-4
  :در انتهاي آن بيايد

Kia estas la koko? خروس چگونه است؟ 

Kiaj estas la kokidoj? اند؟ ها چگونه جوجه 
Kian ovon li manĝas? خورد؟ مياو مرغي را  چگونه تخم  

Kiajn ovojn ili manĝas? د؟نخور ميايشان  را هايي مرغ چگونه تخم  
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 در 6-5ي زبان اسپرانتو به قسمت ها بسته ها، و ديگر هم بسته براي آشنائيِ بيشتر با اين هم •
  .نگاه كنيد كتاب سمت راست در ي زبان اسپرانتو مرجع دستوربخش

 
 
 

Ekzercoj ها تمرين  
A. Respondu: پاسخ دهيد. الف:  

1- Ĉu la kokidoj kantas? 
2- Ĉu la infano estas alta? 
3- Ĉu la gepatroj estas malaltaj? 
4- Ĉu la pomarbo iras al la infano? 
5- Kia estas pirarbo? 
6- Kia estas pomarbo? 
7- Kiaj estas la gepatroj? 
8- Ĉu la kokino iras post la kokidoj? 
9- Sur kio estas la koko? 

 

1-  

2-  

 
 
 
 
 
 

B. Priskribu كنيدتوصيف. ب :  
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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 ………. 

 
Ĝi ….. estas pirarbo. 

4- La infano iras …. 
la arbo. 

 
Li …… al ĝi. 

 
 ها تمرينپاسخ 

   پاسخ دهيد. الف
1. Ne, la kokidoj ne kantas. La kokoj kantas. 
2. Ne, la infano ne estas alta. La infano estas malalta. 
3. Ne, la gepatroj ne estas malaltaj. Ili estas altaj. 
4. Ne, la pomarbo ne iras al la infano. La infano iras al la pomarbo. 
5. Pirarbo estas malalta. 
6. Pomarbo estas alta. 
7. La gepatroj estas altaj. 
8. Ne, la kokino ne iras post la kokidoj. La kokidoj iras post la kokino. 
9. La koko estas sur la arbo. 

 
    كنيدتوصيف. 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. 

 
    كنيدكامل. پ

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

 

C. Plenigu كنيدكامل. ب :  



 

 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 
 

Kio.n 

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

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 
 

Pilk.o.n 

Kion havas la infano? 
- La infano havas pilkon. 

Li havas ĝin. 

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

 
 
 

Ekzercoj ها تمرين  
A. Respondu: پاسخ دهيد. الف:  

1- Ĉu la kokidoj manĝas? 
2- Ĉu la infano havas birdon? 
3- Ĉu la gepatroj havas pilkon? 
4- Ĉu la pilko estas nigra? 
5- Kia estas la birdo? 
6- Kia estas la pilko? 
7- Kiaj estas la birdoj? 
8- Kion faras la kokidoj? 
9- Kion havas la infano? 

 

1-  

2-  

B. Priskribu كنيدتوصيف. ب :  
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1- Du birdoj ……… 
sur la arbo. 

 
Ili estas …….. la 

arbo. 

3- Tri kokidoj 
……… akvon. 

 
Ili trinkas ……. 

2- Kio estas tio? 
- Tio estas ………. 

 
Ĝi estas ……….. 

pilko. 

4- La infano havas 
……... 

 
Li …… ĝin. 

 
 ها تمرينپاسخ 

   پاسخ دهيد. الف
1- Ne, la kokidoj ne manĝas. La kokidoj trinkas. 
2- Ne, la infano ne havas birdon. La infano havas pilkon. 
3- Ne, la gepatroj ne havas pilkon. La infano havas pilkon. 
4- Ne, la pilko ne estas nigra. La pilko estas nigra-blanka. 
5- La birdo estas blanka. 
6- La pilko esras nigra-blanka. 
7- La birdoj estas blankaj. 
8- La kokidoj trinkas akvon. 
9- La infano havas pilkon. 

 
    كنيدتوصيف. 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. 

 
    كنيدكامل. پ

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

 

C. Plenigu كنيدكامل. ب :  



  

 ها ي فعل هاي ساده آشنايي با زمان: درس هفتم
7-a Leciono: Simplaj Verboj de Esperanto 

Telefono 

Kio estas tio? 
- Tio estas telefono. 

Ĉu la telefono estas nigra-blanka? 
Ĉu ĝi nigras? 

Nigras = estas nigra 

 

Telefonejo 
 

Telefon.ej.o 

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. 
 

Kuir.ej.o 
Telefon.ej.o 

Kie estas la patrino? 
Ŝi estas en la kuirejo. 

 
Ĉu ŝi estas en la telefonejo? 

Ne, ŝi estas en la kuirejo. 

La patrino kuiras en la 
kuirejo. 
Ŝi kuiras. 

Kie kuiras la patrino? 
Ŝi kuiras en la kuirejo. 

 
Kion faras la patrino? 

- Ŝi kuiras. 

La patrino kuiras ovon. 
 

Kio.n 
 

Ov.o.n 

Kion kuiras la patrino? 
- Ŝi kuiras la ovon. 

Ŝi kuiras ĝin. 

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 

Ĉu la tablo nigras? 
- Ne, la tablo ne nigras. 

La tablo blankas. 
Ĝi blankas. 

Sep seĝoj estas ĉirkaŭ la 
tablo. 

Ĉirkaŭ: 

 
 
 

Kie estas la seĝoj? 
- Ili estas ĉirkaŭ la tablo. 

Kiaj estas la seĝoj? 
- La seĝoj estas blankaj. 

Ili blankas. 

La kokidoj estas ĉirkaŭ la 
kokino. 

La kokino grandas. 
La kokidoj malgrandas. 
grand.as = estas granda 

Mal.grand.as 

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 

Kion li faras? 
- Li manĝas. 

 
Far.as 

 
 

Li manĝis. 
 

Manĝ.is 

Kion li faris? 
- Li manĝis. 

Far.is 
Ĉu li manĝas? 

- Ne, li ne manĝas. 
Li manĝis. 

Li manĝos. 
 

Manĝ.os 

Kion li faros? 
- Li manĝos. 

Far.os 
Ĉu li manĝis? 

- Ne, li ne manĝis. 
Li manĝos. 

La patrino skribas leteron. 
 

Skrib.as 

Ĉu la patrino skribis la leteron? 
- Ne, ŝi ne skribis la leteron. 

Ŝi skribas la leteron. 
Ĉu ŝi skribos la leteron? 

Kion ŝi faras? 

La patrino skribis leteron. 
 

Skrib.is 

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. 

La patrino skribos leteron. 
 

Skrib.os 

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 

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

Ĉu ŝi skribas per flugilo? 

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 ها تمرين  
A. Respondu: پاسخ دهيد. الف:  

1- Per kio skribas la patrino? 
2- Per kio iras la patro? 
3- Ĉu la gepatroj manĝis? 
4- Ĉu la infano skribos leteron? 
5- Ĉu la gepatroj havos flugilojn? 
6- Ĉu la skribilo estas granda? 
7- Kie estas sep seĝoj? 
8- Kia estas la tablo? 
9- Kiaj estas la seĝoj? 
10- kion faros la patrino? 
11- Kion faris la patro? 
12- Kion havas la patrino? 
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1-  

2-  

 

1- La patro …….. 
 

Li …. trinkas. 

3- La patro ……… 
 

Li trinkis ……. 

2- Kio estas tio? 
- Tio estas ………. 

 
Ĝi estas ……….. 

krajono. 

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

Ŝi ……… en la 
telefonejo. 

 
 

 
 ها تمرينپاسخ 

   پاسخ دهيد. الف
1- La patrino skribas per krajono. 
2- La patro iras per aŭto. 
3- Jes, la gepatroj manĝis. 
4- Ne la infano ne skribos leteron. La patrino skribos leteron. 
5- Ne, la gepatroj ne havos flugilojn. La papilioj havas flugilojn. 
6- Ne, la skribilo ne estas granda. Ĝi estas malgranda. 
7- Sep seĝoj estas ĉirkaŭ la tablo. 

B. Priskribu كنيدتوصيف. ب :  

C. Plenigu كنيدكامل. ب :  
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8- La tablo estas granda kaj nigra. 
9- La seĝoj estas malgrandaj kaj blankaj. 
10- La patrino skribos lateron. 
11- La patro legis libron. 
12- La patrino havas krajonon. 

 
    كنيدتوصيف. 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. 

 
    كنيدكامل. پ

1- La patro manĝas. Li ne trinkas. 
2- Kio estas tio? Tio estas krajono. Ĝi estas malgranda krajono. 
3- La patro ne manĝas. Li trinkis akvon. 
4- 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.”

Kion diras la infano? 
- Li diras: “Mi estas 

malgranda.” 

La patro al infano: “Vi” 
La patro diras al infano: “Vi 

estas mia infano”. 
 

mi.a 

Kion diras la patro? 
Li diras: “Vi estas mia 

infano”. 

La infano diras al la patrino: 
“Vi estas mia patrino kaj mi 

estas via infano”. 
 

vi.a 

Kion li diras al ŝi? 
Li diras: “Vi estas mia patrino 

kaj mi estas via infano”. 
 

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 

 
Vi venu = Venu  

Kion diras la patro al la 
infano? 

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. 

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

Piro estas manĝaĵo. 

Trinkaĵo 
 

Trink.aĵ.o 

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. 
 

Mal.plen.a 

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

Neplena glaso 
 

Ne.plen.a 
 

La neplena glaso ne estas 
malplena. 

Kia estas la glaso? 
Ĉu la glaso estas plena? 
Ĉu la glaso malplenas? 
Ĉu akvo estas trinkaĵo? 

Ĉu trinkaĵo estas en la glaso? 

La infano trinkis akvon. 
 

La glaso malplenas. 
 

Mal.plen.as 
Mal.plen.a 

Kion faris la infano? 
Kia estas la glaso? 

Kion trinkis la infano? 
Ĉu la infano trinkas akvon? 

La glaso estas akvo-plena. 
 

Li havas akvo-plenan glason. 
 

Akvo-plenan 
Akv.o.plen.a.n 

Kion faros la infano? 
Kia estas la glaso? 

 
 
 

 

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. 
 

Manĝ.ebl.a 

Kia estas la pomo? 
Ĉu ĝi estas bona? 

Ĉu la pomo estas manĝebla? 

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. 

 
Sinjoro = s-ro 

Kiu estas li? 
- Li estas sinjoro Piŝro. 

 
Kiu 

Sinjorino (S-ino) Piŝro estas 
la amikino de la patrino. 

Sinjor.in.o = s-ino 
 

Gesinjoroj Piŝro estas 
geamikoj de la gepatroj. 

Kiu estas ŝi? 
- Ŝi estas sinjorino Piŝro. 

 
Ge.sinjor.oj 
Ge.amik.o.j 
Ge.patr.o.j 

La hundo estas malamiko de 
la kato. 

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) 

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

Kvin kaj du estas sep. 

La kato estas la malamiko de 
la kokidoj. 

 
 

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. 

La infano kuras. 

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. 

Kio kuras? 
- La hundo kuras. 

Post kio kuras la hundo? 
- Post la kato kuras la hundo. 

Mi + Mi = Ni 
Vi + Vi = Vi 
Li +Li = Ili 
Ŝi + Ŝi = Ili 
Ĝi + Ĝi = Ili 

Mi estas amiko de vi. 
Hundo estas malamiko de 

kato. 
Kato estas malamiko de 

kokidoj. 

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? 

Mi → Mia 
Vi → Via 
Li → Lia 
Ŝi → Ŝia 
Ĝi → Ĝia 
Ilii → Ilia 

Mi estas via amiko. 
Ni estas viaj amikoj. 
Li estas mia amiko. 
Ŝi estas ŝia amikino. 
Ili estas miaj amikoj. 
Ĝi estas ĝia malamiko. 

Via amiko 
Viaj amikoj 

 
Mia amiko 

Miaj amikoj 

 
 
 

Ekzercoj ها نتمري  
A. Respondu: پاسخ دهيد. الف:  

1- Ĉu la patro havas amikon? 
2- Ĉu la patrino trinkas bonan trinkaĵon? 
3- Ĉu akvo estas malbona trinkaĵo? 
4- Ĉu la pomo estas trinkaĵo? 
5- Ĉu la kato kuras post hundo? 
6- Ĉu vi estas patro? 
7- Ĉu mi estas patrino? 
8- Ĉu vi havas infanon? 
9- Ĉu vi havas bonajn amikojn? 
10- Kiu estas via amiko? 
11- Post kio kuras la hundo? 
12- Kato estas malamiko de kio? 
13- Kato kuras post kio? 
14- Kiu estas la amiko de sinjoro Piŝro? 
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1-  

2-  

1- S-ro Piŝro 
……… la amiko de 

la patro. 
 

Ili estas ……... 
 

3- La pomo estas 
………. 

 
Ĝi ne estas ……. 

2- La kato estas 
malamiko de la 

……….. 
 

Ĝi estas ……….. 
de kokidoj.  

4- La patro……... al 
la infano: “ …. estas 

…….. infano”. 
 
 

 
 ها تمرينپاسخ 

   پاسخ دهيد. الف
1- Jes, la patro havas amikon. 
2- Jes, la patrino trinkas bonan trinkaĵon. 
3- Ne, akvo ne estas malbona trinkaĵo. Ĝi estas bona trinkaĵo. 
4- Ne la pomo ne estas trinkaĵo. Akvo estas trinkaĵo. 
5- Ne, la kato ne kuras post la hundo. La hundo kuras post la kato. 
6- Jes, mi estas patro./Ne, mi ne estas patro. 
7- Jes, vi estas patrino./Ne, vi ne estas patrino. 
8- Jes, mi havas infanon./Ne, mi ne havas infanon. 

B. Priskribu كنيدتوصيف. ب : 

C. Plenigu كنيدكامل. ب : 
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9- Jes, mi havas bonajn amikojn. 
10- Mia patro estas mia amiko. 
11- La hundo kuras post kato. 
12- Kato estas malamiko de hundo. 
13- Kato kuras post kokidoj. 
14- La patro estas la amiko de sinjoro Piŝro. 

 
    كنيدتوصيف. 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. 

 
    كنيدكامل. پ

1- S-ro Piŝro estas la amiko de la patro. Ili estas amikoj. 
2- La kato estas malamiko de la kokidoj. 
3- La pomo estas malbona. Ĝi ne estas bona. 
4- 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 

Kion vidas la infano? 
Ĉu la infano vidas pirarbon? 
Ĉu li vidas altan arbon? 

Ĉu vi vidis malaltan arbon. 
Per kio li vidas? 

La infano vidas la patrinon. 
Li vidas ŝin. 

 
Ŝi.n 

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

Ŝi vidas nin. 

La infano vidas sin en la 
spegulo. 

Li vidas sin. 
 

Si.n 

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. 

 
Si.a 

Kiu flaras? 
Per kio li flaras? 

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

La infano vidas per siaj 
okuloj. 

 
Si.a.j 

Si.aj okul.o.j 

Per kio la infano vidas? 
Ĉu la infano vidas per sia 

nazo? 

La patro venas kun sia 
amiko. 

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? 
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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. 
 

Unu.a = 1-a 

 
Rozo estas floro. 

 
Ĉu en printempo ni vidas 

florojn? 

