دری صنف چهارم

ردی

صنف چهارم

لیسۀ ماللی

سال چاپ 1399 :هـ .ش.

وزارت معارف

سرود ملی
دا وطن افغانس���تـــان دى

دا عـ���زت د هـــر افـغـان دى

دا وطن د ټول���و کـور دى

د بـــــلـوڅــــ���و د ازبـکـــــ���و

کور د سولې کور د تورې
د پښ���تــون او هــ���زاره وو

ورس���ره عرب ،گوجــر دي

براهوي دي ،قزلباش دي
دا هيـــ���واد به تل ځليږي
په س���ينــه کې د آس���يـــا به

نوم د حق م���و دى رهبـــر

هر بچی يې قهرمـــــان دى
د تـــرکـمنــــ���و د تـــاجـکـــ���و

پــاميــري���ان ،نـورس���تانيــــان
هـــم ايمـــاق ،هم پشـه ېان

لـکـه لـمــر پـر ش���نـه آس���مـان
لـکـ���ه زړه وي جـــاويـــ���دان
واي���و اهلل اکبر وايو اهلل اکبر

ردی
وزارت معارف

صنف چهارم

سال چاپ 1399 :هـ  .ش.
أ
الف

مشخصاتکتاب

-----------------------------------------------------مضمون :دری

مؤلفان :گروه مؤلفان کتابهای درسی بخش دری نصاب تعلیمی
ویراستاران :اعضای دیپارتمنت ویراستاری و ایدیت زبان دری

صنف :چهارم

زبان متن :دری

انکشاف دهنده :ریاست عمومی انکشاف نصاب تعلیمی و تالیف کتب درسی

ناشر :ریاست ارتباط و آگاهی عامۀ وزارت معارف
سال چاپ 1399 :هجری شمسی

ایمیل آدرسcurriculum@moe.gov.af :

-----------------------------------------------------حق طبع ،توزیع و فروش کتابهای درسی برای وزارت معارف جمهوری اسالمی
افغانستان محفوظ است .خرید و فروش آن در بازار ممنوع بوده و با متخلفان برخورد
قانونی صورت میگیرد.
ب

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 بیپایان بر رسول خاتم -حضرت محمد مصطفی که نخستین
پیام الهی بر ایشان «خواندن» است.
چنانچه بر همهگان هویداست ،سال  1397خورشیدی ،به نام سال معارف مسمی گردید .بدین ملحوظ
نظام تعلیم و تربیت در کشور عزیز ما شاهد تحوالت و تغییرات بنیادینی در عرصههای مختلف
خواهد بود؛ معلم ،متعلم ،کتاب ،مکتب ،اداره و شوراهای والدین ،از عناصر ششگانه و اساسی نظام
معارف افغانستان به شمار میروند که در توسعه و انکشاف آموزش و پرورش کشور نقش مهمی
را ایفا مینمایند .در چنین برهۀ سرنوشتساز ،رهبری و خانوادۀ بزرگ معارف افغانستان ،متعهد به
ایجاد تحول بنیادی در روند رشد و توسعه نظام معاصر تعلیم و تربیت کشور میباشد.
از همینرو ،اصالح و انکشاف نصاب تعلیمی از اولویتهای مهم وزارت معارف پنداشته میشود.
در همین راستا ،توجه به کیفیت ،محتوا و فرایند توزیع کتابهای درسی در مکاتب ،مدارس و سایر
نهادهای تعلیمی دولتی و خصوصی در صدر برنامههای وزارت معارف قرار دارد .ما باور داریم،
بدون داشتن کتاب درسی باکیفیت ،به اهداف پایدار تعلیمی در کشور دست نخواهیم یافت.
برای دستیابی به اهداف ذکرشده و نیل به یک نظام آموزشی کارآمد ،از آموزگاران و مدرسان
دلسوز و مدیران فرهیخته بهعنوان تربیت کنندهگان نسل آینده ،در سراسر کشور احترامانه تقاضا
میگردد تا در روند آموزش این کتاب درسی و انتقال محتوای آن به فرزندان عزیز ما ،از هیچ
نوع تالشی دریغ نورزیده و در تربیت و پرورش نسل فعال و آگاه با ارزشهای دینی ،ملی و تفکر
انتقادی بکوشند .هر روز عالوه بر تجدید تعهد و حس مسؤولیت پذیری ،با این نیت تدریس راآغاز
کنند ،که در آیندۀ نزدیک شاگردان عزیز ،شهروندان مؤثر ،متمدن و معماران افغانستان توسعهیافته
و شکوفا خواهند شد.
همچنین از دانش آموزان خوب و دوست داشتنی به مثابه ارزشمندترین سرمایههای فردای کشور
میخواهم تا از فرصتها غافل نبوده و در کمال ادب ،احترام و البته کنجکاوی علمی از درس معلمان
گرامی استفادۀ بهتر کنند و خوشهچین دانش و علم استادان گرامی خود باشند.
در پایان ،از تمام کارشناسان آموزشی ،دانشمندان تعلیم و تربیت و همکاران فنی بخش نصاب
تعلیمی کشور که در تهیه و تدوین این کتاب درسی مجدانه شبانه روز تالش نمودند ،ابراز قدردانی
کرده و از بارگاه الهی برای آنها در این راه مقدس و انسانساز موفقیت استدعا دارم.
با آرزوی دستیابی به یک نظام معارف معیاری و توسعهیافته ،و نیل به یک افغانستان آباد و مترقی
دارای شهروندان آزاد ،آگاه و مرفه.
دکتور محمد میرویس بلخی
وزیر معارف
ج

