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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 هيــــــواد 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.
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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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آمادهگی
پرسشها

مهتابراکیآفريدهاست؟

ستارههاراکیآفريدهاست؟

بخش عقاید 
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آمادهگی

پرسشها
درتصويرچیچيزهایديدهميشود؟

انسانهاراکیآفريدهاست؟
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آمادهگی
پرسشها

آياميتوانيدچيزهایراکهدراينتصويراست،نامبگيريد؟

سنکهاودرختهاراکیآفريدهاست؟

آمادهگی
پرسشها

آبدرزندهگیماچیفايدهدارد؟

کوههاوآبهاراکیآفريدهاست؟
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اهلل
هدف:آشنايیشاگردانباخالقبودنومعبودبودنخداوند

پرسش:آيامیدانيدماراکیپيداکردهاست؟

مابندۀاهللاستيم.
اهللخالقهمهچيزاست.

اهللاليقعبادتاست.



درس اول



2

فعاليت

شاگردان،بعدازمعلممتندرسراباآوازبلندبخوانند.

1_ مابندۀ..........استيم.

2_ اهلل..........همهچيزاست.

3_ اهلل..........عبادتاست.

شاگردان،درسرادرخانهتکراربخوانند.

ارزيابی

کارخانهگی
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پيامبرما  

هدف:آشنايیباپيامبراسالم

پرسش:آيانامپيامبرراگفتهمیتوانيد؟

حضرتمحمدپيامبرمااست.

حضرتمحمدآخرينپيامبراناست.

ماپيرِوحضرتمحمداستيم.

درس دوم
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فعاليت
شاگردان،بعدازمعلممتندرسراباآوازبلندبخوانند.

1_ حضرت...................پيامبرمااست.

2_ ما.........................حضرتمحمداستيم.

3_  حضرتمحمدآخرين.................است.

شاگردان،درسرادرخانهتکراربخوانند.

ارزيابی

کارخانهگی
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کلمۀطيبه
هدف:آموزشکلمۀطيبه

پرسش:آياکلمۀطيبهرايادداريد؟




تکرار

اهلُل. الِإلَهِإالاَّ

ٌدَرُسْوُلاهلل. ُمَحماَّ

درس سوم

ُسوُل اهلل ٌد رَّ لِإلَه ِإلَّ اهلُل ُمَحمَّ
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فعاليت

شاگردان،بعدازمعلمکلمۀطيبهرابخوانند.

بهاساسنوبتکلمۀطيبهرا شاگردانبهصورتدونفریو

بخوانند،آنهمطوریکهيکیبخواندوديگریاشتباهايش

رااصالحکند.

1-کلمۀطيبهرابخوانيد.

2-اَلِإَلَهِإالاَّاهلُلراتکراربخوانيد.

ُسوُلاهللراتکراربخوانيد. ٌدراَّ 3-ُمَحماَّ

شاگردان،کلمۀطبيهراحفظکنند.

ارزيابی

کارخانهگی
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کلمۀشهادت

هدف:آموزشکلمۀشهادت

پرسش:آياکلمۀشهادتراگفتهمیتوانيد؟

اهلُل ِإلَهِإالاَّ َأْشَهُدَأْنالاَّ

معنا:شهادتمیدهمکهنيستخدايیغيرازخدایيکتا.

ِإلَه. َأْشَهُدَأْنالاَّ

اهلُل. ِإالاَّ



درس چهارم
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شاگردان،بعدازمعلمکلمۀشهادتراتکرارکنند.

شاگردان،بعدازمعلممعنایکلمۀشهادتراتکرارنمايند.

1_  کلمۀشهادترابخوانيد.

2-کلمۀشهادتراازحفظبگوييد.

شاگردان،بخشاولکلمۀشهادتراحفظکنند.

