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 دا عـــزت د هـــر افـغـان دى
 هر بچی يې قهرمـــــــان دى
ازبـکـــــــو د  بـــــلـوڅــــــو   د 
تـــاجـکـــــو د  تـــرکـمنــــــو   د 
نـورستانيــــــان  پــاميــــريان، 
 هـــــم ايمـــاق، هم پشـه ېان
 لـکـــه لـمــــر پـر شنـــه آسمـان
 لـکـــه زړه وي جـــاويـــــدان
 وايــو اهلل اکبر وايو اهلل اکبر

 دا وطــن افغانستـــــان دى
 کور د ســولې کور د تورې
 دا وطــن د ټولو کـــور دى
وو هــــزاره  او  پښتــــون    د 
 ورسره عرب، گوجــــر دي
 براهوي دي، قزلباش دي
 دا هېـــــواد بــه تل ځليږي
 په سينــــه کــې د آسيـــــا به
 نــوم د حق مو دى رهبـــــر

سرود ملی



هـ

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  کشور  در  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 
نهادهای تعلیمی دولتی و خصوصی در صدر برنامه های 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 به عنوان تربیت کننده گان نسل آینده، در سراسر کشور احترامانه تقاضا 
می گردد تا در روند آموزش این کتاب درسی و انتقال محتوای آن به فرزندان عزیز ما، از هر نوع 
تفکر  ارزش های دینی، ملی و  با  فعال و آگاه  نسل  تربیت و پرورش  نورزیده و در  تالشی دریغ 
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 
البته کنجکاوی علمی از درس  نبوده و در کمال ادب، احترام و  تا از فرصت ها غافل  می خواهم 

معلمان گرامی استفادۀ بهتر کنند و خوشه چین دانش و علم استادان گرامی خود باشند.
تعلیم و تربیت و همکاران فنی بخش نصاب  از تمام کارشناسان آموزشی، دانشمندان  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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مقدمه
معلمان گرامی! 

همانگونه که می دانید مهارت های زنده گی به حیث دانش ضروری جهت کسب مهارت 
های عملی روزانه در بخش پروگرام های اجتماعی در دورۀ اول ابتدایی، یعنی صنف های 
1-3 تدریس می گردد. عنوان های درس ها، اهداف، تصویر ها، متون درس های این کتاب 
عالوه بر عرضۀ مفاهیم و معلومات برای شاگردان می تواند با طرح پرسش های انگیزه یی، 
دانش قبلی شاگردان را در مورد درس جدید پیمایش کند، که به چه اندازه می دانند و 
چه مقدار دانش جدید بر اندوخته های آن ها افزود گردد و کدام مهارت های الزم را باید 

کسب نمایند.
کتاب مهارت های زنده گی 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 28 درس می باشد که ساختار هر درس شامل عنوان، هدف، سؤال ها، فعالیت های 
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، آن ها را به 

یک زنده گی سالم و انسانی عالقه مند سازد.

ز
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بهنظرشامبهخوداعتامدداشنتچهرامیگویند؟
گاهیکوششکردهایدکهاعتامددیگرانرابهخودجلبکنید؟

اعتامدکردنواعتامدداشنتچهرامیگویند؟
کدامکارهارابهخوبیانجامدادهمیتوانید؟

اعتماد به خود درساول

بشنو و بگو

ببین و بگو

بگویید

ــده  ــد و آن را در زن ــود را بدانن ــه خ ــاد ب ــب اعت ــیوه های کس ــاگردان ش هــدف: ش
گــی خــود عملــی کــرده بتواننــد.

می توانم از بازار سودای خوب بیاورم
ما می توانیم از گل ها مراقبت کنیم

من می توانم درس های گذشته را بیان کنم
به خود اعتاد دارم که در آینده داکرت می شوم
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خداونــد)ج(بــهمــنتوانایــیآنرادادهاســتتــااکــرکارهــا
راخــودمانجــامدهــم؛طــورمثــال:میتوانــمبســرمراجمــعکنــم،
لباسهایــمراتنظیــمکنــم،کارهــایخانــهگــیخــودراانجــامدهــم،
درکارهــابــاپــدرومــادرمهمــکاریمنایــموراســتگووامانــتکار

باشــم.

ــهخــودباهــم درگروههــاپیرامــونشــیوههایکســباعتــامدب
صحبــتکنیــدوبگوییــدکــه:کــدامکارهــاراانجــامدادهمیتوانید.

کسباعتامددیگرانبهخودچرامهماست؟
داشنتاعتامدبهخودچهفایدهدارد؟

ــاد  ــه خــود اعت ــته ب ــای شایس ــوع کاره ــرای انجــام دادن چــه ن  ب
ــد. ــر کنی ــورد فک ــد؟ در م داری

باهم کار کنید

جواب دهید

کارخانه گی

دقت کنید
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بهنظرشامتصمیمگیریچهرامیگویند؟
آیابرایانجامکدامکارتصمیمگرفتهاید؟بیانکنید.

من تصمیم گرفتم تا، بایسکل خود را ترمیم کنم
من تصمیم دارم به وقت معین به مکتب برسم

ما تصمیم داریم که شاگردان الیق باشیم

ما تصمیم داریم مادرکالن را کمک کنیم

فکرکردندراجراییککاروگرفنتیکتصمیمخوبچهفایدهدارد؟

تصمیم گیری

بشنو و بگو

ببین و بگو

بگویید

درسدوم

هدف:شاگردان به اهمیت تصمیم گیری پی برده و توانایی تصمیم گیری را پیداکنند.



4

فکرکردندراجراییککاروگرفنتیکتصمیمخوبچهفایدهدارد؟

فکــرکــردندراجــراییــککاروگرفــنتیــکتصمیــمخوب،
ســببموفقیــتمــادرزنــدهگــیمیگــردد.

باگرفنتکدامتصمیمموردتشویققرارگرفتهاید؟
باانجامکدامکاروتصمیمپشیامنشدهاید؟وچرا؟

گرفنتیکتصمیمخوبچهاهمیتدارد؟
اجراییککاربدونسنجشوتصمیمچهنتیجهدارد؟

قصه کنید

جواب دهید

دقت کنید

هدف:شاگردان به اهمیت تصمیم گیری پی برده و توانایی تصمیم گیری را پیداکنند.

 برای انجام بهرت کارهای خانه گی خود چه تصمیم دارید؟ 

کارخانه گی
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بهنظرشام،جرأتچیست؟
آیاداشنتجرأتدراجرایکارها،شامراکمکمیکند؟

داشنتجرأتدراجرایکارهایخوبچهفایدهدارد؟

جرأت

بشنو و بگو

ببین و بگو

بگویید

هــدف:شــاگردان جــرأت اخالقــی، فوایــد و اهمیــت آن را بداننــد و از آن اســتفادۀ 
درســت کــرده بتواننــد.

درسسوم

آفرین! جرأت همصنفی شا قابل قدر است.

معلم صاحب! من جواب می دهم.

