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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 هېــواد بـــه 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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الفبا در تصویرها
هدف: درست خواندن و نوشتن الفبا و ترکیب کلمه به کمک تصویرها

1- حرف اول نام شما چیست؟
2- نام شما از کدام حرف ها ساخته شده است؟

3- به تصویر ها نگاه کنید و حرف های اول پنج تصویر را نام بگیرید.

درس اول

پرسش ها
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ذره بین درخت
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 * به خواندن درس توسط معلم با دقت گوش دهید.
 * حرف های الفبا را با آواز بلند بخوانید.

ــید و در خانه های خالی، حرف های      *  جدول را در کتابچه های تان بنویس
مناسبی را بگذارید تا در هر ردیف یک کلمه ساخته شود؛ مثال:

کلمهحرف آخرحرف وسطحرف اول

قلمملق

ر

قو

ت

ــید و بعد خانه هاي خالي آن را به ترتیب  * جدول را در کتابچه های تان بنویس
با حرف های الفبا پر کنید.

پاآ

سژ

يءوگ

فعط

ردج

* براي هر یک از حرف های الفبا یک کلمه بگویید.

ــروع مي شود  ــه کلمه یي  را که با آن حرف ش یک حرف الفبا را انتخاب کرده، س
در کتابچۀ خود بنویسید.   

کار خانه گی

فعالیت ها
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اهلل
هدف: درس�ت خواندن و نوشتن متن درس، تشخیص کلمه ها و آشنایي 

 . شاگردان با قدرت های خداوند

1 - در تصویر چه مي بینید؟
2-  ما را کی پیدا کرده است؟

3-  خداوند غیر از ما دیگر چه چیز ها را پیدا کرده است؟

اهللپيـداكنندۀآسـمانها،زمين،كوهها،درياهـا،
انسانها،حيوانهاوتمامموجوداتميباشد.خداوند
بسيارمهرباناست.اومارابهكارهايخوبامركرده

است.
مـاخداونـدرادوسـتداريـمواوراپرسـتش

ميكنيم.

درس دوم

اهلل
پرسش ها
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* به خوانش متن درس توسط معلم با دقت گوش دهید.
* متن درس را بخوانید.

* نام آنچه را در تصویرها مي بینید در کتابچه های تان  بنویسید و هر یک 
را با صدای بلند بخوانید.

* در گروه ها راجع به مخلوقات خداوند صحبت کنید و بعضی از آن ها 
را نام بگیرید.

ــا( را در  ــا، دریا ها و حیوان ه ــدا کننده ، کوه ه ــمان، پی ــاي )اهلل، آس کلمه ه
کتابچه هاي خود بنویسید.

کار خانه گی

فعالیت ها
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حضرت محمد 

1-  در تصویر چه مي بینید؟
2-  آیا در مورد حضرت محمد چیزی می دانید؟

  حضـرتمحمـدآخرينپيـامبـراناسـت.
حضـرتمحمددرمكـهتولدشـدهودرمدينۀمنوره
زندهگـیمیكـرد.بـامردمرويۀنيكداشـت.بـهاطفال
هميشـهشـفقتمينمودومیفرمود:»كسيكهبهاطفال
شفقتوبهبزرگاناحترامنميكندازجملۀمانيست.«

ماپيامبرخودرادوستداريم.

درس سوم

ــخیص و ترکیب کلمه ها و  ــتن متن درس، تش ــت خواندن و نوش هدف: درس
.آشنایی شاگردان با برخی از صفت های حضرت محمد

مدینۀ منوره

پرسش ها
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* به خوانش متن درس با دقت گوش دهید.
* متن درس را بخوانید.

ــد پیدا  ــده باش * از متن درس چهار کلمه یي را که با حرف »م« آغاز ش
کرده، در کتابچه هاي خود بنویسید.

* از حرف های زیر کلمه بسازید و روي تخته بنویسید. 

ن - یـ - ک                نیک
پ - یـ- ا- م- ب- ر

م- هـ - ر- ب- ا- ن 
ا- حـ - ت - ر- ا - م 

م- د- یـ- نـ- ه  

* در گروه ها راجع به روش حضرت محمد یک یک جمله بگویید.

لغت ها

معنالغت شمارهمعنا    لغتشماره
روش، رفتاررويه 3مهربانيشفقت1

کسانی که از بزرگان2
فرو فرستاده نازل4ما بزرگتر اند

شده

ــط و یا آخر آن ها حرف »ر« به کار رفته  ــروع،  وس کلمه هایي را که در ش
باشد از متن درس انتخاب نموده، در کتابچه هاي خود رونویس کنید. 

کار خانه گی

فعالیت ها
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علم
هدف: درست خواندن و نوشتن متن درس، ترکیب کلمه از حرف ها و دانستن 

اهمیت علم

1- چرا علم مي آموزیم؟
2- در مکتب چه را یاد مي گیریم؟

چشممــاازعلـمروشنميشود
خـارزارازعلــمگلشنميشود

مكتبماجايعلــمودانشاست
كارماآنجانوشتوخـوانشاست

هركهدانشمندشدهرجاكههست
ميرسدازكاراوخوبيبـهدست

درس چهارم

 رویین

پرسش ها
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* به خوانش شعر گوش دهید.
* شعر را بخوانید.

ــا را روي تخته  ــازید و آن ه ــه بس ــدول کلم ــل ج ــای داخ * از حرف ه
بنویسید.

د

م

سرد

ملع

ــا کلمه های )دانا، عالم و آموختن( را هجا نموده، بگویید هر  * در گروه ه
کدام از چند هجا ساخته شده اند.

هجا کلمه
دا ....................................... نادانا
عالم

آموختن
لغت ها

معنالغتشماره                
یاد گرفتنآموختن1
هوشياردانا2
گلزارگلشن3

- دو سطر متن درس را در کتابچه های تان بنویسید.
- بیت زیر را حفظ کنید.

چشم ما از علم روشن مي شود     خـارزار از علم گلشن مي شود

کار خانه گی

فعالیت ها
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مكتب ما
هدف: درست خواندن و نوشتن متن درس و عالقه مندی شاگردان به مکتب

1-  در تصویر چه مي بینید؟
2 -  آیا وسایل مکتب را نام گرفته مي توانید؟

3 - در صنف اول کدام کتاب ها را خواندید؟

مكتـــبماجایقشنـــگاست
كتابمــارنگبـهرنـــگاست
باغچۀمكتبمـاپُرازگالباست
جويچههـاشصـافوپُرآباست
اگركـهدرسخـــوانشـــويم
بهجســـمخـودجانشـــويم

درس پنجم

 رویین

مکتب

پرسش ها
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* به خوانش متن درس گوش دهید.
* متن درس را با آواز بلند بخوانید.

* با استفاده از کلمه های )درس، مجله، شعر، قصه و ترانه(، جاهای خالی 
را در کتابچه های خود تکمیل کرده، جمله ها را با آواز بلند بخوانید.

* نام آنچه را که در تصویر ها مي بینید روي تخته بنویسید.

* در گروه ها راجع به مکتب خود صحبت کنید. 

لغت ها

معنا    لغتشماره                
زیباقشنگ1
بدنجسم2

براي کلمه های )باغچه، گالب و درس خوان( در کتابچه های  تان جمله بنویسید.

کتاب
..........
..........
..........
..........
..........

من              می خوانم.

کار خانه گی

فعالیت ها
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شاگرد خوب
هدف: درست خواندن و نوشتن متن درس و دانستن صفت های شاگرد 

خوب.

1- در تصویر کی ها را مي بینید؟
2- به نظر شما شاگرد خوب کي است؟

اسـدشاگردخوباسـت.اوصبحوقتازخواببيدار
ميشود.وضومیكندونمازميخواند.برایپدرومادرش
سالممیدهد؛سپسورزشميكند.بعدازنوشيدنچاي

بهطرفمكتبروانمیشود.
اسـدوقتیازمكتببهخانـهمیآيد،درسهایخودرا

تكرارمیكندوكارخانهگیخودراانجاممیدهد.
اومادر،پدرومعلمخودرااحترامكرده،باهمصنفانش

بامحبترفتارميكند.

درس ششم

پرسش ها
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* به خوانش متن درس گوش فرا دهید.
* متن درس را بخوانید.

* به تصویر زیر ببینید، از حرف های آن چند کلمه بسازید و در کتابچه های  
تان بنویسید.

* درگروه ها راجع به  اوصاف شاگرد خوب صحبت کنید.

لغت ها

معنا    لغتشماره                
قدر، عزتاحترام1
مهربانی، دوستیمحبت 2

متن درس را در کتابچه های خود بنویسید.

کار خانه گی

فعالیت ها
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معلم
هدف: درست خواندن و نوشتن متن درس و دانستن اهمیت مقام واالي 

معلم

1 -  نام معلم شما چیست؟
2-  چرا معلم خود را دوست دارید؟

3-  معلم، شما را به کدام کارها رهنمایي مي کند؟
معلمماهرروزبهصنفميآيد.بعدازادايسـالمو

احـوالپرسيبامهربانيكارهايخانهگيماراميبيند.
معلـمصاحـبدرهـردرسازمـاسـؤالميكنـد.ما
كوششميكنيمتاجوابهایدرستبدهيم.مامعلمخود
رابسـياردوسـتداريم؛زيـرااودرآمـوزشوپرورشما
زحمتميكشد.خواندنونوشتنرابرايمايادميدهدو

مارابهكارهايخوبرهنماييميكند.

درس هفتم

پرسش ها
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* به خوانش متن درس گوش دهید.
* متن درس را بخوانید.

* نام هر تصویر را روی تخته بنویسید.

ــازید و در  ــای »م، ع، ل، م« و »ت، ع، ل، ي ، م« کلمه بس * از حرف ه
کتابچه های خود بنویسید.

* در بارة مقام معلم هر کدام یک جمله بگویید.

لغت ها

معنالغتشماره                
راه نشان دادنرهنمايي1
آموزش، ياد دادنتعليم2

متن درس را درکتابچه های  تان بنویسید.

کار خانه گی

فعالیت ها
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میلۀ گل سرخ
هدف: درست خواندن و نوشتن متن درس و آشنا ساختن شاگردان با سال نو و 

میلۀ گل سرخ

1- آیا می دانید میلۀ گل سرخ در کجا برگزار می گردد؟
2- آیا می دانید مردم در سال نو چه کار هایی را انجام می دهند؟

 اولحمل،آغازسالنواستكهبهنامنوروزيادمیشود.
مردممااينروزرابهعنوانشروعبهارتجليلمیكنند.
درشبسالنوهفتميوهتهيهمیكنندوسمنكمیپزند؛
همچنـاندرنـوروزبرایتفريحوميلهبـهتفريحگاههاو
جاهایسرسبزمیروند.بعضیهادرسالنوبرایشركتدر
ميلۀگلسرخبهواليتباستانیبلخمیروند.ميلۀگلسرخ

يكیازميلههایباستانیكشورمامیباشد.

درس هشتم

پرسش ها
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* به خوانش متن درس گوش فرا دهید.
* متن درس را با آواز بلند بخوانید.

*  با استفاده از کلمه های زیر جملۀ مناسب ترتیب نموده، بنویسید.
     )است، حمل، اول، آغاز، سال، نو(

ــتانی( را روی تخته امال  ــل و باس ــح گاه، میله، تجلی ــای )تفری * کلمه ه
بنویسید.

* هرکدام در مورد میلۀ گل سرخ هر کدام، یک جمله بگویید.
ــر در مورد میله های تاریخی دیگر؛ مثل میلۀ گل نارنج، گل ارغوان  * اگ

و یا کدام میلۀ دیگر معلومات داشته باشید بیان کنید.

لغت ها

معنا    لغتشماره                
بزرگ داشتتجلیل1
دیرینه، تاریخیباستانی2

ــح گاه( در کتابچه های  تان جمله های  ــتانی و تفری ــرای کلمه های )تجلیل، باس ب
مناسب بنویسید.

کار خانه گی

فعالیت ها
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 ترانۀ بهاردرس نهم
هدف: درست خواندن و نوشتن شعر و آشنایی با زیبایی های طبیعت در فصل 

بهار.