فعاليت

ارزيابی

کارخانهگی
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کلمۀشهادت

هدف:آموزشکلمهشهادت

پرسش:آياکلمۀشهادتراگفتهمیتوانيد؟

ُسوُلاهلل دًاراَّ ُمَحماَّ َوَأْشَهُدَأناَّ

معنا:شهادتمیدهمکهمحمدپيامبرخدااست.

دًا ُمَحماَّ َوَأْشَهُدَأناَّ

ُسْوُلاهلل راَّ

درس پنجم
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شاگردان،بعدازمعلمکلمۀشهادتراکلمهبهکلمهتکرارکنند.

شاگردان،بعدازمعلممعنایکلمۀشهادتراتکرارنمايند.

1_  کلمۀشهادترابخوانيد.

2-کلمۀشهادتراازحفظبگوييد.

شاگردان،بخشدومکلمۀشهادتراحفظکنند.

فعاليت

ارزيابی

کارخانهگی
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قرآنکريم

هدف:آشنايیباقرآنکريم

پرسش:آيامیدانيدقرآنکريم،کالمکیاست؟

قرآنکريمکالماهللاست.

قرآنکريمبرحضرتمحمدنازلشدهاست.

ما،بهقرآنکريمايمانداريم.

درس ششم
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شاگردان،بعدازمعلممتندرسراباآوازبلندبخوانند.

شاگردان،دونفریدرسراازيکديگربپرسند.

1_ ما،بهقرآنکريم............داريم.

2_ .............کالماهللاست.

3_ قرآنکريمکالمکیاست؟

4_ قرآنکريمبهکینازلشدهاست؟

شاگردان،جملۀاولدرسراحفظکنند.

فعاليت

ارزيابی

کارخانهگی
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اسالم
هدف:يادگيریاصولدين

پرسش:آيامیدانيداصولدينچنداست؟

اسالم،دينمااست.
ما،دينخودرادوستداريم.
اصولديناسالمپنجاست:

1-توحيد

2-عدل

3-نبوت

4-امامت

5-معاد

درس هفتم

توحيد

عدل

نبوت
امامت

معاد

اسالم
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شاگردان،بعدازمعلممتندرسراباآوازبلندبخوانند.

شاگرداندرگروههایسهنفریاصولدينرابهنوبتازيکديگر

بپرسند.

1_ اسالم.........مااست.

2_ ما،دينخودرا.........داريم.

3_ اصولديناسالمچنداست؟نامبگيريد.

شاگردان،اصولدينراحفظکنند.

فعاليت

ارزيابی

کارخانهگی
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کعبۀشريف
هدف:آشنايیباقبله

پرسش:درتصويرچیمیبينيد؟

کعبۀشريف،قبلۀمااست.

ما،بهسویکعبۀشريف،نمازمیخوانيم.

درس هشتم
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شاگردان،بهکمکمعلمدرموردکعبهشريفباهمگفتگوکنند.

1_ کعبۀشريفقبلۀکیهااست؟

2_ مابهسوی...................نمازمیخوانيم.

شاگردان،دربارۀکعبۀشريفباخانوادۀخودصحبتکنند.

فعاليت

ارزيابی

کارخانهگی
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خالصۀ فصل

مابندۀاهللاستيم

حضرتمحمدپيامبرمااست.

قرآنکريم،کالمخداونداست.

اسالم،دينمااست.

کعبۀشريف،قبلۀمسلماناناست.
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بخش احکام 
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 درس نهم

پاکیبراینماز
هدف:آشنايیباشرايطنماز

پرسش:برایصحيحبودننماز،چیچيزهارابايدرعايتکنيم؟

1-بدنماپاکباشد.

2-لباسماپاکباشد.

3-جاینمازماپاکباشد.
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فعاليت

شاگردان،دونفریدرموردپاکیبراینماز،ازيکديگربپرسند.

1-بدنما........باشد.

2-لباسما...........باشد.

3-........نمازما.............باشد.

شاگردان،شرايطصحيحبودننمازراحفظکنند.

