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«كانت المدرسة قد دعت بعض صديقاتي إلي حفلة نجاحنا بعد امتحانات نهاية السنة!»:
 )1پس از امتحانات آخر سال ،مدرسه بعضي دوستانم را به جشن قبوليمان دعوت كرده بود!
 )2بعد از قبولي در امتحانات پايان سال ،مدرسه برخي دوستان را به جشن قبوليام دعوت كرد!
 )3مدرسهي ما بعد از امتحانات پايان سال ،براي جشن موفقيت ما بعضي دوستان را دعوت كرده بود!
 )4مدرسه بهخاطر قبول شدن ما در امتحانات آخر سال ،برخي دوستان را به جشن قبولي ما دعوت كرد!

« -2لمّا سمعنا أشعار هؤالء الشعراء حول فضيلة االُمّ شجّعناهم علي اإلنشاد أكثر فأكثر!»:
 )1چون شعرهاي شاعران را دربارهي فضيلت مادر شنيديم ،ايشان را بر سرودههاي بيشتري تحسين كرديم!
 )2وقتي اشعار اين شعرا را راجع به فضيلت مادر شنيديم ،آنها را بر سرودن بيشتر و بيشتر تشويق كرديم!
 )3هنگامي كه سرودهي شاعران را در مورد برتري مادر گوش كرديم ،آنان را بهخاطر سرودن بيشتر تشويق نموديم!
 )4آنگاه كه سرودههاي اين شعرا را پيرامون برتري مادر گوش داديم ،آنان را بر سراييدن بيش از پيش تحسين نموديم!
« -3من الناس من يُشبه المصباح ،يُنوّر الطريق لك ثمّ يزول نوره شيئاً فشيئاً ،فيجعلك مصباحاً إلضاءة طريق اآلخرين!»:
 )1از بين مردم برخي به چراغ ميمانند ،در حالي كه راه را نوراني ميكنند و سپس بينور و خاموش ميشوند ،آنگاه تو را چراغ راه ديگران ميكنند!
 )2كدام دسته از مردم مثل چراغ ،راه را روشن ميكنند ،امّا كم كم نور خود را از دست ميدهند ،و از تو چراغي ميسازند كه راه ديگران را روشن
كني!
 )3بعضي از مردم شبيه چراغ هستند ،راه را براي تو روشن ميكند و كم كم نور آن از بين ميرود ،آنگاه تو را چراغي براي روشن كردن راه ديگران
قرار ميدهد!
 )4بعضي مردم چون چراغي هستند كه راه را برايت روشن ميكنند ،ولي كم كم نور آنها محو ميگردد ،و تو در اين هنگام چراغي ميشوي كه راه
ديگران را روشن ميكني!
« -4وجدت طريق عالجي في مقاالت المجلّات الطبّية الّتي قد كُتبت عن عوامل تُسكّن آالم المفاصل!» :راه درمانم را در ...
 )1مقالههاي پزشكي پيدا كردم كه در مجلهها نوشته شده است ،راجع به عواملي كه دردهاي مفاصل را كم ميكند!
 )2مقاالت مجالت پزشكي پيدا كردم كه دربارهي عواملي كه دردهاي مفاصل را آرام ميكند ،نوشته شده است.
 )3مقالههايي كه دربارهي عوامل كاهشدهندهي دردهاي مفاصل ،در مجالت پزشكي نوشته ميشود ،پيدا كردم!
 )4مقاالت پزشكي مجلهها پيدا كردم آنجا كه دربارهي عوامل آرامكنندهي دردهاي مفاصل نوشته شده بود!
« -5كُلّما أنظُر إلي النّعم اللّتي تُوفّر لي في الحياة ،أشكر ربّي الحنون!»:
 )1هر دفعه به نعمتي كه در زندگيام فراهم گرديده است نگاهكردهام ،از پروردگار مهربان خود تشكر نمودهام!
 )2هر زمان به نعمتهايي كه در زندگيام مهيّا كردهام ،نگاه افكندم ،از خداي مهربان سپاسگزاري كردهام!
 )3هر بار به نعمتي كه براي من در زندگي مهيا ميكنند نگاه ميكنم ،خداي محبوبم را شكر ميكنم!
