کتاب دری
برای صنف نهم
متن و تمرین

محمد یعقوب صدری
1

1

نمونه کتاب دری برای صنف نهم (متن و تمرین)
در اینجا تنها چند صفحه ای از کتاب دری برای صنف نهم به طور نمونه براای
شما به نمایش گذاشته شده است.
این کتاب شامل آگاهی عمومی در موضوعاتی تاریخی ،فاهنگی ،جررراافر را،

ادبی مانند اشعار ،قصه ها و داستانهای تاریخی افرانستان اسرت .مرعرافری
اماکن باستانی ،معافی شخص ت های ملی و فاهنگی ن ز شامل مضام ن ایرن
کتاب م باشد .تماینات این کتاب شامل سواالت از متن درس ،تاجمه کلمات و
جمالت دری به زبان سویدنی و غ اه است.
این کتاب مطابق پالن درسی مکاتب سویدن و با مشوره معلم ن مجاب زبران
مادری باای صنف نهم ته ه گادیده است که دارای  ۶۷صفحره ۵۳ ،درس و
 ۵۶۳تماین م باشد .این کتاب باای یک سال درسی ته ه گادیده است.
باای تماینات ب شتا مابوط به دروس این کتاب ،به کتاب تمرینن دری بنرای
صنف نهم رجوع گادد .کتاب تماین دری باای صنف نهم شامل  ۶۷صفحه و
 ۵۵۳تماین و وظ فه خانگی است.

2

2
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فهرست

پل ماالن
عاشقان و عارفان
نت جه ناپاکی
سفا
تپه توپ
شاه و عاوس
بی بی مهاو
شها کاشرا
اژدهای سنگی
بند قاغه
جشن گل بادام
طوطی و زاغ
دلده
قناعت
بزکشی
والیت بلخ
کوچه کاه فاوشی
دلبستگی به دارایی
چهل دختاان
همسا ناسازگار
زیارت کارته سخی
آدم خان و دُرخانی (قسمت )۵
آدم خان و دُرخانی (قسمت )۲
مزار خواجه غلطان
سلطان احمد کب ا
دانشگاه کابل
طاق بُست
مسجد عبدالاحمان
بند ام ا
گوها شاد ب گم
چهل ستون کابل
طاق چهل زینه
سلطان محمود غزنوی
قابلی پلو
دره واخان
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عاشقان و عارفان

درس ـ ۲

قبل از اینکه شها کابل به نور اسالم منور گادد ،سااسا این خاک را اباهای ت اه بی دینی و گمااهی فاا گافته
بود .بعد از ظهور دین اسالم مادان دسته دسته سا با می آوردند و با دل روشن و ایمان پاک چون شمر

بره

اطااف خود نور می افشاندند و مبناء ف ض و رحمت جاویدان می شدند.
یکی از این بزرگان حضات زب ا بود که از جانب حضات تم م و عبدالاح م دو سادار و مجاهرد برزرگ اسرالم
باای تبل غ و تاویج اسالم بدین ناح ه گماشته و مامور شده بودند .حضات زب ا با دو طفل خروردسرال خرود
مادانه وار با معتقدات کهنه و بی بن اد مادم مبارزه م کاد .در آن وقت پادشاه کابل ایاج نام داشتره کره بره

دین باستان سخت پابند بود و با قوت تمام در استواری آن می کوش د.
وقتی که شهایار از حضات زب ا و فعال تهای او شنود ،خشم گافت و او را به دربار خواست تا س است کرنرد.
حضات زب ا به ط ب خاطا و قوت قلب در باابا پادشاه قاار گافت و از مزایای دین محمد صلی الله عرلر ره
وسلم داستانها گفت .باری شهایار از او پاس د :اگا من دو فازند تاا در آتش سوزان اندازم آیا صاحرب دیرن
تو از آنان حمایت خواهد کاد یا خ ا؟
چنانچه واقعا ً معجزه نمودید من به آی ن شما می گاایم .به حضات زب ا الهام شد که تن در دهد و این شاایط
را قبول کند .حضات زب ا راضی شد تا پساان او را در آتش فاوزان ب ندازند .شاه چنان کاد و آن دو طرفرل
معصوم را در آتش داشی که له ب آن چون آتش دوزخ زبانه می زد ،فاو انداخت و در آن را ببست.
حضات زب ا دست دعا به آستان الهی باداشت و از بارگاه خدای بزرگ مدد خواست ،همان بود کره پرا از
ساعتی آن دو طفل چون حضات ابااه م عل هالسالم از آتش وارستند و هایک گرل نراگرا در دسرت بره
سالمت باجه دند و نجات یافتند .سپا نزدیک شاه شدند و آن دو گل زیبا را پر رشرکرش کرادنرد ،شراه و
درباریان از این اما به شگفت شدند و قاار وعده جملگی ایمان آوردند و مسلمان گشتند.
اماوز زیارتی که بنام عاشقان و عارفان در پای کوه خواجه صفا ،در قسمت جنوب کابل معاوف است آرامگراه

