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电子版成书缘起
说起录制这本中级教材有点意思。
起因于毛自富老师的推荐。
当初看了一本世界语初级教程后，我请毛老师推荐一本中级教材，他立刻推荐了王崇芳
老师的这一本。他说，当初他就是学的这一本，感觉很好，虽然时间过了这么久，但仍是目
前最适用的。毛老师的文字功底一向为我所敬重，他的推荐我自然不会等闲视之，便立即想
办法购买。
妙慧师父拆了自己的藏书。
因为成书时间比较久，所有渠道都买不到这本书，我便向师父求助。师父说这确实是一
本好书，他也想用来作为中级班学员的教材，但买不到书是个问题。略作思索，师父拆了自
己手中的中级教材，逐页扫描，最后制成电子版发给了我。
众人拾柴火焰高。
和几位学友学习这份教材时感到扫描版有些地方不太清晰，引用也不方便，于是便萌生
了人工录入重新制作电子版的念头。但因大家都很忙，谁也没有精力独自完成，便在师父的
倡议下分别录入，最后由我来合并、汇总、校对。录入人员主要有聂国彬、陈棱和我，前面
几课采用了徐啸柟（小小）以前录制的部分文字。除我之外，赵建平老师和张雅婷也参与了
校对工作。
辅导材料很珍贵。
学习过程中得知王老师那里还有这本书的配套辅导教材，内容是课文参考译文，练习参
考答案，还有学员们学习过程中遇到疑难问题的解答等。这些可都是宝贝啊，对自学的学员
来说尤其珍贵。但遗憾的是，无论毛自富还是师父，或者其他我认识的人都没有这份资料。
万般无奈只有向作者本人求助。王老师的慷慨帮忙，使得我们的工作更具价值。
配上录音才完美。
一套外语学习材料如果没有音频资料，未免美中不足。为此我又转向国际广播电台的首
席主播赵建平老师。赵老师欣然允诺为之配音。赵老师还说，这套教材是迄今为止最好的中
级教材！他还强调：是最好，没有之一！
编辑排版很重要。
材料都录制完毕、合并，并初步校对后，就要制作成电子版了，问题又出来了：因为是
大家分别录制的，而且没有制作电子版的经验，所以格式很是凌乱，这些需要人工整理，很
费精力。原本毛自富老师曾自告奋勇做这最后一步，但王老师考虑到工作量较大，不忍让
毛自富老师受累，就主动承担了这最后的工作。王老师制作的PDF漂亮、使用起来方便，但
与录音资料是完全独立的两部分。有人提议将录音资料嵌入PDF，这样学习起来更为方便，
但这可是技术活啊！想到魏以达（Vejdo）老师网站上很多电子书，便试着询问，谁知魏老
师眼都不眨随口就答应援手。真个是：难者不会，会者不难，处处都有奉献者！
不断完善靠大家。
虽然这套材料经过了校对，但录入错误还是会有的，希望大家在使用过程中能够把发
现的问题发送邮件到我的邮箱，以便不断完善。谢谢！我的邮箱：anniespera@163.com
孟玉丽
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前言
本书是为已经学完世界语初级课程或已具有初步世界语基础的同志继续学习世界语而
编写的，可作中级函授班或面授班教材，也可供自学者使用。
本书目的是在学员已初步掌握约 600 个世界语基本词根和世界语基本语法规则的基础
上，进一步扩大词汇量并深化语法知识，提高理解能力和独立运用语言（听、说、读、写、
译）的能力，为使学员升入进修班学习打下坚实的基础。
本书共二十课，每课都由课文、生词、注释、语法和练习五个部分组成。各部分的编写
原则如下：
1、课文：学习世界语首先必须多读、多听、多说、多写，为此，本书编入了较多的课
文材料。为避免冗长（长课文容易使人生厌），每课课文都分为 A、B 两部分，每一部分各
包含一篇短文和其他短篇材料。编选的课文既照顾到知识性和趣味性，也考虑到各种文体的
搭配。知识性方面的课文有“人体”、“疾病和治疗”、“天气”、“历法”、“衣着”、“饮食”、
“住宅”、
“职业”、
“体育”、
“动物”
、
“植物”、
“人”等专题。学员学了这类课文后，可以集
中学到与各类专题有关的一些基本词汇和术语，便于记忆。另外，本书还编入了一定数量的
文字比较规范而又不太艰深的原文作品，既有故事、历史掌故，也有诗歌、散文诗和世界语
名著片断欣赏等，此外还编造了一些短小的对话、幽默小品、趣闻轶事、谚语、谜语等，以
提高学员的学习兴趣。为了使学员能够确切理解词义，获得查阅世界语原文词典的能力，本
书在知识性课文中还适当编入了一些对某一词、某一概念进行简要说明的定义性的文句，让
学员自己通过定义把握词义。另外，本书还有意识地将一些近义词集中出现在同一篇课文里，
以便学员在学习过程中通过对比进行辨异。
2、生词：世界语初级班和中级班学员首先应该学习基本常用词根，这是毫无疑义的。
因此，世界语初级和中级课本词汇量的确定不能带有随意性，而应有一个标准。世界语学士
院曾颁发过一份关于“基本正式词根”
（Baza Radikaro Oficiala）的材料。该材料共收常用词
根 2460 年，并根据常用率将这些词根分为九组。本书基本依据这一材料，将前四组词根（约
570 个）确定为初级班学员应掌握的最基本的词汇量，这些单词在本书中均不作生词处理（它
们在书后总词汇表中用*表示）。
3、注释：课文注释的任务是对课文中难于理解的句子和尚未学到的语法现象加以简明
的解释，以利学员自学。对自学者来说，注释当然是越多越好、越细越好，但限于篇幅，这
是不可能做到的。为满足这部分学员的需要，编者将在辅导材料中对课文中的所有难句详加
注释，并附全部课文的汉语译文。
4、语法：考虑到学员在初级课本中已系统地学过基本语法，本书不再全面地、系统地
讲解语法知识，而把篇幅用来集中讲解中国人学习世界语最感困难的一些语法项目，讲解力
求简明扼要，深入浅出，并避免过多地使用语法术语，以减轻学员的学习负担，提高学习效
率。
5、练习：练习是课本的重要组成部分之一。本书各课都配有各种类型的大量练习。无
论哪种练习学员都应认真独立完成，特别是那些旨在训练基本功的机械性的练习更应着力去
做。
本书编成后曾在镇江市世界语协会举办的世界语中级班试用过两期。后来虽经几度修
改，但由于编者经验不足，水平有限，书中肯定还存在着不少谬误和不妥之处，恳切希望各
地使用本书的同志随时提出宝贵意见。
王崇芳
1984 年 8 月
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第一课
UNUA LECIONO
PARTO

A

LA FOSILO
(Malnova Franca Fabelo)
Antaŭ multaj jaroj iu franca reĝo venigis tri laboristojn kaj diris al ili:
"Premion mi donos al tiu, kiu fosos plej longan sulkon."
La du unuaj laboristoj komencis disputadi pri siaj fosiloj.
"Bona fosilo devas esti longa!" diris unu.
"Ĝi devas esti larĝa!" diris la alia.
Dum ili disputadis, la tria per pli-malpli bona fosilo fosis sian sulkon kaj gajnis la
premion.
Esperantistoj, karaj kunbatalantoj, ni ne perdu nian tempon, babilante kaj diskutante.
Ni fosu nian sulkon!
Vivu nia Zamenhofa Esperanto!
(el "Vortoj de Prof. Cart")

PARTO

B

KIU SCIAS RIPOZI, SCIAS ANKAŬ LABORI
Estis dimanĉa posttagmezo. Li Ming kaj mi sidis ĉe la tablo en mia hejmo. Ni lernis
Esperanton. Sur la tablo kuŝis kajeroj kaj libroj. Li Ming laŭte legis, kaj mi skribis per la
krajono tion, kion li legis. La lernado daŭris tre longan tempon.
—Jam laca mi estas. Mi deziras iom ripozi kaj min iel amuzi.— mi diris.
—Nu, bone, ni ripozu! Kiu scias ripozi, scias ankaŭ labori. —diris Li Ming en bona
humoro.
—Mi havas por vi tre amuzan problemon. Ĉu vi povas ĝin solvi?
—Ĉu mi povas aŭ ne, mi ne scias, sed mi volas provi. — mi respondis.
—Kie estas alumetoj?
—Jen.
Mi donis al li skatolon da alumetoj, kaj li elprenis ses alumetojn. Poste li diris.
—Ĉu vi povas fari kvar triangulojn el la ses alumetoj?
Mi ĉiel rompis al mi la kapon por trovi la solvon, sed vane. Konfesinte, ke mi ne estas
kapabla tion fari, mi petis lin montri al mi la solvon.
Li unue faris unu triangulon el tri alumetoj kaj poste almetis al ĝi la tri aliajn en tia
maniero.
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—Ho, kiel simpla estas tia solvo! Se mi cerbumus ankoraŭ unu momenton, mi mem ja
povus ĝin trovi. —mi diris— Ĉu vi povas meti al mi alian problemon?
—Nu, provu fari iun Esperantan sufikson aŭ prefikson el la samaj alumetoj.
Rapide mi faris el la ses alumetoj jenan sufikson ET kaj per tio mi ricevis laŭdon de Li
Ming. Post tio ni denove komencis lernadi kaj nia lernado daŭris ĝis la vespero.

HUMORAĴOJ
1
Petro skribas leteron al la avino. Li komencas:“ Kara avino! Mi skribas al vi tre
malrapide, ĉar mi scias, ke vi ne povas legi rapide…”

2
Iu skribis al sia amiko:“Mi sendas al vi jakon kaj vi trovos tiun ĉi leteron en ĝia
maldekstra poŝo.”

NOVAJ

VORTOJ

(本教材生词表中的生词均以该词根在《世界语插图大辞典》中作为独立词条的词类形
式出现。如果在课文中出现由该词跟构成的转成词、派生词和合成词，则将其置于该生词项
下，并以“~”代替该词跟。本教材使用如下词性略语：tr. (及物动词)，ntr. (不及物动词)，
pron. (代词)，adv. (副词)，prep. (介词)，konj. (连词)，int. (感叹词)，suf. (后缀)，pref. （前
缀）。其他词类如名词、形容词、以-e 结尾的副词等一般不标注词类。)
fosi (tr.) 挖
~ ilo 锹
franco 法国人
fabelo 童话，故事
reĝo 国王
premio 奖品
sulko 沟
disputi (ntr.) 争论
pli malpli 或多或少，多少，有点，
大致
gajni (tr.) 获得，赢得

babili (ntr.) 闲谈
diskuti (ntr.) 讨论
profesoro 教授 （缩写：prof.）
ripozi (ntr.) 休息
posttagmezo (post-tag-mezo) 下午
laŭta 大声的
~laŭte 大声地
kajero 练习本
krajono 铅笔
iel (adv.) 以某种方式
amuzi (tr.) 给…娱乐，使解闷
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sin~i 自娱，消遣
~a 好玩的，有趣的
humoro 心情，情绪
~aĵo 幽默
problemo 问题
solvi (tr.) 溶解，解决
~o 解答
skatolo 盒子
alumeto 火柴
triangulo (tri-angulo) 三角形
ĉiel (adv.) 以种种方式，无论如何
rompi (tr.) 打败，折断
~i al si la kapon 绞尽脑汁
trovi (tr.) 找出，发现

vana 徒劳的，徒然的
~e 徒然，无结果地
konfesi (tr.) 承认
kapabla 有能力的，能够作…的
maniero 方式
laŭdi (tr.) 称赞，赞扬
~o 称赞，赞美
cerbo 脑
~umi (ntr.) 动脑筋
poŝo 口袋
prefikso 前缀
jako 上衣
sufikso 后缀

KLARIGOJ
A
1. 本文作者 T. Cart 教授（法国人）是早期世界语者。本文是作者针对当时出现的要求
修改世界语的思潮而写成的一篇法国民间故事。文中“Ni fosu nian sulkon!”一句后来成为广
大世界语者抵制依多语（Ido）拥护者企图分裂世界语运动的著名口号。Ido 语是法国人
Beaufront 与 Couturat 合谋于 1907 年抛出的一种窜改世界语的人造语方案。
2. Premion mi donos al tiu, kiu fosos plej longan sulkon. 谁挖出的沟长，就给谁奖赏。
“tiu, kiu…”配合使用时，主要用来指人。关系代词 kiu 用以引出一个说明性的关系从
句。例如：
Nur tiu, kiu nenion faras, ne eraras. 只有什么都不干的人才不犯错误。
Tiu, kiu ofte demandas, malofte eraras. 经常发问的人不常犯错误。
3. La du unuaj laboristoj komencis disputadi pri siaj fosiloj. 前两名工人开始争论他们应该
使用什么样的锹。
本句中的“la du unuaj laboristoj”指三个工人中的前两人。
4. Dum ili disputadis, la tria per pli-malpli bona fosilo fosis sian sulkon kaj gajnis la premion.
在他们争论的时候，第三名工人用一把不算好也不算坏的锹挖好了一道沟，从而获得了奖赏。
a）la tria = la tria laboristo. 世界语在句意清楚的情况下，有时可以省略前面出现过的词
语。
b）pli-malpli 是一个常用词语。下面补充几个用例：
Li pli-malpli frue venos al nia urbo. 他迟早会到我们城市来。
Ŝi restis tie pli-malpli unu horon. 她呆在那里大约一个小时。
Ĝi havas pli-malpli grandecon de monero. 它和一枚硬币差不多大。
5. Ni ne perdu nian tempon, babilante kaj diskutante. 我们不要把时间浪费在闲谈和讨论
上。
babilante kaj diskutante 是两个带副词词尾-e 的现在分词，在句子中作状语，表示方式。
6. Vivu nia Zamenhofa Esperanto! 我们的柴门霍夫的世界语万岁!
这句口号是针对 Beaufront 的 Ido 语而提出的。
“vivu”作“万岁”讲时一定要放在句首。它是动词 vivi 的祈使式形式，用来祝愿某人
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长寿或希望某事物永远存在。例如：
Vivu nia reĝo! 国王万岁！
7. El “Vortoj de Prof. Cart” 选自《Cart 教授言论集》。介词 el 在这里表示出处。Cart
读作“Kart”
。

B
1. Kiu scias ripozi, scias ankaŭ labori. (=Kiu scias ripozi, tiu scias ankaŭ labori.) 会休息的
人也会工作。
“kiu … tiu …”这一句式常用于谚语中, tiu 常可省略：
Kiu tre malsatas, (tiu) ĉion ŝatas. 饿得发慌的人什么都喜欢。（饥不择食）
2. Sur la tablo kuŝis kajeroj kaj libroj. 桌上放着笔记本和书。
Kuŝi 除了作“躺着”讲之外，还有“（东西）平放（在）”的意思。例如：
la krajono kuŝas sur la fenestro. 铅笔放在窗台上。
Sur la tero kuŝas ŝtono. 地上有一块石头。
表示“直立”在某处，可用动词“stari”。例如：
Antaŭ la domo staras arbeto. 房前长着一棵小树。
La tablo staras ĉe la muro. 桌子靠墙放着。
3. Mi skribis per la krajono tion, kion li legis. 我把他读的句子用铅笔记下来。
关系代词 kio 在从句中如果充当主语则用主格，如果充当宾语则用宾格。本句中的 kio
在从句中充当宾语，故用宾格。请看下例：
Ŝi rakontis al li tion, kio okazis hieraŭ. 她把昨天发生的事情讲给他听。
（kio 在从句中充当
主语,故用主格）
Tio, kion li diris, estas tre grava. 他说的话很重要。（kio 在从句中充当宾语,故用宾格.）
4. La lernado daŭris tre longan tempon. 学习持续了很长时间。
daŭri（持续）是一个不及物动词。它后面的 tre longan tempon 不是直接宾语，而是表示
时间持续的一种时间状语（tre longan tempon = tre longe）。
5. — Jam laca mi estas. Mi deziras iom ripozi kaj min iel amuzi. — mi diris. “我已经累
了。我想休息一下，消遣消遣。”我说。
a）在世界语中表示说话的内容可以用引号“”，也可以用 —...—表示。
b）amuzi 是及物动词，min 是 amuzi 的直接宾语。min amuzi 的意思是“自娱”。min iel
amuzi 直译是“以某种方式自娱”。世界语为了读音优美和节奏和谐，习惯上常将单音节的
宾格人称代词或双音节的指示代词 tion 等放在动词的前面，而不放在句子末尾。
6. Ĉu mi povas aŭ ne, mi ne scias. (= Mi ne scias, ĉu mi povas aŭ ne). 我不知道我能不能
（做出来）。
7. Ĉu vi povas fari kvar triangulojn el la ses alumetoj? 你会用六根火柴摆出四个三角形来
吗？
介词 per 和 el 有时都可以译成汉语的“用”。它们的区别是：前者表示为达到某一目的
而使用某种工具或某一手段，后者表示构成某物的材料。例如：
per:
Li skribas per krajono. 他用铅笔写字。
Ni rigardas per la okuloj kaj aŭskultas per la oreloj. 我们用眼看，用耳听。
Ne ĉiam per aĝo mezuriĝas la saĝo. 〈谚〉智慧并不总以年龄来衡量。
el:
La domo estas konstruita el brikoj. 这房子是用砖头砌成的。
9

Ĝi estas bela statuo el marmoro. 它是一座漂亮的大理石雕像。
Ne el ĉiu ligno oni faras violonon. 〈谚〉并非每根木头都可用来制作小提琴。
用火柴摆出三角形来，火柴实际上就是组成三角形的材料，所以不用 per 而用 el。
8. Mi ĉiel rompis al mi la kapon por trovi la solvon, sed vane. 我绞尽脑汁想摆出四个三角
形来，但没有成功。
“sed vane”是一个略去主语和谓语的省略句（vane 在句中作状语）。
9. Konfesinte, ke mi ne estas kapabla tion fari, mi petis montri al mi la solvon. 我承认自己
摆不出来，就请他摆给我看。
“Konfesinte”是过去分词副词，表示“承认”这一行为在为主动词“petis”
（请求）之
前发生。“ke mi… fari”是 konfesinte 的宾语从句。
10. Li unue faris unu triangulon el tri alumetoj kaj poste almetis al ĝi la tri aliajn en tia
maniero. 他先用三根火柴摆出一个三角形，然后用如下方式把另外三根火柴放在这个三角形
上。
la tri aliajn = la tri aliajn alumetojn.
en tia maniero 以那种（或：这种）方式。maniero 前面一般使用介词 en，表示“以…方
式”。例如：
Ŝi klarigis al mi en diversaj manieroj. 她用各种方式向我解释。
Li salutis min en ia stranga maniero. 他用一种奇怪的方式向我打招呼。
11. Se mi cerbumus ankoraŭ unu momenton, mi mem ja povus ĝin trovi. 假如我再动一会儿
脑筋，我自己也会解出来的。
这句话中主句和从句的动词都用假定式，因为事实上他并没有继续动脑筋，自己也根本
没有找到解答。
12. Nu, provu fari iun Esperantan sufikson aŭ prefikson el la samaj alumetoj. 那就请你设法
用同样多的火柴摆出一个世界语后缀或前缀来。
“nu”是世界语常用感叹词之一，主要用来引起对方注意或鼓励对方做某事。例如：
Nu, kion ni faros? 唔，我们干什么呢？
Nu, vidu, mia plano estas tia. 请看，我的计划是这样的。
Nu, ni ekiru. 好，咱们就出发吧。
Nu, pri tio ni parolos morgaŭ. 好吧，这件事我们明天再谈吧。

GRAMATIKO
关 系 从 句
1. 并列复合句和主从复合句：
由两个或两个以上的简单句（即分句）组成的句子叫复合句。如果这些分句之间的关系
是并列的，就称为并列复合句。例如：
Li legas, mi skribas. 他在读书，我在写字。
Rapide mi faris el la ses alumetoj la sufikson “ET” kaj per tio mi ricevis laŭdon de Li Ming.
我迅速地用六根火柴摆出了后缀“et ”, 并以此得到了李明的赞扬。
Mi ĉiel rompis al mi la kapon por trovi la solvon, sed mi ĝin ne trovis. 我想尽一切办法解
答，但没有解出来。
如果其中一个或更多的分句从属于另一个句子，就称为主从复合句。主从复合句中的从
句通常用关系代词（如 kiu, kio）、关系副词（如 kie）或从属连词（如 ke, se）等引导。例如：
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Premion mi donos al tiu, kiu fosos plej longan sulkon. 谁挖的沟最长，我就给谁奖赏。
Mi konfesis, ke mi ne estas kapabla tion fari. 我承认我摆不出来。
Se mi cerbumus ankoraŭ unu momenton, mi mem ja povus ĝin trovi. 假如我再多想一会儿，
我自己也会解出来的。
2. 关系从句：
用关系代词或关系副词引导的从句叫做关系从句，关系从句分两大类。
1）有先行词的关系从句：
Tiu, kiu estas sana, estas feliĉa. 健康的人是幸福的。
Mi skribis per la krajono tion, kion li legis. 我用铅笔把他读的句子写下来。
Mi amas legi la libron, kiun vi donis al mi. 你给我的这本书我很爱读。
Li elkreskis tie, kie li naskiĝis. 他在出生的地方长大。
Ŝi iras tien, kie ŝia patro laboras. 她到她父亲工作的地方去。
La domo, kie (或 en kiu) li loĝas, estas alta. 他住的那所房子很高。
Mi promenis en la ĝardeno, kie (或 en kiu) multaj belaj floroj floras. 我在鲜花盛开的花园
里散步。
2）无先行词的关系从句：
Kiu scias ripozi, scias ankaŭ labori. 会休息的人也会工作。
Kiu nenion faras, ne eraras. 什么都不干的人不会犯错误。
Kie estas pano, ne mankas panpecetoj. 有面包的地方不会没有面包屑。
实际上，无先行词的关系从句可以被理解为是由有 tiu, tio, tie 等先行词的关系从句省略先行
词演变而来的。例如上面的第一句可以改写成：
Tiu，kiu scias ripozi, scias ankaŭ labori. 或 Kiu scias ripozi, tiu scias ankaŭ labori. (这后一
种句式常用于谚语中)

EKZERCOJ
I．朗读下列单词，注意单词重音：
mondo, monto, drinki, trinki, korbo, korpo, baro, paro, bordo, porto, mano, malo, bena, bela, junio,
julio, kurzo, kurso, paŝi, pasi, serĉi, ŝerci, veŝto, vesto, rozo, roso, ĝoji, ĝui, heroo, balai, paŭzo,
ĵaŭdo, fraŭlo, aŭdi, laŭdi, aŭskulti, ankaŭ, laŭta, ambaŭ, ankoraŭ, aŭtomobilo, aŭtobuso, aŭtoro,
aŭtuno, aŭgusto, celi, ĉefo, cetera, certa, ĉerizo, ĉemizo, belo, bero, kvazaŭ, preskaŭ, baldaŭ, fali,
fari, farti, ekzemplo, ekzemplero, esprimi, estimi, eĥo, horo, ĥoro, koro, aranĝi, arĝento, etaĝo,
popare, parope, arope, parto, aparta, apartigi.
II. 说出下列短文中划线各词的词类：
LA NURA SOLVO
En aŭtobuso iu diris:“Konduktoro! Fermu la fenestron, mi mortas pro la malvarmo.” La
konduktoro faris tion. Tiam alia homo diris:”Konduktoro! Malfermu la fenestron, mi mortas pro la
varmo.” La konduktoro gratis la kapon kaj ne sciis, kion fari. Fine iu en la angulo diris:“Fermu ĝin
kaj unu mortos. Poste malfermu ĝin kaj la alia mortos. Tiam ni havos pacon.”
(aŭtobuso 公共汽车， konduktoro 售票员， grati 搔)
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III. 仿照例句用 kiu 或 kio 填充：
estas tiu sinjoro? (mia frato)
例：
Kiu estas tiu sinjoro?
estas tiu fraŭlino? (instruistino)
1.
estas sur la tablo? (kajero)
2.
staras en la ĝardeno? (ili ĉiuj)
3.
estas en la domo? (unu tablo kaj du seĝoj)
4.
vi vidas antaŭ vi? (lin)
5.
vi rigardas? (la florojn)
6.
trinkaĵon vi amas? (teon)
7.
libroj kuŝas sur la tablo? (tiuj libroj)
8.
tablo vi sidos? (ĉe tiu ĉi tablo)
9. Ĉe
IV. 仿照例题改写下列句子：
例：Unu amiko min vizitis hieraŭ. La amiko estas esperantisto.
→ La amiko, kiu vizitis min hieraŭ, estas esperantisto.
1. Vi parolis pri unu libro. La libro estas interesa.
2. Mi aĉetis floron. La floro estas belega.
3. Iu homo staras ĉe la fenestro. La homo estas alta.
4. Mia frato faris eraron. La eraro instruas min.
5. Mia onklo ofte rakontas al mi fabelojn. Mi atente aŭskultas la fabelojn.
V. 将下列句子译成汉语并注意 kiu 的用法：
1. 1. Kiu lernanto tion faris?
2. Pri kiu libro vi parolis?
3. Mi ne scias, kiu faris tion.
4. Diru al mi, kiujn librojn vi legis.
5. Ĉu vi scias, en kiu ĉambro li loĝas?
2. 1. Mi ĵus vidis la sinjoron, kiu estis kun vi hieraŭ.
2. Li loĝas en la domo, kiu estas apud la ĝardeno.
3. En la ĉambro estas unu tablo kaj tri seĝoj, kiuj estas malbonaj.
4. Ĉu la infano estas la knabeto, kiu ludis hieraŭ kun liaj filetoj?
5. Li sidas sur tiu seĝo, kiu staras ĉe la fenestro.
6. Tiu lernanto, kiu estas diligenta, lernas Esperanton tre bone.
3. 1. Li promenas tie kun tiu, kiu venis hieraŭ el Pekino.
2. Ne bona estas tiu, kiu nur babilas kaj nenion faras.
3. Plej bone ridas tiu, kiu laste ridas.
4. Nur tiu ne eraras, kiu neniam ion faras.
Ĉ. 1. Kiu ne laboras, tiu ne manĝu.
2. Kiu multe parolas, tiu ne multe faras.
3. Kiu dormas longe, vivas mallonge.
4. Kiu bone agas, timi ne bezonas.
5. Kiu por ĉiuj laboras, pri si mem ne memoras.
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VI. 将下列句子译成汉语并注意 kio 的用法：
A. 1. Mi demandis lin, kio li estas.
2. La instruisto demandas la lernantojn, kio kuŝas sur la tablo.
3. Diru al mi, kio okazis al vi
4. Ĉu vi scias, kio brulas tie?
5. Mi ne scias, kion vi deziras.
6. Ŝi volas scii, pri kio li ĵus parolis.
B. 1. Mi lernas tion, kion vi instruas.
2.Ĉu vi scias tion, kio okazis hodiaŭ matene?
3.Ĉu vi aĉetis tion, kion vi deziras?
4.Mi deziras bone koni tion, pri kio li parolas.
5.Aĉetu tion, kion vi bezonas.
6.En tiu ĉi libreto estas tio, kion mi legis en gazeto.
C. 1. Kio komenciĝis, tio ankaŭ finiĝos.
2.Kion oni volas, tion oni povas.
3.Kion vi ne perdis, tion ne serĉu.
4.Kio pasis, ne revenos.
5.Kio estas lernita, ne estas perdita.
6.Kio estas bona por vi, estas bona ankaŭ por mi.
VII．将下列句子译成世界语：
1.
谁学习最用功，我们就给谁奖品。
2.
在他们闲谈的时候，我阅读昨天买的那本书。
3.
不要整天无所事事地浪费时间。
4.
他用五根火柴摆出两个三角形。
5.
写好那封信我就把它寄出了。
6.
你能解出我刚才给你出的题吗？
7.
昨天和我们在一起的那位同志住在那间房间里。
8.
我要拜访(viziti)的那位朋友是一个世界语者。
9. 他在阅读你昨天给他的那本杂志。
10. 看见坐在桌旁的那个人吗？
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第二课
DUA LECIONO
PARTO

A

NOMBROJ KAJ KALKULADO
1
Ni legu:
0 nulo
11 dek unu
34 tridek kvar
189 cent okdek naŭ
642 sescent kvardek du
1,226 mil ducent dudek ses
8,010 ok mil dek
14,375 dek kvar mil tricent sepdek kvin
396,702 tricent naŭdek ses mil sepcent du
1,000,000 miliono
2,852,784 du milionoj okcent kvindek du mil sepcent okdek kvar
La kvantoj unu, du, tri, ktp. estas nombroj, kaj la skribsignoj de la nombroj estas ciferoj,
ekzemple 1, 2, 3 kajⅠ,Ⅱ, Ⅲ.

2
Instruisto: Kamaradoj, nun ni komencu nian lecionhoron. Aŭskultu kaj respondu miajn
demandojn. Ĉu vi jam estas pretaj?
Lernantoj: Jes, ni pretas.
I: K-do A, kiom da manoj vi havas?
L.A: Mi havas du manojn.
I : Nombru viajn fingrojn kaj diru, kiom da ili vi havas.
L.A: Mi nombras miajn fingrojn : unu, du, tri...dek. Mi havas dek fingrojn.
I: Tre bone. Kaj nombru de dek ĝis dudek.
L.A: Mi nombras: dek unu, dek du...dek naŭ, dudek.
I: Ĉu vi scias, kiom da lernantoj estas en nia klasĉambro?
L.A: Mi scias. En ĝi estas kvindek sep.
I: K-do B, kalkulu: kiom estas dudek plus naŭ?
L.B: Dudek plus naŭ estas dudek naŭ.
I: Kia kalkulo tio estas?
L.B: Tio estas adicio.
I: Kaj kiom estas sepdek minus unu?
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L.B: Sepdek minus unu estas sesdek naŭ.
I: Kia kalkulo tio estas?
L.B: Tio estas subtraho.
I: K-do C, kiom estas cent plus naŭcent?
L.C: Cent plus naŭcent estas mil.
I: Kiom estas cent mil minus dek mil?
L.C: Cent mil minus dek mil estas naŭdek mil.
I: Kaj kiom estas kvincent mil plus kvincent mil?
L.C: Tio estas miliono.
I: K-do Ĉ , kiom estas duoble tri?
L.Ĉ: Duoble tri estas ses.
I: Kiom estas sepoble dudek?
L.Ĉ: Sepoble dudek estas cent kvardek.
I: Kia kalkulo tio estas?
L.Ĉ: Tio estas multipliko.
I: K-do D, kiom estas duone dek? Kaj kia kalkulo tio estas?
L.D: Duone dek estas kvin, kaj tio estas divido.
I: Kiom estas du kvinonoj plus unu kvinono(2/5 + 1/5)?
L.D: Du kvinonoj plus unu kvinono estas tri kvinonoj(2/5+1/5=3/5).
I: Rigardu la nigran tabulon kaj legu la nombron 1983.
L.D: Mi legas : mil naŭcent okdek tri.
I: Nu, jam estas tempo por fini nian lecionon. Ĝis revido, k-doj!
Lernantoj : Ĝis revido, k-do instruisto!

PARTO

B

AĈETADO
1
Loko, en kiu oni vendadas ion, estas vendejo. La butiko estas malgranda vendejo, kaj
la magazeno―granda. Ĉiovendejo estas granda magazeno, en kiu oni povas aĉeti
preskaŭ ĉiaspecajn varojn.

2
Ĉen Ming bezonis aĉeti novan jakon kaj Lin Haj paron da ŝuoj. Hieraŭ matene ili iris
en novan magazenon.
En la magazeno vendisto helpis al Ĉen Ming trovi la ĝustan mezuron, kaj li provis
kelkajn jakojn. Li trovis la grizan tre laŭmezura kaj tuj decidis ĝin aĉeti. Lin Haj elektis al si
paron da nigraj ŝuoj. Kvankam la ŝuoj ne multe plaĉis al li, tamen li prenis ilin, ĉar ili ne
estis multekostaj.
Post kiam ili pagis sian sumon ĉe la kasejo, ili portis la aĉetaĵojn hejmen kaj ambaŭ
estis kontentaj.
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3
Vendisto:
Bonan tagon！Kion vi deziras aĉeti ?
Kliento:
Unu kaj duonan kilogramojn da pomoj.
V: Ĉu vi deziras ankoraŭ ion alian ? Ĵus alvenis tre bonaj piroj. Mi ĝoje rekomendas ilin
al vi.
K:
Nu, pesu al mi ankaŭ kilogramon da piroj. Kiom mi devas pagi entute ?
V: Du jŭan-ojn kaj ses ĝjaŭ-ojn.
K: Jen la mono.
V: Nur unu momenton. Mi pakos ilin por vi.
K:
Koran dankon pro via bonega servo.
V: Ne dankinde. Ĝis revido.
K:
Ĝis revido.

4
Vendisto:
Bonan matenon, sinjoro. Per kio mi povas servi al vi ?
Kliento:
Bonvolu doni al mi skatolon da bonaj cigaredoj.
V: Kian specon vi preferas, ĉu mildan aŭ fortan ?
K:
Mildan, mi petas.
V: Ĉu vi deziras ankaŭ cigaredingon, sinjoro, aŭ pipon ?
K:
Ne, mi dankas. Mi jam havas cigaredingon, kaj mi ne fumas pipon.
V: Ĉu vi deziras cigaredujon ?
K: Jes, mi bezonas. Bonvolu montri al mi unu.
V: Kian koloron vi preferas, ĉu la flavan aŭ la brunan ?
K:
Mi preferas la brunan al la flava. Kiom ĝi kostas ?
V: Unu jŭan-on kaj tri ĝjaŭ-ojn, sinjoro. Por tia prezo ĝi ja estas sufiĉe malkara.
K:
Ho, ĉu nur por unu jŭan-o kaj tri ĝjaŭ-oj oni povus aĉeti tian bonegan cigaredujon ?
Nu, mi ĝin prenu. Kiom mi ŝuldas al vi entute ?
V: Du jŭan-ojn kaj kvar ĝjaŭ-ojn, sinjoro.
K:
(Donas al la vendisto kvin-jŭanan bileton.)
V: Dankon. Jen la restaĵo—du jŭan-oj kaj ses ĝjaŭ-oj.
K:
Ĝis revido.
V: Ĝis revido.

5
Lernanto eniras en la magazenon.
— Kiom kostas kilogramo da pano? — li demandis.
— 4 frankojn. — respondis la vendisto.
— Kaj metro da ŝtofo?
— 12 frankojn.
— Kiom kostas du kilogramoj da pano kaj du metroj da ŝtofo?
— 32 frankojn.
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— Se mi donas al vi 40 frankojn, kiom da frankoj vi redonos?
— 8 frankojn.
— Dankon, bonvolu enskribi tion en ĉi tiun kajeron!
La vendisto enskribis ĉion en la kajeron.
— Jen via kajero. Sed kial vi bezonas tion?
— Ĉar tio estas mia hejmtasko.

Pezoj Kaj Mezuroj
funto 磅（=5.454 公斤）
metro 米，公尺
duonkilogramo 半公斤,市斤
kilometro 公里
kilogramo 公斤
litro 公升

NOVAJ

VORTOJ

nulo 零
miliono 百万
kvanto 数量
signo 记号，符号
skrib~o 书写符号
cifero 数字
plus (konj.) 加
adicii (tr.) 加
~o 加法
minus （konj.）减
subtrahi (tr.) 减去
~o 减法
multipliki (tr.) 乘
~o 乘法
dividi (tr.) 分，分开，除
~o 除法
tabulo 板
nigra ~lo 黑板
vendi (tr.) 卖，出售
ĉio~ejo 大百货商店
~ejo 商店
~isto 售货员
butiko 零售商店，铺子
magazeno 大商店，百货商店
varo 商品

ŝuo 鞋
mezuri (tr.) 量，度量
~o 大小，尺寸
laŭ~a 按尺寸做成的，合身的
decidi (tr.) 决定
griza 灰色的
paro 一双，一副，一对
plaĉi (ntr.) 讨…喜欢
sumo 总数；金额，款项
kaso 钱柜
~ejo 收付款处，出纳处
kosti (ntr.) 值
multe~a 高价的，贵的
kliento 顾客，主顾
kilogramo 公斤
pomo 苹果
piro 梨
rekomendi (tr.) 推荐，介绍
entute (en-tute) 总共，总之，一般
地
pesi (tr.) 称，过称
peza 重的
~o 重量
paki (tr.) 包，捆，扎
cigaredo 香烟
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~ingo 香烟嘴
~ujo 香烟盒
-ing- (suf.)表示插物的器具（如：
plumo 笔 → plumingo 笔 杆 ；
kandelo 蜡 烛 → kandelingo 烛
台）
preferi (tr.) 更喜欢，宁愿
milda 柔和的，温和的
pipo 烟斗
fumo 烟
~i (ntr.) 冒烟;
(tr.) 吸烟
flava 黄的

bruna 褐色的
prezo 价格
ŝuldi (tr.) 欠
bileto 票，纸币
mon~o 纸币（= bileto）
franko 法郎（法国货币单位）
metro 米，公尺
ŝtofo 布，衣料
tasko 任务，作业
hejm~o 家庭作业
funto 磅
kilometro 公里
litro 公升

KLARIGOJ
A
1. La kvantoj unu, du, tri ktp. estas nombroj, kaj la skribsignoj de la nombroj estas ciferoj,
ekzemple 1, 2, 3 kaj I, II, III. 一，二，三等数量就是数，数的书写符号是数字，例如 1, 2, 3 和
I，II，III。
本句实际上就是对 kvanto, nombro 和 cifero 这三个词进行词义辨析。所谓词义辨析，就
是把词义相近或词义容易混淆的两个或两个以上不同的词之间意思上的异同找出来，以便理
解它们的含义，从而达到准确使用的目的。本书后面各课的课文中将有大量词义辨析方面的
内容。
2. Ĉu vi jam estas pretaj? Jes, ni pretas. 你们已经准备好了吗？准备好了。
Ni pretas. = Ni estas pretaj.
3. 算式中的“等于”可以用“estas”也可以用“faras”。例如：
Kvar plus tri faras sep. 四加三等于七。
Dek minus kvin faras kvin. 十减五等于五。
4. Ĝis revido, k-do instruistoj! 老师，再见！
汉语中的“老师”可以直接作对教师的称呼语，但用世界语的 instruisto 来称呼教师时，
前面必须以 sinjoro, kamarado（女教师冠以 sinjorino, kamaradino）等词，以示尊敬或亲切。

B
1. La butiko estas malgranda vendejo, kaj la magazeno — granda. “butiko”是小商店，而
“magazeno”是大商店。
世界语的句子在句意清楚的情况下常可省略前句中已经出现过的某些词语。Kaj la
magazeno — granda = kaj la magazeno estas grand vendejo. 下一段第一句中的 kaj Lin Haj
paron da ŝuoj = kaj Lin Haj bezonis aĉeti paron da ŝuoj.
2. Li trovis la grizan (jakon) tre laŭmezura… 他觉得那件灰色上衣很合身…
“trovi ion ia”是一种很有用的句式。这一句式中的形容词作宾语的表语，它必须用主格
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并且要和宾语的数一致:
Mi trovis la libron interesa. 我觉得那本书有趣。
Li trovis la birdojn mortintaj. 他发现那几只鸟死了。
3. Kvankam la ŝuoj ne multe plaĉis al li, tamen li prenis ilin… 虽然他不大喜欢那双鞋，但
他还是买下了…
连词 kvankam 的后面必须用 tamen(而不能用 sed）与其呼应，例如：
Kvankam li estas riĉa, tamen li ne estas feliĉa. 他虽富有，但并不幸福。
Kvankam mi lernas Esperanton nur unu jaron, tamen mi jam povas legi Esperantajn librojn.
我虽然只学了一年世界语，但已经能够阅读世界语书籍了。
4. 动词“plaĉi”（讨…喜欢）的用法和汉语习惯不同。例如：
Tiu libro plaĉas al mi. 我喜欢那本书。
Li volas plaĉi al mi. 他想讨我喜欢。
La sono tre plaĉas al la orelo. 那声音很悦耳。
6. Post kiam ili pagis sian sumon ĉe la kasejo, ili portis la aĉetaĵojn hejmen kaj ambaŭ estis
kontentaj. 他们在收款处付款后，便把买好的东西拿回家，两人都很满意。“kiam...”是“当…”；
“post kiam...”是“在…之后”。本句也可以改成 Paginte sian sumon ĉe la kasejo, ili portis la
aĉetaĵojn hejmen kaj ambaŭ estis kontentaj.
7. Unu kaj duonan kilogramojn da pomoj. 一公斤半苹果。
本句是一个略去“mi deziras aĉeti”的省略句，所以 kilogramojn 必须用宾格。它前面的数
词 unu 不应带有宾格词尾，但具有形容词词形的 duonan 必须用宾格。
8. Du jŭan-ojn kaj ses ĝjaŭ-ojn. 两元六角。
jŭan-o (元）和 ĝjaŭ-o(角）都是根据汉字的读音拼写然后加名词词尾-o 构成的。本句是
一个略去“Vi devas pagi”的省略句。
9. Nur nun momenton. 请等一会儿。
这是一个略去“Atendu”的省略句。
10. Per kio mi povas servi al vi? 您要买什么？
这是售货员的一句礼貌语言。
11. Ho, ĉu nur por nun jŭan-o kaj tri ĝjaŭ-oj oni povus aĉeti tian bonegan cigaredujon? 嗬，
只花一块三角钱就能买到这么好的烟盒吗？
句中 povus 用假定式表示说话人的怀疑口吻。介词 por 在这里表示“用…的代价”。上文
“por tia prezo…”中的“por”也是这种用法。
12. Kiom mi ŝuldas al vi entute? 我总共该付给你多少钱？原句直译为“我总共欠你多少
钱？”
13. Jen la restaĵo — du jŭan-oj kaj ses ĝjaŭ-oj. 这是找的钱：两元六角。“restaĵo”在这里作
“找头”解。

GRAMATIKO
一、词的转化、派生和合成：
1. 世界语的单词通过改变词尾使一种词类转化为另一种词类的构词方式叫做词的转
化。例如：
bona (好的) → bone (好)
adicii (加) → adicio (加法)
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post (在...之后) → posta (后来的，后面的)
2. 在词根前或词根后加上前缀或后缀用来构成新词的方式叫做词的派生。例如：
bona (好的) → malbona （坏的）
lerni (学习) →lernejo (学校)
arbo (树) → arbaro (森林)
cigaredo (香烟) → cigaredingo (香烟嘴)
mezuri (度量) →laŭmezura (按尺寸做成的，合身的)
3. 由两个或两个以上的词根合在一起构成新词的方式叫做词的合成。一般来说，主要
的词根应该放在后面。例如：
hejm-(家)+ task-(任务、作业) → hejmtasko (家庭作业)
mon-(钱) + bilet-(票) → monbileto (纸币)
ter- (土) + pomo（苹果）→ terpomo (土豆、马铃薯)
plen-（完全）+ aĝ-(年龄) → plenaĝa (成年的)
tia-(那样的) + manier-（方式、样子）→ tiamaniere (那样地、这样地)
《注》1）在实际使用中派生和合成这两种方式可以同时用来构成一个新词。例如：
ĉiovendejo (大百货商店)；plenaĝulo (成年人)
《注》2）合成词的第一个词根后有时由于合成词词义的需要或为了读音方便可带有适
当的词尾。例如：
akv-o(水) + fal-(落下) → akvofalo (瀑布)
mult-e(许多) + kost-(价) → multekosta (高价的、贵的)
合成词的第一个词根后是否需要加词尾，加什么词尾，这个问题比较复杂。初学者在使
用合成词时必须多查词典，不可自己生造。
二、数词
世界语的数词分为基数词和序数词两种。
1. 基数词
世界语的基数词在表达方式上和汉语的基数词最为接近。它们都是严格按照十进制系统
构成的，既简便又富于逻辑性。
1）基数词的书写规则：
a. 在十以上数字中，个位数要与十位数字分写。例如：
dek unu (11)
dek sep (17)
b. 几十或几百要连写。例如：
tridek (30) sepcent(700)
kvincent okdek kvar (584)
c. 千以上数字要分写。例如：
du mil (2,000)
kvindek naŭ mil tricent sesdek unu (59,361)
2) 基数词的用法：
a. 基数词可以直接加在名词前，表示事物的数量（一般不需要量词）。例如：
du libroj 两本书
tri krajonoj 三支铅笔
tridek ok lernantoj 三十八名学生
b. 物质名词或群体事物的量需要用量词表示时，量词与名词之间需要加介词“da”。例
如：
du skatoloj da alumetoj 两盒火柴
(unu) aro da homoj 一群人
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unu kaj duona kilogramoj da pomoj 一公斤半苹果
kvin metroj da ŝtofo 五米布
(unu) paro da ŝuoj 一双鞋
tri litroj da akvo 三公升水
c. “miliono”（百万）用名词形式。用它来表示数量时，它的后面也必须加介词“da”。例
如：
kvin milionoj da homoj 五百万人
ĉ. dek, cent, mil 也可以用名词形式。例如：
dekoj da libroj 几十本书
Mi vidas milojn kaj milojn da homoj. 我看见成千上万的人。
2. 序数词
1）序数词由基数词加形容词词尾“-a”构成。合成序数词只须在最后一个数词的末尾加
“-a”，数词之间要加连字符。例如：
kvina 第五
tridek-sesa 第三十六
kvincent-naŭdek-sepa 第五百九十七
2）序数词主要用于表示日期、钟点、书页等的次序。例如：
Hodiaŭ estas la oka de marto. 今天是三月八日。
Estas la tria kaj duono. 现在是三点半。
Sur la tria paĝo estas bela bildo. 第三页上有幅很好看的画。
三、后缀-obl-和-on1.后缀-obl-加在基数词的词根后，表示倍数。例如：
Trioble kvar faras (或 estas) dek du. 三乘四等于十二。
Ili ricevis duoblan kvanton. 他们得到双倍的数量。
Ok estas la kvaroblo de du. 八是二的四倍。
Iliaj fortoj triobliĝis. 他们的力量增长了两倍。
Tiu ĉi ĉambro estas duoble pli granda ol la nia. 这个房间比我们的房间大两倍。
-obl-还可以加在 kelk-, mult-等词根后。例如：
Tiu ĉi pako estas multoble pli peza ol tiu paketo. 这个包裹比那个小包重许多倍。
2. 后缀-on-加在基数词的词根后表示分数。例如：
Trione de dek du faras (或 estas) kvar. 十二除以三等于四。
Triono kaj triono estas du trionoj. 三分之一加三分之一等于三分之二。
Li faris sian taskon kvinone. 他做完了五分之一的作业。
Ŝi aĉetis tri kaj duonan funtojn da sukero. 她买了三磅半白糖。
Li duone fermis la okulojn. 他半闭上眼睛。
La besto estas jam duonmortinta. 这个动物已经半死了。

EKZERCOJ

I. 说出下列各词哪些是派生词、哪些是合成词，并说出它们的词义(可查阅词典)：
hejmtasko, arbaro, gesinjoroj, multekosta, denove, interkompreniĝo, belsona, longedaŭra,
vespermanĝo, vivipova, posttagmezo, klasĉambro, terpomo, mallaborema, eldoni, jarcento,
taglaboristo, vortaro, legaĵo, tranĉileto, monbileto, akvofalo, duonpatrino, sukeraĵo, pirujo,
21

pirarbo, cerbumi, skribsigno, homplena, plumingo, kamparano.
II. 迅速读出及写出下列数字：
A. 16; 21; 77; 111; 256;
B．1/4; 3/4; 1/2; 6/8; 3/5;

1,964; 14,311; 111,101; 275,346;
7/9

III. 迅速读出下列算式：
A. 3+4=7 Tri plus kvar estas sep. (或 faras sep)
79 + 83 = 162,
18 + 7 = 25,
456 + 219 = 675,
2963 + 415 = 3378
B.10－6 = 4
Dek minus ses estas kvar. (或 faras kvar)
14－5 = 9,
45－24 = 21,
236－126 = 110,
1895－731=1164
C. 2×6 =12
Duoble ses estas dek du. (或 faras dek du)
4×4 = 16,
9×2 = 18,
7×8 = 56,
5×4 = 20
Ĉ. 4÷2 = 2 Duone kvar estas du. (或 Kvar dividite per du faras du.)
27 ÷ 9 = 3,
12 ÷ 4 = 3,
15 ÷ 3 = 5,
49 ÷ 7 = 7
D. 1／4 + 2／4 = 3／4 Unu kvarono plus du kvaronoj estas tri kvaronoj.
5／7 + 1／7 = 6／7
4／9 － 3／9 = 1／9

IV. 将下列句子译成汉语：
A.1．Mi nur duone faris mian laboron.
2．Nikolao (尼古拉，人名) duone ĝojas, duone malĝojas.
3．Komenco bona — sukceso duona.
4．Li donis al mi duonan pomon.
5．Ŝi duonfermis la okulojn.
6．La terpomoj estas duonkuirtaj.
7．Mi legis la libron nur trione.
8．Kvarono kaj okono estas tri okonoj.
9．El multaj milonoj fariĝas milionoj.
B. 1．Ses estas la duoblo de tri.
2．Dekduoblo de dek unu estas cent tridek du.
3．Li kuris trioble pli rapide ol ŝi.
4．Li ekĝojis duoble.
5．La nombro de la aĉetantoj triobliĝis.
6．Li ricevis duoblan rekompencon(报酬).
7．Duobla fadeno(线) estas pli forta ol unuobla.
V. 仿照例句用下列词语造句：
A. 例：1. La vendisto rekomendas varon.
2. La kliento aĉetas pirojn.
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4,999,666

la vendisto
la komercisto
la aĉetanto
La kliento

petas
rekomendas
rigardas
elektas
vendas
aĉetas
montras
provas

pomoj
jako
varo
ŝtofo
sukero
ĉapelo
pano
pipo
ŝuoj
fruktoj
cigaredingo
cigaredujo
cigaredoj
piroj

B. 例：1. Mi aĉetis kilogramon da sukero.
2. Mi aĉetis tri skatolojn da cigaroj. (雪茄烟)
mi aĉetis

kilogramo da

pano

duonkilogramo da

cigaredoj

litro da

ŝtofo

skatolo da

benzino （汽油）

metro da

fruktoj
piroj
cigaroj

VI. 将下列对话译成世界语：
售货员：您要什么，先生？
顾 客：两公斤梨。
售货员：您还要别的吗？
顾 客：苹果多少钱一斤?
售货员：九角。
顾 客：请给我称一公斤。总共应付多少钱？
售货员：一共两元六角。
顾 客：这是一张五元的钞票。
售货员：这是找的钱，两元四角。请等一等，我替您把它们包好。
顾 客：谢谢您服务这样周到。
售货员：别客气，再见！
顾 客：再见！
VII. 按例句用下列每组词造句：
例： Mi ŝatas kaj la piron kaj la pomon, sed mi preferas la pomon al la piro.
kato—hundo, printempo—aŭtuno, cigaro—cigaredo, kanto—danco
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VIII. 将下列句子译成汉语：
1．Akvo kaj pano servas al sano.
2．Ligno servas por fajro.
3．Pagas maljunaj jaroj por junaj eraroj.
4．Por ĉiu ago venas la tempo de pago.
5．La knabino tre plaĉas al mi.
6．Al mi pli plaĉas la junuloj.
7．Ankoraŭ neniu plaĉas al ĉiu.
8．Mi ŝatas la printempon, sed mi preferas la someron.
9．Komence li trovis ĝin iom longa.
10．Se vi lernos Esperanton, vi certe trovos ĝin tre facila.
11．Kvankam ili jam maljuniĝis, tamen ili ankoraŭ lernadas Esperanton.
12．Mi vidas nenion, kvankam ĉio estas luma.
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第三课
TRIA LECIONO
PARTO

A

FAMILIO EN HARMONIO ESTAS FELIĈA
Hodiaŭ estas la naskiĝtago de mia avo. Nia tuta familio sidas ĉirkaŭ la granda
kvadrata tablo kaj gaje festenas. Nur mia patrino ne estas kun ni. Ŝi kuiras manĝaĵojn en
la kuirejo.
Miaj avo kaj avino sidas unu apud la alia. Ili estas la gepatroj de mia patro. Mi estas
ilia nepo. Apud mia avo sidas mia onklo. Li estas la frato de mia patro. Li havas edzinon,
kiu sidas apud li. Ŝi estas la bofratino de mia patro. Ilia filo, mia kuzo, sidas apud mia juna
fratino, kiu estas lia kuzino. Mi estas nevo de miaj geonkloj. Mi sidas kontraŭ mia onklino,
inter mia patro kaj mia fratino.
Nun mia patrino venas el la kuirejo kaj portas al ni du grandajn pladojn, unu kun fiŝoj
kaj la alia kun legomaĵoj. Poste ŝi alportas ankaŭ grandan supujon, en kiu estas vianda
supo. La supo havas aparte bonan guston. Ni manĝas kun apetito. La tuta familio havas
bonan humoron, kaj mia maljuna avo estas tre kontenta.
— Mi estas feliĉa. — li diras. — Mi ĝuas sanon kaj mi havas bonajn filojn, bofilinojn
kaj genepojn, kiuj vivas kune en harmonio.
— Ankaŭ mi estas feliĉa. — diras mia kuzo. — Mi havas tre karajn, tre afablajn
geavojn, kiuj multe zorgas pri mi kaj mia tuta familio, ĉu ne?
— Jes, jes! Bonaj estas niaj geavoj! — krias mia fratino.
Tio, kion diris mia kuzo kaj mia fratino, plaĉas al la geavoj. Ili tre ĝojas kaj ridas, kaj
ankaŭ la tuta familio.

PARTO

B

KONVERSACIO
Edzino: Mi ĵus ricevis leteron de mia onklino Maria. Vi ankoraŭ memoras ŝin, ĉu ne? Ŝi
estas fratino de Elizabeta.
Edzo: Jes, mi memoras. Ŝi estas tiu, kiu edziniĝis du fojojn. Ŝia unua edzo mortis, ĉu
ne?
Edzino: Prave. Kaj ŝi havas infanojn el ĉiu sia edziniĝo. Ankaŭ mia onklo Johano, ŝia
dua edzo, iam antaŭe edziĝis. Li havas du infanojn el sia unua edziĝo. Li kaj Maria
havas kvar.
Edzo: Do ili ĉiuj estas viaj gekuzoj, ĉu ne?
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Edzino: Mi nomas ĉiun el ili kuzo aŭ kuzino. Ĉiuj infanoj de Maria estas miaj gekuzoj,
tamen la infanoj de Johano el lia unua edziĝo efektive ne estas miaj parencoj.
Edzo: Kio do ili estas unu al la alia?
Edzino: La gefiloj de Maria el ŝia unua edziniĝo estas duoninfanoj de Johano. Maria
estas la duonpatrino de liaj infanoj. Ŝiaj infanoj kaj liaj infanoj estas vicfratoj kaj
vicfratinoj.
Edzo: Tion mi ne komprenis antaŭe. Mi pensis, ke ili estas duonfratoj kaj duonfratinoj.
Edzino: Ne. Duonfratoj kaj duonfratinoj havas la saman patrinon aŭ la saman patron. La
infanoj de Maria kaj Johano estas duonfratoj kaj duonfratinoj al la aliaj infanoj.
Edzo: Tio tre konfuzas mian kapon. Sed kion diras Maria en sia letero?
Edzino: Ili ĉiuj venos nin viziti en la venonta semajno.
Edzo: Kio? Mia Dio! Tiam mi neniel povos scii, kiu estas kiu!

PROVERBOJ
El popola cerbo venas la proverbo.
Pli bona amiko intima, ol parenco malproksima.
Pli bona apude najbaro, ol frato post arbaro.
Pli zorgas unu patrino pri dek infanoj, ol dek infanoj pri unu patrino.
Por patrino ne ekzistas infano malbela.
Gepatroj ekzemplon donas, infanoj la vivon konas.

POEMETO
MURHORLOĜO
Tage kaj nokte mi iras kaj iras,
Tamen el hejmo neniam foriras.
Tik-tak! Tik-tak!
Se oni zorgas pri mi akurate,
Mi eĉ la horojn aŭdigas sonbate.
Bim-bom! Bim-bom!
——Ludmila Jevsejeva

NOVAJ

VORTOJ

harmonio 音调和谐，和谐，融洽
kvadrato 正方形
~a
正方形的
plado 餐盘，一盘菜，一道菜
legomo 蔬菜
~aĵo 素菜
festeni (ntr.) 饮宴，欢宴

nepo 孙子，外孙
~ino 孙女，外孙女
supo 汤
~ujo 盛汤的盆
viando 肉
kuzo 堂兄弟，表兄弟
~ino 堂（表）姐妹
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nevo 侄子，外甥
~ino 侄女，外甥女
aparta 单独的，特别的
~e 单独地，特别，格外地
gusto 味，滋味，口味
konfuzi (tr.) 使混杂，使惶惑
apetito 胃口， 食欲
neniel (adv.) 怎样也不
ĝui (tr.) 享受，享乐
pra-(pre.) 表示“远亲”，
表示“远古”
proverbo 谚语
intima 亲密的
najbaro 邻人，邻居
konversacio 会话
ekzisti (ntr.) 存在
efektiva 实际的，实在的

~e 实际上，实在，确实
poemo 诗
~eto 短诗
parenco 亲属，亲戚
vic-(pref.) 表示“副”；表示“与继父
（或继母）前次婚姻中所生子女
的亲属关系”。
~frato 继父与前妻（或继母
与前夫）所生的儿子
~fratino: 继父与前妻（或
继母与前夫）所生女儿
akurata 准时的，守时的
~e 准时地，守时地
bim-bom(int.) 钟敲时的声音
horloĝo 钟，表
mur~o 挂钟
tik-ta (int.) (钟表的)的答声

KLARIGOJ
A
1. Miaj avo kaj avino sidas unu apud la alia. 我的祖父和祖母并排坐着。
形容词同时修饰两个单数名词时用复数词尾，如：
Esperantaj libro kaj gazeto 一本世界语书和一本世界语杂志
2. Ilia filo, mia kuzo, sidas apud mia juna fratino, kiu estas lia kuzino. 他们的儿子，也就是
我的堂弟（或堂兄），坐在我妹妹的身旁，她是他的堂妹。
句中 mia kuzo 是 Ilia filo 的同位语，指的是同一人。
3. Nun mia patrino venas el la kuirejo kaj portas al ni du grandajn pladojn, unu kun fiŝoj kaj
la alia kun legomaĵoj. 此刻我母亲从厨房出来给我们端来两个大菜盘，一个盘子盛着鱼，另
一个盘子里是素菜。
4. Bonaj estas niaj geavoj! 我们的爷爷奶奶真好！
bonaj 是句子的表语，置于句首，表示强调。
5. Ili tre ĝojas kaj ridas, kaj ankaŭ la tuta familio. 他们非常快乐地笑着，全家人也都快乐
地笑着。
“kaj ankaŭ la tuta familio”是一个略去“tre ĝojas kaj ridas”的省略句。

B
1. Maria(女子名），Elizabeta(女子名），Johano(男子名)。在世界语中女子名常用-a 结尾
（也有用-o 结尾的），男子名常用-o 结尾，但非世界语化的人名仍按民族语的习惯拼写不需
要加任何词尾，如：Lenin（列宁）
。我国的人名根据国务院的规定一概按汉语拼音方案的规
则拼写，如 Guo Moruo（郭沫若）。
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2. Li kaj Maria havas kvar. 他和舅/姨妈玛丽娅生了四个孩子。
kvar 后省略 infanoj.
3. Kio do ili estas unu al la alia? 那么他们互相之间是什么关系呢？
“do”用在疑问句中表示惊异或加强疑问语气。
4. La infanoj de Maria kaj Johano estas duonfratoj kaj duonfratinoj al la aliaj infanoj. 玛丽娅舅
/姨妈与约翰舅/姨父生的孩子是其他孩子的 duonfratoj 和 duonfratinoj.
句中介词 al 表示“对于”
、“牵涉”等关系。
5. Sed kion diras Maria en sia letero? 玛丽娅舅/姨妈在信中说的什么？
“sed”在这里表示重新回到原来的话题上。
6. infano, knabo 的区别如下：
infano 指对父母或成人而言的“儿童”、“小孩”
、“孩子”，既可指男孩，也可指女孩，所以
它后面不可再加后缀-in 构成“infanino”
。
“knabo”的意思是“virseksa infano”，直译为“男
性小孩”，即“男孩”；女孩为 knabino。

GRAMATIKO
一、名词的复数形式
使用复数名词时需要注意下列几点：
1. 形容词的数必须与名词的数保持一致。例如：
Esperanta libro 一本世界语书
Esperantaj libroj 几本世界语书
Esperantaj libro kaj gazeto 一本世界语书和一本世界语杂志
Esperantaj libroj kaj gazetoj 几本世界语书和几本世界语杂志
2. 当表达几个人每人各使用或各有一件东西时，表示这个东西的名词必须用单数。例
如：
La laboristoj levis la kapon. 工人们都抬起头。
La lernantoj levis la manon. 学生们都举起一只手。（试比较：Ili levis la manojn. 他们都
举起双手。）
3. 关系代词的数必须与先行词的数保持一致。例如：
Li havas kuzinon, kiu sidas apud li. 他有一个堂妹妹，她坐在他身旁。
Mi ĝuas sanon kaj mi havas bonajn filojn, bofilinojn kaj genepojn, kiuj vivas kune en
harmonio. 我身体很健康，我的儿子、媳妇、孙子、孙女都很好，他们生活在一起很和睦。
二、世界语中的亲属称谓
世界语和汉语相比，亲属称谓词有如下两个特点：
1. 亲属关系分得比较粗。例如：onklo 的词义范围相当于汉语的伯父、叔父、舅父、姑
父、姨父；onklino 相当于汉语的伯母、叔母、舅母、姑母、姨母；nevo 相当于汉语的侄子、
外甥；nevino 相当于汉语的侄女、外甥女；avo 相当于汉语的祖父、外祖父；avino 相当于
汉语的祖母、外祖母；nepo 相当于汉语的孙子、外孙；nepino 相当于孙女、外孙女；kuzo
相当于堂兄弟、表兄弟；kuzino 相当于堂姐妹、表姐妹。
2. 不分年长和年幼。例如汉语的“哥哥”和“弟弟”，在世界语中都称 frato，无须加以区
别。特别需要加以区别时，可用修饰语，如：pli aĝa(或 pli maljuna)frato 为哥哥，pli juna (或
malpli aĝa) frato 为弟弟。
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EKZERCOJ
I. 将下列派生词和合成词译成汉语（可查阅词典）：
1.
patrino, patrujo, bopatro, bopatrino, bogepatroj, duonpatro, duonpatrino, gepatroj, prapatroj,
sampatra, sampartina, sampatrujano, senpatra, senpatrina, patrolando, patruj-amo
2.
amikeco, amikiĝi, amikino, malamiko, malamikeco, malamikiĝi
3.
tagiĝi, tagdeko, tagmezo, tagnokto, antaŭtago, antaŭtagmezo, ĉiutaga, posttagmezo,
festotago, labortago, naskiĝtago(或 naskotago), ripoztago
4.
librejo, libroamanto, librokovrilo, librovendejo, librovendisto, bildolibro, jarlibro, legolibro,
lernolibro, taglibro
II．仿照例题用一个世界语单词说出下列亲属关系并将其译成汉语:
例：filo de onklo——kuzo 堂（表）兄弟
1. la edzino de frato
2. filo de frato aŭ de fratino
3. frato de la edzino
4. frato de la patro aŭ de la patrino
5. frato de la edzo
6. la patro de la patro aŭ de la patrino
7. la edzo de la fratino
8. filino de frato aŭ de fratino
9. filo de filo aŭ filino
10. fratino de la patro aŭ de la patrino
11. fratino de la edzo
12. filo de nepo
13. la patrino de la patro aŭ de la patrino
14. filino de filo aŭ de filino
15. la patro de la edzo
16. la patrino de la edzo
17. la patro kaj patrino de la edzino
18. la edzino de filo
19. la edzo de la filino
III．说出下列各词的区别：
1. nevo, nepo, kuzo
2. knabo, filo, infano
3． praavo, prapatroj
4. duonfrato, vicfrato
IV．仿照例句提问：
例 1．……? Jes, miaj gepatroj vivas. →
Ĉu viaj gepatroj vivas?
例 2．……? Mi estas dudekjara. →
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Kia estas via aĝo?(或：kian aĝon vi havas?)
1. ……? Mi naskiĝis la 24-an de majo 1960.
2. ……? Mia patro estas 46-jara, mia patrino 42-jara.
3. ……? Mi havas nur unu fraton.
4. ……? Lia nomo estas Li Ming.
5. ……? Li estas du jarojn malpli aĝa ol mi.
6. ……? Same kiel mi, ankaŭ li estas laboristo.
7. ……? Miaj geavoj loĝas en la vilaĝo.
8. ……? Jes, mi ofte vizitadas ilin dimanĉe.
V.
A.
1.
2.
3.
B:
1.
2.
3.
C.
1.
2.
3.

仿照例句回答问题：
例：Kioma horo estas? (3h10) Estas la tria kaj dek minutoj.
Kioma horo estas? （3h30）
Kioma horo estas? （3h45）
Kioma horo estas? （3h55）
例：Kioma horo estas?(3h10) Estas dek post la tria.
Kioma horo estas? （3h15）
Kioma horo estas? （3h19）
Kioma horo estas? （3h25）
例： Kioma horo estas? (3h45) Estas kvarono antaŭ la kvara.
Kioma horo estas? （3h34）
Kioma horo estas? （3h49）
Kioma horo estas? （3h55）

VI．将下列句子译成汉语：
1.La infanoj levis la manon.
2.La infano levis la manojn.
3.La infanoj levis la manojn.
4.La infano levis la manon.
5.Ofte la homoj ne uzas sian cerbon.
6.Ili vidis Petron kaj Johanon, kiuj sidis tie.
7.La tablo kaj la seĝo estas malnovaj.
8.Liaj frato kaj fratino laboras en la sama laborejo.
9.La arbon, sur kiu kreskas pomoj, oni nomas pomujo.
10.Patro kaj patrino kune estas nomataj gepatroj.
VII．将下列句子译成世界语：
1、我的祖父和祖母身体很健康。
2、我的全家人都很幸福。
3、他们吃得津津津有味。
4、肉汤的味道特别好。
5、我今天心情很愉快。
6、我的兄弟姐妹生活在一起很和睦。
7、他们都抬头看太阳。
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8、我们并排站着。
9、他们彼此很亲密。
10、我们称他叔叔，他称我们侄子、侄女。
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第四课
KVARA LECIONO
PARTO

A

LA HOMA KORPO
La homa korpo konsistas el tri ĉefaj partoj: kapo, trunko kaj membroj.
La kapo konsistas el kranio kaj vizaĝo. Sur la kapo oni havas harojn, sed ne ĉiu. Tiu,
al kiu mankas haroj, estas kalva homo aŭ kalvulo. La supra parto de la vizaĝo estas la
frunto, kaj la malsupra parto estas la mentono. Sub la frunto oni havas du okulojn kaj du
brovojn. Per la okuloj oni rigardas kaj vidas. Tiu, kiu ne vidas, estas blinda homo aŭ
blindulo. Oni havas du orelojn, per kiuj oni aŭskultas kaj aŭdas. Kiu ne aŭdas, estas surda
homo aŭ surdulo. Sur la vizaĝo oni havas ankaŭ du vangojn, unu nazon, unu buŝon. La
rando de la buŝo estas la lipoj, kaj en la buŝo estas la lango kaj dentoj. Per la nazo oni
spiras kaj flaras, per la buŝo oni manĝas kaj parolas kaj per la dentoj oni maĉas. Homo,
kiu ne povas paroli, estas muta, ofte surdmuta.
La kapon kaj la trunkon kunligas la kolo. En ĝi oni havas la gorĝon. La antaŭaj partoj
de la trunko estas la brusto kaj ventro, kaj la malantaŭa parto, de la ŝultroj ĝis la sidvangoj,
estas la dorso. Sur la brusto estas la du mamoj kaj en la brusto estas la pulmoj kaj koro.
En la ventro oni havas stomakon, intestojn kaj aliajn internaĵojn. Tiu, kiu havas dikan
ventron, estas dikventrulo. La plej maldika parto de la trunko, inter la subo de la brusto kaj
la koksoj, estas talio. Knabino, kiu havas belan talion, estas svelta.
Oni havas du suprajn membrojn kaj du malsuprajn membrojn, nome la brakojn kaj la
krurojn. La ekstrema parto de la brako estas la mano, kaj tiu de la kruro estas la piedo. Ĉiu
mano aŭ ĉiu piedo havas kvin fingrojn, kaj ĉiu fingro havas ungon.
Tiu, al kiu ial mankas unu aŭ du el la membroj estas kripla homo aŭ kriplulo.

PARTO

B

KONSILOJ PRI HIGIENO
Manĝu nur kiam vi estas malsata kaj ĉesu manĝi tuj kiam vi satiĝas. Prenu freŝajn
manĝaĵojn, bonguste kuiritajn, kiuj ne estas tro salitaj kaj tro spicitaj. Manĝu malrapide, ĉar
rapida kaj troa manĝado estas malutila al via sano. Sanan, fortikan korpon havas tiu, kiu
preparas al si simplan manĝaĵon kaj ĝin prenas ĉiam en la fiksaj horoj.
La pura akvo estas la plej saniga el la trinkaĵoj. Teo kaj kafo helpas al digestado kaj
estas utilaj al la maturuloj, tamen ili estas malutilaj al la infanoj. Brando estas la plej
malutila trinkaĵo, precipe kiam oni prenas ĝin kun malplena stomako. Ĝi malbonigas
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sanon eĉ kiam oni prenas nur glaseton da ĝi.
NI

RIDU
1
—— Ĉu vi povas promeni kap-al-tere sur la manoj?
—— Jes, mi povas.
—— Ĉu tiam la sango fluas al via kapo?
—— Nu, jes.
—— Ĉu vi scias la kaŭzon?
—— Ne!
—— Ĉar via kapo estas malplena.
2
—— Ĉu vi povas diri kial la nazo estas meze de la vizaĝo?
—— Ne.
—— Nu, por ke oni havu la okulojn ambaŭ-flanke de la nazo.
3
“Patrino,” demandas Petro, “kial nia instruisto havas tiel malmulte da haroj sur la
kapo?”
“Ĉar li pensas multe.” respondas la patrino.
“Sed kial vi havas tiel multe da haroj, panjo?”

NOVAJ

VORTOJ

konsisti (el) ntr. 由…组成
mamo 乳房
trunko 树干， 躯干
pulmo 肺
membro 四肢之一；成员
stomako 胃
kranio 头盖骨，颅
intesto 肠
kalva 秃的
internaĵo(intern-aĵo) 内脏
frunto 额，前额
kokso 髋部，胯
mentono 下巴
talio 腰
brovo 眉
svelta 苗条的
blinda 瞎的、盲的
nome 在名义上；那就是，即
surda 聋的
kruro 小腿，腿

vango 面颊
ekstrema 末端的，极端的
sidvango 屁股（半边）
ungo 指甲， 爪
rando 边缘
ial (adv.)由于某种缘故
lipo 唇
kripla 残废的
lango 舌
higieno 卫生学，卫生
spiri(ntr.)呼吸
ĉesi(ntr.) 停止
flari (tr.) 嗅，闻
freŝa 新鲜的
maĉi (tr.) 嚼
salo 食盐
sali (tr.) 加盐
muta 哑的
surdmuta 又聋又哑的
spico（调味）香料
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~i (tr.)加香料调味
gorĝo 喉咙，咽喉
brusto 胸部, 胸
fortika 坚固的，强健的
ventro 腹部
prepari (tr.)准备，预备
dikventra 肚子很大的
fiksi(tr.) 使固定
~a 固定的
ŝultro 肩

dorso 背
teo 茶
kafo 咖啡
digesti (tr.)消化
~ado 消化
brando 白酒
matura 成熟的
~ulo 成年人
promeni (ntr.) 散步，溜达

KLARIGOJ
A
1. Sur la kapo oni havas harojn, sed ne ĉiu. 人的头上有头发，但不是人人都有头发。
Sed 的后面是一句省略句。这句话的完整说法应该是：sed ne ĉiu havas harojn.
2. Tiu, al kiu mankas haroj, estas kalva homo aŭ kalvulo. 没有头发的人是秃子。
（“秃子”在世界
语中既可说成 kalva homo 也可说成 kalvulo)
请注意不及物动词“manki”的用法：
Tiu, al kiu ial mankas unu aŭ du el la membroj, estas kripla homo aŭ kriplulo. 由于某种原因缺
少一、二只肢体的人是残疾人。
Nenio mankas al mi. 我什么也不缺。
Tiu vorto mankas en la vortaro. 那个词在这部词典里没有。
3. Per la okuloj oni rigardas kaj vidas. 人用眼睛看东西。
“rigardi”的意思是“看”、“瞧”、“望”、“注视”，指有意识地运用视觉器官的过程。例如：
Ne rigardu malantaŭen. 别向后看。
Mi rigardas sur la maron. 我向海面看去。
Kion vi rigardas? — Mi rigardas bildon.
vidi 的意思是“看到”、“看见”，指运用视觉器官的结果，可用于有意或无意的场合。例如：
La kato povas vidi en la mallumo. 猫在黑暗中能看见东西。
Mi vidis ŝipon sur la lago. 我看见湖面上有一艘船。
Li rigardas la nigran tabulon, sed li vidas neniun vorton, ĉar li estas miopulo. 他看黑板，但一个
字也没有看见，因为他是近视眼。
Mi vidis lin fali. 我看见他跌倒。
4. Tiu, kiu ne vidas, estas blinda homo aŭ blindulo. 看不见东西的人是瞎子。
“blinda homo aŭ blindulo”中的“aŭ”作“即”、“就是”讲，用以连接两个同义词语。世界语中的
blinda homo 和 blindulo 就是“瞎子”的意思，这里有意识地将两种说法放在一起，以表示两者
之间的同义关系。下文中的“surda homo aŭ surdulo”和“kripla homo aŭ kriplulo”中的“aŭ”也是
这个用法。
5. Oni havas du orelojn, per kiuj oni aŭskultas kaj aŭdas. 人有两只耳朵，耳朵可用来听声音。
“aŭskulti”的意思是“听”，指有意识地使用听觉器官的过程。例如：
Mi aŭskultas lian parolon. 我在听他讲话。
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Parolu, mi aŭskultas. 讲吧，我在听着。
Li aŭskultas trans la muro. 他在隔墙偷听。
“aŭdi”的意思是“听到”、“听见”，指耳朵捕捉到了某种声音，但不一定是有意识地去“听”
（aŭskulti）的结果。例如：
Mi atente aŭskultis, sed aŭdis nenion. 我注意地听，但什么也没有听见。
Li ne aŭdis, ĉar li estas surdulo. 他听不见，因为他是聋子。
Ĉu vi aŭdas la birdojn kanti? 你听见鸟儿在唱歌吗？
6. La kapon kaj trunkon kunligas la kolo. 颈连接头部和躯干。
注意本句的主语 la kolo 和宾语 la kapon kaj trunkon 的位置。la kapon kaj trunkon 之所以是宾
语，是因为它们是宾格名词。这句话当然也可以说成“La kolo kunligas la kapon kaj trunkon”，
由此可见世界语的词序是比较灵活的。
7. La plej maldika parto de la trunko, inter la subo de la brusto kaj la koksoj, estas talio.从胸的下
部开始到两胯之间的躯干最细的部分是腰部。
介词加名词词尾-o 可以构成名词，如 sub + o → subo（下部）
，antaŭ + o → antaŭo 前部。
8. La ekstrema parto de la brako estas la mano, kaj tiu de la kruro estas la piedo. 臂的末端部分是
手，腿的末端部分是脚。
kaj tiu de la kruro estas la piedo = kaj la ekstrema parto de la kruro. “tiu”在句中代替前面已经出
现过的“la ekstrema parto”。
9. havi 和 esti 都可作“有”讲，但用法和含义有区别：
havi 表示属于其人所有。它是及物动词，所以必须带有直接宾语。例如：
Ĉu vi havas Esperantan-Ĉinan Vortaron? 你有世汉词典吗？
La muro havas orelojn. 〈谚〉隔墙有耳。
Ŝi havas sur si belan veston. 她穿着一件漂亮的衣服。
esti 表示某物存在于某处。它是不及物动词，所以不能带有宾语，但需要带有地点状语。例
如：
Kie li nun estas? 他现在在哪里？
Sur la ĉielo ne estas nubo. 天上没有云彩。
Descartes diris: “Mi pensas, do mi estas.” 笛卡尔说：“我思故我在。”
在某些场合下 havi 和 esti 也可以互换使用，但句式要随之变化。例如：
En Parizo estas multaj monumentoj. (aŭ: Parizo havas multajn monumentojn.) 巴黎有许多纪念
碑。
En la ventro oni havas stomakon, intestojn kaj aliajn internaĵojn. (aŭ: En la ventro estas stomako,
intestoj kaj aliaj internaĵoj.) 腹腔里有胃、肠和其他内脏。

B
1. Manĝu nur kiam vi estas malsata kaj ĉesu manĝi tuj kiam vi satiĝas. 只有在肚子饿的时候才
该吃饭，饱了就该立刻停止。
2. Prenu freŝajn manĝaĵojn, bonguste kuiritajn, kiuj ne estas tro salitaj kaj tro spicitaj. 应该吃新
鲜的烧煮得美味可口的食物，盐和香料不要加得太多。
3. Sanan, fortikan korpon havas tiu, kiu preparas al si simplan manĝaĵon kaj ĝin prenas ĉiam en la
fiksaj horoj. 给自己做简单的食物吃并定时就餐的人身体健康强壮。
此句也可以写成：Tiu, kiu … havas sanan, fortikan korpon.
4. Ĉu vi povas promeni kap-al-tere sur la manoj?你能倒立行走吗？ kap-al-tere 头朝地地，倒立
地。
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5. Por ke oni havu la okulojn ambaŭ-flanke de la nazo. 为了使眼睛能长在鼻子的两边。
por ke (为了、以便、使得）用以引出一个目的状语从句，后面的谓语动词应该用命令式。
如：Parolu laŭte, por ke ĉiuj aŭdu.(大声讲，让大家都听见）。

GRAMATIKO
动词命令式
表示说话人对对方的请求、命令和愿望时，动词要用命令式。命令式的用法如下：
1. 命令式一般用于第二人称。用于第二人称时，主语往往省略。例如：
Sidiĝu! 请坐
Atendu momenton! 请等一等！
Ne kredu al orelo, kredu al okulo. 别相信耳朵，要相信眼睛。
表示客气时可以在动词前加 bonvolu（这时动词用不定式）或 bonvole（这时动词则用命
令式）。例如：
Bonvolu enskribi tion en mian kajeron. 请把这些写进我的笔记本中。
（或 Bonvole enskribu
tion en mian kajeron.）
2. 命令式可以用于第一和第三人称，这时主语不可省略。例如：
Ni kantu laŭte! 我们大声唱吧！
Li legu la libron! 让他读那本书吧！
3. 在复合句中如果主句的谓语是表示请求、命令、愿望的动词，则从句的谓语动词必
须用命令式。
Ni petis, ke ŝi kantu. 我们请她唱歌。
Mi deziras, ke li sukcesu. 我希望他成功。
La patro ordonis al la filo, ke li ne babilu. 父亲叫儿子不要闲谈。
Li konsilas, ke ni manĝu nur kiam ni estas malsataj. 他劝我们只在饿的时候吃饭。
4.介词词组“por ke”后的谓语动词必须用命令式。例如：
Al ĉiuj anoncu, por ke ĉiuj sciu. 通知大家，好让大家都知道。
Li malrapide parolis, por ke ni povu lin kompreni. 他说得很慢，好让我们能听懂他的话。
Tuj sendu ĉi tiun leteron, por ke li povu ĝin ricevi ĝustatempe. 立刻把这封信寄出，以便他
能及时收到。

EKZERCOJ
I. 说出下列由词根 san-构成的派生词和合成词的意思：(可查阅词典)
sano, saniga, sanigi, saniĝi, sanstato, malsana, malsano, malsanigi, malsaneca, malsaneto,
malsanigi, malsaniga, malsaniĝi, malsanulo, malsanulejo, resanigi, resaniĝi, neresanigebla,
kormalsano, okulmalsano.
II. 将下列单词译成世界语。
1. 身体 2. 头 3. 额 4. 脑 5. 脸 6. 颊 7. 鼻 8. 眼 9. 眉 10. 耳 11. 口 12.
唇 13. 舌 14. 牙 15. 下巴 16. 四肢 17. 上肢 18. 下肢 19. 臂 20. 手 21. 手
指 22. 指甲 23. 肩 24. 颈 25. 喉部 26. 躯干 27. 胸 28. 腹 29. 乳房 30. 肺
31. 心 32. 胃 33. 肠 34. 内脏 35. 背 36. 腰 37. 髋部 38. 臀部 39. 腿 40. 脚
41. 头发
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III. 选择适当的词说明容貌。
A.
la vizaĝo
la okuloj
la buŝo
la dentoj
la brakoj
la ŝultroj
la korpo
la kruroj

de Li Ming

estas

fortika
longa
larĝa
rondforma
nigra
granda
blanka
forta

B.

Maria

IV.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
V.
1.
2.
3.
4.

longforma
ruĝa
roza
maldika
malgranda
blua
longa

havas

buŝo
vango
haroj
vizaĝo
talio
lipoj
okuloj

将下列句子译成汉语。
Pensu multe, kaj parolu malmulte.
Mi ne permesos, ke ŝi foriru.
Mi petas, ke vi min pardonu.
Ne estas necese, ke ŝi venu.
Li diris al mi, ke mi venu hodiaŭ.
Mi donis al li plumon, por ke li povu skribi.
Hodiaŭ skribu bele, por ke la instruisto povu vidi, ke vi povas skribi bele.
Lernu la lecionon, por ke vi povu helpi vian amikon, kiu estas malsana.
Tial skribu al li, ke li sciu pri la afero.
Se io venas al buŝo, buŝon ne fermu.
Nenio mankas al li krom sano.
Se homoj mankas, infano ankaŭ estas homo.
将下列句子译成汉语，注意 komenci 和 ĉesi 的用法。
Mi kaj mia amiko komencis labori je la sepa horo.
Je la deka horo ni ĉesis labori.
Nia laboro komenciĝis je la sepa horo.
Nia laboro ĉesis je la deka horo.

VI. 将下列句子译成世界语。
1、人体由头、躯干、四肢三个主要部分组成。
2、肩膀以下手以上的部分是胳膊。
3、连接头和躯干的部分是脖子。
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4、躯干的前部是胸、腹，后部是背。
5、脚的前部是脚趾。
6．他向上看，但什么也没看见。
7、他注意地听，但什么也没有听见。
8、茶对人有益，因为它有助于消化。
9、房间里没有椅子。
10、我什么也不缺，只缺少时间。
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第五课
KVINA LECIONO
PARTO

A

DU FRATOJ
（Bulgara Popola Fabelo）
Iam vivis du fratoj. Ili edziĝis. La pli juna havis kvar infanojn kaj la alia neniun. Post la
morto de sia patro ili ne dividis la teron, sed ĝin kune prilaboris. La tritiko maturiĝis. Ili
rikoltis, draŝis kaj dividis la grenon en du egalajn partojn.
Estis vespero. La pli aĝa frato enlitiĝis, sed ne povis ekdormi. Li pensis: "Ĉu ni juste
dividis la grenon ? Mia frato havas pli grandan familion. Al li estas necesa pli multe da
greno por la infanoj. Mi iru rapide kaj almetu iom el mia greno al la lia, sed tiel, ke li ne
sciu "!
Dum la nokto la pli juna frato vekiĝis kaj komencis pensi pri la sama afero. “ Mi kaj
mia edzino estas junaj kaj sanaj ”, pensis li, “kaj nun ankaŭ niaj infanoj komencis helpi al
ni. Pli da infanoj, pli da manoj. Sed mia frato estas sola kun sia edzino, kaj li estas pli
malforta ol mi : mi devas transmeti iom el mia greno al la lia.” Li do leviĝis, iris kaj
transportis iom el sia greno sur la parton de sia frato.
Dum la tago ili vidis, ke la du partoj estas denove egalaj. Ili miris pri tio, sed neniu diris
eĉ unu vorton. En la alia nokto ili faris la samon. Pro la malsama tempo de iliaj agoj, ili ne
povis renkontiĝi. La du partoj de la greno denove restis tute egalaj.
Tiamaniere ili alportadis la grenon unu al la alia dum kelkaj noktoj.
Fine la du fratoj renkontiĝis. Tiam ambaŭ ekkomprenis, kial la du partoj de la greno
restas ĉiam egalaj. Kun okuloj malsekaj de larmoj ĝojaj ili reciproke ĉirkaŭprenis sin kaj
decidis kune loĝi dum sia tuta vivo kaj en ĉio helpi unu al la alia. Kaj ili estis treege feliĉaj.

PARTO

B

MIA TAGO
Ĉiumatene mi vekiĝas je la sesa. Mi tuj ellitiĝas, kvankam mi tiam estas ankoraŭ
dormema. Mi prenas miajn vestojn kaj min vestas. Somere mi kutime ne metas sur min
malhelkolorajn vestojn, mi portas nur helkolorajn. Post kiam mi vestiĝas, mi malfermas la
pordon kaj la fenestrojn. Mi eliras en la korton kaj faras tie gimnastikajn ekzercojn.
Reveninte en la ĉambron, mi lavas al mi la manojn kaj vizaĝon per akvo kaj sapo, purigas
la dentojn per la dentobroso kaj poste viŝas la manojn per la mantuko. Rigardante min en
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la spegulo, mi kombas al mi la harojn per la kombilo. Je la sepa mi jam estas preta por la
matenmanĝo. Mi ĉiam matenmanĝas kun apetito.
Je la sepa kaj duono mi eliras el mia domo kaj rapidas al mia lernejo. Je la oka ni
komencas nian lernadon. Ni havas kvar lernohorojn antaŭtagmeze.
Ĉe la tagmezo mi tagmanĝas hejme kaj post tio faras sieston.
Nia posttagmeza lernado komenciĝas je la dua kaj finiĝas ĉirkaŭ la kvara kaj duono.
Post la vespermanĝo mi faras mian hejmtaskon kaj memlernas Esperanton. Iafoje mi
aŭskultas radion aŭ rigardas televidon.
Je la naŭa nokte mi iras en mian dormoĉambron. Mi demetas la jakon, pantalonon,
ŝuojn, ŝtrumpetojn kaj enlitiĝas. Post kiam mi estingas la elektran lampon, mi fermas
miajn okulojn kaj baldaŭ endormiĝas. Ĉiunokte mi dormas tiel profunde, ke mi ne vekiĝas
ĝis la mateno.

PROVERBOJ
Ne bedaŭru hieraŭan, ne atendu morgaŭan, ne forlasu hodiaŭan.
Morgaŭ estas la amata tago de mallaborulo.
Ne helpas spegulo al malbelulo.
Unu hirundo pritempon ne alportas.
Nova balailo pli bone balaas.
Vortojn ŝparu, agojn faru.
Celi anseron, trafi aeron.

DIALOGETO
——Bonan tagon, kamarado A !
——Bonan tagon, kamarado B !
——Kiel vi fartas, kara kamarado ?
——Mi dankas. Mi fartas bone. Kaj vi ?
——Mi estas kontenta. Dankon ! Ĉu ankaŭ via familio fartas bone ?
——Jes. Feliĉe. Kaj la via ?
——Ankaŭ. Ĉiuj anoj de mia familio estas en bona sano. Tio estas la ĉefa afero.
—— …

NOVAJ

VORTOJ

bulgaro 保加利亚人
prilabori(pri-labori) (tr.)
加工，种（田）
tritiko 小麦
rikolti (tr.) 收割，收获
draŝi(tr.) 打谷
greno 谷物

egala 相等的，都一样的
denove (de-nove) 重新
miri(ntr.) 惊异，诧异
agi (ntr.)行动
~o 行动，行为
seka 干的
mal~a 潮的，湿的
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larmo 眼泪
reciproka 互相的
~e 相互地
ĉirkaŭpreni (ĉirkaŭ-preni) (tr.) 拥

iafoje (ia-foje) 有时
radio 射线，光线，无线电
televido 电视
pantalono 裤子
抱
ŝuo 鞋
ŝtrumpo 长统袜
～eto 短统袜
estingi (tr.) 扑灭，熄灭
elektro 电
～a 电的
lampo 灯
bedaŭri (tr.) 哀惜，抱歉
ŝpari (tr.) 节省， 节约
hirundo 燕子
balai(tr.) 扫
～ilo 扫帚
ansero 鹅
trafi (tr.) 击中，打中
dialogo 对话
farti (ntr.) 处于...的健康状况

dormema(dorm-ema)瞌睡的
gimnastiko 体操
~a 体操的
ekzerci (tr.) 练习，训练
～o 练习， 训练
sapo 肥皂
broso 刷子
～i (tr.) 刷
viŝi(tr.) 擦， 拭
tuko (一块) 布， 巾
man～o 手巾
spegulo 镜子
kombi(tr.) 梳
～ilo 梳子
siesto 午睡

KLARIGOJ
A
1. Iam vivis du fratoj. 从前有兄弟两人。
“Iam vivis…”（从前有…）常用于故事开头。
2. La pli juna havas kvar infanojn kaj la alia neniun. 弟弟有四个孩子，哥哥一个孩子也没
有。
句中 la pli juna = la pli juna frato; la alia = la alia frato.
la pli juna frato 的意思是“弟弟”。因为故事中只有弟兄两人，所以 la alia frato 必然是哥
哥。
3. Ili … dividis la grenon en du egalajn partojn. 他们把粮食分成相等的两份。
请注意句中介词“en”后的名词应该用宾格。再如：
Elbo dividas Dresenon en du urbojn, la malnovan kaj la novan.易北河把德累斯顿分成两座
城市，即旧城和新城。
4. la pli aĝa frato
aĝa 是由名词 aĝo（年龄）转成的形容词，意思是“有…年岁的”。例如：
Li jam estas dudek jarojn aĝa. 他已经二十岁了。
Johano estas pli aĝa ol Petro. 约翰比彼得年龄大。
如果只有弟兄两人，la pli aĝa frato 当然就是哥哥。
Pli aĝa 也可以连写成 pliaĝa，如：la pliaĝa frato.
“哥哥”也可以译成 la pli maljuna frato。
5. enlitiĝi ( = kusiĝi en lito) 上床睡觉、就寝
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ellitiĝi ( leviĝi el lito ) 起床、起身
6. 请注意 ekdormi (入睡)和 dormi (睡眠)的区别：前者表示“开始进入睡眠状态”，后者
表示“处于睡眠状态”。
试比较：
Li baldaŭ ekdormis. 他很快就睡着了。
Nun li trankvile dormas. 他现在正在安睡。
“入睡”也可以用“endormiĝi”表示，用例请见本课课文 B 最后一段。
7. Al li estas necesa pli multe da greno por la infanoj. 为了养活孩子，他需要较多的粮食。
“esti necesa por (或 al) iu”的意思是“对某人是必需的。”再如：
Via helpo estas necesa por mi.你的帮助对我来说是必需的。
8. Mi iru rapide kaj almetu iom el mia greno al la lia, sed tiel, ke li ne sciu. 我得赶快去把我
的粮食拿出一些给他添上，但要做得不让他知道。
al la lia = al lia greno: 如果物主代词后面的名词被省略，物主代词前要加冠词。
“tiel, ke …”用来引导一个结果状语从句，ke 后面的谓语动词可以用命令式，表示意愿；
不表示意愿时则用陈述式，例如：
Mi tiel kuris, ke mi ne povas retrovi la spiron. 我跑得喘不过气来。
9. Pli da infanoj, pli da manoj. 孩子越多，帮手越多。
（这是一句世界语谚语）
10. transmeti (trans-meti)的意思是“把…放到那边去”，transporti (trans-porti)的意思是
“把…搬过去”，“运输”。
介词可以作前缀用来构成派生词（可参见第十一课语法）。例如：
pri-labori 加工，种（田）； ĉirkaŭ-preni 拥抱；en-litiĝi 上床睡觉，就寝； kun-ligi 结
合，连接
11. Dum la tago ili vidis, ke la du partoj estas denove egalaj. 白天他们看到那两份粮食又
一样多了。
这句话中主句的谓语动词 vidis 是过去时，宾语从句中的谓语动词 estas 是现在时。estas
的这种时态用法在语法上称为相对现在时，用来表示与主句谓语动词“vidis”的动作同时存在
的行为或状态。
在“Tiam ambaŭ ekkomprenis, kial la du partoj de la greno restas ĉiam egalaj”（这时两人都
明白了为什么两份粮食始终是相等的）这句话中，宾语从句的谓语动词 restas 也是相对现在
时。
12. ekkompreni 的意思是“开始懂得”，“开始明白”，也就是原来不懂现在懂了。请比较
下列两句的意思：
Mi ne komprenis tiun ĉi frazon, sed post lia klarigo mi ĝin ekkomprenis. 我不懂这句话的意
思，但经他解释之后，我懂了。
13. Kun okuloj malsekaj de larmoj ĝojaj ili reciproke ĉirkaŭprenis sin. 他们双眼被欢乐的
泪水湿润，互相拥抱在一起。
句中介词“kun”表示“带着”，“de”表示“由于、因为”。
reciproke ĉirkaŭpreni sin 意为“互相拥抱”。因 ĉirkaŭpreni 是及物动词，所以后面必须用
反身代词 sin 作宾语。
汉语中的“互相”译成世界语主要有两种方式：1）用词组 unu (la) alian; 2）用副词
reciproke。
1）使用 unu (la) alian 这一词组时，要根据所涉及的动词的性质而决定具体的形式。
a）如果该动词是及物动词，则用 unu (la) alian；b）如果是不及物动词，必须根
据动词的语法特性和句意的需要改变 unu (la) alian 的形式，即在 unu 和 (la) alia 之间插进一
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个适当的介词（在一般情况下，介词后的 alia 应该用主格）
。例如：
a）
Ili amas unu la alian. 他们彼此相爱。
Pere de Esperanto ni povas bone komprni unu alian. 借助世界语我们能够很好地相互了
解。
b）
Ni devas helpi unu al la alia. 我们应该互相帮助。
Tiamaniere ili alportadis la grenon unu al la alia dum kelkaj noktoj. 他们就这样在几天夜里
彼此给对方添加粮食。
Miaj avo kaj avino sidas unu apud la alia. 我的祖父和祖母并排坐着。
Ili decidis neniam disiĝi unu de la alia. 他们决定彼此永不分开。
Ili diris unu al la alia bonan nokton. 他们互祝晚安。
Neniam ni disiĝos unu de la alia. 我们将永不分离。
La geamantoj sidas unu apud la alia. 那对情人并排坐着。
La du homoj staras unu kontraŭ la alia. 那两个人相对而立。
Ili envenis unu post alia. 他们一个接着一个地进来了。
Li kunigis kvin tapiŝojn unu kun alia. 他把五条地毯连在一起。
Ili ekstermis la malamikojn unujn post la aliaj. 他们一批一批地消灭了敌人。
【注】有的语法学家认为在表示两个人或物之间的相互关系时用 unu la alian，表示三个
或三个以上的人或物的相互关系时则应该用 unu alian（不用冠词）。其实这种区别在柴门霍
夫的语言习惯中是不存在的。如果说这两种形式有什么区别的话，那似乎是前者所表示相互
关系的含义较后者更强烈些（冠词 la 在词组中起强调作用。）
2）使用副词 reciproke 表示“互相”时，及物动词必须带有反身代词或与主语人物一致的
宾格代词。例如：
Ili amas sin reciproke. 他们在相爱。
Ni povas nin kompreni reciproke parolante en Esperanto. 用世界语交谈，我们能够互相了
解。
Kun okuloj malsekaj de larmoj ĝojaj ili reciproke ĉirkaŭprenis sin. 他们双眼被欢乐的泪水
湿润，互相拥抱在一起。

B
1. Somere mi kutime ne metas sur min malhelkolorajn vestojn, mi portas nur helkolerajn. 夏
天我通常不穿深色衣服，我只穿浅色衣服。
请注意“meti sur sin”（穿上、戴上）与“porti”（穿着、戴着）的区别：前者表示动作，
后者表示状态。例如：
Li metis sur sin la ĉapon kaj eliris. 他戴上帽子出去了。
Li portas grizan jakon. 他穿着灰色的上衣。
2. Post kiam mi vestiĝas, mi malfermas la pordon kaj la fenestrojn. 我穿上衣服以后把门窗
打开。
“Post kiam”用来引出一个时间状语从句，意为“在…之后”。
kiam 在句中是从属连词，用来引导一个时间状语从句，意思是“当…的时候”（表示同
时发生），但如果要表示从句的动作发生在主句动作之前，则应在 kiam 之前加介词 post，组
成 post kiam，意思是“在…之后”。试比较：
kiam li venis al mi, mi skribis leteron. 他到我这里来的时候，我在写信。（两件事发生在
同时）
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Post kiam mi estingas la elektran lampon, mi fermas miajn okulojn kaj baldaŭ endormiĝas.
关上灯以后，我合上双眼，很快就睡着了。（关灯在前，合眼入睡在后）
“在…之后”还可以单独用介词 post 加表示动作的名词来表示。例如：
Post la morto de sia patro ili ne dividis la teron. (= Post kiam ilia patro mortis, ili ne dividis la
teron.)
如果从句主语和主句的主语相同，我们还可以用分词代替从句（请参阅第 8 课语法）。
例如：
Promenante sur la strato, li falis. (= Kiam li promenis sur la strato, li falis.) 他在街上散步时
跌倒了。（两件事发生在同时）
Rigardante min en la spegulo, mi kombas al mi la harojn per la kombilo. (= Kiam mi rigardas
min en la spegulo, mi kombas al mi la harojn per la kombilo.) 我照着镜子梳头。
Vestiĝinte, mi malfermas la pordon kaj fenestrojn. (= Post kiam mi vestiĝas, mi malfermas la
pordon kaj la fenestrojn.) 我穿上衣服把门窗打开。
Konfesinte, ke mi ne estas kapabla tion fari, mi petis lin montri al mi la solvon. (= Post kiam
mi konfesis, ke mi ne estas kapabla tion fari, mi petis lin montri al mi la solvon.) 我承认自己摆
不出来，就请他摆给我看。
Reveninte en la ĉambron, mi lavas al mi la manojn kaj vizaĝon per akvo kaj sapo. (= Post
kiam mi revenas en la ĉambron, mi lavas al mi la manojn kaj vizaĝon per akvo kaj sapo.) 我回到
房间后便用水和肥皂洗手洗脸。
“vesti”是及物动词，意思是“给…穿衣”；“vestiĝi”的意思是“自己穿上衣服”。
3. Mi eliras en la korton. 我走进院子。
“eliras”表示“（从屋里）走出”，en la korton 表示“进入院子”。
（注意 korto 需要加宾格词
尾）。
4. …mi lavas al mi la manojn kaj vizaĝon…（=mi lavas miajn manojn kaj vizaĝon…）我洗
手、洗脸…
这是柴门霍夫文体的习惯用法。如：
bati al si la bruston(=bati sian bruston)捶胸
5. Rigardante min en la spegulo… 照着镜子…
6. Ĉiunokte mi dormas tiel profunde, ke mi ne vekiĝas ĝis la mateno. 我每天夜里睡得很
熟，一直睡到天亮才醒
“tiel …, ke …”的意思是“如此…以致…”用来引出一个结果状语从句。如：
Li parolas tiel mallaŭte, ke mi ne povas lin aŭdi. 他讲话声音这么低，我听不见。
Ŝi tiel ĝojegas, ke eĉ unu vorton ŝi ne povas diri. 她高兴得一句话都说不出来。
有人认为“ne ... ĝis ...”（直到…才…）是模仿英语“not...until...”的一种英式世界语句式。
之所以会产生这样的看法，可能是由于在《世界语插图大词典》（PIV）中找不到这一用法
的例句。的确，在柴门霍夫的著作中我们至今还没有见到这一用法的句子，但是在“世界语
散文之父”和“世界语第一文体家”Kabe 的译作中我们常常可以读到含有“ne... ĝis ...”的句子，
如在《La Faraono》（
《法老王》）第二卷 85 页上就有这样的句子：
Li ne povis ekdormi ĝis la mateno. 他一直到天亮才睡着。
又如在 Kabe 译的《Patroj kaj Filoj》（
《父与子》）第 183 页上也可见到这样的句子：
Ĝis hodiaŭ mi ne komprenis min. 直到今天我才懂得我自己。
在其他世界语重要作家的作品中我们也常可遇到这类句子。可见这一用法对世界语并不
陌生，我们不应把它当作英式世界语的句式而加以排斥。
7. Ne bedaŭru hieraŭan, ne atendu morgaŭan, ne forlasu hodiaŭan 不要追悔昨天，不要等待
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明天，不要放弃今天。（意为：要把握住现在。本句意思的重点在最后一个分句上。
）
hieraŭan, morgaŭan 和 hodiaŭan 后各省掉一个宾格名词。谚语具有言简意赅的特点，在
句意明确的情况下，往往省略某些可以省略的词语。
8. Kiel vi fartas? 你身体好吗？

GRAMATIKO
后缀-ig-和-iĝ1. 后缀-ig-的基本作用是使不及物动词词根变为及物动词或使名词、形容词等词根具有
及物动词的性质。它主要用于下列情况：
（1）加于不及物动词词根后，使之成为及物动词。例如：
bruligi 使燃烧
dormigi 使入睡，催眠
kutimigi 使习惯于，使养成某种习惯
kuŝigi 使躺下
（2）加于及物动词词根后，有“叫别人做…”的含意。试比较下列两句的含意：
a. La patrino vekis min matene. 母亲早晨把我叫醒。
b. La patrino vekigis min matene. 母亲早晨请别人把我叫醒。
再举一例：
a. La laboristoj konstruis la domon. 工人建造了这房子。
b. Li konstruigis la domon. 他请人建造了这所房子。
（3）加于形容词词根后：
akrigi 使锐利，磨块
lacigi 使疲劳
purigi 把…弄干净
altigi 提高
（4）加于副词、介词或词缀的词根后：
neprigi 使成为绝对必要
disigi 使分散，分割
anstataŭigi 替换；以…代替
eligi 使产生出，放出
（5）加于名词词根后:
pecigi 使破碎，打碎
fruktigi 使多结果实
grupigi 使群集，结集
edzinigi 使成妻子，嫁（女）
（6）加于“介词+名词词根”后：
albordigi 使靠岸
enŝipigi 使上船
senvidigi 使失去视力
elterigi 使出土，掘出
2. 后缀-iĝ 的基本作用是使及物动词词根成为不及物动词或表示从某一状态或情况变成
另一状态或情况。
它主要用于下列情况：
（1）加于及物动词词根后，使之成为不及物动词。例如：
fariĝi 变成，成为
vekiĝi 醒来，苏醒
naskiĝi 诞生
komenciĝi 开始
（2）加于不及物动词词根后，表示进入某一新的状态。
sidiĝi 坐下（试比较：sidi“坐着”）
estiĝi 产生，生出 ĉesiĝi 逐渐停止
（3）加于形容词词根后：
sekiĝi 变干
malboniĝi 变坏，恶化 aliiĝi 变样 verdiĝi 变绿
（4）加于副词、介词或词缀的词根后：
pliiĝi 增多，加多
eniĝi 进入 aniĝi 参加，加入 seniĝi 没有了，失去
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（5）加于名词词根后：
amikiĝi 成为朋友，交朋友

ordiĝi 变得有条理

edziniĝi（女子）结婚，出嫁

sulkiĝi

起皱
（6）加于“介词+名词词根”后：
subakviĝi 没入水中
enlitiĝi 上床，就寝

sensentiĝi 失去感觉 devojiĝi 离开正路

EKZERCOJ
I. 说出下列由-ig 构成的派生词的意思：
1. ĉesigi, daŭrigi, estigi, faligi, ĝojigi, haltigi, irigi, mortigi, rapidigi, sidigi, starigi, venigi
2. sciigi, trinkigi, lernigi, pardonigi, komprenigi, decidigi, havigi, konigi
3. aliigi, beligi, blankigi, varmigi, grandigi, blindigi
4. enigi, forigi, aligi, ebligi, kunigi
5. ŝtonigi, edzigi, ordigi, gustigi, nuligi
6. endomigi, enlitigi, enmanigi, enterigi, subakvigi, senakvigi, senplumigi, endormigi, senesperigi,
sensentigi, senvestigi
II. 说出下列由-iĝ 构成的派生词的意思(可查阅字典）：
1. vendiĝi, montriĝi, kolektiĝi, finiĝi, renkontiĝi, vidiĝi, fermiĝi, estingiĝi
2. kuŝiĝi, stariĝi, dormiĝi
3. laciĝi, ruĝiĝi, efektiviĝi, maljuniĝi
4. aliĝi, disiĝi, eliĝi, foriĝi, kuniĝi
5. edziĝi, tagiĝi, printempiĝi, amasiĝi, paciĝi
6. alboriĝi, enŝipiĝi, subakviĝi, surmariĝi, surteriĝi, endormiĝi, enpensiĝi, senmoviĝi, senvidiĝi,
senvestiĝi
III. 用后缀-ig 或-iĝ 填充:
5. La bona filo ĝoj as la gepatrojn.
2. ŝi tre bel is, ĉar la feliĉo bel is ŝin.
4.La suno varm as la teron, kaj la varmo ebl as la vivon.
5.En la varmo la fruktoj matur as.
5. Li fal is la glason.
6. Mi nur volas atent i vin pri la uzado de tiu vorto.
7. Ni certe far os bonaj geamikoj.
8. Tio plikost is la varojn.
9. Ven u al mi mian fratinon, ĉar mi volas ion diri al ŝi.
10. La lernantoj lev is por saluti sian instruiston.
11. Li al is al nia Esperanta rondo.
12. For u tiun babilemulon, ĉar li malhelpas al mi.
13. Liaj zorgoj triobl is.
14. Vest u varme, ĉar ekstere tre malvarme.
15. Frumatene ni ellit as kaj vespere ni enlit as.
16. Per sukero mi dolĉ as la kafon.
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17. Ĉu la vetero iom plibon is?
18. Li edz is al mia fratino.
19. La lampo esting is.
20. Ni ĉiuj amuz is tre bone.
IV. 选择填充:
la tagmezo.(en, ĉe, dum)
1. Oni tagmanĝas
la sesa ĉiumatene.(dum, en, je)
2. Mi ellitiĝas
la spegulo.(kontraŭ, al, en)
3. Kiam mi kombas al mi la harojn, mi rigardas min
en la arbaro.(renkontis, renkontiĝis)
4. Li kaj lia frato
.(dormis, ekdormis)
5. Li enlitiĝis kaj baldaŭ
trankvile.(dormis, endormiĝis)
6. La infano
la bluan.(metu sur vin, portu)
7. Demetu la grizan jakon kaj
kaj komencis diskuti.(sidis, sidiĝis)
8. Ili
, ĉar ĉi tie ne estas seĝo.(stari, stariĝi)
9. Mi devas
V. 将下列句子译成汉语:
1. Ŝi edziniĝos al li tuj post la somero.
2. Ne laciĝos mano, ne fariĝos pano.
3. Tro multe da salo malbonigas la manĝon.
4. Ne beligas loko homon, sed homo la lokon.
5. Eĉ ŝtono verdiĝas, se ĝi longe ne moviĝas.
6. Putrado(糜烂) de fiŝo komenciĝas de la kapo.
7. La aero estas necesa por la homoj.
8. La rivero dividas nian urbon en du partojn.
9. Ili deziras unu al la alia bonan nokton.
10. Ili komprenas sin reciproke, parolante en Esperanto.
VI. 将下列句子译成汉语，注意 kiam 的用法。
A.
1. Kiam mi venis al li, li dormis.
2. Kiam la kato promenas, la musoj(耗子) festenas.
3. Kiam vorto eliris, ĝin vi jam ne retiros.
B.
1. Post kiam la laboro finiĝis, ili iris al sia hejmo.
2. Post kiam ŝi estis mallongan tempon en la arbaro, fariĝis nokto.
3. Post kiam la suno subiris(落山), ni revenis hejmen.
C.
1. Tuj kiam li revenos, mi lin vizitos.
2. Fermu la pordon tuj kiam li eliros.
3. Tuj kiam la suno leviĝis, la birdoj forflugis.
VII．回答下列问题：
1. Je kioma horo vi kutime vekiĝas?
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2. ĉu vin vekas vekhorloĝo(闹钟) aŭ via patrino?
3. Kion vi faras post kiam vi vekiĝas?
4. Kie vi faras gimnastikajn ekzercojn kaj kie vi lavas al vi la vizaĝon?
5. Per kio vi purigas viajn dentojn?
6. Kiam vi kutime matenmanĝas?
7. Je kioma horo vi eliras el via domo? Kaj kien vi rapidas?
8. Kion vi faras en la lernejo? Kiom da lernohoroj vi havas antaŭtagmeze?
9. Kie vi tagmanĝas kaj kion vi faras post tio?
10. Kiam via posttagmeza lernado komenciĝas kaj finiĝas?
11. Kion vi faras post la vespermanĝo?
12. Ĉu vi ofte aŭskultas radion aŭ rigardas televidon?
13. Je kioma horo vi enlitiĝas?
14. Kiel vi dormas ĉiunokte?
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第六课
SESA LECIONO
PARTO

A

DIALOGO PRI LERNADO DE ESPERANTO
A:
B:
A:
B:
A:
B:

A:
B:

A:
B:

A:
B:
A:
B:
A:
B:

A:
B:
A:

Ha! Vi jam korespondas kun fremdlandaj esperantistoj! Mi envias vin, Lin Hai!
Kial envii min ? Vi ja povus fari la samon, se vi scipovus Esperanton.
Esperanto ja interesus ankaŭ min, se ĝin mi nur lernus. Kaj tamen, kiel vi scias, mi ne
ŝatas studi fremdlingvan gramatikon kaj lerni parkere fremdajn vortojn.
Antaŭ kelkaj jaroj mi havis tiun saman opinion kiel vi. Sed, iom post iom, mi povis
konstati: lerni Esperanton estas multe pli facile ol mi supozis.
Ĉu vere ? Kiel do vi lernis? Kian kurson vi sekvis?
Komence mi partoprenis en vespera kurso por komencantoj. Ĉar mi ne povis ĉeesti
dum kelkaj lecionoj, mi sekvis, krome, kurson per korespondado. Samtempe, mi legis
Esperanto-gazetojn kaj-librojn, kiujn mi trovis en la biblioteko.
Ĉu vi povis tuj kompreni ĉion, kion vi legis ?
Ne. Same kiel ĉiuj aliaj komencantoj, mi ne povis kompreni tuj kaj tute kion mi legis.
Kiam mi renkontis novan vorton en la teksto, mi provis diveni la sencon. Kiam mi ne
sukcesis, mi tute simple plulegis.
Vi plulegis, sen plene kompreni ?! Tio ŝajnas al mi absurda.
Ne tiel, kiel ŝajnas... Unue, mi legis nur anoncojn, anoncetojn kaj tre simplajn
rakontojn. Post kelkaj monatoj, kun plezuro mi konstatis, ke mi komprenas pli kaj pli
multe, kaj ke mia lernado progresas pli kaj pli rapide.
Ne malbona ja estas via lernomaniero. Vi do lernis per “natura metodo”, se oni povas
tiel diri. Ĉu ne ?
Jes, ĝuste tian metodon mi uzis. Oni povas lerni fremdan lingvon per multa legado,
same kiel la infanoj lernas sian gepatran lingvon per multa aŭdado.
Sed kiamaniere vi lernis paroli en Esperanto?
Tio ne estas malfacila. Mi ofte aŭskultis kaj ankoraŭ aŭskultas diversajn Esperantajn
paroldiskojn, sonbendojn kaj programojn de Radio Pekino.
Ĉu ĉio tio ekzistas ?
Kompreneble! Ekzistas ankoraŭ multe pli, ekzemple: kunvenoj de esperantistaj
grupoj, renkontoj de esperantistoj, akceptoj al alilandaj esperantistoj, kaj tiel plu, kaj
tiel plu.
Ha ! ... Tion mi ne sciis. Sed mi tute ne havas tempon.
Kiam oni trovas intereson en io, oni ankaŭ trovas tempon por ĝi.
Mi ne diros la malon. Sed ekzistas multaj aferoj, kiujn mi volus fari dum miaj liberaj
horoj.
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B:
A:
B:

Oni ja ne povas fari ĉion. Tial, oni devas antaŭ ĉio fari tion, kio povas doni plej
grandajn utilon kaj ĝojon.
Do mi tuj havigos al mi Esperantan lernolibron kaj vizitos vesperan kurson, por eklerni
la belan lingvon Esperanto.
Por faciligi vian lernadon mi donacos al vi Esperantan-ĉinan vortaron. Nu, tuj
komencu, kaj vi certe tre rapide progresos en la lernado, se vi lernos diligente,
persiste.

PARTO

B

STRANGA TESTAMENTO
Iam vivis maljunulo, kiu havis tri filojn. Li havis nek teron, nek oron, nur dek sep
azenojn. Kiam li estis mortanta, li testamentis:
— Al mia plej aĝa filo mi donos duonon de la azenoj, al mia dua filo mi donos trionon
de la azenoj, kaj al mia tria filo mi donos naŭonon de la azenoj.
Kiam li estis mortinta, la tri fratoj klopodis dividi inter si la azenojn. Ili disputis,
disputadis, sed ne sukcesis solvi la problemon. Fine ili decidis peti helpon de la saĝulo,
kiu estis intima amiko de ilia patro.
La saĝulo aŭskultis ilin tre atente kaj pripensis la aferon dum kelkaj minutoj. Poste li
diris :
— Mi havas azenaĉon. Kvankam ĝi estas malgrasa, tamen mi volas pruntedoni ĝin al
vi.
Kaj li ordonis sian serviston, ke li alkonduku la azenaĉon el lia propra azenejo, kaj ke
li starigu ĝin flanke de la dek sep azenoj.
Post kiam la dek ok azenoj estis ordigitaj laŭvice, li laŭte diris al la plej aĝa el la fratoj :
— Vi rajtas preni la duonon; prenu el ili naŭ!
Poste al la dua li diris :
— Vi rajtas preni la trionon; prenu el ili ses!
Fine al la plej juna li diris :
— Vi rajtas preni la naŭonon; prenu el ili du!
Ĉiu el la fratoj prenis sian parton. Ili estis kontentaj, ĉar ili ricevis pli ol ili rajtis. Nur
kiam ili estis forirontaj, ili rimarkis, ke ili forkondukas nur la dek sep azenojn kaj la
malgrasa azenaĉo de la saĝulo ankoraŭ restas tie. Tute ne komprenante la kaŭzon, la tri
fratoj ankoraŭ pli multe admiris la saĝulon, kiun ili kredis superhomo.

