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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.



ج

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 برهۀ 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 
هیچ  از  ما،  عزیز  فرزندان  به  آن  محتوای  انتقال  و  کتاب درسی  این  آموزش  روند  در  تا  می گردد 
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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صفحهساعت های درسیدرسشمارۀ درس
1سه ساعت درسیحمددرس اول

3سه ساعت درسیحضرت محمددرس دوم
5سه ساعت درسیحضرت عمر فاروقدرس سوم

7سه ساعت درسینمازدرس چهارم
9سه ساعت درسیتقوا و پرهیزگاریدرس پنجم
11سه ساعت درسیترانۀ بهاردرس ششم
13سه ساعت درسیزراعت و نهال شانیدرس هفتم
15سه ساعت درسیفریده و بهاردرس هشتم

17سه ساعت درسیاهمیت کتابدرسم نهم

19سه ساعت درسیوقت شناسیدرس دهم

21سه ساعت درسیکسب دانشدرس یازدهم
23سه ساعت درسیخواجه عبداهلل انصاریدرس دوازدهم
25سه ساعت درسیکلمه های سادهدرس سیزدهم
27سه ساعت درسیمهربان، مثل آفتابدرس چهاردهم
29سه ساعت درسینثار وطندرس پانزدهم

31سه ساعت درسینصیحتدرس شانزدهم

33سه ساعت درسیاستاد عبدالحق بیتابدرس هفدهم

35سه ساعت درسیاسم مفرد و جمعدرس هژدهم
37سه ساعت درسیادبیات عامیانهدرس نزدهم
39سه ساعت درسیزگهواره تا گور دانش بجویدرس بیستم

41سه ساعت درسیمادردرس بیست و یکم
43سه ساعت درسیصحت و سالمتدرس بیست و دوم

45سه ساعت درسیضرب المثل هادرس بیست و سوم

فهرست عنوان ها



ه

صفحهساعت های درسیدرسشمارۀ درس
47سه ساعت درسیکلمه های مرکب و مشتقدرس بیست و چهارم
49سه ساعت درسیاندرزهادرس بیست و پنجم
51سه ساعت درسیآزادیدرس بیست و ششم
53سه ساعت درسیترحم بر حیوان هادرس بیست و هفتم
55سه ساعت درسیصفت و رابطۀ آن با اسمدرس بیست و هشتم

57سه ساعت درسیحادثۀ ترافیکیدرس بیست و نهم
61سه ساعت درسیحکایتدرس سی ام

63سه ساعت درسیرادیودرس سی و یکم
65سه ساعت درسیسخنانی از سعدیدرس سی و دوم
67سه ساعت درسیعدددرس سی و سوم

69سه ساعت درسیصلح و آشتیدرس سی و چهارم
71سه ساعت درسیمحمود طرزیدرس سی و پنجم
73سه ساعت درسیرسامی های مندرس سی و ششم
75سه ساعت درسیلطیفه هادرس سی و هفتم
77سه ساعت درسیضمیردرس سی و هشتم

79سه ساعت درسیعلم و هنردرس سی و نهم
81سه ساعت درسیپاکیزه گی محیط درس چهلم

83سه ساعت درسیمیرویس نیکهدرس چهل و یکم
85سه ساعت درسیحکایتدرس چهل و دوم
87سه ساعت درسیهالل احمردرس چهل و سوم

91سه ساعت درسیپنسل چگونه اختراع شد؟درس چهل و چهارم
93سه ساعت درسیحکایتدرس چهل و پنجم
95سه ساعت درسیتأسیسات اجتماعیدرس چهل و ششم
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حمد

پرسش ها
1-چراماهرکارخیررابانامخداوندآغازمیکنیم؟

2-اهللرابهکدامنامهايادمیکنیم؟

آن که باشد خــالق کون و مکان  شکـرگـويم بــر خداي  مهـربان  

قوۀ نطـق و بيان بخشيده است  آن که ما را جسم و جان بخشيده  است  

تا کـه باشد مـردمان را رهبري کـــرده نازل هـر زمـان پيغمبري   

اسـت بي شک  بهتـرين  انـبيا نــام پـــاک او محمــد مصطفي   

رهنمـا و رهبر قـرآن گذاشــت  بهترين چيزي کــه بهر ما گذاشت  

بر وي و بر آل و اصحابش  درود  باد هــــردم از خــــداوند ودود    

                                                                                           شیخعطار

هدف: شاگردانمتندرسرابخوانند،بنويسندوصفتهایخداوندرابدانند.

درس
             اول
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فعاليت ها
 بخوان و بنویس

• متندرسراباآوازبلندبخوانید.
• کلمههای)شکر،خالق،کونومکان(رادرجملههایمناسببهکارببريدورویتختهبنويسید.
• ازمیانکلمههایزير،کلمههایهممعناراجداکنیدودرکتابچههایتانبنويسید:

)خورشید،آسمان،دانش،سپهر،اهلل،کردگار،علم،خدا،عقل،آفتاب(
مثال:سپهر=آسمان

بشنو و بگو
• خداوندچهچیزهاراخلقنمودهاست؟

• اهللبرایکیقرآنکريمرانازلکردهاست؟
• بیتزيررامعناکنید:

آنکهماراجسموجانبخشیدهاستقوۀنطـقوبیانبخشیدهاست 
کـــردهنازلهـرزمـانپیغمبريتاکـهباشدمـردمانرارهبري 

به دوستانت بگو
شیخفريد الدينعطار،شاعراواخرقرنششموآغازقرنهفتمهجریاست.عطاربا

داشتنآثارزيادوارزشمنددرمیانشاعرانممتازاست.
لغت ها

معنالغتشمارهمعنالغتشماره 
همصحبتاناصحاب5زمینوآسمانکونومکان1
دعادرود6بیاننطق2
پیامبرانانبیا7بسیارمهربانودود3

دورۀصدساله،قرن4
عطرفروش،داروعطار8وقتوزمان

فروش

کار خانه گی

متنشعررادرکتابچههایتانبنويسید.
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حضرت محمد

پرسش ها
1-دربارۀحضرتمحمدچهمیدانید؟

2-گفتهمیتوانیدکهحضرتمحمددرچندسالهگیازجهانرحلتکرد؟

پيشوايی چو مصطفی داريم شکر حق را که پيشوا داريم  

سرور خــاتم و نگين همـه مهتر و بهتر و گـزين  همـه  

او طريقت عيــان کند ما را او شريعـت بيـان کند ما را  

تا به روز جـــزا پياپی   باد صلـوات خــدای بر وی  باد  

دوستدار چهار يـار  وی ايم امـت او و دوستدار  وی ايم  

         نظامی گنجه یی

هدف: شاگردان متندرسرابخوانندوبنويسند،باصفتهاواخالقحضرتمحمدبیشتر
آشناشوند.

درس
             دوم
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فعاليت ها
بخوان و بنویس

• متندرسراباآوازبلندبخوانید.
• شعرزيررادقیقبخوانیدومفهومآنرادرچندجملهبنويسید.

شکرحقراکهپیشـواداريمپیشواييچـومصطفيداريم
اوطريقتعیـانکنـدمـارا اوشريـعـتبیانکندمـارا

بشنو و بگو
• حضرتمحمدکیبود؟
•معنایواژههایزيررابگويید:

)طريقت،عیان،صلوات(
• درگروههاپیرامونصفتهاینیکآنحضرتبحثنمايید.

به دوستانت بگو
حضرتمحمدآخرينپیامبراناستکهدرشهرمکۀمکرمهبهدنیاآمد.حضرت
محمددرسنچهل  سالهگیدرغار»حرا«بهپیامبریمبعوثشدوقرآن  کريمبر

وینازلگرديد.

لغت ها
معنالغتشمارهمعنالغتشماره 

رهبرپیشوا4فرستادهشدهمبعوث1
آنچهصرفعیالواوالدکنند.نفقه5پیامبریرسالت2
آشکارعیان6فرستادنبِعثت3

کار خانه گی

متندرسرادرکتابچههایخودبنويسید.
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حضرت عمر فاروق

پرسش ها
1-کيخلفایراشدينرانامگرفتهمیتواند؟

2-حضرتعمريارچندمحضرتمحمدبود؟

   حضرت عمر پسر َخطاب از بزرگان صحابۀ کرام بود که بعد از رحلت 

پيامبر لقب  ابوبکر صديق به خالفت رسيد؛ چون حضرت  حضرت 

وی را فاروق گذاشت، به عمر فاروق مشهور شد. 

   حضرت عمر فاروق در زمان خالفتش با همۀ مردم در تماس بود. 

خانه، لباس و خوراکش از ديگران برتر نبود و هميشه از طرف شب به خانه ها 

و کوچه ها مي رفت  تا از احوال مردم باخبر شود.

امروز  تا  بود که  برقرار    در زمان خالفت حضرت عمر چنان عدالتی 

از ده سال و شش ماه خالفت  افتخار می کند. وی بعد  جهان اسالم به آن 

توسط يک شخص منافق به نام ابو لؤلؤ به عمر )63( ساله گي در هنگام اداي 

نماز صبح، به شهادت رسيد. 

هدف: شاگردانمتندرسرابخوانند،بنويسند،درموردشخصیتبزرگواراسالم،حضرتعمر
فاروقمعلوماتبهدستآورند.

درس
             سوم
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فعاليت ها
 بخوان و بنویس

• متندرسراخاموشانهبخوانید.
• متندرسراباآوازبلندبخوانید.

• متضادکلمههای:شب،آسانوعدالترابنويسید.
و بنويسید خود کتابچههای در برده، کار به مناسب درجملههای را زير کلمههای  •

بخوانید:
*خالفت
*عدالت
*مشهور

بشنو و بگو
• حضرتعمرفاروقکیبود؟

• درموردعدالتحضرتعمرفاروقچهمیدانید؟
• معنایکلمههایزيرچیست؟

فاروق،عدالت،مجروح
به دوستانت بگو

درزمانخالفتحضرتعمرچنانعدالتیبرقراربودکهتاامروزجهانبهآن
افتخارمیکند.

لغت ها
معنالغتشمارهمعنالغتشماره 

فرقکنندۀحقوفاروق1
اسمیکهکسیبهآنشهرتلقب4باطل

پیداکند.
فخرکردن،بالیدنافتخار5انصاف،برابریعدالت2
زخمیمجروح6جانشینخلیفه3

کار خانه گی

کلمههایجديددرسرادرجملههایمناسببهکاربرده،درکتابچههایتانبنويسید.
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نماز

سـحر آمـد مـؤذن بانگ برداشت            ز جا برخـيز هنگام نمــاز است

ز هـر گـلدستهيی آواز برخاست             در رحمت به روی خـلق باز است

اگـر خـواهی نشـاط صبحـدم را             به آداب  مسـلمــانی وضـو کن

ز آب پاک جــان را روشــنی ده             به سـوی قبله با اخـالص رو کن

چه خوش باشد که با ياد خـداوند            تمــام لحظه هـا دل گيـرد آرام

چه خـوش باشد نمـاز  پنجگـانه          به صبح و ظهر، عصر و مغرب و شام

                                                                                      محمد جواد محبت 

هدف: شاگردانمتندرسرابخوانند،بنويسندومفهومآنرابدانند.

درس
             چهارم

پرسش ها
1-درتصويرچهمیبینید؟

2-دريکشبانهروزچندوقتنمازمیخوانیم؟

درس
             چهارم
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فعاليت ها
 بخوان و بنویس

• متندرسراباآوازبلندبخوانیدومعناکنید.
•بیتزيررادرکتابچههایخودبنويسیدوآنراباکلمههایمناسبتکمیلنمايید:

چهخوش...........کهبا.................خداوند
تمام............دلگیرد..............................

• معنایکلمههایزيررادرکتابچههایخودبنويسید:
*بانگ
*نشاط
*رحمت

بشنو و بگو
• درايندرسبهانجامچهکارهايیتوصیهشدهاست؟

• پیامدرسچیست؟
به دوستانت بگو

ازجملۀپنجبنایاسالم،رکندومآننمازاستکهخداوندبرآنتأکیدبیشترنموده
استتامؤمنان،نمازهایپنجگانهرادروقتمعینآناداکنند؛زيرادلهابايادخداوند

متعالآراممیگیرد.

لغت ها
معنالغتشمارهمعنالغتشماره 

عقیدۀپاکاخالص5آذاندهندهمؤذن1
پیشینظهر6صدابانگ2
ديگرعصر7بخششرحمت3
شاممغرب8خوشینشاط4

کار خانه گی

واژههایجديددرسرادرجملههایمناسببهکاربرده،درکتابچههایخودبنويسید.
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 تقوا و پرهيزگاري 

پرسش ها
1-آيامیدانیدکهانجامدادنکارهاينیکباعثچهمیشود؟

2-خداوندچراانسانهايباتقوارادوستدارد؟

   تقوا و پرهيزگاري صفت نيکو و پسنديده است. خداوند همه انسان ها 
را برابر خلق کرده است. فقط پرهيزگاري و تقوا در پيشگاه خداوند سبب 

برتري يک انسان بر انسان ديگر است.
    اسالم به ما امر می کند تا متقي و پرهيزگار باشيم، به هر کار و وظيفهيي که 
گماشته می شويم، خيانت نکنيم، دروغ نگوييم، حقوق ديگران را مراعات کنيم، 
خداوند را در همه جا ناظر اعمال خود بدانيم و اوامر او را بجا کرده، از نواهي 

او اجتناب نماييم.
   حکايت می کنند: وقتي ابراهيم ادهم عارف مشهور کشور ما باغباني می کرد. 
روزي صاحب باغ از او انار خواست. يک طبق انار آورد، انار ترش بود. صاحب 
باغ گفت: »برو، انار شيرين بياور.« طبق ديگر آورد، آنهم ترش بود. بار سوم 
باز انار آورد، ترش بود. صاحب باغ گفت: »تو باغبان استي؛ اما انار شيرين 
باغبان استم. وظيفۀ من  ابراهيم در جواب گفت: من  و ترش را نميداني؟« 
نگهباني و تربيت درخت ها و ميوه ها است، نه خوردن ميوه. »صاحب باغ گفت: 

»بدين پرهيزگاري که تو داري، گمان می کنم که ابراهيم ادهم استي.«
  تقوا و پرهيزگاري در پاکي نفس، نقش مهم دارد و براي انسان اعتبار و 

هدف: شاگردانمتندرسرابخوانند،بنويسندوبهاجراياعمالشايستهونیکعادتکنند.

درس
               پنجم
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بزرگي مي بخشد. اشخاص متقي و پرهيزگار در هرجا احترام مي شوند و مورد 
لطف خداوند قرار مي گيرند. 

فعاليت ها
 بخوان و بنویس

• متندرسرادروقتمعینخاموشانهبخوانیدونکاتمهمآنرابیروننويسکنید.
• واژههایزيررادرجملههایمناسببهکاربردهدرکتابچههایخودبنويسید:

»تقوا،پیروی،ناظر،باغبان«
• ازچهارجوابيکیراتأيیدکنید:متقیبهمعنای:

-مهربانی،رحمکردن،پرهیزگار،نامهربانی
بشنو و بگو

• اسالمبهماچهامرکردهاست؟
• درگروههایکوچکتقسیمشدهپیراموناهمیتتقواوپرهیزگاریصحبتکنید.

به دوستانت بگو
خداوندهمهانسانهارابرابرخلقکردهاست.فقطپرهیزگاریوتقوادرپیشگاه

اهللسبببرتریيکانسانبرانسانديگراست.
  ابراهيم ادهم:ابواسحاقابراهیمبنادهمازشهزادهگانبلخبودکهدرزهد،تقواوخداشناسی

مشهوربود.