Somero 
La somero estas la dua 

sezono de la jaro en Irano. 
 

Du.a = 2-a 

 
Piro kaj pomo estas fruktoj. 

 
Ĉu en somero ni vidas 
fruktojn sur la arboj? 

Aŭtuno 
Ĝi estas la tria sezono en 

Irano. 
 

Tri.a = 3-a 

Ĉu en aŭtuno ni vidas 
florojn? 

Vintro 
Ĝi estas la kvara sezono en 

Irano. 
 

Kvar.a = 4-a 

Ĉu en vintro ni vidas 
fruktojn sur la arboj? 

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 
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Ekzercoj ها تمرين  

A. Respondu: پاسخ دهيد. الف:  
1. Ĉu la jaro havas dek du monatojn? 
2. Ĉu la infano vidas per sia nazo? 
3. Ĉu la patrino havas tri okulojn? 
4. Ĉu vi vidas per viaj oreloj? 
5. Ĉu ŝi vidas sin en la spegulo, aŭ ŝin? 
6. Ĉu la printempo estas la tria sezono en Irano? 
7. Kio estas la dek unua monato en Irano?  
8. Ĉu Ĥordad-monato estas la dua monato de vintro? 
9. Kun kiu venas la patro? 
10. Kun kiu iras la patrino? 
11. Per kio la infano vidas? 
12. Per kio la patrino flaras? 

 

  .خورد بچه با ليوان آب مي .1
  .بيند آقاي اميدوار خود را در آينه مي .2
  .  روي ميز استها آينه و سيب .3
  .آيند ا ماشين ميپدر، مادر و بچه ب .4
  .دود  مييسگدنبالِ  بهبچه همراه با توپي  .5
  . دومين فصل سال در ايران و فصلي زيبا استپاييز .6
 

 ها تمرينپاسخ 
   پاسخ دهيد. الف

1. Jes, la jaro havas dek du monatojn. 
2. Ne, la infano ne vidas per sia nazo. Li vidas per siaj okuloj. 
3. Ne, la patrino ne havas tri okulojn. La patrino havas du okulojn. 
4. Ne, mi ne vidas per miaj oreloj. Mi vidas per miaj okuloj. 
5. Ŝi vidas sin en la spegulo. 
6. Ne la printempo ne estas la tria sezono en Irano. Ĝi estas la unua sezono. 
7. Bahmano estas la dek unua monato en Irano.  
8. 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. 

B. Traduku: كنيدترجمه. ب : 
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11. Per la okuloj vidas la infano. 
12. Per la nazo flaras la patrino. 

    كنيدترجمه. ب
1. La infano drinkas akvon per la glaso. 
2. Sinjoro Omidvar vidas sin en la spegulo. 
3. La spegulo kaj la pomoj estas sur la tablo. 
4. La patro, la patrino kaj la infano venas per la aŭto. 
5. La infano kun pilko kuras post hundo. 
6. 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. 
 

Ĉu la rozo estas bela? 
Kia estas la rozo? 

Malbela 
Li estas malbela. 
Li ne estas bela. 

 
Mal.bel.a 

Ĉu la floro estas malbela? 
Ĉu li estas bela? 

Ĉu la papilio estas bela? 

La bela floro kaj la nebela 
floro. 

 
Ne.bel.a 

Ĉu la rozo estas malbela floro? 
Ĉu vi flaras belajn florojn? 

Ĉu ekzistas malbela aŭ nebela 
floro? 

Ekzistas = estas 

La seĝo, tablo, spegulo kaj 
krajono estas objektoj. 

Ankaŭ la glaso kaj la pilko 
estas objektoj. 

Ĉu seĝoj estas objektoj? 
Ĉu la globkrajono estas objekto? 

Ĉu vi havas objektojn? 
Ĉu ankaŭ libro estas objekto? 

La koko, kokino, kato kaj 
hundo estas bestoj. 

Ankaŭ la kokido kaj la 
papilio estas bestoj. 

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? 

La infano, patro kaj patrino 
estas homoj. 

Ankaŭ gesinjoroj Piŝro estas 
homoj. 

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. 
 

Bel.a 
Bel.e 

Ĉu li skribas bele? 
- Jes, li skribas bele. 

Ĉu vi skribas bele vian leteron? 
Ĉu vi skribas bele per krajono? 

 

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 

 

Ĉu ankaŭ la katoj bone flaras? 
Per kio flaras la hundo? 

Ĉu la katoj flaras per siaj nazoj? 

Ŝtelisto 
La ŝtelisto estas malbona 

homo. 
 

Ŝtel.ist.o 

Kia estas ŝtelisto? 
Kion faras la ŝtelisto? 

- La ŝtelisto ŝtelas. 
Ĉu li ŝtelos? 
Ĉu li ŝtelis? 

Ĉu li ŝtelas objektojn aŭ 
plantojn? 

Panisto 
La panisto estas bona homo. 

 
Pan.ist.o 

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 ها تمرين  

A. Respondu: پاسخ دهيد. الف:  
1. Ĉu la gepatroj estas plantoj? 
2. Ĉu la rozo estas bela homo? 
3. Ĉu la libro estas bona amiko? 
4. Ĉu vi havas kaj legas bonajn esperantajn librojn. 
5. Kie lernas la gelernantoj? 
6. Kie instruas la geinstruistoj? 
7. Kiuj instruas en la lernejo? 
8. Kiuj lernas en la lernejo? 
9. Ĉu la lernantoj skribas bele kaj bone? 
10.  Ĉu la kokino kantas bele? 
11.  Ĉu la panistoj instruas aŭ faras panon? 

 

  .رز گُلي زيباست .1
  .كتاب دوست خوبي است .2
 .دهند اگردان درس ميها به ش معلم .3
 .دان روي ميزها استرهاي شاگ كتاب .4
  . استملعها روي ميز م گُل .5

B. Traduku: كنيدرجمهت. ب : 
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 ها تمرينپاسخ 
  پاسخ دهيد. الف

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

 
  كنيدترجمه. ب

1. La rozo estas bela floro. 
2. La libro estas bona amiko. 
3. La instruistoj instruas al la lernantoj. 
4. La libroj de la lernantoj estas sur la tabloj. 
5. 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. 
 

Komput.il.o 
Kalkul.il.o 

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? 

 

Skribmaŝino (= tajpilo), lampo, 
kaj la papero en la tajpilo. 

 
Skrib.maŝin.o 

Tajp.il.o 

Ĉu via skribmaŝino estas elektra? 
Ĉu via lampo funkcias? 

Ĉu vi skribas sur grandaj paperoj? 

 

Malpuraj manoj. 
Li lavas siajn manojn per akvo 

kaj sapo. 

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? 



11-a Leciono: Esperantaj Verboj   90 

  

 

Malpuraj manoj. 
La manoj de la infao estas 

malpuraj. 
 

a.pur.Mal 
Mal.pur.a.j man.o.j 

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

 

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 

 
Ĉu la akvo trinkiĝas per la infano? 

Kiu trinkis? 
Kio trinkiĝis? 

 

Infano trinkigas akvon, akvo 
trinkiĝas kaj la kokido trinkas. 

Ĉu la infano trinkas? 
Ĉu la infano trinkigas? 

Kion li trinkigas? 
Al kio li trinkigas la akvon? 



11-a Leciono: Esperantaj Verboj   91 

  

 

Li manĝas la pomon. 
La pomo manĝiĝas. 

 
Manĝ.iĝ.as 

Ĉu li manĝas? 
- Jes, li manĝas. 
Ĉu li manĝiĝas? 

- Ne, li ne manĝiĝas. La pomo 
manĝiĝas. 

Ĉu la pomo manĝas? 

 

La patrino manĝigas la manĝaĵon 
al la infano. 

 
Manĝ.ig.as 

Ŝi manĝigas, li manĝas kaj ĝi 
manĝiĝas. 

Ĉu la patrino manĝigas manĝaĵon 
al sia infano? 

Ĉu la manĝaĵo manĝiĝas per la 
infano? 

Kiu manĝas? 
Kiu manĝigas? 
Kio manĝiĝas? 

 
 
 

Ekzercoj ها تمرين  
A. Respondu: پاسخ دهيد. الف:  

1. Ĉu vi havas malgrandan kalkulilon? 
2. Kian komputilon havas via patrino? 
3. Kio estas la moderna maŝino? 
4. Ĉu komputilo estas homo aŭ objekto? 
5. Ĉu vi vidis baterian kolor-televidilon? 
6. Ĉu modernaj filmiloj filmas kolore, aŭ nigra-blanke? 
7. Ĉu via fotilo fotas nigra-blankan foton, aŭ koloran foton? 
8. Kiu havas kolor-filmilon? 
9. Ĉu nun ekzistas nigra-blanka filmilo? 
10. Ĉu filmilo estas bona aŭ televidilo? 
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1-  

 

2-  

 
 
 

 

1- La infano ……… la 
malpurajn manojn 

 
Liaj manoj ……... 

 

3- Ĉu viaj radio kaj 
televidilo funkcias per 

……….? 
 

Ili ……. per elektro. 

 

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

………… 
 

Ili ……….. kaj filmas 
sin.  

4- Li ……….. la 
pomon kaj la pomo 

………… 
 

La pomo ……….. 
manĝebla. 

 
 

  
  
  
  
  
  

B. Priskribu: كنيدتوصيف. ب : 

B. Plenigu: كنيدكامل. ب : 
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 ها تمرينپاسخ 
  پاسخ دهيد. الف

1. Jes, mi havas malgrandan kalkulilon. 
2. Mia patrino havas bonan komputilon. 
3. Komputilo estas moderna maŝino. 
4. Komputilo estas objekto. 
5. Jes, mi vidis baterian kolor-televidilon. 
6. Modernaj filmiloj kolore filmas. 
7. Mia fotilo fotas nigra-blankan kaj koloran foton. 
8. Mia amiko kaj mia instruisto havas kolor-filmilojn. 
9. Ne, nun ne ekzistas nigra-blanka filmilo. 
10.  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. 

  
  كنيدكامل. پ

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

 
 



 
 
 

  سطح متوسطه-2
 
 

2- La Meza Nivelo



 
 ها ي نوشيدني در باره: 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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Novaj vortoj kaj kun.metoj اي تازهه تركيبها و  كلمه  
aĝo سن jun.aĝo سن جواني، شباب infan.aĝo سن كودكي، طفوليت 

akcepti قبول كردن، پذيرفتن akcept.igi  قبوالندن  akcept.ita پذيرفته شده، مقبول 
akiri آوردن دست به  akir.aĵo آورد دست  akir.ita  آمده دست به  

bezoni احتياج داشتن bezon.aĵoj احتياجات، مايحتاج bezoniĝi الزم گشتن 

firma سفت firm.iĝi شدنسفت  firm.igi سفت كردن 

homo انسان، بشر pra.homoj  هاي اوليه انسان  hom.aro ها بشريت، كل انسان  

infuzi  مكردن د infuz.ita  شده(كرده دم( infuz.aĵo )ِكرده دم) محلول  

kafeino كافِئين  sen.kafeina بدونِ كافئين  kafein.riĉa سرشار از كافئين 

kafo قهوه lakt.o.kafo رقهوهشي  kaf.skatolo ي قهوه جعبه  

kalcio  مكَلسي kalcia دار كلسيمي، كلسيم  kalci.o.riĉa سرشار از كلسيم    

konservi  حفظ كردن، محافظت كردن konserv.aĵo  ماهي، (كنسرو(...  mem.konservo محافظتِ از  
 خود

kreski رشد كردن kresk.anta درحالِ رشد، رويان kresk.aĵo رستني 
lakto  شير lakt.isto  شيرفروش lakt.ejo شيرفروشي    

likva مايع likv.aĵo  مايع  likv.igi مايع كردن 
narkota  مخدر narkot.aĵoj  مواد مخدر narkot.ismo  اعتياد به مواد مخدر  

nutri تغذيه كردن nutr.aĵo غذا nutra مغذي 
osto استخوان  osta استخواني  ost.eto استخوان كوچك    
Pasteŭro  شناسِ فرانسوي زيست(پاستور(  pasteŭr.izi كردن پاستوريزه  Pasteŭr.instituto انستيتو  
 پاستور
pli  تر  بيشتر، ـ pli.igi  بيشتر كردن، ازدياد بخشيدن mal.pli.igi كمتر كردن، كاستن 
polucio آلودگي  policii آلوده كردن polucia  كننده آلوده  

proteino پروتئين  proteina پروتئيني sen.proteina بدونِ پروتئين    

putri فاسدشدن  putr.ema فاسدشدني  putr.igi  فاسد كردن  

soifa تشنه soifi تشنه بودن sen.soif.igi رفع تشنگي كردن از 
teino تِئين  sen.teina بدونِ تئين  tein.plena ر از تئينپ 
teo چاي te.taso فنجان چاي te.kruĉo قوري چاي 
tri سه du tri.onoj سوم)تا يك( دو  tri.oble سوبل(برابر  سه(  

veneno سم، زهر venen.igi مسموم كردن venen.iĝi مسموم شدن 
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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? 



