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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 بیپایان بر رسول خاتم -حضرت محمد مصطفی که نخستین
پیام الهی بر ایشان «خواندن» است.
چنانچه بر همهگان هویداست ،سال  1397خورشیدی ،به نام سال معارف مسمی گردید .بدین ملحوظ
نظام تعلیم و تربیت در کشور عزیز ما شاهد تحوالت و تغییرات بنیادینی در عرصههای مختلف
خواهد بود؛ معلم ،متعلم ،کتاب ،مکتب ،اداره و شوراهای والدین ،از عناصر ششگانه و اساسی نظام
معارف افغانستان به شمار میروند که در توسعه و انکشاف آموزش و پرورش کشور نقش مهمی را
ایفا مینمایند .در چنین برهه سرنوشتساز ،رهبری و خانوادۀ بزرگ معارف افغانستان ،متعهد به ایجاد
تحول بنیادی در روند رشد و توسعه نظام معاصر تعلیم و تربیت کشور میباشد.
از همینرو ،اصالح و انکشاف نصاب تعلیمی از اولویتهای مهم وزارت معارف پنداشته میشود.
در همین راستا ،توجه به کیفیت ،محتوا و فرایند توزیع کتابهای درسی در مکاتب ،مدارس و سایر
نهادهای تعلیمی دولتی و خصوصی در صدر برنامههای وزارت معارف قرار دارد .ما باور داریم،
بدون داشتن کتاب درسی باکیفیت ،به اهداف پایدار تعلیمی در کشور دست نخواهیم یافت.
برای دستیابی به اهداف ذکرشده و نیل به یک نظام آموزشی کارآمد ،از آموزگاران و مدرسان
دلسوز و مدیران فرهیخته بهعنوان تربیت کنندهگان نسل آینده ،در سراسر کشور احترامانه تقاضا
میگردد 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 ارزشهای 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 سرمایههای فردای کشور
میخواهم تا از فرصتها 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.
در پایان ،از تمام کارشناسان آموزشی ،دانشمندان تعلیم و تربیت و همکاران فنی بخش نصاب
تعلیمی کشور که در تهیه و تدوین این کتاب درسی مجدانه شبانه روز تالش نمودند ،ابراز قدردانی
کرده و از بارگاه الهی برای آنها در این راه مقدس و انسانساز 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.
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معلمان گرامی!

مقدمه

همانگونه که میدانید مهارت های زندهگی به حیث دانش ضروری جهت کسب مهارت

های عملی روزانه در بخش پروگرام های اجتماعی در دورۀ اول ابتدایی ،یعنی صنف های

 3-1تدریس می گردد .عنوانهای درسها ،اهداف ،تصویرها ،متون درسهای این کتاب
عالوه بر عرضۀ مفاهیم و معلومات برای شاگردان می تواند با طرح پرسشهای انگیزهیی،

دانش قبلی شاگردان را در مورد درس جدید پیمایشکند ،که به چه اندازه می دانند و
چه مقدار دانش جدید بر اندوخته های آنها افزود گردد و کدام مهارتهای الزم را باید

کسب نمایند.

کتاب مهارت های زندهگی صنف سوم به اساس روش آموزش فعال تألیف شده است.
اهداف عمومی کتاب با در نظرداشت نیازهای مبرم جامعه تعیین گردیده است .این کتاب
دارای  28درس می باشد که ساختار هر درس شامل عنوان ،هدف ،سؤالها ،فعالیتهای
گروهی ،انفرادی ،مشاهدۀ تصاویر و بعضی فعالیت های دیگر؛ مانند :نقش بازی کردن و

قصه گفتن می باشد.

امیدواریم این کتاب بتواند تغییرات مثبت را در سلوک شاگردان ایجاد نموده ،آنها را به
یک زندهگی سالم و انسانی عالقه مند سازد.

ز

درس اول

نقش اطفال درخانه

هدف :شاگردان نقش خودرا درخانه بفهمند وآن را به خوبی اجرا کرده بتوانند.

بگویید
 شام گاهی دربارۀ نقش تان در خانه فکر کرده اید؟
 به نظر شام چرا در کارهای خانه سهم بگیریم؟

ببینید و بگویید

در نهال شانی پدر کالنم را کمک میکنیم.

با سالم دادن و احترام کردن بزرگان را قدر میدهم.

همیشه از خواهر و برادر کوچکم مواظبت میکنم.

بشنو و بگویید
آب آوردن ،ســودا آوردن ،پــاک کاری ،آمــاده ســاخنت دســرخوان ،آمــاده
با آوردن آب مادرم را خوش میسازم.

ســاخنت آب دســت از جملــه کارهایــی اســت کــه شــا آن را انجــام داده میتوانیــد.
1

تمثیل کنید
 در گروه های چهار نفری نقش اطفال خوبی را که پدر و مادر خود را
احرتام كرده و در کارهای خانه با آن ها همکاری میکنند ،متثیل منایید.

ببینید و ارتباط دهید
صمیمیت

کمک کردن

احترام

پاسخ دهید
 در خانه چه کارهای را انجام میدهید؟
 چرا کارهایی را که شما در خانه انجام میدهید ،مهم است؟

کارخانهگی

 کارهایی را که درخانه انجام میدهید ،نام بگیرید.

2

درس دوم

نقش اطفال بیرون از خانه

هدف :شاگردان با نقش اطفال در بیرون از خانه آشنا شده و توانایی اجرای آن را پیدا کنند.

بگویید
 آیا فکر کرده اید که در بیرون از خانه چه نقش دارید؟
 به نظر شام کارهای بیرون از خانه کدام ها میباشند؟
ببین و بگو

در دکان با پدرم همکاری میکنم.

وسایل تفریح را خراب نمیکنم.

گوسفندها را میچرانم.

چای را برای پدرم آماده میسازم.

بشنو و بگو

رفــن بــه مســجد ،رفــن بــه مکتــب ،خریــد مــواد مــورد نیــاز ،رویــۀ خــوب بــا
دیگــران ،کمــک بــا همســایه هــا و حفاظــت محیــط زیســت از جملــۀ کارهــای اســت
کــه مــا آنهــا را در بیــرون از خانــه انجــام میدهیــم.
3

قصه کنید

 به نوبت بگویید که دیروز بیرون از خانه چه کارهای خوبی را انجام
داده اید؟ آیا از انجام کارهای تان احساس خوشی کرده اید؟

ببینید و ارتباط دهید

پاسخ دهید

 چگونه نظافت و آداب اجتامعی را در بیرون از خانه مراعات میکنید؟

کارخانهگی

 کارهای خوبی را که باید بیرون از خانه انجام دهید ،نام ببرید.

