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

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

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

قانونی صورت می گیرد.
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پیام وزیر معارف

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

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

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

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

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

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

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

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

وزیر معارف 
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         فهرست 
صفحه ساعت درسی عنوان درس شمارۀ درس

1 3 ساعت اهلل درس اول
3 3 ساعت حضرت محمد درس دوم
5 2 ساعت درس سوم قرآن کریم
7 3 ساعت درس چهارم  حضرت ابوبکر صدیق
9 4 ساعت بهار و دهقان درس پنجم
11 3 ساعت محیط زیست درس ششم
13 3 ساعت وطن دوستی درس هفتم
15 2 ساعت لطیفه درس هشتم
17 4 ساعت قواعد مکتب درس نهم
19 4 ساعت بی احتیاطی درس دهم
21 3 ساعت اندرز ها درس یازدهم
23 2 ساعت پدر درس دوازدهم
25 2 ساعت آداب غذا خوردن درس سیزدهم
27 4 ساعت حفاظت دندان ها درس چهاردهم
29 2 ساعت پند درس پانزدهم
31 1 ساعت رقعۀ ضروری درس شانزدهم
33 3 ساعت شاگرد خوب درس هفدهم
35 4 ساعت هدیه به مادر درس هژدهم
37 4 ساعت خانواده درس نزدهم
39 4 ساعت حقوق اطفال درس بیستم
41 4 ساعت آداب سخن گفتن درس بیست و یکم
43 2 ساعت باغبان درس بیست و دوم
45 3 ساعت میوه ها درس بیست و سوم  
47 4 ساعت حکایت درس بیست و چهارم
49 4 ساعت سبزی ها درس بیست و پنجم
51 4 ساعت تک تک ساعت درس بیست و ششم
53 3 ساعت نیکوکار باشید درس بیست و هفتم



ه

صفحه ساعت درسی عنوان درس شمارۀ درس
55 2 ساعت کمک و همکاری درس بیست و هشتم
57 2 ساعت صبر و تحمل درس بیست و نهم
59 2 ساعت خوشۀ زرین درس سی ام
61 3 ساعت غله ها درس سی و یکم
63 4 ساعت سعی و تالش درس سی و دوم
65 2 ساعت پروانۀ رنگین درس سی و سوم
67 5 ساعت تیلفون درس سی و چهارم
69 2 ساعت برق درس سی و پنجم
71 2 ساعت ترانه درس سی و ششم
73 3 ساعت صداقت و راستی درس سی و هفتم
75 1 ساعت رقعۀ مریضی درس سی و هشتم
77 2 ساعت نامۀ پسر برای پدر درس سی و نهم
79 4 ساعت معلم درس چهلم
81 3 ساعت چیستان درس چهل و یکم
83 3 ساعت جشن استقالل درس چهل و دوم
85 3 ساعت آبده های تاریخی درس چهل و سوم
87 3 ساعت موش و قروت درس چهل و چهارم
89 3 ساعت مقام زن درس چهل و پنجم
91 2 ساعت رابعۀ بلخی درس چهل و ششم
93 3 ساعت کتاب درس چهل و هفتم
95 3 ساعت باغ علم درس چهل و هشتم
97 5 ساعت حکایت درس چهل و نهم
99 2 ساعت والیت غزنی درس پنجاهم
101 3 ساعت مکان های مقدس درس پنجاه و یکم
103 3 ساعت خزان درس پنجاه و دوم
105 4 ساعت مواد مخدر درس پنجاه و سوم
107 4 ساعت آتش سوزی درس پنجاه و چهارم
109 4 ساعت صلح و آشتی  درس پنجاه و پنجم
111 3 ساعت برف درس پنجاه و ششم
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اهلل

       پرسش
چه فکر می کنید جهان و موجودات آن را کی پیدا کرده است؟

     اهلل انسان و جهان را با تمام موجودات آن آفریده است. 
براي ما جسم و جان، چشم، گوش، بيني، دست و زبان داده 
است تا ببينيم، بشنویم، ببویيم، حس كنيم و او را به یگانه گي 

یاد كنيم. 
كوه ها،  دریاها،  ستاره گان،  مهتاب،  زمين،  آفتاب،   اهلل    

درس
 اول

هدف: شاگردان متن درس را بخوانند، بنویسند و با صفت های اهلل بیشتر آشنا شوند.
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حيوان ها و نباتات را آفریده است تا به قدرت او پي ببریم.
      اهلل در هر زمان پيامبري فرستاده است تا مردم را به 

راه راست هدایت و رهنمایي كند. 
    ما باید چيز هایي را كه اهلل امر كرده است، انجام دهيم 
و آنچه را منع فرموده است از آن دوري كنيم، تا رضاي او را  

به دست آریم.





فعاليت ها

لغت ها
معنالغتشماره 

توانایيقدرت1

رهنمایيهدایت2

    متن درس را در کتابچه های خود بنویسید.

         کار خانه گی
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حضرت محمد

           پرسش
     در بارة حضرت محمد چه می دانید؟

      حضرت محمد پيامبر خداوند و پيشوای تمام مسلمانان 
جهان است. قرآن شریف به حضرت محمد نازل گردیده تا 

براي مسلمانان رهنما باشد.
   خداوند برای رهنمایی بشر، پيامبران زیادی فرستاده است 
كه حضرت محمد آخرین آنان می باشد. بعد از آن حضرت، 
 هيچ كسي به پيامبري مبعوث نشده و نمي شود. حضرت محمد

درس
       دوم

را   بنویسند، صفت ها و مقام واالی حضرت محمد را بخوانند،  شاگردان متن درس  هدف: 
بدانند. 
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مردم را به راه نيك، صداقت، راستي و امانت داري دعوت كرد 
و  ما مسلمانان اُمت و پيرو ایشان استيم. 

  حضرت محمد در چهل ساله گي به پيامبري مبعوث شد و 
در شصت و سه ساله گي از جهان رحلت نمود. مرقد پاكش در 

مدینة منوره می  باشد.





�

فعاليت ها

لغت ها
معنا لغتشمارهمعنا لغتشماره 

آرامگاهمرقد4از دنیا رفتنرحلت1

راستيصداقت5فرستاده شدهمبعوث2

پیروان، گروهی از مردمامت6پایین آمدهنازل 3

کار خانه گی

جمله های زیر را در کتابچه های خود نوشته، جاهای خالی آن را با کلمه های مناسب تکمیل 
نمایید.

- حضرت محمد مردم را به راه )             ( دعوت کرد.
- قرآن شریف به )                ( نازل گردیده است.
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درس
       سوم

قرآن  كریم
بیشتر حاصل  معلومات  قرآن  کریم  بارة  بنویسند و در  بخوانند،  را  شاگردان متن درس  هدف: 

نمایند.

           پرسش ها
1- در تصویر چه می بینید؟

2- آخرین کتاب آسمانی چه نام دارد؟

     قرآن  كریم آخرین كتاب آسمانی است. این كتاب از جانب 

خداوند به وسيلة جبرئيل امين در ماه مبارک رمضان به 

حضرت محمد نازل گردیده است. 

   پيام قرآن  كریم برای انسان ها فراگيری علم و عمل نيکو 

می باشد.

   قرآن  كریم كتاب  مقدس ما مسلمانان  است كه  برای  رهنمایی
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بشر فرستاده شده است و دارای یك صد و چهارده سوره و       

سی پاره  می باشد. 









فعاليت ها

لغت ها
معنالغتشماره 

انسانبشر1

2یکی از مالیک جبریل

کار خانه گی

برای کلمه های ) قرآن کریم، رمضان و پیامبر( در کتابچه های خود جمله بنویسید.
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درس
       چهارم

 حضرت ابوبکر صديق
را   ابوبکر صدیق بنویسند و سجایای نیک حضرت  را بخوانند،  شاگردان متن درس  هدف: 

بدانند.

           پرسش ها
1- در تصویر چه می بینید؟

2- در بارة حضرت ابوبکر صدیق چیزی می دانید؟

      حضرت ابوبکر صدیق از جملة یاران حضرت محمد بود. 
اولين كسی كه از مردان، پيامبري آن حضرت را تصدیق نمود و 
ایمان آورد، حضرت ابوبکر صدیق بود. ایشان هنگام هجرت از 

مکة معظمه به مدینة منوره با حضرت محمد همراه بود. 
     چون حضرت ابوبکر صدیق درتمام زنده گي خود گفتار و 
كردار پيامبر بزرگوار را تصدیق  مي كرد و از او پيروي می نمود، از 
این رو حضرت پيامبر  ایشان را به لقب صدیق یاد كرده است. 
از رحلت حضرت محمد به  ابوبکر صدیق بعد      حضرت 
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کار خانه گی

حيث خليفه و جانشين او توسط مسلمانان انتخاب شد. 
    حضرت ابوبکر صدیق بعد از دو سال و شش  ماه خالفت، به 
عمر 63 ساله گي از جهان رحلت نمود و در مدینة منوره در پهلوی 

مرقد حضرت محمد به خاک سپرده شد.  











فعاليت های شاگردان

لغت ها
معنالغتشماره 

راستگوصدیق1

ُخلق، خویسجایا2

اسمی که کسی به آن شهرت پیدا کندلقب3

جانشینخلیفه4

 کلمه های جدید درس را در جمله های مناسب به کار ببرید.
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درس
       پنجم

بهار و دهقان
هدف: شاگردان متن درس را بخوانند، بنویسند، و اهمیت فصل بهار را بدانند. 

        پرسش ها
 1 - در تصویر چه می بینید؟

 2 - چه فکر می کنید دهقان کدام کار ها را در فصل بهار انجام می دهد؟

كـه گل خندد بــه گلـزار
به دستش  یوغ و  اسپـار
كمـر بسته بـه دستـــار
زنـد بيـــل  و كنــد كار
دهـد كشت خـود انبــار
جـواري نيـــز بسيـــار
تخم ریزد بــه خـــروار
نبـاشــد هيـــچ  بي كار

بـه هنگـام بــــهارا ن
جفاكش بابه  د  هــقـان
به پایش نعلـی چــوب
رود ســوی زميـــنش
كند قلبـــه  و مـــالـه
بکــارد گنـــدم  و   جـو
هم  از شــالــي و  پنبه
كند خــدمت به  مـردم
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تو هــم خود را تکان ده!
بيا بيرون بــه  صحـــرا
كه هنگـــام بــــهاران
روان شــو سوي مکتـب

اال اي طفـــل هـوشيـار
ببين كشت  و ببيــن كار
كند  خرد و كــالن، كار
به شوق و  ذوق بسيـــار

                           آصف مایل









فعاليت ها

لغت ها
معنالغتشمارهمعنالغتشماره 

پاروانبار4 وقتهنگام1

وسایل دهقانییوغ و اسپار5لُنگيدستار2

برنج پوست نشدهشالی6عالقهشوق3

متن درس را در کتابچه هاي خود رونویس کنید. کار خانه گی
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درس
       ششم

محيط زيست
هدف: شاگردان متن درس را بخوانند، بنویسند و طریق محافظت محیط زیست را بدانند.

