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 دا عــــزت د هـــر افـغـان دى
 هر بچی يې قهرمـــــان دى
ازبـکــــــــو د  بـــــلـوڅـــــــو   د 
 د تـــرکـمنـــــــو د تـــاجـکــــــو
 پــاميــريـــان، نـورســـتانيــــان
 هـــم ايمـــاق، هم پشـه ېان
 لـکـه لـمــر پـر شـــنـه آســـمـان
 لـکــــه زړه وي جـــاويــــــدان
 وايـــو اهلل اکبر وايو اهلل اکبر

افغانســـتـــان دى  دا وطن 
 کور د سولې کور د تورې
 دا وطن د ټولـــو کـور دى
 د پښـــتــون  او هـــــزاره وو
 ورســـره عرب، گوجــر دي
 براهوي دي، قزلباش دي
 دا هېــــــواد به تل ځليږي
 په ســـينــه کې د آســـيـــا به
 نوم د حق مـــو دى رهبـــر

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.



ج

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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1

اهلل

مابندۀاهللاستیم.

اهللپیداکنندۀهمهمخلوقاتاست.

اهللالیقعبادتاست.



درس اول



2

فعاليت

شاگردانمتندرسراباآوازبلندبخوانند.

   ارزيابی

جاهایخالیراپرکنید:

1-مابندۀ....................استیم.

2-اهلل.............همهمخلوقاتاست.

3-اهلل...............عبادتاست.   



3

پیغمبرما  

حضرتمحمدپیغمبرمااست.

حضرتمحمدآخرینپیغمبراست.

ماپیرِوحضرتمحمداستیم.

درس دوم
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فعاليت

شاگردانمتندرسراباآوازبلندبخوانند.

   ارزيابی

جاهایخالیراپرکنید:

1-حضرت...................پیغمبرمااست.

2-ما.........................حضرتمحمداستیم.

3-حضرتمحمدآخرین.................است.



5

کلمۀطیبه

اهلُل ِإلَهِإالاَّ ال

معنا:الیقعبادتفقطاهللاست.

ُسْوُلاهلل. ٌدراَّ ُمَحماَّ

معنا:محمدپیغمبراهللاست.

درس سوم

ُسوُل اهلِل ٌد رَّ لِإلَه ِإلَّ اهلُل ُمَحمَّ

 



6

فعاليت

شاگردانکلمۀطیبهرابخوانندوازیکدیگرشانبپرسند.

   ارزيابی
1-کلمۀطیبهرابخوانید.

2-�اَلِإلَهِإالاَّاهلُل�رامعناکنید.

ُسوُلاهلل�رامعناکنید. ٌدراَّ 3-�ُمَحماَّ



7

کلمۀشهادت

ُسوُلاهلل دًاراَّ ُمَحماَّ اهلُلَوَأْشَهُدَأناَّ ِإلَهِإالاَّ َأْشَهُدَأْنالاَّ

اهلُل ِإلَهِإالاَّ َأْشَهُدَأْنالاَّ

معنا:شهادتمیدهمکهالیقعبادتفقط

اهللاست.

ُسْوُلاهلل دًاراَّ ُمَحماَّ َوَأْشَهُدَأناَّ

معنا:وشهادتمیدهمکهمحمدپیغمبر

اهللاست.

درس چهارم
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فعاليت
شاگردانکلمۀشهادتراکلمهبهکلمهبعدازمعلمتکرارمیکنند.

   ارزيابی
1_  کلمۀشهادترابخوانید.

اهلُل�رامعناکنید. ِإلَهِإالاَّ 2_ �َأْشَهُدَأْنالاَّ

ُسْوُلاهلل�رامعناکنید. دًاراَّ ُمَحماَّ 3_ �َوَأْشَهُدَأناَّ

4_ کلمۀشهادتراازحفظبگویید.



9

قرآنکریم

قرآنکریمکالماهللاست.

قرآنکریمبرحضرتمحمدنازلشدهاست.

مابهقرآنکریمایمانداریم.

درس پنجم
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 فعاليت 
شاگردانمتندرسراباآوازبلندبخوانندودرمورددرساز

یکدیگرسوالکنند.

  ارزيابی
1-قرآنکریمکالمکیست؟

2-قرآنکریمبرکینازلشدهاست؟



11

اسالم

اسالمدینمااست.

اسالمپنجبنادارد:

1-کلمه

2-نماز

3-روزه

4-زکات

5-حج

مادینخودرادوستداریم.

