کتاب دری
برای صنف هشتم
متن و تمرین

محمد یعقوب صدری
1

1

کتاب دری برای صنف هشتم (متن و تمرین)
در اینجا تنها چند صفحه ای از کتاب دری برای صنف هشتم به طور نمومونمه
برای شوا به نوایش گذاشته شده است.
این کتاب شامل آموزش متن دری و آگاهی عوومی در ممووموعماتمی ممانمنمد

ادبیات دری ،اشعار ،قصه ها و حکایاتی از شاعران معروف ،تاریخ ممتمتمصمر
افغانستان ،روز های ملی و فرهنگی ،نظام سیاسی افمغمانسمتمان ،ممعمرفمی
شتصیت های ملی و فرهنگی و آگاهی متتصر در مورد جغرافیای کشور ممی
باشد .تورینات این کتاب شامل سواالت از متن درس ،ترجوه کلوات و جوالت
دری به زبان سویدنی و غیره است .این کتاب مطابق پالن درسمی ممکماتم
سویدن و با مشوره معلوین مجرب زبان مادری برای صمنمه هشمتمی تمهمیمه
گردیده است که دارای  ۶۷صفحه ۵۳ ،درس و  ۵۶۳تورین میباشد .این کتاب
برای یک سال درسی تهیه گردیده است.
برای تورینات بیشتر مربوط به دروس این کتاب ،به کتاب تمرینن دری بنرای
صنف هشتم رجوع گردد .کتاب تورین دری برای صنه هشمتمی شماممل ۶۷
صفحه و  ۵۵۳تورین و وظیفه خانگی است.
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فهرست

روز مادر
اهویت هنر
ادبیات دری (قسوت )۵
جهانگرد دروغگو
ادبیات دری (قسوت )۲
عید قربان (قسوت )۵
عید قربان (قسوت )۲
ادبیات دری (قسوت )۵
شهر جالل آباد
عید فطر (قسوت )۵
عید فطر (قسوت )۲
روز پدر
ادبیات دری (قسوت )۴
ش برات (قسوت )۵
ش برات (قسوت )۲
ادبیات دری (قسوت )۳
زندانی و هیزم فروش
درخت بی مرگی
هنر قاین بافی (قسوت )۵
هنر قاین بافی (قسوت )۲
سگ وفادار
رستی و دلبر
عشق و ایثار
روز عاشورا
ابراز عشق
تاریخ متتصر افغانستان (قسوت )۵
تاریخ متتصر افغانستان (قسوت )۲
تاریخ متتصر افغانستان (قسوت )۵
خواجه عبدالله انصاری
والیت بدخشان
نظام سیاسی افغانستان (قسوت )۵
نظام سیاسی افغانستان (قسوت )۲
والیت هرات
اقتصاد بازار در افغانستان
والیت بلخ
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روز مادر

درس ـ ۱

روز مادر ،روزی است که به یادبود و افتتار مادران در کشورهای متتله گرامی داشته می شود .در
افغانستان روز مادر در  ۲۴جوزا برگزار ميشود .این روز را افسانه نیز تجلیل میکند .چهار شنبه بمود،
افسانه از مکت

به خانه خود آمده بود .افسانه از پدرش خواست تا او را به بازار هوراهی کند .پمدر

افسانه او را به بازار بُرد و گفت :دخترم این هی بازار ،اما نگفتی که چه می خری؟
افسانه جواب داد :برای مادرجانی تُحفه میترم ،چون فردا روز مادر است.
پدرش گفت :آفرین دختر هوشیارم ،بسیار کار نیک می کنید ،مادر کوه طالست و بایمد ارزش او را
دانست .افسانه یک جوره بوت برای مادرش خرید .افسانه بوت را در قوطی تُحفه پیچاند .فردا چای
صبح را هوه یکجا نوش جان کردند و افسانه به مادرش گفت :روز مادر مبارک! افسانه تُحفه را برای
مادرش داد و به او گفت :خداوند شوا و پدر جانی را عور طوالنی نصی