نها
فهرست عنوا 
ساعتهای درسی

صفحه

درس

شمارۀ درس
درس اول

حمد

سه ساعت درسی

1

درس دوم

حضرت محمد

سه ساعت درسی

3

درس سوم

حضرت عمر فاروق

سه ساعت درسی

5

درس چهارم

نماز

سه ساعت درسی

7

درس پنجم

تقوا و پرهیزگاری

سه ساعت درسی

9

درس ششم

ترانۀ بهار

سه ساعت درسی

11

درس هفتم

زراعت و نهالشانی

سه ساعت درسی

13

درس هشتم

فریده و بهار

سه ساعت درسی

15

درسم نهم

اهمیت کتاب

سه ساعت درسی

17

درس دهم

وقتشناسی

سه ساعت درسی

19

درس یازدهم

کسب دانش

سه ساعت درسی

21

درس دوازدهم

خواجه عبداهلل انصاری

سه ساعت درسی

23

درس سیزدهم

کلمههای ساده

سه ساعت درسی

25

درس چهاردهم

مهربان ،مثل آفتاب

سه ساعت درسی

27

درس پانزدهم

نثار وطن

سه ساعت درسی

29

درس شانزدهم

نصیحت

سه ساعت درسی

31

درس هفدهم

استاد عبدالحق بیتاب

سه ساعت درسی

33

درس هژدهم

اسم مفرد و جمع

سه ساعت درسی

35

درس نزدهم

ادبیات عامیانه

سه ساعت درسی

37

درس بیستم

زگهواره تا گور دانش بجوی سه ساعت درسی

39

درس بیست و یکم

مادر

سه ساعت درسی

41

درس بیست و دوم

صحت و سالمت

سه ساعت درسی

43

سه ساعت درسی

45

درس بیست و سوم ضربالمثلها
د

ساعتهای درسی

صفحه

درس

شمارۀ درس

درس بیست و چهارم کلمههای مرکب و مشتق

سه ساعت درسی

47

درس بیست و پنجم اندرزها

سه ساعت درسی

49

درس بیست و ششم آزادی

سه ساعت درسی

51

درس بیست و هفتم ترحم بر حیوانها

سه ساعت درسی

53

درس بیست و هشتم صفت و رابطۀ آن با اسم

سه ساعت درسی

55

درس بیست و نهم

حادثة ترافیکی

سه ساعت درسی

57

درس سی ام

حکایت

سه ساعت درسی

61

درس سی و یکم

رادیو

سه ساعت درسی

63

درس سی و دوم

سخنانی از سعدی

سه ساعت درسی

65

درس سی و سوم

عدد

سه ساعت درسی

67

درس سی و چهارم

صلح و آشتی

سه ساعت درسی

69

درس سی و پنجم

محمود طرزی

سه ساعت درسی

71

درس سی و ششم

رسامیهای من

سه ساعت درسی

73

درس سی و هفتم

لطیفهها

سه ساعت درسی

75

درس سی و هشتم

ضمیر

سه ساعت درسی

77

درس سی و نهم

علم و هنر

سه ساعت درسی

79

درس چهلم

پاکیزهگی محیط

سه ساعت درسی

81

درس چهل و یکم

میرویس نیکه

سه ساعت درسی

83

درس چهل و دوم

حکایت

سه ساعت درسی

85

درس چهل و سوم

هالل احمر

سه ساعت درسی

87

درس چهل و چهارم پنسل چگونه اختراع شد؟

سه ساعت درسی

91

درس چهل و پنجم حکایت

سه ساعت درسی

93

درس چهل و ششم تأسیسات اجتماعی

سه ساعت درسی

95

ه

درس
اول

حمد

هدف :شاگردان متن درس را بخوانند ،بنويسند و صفتهای خداوند  را بدانند.

پرسشها

 -1چرا ما هر کار خیر را با نام خداوند آغاز میکنیم؟
 -2اهلل را به کدام نامها ياد میکنیم؟

		
شکـرگـويم بــر خداي مهـربان

آنکه باشد خــالق کون و مکان

		
نکه ما را جسم و جان بخشيده است
آ

قوۀ نطـق و بيان بخشيده است

		
کـــرده نازل هـر زمـان پيغمبري

تا کـه باشد مـردمان را رهبري

		
نــام پـــاک او محمــد مصطفي

يشک بهتـرين انـبيا
اسـت ب 

		
بهترين چيزي کــه بهر ما گذاشت

رهنمـا و رهبر قـرآن گذاشــت

		
باد هــــردم از خــــداوند ودود

بر وي و بر آل و اصحابش درود

		
1

شيخ عطار

فعالیتها

بخوان و بنویس

• متن درس را با آواز بلند بخوانید.
• کلمههای ( شکر  ،خالق ،کون و مکان) را در جملههای مناسب به کار ببرید و روی تخته بنویسید.
• از میان کلمههای زیر ،کلمههای هممعنا را جدا کنید و درکتابچههایتان بنویسید:
(خورشید ،آسمان ،دانش ،سپهر ،اهلل ،کردگار ،علم ،خدا ،عقل ،آفتاب)
مثال :سپهر= آسمان
بشنو و بگو