           پرسش ها
1- در تصویر چه می بینید؟

2- به نظر شما پاک نگهداشتن محیط زیست چه اهمیت دارد؟ 

    جایی كه انسان ها و دیگر زنده جان ها در آن زنده گی می كنند، 
محيط زیست گفته می شود. محيط زیست سالم به صحت و 
ما  بر  است،  برخوردار  زیاد  اهميت  از  سالمتی ساكنان محل 
الزم است تا در  حفظ و نگهداری محيط زیست سهم فعال 

بگيریم.  برای داشتن این گونه محيط باید: 
اطراف خانة خود را پاک نگهداریم.  -1
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كثافات را در جای معين آن بيندازیم.  -2

جای نگهداری حيوان ها را پاک كنيم.  -3
4-      از شکستاندن شاخه های درختان و گل ها جلوگيری نمایيم.

نهال های مختلف غرس نموده و در حفاظت و آبياری آن ها   -5
كوشا باشيم.

از سوختاندن موادی كه سبب آلوده گی هوا می شود جلوگيری   -6
كنيم.











فعاليت ها

 

لغت ها
معنالغتشمارهمعنالغتشماره 

 نشاندن درختغرس کردن6جايمحل1

اطمینان دادنتأمین7زنده گيزیست2
ناپاکیآلوده گی8ناپاکیکثافت3

کار خانه گی

در مورد حفاظت محیط زیست چند جمله در کتابچه های خود بنویسید.
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درس
       هفتم

وطن دوستي
هدف: شاگردان متن درس را بخوانند، بنویسند و ارزش و اهمیت وطن خود را بدانند.

           پرسش ها
1-در تصویر چه می بینید؟

2-به نظر شما چرا وطن خود را دوست داشته باشیم؟

زیب این گلستانيم گل های این بوستانيم    
از یك بهارستانيـم چون بـرادر و خواهر    
هوشيـار و بينایيم ما              دلشاد و دانـایيم ما  
دایـم تـوانـایيم ما از  بهـر حفظ وطـن    
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کار خانه گی

آزاد سـرزميـن  داریـم   ملك نـازنـين داریم  
مشـت  آهنـين  داریم در  راه  نجـات  آن    
در قلــب آسـيا است كشــور ما زیـبا اسـت   
شهــرۀ این دنيا است فرهنــگ و تاریــخ آن   
سـرسـبز این چمن را آباد  خواهـيم  وطن را    
گلشن سازیم ميهن را با درس و كار و كوشش    

                                           عبدالرزاق کوهستانی



فعاليت ها

لغت ها
معنا لغتشمارهمعنا لغتشماره 

نگهداریحفظ2هوشیاردانا1

محکمآهنین4دل خوشدلشاد3

دو بیت اول ترانه را حفظ کنید و متن درس را در کتابچه هاي تان  بنویسید.
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درس
       هشتم

           پرسش ها
1- در تصویر چه می بینید؟

2– گاهی لطیفه شنیده اید؟

     لطيفه
هدف: شاگردان متن درس را بخوانند، بنویسند و مفهوم لطیفه را بدانند.

     معلم از شاگردان خواست تا یك مقاله در بارۀ مسابقة 
فوتبال بنویسند. همه مصروف نوشتن شدند جز یك نفر، معلم 

از او پرسيد: تو چرا نمی نویسی؟
شاگرد جواب داد: من نوشتم!

      معلم كتابچة او را گرفت و نگاه كرد. نوشته بود: به علت       
بارنده گی، مسابقة فوتبال برگزار نخواهد شد!
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کار خانه گی









فعاليت ها

      کلمه های) فوتبال، بارنده گی و مصروف ( را در جمله های مناسب به کار ببرید و در 

کتابچه های خود بنویسید.                
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         قواعد مکتب

           پرسش ها
1- در تصویر چه می بینید؟

2- در مورد قواعد مکتب چه می دانید؟ 

واجب آمـد به پيش اهل  ادب احتــرام قــــواعـد مکتــب  

كه بـود بخت و طالعش فيروز طفـل دانستــة هنــــر آمـوز  

نبـود  بــر خــالف رفتـارش تـا به مکتب بـود سر و كارش  

سخنش را نمی كشد از یــاد هر چـه استـاد می كنـد ارشاد  

داند  استـاد را بـه مثـل پـدر ای پسر هر كه است نيك سير  

دوست دارش چو مادر و پدرت چون معلم شده است  راهبرت  

درس
       نهم

هدف: شاگردان متن درس را بخوانند، بنویسند و قواعد مکتب را مراعات کنند.



18

هر نصيحت  كه می كند بپذیر هر چه تعليم داده یـــاد بگيـر  

عزتش دار و  باش فرمانبر    

تا شوی بـا كمال و نام آور            

               قاری عبداهلل









فعاليت ها  

لغت ها
معنالغتشمارهمعنالغتشماره 

چیزی را به کسی تعلیم7طالعبخت1
یاد دادن

امرفرمان8کامیابفیروز2
مخالفخالف9نیک رفتارنیک سیر3

راهنماراهبر10احترامعزت4

رهنماییارشاد11کامل شدنکمال5

مردم، شایستهاهل6

کار خانه گی

           در بارة رعایت قواعد مکتب چند جمله بنویسید.
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بی احتياطی

           پرسش ها
1- در تصویر چه می بینید؟

2- حادثۀ ترافیکی چگونه رخ می دهد؟

      مسعود و رشاد در یك مکتب درس می خواندند و باهم 
به مکتب می رفتند. رشاد پسر بازی گوش بود و به نصيحت 

بزرگان كمتر توجه داشت. 
      رشاد در یکی از روزها بعد از رخصتی مکتب، با بایسکل 
طرف خانه روان بود. هنگام گذشتن از سرک بدون این كه به 

چراغ های ترافيکی توجه كند، با موتری تصادم كرد. 

درس
       دهم

هدف: شاگردان متن درس را بخوانند، بنویسند و طریق محافظت از حوادث ترافیکي را بدانند.
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این بی توجهی او باعث شد تا زخم بردارد و برای مدتی در 
شفاخانه بستر شود و از درس و تعليم عقب بماند. 

    مسعود كه به عيادت رشاد رفته بود به او گفت: »معلم صاحب 
هميشه برای ما می گفت كه هنگام عبور از سرک قوانين ترافيکی 

را مراعات كنيد.« 











فعاليت ها

 

لغت ها
معنالغتشمارهمعنالغتشماره 

واقعه حادثه3  به هم خوردنتصادم1

گذشتنعبور4احوال پرسی مریضعیادت2

کلمه های جدید درس را در جمله ها به کار برده و در کتابچه های  کار خانه گی

خود بنویسید.
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اندرزها

           پرسش ها
1- در تصویر چه می بینید؟ 

2- چرا ما به نصایح بزرگان گوش می دهیم؟

   اندرز، پند و نصيحت را گویند كه بزرگان و دانشمندان  آن ها 
اند.  را نظر به تجربه های خود براي رهنمایی انسان ها گفته 
باید این اندرز ها را به گوش و هوش بشنویم، بخوانيم و هنگام 
ضرورت از آن ها  در زنده گی خود استفاده كنيم تا سرمشق 

خوبی برای ما باشند.
1- به خوشنودي دل ها، بکوشيم.

2- علم بياموزیم.
3- صادق و راستکار باشيم.
4- در امانت، خيانت نکنيم.

درس
يازدهم

هدف: شاگردان متن درس  را بخوانند، بنویسند و مفهوم  اندرز ها را بدانند.
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5- با دیگران، حسد نورزیم.
6- از دورویی پرهيز كنيم.
7- با نرمی سخن بگویيم.
8- صبور و شکيبا باشيم.

9- كار امروز را به فردا مگذاریم.
10- به بزرگان احترام كنيم.

  









فعاليت ها

لغت ها
معنالغتشمارهمعنالغتشماره 

دوری کردنپرهیز3   نصیحتاندرز1

صبر کنندهصبور 4کینهحسد2

کار خانه گی

اندرز ها را در کتابچه های خود بنویسید.  

علم
بکوشیم
راستکار
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پدر

           پرسش ها
1- در تصویر چه می بینید؟

 2- ما چرا پدر خود را دوست داریم؟

سوی تو شام و سحر می بينم  پــــدرم ای پــــدر شيرینم     

قصه از آب روان جـوی  و كنار   قصـه گفتی زگـل و بـاغ و بهار   

تا لـبم باز بـه لبخـندی  شـد حـرف حرف تو به من پندی شد   

بخت و پاینده گی ام از تو بود راحت زنـده گـيم از  تـــو بـود    

دوست می دارمت ای مایة عمر دوست می دارمت ای سایة عمر   

رویين          

درس
دوازدهم

هدف: شاگردان متن درس را بخوانند، بنویسند و مفهوم آن را بدانند.
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فعاليت ها

 

لغت ها
معنالغتشمارهمعنالغتشماره 

خندة کملبخند4نزدیک صبحسحر1

بادوام، پایدارپاینده گی5نصیحتپند2

آرامراحت6اصل هر چیزمایه3

کار خانه گی

     چند جمله در کتابچه های خود بنویسید که کلمه های ساده در آن ها به کار رفته باشد.
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آداب غذا خوردن

           پرسش ها
1- در تصویر کی ها را می بینید؟

2- در بارة آداب غذا خوردن چه می دانید؟

     پيش از خوردن غذا و بعد از آن دست های خود را با آب پاک 
و صابون بشویيم.

     در شروع خوردن غذا بسم اهلل الرحمن الرحيم بگویيم.
   لقمة  خود را باید ُخرد بگيریم و خوب بجویم تا خوبتر هضم شود.