کند ،شوا برایی یمک عمومر

زحوت کشیده اید.
مادرش افسانه را در آغوش گرفت ،از او تشکری کرد و بسیار خوشحال بود .مادرش از خداوند بمرای
دخترش آرزوی خوشبتتی و موفقیت کرد .مامای افسانه برای مادر افسانه شعر نموشمتمه بمود کمه
توسط افسانه برایش چنین سروده شد.
ای آن که تویی صننبور خننننننننننانه ،مادر

ای شمع تویی فروغ خننننننننانه ،مادر

ای عطر تو عننننننننطر هر بهار است ،مادر

وای مهر تو در حد کنننمال است ،مادر

ای نام تنننننننننو ملک ،چه بی ریایی ،مادر

هم شاه غم و منننننننننلک وفایی ،مادر

ای آن که بنننننننننهشت بود تو را ،ای مادر

کآن وعده ی اوست ،خدا ،تورا ای مادر

ای افضل و ای سرور و ای شاه کلیدم  ،مادر

زآن لحظه ی کودکی تویی امیدم  ،مادر

ای خواب تو بی خواب شده ،هر شب و روز

زآن لننننننحظه خدا تو را صدا زد ،مادر

این نام تو  ،نام توست زآن روز نننننخست

زآن دم همه منننننننننبهوت ثنایت ،مادر

کلمات مترادف
فردا = روز بعد

سرودن = خواندن

ملک = فرشته

هوراهی = یکجا رفتن

هوشیار = با هوش

فروغ = روشنی

بی ریا = صداقت

خواست = تقاوا ،آرزو

آغوش = بغل

مهر = محبت

افضل = برتر

ارزش = قیوت

زحوت = رنج

کوال = کامل ،نهایت

سرور = سرپرست

برگزار = تجلیل

ثنا = ستایش ،دعا

مبهوت = متحیر

نتست = اول

دم = نفس
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تمرین ن  ۱به سواالت زیر مطابق درس فوق جواب های صحیح ارائه نوایید.

۵

روز مادر در افغانستان در کدام ماه تجلیل میگردد؟

۲

افسانه به کدام هدف با پدر خود به بازار رفت؟

۵

مادر افسانه از خداوند (ج) برای افسانه آرزوی چه چیز را کرد؟

۴

افسانه از بازار برای مادرش چه چیز را تحفه خرید؟

۳

شعری را که افسانه برای مادرش سرود کِی نوشته بود؟
تمرین ن  ۲معنی کلوات ذیل را به زبان دری بنویسید.

ثنا

مهر

فروغ

سرور

افضل

تمرین ـ  ۳خالصه درس فوق را در کتابچه خود به زبان سویدنی بنویسید.
تمرین ن  ۴معنی کلوات ذیل را در کتابچه تان به زبان سویدنی بنویسید.

۵

آغوش

 ۵افضل

 ۳فروغ

۶

کوال

۲

بی ریا

 ۴ارزش

 ۷سرور

۸

فردا

تمرین ن  ۵ترجوه سویدنی جوالت زیر را بنویسید.

۱

روزی مادر برای یادبود و افتتار مادران در کشورهای متتله گرامی داشته میشود.

۲

افسانه برای مادرش تحفه خرید.

۳

مادر افسانه ،از دخترش تشکری کرد و او را در آغوش گرفت.

تمرینات بیشتر :برای تورینات بیشتر مربوط به این درس به کتاب تمرین دری برای صنف هشتم
مراجعه نوایید.
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شب برات

درس ـ ۱۱
بزرگداشت و تجلیل از ش
میشود به ش

قسمت اول

بمرات کمه مصمادف

پانزدهی ماه شعبان ،یکی از سنن

مروجه اهل سنت پیاممبمر اسمالم ممحمومد(
میباشد .درین ش

)

 ،مهتاب خوب و روشمن ممی

درخشد که یکی از فضایل این ش

است.

برات ،به معنای اعوال نیک است ،همکمذا بمرات،
بی گناهی ،منزه و پاک از گناه را نیز گویند.
این سنن ،در میان سنی مذهبمان و صموفمیمان
افغانستان ،پاکستان ،بنگله دیش ،هندوستان ،کردستان و کشورهای شرق میانه و مصر مروج است.
در کشور های هندوستان ،افغانستان ،پاکستان ،کردستان و بلوچستان ش

برات بیشتر مروج است.