 اديوهاي اسپرانتور: 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 اي تازهه تركيبها و  كلمه  

angla )انگليسي) زبان  Angl.io, Angl.ujo انگلستان anglo )انگليسي) فرد   

arkivo  آرشيو، بايگاني histori.arkivo آرشيوِ تاريخي arkiv.isto ِبايگان بايگانيمتصدي ،   

antaŭ جلو، پيش antaŭ.e.n پيش به  antaŭ.e.n.igi بردن پيش  antaŭ.parolo گفتار پيش   

bezono احتياج bezoni داشتن احتياج  bezon.aĵoj ياجاتاحت  bezon.ata مورد احتياج 
eble احتماال، شايد  ebla ممكن، لحتمم  plej.eble احتمال ضعيف به ebl.ete احتمال زياد به   

esti بودن ĉe.esti داشتن، حاضربودنحضور  for.esti غايب بودن ĉe.esta حضوري for.esta غيابي 

facila آسان  facil.igi آسان كردن  facile    كردن ساختن، تسهيل آسان facil.igi آساني به 
komenci شروع كردن komenco آغازشروع ،  komenc.iĝi  شروع شدن  komenc.anto مبتدي 
milito جنگ mond.milito جنگ جهاني kontraŭ.milita ضد جنگ 

okazo فرصت okazaĵo واقعه، اتفاق okazi اتفاق افتادن okaz.igi   بر پا كردن 

progreso  پيشرفت progresi  كردنپيشرفت  progres.igi  پيشرفت دادن progres.inta پيشرفته 
reto شبكه، تور inter.reto اينترنت inter.reta اينترنتي 
ricevi دريافت كردن ricev.ebla قابل دريافت ricev.anto دريافت كننده ricev.ilo گيرنده 
sendi فرستادن، ارسال كردن el.sendi   برنامه(پخش كردن(  send.anto  شخص(فرستنده(  
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stacio ايستگاه radi.o.stacio ايستگاه راديويي trajn.stacio, staci.domo )ِيستگاه قطارا) ساختمان  

unu يك unua مين، اولينيك  unu.eco  وحدت بخشيدن unu.ec.igi  وحدت، يگانگي 
Usono  اياالت متحد(آمريكا(  uson.ano )آمريكايي) فرد  usona آمريكايي 
utila سودمند، مفيد  utilo هيداسود، ف  util.igi استفاده كردن  util.ig.ado برداري، استفاده بهره  

vico  نوبت، صف si.a.vice  ي خود به نوبه en.vic.iĝi صف شدن به  laŭvice صف بهنوبت،   به  

vidi ديدن vid.ita شده هديد  tele.vidi ن با تلوزيون ديد   tele.vid.ilo )تلوزيون) دستگاه  
 
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: ردهمدرس چها
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 اي تازهه تركيبها و  كلمه  

arkitekturo معماري arkitektura مربوط به معماري arkitektur.stilo ريسبكِ معما  

arto هنر، فن  arta يهنر  art.e.far.ita مصنوعي bel.artoj هنرهاي زيبا 

desgni طراحي كردن ueb.desegn.ado طراحي شهري desegn.ita طراحي شده 

fenomeno پديده fenomena اي پديده  fenomen.iĝi تبديل به پديده شدن 
harmonio هماهنگي harmonia هماهنگ harmoni.iĝi شدنهماهنگ  

interna درونيداخلي ،  intern.ulo اَنتِرن، دانشجوي مقيم در آموزشگاه intern.ul.ejo  محل اقامت
ها  اَنترن  

klimato اقليم laŭ.klimata خوان با اقليم ، هماقليمي  klimat.ologio شناسي اقليم  

kondiĉo  شرط kondiĉ.aro  شرايط kondiĉe ِبه شرط 
konforma منطبق konforme al بق بامنط  konform.igi منطبق ساختن 
konsideri مالحظه كردن konsider.ante ِبا در نظر گرفتن konsider.ita مالحظه شده 
konstrui ساختن konstru.ita ساخته شده konstru.aĵo بنا، ساختمان  

konsumi مصرف كردن  konsum.anto  مصرف كننده konsum.aĵo ي مصرفي ماده   

libro كتاب libr.ejo خانه كتاب  libr.o.vend.ejo فروشي كتاب  libr.oforme كتابشكلِ  به  

medio محيط medi.protekt.ado  حفاظت محيط  medi.problemoj مشكالت محيطي 
miksi مخلوط كردن miks(.aĵ)o مخلوط miksa مختلط miks.iĝi مخلوط شدن 
naturo طبيعت natura طبيعي laŭ.natura منطبق با طبيعت nature يعتاًطب  
resti ماندن rest.ema با دوام rest.iva مانا rest.ado اقامت rest.ad.ejo گاه اقامت  
spaco فضا  spaca  فضايي  spac.o.hava داراج  

vendi فروختن vend.ejo فروشي سبزي legom.vend.ejo فروشنده vend.isto  فروشگاه   
 
 
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? 



 علت پرخوري: 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 Fotoj de interreto. 
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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 تازهاي ه تركيبها و  كلمه  
alta بلند، مرتفع alte  درارتفاع pli.alt.igi بردن) تر(بيشتر كردن، باال  alt(.ec)o ارتفاع، بلندي 
ĉasi شكار كردن ĉasisto شكارچي ĉasaĵo )ِشكار) گوشت  

danĝero  خطر sen.danĝera خطر بي  en.danĝer.igi خطر انداختن به  danĝera خطرناك 

dika چاق، ضخيم dik.eta ،كمي قطوركمي چاق .mal.dik.ulo شخص الغر dik.igi چاق كردن 

esprimi بيان كردن esprim.ita بيان شده esprim.anto بيان كننده 
genetiko ژِنتيك geneika ژنتيكي genetik.isto متخصص ژنتيك 
geno ژِن gena مربوط به ژن gene از طريق ژن 
graso چربي، دنبه gras.aĵo چيزي چرب grasa چاقدار،  يچرب، چرب  

homo انسان pra.homo انسانِ اوليه hom.aro )ِبشريت) كل  hom.eco  ها ويژگيِ انسان( انسانيت(  
infekta عفوني infekt.iĝi عفوني شدن sen.infekt.igi ضدعفوني كردن 

instinkto غريزه instinkta غريزي instinkte طور غريزي به  ĉef.instinkto ي اصلي غريزه  
kapti ،اسير كردن گرفتن  kapt.ita گرفته شده، اسير kapt.ilo تنرفگي  دام، تله، وسيله  

ligiko منطق  ne.logika  غيرمنطقي mal.logika  ضد منطق logike ًمنطقا 
manĝi خوردن manĝ.ema ر خور، شكموپ manĝ.il.aro سرويسِ غذاخوري manĝo ي غذا وعده  
morti  مردن mort.iĝi كشته شدن  for.morti نيست و نابود شدن morto مرگ 
sana سالم re.san.iĝi شفا يافتن san.ig.ilo دوا، دارو san.igi شفادادن، سالم ساختن 
sango خون sang.ado ريزي خون  sangi خون آمدن 

vundo زخم، جراحت  vundi زخمي كردن  vund.iĝi زخمي شدن vund.ita شده(زخمي(  
 
 
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 …..….. . 
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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 )بسيار سفر بايد، تا پخته شود خامي (  

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 )صوفي نشود صافي، تا در نكشد جامي(  

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 

                                                                 
1 Fotoj de interreto. 
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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 اي تازهه تركيبها و  كلمه  
adobo  خام(خشت(  adoba خشتي adob.konstru.aĵo بناي خشتي 
akiri دست آوردن به  akir.ita دست آمده به  akir.into دست آورده به  akir.aĵo آورد دست  
atingi رسيدننايل شدن ،  ating.aĵo دست آورد ne.ating.ebla حصولغيرقابل  

bari سد كردن، مانع شدن از baro مانع bar.ita   ، مسدودسد شده 
disponi دراختيار داشتن dispon.igi در اختيار گذاشتن dispon.ebla رسي قابل دست  

gasto مهمان gast.igi مهمان كردن gast.ig.anto ميزبانكننده،  مهمان  

gvidi راهنمايي كردن gvid.anto راهنما turist.gvid.anto راهنماي توريستي 
hotelo هتل hotel.ĉambro  رييس هتل hotel.estro  اتاق هتل 
konvinki متقاعد ساختن konvink.iĝi متقاعد شدن konvinka متقاعدكننده 
kredo باور، ايمان kredi  مومن kred.anto غيرقابل باور ne.kred.ebla  باور كردن 
lingvo زبان lingv.aĵo  گروهي كسي ياخاصِ(زبان (  ali.lingv.anoj ديگرزبانان 
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mistiko عرفان mistik.uloj رَفاع mistika عرفاني 

nokto  شب tra.nokti  گذراندن شب tra.nokt.ado بيتوته nokt.o.mezo شب نيمه  
opinio عقيده، نظر opinii  سنجش نظرات، نظرسنجي opoini.sondo  عقيده داشتن 

sekura امن sekur.eco امنيت sekur.igi امن كردن ne.sekura ناامن 
sufero  رنج suferi  رنج بردن از sufer.igi رنج دادن به sen.sufere بدونِ رنج 
vojaĝi سفر كردن vojaĝo  مسافرت vojaĝ.anto  آژانس مسافرتي vojaĝ.agent.ejo  مسافر 

 
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? 



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

 
  نوشتن كلمات فارسي با حروف اسپرانتو

 الزم -هاي بعديِ كتاب حاضر   مانند درس قبلي و برخي از درس– جا كه در بسياري از مواقع از آن
قل گردد، و از آنجا كه با الفباي اسپرانتو نو نتو  فارسي در يك متن اسپراه يا عبارتي كلم،شود كه اسم مي

سه حرف براي جا  در زبان فارسي سه صداي مختلف وجود دارد كه در زبان اسپرانتو موجود نيست، در اين
  : فارسي را با الفباي اسپرانتو نگاشتا عبارتياين سه صدا ارائه مي شود تا بتوان هر كلمه 

 ق يا غ ع اَ
y w q 
 انونق مانع اَسد

ysyd manew qanun 
  

  :حال به نگارش كلمات فارسيِ زير با استفاده از اين حروف توجه كنيد
 اعتراض شقايق غنيمت سالمتي منعكس ابر

ybr monwykes  sylamyti qynimyt ŝyqajeq ewteraz 
  

  :رسي بنويسيدكلمات زير را كه با الفباي اسپرانتو نوشته شده است، بخوانيد و با الفباي فا: تمرين يك
mysca sorwyt mywni fewl qajeb qanew 

       
  

  :كلمات زير را با الفباي اسپرانتو بنويسيد: تمرين دو
 معرفت معشوق سعدي اعتماد منع سيب شصت

       
  

  تشديد
  :نويسيم جاي استفاده از تشديد، حرف موردنظر را دو بار مي به

 شدت ذرت محبت طناز عناب ستار
syttar ynnab tynnaz mohybbyt zorryt ŝeddyt  
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  :كلمات زير را كه با الفباي اسپرانتو نوشته شده است، بخوانيد و با الفباي فارسي بنويسيد: تمرين سه
qellyt nyvvab mokyrryr moddyt hemmyt tyhyjjor 
       

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

 
  حروف غير ملفوظ

  :كنيم  خودداري مي– و اصوالً هر حرف غيرملفوظ ديگر – غير ملفوظ هايِ و واو، عيناز نگاشتن 
 عطسه عاشق تپه الله خواهر خانه
ĥane ĥahyr lale typpe aŝeq yce  

 
  :نيد و با الفباي فارسي بنويسيدكلمات زير را كه با الفباي اسپرانتو نوشته شده است، بخوا: تمرين پنج

zymane ĥiŝ eŝq aber erfan aref 
       

  
  :كلمات زير را با الفباي اسپرانتو بنويسيد: تمرين شش
 عابد  خود سپيده كاشانه عمر ارابه
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  :ها پاسخ تمرين
  :و با الفباي فارسي بنويسيدكلمات زير را كه با الفباي اسپرانتو نوشته شده است، بخوانيد : تمرين يك
mysca sorwyt mywni fewl qajeb qanew 
  قانع غايب فعل معني سرعت سا مست

  
  :كلمات زير را با الفباي اسپرانتو بنويسيد: تمرين دو
 معرفت معشوق سعدي اعتماد منع سيب شصت

ŝyscib mynw ewtemad sywdi mywŝuq mywrefyt  
  

  :ا الفباي اسپرانتو نوشته شده است، با الفباي فارسي بنويسيدكلمات زير را كه ب: تمرين سه
qellyt nyvvab mokyrryr moddyt hemmyt tyhyjjor 
  تحير همت مدت مكرر نواب قِلت

  
  :كلمات زير را با الفباي اسپرانتو بنويسيد: تمرين چهار

 تشخص  تكبر مكدر خست مروت پران
pyrran morovvyt ĥessyt mokyddyr tykybbor tyŝyĥĥos  

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

zymane ĥiŝ eŝq aber erfan aref 
  عارف عرفان عابر عشق خويش زمانه

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

yrrabe omr kaŝane 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 cel-
lingvon. 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 اي تازهه تركيبها و  كلمه  

apenaŭ سختي به  apenaŭa  تقريبا apenaŭ ne  نامحسوس 
celo هدف، مقصد celi شده قرارگرفته هدف cel.ita  مقصدزبانِ cel.o.lingvo  هدف قرار دادن   
devanci رفتنگ سبقت گرفتن، پيشي  davanc.inta  گرفته پيشي devanc.ita شده گرفته پيشي  

elizii  حرف(حذف كردن(  elizio حذف elizi.iĝi حذف شدن elizi.ita محذوف، حذف شده 
fidela وفادار fidel.ulo وفا، خائن بي mal.fidela  شخص وفادار   fidele وفادارانه 
fidi اعتماد كردن fido داعتما  fid.inda قابل اعتماد senfida بدونِ اعتماد 
fonto )چشمه، منبع) سر  fonti (el)  از(سرچشمه گرفتن(  font.o.lingvo ِمنبعمبدا يا  زبان  

majstro  استاد، استادكار majstri  استاد بودن در، تسلط داشتن بر majstr.aĵo اثرِ هنري 
objekto مفعول rekt.objekto مفعول مستقيم ne.rekta objekto مفعول غيرمستقيم 
saĝa عاقل mal.saĝa جاهل saĝ.ulo آدم عاقل، دانا seĝe عاقالنه ne.saĝe ناعاقالنه 
sorto تتقدير، قضا، سرنوش  sort.eske مانندِ سرنوشت  sort.o.ŝanĝo تغييرِ سرنوشت 
stoko انبان، انبار stoki انبار كردن vort.stoko انبانِ واژه 
strukturo تارساخ  struktura ساختاري strukturi ساختار بخشيدن به 
subjekto فاعل subjekta فاعلي subjekte طور فاعلي به  

tiri )كشيدن) دنبال خود به  el.tiri كشيدن بيرون  al.tiri سوي خود كشيدن، جذب كردن به  

varia متنوع varii تنوع داشتن vari.igi تنوع بخشيدن به vari.aĵo ،واريتهچيزي متنوع  
verbo فعل verba فعلي verb.igi )فعل كردن)به تبديل  verbe صورت فعل به  
verko تاليف، اثر، كتاب ĉef.verko  كار شاه  verk.isto مولف، نويسنده verk.ita شده تاليف  
vokalo حرف باصدا du.on.vokalo صدادار حرف نيمه  kvazaŭ.vokalo صدادار حرف نيمه  

 
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? 



   و اسپرانتواينترنت: 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 اي تازهه تركيبها و  كلمه  
antaŭ پيش، جلو  antaŭ.e.n  پيش، به جلو به antaŭ.e.n.igi  درجلو، قبالً antaŭe بردن پيش 
aprezi دانستن) چيزي را(قدر  aprez.inda ي قدرداني شايسته  aprez.anto قدردان 
disponi دراختيار داشتن dispon.igi دراختيار گذاشتن dispon.ebla  رسي دستقابل  

inundo سيل inundi  مثل سيل(درنَورديدن(  inunde  آسا مانند سيل، سيل  

iri رفتن al.ir.ebla رسي قابل رسيدن يا دست  al.ir.ebl(.ec)o رسي قابليتِ دست  

komuniko ارتباط komunik.ilo رسانه amas.komunik.ilo ي گروهي رسانه  

koni شناختن kon.ata شناخته، مشهور kon.at.iĝi آشنا شدن kon.igi شناساندن 
kontakto ارتباط، تماس  kontakti ارتباط برقرار كردن با  kontakt.iĝi ارتباط يافتن 

                                                                 
2  LEVINE, John R., BAROUDI, Carol The Internet for Dummies, IDG Books, 2nd Ed. , pp.315-6. 
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kontribui اهدا كردن نوشته و غيره kontribu.anto غيرهي نوشته و  اهدا كننده  kontribu.aĵo 

ي اهدايي نوشته  

nombro تعداد، شمار sen.nombra شمار بي  ne.nombr.ebla غيرقابل شمارش 

pagi پرداختن pag.ita پرداخت شده sen.page رايگان، بدون پرداخت pag.iva پرداخت قادر به  
sama همان sam.urb.ano شهري هم  sam.strat.ano خياباني هم  same طور همان  
serĉi جستجو كردن serĉ.anto جستجوكننده serĉ.aĵo چيز موردِ جستجو serĉ.ata موردِ جستجو  
utila سودمند، بافايده util.igi مند شدن از بهره  util.ig.ebla قابلِ بهره بردن 
vendi فروختن  plej.vend.ata رفروشپ  vend.isto فروشنده vend.ita شده فروخته  

 
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 Bildoj de interreto. 
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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: 

 
1-  
2-  

3- Tehrano, la 17an de Novembro 2004 
4-  
5-  

6- Estimata s-(in)o, 
7-  

8- Mi 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.  