4

درس سوم

تنظیم و نگهداری وسایل خانه

هدف :شاگردان جای معین اشیا را درخانه بدانند و وسایل را بعد از استفاده دوباره درجای آن بگذارند.

بگویید

 به نظر شام اگر لباس و وسایل مکتب خود را در جایش نگذاریم ،باعث
چه میشود؟
 اگر وسایل خانه در جای معین آن گذاشته نشوند ،چه میشود؟

ببین و بگو

اتاق با نظم

آشپزخانۀ منظم

بوتهایم را درجای آن میگذارم.

لباسم را در الماری میگذارم.

بشنو و بگو

 اگــر لبــاس و وســایل مکتــب و خانــه در جــای آن گذاشــته شــود ،از رسگردانــی
جلوگیــری میشــود.
5

قصه کنید

 راجع به پاکی و نظم خانه یک خاطرۀ خود را قصه کنید.
 راجع به بی نظمیخانه یک خاطرۀ خود را قصه کنید.

ببینید و بگویید

چگونه باید وسایل را تنظیم کنیم؟

پاسخ دهید
 وسایل خانه چگونه تنظیم و نگهداری میگردد؟
 چرا تنظیم و نگهداری وسایل خانه رضوری میباشد؟
کارخانه گی
 دربارۀ اهمیت تنظیم وسایل خانه با والدین خود بحث کنید.

6

درس چهارم

حل مشکالت در خانه

هــدف :شــاگردان بداننــد کــه هــر مشــکل خانــواده گــی چندیــن راه حــل دارد و
بهرتیــن راه حــل را انتخــاب کــرده بتواننــد.

بگویید
 گاهی درخانه به کدام مشکل روبهرو شده اید؟
 برای حل یک مشکل در خانه با کی ها مشوره میکنید؟

ببین و بگو

دود و گرد در خانه سبب ایجاد مشکل میگردد.

ما برای حل مشکل مشوره میکنیم.

راست گفتن در حل یک مشکل ما را کمک میکند.

مادرم با تقسیم وظایف در خانه مشکل را حل ساخت.

بشنو و بگو
 مشــکالت خانــه و یــا هــر مشــکل دیگــر بــا فکــر کــردن ،صــر و تحمــل ،مشــوره بــا

بــزرگان و عمــل کــردن بــه آن حــل میشــود.
7

قصه کنید
 اگر به کدام مشکل برخورده باشید ،آن را چگونه حل کرده اید؟ با کی

مشوره کرده اید ،قصه کنید.

ببینید و ارتباط دهید

پاسخ دهید
 مشوره کردن و راست گفنت در حل یک مشکل چرا مهم است؟
کارخانهگی
 آن چه را که دربارۀ حل یک مشکل آموخته اید ،برای دوستان خود تشریح
نمایید.

8

درس پنجم

جلوگیری از خطر درخانه

هدف :شاگردان باید شیوه های جلوگیری ازخطرها درخانه را بدانند و خود را حفاظت کرده بتوانند.

بگویید
 به نظر شام بی احتیاطی با کدام اشیا ،در خانه باعث خطر میشوند؟
 به نظر شام از اشیای خطرناک چطور خود را محافظت میکنیم؟
ببین و بگو

دسترسی اطفال به ادویه خطر دارد.

بی احتیاطی با سیم های برق باعث خطر میشود.

دست زدن با وسایل برقی خطر دارد.

بازی کردن در بام خطر دارد.

بشنو و بگو
 بی احتیاطی و استفادۀ نادرست از گوگرد ،بالون گاز ،کارد ،قیچی ،سوزن،

اشیای نوک تیز ،وسایل برقی وغیره در خانه سبب خطر شده میتواند.
9

با هم کار کنید
 هــر گــروه بــا مشــورۀ هــم نــام پنــج چیــز خطرناکــی را بگیــرد کــه بــی

احتیاطــی بــا آن هــا ســبب ایجــاد خطــر میشــود .بعــد طریقــۀ اســتفادۀ
درســت آن را بیــان کننــد.

ببینید و بگویید
 چه وقت اشیای زیر باعث خطر میشوند؟

پاسخ دهید
 بــازی و بــی احتیاطــی بــا وســایل برقــی ،گوگــرد و اشــیای نــوک تیــز چرا
خطرناک اســت؟
 خودداری از بازی با اشیای خطرناک چرا مهم است؟

کارخانه گی
 چند چیزی راکه باعث خطر درخانه میشوند ،نام ببرید.

10

درس ششم

مراسم در خانواده

هدف :شاگردان باید با محافل و مراسم در خانواده آشنا شوند ،آداب و نزاکت ها را رعایت
کرده بتوانند.

بگویید
 آیا در کدام محفل اشرتاک کرده اید؟
 در مراسم خانواده گی کدام آداب باید مراعات شود؟

ببین و بگو

در مجلس خانوادهگی آداب مجلس را رعایت میکنیم.

در مراسم عید همه یکجا َغذا میخوریم و دعا میکنیم.

بشنو و بگو
 جلوگیــری از شــوخی بــی جــا و بــی مــورد ،صحبــت کــردن بیجــا ،رس و صــدا
بــر راه انداخــن ،باقــی مانــدۀ مــواد خوراکــه را پراگنــده کــردن و درســت غَــذا
نخــوردن از جملــۀ آدابــی اســت کــه در محافــل و مراســم بایــد رعایــت شــوند.
11

باهم کار کنید
 شاگردان به شکل گروهی دربارۀ آداب محافل و مراسم خانواده گی با هم
صحبت منوده و با گروههای دیگر تبادل نظر کنند.
مقایسه کنید
 در کدام تصویر آداب مجلس رعایت گردیده است؟

پاسخ دهید
 در مراسم و محافل خانواده گی کدام آداب را باید مراعات کنید؟

کارخانه گی
 در مورد اهمیت رعایت آداب مراسم خانواده گی با والدین خود بحث نمایید.

12

درس هفتم

تنظیم کارهای روزانه

هدف :شاگردان اهمیت تنظیم کارهای روزانه را بدانند و به آن عادت منایند.