ENIGMOJ
Divenu!
Kio estas tio ?
1. Mi eniras tra unu,
kaj eliras tra du.
2. Mi eniras tra unu,
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Kaj eliras tra tri.
3. Somere mi estas malvarma,
Vintre——varma.
(Solvoj: 1. pantalono 2. ĉemizo 3. forno)

ARBOPLANTADO
Plantu 9 arbojn en tri vicoj tiel, ke ĉiu vico konsistu el 4 arboj. Kiel do vi plantos ilin ?
Solvo : oni plantu tiel :

NOVAJ

VORTOJ

ha (int.) 表示惊讶
korespondi (ntr.) 通信
envii (tr.) 羡慕，嫉妒
scipovi (或 povoscii) (tr.) 会，通晓
ŝati (tr.) 喜欢，爱好
gramatiko 语法
parkere 默记地，暗诵地
iom post iom 渐渐地
konstati (tr.) 确认，认定
supozi (tr.) 猜想，料想
kurso 课程，讲习班
partopreni (parto-preni) (ntr.) 参加
ĉeesti (ĉe-esti) (ntr.) 出席，在场
biblioteko 图书馆
teksto 正文，课文
diveni (tr.) 猜测，猜中，推知
senco 意思，意义
sukcesi (ntr.) 成功，取得成就
absurda 荒谬的
anonci (tr.) 通知，通告
~o 通告，启事
progresi (ntr.) 进步，进展
metodo 方法
disko 铁饼；圆盘似的东西，(如
唱片等)

parol~o 语言唱片
bendo 带
son~o 录音磁带
programo 节目
kompreneble (kompren-eble) 可理
解地，当然
grupo 群，班，组，团体
viziti (tr.) 访问，参观，经常去（某
处学习）
donaci (tr.) 赠送
vortaro (vort-aro) 词典
persisti (ntr.) 坚持，持续
~e 坚持地，持续地
stranga 奇怪的
testamento 遗嘱
oro 金子
azeno 驴子
klopodi（ntr.）奔走，尽力
saĝa 聪明的
~ulo 聪明人
mal~a 傻的
pripensi (pri-pensi)（tr.）考虑，思
考
aĉ- (suf.) (表示恶劣，如 ĉeval~o 劣
马)
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graso 油脂，脂肪
～a 含脂肪的，肥的
mal~a 瘦的
prunti (tr.) 借
~edoni (tr.) 借给
~epreni (tr.) 借来
vico 一排，一行，一列，顺序
laŭ~e 按顺序
rimarki (tr.) 注意到，察觉，看到

des (adv.) 愈，越
admiri (tr.) 赞赏，仰慕
superhomo (super-homo) 超人
enigmo 谜语，谜
ĉemizo 衬衫
forno 炉，灶
planti (tr.) 种植
~o 植物

KLARIGOJ
A
1. Vi ja povus fari la samon, se vi scipovus Esperanton. 如果你会世界语，你也可以和外国
世界语者通信。（事实上对方并不会世界语，这句话不过是一个假设，所以主句和从句的谓
语动词都用假定式）。
2. Kial envii min？为什么羡慕我呢？
这是一个由“疑问副词 + 动词不定式”构成的疑问句，这种疑问句不需要说出主语。
如：Kion fari? 怎么办？Ĉu lerni aŭ ne lerni? 学还是不学呢？
3. Esperanto ja interesus ankaŭ min, se ĝin mi nur lernus. 只要我学，世界语也会引起我的
兴趣。
本句也是假设，所以句中的谓语动词也都用假定式。连词“se nur”是“只要”的意思。
4. Kaj tamen, kiel vi scias, mi ne ŝatas studi fremdlingvan gramatikon kaj lerni parkere
fremdajn vortojn. 可是，你是知道的，我不喜欢学外语的语法和记忆外语单词。
“kiel vi scias”是插入语，它和句子的其它成份没有语法上的联系。
lerni 和 studi 的区别：
这两个词都有“学习”的含义。lerni 是一个普通用词，指通过模仿、练习或别人教授
等方式获得知识过程。它的宾语可以是名词，也可以是动词不定式。例如：
lerni fremdan lingvon 学习外国语
lerni pentri 学习绘画
lerni rajdi sur ĉevalo 学骑马
homo lernas la tuta vivon. 〈谚〉活到老学到老。
Mi lernis memore la novajn vortojn. 我记住了这些生词。
Mi multon lernis el tio. 我从中学到了很多东西。
studi 是勤奋而深入地学习，尤指为获得某一学科的较高深的专业知识而去听课或自己
钻研书本。studi 的宾语只能是表示学习对象的名词。
studi fremdlingvan gramatikon 学习外语语法。
studi filozofion 学习哲学；攻读哲学
studi Markson 研讨马克思著作
Li studas nun en Pekino. 他现在在北京读书。
Ŝi studis sub profesoro Zhang. 她曾在张教授指导下学习。
另外，studi 还可以作“研究”、“探讨”、“仔细观察”讲。例如：
studi la naturon 研究大自然
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studi la mapon 仔细察看地图
studi la ecojn de substanco 探讨一种物质的性质
5. Lerni Esperanton estas multe pli facile, ol mi supozis. 学习世界语比我原先料想容易得
多。
主语如果是动词不定式，
表语应该用以-e 结尾的副词。本句的主语是 lerni Esperanton, 所
以表语用 facile。
6. partopreni（参加）是由 parto（部分）和 preni（拿，取）构成的合成词，它的后面一
般接介词 en+主格名词（相当于英语的 take part in），也可直接接宾格名词。例如：
partopreni en kurso por komencantoj (aŭ: kurson por komencantoj) 参加初级班学习
partopreni en grava kunveno (aŭ: gravan kunvenon) 参加一个重要会议
7. Mi sekvis, krome, kurson per korespondado. 另外，我还上函授班。
介词词组 per korespondado 在句子中作定语，修饰名词 kurson。
sekvi 是一个常用动词。它除了作“跟随”讲之外，还有“遵循”、
“效法”、“在…
之后发生”等义。例如：
Mi sekvis lin en la ĉambron. 我跟着他走进房间。
Ili ne sekvis mian konsilon. 他们不听我的劝告。
Ni devas sekvi lian ekzemplon. 我们应该学习他的榜样。
Post somero sekvas aŭtuno. 夏去秋来。
8. Samtempe, mi legis Esperanto-gazetojn kaj-librojn, kiujn mi trovis en la biblioteko. 同时
我阅读图书馆里的世界语杂志和世界语书籍。
如果两个合成词具有相同的构词成分，可将其中一个相同成分省略并用连字符表示。如：
la ligno- kaj fer-konstruaĵoj（= la ligno-konstruaĵo kaj fer-konstruaĵo）木建筑物和铁建筑物；
banvesto kaj -ĉapo（=banvesto kaj banĉapo）游泳衣和游泳帽。
9. Kiam mi ne sukcesis, mi tute simple plulegis. 猜不出意思就干脆往下读。
（tute simple 干
脆）
10. Vi plulegis, sen plene kompreni?! 意思不全懂你就往下读吗?!
介词一般用于名词之前，但有少数几个介词也可以用于动词不定式之前。除 sen 以外，
可用于不定式之前的介词有 anstataŭ, krom, por 等（参阅本课语法部分）。
11. Tio ŝajnas al mi absurda. —— Ne tiel, kiel ŝajnas… 在我看来这似乎是荒谬的。——
并不像看起来的那样……
后一句是一个省略句。请注意动词“ŝajnas”的用法：
Tiuj pomoj ŝajnas maturaj. 这些苹果看起来好像成熟了。
Li ŝajnas laboristo. 他看起来像是一个工人。
Tiu metodo ŝajnas al li tre bona. 在他看来那个方法很好。
Ŝajnas al mi, ke Esperanto estas lingvo belsona kaj facila. 我觉得世界语是一种音调优美
而易学的语言。
12. Post kelkaj monatoj, kun plezuro mi konstatis ke mi komprenas pli kaj pli multe, kaj ke
mia lernado progresas pli kaj pli rapide. 几个月后，我愉快地看到我读懂的内容越来越多，学
习上的进步也越来越快。
“ke mi komprenas…”和“ke mia lernado…”是谓语动词 konstati 的两个并列宾语从句。
“pli kaj pli”的意思是“越来越”。
13. Vi do lernis per “natura metodo”, se oni povas tiel diri. Ĉu vere? 如果可以这样说的话，
你是用一种“自然的方法”学习的，对吗？
natura 的意思是“自然的”
，“合乎情理的”。
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se oni povas tiel diri 在句中是插入语。插入语是句子的一种独立成分，用来对句子的内
容表明态度、作出评价、加以附带说明或提醒注意等。它的语法特点是：a. 它和句子的其
他成分没有语法联系，它的前后要用逗号与句子的其他成分隔开； b. 它可以是单词，也可
以是词组或短句。例如：
La pomujo kaj pirujo, ekzemple, estas fruktarbo. 例如，苹果树和梨树是果树。
Tiu ĉi libro, por paroli sincere, ne plaĉas al mi. 老实说，我不喜欢这本书。
Ne malhelpu min, mi vin petas. 请您别妨碍我。
Hieraŭ via frato, mi ne scias kial, ne venis. 不知为什么，你哥哥昨天没有来。
14. Jes, ĝuste tian metodon mi uzis. 是的，我用的正是这种的方法。
ĝuste 除了作“正确地”、
“确切地”讲之外，还可作“正好”
、“恰好”
、“就”讲。
15. Radio Pekino“北京电台”
16. akceptoj al alilandaj esperantistoj 接待外国世界语者
“akcepto de alilandaj esperantistoj”可能有两种含义；①alilandaj esperantistoj 是 akcepto
这一行为的施动者；②alilandaj esperantistoj 是 akcepto 这一行为的承受者。为了避免歧义，
这里改用介词 al，表示“对外国世界语者的接待”（相当于上述第二种含义）。
17. Sed ekzistas multaj aferoj, kiujn mi volus fari dum miaj liberaj horoj. 但是我在业余时
间里想要做的事情很多。
（从句的谓语动词 voli 用假定式，有“想要做而未做”的含义。）
18. Antaŭ ĉio 首先。
19. Por faciligi vian lernadon mi donacos al vi Esperantan-ĉinan vortaron. 为了便于你学
习我将送给你一本世汉词典。
由两个并列形容词构成的带有连字符的合成形容词，两个并列成分可以同时加宾格词
尾，也可以只在第二个成分后加宾格词尾。例如：
Li aĉetis iran-reiran bileton. 他买了一张来回票。
Mi havas vortaron franca-ĉinan. 我有一本法汉词典。
一般来说，前一种形式较为常见。

B
1. Li havis nek teron, nek oron. 他既没有地，也没有金子。
“nek … nek …”是“既不…也不…”的意思。如：
Mi trinkas nek teon, nek kafon. 我既不喝茶，也不喝咖啡。
Li nek ĝojis, nek malĝojis. 他既不高兴，也不忧愁。
2. Kiam li estis mortinta, la tri fratoj klopodis dividi inter si la azenojn. 他死后弟兄三人就
设法分驴。
这句话中的时间状语从句用复杂时态（过去完成时），因为从句的动作在先，主句的动
作在后，如果使用简单时态，必须在 kiam 前面加 post (Post kiam li mortis, la tri fratoj klopodis
dividi inter si la azenojn)，否则会使人误解为父亲死时儿子就已开始分驴。
inter si 的意思是“在他们之间”。这里用反身代词 si，说明是在弟兄三人之间。
3. klopodi 和 peni 的词义区别如下：
klopodi 的意思是为达到某一目的而“奔走”、“出力”、“忙碌”、‘“张罗”，既指使用体力
和脑力，也指采取各种行动、步骤以及四出活动等。例如：
Li klopodis por fondi la societon. 他为成立协会而奔走。
Li klopodas ripari la maŝinon. 他忙着修理那台机器。
Ŝi klopodis pri lia favoro. 她设法得到他的宠爱。
Ili klopodas ĉe la lernejestro por enkonduko de Esperanto en la lernejon. 他们努力说服校长
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在学校里开设世界语课。
peni 的意思是为了获得某一结果而尽量使用体力或脑力，相当于汉语的“努力”、“尽力”、
“使劲儿”，“力求”。例如：
Mi penis rekte pensi en Esperanto. 我努力直接用世界语思维。
Li penis ŝtopi la fendon. 他使劲儿堵塞裂缝。
Ĉiuj rapidas al la pordo kaj penas eliri. 所有人都迅速夺门而出。
Mi penos veni al la kongreso. 我会尽量来参加大会。
Kiu mem ne penas, nenio al li venas. 〈谚〉不花气力的人，一无所获。
4. … tamen mi volas pruntedoni ĝin al vi. 但我愿意把它借给你们。
动 词 “prunti…” 可 以 表 示 “ 借 给 ” 和 “ 借 来 ” 两 种 意 思 ， 这 两 种 意 思 也 可 以 分 别 用
“pruntedoni”和“pruntepreni”表示。如：
Pruntu (或 Pruntedonu) al mi vian plumon. 请把你的铅笔借给我。
Mi pruntis (或 prunteprenis) kvin jŭanojn por aĉeti la vartaron. 我借了五元钱买那本词典。
5. Kaj li ordonis sian serviston, ke li alkonduku la azenaĉon el lia propra azenejo, kaj ke li
starigu ĝin flanke de la dek sep azenoj. 于是他叫他的仆人把那条瘦驴子从自己的驴棚里牵出
来，并把它排在那十七条驴子的旁边。
第一个宾语从句“ke li alkonduku la azenaĉon el lia propra azenejo”中的主语“li”指的是仆
从，所以后面不用 sia 而用 lia（指主人的）。
，因而两个宾语从句中的谓语动词都用命令式。
用于主句的谓语动词是 ordoni（命令）
“flanke de”的意思是“在…旁边”，相当于 ĉe la flanko de。介词放在副词后，构成“副词+
介词”结构。
（参见课本 150 页）
6. Nur kiam ili estis forirontaj, ili rimarkis, ke ili forkondukas nur la dek sep azenojn kaj la
malgrasa azenaĉo de la saĝulo ankoraŭ restas tie. 只是在准备离开的时候他们才发觉他们所牵
走的只是那十七条驴子而聪明人的那条瘦驴子还留在那里。
“…estis forirontaj”是复合时态，表示即将离开。
7. Tute ne komprenante la kaŭzon, la tri fratoj ankoraŭ pli multe admiris la saĝulon, kiun ili
kredis superhomo. 由于不理解其中的道理，弟兄三人便更加钦佩那个聪明人，认为他是个超
人。
分词副词除了表示时间概念外，还可以在句中作方式、原因、让步、假设或条件状语。
例如：
Ni ne perdu nian tempon, babilante kaj diskutante. 我们不要把时间浪费在闲谈和讨论上。
（分词副词表示方式）
Li forte laŭdadis la ĉevalon, dezirante ricevi ĝin. 他竭力称赞这匹马，因为他想要得到它。
（分词副词表示原因）
Povante ripozi, li preferis labori. 虽然可以休息，他宁愿工作。（分词副词表示让步）
En infero loĝante, kun diabloj ne disputu. （假如）住在地狱里别和魔鬼争论。
（分词副词
表示假设）

GRAMATIKO
一、动词假定式
1. 动词假定式主要用来表示假设，即表示一件事的发生或存在依赖于假想，也就是依
赖于另一件不真实的、在我们说话时实际上并不存在的条件。例如：
Se mi estus birdo, mi flugus en la aero. 假如我是鸟，我就在空中飞翔。
（实际上他不是鸟，
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他在空中飞翔只是一种假想)。
Se mi cerbumus ankoraŭ unu momenton mi mem ja povus trovi la solvon. 假如我再动一会
儿脑筋，我自己也会解出来的。
（实际情况是：他并没有继续动脑筋，也并未解出那个问题）
。
Vi ja povus fari la samon, se vi scipovus Esperanton. 假如你会世界语，你也能够和外国朋
友通信的。（实际情况是：对方不会世界语，当然不可能和外国朋友通信）。
《注》“se”只有在用来表示假设关系时，句中的谓语动词才用假定式。如果不表示假设
关系则不用假定式。例如：
Mi vizitos vin morgaŭ, se mi havos tempon. 如果我有时间，我明天去看你。
（句中 se 表示
条件关系）。
4. 假定式还可以用来表示客气、请求、愿望或表示怀疑。例如：
Ĉu mi povus ricevi vian respondon? 我会收到你的回信吗？
Ho, se mi povus vin revidi！但愿我能再次见到你！
Ho, ĉu nur por unu jŭano kaj tri ĝjaŭoj oni povus aĉeti tian bonegan cigaredujon? 嗬，只花一
块三角钱就能买到这么好的烟盒吗？
二、动词不定式
世界语的动词不定式就是动词的原型。动词不定式的用法如下：
1. 作主语：
Diri la veron estas ĉies devo. 说真话是每一个人的本分。
2. 作谓语（代替命令式）
：
Ho vojaĝi, vojaĝi! 去旅行吧！去旅行吧！
6. 作表语：
Vivi estas agi. 生命就是运动。
7. Li lernas skribi. 他学习写字。
8. 作宾语的表语：
Mi vidis lin fali. 我看见他跌倒。
9. 作状语：
Li iras dormi. 他去睡觉。
7. 作定语：
Nur la homo havas la kapablon paroli. 只有人才有说话的能力。
8. 用于介词之后，和介词一起构成介词词组。世界语中只有五个介词可以用于不定式
之前，它们是 por, anstataŭ, krom, sen, antaŭ (ol):
Por faciligi vian lernadon mi donacos al vi Esperantan-ĉinan vortaron. 为了便于你学习我
将送给你一本世汉词典。
Anstataŭ skribi, li legas. 他不在写字而在读书。
Ŝi faras nenion krom kanti. 除了唱歌，她什么也不干。
Li foriris sen ion diri. 他没有说什么就走了。
Antaŭ ol agi, oni devas pensi. 应该三思而行。
（注意：“antaŭ”用于不定式之前，其后必须加 ol）

EKZERCOJ
I. 比较下列每组句子的意思：
1. Mi venos, se ne pluvos.
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Mi venus, se ne pluvus.
2. Estos pli bone, se vi venos.
Estus pli bone, se vi venus.
II. 将下列句子译成汉语，注意动词假定式的用法:
1. Se mi tion scius, mi ĝin dirus.
2. ŝi estas bela, kaj pli bela ankoraŭ ŝi estus, se ŝi ne portus tian strangan veston.
3. Se mi estus sana, mi estus feliĉa.
4. Mia amiko superus per scio ĉiujn aliajn kursanojn, se li diligente lernus.
5. Mi flugus super montoj, se mi havus flugilojn.
6. Mi ne farus la eraron, se li antaŭe dirus al mi la veron.
7. Se li scius, ke mi estas ĉi tie, li tuj venus al mi.
8. Se la lernanto scius bone sian lecionon, la instruanto lin ne mallaŭdus.
9. Mi irus al vi, se mi havus tempon.
10. Se vi scius, kiu li estas, vi lin pli amus.
I
II. 填入适当的动词词尾：
1. A: Ĉu vi fart
bone ?
B: Ne tute bone. Sed iom pli bone.
A: Certe ... Sed est
pli bone, se vi fart
bone !
B: Kompreneble.
pri viro, kiu hav
la aĝon de 105 jaroj.
2. En la lernejo la instruisto rakont
nenio eksterordinara*”, dir iu lernanto, “Se mia praavo ankoraŭ viv , li
“Tio est
jam 125 jarojn”
hav
* 特别的，新奇的
en via aĝo, mi pov scii parkere ĉion, kion la instruisto al mi
3. Instruisto : Kiam mi est
tiel malsaĝa kiel vi.
lernig , kaj ne est
tiel bona kiel la via ; Se via instruisto min instru , mi
Lernanto : Ĉar mia instruisto ne est
certe pli bone ol vi.
lern
I
V．仿照例题改写下列句子并对原句和改写的句子提问：
例：
Lerni estas utile. ——→ La lernado estas utila.
Kiel estas lerni ? —— Kia estas la lernado ?
C. Legi estas interese.
D. Atendi estas vane.
E. Kanti estas amuze.
F. Respondi estas malfacile.
G. Esperi estas necese.
6. Kuri estas rapide.
V．用介词 por, sen, anstataŭ, krom 填充：
vidi ĝin.
1. Ni pasis preter la domo
danci.
2. Li faras nenion
57

3. ŝi venis
lerni Esperanton.
spiri, manĝi kaj trinki.
4. Oni ne povas vivi
gajni.
5. Li perdis monon
manĝi.
6. La kato restis du tagojn
fari.
7. Ili havas multon
labori, ili babiladis.
8.
manĝi kaj trinki.
9. Ekzistas ja alia bono por la homo
aĉeti viandon.
10. Mi iris al la vendejo
VI．将下列句子译成汉语，注意动词：“devi, voli, povi, kapabli 或 povoscii+动词不定式”的用
法。
1. Vi ne devas bati lin.
2. Vi devas dormi, ĉar vi estas tre laca.
3. Li ricevis mian leteron, sed ne volas respondi al mi.
4. Mi volas diri al vi la veron.
5. Du manoj povas fari pli multe, ol unu mano.
6. Li povas alveni en ĉiu horo.
7. Mi ĝis nun kapablis fari por ĝi nenion.
8. Li kapablas tion fari.
9. Ili povoscias (或 scipovas) paroli Esperante.
10. ŝi povoscias (或 scipovas) nur kanti kaj danci.
VII．将下列句子译成世界语：
1、我们愿意和外国世界语者通信。
2、假如你学习世界语，你一定学得比我更好。
3、学习世界语语法并不难。
4、我首先应该感谢张同志，是他送给我一本世汉词典。
5、那位老人死后，三个儿子便开始分驴。
6、虽然他的驴子很瘦，但他愿意把它借给他们。
7、我从图书馆借来一本书。
8、你看起来像个小伙子。
9、他参加了昨天的宴会。
10、你应该立刻把这个问题解出来。
11、他拿起笔写字。
12、他们不工作，而在娱乐。

58

第七课
SEPA LECIONO
PARTO

A

MALSANO KAJ KURACADO
Kiam oni estas malsana, oni iras al hospitalo por konsulti kuraciston aŭ ricevi de li
kuracadon.
La kuracisto esploras al la paciento la langon, aŭskultumas la pulmojn kaj koron,
palpas la pulson, kontrolas la temperaturon kaj mezuras la sangpremon por eltrovi la
malsanon. Iafoje la paciento devas ricevi la X-radian ekzamenon. Poste la kuracisto
preskribas por li konvenajn kuracmetodon kaj kuracilon (ekzemple medikamenton kaj
fizikan rimedon).
La paciento donas la preskribon al la apoteko, ke la apotekisto pretigu por li la
preskribitajn medikamentojn. Tiam li ricevas la medikamentojn por interna aŭ ekstera
uzado kaj poste uzas ilin laŭ la recepto.
Se viaj dentoj vin doloros, tiam vi iros al dentisto, kiu ŝtopos al vi la dentan kavaĵeton
aŭ eltiros la putran denton. Li ankaŭ faros al vi falsan denton, se vi tian bezonos.
Se viaj okuloj ne bone vidos, vi iros al okulisto, kiu zorge ekzamenos vian vidadon,
por scii, ĉu vi suferas je miopeco aŭ malmiopeco, kaj skribos preskribon, laŭ kiu vi havigos
al vi taŭgajn okulvitrojn.
Se iu rompas al si la brakon, la kuracisto bandaĝos ĝin, kaj se iu grave vundiĝas aŭ
grave malsaniĝas, la kirurgo faros al li operacion kaj poste la flegistino lin zorge flegos.
Iuj malsanoj estas infektaj, kaj tiu, kiu suferas je la infekta malsano, devas esti izolita,
por ke li ne infektu aliajn homojn je la malsano per spirado, kontakto ktp.
Amu kaj respektu la kuraciston, ĉar li kvietigas viajn suferojn kaj kuracas vin de viaj
malsanoj. Li estas la nemankigebla amiko de la homaro.

PARTO

B

VIZITO AL LA KURACISTO
Paciento: Bonan tagon, doktoro!
Kuracisto: Nu. Kio estas al vi? Ĉu vi fartas malbone?
Paciento: De du aŭ tri tagoj, mi sentas min malsaneta. Mi tusetas, ofte ternas, kaj mia
gorĝo doloras.
Kuracisto: Montru al mi vian langon. Ha! Ĝi kovriĝas dike. Via temperaturo estas iom
alta. Vi febras. Ĉu vi suferas je kapdoloro?
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Paciento: Jes, ĉiumatene la kapo doloras min.
Kuracisto: Ĉu vi havas apetiton?
Paciento: Nenian. De antaŭhieraŭ mi manĝas nenion.
Kuracsito: Via stomako ne estas en ordo. Bonvolu larĝe malfermi vian buŝon kaj diru
"Ah".
Paciento: Ah! Ah! Ah!
Kuracisto: Via gorĝo brulumas. Vi havas kataron. Malbutonumu vian jakon, ke mi
aŭskultumu vian bruston. Profunde spiregu. Nu, viaj pulmoj kaj koro estas sanaj. Do
nenian gravan malsanon vi havas. Vi nur malvarmumas. Mi preskribos por vi
kuracilon, kaj vi baldaŭ resaniĝos, se vi regule prenos la medikamenton.
Paciento: Ĉu mi prenos injekton?
Kuracisto: Ne, tio ne necesas por vi!
Paciento: Mi tre ĝojas. Koran dankon, doktoro!

PROVERBOJ
Malsano venas rapide, foriras rigide.
Taksi la sanon ni lernas en malsano.
Plej bona kuracisto estas la tempo.
Maldolĉa por la lango, sed saniga por la sango.

RIDU KUN NI
Juna virino konsultis kuraciston. Ŝi babilaĉis tiel multe, ke la kuracisto devis ŝin haltigi.
— Mi petas, montru vian langon!
Ŝi obeis kaj eligis la langon.
— Nu, tenu tiel vian langon, ĝis mi finos por vi la preskribon.

NOVAJ

VORTOJ

kuraci (tr.) 治疗
～ilo 药品，医疗手段
～isto 医生
hospitalo 医院
konsulti (tr.) 请教，咨询
esplori (tr.) 探索，研究，探查
paciento 患者
aŭskultumi(aŭskult-umi) (tr) 听诊
palpi (tr.) 摸
pulso 脉搏
kontroli (tr.) 检查
temperaturo 温度
ekzameni (tr.) 审查，检查，考试

preskribi (tr.) 处(方), 开(药)
~o 处方，药方
konvena 适宜的，合适的
medikamento 药品
fiziko 物理
～a 物理的，身体的
apoteko 药房
～isto 药剂师
recepto（食品、饮料等的）
制法；药方
dentisto (dent-isto) 牙科医师
ŝtopi (tr.) 填塞，堵住
kavo 洞，穴，坑
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kontakto 接触
respekti (tr.) 尊敬
kvieta 静止的，安静的，镇静的
～igi 使安静、使镇定、
使（痛苦）减轻
doktoro 博士，医生（称呼时用）
tusi (ntr.) 咳嗽
terni (ntr.) 打喷嚏
febro 发热、烧
～i (ntr.) 发烧
brulumi (brul-umi) (ntr.) 发炎
kataro 卡他性炎，卡他
butono 纽扣
～(um)i (tr.) 把…扣上
mal~(um)i (tr.) 解…的纽扣
malvarmumi (mal-varm-umi)
(ntr.) 感冒，伤风
regulo 规则
～e 有规则(律)地，按时地
injekti (tr.) 注射
～o 注射
obei (tr.) 服从
rigida 僵硬的，刚直的，顽固的
taksi (tr.)评价，估价，珍爱

～aĵo 有洞（穴，坑）的部
分
putra 腐烂的
falsi (tr.) 伪造，掺假
～a 假的
okulisto (okul-isto) 眼科医师
miopa 近视的
～eco 近视
～mal~a 远视的
mal～eco 远视
taŭga 合用的，适用的
vitro 玻璃
okul~oj 眼镜
bandaĝo 绷带
～i (tr.) 用绷带包扎
kirurgo 外科医生
vundi (tr.) 使受伤，伤害
～iĝi 受伤
operacio 手术，演算
～i (tr.) 给…动手术；演算
flegi (tr.) 看护，护理
～istino 护士
infekti (tr.) 传染
～a 传染的
izoli (tr.) 使孤立，隔离

KLARIGOJ
A
6. Konsulti kuraciston 请医生看病，求医
2. Iafoje la paciento devas ricevi X-radian ekzamenon. 患者有时必须接受 X 射线检查。
X-radio 爱克斯（X）射线（世界语读作 ikso-radio）“爱克斯”是英文读法。由于我国长
期受英语影响，群众习惯按英语字母的名称来读拉丁字母。世界语字母表中虽然没有 q、w、
x、y 这四个字母，但它们在数学或其他学科中常可作符号使用，因此世界语者有必要给它
们规定统一的名称。在世界语中它们分别读为 kuo，duobla vo，ikso 和 igreka（或 ipsilono）。
3. kuracilo 指一切治疗手段，包括药物、理疗、针炙等。
4. La paciento donas la preskribon al la apoteko, ke la apotekisto pretigu por li la
preskribitajn medikamentojn. = La paciento donas la preskribon al la apoteko, por ke la apotekisto
pretigu por li la preskribitajn medikamentojn. 患者将处方交给药房，以便药剂师为他把药方上
开的药配好。
“por ke”有时可以略成 ke。再如：
Malbutonumu vian jakon, ke mi aŭskultumu vian bruston. 解开上衣，让我听听你的胸部。
5. Se viaj dentoj vin doloros. 如果你牙疼……
请注意句中动词 dolori 的用法。再如：
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Mia stomako min doloras. 我胃痛。
（有时宾语可以省略，如课文 B 中的句子：mi tusetas,
ofte ternas, kaj mia gorĝo doloras. 我轻度咳嗽，常打喷嚏，喉咙疼。）
6. …se vi tian bezonos.如果你需要假牙。(“tian”= falsan denton)
“tia”可以用来代替前面提到过的一个非特指的名词。如：
La sinjoro estas kuracisto, kaj mi ne estas tia. 那位先生是医生，而我不是医生。
7. Se viaj okuloj ne bone vidos, vi iros al okulisto, kiu zorge ekzamenos vian vidadon, por
scii, ĉu vi suferas je miopeco aŭ malmiopeco, kaj skribos preskribon, laŭ kiu vi havigos al vi
taŭgajn okulvitrojn. 如果你的视力不好，你就得去找眼科医生，他将仔细检查你的视力，看
看你是近视还是远视，然后开出处方，按照处方你将给自己配一副合用的眼镜。
这是一个结构比较复杂的复合句，主句是“vi iros al okulisto”，前面的“se...”是条件状语
从句。okulisto 后用关系代词 kiu 引出一个非限制性的关系从句，这种关系从句实际可以写
成另外一句（La okulisto zorge ekzamenos...）
。关系从句中有两个谓语动词（ekzamenos 和
skribos）; por scii 是第一个谓语动词的目的状语，后面的 ĉu... aŭ...是动词不定式 scii 的宾语
从句；“laŭ kiu...”是 preskribon 的非限制性关系从句。从语法结构看，这个句子虽然复杂，
但结构相当严谨。
suferi 作不及物动词用时是“受（痛苦）”、“患（病）”，它的间接宾语要作介词 je 或 de
引出。例如：
Ŝi suferas je infekta malsano. 她患传染病。
Li suferas de soifo. 他非常口渴。
suferi 作及物动词用时，作“忍受”、“遭受”讲。例如：
Li suferis malsaton. 他忍饥挨饿。
Ili suferis grandajn perdojn. 他们遭受很大损失。
8. okulvitroj (一副)眼镜
世界语中“一副眼镜”（okulvitroj）应该用复数，但“一条裤子”（pantalono）必须用单数，
后者与英语的习惯不同。
9. … kaj tiu, kiu suferas je infekta malsano, devas esti izolita, por ke li ne infektu aliajn
homojn je la malsano per spirado, kontakto ktp. 患传染病的人应该被隔离起来，以免他通过呼
吸、接触等将这种病传染给别人。
请注意“infekti iun je ia malsano per io”（通过某种途径把某种病传染给某人）的句式。
例如：
Li infektis la infanon je ftizo per sia tuso. 他通过咳嗽将肺结核传染给这个孩子。
10. … ĉar li kvietigas viajn suferojn kaj kuracas vin de viaj malsanoj. 因为他减轻你的苦痛
并给你治病。
11. Li estas la nemankigebla amiko de la homaro. 他是人类不可缺少的朋友。
“-ebl”是一个具有被动含义的后缀，它只能加在及物动词词根后。“mank-”是不及物动词
词根，所以必须先在它的后面加-ig 然后再加-ebla.

B
1. Vizito al la Kuracisto
这是由不定式词组“viziti la kuraciston”将不定式改成名词而构成的名词性词组。这里使
用介词 al 而不用 de，因为 de 可能有两种理解：a) la kuracisto 是 vizito 的逻辑主语（相当于
la kuracisto vizitas）; b) la kuracisto 是 vizito 这一动作的对象（相当于 vizit la kuraciston）。为
了避免歧义，所以这里用 al 而不用 de。（请参阅课本第六课课文注释 A - 13.）
2. Nu, kio estas al vi? 嗯，你怎么啦？
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3. … kaj mia ĝorĝo doloras. 我的喉咙疼。
“dolori”是一个及物动词，一般情况下它需要带有直接宾语，例如：
Ĉiumatene la kapo doloras min. 我每天早晨头疼。
但这个动词有时也可不带宾语，如：
Tiu operacio tre doloras. 这种手术很疼。
这种现象在语法上称为“及物动词的绝对用法”。
4. Ĝi kovriĝas dike. 舌苔很厚。
5. De antaŭhieraŭ mi manĝas nenion. 从前天起我什么也没有吃。
这里的“de”表示“从…时候起”。再如：
De du aŭ tri tagoj mi sentas min malsaneta. 两三天来我感到不舒服。
Ili estas amikoj de tiam. 他们从那时起就是朋友。
6. Via stomako ne estas en ordo. 你的胃有毛病。
ne esti en ordo 有故障，失调
7. Nu, tenu tiel vian langon, ĝis mi finos por vi la preskribon. 好，就这样伸着舌头，直到我
给你开好处方为止。（ĝis 在句中作从属连词）
ĝis 既可作介词，也可作从属连词。区别在于：ĝis 的后面如果是名词，则是介词；如果
是从句，则是连词。例如：
Ĉiunokte mi dormas tiel profunde, ke mi ne vekiĝas ĝis la mateno. 我每天夜里睡得很熟，
一直睡到天亮才醒。（ĝis 加在名词 la mateno 前，所以是介词）
（ĝis 的后面是句子“li venos”，所以 ĝis 是从
Mi atendos, ĝis li venos. 我将一直等到他来。
属连词）

GRAMATIKO
冠词的用法
1．冠词主要用法如下：
1）用在确指的名词前，表示特定的人或物。例如：
Donu al mi la krajonon. 把（那支）铅笔给我。
（指眼前的那一支铅笔。试比较：Donu al
mi krajonon. 请给我一支铅笔。）
Kie estas la gazeto? （那份）杂志在哪里？（指当月的（或是两人都知道的某份）杂志。
请比较：Kie estas gazeto? 哪里有杂志？）
Li donacis al mi vortaron. La vortaro estas tre utila por mi. 他送给我一本词典。那本词典对
我很有用。（第一句中的 vortaro 是非确指名词，第二句中的 vortaro 是确指的名词）
2）用在单数名词前表示类属；用于复数名词前表示全体。例如：
La hundo estas besto. 狗是动物。（试比较：Mi vidas hundon. 我看见一条狗。）
Nur la homo kapablas paroli. 只有人才会说话。
Amu kaj respektu la kuraciston, ĉar li kvietigas viajn suferojn kaj kuracas vin de viaj
malsanoj. 热爱和尊敬医生吧，因为他减轻你的苦痛并给你治病。
La fiŝoj vivas en akvo. 鱼都生活在水中。
（试比较：Li aĉetis fiŝojn hieraŭ matene. 他昨天
早晨买了几条鱼。）
Oni forhakis la arbojn apud la vojo. 人们把路旁的树全部砍掉了。
（haki 砍。试比较：Oni
forhakis arbojn apud la vojo. 人们砍掉了某条路旁的一些树。）
3）加在单数名词前，表示独一无二。例如：
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La suno jam leviĝis. 太阳已经升起。
La ĉielo estas blua. 天空是蓝色的。
En la mondon venis nova sento. 新的感情来到人间。
Mortis la ĉevalo. 马死了。
（指唯一的一匹马。试比较：Mortis ĉevalo. 死了一匹马。）
Ĉiumatene la kapo doloras min. 我每天早晨头疼。
Li estas la plej diligenta lernanto en la klaso. 他是班上最用功的学生。
2．不需要使用冠词的情况：
1）专有名词前一般不用冠词。例如：
Zamenhof 柴门霍夫
Petro 彼得
Ĉinio 中国
Danubo 多瑙河
Varsovio 华沙
Alpoj 阿尔卑斯山
Doktoro Szilagyi 西拉奇博士
Prezidanto Mao Zedong 毛泽东主席
但专有名词如果有形容词作修饰语，则需要加冠词。例如：
la bela Beijing 美丽的北京
la trankvila Don 静静的顿河
la brava Johano 勇敢的约翰
然而这也不是绝对的，试比较下列两句：
Ŝia frato estas nova Paganini. 她哥哥是一位新帕格尼尼。
（帕格尼尼是十九世纪最著名的
小提琴家。这里借用他的名字说明她哥哥小提琴演奏技巧高超。）
Ŝia frato estas la Paganini de la dudeka jarcento. 她哥哥是二十世纪的帕格尼尼。
（“Paganini”前加了冠词，表明她哥哥是二十世纪唯一能与 Paganini 相比的小提琴演奏家。）
2）物质名词和抽象名词前不用冠词。例如：
Oro estas pli peza ol fero. 金比铁重。
Malfeliĉo ofte kunigas homojn, feliĉo disigas ilin. （谚语）不幸常使人聚合，幸福常使人
分离。
但是，如果物质名词和抽象名词有修饰语，则需要加冠词。例如：
La grandaj malfeliĉoj ĉiam estas silentaj. 巨大的不幸总是悄然无声的。
La ŝtalo el tiu lando estas bona. 那个国家生产的钢质量好。
3）在 ĉiu, ĉiuj, ambaŭ, kies, ties, tia 等词的前后或在介词 da 的后面，不用冠词。
4）在 mia, via, lia 等物主代词前后不用冠词，但如果物主代词的后面略去名词，则物主
代词前需要加冠词。例如：
Ŝia elparolo estas pli bona ol la mia (= … ol mia elparolo). 她的发音比我的（发音）好。
5）最高级副词前不用冠词（但最高级形容词前通常需要用冠词）。例如：
Li kuras plej rapide el ĉiuj. 他在所有的人中跑得最快。
（试比较：Li estas la plej alta el ĉiuj.
他在所有的人中个子最高。）
6）呼语前不用冠词。例如：
Atendu momenton, sinjoro. 先生，请等一下。
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EKZERCOJ
I．说出下列派生词的意思（可查阅词典）：
1. serĉadi, restadi, kantado, uzado, saltado, parolado, pulsado, konstruado
2. hundaĉo, veteraĉo, knabaĉo, domaĉo, verkaĉo, kantaĉi, ridaĉi
3. plantaĵo, kreskaĵo, estaĵo, infanaĵo, malpermesaĵo, azenaĵo, novaĵo, legomaĵo, konstruaĵo,
profundaĵo, ridindaĵo, malagrablaĵo, dolĉaĵo, skribaĵo, havaĵo, manĝaĵo, trinkaĵo
4. arbaro, plumaro, kamparo, homaro, vagonaro, idaro, montaro, manĝilaro, vortaro, loĝantaro,
nomaro
5. juneco, boneco, amikeco, alteco, beleco, homeco, frateco, besteco, patrineco, videbleco,
vitreca
6. murego, pordego, belega, treege, malsanega, ridegi, pluvego, domego, timego, varmego,
manĝegi, riverego
7. rivereto, varmeta, brileto, malsaneta, rideti, dometo, filineto
8. aĉetebla, netrinkebla, legebla, farebla, nedisigebla, nuligebla, laŭebla, esperebla,
nemankigebla
II．将下列句子译成汉语：
1. Multaj arboj kune formas arbaron.
2. Unu arbo ne estas arbaro.
3. Kiu timas bestaron, ne iru arbaron.
4. Lernado sen fruktoj ne restas.
5. Akvofalo estas bela vidaĵo.
6. Sapo blankecon ne havas, tamen blanke ĝi lavas.
7. Unueco donas fortecon.
8. Ŝi estas infaneca, kaj ofte diras infanaĵon al mi.
9. Mi vivas kun ili en intima amikeco.
10. Riveretoj fluas al riveroj.
11. En nia lando sin trovas ne montoj, sed nur montetoj.
12. Tuso kaj amo ne estas kaŝeblaj.
13. Faru hodiaŭ, kion vi povas --- morgaŭ vi eble okazon ne trovos.
14. Kredeble estas plivarme morgaŭ.
III．用冠词“la”填空(不需要填冠词的空格内用 0 表示）：
hirundo estas birdo.
1.
leteron de li.
2. Li diris, ke li skribos al mi, kaj nun mi atendas
tero rondiras ĉirkaŭ
suno.
3.
homo, kiu estis fremda al mi.
4. El la ĉambro eliris
kuracisto, kiun mi konsultis hieraŭ, estas homo tre afabla.
5.
novan Ĉinion.
6. Ni amas
bela urbo.
7. Pekino estas
vera Herkulo. (“Herkulo”是希腊神话中的大力神，可引申为大力士)
8. Li estas
Herkulo de nia vilaĝo.
9. Li estas
kapon.
10. Li rompis al si
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11. Mi demetis
ĉapelon.
fero el Anshan(鞍山) estas bona.
12.
instruon, kiun vi bezonas.
13. Vi ricevos de li
malfermo de la pordo, kaj tial ili devis atendis ekstere.
14. Ili venis antaŭ
oka de majo estas mia naskiĝtago.
15.
plej bona lernanto en la klaso.
16. Li estas
ŝia.
17. Lia elparolado estas pli bona ol
amiko, kaj sidiĝu apud mi.
18. Venu,
IV. 比较下列各组句子的意思：
1. La partoprenantoj de la ekskurso (郊游) kunvenos en la placo.
Partoprenantoj de la ekskurso kunvenos en la placo.
2. Mi vidis la knabinon, kiu portis ruĝan veston.
Mi vidis knabinon, kiu portis ruĝan veston.
3. Hodiaŭ mi portos la ĉapelon.
Hodiaŭ mi portos ĉapelon.
4. Mi perdis la horloĝon, kiun hieraŭ li aĉetis.
Li aĉetis horloĝon, kiu estas tre bona.
V．将下列词语译成世界语：
1. 患者 2. 病 3. 重病 4. 小病 5. 传染病 6. 发烧 7. 卡他 8. 痛 9. 头痛
10. 胃痛 11. 发炎 12. 感冒 13. 咳嗽 14. 打喷嚏 15. 受伤 16. 传染 17. 近视
的 18. 远视的 19. 视力 20. 脉搏 21.血压 22. 温度 23. 医院 24. 医生 25.
医生（称呼时用） 26. 外科医生 27. 护士 28. 牙科医生 29. 眼科医生 30. 治疗
31. 听诊 32. 按脉 33. 包扎 34. 护理 35. 药剂师 36. 药房 37. 隔离 38. 手术
39. 注射 40. 绷带 41. 处方 42. 药方 43. 药品 44. 内服药 45. 外用药
VI. 将下列句子译成世界语：
1、他昨天到医院看病，因为他感到不舒服。
2、他把药方交给药房后不一会就拿到了内服药。
3、牙科医生说，他必须为她把蛀牙拔掉。
4、他的视力不好，所以他必须给自己配一副合用的眼镜。
5、外科医生昨天已给那位受重伤的工人做了手术。
6、他的肺有点毛病，他需要接受 X 射线检查。
7、医生的责任是给人治病，减轻人们的痛苦。我们应该尊重医生。
8、他按时服药，因此他不久病就好了。
9、他胃口不好，体温稍高，喉咙发炎。他有点感冒。
VII. 阅读下列短文：

LA BONA MEDIKAMENTO
Kristina venis al kuracisto. La kuracisto demandis:
—Sinjorino, kion vi deziras? Ĉu vi estas malsana?
—Sinjoro, mi estas ne malsana, sed malfeliĉa.
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—Kial?
—Mi ne povas dormi dum noktoj.
—Pro kio vi ne povas endormiĝi?
—Mi tuj endormiĝis, sed baldaŭ mi vekiĝis, ĉar mia edzo parolas dum la tuta nokto.
—Ĉu via edzo maldormas?
—Ne. Li dormas parolante kaj parolas dormante.
—Sinjorino, mi gratulas ① vin! Vi devas esti feliĉa.
—Kial?
—Ĉar vi povas aŭdi la sekretojn ② de via edzo.
—Jes, mi povas aŭdi, sed mi ne povas kompreni.
—kial vi ne povas kompreni?
—Li parolas en Esperanto.
—Sinjorino, ne estu tiel malĝoja. Bonvole aŭskultu: por vi la plej bona medikamento estas tio,
ke ankaŭ vi lernu la lingvon.
①
祝贺 ②秘密
根据上面的短文辨别下列各句的意思是否正确。
1. Kristina venis al kuracisto por lin konsulti, ĉar ŝi estas malsana.
2. Ŝi neniel povis endormiĝi, kaj tial ŝi estis malfeliĉa.
3. Tutnokte ŝia edzo parolis dum la dormado, kaj pro tio ŝi ne povis dormi trankvile.
4. La kuracisto gratulis ŝin pro tio, ke ŝi povis intime paroli kun sia edzo dum la tuta nokto.
5. Ŝi ne povis kompreni lian parolon, ĉar la lingvo, en kiu li parolis dormante, estis fremda al ŝi.
6. La kuracisto konsilis al ŝi ankaŭ lerni la lingvon, por ke ŝi povu bone kompreni sian edzon.
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第八课
OKA LECIONO
PARTO

A

HONESTA ARBOHAKISTO
Malriĉa viro hakis arbojn en la arbaro apud rivero kaj hazarde lasis fali sian hakilon en
la akvon. Tre malgaja li poste eksidis sur la riverbordo kaj akre plendis pri sia malfeliĉa
sorto.
Subite Merkurio elakviĝis, kaj post kiam li aŭdis, kio okazis al la malriĉulo, li
subakviĝis, kaj tuj poste ree elakviĝis kun ora hakilo en la mano, "Ĉu tiu ĉi hakilo estas la
via?" Li demandis al la malriĉulo, sed ĉi tiu honesta viro neis senhezite.
Denove subakviĝis Merkurio, kaj baldaŭ reaperis portante arĝentan hakilon, sed
ankaŭ tiun la arbohakisto ne akceptis.
Post la tria subakviĝo Merkurio ree aperis, sed ĉi-foje kun la hakilo de la hakisto. Ĝoje
la honestulo ricevis sian propraĵon el la mano de Merkurio, kiu donis al li ankaŭ la du aliajn
hakilojn, rekompencante lin pro lia honesteco.
Ĝojege la arbohakisto rakontis la okazintaĵon al siaj geamikoj, kaj tuj unu el ili kuris al
la rivero kaj intence lasis fali sian hakilon en la akvon.
Plorĝemante kaj plendante li eksidis ĉe la bordo de la rivero kaj atendis la alvenon de
Merkurio, kiu efektive post nelonga tempo aperis. Ankaŭ al tiu hakisto la dio volis helpi,
sed kiam li elakviĝis kun ora hakilo, la malhonesta viro tuj klopodis ekpreni ĝin, dirante, ke
ĝi estas la lia. Kolere Merkurio ree subakviĝis forportante la oran hakilon, kaj ne plu
revenis. La malhonestulo sidis nun apud la riverbordo, havante nek la oran hakilon nek
sian propran posedaĵon, kaj tiamaniere li suferis la justan punon pro sia malhonesteco.
(El "Ilustritaj Rakontetoj" de A.Kenngott)

PROVERBOJ
Ne ekzistas honoro sen laboro.
Pli bona virto, ol oro sen honoro.
Mono perdita, nenio perdita — honoro perdita, ĉio perdita.
Kiu fremdan avidas, propran forperdas.
Kiu multon deziras, nenion akiras.
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PARTO

B

ALILANDANOJ ĈE PEKINA STACIDOMO
Mi:

Bonvenon, gesamideanoj. Mi havas la honoron saluti vin en la nomo de la pekinaj
esperantistoj. Mi estas Li Ping, reprezentanto de Pekina Esperanto-Asocio.
Li: Mi estas Ferenc Istvan el Hungario. Mi dankas vin pro via akcepto. En via urbo mi kaj
mia edzino estus senlingvuloj. Ĉar krom nia patra lingvo ni posedas nur Esperanton
kaj iomete scias la germanan lingvon.
Ŝi: Ni provis uzi la germanan lingvon en la vagono, sed bedaŭrinde neniu nin komprenis.
Vere estas bone, ke vi bonvolis veni al la stacidomo.
Mi: Laŭ via deziro ni rezervis por vi ĉambron en Pekina Hotelo. Ĉu vi havas multe da
pakaĵoj.
Li: Nur tiujn du valizojn.
Mi: Per taksio ni baldaŭ atingos la hotelon. Ĝi estas en la centro de la urbo, ne
malproksime de Tian'anmen-placo. Ĝi estas unuaranga hotelo kun restoracio. Ĉu vi
vojaĝis agrable?
Ŝi: Jes, tre agrable. Sed la longa vojaĝo iom lacigis min. Nun mi antaŭ ĉio bezonas
ripozon.
Li: En nia vagono ni havis agrablajn kunvojaĝantojn, kiuj interesiĝis pri nia verda
kvinpinta stelo. Unu el ili verŝajne sciis multon pri nia lingvo. Ĉar li, mi supozas,
parolis pri ĝi al aliaj. Bedaŭrinde neniu el ili povis paroli Esperanton.
Mi: En nia urbo vi trovos multajn, fervorajn kaj gastamajn esperantistojn, flue parolantajn
en Esperanto.
Li: Oh！Mi tre ĝojas.
Mi: Jen venas nia taksio. Bonvolu eniĝi. La valizojn lasu al mi.
Li kaj ŝi: Dankon!……

DU POEMOJ DE PETOFI
Arb' mi estos …
Arb' mi estos, se vi arbofloro,
flor' mi estos, se vi roso-gut',
ros' mi estos, se vi sunradio,
por ke unuiĝu nia tut'.
Kara, se vi estas la ĉielo,
tiam via stel' ŝanĝiĝos mi,
se, knabin', vi estas la infero,
por unuigi nin, damniĝos mi.

La Amo kaj la Libero
La Amo, la Liber'，
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Plej karaj sur la ter'!
Por la Amo mi oferas
Vivoflamon；
Por Libero mi oferas
Mian Amon.
El la hungara:
K.Kalocsay

NOVAJ

VORTOJ

honesta 诚实的，正直的
~eco 诚实，正直
～ulo 诚实的人，正直的人
mal~a 不诚实的，不正直的
haki(tr.) 砍
～ilo 斧子
arbo~isto 伐木工，樵夫
hazardo 偶然的事
～e 偶然的
akra 锐利的，尖锐的，激烈的
plendi(ntr.) 诉苦，发怨言
sorto 命运
subita 突然的
～e 突然地
heziti(ntr.) 犹豫，迟疑
sen~e 毫不犹豫地
arĝento 银
～a 银的，银色的
propraĵo(propr-aĵo) 财产；特性
rekompenci(tr.) 报酬，报答，奖励
intenci(tr.) 想，打算
～e 有意地，故意地
ĝemi(ntr.) 呻吟
plor~i 抽噎地哭，呜咽
posedi(tr.) 占有，拥有
～aĵo 所有物
puni(tr.) 惩罚
～o 惩罚
ilustri(tr.) 用图说明，加插图于
～ita 附有插图的
honoro 荣誊，名誊
avida 贪婪的，渴望的
virto 美德，品德

Pekino( = Beijing）北京
stacidomo(staci-domo) 火车站
bonveno(bon-veno) 欢迎
samideano(sam-ide-ano)
有共同理想的人，同志
reprezenti(tr.) 代表
～anto 代表
asocio 会，协会
hungaro 匈牙利人
～a 匈牙利（人）的
H～io 匈牙利
germano 德国人
～a 德国（人）的
bedaŭrinde(bedaŭr-inde) 抱歉地，
可惜地
bonvoli(bon-voli) 乐于，惠然肯，
请
rezervi(tr.) 保留，预定
hotelo 旅馆
pakaĵo(pak-aĵo) 行李
valizo 手提箱
taksio 出租汽车
atingi(tr.) 达到，到达
centro 中心
placo 广场
rango 等级
unua~a 头等的，上等的
restoracio 餐厅，菜馆
vojaĝi(ntr.) 旅行
～o 旅行
kun~anto 旅伴
pinto 尖端，尖顶
stelo 星
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verŝajne(ver-ŝajne) 大概，多半
fervora 热心的
gasto 客人
～ama 好客的
roso 露水
guto 滴

infero 地狱
damni(tr.) 判入地狱
～iĝi 被判入地狱
oferi(tr.) 奉献，牺牲
flamo 火焰

KLARIGOJ
A
1. … hazarde lasis fali sian hakilon en la akvon. … 偶然将斧子掉进了水中。
2. Tre malgaja li poste eksidis sur la riverbordo kaj akre plendis pri sia malfeliĉa sorto. 然后
他悲伤地在岸边坐下用尖锐的语言抱怨自己不幸的命运。
malgaja 是状语性表语。状语性表语是一种既与主语又与谓语动词有语法关系的一种表
语，用来说明主语在执行某一动作时的状况。
“sidi”的意思是“坐着”，它是一个表示状态的动词；“eksidis”的意思是“开始坐”；“sidiĝi”
的意思是“（由站的姿势）改变成坐的姿势”。这后两个动词的实际上都表示从某一状态改变
成另一状态，都可以译成“坐下”。
试比较下列句子：
Li sidis sur la riverbordo tre longan tempon. 他在河岸坐了很长时间。
Li eksidis sur la lito. 他在床上坐下。
Sidiĝu, kamaradoj! 同志们，请坐！
3. Subite Merkurio elakviĝis, kaj post kiam li aŭdis, kio okazis al la malriĉulo, li subakviĝis,
kaj tuj poste ree elakviĝis kun ora hakilo en la mano. 墨丘利突然从水中出来， 他听了那个穷
人的遭遇后，就潜入水中，然后又立刻手拿一把金斧子从水中出来。
Merkurio 墨丘利（罗马神话中的商业神)
表示“某人发生了什么事”要用“okazi al”来表达。例如：
Kio okazis al vi? 你出了什么事？（或：你怎么啦？）
En la lasta aŭtuno io malfeliĉa okazis al lia familio. 去年秋天他家发生了一件不幸的事。
el-akv-iĝ-i, sub-akv-iĝ-i 的构词方式与 en-lit-iĝ-i, el-lit-iĝ-i 相同。
“kun ora hakilo en la mano”（手拿金斧）是一种结构为“介词+名词+介词+名词”的介词词
组（请参阅第十一课的语法）。
4. …，sed ankaŭ tiun la arbohakisto ne akceptis. … 但樵夫也没有把那把银斧子收下。
句中的 tiun = la arĝentan hakilon.
ricevi 和 akcepti 的区别：
ricevi 的意思是“收到”、“接到”，它所表示的行为不取决于当事人的主观意愿，而且当
事人对所收的物品也没有选择的余地。例如：
Mi ricevis leteron de mia onklo. 我收到叔叔的一封信。
Li ricevis inviton al la balo. 他接到参加舞会的邀请。
Ili ricevis ordonon. 他们接到一道命令。
Ŝi ricevis laŭdon. 她受到表扬。
Ĝoje la honestulo ricevis sian propraĵon el la mano de Merkurio. 这个诚实的人高高兴兴地
从墨丘利手中接过自己的东西。
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akcepti 的意思是“接受”，即经过考虑后同意收下。它所表示的行为是由当事人的主观意
愿决定的，表达了接受人的态度和接受的方式。akcepti 还可以作“接待”讲。例如：
Ŝi akceptis mian donacon. 她接受了我的礼物。
Oni akceptis lian teorion. 人们接受了他的理论。
Akceptu mian plej koran dankon. 请接受我的最衷心的感谢。
Li ricevis la inviton, sed li ĝin ne akceptis. 他收到了邀请，但没有接受。
Ni varme akceptis alilandajn amikojn. 我们热情地接待了几位外国朋友。
Merkurio baldaŭ reaperis portante arĝentan hakilon, sed ankaŭ tiun la arbohakisto ne akceptis.
不一会儿墨丘利拿着一把银斧子重又出现，但樵夫也没有接受那把斧子。
5. okazintaĵo 已经发生的事，okazontaĵo 将要发生的事，okazantaĵo 正在发生的事。如
果不需要精确地加以区别，以上三种形式都可以用 okazaĵo 代替。
6. dio 的意思是“神”，指一般的神，可以有复数形式；作“上帝”讲时开头字母必须大
写（不可以有复数形式）
。

B
5.Mi havas la honoron saluti vin en la nomo de pekinaj esperantistoj. 我荣幸地代表北京市
的世界语者向您问候。
en la nomo de… 以……的名义
2. En via urbo mi kaj mia edzino estus senlingvuloj, ĉar krom nia patra lingvo ni posedas nur
Esperanton kaj iomete scias la germanan lingvon.（要是你不来）在你们的城市里我和我的妻子
就无法和别人讲话，因为除了我们的本民族语之外，我们只会世界语，并懂一点德语。
主句的动词用假定式，因为这是省略了一个状语从句（se vi ne venus）的假定句；但 ĉar
后面所说的情况是真实的，所以后面的谓语动词用陈述式。
3. Vere estas bone, ke vi bonvolis veni al la stacidomo. 您到车站来接我们，真太好了。
bonvoli 是一个表示客气语气的动词。意思是“有善意”、“惠然肯”、“乐于”做某事。例
如：
Ni dankas vin, ke vi bonvolis veni al nia urbo. 我们感谢您惠临我市。
Ili bonvolos akcepti lin. 他们将乐于接待他。
bonvolu 或 bonvole 还可以作“请”讲。（参见第四课语法“动词不定式”）
4. Tian'anmen-placo 天安门广场
5. En nia vagono ni havis agrablajn kunvojaĝantojn, kiuj interesiĝis pri nia verda kvinpinta
stelo. 我们在车厢里遇到了几位非常好的旅伴，他们对绿五角星很感兴趣。
interesi 是及物动词，意思是“使感兴趣”。例如：
Tiu demando certe interesos vin. 这个问题肯定会引起你的兴趣。
Esperanto ja interesus ankaŭ min, se ĝin mi nur lernus. 只要我学，世界语也会使我感兴趣
的。
如果我们要说“对…感兴趣”，则应该用“interesiĝi pri”。例如：
Ŝi interesiĝas pri la libro. 她对这本书感兴趣。
6. ... li, mi supozas, parolis pri ĝi al aliaj. …因为，我猜想，他可能在向别人介绍世界语。
“mi supozas”在句中是插入语。（插入语在句中不和其他成分发生语法关系。）
aliaj = aliaj homoj （aliaj 在这里作代词使用，意思是“其他人”、“别的人”）
7. 为了帮助学员学习和欣赏本课的两首短诗，下面将世界语诗歌的最基本的知识向大
家简单介绍一下：
a. 诗行和诗段：一行诗叫做诗行。诗行是诗的最小组成单位。若干诗行组成一个诗段；
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一首诗可以只包含一个诗段，也可以包含两个或多个诗段，例如本课的两首诗中第一首是由
两个诗段组成的，第二首只包含一个诗段。
b. 一首好诗从形式到内容都必须是美的。世界语诗歌的形式美，在于节奏、音节数和
韵脚三个方面的和谐统一。
c. 节奏是诗歌中轻重音有规律地交替。音节数是指每个诗行所包含的音节数目。韵脚
是指相邻两个诗行末尾的最后一个重读元音及其后各字母的一致。例如本课第一首“Arb’ mi
estas ...”中的每一奇偶数诗行各由十个和九个音节组成，音节数很整齐。这首诗的每个诗行
的音节都是按“重轻重轻…”的方式安排的，每个交替的“重轻”单位叫做“音步”（相当于音乐
中的小节；音步有各种类型，除了“重轻”格式外，还有“轻重”、“重轻轻”等格式），所以每
个十音节的诗行都是由五个音步组成的。这首诗偶数诗行押韵：gut’ – tut’, mi – mi，这种以
重读音节结尾的韵脚叫做阳韵。重读音节连同其后的轻读音节所押的韵叫做阴韵（如：flamon
– amon）。
8. Du Poemoj de Petofi 裴多菲诗二首
裴多菲是匈牙利爱国诗人，这里选的两首小诗是匈牙利著名世界语者 K.Kalocsay 翻译
的。
9. Arb' mi estos, se vi arbofloro = Arb' mi estos, se vi estas arbofloro. 我愿是树，如果你是树
上的花。
诗歌中由于节奏的需要可将名词词尾-o 省略，并在该名词后加省文撇“'”。略去的元音-o
不必读出。
10. La Amo kaj la Libero 爱情与自由
这首诗我国旧译为：“生命诚可贵，爱情价更高，若为自由故，两者皆可抛”（白莽译）。
11. El la hungara 译自匈牙利语
介词“el”可以作“选自”、“译自”讲。

GRAMATIKO
分词名词、分词形容词和分词副词
世界语中的分词除了可与“esti”一起构成动词复杂时态和被动语态外，还可以独立使用。
1. 分词名词：
分词名词由分词加名词词尾-o 构成。分词名词主要用来表示“人”。例如：
dormanto (= iu, kiu dormas) 正在睡觉的人。
mortinto (= iu, kiu mortis) 死者
vojaĝonto (= iu, kiu intencas vojaĝi aŭ kiu baldaŭ vojaĝos) 打算旅行或即将旅行的人
konato (= iu, kiun oni konas) 熟人
vundito (= iu, kiu oni vundis) 受伤者
punoto (= iu, kiun oni intencas puni) 将受惩罚的人
下面再列举一些分词名词的例子。
reprezentanto 代表
kunvojaĝanto 旅伴
kunbatalanto 战友
gastiganto 东道主，主人
falinto 跌倒的人
amanto 爱着的人，恋人
amato 被爱着的人，爱人
damnito 被判入地狱者
venonto 将要来的人
vizitoto 将要被拜访的人
（注）极少数的分词名词也可用来表示事物。例如：
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adiciato 被加数
subtrahato 被减数
multiplikanto 乘数
multiplikato 被乘数
dividanto 除数
dividato 被除数
ĉielskrapanto 摩天大楼（ĉielo 天，skrapi 刮，擦）
2. 分词形容词：
分词形容词由分词加形容词词尾-a 构成。分词形容词起形容词的作用，用以修饰名词，
相当于一个以“kiu”引导的关系从句。例如：
dormanta knabo (= knabo, kiu dormas) 正在睡觉的男孩。
mortinta hundo (= hundo, kiu mortis) 死狗
venonta tempo (= tempo, kiu venos) 将来
estimata sinjoro (= sinjoro, kiun oni estimas) (受)尊敬的先生
perdita plumo (= plumo, kiun oni perdis) 失去的钢笔
farota laboro (= laboro, kiun oni intencas fari) 将要做的工作
分词形容词在句子中的格和数必须和被修饰的名词一致。使用分词形容词可以使句子紧
凑、简练。例如：
La staranta homo estas instruisto.(= La homo, kiu staras, estas instruisto.) 站着的那个人是
教师。
Li vidas la vagonaron, veturonta al Pekino.( = Li vidas la vagonaron, kiu veturos al Pekino.)
他看见将要开往北京的那列火车。
下面再举一些分词形容词的用例：
Ne ĝenu tiun legantan studenton. 别妨碍那位正在看书的学生。
La pasinta somero estis tre varma. 去年夏天很热。
Jen estas la monujo, perdita de vi. 这就是你丢失的钱包。
La fabelo, rakontata de mia avino, multe interesas min. 祖母讲的故事使我很感兴趣。
Prenu freŝajn manĝaĵojn, bonguste kuiritajn, kiuj ne estas tro salitaj kaj tro spicitaj. 应该吃
新鲜的烧煮的美味可口的食物，盐和香料不要加得太多。
La paciento donas la preskribon al la apoteko, ke la apotekisto pretigu por li la preskribitajn
medikamentojn. 患者将处方交给药房，以便药剂师把药方上开的药配好。
3.分词副词：
分词副词由分词加副词词尾“-e”构成。分词副词在句中作状语，它的语法作用相当于一
个状语从句。分词副词并不表示动作或状态的实际时间，它的时间是与句中谓语动词的时间
相对而言的。例如：
Mi dancas kantante. (= Mi dancas dum mi kantas.) 我一面唱歌一面跳舞。
（句中 kanti 用现
在分词形式，表明唱歌和跳舞两个动作在说话的时候同时发生。）
Hieraŭ li falis teren promenante. (= Hieraŭ li falis teren, dum li promenis.) 他昨天散步时跌
倒在地上。（promeni 用现在分词形式，表明跌倒这一动作是在散步过程中发生的。实际上
这两个动作都发生在过去，因为句子的谓语动词 falis 是过去时。）
Trovinte la libron, li ĝojegos. (= post kiam li trovos sian libron, li ĝojegos.) 找到了那本书，
他将会很高兴。
（trovi 用过去分词，表明这一动作发生在 ĝojegi 之前。实际上这两个动作在
说话时都尚未发生，因为句子的谓语动词 ĝojegos 是将来时。
）
下面再举几个分词副词的用例：
Kaptote de la kato, la muso forkuris. 耗子在猫捕捉之前跑掉了。
Demandite de la instruisto, la lernantoj levis sian manon. 老师提问之后，学生都举起了手。
Esperantistoj, karaj kunbatalantoj, ni ne perdu nian tempon, babilante kaj diskutante. 世界语
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者们，亲爱的战友们，我们不要把时间浪费在闲谈和讨论上。
Kolere Merkurio ree subakviĝis forportante la oran hakilon, kaj ne plu revenis. 墨丘利生气
地拿走那把金斧子又潜入水中不再回来。
使用分词副词可以使句子紧凑、简练，但必须注意，分词副词只有在它的逻辑主语与句
子的主语一致时才可以使用，否则必须用其他的方式表达。例如：
Dum li laŭte legas, mi skribas. 我在他大声朗读时写字。
（试比较：Laŭte legante, mi skribas.
我一面大声朗读，一面写字。）
Post kiam la malamikoj forkuris, ni okupis la urbon. 敌人逃跑后，我们占领了这座城市。
（试比较：Transpasinte la riveron, ni okupis la urbon. 我们过河后占领了这座城市。）

EKZERCOJ
I. 说出下列派生词的意思：
1. disiri, disflugi, disporti, disĵeti, dissalti, nedisigebla, dispecigi, dismembriĝi
2. ekbrili, ekplori, ekkrii, ekdormi, ekbatali, ekkompreni, ekkuri, eklabori, eklegi, ekparoli,
ekridi, eksalti, ekstari, ekkanti, ekvidi, ekkoleri, ekbruligi, ekkuŝi
3. maldiligenta, malvarma, malalta, malafabla, malbela, malfeliĉa, malforta, malfacila,
malgaja, malsaĝa, malkontenta, mallarĝa, mallaŭta, mallaŭda, malsana, malsimpla, malkvieta,
malofta, malkara, maljuna, malnova, malplena, malami, malatenti, malhelpi, mallabori, malzorgi,
malprofunda, malpura, malriĉa, malfreŝa, malutila, malpli, malmulte, malsupre, malsupreniri,
malligi, malestimi, malkreski, malvero, mallumo, malo, male
4. redoni, reveni, rekuri, reflugi, resalti, reĵeti, rebate, rebonigi, rebrilo, ira kaj reira bileto,
rediri, rekanti, relegi, reaperi, remaĉi, reridi, revidi, resaniĝi, refoje, reformi, rekoni, rekonstrui,
ree
II．将下列句子译成汉语：
1. Li timegiĝis kaj liaj haroj disstariĝis.
2. Kiu levis la piedon, devas ekpaŝi.
3. Laŭ la frukto oni arbon ekkonas.
4. Bona estas domo nova kaj amiko malnova.
5. ĉiu komenco estas malfacila.
6. La tempo ĉiam malkaŝas la veron.
7. Estinta amiko estas plej danĝera malamiko.
8. Feliĉo venas gute, malfeliĉo venas flue.
9. Laboro donas bonstaton, mallaboro malsaton.
10. Malfeliĉo malofte venas sole.
11. Ne falas frukto malproksime de la arbo.
12. Paroloj kaj faroj estas malsamaj aferoj.
III. 比较下列各句中分词的用法：
1
La laŭte leganta knabo diligente lernas la lecionon.
La leganto atente rigardas la tekston.
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Tion legante la knabo rememoras historian.
2
La malsanulo flegata de mia fratino resaniĝas.
La flegato de mia fratino fortiĝas.
La malsanulo flegate de mia fratino rapide resaniĝas.
3
Li salutas la alvenintan gaston.
Li salutas la alveninton.
Alveninte la gasto veturis per taksio al hotelo.
4
La flegita malsanulo hodiaŭ hejmeniris.
La flegito hejmeniris.
Flegite li hejmeniris.
5
La demandonta instruisto enpaŝas en la klasĉambron.
La demandonto enpaŝas en la klasĉambron.
Demandonte, la instruisto rigardas la kajeron.
6
La demandota knabo timas.
La demandoto timas.
Demandote la knabo timas.
IV. 用适当的分词形式填充：
.
.
1. Knabo, kiu lernas, estas lern
.
.
2. Mi konas lin, tial li estas mia kon
ili vidis flug
birdojn.
3. Kune promen
li tuj vizitos vin.
4. Reven
sian laboron, jam foriris.
5. La elektristo, far
atendas en la antaŭĉambro.
6. La ven
nun finiĝis.
7. La laboro komenc
fiŝo estas ankoraŭ en la rivero.
8. La manĝ
la malhelpojn.
9. Ni devas ĉiam antaŭeniri, ne tim
staras en vico antaŭ la butiko.
10. Multaj aĉet
kaj mi estas am
11. Kiam mi amas ŝin, ŝi estas am
, li premis al mi la manon.
12. Forir
sur la strato.
13. Mi vidis ilin ir
la pakaĵon li eksidis por iom ripozi.
14. Falig
15. En la ĉambro estas malhele, la lampo estas jam esting
V. 将下列句子译成汉语：
1. Punote, li timis, punate, li kriis, punite, li ploris.
2. De nehavanto eĉ reĝo nenion ricevos.
3. Frukto malpermesita estas plej bongusta.
4. Fluanta akvo estas pli pura, ol akvo staranta senmove.
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.

.

5. La gastiginto atendas leteron de la gasto.
6. Ne konante la profundecon, ne iru en la riveron.
7. La gastiganto petas la gaston sidiĝi al la tablo.
8. Ironte viziti ŝin, mi pripensis kion diri.
9. Nur suferinto ŝatas feliĉon.
10. Eĉ por pomo putranta trovoĝas amanto.
11. Falinte sur la strato, li ne povis releviĝi.
12. Nevidate mi eniris en la domon.
13. Povante ripozi, li preferis labori.
14. En infero loĝante, kun diabloj (魔鬼) ne dispute.
15. Aldonante la prefikson “nen”, ni ricevas vortojn neajn.
VI. 找出课文 A 中所有的分词，并将带有这些分词的句子译成汉语。
VII. 将下列句子译成世界语：
1. 他太累了，让他休息一下。
2. 他听说哥哥回来了，就立刻跑回家。
3. 海水淹没（inundi）了许多田地。
4. 他手里拿着一本书安静地坐着。
5. 他毫不犹豫地接受了我的意见。
6. 我们应该报答他对我们的帮助。
7. 我非常感谢你们的盛情款待。
8. 我们打算到北京去并在那里呆上四、五天。
9. 我谨代表我市全体世界语者向您问候。
10. 您旅途愉快吗？--- 非常愉快。我在车厢里遇见了一位世界语者，他用世界语给我讲
了许多有趣的事。
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第九课
NAŬA LECIONO
PARTO

A

LA TERO
La tero havas sep kontinentojn kaj kvar oceanojn. La sep kontinentoj estas Azio,
Eŭropo, Afriko, Nord-Ameriko, Sud-Ameriko, Oceanio kaj Antarkta Kontinento; la kvar
oceanoj estas Pacifiko, Atlantiko, Hindia Oceano kaj Arkta Oceano.
Sur nia tero ekzistas multaj landoj, en kiuj loĝas diversaj popoloj,kaj ĉiu el la popoloj
parolas apartan lingvon.
Kutime la ĉino loĝas en Ĉinio (aŭ Ĉinujo) kaj parolas la ĉinan lingvon, la japano loĝas
en Japanio (aŭ Japanujo) kaj parolas la japanan lingvon, la anglo loĝas en Anglio (aŭ
Anglujo) kaj parolas la anglan lingvon; la franco loĝas en Francio (aŭ Francujo) kaj
parolas la francan lingvon; la hispano loĝas en Hispanio (aŭ Hispanujo) kaj parolas la
hispanan lingvon; la ruso loĝas en Sovetio (aŭ Sovetunio — Unio de la Socialistaj Sovetaj
Respublikoj) kaj parolas la rusan lingvon; la egipto loĝas en Egiptio (aŭ Egiptujo) kaj
parolas la araban lingvon; la usonano loĝas en Usono (aŭ la Unuiĝintaj Ŝtatoj de
Nord-Ameriko) kaj parolas la anglan lingvon; la brazilano loĝas en Brazilo kaj parolas la
portugalan lingvon kaj la meksikiano loĝas en Meksikio kaj parolas la hispanan lingvon.
Ĉiu lando havas sian ĉefurbon. Beijing (Pekino) estas la ĉefurbo de Ĉinio; Tokio
estas la ĉefurbo de Japanio; Londono estas la ĉefurbo de Anglio; Parizo estas la ĉefurbo
de Francio; Madrido estas la ĉefurbo de Hispanio; Moskvo estas la ĉefurbo de Sovetunio;
Kairo estas la ĉefurbo de Egiptio; Vaŝingtono estas la ĉefurbo de Usono; Meksiko estas la
ĉefurbo de Meksikio.
Jen estas aliaj landnomoj, Germanio, Italio, Portugalio, Hungario; Rumanio, Grekio,
Jugoslavio, Pollando, Ĉeĥoslovakio, Nederlando, Danlando, Finnlando, Bulgario, Svedio,
Svislando, Belgio, Albanio, Hindio, Pakistano, Turkio, Irano, Mongolio, Koreio, Indonezio,
Vjetnamio, Filipinoj, Kanado, Argentino, Ĉilio, Aŭstralio, Nov-Zelando, Alĝerio, Tanzanio,
Zambio, Niĝerio, ktp.
Jen estas aliaj gravaj urboj de la mondo: Shanghai (Ŝanhajo), Nov-Jorko, Berlino,
Romo, Vieno, Varsovio, Ĝenevo, Stokholmo, Helsinki, Hongkongo, Nov-Delhio, Brazilio,
Alĝero.
Granda estas nia loĝejo — la tero. Se ni intencas viziti alian urbon, alian landon por
turisma aŭ alia celo, ni vojaĝos. Dum ni vojaĝas en fremdaj landoj, ni, esperantistoj,
parolas Esperanton kaj ni povas ĉie trovi niajn amikojn kaj samideanojn.
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PARTO

B

ANEKDOTOJ
1
Itala studento veturis al urbo en la sudo de Sud-Ameriko por studi tie. Li vagadis en la
urbo por trovi al si komfortan ĉambron.
Kiam li vespere promenis sur strato, li vidis malgrandan tabulon ĉe fenestro de iu
domo. Sur la tabulo estas la vortoj "Ĉambro por luo".
"Kia bela ĉambro ĝi estas!"Li diris, "La fenestroj estas sur la suda flanko. La suno
venos en la ĉambron dum la tago. Mi luos ĝin."
Sed li eraris. En tiu urbo la suno ja ĉiam estas sur la norda flanko.

2
Sur la pordo de iu malgranda franca hotelo la gastoj povis legi jenajn vortojn:"Oni
parolas ĉiujn lingvojn". Hispana turisto, kiu malbone parolis france, demandis unue en sia
gepatra lingvo — hispane, poste en la lingvo internacia — Esperante, fine angle kaj
germane. Sed al ĉiu demando la hotel-mastro respondis france:"Mi ne komprenas."
"Sed kiu parolas en via hotelo ĉiujn lingvojn?" demandis kolere la hispana turisto. "La
gastoj!" respondis trankvile la hotelisto.

ĈU VI SCIAS?
Ĉu vi scias, ke ne ĉie en la mondo nun estas la sama horo?
Kiam la Pekina tempo estas la 23-a horo,
laŭ la Moskva tempo estas la 18-a horo,
laŭ la Londona tempo estas la 15-a horo,
laŭ la Vaŝingtona tempo estas la 10-a horo,
laŭ la Tokia tempo estas la 24-a horo,

NOVAJ VORTOJ
kontinento 洲，大陆
oceano 洋
nordo 北
sudo 南
oriento 东
okcidento 西
Azio 亚洲
Eŭropo 欧洲
Afriko 非洲
Nord-Ameriko 北美洲
Sud-Ameriko 南美洲

Oceanio 大洋洲
Antarkta Kontinento 南极洲
Pacifiko 太平洋
Atlantiko 大西洋
Hindia Oceano 印度洋
Arkta Oceano 北冰洋
ĉino 中国人
japano 日本人
hindo 印度人
mongolo 蒙古人、
koreo 朝鲜人
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vjetnamo 越南人
turko 土耳其人
anglo 英国人
hispano 西班牙人
portugalo 葡萄牙人
ruso 俄罗斯人
polo 波兰人
hungaro 匈牙利人
greko 希腊人
rumano 罗马尼亚人
ĉeĥo 捷克人
bulgaro 保加利亚人
albino 阿尔巴尼亚人
dano 丹麦人
finno 芬兰人
svedo 瑞典人
italo 意大利人
arabo 阿拉伯人
egipto 埃及人
Ĉinio 中国
Japanio 日本
Hindio 印度
Pakistano 巴基斯坦
Mongolio 蒙古
Koreio 朝鲜
Indonezio 印度尼西亚
Tajlando 泰国
Vjetnamio 越南
Filipinoj 菲律宾
Turkio 土耳其
Irano 伊朗
Anglio 英国
Francio 法国
Hispanio 西班牙
Sovetio (Unio de la Socialistaj
Sovetaj Respublikoj ) 苏联
sociala 社会的
~ismo 社会主义
~isto 社会主义者
soveto 苏维埃
respubliko 共和国
unio 联合，联盟
Sovetunio (Sovet-unio) 苏联
Germanio 德国

Italio 意大利
Portugalio 葡萄牙
Hungalio 匈牙利
Rumanio 罗马尼亚
Pollando 波兰
Ĉeĥoslovakio 捷克斯洛伐克
Bulgario 保加利亚
Albanio 阿尔巴尼亚
Grekio 希腊
Jugoslavio 南斯拉夫
Nederlando 荷兰
Danlando 丹麦
Finnlando 芬兰
Svedio 瑞典
Svislando 瑞士
Belgio 比利时
Usono (la Unuiĝintaj Ŝtatoj de
Nord-Ameriko) 美国
ŝtato 国家
Kanado 加拿大
Brazilo 巴西
Meksikio 墨西哥
Argentino 阿根廷
Ĉilio 智利
Egiptio 埃及
Alĝerio 阿尔及利亚
Tanzanio 坦桑尼亚
Zambio 赞比亚
Niĝerio 尼日利亚
Aŭstralio 澳大利亚
ĉefurbo (ĉef-urbo) 首都
Nov-Zelando 新西兰
Beijing (Pekino) 北京
Tokio 东京
Londono 伦敦
Parizo 巴黎
Vaŝingtono 华盛顿
Mokvo 莫斯科
Madrido 马德里
Kairo 开罗
Meksiko 墨西哥（城）
Shanghai (Ŝanhajo) 上海
Nov-Jorko 纽约
Berlino 柏林
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Romo 罗马
Vieno 维也纳
Varsovio 华沙
Ĝenevo 日内瓦
Stokholmo 斯德哥尔摩
Helsinki 赫尔辛基
Hongkongo 香港
Nov-Delhio 新德里
Brazilio 巴西利亚
Alĝero 阿尔及尔
turisto 旅游者，观光者
turismo 旅游，观光
studento 大学生
vagi (ntr.) 游荡，漂泊
komforta 舒服的，安适的
anekdoto 轶事，趣闻，小故事
lui (tr.) 租用

mastro 主人，
（旅馆、酒店的）老
板说明：
在新近出版的《世界语汉语大词
典》中“墨西哥”作为国家名称和城
市名称的世界语写法略有变化。
现将该词 典 中的“Meksik|o”词条
附在下面，供学员参考。学员在
使用这个词的时候，应以新资料
为准。
*
Meksik|o 【地】墨西哥（拉丁
美洲国家，首都墨西哥城） ◆ ~io
= Meksiko | m~(i)a 墨西哥的 |
m~(i)ano 墨西哥人 | ~lando =
~o, ~io | ~-urbo 【地】墨西哥城
（墨西哥首都） | Nov-~o 新墨
西哥（州）（美国的一个州）

KLARIGOJ
A
1. lando, ŝtato 和 nacio 都可以作“国家”讲，但着重点不同。
lando 侧重疆土，指地理上的“国家”，例如：
Ĉinio estas Azia lando. 中国是亚洲国家。
Li loĝas en fremda lando. 他住在外国。
La novaĵo kuris tra la tuta lando. 这消息传遍全国各地。
ŝtato 着重指政治上独立的政府组织，即政权意义上的“国家”，例如：
La fervojoj en nia lando apartenas al la ŝtato. 我国的铁路属国家所有。
Mi legis la verkon de Lenin La Ŝtato kaj Revolucio. 我读过列宁的著作《国家与革命》。
ŝtato 还可以作美国等国家的“州”讲，例如：
La Unuiĝintaj Ŝtatoj de Nord-Ameriko. 美利坚合众国（美国是由若干州组成的）。nacio
着重指组成国家的人民，例如：
La tuta nacio dronas en ĝojo. 全国人民都沉浸在欢乐之中。
La Unuiĝintaj Nacioj. 联合国。2. Usono（美国）是由 La Unuiĝintaj Ŝtatoj de Nord-Ameriko
中每个词的第一个字母（U+so+n）再加名词词尾-o 构成的。之所以用 s 而不用 ŝ，可能是因
为受到英语中“美国”缩写形式（U.S.）的影响，也为了拼读方便。
3. Brazilo 巴西（国名）——Brazilio 巴西利亚（巴西首都）。试比较：Meksikio 墨西哥
（国名）——Meksiko 墨西哥城（墨西哥首都），Tunizio 突尼斯（国名）——Tunizo 突尼
斯（突尼斯首都），等。
【注】巴西首都原设在里约热内卢（Rio-de-ĵanejro）。1956 年巴西政
府决定在巴西中部高原上建立新都，并定名为 Brazilio，以区别于巴西国名。经四年建设于
1960 年正式迁都。
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4. finno（芬兰人）和 Finnlando 的词根 finn 中的辅音 n 必须双写。一般来说，世界语单
词中的辅音字母不需要双写，但在少数单词中特别是在少数专有名词中，为了区别于其他同
词形的词，辅音字母可以按民族语的习惯双写，例如：finno 芬兰人（试比较：fino 终了，
末尾）, Anna 安娜（女名），Emma 埃玛（女名），等。

B
Oni parolas ĉiujn lingvojn. 人们用所有语言讲话。
paroli 原是不及物动词。但在这里作及物动词用。类似的用法有：paroli Esperanton（讲
世界语，= paroli en Esperanto, paroli Esperante）

GRAMATIKO
世界语中的国家名称
世界语中的国家名称有两种类型：
1. 由词根+后缀构成的派生词。属于这一类的有：
1） 由族名+后缀（-uj 或-i）构成的，例如：
Albano (阿尔巴尼亚人) — Albanujo 或 albanio 阿尔巴尼亚；anglo （英吉利人，英国人）
— Anglujo 或 Anglio (英国)；belgo (比利时人) — Belgujo 或 Belgio（比利时）；bulgaro (保
加利亚人) — Bulgarujo 或 Bulgario (保加利亚)；ĉeĥo (捷克人)，slovako (斯洛伐克人) —
Ĉeĥoslovakujo 或 Ĉeĥoslovakio (捷克斯洛伐克)；ĉino (中国人) — Ĉinujo 或 Ĉinio (中国)；
dano (丹麦人) — Danujo 或 Danio (丹麦)；egipto (埃及人) — Egiptujo 或 Egiptio (埃及)；
finno (芬兰人) — Finnujo ( 芬兰，Finnio 不常见)；franco (法国人) — Francujo 或 Francio (法
国)；germano (德意志人，德国人) — Germanujo 或 Germanio (德国)；greko (希腊人) —
Grekujo 或 Grekio (希腊)；hindo (印度人) — Hindujo 或 Hindio (印度)；hispano (西班牙人)
— Hispanujo 或 Hispanio (西班牙)；hungaro （匈牙利人） — Hungarujo 或 Hungario (匈
牙利)；italo （意大利人） — Italujo 或 Italio (意大利)；japano（日本人） — Japanujo 或
Japanio (日本)；mongolo (蒙古人) — Mongolujo 或 Mongolio （蒙古）；norvego (挪威人) —
Norvegujo 或 Norvegio (挪威)；polo (波兰人) — Polujo 或 Polio (波兰)；portugalo （葡萄
牙人） — Portugalujo 或 Portugalio (葡萄牙)；rumano (罗马尼亚人) — Rumanujo 或
Rumanio (罗马尼亚)；ruso (俄罗斯人) — Rusujo 或 Rusio (俄罗斯)；svedo (瑞典人) —
Svedujo 或 Svedio (瑞典)；sviso (瑞士人) — Svisujo 或 Svisio (瑞士)；turko (土耳其人) —
Turkujo 或 Turkio（土耳其）
（注）1. 国名的开头字母必须大写，族名开头字母一般小写，但因受民族语习惯的影
响，族名在某些词典中也用大写字母开头。
（注）2. 由于后缀-uj 另外还用来表示容器（如 sukerujo 糖罐）和果树（pomujo 苹果
树），所以现在一般都倾向于使用-i 而较少使用-uj 表示国家。
2） 由首都或河流名称+后缀（-i）构成的，例如：
Alĝero (阿尔及尔，城市名) — Alĝerio (阿尔及利亚)；Tunizo （突尼斯，城市名） —
Tunizio (突尼斯，国名)；Meksiko (墨西哥城) — Meksikio (墨西哥，国名)；Niĝero (尼日尔河)
— Niĝerio (尼日利亚)；Senegalo (塞内加尔河) — Senegalio (塞内加尔)
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3） 由于受欧洲民族语言的影响，1）项中的某些国名也可以由族名+作为后缀使用的
-land 构成，例如：
Danlando (丹麦)，Skotlando (苏格兰)，Svedlando (瑞典)，Svislando（瑞士） (注) 在某
些国名中“land”是词根不可分割的一部分，而不是后缀，例如：
Nederlando (荷兰), Islando (冰岛)，Nov-Zelando (新西兰)
2. 由独立词根构成的单纯词。属于这一类的大都是美洲或非洲国家的名称，例如：
Kanado (加拿大)，Argentino (阿根廷)，Brazilo (巴西；注意：Brazilio 为其首都巴西利亚)，
Ĉilio (智利)，Peruo (秘鲁)，Tanzanio( 坦桑尼亚)，Zambio(赞比亚)，Irano(伊朗)，Filipinoj(菲
律宾；注意：此词必须用复数形式)，Usono(美国，由“la Unuiĝintaj Ŝtatoj de Nord-Ameriko”
缩写而成)
（注）“某一国家的人”可以用国名+后缀-an 表示，例如：
usonano (美国人)，kanadano (加拿大人)，brazilano (巴西人)，meksikiano (墨西哥人)，
alĝeriano (阿尔及利亚人)，niĝeriano (尼日利亚人)，nederlandano (荷兰人)，islandano (冰岛人)，
nov-zelandano (新西兰人)

EKZERCOJ
I. 将下列名词译成世界语：
1. 亚洲，非洲，欧洲，北美洲，南美洲，大洋洲，南极洲
2. 太平洋，大西洋，印度洋，北冰洋
3. 中国 — 中国人，日本 — 日本人，印度 — 印度人，蒙古 — 蒙古人，朝鲜 — 朝鲜
人，越南 — 越南人，泰国 — 泰国人，土耳其 — 土耳其人，伊朗 — 伊朗人，巴基斯坦
— 巴基斯坦人，印度尼西亚 — 印度尼西亚人，英国 — 英国人，法国 — 法国人，西班
牙 — 西班牙人，德国 — 德国人, 苏联 — 俄罗斯人 — 苏联人, 波兰 — 波兰人, 匈牙
利 — 匈牙利人，希腊 — 希腊人，罗马尼亚 — 罗马尼亚人，捷克斯洛伐克 — 捷克人 —
斯洛伐克人, 荷兰 — 荷兰人，瑞士 — 瑞士人, 比利时 — 比利时人，芬兰 — 芬兰人，
瑞典 — 瑞典人，南斯拉夫 — 南斯拉夫人，保加利亚 — 保加利亚人，阿尔巴尼亚 — 阿
尔巴尼亚人，意大利 — 意大利人，葡萄牙 — 葡萄牙人，埃及 — 埃及人，阿尔及利亚 —
阿尔及利亚人，坦桑尼亚 — 坦桑尼亚人，赞比亚 — 赞比亚人，尼日利亚 — 尼日利亚人，
美国 — 美国人，加拿大 — 加拿大人，巴西 — 巴西人，墨西哥 — 墨西哥人, 阿根廷 —
阿根廷人，智利 — 智利人，澳大利亚 — 澳大利亚人，新西兰 — 新西兰人
II. 说出下列由词根 ter-构成的派生词和合成词的意思（可查阅词典）：
elteriĝi, enteriĝi, subtera, subteraĵo, surtera, tertremo, kapaltere, terkolora,
vizaĝialtere, terpeco, terparto, terdometo, termezurado, termezuristo, terpomo

surteriĝi,

III. 说出下列派生词的意思：
1. aziano, eŭropano, amerikano, usonano, pekinano, parizano, vilaĝano, urbano, partiano(patrio
党 ), ŝipano, komitatano (komitato 委 员 会 ), kursano, familiano, domano, montano,
kristano(Kristo 基 督 ), kamparano, samideano, samklasano, samlandano, samurbano,
sampatrujano, homarano
2. riĉulo, malsaĝulo, belulo, belulino, feriĉulo, gajulo, fremdulo, honestulo, kriplulo, kalvulo,
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babilulo, timulo, antaŭulo, superulo, posteulo, ĉitieulo, tiamulo, senharulo, unuokululo,
longkrurulo, lernemulo, skribemulo, altrangulo
3. laboristo, instruisto, pakisto, skribisto, kolektisto, kuristo, veturigisto, maristo, ĉambristino,
infanistino, lingvisto, apotekisto, ĝardenisto, fizikisto, dentisto, okulisto, ŝuisto, fiŝkaptisto,
fiŝvendisto, esperantisto, subakvisto
4. cigaredujo, sukerujo, salujo, supujo, monujo, inkujo(inko 墨水), lavujo, rezervujo, pirujo,
pomujo
IV.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

说出下列各词的区别：
polo — polujano
hungaro — hungariano
meksikano — meksikiano
brazilano — braziliano
Niĝero — Niĝerio
servanto — servisto
timulo — timanto
instruanto — instruisto
mensoganto (mensogi 说谎) — mensogisto — mensogulo
posteulo — postulo

V. 将下列句子译成汉语：
1. La membro de la klubo(俱乐部) estas klubano, la vizitanto de la kurso estas kursano kaj la
loĝanto de la urbo estas urbano.
2. Germanoj kaj francoj, kiuj loĝas en Rusujo, estas rusujanaoj, kvankam ili ne estas rusoj.
3. La lignisto vendas lignon, kaj la lignaĵisto faras tablojn, seĝojn kaj aliajn lignajn aĵojn.
4. Timulo timas eĉ sian propran ombron (影子).
5. La junan viron oni nomas unuvorte junulo.
6. Mensogulo devas havi bonan memoron.
7. Donu fingron al avidulo, li tutan manon postulas.
8. Post la fino de la batalo estas multe da kuraĝuloj.
9. Se junulo ne lernas, maljunulo ne scias.
10. Ne ĉia fruktujo estas arbo.
VI. Divenu el kiu urbo li venis:
“La urbo el kiu mi venis estas la ĉefurbo de iu Eŭropa lando. Ĝi situas (位于) ĉe la rivero
Vistulo(维斯杜拉河，也译为维斯瓦河). La urbo havas ĉirkaŭ 1,460,000 loĝantojn kaj tre longan
historian. Kvankam ĝi estas multe detruita (受到严重的破坏) dum la lasta mondmilito, tamen la
urbanoj rekonstruis ĝin tuj post la milito kaj nun ĝi fariĝis pli bela. Por ni esperantistoj tiu urbo
estas treege grava, ĉar tie Zamenhof, la kreinto de nia kara lingvo Esperanto, vivis kaj laboris, kaj
sukcesis aperigi la unua libron de Esperanto. En tiu urbo okazis la 29-a kaj la 44-a UK (Universala
kongreso de Esperanto 国际世界语大会，简称 UK) en 1937 kaj 1959, kaj oni okazigos la 72-an
UK-n en 1987.”
Diru
La nomon de la urbo;
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La nomon de la lando, kies ĉefurbo ĝi estas;
La nomon de la lingvo, kiun oni parolas en tiu urbo kaj en tiu lando;
La jaron, en kiu aperis la unua libro de Esperanto.
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第十课
DEKA LECIONO
PARTO

A

LA HOMO KAJ LA SEZONOJ
(POEMO EN PROZO)
Kiam en belega somera vespero oni sidadas sur benketoj antaŭ la domoj, tiam
vole-nevole oni pensadas pri la mondo, pri la majesta universo. La nekalkulebla stelaro
brilas, la luno lumas, kaj kelkfoje steloj kuras tra la firmamento. Tiam la avino diras, ke iu
mortis.
Ankaŭ nia tero estas nur eta stelo. Ĝi kuras, kuregas sur la vojo, kaj obeas al la
eternaj leĝoj. Nia tero estas spegulo de la tuto.
Mi tre ŝatas tiajn somerajn noktojn, ĉar ili vekas en mi ne ĉiutagajn pensojn. Tiuj
pensoj estas puraj, mildaj, kaj ili okupas mian animon, kaj mia koro havas solenajn
sentojn.
La vivo de la tero estas spegulo de la universo, kaj la vivo de la homo estas spegulo
de la tero.
La infaneco montras la printempon. La infano estas kiel freŝa floreto. La floreto estas
pura, delikata, ĝi serĉas la varman lumon de la suno, kaj ankoraŭ scias nenion pri
malhelaj ombroj, ŝtormoj, uraganoj.
La homa juneco montras la junecon de la naturo: la someron. Tiam la homo kiel la
tero vivas en ardeco. Li fervore laboras, li gaje kantas kaj kelkfoje ankaŭ ploretas, sed
ĉiufoje la ĉagrenon li rapide forgesas, ĉar post foriro de la grizaj nuboj denove aperas la
bonkora sunvarmo.
La matureco de la homo estas spegulbildo de la aŭtuno. Milda trankvilo, maturaj
pensoj post la longa laboro okupas la homan koron. La sunbrilo jam ne estas tiel forta, kiel
dum la mezo de la somero; sed ĝi estas milda kiel bonkora rideto de avino. Larmoj en la
okuloj, ofta pluvado en la naturo.
Post la aŭtuna matureco venas la vintra maljuneco. Neĝo kovras la teron, blankaj
haroj la homan kapon. Frosto ekkuŝas sur la koron. La suno brilas ankoraŭ, sed ĝi jam ne
donas varmon. Grandaj grizaj nuboj kovras la firmamenton, prujno kuŝas sur la kampoj,
kaj glacio sur la rivero, kaj… kaj venas, iom post iom alvenas la morto. La vivo de la
naturo ekdormas, dormas ĝis nova printempo.
La espero pri nova printempo de la homaro akompanas ĉiun bonan homon dum la
vivo. Tiu espero estas eterna fajro, kiun ni ĉiam portas en ni. Generacio sekvas
generacion, kaj ĉiu generacio estas nova printempo.
Post ĉiu vintro venas printempo, kaj post degelo de la glacio aperas ĉiam nova vivo.
— Julio Baghy
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PARTO

B

LA VETERO
La vetero estas la stato de la atmosfero en difinita loko kaj difinita tempo, rilate al
humideco, nubo, pluvo, vento, temperaturo ktp.
Kiam la ĉielo estas kovrita de grizaj nuboj, plejofte akvo gute falas, tio estas pluvo. Se
pluvo glaciiĝas kaj falas en formo de grajnoj, tio estas hajlo. En vintro estas froste, kaj el la
ĉielo ofte falas blankaj malpezaj floketoj, tio estas neĝo. Nebulo estas densa akva vaporo,
kiu kuŝas super la tero. Roso estas etaj akvogutoj, kiuj nokte formiĝas el vaporo sur la
malvarma supraĵo de plantoj kaj aliaj objektoj. Se dum frosta nokto roso aŭ delikata
nebulo glaciiĝas sur la aĵoj, tiam aperas subtila blanka pulvoro, tio estas prujno.
Vento estas fluado de aero. Kiam aero milde fluas, blovas venteto aŭ ventetas; kiam
aero tre forte sin movas, blovas ventego aŭ ventegas. Ŝtormo estas detruema ventego,
kiu ordinare estas akompanata de pluvego kaj uragano --- ventego pli forta ol ŝtormo, t.e.
la plej forta vento.
Ĉe la norda aŭ suda poluso estas malvarme kaj en vintro kaj en somero, dum en
Mez-Afriko ĉiam estas varme kaj neniam estas malvarme. Kiam ĉe ni komenciĝas somero,
en Aŭstralio komenciĝas vintro, kaj kiam finiĝas printempo sur la norda duonglobo, sur la
suda finiĝas ĝuste aŭtuno.
※※※※※
Hieraŭ la vetero estis serena. La ĉielo estis sennuba, la hela suno brilis. Estis nek tro
varme nek tro malvarme. Sed vespere la ĉielo griziĝis kaj vento leviĝis. Nokte fulmis,
tondris, sed ne pluvis. Pro la bruego mi ne povis ekdormi ĝis la noktomezo. Hodiaŭ
frumatene komencis pluvegi. La pluvego jen ĉesis, jen rekomenciĝis, kaj tiamaniere
daŭris ĝis la sepa horo. Nun la suno jam ekaperas. La aero estas freŝa. Jen rigardu, kiel
blua estas la ĉielo!

DIALOGETOJ PRI VETERO
1
— Estas bela tago hodiaŭ, cŭ ne?
— Jes, efektive. La vetero estas agrabla.
— Ĝi invitas por fari promenon.
— Ho, mi farus volonte, sed mi devas fari aĉetojn.
2
— Mi havas la honoron saluti vin, sinjoro A!
— Bonan matenon, juna amiko!
— Bela vetero, hodiaŭ. Ĉu ne, sinjoro?
— Jes, vere bela. Sed iom tro da vento.
3
— Malbela vetero, hodiaŭ. Ĉu ne, sinjoro A?
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— Jes, sinjoro B. Aĉa vetero! Vera diluvo.
— Ja pluvis dum la tuta nokto.
— Ĉu vere? Kiam mi dormas, mi ne aŭdas pluvon, eĉ se pluvegas.

PROVERBOJ
Granda nubo — eta pluvo.
Pluvo en aprilo — por la tero utilo.
Post vetero malbela lumas suno plej hela.
Matena horo estas plena de oro.
En ĉiu aĝo devas kreski la saĝo.
Se mi scius, kion mi ne scias, ĉiuj saĝuloj min envius.
Plej bone ridas, kiu laste ridas.

NOVAJ VORTOJ
sezono 季节，季
prozo 散文
benko 长凳
～eto 小凳子
vole-nevole 不管愿意，
不愿意，不由得
majesta 威严的，雄伟的
universo 宇宙
luno 月亮
firmanmento 天空，苍穹
eterna 永恒的，永久的
leĝo 法律，定律，规律
animo 灵魂
ĉiutaga(ĉiu-taga)每日的，平常的
solena 庄严的，庄重的
delikata 精美的，纤细的，娇嫩的
ombro 影子，阴影
ŝtormo 暴风
uragano 飓风
arda 炽烈的，热烈
ĉagreni(tr.)使烦恼，使忧伤
~o 烦恼，忧伤
frosto 寒冷，严寒
～a 寒冷的，冰冻的
prujno 霜
glacio 冰
～iĝi 结冰

akompani(tr.)陪伴，伴同
generacio 代，一代（人）
degeli(ntr.)(冰雪等)融化
atmosfero 大气，气氛
rilati(ntr.)有关系，联系
～e al 关于，就…来说
difini(tr.)下定义，确定
～ita 下了定义的，确定的
humida 潮湿的
～eco 潮湿，温度
grajno 谷粒，粒
hajlo 冰雹
floko(雪、羽毛等的)片
nebulo 雾
vaporo 蒸气，汽
objekto 物品，东西
subtila 细密的，细微的，细腻的
pulvoro 粉末
blovi(ntr.)吹
detrui(tr.)破坏
～ema 有破坏性的
ordinara 普通的，平常的
～e 通常
poluso(地球的)极
globo 球，球状体
duon～o 半球
serena 晴朗的
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fulmo 闪电
tondro 雷声
inviti(tr.)邀请；促使

volonte 情愿地，欣然
diluvo 洪水，滂沱大雨

KLARIGOJ
A
1. poemo en prozo 散文诗
本文作者是匈牙利著名世界语诗人 Julio Baghy(1891—1967).
Julio Baghy 于 1981 年出生于匈牙利的 Szeged。中学毕业后他成为一名演员。第一次世
界大战中断了他的演员生涯。他在前线服役时被俘，在西伯利亚战俘营中度过了艰难困苦的
六年，于 1921 年回到布达佩斯。1967 年因病逝世。Baghy 在 1911 年就接触到世界语。在
西伯利亚战俘营中他为不同的民族战俘开办了世界语讲习班。这一时期的生活在他后来写的
中篇小说《Verda Koro》有详尽的描述。回到布达佩斯后 Baghy 从事世界语诗歌、散文和小
说的创作。他的作品深受各国世界语者的喜爱。他的主要作品有《Preter la Vivo》
（诗集《生
活拾零》）
，
《Pilgrimo》
（诗集《朝圣》）
，
《La Vagabondo kantas》
（诗集《流浪者在歌唱》）
，
《Dancu
Marionetoj》
（小说集《跳吧，傀儡》）
，
《Viktimoj》
（小说集《牺牲者》）
，
《Printempo en Aŭtuno》
（小说《秋天里的春天》
，巴金曾将其译成汉语）
，
《Sonĝe sub Pomarbo》
（诗剧《苹果树下的
梦》）等。
2. ĉielo 和 firmamento 的区别：
ĉielo 的意思是天空，指日月星辰在其中罗列的广大空间；firmamento 的意思是“苍穹”、
“苍天”，古人认为天是拱形的坚实体，日月星辰在上面运行，firmamento 就是指这样的坚实
体（试比较 firma – firmamento 在词形上的相似处）
。
3. Nia tero estas spegulo de la tuto. 我们的地球是整个宇宙的一面镜子。
tuto 由 tuta 转化而来，意思是“全部”、“全体”、“整体”。这里作整个宇宙讲。再举两个
tuto 的用例：
Du duonoj faras unu tuton. 两个一半合成一个整体。
La tuto estas pli granda, ol ĉiu el ĝiaj partoj. 整体大于每一部分。
4. Mi tre ŝatas tiajn somerajn noktojn, ĉar ili vekas en mi ne ĉiutagajn pensojn.我非常喜欢那
样的夏夜，因为它们会引起我不寻常的遐想。
5. La infaneco montras la printempon.童年象征着春天。
这里的 montras 意思是“显示”、“表现出”。句子的意思是童年显示出春天的特征，即童
年犹如草木萌生、万物复苏的春天。
montri 是一个常用词，它有如下词义：
拿给…看，出示：
La vendisto montras varojn al la klientoj. 营业员拿商品给顾客看。
Ŝi montris sian langon al la kuracisto. 她把舌头伸给医生看。
b) （仪器等）指示，表示：
la kompaso montras la nordon. 罗盘指向北方。
Mia horloĝo montras jam la dekan. 我的表已经十点。
c) （用手等）指向，指点，指给：
Li montras al ŝi la vojon. 他在给她指路。
Li montras per la fingro en la direkto al la arbaro. 他用手指着森林的方向。
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ĉ). 表现出，显露（某种性质或感情）
：
Li montris sian kuraĝon. 他表现出勇气。
De sia plej frua aĝo ŝi montris grandan kapablon. 她从小就表现出很强的能力。
d) 说明，指出，证明：
Mi montris al li, ke li eraris. 我向他指出他错了。
Mi petis lin montri al mi la solvon. 我请他把答案告诉我。
La estonteco montros min senkulpa. 未来将证明我无罪。
e) 是…的标志，象征：
La fumo montras la fajron. 有烟表明有火。
La rivero montras la landlimon. 这条河是国界。
6. ... li gaje kantas …他欢乐地歌唱
gaje 是由 gaja 转化而来的。ĝoja 与 gaja 的区别如下：
ĝoja 的意思是“愉快的”、“高兴的”、“喜悦的”、“快乐的”，主要指人高兴时的内心的感
情状态。例如：
Ŝi havas ĝojan koron. 她心情愉快。
Ili foriris kun ĝoja sento. 他们高高兴兴地走了。
Ĝojan feston. 祝节日快乐！
gaja 的意思是“快乐的”、“欢乐的”、“快乐的”，着重指人们高兴时兴高采烈的外部状态
和表现，也指欢乐的气氛。例如：
Ni devas esti gajaj, ĉar la vivo estas bela. 我们应该欢欢乐乐，因为生活是美好的。
Ŝi estas gaja kiel alaŭdo. 她像百灵鸟一样快活。
Ni havis gajan balon hieraŭ vespere. 我们昨天晚上举行了一次欢乐的舞会。
7. La matureco de la homo estas spegulbildo de la aŭtuno.人的壮年好比是秋天。
“spegulbildo”的意思是“镜像”。镜中的景象是实物的反映。本句借用这个比喻形象地说
明“la matureco de la homo”与“la aŭtuno”相似的关系。
8. La sunbrilo jam ne estas tiel forta, kiel dum la mezo de la somero; sed ĝi estas milda kiel
bonkora rideto de avino. 阳光已不像盛夏时那样强烈；但它像奶奶慈祥的微笑那样温柔。
“tiel…kiel…”“像……一样”的意思。例如：
Ŝi kuras tiel rapide kiel li.她跑得和他一样快。
Li ne estas tiel naiva, kiel oni pensas pri li. 他不像人们所想像的那样天真。
kiel 除了可以作疑问副词表示“怎样”外，还可以作从属连词，表示“如同”、“像”等意思。
例如：
li estas feliĉa kiel fiŝo en akvo. 他像水中的鱼儿一样幸福。
La urbo estas kiel ĝardeno. 这座城市就像花园一样。
“tiel... kiel...”连用，表示相同程度的比较。例如：
Tiu libro estas tiel dika, kiel la mia. 那本书和我的书一样厚。
La fremda lingvo ne estas tiel malfacila, kiel vi pensas. 外语并不像你所想的那样难学。
9. Larmoj en la okuloj, ofta pluvado en la naturo.眼中的泪水，阵阵的秋雨。
“en la naturo”意思是“自然界中的”，在句子中作定语修饰前面的名词 pluvado。本句由两
个并列名词词组构成，没有谓语动词，语句简洁、含蓄、耐人寻味。
10. Neĝo kovras la teron, blankaj haroj la homan kapon.白雪覆盖大地，白发布满双鬓（人
的头）。
本句是一个并列句，第二个分句中的谓语动词 kovras 省略。
11. Frosto ekkuŝas sur la koron. 严寒降临在人们心上。
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kuŝi 除了作“躺”、“卧”讲之外，还可引申作“平放着”、“存在于（某处）”讲。例如：
La libro kuŝas sur la tablo. 书平放在桌子上。
Apud la domo kuŝas ĝardeno. 那所房子旁边有一所花园。
Densa nebulo kuŝas sur la tero. 浓雾笼罩在大地上。
ekkuŝi 的意思是“开始存在”、“开始产生”。sur la koron 中的 koron 带有宾格（实际是动向格）
词尾，表示方向。
12. 这篇散文语言通俗优美，内容充满诗意，音韵铿锵和谐，适于反复诵读和玩味。作
者以乐观主义的态度对待人生、对待人所不可抗拒的生老病死的永恒的自然规律。文章的结
尾部分尤其富于哲理，使人读后对世界和人类充满无限的希望。确实是一篇不可多得的文学
精品。

B
1. La vetero estas la stato de la atmosfero en difinita loko kaj difinita tempo, rilate al
humideco, nubo, pluvo, vento, temperaturo ktp. 天气是在一定地区和一定时间内关于湿度、云、
雨、风、温度等的大气状况。
2. Se pluvo glaciiĝas kaj falas en formo de grajnoj, tio estas hajlo. 如果雨结成冰并以颗粒
状降下， 这就是冰雹。
en formo de 的意思是“以…形状”。例如：
Tiu ĉi verko eliros en formo de aparta libro. 这部著作将以单行本的形式问世。
Ĝi estis konstruo en formo de kvadrato. 它是正方形的建筑。
3. En vintro estas froste… 冬季天气寒冷…
这是一个无人称句。无人称句没有主语，它的表语必须用副词形式。另外，表示刮风、
下雨等自然现象的动词也可以构成无人称句。例如：
Ventas 刮风
Nokte fulmis, tondris, sed ne pluvis. 夜间雷电交加，但没有下雨。
4. Ŝtormo estas detruema ventego, kiu ordinare estas akompanata de pluvego, kaj uragano —
ventego pli forta ol ŝtormo, t.e. la plej forta vento. 暴风是通常伴有大雨的破坏性的大风，飓风
是一种比暴风更强烈的大风，也就是最强劲的风。
风的大小可分别用 ventego 和 venteto 表示。此外，世界语中还有一些表示不同强度或
性质的风的名称，例如：uragano（飓风），ŝtormo（暴风），brizo（和风），zefiro（微风），
tajfuno（台风）等。
“—”表示被省略的“estas”。
t.e. (= tio estas) 意思是“那就是”，“即”。
5. Ĉe la norda aŭ suda poluso estas malvarme kaj en vintro kaj en somero, dum en
Mez-Afriko ĉiam estas varme kaj neniam estas malvarme. 靠近北极或南极的地方冬季都很冷，
而非洲中部总是很热，从来不冷。
kaj…kaj… 既…又…，不但…而且…，如：
Venis kaj li kaj lia fratino.他和他的妹妹都来了。
“dum”在本句中不是介词，而是连词，表示两种情况的对照。再如：
Esperanto daŭre vivas, dum Volapuko jam longe estas mortinta. 世界语继续存在着，而伏拉
普克语（一种曾经流行过的人造国际语）早已死去。
6. Estis nek tro varme nek tro malvame.(天气）既不太热、也不太冷。
nek…nek… 既不…也不…，例如：
Li scias nek legi nek skribi. 他既不会读也不会写。
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Rigardu nek dekstren, nek maldekstren, sed nur antaŭen. 不要左顾右盼，要向前看。
7. La pluvego jen ĉesis, jen rekomenciĝis. 大雨时断时续。
jen…jen… 时而…时而…，一会儿…一会儿…，如：
La vetero estas ŝanĝiĝema: jen pluvas, jen sunas, jen hajlas. 天气变化无常：一会儿下雨，
一会儿出太阳，一会儿下冰雹。
8. Ĝi invitas por fari promenon. 天气这么好，我们去散步吧。
（直译为：宜人的天气吸引
着人们去散步。）
9. Ho, mi farus volonte, sed mi devas fari aĉetojn. 哦，我很想去散步，可是我得去买东西。
前半句用假定式，表示一种愿望（由于要去买东西，此愿望不能实现），而要去买东西
是真实的情况，所以用直陈式现在时。
10. Se mi scius, kion mi ne scias, ĉiuj saĝuloj min envius. 要是我把不懂的东西全弄懂了，
所有的聪明人都会羡慕我。
这也是一个假设句。条件状语从句中的谓语动词 scius 和主句的谓语动词都用假定式，
因为事实上任何人都不可能把自己不懂的东西都弄懂，因而所有的聪明人也都不可能羡慕
他。条件句中宾语从句的动词 scias 用直陈式，因为这里所说的“kion mi ne scias”是事实。

GRAMATIKO
相 关 连 词
连词分并列连词和从属连词两种：并列连词用来连接并列的词、词组或句子，如 kaj, aŭ,
sed, nek 等。从属连词用来连接从句和主句，如 ke, se, ĝis 等。有些并列连词必须成对使用，
这些连词称为相关连词。常用的相关连词有：
1. kaj…kaj… ("既…又…", "又…又…", "不但…而且…"):
Mi vizitos kaj Parizon kaj Londonon. 我既访问巴黎又访问伦敦。
Li estas kaj bela kaj sana. 他又漂亮又健康。
Li loĝas en Ŝanhajo kaj somere kaj vintre. 他夏天和冬天都住在上海。
2. nek…nek… (“既不…也不…”，“既没有…也没有…”)：
Mi vizitos nek Parizon nek Londonon. 我既不访问巴黎也不访问伦敦。
Li estas nek bela nek sana. 他既不漂亮也不健康。
Ŝi nek kantis nek dancis. 她既没有唱歌也没有跳舞。
“nek”也可以用于其他否定词之后。例如：
Mi ne vizitos Parizon nek Londonon. 我不访问巴黎，也不访问伦敦。
Mi nenion manĝis, nek trinkis. 我什么也没有吃，什么也没有喝。
Li vidis neniun vilaĝon, nek domon. 他没有看见任何村庄，也没有看见一间房子。
3. aŭ…aŭ… (“或者…或者…”，“不是…就是…”。强调“两者择一”，“或此或彼”）：
Mi vizitos aŭ Parizon aŭ Londonon. 我或者访问巴黎或者访问伦敦。
Vi devas vin iel amuzi aŭ kantante aŭ dancante. 唱歌也好，跳舞也好，你总得娱乐娱乐。
Aŭ mi iros, aŭ vi venos.不是我去，就是你来。
4. ĉu…ĉu… (“不知是…还是…”，“也许…也许…”，“…也好…也好”；表示对两者居一
的情况不能确定或怀疑):
Ĉu pro timo, ĉu pro fiereco, li nenion respondis. 不知是因为害怕还是出于骄傲，他什么也
没有回答。
La ŝipo sin turnos, ĉu okcidenten, ĉu orienten. 那艘船将要改变航向，也许向西，也许向东。
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Ĉu li estas amiko ĉu malamiko, mi iros lin vidi. 他是朋友也好，敌人也好，我要去见他。
5. ĉu…aŭ…(“是…还是…”；表示询问，用在疑问句或从句中）
：
Ĉu vi vizitos Parizon aŭ Londonon? 你要访问巴黎还是伦敦？
Demandu lin, ĉu li povas solvi la problemon aŭ ne. 问问他会不会解这个问题。
Kiu jako pli bone sidas al vi, ĉu la nigra aŭ la griza? 你穿哪一件上衣合身，黑色的还是灰
色的？
6. ne nur…sed ankaŭ… (“不但…而且…”；表示递进关系，着重点在后半部分）：
Li vizitas ne nur Parizon, sed ankaŭ Londonon. 他不但访问巴黎，而且访问伦敦。
Li loĝas en Ŝanhajo ne nur en somero, sed ankaŭ en vintro. 他不但夏天住在上海，冬天也
住在上海。
Ŝi ne nur fumas, sed ankaŭ drinkas. 她不但抽烟，而且喝酒。
Ne nur li sed ankaŭ mi povas paroli Esperanton. 不但他会讲世界语，我也会讲世界语。
7. jen…jen… (“时而…时而…”，“一会儿…一会儿…”):
Li trinkas jen teon, jen kafon.他时而喝茶，时而喝咖啡。
Jen ŝi kantis jen ŝi dancis. 她一会儿唱歌，一会儿跳舞。
Li skribadis jen per krajono, jen per plumo. 他时而用铅笔写，时而用钢笔写。
8. kvankam…tamen… (虽然…但是…):
Kvankam li malsaniĝis, tamen li iris ĉeesti la kunvenon. 他虽然病了，但还去参加会议。
Kvankam mia azeno estas malgrasa, tamen mi volas pruntedoni ĝin al vi.虽然我的驴子很
瘦，但我愿意把它借给你们。
Kvankam malfrue, li tamen ankoraŭ laboras. 虽然晚了，但他还在工作。

EKZERCOJ
I. 将下列各词译成世界语：
1. 天气，大气，空气，温度，湿度，风，大风，小风，暴风，飓风，云， 雾， 雨，冰雹，
雪，闪电，冰，雷，水汽，露，霜，严寒，谚语
2. 刮风，下雨，下冰雹，响雷，打闪，结冰，下雪
3. 太阳，月亮，星，地球，天，宇宙，北极，南极，北半球，南半球
II．说出下列合成词的意思（可查阅词典）：
1、sunbrilo, sunlumo, sunfloro, sunombrelo (ombrelo 伞), sunradio, sunfrapo, sunleviĝo,
sunsubiro, sunplena, sunbrunigita
2、ĉielkorpo, ĉielblua, ĉielruĝo, ĉieliro, ĉirlarko (arko 弧,弓), ĉielskrapanto （skrapi 刮，擦）
3. nordoriento, nordokcidento, sudoriento, sudokcidento
III.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

将一个相应的世界语单词写在下列各题的括号内：
printempo, somero, aŭtuno, vintro (
)
akvoguto, falanta el la ĉielo (
)
fortega bruo, akompananta la fulmadon (
)
ĉiela korpo, kiu aperas kiel brila punkto dum la nokto (
)
ĉiela korpo, kiu rondiras ĉirkaŭ la tero kaj lumas dum la nokto (
homo, kiu jam perdis la vivon (
)
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)

11. homo, kiu vendas varojn (
)
12. domo, kie vojaĝantoj povas loĝi se ili pagas kelkan sumon por ĉiu nokto (

)

IV. 回答下列问题：
9.Kiu estas pli aĝa, ĉu vi aŭ via frato.
10.Kiu monato estas pli longa, ĉu februaro aŭ marto?
11.Kiuj monatoj estas malpli longaj ol decembro?
12.Kiam estas pli varme, ĉu somere aŭ aŭtune?
13.Kio estas pli rapida, ĉu la ŝipo aŭ la vagonaro?
14.Kio estas pli granda, ĉu la tero aŭ la luno?
15.Kio estas pli bongusta, ĉu la piro aŭ la pomo?
16.Kio estas pli peza, ĉu la lingo aŭ la fero?
17.Kio estas pli varma, ĉu la ĉemizo aŭ la jako?
18.Kio estas pli multekosta, ĉu la pano aŭ la sukero?
--- ĉu la radioricevilo aŭ la televidilo?
19.Kiu estas pli forta, ĉu la maturulo aŭ la infano?
20.Kiu el tiuj ĉi tri landoj estas la plej granda: Bulgario, Grekio, Francio?
21.Kiu el tiuj ĉi tri riveroj estas la plej longa:
Jangzi, Kongo (刚果河)，Danubo（多瑙河）？
22.Kiu el tiuj ĉi tri lingvoj estas la plej facila:
La angla, la germana, Esperanto?
23.Kiu filmo estas por vi la plej interesa?
24.Kiu libro (bildo, poemo, kanto) plej plaĉas al vi?
V. 将下列句子译成汉语：
1. Mi trinkas kaj teon kaj kafon.
2. Mi trinkas aŭ teon aŭ kafon.
3. Mi trinkas nek teon nek kafon.
4. Nek ĝojo nek malĝojo daŭras eterne.
5. Mi portas nek bluan veston, nek la verdan, sed la nigran.
6. Mi flanke sidis, mi ne aŭdis nek vidis.
7. Mi ne renkontis lin, nek lian filon.
8. Kapo malsaĝa ne griziĝas nek kalviĝas.
9. Mia amiko aŭ forgesis pri mi, aŭ li estas malsana, ĉar li al mi ne venas, nek skribas.
10. Respondu aŭ nun, aŭ morgaŭ.
11. Tuŝu la fornon: ĉu ĝi estas varma aŭ malvarma.
12. Mia onklo hezitis ĉu vojaĝi aŭ ne al tiu urbeto.
13. Ĉu pro ĝojego, ĉu pro timo, lia koro forte batas.
14. Kion mi trinku? Ĉu teon? Ĉu kafon aŭ ion alian?
15. Li legas jen libron, jen gazeton.
16. Jen marŝante, jen kurante, li venis al la domo.
17. Ne venas monto al monto, sed homo homon renkontas.
18. Vespere ĝuu la lunon, sed ne serĉu la sunon.
19. Se ĉiu balaos antaŭ sia domo, tiam en la tuta urbo estas ordo.
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20. Malgranda estas la flamo, tamen ne mankas la fumo.
21. Forĝu(锻) la feron, dum ĝi estas varmega.
22. Ni devas satigi ne nur la korpon, sed ankaŭ la menson (精神).
VI．用适当的连词填空:
mia edzino estas lia filino.
1. Li estas mia bopatro,
li estas malsana.
2. Mi pensa,
vero pli kara.
3. Amiko estas kara,
mi estus sana, mi estus feliĉa.
4.
mi havas la okazon nun saluti vin.
5．Estas al mi tre agrable,
mi dubas,
vi estas feliĉa.
6．Kvankam vi estas riĉa,
li iru tuj!
7．Diru al li,
li venos.
8．Mi atendos,
scias ion pri li.
9．Mi ne vidis lin,
la monujon,
la horloĝon.
10．Li perdis
li venos,
li ne venos,mi ne atendos pli ol duonhoron.
11．
en Pekino malofte pluvas.
12．Oni diras,
VII. 用下列各组连词造句：
15. kaj …kaj…
16. aŭ…aŭ…
17. ĉu…ĉu…
18. ĉu…aŭ…
19. nek… nek…
20. ne…nek…
21. jen…jen…
22. ne nur… sed ankaŭ…
23. kvankam…tamen…
VIII．将下列句子译成世界语：
1. 我没有看见你，也没有看见他。
2. 我不爱他，也不恨他。
3. 我不但遇见了他，而且遇见了他的妻子。
4. 她一会儿哭，一会儿笑。
5. 虽然已经很晚了，他们还没有来。
6. 你要看什么？书还是杂志？
7. 问问他明天来不来。
8. 我的妹妹在我写信时走进我的房间。
9. 如果他们来，我们就应该好好接待他们。
10. 你要么亲自来，要么写信给我。
11. 我不知道它是红色的，还是黑色的。
12. 我希望他们成功。
13. 我既喜爱诗歌又喜爱散文。
14. 无论是诗歌还是散文他都不喜欢。
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第十一课
DEKUNUA LECIONO
PARTO

A

LA KALENDARO
La kalendaro estas sistemo pri kalkulo kaj divido de la tempo. Tre frue la kalendaron
jam konis la ĉinoj, hindoj, araboj, hebreoj, grekoj kaj romanoj. Tiam ili kalkulis la tempon
laŭ la luna kalendaro, t.e. (tio estis) laŭ la rondiro de la luno ĉirkaŭ la tero. Sed ilia
kalendaro ne estis prezica kaj estigis pli-malpli grandan eraron.
Nia nuna kalendaro ŝuldas sian originon al Romulo, kiu estis la legenda fondinto kaj
la unua reĝo de Romo de 753 ĝis 715 a.K. (antaŭ Kristo). En lia kalendaro unu jaro
konsistis el 300 tagoj, dividitaj en 10 monatojn. Poste Numo, la dua reĝo de Romo,
aldonis al la dek la du aliajn. Sed el tiu ne ĝusta tempkalkulado rezultis ĝis la jaro 47 a.K.
jam 67-taga diferenco.
Tiam Julio Cezaro reformis ĝin, rilatigante ĝin kun la suno. Li enkondukis la
365-kaj-1/4-tagan kalendaron (la Julian kalendaron). Li aranĝis la tagojn tiamaniere, ke
unu jaro konsistis el 365 tagoj, kaj unu ekstra tago aŭ supertago estis aldonata al la
monato februaro de ĉiu kvara jaro, kiu estis nomata superjaro. Sed la tropika jaro enhavas
ne 365 kaj 1/4 tagojn, sed 365 tagojn, 5 horojn, 48 minutojn kaj 46 sekundojn, kaj tiu eraro
rezultigis ĝis 1582 jam dektagan diferencon. Tian mankon tiam korektis papo Gregorio la
XШ-a. Li ordonis, ke la 5-a de oktobro de tiu jaro estu la 15-a de oktobro kaj de tiam ĉiu
centa jaro ne plu estu superjaro escepte de ĉiu kvarcenta jaro, kaj tiel estiĝis la Gregoria
kalendaro, kiu tiam estis tuj adoptita de preskaŭ ĉiuj popoloj en Eŭropo.
Kvankam en la Gregoria kalendaro estas ankoraŭ malgranda eraro (kun unu taga
diferenco sur 4000 jaroj), tamen ĝi estas tre oportuna kaj pro tio nun jam estas vaste uzata
en la mondo.