درس ششم
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فعاليت

شاگردانمتندرسراباآوازبلندبخوانندوپنجبنایاسالمرااز

یکدیگربپرسند.

   ارزيابی

1-اسالمچندبنادارد؟

2-پنجبنایاسالمرانامبگیرید.



13



کعبۀشریف

-کعبۀشریفقبلۀمااست.

-کعبۀشریفدرمکۀمکرمهاست.

-مابهسویکعبۀشریفنمازمیخوانیم.

درس هفتم
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فعاليت

شاگرداندرموردکعبۀشریفبهکمکمعلمباهمگفتگوکنند.

  ارزيابی

جملههایذیلراتکمیلنمایید:

1-کعبۀشریف...............مااست.

2-کعبۀشریفدر..............است.

3-مابهسوی...................نمازمیخوانیم.
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درسهشتم

پاکیبراینماز

برایاداینمازباید:

1-بدنماپاکباشد.

2-لباسماپاکیزهباشد.

3-جاینمازماهمپاکباشد.
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فعاليت

شاگرداندرموردپاکیبراینمازازیکدیگرسوالکنند.

  ارزيابی
جملههایزیرراباکلمههایمناسبتکمیلنمایید:

1-بدنما........باشد.

2-لباسما...........باشد.

3-........نمازما.............باشد.
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درسنهم

وضـو

فرضهایوضوچهاراست:


1-شستنروی

2-شستندستها

باآرنجها

3-مسحسر

4-شستنپاها
بابجلکها
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فعاليت
شاگردانوضوراتمثیلنمایند.

  ارزيابی

1-فرضهایوضوچنداست؟

2-فرضهایوضورانامبگیرید.
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درسدهم


اوقاتنماز

نمازبنایدوماسالماست.

ماپنجوقتنمازمیخوانیم:

1-صبح

2-پیشین

3-دیگر

4-شام

5-خفتن
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فعاليت

شاگرداننامنمازهایپنجگانهراازیکدیگربپرسند.

  ارزيابی

جاهایخالیراپرکنید:

1-........بنایدوماسالماست.

2-مادریکشبانهروز.......وقتنمازمیخوانیم.
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درسیازدهم

نماز

تکبیروثنا
َاهلُلَاکَبْر

َوِبَحْمِدَکَوَتَباَرَکاْسُمَک، ُسْبَحاَنَکالّلُهماَّ
َکَواَلِإلَهَغْیُرَک. َوَتعالیَجدُّ

تکرارکلمهها:

-َوِبَحْمِدَک -ُسْبَحاَنَکالّلُهماَّ

َک -َوَتَباَرَکاْسُمَک-َوَتعالیَجدُّ

-َوالِإلَهَغْیُرَک
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فعاليت
شاگردانتکبیرتحریمهوثناراباآوازبلندبخوانندوازیکدیگر

بپرسند.

  ارزيابی

�رابخوانید. 1-�ُسْبَحاَنَکالّلُهماَّ

�راازحفظبگویید. 2-�ُسْبَحاَنَکالّلُهماَّ

3-تکمیلکنید:

.......... ُسْبَحاَنَکالّلُهماَّ
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درسدوازدهم

سورۀفاتحه)1(

ِجیِم ْیَطاِنالراَّ َأُعوُذِباهلِلِمَنالشاَّ

ْحیِم ْحمِنالراَّ ِبسِماهلِلالراَّ

2ِحْیِم ْحمـِنالراَّ اْلَعاَلِمْیَن1الراَّ اْلَحْمُدهلِلَربِّ

3ْیِن مـِلِکَیْوِمالدِّ



24

فعاليت
شاگردان�أعوذباهلل�و�بسماهلل�وبخشیازسورۀفاتحهراباآواز

بلندبخوانند.
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درسسیزدهم

سورۀفاتحه)2(

َراَط ِإیاَّاَکَنْعُبُدوِإیاَّاَکَنْسَتِعْیُن4اْهِدَناالصِّ

الُمْسَتِقْیَم5ِصَراَطالاَِّذیَنَأْنَعْمَتَعَلْیِهْمَغْیِر

6الِّیَن الَمْغُضْوِبَعَلْیِهْمَواَلالضاَّ
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فعاليت


شاگردانسورۀفاتحهراباآوازبلندبخوانند.

  ارزيابی

1-�َأُعوُذِباهلِل�راازحفظبگویید.

2-�ِبسِماهلِل�رابخوانید.