بگویید
 به نظر شام کارهای روزانه چه بوده میتواند؟
 آیا برای اجرای کارهای روزانه وقت تعیین کرده اید؟

ببین و بگو

تنظیم بستر خواب از جملۀ کارهای روزانۀ ما است.

ما برای درس خواندن و انجام کارخانه گی
وقت مناسب را تعیین کردیم.

در وقت مناسب با هم تفریح میکنیم.

همکاری با مادر هنگام آماده ساختن َغذا.

بشنو و بگو
 داشــن تقســیم اوقــات بــرای انجــام کارهــای؛ ماننــد :بــه وقــت از خــواب بیــدار

شــدن ،وضــو کــردن ،ادای منــاز ،رفــن بــه مکتــب ،ورزش و تفریــح ،کمــک بــا
والدیــن ،اجــرای کارخانــه گــی وغیــره باعــث تنظیــم کارهــای روزانــه میشــود.
13

با هم کار کنید
 در گروهها دربارۀ کارهای روزانۀ خود صحبت منوده بگویید که در
یک شبانه روز کدام کارها را در کدام وقتها انجام میدهید؟

ببینید و ارتباط دهید
درخانه

درمکتب

در بیرون از خانه

استراحت کردن

نوشتن کارخانه گی

همکاری با همصنفان

تنظیم بستر خواب

آماده گی رفتن به مکتب

دیدن هم صنفان

همکاری با مادر

توپ بازی

سودا آوردن

رسیده گی به نظافت شخصی سهم گیری درنظافت صنف

خواندن مجله

پاسخ دهید
 اگر کارهای روزانه به وقت معین انجام نشوند چه میشود؟
 شام چگونه کارهای روزانۀ خود را تنظیم میکنید؟

کارخانه گی
 برای انجام کارهای روزانۀ خود یک تقسیم اوقات ترتیب دهید.
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درس هشتم

صفتهای شاگرد خوب

هدف :شاگردان صفتهای شاگرد خوب را دانسته و به آن عمل منایند.

بگویید
 به نظر شام شاگرد خوب دارای کدام صفتها است؟
 چرا خوش دارید یک شاگرد خوب باشید؟

ببین و بگو

شاگردان خوب با هم صمیمانه بازی میکنند.

کتاب های خود را پوش میکنم.

شاگرد خوب از پیاده رو عبور میکند.

از مادر کمک میخواهد.

بشنو و بگویید
 شــاگرد خــوب والدیــن ،معلــان و بــزرگان را احــرام میکنــد .کســی را آزار و

دشــنام منیدهــد .حــرف هــا را بــا دقــت میشــنود .دروغ منیگویــد و کوشــش
میکنــد  ،بــه درس هــای خــود توجــه داشــته باشــد و کارهــای خانــه گــی خــود را
در وقــت معیــن انجــام دهــد.
15

باهم کار کنید
 در گروهها دربارۀ صفتهای شاگرد خوب باهم صحبت کرده اظهار نظر
منایید.

ببینید و بگویید

وظایف شاگرد خوب را مشخص سازید.

پاسخ دهید
 شاگرد خوب کدام صفتها را دارد؟

کارخانه گی
 چنــد صفــت یــک شــاگرد خــوب را بــرای مــادر و پــدر خــود
بگوییــد و نظــر آنهــا را بخواهیــد.
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درس نهم

کمک کردن و کمک خواستن

هدف :شاگردان باید طریقه و موقع کمک کردن و کمک خواسنت را بدانند.

بگویید
 گاهی با کسی کمک کرده اید؟
 گاهی از کسی کمک خواسته اید؟

ببین و بگو

از کمک با همسایه ها احساس خوشی مینمایم.

با برادرم در درس ها کمک میکنم.

به خاطر جمع کردن سودا از رهگذر ها کمک خواستم.

به خاطر فهمیدن درست درس از معلم کمک میخواهم.

بشنو و بگو
 بــه مریضــان کمــک کــردن ،تشــنه یــی را آب دادن ،نابینایــی را از رسک

گذشــتاندن ،بــا مصیبــت زده گان همــدردی کــردن ،همــه مثــال هــای کمــک بــه
دیگــران اســت و در صــورت نیــاز مــا هــم از دیگــران کمــک خواســته میتوانیــم.
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با هم کار کنید
 در گروه ها دربارۀ کمک کردن ،کمک خواسنت و موقع مناسب آن
بحث و تبادل نظر کنید.

ببینید و ارتباط دهید
کمک خواستن

کمک کردن

پاسخ دهید
 چه وقت با دیگران کمک میکنید؟
 چه وقت از دیگران کمک میخواهید؟

کارخانه گی
 از شــاگردان بخواهیــد تــا بیــان نماینــد کــه بــا دیگــران چگونــه

کمــک میکننــد و چــه وقــت از دیگــران کمــک میخواهنــد.
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درس دهم

صفتهای مسلمان

هدف :شاگردان باید صفتهای یک مسلامن خوب را بدانند و از وی پیروی منایند.

بگویید
 به نظر شام صفتهای یک مسلامن خوب چیست؟
 کوشش کرده اید که یک مسلامن واقعی باشید؟

ببین و بگو

منحیث مسلمانان خوب همیشه نماز میخوانیم.

ضرر رساندن کار مسلمان خوب نیست.

مسلمانان مشکل را با مشوره حل میسازند.

بشنو و بگو

 منــاز خوانــدن ،مهربانــی و ترحــم ،راســت گفنت ،خیانــت نکــردن ،دزدی نکردن،
آزار و اذیــت نکــردن ،نیــت خــوب داشــن ،غیبــت نکــردن ،احــرام کــردن ،کینــه
نگرفــن ،جنــگ و دعــوا نکــردن ،چیــزی را بــا زور نگرفــن همــه صفتهــای یــک
مســلامن خــوب اســت کــه ســبب رضایــت خداونــد متعــال میشــود.
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باهم کارکنید
 شاگردان در گروهها چند صفت یک مسلامن خوب را لست کرده به
نوبت بخوانند و با گروههای دیگر تبادل نظر منایند.

ببینید و بگویید

صفتهای مسلامن خوب را روی رسم ها مشخص سازید.