PARTO

B

DIALOGO PRI LA JARO
A.
B.
A.
B.

La jaro havas kvar sezonojn. Ĉu vi scias iliajn nomojn? Kompreneble en la lingvo
Esperanto.
Mi scias. Ili estas printempo, somero, aŭtuno kaj vintro.
Ĉu la jaro havas nur la sezonojn?
Ne. Ĝi havas ankaŭ monatojn. Ili estas januaro, februaro, marto, aprilo, majo, junio,
julio, aŭgusto, septembro, oktobro, novembro kaj decembro.
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A.
B.

A.
B.
A.
B.
A.
B.
A.
B.
A.
B.
A.
B.
A.
B.
A.
B.
A.
B.
A.
B.

Tre bone. Nun mi scivolas, kiel vi ellernis parkere la nomojn de la monatoj?
Mi lernis ilin en grupoj. La unua grupo estas januaro kaj februaro. Ili ambaŭ finiĝas per
"u-a-r-o". La dua grupo estas la printempaj monatoj: marto, aprilo kaj majo. La tria
estas la someraj monatoj: junio, julio kaj aŭgusto. Junio kaj julio ambaŭ komenciĝas
per "j-u", kaj aŭgusto, kiel "aŭtuno", komenciĝas per "a-ŭ". La lastaj kvar monatoj,
nome septembro, oktobro, novembro kaj decembro, same kiel la vorto"membro",
finiĝas per "b-r-o".
Via metodo ja estas tre bonA. Nu, diru al mi, ĉu la monato havas partojn?
Jes. Ili estas semajnoj. Ĉiu semajno havas sep tagojn. Iliaj nomoj estas lundo, mardo,
merkredo, ĵaŭdo, vendredo, sabato, dimanĉo.
Kiu tago estas hodiaŭ?( aŭ: Kiun tagon ni havas hodiaŭ?)
Hodiaŭ estas lundo.
Kia tago ĝi estas?
Lundo estas labortago, la unua tago de la semajno.
Kiu tago estis hieraŭ?
Hieraŭ estis dimanĉo. Dimanĉo estas ripoztago, la lasta tago de la semajno.
Kiu tago estis antaŭhieraŭ?
Antaŭhieraŭ estis sabato.
Kiu tago estos morgaŭ?
Morgaŭ estos mardo.
Kiu tago do estos postmorgaŭ?
Postmorgaŭ estos merkredo.
Kioman tagon ni havas hodiaŭ? (aŭ: Kia dato estas hodiaŭ?)
Hodiaŭ estas la dudek-sepa de marto de la jaro mil naŭcent okdek triA. (aŭ: la
dudek-sepa de marto mil naŭcent okdek tri.)
Kiam ni havas Esperantajn kursajn horojn?
Ĉiusemajne dufoje (aŭ: dofojojn): lunde kaj ĵaŭde.
Ĉu vi ŝatas tiujn kursajn horojn?
Jes, kompreneble. Mi ŝatas Esperanton. Ĝi ja estas la plej facila kaj plej belsona
lingvo en la mondo.

HUMURAĴOJ
1
Instruisto: Diru al mi la diferencon inter la fulmo kaj la elektro?
Lernanto: La fulmo estas senkosta, dum por la elektro oni devas pagi.
2
"Kiel saĝaj estas la scienculoj!" diris Petro. "Ili scias antaŭe, kiam estos eklipso de la
suno.!"
"Malsaĝulo!" respondis Johano. "Ili ja scias tion el la kalendaro!"
3
Provinca stacidomo. La trajno malfruas.
——Ho, terure! La trajno malfruas pli ol 20 minutojn. Mi ne komprenas, pro kio ekzistas la
horaroj!?
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——Sed se ne ekzistus horaroj, kiel vi scius, ka la trajno malfruas?

DU VERSAĴETOJ
La

Luno

En la arbaro
silenta nokt' odoras;
sekretajn vojojn
la arĝentvesta Luno
scivole priesploras.
La Pino
La alatan pinon
ne fleksas ŝtormo murda,
nek jug' de l' jaroj.
Ĉe ĝia pied' mi sidas
kun mia vivo kurta.
Lajos Tarkony
(el ESPERANTA ANTOLOGIO)

NOVAJ VORTOJ
kalendaro 历法，日历
sistemo 系统，体系，制度，体
制
hebreo 希伯来人
preciza 精确的，准确的
origino 起源，根源，由来
legendo 传说
fondi(tr.) 建立，设立
Kristo 基督
a.K(antaŭ Kristo) 公元前
rezulti(el)(ntr) 是…的结果，由…
产生
diferenci(ntr.) 有差别，不同
~o 差别，差异，差
enkonduki(en-konduki)(tr.) 领进，
引入，采用
reformi (re-formi)(tr.) 改革，改良，

改造
aranĝi(tr.) 整理，布置，安排
ekstra 额外的
supertago(super-tago) 闰日
superjaro(super-jaro) 闰年
tropiko 回归线，热带地区
~a jaro 回归年
sekundo 秒
korekti(tr.) 改正，校正，订正
papo 罗马教皇
escepti(tr.) 除了，不包括
~e de 除…之外
adopti(tr.) 收养，采纳，采用
oportuna 便利的，适宜的
vasta 广大的，广阔的，广泛的
~e 广泛地
scivoli(sci-voli) 很想知道，好奇
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~e 好奇地
senkosta(sen-kosta) 免费的
scienco 科学
~ulo 科学家
eklipso （日或月）食
provinco 省；外省（与首都相对）
~a 省的，外省的
trajno 列车
teruro 恐怖，惊骇
~e 可怕地
horaro(hor-aro) 时刻表

verso 诗句
~aĵo 诗
odori(ntr.) 散发气味
sekreto 秘密
~a 秘密的
pino 松树
fleksi(tr.) 使弯曲
murdi(tr.)
杀害，谋杀
jugo 牛轭，桎梏，奴役
kurta(=mallonga) 短的
antologio 诗文选

KLARIGOJ
A
1. Tiam ili kalkulis la tempon laŭ la luna kalendaro, t.e. (tio estis) laŭ la rondiro de la luno
ĉirkaŭ la tero.
他们那时按阴历即月球绕地球的转动计算时间。
t.e. (tio estis) 那就是，即
２. Sed ilia kalendaro ne estis precica kaj estigis pli-malpli grandan eraron. 但是他们的历
法不精确，产生了或多或少的误差。
３. Nia nuna kalendaro ŝuldas sian originon al Romulo, kiu estis la legenda fondinto kaj la
unua reĝo de Romo de 753 ĝis 715 a.K. 现在的历法是由 Romulo（中译为“罗慕路斯”）创始
的，他是传说中罗马城的建设者和第一王（公元前７５３至７１５年）
。
ŝuldi 除了作“欠”讲外还有一些引申义。例如：
Al li mi ŝuldas grandan dankon. 我非常感谢他。
Ni ŝuldas nian sukceson al lia helpo. 我们取得的成功全靠他的帮助。
Al Nilo ŝuldas Egiptujo sian prosperon. 埃及的繁荣应该归功于尼罗河。
关于罗马城名称的由来流传着一个神奇的传说：公元前亚平宁半岛的阿尔巴隆加国王努
米托尔的公主西尔维娅和希腊战神相爱，生下一对孪生子。其叔父阿穆里乌斯发现后处死了
西尔维娅，并下令将这对孪生子扔进台伯河。但这对孪生子的篮筐被河水冲到岸边，一只母
狼将他们带走并用自己的乳汁抚育他们。不久他们被国王的仆人领回抚养，起名为罗慕路斯
（Romulo）和列慕斯（Remus）。长大后他们设法杀死阿穆里乌斯。事后两人在台伯河畔建
立一座新城。后来兄弟俩发生争执，罗慕路斯杀死列慕斯并用自己的名字命名该城。
4. Poste Numo, la dua reĝo de Romo, aldonis al la dek la du aliajn. (= ... aldonis al la dek
monatoj la du aliajn monatojn.) 后来第二王努马在十个月上又另加两个月份。
5. Sed el tiu ne ĝusta tempkalkulado rezultis ĝis la jaro 47 a.K. jam 67-taga diferenco. 可是
由于那种不精确的计时方法，到公元前４７年时已经积累了６７天的误差。
6. Julio Cezaro 儒略·恺撒（前 100 年－前４４年）
，古罗马统帅，政治家和作家。他决
定采用的阳历称为儒略历（la Julia kalendaro）。儒略历规定每年平均长度为 365.25 日，平年
为 365 日，４年１闰，闰年 366 日。
7. Li enkondukis la 365-kaj-1/4-tagan kalendaron (la Julian kalendaron). 他采用了三百六
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十五又四分之一的历法。
（儒略历）
“la 365-kaj-1/4-tagan kalendaron”读作 la tricent-sesdek-kvin-kaj-kvarono-tagan kalendaron
8. Li aranĝis la tagojn tiamaniere, ke unu jaro konsistis el 365 tagoj, kaj unu ekstra tago aŭ
supertago estis aldonata al la monato februaro de ĉiu kvara jaro, kiu estis nomata superjaro. 他这
样安排天数：一年包含 365 天，每隔四年将额外的一天也就是闰日附加到二月份上，有闰日
的年份就叫做闰年。
“tiamaniere (aŭ: tiel), ke”用来引导一个说明性的方式状语从句。例如：
Tiel li foriris, ke li eĉ ne rerigardis. 他头也不回地走了。
La laboro estis farita tiamaniere, ke ĉiu faris sian taskon aparte. 这项工作是由各人分头进
行的。
“ĉiu kvara jaro”的意思是“每四个”。下面再举一些类似的例子：
Oni ripozas ĉiun sepan tagon. 人们每七天休息一次（不一定是一天，也可以是半天，一
小时，反正是每七天休息一次）。
Ĉiu kvina homo estas esperantisto. 每五个人中有一人是世界语者。
9. Sed la tropika jaro enhavas ne 365 kaj 1/4 tagojn, sed 365 tagojn, 5 horojn, 48 minutojn kaj
46 sekundojn, kaj tiu eraro rezultigis ĝis 1582 jam dektagan diferencon. 但是一回归年并不等于
365 天又四分之一天，而是 365 天 5 小时 48 分 46 秒，这一误差到公元 1582 年已经积累了
十天的差额。
“tropika jaro”的意思是“回归年”，回归年也叫太阳年，即太阳连续两次经过春分点所需
要的时间，也就是地球绕太阳公转而产生四季循环的周期。
“enhavas ne... sed...”中的 ne 不能放在 enhavas 的前面，因为否定的不是动词 enhavas，而
是动词的宾语。再如：
Li estas ne laboristo, sed kamparano. 他不是工人而是农民。
Ne la maro subakvigis la ŝipon, sed la vento. 不是大海而是风使船沉没。
10. papo Gregorio la XIII-a 罗马教皇格列高利十三世
由于儒略历比回归年长 11 分 14 秒，自公元前 46 年积累到十六世纪末春分已由３月 21
日提前到３月 11 日。于是罗马教皇格列高利十三世于 1582 年 10 月 4 日命令以次日（即原
10 月５日）为 10 月 15 日；为了避免以后累积误差，置闰的办法改为：公元年数被４除尽
的年为闰年，但逢百之年只有能被 400 除尽的才是闰年（例如公元 1900 年不是闰年，而公
元 2000 年是闰年），闰年２月份增加一天。由格里高里颁行的历法称为格列历（la Gregoria
kalendaro），亦即现代大多数国家通用的阳历。
11. Li ordonis, ke la 5a de oktobro de tiu jaro estu la 15a de oktobro kaj de tiam ĉiu centa jaro
ne plu estu superjaro escepte de ĉiu kvarcenta jaro, kaj tiel estiĝis la Gregoria kalendaro, kiu tiam
estis tuj adoptita de preskaŭ ĉiuj popoloj en Eŭropo. 他下令以当年的十月五日为十月十五日，
并从那时起逢百之年除四百年的年份外不再闰年，这就产生了格列历，这种历法立即被几乎
所有欧洲国家的人所采用。
ĉiu centa jaro 每第一百年，逢百之年
ĉiu kvarcenta jaro 每第四百年，逢四百之年
“escepte de”的意思是“除…之外”，表示不包括在内。具体用法可参见课本 pĝ. 345。
“adopti”的本义是“收养”。“采纳”、“采用”是它的引申义。再如：
Jen estas infano, kiun ili adoptis. 这是他们收养的孩子。
adoptinto kaj adoptito 养父和养子
Li adoptis mian opinion. 他采纳了我的意见。
Ili adoptis novan metodon. 他们采用了一种新方法。
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“popoloj”（复数形式）指许多国家或地区的不同“民族”、“人民”。

B
1. 关于世界语十二个月份名称的由来
汉语的月份名称是用数字表示的。如一月、二月、三月等，使用起来很方便。在世界语
中每个月份的名称各不相同。我们学习时感到有点困难。这些名称是怎么来的呢？下面就简
单介绍一下它们的由来。
西方语言中的月份名称都是从拉丁语演变而来的，世界语也不例外。正如课文所介绍的，
使用拉丁语的罗马古历法，起先把一年分成十个月。春天的第一个月叫做 Maritius，它的意
思是 Mars 之月。Mars 是罗马神话中的战神，用 Mars 来命名这个月，表示春天战胜了冬天。
第二个月叫做 Aprilis，是拉丁语 Aperire（开，开放）演变而来的，表示在这个月草木
萌芽，鲜花开放，大自然舒展开身躯。
第三个月叫做 Maius，可能与司生长的女神 Maia 的名字有联系。这个月万物都在茁壮
成长，欣欣向荣。
第四个月 Junius 是用司婚姻和生育的女神 Juno 的名字命名的，表示生物在这个时候达
到成熟期。
后面六个月的名称都是由序数词构成的。
第五个月 Quintilis 由 Quintus（第五）构成。
第六个月 Sextilis 由 sextus（第六）构成。
第七个月 September 由 setimus（第七）构成。
第八个月 October 由 octavus（第八）构成。
第九个月 November 由 nonus（第九）构成。
第十个月 December 由 decimus（第十）构成。
后来改革历法，一年改为十二个月，在 Martius 这个月的前面又加了两个月，这样原来
的一月就变成三月，原来的二月就变成了四月，其余类推。
新的第一个月叫做 Januarius，是由 Janus 演变而来的。Janus 是传说中的护门神。他有
两个面孔，一个朝前，一个朝后，既能看见过去的一个，也能看见新的一个，因此第一个月
用他的名字来命名。
新加的第二个月叫做 Februrius，是由 Februa 演变而来的。Februa 的意思是“涤罪仪式”，
因为这种仪式在这个月内举行，所以用它来称呼这个月。
后来为了纪念古罗马统帅和政治家儒略•恺撒（Julius Caesar）的功绩，便将他出生的月
份 Quintilis（第五月，现为七月）改称为 Julius。罗马的第一个皇帝奥古斯都•恺撒（Augustus
Caesar）后来也下令把 Sestilis（第六月，现为第八月）改用自己的名字命名为 Augustus。这
样西方语言中一年十二个月的名称便定型了。世界语中的十二个月份的名称是西方语言中实
际就是从拉丁语中吸收过来的，所以和英语、法语、西班牙等语言中的月份名称大同小异。
2. 关于世界语一星期七天名称的由来
人类以七天为一周划分时间的方法由来已久。《圣经》上记载，上帝在六天中创造了世
界和人类，到第七天，他停止了一切工作，休息了一天。于是上帝赐福给第七日，定为圣日，
即安息日。这当然是不可信的。
在人类历史的早期，他们需要在固定的日子里进行物品交换或贸易，即集市日。居住在
古代亚洲西南部的巴比伦人把集市日定为每七天一次。他们在第七天停下工作，集中在一起
交换物品或举行宗教集会。
犹太人效仿巴比伦人，也规定每七天举行一次宗教活动，星期就这样产生了。犹太教规
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定星期六为安息日（希伯来文为 schabbat），其他日子就定名为“安息日后的第…天”。
后来埃及人也采用每星期七天的方法划分时间。他们以太阳、月亮和五大行星的名称给
一星期的各个日子命名（这与我国古代把日月和金木水火土五星合起来称为七曜基本暗合）。
随后罗马人也采用这个办法。他们把七天依次称为“La tago de Suno”（太阳日，即星期日），
“La tago de Luno”（月亮日，即星期一），“La tago de Marso”（火星日，即星期二），“La tago
de Merkuro”（水星日，即星期三），“La tago de Jupitero”（木星日，即星期四），“La tago de
Venuso”（金星日，即星期五），“La tago de Saturno”（土星日，即星期六）。罗马人的这种命
名法后来随着拉丁语的广泛使用，流传到了欧洲各国。基督教盛行后，基督教徒根据《圣经》
上的说法把星期日定为安息日，并把这一天称为“La tago de la Sinjoro”（主日）。现在几乎所
有欧洲国家都基本沿用这种方法来称呼一星期的各个日子。日语中一星期七天的名称（“日
曜日”、“月曜日”、“火曜日”、“水曜日”、“木曜日”、“金曜日”、“土曜日”）就是根据罗马人
的上述命名法并参照我国古代的七曜意译成日语的。
世界语一星期七天的名称是直接从拉丁语族的法语、意大利语等语言中吸收过来的。现
将世界语一星期七天的名称及其含义列表如下。
星期日 dimanĉo
（含义： La tago de la Sinjoro 主日）
星期一 lundo
（含义：La tago de Lundo 月亮日）
星期二 mardo （含义：La tago de Marso 火星日）
星期三 merkredo （含义：La tago de Merkuro 水星日）
星期四 ĵaŭdo
（含义：La tago de Jupitero 木星日）
星期五 vendredo （含义：La tago de Venuso 金星日）
星期六 sabato （含义：La tago de ripozo 安息日）
从以上的列表中我们可以看出，世界语一星期的名称中实际上有两个安息日，即
dimanĉo 和 sabato。“dimanĉo”是基督教徒的安息日，“sabato”是犹太教徒的安息日。柴门霍
夫之所以用“安息日（sabato）”而不用“土星日”作为星期六的名称，可能与柴门霍夫本人是
犹太人有关吧？
3. DU VERSAĴETO――这两首短诗选自《ESPERANTA ANTOLOGIO》（《世界语诗文
选》），诗作者是匈牙利人 Lajos Tarkony。这是两首用日本的短歌(tankao)体写成的即景诗。
短歌原是日本的一种诗体，共分五行，每行分别为５、７、５、７、７个音节，不押韵，引
入世界语后可以押韵。这两首都是在第２、５行上押韵。
由于各国的习惯不同，诗行的开头字母有人喜欢一律大写，有人则根据诗行是否成句决
定使用大写或小写，这两首诗用的是后一种办法。

GRAMATIKO
介词
介词是一种虚词，不能单独作句子成分。介词总是放在名词或代词的前面（个别介词还
可以放在动词不定式前），表示该词与句中其它成分之间的关系。介词在句中一般不重读。
介词数量不多，常用介词只有三十多个，但使用极其频繁，在句中起着非常重要的作用。
1. 介词的形式
1) 单一介词，如：en, al, sub, inter, el 等
2) 双重介词，如 el sub (从…下)，el inter (从…之中)，de post（从…之后）
，de sur（从…
之上）等
2. 介词词组和各种介词结构：
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1) 介词和它后面的名词（或代词）一起构成介词词组。在一般情况下，介词后面的名
词必须用主格。例如：
sur la tablo 在桌上
en la lernejo 在学校里
post la tagmanĝo 午饭后
al Pekino 向北京
2) 需要表示动作方向时，介词后面的名词必须用宾格。例如：
Li metis la krajonon sur la tablon. 他把铅笔放在桌上。
Ili eniris en la lernejon. 他们走进学校。
本身就表示运动方向的介词，它后面的名词不可再加宾格词尾。例如：
La vagonaro veturas al Pekino. 这列火车开往北京。
3) 少数介词，如 anstataŭ, krom, por, sen 等，可以和动词不定式构成介词词组。
（详见第
六课语法“动词不定式”）
4) 介词词组也可以由“双重介词+名词”构成。例如：
Kion vi povas vidi de sur la monto. 你从山上（往远处看）可以看到什么？
Li eliris el inter la arboj. 他从树丛中走了出来。
Aro da birdoj alflugis el trans la monto. 一群鸟从山那边飞过来。
La suno brilis sur lin tra inter la branĉoj. 阳光穿过树枝间的缝隙照到他的身上。
5) 有些介词词组还可以连用，组成“介词+名词+介词+名词”结构，例如：
de mateno ĝis vespero 从早到晚
de tempo al tempo 不时地，时常
de kapo ĝis piedoj 从头到脚
Li sidas tie kun krajono en la mano. 他手拿铅笔坐在那里。
Ĉu vi povas promeni sur la manoj kun la kapo al la tero (= kap-al –tere) 你能倒立行走吗。
6) 有些介词的前后可以各加一个名词。组成“名词（主格式宾格）+介词+名词”结构。
例如：
paŝo post paŝo (paŝon post paŝo) 一步一步地，逐步
jaro post jaro (jaron post jaro) 年复一年地
vizaĝo kontraŭ vizaĝo (vizaĝon kontraŭ vizaĝo) 面对面地
okulon pro okulo, denton pro dento (成语)以眼还眼，以牙还牙
7) 介词还可以加在副词后，构成“副词+介词”结构。例如：
vizaĝe al 面对
rilate al 关于，就…来说
spite al 不管…
helpe de 借助于
kaŭze de 由于
fare de 由…做
meze de 在…中间
kune kun 和…一起
escepte de 除…之外
kompare kun 与…相比
3. 介词词组和各种介词结构的主要用法：
1）作状语
La muso kuras sub la lito. 耗子在床下跑。
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Li venos je la deka horo. 他将在十点来。
Ŝi skribas per krajono. 她用铅笔写。
Ĉiutage li laboras de mateno ĝis vespero. 他每天从早到晚工作。
De tempo al tempo ŝi vizitas sian instruiston. 她时常拜望她的老师。
Li parolas kun ŝi vizaĝo kontraŭ vizaĝo. 他和她面对面谈话。
Ili laboras kaj lernas kune kun ni. 他们和我们一起工作和学习。
La geamantoj promenas brako sub brako. 这对恋人在挽着胳膊散步。
Paŝo post paŝo ili fine atingis la celon. 他们一步一步地终于达到了目的。
Post tri monatoj ŝi jam povis legi EPĈ helpe de vortaro. 三个月以后她已经能够借助词典
阅读《中国报道》了。
2）作定语
Li havas libron pri gramatiko. 他有一本语法书。
Mi legis multajn verkojn de Zamenhof. 我读过柴门霍夫的许多著作。
La domo el brikoj estas tre granda. 这间砖房很大。
Ĉu vi scias la diferencon inter la fulmo kaj la elektro. 你知道闪电和电的区别吗？
3）作表语：
Ĉiu libro estas por vi. 每本书都是给你的。
La pomoj estas de la sama speco. 这些苹果是同一品种的。
Ŝia beleco estas super ĉia priskribo. 她的美貌是任何笔墨所不能形容的。
Li trovis ĝin laŭ sia gusto. 他觉得它很合口味。（“laŭ sia gusto”作宾语的表语）
4）作间接宾语：
Li donacis al mi vortaron. 他送给我一部词典。
Ŝi revis pri feliĉo. 她渴望得到幸福。
Li prunteprenis de mi libron. 他跟我借了一本书。
4. 介词还可以作前缀或作词根使用。例如：
1）作前缀：
alvenis 来到
enterigi 将埋进土中，埋葬
tralegi 通读
surtable 在桌上
ellitiĝi 起床
eksterlanda 国外的
subakviĝi 没入水中
kontraŭdiro 矛盾
priskribi 描写
laŭvice 按次序地
eniri 走进
kunbatalanto 战友
2）作词根：
supera 上等的，高等的 suben 向下
kune 共同地
transa 在那边的
senigi 使无，剥夺
poste 后来，在后边
aliĝi 加入，参加
antaŭo 前部

EKZERCOJ
I. 用适当的介词填充：
mi nekomprenebla.
1. Tio estas
la pluvo.
2. Mi promenis
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3. Mi demandis ŝin
kio ŝi ploras.
febro.
4. La malsanulo tremas
gutoj malgrandaj maro ne ekzistus.
5.
Esperanto.
6. Ili parolis
tri semajnoj li forveturis Anglujon.
7.
si la rikolton.
8. Ili dividis
Paŭlo belan historion.
9. Petro rakontis
la fenestro fraŭlinon M.
10. Mi vidis
ŝia ordono.
11. Ni restas tie ĉi
longo.
12.Tiu ĉi rivero havas ducent kilometrojn (公里)
ŝi la libron.
13. Mi pruntedonis
la sunsubiro.
14. La kamparanoj ĉesis labori
vi
tiu demando.
15. Mi ne konsentas
sia frato.
16. Li dividis la teron
iu grava afero.
17. Ili venis
la kampoj, la laboristoj laboras
18. la vilaĝanoj laboras
kafo li donis al mi teon.
19.
20 metroj.
20. La ponto (桥) estas longa
ĝi.
21. La tranĉilo estas akra, tial mi povas facile tranĉi
li iom
akvo.
22. Ŝi petis
la pura vero.
23. Mi diris al vi nenion alian
niaj kapoj brilas la suno.
24.
ĉiuj fratoj li estas la plej saĝa.
25.
mi.
26. Tio estas tre grava
sia morto.
27. Li ne forgesos ŝin
ŝi.
28. Ĉi tie mi ofte renkontiĝas
ni.
29. Niaj gepatroj zorgas
gimnastika ekzercado.
30. Li ŝuldas sian sanon

la fabrikoj.

II. 将下列句子译成汉语，注意句中介词的用法：
1. Superjaro havas 366 tagojn anstataŭ 365, kiel la ordinara jaro.
2. Hundo povas boji (吠) eĉ kontraŭ la reĝo.
3. Ŝi prunteprenis de mi la libron.
4. Birdoj flugis preter la turo (塔)。
5. De majesta ĝis ridinda estas nur unu paŝo.
6. Mi estas la plej feliĉa homo sub la suno.
7. Morti pro la patrujo estas agrable.
8. Ŝia vizito faris al li plezuron.
9. Ili forte diferencas inter si per valoro.
10. La negroj diferencas de eŭropanoj nur per la koloro.
11. Mi ridas je lia naiveco.
12. Fleksu arbon dum ĝia juneco.
13. Tio estas super mia kapablo.
14. La birdo flugis trans la riveron, ĉar trans la rivero sin trovis aliaj birdoj.
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15. En ĉiu malbono estas iom da bono.
16. Mi petas lin pri pardono.
17. Ne laŭdu la tagon antaŭ la vespero.
18. Ne ekzistas regulo sen escepto.
19. Ĉe tro ĝentila (有礼貌的) ekstero mankas sincero.
20. La okulo estas spegulo de la koro.
21. Inter voli kaj fari estas granda diferenco.
22. La infano havas sur si tre vastan veston.
23. Ne gutas mielo (蜜) el la ĉielo.
24. Ili veturis tra la Eŭropo.
III. 说出下列派生词的意思 (可查阅词典)：
1. librejo, trinkejo, kafejo, promenejo, lernejo, gastejo, kursejo, manĝejo, loĝejo, vestejo, batalejo,
gimnastikejo, renkontejo, plantejo, lavejo, trairejo, fumejo, necesejo, monŝanĝejo, grenejo,
profundejo, dormejo, restadejo, malriĉulejo, kuirejo, naskiĝejo, ĉevalejo
2. kredema, legema, lernema, amema, diskutema, enviema, skribema, dubema, timema,
aĉetemulino, babilemulo, manĝema, koleremulo, dormema, falsema, verema, komprenema,
moviĝema, sciema, silentema, zorgema, vivema, superema, starema, sentema.
3. skribilo, flugilo, dormigilo, sendolorigilo, kombilo, kaptilo, hakilo, balailo, fosilo, kolorilo,
ŝtonĵetilo, pesilo, pezilo, resanigilo, laŭtparolilo, litkovrilo, lumilo, haltigilo, kondukilo, portilo,
fajrilo, batilo, batalilo, invitilo, manĝilo, kuracilo, tranĉilo, ŝlosilo (ŝlosi 锁，锁闭)
4. ridinda, kredinda, laŭdinda, puninda, leginda, mirinda, priparolinda, rezervinda, lerninda,
timindaĵo, pripensinda, bedaŭrinda, diskutinda, enviinda, rimarkinda, admirinda, vidinda,
honorinda, skribinda, vizitinda, nedankinda.
IV. 将下列句子译成汉语：
1. La domo, en kiu oni lernas, estas lernejo, kaj la domo, en kiu oni preĝas (祈祷)，estas preĝejo.
2. Tro elektema homo ricevas nenion.
3. Tiu ĉi grava tago restos por mi ĉiam memorinda.
4. Lia edzino estas tre laborema kaj ŝparema, sed ŝi ankaŭ tre babilema kaj kriema.
5. Ŝia edzo estas tre ekkolerema, tamen li estas tre pardonema, li ne portas longe la koleron kaj li
tute ne estas venĝema.
6. Li estas tre kredema, eĉ la plej nekredeblajn aferojn, kiujn rakontas al li la plej nekredindaj
homoj, li tuj kredas.
7. La indon de sano oni konas nur tiam, kiam oni ĝin perdis.
8. Konscienco (良心，道德心) trankvila estas bona dormilo.
9. Ni ŝuldas grandan dankon por tiu valorega libro al la laborema redaktoro (编辑).
10. Ni, gejunuloj el malsamaj landoj, ŝuldas nian interkompreniĝon al nia komuna lingvo
Esperanto.
V. 根据答句提问：
…? La ĉefurbo de Japanio estas Tokio.
…? La plej longaj riveroj de Afriko estas Nilo (尼罗河) kaj Kongo (刚果河).
…? Danubo (多瑙河) enfluas en la Nigran Maron.
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…? La plej granda fizikisto de la 20a jarcento (世纪) estas Ejnstejn (爱因斯坦).
…? Mi tre ŝatas la poemojn de Puŝkin (普希金).
…? Nun mi legas.
…? Jes, mi jam leĝis ĝin.
…? Hieraŭ vespere mi vidis la filmon (电影).
…? Mi estas 19-jara.
…? Mia fratino estas 21-jara.
…? Ŝi estas studentino.
…? Ŝi studas lingvojn.
…? Jes, ankaŭ Esperanton ŝi lernas, sed ne en la universitato.
…? Mi havas du fratojn.
…? Ili ambaŭ lernas en mezgranda lernejo(中学).
VI. 用适当的介词填空：
DU AMIKOJ KAJ URSO (熊)
arbaro. Iu
ili diris
la alia: “Se ni renkontos
Du amikoj vojaĝis kune
sovaĝan(野的) beston, ni helpu unu la alian, ĉu bone?”
“Bone,” respondis lia amiko, kaj ili daŭrigis la vojaĝon.
arbego. La homo, kiu diris, ke li helpos sian amikon, tuj grimpis
Subite aperies granda urso
la folioj (树叶). La alia, kiu ne estis kapabla grimpi, povis
_____ altan arbon kaj kaŝis sin
la tero kaj fermi siajn okulojn
ŝajnigi sin mortinta.
fari nenion alian ol kuŝiĝi
lia orelo kaj lian kapon.
La urso alproksimiĝis kaj priflaris lian kapon. Ĝi almetis sian nazon
Li kuŝis senmove kaj retenis sian piradon (屏住呼吸). Poste ĝi foriris, ĉar neniu urso volas tuŝi
mortintan homon.
la arbo kaj demandis sian amikon ______
Kiam la urso jam estis for, la homo malsupreniris
rideto.
vi, kiam ĝi almetis sian buŝon
via orelo?”
“Kion la urso diris
danĝeron(危险)！”
“Li diris: Ne fidu (信任) tiun, kiu forlasis (离开) vin tiam, kiam vi falis
respondis lia amiko.
VII．将下列短文译成世界语：
最初的历法是阴历。由于阴历不如阳历精确，所以现在世界上许多国家已不再使用阴历了。
阳历是一种按照地球绕太阳的运行计算和划分时间的系统。我们现今所使用的阳历是格列
历。格列历一年有 365 天，分为 12 个月。一、三、五、七、八、十、十二月每月 31 天，四、
六、九、十一月每月 30 天，二月只有 28 天。闰年是 366 天，闰日加在二月上。每四年闰年
一次，但逢百之年除每隔四百年的年份外不闰年。
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第十二课
DEKDUA LECIONO
PARTO

A

LA VESTO
La vesto estas tio, kion oni portas sur si por kovri la korpon. Oni surhavas vestojn kaj
por ŝirmi sin kontraŭ malvarmo kaj por sin beligi, sekve la ideala vesto devas posedi du
kvalitojn, nome higienan kaj estetikan.
Ĉu vi scias, ke la afrikanoj vestiĝas tre simple pro la Akrika varmo. Ĝenerale ili portas
zonon kaj antaŭtukon. La zono kaj la antaŭtuko estas la praa formo de la homa vesto. El
la antaŭtuko elformiĝis la jupo, kiu estas ordinare virina, sed en kelkaj landoj (ekz. en
Skotlando) ankaŭ vira vesto. La praa formo de la vesto, kovranta la tutan korpon, estas la
mantelo. La pantalono estas vesto pli nova.
La vestoj ege diferencas laŭ terpartoj, nacioj, tempoj kaj ankaŭ laŭ la socia stato, aĝo
kaj sekso de la portantoj. Cetere, oni ŝanĝas siajn vestojn laŭ la sezonoj kaj ĉirkonstancoj.
Vestoj propraj al unu nacio, klaso, tempo, ofico ktp. estas kostumo; kaj la kostumo portata
de soldatoj, ŝipanoj, policanoj ktp. estas nomata uniformo.
Ĉemizo, kalsono kaj ŝtrumpoj estas subvestoj. La vira kostumo ordinare konsistas el
pantalono, veŝto kaj jako. Eŭropanoj kutime ligas al si kravaton, sed ne ĉiam.
Korsaĵo, mamzono, subjupo estas subvestoj propraj al virinoj. Kutime virinoj portas
jupon, bluzon aŭ robon, kaj ĝenerale iliaj kostumoj estas pli belkoloraj ol tiuj de viroj.
Ĉapelon aŭ ĉapon oni havas sur la kapo, kaj gantoj sur la manoj, sed ne ĉiu kaj ne
ĉiam. Kiam ni paŝas, ni portas ŝuojn, sandalojn aŭ botojn sur la piedoj. Oni diras, ke la
sandalo estas la plej simpla kaj plej malnova formo de ŝuo kaj la boto elformiĝis el la
kuniĝo de ŝuo kaj ŝtrumpo.
Eksterdome oni portas palton, surtuton aŭ mantelon. Vintre oni surhavas vatitan
jakon aŭ vatitan surtuton. Kiam oni iras en pluvo, oni portas pluvmantelon kaj galoŝojn.
Laboronte oni surmentis laborveston kaj laborinte oni demetas ĝin de si. Kiam la vesto
estas malpura, oni ĝin lavas kaj gladas, kaj se ĝi estas ŝirita, oni ĝin flikas kaj riparas.
La vestoj estas farataj el kotono, lino, silko, lano, nilono aŭ aliaj materialoj. Tekŝajoj,
taŭgaj por fari vestojn, estas nomataj ŝtofoj. Tolo el lino, kotonaĵo, silkaĵo, veluro kaj drapo
estas ŝtofoj.
Se vi derizas vestojn laŭmezurajn, vizitu tajloron. Li unue mezuros vin kaj poste tajlos
ŝtofon laŭ la mezuroj kaj laŭ la fasono de vi postulita. Fine li kunkudros mane aŭ
kudromaŝine la diversajn partojn kaj pretigos la veston, kiu certe bone sidos al vi.
Iuj preferas helkolorajn vestojn, aliaj nigrajn; iuj vestas sin laŭ modo, aliaj vestas sin
nur por komforto kaj oportuneco: tio ja estas afero de persona gusto.
Vesto homon prezentas, ĉu ne?
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PARTO

B

MALFELIĈA KOMERCISTO
Juna homo, kiu ne havis laboron en sia urbo, veturis al Londono por serĉi helpon ĉe
sia parenco. La parenco donis al li kelkajn ĉapelojn kaj konsilis al li stari sur la strato kaj
vendi ilin.
Ĝoja, ke nun li povos iom perlabori, la junulo prenis la ĉapelojn kaj iris kun ili al
homplena strato kaj ekstaris en la oportuna anguleto.
En la vespero li revenis al la parenco, kaj tiu demandis:"Nu, ĉu vi multe vendis?"
"Ha," malĝoje respondis la junulo :"eĉ unu ĉapelon mi ne vendis!" " Kial? Ĉu vi al neniu
proponis? Kion do vi faris dum la tuta tago?"
" Mi tenis la ĉapelojn bone kaŝitaj en la
kesto, por ke la polvo ne difektu ilin. Sed en la daŭro de la tuta tago, mi ne havis okazon
proponi ilin al iu, ĉar ĉiuj homoj, kiuj preteriris sur la strato, jam havis ĉapelon sur la kapo."
(el La Tuta Esperanto)

PROVERBOJ
Valoras ne la vesto, valoras la enesto.
Dek fojojn mezuru, unu fojon detranĉu.
Difekton de naturo ne kovros veluro.

ENIGMOJ
Divenu!
1. Senmane kaj senpiede ĝi puŝas la pordon.
2. Ĝemeloj---sed ili ne vidas unu la alian.
(1. vento

2. okulo)

NOVAJ VORTOJ
subvesto(sub-vesto) 内衣
ŝirimi 遮蔽，掩蔽
idealo 理想
～a 理想的
kvalito 性质，质量，品质
estetiko 美学，审美观，美
～a 美（学）的，审美的
zono 腰带；环状带；地带

mamo～o 乳罩
antaŭtuko(antaŭ-tuko) 围身布，围
裙
jupo 裙子
sub～o 衬裙
skoto 苏格兰人
S～lando 苏格兰
antikva 古代的
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mantelo 披风，斗篷，外套
pluv～o 雨衣
socio 社会
sekso 性，性别
cetera 其余的，其它的
～e 此外，况且
cirkonstanco 情况，环境
ofico 职务
kostumo 服装
soldato 士兵
polico 治安；警察（集体）
～ano （一个）警察
uniformo 制服
kalsono 衬裤
vesto 背心
kravato 领带
korsaĵo（妇女）胸衣
bluzo 紧腰宽下摆女衫；工作罩衣
robo 长袍，（女用）长外衣
ĝenerala 一般的，普通的，总的
～e 一般地，普遍地
ĉapo 无边软帽，便帽
ganto 手套
sandalo 凉鞋
boto 靴子
palto 外套，短大衣
surtuto 长大衣，大氅
vato 棉絮
～i (tr.) 给…絮棉花
galoŝo 套鞋
gladi(tr.) 熨，烫

ŝiri(tr.) 撕，扯，拉断
ripari(tr.) 修理，缝补
kotono 棉花
～aĵo 棉织品，棉布
lino 亚麻
silko 丝
～aĵo 丝织品，绸缎
lano 羊毛
nilono 锦纶，尼龙
materialo 原料，材料
teksi(tr.) 织
～aĵo 织物
tolo （平纹）布，画布
veluro 天鹅绒，丝绒
drapo 呢绒
tajloro 裁缝
tajli(tr.) 裁剪
fasono (衣服)式样
kudri(tr.) 缝
maŝino 机器
kudro～o 缝纫机
modo 时式，时髦；时装式样
perlabori(tr.)(per-labori) 用劳动获
得，挣
proponi(tr.) 提出，提议，提供
kesto 箱，匣
polvo 尘土，灰尘
difekti(tr.) 损坏
puŝi(tr.) 推
ĝemelo 双生儿，孪生子

KLARIGOJ
A
1. La vesto estas tio, kion oni portas sur si por kovri la korpon.衣服是穿在身上遮蔽身体的
东西。“porti sur si”意思是“穿着”
2. 世界语中表示穿戴的动词分为两大类，一类表示“穿上”，另一类表示“穿着”。前者指
把衣服穿到自己身上的动作，如 meti sur sin（请注意介词 sur 后面的 si 需要加表示动作方向
的宾格词尾）
；后者指穿着某件衣服的状态，如 porti sur si。前者是瞬间动作，后者表示持续
性状态。从下列例句中我们可以看出这两类说法的区别：
a）表示“穿上”（meti sur sin, surmeti）：
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Li surmetis sur sin la surtuton kaj eliris. 他穿上大衣出去了。
Vi devas surmeti sur vian korpon la linan pantalonon. 你应该穿上你的亚麻裤。
Mi metis sur mian kapon la ĉapelon. 我戴上了帽子。
Ŝi surmetis la okulvitrojnm. 她戴上了眼镜。
b）表示“穿着（porti sur si, havi sur si, surhavi）：
Hodiaŭ li portis sur si grizan jakon. 他今天穿着一件灰色上衣。
Kiel bela estas la jupo, kiun vi havas sur vi! 你穿的裙子多漂亮啊！
Kiam oni iras en pluvo, oni surhavas pluvmantelon kaj galoŝojn. 人们在雨中时穿雨衣和套
鞋。
Ŝi portas verdan stelon sur sia brusto. 她胸前佩戴一枚绿星章。
Oni surhavas vestojn kaj por ŝirmi sin kontraŭ malvarmo kaj por sin beligi, sekve la ideala
vesto devas posedi du kvalitojn, nome higienan kaj estetikan. 人们穿衣既为御寒也为了美化自
己，因而理想的衣服应该具有两方面的特性，即有益健康的和美观的特性。
“ŝirmi sin kontraŭ”的意思是“遮蔽”、“躲避”。例如：
Li eniris en domon por ŝirmi sin kontraŭ la pluvo. 他走进一间屋里避雨。
Por ŝirmi sin kontraŭ la suno, ŝi havis grandan ĉapelon. 为了遮挡阳光，她戴着一顶大帽
子。
4. Ĉu vi scias, ke la afrikanoj vestiĝas tre simple pro la Afrika varmo. 你是否知道非洲人由
于非洲气候炎热穿得非常简单。
“vesti”是及物动词，意思是“给…穿衣”。 “vestiĝi”的意思是“穿衣”。
5. La zono kaj la antaŭtuko estas la praa formo de la homa vesto. 腰带和围身布是人类衣服
的雏形。
前缀“pra-” 除表示“远亲”外还可以表示“远古”、“原始”的意思。如: praarbaro（原始森林），
prahistorio（史前史）, prahomo（原始人），pratempo（远古时代）。
由“pra-”转化成的形容词 praa 意思是“原始的”、“史前的”。
6. El la antaŭtuko elformiĝis la jupo, kiu estas ordinare virina, sed en kelkaj landkoj (ekz. en
Skotlando) ankaŭ vira vesto. 裙子是由围身布演变而来，通常裙子是女子穿的衣服，但在某些
国家（例如在苏格兰）也是男子穿的衣服。
句中 virina 的后面省略了 vesto。
ekz.是 ekzemple（例如）的缩写。
7. terparto = kontinento 洲，大陆
8. socia stato 社会地位
9. Vestoj propraj al unu nacio, klaso, tempo, ofico ktp. estas kostumo; kaj la kostumo portata
de soldatoj, ŝipanoj, policanoj ktp. estas nomata uniformo. 一个民族、阶级、时代、职务等所特
有的衣服是服装；士兵、船员、警察等所穿的服装叫做制服。
a）“propra al”的意思是“为…特有的”、“为…专有的”。例如：
Tio estas kutimo propra al la angloj.
Tajfuno estas vento propra al la ĉinaj maroj.
b）“esti nomata”的意思是“（被）称为”、“叫做”。例如：
La arbo, sur kiu kreskas pomoj, estas nomata pomujo. 结苹果的树叫做苹果树。
Patro kaj patrino kune estas nomataj gepatroj. 父亲和母亲合称双亲。
10. Eŭropanoj kutime ligas al si kravaton, sed ne ĉiam. 欧洲人通常结领带，但不总是结领
带。
sed ne ĉiam (= sed ne ĉiam ligas al si kravaton) 是一个省略句。
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请注意：虽然句子的主语是复数的，但宾语仍用单数。（请参见课本 pĝ. 37）
11. Kutime virinoj portas jupon, bluzon aŭ robon, kaj ĝenerale iliaj kostumoj estas pli
belkoloraj ol tiuj de viroj. 妇女通常穿裙子，紧腰宽下摆女衫或连衣裙，她们的服装一般比男
子的服装色彩鲜艳。
tiuj = kostumoj
句中的 ol tiuj de viroj = ol la kostumoj de viroj，因为只有同类的东西才能相比。例如：
Mia frato estas pli alta ol ŝi. 我弟弟比她高。
Mia vesto estas pli bela ol tiu de lia fratino. 我的衣服比他姐姐的衣服漂亮。（衣服只能与
衣服相比，所以必须说“ol tiu de lia fratino”而不可说成“ol lia fratino”。
另外，这里用 tiu 是为了避免句中用词的重复，否则就应该说成“ol la vesto de lia fratino”。
12. “... sed ne ĉiu kaj ne ĉiam”也是一个省略句。
13. Oni diras, ke la sandalo estas la plej simpla kaj plej malnova formo de ŝuo kaj la boto
elformiĝis el la kuniĝo de ŝuo kaj ŝtrumpo. 据说，凉鞋是鞋的最简单、最古老的形式，而靴子
则是由鞋和长统袜结合而产生的。
“oni diras”的意思是“有人说”、“据说”、“听说”。例如：
Oni diras, ke ĉi-jare en la vintro estos tre malvarme. 据说今年冬天会很冷。
Oni diras, ke vesto homon prezentas. Ĉu vi opinias tion prava? 有人说衣服表现人的性格。
你认为这种说法正确吗？
14. Laboronte oni surmetas laborveston kaj laborinte oni demetas ĝin de si. 人们工作前穿
上工作服，工作后脱掉工作服。
a）laboronte 与 laborinte 的时间意义参见课本 pĝ. 107 上分词副词一节。
b）“demeti de si”的意思是“脱下”（注意：demeti 后需要用 de si 与之搭配使用）。例如：
Vi devas demeti de vi la surtuton. 你应该脱下你的大衣。
Li demetis de siaj piedoj la ŝuojn kaj ŝtrumpetojn. 他脱下鞋袜。
“surmeti”或“meti sur sin”是“穿上”的意思，而“porti sur si”或“surhavi”是“穿着”的意
思；前者表示动作，后者表示状态。如：
Ŝi meti sur sin ruĝan veston. 她穿上了一件红衣服。（表示动作）
Li portas sur la kapo novan ĉapon.他戴着一顶新帽子。
（表示状态）
15. La vestoj estas farataj el kotono, lino, silko, lano, nilono aŭ aliaj materialoj. 衣服是棉
花、亚麻、丝、羊毛、尼龙或其他材料做成的。
句中介词“el”表示“用（某种材料）”。
（参见第一课课文补充注释）。
16. Li unue mezuros vin kaj poste tajlos la ŝtofon laŭ la mezuroj kaj laŭ la fasono de vi
postulita. 他首先给你量身材，然后按量的尺寸和你要求的式样裁剪衣料。
“unue... poste...”的意思是“首先…然后…”。在第一课中我们已经学过含有“unue...
poste...”的句子：
Li unue faris unu triangulon el tri alumetoj kaj poste almetis al ĝi la tri aliajn en tia maniero.
他先用三根火柴摆出一个三角形，然后用如下方式把另外三根火柴放到这个三角形上。
17. Fine li kunkudros mane aŭ kudromaŝine la diversajn partojn kaj pretigos la veston, kiu
certe bone sidos al vi. 最后他用手或缝纫机把各部分缝纫在一起做成衣服，这衣服你穿着一
定合身。
“sidi”在句中作“合身”讲。再如：
Tiu ĉi ĉapelo tre bone sidas al vi. 这顶帽子你戴正好。
18. Iuj preferas helkolorajn vestojn, aliaj nigrajn. 有些人比较喜欢浅色衣服，有些人比较
喜欢黑色衣服。
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“aliaj nigrajn”是省略句，= aliaj preferas nigrajn vestojn。

B
1. Ĝoja, ke nun li povos iom perlabori, la junulo prenis la ĉapelojn kaj iris kun ili al
homplena strato kaj ekstaris en la oportuna anguleto. 那青年由于马上就可以挣到一些钱，心里
很高兴，便拿起那些帽子走到一条热闹的街上，在一个适当的的街角站下。
形容词“ĝoja”在句中作状语性的表语，表示谓语动词动作发生时主语的状况；以引导状
语从句修饰形容词 ĝoja 表示原因。
2. En la vespero li revenis al la parenco kaj tiu demandis: ... 晚上他回到亲戚家里，亲戚问
他：…
“tiu”可用来代替前句中所提到的人（这个人在前句中不作主语；作主语的人必须用 li
代替）。例如：
Johano sidiĝis apud Petro kaj tiu salutis lin. 约翰在彼得身边坐下，彼得向约翰问好。（li
指 Johano，tiu 指 Petro，因为前句的主语是 Johano，Petro 不是主语，这样句意就清楚了。）
3. Kion do vi faris dum la tuta tago. 那一整天你都干什么了？
“do”在句中用来加强疑问的语气。例如：
Kio do ili estas unu al la alia? 他们相互到底是什么关系呢？
Kial do vi ne laboras? 你到底为什么不干活？
Ĉu vi do loĝas ĉi tie? 你就住在这儿吗？
4. Mi tenis la ĉapelojn bone kaŝitaj en la kesto, por ke la polvo ne difektu ilin. 为了不让灰
尘弄脏帽子，我把它们严严实实地藏在箱子里。
句中 teni 的意思是“使保持（某一状态）”，后面的 kaŝitaj 是宾语（la ĉapelojn）的表语，
所以必须用主格的复数形式。下面再举两个例子：
Ili tenis la ĉambron tre pura. 他们把房间保持得很干净。
Al la pacientoj estas tre malfacile teni la okulojn nefermitaj. 患者很难睁开眼睛。
句中的“por ke”的用法参见课本 pĝ. 48。
5. Sed en la daŭro de la tuta tago, mi ne havis okazon proponi ilin al iu, ĉar ĉiuj homoj, kiuj
preteriris sur la strato, jam havis ĉapelon sur la kapo. 可是我一整天没有机会向人兜售这些帽
子，因为所有在街上经过的人头上都已戴着帽子。

GRAMATIKO
反身代词的用法
使用反身代词时须注意下列各点：
25.反身代词只用于第三人称。例如：
〔试比较：Mi (ni) rigardas min
Li (Ŝi, Ili) rigardas sin en la spegulo. 他（她，他们）在照镜子。
(nin) en la spegulo. 我（我们）在照镜子。Vi rigardas vin en la spegulo. 你（你们）在照镜子〕
〔试比较：Mi (Ni) tre amas
Li (Ŝi,Ili) tre amas siajn gepatrojn. 他（她，他们）很爱自己的父母。
miajn (niajn) gepatrojn. 我（我们）很爱我的（我们的）父母。Vi tre amas viajn gepatrojn. 你
（或你们）很爱你的（或你们的）父母〕
Eŭropanoj kutime ligas al si kravaton.
欧洲人通常结领带。
Laborinte oni demetas de si la laborveston.
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下班后人们脱掉工作服。
Iuj vestas sin laŭ modo, aliaj vestas sin nur por komforto aŭ oportuneco.
有的人穿衣讲究时髦，有的人穿衣只为了舒服方便。
当 iu, ĉiu, kiu, multaj 等与 el ni, el vi 连用时，应将它们视作第三人称。例如：
Iuj el ni jam sin levis el la lito. 我们当中已经有一些人起身了。
Kiu el vi plenumis sian taskon? 你们当中谁完成了自己的任务？（指各人的任务）
23. 试比较：Kiu el vi plenumis vian taskon? 你们当中谁完成了你们的任务？（指共同的任
务）
Ĉiu el vi faris sian devon. 你们每个人都尽了自己的责任。
Multaj el ni aŭdis tiun fabelon en sia infaneco. 我们当中许多人小时候已经听过那个童话。
26.反身代词 si 用来反指主语自身，如果没有这种“反指”关系，则不可用反身代词。例如：
Petro kun sia edzino ofte promenis en la ĝardeno. 彼得经常和妻子一起在花园里散步。(试比
较：Petro kaj lia edzino ofte promenis en la ĝardeno.彼得和妻子经常在花园里散步。)
Li sentas, ke lia koro forte batas. 他感到他的心在怦怦地跳动。(此处用 lia 而不用 sia，因为 lia
koro 本身就是从句的主语。试比较：Li sentas sian koron forte batanta.)
27.如果句中有动词不定式或分词，反身代词 si 反指不定式或分词的逻辑主语。例如：
Paŭlo deziras paroli kun vi en sia ĉambro. 保罗想要和你在他的房间里谈话。（sia = Paŭla,因为
不定式 paroli 的逻辑主语是 Paŭlo）
（lin = la reĝo, 因为不定式
La reĝo ordonis al la servisto vesti lin. 国王命令仆人给他穿上衣服。
vesti 的逻辑主语是 la servisto. 试比较：La reĝo ordonis al la servisto vesti sin. 国王命令仆人
穿衣。）
Ili donis al Petro okazon montri siajn kapablojn. 他们给了彼德一次显示才能的机会。（siajn =
Petrjn, 因为不定式 montri 的逻辑主语是 Petro）
Li vidas la knabinon, starantan tie kun krajono en sia mano. 他们看见了那个手拿铅笔坐在那里
的女孩。
Ili promenas mano en mano, sentante sin tre feliĉaj. 他们手挽着手散步，感到很幸福。

EKZERCOJ
I. 比较下列各组句子的意思并说出句中 si 和 sia 的指代对象：
1.
Petro petis Johanon veni en lian domon kun sia edzino.
Petro petis Johanon veni en lian domon kun lia edzino.
2.
Rozo promenis kun Lilio kaj kun sia kuzo.
Rozo promenis kun Lilio kaj kun ŝia kuzo.
3.
Sofio petis Marion doni al sia fratino sian libron.
Sofio petis Marion doni al ŝia fratino sian libron.
Sofio petis Marion doni al sia fratino ŝian libron.
4.
La sinjoro ordonis sian filon vesti sin rapide.
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La sinjoro ordonis sian filon vesti lin rapide.
La sinjoro ordonis lian filon vesti sin rapide.
5.
La pentristo petis lin alporti sian pentraĵon en lian ĉambron.
La pentristo petis lin alporti lin pentraĵon en lian ĉambron.
La pentristo petis lin alporti lin pentraĵon en sian ĉambron.
La pentristo petis lin alporti lin pentraĵon en lian ĉambron.
II. 选择填空：
1. Mi sentas min feliĉa, sed li sentas
malfeliĉa. (lin, sin)
2. Ili ĉiam kverelas, ili malpacas intere
. (ili, si)
3. Kiu el vi perdis
monujon? (vian, sian)
4. Ĉiu el ni ricevis
parton. (nian, sian)
5. Li estas la portreto de
patro. (lia, sia)
6. Remetu ĝin en
lokon. (ĝian, sian)
7. Ĉiu objeko staras sur
ĝusta loko. (ĝia, sia)
8. Li kaj
edzino amas sin reciproke. (lia, sia)
9. Ili petis lin saluti la fremdlandan gaston en
nomo. (ilia, sia)
10. La riĉulo iris al la malriĉulo kaj postulis redoni
propraĵon. (lian, sian)
III． 将下列句子译成汉语：
1. Mia patro promenas kun sia amiko kaj lia filo.
2. Johano vidis sian amikon kaj lian edzinon.
3. Oni ne forgesas facile sian unuan amon.
4. Tiu libro estas tiel dika, kiel la mia.
5. La nomo de lia frato estas Karlo, kaj tiu de lia fratino estas Sofio.
6. Via parolo estas la sama kiel tiu de via frato.
7. Oni venigis lin antaŭ la reĝon kaj tiu komencis paroli kun li.
8. En akvo malklara oni fiŝkaptas facile.
9. Kion oni volas, tion oni povas.
10. Pli bona estas io, ol nenio.
11. Saĝulo scias ion, sed neniu scas ĉion.
12. Tion diris al mi iu, Kiu bone tion scias.
13. Iuj homoj havas apartan kapablon por la matematiko.
14. Kion saĝulo ne komprenas, ofte malsaĝulo divenas.
15. Kiu bati deziras, trovas bastonon.
16. Riĉa estas tiu, kiu ŝuldas al neniu.
17. Du manoj faras ĉion, sed unu nenion.
18. En ĉiu objekto sin trovas difekto.
19. Esperanto estas ilo, kiun ĉiu uzas por siaj interesoj, kaj tial ĝi estas ŝatata de ĉiuj.
20. Ĉiuj rajtoj de nia ŝtato apartenas al la popolo.
IV. 将下列各词译成世界语：
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1. 衣服 2. 服装 3. 制服
4. 披风
5. 长大衣
6. 短大衣
7. 领带 8. 上衣
9. 背心
10. 裙子 11. 裤子 12. 紧腰宽下摆女衫
13. 长袍
14. 雨衣 15. 工作
服
16. 内衣
17. 衬衫
18. 胸衣
19. 乳罩
20. 衬裙
21. 袜子
22. 腰带
23. 围裙 24. 有边男帽 25. 无边软帽
26. 手套
27. 鞋 28. 凉鞋 29. 靴子
30. 套鞋 31. 织物 32. 布料 33. 亚麻布 34.棉布 35. 绸缎 36. 天鹅绒
37.
呢绒
38. （一块）布 39. 棉花 40. 棉絮 41. 亚麻 42. 丝 43. 羊毛
44. 棉
纶（尼龙） 45. 衣服式样
46. 裁缝
47. 缝针
48. 缝纫机
V．说出下列派生词和合成词的意思：
1. vestaĉo, vestejo, malvesti, revesti, senvestigi, senvestiĝi, subvesto, supervesto, alivesti,
kapvesto, laborvesto, piedvesto, noktovesto, batalvesto, vestofarado.
2. laboranto, laboraĵo, laborejo, laborema, laborigi, laborilo, laboristo, laborulo, laborestro,
laborforto, laborkapablo, laborkvanto, labormetodo, laborpago, ellabori, kunlabori, mallaborema,
mallaborulo, perlabori, prilabori, senlabora, senlaboreco, senlaborulo, trolabori, manlaboro,
punlaboro, taglabori, taglaboristo.
3. maŝinejo (或 maŝinĉambro), maŝinparto, masinpeco, draŝmaŝino, flugmaŝino, fosmaŝino,
lavmaŝino, levmaŝino, kalkulmaŝino, kudromaŝino, skribmaŝino, vapormaŝino.

VI．将下列句子译成汉语：
1. La printempo verde vestas la teron.
2. La arbaro montris sian multekoloran veston.
3. Ŝparu groŝon, vi havos plenan poŝon.
4. Truon de la honoro flikos neniu tajloro.
5. Ĉiu tajloro havas sian tranĉmanieron.
6. Sidas gasto unu minuton, sed vidas la tuton.
7. Sidante ĉiam dome, oni ne povas bone koni la mondon.
8. Li sidas en ŝuldoj ĝis super la ŝultroj.
9. Tiu malgranda ĉapo bone sidas sur lia kapo.
10. La patrino kaj la filino staris unu kontraŭ la alia.
11. Li forte staras ĉe siaj postuloj.
12. Antaŭ la domo staras arbo.
13. Sur la ĉielo staras la bela suno.
14. Tiam larmoj staras en miaj okuloj.
15. Malfacila probelmo staras antaŭ ni.
16. Ni staras unu apud alia ne kiel fremduloj, sed kiel fratoj.
17. Sciigu al ni, kiel la afero staras.
18. La ĝeneralaj interesoj de la movado staras super la interesoj de apartaj personoj.
VII．将下列句子译成世界语：
1．她只想到别人，从不想到自己。
2．这女孩才四岁已经能自己洗脸了。
3．我不知道她为什么今天感到这么幸福。
4．咱们先讨论一下怎样分工吧。
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5. 这两本书没有一本使我感兴趣。
6. 他们两人都是裁缝。
7. 我们每个人都要在会上（en la kunveno）唱自己最喜爱的歌。
8．你还有话要说吗？
9. 他什么都知道，而我什么都不知道。
10. 他的作业没有什么语法错误。
11. 他认识一位会讲世界语的人。
12. 没有比这更容易的了。
13. 那些士兵个个都很勇敢。
14. 这些杂志中的任何一本我都没有看过。
15. 你的雨伞（pluvombrelo）是黄的，我的是黑的。
16. 我的衣服式样比你的衣服式样新。
17. 第一个完成的人将受到表扬。
18. 请把你所做的一切讲给我听。
19. 你知道街上发生的事吗？
20. 助人是一种美德。
21. 你们之中哪一位想跟我用世界语讲话？
22. 这两本书你喜欢哪一本？
23. 我又检查了一下机器：一切正常。
24. 你们每个人都领到自己的新课本了吗？
25. 我听见有人叫你。
26. 这些医生当中有几位是我们世界语班的学员。
27. 他们两人都到北京去了。
28. 啊，你今天穿的裙子多么好看！
29. 他穿上上衣就出去了。
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第十三课
DEKTRIA LECIONO
PARTO

A

LA OVO DE KOLUMBO
Kardinalo Mendoza aranĝis por Kolumbo grandan festenon kaj diris al li ĉe la tablo
laŭdan paroladon. Li nomis lian eltrovon la plej granda venko de la homa saĝo. Multaj
korteganoj, sidantaj ĉe la tablo, aŭskultis la laŭdojn kun malplezuro.
"Ŝajnas al mi," diris unu el ili, "ke ne malfacile estis trovi la vojon al Ameriko! La
oceano ĉie estas malfermita, kaj eĉ plej simpla maristo ne perdus la vojon!"
"Mi neniam pensis, ke tio estas ia merito," respondis Kolumbo," kaj mi nur dankas la
Ĉielon, ke ĝi elektis min por ĉi tiu eltrovo."
Kiam la gastoj daŭrigis disputadon, ĉu estis facile aŭ mafacile fari ĉi tiun eltrovon,
Kolumbo ekstaris, prenis ovon kaj diris: "Kiuj el vi povas starigi ĉi tiun ovon tiel, ke ĝi ne
falu?"
Ĉiuj gastoj volis montri sian lertecon, sed neniu sukcesis starigi la ovon.
"Donu, mi petas, la ovon al mi!" diris Kolumbo. Li prenis la ovon, ekfrapis ĝin delikate
kontraŭ la tablo: la ovo iom rompiĝis kaj stariĝis.
"Ah," ekkriis la gastoj, " tion scius fari ĉiu el ni!"
"kial do," respondis Kolumbo ridetante, "vi tion ne faris? La diferenco intere ni estas
jena: vi povus tion fari, kaj mi faris."
Tia estas la deveno de la esprimo: La ovo de Kolumbo.

PARTO

B

ĈE TE-KUNVENO
Mi:

Jen estas gesinjoroj Oskar, kiuj venis el Islando. Jen estas samideano A, aranĝanto
de nia te-kunveno.
A: Bonvenon. Mi ĝojas vin vidi. Kiel vi fartas?
Li: Dankon! Ni fartas tre bone!
A: Bonvolu sidiĝi, samideanoj! Nun ni komencu. Karaj samideanoj, mi ĝoje prezentas al
vi niajn gastojn el Islando, sinrojon Oskar kaj lian edzinon. Gesinjoroj Oskar estas
fervoraj esperantistoj kaj bonaj amikoj de la ĉina popolo. Por akceli la kompreniĝadon
kaj amikecon inter la ĉina kaj la islanda popoloj, ili vizitas nian landon kaj nun honoras
nin per ĉeesto al nia te-kunveno. Nu en via nomo mi petas vin ambaŭ, bonvole
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rakonti al ni ion ajn pri viaj lando, popolo, kulturo, pri la amikeco inter niaj du popoloj
aŭ pri la Esperanta movado. Elektu do laŭplaĉe el la temoj.
Li: Antaŭ ol komenci la parolon, permesu, karaj samideanoj, ke mi salutu vin ĉiujn en la
nomo de la esperantistoj en Rejkjaviko. Ili petis min transdoni al vi, pekinaj
esperantistoj, iliajn bondezirojn kaj ankaŭ gratulojn pro viaj sukcesoj en viaurbaj
kontruado kaj Esperanta movado dum la lastaj jaroj.
Ŝi: Mi alportas specialan saluton de la rejkjavikaj esperantistinoj al la pekinaj
samideaninoj, kiuj tiel noble kaj senlace laboras kiel la viroj por la konstruado de sia
patrujo kaj por la Esperanta movado.
Li: Unu el la celoj de nia vizito estas ekkoni vian landon kaj ĝian popolon, pri kiuj mi
multe legis en <El Popola Ĉino>, kaj, se eble, amikiĝi kun ĉinaj
esperantistoj-kemiistoj, ĉar mia fako estas kemio. Sed, antaŭ ĉio, ni volas vidi
propraokule, kiel vi, ĉinaj samideanoj, laboras kaj batalas por la noblaj ideoj de
Eesperanto. Esperanto ja servas ne nur al la reciproke kompreniĝado inter la popoloj
malgraŭ la landlimoj, sed ankaŭ al la socia progreso, kaj tial miaopinie, ĝi devas ludi
ankaŭ la grandan edukan rolon en la nuna tempo. Per Esperanto la popoloj de la
diversaj landoj devas kunlabori sur la kampoj ne nur de la kulturo kaj artoj, sed ankaŭ
de la sciencoj kaj teknikoj. Mi sincere deziras, ke la ĉinaj esperantistoj estu unu el la
taĉmentoj de tia kunlaboro kaj multe kontribuu al tiu nobla ideo per siaj saĝo kaj
diligenta laboro.
K-do B: Prava estas via opinio. Sed, sinjoro Oskar, ĉu vi povus iom paroli pri la 62-a
Universala Kongreson, kiu estis okazigita en via ĉefurbo?
Li: Nu, bone. La kongreson mi mem ĉeestis. Tio estis la unua fojo, ke tia kongreso
okazis en nia patrujo. La kongreso estis tre grandioza, impona, kaj ĝia atmosfero
estis plena de amikeco kaj internacieco, kio faris al mi belan impreson. Ke pli ol mil
kongresanoj el diversaj landoj parolis unu saman lingvon kaj bone sin komprenas
reciproke sen bezono de interpretistoj, ĉu tio ne bone pruvis la vivantecon kaj utilecon
de nia kara lingvo?
K-do C: Ĉu vi renkontis dum la kongreso legantojn de <El Popola Ĉinio>? Kiajn opiniojn
ili havis pri tiu gazeto.
Li: Ni renkontis multajn. Ni eĉ varbis novajn abonantojn por ĝi. Oni diris, ke ĝia enhavo
estas riĉa kaj ĝia aspekto tre bela. Sed mi bedaŭras, ke ĝia stilo ne estas sufiĉe vigla,
kaj cetere, mankas en ĝi regula lingva rubriko. Miaopinie, se en ĉiu ĝia numero
aperos pli da artikoloj pri Esperanto kaj esperantologio, ĝi certe havos pli da legantoj
en la mondo.
K-do A: Koran dankon pro via varbado de novaj abonantoj por EPĈ kaj pro via valorega
konsilo. Viajn opinon kaj konsilon mi transdiros al la redakcio de EPĈ.
K-do B: Estus agrable por ni aŭskulti vin ankaŭ pri viaj lando kaj popolo, kiuj estas al ni
tiel malproksimaj, tiel fremdaj, kaj tamen min multe interesas.
Li: Kion do mi rakontu?
K-do C: Dependas de vi.
Li: Bone, mi unue rakontos pri nia urbo Rejkjaviko...
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INTERESAJ DIALOGOJ
1
Ŝi: Ĉu vi komprenas muzikon?
Li: Jes, sinjorino.
Ŝi: Kion mi ludas nun?
Li: ...pianon.
2
Instruisto: Kiu helpis al vi fari tiun ĉi mapon?
Lernanto: Neniu.
Instruisto: Ĉu via frato ne helpis?
Lernanto: Ne. Li sola faris la tuton.

NOVAJ VORTOJ
ovo 蛋，鸡蛋
kardinalo 红衣主教
eltrovo(el-trovo) 发现
korto 院子，庭院
～ego 朝廷
～egano 廷臣，朝臣
meriti(tr.) 应得，值得
～o 功绩
lerta 灵巧的，熟练的
～eco 灵巧，技巧，熟练
ah(int.) 啊
devno(de-veno) 由来，来源，出身
esprimi(tr.) 表达，表示
～o 表达，表达方式，熟语
te-kunveno(te-kun-veno) 茶话会
islando 冰岛
akceli(tr.) 促进，加速，增进
kulturi(tr.) 耕耘，培植
～o 耕耘，文化
temo 题目，话题
Rejkjaviko 雷克亚未克（冰岛首
都）
bondeziro(bon-deziro) 良好祝愿
gratuli(tr.) 祝贺
～o 祝贺
speciala 特别的，专门的
nobla 高尚的，高贵的
～e 高尚地

patrujo(patr-ujo) 祖国
kemio 化学
～isto 化学家
fako 学科，部门，专业
malgraŭ(prep.) 不顾，不管，尽管
limo 界限，边界
land～o 国界
ludi(ntr.或 tr.) 游戏，玩耍，演奏，
表演
eduki(tr.) 教育
～a 教育的
rolo 角色，任务
arto 技艺，艺术
tekniko 技术
sincera 真诚的，诚挚的
～e 真诚地，诚挚地
taĉmento 分遣队，支队
kontribui(ntr.) 对…作贡献，捐助
universala 全世界的，万国的
kongreso 大会
grandioza 伟大的，宏伟的，壮丽
的
imponi(tr.) 使感服，使敬服
～a 令人赞叹的，显赫的
impreso 印象
interpreti(tr.) 口译
～isto 译员，口译者
pruvi(tr.) 证明，证实
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varbi(tr.) 征募，征集
aboni(tr.) 订（报刊等）
～anto 订户
aspekti(ntr.) 显出…样子，像是，
貌似
～o 外貌，外观，样子
stilo 文体，风格，作风
vigla 活泼的，活跃的，有生气的
rubriko（报刊的）专栏
numero 号码，（报刊的）期

artikolo 冠词，文章
esperantologio 世界语学
redakcio 编辑部
pend(ntr.) 挂，悬
de～i de 依赖于，取决于，
视…而定
muziko 音乐
piano 钢琴
mapo 地图

KLARIGOJ
A
1. Kolumbo ——哥伦布（Christopher Columbus, 1451 - 1506）意大利航海家，1476 年移
居葡萄牙，曾向葡萄牙国王建议向西环航以探索往东方印度和中国的海上航路，未被采纳。
1485 年移居西班牙，1492 年奉西班牙统治者伊萨伯拉和斐迪南之命，携带致中国皇帝的国
书，率船三艘，水手 48 人，从巴罗斯港出发，横渡大西洋，到达巴哈马群岛和古巴、海地
等岛；后又三次西航到达牙买加、波多黎各诸岛及中美、南美洲大陆沿岸地带。哥伦布误认
为他所到达的地方就是印度，故称当地居民为“印第安人”。
2. Kardinalo Mendoza aranĝis por Kolumbo grandan festenon kaj diris al li ĉe la tablo laŭdan
paroladon.门多萨红衣主教为哥伦布兴办盛大的宴会并在筵席上发表了赞美他的讲话。
3. Li nomis lian eltrovon la plej granda venko de la homa saĝo. 他把他的发现称为人类智
慧最伟大的胜利。
动词 nomi 是由名词 nomo（名字）转化而成。nomi 主要有两个词义：
1) 叫…的名称，说出…的名字，称…为：
Ĉu vi povas nomi tiun ilon? 你能叫出那种工具的名称吗？
La arbon, sur kiu kreskas pomoj, oni nomas pomujo. 人们称结苹果的树为苹果树。
Teksaĵoj, taŭgaj por fari vestojn, estas nomataj ŝtofoj. 适合于做衣服的织物叫做衣料。
Ne nomu min reĝido, sed amiko. 别称我王子，而称我为朋友。
2) 给…取名，给…命名：
Ili nomis sian filinon Margareto. 他们给女儿取名为玛格丽特
La unua arta satelito (卫星) estis nomita Sputniko. 首枚人造卫星命名为“Sputniko”。
表示某人叫某某名字，应该用“esti nomata”。例如：
Mi estas nomata Li Ming. 我名叫李明。
（也有人说成：Mi nomiĝas Li Ming.）
Ŝi estas nomata Amalia. 她名叫阿玛利亚
4. La oceano ĉie estas malfermita, kaj eĉ plej simple maristo ne perdus la vojon! 海洋到处
通行无阻，就连最普通的水手也不会迷路。
“perdi la vojon” 意为“迷路”。“perdi” 用假定式，因为事实上那时并没有任何普通的水
手进行过这样的航行。
5. Kiuj el vi povas starigi ĉi tiun ovon tiel, ke ĝi ne falu? 你们当中谁能使这个蛋站住而不
倒下？
句中连词 ke 用以引导结果状语从句，从句中的谓语动词 fali 用命令式。
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6. “Donu, mi petas, la ovon al mi,” diris Kolumbo. “请把蛋给我，” 哥伦布说。
句子中的“mi petas” 是插入语。插入语是句中的一种独立成分。所谓独立成分，就是与
句子的其他部分没有语法联系的句子成分。插入语一般用来表示说话人对所说的话所抱的态
度或所作的说明，可以是单词或词组，也可以是短句，插入语在句子中的位置比较自由，可
以放在句首、句中或句尾。例如：
Mi sekvis, krome, kurson per korespondo. 另外，我还上函授班。
Kaj tamen, kiel vi scias, mi ne ŝatas studi fremdlingvan gramatikon kaj lerni parkere
fremdajn vortojn. 可是，你是知道的，我不喜欢学外国语的语法和记忆外语单词。
Sed, antaŭ ĉio, mi volas vidi propraokule, kiel vi, ĉinaj samideanoj laboras kaj batalas por la
noblaj ideoj de Esperanto. 但我们首先想要亲眼看一看你们中国同志怎样为世界语的崇高理
想工作和战斗。
... kaj tial, miaopinie, ĝi devas ludi ankaŭ grandan edukan rolon en la nuna tempo. 因此我认
为它今天也应该在教育方面起巨大的作用。
Unu el ili verŝajne sciis multon pri nia lingvo, ĉar li, mi supozas, parolis pri ĝi al alia. 其中
有一位对我们的语言大概知道得很多，因为我猜想他可能在向别人介绍世界语。
Mi ne povas vin akompani, tre bedaŭrinde. 很遗憾，我不能陪你。
Cetere, oni ŝanĝas siajn vestojn laŭ la sezonoj kaj cirkonstancoj. 此外，人们还随着季节和
环境的变化更换衣服。
7. "Ah", ekkriis la gastoj, "tion scius fari ĉiu el ni!" “啊”，宾客喊叫起来，“这么做我们谁都
会！”
“scii” 用假定式，因为事实上他们谁都没有那样做。
8. La diferenco inter ni estas jena: vi povus tion fari, kaj mi faris. 我们之间的区别在于：你
们能做（但未做），而我做了。
“povi” 用假定式表明他们虽有做那件事的能力，但实际上他们并未那样做。

B
1. Bonvenon! 欢迎！
Bonvenon! （= Mi deziras al vi bonvenon）是一个省略句。下面再举两个世界语中类似
的省略句：
Bonan matenon! 早上好！（= Mi deziras al vi bonan matenon.）
Bonan vojaĝon! 一路顺风！
（Mi deziras al vi bonan vojaĝon.）
2. Por akceli la kompreniĝadon kaj amikecon inter la ĉina kaj la islanda popoloj, ili vizitas
nian landon kaj nun honoras nin per ĉeesto al nia tekunveno. 为了促进中冰两国人民的相互了
解和友谊，他们访问我国并光临我们的茶话会。
honori 是由名词 honoro（荣誉、名誉）转成的及物动词，可作“给…以荣誉”、
“使增光”
讲。
本句中“... honoras nin per ĉeesto al nia tekunveno”的意思是“…光临我们的茶话会”。再
如：
Ĉu vi ne povus honori min per vizito? 可否请您光临？
3. en via nomo mi petas vin ambaŭ,…我代表你们请你们二位…
句中的“via”是对出席茶话的当地世界语者说的，
“vin ambaŭ” 是对 Oskar 夫妇说的。
发言者在说 via 的时候面向大家，而在说 vin ambaŭ 的时候则转向 Oskar 夫妇。
4. Antaŭ ol komenci la parolon, permesu, karaj samideanoj, ke mi salutu vin ĉiujn en la nomo
122

de la esperantistoj en Rejkjaviko. = Permesu, karaj samideanoj, ke mi, antaŭ ol komenci la parolon,
salutu vin ĉiujn en la nomo de la esperantistoj en Rejkjaviko. 亲爱的同志们，请允许我在未讲之
前代表雷克亚未克世界语者向你们致意。
“Antaŭ ol komenci la parolon”的逻辑主语不与 permesu 的主语相同，它的逻辑主语是
salutu 的主语 mi。一般来说，介词后的动词不定式的逻辑主语必须与句中谓语动词的主语一
致。
Li faras nenion krom danci. 除了跳舞之外他什么也不干。
（danci 的逻辑主语与 faras 的主
语一致。）
Por faciligi vian lernadon mi donacos al vi Esperantan-Ĉinan Vortaro. 为了便于你学习我将
送给你一本世汉词典。（faciligi 的逻辑主语与 donacos 的主语一致。）
Anstataŭ labori, ili babilas. 他们不工作而在闲聊。
（labori 的逻辑主语与 babilas 的主语一
致。）
Oni ne povas vivi sen manĝi kaj trinki. 不吃不喝，人就不能活。
（manĝi kaj trinki 的逻辑
主语与 ne povas vivi 的主语一致。）
Antaŭ ol agi, oni devas pensi. 应该三思而行。（agi 的逻辑主语与 devas pensi 的主语一
致。）
5. Ili petis min transdoni al vi, pekinaj esperantistoj, iliajn bondezirojn kaj ankaŭ gratulojn
pro viaj sukcesoj en viaurbaj konstruado kaj Esperanta movado dum la lastaj jaroj. 他们要我向你
们——北京市的世界语者，转达他们的良好祝愿和他们对你们近几年来在城市建设和世界语
运动中所取得的成就的祝贺。
1) pekinaj esperantistoj 是 vi 的同位语。
2) 句中用 iliajn bondezirojn...而不用 siajn bondezirojn...，因为动词不定式 transdoni（转
达）的逻辑主语是 min 而不是 ili。
3) viaurbaj = de via urbo.
6. Unu el la celoj de nia vizito estas ekkoni vian landon kaj ĝian popolon, pri kiuj ni multe
legis en 《El Popola Ĉinio》, kaj, se eble, amikiĝi kun ĉinaj esperantistoj-kemiistoj, ĉar mia fako
estas kemio.我们这次访问的目的之一是认识一下贵国和贵国人民，我们在《中国报道》上已
经读过很多有关这方面的文章了；如果有可能的话，还要和几位懂世界语的中国化学家交朋
友，因为我是搞化学的。
请注意 koni（认识）与 ekkoni（开始认识）的区别。前者是延续性动词，表示一种状态，
后者是非延续性动词，表示一种瞬间完成的行为。例如：
Ĉu vi konas min? 你认识我吗？
Mi ankoraŭ ne konis lin en 1978. 1978 年时我还不认识他。
Li konas ŝin nur laŭ ŝia nomo. 他只听说过她的名字。
Mi ekkonis antaŭ ne longe iun muzikiston. 不久前我认识了一位音乐家。
Kiel vi ekkonis lin? 你是怎样认识他的？
Mi ekkonis lin en 1979. 我是在 1979 年认识他的。
《El Popola Ĉinio》
（《中国报道》），简称 EPĈ。
《中国报道》是我国出版的综合性世界语
月刊。
“esperantistoj-kemiistoj”是由两个并列的名词加连字符构成的合成词，这种合成词的
两个组成部分都可各自带有自己的复数词尾。
7. Esperanto ja servas ne nur al la reciproka kompreniĝado inter la popoloj malgraŭ la
landlimoj, sed ankaŭ al la socia progreso, kaj tial, miaopinie, ĝi devas ludi ankaŭ grandan edukan
rolon en la nuna tempo. 世界语不但是为被国界阻隔的各国人民的相互了解服务的，也是为社
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会进步服务的，因此，我认为它今天也应该在教育方面起巨大的作用。
“ja”在句中起加强语气的作用。“popolo”的复数形式指各国人民。“miaopinie”(= laŭ mia
opinio) 在句中作插入语。
“ludi rolon” 的本义是“扮演某一角色”，可以引申为“起 … 作用）。例如：
Li ludos la rolon de Hamleto. 他将扮演汉姆雷特这一角色。
La kutimo ludas gravan rolon en la vivo. 习惯在生活中起着重要作用。
8. Per Esperanto la popoloj de la diversaj landoj devas kunlabori sur la kampoj ne nur de la
kulturo kaj artoj, sed ankaŭ de la sciencoj kaj teknikoj. 通过世界语各国人民不但应该在文化艺
术方面而且应该在科学技术领域进行合作。
1) kunlabori 的意思是“合作”。
2) 请注意“ne nur... sed ankaŭ...”应该放在被强调的两个并列的句子成分前。
（请比较课
本 pĝ 177 倒数第二行那句话中“ne nur... sed ankaŭ...”的位置。）
9. Ĉu vi povus iom paroli pri la 62-a Universala Kongreso, kiu estis okazigita en via ĉefurbo?
您可以给我们讲讲在贵国首都召开的第六十二届国际世界语大会的情况吗？
句中的“povi”用假定式，表示提出请求时的一种婉转、客气的语气。
10. Tio estis la unua fojo, ke tia kongreso okazis en nia patrujo.（= La unuan fojon tia
kongreso okazis en nia patrujo.) 这样的大会是第一次在我们的祖国召开。
这是一个强调“la unua fojo”的句式。再如：
Tio estis la unua fojo, ke mi lin vidis.(=La unuan fojon mi…)这是我第一次见到他。
Tio estis la unua fojo, ke ŝi nomis ŝin sia filino. 她称她为女儿，这是第一次。
（这是柴门霍
夫《基础练习》中的一个例句。）
11. La kongreso estis tre grandioza, impona, kaj ĝia atmosfero estis plena de amikeco kaj
internacieco, kio faris al mi belan impreson. 大会开得盛大、隆重，充满了友谊和国际性的气
氛，给我留下了美好的印象。
“plena de” 的意思是“充满…的”，
“满是…的”
。例如：
glaso plena de akvo 盛满水的玻璃杯
teksto plena de eraroj 通篇都有错误的课文
句中关系代词 “kio” 用来代替前面整个句子的意思。再如：
Ŝi ofte ridetas, kio multe ĝojigas lin. 她常常微笑，这使他很高兴。
Nun li havis tempon por ekzerci la soldatojn, kio estis lia plej amata okupo. 他现在有时间
操练士兵，这是他最喜爱做的事。
12. Ke pli ol mil kongresanoj el diversaj landoj parolis unu saman lingvon kaj bone sin
komprenas reciproke sen bezono de interpretistoj, ĉu tio ne bone pruvis la vivantecon kaj la
utilecon de nia kara lingvo? 来自各国的一千多大会出席者说着同一种语言，不需翻译就能完
全相互了解，这难道还不充分证明我们可爱的语言是一种活着的、很有用的语言吗？
指示代词 “tio” 指前面以 ke 为引导的整个从句。
“tio” 在主句中作主语，前面的从
句是 “tio” 的同位语。
13. Estus agrable por ni aŭskulti vin ankaŭ pri viaj lando kaj popolo... 如能听到您谈谈贵国
和贵国人民……我们将感到愉快。
这句话的动词 estus 用假定式，表示提出请求的一种婉转、客气的语气。
14. Kion do mi rakontu? — Dependas de vi. 我讲些什么呢？—— 您喜欢讲什么就讲什
么吧。
第二句省略了主语 tio。
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GRAMATIKO
相关词表中的副词的用法
相关词表中有表示地点、时间、方式、数量和原因各种非派生副词。
1.表示地点的副词有 ie（在某处），tie（在那里），kie（在哪里），ĉie（到处，处处），
nenie（没有一处，任何地方都不）。它们的用法如下：
Ŝi loĝis ie en Beijing. 她住在北京某个地方。
Mi sendis la libron tien. 我把书寄到那里去了。
Neniu scias, kie li laboras. 没有人知道他在哪里工作。
Li estos enterigita, kie li naskiĝis. 他将葬在他出生的地方。
Ni esperantistoj havas amikojn ĉie en la mondo. 我们世界语者在世界各地都有朋友。
Nenie mi povas trovi la libron. 我到处找不到那本书。
Hieraŭ li iris nenien. 他昨天哪儿也没有去。
2.表示时间的副词有 iam（某个时候，曾经），tiam（那时，在那种情况下），kiam（什
么时候，当…的时候），ĉiam（总是，永远），neniam（从来不，永不）。它们的用法如下：
Eĉ plej bona pafisto iam maltrafas. 就是最好的射手有时也会失误。
Li iam loĝis en Shanghai. 他曾经在上海住过。
Tiam estis vintro kaj nun jam estas printempo. 那时是冬天，现在已是春天。
Se ĉiu balaos antaŭ sia pordo, tiam en la tuta urbo estos ordo. 如果每人都打扫自己的门前，
全城就会整整齐齐。
Mi ne scias, kiam li revenos. 我不知道他什么时候回来。
Kiam akvo fariĝis solida, ni nomas ĝin glacio. 当水成为固态时，我们就称它为冰。
Post kiam ili foriris, ni sidiĝis kaj komencis la diskutadon. 他们走后，我们坐下来开始讨
论。
La infano metas al mi ĉiam novajn demandojn. 这孩子老是向我提出新的问题。
La maljunulo fermis por ĉiam siajn okulojn. 那老人永远合上了双眼。
Ni semas kaj semas, neniam laciĝas. 我们播种，我们播种，永不疲倦地播种。
3.表示方式的副词有：iel（以某种方式），tiel（那样地，如此地），kiel（怎样，多么，
如同），ĉiel（以各种方式），neniel（怎么也不，决不）。它们的用法如下：
Ĉu mi povas iel helpi al vi? 我可以用某种方式帮助您吗？
Vi ne devas tiel paroli. 你不应该这样说话。
La maro estas tiel vasta, tiel profunda! 海是多么大、多么深啊！
En la ĉambro estis tiel mallume, ke oni nenion povis vidi. 房间里黑得什么也看不见。
Kiel feliĉa mi estas, ke mi povas vin vidi! 能见到您我多么幸福啊！
Mi scivolas, kiel vi ellernis Esperanton. 我很想知道你是怎样学会世界语的。
Mia revo flugas kiel la mevo. 我的幻想像海鸥一样在飞翔。
Via libro estas tiel dika, kiel la mia. 你的书和我的书一样厚。
Li ĉiel klopodas proksimiĝi al ŝi. 他千方百计想要接近她。
Mi neniel povas kompreni lian parolon. 我怎么也听不懂他的话。
4.表示数量的副词有 iom（一些，有点），tiom（那么多，如此地），kiom（多少），
ĉiom（全部数量，尽所有），neniom（一点儿也没有，毫无）。它们的用法如下：
Donu al mi iom da akvo. 请给我一点水。
Li estas iom maldiligenta. 他有点儿懒。
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Mi ne havas tiom da tempo. 我没有那么多时间。
Li ĉiam tiom enprofundiĝas en libron. 他总是这么专心读书。
Kiom ĝi kostas? 它值多少钱？
Kiom da fratoj vi havas? 你有几个弟兄？
Diru al mi, kiom mi devas pagi. 请告诉我，我该付多少钱。
Ho, kiom mi ĝojas! 我多么高兴啊！
Li zorgas pri mi tiom, kiom mi zorgas pri li. 他像我关心他那样关心我。
Kolektinte ĉiom da kuraĝo, li iris al la instruisto. 他鼓足勇气，向老师走去。
Sur la placo estas neniom da homoj. 广场上一个人也没有。
5.表示原因的副词有 ial（由于某种原因），tial（由于那个原因，因此），kial（为什么），
ĉial（由于各种原因），nenial（无缘无故地），它们的用法如下：
Hodiaŭ ial li ne povas veni al ni. 他今天由于某种缘故不能到我们这儿来。
La lampo lumas, tial mi povas klare vidi lian vizaĝon. 灯亮着，因此我能看清他的脸。
Ĉiuj ŝatas Esperanton nur tial, ke ĝi alproksimigas reciproke la korojn de la homoj. 大家喜
爱世界语只是由于它能使得人们的心更加接近。
Kial do vi ne restas tie? 那你为什么不留在那儿呢？
Li klarigas al mi la kaŭzon, kial li malfruis. 他向我说明他迟到的原因。
Tiu ĉi propono estas ĉial akceptebla. 无论怎样这个建议总是可以接受的。
Li nenial ekkoleris kontraŭ mi. 他无缘无故地对我生起气来。
6.有些副词可以根据需要加上名词、形容词或副词词尾，构成相应的名词、形容词或副
词，例如：
Ĉi-tieaj esperantistoj estas tre fervoraj por la propagando kaj disvastigo de Esperanto. 这里
的世界语者对宣传和推广世界语很热心。
Li estas mia iama amiko. 他是我过去的朋友。
Mi ne scias la kialon de lia foresto. 我不知道他缺席的原因。
Kioma horo nun estas? 现在几点钟？

EKZERCOJ
I. 填入缺少的字母：
1. Ĉi … en la mondo amas manĝi fruktojn.
2. Ĉu vi restis hejme aŭ forvojaĝis i…?
3. Mi ne scias, ki… li loĝas.
4. Kiu laboras ti…?
5. Mian ŝlosilon mi jam serĉis ĉi…, sed ne trovis.
6. Mi neni… povas kompreni vian parolon.
7. Mi ĉi… preferas frukton al viando.
8. Unu malsaĝulo povas starigi ti… da demandoj diversaj, ke ne povas ilin respondi cent
saĝuloj.
9. Ki… vi hodiaŭ tiel malĝojas?
10. Mi konas lin, ti… li estas mia konato.
11. Tiu ĉi tago restos por mi ĉi… memorinda.
12. Neni… forgesu min, mia kara!
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13. Ki... plaĉis al vi la tagmanĝo?
14. Ki… mi venis al li, li dormis.
15. Mi perdis ĉi… da mono.
16. Vi estas tro malgaja, tial vi devas i… vin amuzi.
17. Ki… estas duoble sep?
18. En la dezerto (沙漠) neni… sin trovas akvo.
19. Mi ne scias la lingvon hispana, sed per helpo de vortaro hispana-germana mi tamen
komprenis i… vian leteron.
20. Post la vespermanĝo mi estos libera, kaj ti… mi povos promeni kun vi.
II. 将下列句子译成汉语：
1. Ial mi venis al vi, sed mi forgesis kial.
2. Mi havas tiom da libro, ke mia tablo ne povas teni ilin.
3. Vi prenu, kiom vi bezonas.
4. Mi serĉas mian horloĝon ĉie, sed nenie mi povas ĝin trovi.
5. Vi neniel povas malhelpi min.
6. Mi iam renkontis vin ie, sed mi ne plu memoras kie.
7. Vi estas tro laca, tial vi devas iom ripozi.
8. Kiam fratoj batalas, fremdulo ne eniĝu.
9. Kien kudrilo iras, tien fadenon (线) ĝi tiras.
10. Ne ĉiam daŭras malbona vetero.
11. Mia avo nenial koleras.
12. Neniam mensogu (说谎)， ĉiam duru la veron.
13. ĉu mi povas iel helpi al vi?
14. Li kuras tiel rapide, kiel vi.
15. Tiam, kiam li alvenis, ŝi jam enlitiĝis.
16. Ili ĉiel solvis la enigmon.
17. Li havas ĉiom, kaj mi neniom.
III． 就下列句子划线部分提问：
1. Ni lernas en la klasĉambro.
2. La gastoj alvenis.
3. Post tri tagoj mi lin vizitos.
4. Li prenis plumon por skribi.
5. Mi ŝatas legi tiun libron.
6. Li estas kuracisto.
7. Kutime oni manĝas tri fojojn ĉiutage.
8. ŝi laŭte kantis la kanton <La Espero>.
9. Hieraŭ vespere mi legis la libron, kiun mia amiko pruntedonis al mi.
10. Ili sidas kaj babilas tie.
11. Mia patro vojaĝos al Pekino.
12. Mi metis en la supon 3 kurejojn (汤匙) da salo.
13. La eŭropano manĝas viandon per forketo (叉子) kaj tranĉilo.
14. Hieraŭ mi ne iris al ŝi pro pluvego.
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IV. 用下列副词各造一个句子：
iam, ĉie, kial, iom, kiel, tial, ĉiam, tiom, neniam, tiel, nenie
V. 仿照例句译文将下列各句译成汉语：
A. 例：Li ŝajnas multescia homo. 他看起来像一个很有学问的人。
（或他似乎是一个很有
学问的人。）
1. Li ŝajnas bonkora.
2. ŝi sajnas lerta knabino.
3. Li ŝajnas fali teren.
4. Ŝiaj okuloj ŝajnas larmantaj.
B. 例： Mi lernis multajn aferojn, kaj tamen ŝajnas al mi, ke mi scias nenion. 我学了很多东
西， 然而我好像还是什么都不懂。（或：然而我还是觉得什么都不懂。）
1. ŝajnas al mi, ke la du lastaj kantoj ne estas belaj.
2. Al li ŝajnas, ke ili estas pravaj.
3. Subite ŝajnas al li, ke ies (某人的) mano tuŝetis lian kapon.
C. 例：Nia ĝojo kaj entuziasmo eble ŝajnos al ili naiva kaj infana. 我们的欢乐和热情在他
们看来也许是天真幼稚的。 （或：他们也许觉得我们的欢乐和热情是天真幼稚的。
）
1. Ĉiu foje, kiam mi vidas vin, vi ŝajnas al mi pli kaj pli bela.
2. Tiu urbo ŝajnis al mi kvazaŭ ĝardeno.
Ĉ. 例：Ĝi ne estas tiel granda, kiel ŝajnas. 它并不像看起来那样大。
1. Li ne estas tiel maljusta, kiel ŝajnas.
2. La afero ne estas tiel simpla, kiel ŝajnas.
D. 例：La afero, kiel ŝajnas, nun iras en ordo. 看来事情进行的很正常。
1. Vi estas, kiel ŝajnas, en tre bona humoro.
2. Tiu festeno, kiel ŝajnas, faris fortan impreson sur lin.
E. 例：Vi jam ĉion scias, ŝajnas al mi. 我看，(或：我觉得，我认为)你已经什么都知道
了。
1. Vi larmas, ŝajnas al mi.
2. Li dormas ankoraŭ, ŝajnas al mi.
F. 例：La maljunulino, ŝajnas, estas pli ol sepdekjara. 那位老太太看起来有七十多岁。
1. Via fratino, ŝajnas, estas bonega knabino.
2. Tiaj, ŝajnas, oni nomas vin.
VI．将下列句子译成汉语：
1. En la korto ludas infanoj.
2. Mia fratino preferas ludi piano.
3. Mi petas ŝin ludi por mi dancmuzikon.
4. La vento ludas kun la haroj de la knabino.
5. Sur la ŝnuro (绳子)pendas fiŝoj.
6. Sur la muro pendas la portreto (肖像)de mia avo.
7. Ŝiaj haroj pendas malsupren sur la ŝultroj.
8. Jen ekaperas hundo kun pendanta lango.
9. La afero pendas ankoraŭ en la aero.
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10. Li staras tie kun pendanta kapo.
11. La filo dependas de sia patro.
12. La honoro de ĉiu homo dependas de liaj agoj kaj paroloj.
13. La sorto de la homo dependas ne de Dio （上帝）， sed de li mem.
14. Ĉio dependas de tio, kiel oni konsideras (考虑)la aferon.
15. De vi dependos, ĉu ni veturu al Nankino aŭ restu hejme.
16. Li trinkis ĝisrande plenan glason da kafo.
17. Sur la tablo staras glaso plena de akvo.
18. La teksto estas preskaŭ nelegebla, ĉar ĝi estas plena de eraroj.
19. Plena de feliĉo ŝi sidis apud sia amato.
20. La plena lumo pendas alte en la ĉielo.
21. Plenaj ses jarojn mi laboris en tiu fabriko.
22. Tiu knabo kun plenaj vangoj estas tre aminda.
23. Ŝi plene pardonis min.
24. La siringoj (丁香花) plenigis la aeron per dolĉa bonodoro.
25. La novaĵo plenigis lin per ĝojo.
26. Antaŭ ĉio gravas via sano.
27. Antaŭ ĉio, lernu diligente kaj persiste.
28. Lin demandu, antaŭ ĉio, ĉu li venos aŭ ne.
29. Mi sentas la devon antaŭ ĉio danki la legantaron.
30. La itala lingvo devenas de la Latina (拉丁语).
31. La hungaroj devenas origine de la popolo mongola.
32. Li estas usonano de ĉina deveno.
VII． 将下面的故事译成世界语：
金钱和正义
一天，国王问阿凡提（Afanti）：“要是你面前一边是金钱，一边是正义，你选择哪一样
呢？”
“我当然要金钱，”阿凡提回答说。
“你说什么，阿凡提！”国王说，“要是我呀，我就要正义，因为找到金钱要比找到正义
容易得多。”
“啊，陛下（Via Majesto）,” 阿凡提说，“因为我已经有了正义，我才选择金钱。而你有
的是金钱，但没有丝毫正义，所以你选择正义。”
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第十四课
DEKKVARA LECIONO
PARTO

A

LA MANĜADO
La manĝo ludas gravan rolon en nia vivo. Kvankam ni ne vivas por manĝi, tamen sen
manĝo ni ne povas vivi kaj labori.
Ĉiu homo scias manĝi: enmeti la manĝaĵon en la buŝon, ĝin gustumi, bone maĉi kaj
poste engluti. La maĉitaĵo miksiĝas kun la salivo kaj iras tra la gorĝo en la stomakon kaj
en la intestojn por digestiĝo.
Ni manĝas, kion produktas la plantoj. La plantoj ne nur donas al ni grenojn, legomojn,
fruktojn ktp, sed ankaŭ liveras viandon, lakton, buteron kaj ovojn, kiuj venas de bestoj ilin
manĝantaj.
Kutime oni manĝas tri fojojn dum ĉiu tago, nome oni matenmanĝas en la mateno,
tagmanĝas ĉe la tagmezo kaj vespermanĝas en la vespero. En iuj landoj oni manĝas
abunde ĉe la tagmezo kaj modere en la vespero; en aliaj landoj, kontraŭe, oni modere
tagmanĝas kaj abunde vespermanĝas. Kiun el tiuj du kutimoj vi preferas?
En la pratempo la necivilizitaj homoj manĝis nur krudajn manĝaĵojn. Nun preskaŭ ĉiu
popolo havas sian propran kuirarton. Estas vaste konate, ke la ĉina kuirarto estas unu el
la tri ĉefaj kuirartoj en la mondo. La du aliaj estas la franca kaj la hungara.
La kuiristoj kuiras la manĝajojn diversmaniere: ekz. ili bakas en forno, rostas antaŭ aŭ
super la fajro, fritas en bolanta oleo aŭ graso. Por prepari la manĝajojn ili uzas potojn,
kaserolojn ktp, kiuj estas kuiriloj. La kuiritaj manĝaĵoj estas entenataj en pladoj, teleroj,
supujoj kaj aliaj vazoj. Por manĝi oni bezonas uzi manĝilojn. La eŭropanoj kutime uzas
kuleron, tranĉilon kaj forketon, dum la ĉinoj, japanoj kaj aliaj orientaziaj popoloj uzas
"kuajziojn" (manĝbastonetojn) kaj "ŭanojn" (ĉinajn manĝovazojn).
Por vivteni nin ni bezonas ankaŭ trinki. Ni trinkas akvon, teon aŭ kafon. Oni trinkas
ankaŭ brandon, vinon aŭ aliajn alkoholajn trinkaĵojn. La glaso kaj taso estas trinkvazoj, kaj
la kruĉo kaj botelo estas vazoj por enteni trinkaĵon. Tiu, kiu kutime drinkas, t.e. plezuriĝi en
la trinkado de la alkoholaĵoj, estas drinkulo. Drinkado estas abomeninda kaj ofte estas la
kaŭzo de iuj malfeliĉoj familiaj kaj eĉ sociaj.
En la ĉiutaga vivo oni devas ellerni de sia patrino la mastrumadon kaj kuiradon: kiel
oni manĝpretigas rizon kaj knedas paston, kiel oni bakas panon kaj kukon, kiel oni
preparas diversajn supojn kaj pladojn, kiel oni rostas viandon kaj fritas terpomojn, ovojn,
fiŝojn k.t.p.
Sed en la socia vivo tiom da scioj ne sufiĉas. Oni devas koni ankaŭ la regulojn de
festenado: kiel meti la tablon? kiel servi la diversajn pladojn kaj kiel regali la gastojn.
Dum kuirado ni devas aldoni salon, saŭcon, vinagron, sukeron, ajlon, pipron kaj aliajn
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spicojn al la manĝaĵoj, por fari ilin bongustaj. La salo faras manĝaĵon sala, la vinagro faras
acida, la sukero faras dolĉa kaj la pipro faras akragusta.
Proverbo diras: pri gustoj oni disputi ne devas, ĉar ĉiu havas sian propran guston kaj
pro tio neniu manĝaĵo povas plaĉi al ĉiu. Jen kial oni diras, ke la kuirado estas arto
malfacila, vera.
Gastante oni manĝu multe kaj bonapetite la bongustajn manĝajojn, per kiuj la
gastiganto lin regalas. Tio esta la plej granda laŭdo por la kuiristino kaj tiam ŝi meritas
toston de la gastoj.

PARTO

B

BIFSTEKO KUN FUNGOJ
Iu angla komercisto, kies nomo estas Johano Bull, vojaĝis en Hispanujo. Sed ĉar li ne
sciis la hispanan lingvon, li ne povis paroli kun la hispanoj, kaj tial li ofte havis
malagrablaĵojn.
En iu urbeto li eniris en restoracion kaj mendis sian plej ŝatatan pladon---bifstekon
kun fungoj. Sed la kelnero ne komprenis lin. Ju pli li klarigis, des pli la kelnero lin
rigardaĉis. Fine li ekhavis bonan ideon: li prenis paperon kaj krajonon, desegnis sur la
papero belan bovon kaj fungon, kaj triumfe transdonis ĝin al la kelnero. La kelnero rigardis
la desegnaĵon, tuj komprenis la deziron de la anglo kaj forirs por ĝin plenumi.
La anglo kontente sidis ĉe la tablo kaj atendis, atendadis, sed la kelnero ne revenis.
Lia stomako grumblis kaj li estis kolera kaj malfeliĉa. Finfine venis la kelnero, ŝvitante kaj
peze spirante, kaj kun triumfa rideto sur la vizaĝo li transdonis al la anglo------ho ve
---bileton por bovbatalo kaj grandan pluvombrelon.
La anglo rigardis malfeliĉe la bileton kaj la pluvombrelon, ekkomprenis la grandan
varolon de la internacia lingvo, kaj kiam li revenis hejmen, li tuj aĉetis al si Esperantan
lernolibron.

KIAL DO？
Petro kaj Maria ricevis de sia patro po kvin pomojn kaj ĉiu el ili decidis manĝi po unu
ĉiutage.
Petro elektis ĉiam la plej belan el siaj pomoj kaj ĝin manĝis.
Maria elektis ĉiam la plej malbelan el siaj kaj ĝin manĝis.
Tiamanierer ili manĝadis la pomojn. Kaj kia estas la rezulto?
Petro ĉiam manĝis nur bonan pomon, dum Maria nur malbonan.
Kial do? Pensu nur!

PROVERBOJ
Proverbo estas ies spirito kaj ĉies saĝo.
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Kies gasto mi estas, ties feston mi festas.
Al fiŝ’ kuirita jam akvo ne helpas.
Sata malsatan ne povas kompreni.
Por la malsanulo forto, por kokido la morto.
Scio similas al fontakvo sub sablo, ju pli profunde vi fosas, des pli klara ĝi estas.
Akiro kaj perdo rajdas duope.