3-سورۀفاتحهرابخوانید.
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درسچهاردهم

قرائت

َمُد2َلْمَیِلْدَوَلْم ُقْلُهَواهلُلَأَحٌد1اهلُلالصاَّ

4َوَلْمَیُکْنلاَُّهُکُفًواَأَحٌد3ُیْوَلْد
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فعاليت

شاگردانسورۀاخالصراباآوازبلندوبهتکراربخوانند.

  ارزيابی

1-متندرسراباآوازبلندبخوانید.

2-سورۀاخالصراازحفظبگویید.
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درسپانزدهم

تسبیحاترکوع

ُسْبَحاَنَربَِّياْلَعِظیِم

ُسْبَحاَنَربَِّياْلَعِظیِم

ُسْبَحاَنَربَِّياْلَعِظیِم
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فعاليت

شاگردانتسبیحاترکوعراسهبارتکرارکنند.

  ارزيابی
1-تسبیحاترکوعرابخوانید.

2-رکوعرادرعملانجامبدهید.

3-تکمیلکنید:

سبحان.........



31

درسشانزدهم

تسمیعوتحمید

هنگامبلندشدنازرکوعتسمیعوتحمید

میگوییم.

تسمیع:َسِمَعاهلُلِلَمْنَحِمَدُه

تحمید:َرباََّناَوَلَکاْلَحْمُد
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فعاليت

شاگردانتسمیعوتحمیدراباآوازبلندبخوانند.

  ارزيابی

تکمیلکنید:

1-َسِمَعاهلُل..........

2-......َوَلَکاْلَحْمُد



33

درسهفدهم

تسبیحاتسجده

ُسْبَحاَنَربَِّياأَلْعلی

ُسْبَحاَنَربَِّياأَلْعلی

ُسْبَحاَنَربَِّياأَلْعلی
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فعاليت

شاگردانتسبیحاتسجدهراباآوازبلندبخوانند.

  ارزيابی

جاهایخالیراپرکنید.

1-ُسْبَحاَن.................

.............. 2-.....َربِّياَّ

3-...............اأَلْعلی.



35

درسهژدهم

التاَّحیات)1(

یَِّباُت... َلَواُتَوالطاَّ َوالصاَّ التاَِّحیاَّاُتهلِلِ

تکرارکلمهها:

التاَِّحیاَّاُتهلِلِ

َلَواُت َوالصاَّ

یَِّباُت َوالطاَّ

 

 

 



36

فعاليت

شاگردانبخشاولالتحیاتراباآوازبلندبخوانند.

  ارزيابی

.بخشاولالتحیاترابخوانید.

.بخشاولالتحیاتراازحفظبگویید.



37

درسنزدهم

التاَّحیات)2(

َوَرْحَمُةاهلِلَوَبَرَکاتُُه... الُمَعَلْیَکَأیَُّهاالناَِّبيُّ الساَّ

تکرارکلمهها:

الُمَعَلْیَک الساَّ

َأیَُّهاالناَِّبيُّ

َوَرْحَمُة اهلِلَوَبَرَکاتُُه

 

 

 



38

فعاليت

شاگردانبخشدومالتحیاتراباآوازبلندبخوانند.

  ارزيابی

بخشدومالتحیاتراازحفظبخوانید.



39

درسبیستم

التاَّحیات)3(

اِلِحیَن... الُمَعَلْیَناَوَعلیِعَباِداهلِلالصاَّ الساَّ

تکرارکلمهها:

الُمَعَلْیَنا الساَّ

اِلِحیَن َوَعلیِعَباِداهلِل-الصاَّ



40

فعاليت
شاگردانبخشسومالتحیاتراباآوازبلندبخوانند.

  ارزيابی

بخشسومالتحیاتراازحفظبخوانید.



41

درسبیستویکم

التاَّحیات)4(

ًداَعْبُدُه ُمَحماَّ ِإلَهِإالاَّاهلُلَوَأْشَهُدَأناَّ أْشَهُدَأنالاَّ

َوَرُسوُلُه.

تکرارکلمهها:

َأْشَهُدَأْن-اَلِإلَهِإالاَّاهلُل

ًداَعْبُدُهَوَرُسوُلُه -ُمَحماَّ َوَأْشَهُدَأناَّ




42

فعاليت

شاگردانبخشاخیر)التحیات(راباآوازبلندبخوانندوازیکدیگر

بپرسند.

