
 محمد یعقوب صدری 1   1     

 کتاب دری
 برای صنف هفتم

 متن و تمرین



     2   2 

 کتاب دری برای صنف هفتم )متن و تمرین(
 

به طورر مونورموه کتاب دری برای صنف هفتم در اینجا تنها چند صفحه ای از 

 برای شنا به منایش گذاشته شده است. 
این کتاب شامل آمرزش متن دری، ترجنه کلنات و جونو ت دری بوه زبوا  

سریدمی، آمرزش مرشتن متن های دست مریس شده، آمرزش دسوتورر زبوا  
دری )گرامر(، آمرزش ادبیات دری، اشعار، قصه ها و حکایواتوی از شوانورا  

معروف، ضرب النثل های رایج کشرر ما است. متن این کتاب شامل آگواهوی 

ننرمی در باره وضع فرهنگی، کلترری، تاریخی و جغرافویوایوی افوغوام وتوا  
میباشد. این کتاب مطابق پ   درسی مکاتب سرید  و با مشرره موعولونویون 

صفحوه،  ۶۷مجرب زبا  مادری برای صنف هفتم تهیه گردیده است که دارای 

تنرین میباشد. این کتاب برای یک سال درسی تهیه گردیوده  ۰۱۲درس و  ۵۳
 است. 

کتاب تمرینن دری بنرای برای تنرینات بیشتر مربرط به دروس این کتاب، به 

 ۶۷رجرع گردد. کتاب تنرین دری برای صنف هوفوتوم شوامول صنف هفتم 
 تنرین و وظیفه خامگی است. ۰۸۲صفحه و 
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 فهرست
 

 ۳        خامه دهقا   ۱درس و  
 ۶        میکرکار و بدکار  ۰درس و  
 ۹         سیرت زیبا  ۵درس و  
 ۱۱       مررچه بی بال و پر  ۴درس و  
 ۱۵        دوست قدینی  ۳درس و  
 ۱۳        اثر سخن بر دل  ۷درس و  
 ۱۶         بی انتنایی  ۶درس و  
 ۱۹        حفظ تعادل  ۸درس و  
 ۰۱        گل صداقت  ۹درس و  
 ۰۵        قلعه باالحصار  ۱۲درس و  
 ۰۳        شیر بی سر و دم  ۱۱درس و  
 ۰۶    (۱تاریخ مختصر افغام تا  )ق نت   ۱۰درس و  
 ۰۹    (۰تاریخ مختصر افغام تا  )ق نت   ۱۵درس و  
 ۵۱    (۵تاریخ مختصر افغام تا  )ق نت   ۱۴درس و  
 ۵۵        بزرگترین ح رت  ۱۳درس و  
 ۵۳        قصر داراالما   ۱۷درس و  
 ۵۶      پاداش ثروتنند بخشنده  ۱۶درس و  
 ۵۹       محند یعقرب چرخی  ۱۸درس و  
 ۴۱    (۱ذخایر معدمی افغام تا  )ق نت   ۱۹درس و  
 ۴۵    (۰ذخایر معدمی افغام تا  )ق نت   ۰۲درس و  
 ۴۳    (۵ذخایر معدمی افغام تا  )ق نت   ۰۱درس و  
 ۴۶    (۴ذخایر معدمی افغام تا  )ق نت   ۰۰درس و  
 ۴۹      (۱لیلی و مجنر  )ق نت   ۰۵درس و  
 ۳۱      (۰لیلی و مجنر  )ق نت   ۰۴درس و  
 ۳۵     (۱ضرب النثل های دری )ق نت   ۰۳درس و  
 ۳۳     (۰ضرب النثل های دری )ق نت   ۰۷درس و  
 ۳۶     (۱)ق نت  نروسی با جنال  ۰۶درس و  
 ۳۹     (۰)ق نت  نروسی با جنال  ۰۸درس و  
 ۷۱     (۱کره های افغام تا  )ق نت   ۰۹درس و  
 ۷۵     (۰کره های افغام تا  )ق نت   ۵۲درس و  
 ۷۳     (۵کره های افغام تا  )ق نت   ۵۱درس و  
 ۷۶     (۴کره های افغام تا  )ق نت   ۵۰درس و  
 ۷۹     (۱چی تا  های دری )ق نت   ۵۵درس و  
 ۶۱     (۰چی تا  های دری )ق نت   ۵۴درس و  
 ۶۵      جنگ ت طبیعی افغام تا   ۵۳درس و  
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  ۱درس ـ 