NOVAJ VORTOJ
gustumi(gust-umi) (tr.) 尝味
gluti(tr.) 咽，吞
en～i(tr.) 咽下，吞进
miksi(tr.) 使混合，搀和
salivo 唾液
produkti(tr.) 生产，出产
liveri(tr.) 供给，提供
butero 奶油
bunda 大量的，丰盛的，丰足的
modera 有节制的，适应的
civilizi(tr.) 使开化，使文明
～ita 开化的，文明的
ne～ita 未开化的
kruda 生的，未加工的，粗制的，
粗暴的
baki(tr.) 烘，焙
rosti(tr.) 烤，炙
friti(tr.) 油炸，油煎
boli(ntr.) 沸腾，（水）开
oleo 油
poto 炖锅，沙锅，罐，壶
kaserolo 有柄平底锅
telero 盆，碟，盘
vazo 器皿，壶，罐，瓶，盆，缸，
坛
kulero 汤匙
forko 叉
～eto 叉（西餐用具）
bastono 棒，棍
manĝ～eto 筷子
vivteni(viv-teni) 维持…生命，养
活
vino 葡萄酒
alkoholo 酒精
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～aĵo 含酒精的饮料，酒
taso（低矮的）杯子
kruĉo 壶
botelo 瓶
drinki(ntr.) 饮酒作乐，酗酒
～ulo 酒徒
abomeni(tr.) 厌恶，憎恨
～inda 讨厌的
mastrumi(mastr-umi) 做家务，管
理家务
rizo 稻米
knedi(tr.) 和面，揉面
pasto 面团
kuko 饼糕
terpomo(ter-pomo) 土豆
regali(tr.) 请吃饭，款待
saŭco 调味汁，酱油
vinagro 醋
ajlo 大蒜
pipro 胡椒
acida 酸的
tosto 祝酒，干杯
bifsteko 牛排
fungo 菌，蘑菇
mendi(tr.) 订购，定做
kelnero 侍者，
（饭店等）服务员
ju(adv.) (与 des 连用）愈，越
desegni(tr.) 画（图画），画（素描）
～aĵo 图画，素描
bovo 牛
triumfo 凯旋，胜利，巨大成功
～a 凯旋的，胜利的，得意的
～e 凯旋地，胜利地，得意地
plenumi(plen-umi) (tr.) 执行，履

ties(pron.) 那人的，那些人的，那
个人的，那些东西的
koko 鸡
～ido 小鸡
simila 相似的
～i(tr.) 与…相似
fonto 泉，泉水
sablo 沙
akiri(tr.) 获得
rajdi(ntr.) 骑
-op(suf.) （表示集合数）

行，完成
grumbli(ntr.) 鸣不平，出怨言
ŝviti(ntr.) 出汗，流汗
ve(int.) 唉！
（表悲哀，苦痛，丧气
等）
ombrelo 伞
pluv～o 雨伞
po(prep.) (表示每份的数量)
ies(pron.) 某人的
spirito 精神
ĉies(pron.) 每人的，人人的

KLARIGOJ
A
1. La plantoj ne nur donas al ni grenojn, legomojn, fruktojn ktp, sed ankaŭ liveras viandon,
lakton, buteron kaj ovojn, kiuj venas de bestoj ilin manĝantaj. 植物不但给我们以粮食、蔬菜、
水果等，而且还给我们提供肉、奶、黄油和蛋，这些东西是从吃粮食、蔬菜、水果等的动物
身上来的。
1）请注意“ne nur... sed ankaŭ...”在句中的位置（请参阅第十三课课文补充注释 B.8）
2）... ilin manĝantaj. = ..., kiuj ilin manĝas. （ilin = grenojn, legomojn, fruktojn ktp.）
2. Estas vaste konate, ke la ĉina kuirarto estas unu el la tri ĉefaj kuirartoj en la mondo.众所周
知中国的烹饪艺术是世界上三大烹饪艺术之一。
如果句子的主语是由从句担任的，则表语需用副词形式表示。再如：
Estas vere, ke li malsanas. 他病了，这是真的。
3. La eŭropanoj kutime uzas kuleron, tranĉilon, forketon, dum la ĉinoj, japanoj kaj aliaj
orientaziaj popoloj uzas “kŭajziojn” (malĝbastonetojn) kaj “ŭanojn” (ĉinajn manĝovazojn). 欧洲
人习惯上使用汤匙、刀子、叉子，而中国人、日本人和其他一些东亚民族使用“筷子”和“碗”。
1）句中的连词 dum 表示两种相反情况的对照。
2 ） “kŭajzio” 和 “ŭano” 是 “ 筷 子 ” 和 “ 碗 ” 这 两 个 汉 语 词 的 世 界 语 译 音 。 括 号 中 的
manĝbastoneto 和 ĉina manĝovazo 是它们的译意。
4. 一般来说，trinki（喝）与 manĝi（吃）在词义上的区别是明显的。但由于汉世两种
语言的使用习惯不同，中国人常说的“喝汤”译成世界语应该是“manĝi supon”而不是“trinki
supon”，因为 trinki 只能用于纯液体、流质。一般来说，汤里都是有东西的，所以“喝汤”中
的“喝”应该用动词 manĝi 表达。课本第三课课文 A 中有两句话可供参考：
La supo havas aparte bonan guston. Ni manĝas kun apetito. 汤的味道特别好，我们吃得很
香。
5. Tiu, kiu kutime drinkas, t.e. plezuriĝi en la trinkado de alkoholaĵoj, estas drinkulo. 经常酗
酒，即经常饮酒作乐的人是酒鬼。（plezuriĝi 的意思是“感到愉快”。）
动词 trinki 与 drinki 的区别如下：
trinki 是及物动词，意思是“喝”、“饮”，既可用于非酒精饮料，也可用于酒精饮料：
Mi trinkas teon anstataŭ kafo. 我喝茶而不喝咖啡。
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La gastoj trinkis po glaseton da vino. 宾客们每人喝了一小杯葡萄酒。
drinki 在这里用作不及物动词，意思是“饮酒作乐”、“酗酒”，即“plezuriĝi en la trinkado de
alkoholaĵoj”（这是《世界语插图大词典》（PIV）对这个词所下的定义）
。例如：
Li drinkis tutajn tagojn. 他整天饮酒作乐。
顺便说一下，世界语的 drinki 与英语的 drink 同形不完全同义。具体地说，英语的 drink
实际上相当于世界语的 trinki，请注意区别。
6. meti la tablon（饭前）摆上餐具；servi la pladojn 上菜
7. Dum kuirado ni devas aldoni salon, saŭcon, vinagron, sukeron, ajlon, pipron kaj aliajn
spicojn al la manĝaĵoj, por fari ilin bongustaj. 为了使菜肴味美，我们在烹饪时要给菜加盐、调
味汁、醋、糖、大蒜、胡椒和其他调味品。
fari 可作“使…成为”、“使…变为”讲。例如：
Lia patro faris lin kuracisto. 他父亲把他培养成医生。
Ili faris lin ridindaĵo. 他们使他成为笑料。
Tio faros nian lingvon pli malfacila. 这会使我们的语言更难。
Ne faru la veston tro malvasta. Mi portos ĝin dum la vintro. 别把这件衣服做得太紧。我要
在冬天穿。
Ne faru el muŝo elefanton. 别把苍蝇说成大象。（谚语。意为：不要夸大其词。）
fari iun generalo 委任某人作将军
fari iun ĝoja 使某人高兴
8. La salo faras manĝaĵon sala, la vinagro faras acide, la sukero faras dolĉa kaj la pipro faras
akragusta. 盐使食物咸，醋使食物酸，糖使食物甜，胡椒使食物辣。
第二、第三、第四分句中的 faras 的后面都省略了 manĝaĵon。
akragusta 辣（味）的
9. Jen kial oni diras, ke la kuirado estas arto malfacila, vera. 这就是为什么说烹饪是一种艰
难的、真正的艺术的原因。
“jen”在 kial, kio 等词前作“这就是…”讲。例如：
Jen kion mi faros. 这就是我要做的事。
Jen kiel vi agis kun mi! 这就是你对我的态度！
Jen kial mi ne vidis lin la lastan vintron. 这就是我去年冬天没有见到他的原因。

B
1. La anglo rigardis malfeliĉe la bileton kaj la pluvombrelon, ekkomprenis la grandan valoron
de la internacia lingvo. 那英国人沮丧地看着入场券和雨伞，明白了国际语的重大价值。
ekkompreni（开始理解，开始懂得）与 kompreni（理解，懂得）的区别与 ekkoni 和 koni
之间的区别相似。例如：
Ĉu vi komprenas Esperanton? 你懂世界语吗？
Komence li ne komprenis la frazon. 起初他不懂这句话的意思。
Post mia klarigo li ĝin ekkomprenis. 经我解释后他懂了。
2. Petro kaj Maria ricevis de sia patro po kvin pomojn kaj ĉiu el ili decidis manĝi po unu
ĉiutage.彼得和玛丽从父亲那儿各得到五个苹果，决定每天各吃一个。
介词“po”表示每份的数量：如：
Ili eltrinkis po du botelojn.他们每人喝掉两瓶（酒）
。
La kurso daŭros 10 tagojn po 30 minutoj.讲习班要办十天，每天三十分钟。
Prenu la medikamenton po du piloloj.每次服药两丸。
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3. Sata malsatan ne povas kompreni. = Sata homo ne povas kompreni malsatan homon. 饱汉
不知饿汉饥。
谚语中由于字数和节奏等因素的限制，在句意自明的前提下常可省略一些词。
4. Akiro kaj perdo rajdas duope.（谚语）有得必有失。
后缀“-op”表示集合数，如：
Ili lernas ĉiam triope.他们总是三人在一起学习。
Ili eliris unuope el la domo.他们一个一个地从屋里出来。
Kiomope ili promenas?他们多少人在一起散步？

GRAMATIKO
一、常用非派生副词的用法
相关词表以外的非派生副词数量虽然不多，但使用率很高。它们一部分以-aŭ 结尾，如
ankaŭ, almenaŭ 等，另一部分则词形各异，如 ajn, for 等。还有一些虽然具有副词词尾-e，但
它们不是由其它词类转成的，因此也可看作是非派生副词，如 ofte, nepre 等。
1. ankaŭ（也，同样）
这个词用来强调某一事物与其它事物“情况一样”，通常放在被强调的词的前面。例如：
Ankaŭ ŝi dancis hieraŭ en la korto. 她昨天也在院子里跳舞。
（强调“ŝi”，意思是“别人跳舞，
她也跳舞”）
Ŝi ankaŭ dancis hieraŭ en la korto.（强调“danci”，意思是“（除了唱歌之外）她昨天也在
院子里跳舞”）
Ŝi dancis ankaŭ hieraŭ en la korto.（强调“hieraŭ”，意思是“她（不但今天而且）昨天也在
院子里跳舞”）
Ŝi dancis hieraŭ ankaŭ en la korto.（强调“en la korto”，意思是“她昨天（不但在房间里，
而且）也在院子里跳舞”）
《注》与 ankaŭ 相似，ne（不），nur（只，仅），eĉ（甚至）等副词也应放在被强调的词
的前面。
2.almenaŭ, apenaŭ
almenaŭ 的意思是“至少”，它也必须放在被强调的词的前面。例如：
Tiu kesto pezas almenaŭ 10 kilogramojn.那只箱子至少重十公斤。
Vi ŝajnas almenaŭ tiel juna kiel via kuzino.你看起来至少像你堂妹一样年青。
apenaŭ 有两个意思:
A.“至多”
La ĉambro entenas apenaŭ 20 personojn. 这个房间至多容纳二十个人。
Tiu monsumo sufiĉas apenaŭ por kelke da tagoj. 那笔钱只够花几天。
b.“几乎不”（=preskaŭ ne）
Li apenaŭ scias legi. 他几乎不识字。
Mi apenaŭ ŝin rekonis sur la strato hieraŭ matene, ĉar ŝi portis novan veston. 我昨天早晨在
街上几乎没有认出她来，因为她穿着一件新衣服。
Ŝi apenaŭ ne falŝanceliĝis.她险些摔倒。
（apenaŭ ne=preskaŭ）
《注》apenaŭ 还可以作从属连词使用（参见第十八课语法）。
3.mem（本身，自己）
这个词应放在被强调的名词或代词之后，它有两个作用：
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a.表示“非别人或别的事物”，“正是这个”，“亲自”。
Ne riproĉu aliajn, ĉar vi mem pli multe meritas riproĉon. 不要责怪别人，因为你自己更应
受到责备。
Tiu ĉi problemo mem ne estas malsimla, nur ni malsimpligis ĝin. 这个问题本身並不复杂，
只是我们把它复杂化了。
La prezidanto mem preparas la projekton. 主席亲自拟订规划。
b.表示“自动地”，“自力地”：
Ne venos rato mem al kato.（谚语）耗子是不会自动向猫跑来的。
La imperiismo ne povas perei per si mem. 帝国主义是不会自行灭亡的。
La vivo jam mem solvis la problemon. 生活自身已经解决了这个问题。
4.pli, plu
pli 表示“更高的程度”，一般要与 ol 连用，构成形容语或副词的比较级，例如：
Ili parolas en Esperanto unu pli bone ol la alia. 他们世界语一个比一个说得好。
Mi ne deziras pli da kafo. 我不想喝更多的咖啡。
plu 表示“动作的持续或状态的延续”。例如：
Li volas paroli plu, sed ŝi haltigis lin. 他想继续说下去，但她阻止了他。
Estas necese teni ĝin plu en sekreto.有必要继续保守这件事的秘密。
Mi ne deziras plu kafon. 我不想再喝咖啡了。
有时 pli 或 plu 的意思很接近，这时需要注意区分它们之间的细微差别。例如：
La aeroplano leviĝis pli alten.飞机升得更高。
La aeroplano leviĝis plu alten.飞机继续升高。
Li volis diri ion pli.（除了已说的之外）他还想说一些话。
Li volis diri ion plu. 他想再说一些话。（继续说下去）
。
5.ajn（任何）
这个词总是放在它所强调的词的后面。它有两个主要用法：
a.用于关系名词或关系代词后：
Kiu ajn tion diris al vi, estas malsaĝulo. 对你说这话的人不管是谁都是傻子。
Spertaj esperantistoj skribas per stilo preskaŭ simila, al kiu ajn nacio ili apartenas.有经验的
世界语者，不管他是哪个民族的人，所写的文体差不多都是相似的。
Kiam ajn vi venos, mi vin volonte akceptos. 无论你什么时候来，我都乐意接待。
Kien ajn li forkuros, oni lin trovos. 他不管逃到哪里，人们都会找到他。
b.用于不定代词或不定形容词之后：
Li ne volas vidi iun ajn. 他不愿见任何人。
Vi povas veni iam ajn. 你什么时候来都可以。
6.tro (太，过分地）
Pli bone ne sali, ol sali tro multe.（谚语）盐加得太多，不如不加盐。
“tro…”后接“por+动词不定式”或“（por）ke+从句”时，作“太…以致不能”讲。例如：
Ŝi estas tro juna por viziti lernejon. 她年岁太小，还不能上学。
Li estas tro laca por havi apetiton. 他太疲劳了，不想吃饭。
La tempo estas tro valora, ke oni ĝin malŝparu. 时间太宝贵了，不能浪费。
7.ju pli…des pli…(“越…越…”)
Ju pli longe ŝi atendas, des pli senpacienca ŝi fariĝas. 她越等越急。
Ju pli da laboro mi havas, des pli mi ĝojas. 工作越多我越高兴。
Ju pli oni vin laŭdas, des malpli fiera vi devas esti. 人们越是夸你，你越不该骄傲。
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Ju pli da aĉetantoj, des pli alta la prezo. 买的人越多，价格越高。
二、关系代词的用法
疑问代词 kiu, kio, kies, kia 也可作关系代词。关系代词的用法如下：
1.kiu
A.用来代替主句中的名词或代词，引导一个关系从句。它的数须与先行词的数一致，格
则根据它在从句中的语法作用而定。例如：
Ŝtormo estas detruema ventego, kiu ordinare estas akompanata de ventego. 暴风是一种通常
伴有大雨的有破坏性的大风。
Ĉiuj homoj, kiujn mi vidis sur la strato, jam havis ĉapelon sur la kapo. 所有我在街上见到
的人都戴着帽子。
Ankaŭ li, kiu estas mia plej bona amiko, estas esperantisto. 我最要好的朋友也是世界语
者。
b.与 tiu 呼应，用来指人：
Tiu kiu ĝuas sanon estas feliĉa. 健康的人是幸福的。
Ĉu vi konas tiujn, kiuj promenas kun mia fratino? 你认识和我妹妹一起散步的那些人吗？
c.后面加“ajn”引导一个让步从句（例句请参看本课语法“常用非派生副词的用法”中有关
“ajn”的用例）
2.kio
a.与 io, tio, ĉio, nenio 呼应使用：
La vesto estas tio, kion oni portas sur si por kovri la korpon. 衣服是穿在身上遮蔽身体的东
西。
Li fordonis ĉion, kion li havis, al sia patrujo. 他把自己的一切献给了祖国。
b.用来代替前面整个句子的意思。例如：
Ŝi ĉiam babilaĉas, kio estas ŝia plej abomeninda malfortaĵo. 她总在饶舌，这是她最令人讨
厌的缺点。
La kongreso estis tre grandioza, impona, kio faris al mi belan impreson.大会开得盛大隆重，
给我留下了美好的印象。
c.后面加“ajn”用来引导一个让步从句：
Kio ajn okazos, mi vivos ĉiam kun vi .不管发生什么事情，我都和你生活在一起。
Kion ajn vi lernas, vi devas lerni diligente.无论学什么，你都应该用功。
3.kies
Mi konas la homon, kies nomo estas Johano. 我认识那个名叫约翰的人。
Mi vidis domojn, kies tegmentoj havas strangan formon. 我看见一些屋顶形状奇特的房
子。
Kies gasto mi estas, ties feston mi festas. (谚语)是谁的客人，我就过谁的节日。
4.kia
kia 用来引导一个说明先行词性质的关系从句，所以它又可称为关系形容词。与 kiu 不
同，它的数不必和先行词的数一致而应由从句的内容而定。
a.与 tia 呼应使用：
La domo ne estas tia, kiajn oni ordinare vidas. 这所房子和人们通常见到的房子不一样。
Ili ne estas tiaj, kia li estas. 他们同他不一样。
Li estas tia homo, kian oni malofte trovas. 他是人们不常遇到的那种人。
Ŝi ne estas tia kantistino, kiajn oni ofte trovas en la teatroj. 她不是人们常在戏院里见到的
那种女歌唱家。
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Kia patrino, tia filino.（谚语）有其母，必有其女。
b.后面加“ajn”，引导一个让步从句：
Kia ajn estos la rezulto, mi persistos. 不管结果如何，我都要坚持下去。
Kian ajn libron vi legas, legu atente. 无论读什么书，都应聚精会神地读。

EKZERCOJ
I. 将下列各词译成世界语：
1. 吃饭
2. 吃早饭
3. 吃中饭
4. 吃晚饭
5. 尝味
6. 吞咽
7. 唾液
7.
消化
9. 胃口
10. 饿
11. 饱
12. 宴会
13. 食物
14. 生食
15. 熟食
16. 粮食
17. 大米
18. 小麦
19. 蔬菜
20. 土豆
21. 水果
22. 苹果
23.
梨
24. 肉
25. 牛肉
26. 鸡肉
27. 鱼
28. 面包
29. 糕饼
30. 牛奶
31. 奶油
32. 蛋
33. 牛排
34. 蘑菇
35. 食盐
36. 糖
37. 酱油
38. 醋
39. 大蒜 40. 胡椒 41. （调味）香料
42. 滋味
43. 酸 44. 甜 45. 辣 46.
48. 做大米饭
49. 揉面
50. 摆餐具
51. 上菜
52. 炖锅
咸
47. 美味的
53. 有柄平底锅
54. 大菜盘
55. 碟子
56. 汤盆
57. 器皿
58. 玻璃杯
59.
（低矮的）杯子
60. 壶
61. 餐具
62. 筷子
63. 碗 64. 刀 65. 叉子 66.
汤匙
67. 油
68. 油脂
69. 喝
70. 酗酒
71. 咖啡
72. 白酒
73. 葡萄酒
74. 酒精
75. 茶
76. 宾客
77. 款待
78. 东道主
79. 祝酒
80. 厨师
81.
饭厅
82. 餐馆
83. 服务员、侍者
II． 针对括号中的词用“kiu”或“kio” 填充：
estas sur la tablo? (manĝiloj)
1.
sidas ĉe la tablo? (la familio)
2.
3.
oni servas laste? (supon)
supon oni servas laste? (viandsupon)
4.
trinkaĵon oni servos? (vinon)
5.
pladon vi pleje ŝatas? (la bifstekon kun fungoj)
6.
7.
estas en la korbo (篮. 筐)？（fruktoj）
8.
fruktoj estas en la korbo? (pomoj kaj piroj)
III．朗读并翻译下列对话：
A: Ĉu vi havas tablon por kvar personoj?
B: Ĉu ĉi tie aŭ supre en la dua etaĝo (楼层)？
A: Ĉi tie. Bonvolu alporti al mi menuon(菜单)！
B: Ĉu vi ne deziras ion trinki antaŭ la manĝo?
A: Jes. Bonvolu alporti du boteletojn da fruktsuko (果汁) kaj du glasojn da vino.
A: Mi tuj servos vin, intertempe bonvolu elekti pladojn.
IV. 说出下列派生词的意思：
1. sablero, polvero, pluvero, akvero, monero, neĝero, fajrero, lignero.
2. duope, triope, kvarope, duopo, kvaropo, duopa, kvaropa, unuopa, unuope, kiomope, multope,
arope, viciri kvarope, fadeno(绳) triopigita, opa, ope.
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3. cerbumi, gustumi, malvarmumo, plenumi, proksimume, akvumi, manumo, aerumi, amindumi,
orumi, sapumi, butonumi, palpebrumi, okulumi, komunumo, brakumi, mastrumi, sunumi, kolumo,
plandumo (plando 脚底板), kalkanumo（kalkano 脚后跟）, pakumo, ŝtonumi, pendumi.
V. 填入缺少的字母：
1、Ki… konsilon vi akceptos, ĉu la mian aŭ la ŝian?
2、Diri la veron estas ĉi … devo.
3、Ki… estas la glaso? ĝi estas malpura.
4、Ki… patrino kuiras en la kuirejo?
5、La monto, ki… pinton ni vidas, estas malproksime de ni.
6、Subite li aŭdis i… voĉon.
7、Mi bezonas neni… helpon.
8、Ŝi amas ĝui ĉi… muzikon.
9、En infano vidiĝas, ki… homo fariĝos.
10. Li laŭdis s-ron A por ti… granda kontribuo al la Esperanta movado.
VI. 选择填空：
neniam aŭdis. (ankoraŭ, baldaŭ)
1、Tian belan kanton mi
fariĝis vera pluvego. (ankoraŭ, baldaŭ)
2、Falis gutoj post gutoj, kaj
cent juanojn. (apenaŭ, almenaŭ)
3、Tiu horloĝo ne estas multekosta, ĝi kostas
kvindekjara. (apenaŭ, almenaŭ)
4、Ŝi aspektas maljuna. Ŝi estas
povis spiri. (preskaŭ, apenaŭ)
5、Mortante la maljuna reĝo
du horojn. (preskaŭ, apenaŭ)
6、Lia parolado estas tre longa, nun ĝi jam daŭras
.(pli, plu)
7、Mi lin ne vizitos
ni povas fari. (pli, plu)
8、Nenion
VII. 将下列句子译成汉语：
1. Mi havas la saman libron, kian vi havas.
2. En la ĉambro regis tia mallumo, ke oni ne povis vidi eĉ siajn proprajn fingrojn.
3. Kia estas la patro, tia estas la filo.
4. Okaze mi renkontis malnovan amikon, kies nomon mi forgesis.
5. Mi renkontis miajn kuzojn kun iliaj edzinoj kaj ties gepatroj.
6. Ĝi estas ankoraŭ pasero (麻雀) en aero.
7. Lingvo arta estas almenaŭ kvindekoble pli facila ol ĉia lingvo natura.
8. Lia vizaĝo havas sur si apenaŭ videblajn sulketojn.
9. Mi jam faris pli, ol vi, kaj mi ne faros plu.
10. Esperanto estas ilo, kiun ĉiu uzas por siaj interesoj, ankaŭ vi uzu ĝin por viaj interesoj.
11. Se vi donas mielon (蜜)， donu ankaŭ kuleron.
12. Jam delonge ŝi estas for de mi.
13. Ĵus estas finite la unua lecionhoro, kiam li atingis la lernejon.
14. Li tuj kredas la plej nekredeblajn aferojn, li ja estas homo kredema.
15. Tuj antaŭ via nazo ili vin mokas (moki 嘲笑).
16. Oni devas havi sanecon: sen ĝi oni ja ne povas fari ion ajn.
17. Neniam mi forlasos mian ideon, kion ajn miaj kontraŭuloj diros kaj kiuj ajn ili estas.
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18. Jen la horloĝo batas la dekduan.
19. Li amas ŝin pli ol sin mem.
20. Li estas purema, kaj eĉ unu polveron oni ne trovos sur lia vesto.
21. El malgrandaj akveroj fariĝas grandaj riveroj.
22. Kvinope ili sin ĵetis sur lin, sed li venkis ilin ĉiujn.
23. La soldatoj pasas unuope sur la ponteto.
24. Multope ni pli frue finos la laboron ol unuope.
25. En intima duopo ili brako en brako promenis.
26. Tiu ĉi libro havas sesdek paĝojn, tial, se mi legos en ĉiu tago po dek kvin paĝoj, mi finos la
tutan libron en kvar tagoj.
27. La gastoj trinkis vinon po du glasoj.
28. La gastoj venis po tri.
29. Po du boteloj staris sur la tablo.
30. Ju pli oni babilas, des pli oni al si malutilas.
31. La ovoj, ju pli longe ili estas kuirataj, fariĝas des pli malmolaj.
32. Ju pli malpura estas la akvo, des malpli videbla estas la fundo (底).
33. Mi des pli lin ŝatas, ju pli mi lin konas,
34. Homo estas des pli feliĉa, ju malpli da bezonoj li havas.
35. Ju pli rapide, des pli bone.
VIII. 将下列句子译成世界语：
1. 他还在找他的笔记本, 但还是没有找到。
2. 我们一会儿就要出发了。
3. 昨天在茶话会上发言的那个人至少有三十岁。
4. 他说话太快了, 我几乎听不懂。
5. 我们在乡下至多呆一个月。
6. 他好象要说些什么。
7. 我差点儿跌倒了。
8. 我的家乡离北京不到二百公里。
9. 我刚听说他的父亲已经去世两年了。
10. 别再闲聊了, 立刻开始工作吧!
11. 不管他什么时候来,我都亲自接待。
12. 我什么地方都愿意去。
13. 他连星期天都不休息, 确实勤劳。
14. 暴食有害健康。
15. 他想得越多, 说得越少。
16. 我给我的三个孩子买了十二个苹果,给了他们每人四个。
17. 他们总是双双在一起散步。
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第十五课
DEKKVINA LECIONO
PARTO

A

LA LOĜEJO
La lokoj, kie oni loĝas por ŝirmi sin kontraŭ la veteraĉo, estas loĝejoj. La loĝejoj
prezentas grandan diversecon en la malsamaj landoj kaj laŭ la gradoj de civilizacio. La
prahomoj loĝis en la kavernoj, la nomadoj loĝas en tendoj, la modernaj homoj loĝas en
domoj.
La domo estas konstruo por homloĝado. Tre simpla dometo, konstruita el krudaj, ne
ĉiam fortikaj materialoj, estas nomata kabano; eleganta domo, konstruita en la kamparo
aŭ apud la maro speciale por somera loĝado, estas nomata somerdomo aŭ vilao. En la
urbo la plimulto de la domoj estas etaĝaj domoj, en kiuj la etaĝoj interkomunikiĝas per
larĝaj ŝtuparoj diversformaj. --- Nu se vi loĝas en etaĝdomo, kiun etaĝon do vi preferas, ĉu
la teretaĝon, la unuan etaĝon aŭ la duan etaĝon? --- La ĉielskrapanto estas domego tiel
alta, ke ĝi kvazaŭ tuŝas la ĉielon; kaj Nov-Jorko, kiel ĉiuj scias, estas fama pro siaj
ĉielskrapantoj. La apartamento estas loĝejo, kiu konsistas el pluraj ĉambroj
interkomunikiĝantaj, ordinare sur unu sama etaĝo; kaj la hotelo estas domo, kie
vojaĝantoj povas pagante loĝi kaj plejofte ankaŭ manĝi. La kastelo estas fortikigita
domego, en kiu feŭda sinjoro loĝis, kaj la palaco estas luksa domego de reĝo, imperiestro
aŭ alia regnestro.
La domo, en kiu oni vivas konstante kaj mastre, precipe kun sia familio, estas nomata
hejmo. La hejmo estas loĝejo, sed ne ĉiu loĝejo estas hejmo. Nu, ĉu vi jam bone
komprenas la diferencon inter la vortoj "loĝejo", "domo" kaj "hejmo"?
Laŭ la higiena vidpunkto la loĝejo devas esti alta, kaj hela, kaj havi sufiĉe da aperturoj
por aerumado; vintre ĝi devas esti hejtata per centra hejtado anstataŭ per forno aŭ
kameno, ĉar forno kaj kameno plejofte donas pli da fumo ol da varmo.
Moderna loĝejo konsistas ordinare el dormoĉambro, gastoĉambro, kuirejo,
manĝoĉambro, banĉambro, necesejo ktp. Kabineto estas ĉambro destinita por intelekta
laboro, kaj salono estas, precipe en okcidenta Eŭropo, granda ĉambro, kie oni akceptas
gastojn, vizitantojn.
Preskaŭ en ĉiuj loĝejoj troviĝas mebloj: litoj, komodoj, ŝrankoj, librobretoj, tabloj,
seĝoj, kanapoj, sofoj, foteloj...... Sed ne ĉie! La nomadoj havas en siaj tendoj nur tapiŝojn
kaj kusenojn.
La hodiaŭa meblaro trapasis longan vojon, ĝis ĝi akiris la nunan formon. La ĉinoj
estas unu el la popoloj, kiuj plej frue elfaris meblojn. En la antikveco niaj lignaĵistoj jam
konis plurajn lignaĵ-instrumentojn: la segilon, rabotilon, ĉizilon ktp, per kiuj la ĉinaj
meblistoj faris, skulptis diversstilajn meblojn kaj kreis nian ĉinstilan meblo-formon. En la
nuntempa epoko niaj meblistoj ankoraŭ serĉas novajn formojn: la evoluado ne finiĝis, sed
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plu daŭras. Lastatempe oni jam komencis provfari meblojn el plasto kaj eĉ el metalaj
tuboj.
Esperanta proverbo diras: hejma dometo estas kiel patrineto. Kaj tamen ne ĉiu el ni
povas kompreni la ĝustan sencon de tiu ĉi proverbo, ĉar ni tiel multe alkutimiĝis al nia
hejmo, ke ofte ni jam ne pensas pri ĝia dolĉa varmo. Nur tiuj, kiuj longtempe estas for de
sia hejma domo, povas senti, kion vere signifas la hejmo kaj la familio.

PARTO

B

DU POEMOJ DE LI BAJ
Nokta Penso
Antaŭ lito blanke brila luno floras,
Super tero kvazaŭ prujno blankkoloras.
Kapolevo: brilan lunon mi rigardas,
Kapoklino: naskvilaĝon mi memoras.

Kanto de Ĉju-Pu
Tridek mil futojn longa estas blanka har',
Ĉar same longe la ĉagren' sin trenas,
Ne scias mi: de kie en spegula klar',
Ĉi tiu prujno de aŭtun' devenas.
(el "ETERNA BUKEDO" de K. kalocsay)

Anekdotoj
1
Oni invitis iun homon fari paroladon. Li paroladis du horojn. Mark Twain sidis kaj
aŭskultis. Post kiam la homo finis la paroladon, Mark Twain alpaŝis al li.
— Vi bele paroladis. — li diris al la homo. — Sed ĉiu vorto el via parolado estas en iu
libro! Kaj mi havas la libron hejme.
— Ne, vi ne havas. — kriis la homo.
— Jes, mi havas. — rediris Mark Twain.
— Nu, sendu al mi tiun libron. Mi volas ĝin vidi.
— Bone, — diris Mark Twain — donu al mi vian adreson kaj mi sendos al vi la libron.
Post du tagoj la homo ricevis de li poŝtaĵon, en kiu estis — granda vortaro.
2
Peĉjo unuafoje en sia vivo vojaĝas per trajno.
La trajno iras en la tunelo. La tunelo estas tre longa, kaj dume li ne parolas. Kiam la
trajno eliras el la tunelo, li demandas la patrinon:
— Diru, panjo, ĉu jam estas morgaŭ?
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NOVAJ VORTOJ
civilizacio 文明
kaverno 岩穴，洞穴
nomado 游牧民中的一员
tendo 帐篷
moderna 现代的
kabano 简陋的小屋
eleganta 优美的，雅致的
vilao 别墅
etaĝo（楼房的）层
ter～o 底层，第一层
komuniki(tr.)传达，通知，传送，
传
inter～iĝ 相通，有联系
ŝtupo 梯级
～aro 楼梯
skrapi(tr.)刮，擦
ĉiel～anto 摩天大楼
fama 著名的，有名的
apartamento 公寓，成套房间
pluraj 好几个
kastelo 城堡
fortikigi(fortik-igi)增强，设防
feŭdo（封建时代的）土地，采邑，
采地
palaco 宫殿
lukso 奢华，华丽
～a 奢华的，华丽的
imperio 帝国
～estro 皇帝
regno 国，国家
～estro 国家元首
konstanta 恒定的，不变的，经常
的，不断的
～e 经常地，不断地，总是，
老是
vidpunkto(vid-punkto)观点
aperturo 口子，孔
aerumi(aer-umi)(tr.)通气，通风
hejti(tr.)烧热，加热，使暖
kameno 壁炉
bani(tr.)给…洗澡
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～ĉambro 洗澡间
necesejo(neces-ejo)厕所
kabineto(脑力劳动者的)工作室，
书房
destini(tr.) 预 先 决 定 给 ， 指 定
供……之用
intelekto 智力
～a 智力的，用脑力的
salono 客厅
meblo 家具
～aro 全套家具
～isto 家具匠，木器工人
komodo 五斗橱，带抽屉衣柜
ŝranko 橱，衣橱
breto 架，搁板
libro～oj 书架
kanapo 长靠背椅，长沙发，长沙
发椅
sofo（带有厚沙发垫的）长沙发
fotelo 扶手椅，安乐椅
tapiŝo 地毯
kuseno 垫子，坐垫
trapasi(tra-pasi)(tr.)穿过，通过，经
历
lignaĵisto(lign-aĵ-isto)细木工匠
instrumento 器具，工具，用具，
乐器
segi(tr.)锯
～ilo 锯子
raboti(tr.)刨
～ilo 刨子
ĉizi(tr.)凿，雕刻
～ilo 凿子
skulpti(tr.)雕，雕刻
epoko 时代
evolui(ntr)发展，进化，演变，演
化
～ado 发展，进化
plasto 塑料
metalo 金属
tubo 管子

signifi(tr.)意味着，意味
klini(tr.)使低垂，使倾斜
futo 英尺
treni(tr.)拖，拉，曳
bukedo 花束
adreso 地址

poŝto 邮政
～aĵo 邮件
tunelo 隧道
-ĉj(suf.)(表示对男性的爱称）
-nj(suf.)(表示对女性的爱称）

KLARIGOJ
A
1. La loĝejoj prezentas grandan diversecon en la malsamaj landoj kaj laŭ la gradoj de
civilizacio.国家不同，文明程度不同，人们的住所也大不相同。
句中“prezenti”作“表现出”，“呈现出”解。“diverseco”的意思是“多种多样”，“多样性”。
2. Eleganta domo, konstruita en la kamparo aŭ apud la maro speciale por somera loĝado,
estas nomata somerdomo aŭ vilao. 建在农村或海滨专供夏季居住的漂亮的房子叫别墅。
（这里
的 aŭ 表示 somerdomo 和 vilao 的同义关系）
这里谈谈一组近义词 speciale、precipe 和 aparte 的区别：
speciale 的意思是“特别地”、“专门地”，用来强调事物发生或存在的某一特定的目的。
例如：
Hieraŭ li venis speciale por vin viziti. 他昨天特地来看你。（除了看你之外没有其他目的）
Mi parolos speciale pri tiu demando. 我要专门讲讲那个问题。（其他问题不讲）
Lingvo internacia apartenas speciale al neniu nacio. 国际语不专属于任何一个民族。
precipe 的意思是“特别”、“尤其”、“主要地”、“首要地”，用以突出某一方面的重要性。
例如：
Mi parolos precipe pri tiu demando. 我尤其要讲那个问题。（我要讲几个问题，但主要讲
那个问题）
Hieraŭ li venis precipe por vin viziti. 他昨天来主要是为了看望你。
（除了看望你之外附带
还有别的事）
Ĉiuj devis iri, precipe la junaj. 所有人都应该去，特别是年青人。
aparte 的本义是“单独地”、“各别地”，表示某一事物不和其他事物合在一起或表示将某
一事物与其他事物分开来对待或处理。例如：
Mi parolos aparte kun vi. 我要和你个别谈谈。
Mi ne loĝas ĉe mia frato, mi loĝas aparte. 我不住在我哥哥家，我单独居住。
aparte 还可以作“特别”、“格外地”讲，这时它所表达的意思是“不一般”、“超乎寻常”：
Tiu filmo estis aparte interesa. 那部电影尤其有趣儿。
Hodiaŭ estas aparte malvarme. 今天尤其冷。
La libro aparte plaĉas al mi. 我尤其喜欢这本书。
3. Se vi loĝas en etaĝdomo, kiun etaĝon do vi preferas, ĉu la teretaĝon, la unuan etaĝon aŭ la
duan etaĝon? 如果你住在楼房里，在第一、二、三层中你喜欢住哪一层？
对楼房每层的叫法，世界语和汉语习惯不同，如：
la teretaĝo 底层，一楼
la unua etaĝo 第二层，二楼
la dua etaĝo 第三层，三楼
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一般楼房以第二层（la unua etaĝo）为最好，房租也最高，所以第二层也称作 beletaĝo
或 ĉefetaĝo。
这是欧洲大多数国家的习惯叫法，但也有少数国家和我们中国的习惯相同，将 teretaĝo
算作 la unua etaĝo，其余类推。
学习世界语应遵行大多数国家的习惯，所以应以前一种说法为准。
4. La apartamento estas loĝejo, kiu konsistas el pluraj ĉambroj interkomunikiĝantaj, ordinare
sur unu sama etaĝo.公寓是由通常在同一层楼上的几个相通的房间组成的住宅。
5. Laŭ la higiena vidpunkto la loĝejo devas esti alta kaj hela... 按照卫生的观点住宅应该高
而明亮…
luma、brila 和 hela 这三个词的意思很接近，有时甚至很难区分。
luma 是由动词 lumi（发光）转化而来的。它的基本意思是“发光的”、“亮的”，也可作“光
明的”、“明亮的”、“被光照亮的”讲，与“黑暗的”相对。例如：
ĉielaj lumaj korpoj 发光的天体
luma tago 晴天
lumaj okuloj 明亮的眼睛
luma klarigo 〈转〉非常清楚的解释
hela 的基本意思是“明亮的”、“光辉的”、“灿烂的”，与“暗淡的”相对。luma 与 hela 的区
别是：前者着重于物体的发光性或有光性，后者着重于光的强烈和鲜明性。例如：
helaj flamoj 明亮的火焰
hela stelo 一颗明亮的星
hela sunlumo 灿烂的阳光
hela estonteco 〈转〉美好的未来
brila 是由动词 brili（发出光辉、照耀）转化而来的。它的基本意思是“闪耀的”、“辉煌
的”、“灿烂的”，着重光的闪耀性。例如：
brila torĉo 光彩耀眼的火炬
brila diamanto 闪闪发光的金刚石
brila okulparo 一对炯炯有神的眼睛
brila festo 〈转〉光辉的节日
brila venko 〈转〉辉煌的胜利
6. Vintre ĝi devas esti hejtata per centra hejtado anstataŭ per forno aŭ kameno, ĉar forno kaj
kameno plejofte donas pli da fumo ol da varmo.冬季应该用暖气而不应该用炉子或壁炉提高住
宅的室温，因为炉子和壁炉所产生的烟往往多于所产生的热。
本句是一个被动语态的句子。“centra hejtado”的意思是“暖气”。
7. Hejma dometo estas kiel patrineto.自家的小屋就像亲娘一样。
这是一句世界语谚语。柴门霍夫曾将收集到的欧洲各国的谚语共 2630 条译成世界语并
编成了一部《 Proverbaro Esperanta 》
（世界语谚语集）。这部谚语集是世界语文学中的瑰宝。
本句中的“kiel”作“如”，“像”解。后缀“-et”常常可以用来表示爱称，如 patreto（爸爸），
patrineto（妈妈）。
8. Nur tiuj, kiuj longtempe estas for de sia hejma domo, povas senti, kion vere signifas la
hejmo kaj la familio. 只有那些长时间离家外出的人才能体会得到家和家庭的真正含义。
副词 for 的意思是“离开”、“离”，它可以表示：
1）向远处：
La knabo kuris for. 那孩子跑了。
Mia poŝhorloĝo estis ŝtelita for el mia poŝo. 我的怀表从我口袋中被偷走了。
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2）在远处：
Li vivis for de la gepatroj. 他在离父母很远的地方生活。
Tiu urbeto estis 50 kilometrojn for de Parizo. 那座小城离巴黎 50 公里。
3）消失，不再存在：
Miaj junaj jaroj jam pasis for! 我的青春已经消逝！
Ĉia espero estis for! 一切希望都已幻灭！
For de l’ okuloj, for de la koro. 久不见，心不想；眼一不见，心就不念；人远情疏（谚语）
另外，for 还可以作感叹词用。例如：
For de tie ĉi! 滚开！
For manojn! 住手！
For la imperiismon. 打倒帝国主义！

B
1. Du Poemoj de Li Baj. 李白诗二首。
这是两首李白的绝句，译者是匈牙利著名诗人和学者 K. Kalocsay，选自《Eterna Bukedo》
（永恒的花束）。《Eterna Bukedo》是 Kalocsay 的一部从二十二种语言中译出的诗选，入选
的大都是各国著名诗人的代表作，其中包括李白的七首诗。本课所选的这两首诗译文通俗易
懂，琅琅上口，在很大程度上保持了原诗的韵味，无论在内容上或是在形式上都可以与原诗
媲美。
诗歌的特点是凝练、优美、含蓄、音韵和谐。由于世界语和汉语在语音、语法结构、诗
体格律等方面有很大差异，所以译诗（无论是世译汉还是汉译世）是一件难事。为了传达神
韵，翻译不可能亦字亦趋，死守着原诗字面，而应作适当变通。一般来说，在不背离原诗含
义的的前提下，诗歌译者比散文译者享有较大的自由。您在学习这两首唐诗世界语译文时一
定要注意这一点，不必斤斤计较于译文与原文字面上的一致。
2. Nokta Penso《静夜思》
原诗为：床前明月光，疑是地上霜；举头望明月，低头思故乡。
3. Kanto de Ĉju-Pu《秋浦歌》
《秋浦歌》是李白在秋浦（今安徽贵池县）时写的组诗，本诗是其中的一首。原诗为：
白发三千丈，缘愁似个长，不知明镜里，何处得秋霜。
4. 6. tiri 和 treni 都可以作“拉”、“拖”讲，但词义有区别：
tiri 有两个基本词义：1）使物体朝自己所在的方向移动（牵拉者本身不移动）；2）使物
体跟着自己移动（牵拉者本身向前移动）。例如：
La ŝipanoj tiris lin en la ŝipon. 船员们把他拉上船。
Li tiris al mi la orelon. 他拽我耳朵。
La infano tiris la patrinon je la jupo. 这孩子拉着妈妈的裙子。
Turu la hundon for! 把狗牵走！
La ĉevaloj tiris la elegantan kaleŝon. 那几匹马拉着一辆漂亮的四轮马车。
treni 指拉着沉重的东西擦着地面随着自己一起向前移动。一般来说，因所拉的物体较
重且又擦着地面，treni 的动作比较艰难吃力，也比较缓慢。例如：
La azeno trenas pezan ŝaĝon. 这头驴子拉着沉重的东西。
Li trenis kun si multe da pakaĵo. 他拖着许多行李。
Li trenas la piedojn de la laciĝo. 他拖着疲乏的脚步走路。
Li trenas la krurojn. 他步履艰难地行走。
5. Mark Twain 马克·吐温（美国作家，以幽默讽刺见长）
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6. Peĉjo（Petro 的爱称），panjo（patrino 的爱称）
后缀 -ĉj 表示对男性的爱称；-nj 表示对女性的爱称。在加这两个后缀之前需适当去掉
原词根末尾的音节或辅音字母，使之保留一个或两个音节，然后再加 -ĉj 或 -nj，如：
Petro（彼得）—— Peĉjo,
Jozefo（约瑟夫）—— Joĉjo,
patro（父亲）—— paĉjo;
Maria（玛丽娅）—— Manjo，
Elizabeta（伊丽莎白）—— Elinjo,
patrino（妈妈）—— panjo,
Paŭlo（保罗）—— Paŭĉjo,
onklo（叔叔）—— oĉjo,
Sofia（索菲娅）—— Sonjo,
onklino(叔母）—— onjo
7. vagono 的意思是（一节）车厢，trajno 的意思是列车，即 vagonaro。

GRAMATIKO
一、动词复杂时态
1.复杂时的形式
所谓动词复杂时，就是由 “esti+ 动词分词”构成的时态形式，在复杂时中，“esti”表示动作
发生的时间，分词表示动作正在进行、已经完成或即将发生的状态。
动词复杂时态一览表（主动语态）
式

时

现在时

陈
述
式

过去时

将来时

时态形式

时态名称

estas kaptanta
estas kaptinta
estas kaptonta

现在进行时态
现在完成时态
现在将来时态

estis kaptanta
estis kaptinta
estis kaptonta

过去进行时态
过去完成时态
过去将来时态

estos kaptanta
estos kaptinta
estos kaptonta

将来进行时态
将来完成时态
将来将来时态
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假
定
式

命
令
式

不
定
式

estus kaptanta
estus kaptinta
estus kaptonta

estu kaptanta
estu kaptinta
estu kaptonta

esti kaptanta
esti kaptinta
esti kaptonta

假定进行态
假定完成态
假定未然态

命令进行态
命令完成态
命令未然态

不定式进行态
不定式完成态
不定式未然态

2.复杂时的使用
复杂时态虽然在表达时间和状态这两方面比简单时态精确，但由于它们形式笨重，实际
上是很少使用的。除特殊情况外，人们般都倾向于用简单时态代替复杂时态。请比较下列各
句的意思和句中动词的时态形式（黑色为复杂时态，蓝色为简单时态）
：
1. Li estas parolanta en Esperanto. 他正在用世界语讲话。
1. Li nun parolas en Esperanto. 他现在用世界语讲话。
2. Li estas ĵus veninta. 他刚来。
2. Li ĵus venis. 他刚来。
3. Mi estas vojaĝonta eksterlanden. 我即将到国外旅行。
3. Mi intencas vojaĝi eksterlanden. 我想到国外旅行。
4. La muro estas disfalonta. 墙就要倒塌。
4. La muro tuj disfalos. 墙马上就要倒塌。
5. Kiam vi vokis min, mi estis manĝanta. 你叫我的时候，我正吃饭。
5. a) Mi manĝis tiam, kiam vi vokis min. 你叫我的时候，我当时在吃饭。
b) Mi ĝuste manĝis, kiam vi vokis min. 你叫我的时候，我正在吃饭。
6. Mi estis fininta la laboron, kiam sonis la kvina. 钟敲五点的时候，我已做完工作。
6. Mi jam finis la laboron, kiam sonis la kvina. 钟敲五点的时候，我已做完了工作。
7. Li estis rakontinta al mi la aferon, kiam vi alvenis. 你来的时候，他已给我讲过这件事。
7. a) Li jam antaŭe rakontis al mi la aferon, kiam vi alvenis. 你来的时候，他已先给我讲了
这件事。
b) Li rakontis al mi la aferon, antaŭ ol vi alvenis. 你来之前，他已给我讲了这件事。
c) Post kiam li rakontis al mi ta aferon, vi alvenis. 他讲了这件事之后，你来了。
8. En la jaro 1886 la lingvo Esperanto estis aperonta. 一八八六年世界语即将发表。
8. En la jaro 1886 la lingvo Esperanto ankoraŭ ne aperis. 一八八六年世界语尚未发表。
9. Ŝi estis vivonta ankoraŭ multajn jarojn. 她还要活许多年。
9. Ŝi havis ankoraŭ multajn jarojn por vivi. 她还有许多年寿命。
10. Kiam vi venos al mi, li estos dirinta al mi la veron. 当你（将来）到我这里来的时候，
他已把真实情况告诉了我。
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10. a) Kiam vi venos al mi, li jam antaŭe diros al mi la veron. 当你（将来）到我这里来的
时候，他已先把真实情况告诉了我。
b) Antaŭ ol vi venos al mi, li diros al mi la veron. 他将在你到我这里来之前把真实情
况告诉我。
c) Vi venos al mi, post kiam li diros al mi
11. Mi ne farus la eraron, se li estus dirinta al mi la veron. 假如他已把真实情况告诉我，我
就不会犯这个错误。
11. Mi ne farus la eraron, se li antaŭe dirus al mi la veron. 假如他先把情况告诉了我，我就
不会犯这个错误。
12. Kiam mia patro venos, estu dirinta al mi la veron. 请在我父亲来之前把真实情况告诉
我。
12. Kiam mia patro venos, diru al mi antaŭe la veron. 请在我父亲来之前先把真实情况告
诉我。
二、动词的被动语态
1.被动语态的形式：

式

时

时态形式

时态名称

现在进行时态
现在完成时态
现在未然时态

过去时

estis kaptata
estis kaptita
estis kaptota

过去进行时态
过去完成时态
过去未然时态

将来时

estos kaptata
estos kaptita
estos kaptota

将来进行时态
将来完成时态
将来未然时态

estus kaptata
estus kaptita
estus kaptota

假定进行时态
假定完成时态
假定未然时态

estu kaptata
estu kaptita
estu kaptota

命令进行时态
命令完成时态
命令未然时态

陈

现在时

estas kaptata
estas kaptita
estas kaptota

述
式
假 定 式
命 令 式
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不 定 式

esti kaptata
esti kaptita
esti kaptota

不定进行时态
不定完成时态
不定未然时态

2.被动语态的使用：
a.按照语法分析，动词被动语态的主语就是主动语态的宾语，所以只有及物动词才可能有被
动语态。例如，我们可以说：Li estas punata（他正在受惩罚）
（=oni lin punas）；但不可以说：
Li estas sidata.
B.被动语态通常用于下列情况：
a)为了强调动作的承受者。例如：
La libro estas verkita de mi.这本书是我写的。（试比较：Mi verkis la libron.）
La knabo estas laŭdata de la instruisto.这孩子正在被老师表扬。
（试比较：La instruisto laŭdas la
knabon.）
b)当动作的执行者难以或不需要明确说出时：
Tiu ĉi libro estis publikigita en 1979. 这本书出版于 1979 年。
Estas malpermesite fumi tie ĉi! 此处禁止吸烟！
c)世界语中的被动语态远不及主动语态使用广泛。除上述两种情况外，一般情况下应尽量避
免使用被动语态。被动语态也可改用其他方式表达，例如：
La artikolo uziĝas (estas uzata) en la sekvantaj okazoj. 冠词用于下列情况。
Mi nomiĝas (estas nomata) Petro. 我叫彼得。
Oni ordonis, ke ili vespere venu ĉi tien.(Estas ordonite, ke ili vespere venu ĉi tien.)有人命令他们
晚上到这里来。
Oni diras, ke Parizo estas belega urbo.(Estas dirate, ke Parizo estas belega urbo.)据说巴黎是一个
非常美丽的城市。

EKZERCOJ
I． 将下列各词译成世界语：
1. 家
2. 家庭
3. 帐篷
4. 建筑物
5. 房屋
6. 房间
7. 楼房
8. 一楼
9. 二楼
10. 三楼
11. 摩天大楼
12. 简陋小屋
13. 别墅
14. 城堡
15. 宫殿
16. 公寓
17. 旅馆
18. 墙
19. 门
20. 地板
21. 窗子
22. 通风口
23. 炉子
24. 壁炉
25. 暖气
26. 卧室
27. 客房
28. 客厅 29. 书房
30. 厨房
31. 饭
厅
32. 洗澡间
33. 厕所
34. 家具
35. 床
36. 衣柜
37. 衣橱
38. 书架
39. 桌子
40. 椅子
41. 凳子
42. 长靠背椅
43. 长沙发
44. 扶手椅
45. 地
46. 坐垫
47. 细木工
48. 家具匠
49. 木工用具
50. 斧子
51. 锯子
52.
毯
刨子
53. 凿子
54. 锯
55. 刨
56. 凿
57. 雕
58. 塑料
59. 金属
60. 管
子
II．将下列句子译成汉语：
7.
Kiam mi envenis en la ĉambron, li estis skribanta longan leteron.
8.
Ĉu vi estis jam tagmanĝinta, kiam mia frato alvenis?
9.
Mi estas traleginta la libron, tial mi scias ĉion en ĝi.
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10. Mia fratino estis ekironta, kiam mi venis al ŝi hieraŭ matene.
11. Fininte mian laboron, mi estis ironta al mia amiko, sed li telefonis (打电话告诉)，
ke li estas venonta al mi.
12. Ĉu morgaŭ vi estos fininta tion? ----Ne, sinjoro instruisto, mi ne estos fininta tiun
taskon morgaŭ, ĉar ĝi estas tre malfacila.
13. Kvankam li estas jam plenkreskinta, tamen li ankoraŭ estas tiel naiva.
14. Se ni estus jam geedziĝintaj, ni nun ĝuus feliĉan vivon.
15. Mi pensas, ke mi povus esti fininta ĉion, se vi ne venus malhelpi min intertempe.
16. Kial vi ne venis al mi hieraŭ vespere? ----Ĉar laborinte ĝis la oka horo, mi estis tro
laca, kaj eĉ ne estus havinta tempon por iri al vi.
17. La libro estis donacita de li al Johano.
18. La arbo estis desegnita granda de li.
19. Eĉ malsaĝulo, se li silentas, estas rigardata kiel saĝulo.
20. Kio estas lernita, ne estas perdita.
21. Estu trankvila, mia tuta ŝuldo estos pagita al vi baldaŭ.
22. Mi sciigas, ke de nun la ŝuldoj de mia frato estos pagata de mi.
23. Kiam via domo estis konstruata, mia domo estis jam longe konstruita.
24. Mia plumo ne estus nun tiel longe serĉata, se ĝi ne estus tiel lerte kaŝita de vi.
25. Ĉu ĝi estas nove konstruita domo? ----Ne, mi opinias ke ĝi estas jam konstruita de
multaj jaroj.
26. Ĉu via kuko jam estas tute manĝita? ----Jes, la knaboj ĝin manĝis tute.
III. 在不改变句义的前提下将下列复杂时态的句子改为简单时态的句子。
28.Mi estas leganta la leteron.
29.Mi estas leginta la leteron.
30.Mi estas legonta la leteron.
31.Kiam li venos al mi, mi estos leginta la libron.
32.Mi estis skribanta al li la leteron, kiam li alvenis.
33.Kiam vi vidis min en la salono, li estis rakontinta al mi la historion.
34.Li estis falinta, kiam mi alkuris.
35.La suno estas subironta.
36.Kiam li estos skribinta la leteron, mi revenos.
IV. 将下列句子译成汉语：
（5）La tajlorino faros veston al mia kuzino.
（6）Mia vizito faris al li plezuron.
（7）Ĉu Maria ne volis fari agrablaĵon al sia bofratino?
（8）La suno faras el ili negrojn.
（9）Fervojo, aeroplano (飞机) kaj radio faris la teron malgranda, kaj la gepatra lingvo
sola ne plu sufiĉas por la interrilatoj inter la homoj kaj popoloj.
（10）Sesdek sekundoj faras unu minuton, kaj unu minuto konsistas el sesdek sekundoj.
（11）La lumo de lampo faras videblaj la literojn (字母) sur la tabulo.
（12）Du homoj povas pli multe fari ol unu.
（13）Oni povas fari ĉion per la dek fingroj de siaj manoj.
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（14）Tridek kaj kvardek kvin faras sepdek kvin.
（15）Cent jaroj faras jarcenton.
（16）Du botoj faras paron.
（17）Kritiki (批评) estas facile, fari malfacile.
（18）Pli bone estas ne fari, ol erari.
（19）Inter diro kaj faro estas maro.
（20）Faro farinton rekomendas.
（21）Se guto al guto aliĝas, maro fariĝas.
（22）Nevo de papo (罗马教皇) facile fariĝas kardinalo.
（23）Ne laciĝos mano, ne fariĝos pano.
（24）La reĝo farigis por si kronon (王冠) el oro.
（25）
V. 将下列各句译成汉语，注意句中介词的用法：
AL
1.
Li aliĝis al la esperantista grupo.
2.
En sia maljuneco li sin donis al nia afero.
3.
Li kisis al ŝi la vangojn.
4.
La mastrino estis afabla al ĉiuj.
5.
La kelnero malfermis la pordon al ŝi.
6.
De tempo al tempo li ĵetis rigardon al la horloĝo.
7.
Al la fiŝo ne instruu naĝarton.
8.
Tio tute ne venis al mi en la kapon.
9.
Li premis al mi la manon.
10. Kio okazis al vi?
11. La ĝemeloj similas unu al la alia.
12. Dank’ al via klopodo ni sukcesis.
13. Li sentis amon al Maris.
14. Jen estas letero al vi.
ANSTATAŭ
H. Li donis al mi teon anstataŭ kafo.
I.
Vi batis Luizon anstataŭ bati Paŭlon. (或 Vi batis Luizon anstataŭ Paŭlon.)
J.
La lernado de multaj lingvoj plenigas la memoron per vortoj anstataŭ per faktoj(事
实).
K. Nenio anstataŭas la sanon.
L. Li anstataŭos min, kaj oni anstataŭos lin per via frato.
ANTAŬ
c. Mi neniam kaŝis antaŭ vi eĉ la plej malgrandan sekreton.
d. Antaŭ ĉio oni devas plenumi sian taskon.
e. La pliboneco de Esperanto antaŭ Volapuko (伏拉普克语) estas ekster dubo.
f. Ne ĵetu perlojn (珍珠) antaŭ la porkojn (猪).
g. Antaŭ la pluvego ofte tondras kaj fulmas.
h. Revenu antaŭ ol vesperiĝos.
i. Ni devas ĉiam antaŭeniri, ne timante la malhelpojn.
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j. Uzu tempon estantan, antaŭvidu estontan, memoru estintan.
k. Ŝi staras malantaŭ la pordo.
APUD
1.
Super la nigra tabulo pendas la mapo de nia lando, apud la tabulo pendas la mapo
de la mondo.
2.
Metu la seĝon apud la tablon!
3.
Apud propra domo ŝtelisto ne ŝtelas (偷).
4.
Ni havos apud niaj gepatraj lingvoj duan lingvon komunan.
ĈE
7.Ili sidas flanko ĉe flanko.
8.La maljunaj geedzoj sidis ĉe sia vespermanĝo.
9.Li ne povas teni ĉe si sekreton.
10.Mi ne loĝas ĉe mia frato, mi loĝas aparte, sed mia loĝejo estas apud la lia.
11.Je la lasta fojo mi vidis lin ĉe vi.
12.Li estas profesoro ĉe la universitato.
13.Tia eraro estas tre ofte renkontata ĉe komencantoj.
14.Tie estas pli altaj montoj ol ĉe ni.
15.Li koleriĝas ofte ĉe la plej malgranda bagatelo.
16.La vagonaro haltos dekminutojn ĉe tiu stacio.
17.Morgaŭ mi iros ĉe mian onklon,
18.Li dormas ĉe malfermitaj fenestroj.
19.Li ne kuraĝis paroli ĉe la alesto de la mastro.
20.La Esperantan vortaron havu ĉiam ĉemane.
21.Li malaperis ĉe la koka krio.
22.Ĉe la tagmezo mi lin renkontis.
VI. 说出下列派生词的意思(可查阅词典)：
A. aldoni, alesti, alfari, aliri, alkalkuli, alkonduki, alkuri, alligi, almeti, alnomo, alparoli,
alporti, alpremi, alprunti, alteriĝi, altiri, altranĉi, alveni, alvoko, aligi, aliĝi.
B. antaŭbrako, antaŭĉambro, antaŭdiri, antaŭhieraŭ, antaŭhistorio, antaŭiri, antaŭlasta,
antaŭlegi, antaŭnomo, antaŭpagi, antaŭparolo, antaŭsciigi, antaŭsento, antaŭsigno, antaŭtagmezo,
antaŭtempa, antaŭtuko, antaŭurbo, antaŭveni, antaŭvidi, antaŭa, antaŭaĵo, antaŭe, antaŭeco,
antaŭen, antaŭeniri, antaŭulo.
C. apudbordo, apudesti, apudmara, apudmeti, apudvoja, apuda, apude.
VII. 给下列两篇短文加上标点，并在必要的地方将小写字母改为大写字母：
1
dum religia (宗教的) leciono la instruisto klarigis ke dio estas ĉie ĉeestanta kaj ke li ĉion
scias tio ne estas vera sinjoro instruisto interrompis (打断…的讲话) lin la eta Joĉjo ĉar ne vidante
adamon (亚当) kaj evan (夏娃) kiuj ŝtelis kaj manĝis la malpermesitan frukton kaj kaŝiĝis li
demandis adamo kie vi estas
2
grabowski (格拉波斯基,世界语早期著名诗人和翻译家) konatiĝis (结识) kun juna virino li
ofte deklamis (朗诵) en Esperanto ion al ŝi ĉe la orelo
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iun vesperon la mastrino diris al li
sinjoro bonvolu deklami ian versaĵon en via fama lingvo Esperanto vi ĉiam parolas pri ĝi sed
neniam per ĝi
grabowski deklamis kiam li finis iu ĉestanto diris
sed ĝi estas ja terure malbelsona
mi petas pardonon sinjoro la kulpo (过错) troviĝas ne en Esperanto sed en mi ĉar mi
deklamis itale poemon de fama itala poeto
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第十六课
DEKSESA LECIONO
PARTO

A

ĈIU LABORULO KUN SIA KONTRIBUO
La socio estas kiel ŝipanaro, kies ĉiu membro kontribuas al la veturado de la ŝipo sur
sia posteno. Se iu ŝipano fuŝas sian laboron, li alportas malutilon al la tuta ŝipanaro, ĉar
tio, kion li faraĉas, kompromitas la sorton de la ŝipo. Tiel estas la socio: la profesio, je kiu
ĉiu el ni sin okupas, estas lia funkcio en la socio, kaj laŭ tio, ĉu li laboras diligente aŭ ne, li
faras servon aŭ malutilon al la socio. La kamparano, kiu lasas sian kampon ne kulturita,
estas homo ne nur mallaborema, sed ankaŭ malutila; li ĝuas fruktojn de la socio anstataŭ
ilin produkti. Same la laboristo, kiu malzorgas sian metion, kaj la artisto, kiu ne penas en
sia arto, pekas kontraŭ la socio.
Kiel la ŝipanaro konsistas el diversaj deĵorantoj, tiel la socio bezonas ne nur la
terkulturistojn, ĝardenistojn, ŝtallaboristojn, ministojn, teksistinojn, komercistojn,
lignaĵistojn, ŝuistojn, barbirojn kaj aliajn metiistojn, sed ankaŭ la sciencistojn, inĝenierojn,
instruistojn, medicinistojn, juĝistojn, verkistojn, ĵurnalistojn, artistojn ktp. En nia lando ĉiuj
okupoj estas egale honoraj, ĉar ĉiuj, kiuj laboras sur la diversaj postenoj, senescepte
kontribuas al la modernigo de la patrujo. Se iu nur laboras diligente kaj kun brila atingo, li
devas esti laŭdata kaj meritias la estimon de la socio, tute egale, ĉu li estas laborulo fizika
aŭ mensa.
La homoj havas diversajn interesojn kaj talentojn. Iuj ŝatas la maŝinojn kaj motorojn.
Ili volas fariĝi meĥanikistoj, ŝoforoj, traktoristoj. Aliaj vidas la laboron de la patro aŭ patrino,
kaj ili volas elekti al si la profesion de li aŭ de ŝi: unu volas esti aviadisto, fotografisto,
elektristo, fervojisto, forĝisto aŭ teknikisto, kaj alia --- tajloro, meblisto, stratpurigisto,
konduktoro, vendisto aŭ leterportisto. Ekzistas ankaŭ homoj, kiuj posedas apartan
talenton por arto. Ili taŭgas por fariĝi komponistoj, kantistoj, pentrisoj, skulptistoj, aktoroj,
dancistoj aŭ poetoj. La bonaj artistoj estas trezoroj de la socio.
Labori bone kaj fari servon al la socio, --- jen la devo plenumenda por ĉiu membro de
la socio. Nu, karaj junaj amikoj, lernu kiel eble plej diligente kaj legu utilajn librojn, por ke vi
morgaŭ povu fariĝi homoj multesciaj kaj kapablaj, t.e. homoj utilaj de nia socio kaj nia
patrujo.

HUMORAĴO
— Kion vi intencas fari, kiam vi estos elkreskinta?
— Unue mi fariĝos kuracisto por kontentigi mian patrinon. Poste mi fariĝos maristo
por kontentigi min mem.
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Ĉu vi scias
Kiun profesion havis la famaj esperantistoj?
Ludoviko Lazaro Zamenhof, la aŭtoro de Esperanto estis okulkuracisto. Lia patro
estis instruisto de fremdaj lingvoj.
Same okulkuracisto estis "la unua stilisto de Esperanto", la fama pola verkisto kaj
tradukisto Kazimierz Bein, konata en la literaturo Esperanta laŭ lia pseŭdonimo Kabe.
Antoni Grabowski "la patro de la Esperanta poezio" estis kemia inĝeniero.
Doktoro Kolomano Kalocsay(legu: Kaloĉaj), "la poeto de l' poetoj" estis ĉefkuracisto,
universitata profesoro. Same universitata profesoro estis Edmond Privat, sed li ne estis
kuracisto, sed socisciencisto. La plej populara Esperanta poeto Julio Baghy (legu: Bagi)
estis aktoro same kiel lia patro.

PARTO

B

DEMOSTENO
Demosteno estis la plej granda greka oratoro. Li perdis la patron, kiam li estis apenaŭ
sepjara. Foje li aŭdis oratoron kaj estis ravita per la bela parolado. Li tuj decidis ankaŭ
fariĝi iam oratoro.
De tiu tago li ne plu partoprenis en la ludoj kaj dediĉis la tutan tempon al legado,
skribado kaj parolado. Kiam li jam estis plenaĝa, li foje preparis belan paroladon kaj diris
ĝin antaŭ popola kunveno. Sed oni fajfis lin, kaj ŝajnis, ke lia tuta penado estis vana.
Malĝoja li revenis hejmen. Amiko kuraĝigis lin al dua provo. Li laboris ankoraŭ pli
diligente kaj pli flue diris la paroladon. Sed, ho ve, oni ree mokis lin. Kaŝinte la vizaĝon en
la mantelon, li iris malaspera hejmen. Alia amiko vizitis lin kaj montris al li la mankojn kaj
erarojn de lia parolmaniero. Kiel oratoro, li havis tri ĉefajn mankojn: unue li parolis tro
mallaŭte, ĉar li havis malfortan bruston; due li parolis malklare kaj kelkajn sonojn li tute ne
povis elparoli, ekzemple "r"; fine li havis malbonan kutimon, ke li levis la ŝultrojn post ĉiu
dirita frazo. Sed kiel forigi ĉion tion? Demosteno ne perdis la esperon.
Kion oni volas, tion oni povas. Por fortigi la bruston Demosteno suriris ĉiutage plej
krutajn montojn aŭ iris al la bordo de la maro, kiam la ondoj bruegis, kaj penis per sia voĉo
superi ilian muĝon. Por bone elparoli r kaj kelkajn aliajn sonojn li metis malgrandajn
ŝtonojn sub la langon kaj tiel parolis. Por forigi la kutimon levi la ŝultrojn, li pendigis super
la ŝultro glavon, kiu vundis ĝin ĉiufoje, kiam ĝi leviĝis. Fine li tondis la harojn mallongaj: li
ne povis eliri kaj devis dediĉi la tutan tempon al siaj studoj. Per tiaj senĉesaj ekzercoj kaj
penoj li fine fariĝis la plej granda oratoro de la mondo.
(el "Unua Legolibro" de Kabe)
*********************************************************************************************

PREFERE MORTU FRUE
Dum milfamiliestro manĝis ŝafaĵon, osto kaptiĝis en lia gorĝo. Ĝin li ne povis eligi nek
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engluti, kaj ĝi lin doloregis. Neniu el la kuracistoj, kiujn li venigis, povis lin helpi, kaj fine li
devis sendi iun al Afanti por peti ties helpon.
Afanti skribis leteron kaj donis ĝin al la sendito, dirante, ke lego de la letero efikos pli
bone ol kuracilo.
La sendito rapidis hejmen kun la letero kaj ĝin transdonis al la milfamiliestro.
Malferminte la koverton kaj leginte la leteron, ĉi tiu tuj forte koleriĝis kaj tre baldaŭ mortis.
Oni prenis la leteron kaj legis:" Via milfamiliestra Moŝto! Vi faris multajn kulpojn kaj krimojn
dum la tuta vivo, kaj eĉ la ŝafo, kiun vi manĝis hodiaŭ, estis prenita de vi el la domo de
malriĉulo. Estas via feliĉo, ke vin mortigas la ŝafosto. Kial peti kuraĉon? Prefere mortu
frue!"

NOVAJ VORTOJ
ŝipanaro(ŝip-an-aro)
(一艘船上的)全体船员
posteno 岗位，职位
fuŝi(tr.)拙劣地做，胡乱地做
kompromiti(tr.)连累，危及
profesio 职业
funkcio 职责，职能，
职务，作用
metio 手艺，手工职业
～isto 手工业者，
手艺人，工匠
peki(ntr.)犯罪，犯过失
deĵori(ntr.)值班
～anto 值班者，值班员
terkulturo(ter-kulturo)
种田，农业
terkulturisto(ter-kultur-isto)农民
ŝtalo 钢
～laboristo 钢铁工人，
炼钢工人
mino 矿，矿山
～isto 矿工
barbiro 理发师
inĝeniero 工程师
medicino 医学
～isto 医学家，医生
juĝi(tr.)审判，裁判
～isto 审判员，法官
verki(tr.)写作，著述
～o 作品，著作

～isto 作家
ĵurnalo 报，报纸，日报
～isto 新闻工作者
senescepte(sen-escepte)
无例外地
estimi(tr.)尊重
～o 尊重
menso 精神，心灵
～a 精神的，内心的，脑力的
talento 才能，才干
motoro 发动机
meĥaniko 力学，机械学
～isto 机械师
ŝoforo 汽车司机
traktoro 拖拉机
～isto 拖拉机手
aviado 航空
～isto 飞行员，航空员
fotografi(tr.)摄影，照相
～isto 摄影师
forĝi(tr.)锻造，锻，打（铁）
～isto 锻工，铁匠
konduktoro（电车或公共汽车上
的）
售票员，乘务员
komponi(tr.)作曲
～isto 作曲家
pentri(tr.)画
～isto 画家
aktoro 演员
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poeto 诗人
trezoro 财宝，珍宝，宝贝
aŭtoro 作者，创造者
literaturo 文学
pseŭdonimo 笔名，假名
poezio 诗歌
universitato 大学
populara 通俗的，大众化的，
大众喜爱的，孚众望的
oratoro 演说家
ravi(tr.)使陶醉，使狂喜
dediĉi(tr.)奉献
plenaĝa(plen-aĝa)成年的
fajfi(ntr.或 tr.)吹口哨，吹哨子，
向…吹口哨，向…喝倒彩
moki(tr.)嘲笑
elparoli(el-paroli)(tr.)发音

kruta 陡峭的，峻险的
voĉo 嗓音，声音
muĝi(ntr.)(牛等）吼叫，怒号，咆
哮
glavo 剑
tondi(tr.)剪
legolibro(lego-libro)读本
ŝafo 绵羊
～aĵo 羊肉
osto 骨头
efiki(ntr.)生效，有效，产生，功效
koverto 信封
moŝto 阁下
kulpa 有罪过的，有过失的
～o 罪过，过失
krimo 罪，罪行

KLARIGOJ
A
1. ĈIU LABORULO KUN SIA KONTRIBUO.每一个劳动者都有自己的贡献。
这是由名词+介词词组构成的课文标题。
2. Tiel estas la socio, la profesio, je kiu ĉiu el ni sin okupas, estas lia funkcio en la socio, kaj
laŭ tio, ĉu li laboras diligente aŭ ne, li faras servon aŭ malutilon al la socio.社会也是这样：我们每
个人所从事的职业就是每个人在社会中的作用，他对社会有贡献还是对社会有害，取决于他
工作是否勤奋。
“ĉiu el ni”的反身代词应该用 sin。“laŭ tio, ĉu…aŭ…”是“按照…是…还是…”的意思。
lia 指从句中的主语 ĉiu el ni（作第三人称单数看待）
；因为主句的主语是 profesio，所以
它的表语中只能用 lia 而不能用 sia.
“ĉu li laboras diligente aŭ ne”是 tio 的同位语，用来说明 tio 所指的内容。
3. okupo 与 profesio 的区别：
okupo 是由动词 okupi 转化而来，指一个人经常所做的事情或工作。它的词义较宽，可
作“工作”、“事务”、“事情”、“职业”讲。例如：
La kantado estas agrabla okupo. 唱歌是令人愉快的事。
Li havas nenian okupon. 他没有任何工作。
La servisto forlasis sian okupon. 仆人辞去了自己的工作。
profesio 的意思是“职业”，指一个人所从事的作为主要生活来源的工作。例如：
Li praktikas la profesion de instruisto. 他以教书为业。
Li estas lignaĵisto laŭ sia profesio. 他的职业是木工。
Li estas homo lerta en sia profesio. 他是一个业务很熟练的人。
Oni ne devas malzorgi sian profesion. 人们不应玩忽职守。
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4. La kamparano, kiu lasas sian kampon ne kulturita, estas homo ne nur mallaborema, sed
ankaŭ malutila：li ĝuas fruktojn de la socio anstataŭ ilin produkti.不种田的农民不但是懒惰的人，
而且也是有害的人：他不为社会生产果实反而享受社会的果实。
La kamparano, kiu lasas sian kampon ne kulturita, ... 不种田的农民（直译为：让田地
荒芜的农民）
“lasi iun aŭ ion ia”的意思是“让某人或某物处于某种状态”。例如：
Lasu ŝin trankvila! 请让她安静！
Lasu min sola. 请让我一个人在这里。
Ne lasu la sidlokon neokupita. 别让座位空着。
5. Same la laboristo, kiu malzorgas sian metion, kaj la artisto, kiu ne penas en sia arto, pekas
kontraŭ la socio.不经心工作的工人和不努力从事艺术创作的艺术家也同样对社会犯有过失。
peki 的意思是“犯罪”、“犯过失”、“造孽”。指违反道德准则或宗教戒律，也可指违反礼
仪或科学艺术等的规则。例如：
Tiu homo pekis per nepardonebla peko. 这人犯了不可饶恕的罪过。
Li pekis kontraŭ la logiko. 他违反了逻辑。
Ili pekis kontraŭ la bonaj moroj. 他们有伤风败俗的行为。
kulpi 是由形容词 kulpa 转化而来（kulpi = esti kulpa）。kulpa 的意思是“有过失的”、“有
罪过的”，指曾经有意识地做过应受谴责或应受惩罚的事。它的词义较宽，既可用来指道德
上的过错，也可用来指法律上的罪行。例如：
Mi estas kulpa pri eraro. 我犯有错误。
Li kulpas pri ŝtelo. 他犯有偷窃罪。
La kuracisto ne kulpas pri la morto de la malsanulo. 医生对这个病人的死没有责任。
krimi 的意思是“犯罪”、“犯法”。此词是由名词 krimo 转化而来。krimo 的意思是“罪”、
“罪行”，指任何违反法律或严重违反道德准则的行为，如杀人、放火、强奸、拐卖儿童、偷
窃等。例如：
kiu ne krimas, tiu ne timas. 不犯罪的人，心里不害怕。（谚语）
Ili krimas kontraŭ la ŝtato. 他们犯叛国罪。
Li krimas je mortigo. 他犯杀人罪。
6. Kiel la ŝipanaro konsistas el diversaj deĵorantoj, tiel la socio bezonas ne nur la
terkulturistojn, ĝardenistojn, ŝtallaboristojn, ministojn, teksistinojn, komercistojn, lignaĵistojn,
ŝuistojn, barbirojn kaj aliajn metiistojn, sed ankaŭ la sciencistojn, inĝenierojn, instruistojn,
medicinistojn, verkistojn, ĵurnalistojn, artistojn ktp. 就像一艘船上的全体船员是由各种值班人
员组成的那样，社会不但需要农民、园林工人、炼钢工人、矿工、织布女工、商人、细木工、
鞋匠、理发师和其他手艺人，而且需要科学家、工程师、教师、医务工作者、作家、新闻工
作者、艺术家等。
7. En nia lando ĉiuj okupoj estas egale honoraj, ĉar ĉiuj, kiuj laboras sur la diversaj postenoj,
senescepte kontribuas al la modernigo de la patrujo.在我国所有职业都同样光荣，因为在各种岗
位上工作的人都是在为祖国的现代化作贡献。
8. Se iu nur laboras diligente kaj kun brila atingo, li devas esti laŭdata kaj meritas la estimon
de la socio, tute egale, ĉu li estas laborulo fizika aŭ mensa. 一个人只要工作勤恳、成绩显著，他
就应该受到表扬并应受到社会尊重，不管他是体力劳动者还是脑力劳动者。
1）Se nur 的意思是“只要”，例句可见课本 pĝ. 300。
2）atingo 是由动词 atingi 转化而来，意思是“成就”、“成绩”。例如：
Liaj atingoj sur tiu ĉi kampo estis aparte brilaj. 他在这一领域内的成就特别显著。
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3）“tute egale, ĉu... aŭ...”的意思是“不管…还是…都一样”。例如：
Tiu ĉi vorto havas ĉiam la saman signifon, tute egale, ĉu ĝi estas uzata memstare aŭ kiel
prefikso. 这个词不管单独使用还是作前缀使用，意思都一样。
Ĉiu povas enveni, tute egale, ĉu li estas reĝido aŭ almozulo. 任何人都可以进来，不管他是
王子还是乞丐。
9. Labori bone kaj fari servon al la socio, --- jen la devo plenumenda por ĉiu membro de la
socio. 好好工作、为社会服务，这是每个社会成员应尽的职责。
后缀“-end”表示“应该（被）”、“必须（被）”，有被动的含义，所以只能加于及物动词
后。如：
lernenda 必须学习的
solvenda 应解决的
skribenda 该写的
pagenda 该付给的…
10. lernu kiel eble plej diligente … 尽量认真学习…
“kiel eble plej”是“尽可能地”的意思，如：
Venu kiel eble plej rapide.请尽快来。

B
1. Malĝoja li revenis hejmen. 他悲伤地回到家中。
“malĝoja”是状语性表语。再如：
Kaŝinte la vizaĝon en la mantelon li iris malespera hejmen. 他把脸藏在外套领子里失望地
回到家中。
2. Kiel oratoro li havis tri ĉefajn mankojn: … 作为一个演说家他有三个主要缺点：…
句中“kiel”作“作为”解。
3.… li levis la ŝultrojn post ĉiu dirita frazo. … 他每讲完一句话总要抬肩膀。
4. Kion oni volas, tion oni povas. 有志者，事竟成。（这是一句世界语谚语）
5. Fine li tondis la harojn mallongaj. 最后他把头发剪短。
句中的 mallongaj 是宾语 harojn 的表语。
6. Dum milfamiliestro manĝis ŝafaĵon, osto kaptiĝis en lia gorĝo. 千户在吃羊肉的时候，
一块骨头卡在他的喉咙里。
milfamiliestro 千户（地方官职的名称）
7. … kaj fine li devis sendi iun al Afanti por peti ties helpon. 最后他不得不派人请阿凡提
来帮忙。
“ties”可用来指代上文中不作主语的名词。本句中的 ties 意思是“阿凡提的”。
8. Malferminte la koverton kaj leginte la leteron, tiu ĉi tuj forte koleriĝis kaj tre baldaŭ mortis.
打开信封，读了信之后千户立刻勃然大怒，很快就死了。
“tiu ĉi”指前句中的“milfamiliestro”。
9. Via Milfamiliestra Moŝto! 千户阁下！
“moŝto”是对有地位的人的尊称，可用于直接称呼或间接称呼，如：
via moŝto 阁下（直接称呼）
via reĝa moŝto 陛下（直接称呼）
via princa moŝto 亲王殿下（直接称呼）
via generala moŝto 将军阁下（直接称呼）
lia reĝa moŝto 国王陛下（间接称呼）
ŝia reĝina moŝto 女王陛下(间接称呼）
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Lia Ambasadora Moŝto 大使阁下（间接称呼，大写表示尊重，也可小写）
10. Estas via feliĉo, ke vin mortigas la ŝafosto. 羊骨头把你卡死是你的幸运。
句子中的“ke vin mortigas la ŝafosto”是主语从句。

GRAMATIKO
在初级课本和本书以前各课中我们已经学过各种句子成分的构成及其语法作用。为了使
大家对句子成分能有比较完整和系统的概念，本课将各种常见的句子成分表解如下：
句 子 成 分 表 解 （一）
成分

类 别

构成形式

例

名 词
（主格）

La kato dormas. 这只猫在睡觉。

代 词
（主格）

Li kantas. 他在唱歌。

句

主

数 词

Kvar plus du faras ses. 四加二等于六。

动词
不定式

Promeni estas agrable. 散步是令人愉快的。

语

名词化的
形容词或
起名词作
用的其他
词类

从 句

Sia estas kara pli ol najbara. 自己的比邻人的珍贵。
Sur la arbo sin trovis multe da birdoj. 树上有许多鸟。
《Kaptu》estas u-moda.
《Kaptu》是命令式的（动词）。
Estas eble, ke li ne konas ŝin. 他不认识她是可能的。
Kio pasis, ne revenos. 过去了的事情不会再来。

谓

行为动词
或
状态动词

La knabo kuras. 这孩子在奔跑。
Li kuŝas. 他躺着。

名 词
谓 语

连系动词
+
表 语

La domo estas blanka.这房子是白色的。
Ĝibulo ĝis morto restos ĝibulo.驼子至死都是驼子。
Vi ŝajnas laca.你好像很累。

直 接
宾 语

名 词
（宾格）

La kato manĝas la muson. 猫吃老鼠。

代 词
（宾格）

Ni respektas lin. 我们尊敬他。

语

动 词
谓 语

宾
语

数 词

Mi bezonas nur du. 我只要两个。

动 词
不定式

Petro lernas naĝi. 彼得学游泳。

名词化的

Sata malsatan ne povas kompreni. 饱汉不知饿汉饥。
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形容词或
起名词作
用的其他
词类

间 接
宾 语

主语的
表语

从 句

Mi opinias, ke li estas prava. 我认为他是对的。

介 词
词 组

Mi donis al ŝi libron. 我给了她一本书。
Li revas pri feliĉo. 他渴望得到幸福。
Li prunteprenis de mi libron. 他从我这儿借去一本书。

形容词
（主格）

La domo estas blanka. 那房子是白色的。

名 词
（主格）

Li farĝis kuracisto. 他当了医生。

代 词
（主格）

Kio estas tio? 那是什么？

表

数 词

Trioble kvin estas dek kvin. 三乘五等于十五。

动词
不定式

Vivi estas batali. 生活就是斗争。

副 词

Promeni estas agrable. 散步是令人愉快的。
Estas eble, ke li ne konas lin. 他不认识他是可能的。

介 词
词 组

La du krajonoj estas de la sama koloro. 这两支铅笔是同一颜
色的。
Ĉu tiu ĉi libro estas por mi? 这本书是给我的吗？

kiel+名词
（主格）
从 句
语
形容词
（主格)

宾语的
表语

状语
性

Ĉiu "li" havas sian "ŝi". 人人都可找到情侣（直译：每一个
“他”都有自己的“她”）

La urbo estas kiel ĝardeno. 这座城市像花园一样。
La demando estas, kiam ni komencu.问题是我们什么时候开
始。
Li estas kiu vin savis. 他就是救你的那个人。
Li opinias min saĝa. 他认为我聪明。

分词
形容语
（主格）

Ŝi trovis la birdon mortinta. 他发现那只鸟死了。

名词
（主格）

Oni elektis lin prezidanto. 人们选他当主席。
Tio faris lin mokataĵo. 这使他成为笑柄。

动词
不定式

Mi vidis lin fali. 我看见他跌倒。

介 词
词 组

Li trovis ĝin laŭ sia gusto. 他觉得它合乎口味。
Mi prenis lin por lia frato. 我把他错当成他的兄弟。

kiel+名词
（宾格）

Oni elektis lin kiel prezidanton.人们选他当主席。

形容词
（主格）

Li promenas sola. 他独自散步。
La infaneto kuŝas nuda. 这婴儿光着身子躺着。
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Malĝoja ŝi rigardas lin. 她忧伤地看着他。
表语

名词
（主格）

Li mortis mizerulo. 他死时是一个悲惨的人。
Li naskiĝis poeto. 他生来就是诗人。

EKZERCOJ
I. 将下列名词译成世界语：
1.工人 2.锻工 3.修理工 4.司炉 5.矿工 6.电工 7.织布女工
8.建筑工人
9.炼钢
工人 10.细木工 11.铁路工人 12.汽车司机
13.乘务员 14.飞行员
15.船员 16.海
员
17.搬运工 18.邮务员 19.邮递员
20.技术员
21.工程师 22.机械师 23.石匠
24.手工业者 25.刨工 26.种田人 27.园丁
28.拖拉机手 29 渔夫 30.商人 31.售货员
32.教师 33.教授， 34.校长，35.科学家
36.物理学家 37.化学家 38.历史学家 39.文
学家 40.语言学家 41.演说家 42.医学家 43.医生 44.大夫 45.外科医生 46 内科医
生 47.眼科医生 48.牙科医生 49.药剂师 50.护士 51.演员 52.舞女 53.歌唱家 54.
作家 55.作者 56.童话作家 57.散文作家 58.诗人 59.画家 60.翻译家 61.口语译员
62.新闻工作者 63.投稿人 64.作曲家，65.音乐家 66.雕刻家 67.钢琴家 68.摄影师 69.
幽默家 70.体操运动员 71.厨师 72.面包师 73.裁缝 74.守门人 75.出租汽车司机 76.
鞋匠 77.钟表匠 78.银匠 79.金匠，80.木器工人 81.餐馆服务员 82.女仆 83.清道工人
8.士兵 85.市长 86.省长 87.国家元首 88.国王 89.皇帝 90.公务员
II.用括号中的词进行对话练习：
（laboristo, ŝoforo, maŝinisto, kuracisto, instruisto, profesoro, muzikisto, artisto, pianisto,
inĝeniero, traktoristo, teknikisto, ŝuisto, tajloro, forĝisto, barbiro, poŝtisto)
A — Pardonu, ĉu vi estas______?
— Bedaŭrinde ne, mi estas______?
B — Ĉu vi konas tiun sinjoron(sinjorinon)?
— Jes, mi konas lin(ŝin).
— Ĉu li(ŝi) estas_______?
— Ne, li(ŝi)estas_______.
III. 完成下列句子：
1. La patro de Pero verkas poemojn, li estas _______.
2. La onklo de Maria komponas muzikon, li estas _______.
3. La nevino de mia amiko ludas rolojn en teatro(戏院), ŝi estas _______.
4. Mia bofrato laboras en la fabriko, li estas _______.
5. Mia bofratino flegas malsaulojn, ŝi estas _______.
6. Nia najbaro operacias pacientojn, li estas _______.
7. La amikino de mia fratino laboras en oficejo, ŝi estas _______.
8. La edzo de nia instruistino sin okupas je tradukado, li estas _______.
9. Mia kuzo studas en universitato, li estas _______.
10. Mia plej aĝa frato kondukas aŭtomobilon(汽车), li estas _______.
IV. 下列句子是对什么人讲的？请把他的职别填在括号内：
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1. Bonvolu ripari mian horloĝon. Ĝi ĉiam malfruas.
(
)
2. Matene mi havis febron de 38.5 gradoj, sed nun mi min sentas iom pli bone. (
3. Mia jako ŝiriĝis. Bonvolu ĝin kudri. (
)
4. Bonvolu tondi miajn harojn, sed ne tro mallongaj, mi petas. (
)
5. Bonvolu doni al mi kilogramon da sukero. (
)
6. Pardonu, ke mi forgesis fari mian hejmtaskon. (
)
7. Bonvolu veni al mi, mia radioricevilo ne funkcias. (
)
8. Fraŭlino Eva, estas via letero. ( )
9. Ĉu vi havas tablon por kvar personoj? (
)
10. Bonvenon al vi, samideano! (
)

)

V. 分析下列各句的句子成分：
A. 划出句中的主语和谓语（主语用红色标示，谓语用蓝色标示）：
1. Demosteno perdas la patron en sia sepjara aĝo.
2. Li laboris ankoraŭ pli diligente kaj pli flue diris la paroladon.
3. Lia tuta penado estis vana.
4. Petro profunde dormas en sia ĉambro.
5. Vivon travivi estas arto malfacila.
6. Kvin kaj kvar estas naŭ.
7. La profesoro kolektas antikvaĵojn.
8. Kritiki estas facile, fari malfacile.
9. Mi venis, vidis, venkis.
10. Estas utile gimnastiki.
B. 划出句中的表语和宾语：（主语的表语用粉红色标示，宾语的表语用绿色标示，状语
性表语用橙色标示，直接宾语用紫罗兰色标示，间接宾语用蓝色标示）：
1. La suno brunigis al ili la haŭton.
2. Ŝi iris tre malrapide, por ke ŝiaj piedoj restu puraj.
3. Scii naĝi estas utilege.
4. Li stariĝis kaj diris jes.
5. Li fariĝis kiel ŝtono.
6. Estas eble, ke li venos tre baldaŭ.
7. Li la unua eniris en la salonon.
8. Dirinte al li "ĝis revido", li foriris.
9. Li sentis sin tuj falonta.
10. Mia frato estas de meza kresko.
11. Ĉu hodiaŭ estas varme aŭ malvarme?
12. Mi deziras sidiĝi.
13. Li trovis la vinon bona.
14. Lia ordono estas, ke ni iru.
15. Li ŝajnas homo honesta.
16. Ĉu tiu glaso estas por mi？
17. Ŝi donis al li iom da akvo por trinki.
18. Frukto malpermesita estas plej bongusta.
19. Li edziĝis malriĉulo.
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20. La ĉemizon, kalsonon ktp. oni nomas subvestoj.
21. Kara estas dono en minuto de bezono.
22. Morti estas por li kiel dormi.
23. Mi jam legis <Patroj kaj Filoj>.
24. Ŝi aspektas vire maltima.
25. Nevo de papo facile fariĝos kardinalo.
26. Mi amas esti kun vi.
27. Nia domo estas el brikoj.
28. Ne naskiĝu riĉa, naskiĝu feliĉa.
29. Mi ne sciis, ke li estas malsana.
30. Mi opinias ebla, kion li deziras.
VI. 将下列句子译成汉语。
1. La pentristo pentris la virinon sidanta.
(试比较：La pentristo pentris la virinon sidantan; La pentristo pentris la virinon sidante.)
2. Ĉiu opinias siajn idojn la plej belaj.
3. Oni trovis la knabinon mortinta.
4. La gepatroj nomas siajn filon Joĉjo kaj filinon Sonjo, kaj tiuj ĉi nomas siajn patron paĉjo kaj
patrinon panjo.
5. Mi kredas tion vera.
6. Mi sentas min dek jarojn pli juna, ol antaŭe.
7. Li lasis la pordon malfermita.
8. Mi vidis mian fratinon ploranta(aŭ: plori).
9. Mi opinias vera, kion li diris.
10. Ĉiuj titolis lin generalo (将军).
11. Li kolorigis la grizan muron flava.
12. Tra ruĝa vitro oni vidas blankajn objektojn ruĝaj.
VII. 将下列句子译成汉语，注意句中介词的用法：
ĈIRKAŬ
1. La alumeto eligis helan flamon, kiam ŝi tenis ĉirkaŭ ĝi sian maneton.
2. La luno rondiras ĉirkaŭ la tero.
3. Ŝi jetis ambaŭ brakojn ĉirkaŭ la kolon de la knabino.
4. Ĉirkaŭ majo mi vojaĝos al Eŭropo.
5. Li venos ĉirkaŭ la deka (horo).
6. Ĉirkaŭ tri jaroj pasis de tiam, kiam li mortis.
7. Ŝi havs ĉirkaŭ kvindek jarojn.
DA
1. Mi donis al li skatolon da alumetoj.
2. Li trinkis glason da vino.
3. Mi aĉetis dekduon da krajonoj.
4. Mi povas legi 15 paĝojn da teksto en unu horo.
5. Li bezonas multe da papero.
6. Li donis al mi multon da libroj kaj kelke da plumoj.
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7. Hodiaŭ matene li manĝis nur pecon da pano kaj trinkis iom da lakto.
DE
1. Ili piediris de Beijing ĝis Tianjing.
2. Mi estas nur tri paŝojn de li.
3. La florvazo falis de la tablo sur la plankon.
4. Ŝi saltadis la tutan tagon de loko al loko.
5. Ŝi viŝis de sia vizaĝo la ŝviton.
6. La negroj diferencas de ni nur per la koloro.
7. Mi ricevis de mia onklo donacon.
8. De du monatoj li malsanas.
9. Li laboras de la mateno ĝis la vespero.
10. Li tremas de malvarmo.
11. Li estas estimata de ĉiuj.
12. Ĉiumatene mi estas vekata de la kanto de la birdoj.
13. La arbo rompiĝis de ventego.
14. Mia vesto malpuriĝis de oleo.
15. De zorgoj, ne de jaroj blankiĝas la haroj.
16. Tio dependas de la cirkonstancoj.
17. Li estas la fiero de sia patro.
18. Ŝi rajdas sur ĉevalo de blanka koloro.
19. Li atingis la aĝon de okdek jaroj.
20. Li manĝis duonon de la kuko, kiun mi aĉetis.
21. La amo de la gepatroj al siaj infanoj ĉiam estas pli granda ol tiu de la infaoj al la gepatroj.
22. Manko de oro ne estas malhonoro.
23. La glaso estas plena de akvo.
24. La aŭtomobilo(汽车) haltis meze de la strato.
25. Li devenas de malriĉa familio.
DUM
1. Dum kelke da minutoj mi aŭdis du pafojn(枪声).
2. Ŝia voĉo dum la parolado estis tre laŭta.
3. Dum la vojo li parolis al Maria.
4. Neniu forestis dum la kursa horo.
5. Li naĝis dum du horoj.
EKSTER
1. Mi staras ekster la domo kaj li estas interne.
2. Li baraktas kiel fiŝo ekster la akvo.
3. Tio estas ekster la dubo.
4. Ekster tiuj ĉi leĝoj ekzistas aliaj.
VIII. 说出下列派生词的意思(可查阅词典)：
1. ĉirkaŭflugi, ĉirkaŭfrazo，ĉirkaŭiri, ĉirkaŭligi，ĉirkaŭmano, ĉirkaŭpremi, ĉirkaŭteksto,
ĉirkaŭa, ĉirkaŭe, ĉirkaŭi
2. defali, deĵeti, dekalkuli, delasi, demamigi, demeti, denaska, dependi, depost, depuŝi,
derompi, desalti, deŝiri, detranĉi, deturni, deveni, devojiĝi
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3. dumnokta, dumtaga, dumviva, duma, dume
4. eksterdome, eksterduba, eksterlanda, eksterordinara, eksterurba, ekstera, ekstere, ekstero,
eksteriĝi
IX. 将下列句子译成世界语：
1. 这是一条应该遵守的规则。
2. 他说，为了尽早完成任务他将更加勤奋地工作。
3. 作为世界语者，我们首先应该学好我们的语言。
4. 她每唱完一首歌曲都要稍稍休息一下。
5. 我们每个人都有自己的爱好。
6. 我们每一个人都应该为祖国的现代化作贡献。
7. 我遇见彼得和他的妻子以及他妻子的母亲。
8. 他工作非常勤奋，因此受到了表扬并受到社会的尊重。
9. 他对我说他明天要坐火车到北京去。
10. 我走进房间时看见他正在写信。
11. 他把自己的一生都献给了世界语运动。
12. 在她失望的时候，大家都鼓励她再试一次。
13. 他今天没有穿灰色上衣而穿兰色上衣。
14. 为了将来我们能成为对社会，对祖国有用的人，我们今天应该勤奋学习，阅读尽可能多
的有益的书籍。
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第十七课
DEKSEPA LECIONO
PARTO

A

SPORTOJ
"Laboro finita, ripozo merita" estas unu el la Esperantaj proverboj. Similaj proverboj
ekzistas ankaŭ en naciaj lingvoj. Estas vere, ke ĉiu el ni bezonas ripozon, kiam ni sentas
nin lacaj. Ni ja ne devas senripoze laboradi la tutan tagon, se ni volas pli bone plenumi
nian laboron.
Ĉiu havas sian preferatan ripozmanieron. Post peniga laboro iuj preferas trankvile
sidadi aŭ dormeti, aliaj ŝatas legi distrajn librojn aŭ ekskursi al la kamparo. Sed la plej
bona maniero eble etas partopreni en sportoj.
La sporto estas korpa ekzercado aŭ ludo, celante ne nur la amuzon, sed ankaŭ la
disvolvon de la fizikaj forto kaj lerteco kaj de la energio, obstino kaj decidemo. Sportoj
povas esti teamaj, kiel ekzemple korbopilko kaj piedpilko, aŭ individuaj, kiel ekzemple
kuroj, saltoj, ĵetoj, celpafado, biciklado, remado, naĝado, montogrimpado, gimnastiko,
pezlevado ktp. Krome al la sportoj apartenas ankaŭ ŝako, kartludo, hokfiŝado, ĉasado kaj
aliaj similaj amuzoj.
Ne ĉiu, kiun interesas sportoj, volas mem sporti. Multaj preferas esti spektantoj, aŭ
persone ĉeestante sportludojn, aŭ rigardante ilin sur televidilo. Kiam okazas grava matĉo
de tabloteniso aŭ alia sporta konkurso, ordinare estas malfacile akiri biletojn, ĉar ja ĉiu
volas ĝin spekti.
La sporto povas refreŝigi nian kapon kaj plifortigi nian korpon. Nu, se ni volas resti
ĉiam viglaj kaj sanaj, amu kaj praktiku la sportojn!

PARTO

B

LA OLIMPIAJ LUDOJ
En ĉiu kvara jaro renkontiĝas la plej bonaj sportistoj de la mondo por partopreni en la
gravaj sportkonkursoj, la olimpiaj ludoj (aŭ la olimpiado).
La antikvaj olimpiaj ludoj estas sportkonkursoj, kiujn pragrekoj okazigis en ĉiu kvara
jaro en la urbo Olimpio; la unuan daton de la antikvaj Olimpiaj ludoj oni trovis notita en la
historio per 776 a.K. Ekde tiu jaro la olimpiado fariĝis la plej granda festo de la pragrekoj.
Antaŭ, dum, post la konkursoj po unu monato, do, entute tri monatojn regis la olimpia
paco. Tio signifis perfektan silenton de armiloj, plenan trankvilon kaj konkordon. Dum tiu
tempo tute ĉesis la militagoj, kaj oni severe puni tiujn, kiuj ne obeis ĉi tiun leĝon.
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Entute okazis 293 antikvaj olimpiadoj.
En 1984 la franca verkisto Petro de Coubertin(legu: Kuberten) iniciatis okazigi la
modernajn olimpiajn ludojn, kaj laŭ lia propono la reprezentantoj de 10 landoj kunvenis en
Parizo kaj decidis:
"Laŭ la modelo de la pragreka olimpiaj ludoj en ĉiu kvara jaro, ĉiufoje en alia lando,
oni aranĝos grandajn sportkonkursojn..."
Plue oni decidis:
"La olimpiadoj konsistos el jenaj sportludoj:
a) la atlestimo (kuroj, saltoj, ĵetoj ktp)
b) la akvosportoj (velado, remado, naĝado ktp)
c) skermo, ĉevalsporto, celpafado, gimnastiko, biciklado ktp.
Escepte de la skermo, partopreni en la ludoj povas nur amotoraj sportistoj.
La unuan modernan olimpiadon oni okazigis en 1986, sekvante la tradicion, en Ateno.
Poste sekvis:
1900 — Parizo
1904 — Sankta-Luzio
1908 — Londono
1912 — Stokholmo
(1916 — ne okazis pro la I-a mondmilito)
1920 — Antverpeno
1924 — Parizo
1928 — Amsterdamo
1932 — Los-Anĝeleso
1936 — Berlino
(1940 kaj 1944 — ne okazis pro la II-a mondmilito)
1948 — Londono
1952 — Helsinki
1956 — Melburno
1960 — Romo
1964 — Tokio
1968 — Meksiko
1972 — Munkeno
1976 — Montrealo
1980 — Moskvo
1984 — Los-Anĝeleso
De jaro al jaro riciĝas la programo de la olimpiado kaj kreskas la nombro de la
partoprenantoj. La modernaj olimpiadoj ja estas, kiel oni esperas, veraj amikoj kaj pacaj
renkontiĝoj de la plej bonaj sportistoj de la mondo, sekvante la devizon de Conbertin: "La
esenco de la olimpiaj ludoj estas ne la venko, sed la partopreno kaj la brava lukto."
ANEKDOTOJ
1
Oni invitis stultan bienulon rigardi korbopilan matĉon. Kun granda intereso li rigardi,
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kriadis, aplaŭdis tute same, kiel la aliaj en la publiko. Post la matĉo oni demandis lin, kiel
plaĉis al li la matĉo.
—— Tre plaĉis al mi ĉio, sed nur tion mi ne povas kompreni, kial oni donis al la dek
homoj nur unu pilkon. Ĉu oni ne estus povintaj doni al ĉiuj po unu, ke ili povu trankvile
ludi?
2
Peĉjo tre ŝatas la piedpilkon, sed ne ŝatas fari verkekzercadon. Foje en la lernejo
dum la Esperanta studhoro la lernantoj devis skribi verketon kun la titolo: NIA LASTA
PIEDPILKA MATĈO. Apenaŭ komencis labori la aliaj lernantoj, Peĉjo jam fermis sian
kajeron. La instruistino demandis mire:
—— Peĉjo, kial vi ne skribas?
—— Mi jam finis, sinjorino instruistino.
—— Ĉu? Nu, montru al mi vian kajeron!
Peĉjo donis sian kajeron al la instruistino, kaj ŝi legis: "Hieraŭ pluvis kaj la matĉo ne
okazis."
3
Karlo estas fervora amatora sportisto. Iutage li malsaniĝis kaj iris al kuracisto. La
kuracisto prenis lian temperaturon kaj diris:
—— 38.6 gradoj!
—— Kaj kiom estas la mondrekordo? —— demandis Karlo.

NOVAJ
sporto 体育运动，运动
～i(ntr.) 进行体育运动
～isto 运动员
～ludo 体育运动，体育比赛，
（古
代）竞技
distri(tr.) 使分心，使得到娱乐
～a 供消遣的
ekskurso 远足，徒步旅行
volvi(tr.) 舒展，发展
energio 精力，毅力
obstina 固执的，顽强的
～o 固执，顽强
decidemo(decid-emo)果断，坚定
teamo(运动）队
～a 队的，由一队人所进行的
korbo 篮，筐
pilko 球
korbo~o 篮球
pied~o 足球
individuo 个体，个人

VORTOJ
～a 个体的，个人的
pafi(tr.) 射，射击
cel~ado 射击，打靶
remi(ntr.) 划船
～ado 划船
naĝi(ntr.) 游泳
～ado 游泳
grimpi(ntr.) 攀登，爬上
monto~ado 登山
ŝako 国际象棋
karto 卡片，纸牌
～ludo 牌戏
hoko 钩
～fiŝado 钓鱼
ĉasi(tr.) 打猎
～ado 打猎
spekti(tr.) 欣赏，观赏(演出的戏剧
等)
～anto 观众
matĉo 比赛
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teniso 网球
tablo～o 乒乓球
konkurso 竞赛；比赛
refreŝigi(re-freŝ-igi)使复新，使焕
然一新，使精神恢复
praktiko 实践，实际
～i(tr.) 实践，实行，进行
Olimpio 奥林匹亚
o～aj ludoj = o～ado (古希腊）
奥林匹亚竞技，
（现代）奥林匹克
运动会
ekde(ek-de) (prep.) 从…起，从…
开始
noto 备忘录，略记，笔记，注释，
音符
～i(tr.) 记下
perfekta 完美的，完善的，完全的
armi(tr.) 武装
～ilo 武器
konkordo 和谐，一致
severa 严厉的，严格的
～e 严厉地，严格地
iniciati(tr.) 创始，发起
modelo 模型，模范
atletismo 田径运动
velo 帆
～ado 舢板驶帆(运动)
skermi(ntr.) 击剑
～ado 击剑
biciklo 自行车

～ado 骑自行车
amatoro 爱好者，业余爱好者
～a 业余的，业余爱好的
tradicio 传统
Ateno 雅典（希腊）
Sankta-Luizo 圣路易斯（美国）
Antverpeno 安特卫普（比利时）
Amsterdamo 阿姆斯特丹（荷兰）
Los-Anĝeleso 洛杉矶（美国）
Melburno 墨尔本（澳大利亚）
Munkeno 慕尼黑（西德）
Montrealo 蒙特利尔（加拿大）
devizo（个人或团体的）纲领，口
号
esenco 本质，实质
venki(tr.) 战胜
～o 胜利
brava 勇敢的，英勇的
lukti(ntr.) 搏斗
～o 搏斗
titolo 头衔，称呼，书名，标题
stulta 愚蠢的，呆笨的
bieno 地产
～ulo 地主
aplaŭdi(tr.或 ntr.) 拍手赞成，鼓掌
喝彩
publiko 公众，观众，听众
grado 度，程度
rekordo 最高记录

KLARIGOJ
A
1."Laboro finita, ripozo merita"“工作完毕，就该休息”（这是一句世界语谚语）
2. Estas vere, ke ĉiu el ni bezonas ripozon, kiam ni sentas nin lacaj. 确实，当我们感到疲劳
时，我们每个人都需要休息。
“ke ĉiu el ni bezonas ripozon, kiam ni sentas nin lacaj”是主语从句，“estas vere”是谓语。如
果主语是由从句充当的，其表语必须用副词或名词形式。例如：
Estas malutile, ke la junuloj fumas cigaredojn. 年轻人抽烟是有害的。
Estas dubinde, ĉu li povas plenumi tiun taskon. 他能不能完成那项任务，值得怀疑。
Estas via feliĉo, ke vin mortigas ŝafosto. 羊骨头把你卡死是你的幸运。
2. La sporto estas korpa ekzercado aŭ ludo, celanta ne nur la amuzon, sed ankaŭ la disvolvon
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de la fizikaj forto kaj lertecco kaj de la energio, obstino kaj decidemo.体育是一种身体锻炼或游
戏，它不但以娱乐为目的，而且以发展体力和身体的灵巧性、锻炼毅力、培养顽强意志和果
断精神为目的。
这是 PIV(Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto《世界语插图大词典》)对“sporto”一词所下
的定义。分词形容词 celanta(以…为目的）在句中作定语，修饰前面的 korpa ekzercado aŭ ludo;
la amuzon 和 la disvolvon 都是 celanta 的宾语。“la disvolvon de la fizikaj forto kaj lerteco”的字
面意思是“体力和身体灵巧性的发展”，可译为“发展体力和身体的灵巧性”。“la disvolvon de la
energio…”因世汉两种语言习惯的差异，不宜照字面译成“发展毅力…”。
3. ludo, konkurso, matĉo 这三个词都可作“比赛”讲，但词义有区别。
ludo 是由动词 ludi（游戏，玩耍）转化而来的，意思是“游戏”、“比赛”。它的词义较宽，
可用来指任何一种按一定规则进行的娱乐性活动或比赛。例如：
monludo 赌钱
ŝakludo 国际象棋（或比赛）
pilkludo 球赛
sportaj ludoj 体育比赛会，运动会
olimpiaj ludoj （古希腊）奥林匹亚竞技；（现代）奥林匹克运动会
konkurso 指有一定规则、有裁判、有奖品的“竞赛”、“比赛”。例如：
konkurso de naĝado 游泳比赛
konkurso de saltado 跳高比赛
briĝa konkurso 桥牌比赛
oratora konkurso 演讲比赛
konkurso pri beleco 选美会
matĉo 指在两个运动员或两个运动队之间进行的正式体育“比赛”、“竞赛”。例如：
matĉo de piedpilko 足球比赛
matĉo de teniso 网球赛
matĉo de ŝako 国际象棋比赛
matĉo de bokso 拳击赛

B
1.En ĉiu kvara jaro renkontiĝis la plej bonaj sportistoj de la mondo por partopreni en la plej
gravaj sportkonkursoj, la olimpiaj ludoj (aŭ la olimpiado). 全世界最优秀的运动员每四年一次
聚会在一起参加最重大的体育竞赛 — 奥林匹克运动会。
“en ĉiu kvara jaro”每四年一次。类似的说法还有：
Prenu la medikamenton post ĉiu kvara horo. 每四小时服药一次。
La komitatanoj estas nomataj ĉiun duan jaron. 每两年任命一次委员。
Li rerigardadis ĉe ĉiu deka paŝo.他每走十步路回头看一下。
2. 古希腊奥林匹亚竞技的起源与举行宙斯神大祭有关。相传希腊神话中主神宙斯及其
他众神都住在奥林匹斯（olimpo）山顶。古代奥林匹亚竞技在奥林匹亚城（Olimpio）举行。
现代奥林匹克运动会起源于古希腊奥林匹亚竞技，故两者的世界语名称相同。在汉语中为使
两者有所区别，它们被译成两种不同的名称。奥林匹克运动会在世界语有三种不同的说法，
即 olimpiaj ludoj（必须用复数形式），olimpikoj（也必须用复数形式）和 olimpiado。后者也
可用来指古希腊两次奥林匹亚竞技的四年相距时间和现代奥林匹克运动会的四年周期。
3. La unuan daton de la antikvaj olimpiaj ludoj oni trovis notita en la historio per 776 a.K.历
史上记载的古代奥林匹亚竞技最早在公元前 776 年举行。
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句中 la unuan daton 是 trovis 的宾语，notita 是宾语的表语。不定代词“oni”有时不必照字
面译出，如：
Oni diras, ke li estas homo multescia. 据说他是一个博学的人。
Oni ne bezonas eksterordinaran talenton por ellerni Esperanton. 学会世界语并不需要特殊
的才能。
4. Antaŭ, dum kaj post la konkursoj po unu monato, do, entute tri monatojn regis la olimpia
paco. 竞赛前后和竞赛期间各一个月，即在总共三个月的时间里到处是一片奥林匹亚的和平
气氛。
“regi”可作不及物动词用，意为“占优势”、“笼罩着”，如：
En la kongresejo regis silento. 会场中一片肃静。
En la urbo regis vigla trafiko. 城里交通繁忙。
4.Petro de Coubertin 顾拜旦（1863-1937）
，法国人，现代奥林匹克运动会创始人。
Petro 是名，de Coubertin 是姓。按法国习惯前面带有 de 的姓通常是表示祖先拥有领地的
贵族姓。这种姓有两种译法：一种是按 de 的发音译出，例如：de Gaulle 译为“戴高乐”；另
一种方法是将 de 略去不译，例如 de Coubertin 通常译为“顾拜旦”。
5.“Laŭ la modelo de pragrekaj olimpiaj ludoj en ĉiu kvara jaro, ĉiufoje en alia lando, oni
aranĝos grandajn sportkonkursojn…”“仿效古希腊人每四年举行一次奥林匹亚竞技的方式，将
轮流在各国举办盛大的体育竞赛…”
“ĉiufoje en alia lando”直译为“每次换一个人国家”，亦即“轮流”的意思。
6. De jaro al jaro riĉiĝas la programo de la olimpiado kaj kreskas nombro de la
partoprenantoj. 奥林匹克运动会的比赛项目和参加人数都在逐年增加。
“de jaro al jaro”的意思是“从一年到另一年”、“年年”、“逐年”。类似的说法还有：“de tago
al tago”（从一天到另一天，天天，逐日地），“de tempo al tempo”（时常，不时地）。例如：
La arbo kreskas de tago al tago. 这棵树在一天一天地长高。
Li nin vizitas de tempo al tempo. 他时常来看望我们。
7. La modernaj olimpiadoj ja estas, kiel oni esperas, veraj amikaj kaj pacaj renkontiĝoj de la
plej bonaj sportistoj de la mondo, sekvante la devizon de Coubertin:"La esenco de la olimpiaj
ludoj estas ne la venko, sed la partopreno kaj la brava lukto." 遵循顾拜旦提出的“奥林匹克运动
会的实质不是战胜对手，而是参加比赛和英勇拼搏”的口号，现代奥林匹克运动会正如人们
所希望的那样，确实是全世界最优秀运动员的真正的友好而和睦的聚会。
8. Ĉu oni ne estus povintaj doni al ĉiuj po unu, ke ili povu trankvile ludi?! 难道就不能给大
家每人发一个球，好让他们安安静静地玩吗?!
句中“… estus povintaj”是假定式过去时：“ke ili povu…”= por ke ili povu…
9. Apenaŭ komencis labori la aliaj lernantoj, Peĉjo jam fermis sian kajeron. 别的学生刚动
笔写，彼得已经合上了练习本。
“apenaŭ”可作连词用，意为“刚…就”，如：
Apenaŭ la suno leviĝis, ili komencis labori. 太阳刚出来他们就开始劳动了。

GRAMATIKO
一、句子成分表解（二）
成分

类别

构成形式

例

句

定
语

形 容 词

Li estas brava soldato. 他是一个勇敢的士兵。

分词形容词

Mi vidis flugantajn birdojn. 我看见几只飞鸟。
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序数词
代词

介词词组

La kvina leciono ne estas malfacila. 第五课不难。
Li estas mia amiko. 他是我的朋友。
Tiuj libroj estas interesaj. 那些书有趣。
Perdiĝis la plumo de Johano. 约翰的钢笔丢失了。
Ĝi estas ponto el ŝtono. 那是一座石桥。
Mutulo ne havas la kapablon de parolo. 哑巴没有讲话的
能力。
Jen estas vojo al feliĉo. 这是一条通往幸福的道路。
Li havas libron pri gramatiko. 他有一本语法书。
Mi vidis la knabinon en jupo. 我看见了那个穿裙子的
姑娘。
Ŝi aĉetis kilogramon da pomoj. 她买了一公斤苹果。
Mutulo ne havas la kapablon paroli. 哑巴没有讲话的能

动词不定式

力。
Li donis la ordonon ataki. 他下了进攻命令。

同 位 语

从句

La homo, kiu venis hieraŭ, estas mia amiko. 昨天来的那
个人是我的朋友。
Ŝi aŭdis la famon, ke li mortis. 她听到了关于他已经死
去的传闻。
La demandon, ĉu lingvo artefarita estas ebla, oni jam
solvis. 人造语是否可能的问题，人们已经解决了。

名词

Li amas sian filon Karlon. 他爱自己的儿子卡尔。
Mi sendis al vi la libron"Hamleto". 我把哈姆雷特这本
书给你寄去了。
Li ne komprenas nian lingvon Esperanto. 他不懂我们的
语言世界语。
Ni, ĉinaj esperantistoj, devas kontribui al la Esperanta
movado. 我们中国世界语者应该对世界语运动有所贡献。

状

副词

Li parolas laŭte. 他大声讲话。
Ŝi skribas krajone. 她用铅笔写字。
Li venos vespere. 他将在晚上来。
Ili ne estas hejme. 他们不在家。
Ŝi estas tre bela. 她很美。
Mi trovis ĝin iom peza. 我觉得它有点儿重
Li venis tro malfrue. 他来得太迟了。
Estas terure varma. 天热得要命。

动词不定式

Li iras promeni. 他去散步。
Ili invitis lin paroli. 他们请他讲话。

语
名词（宾格）

Li estis instruisto dek jarojn. 他当过十年老师。
La kesto pezas 8 kilogramojn. 这箱子重八公斤。
La strato estas mil metrojn longa. 这条街长一千米。
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介词词组

La kato estas sub la lito. 猫在床下。
Li venos je la deka horo. 他将在十点钟来。
Lia vivo estas en danĝero. 他有生命危险。
Ŝi tranĉas viandon per tranĉilo. 她用刀切肉。
La ponto estas longa je 50 metroj. 这座桥长五十米。
Ŝi iris en la ĉambron. 她走进房间。
Li mortis por la patrujo. 他为祖国而牺牲。
Li prenis la krajonon por skribi. 他拿起铅笔写字。

分词副词

Kantante li dancis. 他边唱边跳舞。
Falinte, li releviĝis. 他跌倒以后又站起来。

从句

Kiam mi venis, vi dormis. 我来的时候，你在睡觉。
Mi loĝas, kie li loĝis. 我住在他过去住的地方。
Li parolas laŭte, por ke ĉiuj aŭdu. 他大声讲，好让大家
都听见。
Mi iros, se ne pluvos. 如果不下雨，我就去。
Kiam ajn vi venos, mi vin akceptos. 无论你什么时候
来，我都接待。

肯定词
和
否定词

jes, ne

Ĉu li estas instruisto? Jes, li estas instruisto. 他是教师
吗？是的，他是教师。
Ĉu vi komprenas? Ne, mi ne komprenas. 你懂吗？不，
我不懂。

感叹语

感叹句
名词

独
立

呼语

ho+名词

成 分

形容词

词或词组
插入语

Ho, kia malfeliĉo! 多么不幸啊！
Per kio mi povas servi al vi, sinjoro？先生，您要买什么？
Ho mia kor', ne batu maltrankvile! 我的心啊，莫要剧烈地
跳动。

Adiaŭ, mia kara.再见，亲爱的。
Hieraŭ, ekzemple, li diris al mi, ke … 例如，他昨天对我
说…
Via amiko, por paroli sincere, ne plaĉas al mi. 老实说，
我不喜欢你的朋友。
Tio estas mia kulpo, mi konfesas. 我承认，这是我的过

短句

错。
La urbestro, oni ne scias kial, ne ĉeestis la kunvenon. 不
知为什么，市长没有出席会议。

二、宾语的用法
名词宾格除了用来表示及物动词的直接宾语外还可以用于下列情况：
1. 表示运动方向：
Morgaŭ mi veturos Pekinon. 我明天要到北京去。
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La muso kuris sub la liton. 老鼠跑到床下。
Ni metu nian esperon sur la gejunulojn. 我们要把希望寄托在青年身上。
<注>副词加宾格词尾也可表示运动方向。例如：
Post la laboro la patro revenis hejmen. 父亲下班后回家。
La ŝipo balanciĝas supren kaj malsupren. 那条船上下颠簸。
2. 代替某些介词，用来表示：
a. 动作发生的时间（代替介词“en”）
：
Mi venos la venontan dimanĉon. ( = en la venonta dimanĉo) 我下星期天来。
D-ro Zamenhof naskiĝis la dek-kvinan de decembro 1859. 柴门霍夫博士生于一八五九年
十二月十五日。
Li skribis al li du fojojn. 他给他写过两次信。
b. 时间的延续（代替介词“dum”）：
Li veturis du tagojn kaj unu nokton.( = dum du tagoj kaj unu nokto) 他乘车走了两天一夜。
Ĉiutage oni laboras ok horojn. 人们每天工作八小时。
Li estis instruisto dudek jarojn. 他当过二十年教师。
c. 度量衡的量（代替介词“je”）：
La lito estas longa du metrojn kaj larĝa unu kaj duonan metrojn. 这张床长两米宽一米半。
Karlo estas alta 175 centimetrojn. 卡尔高 175 公分。
Tiu ĉi kesto pezas 5 kilogramojn. 这个箱子重五公斤。
La jako kostas dudek jŭanojn. 这件上衣值二十元。
Mia domo estas du kilometrojn for de la lernejo. 我的家离学校两公里。
ĉ. 行为的方式（代替介词“kun”）：
Li promenas la manojn en la poŝoj. (kun la manoj en la poŝoj) 他双手在口袋里散步。
Li sidis tie senmove, la brakojn krucitajn sur la brusto. 他双臂交叉在胸前一动也不动地坐
在那里。
《注》宾格在同一句中不宜多处使用。例如：
Li faras nenion la tutan tagon.（他整天什么也不干）宜改为 Li faras nenion dum la tuta tago.
Li instruas nin kemion.（他教我们化学）应改为 Li instruas al ni kemion. 或 Li instruas nin
pri kemio.