ندارند ،اما درین ش

دعا و نواز میمتموانمنمد،

معووال ً پیروان اهل تشیع به این ش

کدام رسی خا

محالت را چراغان می کنند .برادران هزاره کابلی ما ،مانند مردم کابل از سنن این ش
عول می آورند .درین ش

نیز تجلیمل بمه

نواز نفل ادا می کنند ،نذر می دهند و برای نامزد ها براتی میبرند.

تاریخچه وقایع شب برات
در زمان پیامبر(

) ،گروهى مقرر بود که آیات و احادیث را به سوع سایر مسلمومانمان بمرسمانمنمد.

روایاتى است که  ۵۱نفر از اصحاب پیامبر(

) که حدیث نقل می کردند ،از فضمیملمت ایمن شم

احادیثی را بیان کرده اند .البته بعضی از این احادیث وعیه السند هستند و برخى علومای دیمنمی،
فضیلت این ش

را بی اساس می دانند .اما اکثر علواى دین ،در فضیلت این ش

شک نداشته بمی

اساس گفتن کالم از  ۵۱نفر از اصحاب پیامبر را رد می نوایند .امت مسلوان از زمان پیامبر(
امروز ،از فضیلت این ش

) تما

بهره می گیرند.

کلمات مترادف
مصادف = برابر

درخشیدن = برق زدن

نقل = قصه ،بیان

صوفیان = روشی مذهبی در اهل سنت

بهره = فایده

امت = پیروان پیامبر

رسوم = آداب

آیات = قسوتی های از قرآن مجید

سوع = گوش

مقرر = معین ساختن

علوا = دانشوندان

حدیث = گفتار و سنت پیامیر (

منزه = پاک

مروجه = رسی ،رایج

هکذا = هوچنین

وعیه السند = با سند وعیه

وقایع = واقعه

سنن = روش ،رواج

فضایل = فضیلت

نذر = صدقه

روایت = نقل شده

اصحاب = یاران

)
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تمرین ن  ۱به سواالت زیر مطابق درس فوق جواب های صحیح ارائه نوایید.

برات در کدام ماه عربی واقع میگردد؟

۵

ش

۲

معنی کلوه برات را بیان کنید؟

۵

ش

۴

برادران اهل تشیع افغانستان ش

۳

برات در کدام کشور ها تجلیل میگردد؟

تاریتچه وقایع ش

برات را چطور تجلیل میکنند؟

برات را بشکل متتصر بیان کنید؟

تمرین ن  ۲معنی کلوات ذیل را به زبان دری بنویسید.

منزه

بهره

سنن

سوع

رسوم

تمرین ـ  ۳خالصه درس فوق را در کتابچه خود به زبان سویدنی بنویسید.
تمرین ن  ۴معنی کلوات ذیل را در کتابچه تان به زبان سویدنی بنویسید.

۵

مصادف

 ۵بهره

 ۳نقل

۶

مروجه

۲

منزه

 ۴سنن

 ۷فضایل

۸

وقایع

تمرین ن  ۵ترجوه سویدنی جوالت زیر را بنویسید.

برات یکی از سنن مروجه اهل سنت پیامبر اسالم است.

۱

ش

۲

در ش

۳

در زمان پیامبر (

برات مسلوانان نواز میتوانند ،نذر میدهند و برای نامزد ها براتی میبرند.

) گروهی مقرر بودند تا آیات و احادیث را به گوش سایر مسلوانان برسانند.