لغت ها
معنالغتشمارهمعنالغتشماره 

درگاهپیشگاه4پرهیزگاریتقوا1

دوریکردناجتناب5خداشناسعارف2

منعنواهی3 نهی- جمع
نظرکننده،بینندهناظر6شده

کار خانه گی

درموردتقواوپرهیزگاریچندسطردرکتابچههایخودبنويسید.
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ترانۀ بهار 

پرسش ها
1-درتصويرچهمیبینید؟

2-بهارچندمینفصلسالاست؟

جانبخش شده نسيم گلــزار گرديده بهـار و موســم کــــار  
خنديده گـل و شگفته ازهـــار   افشانده گهــر به بوستــان ابـر  
هنگـام بهـار و وقت  بـذر اسـت   گرديــده َوتر زمـين نــمدار

دهقان جــوان، بيا به صحرا
با ماله و بيـل و يـوغ و اسپار

گل هاي قشنـگ َرســته بسيـار  بالـيده بـــه مرغــزار ســـبـزه  
با رمـۀ خـود روان بـه کهـسار  چوپان بچه هاي ُچست و  چـاالک  
کس نيست در اين حديقه بيکار  افسرده گی رخت بســـته از  باغ  

دهقـان جوان، بيا بـه صحرا
بـا ماله و بيل و يـو غ و اسپار

مايل         

هدف: شاگردانمتندرسرابخوانند،بنويسندوخصوصیاتفصلبهاررابدانند.

درس
               ششم
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فعاليت ها
 بخوان و بنویس

• متندرسراخاموشانهبخوانید.
• متندرسرابالحنوآهنگمناسببخوانید.

• کلمههایهموزنرارویتختهبنويسید.
بشنو  و بگو

مفهومبیتزيررابگويید:  •
افشاندهگهربهبوستانابرخنديدهگلوشگفتهازهار 

پیاماصلیدرسچیست؟  •
درگروههاپیرامونمفهومدرسبحثکنید.  •

به دوستانت بگو
•  بهارفصلزيبايیودوبارهزندهشدنطبیعتاست.باآمدنبهارهمهموجوداتشادو

خرموسرسبزمیشوند.دربهارموسمکاروزحمتکشیآغازمیشود.

لغت ها
معنالغتشمارهمعنالغتشماره 

زمیننمدارآمادۀکشتَوتر6بادماليمنسیم1
بلندشده،صفبستهرسته7دانۀقیمتیگهر2

سبزهزارمرغزار8شگوفههاازهار3
تخم،دانهبذر4

پژمرده،اندوهگینافسرده9
باغحديقه5

کار خانه گی

کلمههای)ازهار،بذر،حديقه،نسیم،گهرومرغزار(رادرجملههایمناسببهکارببريد.
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زراعت و نهال شانی

پرسش ها
1-درتصويرچهمیبینید؟

2-چهفکرمیکنید،مابرایچهکشتوزراعتمیکنیم؟

  زراعت و پرورش درختان يکی از عمدهترين راه های بلند بردن اقتصاد در 
هر کشور است. ميهن ما افغانستان يک مملکت زراعتی می باشد. آب و هوای 
افغانستان  مردم  اکثر  می سازد.  مساعد  را  زراعت  بيشتر  زمينۀ  افغانستان، 
زياد   اقتصادی  اهميت  دارای  درختان  پرورش  و  زراعت  اند.  زراعتپيشه 
می باشد. مردم زراعتپيشۀ ما ضرورت های زنده گی خود را از همين راه به 

دست میآورند و فرآورده های زراعتی خود را به کشور های ديگر میفرستند.
   کشت، زراعت و پرورش درختان عالوه بر اهميت اقتصادی برای سرسبزی، 

هدف: شاگردانمتندرسرابخوانند،بنويسند،درموردزراعت،نهالشانیوفوايدآنآگاهی
حاصلکنند.

درس
               هفتم
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محکم شدن خاک در برابر سيالب ها، جلوگيری از خشک سالی، پاک شدن هوا 
و صحت انسان ها مفيد است.

   با در نظرداشت اهميت  فراوان اقتصادی و نگهداری محيط زيست؛ مردم و 
حکومت بايد باهم در زمينۀ ترويج و رشد بيشتر زراعت درکشور توجه داشته 

باشند تا از اين راه، اقتصاد کشور را بلند برند.

فعاليت ها
 بخوان و بنویس

• متندرسراباآوازبلندبخوانید.
• واژههایمشکلدرسرارویتختهبنويسیدوبخوانید.

• چندسطرمتندرسرارویتختهامالبنويسید.

بشنو  و بگو
• زراعتونهالشانیچهاهمیتدارد؟

• درگروههاپیرامونحفظومراقبتنهالهایغرسشده،صحبتنمايید.

به دوستانت بگو
افغانستانيککشورزراعتیاستکهتماممردمآنبهزراعتونهالشانیعالقۀزياد
دارند.نهالشانیباعثسرسبزیوشادابیکشورعزيزمامیگردد؛پسبايددرنهالشانی
وحفظومراقبتنهالهایغرسشده،سهمفعالگرفتهوديگرانرانیزتشويقنمايیم.

لغتها
معنالغتشمارهمعنالغتشماره 

آمادهمساعد1
پیداوارفرآورده3

رواجدادنترويج2

کار خانه گی

چندجملهدرمورداهمیتزراعتونهالشانیدرکتابچههایخودبنويسید.
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پرسش ها
1-اسمچندهمصنفیخودرابگويید.
2-نامچندحیوان،راگفتهمیتوانید؟

هدف: شاگردانمتندرسرابخوانند،بنويسندبااسموانواعآنآشناشوند.

درس
               هشتم

  فريده و بهار دو خواهر مهربان اند. آن ها با پدر و مادرشان در يک خانۀ کوچک 
و زيبا زنده گی می کنند. اين خواهران مهربان باهم بازی می کنند، درس می خوانند 
دارند. فريده  با هم  بزرگ  تفاوت  اما يک  اند،  کنار هم  ورزش می کنند و هميشه 
عالقه يی به برس کردن دندان هايش ندارد و هميشه فکر می کند که دندان هايش 
پاک است و الزم نيست دندان هايش را مسواک يا برس بزند، اما بهار هر باری 
پاک  مسواک  و  برس  با  را  دندان هايش  و  می رود  می خورد،  شيرينی  يا  غذا  که 

می شويد.
  يک روز که فريده و بهار از مکتب برگشته بودند. فريده دندان درد شد. او با 
پدر و مادرش نزد داکتر رفت. آقای داکتر با مهربانی برايش گفت: چند دندانش، 
پوسيده و خراب شده است. فريده متوجه آن ها نبود و فکر می کرد دندان هايش 

پاک و سالم اند.
  وقتی به خانه برگشت. رفت و دندان هايش را مسواک زد. او حاال فهميد که چقدر 
بد است که غذا روی دندان هايش بماند. فريده به پدر و مادرش قول داد که بعد 

از اين هميشه دندان هايش را می شويد.

در داستان باال کلمه های فريده، بهار، پدر، مادر، خانه، مسواک، مکتب، برس، 
داکتر و غيره اسم استند. اسم کلمه يی است که برای ناميدن اشيا، اشخاص و 

جاها به کار می رود.
نام های افراد و اشيای هم نوع را اسم عام گويند؛ مانند: کتاب، درخت، ميوه، 

شهر و غيره.
کابل،  ناجيه،  احمد،  مانند:  گويند؛  خاص  اسم  را  معين  اشخاص  و  اشيا  نام 

هرات و غيره.

فریده و بهار
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فعاليت ها
 بخوان و بنویس

•   متندرسراخاموشانهبخوانید.
•   متندرسراباآوازبلندبخوانیدواسمهارادرآنمشخصکنید.

ازمیانکلمههایزيراسمهایعاموخاصآنرادرکتابچههایتانبنويسید.
• کتابچه،قلم،خطکش،بکس_________________

• بهار،فريده،يوسف،فرهاد____________________
• خرگوش،پشک،موش،طوطی_________________
• مکتب،خانه،شفاخانه،کتابخانه_________________
• کابل،سعدی،افغانستان،کتابخانۀعامه____________

•  چندجملهرویتختهبنويسیدکهدرآنهااسمعاموخاصبهکاررفتهباشد.

بشنو  و بگو
• اسمچیست؟آنرابامثالواضحسازيد.
• اسمعاموخاصازهمچهفرقدارند؟

• نامبهاروفريدهراکهخوانديدچهنوعاسماند؟

به دوستانت بگو
• اسمکلمهيیاستکهبراینامیدنانسان،حیوان،نباتوغیرهبهکارمیرود.

• نامافرادواشیایهمنوعرااسمعامگويند.
• ناماشیاواشخاصمعینرااسمخاصگويند.

کار خانه گی

پنججملهدرکتابچههایخودبنويسیدکهدرآناسمعاموخاصبهکاررفتهباشد.
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اهميت کتاب

پرسش ها
1-کدامکتابرادوستداريدمطالعهکنید؟

2-تاحالچندکتابخواندهايد؟

    کتاب وسيلۀ اساسي آموزش و فراگيری دانش است.  در کتاب، قصه ها، شعر ها و 
مطالب بسيار خوب و خواندني نوشته شده است. هر کسي کتاب  بخواند، موضوعات 
بيشتر را ياد می گيرد. کتاب براي دوستداران خود راجع به مردم، وطن، ترقي، 
پيشرفت  و تاريخ معلومات می دهد. کتاب با شما از زمين، آسمان، درياها، کوه ها، 
جنگل ها و هر چيز ديگر سخن می گويد و معلومات و دانستني هاي شما را زياد 

می سازد.
   دانشمندان کتاب را چراغ می گويند؛ همانطوري که چراغ، خانه را روشن می سازد، 
کتاب هم چشم و قلب تاريک را روشن می سازد. اگر کتاب نميبود، تمام علوم پس 
از مدتي به دست فراموشي سپرده می شد؛ پس بر ما الزم است تا روی مطالعۀ 
کتاب های گوناگون وقت بگذاريم. کتابهاي خود را حفاظت کنيم و نگذاريم که 

ورق هاي آن  پاره  شود؛ زيرا شاگردان ديگر نيز، از آن استفاده خواهند کرد.
شاعري در وصف کتاب سروده است:

بهترين دوســت که داريد، مـنم         بهترين هــديه کـه خواهيد، مـنم 
 هر ورق از رخ من حال شماسـت      مونس روز و شب و سال شماست

 می برم تان به ســفرهـاي  دراز      از در و دشـــت کنــم راز  و نـياز

هدف: شاگردانمتندرسرابخوانند،بنويسندواهمیتکتابرابدانند.

درس
               نهم
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 قـصه ها گويمت از ديـو و پــري    تا که از نــيک و بــد آگـاه  شوي 
نـام زيبندۀ مــن چيست؟ کتـاب    بـاوفا  همـدم تو کيــست؟ کتاب 

فعاليت ها
 بخوان و بنویس

• متندرسرادقیقبخوانید.
• مفهومشعررادرچندجملهبنويسید.

• جملههایزيررامرتبنموده،رویتختهبنويسید:
*راجعبهخوددوستدارانکتاببرایدانشمند،انسانهایمعلوماتمیدهدومردم

ترقیوپیشرفت.
*بهدستسپردهمیشدفراموشی،تمامپسازعلوممدتینمیبوداگرکتاب.

بشنو  و بگو
• معنایواژههایزيررابگويید:

*هديه
*مونس
*حفاظت

• کتابهايیراکهتاحالمطالعهکردهايد،نامبگیريد.
• درگروههاپیراموناهمیتمطالعهصحبتکنید.

به دوستانت بگو
کتابوسیلۀاساسیفراگیریدانشاست.ازمطالعۀکتابمطالبزيادیرامیآموزيم،
کتاببرایمادربارۀمردم،وطن،ترقی...وتاريخانسانهایدانشمندمعلوماتمیدهد.
اگرکتابنمیبود،تمامعلومپسازمدتیبهدستفراموشیسپردهمیشد؛پسبرما

الزماستتاازکتابهایخودخوبحفاظتکنیم.

لغت ها
معنالغتشمارهمعنالغتشماره 

غمخوارمونس4جمععلمعلوم1

دروازهدر5ستايش،تعريفوصف2

باخبرآگاه6تحفههديه3

کار خانه گی

برداشتتانراازدوبیتاولشعربنويسید.
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وقتشناسي 

پرسش ها
1-چطورازوقتاستفادهنمايیم؟

2-استفادهازوقتبرایيکشاگردچهفايدهدارد؟

بزرگترين  وقت  دارد.  خاص  ارزش  و  اهميت  زنده گي  در  وقت  شناختن     
سرمايۀ انسان به شمار مي رود که نبايد آن را بيهوده سپری نمود. براي اين که 
اوقات ارزشمند تان بیفايده نگذرد، هريکتان بايد تقسيماوقات منظم داشته 

باشيد. 
   به طور مثال:

 کارهایتان را به وقت معين آن انجام دهيد.
 يک دقيقه وقتتان را بیفايده سپری نکنيد.

 درس بخوانيد و از بيکاری و تنبلی خود را دور نگهداريد.
 هميشه کتاب بخوانيد و علم بياموزيد.

هدف: شاگردانمتندرسرابخوانند،بنويسندواهمیتوارزشوقترابدانند.

درس
               دهم
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فعاليت ها
 بخوان و بنویس

• متندرسراخاموشانهبخوانیدوکلمههایجديدآنرابیروننويسکنید.
• جملههاوکلمههایزيررادرکتابچههایخودبنويسیدوهرکلمهرابهجملۀمربوط

آنوصلکنید.
)معین( *کارهایتانرابهوقت..........آنانجامدهید.
*شناختنوقتدرزندهگی......خاصدارد.)کتاب(

*همیشه.............بخوانیدوعلمبیاموزيد.)ارزشواهمیت(
بشنو  و بگو

• معنایکلمههایزيررابگويید:
*خاص
*معین
*بیهوده

به دوستانت بگو
وقتدرزندهگیاهمیتوارزشزيادداردوبزرگترينسرمايۀانسانبهشمارمیرود؛پس

برایاينکهوقتمابیفايدهسپرینشودهرکدامبايدتقسیماوقاتمنظمداشتهباشیم.

لغت ها
معنالغتشمارهمعنالغتشماره 

مشخص،معلوممعین3بیفايدهبیهوده1

دارايیسرمايه4بهترتیبمنظم2

کار خانه گی

تقسیماوقاتروزانۀخودرادرکتابچههایتانبنويسید.



21

کسب  دانش

پرسش ها
1-آموختنعلمودانشباالیکیهافرضاست؟

2-چراعلممیآموزيم؟

هدف: شاگردانمتندرسرابخوانند،بنويسندواهمیتعلمودانشرابدانند.

درس
               یازدهم

گــر دل نهـي اي پسر  بديــن پنــد

غافل منشين،  نـه وقـت بــازيــست

دانــش طلــب  و بزرگـــي آمـــوز 

ميکــوش به هــر ورق که خوانــي

 هــرچـيز کــه دل بـدان  گـــرايـد   

گفتــن ز من، از تـو کار بستن
بـيکــار نمی تـــوان نشستن

نظامي

از  پنــد پـــدر شو ي  بــرومــنـد

وقت هنـــر اسـت و کـار سازيست

تـــــا بــه نگـــرند  روزت  از  روز 

تا جـــمـله   مطـــالبـش  بــدانـي 

گــر  جـــهد کني به  دسـت  آيــد

   دانــش  طلــب   و  بزرگـــي  آمـــوز  

                  تـــــا   بـه  نگـــرند   روزت   از  روز 
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فعاليت ها
 بخوان و بنویس

• متندرسرابخوانیدوکلمههایجديدآنرابیروننويسکنید.
• کلمههای)پند،هنر،دانشوجهد(رادرجملههایمناسببهکاربرده،رویتخته

بنويسید.
بشنو  و بگو

فراگیریعلمودانشباعثچهمیشود؟  •
بیتهایزيررابخوانیدومفهومآنرابیانکنید:  •

دانشطلبوبزرگیآمــــوزتــابهنگــــرندروزتازروز
میکوشبههرورقکهخوانیتاجملــهمــطالبشبــدانی

به دوستانت بگو
نظامیازجملۀشاعرانزبانفارسیاست.اوازخودآثارزيادیدراينزبانبهمیراثگذاشته

است.

