
     1   1 
 محمد یعقوب صدری

 کتاب تمرین دری

 برای صنف هفتم



     2   2 

 کتاب تمرین دری برای صنف هفتم
 

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

 نم نه برای شما به نمایش گذاشته شده است. 
)متن و تمرین( تهیهه کتاب دری برای صنف هفتم 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 هفتم تهیهه 

تمرین میباشد. این کتاب برای یهک  ۰۸۲صفحه و  ۶۷گردیده است که دارای 

 درس است. ۵۳سال درسی تهیه گردیده است و شامل 
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 فهرست تمرینات
 

 ۳        خانه دهقاد  ۱تمرینات درس ه  
 ۶        نیک کار و بدکار  ۰تمرینات درس ه  
 ۹         سیرت زیبا  ۵تمرینات درس ه  
 ۱۱       م رچه بی بال و  ر  ۴تمرینات درس ه  
 ۱۵        دوست قدیمی  ۳تمرینات درس ه  
 ۱۳        اثر سخن بر دل  ۷تمرینات درس ه  
 ۱۶         بی اعتنایی  ۶تمرینات درس ه  
 ۱۹        حفظ تعادل  ۸تمرینات درس ه  
 ۰۱        گل صداقت  ۹تمرینات درس ه  
 ۰۵        قلعه باالحصار  ۱۲تمرینات درس ه  
 ۰۳        شیر بی سر و دم  ۱۱تمرینات درس ه  
 ۰۶    (۱تاریخ مختصر افغانستاد )قسمت   ۱۰تمرینات درس ه  
 ۰۹    (۰تاریخ مختصر افغانستاد )قسمت   ۱۵تمرینات درس ه  
 ۵۱    (۵تاریخ مختصر افغانستاد )قسمت   ۱۴تمرینات درس ه  
 ۵۵        بزرگترین حسرت  ۱۳تمرینات درس ه  
 ۵۳        قصر داراالماد  ۱۷تمرینات درس ه  
 ۵۶       اداش ثروتمند بخشنده  ۱۶تمرینات درس ه  
 ۵۹       محمد یعق ب چرخی  ۱۸تمرینات درس ه  
 ۴۱    (۱ذخایر معدنی افغانستاد )قسمت   ۱۹تمرینات درس ه  
 ۴۵    (۰ذخایر معدنی افغانستاد )قسمت   ۰۲تمرینات درس ه  
 ۴۳    (۵ذخایر معدنی افغانستاد )قسمت   ۰۱تمرینات درس ه  
 ۴۶    (۴ذخایر معدنی افغانستاد )قسمت   ۰۰تمرینات درس ه  
 ۴۹      (۱لیلی و مجن د )قسمت   ۰۵تمرینات درس ه  
 ۳۱      (۰لیلی و مجن د )قسمت   ۰۴تمرینات درس ه  
 ۳۵     (۱ضرب المثل های دری )قسمت   ۰۳تمرینات درس ه  
 ۳۳     (۰ضرب المثل های دری )قسمت   ۰۷تمرینات درس ه  
 ۳۶     (۱)قسمت  عروسی با جمال  ۰۶تمرینات درس ه  
 ۳۹     (۰)قسمت  عروسی با جمال  ۰۸تمرینات درس ه  
 ۷۱     (۱ک ه های افغانستاد )قسمت   ۰۹تمرینات درس ه  
 ۷۵     (۰ک ه های افغانستاد )قسمت   ۵۲تمرینات درس ه  
 ۷۳     (۵ک ه های افغانستاد )قسمت   ۵۱تمرینات درس ه  
 ۷۶     (۴ک ه های افغانستاد )قسمت   ۵۰تمرینات درس ه  
 ۷۹     (۱چیستاد های دری )قسمت   ۵۵تمرینات درس ه  
 ۶۱     (۰چیستاد های دری )قسمت   ۵۴تمرینات درس ه  
 ۶۵      جنیالت وبیعی افغانستاد  ۵۳تمرینات درس ه  
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 خانه دهقان

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

Epik är en berättande genren. Här räknas berättande, fiktiva texter och även icke-fiktiva berättande 

texter. På svenska har de fyra kategorierna översatts till roman, kortroman, långnovell respektive    

novell. 

 ۱تمرینات درس ـ 

شعر را در ادبیات زباد س یدنی و ادبیات زباد دری مقایسه کرده، روی م ض ع بحث و تبادل نظر 

 نمایید. مشترکات و اختالفات ادبیات این دو زباد را بیاد کنید؟

 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 دهقاد از ماجراى در بیاباد ماندد شاه و همراهانش خبر شد و نزد خانمش آمد.  