این دو طفل است.
کلمات مترادف

متعقدات = عقاید

آستان = درگاه

وارست = نجات داد

پ شکش = اهدا ،ارمران

ف ض = فایده

باستان = قدیمی

جه دن = جُستن

آی ن = روش ،مذهب

له ب = زبانه و شعله آتش

سادار = بزرگ

معصوم = ب گناه

منور = نورانی

گاویدن = ایمان آوردن

گماشته شدن = مامور شدن

خشم = قها

مزایا = امت ازات

شگفت = عج ب

بی بن اد = بی ریشه

مدد = کمک

ط ب = پاک

رحمت = مهابانی

تاویج = رواج دادن

معجزه = عمل که انسان از انجام
دادنش عاجز باشد
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تمرین ن  ۱به سواالت زیا مطابق درس فوق جواب های صح ح ارائه نمای د.

۵

حضات زب ا به کدام هدف در این ناح ه گماشته و مامور شده بود؟

۲

حضات زب ا چند طفل خورد سال با خود داشت؟

۵

چاا شهایار باالی حضات زب ا خشمگ ن شده بود؟

۴

شهایار از حضات زب ا چه چ ز را پاس د؟

۳

زیارت عاشقان و عارفان در کدام قسمت شها کابل موقع ت دارد؟
تمرین ن  ۲معنی کلمات ذیل را به زبان دری بنویس د.

فض

منور

گماشته شدن

آی ن

تاویج

تمرین ـ  ۳خالصه درس فوق را در کتابچه خود به زبان سویدنی بنویس د.
تمرین ن  ۴معنی کلمات ذیل را در کتابچه تان به زبان سویدنی بنویس د.

۵

خشم

 ۵معصوم

 ۳تاویج

۶

گماشته شدن

۲

مدد

 ۴مزایا

 ۷آی ن

۸

فض

تمرین ن  ۵تاجمه سویدنی جمالت زیا را بنویس د.

۱

حضات زب ا باای تبل غ و تاوج دین اسالم به کابل آمده بود.

۲

شهایار از حضات زب ا خواست تا او ثابت کند که خدای او باحق است.

۳

حضات زب ا قناعت شهایار را حاصل نمود ،که منجا به مسلمان شدن شهایار و همفکاانش گادید.

تمرینات بیشتر :باای تماینات ب شتا مابوط به این درس به کتاب تمرین دری برای صنف نهم
مااجعه نمای د.
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شهر کاشغر

درس ـ ۸

سعدی حکایت م کند که در سالی كه محمد خوارزمشاه با خوارزم تا سواحل دریاى عمان ،فاماناوایى داشرت
با فاماناوایان سازم ن ختا (بخش شمالى چ ن و تاكمنستان شاقى) صلح كاد ،در سفاى بره كراشرررا وارد
مسجد جام كاشرا شدم ،پساى موزون و زیبا را در آنجا دیدم كه به خواندن علم نرحرو و ادبر رات عرابری،
اشترال دارد ،او بقدرى قامت و زیباروى بود كه درباره همانند او گویند:
مرررررررررعلمت همه شوخى و دلباى آموخت