لغت ها
معنالغتشمارهمعنالغتشماره 

بیخبرغافل3کامیاببرومند1
سعیوکوششجهد4عملکردنکاربستن2

کار خانه گی

متنشعررادرکتابچههایخودبنويسید.
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خواجه عبداهلل انصاري

پرسش ها
1-ازچندشخصیتادبیزباندرینامببريد.

2-بهنظرشما،شناختشخصیتهایادبیکشوربهماچهکمکمیکند؟

  خواجه عبداهلل انصاري يکی از شخصيت های مشهور ادبی کشور ما است. 
وی در سال)396(هجري قمري  در شهر هرات متولد گرديد و تحصيل خود 
را در همانجا به پايان رسانيد. خواجه عبداهلل دارای حافظۀ قوی بود؛ چنانچه 
صد هزار بيت از شاعران عرب را حفظ کرده بود. در علم تفسير، حديث و ديگر  

علوم مهارت و لياقت خاصی داشت.
  مناجاتنامه يکی از آثار مشهور او می باشد. وي در سال) 481( هجري قمري  

به عمر 85 ساله گی در شهر هرات وفات يافت و در همانجا دفن گرديد.
  

هدف: شاگردانمتندرسرابخوانند،بنويسندوباشخصیتهایفرهنگیوادبیکشورآشنا
شوند.

درس
               دوازدهم
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 نمونۀ شعر:
صدسـال در آتشم اگر مهل بود         آن آتش  سوزنده مرا ســهل بود
با مـردم نااهـل مبـادا صحبـت          کز مرگ بدتر صحبت نااهل بـود

فعاليت ها
 بخوان و بنویس

• متندرسراباآوازبلندبخوانیدوواژههارادرستتلفظکنید.
• واژههایشور،سوز،هراتولیاقترادرجملههایمناسببهکاربرده،درکتابچههای

خودبنويسید.
بشنو  و بگو

• خواجهعبداهللانصاریکیبود؟
• اثرمشهورخواجهعبداهللانصاریرانامبگیريد.

• واژههایمهلوسهلچهمعنادارند؟
به دوستانت بگو

مناجاتنامهاثرارزشمندخواجهعبداهللانصاریاستکهموضوعآنعرفانوادبمیباشد.

لغت ها
معنالغتشماره 

ياریکنندهانصار1
آسانسهل2
مهلت،درنگ،توقفمهل3

کار خانه گی

واژههایجديددرسرادرجملههایمناسببهکاربرده،درکتابچههایخودبنويسید.
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کلمههای ساده

پرسش ها
1-کلمههایداخلچوکاتچهمعنادارند؟

2-کیمیتوانديککلمۀسادهبگويد؟

•   نسرين هميشه کتاب مطالعه می کند.
•  مرقد حضرت علی کرم اهلل وجهه در شهر مزار شريف است.

• احترام پدر و مادر وظيفۀ هر انسان می باشد.
• کابل پايتخت افغانستان است.

•  در فصل بهار، باغ مکتب پر از گل می شود.

•  چرا بهار را بيشتر از ديگر فصل ها دوست مي داريم؟ 

•  باغ  ما گل های رنگارنگ دارد.

هدف: شاگردانمتندرسرابخوانند،بنويسندوکلمۀسادهرابشناسند.

درس
               سيزدهم

گل درخت باغ خانه

کتاب درس مکتب بهار
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• عمر در مؤسسۀ ماينپاکی کار می کند.

• مصرف مواد مخدر انسان را ناتوان، مريض و هالک می سازد.

فعاليت ها
 بخوان و بنویس

• متندرسراباآوازبلندبخوانیدوکلمههایسادهرامشخصکنید.
• چندجملهبنويسیدکهدرآنکلمۀسادهبهکاررفتهباشد.

بشنو  و بگو
• کلمۀسادهراتعريفکنید.

• برایکلمههای)احترام،وطنونظافت(جملهبگويید.

به دوستانت بگو
کلمههاازنگاهساختاربهساده،مشتقومرکبتقسیمگرديدهاند.

کار خانه گی

هشتکلمۀسادهدرکتابچههایخودبنويسید.

کلمۀ ساده، کلمه يی است که از يک جزء مستقل تشکيل شده باشد؛ 
مانند: کتاب، بهار، باغ، گل ... .
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مهربان، مثل آفتاب

پرسش ها
1-درتصويرچهمیبینید؟

2-کیهرروزکوچههایشهرراپاکمیکند؟

پاک بود و باصفـا و دل گشـــا صبح، کوچه باز جارو خـورده بود  
ِخش ِخش جاروب  مردی آشنا دورتر از کوچه می آمـد به گوش  
با خودش پـاگيزه گی آورده  بود مــرد خـوب ُرفتگر از صبح  زود  
غصه ها و اَخـم هـا را بُرده بـود آفرين بر  او کـه با جـاروب خود  
کـوچه مثـل دسته گل زيبا شده پيش رفتم گفتم: آقـا جان سالم  
گفت: مثـل خنـدۀ گـل ها  شده پاسخـم گفت و به  من لبخند زد  
مثل کوچه، مثل غنچه،  مثل آب گفت با  من کاش دل ها پاک بود  
مــهربان بــوديم  مثـل آفتاب آشـتی بـود و ســالم و  همدلی  

               محمد رضا سنگری

هدف:  شاگردانمتندرسرادرستبخوانند،بنويسند،مفهومآنرابدانندوکلمههایهموزن
رادرمتندرسمشخصکنند.

درس
               چهاردهم
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فعاليت ها
 بخوان و بنویس

• متندرسرابالحنوآهنگمناسببخوانید.
• کلمههایزيررادرجملههایمناسببهکاربرده،درکتابچههایخودبنويسید:

*پاکیزه*ُرفتگر*غصه*لبخند
• بیتهایزيررادرکتابچههایخودبنويسیدوجاهایخالیآنراباکلمههایمناسب

تکمیلنمايید:
صبح،.................................بودپاکبودو............و..............
..............میآمدبه.....................................................آشنا

بشنو  و بگو
• بیتزيرراتوضیحدهید.

صبح،کوچهبازجاروخوردهبودپاکبودوباصفاودل گشـــا 
دورترازکوچهمیآمدبهگوشخشخشجاروبمردیآشنـا 
مــردخوبُرفتگرازصبحزودباخودشپاگیزهگـیآوردهبود 

• جوابدرستراانتخابکنید:
*شعریراکهخوانديددرموردچهبود؟

الف-آشتیوصلحب-همدلیج-پاکیزهگید-مهربانی
*اَخمبهمعنای..............بهکاررفتهاست.

الف– گشاده رويیب-لبخندج-ترشرويی
به دوستانت بگو

شعریراکهخوانديدشاعرآنمحمدرضایسنگرینامداردوازشاعرانمعاصرکشور
همسايهماايراناست.

لغت ها
معنالغتشمارهمعنالغتشماره 

چینپیشانیواخم1
کسیکهسرکهاراجاروبوتمیزمیکندُرفتگر2ابرو،ترشرويی

کار خانه گی

مفهومدرسرادرکتابچههایتانبنويسید.
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نثار وطن

پرسش ها
1-درتصويرچهمیبینید؟

2-کیمیتوانددربارۀوطنيکبیتيايکجملهبگويد؟

خوش است سير و تماشاي نوبهــار وطـن  
مکـن ز سينه بـرون داغ اللــــه زار وطـن     

مشو ز علم و هنر غــافـل اي وطن پـرور  
                                   به هوش باش که آيد همين به  کار وطــن

دهيد هموطنـان دسـت اتفـاق به هــم   
بود اميد که گــردد  هميـن حصـار وطــن                                   

پي حفاظت ملک و وطن کي َصرفه کــند  
هميشه اهـل وطن جــان کند نثــار وطـن                                   

خوش است سرمه ز خـاک ديـار، مستغـني  
                                   بلي، خوش است زگـلزار غيـر،  خـار وطـن
                                                                                                 عبدالعلي مستغني 

هدف:  شاگردانمتندرسرابخوانند،بنويسندومفهومآنرابدانند.

درس
               پانزدهم
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فعاليت ها
 بخوان و بنویس

• متندرسرابالحنوآهنگمناسببخوانید.
• کلمههایزيررادرجملههایمناسببهکاربرده،درکتابچههایخودبنويسید:

*غافل
*اتفاق
*وطن
*نثار

بشنو  و بگو
• مفهومدرسرابهزبانسادهبگويید.
• ازچهارجوابيکیراانتخابکنید.

*غیربهمعنای:
الف:دشمن
ب:بیگانه
ج:دوست

د:هیچکدام
به دوستانت بگو

درموردمفهومشعرآنچهمیدانیدبهدوستانتانبگويید.
استادعبدالعلیمستغنیازشاعرانونخبهگانشعروادبمعاصرافغانستانبهشمارمیرود.

ازخودبهيادگار آثارزيادی ادبیاتفارسیدریاستو ازاستادانبرجستۀزبانو او
گذاشتهاست.

لغت ها
معنالغتشمارهمعنالغتشماره 

ديوارحصار4فداکردننثار1

برگزيدهنخبه5گردشَسیر2

بیخبرغافل6بههمپیوستنوسازگاریاتفاق3

کار خانه گی

شعریراکهخوانديدبهنثرتبديلنموده،درکتابچههایخودبنويسید.
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نصيحت

پرسش
1-مابايدبهپندونصیحتچهکسانیگوشدهیم؟

چو در نيکی رضای کردگــار است   

بِه از نيکی نگه کن تا چه کار است     

به لطـف و مرحمت دل ها نگهــدار  

کس از دست و زبان خــود ميازار     

بياموز آنچــه نشناسی تــو زنهار  

که کس را نيست  از آموختن عـار     

به شاگـردی هر آنکو شاد  گـردد  

بود روزی کـــه هم استاد گـردد     

            بوستان سعدی

هدف:  شاگردانمتندرسرابخوانند،بنويسندوبهآنعملکنند.

درس
               شانزدهم

جایی که راه نيست، خداوند راه می گشاید
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فعاليت ها
 بخوان و بنویس

• متندرسراباآوازبلندبخوانید.
• دوبیتشعررابهانتخابخودرویتختهامالبنويسید.

مانندخانههایخالیزيردرکتابچههایخودچندخانهخالیرسمکنیدوآنراباکلمههای
سهحرفیوچهارحرفیسادهپرکنید.

بشنو  و بگو
مفهومبیتزيررابگويید:  •

کسازدستوزبانخودمیازار بهلطفومرحمتدلهانگهدار 
ازچهارجوابيکیراتأيیدکنید:  •

رضابهمعنای:
الف-دعاکردن

ب-بخششوکرم
ج-راستیوصداقت

د-خشنودی
به دوستانت بگو

• بوستانازجملۀآثارمشهورسعدیبودهکهبهنظمنگاشتهشدهاستودارایموضوعات
مختلفتربیتیمیباشد.

لغت ها
معنالغتشمارهمعنالغتشماره 

ننگعار3خشنودیرضا1

مهربانیمرحمت4هوشدار،آگاهباشزنهار2

کار خانه گی

چنداندرزکهبهيادداريددرکتابچههایخودبنويسید.

ـدـمـحـ
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استاد عبدالحق بيتاب

پرسش ها
1-درتصويرکیرامیبینید؟

2-آياشمانامعبدالحقبیتابراشنیدهايد؟

  ملکالشعرا استاد عبدالحق بيتاب درسال) 1265( هجري در بارانۀ شهر 
کابل تولد شد. وی شخص عالم و متدين بود. مدت زياد عمر خود را به صفت 
معلم در ليسه هاي شهر کابل سپری نمود و مدتی به حيث استاد در فاکولتۀ 
زبان و ادبيات تدريس کرد. عبدالحق بيتاب در علوم عربي،  تفسير قرآن کريم 

و سرودن شعر استاد بود.  
نمونۀ سخن:                          

غچي
اي مرغک خوشجـمــال، غچـــي         اي طايــــر تـــيزبــال، غـچـي
در پـاي تو بــسته نوبــــهار اسـت         هـر ديده  برايــت انتـــظار اسـت
از آمـــدنت شــــديـم شــــادان         از ديــدۀ تــو خـوشيم و خـــندان
از غچ غچ تــو بــه غـنـچــــۀ دل         هـرلحظـه شگفتهگـيسـت حاصـل
آواز خـوش تـــو  دلنــواز  اســـت         گـفـتار تـو ذکـر بـينـياز اســت

هدف:  شاگردانمتندرسرابخوانند،بنويسند،عبدالحقبیتابرابشناسندواسمخاصرادر
متنمشخصنمايند.

درس
               هفدهم
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از بـيضــرري تـــرا بــه هـرجــا         جاي است، خوش آمــدي بـفـرمـا
بـــاالي ســـرم  بـگــير خــانـه         يعني کـه بـه سقـف، ســاز  النــه
در خوبي سقف خانـه شـک نـيـست         زيرا کــه در او ره پشــک نـيسـت

خواهـم که خــدا کــند نـگـاهــت         آفت نرسـد بـه چــوچـههــايــت 
 يـارب که بـه خـانـه بـاشــي آرام         طـوري که به پوسـت، مغـز بــادام          

بیتاب         

فعاليت ها
 بخوان و بنویس

• متندرسراخاموشانهبخوانیدواسمهایخاصرابیروننويسکنید.
• واژههایجديددرسرارویتختهامالبنويسید.

•صورتدرستکلمههایزيررادرکتابچههایخودبنويسیدوبههريکآنهاجملهبگويید:
)حفاظت،هفاظت،عفاظت()سپری،صپری،ثپری()اصتفاده،اثتفاده،استفاده(

بشنو  و بگو
• ملکالشعرااستادعبدالحقبیتابکیبود؟

• معنایبیتهایزيررابگويید:
آوازخـوشتودلنوازاستگفتارتوذکــربینیـازاست 
ازبیضـرریترابههـرجاجایاست،خوشآمدیبفرما 

به دوستانت بگو
و عالم ویشخص شد. متولد کابل شهر بارانۀ در بیتاب عبدالحق استاد ملکالشعرا

متدينبود،درعلومعربی،تفسیرقرآنکريموسرودنشعردریاستادبود.
لغت ها

معنالغتشمارهمعنالغتشماره 

ضررآفت4ديندارمتدين1

دانشمندعالم5پرندهطاير2

کار خانه گی

شعریراکهخوانديدبهنثرتبديلنموده،درکتابچههایخودبنويسید.
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اسم مفرد و جمع

پرسش ها
1-کیمیتواندکلمههایداخلچوکاترابخواند؟

2-چندنوعاسمرامیشناسید؟

• درخت سيب شگوفه کرده است. 

• معلم به درس آغاز کرد. 

• بهترين دوست  زنده گی انسان کتاب است. 
•  مکتب جاي آموختن علم و دانش است.

•  من در روزهای رخصتي به شهرکندهار می روم. 

• منارجام يکي از آبده هاي تاريخي وطن ما است.  