   لقمه را باید از پيش روی خود بگيریم.

درس
سيزدهم

هدف: شاگردان متن درس را بخوانند و بنویسند و آداب غذا خوردن را بدانند.
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   پيش از سيرشدن، خوردن غذا را بس كنيم.
  غذا را باید داغ نخوریم تا به وجود ما ضرر نرساند.

  بعد از خوردن غذا با گفتن الحمدهلل، شکر خداوند  را به جا آوریم.  











فعاليت ها
 

کار خانه گی

کلمه های )هضم، غذا و داغ( را در جمله های  مناسب به کار برده، در کتابچه های خود بنویسید.
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حفاظت دندان ها

           پرسش ها
1- در تصویر چه می بینید؟

2- دندان های خود را چگونه باید حفاظت کنیم؟

من به نظافت بدن و پاكي دندان ها و دهنم بسيار توجه   
یا  ِكریم  و  برس  با  را  دندان هایم  غذا  از خوردن  بعد  دارم. 
به  مسواک می شویم؛ زیرا برس و مسواک نمودن دندان ها 
از پوسيده گی  و  باعث سالمتی دندان ها می شود  طور منظم 
آن ها جلوگيری می كند. برس و مسواک زدن بوی بد دهان را از 
بين می برد. برای این كه دندان هایم سالم بماند، شيرینی زیاد 

نمی خورم و هيچ گاه با آن ها چيز های سخت را نمی شکنم.

درس
چهاردهم

هدف: شاگردان متن درس را بخوانند، بنویسند و راه های حفاظت دندان ها را بدانند.
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خوردن ميوه ها، سبزی ها و محصوالت شيری كه دارای   
ویتامين و كلسيم می باشند، برای حفاظت و سالمتی دندان ها 

بسيار مفيد است.  











فعاليت ها  

لغت ها
معنالغتشمارهمعنالغتشماره 

درستسالم3فرسوده و خرابپوسیده1

نگهداريحفاظت4حاصلمحصول2

کار خانه گی

در بارة حفاظت دندان ها چند جمله درکتابچه هاي خود بنویسید.  
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پند

           پرسش ها
1- ما باید به پند و نصیحت چه کسانی گوش دهیم؟

2- گوش دادن و عمل کردن به پند و نصیحت چه فایده دارد؟      

طفل عزیز ای پسر خـوش ِسيَر!      گوش كن این  پند، عــزیز پدر

موقـــع تحصيـل غنيمت  شمار        بيهوده  از دست مـده  وقت كار

َصرف به بازیچه مکن وقت خویش           تا  نشوی موسم  پيری پریش

تا كــه جوانی ادب آمـوز  باش         دانش و فضل  و هنراندوز  باش

تازه جـوانا بگشا چشم و  گوش          تا كه جــوانی و توانی بکوش

درس
پانزدهم

هدف: شاگردان متن درس را بخوانند، بنویسند و مفهوم آن را بدانند.

تا که جوانی ادب آموز  باش         دانش و فضل  و هنراندوز  باش



30







فعاليت ها

لغت ها
معنالغتشمارهمعنالغتشماره 

آنچه که بی رنج و غنیمت1

زحمت به دست آید

وقت، زمانموسم5 

پریشانپریش6بی فایدهبیهوده2

پیشه، صنعتهنر7احسان، نیکوییفضل3

پس انداز کردن، جمع اندوز4
کردن

نیکوکار، خوش رفتارخوش ِسَیر8

کار خانه گی

  شاگردان متن درس را در کتابچه های خود رونویس کنند.
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رقعة ضروري 

           پرسش ها
1-  در تصویر چه می بینید؟

2- چرا رقعۀ ضروري می نویسیم؟

به اداره محترم مکتب ............. ،

بركاته! و  رحمة اهلل  و  عليكم  السالم 

من ....... فرزند ....... متعلم صنف ....... امروز ضرورتي برایم 

پيش آمده است كه نمی توانم به درس هاي خود حاضر گردم. 

آرزومندم از جملة غيرحاضران شمرده نشوم.

      با احترام

نام - امضا     

درس
شانزدهم 

هدف: شاگردان متن درس را بخوانند، بنویسند و طرز نوشتن رقعه را بدانند.



32











فعاليت ها

لغت ها
معنالغتشماره 

 محسوب شدن به حساب آمدهشمرده شد1

کار خانه گی

یک رقعۀ ضروري در کتابچه هاي خود  بنویسید.  
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شاگرد خوب

           پرسش ها
1- در تصویر چه می بینید؟  

2 - به نظر شما صفت های یک شاگرد خوب چیست؟ 

از  زود  روز صبح  هر  او  است.  فریده شاگرد صنف سوم   
خواب بيدار می شود، وضو می نماید، نماز صبح را ادا كرده،  ورزش 
می كند، بعد از صرف صبحانه درس  هاي روز گذشته را تکرار 
مکتب  سوي  به  و  می گيرد  را  خود  كتاب هاي  و  بکس  می كند، 
روان می شود. در راه به بزرگان سالم می دهد. با هم صنفان خود 
دارند.   دوست  را  او  همه  می كند.  احوال پرسي  خوش،  لطف  با 
او  می كند.  رعایت  را  مکتب  قواعد  است،  آرام  شاگرد  فریده 

درس
هفدهم

هدف: شاگردان متن درس را بخوانند، بنویسند و صفات شاگرد خوب را بدانند.
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توانسته  كوشش  و  سعي  با  می باشد.  حاضر  صنف  در  هميشه 
است درس های خود را خوب یاد بگيرد و اول نمرۀ صنف خود 
باشد. در سال گذشته یك تحسين نامه از طرف ادارۀ مکتب به 

وي داده شد.











فعاليت ها

لغت ها
معنالغتشمارهمعنالغتشماره 

  کوششسعي3مهربانيلطف1

نگهداشتنرعایت4آفرینتحسین2

کار خانه گی

متن درس را در کتابچه های خود رونویس کنید.  
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هديه به مادر 

           پرسش
  به نظر شما، چرا مادر را باید احترام؟

 چنــد دانه قلم دارم  قلـم هایم قشنگ است
سيـاه و آبی رنگ است  نارنجی و سرخ و سبز 
 بـا قلـم هــای رنگه       می كشم یك طوطی گك
دم سيــاه و سبز بالك  پرش باشد رنگارنگ 
طـوطـی را می نشانم  سر یك درخت  سرو 
آب و دانــه می مـانم  و در زیر این درخـت 

درس
هژدهم

هدف: شاگردان شعر را بخوانند، بنویسند، و مفهوم آن را بدانند.
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می شوید آب  در  را  خود   طوطـی گك  پاک من 
رویـد می   سبـزه  و  گل    در گــرداگرد درخت 
در یك پـاكت  می مانـم  رسم  قشنگ خـود را 
جـانم مـادر  بـه  تحفـه    می دهـم روز مــادر 

               دوکتور  ش. دیباج









فعاليت ها

لغت ها
معنالغتشمارهمعنالغتشماره 

هدیه، سوغاتتحفه2دورا دورگرداگرد1

کار خانه گی

ترانه را حفظ کنید و درکتابچه هاي خود بنویسید.  
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خانواده 

           پرسش ها
1- در تصویر چه می بینید؟

2- در مورد اهمیت خانواده چه می دانید؟

خانواده كانون گرم مهر و محبت است. پدر، مادر، برادران و 
خواهرانی كه در یك خانه زنده گی می كنند اعضای خانواده گفته 

می شوند.
پدر و مادر برای اطفال شان زمينة خوب پرورش و آموزش 

را فراهم می سازند و با آن ها مهربان استند.
اطفال به بزرگان و مادر و پدر خود احترام می كنند، گفته های 
به  كردن  عمل  زیرا  می نمایند؛  عمل  آن   به  و  شنيده  را  آن ها 

درس
نزدهم

هدف: شاگردان متن درس  را بخوانند، بنویسند، به اهمیت خانواده پی ببرند و کلمه های جمع را 
در متن درس تشخیص کنند.
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نصيحت بزرگان یك روش اسالمی است.
بزرگان نيز به اطفال شفقت دارند. ما باید دركار های خانه با هم 

كمك كنيم كوشش نمایيم كه بزرگان خانواده از ما خوش باشند.











فعاليت ها

لغت ها
معنالغتشمارهمعنالغتشماره 

مرکزکانون3رفتارروش1

قبول کردنپذیرفتن4مهربانیشفقت2

کار خانه گی

شاگردان در بارة خانواده چند جمله درکتابچه هاي خود  بنویسند.  
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حقوق اطفال

           پرسش ها
1- در تصویر چه می بینید؟

2- به نظر شما آینده سازان کشور چه کسانی استند؟

    فوزیه در یکی از شب ها، كلمة حقوق اطفال را از طریق تلویزیون 
شنيد؛ ولی نفهميد كه حقوق یعنی چه؟ همين كه پدرش به خانه 
آمد فوزیه بعد از سالم و احوالپرسی از پدرش پرسيد: پدر جان! 
حقوق چه معنا دارد؟ پدرش جواب داد: دختر خوبم! حقوق جمع 
حق است، اطفال باالی پدر و مادر خویش حق دارند تا زمينة 
پرورش درست، درس خواندن، تربية سالم و خوراک و پوشاک 
داده  اجازه  باید  اطفال  برای  همچنان  سازند؛  فراهم  را  آن ها 
برای  و  بگویند  دیگران  به  را  خود  نظر  و  فکر  آزادانه  تا  شود 
هر سؤال شان جواب درست و قناعت بخش داده شود. اطفال 

درس
بيستم

هدف: شاگردان متن درس را بخوانند، بنویسند و  به حقوق خود باورمند گردند. 

تعليم و تربية سالم حق هر طفل است.
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سرمایة اصلی هر كشور اند و آن ها را باید به دیدۀ قدر ببينيم 
و احترام متقابل را برایشان بياموزانيم. فوزیه از پدرش تشکر 

كرد و گفت: حاال فهميدم كه حقوق اطفال یعنی چه!
  