پاسخ دهید
 چگونه یک مسلامن خوب بوده میتوانیم؟
 خداوند متعال چه وقت از ما راضی خواهد بود؟
کارخانه گی
 راجــع بــه صفتهــای یــک مســلمان خــوب بــا والدیــن خــود

صحبــت کــرده بگوییــد کــه چگونــه ایــن صفــت هــا را میخواهیــد
عملــی بســازید.
20

درس یازدهم

احوال پرسی از مریضان

هدف :شاگردان اهمیت و آداب عیادت مریض را بدانند و آن را عملی کرده بتوانند.

بگویید
 گاهی مریض شده اید؟
 در وقت مریضی از دیگران چه توقع داشتید؟
 گاهی به احوال پرسی مریض رفتید؟

ببین و بگو

احوال پرسی از مریض کار ثواب است.

چگونه به دوست مریض خود کمک
کنیم؟

گریه مکن! مادر مریض است .اذیت میشود.

بشنو و بگو
 احــوال پرســی از مریــض یــک وظیفــۀ انســانی و اسالمیاســت .شــخص مریــض
بــه دلجویــی و كمــك نیــاز دارد .مــا بایــد ســبب آزار و اذیــت مریــض نشــویم.
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تمثیل کنید
 یــک شــاگرد داوطلــب در مقابــل صنــف ،نقــش مریــض را و دو شــاگرد
دیگــر نقــش دو نفــری را کــه بــه پرســان مریــض آمــده انــد ،متثیــل کننــد.

ببینید و ارتباط دهید
 به نظر شام تصویرهای زیر چه مفهومی را بیان میکند؟

پاسخ دهید
 به نظر شام مریض غیر از داکرت و دوا به چه چیز دیگر نیاز دارد؟
 شام به مریض چه کمک کرده میتوانید؟

کارخانه گی
 دوســتان خــود را بفهمانیــد کــه شــخص مریــض از شــما چــه توقــع
دارد؟
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درس دوازدهم

رعایت آداب در مجلسها

هدف :شاگردان آداب اشرتاک در مجلسهای عمومی را بدانند و آن را عملی کرده بتوانند.

بگویید
 در مجالس خانواده گی کدام آداب را مراعات میکنید؟
 به نظر شام در مجلسهای عمومیکدام آداب باید مراعات شود؟

ببین و بگو

در یک مجلس عمومیبه سخنان سخنران با دقت گوش میدهیم.

ما آداب مسجد را رعایت میکنیم.

بشنو و بگو
 در مجلسهــا بــا آواز بلنــد صحبــت نــه کــردن ،بــه ســخن دیگــران گــوش دادن،
در مجلس بزرگان آداب را مراعات میکنیم.

در بعضــی کارهــا ســهم گرفــن ،نظــم مجلــس را برهــم نــزدن وغیــره از جملــۀ آداب
مجلسهــای عمومــی میباشــد.
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با هم کارکنید
 در گروه های شش نفری با مشورۀ هم آداب اشرتاک در مجلسها را نام
بربید و بگویید که مراعات کردن این آداب چرا مهم است.

بخوانید و ارتباط دهید

کلمهها را در کتابچه های خود ترتیب دهید

بینظمیدرمجلسعمومی نظم در مجلس عمومی
بلند صحبت کردن

جنگ و پرخاش

گوش کردن به سخنان

خاموش بودن

بدون اجازه گپ زدن

بدون نوبت گپ زدن

خواستن هر چیز

هر چیز را بی جا انداختن

بازی گوشی کردن

سنجیده سخن گفتن

نظافت را مراعات نکردن

به آرامیچیزی خواستن

پاسخ دهید
 چه چیز سبب بی نظمیدریک محفل میگردد؟
 چطور میتوانید از بی نظمیدر مجلسها جلوگیری کنید؟

کارخانه گی
 در مجلسهــای عمومــی کــدام آداب را مراعــات میکنیــد؟ بــرای
والدیــن خــود بگویید.
24

درس سیزدهم

گوش دادن به سخنان بزرگان

هــدف :اهمیــت گــوش دادن بــه ســخنان بــزرگان را بداننــد و بــه ســخن آن هــا بــا
دقــت گــوش دهنــد.

بگویید
 آیا بزرگان با شام سخن گفته اند؟ در مورد چه؟
 در وقت شنیدن سخنان بزرگان کدام آداب را مراعات میکنید؟

ببین و بگو

به سخن بزرگان گوش میدهند.

اجازه سخن گفتن میخواهد.

به سخنان مادر با دقت گوش نمیدهد.

سخن مادرش را فراموش کرده است.

بشنو و بگو
 وقتــی کســی بــا مــا ســخن میگویــد ،بایــد بــا حــواس جمــع طــرف او ببینیــم و

بــا دقــت گــوش بدهیــم .ســخن بــزرگان را قطــع نکنیــم .بــدون اجــازه گــپ نزنیــم؛
چــرا کــه خــوب شــنیدن اســاس خــوب فهمیــدن اســت.
25

با هم کارکنید
 در گروهها راجع به اهمیت شنیدن سخنان بزرگان و رضرهای نشنیدن

آن با هم بحث و تبادل نظر کنید.

ببینید و تبصره کنید

پاسخ دهید
 گوش کردن به سخنان بزرگان چرا رضوری میباشد؟
 گوش کردن به سخنان بزرگان و عملی کردن آن چه اهمیت دارد؟

کارخانه گی
 ســه فایــدۀ حــرف شــنیدن و ســه ضــرر حرف ناشــنیدن را مشــخص
ســاخته در مــورد آن بــا اعضــای خانــوادۀ خــود صحبــت کنید.

26

درس چهاردهم

اشارههای ترافیکی

هدف :شاگردان باید عالمتها و اشاره های ترافیکی را بشناسند و آن را مراعات کنند.

بگویید
 آیا فکر کرده اید که اشاره های ترافیکی برای چیست؟
 آیا به کدام عالمات و اشاره های ترافیکی آشنایی دارید؟

ببین و بگو؟

منع دوش

ایستادن

منع پیاده رو

عالمتهای ترافيكي را بايد بشناسیم و آن را رعایت نماییم.

