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 دا عـــزت د هـــر افـغـان دى
 هر بچی يې قهرمـــــــان دى
ازبـکـــــــو د  بـــــلـوڅــــــو   د 
تـــاجـکـــــو د  تـــرکـمنــــــو   د 
نـورستانيــــــان  پــاميــــريان، 
 هـــــم ايمـــاق، هم پشـه ېان
 لـکـــه لـمــــر پـر شنـــه آسمـان
 لـکـــه زړه وي جـــاويـــــدان
 وايــو اهلل اکبر وايو اهلل اکبر

 دا وطــن افغانستـــــان دى
 کور د ســولې کور د تورې
 دا وطــن د ټولو کـــور دى
وو هــــزاره  او  پښتــــون    د 
 ورسره عرب، گوجــــر دي
 براهوي دي، قزلباش دي
 دا هيـــــواد بــه تل ځليږي
 په سينــــه کــې د آسيـــــا به
 نــوم د حق مو دى رهبـــــر

سرود ملی
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حق طبع، توزیع و فروش کتاب های درسی برای وزارت معارف جمهوری اسالمی 
افغانستان محفوظ است. خرید و فروش آن در بازار ممنوع بوده و با متخلفان برخورد 

قانونی صورت می گیرد.
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پیام وزیر معارف

اقرأ باسم ربک
سپاس و حمد بیکران آفریدگار یکتایی را که بر ما هستی بخشید و ما را از نعمت بزرگ خواندن و 
نوشتن برخوردار ساخت، و درود بی پایان بر رسول خاتم- حضرت محمد مصطفی که نخستین 

پیام الهی بر ایشان »خواندن« است.
چنانچه بر همه گان هویداست، سال 1397 خورشیدی، به نام سال معارف مسمی گردید. بدین ملحوظ 
مختلف  عرصه های  در  بنیادینی  تغییرات  و  تحوالت  شاهد  ما  عزیز  در کشور  تربیت  و  تعلیم  نظام 
خواهد بود؛ معلم، متعلم، کتاب، مکتب، اداره و شوراهای والدین، از عناصر شش گانه و اساسی نظام 
معارف افغانستان به شمار می روند که در توسعه و انکشاف آموزش و پرورش کشور نقش مهمی 
را ایفا می نمایند. در چنین برهه سرنوشت ساز، رهبری و خانوادۀ بزرگ معارف افغانستان، متعهد به 

ایجاد تحول بنیادی در روند رشد و توسعه نظام معاصر تعلیم و تربیت کشور می باشد.
از همین رو، اصالح و انکشاف نصاب تعلیمی از اولویت های مهم وزارت معارف پنداشته می شود. 
در همین راستا، توجه به کیفیت، محتوا و فرایند توزیع کتاب های درسی در مکاتب، مدارس و سایر 
باور داریم،  ما  قرار دارد.  برنامه های وزارت معارف  تعلیمی دولتی و خصوصی در صدر  نهادهای 

بدون داشتن کتاب درسی باکیفیت، به اهداف پایدار تعلیمی در کشور دست نخواهیم یافت.
از آموزگاران و مدرسان  نظام آموزشی کارآمد،  به یک  نیل  و  اهداف ذکرشده  به  برای دستیابی 
تقاضا  احترامانه  آینده، در سراسر کشور  نسل  تربیت کننده گان  به عنوان  فرهیخته  مدیران  دلسوز و 
می گردد تا در روند آموزش این کتاب درسی و انتقال محتوای آن به فرزندان عزیز ما، از هر نوع 
تالشی دریغ نورزیده و در تربیت و پرورش نسل فعال و آگاه با ارزش های دینی، ملی و تفکر انتقادی 
بکوشند. هر روز عالوه بر تجدید تعهد و حس مسؤولیت پذیری، با این نیت تدریس راآغاز کنند، که 
در آیندۀ نزدیک شاگردان عزیز، شهروندان مؤثر، متمدن و معماران افغانستان توسعه یافته و شکوفا 

خواهند شد.
همچنین از دانش آموزان خوب و دوست داشتنی به مثابه ارزشمندترین سرمایه های فردای کشور 
می خواهم تا از فرصت ها غافل نبوده و در کمال ادب، احترام و البته کنجکاوی علمی از درس معلمان 

گرامی استفادۀ بهتر کنند و خوشه چین دانش و علم استادان گرامی خود باشند.
نصاب  بخش  فنی  همکاران  و  تربیت  و  تعلیم  دانشمندان  آموزشی،  کارشناسان  تمام  از  پایان،   در 
تعلیمی کشور که در تهیه و تدوین این کتاب درسی مجدانه شبانه روز تالش نمودند، ابراز قدردانی 

کرده و از بارگاه الهی برای آن ها در این راه مقدس و انسان ساز موفقیت استدعا دارم.
با آرزوی دستیابی به یک نظام معارف معیاری و توسعه یافته، و نیل به یک افغانستان آباد و مترقی 

دارای شهروندان آزاد، آگاه و مرفه. 
دکتور محمد میرویس بلخی

وزیر معارف 
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صفحهساعت درسیعنوان درسشمارۀ درس
81 ساعت درسیدورۀ آماده گی

2۷ ساعتاهللدرس اول

28 ساعتالفبای مصوردرس دوم

درس سوم
حرف ها )آ، ا، ب، پ، ت، ث، 

»پوره و نیمه«(
210 ساعت

211 ساعتحرف های )ج، چ، ح، خ(درس چهارم

212 ساعتحرف های )د، ذ، ر، ز، ژ( درس پنجم

213 ساعتحرف های )س، ش، ص، ض( درس ششم

214 ساعتحرف های )ط، ظ، ع، غ( درس هفتم

215 ساعتحرف های )ف، ق، ک، گ(درس هشتم

216 ساعتحرف های )ل، م، ن، و(درس نهم

21۷ ساعتحرف های )هـ، ء، ی(درس دهم 

218 ساعتآ- آبدرس یازدهم

4120 ساعت ا- اناردرس دوازدهم

323 ساعتب- بابادرس سیزدهم

325 ساعتپ- پدردرس چاردهم

32۷ ساعتت- توتدرس پانزدهم

329 ساعتث- ثوابدرس شانزدهم

431 ساعتج- جواریدرس هفدهم

334 ساعتچ- چاهدرس هژدهم

336 ساعتح- حجدرس نزدهم

338 ساعتخ- خطدرس بیستم

440 ساعتد- دنداندرس بیست و یکم

344 ساعتذ- ذاکرهدرس بیست و دوم

346 ساعتر- راشددرس بیست و سوم

348 ساعتز- زردکدرس بیست و چهارم

350 ساعتژ- ژالهدرس بیست و پنجم

فهرستعنوانها
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صفحهساعت درسیعنوان درسشمارۀ درس
452 ساعتس- سیبدرس بیست و ششم

355 ساعتش- شبدرس بیست و هفتم

45۷ ساعتص- صابرهدرس بیست و هشتم

360 ساعتض- ضیادرس بیست و نهم

462 ساعتط- طوطیدرس سی ام

365 ساعتظ- ظرفدرس سی و یکم

36۷ ساعتع- عسلدرس سی و دوم

369 ساعتغ- غیاثدرس سی و سوم

3۷1 ساعتف- فابریکهدرس سی و چهارم

3۷3 ساعتق- قلمدرس سی و پنجم

4۷5 ساعتک- کاردرس سی و ششم

4۷8 ساعتگ- گلدرس سی و هفتم

381 ساعتل- لبلبودرس سی و هشتم

483 ساعتم- مادردرس سی و نهم

386 ساعتن- نمازدرس چهلم

488 ساعتو – وطندرس چهل و یکم

391 ساعته- هاشمدرس چهل و دوم

394 ساعتی- یاسیندرس چهل و سوم

396 ساعتنشانه های قدرت خداونددرس چهل و چهارم

39۷ ساعتحضرت محمد)ص(درس چهل و پنجم

399 ساعت سال و ماهدرس چهل و ششم

3101 ساعتچهار فصلدرس چهل و هفتم

3103 ساعتهفتهدرس چهل و هشتم

3104 ساعتبیرق مادرس چهل و نهم

3106 ساعتدختر و پسر با نظافتدرس پنجاهم

3108 ساعتکبوتر صلحدرس پنجاه و یکم

3109 ساعتمکتب مادرس پنجاه و دوم

4111 ساعتبزک چینیدرس پنجاه و سوم
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دورۀ آماده گي
مهارت هاي، شنیدن، گفتن و نوشتن شاگردان تقویت یابد.  

فعالیت های
 شاگردان

1-  در تصویرهای باال چه می بینید؟ بگویید.
2- وقتي از خواب بیدار می شوید، چه می کنید؟

3- شکل نوشتن حرف »الف« را چند مرتبه تمرین کنید.

ااا 00000
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فعالیت های
 شاگردان

1-  درتصویرهای باال چه می بینید؟
2- بعد از وضو کدام کارها را انجام می دهید؟

3- ورزش برای بدن ما چه فایده دارد؟
4- شکل نوشتن حرف »الف« را مانند ستون زیر، در کتابچه های تان تمرین نمایید.

ااا

 مهارت هاي، شنیدن، گفتن و نوشتن شاگردان تقویت یابد.
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فعالیت های
 شاگردان

1-  درتصویرهای باال چه می بینید؟
2- در خانۀ شما چه کساني زنده گي می کنند؟

3- هر یك از اعضاي خانواده چه می کنند؟
4-  نوشتن شکل  حرف »الف« را مانند ستون زیر در کتابچه های تان تمرین نمایید.

ااا

 مهارت هاي، شنیدن، گفتن و نوشتن شاگردان تقویت یابد.
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فعالیت های
 شاگردان

1- چراغ ترافیکي درکجاست؟
2- چراغ ترافیکي چند رنگ دارد؟

3- چرا از جاهاي خط کشي شدة سرک باید گذشت؟
4- نوشتن شکل را مانند ستون زیر، در کتابچه های تان تمرین کنید.