9-  
10-  

11- Estime via, 
12- Saman Del-ĥoŝ 

13-  
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Novaj vortoj kaj kun.metoj اي تازهه تركيبها و  كلمه  
aktiva فعال aktiv.ado فعاليت aktiv.ulo د فعالفر  aktive فعاالنه 
antaŭ جلو، پيش، قبل antaŭ.e.n طرف جلو به  antaŭ.e.n.igi پيش بردن 
direkto جهت، سو unu.direkta  دوطرفه du.direkta  طرفه يك 
Esper.anto اسپرانتو Esper.ant.io دنياي اسپرانتو esper.ant.isto اسپرانتودان 
eduki )تربيت كردن) تعليم و  eduk.ado م و تربيتتعلي  ne.eduk.ita تربيت بي(نشده  يتترب(  
fantazio sen.fantazia خيالي، تخيلي  fantazia  تخيل   بدون تخيل

flanko  عد، وجهطرف، ب flanka كناري، جنبي  flanke de ِدر كنار، جنب 
informo اطالع informi  مطلع ساختن  inform.iĝi مطلع شدن inform.ita شده(مطلع(  
interesa البج  interesi جلب كردن interes.iĝi جلب شدن interes.aĵoj چيزهاي جالب 
kara گران، عزيز mal.kara ارزش ارزان، بي  kar.ulo )عزيز) شخص  kar.ega بسيار عزيز 
koni شناختن  kon.ata  ،شده شناختهمشهور  kon.at.iĝi  شناساندن kon.igi آشنا شدن 
korespondi مكاتبه كردن korespond.anto  كننده مكاتبه  korespond.amiko اي دوستِ مكاتبه  

letero نامه leter.amiko اي  يا مكاتبهاي دوستِ نامه  leter.port.isto رسان بر، نامه نامه  

maniero روش، طريقه viv.maniero روش زندگي pens.maniero طرز تفكر 

mesaĝo پيام، پبغام mesaĝ.isto رسان پيام  mesaĝe ماز طريق پيا  

negativa منفي negativo   فيلم(نگاتيو(  negativ.ismo گرايي منفي  

paco  صلح pace  آميز طور صلح به pac.ema جو صلح  pac.ama دوست صلح  
pagi پرداختن sen.paga مجاني pag.iva قادر به پرداخت pag.ita شده پرداخت  
pasiva انفعالي pasive طور انفعالي به  pasivi فعالي بودنمنفعل بودن، ان  

pensi فكر كردن pens.anto فكركننده pri.pens.ita فكرشده pens.ema فكور 
poŝto ستپ e.poŝto (elektronika poŝto) ست الكترونيكيپ poŝti پست كردن 
potenciale طور بالقوه به  potencialo  )بالقوه) نيروي  potenciala بالقوه 
pozitiva مثبت pozitive طور مثبت به  pozitiv.ismo گرايي مثبت(ي باور يافت(  

probable احتماال probabla احتمالي probablo احتمال 
rapida سريع rapido سرعت rapidi عجله كردن rapid.igi جله واداشتنع به  

realo واقعيت  reala واقعي  reale طور واقعي به  real.aĵoj چيزهاي واقعي 
reto المللي اينترنت بيني (شبكه(  ret.ejo پايگاه اينترنتي inter.reto  المللي ي بين شبكه(اينترنت(  
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solvi حل كردن solv.iĝi حل شدن solvo راه حل solv.ita شده حل  solv.aĵo محلول 
uzi استفاده كردن uz.anto استفاده كننده uzulo   راينترنت(كارب( uz.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؟: مدرس بيست
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 اي تازهه تركيبها و  كلمه  
aserti اظهار كردن  aserto ار، ادعااظه  mis.aserto اظهار يا ادعاي اشتباه 
biciklo  دوچرخه bicikl.ado  سواري دوچرخه bicikl.isto سوار دوچرخه  

daŭri ادامه داشتن daŭr.igi ادامه دادن viv.daŭro طول عمر daŭr.iĝi ادامه داده شدن 
ekzerco تمرين  korp.ekzerco  تمرين بدني ekzerc.ejo الن تمرين، سمحل تمرين كردن  

escepto استثنا sen.escepte بدون استثنا escept.igi استثنا قايل شدن 
fero آهن fer.aĵo چيزي آهني fera آهني fer.vojo آهن راه  fer.voj.isto چي آهن راه  
jogo  يوگا jog.ano  يوگي، يوگاكار joga مربوط به يوگا 
kaŭzo علت، سبب  kaŭzi باعث شدن  sen.kaŭze دليل بي  

limo حد، مرز lim.igi محدود كردن lim.ig.ita محدود كرده شده sen.lima مرز نامحدود، بي  
medicino پزشكي، طب  medicina  طبي medicin.isto پزشك، طبيب 
meti گذاشتن kun.meti تركيب كردن kun.met.iĝi تركيب شدن kun.meto تركيب 
milda ماليم  milde طور ماليم به  mild(.ec)o اليمتم  mildvoĉe باصداي ماليم 
modera متعادل moder.igi تعديل كردن moder.iĝi تعديل شدن 
movi حركت دادن  mov.iĝi حركت كردن  sen.mova حركت راكد، بي  mov.ado حركت، نهضت 
naĝi )شنا(استخر  naĝ.ejo شنا  naĝ.ado  شنا كردن  naĝ.isto اي يا ماهر حرفه(شناگر(  
pasi for.pasi  گذشتن ، قبليگذشته pas.inta  درگذشتن  pas.anto عابر 
praktiki  انجام دادن، عمل كردن praktiko كارگيري تمرين، به  praktika عملي 
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pulsi ضربان داشتن puls.anta در حال طپش puls(.ad)o طپش 

regulo قاعده، نظم regule  طور مرتب به regula مرتب، منظم regul.aro )قواعد)مجموعه  
rekomendi  توصيه كردن rekomend.inda  ي توصيه شايسته rekomend.letero نامه توصيه   

sperto  تجربه sperta با تجربه  spert.ulo )با تجربه) شخص  sen.sperta تجربه بي  
spiri تنفس كردن en.spiro مد el.spiro مباز د spir.ado  تنفس spir.anta كننده تنفس  
sporto ورزش  sport.isto ه، سالن ورزشگا ورزش sport.ejo  )اي حرفه (كار ورزش  

teorio   نظريه teori.isto پرداز نظريه  teoria نظري teorie تئوري، در تئورينظراز  

testudo الك پشت  testude آرام(پشت  مثل الك(  testud.ŝelo پشت الكِ الك  

tro بيش از حد tro.igi افراط كردن، مبالغه كردن mal.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?



 
 شريات اسپرانتو ن: 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 اي تازهه تركيبها و  كلمه  
aperi  ،درآمدنمنتشر شدن، پديدار شدن  aper.anta منتشر شونده aper.igi منتشر كردن 
ampleksa مفصل، جامع ampleksi شامل شدن، دربرگرقتن amplekso تشمول، كمي  

beletro ادبيات beletr.aĵo اثر ادبي beletr.isto اديب beletra ادبي 
dato تاريخ، مورخه  ĝis.dat.igo روزسازي به  ĝis.dat.ig.ita گشت سال dat.re.veno  شدهروز به  

elektron.ika الكترونيكي electron.ika poŝto, e.poŝto ست الكترونيكپ e-poŝt-adreso  آدرس
 پست الكترونيك
fakto امر، واقعيت fakte در واقع fakta  پر از واقعيات fakt.o.plena واقعي 
gazeto مجله gazet.aro  مطبوعات  gazet.artikolo ي مجله مقاله  

iniciati ابتكار كردن iniciat.into مبتكر iniciato ابتكار 
inventi اختراع كردن  invent.into مخترع  invent.aĵo اختراع invent.ita شده ختراعا  
juna جوان jun.ulo )ِجوان) شخص  jun.ul.aro جوانان mal.juna مند پير، سال  
koni شناختن kon.ata مشهور kon.at.iĝi آشنا شدن kono شناخت el.kono شناخت عميق 
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konstrui ساختن، بناكردن konstru.ado وساز تساخ  konstru.isto كارگر ساختماني، بنا 
kontribui وشته و غيرهاهدا كردن ن  kontribu.anto غيرهي نوشته و  اهدا كننده  kontribu.aĵo 

ي اهدايي نوشته  

kultura  فرهنگي kulturi با فرهنگ كردن sen.kultura بي فرهنگ mult.kultura چندفرهنگي 
legi خواندن leg.ata مورد مطالعه leg.ant.aro خوانندگان leg.iĝi خوانده شدن 
magazino  مصور(مجله(  magazin.kovr.ilo ي مجله نسخه magazin.ekzemplero  جلد مجله   

movi حركت دادن mov.ado جنبش، نهضت la mov.ado  اسپرانتو) جهاني ساختنِ (جنبش  

nun حاال nuna كنوني nun.tempa معاصر nun.tempe درحال حاضر 
okulo چشم okul.frapa گير چشم  okul.isto  مژه okul.haro پزشك چشم 
perdi ازدست دادن، گم كردن perd.ita گم شده، ازدست رفته perd.inta گم كرده، ازدست داده 
periodo دوره period.aĵoj   اي دوره(نشريات(  perioda اي دوره  

populara مردمي popular.iĝi مردمي شدن popular.eco مردمي بودن، محبوبيت 
profesio شغل، حرفه profesi.ulo اي شخص حرفه  profesia اي، شغلي حرفه  

reto شبكه inter.reto )اينترنت) ي جهانيِ شبكه  inter.reta اينترنتي 
revuo  ي تخصصي(نشريه(  revu.numero ي مجله شماره  revu.abon.antoj مشتركان مجله 
unu يك unu.eco يگانگي unuo گيري اندازه(واحد(  unu.ec.ig.ado  بخشي وحدت  

veni آمدن kun.veno همايش venonta آينده، بعدي al.veni آمدن به، رسيدن al.ven.igi  ،آوردن
 رساندن
versio روايت li.a.versie روايت او به  β.versio  هاي كامپيوتري ي، در مورد برنامهآزمايش(روايت بِتا(  

 
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”? 



21-a Leciono: Gazetaro de Esperanto   131 

   

 
 
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. 
13 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. 
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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 اي تازهه تركيبها و  كلمه  
abundo فراواني  abunda فراوان  abundi فراوان بودن mal.abunda ياب نادر، كم  
aŭtoritato  مسئول(مقام(  aŭtoritatoj مقامات  aŭtoritate با قدرت 
buŝo  دهان buŝa شفاهي، افواهي buŝe يطور افواه به  

cifero رقم، عدد  cifera رقمي، عددي  cifere با ارقام 
civilizacio  تمدن civilizacia  مربوط به پيش از تمدن antaŭ.civilizacia مربوط به تمدن 
daŭri ادامه داشتن  daŭr.ema  ادامه يافتن daŭr.iĝi ادامه دادن daŭr.igi بادوام 
dubo شك  dubi شك داشتن به  dub.ema شكاك dub.inda مشكوك sen.dube شك بي  
fabriko كارخانه  fabriki در كارخانه ساختن  fabrika اي كارخانه  

fiaski شكست خوردن  fiasko  شكست fiask.inta شكست خورده fiask.ego شكست بزرگ 
fidi اعتماد كردن به  fido اعتماد fid.inda قابل اعتماد fid.ind.ulo  ِمعنمدقابل اعتمادشخص ،  

furoro گيري اشتهار، رواج، همه  furori  ها بودن برسرزبان furor.ulo هاست آدمي كه نامش برسر زبان  

generacio نسل  generacia  مربوط به نسل generaci.aro  شناسي(شجره(  

gesto  ژست، حالت geste با ژست  gesti ژست گرفتن 
gusto  مزه gust.umi چشيدن، مزه كردن  bon.gusta همز خوش  sal.gusta ه(شورمز(  
idolo تب  idol.ismo پرستي بت  idol.ano پرست بت  idol.igi بت كردن 
informo اطالع inform.ilo رسانهيرسان طالعي ا وسيله ،  inform.ita طلعم 
insulo  جزيره insul.ano  نشين جزيره insul.aro الجزاير مجمع  insul.lando اي كشور جزيره  
klasifiki بندي كردن طبقه  klasifiko بندي نظام طبقه  klasifik.ado   بندي طبقه) عمل( 
komerco  تجارت komerci تجارت كردن  komerc.isto تاجر 
lerni فرا گرفتن lern.o.libro كتاب آموزشي mem.lern.o.libro )خودآموز) كتاب  

mezuri اندازه گرفتن  mezuro )زياد(اندازه  بي sen.mezura )گيري(اندازه    

naski  دنيا آوردن به nask.iĝo تولد  re.nask.iĝo تولد دوباره nask.iĝ.festo جشن تولد 
nivelo سطح  (sam.)nivela  سطح هم niveli مسطح كردن mez.nivelo سطح متوسطه 
novelo داستان كوتاه، نوول novel.isto  مربوط به نوول novela  هاي كوتاه ي داستان نويسنده 
originala اصل، اصيل originalo )اصل)ي نسخه  original.eco اصالت 

                                                                 
15 Ibid. p. 118. 
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oro طال  ora  طاليي or.aĵoj طالجات or.ringo ي طال حلقه  
pafi   تير(پرتاب كردن( el.pafi   محكم پرتاب كردن)تير( pafo پرتاب، شليك 
palpi لمس كردن   palp.ebla ملموس  palpe با المسه 
percepto احساس، ادراك  percepti درك كردن  percept.ebla قابل درك 
poezio نظم، شعر poezia شعر منظوم، به  poezi.aĵo ي منظوم قطعه  

posedi  صاحب بودن posedo تصاحب  posed.anto صاحب 

poŝo  جيب en.poŝ.igi در جيب گذاشتن  poŝ.libro كتاب جيبي 
premo فشار  premi  فشار دادن sub.premi تحت فشار گذاشتن 
proverbo المثل ضرب  proverb.aro المثل ي ضرب مجموعه  proverba المثل مربوط به ضرب  

prozo نثر proza منثور proz.aĵo ي منثور قطعه  proz.isto نثرنويس 
psik.ologo  شناس روان psik.ologio  شناسي روان psik.ologia شناختي روان  

racio  عقل، خِرد racia  انه(خردمند( racie دمنديبا خر  

rakonto حكايت rakonti حكايت كردن rakont.aro ي حكايات مجموعه  

resti ) ماندن)جا به  rest.ema  مانا rest.ad.ejo گاه اقامت  rest.aĵoj بقايا 
rimarki  مالحظه كردن rimarko  توجه rimark.inda ي توجه شايسته  

romano مانداستان بلند، ر roman isto  مربوط به رمان romana  نويس رمان 
sago  تيركمان(تير(  sagi ) پرتاب شدن) مثل تير sag ujo تيردان 
stilo بكس  verk.stilo  سبك تاليف bon.stila سبك خوش  sen.stila فاقد سبك 
suspekti  ظنين شدن به suspekto  ظن suspekt.ema مظنون، بدگمان 
teatro )تئاتر) سالن  teatr.aĵo نامه نمايش  teatra مربوط به تئاتر 
tempo زمان، وقت  sam.tempa  زمان، معاصر هم sam.temp.uloj معاصران 
torturo عذاب، شكنجه  torturi  عذاب دادن torture با عذاب 
traduko ترجمه traduk.into  ترجمه شده traduk.ita  مترجم 
verko  ادبي يا هنري(اثر(  verk.isto verk.aro  مولف    اتي تاليف مجموعه 

vojaĝo سفر  vojaĝi مسافرت كردن  mond.vojaĝ.anto گرد جهان  
 
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? 
 