EKZERCOJ
I. 将下列各词译成世界语：
1.体育运动 2.游戏 3.娱乐 4.（运动）队 5.运动员 6.体操运动员 7.田径运动 8.
跑 9.跳 10.投掷 11.射击 12.骑自行车 13.游泳 14.潜水 15.水上运动 16.舢板驶帆 17.
划船 18.登山 19.体操 20.举重 21.击剑 22.篮球 23.足球 24.网球 25.兵兵球 26.
国际象棋 27.纸牌游戏 28.钓鱼 29.打猎 30.比赛 31.竞赛 32.奥林匹克运动会 33.
最高纪录 34.世界纪录
II. 回答下列问题：
1. En kiu jaro komenciĝis la pragrekaj olimpiaj ludoj?
2. Kion signifas la "olimpia paco"?
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3. Kiom da pragrekaj olimpiadoj okazis?
4. Kiu renovigis la olimpian ideon?
5. Kiom da modernaj olimpoadoj okazis ĝis nun?
6. Kie okazis la lasta kaj kie okazos la sekva olimpliado?
7. Kiaj sportistoj povas partopreni en la olimpiaj ludoj?
8. Kian devizon Coubertin elmetis por la modernaj olimpiadoj?
9. Ĉu vi sportas?
10. Kiujn sportojn vi praktikas?
11. Kiu sporto estas la plej ŝatata en via lernejo (aŭ fabriko)?
12. Kiu estas la plej bona sportisto en via klaso (aŭ laborejo 车间)?
13. Kiom longe kaj kiom alte vi saltas?
14. Dum kiom da tempo vi kuras 100 metrojn?
15. Ĉu vi amas gimnastiki?
16. Kiu estas la plej lerta gimnastikisto inter vi?
17. Kiel plaĉis al vi la lasta piedpilka matĉo?
III. 仿照例句标示出下列各句的定语或状语(（定语用红色标示，状语用蓝色标示）)：
例：Mia onklo loĝas en Pekino.
1. Esperanto estas lingvo internacia.
2. Ŝi metis la libron sur la tablon.
3. Mi sidiĝis ĉe la tablo apud la fenestro.
4. Ni ne perdu nian tempon, babilante kaj diskutante.
5. Li laboradis ĝis profunda nokto.
6. Tiu libro pezas duonkilogramon.
7. Ŝi estas patrino de Paŭlo.
8. La monto estas alta je du mil metroj.
9. Vento forblovis la defalintajn foliojn(叶子).
10. Tiu homo estas mia amiko.
11. Jam estas la tempo iri hejmen.
12. Mi amas Esperanton pro ĝiaj simpleco, logikeco kaj belsoneco.
13. Ni estas kontraŭ la ekspluatado(剥削) de la homo al la homo.
14. Li eksaltis de ĝojo.
15. La birdeto jam ricevis la kapablon flugi.
16. Mi sendos al vi la libron, pri kiu mi parolis.
17. Ili sendis lin labori en la kamparo.
18. Sen gutoj malgrandaj maro ne ekzistas .
19. Ni iru dormi.
20. Ni bezonas ripozon, kiam ni sentas nin lacaj.
21. Li naskiĝis la naŭan de julio 1963.
22. Ni ne devas senripoze laboradi la tutan tagon.
23. Mi havas libron pri kemio.
24. Ili batalas ŝultro ĉe ŝultro.
25. Lia propono elekti novan prezidanton ne estis akceptita.
26. Oni invitis stultan bienulon rigardi korbopilkan matĉon.
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27. La Pariza Ejfel-turo (巴黎艾菲尔铁塔) estas konstruita el fero.
28. Sur la monto staras domo el ligno.
29. La tro multa parolado lacigis lin.
30. Ĉinio estas lando kun longa historio.
IV. 将下列句子译成汉语并注意句中宾格的用法：
1. Tago tagon sekvas, sed ne similas.
2. Mi estas du jarojn pli aĝa ol vi.
3. Tri semajnojn antaŭe li forveturis.
4. Jam du jarojn lia avo mortis.
5. Li mortis la 2-an de junio.
6. Ili laboris la tutan tagon.
7. Li ne vivos pli ol unu monaton, ĉar li estas morte malsana.
8. Li restis en Afriko tri jarojn kaj ses monatojn.
9. Ŝi elportis ĝin ekster la urbon.
10. Flanken, sinjoro.( = Iru flanken, sinjoro.)
11. Ni vivas feliĉan vivon.
12. Li ekvojaĝis la lastan lundon.
13. Homo lernas la tutan vivon.
14. Li vizits min tri fojojn.
15. La arbo estas 20 metrojn alta.
16. La stacio estas nur du kilometrojn malproksima de ĉi tie.
17. La libro kostas 20 frankojn.
18. Fajro provas la oron, mizero la koron.
19. Kvar tagojn post mia reveno min vizits mia amikino.
20. Ŝi vojaĝis eksterlandon.
21. Li falis teren.
22. Lia parolado daŭris preskaŭ du horojn.
23. Mia onlino pezas 60 kilogramojn.
24. Mi kuras antaŭ la domon.
25. La ŝtono falis sur la teron post mia dorso.
V. 将下列句子译成汉语，注意句中介词的用法：
EL
1. Ili revenis el Hispanujo.
2. El la tri fratoj li estas la plej forta.
3. El la manoj la dekstra estas la pli forta.
4. Mi vekis lin el lia dormo.
5. Li prenis la leteron el la mano de la sendito.
6. La homa korpo konsistas el tri ĉefaj partoj, kapo, trunko kaj membroj.
7. El klara ĉielo tondro ekbatis.
8. Ne el ĉiu ligno oni faras violonon(小提琴).
9. La mantelo estas farita el veluro.
10. Li amas ŝin el sia tuta koro.
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11. Ili vivas el ŝparo.
12. Ĉi tiu fabelo estas tradukita el la ĉina lingvo.
13. Mi ne scias, el kia kaŭzo li ne venis.
14. Niaj pomoj estas same dolĉaj, kiel tiuj el via ĝardeno.
15. Li faris al si ĉapelon el la malnova ĉapelo de sia patro.
En
1. Mi sentas min sana kiel fiŝo en akvo.
2. Li kuŝas en la lito.
3. Mi tre ŝatas tiajn somerajn noktojn, ĉar ili vekas en mi ne ĉiutagajn pensojn.
4. Ni promenas mano en mano.
5. En la lingvo Esperanto ni vidas la estontan lingvon de la tuta mondo.
6. Mi petas vin, ke de la nuna momento vi ĉesu vidi en mi "majstron"(大师).
7. La vera ĝojo konsistas en tio, ke ni faras bonon al la homaro.
8. Ne miksu vin en malproprajn aferojn.
9. Ŝi venis en nova vesto.
10. Tio estas en mia povo.
11. En la venonta jaro mi vizotos Gernanujon.
12. Ĉu vi helpos al ni en okazo de bezono.
13. Vi forgesos min en ses monatoj.
14. Ili venis en granda nombro.
15. La klarigon ili donis en diversaj manieroj.
16. En la nomo de la pekinaj esperantistoj mi vin salutas.
17. Li rompis la vazon en pecetojn.
18. Traduku la libron en Esperanton.
19. La lando estas dividita en 9 provincojn.
20. <La Homo kaj la Sezonoj> estas poemo en prozo.
21. Li diris en si.
22. Li legis la libron en kvar tagoj.
ĜIS
1. Mi akompanis mian amikinon ĝis ŝia domo.
2. Li vidas nur ĝis la pinto de sia nazo.
3. Ili estas armitaj de la kapo ĝis la piedoj.
4. Li laboradis ĝis profunda nokto.
5. Mi restos ĉi tie ĝis morgaŭ.
6. Ĝis nun mi ankoraŭ ne vidis mian onklon, kiu loĝas en Eŭropo.
7. Li ne dormis ĝis la mateno.
INTER
1. Germanujo kuŝas inter Francujo kaj Polujo.
2. Vizitu min inter la dekdua horo kaj la kvara.
3. Ili laboras inter la leviĝo kaj la subiro de la suno.
4. Li vivas inter kamparanoj.
5. Li divids la pomojn inter la infanoj.
6. Ili konsentis inter si.
7. Ili diferencas inter si per la aĝo.
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8. La du projektoj (方案) havas inter si nenion komunan.
9. Inter faro kaj rakonto staras granda monto.
JE
1. La vojo estas longa je dek kilometroj.
2. Ŝi estas malsana je la brusto.
3. Li malsniĝis je ftizo (肺结核).
4. Neniu estas kapabla je ĉio.
5. Mi prenis ŝin je la brako.
6. Li estas je duono da kapo pli alta ol ŝi.
7. Mi estas je unu jaro pli juna, kaj tamen je kiom mi estas pli saĝa ol vi?
8. Mi ne kredas je Dio.
9. La infano disrompis la botelon je pecetoj.
10. Li okupas sin je muziko.
11. La arbo estas senigita de vento je siaj folioj(叶子).
VI. 说出下列派生词的意思（可查阅词典）：
1. elaĉeti elakvigi eldevigi eldoni elforĝi elfosi elhaki elingigi eliri elĵeti
elkalkuli elkreski ellabori ellasi ellerni ellitiĝi elmeti elmontri elnaĝi eloviĝi
elparoli elpaŝi elpensi elpeti elporti elpremi elpreni elprovi elpuŝi elrigardi
elsalti elspiri elstara elŝipiĝi elteni elterigi eltiri eltranĉi eltrinki eltrovi eluzi
elvagoniĝi elvoki ele elen eligi eliĝi
2. enamiĝi enblovi enbrakigi encerbigi endormiĝi enfali enflui engluti enhavo
eniri enirejo enkalkuli enkasigi enkonduki enlasi enmanigi enmeti enpensiĝi
enporti enpoŝigi enprofundiĝi enpuŝi enskribi enspiri enŝipiĝi enteksi enteni
enterigi entute enuigi envagoniĝi enveni enviciĝi ena ene enigi eniĝi
3. ĝisfunde ĝisiri ĝismorte ĝisnuna ĝisrande ĝisvivi
4. interhelpi interkompreniĝi interkomunikigi interkonsenti internacia interparolo
interrilatoj interrompi interŝanĝi intertempe interveni intervidiĝi intera interaĵo
intere
VII. 将下列句子译成世界语：
1. 彼得把书借给了我。
2. 一些人在下棋，其他人在看报。
3. 这些苹果好象已经熟了。
4. 我相信这孩子是诚实的。
5. 我的父亲上星期二动身到上海去了。
6. 人们通常一天吃三餐。
7. 我觉得他的样子很可笑。
8. 这张桌子有二米长，一米宽。
9. 我在我叔叔家里住了三天。
10. 小猫跑到床下去了， 谁也抓不到它。
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第十八课
DEKOKA LECIONO
PARTO

A

LA ANIMALOJ
"Animalo" estas komuna nomo por ĉiuj vivantaj estaĵoj, kiuj estas kapablaj senti kaj
sin movi. La animaloj bezonas spiri, manĝi kaj trinki, ĉar ili vivas; sen aero kaj nutraĵo ili ne
povas vivi, ili mortas.
La homo apartenas al la animaloj; ĉiu animalo alia ol homo estas nomata besto. Oni
dividas la bestojn en klasojn. La ĉefaj klasoj de la bestoj estas la mamuloj, birdoj, rampuloj,
amfibioj, fiŝoj, insektoj.
La mamuloj estas klaso de tiuj animaloj, ĉe kiuj la inoj nutras siajn idojn per sia lakto.
Preskaŭ ĉiuj mamuloj estas kvarpieduloj. La kvarpieduloj vivas sur la tero; ili havas kvar
piedojn por iri, kuri kaj salti; ordinare ilia korpo estas kovrita de haroj.
El la kvarpieduloj la ĉevalo, azeno, bovo, ŝafo, kapro, kuniklo, hundo, kato, porko,
kamelo ktp. estas bestoj hejmaj; dum la leono, tigro, urso, lupo, vulpo, leporo, elefanto,
simio ktp. estas bestoj sovaĝaj. Brutoj estas tiuj kvarpiedaj hejmaj bestoj, kiujn oni paŝtas
por sia bono, ekz. bovo kaj ŝafo.
La birdoj vivas en la aero kaj sur la tero, ili havas du piedojn por iri aŭ salti kaj du
flugilojn, per kiuj ili flugas. Anstataŭ buŝon ili havas bekon, kaj ilia korpo estas kovrita de
plumoj.
La bestoj el la du supre diritaj klasoj havas varman kaj ruĝan sangon kaj unu koron,
kiu batas kaj tiel igas sangon cirkuli. Ili havas pulmojn por spiri kaj stomakon, kiu servas al
ili por digesti la nutraĵon. Se tiuj ĉi organoj bone funkcias, ili estas en bona sanstato, se ne ,
ili malsanas.
La testudo, lacerto, serpento kaj krokodilo apartenas al la klaso de rampuloj. Ili
rampas sur la tero, kaj la temperaturo de ilia korpo estas ne konstanta, sed ŝanĝiĝanta laŭ
la temperaturo de la aero ĉirkaŭe.
La rano kaj la bufo estas amfibiaj bestoj, kiuj vivas kaj en la akvo kaj sur la tero,
ankaŭ ilia korpotemperaturo ŝanĝiĝas laŭ la aertemperaturo.
La fiŝoj vivas en la rivero, lago kaj maro. Ili havas nek piedojn nek flugilojn, sed
naĝilojn, per kiuj ili sin movas naĝante. Ankaŭ ili spiras, sed ili spiras ne per pulmoj, sed
per skvamoj.
La insektoj estas tiaj bestoj, kiel la abelo, lampiro, silkraŭpo, muŝo, moskito, formiko
ktp. La abelo, kiu produktas mielon, kaj la silkraŭpo, kiu produktas silkon, estas insektoj
utilaj, dum la muŝo kaj moskito estas insektoj malutilaj aŭ fiinsektoj, ĉar ili ne sole
produktas nenion sed eĉ faras malbonon al la homo.
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PARTO

B

LA STRANGA MARSTELO
Se pro akcidento la marstelo perdas unu el siaj kvin brakoj, ĝi kapablas reelkreskigi la
mankantan brakon. Sed tio ne sufiĉas: la perdita brako miskomprenas la situacion,
supozante, ke ĝi perdis la ceteran parton de la korpo, kaj sekve reelkreskigas novan
centran korpoparton kaj kvar novajn brakojn! Estas mirige, kiel granda estas la povo
reelkreskigi perditajn korpopartojn ĉe primitivaj bestoj.

LA VULPO KAJ LA VINBEROJ
En iu varma tago tre soifa vulpo vidis maturajn vinberojn en ĝardeno. La vulpo diris al
si: "Tre bone! Mi tuj manĝos ilin. Ili ŝajnas tre bongustaj kaj certe estas pli bonaj ol plej
malvarma akvo. " Kaj la vulpo ŝteliris en la ĝardenon. Ĝi saltis por ilin kapti, sed la branĉoj
estis tro altaj, ke ĝi povu ilin atingi. Ĝi saltis kaj saltis, sed tute vane. Vidante, ke ĝi mem
neniel povas atingi la vinberojn, ĝi fine rezignis la manĝon. Ĝi eksidis ripoze anstataŭ fari
pluajn klopodojn kaj diris: "Tiujn ĉi vinberojn mi ja ne volas manĝi, ĉar ili ŝajnas nematuraj
kaj acidaj. "
(laŭ Fabloj de Ezopo)

LA VULPO KAJ LA VINBERO
Allogis la vinbero, sed estis iom alte.
La vulp' klopodis longe por ĝin atingi salte,
Sed ne sukcesis, lacis, rigardis ĝin, avida,
Finfine ŝultrotiris, dirante: "Eh, acida!"
——K. Kalocsay

LINGVAJ ŜERCOJ
Kio estas lampiro?——irado, kiun faras lampo.
Kio estas gratulo?——Homo, kiu gratas.
El kio konsistas la kulo?——El kuleroj.
Kaj kio estas zoologia ĝardeno?——Loko, kie bestoj pririgardas homojn.
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NOVAJ VORTOJ
animalo 动物
estaĵo(est-aĵo)存在物，生物
aparteni(ntr. ) 属于
nutri(tr. ) 给…吃东西，喂养
～aĵo 营养物，食物
mamuloj(mam-uloj)哺乳动物
rampi(ntr. ) 爬，匍匐
～uloj 爬行动物
amfibio 两栖动物
insekto 昆虫
kapro 山羊
kuniklo 家兔
porko 猪
kamelo 骆驼
leono 狮子
tigro 虎
urso 熊
lupo 狼
vulpo 狐狸
leporo 野兔
elefanto 象
simio 猴
sovaĝa 野的，野生的
bruto 家畜，牲口
paŝti(tr. ) 放牧，牲畜
beko 鸟嘴，喙
cirkuli(ntr. ) (血液等）循环
organo 器官
testudo 龟
lacerto 蜥蜴
serpento 蛇
krokodilo 鳄鱼
rano 蛙
bufo 癞哈蟆，蟾蜍
lago 湖
naĝilo(naĝ-ilo)鳍

branko 鳃
skvamo 鳞
abelo 蜜蜂
lampiro 萤火虫
raŭpo 毛虫
silk~o 蚕
muŝo 苍蝇
moskito 蚊子
formiko 蚂蚁
mielo 蜜
fi(int. ) (表示嫌恶，轻蔑）呸，咄！
～insekto 害虫
marstelo(mar-stelo)海星
akcidento 意外事故
mis-(pref. ) (表示错误，不准确，
不适当)
～kompreni 误解，误会
situacio 地位；状况，处境；形势
primitiva 原始的
bero 浆果
vin~o 葡萄
soifi(ntr. 或 tr. ) 口渴；渴望
～a 干渴的
rezigni(tr. ) 辞去（职务），放弃（要
求等）
fablo 寓言
logi(tr. ) 引诱，诱惑
al~i(tr. ) 诱向
eh(int. ) 唉！
ŝerci(ntr. ) 开玩笑，说笑
~o 玩笑
grati(tr. ) 搔，抓
kulo 蚊子，库蚊
zoologio 动物学
～a ĝardeno 动物园

KLARIGOJ
A
1. “Animalo” estas komuna nomo por ĉiuj vivantaj estaĵoj, kiuj estas kapablaj senti kaj
sin movi. “动物”是所有有感觉、能运动的生物的共同名称。
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1）vivanta 与 viva 的区别：
vivanta 是由动词词根 viv- 加现在分词后缀 ant 及形容词词尾-a 构成的，意思是“活着
的”。例如：
Esperanto estas vivanta lingvo de vivanta popolo. 世界语是活着的人群的活的语言。
但在实际使用中由于 vivanta 的词形较长，人们常用 viva 代替。例如：
Sur nia tero troviĝas diversaj vivaj estaĵoj. 我们的地球上有各种生物。
Miloj kaj miloj da homoj estis forbruligitaj vivaj de la Inkvizicio. 成千上万的人被宗教裁
判所活活烧死。（Inkvizicio 是宗教裁判所）
Ili faras eksperimentojn sur vivaj animaloj. 他们在做活体动物实验。
（eksperimento 实
验）
viva 还可以引申作“活泼的”、
“生气勃勃的”、
“充满活力的”讲，而 vivanta 则没有这
一含义。例如：
Ŝi posedas vivan karakteron. 她性格活泼。（karaktero 性格）
Oni dancas en viva takto. 人们合着轻快的节拍跳舞。（takto 节拍）
2）esti kapabla 和 povi 的区别：
kapabla 的意思是“能够…的”、“有能力的”，指有做某事的能力和才干。例如：
La infaneto jam estas kapabla legi kaj skribi. 这孩子已经能读书写字了。
Ŝi ne estas kapabla plenumi la laboron. 她不能完成这项工作。
La homo iasence estas kapabla je ĉio. 在某种意义上说人是万能的。
Se pro akcidento la marstelo perdas unu el siaj brakoj, ĝi kapablas (= estas kapabla)
reelkreskigi la mankantan brakon. 如果海星由于意外事故失去一只胳膊，它能够把那只缺
少的胳膊重新长出来。
povi 作“能够”、“有能力”讲时，指有做某事的体力、技巧、能力或才干。例如：
La birdo povas flugi en la aero. 鸟能够在空中飞。
Ĉu vi povas naĝi? 你会游泳吗？
Mi ne povas kompreni, kion vi parolas. 我不能理解你说的话。
Kion oni volas, tion oni povas. 〈谚〉有志者事竟成。
povi 还可以作“可以”（表示被许可或有权）或“可能”（表示有可能性）讲。例如：
Ĉu mi povas eniri? 我可以进来吗？
Oni povas ripozi en la dimanĉo. 人们在星期天可以休息。
En malbona vetero oni povas facile malvarmumi. 天气不好的时候人容易感冒。
Li povas alveni en ĉiu horo. 他随时都可能来。
3）movi 是及物动词，意思是“使动”、
“使移动”、
“搬动”
；作“动”、
“运动”、
“移动”
讲时必须加反身动词 sin。
2. Ĉiu animalo alia lo la homo estas nomata besto. 除人之外的一切动物都称为
“besto”。
“alia ol”是“不同于的…”，“除…以外的”的意思，如：
Estas ja malsaĝe pensi, ke poeto estas alia ol la ordinaraj homoj. 认为诗人与常人不
一样是愚蠢的。
La ŝtato estas nenio alia ol instrumento por la subpremo de unu klaso fare de alia. 国
家不过是一个阶级镇压另一个阶级的工具。
3. Oni dividas la bestojn en klasojn. 人们将动物分若干类。
“klaso”在动植分类学中作“纲”解。这篇课文不是分类学的专业文章，故宜译成“类”。
4. La mamuloj estas klaso de tiuj bestoj, ĉe kiuj la inoj nutras siajn idojn per sia lakto.
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哺乳动物是由雌体用乳汁哺育幼体的动物种类。
句中的 ino 和 ido 是分别由后缀-in 和-id 加名词后缀构成的名词。前者的意思是“雌性
动物”、
“牝兽”、
“雌鸟”
，作“女人”讲时带有贬义；后者的意思是“仔”
、
“幼小动物”、
“后
代”。
5. Brutoj estas tiuj kvarpiedaj hejmaj bestoj, kiujn oni paŝtas por sia bono edz. la bovo
kaj ŝafo. 家畜是指那些人们为了自己的利益而牧养的驯化了的四脚动物，例如牛和绵羊。
“paŝti”是及物动词，意为“放牧”，sin paŝti 或 paŝtiĝi 是“
（在草地上）吃草”的意思，
如：
La bovino sin paŝtas sur la monto. 母牛在山上吃草。
6. La bestoj el la du supre diritaj klasoj… 上述两类动物. . .
“la supre dirita”意为“上述的”。
7. La abelo, kiu produktas mielon, kaj la silkraŭpo, kiu donas silkon, estas insektoj
utilaj, dum la muŝo kaj moskito estas insektoj malutilaj aŭ fiinsektoj, ĉar ili ne sole
produktas nenion, sed eĉ faras malbonon al la homo. 酿密的蜜蜂和吐丝的蚕是益虫，而苍
蝇和蚊子是害虫，因为它们不但不生产任何东西，甚至还危害人类。
“ne sole(或 ne nur)…sed eĉ…” 是“不但…甚至还…”的意思，如：
Ŝi lin ne nur malkonfidas, sed eĉ malamas. 她不但不信赖他，，甚至还憎恨他。
感叹词 fi 可作前缀使用，表示轻蔑和嫌恶，如：
fikomercisto 奸商
fipopolo 贱民…
1）insektoj malutilaj 和 fiinsektoj 意思相同，都作“害虫”讲。aŭ 在这里作“即”、
“或
者说”、“换句话说”讲，用来连接两个同义词语。
2）fi-和 aĉ-的区别：
前缀 fi-是由感叹词 fi 转化而成的，表示说话人对词根所代表的事物的嫌恶、轻蔑或道
义上的谴责，着重于说话人的主观看法。例如：
fiinsekto 害虫
fikomercisto 奸商
fipopolo 贱民
fianimo 丑恶的灵魂
fiago 丑恶的行径，卑鄙的行为
fivortoj 下流话
后缀-aĉ 表示事物客观上无价值、无用处或质量低劣、粗陋。例如：
ĉevalaĉo 不好的马，劣马
vestaĉo 破旧的衣服
domaĉo 破败的房子
babilaĉi 胡扯，瞎说
skribaĉi 胡乱地写
dikaĉa 臃肿不堪的
fi-和-aĉ 的区别在于：前者着重于说话人对所说事物的主观看法和态度，后者则着重于
事物本身所具有的客观存在的性质。

B
1. reelkreskigi(re-el-kresk-igi)意为“使重新长出”，
“使再生出”
。
2. Ĝi saltis por ilin kapti, sed la branĉoj estis tro altaj, ke ĝi povu ilin atingi. 它（指狐
狸）跳起来想抓那些葡萄，但是枝条长得太高了，它够不着。
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“tro…por(或 por ke…-u)是“太…而不能”，“太…以致不…”的意思。
“por”后接动
词不定式，
“por ke”后接从句（ke 前的 por 可以省略），从句的谓语动词必须用命令式。
“por”
或“por ke”的后面虽然没有否定词，但却表示否定的概念。
（参见十四课语法）。
3. ŝultrotiri(ŝultro-tiri)耸肩
4. 这部分中的四个 lingvaj ŝercoj 实际是一种文字游戏。其中前三个是通过同形异义词
之间的谐音关系而达到一定娱乐效果。所谓同形异义词是词形相同（也就是读音相同）而意
义不同的词。世界语中像 mato（席子）和 mato（象棋中的王棋被将死）这类真正的同形异
义词是很少的，大多数同形异义词都是通过派生和合成的方式构成的，例如本课的 lampiro –
lamp-iro，gratulo – grat-ulo，kul-ero – kulero。第四个 lingva ŝerco 的微妙在于主语和宾语
在意思上的巧妙颠倒，正是由于这种似是而非的说法才产生引人发笑的效果。

GRAMATIKO
从属连词的用法
从属连词用来引导一个从句并将从句和主句连接起来。常用从属连词的用法如下：
1. apenaŭ 刚…就…，一…就…（用来引导时间状语从句）：
Apenaŭ la suno leviĝis, la trupoj ekmarŝis. 太阳一出来，部队就出发了。
2. ĉar 因为（用来引导原因状语从句）
：
Li ne venis hieraŭ, ĉar li estis malsana. 他昨天没有来，因为他有病。
En puton ne kraĉu, ĉar vi trinki bezonos. (谚语)别往井里吐痰，因为你日后还需要饮水。
3. ĉu 是否（用来引导宾语从句，表示疑问）：
Mi demandis lin, ĉu tio estas vera. 我问他那是不是真的。
Mi ne scias, ĉu li povos veni. 我不知道他是否能来。
。
4. dum 在…时候，在…期间（用来引导时间状语从句）：
Dum mi legis, mia amiko envenis. 我正在读书时，我的朋友进来了。
Forĝu feron, dum ĝi estas varmega. (谚语）趁热打铁。
（注）dum 原是介词，例如：
Li lernadis dum la tuta tago. 他一整天都在学习。
dum 也可以作并列连词,用以连接两个意思相反的并列分句。例如：
Esperanto daŭre vivas, dum Volapuko jam longe estas mortinta. 世界语继续存在着，而伏拉
普克语（曾一度流行过的一种人造国际语）早已死亡。
5. ĝis 直到…时候，到…时为止（用来引导时间状语从句）：
Mi atendis tie, ĝis li venis. 我在那里一直等到他来。
Li ne ripozos, ĝis la laboro estos finita. 工作不做完他不休息。
（注）ĝis 原是介词，例如：
Mi akompanis lin ĝis lia domo. 我把他一直送到家门口。
Li laboradis ĝis la profunda nokto. 他一直工作到深夜。
6. ke 用来引导各种名词性从句（其功能相当于一个名词词组）或副词性从句（即状语
从句）：
a. 引导主语从句：
Al ŝi vere plaĉas, ke vi venis ŝin viziti. 你来看她，真使她高兴。
Estas gratulinde, ke vi rikoltis tian brilan sukceson. 你们获得如此辉煌成就，值得庆贺。
b. 引导宾语从句：
Mi esperas, ke ili venos morgaŭ. 我希望他们明天来。
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Ni ĉiuj scias, ke malsukceso estas la patrino de sukceso. 我们大家都知道失败是成功之母。
c. 引导表语从句：
Lia opinio estas, ke ni devas akcepti la inviton. 他的意见是我们应该接受邀请。
ĉ. 引导同位语从句：
Neniu povas nei la fakton, ke Esperanto estas vivanta lingvo. 谁也不能否认世界语是活的
语言这一事实。
d. 引导原因状语从句：
Mi ĝojas, ke vi venis. 你来了我很高兴。
（注）引导原因状语从句时，ke 的前面通常需要加 tial, pro tio 等词，例如：
Oni ŝatas Esperanton tial, ke ĝi estas lingvo facila, logika kaj belasona. 人们喜爱世界语，因
为它是简单易学、富有逻辑性、语音优美的语言。
e. 引导目的状语从句：
Trapiku lin, ke li falu. 把他刺倒。、
（注）引导目的状语从句时，ke 的前面通常需要加 por, 从句的谓语动词必须用命令式。
例如：
Malbutonumu vian jakon, por ke mi aŭskultumu vian bruston. 解开上衣，让我听听你的胸
部。
f. 引导结果状语从句：
Estis frosto ekstere, ke eĉ la hundo ne volis eliri sur la straton. 外面冷得连狗都不愿上街。
（注）引导结果状语从句时，ke 的前面通常需要加 tiel, tiamaniere, tia, tiom 等词。例如：
Mi tiel kuris, ke mi ne povas retrovi la spiron. 我跑得喘不过气来。
En la domo regis tia mallumo, ke oni nenion povis vidi. 屋里黑得什么也看不见。
Li havas tiom da libroj, ke legi ilin ĉiujn estas al li ne eble. 他的书多得读不过来。
g. 引导条件状语从句（ke 的前面需要加 kondiĉe 或 supoze):
Mi morgaŭ isros, kondiĉe ke vi min akompanos. 只要你陪伴我，我明天就去。
Supoze ke estas dioj, tiuj dioj estas bonaj. 假定有神存在，那些神也是善神。
7. kvankam 虽然（用来引导让步状语从句）：
Kvankam estas jam malfrue, ili ankoraŭ laboras. 虽然已经很晚了，他们还在工作。
Mi vidis nenion, kvankam ĉio estas luma. 虽然四周很亮，我还是什么也看不见。
（注）汉语的“虽然 …但是…”译成世界语是“kvankam…tamen…”（见第十课语法）。
8. kvazaŭ 好像，仿佛（用来引导比较状语从句，表示一件事与另一假想的事相比较）：
Li abunde parolas, kvazaŭ li ĉion scius. 他滔滔不绝地讲着，好像什么都知道。
Ili levis la manon supren, kvazaŭ ili ion tenus. 他们举起一只手，仿佛擎着什么东西似的。
Ili estas tiel gajaj, kvazaŭ ili ebriiĝus. 他们高兴得好像醉了似的。
（注）kvazaŭ 还可以作介词或副词使用。例如：
Li kondutas kvazaŭ virino. 他举止像女人。（kvazaŭ 在句子中作介词）
Liaj okuloj kvazaŭ paroladas. 他的眼睛好像在说话。
（kvazaŭ 在句子中作副词）
9. ol 比（用来引导比较状语从句。为了避免重复，从句中一般只需要保留相比的部分而
把其他成分省略）。例如：
Mia patrino estas pli juna ol mia patro. 母亲比我父亲年轻。
Du homoj povas fari pli multe ol unu. 两个人比一个人做事做得多。
Mi amas lin pli, ol vi. (=ol vi amas lin) 我比你爱他。
Mi amas lin pli, ol vin. (=ol mi amas vin) 我爱他胜过我爱你。
10. se 如果，假如（引导条件状语从句）
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A. 表示条件或可能的假设:
Se li venos, ni lin akceptos. 如果他来，我们就接待他。
Se ni vin ne komprenas, kiu do povus vin kompreni? 如果我们不了解你，谁能够了解你
呢？
b. 表示与事实相反的假设（句中谓语动词用假定式）：
Se li estus tie ĉi, ni povus diskuti kun li. 要是他在这里（事实上他不在这里），我们就可以
和他一起讨论了。
Se mi scius, kion mi ne scias, ĉiuj saĝuloj min envius. 假如我知道了我所不知道的事情，
所有的聪明人都会羡慕我。
c. eĉ se 纵使，即使…也（引导让步状语从句）：
Li ne ektimus, eĉ se la ĉielo falus. 即使天塌下来他也不怕。
Eĉ se mi volus halti, mi ne povus. 我即使要停也停不下来。
ĉ. se nur 只要
Mi venos, se nur ne pluvos. 只要不下雨我就来。
Li estas kontenta, se nur li havas ian libron por legi. 他只要有书读就会感到满足。
d. escepte se, krom se 除非，如果不
Mi venos, escepte se pluvos. 如果不下雨，我就来。
Vi ne povas flugi, escepte se vi fariĝus birdo. 你不能飞，除非你变成一只鸟。
Li ne venos, krom se vi lin invitos. 如果你不邀请他，他就不来。

EKZERCOJ
I. 将下列各词译成世界语：
1. 动物（包括人在内的）2. 动物(除人以外的) 3. 哺乳动物 4. 鸟 5. 爬行动物 6. 两栖
动物 7. 鱼 8. 昆虫 9. 四足动物 10. 马 11. 驴 12. 牛 13. 绵羊 14. 山羊 15. 家兔
16. 狗 17. 猫 18. 猪 19. 骆驼 20. 狮 21. 虎 22. 熊 23. 狼 24. 狐狸 25. 野兔 26.
象 27. 猴 28. 家畜 29. 燕子 30. 鸡 31. 鹅 32. 龟 33. 蜥蜴 34. 蛇 35. 鳄鱼 36. 蛙
37. 癞蛤蟆 38. 蜜蜂 39. 萤火虫 40. 毛毛虫 41. 蚕 42. 苍蝇 43. 蚊子 44. 蚂蚁 45.
益虫 46. 害虫 47. 毛发 48. 羽毛 49. 翅膀 50. 喙 51. 鳍 52. 鳞 53. 鳃
II. 将适当的动物名称填在下列各题的括号内：
1. Granda bruto, kiu donas lakton kaj viandon. （）
2. Milda bruto, kies lano estas valora. （）
3. Dombesto, kiu kaŝas siajn ungojn kaj antaŭigas ilin nur ĉe ekvido de rato. （）
4. Fidela dombesto, gardanta la hejmon. （）
5. Utila birdo kun tre longaj, pintaj flugiloj, larĝa, plata beko kaj tondilsimila vosto. （）
6. Korta birdo, kiu krias ĉiutage ĉe la tagiĝo. （）
7. Granda kvarpieda rampulo, vivanta en grandaj riveroj de Hindujo kaj Afriko. （）
8. Insekto tre abomena, kiu vivas en lokoj loĝataj de homoj kaj bestoj kaj tre ŝatas putrintaĵojn. （）
9. Sovaĝa, kruela besto, similanta altkruran hundon kun pendanta vosto kaj kapo, kaj vivanta en
arbaroj. （）
10. Sovaĝa, timema mamulo, kun longaj oreloj kaj longaj postaj kruroj, kiu povas rapide saltkuri.
（）
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III. 填入适当的从属连词：
fine ni atingos la ĉelon.
1. Ni iros kaj iros
li sciu pri la afero.
2. Skribu al li,
oni ĝin ekzercadas.
3. La memoro plimalfortiĝos,
li estus prezidanto(主席).
4. Li parolas,
mi povu vin kompreni.
5. Parolu tiamaniere,
vi silentu.
6. Estas konvene,
li kapablas solvi la problemon.
7. Mi dubas,
vi farus vian taskon, mi vin rekompencus.
8.
ĉiu lin malamas.
9. La reĝo estis teil kruela（残酷的）,
iam en la vivo mi akirus veran
10. Neniu iam interesiĝos pri mia taglibro（日记）,
amikon.
ĝi estas rekta（直的）kaj klara.
11. Ni elektis tiun vojon,
ŝi ne povis lin sekvi.
12. Li kuris tiel rapide,
li jam trinkis.
13. Li estas ankoraŭ soifa,
li jam revenis hejmen.
14. Mi scias,
oni ne povis sin movi.
15. Estis tiom da personoj en la salono,
li scias por kio li lernas ĝin.
16. Li rapide progresas en la lernado de Esperanto,
min retenos（阻止，留住） grava afero, mi veturos al Pekino.
17.
mi ne povas ekdormi.
18. Estas tiel varme,
dek aŭdoj.
19. Unu vido taŭgas pli
vi dormadis, li laboradis.
20.
li ne bone plenumis sian taskon.
21. La fakto estas,
li estus milionulo.
22. Li malŝparas,
mi ĝenis vin, pardonu al mi.
23.
la kantistino kantis, ĉiuj silente aŭskultis.
24.
nia afero finfine triumfos.
25. Mi havas la profundan kredon,
vi volus tion fari, vi ne povus.
26.
li venos.
27. Atendu
lia patro malsniĝis.
28. Li diris,
vi jam finis vian laboron.
29. Vi povas nun iri hejmen,
ŝi venis al la fonto, ŝi vidis infanon tie starantan.
30.
IV. 将下列句子译成汉语：
1. Ili eliras sur la korton, por spiri freŝan aeron.
2. La ĉambro spiras la odoron de rozoj.
3. Ŝi enspiris la aeron profunde.
4. La sablo elspiris ardantan varmegon.
5. Sur tiuj ĉi vastaj kampoj paŝtas sin aroj da ŝafoj.
6. Ili lasas siajn brutojn paŝtiĝi sur montdeklivo.
7. Azenon komunan oni batas plej multe.
8. Li batis tapiŝon por ĝin senpolvigi.
9. La horloĝo ĵus batis la sesan.
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10. Jam la dekdua horo batis.
11. Pluvo batas en la fenestrojn.
12. Ho mia kor', ne batu maltrankvile.
13. La sango cirkulas de la koro al la koro tra la pulmoj.
14. Multaj homoj kaj veturiloj malrapide cirkulas sur la strato.
15. En la urbo cirkulas diversaj onidiroj.
16. La ŝafinoj produktas ordinare nur unu ŝafidon.
17. Tiuj arboj produktas pomojn.
18. Azio produktas multe da greno.
19. Tiu regiono produktas oron.
20. Tiu fabriko produktas bonan tolon.
21. Vinberujo ne kreskas en nordaj landoj.
22. La akvo de la rivero senĉese kreskas.
23. De minuto al minuto kreskis la homamaso.
24. Kun ĉiu tago kreskis niaj fortoj.
25. Bona estas Romo, sed tro malproksima de nia domo.
26. Vi estas tro juna por legi tian libron.
27. Li jam estis tro laca por porti la pezan keston sur sia dorso.
28. La tempo estas tro valora, ke oni ĝin perdu en tiaj disputaĉoj.
29. Li estas tro gaja, por ke li povu rakonti logike. (或 por rakonti logike).
30. Tro da kuiristoj kaĉon difektas.
V. 将下列句子译成汉语，注意句中介词的用法：
KONTRAŬ
1. La du homoj staras unu kontraŭ la alia.
2. Li paroladis kun ŝi vizaĝo kontraŭ vizaĝo.
3. Ili kuraĝe batalis kontraŭ la malamikoj.
4. Li koleras kontraŭ mi.
5. Li naĝas kontraŭ la fluo.
6. Vi devas preni medikamenton kontraŭ febro.
7. Ne parolu kontraŭ via konscienco(良心).
8. Li aĉetis de infano la birdon kontraŭ kelke da frankoj.
9. Vi estas tro bona kontraŭ mi.
10. Kiel li agis kontraŭ mi, tiel mi agos kontraŭ li.
11. Mi ne plendas kontraŭ la sorto.
KROM
1. Ĉiuj venis krom li.
2. Nun ŝi volas fari nenion alian krom kanti(或 kantado).
3. Krom Petro ankaŭ Johano venis.
4. Mi legis ankaŭ aliajn librojn krom <Fabeloj de Andersen>(安徒生童话集)
5. Ni povas doni al vi ĉion krom genio.
6. Zamenhof nenion pli postulis, krom ke oni ne plu titolu lin majstro(大师).
KUN
1. Ŝiaj okuloj renkontiĝis kun la rigardo de la junulo.
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2. Lia fervoro pri Esperanto kreskas kun ĉiu tago.
3. Ili diskutis kun mi pri la problemo.
4. Li venis al mi kun libro en la mano.
5. Ĉinio estas lando kun longa historio.
6. Li fermis la pordon kun granda bruo.
7. Ŝi demandis kun batanta koro.
8. Li paŝis kun la flanko antaŭen.
9. La maristoj luktis kun kuraĝo kontraŭ la marondoj.
10. La junulo batalis kune kun mi kontraŭ niaj malamikoj.
11. Envenis virino kun ne kombitaj haroj.
LAŬ
1. Mi restas ĉi tie laŭ lia deziro.
2. Laŭ mia opinio tiu libro estas tre bona.
3. La ŝipo veturas laŭ la vento.
4. Mi promenas laŭ la rivereto.
5. Ŝi lin trovis laŭ sia gusto.
6. Mi konas lin laŭ la nomo.
7. Ĉiu mezuras aliajn laŭ sia mezurilo.
8. Laŭ la frukto oni arbon ekkonas.
MALGRAŬ
1. Li ekkuris malgraŭ mia malpermeso.
2. Ili venis malgraŭ malbona vetero.
3. Malgraŭ ĉio, vi sukcesos.
PER
1. La birdoj batas la aeron per siaj flugiloj.
2. Li plenigis la botelon per vino.
3. La adjektivoj(形容词) finiĝas per "-a".
4. Li venigis ilin per sia amiko.
5. Ne ĉiam per aĝo mezuriĝas la saĝo.
6. 38 dividite per 3 faras 12 kaj restas 2.
7. 6 obligite per 10 faras 60.
8. Per helpo de vortaro mi komprenis vian leteron.
9. Mi dormis per peza dormo.
10. Ni ne povas atingi ĉiujn celojn per unu fojo.
11. Li prenis la infanon per la mano. (比较: Li preins la infanon je la mano. )
VI. 说出下列派生词的意思（可查阅词典）：
1. kontraŭbatali, kontraŭdiri, kontraŭdiro, kontraŭflanko, kontaŭleĝa, kontraŭparoli, kontraŭstari,
kontraŭvola, kontraŭa, kontraŭe, kontaŭaĵo, kontraŭi, kontaŭulo
2. Kromnomo, kromvirino, kroma, krome
3. Kunagi, kunbatalanto, kunfluejo, kunhelpi, kunkalkuli, kunlabori, kunligi, kunmeti, kunporti,
kunpremi, kunpreni, kunsento, kunsidi, kunteksto, kunteni, kuntiri, kuntreni, kunveni, kunveno,
kunvivi, kuniĝi, kune, kunaĵo, kuneco, kunigi, kunulo
4. Laŭcela, laŭdire, laŭeble, laŭgrade, laŭiri, laŭleĝe, laŭlonge, laŭmezura, laŭmoda, laŭpeze,
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laŭvice, laŭvole, laŭa, laŭigi
VII. 将下列句子译成世界语：
1. 虽然下雨, 我还是要到那里去。
2. 据我看这是一部很有价值的作品。
3. 真理在我们一边。
4. 他一上床就睡着了。
5. 一位白发老人走进屋里。
6. 除年老者外大家都来了。
7. 他的家在一家大商店对面。
8. 那艘船正在逆风行驶。
9. 我们应该和困难作斗争。
10. 苏州在南京和上海之间。
11. 他们从早一直工作到晚。
12. 他把我一直送到家门口。
13. 她昨天和她的女儿一起进城。
14. 鲁迅永远活在我们心中。
15. 会议在友好的气氛中进行。
16. 他是用什么方式解出那道题的？
17. 他穿着灰色大衣在街上散步。
18. 这是苏州出的丝绸。
19. 桌上有一盒火柴。
20. 我的姑母住在北京城外。
21. 他一生中从未说过违心的话。
22. 她的祖母去年生病死了。
23. 我们的老师大约有四十岁。
24. 我昨天是在张教授的家里吃的晚饭。
25. 靠近车站有一家大旅馆。
26. 他在娱乐而不在工作。
27. 他们的会议将在五点以前结束。
28. 胜利属于为自己的理想战斗不息的人。
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第十九课
DEKNAŬA LECIONOA
PARTO

A

LA PLANTOJ
En la kamparo oni vidas preskaŭ ĉie vegetaĵojn, t.e. arbojn, arbedojn, herbojn,
fungojn ktp.
La arbo estas plurjara ligneca planto, kiu havas pli-mlapli altan trunkon kaj branĉojn,
ekz. la pino, platano, kverko. Ankaŭ la arbedo estas ligneca planto, sed ĝi havas nur
malaltan trunketon kaj disbranĉiĝas tuj de la bazo, ekz. la rozo, siringo, kratago. Se multaj
arboj dense kreskas sur pli-malpli granda areo, ili formas arbaron.
La arboj, kiuj produktas fruktojn, estas fruktarboj. Printempe la fruktarboj burĝonas kaj
naskas belajn florojn; somere ili estas kovritaj de densaj folioj kaj ŝarĝitaj de oraj fruktoj;
aŭtune la folioj velkas kaj falas, kaj vintre la arboj faras en si trankvile preparadon por la
venonta printempo.
La arbo, kiu donas pomojn, estas pomarbo aŭ pomujo; la arbo, kiu donas pirojn,
estas pirarbo aŭ pirujo. La pomujo kaj pirujo estas fruktarboj. Jen estas kelkaj aliaj
fruktarobj: oranĝujo, ĉerizujo, persikujo, prunujo, abrikotujo, kaŝtanujo, olivujo.
Sed ne ĉiu fruktoplanto estas arbo, ekz. La vinberujo estas arbedo kaj la fragujo estas
nur herbo.
La herbo estas pli-malpli mola kaj sukoplena planto, kies surteraj partoj ĉiujare
forvelkas. Anstataŭ trunkon la herbo havas tigon. La greno kaj legomoj estas herboj, kaj
tiaj estas ankaŭ la melono kaj akvomelono; cetere, eĉ la bananujo estas herbeca planto.
Malbonaj herboj, kiuj estas malutilaj al la kulturataj plantoj, estas nomataj herbaĉoj.
La herbaro estas loko, kiu estas kovrita de herboj, kaj la herbejo --- loko, kie kreskas
sovaĝaj aŭ kulturataj paŝtaj herboj. La fojno estas maturaj herboj, kiujn oni rikoltas kaj
konservas kiel nutraĵon por la brutoj.
Ĉia panodona herbeca planto etas nomata greno. Al la greno apartenas la tritiko,
hordeo, milio, maizo kaj rizo. Kiam la grenplantoj estas maturaj, la kamparanoj falĉas ilin
per falĉiloj kaj ligas en garbojn. Poste ili portas la garbojn al draŝejo kaj draŝas la falĉaĵon
per draŝilo aŭ draŝmaŝino, por eligi la grajnojn el la spikoj.
Ĉiu ĝardena herbo, kiu povas servi al ni kiel plado, estas legomo, ekz. brasiko,
florbrasiko, terpomo, tomato, spinaco, karoto, rafano, kukumo, pizo, cepo, kapsiko, fabo,
fazeolo. Diversaj legomplantoj havas diversajn manĝeblajn partojn. La terpomo estas la
subtera tigo de terpomo-planto; la tomato estas la frukto de tomatoplanto; la karoto estas
la radiko de karotoplanto. La florbrasiko estas manĝebla je la flora parto kaj la spinaco,
kiel oni scias, estas manĝebla je preskaŭ ĉiuj partoj.
La plantoj vegetas en ĉiaj lokoj, kie la suno brilas je longaj horoj kaj la grundo estas
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taŭga, la plantoj kreskas tre rapide. Musko povas vegeti en tre malvarmaj, ombraj lokoj,
dum kaktoj kaj iuj krudaj herboj povas vegeti en tre sekaj, varmegaj lokoj. La fungoj, kiel
oni scias, kreskas ja sur aliaj plantoj aŭ putriĝinta ligno.
Iuj plantoj kreskas sovaĝe, aliaj kreskas nur tie, kie oni ilin semis, nome sur kampoj
aŭ en ĝardenoj. Por ke la plantoj povu bone kreski, oni devas plugi la teron, de tempo al
tempo erpi kaj sarki la kampojn kaj la legom- kaj fruktoĝardenojn, prizorgadi la plantojn
ktp. , kaj tiel estiĝis la argikulturo, kiu estas la bazo de la tut-homara vivo.

PARTO

B

LA LUMBRIKO
Ĉiu homo konas la lumbrikon aŭ tervermon, kiel oni ofte ĝin nomas. Kelkaj homoj
abomenas kaj forĵetas ĝin, post kiam ili ĝin trovas en siaj ĝardenoj, sed aliaj komprenas,
ke ĝi estas utila, kaj ĝin ne forĵetas. Sed ĉu vi scias, kiel kaj kial la lumbriko estas tiom utila
al la tero?
Ordinare la lumbriko vivas en la tero, sub la surfaco, kie ĝi moviĝas antaŭen,
manĝante la teron. La tero englutita trapasas la inteston de la vermo, kaj la intesto eltiras
el la tero la digesteblaĵon, per kiu la lumbriko nutras sin. Dank' al la supre montrita
procedo la tero fariĝas truoriĉa, tiel ke la aero kaj akvo povas cirkuli en la tero, kio havas
grandan signifon por la vegetaĵoj, kiuj kreskas sur la tero. Dum la mallumaj noktoj la
lumbrikoj eliras el siaj truoj sur la tersurfacon kaj tie serĉas velkintajn arbofoliojn,
herbopecojn ktp. Trovinte tiajn aĵojn, ili per la molaj lipoj klopodas tiri ilin en siajn truojn. En
la tero tiuj vegetaĵaj restaĵoj putras kaj tiel grasigas la grundon. La lumbrikoj do efektive
trasterkas la teron multe pli sisteme kaj ĝisfunde ol povas fari ia ajn homa inventaĵo.
La lumbrikoj ja estas fidelaj, diligentaj nesalajrataj helpantoj de la terkulturistoj kaj ili
eĉ ne postulas libertempon. Sen la lumbrikoj la terkulturo, ĝardenkulturo kaj arbarkulturo
estus neeblaj, sed bedaŭrinde ne ĉiu kamparano komprenas, kiom multe li ŝuldas sian
rikolton al tiuj bestoj "abomenaj".

DU

VERSAĴETOJ

AKVOMELONO
Akvomelono,
Akvomelono,
Konfesu nur sen fanfarono;
Ĉu estas ruĝa vi, aŭ blanka,
Dolĉega, aŭ sukeromanka?
— Gustumu, timu pri nenio,
Min ame vartis sunradio!
(Ludmila Jevsejeva)
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AGLO KAJ STRUTO
Aglo flugas alte en l' aero,
Struto marŝas pene sur la tero.
La flugilojn struto vane movas,
Ĝi atingi aglon, ho, ne povas!
(Julio Baghy)

NOVAJ VORTOJ
vegeti(ntr.) (植物)生长；
过单调的生活，混日子
ligneca(lign-eca)木质的；木本的
arbedo 灌木
herbo 草木；草本植物
～aĉo 杂草，野草，莠草
～aro 草地
～eca 草质的；草本的
～ejo 牧草地，牧场
branĉo 树枝
dis~iĝi 分叉
platano 法国梧桐
kverko 栎，橡树
bazo 基底，底部，基础
siringo 丁香
kratago 山楂
areo 面积
densa 浓的，密的，茂密的
burĝono 芽，蕾
～i(ntr.) 发芽，出芽，萌芽
folio 叶子
ŝarĝi(tr.) 装载，使负载，
使装潢，使充满
velki(ntr.) 枯萎
oranĝo 桔子
ĉerizo 樱桃
persiko 桃
pruno 李子
abrikoto 杏
kaŝtano 栗子
olivo 橄榄
frago 草莓
mola 软的，柔软的
suko 汁，液，浆

tigo 茎，梗
melono 甜瓜
akvo～o 西瓜
banano 香蕉
fojno(饲畜）干草
konservi(tr.) 保存，保藏
hordeo 大麦
milio 黍，小米
maizo 玉米
falĉi(tr.) (用镰刀）割
～aĵo 割下的草或谷物
～ilo 镰刀
garbo（稻、麦等的）捆，束，把
spiko 穗
brasiko 芸苔
flor～o 花椰菜
tomato 蕃茄，西红柿
spinaco 菠菜
karoto 胡萝卜
rafano 萝卜
kukumo 黄瓜
pizo 豌豆
cepo 洋葱
kapsiko 辣椒
fabo 蚕豆
fazeolo 菜豆
radiko 根
kondiĉo 条件
musko 苔，苔藓
kakto 仙人掌
semi(tr.) 播种
plugi(tr.) 耕
erpi(tr.) 耙（地）
sarki(tr.) 除草，锄草
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agrikulturo 农业
lumbriko 蚯蚓
vermo 蠕虫，蛆
ter~o(=lumbriko)
surfaco 表面，面
dank' al 多亏，赖…之力，由于
procedo 方法；过程
truo 孔，洞
sterko 肥料
～i(tr.) 施肥
grundo 土壤；地面
fundo 底
ĝis～e 一直到底；彻底

inventi(tr.) 发明
～aĵo 发明物
fidela 忠心的，忠诚的，忠实的
salajro 工资
～i(tr.) 付给工资
fanfaroni(ntr.) 说大话，自吹自擂，
夸口
～o 自吹自擂，夸口
varti(tr.) 看护（幼儿），照料，照
管
aglo 雕
struto 鸵鸟

KLARIGOJ
A
1. planto 和 vegetaĵo 都作“植物”讲。前者是由动词 planti（种植）转化而来的，后者则是
由动词词根 veget-（生长）加后缀-aĵ 派生而来的。另外，kreskaĵo（由动词词根 kresk-加后
缀-aĵ 派生而成）也作“植物”讲。
2. arbo 通常译为“树”、“树木”，主要指乔木，也可指较大的灌木。本课作“乔木”讲。
3. ligneca（lign-eca）的意思是“木本的“，herbeca（herb-eca）的意思是“草木”的。
后缀-ec 除了用来表示性质（如 beleco 美，amikeco 友谊）外，还可以表示“像…似的”、
“貌似…的”。例如：
silkeca 丝一样的，像绸缎的
ligneca 像乔木一样的，木本的
oleeca 油状的
vitreca 像玻璃一样的；〈转〉没有神采的（如：vitreca rigardo 没有神采的目光）
4. Ankaŭ la arbedo estas ligneca planto, sed ĝi havas nur malaltan trunketon kaj disbranĉiĝas
tuj de la bazo, ekz. la rozo, siringo, kratago. 灌木也是木本的植物，但它只有矮小树干并且从基
底部就开始分枝，如玫瑰、丁香、山楂。
1）ankaŭ 放在 la arbedo 前，用来强调不但乔木而且灌木也是木本植物。
2）副词 tuj 既可用在时间意义上，也可用在空间意义上。用在空间意义上 tuj 作“靠得
很近地”、“紧靠地”讲。本句中的 tuj 表示分叉离基底很近。下面再举几个 tuj 表示空间意义
的例子。
Li staras tuj apud mi. 他紧挨着我站着。
Mi iras tuj post li. 我跟在他后面走。
Tuj antaŭ via nazo ili vin mokas. 他们当面嘲笑你。
5. Sed ne ĉiu fruktoplanto estas arbo, ekz. vinberujo estas arbedo kaj la fragujo estas nur
herbo. 但不是所有结果实的植物都是乔木，例如葡萄是灌木，草莓是草本植物。
后缀-uj 可表示：a. 容器（如 sukerujo 糖罐）；b. 国家（如 Francujo 法国）
；c. 结果实的
植物（如 pirujo 梨树）。
〈注〉《世界语新词典》将上列第三义项说成“表示果树”是不恰当的，因为结果实的植
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物并不都是“树”（ne ĉia fruktujo estas arbo 并非任何结果子的植物都是树）。
6. vegeti 和 kreski 的意思都是“生长”，它们的区别是：前者专指植物的“生长”，后者能
指生物（包括植物和动物）的“生长”、“长大”、“成长”。例如：
La bananujo vegetas ĉie en la sudlando. 香蕉生长在南方各地。
La tritiko kreskas preskaŭ ĉie. 小麦几乎到处都能生长。
Tiu ĉi knabo kreskas pli kaj pli alten. 这孩子越长越高。
Kunikloj rapide kreskas. 家兔长得很快。
Nia pli juna generacio kreskas en la batalo. 我们的年轻一代正在战斗中成长。
7. Somere ili estas kovritaj de densaj folioj kaj ŝarĝitaj de oraj fruktoj. 夏季时树木长满茂密
的叶子并结满金黄的果实。
ŝarĝi 的意思是“使负载”、“装载”、“装满”。例如：
ŝarĝi veturilon 装车
ŝarĝi ŝipon 装船
ŝarĝi ĉevalon per sakoj da terpomoj 把几袋土豆装到马背上
tablo ŝarĝita per pladoj 摆满菜肴的餐桌
8. La greno kaj legomoj estas herboj, kaj tiaj estas ankaŭ la melono kaj akvomelono; cetere,
eĉ la bananujo estas herbeca planto.谷类和蔬菜是草本植物，甜瓜和西瓜也是草本植物；此外，
连香蕉也是草本植物。
“tiaj”代替前面的“herboj”。tia 可用来代替前面已提到过的非确指的名词。例如：
Mia frato estas kirurgo, kaj mi ne estas tia.我哥哥是外科医生，而我不是。
但如果前面的名词是确指的，则用 tiu 代替。例如：
Li kredas min la profesoro, sed mi ne estas tiu.你以为我是那位教授，可我不是。
（试比较：
Vi kredas min profesoro, sed mi ne estas tia.你以为我是教授，可我不是。）
9. Ĉia panodona herbeca planto estas nomata greno.各种生产粮食的草木植物叫做谷类。
西方人以面包为主食，所以“pano”一词还可以引申作“食物”，“粮食”或“生计”讲。例如：
Espero panon ne donas. (谚语）希望不能充机。
Por perlabori ĉiutagan panon li forlasis Varsovion.为了谋生他离开了华沙。
10.“de tempo al tempo”的意思是“有时”、“不时地”、“时常”。例如：
Ili vizitas la teatron de tempo al tempo. 他们有时去看戏。
Kvankam Johano jam transloĝiĝis aliloken, tamen ni ankoraŭ vidas lin de tempo al tempo.
虽然约翰已经搬到别处去住了，但我们还是时常见到他。

B
1. Sed ĉu vi scias, kiel kaj kial la lumbriko estas tiom utila al la tero? 您是否知道蚯蚓是怎
样并且为什么对土地这么有益的？
1）“kiel kaj kial...”是以两个并列的疑问副词引导的宾语从句。这种表达方式在汉语中比
较少见，所以译成汉语不太自然。
2）tiom utila ＝ tiel utila
tiom 和 tiel 一样，可以用在形容词或副词前，表示该形容词或副词的程度。例如：
li parolas tiom flue. （= Li parolas tiel flue.）
Li estas tiom malĝoja, ke li eĉ ne volas manĝi. （= Li estas tiel malĝoja, ke li eĉ ne volas
manĝi.）他悲伤得连饭都不想吃。
2. Dank' al la supre montrita procedo la tero fariĝas truoriĉa, tiel ke la aero kaj akvo povas
cirkuli en la tero, kio havas grandan signifon por la vegetaĵoj, kiuj kreskas sur la tero.由于上述过
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程的作用土壤形成了许多孔隙，空气和水便可以在土中流通，这对生长在地面上的植物具有
重大的意义。
“dank' al”的意思多“多亏”，“赖…之力”，“由于”。例如：
Dank' al via helpo ni sukcesis.多亏你帮助我们成功了。
Dank' al la sudvento la tiea klimato estas varma kaj humida.由于南风的影响那里的气候温
暖而湿润。
“tiel ke”用来引导结果状语从句，意思是“结果是”，“以致”，“因而”。例如：
Mia pluvombrelo difektiĝis, tiel ke mi ne povas plu ĝin uzi.我的雨伞坏了，不能再使用了。
La malgranda kudrilo falis sub la liton, tiel ke ŝi neniel povis ĝin trovi.小针掉在床下，她怎
么找也找不到。
另外，关系代词 kio 在句中代替前面的整个意思（其用法参见第十四课语法“关系代词
的用法”）
3. Sen la lumbrikoj la terkulturo, ĝardenkulturo kaj arbarkulturo estus neeblaj... 没有蚯蚓
就不可能有农业、园艺和林业……
句中的介词词组“sen la lumbrikoj”表示一种虚拟的假设条件（事实上蚯蚓是不可能没有
的），所以句子的谓语动词用假定式。这句话可以改写为：Se ne ekzistus lumbrikoj, la terkulturo,
ĝardenkulturo kaj arbarkulturo estus neeblaj...
4. …sed bedaŭrinde ne ĉiu kamparano komprenas kiom multe li ŝuldas sian rikolton al tiuj
bestetoj "abomenaj".但遗憾的是并非一个农民都懂得他的收获在多大程度上应归功于这些
“讨厌的”小动物。
“ŝuldi”除了作“欠（款）”讲外，还可作“受恩于”，“归功于”，“多亏”讲。例如：
Al Nilo ŝuldas Egiptujo sian prosperon.埃及的繁荣归功于尼罗河。
Mi ŝuldas al li mian vivon.他是我的救命恩人。
Li ŝuldas sian progreson al la Partio.他的进步应归功于党。
5. Aglo flugas alte en l' aero …雕在高空翱翔…
在诗歌中冠词“la”可以根据节奏的需要略成 l'(字母“a”不再读出)。从理论上来说，“la”
的前后只要与元音字母相连，都可以略成 l', 例如：l’ espero; por unuigi l' homaron. 但实际上
冠词的这种省音形式除了常用于以元音字母结尾的介词之后（如 de l', ĉe l', pri l', pro l'等）一
般不宜多用；在以元音开头的名词前，则更应避免使用，因为它在听觉上有时会使人产生误
解，如 l' afero(la fero), l' avo(lavo).

GRAMATIKO
词序
世界语的词序是比较自由的。例如，“Johano amas Marion”和“Marion amas Johano”所表
达的意思都是“约翰爱玛丽”。这两句话之所以意思相同，是因为在世界语中决定句意的主要
因素不是词序而是名词的格和其他语法手段。
世界语的词序虽然灵活，但这并不意味着我们可以任意安排句中各个成分的位置。和汉
语一样，在正常情况下世界语的句子也应该按照“主语——谓语——宾语”这一顺序来安排词
序。如果改变这种词序，就会产生种种文体和意思上的细微差别。
世界语词序安排的总原则是：有直接关系的句子成分应尽可能互相靠近。主要规则如下：
1.主语应尽量靠近谓语。可以插在主语和谓语之间的成分只有：
a.由副词构成的状语（因为这种状语与谓语动词有直接关系而且形式一般比较短小）。
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例如：
Ŝi bele kantas. 她唱歌唱得很动听。（需要强调时可将 bele 置于句首：Bele ŝi kantas.)
b.由人称代词构成的直接宾语（这种宾语应避免置于句末）。例如：
Finfine mi lin trovis.我终于找到了他。
2.谓语动词和它后面的动词不定式之间至多只可以插进一个宾格人称代词或修饰不定
式的副词。例如：
Mi volas lin vidi.我要见他。
（不定式的宾语如果是名词，则不可插在它们之间，例如：
Mi volas vidi Petron.我要见彼得。）
Mi ne povas tuj ekiri.我不能立刻动身。
（由介词词组构成的状语应置于不定式之后，例
如：Mi ne povas ekiri en ĉi tiu momento.我此刻不能动身。
3.复杂时态和被动语态的 esti 与分词两个组成部分在一般情况下应靠在一起，但如果在
它们之间适当插进一个人称代词、指示代词或由副词构成的状语，这在文体上似乎更为可取
（因为用这种方式可以消除或减轻复杂时态在形式上给人造成的笨重感）。例如：
Li estas ĵus veninta.他刚到。
Se mi estus lin vidinta, mi estus la plej feliĉa homo en la mondo.假如我见过他，我就是世界
上最幸福的人。
Se mi estus tion sciinta, mi ne kolerus kontraŭ li.要是我知道那件事，我就不会对他生气。
Mi estas treege okupita.我非常忙。
Ŝi estas ruĝe vestita.她身穿红衣。
4.由介词词组构成的状语通常置于谓语动词（或宾语）之后，但有时为了强调也可以将
这种状语置于句首。例如：
En la ĝardeno tio okazis.那件事是在花园里发生的。
（强调“en la ĝardeno”；正常的词序是：
Tio okazis en la ĝardeno.)
Per volo vi povas superi ĉiujn malfacilaĵojn.凭借意志你可以克服一切困难。（强调“per
volo”；正常的词序是：Vi povas superi ĉiujn malfacilaĵojn per volo.)
5.如果句中同时有直接宾语和间接宾语，其安排原则是：
a.短的在前，长的在后。例如：
Mi donis al li multajn interesajn librojn.我给了他许多有趣的书。（直接宾语在后）
Mi donis ĝin al via fratino.我把它给了你的妹妹。（直接宾语在前）
b.为了避免歧义，在某些情况下可以将间接宾语置于直接宾语之前。例如：
Mi forprenis de Petro la vortaron.我从彼得那里拿走了那本词典。
（不一定是彼得的词典。
试比较：Mi forprenis la vortaron de Petro.我拿走了彼得的词典。）
6.由形容词构成的定语通常置于被修饰的名词前，但在下列情况下也可置于名词之后：
a.为了强调：
Li estas poeto granda.他是一个伟大的诗人。（强调“granda”）
b.如果定语是由用 kaj 连接的两个形容词构成的：
Li estas homo sperta kaj lerta.他是一个既有经验而又灵巧的人。
c.如果形容词的后面带有其他附属成分：
Sur la tablo troviĝas glaso plena de vino.桌上有一只盛满葡萄酒的杯子。
Li estas instruisto estimata de ĉiuj kursanoj.他是受全体学员尊重的老师。
ĉ.在某些习惯用语中：
lingvo internacia 国际语
d.在某些呼语中：
patro mia 我的父亲
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kara mia 我亲爱的
7.有些副词（如 ne, ankaŭ, nur, eĉ, almenaŭ, apenaŭ）应放在所强调的词的前面，而另一
些副词（如 mem, ajn）应放在所强调的词的后面。例如：
Mia patro ne legas libron, sed skribas leteron.我父亲不在读书而在写字。（试比较，Mia
patro legas ne libron, sed gazeton.我父亲不是在读书而是在读杂志）。
（其例子参见第十四课语法）
8.介词、数词、连词的位置是固定不变的。例如：
post tri tagoj 三天后（不可改为 tri tagoj post, 也不可改为 post tagoj tri）
Li diris, ke lia patro estas inĝeniero. 他说他父亲是工程师。（句中“ke”的位置不可变动）
9.疑问句中疑问副词“ĉu”或“kio”，“kia”，“kie”等疑问代词、疑问形容词、疑问副词必须
放在句首。（例句略）
10. 连词 ke 的位置也是固定不变的：它只能放在所连接的名词性从句和副词性从句的
前面。例如：
Li diris, ke lia patro estas inĝeniero. 他说他父亲是工程师。
Estas gratulinde, ke vi rikoltis tian brilan sukceson. 你们获得如此辉煌成就，值得庆贺。
Trapiku lin, ke li falu. 把他刺倒。
以上所讲到的只是一些主要的词序安排原则。除此之外，还有不少和汉语习惯不同的其
他语序安排规则，如修饰不定代词 io 的形容词需要放在 io 之后，不定式动词作定语时通常
应该放在被修饰的名词之后，等等。这些具体的词序规则是可以在世界语阅读中逐渐学会并
能养成使用习惯的。

EKZERCOJ
I. 将下列各词译成世界语：
1.植物 2.树木(乔木) 3.灌木 4.木本植物 5.草本植物 6.菌, 蘑菇 7.根 8.树干
9.树枝 10.芽, 蕾 11.花 12.叶子 13.茎 14.汁,桨 15.穗 16.谷粒 17.种子 18.果实
19.浆果 20.苹果 21.梨 22.桔子 23.樱桃 24.桃 25.杏 26.葡萄 27.草莓 28.栗 29.
甜瓜 30.西瓜 31.香蕉 32.松树 33.法国梧桐 34.橡树 35.玫瑰 36.丁香 37.山楂
38.果树 39.谷类 40.小麦 41.大麦 42.小米 43.玉米 44.大米 45.蔬菜 46.芸苔 47.
花椰菜 48.西红柿 49.菠菜 50.胡萝卜 51.萝卜 52.黄瓜 53.豌豆 54.洋葱 55.辣椒
56.蚕豆 57.菜豆
II. 用世界语说出下列水果的名称：
1. Dolĉa frukto ruĝflava, preskaŭ globforma, kies mola ŝelo(壳，皮) estas facile disigebla for
de la karno(肉，果肉). (
)
2. Dolĉa frukto malmolkerna(kerno 核), sukoplena kaj karneca, en formo de elektra lampo.
(
)
3. Malmolkerna frukto, kiu havas flavan, pli-malpli ruĝvangan haŭton(皮) kaj tre sukoplenan,
bongustan karnon. (
)
4. Longa berfrukto kun nemanĝeble, facile deŝirebla, ĉe maturiĝo flava ŝelo kaj kun blanka,
dolĉa, mola, pli-malpli faruneca(faruo 面粉) karno uzata kiel nutraĵo. (
)
5. Kapogranda frukto, havanta ruĝan aŭ flavan ege sukoriĉan karnon. (
)
6. Malhele-verda, sufiĉe malgranda frukto, havanta oleoriĉan kranon kaj malmolan kernon,
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uzata salita aŭ por produktado de manĝoleo. (
)
7. Ruĝa aŭ flava pugnogranda frukto rondforma kun blanka sukoplena karno kaj mola kerno.
(
)
8. Dolĉa, tre sukoplena bero, manĝata freŝa aŭ sekigita aŭ uzata por vinproduktado.
(
)
III. 将下列句子译成汉语：
1. La floroj staras en plej luksa florado.
2. Li donacis al ŝi bukedon(花束) da floroj.
3. Petofi mortis en la floro de sia juneco.
4. Mi vidis tie florantajn persikarbojn.
5. Floru la amikeco inter niaj du popoloj.
6. Se estas pli da ĝojo inter la homoj, oni diras, ke la ŝtato floras.
7. Tiu arbo havas malfruan floradon.
8. Floroj velkas pli rapide en hejtata domo.
9. La deŝirita rozo sen akvo baldaŭ velkos.
10. Inter la folioj de la libro kuŝas velkintaj floroj.
11. Tiu ĉi velkinta pomo ne plaĉas al mi.
12. La koloroj de la kurteno(幕，帘) jam velkas.
13. La majunulino etendis(伸出) siajn velkintajn brakojn kaj ostecajn manojn.
14. La varmega suno velkigas la florojn.
15. Li tralegis la libron folion post folio.
16. La branĉoj de la pomarbo fleksiĝis sub la fruktoj.
17. Doktoro pri ĉiuj diversaj branĉoj de scienco ankoraŭ ne troviĝis.
18. Jen estas branĉoj de la montaro.
19. La vojo al tiu urbo tie ĉi disbranĉiĝas de la ĉefa ŝoseo(公路).
20. Nun en nia urbo jam burĝonas Esperanta movado.
21. Se Peĉjo ne semos, Petro ne rikoltos.
22. Kiu semis maljuston, rikoltas insulton(责骂).
23. Mi esperas, ke vi ĉesos semi inter ni malpacon.
24. Kiam la tritiko estis rikoltita, oni faris feston.
25. Li rikoltis nenion, krom sendankeco.
26. La oratoro rikoltis grandan sukceson.
27. Ĉu oni povus vegeti kiel la planto?
28. En Parizo oni vivas, en provinco (外省，即巴黎以外的地方)oni vegetas.
29. Ili vegetas en la plej malluma nesciado.
30. Ĉio estus preferinda al tiu velka kaj vegeta vivo en peze enfermita aero.
IV. 说出下列各组句子在意思上的细微差别：
1. Mi ne skribis leteron.
Mi skribis ne leteron.
Ne mi skribis leteron.
2. Mi tute ne kredas tion.
Mi ne tute kredas tion.
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3. Hieraŭ ni nur legis.
Hieraŭ nur mi legis.
Nur heiraŭ mi legis.
4. Eĉ li ridas pri tio.
Li ridas eĉ pri tio.
Li eĉ ridas pri tio.
5. Eĉ li montris al mi la leteron.
Li eĉ montris al mi la leteron.
Li montris eĉ al mi la leteron.
Li montris al mi eĉ la leteron.
6. Mi bezonas almenaŭ tri horojn.
Almenaŭ mi bezonas tri horojn.
7. Ankaŭ mi regalos vin.
Mi regalos ankaŭ vin.
Mi ankaŭ regalos vin.
8. Mi loĝas ankaŭ tie.
Ankaŭ mi loĝas tie.
Mi ankaŭ loĝas tie.
9. Je la oka ĉiuj preskaŭ finis sian laboron.
Je la oka preskaŭ ĉiuj finis sian laboron.
Preskaŭ je la oka ĉiuj finis sian laboron.
10. Ĉi tie ni nur parolas Esperanton.
Ĉi tie ni parolas nur Esperanton.
Ĉi tie nur ni parolas Esperanton.
Nur ĉi tie ni parolas Esperanton.
V. 下列各句在词序安排上都不够完满，请根据你对句子的理解适当调整词序，使句子
更加完美：
1. Mi lian fratinon sur la strato renkontis.
2. Tiu libro estas interesa treege.
3. Nun komprenas mi jam la tekston.
4. En Finnlando estas la vintro longa.
5. Tion mi ne kredas, la patro de Johano respondis.
6. Oni akceptis la de Petro faritan proponon.
7. Mi ne renkontis lin, sed lian fraton.
8. En dimanĉo oni ne devas labori, sed ripozi.
9. Mi pruntedonis mian novan vortaron al li.
10. La floroj kaj herboj sur la kampoj jam velkis.
VI. 将下列句子译成汉语，注意句中介词的用法：
PO
1. Por miaj tri infanoj mi aĉetis naŭ pomojn kaj al ĉiu el la infanoj mi donis po tri pomojn.
2. Tiu ĉi libro havas sesdek paĝojn, tial, se mi legos en ĉiu tago po dek kvin paĝojn, mi finos
la tutan libron en kavar tagoj.
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3. Ni veturis po kvindek kilometrojn tage.
4. La gastoj trinkis po glaseton da vino.
5. Tiu ĉi ŝtofo kostas po kvin jŭanojn por metro.
POR
1. Mi mendis kafon por vi.
2. Tio estas ĉambro por la gastoj.
3. Li estas invitita por kanti.
4. Ilo el oro taŭgas por ĉiu laboro.
5. Li aĉetis florojn por du frankoj por sia edzino.
6. Li pagis por la floroj du frankojn。
7. Mi abonis la gazeton <El Popola Ĉinio> por unu jaro.
8. Por tiu ĉi prezo la vesto ne estas kara.
9. Por kio vi venis al mi? Ĉu nur por babili kun mi?
10. Dudek kvin membroj voĉdonis(投票) por kaj nur dek voĉdonis kontraŭ la propono.
11. Ili havas nenion por diri.
12. Li estas tro fiera por aŭskulti miajn konsilojn.
13. Mi prenis la danĝeron por ŝerco.
14. Tio estis granda perdo por mi.
15. Tiu ĉi tago restos por mi ĉiam memorinda.
16. Pruntedonu al mi vian libron por unu momento.
17. Mi restos por ĉiam via amiko.
18. Lernu diligente hodiaŭ, por ke morgaŭ vi povu pli multe kontribui al la kvar modernigoj
de nia patrujo.
POST
1. Post vetero malbela lumas suno plej hela.
2. Iom post iom la ventego kvietiĝis.
3. Li kaŝis sin post la kurteno.
4. Ŝin trafis unu malfeliĉo post la alia.
5. Li fermis post si la pordon.
PRETER
1. Li pasis preter mi sen saluto.
2. La vojo kondukis preter la vilaĝeto.
3. La rivero fluas preter nia urbo.
4. Li pafis preter la celo.
PRI
1. Ŝi parolas kun li pri iu grava afero.
2. Li estas profesoro pri literaturo.
3. Pri havo najbara oni estas malavara. (avara 吝啬)
4. Pri ŝtrumpa truo scias nur la ŝuo.
5. Kiu pri ŝtelo(偷窃) silentas, tiu ŝtelon konsentas.
PRO
1. Ŝi devis kuŝi tutan tagon en la lito pro malvarmumo.
2. Pro multo da arboj li arbaron ne vidas.
3. Ili ridas pro lia naiveco.(naiva 天真的)
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4. Ni trinku pro la sano de nia avo.
5. Li demandis ŝin, pro kio ŝi ploras.
6. Petro aĉetis la bovon pro cent frankoj.
7. Ili demandis, kiom li postulas pro la ĉevalo.
VII. 说出下列派生词的意思（可查阅词典）：
1. Pogrande, pomalgranda, popece, pometre, politer, poiom, pogrupa
2. Porvivaĵo, porĉiama, portempa
3. Postfojno, postgusto, postkuri, postlasi, postmorgaŭ, postparolo, postrikolti, postsigno,
posteulo
4. Preteriri, preterpasi, preteratenti, pretervole
5. Priparoli, prilabori, pripensi, prilumi, prikanti, priserĉi, priskribi, prirespondi, prizorgi
6. propeka(kapro), proparoli, propeti
VIII. 在下面短文的空白处填入适当的介词：
Hindujo, invitis foje gastojn
tagmaĝo.
Eleganta angla sinjoro, loĝanta
ĝardena salono kaj ĉar
tiu lando estas tre varmege, la pordoj kaj
Oni manĝis
fenestroj estsis malfermitaj. La sinjoro posedis elefanton, kiu estis tre malsovaĝa kaj kiun tre amis
la ĝardena salono, la elefanto venis
la
liaj infanoj. Ordinare, kiam oni manĝis
la seĝo de la infanoj kaj manĝis la fruktojn, kiujn la infanoj metis
sian
pordo, stariĝis
fruktoj.
tiu
teleron. La infanoj neniam protestis(抗议) kaj eĉ aldonis pli multe
la
tago estis ankaŭ invitita juna kadeto(军校学生); la elefanto volis preni frukton ankaŭ
la fremda gasto, sed la kadeto pikis(刺)
la forko ĝian rostron(象鼻). La
telero
la tablo, la juna elefanto
besto retiris la rostron kaj foriris. Subite, kiam ĉiuj ankoraŭ sidis
kiu vivis formikoj tre pikemaj. La elefanto
revenis, portante malgrandan arbeton,
la kadeto, ŝutis(撒)
lian kapon la teron
la radikoj, la
proksimiĝis
liajn nukon, kolon kaj vizaĝon kaj tiel pikis lin, ke li laŭte krius, se tio
formikoj rampis
ne estus nekonvena. Li devas silente suferi la doloron.
(el "Unua Legolibro" de Kabe)
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第二十课
DUDEKA LECIONO
PARTO

A

LA HOMO
La homo, same kiel la plimulto de la evoluintaj bestoj, havas la kvin klasikajn sensojn,
kiuj estas la vidado, aŭdado, flarado, gustumado kaj tuŝado, kaj ĉi-rilate la homo estas
simila al la aliaj evoluintaj animaloj.
Nia okulo estas la organo de la vidado kaj nia orelo estas tiu de la aŭdado. Per la
okulo ni perceptas la lumon kaj la kolorojn, formojn, dimensiojn, poziciojn de la objektoj,
kaj per la orelo ni distingas la malsamajn sonojn kaj bruojn. La nazo, per kiu ni flaras la
odorojn, estas la organo de la flarado kaj la lango, per kiu ni perceptas la gustojn, estas la
organo de la gustumado. Tuŝante aŭ palpante la objektojn, ni povas taksi diferencojn de
ebeneco, glateco, moleco, varmeco ktp., tio estas tuŝado --- senso, kiun ni havas pere de
nia haŭto
Krom la supre diritaj kvin sensoj, nun oni rekonas ĉe la homo ankaŭ la muskolan
senson, kiu ricevas la impresojn pri movado kaj penado de la muskoloj, kaj la senson de
ekvilibro rilate al la spaco, la gravito ktp.
Sed la plej esenca diferenco inter la homo kaj la aliaj animaloj konsistas en tio, ke nur
la homo havas la racion kaj kapablas pensi, paroli kaj krei instrumentojn. Ni havas en la
kapo la plej evoluintan cerbon, per kiu ni pensas; la cerbo estas la organo de la pensado.
Por komuniki niajn pensojn kaj ideojn unu al la alia dum la kuna laborado, ni bezonas
paroli kaj tiel naskiĝis la lingvoj.
Se iu vigle pensas kaj facile komprenas, oni diras, ke li estas inteligenta: se iu estas
konstante kaj zorge laborema aŭ lernema, oni diras, ke li estas diligenta. La inteligentulo
lernas rapide, sed la diligentulo lernas ĉiam bone.
Se ni memoras, ke ni jam aŭdis, vidis aŭ legis ion, ni tion konas; kaj se ni bone konas
ion, ni tion scias. Mi konas lian nomon, ĉar iu diris ĝin al mi. Mi konas tiun poemon, ĉar mi
ĝin legis kaj iom scias pri ĝia enhavo. Sed, se mi povas laŭvorte reciti la poemon, tiam oni
diras, ke mi scias tiun poemon.
Ĉe la homo la sentoj ĝenerale estas pli evoluintaj kaj pli kompleksaj ol ĉe la aliaj
animaloj. La bestoj ĝenerale amas siajn idojn, sed la amo de niaj gepatroj al ni estas multe
pli forta kaj multe pli profunda ol tiu de la bestoj al siaj idoj. Cetere, ni ne nur ame zorgas
pri la junaj, sed ankaŭ respektas la pliaĝulojn kaj maljunulojn.
Kiam ni vidas belan bildon, belan statuon aŭ belan pejzaĝon, ni ne povas deteni nin
de admiro al la beleco; kontraŭe, se ni vidas malbelaĵon, ni sentas abomenon al ĝi, kaj tio
estas la kaŭzo, kaj ni ne volas tuŝi iun fiinsekton aŭ ion malpuran.
Vidante aŭ aŭdante ion agrablan, ni sentas plezuron. Se ni vidas amuzan spektaklon,
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aŭdas belan muzikon aŭ legas interesan libron, kaj kiam nia instruisto diras, ke niaj taskoj
estas bone faritaj, ni sentas kontenton kaj ankaŭ tio nin plezurigas; kaj kiam ni sentas
animan plenkontentecon, ni estas feliĉaj. Sed, se io malagrabla okazas al ni, ni estas
malkontentaj kaj pro tio ni ĉagreniĝas.
Ĉiu homo havas la senton de sia digno kaj neniel toleras, ke aliaj lin ofendu. Ni
gardas nian personan dignon kaj ankaŭ tiun de aliaj. Vidante, ke iu ofendas alian, ni havas
simpation al la ofendato kaj antipation kontraŭ la ofendanto. En niaj rilatoj kun aliaj homoj
niaj kondutoj devas esti konformaj al la principo: ni ne trudu al aliaj tion, kion ni devus
rifuzi.
Ni estas por la vero, justeco kaj paco kaj kontraŭ la absurdo, maljusteco, perforto kaj
agresa milito. Ni amas nian patrujon kaj ĉiam estas pretaj ĝin defendi, se nian landon
malamikaj armeoj aŭdacas invadi. Ami kaj defendi nian patrujon, --- jen la devo sankta,
por ni ĉiuj ne rifuzebla.

PARTO

B

D-ro Kazimierz Bein naskiĝis en 1872, en Polujo. Same kiel Zamenhof, ankaŭ li estis
okulkuracisto. Tra la mondo esperantista li gloriĝis kiel klasika literaturisto, konata sub la
mallongigo Kabe. Kabe ne verkis originale pro sia konvinko, ke la lingvo multe pli profitas
el la traduklaboro, ĉar en ĝi la tradukanto ne povas eviti malfacilaĵojn kaj devas trovi la plej
taŭgan esprimmanieron. En majstra formo li tradukis multajn belaĵojn el la lingvoj germana,
pola kaj rusa. Li estis majstro de la ĝusta kaj internacia Esperanta stilo. Li uzis elegantan
facile legeblan lingvon tute liberan de naciismoj. Legi liajn verkojn estas efektiva ĝuo.
En 1911 Kabe subite forlasis la Esperantan movadon kaj de tiam li ne plu okupiĝis pri
Esperanto. Lia ago mirigis la tutan esperantistaron, kiu ne povis kompreni, kial homo, kiu
akiris al si jam tian brilan gloron en Esperanta literaturo, povas tiel strange forlasi la
movadon kaj la ideon de Esperanto entute. Tamen, malgraŭ tio, lia verkaro kaj lia nomo
restos por ĉiam en la Esperanta literaturo. Li restas modelo de bona stilisto, kies lingvo
spiras belecon kaj propran spiriton de Esperanto.
<La Faraono> estas romano verkista de pola romanisto Boleslaw Prus. Ĝi priskribas
morojn de la antikva Egiptujo, batalojn inter la pastraro kaj faraono Ramzes XIII. La
romano estas en tri volumoj, 960 paĝoj. Verŝajne ĝi estas la plej ŝatata verko en
Esperanto. Jen estas peco el la romano. Do legu kaj relegu kun ĝuo:

LA KANTO DE SARA
Sara ekgenuis sur la herbo, ĉe la piedoj de la princo, kaj pinĉinte kelke da akordoj sur
la harpo, komencis kanti:
— Kie estas tiu, kiu ne havus ĉagrenon? Kie estas tiu, kiu sin preparante al la dormo,
havus la rajton diri: jen tago, kiun mi pasigis sen malĝojo? Kie estas la homo, kiu
kuŝiĝante en la tombon, povus diri: Mia vivo pasis sen doloro kaj timo, kiel serena tago
apud Jordano!
Sed kiel multenombraj estas tiuj, kiuj ĉiutage priverŝas sian panon per larmoj kaj kies
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domo estas plena de sopiroj.
La ploro estas la unua voĉo de l' homo sur ĉi tiu tero, kaj la ĝemo lia lasta adiaŭo.
Plena de' malĝojo li eniras en la vivon, plena de bedaŭro li malleviĝas al la loko de l' ripozo.
Kaj neniu demandos lin, kie li volus resti.
Kie estas tiu, kiu neniam sentus la maldolĉecon de l' ekzistado? Ĉu tio estas la infano,
kies patrinon forrabis la morto, aŭ la suĉulo ĉe la mamo, kiun la malsato sekigis?
Kie estas la homo sen maltrankvilo en la animo? Ĉu tio estas la ĉasisto, kiu
persekutas kapreolinon, kaj renkontas sur sia vojo leonon, kiu ridas la sagon? Ĉu tio estas
la militisto, kiu laciĝante marŝas al la gloro, kaj renkontas arbaron da akraj lancoj kaj
glavojn, sojfantajn sangon? Ĉu tio estas la granda reĝo, kiu per sendorma okulo observas
la armeojn de la potencaj najbaroj, kaj per la orelo kaptas la murmureton de la kurteno,
timante, ke en lia propra tendo lin faligos la perfido?
Kaj tial la koro de l' homo en ĉiu loko kaj en ĉiu horo estas plenplena de malĝojo. En
la dezerto lin minacas la leono kaj skorpio, en la kavernoj la drako, inter la floroj la venena
serpento. Kiam la suno brilas, la avida najbaro meditas, kiel ŝteli lian teron, en la nokto la
ruza rabisto palpas la pordon de lia ĉambro. En la infaneco li estas senpova, en la
maljuneco senforta, en la matura aĝo---ĉirkaŭita de l' danĝeroj, kiel la baleno ---de la
profundaj akvoj.
Kaj tial, sinjoro, mia Kreinto, al vi sin turnas la laca animo. Vi alkondukis ĝin en ĉi tiun
mondon, plenan de embuskoj. Vi fermis ĉiujn vojojn de l' trankvileco, escepte de tiu, kiu
kondukas al vi. Kaj kiel la infano, kiu ne scias paŝi, kroĉiĝas al la vesto de la patrino por ne
fali, tiel la mizera homo etendas la manojn al via kompato kaj liberiĝas de la duboj....
el <LA FARAONO>

NOVAJ VORTOJ
senso 感官，官能
klasika 古典的，经典的，
基本的
la kvin ～aj sensoj
五种基本官能
percepto 知觉
～i(tr.) 感知，感觉
dimensio 位置，地位，
姿势，阵地
distingi(tr.) 辨别，区别
ebena 平的，平坦的
glata 光滑的，平滑的
haŭto 皮，皮肤
rekoni(re-koni)(tr.)
认出，承认
muskolo 肌肉
ekvilibro 平衡

spaco 空间
gravito 引力，重力
inteligenta 聪明的，有智慧的，
理解力强的
reciti(tr.) 背诵
kompleksa 复杂的，复合的
statuo 雕像，塑像
pejzaĝo 风景
deteni(de-teni)(tr.)
阻止，忍住，抵制
spektaklo（戏剧，电影，马戏等的），
演出，舞台场面，景象
digno 尊严，自尊
toleri(tr.) 容忍
ofendi(tr.) 冒犯；侮辱
gardi(tr.) 保护，看守，
守卫，防卫，保持
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simpatio 同情，同感
antipatio 憎恶，反感
konduti(ntr.) 自处，行动，表现
～o 品行，举止
konforma 符合的，相符的
principo 原则，原理
trudi(tr.) 把…强加于，迫使接受
rifuzi(tr.) 拒绝
perforto(per-forto)暴力，强暴
agresi(tr.) 侵略
～a 侵略的
defendi(tr.) 保卫，防御
armeo 军队
aŭdaci(tr.) 大胆（做），胆敢
invadi(tr.) 入侵，侵略
konvinki(tr.) 使确信，使信服
～o 确信，信念
majstro 大师，名家
～a 精通的，高明的，完美的
naciismo(naci-ismo)民族主义，
民族语言中的惯用语
profiti(ntr.) 获利，利用
stilisto(stil-isto)文体家，
文笔优美的作家
faraono 法老
romano 长篇小说
moro 习俗，风俗
pastro 牧师，神父
volumo 卷，册
paĝo 页
genuo 膝，膝盖
ek～i(tr.) 跪下
princo 亲王，王子
pnĉi i(tr.) 捏，掐，夹，弹奏（弦
乐器）
akordo 和谐，和弦，和音
harpo 竖琴
tombo 坟墓
serena 晴朗的，明朗的

Jordano 约旦
verŝi(tr.) 倒出（液体），灌注
pri～i 浇上，洒上
sopiri(ntr.）怀念，向往
～o 憧憬，切望
adiaŭ 再见！
～o 告别，诀别
rabi(tr.) 抢劫，抢夺
～isto 强盗
for～i 抢走，夺去
danĝero 危险的
suĉi(tr.) 吸，吮吸
～ulo 吸奶的婴儿
persekuti(tr.) 追迫，迫害
kapreolo 豹子，枝角鹿
～ino 雌豹子
sago 箭
marŝi(ntr.) 行军，步行
gloro 光荣，荣誉
lanco 矛，枪
observi(tr.) 观察，注视，遵守
murmuri(ntr.) 发潺潺声，
沙沙作响，咕哝，低声埋怨
～eto 轻微的潺潺声或咕
哝声
kurteno 幕，帘
perfidi(ntr.）叛变，背叛
minaci(tr.) 威胁
skorpio 蝎子
drako 龙
venena 有毒的
ruza 狡猾的，诡诈的
baleno 鲸
embusko 埋伏，隐伏的危险，圈套
kroĉi(tr.) 用钩悬挂，挂住，钩住
～iĝi 攀牢，紧紧抓住
etendi(tr.) 伸展，伸开
kompati(tr.) 怜悯，同情
～o 怜悯，同情

KLARIGOJ
A
1. La homo, same kiel la plimulto de la evoluintaj bestoj, havas la kvin klasikajn sensojn, kiuj
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estas la vidado, aŭdado, flarado, gustumado kaj tuŝado, kaj ĉi-rilate la homo estas simila al la aliaj
evoluintaj animaloj. 人和大多数高级动物一样，有五种基本官能，即视觉、听觉、嗅觉、味
觉和触觉，在这一方面人和其他高级动物是相似的。
由于世界语中有 animalo 和 besto 的区别（详见第十八课课文）
，所以在使用这两个词的
时候要特别注意区别，不可混用。例如在“人和大多数高级动物一样”中，“大多数高级动物”
是不包括“人”在内的，所以要译成“la plimulto de la evoluintaj bestoj”，但在“人和其他高级动
物是相似的”中，由于“高级动物”的前面有“其他的”（la aliaj）这一定语（这意味着“人”也是
高级动物之一），因此这里的“其他高级动物”必须译成“la aliaj evoluintaj animaloj”。
2. ..., tio estas tuŝado — senso, kiun ni havas pere de nia haŭto. 这就是触觉——我们借助
于皮肤所具有的一种感觉。
“pere de”的意思是“通过”、“借助于”。例如：
Ili interparolis pere de interpretisto. 他们通过译员进行交谈。
Li jam povas legi Esperantan gazeton pere de Esperanta-ĉina vortaro. 他已经能借助世汉词
典阅读世界语杂志。
世界语中的大多数介词加词尾-e 转化成副词后可以和介词 de 一起构成“介词 e+de”的结
构。例如：
antaŭe de 在…前面，在…前方
Senpezaj nubetoj flugas antaŭe de la suno. 一朵朵浮云在阳光下飘飞。
apude de 在…近旁，靠近…
Lia domo troviĝas apude de la ĝardeno. 他家靠近花园。
ĉirkaŭe de 在…周围
Ĉirkaŭe de la urbo estas multaj vilaĝoj. 城市四周有许多村庄。
intere de 在…之间
Li kreskis intere de la knabinoj. 他在姑娘群中长大。
kontraŭe de 在…对面
Kontraŭe de la bakejo troviĝas statuo. 面包烘房对面有一座塑像。
sube de 在…下面
Vi ne trovis la libron, ĉar ĝi estas sube de mia ĉapelo. 你没有找到那本书，因为它在我的帽
子底下。
transe de 在…那边
Ili loĝis transe de Jordano. 他们住在约旦河对岸。
3. Krom la supre diritaj kvin sensoj, nun oni rekonas ĉe la homo ankaŭ la muskolan senson,
kiu ricevas la impresojn pri movado kaj penado de la muskoloj, kaj la senson de ekvilibro rilate al
la spaco, la gravito ktp.除上述五种官能外，现在发现人还有感受肌肉运动与肌肉牵伸印象的
肌肉觉和关于空间、重力等的平衡觉。
4. Sed la plej esenca diferenco inter la homo kaj la aliaj animaloj konsistas en tio, ke nur la
homo havas la racion kaj kapablas pensi, paroli kaj krei instrumentojn.但是人和其他动物的最本
质的区别在于：只有人才有理性，才能思维、讲话和制造工具。
“konsisti en…”的含义是“以…为主要的（或本质的)部分”, 可译为“在于”、“是”。例如：
En kio konsistas feliĉo? 什么才算是幸福？
Muziko ne konsistas en sola frapado de klavoj.音乐不只是敲敲琴键而已。
Ilia kulpo konsistis nur en tio, ke ili parolis alian lingvon.他们的罪过仅仅在于他们说的是
另一种语言。
（注）“konsisti el…”的意思是“由…组成”，“包含有”。例如：
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Unu minuto konsistas el sesdek sekundoj. 一分钟有六十秒。
La libro konsistas el kvin ĉapitroj. 全书共有五章。
Akvo konsistas el hidrogeno(氢) kaj oksigeno(氧).水由氢和氧组成。
5. inteligenta 和 saĝa 的区别：
inteligenta 的意思是“聪明的”、“理解力强的“、有才智的”，指一个人的理解力强、思维
敏捷。例如：
Karlo estis inteligenta knabo. 卡尔是一个聪明的孩子。
Se iu vigle pensas kaj facile komprenas, oni diras, ke li estas inteligenta. 如果一个人思维敏
捷、理解力强，人们就说他聪明。
Tio estas inteligenta respondo al la demando. 这是对这个问题的聪明的答复。
saĝa 的意思是“有智慧的“、“明智的”、“贤明的”、“明理的”，指一个人能正确判断事物、
明白事理，并能根据事物的客观情况采取正确态度或行动。例如：
Kiu retenas siajn lipojn, estas saĝa. 说话有分寸的人是明智的。
Li estas saĝa homo. 他是通情达理的人。
Tio estas saĝa decido. 这是明智的决定。
Salomono estis saĝa reĝo de la antikva Izraelo. 所罗门是古代以色列贤明的国王。
在世界语早期作品中 saĝa 也可以用来代替 inteligenta 作“聪明的”的讲，这种用法现在应
该避免。例如：
La infanoj estas tiel saĝaj (= inteligentaj), ke ili povoscias legi, antaŭ ol ili konas la literojn.
这些孩子很聪明，他们还没有学会字母就会看书了。
6. koni 和 scii 的区别：
koni 的意思是“对已经听说过、见到过或阅读过的东西还能记得”，可以译为“知道”、“认
识”。例如：
Mi konas ŝian nomon. 我知道她的名字。
La infano ankoraŭ ne konas la literojn. 这孩子还不认识字母。
scii 的意思是“对事物有透彻的、全面的了解”，可以译为“知道”、“懂得”、“会”。例如：
li scias la enhavon de tiu artikolo. 他知道那篇文章的内容。
Oni ne povas scii ĉion. 人们不可能什么都知道。
Ŝi scias sian lecionon. 她功课学得很好。
Li scias la francan lingvon. 他会法语。
比较下列两个句子的意思可以看出 koni 和 scii 的区别：
Mi konas tiun poemon. （意思是：我曾读过那首诗，现在还记得它的一些内容。）
Mi scias tiun poemon. （意思是：我不但记得那首诗的内容，而且还能背诵。）
koni 和 scii 的区别还在于：
1) koni 的直接宾语可以是“人”，而 scii 则不能以“人”为直接宾语。例如：
Mi ne konas tiun homon. 我不认识那个人。（这句话中的 koni 不能用 scii 代替。）
2) scii 的宾语可以是以 ke, ĉu 或 kiu, kio, kie 等疑问词为引导的从句，而 koni 则不可以
带有这样的从句。例如：
Mi scias, kion vi volas fari. 我知道你想要做什么。
Mi ne scias, ĉu vi konas lin. 我不知道你是不是认识他。
Mi scias, ke li ne konas vin. 我知道他不认识你。
Mi konas tiun ĉi muzikaĵon, sed mi ne scias, kie mi ĝin aŭdis. 我熟习这首乐曲，但我不知
道曾在什么地方听过。
3) scii 的宾语可以是动词不定式，而 koni 则不能以动词不定式为宾语。例如：
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Ŝi scias paroli la anglan lingvon. 她会讲英语。
La infano jam scias legi kaj skribi. 这小孩已经会读书写字。
7. La bestoj ĝenerale amas siajn idojn, sed la amo de niaj gepatroj al ni estas multe pli forta
kaj multe pli profunda ol tiu de la bestoj al siaj idoj. 动物一般都爱自己的幼仔，但是我们的父
母对我们的爱要比动物对其幼仔的爱强烈得多而且深厚得多。
“tiu de la bestoj al siaj idoj”= la amo de la bestoj al siaj idoj
a.为了避免重复, 有时可以用 tiu 代替句中已经出现过的名词，例如:
Mi preferas la poemojn de Li Bai al tiuj de Du Fu. 杜甫的诗与李白的诗相比，我更喜欢李
白的诗。
Diru vian nomon kaj tiun de via patro. 请说出你的名字和你父亲的名字。
b. 反身代词在与表示行为的名词连用时，反身代词反指该行为的逻辑主语。例如：
Paŭlo amis Marian, kaj konsciis ŝian amon al li.
保罗爱玛丽并意识到她对他的爱。（amon 的逻辑主语是 ŝi, 所以应该是 ŝian amon al li ;
如果说成 ŝian amon al si, 意思就是“她对她自己的爱”）
Paŭlo amis Marian, kaj konsciis la amon de ŝi al li.保罗爱玛丽并意识到她对他的爱。（“la
amon de ŝi al li”= ŝian amon al li; la amon de ŝi al si = ŝian amon al si）
所以，根据对以上例句分析，“la amo de la bestoj al siaj idoj”中的“siaj”不能改为 iliaj 或
ties.
8. Kiam ni vidas belan bildon, belan statuon aŭ belan pejzaĝon, ni ne povas deteni nin de
admiro al la beleco. 当我们看到美丽的图画、美丽的塑像或美丽的风景时，我们会情不自禁
地对美产生赞赏的心情。
“deteni sin de io”的意思是“克制自己不做某事”，例如：
Li ne povis sin deteni de edrido. 他不禁笑了起来。
Ŝi ne povis deteni sin de larmoj. 她不禁流下眼泪。
La fumantoj devas sin deteni de fumado. 抽烟的人应该戒烟。
9. En niaj rilatoj kun aliaj homoj niaj kondutoj devas esti konformaj al la principo: ni ne trudu
al aliaj tion, kon ni devus fifuzi. 在我们和别人的关系中我们的行为应该符合“己所不欲，勿施
于人”的原则。
10. Ni estas por la vero, justeo kaj paco kaj kontraŭ la absurdo, maljusteco, perforto kaj
agresa milito. 我们捍卫真理、正义与和平，反对荒谬、非正义、暴力和侵略战争。
本句的表语是由介词词组“por…”和“kontraŭ…”构成。

B
1. ... konata sub la mallongigo Kabe. 以缩写名 Kabe 而闻名的
mallongigo 的意思是“缩写”、“缩写词”、“略语”。
“Kabe”中取原名“Kazimiers Bein”中每一部分的前两个字母组合而成的缩写名。
2. Li uzis elegantan facile legeblan lingvon tute liberan de naciismoj. 他所用的语言优雅易
读，完全摆脱了民族习惯的束缚。
libera（原义“自由的”）可以引申作“无…的”、“不受…约束的”、“摆脱了…的”讲。例如：
Mi sentas min libera de antaŭjuĝoj. 我觉得我不抱成见。
Li estas homo libera de ĉagreno kaj zorgoj. 他是一个无忧无虑的人。
La vojo estas libera de baroj. 这条路没有阻碍。
Ni estas liberaj de niaj ŝuldoj. 我们还清了债务。
3. En 1911 Kabe subite forlasis la Esperantan movadon... 1911 年 Kabe 突然离开了世界语
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运动。
forlasi（for-lasi）的意思是“放弃”、“离开”。例如：
Juna li forlasis sian hejmon. 他年青时离开了家。
Li jam forlasis sian intencon. 他已经放弃了自己的打算。
4. Li restas modelo de bona stilisto, kies lingvo spiras belecon kaj propran spiriton de
Esperanto. 他仍然是优秀文体家的典范，他的语言体现了世界语的语言美和世界语特有的语
言魂。
1）spiri 除了作“呼吸”讲之外，还有“散发（气味）”、“显示出”等义。例如：
La ĉambro spiras la odoron de rozoj. 房间里散发着玫瑰花香。
Ĉiuj verkoj de Zamenhof spiras altan idealon. 柴门霍夫的所有作品都表现出一种崇高的
理想。
Ŝia vizaĝo spiras malĝojon. 她面容显得忧伤。
2）spirito 除了作“精神”讲之外还可以作“灵魂”讲。例如：
Hamleto vidis la spiriton de sia patro. 汉姆雷特看见了他父亲的鬼魂。
Li ellasis sian spiriton. 〈转〉他死了。
5. LA KANTO DE SARA
本篇是波兰作家普鲁斯（B. Prus, 1847-1912）的长篇小说《法老王》（LA FARAONO）
中的一个片断。《法老王》取材于古埃及社会。它通过对埃及第二十王朝拉美西斯十三世法
老（Ramzes XIII）与祭司贵族集团之间的夺权斗争的描写，反映了古代埃及国内外复杂的
民族矛盾和阶级矛盾，揭露了祭司贵族集团的腐朽没落，歌颂了遭受残酷剥削和压迫的奴隶
和农民的反抗和斗争。
Sara 是一个善良的希伯来民间姑娘。她因美貌出众，被拉美西斯亲王（后为拉美西斯十
三世法老）娶为非正式的妻子。后来，由于祭司集团的干涉和破坏，她被拉美西斯遗弃，成
为法老与祭司贵族集团斗争的牺牲品。本篇是 Sara 给拉美西斯亲王所唱的一首歌。这首歌
唱出了古代埃及劳动人民遭受残酷压迫、不能掌握自身命运的悲愁和痛苦心情，是一篇极其
优美的散文诗。
《法老王》一书的世界语译本是由波兰著名世界语散文翻译家 Kabe（1872-1959）于 1907
年译成的。Kabe 的译笔朴素优美，堪称世界语散文文体的典范。关于《法老王》译文的文
体，我国著名世界语者徐道荣同志在其《世界语文学简史》中这样写道：“这部无与伦比的
译作使卡贝荣膺‘世界语散文之父’和‘世界语第一文体家’的桂冠。确实，卡贝的文体洗练、
清晰、典雅，最终摆脱了一切民族语的束缚，体现并弘扬了世界语本身自有的“语言魂”。卡
贝落笔行文堪称字斟句酌，每一个词经得起反复推敲。”
为了适合中级课本的需要，本篇在文字上作了适当改动。
6. Kie estas tiu, kiu ne havus ĉagrenon?没有烦恼的人在哪里？（意思是没有烦恼的人是不
存在的。）
在带有定语从句的复合句中，如果主句对先行词加以否定或怀疑，则关系从句的谓语动
词要用假定式。例如：
Ĉu vere ekzistas saĝa homo, kiu ĉion komprenus?难道真有无所不知的聪明人吗？
Kie estas tia frenezulo, kiu ne preferus barelon(桶) da vino, ol glason da biero?哪里会有宁
要一杯啤酒而不要一桶葡萄酒的疯子？
Mi ne havas monon, kiun mi povus pruntedoni al vi. 我没有钱可以借给你（直译为：我没
有可以借给你的钱。）
Ne estas domo, en kiu ne estus banĉambro. 没有一家没有洗澡间。
但如果被否定或被怀疑的不是先行词本身，从句就不能用假定式。例如：
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Mi ne legis la libron, kiun vi donis al mi.你给我的书我没有看。（被否定的不是 la libron,
而是 legi）
Ĉu vi vidas la homon, kiu kutimas promeni ĉi tie?你看见那位经常在这里散步的人吗？（那
个人经常在这里散步，是毋庸置疑的事实，这句话所要问的是你有没有看见他。）
Mi ne vidas la domon, kiu havas ruĝas tegmenton.我没有看见所红屋顶房子。
（试比较：Mi
ne vidas domon, kiu havus ruĝan tegmenton.我看不到带红屋顶的房子。）
7. Sed kiel multenombraj estas tiuj, kiuj ĉiutage priverŝas sian panon per larmoj kaj kies
domo estas plena de sopiroj. 然而，那些每天都用泪水浇洗面包，家中充满叹息声的人却是何
等地多啊！
sopiroj = sopirĝemoj (sopiro 的本义是“憧憬”、“切望”，作“叹息”讲是旧义，现在应写作
sopirĝemo)
8. Kie estas tiu, kiu neniam sentus la maldolĉecon de l’ekzistado? Ĉu tio estas la infano, kies
patrinon forrabis la morto, aŭ la suĉulo ĉe la mamo, kiun la malsato sekigis?从来没有尝受过
人生辛酸的人在哪里？难道就是那被死亡夺母亲生命的孩子，或是那偎依在由于饥饿而
干瘪了的乳房旁的吸奶婴儿？
9. Kaj tial la koro de l’ homo en ĉiu loko kaj en ĉiu horo estas plenplena de malĝojo. 因此，
无论在什么地方，在什么时候，人总是心里充满着忧愁。
plenplena 是 plena 的强调形式。
10. En la dezerto lin minacas la leono kaj skorpio, en la kavernoj la drako, inter la floroj la
venena serpento. (= En la dezerto lin minacas la leono kaj skorpio, en la kavernoj lin minacas la
drako, inter la floroj lin minacas la venena serpento.) 在沙漠中威胁他的是狮子和毒蝎，在岩穴
中威胁他的是恶龙，在花丛中威胁他的是毒蛇。
11. En la infaneco li estas senpova, en la maljuneco senforta, en la matura aĝo — ĉirkaŭita de
l’ danĝeroj, kiel la baleno — de la profundaj akvoj. (= En la infaneco li estas senpova, en la
maljuneco li estas senforta, en la matura aĝo li estas ĉirkaŭita de l’ danĝeroj, kiel la baleno estas
ĉirkaŭita de la profundaj akvoj.) 他在孩提时年幼无力，在老年时体弱身衰，在壮年时被凶险
包围，好似鲸鱼游在深水之中。
12. Kaj tial, sinjoro, mia Kreinto, al vi sin turnas la laca animo. 因此，主啊，我的造物主啊，
这厌倦的灵魂向您求助。
“sinjoro”除作“先生”讲外，还可以用作对神的敬称，可译为“上帝”、“天主”、“老天爷”
等。
“sin turni al ”除了作“转向”讲之外，还可以引申作“对…讲话”、“找…帮忙”、“求助于…”
讲。例如：
Lia atento baldaŭ sin turnis al mi. 他的注意力不一会儿便转到我的身上。
Mi turnas min al vi kun peto. 我有一件事求您。
Mi ne povas diri al vi, turnu vin al la pordisto. 我不能告诉您，请您去问看门人吧。
13. Vi fermis ĉiujn vojojn de l' trankvileco, escepte de tiu, kiu kondukas al Vi. 除了这条通
向您的道路之外，您封闭了所有安宁之路。
“escepte de”的意思是“除…之外”表示所涉及的事物“不包括在内”。例如：
Ĉiuj venis escepte de li. 除他之外全都到了。
Li pardonis al ĉiuj, escepte de sia filo. 他原谅了所有人，但不原谅他的儿子。
Nenion mi ŝatas, escepte de libroj. 除了书籍之外我什么都不喜欢。
（注）“krom”的意思也是“除…之外”，但有两种不同含义。
a. 表示“不包括在内”（= escepte de)。例如：
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Ĉiuj venis krom Petro. 除了彼得之外所有人都来了。
Neniu parolis krom li. 除他之外谁都没有发言。
Mi diras nenion alian krom plej pura vero. 我对你说的都是大实话。
b. 表示“包括在内”。例如：
Krom li venis multaj homoj. 除他之外还来了许多人。
Krom Petro tie estis ankaŭ ĉiuj aliaj miaj fratoj. 除了彼得之外我的其他弟兄也都在那里。
Krom Li Ming ankaŭ mi estas esperantisto. 除了李明之外我也是世界语者（我和李明都是
世界语者）。
14. Kaj kiel la infano, kiu ne scias paŝi, Kroĉiĝas al la vesto de l' patrino por ne fali, tiel la
mizera homo etendas manojn al via kompato kaj liberiĝas de la duboj... 如同蹒跚学步的幼儿为
了不跌倒而紧紧抓住母亲的衣角一样，这可怜的人向您的怜悯之心伸开了双手，心中便消除
了疑惧……
用 kiel 引导比拟或比较从句时，主句中通常需要加副词 tiel 与之呼应。例如：
Parolu tiel, kiel pleĉas al vi. 你喜欢怎么说就怎么说吧。
La afero ne estas tiel simpla, kiel ŝajnas. 事情并不像看起来那样简单。
Kiel li agis kontraŭ mi, tiel mi agos kontraŭ li. 他过去怎样对待我，我将怎样对待他。
Kiel la ĉasisto persekutas beston, tiel li postsekvis la ŝteliston. 他像猎人追赶野兽那样跟踪
小偷。
Kiel glacio per varmo degelas, tiel li cedis al mia insisto. 就像冰受热融化那样，他在我一
再要求下让步了。