1 -  در تصویر ها چه مي بینید؟
2 - نهال شاني در کدام فصل سال انجام مي شود؟
3- در کدام فصل سال درخت ها شگوفه مي کنند؟

سبــزهوگلبيشمـار مژدهكهآمـــدبهـــار
گشتهروانهـــركنار آبفــــراوانبــهباغ
زندهبهبــويبهـــار غچيوپـــروانهشــد
غلغلهدرجـــويبـــار بلبـلآبــــيكنــــد
درختسيبوانــــار كـردهشگوفهبهبــاغ
سـايۀبيـدوچنـــار بـــرلــــبآبروان
نشستهبرشــــاخسار كوكوزنـانفــاختــه
نـالـهكنــــــدزارزار بهشـاخسـروبلنــــد
گشتهروانســويكار زخـانـهمــوروملـخ

توهمبـروپشتكــار   
ايپســرهــوشيـار!   

مایل

پرسش ها
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* به خوانش شعر دقت کنید.
* شعر را بخوانید.

* کلمه های زیر را با توجه به متن درس در کتابچه های تان تکمیل کنید؛ مثال:

هو شـ -                     ب - هار       بهار  
جو یـ - چـ -       

شا خـ -              بـی شـ -               

* در مورد فصل بهار یک یک جمله بگویید. 

لغت ها

معنالغتشمارهمعنالغتشماره
بي حساببي شمار5 خبر خوشمژده1
جوي آبجويبار6طرفکنار2
فرياد و غوغاغلغله7طرفسوي3
کنایه از بقه بلبل آبی4

 راجع به فصل بهار سه جمله درکتابچه های  تان بنویسید.
 ترانۀ بهار را حفظ کنید.

کار خانه گی

فعالیت ها
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مطالعه
هدف: درست خواندن و نوشتن متن درس، آشنایي با کلمه های جدید و 

پي بردن به ارزش مطالعه

 

 1-  در رسم چه مي بینید؟
2 -  آیا مطالعه را دوست دارید؟

3 -  به مطالعۀ کدام مطالب بیشتر عالقه دارید؟ 

 مطالعـهدرزندهگيانسـانهااهميتبسـياردارد؛زيرا
معلوماتمارازيادميسـازد.درهنگاممطالعهباكلمههای
جديدآشناييپيداميكنيم.بامطالعۀكتاب،روزنامه،مجله
وغيره،مطالبخوبراميآموزيم؛پسبرايماالزماست

تاهمهروزهمطالعهكنيم.

درس دهم

پرسش ها
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* به طرز خوانش متن درس توجه کنید.
* متن درس را بخوانید.

* کلمه های )مطالعه، انسان، روزنامه و آشنایي( را روي تخته هجا کرده، 
بگویید هر کدام چند هجا دارد.  

  مانند:      
هجا کلمه

مـ- طا- لـ - عهمطالعه

* جمله های زیر را با توجه به متن درس در کتابچه های تان تکمیل کنید.
مطالعه در زنده گي انسان ها ...................................... بسیار دارد.  

با مطالعۀ ........................................................... مطالب خوب را مي آموزیم.  
* در گروه ها راجع به فایده های مطالعه صحبت کنید.

لغت ها

معنالغتشماره
خواندن کتاب يا نوشتۀ های ديگرمطالعه1
باخبرآگاه2
جمع مطلب، مقصدمطالب3

متن درس را درکتابچه های  تان بنویسید.

کار خانه گی

فعالیت ها
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حقوق والدین
هدف: درست خواندن و نوشتن متن درس و دانستن حقوق والدین

 
1-  در رسم کي ها را مي بینید؟ 

2- والدین کي ها اند؟
3- درکدام کارهاي خانه با پدر و مادر تان کمک مي کنید؟

مادروپدربافرزندانخودبسيارمهرباناستند.آنها
بـرايآموزشوپرورشسـالمفرزندانخودشـبوروز

زحمتميكشند.
پسمابايداحتراممادروپدرخودراداشـتهباشـيمو
بهگفتههایشـانعملكنيم؛زيراايشانبااليماحقوق

زياددارند.
مامادروپدرخودرادوستداريم.

درس یازدهم

پرسش ها
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*  به خوانش متن درس دقت کنید.
*  متن درس را بخوانید.

ــب به کار  ــاي )فرزند، پرورش و حقوق( را در جمله های مناس *  کلمه ه
برده، روي تخته بنویسید.

*  در گروه ها کلمه های سه حرفی را از متن درس دریافت نمایید؛ سپس 
یک نفر از هرگروه آن ها را به دیگران بخواند.

لغت ها

معنالغتشماره
تربيتپرورش1

در مورد حقوق والدین سه جمله در کتابچه های  تان بنویسید.

کار خانه گی

فعالیت ها
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خانواده
هدف: درست خواندن و نوشتن متن درس و درك مفهوم آن

1- در تصویر چه مي بینید؟
2- در خانه با شما کي ها زنده گي مي کنند؟

درس دوازدهم

اس�ت دس�ت   م�ان�ن��د 
 ه�ر ك�س ي�ك انگش�ت
دس�ت اي�ن  در   پ���در 

ن�خ�س��تين،  ك��ه   او 
ديگ�����ر  ان�گ�ش��ت 
م����اس�ت م���ادر   او 
 ان�گش����ت ديگ�����ر
ن�شس��ته ج��ا   اي�ن 
اي�ن يكي كيس��ت  پس 
اس�ت درس���ت   بل�ی، 
 م���ن هس�ت���م آخ��ر
 انگش�����ت ه������ا را
 گرچ���ه جدايي�������م
گ��ردي�م جم�ع   چ�ون 

ه د ا ن����و خا  ه���ر
خان�����������واده  در 
 انگشت شست اس���ت
اس���ت دست   انگشت 
 ي�ع�ن�ي ن�ش�ان�����ه
خ���ان����ه  خ��ان��م 
 يعن�����ي ب������رادر
م����ادر  پ�ه�����لوي 

 انگش����ت ديگ����ر؟ 
خ��واه���ر هست   او 
ك�����وچك  انگش��ت 

ت�ك  ت��ك   دي�دي�م 
پن�ج انگش��ت  م�����ا 
 هستي����م يك مش�ت

پرسش ها
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* به خوانش متن درس با دقت گوش دهید.

* متن درس را بخوانید.

ــوده، روي تخته  ــتون مقابل انتخاب نم ــای زیر را از س ــع کلمه ه * جم
بنویسید.

طفل                   برادران  -1
برادر                  خواهران  -2
خواهر                  اطفال  -3

* راجع به خانواده هر کدام یک جمله بگویید.

ــانه های )،-! و ؟( به کار رفته، در کتابچه های  تان  ــي را که  در آن ها نش بیت های
بنویسید.

کار خانه گی

فعالیت ها
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کتاب گوید
هدف: درست خواندن و نوشتن متن درس و تشویق شاگردان به مطالعه و 

کتاب خوانی

     

1 -  سال گذشته کدام کتاب ها را خواندید؟
2 - از کتاب دري صنف اول چه چیز ها را آموختید؟

درس سیزدهم

داناوخـــوشبيانـم  مــنيــارمهـربانــم
باآنكـهبـــيزبـانـم  گويـمسخـنفـــراوان
منيــارپنـددانـــم  پنـدتدهـمفـــراوان
باسـودوبــيزيانــم  مندوستهنـرمنـــدم
مـنيـــارمهــربانـم  ازمـــنمبـاشغافـل

ش بیانم
دانا و خو

من یار مهربانــم

پرسش ها
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* به خوانش متن درس گوش دهید.
* متن درس را بخوانید. 

* کلمه هایی را که با )نم( ختم شده اند از متن درس انتخاب نموده، در 
کتابچه های تان بنویسید. 

-   نم      مهربانم مهربا   
-   نم        
-   نم       
-   نم       
-   نم      

* در گروه ها راجع به اهمیت کتاب صحبت کنید.

لغت ها

معنالغتشماره
خوش صحبتخوش بيان1
زيادفراوان2
نصيحتپند3
بي خبرغافل4
فایدهسود5

ضرر، آسیبزیان  6          

شعر را درکتابچه های تان بنویسید و حفظ کنید.

کار خانه گی

فعالیت ها
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آداب سالم دادن
هدف: درست خواندن و نوشتن متن درس و دانستن آداب سالم 

دادن

         

 1- به نظر شما هنگام داخل شدن به خانه و یا صنف، اول چه باید بگوییم؟
2-  آیا می دانید سالم دادن باعث چه مي شود؟

درس چهاردهم

  سـالمدادندربينمامسلمانانسنتاستوبهمعنای
سـالمتیوخيرخواهیبهشـخصمقابلمیباشـد.سالم
بايدبهلفظ)السـالُمعليكمورحمةاهلل...(وجوابآنبايد

بهلفظ)عليكمالسالمورحمةاهلل...(گفتهشود.
سالمدادن،محبتواحترامرازيادميسازد؛پسبراي
ماالزماسـتبهبزرگان،معلمان،همصنفانوهمسايهها

سالمبدهيم.
     

پرسش ها
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*  به خوانش متن درس دقت نمایید.

*  متن درس را بخوانید.

ــته، بعد با هم وصل کنید؛   *  کلمه های مفرد و جمع را روي تخته نوش
طور مثال:

           1-    معلم                             مکتب ها
           2-    بزرگ                            معلمان
           3-    مکتب                            بزرگان

ــه حرفي و چهار حرفي را از متن درس دریافت نموده، در  * کلمه های س
کتابچه های تان بیرون نویس کنید؛ طور مثال:

                       

                      
*  در بارة اهمیت سالم دادن هر کدام یک جمله بگویید.

 *  شکل مکمل سالم و جواب آن را در گروه های دو نفری تمرین کنید.

کلمه های  )سنت، محبت و همسایه(  را در جمله ها به کار برده، در کتابچه های  تان 
بنویسید.

خوب

سالم

کار خانه گی

فعالیت ها
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غچی غچی بهار شد!
هدف: درست خواندن و نوشتن متن درس و دریافت معلومات راجع به فصل بهار

1 -  در تصویر کدام پرنده را مي بینید؟ 
2 -  به نظر شما غچي ها از چه چیز براي خود النه مي سازند؟

3 -  آیا می دانید غچي ها در کدام فصل سال بیشتر دیده مي شوند؟

درس پانزدهم

       پيـشازطلوعآفتاب،صدایغچیهاازخواببيدارم
كرد.چشـمهايمرابازكرده،ديدمپنجرۀاتاقبازاسـت.
نسيمخوشبهاررخسارمرانوازشكردوباخودآهسته
زمزمهكردم:»غچیغچیبهارشـد!«غچیهاباغچغچ
خـودبامـنهمصداشـدندومژدهدادندكهبهارشـد،

بهارشـد....
بـاخـودگفتمبهواقعيـتكهفصلبهارانسـانوتمام

زندهجانهارابهحركتمیآورد.
وقتگلانارشد!  غچیغچیبهارشد 

     

پرسش ها
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*  به خوانش متن درس گوش فرا دهید.
*  متن درس را بخوانید.

*  متضاد کلمه های زیر را روي تخته بنویسید.
      1 -  بهار      _____  
      2 – ُگل      _____
      3 - خواب      _____ 

ــا ــته، هج ــذ نوش ــي( را روي کاغ ــره و غچ ــوع، پنج ــار، طل ــاي )ان  *  کلمه ه
نمایید؛ مثاًل:

ا - نار
-     -
-     -
-     -

   *  کلمه هایی را که در آن ها حرف »چ« به کار رفته باشد از متن درس پیدا 
نموده، به همصنفان خود با آواز بلند بخوانید.

لغت ها

معنالغتشماره
باد ماليمنسيم1
رویرخسار2
خبر خوشمژده3
خانهالنه4

 متن درس را در کتابچه های خود رونویس کنید.

کارخانه گی

فعالیت ها
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مگس و زنبور عسل
هدف: درست خواندن و نوشتن متن درس و دانستن ضررهای مگس

     

1 -   در تصویر کدام حشره ها را مي بینید؟
2 -   به نظر شما کثافات را در کجا باید بیندازیم؟

3 -   آیا می دانید مگس ها بیشتر در کدام جاها زنده گي مي کنند؟

درس شانزدهم

يكروزمگسبازنبورعسلروبهروشد.زنبورعسل
ازمگسپرسيد:»چراانسانهاترابدميبينند؟«

مگسگفـت:»میدانيكهمنهميشهدرجـاهايناپاک
زندهگيميكنم.باپاهايمميكروبهاراازآنجاميگيرم
وبااليغذایانسانهاميگذارم.باخوردنَغذاهایآلوده
بهميكروبانسانهامريضميشوند،ازاينسبب،آنها

ازمننفرتدارند.«
زنبورعسلگفت:»توكارخوبنميكني.«

پرسش ها
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*  به خوانش متن درس دقت کنید.
*  متن درس را بخوانید.