 مهارت هاي، شنیدن، گفتن و نوشتن شاگردان تقویت یابد.
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فعالیت های
 شاگردان

 مهارت هاي، شنیدن، گفتن و نوشتن شاگردان تقویت یابد.

سرود ملي

1- در تصویر چه کسانی را می بینید؟
2- در مکتب چه را می بینید که در خانه نیست؟ 

3- وقتي که به مکتب می رسید به دوستان تان چه می گویید؟
4- نوشتن شکل را مانند ستون زیر، در کتابچه های تان تمرین کنید.
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 مهارت هاي، شنیدن، گفتن و نوشتن شاگردان تقویت یابد.

فعالیت های
 شاگردان

1- در صنف چه را می بینید؟
2- کدام کارها را در صنف انجام می دهید؟

3- صنف و مکتب خود را  چطور پاک نگهداری می کنید؟
4- نوشتن شکل را مانند ستون زیر، در کتابچه های تان تمرین کنید.
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اهلل

اهلل یک است.

1- گفته می توانید کی ما را پیدا کرده است؟
2- کی الیق عبادت است؟

درس اول

ا  ا  ا

فعالیت های
 شاگردان

1- به خواندن متن درس با دقت گوش فرا دهید.
2- بگویید اهلل کدام چیزها را پیدا کرده است.

3- نوشتن شکل را مانند ستون زیر، در کتابچه های تان تمرین کنید.

ا  ا  ا

 دانستن این که اهلل یک است، شریک و مانند ندارد و الیق 
عبادت می باشد.

پرسش ها
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الفباي مصور
درس دوم

 آشنایی با الفبای مصور
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فعالیت های
 شاگردان

1- به شکل های باال دقت نموده، تصویرهای آلو، پیاله و جواري را نشان دهید.
2- در تصویرهای باال میوه ها را پیدا نموده، نام ببرید.

3- نوشتن شکل زیر را در کتابچه های تان تمرین کنید.
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پ 			 ب	 	 ا			 	 آ	
پـــــ 	 	 بـــــ	 	 	 	 	

ث 	 ت	 	 	 	 	
ثــــ 	 	 تــــ	 	 	 	 	

1- الفبا با کدام حرف آغاز می گردد؟
2- کدام حرف های الفبا را می شناسید؟

درس سوم

آ  آ

آشنایی با حرف های الفبا

فعالیت های
 شاگردان

1- به خواندن درس با دقت گوش فرا دهید.
2- آواز حرف ها را با آواز بلند تلفظ نمایید.

3- حرف »ب« را در کتابچه های خود بنویسید.
4- بگویید حرف »پ« چند نقطه دارد؟

5- آواز حرف های متن درس را به ترتیب تلفظ کنید.

پرسش ها
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خ 	 ح	 	 چ	 	 ج	
خـــ حـــ	 	 چــ	 جــ	

1- آیا می دانید بعد از حرف »ث« کدام حرف می آید؟
2- کدام حرف را تا حال شناخته اید؟ نام بگیرید.

درس چهارم

چ  چ

آشنایی با حرف های الفبا

فعالیت های
 شاگردان

1- به خواندن درس با دقت گوش بدهید.
2- حرف هایی را که خواندید درست تلفظ کنید.

3- حرف »ج« را چند مرتبه به شکل نیمه و پوره بنویسید.
4- حرف های نقطه دار و بی نقطه را نام بگیرید.

پرسش ها
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1- تا حال کدام حرف ها را خوانده اید؟
2- آیا می دانید که بعد از حرف »خ« کدام حرف می آید؟

درس پنجم

ر ز ژ

آشنایی با حرف های الفبا

فعالیت های
 شاگردان

1- به آواز حرف ها بادقت گوش دهید.
2- درس را به نوبت بخوانید.

3- حرف »د« و »ذ« را چند مرتبه در کتابچه های خود بنویسید.
4- حرف های هم شکل را نام بگیرید.

	 ذ	 	 د	 	
ژ 	 ز	 	 ر	

پرسش ها
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1- آیا می دانید که ژاله با کدام حرف آغاز می شود؟
2- آیا می دانید که بعد از حرف »ژ« کدام حرف می آید؟

 3- آیا می دانید حرف »ث« دارای  کدام آواز است؟

درس ششم

ص  ض

آشنایی با حرف های الفبا

1- به خواندن درس با دقت گوش بدهید.
2- درس را بخوانید و حرف ها را درست تلفظ کنید.

3- حرف های »س و ش« را چند مرتبه بنویسید.
4- بگویید که حرف های »س و ش« با هم چه فرقی دارند؟

5- آواز حرف های »س و ص« را تلفظ کنید.

ض ص	 	 ش	 	 س	
ضـــ صـــ	 شــ	 ســ	

پرسش ها

فعالیت های
 شاگردان
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1- آیا می دانید که »ضیا« به کدام حرف شروع می شود؟
2- چه کسی می تواند بگوید که حرف »ض« دارای کدام آواز است؟

درس هفتم

ع  غ

آشنایی با حرف های الفبا

1- به خواندن درس و تلفظ آواز حرف ها با دقت گوش دهید.
2- درس را بخوانید و حرف ها را درست تلفظ کنید.

3- حرف های »ط و ظ« را چند مرتبه بنویسید.
4- آواز حرف هایی را که تا حال یاد گرفته اید تلفظ کنید.

غ 	 ع	 	 ظ	 	 ط	
غـــ 	 عـــ	 	 	 	 	

پرسش ها

فعالیت های
 شاگردان
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1- کی می تواند بگوید که در درس گذشته کدام حرف ها را خواندیم؟
2- آیا می دانید که بعد از حرف »غ« کدام حرف می آید؟

درس هشتم

ف  گ

آشنایی با حرف های الفبا

فعالیت های
 شاگردان

1- به خواندن درس و تلفظ حرف ها دقت نمایید.
2- درس را بخوانید و حرف های »ف و گ« را در آن نشان دهید.

3- حرف های »ق و گ« را چند بار بنویسید.
4- بگویید که حرف های »ف و ق« از هم چه فرقی دارند؟

گ 	 ک	 	 ق	 ف	
گـــ 	 كـــ	 	 قــ	 	 فــ	

پرسش ها
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1- کی گفته می تواند که واژة »گل« با کدام حرف آغاز می شود؟
2- آیا می دانید که حرف »گ« چه آوازی دارد؟

درس نهم

ن  و

آشنایی با حرف های الفبا

فعالیت های
 شاگردان

1- به خواندن درس، تلفظ و آواز حرف ها دقت نمایید.
2- درس را بخوانید و صدای حرف ها را درست تلفظ کنید.

3- حرف های »ل و م« را چند مرتبه بنویسید.
4- کدام حرف ها را تا حال یاد گرفته اید؟

و 	 ن	 	 م	 	 ل	
نـــ 	 مـ	 	 لــ	

پرسش ها
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1- در درس گذشته کدام حرف ها را خوانده اید؟
2- آیا می دانید که بعد از حرف »و« کدام حرف می آید؟

درس دهم

هـ   ء   ی

آشنایی با حرف های الفبا

فعالیت های
 شاگردان

1- به تلفظ دقیق آواز حرف ها توجه کنید.
2- حرف ها را با آواز بلند بخوانید.

3- حرف های »هـ و ی« را چند بار بنویسید.
4- بگویید که تلفظ کدام حرف ها برای تان آسان بود؟

	 ی	 	 ء	 	 هـ	

یـــ 	 	 	 	

پرسش ها
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آب

آبداد. او

1- در تصویرهای  باال چه می بینید؟
2- از کدام آب استفاده کنیم؟

3- آیا بدون آب می توانیم زنده گي کنیم؟

تاب ـ -ـ  آف
آ- هو
آ- لو

آ
هو
واز
لو

آ درس یازدهم

شناختن شکل، صدا، خواندن و نوشتن حرف »آ«

پرسش ها
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1- به تلفظ حرف »آ« در کلمه ها گوش فرا دهید.
2- درس را بخوانید و کلمه هایی را که در آن حرف »آ« آمده است، نشان دهید.

3- حرف ها و کلمۀ داخل چوکات زیر را در کتابچه هاي خود بنویسید.

ا – آ – آب . . . . .

4- سه کلمه بگویید که حرف »آ« در آن به کار رفته باشد.

آب

به آتش دست نزنید.

ــی، از کاله و چتری  ــری از آفتاب زده گ ــتان برای جلوگی در تابس
استفاده کنید.

فعالیت های
 شاگردان
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انار

دارد.  دانه   انار

آورد.   انار   پدر

1- آیا انار خورده اید؟ چه رنگ دارد؟
2- انار در زمین کشت می شود یا درخت دارد؟

3- اولین صدا در کلمۀ انار چه است؟ آن را تلفظ کنید.

ا- نار
دا- نه ا

نار-  انار
بر-  ابر

ا
درس دوازدهم

شناختن شکل، صدا، خواندن و نوشتن حرف »ا«

پرسش ها
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1- به خواندن و تلفظ صدای حرف »ا« در کلمه های اهلل، انار و ابر، گوش فرا دهید.
2- متن درس را بخوانید و حرف »ا« را در آن نشان دهید.

3- به کمك حرف »ا« کلمه ها را تکمیل کنید.

مشق کنید.
اااااا

4- می توانید چند کلمه بگویید که حرف »ا« در آن به کار رفته باشد.
مثال: اهلل

............................................ انسان 

............................................ اتاق 

............................................ اسد 
5- در بارة هر یك تصویرهاي زیر، یك جمله بگویید.