GRAMATIKO
一、相对时和绝对时
I. 相对时
在复合句中，如果从句谓语动词的时间相对于主句谓语动词的时间，这种从句谓语动词
的时间叫做相对时。例如：
Mi vidis, ke li leviĝas el la lito. 我看见他正在起床。
Mi vidis, ke li leviĝis el la lito. 我看见他起床了。
Mi vidis, ke li leviĝos el la lito.我看见他即将起床。
上面三个例句中的“leviĝas”、“leviĝis”和“leviĝos”的时间都不是以说话时刻为准的真实的
现在、过去和将来，而是以主句“我曾看见”的时刻为准的相对的现在、过去和将来。更确切
地说，在相对时中，“-as”表示从句的动作发生在主句动作的同时，“-is”表示从句的动作发生
在主句动作之前，“-os”表示从句的动作发生在主句动作之后。
2.绝对时
从句的谓语动词如果不受主句谓语动词的制约，单纯地表示以说话时刻为准的真实的时
间，这种从句谓语动词的时间叫做绝对时。例如：
Hieraŭ mi vidis la sinjoron, kiu instruas en la universitato. 我昨天看见那位在大学里教书
的先生。
Li loĝas tie, kie li naskiĝis. 他住在他出生的地方。
Kiam vi revenos, mi rakontos ĝin al vi. 你回来时我将把它讲给你听。
上面三个从句中的动词“instruas”、“naskiĝis”和“revenos”所表示的时间分别是真实的现
在、过去和将来，所以它们都是绝对时。
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II.相对时和绝对时的用法
1.相对时主要用于下列从句中：
a.在以从属连词 ke 引导的主语从句、宾语从句、表语从句和解释性的定语从句中。例
如：
Ŝajnis, ke ili ion serĉas. 似乎他们在找一件东西。
Mi scias, ke vi iam loĝis en Parizo. 我知道你曾在巴黎居住过。
Mia decido estis, ke mi ne iros tien. 我的决定是：我不到那里去。
Ŝi havis la senton, ke ŝi denove estas malgranda knabineto. 她觉得她又重新是一个小姑
娘。
b.在以疑问词（如 ĉu, kiu, kio, kiam 等）引导的各种附属问句中。例如：
Mi ne scias, ĉu mi povos veni. 我不知道我能不能来。
Ŝi ne diris, kun kiu ŝi faris turisman vojaĝon dum la lasta somero. 她没有说她去年夏天是
和谁一起旅游的。
Li demandis ŝin, kial ŝi revenas tiel frue. 他问她为什么回来这么早 。
Estis dube, kiam li venos. 他什么时候来还拿不准。
Neniu sciis, kion li deziras fari. 没有一个人知道他想要干什么。
Diru al mi, de kie vi venis. 告诉我，你是从哪里来的。
La demando estis, ĉu li helpos ŝin. 问题是，他会不会帮助她。
c.在 pri tio, al tio, de tio, kun tio 等后的以从属连词 ke 引导的解释性从句中。例如：
Mi ĝojis(pri tio), ke vi venos. 你要来，我很高兴。
Sokraton(苏格拉底）oni akuzis (pri tio), ke li koruptas (贿赂，腐蚀）la junularon. 人们控
告苏格拉底腐蚀青年。
Li ŝuldis sian riĉon al tio, ke estas laborema kaj ŝparema. 他是勤俭致富的。
Ĉion li atendas de tio, ke la sorto lin favoros. 他指望在交上好运时能得到一切。
Mia permeso estis ligita kun tio, ke vi ĝustatempe revenos. 你按时回来我才能给你准假。
Mi kalkulis je tio, ke vi min helpos. 我估计你会帮助我的。
2. 绝对时用于下列从句中：
a. 在各种关系从句中。例如：
Mi ne konas tiun, kiu venis hieraŭ vespere. 我不认识昨晚上来的那个人。
Okaze mi renkontis malnovan amikon, kies nomon mi forgesis. 我偶然遇见一位老朋友，他
的名字我记不清了。
Mi iros tien, de kie vi venis. 我将到你来的地方去。
La libro, pri kiu mi parolis, estas interesa. 我谈到过的那本书很有趣。
Kio pasis, ne revenos. (谚语）时不再来。
（直译为：过去了的，不会再来）。
Vi troviĝas en tia sama situacio, en kia antaŭ du monatoj troviĝis mia kuzino. 你现在的处境
与我表姐两个月前的处境一样。
b. 在各种状语从句中。例如：
Se vi bone plenumos vian taskon, mi vin rekompencos. 如果你的任务完成得好，我就奖励
你。
Li elektis tiun vojon, ĉar ĝi estas rekta. 他选择了那条道路，因为它是直的。
Mi estas soifa, kvankam mi trinkis. 我虽然喝过水，但还是口渴。
Li kuris, kiel li povis. 他尽力奔跑。
Li tremis, kiel aŭtuna folio tremas. 他像秋天的树叶那样颤抖。
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Dum ŝi kantis, ĉiuj silente aŭskultis. 在她唱歌时大家都静静地听着。
La nokto estis tiel malluma, ke oni nenion povis vidi. 夜间黑得什么也看不见。
二、直接引语和间接引语
引述别人的话有两种方式：1.原封不动地引用原话，叫做直接引语；2.用自己的话转述，
叫做间接引语。直接引语需要用引号标出，间接引语不用引号，但必须用从属连词 ke 引导
（间接引语实际上就是以 ke 引导的宾语从句）。将直接引语改为间接引语时，除了必须去掉
引号，加从属连词 ke 之外，还必须将引语中的人称代词作适当改变，但引语中动词的时态
和式不变（这意味着，间接引语中谓语动词所表示的时间是相对时）。例如：
直接引语
1. Li diris: "Mi estas okupita." 他说：“我没有空”。
2. Li diris: "Mi venos morgaŭ". 他说：“我明天来”。
3. Mi demandis lin: "De kie vi estas?" 我问他：“你是哪里人？”
4. Ili diris: "Ni estas esperantistoj." 他们说：“我们是世界语者。”
5. Li plendis: "Mia amiko ne redonis al mi mian libron." 他埋怨说：“我的朋友没有把我的
书还给我。”
6. Li diris: "Mi retrovis mian ŝlosilon." 他说：“我重新找到了我的钥匙。”
7. Ŝi demandis min: "Ĉu vi konas min?" 她问：“你认识我吗？”
8. Li demandis ŝin: "Kiam vi veturos al Pekino?" 他问她：“你什么时候到北京去？”
9. Ŝi diris al li: "Donu al mi paperon." 她对他说：“请给我一张纸。”
10. Li diris: "Mi estus kontenta, se nur mi povus iom ripozi." 他说：“只要能休息一下，我
就满足了。”
间接引语
1. Li diris, ke li estas okupita. 他说他没有空。
2. Li diris, ke li venos morgaŭ. 他说他明天来。
3. Mi demandis lin, de kie li estas. 我问他是哪里人。
4. Ili diris, ke ili estas esperantistoj. 他们说他们是世界语者。
5. Li plendis, ke lia amiko ne redonis al li lian libron. 他埋怨他的朋友没有把他的书还给
他。
6. Li diris, ke li retrovis sian ŝlosilon. 他说他重新找到了自己的钥匙。
7. Ŝi demankis min, ĉu mi konas ŝin. 她问我是不是认识她。
8. Li demandis ŝin, kiam ŝi veturos al Pekino. 他问她什么时候到北京去。
9. Ŝi petis lin, ke li donu al ŝi paperon. 她请他给她一张纸。
10. Li diris, ke li estus kontenta, se nur li povus iom ripozi. 他说，只要能休息一下他就满
足了。

EKZERCOJ
I. 选择括号中适当的动词填充：
al ŝi en la vizaĝon. (vidis, rigardis)
A 1. Li longe
lin fali de la tegmento. (vidis, rigardis)
2. Mi
la nigran tabulon, sed li
neniun vorton, ĉar li estas miopulo.
3. Li
(vidas, rigardas)
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B

1. Ĉu vi
la birdojn kanti? (aŭdas, aŭskultas)
miajn konsilojn. (aŭdi, aŭskulti)
2. Ili ne volis
, sed
nenion. (aŭdis, aŭskultis)
3. Mi atente
. (dormas, ekdormis)
C 1. Nun li trankvile
. (dormis, ekdormis.)
2. Apenaŭ li kuŝiĝis, li
je la deka, kaj li profunde
ĝis la mateniĝo.
3. Heieraŭ nokte li
(dormis, ekdormis)
kun li pri tio. ( diris, parolis, rakontis)
Ĉ 1. Ni
al vi nur unu vorton. (diri, paroli, rakonti)
2. Mi volas
al mi belan historion. ( diras, parolas, rakontas)
3. Mia avino ofte
la arbojn. (scios, konos)
D 1. Per la fruktoj vi
. (sciis, konis)
2. Li kantis ĉiujn kantojn, kiujn li
, ke li ne
vin. ( scias, konas)
3. Mi ne
tiun melodion (旋律，曲调), sed mi ne
, kie mi ĝin aŭdis.
4. Mi
( scias, konas)
.(studi, lerni)
E 1. El la libro mi povas multon
la ecojn de substanco（物质). (studas, lernas)
2. Sub la profesoro ŝi
ĝis ebriiĝo. (drinkas, trinkas)
F. 1. Ĉiutage li
po glaseton da vino. (drinkis, trinkis)
2. La gastoj
respondi mian demandon. ( deziras, volas)
G 1. Li ne
al vi bonan vojaĝon. ( deziras, volas)
2. Mi
danci. (ŝatas, amas)
Ĝ 1. Ili
feliĉon. (ŝatas, amas)
2. Nur suferinto
, sed vin ne
. (ŝatas, amas)
3. Ŝi vin estimas kaj
vian brakhorloĝon? (trovis, serĉis)
H 1. Ĉu vi jam
. (trovas, serĉas)
Ne. Mi ankoraŭ ĝin
Petron. Ĉu vi scias, kie li estas? (trovas, serĉas)
2. Mi
sur lia vesto. ( trovos,
3. Li estas tiel purema, ke eĉ unu polveron vi ne
serĉos)
servado al la popolo. (konsistas el, konsistas en)
Ĥ 1. Feliĉo
krajono, plumo kaj inkujo. ( konsistas el, konsistas en)
2. Mia skribilaro
II. 给文中缺少词尾的动词加上适当的词尾：
DU MIOPULOJ
Du miopuloj interdisputis pri tio, kiu el ili est malpli miopa. Por fini la disputon, ili
interkonsentis, ke la postan tagon ili ir al la templo por kontroli kiu el ili pov pli bone legi la
tekston de la memortabulo super la templopordo.
Tuj post la disiro unu el ili iris al la templo por studi la tekston. Starante iom proksime de la
pordo, li legis la tekston de la memortabulo kaj ĝin enkapigis al si.
Iom poste venis ankaŭ la alia miopulo al la templo por legi la tekston. Li staris pli porksime
sur la
al la la pordo kaj povis legi ne nur la tekston, sed ankaŭ la malgradajn vortojn, kiuj trovĝ
malsupra parto de la tabulo.
La postan tagon ili iris al la templo kaj elektis lokon tre malproksiman de la pordo por
konvinki unu la alian, kiom bone ili kapabl vidi. La unua klare kaj laŭte legis la tekston kun
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triumfo. Tiun tekston povis legi ankaŭ la dua, sed li aldonis, ke li pov
legi ankaŭ la
sur la tabulo.
malgrandajn vortojn. La unua protestis(抗议), dirante, ke tiuj vortoj ne troviĝ
al unu el la bonzoj(和尚) por ricevi
Post iom da kverelado(争吵) ili decidis, ke ili sin turn
solvon.
Aŭdinte la problemon, la bonzo respondis, ke hieraŭ vespere li jam forpren la tabulon kaj
tial ĝi ne plu pend super la pordo.
III. 将下列句子译成汉语，注意句中介词的用法：
SEN
1. La rozo sen akvo baldaŭ velkos.
2. Sen laboro ne venas oro.
3. Sen fajro ne brulas eĉ pajlo.
4. La muso restis du tagojn sen manĝi kaj trinki.
5. Sen trograndigo oni povas diri, ke Esperanto estas multe pli facila, ol ĉia lingvo natura.
6. Ni pasis preter la turo sen vidi ĝin.
7. Rajdi sur ĉevalo oni ne lernas sen falo.
8. Ni ne ja vivas por manĝi, tamen sen manĝo oni ne povas vivi.
9. Ŝi estas ne sen kulpo.
10. Li tion diris ne sen kaŭzo.
SUB
1. Li havis kusenon sub la kapo.
2. La ĉasistoj dormis sub la libera ĉielo.
3. Ili ripozas sub alta kverko.
4. El sub la kanapo la muso kuris sub la liton, kaj nun ĝi kuras sub la lito.
5. Li portis paperujon sub la brako.
6. Li falis sub la radojn de veturanta vagonaro.
7. Sub lia gvido la kurso komenciĝis.
8. Li portis blankan ĉemizon sub la jako.
SUPER
1. Super la nigra tabulo pendas la mapo de Ĉinio.
2. Tenante la manojn super la okuloj, li rigardadis malproksimen.
3. Saliko(柳树) staras super la rivero kaj speguliĝas en la pura akvo.
4. La termometro（温度计） montras du gradojn super la nulo.
5. Li sidas en ŝuldoj ĝis super la ŝultroj.
6. La aeroplano（飞机） flugis super la maron.
7. La akvo ŝprucas super nin.
8. La fiŝoj elsaltis super la akvon.
9. Tio estas super mia povo.
10. Kiam ajn mi venas, li ĉiam sidas super laboro.
11. Ne sidu tro longe super la libro.
SUR
1. Li tenis la piedojn sur benketo.
2. La malriĉulo havis sur si ĉifonaĵojn.
3. Nia metodo baziĝas sur la praktiko.
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4. La ĝardenisto verŝis akvon sur la florojn.
5. La luno verŝis lumon sur la arbaron.
6. Sur la serena ĉielo staras bela suno.
7. Sur lia vizaĝo mi vidis ĝojan rideton.
8. Se mi estus sur ŝia loko, mi ne farus tion.
9. Sur ĉiu paŝo ni renkontis barojn.
10. La vorto estis preta sur miaj lipoj.
11. Li direktis sian rigardon sur min.
12. Mi prenos sur min la respondecon.
TRA
1. Du ekbriloj de fulmo trakuris tra la malluma ĉielo.
2. Malrapide, ambaŭ iris tra la longa malplena strato.
3. Tra unu orelo ĝi eniras, tra la dua ĝi eliras.
4. Mallarĝa vojeto kondukas tra tiu ĉi kampo al nia domo.
5. La suno brilis sur lin tra inter la branĉoj.
6. La koko krias tra la tuta nokto.
TRANS
1. Ili loĝas kontraŭ nia domo, trans la strato.
2. Trans Atlantiko kuŝas Ameriko.
3. La hirundo flugis trans la riveron, ĉar trans la rivero sin trovis aliaj hirundoj.
4. Ĵetu la pilkon trans la muron.
5. Li rigardis trans la lagon al la monteto kontraŭe.
6. Tio estas belaj rakontoj el trans la montoj.
IV. 说出下列派生词的意思（可查阅词典）：
A. Senfunda, senlime, sensencaĵo, senĉesa, senfina, senkompata, senmorta, senokupa,
senzorga, sendependa, senlaca, sensenta, senforta, senvoĉa, senespere, senpage
B. subtera, subvesto, subteni, subnutrita, subaŭskulti, subkompreni, subridi, subiri, sunsubiro,
suba, subiĝi, sube, subigi, subaĵo, subulo
C. supersigno, superhomo, supersaĝi, superbela, superruzi, superakvi, superflua, superjaro,
supertago, supernutrado, superproduktado, superŝarĝo, superpleniĝi, supermezura, supera,
superi , superemo, superulo
Ĉ. surflugi, suriri, surmeti, surverŝi , surtabligi
D. trairi, trapasi, traflugi, tralasi, tralegi, tradorm, tranokti, travintri, travivi, trabruli, tralerni,
travidebla, trae, traigi
E. transiri, transĵeti, transpaŝi, transsalti, transporti, transplanti, transloĝiĝ, transskribi,
transdiri, transdoni, transformi, transmara, transa, transigi, transulo
V. 将下列句子译成汉语：
A.
1. Niaj soldatoj okupis la urbon.
2. La libroj okupas la tutan skribotablon.
3. Ĉiuj sidlokoj estis okupitaj.
4. Nia tuta gramatiko okupas nur unu paĝon.
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5. Tio ne okupos multe da tempo.
6. Du demandoj okupis lian spiriton.
7. Tiu penso tute okupis lin.
8. Libro pri filozofio okupis liajn pensojn.
9. Tiam mia kuzino estis okupata de gravaj aferoj.
10. Kiu sin okupas je kemio, estas kemiisto.
11. Lia edzino sin okupas pri arto. Ŝi estas artistino.
12. Ili estas okupitaj je la pretigado de la novaj vestoj de la reĝo.
13. Tiu artikolo sin okupas de la komenco ĝis la fino je komparado de Esperanto kun
Volapuko.
14. Kial vi okupiĝas pri tiaj bagateloj?
15. Mi nun ne havas tempon por okupiĝi pri tio.
16. La kantado estas agrabla okupo.
17. Kio estas via okupo? --- Mi estas kuracisto.
18. Pro troa okupiteco li ne ĝuas eĉ unu horon da libereco.
19. Hodiaŭ mi estas multeokupita. Morgaŭ mi estos senokupa, kaj mi povos ekskursi kun vi.
B.
1. Li lasis sian veston ĉe mi kaj foriris.
2. Li lasis la ŝlosilojn de la ĉambro al sia infano.
3. La febro jam lasis min.
4. Ĝi rapide malaperis, lasante poste si fumon kaj malagrablan odoron.
5. Sufiĉe pri tio, mia amata, ni lasu ĝin!
6. Lasu min for por du horoj.
7. Oni lasis la sidlokon neokupita.
8. Lasu ŝin trankvila.
9. Li ne lasis min en trankvilo.
10. Mi lasis la vortojn tute sen ia ŝanĝo.
11. Lasu lin ĉe lia tasko!
12. Ŝteliston neniu lasas en sian domon.
13. Lasu, ke respondu tiu, kiun mi demandis.
14. Lasu min dormeti.
15. Mi ne lasis, ke oni kaptu min.
16. Mi pacience lasis lin paroli.
17. Li lasis fali sian hakilon en la akvon.
18. Ŝi lasis la venton ludi kun ŝiaj longaj haroj.
19. Li lasis sin trompi de li.
20. Tion dirinte li forlasis la ĉambron.
21. Kial tiu homo forlasis sian edzinon?
22. Mi forlasis mian intencon.
23. Ili trovis la domon forlasita.
VI. 将下列句子译成世界语：
1. 我军（niaj trupoj）占领了那座山头。
2. 展览会（la ekspozicio）占了整个二楼楼面。
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3. 他忙得不可开交。
4. 那张座位没有人坐。
5. 他在法国政府中担任要职。
6. 宴会和演说共用了三个小时。
7. 他们主要从事农业。
8. 你今天早上有什么事？
9. 他忙着解一道难题。
10. 他总是想着那个问题。
11. 他要把什么留给你？
12. 他把那本书留在桌上。
13. 他把一封信交给了门房（pordisto）.
14. 他累了，让他安静休息一会儿。
15. 不要让田荒芜了。
16. 我让他们走了。
17. 我们把他单独丢下。
18. 他让钢笔从桌上掉下。
VII. 将下列短文译成世界语（文中没有学过的词可查词典）
：
匆匆
朱自清
燕子去了，有再来的时候；杨柳枯了，有再青的时候；桃花谢了，有再开的时候。但是，
聪明的，你告诉我，我们的日子为什么一去不复返呢？——是有人偷了他们罢：那是谁？又
藏在何处呢？是他们自己逃走了罢：现在又到了哪里呢？
我不知道他们给了我多少日子；但我的手确乎是渐渐空虚了。在默默里算着，八千多日
子已经从我手中溜去；像针尖上一滴水滴在大海里，我的日子滴在时间的流里，没有声音，
也没有影子。我不禁头涔涔而泪潸潸了。
去的尽管去了，来的尽管来着；去来的中间，又怎样地匆匆呢？早上我起来的时候，小
屋里射进两三方斜斜的太阳。太阳他有脚啊，轻轻悄悄地挪移了；我也茫茫然跟着旋转。于
是——洗手的时候，日子从水盆里过去；吃饭的时候，日子从饭碗里过去；默默时，便从凝
然的双眼前过去。我觉察他去的匆匆了，伸出手遮挽时，他又从遮挽着的手边过去，天黑时，
我躺在床上，他便伶伶俐俐地从我身上跨过，从我脚边飞去了。等我睁开眼和太阳再见，这
算又溜走了一日。我掩着面叹息。但是新来的日子的影儿又开始在叹息里闪过了。
在逃去如飞的日子里，在千门万户的世界里的我能做些什么呢？只有徘徊罢了，只有匆
匆罢了；在八千多日的匆匆里，除徘徊外，又剩些什么呢？过去的日子如轻烟，被微风吹散
了，如薄雾，被初阳蒸融了；我留着些什么痕迹呢？我何曾留着像游丝样的痕迹呢？我赤裸
裸来到这世界，转眼间也将赤裸裸的回去罢？但不能平的，为什么偏要白白走这一遭啊？
你聪明的，告诉我，我们的日子为什么一去不复返呢？
1922 年 3 月 28 日
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总词汇表
（带*号的词是本书使用者应该掌握的最基本词汇，单词右侧的数字标明该词在本书中第一
次出现的课数。）
*

A
*

-a
abelo 18
abomeni 14
～inda 14
aboni 13
～anto 13
abrikoto 19
absurda 6
abunda 14
acida 14
-aĉ- 6
*
aĉeti
*
-adadiaŭ 20
～o 20
adicii 2
～o 2
admiri 6
adopti 11
adreso 15
*
aero
～umi 15
*
afabla
*
afero
Afriko 9
Agi 5
～o 5
Aglo 19
Agresi 20
～a 20
*
agrabla
agrikulturo 19
*
aĝo
plen～a 16
ah 13
ajlo 14
*
ajn

-aĵakceli 13
*
akcepti
akcidento 18
akiri 14
akompani 10
akordo 20
akra 8
aktoro 16
akurata 3
～e 3
*
akvo
*
al
albano 9
Alĝero 9
～io 9
*
alia
alkoholo 14
～aĵo 14
*
almenaŭ
*
alta
alumeto 1
*
ami
*
amaso
amatoro 17
～a 17
*
ambaŭ
Ameriko 9
Nord-～o 9
Sud-～o 9
amfibio 18
*
amiko
Amsterdamo 17
amuzi 1
sin～i 1
～a 1
*
-ananekdoto 9
anglo 9
222

A～io 9
angulo
tri～o 1
animo 10
animalo 18
*
ankaŭ
*
ankoraŭ
anonci 6
～o 6
ansero 5
*
anstataŭ
*
-antAntarkta Kontinento 9
*
antaŭ
antikva 12
antipatio 20
antologio 11
Antverpeno 17
aparta 3
～e 3
apartamento 15
aparteni 18
*
apenaŭ
*
aperi
aperturo 15
apetito 3
aplaŭdi 17
apoteko 7
～isto 7
*
aprilo
*
apud
*
-ararabo 9
aranĝi 11
*
arbo
arbedo 19
arde 10
～eco 10
areo 19
*

Argentino 9
arĝento 8
～a 8
Arkta Oceano 9
armi 17
～ilo 17
armeo 20
arto 13
artikolo 13
*
-as
asocio 8
aspekti 13
～o 13
*
-atAteno 17
*
atendi
*
atenta
atingi 8
Atlantiko 9
atletismo 17
Atmosfero 10
*
aŭ
aŭdi
aŭdaci 20
*
aŭgusto
*
aŭskulti
～umi 7
Aŭstralio 9
aŭtoro 16
*
aŭtuno
*
avo
avida 8
aviado 16
～isto 16
azeno 6
Azio 9

B
babili 1
*
bagatelo
baki 14
balai 5
～ilo 5

*

baldaŭ
baleno 20
bani 15
～ĉambro 15
banano 19
bandaĝo 7
～i 7
barbiro 16
bastono 14
manĝ～eto 14
*
bati
*
batali
bazo 19
bedaŭri 5
～inde 8
Beijing(Pekino) 9
beko 18
*
bela
Belgio 9
bendo 6
son～o 6
benko 10
～eto 10
bero 18
vin～o 18
Berlino 9
*
besto
*
bezoni
biblioteko 6
biciklo 17
～ado 17
bieno 17
～ulo 17
bifsteko 14
*
bildo
bileto 2
bim-bom 3
*
birdo
*
blanka
blinda 4
*
blua
bluzo 12
*
boboli 14
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*

bona
bordo
bota 12
botelo 14
bovo 14
*
brako
branĉo 19
dis～iĝi 19
brando 4
branko 18
brasiko 19
flor～o 19
brava 17
Brazilo 9
Brazilio 9
breto 15
libro～oj 15
*
brili
broso 5
～i 5
brovo 4
*
brui
bruli
～umi 7
bruna 2
brusto 4
bruto 18
bufo 18
bukedo 15
bulgaro 5
B～io 9
burĝono 19
～i 19
*
buŝo
butero 14
butiko 2
butono 7
～umi 7
mal～umi 7
*

C
*

celo
cent
centro 8

*

cepo 19
cerbo 1
～umi 1
*
certa
cetera 12
blovi 10
～e 12
cifero 2
cigaredo 2
～ingo 2
～ujo 2
cirkonstanco 12
cirkuli 18
civilizi 14
～ita 14
ne～ita 14
civilizacio 15

Ĉ
ĉagreni 10
～o 10
*
ĉambro
ĉapo
*
ĉapelo
*
ĉar
ĉasi 17
～ado 17
*
ĉe
*
ĉefĉeho 9
Ĉ～oslovakio 9
ĉemizo 6
ĉerizo 19
ĉesi 4
*
ĉevalo
*
ĉi
*
ĉia
*
ĉial
*
ĉiam
*
ĉie
ĉiel 1
*
ĉielo
ĉies 14

Ĉilio 9
Ĉinio 9
*
ĉio
*
ĉiom
*
ĉirkaŭ
*
ĉiu
ĉizi 15
～ilo 15
-ĉj*
ĉu

D
*

da
damni 8
～iĝi 8
dano 9
*
danci
Danlando 9
danĝero 20
*
danki
～’al 19
*
daŭri
*
de
ek～ 17
*
decembro
decidi 2
～emo 17
dediĉi 16
defendi 20
degeli 10
～o 10
deĵori 16
～anto 16
*
dek
*
dekstra
dekikata 10
*
demandi
densa 19
*
dento
～isto 7
des 6
desegni 14
～aĵo 14
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destini 15
detrui 10
～ema 10
*
devi
devizo 17
*
deziri
bon～o 13
*
dio
dialogo 5
difekti 12
diferenci 11
～o 11
difini 10
～ita 10
digesti 4
～ado 4
digno 20
*
dika
diluvo 10
*
dimanĉo
dimensio 20
*
diri
*
direkto
*
disdisko 6
parol～o 6
diskuti 1
disputi 1
distingi 20
distri 17
～a 17
diveni 6
*
diversa
dividi 2
～o 2
*
do
doktoro 7
*
dolĉa
*
doloro
*
domo
*
doni
donaci 6
*
dormi
～ema 5

dorso 4
drako 20
drapo 12
draŝi 5
drinki 14
～ulo 14
*
du
*
dubi
*
dum

E
*

-e
ebena 20
*
-ebl*
-ec*
eĉ
eduki 13
～a 13
*
edzo
efektiva 3
～e 3
efiki 16
*
-egegala 5
egipto 9
E～io 9
eh 18
*
-ej*
ekeklipso 11
ekskurso 17
～i 17
*
ekster
ekstra 11
ekstrema 4
ekvilibro 20
ekzameni 7
*
ekzemplo
ekzerci 5
～o 5
ekzisti 3
*
el
elefanto 18

eleganta 15
*
elekti
elektro 5
～a 5
*
-emembusko 20
*
en
*
-endennergio 17
enigmo 6
envii 6
epoko 15
*
erari
erpi 19
escepti 11
～e de 11
sen～e 16
esenco 17
*
esperi
*
Esperanto
esperantologio 13
Esplori 7
esprimi 13
～o 13
*
esti
～aĵo 18
ĉe～i 6
estetika 12
～o 12
estimi 16
～o 16
estingi 5
*
-estr*
-etetaĝo 15
ter～o 15
etendi 20
eterna 10
Eŭropo 9
evolui 15
～ado 15

F
fabo 19
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fabelo 1
fablo 18
*
fabriko
*
facila
fajfi 16
*
fajro
fako 13
*
fali
falĉi 19
～aĵo 19
～ilo 19
falsi 7
～a 7
fama 15
*
familio
fanfaroni 19
～o 19
*
fari
faraono 20
farti 5
fasono 12
fazeolo 19
febro 7
～i 7
*
februaro
*
feliĉa
*
fenestro
*
fero
*
fermi
fervora 8
*
festi
festeni 3
feŭdo 15
fi 18
～insekto 18
fidela 19
fiksi 4
～a 4
*
filo
Filipinoj 9
*
fini
*
fingro
finno 9
F～lando 9

firmamento 10
*
fiŝo
fiziko 7
～a 7
flamo 8
*
flanko
flari 4
flava 2
flagi 7
～istino 7
fleksi 11
fliki 12
floko 10
*
floro
*
flui
*
flugi
*
fojo
ia～e 5
fojno 19
folio 19
fondi 11
fonto 14
*
for
*
forgesi
forĝi 16
～isto 16
forko 14
～eto 14
*
formo
re～i 11
formiko 18
forno 6
*
forta
per～o20
fortika 4
～igi 15
fosi 1
～ilo 1
fotelo 15
fotografi 16
～isto 16
frago 19
franco 1
F～io 9

franko 2
*
frapi
*
frato
*
fraŭlo
*
fremda
freŝa 4
re～igi 17
friti 14
frosto 10
～a 10
*
frua
*
frukto
fulmo 10
fumo 2
～i 2
fundo 19
ĝis～e 19
fungo 14
funkcio 16
funto 2
fuŝi 16
futo 15

G
*

gaja
gajni 1
galoŝo 12
ganto 12
garbo 19
gardi 20
gasto 8
～ama 8
*
gazeto
*
gegeneracio 10
genuo 20
ek-i 20
germano 8
～a 8
G～io 9
gimnastiko 5
～a 5
glacio 10

～iĝi 10
gladi 12
*
glaso
glata 20
glavo 16
globo 10
duon-o 10
gloro 20
gluti 14
en～i 14
gorĝo 4
grado 17
grajno 10
gramatiko 6
*
granda
grandioza 13
graso 6
～a 6
mal～a 6
grati 18
gratuli 13
～o 13
*
grava
gravito 20
greko 9
G～io 9
greno 5
grimpi 17
mont-ado 17
griza 2
grumbli 14
grundo 19
grupo 6
gusto 3
～umi 14
guto 8

Ĝ
*

ĝardeno
ĝemi 8
plor～i 8
ĝemelo 12
～e 12
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Ĝenevo 9
*
ĝi
*
ĝis
*
ĝoji
ĝui 3
*
ĝusta

H
ha! 6
hajlo 10
haki 8
～ilo 8
arbo～isto 8
*
halti
*
haro
harmonio 3
harpo 20
haŭto 20
*
havi
hazardo 8
～e 8
hebreo 11
*
hejmo
hejti 15
*
hela
*
helpi
Helsinki 9
herbo 19
～aĉo 19
～aro 19
～eca 19
～ejo 19
heziti 8
sen～e 8
*
hieraŭ
higieno 4
hindo 9
H～io 9
H～ia Oceano 9
hirundo 5
hispano 9
H～io 9
*
historio

*

ho
*
hodiaŭ
hoko 17
～fiŝado 17
*
homo
super～o 6
honesta 8
～eco 8
～ulo 8
mal～a 8
Hongkongo 9
honoro 8
*
horo
～aro 11
hordeo 19
horloĝo 3
mur～o 3
hospitalo 7
hotelo 8
humida 10
～eco 10
humoro 1
～aĵo 1
*
hundo
hungaro 8
～a 8
H～io 8

Ĥ
I
*

-iia
ial 4
*
iam
*
-id*
ideo
sam～ano 8
idealo 12
*
ie
iel 1
ies 14
*
-ig*
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*

-iĝ-il*
ili
ilustri 8
～ita 8
imperio 15
～estro 15
impona 13
～i 13
impreso 13
*
-in*
-indindividuo 17
～a 17
Indonezio 9
*
infano
infekti 7
～a 7
infero 8
-ing- 2
inĝeniero 16
iniciati 17
injekti 7
～o 7
insekto 18
*
instrui
instrumento 15
*
-intintelekta 15
～a 15
inteligenta 20
intenci 8
～e 8
*
inter
*
interesi
*
interna
～aĵo 4
interpreti 13
～isto 13
intesto 4
intima 3
invadi 20
inventi 19
～aĵo 19
*

inviti 10
*
io
*
iom
Irano 9
*
iri
*
-is
Islando 13
*
-ism*
-ist*
-ititalo 9
I～io 9
*
iu
izoli 7

J
*

-j
ja
jako 1
*
jam
*
januaro
japano 9
J～io 9
*
jaro
super～o 11
*
je
*
jen
*
jes
Jordano 20
ju 14
jugo 11
Jugoslavio 9
juĝi 16
～isto 16
*
julio
*
juna
*
junio
jupo 12
sub～o 12
*
justa
Ĵ
*
ĵaŭdo
*
ĵeti
*

ĵurnalo 16
～isto 16

K
kabano 15
kabineto 15
kafo 4
Kairo 9
*
kaj
kajero 1
kakto 19
kalendaro 11
*
kalkuli
kalsono 12
kalva 4
kamelo 18
kameno 15
*
kampo
Kanado 9
kanapo 15
*
kanti
*
kapo
*
kapabla
kapro 18
kapreolo 20
～ino 20
kapsiko 19
*
kara
kardinalo 13
karoto 19
karto 17
～ludo 17
kaso 2
～ejo 2
kaserolo 14
kastelo 15
*
kaŝi
kaŝtano 19
*
kato
kataro 7
*
kaŭzo
kavo 7
～aĵo 7
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kaverno 15
*
ke
*
kelka
kelnero 14
kemio 13
～isto 13
kesto 12
*
kia
*
kial
*
kiam
*
kie
*
kiel
*
kies
kilogramo 2
kilometro 2
*
kio
*
kiom
kirurgo 7
*
kiu
*
klara
*
klaso
klasika 20
la kvin ～aj sensoj 20
kliento 2
klini 15
klopodi 6
*
knabo
knedi 14
koko 14
～ido 14
kokso 4
*
kolo
*
kolekti
*
koleri
*
koloro
kombi 5
～ilo 5
*
komenci
*
komerci
komforta 9
komodo 15
kompati 20
～o 20
kompleksa 20

komponi 16
～isto 16
*
kompreni
～eble 6
mis～i 18
kompromiti 16
*
komuna
Komuniki 5
inter～iĝi 15
*
koni
re～i 20
kondiĉo 19
*
konduki
en～i 11
konduktoro 16
konduti 20
～o 20
konfesi 1
konforma 20
konfuzi 3
kongreso 13
konkordo 17
konkurso 17
*
konsenti
konservi 19
*
konsili
konsisti 4
konstanta 15
～e 15
konstati 6
*
konstrui
konsulti 7
kontakto 7
*
kontenta
kontinento 9
*
kontraŭ
kontribui 13
kontroli 7
konvena 7
konversacio 3
konvinki 20
～o 20
*
koro
korbo 17

korekti 11
koreo 9
K～io 9
korespondi 6
*
korpo
korsaĵo 12
korto 13
～ego 13
～egano 13
kosti 2
multe～a 2
sen～a 11
kostumo 12
kotono 12
～aĵo 12
koverto 16
*
kovri
krajono 1
kranio 4
kratago 19
kravato 12
*
kredi
*
kreski
*
krii
krimo 16
*
kripla
Kristo 11
a.K.(antaŭ～o) 11
p.K.(post～o) 11
kroĉi 20
～iĝi 20
krokodilo 18
*
krom
kruĉo 14
kruda 14
kruro 4
kruta 16
kudri 12
～omaŝino 12
*
kuiri
kuko 14
kukumo 19
kulo 18
kulero 14
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kulpa 16
kulturi 13
～o 13
ter～isto 16
*
kun
kuniklo 18
*
kuri
kuraci 7
～ilo 7
～isto 7
*
kuraĝa
kurso 6
kurta 11
kurteno 20
kuseno 15
*
kuŝi
*
kutimi
kuzo 3
～ino 3
kvadrato 3
～a 3
kvalito 12
*
kvankam
kvanto 2
*
kvar
*
kvazaŭ
kverko 19
kvieta 7
*
kvin

L
*

la
labori
pri～i 5
per～i 12
*
laca
lacerto 18
lago 18
*
lakto
lampo 6
lampiro 18
lano 12
lanco 20
*

*

lando
lango 4
*
larĝa
larmo 5
*
lasi
*
lasta
*
laŭ
laŭdi 1
～o 1
laŭta 1
～e 1
*
lavi
*
leciono
*
legi
legendo 11
legomo 3
～aĵo 3
leĝo 10
leono 18
leporo 18
*
lerni
lerta 13
～eco 13
*
letero
*
levi
*
li
*
libera
*
libro
tag～o 16
*
ligi
*
ligno
～aĵisto 15
～eca 19
limo 13
land～o 13
lino 12
*
lingvo
*
linio
lipo 4
*
lito
literaturo 16
litro 2
liveri 14
logi 18

al～i 18
loĝi
*
loko
Londono 9
*
longa
Los-Anĝeleso 17
lui 9
ludi 13
lukso 15
～a 15
lukti 17
～o 17
*
lumi
lumbriko 19
luno 10
*
lundo
lupo 18
*

M
maĉi 4
Madrido 9
magazeno 2
maizo 19
*
majo
majesta 10
majstro 20
～a 20
*
malmalgraŭ 13
mamo 4
～uloj 18
*
mano
*
manĝi
maniero 1
*
manki
mantelo 12
pluv～o 12
mapo 13
*
maro
*
mardo
*
marko
marŝi 20
*
marto
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mastro 9
～umi 14
～umado 14
maŝino 12
matĉo 17
*
mateno
materialo 12
matura 4
～ulo 4
meblo 15
～aro 15
～isto 15
medicino 16
～isto 16
medikamento 7
meĥaniko 16
～isto 16
Meksiko 9
～io 9
Melburno 17
melono 19
akvo～o 19
*
mem
membro 4
*
memori
mendi 14
menso 16
～a 16
mentono 4
meriti 13
～o 13
*
merkredo
*
meti
metalo 15
metio 16
～isto 16
metodo 6
metro 2
*
mezo
posttag～o 1
mezuri 2
～o 2
laŭ～a 2
*
mi

mielo 18
miksi 14
～iĝi kun 14
*
mil
milda 2
milio 19
miliono 2
*
militi
mino 16
～isto 16
minaci 20
minus 2
*
minuto
miopo 7
～eco 7
mal～a 7
mal～eco 7
*
miri
mis- 18
modo 12
modelo 17
modera 14
moderna 15
moki 16
mola 19
*
momento
*
mono
*
manato
*
mondo
mongolo 9
M～io 9
*
monto
*
montri
Montrealo 17
moro 20
*
morgaŭ
*
morti
moskito 18
Moskvo 9
moŝto 16
motoro 16
*
movi
muĝi 16
*
multa

multipliki 2
～o 2
Munkeno 17
*
muro
murdi 11
murmuri 20
～eto 20
musko 19
muskolo 20
muŝo 18
muta 4
surd～a 4
muziko 13

N
*

-n
nacio
～ismo 20
naĝi 17
～ado 17
～ilo 17
najbaro 3
*
naski
*
naturo
*
naŭ
*
nazo
*
ne
nebulo 10
*
necesa
～ejo 15
Nederlando 9
*
neĝo
*
nek
*
nenia
*
nenial
*
neniam
*
nenie
neniel
*
nenies
*
nenio
*
neniom
*
neniu
nepo 3
*
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～ino 3
nevo 3
～ino 3
*
ni
*
nigra
Niĝerio 9
nilono 12
-nj- 15
nobla 13
～e 13
*
nokto
*
nomo
～e 4
*
nomado
*
nombro
nordo 9
noto 17
～i 17
*
nova
de～e 5
N～Delhio 9
N～Jorko 9
N～Zelando 9
*
novembro
*
nu
*
nubo
nulo 2
numero 13
*
nun
*
nur
nutri 18
～aĵo 18

O
*

-o
obei 7
objekto 10
*
-oblobservi 20
obstina 17
～o 17
oceano 9
Oceanio 9

odori 11
ofendi 20
oferi 8
ofico 12
*
ok
*
okazi
okcidento 9
*
oktobro
*
okulo
*
okupi
*
ol
oleo 14
Olimpio 17
o～ado 17
～aj ludoj 17
Olivo 19
ombro 10
ombrelo 14
pluv～o 14
*
-on*
oni
*
onklo
*
-ont-op- 14
operacio 7
～i 7
*
opinii
oportuna 11
oro 6
oranĝo 19
oratoro 16
*
ordo
ordinara 10
～e 10
*
ordoni
*
orelo
organo18
oriento 9
origino 11
*
-os
osto 16
*
-otovo 13

P
*

paco
paciento 7
Pacifiko 9
pafi 17
cel～ado 17
*
pagi
paĝo 20
paki 2
～aĵo 8
Pakistano 9
palaco 15
palpi 7
palto 12
*
pantalono
papo 11
*
papero
paro 2
*
pardono
parenco 3
Parizo 9
parkere 6
*
paroli
el～i 16
*
parto
～opreni 6
*
pasi
tra～i 15
pasto 14
pastro 20
*
paŝi
paŝti 18
*
patro
～ujo 13
*
peco
pejzaĝo 20
peki 16
Pekino 8
*
peni
pendi
de～i de 13
*
pensi
pri～i 6
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pentri 16
～isto 16
*
per
percepto 20
～i 20
*
perdi
perfekta 17
perfidi 20
～o 20
*
permesi
persekuti 20
persiko 19
persisti 6
～e 6
*
persono
*
peti
peza 2
～o 2
piano 13
*
piedo
pilko 17
korbo～o 17
pied～o 17
pino 11
pinĉi 20
pinto 8
pipo 2
pipro 11
piro 2
pizo 9
placo 8
plaĉi 2
plado 3
*
planko
planti 6
～o 6
plasto 15
Platano 19
*
plej
*
plena
～umi 17
plendi 8
*
plezuro
*
pli

～-mal～ 1
*
plori
*
plu
plugi 19
*
plumo
pluraj 15
plus 2
*
pluvo
po 14
poemo 3
～eto 3
poeto 16
poezio 16
polo 9
P～lando 9
polico 12
～ano 12
poluso 10
polvo 12
pomo 2
ter～o 14
*
popolo
populara 16
*
por
*
pordo
porko 18
*
porti
portugalo 9
P～io 9
posedi 8
～aĵo 8
*
post
posteno 16
*
postuli
poŝo 1
poŝto 15
～aĵo 15
poto 14
*
povi
sci～i 6
pozicio 20
pra- 3
praktiko 17
～i 17

*

prava
precipe
preciza 11
preferi 2
prefikso 1
*
premi
*
preni
ĉirkaŭ～i 5
prepari 4
*
preskaŭ
preskribi 7
～o 7
*
preta
*
preter
prezo 2
*
prezenti
*
pri
primitiva 18
princo 20
principo 20
*
printempo
*
pro
problemo 1
procedo 19
produkti 14
profesio 16
profesoro 1
profiti 20
*
profunda
programo 6
progresi 6
*
proksima
promeni 4
proponi 12
*
propra
～aĵo 8
*
provi
proverbo 3
provinco 11
～a 11
prozo 10
prujno 10
pruno 19
prunti 6
*
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～edoni 6
～epreni 6
pruvi 13
pseŭdonimo 16
publiko 17
pulmo 4
pulso 7
pulvoro 10
puni 8
～o 8
*
punkto
vid～o 15
*
pura
puŝi 12
putra 7

R
rabi 20
for～i 20
raboti 15
～ilo 15
radio 5
radiko 19
rafano 19
rajdi 14
*
rajto
*
rakonti
rampi 18
～uloj 18
rano 18
rando 4
rango 8
unua～a 8
*
rapida
raŭpo 18
silk～o 18
ravi 16
*
rerecepto 7
reciproka 5
～e 5
reciti 20
redakcio 13

*

regi
regali 14
regno 15
～estro 15
regulo 7
～e 7
reĝo 1
Rejkjaviko13
rekomendi 2
rekompenci 8
rekordo 17
remi 17
～ado 17
*
renkonti
reprezenti 8
～anto 8
respekti 7
*
respondi
respubliko 9
*
resti
restoracio 8
rezervi 8
rezigni 18
rezulti 11
*
ricevi
*
riĉa
*
ridi
rifuzi 20
*
rigardi
rigida 7
rikolti 5
rilati 10
～e al 10
rimarki 6
*
rimedo
ripari 12
*
ripeti
ripozi 1
*
rivero
rizo 14
rodo 12
rolo 13
Romo 9
*
romano

rompi 1
～i al si la kapon 1
*
rondo
roso 8
rosti 14
*
rozo
rubriko 13
*
ruĝa
rumano 9
ruso 9
R～io 9
ruza 20

S
*

sabato
sablo 14
sago 20
saĝa 6
～ulo 6
mal～a 6
salo 4
～i 4
salajro 19
～i 19
salivo 14
salono 15
*
salti
*
saluto
*
sama
*
sana
sandalo 12
*
sango
Sankta-Luizo 17
sapo 5
sarki 19
*
sata
saŭco 14
*
scii
～voli 11
～vole 11
scienco 11
～ulo 11
*
se
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*

sed
segi 15
～ilo 15
*
seĝo
seka 5
mal～a 5
sekreto 11
～a 11
sekso 12
sekundo 11
*
sekvi
semi 19
*
semajno
*
sen
senco 6
senso 20
*
sendi
*
senti
*
sep
*
septembro
*
serĉi
serena 10
serpento 18
*
servi
*
ses
severa 17
～e 17
sezono 10
Shanghai(Ŝanhajo) 9
*
si
siesto 5
signo 2
skrib～o 2
signifi 15
*
silenti
silko 12
～aĵo 12
simio 18
simila 14
～i 14
simpatio 20
*
simpla
sincera 18
～e 18

*

sinjoro
siringo 19
sistemo 11
situacio 18
skatolo 1
skermi 17
～ado 17
skorpio 20
skoto 12
S～lando 12
skrapi 15
ĉiel～anto 15
*
skribi
skulpti 15
skvamo 18
socio 12
sociala 9
～ismo 9
～isto 9
sofo 15
soifi 18
～a 18
*
sola
soldato12
solena10
solvi 1
～o 1
*
somero
*
sono
sopiri 20
～o 20
sorto 8
sovaĝa 18
soveto 9
S～io 9
S～unio 9
spaco 20
*
speco
speciala 13
spegulo 5
spekti 17
～anto 17
spektaklo 20
spico 4

～i 4
spiko 19
spinaco 19
spiri 4
spirito 14
sporto 17
～i 17
～isto 17
～ludo 17
*
stacio
～domo 8
*
stari
*
stato
statuo 20
stelo 8
mar～o 18
sterko 19
～i 19
stilo 13
～isto 20
Stokholmo 9
stomako 4
stranga 6
*
strato
struto 19
*
studi
studento 9
stulta 17
*
sub
subita 8
～e 8
subtila 10
subtrahi 2
～o 2
suĉi 20
～ulo 20
sudo 9
*
suferi
*
sufiĉa
sufikso 1
suko 19
sukcesi 6
*
sukero
sulko 1
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sumo 2
*
suno
supo 3
～ujo 3
*
super
supozi 6
*
supre
*
sur
surda 4
surfaco 19
surtuto 12
svedo 9
S～io 9
svelta 4
Svislando 9

Ŝ
ŝafo 16
～aĵo 16
*
ŝajni
ver～e 8
ŝako 17
*
ŝanĝi
ŝarĝi 19
ŝati 6
ŝerci 18
*
ŝi
ŝipo
～anaro 16
ŝiri 12
ŝirmi 12
*
ŝlosi
ŝoforo 16
ŝpari 5
ŝranko 15
ŝtalo 16
～laboristo 16
ŝtato 9
ŝtofo 2
*
ŝtono
ŝtopi 7
ŝtormo 10
ŝtrumpo 5

～eto 5
ŝtupo 15
～aro 15
ŝuo 2
ŝuldi 2
ŝultro 4
ŝviti 14

T
*

tablo
tabulo 2
nigra ～o 2
taĉmento 13
*
tago
ĉiu～a 10
super～o 11
Tajlando 9
tajli 12
tajloro 12
taksi 7
taksio 8
talento 16
talio 4
*
tamen
Tanzanio 9
tapiŝo 15
taso 14
tasko 2
hejm～o 2
taŭga 7
teamo 17
～a 17
teo 4
tekniko 13
teksi 12
～aĵo 12
teksto 6
telero 14
televido 5
temo 13
*
tempo
temperaturo 7
*
teni

de～i 20
viv～i 14
tendo 15
teniso 17
tablo～o 17
*
tero
terni 7
teruro11
～e 11
testamento 6
testudo 18
*
tia
*
tial
*
tiam
*
tie
*
tiel
ties 14
tigo 19
tigro 18
tik-tak 3
*
timi
*
tio
*
tiom
*
tiri
titolo 17
*
tiu
Tokio 9
tolo 12
toleri 20
tomato 19
tombo 20
tondi 16
tondro 10
tosto 14
*
tra
tradicio 17
trafi 5
trajno 11
traktoro 16
～isto 16
*
tranĉi
*
trankvila
*
trans
*
tre
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treni 15
trezoro 16
*
tri
*
trinki
tritiko 5
triumfo 14
～a 14
～e 14
*
tro
*
trompi
tropiko 11
～a jaro 11
trovi 1
el～i 13
truo 19
trudi 20
trunko 4
tubo 15
*
tuj
tuko 5
antaŭ～o 12
man～o 5
tunelo 15
turismo 9
turisto 9
turko 9
T～io 9
*
turni
tusi 7
*
tuŝi
*
tuta
en～e 2

U
*

-u
-uj*
-ul*
-umungo 4
uniformo 12
unio 9
universo 10
universala 13
*

universitato 16
*
unu
uragano 10
*
urbo
ĉef～o 9
urso 18
*
-us
Usono 9
*
utila
*
uzi

V
vagi 9
*
vagono
valizo 8
*
valoro
vana 1
～e 1
vango 4
sid～o 4
vaporo 10
varo 2
varbi 13
*
varma
mal～umi 7
Varsovio 9
varti 19
vasta 11
～e 11
Vaŝingtono 9
vato 12
～i 12
vazo 14
Ve 14
vegeti 19
～aĵo 19
*
veki
velo 17
～ado 17
velki 19
veluro 12

*

veni
de～i 13
bon～o 8
te-kun～o 13
vendi 2
～ejo 2
ĉio～ejo 2
～isto 2
*
vendredo
venena 20
venki 17
～o 17
*
vento
ventro 4
dik～a 4
*
vero
*
verda
verki 16
～o 16
～isto 16
vermo 19
ter～o 19
verso 11
～aĵo 11
verŝi 20
pri～i 20
*
vespero
*
vesto
sub～o 12
veŝto 12
*
vetero
*
veturi
*
vi
viando 3
vic- 3
～frato 3
～fratino 3
Vico 6
laŭ～e 6
*
vidi
Vieno 9
vigla 13

237

vilao 15
*
vilaĝo
vino 14
vinagro 14
*
vintro
*
viro
virto 8
viŝi 5
vitro 7
okul～oj 7
*
vivi
*
vizaĝo
viziti 6
vjetnamo 9
V～io 9
voĉo 16
*
vojo
vojaĝi 8
～o 8
kun～anto 8
*
voki
*
voli
～e-ne～e 10
bon～i 8
volonte 10
volumo 20
volvi 17
dis～i 17
*
vorto
～aro
vulpo 18
vundi 7
～iĝi 7

Z
Zambio 9
zono 12
mam～o 12
zoologio 18
～a ĝardeno 18
*
zorgi

后记
这本《世界语实用中级课本》编写于上个世纪八十年代，已经陈旧了。妙慧法师在世界
语教学实践中觉得本书尚有一定的使用价值，便组织部分学员耗费了相当大的精力终于把电
子版制作完成，并聘请中国国际广播电台首席播音员赵建平先生朗读了全部课文，使本书暂
时能起到聊胜于无的作用。在此我向所有参加工作的热心的世界语朋友们致以衷心感谢。
王崇芳
2014.12.27.
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《世界语实用中级课本》学习辅导

王崇芳

致中级班学员
亲爱的中级班学员朋友，
您已经完成了初级班学业，现在已升入中级班继续学习。首先我向您表示衷心的祝贺。
世界语中有一句谚语“komenco bona — laboro duona （良好的开端，成功的一半）”
。顺利
完成初级班学习任务意味着您在世界语成材的道路上已经走过了一段崎岖的路程。这段路程
考验了您的勇气、决心和毅力，证明您是完全有能力继续前进直至到达光辉顶点的。现在展
现在您面前的是一段更加艰难、更加漫长的道路。让我们携起手来，披荆斩棘，共同向更远
大的目标迈进吧。
您将要学习的这本教材定名为《世界语实用中级课本》。顾名思义，这本教材着重于语
言的实践使用而不拘泥于理论上的阐述和探讨。大家知道，语言与其说是一种知识不如说是
一种技巧。所谓掌握了一种语言，不是指您是否已经知道有关这门语言的各种知识和语法理
论，而是指您是否能熟练地运用（包括听说读写译）这门语言。学习任何一种语言都要贯彻
这一原则。世界语作为一种活的语言，当然也不例外，下面我们根据这一原则，给您的学习
提几点建议：
1. 首先要学好课文。掌握语言意味着能够理解别人而且也能用别人能够理解的方式表
达自己的思想。语言教学的目的是为了使学习者能够掌握并运用这两种技巧。学习课文就是
理解课本编者在课文中所说的话，也就是提高理解能力。因此，您首先应该把课文中每一句
话的确切含义弄清楚（但不要死抠它们的语法结构）。课文要反复朗读（最好读出声音来），
直到能背诵为止（不能背诵，至少也要熟读）。
2. 要下苦功夫记忆单词。生词可以集中记忆，也可以分散记忆。记住生词的基本词义，
只是初识阶段。要真正掌握单词的词义和用法，还必须在学习过程中结合上下文仔细揣摩、
反复操练。不要希望一次能把一课的全部生词记住。遗忘——复习——遗忘——再复习，经
过几次反复，生词才能记牢。那些不常用的单词，即使一时忘记了也不要紧。如果它们是常
用的，以后您一定会在使用过程中逐渐把它们记住的。
3. 要开口讲。语言是交流思想的工具。世界语作为一种活的语言，已经广泛应用于各
国世界语者的日常交往、广播和旅游事业中。这充分证明了世界语是能够用于口头的、有生
命力的语言。在一年一度的国际世界语大会上人们可以遇到许多口语讲得很漂亮的世界语
者，我们不少自学成才的世界语者，他们的口语也都讲得很流利。应该利用一切机会学习口
语。在学习小组里、在学习班上，或者遇到任何一个世界语者，都应该尽量用世界语讲话。
即使是没有任何学习同伴的世界语者，也可以用世界语自言自语或自问自答。用世界语讲话，
不要怕错，有的话不知道怎样表达，可以适当用汉语代替。能讲一点“洋泾浜”世界语，总
比不讲世界语好。如果您经常开口讲世界语，不需要多长时间，您的口语能力就会有显著提
高。不信，您可以试一试。
4. 不要死抠语法。语法要不要学？当然要学。但，不学语法也能学好世界语。我国著
名世界语者徐声越先生（华东师范大学教授）三十多年前在一篇谈自己学习世界语的经验时
说过，他能够用世界语写作（他的诗蜚声国际世界语讲坛）之前从来没有系统地读过一本世
界语语法书。他还说“教会我们讲话和写作的不是语法规则，而是世界语名家的著作。阅读
他们的著作，我们可以从中学到许多生动活泼的表现法，学会如何用一些极简单的词语和句
式将一个复杂的思想叙述得有条有理、明白易懂。这种本领，语法是无法教给我们的。相反
地，如果一味死抠语法，我们的文体就会变得僵硬，就会带有学究气味。当然，前面已经说
1

过，语法还是要学的，这里有一个目的和方法问题。学语法的目的是为了更好地理解文句。
如果一个句子的语法结构比较复杂，但意思清楚，只要我们能够理解，就没有必要去抠它们
的语法了。中级班不是语法专修班。即使在语法专修班上，有些句子的复杂语法结构，我们
也未必能说得清楚。语法是一门专门的学问。如果您有兴趣，等您学完中级班和进修班的课
程后再去钻研吧。我们课本中虽然有不少语法方面的内容，但这些材料都是为了学习中级班
课程的实际需要按照实用的原则安排的，所以请您务必不要超越课本的要求去死抠语法。
为了便于学员自学，辅导材料中附有每课课文的汉语参考译文。不应该认为我们所附的
译文是标准的、完美无缺的。如果您认为我们的译文有不妥和错误之处，请您及时来信给我
们指出，以便日后有机会予以更正或说明。
这本中级课本共分 20 课。鉴于前八课难度不大，我们原则上规定第一个月和第二个月
各学四课，以后每月各学三课。全书半年学完。
本书各课都配有大量练习。大部分练习是为了巩固和复习旧知识和本课所学内容而安排
的；另一部分练习是对课文和语法的补充。无论哪种练习都应该悉心去做。辅导材料中附有
各课练习的答案，学员可参照答案检查自己的学习成果。
您在学习中有什么体会、收获、建议，或者还有什么不懂的地方，请及时来信告诉我们。
祝
学习进步！
课本编者 王崇芳

怎样学好第一个月的功课（1-4 课）
第一课的部分课文（即课文 A）是根据法国民间故事改写的一篇短小的世界语原文作品。
我们一字未改地把它选来作为中级课本的第一课，一方面是因为这篇文章寓意深刻，值得认
真学习，同时也为了让学员们在学完初级课程后就能立即读到世界语原文作品，提高学员们
的学习兴趣。第二部分课文（即课文 B），是编者自编的。第一课的重点是学习关系从句这
一语法项目。一般来说，初级班应以学习简单句为主，而中级班则应开始学习各种复合句。
关系从句是构成主从复合句的基础。掌握了关系从句，实际上就等于学会了主从复合句。关
系从句是由关系代词或关系副词引导的。关系代词和关系副词有好多个，不可能在一课中把
它们全部学完。但这些关系代词和关系副词具有大致相似的语法特征，只要我们先学会了
kiu, kio, kie 的用法，我们就不难掌握其他关系代词和关系副词的用法。关系从句的结构和用
法是比较灵活的，加之汉语中没有这样的语法现象，学员初次接触往往不易掌握，必须经过
大量例句的对比观察，才能逐步熟悉。为此，本课配有大量以 kiu, kio, kie 这三个关系词引
导的各种形式的关系从句的练习，希望学员们通过这些练习能对各种关系从句的形式和用法
有一个初步的了解。
第二课通过对数和计算的进一步学习（初级班已经学过这方面的内容），要求学员们能
够用世界语快速读出多位数字并熟练掌握有关各种算式的读法。我们常常会遇到这样的世界
语者，他们已经具有相当高的世界语阅读能力，但碰到三位以上的数字时却不能立即迅速读
出，听到别人读出一组数字后也不能立刻领悟。这主要是由于他们缺少训练的缘故。本课的
目的是让学员再次得到训练的机会，所以课文稍长了一些。希望学员们通过第二课的学习，
能获得迅速读数的能力。在第二课中同时还要学习一些构词法的知识。学习构词法可以使学
习者的词汇量迅速增加若干倍，大大提高阅读和使用语言的能力。所以，学习构词法也是中
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级班的主要学习任务之一。从本课起各课都配有构词法方面的练习，通过这些练习您可以陆
续掌握主要前缀和后缀的用法并学会用这些词缀构成的常用派生词。
第三课主要学习亲属称谓。无论在东方还是在西方，亲属称谓在实际生活中都是比较麻
烦的问题。记得参考消息 83 年 1 月 22 日曾登过一条《苏联在安娜•乌里扬诺娃故居建立列
宁纪念馆》的消息。消息中提到“列宁的外甥维克托•乌里扬诺夫向科研人员和修复专家提
供了重要的细节”。后来上海外国语学院的一位同志来信指出：
“这里提到的外甥显然是侄子
之误。因为维克托既然姓乌里扬诺夫，一定是列宁家的人，而不是外甥。俄文的外甥和侄子
是同一个词，翻译时要根据实际情况确定译法。世界语中的外甥和侄子也是同一个词。这个
例子说明了我们在学习世界语过程中必须弄清世界语亲属称谓体系的重要性。总的来说，西
方的亲属关系分得比较粗，中国的亲属关系分得比较细。这是习惯和文化差异的问题，很难
说孰优孰劣。我们中国人对西方人的那一套称谓体系很不习惯，总认为不够精确。其实粗有
粗的好处，细有细的麻烦。比如本课第二篇课文“konversacio”中的“Onklino Maria”是
Onklino Elizabeta 的姐姐或妹妹，而 Elizabeta 很可能就是说话人（Edzino）的舅母或伯（叔）
母。如果 Elizabeta 是舅母，在汉语中我们怎么称呼 Onklino Maria 呢？我请教了几位有经验
的朋友，他们也找不到恰当的译法，最后勉强译为“玛丽娅舅姨妈”，也不知是否妥当。亲
属称谓是一个很复杂的问题，我们没有必要在这里深入研究整个亲属称谓体系以及所有亲属
关系的名称（这是社会语言学的课题之一），我们只须弄清比较常见的亲属关系的称谓以及
少数几个表示亲属关系的前缀、后缀的用法就可以了。
第四课重点学习人体各主要部位和主要器官的世界语名称和动词命令式的用法。另外，
课文中有几组常用的同义词，也请注意区别。
祝学员们学习顺利。
王崇芳

第一单元语法问答
（1-4 课）
1. 问：学了第一课的语法“关系从句”这一小节后，我对关系从句的构成及其作用还
不太清楚，请再举例说明一下。
答：在各种从句中，关系从句算是较难掌握的，主要原因是汉语里没有这种结构（指没
有用关系代词、关系副词引导的从句这种形式），加上这种从句在形式和作用上变化较多，
所以我们中国人学习起来特别感到困难。
1）关系从句的基本形式和用法：有时一个名词（不管它在句中起什么作用）用一两个
词来修饰它还不够，必须用一个句子来说明它。比如有这样两句话：Iu maljunulo vizitis vin
hieraŭ. Li estas esperantisto.（一位老人昨天来看你。他是世界语者。）如果觉得把这两句话分
开来说有点啰嗦，而且结构不够紧凑，想要把它们合并成一句，就必须使用关系从句：
La maljunulo, kiu vizitis vin hieraŭ, estas esperantisto. 昨天来看你的那位老人是世界语
者。
这里的关系从句“kiu vizitis vin hieraŭ”是“la maljunulo”的定语。关系从句紧跟在被修
饰名词之后。又如课本中的另一个例子：
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En la ĝardeno floras multaj belaj floroj. Mi promenis en la ĝardeno. 花园里开着许多美丽
的鲜花。我曾在花园里散步。
我们可以把这两个句子合并成一个句子：
Mi promenis en la ĝardeno, kie multaj belaj floroj floras. 我曾在开着许多美丽鲜花的花园
里散步。
这个句子中的关系从句是“kie multaj belaj floroj floras”修饰前面的名词 la ĝardeno，从
句的 kie 不是疑问副词，而是关系副词，代表它前面的词组 en la ĝardeno.
上面两个例句中被关系从句所修饰的词在语法上叫做先行词。先行词可以是名词，也可
以是与关系代词或关系副词对应的指示代词或指示副词，如 tiu, tio, tie 等。关于这方面的例
句可以参见第一课语法部分以及第一课的有关练习题。从那些例句及练习中我们可以看出关
系从句有如下几个语法特点：
a）关系代词 kiu, kio 的格（即使用主格还是宾格）由它们在从句中的语法作用而定（与
先行词的格无关）。例如：
Tiu, kiun mi vizitos, estas instruisto. 我要拜访的那个人是教师。（kiun 是宾格，因为它在
从句中作宾语。）
Tiu, kiu vin vizitos, estas instruisto. 将要拜访你的那个人是教师。
（kiu 是主格，因为它在
从句中作主语。）
b）kiu 的数要与先行词的数一致。例如：
Mi jam legis tiujn librojn, kiujn vi donis al mi. 我已经读了你给我的那几本书。
（kiujn 用复
数，因为它的先行词是复数名词。）
c）关系代词 kiu(j)的先行词可以是单数或复数名词，也可以是 tiu(j)，而 kio 的先行词只
能是 tio，而且不可以用复数形式。例如：
Mi skribis per la krajono tion, kion li legis. 我把他读的句子用铅笔写下来。
（不可改为
tiojn, kiojn。
）
ĉ）关系从句在一般情况下必须紧接在先行词之后。
d）关系词的先行词可以是主句的主语、宾语、表语或状语。
（例句可参见第一课语法及
练习部分。）
2. 问：当一个形容词同时修饰两个或两个以上的单数名词时，形容词应该用复数形式，
如第三课课文中的“Miaj avo kaj avino sidas unu apud la alia”。但我们有时也遇到“Mia frato
kaj fratino”这样的形式，不知后者是否正确？
答：这样的形式，也是可以用的。按照严格的逻辑分析，形容词同时修饰两个或两个以
上的名词时应该用复数形式。试比较下列三句的句意：
Li manĝis dolĉajn pomon kaj piron. 他吃了一个味道甜美的苹果和一个味道甜美的梨。
Li manĝis dolĉan pomon kaj piron. 他吃了一个味道甜美的苹果和一个梨。（梨的味道不
一定甜美）
Li manĝis pomon kaj piron dolĉan. 他吃了一个苹果和一个味道甜美的梨。（苹果的味道
不一定甜美）
根据以上分析，你所举课文中的“Miaj avo kaj avino sidas unu apud la alia”在逻辑上无
疑是正确的。但是，如果句意不会产生混淆，根据柴门霍夫的使用习惯，两个单数名词前的
物主代词可以用单数形式代替复数形式，例如“mia frato kaj fratino”
（我的哥哥和妹妹）
，这
是因为“miaj frato kaj fratino”在语音上不如“mia frato kaj fratino”来得自然。
3. 问：第二课语法中的例句“Iliaj fortoj triobliĝis”译成汉语为“他们的力量增长了两
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倍”。明明是三倍，却说成了两倍，我不理解，请讲解一下。
答：“triobliĝis”译成汉语有两种方式：“增加了两倍”或“增加到三倍”。假定原来基
数为 2，世界语的“triobliĝis”就是 2×3＝6。在汉语中实际上就是增加了两倍，即增加后
的数目减去原数再除以原数。如果说成增加到三倍，即增加后的数目除以原数（6÷2＝3）。
由此可见两种说法，意思是相同的。
4. 问：那么“Tiu ĉambro estas duoble pli granda ol la nia”为什么译成“这个房间比我们
的房间大两倍”呢？
答：“pli granda ol”的意思是“比…大”，“duoble”说明“比…大”的程度，亦即在原
数的基础上再加上两倍。如果 A（原数）是 10,“B estas duoble pli granda ol A”中的 B 应为
30。也就是 B 比 A 增加了两倍，或 B 是 A 的三倍。试比较：
1. A pezas 10 kilogramojn; B estas duoble pli peza ol A. (B = 30 kg.) A 重 10 公斤；B 比 A
重两倍。（B 重 30 公斤）
2. A pezas 10 kilogramojn; B estas trioble tiom peza, kiom A. (B = 30 kg.) A 重 10 公斤；B
的重量是 A 的三倍。（B 重 30 公斤）
（也就是：B 比 A 重两倍）
5. 问：第三课课文中 B 中的 onklino Maria 译成“玛丽娅舅妈”
，onklo Johano 译成“约
翰舅姨父”，但词典中 onklo 和 onklino 并没有这两个释义。请问 onklo 和 onklino 到底能表
达多少亲属关系？
答：实际上，onklo 可以用来指与父亲或母亲同辈的任何男性亲属。所以这两个词所表
示的亲属关系是相当广泛的，有时甚至无法找到恰当的汉语对译词。如这里的 onklino Maria
和 onklo Johano 分别译成“玛丽娅舅姨妈”
（伊丽莎白舅母的姐姐或妹妹）和“约翰舅姨父”
（玛丽娅的丈夫），就不一定很恰当。如果您认为有更恰当地译法，请来信告知。
6. 问：关于基数词的写法，一本初级世界语课本这样写道：
“十以上的数均由基数词简
单结合构成，dek, cent, mil 与相乘之数连写，与相加之数分写。如“dudek, tricent, kvarmil …”。
根据该书规定，64,000 是否可以写成 sesdekkvarmil？
答：不可以。该课本关于十以上基数词连写的规则的叙述是不完整的。完整而正确的叙
述应该是：dek, cent 应与前面的相乘数连写，而 mil, miliono 则应与前面的相乘数分写。否
则，如果 mil 前面的数字很大（这个大数与 mil 也是相乘关系），它们连写起来，就不易辩
认了。例如 sesdekkvarmil（64,000），okcentkvindekdumil（852,000）。
所以，根据以上原则，该课本中出现的“kvarmil”这一形式是不正确的。
7. 问：第四课的练习 V 中的第三小题与第四小题各为“mia laboro komenciĝis je la sepa
horo”和“Mia laboro ĉesis je la deka horo”，为什么前者需要加-iĝ，而后者则不加？
答：后缀-iĝ 的基本作用是使及物动词词根变为不及物动词。komenci（开始）原是及物
动词，它可以带有以宾格名词或动词不定式充当的直接宾语。例如：
Kamaradoj, nun ni komencu nian lecionhoron. 同志们，现在我们开始上课。
La du unuaj laboristoj komencis disputadi pri siaj fosiloj. 前两名工人开始争论应该用什么
样的锹。
fini（结束，完成）与 komenci 一样，也是及物动词。例如：
Jam estas tempo por fini nian lecionon. 下课的时间已经到了。
Li jam finis paroli. 他已不再讲话了。
如果我们要表达“第一节课将在八点开始”这个意思，
“komenci”就需要加后缀 iĝ，变
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成不及物动词（这时主语不再是“li”而是“lecionhoro”）：
La unua lecionhoro komenciĝos je la oka.
同样道理，“第一节课将在八点四十五分结束”中的 fini 也应该加后缀-iĝi：
La unua lecionhoro finiĝos je kvarono antaŭ la naŭa.
ĉesi（停止）和 daŭri（继续，持续）本身就是不及物动词，当我们分别用它们表达“雨
停了”和“讲习班还在上课”这两个意思时，则不应加后缀-iĝi。
La pluvo jam ĉesis. 雨已停了。
La kurso ankoraŭ daŭras. 讲习班还在上课。
但是 ĉesi 还可以和不定式连用（即通常用在不定式前），例如：
Ŝi ĉesis kanti. 她不再唱歌了。
Manĝu nur kiam vi estas malsata kaj ĉesu manĝi tuj kiam vi satiĝas. 只有在肚子饿的时候
才该吃饭，饱了就该立刻停吃。
daŭri 和 ĉesi 不同，它不能和动词不定式连用。如果我们要表达“继续工作”这个意思
时，必须在它的后面加后缀-ig，使它成为及物动词。例如：
Ni daŭrigas la laboron. 我们继续工作。
（不可以说成“Ni daŭrigas labori”，当然也不可以
说成“Ni daŭras labori”。
8. 问：第二课的第一个注解说“juano”和“ĝiao”都是根据汉字“元”和“角”的读音描
写然后加名词词尾-o 构成的。但我认为，根据世界语的拼音读音规则“元”和“角”的词
根都应该读成两个音节（ju-an, ĝi-aŭ），这与汉字原来的读音有出入，为什么不能把它们改
成一个音节的词根呢（例如 jŭan, ĝjaŭ）？
答：您的看法是对的。“元”和“角”这两个货币单位是中国的特有事物，只能音译，即按
拼音规则将汉字的读音用世界语字母转写出来。中国的人名、地名以及大部分中国特有事物
都需要采用音译的办法，这就需要有一套完整的“汉语拼音世界语转写方案”。为了工作需
要《中国报道》杂志社（EPĈ）五十年代曾制定了一套转写方案，我国的世界语出版物在很
长时间内都是根据这套方案转写中国的人名、地名的。1979 年国务院指示，我国所有的外
文出版物一律按照汉语拼音拼写中国的人名、地名，我国的世界语出版物当然也不例外，在
EPĈ 改用汉语拼音拼写中国人名、地名后的几年中，不少外国世界语反映不会拼读带有
QWXY 等字母的音节，要求重新改用世界语转写法拼写中国的人名、地名。在征得上级机
关同意后 EPĈ 编辑部对前期转写方案加以改进，制订了一套新的“汉语拼音世界语转写方
案”，于 1984 年 5 月开始使用。前期转写方案的主要缺点是汉语中的 j、q、x 分别用 g(i)、
k(i)、h(i)表示，和实际读音差别较大，其次是不能体现一个汉字一个音节的特点，例如“元”
拼写成“juan”。现行的转写方案虽然基本上克服了以上缺点，但还存在某些不足之处，如
有些音节拼写形式比较复杂，而且词形难看，汉语中不送气清辅音如 BDG 和送气的清辅音
如 PTK 分别用世界语的 BDG 和 PTK 表示，国外世界语者未必能看出两者之间的实质区别，
等等。但尽管如此，现行方案与前期方案相比还前进了一步。我们的中级课本成书于现行转
写方案成书之前，书中有些表示中国特有事物的词（如“元”写成“juano”）是根据前期方
案转写的，而中国的人名、地名则大都按汉语拼音方案转写。
附：
中国的货币单位“元”、“角”在拙编《汉语世界语大词典》中分别是这样表示的：元-- jŭan-o, 角
— ĝjaŭ-o, 如：“角”项下相关释义：⑦(货币单位) ĝjaŭ-o (=1/10 de jŭan-o 元 aŭ 10 fen-oj 分)
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1 至 4 课课文参考译文及练习参考答案

第一课
第一课课文参考译文
A
锹
（一个古老的法国故事）
从前法国有一位国王找来了三名工人，对他们说：
“谁挖的沟最长，我将给谁奖赏。”
前两名工人于是开始争论他们应该使用什么样的锹。
“好的锹应该是长的，”一个说。
“它应该是宽的，”另一个说。
在他们争论的时候，第三名工人用一把不算好也不算坏的锹挖好了一道沟，获得了奖赏。
世界语者们，亲爱的战友们，我们切莫把时间浪费在闲谈和争论上。让我们只管挖我们
的沟吧!
柴门霍夫的世界语万岁!
（选自《Cart 教授言论集》）

B
会休息的人也会工作
星期日下午，我和李明坐在我家的桌旁。我们在学习世界语。桌上放着笔记本和书。李明在
朗读，我把他所读的句子用铅笔记下。学习持续了很长时间。
——我已经累了。我想休息一下，消遣消遣。——我说。
——好吧，我们就休息吧。会休息的人也会工作。——李明愉快地说。
——我有一道很有趣的题想给你做一做。你能做出来吗？
——我不知道我能不能做出来，但我愿意试一试。——我回答说。
——哪儿有火柴？
——这儿有。
我给他一盒火柴，他从盒中取出六根。然后他对我说：
——你能用六根火柴摆出四个三角形来吗？
我绞尽脑汁想摆出四个三角形来，但没有成功。我承认自己摆不出来，就请他摆给我看。
他首先用三根火柴摆出一个三角形，然后按如下办法把另外三根火柴放在这个三角形上。
（图
形略）
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——这个摆法多简单啊！假如我再动一会儿脑筋，我自己也会摆出来的。——我说——你能
给我再出一道题吗？
——那就请你设法用同样多的火柴摆出一个世界语后缀或前缀来吧。
我迅速用六根火柴摆出下面这个后缀 ET，于是我得到了李明的称赞。后来我们又开始学习，
一直学到天黑。
幽默
1
彼得在给祖母写信。他开始写道：“亲爱的奶奶，我给您写得很慢，因为我知道您不能读得
很快……”
2
有一个人给朋友写信说：
“我在给你寄一件上衣，你会在它的左边口袋里找到这封信。”

练习参考答案

I.

朗读下列单词，注意单词重音：（答案略）

II. 说出下列短文中划线各词的词类：
en （介词）， iu （代词）
， mi （代词）， pro （介词）， tion （代词，宾格）， tiam （副
词）， alia （形容词）， mi （代词）
， pro （介词）， ne （副词）， kion （代词，宾格），
iu （代词）， en （介词）
， ĝin （代词，宾格）， kaj （连词）
， unu （代词）， ĝin （代
词，宾格）， kaj （连词）
， alia （形容词）， tiam （副词）， ni（代词）
III. 仿照例句用 kiu 或 kio 填充：
1. Kio 2. Kio 3. Kiuj 4. Kio 5. Kiun

6. Kion 7. Kiun 8. Kiuj 9. Kiu

IV. 仿照例题改写下列句子：
1. La libro, pri kiu vi parolis, estas interesa.
2. La floro, kiun mi aĉetis, estas belega.
3. La homo, kiu staras ĉe la fenestro, estas alta.
4. La eraro, kiun mia frato faris, instruas min.
5. Mi atente aŭskultas la fabelojn, kiujn mia onklo ofte rakontas al mi.
V.
A
1.
2.
3.
4.

将下列句子译成汉语并注意 kiu 的用法：
那件事是哪个学生做的？
你谈的是哪一本书？
我不知道那件事是谁做的。
请告诉我你读过哪些书。
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5. 你知道不知道他住在哪个房间里？
B
1. 我刚才看见了昨天和你在一起的那位先生。
2. 他住在花园旁边的那所房子里。
3. 房间里有一张桌子、三把椅子，它们都是坏的。
4. 这孩子就是昨天和他的几个（年幼的）儿子在一起游戏的那个小男孩吗？（fileto 指年龄
很小的儿子，不能译成“小儿子”，因为在汉语中“小儿子”指排行最小的儿子。）
5. 他坐靠窗的那把椅子上。
6. 那个勤奋的学生世界语学得很好。
C
1. 他在那里和昨天从北京来的那个人一起散步。
2. 只顾闲谈而什么也不干的人是不好的。
3. 最后笑的人笑得最好。
（谚语）
4. 只有从来不做事的人才不犯错误。
（谚语）
Ĉ
1. 不劳动者不得食。
2. 话讲得多的人事情做得少。（谚语）
3. 睡眠时间长的人，生命短促。（谚语）
4. 行为正派的人不需要害怕。（谚语）
5. 为大家工作的人不记挂自己。（谚语）
VI. 将下列句子译成汉语并注意 kio 的用法：
A
1. 我问他是干什么工作的？
2. 老师问学生桌上放着什么东西。
3. 请告诉我，你怎么啦？
4. 你是不是知道什么东西在那里燃烧？
5. 我不知道你想要什么。
6. 她想要知道他刚才谈的是什么。
B
1. 我在学习你所教的东西。
2. 你知道今天早晨发生的事情吗？
3. 你想要的东西买来了没有？
4. 我要很好地了解他所讲的事情。
5. 请购买你需要的东西。
6. 这本小书里有我在一本杂志上读到过的东西。
C
1. 有始必有终。（谚语）
2. 有志者，事竟成。（谚语）
3. 没有丢失的东西，别去寻找。（谚语）
4. 过去了的事情不会再来。（谚语）
5. 学会了的东西不会丢失。（谚语）
6. 对你有用的东西，对我也有用。
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VII. 将下列句子译成世界语：
1. Ni donos premion al tiu, kiu lernos plej diligente.
2. Dum ili babilis, mi legis la libron, kiun mi aĉetis hieraŭ.
3. Ne perdu vian tempon, farante nenion dum la tuta tago.
4. Li faris du triangulojn el kvin alumetoj.
5. Skribinte la leteron, mi ĝin (for) sendis.
6. Ĉu vi povas solvi la problemon, kiun mi ĵus metis al vi?
7. La kamarado, kiu estis kun ni hieraŭ, loĝas en tiu ĉambro.
8. La amiko, kiun mi vizitos, estas esperantisto.
9. Li legas la gazeton, kiun vi donis al li hieraŭ.
10. Ĉu vi vidas tiun, kiu sidas ĉe la tablo?

第二课
第二课课文参考译文
A
数和计算
让我们读出：
（数字略）
“一”、“二”、“三”等数量就是数，数的书写符号是数字，例如 1，2，3 和 I，II，III。
教师：同志们，我们现在开始上课。先听我讲，然后回答我的问题。都准备好了吗？
学生：准备好了。
教师：A 同志，你有几只手？
学生 A：我有两只手。
教师：请数一数你的手指，然后告诉我，你有多少手指。
学生 A：我在数手指：一、二、三…十。我有十个手指。
教师：很好。请再从十数到二十。
学生 A：我在数十一、十二、…十九、二十。
教师：你知道我们教室里有多少学生吗？
学生 A：我知道。教室里有五十七位学生。
教师：B 同志，请算一下：二十加九等于多少？
学生 B：二十加九等于二十九。
教师：七十减一等于多少？
学生 B：七十减一等于六十九。
教师：这是什么运算方法？
学生 B：这是减法。
教师：C 同志，一百加九百等于多少？
学生 C：一百加九百等于一千。
教师：十万减一万等于多少？
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学生 C：十万减一万等于九万。
教师：五十万加五十万等于多少？
学生：等于一百万。
教师：Ĉ 同志，三乘以二（或二乘三）等于多少？
学生 Ĉ：三乘以二（或二乘三）等于六。
教师：二十乘以七（或七乘二十）等于多少？
学生 Ĉ：二十乘以七（或七乘二十）等于一百四十。
教师：这是什么运算方法？
学生 Ĉ：这是乘法。
教师：D 同志，十除以二（或二除十）等于多少？这是什么运算方法？
学生 D：十除以二（或二除十）等于五。这是除法。
教师：五分之二加五分之一等于多少？
学生 D：五分之二加五分之一等于五分之三。
教师：请看黑板，读出 1983 这个数。
学生 D：我在读一千九百八十三。
教师：下课的时间已经到了。同志们，再见！
学生：老师，再见。

B
购物
1
出售物品的场所是商店。“butiko”是小商店，“magazeno”是大商店。“ĉiovendejo”是一种几乎
可以在里面买到一切物品的大商店。
2
陈明要买一件新上衣，林海要买一双鞋。昨天上午他们走进一家新的百货商店。
在百货商店里营业员帮助陈明确定好适合的上衣尺寸号码，然后他试穿了几件上衣。他觉得
那件灰色的很合身，便立刻决定买下。林海给自己选了一双黑色的鞋。虽然他并不十分喜欢
那双鞋，但他还是买下了，因为那双鞋不贵。他们在收款处付款后，便把买好的东西拿回家，
两人都很满意。
3
售货员：您好。您要买什么？
顾客：一公斤半苹果。
售货员：您还要买别的吗？刚到了一批很好的梨。我建议您买一些回去。
顾客：那就也给我称一公斤梨吧。总共多少钱？
售货员：两元六角。
顾客：给你钱。
售货员：请等一等。我给您把它们包好。
顾客：谢谢你服务这么周到。
售货员：不用客气。再见。
顾客：再见。
4
售货员：您好，先生。您要买什么？
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顾客：请给我一盒香烟。
售货员：您喜欢哪一种，烟叶呛的还是平和的？
顾客：我要平和的。
售货员：先生，您要不要买一个烟嘴或烟斗。
顾客：不，谢谢。我已经有了烟嘴，我不抽烟斗。
售货员：您要烟盒吗？
顾客：要的。请拿一个给我看看。
售货员：您喜欢什么颜色的，黄色的还是褐色的？
顾客：我喜欢褐色的，而不大喜欢黄色的。多少钱一个？
售货员：一元三角，先生。这个价格实在便宜。
顾客：嗬，只花一元三角就能买这么好的烟盒吗？好，我把它买下。总共多少钱？
售货员：两元四角，先生。
顾客：（交给售货员一张五元的钞票）
售货员：谢谢。这是找的钱——两元六角。
顾客：再见。
售货员：再见。
5
一个学生走进百货商店。
——一公斤面包要多少钱？——他问。
——四法郎。——售货员回答。
——一米布料呢？
——十二法郎。
——两公斤面包和两米布料要多少钱？
——三十二法郎。
——如果我给你四十法郎，你应该找给我多少钱？
——八法郎。
——谢谢。请把这些写进这本练习薄中！
售货员把那些全部写进练习薄中。
——给你练习薄。可是你为什么要我写这些数字呢？
——因为这是我的家庭作业。

练习参考答案

I.

说出下列各词哪些是派生词，哪些是合成词，并说出它们的词义：

hejmtasko（合成，家庭作业）, arbaro（派生，森林）， gesinjoroj（派生，先生们女士们；
夫妇）， multekosta（合成，昂贵的）， denove（派生，重新）， interkompreniĝo（派生，相
互了解）， belsona（合成，读音优美的）， longedaŭra（合成，持久的）， vespermanĝo（合
成，晚饭）， vivipova（合成，有生命力的）， posttagmezo（派生加合成，午后）， klasĉambro
（合成，教室）， terpomo（合成，土豆）， mallaborema（派生，懒惰的）， longatempe（合
成，长时间地）， eldoni（派生，出版）， jarcento（合成，世纪）， taglaboristo（合成加派
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生，短工）， vortaro（派生，词典）， legaĵo（派生，读物）， tranĉileto（派生，小刀）
， monbileto
（合成加派生，钞票）， akvofalo（合成，瀑布）， duonpatrino（派生，继母）， sukeraĵo（派
生，糖果）， pirujo（派生，梨树）， pirarbo（合成，梨树）， cerbumi（派生，动脑筋）， skribsigno
（合成，书写符号）， homplena（合成，挤满人的）， plumingo（派生，钢笔杆）
， kamparano
（派生，农民）
II.

读出并写出下列数字：（答案略）

III.

读出下列算式：（答案略）

IV. 将下列句子译成汉语：
A
1. 我的工作只做了一半。
2. 尼古拉喜忧参半。
3. 良好的开端，成功的一半。（谚语）
4. 他给了我半个苹果。
5. 她半闭上眼睛。
6. 土豆烧得半熟。
7. 这本书我只读了三分之一。
8. 四分之一加八分之一等于八分之三。
9; 百万是由许多个千分之一组成的。
（谚语。意为：积小量，成大量；积少成多；聚沙成塔；
集腋成裘。）
B
1. 六是三的二倍。
2. 十一的十二倍是一百三十二。
3. 他跑得比她快三倍。
4. 他倍加高兴。
5. 顾客的数量增加了两倍（或增到了三倍）。
6. 他得到双倍的报酬。
7. 双股线比单股线结实。
V. 仿照例句用下列词语造句。（答案略）
VI. 将下列对话译成世界语：
Vendisto: Kion vi deziras aĉeti, sinjoro? (aŭ: Per kio mi povas servi al vi, sinjoro?)
Kliento: Du kilogramojn da piroj.
Vendisto: Ĉu vi deziras ankoraŭ ion alian?
Kliento: Kiom kostas kilogramo da pomoj?
Vendisto: Naŭ ĝjaŭ-ojn.
Kliento: Bonvolu pesi al mi kilogramon. Kiom mi ŝuldas al vi entute? (aŭ: Kiom mi devas pagi
entute?)
Vendisto: Du jŭan-ojn kaj ses ĝjaŭ-ojn.
Kliento: Jen kvin-jŭana bileto.
Vendisto: Jen la restaĵo — du jŭan-oj kaj kvar ĝjaŭ-oj. Nur unu momenton. Mi pakos ilin por vi.
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Kliento: Dankon pro via bonega servo.
Vendisto: Ne dankinde. Ĝis revido.
Kliento: Ĝis revido.
VII. 按例句用下列每组词造句：（答案略）
VIII. 将下列句子译成汉语：
1. 水和面包有利健康。（谚语。意为：粗茶淡饭保健康。）
2. 木头可用来生火。
3. 老年时要为年青时的过错付出代价（谚语）
4. 凡事皆有报应之时。（谚语）
5. 我很喜欢那位姑娘。
6. 我更喜欢年轻人。
7. 还未曾有过人人都喜欢的人。（谚语）
8. 我喜欢春天，但我更喜欢夏天。
9. 开头, 他觉得有点长。
10. 如果你（将来）学习世界语，你一定会觉得它很容易。
11. 他们虽然老了，但还在学习世界语。
12. 我什么也没看见，虽然一切都很明亮。

第三课
第三课课文参考译文

A
和睦的家庭是幸福的
今天是我祖父的生日。我们全家人都围坐在一张大方桌周围欢宴。只有我的母亲没有和
我们在一起。她在厨房里做菜。
我的祖父和祖母并排坐着。他们是我父母的父亲。我是他们的孙子。我父亲的身边坐着
我的叔父（或伯父）。他是我父亲的弟弟（或哥哥）。他有妻子，她在他身旁。她是我父亲的
弟媳（或嫂子）。他们的儿子，也就是我的堂弟（或堂兄），坐在我妹妹身旁，她是他的堂妹。
我是我叔父、叔母的侄子。我坐在我叔母的对面，在我父亲和我妹妹的中间。
我的母亲现在从厨房里出来，给我们端来两个大菜盘，一个盘子里盛的是鱼，另一个盘
子盛的是素菜，然后她又端来了一个大汤盆，里面盛着肉汤。汤的味道特别好。我们吃得很
香。全家人心情都很愉快。我的年老的祖父非常满意。
—— 我很幸福。—— 他说—— 我身体很健康，我的儿子、媳妇、孙子和孙女都很好，
他们生活在一起很和睦。
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—我也很幸福。—我的堂弟说 —— 我有非常可亲的、非常和蔼的爷爷奶奶，他们对我
和全家人都非常关怀，对不对呀？
对，对！我们的爷爷奶奶真好！—— 我的妹妹大声叫道。
我堂弟和妹妹的话使爷爷奶奶感到很高兴。他们非常快乐地笑着，全家人也都快乐地笑
着。

B
会话
妻子：我刚收到舅/姨妈的一封信。你还记得她吧？她是伊丽莎白舅/姨妈的姐姐。
丈夫：记得。她就是结过两次婚的那个舅/姨妈。她的前夫已经去世了，不是吗？
妻子：对。她两次结婚都生了孩子。她的第二任丈夫约翰舅/姨父过去也曾结过婚。他前一
次结婚生了两个孩子。他和玛丽娅舅/姨妈生了四个孩子。
丈夫：那他们都是你的表兄弟姐妹啰，对吧？
妻子：我管他们每个人都叫表兄弟或表姐妹。玛丽娅舅/姨妈生的孩子都是我的表兄弟姐妹，
但约翰舅姨父前次婚姻所生的孩子实际上并不是我的亲属。
丈夫：那他们互相之间是什么关系呢？
妻子：玛丽娅舅/姨妈前次结婚所生的孩子是约翰舅/姨父的 duoninfanoj。玛丽娅舅/姨妈是他
孩子的 duonpatrino。她的孩子是约翰舅/姨父孩子的 vicfratoj 和 vicfratinoj。
丈夫：这一点我过去不明白。我还以为他们都是 duonfratoj 和 duonfratinoj 呢。
妻子：不是的。duonfratoj 和 duonfratinoj 是有同一个母亲或同一个父亲的兄弟姐妹。玛丽娅
舅/姨妈与约翰舅/姨父共同生的孩子是其他孩子的 duonfratoj 和 duonfratinoj.
丈夫：这真把我搞糊涂了。玛丽娅舅/姨妈在信中说的什么？
妻子：下星期他们都要来看我们。
丈夫：什么？天哪！到时候我怎么能弄得清谁是谁呀！
谚语
谚语出自人民的头脑。
好友胜过远亲。
住在近处的邻人胜过森林后面的弟兄。
一个母亲关怀十个孩子，胜过十个孩子关怀一个母亲。
母亲眼里没有丑孩子。
父母树立榜样，子女认识生活。
诗一首
壁钟
我日夜走个不停，
可永远走不出家门。
滴答！滴答！
如果有人准时关心我，
我还会敲出声音报时。
铛铛！铛铛！
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练习参考答案
I. 将下列派生词和合成词译成汉语：（答案略）
II. 仿照例题用一个词说出下列亲属关系：
1. bofratino
2. nevo
3. bofrato
4. onklo
5. bofrato
6. avo
7. bofrato
8. nevino
9. nepo
10. onklino
11. bofratino
12. pranepo
13. avino
14. nepino
15. bopatro
16. bopatrino
17. bogepatroj
18. bofilino
19. bofilo
III. 说出下列各词之间的关系：
1. nevo（侄子；外甥）， nepo（孙子；外孙）， kuzo（堂兄弟；表兄弟）
2. knabo（男孩）， filo（儿子）， infano（儿童）
3. praavo（曾祖父；外曾祖父）， prapatroj（祖先）
4. duonfrato（异父或异母兄弟）， vicfrato（继父与前妻或继母与其前夫所生的儿子）
IV. 仿照例句提问：（此题有时有两种或多种答案，这里只列其中一种）
1. Kiam vi naskiĝis?
2. Kiomjara estas via patro? Kaj via patrino?
3. Kiom da fratoj vi havas?
4. Kia estas lia nomo?
5. Je kiom da jaroj li estas malpli aĝa ol vi?
6. Kio li estas?
7. Kiu loĝas en la vilaĝo?
8. Ĉu vi ofte vizitadas ilin dimanĉe?
V. 仿照例句回答问题：
A
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1. Estas la tria kaj duono.
2. Estas la tria kaj tri kvaronoj.
3. Estas la tria kaj kvindek kvin (minutoj).
B
1. Estas kvarono post la tria.
2. Estas dek naŭ post la tria.
3. Estas dudek kvin post la tria.
C
1. Estas dudek ses antaŭ la kvara.
2. Estas dek unu antaŭ la kvara.
3. Estas kvin antaŭ la kvara.
VI. 将下列句子译成汉语：
1. 这些孩子都举起一只手。
2. 这孩子举起了双手。
3. 这些孩子都举起了双手。
4. 这孩子举起了一只手。
5. 人们常常不使用自己的头脑。
6. 他们看见了彼得和约翰，他们俩坐在那里。
7. 这张桌子和那把椅子是旧的。
8. 他的哥哥和姐姐在同一车间工作。
9. 人们称结苹果的树为苹果树。
10. 父亲和母亲合称为双亲。
VII. 将下列句子译成世界语：
1. Miaj geavoj estas tre sanaj.
2. Mia tuta familio estas tre feliĉa.
3. Ili manĝas kun apetito.
4. La viandsupo estas aparte bongusta. (aŭ: La viandsupo havas aparte bonan guston.)
5. Hodiaŭ mi estas en ĝoja [gaja, bona] humoro.
6. Miaj gefratoj vivas kune en harmonio.
7. Ili ĉiuj levas la kapon por rigardi la sunon.
8. Ni staras unu apud la alia.
9. Ili estas tre intimaj unu kun la alia.
10. Ni nomas lin onklo, kaj li nomas nin genevoj.

第四课
第四课课文参考译文
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A
人体
人体由头、躯干和四肢三个主要部分组成。
头由颅部和面部组成。人的头上长着头发，但不是每个人都有头发。没有头发的人是秃
子。脸的上部是额头，下部是下巴。额的下部有两只眼睛和两道眉毛。人用眼睛看东西。看
不见东西的人是瞎子。人有两只耳朵，耳朵可用来听声音。听不见声音的人是聋子。人的脸
上还有双颊、一个鼻子、一张嘴。嘴的边缘部分是唇。嘴里有舌头和牙齿。人用鼻子呼吸和
辨别气味，用嘴吃饭和说话，用牙齿咀嚼。不能说话的人是哑巴，而且常常又聋又哑。
颈连接头部和躯干。颈内有咽喉。躯干的前部是胸和腹，其后部，即从肩至臀部是背。
胸脯上有一对乳房。胸的里面有肺和心脏。腹部里有胃、肠子和其他内脏。腹部大的人是大
腹便便的胖子。躯干最细的部分，即从胸的下部至两胯之间的部分，是腰部。腰部纤美的姑
娘是苗条的。
人有两只上肢和两只下肢，即两臂和两腿。臂的末端部分是手，腿的末端部分是脚。每
只手或每只脚有五指/趾，每个指/趾头都有指/趾甲。
由于某种原因缺少一两只肢体的人是残疾人。

B
关于卫生的劝告
只有当你饿了的时候才应吃饭，饱了就应该立即停止。应该吃新鲜的、烧煮得美味可口
的食物，盐和香料不要加得太多。应该慢慢地吃，因为吃得快、吃得太多对你的健康有害。
给自己做简单的食物吃并定时就餐的人身体健康强壮。
清洁的水是对健康最有益的饮料。茶和咖啡有助于消化，它们对成年人有益，但对儿童
有害。酒是最有害的饮料，尤其是当人们空腹饮用的时候。即使只饮一小杯，它也损害人们
的健康。
开怀一笑
1
——你会倒立行走吗？
——我会。
——倒立的时候血是不是往你脑袋里流？
——唔，是的。
——你知道什么原因吗？
——不知道。
——因为你的脑袋是空的。
2
——你能不能说出为什么鼻子长在脸的中间呀？
——不能。
——这是为了使眼睛能长在鼻子的两边。
3
“妈妈，”彼得问，“为什么我们的老师头上的头发这么少？”
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“因为他脑筋动得太多。”妈妈回答说。
“妈妈，可是你为什么有这么多的头发呀？”

练习参考答案
I. 说出由词根 san-构成的派生词和合成词的意思：
sano（健康）
，saniga（增进健康的），sanigi（使健康），saniĝi（变得健康，健康起来），sanstato
（健康状况），malsana（有病的），malsano（病），malsani（有病），malsaneca（病态的），
malsaneto（小病，不舒服），malsanigi（使生病）
，malsaniga（致病的），malsaniĝi（得病），
malsanulo（病人），malsanulejo（医院）
，resanigi（使恢复健康，治好），resaniĝi（恢复健康），
neresanigebla（治不好的）
，kormalsano（心脏病），okulmalsano（眼病）
II. 将下列单词译成世界语：
1. korpo 2. kapo 3. frunto 4. cerbo 5. vizaĝo 6. vango 7. nazo 8. okulo 9．brovo 10.
orelo 11. buŝo 12. lipo 13. lango 14. dento 15. mentono 16. la kvar membroj 17.
supra membro 18. malsupra membro 19．brako 20. mano 21. fingro 22. ungo 23. ŝultro
24. kolo 25. gorĝo 26. trunko 27. brusto 28. ventro 29．mamo 30. pulmo 31. koro
32. stomako 33. intesto 34. internaĵo 35. dorso 36. talio 37. kokso 38. sidvango
39．kruro 40. piedo 41. haro
III. 选择适当的词说明容貌：
（做 A 题时要注意主语和表语之间数的一致，例如：La korpo de Li Ming estas fortika. La
dentoj de Li Ming estas blankaj. 做 B 题时要注意 havi 的宾语要用宾格，例如： Maria havas
longforman vizaĝon. Maria havas bluajn okulojn. 答案略。）
IV. 将下列句子译成汉语：
1. 要多想少说。
2. 我不准许她离开。
3. 我请您原谅我。
4. 她不必来。
5. 他叫我今天来。
6. 我给他一支钢笔，好让他写字。
7. 今天（你）要把字写好，让老师看看，你是能够把字写好的。
8. （你）要把这一课学会，以便你能帮助你那位生病的朋友。
9．因此请写信给他，让他知道这件事。
10. 如果有东西到嘴边，就别把嘴闭上。（谚语）
11. 他除了健康什么都不缺。
12. 如果缺少成年人，孩子也可以算是大人。
V. 将下列句子译成汉语，注意 komenci 和 ĉesi 的用法：
1. 我和我的朋友在七点开始工作。
2. 我们十点钟停止工作。
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3. 我们的工作在七点开始。
4. 我们的工作在十点停止。
VI. 将下列句子译成世界语：
1. La homa korpo konsistas el tri ĉefaj partoj: kapo, trunko kaj membroj.
2. La parto de la ŝultro ĝis la mano (aŭ: La parto inter la ŝultro kaj la mano) estas la brako.
3. La parto, kiu kunligas la kapon kaj trunkon estas la kolo.
4. La antaŭaj partoj de la trunko estas la brusto kaj ventro, kaj la malantaŭa parto estas la dorso.
5. La antaŭa parto de la piedo estas la piedfingroj.
6. Li rigardas supren, sed vidas nenion.
7. Li atente aŭskultas, sed aŭdas nenion.
8. Teo estas utila al la homo, ĉar ĝi helpas al digestado.
9．En la ĉambro ne estas (aŭ: ne troviĝas) seĝo.
10. Nenio mankas al mi krom tempo.