 



 
  

 
 
 
 
 
 

رفته  سطح پيش-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 (1891-
1976), 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 اي تازهه تركيبها و  كلمه  
aliteracio  آرايي واج aliteracia  آراسته واج aliteraci.eco آراستگي واج  

altaro گاه قربان  altare گاه در قربان  altara گاه مربوط به قربان  

arto هنر art.isto  پر از هنر، هنرمندانه art.o.plena اثر هنري art.verko  هنرمند 
ĉerko  تابوت ĉerk.vetur.ilo  ي تابوت ي نقليه وسيله ĉerka مربوط به تابوت 
detrui خراب كردن detru.iĝi  خراب شدن  detru.ita هه، مخروب، مخروبخراب شد  

elekti انتخاب كردن elekt.ita منتخب elek.ado انتخابات elekt.iĝi انتخاب شدن 
epitafo  ي مزار نوشته سنگ vers.epitafo  ظوم مزاري من نوشته سنگ epitaf.lingvo زبان  

ي مزار نوشته سنگ  

fasko  مو، گُل، گندم(دسته(  fask.eto  ي كوچك دسته har.fask.eto  طُره)مو(  

fremda بيگانه fremd.ulo شخص بيگانه fremd.ule مانندِ بيگانه fremd.lingvo زبان بيگانه 
kanto آواز kanti )خواندن) آواز  kant.isto خوان آوازه  kant.aro آواز مجموعه  
kompati ترحم كردن kompat.inda قابل ترحم kompato ترحم sen.kimpate بدون ترحم 
krei آفريدن kre.into  آفريننده  kre.aĵo آفريده kre.ado آفرينش kre.ita آفريده شده 
kuraĝa  شجاع kuraĝ.igi  تشجيع كردن kuraĝ.iga بخش شجاعت  mal.kuraĝa ترسو 
mondo ،جهاندنيا  mond.lingvo زبان جهاني tut.monda )جهاني) تمام  

movo حركت sen.mova حركت بي  sen.mov.eco ركود mov.iĝ.ema دار حركت دوست  
muziko موسيقي muzik.isto دان، نوازنده موسيقي  muzik.aĵo ي موسيقي قطعه  

naski به دنيا آوردن، زاييدن nask.iĝi  جشن تولد nask.iĝ.festo  به دنيا آمدن، زاييده شدن 

nobla كريم  noble  با كرامت nobl.uloj  كريمانه nobl(ul)e كريمان 
originala  غير ترجمه(اصيل(  originale طور اصيل به  original.aĵo متني اصيل 
parkeri  ر داشتنحفظ بودناز ب ، parker.igi  ر كردنحفظ كردن، از ب parkere راز حفظ، از ب 
peli راندن for.pela دور كننده re.peli راندن پس  for.peli دور راندن 
piano پيانو pian.isto ي پيانو نوازنده  piana براي پيانو 
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retoro استاد سخن  retor.iko  علم فصاحت retor.aĵo اي فصيح گفته  

ŝafo گوسفند ŝaf.isto چوپان ŝaf.aro ي گوسفند گله  ŝaf.ido بره 
sango خون sangi خون آمدن  re.sang.ante مجددريزيِ درحالِ خون  

solidar(ec)o بستگي هم  solidara بسته همدار،  بستگي هم  solidar.igi بسته  همبستگي كردن،  ايجاد هم
 ساختن

stari ايستادن el.stari برجسته بودن  el.stara برجسته، ممتاز kontraŭ.stari  دربرابرِ(مقاومت كردن(  
tombo  قبر، مقبره tomb.ejo قبرستان  tomba مربوط به قبر 
traduki ترجمه كردن traduk.into مترجم traduk.ita  شده(ترجمه(  

turmento رنج، عذاب turmenti رنج دادن به  turmenta دهنده عذاب آور، رنج  

tuŝi لمس كردن  tuŝ.ado المسه، بساوايي  tuŝ.ebla قابل لمس، ملموس 
vango گونه، لُپ  vang.o.frapo يليس  puf.vanga ي بادكرده با گونه  

 
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? 

 



  اسپرانتوهاي المثل آشنايي با ضرب: 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 اي تازهه تركيبها و  كلمه  
averto اخطار averti دناخطار دا  averta اخطار دهنده sen.averte بدون اخطار 
cerbo خمغز، م cerb.umi  مغز فشار آوردن به  en.cerb.igi به ذهن سپردن 
ĉielo آسمان ĉiela آسماني sub.ĉiela زيرآسمان ĉiel.arko كمانِ آسماني(كمان  رنگين(  
citi  كردن) قول(نقل  cit.ado نقل قول cit.aĵo مطلب نقل شده cit.ilo گيومه 
fakto واقعيت، امر fakte در واقع fakta واقعي 
familiara خودماني familiare طور خودماني به  familiar.iĝi خودماني شدن 

flanko طرف unu.flanke از يك طرف ali.flanke از طرف ديگر 
frosto )بندان يخ) هواي  frosti بندان بودن يخ  frost.o.punkto ي انجماد نقطه  

hirundo چلچله hirunda مربوط به چلچله hirund.vost.ulo )م چل) ي پروانهاي لهچد  

infekto عفونت infekti عفوني كردن sen.infekt.igi ضدعفوني كردن 

jug.lando گردو jug.landa گردويي  jug.land.arbo درخت گردو 
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karvio زيره karvi.hava دار زيره  sen.karvia بدون زيره 
klara روشن، واضح klare  وضوح به  klar.igi روشن كردن، توضيح دادن 
kulturo فرهنگ kultura فرهنگي sen.kultura بدون فرهنگ 
kupolo گُنبد kupola گنبدي kupol.forma   شكل گنبدي 
nacio ملت inter.nacia المللي بين  naci.aro )ها لتم) ي مجموعه  

negi نفي كردن neg.ebla قابل نفي ne.neg.ebla ابل نفيغيرق  

pruvi اثبات كردن pruvo اثبات   sen.pruve بدون اثبات 
ŝafo گوسفند ŝaf.aro  ي گوسفند گله  ŝaf.ido بره ŝaf.aĵo گوشت يا خوراك گوسفند 
sperto تجربه sperti تجربه كردن spert.ulo آدم باتجربه sen.spert.ulo تجربه آدم بي  
straba لوچ، چپ strab.ismo لوچي strab.ulo )لوچ) خصش  

unu يك unu.eco يگانگي، وحدت unuo واحد unu.igi يكي ساختن 
urtiko  گَزَنه urtiki احساس خارش و سوزش كردن urtik.eca اي، سوزشي، خارشي گزنه  

vitro شيشه vitr.aĵo اي آبگينه، چيز شيشه  vitra اي شيشه  
 
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, TK-
Stafeto/Fonto: 1984 (2a eld.), 107 p., robaio numero 30. 
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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 اي تازهه تركيبها و  كلمه  
amara تلخ amar.eco تلخي amar.igi تلخ كردن mal.amara شيرين 
aparteni تعلق داشتن  aparten.ado aparten.aĵoj تعلق    متعلقات 
aserti ادعا كردن aserto ادعا asert.anto  ادعاشده asert.ita مدعي 
dolĉa شيرين dolĉ.eco شيريني، حالوت dolĉ.iĝi شيرين شدن mal.dolĉa تلخ 
dubi  شك داشتن dub.ema  شكاك ne.dub.inda برهن، واضحم sen.dube بدون شك 
Edeno )عدن) بهشت  edena عدني  edene در عدن  
enui ملول بودن enu.iga آور ماللت  mal.enu.iga آور سرحال  enu.iĝi ملول شدن 

                                                 
3 El: La Nouvelle Revue Francaise, Nov. 1958, citita en la antaŭparolo de La Robaioj. 
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esti بودن، اَستن ĉe.esti  گذشته est.into حال est.anto غايب بودن for.esti  حاضر بودن 
eterna ابدي، جاويدان etern.igi جاويد ساختن  etern.ig.into كننده جاودان  
fidela  وفادار fidel.eco  وفاداري fidele با وفاداري mal.fidela خائن sen.fidela وفا بي  
fleksa منعطف  fleks.ebla  قابل انعطاف fleks.ebl.eco پذيري انعطاف  

freŝa تازه، باطراوت freŝ.eco تازگي، طراوت re.freŝ.iĝi تازه شدن مجدد 
genia با نبوغ، ژني  genio نبوغ  geni.ulo نابغه geni.ul.eco نابغگي 
idolo  ت، صنمب idol.kulto  پرستي بت idol.ano پرست بت  

intime طورخودماني به  intima خودماني intim.uloj افراد خودماني 
jaro سال jar.deko دهه jar.cento سده، قرن jar.fine درپايان سال jar.libro نامه سال  
kajero  دفتر kajer.eto  دفترچه kajer.ujo كيف kajer.kovr.ilo جلد دفتر 
kapabla  قادر kapabli قادر بودن  kapabl.igi قادر ساختن kapablo توانايي، قدرت 
konduki  هدايت كردن en.konduki  داخل هدايت كردن به en.konduko مدخل، مقدمه 
kontante نقد  kontanta نقدي  kontant.aĵo نقدينگي 
kredite  براساس اعتبار(نسيه(  kredito  اعتبار krediti اعتبار دادن 
kuri دويدن for.kuri گريختن kur.anta دوان، جاري ek.kuri شروع به دويدن كردن 
kutimo عادت (al.)kutim.iĝi  به(عادت كردن(  kutim.igi  به(عادت دادن(  

luno ماه  nov.luno  هالل ماه plen.luno ماه كامل، بدر lun.lumo مهتاب، نور ماه 
mediti انديشيدن  medit.ado انديشي ژرف  antaŭ.medite انديشي انديشانه، با پيش پيش  

pasi گذشتن (preter.)pas.antoj عابران for.pasi درگذشتن pas.int(ec)o گذشته 
preferi ترجيح دادن prefer.inda ترجيح دادني prefer.ata مرجح prefero ترجيح 
profunda  عميق profundo عمق كم mal.profunda عمق   ne.profunda ناعميق 
prospera راه اد، روبه آب prosperi ، خراب بودنناموفق بودن mal.prosperi راه بودن  آباد بودن، روبه  
rikolti  درو كردن rikolt.ilo  داس rikolt.isto دروگر rikolt.ita درو شده  
rimo قافيه rim.iĝi  قافيه شدن هم  sen.rima بدون قافيه، سپيد 
saĝa عاقل، دانا saĝ.ulo  شخص دانا  mal.saĝa نادان، جاهل 
sincere صميمانه sincera  صميمي sincer.uloj افراد صميمي 
vivi زندگي كردن  re.viv.igi ا كردنيدوباره زنده كردن، اح  re.viv.ig.into احياكننده 
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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? 
 



  آل ي ايدهدنيا: 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. 
2 The prospects of industrial civilization 
3 RUSSELL, Bertrand. New hopes for a changing world, New York: Simon & Schuster, 1951 
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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 Abol-
Ĥejr (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 اي تازهه تركيبها و  كلمه  
agi عمل كردن، كنش داشتن re.ago واكنش، عكس العمل inter.ago كنشِ متقابل، تعامل 
civilizacio  دنتم civilizacia  مربوط به تمدن antaŭ.civilizacia مربوط به قبل از تمدن 
danĝero خطر  en.danĝer.iĝi خطر افتادن به  en.danĝer.igi خطرانداختن به  

desegni طراحي كردن  desegn.ado طراحي  desegn.anto طراح desegn.aĵo طرح 
deziri ميل داشتن dezir.ata مورد تمايل bon.deziroj آرزوهاي خوش 
dividi  تقسيم كردن divid.ebla   قابل قسمت ne.divid.ita تقسيم نشده 
ekologo شناس بوم  ekolog.io  شناسي بوم ekolog.ia شناختي بوم  

filozofo  فيلسوف filozof.io فلسفه  filozof.ia فلسفي 
harmonio  هماهنگي harmonia  هماهنگ ne.harmonia ناهماهنگ 
ideala آرمانيايده آل ،  ideal.ismo گرايي م، آرمانايده آليس  ideal.isto گرا ، آرمانايده آليست  

industrio  صنعت industria صنعتي  industri.iĝi صنعتي شدن 

inundo  سيل، طغيان inundi آسا سيل  inunde با سيل فراگرفتن   

iri  رفتن voj.iri راه رفتن  voj.ir.anto رونده رهرو، راه  re.iri باز رفتن، دوباره رفتن 
karaktero نهادشخصيت ،  karakter.izi  مشخص كردن  karakter.iz.aĵo وجه مشخصه 
kataklismoj  بالياي طبيعي kataklisma  مربوط به بالياي طبيعي kataklisme مانند بالياي طبيعي 
kategorio مقوله kategoria تقن مقولهاي، م  kategorie  تقني يا ا طور مقوله بهم  

konduto رفتار konduti رفتار كردن bon.konduti رفتاري كردن خوش  
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konsisti  تشكيل شدن konsist.igi تشكيل دادن  konsist.aĵoj    اجزاي تشكيل دهنده  
kontenta راضي kontent.iĝi راضي شدن mal.kontenta ناراضي 
korniko  كالغ kornik.ido  جوجه كالغ kornik.ino مادهكالغ  

kredi باور داشتناعتقاد داشتن ،  kredo ،ماني ا باور،اعتقاد  krad.anto معتقد، مومن 
krei كردن، آفريدن خلق  kre.anto  خالق، آفريننده kre.ito مخلوق، آفريده 
kuraĝo  شجاعت، شهامت kuraĝa  شجاع kuraĝe شجاعانه sen.kuraĝa بدون شجاعت 
matematiko رياضيات  matematika  رياضي matematik.isto دان رياضي  

muŝo مگس  muŝe مانند مگس vinagr.o.muŝo مگس سركه 
okcidento  غرب okcidenta غربي  okcident.ano انسان غربي  okcident.e.n طرف غرب به  
oriento شرق  orienta  شرقي orient.ano انسان شرقي orient.e.n سوي شرق به  
paco صلح pac.ema  گرا صلح  pac.ama صلح دوست paca آميز صلح  mal.paco قهر 
pasero گنجشك  paser.ido گنجشك بچه  paser.eto گنجشك كوچك 
pendi آويزان بودن de.pendi بستگي داشتن sen.de.penda مستقل، بدون وابستگي 
perei نابود شدن pere.anto فاني pereo نابودي، فنا pere.inta نابود شده، فناشده 
perspektivo  بعدي ي سه(دورنما( perspektive  صورتِ دورنما به sen.perspektiva بدونِ دورنما ،
 بدون آينده
polucio آلودگي  poluci.igi  آلوده كردن poluci.iga آلوده كننده sen.polucia بدون آلودگي 
proklami اعالم كردن  proklam..ado اعالم، اعالن  proklam.iĝi اعالم شدن 
racio خِرد، عقل  racia  خردمندانه raci.ismo خردگرايي 