نگور

نار
ره
بر

ا

فعالیت های
 شاگردان



22

خواندن، نوشتن، شناختن آواز حرف ها و ساختن کلمه ها

ــه آواز آن را  ــر حرفي ک ــید و زیر ه ــود بنویس ــاي خ ــر را در کتابچه ه ــاي زی  1- کلمه ه
شنیده اید، خط بکشید. 

اهلل
داد آب   

ما آلو   
انار

2- با استفاده از حرف »آ« کلمه بسازید.
مد      آمد           
رام _______       آ  
باد _______    

3- نام تصویر را در کتابچه هاي خود بنویسید.

4- از حرف های زیر، کلمه بسازید.

اناررناا
ربا
دسـا

انارانار ماماماما انار
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ب

بابا

دارد.   باغ  بابا

دارد.   بلبل باغ

شناختن شکل، صدا، خواندن و نوشتن  حرف »ب«

1- در تصویرهای باال چه می بینید؟
2- آیا باغ را دیده اید؟

3- در باغ کدام نوع پرنده ها آشیانه می سازند؟

با _ با
ـ _ بل بل

با
با- بابا

ران- باران

درس سیزدهم

پرسش ها
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1- به خواندن، آواز و هجای حرف ها در کلمه ها گوش فرا دهید.
2- متن درس را بخوانید و حرف »ب« را در آن پیدا کنید.

3- مشق کنید.
ـب ـ  ـب بـ   ب  
4- از حرف »ب« کلمه بسازید.

5- کلمه های برگ، بره و بز را در کتابچه های خود بنویسید.

6- چهار کلمه بگویید که حرف »ب« در آن به کار رفته باشد.

باغ

ب

بادام

فعالیت های
 شاگردان
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پدر

پدرتوپآورد.
پوپلباتوپ،بازیمیکند.

پوپلتوپبازیراخوشدارد.

شناختن شکل، آواز، خواندن و نوشتن حرف »پ«

1- در تصویر باال چه می بینید؟
2- پدر برای کی توپ آورد؟

پـ _ در
پو_ پل

پا _ لك

پـ
در _ پدر

نیر _ پنیر
که _ پکه

پ
درس چهاردهم

پرسش ها
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فعالیت های
 شاگردان

1- آواز حرف »پ« را دقیق بشنوید و در کلمه های زیر تشخیص کنید.

2- متن درس را بخوانید و حرف »پ« را در کلمه ها نشان دهید.

3- مشق کنید.

پر پر پر   .............................پر

پرنده      .............................پر

پروانه      .............................پر

پرواز       .............................پر

4- کلمه های پدر و پنیر را چند مرتبه در کتابچه های خود بنویسید.
5- به صورت گروهي، چهار کلمه را که حرف »پ« در آن آمده باشد نام بگیرید.

پدر 
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توت

درخت،توتدارد.
تمناتوتراخوشدارد.

متین!باتبربهدرختتوتمزن.

شناختن شکل، آواز، خواندن و نوشتن حرف »ت«

1- آیا شما توت خورده اید؟
2- می دانید توت چه مزه دارد؟

3- توت درخت دارد یا در زمین کشت می شود؟

د-رخت
تـ - بر
مـ-تین

تر
بوز- تربوز

کا-ري- ترکاري

ت
درس پانزدهم

پرسش ها
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1- صدای حرف »ت« را بشنوید و در کلمه ها تمرین کنید.
2- درس را بخوانید و حرف »ت« را در متن نشان دهید.

ــید و حرف »ت« را در کتابچه هاي  ــته جمعي آواز حرف »ت« را بکش 3- به صورت دس
خود بنویسید.

4- تصویرهای زیر را نام بگیرید.

تصویرهای زیر را نام گرفته و صدای حرف »ت« را در کلمه ها مشخص کنید.

درخت

فعالیت های
 شاگردان
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ثواب

سالمدادنثوابدارد.
عثمانبهمادرغیاثسالمداد.

ثرياوغیاثبرايهمهسالممیدهند.

شناختن شکل، آواز، خواندن و نوشتن  حرف »ث«

1- در رسم باال چه می بینید؟
2- عثمان به کی سالم داد؟

3- شما به چه کساني سالم می دهید؟

ثـ - واب
غـ - یاث ثـ

واب – ثواب
ر – یا - ثریا

ث
درس شانزدهم

پرسش ها
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1-  به هجای کلمه ها و آواز حرف »ث« گوش فرا دهید.
2- درس را بخوانید و حرف »ث« را در کلمه ها نشان دهید.

3- کلمه هاي درس را هجا نموده و حرف »ث« را در کتابچه های خود بنویسید.
4- از روی جدول در کتابچه های خود مشق کنید.

............................................ث

..............................................ثا

.............................................ثو

...........................................ثي

5- کلمه های هم صدا و هم شکل را در کتابچه های خود با هم وصل کنید.
ثمر غیاث   

غیاث ثواب   
ثور ثریا     

ثواب ثور    
ثریا ثمر    

چند کلمه یی را نام بگیرید که با حرف »ث« شروع شده باشد.
به سوال های زیر جواب بگویید:

- عثمان به کی سالم داد؟
- سالم دادن چه اهمیتی دارد؟

عثمان

فعالیت های
 شاگردان
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جواري

سراجپسرخوباست.
سراجبهنجیبهجواريآورد.

نجیب با جمیلهدرجمعکردنجواري
کمكکرد.

شناختن شکل، آواز، خواندن و نوشتن  حرف »ج«

1- در تصویر باال چه می بینید؟
2- آیا جواري خورده اید؟

3- جواري در زمین کشت می شود یا درخت دارد؟

جـ - میـ - ـله
جا- کت

جـ
واب - جواب
لیل-  جلیل

وا-ري- جواري

ج
درس هفدهم

پرسش ها
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1- آواز حرف »ج« را در کلمه های »جواری، جراب، نارنج، جاروب« بشنوید و تشخیص 
کنید.

2- متن درس را بخوانید و حرف »ج« را در کلمه ها نشان دهید.
ــد، نام بگیرید و حرف »ج«  3- چند کلمه را که حرف »ج« در اول آن به کار رفته باش

را در کتابچه هاي خود بنویسید.
4- حرف ها را از روی جدول در کتابچه های خود مشق کنید.

.............................................ج

............................................جـ

............................................جا

............................................جو

ــمت کلمه ها واقع  ــکل های زیر را نام گرفته و بگویید که حرف »ج« در کدام قس 5- ش
شده است.

نجیبه

فعالیت های
 شاگردان
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شناختن آواز حرف ها

1- شاگردان آواز حرف »آ« را در شروع کلمه هاي زیر مشخص کنند.

2- شاگردان آواز حرف »ث« را درکلمه هاي زیر مشخص کنند.

عثمان ثواب   ثریا          غیاث 

3- آواز حرف »ج« را در کلمه هاي زیر مشخص کنند.

آدم

در هوای سرد جاکت و جراب بپوشید.
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چاه

چاهآبپاكدارد.
بچههاازچاهآبآوردند.

پدرخالدهبرايچاه،سرپوشساخت.

شناختن شکل، آواز، خواندن و نوشتن  حرف »چ«

1- در تصویر باال چه می بینید؟
2- شما چاه را دیده اید؟

3- کی ها در حویلي خود چاه آب دارند؟

بـ- چـه
چپـ- لي

چایـ- نك
چهار

مغز -  چهارمغز
پا - یي - چهارپایي

چ
درس هژدهم

پرسش ها
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فعالیت های
 شاگردان

ــنوید و آن  1- آواز حرف »چ« را در کلمه های »چتری، چادر و چهارمغز« دقیق بش
را تشخیص کنید.

2- متن درس را بخوانید و حرف »چ« را در آن نشان دهید.
ــد و  ــام بگیری ــد، ن ــده باش ــرف »چ« در آن آم ــه ح ــی را ک ــد کلمه ی  3- چن

کلمه های »چاه و مرچ« را در کتابچه های خود بنویسید.
4- تصویرهای زیر را ببینید و نام آن ها را در کتابچه های تان بنویسید.

5- چند کلمه بگویید که حرف »چ« در آن به کار رفته باشد.
6- چه وقت از چتری استفاده می کنید؟

مرچ
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حج

حجکردنفرضاست.
محبوبهحجرفت.

فتاحآرزوداردبهحجبرود.

شناختن شکل، صدا، خواندن و نوشتن  حرف »ح«

1- مي دانید تصویر باال کجاست؟
2- آیا مي دانید که حج بناي چندم اسالم است؟

3- گفته مي توانید که چه کسي را حاجي مي گویند؟

حا-جي
محـ-بو-به

حـ
فیظ-  حفیظ
مید-  حمید

میـ- ده - حمیده

ح
درس نزدهم

پرسش ها
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1- به خواندن متن درس گوش فرا دهید و آواز حرف »ح« را در کلمه های »حج، محبوبه 
و صلح« مشخص نمایید.

2- متن درس را بخوانید و حرف »ح« را در کلمه های مختلف تکرار کنید.
3- از حرف های داده شده کلمه بسازید ح، ج ______ ، ف، ر، ض ________.

4- حرف »ح« را در کلمه هاي متن درس نشان دهید و در کتابچه هاي خود بنویسید.
5- جملۀ زیر را در کتابچه های تان نوشته و عالمت نقطه را در جای مناسب آن بگذارید.

»حج کردن فرض است«
تصویرهای زیر را نام بگیرید و حرف »ح« را در آن ها مشخص کنید.

حاجی

فعالیت های
 شاگردان
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خط

فرخبرایسخیخطنوشت.
سخيخطراخواند.

اوازخواندِنخطخوششد.