怎样学好第二个月的功课（5-8 课）
亲爱的学员朋友，
您已经顺利学完第一个月的功课了。在学习过程中一定有很多体会和经验，请您把这些
宝贵的体会和经验写给我们，我们将选择一部分在以后各期的辅导资料中陆续介绍给其他学
员朋友们。
第二个月您将要学习第五、第六、第七和第八这四课。毫无疑问，这四课的难度要比前
四课的难度大一些，您在学习过程中也许会感到不那么轻松，甚至会感到吃力。我们应该有
这样的认识：世界语尽管很容易学，但它毕竟是一门语言，而且在某种意义上说是一门“外
语”（世界语对任何民族的人来说都可以说是“外语”），所以，要真正掌握世界语，达到熟
练运用的程度，不下苦功夫是绝对不可能做到的。请您要有这个思想准备，务必不要半途而
废。
第五课的第一部分课文《两兄弟》是一篇保加利亚的民间故事。这篇故事语言简单朴素，
内容深刻动人，短短数百字，胜过洋洋万言的道德伦理说教。如果我们每个人都能像故事中
的两个主人公一样互相想着对方，我们的每个家庭，整个社会，整个世界将是多么和睦，多
么美好！本课的第二部分课文文字比较简单，讲的是一天中的生活。您可以从中学到一些日
常生活用语，如起床、洗脸、穿衣、吃饭、睡觉等的表达方式。这一课的语法项目是后缀-ig
和-iĝ 的用法。-ig 和-iĝ 是世界语中使用最广泛的两个后缀，是世界语中特有的语法现象。您
必须弄清这两个后缀的语法性质和语法作用，才能在语言实践中正确使用它们。
第六课的第一部分课文是一篇关于世界语学习方法的对话。在第一期的辅导资料《致中
级班学员》中我们曾经提到希望学员朋友们要用世界语开口讲话。这篇课文可作为朋友们练
习口语的材料。本课的第二部分课文《奇怪的遗嘱》给我们提出了一个十分有趣的数学问题。
如果您有兴趣，请您在学完课文后动动脑筋，思考一下其中的奥妙。本课有两个语法项目：
动词假定式和动词不定式。动词假定式对中国人来说是比较陌生、比较难以掌握的语法项目
之一。说它难以掌握，不是指它的形式，而是指它的实际使用，即在什么时候应该用假定式，
什么时候不该用假定式。这个问题不是一下子就能解决的，即使有经验的世界语者有时也难
免踌躇不决。本课不可能要求一下子就掌握假定式的用法（事实上这是不可能的），而只要
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求学员先理解假定式的基本意义，掌握它的基本用法，为以后进一步学习和掌握假定式的用
法打下坚实的基础。动词不定式比较容易掌握，但它的用处很广泛，也是一个必须学好的重
要语法项目。
第七课的两篇课文都是有关疾病和医疗方面的材料，目的是给朋友们提供有关这方面的
最基本的词汇和用语。本课的语法“冠词的用法”是一个极重要的语法项目。冠词是世界语
中使用频率最高的词。冠词的用法和假定式的用法一样，对中国人来说也是难以掌握的。本
课也只要求学员掌握冠词的基本用法。有了这个基础，您就可以在今后各课课文的学习中随
时观察分析冠词的各种用法，从而获得准确使用冠词的能力。
第八课的第一部分课文《诚实的樵夫》是一篇原文作品，我们一字未改地选进课本作为
课文，目的是让学员朋友们多接触一些外国人写的世界语读物。世界语作为一种国际语，严
格来说对本国人是没有什么用处的（本国人之间完全不必借助世界语交流思想），它的作用
只在操不同民族语言的人们相互交流时才能发挥。操同一民族语言的人由于思维方式和用词
习惯相同，即使用世界语交谈，相互之间也是容易理解的。从这个意义上来说，我们应该少
选本国人写的世界语文字，多选外国人写的文章。这是完全必要的。请您在学习过程中多注
意课文中与汉语习惯不同的生动活泼的表达方式和句式，并尽量模仿作用。本课第二部分课
文又是一篇对话。本月的这四课中几乎每课都有会话材料，供朋友们练习口语之用。如果您
参加了世界语学习小组或有同伴一起学习，您应该尽可能用世界语和同伴对话，借以提高口
语能力。本课最后还附了匈牙利爱国诗人裴多菲关于爱情的两首小诗。爱情是人生不可缺少
的东西。纯真的爱情可以催人上进，净化人的道德情操。裴多菲的这两首诗教给我们怎样对
待爱情。您看，他在《Arb’ mi estas...》中对他所爱的人爱得是那样的深沉、那样的热烈、
那样的执著，即使她是“地狱”，他也愿意和她在一起！可是，在《La Amo kaj la Libero》
中诗人却明确唱出，为了自由和民族独立，他愿牺牲自己的生命乃至爱情。诗人不但这样说，
而且也这样做了。二十六岁时，他手持武器奔赴反抗外国侵略者的战场，同外国侵略军英勇
奋战，为民族独立与解放献出了自己年轻的生命，死在哥萨克的矛尖上。裴多菲的诗不仅在
匈牙利广泛流传，而且深受世界各国人民的喜爱。鲁迅说过：“我向来原是很爱裴多菲的人
和诗的”。从他在 1933 年写的《为了忘却的纪念》一文中我们知道，他曾鼓励白莽（即殷夫）
翻译裴多菲的诗歌，《自由与爱情》就是其中的一首。这首用旧体诗形式译出的箴言式的短
诗深得中国青年们的喜爱，长期以来，鼓舞和激励了千千万万中国青年走上革命道路。裴多
菲的大部分重要诗作已由匈牙利著名世界语诗人 K. Kalocsay 译成世界语。我国著名世界语
翻译家孙用先生依据世界语译文将它们转译成中文，于 1954 年以《裴多菲诗选》的书名在
我国出版。本课的语法项目是分词名词、分词形容词和分词副词。这也是世界语中最常见的
语法项目之一。学习这三种分词形式，首先要弄清它们所表示的时间概念，另外，还要弄清
分词副词的逻辑主语与句子主语的一致关系。
总之，这一个月的学习内容是丰富多彩的，既有寓意深刻的民间故事，也有饶有兴味的
数学问题；既有生动活泼的口语对话，也有脍炙人口的诗歌；既有谜语、幽默，也有世界语
者智慧的结晶——世界语谚语。我们相信，尽管这个月的学习任务繁重，您是一定会克服学
习过程中的各种困难，以极大的学习热忱和浓厚的学习兴趣顺利学完本月的功课的。我们等
待您的胜利喜讯。
王崇芳
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第二单元语法问答
（5-8 课）
1. 问：后缀-ig 和-iĝ 可否独立使用？
答：可以。igi 的意思是“使…（做…）
”，它要求一个复合宾语，即“宾格名词（或代词）+
不定式”结构。例如：
Li igis Petron legi la libron. 他叫彼得读这本书。
Ili igis ŝin labori de la mateno ĝis la vespero. 他们迫使她从早到晚劳动。
iĝi 的意思是“变成”，“成为”（= fariĝi）。例如：
Ĉu vi volas iĝi kuracisto? 你愿意成为一个医生吗？
En la lasta tempo li iĝis silentema. 他最近变得沉默寡言。
2. 问：世界语中表示事情发生或持续时间有哪些表达方式？
答：大致说来有三种表达方式：1）用介词表示；2）用宾格表示；3）用副词形式表示。现
简述如下：
1）用介词表示
A. 表示事情发生的时间：
a) 世纪：en la dudeka jarcento 在二十世纪
b）年份：en la jaro 1984 在 1984 年
c）季度：en somero 在夏季
ĉ）月份：en majo 在五月
d）星期：en la sekvanta dimanĉo 在下星期日
e）日：je la unua de majo 在五月一日； je Kristnasko 在圣诞节
f）早、晚：en la mateno ［vespero］ 在早晨［晚间］
上午、下午：en la antaŭtagmezo ［posttagmezo］ 在上午［下午］
g）中午、午夜：ĉe la tagmezo ［noktomezo］ 在中午［午夜］
ĝ）钟点：je la sesa horo 在六点；je la sepa kaj dek minutoj 在七点十分
h）瞬间：en la sama momento 在同一时刻
ĥ）与另一事同时：ĉe la tagmanĝo 在吃午饭时； ĉe la subiro de la suno 在太阳落山时； ĉe la
alveno de vagonaro 在列车开来时
i）大概的时间：ĉirkaŭ Kristnasko 圣诞节前后； ĉirkaŭ la deka 将近十点
B. 表示事情的持续时间
a）用 dum 表示某一行为延续一段时间：
Li parolis dum dek minutoj. 他讲了十分钟话。
Dum lia parolado mi dormetis. 他讲话时我在打盹。
b）用 por 表示某一行为产生的状态的延续时间：
Vi povas prunti la libron por du semajnoj. 这本书你可以借两个星期。
Li forveturos Pekinon por dek tagoj. 他将到（北京）去十天。
c) 用 tra 表示在某一段时间内动作的多次反复：
La koko krias tra la tuta nokto. 这只公鸡叫了一整夜。
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Tra la tuta vivo li evitadis troajn ekscitiĝojn. 他一生都避免过分激动。
ĉ) 用 de… ĝis…表示“从…到…”：
Li laboras de la mateno ĝis la vespero. 他从早到晚工作。
La Dua Mondmilito daŭris de 1939 ĝis 1945. 第二次世界大战从 1939 年打到 1945 年。
2）用宾格表示
宾格可用来代替介词表示事情的发生时间（如日期、星期等）或持续时间。例如：
Vaŝinton estis naskita la dudekduan de februaro. 华盛顿生于二月二十二日。
Li venos vendredon. 他将在星期五来。
Ĉiun tagon li ellitiĝas je la sesa horo. 他每天六点起身。
Hieraŭ li laboris la tutan tagon. 他昨天干了一整天活儿。
La pluvo daŭris tri horojn. 这场雨下了三个小时。
3）用副词形式表示
季度、星期等也可能用副词形式表示。例如：
Somere oni portas pli belajn vestojn ol vintre. 夏天人们穿衣服比冬天漂亮。
Ni ripozas dimanĉe. 我们在星期天休息。
Ĉiumatene mi vekiĝas je la sesa. 我每天早晨六点醒来。
3. 问：foje 与 iafoje 的词义有什么区别？
答：foje 的意思是“有一次”
（通常用来指过去）；iafoje 的意思是“有时”
（可用于过去、
现在和将来）
。例如：
Foje en la arbaro li renkontis belan knabinon. 有一次他在森林中遇见了位美丽的姑娘。
Iafoje oni devas okulon fermeti. 有时人们必须微微闭上眼睛。
4. 问：
“Al mia plej aĝa filo mi donos duonon de la azenoj”中的 de 是否可以用 da 代替？
答：不可以。在分数 duono, triono 等后面不能用介词 da，而只能用介词 de。例如：duono
de paĝo 半页书；kvarono de horo 一刻钟
5. 问：第五课的谚语“Celi anseron, trafi aeron”在参考译文译成“瞄准的是雁，射中的
是天”。明明是“鹅”，为什么译成了“雁”？
答：“雁”的世界语对译词是 sovaĝa ansero（意译为“野鹅”）
。从上述谚语所表达的意
思来看，ansero 译成“雁”是比较恰当的（鹅是不能飞上天的，而且“雁”和“天”还可以
押韵）。
6. 问：第五课课文中有这样一句话：
“Mi havas la honoron saluti vin en la nomo de la
pekinaj esperantistoj”。“北京”明明是专有名词，为什么句中的“pekinaj”用小写形式？是
不是印刷错误？
答：不是印刷错误。您注意到这个问题，说明你学习是很仔细的。关于大写字母的用法，
这个问题看来似乎很简单，但在实际使用中由于各国习惯不一，目前尚存在一些分歧。
大写字母主要用于：
1. 一句话开头的第一个字母用大写字母。
2. 人名、地名和国家名称等专有名词的第一个字母用大写字母：Zamenhof 柴门霍夫，
Pekino 北京，Ĉinio 中国。
3. 由普通名词构成的专有名词每个词的第一个字母要大写：la Flava Rivero 黄河，la
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Unuiĝintaj Nacioj (UNo) 联合国，Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto 世界语插图大词典。
4. 节日、重大纪念日及重大历史事件的名称：Kristnasko 圣诞节，Novjaro 新年，la Nacia
Festo 国庆节，la Unua Mondmilito 第一次世界大战。
5. 政党、团体及其他组织机构的名称：la Ĉina Komunista Partio de Ĉinio 中国共产党，
Universala Esperanto-Asocio 国际世界语协会，la Ŝtata Konsilantaro （中国的）国务院。
6. 神的名称：Dio 上帝，Venuso 维纳斯。
7. 拟人化的名词：la Morto 死神。
8. 作为天文术语的星球名称：la Suno 太阳，la Tero 地球（作为日常用语时则应小写）
9 “世界语”的名称：Esperanto。
以上列举的大写字母的用法规则基本上是各国世界语者共同遵守的。下面是各国世界语
者使用习惯不一致的情况：
1. 民族词一般采用小写形式，如：ĉino 中国人，franco 法国人，ruso 俄罗斯人；但也
有人习惯采用大写形式，如：Ĉino, Franco, Ruso。
2. 月份和星期的名称一般小写，如 januaro 一月，sabato 星期六；但月份也有人习惯
采用大写形式，如 Januaro，而星期名称不能大写。
3. 由专有名词转成的形容词一般倾向于小写，如：zamenhofa stilo 柴门霍夫的文体，
pekina anaso 北京鸭，la usona popolo 美国人民；但也可以大写，如： Zamenhofa stilo, Pekina
anaso, la Usona popolo。
4. 职务名称作头衔使用时一般须要大写，如：Doktoro Li （缩写为 D-ro Li）李博士，
Profesoro Kuri （缩写为 Prof. Kuri）居里教授；但也可以小写，如：doktoro Li (d-ro Li),
profesoro Kuri (prof. Kuri)。
5. 先生、太太、小姐、同志等称呼语及其缩写形式一般用小写，如：sinjoro Wang (s-ro
Wang) 王先生，sinjorino Kuri (s-ino Kuri) 居里夫人，kamarado Zhang (k-do Zhang) 张同志；
但也可以大写：S-ro Wang, S-ino Kuri, K-do Zhang。
6. 书刊名称、文章、剧本等标题中的主要词的第一个字母一般大写，如：
《Fundamenta
Krestomatio》
《基础文选》，
《Patroj kaj Filoj》
《父与子》
，
《Rakonto pri la Haroj》
《头发的故事》；
但也可以除第一个词的首字母外其他一律小写，如：《La novaj vestoj de la reĝo》《国王的新
装》。
7. 某些尊称可以大写（大写表示尊敬），如：Via Reĝa Moŝto 国王陛下（直接称呼）
，
Lia Ambasadora Moŝto 大使阁下（间接称呼）；但也可以小写，如：via generala moŝto 将军
阁下（直接称呼）。
8. “Esperanto” 转成的形容词或副词或构成的派生词，一般小写，如：esperanta 世界
语的，esperante 用世界语，esperantisto 世界语者，esperantigi 译成世界语，esperantujo 世
界语国度；但也可以使用大写，如：Esperanta, Esperante, Esperantigi, Esperantujo。
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5 至 8 课课文参考译文及练习参考答案

第五课
第五课课文参考译文

A
两兄弟
（保加利亚民间故事）
从前有弟兄两人。他们已经成家。弟弟有四个孩子，哥哥一个孩子也没有。父亲死后他
们没有把土地分开，而是在一起耕种。麦子熟了，他们收割、打谷并把粮食分成相等的两份。
晚间，哥哥上了床，但是睡不着。他想：“我们的粮食分得公平吗？弟弟家里人口多。
为了养活孩子他需要较多的粮食。我得赶快去把我的粮食拿出一些给他添上，但要不让他知
道。
弟弟夜里醒来，也开始想那同一件事。“我和妻子年纪轻，身体好，”他想，“而且现在
我们孩子也已经开始给我们当帮手了。孩子越多，帮手越多。可是我的哥哥嫂嫂没有孩子，
哥哥的身体还比我弱，我得把我的粮食拿出一些给他的粮食添上。”于是他从床上起来。走
过去从他的粮食中拿出一些添到他哥哥的那份粮食上。
白天他们看到那两份粮食又一样多了。他们感到惊奇，但谁也没有吭声。第二天夜里他
们又互相给对方添加粮食。由于他们做这件事的时间不同，他们没有相遇。那两份粮食又重
新相等了。
就这样他们在几天夜里互相给对方添加粮食。
最后两兄弟终于相遇。这时两个人都明白了为什么两份粮食始终一样多的原因。他们的
双眼被喜悦的泪水湿润，互相拥抱在一起，决定一辈子住在一起，事事互相帮助。他们非常
幸福。

B
我的一天
我每天早上六点醒来，虽然这时我还瞌睡，但我立刻起床。我拿起衣服穿到身上。夏天
我通常不穿深色衣服，我只穿浅色衣服。穿上衣服后，我打开门窗。我走到院子里并在那里
做早操。回到房间后我用水和肥皂洗手洗脸，用牙刷刷牙，然后用手巾擦手。我对着镜子用
梳子梳头。七点我准备好吃早饭。我早饭总是吃得很香。
七点半我离家迅速向学校走去。我们八点开始上课。我们上午上四节课。
我中午在家里吃饭，然后睡午觉。
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我们下午的学习在两点开始，约四点半结束。
吃完晚饭后我做家庭作业并自学世界语。有时我听广播或看电视。
我夜晚九点走进卧室。我脱去上衣、裤子、鞋、袜，上床睡觉。关上电灯后，我合上双
眼，很快就睡着了。我每天夜里睡得很熟，一直睡到天亮才醒。

谚语
不要悔恨昨天，不要等待明天，不要放弃今天。
明天是懒人最喜爱的日子。
镜子帮不了丑人的忙。
一燕不成春。
新笤帚扫得特别干净。（这句话讥笑新到任的管事者吹毛求疵，近似于“新官上任三把
火”）
少说话，多做事。
瞄准的是雁，射中的是天。（比喻失败）

对话
——您好，A 同志！
——您好，B 同志！
——您身体好吗，亲爱的同志？
——谢谢。我身体很好。您呢？
——也还好，谢谢！您全家人身体也好吗？
——很好，很幸福。您全家人呢？
——也很好。我全家人都很健康。这是首要的事。
——……

练习参考答案
I. 说出下列由-ig 构成的派生词的意思：（答案略）
II. 说出下列由-iĝ 构成的派生词的意思：（答案略）
III. 用后缀-ig 或-iĝ 填充：
1. ig 2. iĝ, ig 3. ig, ig 4. iĝ 5. ig 6. ig 7. iĝ 8. ig 9. ig 10. iĝ 11. iĝ 12. ig 13.
iĝ 14. iĝ 15. iĝ, iĝ 16. ig 17. iĝ 18. iĝ 19. iĝ 20. iĝ
IV. 选择填充：
1. ĉe 2. je 3. en 4. renkontiĝis 5. ekdormis 6. dormis 7. metu sur vin 8. sidiĝis 9.
stari
V. 将下列句子译成汉语：
1. 夏天一过，她就要和他结婚。（或：就要嫁给他。）
2. 手不累，面包就做不成。（谚语）
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3. 过分的盐会使菜肴变得不鲜美。（谚语）
4. 不是场所使人美，而是人使场所美。（谚语）
5. 长久不动，石头也会变绿。（谚语）
6. 鱼从头开始腐烂。（谚语）
7. 空气对人是必需的。
8. 这条河把我们的城市分成两部分。
9. 他们互道晚安。
10. 他们用世界语交谈能够相互了解。
VI. 将下列句子译成汉语，注意 kiam 的用法：
A
1. 我到他那时去的时候，他在睡觉。
2. 猫儿去散步，耗子开宴会。（谚语）
3. 话语出口，无法收回。
（谚语）
B
1. 他们工作结束后回家去了。
2. 她在森林里呆了很短时间，天就黑了。
3. 太阳落山后，我们回家了。
C
1. 他一回来，我就去拜访他。
2. 他一出去，就请（你）立即把门关上。
3. 太阳一升起，鸟儿就飞走了。
VII. 回答下列问题：
1. Mi kutime vekiĝas je la sesa.
2. Min vekas mia vekhorloĝo.
3. Post kiam mi vekiĝas, mi prenas miajn vestojn kaj min vestas.
4. Mi faras gimnastikajn ekzercojn en la korto kaj lavas al mi la vizaĝon en la ĉambro.
5. Mi purigas miajn dentojn per la dentobroso.
6. Mi kutime matenmanĝas je la sepa.
7. Mi eliras el mia domo je la sepa kaj duono. Kaj mi rapidas al mia lernejo.
8. Mi lernas en la lernejo. Ni havas kvar lernohorojn antaŭtagmeze.
9. Mi tagmanĝas hejme kaj post tio faras sieston.
10. Nia posttagmeza lernado komenciĝas je la dua kaj finiĝas ĉirkaŭ la kvara kaj duono.
11. Post la vespermanĝo mi faras mian hejmtaskon kaj memlernas Esperanton.
12. Jes. Iafoje mi aŭskultas radion aŭ rigardas televidon.
13. Mi enlitiĝas je la naŭa nokte.
14. Ĉiunokte mi dormas tiel profunde, ke mi ne vekiĝas ĝis la mateno.
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第六课
第六课课文参考译文

A
关于世界语学习的对话
A：啊！你已经和外国世界语者通信了！我羡慕你，林海。
B：为什么羡慕我呢？如果你会世界语，你也可以和外国世界语者通信的。
A：只要我学，世界语也会引起我的兴趣的。可是，你是知道的，我不喜欢学外国语的
语法和记忆外语单词。
B：几年前我也有和你同样的看法。但我后来逐渐发觉：学习世界语比我原先料想的容
易得多。
A：真的吗？你是怎样学的？你上过什么讲习班？
B：我开头参加业余初级班学习。由于缺了几堂课，除了这个班之外，我又上了函授班。
同时，我还阅读在图书馆里能够找到的世界语刊物和书籍。
A：你立刻就能读懂所读的内容吗？
B：和其他所有初学者一样我不能立刻全都读懂。我遇到课文中的生词，就试着猜测词
义。猜不出的就干脆往下读。
A：意思不完全理解就往下读吗？！这在我看来似乎是荒谬的。
B：事实并非如此。起先，我只阅读通告、简单的启事和非常简单的故事。几个月以后，
我愉快地看到我读懂的内容越来越多，学习的进步越来越大。
A：你的学习方法确实不错。如果可以这样说的话，你是用一种“自然的方法”学习的，
对吗？
B：对，我用的就是这种方法。通过大量阅读，人们可以学会外语，就好像儿童通过多
听可以学会母语一样。
A：可是你是怎样学习用世界语讲话的呢？
B：这不难。我过去常听、现在还常听各种世界语唱片、录音带和北京广播电台的节目。
A：所有这一切都存在吗？
B：当然存在。还有许多别的呢，例如：世界语小组的小组会，世界语者的会见，接待
外国世界语者，等等，等等。
A：嗬！……这些我过去还真不知道呢。可是我一点时间也没有啊。
B：一个人对某一件事产生兴趣，他就会挤出时间来做这件事的。
A：我不反对你的说法。但是我在业余时间里想要做的事情太多了。
B：一个人不能什么都做。因此，人们应该首先去做能够给人带来最大利益和欢乐的事
情。
A：那我就立刻买一本世界语课本到夜校班去学习世界语这一美妙的语言。
B：为了便于你学习我将送给你一本世汉词典。好，希望你立刻开始，如果你学习勤奋，
坚持不懈，你一定会学得很快。
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B
奇怪的遗嘱
从前有一个老人，他有三个儿子。他既没有土地，也没有钱财，只有十七条驴子。临死
时他立下遗嘱：
——我将把我驴子的二分之一分给大儿子；三分之一分给二儿子，九分之一分给三儿子。
他死后，弟兄三人便忙着分驴。他们争论不休，但是解决不了这个问题。最后他们决定
请那位聪明人来协助，他是他们父亲的好朋友。
聪明人很认真地听他们讲述这件事并思索了几分钟，然后他说：
——我有一条很蹩脚的驴子。它虽然很瘦，但我还是愿意把它借给你们。
于是他叫他的仆人把那条瘦驴子从驴棚里牵来，并把它排在那十七条驴子的旁边。
十八条驴子依次排好后，他就大声对大儿子说：
——你有权获取二分之一；请牵走九条！
然后他对二儿子说：
——你有权获得三分之一；请牵走六条！
最后他对小儿子说：
——你有权获取九分之一；请牵走两条！
三个儿子每人都牵走了自己所分得的驴子。他们都很满意，因为他们都多得了驴子（实
际得到的多于有权得到的）。只在快要离开的时候，他们才发觉他们牵走的只是十七条驴子，
而聪明人的那条驴子还留在那里。由于不理解其中的道理，弟兄三人便更加钦佩那个聪明人，
认为他是一个超人。
谜语
请猜一猜
这是什么？
1. 我从一处进去，从两处出来。
2. 我从一处进去，从三处出来。
3. 我夏天凉，冬天热。
（谜底：1. 裤子 2. 衬衫 3. 暖炉）
植树
请分三行种九棵树，每行须由四棵树组成。你怎么种这九棵树呢？
答案：应该这样种：
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练习参考答案

I. 比较下列每组句子的意思：
1 如果不下雨，我就来。
（se 表示条件）
假如不下雨，我就来。
（se 表示假设）
2 如果你来，就会更好。
（se 表示条件）
要是你来，就更好了。
（se 表示假设）
II. 将下列句子译成汉语，注意动词假定式的用法：
1. 要是我知道这件事，我就会告诉你。
2. 她很漂亮；要是她不穿那种奇特的衣服，她就更漂亮了。
3. 假如我身体健康，我就幸福了。
4. 假如我的朋友用功学习，他的学问就会超过所有其他学生。
5. 要是我有翅膀，我就在山的上空飞翔。
6. 假如他预先把真实情况告诉我，我就不会犯错误。
7. 他要是知道我在这里，他就会立刻到我这里来的。
8. 要是这个学生功课学得好，教师就不会责备他了。
9. 假如我有时间，我就到你那儿去了。
10. 要是你知道他是谁，你就会更爱他的。
III. 填入适当的的动词词尾：
1. as, us, us; 2. is, is, as, is, us, us;

3. is, is, is, is, as, us, us

IV. 仿照例题改写下列句子并对原句和改写的句子提问：
1. Legi estas interese. → La legado estas interesa.
Kiel estas legi? → Kia estas la legado?
2. Atendi estas vane. → La atendo estas vana.
Kiel estas atendi? → Kia estas la atendo?
3. Kanti estas amuze. → La kantado estas amuza.
Kiel estas kanti → Kia estas la kantado?
4. Respondi estas malfacile. → La respondo estas malfacila.
Kiel estas respondi? → Kia estas la respondo?
5. Esperi estas necese. → La espero estas necesa.
Kiel estas esperi? → Kia estas la espero?
6. Kuri estas rapide. → La kurado estas rapida.
Kiel estas kuri? → Kia estas la kurado?
V. 用介词 por, sen, anstataŭ, krom 填充：
1. sen

2. krom

3. por 4. sen 5. anstataŭ

6. sen 7. por

8. anstataŭ

9. krom 10. por

VI. 将下列句子译成汉语，注意动词“devi, voli, povi, kapabli 或 povoscii + 动词不定式”的用
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法：
1. 你不应该打他。
2. 你应该睡觉，因为你太累了。
3. 他收到了我的信，但不愿给我复信。
4. 我要把真实情况告诉你。
5. 两只手做事比一只手做事做得多。
6. 他随时都可能来。
7. 迄今为止我对它什么也没有能够做。
8. 他有能力做那件事。
9. 他们会讲世界语。
10. 她只会唱歌跳舞。
VII. 将下列句子译成世界语：
1. Ni volas korespondi kun fremdlandaj esperantistoj.
2. Se vi lernus Esperanton, vi certe lernus pli bone ol mi.
3. Lerni la gramatikon de Esperanto ne estas malfacile.
4. Antaŭ ĉio mi devas danki k-don Zhang, kiu donacis al mi Esperantan-ĉinan vortaron.
5. Post la morto de tiu maljunulo (aŭ: Post kiam la maljunulo mortis), la tri filoj komencis dividi
inter si la azenojn.
6. Kvankam lia azeno estis tre malgrasa, tamen li volis prunti (aŭ: pruntedoni) ĝin al ili.
7. Mi pruntis (aŭ: prunteprenis) libron el (la) biblioteko.
8. Vi aspektis kiel junulo.
9. Li partoprenis en la hieraŭa festeno.
10. Vi devas tuj solvi tiun ĉi problemon.
11. Li prenis (la) plumon por skribi (aŭ: kaj skribis).
12. Anstataŭ labori, ili sin amuzas.

第七课
第七课课文参考译文

A
疾病和医疗
人生病时就到医院请医生看病或接受医生的治疗。
医生察看患者的舌头，听患者的心肺，给患者按脉，量体温，量血压，以便找出病症。
有时患者还必须接受 X 射线的检查。然后医生给它制定适当的治疗方法和治疗手段（例如
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药物、理疗）
。
患者将处方交给药房，以便药剂师为他把药方上开的药配好。这时他便可得到内服药或
外用药，然后按药方用药。
如果你牙齿疼痛，你就去找牙科医生，他将给你补牙或给你拔掉蛀牙。他还将给你镶假
牙，如果你需要假牙的话。
如果你的视力不好，你就得去找眼科医生，他将仔细检查你的视力，看看你是近视还是
远视，然后开出处方，按照处方你将给自己配一副合用的眼镜。
如果有人折断手臂，医生就给他用绷带包扎好。如果有人受了重伤或得了重病，外科医
生就给他动手术，然后护士就对他进行精心护理。
有些病是传染性的，传染病患者应该被隔离起来，以免他通过呼吸、接触等渠道将这种
病传染给别人。
热爱和尊敬医生吧，因为他减轻你的苦痛并给你治病。他是人类不可缺少的朋友。

B
看病
患者：您好，大夫。
医生：嗯，你怎么啦？你身体不好吗？
患者：两三天来我感到不舒服。我咳嗽，常打喷嚏，喉咙疼。
医生：请把舌头伸给我看看。嗬！舌苔很厚。你的温度有点高。你在发烧。你头疼吗？
患者：是的，我每天早晨头疼。
医生：你胃口好吗？
患者：一点胃口也没有。从前天起我什么也没有吃。
医生：你的胃有毛病。请把你的嘴张大发“啊”的声音。
患者：啊！啊！啊！
医生：你的喉咙发炎了。你有卡他性炎。请解开上衣，让我听听你的胸部。深呼吸。唔，你
的肺和心脏都健康。你没有什么大病。你只是感冒，我给你开点药；如果你按时服药，你很
快就会好的。
患者：我要打针吗？
医生：不，不用。
患者：我很高兴。谢谢你，大夫。

谚语
疾病来得快，去得慢。（意近：病来如山倒，病去如抽丝）
生病方知健康可贵。
最好的医生是时间。
良药苦口。

开怀一笑
一位年轻妇女请医生看病。她唠唠叨叨的讲个不停，医生不得不加以制止。
——请把你的舌头伸出来看看！
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她依从请求伸出了舌头。
——好，就这样伸着舌头，直到我给你开好处方为止。

练习参考答案

I. 说出下列派生词的意思（可查阅词典）：（答案略）
II. 将下列句子译成汉语：
1. 许多树合在一起形成森林。
2. 独木不成林。
3. 害怕野兽就别到森林里去。
4. 学习是不会没有成果的。（谚语）
5. 瀑布是一种美景。
6. 肥皂不白，但能把东西洗白。（谚语）
7. 团结就是力量。
8. 她像孩子般天真，常对我说些幼稚的话。
9. 我和他们亲密相处。
10. 小溪流向江河。
11. 我国没有山，只有丘陵。
12. 咳嗽和爱情是藏不住的。（谚语）
13. 你能做到的事今天就去做，明天你也许不会再找到机会。
14. 明天可能会更热。
III. 用冠词 la 填空（不需要填冠词的空格内用 0 表示）：
1. La
2. la
3. La la
4. 0
5. La
6. la
7. 0
8. 0
9. la
10. la
11. la
12. La
13. la
14. la
15. La
16. la
17. la
18. 0
IV. 比较下列各组句子的意思：
1 （所有）参加郊游的人将在广场上集合。
（一部分）参加郊游的人将在广场上集合。
2 我看见了那个穿红衣服的女孩子。
我看见了一个穿红衣服的女孩子。
3 我今天要戴帽子。（指自己的那顶帽子）
我今天要戴帽子。（这里只是说要戴帽子，不一定非要戴自己的或某顶帽子）
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4 我把他昨天买的表丢掉了。
他买了一块表，这一块表很好。
V. 将下列词语译成世界语：
1. paciento
2. malsano
3. grava malsano
4. malsaneto (malgrava malsano)
5. infekta malsano
6. febro
7. kataro
8. doloro
9. kapdoloro
10. stomakdoloro
11. brulumi
12. malvarmumi
13. tusi
14. terni
15. vundiĝi
16. infekti
17. miopa
18. malmiopa
19. vidado
20. pulso
21. sangpremo
22. temperaturo
23. hospitalo
24. kuracisto
25. doktoro
26. kirurgo
27. flegistino
28. dentisto
29. okulkuracisto, okulisto
30. kuraci
31. aŭskultumi
32. palpi la pulson
33. bandaĝi
34. flegi
35. apotekisto
36. apoteko
37. izoli
38. operacio
39. injekti
40. bandaĝo
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41. preskribo
42. recepto
43. medikamento
44. medikamento por interna uzado
45. medikamento por ekstera uzado
VI. 将下列句子译成世界语：
1. Hieraŭ li iris al (la) hospitalo por konsulti kuraciston, ĉar li sentis sin malsaneta.
2. Post kiam li donis la preskribon al la apoteko, li baldaŭ ricevis medikamenton por interna uzado.
(aŭ: Doninte la preskribon al la apoteko, li baldaŭ ricevis…)
3. La dentisto diris, ke li devas eltiri la putran denton por ŝi.
4. Liaj okuloj ne bone vidas, tial li devas havigi al si taŭgajn okulvitrojn.
5. Hieraŭ la kirurgo jam faris operacion al la grave vundita laboristo. (aŭ: La kirurgo jam operaciis
la grave vunditan laboriston.)
6. Liaj pulmoj ne estas en ordo. Li devas ricevi X-radian ekzamenon.
7. La devo de la kuracisto estas kuraci la homon de liaj malsanoj kaj kvietigi liajn suferojn. Ni
devas respekti la kuraciston.
8. Li regule prenis la medikamenton, tial li baldaŭ resaniĝis.
9. Li ne havas apetiton, lia temperaturo estas iom alta, kaj lia gorĝo brulumas. Li iom
malvarmumas.
VII. 阅读下列短文并根据短文辨别下列各句的意思是是否正确：
（正确的用√表示，不正确
的用×表示）
1. × 2. × (ĉar ŝi diris, ke ŝi tuj endormiĝis, sed baldaŭ ŝi vekiĝis) 3. √ 4. × 5. √ 6. √

第八课
第八课课文参考译文

A
诚实的樵夫
一个贫穷的人在河边的森林里伐木，偶然不慎将斧子掉进水中。他悲伤地在岸边坐下，
用激烈的言词抱怨自己命苦。
突然墨丘利从水中出来，他听了那个穷人的遭遇后，便跳入水中，然后又立刻从水中出
来，手里拿着一把金斧子。
“这把斧子是你的吗？”他问那个穷苦的人，但这个诚实的人毫不犹豫地否认。
墨丘利又潜入水中，不一会拿着一把银斧子重又出现，但樵夫也没有接受这把斧子。
墨丘利第三次潜入水中后又重新出现，但这次带来樵夫的那把斧子。这个诚实的人高兴
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地从墨丘利手中接过了他自己的东西，为了奖励他的诚实，墨丘利还把另外两把斧子送给他。
樵夫非常高兴地把所发生的事讲给他的朋友们听，其中有一个人便立刻跑到河边故意地
将自己的斧子掉进水中。
他一面抽泣一面抱怨着在河岸边坐下，等待墨丘利到来，不大一会儿他果然出现了。
墨丘利也愿意帮助这个樵夫，但是，当他拿着金斧子从水中出来时，这个不诚实的人便
立刻设法把它收下，声称那就是他的斧子。墨丘利生气地拿走那把金斧子又潜入水中不再回
来。这个不诚实的人现在坐在岸边，既没有得到金斧子，也没找回自己原来的东西，他就这
样由于不诚实而受到了公正的惩罚。
（选自 A. Kenngott《插图故事集》）
谚语
不劳动就没有荣誉。
道德胜过不义之财。
钱财丢失，什么也没丢失——荣誉丢失，一切皆已丢失。
谁渴望得到别人的东西，谁就会把自己的东西丢掉。
想要多得，反而什么也得不到；贪多必失。

B
外国朋友在北京车站
我：欢迎，同志们！我荣幸地代表北京市的世界语者向您问候。我是李平，北京世界语协会
的代表。
他：我是来自匈牙利的费伦茨•依斯特万。我感谢您的接待。要是您不来，在你们的城市里
我和我的妻子就无法和别人讲话了，因为除了我的本民族语外，我们只会世界语，并懂
一点德语。
她：我们在车厢里试着用德语讲话，但遗憾的是没有一个人听懂我们的话。您到车站来接我
们，真太好了。
我：按照你们的愿望我们为你们在北京饭店预订了一个房间。你们行李多吗？
他：只有这两个手提箱。
我：我们坐出租车一会儿就可以到旅馆了。它在市中心，离天安门广场不远。它是带餐厅的
头等旅馆。你们旅途愉快吗？
她：非常愉快。但长途旅行使我们感到有点疲劳，现在我们首先需要休息。
他：我们在车厢里遇到几位非常好的旅伴，他们对我们的绿五角星很感兴趣。其中有一位对
我们的语言大概知道得很多，因为我想他可能在向别人介绍世界语。可惜他们当中没有
人会讲世界语。
我：在我们的城市里你会遇到许多热情而好客的世界语者。他们世界语讲得很流利。
他：嗬，我太高兴了！
我：我们的出租车到了！请上车！请让我拿手提箱。
他和她：谢谢！……

裴多菲诗两首
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我愿是树……
我愿是树，如果你是树上的花；
我愿是花，如果你是露珠；
我愿是露珠，如果你是阳光，
这样我们就可以同在一起。
亲爱的，如果你是天空，
我愿变成一颗星；
如果，姑娘，你是地狱，
为了我们能在一起，
我愿永堕地狱之中。

爱情与自由
爱情，自由！
我都为之倾心！
为了爱情，
我宁愿牺牲生命；
为了自由，
我宁愿牺牲爱情。
Kalocsay 译自匈牙利文

练习参考答案
一．说出下列派生词的意思（可查词典）（答案略）
二．将下列句子译成汉语：
1. 他极度恐惧，毛发都竖起来。
2. 既已把脚抬起，就应该把步子迈出去。（谚语）
3. 根据果实可以识别树木。（谚语）
4. 房子新的好，朋友旧的好。（谚语）
5. 万事开头难。（谚语）
6. 时间总是在揭示真理（日久见分晓）。（谚语）
7. 往昔的朋友是现今最危险的敌人。
（谚语）
8. 幸福如水珠般滴落，不幸如流水般涌来。（谚语）
9. 劳动使人富裕，懒惰使人挨饿。（谚语）
10. 祸不单行。（谚语）
11. 果子不会落在离树远的地方。（谚语）
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12. 说与做是两码事。（谚语）
三．比较下列各句中分词的用法：
1. 那个大声读书的男孩在勤奋学习功课。
那个读书的人正注意地看着课文。
读着那篇文章那男孩回忆起一个故事。
2. 这位在我姐姐护理下的病人正在恢复健康。
这位被我姐姐护理的人正在强壮起来。
这位病人在我姐姐护理下迅速恢复健康。
3. 他向这位已到的客人问好。
他向这位已到的人问好。
客人来了之后乘出租车到旅馆去了。
4. 那位受过护理的病人今天回家去了。
那位受过护理的人回家去了。
受过护理后他回家去了。
5. 那位即将提问的老师正走进教室。
那位即将提问的人走进教室。
提问前那位老师看着笔记本。
6. 那个将被提问的男孩感到胆怯。
那个将被提问的人感到胆怯。
那男孩在被提问前感到胆怯。
四．用适当的分词形式填充：
1. -anto 2. -ato 3. -ante, -antajn 4. -inte 5. -inte 6. -into 7. -ita
-antoj 11. -atino, -anto 12. -onte 13. -antaj 14. -inte 15 -ita

8. -ota

9. -ante

五．将下列句子译成汉语：
1. 受惩罚前他害怕，受惩罚时他喊叫，受惩罚后他哭泣。
2. 从一无所有的人那里就是国王也不会得到任何东西。（谚语）
3. 禁果分外甜。（谚语）
4. 活水比死水干净。（直译：流动着的水比静止不动的水干净。）
5. 主人（款待过客人的人）正在等待客人的来信。
6. 不知深浅，切莫下河。
（谚语）
7. 主人（正在款待客人的人）请客人入席。
8. 去看望她之前我思考该说些什么。
9. 只有吃过苦的人才珍惜幸福。（谚语）
10. 甚至烂苹果也有人喜欢。（谚语）
11. 他在街上跌倒，再也站不起来。
12. 我偷偷地走进屋里。
13. 虽然可以休息，但他宁愿工作。
14.（假如）住在地狱里，别和魔鬼争论。（谚语）
15. 如果加入前缀“sen-”，我们就可以得到若干否定词。
六．找出课文中 A 中所有分词，并将带有这些分词的句子译成汉语。（答案略）
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10.

七．将下列句子译成世界语：
1. Li estas tro laca. Lasu lin iom ripozi.
2. Aŭdinte, ke lia frato revenis, li tuj kuris hejmen.
3. La maro inundis multajn kampojn.
4. Li trankvile sidas kun libro en la mano.
5. Li senhezite akceptis mian konsilon.
6. Ni devas rekompenci lin pro lia helpo al ni.
7. Mi multe dankas vin pro via varma akcepto.
8. Ni intencas veturi al Pekino kaj resti tie kvar aŭ kvin tagojn.
9. Mi salutas vin en la nomo de niaurbaj esperantistoj.
10. Ĉu vi vojaĝis agrable? — Jes, tre agrable. En la vagono mi renkontis esperantiston, kiu
rakontis al mi multajn interesajn aferojn en Esperanto.

怎样学好第三个月的功课（9-11 课）
亲爱的学员朋友，
从现在起您就开始学习第三个月的功课了。通过前两个月的勤奋学习，您在学习上一定
有很大的收获和提高，首先请允许我向您表示祝贺并预祝您在未来的一个月的学习过程中取
得更大的成绩。
第三个月您将要学习第九、第十和第十一课。
第九课，主要学习重要的地理名称（如七大洲、四大洋的名称，主要国家和城市名称等）
和世界各主要民族的名称。当今世界各国人民之间的交往日益频繁，我们无时无刻不在接触
外国文化和外国科学技术，因此，学习各国地名和世界各主要民族的名称（包括世界各主要
语言的名称）对任何一个学习外国语的人来说是必不可少的，对世界语学习者当然也是如此。
本课将这些单词集中在一起学习，便于系统记忆。考虑到本课生词较多，课文相对来说编得
比较简单，没有什么复杂的语法。国家名称的构成是一个看来简单实际上却很复杂的问题。
虽然在大多数情况下国家名称是有规律可循的，但也有一些例外，正如一句世界语谚语所说
的“Ne ekzistas regulo sen escepto”（有规则就有例外）。请您在研习规则的同时也要注意一
些特殊的例外情况。
第十课的第一部分课文《La Homo kaj la Sezono》是匈牙利著名诗人 Julio Baghy（尤利•
巴基）的一首散文诗。在这篇优美的散文诗中作者以乐观主义的态度对待人生、对待人所不
可抗拒的生老病死的永恒的自然规律。文章的结尾部分富于哲理，使人读后对世界和人类的
未来充满无限的希望，确实是一篇不可多得的文学精品。本篇语言流畅易懂，内容富于诗意，
音节铿锵和谐，适于反复诵读和玩味。本课的第二部分课文讲的是气候方面的简单知识。这
篇课文集中了一些最常用的有关天气方面的词语，便于学习和记忆。另外，课文中还有不少
对某一词、某一概念进行简要说明的定义性的文句，如什么是“天气”、
“雨”、
“冰雹”、
“雪”、
“雾”、
“露”
、
“霜”等。这些定义基本录自 PIV（世界语插图大词典）或依据 PIV 简化、改
写的。如果您能读懂这些定义，您实际上就已具有了查阅原文词典的能力。查阅原文词典不
但能帮助您确切理解词义，而且还能帮助您辨别同义词或近义词。例如学了ŝ tormo 和 uragano
的定义后您就知道了这两个词在词义上的区别。第二部分课文在语法上要求掌握
39

“kaj...kaj...”、“nek...nek...”、“jen...jen...”等相关连词的用法；另外还要求掌握无人称句的
用法。
第十一课的第一部分课文讲的是有关历法方面的知识。历法是一种用年月日计算时间的
方法。历法的制定和历法中日月的安排是很复杂的。要把这个问题说清楚，语言必须有高度
的条理性和较强的逻辑性。相对来说，这一篇课文的难度比前几课的难度要大一些。但由于
各个句子的结构比较严谨，文中很少有习惯用法和句子成分的省略等语言现象，所以，只要
认真研读，这篇课文也并不很难学。本课的第二部分课文是一篇关于年月日的对话。这篇课
文的目的是复习年月日和星期等方面的词语和有关的表达方式，语言相对来说比较简单。本
课的语法项目是介绍介词的用法，目的是概括地介绍介词的语法性质和各种介词结构的语法
作用。至于每个介词的具体用法我们将在 15 至第 20 课的有关练习题中通过具体实例进行归
纳和操练。
第三个月的功课学完后，中级课本的全部课程您就学完了一半了。我们热切盼望您能抽
暇把您在前半期学习中所取得的学习经验和您对课本的意见写信告诉我们，以便我们在后半
学期中能针对学员在学习上的实际需要和课本的不足之处有的放矢地编写辅导材料。
王崇芳

第三单元语法问答
（9-11 课）
1. 问：“koreo”在我们的课本中作“朝鲜人”讲、
“Koreio”作“朝鲜”（指国家）讲，
但在《世界语插图大词典》（PIV）中“Koreo”指“朝鲜”，而“朝鲜人”则是“Koreano”。
这是怎么回事？
答：我们已经说过，国家名称的构成是一个复杂的问题。世界语中有些国家名称的形式
直到现在还不完全统一。朝鲜的国名就是一例。我们认为朝鲜是以朝鲜人为主体而组成的国
家，它的名称应该与中国、英国、法国等国家名称一样，即由族名+后缀“-i”构成。所以
我们认为朝鲜人和朝鲜应该分别写成 koreo 和 Koreio（这两个词中《中国报道》和国外世界
语刊物中也是这样使用的）；PIV 用“Koreo”和“Koreano”分别指“朝鲜”和“朝鲜人”
是不妥当的。
再举一个用法不统一的例子。“Egipto”在 PIV 中作“埃及人”讲，但在世界语散文之
父 Kabe 翻译的《La Faraono》（法老王）中“Egipto”则用来指“埃及”这个国家。
甚至在 PIV 中“Egipto”的用法也不一致。例如在“Lavjatano”词条的第二义项中“Egipto”
就用来作“埃及”讲。
2. 问：请讲一讲后缀-an、-ul 和-ist 的区别。
这三个后缀都表示“人”
，但含义和用法有区别。
A. -an 用来表示：
1) 某一党派、团体等的成员：
partiano 党员
klubano 俱乐部成员
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komitatano 委员
familiano 家庭成员
armeano 军人
kursano 讲习班学员
2) 某地的居民：
urbano 城市居民；城里人
kamparano 农民；乡下人
pekinano 北京人
amerikano 美洲人
3) 某一教义的信仰者或某人的门徒：
kristano 基督教徒
luterano 路德的信徒；路德会教友
respublikano （美国）共和党人
samideano 具有共同理想、共同目标的人；同志（世界语者之间的称呼）
B. -ul 用来表示：
1）表示以词根含义为特征的人。例如：
junulo 青年人
gajulo 快活的人
timulo 胆小鬼；懦夫
drinkulo 酒鬼；酒徒
ĝibulo 驼子
ftizulo 肺结核病人
senharulo 秃子
malriĉulo 穷人
unuokulo 独眼的人
facilanimulo 轻率的人
antaŭulo 前人
superulo 上级；上司
tiamulo 当时的人
posteulo 后代；后裔
＜注＞“post-”与“-ul”之间加字母“e”，以区别于“postulo”（要求）。
2）表示动物的类属：
mamuloj 哺乳动物（mamo 乳房）
rampuloj 爬行动物（rampi 爬行）
C. -ist 主要加在动词性或名词性词根后，表示“从事…的人”
。具体用法如下：
1) 加在动词性词根后，表示：
a) “以做…为业的人”：
verkisto 作家
laboristo 工人
fiŝkaptisto 渔夫
instruisto 教师
trompisto 骗子
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rabisto 强盗
akuŝistino 助产士
subakviĝisto 潜水员
b) “惯于做…的人”：
mensogisto 惯于说谎的人
murdisto 杀人惯犯
pafisto 射手
kolektisto 采集者；搜集者
2) 加在名词性词根后，表示：
a) “以…为业的人：
artisto 艺术家
lingvisto 语言学家
kemiisto 化学家
apotekisto 药剂师
lignaĵisto （家具）木工
ĝardenisto 园丁
bankisto 银行职员
ĉambristino 女仆
b) “业余从事…的人”，
“爱好者”：
biciklisto 骑自行车爱好者
radiisto 无线电爱好者
c) “…主义者”，“…信仰者”：
marksisto 马克思主义者
esperantisto 世界语者
budhisto 佛教徒
oportunisto 机会主义者
3. 问：课本第九课练习 V 第四小题中的 timulo（胆子小的人）按照严格的逻辑分析似
乎应该是 timemulo，不知是不是这样？
答：这个问题提得很好。这实际上涉及到一个构词法的原则问题。这个原则叫做“必要
和足够的原则”（la principo de neceso kaj sufiĉo）
这个原则有两方面的含义：a) 在构成派生词时应该使用为表达词义所必需的词根、前
缀和词尾；b) 但是如果省略其中一个后缀而词义仍能表达清楚，则应毫不犹豫地省去这个
后缀。
运用这个原则，可以缩短某些派生词的长度，使词形更加美观，更加易于识别和记忆，
从而提高书写和阅读速度。例如：
tim- → timulo (anstataŭ: timemulo) 胆小鬼
kon- → konato (anstataŭ: konatulo) 熟人
ŝu- → ŝuisto (anstataŭ: ŝufaristo) 鞋匠
labor- → laboremo (anstataŭ: laboremeco) 勤劳
dorm- → dormemo (anstataŭ: dormemeco) 瞌睡
dolor- → doloro (anstataŭ: dolorado) 疼痛
kant- → kanto (anstataŭ: kantaĵo) 歌曲
subskrib- → subskribo (anstataŭ: subskribaĵo) 签名
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依据“必要和足够的原则”在特定的上下文或语言环境中我们有时可以在不影响词义的
条件下省略某些合成词的后缀，如动词中的后缀“-ad”和名词中的“-in”。例如：
Li laboras (anstataŭ: laboradas) la tutan tagon. 他整天工作。（句中的 la tutan tagon 已经表
明他工作的持续性，因此可以不用后缀“-ad”
。
）
Oni elektis s-inon Eriksson prezidanto de la kunveno. 人们选 Eriksson 女士为会议主席。
（这里所要表明的只是职务，所以不必加后缀“-in”。如果这里用 prezidantino，可能反而会
造成误解：似乎那个会议的主席必须由女性来担任，或者除了女主席外还要另选一名男主
席。）
“必要和足够的原则”还可以用在动词的时态上，即可以用简单时态代替复杂时态。例
如：
Ili laboras. (anstataŭ: Ili estas laborantaj.) 他们在工作。
Mi lavas al mi la manojn. (anstataŭ: Mi estas lavanta al mi la manojn.) 我在洗手。

9 至 11 课课文参考译文及练习参考答案
第九课
第九课课文参考译文

A
地球
地球有七大洲、四大洋。七大洲是亚洲、欧洲、非洲、北美洲、南美洲、大洋洲和南极
洲；四大洋是太平洋、大西洋、印度洋和北冰洋。
地球上有许多国家，在这些国家里住着不同的民族，每一个民族说着各自的语言。
通常中国人住在中国，说汉语；日本人住在日本，说日语；英国人住在英国，说英语；
法国人住在法国，说法语；西班牙人住在西班牙，说西班牙语；俄罗斯人住在俄罗斯，说俄
语；埃及人住在埃及，说阿拉伯语；美国人住在美国，说英语；巴西人住在巴西，说葡萄牙
语；墨西哥人住在墨西哥，说西班牙语。
每一个国家都有自己的首都。北京是中国的首都；东京是日本的首都；伦敦是英国的首
都, 巴黎是法国的首都；马德里是西班牙的首都；莫斯科是俄罗斯的首都；开罗是埃及的首
都；华盛顿是美国的首都；墨西哥是墨西哥的首都。
下面是一些其他国家的名称：德国、意大利、葡萄牙、匈牙利、罗马尼亚、希腊、南斯
拉夫（现这个国家已经解体）、波兰、捷克斯洛伐克（现这个国家已经分为两个独立的国家）、
荷兰、丹麦、芬兰、保加利亚、瑞典、瑞士、比利时、阿尔巴尼亚、越南、菲律宾、加拿大、
阿根廷、智利、澳大利亚、新西兰、阿尔及利亚、坦桑尼亚、赞比亚、尼日利亚，等。
下面是一些世界其他重要城市：上海、纽约、柏林、罗马、维也纳、华沙、日内瓦、斯
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德哥尔摩、赫尔辛基、香港、新德里、巴西利亚、阿尔及尔。
我们的住所——地球是很大的，如果我们为了旅游或其他目的想要到别的城市、别的国
家去，我们就要旅行。我们世界语者在外国旅行时用世界语讲话可以到处找到我们的朋友和
同志。

B
趣事
1
一个意大利学生到南美南部的一个城市去学习，他在市里闲逛，想给自己找一间舒适的
房间。
他晚上在街上散步时看见一所房子的窗子旁有一块小木板。木板上写着“房间出租”几个
字。
“这是多漂亮的房间啊！”他说。“窗子在南面。白天太阳会照进房里来。我就租它吧。”
但是他错了。在这个城市里太阳总是照在北面。
2
在一家小的法国旅馆的门上客人们可以读到如下字样：
本店通用各种语言
一位法语讲得蹩脚的西班牙游客首先用自己的本民族语即西班牙语，然后用国际语即世
界语，最后用英语和德语询问，但是旅馆老板对每个问题都用法语回答“我听不懂”。
“可是你们旅馆里谁会用各种语言讲话？”
“客人们”，旅馆老板从容地说。
***************
你知道吗？
你是否知道世界上并不是所有地方的时间都相同？
当北京时间是 23 时，
莫斯科时间是 18 点，
伦敦时间是 15 点，
华盛顿时间是 10 点，
东京时间是 24 点。

练习参考答案
练习 I 至练习 IV 略。
练习 V. 将下列句子译成汉语：
1. 俱乐部的成员叫做 klubano，参加讲习班学习的人叫做 kursano，城市的居民叫做 urbano。
2. 住在俄国的德国人和法国人是俄国侨民，虽然他们不是俄罗斯人。
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3. 木材商人卖木头，（家具）木工做桌椅和其他木器。
4. 胆小鬼连自己的影子都害怕。（谚语）
5. 人们可以用一个单独的词把年青的男子称为 junulo（青年）
。
6. 好说谎的人必须有个好记性。（谚语）
7. 给贪婪的人伸出一个指头，他就要求你伸出整个一只手。（谚语，意思相当汉语的“得寸
进尺”）。
8. 战斗结束勇士多。（谚语）
9. 青年不学，老年无知。
（谚语）
10. 并非任何结果子的植物都是树木。
VI. 猜一猜，他是从哪个城市来的：
“我来自某一欧洲国家的首都。它位于维斯杜拉河畔。该城有一百四十六万居民和悠久的历
史。虽然它在上次世界大战中遭到严重破坏，但战后市民把它重新建设起来，现在它已变得
更加美丽。这座城市对世界语者极其重要，因为我们可爱的语言世界语的创造者柴门霍夫曾
在那里生活和工作并成功地发表世界语第一书。二十九届和四十届国际世界语大会分别于
1937 和 1959 年在该城召开，1987 年还将在那里召开 72 届国际世界语大会。
请说出
这座城市的名称；
以这座城市为首都的那个国家的名称。
这座城市和这个国家的人所讲的语言的名称；
世界语第一书发表的年份。
答案：华沙，波兰，波兰语，1887 年。

第十课
第十课课文参考译文
A
人和四季
（散文诗）
在夏季晴朗的晚上，当人们坐在房前小凳上的时候，就会情不自禁地想到这个世界，想
到宏伟的宇宙。无数星星在闪烁，月光照着人间，时而有流星划过长空。这时奶奶就说，世
上有一个人死去了。
我们的地球也只是一颗小的星星。它在轨道上奔驰着，极快地奔驰着，服从着永恒的规
律。我们的地球是整个宇宙的一面镜子。
我非常喜欢这样的夏夜，因为它们唤起我不寻常的遐想。这些遐想是纯洁的，柔和的，
它们占据着我的灵魂，我的心便因此充满了庄严的感情。
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地球的生命是宇宙的一面镜子，人的生命是地球的一面镜子。
童年象征着春天。儿童好比一朵鲜艳的小花。这朵小花纯洁，娇嫩，它寻求着温暖的阳
光，还不知道什么是阴影，也从来没有经历过狂风暴雨。
人的青年时期象征着自然界的青春——夏季。这时人就像地球一样生活在炽热之中。他
热情地工作，他欢乐地歌唱，有时也会哭泣，但每次很快就忘掉烦恼，因为阴云消散以后，
仁慈的温暖阳光又会重新出现。
人的壮年时期好比是秋天。经过长期劳作之后，人的心境安宁了，思想成熟了。阳光已
经不再像盛夏时那样强烈；但它却像奶奶慈祥的微笑那样温柔。眼中的泪水好似大自然中阵
阵的秋雨。
秋季成熟期过后是冬季暮年时期。积雪覆盖着大地，人的头上已白发苍苍。人的心也感
到了严寒的威胁。太阳虽然还在发光，但已经不再给人以温暖。大片的乌云布满天空，寒霜
铺满了田野，严冰封盖着江河……慢慢地，慢慢地死亡来到了。自然界的生命开始沉睡了，
一直沉睡到新的春天来临。
对新的春天的希望伴随着每一个善良人的一生。这希望是燃烧在我们心中的永恒的火。
一代人接着一代人，每一代人都是新的春天。
每年冬天过后春天总会到来，冰雪融化以后总会出现新的生命。
（尤利·巴基著）

B
天气
天气是在一定地区和一定时间内关于湿度、云、雨、风、温度等的大气状况。
天空布满乌云时，往往有水滴落下，这就是雨。如果雨结成冰并以颗粒状落下，这就是
冰雹。冬天天气寒冷，常有白色的小而轻的片状物落下，这就是雪。雾是浮动在地面上密集
的水气。露是夜间水气在植物和其他物体的寒冷的表面上形成的小水滴。如果在严寒的夜间
露或薄雾在物体上结成冰，这时就会出现细密的白色粉末，这就是霜。
风是空气的流动。空气微微流动时刮小风；空气猛烈运动时刮大风。暴风是通常伴有大
雨的有破坏性的大风；飓风是一种比暴风更强烈的大风，也就是最强烈的风。
靠近北极或南极的地方冬季和夏季都很冷，而非洲中部总是很热，从来不冷。我们这里
夏季开始时，澳大利亚冬季开始；北半球春季结束时，南半球正好秋季结束。
************
昨天天气晴朗。碧空无云，阳光灿烂，天气既不太热，也不太冷。但晚上天空昏暗起来，
并开始刮风。夜间打闪，响雷，但没有下雨。由于雷声很大，我一直到半夜才睡着。今天一
清早就下大雨。大雨时断时续一直下到七点。现在太阳已经出来。空气很新鲜，瞧，多么碧
蓝的天空啊！

关于天气的小对话
1
——今天天气很好，不是吗？
——是的，确实好。天气很宜人。
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——天气这么好，我们去散步吧。
——哦，我是很想去散步的，可是我得去买东西。
2
——A 先生，我很荣幸地向您问候。
——早晨好，年青的朋友。
——今天天气很好。是不是，先生？
——是的，真好。可就是风大了一点儿。
3
——今天天气很糟糕。是不是，A 先生？
——是的，B 先生。天气太糟了！雨真大啊！
——雨下了整整一夜。
——真的吗？我睡着的时候，听不见雨声，即使倾盆大雨也听不见。

谚语
云大雨小。（比较：雷声大，雨点小）
四月雨水贵如油。
风雨过后阳光格外灿烂。
一日之计在于晨。
人生的各个时期都应增长智慧。
假如我把不懂的东西全都弄懂了，所有的聪明人都会羡慕我。
谁笑在最后，谁笑得最好。

练习参考答案
I 至 II （略）
III 1. sezono 2. pluvo 3. tondro 4. stelo 5. luno 6. mortinto 7. vendisto/ vendanto
hotelo
IV. 回答下列问题：
1. Mi (aŭ: Mia frato) estas pli aĝa.
2. Marto estas pli longa.
3. Februaro, aprilo, junio, septembro kaj novembro estas malpli longaj ol decembro.
4. Somere estas pli varme.
5. La vagonaro estas pli rapida.
6. La tero estas pli granda.
7. La pomo (aŭ: piro) estas pli bongusta.
8. La fero estas pli peza.
9. La jako estas pli varma.
10. La sukero estas pli multekosta. — La televidilo estas pli multekosta.
11. La maturulo estas pli forta.
12. Francio estas la plej granda.
13. Jangzi estas la plej longa.
14. Esperanto estas la plej facila.
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8.

15. La filmo Ruĝaj Ŝuoj （《红菱艳》——根据安徒生的童话《Ruĝaj Ŝuoj》改编成的一部芭
蕾舞剧） estas por mi la plej interesa.
16. 《Fabeloj de Andersen》 plej plaĉas al mi. （bildo, poemo, kanto 可酌情回答）
将下列句子译成汉语：
我既喝茶又喝咖啡。
我或者喝茶或者喝咖啡。
我既不喝茶也不喝咖啡。
欢乐和悲哀都是暂时的。（谚语）
我既没穿蓝衣服，也没穿绿色衣服，而穿黑色衣服。
我坐在旁边，没有听见，也没有看见。
（谚语。意为：我丝毫没有注意；这事跟我毫不相
干。）
7. 我没有遇见他，也没有遇见他的儿子。
8. 傻子的头不会变白，也不会变秃。
（谚语）
9. 我的朋友不是把我忘了，就是有病，因为他没有到我这儿来，也没给我写信。
10. 要么现在答复，要么明天答复。
11. 请摸一摸炉子，看看它是热的还是凉的。
12. 到那个小城去，还是不到那个小城去，我的叔叔犹豫不决。
13. 不知是由于极度高兴还是由于害怕，他的心怦怦跳动。
14. 我喝什么呢？喝茶？喝咖啡还是喝别的什么饮料？
15. 他一会儿读书，一会儿看杂志。
16. 他走走跑跑，来到家门。
17. 山与山不相逢，人与人会相见；山和山无法相遇，人与人总会相逢（谚语。本句是朋友
惜别时的用语，有“后会有期”的意思。意近：人生何处不相逢；山不转水转，水不转路
转或地不转人转）
18. 晚间就该赏月而不该寻找太阳。（谚语。意为：不要寻找不可能找到的东西；不要作无
谓的寻求。）
19. 如果人人自扫门前，全城就会整洁不乱；人人门前自己扫，全城整洁自会好。（谚语。
意为：如果每个成员都能严格要求自己，把自己应做的事或所分担的工作做好，那么整
个事业或总的情况就会处于良好状态中。意近：众擎易举。
）
20. 火焰虽小，冒烟不少。
（谚语。意为：小的东西往往能起大的作用。）
21. 趁热打铁。（谚语）
22. 我们应该使身心都得到满足。
V.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

VI. 用适当的连词填空：
1. ĉar 2. ke 3. sed 4. se 5. ke 6. tamen, ĉu 7. ke 8. ĝis 9. nek 10. kaj... kaj... (aŭ:
nek... nek...) 11. ĉu... ĉu... 12. ke
VII. 用下列各组连词造句。
（这九对相关连词课本语法部分都有例句，请仿照例句造句。答
案略。）
VIII. 将下列句子译成世界语。
1. Mi ne vidis vin, nek lin.
2. Mi lin ne amas, nek malamas.
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3. Mi renkontis ne nur lin, sed ankaŭ lian edzinon.
4. Ŝi jen ploras, jen ridas. (aŭ: Ŝi jen ploris, jen ridis.)
5. Kvankam jam estas malfrue, tamen ili ankoraŭ ne venis.
6. Kion vi volas (aŭ: deziras) legi? Ĉu (la) libron aŭ (la) gazeton? （请注意用 la 和不用 la 在意
思上的细微细区别）
7. Demandu lin, ĉu li morgaŭ venos aŭ ne?
8. Kiam mi skribis leteron, mia fratino venis en mian ĉambron.
9. Se ili venos, ni devos bone akcepti ilin.
10. Aŭ venu mem, aŭ skribu al mi.
11. Mi ne scias, ĉu ĝi estas ruĝa aŭ nigra.
12. Mi esperas, ke ili sukcesos.
13. Mi amas kaj la poemon kaj la prozon.
14. Li amas nek la poemon nek la prozon.

第十一课
第十一课课文参考译文
A
历法
历法是一种计算和划分时间的系统。中国人、印度人、阿拉伯人、希伯来人、希腊人很早就
懂得了历法。他们那时按阴历即按月球绕地球的转动计算时间。但是他们的历法不精确，产
生了或多或少的误差。
我们现在的历法是罗慕路斯（Romulo）创始的。他是传说中罗马城的建立者和第一王（公
元前 753 至 715 年）。在他的历法中一年包含 300 天，分成十个月。后来罗马的第二王驽马
（Numo）在十个月上又另加了两个月份，但是由于这种不精确的计时方法到公元前 47 年时
已经积累了 67 天的误差。
于是儒略•恺撒把这种历法和太阳联系起来，对它进行了改革。他采用了 365 又 1/4 天的历
法（即儒略历）。他是这样安排天数的：一年包含 365 天，每隔 4 年将额外的一天也就是闰
日附加到二月份上，有闰日的年份叫做闰年。但是一回归年并不等于 365 又 1/4 天，而是 365
天 5 小时 48 分 48 秒。这一误差到公元 1582 年已经产生了十天的差额。其时罗马教皇格列
高利十三世改正了这一缺陷，他下令以当年的十月五日为十月十五日并从那时起逢百之年除
每隔四百年的年份外不闰年，这就产生了格列历，这种历法被几乎所有的欧洲人所采用。
虽然格列历还有一点微小的误差（400 年相差 1 天），但它很方便，因此现在已经在世界上
广泛使用。

B
关于年月日的对话
A：一年有四季。你知道它们的名称吗？当然要用世界语说。
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B：我知道。它们是春夏秋冬。
A：一年只分季节吗？
B：不，它也分成月份。它们是一月、二月、三月、四月、五月、六月、七月、八月、九月、
十月、十一月、十二月。
A：很好。现在我很想知道你是怎样记住这些月份的名称的。
B：我是把它们分成若干组来学习的。第一组是一月和二月。它们都以“u-a-r-o”结尾。第二
组是春季月份：三月、四月、五月。第三组是夏季月份：六月、七月、八月。六月和七月都
以“j-u”开头，而八月和“秋季”一样，以“a-u”开头。最后的四个月份，即九月、十月、十一月、
十二月，和“membro”（成员）这个词一样以“b-r-o”结尾。
A：你的方法很好。那么，请告诉我，月份是不是可以分成若干部分？
B：可以分。这些部分就是星期。每个星期有七天。它们的名称是星期一、星期二、星期三、
星期四、星期五、星期六、星期日。
A：今天是星期几？
B：今天是星期一。
A：星期一是什么日子？
B：星期一是工作的日子，一个星期的第一天。
A：昨天是星期几？
B：昨天是星期天。星期天是休息的日子。是一个星期最后的一天。
A：前天是星期几？
B：前天是星期六。
A：明天是星期几？
B：明天是星期二。
A：后天是星期几？
B：后天是星期三。
A：今天几月几号？
B：今天是 1983 年 3 月 27 号。
A：我们讲习班什么时候上课？
B：每星期上两次课：星期一和星期四。
A：你喜欢上世界语课吗？
B：当然喜欢，我喜欢世界语。它是世界上最容易学、读音最优美的语言。
幽默
1
教师：请告诉我闪电和电有什么区别。
学生：闪电是免费的，而电应付电费。
2
“科学家是多么聪明啊！”彼得说：“他们能预先知道什么时候会发生日食！”
“傻瓜！”约翰回答说：“他们是从日历上知道的！”
3
外省的一个车站。火车晚点了。
——太不像话了！火车晚点了二十多分钟，我不明白为什么要有时刻表？
——但是假如没有时刻表，你怎么会知道火车晚点了呢？
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短诗两首
月
寂静的森林，
夜散发着馨香；
银白色的月，
好奇地探视着
神秘的路径。
松
凶残的风寒，
和那岁月的桎梏，
压不弯劲松。
在它的脚下坐着，
我生命短促。
——拉约斯•塔尔柯尼

练习参考答案
I. 用适当的介词填充：
1. por 2. en 3. pro 4. en 5. Sen 6. en 7. Antaŭ 8. inter 9. al 10. tra 11. laŭ 12. da 13. al 14. ĉe 15.
kun, pri 16. kun 17. pro 18. sur, en 19. Anstataŭ 20. je 21. per 22. de, da 23. krom 24. super 25. El
26. por 27. ĝis 28. kun 29. pri 30. al
II. 将下列句子译成汉语：
1. 闰年有 366 天，而不像平年有 365 天。
2. 狗甚至朝着国王喊叫。
（谚语）
3. 她向我借了那本书。
4. 几只鸟从塔旁飞过。
5. 从尊严到可笑只一步之遥。（谚语）
6. 我是世界上（直译为：阳光下）最幸福的人。
7. 为祖国而牺牲是愉快的。
8. 她的来访使他感到愉快。
9. 它们在价值上相差很大。
10. 黑人与欧洲上只在肤色上有区别。
11. 我笑他天真。
12. 弯树须在幼小时。（谚语）
13. 那件事超出我的能力范围。（或：那件事我力不能及。）
14. 那只鸟飞到河对岸，因为对岸有几只别的鸟。
15. 每一件坏事都有一些好的方面。（谚语）
16. 我请他原谅。
17. 不到傍晚不要称赞白日。（谚语）
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

有规则必有例外。（谚语）
过分有礼貌的外表缺乏真诚。（谚语）
眼是心灵的镜子。
要做和实地做有很大的不同。
这孩子穿着一件肥大的衣服。
甜蜜非自天上来。（谚语）
他们乘车穿过了整个欧洲。

III．说出下列派生词的意思。（答案略）
IV. 将下列句子译成汉语：
1. 人们学习的场所是学校；人们祈祷的场所是教堂。
2. 过分挑剔的人一无所获。（谚语）
3. 这个重要的日子将永远值得我怀念。
4. 他的妻子很勤俭，但她也很絮叨，喜欢吵吵嚷嚷。
5. 她的丈夫很爱生气，但他很容易原谅别人；他很快就会消气，而且一点都不记仇。
6. 他很轻信，连最不值得信任的人给他讲的最不可信的事，他都立刻相信。
7. 只有在失去健康后方知健康的可贵。
8. 问心无愧是良好的安眠剂。（谚语）
9. 那本极有价值的书得以出版，我们应该十分感谢勤劳的编辑。
10. 我们这些来自不同国家的青年人能够相互了解，全靠我们的共同语言世界语。
V. 根据答句提问：
1. Kiu urbo estas la ĉefurbo de Japanio?
2. Kiuj riveroj estas la plej longaj riveroj de Afriko?
3. Kien enfluas Danubo?
4. Kiu estas la plej granda fizikisto de la 20a jarcento?
5. Kies poemojn vi ŝatas?
6. Kion vi nun faras?
7. Ĉu vi jam ĝin legis?
8. Kiam vi vidis la filmon?
9. Kiomjara vi estas?
10. Kiomjara estas via fratino?
11. Kio ŝi estas?
12. Kion ŝi studas?
13. Ĉu ŝi lernas ankaŭ Esperanton?
14. Kiom da fratoj vi havas?
15. Kie ili lernas?
VI. 用适当的介词填空：
en, el, al, malantaŭ, sur, inter, sur, por, al, de sur, kun, al, al, en
VII. 将下列短文译成世界语：
La plej frua kalendaro estas la luna kalendaro. Ĉar la luna kalendaro ne estas tiel preciza kiel la
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suna, nun oni jam ne plu uzas ĝin en multaj landoj en la mondo. La suna kalendaro estas sistemo
pri kalkulo kaj divido de la tempo laŭ la rondiro de la tero ĉirkaŭ la suno. La suna kalendaro, kiun
ni nun uzas, estas la Gregoria kalendaro. En la Gregoria kalendaro unu jaro konsistas el 365 tagoj,
dividitaj en 12 monatojn. Ĉiu el la monatoj januaro, marto, majo, julio, aŭgusto, oktobro,
decembro havas 31 tagojn, dum ĉiu el la monatoj aprilo, junio, septembro, novembro havas 30
tagojn, februaro havas nur 28 tagojn. La superjaro konsistas el 366 tagoj, kaj la supertago estas
aldonata al la monato februaro. Ĉiu kvara jaro estas superjaro, sed ĉiu centa jaro ne estas superjaro
escepte de ĉiu kvarcenta jaro.

怎样学好第四个月的功课（12-14 课）
亲爱的学员朋友，
从现在起您就开始学习第四个月的功课了。第四个月您将要学习第十二、第十三和第十
四课。
第十二课第一部分课文讲的是有关衣着鞋帽方面的简单知识，目的是让学员集中学习与
衣着和穿衣有关的词语。学习这篇课文要着重领会某些定义性文句的含义，例如课文中关于
“衣服”、
“服装”、
“制服”、
“内衣”等词的定义。另外，还要掌握有关穿衣、脱衣、缝制衣
服等方面的词语和说法。第二部分课文是一篇原文小故事，文字并不艰深。本课的语法项目
是反身代词 si 的用法。您在初级课本中早已学过了反身代词的基本用法。本课除了复习 si
的用法外，还要求掌握 si 在某些特殊情况下的用法。
第十三课的第一部分课文《La Ovo de Kolumbo》是一篇原文作品。
“la ovo de Kolumbo”
是西方家喻户晓的习语。这篇短文讲述这个习语的来由，语言活泼，故事生动有趣，值得仔
细研读。第十三课的第二部分课文是一篇以茶话会为题材的对话。这篇对话与前面各课的对
话相比，语句较长。您在学习这篇对话时，除了要学习里面的词语和习惯表达方式外，还要
学习怎样用连贯的语句表达自己的思想，力求把一个复杂的思想说得简单明了，有条有理。
学习这篇课文要反复诵读，最好能有几位学友一起进行对话练习，互相纠正语音、语调中的
缺点。第十三课的语法是相关词表中的副词的用法。相关词表是由 45 个意思和形式上相互
关联的代词、形容词和副词组成的。这些词分别以五个词头（i-, ti-, ki-, ĉi-, neni-）和九个词
尾（-o, -u, -es, -a, -e, -am, -el, -om, -al）构成，词形整齐，规律性强，便于系统学习和记忆。
本课着重介绍相关词表中的副词，即以词尾-e, -am, -el, -om, -al 构成的 25 个词。需要指出，
这 15 个副词虽然在相关词表中都占相等地位，但它们的使用率是不一样的，有的副词（如
kiel, kiam, tiam 等）的使用率很高，而另一些副词（如 nenial, ĉial 等）则很少用到。所以，
在学习相关词表时，首先就学好表中比较常用的词。至于那些不常用的词，只要知道它们的
意思就可以了，不必为它们花费太多精力与时间。本课练习 V 着重操练动词 ŝajni 的用法。
“ŝajni”这个动词是世界语常用动词之一，它的用法很活，中国人不易掌握，所以必须重点
加以练习。顺便说一下，我们在课本的前言中已经说过，练习是课本的重要组成部分之一。
我们这部中级课本的练习不但要对课文的重点词语和语法的重点项目进行操练，以达到熟练
掌握的目的，而且还对课文和语法中讲得不够全面、不够深透的部分加以补充，使知识完整
化和系统化。本课练习 V 就是为了这后一目的而设计的。您可以通过每个分题前面的例句
及其译文体会动词 ŝajni 的每一个具体的用法。
第十四课的第一部分课文介绍有关“饮食”方面的词语和各种说法。本篇课文的学习要
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求和第十二课第一部分课文相同。第二篇课文也是一篇原文小故事，文字也不算难。本课的
语法项目是常用非派生副词的用法和关系代词的用法。世界语中相关词表以外的常用非派生
副词数量不多，但使用率却很高。学习非派生副词的用法，除了要弄清每一个非派生副词的
含义和语法作用外，还要注意它们在句中的位置，因为世界语的词序是比较灵活的，非派生
副词在句中的位置不同往往影响句子的意思。至于关系代词，您在第一课的语法项目“关系
从句”中实际上已经学过它们的基本用法了。本课除了复习它们的基本用法外，还介绍它们
的一些其他用法。
最后我们还要说明一下：这部中级课本虽然课文较长、练习量较大，但是课文和练习的
难度并不大。只要您理解并熟读课文，每课后面的练习一般都是能够做得出来的。如果觉得
个别练习题难度较大，一时做不出来，您可以把它们暂时放一放，不必花许多时间冥思苦想，
待收到一下期辅导材料后再参考练习答案把它们弄懂。但切不可一遇到不会做的练习不经思
考就放过去，事后也不参看辅导材料上的答案把它们弄懂，这种学习方法肯定是不会有什么
效果的。我们在学习进程中不应该从困难的旁边绕过去，而应该迎着困难奋力攻关。只有在
攻克了一个个难题之后，我们在学习上才能有所进步，才能享受到胜利的喜悦。
王崇芳

第四单元语法问答
（12-14 课）
1. 问：在第十三课课文中有这样一句话：“Mi neniam pensis, ke tio estas ia merito”。我
觉得这句话中的“tio”译成“这”更为妥当一些（整个句子的意思译成汉语可以是“我从来
没有认为这是一种功绩”
）。课本其他部分也有类似的（即用 tio 代替 tio ĉi 的）情况。不知
我的看法是否正确。
答：您所提到的这句话中的“tio”确实应该译成“这”。课文中类似的例子很多。请看
下面两句：
A.
——Dudek plus naŭ estas dudek naŭ. 二十加九等于二十九。
——Kia kalkulo tio estas? 这是什么计算方法？
——Tio estas adicio. 这是加法。
B.
Rapide mi faris el la ses alumetoj la sufikson ET kaj per tio mi ricevis laŭdon de Li Ming. 我
迅速用六根火柴摆出后缀 ET 并以此得到李明的称赞。
C.
— Ĉu ankaŭ mi devas ricevi X-radian ekzamenon? 我也必须接受爱克斯光检查吗？
— Ne, tio ne necesas por vi. 不，这对你没有必要。
为什么 tio 常常应该译成“这”呢？要回答这个问题首先要研究一下世界语和汉语在使
用上述指示代词时的不同习惯。
世界语的指示代词 tio 主要用来指称事物，在句中可以代替名词或上文已提到过的句子。
当存在着两件有远近之分的事物时，世界语习惯上用 tio 指称离说话人较远的事物，用 tio ĉi
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指称离说话人较近的事物。这与汉语的“那”和“这”的用法是一致的。例如：
Tio ĉi estas mia libro. Tio estas via kajero. 这是我的书。那是你的笔记本。
但是，在无需区分远近的情况下，即所要指称的是前面已提到过的一件事物或上文已说
过的一个句子，世界语所用的指示代词和汉语所用的指示代词截然相反：世界语习惯于使用
tio 而汉语习惯于使用“这”。上面所举的两段对话中的 tio 就是这样的用法，所以都译成“这”。
下面再举几个例子：
Li donis al mi librojn: tio estas amika ago. 他给了我几本书：这是一个友好的行动。
Io falis sur mian kapon: tio estis ŝtonero. 有个东西落在我头上，这是一块小石头。
Mi estas scivola, kiel tio finiĝos. 我很想知道，这件事怎样收场。
Se pluvo glaciiĝas kaj falas en formo de grajnoj, tio estas hajlo. 如果雨结成冰并以颗粒状
落下，这就是冰雹。
Ke pli ol mil kongresanoj el diversaj landoj parolis unu saman lingvon kaj bone sin
komprenas reciproke sen bezono de interpretistoj, ĉu tio ne bone pruvis la vivantecon kaj la
utilecon de nia lingvo Esperanto? 来自各国的一千多大会出席者说着同一种语言，不需要翻译
就能完全相互了解，这难道还不充分证明我们的语言世界语是一种活着的、很有用的语言
吗？
总之，在无需区分远近的情况下使用指示代词时汉语和世界语的习惯明显不同：汉语总
是倾向于使用“这”，而世界语则比较喜欢使用 tio。所以当我们用手指着面前一个单独的（不
与另一同类事物并存的）事物发问时，汉语总是习惯说“这是什么”，而世界语则习惯说“Kio
estas tio”。这一对应规律我们在进行世汉或汉世翻译时一定要加以注意并在译文中根据这一
对应规律变换指示代词，否则你的译文就不是地道的汉语或地道的世界语。
顺便说一下，世界语中的 tio 的这种用法也基本适用于 tiu。例如课本上有这样一句话：
Denove subakviĝis Merkurio, kaj baldaŭ reaperis portante arĝentan hakilon, sed ankaŭ tiun la
arbohakisto ne akceptis. 墨丘利又潜入水中，不一会儿拿着一把银斧重又出现，但他没有接
受这把斧子。
（在这句话中，按汉语习惯我们将 tiun 译成了“这把斧子”。
）
世界语不常使用 ĉi 的这种倾向还可以从下列事实得到证明：tia, tiam, tiel 等词几乎从来
、“这样地”的时候，也不加 ĉi.
不与 ĉi 配合使用，即使它们在分别表达“这样的”、“这时”
2. 问：第十四课练习 III 中有这两句对话：
B. Ĉu vi ne deziras ion trinki antaŭ la manĝo?
A. Jes. Bonvolu alporti du boteletojn da fruktosuko kaj du glasojn da vino.
按我的理解，前一句话的意思是“您吃饭前不想喝点什么吗？”从答话的意思看，A 既
然请 B 给他拿两小瓶果汁和两杯葡萄酒来，显然 A 是要喝一点饮料的，那为什么 A 用“Jes”
答谢呢？
答：首先应该肯定，原句答话中的“Jes”的用法是正确的。您之所以有这样的疑问，
是因为按汉语的习惯这里似乎应该用“不”来回话。请记住：对于以 ĉu 开头的否定疑问句，
世界语的回答方式与汉语的回答方式正好相反。例如：
1）
——Ĉu vi ne estas malsana? 你没生病吧？
——Ne, mi ne estas malsana. 是的，我没生病。（或：Jes, mi estas malsana. 不，我生病
了。）
2）
——Ĉu li ne volas iri tien? 他不愿到那里去吗？
——Jes, li volas iri tien. 不，他愿到那里去。（或：Ne, li ne volas iri tien. 是的，他不愿
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到那里去。）
3. 问：课本第十四课练习 VII 第 28 小题“La gastoj venis po tri”怎样译成汉语？它与
“La gastoj venis triope”这句话在意思上有什么不同？
答：
“La gastoj venis po tri”的意思是“宾客们三个人一批一批地到来”，而“La gastoj venis
triope”的意思是“三个宾客一起到来”。前一句的介词 po 表示分配数，后一句中的后缀 op
表示集合数，具体地说，前一句中的 la gastoj 或者是 6 人，或者 9 人（应该是 3 的倍数），
而后一句中的 la gastoj 只有三人（triope 的意思是“三人一起”）
4. 问：课本中有这样一个例句：
“Ili promenas mano en mano, sentante sin tre feliĉaj （他
们手挽手散步，感到很幸福）”，从句意来看“mano en mano”在句中作状语，可否将这个介
词结构改为“manon en mano”？
我们在课本第 150 页上已经说过“paŝo post paŝo”、“jaro post jaro”、“vizaĝo kontraŭ
vizaĝo”
、“mano en mano”等这类介词结构也可以分别写成“paŝon post paŝo”、“jaron post
jaro”
、“vizaĝon kontraŭ vizaĝo”
、“manon en mano”等。为什么这类介词结构可以有两种形
式呢？柴门霍夫认为这类介词结构作为一个整体在句中只能作状语，不加语法标志不会引起
误解，所以在柴门霍夫的笔下这类介词结构中的第一个名词一律不带宾格词尾。当然，如果
我们按照语法规则在第一个名词后加宾格词尾，也是正确的。
5. 问：
“Li kaj lia edzino promenas sur la strato”和“li promenas kun sia edzino sur la strato”
这两句话有什么区别？
答：这两句话的意思基本一样，译成汉语都是“他和（他的）妻子在街上散步”。区别
只在于句子结构不同，前一句的“li kaj lia edzino”是并列主语（谁在散步？他和他的妻子
在散步）；后一句的主语是“li”
，
“kun sia edzino”是句子的状语（谁在散步？他在散步。他
和谁一起散步？他和他妻子一起散步）。由于在前一句中“li”和“lia edzino”是并列关系，
因此“lia edzino”的 lia 不能改为 sia（sia 的作用是反指主语。因为 edzino 本身也是主语，
所以，如果把 lia 改为 sia，在逻辑上就讲不通了）
。但在后一句的“kun sia edzino”中 sia 则
反指主语。谁的妻子？“他”的（即句子“主语”的）妻子。所以，后一句必须用“sia”，
而不能用 lia。如果改为 lia，意思就变成了他和别的一个什么人的妻子一起散步。
6. 问：课本中已经出现了一些人名，如：Cart, ludmila, Jevsejeva, Julio Bghy, Johano Bull
等。有些人名我不知道如何读音，如 Gaghy 中的“ghy”我就不知道该怎么读。请介绍一些
关于外国人名的一些知识。
答：世界语中的“nomo”是一个含义笼统的词：它既可以指姓，也可以指名，或者指
姓和名。例如我们问一个名叫 Roberto Fulton（罗伯特•富尔顿）的人“Kia estas via nomo?”
（请问您的名字），他可以有三种回答方式：
Mia nomo estas Fulton. 我姓富尔顿。
Mia nomo estas Roberto. 我的名字叫罗伯特。
Mia nomo estas Roberto Fulton. 我叫罗伯特•富尔顿。
世界上大多数国家的人名主要由姓和名两部分组成。欧洲大多数国家的姓名排列顺序和
中国人名的排列顺序相反：名在前，姓在后。例如 Johano Bull 中的 Johano 是名，Bull 是姓。
因此，对西方人来说名字就叫做“antaŭnomo”，姓叫做“familinomo”.
在西方，一般来说“antaŭnomo”是信基督教的父母在小孩接受洗礼（bapto）时给孩子
起的，所以“antaŭnomo”通常也称作教名（baptonomo）。教名大多数原是基督教圣徒的名字，
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最常见的男子名有：Johano（约翰）， Petro（彼得）， Paŭlo（保罗）
， Jozefo（约瑟夫）， Alberto
（阿尔伯特）， Valenteno（瓦伦丁）， Adamo（亚当）， Ludoviko（路得维克）， Georgo
（乔治）， Julio（尤里）
， Nilolao（尼古拉）， Aleksandro（亚历山大）等。最常见的女子
名有：Maria（玛丽亚）
， Sara（莎拉）
， Anna（安娜）， Elizabeta（伊丽莎白）， Marta（玛
尔塔）， Eva（夏娃，也译作艾娃）， Emma（艾玛）， Irena（伊伦娜）， Sofia（索菲娅），
Kristina（克里斯蒂娜）， Roza（罗莎）， Suzana（苏珊娜）， Luiza（路易莎）， Flora（芙
洛拉）等。
教名在世界语中一般应带有词尾。男子名带有名词词尾“-o”，女子名带有形容词词尾
“-a”，以便区分性别。当然，女子名也有用名词词尾“-o”结尾的，如 Mario（玛丽）， Ifigenio
（伊菲格涅）
，Ofelio（奥菲利娅）等。
西方人的姓氏比较复杂。姓氏是世代因袭的，因此姓氏常带有家族历史的痕迹。姓氏的
含义是多种多样的。有的以职业为姓，例如法语的 Marchand 马尔尚（商人），Berger 贝尔歇
（牧羊人），英语的 Smith 史密斯（铁匠），Miller 米勒（磨坊主）；有的以居住地或山川城
镇为姓，例如法语的 Lyonnais 利奥内（里昂人）
，Dubois 杜布瓦（森林里的居民），英语的
Field 菲尔德（原野），Hill 希尔（小山）；有的以家族的人体特征为姓，例如法语的 Legrand
勒格朗（大个子），Lebeau 勒博（漂亮的），英语的 Brown 布朗（褐色的），Strong 斯特朗（强
壮的）；有的以动植物名称为姓，例如法语的 Renard 勒纳尔（狐狸），Fleur 弗勒尔（花），
英语的 Wolf 沃尔夫（狼）
，Drake 德雷克（公鸭）；有的以家庭关系为姓，例如英语的 Johnson
约翰逊（约翰的儿子）等。
由于各种语言中的姓氏比较复杂，词形各异，所以在世界语中姓氏一般应保留民族语的
拼写形式，词末不带有世界语词尾，例如上面所提到的“Roberto Fulton”和“Johano Bull”
中的“Fulton”和“Bull”都不带有词尾。
前面提到，欧洲人的教名一般应采用世界语化的拼写形式（词末带有世界语词尾），但
也有人完全按照民族语的拼写形式转写自己的名字。根据名从主人的原则，这当然也是可以
的。这就是说，他们的名和姓都可以不带有世界语词尾。例如，世界语诗歌之父波兰人 Antoni
Grabowski，
《世界语插图大词典》
（PIV）的主编法国人 Gaston Waringhien，瑞士著名世界者
Edmond Privat 等人的名字。但姓名按民族语形式拼写，会给世界语者带来读音上的困难，
因为即使一个通晓多种外语的人也很难正确读出各种语言中的人名，更不用说不懂外语的普
通世界语者了，所以必要的时候最好注上近似的读音，例如匈牙利诗人 Baghy 按匈牙利语
的读音读作“Bagi”，上面提到的 Waringhien 应按法语的读音读作“Varengjen”。
这里需要提一下，欧洲有些国家的人名由三部分组成，例如俄罗斯人的全名一般由本名、
父名和姓三部分组成。一个全名叫Иван Иванович Иванов（伊万•伊万
诺维奇•伊万诺夫）的人，Иван（伊万）是他本人的名字，Иванович（伊万诺
维奇）是他的父名，意为伊万之子，Иванов（伊万诺夫）是姓。我曾在“普京和“BB
Π”——俄语“国内生产总值”缩写词趣谈”一文中谈到普京总统全名是Владимир
Владимирович Путин (Vladimir Vladimirovich Putin，弗拉基米尔•弗拉基
米罗维奇•普京)。很凑巧，这三部分的第一个字母 B、B、Π合起来，正好和俄语“国内生
产总值”的缩写词相同。在俄罗斯人看来，这个巧合也许就是天意：普京总统的当选预示着
俄罗斯的“国内生产总值”将会有大幅度提高，俄罗斯人该过上好日子了。于是俄罗斯媒体
就常常干脆用“BBΠ”来称呼他们的总统。这是题外的话。
按照东方人的习惯，姓名的顺序通常是姓在前，名在后，例如中国、日本、韩国、越南、
匈牙利等国人的姓名就是如此。尤利欧•巴基的匈牙利原名是 Baghy Gyula（Baghy 是姓），
写成世界语则为“Julio Baghy”。
中国人的姓名依据国家规定应该按汉语拼音方案的规则拼写，姓和名分写，顺序不必颠
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倒。中国的世界语出版物曾一度按中国报道（El POPOLA ĈINIO）杂志社制订的汉世拼音转
写方案转写中国的人名。如果姓或名是双音节的，应将两个音节连写。例如：郭沫若 Guo
Moruo （或 Gŭo Morŭo）
，曹雪芹 Cao Xueqin（或 Caŭ Ŝjŭeĉin）
，朱德 Zhu De （或 Ĝu De），
诸葛亮 Zhuge Liang （或 Ĝuge Ljang）
。
既然中国人的姓名顺序和欧洲人的习惯相反，即姓在前、名在后，中国人的“名”就不
能依照西方人的习惯译作“antaŭnomo”，而只能译作“persona nomo”。例如一个叫做张大为
的人用世界语作自我介绍时，可以这样说：Mia familinomo estas Zhang, kaj mia persona nomo
estas Dawei。
日本人的姓名也用汉字书写，但读音和汉语中的汉字不同，因而我们必须按汉字的日语
读音而不能按汉语读音来转写日本人的姓名。因受西方习惯的影响，日本人在将自己的名字
转写成拉丁字母形式时通常颠倒姓和名的顺序（即把名放在姓的前面）。这一点要注意，以
免弄错。例如：
大平正芳 Masajoŝi Ohira （Ohira 大平，是姓）
桦美智子 Miĉiko Kambo （Kambo 桦美，是姓）
但也有日本人坚持以东方的方式即以姓在前、名在后的顺序转写自己的名字。为了区别
姓和名，通常将姓全部大写，名则按首字母大写后面的字母小写的方式转写。例如：
柴山纯一 SIBAYAMA Zyuniti （SIBAYAMA 柴山，是姓）
宫本正男 MIYAMOTO Masao （MIYAMOTO 宫本，是姓）
其他曾使用过汉字的国家，如朝鲜（包括韩国）、越南等国，人名也不应按汉字的汉语
读音而应按它们实际读音和习惯方式来转写，但不必像日本人那样颠倒姓和名的顺序。例如：
金日成 Kim Il Sung
胡志明 Ho-Ĉi-Min
7. 问：在“Petro kaj Maria ricevis de sia patro po kvin pomojn...”中“po”后面作宾语的
名词 pomojn 带有宾格词尾，而在“... se mi legos en ĉiu tago po dek paĝoj...”中“po”后面的
名词 paĝoj 同样作宾语，为什么不带有宾格词尾？
答：“po”后面作宾语的名词应该用什么格，关于这个问题有两种意见。一种意见认为
“po”作为介词只能支配后面的数词，而不能支配数词后面的名词，所以该名词应该用宾格。
例如：
Ili manĝis po du pirojn. 他们每人吃了两只梨。
另一种意见认为“po”不但支配后面的数词而且还支配数词后面的名词名词，所以名词
应该用主格（因为受介词支配的名词除表示运动方向外一律要用主格）
。例如：
La gastoj trinkis po unu glaseto da vino. 宾客们每人喝了一小杯葡萄酒。
柴门霍夫在语言问答中写道：“Inter la esprimoj «doni po 2 pecojn» kaj «doni po 2

pecoj» estas ankoraŭ malfacile diri, kiu estas la pli bona, kaj tial ambaŭ esprimoj estas uzeblaj
kaj bonaj.”
（在“doni po 2 pecojn”和“doni po 2 pecoj”两种说法之间还很难说哪一种说法
更好一些，因此两种说法都可以用，都好。）
所以，提问中所涉及的那两句话在语法上都是正确的。
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12 至 14 课课文参考译文及练习参考答案
第十二课
第十二课课文参考译文
A
衣着
衣服是穿在身上遮蔽身体的东西。人们穿衣既为了御寒，也为了美化自己，因而理想的
衣服应该具有两方面的特性，即有益健康和美观的特性。
你是否知道非洲人由于非洲气候炎热衣服穿得非常简单？他们通常用一根腰带和一块
围身布。腰带和围身布是人类衣服的雏形。裙子是由围身布演变而来，通常裙子是女子的衣
服，但在某些国家（例如苏格兰）男人也穿裙子。遮蔽全身的衣服的原始形式是斗篷。裤子
是较新的衣服形式。
衣服随着大洲、民族、时代，也随着穿衣人的社会地位、年龄、性别的不同而有很大差
别。此外，人们还随着季节和环境的变化更换衣服。一个民族、阶级、时代、职务等所特有
的衣服是服装（kostumo）；士兵、船员、警察等所穿的服装叫做制服（uniformo）。
衬衫、衬裤和长统袜是内衣。男子的服装通常由裤子、背心和上衣组成。欧洲人通常结
领带，但不总结领带。
胸衣、乳罩、衬裙是妇女特有的内衣。妇女通常穿裙子、紧腰宽下摆女衫、连衣裙，她
们的服装一般比男子的服装色彩鲜艳。
人们头戴有边帽或无边软帽，手戴手套，但不是每人都戴也不是始终都戴。我们步行时
脚上穿鞋、凉鞋或靴子。据说，凉鞋是鞋的最简单、最古老的形式，而靴子则是由鞋和长统
袜结合而产生的。
人们在室外穿短大衣、长大衣或披风。冬天人们穿棉袄或棉大衣。在雨中行走时人们穿
雨衣和套鞋。人们工作前穿上工作服，工作后脱掉工作服。衣服脏了人们要把它洗干净并把
它熨好；如果衣服撕破了，就把它补缀好或修补好。
衣服是由棉花、亚麻、丝、羊毛、尼龙或其他材料做成的。用于做衣服的织物叫衣料。
亚麻布、棉布、丝绸、天鹅绒和呢绒都是衣料。
如果您想穿一件合身的衣服，就去找裁缝，他首先给你量身材，然后按量的尺寸和你要
求的式样裁剪衣料。最后他用手或缝纫机把各部分缝在一起，做成衣服，这件衣服你穿着一
定很合身。
有人比较喜欢浅色衣服，有人比较喜欢黑色衣服。有人按流行式样穿衣，有人穿衣则只
为舒服或方便：这的确是一件个人爱好的事。
衣服是人性格的体现，不是吗？

B
不幸的商人
有个在本城失业的年轻人到伦敦来求亲戚帮忙。亲戚给他几顶帽子，劝他到街上去卖。
由于马上就可以挣到一些钱，那年轻人心里很高兴，便拿起那些帽子走到一条热闹的街
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上，在一个适当的街角站下。
晚上，他回到亲戚家里。亲戚问他，“怎么样，卖得很多吧？——“唉，一顶都没有卖掉！”
小伙子难过地回答说。——“为什么呢？难道你没有向任何人兜售？那你一整天都干什么
啦？”——“我把帽子严严实实地藏在箱子里，以免灰尘把它们弄脏。可是整整一天我都没有
机会向人兜售，因为所有从街上经过的人头上都戴着帽子。”
（选自《La Tuta Esperanto》）
谚语
有价值的不是外表，而是实质。
十次量好，一次剪下。
天鹅绒掩盖不了天生的缺陷。
谜语
请猜一猜！
1. 无手无脚，它能把门推开。
2. 一对孪生儿——但它们彼此看不见。

参考答案
I. 比较下列各组句子的意思并说出句中 si 和 sia 的指代对象：
1 彼得请约翰和约翰的妻子到彼得的屋里来。
彼得请约翰和彼得的妻子到彼得的屋里来。
2 罗斯和莉莉及罗斯的表哥在一起散步。
罗斯和莉莉及莉莉的表哥在一起散步。
3 索菲亚请玛丽把玛丽的书交给玛丽的姐姐。
索菲亚请玛丽把玛丽的书交给索菲亚的姐姐。
索菲亚请玛丽把索菲亚的书交给玛丽的姐姐。
4 这位先生吩咐自己的儿子迅速穿衣。
这位先生吩咐自己的儿子给他迅速穿衣。
这位先生吩咐他的（即另一人的）儿子迅速穿衣。
5 画家请他把自己的画拿进画家的房间。
画家请他把画家的画拿进自己的房间。
画家请他把自己的画拿进自己的房间。
画家请他把画家的画拿进画家的房间。
II. 选择填空：
1. sin 2. si 3. sian 4. sian

5. sia 6. ĝian

7. sia 8. lia 9. ilia

III. 将下列句子译成汉语：
1. 我父亲和他（即父亲的）朋友及朋友的儿子一起散步。
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10. lian

2. 约翰见了他的（即约翰的）朋友和朋友的妻子。
3. 初恋是不容易忘记的。
4. 那本书跟我的书一样厚。
5. 他哥哥的名字叫卡尔，他姐姐的名字叫索菲亚。
6. 你的话和你哥哥的话一样。
7. 人们把他带到国王面前，国王便开始和他谈话。
8. 浑水中容易捕鱼。（谚语）
9. 有志者事竟成。（谚语）
10. 聊胜于无。（谚语）
11. 聪明人的知识是有限的，无所不知的人是没有的。（谚语）
12. 这是一位熟悉这一情况的人告诉我的。
13. 有些人对数学有特殊能力。
14. 傻子往往能猜到聪明人所不懂的东西。（谚语）
15. 谁要打人，谁就会找到棍棒。（谚语。试比较：欲加之罪，何患无辞。
）
16. 不欠债的人是富有的的。（谚语）
17. 两只手什么都能干，一只手什么都干不了。（谚语）
18. 任何事物都有缺陷。（谚语）
19. 世界语是一种工具，这种工具任何人都可以用来为自己的利益服务，因此它受到大
家的喜爱。
20. 我国的一切权力属于人民。
III. 将下列各词译成世界语：（略）
IV. 说出下列派生词和合成词的意思：
（略）
V. 说出下列派生词和合成词的意思（可查阅词典）：
VI. 将下列句子译成汉语：
1. 春天给大地披上绿装。
2. 森林展现出它那多彩的盛装。
3. 节约每一枚钱币，你就会把口袋装满。（谚语）
4. 任何裁缝都修补不了名誉上的破洞。（谚语）
5. 每个裁缝都有自己的裁剪方式。（谚语）
6. 客人只坐一分钟，就会把一切看在眼里。（谚语）
7. 总是坐在房子里是不能很好地认识世界的。（谚语）
8. 他债台高筑。（谚语）
9. 那顶小帽子非常适合他戴。
10. 母女俩面对面站着。
11. 他坚持自己的要求。
12. 房前有一棵树。
13. 美丽的太阳在天空照耀。
14. 那时我双眼含着泪水。
15. 一个难题摆在我们面前。
16. 我们不像陌生人而像兄弟一样并排站着。
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17. 请把事情的状况告诉我。
18. 运动的总利益高于个人的利益。
VII. 将下列句子译成世界语：
1. Ŝi pensas nur pri aliaj (homoj) kaj neniam pri si mem.
2. La knabino estas nur kvarjara, tamen ŝi jam kapablas lavi al si la vizaĝon.
3. Mi ne scias, kial ŝi hodiaŭ sentas sin tiel feliĉ.
4. Antaŭ ĉio ni diskutu, kiel ni dividos inter ni la laboron.
5. Neniu el la du libroj interesas min.
6. Ili ambaŭ estas tajloroj.
7. Ĉiu el ni kantos sian plej ŝatatan kanton en la kunveno.
8. Ĉu vi havas ion pli por diri?
9. Li scias ĉion, dum mi nenion.
10. En lia tasko sin trovas (aŭ: troviĝas, estas) nenia gramatika eraro.
11. Li konas iun, kiu povas paroli Esperanton (aŭ: en Esperanto, Esperante)
12. Estas nenio pli facila ol tio ĉi.
13. Ĉiu el tiuj soldatoj estas kuraĝa.
14. Mi legis neniun el la gazetoj.
15. Via pluvombrelo estas flava, kaj la mia — nigra.
16. La fasono de mia vesto estas pli nova ol tiu de via vesto.
17. La unua, kiu plenumos tion, ricevos laŭdon.
18. Bonvolu diri al mi ĉion, kion vi faris.
19. Ĉu vi scias pri tio, kio okazis sur la strato?
20. Helpi aliajn estas virto.
21. Kiu el vi volas paroli kun mi en Esperanto?
22. Kiu el la du libroj plaĉas al vi?
23. Mi ree ekzamenis la maŝinon: ĉio estas en ordo.
24. Ĉu ĉiu el vi ricevis sian novan lernolibron?
25. Mi aŭdis, ke iu vin vokas.
26. Kelkaj el la kuracistoj estas anoj de nia Esepranta kurso.
27. Ili ambaŭ forveturis al Pekino.
28. Ho, kiel bela estas la jupo, kiun vi hodiaŭ portas!
29. Surmetinte (aŭ: Metinte sur sin) la jakon li eliris.

第十三课
第十三课课文参考译文
A
哥伦布的蛋
门多萨红衣主教为哥伦布举办盛大的宴会并在筵席上发表了赞扬他的讲话。他把他的发
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现称为人类智慧最伟大的胜利。许多参加宴会的宫廷官员听着这些赞美的话很不高兴。
“我认为，” 其中有一个人说，“找到通往美洲的路并不难。海洋到处通行无阻，就连最
普通的水手也不会迷路！”
“我从来没有认为这是一种功绩，” 哥伦布回答说，“我只感谢老天，是它选择我发现美
洲的。”
当宾客们继续争论发现美洲是难是易的时候，哥伦布站起来，拿起一只鸡蛋说：
“你们当中谁能够使这个蛋站住而不倒下？”
宾客个个都想显示一下自己的本领，但没有一个能使蛋站住
“请把蛋递给我，”哥伦布说。他拿起蛋，轻轻地在桌上敲了一下，蛋破了一小块，站住
了。
“啊，”宾客都喊叫起来，“这么做我们谁都会！”
“那么为什么，” 哥伦布微笑着回答说，“你们不这么做呢？我们之间的区别在于：你们
能这么做但没有做，而我这么做了。”
这就是“哥伦布的蛋”这一习语的由来。

B
我：这两位是来自冰岛的奥斯卡尔夫妇。这位是 A 同志，我们这次茶话会的主持人。
A 同志：欢迎！见到你们很高兴。你们身体好吗？
他：谢谢！我们身体很好。
A 同志：同志们，请坐！现在我们开始开会。亲爱的同志们，我很高兴把我们的冰岛客人奥
斯卡尔先生介绍给你们。奥斯卡尔夫妇是热心的世界语者、中国人民的好朋友。为了促
进中冰两国人民的相互了解和友谊，他们访问我国并光临我们的茶话会。我谨代表大家
请你们二位给我们讲一点有关你们国家、你们的人民和你们的文化以及我们两国人民之
间的友谊或者有关世界语运动的情况。请随便讲吧。
他：亲爱的同志们，在未讲之前，请允许我们代表雷克亚未克世界语者向你们致意。他们请
我向你们，北京市的世界语者，转达他们的良好祝愿和他们对你们近几年来在城市建设
和世界语运动中所取得的成就的祝贺。
她：我特地给像男人们一样如此高尚、不疲倦地为祖国建设和世界语运动工作着的北京市的
女同志们带来雷克亚未克女世界语者们的问候。
他：我们访问的目的之一是认识一下贵国和贵国人民，我们在《中国报道》上已经读过很多
有关这方面的文章了；如果有可能的话，还要和几位懂世界语的中国化学家交朋友，因
为我是搞化学的。但我们首先要亲眼看一看你们中国同志是怎样为世界语的崇高理想工
作和战斗的。世界语不但是为被国界阻隔的各国人民的相互了解服务的，也是为社会进
步服务的，因此，我认为它今天也应该在教育方面起巨大的作用。通过世界语各国人民
不但在文化艺术而且应该在科学技术领域内进行合作。我们真诚希望中国世界语者能成
为这种合作的一支先遣队并以自己的智慧和勤奋的工作为这一崇高理想多作贡献。
B 同志：您的见解是正确的。可是，奥斯卡尔先生，您能否给我们讲一讲在贵国首都召开的
和 62 届国际世界语大会的情况？
他：好吧。我亲自出席了那次大会。这样的大会是第一次在我们的祖国召开。大会开得盛大、
隆重、充满了友谊和国际性的气氛，给我留下美好的印象。来自不同国家的一千多大会
出席者说着同一种语言，不需要翻译就能完全相互了解，这难道还不充分证明我们的语
言是一种活着的、很有用的语言吗？
C 同志：你在大会期间遇见过《中国报道》的读者吗？他们对该刊有什么意见？
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他：我们遇见了许多读者。我们甚至还为它扩大了订户。人们反映它的内容很丰富、外观很
漂亮。但我感到遗憾的是它的文体不大活泼，此外，里面还缺少固定的语言专栏。我认
为，如果它每期都能多登一些关于世界语和世界语学方面的文章，它在全世界一定会拥
有更多的读者。
A 同志：十分感谢你们为《中国报道》扩大订户和你们所提的极为宝贵的建议。我将把你们
的意见和建议转告给《中国报道》编辑部。
B 同志：如能听到您谈谈贵国和贵国人民，我们将感到愉快，贵国和贵国人们对我们来说是
如此遥远，如此陌生，然而又非常使我感兴趣。
他：我讲些什么呢？
C 同志：你喜欢讲什么就讲什么吧。
他：好，我就先讲我们的城市雷克亚未克吧……
有趣的对话
1
她：你懂音乐吗？
他：懂，夫人。
她：我现在弹的是什么？
他：钢琴。
（ludi 的宾语可以是乐器，也可以是乐曲。对话中的问话的意图和答话人的回答显然是
不一致的）

2
教师：谁帮助你画的这幅地图？
学生：谁也没有。
教师：你的哥哥没有帮助你吗？
学生：没有。这全是他一个人画的。

练习参考答案
I. 填入缺少的字母：
1. -u 2. -en 3. -e 4. -e 5. -e 6. -el 7. -am 8. -om 9. -al 10. -al 11. -am 12.
-am 13. -el 14. -am 15. -om 16. -el 17. -om 18. -e 19. -om 20. –am
II. 将下列句子译成汉语：
1. 由于某一原因我到你这里来，但我忘了是什么原因。
2. 我的书很多，桌子上放不下。
3. 你需要多少，就拿多少。
4. 我到处找我的表，但哪儿也找不到。
5. 你决不可能妨碍我。
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6. 我曾经在某个地方遇见过你，但我记不请在什么地方。
7. 你太疲劳了，因此你应该稍微休息了一下。
8. 在兄弟们打架的时候，外人不要介入。（谚语）
9. 针走到哪里，就把线引到哪里。（谚语）
10. 坏天气不会永远持续下去。（谚语）
11. 我爷爷无缘无故地生气。
12. 永远别说谎话，要始终说真话。
13. 我可以用某种方式帮助你吗？
14. 他跑得跟你一样快。
15. 他来的时候，她已经就寝了。
16. 他们千方百计猜出了这个谜语。
17. 他拥有一切,而我什么都没有。
III. 就下列各句划线部分提问：
1. Kie vi lernas?
2. Kiuj alvenis?
3. Kiam vi lin vizitos?
4. Por kio (aŭ kial) li prenis plumon?
Li prenis plumon por skribi.
5. Kiun libron vi ŝatas legi?
6. Kio li estas?
7. Kiom da fojoj (aŭ: Kiomfoje / Kiel ofte) kutime oni manĝas ĉiutage?
8. Kiel ŝi kantis la kanton “La Espero”?
9. Kion vi legis hieraŭ vespere?
10. Kion ili faras tie?
11. Kien via patro vojaĝos?
12. Kiom da kuleroj da salo vi metis en la supon?
13. Per kia manĝilo la eŭropano manĝas viandon?
14. Pro kio (aŭ kial) hieraŭ vi ne iris al ŝi?
IV. 用下列副词各造一个句子：（答案略）
V. 仿照例句译文将下列各句译成汉语：
A.
1. 他看起来心地善良。
2. 她看起来像一个灵巧的姑娘。
3. 他好像要跌倒在地上。
4. 她的双眼似乎在流泪。
B.
1. 我觉得最后两首歌曲并不好听。
2. 他觉得他们是对的。
3. 突然他觉得有一个人的手轻轻碰了一下他的头。
C.
1. 每次我看见你的时候，我都觉得你越来越漂亮。
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2. 那座城市在我看来好像是一座花园。
Ĉ.
1. 他并不像看起来那样不公正。
2. 这件事并不像看起来那样简单。
D.
1. 看来你心情很愉快。
2. 看来那次宴会给他留下了强烈的印象。
E.
1. 我觉得你好像在流泪。
2. 我看，他还在睡觉。
F.
1. 你妹妹看起来是一个非常好的姑娘。
2. 看来人们就是这样称呼你的。
VI. 将下列句子译成汉语：
1. 孩子们在院子里玩。
2. 我妹妹比较喜欢弹钢琴。
3. 我请她给我弹一首舞曲。
4. 风儿吹动着姑娘的头发。
5. 绳子上挂着几条鱼。
6. 墙上挂着我祖父的相片。
7. 她的头发垂到了肩上。
8. 瞧，这儿突然出现一条伸着长舌头的狗。
9. 这件事还不能肯定。（直译：这件事还在空中悬着。）
10. 他耷拉着脑袋站在那里。
11. 这个儿子依赖父亲。
12. 每一个人的名誉都取决于他的言行。
13. 人的命运不由上帝而由他自己决定。
14. 一切取决于人们怎样看待这件事。
15. 我们到南京去还是留在家里，由你决定。
16. 他喝了满满一杯咖啡。
17. 桌上有一只盛满水的玻璃杯。
18. 课文几乎无法阅读，因为里面满是错误。
19. 她满怀着幸福的心情坐在她爱人的身边。
20. 一轮满月高悬在天空。
21. 我在这家工厂里已经工作了整整六年。
22. 那个脸蛋圆圆的男孩很可爱。
23. 她完全原谅了我。
24. 丁香花使空气充满芳香。
25. 这消息使他充满喜悦。
26. 最要紧的是你的健康。
27. 首先，（你）要勤奋，坚持不懈地学习。
28. 请先问一问他来不来。
29. 我感到首先应该感谢读者。
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30. 意大利语来自拉丁语。
31. 匈牙利人来源于蒙古人种。
32. 他是华裔美国人（或：美籍华人）
VII. 将下列故事译成世界语：
Mono kaj justeco
Iutage la reĝo demandis Afanti: “Se antaŭ vi kuŝus mono unuflanke kaj justeco aliflanke,
kiun do vi elektus?”
“La monon, kompreneble.” respondis Afanti.
“Kion vi diris, Afanti!” diris la reĝo. “Se mi estus vi, mi prenus la justecon, ĉar mono estas
pli facile trovebla, ol justeco.”
“Ho, Via Majesto,” diris Afanti, “mi elektus la monon, ĉar mi jam havas la justecon. Vi ja
posedas multe da mono, sed neniom da justeco, jen kial vi elektus la justecon.”

