
 :(1) النص العاشر

**هدايا اليونانيين 
 

 ــــــــ

In Asiā erat magna urbs, Trōia.  Ibi rēx Priamus vīxit.  

Paris, fīlius illius, Helenam, pulchram fēminam Graecam, 

cēperat.  Propter hoc vitium multī Graecī ad Asiam venerant 

et diu cum Trōianīs bellum gesserant.  Murōs autem urbis 

superāre nōn potuerant.  Sed tum Epeus, unus ex Graecīs, 

eīs hoc consilium dedit: "Sī magnum equum līgneum 

faciēmus et Trōiānīs dabimus, eōs vincere poterimus; 

Graecōs enim in equō condidērimus."   

 إعراب الكلمات التي تحتها خط:

  Acc. pulchram ة تصريف أول مفردة في حالة المفعول به المباشرصفة مؤنث

 gesserant فعل مجموعة ثالثة في زمن الماضي التام مصرف مع الغائب الجمع

 Acc. sōMur جمع في حالة المفعول به المباشر اسم مذكر تصريف ثاني

 dabimus فعل مجموعة أولى في زمن المستقبل مصرف مع المتكلم الجمع

                                                 
قواعددددد اددددذا الددددنا موجددددودة فددددى الدددددرن الثددددانى عشددددر  وتشددددمل ا زمنددددة التامددددة لكافددددة   **

 .   مجموعات ا فعال  والصيغ ا ربعة ا ساسية لألفعال



 

  

 المفردات: -

- urbs, urbis, f.        .مدينة 
- Trōia, -ae, f.   .طروادة 
- Priamus, -ī, m.  )بريامون )والد بارين  وملك طروادة 
- Paris, -īdis, m. )بارين )أمير طروادى 
- Helena, -ae, f.  )ايلينا )زوجة مينيالون 
- femina, -ae, f.  .امرأة  زوجة 
- fabula, -ae, f. كاية  قصة. ح 
- Trōianus, -a, -um.  .طروادى 
- gerō, gerere, gessī, gestum.   .يشن حربًا 
- murus, -ī, m. .حائط  سور  جدار 
- Epeus, -ī, m. .إبيون  جندى يونانى ماار 
- līgneous, -ī, m.  .خشبى  من الخشب 
- condō, -ere, -dedī, -dītus.. .يخفى  يخبئ 
- dux, ducis, m. .قائد 
- praesentiō, -īre, -sensī, -sensus. .يستشعر عن بعد  يتنبأ 
- pulcher, -ra, -rum. .جميل  وسيم 
- vincō, -ere, vīcī, victus .يغلب  يقهر  يحتل 
- fugiō, -ere, fugī, fugitus  .يهرب  يفر 
 

 

 

 



 

  

 الترجمة: 
 

لددددك كانددددت توجددددد فددددي كسدددديا مدينددددةن كبيددددرةن  طددددروادة. وانالددددك عددددا  الم
بريددددامون. وقددددد أخذيأسددددر بددددارين  ابددددن ذلددددك  الملددددك   ايلينددددا  امددددرأة 
يونانية جميلة. وبسدبب ادذا ا ذى ذادب عدددن كبيدرن مدن اليوندانيين إلدى 
كسيا ولمدة طويلٍة شنوا حرًبا على الطرواديين. ولكنهم لم يسدتطيعوا أن 
يتغلبددددددوا علددددددى حددددددوائط المدينددددددة. ولكددددددن عندئددددددٍذ أعطددددددى إبيددددددون  أحددددددد 

ين  إلدددديهم اددددذ  الخطددددةي  إن نحددددن نقدددديم حصدددداًنا خشددددبًيا كبيددددًرا اليوندددداني
ونعطيددددددده للطدددددددرواديين  فننندددددددا سنسدددددددتطيع أن نقهدددددددرام   نندددددددا سدددددددنخبئ 

 اليونانيين في الحصان. 