شناختن شکل، آواز، خواندن و نوشتن حرف »خ«

1- در تصویر باال چه می بینید؟
2- تا حال چه یاد گرفته اید، آیا مي توانید چیزي نوشته کنید؟

3- شما چه چیزی می نویسید؟

خا – لد
خـ - لیل
سـ – خي

خـ
لیل-  خلیل

بر-  خبر
میر-  خمیر

خ
درس بیستم

پرسش ها



39

1- به خواندن متن درس دقت، گوش فرا دهید.
2- متن درس را بخوانید و کلمه های »خط، فرخ و خوش« را در متن پیدا کنید.

3- از حرف های زیر کلمه بسازید و در کتابچه های خود بنویسید.

مارخ

خرما

شوخ

طخ

4- به صورت گروهی کلمه هایی را که حرف »خ« در آن آمده باشد، نام بگیرید و صدای 
حرف »خ« را در تصویرها مشخص کنید.

5- آیا خرگوش را دیده اید، چه نوع حیوانی است؟

خط

فعالیت های
 شاگردان
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دندان

داووددنداندرداست.
داکترفريدهبهاودواداد.
شستندندانهافايدهدارد.

شناختن شکل، آواز، خواندن و نوشتن حرف »د«

1- شستن دندان ها چه فایده دارد؟
2- دندان هاي خود را چطور نگهداري کنیم تا دندان درد نشویم؟

دا- وود
داکـ - تر

د – وا
دا

دا - دا دا
رو - د ارو

نش-دا نش

د
درس بیست و یکم

پرسش ها
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1- به خواندن متن درس گوش فرا دهید.
2- متن درس را بخوانید و حرف »د« را در کلمه ها نشان دهید.

3- کلمه هاي دندان، داکتر و دوا را امال بنویسید.
4- حرف »د« را در کلمه هاي مختلف تمرین کنید.

5- چند کلمه یی را که در آن حرف »د« آمده باشد، نام بگیرید.
6- به صورت گروهی آواز حرف »د« را تلفظ کنید.

ــای داخل چوکات در کتابچه های خود  ــام تصویرهای زیر را با یکی از حرف ه ۷- ن
تکمیل کنید.

ر

د

ز

دندان

در وقت سردی و موقع کار از دستکش استفاده کنید.

فعالیت های
 شاگردان
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خواندن، نوشتن کلمه های مفرد و جمع
1- از روي هر کلمه دو بار درکتابچه هاي خود بنویسید.

2- به تصویرهاي زیر نگاه کنید و نام هر کدام را در کتابچه هاي خود بنویسید.

درخت ها

گل ها

قلم ها

کتاب ها

برگ ها
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خواندن و حفظ کردن ترانۀ عامیانه.

ترانه

سـرخ و سفید و رنگي ام مـن که به این قشنگي ام  

مـن مرغکی تاج زری ام

قو         قو        قو       قو

ببین  ببین بــال و پـرم  ببین ببین تــاج ســرم  

بــاهنـرم  بــا  هنـرم

قو         قو        قو       قو 

رو به روي پنجـــره هـا دمــم کشیده در هــوا  

ببین مــرا ببین مــــرا

قو        قو         قو       قو 
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ذاکره

ذاکرهونذيربهمسجدمیروند.
آنهادرمسجدقرآنشريفمیخوانند.

شناختن شکل، آواز، خواندن و نوشتن  حرف »ذ«

1- چه وقت از خواب بیدار می شوید؟
2- آیا برای خواندن قرآن شریف هر روز به مسجد می روید؟

ذا – کـ - ره
ذ-ره- بین

ذ - کي
ذ

ره - بین
کي- ذکي
بیح - ذبیح

ذ
درس بیست و دوم

پرسش ها
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فعالیت های
 شاگردان

1- به خواندن متن درس گوش فرا دهید.

2- متن درس را بخوانید و کلمه های »اذان و نذیر« را هجا کنید.

3- از حرف های داده شده کلمه بسازید.

هرکاذ

4- حرف »ذ« را در کتابچه های خود ده مرتبه بنویسید.

5- چند کلمه یی را نام بگیرید که حرف اول آن »پ، چ، د، ذ« باشد.

6- تصویرهای زیر را نام گرفته و هجا کنید.

نذیر
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راشد
راشدآردآورد.

مادرراشدآردراخمیرکرد.
راشدخمیررابهنانواييبرد.

شناختن شکل، صدا، خواندن و نوشتن حرف »ر«

1- در تصویر باال چه می بینید؟
2- خمیر را کی پخته می کند؟

3- آیا در نزدیك خانۀ شما نانوایی است؟

خـ - میر
رو- یا
ما- در

را
ضیه - راضیه
مین- رامین

شد- راشد

ر
درس بیست و سوم

پرسش ها



47

1- به خواندن متن درس و تلفظ کلمه ها گوش فرا دهید.
2- متن درس را بخوانید و حرف »ر« را در آن مشخص کنید.

3- کلمه های هم شکل را با هم وصل کنید.
رباب رووف  
بابر رباب  

رووف بابر  
4- نام تصویرهای زیر را در کتابچه های تان بنویسید.

5- کلمه های زیر را هجا کنید.
»نرگس- رباب – رازق«

6- به صورت گروهی صدای حرف »ر« را تلفظ کنید.

راشد

فعالیت های
 شاگردان
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زردك

زبیرزردكآورد.
زردكخوشمزهاست.

آبزردكبسیارفايدهدارد.

شناختن شکل، آواز، خواندن و نوشتن حرف »ز«

1- در شکل باال چه می بینید؟
2- زردک در زمین کشت می شود یا درخت دارد؟
3- در کلمۀ زردک صدای / ز/ را بلند تلفظ کنید.

زر- دک
زیـ- نب

زیـ-نه زیـ 
با-  زیبا

نت- زینت

ز
درس بیست و چهارم
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1- به خواندن متن درس و تلفظ کلمه ها گوش فرا دهید.
2- متن درس را بخوانید و حرف »ز« را در آن نشان دهید.

3- چهار کلمه یی را که در آن حرف »ز« به کار رفته باشد، بنویسید.
4- از حرف هاي داده شدة زیر کلمه بسازید.

 ز- یـ - نـ - ت 
5- تصویرهای زیر را نام بگیرید.

زبیر

در هنگام زلزله زانو بزنید، سـر خود را بپوشانید و از دویدن 
خودداری کنید. 

فعالیت های
 شاگردان
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ژاله

درفصلبهارژالهمیبارد.
رنگژالهسفیداست.

ژالهشگوفههاراپژمردهمیسازد.

شناختن شکل، آواز، خواندن و نوشتن حرف »ژ«

1- باریدن ژاله را چه کسي دیده است؟ 
2- ژاله با باران چه تفاوت دارد؟

3- چه وقت ژاله می بارد؟

ژا- له
مژ- ده

پژ-مر-ده

ژ
درس بیست و پنجم

پرسش ها
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1- به خواندن متن درس و تلفظ کلمه ها گوش فرا دهید.
2- درس جدید را بخوانید و حرف »ژ« را در آن نشان دهید.

3- کلمه هایی را که صدای / ژ/ دارند، در متن درس نشان داده و در کتابچه های 
خود بنویسید.

4- می توانید عدد »18« را به حرف ها بنویسید.
5- کلمه هایی را که »ها« دارند در متن پیدا کنید.

6- در مورد ژاله در گروه ها صحبت کنید.

پژمرده

در وقت باریدن ژاله داخل اتاق، صنف یا در جای سرپوشیده 
بمانید. 

فعالیت های
 شاگردان
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سیب

سوسنوالیاسسیبآوردند.
خوردنسیبفايدهدارد.

سیببايدپاكشستهشود.

شناختن شکل، آواز، خواندن و نوشتن حرف »س«

سو- سن
سا- را
سیب سر

ور- سرور
دار- سردار

1- کدام میوه را زیاد خوش دارید؟
2- چرا میوه ها قبل از خوردن باید شسته شود؟

3- سیب چه رنگ هایی دارد؟

س
درس بیست و ششم

پرسش ها
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1- به خواندن درس و تلفظ صدای حرف »س« گوش فرا دهید.
2- متن درس را بخوانید و حرف »س« را در کلمه های مختلف نشان دهید.

ــه و در کتابچه های خود  ــد، نام گرفت ــی را که حرف »س« در آن آمده باش ــد کلمه ی 3- چن
بنویسید.

4- در تصویرهای زیر سیب را پیدا کرده و نام آن را روی تخته بنویسید.

5- کدام میوه ها را خوش دارید، نام ببرید.

شسته

فعالیت های
 شاگردان
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خواندن، نوشتن و آموختن کلمه های مفرد و جمع
1- شاگردان کلمه هاي مفرد و جمع را نام بگیرند و درکتابچه هاي خود بنویسند.

2-  با استفاده از حرف »س« کلمه هاي زیر را تکمیل نمایید.

سمثال: 
بزی   سبزی

یب  _____
نجد _____

خربوزه

بخاری

غچی

ماهی

سیب

خربوزه ها

بخاری ها

غچی ها

ماهی ها

سیب ها
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شب

شبتاريكبود.
آرششمعراروشنکرد.

بشیرهدرروشنیشمعدرسخواند.

شناختن شکل و آواز، خواندن و نوشتن حرف »ش«

1- شمع را با چه روشن می کنند؟
2- چه وقت شمع را روشن می کنید؟

3- صدای / ش/ در کدام قسمت کلمۀ شمع وجود دارد؟ آن را تلفظ کنید.

رو- شن
دیـ- شب

آ- رش

ش
درس بیست و هفتم

پرسش ها
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1- به خواندن متن درس و تلفظ حرف »ش« گوش فرا دهید.
2- متن درس را بخوانید و حرف »ش« را در آن مشخص کنید.

3- از حرف های »ش، ا، ل« »شـ ، م، ع« »ش ، ا ، د« کلمه بسازید.
4- متن درس را رونویس کنید و زیر حرف »ش« خط بکشید.