  ارزيابی

جایخالیراباکلمههایمناسبآنپرکنید.

1-أْشَهُدَأْن...........................َوَرُسوُلُه.



43

درسبیستودوم

درودشریف)1(

َکَما ٍد ُمَحماَّ آِل َعلی واَّ ٍد ُمَحماَّ َعلی  َصلِّ  َالّلُهماَّ

ِإناََّک ِإْبَراِهْیَم آِل َوعلی ِإْبَراِهْیَم َعلی َصلاَّْیَت

َحِمْیٌدَمِجْیٌد.

تکرارجملهها:

ٍد َعلیآِلُمَحماَّ ٍدواَّ َعلیُمَحماَّ َصلِّ -َالّلُهماَّ

-َکَماَصلاَّْیَتَعلیِإْبَراِهْیَم

-َوعلیآِلِإْبَراِهْیَم

ِجْیٌد. -ِإناََّکَحِمْیٌدماَّ



44



فعاليت

شاگرداندرودشریفرابهشکلگروهیباهمتکرارکنند.

  ارزيابی

تکمیلکنید:

1-َکَماَصلاَّْیَت......................َحِمْیٌدَمِجْیٌد.

2-درودشریفرابخوانید.

3-درودشریفراازحفظبگویید.



45

درسبیستوسوم

درودشریف)2(

َکَما ٍد ُمَحماَّ آِل َعلی واَّ ٍد ُمَحماَّ َعلی َباِرْک  َالّلُهماَّ

ِإناََّک ِإْبَراِهْیَم آِل َوعلی ِإْبَراِهْیَم َعلی َباَرْکَت

َحِمْیٌدَمِجْیٌد.

تکرارجملهها:

ٍد َباِرْکَعلیُمَحماَّ -َالّلُهماَّ

ٍد َعلیآِلُمَحماَّ -واَّ

-َکَماَباَرْکَتَعلیِإْبَراِهْیَم

-َوعلیآلِِإْبَراِهْیَم

ِجْیٌد. -ِإناََّکَحِمْیٌدماَّ



46

فعاليت

شاگرداندرودشریفراباآوازبلندبخوانندوازیکدیگربپرسند.

  ارزيابی

جاهایخالیراپرکنید.

ٍد َباِرْک.....................آِلُمَحماَّ 1-َالّلهماَّ

2-َکَماَباَرْکَت...............ِإناََّکَحِمْیٌدَمِجْیٌد

1-درودشریفرابخوانید.

2-درودشریفراازحفظبگویید.



47

درسبیستوچهارم


دعاوسالم

دعا:

الِخَرِة  ِفي وَّ َحَسنًَة ْنَیا الدُّ ِفي آِتَنا َرباََّنا  َالّلُهماَّ

ِقَناَعَذاَبالناَّاِر. َحَسنًَة واَّ

سالم:

الّسالُمعلیکمورحمةاهلل

الّسالُمعلیکمورحمةاهلل.



48

تکرارجملهها:

َرباََّنا َالّلُهماَّ

ْنَیاَحَسنًَة  -آِتَناِفيالدُّ

-َوِفياْلِخَرِة َحَسنًَة

-َوِقَناَعَذاَبالناَّاِر

فعاليت

شاگرداندعاوسالمراباآوازبلندبخوانند.

  ارزيابی

َرباَّنا�رابخوانید. 1-�َالّلُهماَّ

َرباََّنا�راازحفظبگویید. 2-�َالّلُهماَّ

3-سالمراازحفظبگویید.



49

درسبیستوپنجم

احترامبهپدرومادر

ماپدرومادرخودرادوستداریم.

نصیحتشانراگوشمیکنیم.

وبهنصیحتشانعملمیکنیم.

باادبواحترامرفتار باپدرومادرخود ما

میکنیم.



50

فعاليت

شاگردانمتندرسرابخوانندوازیکدیگربپرسند.

  ارزيابی

جاهایخالیراباکلمههایمناسبپرکنید.

1-ماپدرومادرخودرا..............

2-.................راگوشمیکنیم.



51

درسبیستوششم

احترامبهمعلم

مابهسخنانمعلمخودگوشمیدهیم.

مامعلمخودرادوستداریم.

مامعلمخودرااحتراممیکنیم.

بدوناجازۀاوازصنفبیروننمیشویم.



52

فعاليت

شاگردانمتندرسرابهشکلدستهجمعیباآوازبلندبخوانند.