• خداوند چه چیزها را خلق نموده است؟
• اهلل برای کی قرآن کریم را نازل کرده است؟
• بیت زیر را معنا کنید:
آنکه ما را جسم و جان بخشيده   است          قوۀ نطـق و بيان بخشيده است
کـــرده نازل هـر زمـان  پيغمبري         تا کـه باشد مـردمان را رهبري
به دوستانت بگو

شیخ فریدالدین عطار ،شاعر اواخر قرن ششم و آغاز قرن هفتم هجری است .عطار با
داشتن آثار زیاد و ارزشمند در میان شاعران ممتاز است.

لغتها

معنا

شماره

لغت

کون و مکان

زمین و آسمان

شماره

5

لغت

معنا

اصحاب

2

نطق

بیان

6

درود

همصحبتان
دعا

3

ودود

بسیار مهربان

7

انبیا

پیامبران

4

قرن

8

عطار

1

دورۀ صد ساله،
وقت و زمان

عطر فروش ،دارو
فروش

کار خانهگی

متن شعر را درکتابچههایتان بنویسید.
2

درس
دوم

حضرت محمد

هدف :شاگردان متن درس را بخوانند و بنویسند ،با صفتها  و اخالق حضرت محمد بیشتر
آشنا شوند.

پرسشها

 -1در بارۀ حضرت محمدچه میدانید؟
 -2گفته میتوانید که حضرت محمد در چند سالهگی از جهان رحلت کرد؟

شکر حق را که پیشوا داریم

پیشوایی چو مصطفی داریم

مهتر و بهتر و گـزین همـه

سرور خــاتم و نگین همـه

		
او شریعـت بیـان کند ما را

او طریقت عیــان کند ما را

صلـوات خــدای بر وی باد

تا به روز جـــزا پیاپی باد

		
امـت او و دوستدار وی ایم

دوستدار چهار یـار وی ایم

							
3

نظامی گنجهیی

فعالیتها

بخوان و بنویس

• متن درس را با آواز بلند بخوانید.
• شعر زیر را دقیق بخوانید و مفهوم آن را در چند جمله بنویسید.
       شکر حق را که پيشـوا داريم            پيشوایي چـو مصطفي داريم
        او شريـعـت بيان کند مـا را  	     او طريقت عيـان کنـد مـا را
بشنو و بگو

• حضرت محمد  کی بود؟
•معنای واژههای زیر را بگویید:
(طریقت ،عیان ،صلوات)
• در گروهها پیرامون صفتهای نیک آن حضرت بحث نمایید.
به دوستانت بگو

  حضرت محمد آخرین پیامبران است که در شهر مکۀ مکرمه به دنیا آمد .حضرت
محمد در سن چهل سالهگی در غار «حرا» به پیامبری مبعوث شد و قرآن کریم بر
وی نازل گردید   .
لغتها

شماره

لغت

مبعوث

فرستاده شده

2

رسالت

پیامبری

5

3

بِعثت

فرستادن

6

1

معنا

معنا

شماره

4

لغت

پیشوا

رهبر

نفقه

آنچه صرف عیال و اوالد کنند.

عیان

آشکار

کار خانهگی

متن درس را در کتابچههای خود بنویسید.

4

درس
سوم

حضرت عمر فاروق
هدف :شاگردان متن درس را بخوانند ،بنويسند ،در مورد شخصيت بزرگوار اسالم ،حضرت عمر
فاروق معلومات به دست آورند.
پرسشها

 -1کي خلفای راشدین را نام گرفته میتواند؟
 -2حضرت عمر يار چندم حضرت  محمد بود؟

حضرت عمر پسر َخطاب از بزرگان صحابۀ کرام بود که بعد از رحلت
حضرت ابوبکر صديق به خالفت رسيد؛ چون حضرت پيامبر لقب
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 خانهها
و کوچهها ميرفت تا از احوال مردم باخبر شود.
در زمان خالفت حضرت عمر چنان عدالتی برقرار بود که تا امروز
جهان اسالم به آن افتخار میکند .وی بعد از ده سال و شش ماه خالفت
توسط يک شخص منافق به نام ابو لؤلؤ به عمر ( )63سالهگي در هنگام اداي
نماز صبح ،به شهادت رسيد.