پدرکالن، شا را کمک کنم؟

معلم صاحب! شا بفرمایید.
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هــرانســانجــرأتواســتعدادداردومیتوانــدخواســتخودرا
بیــانکنــد؛طورمثــال:درمجالــسبــااجــازۀبــزرگانصحبــتکند،
ــادیگــرانرشیــک ــهپرســشهاپاســخدهــد،نظریــاتخــودراب ب
ــاپــدرومــادرواســتادانخــودبیــان ســازدومشــکالتخــودراب
کنــد.داشــنتجــرأتدرزنــدهگــیباعــثپیرشفــتمیگــردد.

داشنتجرأتچهاهمیتدارد؟
چندمثالازداشنتجرأتاخالقیرابیاندارید؟

باهم کار کنید

جواب دهید

دقت کنید

 چند مثال جرأت اخالقی برای پدر و مادر خود بگویید.

کارخانه گی

شــاگرداندرگروههــادرمــورداهمیــتجــرأتبــاهــمصحبــت
کــردهوتبــادلنظــرمناینــد.
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بهنظرشام،کدامرویهوروشنیکاست؟

چهنوعروشدوستانراازماآزردهمیسازد؟
بهنظرشامرویۀنیکبادیگرانچهاهمیتدارد؟

رویۀ نیک

بشنو و بگو

ببین و بگو

بگویید

هــدف: شــاگردان اهمیــت رویــۀ نیــک را بداننــد و آن را در زنــده گــی خــود عملــی 
. کنند

دوست عزیز! شا را کمک می کنمناراحت نباش! با تو هم بازی می کنیم

ما در این حالت ترا تنها منی گذاریم
رویۀ نیک سبب دوستی و محبت می گردد

درسچهارم
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ــرانو ــادیگ ــدردیب ــک،هم ــرام،کم ــی،اح ــتی،مهربان راس
همــکاریبــادوســتانمثالهــایازرویههــاینیــکانــد.بــارویــۀ
نیــکهمــهازمــاخــوشوراضــیمیشــوندودوســتانزیــادپیــدا

میکنیــم.

بااطرافیانخودچگونهرویهدارید؟
رویۀنیکبادیگرانچهفایدهدارد؟

باهم کار کنید

دقت کنید

جواب دهید

ــت کــرده،  ــن خــود صحب ــا والدی ــۀ نیــک ب ــت روی ــورد اهمی  در م
ــد. نتیجــه بگیری

کارخانه گی

ــارۀرویــۀنیــکصحبــتمنــودهوچنــدمثــال درگروههــادرب
ارایــهمناییــدوبگوییــدرویــۀنیــکبــادیگــرانســببچهمیشــود؟
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درسپنجم

بهنظرشام،داراییهایعامهبهچهچیزهایگفتهمیشود؟
بهنظرشام،حفاظتازداراییهایعامهچرامهماست؟

چگونهمیتوانیدازداراییهایعامهحفاظتمنایید؟

دارایی های عامه

بشنو و بگو

ببین و بگو

بگویید

هــدف: شــاگردان بایــد دارایی هــای عامــه را بشناســند و از آن اســتفادۀ درســت 
و محافظــت کــرده بتوانند.

ما دارایی های عامه را حفاظت می کنیم



10

مســجد،مکتــب،پارکهــایتفریحــی،نــلآب،غرفــۀتیلیفون،
ــرق،بسهــایشــهری،اشــارههایترافیکــی،پیــادهروهــا، ــۀب پای
ازجملــهداراییهــایعامــه معــادن،جنگلهــاوغیــرههمــه

میباشــند.

ازوسایلپارکهاچگونهاستفادهمیکنید؟
حفاظتازداراییهایعامهچهاهمیتدارد؟

باهم کار کنید

جواب دهید

دقت کنید

 در مــورد حفاظــت از دارایی هــای عامــه بــا والدیــن صحبــت کــرده 
نظــر آنهــا را بگیریــد.

کارخانه گی

درگروههــاداراییهــایعامــهرانــامبربیــدوبعــدفوایــد
اســتفادۀدرســتورضرهــایاســتفادۀنادرســتازآنهــارابیــان

ــد. ــادلنظــرمنایی ــرانتب ــادیگ منــودهوب
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درسششم

آیامیدانیدازآب،برقوپولچهوقتمرصفبیجاصورتمیگیرد؟
گاهیکوششکردهایدازمرصفبیجایپول،آبوبرق

جلوگیریکنید؟

مرصفبیجاچهرضرهایدارد؟

جلو گیری از مصرف بی جا

بشنو و بگو

ببین و بگو

بگویید

هــدف:شــاگردان طریقه هــای رصفــه جویــی را بداننــد و از مــرف بی جــا جلوگیری 
کــرده بتوانند.

مرف بی جای برق و آب برای اقتصاد ما رضر دارد، ولی رصفه جویی سبب تقویۀ اقتصاد می گردد
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جــاریبــودنبــیجــایآبنــل،روشــنمنــودنگروپهــادر
ــرهمنونههــایاز ــدونرضورتوســنجشوغی ــولب روز،مــرصفپ

مــرصفبــیجــااســتکــهبایــدازآنجلوگیــریشــود.

جلوگیریازمرصفبیجاچهاهمیتدارد؟
چطورمیتوانیدازمرصفبیجاجلوگیریکنید؟

باهم کار کنید

دقت کنید

جواب دهید

 دربــارۀ رضرهــای مــرف بــی جــای آب، بــرق و پــول بــا والدیــن 
خــود صحبــت کنیــد.

کارخانه گی

درگروههــابعــدازتبــادلنظــربــایکدیگــرمثالهایــیازمصــارف
بــیجــاوزیانهــایناشــیازآنهــاراآوردهوطریــقجلوگیــری

ازآنهــارابیــانکنیــد.
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درسهفتم

بهنظرشامچهنوعکارهارابایددستهجمعیانجامدهیم؟
اجرایکارهابهصورتدستهجمعیچهفایدهدارد؟

تقسیموظایفدرکارهایدستهجمعیچهفایدهدارد؟

کار دسته جمعی

بشنو و بگو

ببین و بگو

بگویید

هدف:شاگردان اهمیت کارهای دسته جمعی را بدانند و در آن سهم بگیرند.

در کارهای دسته جمعی همه باید سهم بگیریم

در پاک کاری صحن مکتب همه سهم می گیریمکارهای خانه را به صورت دسته جمعی انجام می دهیم

اگر به صورت دسته جمعی کار کنیم خسته منی شویم
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ــاکار ــۀخــودیکج ــهومنطق ــب،خان ــردنمکت ــاکک ــادرپ م
میکنیــم.کارهــایکــهبــهصــورتمشــرکاجــرامیشــوددرآن
خیــروبرکــتوجــوددارد.کارزیــاددروقــتکــم،انجاممیشــود

ودراجــرایآناحســاسخســتهگــیمنــیکنیــم.

ــف ــیمشــورهوتقســیموظای دراجــرایکارهــایدســتهجمع
چــرامهــماســت؟

اهمیتانجامکارهایدستهجمعیچهاست؟

باهم کار کنید

دقت کنید

جواب دهید

 در مــورد فوایــد کارهــای دســته جمعــی با اعضــای خانــواده صحبت 
کــرده نظــر آن ها را بپرســید.