ارزيابی

کارخانهگی
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 درس دهم

وضـو
هدف:آموختنترتيبوضو

پرسش:آيامیدانيدچگونهوضومیکنيم؟

واجبهایوضوعبارتاستاز:


1-شستنروی

2-شستندستها

ازآرنجهاتاسرانگشتان

3-مسحسر
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فعاليت

4-مسحپاها

ازسرانگشتانتابرآمدهگیپشتپا

شاگردان،بارهنمايیمعلموضوکردنرادرصنفتمثيلنمايند.

1_ واجبهایوضوچنداست؟

2_ واجبهایوضورانامبگيريد.



شاگردان،واجبهایوضوراحفظکنند.

ارزيابی

کارخانهگی
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 درس يازدهم


اوقاتنماز

هدف:آشنايیبااوقاتنماز

پرسش:آيامیدانيددريکشبانهروز،چندبارنمازمیخوانيم؟

ماپنجوقتنمازمیخوانيم:

1.صبح
2.ظهر)پيشين(
3.عصر)ديگر(
4.مغرب)شام(
5.عشاء)خفتن(

نماز صبح

نماز ظهر

نماز عصر

نماز مغرب

نماز عشاء
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شاگردان،درگروههایسهنفری،اوقاتنمازهایپنجگانهرااز

يکديگربپرسند.

1_ ما،دريکشبانهروز.......وقتنمازمیخوانيم.

2-اوقاتنمازپنچگانهرانامبگيريد.

شاگردان،اوقاتنمازراحفظکنند.

فعاليت

ارزيابی

کارخانهگی
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 درس دوازدهم

نماز

هدف:آموختننيتنماز

پرسش:درتصويرهایباالچیمیبينيد؟

برایخواندننماز،روبهقبلهايستاد
میشويمومیگوييم:»دورکعتنمازصبح

بجامیآورمقربتًاالیاهلل«

)نيت(
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شاگردان،باکمکمعلمنيتنمازرابهآوازبلندبخوانند.

درنماز،چگونهنيتمیکنيم؟

شاگردان،نيتنمازراحفظکنند.

فعاليت

ارزيابی

کارخانهگی
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درس سيزدهم

قيام
هدف:آشنايیباقيامدرنماز

پرسش:آيامیدانيددروقتنمازخواندنچگونهايستادشويم؟

بعدازنيت،َاهلُلَاکَبْرمیگوييم
دستهاراپايينآوردهدرپهلوقرارمیدهيم.
ِجيِم ْيَطاِنالراَّ بابدنآرام،َأُعوُذِباهلِلِمَنالشاَّ

میگوييم.
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فعاليت

ارزيابی

کارخانهگی

شاگردان،درگروههاَأُعوُذِباهلِلراباهمبخوانند.

کیمیتواندأعوذبااهللرادرستبخواند؟

ِجيِمراحفظکنند. ْيَطاِنالراَّ شاگردان،َأُعوُذِباهلِلِمَنالشاَّ
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 درس چهاردهم

نماز

هدف:آموختنسهآيتاولسورۀحمد

پرسش:آيامیتوانيدبسماهللبگوييد؟

حيِم حمِنالراَّ ِبسِماهلِلالراَّ

ْحمـِن اْلَعاَلِميَن2الراَّ 1اْلَحْمُدهلِلَربِّ
4يِن ِحيِم3َمـِلِکَيْوِمالدِّ الراَّ

)قرائت(
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باصدای را فاتحه اولسورۀ شاگردان،»بسماهلل«وسهآيت

بخوانند. بلند

اول نفری،»بسماهلل«وسهآيت شاگردان،درگروههایسه

بخوانند. نوبت به را حمد سوره

کیمیتواندمتندرسرابخواند؟

شاگردان،متندرسراحفظکنند.