ــمت کلمه آمده  5- تصویرهاي زیر را نام بگیرید و بگویید که حرف »ش« در کدام قس
است.

آرش

فعالیت های
 شاگردان
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صابره

صابرهدختراليقاست.
اوهرروزصبحمكتبمیرود.

صابرهومنصوردرصنفاولدرسمیخوانند.

شناختن شکل، صدا، خواندن و نوشتن حرف »ص«

صا- دق
بـ- صیر

اخـ-الص
صا

بون- صابون
دق- صادق

ب- ره- صابره

1- شما که صبح وقت از خواب بیدار می شوید، چه می کنید؟
2- صابر هر روز صبح کجا می رود؟

ص
درس بیست و هشتم

پرسش ها
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1- به خواندن متن درس و تلفظ حرف »ص« گوش فرا دهید.
2- درس را بخوانید و حرف »ص« را در آن نشان دهید.

ــد، در کتابچه های خود  ــده باش ــروع ش ــا حرف »ص« ش ــی را که ب ــج کلمه ی 3- پن
بنویسید.

ــور( را خوانده حرف»ص« را با آواز بلند  ــا کلمه های )صابره، صبح و منص 4- درگروه ه
تلفظ نمایید.

5- کلمه های )مکتب، منصور و صابره( را هجا نمایید.
ــتفاده از حرف »ص« کلمه های زیر تصویرها را در کتابچه های خود بنویسید  6- با اس

و تکمیل کنید.

... ندوق... ابون

... ندلي

فعالیت های
 شاگردان
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ترکیب حرف ها و ساختن کلمه های جمع از مفرد.

1- از حرف های زیر کلمه های معنادار بسازید.
1( ا-ر- غ- و- ا- ن        2( ب- ر- ا- د- ر

2- جدول زیر در کتابچه هاي تان رسم کرده، دور حرف »س« را حلقه کنید.

حتاسـمنسك

3- کلمه هاي مفرد و جمع را در کتابچه های خود نوشته، با هم وصل کنید.
جمع مفرد      

کتاب ها قلم    مثال:  

قلم ها کتاب      

شاگردان شاگرد      

پسران پسر      

دختران دختر      

درختان درخت      

کلمه هایی که در آخر خود»ها« دارند
جمع اند.کلمه هایی که در آخر خود »ان« دارند

منصور



60

ضیا

ضیاوافضلآببازيراخوشدارند.

آببازيدرآبهايناپاكضرردارد.

آببازیدرحوضهایبزرگخطردارد.

شناختن شکل، آواز، خواندن و نوشتن  حرف »ض«

در تصویر چه می بینید؟
آب بازی در آب های ناپاک سبب چه می شود؟

مـ - ریض
مر - ـضـ-یه

فـ - یاض

ض
درس بیست و نهم

پرسش ها
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1- به خواندن متن درس گوش دهید.

2- متن درس را بخوانید و صدای حرف »ض« را دقیق تلفظ کنید.

3- صدای حرف »ض« را در کلمه های مختلف تمرین نمایید.

4- جمله های زیر را در کتابچه های خود نوشته، جاهای خالی آن را با کلمه های 

داخل چوکات پُر کنید.

- ــــــــــ آب بازی را خوش دارد.

- آب بازی در آب های ناپاک ــــــــــــ دارد.

5- دربارة ضرر آب بازی در آب های ناپاک یك جمله بگویید.

ضرر
ضیا
آب

مریض

بارنده گی زیاد سـبب سـیالب می گـردد، در صورت آمدن 
سیالب از آن دور بروید. 

سیالب

فعالیت های
 شاگردان
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طوطي

برادرلطیفهخیاطاست.
اويكطوطیقشنگدارد.

اگرطوطيتربیهشود،سخنگفتهمیتواند.

شناختن شکل، آواز، خواندن و نوشتن حرف »ط«

1- شما طوطي را دیده اید؟
2- کی در خانۀ خود طوطي دارد؟

3- آیا طوطي گپ می زند؟

طو-با
لـ- طیف
طو-طی

ط
درس سی ام

پرسش ها
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1- به خواندن متن درس گوش فرا دهید و به تلفظ صدای حرف »ط« دقت کنید.
2- متن درس را بخوانید و حرف »ط« را در آن نشان دهید.

ــان دهید و  3- صدای حرف »ط« را در کلمه های »طاووس، طیاره، طاهر و وطن« نش
در کتابچه های خود بنویسید.

4- کدام شما طوطی را دیده اید؟ برای همصنفان خود بیان کنید.
5- از حرف های داده شد کلمه بسازید:

هرايط
یطوط

سوواط

6- در مورد تصویرهای زیر صحبت کنید.

لطیفه

طیاره

فعالیت های
 شاگردان
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نوشتن درست کلمه ها

1- کلمه های زیر را در کتابچه های خود امال بنویسید:
لطیف خیاط    

طوطي وطن    
ضیا راضیه    

مریض

1- در مورد صفت های شاگرد خوب هر کدام یك جمله بگویید.
2- نام تصویرهای زیر را در کتابچه های خود بنویسید:

فعالیت های
 شاگردان
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ظرف
پدرظاهردکانکاللیدارد.

ظاهرباپدرشکمكمیکند.
حفیظونظیفهازدکانآنهاظرفخريدند.

شناختن شکل، آواز، خواندن و نوشتن حرف »ظ«

1- در تصویر چه می بینید؟
2- از چگونه ظرف ها در خانه استفاده می کنید؟ نام بگیرید.

3- شما ظرف های گلی را دیده اید؟

ظ
ریف- ظریف

فر- ظفر
ـ - فه - ظریفه ری

ظ
درس سی و یکم

پرسش ها
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1- به خواندن متن درس و تلفظ صدای حرف »ظ« دقت کنید.
2- متن درس را بخوانید و حرف »ظ« را در آن نشان دهید.

ــد، بیرون نویس  3- از متن درس کلمه هایی را که در آن حرف »ظ« به کار رفته باش
کنید.

4- حفیظ و نظیفه از دکان کی ظرف خریدند؟ »ظریف، ظاهر، ظفر«.
5- در بارة ظرف های کاللی صحبت نمایید.

6- به صورت گروهی چند کلمه یی را که در آن حرف »ظ« آمده باشد، نام بگیرید.

نظیفه

فعالیت های
 شاگردان
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عسل
شجاعزنبورعسلتربیهمیکند.

مسعودهعسلراخوشدارد.
عسلبرايصحتفايدهدارد.

شناختن شکل، آواز، خواندن و نوشتن حرف »ع«

1- در تصویر چه می بینید؟
2- اولین صدا در کلمۀ »عسل« کدام است؟ آن را تلفظ کنید.

3- آیا »عسل« شیرین است یا تلخ؟

عـ
مر - عمر

سل - عسل
ـ - زه - عزیزه زی

ع
درس سی و دوم

پرسش ها
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مسعوده

1- به خواندن متن درس گوش داده و به تلفظ آواز حرف »ع« دقت نمایید.
2- متن درس را بخوانید و حرف »ع« را در آن نشان دهید.

3- متن درس را بنویسید و زیر حرف »ع« خط بکشید.
4- از حرف های زیر کلمه بسازید:

لسع
شوخ

هدیاف

5- هر کدام در بارة فایده های »عسل« یك جمله بگویید.
6- تصویرهای زیر را ببینید و بگویید که با کدام حرف آغاز شده اند.

عسل

فعالیت های
 شاگردان



69

غیاث

غیاثازبغالناست.
پدرغیاثباغدارد.

غیاثدرباغباپدرشکارمیکند.

شناختن شکل، آواز، خواندن و نوشتن حرف »غ«

1- در تصویر باال چه را می بینید؟
2- در باغ چه چیزها دیده می شود؟

3- غیاث بعد از این که از مکتب رخصت می شود، چه کار می کند؟

غـ
یاث-غیاث

چی – غچی
زال - غزال

غ
درس سی و سوم

پرسش ها
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1- به خواندن متن درس گوش داده و به تلفظ حرف »غ« دقت نمایید.
2- متن درس را بخوانید و کلمه های مشکل آن را چند مرتبه تکرار کنید.

3- از متن درس کلمه هایی را که حرف »غ« در آن به کار رفته باشد، پیدا کرده در کتابچه های 
تان بنویسید.

4- نام تصویرها را درکتابچه های تان نوشته، با حرف های مناسب تکمیل کنید.

5- چند کلمه یی را نام بگیرید که در آن حرف »غ« به کار رفته باشد.
6- در تصویر چه می بینید؟ در مورد آن صحبت کنید.

باغ

فعالیت های
 شاگردان
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فابريكه
فريددرفابريكۀنساجيکارمیکند.

درفابريكۀنساجيهرقسمتكهبافتهمیشود.
تكههايساختاينفابريكهبهنفعوطن

ماست.

شناختن شکل، آواز، خواندن و نوشتن حرف »ف«

1- در تصویر چه می بینید؟
2- شما از تکه هاي فابریکۀ نساجي لباس ساخته اید؟

3- از تکه چه چیزها ساخته می توانید؟

فـ
رید- فرید

ریـ - ده- فریده
هیم - فهیم

فر- زا- نه
فـ - ـرید

برف

ف
درس سی و چهارم

پرسش ها
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1- به خواندن متن درس گوش داده و به تلفظ حرف »ف« دقت کنید.
ــد،  2- متن درس را بخوانید و کلمه هایی را که حرف »ف« در آن ها به کار رفته باش

تکرار نمایید.
3- آنچه را در تصویرهای زیر می بینید نام گرفته و در کتابچه های خود بنویسید.