کارخانه گی

ــدی ــهوفوای ــامگرفت ــیران ــتهجمع ــدکاردس ــاچن درگروهه
ــد. ــانکنی ــد،بی ــهدســتمیآی ــهازاجــرایآنهــاب ک
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شامدرموردحقوقاطفالچهمیدانید؟
آیادرسخواندنوبهمکتبآمدنراحقطفلمیدانید؟

آیازندهگیکردندرصلحوامنیتازجملهحقوقاطفالاست؟

حقوق اطفال

بشنو و بگو

ببین و بگو

بگویید

درسهشتم

تفریح سامل از جمله حقوق اطفال است

تعلیم و تربیه حق هر طفل است

سؤال کردن و جواب گرفنت حق هر طفل است

هدف:شاگردان در مورد حقوق اطفال آگاهی الزم به دست آرند.

مکتب
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حقوقاطفالرانامبگیرید؟
دربارۀاهمیتآگاهیازحقوقاطفالچهمیدانید؟

باهم کار کنید

جواب دهید

 در مــورد اهمیــت آگاهــی از حقــوق اطفــال نظــر والدیــن خــود را 
بگیریــد.

کارخانه گی

ــرده ــتک ــمصحب ــاه ــالب ــوقاطف ــهحق ــاراجــعب درگروهه
ازجملــهچنــدحــقطفــلراشناســاییودرمــوردآنتبــادلنظــر

کنیــد.

غــذا،لبــاس،مســکن،صحت،تعلیــموتربیه،شــفقتومهربانی،
زنــدهگــیدرفضــایصلــحآمیــزازجملــهحقــوقاطفــالاســت

کــهبایــدرعایــتشــوند.
آگاهــیازحقــوقاطفــالبرایرشــدوتعلیــموتربیهوپیشــربد

زنــدهگــیســاملبــرایاطفــالکمــکمیکند.

دقت کنید
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گاهیدرموردآرزوهایزندهگیخودفکرکردهاید؟

چگونهمیتوانیدبهآرزوهایخودبرسید؟
بیانکردنآرزوبهدوستانچهفایدهدارد؟

بشنو و بگو

ببین و بگو

بگویید

هــدف:شــاگردان بایــد آرزوهــای مهــم خــود را شناســایی کننــد و بــرای رســیدن بــه 
آن تــالش کــرده بتواننــد.

آرزو های مندرسنهم

آرزو دارم قهرمان شوم

آرزو دارم مادر و پدرم از من راضی باشند 

آرزو دارم قرآن کریم را خوب تالوت کنم

آرزو دارم که داکرت شوم
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برایزندهگیآیندۀخودچهآرزودارید؟
داشنتیکآروزیخوبچهاهمیتدارد؟

جواب دهید

 فوایــد داشــنت یــک آرزوی خــوب را بــرای دوســتان خــود 
بگوییــد.

کارخانه گی

شــاگرداندرمــوردآرزویهــایشــانفکــرکننــد،هرکــداماز
ــهآرزویخــودراپیشبینــیمنایــد. آنهــاراههــایرســیدنب

دقت کنید

باهم کار کنید

مفیــدبــودنبهخــود،خانــوادهوجامعــه،عاملودانشمندشــدن،
صحتمنــدبــودنوداشــنتزنــدهگــیآرامازآرزوهــایبــزرگزنده
ــهدوســتانو ــانآرزوب ــد.بی ــهشــامرمیرون ــاب گــیهــرکــدامم
نزدیــکانبســیارمهــماســت؛زیــرامــارابــرایرســیدنبــهآنکمــک
ــدکوشــش ــهآرزوهــایخــودبای ــرایرســیدنب ــد.پــس،ب میکن

ییم. منا
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درسدهم

بهنظرشامدیگرانچهحقوقیدارند؟
چهفکرمیکنید،احرامحقوقدیگرانچرامهماست؟

بزرگانباالیاطفالچهحقوقیدارند؟
اطفالباالیبزرگانچهحقوقیدارند؟

حقوق دیگران

بشنو و بگو

ببین و بگو

بگویید

ــد  ــه بای ــد ک ــی ان ــز دارای حقوق ــر نی ــان های دیگ ــه انس ــد ک ــاگردان بدانن ــدف:ش ه
ــد. ــت کنن ــرتام و رعای اح

رعایت نکردن حق دیگران، کار شایسته نیست همصنفان باالی همدیگر حقوق زیاد دارند

مادر و پدر باالی فرزندان شان حقوق زیاد دارند
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درزنــدهگــیاجتامعــیرضوراســت،تــاهــرکــسحقــوقخود
ــدرحــق ــادروپ ــال:م ــد؛مث ودیگــرانراشــناختهورعایــتمنای
ــکاری،مریضــانحــق ــا،حــقهم ــایهه ــت،همس احــراموخدم
عیــادت،محتاجــانحــقکمــکوبــزرگانحــقاحــرامرادارنــد. 

احرامگذاشنتبهحقوقدیگرانچهفایدهدارد؟
حقوقکیهارابایدرعایتکنیم؟

باهم کار کنید

دقت کنید

جواب دهید

ــک  ــتان نزدی ــرای دوس ــد، ب ــه می دانی ــن چ ــوق والدی ــورد حق  در م
خــود بیــان مناییــد.

کارخانه گی

درگروههــاراجــعبــهحقــوقوالدیــن،معلــم،همســایه،بــزرگان
واطفــالبــاهــمبحــثکــرده،بــادیگــرانتبــادلنظــرمناییــد.
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بهنظرشامچرابایدازدیگرانقدردانیمناییم؟
گاهیازکارنیککسیقدردانیکردهاید،چگونه؟

قدردانیازدیگرانچهاهمیتدارد؟
چهنوعکارهاقابلقدردانیاستند؟نامبگیرید.

قدردانی

بشنو و بگو

ببین و بگو

بگویید

ــۀ  ــد و روحی ــران را بدانن ــک دیگ ــای نی ــی از کاره ــت قدردان ــاگردان اهمی ــدف:ش ه
ــد. ــد دهن ــود رش ــی را در خ قدرشناس

درسیازدهم

راست گفنت تو قابل قدر استبا تقدیم یک شاخه گل از معلم خود قدردانی می کنیم

تحفه به خاطر قدردانی از کارهای خوب تو مادر کالن، بفرمایید این جا بنشید
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ــا ــرانب ــوبدیگ ــایخ ــالقوکاره ــک،اخ ــۀنی ــدازروی بای
الفــاظخــوبومناســبسپاســگزاریوتشــکرمناییــموماهــمبایــد

ــیدیگــرانواقــعشــویم. کاریکنیــمکــهمــوردقدردان

چهوقتبایدازدیگرانقدردانیمنایید؟
چهنوعکارهاقابلقدردانیاستند؟

تمثیل کنید

دقت کنید

جواب دهید

 در مــورد اهمیــت قدردانــی از کارهــای خــوب دیگــران بــا والدیــن 
خــود بحــث مناییــد.