فعاليت

ارزيابی

کارخانهگی
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درس پانزدهم

نماز

هدف:آموختنآياتپنجموششمسورۀحمد

پرسش:آيامیتوانيد،سورۀحمدرابخوانيد؟

َراَط ِإياَّاَکَنْعُبُدوِإياَّاَکَنْسَتِعيُن5اهِدَناالصِّ
6الُمسَتِقيَم

)قرائت(
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شاگردان،باکمکمعلممتندرسراباآوازبلندتکرارنمايند.

شاگردان،متندرسرابهصورتدونفریبخوانند.

1-کیمیتواندمتندرسرابخواند؟

شاگردان،متندرسراحفظکنند.

فعاليت

ارزيابی

کارخانهگی
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درس شانزدهم

نماز

هدف:يادگيریآيتهفتمسورۀحمد

پرسش:آيامیتوانيد،سورۀحمدراصحيحبخوانيد؟

ِصَراَطالاَِّذيَنَأنَعمَتَعَليِهْمَغيِرالَمغُضوِب
7الِّيَن َعَليِهْمَواَلالضاَّ

)قرائت(
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شاگردان،بهکمکمعلممتندرسراباآوازبلندبخوانند.

شاگردان،درگروههایسهنفری،آياتدرسرابهنوبتبخوانند.

کیمیتواندمتندرسرابخواند؟

شاگردان،آياتمتندرسراحفظکنند.

فعاليت

ارزيابی

کارخانهگی
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درس هفدهم

نماز

هدف:آموختنسورۀاخالص

پرسش:آياخواندنسورۀاخالصرايادداريد؟

َمُد2َلْمَيِلْدَوَلْم ُقْلُهَواهلُلَأَحٌد1اهلُلالصاَّ
4َوَلْمَيُکنلاَُّهُکُفًواَأَحٌد3ُيوَلْد

)قرائت(
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شاگردان،باکمکمعلمسورۀاخالصراباآوازبلندبخوانند.

شاگردان،بهصورتدونفریسورۀاخالصرابهنوبتبخوانند.

1-کیمتندرسراباآوازبلندمیخواند.

شاگردان،سورۀاخالصراحفظکنند.

فعاليت

ارزيابی

کارخانهگی
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 درس هجدهم

نماز

هدف:يادگيریذکررکوع

پرسش:کیمیتواند،ذکررکوعرابگويد؟

ُسْبَحاَناهلل
ُسْبَحاَناهلل
ُسْبَحاَناهلل

)رکوع(
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شاگردان،بعدازخواندنمعلمذکررکوعراسهبارتکرارکنند.

چندشاگردبهنوبتدرمقابلهمصنفانشان،رکوعرابهصورت

عملیانجامبدهندوذکررکوعرابلندبخوانند.

1.کیمیتواند،ذکررکوعرابخواند؟

2.سبحان........

شاگردان،ذکررکوعراحفظکنند.

فعاليت

ارزيابی

کارخانهگی
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 درس نزدهم

نماز

هدف:آموختنذکرقيامبعدازرکوع

پرسش:آيامیدانيددرقيامبعدازرکوع،چیگفتهمیشود؟

هنگامبلندشدنازرکوعمیگوييم:
َسِمَعاهلُلِلَمْنَحِمَدُه

وسپسمیگوييم:اهللاکبر

)قيامبعدازرکوع(



40

شاگردان،بعدازخواندنمعلممتندرسراباآوازبلندبخوانند.

شاگردان،درگروههایسهنفری،درسرابهنوبتبخوانند.

1-درقيامبعدازرکوع،کدامذکرخواندهمیشود؟

َسِمَعاهلُل.........

شاگردان،ذکرقيامبعدازرکوعراحفظکنند.

فعاليت

ارزيابی

کارخانهگی
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درس بيستم

نماز

هدف:يادگيریذکرسجده

پرسش:آياذکرسجدهرايادداريد؟

ُسْبَحاَناهلل

ُسْبَحاَناهلل

ُسْبَحاَناهلل

)سجده(
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شاگردان،باکمکمعلمذکرسجدهراباآوازبلندبخوانند.