جفرررررررررا و عتاب و ستمگاى آموخت

من آدمى به چن ن شكل و خوى و قد و روش

ندیده ام مگا این ش وه از پاى آموخت

او كتاب نحو را در دست داشت و از آن مى خواند كه به او گفتم :اى پسا! سازم ن خوارزم با سازم ن خرترا
صلح كادند ،ولى زید و عماو ،همچنان در جنگ و ست زند .او از سخنم خندید و پاس د :اهل كرجرا هسرترى؟
گفتم :از اهالى ش ااز هستم .او پاس د :از گفتار سعدى چه م دانى؟ دو شعا عابى خواندم ،گفت :بر رشرترا
اشعار سعدى فارسى است ،اگا از اشعار فارسى او بگویى به فهم نزدیكتا است .گفتم:
طب تو را تا هوس نرررررررحو كاد

صورت صبا از دل ما مررررحو كاد

اى دل عشاق به دام ترررررو ص د

ما به تو مشرول تو با عماو و زید

بامداد به قصد سفا از كاشرا ب اون آمدم ،به آن طلبه جوان گفته بودند که فالن كا سعدى اسرت .او برا
شتاب نزد من آمد و به من مهابانى شایان كاد و تاسف خورد و گفت :چاا در این مدتى كه اینجا بودى ،خرود
را معافى نكادى ،تا با بستن كما همت ،شكاانه خدمت به بزرگان را بجا آورم .گفتم :با وجود تو ،روا نربراشرد
كه من خود را معافى كنم كه :منم .گفت :چه می ُ
شد كه مدتى در این سازم ن بمانى تا از حضات اسرترفراده
كنم؟ گفتم :به حكم این حكایت نمى توانم:
بزرگى دیدم اندر كوهررسارى

قناعت كاده از دن ا به غررارى

چاا گفتم :به شها اندر ن ایى

كه بارى ،بندى از دل باگشایى

بگفت :آنجا پای رویان نررزند

چو گل بس ار شد پ الن بلرزند

این بگفتم و بوسه با سا و روی یکدیگا دادیم و وداع کادیم.
کلمات مترادف

موزون = سنج ده

محو = نابود

شتاب = عجله

ست ز = دشمنی ،جنگ و جدال

عتاب = سازنش

قامت = قد ،اندام

دام = بند ،تله

کوهسار = کوهستان

لرزیدن = غزیدن ،لخش دن

طب = خو ،عادت

شایان = شایسته

ص د = شکار

باگشایی = بازکادن

اشترال = مشرول شدن
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تمرین ن  ۱به سواالت زیا مطابق درس فوق جواب های صح ح ارائه نمای د.

۵

محمد خوارزمشاه با کدام ناح ه ها فاماناوایی داشت؟

۲

ش خ سعدی در مس ا سفاش وارد کدام مسجد جام شده بود؟

۵

پسا موزون و زیبا در مسجد جام کاشرا مصاوف خواندن کدام ِعلم بود؟

۴

هنگام تاک کادن از کاشرا ،آن پسا موزون از سعدی چه چ ز را تقاضا نمود؟

۳

ش خ سعدی در جواب تقاضای آن پسا چه چ ز گفت؟
تمرین ن  ۲معنی کلمات ذیل را به زبان دری بنویس د.

عتاب

موزون

شایان

ست ز

صد

تمرین ـ  ۳خالصه درس فوق را در کتابچه خود به زبان سویدنی بنویس د.
تمرین ن  ۴معنی کلمات ذیل را در کتابچه تان به زبان سویدنی بنویس د.

۵

طب

 ۵شایان

 ۳صد

۶

ست ز

۲

قامت

 ۴محو

 ۷شتاب

۸

اشترال

تمرین ن  ۵تاجمه سویدنی جمالت زیا را بنویس د.

۱

ش خ سعدی در سفاش وارد مسجد جام کاشرا شد.

۲

پسا زیبا و بزرگوار در مسجد جام کاشرا مصاوف خواندن ِعلم نحو بود.

۳

در روزهای آخا آن پسا فهم د که آن ش خ سعدی است ،او از سعدی خواست تا چند روز در آنجا بماند.