ــل آن ها انتخاب نموده، روی تخته  ــتون مقاب *  متضاد کلمه های زیر را از س
بنویسید.

  1 -   ناپاک         دروغ
صحتمند   2  -  راست        

  3  - هیچ وقت       پاک
هر وقت   4 -  مریض        

*  در گروه ها راجع به ضررهای مگس صحبت کنید.
لغت ها

معنالغتشماره
بدبينينفرت1
سرزنش، نکوهشمالمت2

متن درس را درکتابچه هاي خود بنویسید.

مگـسگفـت:»مـنمالمتنيسـتم؛چراكـهاگرآنها
زبالههـارادرزبالهدانـيبيندازندوسـرَغذاهـایخودرا
هميشـهپوشـيدهنگهدارند،منهيچوقتَغذایآنهارا

نمیتوانمكثيفبسازم.«
زنبورعسلگفت:»توراستگفتی.«

مابايدهميشهمتوجهنظافتمحيطونظافتَغذاهایخود
باشيم.

کار خانه گی

فعالیت ها
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تب مالریا
هدف: درست خواندن و نوشتن متن درس و دانستن راه های جلوگیری از 

گزیدن پشۀ مالریا

1- در تصویر چه مي بینید؟
2- آیا می دانید انسان ها چه طور به تب مالریا دچار مي شوند؟

3- به نظر شما براي جلوگیري از گزیدن پشۀ مالریا چه باید بکنیم؟

درس هفدهم

   يكروزازپدرمپرسـيدم:انسـانچگونهبهتبمالريا
مبتالميشـود؟پـدرمگفت:اينتبدراثرگزيدنپشـۀ

مالرياپيداميشود.
پشۀمالريادرجاهاييكهآبايستادهموجودباشدزندهگي
ميكنـد.براياينكهازاينمرضخـودراحفاظتكنيم،
بايدآبهایايستادهوگنديدۀنزديكخانۀخودراازبين

ببريموكلكينهایخانهراجاليبگيريم.

پرسش ها
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*  به خواندن متن درس دقت کنید.
*  متن درس را به صورت واضح بخوانید.

ــد از متن درس  ــی را که در آن ها حرف »م« به کار رفته باش *  کلمه های
پیدا کرده، درکتابچه های خود بنویسید. 

ــا انتخاب نموده، در  ــتون مقابل آن ه ــرادف کلمه های زیر را از س *  مت
کتابچه های خود بنویسید.

1- دچار       گرفتار
2- گزیدن       نگهداری

3- حفاظت       نیش زدن
ــدن به تب مالریا  ــع به راه های جلوگیري از مبتال ش ــا راج *  در گروه ه

صحبت کنید.

کار خانه گی

 متن درس را در کتابچه های خود بنویسید.
ــدن به تب مالریا به اعضاي خانوادة خود   راجع به راه های جلوگیري از مبتال ش

معلومات بدهید.

به آب های آلوده

 و کثیف نزدیک نشوید.

فعالیت ها
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نظافت
هدف: درست خواندن و نوشتن متن درس و دانستن اهمیت نظافت

1-  در مورد اهمیت نظافت چه می دانید؟ بیان کنید.
2- به نظر شما مراعات نظافت چه فایده دارد؟

درس هژدهم

درديناسالمنظافتجزءايماناست.هرانسانبايد
نظافـترارعايـتكند.بدن،لباس،خانه،مكتبوشـهر
خودراپاکنگهدارد.درخوردنَغذاهاتوجهداشتهباشد.
ازآبهایصحي؛مانند:آبنل،چاههایسرپوشيده،كاريز

وچشمهاستفادهكند.
درجاهايـيكـهآبصحـيپيـدانميشـود،آبرااول
جوشداده،بعدازسـردشدنآنرابنوشد.انساننظيف

وپاکهميشهسالموتندرستميباشد.

پرسش ها
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*  به خوانش متن درس دقت کنید.

*  متن درس را با آواز بلند بخوانید.

*  کلمه های زیر را با )ها( جمع ببندید و روی تخته بنویسید.

خانه   -   ها        خانه ها        1

انسان -                     2

لباس -           3

غذا   -            4

*  از حرف های زیر روي تخته کلمه ساخته، آن را بخوانید:

3- ل - ب - ا + س      1 - نـ - ظ - ا - ف - ت          

4-  م - ر - یـ- ض      2 -  پ -  ا  -  ک        

کار خانه گی

ــب به کار برده، در  ــاک، نظافت، غذا و آب( را در جمله های مناس ــای )پ کلمه ه
کتابچه های  تان بنویسید.

نظافت

فعالیت ها

بر هر شخص الزم است تا از مصرف 

بیجای آب جلوگیری کند. 
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 حفاظت چشم ها
هدف: درست خواندن و نوشتن متن درس و دانستن طریقه های حفاظت 

چشم ها

1- در تصویر کدام عضو بدن را مي بینید؟
2- خداوند چرا براي ما چشم داده است؟

3- به نظر شما براي حفاظت چشم ها باید چه کنیم؟

درس نزدهم

   چشـمهااعضـايمهـمبدنمااسـتند؛پـسبايددر

حفاظتچشمهایخودتوجهزيادنماييم.

ازانداختناشياينوکتيز؛مانند:قلم،سيخوياسنگ

بهسـوييكديگـرخودداريكنيموبادسـتهايناپاک

چشمهایخودرانماليم.

برايداشـتنچشـمهایسـالم،بايدآنهاراازگردو

خاکوآلودهگیحفاظتكنيم.

پرسش ها
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*  به خوانش متن درس دقت کنید.
*  متن درس را بخوانید. 

*  از ستون مقابل متضاد کلمه های زیر را پیدا نموده، روي تخته بنویسید.

شیرین   1- شور      
بي توجهي   2 - سالم    

مریض   3- حفاظت   

ــی را دریافت نموده، در  ــش حرف *  از متن درس،کلمه های پنج حرفی و ش
کتابچه های تان بنویسید.

*  در بارة حفاظت چشم ها در گروه ها صحبت نمایید.

لغت ها
معنالغتشماره

نگهداريحفاظت1
صحت مندسالم2

کار خانه گی

کلمه های ) چشم، حفاظت و پاک( را در جمله های مناسب به کار برده، در کتابچه های 
 تان بنویسید.

فعالیت ها

در وقت توفان و خاکباد از عینک استفاده کنید. 
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ورزش
هدف: درست خواندن و نوشتن متن درس و دانستن اهمیت ورزش در سالمتي 

وجود

1-  در بارة اهمیت ورزش چه می دانید؟
2- کدام بازي های ورزشي را مي شناسید؟

3- به کدام نوع بازي های ورزشي عالقۀ زیاد دارید؟

درس بیستم

براياينكهصحتمندباشيم،بايدروزانهطورمنظمورزش
كنيم.ورزشحركتهاوفعاليتهایمنظمبدناسـتكه
بـهتنهاييويـاطورگروهياجراشـدهميتواند؛ماننــد:

دويدن،توپبازي،ريسمانبازي،بايسكلرانيوغيره.
ورزشگروهيراهخوبیبرايپيداكردندوستانجديد
اسـت،بايددرهنگامورزشباهمديگربـامهربانيرفتار

كنيم.

پرسش ها
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*  به خوانش متن درس گوش فرا دهید.
*  متن درس را به صورت واضح بخوانید.

ــتون مقابل آن ها انتخاب کرده، روی تخته  *  مترادف کلمه های زیر را از س
بنویسید:

روش 1- زیبا      

مقبول 2- قشنگ     

خوبرو 3- رفتار     

جدید 4- نو     

*  جملۀ نامکمل زیر را با کلمه های مناسب داخل چوکات تکمیل نموده، در 
کتابچه های تان بنویسید:

 ورزش گروهی راه . . . برای پیدا کردن . . . جدید است.

*  کلمه های چهار حرفي را از متن درس پیدا نموده، به دیگران بخوانید.

در مورد ورزشی که دوست دارید، دو جمله در کتابچه های  تان بنویسید.

 خوبی
 دوستان
 اقارب

کار خانه گی

فعالیت ها
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بزکشي
هدف: درست خواندن و نوشتن متن درس و آشنایي با ورزش بزکشي.

1- آیا بازی بزکشی را از نزدیک دیده اید؟ در مورد آن صحبت کنید.
2- در رسم کدام بازي ورزشي را مي بینید؟

3- کدام یک از شما به این ورزش عالقه دارید؟

درس بیست و یکم

  بزكشييكيازورزشهایقديميوطنمابوده،بيشتر
درمناطقشمالكشورمارواجدارد.

اجـرايايـنورزشگروهـيطورياسـتكهاسـپ
سـواراندرميدانبزكشيجمعميشوندوميخواهندبز
راازدايرۀحاللبردارند.تماماسپسوارانميكوشندتا
بزراازدسـتاسپسواريكهآنراگرفتهاستبگيرند.
هـركـسكـهموفقبهگرفتنبزشـدوآنراتادايرۀ

حاللرساند،برندۀبازيشناختهميشود.

پرسش ها
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*  به خواندن متن درس با دقت گوش فرا دهید.
*  متن درس را بخوانید. 

*  از کلمه های نامرتب زیر جمله های مناسب ساخته، روی تخته بنویسید.
)بازي هاي، مي باشد،  قدیمي، بزکشي،  از، یکي، وطن، ما(  -1

)میدان،  بزکشي، اسپ سواران،  در،  مي شوند،  جمع(  -2

)را، حالل،  دایرة،  بز، مي دارند، بر،  از(  -3

*  در گروه ها راجع به ورزش بزکشی باهم بحث کنید.

لغت ها

معنالغتشماره
 گذشتهقديم1
کاميابموفق2

کلمه های زیر را در جمله های مناسب به کار برده، در کتابچه های  تان بنویسید.
    )مناطق، رواج،  برنده، موفق(

کار خانه گی

فعالیت ها
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آب روان
هدف: درست خواندن و نوشتن متن درس و دانستن اهمیت و ارزش آب در 

زنده گي

            

 1- در تصویر چه مي بینید؟
2 - چه فکر می کنید، آب در کجا پیدا مي شود؟

3-  آیا می دانید از آب چه استفاده ها صورت می گیرد؟

درس بيست و دوم

منراحتجـاناستـم  مــنآبرواناستـــم 
كيسبزشــودگندم  گرمننــرومدركشت 
آســودهبـودمــردم  ازفيضوجــودمـــن 
منراحتجاناسـتم  مـنآبرواناستـــم 
پيچيـدهوغلتيـــده  پايينشومازكــوهها 
رقصيـدهورقصيـده  تاپيـششمــاآيـــم 
مـنراحتجاناستم  مــنآبرواناستــم 

آصفمايل

پرسش ها
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*  به خوانش شعر دقت کنید.
*  شعر را با آواز بلند بخوانید. 

ــتر از یک بار آمده باشد،  ــعر بیش *  چند کلمه یی را پیدا کنید که در ش
بعد آن کلمه ها را روي تخته بنویسید. 

*  از حرف های زیر در کتابچه های خود کلمه بسازید:
)ر- 1 - ح - ت(،  )آ- ب( ، ) ر- و- ا - ن(

ــت از آب و جلوگیري از مصرف   ــتفادة  درس ــا راجع به اس *  در گروه ه
بیجای آن صحبت کنید.

لغت ها

معنالغتشماره
آسايشراحت1
برکتفيض2
آرامآسوده3

متن درس را در کتابچه های تان رونویس کرده،  حفظ کنید.

کار خانه گی

فعالیت ها
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تابستان
هدف: درست خواندن و نوشتن متن درس و آشنایی با فصل تابستان

       

1 - به نظر شما تصویرهای باال کدام فصل سال را نشان مي دهند؟
2 - در فصل تابستان چه چیز ها پخته مي شوند؟

درس بيست و سوم

   تابسـتانفصلدومسـالاسـت.دراينفصلهواگرم

ميشـود.درتابسـتانميوههـا،غلههاوسـبزيهاپخته
ميشوند،همهجاسرسـبزميباشدومردمبرايتفريح

وميلهبهباغهاوجاهایسـردوسرسـبزميروند.
دراينفصلبايدلباسهاینخيكهدارايرنگروشن

باشـدبپوشـيم،تاحرارتآفتابراكمترجذبكند.