بشنو و بگو

 از نفهمیــدن اشــارههای ترافیکــی حــوادث خطرنــاک رخ میدهــد ،کــه حتــی
ســبب مــرگ میشــود .بایــد بــا دهلیــز هــای پیــاده رو در روی رسک هــا ،عالمــت ایســتگاه
بــس هــای شــهری و دیگــر اشــاره هــای ترافیکــی آشــنایی حاصــل مناییــم؛ تــا از حــوادث
ترافیکــی در امــان مبانیــم.
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با هم کار کنید
 در گروههــا بعضــی اشــاره هــای ترافیکــی را کــه میشناســید ،روی

صفحــۀ کاغــذ ترســیم کــرده ،بــرای همدیگــر معرفــی مناییــد و نظریــات خود
را بــا گروههــای دیگــر رشیــک بســازید.

ببینید و بگویید

آیا قواعد ترافیکی مراعات شده است؟

پاسخ دهید
 چگونه میتوانید خود را از حادثۀ ترافیکی محافظت کنید؟
 هنگام گذشنت از رسک عمومیکدام قواعد را باید رعایت منایید؟

کارخانه گی
 مفهــوم عالمتهــای ترافیکــی را بــرای دوســتان خــود تشــریح
کنیــد.
28

درس پانزدهم

زندهگی صلح آمیز

هــدف :شــاگردان روش هــای صلــح آمیــز را بداننــد و آن را در زنده گــی روزمرۀ
خــود بــه کار بــرده بتوانند.

بگویید

 به نظر شام چرا صلح برای زنده گی مهم است؟
 گاهی برای پیشربد زنده گی صلح آمیز کوشش کرده اید؟ چگونه؟

ببین و بگو

برخورد نیک در هنگام خرید و فروش.

حل مشکالت از طریق گفت و شنود صلح آمیز.

بی صبری و بی حوصله گی در کارهای روزانه فضای صلح آمیز را برهم میزند.

بشنو و بگو
 صمیمیــت ،راســتی ،صداقــت ،همــکاری ،رویــۀ نیــک ،مشــوره خواســن ،صــر

و حوصلــه و اخــاق خــوب ،از جملــۀ روش هــای صلــح آمیــز اســت کــه بایــد بــه آن
هــا عــادت کنیــم تــا زنــده گــی راحــت و آرام داشــته باشــیم.
29

با هم کارکنید

در گروههــای بــا هــم صحبــت کنیــد کــه بــا دوســت آزردۀ خــود چگونــه
آشــتی کــرده و فضــا را صلــح آمیــز میســازید.

ببینید و مقایسه کنید

پاسخ دهید
 چطور میتوانید زنده گی خود را به خوبی سپری کنید؟
 رویۀ خوب و یا خراب چه تأثیری باالی زنده گی ما دارد؟

کارخانه گی
 در مــورد اهمیــت زنــده گــی صلــح آمیــز آنچــه را فهمیــده ایــد بــه
دیگــران بگویید.
30

درس شانزدهم

حل اختالفها

نرا در زنده گی عملی کرده بتوانند.
هدف :شاگردان اهمیت مشوره رابرای حل اختالفها بدانند و آ 

بگویید
 گاهی با کسی اختالف نظر پیداکرده اید؟
 به نظر شام اختالفها چگونه حل شده میتواند؟
ببین و بگو

مشوره در مورد صحی ساختن آب قریه.

انتخاب بهترین راه حل به نفع همۀ ماست.

بعضی اختالفها سبب دعوا میگردد.

رفع اختالفها با مشورۀ مادر.

بشنو و بگو
 مفاهمــه و مشــوره بهرتیــن راه حــل اختالفهــا اســت کــه ســبب اتفــاق و اتحــاد

بیــن افــراد میشــود .در هنــگام اختــاف نظــر ،گفــن حــرف هــای زشــت کار
درســت نیســت.
31

با هم کارکنید
 در گروههــا در مــورد شــیوه هــای دریافــت راه حــل اختالفهــا بــا
همدیگــر صحبــت کــرده و مزایــای مشــوره کــردن را بیــان مناییــد.

ببینید و بگویید

نتیجۀ برداشت خود را بیان کنید.

پاسخ دهید
 برای دریافت حل اختالفها چه باید کرد؟
 برای حل اختالفها با کی ها مشوره میکنید؟
 در هنگام مشوره ،کدام چیزها را باید مراعات کنیم؟

کارخانه گی
 در مــورد اهمیــت مشــوره بــرای دریافــت راه حــل اختالفهــا بــا
اعضــای خانــوادۀ خــود صحبــت کنیــد.
32

درس هفدهم

بخشش خواستن

هدف :شاگردان اهمیت بخشش خواسنت را برای رفع آزرده گی بدانند وعمالً بخشش خواسته بتوانند.

بگویید
 به نظر شام چه وقت عفو و بخشش خواسته میشود؟
 در مورد فایدۀ عفو و بخشش چه میدانید؟

ببین و بگو

از چپه شدن بوتل رنگ معذرت میخواهم.

ناخواسته بوتل رنگ چپه شد.

عفو و بخشش ثواب دارد.

بشنو و بگو

اگر کسی از ما ناراحت شود ،باید بخشش بخواهیم.

 بخشش خواهی باعث رفع اختالفها میشود.
 از نگاه دین اسالم عفو کردن و بخشیدن ثواب دارد.
33

با هم کارکنید
 در گروههــا راجــع بــه اهمیــت عذرخواهــی و بخشــش بحــث و تبــادل
نظــر کنیــد.

بخوانید و ارتباط دهید
 کلمههــا را زیــر عنــوان کاردرســت و کارنادرســت در کتابچــه هــای خــود

ترتیــب کنیــد.

بخشیدن

از زور کار گرفتن

نه بخشیدن

بهانه کردن

آشتی

صبر کردن

کمک کردن

راست گفتن

پرخاش

دروغ گفتن

معذرت خواستن

آزار رساندن

پاسخ دهید
 در صورتی که از شام اشتباهی رس بزند ،چه میکنید؟
 بخشش خواسنت و راست گفنت چه فایده دارد؟

کارخانه گی
 در مــورد اهمیــت عذرخواهــی و بخشــیدن آنچــه را یــاد گرفتــه اید،
بــرای دیگــران هــم بفهمانید.
34

درس هژدهم

سهم گیری در کارهای اجتماعی

هدف :شاگردان اهمیت کارهای اجتامعی را دانسته و در آن سهم گرفته بتوانند.

بگویید
 شام گاهی در کارهای اجتامعی حصه گرفته اید؟
 به نظر شام چرا باید در کارهای اجتامعی سهم بگیریم؟

ببین و بگو

در پاک کاری منطقه همۀ ما سهم میگیریم.