تمرینات بیشتر :باای تماینات ب شتا مابوط به این درس به کتاب تمرین دری برای صنف نهم
مااجعه نمای د.
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درس ـ ۰۱

بند قرغه

در پنج ک لومتای شمال غابی کابل تفایحگاهی به نام بند قاغه وجرود
دارد .این دریاچه زیبا همه روزه و به خصوص در ایام تعط الت مرادم
را به سوی خود می کشاند .عالوه با اهالی کابل ،سایا مادم شها هرا
ن ز باای تفایح به این مکان می آیند .این بند در زمان حکومت محمرد
ظاها با روی رودخانه پرمان ساخته شده است .این بند با  ۵۱مرترا
ارتفاع و  ۴۳۱متا طول مهم تاین مکان تفایحی و س احتی کابل می باشد .همرچرنر رن ایرن مرکران دارای
امکانات رفاهی و تفایحی همچون رستوران های متعدد ،قایق های گادشگای و غ اه است.
این دریاچه در دره ای ساسبز م ان سلسله کوه هایی کم ارتفاع واق شده که بس ار دیدنی اسرت .گرفرتره
م شود که این بند گنجایش جمع ت چند م ل ونی کابل را ندارد ،به خصوص در ایام تعط الت که مرادم بره
دنبال آرامش و تفایح هستند .آبی چشم نواز دریاچه ،هوای دلپذیا و رایحه گل و گ اه موجود در بند قراغره
می تواند خستگی روزهای کاری را از تن تفایح کنندگان به درآورد.
مادم افرانستان ها چند که سال ها در جنگ و درگ ای زندگی کاده اند ،اما لذت بادن از زیبایی طربر رعرت
حسی است که در نهاد ها انسانی وجود دارد .کودکان افرانستان ن ز به شدت ن ازمند مکانی آرام و به دور

از خشونت همچون بند قاغه و سایا مکان های تفایحی هستند .با ایجاد امکانات می توان بند قاغه را بره
یکی از زیباتاین و لذت بخش تاین تفایحگاه های افرانستان تبدیل کاد .تجم مادم در بند قراغره سربرب
ایجاد کار و اشترال باای مادم کابل ن ز شده است .رستورانت ها با غذا های لذیذ مانند پلو ،آشک ،منرترو و
همچنان غذا های سا بازار مانند بوالنی بادوغ ،شورنخود و غ اه در تجم بند قاغه می افزاید .دستفراوشران
از کار و کاسبی شان با فاوش بازیچه ها باای اطفال و لوازم مورد ن از گادشگاان راضی هستند.
این بند عالوه با دریاچه ای زیبا و دیدنی ،می تواند ماکز خاید و مکانی باای باگزاری جشن ها و بانامه های
مناسبتی باشد .همچن ن می توان با احداث هتل ها و سایا امکانات گادشگای ،بند قاغه را به یرک قرطرب
بزرگ گادشگای در کابل و حتی در کل افرانستان تبدیل نمود.
کلمات مترادف

سو = طاف

قطب = سمت

احداث = بنا کادن

خشونت = تند خویی

تعط ل = رخصتی

سایا = همه

ارتفاع = بلندی

نهاد = روش ،طاز

رایحه = بو ،بوی خوش

رفاهی = آسودگی

لذت = مزه

درگ ای = جنگ

تجم = جم شدن

کاسبی = تجارت ،داد و ستد

چشم نواز = جذاب

ایام = روزها

ن از = ضاورت

اشترال = شرل ،کار

س احتی = گادشگای ،توریستی

لذیذ = مزه دار

دلپذیز = پسندیده
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همسر ناسازگار

درس ـ ۲۱

شخصی از روزگار قدیم خود حکایت م کاد و م گفت که با كاروان یاران به سوى دمشق رهسپار شدیرم .بره
خاطا موضوعى از آنها ملول و دلتنگ شدم .تنها سا به ب ابان ب ت المقدس نهادم و برا حر روانرات بر رابران
مانوس شدم .ساانجام در آنجا به دست فانگ ان اس ا گشتم .آنها ماا به طاابلا (یكى از شهراهراى کشرور
سوریه کنونی) بادند و در آنجا در خندقى همااه یهودیان به كار كادن با گِل گماشتند .تا اینكه روزى یكرى از
بزرگان عاب كه با من سابقه اى داشت از آنجا گذر كاد ،ماا دید و شناخت .او پاس د :اى فالن كا! چاا بره
اینجا آمده اى؟ این چه حال پایشانى است كه در تو مى نگام؟ من جواب دادم :چه گویم كه گفتنى ن ست.
همى گایختم از مادمان به كوه و به دشت