• جامعه وقتی به سعادت می رسد که مردم آن روزانه مطالعه کنند.

• حضرت محمد از قوم قريش بود.

• گروهی از مردم به کمک سيالبزده گان شتافتند.

• سپاهيان کشور ما سرسپرده گان راه صلح و آزادی استند.
*   اسم مفرد آن است که بر يک موجود داللت کند؛ مثال: درخت، گل،  کتاب، 

ميز و ...

هدف:  شاگردانمتندرسرابخوانند،بنويسندواسممفردوجمعرابدانند.

درس
               هژدهم

درخت بزرگان سپاه  معلمان کتاب  درختان
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در زبان دری اگر بخواهيم اسم مفرد را جمع بنديم، در آخر آن پسوند های 
ان، گان، يان و  ها را ميفزاييم؛ مانند: معلمان، نيکمردان، خردمندان، بنده گان، 

دانشجويان، آهوان و کتابها.
*   اسم جمع آن است که در شکل ساده؛  اما در معنا به يک جمع بزرگ داللت 
میکند و يا در شکل مفرد و در معنا جمع میباشد؛ مانند: گروه، مردم، قوم، 

طايفه، سپاه، فوج و غيره.

فعاليت ها
 بخوان و بنویس

• متندرسراباآوازبلندبخوانیدواسممفردوجمعرامشخصکنید.
• چندجملهبنويسیدکهاسمجمعومفرددرآنبهکاررفتهباشد.

بشنو  و بگو
• فرقبیناسمجمعومفردچهاست؟

• ازمیاناسمهایزير،شکلمفردوجمعآنرامشخصکنیدوبگويید:
قلم،دانشجويان،پرنده،دختران،بندهگان،مکتب.

به دوستانت بگو
اسممفردآناستکهبريکموجود،داللتکند.

اسمجمعآناستکهدرشکلمفردودرمعناجمعباشد؛مانند:گروه،مردم،قوم،طايفه،
سپاه،فوجوغیره.

کار خانه گی

چندجملهدرکتابچههایخودبنويسیدکهاسممفردوجمعدرآنبهکاررفتهباشد.
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ادبيات عاميانه 

پرسش ها
1-ادبیاتعامیانهشاملکدامموضوعاتمیشود؟

2-چراادبیاتعامیانهمیگويیم؟

   ادبيات عاميانه دربرگيرندۀ ضربالمثل ها، چيستان ها، افسانه ها و دو بيتي ها 
می باشد که از گذشته هاي بسيار دور بين مردم رواج داشته، سينه به سينه 
و نسل به نسل به ما رسيده است. گوينده گان چيستان ها، ضرب المثل ها و 

بسياری از دوبيتی ها معلوم نمی باشد. 
نمونۀ دوبيتی ها

سالم و صد سالم ای مادر مـن              سالم و کاغذت نامد بر من  
همان ساعت که نامه می نوشتم              هزاران درد آمد بر سر مـن  

*   *   *             
بهــار آمد، بهار آمد گل مــن              زمان کشت و کار آمد گل مـن  
بيا يارجان کـه در باغها برآييم              که گل ها بیشمار آمد گل من  

  چند ضرب المثل به گونۀ نمونه:
*   خربوزه  از خربوزه رنگ می گيرد، انسان از انسان پند.

*   مار گزيده از ريسمان دراز مي ترسد. 
*   بارکج به منزل نمي رسد.

هدف:  شاگردانمتندرسرابخوانند،بنويسندواسممفردوجمعرادرمتندرسمشخصنمايند.

درس
               نزدهم

ضربالمثلها چيستان ها دوبيتی ها افسانه ها
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چيستان ها

*   يک بلست قدکش، سبز چپنکش                          )بادرنگ(
*   می رود و می رود، عقب خود را نمیبيند                   )آب(

     عجايب صورتی در شام ديدم              اگـر گــويم، کسی باور ندارد
     درخـتی بــر سر او کاسۀ آب              در آن ماری که دم و  سر ندارد
                                                                                          )چراغ تيلی(

فعاليت ها
 بخوان و بنویس

• متندرسرابخوانیدومعنایکلمههايیراکهنمیدانیدبپرسید.
• چندسطردرسرارویتختهامالبنويسید.

پاسخدرستپرسشزيررادرکتابچههایتانبنويسید:
-ادبیاتعامیانهدربرگیرندۀکدامموضوعاتمیباشد؟

الف-روزها،هفتهها،
کوهها،درياها،جنگلها ب-

افسانهها،دوبیتیها،چیستانها،ضربالمثلها ج-
بشنو  و بگو

• ادبیاتعامیانهچیست؟
• مفهومضربالمثلزيررابگويید:

*بارکجبهمنزلنمیرسد.
• بهکدامبخشادبیاتعامیانهعالقهمنداستید؟

به دوستانت بگو
• ادبیاتعامیانهدربرگیرندۀضربالمثلها،چیستانها،افسانههاودوبیتيهامیباشدکه
ازگذشتههایبسیاردور،بینمردمرواجداشته،سینهبهسینهونسلبهنسلتاامروزبه

مارسیدهاست.

کار خانه گی

• چندضربالمثل،چیستانودوبیتیرادرکتابچههایخودبنويسیدوحفظکنید.
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ز گهواره تا گور دانش بجوي

پرسش ها
1-درتصويرچهمیبینید؟

2-بهنظرشما،مطالعهچهتأثیریدرزندهگیدارد؟

به فردوس گفت: من امشب يک  اميد  اميد دوست فردوس است. روزی    
قصۀ بسيار خوب را مطالعه کردم. فردوس گفت: من غير از کتاب هاي مکتب 
کتاب های ديگر را مطالعه نمی کنم؛ چرا که درس ها زياد است. اميد گفت: من 
شنيده ام که اگر شاگرد مکتب در پهلوي خواندن کتاب هاي درسي، به مطالعۀ 
کتاب هاي مفيد ديگر عادت پيدا کند و از خواندن آن ها مطالبی را بياموزد، دريچۀ 
دانستني هاي جهان امروز به سرعت به رخش باز می شود. تنها کتاب هاي مکتب 
نمی تواند احتياج ما را رفع سازد؛  بلکه مطالعه راه آشنا شدن بيشتر ما با جهان 

امروز است. 
   پدر اميد که ناظر گفتگوي آن ها بود،گفت: اميدجان! تو درست فکر می کنی؛ 
استعداد انسان ها با مطالعه رشد می کند؛ همچنان اعتماد به نفس، سازگاري با 

محيط و رسم زنده گی در جامعه را با مطالعه آموخته می توانيم. 
 چه خوش گفت پيغمبر راستگوی    ز گهـواره تا گــور دانش بجوي

هدف:  شاگردانمتندرسرابخوانند،بنويسندوارزشمطالعهرابدانند.

درس
               بيستم 
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فعاليت ها
 بخوان و بنویس

• متندرسراباآوازبلندبخوانید.
• کلمههایزيررادرجملههایمناسببهکاربرده،درکتابچههایخودبنويسید.

*دانش
*مطالعه
*کتاب

• چندسطردرسرارویتختهامالبنويسید.

بشنو  و بگو
• مفهومبیتزيررابگويید:

زگهــوارهتاگــوردانشبجوی چهخوشگفتپیغمبرراستگوی  
• چرابدونازکتابهایمکتب،ديگرکتابهارامطالعهمیکنید؟

• تاحالچندکتابومجلهرامطالعهکردهايد؟

به دوستانت بگو
استعدادانسانهابامطالعهرشدمیکند؛همچناناعتمادبهنفس،سازگاریبامحیطورسم

زندهگیدرجامعهراتوسطمطالعهمیآموزيم.

لغت ها
معنالغتشمارهمعنالغتشماره 

نظرکننده،بینندهناظر2پنجرهدريچه1

کار خانه گی

درمورداهمیتمطالعهچندسطردرکتابچههایخودبنگاريد.
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مادر

پرسش ها
1-درتصويرچهمیبینید؟

2-احترامچهکسانیبرماوشماالزماست؟

اي مــادر عـزيز کــه جـانـم فــــد اي تــو 
قــــربان مهـرباني  و لطــف و صـفــاي تـو

هـرگــز نشــد محبـت يــاران و دوســـتان 
همـپايــۀ محــبت و مهـــر و  وفــاي تـــو

مهـرت برون نـمی رود از سينه ام کـــه است 
ايــن سـينه خـانـۀ تو  و اين دل ســراي تـو

اي مــادر عـزيـــز کـــه پـــرورده اي مـرا 
سهـل است اگـر که جـان  دهم اکنون براي تو

خشنـودي تـو مــايـۀ  خشنـودي مــن است
زيـرا  بــود رضـاي خــــدا در رضـــاي تـو

گــر بــود اختيــار  جهــانـي  به  دست مـن
ميريـختم تمــام جهــان  را بــه پــاي تـو              

           ابوالقاسم حالت

منزلت و قدر و بنويسند بخوانند، را شاگردانمتندرس هدف:  
مادررابدانند.

  درس
بيست و یکم
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فعاليت ها
 بخوان و بنویس

• متندرسراخاموشانهبخوانیدوواژههایجديدآنرابیروننويسنمايید.
• مفهومدرسرادرچندجملهبنويسیدوبخوانید.

• چندبیتدرسرارویتختهامالبنويسید.

بشنو  و بگو
• بیتزيرراتوضیحدهید:

خشنودیتومايۀخشنودیمناستزيـرابودرضـایخدادررضایتو
• يکجوابراانتخابکردهوبگويید:

رضابهمعنای:رحم-لطف-خشنودی-دلسوزی
• بهگروههاتنظیمشدهدرمورداحترامبهمادرصحبتکنید.

به دوستانت بگو
• مادريگانهکسیاستکهبرایپرورشماتمامآسايشخودرافداکردهاست.مابايد
همیشهمادرخودرااحترامنمايیموبرایرضايتوخشنودیاوتالشکنیم؛زيرارضای

خداونددررضایمادروپدراست.

لغت ها
معنالغتشمارهمعنالغتشماره 

کسیکهباديگریدريکهمپايه1
خانهسرای4درجهباشد

قربانیکردنفدا5خشنودیرضا2

گرامی،بزرگوارعزيز6پاکیصفا3

کار خانه گی

متندرسرادرکتابچههایخودرونويسکنید.
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صحت و سالمت

پرسش ها
1-چراهمیشهبدنخودراپاکنگهمیداريم؟
2-خوردنمیوههاوسبزیهاچهفايدهدارد؟

   صحت و سالمتي يکی از نعمت هاي بزرگ خداوند است که هر انسان 
به آن احتياج دارد. طوري که می گويند: »عقل سليم در بدن سالم است.« اگر 
انسان صحت کامل نداشته باشد، به انواع مشکالت رو به رو می گردد: عقل و 
فکر انسان از کار مي افتد، راه خوب و بد را از هم فرق کرده نمی تواند و براي 

خود، خانواده و مردم خدمت کرده نمی تواند. 
   براي هر فرد ضرور است که به تندرستی و سالمتی خود توجه داشته باشد؛ 
آنچه به صحت ضرر می رساند،  از آن دوری کند؛ برای تندرستی خود، خانواده 
و اجتماع بايد تنوع غذايی را در نظر داشته باشد. از ميوه ها و سبزی ها نسبت 
به روغن ها و چربی ها بيشتر استفاده کند و به نظافت شخصی، نظافت َغذا و 

ميوه ها و محيط زيست توجه کند.  

هدف:  شاگردانمتندرسرابخوانند،بنويسند،درموردصحتوسالمتیآگاهیحاصلنموده
واسممفردرادرمتندرسنشاندهند.

درس
            بيست و دوم
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فعاليت ها
 بخوان و بنویس

• متندرسراخاموشانهبخوانیدوواژههایجديدآنرابیروننويسکنید.
• چندسطردرسرابهانتخابخودرویتختهامالبنويسید.

بشنو  و بگو
• خوردنمیوههاوسبزیهابرایسالمتیبدنچهفايدهدارد؟

• کدامسبزیومیوهرادوستداريدبیشتربخوريد؟
• درگروههاپیرامونجملۀ)عقلسلیمدربدنسالماست.(صحبتنمايید.

• تصويرزيرراببینیدودربارۀآنصحبتکنید.

به دوستانت بگو
صحتوسالمتييکیازنعمتهايبزرگخداونداستکههرانسانبهآناحتیاج

دارد.
برايهرفردضروراستکهبهصحتونظافتخودتوجهنمايدوازآنچهکهبهصحت

ضررمیرساند،دوریکند.

لغت ها
معنالغتشمارهمعنالغتشماره 

جمعشدن،دورهماجتماع2سالم،بیعیبسلیم1
ِگردآمدن

کار خانه گی

نامسبزیهاومیوههايیراکهخوشداريد،درکتابچههایتانبنويسید.
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ضربالمثلها

پرسش ها
1-کداميکازشمامیتواندجملۀداخلچوکاترابخواند؟

2-کیمیتوانديکضربالمثلبگويد؟

•  تا فردايي است، بايد اميدوار بود. 

•  هر که الفيد، نبافيد. 

•  شتر ديدی، نديدی.

•  از يک دست صدا نمی برآيد. 

•  تا نباشد چيزکی، مردم نگويند چيزها.

•  مزن به دروازۀ کس به انگشت، تا نزند به دروازهات به ُمشت.

• بار کج به منزل نمیرسد.

• قطره قطره دريا می شود.

• حساب به دينار بخشش به خروار.

• زير کاسه نيم کاسه است.

هدف:  شاگردانمتندرسرابخوانند،بنويسند،بهمفهوممثلهاپيببرندواسمهارادرجملهها
نشاندهند.

درس
            بيست و سوم

ُخلق خوش َخلق را شکار  کند.
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فعاليت ها
 بخوان و بنویس

• متندرسراخاموشانهبخوانید.
• متندرسراباآوازبلندبخوانید.

• صورتدرستکلمههایزيررادرکتابچههایخودبنويسید:
*دوستی،دوثتی،دوصتی
*درصت،درست،درثت

بشنو  و بگو
• درضربالمثلهایزيرکداماسمهابهکاررفتهاست؟نامبگیريد.

*سالیکهنکوستازبهارشپیداست.
*آشپزکهدوتاشد،آشياشورمیشوديابینمک.

*خربوزهازخربوزهرنگمیگیرد،انسانازانسانپند.
*چندشاگردبهنوبتيکضربالمثلبگويند.

• درگروههاتقسیمشدهدربارۀضربالمثلزيربحثکنید:
»دشمندانابهازناداندوست«

به دوستانت بگو
زبان در میکند. اشاره عبرتآمیزی قصۀ به که است مشهوری و کوتاه مَثل،سخن

فارسیدریصدهاضربالمثلوجوددارد.

لغت ها
معنالغتشمارهمعنالغتشماره 

محکماستوار2دشمنیکینه1

کار خانه گی

ضربالمثلهارادرکتابچههایخودبنويسیدوحفظکنید.
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کلمه های مشتق و مرکب

پرسش
• بهنظرشماکلمههایمرکبومشتقازهمچهفرقدارند؟

•  اگر در سفر همسفر خوب داشته  باشيم، راه نزديک می شود.

•  ما با  همسايه هاي خود رابطۀ نيک داريم.

•  علم اگر همراه عمل باشد، سودمند است.

•  فريد و حميد همکار استند.

•  در مکتب ما يک کتابخانه است.

•  احمد به خواندن روزنامه  عالقه دارد.

• در زمستان گل ها را از باغچه می َکشند و درگلخانه می گذارند.

هدف:  شاگردانمتندرسرابخوانند،بنويسندوکلمههایساده،مشتقومرکبرابشناسند.

