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 محمد یعقوب صدری

 کتاب تمرین دری

 برای صنف هشتم



2      2   

 کتاب تمرین دری برای صنف هشتم
 

بهه وه ر کتاب تمرین دری برای صنف هشتم در اینجا تنها چند صفحه ای از 

 نم نه برای شما به نمایش گذاشته شده است. 
)متن و تمرین( تهیه کتاب دری برای صنف هشتم این کتاب به ادامه تمرینات 

گردیده است که شامل س االت از متن درس، دسته ر زبهاد دری )گهرامهر(، 
ترجمه جمالت س یدنی به زباد دری، ن شتن متن، ساختن جمله از کهلهمهات 

کلیدی، تمرینات گروهی، تشریح و معرفی کردد یک مطلب و وظیفه خانهیهی 

و آمادگی برای درس بعدی میباشد. این کتاب تمرین مهطهابهال  هالد درسهی 
مکاتب س یدد و با مش ره معلمین مجرب زباد مادری برای صنف هشتم تهیه 

تمرین میباشد. این کتاب برای یهک  ۵۱۳صفحه و  ۶۷گردیده است که دارای 

 .  درس میباشد ۵۳سال درسی تهیه گردیده است و شامل 
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 فهرست تمرینات
 ۳        روز مادر  ۱تمرینات درس ه  
 ۶        اهمیت هنر  ۲تمرینات درس ه  
 ۹     (۱ادبیات دری )قسمت   ۵تمرینات درس ه  
 ۱۱       جهانیرد دروغی   ۴تمرینات درس ه  
 ۱۵     (۲ادبیات دری )قسمت   ۳تمرینات درس ه  
 ۱۳     (۱)قسمت  عید قرباد  ۷تمرینات درس ه  
 ۱۶      (۲عید قرباد )قسمت   ۶تمرینات درس ه  
 ۱۹     (۵ادبیات دری )قسمت   ۸تمرینات درس ه  
 ۲۱       شهر جالل آباد  ۹تمرینات درس ه  
 ۲۵      (۱عید فطر )قسمت   ۱۱تمرینات درس ه  
 ۲۳      (۲عید فطر )قسمت   ۱۱تمرینات درس ه  
 ۲۶        روز  در  ۱۲تمرینات درس ه  
 ۲۹     (۴ادبیات دری )قسمت   ۱۵تمرینات درس ه  
 ۵۱      (۱شب برات )قسمت   ۱۴تمرینات درس ه  
 ۵۵      (۲شب برات )قسمت   ۱۳تمرینات درس ه  
 ۵۳     (۳ادبیات دری )قسمت   ۱۷تمرینات درس ه  
 ۵۶      زندانی و هیزم فروش  ۱۶تمرینات درس ه  
 ۵۹       درخت بی مرگی  ۱۸تمرینات درس ه  
 ۴۱     (۱هنر قاین بافی )قسمت   ۱۹تمرینات درس ه  
 ۴۵     (۲هنر قاین بافی )قسمت   ۲۱تمرینات درس ه  
 ۴۳        سگ وفادار  ۲۱تمرینات درس ه  
 ۴۶       رستم و دلبر  ۲۲تمرینات درس ه  
 ۴۹       عشال و ایثار  ۲۵تمرینات درس ه  
 ۳۱        روز عاش را  ۲۴تمرینات درس ه  
 ۳۵        ابراز عشال  ۲۳تمرینات درس ه  
 ۳۳   (۱تاریخ مختصر افغانستاد )قسمت   ۲۷تمرینات درس ه  
 ۳۶   (۲تاریخ مختصر افغانستاد )قسمت   ۲۶تمرینات درس ه  
 ۳۹   (۵تاریخ مختصر افغانستاد )قسمت   ۲۸تمرینات درس ه  
 ۷۱      خ اجه عبدالله انصاری  ۲۹تمرینات درس ه  
 ۷۵       والیت بدخشاد  ۵۱تمرینات درس ه  
 ۷۳   (۱نظام سیاسی افغانستاد )قسمت   ۵۱تمرینات درس ه  
 ۷۶   (۲نظام سیاسی افغانستاد )قسمت   ۵۲تمرینات درس ه  
 ۷۹       والیت هرات  ۵۵تمرینات درس ه  
 ۶۱     اقتصاد بازار در افغانستاد  ۵۴تمرینات درس ه  
 ۶۵        والیت بلخ  ۵۳تمرینات درس ه  
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 روز مادر

 جمالت زیر را به زباد دری در کتابچه تاد ترجمه کنید. ۵تمرین ـ 

Under antiken kallades landet (Afghanistan) Ariana eller Baktrien. Under medeltiden användes nam-

net Khorasan ("soluppgångens land"). Afghanistan" som namn för hela kungariket omnämndes 1857 

av politiska skäl. Det blev det officiella namnet, när landet erkändes av ärldsgemenskapen 1919. 