 ۲ صبح شاه جایزه، لباس و   ل فراوانى به دهقاد داد. 

 ۳ شاه به همراهاد خ د گفت که شب به خانه آد دهقاد برویم، تا سرما نخ ریم. 

 ۴ دهقاد یک اسب ق ی را به شاه تحفه داد و از او سپاسیزاری کرد. 

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

 ۱ شایان ۲ التفات ۳ کاسته ۴ ارجمند ۵ شوکت

 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.  ۱۲یک مقاله ک تاه که از  »نقش دهقاد در دهات«در م رد  ۹تمرین ـ 

 مقاله تانرا به شکل مختصر برای همصنفی هایتاد بیاد و معرفی نمایید. 

 ۱ وسایلی که یک دهقاد برای کشت و زراعت در افغانستاد بکار می برد را نام ببرید؟

 تفاوت های مهم در روش کاری دهقاناد افغانستاد با دهقاناد س یدنی را بیاد کنید؟

 

۰ 

  

 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 

 از التــفات به مهمانـــــــسراى دهـــقانى  ز قدر و شــوكت سلطان نگشت چیزى كم 

 كه سایه بر سرش انداخت چون تو سلطانى  كاله گوشـــــه دهــــــقان به آفـتاب رسد 

هر حرف یا حروفی معنی دار را کلمه میی یند، مانند: احمد، خ ردد، خ ب، شما، مردم، کابل، از، : کلمه

آد، شاگرد، عزیزه و غیره. حرف یا حروف بی معنی کلمه نمی باشد، مانند: ززز، نبز، ومبل، محممما، 

 واک و غیره. اسم، فعل، صفت، قید و مصدر نیز کلمه گفته می ش ند.

 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 : 



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

www.kodakan.se - - - Copy  - - -  www.kodakan.se 

 بی اعتنایی

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

Epik är en berättande genren. Här räknas berättande, fiktiva texter och även icke-fiktiva berättande 

texter. På svenska har de fyra kategorierna översatts till roman, kortroman, långnovell respektive    

novell. 

 ۷تمرینات درس ـ 

برای نیهداشتن دوستی  ایدار بین دو شخص کدام معیار ها، عادات و رفتار، اص ل و ورز العمل ها 

 الزم است؟ نظرات تانرا بیاد کنید.

 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 شخصی از دوستی خ د با دانشمندی که به مقام  ادشاهی رسیده ب د حکایت میکند. 

 ۲ صبر در برابر قهر و بی اعتنایى یار، آسانتر از محروم شدد از دیدار جمال اوست. 

 ۳ براى دانشمنداد شایسته نیست كه تحصیالت خ د را ادامه بدهند و به مقامی برسند.  

 ۴ رنج فراق بردد سختر از فرو خ اباندد چشم از دیدار یار است. 

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

 ۱ جمال ۲ جفا ۳ محنت ۴ ناپسند ۵ لطف

 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  ۱۲یک مقاله ک تاه که از  »دوستی زلیخا و حضرت ی سف )ع(«در م رد  ۹تمرین ـ 

 بن یسید. مقاله تانرا به شکل مختصر برای همصنفی هایتاد بیاد و معرفی نمایید. 

 ۱ در دوستی بین دو فرد گفتن دروغ، خیانت، فریبکاری و غیره کدام ع اقب بدی را در  ی دارد؟

 برخ رد شما با دوست هایتاد چط ر است؟ تا چه مدت دوستی و رفاقت شما  ایدار می ماند؟

 

۰ 

  

 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 

 گــــر جفایى كند بباید بـــــرد   هر كه بى او به سر نشاید برد  

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

 دل نهادم بر آنچه خاطر اوست   نكند دوست زینهار از دوست  

 ور به قـــــهرم بــــراند او داند   گر به لطفم به نزد خود خواند  

ای است که مفه م اصلی فعل را بی آنکه زماد و شخص آد مشخص باشد برساند،  : مصدر کلمهمصدر

 است، مانند: ساختن، دویدد و غیره. دنو یا تن مانند ن شیدد، رفتن و غیره. عالمت مصدر در زباد دری 
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 قلعه باال حصار

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

Epik är en berättande genren. Här räknas berättande, fiktiva texter och även icke-fiktiva berättande 

texter. På svenska har de fyra kategorierna översatts till roman, kortroman, långnovell respektive    

novell. 