 )4هر بار به نعمتهايي كه در زندگي برايم فراهم ميشود مينگرم ،پروردگار مهربانم را شكر ميكنم!
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«إنّنا مكلّفون باالنتفاع من الطيّبات الّتي خلقت لنا في حياتنا ،ألنها تضمن سالمة أرواحنا و أبداننا!»:
 )1ما مكلّف هستيم كه از پاكيزههايي كه آفريده شدهاند در زندگي استفاده كنيم ،چه سالمت روح و بدن را تضمين ميكنند!
 )2ما به بهرهبردن از روزيهاي پاكي كه براي ما بهوجود آمده است مكلّف هستيم ،زيرا كه سالمت روان و جسممان را تضمين ميكنند!
 )3ما مكلّف به بهرهمند شدن از روزيهاي پاكي شدهايم كه خداوند براي ما خلق كرده ،تا در زندگاني سالمتي روانها و بدنهايمان را تضمين كنند!
 )4ما به استفاده از پاكيزههايي كه براي ما در زندگيمان آفريده شده است مكلّف شدهايم ،زيرا آنها سالمت روحها و بدنهاي ما را تضمين ميكنند!

« -7إنّ اهلل قد أعطي اإلنسان كثيراً من النّعم حتّي يستطيع أن ينتفع بها في حياته!»:
 )1خداوند نعمتهاي كثيري به انسان بخشيده است تا در زندگيش از اين نعمتها بهرهمند شود!
 )2خداوند بسياري از نعمتها را به انسان عطا كرده است تا بتواند در زندگي خود از آنها بهره ببرد!
 )3نعمتهاي كثيري را خداوند به انسان ميدهد و او قادر خواهد بود در زندگي خود از آنها استفاده كند!
 )4بسياري از نعمتهاي الهي به انسان عطا شده است تا او بتواند از آنها به نفع خود در زندگي استفاده كند!

« -8تفسّحنا له في مكاننا و أجلسناه إلي جانبنا و رحّبنا به و كنّا قد تعجّبنا من كفّيه الخشنتين!»:
 )1وقتي كنار ما جايي براي او باز شد پيش ما نشست و ضمن خير مقدم به او از دستان زبرش متعجّب شديم!
 ) 2در كنار خود جايي باز كرديم تا نزد ما بنشيند و با تعجّب از دستان او كه خشن بود ،به او خيرمقدم گفتيم!
 )3وقتي براي او نزد خودمان جا باز كنيم كنار ما مينشيند در حاليكه به او خوشآمد ميگوييم و از دستان زبر او تعجّب ميكنيم!
 )4نزد خودمان براي او جا باز كرديم و او را كنار خود نشانديم و به او خوشآمد گفتيم ،و ما از دستان خشن او تعجّب كرده بوديم!
« -9إنّ المعلّمين كاألنبياء يستفيدون من كلّ فرصة ليشجّعوا الناس علي أن يهتمّوا بمكارم األخالق!»:
 )1معلّمان چون پيامبران از هر فرصتي استفاده ميكنند تا مردم را تشويق كنند به مكارم اخالق اهتمام ورزند!
 )2آموزگاران و انبياء از هر فرصتي استفاده ميكنند كه مردم تشويق شوند به مكارم اخالق اهتمام بيشتري بورزند!
 )3آموزگاران و پيامبران از همهي فرصتها استفاده ميكنند تا مردم را تشويق كنند به مكارم اخالق توجه بيشتري كنند!
 )4معلّمان چون پيغامبران هستند كه از همهي فرصتها براي تشويق مردم و جلب آنها به مكارم اخالق استفاده ميكنند!
« -11زوّد اهلل كلّاً من مخلوقاته بخصائص ممتازة حتّي يستفيد منها في الحفاظ عن نفسه مقابل خشونة الحياة!».
 )1خدا هريک از مخلوقاتش را خصوصيّت ممتاري بخشيده تا با آن خود را در زندگي خشن و سخت حفاظت كند!