کارخانه گی

دونفرداوطلبدرمقابلصنف،نقشزیررابازیمنایند:
یکــیازشــاگرداننقــشمریــضرابــازیکنــد.شــاگرددیگــربــر
ــکریو ــنکارویتش ــضازای ــرود،مری ــادتب ــیوعی احــوالپرس

ــد. ــیمنای قدردان
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درسدوازدهم

بهنظرشامچهوقتحرفهایهمدیگرراخوبمیفهمیم؟
بهنظرشامچگونهیکمطلببرایدیگرانبیانشود؟

اگریکموضوعخوبفهامندهنشودسببچهمیگردد؟
هنگامصحبتکردنکدامنکاتبایدمراعاتگردد؟

فهمیدن و فهماندن

بشنو و بگو

ببین و بگو

بگویید

هــدف: شــاگردان اهمیــت درســت فهمیــدن و درســت فهانــدن را دانســته و آن را در 
زنــده گــی روزانــه عملــی کننــد.

رس و صدا، فهمیدن و فهاندن را مشکل می سازد

خوب شنیدن اساس خوب فهمیدن است
عاقبت نفهاندن و نفهمیدن مطلب این خواهد بود

به حرف های همدیگر گوش دهیم تا مطلب را بدانیم
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بــادقــتگــوشدادنبــهحــرفدیگــران،بــهآرامــیصحبــت
ــرانرا ــرفدیگ ــنت،ح ــخنگف ــتس ــهنوب ــنجیدهوب ــردن،س ک
قطــعنکــردن.بــرایدرکموضــوعوفهمیــدنمقصــوددیگــرانو
هــمرســاندنمطلــبخــودبــهآنهــارضوریاســتکــهبایــدایــن

نــکاترعایــتگــردد.

روشهایدرست،گفتوشنودکدامهااند؟
درستگفنتودرستشنیدنچهاهمیتدارد؟

تمثیل کنید

دقت کنید

جواب دهید

 در مــورد اهمیــت و فایده هــای درســت گفــنت و درســت شــنیدن بــا 
اعضــای خانــوادۀ خــود صحبــت کنیــد.

کارخانه گی

دوگروهسهنفریراتشکیلدهید.
گروهاول:طریقۀدرستفهمیدنوفهامندنرامتثیلکنید.

گروهدوم:طریقۀنادرستفهمیدنوفهامندنرامتثیلمنایید. 
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درسسیزدهم

چهفکرمیکنیدآیاآموزشتنهادرمکتبصورتمیگیرد؟
فکرکردهایدکهخواندنونوشنتکلمههاراچگونهآموختید؟

وضوکردنومنازخواندنراچطورآموختید؟
طریقههایبهرآموخنتکدامهااند؟

چطور بیاموزیم

بشنو و بگو

ببین و بگو

بگویید

ــوزش را  ــای بهرتآم ــوند و روش ه ــنا ش ــد روش آموزش آش ــه چن ــاگردان ب ــدف:ش ه
ــد. ــرده بتوانن ــاب ک ــود انتخ ــرای خ ب

با تکرار درس ها، بهرت می آموزیم

از طریق مطالعۀ خودی، بهرت می آموزیمبعضی کارها را در هنگام کمک با مادر، می آموزیم

با کمک دوستم و مترین کردن، بایسکل سواری را آموختم
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چهفکرمیکنیدآیاآموزشتنهادرمکتبصورتمیگیرد؟
فکرکردهایدکهخواندنونوشنتکلمههاراچگونهآموختید؟

آمــوزشبــهشــکلهــایمختلــفصــورتمــیگیریــد.بعضــی
ــاتکــرار ــد؛بعضیهــاب ــادمیگیرن ــامطالعــۀخاموشــانهبهــری هــاب
ــردنو ــقنوشــنت،رســمک ــاازطری ــتانوی ــادوس ــاندرسب وبی
ــد.کارهــای ــافعالیتهــایعملــیوتجربــیخــوبتــرمیآموزن ی
معمــولروزانــهرابــهکمــکوهدایــتبــزرگاندرخانــهویــا
ــده ــمدرزن ــادمیگیری ــدآنچــهرای ــد.بای ــرامیگیرن ــامعف اجت

ــم. ــیمنایی ــردهوآنراعمل ــهکارب ــۀخــودب گــیروزان

برایآموخنتبهرکدامطریقهراانتخابمیمنایید؟
انتخابروشهایبهریادگیریچهاهمیتدارد؟

باهم کار کنید

دقت کنید

جواب دهید

 طریقه های آموزشی مورد عالقۀ خود را یادداشت کنید.
کارخانه گی

درگروههــاپیرامــونروشهــایدرســتآمــوزشصحبــتکرده،
راههــایبهــریادگیــریراانتخــابودلیلآنرابیــانمنایید.
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گاهیبهنیازمندانکمککردهاید،چگونه؟
بهنظرشامکمکبهنیازمندانچهاهمیتدارد؟

چگونهبایدبانیازمندانکمککنیم؟

بشنو و بگو

ببین و بگو

بگویید

هــدف:شــاگردان اهمیــت کمــک بــه نیازمنــدان را دانســته و آن هــا را کمــک کرده 
بتوانند.

کمک به نیازمندان

با بزرگ ساالن کمک می کنم

کمک به نیازمندان کار ثواب استبا دوست مریض خود کمک و همدردی می کنیم

دخرتم از کمک شا تشکر!

درسچهاردهم
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درجامعــهافــرادمریــض،فقیــرودردرســیدهزنــدهگــیمیکنند
ــه ــانیب ــکوخیررس ــد.کم ــازدارن ــینی ــکودلجوی ــهکم ــهب ک
نیازمنــدانیــکوجیبــۀانســانیواســالمیاســت،مــابایــدبــا
محتاجــانکمــکوهمــدردیکنیــم،تــاخداونــد)ج(ازمــاراضــی

وخشــنودشــود.

چرابهاشخاصنیازمندکمکمیکنیم؟
کمکبهافرادمحتاجچرامهماست؟

باهم کار کنید

دقت کنید

جواب دهید

 در مورد فواید کمک به اشخاص محتاج چند مثال بیاورید.
کارخانه گی

ــد ــخاصنیازمن ــهاش ــکب ــتکم ــهاهمی ــعب ــاراج درگروهه
ــازید. ــکس ــرخــودرارشی ــراننظ ــادیگ ــردهب ــتک صحب
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درسپانزدهم

گاهیبادوستانهمدردیکردهاید؟
گاهیدرخوشیدوستانخودحصهگرفتهاید؟ 

چگونهمیتوانیددرغموخوشیدوستانخودرشیکشوید؟

بشنو و بگو

ببین و بگو

بگویید

هــدف: شــاگردان اهمیــت رشیــک شــدن در خوشــی و غــم دیگــران را بداننــد و در 
چنیــن اوقــات، دوســتان و نزدیــکان خــود را تنهــا نگذارنــد.

غمگین مباش، با تو کمک می کنم

گوش دادن به حرف های شخص غمگین، یک 
نوع غمرشیکی با وی است.