5

فعالیتها

بخوان و بنویس

• متن درس را خاموشانه بخوانید.
• متن درس را با آواز بلند بخوانید.
• متضاد کلمههای :شب ،آسان و عدالت را بنویسید.
• کلمههای زیر را در جملههای مناسب به کار برده ،در کتابچههای خود بنویسید و
بخوانید:
* خالفت
* عدالت
* مشهور
بشنو و بگو

• حضرت عمر فاروق کی بود؟
• در مورد عدالت حضرت عمر فاروق چه میدانید؟
• معنای کلمههای زیر چیست؟
فاروق ،عدالت ،مجروح
به دوستانت بگو

  در زمان خالفت حضرت عمر چنان عدالتی برقرار بود که تا امروز جهان به آن
افتخار میکند.
لغتها

معنا

شماره

لغت

1

فاروق

2

عدالت

انصاف ،برابری

3

خلیفه

جانشین

فرقکنندۀ حق و
باطل

معنا

شماره

لغت

4

لقب

5

افتخار

فخر کردن ،بالیدن

6

مجروح

زخمی

اسمی که کسی به آن شهرت
پیدا کند.

کار خانهگی

  کلمههای جدید درس را در جملههای مناسب به کار برده ،در کتابچههایتان بنویسید.
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درس
چهارم

نماز

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

پرسشها

 -1در تصویر چه میبینید؟
 -2در یک شبانه روز چند وقت نماز میخوانیم؟

سـحر آمـد مـؤذن بانگ برداشت

ز جا برخـیز هنگام نمــاز است

ز هـر گـلدستهیی 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 یاد خـداوند

تمــام لحظههـا دل گیـرد آرام

چه خـوش باشد نمـاز پنجگـانه

به صبح و ظهر ،عصر و مغرب و شام
محمد جواد محبت
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فعالیتها

بخوان و بنویس

• متن درس را با آواز بلند بخوانید و معنا کنید.
• بیت زیر را در کتابچههای خود بنویسید و آن را با کلمههای مناسب تکمیل نمایید:
چه خوش  ...........که با .................خداوند
تمام  ............دل گیرد..............................
• معنای کلمههای زیر را در کتابچههای خود بنویسید:
* بانگ
* نشاط
* رحمت
بشنو و بگو

• در این درس به انجام چه کارهایی توصیه شده است؟
• پیام درس چیست؟
به دوستانت بگو

از جملة پنج بنای اسالم ،رکن دوم آن نماز است که خداوند بر آن تأکید بیشتر نموده
است تا مؤمنان ،نمازهای پنجگانه را در وقت معین آن ادا کنند؛ زیرا دلها با یاد خداوند
متعال آرام میگیرد.
لغتها

شماره

لغت

معنا

شماره

لغت

اخالص

عقیدۀ پاک

6

ظهر

پیشین

عصر

دیگر

مغرب

شام

مؤذن

2

بانگ

آذاندهنده
صدا

3

رحمت

بخشش

7

4

نشاط

خوشی

8

1

5

معنا

کار خانهگی

واژههای جدید درس را در جملههای مناسب به کار برده ،در کتابچههای خود بنویسید.
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درس
پنجم

تقوا و پرهيزگاري
هدف :شاگردان متن درس را بخوانند ،بنويسند و به اجراي اعمال شايسته و نيک عادت کنند.
پرسشها

 -1آيا میدانید که انجام دادن کارهاي نيک باعث چه میشود؟
 -2خداوند چرا انسانهاي باتقوا را دوست دارد؟

تقوا و پرهيزگاري صفت نيکو و پسنديده است .خداوند همه انسانها

را برابر خلق کرده است .فقط پرهيزگاري و تقوا در پیشگاه خداوند سبب

برتري يک انسان بر انسان ديگر است.

اسالم به ما امر میکند تا متقي و پرهيزگار باشيم ،به هر کار و وظيفهيي که

گماشته میشویم ،خيانت نکنيم ،دروغ نگوييم ،حقوق دیگران را مراعات کنیم،

خداوند را در همه جا ناظر اعمال خود بدانیم و اوامر او را بجا کرده ،از نواهي

او اجتناب نماييم.

حکايت میکنند :وقتي ابراهيم ادهم عارف مشهور کشور ما باغباني میکرد.

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
و ترش را نميداني؟» ابراهيم در جواب گفت :من باغبان استم .وظيفۀ من

نگهباني و تربيت درختها و ميوهها است ،نه خوردن ميوه« .صاحب باغ گفت:

«بدين پرهيزگاري که تو داري ،گمان میکنم که ابراهيم ادهم استي».