پرسش ها
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*  به خوانش متن درس گوش فرا دهید.
*  متن درس را بخوانید.

ــتفاده از کلمه های  ــید و با اس *  جمله های زیر را در کتابچه های خود بنویس
داخل چوکات آن ها را تکمیل کنید. 

تابستان فصل .............................. سال است.  
در تابستان میوه ها، غله ها و سبزي ها .............................. مي شوند.  

ــگ  رن داراي  ــه  ..............................ک ــای  لباس ه ــد  بای ــل  فص ــن  ای در   
.............................. باشد بپوشیم.

*  کلمه های )تابستان، غله، میله،  سرد و تفریح( را روي تخته امال بنویسید.
ــتان پیدا  ــبزي هایی که در فصل تابس ــه میوه ها و س ــع ب ــا راج *  در گروه ه

مي شوند، صحبت کنید.

لغت ها
معنالغتشماره

حاصل زراعت؛ مانند: گندم، جو و جواريغله1

رشتۀ  باریک که از پنبه ساخته مي شودنخ2

کار خانه گی

ــتان پیدا می شوند، در دو ستون  ــبزی و چند میوه یی را که در فصل تابس  نام چند س
جداگانه در کتابچه های تان بنویسید؛ مثال: 

سبزی ها میوه ها         
گندنه سیب         

پخته، نخی، روشن ، دوم

فعالیت ها

در فصل تابستان زیر شعاع مستقیم آفتاب قرار نگیرید.
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 احترام بزرگان  
هدف: درست خواندن و نوشتن متن درس و دانستن اهمیت احترام بزرگان

1- بزرگان خانوادة شما کي ها اند؟
2- بزرگان را چگونه باید احترام کنیم؟

درس بيست و چهارم

بـرایماالزماسـتتـامادر،پدر،معلـموبزرگانرا
احترامنماييم.نصيحتهایآنانرابادقتشنيدهوبهآن

عملكنيم.
احترامبهبزرگانوشفقتبهُخردساالنازرهنمايیهای

دينمااست.
شاگردخوبهميشهبزرگانرااحتراممیكند.

پرسش ها
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*  به خوانش متن درس دقت کنید.
*  متن درس را بخوانید.

*  جا های خالي جمله های زیر را با کلمه های مناسب داخل چوکات تکمیل 
نموده، روي تخته بنویسید.

براي ما .............................. است تا پدر، مادر، معلم   -1
و بزرگان خود را احترام نماییم.

احترام به بزرگان و شفقت به ُخرد ساالن از رهنمایی های   -2
 .............................. ما است.

3- شاگرد خوب همیشه..............................  را احترام می کند. 
*  کلمه های مفرد زیر را با )ان( جمع نموده، روی تخته بنویسید:

-   ..............................            معلمان           1 - معلم 
         ..............................       ..............................   - 2- پدر 
         ..............................       ..............................   -   3-  بزرگ 

*  در مورد احترام بزرگان هر کدام یک جمله بگویید.
*  کلمه های )زلزله، سیالب، خشکسالی، توفان و آب( را با پسوند )ها( جمع 

سازید.
لغت ها

معنالغتشماره

توجهدقت1

کارعمل2

کار خانه گی

کلمه هاي معلم، بزرگان و احترام را در جمله های مناسب به کار برده، در کتابچه هاي  تان 
بنویسید.

ان

ان

ان

الزم

بزرگان

دین

فعالیت ها
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آفتاب
هدف: درست خواندن و نوشتن متن درس و دانستن اهمیت آفتاب در 

زنده گي

      

1-  در تصویر چه مي بینید؟
2-  به نظر شما اگر آفتاب نمي بود چه مي شد؟

3- آیا می دانید آفتاب در زنده گي موجودات زنده چه ارزش دارد؟

درس بيست و پنجم

     دريكروزتابستانجمشيدومادرشمشغولكارهای
خانهبودند.جمشيدبهمادرشگفت:كاشآفتابنميبود
تاهوااينقدرگرمنميشـد!مادرشدرجوابگفت:اگر
آفتابنميبودهمهجاتاريكوسردميشد؛همينآفتاب

استكههمهجاراروشنوگرمميسازد.
روشنيوگرميآفتاببرايانسانها،حيوانهاونباتها
فايدهدارد،ميكروبهاراازبينميبردوسبزيهاوميوهها

راپختهميسازد.

پرسش ها
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*  به خوانش متن درس گوش دهید. 
*  متن درس را دقیق بخوانید.

*  کلمه هایي را که حرف های »آ«، »ف«، »ر«، »س« و »ح« در آن ها به کار رفته 
است، از متن درس انتخاب نموده، در کتابچه های تان بنویسید.

ــاب نمایید که حرف های  ــه حرفي یی را انتخ ــن درس کلمه های س *  از مت
ــد آن را در کتابچه های تان  ــد؛ بع ــل جدول در اول آن ها به کار رفته باش داخ

بنویسید.
مثال:    »گ«              گرم

    

 * در گروه ها راجع به اهمیت آفتاب صحبت کنید.

لغت ها
معنالغتشماره

خنكسرد1

آرزو کردنکاش2

موجود زندة ذره بینيمیکروب3

 راجع به اهمیت آفتاب سه جمله در کتابچه های  تان بنویسید.

کار خانه گی

گ
ک
س
هـ

فعالیت ها
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حقوق همسایه
هدف: درست خواندن و نوشتن متن درس و دانستن حقوق همسایه

         

1-  آیا می دانید همسایه به چه َکسی گفته مي شود؟
2- با همسایه های خود چگونه باید رفتار کنیم؟

درس بيست و ششم

زندهگـي مـا نزديـكخانـۀ يـا كنـار در كسـانيكه     
ميكنندهمسـايۀماگفتهميشـوند.برايهرمسلمانالزم

استتاحقوقهمسايههايخودرارعايتكند.
پيامبرماحضرتمحمد چنينفرمودهاست:

»كسـيكـهبـهخداونـد وروزآخـرتايمـاندارد،بـا
همسـايههایخوداحسانميكندوهيچوقتبهآنهاضرر

نميرساند.«

پرسش ها
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*  به خوانش متن درس دقت نمایید.

*  متن درس را به صورت واضح بخوانید.

ــی را که در آن ها حرف »هـ« به کار رفته، از متن درس پیدا  *  کلمه های

نموده، در کتابچه های تان بنویسید.

*  جملۀ زیر را روی تخته امال بنویسید:

*  در بارة حقوق همسایه، دو جملۀ ساده بگویید. 

لغت ها    
معنالغتشماره

نيكي کردناحسان  1

جمع حقحقوق  2

در بارة حقوق همسایه سه جمله در کتابچه های تان بنویسید.

کار خانه گی

فعالیت ها

((
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وطن
هدف: درست خواندن و نوشتن متن درس و آشنایی با وطن عزیز ما 

افغانستان

           

1 -  در تصویر چه مي بینید؟ 
2 - چند والیت افغانستان را نام گرفته مي توانید؟

3- بیرق کشور ما داراي کدام رنگ ها است؟
4 - آیا می دانید پایتخت وطن ما کدام شهر است؟

درس بيست و هفتم

    وطنعزيزماافغانستان،يككشوراسالمياستكهدر
آناقواممختلفزندهگيميكنند.

وطـنمـاشـهرهایبـزرگ،كوههـایبلنـد،تپههـای

پرسش ها
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سرسبز،دشتهایوسيعوجنگلهایزياددارد.
كشـورماافغانستان،دارايسیوچهارواليتاستو

پايتختآنشهركابلميباشد.
ماوطـنخودرادوسـتداريم.برایآبادیآنكوشـش

میكنيم

بلخ

هلمند

غزنی

غور
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هرات

غزنی

بلخ

کابل
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*  به خوانش متن درس گوش دهید.
*  متن درس را با دقت بخوانید.

ــود دریافت  *  از متن درس چند کلمه یي را که با حرف »ا« آغاز مي ش
نموده، در کتابچه های خود بنویسید. 

*  جمله های زیر را از روی متن درس تکمیل کنید:
افغانستان یک کشور  ................................. است.  

پایتخت وطن ما شهر ................................. مي باشد.  
افغانستان داراي ................................. والیت است.  

*  در گروه ها نام والیت های افغانستان را با مرکز آن ها بنویسید. 

لغت ها

معنالغتشماره

جمع قوم، گروه مردماقوام1

پهناور، کالنوسيع2

گوناگون، هر قسممختلف3

از والدین خود نام چند والیت مشهور افغانستان را بپرسید؛ بعد آن ها را 
در کتابچه های خود نوشته، به حرف ها تجزیه کنید.

کار خانه گی

فعالیت ها
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حادثۀ ترافیكی
هدف: درست خواندن و نوشتن متن درس و دانستن راه های جلوگیری از 

حادثۀ ترافیکی

         

1- در تصویر چه می بینید؟ در بارة آن حرف بزنید.
2- برای این که حادثۀ ترافیکی رخ ندهد، چه باید بکنیم؟

درس بيست و هشتم

      پرويـزدرراهروانبـود.ازايـنكهدربينسـرکراه
میرفت،باموتریتصادمكردوپايشزخمیشد.شخصی

كهازآنجامیگذشتاورابهشفاخانهرساند.
بعدازاينكهپرويزصحتمندشـد،خواهرشپرويناو
رادلـداریداده،گفت:پرويزجان!بايددرآيندهازپيادهرو
استفادهنمايیودروقتگذشتنازسرکمتوجهچراغهای

ترافيكیباشی،تاهمچوحادثهيیتكرارنشود.

پرسش ها



60

*  به خوانش متن درس گوش دهید.
*  متن درس را به صورت درست بخوانید.

*  با توجه به متن درس جمله های زیر را در کتابچه های تان تکمیل کنید:
1- پرویز در.............................  روان بود.

2- ............................. که از آن جا می گذشت او را به ............................. رساند.
*  تصویر زیر از کیست؟ در بارة او و وظیفه اش در گروه ها بحث کنید.

لغت ها
معنالغتشماره

به هم خوردن دو تصادم1
چيز

اتفاقحادثه2

از متن درس کلمه های  بی نقطه را پیدا نموده، در کتابچه های تان بنویسید.

کار خانه گی

فعالیت ها
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صلح
هدف: درست خواندن و نوشتن متن درس و دانستن ارزش و اهمیت صلح

         

1- در تصویر چه مي بینید؟
2- کي مي تواند راجع به اهمیت صلح یک جمله بگوید؟

درس بيست و نهم

ايكبوترهایصلحودوستي!
بـادوبـالخـودچههاآوردهايد؟

مهروآزاديوشـوروخندهرا
تـاكجادرقلبهاپـروردهايــد؟

پـرزنـاندرآسمانبيكـران
ميرويدآنجاكــهجنگومحنتاست

تـارسـانيداينپيامگــرمرا
كايبشر!خـونريختنهاوحشتاست

پرسش ها
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*  به خوانش شعر با دقت گوش دهید.
*  شعر را به صورت درست بخوانید.

*    بیت های زیر را در کتابچه های تان تکمیل کنید:
  اي ----- های ----- و دوستي!      با دو------- خود چه ها آورده اید؟
از فــــــراز -------  بلنـــــد      مي دهد ------ این ------ پیام

*  در گروه ها در مورد صلح یک یک جمله بگویید.

لغت ها

معنالغتشمارهمعنالغتشماره
ترسوحشت5پيغام، خبرپيام1
مردمخلق6بي پايانبيكران2

دوستي، مهر3
دنیاجهان7محبت

مخفف که کاي8غم و اندوهمحنت4
اي

متن درس را در کتابچه های  تان رونویس نموده، حفظ کنید.

ازفــرازكــوهـسارانبلند
ميدهـدفـرزنـدايــنكشورپيام

ايكبوترهایصلحودوستي!
بـرهمـهخلــقجهـانازمـاسالم

کار خانه گی

فعالیت ها
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کبوتر و مورچه
هدف: درست خواندن و نوشتن متن درس و تقویت روحیۀ نیکو کاری و همکاري 

در  وجود شاگردان

           

1-  در تصویر ها چه مي بینید؟ 
2- به نظر شما کمک و همکاري با همدیگر چه فایده دارد؟

درس سی ام

    كبوتري مورچه يی را در آب ديد كه اين طرف وآن طرف 

دست و پا مي زد و  نزديك بود غرق شود.

