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عربی یازدهم

ال تَقنَطوا
ناامید نشوید
لَیسَ لالنسانِ االّ ماسَعی
انسان چیزی را جز آن که برایش تالش کرده ندارد.

ترجمه

«مَن طَلَبَ شیئاً وَجَدَّ وَجَدَ» رسول اهلل(ص)
هر کس چیزی را بخواهد وبکوشد  ،می یابد

ال مُشکِلة قادرةٌ علی هَزیمة الشَخصِ الَّذی یَتَوَکَّلُ عَلَی اهللِ

ترجمه

ویَعتَمِدُ عَلی نَفسِه و قُدُراته.
هیچ مشکلی نیست که قادر به شکست شخصی باشد که به خدا توکل می کند و به
خودش

وتوانمندی هایش تکیه می کند.

کَثیرٌ مِنَ النّاجحین أَثارو اعجابَ االخَرینَ؛مَعَ انَّهم کانو مُعَوَّقینَ او فُقَراءَ او کانوا یواجهون مشاکل کثیرة فی
حیاتهم،ومن هؤالء:

ترجمه

بسیاری از افراد موفق موجب شگفتی دیگران شده اند؛با وجود این که معلول یا فقیر بوده
اند،یا در زندگیشان بامشکالت بسیار روبه رو بوده اند ،از آن جمله:

اَالستاذُ مَهدیّ آذَریَزدیّ وَهوَ اَشهَرُ کاتِبٍ لِقِصَصِ االطفالِ ،فی السَّنَهِ العِشرینَ مِن
عُمرِه کانَ عاملِاً بَسیطاً،ثُمَّ صارَ بائعَ الکُتُبِ،وَلَم یَذهَب الَی المَدرَسَة فِی حَیاتِهِ.

ترجمه

استاد مهدی آذریزدی نامدارترین نویسنده داستان های کودکان ،درسن بیست
سالگی کارگری ساده بود،سپس کتاب فروش شد ودر طول زندگی اش به مدرسه
نرفته بود

استااد اکبری
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عربی یازدهم

هیلین کلِر عِندَما بَلَغَت مِنَ العُمرِ تِسعَةَ عَشَرَ شَهرا،اُصیبَت بِحُمَّی صَیَّرَتها طِفلَةً عَمیاءَ صَمّاءَبَکماءَ

ترجمه

هلن کلر هنگامی که به نوزده ماهگی رسید،دچار تبی شد که اورا کودکی نابینا ناشنوا والل گردانید

فَاَرسَلَها والِدها الَی مُؤَسَّسَة اجتِماعیَةٍ لِلمُعَوَّقین.

ترجمه

پدر ومادرش او را به مؤسسه ی اجتماعی معلوالن فرستادند

استطاعت معلّمة«هیلین» ان تعلّمها حروف الهجاء والتکلّم عن الطریق اللّمس والشّم ؛

ترجمه

معلم هلن توانست که از راه لمس وبویایی حروف الفبا وسخن گفتن به او یاد دهد

حت مَعروفةً فی العالم،وحَصَلَت عَلی عَدَدٍ مِنَ الشّهاداتِ
ت العِشرینَ مِن عُمرهااَصبَ َ
ولَما بَلَغَ ِ

ترجمه

الجامِعیة.
ووقتی که به بیست سالگی رسید ،درجهان سر شناس شد وتعدادی مدرک دانشگاهی بدست آورد.

وَاخیراً استَطاعَت ان تُسافِرَ الی البُلدانِ المُختَلِفَةواَلقَت عِدَةَ مُحاضراتٍ و اَصبَحَت
اُعجوبَة عَصرِها.

ترجمه

وسر انجام توانست به کشور های گوناگون سفر کند ،وچند سخنرانی ایراد کرد ومایه
ی شگفتی (شگفت انگیز) روزگارش شد.

الّفت «هیلین»ثَمانیَّةَ عَشَرَ کِتاباً تُرجِمَت الی خَمسینَ لُغَة

ترجمه

هلن هجده کتاب تالیف کرد که به پنجاه زبان ترجمه شدند.

استااد اکبری
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مَهتابِ نَبَویّ بِنتُ وُلِدَت بدونِ یَدَین ،وَ رُغمَ هذا فَهیَ تَکتُبُ وترسم وتَسبَحُ،وحصلت
علی الحِزام االسوَدِ فی تکواندو واَلَّفت کِتاباً
مهتاب نبوی دختری بدون دست است  ،و با وجود این  ،می نویسد  ،نقاشی می کشد و شنا می کند و کمربند

ترجمه

مشکی درتکواندو گرفت وکتابی را تالیف کرد.

کریستی براون وُلِدَ فی اُسرَةٍ فقیرةٍوکان مُصاباً بالشَّلَلِ الدَّماغی،وَلَم یَکُن قادراً علی

ترجمه

السِّیر ِوالکالمِ.
کریستین براون درخانواده ای فقیر به دنیا آمد و دچار فلج مغزی بود ،وقادر به
حرکت وسخن گفتن نبود.
فَساعَدتهُ اُمُّهُ.فی یومٍ مِنَ االیّامِ اَخَذَ کریستی قِطعَةً الطَباشیر بِقَدَمِه الیُسری وهی

ترجمه

العُضوُ الوَحیدُ المُتحَرِکُ مِن بین االطرافِهِ االربعةِ ورَسمِ شیئاً.
بنابراین ،مادرش اورا کمک کرد.در روزی از روزها کریستی با پای چپش که تنها
اندام تحرک از بین دست وپایش بود تکه گچی رابرداشت وچیزی را نقاشی کرد
وَمِن هُنَا ابتَدَات حَیاتُهُ الجدیدةُ .اِجتَهَد کریستی کثیراً،
واَصبَحَ رَساماً والّف کتابا باسم «قدمی الیسری»فَاَصبَحَ

ترجمه

الکتاب ُفی ما بَعدُ فِلماً حَصَلَ عَلَی جائزةِ اوسکار
واز همین جا زندگی نوینش آغاز شد .کریستی بسیار تالش کرد،وناش وشاعر شد
وکتابی به نام پای چپم تالیف کرد.این کتاب بعد ها فیلمی شد که موفق به دریافت
جایزه ی اسکار شد.