تقوا و پرهيزگاري در پاکي نفس ،نقش مهم دارد و براي انسان اعتبار و
9

بزرگي ميبخشد .اشخاص متقي و پرهيزگار در هرجا احترام ميشوند و مورد

لطف خداوند قرار ميگيرند.
فعالیتها

بخوان و بنویس

• متن درس را در وقت معین خاموشانه بخوانید و نکات مهم آن را بیرون نویس کنید.
• واژههای زیر را در جملههای مناسب به کار برده در کتابچههای خود بنویسید:
«تقوا ،پیروی ،ناظر ،باغبان»
• از چهار جواب یکی را تأیید کنید  :متقی به معنای:
  مهربانی ،رحم کردن ،پرهیزگار ،نامهربانیبشنو و بگو

• اسالم به ما چه امر کرده است؟
• در گروههای کوچک تقسیم شده پیرامون اهمیت تقوا و پرهیزگاری صحبت کنید.
به دوستانت بگو

  خداوند همه انسانها را برابر خلق کرده است .فقط پرهیزگاری و تقوا در پیشگاه
اهلل سبب برتری یک انسان بر انسان دیگر است.
ابراهیم ادهم :ابواسحاق ابراهیم بن ادهم از شهزادهگان بلخ بود که در زهد ،تقوا و خداشناسی
مشهور بود.
لغتها

شماره

لغت

معنا

پرهیزگاری

4

2

عارف

خداشناس

3

نواهی

جمع نهی -منع
شده

5

اجتناب

6

ناظر

1

تقوا

شماره

لغت

معنا

دوری کردن
نظرکننده ،بیننده

پیشگاه

درگاه

کار خانهگی

  در مورد تقوا و پرهیزگاری چند سطر در کتابچههای خود بنویسید.
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درس
ششم

ترانۀ بهار

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

پرسشها

 -1در تصویر چه میبینید؟
 -2بهار چندمین فصل سال است؟

نبخش شده نسيم گلــزار
جا 
		
گرديده بهـار و موســم کــــار
خنديده گـل و شگفته ازهـــار
		
افشانده گهــر به بوستــان ابـر
گرديــده َوتر زمـين نــمدار
		
هنگـام بهـار و وقت بـذر اسـت
دهقان جــوان ،بيا به صحرا
با ماله و بيـل و يـوغ و اسپار
گلهاي قشنـگ َرســته بسيـار
		
بالـيده بـــه مرغــزار ســـبـزه
با رمـۀ خـود روان بـه کهـسار
		
چوپان بچههاي ُچست و چـاالک
کس نيست در اين حديقه بيکار
		
افسردهگی رخت بســـته از باغ
دهقـان جوان ،بيا بـه صحرا
بـا ماله و بيل و يـو غ و اسپار
									     مايل
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فعالیتها

بخوان و بنویس

• متن درس را خاموشانه بخوانید.
• متن درس را با لحن و آهنگ مناسب بخوانید.
• کلمههای هموزن را روی تخته بنویسید.
بشنو و بگو

• مفهوم بیت زیر را بگویید:
افشانده گهر به بوستان ابر        خندیده گل و شگفته ازهار
• پیام اصلی درس چیست؟
• در گروهها پیرامون مفهوم درس بحث کنید.
به دوستانت بگو

• بهار فصل زیبایی و دوباره زنده شدن طبیعت است .با آمدن بهار همه موجودات شاد و
خرم و سرسبز میشوند .در بهار موسم کار و زحمتکشی آغاز میشود.
لغتها

شماره

لغت

نسیم

باد مالیم

2

گهر

دانۀ قیمتی

7

3

ازهار

شگوفهها

8

4

بذر

تخم ،دانه

5

حدیقه

باغ

1

معنا

شماره

6

لغت

معنا

رسته

بلند شده ،صف بسته

مرغزار

سبزهزار

افسرده

پژمرده ،اندوهگین

9

َوتر

زمین نمدار آمادۀ کشت

کار خانهگی

کلمههای ( ازهار ،بذر ،حدیقه ،نسیم ،گهر و مرغزار ) را در جملههای مناسب به کار ببرید.
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درس
هفتم

زراعت و نهالشانی

هدف :شاگردان متن درس را بخوانند ،بنويسند ،در مورد زراعت ،نهالشانی و فواید آن آگاهی
حاصل کنند.

پرسشها

 -1در تصویر چه میبینید؟
 -2چه فکر میکنید ،ما  برای چه کشت و زراعت میکنیم؟

زراعت و پرورش درختان یکی از عمدهترین راههای بلند بردن اقتصاد در

هر کشور است .میهن ما افغانستان یک مملکت زراعتی میباشد .آب و هوای
افغانستان ،زمینۀ بیشتر زراعت را مساعد میسازد .اکثر مردم افغانستان

زراعتپیشه اند .زراعت و پرورش درختان دارای اهمیت اقتصادی زیاد

میباشد .مردم زراعتپیشۀ ما ضرورتهای زندهگی خود را از همین راه به
یآورند و فرآوردههای زراعتی خود را به کشورهای دیگر میفرستند.
دست م 

کشت ،زراعت و پرورش درختان عالوه بر اهمیت اقتصادی برای سرسبزی،
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محکم شدن خاک در برابر سیالبها ،جلوگیری از خشک سالی ،پاک شدن هوا

و صحت انسانها مفید است.