   فعاليت ها

لغت ها
معنالغتشماره 

قانع كنندهقناعت بخش1

پول، دارایی، ثروتسرمایه2

کار خانه گی

شاگردان کلمه های ) حق، تربیه و اطفال ( را در جمله های مناسب به کار برده، در کتابچه های شان 

بنویسند.
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آداب سخن گفتن

           پرسش ها
1- در مورد آداب سخن گفتن چه می دانید؟

2- به نظر شما چرا قبل از سخن گفتن باید فکر کنیم؟

 

سخن گفتن آدابی دارد كه رعایت آن ها برای هركس ضروری 
می باشد؛ به گونة مثال:

- باید سخنان بيهوده نگویيم؛ زیرا دین اسالم مسلمانان را 
از سخنان بيهوده منع نموده است.

- قبل از سخن گفتن باید در بارۀ آن خوب فکر كنيم.
- كوشش كنيم كه سخنان خوب و سنجيده بگویيم.

-  هميشه با نرمی سخن بگویيم.

درس
بيست و يکم

هدف: شاگردان متن درس را بخوانند، بنویسند و آداب سخن گفتن را رعایت کنند.
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-  نباید آنقدر با آواز بلند و طوالنی صحبت كنيم كه سبب 
آنقدر آهسته سخن بگویيم كه  نه  ناراحتی شنونده گردد و 

مخاطب نشنود.
-به سخنان بزرگان باید با دقت گوش فرا دهيم.

-  به نوبت سخن بگویيم و هنگام سخن گفتن حرف های 
دیگران را قطع نکنيم.











فعاليت ها

کار خانه گی

چند جمله در مورد آداب سخن گفتن درکتابچه هاي خود بنویسید.



43

باغبان

           پرسش ها
1- در تصویر چه می بینید؟

2- به نظر شما زیبایی باغ حاصل زحمت های کیست؟

   شد پر زگل به بــاغ، درختــان  نسترن 
          گل های گونه گونه، به باغ است موج زن

   آراست بـاغبـان هنــرمنــد  بــاغ  را
با الله و بنفشه و نسریـن و  یـاسمن     

   یك سوی باغ گشته پر از سيب و ناک و توت 
در سوی دیگرش بود انگور  رنگ رنگ     

   از سعی باغـبان همه باغ است ميوه دار 
        سعی اش زیاد خود مبر، ای نور چشم من

                                                                             رحيل                                                                                             

درس
بيست و دوم

شاگردان متن درس را بخوانند، بنویسند، ارزش باغ داری و قدر زحمت های باغبان را  هدف: 
بدانند.
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فعاليت ها

لغت ها
معنالغتشمارهمعنالغتشماره 

قسم قسمگونه گونه3زینت دادآراست1

حرکتموج4کوششسعی 2

کار خانه گی

کلمه های ) باغبان، باغ وگل ( را در جمله های مناسب به کار برده، در کتابچه های خود بنویسید.
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ميوه ها

           پرسش ها
1- در تصویر چه می بینید؟

2- به نظر شما خوردن میوه چه فایده دارد؟

در وطن عزیز ما، ميوه هاي گوناگون؛ مانند: انگور، سيب، ناک، 
انار، انجير، شفتالو، توت، زردآلو، مالته، خربوزه، تربوز، چهارمغز، 
بادام، پسته، جلغوزه و غيره پيدا مي شود. در بعضي نقاط وطن ما 
به  آن  ميوه هاي  از  كه  دارد  ميوه دار وجود  كوه ها درخت هاي  در 
گونة تازه و خشك استفاده می شود. برخی ميوه ها؛ مانند: انگور، 
انجير، توت، زردآلو، پسته، بادام و چهارمغز را می توان خشك 

نمود و از آن استفاده كرد.

درس
بيست و سوم

هدف: شاگردان متن درس را بخوانند، بنویسند و به ارزش غذایی میوه ها پی ببرند.
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كيله، سنتره، ناریال، كينو و مالته ميوه هاي زمستاني گفته می شوند.  
خوردن ميوه ها برای وجود فایده دارد.

بعضی ميوه ها باید با پوست آن خورده شود؛ زیرا فایدۀ زیاد در 
البته ميوه ها  قبل از خوردن باید با نمك و  پوست آن ها است؛ 

كلورین پاک شسته شوند. 









فعاليت ها

لغت ها
معنالغتشمارهمعنالغتشماره 

اندازهمقدار2 سود مندمفید1

کار خانه گی

نام پنج میوه را با رنگ آن در کتابچه های خود بنویسید.
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حکايت

           پرسش ها
1- در تصویر چه می بینید؟

2– به نظر شما روباه چه نوع حیوانی است؟

   روزی یك روباه از دهی می گذشت. چشمش به خروسی 
پدرت  و گفت:  كرد  رفت سالم  پيش  دانه می چيد.  كه  افتاد 
را خوب می شناختم، بسيار خوش آواز بود و از آوازش خوشم 

می آمد، تو چطور  می خوانی؟
    خروس گفت: اكنون می بينی كه من هم مانند پدرم خوش 
آواز استم، چشم ها را بست، بال ها را به هم زد و آواز بلندی سر 
داد و خواند: قو، قو، قو... روباه برجست و خروس را به دهن 

گرفت و فرار كرد.
    سگ های ده كه دشمن روباه بودند، او را دنبال كردند. خروس 

درس
بيست و چهارم

هدف: شاگردان متن درس  را بخوانند، بنویسند  و  مفهوم حکایت را بدانند.
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كه جانش در خطر بود به فکر چارۀ افتاد. به روباه گفت: 
و  بزن  فریاد  شوی،  آسوده  سگ ها  خطر  از  می خواهی  اگر 
همه  با  روباه  ام،  نگرفته  ده شما  از  را  این خروس  كه  بگو 
هوشياری، فریب خورد. تا دهان باز كرد ، خروس بيرون پرید 

و خود را به باالی درختی رساند. 
     روباه كه لقمة چربی را از دست داده بود، با نا اميدی به خروس 
نگاهی كرد و گفت: نفرین بر دهانی كه بی موقع باز می شود. 

خروس نيز گفت: نفرین بر چشمی كه بی موقع بسته می شود.









فعاليت ها

 

لغت ها
معنالغتشمارهمعنالغتشماره 

هوشیاریزیرکی3 خیز زدجست 1

مکر و حیلهفریب 4عالج، راه حلچاره2

کلمه های )خوش آواز و هوشیاری( را در جمله های مناسب به  کار خانه گی  

کار برده، در کتابچه های خود بنویسید.
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سبزي ها

           پرسش ها
1- در تصویر چه می بینید؟

2- چند نوع سبزی را نام گرفته می توانید؟

انواع و رنگ های  به  و      سبزی ها دارای مواد مفيد می باشند 
مختلف پيدا می شوند. هر رنگ و نوع سبزی  تأثير خاص باالی 
رشد و نموی بدن ما دارد. سبزی ها عبارت اند از: پالك، كرم، 
كاهو، زردک، بادرنگ، بادنجان رومی، بادنجان سياه،گلپی، باميه، 
نعناع،  ترایی،  شلغم،  پياز،  كچالو،  ملی سرخك،  مرچ،  فاصليه، 

گشنيز و غيره.
   خوردن بيشتر سبزی ها، ما را كمك می كند تا فعاليت های روزانه 
را به خوبی انجام دهيم.  سبزی ها برای از بين بردن چربی های 
اضافی بدن، ، تقویت دندان، چشم، و دیگر اعضای بدن نقش 

درس
بيست و پنجم

هدف: شاگردان متن درس را بخوانند، بنویسند، فواید سبزي ها را بدانند و جای کاربرد شارحه را 
بیاموزند.
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عمده دارد.
    برخی از سبزی ها، هم خام و هم پخته خورده می شوند؛ اما 
نباید فراموش كرد كه سبزی ها باید قبل از خوردن با آب پاک و 

مواد پاک كننده؛ مانند: كلورین یا نمك شسته شود.
  اگر می خواهيد صحتمند باشيد باید روزانه از سبزی های مختلف 

استفاده نمایيد.











فعاليت ها

لغت ها
معنالغتشمارهمعنالغتشماره 

مایع پاک کننده کلورین3تندرستیسالمت1
سبزی ها و میوه ها

مهم عمده4گرفتارمبتال2

کار خانه گی

نام َده نوع سبزي را با رنگ آن در کتابچه هاي خود بنویسید.
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 تک تک ساعت

           پرسش ها
 1- در تصویر چه می بینید؟

2- به نظر شما وقت در زنده گی چه اهمیت دارد؟

تك تك ساعت چه گوید، گوش دار       گویـدت بيـدار بـاش ای هوشيار

از تـن آسایـی و بيکاری بتـرس       هم مشو یك ثانيه غافـل ز درس

عقربـك آهسته پنـدت  می دهـد        پنـد شيرین تر ز قنـدت می دهد 

گویدت جانـا گذشته در گـذشت       هيچ عاقل ِگرد بگذشتـه نگشت

همچو من طاقت ور و ورزنده باش       روز تا شب در غـم آینده بــاش

تنبلی آرد بــه چشمـان تو خواب       می شود آینده ات یکسر خـراب 

زنده گـی  پيوستـه با آینده است       هر كه را آینده باشد زنـده است

هر كـه او غـــافـل ز آینده شود       بــر در آینـده گـان بنـده شود

درس
بيست و ششم

هدف: شاگردان متن درس را بخوانند، بنویسند و ارزش و اهمیت وقت را بدانند.
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فعاليت ها

 

لغت ها
معنالغتشمارهمعنالغتشماره 

تنبلیتن آسایی4بی خبر     غافل1

وصل شدهپیوسته5هوشیار، داناعاقل2

ورزشکارورزنده6توانطاقت3

کار خانه گی

لغت های درس را در جمله های ساده به کار ببرید و  در کتابچه هاي خود  بنویسید.
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نيکوکار باشيد

           پرسش ها
1-   در تصویر چه می بینید؟

2-  به نظر شما پاداش نیکوکاری چه است؟

     روزی یك دهقان عقابی را كه در دام افتاده بود از بند آزاد 
كرد. عقاب پرواز كرد و رفت. روز بعد دهقان زیر سایة یك 
دیوار شکسته، دستمالی را بر روی خود كشيده و به خواب 
بود،   آزاد كرده  بند  از  را كه دهقان  ناگهان عقابی  بود.  رفته 
آمد و دید كه دیوار می لغزد خود را  با عجله نزدیك دهقان 

درس
بيست و هفتم

هدف: شاگردان متن درس را بخوانند، بنویسند و مفهوم نیکوکاری  را بدانند.