کلمه ها را با حرف های داخل چوکات در کتابچه های تان تکمیل کنید:

ـــــــــ بریکه    فابریکه
ـــــــــ طن    

ـــــــــ ساجی   
ـــــــــ رف    

کلمه های زیر را نام گرفته صدای حرف »ف« را در آن ها مشخص کنید.
»فیل، فاخته، سفید، برف«

وفا

ن

فا

ب

فابریکه

فعالیت های
 شاگردان
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قلم
قدسیهخواهرمقیماست.

مقیمبهرساميعالقهدارد.
مقیمباقلمپنسلرسممیکشد.

قدسیهباقلممشقمیکند.

شناختن شکل، آواز، خواندن و نوشتن حرف »ق«

1- در تصویر باال چه می بینید؟
2- شما با چه نوع قلم نوشته می کنید؟

3- چند کلمه یی را که صدای / ق/ داشته باشد به همصنفان تان بگویید.

قا
سم- قاسم
شق- قاشق

در- قادر

قا- سم
مـ-قیم
قا- شق

ق
درس سی و پنجم

پرسش ها
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1- به خواندن متن درس گوش داده و به تلفظ حرف »ق« توجه نمایید.
2- متن درس را بخوانید و حرف »ق« را در آن نشان دهید.

3- به کمك »قا« کلمه ها را تکمیل کنید.

4-  آواز حرف »ق« را در شروع کلمه هاي زیر مشخص کنید.
قلم   قیماق    قروت   قیچي

5- تصویرهای داخل چوکات را نام گرفته و برای هر تصویر یك جمله بگویید.

قا
قالین لین 

سم
شق
در

قدسیه

فعالیت های
 شاگردان
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کار

پدراکرمتراکتورمیراند.
اکرمدرکارهاباپدرشکمكمیکند.
کمكکردنبايكديگرکارنیكاست.

شناختن شکل، آواز، خواندن و نوشتن حرف »ك«

1- در رسم باال چه می بینید؟
2- شما تراکتور را دیده اید؟

3- از تراکتور چه استفاده شده می تواند؟

کا
کا- کاکا

مـ- له
بل- کابل

کـ- ریـ- مه
کـ – مك

کا- کا

ک
درس سی و ششم

پرسش ها
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1- به خواندن متن درس گوش فرا دهید و آواز حرف »ک« را درست تلفظ کنید.
2- متن درس را بخوانید حرف »ک« را در آن نشان دهید.

3- به کمك ترکیب »کا« کلمه ها را تکمیل کنید.

4- تصویرهای زیر را ببینید و نام آن ها را با حرف »ک« تکمیل کنید.

ــیای داخل صنف را ببینید و چیزهایی را که حرف  ــیم شوید، اش 5- در گروه ها تقس
»ک« در آن به کار رفته باشد، نام بگیرید.

کا
کامران مران 

مله
ر

بل

فعالیت های
 شاگردان
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1( از کلمه هاي داده شده در کتابچه هاي خود جمله بسازید.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- خداوند:      مثال:  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2- عسل:   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 3- پدر:           
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 4- درخت:   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 5- کتاب:   

خداوند تمام دنیا را پیدا کرده است.

1-  ترانۀ باال را خوانده و در پیش روي صنف به شکل نمایشي اجرا کنید. 
2- شما چه فکر می کنید کبوترها چه می کنند؟

کار

قو قو قو بــرگ چنــار
دختـرا شیشته  قطــار قو قو قو بــرگ چنـار  
مي خــورند دانـه انار مي چینند برگ چنــار  
ده هــوا پــر می زدم کاش که کفتـر می بودم  
ریگ دریــا مـی چیدم آب زمزم می خــوردم  
ده او راهي می شــدم کاش که ماهي می شدم  
پـایي جایي می شــدم دمــو  دریــاي کالن  

فعالیت های
 شاگردان
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ُگل
درفصلبهاردردشتهاُگلاللهمیرويد.

ُگلاللهرنگسرخدارد.
ُگلبت�ه از را ُگله�ا خ�وب ش�اگرد

نميکند.

شناختن شکل، آواز، خواندن و نوشتن حرف »گ«

1- شما چه نوع گل ها را خوش دارید؟
2- گل ها را چطور نگهداري کنیم؟

3- اولین حرف در کلمۀ »گل« کدام صدا را دارد؟ تلفظ کنید.

ُگل
دان- گلدان
اب- گالب

برگ- گلبرگ

گـ- لیم
گا- دي
شا- گرد

گ
درس سی و هفتم

پرسش ها
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1- به تلفظ آواز حرف »گ« در کلمه ها گوش داده، و متن را دقیق بخوانید.
2- متن درس را بخوانید و حرف »گ« را در کلمه ها تکرار کنید.

3- حرف »گ« را در کلمه های مختلف در کتابچه های تان تمرین نمایید.
4- از حرف های زیر کلمه بسازید:

واگ
سالیگ

لگ

5- تصویرهای زیر را نام گرفته در مورد هر کدام یك جمله بگویید.

برگ

گاو

فعالیت های
 شاگردان
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1- آواز حرف »گ« را در شروع کلمه هاي زیر نشان دهید.
گلیم گالب    گندم   گرگ   ُگل  
2- حرف هاي هم شکل را در کتابچه های تان بنویسید و با هم وصل کنید.

ي  س     مثال:  
ق ي      

س ح      
ح ق      

گنجشک
ســرگل بتـــــه بشي گنجشکك به خاموشی  
گنـجشککه خو بـــرده گل بتــه ره او بــــرده  
زرد و سفید و سیــاهی گنجشـکك طــــالیي  
خار و  خسه می بــري ایسو او سو می پـــري  

1- ترانه یی را که خواندید، حفظ کنید.
2- مانند این ترانه اگر ترانه های دیگری یاد دارید، به همصنفان خود بگویید.

شناختن حرف هاي هم شکل و تقویت ذخیرۀ واژه ها

فعاليت هاى
 شاگردان
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لبلبو

لبلبوشیريناست.
ازلبلبوبورهمیسازند.

سلماوجالللبلبوراخوشدارند.

شناختن شکل، آواز، خواندن و نوشتن حرف »ل«

1- آیا لبلبو خورده اید؟
2- لبلبو چه رنگ و چه مزه دارد؟

3- در کلمۀ »لبلبو« چند بار صدای »ل« به کار رفته است؟

لبـ - لـ - بو
جـ - الل
سلـ- ما

لـ
باس- لباس

طیف- لطیف

ل
درس سی و هشتم

پرسش ها
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1- به خواندن متن درس و هجای کلمه ها گوش فرا دهید.
2- متن درس را دقیق بخوانید و حرف »ل« را در آن نشان دهید.

ــد، چند مرتبه بخوانید و در  3- کلمه هایی را که در آن حرف »ل« به کار رفته باش
کتابچه های خود بنویسید.

4- تصویرهای زیر را نام بگیرید و صدای حرف »ل« را در آن مشخص کنید.

کلمه های )لباس، لیمو، الال( را هجا کنید.

لبلبو

فعالیت های
 شاگردان
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مادر
منمادرخودرادوستدارم.

مندرکارهايخانهبامادرمکمكمیکنم.
م�اباي�داحت�رامم�ادرخودراداش�ته

باشیم.

شناختن شکل، آواز، خواندن و نوشتن حرف »م« و دانستن حقوق مادر.

1- در رسم چه می بینید؟ بگویید.
2- آیا در کارهاي خانه با مادر خود کمك می کنید؟

3- چرا مادر خود را دوست داریم؟

ما – در
ک- مك

احـ-تـ- رام
ما

در- مادر
ما- ماما

شین- ماشین

م
درس سی و نهم

پرسش ها
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1- به خواندن متن درس و تلفظ حرف »م« در کلمه ها گوش فرا دهید.
ــد،  ــن درس را بخوانید و کلمه هایی را که حرف »م« در آن به کار رفته باش 2- مت

چند مرتبه تکرار کنید.
3- کلمه های »مادر، مکتب، معلم و موزه« را امال بنویسید.

ــر حرف »م« خط  ــید و زی ــر را در کتابچه های خود بنویس ــای زی ــام تصویره 4- ن
بکشید.

5- به پرسش های زیر جواب دهید.
- چند نوع مرغ را می شناسید؟

- کلمۀ مرغ دارای چند صدا می باشد؟
- ماهی در خشکه زنده گی می کند، یا در آب؟

- صدای حرف »م« در کدام قسمت کلمۀ ماهی وجود دارد؟
- صدای حرف »م« را در کلمۀ موزه نشانی کنید.

مادر

فعالیت های
 شاگردان
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1- کلمه هاي هم شکل را در کتابچه های تان نوشته بعد با هم وصل کنید.
کامران کاله    مثال:  

کوه کتاب      
کتاب کامران      
کاله کوه      

2- از حرف های داده شده در کتابچه های خود کلمه بسازید.
     

1- به تلفظ و خواندن کلمه های هم شکل گوش کنید.
2- کلمه های هم شکل را نام بگیرید.

3- چند کلمۀ هم شکل در کتابچه های تان بنویسید.
4- از حرف »ل« کلمه بسازید و در کتابچه های خود بنویسید.

شاگردان بیاموزند که کلمه هاي هم شکل کدام است.

ما
هي  ماهي
ست _____
در   _____

فعالیت های
 شاگردان
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نماز

نمازبنایدوماسالماست.
پنجوقتنمازبرهرمسلمانفرضاست.
خدابندهگانمومنخودرادوستدارد.

شناختن شکل، آواز، خواندن و نوشتن حرف »ن«

1- در تصویر چه می بینید؟
2- نماز بنای چندم اسالم است؟

3- در یك شبانه روز چند وقت نماز فرض است؟

نـ-ماز – نماز
مو- من- مومن

بنـ- ـده- گان- بنده گان
نـ

ـجیـ - بـه –نجیبه
فیـ - سه – نفیسه

وید- نوید

ن
درس چهلم

پرسش ها
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1- به تلفظ حرف »ن« و خواندن متن درس گوش فرا دهید.
2- متن درس را بخوانید و کلمه هایی را که حرف »ن« در آن آمده باشد، نشان دهید.