تمرینات بیشتر :برای تورینات بیشتر مربوط به این درس به کتاب تمرین دری برای صنف هشتم
مراجعه نوایید.
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هنر قالین بافی

درس ـ ۱۱

قسمت اول

ارزش و اعتبار قالین های افغانستان را می شمود
از پیوند قدیوی و گسترده اش بما بمتمش همای
متفاوت زندگی مردم افغانستان پی برد .گاهی که
شاهان این مرز و بوم هدیمه ارزش ممنمدی بمه
هوتایان خود می داده اند ،به سراغ قالمیمن ممی
رفتند .دوشیزه گان دم بتت و نازدانه ،قالیمن را
مهی ترین بتش جهیزیه و ابزار شکموه عمروسمی
خود می دیدند .هنوز هی در جشن های بزرگ ملی ،دولت مردان ،هنگام رژه و سان دیدن از بتمش
های نظامی روی قالین های سرخ رنگ قدم می زنند که پیچش انگشتان یک یا چند قالین باف آنهما
را به هستی آورده است .قالین بافی در افغانستان فراز و فرود های زیادی را پیووده است .در زمان
صلح و آرامش هنر و صنعت بوده و متاع تاجران ،و در زمان جنگ و بحران ،کندوی نان غریبمان .بما
آن که قالین افغانستان در بافت و ظرافتش شهرت جهانی دارد ،در افغانستان هنوز از کارخانه همای
بزرگ تولیدی این فرش گران بها خبری نیست ،بلکه قالین در خانواده ها توسط کمودکمان و زنمان
بافته می شود .این خانواده ها قالین بافی را بیشتر ،راه درآمد و تامین مصارف روزمره زندگمی ممی
دانند ،تا هنر .نبود برق و اجازه نداشتن زنان در خانواده های سنتی برای انجام کمار در بمیمرون از
خانه ،عوامل اصلی نبود قالین بافی های بزرگ عنوان می شود.
مناطق مرکزی و شوال افغانستان ،از گذشته تا امروز ،مهی ترین مراکز تولید قمالمیمن ایمن کشمور
شورده می شوند .با آنکه افغانستان از جوله کشورهایی است که بلندترین میزان بیکماری را دارد،
صعنت قالین بیشتر از چهار میلیون افغانستانی را شاغل ساخته است .هی اکنون بیش از پنمجمصمد
شرکت تولیدی در افغانستان سرگرم کار تولید قالین است .نحوه کار تولید این شرکمت هما طموری
است که مواد خام ،ابزار کار و طرح مورد نظر را به خانواده های بافنده می سپارند و خانواده ها در
بدل دست مزد که گفته می شود خیلی اندک است ،قالین را می بافند.
کلمات مترادف

گسترده = وسیع

ابزار = آلت ،وسیله

فراز و فرود = بلندی و پستی

ارزش = بها

شاغل = مشغول

پیوودن = طی کردن

هوتا = رفیق ،هونشین

هدیه = تحفه

پی بردن = فهویدن

ظرافت = زیبایی

دوشیزه = دختر مجرد

متاع = مال

سراغ = دنبال ،پس

هنر = صنعت ،فن

رژه و سان = رسی تورین و مارش نظامی

شکوه = برزرگی

دم = نزدیکی ،پیش

میزان = مقیاس

نحوه = روش

پیوند = پیوستن

سرگرم = متوجه

جهیزیه = اسبابی که عروس با خود خانه
داماد می برد
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ابراز عشق