کارمند شاروالی را کمک میکنم.

به خاطر سرسبزی باغچۀ مسجد نهال های آن را آب میدهیم.

در تنظیم و پاک کاری صنف با هم کار میکنیم.

بشنو و بگو
 شــهر ،کوچــه ،قریــه ،مســجد ،مکتــب جــزء محیــط زیســت مــا اســت ،بایــد در

نظافــت ،رسســبزی و حفاظــت محیــط آن بــه شــکل فــردی و جمعــی ســهم بگیریــم.
35

باهم کارکنید
 در گروههــا پیرامــون مزایــای کارهــای دســته جمعــی کــه در داخــل و
خــارج مکتــب انجــام میدهیــد صحبــت مناییــد.

ببینید و بگویید
 نتیجۀ سهم گیری در کارهای اجتامعی را بیان کنید.

پاسخ دهید
 سهم گیری در کارهای اجتامعی چه فایده دارد؟
 حصه گرفنت در کارهای اجتامعی چرا مهم است؟
کارخانه گی
 در مــورد اهمیــت کارهــای اجتماعــی بــا اعضــای خانــوادۀ خــود
صحبــت کنیــد.
36

درس نزدهم

احترام بزرگان

هدف :شاگردان روش های احرتام آمیز را در مقابل بزرگان بدانند و به اهمیت آن پی بربند.

بگویید
 به نظر شام چرا ما بزرگان خود را احرتام کنیم؟
ببین و بگو

مادرجان! بفرمایید چوکی خالی است

احترام به پدر

گپ های مادرم را با دقت میشنوم

پدرجان اجازه است گپ بزنم؟

بشنو و بگو

 ســام دادن و احــرام کــردن ،بــا صــدای بلنــد صحبــت نکــردن ،بــا دقــت گــوش
کــردن ،حــرف هــای بــزرگان را قطــع نکــردن ،بــه نصیحــت آن هــا گــوش دادن،
بــدون اجــازه جــای نرفــن ،در مجلــس بــزرگان باالتــر نــه نشســن .همــه از جملــۀ
روش هــای احــرام بــا بــزرگان اســت کــه دیــن مقــدس اســام آنهــا را بــرای مــا
توصیــه کــرده اســت و بایــد رعایــت شــوند.
37

باهم کارکنید
 در گروههــا راجــع بــه روش هــای مؤدبانــه و احــرام بــزرگان باهــم مشــوره
منــوده و دربــارۀ هــر کــدام آن یــک جملــه بنویســید و بــه دیگــران بخوانید.

ببینید و بگویید
 کدام تصویر احرتام بزرگان و کدام تصویر بی احرتامیرا نشان میدهد؟

پاسخ دهید
 چرا بزرگان را احرتام کنیم؟
 احرتام بزرگان چه اهمیت دارد؟
 روش های احرتام با بزرگان کدام ها اند؟

کارخانه گی
 در مــورد اهمیــت احتــرام بــا بــزرگان بــا اعضــای خانــوادۀ خــود

صحبــت نماییــد و نتیجــه را روز بعــد در صنــف بگوییــد.
38

درس بیستم

ترحم بر حیوانها

هدف :شاگردان شیوه های ترحم بر حیوانها و اهمیت آن رابدانند و به آن عمل کنند.

بگویید
 حیوان هایی را که میشناسید ،نام بگیرید.
 شام با حیوانها چگونه رفتار میکنید؟
ببین و بگو

ترحم بر حیوانها کار خوب است.

به چوچه های مرغ دانه میدهم.

بشنو و بگو

به چوچه های پشک آب میدهم.

زخم پای بزغاله را بسته میکنم.

 خداونــد متعــال حیوانهــا را پیداکــرده اســت .مــا بایــد بــا آن هــا ترحــم داشــته
باشــیم؛ مثـاً :باعــث اذیــت و آزار آن هــا نشــویم .بــه آن هــا بــه وقــت معیــن آب و
َغــذا بدهیــم .جــای زنــده گــی آن هــا را پــاک نگهداریــم .باالتــر از تــوان شــان از
آن هــا کار نگیریــم و در وقــت مریضــی آن هــا را بــه کلنیــک حیوانــی بربیــم.
39

باهم کارکنید
 یــک گــروه دربــارۀ ترحــم بــر حیوانهــا و گــروه دیگــر در مــورد
رفتارهــای درســت بحــث کــرده ،باهــم دیگــر تبــادل نظــر کننــد.

ببینید و ارتباط دهید

پاسخ دهید
 ترحم بر حیوانها چه فایده دارد؟
 از حیوانهای مریض چگونه مواظبت میکنید؟

کارخانه گی
 یک حیوانی را که مورد عالقۀ شما است ،رسم کنید.

40

درس بیست و یکم

خیر اندیشی

هدف :شاگردان اهمیت خیراندیشی را دانسته و آن را جز عادت های زنده گی خود بسازند.

بگویید
 به نظر شام خیر اندیشی چه را میگوید؟
 گاهی برای کسی خیرخواهی کرده اید؟ چگونه؟

ببین و بگو

غمگین مباش! انشاء اهلل دوباره صحت مییابی.

عیادت مریض کار خیر است.

باهم آشتی کنید.

بیا از چتری من استفاده کن!

بشنو و بگو

 مســلامن خیــر اندیــش میباشــد ،از خوبــی دیگــران قدردانــی میکنــد ،کســی
را تحقیــر منیکنــد ،در برابــر دیگــران بدبیــن منیباشــد ،دلســوز و مهربــان بــوده از
افــراد مســکین و محتــاج دلجویــی میکنــد .دروغ منیگویــد و هیچــگاه بــه کســی
رضر منیرســاند.
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باهم کارکنید
 در گروههــا باهــم مشــوره کــرده مثــال هــا و مزایــای خیراندیشــی را بیــان

کنید .

ببینید و ارتباط دهید
 در چــوکات کلمههــای زیــر مثــال هــای خیــر اندیشــی و بدبینــی را از

هــم تفکیــک کنیــد.

کمک و دلجوی

تحقیر کردن

ناسپاسی

قدردانی کردن
احترام به ٌخردان و بزرگان
بی احترامی

شکر نکردن
دوستی و صمیمیت

به خوشی دیگران خوش شدن

درغم دیگران شریک شدن

پاسخ دهید
 خیراندیشی در مورد دیگران چه فایده دارد؟
 چرا شخص خیراندیش را همه دوست دارند؟

کارخانه گی
 راجع به فواید خیراندیشی با والدین خود صحبت نمایید.
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درس بیست و دوم

دوری از کارهای ناشایسته

هدف :شاگردان رضرهای کارهای ناشایسته را بدانند و از آن دوری کنند.