   ارزيابی

جاهایخالیراباکلمههایمناسبپرکنید.

1-مابه......................گوشمیدهیم.

2-ما.................خودرادوستداریم.

3-بدوناجازۀاو...............نمیشویم.



53

درسبیستوهفتم

راستگویی

ماراستگوییرادوستداریم.

ماهمیشهراستمیگوییم.

انسانراستگوراخداونددوستدارد.

دروغگفتنگناهاست.



54

فعاليت

شاگرداندرموردراستیوراستگوییباهمگفتگوکنند.

  ارزيابی
جاهایخالیراباکلمههایمناسبپرکنید.

1-ماهمیشهراست...................

2-ما...............رادوستداریم.

3-انسانراستگورا.............دوستدارد.



55

درسبیستوهشتم

امانتداری

امانتداریخصلتمسلماناست.

ماامانترادرستنگهداریمیکنیم.

خیانتدرامانتگناهاست.

کتابهایمکتبنزدماامانتاست.





56

فعاليت

هریکازشاگردانبهکمکمعلمازامانتدارییکمثالبگویند.

  ارزيابی

1-امانتخصلتکیاست؟

2-شماچگونهازامانتنگهداریمیکنید؟



57

درسبیستونهم

نظافت

پیغمبرمافرمودهاست:

�نظافتجزءایماناست�.

مابدنولباسخودراپاکنگهمیداریم.

مامساجدخودراپاکنگهمیداریم.

ماخانهوکوچهایخودراپاکنگهمیداریم.

نظافتوپاکیبهصحتفایدهدارد.



58

فعاليت
شاگرداندرموردپاکنگهداشتنخانهومکتبومحلخود

گفتگوکنند.

  ارزيابی
جاهایخالیراباکلمههایمناسبپرکنید.

1-مابدنو......خودرا........میداریم.

2-ما.........راپاک......میداریم.

3-ماخانهوکوچهایخودرا..................



59

درسسیام

آدابغذاخوردن

پیشازخـوردنغذا:

دستهایخودرامیشوییم.

-درشـروع�بسماهللالرحمنالرحیم�

میگوییم.

-غذاراازپیشرویخودمیخوریم.

-بادستراستمیخوریم.

بعدازخوردنغذا:

�الحمدهلل�میگوییم.



60

فعاليت

شاگرداندرموردآدابغذاخوردنباهمگفتگوکنند.

  ارزيابی

1-آدابغذاخوردنرانامبگیرید.

جاهایخالیراباکلمههایمناسبپرکنید.

2-پیشازخوردنغذادستهای.................

3-درشروع.............................میگوییم.

4-بعدازخوردنغذا...................میگوییم.



61

درسسیویکم

آدابنوشیدن

نوشیدنرابا�بسماهلل�شروعمیکنیم.

بادستراستمینوشیم.

آبراباسهَنَفسمینوشیم.

آبرانشستهمینوشیم.

پسازنوشیدن�الحمدهلل�میگوییم.



62

فعاليت

شاگردانمتندرسراباآوازبلندبهطوردستهجمعیبخوانندو

درمورددرسازیکدیگرسوالکنند.

  ارزيابی
جاهایخالیراباکلمههایمناسبپرکنید.

1-بادست.............مینوشیم.

2-آبرابا.....َنَفسمینوشیم.

3-آبرانشسته.................



63

درسسیودوم

آدابسالم

سالمدادنسنتاست.

جوابسالمواجباست.

سالمدادنثوابزیاددارد.

الفاظسالموجوابآنچنیناست:

الّسالُمعلیکمورحمةاهللوبرکاته.

وعلیکُمالّسالمورحمةاهللوبرکاته.



64

فعاليت

شاگردانباهمصنفانخودسالمدادنمسنونهراتمرینکنند.

  ارزيابی

جاهایخالیراباکلمههایمناسبپرکنید.

1-سالمدادن.....................است.

2-جوابسالم.....................است.

3-الفاظسالموجوابآنراکیگفتهمیتواند؟ 



65

درسسیوسوم

آدابراهرفتن

ازطرفراستراهمیرویم.

بااحتیاطراهمیرویم.

درراهکسیراآزارنمیدهیم.

دروقتراهرفتنبهدیگرانسالممیدهیم.



66

فعاليت

شاگرداندرموردآدابراهرفتنباهمگفتکوکنند.

  ارزيابی

1-آدابراهرفتنرابگویید.

2-ازکدامطرفبایدراهبرویم؟
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