 ۱تمرینات درس ـ 

اهمیت احترام و محبت به والدین و نیهداری از آنها ب یژه مادراد را در جامعه کش ر س یدد و 

 افغانستاد بحث و مقایسه نمایید؟ خالصه نظرات تانرا بن یسید.

 س ال زیر را بشکل گروهی ج اب دهید؟ ۴تمرین ـ 

 جمالت صحیح زیر را )مطابال درس ف ق( با کشیدد چلیپا نشانی نمایید. ۲تمرین ـ 

 ۱ تجلیل مییردد. ج زا ۲۷روز مادر در س یدد در  

 ۲ مادرش به افسانه گفت: روز مادر مبارک! 

 ۳ خداوند شما و  در جانم را عمر و النی نصیب کند.مادر افسانه به دختر خ د گفت:  

 ۴ افسانه به  درش ج اب داد: برای مادرجانم تُحفه میخرم، چ د فردا روز مادر است.  

 کلمات زیر در کتابچه تاد یک جلمه به زباد دری بن یسید.هریک از  برای  ۳تمرین ـ 

 ۱ ثنا ۲ فروغ ۳ مبهوت ۴ افضل ۵ دَم

 خالصه درس ف ق را در کتابچه خ د به زباد دری بن یسید. ۱تمرین ـ 
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 متن درس بعدی را با کلمات مترادف آد در خانه بخ انید.  ۸تمرین ـ 

سطر کم نباشد بن یسید.  ۱۱یک مقاله ک تاه که از  »نقش مادر در یک خان اده«در م رد  ۹تمرین ـ 

 مقاله تانرا بشکل مختصر برای همصنفی هایتاد بیاد و معرفی نمایید. 

 ۱ روز مادر در کدام تاریخ در کش ر س یدد تجلیل مییردد؟

 ۲ به نظر شما خریدد کدام ن ع تحفه ها برای روز مادر مناسب است؟

  

 برای س االت ذیل به کمک والدین یا با جستج  در انترنت ج اب های مناسب  یدا نمایید. ۷تمرین ـ 

 وظیفه خانگی و آمادگی برای درس بعدی

 شعر زیر را در کتابچه خ د با ن شتن جمالت ساده و ک تاه تحلیل و معنی نمایید؟ ۶تمرین ـ 

 ای شمع تویی فروغ خــــــــانه، مادر  ای آن که تویی صــبور خــــــــــانه، مادر 

 وای مهر تو در حد کـــمال است، مادر  ای عطر تو عــــــــطر هر بهار است، مادر 

ها و معنا ها  ها، جمله   دست ر زباد مجم عه ق انین و ض ابط حاکم بر ساختار واژه: دستور زبان )گرامر(

شناسی   های سنتی دست ر زباد بط ر کلی از دو شاخه یعنی واژه  بندی  زباد میباشد. در تقسیم یک در

 شناسی )نح ( تشکیل شده است.   )صرف( و جمله

 راهنمایی
 حد اقل دوبار شعر را بط ر کامل بخ انید و معنی کلمات آنرا دریابید.گام اول : 
 به عن اد شعر و گ ینده شعر دقت نمایید، زیرا برای معنی و تحلیل شعر کمک میکند.گام دوم : 
 در تحلیل و معنی شعر آزاد باشید. سعی نمایید از نظر و برداشت خ دتاد استفاده کنید.گام سوم : 
 برداشت تانرا در یک جمله ک تاه برای هر قسمت شعر )مصراع(  بن یسید.گام چهارم : 
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 قسمت اول

 جمالت زیر را به زباد دری در کتابچه تاد ترجمه کنید. ۵تمرین ـ 

Kabul, är en av Afghanistans 34 provinser, (velayat) och den provins i vilken huvudstaden 

Kabul ligger. Provinsen har omkring 2,27 miljoner invånare.Provinsen är indelad i 15 distrikt. 

 ۱۴تمرینات درس ـ 

تجلیل همچ د شبهای مانند شب برات در وحدت و همدلی یک جامعه چقدر نقش و تاثیر گذار 

 است؟ معل مات و نظرات تانرا بن یسید.

 س ال زیر را بشکل گروهی ج اب دهید؟ ۴تمرین ـ 

 جمالت صحیح زیر را )مطابال درس ف ق( با کشیدد چلیپا نشانی نمایید. ۲تمرین ـ 

 ۱ شب برات در میاد هندو مذهباد افغانستاد،  اکستاد، بنیله دیش مروج است. 