rano وزغ  ran.ido وزغ بچه  ran.eto وزغ كوچك ran.id.eto وزغِ كوچك بچه  
rilato  رابطه inter.rilatoj روابط متقابل ĉi.rilate دراين رابطه rilat.igi ربط دادن 
ŝanĝi  تغيير دادن ŝanĝ.iĝi  تغيير يافتن ŝanĝ.iĝ.anta رمتغي  sen.ŝanĝa بدون تغيير 
satano  شيطان satana شيطاني  satan.eska مانند شيطان  satene مثل شيطان 
ŝlosi  كليد كردن (كردن قفل( ŝlos.ilo )مهم(كليدي   ŝlos.ila كليد   

specio  حيواني يا گياهي(گونه، نوع(  specia مربوط به گونه sub.specio   زيرگونه 

spiri تنفس كردن  en.spiro مد  el.spiro مبازد spirado تنفس 
trakti بررسي كردن trakt(.ad)o بررسي trakt.aĵo مقاله 
valoro ارزش  valora باارزش  valor.aĵoj چيزهاي باارزش valori  داشتن) چيزي را(ارزش  
vivi زندگي كردن kun.viv(.ad)o  از پر از زندگي، سرشار viv.o.plena زندگان viv.antoj  زيستي هم 
 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 Foto de interreto. 
2 Foto de interreto. 
3 De interreto. 
4 De interreto 
5 De interreto 
6 National Aeronautics & Space Agency 
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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 (Xerox-
maŝinon, 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 De interreto. 
2 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 اي تازهه تركيبها و  كلمه  
aranĝi دنمنظم كر  re.aranĝi مجدد(ن تنظيم كرد(  re.aranĝ.ebla قابل تنظيم مجدد 
arkitekturo معماري  spac.o.arkitekturo معماري فضا arkitektura   مربوط به معماري 
atomo اتُم  atoma اتمي  dis.atomi ي اتم شكافتن هسته   

bazo پايه، بنياد sen.baza پايه بي  sur.baze de ي بر پايه  baza اي(نيادي، پايهب(  
diametro )رقط يمن(شعاع  du.on.diametro  قطري diametra قطر   

difino تعريف  difini تعريف كردن  ne.difin.ebla غيرقابل تعريف 

eksperto متخصص، خبره  ekspert.ino خانمِ متخصص  ekspert.iĝi متخصص شدن 
ekspluati گيري كردن بهره  eksplut(.ad)o گيري بهره  ekspluat.ebla   برداري قابل بهره 
funkcio كرد عمل  funkcii  كرد داشتن عمل funkci.anta كرد داراي عمل  

globulo گُلبول  ruĝ.globulo  گُلبولِ قرمز blank.globulo گلبولِ سفيد 
haro  مو okul.haro  ژهم har.fend.ulo  گيسوان har.aro موي سر kap.haro موشكاف 
inĝeniero  سمهند ĉef.inĝeniero  مهندسي inĝenier.ado سرمهندس 
injekti  تزريق كردن injekt.ilo رنگس  mal.injekti  رنگ...خون و (گرفتنبا س (  

kolekti جمع آوري كردن  kolekto  مجموعه kolekt.anto كلكسيونر 
konsumi  مصرف كردن konsumo مصرف konsum.anto مصرف كننده 
kosmo كيهان  kosm.o.ŝipo نورد يِ كيهان سفينه  kosm.ologio شناسي كيهان  

mencii ذكر كردن menci.inda ي ذكر شايسته  menci.ita ذكرشده، مذكور 
molekulo مولكول  molekula  مولكولي gram.molekulo گِرَم مولكول  

motivo انگيزه sen.motiva بدون انگيزه motivi انگيزه بخشيدن بهدار كردن انگيزه ،  
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navigi ناوبري كردن navig.ejo ي ناو محل فرمانده  navig.ado ناوبري 
peli راندن pel.ada رانشي pel(.ad)o رانش 
pensi فكر كردن  pens.ema  فكور el.pensi با فكر (ابداع كردن(  pensuloj متفكران 
planedo  سياره planed(.ar)a  خورشيدي (اي ظومه، مناي سياره( inter.planeda ِاي  سيارهبين  

potenco نيرو potenc.o.konsumo  منبع نيرو potenc.o.fonto  مصرف نيرو 
produkti توليد كردن  re.produkti توليدمثل كردن  mem.re.produkta كن توليدمثل-خود  

progreso پيشرفت progres.inta پيشرفته progres.anta درحال پيشرفت 
propra اختصاصي  propr.aĵo  ويژگي propr.eco خصوصيت 

rado  چرخ dent.rado  دنده چرخ dent.rad.et.aro هاي كوچك دنده دستگاهي از چرخ  

revolucio انقالب revolucia انقالبي revolucii انقالب كردن در 
rezulto نتيجه rezulti نتيجه دادن bon.rezultoj نتايج خوب sen.rezulta بدون نتيجه 
roboto   آهني آدم(روبوت( robota روبوتي  robot.iko ها علم مربوط به روبوت  

ŝanĝi  تغيير دادن ŝanĝ.iĝi تغيير كردن  ŝanĝ.ebla قابل تغيير sen.ŝanĝa بدون تغيير  
skalo  مقياس laŭskala  بامقياس mond.skale درمقياس جهان sen.skale بدون مقياس 
spektro  طيف spektr.oskopo نما طيف  spektr.oskopio ناسيش طيف  

stari ايستادن  mem.stara مستقل، خودايستا sol.star.ivo ي بدونِ پايانه كلمه(ا ايست تك(  

teknologio آوري، تكنولوژي فن  teknologia آوري مربوط به فن  nano.teknologio آوريِ نانو فن  

ultra فوقِماوراي ،  ultra.eta العاده ريز فوق  ultra.violo فوق بنفشماوراي 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 teknologioj, kiel 

nanoteknologio? 
 

 



  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 اي تازهه تركيبها و  كلمه  

akcepti قبول كردن  akcept.iĝi قبول شدن  mal.akcepti رد كردن 
anemono شقايق anemon.ejo زار ، شقايقدشت شقايق  mar.anemono شقايق دريايي 
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aperturo روزنه  apertura  دار روزنه sen.apertura روزن بي  

beletro ادبيات beletr.isto اديب beletr.ist.iko علمِ ادبيات 

branĉo  شاخه branĉ.o.riĉa  رشاخهپ branĉ.o.planti قلمه كاشتن 
doni دادن el.doni كردن، توزيع كردنمنتشر  el.don.isto ناشر 
eterna ابدي  etern.igi  جاودانه كردن etern.eco ابديت 
fakultato دانشكده fakultat.estro, dekano رييس دانشكده fakultat.ano  استاد يا (عضو دانشكده
)دانشجو  

fontano فواره fontan.etoj هاي كوچك فواره  fontan.ego ي بزرگ فواره  

frida  سرد frido  برودتسرما ، frid.ujo يخچال 
ĝoja مان(شاد(  kor.ĝoja شاد خوش، دل دل  kor.ĝoj.ig.aĵoj ها خوشي دل  

granato انار  granat.arbo  درخت انار granat.floro گُل انار 
kolombo  كبوتر kolomb.ido  ي كبوتر جوجه kolomb.ino كبوتر ماده 
kombi  شانه كردن komb.ilo  شانه mal.kombi  مو(آشفته كردن(  

koro  قلب، دل kora  قلبي el.kore از صميمِ قلبدل)تهِ(از ،  

krevi  تركيدن krevo  ترك krev.igi )شده(تركيده krev.ita تركاندن   
licencio ليسانس، كارشناسي licenci.iĝi  كارشناس licenci.ulo  كارشناس شدن
literaturo نوشتجات ادبي literatur.historio  ادبي bel.literatura, beletra  تاريخ ادبيات 
ludi بازي كردن  lud.ema  گوش بازي lud.anto   گر بازي 

lumo نور  lum.igi روشن كردن  lum.ig.ilo چراغ sun.lumo آفتاب، نور خورشيد 
majstro استاد majstre استادانه majstr.o.verko كار شاه  

penseo بنفشه  pense.ejo رزا بنفشه  pense.ido نهال بنفشه 
planto  گياه planti كاشتن  plant.ita كاشته شده plant.ado كاشت 
poemo شعر poem.aro ديوان(ي شعر  مجموعه(  poem.libro كتاب شعر 
poeto شاعر poet.ino  شاعره  poet.iko علمِ شاعري 

poezio  شعروشاعري)شعر(نظم ،  poezi.aĵo ي منظوم نوشته  poezia ممنظو  

prozo نثر proz.aĵo  ي منثور نوشته  proz.isto نثرنويس proz.igi نثر درآوردن به  
robaio, robajo رباعي robai.isto )سرا رباعي) شاعر  robai.aro )رباعيات) ي مجموعه  

severa  گير عبوس، سخت mal.severa  ماليم، متساهل mal.sever(.ec)o ماليمت، تساهل 
sonori صداي زنگ دادن  sonor.ilo  زنگ pord.sonor.ilo زنگ درب 
spegulo آينه  speguli منعكس كردن  spegul.iĝi منعكس شدن 
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sufiĉa كافي، بس، مكفي، بسنده  sufiĉe ي كافي اندازه  به ne.sufiĉa ناكافي، كم 
sukceso  موفقيت sukcesi موفق شدن  mal.sukcesi شكست خوردن 

tempo زمان، وقت nun.tempa ي، معاصركنون  sam.tempa معاصر،عصر  همزمان، هم  

trista حزين، غمگين trist.igi غمگين ساختن trist(.ec)o حزن، اندوه 

universitato دانشگاه universitat.estro رييس دانشگاه universitat.ano  دانشجو يا (دانشگاهي
)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 Fotoj de interreto. 
2 De interreto. 
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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 اي تازهه تركيبها و  كلمه  
aserti ادعا كردن، اظهار كردن aserto ادعا، اظهار asert.ita اظهار شده، ادعا شده 
atako حمله ataki حمله كردن به atak.anto حمله كننده، مهاجم 

bari دنسد كر  bar.ilo مانع bar.aĵo سد bar.ita سدشده bar.anta سدكننده 
bruli سوختن brul.aĵo سوخت brul.igi سوزاندن brul.ita شده(سوخته(  
debato بحث debati  مورد بحث قرار دادن debat.anto بحث كننده 
dekreto فرمان، دستور dekreti دستور دادن  dekreta مربوط به فرمان 
elektro برق elektra برقي elektre با برق elektristo متخصص يا تكنسين برق 
fabriki ساختن در كارخانه fabrike در كارخانه fabriko كارخانه 

                                                 
4 Royal Society for the Prevention of Accidents (Reĝa Societo por la Prevent.ado de Akcidentoj) 
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fosilio فسيل fosilia فسيلي fosili.iĝi فسيل شدن fosili.hava )ي فسيل ربردارندهد) ي اليه  

generatoro مولد برق، ژنراتور generatore با مولد generatora  مربوط به مولد  

giroskopo ژيروسكوپ giroskopa ژيروسكوپي giroskope با ژيروسكوپ 
haladzo گاز سمي haladza )مسموم كننده) گاز  haladz.iĝi مسموم شدن با گاز 
halti توقف كردن hal.tejo ايستگاه bus.halt.ejo  ايستگاه اتوبوس  

kaŝi  پنهان كردن kaŝ.iĝi گاه مخفي kaŝ.ejo آشكار كردن mal.kaŝi پنهان شدن   
kavaliro سِر، شواليه kavalir.eco اي مقام شواليه  kavalira مربوط به شواليه 
komerco تجارت komerca تجاري komerci تجارت كردن komerc.isto تاجر، بازرگان 
kondamni محكوم كردن kondamn.anta محكوم كننده kondamn.ita شده(محكوم(  

konduki ايت كردنهد  konduk.isto راننده konduk.ilo فرمان en.konduko مدخل، مقدمه 
korpo بدن، بدنه korp.o.parto ن، عضوبخش بد  korpa جسماني، تني 

kritiki انتقاد كردن kritik.anto انتقاد كننده ne.kritik.ebla غير قابل انتقاد 

lavi شستن lav.maŝino شويي ماشين لباس  lav.ado وشست و ش  

maksimumo   اسم(حداكثر( maksimuma  حداكثر)صفت(  maksimume  حداكثر)قيد(  

membro  بدن(عضو(  membr.aro اعضا membr.iĝi عضو شدن membr.eco عضويت 
mendi سفارش دادن mend.ebla قابل سفارش mend.ilo ي سفارش برگه  

modifi جرح و تعديل كردن، تغيير دادن modif.ita  تغيير داده شده  modif.anto تغيير دهنده 
monto كوه mont.eto تپه mont.aro نكوهستا  mont.o.ĉeno جبال كوه، سلسله رشته  
motoro موتور dizel.motoro موتور ديزل motor.izi موتوريزه كردن 
ondo موج mar.ondo موج دريا ond.o.longo طول موج ond.anta مواج 
pedalo ركاب، پدال pedali پا زدن، ركاب زدن gas.pedalo پدال گاز 
peza سنگين mal.peza كسب pezi سنگين بودن pez.eta كمي سنگين 
plumbo ربس plumba سربي plumb.o.acida اسيدي-سربي  

porti حمل كردن trans.porti انتقال دادن trans.port.ilo ي نقليه وسيله  

premo فشار premi فشار دادن rul.prem.ilo لطكغ  sub.premi تحت فشار قراردادن 
regulo قاعده regul.aro قواعد regula با قاعده regule طور مرتب   به  
reputacio وجهه، آبرو bon.reputacia وجهه خوش  mal.bon.reputacia وجهه  بد  

ŝargi شارژ كردن ŝargo شارژ ŝarg.iĝi شارژ شدن mal.ŝarg.iĝi دِشارژ شدن، خالي شدن 
sensi  كردنحس  sens.ilo گر حس  sens.ebla محسوس sens.iva حساس senso حس 
teni نگه داشتن ten.ilo دسته ten.ejo داري محل نگه  ten.ujo داري مخزن، ظرف نگه  