1-ُسْبَحاَن...........

2-.....اهلل

شاگردان،ذکرسجدهراحفظکنند.

فعاليت

ارزيابی

کارخانهگی
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 درس بيست و يکم

نماز

هدف:آموختنتشهد

پرسش:آياتشهدراگفتهمیتوانيد؟

َاْلَحْمُدهلِلِ
ِإَلَهِإالاَّاهلُلَوْحَدٌهاَلَشِرْيَکَلٌه أْشَهُدَأنالاَّ

تکرارکلمهها:
2-َأْشَهُدَأْن 1-َاْلَحْمُدهلِلِ
3-اَلِإَلَهِإالاَّاهلُل4-َوْحَدٌهاَلَشِرْيَکَلٌه

)تشهد(
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شاگردان،بعدازمعلممتندرسراباآوازبلندبخوانند.

شاگردان،بهصورتدونفریدرسرابهنوبتبخوانند.

کیمیتواند،متندرسرابخواند؟

شاگردان،متندرسراحفظکنند.

فعاليت

ارزيابی

کارخانهگی
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درس بيست و دوم

نماز

هدف:يادگيریتشهد

پرسش:آيامیتوانيدتشهدرابهطورصحيحبگوييد؟

ًداَعْبُدُهَوَرُسوُلُه ُمَحماَّ َوأْشَهُدَأناَّ

د َآِلُمَحماَّ ِدواَّ َصّلَعَلیُمَحماَّ َاللاَُّهماَّ

تکرارکلمهها:

ًداَعْبُدُهَوَرُسوُلُه 2-ُمَحماَّ 1-َوأْشَهُدَأناَّ

د َآِلُمَحماَّ ِدواَّ َصّلَعَلی4-ُمَحماَّ 3-َاللاَُّهماَّ

)تشهد(
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شاگردان،بعدازمعلممتندرسراباآوازبلندبخوانند.

شاگردان،درگروههایسهنفریدرسرابهنوبتبخوانند.

کیمیتواند،متندرسرابخواند؟

شاگردان،متندرسراحفظکنند.

فعاليت

ارزيابی

کارخانهگی
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 درس بيست وسوم

نماز
هدف:آموختنسالمنماز

پرسش:آياسالمنمازراگفتهمیتوانيد؟

َورَْحَمةاهلِلَوَبَرَکاتُُه الُمَعَلْيَکَأيَُّهاالناَِّبيُّ الساَّ
تکرارکلمهها:

الُمَعَلْيَک الساَّ

َأيَُّهاالناَِّبيُّ

َوَرْحَمُة اهلِلَوَبَرَکاتُُه

)سالم(
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شاگردان،متندرسرادرگروههایچندنفری،تکرارکنند.

الُم............الناَِّبيُّ 1-الساَّ

2-َو........َوَبَرَکاتُُه

شاگردان،متندرسراحفظکنند.

فعاليت

ارزيابی

کارخانهگی
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درس بيست وچهارم

نماز

هدف:آموختنسالمنماز

پرسش:آيامیتوانيد،سالمنمازرابگوييد؟

اِلِحيَن الُمَعَلْيَناَوَعَلیِعَباِداهلِلالصاَّ الساَّ
تکرارکلمهها:

الُمَعَلْيَنا 1-الساَّ
اِلِحيَن 2-َوَعَلیِعَباِداهلِل3-الصاَّ

)سالم(
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شاگردان،متندرسراباآوازبلندبخوانند.

شاگردان،بهصورتدونفریدرسرابهنوبتبخوانند.

اِلِحيَن الُمَعَلْيَنا...................الصاَّ الساَّ

شاگردان،متندرسراحفظکنند.