 ۲ در زماد  یامبر)ص(، گروهى مقرر ب د که آیات و احادیث را به سمع سایر مسلماناد برسانند 

 ۳ کلمه برات، به معنی اعمال نیک است.  

 ۴ .بزرگداشت و تجلیل از شب برات مصادف میش د به شب  انزدهم ماه شعباد 

 کلمات زیر در کتابچه تاد یک جلمه به زباد دری بن یسید.هریک از  برای  ۳تمرین ـ 

 ۱ سمع ۲ منزه ۳ نذر ۴ سنن ۵ اصحاب

 خالصه درس ف ق را در کتابچه خ د به زباد دری بن یسید. ۱تمرین ـ 

 شب برات
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 متن درس بعدی را با کلمات مترادف آد در خانه بخ انید.  ۸تمرین ـ 

سطر  ۱۱یک مقاله ک تاه که از  »نح ه و وریقه برگذاری شب برات در افغانستاد«در م رد  ۹تمرین ـ 

 کم نباشد بن یسید. مقاله تانرا بشکل مختصر برای همصنفی هایتاد بیاد و معرفی نمایید.

 ۱ شب برات در کدام کش ر ها تجلیل مییردد؟

  

 ۲ در شب برات مسلماناد افغانستاد معم الً کدام فعالیت ها را انجام میدهند؟

  

 برای س االت ذیل به کمک والدین یا با جستج  در انترنت ج اب های مناسب  یدا نمایید. ۷تمرین ـ 

 وظیفه خانگی و آمادگی برای درس بعدی

 کتابچه خ د بن یسید.خالصه درس ف ق را به زباد دری در  ۶تمرین ـ 

 راهنمایی برای نوشتن خالصه یک مضمون یا مطلب

 مضم د یا مطلب را چند بار به دقت بخ انید و هدف آنرا دریابید. :۱

 معنی کلماتی را که نمی دانید ت سط دیکشنری و غیره  دریابید.: ۲

 : مهمترین و برجسته ترین قسمت های مضم د را که از نظر علمی یا فنی مهم است نشانی کنید.۳

 هدف و خالصه همه مضم د را در سطر اول جابجا سازید.   :۴

 خالصه قسمت های نشانی شده را به ورز تفسیر و تحلیل خ د یکی  ی دییر به ترتیب مناسب بن یسید.: ۵

 در  ایاد مطلب ن شته شده را بازخ انی نمایید، بعد از اصالح غلطی های مطلب را  اک ن یس نمایید.:  ۶
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 قسمت اول

 جمالت زیر را به زباد دری در کتابچه تاد ترجمه کنید. ۵تمرین ـ 

Kondoz är en av Afghanistans 34 provinser, (velayat). I Kondoz bor 851 300(2006) personer. 

Provinsens huvudstad är Kondoz. Flera olika folkgrupper lever i Kondoz, främst uzbeker, tadzjiker, 

turkmener och hazarer. 

 ۱۹تمرینات درس ـ 

اهمیت قالین بافی و نقش ت لیدات داخلی برای رُشد اقتصاد افغانستاد را بحث کنید؟ نظرات تانرا 

 مختصراً بن یسید.

 س ال زیر را بشکل گروهی ج اب دهید؟ ۴تمرین ـ 

 جمالت صحیح زیر را )مطابال درس ف ق( با کشیدد چلیپا نشانی نمایید. ۲تمرین ـ 

 ۱ قالین های دست باف افغانستاد با وارد کردد تار های وارداتی کش ر چین ص رت میییرد. 

 ۲ افغانستاد را میت اد از ارزش باال   ل آد کش ر  ی برد.  های ارزش و اعتبار قالین 

 ۳ دوشیزه گاد دم بخت، قالین را مهم ترین بخش جهیزیه عروسی خ د می دیدند. 

 ۴ والیات جن ب کش ر در قالین بافی شهرت خاص دارند. 

 کلمات زیر در کتابچه تاد یک جلمه به زباد دری بن یسید.هریک از  برای  ۳تمرین ـ 

 ۱ ارزش ۲ متاع ۳ شکوه ۴ نحوه ۵ ظرافت

 خالصه درس ف ق را در کتابچه خ د به زباد دری بن یسید. ۱تمرین ـ 

 هنر قالین بافی
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 جمالت زیر را به زباد دری در کتابچه تاد ترجمه کنید. ۵تمرین ـ 

Oruzgan är en av Afghanistans 34 provinser. Den ligger i den norra delen av landet. Dess 

huvudort är Tarin Kowt. Provinsen har 303 600 invånare och en yta på 22 696 km². Pashtuner och 

hazarer är de dominerande etniska grupperna. 

