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کتاب دری برای صنف سوم (متن و تمرین)
در اینجا تنها چند صفحه ای از کتاب دری برای صنف سوم به طورر مونورموه
برای شنا به منایش گذاشته شده است.
این کتاب شامل آمرزش جنالت کرتاه با تصریر ،کلنات ترکیویوو م موتوراد ،
ترجنه کلنات م جنالت دری به زبان سریدمو م ترجنه جنالت سریودموو بوه
زبان دری ،تنرین مرشتن متن ،ساختن جنله از کلنوات م از رمی تصوریور،
آمرزش ارقام دری مام رمگها ،مام ماه ها م رمزها م غیره مییاشد .متن های این
کتاب شامل آگاهو عنرمو در باره مضع فرهنگو ،تواریو،وو ،جویورافویوایوو،
اقتصادی افیامستان است .این کتاب مطابق پالن درسو مکاتب سریدن م بوا
مشرره معلنین مجرب زبان مادری برای صنف سرم تهیه گردیوده اسوت کوه

سوا

دارای  ۶۷صفحه ۵۳ ،درس م  ۵۳۳تنرین مییاشد .این کتاب برای یو
درسو تهیه گردیده است.
این کتاب برای ی

سا درسو تهیه گردیده است .کتاب بعودی کتتتاب دری

برای صنف چهارم (متن م تنرین) م کتاب تمرین دری برای صنف چهارم است
که از صوفوحوه کوردکوان (  )http://www.kodakan.se/books.phpقوابول
دسترس مییاشد.
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معلنین محترم در هنه درمس این کتاب از مفاهیم کلنه ،کلنات ترکییو ،کلنات مفرد م جنع ،کلنات
را استفاده کرده م شاگرد را کن

هم معنو م یا متراد

م راهننایو منایند .برای تلفظ صحیح بعضو

کلنات با عالمت زبر،زیر یا پیش ( َََ ) عالمت گذاری شده است .در مرشتن کلنات شاگرد مو
ترامد از عالمت گذاری ها صر

مظر کند.

کلمه
مصدر

اسم

صفت

فعل

....

کلمه
هر حر یا حرمفو معنو دار را کلنه میگرید ،مامند :احمد ،خوردن ،خوب ،شما ،مردم ،کابل ،از م غیره .کلنه
اقسام م،تلف دارد مامند :اسم ،فعل ،مصد ،صفت م غیره.
یادداشت  :حر یا حرم بو معنو کلنه منییاشد ،مامند :ززز  ،نبز  ،طمبل  ،ممیننن مغیره.

کلمات ترکیبی
کلنه ای است که از دم کلنه ترکیب گردیده باشد مامند خرگوش که از کلنه خر م گرش ترکیب شده است.
ایستگاه  ،آشپزخانه  ،کتابخانه  ،مهماننواز مغیره امثا کلنات ترکییو مو باشند.

مفرد و جمع کلمات
کلنات دری م،صرصا ً اسم به پسرمد ها م پسرمد ان جنع میگردمد ،مامند خانه ها ،کوچه ها ،بچه ها ،کودکان،
جوانان مغیره .پسرمد ها معنرال ً با کلنه یکجا مرشته میشرد اما ب،اطر مر آمرزان جدا مرشتن اش عیب مدارد.

کلنات مارد شدۀ عربو م زبان های دیگر از این قاعده مستثنا مو باشند .قاعده جنع ساختن اسم در زبان
عربو قرار ذیل است:
مفرد

جمع

مفرد

جمع

کتاب

کتب

مکان

اماکن

مکتب

مکاتب

منبع

منابع

والیت

والیات

قوم

اقوام

نقطه

نقاط

مرض

امراض

کلمات مترادف یا هم معنی
کلناتو هستند که معنو متراد
دریافت معنو درست ی

م هنسان دارمد ،مامند تک م تنها ،کالن م بزرگ ،کوچک م خورد م غیره .برای

کلنه به فرهنگ دری به دری مراجعه منایید.

مصدر
مصدر کلنهای است که مفهرم اصلو فعل را بو آمکه زمان م ش،ص آن مش،ص باشد برسامد .عالمت آن در
زبان دری حر

(ت) م حر

(ن) یعنو (تن ) م یا حر

دا م مرن (دن ) است ،مامند :ساختن  ،دویدن ،رفتن،

زدن م غیره .مصدر اقسام م،تلف دارد که ما در اینجا تنها به تعریف مصدر اکتفا مو کنیم.
www.kodakan.se - - - SAMPLE - - - www.kodakan.se

www.kodakan.se - - - Copy - - - www.kodakan.se
درس ـ ۱

وطن
وطن ما افغانستان نام دارد .افغانستان دارای
 ۴۳والیت می باشد که مرکز آن کابل نام دارد .در افغانستان اقوام

مختلف زندگی می کنند .بیرق افغانستان سه رنگ است ،سیاه،
ُ
سرخ و سبز .افغانستان خانه مشترک همه اقوام وطن ما است.
مفرد و جمع کلمات

کلمات مترادف

قوم ـ اقوام

مرکز = پایتخت

والیت ـ والیات

وطن = مملکت ،سرزمین

تمرین ـ  ۱کلمات ذیل را در کتابچۀ تان بنویسید.