3- از حرف های زیر کلمه بسازید.

نان
کان
اونان

جنران

4- نام تصویرهای زیر را در کتابچه های تان بنویسید.

5- در مورد تصویر زیر صحبت کنید.

نماز

نان

فعالیت های
 شاگردان
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وطن

وطنماافغانستاناست.
وطنماخانۀماست.

ماوطنخودرادوستداريم.

شـناختن شکل، آواز، خواندن و نوشتن حرف »و« و دانستن این که 
افغانستان وطن ما است.

1- در تصویر چه می بینید؟
2- چرا وطن خود را دوست دارید؟

3- کدام میوه ها در وطن ما پیدا می شود؟

انـ- گور
و- طن
میـ- وه

و
درس چهل و یکم

پرسش ها
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1-  به تلفظ درست حرف »و« و خواندن متن درس گوش فرا دهید.
ــد،  ــد و کلمه هایی را که در آن حرف »و« به کار رفته باش ــن درس را بخوانی 2- مت

نشان دهید.
ــید، ورزش، ثور، موش و گاو« را در کتابچه های خود  3- کلمه های »خوش، خورش

بنویسید و زیر حرف »و« خط بکشید.
4- حرف »و« را با حرف های دیگر ترکیب کنید و کلمه بسازید.

5- چند کلمه را نام بگیرید که حرف »و« در آن به کار رفته باشد.
6- تصویرهای زیر را ببینید و برای هر کدام آن ها یك جمله بگویید.

و
طن- وطن

هاب- وهاب
حید- وحید

فعالیت های
 شاگردان
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1- شاگردان کلمه هاي هم شکل را درکتابچه های خود بنویسند و با یکدیگر وصل کنند.
خواب ورزش    مثال:   

واسکت انگور      
ورزش واسکت      
انگور خواب      

2- از حرف های داده شده کلمه بسازید و در کتابچه هاي خود بنویسید.
و، ط، ن____________

ا، ف، غ، ا، ن، س، ت، ا، ن.____________

خواندن، نوشتن و شناخت کلمه های هم شکل

وطن
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هاشم

هاشموبهرامآهنگراستند.
آنهااره،تیشهوتبرمیسازند.

شناختن شکل، آواز، خواندن و نوشتن سه شکل حرف »هـ - ه- ـه«  

1-در تصویر چه می بینید؟
2- آهنگر از آهن چه چیزها می سازد؟

ها
شم-هاشم

جـ- ره- هاجره
ون- هاون

هـ
درس چهل و دوم

پرسش ها
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1- به خواندن متن درس و تلفظ حرف »هـ« در کلمه ها گوش فرا دهید.
2- متن درس را بخوانید و حرف »هـ« را در آن نشان دهید.

3- از حرف های داده شده کلمه بسازید.

اوهـ

مشاهـ
هابور

باتهـم

4- کلمه های »بهار، هوا، آهو و ستاره« را به صورت گروهی هجا کنید.
5- نام تصویرهای زیر را بگویید و حرف »هـ« را در آن نشان دهید.

آهنگر

هوا

فعالیت های
 شاگردان
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1- کلمه های زیر را در کتابچه های خود بنویسید و آن را به یکدیگر وصل کنید.

سبد   میز     مثال:    

هاون چوکي       

چتري چتري       

میز سبد       

چوکي هاون        

ــید و حرف »هـ« را در آن نشان داده و دور  2-  حرف های زیر را در کتابچه هاي خود بنویس
آن خط بکشید.

نهـبهـلات

      
3- حرف »هـ« را در کلمه هاي زیر نشان دهید و چند مرتبه تلفظ کنید.

همسایه هارون     هیل   هوا   هاون  

خواندن، نوشتن و وصل کردن کلمه های هم شکل
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ياسین
ياسیننجاراست.

اودکاننجاريدارد.
ياس�ینازچ�وب،ي�وغ،می�زوچوکي

میسازد.

شناختن شکل، صدا، خواندن و نوشتن حرف »ي«

1- می توانید بگویید یوغ، میز، چوکي و دروازه را چه کسي می سازد؟
2- کدام یك از شما »یوغ« را از نزدیك دیده اید؟

3- اولین صدا در کلمۀ »یوغ« چه است؟ آن را تلفظ کنید.

یا
ور- یاور

سین- یاسین
سـ - مین - یاسمین

یو- سف
جـ - وا- ری

نیـ - شـ - کر

ي
درس چهل و سوم

پرسش ها
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1- به تلفظ آواز حرف »ي« و خواندن متن درس دقیق گوش دهید.
ــان  ــد، نش ــد کلمه هایی را که حرف »ي« در آن آمده باش ــن درس را بخوانی 2- مت

دهید.
ــرف »ي« را در کلمه ها حلقه  ــید و ح ــن درس را در کتابچه های خود بنویس 3- مت

کنید.
4- به صورت گروهی آواز حرف »ي« را تلفظ کنید.

5- تصویرهای زیر را نام گرفته و حرف »ي« را در کلمه های آن نشان دهید.

6-  یك تصویر را انتخاب نموده و در مورد آن صحبت کنید.

یوغ

فعالیت های
 شاگردان
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فعالیت های
 شاگردان

نشانههایقدرتخداوند

گنجشكنازوکوچك
خ�وشآواز بلبل آن

پروازازکیآموخت
آوازازک�یآموخ�ت

خورشیدوابروباران
هريكنشانهيیاست

پ�روازوماهولبخند
خداون�د ق�درت از

نسرین صحامی

نشانه های قدرت خداوند

1- در تصویرهای باال چه می بینید؟
2- چه کسی آفتاب، مهتاب، پرنده گان و حیوان ها را پیدا کرده است؟

درس چهل و چهارم

1- شعر را بخوانید و کلمه ها را درست تلفظ کنید.
2- کلمه های ماه، ابر و خورشید را در کتابچه های خود بنویسید.

3- چیزهایی را که خداوند پیدا کرده است نام بگیرید.

ترانه را حفظ کنید.

پرسش ها
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حضرتمحمد

حضرتمحمدپیامبرمااست.
حضرتمحمدآخرينپیامبراناست.

قرآنکري�مبرحضرتمحمدنازلش�ده
است.

خواندن، نوشتن و دانستن این که حضرت محمد آخرین 
پیامبران است

1- تصویر را ببینید و بگویید که کدام جا است؟
2- در بارة حضرت محمد چه مي دانید؟
3- قرآن کریم برای کی نازل شده است؟

مدینه منوره

درس چهل و پنجم

پرسش ها
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1- به خواندن درس با دقت گوش فرا دهید.

ــد، قرآن کریم و اُمت« را  ــن درس را بخوانید و کلمه های »پیامبر، محم 2- مت

بیرون نویس کنید.

3- خالیگاه جمله های زیر را در کتابچه های تان تکمیل نمایید.

- حضرت ـــــــــــــــ پیامبر ما است.

- ـــــــــــــ به حضرت محمد نازل شده است.

4- به سه گروه تقسیم شوید و در بارة تصویر زیر صحبت کنید.

قرآن کریم

محمد

حضرت محمد، پیامبر ما است.

فعالیت های
 شاگردان
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سالوماه

يكسالدوازدهماهاست.

خواندن، نوشتن و آموختن نام ماه هاي سال

1- می دانید یك سال چند ماه است؟
2- ماه هاي سال را نام گرفته می توانید؟

3- در کدام ماه متولد شده اید؟

درس چهل و ششم

پرسش ها
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1- یك تن از شاگردان متن درس را بخواند و دیگران گوش کنند.
2- متن درس را بخوانید و نام ماه های سال را حفظ کنید.

3- در گروه ها تقسیم شوید و نام ماه های سال را در جنتری نشان دهید.
4- نام ماه های سال را در کتابچه های خود امال بنویسید.

5- کدام ماه سال را خوش دارید و چرا؟
6- با حرف های زیر کلمه ها را در کتابچه های خود تکمیل کنید.

ـــــــــــــــ مل        حمل

ـــــــــــــــ  ور 

ـــــــــــــــ  قرب 

ـــــــــــــــ  دی 

ح

ث

ع

ج

سالم اعداد
یــك و دو و ســه و چهــار
 آمـــده فصـــــل بهـــــار
پنج و شش و هفت و هشت
بیــا بــرویـم بـه گلـگشـت
نـــه و ده سخـــن تمـــام
 بــه همــه میگیـم، ســالم

)دکتور ش. دیباج(    

فعالیت های
 شاگردان
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چهارفصل

يكسالچهارفصلدارد:
بهار،تابستان،خزانوزمستان.

هرفصلسهماهاست.

خواندن، نوشتن و شناختن فصل ها و ماه هاي سال

1- گفته می توانید یك سال چند ماه است؟
2- فصل بهار چند ماه است؟

3- بعد از فصل  بهار کدام فصل مي آید؟

درس چهل و هفتم

پرسش ها
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1- یك تن از شاگردان درس را بخواند و دیگران به آن گوش فرا دهند.

2- متن درس را بخوانید و ماه های فصل بهار را مشخص کنید.

3- کلمه های زیر را در کتابچه های تان بنویسید.

)سنبله، عقرب، جدی و حوت(

4- به تصویرهای زیر دقت نموده، نام های هر فصل را در کتابچه های تان بنویسید.

5- در چهار گروه تقسیم شوید و هر گروه به نام یك فصل یاد شود بعد از آن، هر گروه 

نام ماه هاي خود را بگوید.