ت فراوان اقتصادی و نگهداری محیط زیست؛ مردم و
با در نظرداشت اهمی 

حکومت باید باهم در زمینۀ ترویج و رشد بیشتر زراعت درکشور توجه داشته
باشند تا از این راه ،اقتصاد کشور را بلند برند.
فعالیتها

بخوان و بنویس

• متن درس را با آواز بلند بخوانید.
• واژههای مشکل درس را روی تخته بنویسید و بخوانید.
• چند سطر متن درس را روی تخته امال بنویسید.
بشنو و بگو

• زراعت و نهالشانی چه اهمیت دارد؟
• در گروهها پیرامون حفظ و مراقبت نهالهای غرس شده ،صحبت نمایید.
به دوستانت بگو

افغانستان یک کشور زراعتی است که تمام مردم آن به زراعت و نهالشانی عالقۀ زیاد
دارند .نهالشانی باعث سرسبزی و شادابی کشور عزیز ما میگردد؛ پس باید در نهال شانی
و حفظ و مراقبت نهالهای غرس شده ،سهم فعال گرفته و دیگران را نیز تشویق نماییم.
لغتها
شماره

1
2

لغت

مساعد
ترویج

معنا

آماده
رواج دادن

شماره

لغت

معنا

3

فرآورده

پیداوار

کار خانهگی

   چند جمله در مورد اهمیت زراعت و نهالشانی در کتابچههای خود بنویسید.
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درس
هشتم

فریده و بهار

هدف :شاگردان متن درس را بخوانند  ،بنویسند با اسم و انواع آن آشنا شوند.
پرسشها

 -1اسم چند همصنفی خود را بگویید.
 -2نام چند حیوان ،را گفته میتوانید؟
فریده و بهار دو خواهر مهربان اند .آنها با پدر و مادرشان در یک خانۀ کوچک
و زیبا زندهگی میکنند .این خواهران مهربان باهم بازی میکنند ،درس میخوانند
ورزش میکنند و همیشه کنار هم اند ،اما یک تفاوت بزرگ با هم دارند .فریده
عالقهیی به برس کردن دندانهایش ندارد و همیشه فکر میکند که دندانهایش
پاک است و الزم نیست دندانهایش را مسواک یا برس بزند ،اما بهار هر باری
که غذا یا شیرینی میخورد ،میرود و دندانهایش را با برس و مسواک پاک
میشوید.
یک روز که فریده و بهار از مکتب برگشته بودند .فریده دندان درد شد .او با
پدر و مادرش نزد داکتر رفت .آقای داکتر با مهربانی برایش گفت :چند دندانش،
پوسیده و خراب شده است .فریده متوجه آنها نبود و فکر میکرد دندانهایش
پاک و سالم اند.
وقتی به خانه برگشت .رفت و دندانهایش را مسواک زد .او حاال فهمید که چقدر
بد است که غذا روی دندانهایش بماند .فریده به پدر و مادرش قول داد که بعد
از این همیشه دندانهایش را میشوید.
در داستان باال کلمههای فریده ،بهار ،پدر ،مادر ،خانه ،مسواک ،مکتب ،برس،
داکتر و غیره اسم استند .اسم کلمهیی است که برای نامیدن اشیا ،اشخاص و
جاها به کار میرود.
نامهای افراد و اشیای هم نوع را اسم عام گویند؛ مانند :کتاب ،درخت ،میوه،
شهر و غیره.
نام اشیا و اشخاص معین را اسم خاص گویند؛ مانند :احمد ،ناجیه ،کابل،
هرات و غیره.
15

فعالیتها

بخوان و بنویس

• متن درس را خاموشانه بخوانید.
• متن درس را با آواز بلند بخوانید و اسمها را در آن مشخص کنید.
از میان کلمههای زیر اسمهای عام و خاص آن را در کتابچههای تان بنویسید.
• کتابچه ،قلم ،خط کش ،بکس _________________
• بهار ،فریده ،یوسف ،فرهاد____________________
• خرگوش ،پشک ،موش ،طوطی_________________
• مکتب ،خانه ،شفاخانه ،کتابخانه_________________
• کابل ،سعدی ،افغانستان ،کتابخانۀ عامه ____________
• چند جمله روی تخته بنویسید که در آنها اسم عام و خاص به کار رفته باشد.
بشنو و بگو

• اسم چیست؟ آن را با مثال واضح سازید.
• اسم عام و خاص از هم چه فرق دارند؟
• نام بهار و فریده را که خواندید چه نوع اسم اند؟
به دوستانت بگو

• اسم کلمهیی است که برای نامیدن انسان ،حیوان ،نبات و غیره به کار میرود.
• نام افراد و اشیای همنوع را اسم عام گویند.
• نام اشیا و اشخاص معین را اسم خاص گویند.
کار خانهگی

   پنج جمله در کتابچههای خود بنویسید که در آن اسم عام و خاص به کار رفته باشد.
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درس
نهم

اهميت کتاب

هدف :شاگردان متن درس را بخوانند ،بنویسند و اهميت کتاب را بدانند.