فعاليت

ارزيابی

کارخانهگی
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 درس بيست و پنجم

نماز

هدف:آموختنسالمنماز

پرسش:آياسالمنمازراگفتهمیتوانيد؟

اَلُمَعَلْيُکْمَوَرْحَمُةاهلِلَوَبَرَکاتُه َالساَّ
تکرارکلمهها:

اَلُمَعَلْيُکْم2-َوَرْحَمُةاهلِل 1-َالساَّ

3-َوَبَرَکاتَُه


)سالم(
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شاگردان،متندرسراباآوازبلندبخوانند.

شاگردان،متندرسرابهنوبتبخوانندوتکرارکنند.

اَلُمَعَلْيُکْمْ................. َالساَّ

شاگردانمتندرسراحفظکنند.

فعاليت

ارزيابی

کارخانهگی
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خالصۀبخش

قبلازاداینمازبايد»بدن،لباسوجاینماز«پاکباشد.
دروضو»شستنروی،دستها،مسحسروپاها«

واجباست.
ما،پنجوقتنمازمیخوانيم:صبح،ظهر،عصر،مغربو

عشاء
واجباتنمازعبارتاستاز:نيت،قياموقرائت،رکوع،

سجده،تشهدوسالم
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بخش

آدابو
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 درس بيست و ششم


احترامپدرومادر

هدف:عالقهمندیشاگردان،بهاحترامپدرومادر

پرسش:شمامادروپدرخودرااحتراممیکنيد؟

ما،مادروپدرخودرادوستداريم.
حرفهایشانراگوشمیکنيم.
بهحرفهایآنهاعملمیکنيم.
هميشهآنهارااحتراممیکنيم.
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شاگردان،متندرسرادرگروههابخوانند.

چگونه،مادروپدرخودرااحترامکنيم.

شاگردان،سطراولدرسرايکباردرکتابچههایخود
بنويسند.

فعاليت

ارزيابی

کارخانهگی
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 درس بيست وهفتم

احتراممعلم

هدف:عالقهمندیشاگردانبهاحتراممعلم

پرسش:شمامعلمخودرادوستداريد؟

بهسخنانمعلمخودگوشمیدهيم.
مامعلمخودرادوستداريم.

مامعلمخودرااحتراممیکنيم.
بدوناجازۀمعلمازصنفبيروننمیشويم.
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شاگردان،بعدازمعلممتندرسرابهشکلدستهجمعیباآواز

بلندبخوانند.

شاگردان،درسرادرگروههایسهنفری،بخوانند.

1-ما،به..............گوشمیدهيم.

2-ما..........خودرادوستداريم.

3-بدوناجازۀاو...............نمیشويم.

شاگردان،جملۀاولدرسرادرکتابچههایخوددوباربنويسند.

فعاليت

ارزيابی

کارخانهگی
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  درس بيست و هشتم

راستگويی

هدف:آشنايیبافايدههایراستگويی

پرسش:آيامیدانيدراستگويیچهفايدهدارد؟

ما،راستگويیرادوستداريم.
راستیراخداونددوستدارد.

راستیمحبترازيادمیکند.
آدمراستگوراهمهدوستدارند.
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شاگردان،متندرسرابعدازمعلمتکرارکنند.

شاگردان،درموردراستیوراستگويیباهمصحبتکنند.

1-راستیراکیدوستدارد؟

2-آدمراستگوراکیدوستدارد؟

شاگردان،جملۀاولمتنرادوبار،درکتابچههایخودبنويسند.

فعاليت

ارزيابی

کارخانهگی
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 درس بيست و نهم

امانتداری

هدف:آشنايیبافايدههایامانتداری.

پرسش:آيافايدههایامانتداریرامیدانيد؟

امانتداریوظيفۀهرمسلماناست.
ما،امانترادرستنگهداریمیکنيم.
خداوندامانتداررادوستدارد.
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شاگردان،بهکمکمعلم،مثالهایامانتداریرابگويند.

امانتداریصفتکیاست؟

انسانامانتدارراکیدوستدارد؟


شاگردان،سطرسومدرسراحفظودوباردرکتابچههایخود

بنويسند.