درس
            بيست و چهارم

در جمله های باال کلمه های )همسفر، همسايه، همکار و... ( کلمه های مشتق اند.
کلمه های مشتق ) ساخته( کلمه هايی اند که از يک کلمۀ مستقل و يک پيشوند 

يا پسوند ساخته می شوند.   
کلمه های مرکب کلمه هايی اند که از دو کلمۀ ساده )مستقل( ساخته شده باشيد؛ مانند: 

کتاب + خانه            کتابخانه
روز + نامه              روزنامه
گل + خانه             گلخانه
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فعاليت ها
 بخوان و بنویس

•متندرسراباآوازبلندبخوانید.
• کلمههایزيرراطوریترتیبکنیدکهکلمههایجديدبامعنابهدستآيد:

*»چهار،هم،کتاب،مغز،خانه،گل،بی،شتر،برگ،کار،روز،مرغ،نامه،صنفی«
مثال:روز+نامه=روزنامه

بشنو  و بگو
• کلمههایمشتقومرکبازهمچهفرقدارند؟

• ازچندکلمۀمشتقومرکبنامببريد.
• ازمیانکلمههایزيرکلمههایمشتقومرکبرامشخصکنید:

»چهارمغز،چهلستون،اللهزار،گلبرگ،همصنفی،همصحبت،کتاب،معلم،گل«

به دوستانت بگو
کلمۀمشتقازيککلمۀمستقلويکپیشوندياپسوندساختهمیشود.

کلمۀمرکبازدوکلمۀمستقلساختهمیشود.

کار خانه گی

چندجملهدرکتابچههایتانبنويسیدکهدرآنکلمههایمشتقومرکببهکاررفته
باشد.
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اندرزها

پرسش ها
1-کیمفهومبیتفوقراگفتهمیتواند؟

2-راستگويیوراستکاریسببچهمیشود؟

   اي فرزند، خود را به راست گويی عادت ده و از سوگند خوردن بسيار بپرهيز! 
از دروغ گفتن و دشنام دادن دوري کن تا نزد مردم هميشه عزيز باشي.

فرزندم، سخن بيجا و  بي فايده  مگو که سخن نگفتن بهتر از  بيهوده گويي است.
 دانشمندان و بزرگان را احترام کن و به پند آنان گوش ده تا دانشمند شوي.

 از نادان و بي تربيت بگريز تا در نظر مردم خوار و حقير نشوي.     
  اگر می خواهی نامت به نيکويی ياد شود، نام ديگران را به بدی ياد مکن.

در حق آن کسی که به تو نيکی کرده است، هرگز بدی مکن.
والدينت را هيچ وقت فراموش مکن؛ زيرا هرچه داری از برکت زحمت های 

آن هاست.
خرج را به اندازۀ دخل کن و اسراف مکن.

از حسد دوری کن.

هدف:  شاگردانمتندرسرابخوانند،بنويسند،مفهوماندرزهارابدانندوعالمتهایکامهو
ندايیهرادرمتندرسنشاندهند.

درس
            بيست و پنجم

    تو نيکی میکن و در دجله انداز

    که ایزد در بيابانت دهــد باز
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فعاليت ها
 بخوان و بنویس

• متندرسرادقیقبخوانید.
• معنایواژههایجديددرسرادرکتابچههایخودبنويسید.

• جملههایزيررارویتختهبنويسیدوتکمیلنمايید:
ایفرزند،خودرابه.................عادتدهواز.....................بپرهیز!

....................راهیچوقت.......................

بشنو  و بگو
• مفهومبیتزيررابگويید:

تونیکیمیکنودردجلهاندازکهايزددربیابانتدهــدباز
• درگروههاپیرامونمفهومدرسصحبتکنید.

به دوستانت بگو
يک در هجری هفتم قرن اوايل در »سعدی« به متخلص مصلح مشرفالدين شیخ
خانوادۀمتدين،درشیرازبهدنیاآمدهاست.سعدیيکیازشعرایبزرگزبانفارسیدری

میباشد.

لغت ها
معنالغتشمارهمعنالغتشماره 

ناچیزوخوارحقیر4دريادجله1

هیچگاههرگز5َقسمسوگند2
پدرومادروالدين6سخنزشتدشنام3

کار خانه گی

کلمههایجديددرسرادرجملههایمناسببهکاربرده،درکتابچههایخودبنويسید.
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آزادي 

پرسش ها
1-درتصويرچهمیبینید؟

2-چراآزادیرادوستداريد؟

    مرغي ز قفس پريــد و بـنشست              بر شــاخۀ ســبز بيـــد  لــرزان
   سرکــرد تــــرانـه يی وگفـــتا               وارستـه شـــدم ز قيـد زنـــدان 
   با زمــزمۀ خـــوش و دالويــــز              پـر زد به کنــار ســـرو و ريحان 

   با شور و خـوشي و  شادمـــانــي              شــد پاي گـل و شگوفـه مـهمان 
   با چلچله ها به عشـوه مـي گفــت               ديگـر نـروم بـه قـــيد  زنــدان 
   باچــال و فريــب و  مکـر صــياد               بـــاري نـشوم جــدا ز يــاران 

مــرغي کــه گريزد از قفس، چون       
در بنــد تـــوان کشيـدن  انسان؟      

                                                                                                قسيم مجددي    

هدف:  شاگردانمتندرسرابخوانند،بنويسندومفهومآزادیرابدانند.

درس
            بيست و ششم
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فعاليت ها
 بخوان و بنویس

• متندرسراباآوازبلندبخوانید.
• جاهایخالیجملههایزيرراباکلمههایمناسبتکمیلنمايید:

....................زقفس...................برشاخۀ....................لرزان
با.........هابه............میگفت:................نرومبه.............

• چندبیتشعررارویتختهامالبنويسید.

بشنو  و بگو
• معنایکلمههایزيررابگويید:

*وارسته
*قید

*دالويز
*درگروههاتنظیمشده،پیرامونمفهومشعرصحبتکنید.

به دوستانت بگو
آزادیيکنعمتبزرگخداونداستکهبرایانسانهااعطاکردهاست.آزادیحق

هرموجودزندهاست.

لغت ها
معنالغتشمارهمعنالغتشماره 

نازوکرشمهعشوه4آزاد،رهاشدهوارسته1

شکارچیصیاد5دلپسنددالويز2

فريبمکر6پرستوچلچله3

کار خانه گی

چندسطردرموردآزادیدرکتابچههایخودبنويسید.
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ترحم بر حيوانها

پرسش ها
1-درتصويرچهمیبینید؟

2-باحیوانهاچگونهبايدرفتارکرد؟

 هنوز به پيامبري مبعوث نشده بود، گوسفندان شعيب ،زمانیکه موسي    
را مي چراند. روزی ناگهان يک گوسفند از رمه جدا شد.  موسي خواست 
که آن را برگرداند و دوباره با رمه يکجا سازد. گوسفند ترسيد و به طرف صحرا 
گريخت. موسي از عقب گوسفند مي دويد و گوسفند مي ترسيد تا اين که 
 آبله شد و گوسفند هم از خسته گی به زمين خوابيد. موسي پاي موسي
به گوسفند نظر کرد و رحمش آمد و گفت: اي بيچاره ! چرا مي گريزي و از کي 

مي ترسي؟ او را به شانه برداشت و با رمه يکجا نمود.
  در اين وقت خداوند به ماليک گفت: ديديد آن بندۀ من را که با آن گوسفند 

هدف:  شاگردانمتندرسرابخوانند،بنويسندومفهومآنرابدانند.

درس
            بيست و هفتم
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دهن بسته چه کرد؟ با وجود رنجي که از او کشيد، او را نيازرد و به او رحم نمود. 
پس همين شخص لياقت پيامبري دارد. او را کليم خويش خواند. به او کتاب 

داد. تا جهان باقي است، مردم از او به نيکی ياد می نمايند. 

فعاليت ها
 بخوان و بنویس

• متندرسراباآوازبلندبخوانید.
• چندسطردرسرارویتختهامالبنويسید.

• واژههایزيررادرجملههایمناسببهکارببريدوبنويسید:
*مبعوث
*ماليک
*رحم

بشنو  و بگو
• موسیعلیهالسالمباگوسفندیکهازرمهجداشدهبودچهکرد؟

• مفهومدرسرابازبانسادهبیانکنید.
• درگروههاپیرامونترحمبرحیوانهاصحبتنمايید.

به دوستانت بگو
موسی حضرت چنانچه است؛ اسالمی و انسانی پسنديدۀ ويژه گیهای از حیوانها بر ترحم

علیهالسالمنظربهاينخصلتپسنديدهيیکهداشتندبهپیامبریمبعوثشدند.

لغت ها
معنالغتشمارهمعنالغتشماره 

همسخن،همصحبتکلیم3مهربانی،بخشايشترحم1
مهربانیکردن،بخشايشرحمت4فرشتهگانماليک2

کار خانه گی

دربارۀترحمبرحیوانهاچندسطردرکتابچههایخودبنويسید.
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صفت و رابطۀ آن با اسم

پرسش ها
1-میتوانیدازچنداسموصفتنامببريد؟

2-میتوانیدچندصفتهمصنفیتانرابگويید؟

• منيژه دختر اليق و باسليقه است.

• من گل سرخ را دوست دارم.

• نازيه به ناديه گفت: شاگرد اليق را همه دوست دارند.

• شخص دانا به هر کاری توانا است.

• برای نوشيدن، از آب صاف و صحی استفاده کنيد.

• شاگرد خوب به حاضری پابند است.

• فارسیدری يکی از زبان های رسمی کشور ما است.

• ابوبکر صديق خليفۀ اول ما مسلمانان می باشد.

هدف:  شاگردانمتندرسرابخوانند،بنويسند،صفترابشناسندورابطۀآنرابااسمبدانند.

درس
            بيست و هشتم

صفت اسم اسم و صفت

مهربان مادر مادر مهربان

دانا شاگرد شاگرد دانا
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فعاليت ها
 بخوان و بنویس

• متندرسراباآوازبلندبخوانیدوبهکلمههايیکهزيرآنخطکشیدهشدهاستدقتکنید.
• جملۀزيررابخوانیدوصفترادرآننشاندهید:

*شاگردخوببهحاضریپابندیدارد.
• پنجترکیبمانندترکیبهایزيرپیداکنیدورویتختهبنويسید:

)برادِربزرگ،مردِمشجاع،ساِلنو،شاگرِداليق(
بشنو  و بگو

• صفتراتعريفکنید.
• برایاسمهایزيرصفتبنويسید:

هوا،مکتب،کتاب،دوست
• رابطهمیاناسموصفتراباچهعالمتهايیمشخصمیکنید؟

به دوستانت بگو
• صفتکلمهيیاستکهدربارۀاسمتوضیحمیدهد،حالتوچگونهگیآنرابیانمیکند

ورابطهمیانصفتواسمکسرۀاضافتو»ی«اضافتمیباشد.

کار خانه گی

چندجملهدرکتابچههایتانبنويسیدکهصفتدرآنبهکاررفتهباشد.

 صفت کلمه يی است که در بارۀ اسم توضيح می دهد، حالت و چگونه گی اسم 
را بيان می کند. در مثالهای ياد شده، کلمه های: اليق، باسليقه، دانا و سرخ، 

صفت می باشند.
عالمت يا رابطه ميان صفت و اسم کسرۀ اضافت و »ی« است. کسره اضافت تلفظ 
آِب صاف، شاگرد  دانا،  اليق، شخص  مانند: شاگرد  نمی شود؛  نوشته  اما  می شود؛ 
خوب،  همرای  کلمههای  در  تلفظ  هم  میشود  نوشته  هم  اضافت  »ی«  اما  خوب؛ 

آشنای با وفا و خانه ی قشنگ شما »ی« اضافت را به وضاحت ديده میتوانيد. 
»ـه«  باالی  »ء«  به شکل  کلمهها  بعضی  در  »ی«  اين  نگارش  زيبايی  برای 

نوشته میشود مثال: خانۀ قشنگ.
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حادثۀ ترافيکی

پرسش ها
1-بهنظرشما،چراحادثۀترافیکیرخمیدهد؟

2-چرابايدازپیادهروهااستفادهکنیم؟

    مکتب رخصت شد. بچه ها به سوي خانه هایشان حرکت کردند. پيادهرو سرک 

بسيار بيروبار بود.  مسعود به دوستش حميد گفت: پيادهرو چقدر  ازدحام است! 

در اينجا نمی توان راه رفت. بيا از کنار سرک برويم. حميد گفت: سرک جاي عبور 

موتر ها است، راه رفتن در سرک خطر دارد. براي راننده گان هم مزاحمت ايجاد 

هدف:  شاگردانمتندرسرابخوانند،بنويسند،طرزاستفادهازاشارههايترافیکيوپیادهروها
رابدانندواسمرادرمتندرسمشخصنمايند.

درس
            بيست و نهم
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می کند. چرا براي ديگران مزاحمت کنيم؟ 

   مسعود گفت: اين چه حرفي است که می زني!  در اين بيروبار نمی توان راه 

رفت. خدا حافظ، من رفتم. مسعود از حميد جدا شد و  ازکنار سرک با سرعت 

گذشت.

  حميد که ديد، دوستش با سرعت رفت و از او جدا شد،  فکر کرد که بايد با 

دوستش برود تا از او عقب نماند؛ ولي يادش آمد که خودش به مسعود گفته بود، 

چرا براي ديگران مزاحمت و ناآرامي ايجاد کنيم، راه رفتن در سرک ها خطر دارد 

و براي راننده گان هم مزاحمت می شود. در همين فکر بود که صداي وحشتناک 

موتر را شنيد. مردم به سوي آن موتر دويدند. لحظه يی  نگذشته بود که مردم 

دور موتر جمع شدند و جمعيت زياد گرديد. مسعود به دشواری خود را به آنجا 

رساند. وي حرفهاي مردم را می شنيد که می گفتند: )حادثۀ خطرناکي بود. شايد 

مرده باشد. خدا کند تا شفاخانه زنده بماند.( 

  مسعود وقتي نزديک شد، ديد که حميد در آنجا افتاده است. مردم او را  به 

شفاخانه انتقال دادند. مسعود به خانۀ حميد رفت و به خانواده اش احوال داد. 

   فرداي همان روز هم صنفان حميد و معلمان مکتب از موضوع آگاهي حاصل کردند، 

يکي از معلمان براي شاگردان گفت:  

   شاگردان عزيز! براي جلوگيري از حادثه هاي ترافيکي  بايد مقررات راهنماي 

ترافيک را رعايت کنيم. مقررات راهنما در همۀ جهان براي جلوگيري از خطر و 

بي نظمي است. شما ديديد که حميد مي خواست زودتر به خانه برسد. مقررات 

ترافيکي را رعايت نکرد و دچار حادثۀ ترافيکی گرديد. 
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    شما وقتي مي خواهيد از سرک عبور کنيد از جاهاي خطکشي شده يا از نزديک 

چهارراه ها با احتياط بگذريد. پوليس ترافيک شما را رهنمايی و کمک میکند. در 

سرک ندويد و هيچوقت به عقب موتر راه نرويد. اشاره هاي ترافيکي را با دقت 

در نظر بگيريد. 

فعاليت ها
 بخوان و بنویس

• متندرسراخاموشانهبخوانید.
• جملههایزيررارویتختهبنويسیدوجاهایخالیراباکلمههایمناسبتکمیلکنید:

*براي............ازحادثههاي...............بايد.................................رارعايتکنیم.
*وقتيميخواهیداز..............کنیدازجاهاي...........شدهياازنزديکچهارراههابا

احتیاطبگذريد.