پرسش ها
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    كبوتر برگي را از درخت گرفت و درآب انداخت، مورچه 

ك�ه ب�رگ را روي آب ديد، با بس�يار خوش�ی روی آن باال 

ش�د. برگ آهسته آهسته روي آب حركت كرد و به خشكه 

رسيد.

    وقت�ی مورچ�ه س�امت از آب بر آمد، با كبوتر دوس�ت 

شد.
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    روز ديگ�ر مورچه يك ش�كاري را ديد كه مي خواس�ت 

كبوتر را شكار كند. مورچه خود را به شكاری رساند و پاي 

وي را گزيد. 

    دس�ت ش�كاري 

تكان خورد و تيرش 

كبوتر  رف�ت،  خط�ا 

پريد و رفت.
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*  به خوانش متن درس با دقت گوش دهید.

*  متن درس را بخوانید و معنای کلمه های جدید را بپرسید.

*  با استفاده از کلمه های داخل چوکات جمله های زیر را تکمیل نموده، 

در کتابچه های خود بنویسید.

1 -  کبوتري مورچه یي را در.............................. دید.

2-   مورچه .............................. را روي آب دید.

3 -  مورچه خود را به ............................ رساند. 

*  در مورد کمک و همکاري سه جمله بگویید.

*  اگر مانند قصۀ کبوتر و مورچه قصه یی را یاد دارید بگویید.

متن درس را در کتابچه های تان بنویسید.

برگ
آب 

شکاری

کار خانه گی

فعالیت ها
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 اندرزها

هدف: درست خواندن و نوشتن اندرز ها و استفاده از آن ها در زنده گی

           

1-  شنیدن اندرز و نصیحت بزرگان و والدین براي ما چه فایده دارد؟

2- چرا جستجوی عیب های دیگران کار بد است؟

درس سی و یکم

*ازدروغگفتنبپرهيزيد.
*غيبتنكنيد.

*درامانتخيانتنكنيد.
*درجستجويعيبديگراننباشيد.

*ازتنبليوغفلتدوريكنيد.
*سخنانخودراسنجيدهبگوييد.
*كارامروزرابهفردامگذاريد.

پرسش ها
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* به خوانش متن درس دقت کنید.
* متن درس را با آواز مناسب بخوانید.

* جملۀ زیر را روي تخته بنویسید:

* ضرر های دروغ گفتن را بیان کنید.
* در گروه ها راجع به مفهوم اندرز زیر صحبت کنید:

لغت ها
معنالغتشمارهمعنالغتشماره

دوریپرهیز4پاليدنجستجو1
بي خبريغفلت5نقصعيب2

امانت3
چیزي که به 
کسي بسپارند 
تا نگهداري 

کند.
غیبت6

پشت سر 
کسی حرف 

زدن

متن درس را در کتابچه های  تان رونویس نموده، حفظ کنید.

کار خانه گی

فعالیت ها

(

(

(

(
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مراعات نوبت
هدف: درست خواندن و نوشتن متن درس و تقویت روحیۀ مراعات نوبت در 

شاگردان

1-  در رسم چه مي بینید؟
2-  آیا مراعات نوبت، کار خوب است، چرا؟

درس سی و دوم

فريدهوحامدوقتیازمكتببهخانهآمدند،برايمادر
خـودگفتند:امـروزمعلمصاحببرايمـاچنيننصيحت

كرد:
دروقتنوشـيدنآب،داخلشـدندرصنف،باالشدن
بهسـرويس،خريدسوداازدكانوگرفتننانازنانوايي،

بايدنوبترامراعاتكنيم.
مادرشانگفت:بلي،اگرنوبترامراعاتكنيمكارهای
مابهآسـانیودروقتكمانجاممیشودوسببناراحتی

ديگراننمیشويم. 

پرسش ها
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*  به خوانش متن درس با دقت گوش دهید.
*  متن درس را به صورت واضح بخوانید.

*  از حرف های داده شده، کلمه ساخته، روي تخته بنویسید.
1 -   و - ق- ت                       
2-    آ - م - د                       

3-   ن-و - شـ- یـ- د- ن    
4 - م - ر - ا - عـ - ا - ت            

5 -  ن - ا - نـ -و- ا - یـ- ي   
* کلمه های )آب، دکان، صنف، سرویس و نانوایی( را با )ها( جمع ببندید.

مانند:آب- آب ها
*  در گروه ها راجع به مراعات نوبت صحبت نمایید.  

لغت ها
معنالغتشمارهمعنالغتشماره

وسیلهسبب3نا آرام             ناراحت1
بي ترتیببي نظم4رعايت کردنمراعات2

متن درس را در کتابچه های  تان رونویس کنید.

کار خانه گی

فعالیت ها

وقت
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جشن استقالل
هدف: درست خواندن و نوشتن متن درس و آشنایی شاگردان با روز های 

تاریخي

1-  در تصویر چه مي بینید؟
2- در مورد جشن استقالل چه مي دانید؟

درس سی و سوم

بيستوهشتماسدروزاستقاللوطنعزيزماافغانستان
است.استقاللوطنمادرزمانغازياماناهللخانبهدست
آمد.ماهرسالاينروزرادرسراسركشور،جشنميگيريم،
دراينروزرسمگذشتنظاميومعارف،مسابقاتورزشي

وبازيهایجالببرگزارميگردد.
افغانسـتانخانۀمشـترکمااست،پسنگهبانيوحفظ

استقاللآنوظيفۀهريكماميباشد.

پرسش ها
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*  به خواندن متن درس دقت کنید.
*  متن درس را با آواز بلند بخوانید.

*  کلمه های مترادف را از متن درس پیداکرده، روي تخته بنویسید؛ مثال:
نگهباني ................................ حفظ

ــاگرد به شکل دایره ایستاده شده و معلم از یک شاگرد بپرسد که  *  چند ش
ــاگرد دیگرکلمه یي را بگوید که با  ــت و ش ــتقالل« چیس حرف آخر کلمۀ »اس
حرف »ل« آغاز مي شود؛ مثاًل: لباس و به همین ترتیب شاگرد دیگري کلمه یي 
را بگوید که با حرف »س« شروع شود و به همین گونه تا آخرین شاگرد، بازی 

ادامه یابد.
  نفر اول: استقالل نفر دوم: لباس  نفر سوم: )                ( 

لغت ها
معنالغتشماره

آزادياستقالل1
کشنده و جلب کننده      جالب2

کلمه های )استقالل، حفظ و جشن( را در جمله های مناسب به کار ببرید.

کار خانه گی

فعالیت ها
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آزادي پاینده باد!
هدف: درست خواندن و نوشتن متن درس و دانستن اهمیت آزادي

        

1- در تصویر چه مي بینید؟
2- چرا به پرنده ها باید ترحم کرد؟

3- چرا آزادي را دوست داریم؟

درس سی و چهارم

گنجشـكافتـادازدرخـت
بــــــررويزمينسخت
بالـششـدهبــودزخـمي
بيــرحمــي شـــوخِي از



رحـمـمآمــدبـهحـالش
مـــرهـمبسـتمبهبالش

پرسش ها
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*  به خوانش شعر دقت نمایید.
*  شعر را بخوانید.

ــازید؛  ــکل های زیر را نقطه گذاری نموده، از آن ها کلمه های با معنا بس *  ش
مثال:

حالس  -  حالش

1- گنحسک    2- درحت       3- سحت        4- بار       5- آرادی

*  جملۀ زیر را روي تخته امال بنویسید.

*   در مورد آزادي هر کدام یک جمله بگویید.
لغت ها

معنالغتشماره
پايدار، برقرارپاينده1
دارويی که روی زخم می گذارندمرهم2
مهربانيرحم3
خوششاد4

متن شعر را در کتابچه های خود رونویس کنید.

گنجشـكبالهـارابازكرد
بـاخــــوشحاليپروازكرد
ازپــروازششــدمشـاد
بـــاد! پـــاينــده آزادي
دوكتور ش. دیباج

کار خانه گی

فعالیت ها

((
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پول افغانستان
هدف: درست خواندن و نوشتن متن درس، شناختن پول افغانستان و دانستن 

اهمیت نگهداري آن

 1-  در تصویر چه مي بینید؟ 

درس سی و پنجم

واحدپولكشورماافغانياست.پولهایيكافغاني،
دوافغانيوپنجافغانيآن،همبهشـكلكاغذيوهمبه
شـكلفلزياند.پولهایدهافغاني،بيستافغاني،پنجاه
افغاني،صدافغاني،پنجصدافغانيوهزارافغانيآنتنها

بهشكلكاغذيميباشند.
پولهركشـورسـرمايۀمليآناسـت؛پـسبايددر
حفاظتپولكشـورخودتوجهداشـته،ازخرابشدنآن

جلوگيرينماييم،تابهاقتصادكشورماضررنرسد.

پرسش ها
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*  به خوانش متن درس دقت کنید.
*  متن درس را به صورت واضح بخوانید.

*  پول های زیر را از کم به زیاد ترتیب نموده، روي تخته بنویسید:
پنجاه افغاني              صد افغاني  
پنجصد افغاني           هزار افغاني  
یک افغاني                ده افغاني  

بیست افغاني             پنج افغاني  
دو افغاني  

ــته، در مقابل جمله های درست  *  جمله های زیر را در کتابچه های خود نوش
عالمۀ  )√( و در مقابل جمله های نادرست عالمۀ )×( بگذارید.

 )      (پول هر کشور سرمایۀ ملي آن است.   
 )     (پول های )ده، بیست و پنجاه افغانی( فلزی می باشند.

ــور خود صحبت  ــع به ارزش و راه های نگهداری پول کش ــا راج *  در گروه ه
کنید.

لغت ها
معنالغتشماره

دارايی، ثروتسرمايه1

واژه های )پول، کشور و سرمایه( را در جمله های مناسب به کار برید.

کار خانه گی

فعالیت ها
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سید جمال الدین افغان
هدف: درست خواندن و نوشتن متن درس و آشنایي با شخصیت عالمه سید 

جمال الدین افغان

1- به نظر شما تصویر از کي است؟ 
2- آیا شما نام سید جمال الدین افغان را شنیده اید؟

درس سی و ششم

سيدجمالالدينفرزندسيدصفدر،يكيازدانشمندان
كشـورماميباشد.اودرشهراسعدآباد،مركزواليتكنر

افغانستانتولدگرديدهاست.
سيدجمالالدينبرایاتحاد،دوستيوآگاهیمسلمانان
خدمتزيادنمودهاسـت.اورابهنامنابغۀشـرقنيزياد

میكنند.

پرسش ها
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*  به خواندن متن درس دقت نمایید.
*  متن درس را به صورت واضح بخوانید.

ــن درس پیدا کنید، که در آن ها حرف»س« به  ــد کلمه یی را از مت *  چن
کار رفته باشد و روی تخته بنویسید؛ مثال:

1- مسلمان     
*  در مورد سید جمال الدین آنچه می دانید بیان کنید.

لغت ها
معنالغتشماره
عالم، دانادانشمند1 
يكی شدناتحاد2 

کسی که دارای هوش و استعداد نابغه3
فوق العاده باشد

متن درس را در کتابچه های خود بنویسید.

کار خانه گی

فعالیت ها
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چیستان ها
هدف: درست خواندن و نوشتن متن درس و آشنایی شاگردان با چیستان ها

1 – آیا در بارة چیستان ها چیزی شنیده اید؟ 
2- کی می تواند یک چیستان بگوید؟

درس سی و هفتم

آبرنگيـــــن حوضسنگيــن -1
گــلخنـــدان مـــارپيچـان

2-آنچيسـتكـههـموسـيلۀآرايـشاسـتوهم
عضـویازبـدن؟

3-نیآباسـت،نیسـنگاسـتونیشيشـه؛همآب
است،همسنگاستوهمشيشه.

4-آنچيسـتكـهسـهحـرفداردودونقطه،حرف
اولوآخرآنيكیاسـت،چونبهدسـتكسیرسد

آنرابخـورد.
5-سفيداستبرفنيست،ريشهدارددرختنيست.

چراغ تیلی

شانه

نان

یخ

دندان

پرسش ها
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*  به طرز خواندن چیستان ها دقت کنید.

*  چیستان ها را دقیق بخوانید.