54

رسانيد و دستمال را از روی او بر داشت و دور رفت.
   دهقان رفت تا دستمال را از عقاب بگيرد، دیوار فرو ریخت 
و دهقان از مرگ نجات یافت و فهميد كه عقاب در برابر نيکی 

او احسان بزرگی نموده است.







 )دحقان، دعقان،  دهقان(  

 ) شکسته،  شکصته، شکثته (


فعاليت ها

لغت ها
معنالغتشماره 

نیکو کاریاحسان1

می افتد، فرو می ریزدمی لغزد2

کار خانه گی

متن درس را در کتابچه های خود بنویسید.
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کمک و همکاری

           پرسش ها
   1-   در تصویر چه می بینید؟  

   2- در مورد اهمیت کمک و همکاری چه می دانید؟ 

روزی شریف پيرمرد ناتوانی را دید كه با پشتارۀ چوب در راه 
روان است. 

شریف پرسيد: كاكا جان! چوب را كجا می بَرید؟ 
پير مـرد گفـت: چـوب  را بـه خانـه ام می بـرم و در بخـاری                  

می سوزانم تا از خطر سرما محفوظ باشم.
شریف گفت: كاكاجان! اجازه بدهيد كه چوب را من برایتان 

برسانم.

درس
بيست و هشتم

هدف: شاگردان متن درس را بخوانند، بنویسند و ارزش کمک و همکاری را بدانند.
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شریف پشتارۀ چوب را برداشته و به خانة پير مرد رسانيد و با او 
 خدا حافظی كرد، پير مرد از شریف تشکر نموده، گفت: خداوند

شما را عمر دراز  بدهد.







فعاليت ها

کار خانه گی

متن درس را در کتابچه های تان رونویس نموده، زیر نشانه های )کامه ، نقطه و شارحه( خط 

بکشید.
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صبر و تحمل 

           پرسش ها
1- در تصویر چه می بینید؟ 

2- به نظر شما صبر و تحمل سبب چه می شود؟     

   صبر و تحمل، نعمتی است كه خداوند برای ما اعطا كرده 
است. با صبر و حوصله می توانيم به خوشبختی برسيم. هرگاه 
تحمل و گذشت نداشته باشيم، پریشان، سرگردان و كم حوصله 
برما  انجام داده نمی توانيم؛  به درستی  را  شده كارهای خود 
الزم است تا ارزش صبر را دانسته و آن  را سرمشق زنده گي 

خود قرار دهيم.

درس
بيست و نهم

هدف: شاگردان متن درس را بخوانند، بنویسند و به اهمیت تحمل و گذشت پی  ببرند.

.
عمر بن خطاب
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 بزرگان در مورد صبر و تحمل گفته اند:
- صبر تلخ است و ليکن بر شيرین دارد.
- صبر و تحمل كليد خوشبختی ها است.

- خداوند صابران را دوست دارد.









فعاليت ها

لغت ها
معنالغتشماره 

بخشش کردناعطا1

حاصل، ثمربَر 2

کار خانه گی

متن درس را در کتابچه های تان رونویس کنید.
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خوشة زرين 

           پرسش ها
1-  در تصویر چه می بینید؟

2- چه فکر می کنید نان از چه به دست می آید؟   

سبزه زاران  نرم نرمك می دميــد         
    دانه هــا از خاک سر بر می َكشيد

پاسداری كــرد دهقــان نو بـه نو            
خـوشــة زرین گنــدم شد َدرو    

خـرمنی شد چـون طـالی ناب زرد        
خـــانــة دهقــان مـا آباد كرد    

مرد را چون شوق كار و همت است        
خرمن عمرش چنين پر نعمت است    

درس
سی ام

هدف: شاگردان متن درس را بخوانند، بنویسند و مفهوم آن را بدانند.
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لغت ها
معنا لغتشمارهمعنا لغتشماره 

صاف، خالصناب3روییدن، سرزدندمیدن1

قصد، ارادههمت4طالییزرین2

کار خانه گی

خود  کتابچه های  در  برده،  کار  به  مناسب  جمله های  در  را  کار(  و  آباد  )همت،  کلمه های 

بنویسید. 









 فعاليت ها
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غله ها

           پرسش ها
   1 -  در تصویر چه می بینید؟

   2- به نظر شما غله به چه چیزها گفته می شود؟

كنجد،  باقلي،  ارزن،  نخود،  برنج،  گندم، جو، جواري، ماش، 
لوبيا، مشنگ و غيره از جملة غله هایي اند كه  در وطن ما كشت 
می كنند؛  استفاده  گوناگون  انواع  به  آن ها  از  مردم  می شوند. 
از آن ها  نان  طورمثال: گندم، جو و جواري را آرد می نمایند و 

می پزند. 
انواع برنج نيز در كشور ما كشت می گردد و یکی از خوراكه های 

درس
سی و يکم

هدف: شاگردان متن درس را بخوانند، بنویسند، غله ها را بشناسند و اهمیت آن ها را بدانند. 
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مهم مردم ما است.
می آید  دست  به  روغن  آفتاب پرست،  گل  و  كنجد  جواری،  از 
غذا های  به  انسان  بدن  چون  می گيرد؛  قرار  استفاده  مورد  و 
و  رشد  در  غله ها  انواع  از  استفاده  بنابران  دارد؛  نياز  گوناگون 
نموی اعضای بدن تأثير زیاد داشته و برای وجود فایده دارد. 









فعاليت ها

لغت ها
معنا لغتشمارهمعنا لغتشماره 

نمو کردنرشد 3با اهمیتمهم1

اثر کردنتأثیر4فایده گرفتناستفاده2

کار خانه گی

   کلمه های )گندم، گل آفتاب پرست، لوبیا، غله و روغن( را در جمله های مناسب به کار برده 

و در کتابچه هاي خود بنویسید.
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سعی و تالش

           پرسش ها
1- در تصویر چه می بینید؟

2- به نظر شما سعی و تالش باعث چه می شود؟

گروهی از مورچه ها از جنگلي می گذشتند؛ ناگهان از ميان آن ها 
دو مورچه به داخل آب افتاد. مورچه های دیگر كنار آب جمع شدند 

و به آن دو مورچه گفتند:
دیگر چاره یی نيست، شما به زودي غرق خواهيد شد.

آن دو مورچه، این حرف ها را نادیده گرفتند و تالش می كردند 
تا از آب بيرون شوند؛  اما مورچه هاي دیگر مي گفتند: دست از 

تالش بردارید، به زودي خواهيد ُمرد.
باآلخره یکي از آن دو مورچه ، تسليم گفته هاي دیگران شده، در 

درس
سی و دوم

هدف: شاگردان متن درس  را بخوانند، بنویسند و ارزش سعی و تالش در زنده گی  را بدانند.
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آب غرق شد و ُمرد؛ ولی مورچة دومی با همه توانش براي بيرون 
آمدن از آب تالش مي كرد. مورچه ها فریاد مي زدند كه دست از 
تالش بردار؛ اما او با توان بيشتري تالش كرد، تا توانست از آب 

بيرون شود.
وقتي از آب بيرون آمد به مورچه های دیگر گفت: من به گفته های 
نااميد نشدم؛ وگرنه مانند دوست دیگرم غرق  شما توجه نکرده و 
می دانستم  زیرا  دادم؛  ادامه  تالشم  به  توان  تمام  با  من  می شدم. 
كاميابی  باعث  مقابل سختی ها و دشواری ها  مبارزه و تالش در  كه 

می شود.









فعاليت ها

لغت ها
معنا لغتشمارهمعنا لغتشماره 

در آب فرو رفتنغرق3کوشیدن، تالشسعی 1

سختی و زحمتدشواری4ناگاه، بی خبرناگهان2

کلمه های ) مورچه، ناامید و سختی( را در جمله های مناسب  کار خانه گی  

به کار برده، در کتابچه های خود بنویسید.
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پروانة رنگين

           پرسش ها
1- در تصویر چه می بینید؟

2- آیا پروانه را دیده اید؟

باز آمـده اي  به خانة  ما پـروانة  رنگ رنـگ زیبـــا  

تـا باغ قشنگ را ببيـنـي در گوشة  پنجـره  نشيــني  

همبازي كوچك قشنـگم مهمـان قشنگ  رنگ رنگـم  

لبخند زند به صورت مـا امروز كـه غنچـه هاي زیبـا  

پروانة  من درآ، به پـرواز من می كنم این دریچه را باز  

                                                                            منوچهر تركمان

درس
سی و سوم 

هدف: شاگردان متن درس  را بخوانند، بنویسند و مفهوم آن را بدانند.
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فعاليت ها

لغت ها
معنا لغتشمارهمعنا لغتشماره 

دروازه خورددریچه3 کلکینپنجره1

زیباقشنگ 4تبسملبخند2

کار خانه گی

متن درس  را در کتابچه هاي خود بنویسید و حفظ نمایید.
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تيلفون

           پرسش ها
1- گاهی از تیلفون استفاده نموده اید؟

2- در بارة آداب استفاده از تیلفون چه می دانید؟   

معلم صاحب داخل صنف شد، بعد از سالم و احوالپرسی گفت: 
شاگردان عزیز، درس امروز ما در بارۀ تيلفون است.
كی می گوید از تيلفون چگونه باید استفاده كنيم؟

سارا گفت: وقتی می خواهيم از حال كسی باخبر شویم به او تيلفون 
با  می توانيم  برویم  سفر  به  می خواهيم  وقتی  گفت:  زهرا  می كنيم. 
تيلفون، وقت حركت را بپرسيم. هر كدام از شاگردان در بارۀ استفاده 
از تيلفون چيز هایی گفتند. معلم صاحب گفت: بلی شاگردان، ما به جای 
آن كه راه طوالنی را طی كنيم تا پيامی را به كسی برسانيم، می توانيم با 

استفاده از تيلفون، به زودی این كار را انجام بدهيم. 
معلم  گفت: مخترع تيلفون كی است؟

نسيم گفت: مخترع تيلفون گراهام بل است. معلم صاحب گفت: 

درس
سی و چهارم

هدف:  شاگردان متن درس را بخوانند، بنویسند و ارزش و استفادة درست از تیلفون را بدانند.
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با سالم  را  تيلفونی  كنيم. صحبت  استفاده  باید درست  تيلفون  از 
آغاز نموده و خود را معرفی نمایيم، باید كوتاه صحبت كنيم؛ زیرا 
ممکن است كس دیگری كار ضروری داشته باشد و برای ما زنگ 

بزند؛ همچنان نباید با تيلفون به كسی مزاحمت كنيم.