 خ صه درس فرق را در کتابچه خرد به زبا  سریدمی بنری ید. ۱تمرین ـ 

 کلمات مترادف

 واقع شد = قرار گرفت

 التفات = ترجه کرد 

 مهنام را = مهنامخامه

 ماجرا = آمچه واقع شده

 ماچیز = بی ارزش، امدک

 بیابا  = دشت

 فرارسید  = رسید 

 سرما = سردی هرا 

 حفظ = اما ، امن 

 شرکت = بزرگی

روزی یكى از شاها  با چند مفر از وزیرا  و یارا  مخصرص خردش در فصل زم تا  به بیابا  براى 

شكار رفتند. از آبادى ب یار دور شدمد تا اینكه شب فرا رسید و هرا تاریک شد. آمها در بیابا  خاموه 

كرچک دهقامی را دیدمد. شاه به هنراها  خرد گفت: شب به خامه آ  دهقا  برویم، تا از سورمواى 

بیابا  خرد را حفظ كنیم. یكى از وزیرا  گفت که به خامه دهقا  ماچیزى پناه برد  شای ته موقوام 

ارجنند شاه می ت، ما در هنین بیابا  خینه اى برمى افروزیم و آتشى روشن مى كنیم و امشب را 

 در هنین بیابا  صبح می کنیم.

دهقا  از ماجراى بیابا  مامد  شاه و هنراهامش خبر شد و مزد شاه آمد. پس از احوتورام شوایوا ، 

 دهقا  گفت: از مقام شاه چیزى كاسته منى شد، ولى مگذاشتند كه مقام دهقامی بلند گردد.

این سخن دهقا  مررد پ ند شاه واقع گردید. هنا  شب با هنراها  خرد به خامه دهقا  رفتنود و 

تا صبح آمجا بردمد. صبح شاه جایزه، لباس و پرل فراوامى به دهقا  داد. هونوگواموى كوه شواه و 

هنراهامش بر اسب ها سرار شدمد تا از آمجا به طرف شهر برومد، شنیدمد دهقا  در ركواب آموهوا 

 حركت مى كرد و مى گفت:

 ز قدر و شننوكت سلطان نگشت چیزى كم

 از التننفات به مهماننننننننسراى دهنننقانى

 كاله گوشننننننه دهننننننقان به آفننتاب رسد

 كه سایه بر سرش انداخت چون تو سلطانى

 خانه دهقان

 = افروختن، مصب کرد  افروزید  

 = شای ته، سزاوارشایا  

 رکاب = پایدا  زین اسب

 مررد پ ند = مررد ن قه

 آبادی = خامه ها

 شای ته = الیق

 مقام = جایگاه

 ارجنند = بزرگرار

 کاسته = کم شده
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کتاب تمرین دری برای صنف هفتم برای تنرینات بیشتر مربرط به این درس به  تمرینات بیشتر:

 مراجعه منایید. 