* کلمه های) آرایش، عضو، شیشه و ریشه( را روی تخته امال بنویسید.

*  در خانه های خالی حرف های مناسبی را بگذارید، تا از هر ردیف یک کلمه 

ساخته شود.

دنداننادند

نگر

ین

نچپ

ان

*   از هر گروه یک شاگرد چیستانی را که یاد دارد، به دیگران بگوید.

متن درس را در کتابچه های  تان نوشته، زیر کلمه های پنج حرفی آن خط بکشید.

کار خانه گی

فعالیت ها
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امانت داري
هدف: درست خواندن و نوشتن متن درس و درك مفهوم امانت داری.

1 - کسي که امانت را دوباره به صاحب آن مي دهد چه نامیده مي شود؟
2 - آیا تا حال کسي به شما چیزي را طور امانت سپرده است؟

درس سی و هشتم

    روزيسهرابقلمتهمينهراطورامانتگرفت.تهمينه
فرامـوشكردهبـودكهقلماوراسـهرابگرفتهاسـت.
روزديگرتهمينهدرصنفگفت:قلممنگمشـدهاسـت.

سهرابگفت:قلمشمانزدمناست.

پرسش ها
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*  به خواندن متن درس دقت کنید.
*  متن درس را با آواز مناسب بخوانید.
*  جملۀ زیر را روي تخته امال بنویسید.

* از کلمه های نا مرتب زیر جمله ساخته، روی تخته بنویسید.
) است، نزد،من،شما،قلم(  

*  در گروه ها راجع به امانت داري بحث نمایید.

ــارحه و نقطه( را در آن  ــانه های ) ش ــید و نش متن درس را در کتابچه های تان بنویس
مشخص کنید.

شـاگردانازامانت داريسهراببسيارخوششدندو
بهاوآفرينگفتند.

انسانامانت دارراهمهدوستدارند.

کار خانه گی

فعالیت ها
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 میوه ها
هدف: درست خواندن و نوشتن متن درس و دانستن اهمیت میوه ها 

1- در تصویر باال کدام میوه ها را مي بینید؟ نام بگیرید.
2- شما کدام میوه را زیاد خوش دارید؟

درس سی و نهم



دروطنعزيزماميوههایگوناگونپيداميشود.

ميوههـایتـازه؛ماننـد:سـيب،زردآلـو،ناک،شـفتـالو،

بهـي،انار،انجير،گيـالس،انگور،خربوزه،تربوزوغيرهو

ميوههایخشك؛مانند:جلغوزه،بادام،چهارمغــز،پسته،

كشمش،توتوغيره.

خوردنميوههابرايصحتبسيارمفيداست.

پرسش ها
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*  به خواندن متن درس گوش دهید.
*  متن درس را به صورت واضح بخوانید.

*  انواع میوه های تازه و خشک را نام گرفته، رنگ آن ها را بگویید.

ــاخته در کتابچه هاي  ــای داخل جدول کلمه های جدید س *  از حرف ه
خود بنویسید. 

مثال: )1( زردالو

ــد از روی پوقانه ها انتخاب نموده و  ــام هر میوه یی را که خوش داری *  ن
روی تخته بنویسید.

فعالیت ها

سیب ناک
انار

خربوزهتربوز
مالته

آلوبالو

انگور
زردآلو

توت

آ
ب
ا
د
ی
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*  اجزای کلمه های داخل چوکات را روي تخته نوشته، باهم وصل نمایید

*  متضاد کلمه های زیر را بگویید:

             

لغت ها
معنالغتشماره

مختلف، رنگارنگگوناگون1

تندرستيصحت2

سودمندمفید3

ضد یکدیگرمتضاد4

نام میوه هایی را که به دو صورت )خشک و تازه( خورده می شوند در کتابچه های 
خود بنویسید.

دام ان�     

مغز خربو     

زه گی�     

جیر با     

الس چهار     

انجیر

بادام

چهارمغز

گیالس

خربوزه

 بسیار      
 مفید     

خشک

کار خانه گی
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سبزي ها
هدف: درست خواندن و نوشتن متن درس و دانستن اهمیت سبزي ها و 

استفادة صحي از آن ها

1- در تصویر کدام سبزي ها را مي بینید؟
2- آیا می دانید کدام نوع سبزي ها خام خورده مي شوند؟

3- شما کدام یک از سبزي ها را زیاد خوش دارید؟

درس چهلم

   دروطـنعزيـزمـاسـبزيهایمختلفپيداميشـود.
خوردنسـبزيهابسيارفايدهدارد.سبزيهاطورپختهو

خامخوردهميشوند.
سـبزيهابايـدقبـلازخـوردنبانمكويـاكلورين،
خوبشسـتهشـوند؛زيراخوردنسـبزيهایناشسـته
سـببمريضيهایگوناگون؛مثل:پيچش،اسهالوغيره

ميشود.

پرسش ها
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*  به خواندن متن درس دقت کنید.
*  متن درس را بخوانید.

*  چند کلمه یي را که با حرف »پ« شروع مي شوند از متن درس پیدا کرده، 
در کتابچه های خود بنویسید؛ مثال: پخته

*  رنگ هر سبزي را با نام آن توسط خط در کتابچه های تان  وصل کنید.

رنگ نارنجي                                             بادنجان رومي  
      رنگ سبز                                                بادرنگ

رنگ سرخ                                               بادنجان سیاه  
کدو رنگ بادنجانی                            

 
*  در گروه ها راجع به  طریقۀ شستن و فواید سبزی ها با هم صحبت نمایید.

لغت ها
معنالغتشمارهمعنالغتشماره

علت،  سبب1
باعث

ماده یي است که برای پاک کلورین2
ساختن آب به کار می رود

متن درس را در کتابچه های  تان بنویسید.

کار خانه گی

فعالیت ها
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دهقان زحمتكش
هدف: درست خواندن و نوشتن متن درس و درك اهمیت کار و زحمت کشي

1- در تصویر چه مي بینید؟
2- به نظر شما کار و زحمت کشي چه فایده دارد؟

3- آیا می دانید چه وقت زمین خوب حاصل مي دهد؟

درس چهل و یکم

بودنبوديكدهقانزحمتكشبود.اودوپسـرتنبلو
بيپرواداشت.

دهقانوهمسرش
تنبلي خاطـــر بـه
بسيار پسرانشـان

پَريشانبودند.

پرسش ها



89

روزيدهقـانمريـض
شد.اودربسـترمريضي
برايپسرانشگفت:من
درباغبرايشماگنجیرا

مخفينمودهام.
بعـدازمـرگدهقـان،
پسرانشبرايپيداكردن
گنـج،تمامزميـنرابيل
زدند؛اماگنجرانيافتند.

روزيهمسـردهقـان
بـرايپسـرانشگفـت:
حاالكهزمينآمادۀكشت
اسـتبياييدكهگندمدر

آنكشتكنيم.
درآنسالزمينحاصل

زيادداد.
همسـردهقـــانبـراي
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پسرانشگفت:
ايـنهمانگنجیاسـت
كـهپدرتـانبرايشـما

وعدهكردهبود.

نابردهرنج،گنجميسرنمیشـود
ُمزدآنگرفتجانبرادركهكاركرد   

*  به خواندن متن درس دقت کنید.
*  متن درس را بخوانید.

*  جملۀ زیر را روي تخته امال بنویسید.

                                                
*  مفهوم قصه را با زبان ساده بگویید.

لغت ها
معنالغتشمارهمعنالغتشماره

پُت، پنهانمخفي3    خزانهگنج1
غمگین، ناراحتپریشان4ثمرحاصل2

ــب  ــدم( در کتابچه های  تان جمله های مناس ــای )دهقان، زحمت و گن ــرای کلمه ه ب
بنویسید. 

کار خانه گی

فعالیت ها

((
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پرنده گان
هدف: درست خواندن و نوشتن متن درس و آشنایی با پرنده گان

                 

1 -  در تصویر کدام پرنده گان را مي بینید؟ 
2 -   پرنده گان خانه گي را مي شناسید؟ در تصویر نشان بدهید.

3 -  کدام پرنده گان در آب شنا کرده مي توانند؟

درس چهل و دوم

پرندهگانحيوانهايیاسـتندكـهدارايپروبالبوده،
تخمميگذارند.

درصحراهـاوباغهـایوطنعزيزمـاانواعپرندهگان؛

پرسش ها
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*  به خوانش متن درس دقیق گوش دهید.
*  متن درس را با آواز بلند بخوانید.

ــاط داده، در  ــت تان ارتب ــط انگش ــر پرنده را با تصویر آن توس ــام ه *  ن
کتابچه های تان بنویسید.

   

مانند:گنجشـك،غچي،زاغ،كبكوغيرهپيداميشـوند.
بعضيپرندهگانآوازخوشدارند.

مـرغ،فيلمـرغ،مرغابـيوغيـرهازجملـۀپرنـدهگان
خانهگيميباشند.

پرندهگانحيوانهایبيآزاراسـتند؛پسبايدبهآنها
ضررنرسانيم.

زاغ

فیلمرغ

غچي

مرغابي

کبوتر

مرغ

کبک

گنجشک

فعالیت ها
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ــرادف کلمه های زیر را از داخل چوکات انتخاب نموده، روی تخته  *  مت

بنویسید.
1 -  ضرر                        دشت   

2- صحرا                      بي ضرر    

3- بي آزار        زیان

ــوند صحبت  *  در گروه ها راجع به پرنده گانی که در وطن ما پیدا می ش
کنید. 

لغت ها
معنالغتشماره

دشت، بيابانصحرا1
جمع نوع، اقسامانواع2

ــانه های  ــن درس را در کتابچه های  تان رونویس نموده، زیر نش مت
)، - ؛ - : و . (  خط بکشید.

کار خانه گی
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چوچه مرغ زیرک
هدف: درست خواندن و نوشتن متن درس و دانستن مفهوم قصه

                  

1-  کی ها براي شما قصه مي گویند؟
2- اگر قصه یی را از کتاب دري صنف اول به یاد دارید، بگویید.

3- آیا در کدام کتاب و یا مجلۀ دیگر قصه خوانده اید؟

درس چهل و سوم

چوچـۀمرغـيدرگوشـۀحويلـيميگشـتودانـه
ميچيد؛ناگهانروباهيآمدوبهاوگفت:منتراميخورم.
چوچهگكگفت:روباهجانازخوردنمنكيسيرميشوي!
منبسـيارُخرداسـتم.درآنطرفديوارحويليمادرمن
اسـت.بامنبياتاآنجابرويمكههممنوهممادرمرا

بخوريتاسيرشوي.

پرسش ها
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*  به خوانش متن درس دقت کنید.
*  متن درس را بخوانید.

*  از حرف های جدول در کتابچه های خود کلمه بسازید.
مثال: 

1-  مرغ
 -2
 -3

*  در گروه ها راجع به ارتباط تصویر ها با هم صحبت نمایید.

* کلمه هایی را که در آن ها حرف »م« به کار رفته است از متن درس  دریافت نموده، در 
کتابچه های خود  بنویسید.

*  قصۀ چوچه مرغ زیرک را به دوستان و اعضاي خانوادة  تان بگویید.

چوچـهگكپيـشپيشروباهروانشـد،وقتینزديك
ديواررسيد،پريدوبااليديوارنشست.

روباهگفت:كجااستمادرت؟چوچهگكگفت:ببخشيد
منمادرندارم،چوچۀماشينياستم.

کار خانه گی

فعالیت ها
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زاغ هوشیار
هدف: درست خواندن و نوشتن متن درس و ایجاد عالقه به شنیدن و گفتن 

قصه ها

                   

1 - در تصویر کدام پرنده را مي بینید؟ 
3- به نظر شما چرا زاغ سنگ ریزه ها را در کوزه مي اندازد؟

درس چهل و چهارم

روزيازروزهازاغيبسـيارتشـنهبود،نظرشبهيك
كـوزۀگلـيافتاد.وقتينزديكآنشـد،ديدكهدركوزه،
آبموجوداسـت؛ولينولشبهآننميرسـد.زاغتشنه
هرقدركوشـشكردنتوانسـتازآنآببنوشد؛ناگهان

پرسش ها
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*  به خوانش متن درس گوش دهید.
*  متن درس را با دقت بخوانید.

ــل نموده، روی تخته  ــر را با کلمه های داخل چوکات تکمی ــای زی *  جمله ه
بنویسید.