 ۱۱تمرینات درس ـ 

اهمیت آثار باستانی و ت جه دولت ها برای حفظ این آثار را در کش ر س یدد و افغانستاد بحث 

 نمایید. کدام مسئ لیت ها برای مراقبت از این آثار مت جه شهرونداد یک کش ر مییردد؟

 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 ای باستانی در شهر هرات است.   باال حصار نام قلعه 

 ۲ ای در دامنه ک ه شیر دروازه در جن ب شرق کابل ساخته شده است. باال حصار بر فراز تپه  

 ۳ های مجاهدین علیه حک مت کم نیستی افغانستاد نیز از همین قلعه آغاز شد.  یکی از قیام  

 ۴ نادرشاه  ایتخت افغانستاد را از قندهار به کابل انتقال داد. 

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

 ۱ باستانی ۲ مجاور ۳ فراز ۴ نیایشگاه ۵ قدمت

 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 

عکس و معل مات بیشتر جمع آوری نمایید. خالصه آنرا برای  »قلعه باالحصار«در م رد  ۹تمرین ـ 

 همصنفی هایتاد معرفی و تشریح نمایید. 

 ۱ دستکم سه مکاد از اماکن باستانی کش ر س یدد را نام ببرید؟

  

 ۰ ( چیست؟Unescoوظیفه و مسئ لیت سازماد جهانی ی نیسک  )

  

 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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 لیلی و مجنون قسمت اول

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

Epik är en berättande genren. Här räknas berättande, fiktiva texter och även icke-fiktiva berättande 

texter. På svenska har de fyra kategorierna översatts till roman, kortroman, långnovell respektive    

novell. 

 ۲۳تمرینات درس ـ 

داستاد عاشقی لیلی و مجن د را با جزئیات بحث نمایید. به نظر شما دلیل مخالفت خان اده ها با 

 رسیدد عاشال و معش ق به وصلت و عاشقی شاد چه است؟ نظرات تانرا بیاد کنید.

 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 معش قه مجن د دختری از قبیله عامریاد به نام لیلی ب د. 

 ۲  در مجن د به ت صیه دخترش به نصیحت  سر خ د می  ردازد و او را به مصر می برد. 

 ۳ خان اده لیلی با وج د مخالفت شدید لیلی و  افشاری هایش وی را مجب ر به والق کرد. 

 ۴ خان اده مجن د بارها در شکل های مختلف از مجن د خ استند تا دست از رس ایی بردارد.  

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

 ۱ سرودن ۲ شیفته ۳ وصلت ۴ آشفته ۵ جاویدانه

 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. مقاله تانرا به  ۱۲یک مقاله ک تاه که از  »حق ق زد«در م رد  ۹تمرین ـ 

 شکل مختصر برای همصنفی هایتاد معرفی و تشریح نمایید.

 ۱ آیا در داستاد های س یدنی از داستاد لیلی و مجن د نام برده شده است؟ 

  

 ۰ معروف ترین داستاد های عاشقانه س یدنی را نام ببرید؟

  

 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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اب معین ناصر بن خسرو بن حارث قبادیانی بلخی، معروف به ناصرخسرو بلخی یکی از شاعراد بزرگ 
هجری قمری در والیت  ۵۹۴فیلس ف، حکیم و جهانیرد معروف افغانستاد است. ناصر خسرو بلخی در سال 

 . ق در والیت بدخشاد افغانستاد وفات نم ده است. ه ۴۸۱بلخ افغانستاد به دنیا آمده است و در سال 
 

 آثار ناصر خسرو بلخی
مهم ترین آثار ناصر خسرو بلخی عبارتند از دی اد اشعار فارسی، دی اد اشعار عربی، جامع الحکمتین 
)رساله ایست در بیاد عقاید اسماعیلی ها(، خ اد االخ اد ) در م رد اخالق و حکمت و م غضه(، زاد 

العق ل و دلیل المتحرین،   المسافرین )در بیاد حکمت الهی(، گشایش و رهایش، وجه دین، بستاد
 نامه. نامه و روشنایی  سفرنامه، سعادت 

Nasir Khusrau  
Nasir bin Khusrau, var en 
persisk poet. Nasir bin 
Khusrau härstammade 
från Khorasan 
(nuvarande Afghanistan). 
 
Född: 28 augusti 1004, 
Balkh, Afghanistan 
 
Död: 1088, Badakhshan, 
Afghanistan 

 سالم کن ز من ای باد مـــــر خراسان را

 مر اهل فضل و خرد را نه عام نادان را
 

 خبر بیاور ازیشان به مــــن چو داده بوی

 ز حال من به حقیقت خبر مر ایشان را
 

 نگر که تان نکند غره عهد و پیمانش

 که او وفا نکند هیچ عهد و پیمان را

 ناصرخسرو بلخی
 . ق( ه ۴۸۱–۵۹۴)
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