بگویید
 به نظر شام کارهای ناشایسته کدام ها اند؟
 شام میخواهید از کارهای ناشایسته دوری کنید ،چرا؟

ببین و بگو

شکستن گل و گلدان کار خوب نیست.

آزار رسانیدن به حیوانها کار شایسته نیست.

ضرر رساندن خطر دارد.

برداشتن اشیای ناشناخته کار خوب نیست.

بشنو و بگو
 جنــگ ،دعــوا ،دروغ گفــن ،گفــن ســخنان بــد ،ســخن چینــی ،رضر رســانیدن
بــه انســان هــا ،حیوانهــا و نبــات از جملــۀ کارهــای ناشایســته اســت.
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با هم کار کنید
 در گروههــا دو کار ناشایســته را بــا رضرهــای آن و دو کار خــوب را بــا
فایدههــای آن بیــان کــرده تبــادل نظــر مناییــد.

ببینید

 کارهای خوب و بد را تشخیص دهید

کارهای بد

کارهای خوب

پاسخ دهید
 چرا کارهای خوب را انجام دهیم؟
 چگونه از کارهای خراب دوری کنیم؟

کارخانه گی
 ســه کار خــوب را بــا فایدههــای آن و ســه کار ناشایســته را بــا
ضررهــای آن مثــال آورده باهــم مقایســه کنیــد.
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درس بیست و سوم

قهر

هدف :شاگردان رضرهای قهر شدن رابدانند و از آن خود داری کنند.

بگویید
 به نظر شام چرا انسان ها قهر میشوند؟
 بــه نظــر شــا از عواملــی کــه ســبب قهــر شــدن انســان هــا میگــردد،

چگونــه جلوگیــری کنیــم؟

ببین و بگو

خسارۀ قهر و پرخاش.

بی حوصله گی سبب قهر و جنگ میشود.

درهنگام قهر به نصیحت معلم باید گوش داد.

بشنو و بگو

بازیگوشی سبب قهر معلم میشود.

 پرخــاش کــردن ،دشــنام ،ســخن دروغ ،تهمــت ،بــی احرتامــی ،رضر رســانیدن،
نافرمانــی ،شــوخی هــای بــی جــا و  ...ســبب قهــر دیگــران میشــود ،بایــد از انجــام
چنیــن عمــل هــا خــودداری کنیــم.
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با هم کار کنید
 در گروههــا راجــع بــه شــیوه هــای از بیــن بــردن قهــر بــا هــم صحبــت و

تبــادل نظــر مناییــد.

بخوانید و ترتیب کنید
در هنگام قهر انجام ندهید

در هنگام قهر انجام بدهید

فکر و سنجش

جنگ و دعوا
حوصله

بی احترامی

دشنام ندهید

خاموش باشید

جای خود را تغییر دهید

چیزی را نشکنید

بهانه جوی

سبب قهر را بگویید

پاسخ دهید
 هنگام قهر چه باید بکنید؟
 هنگام قهر چه باید نکنید؟

کارخانه گی
 راجــع بــه ضررهــای قهــر شــدن هرچــه میدانیــد ،بــه دوســتان
خــود قصــه نماییــد.
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درس بیست و چهارم

دوستی

هــدف :شــاگردان بایــد رضورت و اهمیــت دوســتی را بداننــد .کوشــش کننــد ،دوســتان
خــوب انتخــاب مناینــد.

بگویید
 به نظر شام چرا دوست های خوب داشته باشیم؟
 به نظر شام در وقت مشکل با کی ها باید مشوره کنیم؟
ببین و بگو

دوست خود را کمک میکنم.

به نوبت اشیای دوستان خود را حفاظت میکنیم.

در مورد رسم ها از دوستم مشوره میگیرم.

به دوست خود بایسکل را امانت میدهم.

بشنو و بگو

 دوســتان خــوب ،مــا را در هنــگام مصیبــت تنهــا منیگذارنــد .دوســتان خــوب
در خوشــی مــا رشیــک بــوده ،در حــل مشــکالت مــا را کمــک میکننــد .از راســتی
و صداقــت کار گرفــن ،حــرف هــای همدیگــر را بــا احــرام گــوش کــردن ،غیبــت و
بدگویــی نکــردن ،دوســتی و صمیمیــت را دوامــدار میســازد.
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باهم کارکنید
 در گــروه هــا بــا مشــورۀ هــم بگوییــد کــه مراعــات کــدام نــکات ســبب

حفــظ دوســتی و دوامــدار شــدن آن میشــود و مراعــات نکــردن کــدام نــکات
دوســتی را از بیــن بــرده انســان را تنهــا میســازد.

ببینید و بگویید
 کــدام تصویرهــا در مــورد حفــظ روابــط دوســتی و کــدام آنهــا در مــورد

از میــان رفــن دوســتیها میشــود بیــان کنیــد.

پاسخ دهید
 اهمیت و رضورت دوستی با دیگران چیست؟
 چگونه میتوانید دوستی خود را حفظ منایید؟

کارخانه گی
 در مــورد ضــرورت دوســتی و داشــتن یــک دوســت صمیمیهــر

چــه میدانیــد بــا والدیــن خــود شــریک بســازید.
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درس بیست و پنجم

همدردی با دیگران

هــدف :شــاگردان بایــد طریقــه هــای همــدردی بــا دیگــران را بداننــد و اهمیــت آن
را درک کننــد.

بگویید
 گاهی با کسی همدردی کرده اید ،در چه مورد؟
 به نظر شام همدردی با دیگران چرا مهم است؟
ببین و بگو

از مریض دلجوی میکنیم.

همدردی باعث خشنودی  دوستان ما میشود.

با اشخاص نیازمند باید کمک کنیم.

همدردی کردن سبب خوشی انسان ها میشود.