ما، در خوشی همدیگر سهم می گیریم

در خوشی دوستان سهم می گیریم

شریک شدن در خوشی و غم دیگران
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ــان ــت.انس ــراهاس ــمهم ــیوغ ــاخوش ــانهاب ــیانس ــدهگ زن
درخوشــیانســانهایدیگــرخــوشودرغــمآنهــاغمگیــن
میشــود،بایــدبــاغمدیــدهگانهمــدردیکنیــم؛زیــراغــم
رشیکــی،بــاآنهــاســببکاهــشرنــجایشــانمیگــردد.همچنــان
ــتو ــدنمحب ــادش ــثزی ــرانباع ــیدیگ ــنتدرخوش ــهمگرف س

صمیمیــتبیــندوســتانمیشــود.

چگونهدرغموشادیدیگرانسهمبگیریم؟
رشیــکشــدندرخوشــیوهمــدردیکــردندرغــمدیگــران

چــرامهــماســت؟

تمثیل کنید

دقت کنید

جواب دهید

 در مــورد فایده هــای رشیــک شــدن در خوشــی و همــدردی کــردن 
در غــم دیگــران بــا اعضــای خانــواده صحبــت کنیــد.

کارخانه گی

دوگروهدونفریتشکیلگردد.
گــروهاول:متثیــلکنیــدکــهبــادوســترنجیــدۀخــودچگونــه

ــد؟ ــمرشیکــیمیکنی غ
گــروهدوم:متثیــلکنیــدکــهدرخوشــیدوســتخــودچگونــه

ــوید؟ ــهیممیش س
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درسشانزدهم

بهنظرشامصربوحوصلهدرمقابلمشکالتچهفایدهدارد؟

چراصربوحوصلهدرمقابلمشکالترضوریاست؟

صبر و حوصله

بشنو و بگو

ببین و بگو

بگویید

هــدف:شــاگردان اهمیــت صــر و حوصلــه را در زنــده گــی بداننــد و هنــگام مواجه 
شــدن بــا مشــکالت صــر و حوصله داشــته باشــند.

صر و حوصله باعث موفقیت در کارها می شود

مریض و مریض دار باید صر و حوصله داشته باشند حوصله کن، هنوز خواندن کتاب متام نشده

با حوصله و تدبیر از حوادث، خود را نجات می دهیم
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ــدهگــی مریضــی،حــوادثطبیعــیوســایرمشــکالتجــزءزن
انســانهاســت.انســانمســلامندربرابــرمشــکالتزنــدهگــی
مأیــوسمنــیشــود،ســخنانزشــتمنــیگویــد،بلکــهبــاصــربو
حوصلــهمنــدیدربرابــرســختیهایزنــدهگــیمبــارزهمیکنــد
ــد)ج(انســانهایصبــوررادوســت وکمــکمیخواهــد.خداون

دارد.

چهوقتبایدازصربوحوصلهکاربگیریم؟
صربوحوصلهدروقتمشکالتچهاهمیتدارد؟

تمثیل کنید

دقت کنید

جواب دهید

ــده  ــه فهمی ــه را ک ــه آنچ ــر و حوصل ــت ص ــده و اهمی ــورد فای  در م
ــد. ــه دیگــران بگویی ــد، ب ای

کارخانه گی

دوگروهسهنفریتشکیلدهید.
ــنتاز ــکلوکارگرف ــامش ــدنب ــهروش ــتروب ــروهاولحال گ

ــد. ــلکنن ــهرامتثی صــربوحوصل
گــروهدومحالتــیرامتثیــلکننــدکــهازبــیحوصلگــیبــاهــم

ــد. پرخــاشمیکنن
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درسهفدهم

بهنظرشامخیرخواهیچهرامیگویند؟
بهنظرشامخیرخواهیدرمقابلدیگرانچهفایدهدارد؟

چندمثالازخیرخواهیرابیانکنید.
خیرخواهیچهاهمیتدارد؟

خیرخواهی

بشنو و بگو

ببین و بگو

بگویید

ــا دیگــران خیرخواهــی کــرده  هــدف:شــاگردان مفهــوم خیرخواهــی را بداننــد و ب
بتواننــد.

از همدردی و خیرخواهی شا تشکرمسلانان همیشه از خداوند )ج( خیر می خواهند

دلجویی از مریض، کار خوب و ثواب است انسان های خیرخواه، کارهای خیر را انجام می دهند
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ــنت ــویقوداش ــی،تش ــیومهربان ــران،دلجوی ــادیگ ــکب کم
ــلامنخــوب ــکمس ــاتی ــهصف ــهازجمل ــرایهم ــتخــوبب نی
میباشــد.خیرخواهــیســببرضایــتخداونــدمتعــالمیگــردد.

خیرخواهیچهفایدهدارد؟
چرابایدخیرخواهباشیم؟

باهم کار کنید

دقت کنید

جواب دهید

 نظــر خــود را در مــورد فوایــد خیرخواهــی بــا دوســتان خــود رشیک 
سازید.

کارخانه گی

ــت ــیصحب ــتخیرخواه ــدهواهمی ــونفای ــاپیرام درگروهه
ــیخیرخواهــیرابیــانکنیــد. ــدمثال کــردهچن
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درسهژدهم

گاهیباکسیخفهبودهاید؟چرا؟
گاهیبهخاطرآشتیکردنبادوستآزردۀتانکوششکردهاید،چگونه؟

گذشتوآشتیچهخوبیهادارد؟
ادامۀرنجشوآزردهگیچهعواقبدارد؟

گذشت وآشتی

بشنو و بگو

ببین و بگو

بگویید

ــه  ــی روزان ــده گ ــد و آن را در زن ــتی را بدانن ــت و آش ــت گذش ــاگردان اهمی ــدف:ش ه
ــازند.  ــی س عمل

بیا که آشتی کنم، توپ بازی به تنهایی منی شود

انسانی که آشتی منی کند همیشه غمگین و تنها می باشدخوش شدیم که با هم آشتی کردیم

با تو آشتی می کنم، آزرده نباش
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گاهیباکسیخفهبودهاید؟چرا؟
گاهیبهخاطرآشتیکردنبادوستآزردۀتانکوششکردهاید،چگونه؟

ــت. ــانهارضوریاس ــبختیانس ــرایخوش ــتیب ــتوآش گذش
ــزاعســببرنجــشوبرهــمزدندوســتیبیــنانســانها جنــگون
ــد ــازد.بای ــردهمیس ــانرااف ــدار،انس ــیدوام ــود.آزردهگ میش
بــرایبخشــیدنوآشــتیکردنکوشــشکنیم،تــابتوانیــمدرفضای
صلــحوصمیمیــتزنــدهگــیمناییــم.عفــووگذشــت،آشــتیرابار

ــد)ج(میشــود. مــیآوردکــهســببرضــایخداون

گذشتوآشتیدرزندهگیانسانهاچهاهمیتدارد؟
آشتیچگونهباعثخوشبختیانسانمیشود؟

تمثیل کنید

دقت کنید

جواب دهید

 نظــر خــود را در مــورد اهمیــت گذشــت و آشــتی  بــا والدیــن خــود 
رشیــک بســازید.