1 - روزي از روز ها ............... بسیار تشنه بود.
2 - زاغ تشنه هر قدر کوشش کرد ................... از آن آب بنوشد.

*  در گروه ها راجع به مفهوم قصه بحث کنید.
* اگر شما به همچو یک موضوعی بر می خورید چه راه حل پیشنهاد می کنید؟

*  هریک از شما اگر قصه یي به یاد دارید برای همصنفان خود بگویید. 

لغت ها
معنالغتشماره

ناگاه، بی خبرناگهان1
عالجچاره2

ــب به کار برده، در کتابچه هاي  ــنه، زاغ و کوزه( را  در جمله های مناس کلمه های )تش
 تان بنویسید.

چارهييبهفكرشرسيد.سنگهایكوچكرابانولخود
گرفتـه،داخلكوزهانداخت.ديرينگذشـتكهآبكوزه

باالآمدوزاغتوانستازآنبنوشد.

نتوانست
زاغی

کار خانه گی

فعالیت ها
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همدردي
هدف: درست خواندن و نوشتن متن درس و دانستن ارزش همدردی

                     

1-  در تصویر چه مي بینید؟ 
2-  آیا در مورد همدردی چیزی می دانید؟

3-  به نظر شما همدردي با دیگران چه فایده دارد؟  

درس چهل و پنجم

همـدردييكيازصفتهایخوبانسـانيواسـالمي
ميباشد.همدردیبهمعنای،خودرادرغمواندوهديگران

شريكدانستناست.
پيامبرماحضرتمحمد ازاينصفتنيكبرخورداربود.
 بافقراء،مريضانويتيمانهمدرديداشت.آنحضرت
ديگرانرانيزبهداشتناينخصلتنيكدعوتميكرد.
برماالزماستكهاينصفتنيكرادرخودپرورشدهيم

تابتوانيمهمدردخوبيبرايخانوادهومردمخودباشيم.

پرسش ها
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*  به خوانش متن درس با دقت گوش دهید.
*  متن درس را با دقت بخوانید.

ــب داخل چوکات تکمیل  *  جمله های نامکمل زیر را با کلمه های مناس
نموده، روی تخته بنویسید.

1- ........ یکی از صفت های خوب انسانی و اسالمی می باشد.
2- ......... ما حضرت محمد با فقراء، مریضان و یتیمان همدردی داشت.

* در گروه ها راجع به ارزش همدردی صحبت کنید.

لغت ها
معنالغتشماره

جمع فقير، درويشانفقراء1

خوي، عادتخصلت2

فراخواندن، رهنمایيدعوت3

متن درس را در کتابچه های تان رونویس کنید.

پیامبر

همدردی

کار خانه گی

فعالیت ها
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کمك با دیگران
هدف: درست خواندن و نوشتن متن درس و دانستن اهمیت کمک با دیگران

           

1 -  در تصویر کی ها را مي بینید؟
2 - نام دوست صمیمي شما چیست؟ 

3 – به نظر شما کمک کردن با همدیگر چه فایده دارد؟

درس چهل و ششم

    ديـروزهـواسـردبـودودروقـترخصتـيمكتـب،
بـارانميباريـد.همصنفـيمامنيـژهكميتبداشـتو
نميتوانسـتبهتنهاييخانهبـرود.نرگسكهيكدختر
مهربانودوسـتصميميمنيژهاستدرهنگامرخصتي
كتابهایاوراگرفتوتاخانههمراهشرفت.پدرومادر

پرسش ها
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*  به خوانش متن درس با دقت گوش دهید.
*  متن درس را بخوانید.

ــازید و  در  ــب بس ــای مناس ــوکات کلمه ه ــل چ ــای داخ *  از حرف ه
کتابچه های تان بنویسید.

هـ ، مـ ، صـ ، نـ ،  فـ ، ي
هـ  ،  نـ ، گ ، ا ، منـ  ،  ر ، گ ، س

ــته، با یکدیگر وصل  *  کلمه های متضاد زیر را در کتابچه های خود نوش
کنید؛ مثال:

سرد                   نامهربان
مهربان                کم

خوش                  گرم
بسیار                 غمگین
*  در گروه ها در بارة کمک با دیگران صحبت کنید.

در بارة کمک با دوستان چهار جمله بنویسید.

منيژهازكمكنرگسخوششدندوازاوتشكرنمودند.
كمكباديگرانسببخوشنوديورضايتخداوند

نيزميشود.

کار خانه گی

فعالیت ها
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شیر و موش
هدف: درست خواندن و نوشتن متن درس و باورمندی به اینکه پاداش 

نیکی، نیکی است

         
1- در تصویر چه مي بینید؟

2- آیا می دانید شیر چه نوع حیوانی است؟
    

درس چهل و هفتم

     شـيرگرسنهييپشـتشكارميگشت؛ناگهانموشي
راديد،ميخواسـتباالياوحملهكند؛مگرموشبرايش

گفت:مرانخور،شايدروزيبهدردتبخورم.
شير،موشرارهاكرده،
پشتشكارديگريرفت؛
ناگهـاندرجالـیافتـاد،
شيرهرقدركوششكرد

ازجالبرآمدهنتوانست؛

پرسش ها



103

ناچارشـروعبهفريـادزدننمود.تمامحيوانهایجنگل
باشـنيدنفريادشـيرازخانههـایخودبـرآمدند.آنها

هـرقـدركوشـشكردند
شـيرراازجالرهاساخته
زاغ باآلخـره نتوانسـتند؛
گفت:منميرومتاموش

راپيداكنم.
زاغپيـشموشرفتو
قصۀشـيررابرايشگفت.
موشحاضرشدتاشيررا

كمككند.
زاغازُدممـوشگرفت

واورانـزدشـيرآورد،
مـوشتارهـايجالرا
جويـدوشـيرراازبند

نجاتداد.
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*  به خوانش متن درس با دقت گوش دهید.
*  متن درس را بخوانید.

*  از حرف های داخل جدول زیر، روي تخته کلمه بسازید؛ مانند:       

 -1
 -2
 -3
 -4

ــی را که در آن یک حرف زیاد تر از یک بار آمده  ــا کلمه های * در گروه ه
باشد از متن درس دریافت کنید و در کتابچه های تان بنویسید؛ مانند: 

1-     ناگهان     2-           3-          4-        
 

ــکار، گرسنه، جنگل و نجات ( جمله ساخته، در کتابچه های  براي کلمه های )ش
خود بنویسید.

دید

ن

کار خانه گی

فعالیت ها

یـ
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لطیفه
هدف: درست خواندن و نوشتن متن درس و تقویت روحیۀ شادمانی و ذوق ادبی 

شاگردان

                            

1- در تصویر چه مي بینید؟
2- آیا تا حال کدام قصه و یا لطیفه شنیده اید؟

3- آیا به گفتن لطیفه و قصه عالقه دارید؟

درس چهل و هشتم

شخصيسوارموترشدوميخواستازكابلبهجالل

آبادبرود،نزديكآنشهررسيدهبودكهرانندۀموترراديو

راروشـنكرد.گويندۀراديـوگفـت:اينجاكابلاسـت.

شـخصمذكورباعجلهبهرانندهگفت:برایتوگفتمكه

مرابهجاللآبادبرسان،تومرابهكابلآوردي!

 

 

پرسش ها
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*  به خوانش متن درس با دقت گوش دهید.
*  متن درس را بخوانید.

*  کلمه هایی را که حرف های سه نقطه یی در آن ها به کار رفته باشد از 
متن درس انتخاب نموده، روي تخته بنویسید؛ مانند: شخص

*  در آخر کلمه های زیر پیوند )ان( را اضافه نموده، معنای جدید آن را 
بگویید.

      1 - بزرگ  -    ان            بزرگان          
      2- کودک  -    ان          .........................         

      3-  شاگرد -    ان          .........................  
      4- مادر     -    ان          .........................       

معنالغتشماره

آن که در تلويزيون يا راديو متنی را گوينده1 
می خواند

شتاب             عجله2  

متن درس را در کتابچه های تان بنویسید.

کار خانه گی

لغت ها

فعالیت ها
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موزیم
هدف: درست خواندن و نوشتن متن درس و آشنایي با موزیم های کشور

                        

1-  در تصویر ها چه مي بینید؟
2- آیا تا حال نام موزیم را شنیده اید؟

3- به نظر شما در موزیم کدام چیز ها نگهداری می شود؟

درس چهل و نهم

    موزيمجايياسـتكهدرآناشـيايقيمتيوقديمي؛
مانند:سـكهها،مجسمهها،لباسها،سنگهاوديگراشيا
رانگهداريميكنند،تامردمآنهاراببينندوبدانندكهدر

زمانهایگذشتهازكداماشياكارگرفتهميشد.
درشـهرهايمشهوروطنما؛مثل:كابل،غزني،هرات

پرسش ها
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*   به خوانش متن درس گوش دهید.
*   متن درس را با آواز مناسب بخوانید.

ــت داخل چوکات تکمیل نموده،  *   جمله های زیر را با کلمه های درس
در کتابچه های خود بنویسید.

1- ما باید موزیم های ......... خود را خوب نگهداري کنیم. 
2- در موزیم های وطن ما اشیاي .............. زیاد است. 

ــنگ( را در جمله های  ــکه و س ــای )موزیم، کابل، قدیمي، س *   کلمه ه
مناسب به کار برده، روی تخته بنویسید.

ــود صحبت  ــه در آن نگهداري مي ش ــیایي ک ــم و اش ــورد موزی *   در م
کنید.

لغت ها
معنالغتشماره

پول فلزيسكه1

نامدار، معروفمشهور2

متن درس را در کتابچه های خود نوشته، زیر کلمه هایی که حرف »ی« در آن ها به 
کار رفته است خط بکشید.  

جـاللآبادوبعضيشـهرهایديگـرموزيموجـوددارد.
موزيمهامالهمۀمااست؛پسبايددرحفاظتونگهداری

آنهاتوجهداشتهباشيم.

وتن ، وطن

قیمتي ، قیمطي

کار خانه گی

فعالیت ها
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آللو للو للو
هدف: درست خواندن و نوشتن متن درس و درك محبت و عاطفۀ مادر

                       
1- چرا مادران براي کودکان خود ترانۀ آللو را مي خوانند؟

2- در بارة محبت و مهربانی مادر چه می دانید؟

درس پنجاهم

آللـــــوبچــهللــو آللـوللــــوللـــو
بيخبـرازخـيروشر آللــو،ايگـلپسر
مانـدهسربـررويتو مــادرتپهلـويتـو
ميزندرويتـودستتارويدرخـوابمست

 اينصـدايمادرمهـربانمبـودكهبرايبـرادركوچكم
ترانـهميخواند.منهمپهلويگهوارهاشنشسـته،آن
راگوشميكردم.بهزحمتهایمادرممیانديشـدموبا

خودمیگفتمچطوربايدحقاورااداكنم.

پرسش ها
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*   به خوانش متن درس با دقت گوش دهید.
*   متن درس را بخوانید.

*   از حرف های زیر کلمه های مناسب ترتیب نموده، روی تخته بنویسید؛ 
مثال:

5 -  گ- هـ- و- ا- ر- ه    1 -  مـ - ا - د - ر       مادر 
6-   ب - ر - ا - د - ر       پ - هـ -ل - و    -2
7-   م- هـ- ر- ب- ا- ن    3 -  ب - چ - ـه     
8 -  ت - ر- ا - ن - ـه     4 -  د - س - ت    

*   راجع به ارتباط بین تصویر های زیر جمله های مناسب بگویید.

لغت ها
معنالغتشماره

خوبي، نيكيخير1
بديشر2

در کتابچه های خود راجع به مادر دو جمله بنویسید.

کار خانه گی

فعالیت ها
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سفر بامیان
هدف: درست خواندن و نوشتن متن درس و آشنایي با والیت بامیان

                                    

1- در تصویر چه مي بینید؟
2 - شما به کدام والیت های کشور سفر کرده اید؟
3- کدام آثار تاریخي در والیت بامیان وجود دارد؟

درس پنجاه و یکم

روزیدرصنـفراجـعبهواليتهایكشـورماصحبت
میكرديـم.احمدگفت:منباخانـوادۀخودبهچندواليت؛
مانند:قندهار،هرات،بلخ،بدخشـانوپكتياسفركردهام.