بشنو  و بگو
• برایجلوگیریازحادثۀترافیکیچهبايدکرد؟

• هنگامعبورازسرککدامنکتههارادرنظرداشتهباشیم؟
•درگروههاپیراموناشارههایترافیکیوشیوههایجلوگیریازحادثههایترافیکیصحبت

کنید.

به دوستانت بگو
اشارههایترافیکیدارایسهرنگاست:رنگسرخ،نشانۀتوقفکهبايددراينوقتاز
سرکعبورنکنیم.رنگزرديانارنجینشانۀآمادهگیبهعبورازسرکورنگسبزنشانۀ

گذشتنازسرکمیباشدکهمامیتوانیمبهسادهگیازسرکعبورکنیم.

چهارراه،عبور،بااحتیاط،سرک،خطکشی،ترافیکی،مقرراترهنمایترافیک،جلوگیری
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لغت ها
معنالغتشمارهمعنالغتشماره 

ترسناکوحشتناک4کاریرابادقتانجامدادنبااحتیاط1

گذشتنعبور5مالحظه،درنظرداشتنرعايتکردن2

تندرفتنسرعت6پريشان،سرگردانسراسیمه3

کار خانه گی

دربارۀتصويرهایزيرچندجملهدرکتابچههایتانبنويسید.
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حکایت

پرسش
• زحمتکشیمورچههابهخاطرچیست؟

   به مورچه نگاه کن!
  اندام ظريف و باريکش را ببين، آن قدرکوچک است  که به آساني ديده 

نمی شود. 
  ببين، براي به دست آوردن روزي خود،  چگونه به اين سو و آن سو می شتابد.

نگاه کن، چگونه دانه ها را به النهاش می برد و آن ها را ذخيره می کند. 
  در تابستان به فکر روزهاي سخت زمستان است. روزهايي که نمی تواند 
از النهاش بيرون بيايد. خداي مهربان، روزي مورچه را از راهي می رساند که 
مناسب حال او باشد. خدا هيچوقت آفريده هاي خود را فراموش نمی کند؛ 

حتي مورچهيی را که در عمق زمين و درون سنگهاي سخت باشد.
  اگر به چگونه گی جسم مورچه و اعضاي درون شکمش فکر کني، اگر به 
چنين  از  بينديشي،  ريزهاش  چشم هاي  و  مورچه  پيکر  مختلف  قسمتهاي 
آفرينش حيرتانگيزی تعجب خواهي کرد. و از سخن گفتن در بارۀ آن ناتوان 

هدف:  شاگردانمتندرسرابخوانند،مفهومدرسرابدانندواسمهارادرمتننشانبدهند.

درس
            سی ام

ميـازار مــوری که  دانهکـش است

که جان دارد و جان شيرین خوش است
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خواهي شد. خدا را به بزرگي ياد کن! 
که  ميرسي  نکته  اين  به  بنگري،  دقت  با   خداوند آفريده هاي  به  اگر   
آفرينندۀ مورچه يی به اين کوچکي، همان آفرينندۀ فيل است به آن بزرگي و 

آفريدن هر چيز خواه کوچک باشد يا بزرگ، ضعيف باشد يا قوي، براي خداي 

توانا آسان است. 

فعاليت ها
 بخوان و بنویس

• متندرسراخاموشانهبخوانیدواسمهارامشخصکنید.
• واژههایزيررادرجملههایمناسببهکاربرده،درکتابچههایخودبنويسید:

*النه
*مهربان
*ضعیف

• دوسطرمتندرسرارویتختهامالبنويسید.

بشنو  و بگو
• مفهومدرسرابازبانسادهبگويید.
• بهکدامکلمههااسمگفتهمیشود؟

• کاروزحمتکشیدرزندهگیانسان،چهاهمیتدارد؟

به دوستانت بگو
اگربهآفريدههایخداوندبادقتبنگريم،بهايننکتهمیرسیمکهآفرينندۀمورچهيی
بهاينکوچکی،همانآفرينندۀفیلاستبهآنبزرگیوآفريدنهرچیز،خواهکوچک

باشديابزرگ،ضعیفباشدياقوی،برایخدایتواناآساناست.

کار خانه گی

واژههایجديددرسرادرجملههایمناسببهکاربرده،درکتابچههایخودبنويسید.



63

رادیو

پرسش ها
1-درتصويرچهمیبینید؟

2-شماخوشداريدبرنامههایراديورابشنويد؟

   دانشمند ايتاليايی به نام مارکوني در سال 1895م. راديو را اختراع کرد و 
در لندن آن را به تماشاي عام گذاشت که در قرن بيستم رواج يافت.

   راديو در کشور ما افغانستان در زمان حکومت اماناهلل خان با کمک کشور 
آلمان در سال 1306 هجري شمسي به فعاليت آغاز کرد. از راديو اخبار، اعالنات 

گوناگون، برنامه هاي تفريحي و معلوماتي را می شنويم. 
  امروز در جهان در اثر پيشرفت ساينس و تکنالوژي راديوهاي متعدد ساخته 

شده اند که توسط برق، بتري، انرژي آفتاب و غيره فعاليت می کنند. 
  خوشبختانه در وطن عزيز ما دستگاه هاي راديويي وجود دارد؛ مانند: راديوی 
راديو  هرات،  راديو  وطندار،  راديو  کليد،  راديو  آرمان،  راديو  افغانستان،  ملي 

کندهار و راديو های ساير واليت ها.  

هدف:  شاگردانمتندرسرابخوانند،بنويسندوراجعبهاختراعراديومعلوماتحاصلکنند.

درس
            سی و یکم
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فعاليت ها
 بخوان و بنویس

• متندرسراباآوازبلندبخوانید.
• جاهایخالیجملههایزيرراباکلمههایمناسبتکمیلنمايید:

*راديورا............................اختراعکرد.
*....................درسال.........................بهنشراتآغازکرد.

بشنو  و بگو
• راديوراکیاختراعکرد؟

• درزمانکدامپادشاهدرکشورماراديوبهنشراتآغازکرد؟
• بهکدامبرنامۀراديويیعالقهمنداستید؟

به دوستانت بگو
راديوبرایاولینباردرسال1895میالدیتوسطدانشمندايتالیايیبهنام»مارکونی«

اختراعگرديد.
باراولراديودرکشورما،درزمانحکومتاماناهللخان،باکمککشورآلماندرسال

1306خورشیدیبهفعالیتآغارنمود.

لغت ها
معنالغتشمارهمعنالغتشماره 

جمعخبر،آگاهیاخبار3پديدآوردنچیزنواختراع1

بیشمار،چیزیکهبسیارمتعدد4علمتخنیکتکنالوژی2
زيادباشد.

کار خانه گی

کلمههایدانشمند،افغانستانوجهانرادرجملههایمناسببهکارببريدودرکتابچههای
خودبنويسید.
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سخنانی از سعدی

پرسش ها
1-درتصويرچهمیبینید؟

2-آيانامسعدیراشنیدهايد؟

و  اندوخت  که  آن  يکي  کردند:  بي فايده  و سعي  بردند  بيهوده  رنج  دو کس 
نخورد و ديگر آن که آموخت و نکرد.

علم چندان که بيشتر خواني             چون عمل درتو نيست، ناداني  
***

 يکي  را گفتند: عالم  بيعمل به چه ماند؟ گفت: به زنبور بيعسل. 
***

 لقمان حکيم را گفتند: ادب از کي آموختي؟ گفت: از  بيادبان. هرچه از ايشان  
در نظرم ناپسند آمد، از آن پرهيز کردم. 

***
   مشک آن است که خود ببويد، نه آن که عطار بگويد.

 

هدف:  شاگردانمتندرسرابخوانند،بنويسندوباگفتههايشاعربزرگ،حضرتسعديآشنا
شوند.

درس
            سی و دوم
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فعاليت ها
 بخوان و بنویس

• متندرسراخاموشانهبخوانید.
• واژههایجديددرسرابخوانیدومعناکنید.

• چندسطرمتندرسرارویتختهامالبنويسید.
بشنو  و بگو

• بیتزيرراتوضیحدهید:
علمچندانکهبیشترخوانیچونعملدرتونیستنادانی 

• درگروههاپیرامونمفهومدرسصحبتنمايید،يکشاگردازهرگروهنتیجۀصحبت
شانرادرچندجملهبهديگرانبیاننمايد.

به دوستانت بگو
فارسی ادب و نوابغشعر و بزرگان از به»سعدی« شیخمشرفالدينمصلحمتخلص
دریاستکهدراوايلقرنهفتمهجریدريکخانوادۀمتديندرشیرازبهدنیاآمدو

تحصیالتخودرادرهمانشهرآغازنمود.

لغت ها
معنالغتشمارهمعنالغتشماره 

بودهدبويد3جمعکرداندوخت1

لقمان2
نامحکیمودانشمندیکهدر
مادۀخوشبومشک4زمانهایقديمزندهگیمیکرد.

کار خانه گی

لغتهایجديدرابخوانیدوبرایچندلغتجملهبسازيدودرکتابچههایخودبنويسید.
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عدد

پرسش ها
1-کیمیتواندچندعددرانامبگیريد؟
2-چراماهرچیزراحسابمیکنیم؟

عدد: کلمه يی است که شمارۀ  اشخاص و اشيا را تعيين می کند. عدد چهار نوع 
است: عدد اصلی، عدد توصيفی، عدد توزيعی و عدد کسری.

عدد توزیعیعدد کسریعدد توصيفیعدد اصلی

دو دوپنج یک ) یک بر پنج(دهم ، بيستمدو – سه

پنج پنجسه چهارم ) سه برچهار(پنجاهم ، صدمبيست - سی

• حميده ديروز دو  جلد کتاب خريد.
• فريد در صنف چهارم درس می خواند.

• فريده سومين نفري بود که در مسابقات دوش جايزه گرفت.
• پدر حميد سه مجله به نازيه و حميد آورد.

• معلم صاحب به ما دو  دو کتابچه داد.
• پيامبر اسالم اولين معلم بشر است.

   3        حصۀ کرۀ زمين را آب تشکيل می دهد.
 4    

 •
• از هشتادمين سالگرد تأسيس دانشگاه کابل تجليل به عمل آمد.

• شاگردان در باغچۀ مکتب خويش يک يک نهال غرس کردند.

هدف:  شاگرداندرسرابخوانند،بنويسندوعددرادرجملهبشناسند.

درس
            سی و سوم

     1   
 5  

     3   
 4    
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فعاليت ها
 بخوان و بنویس

•  متندرسراباآوازبلندبخوانید.
• چندجملهازمتندرسرارویتختهامالبنويسید.
• جملههایزيررابااعدادداخلچوکاتتکمیلکنید:

*مژدهدرصنف................درسمیخواند.
*هرکدام.................کلمهبگويیدکهحرف»ب«درآنبهکاررفتهباشد.

*نرگس................افغانیرابهاشخاصمستحقکمککرد.
*شاگردان............حصهصحنحويلیمکتبرانهالغرسنمودند.

بشنو  و بگو
• يکيکجملهبگويیدکهدرآنعددبهکاررفتهباشد.

• عددراتعريفکنید.
• انواععددرانامبگیريد.

به دوستانت بگو
عددکلمهيیاستکهبرایشمارشاشیاواشخاصبهکارمیرود.

کار خانه گی

تعريفعددراحفظنمايیدواقسامآنرابهخاطربسپاريد.

هفتم
    صد

    دو دو    

 
4
1
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صلح وآشتي

پرسش ها
1-درتصويرچهمیبینید؟

2-چهفکرمیکنیدچراصلحراهمهدوستدارند؟     

بشنو عزيز من که عجب گفتـۀ نـکوسـت   

ايـن گفته را عمــل بنـما، گنج  اندروست      

نيکي بکـن به  مـردم و از دشمـنی گريـز   

دشمن ز نـيـکويي شودت اي عزيز دوست      

دست غـريب و بيـوه و بيچـاره را بـگير   

برهـان يتيـم غرقـه  که آبش تــا گلوست      

در کار صلح و خدمت مردم بهجـان  بکوش   

کردار صلح جان مـن، از کـرده ها نـکوست      

ويراني  و تباهي و مـرگ است بــار جنگ   

صلح است و آشتي، که بَِر سودمند ازوست      

هدف:  شاگردانمتنرابخوانند،بنويسندواهمیتصلحرابدانند.

درس
            سی و چهارم

بـرو به راه خـدا  و  بـگير  امـر خـدا 

 رحم خدا  بر اوست هر آنکس که صلحجوست
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جنگ  است کينـه و حسد و  بغـض کار ديــو   
مي جوي راه صلح، که امر خدا هموست      

    امـر خـــدا بگـــير و  بــه راه خـدا برو
    رحم خدا بر اوست هر آنکس که صلحجوست

فعاليت ها
 بخوان و بنویس

• متندرسراخاموشانهبخوانیدوکلمههایمشکلآنرابیروننويسکنید.
• چندبیتشعررارویتختهامالبنويسید.

• بیتهایزيرراباکلمههایمناسبتکمیلنمايید:
درکار........وخدمتمردمبه.........................صلح.....من،از.......هانکوست

بشنو  و بگو
• چراصلحمیخواهید؟

• معنایکلمههای)گنج،برهانوحسد(رابگويید.
• صلحدرزندهگیاجتماعیچهتأثیردارد؟
• شعریراکهخوانديدراجعبهچهبود؟

*جنگ
*وطن

*صلحوآشتی
به دوستانت بگو

خداونددرقرآنکريمتأکیدکردهاستکهدرصلحوآشتیخیرنهفتهاست؛زيراصلح
بهتريِنعملهااستکهباعثازبینبردنکینهوجنگدرمیانانسانهامیگردد.

لغت ها
معنالغتشمارهمعنالغتشماره 

فايدهسود3َرشکبردنحسد1

غرقشدهغرقه4بهشگفتآمدنازچیزیعجب2

کار خانه گی

کلمههایجديددرسرادرجملههایمناسببهکاربرده،درکتابچههایخودبنويسید.
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محمود طرزي

پرسش
ازچندشاعرونويسندهمعاصرنامبردهمیتوانید؟

   محمود طرزي در سال 1244 هـ . ش. در واليت غزني تولد شد. او دورۀ کودکي 
خود را در شهر کابل سپري کرد. نام پدرش غالم محمد طرزي است. پدرش 

شخص عالم بود و او به  تعليم و تربيت پسرش توجه زياد داشت. 
با پدر خود به هند رفت. مدت سه سال    محمود طرزي هفدهساله بود که 
در هند اقامت داشت. او در سن بيست و يک ساله گي از هند با خانوادۀ خود 
به عراق رفت. در آنجا به تحصيل علوم مروجه پرداخت.  محمود طرزي در 
استانبول با عالمه سيد جمال الدين افغاني مالقات نموده، از افکار و نظرات او 

استفاده هاي زيادي کرده است. 
  محمود طرزي چون استعداد شاعري داشت، گاهگاهی شعر هم میسرود 
اين مرد دانشمند در برج عقرب سال 1312 هـ . ش. در شهر استانبول ترکيه 

جهان را وداع گفت و درهمان جا  دفن شد. 
  نمونۀ کالم او:

معارف گلستاني دان کــه ريحانش بود تحصيل 
معارف  عندليبي خـوان که الحانش بود تحصيل

هدف:  شاگردانمتندرسرابخوانند،بنويسند،باشخصیتمحمودطرزیآشناشوندواسم
خاصرادرمتننشاندهند.

درس
            سی و پنجم
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اگر اهـل معـارف بـگـذرد بـاقـي بـود نـامش         
حيات جاودان علـمست و برهانش بود تحصيل  

فعاليت ها
 بخوان و بنویس

• متندرسراباآوازبلندبخوانید.
• چندجملهبنويسیدکهدرآناسمخاصبهکاررفتهباشد.