بشنو و بگو

 بــه حــرف هــای کســی گــوش دادن ،بــا عاطفــه و مهربــان بــودن ،در غــم کســی
غمگیــن شــدن ،بــا اشــخاص نیازمنــد کمــک کــردن ،عیــادت از مریضــان ،کمــک و
دلجــوی از فقیــران ،همــه صفــت هــا و روش هــای همــدردی بــا دیگــران اســت.
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با هم کار کنید
 در گروههــا در مــورد فوایــد همــدردی بــا دیگــران صحبــت کــرده ،مثــال
هــای همــدردی را یادداشــت کنیــد.

ببینید و بگویید
 هرکدام به چه نوع همدردی رضورت دارند؟

پاسخ دهید
 با اشخاص محتاج چگونه همدردی میکنید؟
 اهمیت همدردی با دیگران چیست؟

کارخانه گی
 در مــورد فایدههــای همــدردی بــا دیگــران بــا دوســتان خــود
صحبــت نماییــد.
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درس بیست و ششم

خطرهای محیطی

هدف :شاگردان خطرهای محیطی را دانسته ،خود را از آن حفاظت کرده بتوانند.

بگویید
 شام دربارۀ خطرهای محیط زیست چیزی میدانید؟
 به نظر شام بی پروایی در محیط زیست سبب کدام خطرها میگردد؟

ببین و بگو

کاری که خطر دارد.

پایین شدن از موتری که در حال رفتار است ،خطر دارد.

باید جلو آلوده گی محیط زیست را بگیریم.

استفاده از بیت الخال و رعایت نظافت.

بشنو و بگو

 دویــدن عقــب موتــر ،بــازی بــا لیــن هــای بــرق ،بــازی در زیــر آفتــاب ســوزان و یــا
هــوای رسد ،آزار دادن حیــوان هــا ،خــوردن َغــذای ناپــاک و یــا نوشــیدن آب غیــر
صحــی و آلــوده ســاخنت محیــط زیســت همــه باعــث خطرهــای محیطــی میشــوند.
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با هم کارکنید
 در گــروه هــا راجــع بــه خطرهــای محیطــی ،روب ـهرو شــدن بــا ســگ هــا

در کوچــه ،خطرهــای اســتفاده از آب و َغــذای غیرصحــی در بــازار ،بــا هــم
صحبــت کــرده تبــادل نظــر مناییــد.

ببینید و دقت کنید
 در هر تصویر کدام خطر محیطی را تشخیص میکنید؟

پاسخ دهید
 خطرهای محیطی را نام بگیرید.
 چطور میتوانید از خطرهای محیطی خود را حفاظت کنید؟

کارخانه گی
 خطرهایی را که در محیط با آن مواجه استید ،نام بگیرید.
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درس بیست و هفتم

خطرهای ماین ،و مواد منفجر ناشده

هــدف :شــاگردان خطرهــای مایــن ،اســلحه و مــواد منفجــر ناشــده را بداننــد و خــود را از آن
حفاظــت کــرده بتواننــد.

بگویید

 در مورد خطرهای ماین و اسلحه چه میدانید؟
 بــه نظــر شــا آگاهــی از خطرهــای مایــن ،اســلحه و مــواد انفجــار ناشــده چــرا
مهم اســت؟

ببین و بگو

اقسام ماین ها را بشناسید.

ضررهای انفجار ماین.

در جاهای ویرانه و جنگ زده خطر ماین و مواد منفجر ناشده موجود
است.

بشنو و بگو
 مایــن و مــواد منفجــر ناشــده اکــراً در جاهــای جنــگ زده پیــدا میشــود.

مــواد انفجــاری گاه گاهــی در بازیچــه هــای اطفــال بــه شــکل قلــم و یــا ســاعت جــا
بــه جــا میشــود ،پــس بایــد چیزهایــی را کــه منیشناســید ،بــه آن دســت نزنیــد.
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باهم کارکنید
 در گــروه هــا راجــع بــه خطرهــای مایــن ،اســلحه و مــواد ناشــناخته بــا هــم
بحــث و تبــادل نظــر کنیــد.

ببینید و ارتباط دهید
بی خطر

خطرناک

پاسخ دهید
 از خطرهــای مایــن ،اســلحه و مــواد ناشــناخته چگونــه خــود را حفاظــت
میکنیــد؟

کارخانه گی
 در مــورد حفاظــت خــود از خطرهــای مایــن و مــواد انفجــار ناشــده
آنچــه میدانیــد بــه دیگــران بفهمانیــد.
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درس بیست و هشتم

حفظ الصحۀ شخصی

هــدف :شــاگردان اهمیــت حفــظ الصحــۀ شــخصی را بداننــد و از خــود مراقبــت کــرده
بتواننــد.

بگویید

 به نظر شام چرا خود را پاک نگهداریم؟
 گاهــی فکــر کــرده ایــد کــه چــرا بعــد از خــوردن غــذا دســت هــا و دنــدان
هــای خــود را بشــویم؟

ببین و بگو

به خاطر سردی هوا ،لباس گرم میپوشم.

به خاطر حفظ سالمتی دندان ها را مسواک و برس میکنيم.

از آفتاب زده گی خود را محافظت میکنيم.

ورزش میکنيم تا صحتمند باشيم.

بشنو و بگو

 نظافــت جزء ایامن اســت ،باید دســت های خــود را قبل از غَذا و بعــد از غَذا خوردن
و بعــد از رفــع حاجــت بــا آب پــاک و صابــون بشــويم .صبح و شــب و بعد از خــوردن غَذا
دندانهــای خــود را مســواک و یــا بــرس کنیــم ،لبــاس و بــدن خــود را پــاک نگهداریــم.
نظافــت ناخــن هــا را رعایت کنیم .همیشــه ورزش کــرده و از گــرد و خــاک دوری کنیم.
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باهم کار کنید
 شــاگردان در گــروپ هــا بــا هــم مشــوره کــرده بگوییــد کــه خــوردن میــوه
هــای نارســیده و ناپــاک ،تــرکاری هــای ناشســته و ناپاکــی بــدن ،لبــاس و
محیــط زیســت بــاالی حفــظ الصحــۀ شــخصی مــا چــه تأثیــر دارد.

ببینید

چگونه از این مواد استفاده کنیم تا صحتمند باشیم؟

پاسخ دهید
 اهمیت پاکی و حفظ الصحۀ شخصی چیست؟
کدام کار ها را به خاطر سالمتی خود انجام میدهید؟

کارخانه گی
 در مــورد فوایــد حفــظ الصحــۀ شــخصی آن چــه میدانیــد ،بــرای

دوســتان خــود بیــان کنیــد.
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