 )2خدا همه مخلوقات را به خصايل برجستهاي مجهز كرده تا آنها را در حفاظت از خود در برابر ناماليمات زندگي به كار گيرند!
 )3خداوند به هر كدام از آفريدهها خصلت ممتازي داده تا بدان وسيله بتوانند از خود در مقابل خشونت زندگي محافظت نمايند!
 )4خداوند هريک از آفريدگانش را به خصوصيّاتي برجسته تجهيز كرده تا از آنها در حفافظت از خويش در مقابل خشونت زندگي استفاده كند!
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« -11اليوم حاولت أن اُعطي ذلك العامل هديّة تُقلّل من تعب عمله!»:
 )1تالش من امروز اين بود كه با دادن هديّهاي به آن كارگر از سختي كارش بكاهم!
 )2امروز تالش كردم به آن كارگر هديّهاي بدهم كه از سختي كارش كم كند!
 )3امروز سعي نمودم كه با دادن هديّه از سختي كار آن كارگر بكاهم!
 )4با تالش امروزم در دادن هديّه به آن گارگر سختي عمل او كم شد!
« -12ال تنظر إلي الدنيا بالتشاؤم ،فأنّه يتلف عمرک و ال يسمح لك أن تذوق طعم الحياة الحقيقي!»:
 )1با بدبيني هيچگاه به دنيا منگر ،چه عمر را تلف كرده نميگذارد تو طعم زندگي واقعي را بچشي!
 )2با بدبيني به دنيا نگاه مكن ،زيرا عمرت را تباه ميكند و به تو اجازه نميدهد طعم حقيقي زندگي را بچشي!
 )3به دنيا با بدبيني نگاه مكن ،زيرا عمر را تلف ميكند و به تو اجازه نميدهد طعم حقيقي زندگي را درک كني!
 )4به اين دنيا با بدبيني كه زندگيت را تلف ميكند نگاه مكن ،چه اجازه نميدهد طعم واقعي زندگي را درک كني!
« -13لم يكن أحد يظنّ أنّني أكون صبوراً هكذا أمام متاعب الدّنيا!»:
 )1كسي تصور نميكند كه من تا اين حدّ در برابر مشكالت زندگي مقاوم باشم!
 )2كسي گمان نميكرد كه من در مقابل سختيهاي دنيا اين چنين صبور باشم!
 )3هيچكس تصوّر نميكرد كه من اين همه در برابر پيچيدگيهاي زندگي مقاومت كنم!
 )4هيچكس گمان نكرد كه من اين چنين در مقابل سختي و مشقّت دنيا شكيبايي بخرج دهم!
« -14كلّ خليّه من خاليا العين في القطّه تعمل عمل انعكاس الضوء كالمرآه»:
 )1همهي سلولهاي چشم گربه نور را همچون آينه در خود منعكس ميكنند!
 )2هر سلولي در چشم گربه مثل آينهاي مسووليت انعكاس نور را به عهده دارد!
 )3تمام سلولهاي چشم در گربه همچون آينه عمل انعكاس نور را انجام ميدهند!
 )4هر سلولي از سلولهاي چشم در گربه عمل انعكاس نور را مثل آينه انجام ميدهد!
« -15أشكر اهلل علي هذه األيّام الماطرة ،قد طاب الهواءُ و أنا اآلن اُشاهد ظاهرة قوس قزح مع ألوانها الجميلة!»:
 )1خدا را بهخاطر اين روزهاي باراني شكر ميكنم ،هوا پاک شده است و من اآلن پديدهي قوس قزح را با رنگهاي زيبايش مشاهده ميكنم!
 )2خدا را بهخاطر روزهاي پر باران كنوني شكر خواهم كرد كه هوا را پاک كرده ،و من اكنون شاهد رنگهاي زيباي قوس قزح هستم!
 )3خدا را براي اين روزهاي پر باراني كه هوا پاک شده و اكنون ميتوانم پديدهي رنگين كمان و رنگهاي آنرا ببينم ،شكرگزارم!
 )4خدا را شاكرم براي اين روزها كه باران ميبارد ،هوا پاک شده و من ميتوانم رنگينكمان و رنگهاي زيباي آنرا ببينم!

۳