کارخانه گی

ــارا ــتیدادنآنه ــرآش ــردیگ ــیراودونف ــرآزردهگ دونف
ــد. ــلکنن متثی
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درسنزدهم

بهنظرشامدوریازغمواندوهچهفایدهدارد؟
چهفکرمیکنیدآیاشخصغمگینبهدلجوییرضورتدارد؟چگونه؟

ــی ــهدلجوی ــد،ازویچگون ــنباش ــدوهگی ــامان ــتش ــیدوس وقت
میکنیــد؟

دوری از غم و اندوه

بشنو و بگو

ببین و بگو

بگویید

هــدف:شــاگردان بتواننــد از غــم و انــدوه دوری کننــد و ســبب انــدوه دیگــران 
. نشوند

بسیار غمگین هستم، چیزی منی خواهم

غم و اندوه، سبب افرسده گی انسان ها می شودجان مادر! اندوه گین مباش، مشکل ترا حل می سازم

صحبت کردن در مورد یک غم و اندوه با نزدیکان به انسان آرامش می دهد
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بهنظرشامدوریازغمواندوهچهفایدهدارد؟
چهفکرمیکنیدآیاشخصغمگینبهدلجوییرضورتدارد؟چگونه؟

عواملــی؛ماننــد:حــوادث،مریضــی،فقــروتنگدســتی،مشــکالت
خانــوادهگــی،محیطــیوغیــرهســببغــموانــدوهانســانها
میگــردد.بــرمــاالزماســتتــاازشــخصغمگیــندلجویــیمنــوده
ــکخاطــرۀ ــهی ــم.قســمیک ــعمشــکالتویکوشــشکنی ودررف
خــوبرابــهیــادشبیاوریــمویــااورابــهمطالعــهورسگرمــیســامل

تشــویقکنیــم.

چهچیزهاباعثغمواندوهمیگردد؟
هنگامغمواندوهچهبایدکرد؟

قصه کنید

دقت کنید

جواب دهید

 در مــورد اهمیــت دلجویــی از دیگــران بــه دوســتان خــود آن چــه را 
کــه آموختیــد، بگوییــد.

کارخانه گی

گاهیاحساسغمواندوهکردهاید،چرا؟
آیــاکســیدروقــتغــموانــدوهازشــامدلجویــیکــردهاســت؟

؟ چطور
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درسبیستم

باانجامکارهاینیکچهاحساسمیکنید؟
بهنظرشامخوشبودنباالیانسانچهتأثیردارد؟

باانجامدادنکدامکاراحساسخوشیمیکنید؟
خوشبودندرزندهگیچهاهمیتدارد؟

اهمیت خوشی در زنده گی

بشنو و بگو

ببین و بگو

بگویید

ــده گــی دانســته و بتواننــد ســبب  هــدف:شــاگردان اهمیــت خوشــی را در زن
خوشــی خــود و دیگــران شــوند.

مادرجان! خوش بودن به صحت ما فایده دارد

از خوشی زیاد کارهای بیهوده نکنیداز تشویق شا خوش شدم

از تکمیل کارهای روزمره خود خود احساس خوشی می کنیم
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خوشــی،یکــیازنعمتهــایالهــیوازجملــهنیازهــای
مهــمزنــدهگــیانســانهامیباشــد.خــوشبــودنانســانها
ــدیو ــببصحتمن ــادمانیس ــیوش ــفدارد.خوش ــلمختل عوام
ــهزنــده آرامــشروحــیانســانهامیگــردد.شــخصخوشــحالب
ــهخــوش ــودراهمیش ــدخ ــد.بای ــدوارمیباش ــرموامی ــیدلگ گ

ــویم. ــرانش ــیدیگ ــببخوش ــموس نگهداری

خوشیدرزندهگیانسانچهفایدهدارد؟
چگونهمیتوانیمسببخوشیخودودیگرانشویم؟

باهم کار کنید

دقت کنید

جواب دهید

 در مــورد اهمیــت خوشــی در زنــده گــی بــا والدیــن بحــث کــرده 
نظــر آن هــا را بپرســید.

کارخانه گی

گروههــااســبابوعوامــلخوشــیرالســتکــردهفوایــد
ــرار ــوردبحــثق ــۀم ــدهگــیروزان خوشــیوخوشــحالیرادرزن
ــوع ــهن ــامچ ــادازانج ــیزی ــگامخوش ــهدرهن ــدک دادهوبگوین

ــد. ــزمناین ــاپرهی کاره
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مواظبت از خوددرسبیستویکم

بهنظرشامچراازبدنوصحتخودمواظبتکنیم؟

چراپاکنگهداشنتبدنولباسمهماست؟

بشنو و بگو

ببین و بگو

بگویید

هــدف:شــاگردان راه هــای مواظبــت از خــود را دانســته و بــه اهمیــت ســالمتی 
خــود پــی برنــد.

از غذای پاک و صحی استفاده می کنیم

با رعایت نظافت از خود مواظبت می کنیم

ورزش به سالمتی ما فایده دارد
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ــهســالمتیخــودتوجــهجــدیدارموازخــودمواظبــت مــنب
ــتاز ــیمواظب ــزءمهم ــاسج ــدنولب ــتب ــتنظاف ــم،رعای میکن
خــوداســت.دوریازخطرهایــی؛چــون:حــوادثترافیکــینزدیک
شــدنبــهآتــش،غــرقشــدندرآب،دســتزدنبــهســیمهایبــرق
وغیــرهبــرایحفــظســالمتیمــامهــماســت.بــادوریازخطرهــای

ذکــرشــدهمــاازخــودمواظبــتمیکنیــم.

چراازخودمواظبتمیکنید؟
مواظبتازخودچرامهماست؟

باهم کار کنید

دقت کنید

جواب دهید

 نــام چیزهایــی را کــه باعــث ایجــاد خطــر بــه ســالمتی شــا 
بگوییــد. خانــواده خــود  اعضــای  بــرای  می شــود، 

کارخانه گی

ــروه ــدگ ــتازخــودوچن ــارۀاهمیــتمواظب ــروهدرب ــدگ چن
دیگــردرمــوردخطرهــایبــیتوجهــیبــهخــودصحبــتکــردهو

تبــادلنظــرمناینــد.
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وقایه از امراض درسبیستودوم

گاهیخودرادربرابرامراضوقایهکردهاید،چگونه؟
بهنظرشامچهچیزهاسببتندرستیانسانمیگردد؟

چهبایدبکنیدکهمریضنشوید؟
انسانصحتمندکارهایروزمرهراچگونهانجامدادهمیتواند؟

بشنو و بگو

ببین و بگو

بگویید

ــت آن  ــه اهمی ــته و ب ــراض را دانس ــه از ام ــای وقای ــاگردان طریقه ه ــدف:ش ه
ــد. ــده گــی آن را رعایــت کنن ــد و در زن پــی برن

آب چاه های رسباز، عامل مرض است

غذای غیر صحی عامل مرض است حفاظت مواد خوراکه و آفتاب دادن بسرت، وقایه 
از امراض است

شسنت دست ها با آب و صابون وقایه از مصاب شدن به 
مرض است
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ــظ ــردنحف ــاتنک ــیومراع ــیاحتیاط ــرب ــهخاط ــانهاب انس
ــااســتفادهازغــذاوآبغیرصحــی الصحــۀشــخصیومحیطــیوی
ــودرا ــدخ ــندبای ــاریمیباش ــراض،س ــرام ــوند.اک ــضمیش مری
درمقابــلآنوقایــهکنیــم،مثــال:هنــگامرسفــهوعطســهازدســتامل
اســتفادهکنیــم،ظرفهــایغــذاخــوریوبســرخــوابمریــضرا
بایــدجــدابگذاریــموهمیشــهآفتــاببدهیــمبــهخصــوصازغــذای

نیمــهخــوردۀشــخصمریــضاســتفادهنکنیــم.