آخرينسفرمابهواليتباميانبود.
نظيفـهگفـت:مننيزآنواليتراديدهام؛آبوهوای

گواراوجاهایديدنیوتاريخیدارد.
باشـنيدنسـخنانآنهـامننيزبهديـدنآنواليت

عالقهمندشدم.

پرسش ها
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يكروزازپدرمخواهشكردمتامرابهديدنآنواليت
ببرد؛باآلخرهامسالبااستفادهازرخصتیتابستانیمكتب

بهواليتباميانرفتيم.
وقتیبهآنجارسيديم،ازديدنجاهایزيباوتاريخی؛

مانند:بنداميروشهرغلغلهبهحيرتافتادم.

*  به خواندن متن درس با دقت گوش دهید.
*  متن درس را به صورت واضح بخوانید.

*  کلمه های )بامیان،  والیت، قندهار، بلخ و هرات( را به حرف ها تجزیه کنید و در 
کتابچه های تان بنویسید.

*  در گروه ها از حرف های داخل جدول کلمه بسازید.

*  در بارة جاهاي تاریخي والیت بامیان باهم صحبت کنید.
لغت ها

معنالغتشماره
تعجبحيرت1
خوش آیندگوارا2

کلمه هایی را که حرف »ب« در آغاز آن ها به کار رفته باشد از متن درس پیدا نموده، در 
کتابچه هاي خود بنویسید.

کار خانه گی

ن
د

فعالیت ها
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روباه و خرس
هدف: درست خواندن و نوشتن متن درس و دانستن اهمیت زیرکی و 

دور اندیشی

          

1- در تصویر چه مي بینید؟  
2- چرا قبل از اجراي هر کار باید در مورد آن فکر و مشوره کنیم؟

درس پنجاه و دوم

پرسش ها

روزييكخرسبسـيارتشنهشـدهبودومیخواست
آببنوشـد؛ناگهانبااليچاهیرسـيد؛ديدكهدرچاه

آبموجوداست.
خرسبدونفكركردنبهچاهپايانشده،آبنوشيد.
وقتيخواستازچاهبيرونشود،نتوانست.دراينوقت
روباهيازحالاوخبرشـده،برسـرچاهآمد.خرساز

روباهخواستتابهاوكمككند.
روباهگفت:ايخرسنادان!دراينكارخودخطايبزرگيكردهاي.
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*   به خوانش متن درس با دقت گوش دهید.
*   متن درس را بخوانید.

*   مترادف کلمه های زیر را از داخل چوکات انتخاب نموده، روی تخته 
بنویسید:

اشتباه

اندوه

1-  غم   
2- خطا    

ــب ساخته، در کتابچه های خود  *   براي کلمه های زیر جمله های مناس
بنویسید.

          ) عقل، روباه و چاه(
*   قصۀ )روباه، خرس( را با زبان ساده بیان کنید.

*   قبل از انجام یک کار چه باید کرد؟
لغت ها
معنالغتشماره

جاهلنادان1

ــانه های ) . - ، - ؛ ، : ( خط  ــته، زیر نش متن درس را درکتابچه های خود نوش
بکشید.

کار خانه گی

فعالیت ها

بايدقبلازپايانشدنبهچاهدربارۀبرآمدنتنيزفكر
ميكردي.حاالمنباتوهيچكمكیكردهنميتوانم.

باآلخرهخرسازسببغمواندوهزياددرهمانچاه
جانخودراازدستداد. 
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شیر فروش
هدف: درست خواندن و نوشتن متن درس و دانستن ضرر های 

فریبکاري

                                     

1 - در تصویر ها چه مي بینید؟
2 - در بارة راستکاری چه می دانید؟

درس پنجاه و سوم

شيـرفـروشـيدرشـيرآبميانداخـتوبـهمـردم
ميفروخـت.روزیيـكمشـتریكـهازفريـبكاريو

دروغگويياوبهتنگآمدهبود،روزیدوظرفآورد.
شـيرفروشگفـت:هـرروزيكظرفمـیآوردی،چرا

امروزدوظرفآوردهای؟
مشتریگفت:دوظرفآوردهامبراياينكهشيروآب

راجداجدابدهيد.

پرسش ها
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*  به خوانش متن درس با دقت گوش دهید.
*  متن درس را بخوانید.

ــرادف کلمه های زیر را از داخل چوکات دریافت نموده، روی تخته  *  مت
بنویسید.

      2-  فریب کاري                      خجالت
      3-  شرمنده                          تصمیم

      4-   قصد                            حیله گري
*  جاهاي خالي جمله های زیر را با کلمه های  مناسب داخل چوکات در 

کتابچه های خود تکمیل نمایید.
1- شیر فروشي در شیر ............. مي انداخت. 

2- روزی یک مشتری که از ............. او به تنگ آمده بود، 
 ........... ظرف آورد. 

*  قصه یی شیر فروش را به همصنفان خود بگویید.

لغت ها
معنالغتشماره

حيله گريفريبكاري1
هم معنامترادف2

از متن درس کلمه هایی را که حرف »ش« در آن ها به کار رفته است دریافت نموده، 
در کتابچه های  تان بنویسید. 

شيرفروششرمندهشدوقصدكردكهديگرفريبكاري
وحيلهگرينكند.

روغن
 آب

 راستکاري
 فریب کاري 

  دو  
 چهار 

کار خانه گی

فعالیت ها
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چوپان و گرگ
هدف: درست خواندن و نوشتن متن درس و دانستن ضرر های دروغگویی

1- در رسم چه مي بینید؟
2- در بارة ضرر های دروغگویی چه می دانید؟

درس پنجاه و چهارم

چوپانيرمۀگوسفندانرابهچراگاهميبرد.اوگاهگاهي
بهدروغصداميكرد:گرگآمد!گرگآمد!

مردمقريهبراينجاتچوپانوگوسفندانشبهطرف
چـراگاهميدويـدنـد؛امـاچـوپـانميخنـديـد،مـردم

ميفهميدندكـهويدروغگفتهاسـت.يـكروزگرگيبه

پرسش ها
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*   به خواندن متن درس گوش دهید.
*   متن درس را با دقت بخوانید.

*   کلمه هایی را که در آن ها حرف »گ« به کار رفته باشد از متن درس 
بیرون نویس نموده، براي هر کلمه یک جمله بنویسید.

*   مفهوم قصه را با زبان ساده به دیگران بگویید.
لغت ها

معنالغتشماره
گلۀ حيوان هارمه  1
جاي چریدن حیوان هاچراگاه  2
پاره کرددرید  3
هیچ وقتهرگز4

ــب به کار برده، در  کلمه های )کمک، دروغگو، قریه و چوپان( را در جمله های مناس
کتابچه های  تان بنویسید.

طرفرمهآمد.چوپانباصدايبلندكمكخواست.مردم
قريـهفكركردندكـهچوپانبازهـمدروغميگويد،هيچ

كسبهكمكاونرفت.
چوپاندروغگوتنهاماندوگرگگوسفنداناورادريد.
چوپانازدروغگويیاشپشـيمانشـدوباخودعهدكرد

كهبعدازاينهرگزدروغنگويد.

کار خانه گی

فعالیت ها
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حیوان ها
هدف: درست خواندن و نوشتن متن درس و دانستن تفاوت حیوان های اهلی و وحشی

                               

1 -   در تصویر کدام حیوان ها را مي بینید؟ 
2 -  حیوان هایی را که می شناسید، نام بگیرید.

3 - انسان ها، از حیوان ها چه فایده به دست می آورند؟

درس پنجاه و پنجم

  دروطـنعزيـزماافغانسـتان،حيوانهـایمختلفپيدا
ميشـود.حيوانهايـیكهباانسـانهـاعـادتمیگيرند،
حيوانهایاهليگفتـهميشوند؛مانند:شتر،گاو،گوسفند،

بز،اسپ،خروغيره.
شـير،پلنگ،گـرگ،آهو،روباه،شـغالوغيرهازجملۀ

حيوانهایوحشياند.
انسـانهاازحيوانهافايدۀزياديبهدسـتميآورند.از
شير،گوشت،پوستوپشمآنهااستفادهمیكنند؛همچنان

ازبعضيآنهابرایباربردنكارمیگيرند.

پرسش ها
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*   به خوانش متن درس با دقت گوش دهید.
*   متن درس را بخوانید.

*   نام حیوان ها را با تصویر های شان توسط پنسل وصل کنید.

 
*   نام چند حیوان وحشي را در کتابچه های تان بنویسید.

*   متضاد کلمه های زیر را از داخل چوکات دریافت نموده، روی تخته بنویسید.
پنهان
اهلي

      1  -   وحشي       
      2 -    پیدا 

*   در گروه ها راجع به فواید حیوان های اهلي به انسان ها صحبت کنید.

لغت ها
معنالغتشمارهمعنالغتشماره

حيوانی که با انسان عادت اهلي1
سود، بهرهفایده3کرده باشد

حیوان بیابانی، غیر اهلیوحشي2

کار خانه گی

نام حیوان های مورد پسند خود را در کتابچه های تان بنویسید.

فعالیت ها
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باغ وحش
هدف: درست خواندن و نوشتن متن درس و دریافت معلومات راجع به باغ وحش

                

1- در تصویر چه مي بینید؟
2- آیا نام باغ وحش را شنیده اید؟

درس پنجاه و ششم

يكروزپدررستمبهاوگفت:درپايانسالتعليميترا
بهتفريحگاهیميبرم.رسـتمبسـيارخوشحالشد.
وقتیسـالتعليمیبهپايانرسـيد،روزیپدروپسراز
خانـهبرآمدند.درراهرسـتمگفت:پدرجـان!نميدانم
بـهجاييكـهميرويم،چهچيزهاپيدامیشـود.پدرش
جوابداد:درآنجا،همهحيوانها؛مانند:شـير،پلنگ،
فيل،طاووس،كبكوغيرهپيداميشـود.رسـتمگفت:

پدرجان!آيامرابهتماشـايباغوحشميبري؟

پرسش ها
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*  به خوانش متن درس با دقت گوش دهید.
*  متن درس را با آواز مناسب بخوانید.

*  از حرف های نامرتب هر چوکات کلمۀ مناسب بسازید.

*  در گروه ها راجع به حیوان های که در باغ وحش نگهداري مي شوند صحبت 
کنید.

لغت ها
معنالغتشماره
جاي خوشي و شادمانيتفريح گاه    1
نگاه کردن، دیدنتماشا   2

کار خانه گی

متن درس را در کتابچه های  تان رونویس کنید.

پدرشجوابداد:بلي،فرزندم.
سـرانجامبهباغبزرگوسرسـبزينزديكشدندكه

بااليدروازۀآننوشتهشدهبود.»باغوحشكابل«.
وقتیرسـتمحيوانهارادرآنجاتماشـاكردخنديدو
گفت:پدرجان!هيچفكرنميكردم،راستيكهدراينجا

حيوانهایزيادیوجوددارد.

پ،  گ،  ل، نب،  و،  ش، ح،  غ، ان، ا، ح،  و،  ي

ل، ب، ل، ب و، ط،  ا، و، س

فعالیتها
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جــان و جهـان مــــا افغـــانستــــان مـــا   

اي تــار و پـود مــــا اي هســت و بـود مـا   

اهل معـارفیم، تعلیـــــــم کــــار ما

 علم اســت شعـار ما، بس افتخــار ما

ضـد جـهـالتیـــــــم بدخــواه ظلـمتیــــم   

بــاعـــزم و همتیـــم در کسـب مـعــرفــت   

اهل معـارفیم، تعلیــــــــم کـــار ما

علم است شعــار مــا، بس افتخار مــا

پیکار مي کنیـــــــــم مـا کــار مي کـنـیـــم   

گلــــزار مي کنیـــــم بار دیگـــــر تــــــرا   

اهل معـارفیم، تعلیــــم کــــــار ما

علم اسـت شعـار مــا، بس افتخار مــا

بـاري بـــه گلشنــت بد گــر نظــر کنـــد   

از آهنیــــــــن تنت شـــرمنـــده دشمنت   

اهل معـارفیم، تعلیــــم کــــــار ما

علم اسـت شعار مـا، بـس افتخــار مـا

اي مـهـــد آریــــــا حافـــظ تـــــرا خـدا   

مـا را همیـن دعـــــا ایـن ســت روز و شـب   

اهل معـارفیم، تعلیـــــــم کـــار ما

علـم است شعــار مـا، بــس افتخار ما

ترانۀ معارف

 سید محي الدین راعي
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