• کلمههایزيررادرجملههایمناسببهکاربرده،درکتابچههایخودبنويسید:
*جاودان
*استعداد
*برهان

بشنو  و بگو
• محمودطرزیکیبود؟

• ازچنداسمخاصنامببريد.
• محمودطرزیدرکدامسالوفاتودرکجادفنشد؟

به دوستانت بگو
• محمودطرزيدرسال)1244هجريشمسی(درواليتغزنيتولدشد.ویدورۀ
کودکيخودرادرشهرکابلسپريکردودرسن)21(سالهگيازهندباخانوادۀخودبه

عراقرفت.درآنجابهتحصیلعلوممروجهپرداخت.

لغت ها
معنالغتشمارهمعنالغتشماره 

بلبلعندلیب5خداحافظیوداع1

آوازالحان6رواجيافتهمروجه2

دلیلبرهان7بسیاردانشمندعالمه3

سکونتاقامت8خشبويیريحان4

کار خانه گی

خلصزندهگینامۀمحمودطرزیرادرکتابچههایخودبنويسیدونمونۀکالمشراحفظکنید.
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رسامی هاي من

پرسش
درتصويرچهمیبینید؟

  آن روز، روز خوبي بود. ما همراه مادرکالن و پدرکالن به گردش رفته بوديم. 
نشستن زير سايۀ درختان، در هواي پاک، آنهم همراه خانواده، خيلی لذت 

بخش بود.
پهلوي  برادرم حميد  و  بود. من  مانده  به طعام چاشت يک ساعت  هنوز    
پدرکالن و مادرکالن نشسته بوديم. مادرکالن با همان لبخند هميشه گي براي 

ما خاطرات خود را مي گفت، خاطرات او شيرين و شنيدني بود.
  حميد گفت: ثريا جانمن با خود بکس، کاغذ و قلمهاي رنگه آوردهام. بسيار 
وقتي  پدرکالن  کنم.  رسامی  را  مادرکالن  و  پدرکالن  تصوير  می خواهد  دلم 
شنيد، خنديد و گفت: »پس من هم چهره هاي زيباي شما را رسامي می کنم، 

بياييد همگي منظرۀ امروز را که دور هم نشستهايم، رسامی کنيم.«
   همه شروع به کار کرديم. نيمساعت بعد رسامی ها آماده شد. همه با ديدن 

هدف:  شاگردانمتنرابخوانند،بنويسندومفهومدرسرابدانند.

درس
           سی و ششم
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رسامی ها بلند خنديدند. هرکدام هر قسم رسامی کرده بود . بسيار جالب بود. 
آويزان کرديم،  آويزان کنيم. وقتي  به درخت  را  پدرکالن گفت: »همۀ آن ها 
استند. در همۀ آن ها يک  تمام رسم ها قشنگ  مادرکالن گفتند:  و  پدرکالن 

حالت ديده می شود. اگر گفتيد آن چيست؟«
  ما با دقت رسم ها را نگاه کرديم. حميد گفت: »فهميدم، همه در رسم ها 
لبخند زده ايم.« مادرکالن گفت: »آفرين، درست است. لبخند چهره را زيبا 
مي سازد. زشتي، قهر و عصبانيت، زيبايي را از چهره ها مي گيرد.« مادرم گفت: 

»اگر همه لبخند بزنيم، دنيا گلستان می شود.« آن روز بسيار خوب گذشت. 

فعاليت ها
 بخوان و بنویس

• متندرسراباآوازبلندبخوانید.
• چندسطردرسرارویتختهامالبنويسید.

• کلمههایزيررادرجملههایمناسببهکاربرده،درکتابچههایخودبنويسید:
*لبخند
*منظره
*درختان

بشنو  و بگو
• متنیراکهخوانديددرموردچهبود؟

• چهوقتلبخندمیزنید؟
• بهکدامنوعرسامیعالقه منداستید؟

به دوستانت بگو
زشتی،قهر،عصبانیتوخشونت،زيبايیراازچهرههامیگیرد.

اگرهمهلبخندبزنیم،دنیازيبامیشود.

کار خانه گی

درکتابچههایتانبهانتخابخودرسامیکنید.
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لطيفه ها

پرسش ها
1-آيادربارهرسمباالچیزيگفتهمیتوانید؟

2-کيمیتوانديکلطیفهبگويد؟

پرسيد:  بچه ها  از  کرد؛ سپس  دندان ها صحبت  انواع  بارۀ  در  معلمی   -1
»آخرين دندانی که در دهان انسان پيدا می شود، چه دندانی است؟«

»دندان مصنوعی.« جمشيد گفت: 
***    

2- پسری که جنگل را نديده بود با دوستش به جنگل رفت. دوستش به 
گفت:  و  کرد  خود  اطراف  به  نگاهی  پسر  است.«  جنگل  »اين جا  گفت:  او 

»اين درخت ها که نمی گذارند جنگل را ببينم!«
***    

3- روزي شتر و روباه همراه بودند. دربين راه کنار دريا رسيدند. روباه به 

هدف:  شاگردانمتندرسرابخوانند،بنويسند،مفهوملطیفههارابدانند،شارحه،نقطهو
ندايیهرادرمتندرسنشاندهند.

درس
           سی و هفتم
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شتر گفت: داخل شو و ببين که آب تا چه اندازه است. شتر در آب درآمد و 
گفت: بيا از شکم باال نيست. روباه گفت: بلي؛ اما شکم تا شکم فرق دارد. 

فعاليت ها
 بخوان و بنویس

• متندرسراخاموشانهبخوانید.
• چندسطردرسرارویتختهامالبنويسید.

•  بااستفادهازنشانههای):.!(جملههایزيررانشانه گذاریکنید:
*روزیشتروروباههمراهبودند

*روباهبهشترگفت
*روباهگفتبلی

بشنو  و بگو
• مفهوملطیفههارابازبانسادهبگويید.

• برایکلمههایزيرجملهبگويید:
*معلم

*جنگل
*دريا

به دوستانت بگو
لطیفهمتنکوتاهیاستکهگويندهآنرابرایسرگرمیوخندۀمخاطبوياشنوندهو

خوانندهنقلمیکند.

کار خانه گی

يکلطیفهدرکتابچههایخودبنويسیدکهدرآننشانههای).:!(بهکاررفتهباشد.
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ضمير

پرسش ها
1-کداميکازشمامیتواندکلمههایداخلچوکاترابخواند؟

2-کیمیتواندبرایهرکلمهيکجملهبگويد؟

• حامد در صنف چهارم درس می خواند، او شاگرد اليق است.

• جمشيد يک جوان وطندوست است، او هر روز وظيفه اش را خوب انجام 

می دهد. 
• حميده و شيال دختران زحمتکش استند، ايشان با يکديگر کمک می کنند.

• حميد يک کتاب خريد و آن را برايم هديه داد.

• نرگس و بنفشه کتابخانه می روند، آن ها به مطالعۀ کتاب های قصه عالقه 
دارند.

مکتب  به  يکجا  روز  هر  آن ها  اند.  يکديگر  برادران  بکتاش  و  سياووش   •

می روند.
• معلم به شاگردان گفت: ما و شما بايد هميشه والدين و بزرگان خود را احترام کنيم.

هدف:  شاگردانمتندرسرابخوانند،بنويسند،ضمیرواقسامآنرابشناسند.

درس
           سی و هشتم

مامن

شماتو

ایشاناو

آن هاآن
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فعاليت ها
 بخوان و بنویس

• متندرسراباآوازبلندبخوانیدوضمیررادرآننشاندهید.
• ازجملههایزيرضمیرهايیراکهجانشیناسمشدهاندبیروننويسکنید.

•بهارکتابمیخواند،اوکتابهایقصهرادوستدارد.
•جمشیدبهاجملگفت:توکارمیکنی؟

•منوحمیدورزشمیکنیم،ورزشبهصحتمافايدهدارد.
•مژدهوفاطمهدرباغقدممیزدند،آنهاپروانۀکوچکیراديدند.

•احمدازعلیوبهارپرسید:شماکتابخانهمیرويد؟
• ضمیرهارارویتختهبنويسیدودرستتلفظکنید.

• جملۀزيررادرکتابچههایخودبنويسیدوبهجایاسم،ضمیررادرجایآنبهکار
ببريد:

احمدصبحزودازخواببرمیخیزد.
بشنو  و بگو

• ضمیرچیست؟
• کدامضمیرهارامیشناسید؟

• بهکلمههای)منوتو(چهوقت)ما(میگويید؟
• درگروههاتنظیمشدهويکيکجملهبگويیدکهضمیردرآنبهکاررفتهباشد.

به دوستانت بگو
ضمیرکلمهيیاستکهبهجایاسمقرارگیرد.

کار خانه گی

چندجملهدرکتابچههایخودبنويسیدکهضمیردرآنبهکاررفتهباشد.

ضمير کلمه يی است که به جای اسم، قرار می گيرد و از تکرار آن جلوگيری میکند؛ 
طور مثال: در جملۀ اول »او« ضمير میباشد که جانشين اسم حامد گرديده است.

 کلمه های ايشان، اين، من، ما، تو، شما و آن ها، همه ضمير اند که جانشين اسم میگردند. 



79

علم و هنر

پرسش ها
1-بیتباالکداممفهومرامیرساند؟

2-چهفکرمیکنید،چراعلموهنرمیآموزيد؟

هدف:  شاگردانمتندرسرابخوانند،بنويسندومفهومآنرابدانند.

درس
           سی و نهم

کودکي گفت:  من چـه کارکنم؟ 
گفـتمش: عـلم و معرفت آمـوز
علــم باشد دواي هر رنـجــي

گيرمت در جـهان  بسي باشـي 
آدمـي را اگر هـنـر بــاشــد

هر کسی زنده است روزی چـند 
تا ابد زنـده است  دانـشمنـــد  

تا بــه آن کار افــتخــار کـنم 
تـا شب محنت تـو، گــردد روز 
علم باشـد کليـد هر گـــنجـي

علم آموز  تا کســي  باشــــي  
به که با مال و سيم و زر  بـاشـد

عباس شهري

آدمی را اگـر هنــر باشد     

                            بِه کـه با مال و سيم و زر باشد



80

فعاليت ها
 بخوان و بنویس

• متندرسرابخوانیدومعناکنید.
• بیتسومشعررارویتختهامالبنويسید.
• صورتدرستکلمههایزيرراحلقهکنید:

*)حلم،هلم،علم(
*)مهنت،محنت،منت(

بشنو  و بگو
• مفهومشعررابازبانسادهبیانکنید.
• معنایواژههایسیموزررابگويید.

• درگروههاتقسیمشده،پیرامونآموختنعلموهنروارزشآندرزندهگیصحبتکنید.

به دوستانت بگو
علموهنردوایهررنجیاست.انسانرااگرهنرباشد،بهترازمالودارايیاست؛زيرا

انساندانشمندزندهوجاويدمیباشد.

لغت ها
معنالغتشمارهمعنالغتشماره 

خزينه،سیموزرگنج3علمودانشمعرفت1

همیشهجاويدانابد4رنجوزحمتمحنت2

کار خانه گی

کلمههایجديددرسرادرجملههایمناسببهکاربرده،درکتابچههایخودبنويسید.
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پاکيزه گی محيط

پرسش ها
1-درتصويرچهمیبینید؟

2-بهنظرشما،چهچیزهاباعثآلودهگیهواومحیطزيستمیشود؟

   هفتۀ گذشته شاگردان همراه با  معلم خود براي گردش علمي به دامنۀ کوه 
رفته بودند. معلم شاگردان را به چند دسته تقسيم کرد. از هر دسته خواست تا 
به اطراف نگاه کنند و هر چه را می بينند و می شنوند، يادداشت نمايند. در آخر 

گزارش خود را دسته جمعي بنويسند.
  بعد از گذشت چند روز، شاگردان نوشته هاي خود را آماده کردند و به صنف 
را  خود  گروه  مطالب  تا  خواست  اول  گروه  نمايندۀ  از  معلم صاحب  آوردند. 

بخواند. آن شاگرد نوشتۀ گروه خود را چنين خواند:
به نام خدا

   همصنفان عزيز!
   همه دوست داريم، در محيط پاک زنده گی کنيم. ما بايد خانه، کوچه و شهر 
خود را پاک نگهداريم. در حفاظت و پاکي آن بکوشيم. يک تعداد مردم به 

هدف:  شاگردانمتندرسرابخوانند،بنويسندواهمیتپاکیزهگیمحیطزيسترابدانند.

درس
           چهلم
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پاکي شهر خود توجه ندارند؛ به طور مثال:  بعضي مردم کثافات را در جوي ها 
محله،   کثيف شدن  باعث  کار  اين  که  مي اندازند  کوچه ها  و  کنار سرک ها  و 
شهر شده امراض گوناگون را به وجود میآورد؛ پس الزم است از انداختن 

کثافات در جوي ها و سرک ها خودداري کنيم. 
   معلم صاحب تشکر کرد و گفت: شاگردان عزيز، من خوشحالم که شما به 

پاکيزه گي محيط خود اهميت مي دهيد و در پاک بودن آن کوشش می کنيد.  

فعاليت ها
 بخوان و بنویس

• متندرسراباآوازبلندبخوانید.
• چندجملهدرموردپاکیزهگیمحیطزيستدرکتابچههایخودبنويسید.

• جملههایزيرراباکلمههایمناسبآندرکتابچههایخودتکمیلنمايید:
*.........گذشتهشاگردان............همراهبا.............خودبرای................علمیبهدامنۀ

کوهرفتهبودند.
*شاگردانعزيز،من....................کهشمابهمحیطخوداهمیت.....................

بشنو  و بگو
• محیطخودراچگونهپاکنگهداريم؟

• پاکیمحیطزيستدرزندهگیماچهاهمیتدارد؟
• درگروههاپیرامونجلوگیریازآلودهشدنمحیطزيستصحبتکنید.

به دوستانت بگو
همهدوستداريمدرمحیطپاکزندهگیکنیم،مابايدخانه،کوچهوشهرخودراپاک

نگهداريم.

کار خانه گی

دربارۀپاکیزهگیمحیطزيستچندسطردرکتابچههایخودبنويسید.
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ميرویس نيکه

پرسش ها
1-درتصويرچهمیبینید؟

2-بهنظرشمامیرويسنیکهچگونهيکشخصیتبود؟

   در تاريخ کشور عزيز ما افغانستان نام های زيادی از ستاره گان درخشان 
و چهره های نامدار به خط زرين ثبت گرديده که قابل احترام خاص و عام 

می باشند، از آن جمله يکی ميرويس خان است.
    ميرويس نيکه در سال 1084 هـ .ق. در کندهار متولد شد. وی علوم مروجه 

وقت را در ُخردسالی  فرا گرفت و در جوانی به شغل تجارت پرداخت. 
    ميرويس  خان در سال 1119 هـ . ق. در منطقۀ کوکران از طرف يک جرگۀ 

ملی به حيث رهبر ملی تعيين و به لقب )نيکه(  ياد گرديد.
   ميرويس  خان در راه اتحاد و همبسته گی ملی و دفاع از آزادی مردم ما 
خدمات بزرگی را انجام داد. اين رهبر ملی در سال 1127 هـ .ق. چشم از 

هدف:  شاگردانمتندرسرابخوانند،بنويسندودرموردشخصیتمیرويسنیکهآگاهیحاصل
کنند.

درس
            چهل و یکم



84

جهان فرو بست و  در شهر نو کندهار در قريۀ کوکران به خاک سپرده شد.