وطن

والیت

مختلف بیرق

مرکز

کابل

ما

افغانستان

مشترک

اقوام

ُ
سرخ

سبز

تمرین ـ  ۲ترجمه کلمات زیر را به زبان سویدنی بنویسید.

والیت

مشترک

ُ
سرخ

سبز

سیاه

تمرین ـ  ۴ترجمه سویدنی جمله زیر را بنویسید.

ما در افغانستان صلح می خواهیم.
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تمرین ـ  ۳متن در س ـ ۱را در کتابچۀ تان بنویسید.
تمرین ـ  ۵خانه های خالی را با کلمات جمع و کلمات مترادف پر نمایید.

قوم ـ ................

مرکز = ................

والیت ـ ................

وطن = ................

تمرین ـ  ۶جمالت زیر را با استفاده از کلمات داده شدۀ ذیل پر نمایید.

اقوام

سرخ
ُ

کابل

افغانستان

وطن ما ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ نام دارد .افغانستان دارای  ۴۳والیت می باشد که
مرکز آن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ نام دارد .در افغانستان اقوام مختلف زندگی می
کنند .بیرق افغانستان سه رنگ است ،سیاه ،ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ و سبز.
افغانستان خانه مشترک همه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ وطن ما است.
تمرین ـ  ۷تصویر زیر را با رنگ های مناسب رنگه نمایید .برای تصویر زیر به کمک کلمات داده
شدۀ ذیل یک جمله مناسب نیز بنویسید.

سبز

بیرق
سیاه

افغانستان

تمرین ـ  ۸برای کلمات ذیل به کمک معلم و یا والدین خود در کتابچۀ تان جمله بنویسید.

وطن

والیت

مرکز

اقوام

بیرق

مختلف

وظیفه خانگی و آمادگی برای درس بعدی
تمرین ـ  ۹متن درس بعدی را در خانه بخوانید.
تمرین ـ  ۱۱جمله زیر را در کتابچۀ تان به زبان دری ترجمه کنید.

Afghanistan ligger i södra Centralasien.
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درس ـ ۱۱

مهمان
افغانستان یک کشور مهمان نواز است.
خانواده ها از مهمان شان به خوبی پذیرایی می کنند و برای شان
غذا های لذیذ می پزند .قابلی پلو ،آشک ،منتو ،کباب و شوربا از
مشهور ترین غذا های وطن ما است .این مهمان نوازی ها سبب
رفت و آمد و محبت بین خانواده ها می گردد.
کلمات مترادف
محبت = دوستی

پذیرایی = استقبال کردن

سبب = وسیله

لذیذ = خوش مزه

پزیدن = پختن

مهمان نواز = مهمان دوست

تمرین ـ  ۱کلمات ذیل را در کتابچۀ تان بنویسید.

مهمان

پذیرایی

لذیذ

پزیدن

قابلی

مهمان نواز

پلو

آشک

منتو

شوربا

سبب

خانواده

تمرین ـ  ۲ترجمه کلمات زیر را به زبان سویدنی بنویسید.

مهمان

لذیذ

پلو

شوربا

مهمان نواز

تمرین ـ  ۴ترجمه سویدنی جمله زیر را بنویسید.

پدرکالنم همیشه می گفت :مهمان دوست خداست.
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تمرین ـ  ۳متن در س ـ ۱۱را در کتابچۀ تان بنویسید.
تمرین ـ  ۵خانه های خالی را با کلمات مترادف پر نمایید.

محبت = ................

پزیدن = ................

مهمان نواز = ................

سبب = ................

لذیذ = ................

پذیرایی = ...............

تمرین ـ  ۶جمالت زیر را با استفاده از کلمات داده شدۀ ذیل پر نمایید.

لذیذ

منتو

محبت

مهمان نواز
است .خانواده ها از مهمان شان به

افغانستان یک کشور ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

خوبی پذیرایی می کنند و برای شان غذا های ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ می پزند.
قابلی پلو ،آشک ،ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ،کباب و شوربا از مشهور ترین غذا های
وطن ما است .این مهمان نوازی ها سبب رفت و آمد و ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ بین
خانواده ها می گردد.
تمرین ـ  ۷تصویر زیر را با رنگ های مناسب رنگه نمایید .برای تصویر زیر به کمک کلمات داده
شدۀ ذیل یک جمله مناسب نیز بنویسید.