29-a Leciono: C5 kaj Segway   172 

turni چرخاندن turn.o.punkto عطف، چرخش نقطه  turn.iĝi چرخيدن 

vojo راه voji راه رفتن ek.voji به راه افتادن sur.voje ،در راه، در مسيرسرِ راه  du.on.voje ي  در نيمه
 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: ام درس سي
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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Novaj vortoj kaj kun.metoj اي تازهه تركيبها و  كلمه  
alterne  طور متناوب به alterna متناوب  alterni تناوب داشتن altern.ado تناوب 
aparteni تعلق داشتن aparten.aĵoj متعلقات aparten(.ad)o تعلق 
atendi انتظار كشيدن  atend.anta منتظر  ne.atend.ita غيرمنتظره 

buŝo دهان  sen.buŝa  دهان بي sen.buŝ.iĝi دهان شدن بي  buŝa اهي، دهانيشف  
cerbo  مغز، مخ  cerb.umi به مغز فشار آوردن cerba مغزي، مربوط به مغز 
dateno  داده daten.bazo ها پايگاه داده  daten.proceso پردازي داده  

dento دندان dent.o.broso  مسواك  dent.o.fadeno نخِ دندان 
desegni  طراحي كردن desegn.ado  طراحي desegn.isto طراح 

distingi تميز دادن، تشخيص دادن disting.igi متمايز ساختن distinga متمايزمشخص ،  

evolui توسعه يافتن evolu.inta توسعه يافته evolu.anta درحالِ توسعه 
ilustri  مصور كردن ilustr.isto  تصويرگر ilustr.aĵo تصوير ilustr.ita شده(مصور(  
imagi  تصور كردن imag.ivo, imag.povo  قدرت تصور ne.imag.ebla غيرقابل تصور 

interpreti  تفسير كردن interpreto  تفسير mis.interpreti اشتباه تفسير كردن 
kalkuli حساب كردن kalkul.ilo ماشين حساب kalkul.ita حساب شده 

kapabla قادر، توانا kapablo توانايي kapabl.igi قادرساختن kapabli قادر بودن به 
klera  بين، دانا روشن mal.klera  نادان kler.ulo )بين روشن) شخص  

kompari  مقايسه كردن komparo مقايسه kompar.ebla قابل قياس 
komputi محاسبه كردن komput.ilo كامپيوتر، رايانه komput.ado محاسبات، پردازش 
korpo بدن korp.o.parto نن، عضو بدقسمتِ بد  korpa بدني، تني 
kredi اور كردن، ايمان داشتن بهب  kred.anto معتقد، مومن ne.kred.ebla غيرقابل باور 

krei آفريدن kre.ado آفرينش kre.anto آفريننده kre.ita خلق شده 
kvieta صداسرو آرام، بي  kviete  آرامي به kviet.igi آرام ساختن kviet(.ec)o آرامش 
lango   عضو بدن(زبان( akr.a.langa رندهتُند زبان، داراي زبان ب  fals.langa گو دروغ  

mato در شطرنج (مات(  mati  مات بودن mat.igi مات كردن mat.iĝi مات شدن 
mieno قيافه، چهره  mien.leg.anto خوان چهره  mieni نظر رسيدن به  

paroli صحبت كردن al.parolo  خطاب  parol.kapablo توانايي حرف زدن 
pentri نقاشي كردن  pentr.ado نقاشي  pentr.isto   نقاش 
plena ر، كاملپ plen.umi انجام دادن plen.igi ر كردن، كامل كردنپ 
preciza دقيق preciz.igi  تدقيق كردن  preciz(.ec)o دقت 
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rekomendo توصيه rekomend.anto توصيه كننده rekomend.ita توصيه شده 
ripeti  تكرار كردن ripet.ado تكرار  ripeta تكراري ripet.ita تكرارشده 
saĝa  عاقل، خردمند saĝ.ulo  شخص عاقل mal.saĝa   ابله، نادان 

ŝako شطرنج  ŝaki  كيش بودن ŝak.igi كيش دادن ŝak.iĝi كيش شدن 
scienco علم، دانش scienc.isto دانشمند scienc.ulo عالم scienc.fikcia تخيلي علمي  
simio  ميمون simii تقليد كردن  simi.eska مانند ميمون  

skulpti پيكرتراشي كردن  skulpt.ado پيكر تراشي  skulpt.arto هنر پيكرتراشي 

stranga  و غريب(عجيب( strang.aĵo  چيز عجيب strang.ulo شخص عجيب 

tegmento  ،سقف بام sub.tegmento اطاق زيرشيرواني  tegmenti  مسقف كردن  

teniso ِنيست  tabl.o.teniso نگتنيس روي ميز، پينگ پ tenis.ejo  ِتنيسزمين  

utila سودمند، مفيد util.igi بهره بردن sen.utila بدون فايده utiloj 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 اي تازهه تركيبها و  كلمه  
baleno نهنگ، بالن، وال  balen.ido نهنگ بچه  balen.ino  نهنگ ماده  

bio─- زيستي  bio.divers.eco تنوع زيستي  bio.sfero بيوسفر، سپهرِ زيستي 
bruli نسوخت  brul.igi سوزاندن  brul.aĵo سوخت 

dividi  تقسيم كردن dis.dividi  بندي كردن تقسيم divid.ato مقسوم 
ekolog.ia  شناحتي بوم ekologio شناسي، اكولوژي بوم  eko.sistemo (ekolog.ia sistemo) 

نظام اكوسيستم، بوم  

ero جزء  dis.er.igi نن، تجزيه كردبه اجزا تقسيم كرد  ne.dis.er.ig.ebla غيرقابل تقسيم به اجزا 
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fabriko كارخانه fabriki  در كارخانه(ساختن(  fabrik.aĵo چيزي كه در كارخانه ساخته شده 

fari انجام دادن  far.ebla قابل انجام  far.enda  االجرا الزم far.inda دادن(ي انجام شايسته(  
ferio تعطيلي semajn.fina ferio تعطيلي آخر هفته feria تعطيل 
fosilio فسيل  fosilia فسيلي  fosili.iĝi فسيل شدن fosili.hava داراي فسيل 
fungo  قارچ funga قارچي  fung.ologio شناسي قارچ  funge مثل قارچ 
gazelo  غزال gazel.okula  زيبائيِ غزال با چشماني به( غزالي چشم( gazel.eska گون غزال  

hejti گرم كردن  hejt.aĵo ختسو  hejt.ilo بخاري hejt.ado گرمايش 
herbo  علف herb.ejo زار علف  herb.aĉo علف هرز herb.o.vora خوار علف  
hidro─-  ─آبي، آب ─ hidro.gena زا هيدروژني، آب  hidro.plano  فرود روي قادربه(هواپيماي آبي 
)آب  

industrio صنعت industri.igi صنعتي كردن sen.industri.ig(.ad)o صنعت زدايي 

kara گران، عزيز  kar.ulo شخص عزيز kar.ul.ino  خانم(شخص عزيز(  

konvinka متقاعدكننده konvink.iĝi متقاعد شدن konvinki متقاعد كردن 
lasi رهاكردن، گذاشتن for.lasi  جا گذاشتن، ترك كردن  en.lasi ي ورود دادن به اجازه  

ligi )بستن) با چيزي يا به چيزي  lig.iĝi بسته شدن، پيوستن inter.lig.iĝi هم پيوستن به  

medio  زيست(محيط(  medi.protekt.ado  حفاظت از محيط media محيطي 
naturo طبيعت natur.aĵoj چيزهاي طبيعي por.natura درجهتِ طبيعت 
nutri تغذيه كردن  nutr.aĵo  غذا nutr.aĵ.ĉeno ي غذايي زنجيره  nutr.anta كننده تغذيه  
pasi گذشتن pas.igi گذراندن (preter.)pas.antoj عابران pas.int(.ec)o گذشته 
polucio آلودگي poluci.iĝi آلوده شدن sen.poluci.igo  آلودگي زدايي 
prepari آماده كردن  prepar.iĝi آماده شدن  prepar(.ad)o آماده سازي 
protekti ه، محفوظت شدحفاظ protekt.ita  حفاظت protekt.ado محافظت كردن   

revolucio انقالب  revolucia انقالبي  revolucii انقالب كردن در   

rezulto نتيجه rezult.igi باعث شدن rezulti نتيجه داشتن sen.rezulta نتيجه  بي  
sistemo نظام، سيستم  sub.sistemo  زيرنظام، زيرسيستم sistema   مند، سيستماتيك نظام 
sopiri  تنگ بودن براي دل sopiro تنگي دل  sopire تنگي با دل  

specio   حياتي(نوع، گونه( sub.specio زيرنوع، زيرگونه  specia مربوط به گونه 
sterko  كود sterki كود دادن  sterk.ado كوددهي 
ŝuldi  مديون بودن به ŝuldo دِين  ŝulda مديون ŝuld.igi مديون ساختن 
trovi يافتن  re.trovi  بازيافتن re.trov.igi بازيافت كردن re.trov.ita شده(بازيافته(  
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urbo شهر urb.ego شهر كالن  urb.eto شهرك urb.o.domo شهرداري 
veneno سم، زهر  veneni  مسموم كردن venen.iĝi مسموم شدن 
veni آمدن  inter.veni  دخالت كردن inter.veno مداخله re.ven.ig.ebla قابل باز آوردن 
vivo  ،حياتزندگي  viv.antoj جانداران viv.o.plena سرشار از زندگي 

vori  دريدن، خام خوردن herb.o.vora  خوار علف karn.o.vora خوار گوشت  
 
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)? 
 



  ها فيل: 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 
al.loga ret.paĝo pri la elefantoj2. 
 
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 Fotoj de interreto. 
2 Serĉu en interreto. 
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Kompar.ado Afrika elefanto  
(Loxodonta africana) 

Azia elefanto  
(Elephas maximus) 

Iliaj formoj 

  
Pezo 4000-7000 kg 3000-6000 kg 

Ŝultra alto 3-4 metroj 2 – 3.5 metroj 
Haŭto  Pli sulka Pli glata 

Nombro de 
ripoj  Ĝis 21 paroj Ĝis 20 paroj 

Plej alta 
punkto  Sur la ŝultro Sur la dorso 

Oreloj Pli grandaj, atingas sur la kolon Pli mal.grandaj, ne atingas sur la 
kolon 

Formo de la 
dorso  Konkava Mal.kava aŭ rekta  

Formo de la 
ventro  

Diagonale mal.supren en la 
direkto al la mal.antaŭaj kruroj 

Aŭ preskaŭ rekta aŭ kava en la 
mezo 

Formo de la 
kapo  

Sen el.star.aĵoj sur.kape, ne 
kav.eto frunte 

Kun el.star.aĵoj sur la supro de la 
kapo, frunto kav.et.hava 

Iliaj 
kap.formoj 

  

Dent.egoj  Ambaŭ seksoj havas ilin. Pli 
grandajn havas la viroj. 

Viroj en multaj kazoj havas 
dent.egojn. Vir.inoj havas nur tre 

etajn aŭ neniajn dent.egojn. 
Manĝ.aĵo  Plej.parte folioj Plej.parte herboj  
 Rostro  Kun pli da ringoj, mal.pli firma Kun mal.pli da ringoj, pli firma 

 Rostr.o.pinto kun du fingroj Kun unu fingro  

Iliaj 
rostr.o.formoj 

  
Pied.ungoj  

 
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. 
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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 اي تازهه تركيبها و  كلمه  

Afriko آفريقا afrika آفريقايي afrik.ano )ِآفريقايي)فرد  

amplifi  موج(تقويت كردن(  amplifo  تقويت amplif.ilo  تقويت كننده)فاير آمپلي(  

atingi رسيدن، نايل شدن ating.ebla يرس قابل دست  ne.ating.ebla غيرقابل حصول 

Azio آسيا azia آسيايي azi.ano ِ( آسيايي)فرد Sud.Azio آسياي جنوبي 
belo  واحد بلندي صدا(بِل(  deci.belo بل  دسي)لبِدهم  يك(  deci.bele بل به دسي  
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biologo شناس زيست  biolog.io شناسي زيست  biolog.ia شناختي زيست  

bredi حيوانات(ش دادنپرور(  bred.ado  ِحيواناتپرورش  inter.bred.ito ي دو حيوان متفاوت بچه  

bruo  سروصدا bru.nivelo   ِسروصدا) بلندي(سطح brui سروصدا كردن 

buŝo  دهان buŝ.tuko   دستمال دهان(دستمال سفره( buŝ.umo بند پوزه  

ĉaro گاري  puŝ.ĉaro  گاري دستي infan.ĉar.eto ي بچه كالسكه  

cirko سيرك  animal.cirko سيرك حيوانات  cirk.estro رييس سيرك 
defendi  دفاع كردن defenda تدافعي  defend.anto مدافع 
dento دندان dent.ego عاج dent.isto پزشك دندان  

detaloj جزئيات detala تفصيلي mal.detala كلي detale طور تفصيلي به  
diagonalo  چندضلعي(قطر(  diagonale طور مورب به  diagonala   مورب، قطري 
dorso پشت، كمر dors.antaŭe جلو به پشت  sur.dors.igi  زين(بر پشت گذاشتن(  

esplori  تحقيق كردن esplor.isto محقق  esplor.ado تحقيق 
fingro انگشت dik.fingro ( تِ قطورانگش )  انگشت پا pied.fingro  شست
firma سِفت mal.firma ستشُلس ،  mal.firm.igi سست كردن firm(.ec)o سفتي 
flegi پرستاري كردن fleg.ado پرستاري fleg.ist.ino )پرستار) خانم  

flosi  شناور بودن flos.ilo flos.ponto )كولر(شناور     پل شناور 

folio برگ، ورق folii  درخت(برگ دادن(  foli.umi ورق زدن 
frapi )زدن) ضربه  frapo زني زدن، ضربه frap.ado ضربه   okul.frap(ant)a گير چشم  
frekvenco  فركانس، بسامد frekvenc.gamo  طيف فركانس radi.o.frekvenco فركانس راديويي 
frunto پيشاني (sur.)frunte روي پيشاني frunta مربوط به پيشاني 
grego گَله  greg.ejo   گله(آغُل( kun.greg.iĝi گله تشكيل دادن 
haŭto ستپو  dik.haŭta كلُفت پوست  ruĝ.haŭt.ulo  پوست سرخ  

herco هِرتز  kilo.herco  هزار هرتز(كيلوهرتز(  mega.herco  مگاهرتز)يك ميليون هرتز(  

kava كاو، فرورفته mal.kava كوژ، برآمده kav.aĵo ه، فرورفتگيحفر  

kolo گردن kol.ringo بند گردن  kol.umo يقه ĝis.kole  كامالً(تا گردن(  
konkava مقعر konkav.eco تقعر  konkav.aĵo تورفتگي 
konstati دريافتن  konstat.ebla  قابل دريافتن konstato دريافت 
kruro )ِپا)ساق  krur.umo  شلوار(پاچه(  krur.kruce  نشستن(چهارزانو(  

laca  خسته sen.laca  ناپذير بدون خستگي، خستگي lac.iĝi خسته شدن 

logi جلب كردن  mal.logi  زده كردن، دفع كردن نفرت al.loga جالب 
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mamo  پستان mam.uloj داران پستان  mam.nutri با پستان (، تغذيه كردنشيردادن(  

minaci تهديد كردن  minaco  تهديد minaca تهديدآميز 
naĝi شنا كردن naĝ.isto شناگر naĝ.ejo  شنا(استخر(  

observi  مشاهده كردن obresv.ado دهمشاه  observ.anto مشاهده كننده 
orelo  گوش orel.ringo واره گوش  long.orela دراز ، گوشدرازگوش  

piedo  بخش افقي(پا(  pied.ungo ناخن پا  pied.iri پياده رفتن 
pinto  نوك، قله pint.igi )تيز كردن) نوك  pinta تيز نوك  

plaŭdo  صداي برخورد آب plaŭd.igi شلپ شلوپ ايجاد كردن  plaŭdi شلپ شلوپ كردن مايعات 

plonĝi  آب زدن، شيرجه زدن به plonĝ.ante درحال شيرجه زدن plonĝ.isto زن ماهر شيرجه  

proksima نزديك proksim.iĝi نزديك شدن proksim.ume تقريبا 
rampi خزيدن  ramp.uloj  خزندگان rampa خزنده 

reciproka  متقابل reciproke  متقابال reciproki متقابال انجام دادن 
ringo حلقه brak.ringo بند دست  pied.ringo خلخال(بند پا(  rul.ringo  اراده)براي بازي(  

ripo دنده rip.aĵo خوراك دنده rip.vertebro ي دنده مهره  

rostro خرطوم rostr.uloj داران خرطوم  rostro.pinto  نوك خرطوم  

sekso جنسيت inseksa مونث vir.seksa كرمذ  

serpento مار  serpent.ologo مارشناس serpent.ologio مارشناسي 
sono صوت، صدا  son.ondo موج صوتي  infra.sono مادون صوت 
stari ايستادن  el.stara  برجسته el.star.aĵo برجستگي el.stare طور برجسته به  
ŝultro شانه sur.ŝultre روي شانه sur.ŝultr.igi  روي شانه گذاشتن  

surfaco سطح  surfaca  سطحي surface در سطح 
trumpeto  شيپور trumpeti شيپور زدن  dis.trumpeti با بوق و كرنا گفتن 
tubo لوله  spir.tubo  لوله براي تنفس pluv.tubo لوله براي باران (ناودان(  

ventro شكم ventra  مربوط به شكم sur.ventre خوابيدن(شكم  روي(  

vizaĝo  صورت du.vizaĝa دو رو  rid.vizaĝe با روي خندان 
vosto مد hirund.vosta ماي چلچله د  sen.vosta بدون دم 
zoo باغ وحش zo.ologia ĝardeno باغ جانورشناسي (باغ وحش(  zo.ologio جانورشناسي 

zorgi مراقبت كردن sen.zorg.eco بي مباالتي mal.zorgi توجهي كردن بي  
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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. 
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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 (1564-
1616), 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. 10-
11. 
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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 اي تازهه تركيبها و  كلمه  
adekvata مناسب، درخور adekvate طور مناسب به  adekvat.igi مناسب ساختن 
agregacio  در فرانسه(امتحان يا مقام استادي(  agregaci.ulo استاد agregaci.ul.ino 