 ۲۵تمرینات درس ـ 

اهمیت محبت و عشال واقعی در بین یک زد و ش هر را در جامعه س یدد و افغانستاد بحث و 

 مقایسه نمایید؟ خالصه نظرات تانرا بن یسید.

 س ال زیر را بشکل گروهی ج اب دهید؟ ۴تمرین ـ 

 جمالت صحیح زیر را )مطابال درس ف ق( با کشیدد چلیپا نشانی نمایید. ۲تمرین ـ 

 ۱ ش هر تفنگ شکاری به همراه نداشت و دییر راهی برای فرار نب د.  

 ۲ این صادقانه ترین راه  درم برای بیاد عشال خ د به مادرم و من ب د. 

 ۳ داستاد به اینجا که رسید دانش آم زاد شروع کردند به محک م کردد آد مرد.  

 ۴ برخی از دانش آم زاد با بخشیدد عشقشاد را معنا می کردند.  

 کلمات زیر در کتابچه تاد یک جلمه به زباد دری بن یسید.هریک از  برای  ۳تمرین ـ 

 ۱ ضجه ۲ مونس ۳ ابراز کردن ۴ شیوه ۵ دانش آموز

 خالصه درس ف ق را در کتابچه خ د به زباد دری بن یسید. ۱تمرین ـ 

 ابراز عشق
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 تاریخ مختصر افغانستان قسمت دوم

 جمالت زیر را به زباد دری در کتابچه تاد ترجمه کنید. ۵تمرین ـ 

Paktika är en av Afghanistans 34 provinser, (velayat). Den ligger i den östra delen av landet. 

Dess huvudort är Sharan. Provinsen har 377 100 invånare och en yta på 19 482 km². Majoriteten 

av befolkningen är pashtuner. 

 ۲۷تمرینات درس ـ 

عالقه امپراو ری های معروف جهاد )بعد از قرد  نجم میالدی( به انحصار قدرت سیاسی و نظامی 

 بحث و مقایسه نمایید؟ خالصه معل مات و نظرات تانرا بن یسید.

 س ال زیر را بشکل گروهی ج اب دهید؟ ۴تمرین ـ 

 جمالت صحیح زیر را )مطابال درس ف ق( با کشیدد چلیپا نشانی نمایید. ۲تمرین ـ 

 ۱ بعد از ک رش  سرش به نام کمب جیه بعد از تصرف مصر، مت جه افغانستاد شد.  

 ۲ قبل از میالد در سرزمین ما حکمرانی میکردند. ۵۱۱-۳۲۹هخامنشیاد در سالهای   

 ۳ ک رش  س تصرفاتی در آسیای صغیر و بین النهرین، مت جه باختر گردید.  

 ۴ باختر نام قبلی والیت کابل است. 

 کلمات زیر در کتابچه تاد یک جلمه به زباد دری بن یسید.هریک از  برای  ۳تمرین ـ 

 ۱ متوالی ۲ نهاد ۳ صدد ۴ تاختن ۵ تکامل

 خالصه درس ف ق را در کتابچه خ د به زباد دری بن یسید. ۱تمرین ـ 
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 ۳۱تمرینات درس ـ  نظام سیاسی افغانستان قسمت اول

 جمالت زیر را به زباد دری در کتابچه تاد ترجمه کنید. ۵تمرین ـ 

Sari Pul är en av Afghanistans 34 provinser, (velayat). I Sar-e Pol bor cirka 505 400 personer. 

Provinshuvudstad är Sar-e Pol. Provinsen präglas av ett bergigt, alpint landskap. Majoriteten av 

befolkningen är Tadzjiker.  Provinsen är indelad i 7 distrikt.  

نقاط مثبت و منفی نظام ریاستی را برای افغانستاد بحث نمایید؟ شما خ اهاد کدام ن ع نظام 

 نظرات تانرا بشکل خالصه بیاد کنید. سیاسی  در افغانستاد هستید؟

 س ال زیر را بشکل گروهی ج اب دهید؟ ۴تمرین ـ 

 جمالت صحیح زیر را )مطابال درس ف ق( با کشیدد چلیپا نشانی نمایید. ۲تمرین ـ 

 ۱ معاود دارد.افغانستاد  سه رئیس جمه ر  

 ۲ رئیس جمه ری افغانستاد حال لغ  ش رای ملی و مجلس سنا را ندارد. 