فعاليت ها

لغت ها
معنا لغتشمارهمعنا لغتشماره 

شناساییمعرفی3راهمسیر1

پدیدآورندة چیز نومخترع4آزار و اذیت مزاحمت2

کار خانه گی
 

برای کلمه های )تیلفون، سالم و استفاده( جمله بسازید و  در کتابچه های خود بنویسید.
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برق

           پرسش ها
1- در تصویرها چه می بینید؟

2- در بارة فایده های برق چه می دانید؟

برق، خانه های ما را روشن می كند و در زنده گی ما اهميت زیادی 
دارد. 

كمپيوتر، تلویزیون، یخچال، اتو و سایر وسایل برقی، توسط 
برق فعال و روشن می شود؛ اما متوجه باشيم كه از مصرف بيجای 
برق جلوگيری كنيم و هيچ گاه به سيم های برق دست نزنيم، چرا 

كه خطر دارد و سبب مرگ انسان می گردد. 

درس
سی و پنجم

هدف:  شاگردان متن درس را بخوانند، بنویسند، اهمیت برق و استفادة درست از آن را بدانند.
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برق به وسيلة یکی از دانشمندان به نام ادیسون كشف گردید 
كه در زنده گی بشر سهولت زیادی را به بار آورد.











فعاليت ها

لغت ها
معنا لغتشمارهمعنا لغتشماره 

مرگ، ُمردنهالکت3آسانیسهولت1

ضررخطر4 آشکار ساختنکشف2

کار خانه گی

نام چند وسیلۀ برقی را در کتابچه های خود بنویسید.
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  ترانه

           پرسش ها
1-  در تصویر چه می بینید؟

2- شما تا به حال ترانه خوانده اید؟

خـدایش  آفریده هرچه كه بيند دیده   

ســتارۀ درخـشان خورشيد و ماه تابان  

سوسن و سرو و سنبل درخت و سبزه و گل  

زیبـا پـرنـده گـان  جنگل و دشت و دریا  

خــدا نموده خلقت این همه را به قدرت  

                                                  

درس
سی و ششم

هدف: شاگردان متن درس را بخوانند، بنویسند و مفهوم آن را بدانند. 
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فعاليت ها

لغت ها
معنا لغتشمارهمعنا لغتشماره 

روشنتابان3پیدا کردهآفریده1

پیدایشخلقت4آفتابخورشید2

 
کار خانه گی

متن درس را در کتابچه های خود بنویسید.
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صداقت و راستی

           پرسش
- به نظر شما راست گفتن باعث چه می شود؟

راست گفتن انسان را در زنده گی كامياب می سازد. راستی و صداقت 
باعث عزت انسان در ميان مردم می شود.كسانی كه راستکار و صادق 
باشند همه آن ها را دوست دارند؛ پس باید صداقت و راستی را سرمشق 

زنده گی خود قرار دهيم.
بزرگان و دانشمندان در مورد راستی و صداقت سخنان زیبایی گفته اند: 

- دوستی با اشخاص راستکار، صادق و دانا فایده دارد.

درس
سی و هفتم

هدف: شاگردان متن درس را بخوانند، بنویسند و به اهمیت صداقت و راستی پی ببرند.

.
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- هميشه راست بگویيد.
- صداقت را روش زنده گی خود بسازید.

- خداوند انسان راستکار را دوست دارد.
– آدم راستکار در هر جا به نام نيك یاد می شود.

-  راستی و صداقت باعث سرخ رویی در دنيا و آخرت می شود.











فعاليت ها

لغت ها
معنا لغتشمارهمعنا لغتشماره 

نادرستیتقلب3 عزت، قدرشرف1

خوشنودراضی4مفیدسودمند2

کار خانه گی  
                                    

کلمه های جدید درس را در جمله های مناسب به کار برده، در کتابچه های خود بنویسید.
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رقعة مريضي 

           پرسش ها
1- در تصویر چه می بینید؟

2- چه فکر می کنید چرا رقعه می نویسیم؟

به ادارۀ محترم مکتب .................. ،
بركاته! و  رحمة اهلل  و  عليكم  السالم      

علت  به  امروز   ...... صنف  متعلم   ........ فرزند   .......... من 
مریضي یی كه دارم نمی توانم به مکتب حاضرشوم. اميد از 

جملة غيرحاضران شمرده نشوم.  
با احترام     

      امضا

درس
سی و هشتم

هدف: شاگردان متن درس را بخوانند، بنویسند و طرز نوشتن رقعه را بدانند.
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فعاليت ها

کار خانه گی

هر کدام یک رقعۀ مریضي  در کتابچه هاي خود بنویسید.
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نامة پسر براي پدر

           پرسش ها
1- در تصویر چه می بینید؟

2- آیا شما گاهی به پدر، مادر یا برادر تان نامه نوشته اید؟

پدر مهربانم،             
السالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته!   

خدا كند همراه با تمام خانواده صحتمند باشيد. من شکر خوب استم. 
پدر جان! 

امتحان های ما نزدیك است. من شب و روز درس می خوانم و 
كوشش می كنم، تا به درجة عالی كامياب شوم.

درس
سی و نهم 

هدف: شاگردان متن درس را بخوانند، بنویسند و طریق نامه نویسی  را بدانند.
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در آخر، آرزو دارم پسر تان را از دعا فراموش نکنيد؛ زیرا دعای 
پدر و مادر سبب كاميابی و خوشبختی فرزند می گردد.

                               پسرتان )            (









فعاليت ها

کار خانه گی

متن درس را در کتابچه هاي خود رونویس کنید.
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معلم

           پرسش ها
1- در تصویر چه می بینید؟

2- چرا معلم خود را دوست داریم و احترام می کنیم؟

كــرده ای دلشـاد مـا را علـم دادی یـاد مــا را  
كـرده ای ارشـاد مــا را دست مـا را تو گـرفتی  

ای معلم ای معلم    
مـشکـل ما كرده ای حل روح ما كردی تو صيقل  
در روان مـا تـو مـشعـل آمــدی روشن  نمودی  

ای معلم ای معلم    
دشت جان كردی تو گلشن راه ما كردی تـو روشن  

درس
       چهلم

هدف: شاگردان متن درس را بخوانند، بنویسند و اهمیت مقام معلم را بدانند.



80

عشـق دانش، مهر ميهن در دل مــا پـروریـدی  
ای معلم ای معلم    

گلبـن ایــن بوسـتانيـم ما كــه خيل كـودكانيم  
مـــا به راه تــو  روانيم رهنمای مــا تو  استـی 

ای معلم ای معلم    
                محمد عزیز آسوده









فعاليت ها

 

لغتها
معنا لغتشمارهمعنا لغتشماره 

تربیت کردنپرورانیدن6رهنمایی کردنارشاد1

دوستی، محبتمهر7جال یافتنصیقل2

گروهخیل8روح انسانیروان 3

چراغدانمشعل4
باغبوستان 9

باغی که گل های زیاد  داردگلشن5

کار خانه گی

در بارة مقام معلم چند جمله درکتابچه هاي خود بنویسید.
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چيستان 

           پرسش 
        آیا گاهی کلمۀ چیستان را شنیده اید؟ 

  چيستان ازجملة سخنان كوتاه و عاميانة مردم است، كه از گذشته هاي 
دور تا امروز در شهرها و قریه های كشور ما  در بين خانواده ها به 
شکل های مختلف گفته می شود و مردم با گفتن آن هوش و فکر 

یك دیگر را آزمایش می كنند.
 چيستان ها به صورت نظم یا نثر كوتاه بيان می شود؛ به طور مثال:

- یك توته ِگل – تمام خانه كاه ِگل.
- مي رود، می رود و پشت سرخود را نمي بيند.

)غربال( -  آسمان پر ستاره ، ميده ميده می باره.

درس
چهل و يکم

هدف: شاگردان متن درس را درست بخوانند، بنویسند و مفهوم چیستان را بدانند.

)آب(

)چراغ(
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آن چيست كه با برگ پناهي دارد

سينه اش چاک نمایند و سرش را ببرند  

 جامة  سوسني و سبز كالهي دارد

حيرت اینست نه جرمي نه گناهي دارد

)بادنجان سياه(



استنـد جدا  جدا معلق

از خانه  خود بيرون نيایند
یك جفت كبوتران ابلق

پرواز به آسمان نمایند     
 

         









فعاليت ها

لغت ها
معنا لغتشمارهمعنا لغتشماره 

گناهجرم4ُپت، پنهانپناه1

سیاه و سفیدابلق5بنفشسوسني2

آویزانمعلق6حیرانحیرت3

کار خانه گی

هر کدام  یک چیستان نو در کتابچه های تان بنویسید.
 

)چشم ها(
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جشن استقالل

           پرسش ها
1- در تصویر چه می بینید؟

2- جشن آزادی به چه مناسبت برگزار می گردد؟ 

جميله كه از مکتب به خانه آمد بسيار خوشحال بود. مادرش 
از او پرسيد: دخترم چرا بسيار خوش استي؟

جميله گفت: وقتي به طرف مکتب می رفتم، دیدم كه بيرق ها و 
گروپ های رنگارنگ را بر دیوار ها آویزان كرده بودند. من از معلم 
خود پرسيدم: بيرق ها و گروپ های رنگه را به خاطر چه آویزان كرده 
اند؟ معلم در جوابم گفت: جشن آزادي نزدیك است. ما هر سال ، 

روز آزادي را جشن می گيریم و خوشي می كنيم.

درس
چهل و دوم

هدف: شاگردان متن درس را بخوانند، بنویسند، مفهوم جشن استقالل و اهمیت آن را بدانند.    
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بازهم از معلم صاحب پرسيد: جشن آزادي چه وقت است؟ 
)استقالل(  آزادي  روز  بيست و هشتم اسد  داد:  معلم جواب 

وطن ما افغانستان است.