درس ـ ۵۲

یک روز آموزگار از دانش آموزانی که در صنه بودند پرسید آیا می توانید راهی غیر تکراری برای ابمراز
عشق بیان کنید؟ برخی از دانش آموزان با بتشیدن عشقشان را معنا می کردند .برخی دادن گمل و
هدیه و حرف های دلنشین را راه بیان عشق عنوان کردند .شواری دیگر هی گفتند بما همی بمودن در
تحول رنجها و لذت بردن از خوشبتتی را راه بیان عشق می دانند .در آن بین پسری برخاست و پیش
از این که شیوه دلتواه خود را برای ابراز عشق بیان کند ،داستان کوتاهی تعریه کرد :یک روز زن و
شوهر جوانی که هر دو زیست شناس بودند طبق معوول برای تحقیق به جنگل رفتند .وقتی به بماالی
تپه رسیدند یک پلنگ بزرگ ،جلوی زن و شوهر ایستاده و به آنان خیره شده بود.
شوهر تفنگ شکاری به هوراه نداشت و دیگر راهی برای فرار نبود .رنگ صورت زن و شوهمر پمریمده
بود و در مقابل پلنگ جرائت کوچک ترین حرکتی را نداشتند .پلنگ ،آرام آرام به طرف آنمان حمرکمت
میکرد .هوان لحظه مرد زیست شناس فریادزنان فرار کرد و هوسرش را تنها گذاشت .بالفاصله پلنگ
به سوت شوهر دوید و چند دقیقه بعد وجه های مرد جوان به گوش زن رسید .پلنمگ رفمت و زن
زنده ماند.
داستان به اینجا که رسید دانش آموزان شروع کردند به محکوم کردن آن مرد .اما آیا می دانید آن مرد
در لحظه های آخر زندگی اش چه فریاد می زد؟ بچه ها حدس زدند حتوما ً از همومسمرش ممعمذرت
خواسته که او را تنها گذاشته است! آن پسر جواب داد :نه ،آخرین حرف مرد این بود که عزیمزم ،تمو
بهترین مونسی بودی .از پسرمان خوب مواظبت کن و به او بگو پدرت هویشه عاشقت بود .آن پسمر
ادامه داد که هوه زیست شناسان می دانند پلنگ فقط به کسی حوله می کند که حرکتی انجام دهمد
و یا فرار کند .پدر من در آن لحظه وحشتناک ،با فدا کردن جانش پیش مرگ مادرم شد و او را نمجمات
داد .این صادقانه ترین راه پدرم برای بیان عشق خود به مادرم و من بود.
کلمات مترادف

دلنشین = خوب

حدس = تتوین ،گوان

خیره شدن = چشی دوختن ،قهر شدن

آموزگار = معلی

شیوه = طریقه

مونس = غوتوار ،هودم

زیست شناس = عالی محیط زیست

دانش آموز = متعلی

لحظه = وقت

فدا کردن = قربانی دادن

محکوم کردن = مالمت دانستن

وجه = ناله و زاری

فریاد = چیغ

بالفاصله = دفعتاً ،فورا ً

مواظبت = نگهداری

هدیه = تحفه

ابراز کردن = آشکار کردن
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تاریخ مختصر افغانستان

درس ـ ۵۲

قسمت دوم

هخامنشیان (  ۳۲۹-۵۲۹قبل از میالد)
در سالهای  ۵۵۵تا  ۳۴۳قبل از میالد زراعت،
آبیاری ،صنایع دستی و پیشه وری افغانستان
رو به رشد و تکامل بود .شوال افغانستان کمه
راههای آسیای مرکزی ،ایران و هندوستمان از
آن می گذشت از نظر اقتصادی در منطقه و
به خصو

آسیای میمانمه نمقمش اسماسمی

داشت .در دشتهای آسیای مرکزی بین دو رودخانه سیحون و جیحون ( آمودریا ) مردمان چادرنشین و
ماهر زندگی می کردند که چشی به باختر آباد دوخته بودند و گاه و بیگاه به این سمو ممی تماخمتمنمد،
خطریکه هوواره این سرزمین آباد را تهدید می کرد .باالخره هجوم های متوالی چادرنشینمان آسمیمای
مرکزی ،دولت باختر افغانستان را متزلزل ساخت و از نظر سیاسی کشور را به وعه نهاد رسانمد ،تما
جائیکه مرکزیت از بین رفت و کشور به شاهزاده نشینان متعدد تقسیی گردید .در حمدود  ۳۴۱سمال
قبل از میالد ،باکتریا توسط کورش هفتوین شاه سلسله هتامنشی فتمح و بمه اممپمراتموری پمارس
پیوست .لشکرکشی کورش به سرزمين افغانستان امروزی در حدود سالهای  ۳۵۳-۳۲۹قبل از ممیمالد
واقع شده است .کورش پس از استحکام پایه های مرکزی خویش و تصرفاتی در آسیای صغیر و بمیمن
النهرین ،متوجه باختر گردید .کورش بعد از شش سال موفق به تصرف سرزمینهای بماخمتمر (بملمخ)،
ستاگیدها (هزاره جات) ،سیستان ،بلوچستان ،آریا (هرات ،آراخوزیا (وادی ارغنداب) و گندهارا (وادی
رودخانه کابل) گردید .بعد از کورش پسرش به نام کوبوجیه عالوه بر تصرف مصر ،در سال  ۳۵۲قمبمل
از میالد متوجه افغانستان شد و تا حوزه سند پیش رفت .به تدریج دولت هتامنشی بر اثر اختالفمات
درونی بین شاه و شاهزادگان و جنگهای متوالی در غرب ایران از یک سو و خوشگمذرانمی شماهمان از
سوی دیگر ،وعیه گشت و قادر به کنترل قیام و شورش مردم نبود .این امر فرصتی را ایجاد کرد کمه
والی نشینان شوال و غرب افغانستان به تدریج کس