فعاليت ها
 بخوان و بنویس

• متندرسراباآوازبلندبخوانید.
• کلمههایزيررادرجملههایمناسببهکاربرده،درکتابچههایخودبنويسید:

*زرين
*رهبر

*درخشان
• چندسطردرسرارویتختهامالبنويسید.

بشنو  و بگو
• میرويسنیکهکیبود؟

• میرويس خاندرکدامسالوچگونهبهحیثرهبرتعیینشد؟

به دوستانت بگو
میرويس خاندرراهاتحادوهمبستهگیملیودفاعازآزادیمردمماخدماتبزرگیرا

انجامدادهاست.

کار خانه گی

متندرسرادرکتابچههایخودرونويسکنید.



85

حکایت

پرسش ها
1-درتصويرچهمیبینید؟

2-بهنظرشما،آموختنعلموهنرباعثچهمیشود؟

    دانشمندي فرزندان خود را چنين پند مي داد: ای فرزندانم! هنر بياموزيد که 
ملک و دولت دنيا قابل اعتماد  نيست. سيم و زر هميشه در محل خطر است؛ 
است  چشمه يی  هنر  اما  بخورد؛  کم_کم  صاحبش  يا  ببرد،  يکبار  به  دزد  يا 

زاينده و دولتي است پاينده. 
  اگر هنرمند از دولت بيفتد، غم نباشد، که هنر در نفس خود دولت است. 
هرجا که رود، قدر بيند و در صدر نشيند و بي هنر لقمه يی چيند و سختي بيند. 

هرکس ازگو شه يی فرا رفتـند  وقتي افتاد  فتنه يی در شام  
به گــدايي  بـه روستـا رفتند  پسران وزير ناقص  عـقـل  
بــه وزيـري پــادشـاه رفتند  روستا زاده گان  دانشمــند    

گلستانسعدي        

هدف:  شاگردانمتندرسرابخوانند،بنويسند،مفهومآنرابدانندواسممرکبرادرمتندرس
نشاندادهبتوانند.

درس
          چهل و دوم
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فعاليت ها
 بخوان و بنویس

• متندرسراباآوازبلندبخوانیدوکلمههایمرکبرادرآنمشخصکنید.
• صورتدرستکلمههایزيررامطابقآنچهدردرسخوانديد،حلقهکنید:

*حنر،هنر،عنر
*روصتا،روثتا،روستا

بشنو  و بگو
• حکايتیراکهخوانديدازکیبود؟

• هنردرزندهگیانسانچهارزشواهمیتیدارد؟
• مفهومبیتهایزيررابازبانسادهبیانکنید:

هرکسازگوشه يیفرارفتند وقتيافتادفتنهيیدرشـام 
بهگــداييبــهروستـارفتند پسرانوزيــرناقصعـقـل 
بهوزيـريپــادشـــاهرفتنـد  روستا زادهگاندانشمــند 

به دوستانت بگو
کتابارزشمندگلستان،اثرشاعرونويسندۀمعروف،سعدیشیرازیاستکهبهنثرنوشته

شدهاست.بیشترنوشتههایآنکوتاهوبهشیوۀداستانهاونصايحاخالقیمیباشد.

لغت ها
معنالغتشمارهمعنالغتشماره 

نقرهسیم5زر،فلزیاستزردرنگوگرانبهاطال1

باال،مقدمصدر6جایمحل2

گدايیلقمه چینی7بادوام،ابدیپاينده3

طالونقرهسیموزر8شوروغوغا،شورشفتنه4

کار خانه گی

بیتهایحکايتراحفظکنید.
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هالل احمر

پرسشها
1-کیمفهومشعرباالراگفتهمیتواند؟
2-هاللاحمربهکدامنامهايادمیشود؟

  هالل احمر  يک مؤسسۀ خيريه است که در حاالت مختلف انسان هاي آسيب ديده 

را کمک می نمايد. ماه نو يا هالل سرخرنگ)       ( نشان اين مؤسسه  است. کساني 

که اين نشان را همراه داشته باشند، می توانند آزادانه در ميان آسيب ديده گان 

رفت و آمد کنند. اين مؤسسه به نام هاي هالل احمر و سره مياشت ياد می شود. 

اسيران  احوال  به  رسيده گي  و  بيماران  از  پرستاري  به  تنها  نهاد  اين   وظيفۀ 

جنگي محدود نمی شود؛ بلکه در دوران صلح نيز ادامه دارد که به آسيب ديده گان 

حوادث ناگهاني؛ مانند: زلزله، سيل، برف کوچ و ... کمک صورت می گيرد. 

   در حقيقت، هدف جمعيت هالل  احمر هر نوع کمک به بشر است؛ چنانچه 

هدف:  شاگردانمتنرابخوانند،بنويسند،دربارۀهاللاحمرآگاهیحاصلکنندواسمجمعرا
درمتننشاندهند.

درس
          چهل و سوم

ره نيـک مــردان آزاده گـير           چو ایستاده  ای دست افتاده گير

کسی نيک بيند بـه هر دو سرای            که نيکی رساند به خلق خـدای
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سعدي شاعر بزرگ هفت صد سال پيش چنين گفته است.

بني آدم اعضــاي يکديـگـر اند              که در آفرينش ز يک گوهرنـد 

چو عضــوي به درد آورد روزگار              دگـــر عضوها را نماند قــرار 

تو کز محنت ديگــران بـي غمي              نشايد کـه نامت نهند آدمــي 

سعدی
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فعاليت ها
 بخوان و بنویس

• متندرسراباآوازبلندبخوانید.

• چندجملهبنويسیدکهدرآناسمجمعبهکاررفتهباشد.

• چندبیترارویتختهامالبنويسید.

بشنو  و بگو

• چراهاللاحمررامؤسسۀخیريهمیگويند؟

• ازبیناسم هایزيراسمجمعواسممفردرادستهبندیکرده،درکتابچههای  تانبنويسید:

1-مردم

2-کتاب

3-قوم

4-قلم

5-مکتب

6-رمه

• درگروههاپیرامونمفهومشعرسعدیبحثکنیدويکيکتنبهنمايندهگیازگروه

خودنتیجهرابهديگرانبگويند.
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•  دربارۀتصويرزيرصحبتکنید:

به دوستانت بگو

هالل احمريکمؤسسۀخیريهاستکهدرحاالتضرورت،انسانهايآسیب ديدهرا

کمکمینمايد.اينمؤسسهبهنامهایمختلفيادمیشود.

لغت ها
معنالغتشمارهمعنالغتشماره 

کمکامداد3گرفتار،بندیاسیر1

اصلونسبگوهر4غمخواریپرستاری2

کار خانه گی

درموردهالل احمر،چندسطردرکتابچههایخودبنگاريد.
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پنسل چگونه اختراع شد؟

پرسش ها
1-بهنظرشما،استفادهازپنسلچهوقتآغازگرديد؟

2-ازقلمپنسلزيادتردرنوشتنکداممضامینخوداستفادهمیکنید؟

   انسان نخستين  بار که به نوشتن آغاز کرد از انگشتان خود استفاده کرد. 
بعد توسط »پَر« بعضي پرنده گان، با رنگ بعضي نباتات نوشته می کردند. در 
انگلستان در سال 1564 ميالدي يک سنگ نرم کشف گرديد که به نام گرافيت 
ياد می شد، گرافيت نوعی کاربن است که توسط آن خط می نوشتند و رسامي 
میکردند؛ مگر استفاده از آن مشکل بود. به طريقه هاي مختلف از آن استفاده 
کردند، تا آنکه آسانترين راه را يافتند. آن ها گرافيت را در بين دو توته چوب 
گذاشته و می بستند؛ هر چند اين اختراع نو شکننده بود و کمی دست را نيز 
سياه می کرد، مگر با آن هم استفاده از آن آسان بود. تا اينکه آهسته آهسته 
با پيشرفت علم، اين اختراع به شکل پنسل در آمد و امروز آن را به رنگ ها و 

شکل های گوناگون می بينيم و از آن استفاده می کنيم. 

هدف:  شاگردانمتندرسرابخوانند،بنويسندوبدانندکهقلمپنسلچطوراختراعشد.

درس
              چهل و چهارم
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فعاليت ها
 بخوان و بنویس

• متندرسراباآوازبلندبخوانیدوکلمههایجديدرادرستتلفظکنید.
• جملههایزيررادرکتابچههایخودنوشتهجاهایخالیآنراباکلمههایمناسب

تکمیلکنید:
*در......درسال1564م.يک..........کهبهنام............يادمیشد،.........گرديد.

*............بار............توسط.............خود.................

بشنو  و بگو
• اولینبارانسانهاتوسطچهمینوشتند؟

• سنگگرافیتدرکدامسالودرکجاکشفگرديد؟
• نوشتنباپنسلچهفايدهدارد؟

به دوستانت بگو
درانگلستاندرسال1564میالدييکسنگنرمکهبهنامگرافیتيادمیشد،کشف

گرديدکهتوسطآنخطمینوشتندورساميمیکردند.

لغت ها
معنالغتشمارهمعنالغتشماره 

پیداکردن،آشکارکشف1
شیوه،روشطريقه2ساختن

کار خانه گی

کلمههایجديددرسرادرجملههایمناسببهکاربردهودرکتابچههایخودبنويسید.
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حکایت

پرسش ها
1-درتصويرچهمیبینید؟

2-نهالشانیدرسرسبزیمحیطزيستچهتاثیردارد؟

با  نفر  رفتند. ديدند که صد ها  به شهر جالل آباد  نهال شاني  براي  فريد و حميده   
شاگردان مکتب يکجا نهال شاني می کنند. 

   در اين وقت فريد گفت: حميده جان!  پارسال در ميلۀ نهال شاني در شهر جاللآباد 
بيش از دو هزار شاگرد مکتب اشتراک نموده بودند که از آن جمله سه صد و بيست 
و پنج نفر آن از مکتب ما بود. ايشان با خود چهار صد نهال آورده بودند تا آن ها را 

بنشانند. حميده پرسيد: نهال ها از کدام ميوه ها بودند؟
  فريد گفت: صد نهال نارنج، شصت نهال مالته،  هفتاد نهال سيب،  چهل نهال ناک 

و آلوبالو بود و آن ها را در حويلی و اطراف مکتب غرس نمودند. 

هدف:  شاگردانمتندرسرابخوانند،بنويسندوعددرادرمتندرسمشخصکنند.

درس
              چهل و پنجم
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   هنوز دو ماه نگذشته بود که همه نهال ها سبز شدند و صحن مکتب ما بسيار مقبول 
و زيبا معلوم مي شد.  

فعاليت ها
 بخوان و بنویس

• متندرسراباآوازبلندبخوانیدواعدادرادرآننشاندهید.
• چندجملهبنويسیدکهنشانههاینوشتاریدرآنبهکاررفتهباشد؛مثال:

-درکدامفصلنهالشانیمیکنید؟
• چندسطردرسرارویتختهامالبنويسید.

• صورتدرستکلمۀزيررادرکتابچه های تانبنويسید:

بشنو  و بگو
• متنیراکهخوانديددرموردچهبود؟

• عددراتعريفکنیدوچندمثالبگويید.
• نشانههایداخلچوکاترانامبگیريد:

به دوستانت بگو
نهالشانیباعثسرسبزیوشادابیوطنمامیشود؛بنابرانهرشخصبايددرنهالشانی

سهمفعالبگیرد؛زيرانهالشانیبرایحفظمحیطزيستضروریاست.

لغت ها
معنالغتشمارهمعنالغتشماره 

حويلیصحن2کاشتنيانشاندننهالغرس1

کار خانه گی

چندجملهدرکتابچههایخودبنگاريدکهضمیروعدددرآنبهکاررفتهباشد.

غرسغرثغرص

!؟.:
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    تأسيسات اجتماعي

پرسش ها
1-درتصويرچهمیبینید؟

2-بهنظرشما،چهچیزهاراتأسیساتاجتماعیمیگويند؟

   براي رفع نيازمندي هاي کشور، دولت و حکومت کوشش می کند تا فابريکه ها، 

نمايد.  اعمار  را  سرک ها، پل ها، مکتب ها، کودکستان ها، شفاخانه ها و دانشگاه ها 

اين ها؛ چون به مردم تعلق دارند، به نام تأسيسات اجتماعي ياد می شوند.

  مکتبي که در آن درس می خوانيم،  شفاخانه يی که در آن تداوي می شويم، سرک هايی 

که از آن استفاده می کنيم، فابريکه هايی که براي ما لباس و وسايل ضروري را تهيه 

می کنند و باآلخره مسجد هايی که در آن به عبادت  خداوند می پردازيم، پارک هايی 

که در آن براي تفريح و استراحت می رويم، همه تأسيسات اجتماعي  اند که براي رفع 

نيازمندي هاي مردم اعمار گرديده اند.

هدف:  شاگردانمتندرسرابخوانند،بنويسندوتأسیساتاجتماعيرابشناسند.

درس
              چهل و ششم



96

    ما شاگردان مکتب بايد از اين تأسيسات اجتماعي استفاده خوب کنيم. 

اين مسؤوليت ما است که از همۀ آن ها حفاظت کنيم و اجازه ندهيم که کسی 

آن ها را تخريب کند؛ چرا که همۀ آنها برای آسايش ما تأسيس شده  اند. 

فعاليت ها
 بخوان و بنویس

• متندرسرابخوانیدوکلمههایجديدرادرستتلفظکنید.
• چندسطرمتندرسرارویتختهامالبنويسید.

• کلمههایزيررادرجملههایمناسببهکاربردهودرکتابچههایخودبنويسید:
*تأسیسات

*صنايع
*مکلف

بشنو  و بگو
• ازتأسیساتاجتماعینامببريد.

• ازتأسیساتاجتماعیچگونهحفاظتمیکنید؟
• درگروههاتقسیمگرديده،پیرامونحفظونگهداریتأسیساتاجتماعیصحبتکنید.

به دوستانت بگو
تأسیساتاجتماعیبرایرفعنیازمندیهایمردمتأسیسگرديدهاند.

لغت ها
معنالغتشمارهمعنالغتشماره 

هنرهایزيبا،کارهایدستیصنايع4دورکردنرفع1

بنیادکردن،بناتأسیس2
خرابکردنتخريب5نهادن

مسؤولومأمورمکلف3
شدنبهانجامکاری
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ترانۀ معارف
جــان و  جهـان  مـا افغــانستــــان  مـــا    
اي تـــار و پــود مـا     اي هســت و بــود مـا    

          اهل معـارفيم، تعليــــــم کـــار ما
                            علم اسـت شعار مـا، بس  افتخـار ما

ضــد  جـهـالتيـــم     بدخـــواه  ظلمتيــــم       
بـا عــزم و همـتيـم     در کسـب معـــرفــت       

          اهل معـارفيم، تعليــــــم کـــار ما
                            علم اســت شعار مـا، بس  افتخار ما

پيـکـار   مي کنـيـــم     مـا کــار   مي کنـيـــم                          
گــلــزار مي کنـيــم     بــار ديــگــر تــــرا           

          اهل معـارفيم، تعليـــــم کـــار ما
                            علم اسـت شعار مـا، بس  افتخـار ما

    بــدگـــر نــظر کنــد     بـاري  بـه گلشنــت
    شـرمنــده    دشمنــت         از آهنيـــن  تنـــت

          اهل معـارفيم، تعليـــــم کـــار ما
                            علم اســت شعار ما، بس  افتخـار ما

    حافـــظ تــــرا خــدا              اي مـهـــد  آريـــا
    اين اســت روز   و شب       مــا را هميـن  دعــا

          اهل معـارفيم، تعليــــــم کــار ما
                            علم اسـت شعار مـا، بس  افتخـار ما

          سيد محي الدين راعي
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