فعاليت

ارزيابی

کارخانهگی
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 درس سی ام

نظافت
هدف:آشنايیوعالقهمندشدنبهنظافت

پرسش:آيامیدانيدنظافتچيست؟

نظافتجزءايماناست.
بدن،لباسوخانه،بايدپاکباشد.

ما،مساجدخودراپاکنگاهمیکنيم.
درپاکیکوچهومکتبخودمیکوشيم.
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تکرارکنند. بلند باصدای را ازمعلمدرس بعد شاگردان،

شاگردان،درسرادرگروههایسهنفریبخوانند.

بدن....و........بايدپاکباشد.

ما......خودرا......نگاهمیکنيم.

درپاکی.......خودمیکوشيم.

شاگردان، سطر اول درس را سه بار در کتابچه های خود بنويسند.

فعاليت

ارزيابی

کارخانهگی
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 درس سی و يکم

آدابغذاخوردن
هدف:آشنايیباآدابغذاخوردن

پرسش:آياآدابغذاخوردنرامیدانيد.

پيشازخـوردنغذادستهایخودرا
میشوييم.

درشـروعبسماهللالرحمنالرحيم
میگوييم.

غذاراازپيشرویخودمیخوريم.
بادستراستغذامیخوريم.

بعدازخوردنغذا،الحمدهللمیگوييم.
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شاگردان،درموردآدابغذاخوردنباهمصحبتکنند.

آدابغذاخوردنرانامبگيريد.

پيشازخوردنغذادستهای.................

درشروع.............................میگوييم.

بعدازخوردنغذا..................میگوييم.

شاگردان،جملۀاولمتندرسرادرکتابچههایخودبنويسند.

فعاليت

ارزيابی

کارخانهگی
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 درس سی و دوم

آدابآشاميدن

هدف:يادگيریآدابآشاميدن

پرسش:درتصويرهایباالچیمیبينيد؟

آب،درزندهگیمابسيارفايدهدارد.
آب،نعمتخداونداست.

نوشيدنآبرابا»بسماهلل«شروعمیکنيم.
آبرانشستهمینوشيم.

پسازنوشيدن»الحمدهلل«میگوييم.
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شاگردان،بعدازمعلممتندرسراباآوازبلندبهطور

بخوانند. دستهجمعی

شاگردان،درسرابهنوبتدرگروههایسهنفریبخوانند.

1-آبرابا.....نفسمینوشيم.

2-آبرانشسته.................

3-بادست..........مینوشيم.

شاگردان،سهسطراولدرسرايکباردرکتابچههایخود
بنويسند.

فعاليت

ارزيابی

کارخانهگی
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  درس سی و سوم

سالمدادن
هدف:آشنايیبافايدههایسالمکردن

پرسش:درتصويرباالچیمیبينيد؟

سالمدادنمستحباست.

جوابسالمواجباست.

سالمدادنثوابدارد.

سالمدادندوستیومحبترازيادمیکند.
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شاگردان،باهمصنفانخودسالمدادنراتمرينکنند.

حکمسالمدادنچهاست؟

جوابسالمچهحکمدارد؟

لمتندرسرايکباردرکتابچههایخود شاگردان،دوسطراواَّ

بنويسند.

فعاليت

ارزيابی

کارخانهگی
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 درس سی و چهارم

آدابراهرفتن
هدف:آشنايیباآدابراهرفتن

پرسش:آيامیدانيدچگونهراهبرويم؟

ما،هميشهبااحتياطراهمیرويم.
ازجانبراستراه،میرويم.
درراهکسیراآزارنمیدهيم.

درراهبهديگرانسالممیدهيم.
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شاگردان،بعدازمعلمدرسراباصدایبلندبخوانند.

شاگردان،درموردآدابراهرفتندرگروههایکوچکباهم

صحبتکنند.

1-درراهکسیرا........نمیدهيم.

2-ازجانب..................راهمیرويم.

3-درراهکسیرا..........میدهيم.

فعاليت

ارزيابی
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