پرسشها

 -1کدام کتاب را دوست دارید مطالعه کنید؟
 -2تا حال چند کتاب خوانده اید؟

کتاب وسيلة اساسي آموزش و فراگیری دانش است .در کتاب ،قصهها ،شعرها و
مطالب بسيار خوب و خواندني نوشته شده است .هر کسي کتاب بخواند ،موضوعات
بیشتر را ياد میگيرد .کتاب براي دوستداران خود راجع به مردم ،وطن ،ترقي،
پيشرفت و تاريخ معلومات میدهد .کتاب با شما از زمين ،آسمان ،درياها ،کوهها،
جنگلها و هر چيز دیگر سخن میگويد و معلومات و دانستنيهاي شما را زياد
میسازد.
دانشمندان کتاب را چراغ میگويند؛ همانطوري که چراغ ،خانه را روشن میسازد،
يبود ،تمام علوم پس
کتاب هم چشم و قلب تاریک را روشن میسازد .اگر کتاب نم 
از مدتي به دست فراموشي سپرده میشد؛ پس بر ما الزم است تا روی مطالعۀ
کتابهای گوناگون وقت بگذاریم .کتابهاي خود را حفاظت کنيم و نگذاريم که

ورقهاي آن پاره شود؛ زیرا شاگردان ديگر نیز ،از آن استفاده خواهند کرد.
شاعري در وصف کتاب سروده است:
بهترين هــديه کـه خواهيد ،مـنم
بهترين دوســت که داريد ،مـنم
مونس روز و شب و سال شماست
هر ورق از رخ من حال شماسـت
از در و دشـــت کنــم راز و نـياز
میبرم تان به ســفرهـاي دراز
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تا که از نــيک و بــد آگـاه شوي
بـاوفا همـدم تو کيــست؟ کتاب

قـصهها گويمت از ديـو و پــري
نـام زيبندۀ مــن چيست؟ کتـاب
فعالیتها

بخوان و بنویس

• متن درس را دقیق بخوانید.
• مفهوم شعر را در چند جمله بنویسید.
• جملههای زیر را مرتب نموده ،روی تخته بنویسید:
*  راجع به خود دوستداران کتاب برای دانشمند ،انسانهای معلومات میدهد و مردم
ترقی و پیشرفت.
*  به دست سپرده میشد فراموشی ،تمام پس از علوم مدتی نمیبود اگر کتاب.
بشنو و بگو

• معنای واژههای زیر را بگویید:
*  هدیه
* مونس
* حفاظت
• کتابهایی را که تا حال مطالعه کردهاید ،نام بگیرید.
• در گروهها پیرامون اهمیت مطالعه صحبت کنید.
به دوستانت بگو

کتاب وسیلة اساسی فراگیری دانش است .از مطالعة کتاب مطالب زیادی را میآموزیم،
کتاب برای ما در بارۀ مردم ،وطن ،ترقی ...و تاریخ انسانهای دانشمند معلومات میدهد.
اگر کتاب نمیبود ،تمام علوم پس از مدتی به دست فراموشی سپرده میشد؛ پس بر ما
الزم است تا از کتابهای خود خوب حفاظت کنیم.
لغتها

شماره

لغت

2

وصف

ستایش ،تعریف

هدیه

تحفه

1
3

علوم

معنا

جمع علم

شماره

لغت

5

در

4
6

مونس
آگاه

معنا

غمخوار
دروازه
باخبر

کار خانهگی

برداشتتان را از دو بیت اول شعر بنویسید.
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درس
دهم

وقتشناسي

هدف :شاگردان متن درس را بخوانند ،بنويسند و اهميت و ارزش وقت را بدانند.

پرسشها

 -1چطور از وقت استفاده نماییم؟
 -2استفاده از وقت برای یک شاگرد چه فایده دارد؟

شناختن وقت در زندهگي اهميت و ارزش خاص دارد .وقت بزرگترين
سرمايۀ انسان به شمار ميرود که نبايد آن را بيهوده سپری نمود .براي اينکه
اوقات ارزشمند تان بیفایده نگذرد ،هریکتان بايد تقسيماوقات منظم داشته
باشيد.
به طور مثال:
کارهایتان را به وقت معین آن انجام دهید.
یک دقیقه وقتتان را بیفایده سپری نکنید.
درس بخوانید و از بیکاری و تنبلی خود را دور نگهدارید.
همیشه کتاب بخوانید و علم بیاموزید.
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فعالیتها

بخوان و بنویس

• متن درس را خاموشانه بخوانید و کلمههای جدید آن را بیروننویس کنید.
• جملهها و کلمههای زیر را در کتابچههای خود بنویسید و هر کلمه را به جملۀ مربوط
آن وصل کنید.
(معین)
*  کارهای تان را به وقت ..........آن انجام دهید	              .
*  شناختن وقت در زندهگی ......خاص دارد(                           .کتاب)
* همیشه  .............بخوانید و علم بیاموزید (                            .ارزش و اهمیت)
بشنو و بگو

• معنای کلمههای زیر را بگویید:
* خاص
* معین
* بیهوده
به دوستانت بگو

  وقت در زندهگی اهمیت و ارزش زیاد دارد  و بزرگترین سرمایة انسان به شمار میرود؛ پس
برای این که وقت ما بیفایده سپری نشود هر کدام باید تقسیماوقات منظم داشته باشیم.
لغتها

شماره

لغت

2

منظم

1

بیهوده

معنا

بیفایده

به ترتیب

شماره

لغت

معین

مشخص ،معلوم

4

سرمایه

دارایی

3

معنا

کار خانهگی

تقسیماوقات روزانۀ خود را در کتابچههای تان بنویسید.
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درس
یازدهم

کسب دانش

هدف :شاگردان متن درس را بخوانند ،بنویسند و اهميت علم و دانش را بدانند.