 جراب های صحیح ارایه منایید. ۱درس ن به سراالت زیر مطابق  ۲تمرین ن 

 کلنات ذیل را در کتابچه تا  به زبا  سریدمی بنری ید.معنی   ۴تمرین ن 

 ۱ شوکت

 ۲ شایسته

 ۳ ارجمند

 ۴ ماجرا

 ۷ شایان

 ۸ حفظ

 ۵ مقام

 ۶ التفات

 ۱ شاه با وزیرانش در کدام فصل به شکار رفتند؟

 ۲ چرا یکی از وزیران رفتن شاه را به خانه دهقان نامناسب دانست؟

 ۳ دهقان نزد شاه از کِی شکایت داشت و به شاه چه چیز گفت؟

 ۴ در آخر شاه به دهقان چه چیز ها را تحفه داد؟

 کلنات ذیل را به زبا  دری بنری ید.معنی  ۳تمرین ن 

 کاسته  رکاب  ارجمند  فرارسیدن  حفظ

         

 شایسته  ناچیز  مقام  مهمانسرا  شایان

         

 ۱ شاه با وزیرانش برای شکار به یک بیابان رفتند.

 ۲ شاه می خواست شب را د ر خانه دهقان سپری نماید.

 ۳ در آخر دهقان از شاه خوشحال بود و شعر برای او می سرود.

 ترجنه سریدمی جن ت زیر را بنری ید. ۵تمرین ن 
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  ۷درس ـ 

شخصی از دوستی خرد با دامشنندی حکایت می کند که روزی دامشنندى را دیدم كه به موحونوت 

نشق زیبارویى گرفتار گشته است و راز این نشق هم فاش شده است. از این رو او ب یار سوتوم 

مى كشید و تحنل مى كرد. یكبار از روى مهربامى به او گفتم: بخربى مى دامم كه از تر در رابطه بوا 

آ  محبرب، كار ماپ ندى سر مزده و لغزشى مننرده اى، در نین حال براى دامشننودا  شوای وتوه 

می ت كه خرد را در معرض تهنت مردم قرار دهند و در متیجه از ماحیه بى ادبا ، جفا بكشند و به 

 زحنت بیفتند. 

دامشنند به من چنین پاسخ داد: اى دوست من در این مررد چنامكه ص ح دام ته اى، ب یار فكور 

كرده ام ولى صبر در برابر قهر و بى انتنایى یار، آسامتر از صبر به خاطر محوروم شود  از دیودار 

جنال او است. حكناى فرزامه گریند: رمج فراق برد  آسامتر از فرو خرابامد  چشم از دیودار یوار 

 است.

 گننننر جفایى كند بباید بنننننرد   هر كه بى او به سر نشاید برد 

 چند از آن روز گنننفتم استغفار   روزى، از دست گفتمش زنهار 

 دل نهادم بر آنچه خاطر اوست   نكند دوست زینهار از دوست 

 ور به قنننننهرم بننننراند او داند   گر به لطفم به نزد خود خواند 

 بی اعتنایی

 خ صه درس فرق را در کتابچه خرد به زبا  سریدمی بنری ید. ۱تمرین ـ 

 کلمات مترادف

 = ماشای ته، زشتماپ ند 

 = قصه، داستا حکایت 

زینهار = زمهار = بپرهیز، دور 
 باش 

 = نالم  دامشنند

 جنال = زیبایی

 لطف = مهربامی

 ستم = ظلم

 جفا = بیرفایی

 خاطر = مظر

 = پشینامی، تربهاستغفار 

 بی انتنایی = بی ترجهی

 محنت = سختی، رمج 

 زیباروی = خرشصررت 

 گرفتار شد  = اخته شد 

 = دوست داشتنیمحبرب 

 فاش شد = افشا شد 

 زیبا = مقبرل، قشنگ

 معرض = پیش، فرارو 

 خرامد  = خراستن

 حکنا = دامشنندا 

 مهاد  = قرار داد 
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کتاب تمرین دری برای صنف هفتم برای تنرینات بیشتر مربرط به این درس به  تمرینات بیشتر:

 مراجعه منایید. 