دولت آزادی ما بهتر  از كان زر است
       ُشکر این نعمت كند هر كس كه عقلش در سر است 

نزد ما با جان برابر باشد استقالل ما
      نعمت آزادی از هر نعمتی باالتر است

ملک الشعرا استاد بیتاب         











فعاليت ها

لغت ها
معنا لغتشمارهمعنا لغتشماره 

طالزر4خوشیجشن 1

مستقل، آزاداستقالل 5معدنکان 2

چهار جمله یی که نشانۀ سؤالیه در آن ها به کار رفته باشد در کتابچه های  کار خانه گی

خود بنویسید.
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آبده های تاريخي

           پرسش ها
3 -  در تصویر چه می بینید؟

4 -  آیا تا حال کدام آبدة تاریخی را دیده اید؟

كشور ما، سر زمين باستانی است كه در آن آبده های تاریخی 
زیادی وجود دارد ؛ طورمثال: در باميان شهر غلغله و مجسمه های 
كوتل،  سرخ  معبد  بغالن   در  آي خانم،  شهر  تخار  در  تاریخی، 
در غور منار جام، در كابل باالحصار و طاق ظفر، در هرات قلعة 
اختيارالدین و... این ها همه آبده های تاریخي ناميده می شوند. ما 
باید در نگهداري آن ها كوشش كنيم، تا این آثار از بين نروند؛ 

درس
چهل و سوم

هدف:  شاگردان متن درس را بخوانند، بنویسند، آبده هاي تاریخي را بشناسند و در نگهداری آن ها 
بکوشند.
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چرا كه آثار باستانی و تاریخي از زمان نياكان و گذشته گان ما به 
ميراث مانده است و نشانة هویت ما و تمدن سرزمين ما می باشد. 
ساالنه تعداد زیاد مردم از كشور های دیگر برای دیدن این آبدات 
تاریخی به كشور ما می آیند كه از این راه فایدۀ زیادي براي كشور 

و مردم ما به دست می آید.









فعاليت ها

لغت ها
معنا لغتشمارهمعنا لغتشماره 

قدیمیباستانی4اثرماندگارآبده1

جسم ساخته شدهمجسمه2
عبادتگاهمعبد5

پدرکالن هانیاکان3

کار خانه گی

نام پنج آبدة تاریخی را در کتابچه های خود بنویسید.
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موش و قروت

           پرسش ها
1- در تصویر چه می بینید؟

2- به نظر شما موش، قروت را دوست دارد؟

موشکي ره به جوال گندم داشت       
روزكــي در  خيـال حلـوا شد 
در تلــك تَنتَـل  قـروت بدید
گفـت هرگز نمی روم سویش
دور دور قـــروت مي گـردید 
ناگـهـان پـای موشك نادان

درس
چهل و چهارم

هدف: شاگردان متن درس  را بخوانند، بنویسند و مفهوم آن را بدانند.

چشم خود را به مال مردم  داشت       
سر كنــــدوي آرد  بـاال  شــد
رنگش از ترس جان سفيد  پرید
ليکـن از دور مــی كـنم بـویش
دلش از شـوق و ترس  مي لرزید
خورد بـر گـوشـة  تــلك لرزان
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  خيز از جـــا نمود آن بي جان              بـر گـرفـت حلق موشك  نادان
   در تلــــك زار زار می نـالـيد               روي خود بر قروت مي مـــالـيد

                                    موش در ساعتی كه جان می داد
                                    گفـت بـر نفــس فتنه لعنت باد   

                                                                                      آصف مایل











فعاليت ها

لغت ها
معنا لغتشمارهمعنا لغتشماره 

گلو حلق3فکرخیال1

نفرینلعنت4جای ذخیرة آردکندو2

کار خانه گی

متن درس  را در کتابچه هاي خود رونویس کنید.
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مقام زن

           پرسش ها
1- در تصویر ها چه می بینید؟

2-  چرا زن قابل احترام است؟

زنان نصف جامعة انسانی را تشکيل می دهند. آن ها در خانواده، 
مادر، همسر،خواهر و دختر اند. زنان عالوه بر مسؤوليت تربيت 
فرزندان وظایفی؛ چون: تدریس، طبابت و غيره را نيز پيش 

می برند و در پيشرفت و ترقی كشور خود می كوشند.
هميشه  خود  برادران  پهلوي  در  كشور  از  دفاع  در  زنان 

رزميده اند. 
برای  اسالم  مقدس  دین  است.  احترام  قابل  موجود  زن 

درس
چهل و پنجم

هدف: شاگردان متن درس را بخوانند و بنویسند و ارزش مقام زن را بدانند.
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عاليترین  كه  است  شده  قایل  بلندی  جایگاه  و  ارزش  زن 
مقام وی مادر بودنش است.









فعاليت ها

لغت ها
معنا لغتشمارهمعنا لغتشماره 

بلندعالی4جنگیده اندرزمیده اند1

حمایت کردندفاع 5جمع امر، کارهاامور2

جایگاهمقام6نمونهمثال3

کار خانه گی

در مورد مقام زن چند جملۀ ساده درکتابچه های خود بنویسید.

پیشرفت
جامعۀ انسانی

زن
عالیترین
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رابعة بلخي

           پرسش ها
1- آیا شما نام رابعۀ بلخی را شنیده اید؟

2- در مورد شخصیت رابعۀ بلخی چه می دانید؟ 

رابعة بلخی از جملة شاعران و چهره های درخشان زبان     
و ادبيات دری است. پدرش كعب نام داشت و از جملة  امرای  

دورۀ سامانی بود. 
رابعه به درس و آموزش بسيار شوق داشت و  با استفاده از 
امکانات پدرتوانست بسياري از دانش هایی را كه در آن وقت 
رواج داشت، فرا بگيرد. رابعه با متانت و پشتکار هدف خود 

درس
چهل و ششم

هدف: شاگردان متن درس را بخوانند، بنویسند و با شخصیت ادبی رابعۀ بلخي آشنا شوند.
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را دنبال می كرد، تا آن كه شاعر نامداری گردید و شعر هاي 
برخوردار  واالیی  ادبی  ارزش  از  اشعارش  كه  زیادي سرود 

است.







فعاليت ها

لغت ها
معنا لغتشمارهمعنا لغتشماره 

عالقهشوق4جمع امیر، پادشاهامرا1

نیرومندیمتانت5به شهرت رسیدهمشهور2
تالش، کوششپشتکار6مقصدهدف 3 

کار خانه گی

پاسخ پرسش های زیر را در کتابچه هاي خود بنویسید. 
- رابعۀ بلخی کی بود؟

-  پدر رابعه چه نام داشت؟

- رابعه چگونه توانست شاعر نامدار شود؟
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کتاب

           پرسش ها
1- در تصویر چه می بینید؟

2- بهترین دوست و همنشین شما کیست؟

    من كتاب استم. در صفحه هایم مطالب و قصه های خوب 
نوشته شده است. مرا هركسی كه بخواند، بسيار چيز ها را یاد 
می گيرد. از این سبب مرا چراغ می گویند؛ زیرا چراغ، خانه را 

روشن می كند و من ذهن شما را.

درس
چهل و هفتم

هدف: شاگردان متن درس را بخوانند، بنویسند و اهمیت و ارزش کتاب را بدانند. 
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من برایتان دوست خوبی استم، هر وقت كه بخواهيد با شما 
می باشم و شما را از تنهایی نجات می دهم؛ هيچ وقت كسی 
از من آزرده نمی شود؛ پس در نگهداری من كوشش كنيد تا 

هميشه با شما باشم.   









فعاليت ها

کار خانه گی 

متن درس را در کتابچه های خود رونویس نمایید.
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باغ علم 

           پرسش ها
1- در تصویرها چه می بینید؟

2- به نظر شما مکتب جای چه است؟

ای غنچة باغ علم و عرفان ای كودک خوب این دبستان  

باشد كه شود وطن چو بستان كوشش بنما از دل و جـان  

ای كـودک شوخ نورسيده به مدرسه شو روان  َدویده  

سرسبز نما تو گلشن خویش آباد نما تو ميهــن خویش  

این ميهن خود  به علم و عرفان زیبا بنما چــو نوعـروسان  

دارم زخـدایم این" تمنا "    

روزی شود این وطن توانا    

تمنا         

درس
چهل و هشتم

هدف: شاگردان متن درس را بخوانند، بنویسند و مفهوم آن را بدانند.
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فعاليت ها

لغت ها
معنا لغتشمارهمعنا لغتشماره 

باغبستان 3مکتبدبستان1

باغی که گل های فراوان گلشن4 شناختن، دانستنعرفان2
داشته باشد

کار خانه گی

کلمه های )کودک، عرفان، گلشن و زیبا( را در جمله های مناسب به کار برده، در کتابچه های 

خود بنویسید.
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حکايت 

           پرسش ها
1- در تصویر چه می بینید؟

2- آیا تا حال طوطی را دیده اید؟ 

در زمان هاي بسيار پيش تاجري بود كه یك طوطي زیبا و قشنگ 
داشت. تاجر طوطی را طوري تربيت كرده بود كه بسيار شيرین. 
سخن می گفت. تاجر خواست براي تجارت به كشور هندوستان 
برود و براي خانوادۀ خود گفت: برای شما چه بياورم؟ هر عضو 

خانواده فرمایش خود را داد.
تاجر نزد طوطي رفت و گفت: اي طوطي شيرین سخن! تو 

چه فرمایش داري؟ طوطي گفت:
زماني كه به هندوستان رسيدي، در شهر بنگاله برو، در آن جا 

دوستان من زیاد استند. برایشان سالم مرا برسان!
تاجر بعد از چند روز، ترتيب سفر را گرفت. با كاروانی طرف 
هندوستان رفت. پس از آنکه به آن جا رسيد، به خرید و فروش 
بنگاله رفت. در آن جا  مال تجارت مشغول شد و بعد به شهر 
دید كه طوطي ها باالي شاخه ها نشسته، مشغول آوازخواني اند. 
نزد من  كه  از دوستان شما  یکي  اي طوطي ها!  زد:  تاجر صدا 

درس
چهل و نهم

هدف: شاگردان متن درس را بخوانند، بنویسند و مفهوم حکایت  را بدانند.
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این سخن  از شنيدن  برایتان سالم می گوید! طوطي ها  است، 
به زمين افتادند و ُمردند. تاجر از ُمردن طوطي ها غمگين شد. 
تقسيم  را  همه  تحفه هاي  برگشت،  خانه  به  تاجر  زماني كه 
نمود. طوطي گفت: سالم مرا به دوستانم رسانيدي؟ تاجر گفت: 
بلي، اما با تأسف كه دوستانت با شنيدن سالم تو همه ُمردند!  
طوطي با شنيدن این سخن در داخل قفس افتاد و پر پر زد و 
ُمرد. تاجر با بسيار اندوه ُمردۀ طوطي را بيرون انداخت.  طوطي 
پرواز نموده، باالي دیوار نشست و به تاجر گفت: دوستانم به 
من پيام دادند كه، زماني می تواني از قفس آزاد شوي كه خود 

را ُمرده بيفگنی. آن گاه خدا حافظ گفت و به پرواز در آمد.