می کند

غذا
مهمان

همه

تمرین ـ  ۸برای کلمات ذیل به کمک معلم و یا والدین خود در کتابچۀ تان جمله بنویسید.

آشک

مهمان

سبب

محبت

غذا

قابلی پلو

وظیفه خانگی و آمادگی برای درس بعدی
تمرین ـ  ۹متن درس بعدی را در خانه بخوانید.
تمرین ـ  ۱۱جمله زیر را در کتابچۀ تان به زبان دری ترجمه کنید.

Det är vanligt att bjuda gäster på te i Afghanistan.
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درس ـ ۱۵

مسجد
عبادت خانه مسلمانان را مسجد گویند.
در مسجد مسلمانان جمع می شوند ،عبادت می کنند ،قرآن می
خوانند ،از حال و احوال یکدیگر خبر می شوند و به یکدیگر کمک می
کنند .مردم برای عبادت و نماز شان در همه شهر ها و ِدهات
مساجد ساخته اند .تقریبا همه مردم افغانستان مسلمان اند.
مفرد و جمع کلمات

کلمات مترادف

مسجد ـ مساجد

عبادت = پرستش

حال ـ احوال

احوال = اوضاع

ده ـ دهات

تقریباً = بیشتر

تمرین ـ  ۱کلمات ذیل را در کتابچۀ تان بنویسید.

مسجد عبادت
احوال

کمک

جمع

قرآن

حال

مسلمانان

نماز

ِدهات

مساجد

تقریبا

تمرین ـ  ۲ترجمه کلمات زیر را به زبان سویدنی بنویسید.

مسجد

قرآن

کمک

ِدهات

عبادت

تمرین ـ  ۴ترجمه سویدنی جمله زیر را بنویسید.

بزرگترین مسجد دنیا مسجدالحرام نام دارد.
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درس ـ ۱۶

ُبزکشی
ُبزکشی یکی از ورزش های ملی
و رسمی افغانستان است .مسابقات ُبزکشی در والیات شمالی
افغانستان برگزار می گرددُ .بزکشی در کشور های آسیای میانه
نیز برگزار می گردد .در مسابقات ُبزکشی از اسپ های قوی و
چاپ انداز های باهوش و نیرومند استفاده می کنند.
کلمات مترادف

مفرد و جمع کلمات
مسابقه ـ مسابقات

باهوش = زرنگ

برگزار می گردد = انجام می گیرد

والیت ـ والیات

ملی = مربوط به ملت

آسیای میانه = آسیای مرکزی

نیرومند = قوی

چاپ انداز = اسپ سواران
در مسابقۀ بزکشی

تمرین ـ  ۱کلمات ذیل را در کتابچۀ تان بنویسید.

ورزش

ملی

رسمی

مسابقه

شمالی

ُبزکشی

کشور

اسپ

قوی

چاپ انداز

باهوش

آسیای میانه

تمرین ـ  ۲ترجمه کلمات زیر را به زبان سویدنی بنویسید.

نیرومند

اسپ

مسابقه

باهوش

ملی

تمرین ـ  ۴ترجمه سویدنی جمله زیر را بنویسید.

مسابقات ُبزکشی ساالنه در مزارشریف برگزار می گردد.
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تمرین ـ  ۳متن در س ـ  ۱۱را در کتابچۀ تان بنویسید.
تمرین ـ  ۵خانه های خالی را با کلمات جمع و کلمات مترادف پر نمایید.

مسابقه ـ ................

باهوش = ................

والیت ـ ................

ملی = ................
نیرومند = ................

تمرین ـ  ۶جمالت زیر را با استفاده از کلمات داده شدۀ ذیل پر نمایید.

برگزار

مسابقات

ورزش

باهوش

ُبزکشی یکی از ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ های ملی و رسمی افغانستان است .مسابقات
ُبزکشی در والیات شمالی افغانستان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ می گرددُ .بزکشی در
کشور های آسیای میانه نیز برگزار می گردد .در ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُبزکشی از
اسپ های قوی و چاپ انداز های ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ و نیرومند استفاده می کنند.
تمرین ـ  ۷تصویر زیر را با رنگ های مناسب رنگه نمایید .برای تصویر زیر به کمک کلمات داده
شدۀ ذیل یک جمله مناسب نیز بنویسید.

است

قوی
بُزکشی

مسابقه

تمرین ـ  ۸برای کلمات ذیل به کمک معلم و یا والدین خود در کتابچۀ تان جمله بنویسید.

نیز

اسپ

قوی

ملی

ُبزکشی

برگزار

وظیفه خانگی و آمادگی برای درس بعدی
تمرین ـ  ۹متن درس بعدی را در خانه بخوانید.
تمرین ـ  ۱۱جمله زیر را در کتابچۀ تان به زبان دری ترجمه کنید.