 جراب های صحیح ارایه منایید. ۱درس ن به سراالت زیر مطابق  ۲تمرین ن 

 کلنات ذیل را در کتابچه تا  به زبا  سریدمی بنری ید.معنی   ۴تمرین ن 

 ۱ جمال

 ۲ جفا

 ۳ فاش کردن

 ۴ بی اعتنایی

 ۷ ناپسند

 ۸ محبوب

 ۵ محنت

 ۶ گرفتار شدن

 ۱ مرد دانشمند عاشق کِی بود؟ و از چه چیز رنج می برد؟

 ۲ دانشمند به نصیحت های دوستش چه جواب داد؟

 ۳ حکما در مورد جدایی دوستان چه چیز گفته اند؟

را بیان   »رنج فراق بردن آسانتر از فرو خواباندن چشم از دیدار یار است.«هدف جمله 
 کنید.

۴ 

 کلنات ذیل را به زبا  دری بنری ید.معنی  ۳تمرین ن 

 جمال  لطف  جفا  خاطر  حکما

         

 نهادن  محنت  محبوب  ناپسند  فاش شدن

         

 ۱ مرد دانشمند عاشق یک دختر زیبارویی بود.

 ۲ در بین دانشمند و معشوقه اش جدایی به میان آمده بود.

 ۳ رنج جدایی آسانتر از چشم پوشاندن از دیدار یک دوست است.

 ترجنه سریدمی جن ت زیر را بنری ید. ۵تمرین ن 
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  ۱۱درس ـ 

 خ صه درس فرق را در کتابچه خرد به زبا  سریدمی بنری ید. ۱تمرین ـ 

 کلمات مترادف

 قدمت = پیشینه، سابقه

 بنا = ساختنا ، قلعه

 نصر = وقت، دوره

 میایشگاه = نبادتگاه

 باستامی = قدینی 

 حصار = دیرار 

 مجاور = هن ایه

 قیام = جنبش

ای باستامی در شهر کابل   باال حصار مام قلعه

است. تاریخ ساخت این قلعه به حدود قور  

رسد. این حصار در حدود سوه   می دی می ۳

قر  یعنی از قر  دوم تا پنجم می دی آبوادی 

روی پشته باال حصار به شکل اثر موذهوبوی 

ساخته شده که مظر به شراهد مقاط موجواور 

ای در دامنه کره شیر دروازه در  بر فراز تپه   ترا  آ  را میایشگاه بردائی ها خرامد. این قلعه  آ  می

 جنرب شرق شهر کابل ساخته شده است.

تینررشاه پایتخت افغام تا  را از قندهار به کابل امتقال داد و در باال حصار کابل جاگزین شد و توا 

 نصر سلطنت نبدالرحنن خا  پایتخت در هنامجا برد.

اش یک مکا  دارای ارزش تاریخوی اسوت.  باال حصار به دلیل اهنیت استراتژیک و قدمت تاریخی 

 های خرمین برده است. در جنگ اول افغا  و امگلیس بین سالهای  این بنا شاهد جنگ

  و بعد در زما  حوکورموت ۱۸۸۲  –  ۱۸۶۸و جنگ دوم افغا  و امگلیس بین سالهای  ۱۸۴۰  –  ۱۸۵۹

شد. حتی یکی از قیوام   های کنرمی تی افغام تا  این قلعه به ننرا  مرکز مهم مظامی استفاده می

های مجاهدین نلیه حکرمت کنرمی تی افغام تا  میز از هنین قلعه آغاز شد که به قیام باال حصوار  

 های اخیر میز میرو های ماتر در این قلعه م تقر بردمد. شهرت دارد. در سال 

 قلعه باال حصار

 = پایین کره دامنه کره 

 = م تقر جاگزین 

 = جابجا شد م تقر شد  

 فراز = باال، بلندی

 تپه = بلندی

 زما  = وقت

 آغاز = شروع
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  ۱۲درس ـ 

 خ صه درس فرق را در کتابچه خرد به زبا  سریدمی بنری ید. ۱تمرین ـ 

 کلمات مترادف
 ماحیه = منطقه، محل

 تصریب = تایید

 سلطه = فرمامروایی

 معاصر = جدید، امروزی

 یررش = هجرم، حنله

 