第十四课
第十四课课文参考译文
A
饮食
吃饭在我们的生活中起着非常重要的作用。虽然我们不是为吃饭而生活，但不吃饭我们
就不可能生活和劳动。
每个人都会吃饭：把食物放进口中，尝尝它的味道，细细咀嚼，然后把它咽下去。被咀
嚼过的食物与唾液混合，经过咽喉进入肠胃，以便消化。
我们吃植物生产出来的东西。植物不但给我们以粮食、蔬菜、水果等，而且还给我们提
供肉、奶、黄油和蛋，这些东西是从吃粮食的动物身上来的。
人通常每天吃三餐，即早晨吃早饭，中午吃中饭，晚间吃晚饭。有的国家人们中午吃得
很丰盛，晚饭吃得比较简单；有的国家则相反，中午吃得比较简单而晚饭吃得很丰盛。这两
种习惯，您比较喜欢哪一种？
远古时代野蛮人只吃生的食物。现在几乎各个民族都有自己的烹饪艺术。众所周知，中
国的烹饪是世界上三大烹饪艺术之一。另外两大烹饪艺术是法国和匈牙利的烹饪艺术。
厨师用各种方式做饭做菜。例如，他们用炉子烘，在火前或火上烤，在烧开的油或油脂
中煎炸，他们用炖锅、平底锅等做饭菜，这类器具叫做炊事用具。做好的菜盛在盘子、碟子、
汤盆或其他的器皿中。人们吃饭需要餐具。欧洲人习惯上使用汤匙、刀子、叉子，而中国人、
日本人和其他一些东亚民族使用“筷子”和“碗”。
为了维持生命，我们需要饮水。我们喝水、喝茶、喝咖啡。我们也喝白酒、葡萄酒或其
他含酒精的饮料。玻璃杯和低矮的杯子是喝饮料的器具，壶和瓶则是盛饮料的器具。经常酗
酒，即经常饮酒作乐的人是酒鬼。酗酒是令人憎恶的并且常常是家庭的甚至是社会的某些不
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幸事件的起因。
在日常生活中人们应该向母亲学做家务和烹调：怎样煮大米饭和揉面，怎样烤制面包和
糕饼，怎样做各式各样的汤和菜肴，怎样烤肉和油煎土豆、鸡蛋、鱼等。
但是在社会生活中这些知识还不够。人们还应该知道宴会的规则：怎样摆餐具、怎样上
菜和怎样招待宾客。
为了使菜肴味美，我们在烹饪时要给菜加盐、调味汁和醋、糖、大蒜、胡椒和其他调味
品。盐使食物咸，醋使食物酸，糖使食物甜，胡椒使食物辣。
俗语说：人们不该争论口味问题，因为各人有各人的口味，因此没有一种食物人人都喜
爱。这就是为什么说烹饪是一种艰难的、真正的艺术的原因。
人们做客时应该津津有味地多吃主人用来款待客人的美味菜肴。这对女厨师来说是最大
的赞扬，这时她应该接受宾客的祝酒。

B
蘑菇烧牛排
一个名叫约翰•布尔的英国商人在西班牙旅行。但是由于他不会西班牙语，他不能和西
班牙人交谈，因而常常碰到一些不愉快的事。
在一个小城镇里他走进一家餐馆点了一份他最爱吃的菜——蘑菇烧牛排。但侍者听不懂
他的话。他越是解释，侍者越是傻看着他，最后他想出一个好主意。他拿起一张纸和一支铅
笔，在纸上画了一头漂亮的牛和一个蘑菇，得意地把纸递给侍者。侍者看了一下图，立刻明
白了英国人的意图，接着就去办这件事。
那个英国人满意地坐在桌边等待，但等了好久，侍者还没有回来。他饥肠辘辘，觉得很
恼火，也很倒霉。最后侍者终于汗流浃背地来了，他面带胜利的微笑把一张斗牛入场券和一
把雨伞——真糟糕！——递给那个英国人。
英国人沮丧地看着入场券和雨伞，明白了国际语的重大价值，他回家后就立刻给自己买
了一本世界语课本。
究竟是什么原因
彼得和玛丽从父亲那儿各得到五个苹果，决定每天各吃一个。
彼得总是挑自己苹果中最好吃的吃。
玛丽总是挑自己苹果中最不好的吃。
他们就这样吃那些苹果。结果怎样呢？
彼得总是吃的好苹果，而玛丽总是吃的坏苹果。
究竟是什么原因呢？请想一想！
谚语
谚语出自一个人的思想，却集中了大家的智慧。
作谁的客人，过谁的节日。
水对烧熟了的鱼毫无用处。
饱汉不知饿汉饥。
对病人是滋补，对小鸡是死亡。
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知识好比沙地下的泉水，挖得越深，它越清澈。
有得必有失。

练习参考答案
I. 将下列各词译成世界语：（略）
II. 针对括号中的词用“kiu”或“kio”填充：
1. Kio 2. Kiuj 3. Kion 4. Kiun 5. Kiun 6. Kiun 7. Kio 8. Kiuj
III. 朗读下列对话：
附参考译文：
A. 你们这里有四个人的桌位吗？
B.在这儿还是在楼上？
A. 在这儿。请把菜单拿给我。
B. 餐前你们是不想喝点什么？
A. 喝啊（请注意这里需要用 jes 回答）。请拿两小瓶果汁和两杯葡萄酒来。
B. 我这就给您拿。请您先点菜。（intertempe 的意思是“在其间”，指在两件事的空隙时
间里。这里的意思是在 B 去拿果汁和葡萄酒的时候请 A 先点菜。）
IV. 说出下列派生词的意思：（答案略）
V. 填入缺少的字母：
1. -es 2. -es 3. -a 4. -es 5. -es

6. -es 7. -es 8. -an 9. -a 10. -es

VI. 选择填充：
1. ankoraŭ 2. baldaŭ 3. apenaŭ 4. almenaŭ

5. apenaŭ

6. preskaŭ 7. plu 8. pli

VII. 将下列句子译成汉语：
1. 我也有你那样的书。
2. 房间里黑得伸手不见五指。
3. 有其父必有其子。
4. 我偶然遇见一位过去的朋友，他的名字我忘了。
5. 我遇见了我的表哥及表嫂（或堂哥及堂嫂）和表嫂（或堂嫂）的父母。
6. 它仍旧是一只空中的麻雀（谚语。意即还只是计划中的、尚未实现的事。）
7. 人造语至少比任何一种自然语容易五十倍。
8. 他脸上有一些不易察觉的皱纹。
9. 我已经做得比你多了，我不再做了。
10. 世界语是一种人人都可以用来为自己的利益服务的工具，你也用它来为你的利益服务
吧。
11. 如果你给人以蜂蜜，也应给人以羹匙。（谚语）
12. 她离开我已经很久了。
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13. 他到学校时，第一课刚结束。
14. 他立即相信最不可信的事情，他确实是一个轻信的人。
15. 他们当着你的面嘲笑你。
16. 人应该有健康的身体：身体不健康，什么也干不了。
17. 我永远不会放弃我的理想，不管我的反对者说些什么，也不管他们是什么人。
18. 听，钟在敲十二点。
19. 他爱她胜过爱他自己。
20. 他很爱干净，他衣服上边一粒灰尘都没有。
21．宽阔的江河是由微小的水滴汇集而成的。（谚语）
22. 他们五个人一起扑到他身上，但他把他们全都打败了。
23. 士兵们一个一个地（或单行地）从小桥上走过。
24. 我们许多人合在一起干将比分开干提早完工。
25. 他们俩亲密地挽着胳膊散步。
26. 这本书有 60 页，因此，如果我每天读 15 页，我 4 天就可以读完全书。
27. 宾客们每人喝了两杯葡萄酒。
28. 宾客们三个一批地到来。
29. 每张桌子上放两个瓶子。
30. 越是闲扯，越是对自己有害。
31. 蛋越煮越老。
32. 水越脏越见不到底。
33. 我越是了解他，越是喜欢他。
34. 人的需求越少，越幸福。
35. 越快越好。
VIII. 将下列句子译成世界语：
1. Li ankoraŭ serĉas sian kajeron, sed ankoraŭ ne trovis ĝin.2. Ni baldaŭ ekiros.
3. Tiu, kiu hieraŭ parolis en la tekunveno, havas almenaŭ tridek jarojn.
4. Li parolis tro rapide, ke mi povu bone lin kompreni.5. Ni restos en la kamparo apenaŭ unu
monaton.
6. Li kvazaŭ volas diri ion.
7. Mi preskaŭ falis.
8. Mia hejmvilaĝo (aŭ: hejmurbo) estas apenaŭ du cent kilometrojn for de Pekino.
9. Mi ĵus aŭdis, ke lia patro mortis (aŭ forpasis) jam antaŭ du jaroj.
10. Ne plu babilu. Tuj komencu labori!
11. Kiam ajn li venos, mi mem lin akceptos.
12. Mi volas iri ien ajn.
13. Eĉ en dimanĉoj li ne ripozas. Li ja estas laborema.
14. Troa manĝado estas malutila al la sano. (aŭ: Troa manĝado difektas la sanon.)
15. Ju pli multe li pensas, des pli malmulte li parolas.
16. Por miaj tri infanoj mi aĉetis dek du pomojn, kaj al ĉiu el la infanoj mi donis po kvar.
17. Ili ĉiam promenas duope.
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怎样学好第五个月的功课（15-18 课）
亲爱的学员朋友们，
现在您已开始学习第五个月的功课，这意味着我们中级班的课程快接近尾声了，只要您
再努一把力，您就可以顺利学完全部课程。我们离目标越来越近了，但是接近并不等于到达。
就好像百米赛跑一样，越是接近终点，我们越是要加快速度向前猛冲。让我们用一句常说的
话来共勉：坚持就是胜利。
在这个月中我们将要学习第十五、第十六和第十七课。随着学习进程的推移，我们课程
的难度也在逐渐加大，语法和练习的量也比过去增多，这一点请您在学习第五个月和第六个
月的功课时要有思想准备。
第十五课的第一部分课文讲的是关于“住宅”方面的简单知识，目的是让学员集中学到
一些关于房屋、家具等方面的词语。本课第二部分课文是由两首中国古诗的世界语译文和两
篇趣闻（anekdotoj）组成的。两首唐诗的译者是大名鼎鼎的匈牙利诗人和世界语学者 K.
Kalocsay（读作 Kaloĉaj）
。我们选这两首诗的目的是让学员通过对译文与原文的对照学习实
际感受一下两种语言的诗歌格律的不同特点和诗歌的形式美。本课的语法是动词的复杂时态
和被动语态。这两个语法项目学员们早已在初级课本中学过了。它们的构成形式大家比较熟
悉，所以本课没有必要用较多的篇幅再来讲它们的构成方式。从理论上说，动词复杂时态在
表达行为的时间概念上是很精确的，但由于形式笨重人们实际上是很少使用的。无论在口头
还是在书面上人们总是尽量用简单时态代替复杂时态。在初级课本中我们已经学过动词复杂
时态的基本用法，所以在中级课本中我们不再重复这方面的内容，而把讲解的重点放在如何
把复杂时态改成简单时态（也就是如何避免使用复杂时态，从而使文体简洁优美）的方法上。
本课通过实例采用对比的方法让学员自己思考和体会把复杂时态改成简单时态的具体方法。
在练习方面，从本课起我们将以练习的形式陆续把学过的全部介词的主要用法系统地复习一
遍。限于篇幅我们不可能把每个介词的所有用法都归纳出来并加以详细解释。在做关于介词
的翻译练习时，您最好先在词典或语法书中查出有关介词的语法作用并熟悉它们的主要用
法，然后再将练习题中的各个句子译成汉语，通过翻译亲自观察和体会每个介词的语法特点
和具体用法。
第十六课文的第一部分是有关职业方面的短文，目的是让学员学会关于社会和职业方面
的词语。第二部分的第一篇课文是关于古希腊演说家德摩斯梯尼（Demosteno）的故事。德
摩斯梯尼从小就立志要当一名演说家，他克服了音量小、口齿不清等生理上的缺陷，勤学苦
练，终于成为古希腊最伟大的演说家。直到现在，他现存的六十一篇演说词仍然是雄辩术的
典范。这篇故事出自世界语散文之父 Kabe 的手笔。我们选这篇故事作课文，目的除了语言
上的考虑外，主要是想用德摩斯梯尼顽强刻苦的精神激励学员们，希望学员们能以坚忍不拔
的毅力克服学习中的一切困难，学好全部课程。第二部分的另一篇课文是一篇阿凡提的故事，
它的文字并不算难。本课和下一课的语法项目都是《句子成分表解》。本课所列的是这个表
解的第一部分，内容包括主语、谓语、宾语、表语的各种类别和构成形式。在初级课本和我
们的这本中级教材的以前各课中您已经学过了各种句子成分的基础知识，但由于这些知识是
以前分散学习的，缺乏一定的系统性，也不够全面，所以有必要把这些知识重新整理一下，
并补充一些新的内容，以达到复习提高的目的。我们之所以采用表格的形式，是因为表格简
明扼要，具有一定的概括性，有助于学员领会和掌握各个句子成分的语法特点，也便于复习
和查阅。
这里顺便说一下语法体系和语法术语的问题。分析语法成分就必然涉及到语法术语的问

71

题。现在出版了好几种语法书，它们的语法体系和所用的语法术语不完全相同。当前比较权
威的当然是《Plena Analiza Gramatiko de Esperanto》
（《世界语分析语法》，简称 PAG）中的
语法体系，但该书的体系对我国绝大多数学过英语的世界语学习者来说是比较陌生的，也比
较复杂，我们不能全部照搬，所以我们采取了折衷的办法：对 PAG 的语法体系作了一定的
变通和简化，使之能为中级班学员所接受。另外还要说明一下，《句子成分表解》不是语法
详解，它里面所列的只是一些具有代表性的典型例句，不可能面面俱到。比较复杂的句子成
分和语法现象必须到进修班才能学到。
第十七课的两篇课文讲的都是体育方面的知识。本课有两个语法项目。第一个项目是《句
子成分表解》的第二部分。内容包括定语、同位语、状语和独立成分。第二个项目是宾格的
用法。和句子成分一样，宾格的各种用法也是学员过去学过的，这里重新讲这个问题也是为
了帮助学员复习已学过的语法规则，使知识系统化并在此基础上进行深化和扩充。
总的来说，这三课的语法部分主要是复习、整理、归纳以前所学的语法知识，并适当增
加一些新的内容，以便学员能对世界语语法有一个比较全面和系统的了解，为在最后一个月
学习词序、相对时和绝对时较难掌握的语法项目打下良好的基础。
祝学习顺利！
王崇芳

第五单元语法问答
（15-17 课）

1. 问：课本 225 页上的“Li estas ĵus veninta”和“Li ĵus venis”这两句话译成汉语都是
“他刚来”，它们所表达的意思是否完全相同？我认为，在“他刚来”这句话中“来”这个
动作显然已经发生，照理应该用过去时，但为什么在复杂时态中要用现在时的“estas”？
答：首先我们应该弄清构成复杂时态的“esti”和动词分词各自的作用。课本 224 页上
说：“在复杂时态中，表示动作发生的时间，分词表示动作正在进行、已经完成或即将发生
的状态。”由此可见，
“Li estas ĵus veninta” 和“Li ĵus venis”虽然句意基本相同，但还是有
点区别的。前者着重表示在说话人说话时“他刚来”的状态（这个状态仍然存在，所以 esti
需要用现在时形式），后者着重说明刚刚发生的“来”这一行为（因为这一行为已经发生，
所以动词必须用过去时形式）。然而，尽管有这样的细微差别，由于复杂时态形式笨重，人
们在实际使用中还是倾向于用简单时态代替复杂时态。
2. 问：用简单时态代替复杂时态需要注意哪些问题？
答：将复杂时态改成简单时态一般需要：
1) 加适当的副词；
2）适当改变说法。
下面我们结合课本第十五课语法中所举例句逐一讲解如何将复杂时态改为简单时态的
方法：（A 为复杂时态的原句，B 为改后的简单时态的句子）
1．
A．
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Li estas parolanta en Esperanto. 他正用世界语讲话。
B．
Li nun parolas en Esperanto. 他现在用世界语讲话。
（说明：原句是现在进行时，改用简单时态现在时表达时，加或不加副词“nun”都可
以。）
2．（见上面问题 1 回答中的讲解。）
3.
A．
Mi estas vojaĝonta eksterlanden. 我即将到国外旅行。
B．
a) Mi intencas vojaĝi eksterlanden. 我想到国外旅行。
b) Mi estas preta vojaĝi eksterlanden. 我准备到国外旅行。
c) Mi baldaŭ (aŭ: tuj) vojaĝos eksterlanden. 我不久（或：马上）要到国外旅行。
说明：原句用的是现在未然时态，表示说话人即句中的主语 mi 即将到国外旅行的状态。
原句的这个意思除了改用“intencas...”来表示之外还可以用其他方式表示，如 b 和 c 句。
4．
A．
La muro estas disfalonta. 墙就要倒塌。
B．
a) La muro tuj disfalos. 墙马上就要倒塌。
b) La muro baldaŭ disfalos. 墙不久就要倒塌。
说明：本句在语法形式上和前句相同。
5．
A．
Kiam vi vokis min, mi estis manĝanta. 你叫我的时候，我正吃饭。
B．
a) Mi manĝis tiam, kiam vi vokis min. 你叫我的时候，我当时在吃饭。
b) Mi ĝuste manĝis, kiam vi vokis min. 你叫我的时候，我正好在吃饭。
说明：原句的主句用的是过去进行时，表示说话人即主句中的主语 mi 在别人叫他的时
候正在吃饭。从时间意义上来分析，从句中的“叫”和主句中的“吃饭”是过去发生的两个
同时进行的动作，改成简单时态后除了两个动词，即 vokis 和 manĝis 都用过去时表示外，
还必须加副词 tiam（那时）或 ĝuste（正好），否则就不能表示出这两个动作同时发生的关系。
6．
A．
Mi estis fininta la laboron, kiam sonis la kvina. 钟敲五点的时候，我做完了工作。
B．
a) Mi jam finis la laboron, kiam sonis la kvina. 钟敲五点的时候，我已经做完了工作。
b) Mi finis la laboron, antaŭ ol sonis la kvina. 钟敲五点以前，我已做完了工作。
c) Post kiam mi finis la laboron, sonis la kvina. 我做完了工作，钟才敲五点。
说明：原句的主句用的是过去完成时态，表示主句的“做完工作”发生在从句的“钟敲
五点”之前。改成简单时态后必须在主句中另副词 jam（已经），否则就无法分辨哪个动作
在前哪个动作在后。另外，这句话也可以用“antaŭ ol”或“post kiam”改变句子的说法。
但要注意：在使用“antaŭ ol”和“post kiam”改变句子说法的时候，要注意不能把两件事的先
后关系颠倒。
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7．
A．
Li estis rakontinta al mi la aferon, kiam vi alvenis. 你来的时候，他已给我讲过这件事。
B．
a) Li jam antaŭe rakontis al mi la aferon, kiam vi alvenis. 你来的时候，他已先给我讲了
这件事。
b) Li rakontis al mi la aferon, antaŭ ol vi alvenis. 你来之前，他已给我讲了这件事。
c) Post kiam li rakontis al mi la aferon, vi alvenis. 他讲了这件事之后，你来了。
说明：原句中的主句用的是过去完成时态，表示主句的“讲这件事”发生在从句的“到
来”之前，但“rakonti”是一个延续性动词，在 B. a）中，主句改成简单时态以后，如果只
加“jam”仍不能清楚地表示主句的动作已先完成的时间意义（人们也可以理解为他已经开
始讲，也许还没有讲完）
，所以还必须再加副词“antaŭe”（先）。
注：动词按其本身的意思可以分为延续性动词和瞬时性动词。所谓延续性动词就是表示
动作或状态有延续存在性质的动词，如 atendi（等待）、skribi（写）、legi（读）、konstrui（建
造）、desegni（画）、koni（认识）、akompani（陪同）
、ami（爱）、bezoni（需要）、rigardi（看）、
resti（停留）等。所谓瞬时性动词是指那些表示发生在一刹那间动作的动词，如 eksalti（突
地一跳）、ekscii（得知）
、sidiĝi（坐下）
、endormiĝi（入睡）、perdi（丢失）、forgesi（忘记）、
atingi（到达）、doni（给）、kapti（捉住）、renkonti（遇见）、ricevi（收到）、trafi（击中）、
trovi（找到）
、fini（结束）等。
8．
A．
En la jaro 1886 la lingvo Esperanto estis aperonta. 1886 年世界语即将发表。
B．
a) En la jaro 1886 Esperanto estis preta por aperigo. 1886 年世界语已经准备发表。
b) En la jaro 1886 Esperanto ankoraŭ ne aperis. 1886 年世界语尚未发表。
说明：原句用的是过去未然时态，表示 1886 年时世界语即将发表的状态，改为简单时
态时，采用改变说法的办法。
9．
A．
Ŝi estas vivonta ankoraŭ multajn jarojn. 她还会活许多年。
B．
Ŝi havas ankoraŭ multajn jarojn por vivo. 她还有许多年的寿命。
说明：原句用的是过去未然时态，改成简单时态时，也采用改变说法的办法。
10．
A．
Kiam vi venos al mi, li estos dirinta al mi la veron. 当你（将来）到我这里来的时候，他已
把真实情况告诉了我
B．
a) Kiam vi venos al mi, li jam antaŭe diros al mi la veron. 当你（将来）到我这里来的时
候，他已先把真实情况告诉了我。
b) Antaŭ ol vi venos al mi, li diros al mi la veron. 在你到我这里来之前他将把真实情况
告诉我。
c) Vi venos al mi, post kiam li diros al mi la veron. 在他把真实情况告诉我之后你才会
到我这里来。
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说明：原句主句用的是将来完成时态，由于主句的动词“diri”是延续性动词，改成简
单时态需要加副词 jam antaŭe（理由同第 7 句）。b）和 c）是分别用 antaŭ ol 和 post kiam 的
改法。
11．
A．
Mi ne farus la eraron, se li estus dirinta al mi la veron. 假如他已把真实情况告诉我，我就
不会犯这个错误。
B．
Mi ne farus la eraron, se li antaŭe dirus al mi la veron. 假如他先把真实情况告诉我，我就
不会犯这个错误。
说明：原句中的从句用的是假定完成时态（实际上就是假定式过去时），表示从句的动
作先于主句的动作，所以改成简单时态时必须在从句中加表示“先”这一时间概念的副词
antaŭe。
12．
A．
Kiam mia patro venos, estu dirinta al mi la veron. 请在我父亲来之前把真实情况告诉我。
B．
a) Kiam mia patro venos, diru al mi antaŭe la veron. 请在我父亲来之前，先把真实情况
告诉我。
b) Antaŭ ol mia patro venos, diru al mi la veron. 请在我父亲来之前，先把真实情况告诉
我。
说明：原句主句用的是命令完成态（实际上就是命令式过去时），表示主句的动作先于
从句的动作，所以改为简单时态时必须在主句中加副词 antaŭe（理由同上）。
结论：世界语中的复杂时态只是理论上的一种语法体系，在语言实践中是很少使用的。
如果没有特殊需要，应该尽量避免这种笨重的语法形式，这是获得世界语良好文体的必要条
件之一。用简单时态代替复杂时态的方法很多，以上所举的只是一些不全面的例子。学员们
可以依据这些例子，举一反三，从中悟出更多、更好的方法来。
3. 问：我在第十六课的《句子成分表解》中看到，主语、宾语和表语都可以由从句构
成。请讲一讲从句在句中作主语、宾语、表语的语法特征。
答：可以在句中作主语、宾语和表语的从句都是名词性从句。所谓名词性从句，就是在
句中起名词作用的从句。名词可在句中作主语、宾语、表语。因而名词性从句也可以作主语、
宾语、表语。这些名词性从句分别称为主语从句、宾语从句和表语从句。名词性从句一般需
要从属连词 ke, ĉu 或疑问词 kiu, kio, kie 等作引导。下面补充一些名词性从句的例子。
① 主语从句：
Estas al mi tre agrable, ke mi havas la okazon nun saluti vin. 我现在有机会向您致意，非常
愉快。
Estas dubinde, ĉu li povas plenumi tiun taskon. 他能不能完成那项任务，值得怀疑。
Ne estas scieble, kiam li venos. 他什么时候来，无法知道。
Ŝajnas, ke la pluvo ĉesis. 雨好像停了。（此句无表语）
Kiu multon deziras, nenion akiras. （谚语）想要多得的人反而什么也得不到（贪多必失）。
（这句话和课本 229 页上的“kio pasis, ne revenos”一样，都是无先行词关系从句作主语。
关于无先行从句，请参看课本第一课语法。
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② 宾语从句：
Ŝi diris, ke ŝi lernas Esperanton. 她说她在学世界语。
Li skribis al mi, ke mi veturu al Pekino. 他写信给我，要我去北京。
Mi scias, kion mi devas fari. 我知道自己该做什么。
Diru al mi, kiu estas la aŭtoro de tiu ĉi libro. 请告诉我这本书的作者是谁。
Mi ne povas diveni, kiom kostas la plumo. 我猜不出这支笔值多少钱。
Neniu scias, kie li loĝas kaj de kie li venis. 没人知道他住在哪里，来自何方。
Mi ne scias, ĉu li venos aŭ ne. 我不知道他来还是不来。
③ 表语从句：
Lia propono estas, ke ni tuj ekiru. 他的建议是：我们立刻就出发。
La problemo estas, ĉu li volas iri tien. 问题是他是不是愿意去那里。
Aero kaj akvo estas, kio estas necesa al ni por vivi. 空气和水是我们生活必需的东西。
La demando estas, kiel ni povos ellerni ĝin. 问题是我们怎样才能学会它。
4. 问：请讲一讲直接宾语与间接宾语之间的关系与区别。
答：一般来说，宾语是主体动作施加的对象，即主体动作的承受者或目的。直接宾语是
不通过介词直接和动词发生关系的宾语。直接宾语的语法标志是加宾格词尾-n（动词不定式
作直接宾语时无语法标志。）例如：
S-ro Wang instruas Esperanton. 王先生教世界语。
Ili amas danci. 他们喜欢跳舞。
需要有介词作为媒介和动词发生关系的宾语叫做间接宾语。间接宾语所用的介词主要是
pri, al, de. 例如：
Ni parolas pri Esperanto. 我们在谈论世界语。
Tiu libro apartenas al li. 那本书是他的。
Nenio mankas al mi krom tempo. 除了时间之外，我什么都不缺。
La poemo tre plaĉas al mi. 我很喜欢这首诗。
Li sciigis min pri la novaĵo. 他把这个消息告诉给我。
Li disiĝis de ŝi. 他离开了她。
Ŝi akceptis de li la donacon. 她接受了他的礼物。
（请注意：这里的 de 实际上并不作“的”
讲，而作“从”、“自”讲。）
有人对用 de 引导的间接宾语不太习惯。其实只要认真思考一下，我们就会明白这种间
接宾语是完全合乎逻辑的：既然“Mi donis al ŝi libron”（我给了她一本书）中的“al ŝi”是
间接宾语，为什么在“Mi prenis de ŝi libron”
（我拿了他一本书）中的“de ŝi”
（意思与“al ŝi”
相反）就不能算是间接宾语呢？
但是，并不是所有以 de 为引导的介词词组都可以看作是间接宾语。例如在“li revenis de
sia onklo”
（他从他叔父那里回来）中的“de sia onklo”是地点状语，而在“li mortis de malsato”
（他饿死了）中的“de malsato”则是原因状语。
某些及物动词的直接宾语可以改为间接宾语，同样，某些不及物动词的间接宾语也可以
改为直接宾语。例如：
La ŝipanoj devas obei la ŝipestron (aŭ: al la ŝipestro). 船员应该服从船长。
Ŝi ridas je lia naiveco (aŭ: lian naivecon). 她笑他天真。
在某些既带有直接宾语也带有间接宾语的句子中，其直接宾语可以改为间接宾语，间接
宾语也可以改为直接宾语。例如：
Li instruas min pri Esperanto. (aŭ: Li instruas al mi Esperanton.) 他教我世界语。
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Mi petis de li permeson. (aŭ: Mi petis lin pri permeso.) 我请求他许可。
如果我们用间接宾语前的介词 pri 作前缀加于不及物动词前，则不及物动词就变为及物
动词，原来的间接宾语就可改为直接宾语。例如：
Ni parolas pri Esperanton. 我们在谈世界语。
Ni priparolas Esperanton. 我们在谈论世界语。
Li pensas pri tiu demando. 他在想那个问题。
Li pripensas tiun demandon. 他在思考那个问题。
从上面两组例句中我们可以看出，带有前缀的动词和不带前缀的动词在词义上是有些细
微差别的。一般来说前者比后者词义较为具体。
5. 问：请讲一讲直接宾语与间接宾语之间的关系与区别。
答：一般来说，宾语是主体动作施加的对象，即主体动作的承受者或目的。直接宾语是
不通过介词直接和动词发生关系的宾语。直接宾语的语法标志是加宾格词尾-n（动词不定式
作直接宾语时无语法标志。）例如：
S-ro Wang instruas Esperanton. 王先生教世界语。
Ili amas danci. 他们喜欢跳舞。
需要有介词作为媒介和动词发生关系的宾语叫做间接宾语。间接宾语所用的介词主要是
pri, al, de. 例如：
Ni parolas pri Esperanto. 我们在谈论世界语。
Tiu libro apartenas al li. 那本书是他的。
Nenio mankas al mi krom tempo. 除了时间之外，我什么都不缺。
La poemo tre plaĉas al mi. 我很喜欢这首诗。
Li sciigis min pri la novaĵo. 他把这个消息告诉给我。
Li disiĝis de ŝi. 他离开了她。
Ŝi akceptis de li la donacon. 她接受了他的礼物。
（请注意：这里的 de 实际上并不作“的”
讲，而作“从”、“自”讲。）
有人对用 de 引导的间接宾语不太习惯。其实只要认真思考一下，我们就会明白这种间
接宾语是完全合乎逻辑的：既然“Mi donis al ŝi libron”（我给了她一本书）中的“al ŝi”是
（我拿了他一本书）中的“de ŝi”
（意思与“al ŝi”
间接宾语，为什么在“Mi prenis de ŝi libron”
相反）就不能算是间接宾语呢？
但是，并不是所有以 de 为引导的介词词组都可以看作是间接宾语。例如在“li revenis de
sia onklo”
（他从他叔父那里回来）中的“de sia onklo”是地点状语，而在“li mortis de malsato”
（他饿死了）中的“de malsato”则是原因状语。
某些及物动词的直接宾语可以改为间接宾语，同样，某些不及物动词的间接宾语也可以
改为直接宾语。例如：
La ŝipanoj devas obei la ŝipestron (aŭ: al la ŝipestro). 船员应该服从船长。
Ŝi ridas je lia naiveco (aŭ: lian naivecon). 她笑他天真。
在某些既带有直接宾语也带有间接宾语的句子中，其直接宾语可以改为间接宾语，间接
宾语也可以改为直接宾语。例如：
Li instruas min pri Esperanto. (aŭ: Li instruas al mi Esperanton.) 他教我世界语。
Mi petis de li permeson. (aŭ: Mi petis lin pri permeso.) 我请求他许可。
如果我们用间接宾语前的介词 pri 作前缀加于不及物动词前，则不及物动词就变为及物
动词，原来的间接宾语就可改为直接宾语。例如：
Ni parolas pri Esperanton. 我们在谈世界语。
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Ni priparolas Esperanton. 我们在谈论世界语。
Li pensas pri tiu demando. 他在想那个问题。
Li pripensas tiun demandon. 他在思考那个问题。
从上面两组例句中我们可以看出，带有前缀的动词和不带前缀的动词在词义上是有些细
微差别的。一般来说带有前缀的动词比不带前缀的动词在词义上更为具体、表达词义的程度
更强。
6. 问：根据“句子成分表解”中的划分，在“Petro lernas naĝi”这句话中的不定式“naĝi”
是直接宾语，而在“Li iras promeni”中不定式“promeni”则是状语。那么，在语法分析中
空间应该怎样辨别作直接宾语的不定式和作状语的不定式呢？
答：主要从意思上来判别。直接宾语是动作所涉及的直接对象或承受者。在“Petro lernas
naĝi”这一句中，naĝi 是 lernas 这一行为所涉及的直接对象。学什么？学游泳。所以，naĝi
是直接宾语。而在“Li iras promeni”这句话中，promeni 之所以是状语，因为它表示 iras 这
一行为的目的。去干什么？散步。因而 promeni 就应该被看作目的状语。下面再举一些动词
不定式作直接宾语和状语的例子。请注意判别。
Mi permesas al vi foriri. 我准许你离开。
（foriri 作直接宾语）
Mi deziras legi libron. 我想要读书。（legi 是 deziri 的直接宾语）
Mi deziras lerni danci. 我想要学跳舞。
（lerni 是 deziras 的直接宾语，danci 是 lerni 直接
宾语）
Li tuj iris dormi. 他立刻去睡觉。（dormi 作状语）
Li venos vin viziti. 他要来拜访您。（viziti 是状语，表示 venos 目的）
Ili invitis lin paroli. 他们邀请他讲话。
（paroli 作状语。Por kio inviti lin? Por ke li parolu.）
7. 问：“Mutulo ne havas la kapablon de parolo”和“Mutulo ne havas la kapablon paroli”
这两句话的意思是否完全相同？
答：完全相同。
8. 问：“Oni elektis lin prezidanto”和“Oni elektis lin kiel prezidanton”意思是否完全相
同？
答：完全相同。请注意这两句中名词 prezidanto 的格。
9. 问：那么，
“Oni elektis lin kiel prezidanton”和“Mi elektis lin kiel prezidanto”在意思
上有什么不同？
答：前者的意思是：
“我选他当主席”
；后者的意思是：
“我以主席的身份选举他”。在前
一句中“kiel prezidanton”是宾语的表语，而在后一句中“kiel prezidanto”则是表示主语在
完成 elektis 这一行为时身份的状语。关键在于宾格起了重要作用。
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15 至 17 课课文参考译文及练习参考答案
第十五课
第十五课课文参考译文
A
住宅
人们为躲避恶劣天气而居住的场所就是住宅。国家不同，文明程度不同，人们的住所也
大不相同。原始人住在洞穴里，游牧民住在帐篷里，现代人住在房屋里。
房屋是供人居住的建筑物，用粗糙的、有时是不坚实的材料建成的十分简陋的小房子叫
做 kabano（简陋小屋）；建在农村或海边供夏季居住的漂亮的房子叫做 somerdomo 或 vilao
（别墅）。城市中大多数房子是楼房，楼房的各层楼之间用各种形式的宽大的楼梯相互连通
—— 如果您住在楼房里，在一、二、三层楼中您比较喜欢哪一层楼呢？——ĉielskrapanto
（摩天大楼）是一种高得好像要跟天接触似的大楼，众所周知，纽约就是以摩天大楼而闻名
的。apartamento（公寓）是由通常在一层楼上的好几个相互连通的房间组成的住宅；hotelo
（旅馆）是旅客交付费用就可以居住而且往往还可以在里面就餐的场所。kastelo（城堡）是
过去封建主居住的筑有堡垒的高大的房屋；palaco（宫殿）则是国王、皇帝或其他国家元首
的华丽的高大住房。
人们经常地以主人身份特别是和自己的家人在一起居住的房屋叫做 hejmo（家）。家是
loĝejo（住所），但不是所有的 loĝejo 都是家。好啦，您是否已经很好地懂得 loĝejo、domo
和 hejmo 这三个词的区别了呢？
按照卫生的观点住宅应该高大而明亮，并且应该有足够的通风口。冬季应该用暖气而不
应该用炉子或壁炉提高住宅的室温，因为炉子和壁炉所产生的烟往往多于所产生的热。
现代住宅通常由卧室、客厅、厨房、饭厅、洗澡间和厕所等组成。kabineto 是脑力劳动
者的工作室，salono 是专指在西欧人们用来接待客人和来访者的大房间。
几乎所有的住宅里都有家具：床、五斗橱、衣橱、书架、桌子、椅子、长靠背椅、长沙
发、扶手椅……但并非到处如此！游牧民的帐篷里就只有地毯和坐垫。
今日的家具经历了漫长的道路才获得了现在的形式。中国人是最早制成家具的的民族之
一。在古代我们的细木工匠已经会使用好多种木工工具：锯子、刨子、凿子等，用这些工具
中国的家具工匠制作、雕刻了各种家具并创造出我们中国风格的家具式样。在当代我们的家
具工匠还在寻求着新的式样：式样的演变并未结束，而是在继续进行着。最近人们已经开始
用塑料甚至用金属管试制家具。
世界语谚语说：自家的小屋就像亲娘一样，然而并非我们每个人都能理解这句谚语的确
切含义，因为我们对自己的家已非常习惯，往往意识不到它的温暖。只有那些长期离家外出
的人才能体会得到家和家庭的真正含义。
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B
李白诗二首
静夜思
床前明月光，
疑是地上霜。
举头望明月，
低头思故乡。
秋浦歌（其十五）
白发三千丈，
缘愁似个长。
不知明镜里，
何处得秋霜。
（选自 K. Kalocsay 译《永恒的花束》）

趣闻
1
人们请一个人讲演。他讲了两个小时。马克• 吐温坐在位上听着。那个人讲完以后，马
克 • 吐温向他走去。
—— 您讲得很动听。—— 他对那个人说。 —— 可是您讲演中的每一个词都在某本书
中！这本书我家里有。
—— 不，您没有。—— 那人大声说。
—— 有，我家里有。—— 马克•吐温重复说。
—— 好吧，就把那本书寄给我吧。我倒要看一看。
—— 好，—— 马克 • 吐温说，—— 请把你的地址给我。我将把那本书寄给你。
两天后那个人收到他一个邮包，邮包里包的是一部大词典。
2
彼得一生中第一次乘火车旅行。
火车在隧道中行驶。隧道很长，这期间他没有说话。列车从隧道开出时，他问母亲：
—— 告诉我，妈妈，是不是已经到了明天？

练习参考答案
I. 将下列各词译成世界语：（略）
II. 将下列句子译成世界语：
1. 我走进房间时他正在写一封长信。
2. 我哥哥来的时候，你已经吃过午饭了吗？
3. 我已经通读了这本书，因此它的全部内容我都知道。
4. 我昨天早晨到我姐姐那儿的时候，她正要出去。
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5. 做完工作后我正要到我朋友那里去，但他打电话告诉我说他要到我这里来。
6. 你明天能完成这项作业吗？——不能，老师，我明天完不成这项作业，因为它很难。
7. 他已经成年了，但他还是这么天真。
8. 要是我们已经结婚，我们现在就会过着幸福的生活了。
9. 我想，假如你在那段时间里没有来妨碍我，我是可以把一切做完的。
10. 你昨天晚上为什么不到我这里来？——因为一直工作到 8 点钟，我太疲劳了，况且
（即使想去）我也没有时间到你那儿去。
11. 这本书是他赠送给约翰的。
12. 这棵树被他画大了。
13. 如果不作声，即使傻子也会被当成聪明人。
14. 学到手的东西是不会丢失的。（谚语）
15. 请放心，我的全部欠债不久就会偿还给你。
16. 我通知你：从现在起我弟弟的债务将由我来偿还。
17. 在你房子正在建造的时候，我的房子早已建好。
18. 要是我的笔为不被你这么巧妙地藏起来，我现在就不会这么长时间地寻找它。
19. 它是一所新建成的房屋吗？——不，我认为它已建成多年了。
20. 你的糕点已经全部吃掉了吗？——是的，孩子们已把它全吃了。
III. 在不改变句意的前提下将下列复杂时态的句子改为简单时态的句子：
1. Mi nun legas la leteron.
2. Mi jam legis la leteron.
3. Mi intencas legi la leteron.
4. Kiam li venos al mi, mi jam antaŭe legos la libron. (aŭ: Antaŭ ol li venos al mi, mi legos la
libron. aŭ: Li venos al mi, post kiam mi legos la libron.)
5. Mi skribis al li la leteron tiam, kiam li alvenis. (aŭ: Mi ĝuste skribis al li la leteron, kiam li
alvenis.)
6. Kiam vi vidis min en la salono, li jam antaŭe rakontis al mi la historion. (aŭ: Antaŭ ol vi
vidis min en la salono, li rakontis al mi la historion. aŭ: Vi vidis min en la salono, post kiam li
rakontis al mi la historion.)
7. Li jam falis, kiam mi alkuris. (aŭ: Li falis, antaŭ ol mi alkuris. aŭ: Post kiam li falis, mi
alkuris.)
8. La suno baldaŭ subiros.
9. Kiam li jam antaŭe skribos la leteron, mi revenos. (aŭ: Post kiam li skribos la leteron, mi
revenos. aŭ: Li skribos la leteron, antaŭ ol mi revenos.)
IV. 将下列句子译成汉语：
1. 这位女裁缝将给我表姐做一件衣服。
2. 我的来访使他感到愉快。
3. 难道玛丽娅不愿做一件使她嫂子（或弟媳、姑子）感到愉快的事吗？
4. 太阳把他们晒得黝黑。
（直译：太阳使他们成了黑人。）
5. 铁路、飞机和无线电使地球缩小了，仅有父母语已不再适应人与人、民族与民族之
间的相互交往了。
6. 六十秒为一分钟，一分钟包含六十秒。
7. 灯光把黑板上的字照得清晰可见。
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8. 两个人的能力比一个人的能力大。
（直译为：两个人能够做的事比一个人能够做的事
多。）
9. 人用自己的十个指头可以做任何事。
10. 三十加四十五等于七十五。
11. 一百年为一世纪。
12. 两只靴子合成一双靴子。
13. 批评容易实干难。（谚语）
14. 不干总比干错了好。（谚语）
15. 说与做隔着大海。（谚语）
16. 事情做得漂亮会使做事情的人受到称赞。（谚语）
17. 水滴汇成大海。（谚语）
18. 教皇的侄子容易当上红衣主教。（谚语）
19. 手不累，面包做不成。
（谚语）
20. 国王叫人给他做了一顶金王冠。（farigi 的意思是“使（别人）做”）
V. 将下列句子译成汉语，注意句中介词的用法：
AL
1. 他加入了世界语小组。
2. 他晚年献身于我们的事业。
3. 他吻她的脸蛋儿。
4. 女主人对所有人都很亲切。
5. 侍者给她开门。
6. 他不时地看钟。
7. 别教鱼儿游泳。（谚语。意思和“不要班门弄斧”近似。）
8. 我根本没有想到这一点（或这件事）。
9. 他和我握手。
10. 你怎么啦？（直译为：你发生了什么事？）
11. 孪生兄弟彼此长得相似。
12. 多亏你的努力，我们成功了。
13. 他意识到他爱上了玛丽娅。（直译为：他意识到对玛丽娅的爱。）
14. 这是一封给你的信。
ANSTATAŬ
1. 他没有给我倒（或：端来）咖啡而给我倒（或：端来）茶。
2. 你没有打保罗而打路易。
3. 学习多种语言是以单词而不是以事实充塞人们的记忆的。
4. 什么也代替不了健康。
5. 他将代替我，而人们将会以你的兄弟替换他。
ANTAŬ
1. 我在你面前就连最小的秘密也从来没有隐瞒过。
2. 人们首先应该完成自己的任务。
3. 世界语优于伏位普克语（一种早已消亡的人造国际语）是不容置疑的。
4. 莫要猪前投珠。（谚语，有明珠暗投、对牛弹琴之意。）
5. 大雨前常常响雷打闪。
6. 请在天黑前回来。
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7. 我们应该不怕阻挠，永远前进。
8. 把握现在，预见将来，铭记过去。
（谚语）
9. 她站在门后。
APUD
1. 黑板上方挂着一幅我国的地图，黑板的旁边挂着世界地图。
2. 请把椅子放在桌子旁边。
3. 小偷不在自家附近偷东西。（谚语）
4. 除了父母语之外我们还使用一种共同的语言。
（apud 在这里表示“并列”、“并存”）
ĈE
1. 他们并肩坐着。
2. 这一对老年夫妇正坐着吃晚饭。
3. 他保不住密。
4. 我不住在我哥哥家里，我单独居住，但我的住处就在他的住处旁边。
5. 我上次是在你家里看见他的。
6. 他是这所大学的教授。
7. 这种错误在初学者的习作中是很常见的。
8. 那里的山比我们这里的山高。
9. 他常常为一件极小的事而生气。
10. 列车将在那个车站停十分钟。
11. 我明天要到我叔叔家去。
12. 他开着窗子睡觉。
13. 主人在场他不敢讲话。
14. 要始终把世界语词典带在手边。
15. 他在鸡叫时消失。
16. 我在中午遇见了他。
VI. 说出下列派生词的意思：（略）
VII. 给下列两篇短文加上标点并在必要的地方将小写字母改为大写字母：
1
Dum religia leciono la instruisto klarigis, ke Dio estas ĉie ĉeestanta, kaj ke li ĉion scias. “Tio
ne estas vera, sinjoro instruisto,” interrompis lin la eta Joĉjo, “Ĉar ne vidante Adamon kaj Evan,
kiuj ŝtelis kaj manĝis la malpermesitan frukton kaj kaŝiĝis, li demandis: ‘Adamo, kie vi estas?”
2
Grabowski konatiĝis kun juna virino. Li ofte deklamis en Esperanto ion al ŝi ĉe la orelo.
Iun vesperon la mastrino diris al li:
“Sinjoro, bonvolu deklami ian versaĵon en via fama lingvo Esperanto. Vi ĉiam parolas pri ĝi,
sed neniam per ĝi.”
Grabowski deklamis. Kiam li finis, iu ĉeestanto diris:
“Sed ĝi estas ja terure malbelsona!”
“Mi petas pardonon, sinjoro. La kulpo troviĝas ne en Esperanto, sed en mi, ĉar mi deklamis
itale poemon de fama itala poeto.”
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第十六课
第十六课课文参考译文
A
每一个劳动者都有自己的贡献
社会就像一艘船上的全体船员一样，它的每一个成员都在自己的岗位上为船的航行出
力。如果某一个船员工作马虎，他就会给全体船员带来危害，因为他所做坏了的工作危及船
的命运。社会也是这样：我们每个人所从事的职业就是每个人在社会中所起的作用；他对社
会有贡献还是对社会有害，取决他的工作是否勤奋。不种田的农民不但是懒惰的人，而且也
是有害的人：他不为社会生产果实反而享受社会的果实。不经心工作的工人和不努力从事艺
术创作的艺术家也同样对社会犯有过失。
就像一艘船上的全体船员是由各种值班人员组成的那样，社会不但需要农民、园林工人、
炼钢工人、矿工、织布女工、商人、细木工匠、鞋匠、理发师和其他手艺人，而且需要科学
家、工程师、教师、医务工作者、法官、作家、新闻工作者、艺术家等。在我国所有职业都
同样光荣，因为在各种岗位上工作的人都是在为祖国的现代化作贡献。一个人只要工作勤恳，
成绩显著，就应该受到表扬并应受到社会尊重，不管他是体力劳动者还是脑力劳动者。
人有各种各样的兴趣和才能。有些人喜欢机器和发动机。他们想要当机械师、汽车司机、
拖拉机手。有些人看到父母亲的工作，他们愿意给自己选择父亲或母亲的职业：有的要当飞
行员、摄影师、电气师、铁路工人、锻工或技术员，有的要当裁缝、家具工人、清道工、乘
务员、售货员或邮递员。也有一些具有特殊艺术才能的人。他们适合当作曲家、歌唱家、演
员、舞蹈家或诗人。优秀的艺术家是社会的财宝。
好好工作，为社会服务，这是每个社会成员应尽的职责。亲爱的年青朋友们，为了你们
明天能成为有丰富知识的、有才干的人，也就是有益于我们社会和祖国的人，尽可能勤奋地
学习和阅读有益的书籍吧。
****************************
幽默
——你长大后想做什么？
——首先，为了使我母亲满意，我要当一名医生。然后，为了使我自己满意，我要当一
名海员。
****************************
您是否知道
这几位著名世界语者从事的职业？
世界语创始人 L. L. Zamenhof 是眼科医生。他的父亲是外语教师。
世界语第一文体家、著名波兰作家和翻译家 Kazimierz Bein（在世界语文学中他以笔名
Kabe 为大家所熟知）也同样是眼科医生。“世界语诗歌之父”Antoni Grabowski 是化学工程师。
“诗人中的诗人”（意为最杰出的诗人）Kolomano Kalocsay 博士是主任医师、大学教授。
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Edmond Privat 也同样是大学教授，但他不是医生，而是社会科学家。最受人欢迎的世界语
诗人 Julio Baghy 和他的父亲一样是演员。

B
德摩斯梯尼
德摩斯梯尼是希腊最伟大的演说家。他不到七岁就失去了父亲。有一次他听了一位演说
家的讲演，被那美妙的演说迷住了。他立刻决定将来也要当一名演说家。
从那天起他不再参加游戏而把全部时间用在读书和讲演上。在他已经成年的时候，有一
次他准备了一篇漂亮的讲演词在公众聚会上进行讲演。但是人们向他喝倒彩，看来他的全部
努力都白费了。
他悲伤地回到家中。一位朋友鼓励他进行第二次尝试。他更加勤奋地学习，更加流利地
讲演。但很不幸，人们又一次嘲笑他。
他把脸藏在外套领子里失望地回到家中。另一位朋友来看望他，给他指出他讲演方式的
缺点和错误。作为一个演说家，他有三个主要缺点：第一，他讲话声音太低，因为他胸腔共
鸣能力不强；第二，他讲话口齿不清，有几个音他根本不会发，例如 r 这个音；最后，他还
有每演完一句话总要抬起肩膀的坏习惯。然而怎样克服这些缺点呢？德摩斯梯尼并没有失
望。
有志者，事竟成。为了增强胸腔共鸣能力，德摩斯梯尼每天在波涛汹涌的陡峭的山崖或
到海滨用自己的嗓音压倒海浪的巨大声响。为了发好 r 和其他几个音，他把小石块放在舌头
下练习说话。为了克服抬肩的习惯，他在肩头上悬挂一把利剑，每当他抬肩时，利剑便刺伤
他的肩头。最后他把头发剪短：他不能出门，只好把全部时间用在学习上。通过这样不断的
练习和努力他终于成为世界上最伟大的演说家。
早死早好
千户在吃羊肉时，一块骨头卡在他的喉咙里。他不能把它取出来，也不能把它吞下去；
它使他感到非常疼痛。他请来的医生中没有一个人能够帮助他，最后他不得不派人去请阿凡
提帮忙。
阿凡提写了一封信交给来人，对来人说，阅读那封信要比药物的效力大。
派去的人迅速回来，把信交给千户。千户打开信封读了信之后立刻大怒，很快就死了。
人们拿起信来一看，信上写着：“千户阁下！你一生作恶多端，就连你今天吃的羊也是你从
穷人家抢来的。羊骨头把你卡死是你的幸运。为什么还要求医呢？早死早好！”

练习参考答案
I. 将下列句子译成世界语：（答案略）
II. 用括号中的词进行对话：（答案略）
III．完成下列句子：
1. poeto 2. komponisto 3. aktorino
8. tradukisto 9. studento 10. ŝoforo

4. laboristo 5. flegistino 6. kirurgo 7. oficistino
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IV. 下列句子是对什么人讲的，请把他的职别填在括号内：
1. horloĝisto 2. kuracisto 3. tajloro 4. barbiro 5. vendisto
radioriparisto 8. adresatino（女收信人） 9. kelnero 10. esperantisto

6. instruisto

7.

V. 分析下面句的句子成分
A. 标示出句中的主语和谓语（主语用红色标示，谓语用蓝色标示）：
1. Demosteno perdas la patron en sia sepjara aĝo.
2. Li laboris ankoraŭ pli diligente kaj pli flue diris la paroladon.
3. Lia tuta penado estis vana.
4. Petro profunde dormas en sia ĉambro.
5. Vivon travivi estas arto malfacila.
6. Kvin kaj kvar estas naŭ.
7. La profesoro kolektas antikvaĵojn.
8. Kritiki estas facile, fari (estas) malfacile.
9. Mi venis, vidis, venkis.
10. Estas utile gimnastiki.
B. 划出句中的表语或宾语（主语的表语用粉红色标示，宾语的表语用绿色标示，状语性表
语用橙色标示，直接宾语用紫罗兰色标示，间接宾语用深黄色标示）：
1. la suno brunigis al ili la haŭton.
2. Ŝi iris tre malrapide, por ke ŝiaj piedoj restu puraj.
3. Scii naĝi estas utilege.
4. Li stariĝis kaj diris jes.
5. li fariĝis kiel ŝtono.
6. Estas eble, ke li venos tre baldaŭ.
7. Li la unua eniris en la salonon.
8. Dirine al li “ĝis revido”, li foriris.
9. Li sentis sin tuj falonta.
10. Mia frato estas de meza kresko.
11. Ĉu hodiaŭ estas varme aŭ malvarme?
12. Mi deziras sidiĝi.
13. Li trovis la vinon bona.
14. Lia ordono estas, ke ni iru.
15. Li ŝajnas homo honesta.
16. Ĉu tiu glaso estas por mi?
17. Ŝi donis al li iom da akvo por trinki.
18. Frukto malpermesita estas plej bongusta.
19. Li edziĝis malriĉulo.
20. La ĉemizon, kalsonon ktp. oni nomas subvestoj.
21. Kara estas dono en minuto de bezono.
22. Morti estas por li kiel dormi.
23. Mi jam legis <Patroj kaj Filoj>.
24. Ŝi aspektas vire maltima.
25. Nevo de papo facile fariĝos kardinalo.
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26. Mi amas esti kun vi.
27. Nia domo estas el brikoj.
28. Ne naskiĝu riĉa, naskiĝu feliĉa.
29. Mi ne scias, ke li estas malsana.
30. Mi opinias ebla, kion li deziras.
VI. 将下列句子译成汉语：
1. 画家把那个女人画成坐姿。
（试比较：la pentristo pentris la virinon sidantan. 画家给那
个坐着的女人画像。 La pentristo pentris la virinon sidante. 画家坐着给那个女人画像。）
2. 人人都认为自己的孩子漂亮。
3. 人们发现那姑娘死了。
4. 父母称自己的儿子为 Joĉjo，称自己的女儿为 Sonjo，儿女称自己的父亲为 paĉjo，称
自己的母亲为 panjo
5. 我相信那是真的。
6. 我感到比过去年轻了十岁。
7. 他让门敞开着。（或简单地译为：他敞着门。）
8. 我看见我妹妹正在哭。
9. 我认为他说的话是真的。
10. 所有的人都称他将军。
11. 他把灰色的墙粉刷成黄色的。
12. 人们透过红色玻璃会把白色的东西看成红色的。
VII. 将下列句子译成汉语，注意句中介词的用法：
ĈIRKAŬ
1. 当她小手围住火柴的时候，火柴发出明亮的火焰。
2. 月球绕地球运行。
3. 他伸出双臂搂住了这姑娘的脖子。
4. 我将在五月前后到欧洲旅行。
5. 他将在十点左右来。
6. 自他去世以来将近三年过去了。
7. 她大约五十岁。
DA
1. 我给他一盒火柴。
2. 他喝了一杯葡萄酒。
3. 我买了一打铅笔。
4. 我一小时能读 15 页课文。
5. 他需要许多纸。
6. 他给了我许多书和还有几只笔。
7. 今天早晨他只吃了一块面包，喝了一点牛奶。
DE
1. 他从北京步行到天津。
2. 我离他只有三步。
3. 花瓶从桌上摔到地板上。
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4. 她蹦来蹦去地跳了一整天。
5. 她擦去脸上的汗。
6. 黑人与我们只有肤色上的差别。
7. 我收到我叔叔一件礼物。
8. 他病了两个月。
9. 他从早到晚工作。
10. 他冷得发抖。
11. 他受到所有人尊敬。
12. 我每天早晨被鸟儿的歌声唤醒。
13. 这棵树被大风吹断。
14. 我的衣服被油污弄脏。
15. 头发不是由于岁月而是由于操心而变白的。（谚语）
16. 这要看情况而定。
17. 他是他父亲的骄傲。
18. 她骑着一匹白色的马。
19. 他已经 80 岁了。
20. 我买的糕他吃了半块。
21. 父母对子女的爱总是超过子女对父母的爱。
22. 缺少金钱并非有失体面。（谚语）
23. 这个玻璃杯盛满了水。
24. 这辆汽车停在街中间。
25. 他出身于贫苦家庭。
DUM
1. 在几分钟时间内我听见了两声枪响。
2. 她讲话时声音很大。
3. 他一路上同玛丽娅说话。
4. 这堂课没有一个人缺席。
5. 他游泳游了两小时。
EKSTER
1. 我站在屋外，他站在屋内。
2. 他像离开水的鱼一样挣扎。
3. 这是不容置疑的。
4. 除了这些规则之外还有其他规则。
VII. 说出下列派生词的意思：（答案略）
VIII. 将下列句子译成世界语：
1. Tio (ĉi) estas obeenda regulo.
2. Li diris, ke li pli diligente laboros, por ke li povu plenumi la taskon kiel eble plej frue. (aŭ:
por plenumi la taskon kiel eble plej frue.)
3. Kiel esperantistoj, ni devas antaŭ ĉio bone ellerni nian lingvon.
4. Ŝi iom ripozis post ĉiu kantita kanto.
5. Ĉiu el ni havas sian ŝatokupon.
6. Ĉiu el ni devas kontribui al la modernigo de la patrujo.
7. Mi renkontis Petron kun lia edzino kaj ties patrino.
8. Li laboras tre diligente, tial li estas laŭdata kaj estimata de la socio.
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9. Li diris al mi, ke morgaŭ li veturos al Pekino per vagonaro.
10. Kiam mi (en)iris en la ĉambron, mi vidis, ke li skribas leteron.
11. Li dediĉis sian tutan vivon al la Esperanta movado.
12. Kiam ŝi perdis la esperon, ĉiuj kuraĝigis ŝin al dua provo.
13. Hodiaŭ li portas (la) bluan jakon anstataŭ la grizan.
14. Hodiaŭ ni devas diligente lerni kaj legi kiel eble plej multajn utilajn librojn, por ke ni
morgaŭ povu fariĝi homo utilaj al la socio kaj la patrujo.

第十七课
第十七课课文参考译文
A
体育运动
“工作完毕，就该休息”是一句世界语谚语。在一些民族语中也有类似说法。确实，当我
们感到疲劳时，我们每个人都需要休息。如果我们想要更好地完成我们的工作，我们就不应
该不休息地整天干活。
每个人都有自己喜爱的休息方式。劳累之后有的人比较喜欢安静地坐着或小睡片刻，有
的人则喜欢阅读消遣性的读物或到乡下去远足。但最好的方式也许是参加体育运动。
体育是一种身体锻炼或游戏，它不但以娱乐为目的，而且还以发展体力和身体的灵巧性、
锻炼毅力、培养顽强意志和果断精神为目的。体育运动可以是在队与队之间进行的，如篮球
和足球，或是由个人进行的，如跑、跳、投掷、射击、骑自行车、划船、游泳、登山、体操、
举重等。另外，国际象棋、牌戏、钓鱼、打猎以及其他类似的娱乐活动也属体育运动范畴。
并非每一个对体育运动感兴趣的人都愿意亲自参加体育运动。许多人宁愿做观众，他们
或者亲自在现场观看体育比赛，或者看电视实况转播。在举行重大乒乓球赛或其他体育竞赛
时，通常是很难弄到入场券的，因为确实谁都想到现场观看这样的比赛。
体育运动可以使我们的头脑恢复清新、增强我们的体质。如果我们想要经常保持饱满的
精神和健全的体魄，那就热爱和参加体育运动吧。

B
奥林匹克运动会
全世界最优秀的运动员每四年一次聚会在一起参加最重大的体育竞赛 —— 奥林匹克
运动会。
古代奥林匹亚竞技是古希腊人在奥林匹亚城每四年举行一次的体育竞赛；历史上记载的
古代奥林匹亚竞技最早在公元前 776 年举行。从那时起奥林匹亚竞技就成为古希腊人最重大
的节日。竞赛前后和竞赛期间各一个月，即在总共三个月的时间里到处是一片奥林匹亚的和
平氛围。这意味着武器声的完全沉寂和十分安宁的融洽气氛。在这期间战争一概停止，人们
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都严厉惩罚不遵守这一惯例的人。
古代奥林匹亚竞技总共举行了 293 届。
1894 年法国作家顾拜旦倡议举办现代奥林匹克运动会，按照他的提议十个国家的代表
在巴黎开会决定：
“仿效古希腊人每四年举行一次奥林匹亚竞技的方式，将轮流在各国举办盛大的体育比
赛……”
大家进一步决定：
“奥林匹克运动会将包括下列项目：
a）田径运动（跑、跳、投掷等）
b）水上运动（舢板驶帆、划船、游泳等）
c）击剑、马术运动、射击、体操、自行车运动等
除击剑外，所有运动项目只能由业余运动员参加。”
第一届奥林匹克运动会按照传统在雅典举行。以后的各届是：
1900 —— 巴黎
1904 —— 圣路易斯
1908 —— 伦敦
1912 —— 斯德哥尔摩
1916 —— 因第一次世界大战未举行
1920 —— 安特卫普
1924 —— 阿姆斯特丹
1928 —— 巴黎
1932 —— 洛杉矶
1936 —— 柏林
1940 和 1944 —— 因第二次世界大战未举行
1948 —— 伦敦
1956 —— 赫尔辛基
1960 —— 罗马
1964 —— 东京
1968 —— 墨西哥城
1972 —— 慕尼黑
1976 —— 蒙特利尔
1980 —— 莫斯科
1984 —— 洛杉矶
奥林匹克运动会的比赛项目和参加人数都在逐年增多。遵循顾拜旦提出的“奥林匹克运
动会的实质不是战胜对手，而是参加比赛和英勇拼搏”的口号，现代奥林匹克运动会正如人
们所希望的那样，确实是全世界最优秀运动员的真正的友好和睦的聚会。

趣闻
1
有人邀请一个愚笨的地主观看篮球比赛。他很有兴趣地和其他观众一样观看并不断喊
叫、喝彩。比赛结束后有人问他喜欢不喜欢。
整个球赛我都非常喜欢，但只有一点我不理解：为什么只发给十个人一只球？难道就不
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能给大家每人发一只球，好让他们安安静静地玩？！

2
彼得很喜欢足球，但不喜欢写作文。有一次在学校的世界语课上学生们必须写一篇题为
“我们最近的一次足球赛”的短文。别的学生刚动笔，彼得就已经合上了练习本。老师惊奇地
问：
—— 彼得，你为什么不写呀？
—— 我已经写好了，老师。
—— 写好了？把你的本子给我看看！
彼得把本子拿给老师，教师看到上面写着：“昨天下雨，球赛没有举行。”

3
卡尔是一个热心的业余运动员。有一天他得了病，便去找医生。医生量了他的体温：
—— 38 度 6！
—— 那么世界纪录是多少呢？ —— 卡尔问。

练习参考答案
I. 将下列各词译成世界语：（答案略）
II. 回答下列问题：
1. La pragrekaj olimpiaj ludoj komenciĝis en 776 a.K.
2. Ĝi signifis perfektan silenton de armiloj, plenan trankvilon kaj konkordon.
3. Entute okazis 293 pragrekaj olimpiadoj.
4. La franca verkisto Petro de Coubertin renovigis la okimpian ideon.
5. Ĝis nun okazis 23 modernaj olimpiadoj, sed fakte nur 20, ĉar tiuj en 1916, 1940 kaj 1944
ne okazis pro la du mondmilitoj.
6. La lasta olimpiado okazis en Los-Anĝeleso kaj la sekva okazos en Seulo.
7. Escepte de la skermo, nur amatoraj sportistoj povas partopreni en la olimpiaj ludoj.
8. Por la modernaj olimpiadoj Coubertin elmetis la devizon: “La esenco de la olimpiaj ludoj
estas ne la venko, sed la partopreno kaj la brava lukto.”
9. Jes, mi ofte sportas.
10. Mi praktikas gimnastikon, naĝadon, kuradon, bicikladon, montogrimpadon ktp.
11. Korbopilko estas la plej ŝatata sporto en nia lernejo (aŭ: fabriko).
12. Li Ming estas la plej bona sportisto en nia klaso (aŭ: laborejo).
13. Mi saltas 5 metrojn longe kaj unu kaj duonan metrojn alte.
14. Mi kuras 100 metrojn dum 14 sekundoj.
15. Jes, mi amas gimnastiki. (aŭ: Ne, mi ne amas gimnastiki.)
16. 你们当中谁是最好的体操运动员？
17. Ĝi tre plaĉis al mi, kaj mi kredas, ke ĝi estas unu el la plej bonaj piedpilkaj matĉoj, kiujn
mi spektis.
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III. 仿照例句标示出各句的定语或状语（定语用红色标示，状语用蓝色标示）
1. Esperanto estas lingvo internacia.
2. Ŝi metis la libron sur la tablon.
3. Mi sidiĝis ĉe la tablo apud la fenestro. （此句中的“apud la fenestro”也可以理解为名词
“la tablo”的定语。）
4. Ni ne perdu nian tempon, babilante kaj diskutante.
5. Li laboradis ĝis profunda nokto.
6. Tiu libro pezas duonkilogramon.
7. Ŝi estas patrino de Paŭlo.
8. La monto estos alta je du mil metroj.
9. Vento forblovis la defalintajn foliojn.
10. Tiu homo estas mia amiko.
11. Jam estas la tempo iri hejmen.
12. Mi amas Esperanton pro ĝiaj simpleco, logikeco kaj belsoneco.
13. Ni estas kontraŭ la ekspluatado de la homo al la homo.
14. Li eksaltis de ĝojo.
15. La birdeto jam ricevis la kapablon flugi.
16. Mi sendos al vi la libron, pri kiu mi parolis.
17. Ili sendis lin labori en la kamparo.
18. Sen gutoj malgrandaj maro ne ekzistus.
19. Ni iru dormi.
20. Ni bezonas ripozon, kiam ni sentas nin lacaj.
21. Li naskiĝis la naŭan de julio 1936.
22. Ni ne devas senripoze laboradi la tutan tagon.
23. Mi havas libron pri kemio.
24. Ili batalas ŝultro ĉe ŝultro.
25. Lia propono elekti novan prezidanton ne estis akceptita.
26. Oni invitis stultan bienulon rigardi korbopilkan matĉon.
27. La Pariza Ejfel-turo estas konstruita el fero.
28. Sur la monto staras domo el ligno.
29. La tro multa parolado lacigis lin.
30. Ĉinio estas lando kun longa historio.
III. 将下列句子译成汉语并注意句中宾格的用法：
1. 一天又一天，天天不一样。（谚语）
2. 我比你大两岁。
3. 他三个星期前乘车走了。
4. 他祖父已去世两年。
5. 他在 6 月 2 日死亡。
6. 他们整天工作。
7. 他活不到一个月了，因为他已病入膏肓。
8. 他在非洲呆了 3 年 6 个月。
9. 她把它带出城外。
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

请让开，先生。
我们过着幸福的生活。
他上星期一动身旅行。
活到老，学到老。（谚语）
他看望过我三次。
这棵树有 20 米高。
车站离这里只有两公里远。
这本书价格为 20 法郎。
烈火炼真金，患难见人心。（谚语）
我回来 4 天后我的女朋友来看我。
她到国外旅行去了。
他跌倒在地上。
他的讲演持续了差不多两个小时。
我伯母体重 60 公斤。
我跑到房前。
这块石头落到我背后地面上。

V. 将下列各词译成汉语，注意句中介词的用法：
EL
1. 他们从西班牙回来。
2. 弟兄三人中他力气最大。
3. 两只手中右手的力气较大。
4. 我把他从睡梦中叫醒。
5. 他从使者手中接过那封信。
6. 人的身体由头、躯干、四肢三个主要部分构成。
7. 晴天响起一声霹雳。
8. 并非每种木料都可制作小提琴。（谚语）
9. 这件披风是用天鹅绒做的。
10. 他真心地爱她。
11. 他们靠积蓄过活。
12. 这篇童话译自汉语。
13. 我不知道他由于什么原因没有来。
14. 我们的苹果和你（们）果园的苹果一样甜。
15. 他用他父亲的旧帽子给自己做了一顶帽子。
EN
1. 我感到自己像水中的鱼儿一样健康。
2. 他躺在床上。
3. 我非常喜欢那样的夏夜，因为它们会引起我不寻常的遐想。
4. 我们手挽着手散步。
5. 我们把世界语看成是全世界未来的语言。
6. 我请你们从现在起就不要把我看成“大师”。
7. 真正的快乐在于我们为人类造福。
8. 不要插手他人的事情（别管闲事）
。
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9. 她穿着一件新衣服来了。
10. 这是我力所能及的事。
11. 我明年将要访问德国。
12. 必要时您会帮助我们吗？
13. 过六个月你就会把我忘掉。
14. 他们蜂拥而来。
15. 他们用各种方式进行解释。
16. 我代表北京市的世界语者向您问候。
17. 他把罐子打碎了。
18. 请把这本书译成世界语。
19. 这个国家的国土分为九个省。
20. 《人与四季》是一篇散文诗。
21. 他自言自语。
22. 他在四天内读完了这本书。
ĜIS
1. 我送我的女朋友到门口。
2. 他目光短浅（或：鼠目寸光）。
3. 他们全副武装（直译为：从头武装到脚）。
4. 他一直工作到深夜。
5. 我将在这里呆到明天。
6. 直到现在我还没有见到过我住在欧洲的叔父（或舅父等）
。
7. 他一直到天亮才睡。
INTER
1. 德国位于法国和波兰之间。
2. 请在 12 点到 4 点之间来看我。
3. 他们日出而作，日落而归（或译为：他们从日出工作到日落）。
4. 他生活在农民之中。
5. 他把苹果分给了孩子。
6. 他们彼此意见一致。
7. 他们年龄大小不同。
8. 这两个方案毫无共同之处。
9. 做和说之间隔着一座大山。（谚语）
JE
1. 这条路长十公里。
2. 他胸部有病。
3. 他得了肺结核。
4. 谁都不是万能的。
5. 我抓住了她的胳膊。
6. 他比她高半头。
7. 我比你小一岁，然而我比你聪明多少呢？
8. 我不信上帝。
9. 这小孩把瓶子打碎了。
10. 他从事音乐工作（或：他搞音乐）
。
11. 这棵树树叶全被风吹落了。
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VI. 说出下列派生词的意思（可查阅词典）：（答案略）
VII. 将下列句子译成世界语：
1. Petro pruntedonis (aŭ: pruntis) al mi la libron.
2. Iuj ludas ŝakon, la aliaj legas ĵurnalon.
3. Tiuj ĉi pomoj ŝajnas maturaj.
4. Mi kredas, ke la knabo estas honesta.
5. Mia patro ekveturis (aŭ: ekvojaĝis) al Ŝanhajo la lastan mardon.
6. Kutime oni manĝas tri fojojn. (aŭ: trifoje) dum ĉiu tago.
7. Mi trovis lian aspekton tre ridinda.
8. Tiu ĉi tablo estas je du metroj (aŭ: du metrojn) longa kaj je unu metro (aŭ: unu metron)
larĝa.
9. Mi restis ĉe mia onklo tri tagojn.
10. La kateto kuris sub la liton kaj tial neniu povas (aŭ: povis) ĝin kapti.

怎样学好第六个月的功课（18-20 课）
亲爱的学员朋友，
在前五个月的学习过程中您以坚定的决心和顽强的毅力克服了一个又一个困难，顺利学
完了前五个月的功课，现在您已进入最后一个月的学习了。记得我们在第一期辅导材料《致
中级班学员》的信中引用过一句世界语谚语“Komenco bona — sukceso duona”，现在我们
该引用另一句世界语谚语“Fino bona — ĉio bona”来互相勉励了。一方面，我应该进一步
加强责任感，结合学员们的学习实际善始善终地编写好辅导材料；另一方面，学员们应该有
始有终地学好中级班全部课程，直至课本的最后一页，争取以优异的成绩升入进修班进一步
学习。
第十八课的第一部分课文是关于动物的简单知识介绍。在这篇课文中您可以学到一些最
常见的动物名称以及与此有关的词语。在第二部分课文中我们编进了两篇内容相同而形式不
同的短小的课文。它们讲的都是伊索寓言中脍炙人口的《狐狸与葡萄》的故事。前一篇用散
文写成，后一篇是诗体形式写成。需要特别提一下，后者的作者是匈牙利著名诗人兼世界语
学者 K. Kalocsay（他的译作我们已在第八课和第十五课学过）
。他仅用短短的四行诗句，就
把一篇需要二百字才能讲清楚的故事生动形象地表达出来。读着这首短诗我们会不由地赞叹
作者高超的创作技巧和世界语丰富的表现力。第十八课的语法是从属连词的用法。从课本第
一课开始我们就广泛接触到复合句。从属连词是构成主从复合句的重要语法手段。要真正学
好主从复合句必须弄清每一个从属连词的具体用法。大多数从属连词我们已经在以前各课的
课文中遇到过了。本课的语法实际上是将我们接触过的主要从属连词的用法作系统全面的归
纳和整理。
第十九课的第一部分课文讲的是植物方面的简单知识，在这篇课文中您可以集中学到一
些主要的花草树木、粮食、水果、蔬菜的名称以及其他有关植物方面的词语。本课第二部分
课文《蚯蚓》是直接从国外出版的科普文章中选来的。这篇短文文字比较通俗，我们一字未
改地把它编进课本，目的是让学员多接触一些用世界语原文写成的文章，以提高学员的阅读
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能力。这篇短文的后面还附了两首短诗。第二首短诗的作者是匈牙利世界语诗人 J. Baghy，
他的散文诗《人和四季》我们早在第十课中已经学过，这里我们再学习他的这首寓意深刻的
短诗《Aglo kaj Struto》，从中领略世界语诗歌的美，该不是多余的吧。第十九课的语法项目
是词序。这是每一个世界语学习者在用世界语练习说话和写作时都要遇到的重要语法项目之
一。词序安排得合理、得当，可以使我们所说的话和所写的文字具有严密的逻辑性，而且还
可以使文体优美流畅，所以我们必须重视词序的学习。词序是一个复杂的语法项目，本课只
初步介绍词序安排的基本原则，至于如何灵活运用这些基本原则写出通顺优美的文字来，这
个问题只有在今后长期学习中特别是在悉心研讨世界语名家如 Zamenhof、Kabe、Kalocsay、
Baghy 等人的作品过程中才能逐步得到解决。
第二十课第一部分课文的题目是“人”。在这篇课文中我们集中编进了关于人的各种感
觉和感情方面的词语；我们还有意识地编进几组常用同义词和近义词辨析的内容，这些内容
将有助于学员深刻理解这些词的词义和用法。本课的第二部分课文是关于“世界语散文之父”
和“世界语第一文体家”波兰世界语著名翻译家 Kabe 的简单介绍及其翻译作品《法老王》
的片断欣赏。Kabe 的《法老王》文体一直受到各国世界语者的推崇，是世界语散文文体的
典范。本课所选的是该书中一首文体高雅的古代埃及民歌。Kabe 的译文优美流畅，读来铿
锵上口，具有相当高的艺术感染力。您能够读懂这篇课文，这意味着您实际上已经具有阅读
世界语经典文学作品的能力。您在中级班短短六个月的学习中所作的努力得到了如此高的回
报，是应该感到欣慰的。这样的成绩在任何民族语的学习中是无法取得的，甚至是不可想象
的。第二十课有两个语法项目。一是“相对时和绝对时”，另一是“直接引语和间接引语”。
前者讲的是主从复合句中从句的谓语动词与主句的谓语动词之间在语法上的时间关系；后者
讲的是在文章中引述别人的话的具体方法。这两个语法项目特别是前一个项目，不是一下子
就能完全掌握的，也需要像学习词序一样在今后长期学习过程中逐步加深对所学规则的理解
和运用。
最后祝学习顺利！
王崇芳

第六单元语法问答
（18-20 课）

1. 问：为什么汉语中的“虽然…但是”译成世界语必须是“kvankam... tamen”？我们能不
能将这组相关连词中的 tamen 改成 sed？
答：将汉语中的“虽然……但是”译成“kvankam… sed”是中国世界语初学者常犯的
错误之一。这个错误是受汉语习惯影响所致。我曾收到一位学员的来信。他在信中询问为什
么在“kvankam… tamen”这组相关连词中必须使用“tamen”的理由，并说：“为了使世界
语更简单易学，在不违背逻辑和基本语法规则的前提下，有些“习惯”不应带有强制性，如
‘kvankam… sed’的用法为什么就不可以容忍呢？”看来这个问题带有普遍性，有必要分
析、阐述一下，以统一我们的认识。我的看法是：“kvankam… sed”的说法既不符合逻辑，
也不符合语法规则。
要弄清这个问题，首先必须讲一讲“sed”和“tamen”的区别。
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“sed”是并列连词，它的主要作用是：
1. 表示前后两个分句之间在意思上的对立关系。例如：
Mi volis ŝlosi la pordon, sed mi perdis la ŝlosilon. 我想要锁门，但我把钥匙丢失了。
Amiko estas kara, sed vero pli kara. （谚语）朋友可贵，但真理更可贵。
Lango miela, sed koro kruela. （谚语）口蜜腹剑。
Ne venas mont’ al monto, sed homo homon renkontas. （谚语）山和山不会相遇，人与人
总会相逢。
2. 用来引出对上文的限制条件。例如：
Kantu, sed ne tro laŭte. 唱吧，但声音不要太大。
Li akceptis tiun taskon, sed sen entuziasmo. 他接受了那项任务，但不热情。
Ŝi salutis la gaston, sed en ĉina etiketo. 她向客人行礼，但用的是中国礼节。
Mi obeas vin, sed malgraŭvole. 我服从你，但不是情愿的。
“tamen”也是并列连词，它的词义是“虽然如此，但还是……”（有 malgraŭ tio 的含
义），表示尽管前一分句所叙述的是事实，但后一分句所叙述的也是事实，而且这后一事实
并不因前一事实的存在而不成立或不发生。由此可见，在“tamen”连接的并列复合句中，
前一分句所表达的意思具有让步的性质，后一分句的“tamen”表示让步后的句意转折。例
如：
Li kuris tre rapide, tamen li malfruis. 他跑得很快，但还是迟到了。
La pilolo estas maldolĉa, tamen oni devas ĝin engluti. 这药丸很苦，可必须把它吞下。
Ni ne vivas por manĝi, tamen sen manĝi oni ne povas vivi. 我们生活不是为了吃饭，然而不
吃饭我们就不能生活。
Ŝi devigis sin esti serioza, tamen ŝi ne povis kaŝi sian rideton. 她竭力装作严肃的样子，但
她掩饰不住自己的笑容。
Cent semoj perdiĝas, tamen ni semas konstante. 种下的千百粒种子丢失了，然而我们还在
不断播种。
弄清了“sed”和“tamen”的基本用法和区别，现在让我们再来看一看“kvankam”的
句法作用。它是一个从属连词，用来引导一个让步从句，表示“按情理本应如此但实际并未
如此”的原因或理由（subjunkcio, montranta kaŭzon aŭ motivon, el kiu devus rezulti efiko, kiu
tamen ne estiĝas））。例如在“kvankam ŝi estas riĉa, ŝi vestas sin tre simple.”（她虽然富有，但
穿得很简朴）这句话中，既然她很有钱，按常理她本应该穿得讲究甚至华丽一些，但实际相
反，她穿得很简朴。按语法分析，
“kvankam”所引导的是一个让步从句，后面的“ŝi vestas sin
tre simple”是主句。如果说话人要进一步强调主句所表达的内容，可以在主句前加上“tamen”
与前面的“kvankam”相呼应，但不能加“sed”，因为，如前所述，“sed”不能起这样的作
用（它只能表示“对立”和“限制”的关系），只有“tamen”才能起到这种表示与情理相违
的强调作用，也就是让步后句意的转折作用。
实际上，刚才所举的这个例句可以有四种说法：
① Ŝi estas riĉa, sed vestas sin tre simple.
② Ŝi estas riĉa, tamen ŝi vestas sin tre simple.
③ Kvankam ŝi estas riĉa, ŝi vestas sin tre simple.
④ Kvankam ŝi estas riĉa, tamen ŝi vestas sin tre simple.
第一和第二句在结构上都是并列复合句。第一句着重表示“富有”和穿着“简朴”之间
的对立关系；第二句着重表示尽管“富有”，但穿着很“简朴”的矛盾。第三句是表示让步
关系的主从复合句，着重说明主句中所说的穿着“简朴”是在与从句所说的“富有”相矛盾
的情况下发生的；第四句是用相关连词构成的复合句，它比第三句更强调“富有”和穿着“简
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朴”这种与情理相违的矛盾状况。
2. 问：从属连词“dum”在作“当…时”讲时，与 kiam 有何区别？
答：dum 表示主句的行为发生在从句所叙述的那段时间里，因此它所引导的从句中的谓
语必须是表示延续性动作或状态的动词。例如：
Dum li skribis la leteron, mi legis libron. 在他写那封信的时候，我在看一本书。（skribi
是延续性动词）
Dum ŝi kantis, ĉiuj silente aŭskultis. 她唱歌时所有人都在静听。（kanti 是延续性动词）
Dum Johano ne estis hejme, oni prirabis lian loĝejon. 约翰不在家时，有人抢劫了他的住
宅。（ne esti hejme 表示一种状态）
Forĝu feron, dum ĝi estas varmega. 〈谚〉趁热打铁。
kiam 作“当…的时候”讲时，它所引导的谓语动词可以是表示瞬时性动作的，也可以
是表示延续性动作或状态的。例如：
Mi trovis lin ĉiam ĉe laboro, kiam mi lin vizitis. 我去看望他时发现他总在工作。
（viziti 是
延续性动词）
Kiam mi eniris en lian ĉambron, li dormis. 我走进他房间时，他在睡觉。（eniri 是瞬时性
动词）
Mi petas vin poste sendi al mi la libron, kiam mi ĝin bezonos. 我请求您日后在我需要时把
这本书寄给我。（bezoni 是延续性动词）
Kiam oni estas riĉa, oni havas multajn amikojn. 人在有钱的时候朋友多。（esti riĉa 表示一
种状态）
3. 问：表示“只要”的“se nur”中的两个词是否可以间隔开来使用？
答：可以。
“se nur”中的 nur 和它单用时一样，应该放在说话人所要强调的词的前面（请
参阅课本第十四课的语法）。例如：
Se ni ellernas nur la sufikson “il”, ni povas esprimi ĉian instrumenton.
我们只要学会后缀“il”
，我们就能够说出各种工具的名称。
Vi povos ellerni tiun ĉi fremdan lingvon, ~ vi nur havos persistecon 只要你有毅力，就能学
会这门外语
Ĝi estus jam ĝoja, se nur la anasoj volus ĝin toleri inter si. 只要鸭群接受他，它就已经很高
兴了
Nun mi povas ricevadi de tiu besto anasajn ovojn — se ĝi nur ne estas anaso virseksa 现在
我可以得到它下的鸭蛋了——只要它不是公鸭
顺便说一下，
“se nur”还可以写成“nur se”这样的形式。例如：
Nur se vi revenos, mi kontentos. 只要你回来，我就满足了。
4. 问：“eĉ se”是否可以写成“se eĉ”？
答：可以。写成“se eĉ”时，eĉ 的位置可以根据表达的需要放在强调的词前面。例如：
Se vi eĉ petegus lin, li ne cedus. 即使你恳求他，他也不会让步。
Se eĉ malforte ni puŝos, la muro tuj falos. 即使我们轻轻地推，墙也会立刻倒下。
Ŝi ankoraŭ ne venis, sed ŝi iam venos, se ĝis tiam pasos eĉ multe da jaroj. 她还没有来，但到
那时即使许多年过去了，她还是会来的。
5. 问：“eĉ se”或“se eĉ”所引导的从句中的谓语动词一定要使用假定式吗？
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答：不一定。这要看句子所表达的内容而定。如上面所举的第二和第三个例句，它们的
谓语动词都是用的陈述式将来时。
6. 问：“se nur”所引导的从句中的谓语动词是否可以使用假定式？
答：如果句意需要，也可以使用假定式。例如：
Tradukanton mi povus trovi facile, se mi nur havus monon por presado. 只要我有钱支付印
刷费用，我是能够很容易找到译者的。（说话时事实上没有钱）
Se nur estus lumo en la kaverno, vi trovus tie ĉion neesprimeble bela. 只要洞穴中有光，你
会发现那里一切都说不出的美丽。（事实是洞穴中没有光）
顺便说一下，有时“se nur +动词假定式”还可以表示强烈的愿望，在这种情况下主句
不需要表达出来。例如：
Se mi nur scius tion! 我要是知道该多好啊！
Se mi nur povus forkuri el ĉi tie! 要是我能从这里逃出，就好了！
Se mi nur povus ĝin vidi en plena tuteco! 但愿我们能看到它的全貌！
Nur unu vorton — nur unu vorton se ŝi dirus al mi! 她要是对我说一句话——哪怕只一句
话，该多好啊！
7. 问：课本上的“Mi ricevis de mia onklo donacon”可否改写成“Mi ricevis donacon de mia
onklo”？
答：可以，但两句话的意思略有不同。原句的意思是“我从我叔叔那时收到一件礼物”，
改变后的句意是“我收到我叔叔的一件礼物。”按照语法分析“de mia onklo”在原句中是谓
语动词 ricevis 的状语，而在后一句中则是名词 donacon 的定语。

18 至 20 课课文参考译文及练习参考答案
第十八课
第十八课课文参考译文
A
动物
“animalo”（动物）是所有有感觉、能运动的生物的共同名称。动物需要呼吸、吃食和
饮水，因为它们活着；没有空气和食物它们就不能生存，它们就死亡。
人属于动物界；除人之外的一切动物称为 besto（也译作“动物”），人们将动物分成若干
类别。动物的主要类别是哺乳类、鸟类、爬行类、两栖类、鱼类和昆虫类。
哺乳动物是由雌体用乳汁哺育幼体的动物种类。几乎所有的哺乳动物都是四足动物。四
足动物生活在陆地上；它们有四只脚用来行走、奔跑和跳跃；它们的身体通常都覆盖着毛发。
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四足动物中的马、驴、牛、绵羊、山羊、家兔、狗、猫、猪、骆驼等是家养动物，而狮
子、虎、熊、狼、狐狸、野兔、象、猴子等则是野生动物。家畜是指人们为自身利益而牧养
的那些四足家养动物，例如牛和羊。
鸟类生活在空中和地上。它们有两只用来行走和跳跃的脚和两只用来飞翔的翅膀。它们
有喙而没有嘴，它们的身体覆盖着羽毛。
上述两类动物有温暖鲜红的血液和一颗跳动的并以此推动血液循环的心脏。它们有用来
呼吸的肺和用来消化食物的胃。如果这些器官正常地发挥作用，它们的健康状况就是良好的；
否则，它们就生病。
龟、蜥蜴、蛇和鳄鱼应归入爬行动物类。它们在地上爬行，它们的体温不是恒定的，而
是随着周围的气温而改变。
蛙和蟾蜍是两栖动物，它们既生活在水中也生活在陆上。它们的体温也随着气温而改变。
鱼生活在江河湖海中；它们既没有脚，也没有翅膀，但有用来游泳的鳍。它们的身体覆
盖着鳞。它们也呼吸，但它们不用肺而用鳃呼吸。
昆虫是像蜜蜂、萤火虫、蚕、苍蝇、蚊子和蚂蚁那样的动物。酿蜜的蜜蜂和吐丝的蚕是
益虫，而苍蝇、蚊子则是害虫，因为它们不但不生产任何东西，甚至还危害人类。

B
奇异的海星
如果由于意外事故海星失去它五只胳膊中的一只胳膊，它能够把那只缺少的胳膊重新长
出来。但这还不足为奇。那只掉下来的胳膊会错误地理解自己的处境，以为它把身体的其余
部分丢失了，于是便再生长出新的身体的中心部分和四只新的胳膊！令人惊异的是，原始动
物的这种重新长出丧失掉的部分身体的能力是多么大啊！
****************************
狐狸与葡萄
一天，天气炎热，一只非常口渴的狐狸看见了果园里成熟的葡萄。狐狸自言自语地说：
“很好！我这就去吃。它们看起来味道很甜美，一定比最清凉的水还要解渴。“狐狸便偷偷走
进果园。它跳起来想抓到那些葡萄，但是枝条长得太高了。它够不着。它跳了好多次，但都
毫无结果。看到自己无法够着那些葡萄，它最后打消了吃葡萄的念头。它坐下来休息，不再
继续蹦跳了，并且说：”我其实并不想吃这些葡萄，因为它们看起来像是生的，而且味道也
是酸的。”
（据《伊索寓言》改写）
****************************
狐狸与葡萄
葡萄诱人，但长得太高。
为了摘到它狐狸又蹦又跳，
够不着，只好贪婪地向它傻看，
最后耸耸肩 ，嘴里说道：“唉，太酸了！”
（卡洛采）
****************************
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LINGVAJ ŜERCOJ
（译文略。参见本课注释 B 部分的解说）

练习参考答案

I. 将下列名词译成世界语：
1. animalo 2. besto 3. mamuloj 4. birdo 5. rampuloj 6. amfibio 7. fiŝo 8. insekto
9. kvarpiedulo 10. ĉevalo 11. azeno 12. bovo 13. ŝafo 14. kapro 15. kuniklo 16.
hundo 17. kato 18. porko 19. kamelo 20. leono 21. tigro 22. urso 23. lupo 24. vulpo
25. leporo 26. elefanto 27. simio 28. bruto 29. hirundo 30. koko 31. ansero 32.
testudo 33. lacerto 34. serpento 35. krokodilo 36. rano 37. bufo 38. abelo 39.
lampiro 40. raŭpo 41. silkraŭpo 42. muŝo 43. moskito 44. formiko 45. utila insekto
46. malutila insekto (aŭ: fiinsekto) 47. haro 48. plumo 49. flugilo 50. beko 51. naĝilo
52. Skvamo 53. branko
II. 将适当的动物名称填在下列各题的括号内：
1. (bovino) 2. (ŝafo) 3. (kato) 4. (hundo) 5. (hirundo) 6. (koko) 7. (krokodilo) 8.
(muŝo) 9. (lupo) 10. (leporo)
III. 填入适当的从属连词：
1. ĝis 2. (por) ke 3. escepte se 4. kvazaŭ 5. ke 6. ke 7. ĉu 8. se 9. ke 10.
escepte se 11. ĉar 12. ke 13. kvankam 14. ke 15. ke 16. ĉar 17. Krom se 18. ke 19.
ol 20. Dum 21. ke 22. kvazaŭ 23. Se 24. Dum 25. ke 26. Eĉ se 27. ĝis 28. ke 29.
ĉar 30. Apenaŭ
IV. 将下列句子译成汉语：
1. 他们到院子里呼吸新鲜空气。
2. 房间里散发着玫瑰花香。
3. 她深深地吸了一口气。
4. 沙子散发出温度极高的热。
5. 在这片广阔田野上一群群绵羊在吃草。
6. 他们让自己的牲口在山坡上吃草。
7. 公用的驴子最挨打。（谚语）
8. 他拍去地毯上的灰尘。
9. 时钟刚敲六点。
10. 十二点钟已经敲过了。
11. 雨打着窗玻璃。
12. 我的心啊，莫要不平静地跳动。
13. 血液经过肺从心脏循环到心脏。
14. 许多人和车辆在街上缓慢地来往不息。
15. 城里流传着各种各样的谣言。
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

母羊通常只生一仔。
那些树结苹果。
亚洲盛产粮食。
那一地区产金。
那家工厂生产优质布。
北方不生长葡萄。
河水在不断上涨。
人群每时每刻都在增多。
我们的力量与日俱增。
罗马虽好，但离我们的家太远。（谚语）
你年纪太轻，不能读这样的书。
他已经太累了，背不动这沉重的箱子。
时间太宝贵了，不能浪费在这样一些无谓的争论上。
他太高兴了，说起话来语无伦次。
厨师太多，糊了粥锅。
（谚语）

V. 将下列句子译成汉语，注意句中介词的用法：
KONTRAŬ
1. 那两个人相对而立。
2. 他和她面对面地谈话。
3. 他们勇敢地和敌人进行战斗。
4. 他生我的气。
5. 他逆水游泳。
6. 你必须服用退烧药。
7. 不要说违背良心的话。
8. 他花几法郎从一个小孩那里买下了这只鸟。
9. 你对我太好了。
10. 他怎样对我，我将怎样对他。
11. 我不抱怨命运。
KROM
1. 除他之外，所有人都来了。
2. 现在她除了唱歌之外，别的什么也不想干。
3. 除了彼得之外，约翰也来了。
4. 除《安徒生童话集》外，我也读其他的书。
5. 我们可以给你一切，但不能给你天才。
6. 除了要求人们不再称他大师之外，柴门霍夫别无他求。
KUN
1. 他的目光和那小伙子的目光相遇。
2. 他对世界语的热情一天比一天高涨。
3. 他们和我讨论过这个问题。
4. 他手里拿着一本书到我这里来过。
5. 中国是一个历史悠久的国家。
6. 他砰的一声把门关上。
7. 她心儿怦怦地跳动着问道。
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8. 他侧着身子行走。
9. 水手们勇敢地和海浪搏斗。
10. 那个青年曾和我一起与敌人进行战斗。
11. 一个头发散乱的女人走了进来。
LAŬ
1. 我依照他的愿望留在这里。
2. 依我看（或：我认为）那本书很好。
3. 这艘船在顺风行驶。
4. 我沿着小河散步。
5. 她觉得他很可爱。
6. 我只知道他的名字。
7. 每个人都用自己的尺度衡量别人（相当于：以己度人）。
（谚语）
8. 人们凭果实认识树木（也可译为：观其果而识其树，意即：观其行而知其人；认树
认果实，意即：看人看行动）
MALGRAŬ
1. 他不顾我的禁止跑出去了。
2. 尽管天气恶劣，他们还是来了。
3. 不管怎样，你是会成功的。
PER
1. 这些鸟儿在振翅飞翔。
2. 他往瓶子里倒满了酒。
3. 形容词以-a 结尾。
4. 他托他的朋友把他们请来。
5. 智慧不总是以年龄来衡量的。（谚语）
6. 三十八除以三等于十二余二。
7. 六乘以十等于六十。
8. 借助词典我看懂了你的信。
9. 我睡得很熟。
10. 我们不可能一下子就达到所有的目的。（或：我们不可能毕其功于一役）
11. 他用手抓住那孩子。（比较：Li prenis la infanon je la mano. 他抓住那孩子的手。）
VI. 说出下列派生词的意思（可查阅词典）：（答案略）
VII. 将下列句子译成世界语：
1. Malgraŭ la pluvo mi iros tien. (aŭ: Kvankam pluvas, tamen mi volas iri tien. )
2. Laŭ mia opinio (aŭ: Laŭ mi) tio (ĉi) estas verko tre valora.
3. La vero estas kun ni.
4. Apenaŭ li enlitiĝis, li ekdormis.
5. Iu maljunulo kun grizaj haroj eniris en la domon.
6. Ĉiuj venis krom la maljunaj.
7. Lia domo staras kontraŭ magazeno.
8. Tiu ŝipo veturas kontraŭ la vento.
9. Ni devas batali kontraŭ (la) malfacilaĵoj.
10. Suzhou sin trovas (aŭ: kuŝas) inter Nanjing kaj Shanghai.
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11. Ili laboradas de la mateno ĝis la vespero.
12. Li akompanis min ĝis la pordo.
13. Hieraŭ ŝi einiris en la urbon kune kun sia filino.
14. Lusin ĉiam vivas en nia koro.
15. La kunveno iras en la atmosfero de amikeco.
16. Per kia metodo li solvis la problemon?
17. Li en griza surtuto promenas sur la strato.
18. Tio estas silkaĵo el Suzhou.
19. Sur la tablo estas (aŭ: kuŝas) skatolo da alumetoj.
20. Mia onklino loĝas ekster Pekino.
21. Li neniam parolis (aŭ: diris ion) kontraŭ sia konscienco dum sia tuta vivo.
22. Ŝia avino mortis de malsano lastjare (aŭ: en la lasta jaro).
23. Nia instruisto havas ĉirkaŭ kvardek jarojn.
24. Hieraŭ mi vespermanĝis ĉe profesoro Zhang.
25. Apud (aŭ: proksime de) la stacidomo sin trovas granda hotelo.
26. Li sin amuzas anstataŭ labori.
27. Ilia kunveno finiĝos antaŭ la kvina horo.
28. Venko apartenas al tiu(j), kiu(j) senĉese batalas por sia ideo.

第十九课
第十九课课文参考译文
A
植物
在农村人们几乎到处看到植物，即乔木、灌木、草本植物、菌类等。
乔木是树干较为高大并有分枝的多年生木本植物，如松树、法国梧桐、栎树。灌木也是
木本植物，但它只有矮小的树干而且从基底部就开始分枝，如玫瑰、丁香、山楂。如果许多
树木密集地生长在相当大面积的地面上，它们就形成了森林。
结果子的树是果树。春天果树发芽并开出美丽的花；夏天果树长满茂密的树叶、结满金
黄的果实；秋天树叶凋落；冬天树木静静地在体内为来年春天时的复苏做着准备。
结苹果的树是苹果树，结梨子的树是梨树。苹果树和梨树是果树。下面是几种其他果树
的名称：橘子树、樱桃树、桃树、李树、栗树、橄榄树。
但是并非所有结果实的植物都是乔木，例如葡萄树是灌木，草莓只是草本植物。
草本植物是较为柔软并含有较多的液汁的植物，它的地上部分每年都要枯死。草本植物
有茎干而没有树干。谷类和蔬菜是草本植物，甜瓜和西瓜也是草本植物；此外，就连香蕉也
是草本植物。
对农作物有害的草叫做杂草。草地是被草覆盖的地方，牧草地是长满野生或人工栽培的
牧草的地方。饲畜干草是成熟了的作为牲畜饲料的干草。
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各种生产粮食的草本植物叫做谷类。应归入谷类的有小麦、大麦、小米、玉米和大米。
谷类成熟时，农民用镰刀收割并把它们扎成捆。然后他们把谷捆搬运到打谷场上并用连枷或
脱粒机脱粒。
凡是我们可以用来做菜的在园中栽培的草本植物就是蔬菜，例如芸苔、花椰菜、土豆、
番茄、菠菜、胡萝卜、萝卜、黄瓜、豌豆、洋葱、辣椒、蚕豆、菜豆。各种不同的蔬菜植物
有各种不同的食用部分。土豆是土豆植物的地下茎；番茄是番茄植物的果实；胡萝卜是胡萝
卜植物的根。花椰菜可以食用的部分是花，而菠菜，正如人们所知道的，几乎所有部分都可
以食用。
植物生长在各种地方和各种环境中。在日照长、土壤适宜的温暖潮湿的地方，植物生长
得很快。苔藓可以生长在十分寒冷、阴暗的地方，仙人掌和某些野草可以生长在十分干燥、
炎热的地方，蘑菇正如人们所知，是生长在别的植物或腐烂的木头上的。
有的植物是野生的，有的植物只生长在人们播下它们种子的地方，即在田地里或园圃中。
为了使植物能很好地生长，人们必须耕翻土地，时常给农田、菜园、果园耙地和除草，护理
作物等，这就产生了全人类赖以生存的基础——农业。

B
蚯蚓
人人都认识蚯蚓，蚯蚓俗称 tervermo（土蛆）。有些人讨厌蚯蚓，在园中发现蚯蚓后就
立即把它扔掉，但也有人懂得它是有益的动物，因而不把它扔掉。但您是否知道蚯蚓是怎样
并且为什么对土地这么有益的呢？
蚯蚓通常生活在地下泥土中，它在地下一面吞食一面向前蠕动。被吞食的泥土通过蚯蚓
的肠道时，肠壁便从泥土中吸收可消化的物质，蚯蚓就是靠这些物质给自己供应营养的。由
于上述过程的作用土壤形成了许多孔隙，空气和水便可以在土中流通，这对生长在地面上的
植物具有重大意义。黑夜里蚯蚓从洞中来到地上寻找枯萎的树叶和草屑等物。找到了这些东
西，它们就努力用柔软的嘴唇把它们拉进洞中。这些植物的残存物在泥土中腐烂，这就使得
土地肥沃起来。蚯蚓实际上比任何人工发明物给土地施肥更加有条理、更加彻底得多。
蚯蚓的确是种田人忠实的、勤勉的、不拿工钱的帮手，它们甚至都不要求有假期。没有
蚯蚓就不可能有农业、园艺、林业，但遗憾的是并非每一个农民都懂得他们的收获在多大程
度上应归功于这些“讨厌的”小动物。
******************************

短诗两首
西瓜
西瓜，
西瓜，
请告诉我，但别自夸：
你是红瓤还是白瓤，
味道甜美还是不佳？
——尝一尝吧，请别担心，
是慈爱的阳光抚育我长大。
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（路德米拉•叶芙塞耶娃）
雕和驼鸟
雕在空中高高飞翔，
驼鸟吃力地走在地上。
它徒劳地鼓动双翅，
试图和雕比高吗？妄想！
（尤里•巴基）

练习参考答案
I. 将下列名词译成世界语：
1. vegetaĵo (aŭ: planto, kreskaĵo) 2. arbo 3. arbedo 4. ligneca planto 5. herbeca planto 6.
fungo 7. radiko 8. trunko 9. branĉo 10. burĝono 11. floro 12. folio 13. tigo 14. suko
15. spiko 16. grajno 17. semo 18. frukto 19. bero 20. pomo 21. piro 22. oranĝo 23.
ĉerizo 24. persiko 25. abrikoto 26. vinbero 27. frago 28. kaŝtano 29. melono 30.
akvomelono 31. banano 32. pino 33. platano 34. kverko 35. rozo 36. siringo 37.
kratago 38. fruktarbo 39. greno 40. tritiko 41. hordeo 42. milio 43. maizo 44. rizo
45. legomo 46. brasiko 47. florbrasiko 48. tomato 49. spinaco 50. karoto 51. rafano
52. kukumo 53. pizo 54. cepo 55. kapsiko 56. fabo 57. fazeolo
II. 用世界语说出下列水果的名称：
1. (oranĝo) 2. (piro) 3. (persiko)
8. (vinbero)

4. (banano)

5. (akvomelono)

III. 将下列句子译成汉语：
1. 花儿正在盛开。
2. 他送给她一束花。
3. 裴多菲死于风华正茂的青年时代。
4. 我在那里看见了几株开花的桃树。
5. 愿我们两国人民的友谊像鲜花一样盛开。
6. 如果人民享有较多的欢乐，人们就说那个国家是繁荣昌盛的。
7. 那棵树的开花期迟。
8. 在生火取暖的屋子里花儿凋谢得比较快。
9. 摘下的玫瑰花没有水很快就会枯萎。
10. 书页中夹着几朵枯萎的花。
11. 我不喜欢这只不新鲜的苹果。
12. 幕布已经褪色。
13. 那老太太伸出她干瘪的双臂和瘦骨嶙峋的双手。
14. 炎热的太阳使花枯萎。
15. 他逐页通读了这本书。
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6. (olivo)

7. (pomo)

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

这棵苹果树的树枝被果实压弯了。
精通所有学科的博士还未曾有过。
这些就是山的支脉。
通向那座城市的路在这里和大路分岔。
世界语运动已在我市开始发展。
不播种就不会有收获。
（谚语）（Peĉjo 的意思是幼年的彼得。
）
谁播下不义，谁就受到责骂。
我希望你停止在我们之间散布不和。
小麦收割以后人们就尽情欢乐。
他除了得到忘恩负义之外，什么也没有得到。
这位演说家获得了巨大成功。
人难道可以像植物一样过单调的生活？
人们在巴黎生活丰富多彩，在外省生活单调呆板。
他们在极端愚昧无知的状态中生活。
没有什么比在与世隔绝的情况下无声无息地生活更糟的了。

IV. 说出下列各组句子在意思上的细微差别：
1. 我没有写信。 我写的不是信。 不是我写的信。
2. 我完全不相信那件事。 我不完全相信那件事。
3. 我昨天只读书。 昨天只有我读书。 我只在昨天读书。
4. 连他都嘲笑那件事。 他连那件事都嘲笑。 他甚至嘲笑那件事。
5. 连他都把信给我看了。 他把信甚至拿给我看了。 他把信甚至也给我看了。 他甚至
把信都给我看了。
6. 我至少需要三小时（强调 tri horojn）。 至少我需要三小时（强调 mi）。
7. （除别人款待你之外）我也要款待你（强调 mi）。 （除款待别人外）我也要款待你
（强调 vin）
。 （除别的事外）我还要款待你（强调 regalos）
。
8. （除了住在别的地方外）我也住在那里（强调 tie）。 （除了别人外）我也住在那里
（强调 mi）。 我（不但在那里工作而且）也住在那里（强调 loĝas）。
9. 八点钟时所有人都几乎做完工作。 八点钟时几乎所有人都做完工作。 将近八点钟
时所有人都做完工作。
10. 我们在这里只讲世界语（强调 paroli）。 我们在这里只讲世界语（而不讲别的语言）。
在这里只有我们讲世界语。 我们只在这里讲世界语。
V. 下列各句在词序安排上都不够完满。请根据你对句意的理解适当调整词序，使句子更加
完美。
（下面只提供一种参考答案。实际上句子的词序可以有多种不同的安排，不同的词序可使句
意和修辞色彩产生不同的细微差别。
）
1. Mi renkontis lian fratinon sur la strato.
2. Tiu libro estas treege interesa.
3. Nun mi jam komprenas la tekston.
4. En Finnlando la vintro estas longa.
5. Tio mi ne kredas, respondis la patro de Johano.
6. Oni akceptis la proponon faritan de Petro.
7. Mi renkontis ne lin, sed lian fraton.
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8. En dimanĉo oni devas ne labori, sed ripozi.
9. Mi pruntedonis al li mian novan vortaron.
10. Jam velkis la floroj kaj herboj sur la kampoj.
VI. 将下列句子译成汉语，注意句中介词的用法：
PO
1. 我给我的三个孩子买了九个苹果，给了他们每人三人。
2. 这本书有 60 页，因此，如果我每天读 15 页，我将在四天内读完全书。
3. 我们每天坐车走 50 公里。
4. 宾客每人喝了一小杯葡萄酒。
5. 这衣料 5 元钱一米。
POR
1. 我给你要了一杯咖啡。
2. 这是客房。
3. 他被请来唱歌。
4. 用金子做成的工具是万能的。（谚语）
5. 他花两法郎为妻子买了一些花。
6. 他买这些花花了两法郎。
7. 我预订了一年的《中国报道》杂志。
8. 这件衣服卖这个价钱不贵。
9. 你到我这里来干什么？难道只为了和我聊天吗？
10. 二十五个成员投票赞成这项提议，只有十个成员投票反对。
11. 他们无话可说。
12. 他太骄傲了，不听我的劝告。
13. 我把危险当成了儿戏。
14. 这对我是很大的损失。
15. 这一天将永远值得我怀念。
16. 请把你的书借给我看一会儿。
17. 我永远是你的朋友。
18. 你现在要勤奋学习，以便明天能对祖国的四个现代化作更大的贡献。
POST
1.
2.
3.
4.
5.

风雨过后阳光格外灿烂；雨过天晴
大风慢慢平息下来
他躲在幕布后面
她连遭不幸
他随手关门

1.
2.
3.
4.

PRETER
他我身旁走过，没有和我打招呼。
这条河从小村旁绕过。
这条河从我市市郊流过。
他没有射中目标。

108

PRI
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

她在和他谈一件重要的事。
他是文学教授。
慷他人之慨。（谚语。直译为：人们对邻人的财产是慷慨的。）
只有鞋才知道袜子有洞。（谚语）
谁对偷窃沉默，谁就赞同偷窃。（谚语）
PRO
她因患感冒必须整天躺在床上。
树多不见林。（谚语）
他们笑他天真。
让我们举杯祝我们的爷爷健康。
他问她为什么哭？
彼得花一百法郎买了这头牛。
他们问他那匹马要卖多少钱。

VI. 说出下列派生词的意思（可查阅词典）：（答案略）
VII. 下下列短文空白处填入适当的介词：
en, al, en, en, en, tra, post, sur,
de, sur

da,

En,

el,

de,

per,

ĉe,

sur,

al,

sur,

第二十课
第二十课课文参考译文
A
人
人和大多数高级动物一样，有五种基本官能，即视觉、听觉、嗅觉、味觉和触觉，在这
一方面人和其他高级动物是相似的。
我们的眼睛是视觉器官，我们的耳朵是听觉器官。我们用眼睛感知光和物体的颜色、形
状、大小、位置，用耳朵辨别不同的声音。我们用来闻气味的鼻子是嗅觉器官。我们用来感
知味道的舌头是味觉器官。我们触摸物体可以感觉出平坦、光滑、软硬、冷暖等程度上的差
异，这就是触觉——我们借助于皮肤所具有的一种感觉。
除了上述五种官能外，现在发现人还有接受肌肉运动与肌肉牵伸感觉的肌肉觉和关于空
间、重力等的平衡觉。
但是人和其他动物最本质的区别在于：只有人才有理性，才能思维、说话和制造工具。
我们的头部有用来思维的最发达的大脑；大脑是思维的器官。我们在共同劳动中为了相互传
达思想，需要说话，这就产生了语言。
如果一个人的思维敏捷、理解力强，人们就说他是 inteligenta（聪明的）；如果一个人经
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常地、认真地工作或学习，人们就说他是 diligenta（勤奋的）。聪明的人学习得快，但勤奋
的人总是学得好。
如果我们还记得我们已经听说过、看见过或读到过的某一件事，我们就 konas（知道、
认识）那件事；如果我们很好地 konas 某一件事，我们就 scias（知道、懂得、会）那件事。
我 konas 他的名字，因为有人已把它告诉给我。我 konas 那首诗，因为我曾读到过它并稍许
知道它的内容。但是，如果我能逐字背诵那首诗，人们就说我 scias 那首诗。
一般来说人的感情比其他动物的感情丰富、复杂。动物一般都爱自己的幼仔，但是我们
的父母对我们的爱要比动物对其幼仔的爱强烈得多而且深厚得多。此外，我们不但爱护幼小
的，而且还尊重年长的和年老的人。
当我们看到美丽的图画、漂亮的塑像和优美的风景时，我们会情不自禁地对美产生赞赏
的心情；相反，如果我们看见丑陋的事物，我们就会对它感到厌恶，这就是我们为什么不愿
接触某一害虫或某一肮脏东西的缘故。
看见一件令人喜爱的东西或听见一种悦耳的声音，我们就感到愉快。如果我们看到一场
有趣的演出、听到一段优美的音乐或读到一本有趣的书，或者当我们的老师称赞我们的作业
做得好的时候，我们就感到满足，这也使我们感到愉快；当我们在精神上感到愉快的时候，
我们就是幸福的。但是，如果我们有了不愉快的事，我们就会感到忧伤。
每一个人都有自尊感、都决不容忍别人侮辱自己。我们保持我们自身的尊严也维护别人
的尊严。看到有人侮辱别人，我们就同情被侮辱的人、憎恶侮辱人的人。在我们和别人的关
系中，我们的行为应该符合“己所不欲，勿施于人”的原则。
我们捍卫真理、正义与和平，反对荒谬、非正义、暴力和侵略战争。我们热爱我们的祖
国，如果敌人的军队胆敢侵犯我们的国家，我们时刻准备保卫它。热爱和保卫我们的祖国——
这是我们所有人不可推卸的神圣职责。

B
Kazimierz Bein 博士于 1872 年生于波兰。他和柴门霍夫一样也是眼科医生。他在整个
世界语界有经典作家的盛誉，以缩写名 Kabe 闻名于世。Kabe 从未用原文进行过创作；他确
信语言从翻译中获得的益处要比从原文创作中获得的益处大得多，因为在翻译过程中译者不
能回避难译的词句而应找出最恰当的表达方式来。他用完美的形式从德语、波兰语和俄语译
出了许多优美的文学作品。他是语言准确、易于各国世界语者理解的世界语文体大师。他所
用的语言优美易懂，完全摆脱了民族语言习惯的束缚。阅读他的作品确实是一种享受。
1911 年 Kabe 突然离开了世界语运动，从那时起就不再从事世界语译作了。他的行为使
所有世界语者感到诧异，他们不能理解为什么一个已经在世界语文学中如此赫赫有名的人会
如此奇怪地完全离开世界语运动和放弃世界语理想。然而尽管如此，他的作品和他的名字将
永远留在世界语文学中。他现在仍然是优秀文体的典范，他的语言体现了世界语的语言美和
世界语特有的语言魂。
《法老王》是波兰小说家 B. Prus（普鲁斯）所著的一部长篇小说。它描述了古埃及的
风俗人情、祭司集团与拉美西斯十三世法老之间的斗争。这部长篇小说共分三卷，960 页。
它很可能是最受喜爱的一部世界语翻译作品。下面是这部小说的一个片断。请反复阅读欣赏。
莎拉的歌
莎拉在草地上靠着王子的脚跪下，在竖琴上弹奏了几个和弦，开始唱道：
——没有烦恼的人在哪里？在安睡前可以对自己说我度过的这一天没有忧愁，这样的人
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在哪里？躺进坟墓时能够说我度过的这一生没有痛苦和恐惧，就像约旦河畔晴朗的白昼，这
样的人又在哪里？
然而，那些每天都用泪水浇洗面包，家中充满叹息声的人却多得无法计数！
啼哭是人来到世间的第一个声音，呻吟是人离开世间的最后告别。他充满悲哀地诞生到
人间，满怀悔恨地走向安息之地，谁也不会问他愿在哪里留居。从来没有尝过人生辛酸的人
在哪里？难道就是那孤儿，他的母亲被死神夺去了生命？或是那嗷嗷待哺的婴儿，他把小嘴
凑近他母亲的因饥饿而干瘪了的乳房？
心中没有担忧和恐慌的人在哪里？难道就是那猎人，他在追赶奔跑的狍鹿的路上遇见朝
着弓箭冷笑的狮子？难道就是那军人，他在疲乏地走向荣誉时遇见林立的嗜血的刀枪？难道
就是那国王，他用失眠的双眼观察着强大的邻国军队，并侧耳倾听帷幔的窸窣的声音，担心
着自己营帐中会有背叛者篡位？
因此，无论在什么地方，在什么时候，人总是心里充满着忧愁。在沙漠中威胁他的是狮
子和毒蝎，在岩穴中威胁他的是恶龙，在花丛中威胁他的是毒蛇。光天化日之下贪婪的邻人
在盘算着怎样强占他的土地，黑夜里诡诈的强盗在摸索他的房门。他在孩提时年幼无力，在
老年时体弱身衰，在壮年时被凶险包围，好似鲸鱼游在深水之中。
因此，主啊，我的造物主啊，这厌倦的灵魂在向您求助。是您把它引进了这充满险恶的
世界，除了通向您的这条道路之外，您封闭了所有的安宁之路。如同蹒跚学步的幼儿为了不
跌倒而紧紧抓住母亲的衣角一样，这可怜的人向您的怜悯之心伸开了双手，心中便消除了疑
惧……
选自《法老王》

练习参考答案
I. 选择括号中适当的动词填空：
A. 1. rigardis 2. vidis 3. rigardas, vidas
B. 1. aŭdas 2. aŭskulti 3. aŭskultis, aŭdis
C. 1. dormas 2. ekdormis 3. ekdormis, dormis
Ĉ. 1. parolis 2. diri 3. rakontis
D. 1. konos 2. sciis 3. scias, konas 4. konas, scias
E. 1. lerni 2. studas
F. 1. drinkas 2. trinkis
G. 1. volas 2. deziras
Ĝ. 1. amas 2. ŝatas 3. ŝatas, amas
H. 1. trovis, serĉas 2. serĉas 3. trovos.
Ĥ. 1. konsistas en 2. konsistas el
II. 给文中缺少词尾的动词加上适当的词尾：
as, os, as, is, as, as, as, u, is, as
III. 将下列句子译成汉语，注意句中介词的用法：
SEN
1. 玫瑰花没有水很快就会枯萎。
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2. 不劳动就不会有钱财。
（谚语）
3. 没有火就是稻草也不会燃烧。
4. 这只老鼠已两天没有吃喝了。
5. 人们可以毫不夸张地说，世界语比任何自然语容易得多。
6. 我们从塔旁走过，但没有看到塔。
7. 不摔跟头学不会骑马。
8. 我们活着诚然不是为了吃饭，但不吃饭人却不能生活。
9. 她不是没有过失。
10. 他说那些话不是没有原因的。
SUB
1. 他枕着枕头。
2. 那几个猎人在露天睡觉。
3. 他们在一棵高大的橡树下休息。
4. 耗子从长靠背椅下跑到床下，现在它正在床下跑着。
5. 他腋下夹着文件夹。
6. 他跌倒在正在行驶的列车的车轮下。
7. 讲习班在他主持下开始上课了。
8. 他上衣里面穿着一件白衬衫。
SUPER
1. 黑板的上方挂着一幅中国地图。
2. 他手搭凉棚向远处眺望。
3. 一棵柳树斜立在河边，它的影子映照在清澈的河水中。
4. 温度计显示的温度是零上二度。
5. 他债台高筑。
6. 飞机飞到大海的上空。
7. 水喷射到我们的头顶上。
8. 那几条鱼跳出了水面。
9. 那件事我力不能及。
10. 我无论什么时候来，他都在专心工作。
11. 坐着看书时间不宜过长。
SUR
1. 他把脚跷在小凳子上。
2. 那个穷苦的人衣衫褴褛。
3. 我们的方法建立在实践的基础上。
4. 园丁在给花浇水。
5. 月亮把一片月光倾泻在森林上。
6. 晴空阳光灿烂。
7. 我看见他脸上浮现着愉快的微笑。
8. 我要是处在她的地位，是不会那么做的。
9. 我们每一步都遇到障碍。
10. 话已到我的嘴边。
11. 他向我看（直译：他把目光射向我。）
12. 我将负起这个责任。
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TRA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

两道电光划过黑暗的天空。
两人都慢慢地走过那条空旷的长街。
左耳进，右耳出。（谚语）
一条狭长的小路穿过这块田通向我们的家。
阳光透过树枝间的缝隙照射到他身上。
这只公鸡叫了一整夜。
TRANS
他们住在街对面，和我们的家相对。
美洲在大西洋对岸。
这只燕子飞到河对岸去了，因为河对岸有几只别的燕子。
请把球扔到墙那边去。
他向湖对面那座小山望去。
那是从山那边传来的美妙故事。

IV. 说出下列派生词的意思：（答案略）
V. 将下列句子译成汉语：
A.
1. 我们的战士占领了那座城市。
2. 这些书摆满了整个写字台的桌面。
3. 所有座位都坐满了人。
4. 我们的全部语法只占一面篇幅。
5. 这将不需要许多时间。
6. 他满脑子想着两个问题。
7. 他全神贯注地想着那件事。
8. 他心里只想着一本哲学书。
9. 那时我表姐正忙于一些重要事务。
10. 从事化学工作的人是化学工作者（或：化学家）。
11. 他妻子从事艺术工作。她是艺术工作者（或：艺术家）。
12. 他们忙着制作国王的新装。
13. 那篇文章从头至尾论述世界语与伏拉普克语（一种早已死去的人造国际语方案）的对比。
14. 你为什么要管这样的小事？
15. 我现在没有时间过问那件事。
16. 唱歌是愉快的事（或：歌唱是愉快的工作）。
17. 你是做什么工作的？——我是医生。
18. 由于太忙，他连一小时空闲时间都没有。
19. 我今天太忙了。明天我没有事，可以和你一起去远足。
B.
1. 他把衣服留在我这里就走了。
2. 他把房间的钥匙留给孩子。
3. 我已经退烧了。
4. 它迅速消失，留下了一缕烟和一股难闻的气味。
5. 够了，亲爱的，我们别再谈这件了！
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6. 请让我离开这里两小时。
7. 人们让这个座位空着。
8. 请让她安静。
9. 他不让我安宁。
10. 我不让这些词有任何词形变化。
11. 让他做作业吧。
12. 谁都不让小偷进入自己的家中。
13. 请让我所问的那个人回答。
14. 请让我稍睡一会儿。
15. 我不让人捉住我。
16. 我耐心地让他讲话。
17. 他将斧子掉进水中。
18. 她任凭风儿吹拂她的长发。
19. 他让自己受他欺骗。
20. 说完那句话，他便离开房间。
21. 那个人为什么遗弃自己的妻子？
22. 我放弃了自己的打算。
23. 我发现那所房子已不再住人了。
VI. 将下列句子译成世界语：
1. Niaj trupoj okupis tiun montpinton.
2. La ekspozicio okupas la tutan unuan etaĝon.
3. Li estas treege (aŭ: multege) okupita.
4. Tiu sidloko estas neokupita.
5. Li okupas gravan postenon en la franca registaro.
6. La festeno kaj paroladoj okupis tri horojn.
7. Ili sin okupas ĉefe je agrikulturo.
8. Je kio vi okupiĝis hodiaŭ matene.
9. Li okupiĝas je solvado de malfacila problemo.
10. Tiu demando ĉiam okupas lian spiriton.
11. Kion li lasos al vi?
12. Li lasis la libron sur la tablo.
13. Li lasis leteron al la pordisto.
14. Li estas laca. Lasu lin trankvile ripozi por momento.
15. Ne lasu la kampo(j)n nekulturita(j).
16. Mi lasis ilin foriri.
17. Ni lasis lin sola tie.
18. Li lasis sian plumon fali de sur la tablo.
VII. 将下列短文译成世界语：
HASTECO
Zhu Ziqing
Hirundoj forflugas kaj iam revenas; salikoj sekiĝas kaj iam reverdiĝas; persikujoj perdas la
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florojn kaj iam refloras. Sed diru al mi, amiko saĝa, kial niaj tagoj forpasintaj neniam revenas? —
Eble iu ilin forŝtelis? Kiu do tiu estis? Kaj kie ili estas kaŝitaj? Aŭ ili forkuris de mi per si mem?
Kaj kien do?
Mi ne scias, kiom da tagoj estas destinitaj al mi por vivi; kaj tamen en efektiveco miaj manoj
iom post iom malfortiĝas. En silento mi kalkulas, ke jam pli ol ok mil tagoj forpasis preter miaj
manoj. Kiel guteto da akvo falas de pinglopinto en la maron, tiel miaj tagoj faladas en la
tempofluon, sen sono kaj sen postsignoj. Kaj mi ne povas deteni min de larmoj.
Tagoj nur pasas, tagoj nur venas, inter la tempo pasinta kaj la tempo venonta, kiel haste do
pasas miaj tagoj? Kiam matene mi ellitiĝas, garbo da sunradioj falas oblikve en mian ĉambreton.
La suno havas ja krurojn! Nerimarkate ĝi moviĝas, kaj ankaŭ mi moviĝas kun ĝi. Sekve, kiam mi
lavas al mi la manojn, la tempo pasas preter la lavpelvo; kiam mi manĝas, la tempo pasas preter la
manĝovazo; kaj kiam mi mutas, la tempo pasas preter miaj okuloj fikse rigardantaj. Mi rimarkas
ĝian hastan pasadon, kaj kiam mi etendas la manon por ĝin haltigi, ĝi daŭre forkuras preter mia
mano etendita. Nokte, kiam mi kuŝas en la lito, ĝi facilmove transpasas mian korpon kaj forflugas
de miaj piedoj. Kiam mi malfermas la okulojn kaj revidas la sunon, mi ekkonscias, ke ankoraŭ
unu tago forŝteliĝis. Kaj kiam mi ĝemspiras kaŝante al mi la vizaĝon per la manplatoj, la
nove-venanta tago komencas pasi kiel ombro dum miaj ĝemspiroj.
Dum la tagoj flugrapide forpasintaj, en tiu ĉi mondo, kiu konsistas el milionoj da familioj,
kion do mi povis fari? Nur vagi, nur lasi la tempon forpasi en hasteco. El la pli ol ok mil tagoj,
kiuj haste forpasis, kio do restas al mi, krom vagado? La pasintaj tagoj malaperis, kiel malpeza
fumo disblovita de la vento, aŭ kiel nebuletoj dispelitaj de la matena suno. Kiajn postsignojn do
mi lasis? Ĉu mi iam lasis postsignojn eĉ apenaŭ videblajn kiel ŝvebantaj fadenoj de araneaĵo?
Nuda mi venis en tiun ĉi mondon, ĉu nuda mi devos tre baldaŭ reiri? Mi plendas nur: kial do mi
estas destinita veni kaj foriri pro kaj por nenio?
Do diru al mi, amiko saĝa, kial niaj tagoj forpasintaj neniam revenas?
La 28-an de marto 1922
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