
 سادس:الدرس ال

 التدريبات: -
 :مع وضع عالمات التشكيل أواًل: ترجم الجمل التالية إلى العربية

1 – Oculī nostrī sine cūrā nōn valēbunt 

 لن تكون عيوننا بخير دون اهتمام  الترجمة: ......

2 – Sine pecūniā tyrannus superāre populum Rōmānum nōn poterit 

 ن مال لن يستطيع الطاغية أن يهزم الشعب الروماني بدو  الترجمة:.....

3 – Nōn poterant tē dē poenā amīcōrum tuōrum monēre 

 هم لن يستطيعوا أن يحذروك من عقاب أصدقائك  الترجمة:......

4 - Parvus numerus Graecōrum ibi remanēre poterit 

 يظلوا هنا  الترجمة:.... سوف يستطيع عدد قليل من اليونانيين أن

5 – Magister puerōs sine morā vocābit 

 سوف ينادي األستاذ األوالد دون تأجيل  الترجمة: ....

6 – Glōria puellārum erat et est et simper erit fōrma 

 شهرة الفتيات كانت وتكون وستكون دائًما الجمال  الترجمة:.....

7 – Satisne sapientiae habēbimus? 

 هل سيكون لدينا حكمة كافية؟  : ......الترجمة
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8 – Multī librī antīquī propter sapientiam erant magnī 

 كتب كثيرة قديمة كانت عظيمة بسبب الحكمة  الترجمة:....

9 – Glōria bonōrum librōrum semper manēbit 

 سوف تبقى دائًما شهرة الكتب الجيدة  الترجمة: ......

10 – Possuntne pecūnia ōtiumque cūrās vītae superāre? 

  مشاغل الحياة؟ هل يستطيع المال والرفاهية أن يتغلبا على  الترجمة:.....

 

 نيًا: ترجم الجمل التالية إلى الالتينية:ثا

 .الحقيقية   لطاغية  ا نا دائمًا أن نرى رذائل  ال يمكن     – 1

 Vitia vera tyrrani semper videre non possumus   الترجمة:...

 .قليلون سيستطيعون أن يتحملوا طاغيةً  رجال   – 2

     Pauci viri tyrranum tolerare poterunt الترجمة:..

 .اليونانيين العظيمة   ب  ت  دائمًا ك   سنمدح   – 3

 Magnos liberos Graecorum semper laudabimus  الترجمة: ...
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 :مع وضع عالمات التشكيل ثالثًا: ترجم األقوال القديمة التالية إلى العربية

1 – Dionysius tum erat tyrannus Syrācūsānōrum   شيشرررررون. و(
Dionysius, -iī و  ،هو اسم علمSyrācūsānus, -ī .)تعنى سيراكيوزّى 

 عندئٍذ كان ديونيسيوس طاغية للسيراكيوزيين . الترجمة: .....

2 – Optāsne meam vītam fortūnamque gustāre?   شيشرررون.  وتعنررى(
optō, -āre   يتمنى؛ وتعنىgustō, -āre  .)يتذوق 

 هل تتمنى أن تذوق حياتي وحظي؟  الترجمة:.....

3 – Possumusne in malīs īnsidiīs esse salvī?   شيشررون.  وكلمرة(salvī 
 من(.وتعنى آ salvus, a, umفى حالة الرفع من صفة 

 أن نكون آمنين في مؤامرات سيئة؟ هل نستطيع  الترجمة: .....

4 – Propter cūram meam in perpetuō periculō nōn eritis .)شيشرون( 

 بسبب رعايتي لن تكونوا في خطر دائم   الترجمة:......

5 – Propter vitia tua nihil tē in patriā tuā delectāre potest  .شيشررون(
 يبهج(. ،يسرّ   delectō, -āreوتعنى  

 بسبب أخطائك لن يستطيع شيء أن يبهجك في بلدك  الترجمة:.......

6 – Fortūna Pūnicī bellī secundī varia erat   ليفيروس. وتعنرى(Pūnicus, 

a, um   ّقرطرراجّى؛ وتعنررى  ،فينيقررىsecundus, a, um   الثررانى؛ وتعنررى
varius, a, um  مختلف(. ،متفاوت ،متقلب 

 حظ الحرب البونيقية الثانية كان مختلًفا  الترجمة:.....
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7 – Patria Rōmānōrum erat plēna Graecōrum librōrum statuārumque  
 تمثال(.  statua, aeملىء؛ وتعنى   plēnus, a, um)شيشرون.  وتعنى 

 كانت بالد الرومان مليئة بالكتب والتماثيل اليونانية  الترجمة:.....

8 – Sine deō animus nōn potest bonus esse  سرينيكا.  وتعنرى(deus, -ī  
 إله(.

 بدون اإلله ال تستطيع الروح أن تكون طيبة  الترجمة: ......

9 – Vestra vīta mors est   شيشرون. وتعنى(mors, mortis  موت، .)وفاة 

 حياتك موت الترجمة: ...

 