 سرزمین = منلکت 

 برم  = آشکار 

 نصر = وقت

 م یر = راه

 قسمت اول

دارای تاریخ جدید است اما این سرزمین از لوحواق قودموت ی ننرا  یک کشرر افغام تا  اگرچه به 
افغام تا  بدلیل قرارگرفتن در م ویور  .شنار میرود تاریخی، یکی از قدینی ترین کشررهای جها  به 

های بزرگ جها  برده و یکی از مهنترین مراکز بوازرگواموی نصور  محل پیرمدگاه تند   جاده ابریشم
گشایوا  بورده  است. افغام تا  در طرل تاریخ گلرگاه یررش مهاجنا  و جها   رفته باستا  به شنار 

افغام تا  در طرل تاریوخ درازمودت   .میشردکه رد پای آمها هنرز در گرشه و کنار این سرزمین دیده 
های مختلف برده است، از جنله هخامنشیا ، سلرکیا ، اشکامیا ، ساسوامویوا ،   خرد شاهد حکرمت

امریا ، نباسیا ، صفاریا ، سامامیا ، غزمریا ، غرریا ، سلجرقیا ، خرارزمشاهیا ، ایلخاما  مغرل، 
هوجری شن ی احونودشواه دراموی کوه از  ۱۱۰۷تینرریا ، گررکامیا ، صفریه، و افشاریه. در سال 

سردارا  مادرشاه افشار برد، پس از مرگ افشار او بر ماحیه شرقی خراسا  م لط شده خرد را امویور 
خراسا  خرامد. افغام تا  چندی پس از استق ل، زیر سلطهٔ بریتامیوا درآمود. از زموا  اسوتوقو ل 

هو.ش این کشرر دو بار ترسط امپراترری بریتامیا اشغال گردید و توا زموا   ۱۰۹۸افغام تا  در سال 
می دی(، سیاست خارجی افغام تا  زیر  ۱۹۱۹هو. ش ) ۱۰۹۸ان   استق ل آ  ترسط اما  الله در 

هوو. ش  ۱۵۲۰مظر م تقیم امپراترری بریتامیا برد. واژهٔ افغام تا  به ننرا  مام یک کشرر در سال 
هوو. ش آغواز  ۱۵۲۰الله در سال  آغاز پادشاهی اما    الله به تصریب رسید. در قامر  اساسی اما  

 تاریخ م تقل افغام تا  است.
از تاریخ مری ا  معروف کشرر میترا  از میر غ م محند غبار )افغام تا  در م یر تاریخ(، م  فیض 

شواه آغوا  محند کاتب )سراج التراریخ(، میر محند صدیق فرهنگ )افغام تا  در پنج قر  اخویور(،
)تاریخ افغام توا  بوعود از  نبدالحی حبیبیصدیق مجددی )امیر حبیب الله خادم دین رسرل الله(، 

سف که تعدادی افوراد أ)تاریخ معاصر افغام تا ( و غیره مام برد. به ت  محند ابراهیم نطاییاس م(، 
مغرض به دسترر حکنراما  وقت به مرشتن تاریخ های جعلی پرداختند که بعد از مدت کرتاه حقیقوت 

 برم  گردید و در جامعه آگاه افغام تا  امروزه خریدار مدارد. 
تاریخ افغام تا  را میترا  به سه دوره تق یم کرد، یعنی دوره پیش از اس م، دوره پس از اسو م و 

 دوره معاصر افغام تا . در دروس بعدی این سه دوره را بیشتر به مطالعه خراهم گرفت.