دربرابرامراضمختلفچگونهمیتوانیدخودراوقایهکنید؟
ــعحاجــت ــدازرف ــذاوهــمبع ــدازغ ــلوبع شســنتدســتانقب

چــرامهــماســت؟

باهم کارکنید

دقت کنید

جواب دهید

 در مــورد اهمیــت وقایــه از امــراض آن چــه را می دانیــد بــرای 
ــد. ــم بفهانی ــود ه ــتان خ دوس

کارخانه گی

یــکتعــدادازگروههــادربــارۀاهمیــتســالمتیوتعــداددیگــر
ــم ــراضباه ــهام ــدنب ــالش ــریازمبت ــایجلوگی ــوردراهه درم

ــاهــمرشیــکســازند. صحبــتمنــوده،نظریــاتخــودراب
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ضررهای تداوی خود سرانهدرسبیستوسوم

بهنظرشامچراشخصمریضرابایدپیشداکربربیم؟
ــرچــهرضر ــخۀداک ــدوننس ــازاروب ــایرویب ــتفادهازدواه اس

دارد؟

ــر ــضدیگ ــرایمری ــضراب ــخصمری ــکش ــخۀی ــرادواینس چ
ــم؟ ــتفادهنکنی اس

بشنو و بگو

ببین و بگو

بگویید

هــدف:شــاگردان رضرهــای تــداوی خودرسانــه را بداننــد و از اســتفادۀ دوای 
خودرسانــه اجتنــاب کــرده بتواننــد.

خوردن دوای خودرسانه رضر دارد

هیچ نوع دوا را باید خودرسانه نخوریم

خریداری دوا از روی بازار خطرناک است

نباید خودرسانه به کسی دوا بدهیم
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ــود. ــداویمیش ــونت ــایگوناگ ــادواه ــون،ب ــراضگوناگ ام
بــرایهــرمریــضبایــدداکــردوابدهــد.هیــچوقــتخودرسانــه
ــی ــچگاهازدوای ــاکمیباشــدوهی ــیارخطرن ــهبس ــمک دوانخوری
کــهداکــربــراییــکمریــضنســخهدادهاســت،اســتفادهنکنیــم
کــهباعــثپیدایــشامــراضدیگــروحتــیســببمــرگمیشــود.

چراخوردندوابدونمشورۀداکرمرضاست؟
تداویخودرسانهچهخطردارد؟

باهم کار کنید

دقت کنید

جواب دهید

 در مــورد رضرهــای خــوردن دوای خودرسانــه بــا مــادر خــود 
ــد. ــت کنی صحب

کارخانه گی

درگروههــادرمــوردرضرهــایاســتفادهازدوایخودرسانــه
نظریــاتخــودرابــاهــمرشیــکســاختهبــاگروههــایدیگــرتبــادل

نظــرمناییــد.
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حوادث طبیعی درسبیستوچهارم

بهنظرشامحوادثطبیعیکدامهااند؟
هنگامتوفانشدیدویازلزلهچگونهخودرامحافظتمیکنید؟

بارانوتوفانهایشدیدسببچهمیشود؟
محافظتخودازخطرهایحوادثطبیعیچرامهماست؟

بشنو و بگو

ببین و بگو

بگویید

هــدف: شــاگردان بــه خطرهــای حــوادث طبیعــی آشــنا شــوند و از ایــن خطرهــا خــود 
را محافظــت کــرده بتواننــد.

سیالب یک حادثۀ طبیعی استوزیدن بادهای تند و شدید یک حادثۀ طبیعی است

در هنگام زلزله خانه را باید ترک کنیم
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زلزلــه،ســیالب،رعــدوبــرقوتوفانهــاهمــهازجملــهحــوادث
طبیعــیمیباشــند،هــرکدامایــنحــوادثخطرهایزیــادیدارد.
ــگام ــد.هن ــتکنن ــاحفاظ ــنخطره ــدازای ــودرابای ــانهاخ انس
ــروننشــوند،کلکینهــای ــهبی ــابادهــایشــدیدازخان ــانوی توف
خانــۀخــودرابســتهکننــد.زیــرشیشــههایکلکیــنایســتادهنشــوند،
مگــردروقــتزلزلــهخانههــاراتــرککــردهودرحویلــیویــابــه

میــدانبیــرونبــرونــد.

دروقتتوفانشدیدویازلزلهچهمیکنید؟
ــرا ــیچ ــوادثطبیع ــودازح ــتخ ــایحفاظ ــنتراهه دانس

ــماســت؟ مه

کار گروپی

دقت کنید

جواب دهید

 در مــورد اهمیــت حفاظــت خــود از حــوادث طبیعــی آنچــه را 
ــد. ــود بگویی ــرادران خ ــران و ب ــه خواه ــد ب ــده ای فهمی

کارخانه گی

صنفرابهگروههاتقسیمکنید.
درگروههــادرمــوردحــوادثطبیعــیوخطرهــایآنهــا

صحبــتکنیــد.
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حفاظت محیط زیست
درسبیستوپنجم

بهنظرشاممحیطزیستراچگونهپاکنگاهکنیم؟
بــهنظــرشــامپراگنــدهســاخنتکثافــاتبــاالیمحیــطزیســتچــه

تأثیــردارد؟

محیطیکهباکثافاتآلودهباشد،سببچهمیشود؟
محیطزیستیکهپاکومتیزباشدباالیصحتانسانچهتأثیردارد؟

بشنو و بگو

ببین و بگو

بگویید

هــدف:شــاگردان بــه اهمیــت حفاظــت محیــط زیســت پــی بــرده، از آلــوده ســاخنت 
محیــط زیســت خــودداری کننــد.

از آلوده شدن آب های جاری جلوگیری کنیم

محیط زیست پاک باعث سالمتی انسان ها می گرددپراگنده ساخنت اشیای بیکاره سبب آلوده گی محیط می گردد

دفن کردن کثافات از آلوده شدن محیط زیست جلوگیری می کند
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آب،هــواوخــاک،بــاالیانســانهاتأثیــرمیکنــد.اگــرمحیــط
زیســتپــاکورسســبزنــگاهشــودآبوهــوایمنطقــههــمپــاک
ــی ــت،ول ــداس ــیارمفی ــانهابس ــالمتیانس ــرایس ــهب ــدک میباش
ــوده ــاتدرجاهــاینامناســبمحیــطزیســتراآل انداخــنتکثاف

ــردد. ــیمیگ ــببمریض ــازدوس میس

چگونــهمیتوانیــدازآلــودهشــدنمحیــطزیســتجلوگیــری
مناییــد؟

محیطزیستپاکچهاهمیتدارد؟

باهم کار کنید

دقت کنید

جواب دهید

 در مــورد اهمیــت حفاظــت محیــط زیســت آنچــه را یــاد گرفتــه 
ایــد، بــه والدیــن خــود رشح دهیــد.