                 فعاليت ها

لغت ها
معنا لغتشمارهمعنا لغتشماره 

 نام شهری در هندبنگاله4 تجارت کنندهتاجر1

افسوستأسف5قافلهکاروان2

پریدنپرواز6بخشش، هدیهتحفه3

کار خانه گی

متن درس را  در کتابچه های خود  بنویسید.
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واليت غزنی

           پرسش ها
1- در تصویرها چه می بينيد؟

2-آیا در بارۀ آثار تاریخی والیت غزنی چيزی شنيده اید؟

این  ما  است.  كشور  تاریخی  والیت های  از  یکی  غزنه  یا  غزنی     
و  بزرگ  شخصيت های  زادگاه  و  دانش  و  علم  مركز  شهرتاریخی، 
دانشمندان مشهور؛ چون: ابوریحان البيرونی، سلطان محمود غزنوی 

و سنایی غزنوی است. 
   در گذشته غزنی مركز حکمرانی غزنویان بوده است كه به نام 

عروس البالد شهرت داشت.
    مركز این والیت شهر غزنی است كه پایتخت فرهنگی جهان 
اسالم شناخته شده است و مردم آن به زبان های دری و پشتو 

صحبت می كنند.

درس
پنجاهم

هدف:  شاگردان متن درس  را بخوانند، بنویسند و با والیت غزنی آشنا شوند.
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فعاليت ها

لغت ها
معنا لغتشمارهمعنا لغتشماره 

جای تولدزادگاه2عروس شهرهاعروس البالد1

کار خانه گی

متن درس را در کتابچه های خود رونویس کنید.
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مکان های مقدس

           پرسش ها
1- در تصویر چه می بینید؟

2- در مورد مکان های مقدس چه می دانید؟

مکان های مقدس، جاهایي اند كه از نگاه دین مقدس اسالم 
احترام  مکان ها  این  به  همه  مسلمانان  دارند.  خاص  اهميت 
نبوي، مسجد  می گزارند. مکة  معظمه، مسجدالحرام، مسجد 
اقصي و دیگر مسجدهایی كه در آن ها نماز می خوانيم  از جملة 

مکان های مقدس اند كه نزد ما ارزشمند می باشند.
بر ما الزم  است در هر جایي كه استيم و در هر مسجدي كه 

درس
پنجاه و يکم

هدف:  شاگردان متن درس را بخوانند، بنویسند و مکان های مقدس را بشناسند.
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نماز ادا می كنيم، حرمت آن را داشته باشيم و دایم بکوشيم كه 
آن را پاک نگهداریم؛ زیرا مسجدها عبادتگاه ما مسلمانان است، 

باید در حفظ و نگهداري آن ها از هيچ گونه تالش دریغ نکنيم.









فعاليت ها

لغت ها
معنا لغتشمارهمعنا لغتشماره 

  جاي عبادتعبادتگاه3جامکان1

صرفهدریغ4دوراقصي2

کار خانه گی

لغت های جدید را در جمله های مناسب به کار برده، در کتابچه های خود  بنویسید. 
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خزان

           پرسش ها
1- در تصویر چه می بینید؟

2- چه فکر می کنید، خزان فصل چندم سال است؟

زیـبا و زرد رنگ است فصل خـزان قشنگ است   

هوایـش دلپسند است صحـرا و بـاغ و بوسـتان  

بـرگ زرد  نـازنيـن می ریــزه روی زمـين  

سبزه ها زرد و زرین ميـشه قشنگ و زیبـا  

عقــرب و قوس و ميزان گــاهــی می باره  بــاران  

قشنگــه فصـــل خزان مثــل  بهــــار  تابستـان  

            عبدالرزاق كوهستانی

درس
پنجاه و دوم

هدف: شاگردان متن درس را بخوانند، بنویسند و فصل خزان را بشناسند. 
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فعاليت ها

کار خانه گی

شاگردان پنج جمله در مورد فصل خزان در کتابچه هاي خود بنویسند. 
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مواد مخدر

           پرسش ها
1- در تصویر چه می بینید؟

2- به نظر شما مواد مخدر برای صحت چه ضرر دارد؟     

    روزی احمد از مکتب به سوی خانه روان بود، شخص بيمار و 
ناتوانی را دید كه در گوشه یی افتاده، از دیگران كمك می خواهد و 

به بسيار مشکل گپ می زند.
احمد این چشم دید خود را به پدرش قصه كرد؛ پدرش گفت: 

پسر نازنينم، آن شخص به مواد مخدر معتاد است.
احمد پرسيد: پدر جان! مواد مخدر چه است؟

درس
پنجاه و سوم

هدف: شاگردان متن درس را بخوانند، بنویسند و اضرار مواد مخدر را بدانند. 
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پدرش پاسخ داد: مواد مخدر عبارت از سگرت، نسوار و چرس     
می باشد، كه باعث خرابی اعصاب و ناتوانی های جسمی  می گردد؛ 

ما باید از این مواد دوری كنيم تا صحتمند باشيم.









فعاليت ها

لغت ها
معنا لغتشماره 

آنچه که اعصاب را سست و بی حس کند، مواد نشئه آورمواد مخدر1

قدرت، زورتوان2

کار خانه گی

متن درس را در کتابچه  هاي خود رونویس کنید و  زیر نشانه های )؟، . : ( خط بکشید. 
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آتش سوزي

           پرسش ها
1- در تصویر چه می بینید؟

2- به نظر شما چه عواملی سبب آتش سوزی می گردد؟

   حریق یا آتش سوزی در اثر بی احتياطی رخ می دهد. عواملی كه 
سبب آتش سوزی می شوند عبارت اند از: شارتی لين های برق 
و وسایل برقی، انفجار بالون های گاز و یا مواد دیگر آتش زا؛ از 
با كوچکترین  اره، پنبه و غيره كه  انواع تيل، چوب، بورۀ  قبيل: 

بی احتياطی آتش می گيرند.
   زمانی كه جایی آتش می گيرد، هر چه زودتر باید به دیگران 
خبر بدهيم. در صورتی كه اطفایيه موجود باشد باید اطالع بدهيم 
تا افراد اطفایيه به محل بيایند و آتش را خاموش نمایند؛ پس 

درس
پنجاه و چهارم

هدف:  شاگردان متن درس  را بخوانند، بنویسند و طریق جلوگیري از آتش سوزی را بدانند.
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برای این كه جان و مال ما در امان باشد، باید احتياط بکنيم و 
مواد  نزدیك  نزنيم.  برق دست  لين های  و  ميترها  به ساكت ها، 
آتش زا گوگرد را روشن نکنيم و بالون های گاز را قبل از استفاده 

دقيق ببينيم تا خراب نباشند. 









فعاليت ها

لغت ها
معنا لغتشمارهمعنا لغتشماره 

علت هاعوامل3      دوراندیشی احتیاط1

آتش سوزیحریق4خاموش کننده آتشاطفاییه2

کار خانه گی

     کلمه های )احتیاط، اطفاییه و حریق( را در جمله های مناسب به کار برده، در کتابچه های 

بنویسید. خود 
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صلح وآشتی

           پرسش ها
1- در تصویر چه می بینید؟

2- به نظر شما چرا ما به صلح ضرورت داریم؟

روزی خالده از مادرش پرسيد: مادرجان، صلح چه است؟
مادرش گفت: دختر عزیزم، صلح عبارت از آرامی  و آسایش 
آبادی و خوشبختی به  است و ضد جنگ می باشد؛ یعنی صلح 

بار می آورد و جنگ، ویرانی و بدبختی.
خالده پرسيد: مادرجان، پس ما چه كنيم تا آرام و خوشبخت 

باشيم؟
مادرش گفت: دختر گلم، یکی از راه های برقراری صلح  و آرامی 
 و زنده گی خوشبخت برادری، برابری و احترام به یکدیگر است.  

درس
پنجاه و پنجم

هدف: شاگردان متن درس را بخوانند و بنویسند و اهمیت صلح را بدانند.
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ما  اگر یك دست باشيم،  هيچ  دشمنی نمی تواند ما را نا آرام كند.
پس تو درس هایت را بخوان و تمام معلمان و هم صنفی هایت 
زنده گی  كه  احترام كن؛ چرا  به همه  و  باش  داشته  را دوست 

برادرانه و خواهرانه خوشبختی به بار می آورد.
خالده گفت: مادرجان، فهميدم تشکر از شما.









فعاليت ها

لغت ها
معنا لغتشمارهمعنا لغتشماره 

شکرکردنتشکر2آراميصلح1

کار خانه گی

در بارة صلح چند جملۀ  کوتاه در کتابچه هاي خود بنویسید.
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برف

           پرسش ها
1- در تصویر چه می بینید؟

2- برف در کدام فصل سال می بارد
 و چه فایده دارد؟

بــرف  پــاک نـازنيـــن بــرف ریــزد بـر زميــن  
می نـشـيند هــر كجـــا مثــل كفتـــر از  هــــوا  
روی سطـل و روی تـشت روی بـــام و روی دشـت  
گشتـه از یـخ خنـجـــره شيشه هـــای  پنجـــره  
از خوشی در جوش و  شور بچه های ُسرجـه  خـــور  
می كنـم  ایـن گفتــه سر  هـم صـدا بـا  یـکدیـگر  
خوش رسيـدی  بر زميـن  بــرف پــاک نـازنيـــن  

                  آصف مایل






فعاليت ها

لغت ها
معنا لغتشماره 

کارد بُرندهخنجر1

درس
پنجاه و ششم

هدف:  شاگردان متن درس را بخوانند و  بنویسند و مفهوم آن را بدانند.
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