)زن(استاد    

analizi تحليل كردن analiza تحليلي analiz.anto گر تحليل  analiz.ita تحليل شده 
bibliograf.io شناسي كتاب  bibliografo  شناس كتاب bibliograf.ia يشناس مربوط به كتاب ،

شناختي كتاب  

ĉapitro  كتاب(فصل(  ĉef.ĉapitro فصل اصلي last.ĉapitre در فصل آخر 
certe مطمئنا cert.igi تمي ساختنح  cert.iĝi مطمئن شدن certa مطمئن 
difini تعريف كردن difino تعريف difin.ita تعريف شده 
diplomo ديپلم diplom.iĝi ديپلمه شدن diplomi ديپلم دادن به 

                                                 
5 AULD, William. Vereco, Distro, Stilo, Saarbrücken: Artur E. Iltis. 1981, 101 p., p. 11. 



32-a Leciono: La Elefantoj   191 

disi پراكنده بودن dis.igi  جدا كردن  dis.de جدا از dis.doni توزيع كردن 
distro تفريح، سرگرمي distr.aĵo )رگرمي س)ي هوسيل  distri سرگرم كردن 

ekskluzive طور انحصاري به  ekskluzivi  شدن، درنظرنگرقتنشامل ن ekskluziva انحصاري 
epoko دوران، عصر epok.fara ساز دوران  mez.epoko سطيُعصرميانه، قرون و  

etero آسمان فراي ابرها etera آسماني tra.etera آسمانيفرا  

festo جشن fest.libro داشت تاب بزرگك  festi جشن گرفتن fest.o.tago روز جشن 
fikcia تخيلي fikci.aĵo ي تخيلي نوشته  scienc.fikcia تخيلي علمي  

floro گل، شكوفه ek.flori شكوفا شدن، گُل كردن flor.ejo گلستان 
grandioza با عظمت grandize  قيد(با عظمت(  grandioz.eco عظمت 

historio تاريخ historia تاريخي pra.historio تاريخ باستان 
ilustri تنخمصور سا  ilustr.ita مصور ilustr.aĵo تصوير ilustr.isto تصويرگر 
indiĝena بومي indiĝeno )بومي) شخص  indiĝen.aro بوميان 
inkluzive ِشامل inkluzivi  شدن، دربرداشتنشامل  inkluziva دربردارنده 
kandidato  مقام يا جايزه(نامزد(  kandidat.igi نامزد كردن kandidat.eco   نامزدي 

kariero زندگيِ كاري karier.tabelo  ي كاري نامه شناس karier.adi كوشش كردن براي ترفيع 
kaso صندوق kas.isto دار صندوق  help.kas.isto دار صندوق كمك  

kompari مقايسه كردن kompar.inda ي مقايسه شايسته  kompar.ebla يسهقابل مقا  

konduki هدايت كردن en.konduki راهنمايي كردن konduk.isto  اركستر(رهبر(  

konsisti تشكيل شدن konsist.igi تشكيل دادن konsist.aĵo ) دهنده تشكيل(  جزء 

konvena مناسب ne.konvena نامناسب konveni مناسب بودن 
kritiko  انتقاد kritik.isto منتقد kritik.ita انتقاد شده kritik.anta انتقادكننده 
leksikografo نويس نامه واژه  leksikograf.io نويسي نامه واژه  leksikograf.ia يسينو مربوط به واژه  

licencio ليسانس، كارشناسي licenci.ato ليسانسيه، كارشناس licenci.iĝi.كارشناس شدن 
lingvo زبان lingv.isto شناس زبان  lingv.ist.iko شناسي زبان  naci.lingvo زبان ملي 
manki نبودن manko نقص، كامل بي sen.manka  فقدان، نبود   

mastro ارباب mastr.umi داري كردن اربابي كردن، خانه  dom.mastr.ino  كدبانو(خانمِ خانه(  

mencii ذكر كردن menci.ita  ،مذكورذكرشده  menci.anto ذاكرذكركننده ،  

okazi اتفاق افتادن okaz.aĵo اق، واقعهاتف  okaz.igi بر پا كردن 
ordinara معمولي ekster.ordinara العاده فوق  ne.ordinara غير معمولي 

origini منشا گرفتن origino منشا، اصل origine در اصل 
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praktiko عمل praktike در عمل praktiki عمل كردن 

preciza دقيق ne.preciza غير دقيق preciz.igi تدقيق كردن 
premio جايزه Nobel.premio ي نوبل جايزه  premi.ita جايزه گرفته 

pruvi اثبات كردنثابت كردن ،  pruv.ita هشد ه، اثباتشد ثابت  pruv.iĝi ثابت شدن 
publika عمومي publik.igi منتشر كردن   publike در معرض عموم 
rakonto داستانحكايت ،  rakonti حكايت كردن rakont.isto سرا ، داستانگر حكايت  

raso نژاد ras.ismo نژادپرستي miks.rasa )ِمختلط) از نژاد  

recenzo نقد recenz.isto منقد، نقاد recenzi نقد كردن 
religio مذهب religi.ulo شخص مذهبي religia مذهبي 
rimo قافيه sen.rima بدون قافيه rim.mal.riĉa فقير از نظر قافيه 
ringo حلقه fingr.o.ringo نگشتري ا حلقه  ring.fing.ro ِي نامزدي( حلقهانگشت(  

skota اسكاتلندي Skot.lando اسكاتلند skoto شخص اسكاتلندي 

soneto )نِتوغزل، س) نوعي  sonet.isto سرا غزل  sonet.libro كتاب غزليات 
stilo سبك bon.stila سبك خوش  sen.stila بدون سبك 
streko خط streki خط كشيدن strek.ita ه شدهخط كشيد  

sufiĉa كافي sufiĉ.igi بسنده كردنبس كردن ،  sufiĉi بس بودنكافي بودن ،  

trudi تحميل كردن sin.trudi خود را تحميل كردن trud.ita تحميل شده 
varbi جذب كردن varb.ita جذب شده varb.iĝi جذب شدن 

verdikto كمح verdikti حكم صادر كردن sen.verdikte بدون صدور حكم 
volvi پيچاندن dis.volvi باز كردن، توسعه دادن en.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. 
2 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. 



34-a Leciono: Ekzistencialismo   195 

  

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 
5 STEVENSON, Leslie. Seven Theories of Human Nature, Oxford: Oxford University Press, 1974, 
(2nd Ed. 1987). 
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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 اي تازهه تركيبها و  كلمه  
absurdo پوچي absurda پوچ absurd.aĵoj چيزهاي پوچ 

abunda فراوان، زياد  verk.abunda  ر كار، داراي كتب فراوانپ abund.eco فورفراواني، و  

adopti عنوان مالِ خود به (پذيرفتن(  adopto پذيرش  adopt.ita پذيرفته شده 
agnoski رسميت شناختن به  agnosko اقرار، اذعان  agnosk.ita رسميت شناخته شده به  

angoro نگراني، اضطراب  angori  نگران بودن angor.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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ateismo ديني بي  ateisma  ديني مربوط به بي ateisme ديني از نظر بي  

ateisto دين بي  ateista ندي مربوط به بي  ateiste ندي از نظر بي  

cedi تسليم شدن  ced.igi وادار به تسليم كردن  ne.ced.ema ناپذير تسليم  

dediĉi تقديم كردن dediĉ.ema گر، ايثارگر تقديم  dediĉ.ita اهدا شده 
determino  جبر determin.ismo  برگراييج determin.ita مقدر 
diagnozo  بيماري(تشخيص(  diagnozi  تشخيص دادن diagnoz.isto شناس بيماري  

doktoro دكتر doktor.iĝi  دكترا doktor.eco  دكتر شدن 
doktrino آموزه، مكتب doktrina مربوط به آموزه doktrine بر اساس آموزه 
doloro درد  sen.dolora بدون درد  dolor.iga دردآور 
dramo نامه نمايش  drama دراماتيك dram.isto نويس نامه نمايش  

ekzistencialismo مكتب اصالت وجود، اگزيستانسياليسم ekzistencialisma مربوط به مكتب اصالت  
ekzistencialisme وجود   بر اساس مكتب اصالت وجود 
ekzistencialisto پيروي مكتب اصالت وجود ekzistencialista مربوط به پيروي مكتب اصالت وجود 
ekzistencialiste از نظر پيروي مكتب اصالت وجود 
ekzisti وجود داشتن ekzist.anta موجود ekzist.ado وجود 
elekti  انتخاب كردن elekto انتخاب  elekt.ado انتخابات 
entuziasmo اشتياق  entuziasme  با اشتياق entuziasm.igi مشتاق ساختن 
eraro اشتباه، خطا erar.ema  خطاكار sen.erara بدون خطا 
esenco جوهر، ذات esenca جوهري، ذاتي esence طور ذاتي به  

eskapi گريختن eskapo گريز eskap.ismo گريز از واقعيات با پناه بردن به كتاب و سينما 
evidente  آشكار ساختن evident.igi آشكار، واضح evidenta  آشكارا
eviti جتناب كردنا  evit.ebla قابل اجتناب  hom.evit.ulo   گريز انسان 
fidi اعتماد كردن fido اعتماد، ايمان fid.anto مومن، معتقد 
fondi تاسيس كردن fond.ita تاسيس شده fond.into موسس 
fremda بيگانه  fremd.ulo  شخص بيگانه fremd.lingvo زبان بيگانه 
fuĝi  فراري دادن fuĝ.igi فرار fuĝo  فرار كردن 
identa همان، يكي  ident.eco  هماني هويت، اين ident.igi يكي شمردن، همان دانستن 
juĝi قضاوت كردن al.juĝi با قضاوت دادن juĝ.isto قاضي، داور 
kafo  قهوه kaf.kolora  رنگ(اي  قهوه( kaf.ejo خانه، كافه قهوه  

kelnero پيشخدمت  ĉef.kelnero  سرپيشخدمت kelner.aro ها ي پيشخدمت مجموعه  
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kerno  هسته kerna اي، اصلي هسته  sen.kern.igi هسته كردن بي(ه در آوردن هست(  

klera  فكر، با فرهنگ روشن kler.ulo )فكر روشن) شخص  sen.klera فرهنگ، جاهل بي  

komforta راحتي، با آسودگي به komforte  راحتي، آسودگي komforto راحت، آسوده   

kompleta  كامل komplet.igi  كامل كردن komplete طور كامل به  

kondamni محكوم كردن kondamn.ita  هشد(محكوم(  kondamn.anta محكوم كننده 
konscii آگاهي داشتن از  konscia آگاه  mem.konscio خودآگاهي   

konvinki متقاعد كردن  konvinka  متقاعد كننده konvink.iĝi   متقاعد شدن 

krimo رمج krimi مرتكب جرم شدن kun.krim.ulo شريك جرم 

lasi رها كردن for.lasi ترك كردن for.las.ita رهاشده، وانهاده 
libera  آزاد liber.igi  آزادساختن liber.eco آزادي mal.libera اسير mal.liber.ejo زندان 
logi جلب كردن  de.logi اغفال كردن  log.aĵo طعمه 

ludi  ي كردنباز lud.ema  گوش بازي kun.lud.anto بازي هم  

menso ذهن  mense از نظرِ ذهني  mens.okupo ي ذهني مشغله  

moralo اخالق morala اخالقي moral.instruo آموزش اخالق 
muŝo مگس muŝ.zum.ado وزوزِ مگس vinagr.o.muŝo مگس سركه 
naŭzo تهوع naŭzi naŭza  تهوع واداشتن به    آور تهوع 

neceso لزوم، ضرورت  necesa الزم، ضروري  ne.necesa غيرضروري 

objektiva عيني، واقعي  objektiv.eco  عينيت objektive طور عيني به  

pasio هوا و هوس  pasia از روي هوا و هوس sen.pasie بدون هوا و هوس 
prediko  خطبه، موعظه prediki  خطبه گفتن، وعظ كردن predik.isto ب، واعظخطي  

prizono زندان en.prizon.iĝi زندان افتادن به  el.prizon.igi آزاد كردن از زندان 
psiko روان، روح  psik.ologo شناس  روان psik.analizo كاوي روان  psik.analiz.isto كاو روان  

respondi  پاسخ دادن respond.eco  مسئول respond.eca گويي ، پاسخمسئوليت 
rezisti كردنمقاومت  rezist.ado )مقاومت) نهضت  rezist.anta كننده مقاومت  

rolo نقش  rol.ulo  گر بازي ĉef.rol.ulo  نقش بازي كردن rol.ludi  گر اصلي بازي 
sagaca با ذكاوت، تيزبين  sagac(.ec)o ذكاوت، تيزبيني sagace با تيزبيني 
ŝelo پوسته  ov.ŝelo مرغ پوست تخم  el.ŝel.igi ارج ساختناز پوسته خ  

senco معني sen.senca معني بي  sen.senc.aĵo معني چيز بي  

skolo  فلسفي يا هنري(پيروان يك مكتب(  skol.estro رييس پيروان يك مكتب skol.ano  پيروي يك
 مكتب
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teatro تئاتر teatra تئاتري teatr.aĵo نامه نمايش  

teni  داشتن نگه si.n.teno وضع برخورد، نگرش  si.n.de.teno امتناع، خودداري 
trilogio )ِهنري(گانه  سه)اثر(  trilogia  گانه مربوط به سه trilogie گانه صورت سه به  

trompi  فريفتن tromp.iĝi  فريب خوردن si.n.tromp.ado خودفريبي 

turmenti رنج دادن  turmento  رنج turment.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. 

 
 