 ۳ سال از ورف رئیس جمه ر معرفی میش د. ۲۱عض  دارد، سه عض  آد برای  ۹دادگاه عالی  

 ۴ ش رای ملی در قان د اساسی عالی ترین مرجع قان نیذاری تعریف شده است. 

 کلمات زیر در کتابچه تاد یک جلمه به زباد دری بن یسید.هریک از  برای  ۳تمرین ـ 

 ۱ لغو ۲ ارگان ۳ قاطبه ۴ تفکیک ۵ منصوب

 خالصه درس ف ق را در کتابچه خ د به زباد دری بن یسید. ۱تمرین ـ 
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 وظیفه خانگی و آمادگی برای درس بعدی

کلمه است شبیه اسم فاعل که فرق آد با اسم فاعل آنست که صفت مشبهه  مشبهه :صفتصفت مشبهه
بر وصف ثابت و همیشیی داللت میکند، اما اسم فاعل معنی تغیر و تجدد را میرساند و عالمت آد الفی است 

 که به آخر ریشه فعل یا امر حاضر استفاده میش د، مانند: ت انا، شکیبا، بینا و غیره.
 

دهندهٔ ویژگی یا کیفیت بیشتر و برتر یک شخص، چیز یا   : صفت یا قیدی که نشادصفت تفضیلی
م ج دیت نسبت به م ردی دییر باشد صفت برتر یا صفت تفضیلی گفته میش د. در زباد دری برای نشاد 

 افزوده میش د، مانند خ بتر، خ بترین، تیزتر، تیزترین و غیره.ترین  وتر  دادد صفت برتر  س ند 

 کلمات ذیل را با صفات مرب وه آد وصل نمایید؟ ۶تمرین ـ 

 صفت مشبهه  بهترین   صفت مشبهه  تونا 

 صفت تفضیلی  بینا   صفت تفضیلی  بلندتر 

 متن درس بعدی را با کلمات مترادف آد در خانه بخ انید.  ۸تمرین ـ 

 

 ۱ نظام سیاسی فدرالی را با مثال تعریف کنید؟

  

 ۲ فرق بین نظام سیاسی ریاستی و نظام سیاسی  ارلمانی را با مثال بیاد کنید؟ 

  

 برای س االت ذیل به کمک والدین یا با جستج  در انترنت ج اب های مناسب  یدا نمایید. ۷تمرین ـ 

سطر کم  ۱۱یک مقاله ک تاه که از  »نقش ج اناد در نظام سیاسی یک کش ر«در م رد  ۹تمرین ـ 

 نباشد بن یسید. مقاله تانرا بشکل مختصر برای همصنفی هایتاد معرفی و تشریح نمایید.
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 ۵۶۱شیخ الرئیس اب  علی سینا یکی از دانشمنداد و فیلس فاد نامدار اسالم در افغانستاد است که در سال 
است که تعداد  های مختلف ن شته  کتاب در زمینه  ۴۳۱هه.ق در والیت بلخ چشم به دنیا گش د. ابن سینا 

 هه. ق در همداد ایراد درگذشت. ۴۲۸است. ابن سینا در سال   زیادی از آنها در م رد وبابت و فلسفه
 

 آثار ابوعلی سینا بلخی
مهم ترین آثار وی در م رد فلسفه ریاضیات، وبیعی و وبابت عبارند از شفا، نجات، االشارات والتنبیهات، 
زاویه، اقلیدس، االرتماویقی، علم هیئت، المجسطی، جامع البدایع، ابطال احکام النج م، االجرام العل یة 

واسباب البرق والرعد، فضا، النبات والحی اد، قان د، االدویة القلبیه، دفع المضار الکلیه عن االبداد االنسانیه، 
 ق لنج. کتاب قان د یک دایره المعارف وبی است که در آد تمام مبانی اصلی وب سنتی مرور شده است.

Avicenna var en persisk 
läkare, filosof, poet och ve-
tenskapsman. Han författade 
den medicinska encyklopedin 
Canon, som kombinerade det 
antika medicinska arvet från 
Galenos med traditionell 
persisk läkekonst.  
 

Född: 22 augusti 980 e.Kr., 
Balkh, Afghanistan 
Död: 21 juni 1037, Ha-
madan, Iran 

 ا باده عــــــــــشق در قدح ریخته اند
 

 و اندر پی عشق عاشق انگیخته اند

 

 با جان و روان بوعـــــــــــلی مهر علی
 

 چون شیر و شکر به هم بر آمیخته اند

 ابو علی سینا بلخی
 هجری قمری( ۱۱۵۶هه   ۹۸۱)  
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