كه از خداى نبودم به آدمى پاداخت

قرر اس كن كه چه حالم بود در این ساعت

كه در طررویله نامادمم بباید ساخت

پاى در زنررررررررررررررررررج ا پ ش دوستان

به كررررررررره با ب گانگان در بوستان

دل آن سادار عاب به حالم سوخت و به من رحم كاد و ده دینار داد و ماا از اسارت فانگ ان نجات بخش رد و
همااه خود به شها حلب آورد .او دختاش را به همساى من درآورد و مهایه اش را صد دینار قاار داد .پرا
از مدتى آن دختا بدخوى با من بناى ناسازگارى گذاشت و با رفتار ناهنجارش زندگى ماا با هم زد.
زن بد در سااى ماد كنو

هم در این عالمست دوزخ او

زینهار از قاین بد ،زنهار

وقنا ربنا عرررررررررررذاب النار

خالصه اینكه آن زن زبان سازنش و ع بجویى گشود و همچنان مى گفت :مگا تو آن كا ن ستى كه پدرم تو
را از فانگ ان خاید و آزاد ساخت؟ گفتم :آرى .من آنم كه پدرت ماا با ده دینار از فانگ ان خاید و آزاد نرمرود،
ولى به صد دینار مهایه ،گافتار تو ساخت.

کلمات مترادف

شن دم گوسفندى را برزرگى

رهرررران د از دهان و دست گاگى

شبانگه كارد با حرلق بمال د

روان گررررروسفند از وى بنالررررر د

كه از چنگال گاگم در ربودى

چو دیدم عاقبت ،خود گاگ بودى

مانوس = خو

گذر کادن = گذشتن

اسارت = در ق د بودن

فانگ ان = از مادم فانگ اروپایی نژاد

ربودن = دزدیدن

اس ا = گافتار

ق اس = سنجش

فالن = اشاره به کسی

ناهنجار = غ ا منظم ،زشت

ملول = غمگ ن

بوستان = باغ

طویله = گاوخانه

ناسازگاری = مخالف

قاین = همسا

عالم = دن ا

سازنش = مالمت

گماشتن = مقار کادن

کنو = بنگی (بنگ گ اه است که انسان با
خوردنش نشه م گادد)
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درس ـ ۲۲

آدم خان و دُرخانی

قسمت ۱

در زمان امپااطور مُرل در سازم نی خااسان در ناح ه پشتونستان ،قب لة بنام یوسف زایری و مرتره
خ ل م زیستند و از قدیم با هم دوستی و خویشاوندی داشتند .در آن وقت بزرگ قوم یوسف زایی ها
حسن خان بود و بزرگ قب له مته خ ل طاووس خان بود .حسن خان و طاووس خران هرا دو اوالد
نداشتند .روزی درویشی چند خامایی به آنان هدیه داد و بافت ،هم نکه برانروان آن دو خرامرا را
خوردند حامله شدند و پا از زمانی مقار خداوند به حسن خان پسای عنایت کاد که نامش را آدم
خان گذاشت و همچن ن طاووس خان صاحب دختا زیبایی بنام دُرخانی شد.

پا از سال انی حسن خان و طاووس خان فازندان خود را به مسجد نزد مال فاستادند تا علوم دینری
را فاا گ اند و سواد آموزند ،روزی استاد آدم خان در حل مسئله عاجا ماند ،بدو گفت در قایه مرتره
خ ل در مسجد سف د مالی ورزیده است که سمت استادی با من دارد .شما به آنجا باوید و مسئلره
را از او بپاس د .هم نکه آدم خان به در مسجد آن قایه رس د ناگهان چشمش به دختای پای چرهراه
افتاد که هاگز چون او ندیده بود .این دختا دُرخانی نام داشت که از مسجد به خانه می رفت ،ها دو
لحظه درنگ کادند ،به همدیگا نگایستند و به دام عشق گافتار شدند.