چهار فصل سال

فعالیت های
 شاگردان
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هفته

يكهفتههفتروزاست.
شنبه– يكشنبه– دوشنبه– سهشنبه

چهارشنبه– پنجشنبه– جمعه

خواندن، نوشتن و آموختن روزهای هفته 

1- می دانید یك هفته چند روز است؟
2- روزهاي هفته را نام گرفته می توانید؟
3- کدام روز هفته را زیاد خوش دارید؟

1- یك شاگرد درس را بخواند و دیگران با دقت گوش کنند.
2- متن درس را بخوانید و روزهای هفته را در جنتری نشان دهید.

3- نام روزهای هفته را در کتابچه های خود امال بنویسید.
ــنبه( را در کتابچه های خود به حرف ها تجزیه  ــنبه، جمعه و یکش 4- کلمه های )ش

نموده، بنویسید.
مانند: )هـ - فـ - تـ - ه( )هفته(

5- در گروه ها تقسیم شوید و نام روزهای هفته را بگویید.
6- بگویید که کدام روزهای هفته را خوش دارید؟ چرا؟

درس چهل و هشتم

پرسش ها

فعالیت های
 شاگردان
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بیرقما

بیرقماسهرنگدارد.
رنگهايبیرقماس�یاه،س�رخوسبز

است.
بیرقمانشانآزاديمااست.

خواندن، نوشتن و شناختن بیرق ملي وطن ما

1- در تصویر چه می بینید؟
2- می دانید بیرق ما چند رنگ دارد؟

درس چهل و نهم

پرسش ها
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1- یك تن از شاگردان درس را بخواند و دیگران با دقت گوش کنند.

2- متن درس را بخوانید و کلمه های »بیرق، رنگ و آزادی« را بیرون نویس کنید.

3- کلمه های بیرق و و طن را هجا نمایید.

4- بیرق افغانستان را رسم کنید.

5- با استفاده از کلمه های زیر جمله بنویسید.

مانند: و طن

ما وطن خود را دوست داریم.

بیرق ....................................

آزادی ..................................

6- بگویید که بیرق ما چند رنگ دارد؟

بیرق وطن ما سه رنگ دارد.

فعالیت های
 شاگردان
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دختروپسربانظافت

لطیفهوداووددختروپسربانظافتیاستند.
آنهادرخانهومكتبنظافترامراعات

میکنند.
آنهالباس،بدنوناخنهایخودراپاك

نگهميدارند.
لطیف�هوداوودمیدانندکهنظافتجزء

ايماناست.

خواندن، نوشتن و مراعات کردن نظافت در زنده گی

1- در تصویر چه می بینید؟
2- در بارة نظافت و پاکي چه می دانید؟

3- چرا دست، روي و دندان هاي خود را هر روز می شویید؟

درس پنجاهم

پرسش ها
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1- به خواندن متن درس گوش فرا دهید.

2- متن درس را بخوانید و مفهوم آن را به زبان ساده بیان کنید.

3- کلمه های »نظافت، بدن، ورزش و مکتب« را در جمله های مناسب به کار ببرید.

ــا را انجام  ــر روز صبح چه کاره ــما ه ــد و بگویید که ش ــن درس را بخوانی 4- مت

می دهید.

5- در بارة تصویرهای زیر صحبت کنید.

لطیفه و داوود بانظافت اند.

فعالیت های
 شاگردان
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کبوترصلح

پروازک�نبااليس���رمن بی��ابی�اکب��وترم�ن

بنشینب��ررويزمی��ن ايکب�وت�ركنازنی��ن

ايکب�وترصلحومه�ربان دوستتدارمهمچ�وجان

نش��انصل��حودوستي تاک��هدنیاستت�واستي

خواندن، نوشتن و آموختن این که صلح نیاز همه انسان ها است

1- در تصویر چه می بینید؟
2- کبوتر سفید نشانۀ چیست؟

3- چرا صلح می خواهید؟

صلح، مهربان، دوستی

درس پنجاه و یکم

پرسش ها
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مكتب،ايخ�ان�هوجماعتم�ا
مكتب،ايماي��ۀسعادتم��ا

ازت�وعلموکم�المیخواهیم
ازتونوروجم��المیخواهیم

مابهسويتبهش��وقمیآيیم
خوشوخندانبهذوقمیآيیم

مكتبازماشع��ورمیخواهد
علمودانشض�رورمیخواهد

مكتبما
خواندن، نوشتن و حفظ کردن بعضي شعرها

1- در تصویر چه را می بینید؟
2- مکتب رفتن چه فایده دارد؟

3- خوش دارید به مکتب بروید؟

درس پنجاه و دوم

پرسش ها
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1- به خواندن متن درس بادقت گوش دهید.

2- متن درس را بخوانید و حفظ کنید.

3- از کلمه های »علم، نور و شعور« جمله بسازید.

4- چند تن از شاگردان شعر را به طور دسته جمعی پیش روی صنف بخوانند.

5- در بارة تصویر های زیر صحبت کنید.

مکتب ای خانه و جماعت ما

فعالیت های
 شاگردان
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بزكچیني
رشد و تقویت ذهنی شاگردان و برداشت مفهوم از قصه

درس پنجاه و سوم

ب�ودنب�ود،يكبزكچینیبود.اينبزكس�هچوچه
داشت:انگك،بنگكوکلولهسنگك.

ب�زكچین�یوقت�یک�هازخان�هبی�رونمیرفتبه
چوچههاي�شمیگفت:»ه�وشکنیدک�هدروازهرابه

رویکسیديگربازنكنید«.
چوچههاگپمادرخودراقبولمیکردند.

يكروزکهبزكچینیبیرونرفت،گرگآمدودروازۀ
خانۀشانراتكتكزد.چوچههاگفتند:کیستی؟گرگ

صدایخودرامثلبزكچینیساخت.

1- در تصویر چه  می بینید؟
2- آیا قصۀ بزک چینی را شنیده اید؟

پرسش ها
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کردند فك�ر چوچهها
اس�ت. ش�ان م�ادر
دروازهراب�ازکردند.
انگك زد، گرگخیز
وبنگكراقورتکرد
کلولهس�نگك مگ�ر
پشتيكسنگپت

شد.
وقتیبزكچینیخانه

آم�ددروازهرابس�یارزد؛اماصدایچوچههارانش�نید،
تنهاکلولهس�نگكبعدازبسیارپرسانکردندروازهرا
بازکردوازديدنمادرخودخوششدودربارۀانگكو

بنگكبرایمادرخودقصهکرد.
بزكچینیبسیارپريشانشد.حیرانبودکهچهکند؟
بزكچین�یاولبهطرفخانۀروب�اهرفتبعدبهخانۀ
ش�یروپلنگ.اوپرسیدکه:چهکس�یچوچههايشرا
خ�وردهاس�ت.آنهاج�وابدادندک�هچوچههايشرا

نخوردهاند.
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ب�زكچینیبهخانۀگرگرفتو
ازاوپرسید:
گرگگفت:

کیستیس����رباملرزانكمن
خاكمیريزیسرآشمهمانكمن

آشمهمانكمراشورکردی  
چشممهمانكمراکورکردی  

دوشاخدارمباالیبینی منهستمبزكچینی
انگكوبنگكراتوخوردی؟گرگگفت:بلی

بزكچینیگفت:فرداجنگمنوتواس�ت.گرگقبول
کرد.بزكچین�یيكکوزهرا
پرازش�یرکردوپیشآهنگر

بردوگفت:
اينش�یررابگیروشاخهايم
راخوبتیزکن.آهنگرش�یر
را راگرف�توش�اخهايش

خوبتیزکرد.
گ�رگي�كک�وزهراازخاك
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پ�رکردوپی�شآهنگربردوگفت:اينش�یررابگیرو
دندانهايمراتیزکن.

آهنگ�ردي�دکهگرگک�وزهراازخاكپرکردهاس�ت،
قهرش�دوهم�هدندانهای
گرگراکشیدوبهجایآن
اززغالدندانساختودر

دهنگرگگذاشت.
روزیديگ�رگ�رگوبزك
چینیهردودرمیدانجنگ

رفتند.گ�رگبهبزكچینیحملهکردک�هاورابخورد،
چوندنداننداش�تاوراخوردهنتوانس�ت،پسازآن
بزكچینیبهطرفگرگدويدوباشاخهایتیزخودبه
شكمگرگزد.شكمگرگپارهشدوبهزمینافتاد.
انگكوبنگكبعبعکنانازشكمگرگبیرونآمدند.

ب�زكچینیب�اچوچههايشخ�وشوخن�دانبهخانه
برگشتند.
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جــان و جهـان مــــا افغـــانستــــان مـــا   

اي تـــار و پـود مـــا اي هســت و بـود مـا   

اهل معـارفیم، تعلیـــــــم کــــار ما

 علمســت شعـار ما، بس افتخــار ما

ضـد جـهـالتیـــــــم بد خـواه ظلـمتیــــم   

بـا عـــزم و همتیـــم در کسـب مـعــرفــت   

اهل معـارفیم، تعلیــــــــم کـــار ما

علمست شعــار مــا، بس افتخار مــا

پیکار مي کنیـــــــــم مـا کــار مي کـنـیـــم   

گلــــزار مي کنیـــــم بار دیگـــــر تــــــرا   

اهل معـارفیم، تعلیــــم کــــــار ما

علمسـت شعـار مــا، بس افتخار مــا

بـاري بـــه گلشنــت بد گـــر نظــر کنـــد   

از آهنیــــــــن تنت شـــرمنـــده دشمنت   

اهل معـارفیم، تعلیــــم کــــــار ما

علمسـت شعار مـا، بـس افتخــار مـا

اي مـهـــد آریــــــا حافـــظ تـــــرا خـدا   

مــا را همیـن دعــــا ایـنســت روز و شـب   

اهل معـارفیم، تعلیـــــــم کـــار ما

علـمست شعــار مـا، بــس افتخار ما

ترانة معارف

) سید محي الدین راعي(
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