اقتدار کنند و خود در صدد تاسیس سلمطمنمت

برآیند » .بسوس« والی باختر اعالم استقالل کرد و خود را پادشاه مشرق زمین خواند.
کلمات مترادف

متوالی = پیاپی

استحکام = استواری

پیشه وری = حرفه ای ،شغل ور

نقش = اثر

متزلزل = سست

حوزه = ناحیه

تکامل = پیشرفت ،تکویل شدن

باستان = قدیی

تصرف = قبضه

قیام = شورش

تاسیس = اساس گذاشتن

تودن = ترقی

نهاد = وویر ،دل

صدد = قصد داشتن

تدریج = آهسته آهسته

هجوم = حوله

اقتدار = قدرت

تاختن = حوله بردن

چشی دوختن = دنبال فرصت ،قابو دادن
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نظام سیاسی افغانستان

درس ـ ۳۱

قسمت اول

نظام سیاسی افغانستان ریاستی است ،رئیس جوهور با رای مستقیی مردم انتتاب می شود .رئمیمس
جوهور افغانستان هوزمان رئیس هرسه قوه یا به عبارتی رئیس دولت نیز هست .رئیس جوهمور دو
معاون دارد ،معاونانش نیز هوزمان با رئیس جوهوری با رای مستقیی انتتاب می شمونمد و رئمیمس
جوهوری حق برکناری معاونان خود را ندارد.
در قانون اساسی افغانستان بر اصل تفکیک قوا تاکید شده اما در عین حال رئیس جوهور رئیس همر
سه قوه معرفی شده است .رئیس و اعضای دادگاه عالی را رئیس جوهوری معرفی می کند.
در بند دوازدهی ماده  ۷۴قانون اساسی در مورد اختیارات رئیس جوهوری چنین آمده است که رئیمس
جوهور در راس دولت جوهوری اسالمی افغانستان قرار داشته ،صالحیت های خود را در عرصه همای
اجرائیه ،تقنینیه و قضائیه ،مطابق به احکام این قانون اساسی ،اعوال می کنمد .رئمیمس جمومهموری
افغانستان فرمانده کل قوا نیز هست .رئیس جوهوری افغانستان تحت هیچ شرایطی حق لغو شورای
ملی مجلس نوایندگان و مجلس سنا را ندارد .اما در شرایط اوطرار که در قانون تعریه شده اسمت،
بتشی از اختیارات مجلس نوایندگان با تائید این مجلس به رئیس جوهوری منتقل می شود.
قوه مقننه
شورای ملی در قانون اساسی عالی ترین مرجع قانونگذاری تعریه شده که از اراده قماطمبمه ممردم

نوایندگی می کند .شورای ملی متشکل از دو مجلس یعنی مجلس نوایندگان و مجلس سمنما اسمت.
هوه اعضای مجلس نوایندگان با رای مستقیی مردم برای پنج سال انتتاب می شوند .دو ثلث مجلس
سنا نیز انتتابی اند اما یک ثلث آن از سوی رئیس جوهوری منصوب می شوند .وزرا ،رئیس اممنمیمت
ملی ،رئیس بانک مرکزی و اعضای دادگاه عالی باید از مجلس نوایندگان رای اعتواد بگیرند.
قوه قضائیه
دادگاه عالی (ستره محکوه) عالیترین ارگان قضایی در راس قوه قضائیه جوهوری اسالمی افغانستان
قرار دارد .دادگاه عالی  ۹عضو دارد که سه عضو برای چهار سال ،سه عضو برای هفت سمال و سمه
عضو دیگر برای ده سال از سوی رئیس جوهور معرفی می شوند و باید از مجلس رای اعتواد بگیرند.
هیچ کس نوی تواند برای دو دور عضو دادگاه عالی باشد.
کلمات مترادف