روزگار همچنان می گذشت و آدم خان شبها از عشق درخانی می سوخت ،دُرخانی بسی روزهرا بره
یاد آدم خان و عشق جاودانی او گلهای وحشی را می چ د و با گادن حمایل م کاد .آدم خان سرالرهرا
مشق رباب کاده بود ،اما از آن روز به بعد چنان شوری در دل و جانش پدیدار شد که اهل دل از ترار
و رباب او ساز عشق و نرمه محبت می شن دند.
روزی طوی بزرگی در قب له آدم خان باپا بود .مادم بس ار در آن طوی دعوت بودند .مرادم سراگرام
شادی ،رقص و خوردن غذا بودند .در این محفل دختای بنام توت ا چون طاووس م اقص د که همه را

محو تماشای خود کاده بود .حسن خان به رف ق هایش می گفت که توت ا دختا با استعداد و زیربرای
است ،توت ا باید عاوس خانه من گادد .فادای آن روز حسن خان توت ا را باای آدم خان خواستگراری
کاد ،آدم خان که نمی توانست از اما پدرش ساکشی کند ،ناچار به این ازدواج تحم لی تن داد.
کلمات مترادف

نگایستن = دیدن

بانو = خانم ،خاتون

درنگ = تاخ ا

عاجز ماند = بی جواب ماند

ورزیده = الیق

شور = شوق

محو = ش فته ،مدهوش

بسی = بس اری

پدیدار شدن = نمایان شدن

دام = تله ،بند

حمایل کادن = آویختن

عنایت = بخش دن

طوی = عاوسی

درویش = صوفی ،زاهد
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دانشگاه کابل

درس ـ ۲۲

دانشگاه کابل بزرگتاین و قدیمی تاین مؤسسه ٔ آموزش عالی در افرانستان است .این دانشگاه نرزدیرک بره
 ۲۳۱۱۱دانشجو دارد .دانشگاه کابل ،به عنوان نخست ن نهاد آموزش عالی در افرانستران ،در سرال ۵۵۵۵
خورش دی تأس ا شد .در سال  ۵۵۵۵هجای شمسی یا  ۵۹۵۲م الدی .در عصا محمد نادر نخست ن پرایره
دانشکده کابل نهاده شد ،و دانشکده طبی کابل تأس ا گادید .دانشکده مذکور در آن زمان تحت ساپاستی
دو تن از متخصص ن افرانستان بنام های پاف سور دکتا محمد ف ا ملکزاده و ام ن الله طراهرای برود .در
سال  ۵۵۵۶هجای شمسی یا  ۵۹۵۸م الدی یعنی در عصا محمد ظاها دانشکده حقوق و علوم س راسری و
در سال  ۵۵۲۲هجای شمسی یا  ۵۹۴۵م الدی دانشکده س انا و در سال  ۵۵۲۵هجای شمسی یرا ۵۹۴۴
م الدی دانشکده ادب ات تأس ا گادید .وجود این دانشکده ها سبب شد که دولت افرانستران قردم برزرگ
تای بادارد و بن اد دانشکده کابل را بگذارد .بدین قاار ،در سال  ۵۵۲۳هجای شمسی یا  ۵۹۴۷م الدی محفل
بزرگی باای تأس ا دانشکده کابل منعقد شد.
دانشگاه کابل دارای پانزده دانشکده می باشد ،کابل بستا خوب فعال ت های س اسی باای احزاب سر راسری
بوده و هم شه مورد استفاده ٔ سوء قاار گافته است .روی این ملحوظ ،دانشگاه کابل در تر ا حکومرت هرای
پ ش ن نقش مهمی داشته است.

استادان دانشگاه کابل از استادان کهن سال و استادان جوان تشک ل شده است .استادان کهن سال ب شتا برا
جزوه های کهنه آراسته بوده در حالی که استادان جوان ب شتا آرزو دارند تا خالی بزرگی که بر رن فرنراوری
جدید و س ستم کهنه و فاسوده گذشته وجود دارد از ب ن باده شود .قابل یادآوریست که دانشگاه کرابرل در
دو بخش روزانه و شبانه به تدریا می پادازد .این دانشگاه با طبق اصول نامه ای که دارد ،دارای دانشکرده
های علوم ساینا ،روانشناسی ،زبان و ادب ات ،حقوق و علوم س اسی ،داروسازی (فرارمسری) ،شراعر رات،
انجن ای ،اقتصاد ،علوم اجتماعی ،زراعت ،وتانای ،زم ن شناسی ،هناهای زیبا ،علوم کامپ وتا ،حفظ محر رط
زیست می باشد .عالوه با این دانشکده ها ،مؤسسات فاهنگی و مسلکی در دایاه ٔ دانشگاه کرابرل مروجرود