 تاریخ مختصر افغانستان

 = قدامت = پیشینهقدمت 

 = وصل کننده پیرمدگاه 

  مررخین تاریخ مری ا  = 

 م لط = پیروز شد ، حاکم شد 

 مطالعه = خرامد ، بررسی 

 تند  = ترقی

 باستا  = قدیم

 بازرگامی = تجاری

 سردارا  = بزرگا  

 استق ل = آزادی
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  ۱۱درس ـ 

 خ صه درس فرق را در کتابچه خرد به زبا  سریدمی بنری ید. ۱تمرین ـ 

 کلمات مترادف

 جرر = آزار

 غرور = کبر

 ارس   = شجاع

 = غمغصه 

 = مالکمرال 

 استرار = محکم  

 مبادا = مباد، مکند که 

 طرع = فرمامبردار

 مرا  = امجام مده

 آفرید  = پیداکرد 

 = راستکارصالح 

 = خشم و غضبطیره 

سال ها پیش پارسایى از كنار یكى از ثروتنندا  گذر كرد، دید دست و پاى یكى از غ مامش را 

استرار ب ته و مجازات مى كند. پارسا به ثروتنند گفت: اى جرا ! خداومد بزرگ غ مى هنامند او را 

ذلیل فرما  تر كرد و تر را بر او چیره منرد، بنابراین در برابر معنت خدا سپاسگزارى كن و آمقدر بر 

 آ  غ م ستم مكن، مبادا در روز قیامت مقام او برتر از تر باشد و تر در مزد او شرم ار گردى.

 جورش مكن و دلنش میازار   بر بنده مننننگیر خشم بسننیار  

 آخر نه به قننندرت آفریدى   او را تنننننننو به ده درم خریدى  

 هست از تو بزرگتر خداوند   این حكم و غرور و خشم تا چند  

 فرمانده خود مكن فراموش   اى خواجه ارسنننننالن و آغوش  

در روایتی آمده است که رسرل )ص( فرمرده است که بزرگترین ح رت روز قیامت آ  است كه 

غ م صالحى را به بهشت ببرمد و مرالى بدكار او را به دوزخ افكنند. آ  مرال، ب یار ح رت خراهد 

 برد و غصه خراهد خررد.

 بر غالمى كه طوع خدمت تو است

 خشم بننننى حد مران و طیره مگیر 

 كه فضیننننننحت بود كه به شننمار 

 بنننننننده آزاد و خواجه در زنجننیر 

 بزرگترین حسرت

 درم = درهم = واحد پرل

 = اف رس خررد  ح رت 

 = مالدار، پرلدارثروتنند 

 خراجه = صاحب، بزرگرار

 گذر کرد  = نبرر کرد 

 پارسا = شخص پرهیزگار 

 ذلیل = خرار

 چیره = غالب

 ستم = ظلم

 شرم ار = خجل

 خشم = قهر، ستم

 = رسراییفضیحت 
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  ۲۳درس ـ 

 خ صه درس فرق را در کتابچه خرد به زبا  سریدمی بنری ید. ۱تمرین ـ 

 آبرو = نزت کلمات مترادف

 قبیله = قرم

 ترصیه = مصیحت

 زیارت = دیدار، بازدید

 متعدد = پی در پی

 

 ظاهر = آشکار

 سرود  = خرامد  

 شیفته = ناشق

 = اصرارپافشاری 

قیس پ ری از انراب برد که بوا ظواهوری 

آشفته و پریشا  در اطراف کره مجود موی 

گشت و برای معشرقه خرد اشعار ناشقامه 

زیبا می سرود. معشرقه او دختری از قبیله 

نامریا ، به مام لیلی که قیس شیوفوتوه او 

شده برد و آمقدر در کرچه هوا در وصوف 

زیبایی های لیلی شعر سروده و خرامده برد 

که هنه مردم آ  منطقه او را دیوراموه موی 

دام تند و لقب مجونور  را بوه وی داده 

بردمد. خامراده و خریشاومدا  مجنر  بارها در شکل های مختلف از مجنر  خراستند دست از ایون 

رسرایی بردارد اما فایده ایی مداشت. تا آمجا که پدر مجنر  تصنیم میگیرد به خاستگاری لیلی بورود 

و با جنعی از بزرگا  و خریشاومدا  به قبیله لیلی رفته و او را از پدرش خاستگاری می کنند. اما موه 

تنها پدر لیلی بلکه تنام اهالی قبلیه با این وصلت مخالفت میکنند و آ  را منگی بزرگ برای قوبویولوه 