کارخانه گی

ــودهشــدنمحیــط ــاالیراههــایجلوگیــریازآل درگروههــاب
ــودهو ــتآل ــطزیس ــایمحی ــدورضره ــمبحــثکنی ــاه ــتب زیس
ــر ــادلنظ ــمتب ــاه ــردهب ــتک ــاکرالس ــتپ ــطزیس ــایمحی مزای

ــد.  کنی
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درسبیستوششم
مرض های حیوانی

گاهیحیوانمریضرادیدهاید؟
بهنظرشامچراازسگهایكوچهودیوانهدوریکنیم؟

شامحیواناتاهلیراچگونهنگهداریمیکنید؟
اگرباحیواناتمریضبرخوردیدچهمیکنید؟

بشنو و بگو

ببین و بگو

بگویید

هــدف:شــاگردان بداننــد کــه متــاس بــا حیوانــات مریــض ســبب انتقــال امــراض بــه 
ــد. ــت کنن ــود را محافظ ــد خ ــردد و بتوانن ــان ها می گ انس

بازی کردن در کوچه با سگ ها خطر داردهر گاه دچار سک گزیده گی شویم به داکرت مراجعه می کنیم

حیوانات و پرنده گان مریض باید تداوی و كمك شوند متاس با حیوانات مریض سبب انتقال مرض می شود
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ــاش ــودوب ــایب ــدج ــد،بای ــتکنی ــیمراقب ــاتاهل ازحیوان
ــاتازگشــت ــیمنباشــد.بعضــیحیوان ــهنش ــاتدورازخان حیوان
ــدهمریــض ــهدی ــدنشــانصدم ــاتب وگــذاردرکوچههــاوکثاف
ــراض ــالام ــببانتق ــاکوس ــاتخطرن ــوند.مریضــیحیوان میش
ــض ــامری ــادرمتــاسنباشــیدت ــاآنه ــدب ــهانســانمیشــود.بای ب

نشــوید.

چرامراقبتازحیوانمریض،مهماست؟
چرامتاسبهحیوانمریضخطردارد؟

باهم کار کنید

دقت کنید

جواب دهید

 در مــورد اهمیــت حفاظــت خــود از مــرض هــای حیوانــی نظرتــان را 
بــا خانــوادۀ خــود رشیــک ســازید.

کارخانه گی

ازمرضهــای کــهچگونــه کنیــد باهــمصحبــت درگروههــا
میتوانیــد؟ کــرده محافظــت را حیوانــیخــود
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درسبیستوهفتم
گرمی و سردی هوا

گاهیدرزمستانیاتابستانمریضشدهاید،چرا؟
ازتغییرهوادرهرموسمچگونهخودراحفاظتمیکنید؛تامریضنشوید؟

پوشیدنلباسمطابقهرموسمچرامهماست؟
درتابستانچگونهازآفتابزدهگیجلوگیریکردهمیتوانید؟

بشنو و بگو

ببین و بگو

بگویید

هــدف:شــاگردان اهمیــت پوشــیدن لبــاس را مطابــق رسمــا و گرمــا بداننــد و خــود را 
از مــرض هــای ناشــی از تغییــر هــوا حفاظــت مناینــد.

بازی کردن در زیر آفتاب سوزان، سبب مریضی انسان می گردددر هوای رسد باید لباس گرم بپوشیم

به خاطر حفاظت بدن از آفتاب سوزان از چرتی استفاده می کنیمدر زمستان هوای خانه را گرم می سازیم
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گاهیدرزمستانیاتابستانمریضشدهاید،چرا؟
ازتغییرهوادرهرموسمچگونهخودراحفاظتمیکنید؛تامریضنشوید؟

ــود. ــانمیش ــیانس ــثمریض ــوا،باع ــدیده ــیورسدیش گرم
دررسدی،پوشــیدنلبــاسگــرمودرگرمــیپوشــیدنلبــاسنخــی
ــه ــدنب ــالش ــریازمبت ــاوجلوگی ــرایصحــتم ــگب ــفیدرن وس
امــراضمهــماســت.رسماخــوردهگــیوســینهوبغــلدرزمســتان
وگرمــیزدهگــیتــبواســهالدرتابســتانازجملــهمــرضهــای

ــند. ــمیمیباش موس

حفاظتبدنازگرماورسمایشدیدچرامهماست؟
ــاس ــیدنلب ــتانوپوش ــلتابس ــیدرفص ــاسنخ ــیدنلب پوش

ــدهدارد؟ ــهفای ــتانچ ــرمدرزمس گ

باهم کار کنید

دقت کنید

جواب دهید

 رضرهای گرمی و رسدی هوا را برای دوستان خود رشح دهید.
کارخانه گی

ــهگــیحفاظــت درگروپهــاپیرامــونامــراضموســمیوچگون
ازآنبــاهــمصحبــتوتبــادلنظــرکنیــد.
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بهنظرشامدودسگرتچهتأثیرمنفیبرهواوصحتمادارد؟
شامرضرهایسگرت،چلمونسواررامیدانید؟

چراشخصیکهموادنشهآوراستفادهمیکندهمیشهمریضاست؟

بشنو و بگو

ببین و بگو

بگویید

درسبیستوهشتم
ضررهای تنباکو

هــدف:شــاگردان بایــد رضرهــای مــواد نشــه آور؛ ماننــد: ســگرت، چلــم و نســوار را 
ــد. ــد و از آن دوری کنن بدانن

شخص معتاد همیشه مریض استبه این مواد "نه" می گویم

سگرت، چلم و نسوار دندان ها را خراب، دهن را بدبو و فضای اتاق را آلوده می سازد
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شــخصیکــهازســگرت،چلــمونســواراســتفادهمیکنــدهمیشــه
ــنوی ــودده ــیش ــرابم ــشخ ــدانهای ــد،دن ــضمیباش مری
ــرانرا ــودودیگ ــد.خ ــهمیکن ــهرسف ــدوهمیش ــدمیده ــویب ب

ــازد. ــفمیس ــهتکلی ب

موادنشهآورچهرضرهایدارد؟
دوریازدودسگرتوچلمچرامهماست؟

باهم کار کنید

دقت کنید

جواب دهید

 در مــورد اهمیــت حفاظــت از خطرهــای مــواد نشــه آور بــا والدیــن 
خــود صحبــت کنیــد.

کارخانه گی

چهارشاگرداینفعالیتراانجامدهد.
شــاگرداول:ایــنســگرتاســتاگــرآنرابکشــیددندانهــای

ــد. ــهمیکنی ــانخــرابورسف ــانچــرک،شــشهایت ت
ــو ــدب ــنراب ــتعاملآنده ــواراســت.اس ــننس ــاگرددوم:ای ش

ــاند. ــادمیرس ــدهرضرزی ــامنومع ــهچش ــاختهوب س
شاگردسوم:بایدبهبدنخودرضرنرسانید.

ــامســواک، شــاگردچهــارم:ایــنبــرسوکریــمدنــداناســت،ب
ــازید. ــاکبس ــاراپ ــمدندانه ــرسوکری ب
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