است که عبارتند از دارالمعلم ن عالی ،مدارس صنای نف سه ،دارالعلوم عاب ه .در پهلروی دانشرگراه کرابرل
دانشگاه های خصوصی ن ز موجود می باشد.
کلمات مترادف

شاع ات = علوم دینی اسالمی
مذکور = ذکا شده

عصا = وقت ،زمان

وتانای = داکتا ح وانات

خال = خال گاه

تحت = زیا

منعقد = باپا ،دایا کادن

تأس ا = نهاده ،اساس

فاسوده = کهنه

بن اد = اساس

ملحوظ = مالحظه شده

جزوه = کتابچه ،یک دسته کاغذ ،نوت

مسلک = حافه

مؤسسه = نهاد

فناوری = تکنولوژی

اصول نامه = مقارات ،قوان ن
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درس ـ ۳۱

گوهر شاد بیگم

گوهاشاد ب گم یکی از بانوان نمونه در تاریخ افرانستان است که تمرام عرمرا
خود را صاف علم و خاد ،و فاهنگ و هنا نموده است .گوهاشاد ب گم دخرترا
ام ا غ اث الدین ،سادار قب له تاخان ان و خانم م ازا شراهراخ فرازنرد عرلرم
دوست ام ا ت مور گورگانی بود .او زنی بس ار ن کوکار ،ثاوتمند ،ادب دوسرت،
هناپاور ،باوقار ،خادمند ،بااحت اط و باس است بود که به مدت  ۴۵سال با مناطق وس عی خااسان حکماانری
کاد .او در درسال  ۵۴۱۳م الدی پایتخت ت موریان را از سماقند به هاات منتقل نمود.
از آثار و بناهای خ ایه که توسط گوهاشادب گم خاتون بنا شد ،مسجد جام  ,مدرسه و خانقاه شها هاات در
افرانستان و همچنان مسجد جام مشهد در خااسان (ایاان کنونی) است .کاشی کاری مساجد گوهرا شراد
ب گم در شها هاات و مشهد از هنا معماری قان نهم هجای به شمار می رود .از ملکه گوهاشاد ب گم اکرنرون
یادگارهای بس اری باق مانده و مزار وی در شها هاات افرانستان واق است.
ساختن مسجد گوهاشاد ب گم در مشهد که در سال ۵۴۵۸م الدی آغاز شد و ب ست و یک سال را دربا گافت
تا تکم ل گادید .ماهاتاین معماران ،خوشنویسان ،تذه ب کاران و نقاشان از ساتاسا قلماو خااسران عصرا
شاهاخ در تکم ل ساختمان این مدرسه که یکی از عجایب مشاق زم ن بحساب می آمد ،مشارکرت داشرتره

اند.
گنبد سبز یا گنبد گوهاشاد مقباه ایست که متصل به مدرسه ،مسجد و مصلی های خ ابان هاات ،به دستور
ملکه شاهاخ م ازا گوهاشاد ب گم آغا ساخته شده بود و اماوز از تمام آن مجتم شکوهمند ساختمانی که از
شاهکارهای صنعت معماری جهان اسالم شماده می شود ،فقط پنج منار و هم ن گنبد سبز باقی مانده اسرت
که پ کا گوهاشاد ب گم ،پساانش بایسنقا م ازا و م ازا محمد جوگی ،و نواده اش عاللدوله پسا برایسرنرقرا
درآن آرامگاه دفن اند.
آنری ترو کره از نرام ترو مری برارد عرشق