میدامند چرا که آمها معتقد بردمد مجنر  دیرامه و رسرایی بیش می ت و وصلت با او حویوثویوت و 

آبروی این قبیله را در میا  سایر قبائل نرب می برد و از پدر مجنر  می خراهونود کوه پ ورش را 

مصیحت کند تا زمدگی ناق مه ایی را در پیش گیرد. پدر میز به ترصیه مردم به مصیحت پ ور موی 

پردازد و او را به کعبه برای زیارت می برد و از خدا می خراهد پ رش از این نشق دست بکشد، اما 

مجنر  از درگاه خدا تقاضایی دیگر کرد و خراستار نشقی بیشتر و جاویدامه شد. داستا  لویولوی و 

مجنر  به آمجا می رسد که مجنر  بعد از خاستگاری های متعدد و متیجه مگرفتن سور بوه کوره و 

خاستگار لیلی می شرد و با وجرد مخالوفوت ابن س م بیابا  می گذارد و در این فاصله فردی به مام 

 شدید لیلی و پافشاری هایش، خامراده و خریشاومدا  لیلی را مجبرر به این وصلت می کنند.

 = نقیده داشتن معتقد برد  

 = هنیشگی جاویدامه 

 آشفته = مامرتب، حیرا  

 

 

 وصف = صفت

 لقب = شهرت

 جنعی = گروهی

 وصلت = ازدواج

 منگ = نیب

 قسمت اول
 لیلی و مجنون
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کتاب تمرین دری برای صنف هفتم برای تنرینات بیشتر مربرط به این درس به  تمرینات بیشتر:

 مراجعه منایید. 

 جراب های صحیح ارایه منایید. ۱درس ن به سراالت زیر مطابق  ۲تمرین ن 

 کلنات ذیل را در کتابچه تا  به زبا  سریدمی بنری ید.معنی   ۴تمرین ن 

 ۱ سرودن

 ۲ شیفته

 ۳ پافشاری

 ۴ وصلت

 ۷ قبیله

 ۸ لقب

 ۵ متعدد

 ۶ معتقد بودن

 ۱ چرا مردم قیس را مجنون می نامیدند؟

 ۲ لیلی با کِی عروسی کرد؟

 ۳ قیص در حقیقت شیفته کِی بود و پایان کارش چه شد؟

 ۴ چرا پدر مجنون همرای قیس به زیارت کعبه رفتند؟

 کلنات ذیل را به زبا  دری بنری ید.معنی  ۳تمرین ن 

 سرودن  شیفته  وصف  آبرو  جاویدانه

         

 لقب  وصلت  ننگ  زیارت  آشفته

         

 ۱ قیس جوان عرب عاشق دختر زیبا به نام لیلی بود.

 ۲ پدر و اقارب لیلی با ازدواج لیلی و قیس مخالفت میکردند.

 ۳ خانواده لیلی وی را مجبور به ازدواج به شخصی دیگر می سازد.

 ترجنه سریدمی جن ت زیر را بنری ید. ۵تمرین ن 
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 ۳۱درس ـ 

 خ صه درس فرق را در کتابچه خرد به زبا  سریدمی بنری ید. ۱تمرین ـ 

البته تنامی كرههای افغام تا  جنگلدار است به استثنای كرههای غربی كه ناری از جونوگول موی 

 باشند. جنگ ت افغام تا  ننرماً به دو دسته تق يم می شرمد، ميره دار و بی میره. 