فرمانده = قوماندان

نظام = دستگاه سیاسی

اجرائیه = اجرا کننده ،انجام دهنده

لغو = باطل

اوطراری = وروری

عرصه = میدان ،صحنه

احکام = حکی ،قوانین و مقررات

ارگان = سازمان

مقننه = قانونگذاری

تقنینیه = قانون گذاری

منصوب = گواشته شده ،تعین شده

راس = سرکردگی

قاطبه = هوه ،هوگی

قضایی = مربوط به داوری

تفکیک = جدا کردن ،فرق کردن

ثلث = یک سوم

صالحیت = اختیار

اعوال کردن = عولی کردن

مرجع = منبع ،محل بازگشت
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تمرین ن  ۱به سواالت زیر مطابق درس فوق جواب های صحیح ارائه نوایید.

۵

نظام سیاسی کنونی افغانستان را نام ببرید؟ رئیس جوهور چند معاون دارد؟

۲

سه قوه قدرتوند در نظام سیاسی کشور را نام ببرید؟

۵

قوه مقننه را متتصرا ً معرفی نوایید؟

۴

اعضای مجلس افغانستان برای چند سال انتتاب میگردد؟

۳

قوه قضائیه را متتصرا ً معرفی نوایید؟ دادگاه عالی چند عضو دارد؟
تمرین ن  ۲معنی کلوات ذیل را به زبان دری بنویسید.

لغو

ارگان

مقننه

منصوب

نظام

تمرین ـ  ۳خالصه درس فوق را در کتابچه خود به زبان سویدنی بنویسید.
تمرین ن  ۴معنی کلوات ذیل را در کتابچه تان به زبان سویدنی بنویسید.

۵

لغو

 ۵اوطراری

 ۳قاطبه

۶

مرجع

۲

تفکیک

 ۴راس

 ۷تقنینیه

۸

اعوال کردن

تمرین ن  ۵ترجوه سویدنی جوالت زیر را بنویسید.

۱

رئیس جوهور با رای مستقیی مردم انتتاب میشود ،و رئیس هرسه قوه سیاسی نیز هست.

۲

رئیس جوهور تحت هیچ شرایطی حق لغو مجلس نوایندگان و مجلس سنا را ندارد.

۳

هیچ کس نوی تواند برای دو دور عضو دادگاه عالی کشور باشد.

تمرینات بیشتر :برای تورینات بیشتر مربوط به این درس به کتاب تمرین دری برای صنف هشتم
مراجعه نوایید.
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Jalaluddin Balkhi är också
känd som Romi. Han var en
1200-talet persisk poet,
jurist, islamisk forskare,
teolog och sufi. Han är
ursprungligen från Khorasan (nuvarande Afghanistan).

اندر دل بی وفا غـــــــم و ماتم باد
آن را که وفا نیست ز عالم کم باد
دیدی که مـرا هیچ کسی یاد نکرد
جز غـم که هزار آفرین بر غم باد

Född: 30 september 1207,
Balkh, Afghanistan
Död: 17 december 1273,
Konya, Turkiet

جالل الدین محمد بلخی
) هجری شوسی۷۳۲  م۳۸۷(

. مولوی و رومی یکی از دانشوندان و شاعران نامدار افغانستان است،جالل الدین محود بلتی معروف به موالنا
 در والیت بلخ سرزمین خراسان یا افغانستان کنونی چشی به جهان، هجری شوسی۳۸۷  میزان سال۵۳ موالنا در
. هجری شوسی در شهر قونیه کشور ترکیه وفات یافت۷۳۲  جدی سال۴  موالنا بلتی در.گشود

آثار جالل الدین محمد بلخی

. رباعیات و آثار منثور و غیره، دیوان شوس،مشهور ترین آثار جالل الدین محود بلتی عبارتند از مثنوی معنوی
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