از نرامه و پر رررام ترو مرری برارد عرشرق

عاشق شود آنکا که به کوی تو گذشت

آری ز در و بررام تررررو مری بررارد عرشق

کلمات مترادف
سادار = بزرگ
وس

= فااخ

باوقار = باعزت

خاد = عقل
ِ

هناپاور = هنادوست

خادمند = عقلمند

مصلی = محل نماز ،نمازگاه

دستور = اما

تذه ب = نقش و نگار

شکوهمند = مجلل

شاهکاری = انجام دادن کار بزرگ

صنعت = هنا

متصل = وصل شده

بانو = خانم ،ب گم

معمار = بنا ،مهندس ساختمانی

پ کا = جسد

مجتم = محل اجتماع

خانقاه = عبادتگاه صوف ان
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تمرین ن  ۱به سواالت زیا مطابق درس فوق جواب های صح ح ارائه نمای د.

۵

گوهاشاد ب گم دختا کِی و مابوط به کدام قب له بود؟

۲

آثار و بناهای خ ایه را که توسط گوهاشاد ب گم ساخته شده است نام بباید؟

۵

گوهاشاد ب گم  ۴۵سال با کدام مناطق حکماانی کاد؟

۴

گوهاشاد ب گم در کدام سال پایتخت ت موریان را از سماقند به هاات منتقل نمود؟

۳

آرامگاه گوهاشاد ب گم در کجای افرانستان موقع ت دارد؟
تمرین ن  ۲معنی کلمات ذیل را به زبان دری بنویس د.

پ کا

تذه ب

مجتم

شکوهمند

خادمند

تمرین ـ  ۳خالصه درس فوق را در کتابچه خود به زبان سویدنی بنویس د.
تمرین ن  ۴معنی کلمات ذیل را در کتابچه تان به زبان سویدنی بنویس د.

۵

سادار

خاد
ِ ۵

 ۳هناپاور

۶

بانو

۲

وس

 ۴صنعت

 ۷متصل

۸

خانقاه

تمرین ن  ۵تاجمه سویدنی جمالت زیا را بنویس د.

۱

گوهاشاد ب گم یک زن ن کوکار ،ثاوتمند ،ادب دوست ،هناپاور ،باوقار ،خادمند و باس است بود.

۲

گوهاشاد ب گم متولد والیت هاات افرانستان بود.

۳

گنبد سبز یا گنبد گوهاشاد مقباه ایست متصل به مدرسه ،مسجد و مصلی های خ ابان هاات.

تمرینات بیشتر :باای تماینات ب شتا مابوط به این درس به کتاب تمرین دری برای صنف نهم
مااجعه نمای د.
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در وصف فارابی
اســـــرار وجود خـــــــام و ناپخته بماند

Abu Nasre Farabi var en
islamisk filosof och vetenskapsman. Han är känd
som Alpharabus i västerland. Farabi skrev ett utförligt verk som kommenterar
det som skulle ha varit ett
av Aristoteles verk.

و آن گوهر بس شريف ناسفته بماند
هر کس به دليل عقل چيزی گفتست
آن نکته که اصـــــــــل بود ناگفته بماند

Född omkring 872 i Farab,
Afghanistan.
Död 950 i Damaskus,
Syrien.

ابو نصر فارابی
) هجای قمای۵۵۸  رر۲۳۶ (

 هجای قمای در منطقه وس ج۲۳۶ ابو نصا فارابی یکی از ف لسوفان معاوف افرانستان است که در سال

 اهم ت او ب شتا به علت شاحهایی.از ناح ه فاراب سازم ن خااسان (افرانستان کنونی) به دن ا آمده است
۵۵۸  وی در سال.است که با آثار ارسطو نگاشته و به سبب هم ن مشاوحات او را معلم ثانی خوانده اند
.هجای قمای در دمشق وفات یافت
آثار فارابی
مهم تاین کتابهای فارابی عبارتند از ما ینبری ان تعلم قبل الفلسفه (آنچه شایسته است قبل از فلسفه فاا
 الجم ب ن رأی الحک م ن افالطون االلهی و ارسطو طال ا،) الس اسه المدن ه (س است شهای،)بگ ای
 رساله فی ماه ه العقل (رساله ای درباره ماه ت و،) افالطون الهی و ارسطو،(جم ب ن آراء دوحک م بزرگ
.) تحص ل السعاده (به دست آوردن سعادت،)چ ستی عقل
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