در مراحی بدخشا  و قطغن كناره های آمردريا جنگ ت امبرهی وجرد دارد. مث  در كرههای قره باتر، 

خا  آباد، دره اشوكونوش، كوره   ننبركره،  مهرين، دوشی و كيله گی، غرری، تاله و برفک، میک پی،

منئی، تالقا ، كشم، درایم، چاه آب و حصص جرم، ن وه بر دیگر اشجار پ ته و بزغنج میوز وجورد 

دارد. در مراحی بادغیس پ ته زاری وجرد دارد كه كنتر از پ ته زار خا  آباد مویو وت. كورهوهوای 

پنجشیر، مجراب، تكاب، مررستا ، كنرها، سفید كره، جاجی، چنكنی، منگل، مچلغر، طرطی خویول، 

جدرا ، ارگر ، تنی، درگی، زمبر، للندر، گربز و غیره میز دارای هر مرع درخت میره دار از قوبویول 

جلغرزه، امروک، بادام، جرز، امگرر، سیب و غیره می باشد. جنگ تی كه در كرههای كنر و مررسوتوا  

 سال می رسد. مهنترین ساحات جنگلی افغام تا  نبارتند از: ۴۲۲وجرد دارد ننرشا  به 

 کیلرمتر مربع ۱۸۲هكتار م اوی به  ۱۸۲۲۲ن قه كنر  -۱

 كیلرمتر مربع ۱۰۲هكتار م اوی به  ۱۰۲۲۲ن قه جنرب بار گندی  -۰

 كیلرمتر مربع ۱۱۲هكتار م اوی به  ۱۱۲۲۲ن قه شنال بار گندی  -۵

 كیلرمتر مربع ۵۹۲هكتار م اوی به  ۵۹۲۲۲ن قه گرم الک  -۴

 كیلرمتر مربع ۴۹۲هكتار م اوی به  ۴۹۲۲۲ن قه پارو   -۳

 كیلرمتر مربع ۱۸۲هكتار م اوی به  ۱۸۲۲۲ن قه كامدیش  -۷

 كیلرمتر مربع ۱۴۲هكتار م اوی به  ۱۴۲۲۲ن قه پاشگل  -۶

 كیلرمتر مربع ۱۲۲هكتار م اوی به  ۱۲۲۲۲ن قه بریكرت  -۸

 كیلرمتر مربع ۰۵۲هكتار م اوی به  ۰۵۲۲۲ن قه اسنار  -۹
 کلمات مترادف

 ، محلساحات = ساحه

 = میره درخت پ ته بزغنج 

 اشجار = شجر = درخت

 = واحد امدازه گیری زمین هکتار 

 ن وه بر = افزو  

 ناری از = خالی از

 مراحی = ماحیه

 امبره = زیاد، ب یار 

 استثنا = به جز از

 دسته = حصه، گروپ

 ن قه = محل، منطقه

 جنگالت طبیعی افغانستان
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گر و مثنری  ترین شانرا  قصیده بن آدم سنایی غزمری، یا حکیم سنایی از بزرگ  حکیم ابر النجد مجدود 
جها    هجری قنری در شهر غزمه )والیت غزمی افغام تا ( دیده به ۴۶۵سرای افغام تا  است که در سال  

 هجری قنری در شهر غزمه چشم از جها  فروب ت. ۳۴۳گشرد. سنایی در سال 
 

 آثار سنایی
قصاید، غزلیات، ربانیات، قطعات و مفردات سنایی در دیرا  اشعار وی گرد آمده است. آثار دیگر او  

 مامه. مامه و نقل   التحقیق، سیر العباد الی النعاد، کارمامهٔ بلخ، نشق الحقیقه، طریق   نبارتند از حدیقة

Hakim Sanai (Hakim 
Abul-Majd Majdud ibn 
Adam) är en känd persisk 
poet och predikant. Ha-
kim Sanai var den första 
stora sufiska poeten på 
persiska (Parsi).  
 

Född: år1080 i staden 
Ghazni, Afghanistan. 
 

Död: år 1131 i Ghazni, 
Afghanistan. 

 ایست ربانی این سخن تحفه 

 رمـــــــز اسـرارهای روحانـــی
 

 خاطر ناقصــــم چو کامـل شد

 های بکر حـامل شد به سخن 
 

 هر نفــــــس شاهدی دگر زاید

 تر زاید هر یک از یک شگرف 

 حکیم سنایی
 هجری قنری( ۳۴۳وو   ۴۶۵)  
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