Buzkashi är en snabb hästsport som spelas i många delar av Centralasien.
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درس ـ ۲۵

سال
سه نوع شمارش سال در دنیا معروف اند.
سال میالدی از تولد حضرت عیسی (ع) آغاز یافته است .سال
قمری از گذر گردش مهتاب به دور زمین به وجود می آید .سال

شمسی از گذر گردش زمین به دور آفتاب به وجود می آید .سال
مهاجرت حضرت محمد (ص) از مکه به مدینه آغاز شمارش سال
هجری قمری و هجری شمسی است.
ماه های هجری شمسی و کلمات مترادف

۲

۱

َح َمل

ثور

بره

گاو

۴

۳

۵

۶

۸

۷

۲۱ ۲۲ ۲۱

۹

س َرطان اسد سنبله میزان عَقرب قوس َجدی دَلو
جوزا َ

حوت

آبکش

دوماهی

دوپیکر

خرچنگ

شیر

خوشه

گژدم

ترازو

بزغاله

کمان

معروف = مشهور

گذر = گذشتن

مهاجرت = کوچ کردن

گردش = چرخش

شمارش = حساب

آغاز = شروع

تمرین ـ  ۱کلمات ذیل را در کتابچۀ تان بنویسید.

نوع
زمین

شمارش دنیا
مهاجرت

عیسی

معروف

میالدی

شمسی

محمد

هجری

قمری

تمرین ـ  ۲ترجمه کلمات زیر را به زبان سویدنی بنویسید.

گردش

میالدی

آغاز

مهتاب

تولد

تمرین ـ  ۴ترجمه سویدنی جمله زیر را بنویسید.

با کم کردن عدد  ۶۲۲از سال میالدی سال شمسی به دست می آید.
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درس ـ ۲۷

حقوق بشر
حقوق بشر اساسی ترین حقوقی است
که هر فرد به طور ذاتی ،فطری و به صرف انسان بودن از آن
بهرهمند میشود .دین اسالم هم بر حقوق بشر تاکید می کند و
همه انواع تبعیض را رد می کند .در سال  ۱۹۳۸میالدی حقوق
بشر از طرف مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسمی شد.
کلمات مترادف

مفرد و جمع کلمات
حق ـ حقوق

اساسی = بنیادی

صرف = تنها

نوع ـ انواع

ذاتی ـ طبیعی = فطری

بهره مند = نصیب شدن

تبعیض = فرق گذاشتن

بشر = مردم

تمرین ـ  ۱کلمات ذیل را در کتابچۀ تان بنویسید.

فرد

حقوق

اساسی

ذاتی

فطری

تبعیض

صرف

انسان

بهره مند

بشر

میالدی

سازمان

تمرین ـ  ۲ترجمه کلمات زیر را به زبان سویدنی بنویسید.

اساسی

تبعیض

انسان

سازمان

حقوق بشر

تمرین ـ  ۴ترجمه سویدنی جمله زیر را بنویسید.

والدین بر اوالد شان نیز حقوقی دارند.

www.kodakan.se - - - SAMPLE - - - www.kodakan.se

www.kodakan.se - - - Copy - - - www.kodakan.se
تمرین ـ  ۳متن در س ـ  ۷۲را در کتابچۀ تان بنویسید.
تمرین ـ  ۵خانه های خالی را با کلمات مترادف پر نمایید.

تبعیض = ................

 = ................بنیادی

 = ................طبیعی ،فطری  = ................مردم

صرف = ................
بهره مند = ................

تمرین ـ  ۶جمالت زیر را با استفاده از کلمات داده شدۀ ذیل پر نمایید.

اساسی

عمومی

بشر

بهره مند

حقوق بشر ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ترین حقوقی است که هر فرد به طور ذاتی،
فطری و به صرف انسان بودن از آن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ میشود .دین اسالم
هم بر حقوق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ تاکید می کند و همه انواع تبعیض را رد می
کند .در سال  ۱۹۳۸میالدی حقوق بشر از طرف مجمع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
سازمان ملل متحد رسمی شد.
تمرین ـ  ۷تصویر زیر را با رنگ های مناسب رنگه نمایید .برای تصویر زیر به کمک کلمات داده
شدۀ ذیل یک جمله مناسب نیز بنویسید.

دارد

همه
عدالت

حقوق

تمرین ـ  ۸برای کلمات ذیل به کمک معلم و یا والدین خود در کتابچۀ تان جمله بنویسید.

بشر

حقوق

تبعیض

تاکید

فرد

انواع

وظیفه خانگی و آمادگی برای درس بعدی
تمرین ـ  ۹متن درس بعدی را در خانه بخوانید.
تمرین ـ  ۱۱جمله زیر را در کتابچۀ تان به زبان دری ترجمه کنید.

FN: Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.
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