دانــش طلــب و بزرگـــي آمـــوز
		

تـــــا بـه نگـــرند روزت از روز

پرسشها

 -1آموختن علم و دانش باالی کیها فرض است؟
 -2چرا علم میآموزیم؟

گــر دل نهـي اي پسر بديــن پنــد

از پنــد پـــدر شو ي بــرومــنـد

غافل منشين ،نـه وقـت بــازيــست

وقت هنـــر اسـت و کـار سازيست

دانــش طلــب و بزرگـــي آمـــوز

تـــــا بــه نگـــرند روزت از روز

ميکــوش به هــر ورق که خوانــي

تا جـــمـله مطـــالبـش بــدانـي

هــرچـيز کــه دل بـدان گـــرايـد

گــر جـــهد کني به دسـت آيــد

گفتــن ز من ،از تـو کار بستن
بـيکــار نمیتـــوان نشستن
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نظامي

فعالیتها

بخوان و بنویس

• متن درس را بخوانید و کلمههای جدید آن را بیرون نویس کنید.
• کلمههای ( پند ،هنر ،دانش و جهد ) را در جملههای مناسب به کار برده ،روی تخته
بنویسید.
بشنو و بگو

• فراگیری علم و دانش باعث چه میشود؟
• بیتهای زیر را بخوانید و مفهوم آن را بیان کنید:
دانش طلب و بزرگی آمــــوز              تــا به نگــــرند روزت از روز
میکوش به هر ورق که خوانی              تا جملــه مــطالبش  بــدانی
به دوستانت بگو

نظامی از جملۀ شاعران زبان فارسی است .او از خود آثار زیادی در این زبان به میراث گذاشته
است.
لغتها

شماره

لغت

برومند

کامیاب

2

کار بستن

عمل کردن

1

معنا

شماره

3

لغت

4

جهد

غافل

معنا

بیخبر

سعی و کوشش

کار خانهگی

    متن شعر را در کتابچههای خود بنويسید.
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درس
دوازدهم

خواجه عبداهلل انصاري

هدف :شاگردان متن درس را بخوانند ،بنویسند و با شخصیتهای فرهنگی و ادبی کشور آشنا
ଓฬΓ߮Ν߮Ϥঃ
شوند.

̵Ϋ߮κোো ͽࠔ ࠔ ΨΐࣅࣅଥϪऒऒ
ଓฬΓ߮Ν߮Ϥঃ



̵Ϋ߮κ  ͽ Ψΐ ଥ Ϫ


پرسشها

 -1از چند شخصیت ادبی زبان دری نام ببرید.
 -2به نظر شما ،شناخت شخصیتهای ادبی کشور به ما چه کمک میکند؟

خواجه عبداهلل انصاري یکی از شخصیتهای مشهور ادبی کشور ما است.
وی در سال()396هجري قمري در شهر هرات متولد گرديد و تحصيل خود
را در همانجا به پايان رسانيد .خواجه عبداهلل دارای حافظة قوی بود؛ چنانچه
صد هزار بیت از شاعران عرب را حفظ کرده بود .در علم تفسیر ،حدیث و دیگر
علوم مهارت و لیاقت خاصی داشت.
مناجاتنامه یکی از آثار مشهور او میباشد .وي در سال(  )481هجري قمري
به عمر  85سالهگی در شهر هرات وفات يافت و در همانجا دفن گرديد.
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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

فعالیتها

بخوان و بنویس

• متن درس را با آواز بلند بخوانید و واژهها را درست تلفظ کنید.
• واژههای شور ،سوز ،هرات و لیاقت را در جملههای مناسب به کار برده ،در کتابچههای
خود بنویسید.
بشنو و بگو

• خواجه عبداهلل انصاری کی بود؟
• اثر مشهور خواجه عبداهلل انصاری را نام بگیرید.
• واژههای مهل و سهل چه معنا دارند؟
به دوستانت بگو

مناجاتنامه اثر ارزشمند خواجه عبداهلل انصاری است که موضوع آن عرفان و ادب میباشد.

لغتها

شماره

لغت

2

سهل

1
3

انصار
مهل

معنا

یاریکننده
آسان

مهلت ،درنگ ،توقف

کار خانهگی

واژههای جدید درس را در جملههای مناسب به کار برده ،در کتابچههای خود بنویسید.
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درس
سیزدهم

کلمههای ساده
هدف :شاگردان متن درس را بخوانند ،بنويسند و کلمۀ ساده را بشناسند.

خانه

باغ

درخت

گل

بهار

مکتب

درس

کتاب

پرسشها

 -1کلمههای داخل چوکات چه معنا دارند؟
 -2کی میتواند یک کلمۀ ساده بگوید؟

• نسرين هميشه کتاب مطالعه میکند.
• مرقد حضرت علی کرم اهلل وجهه در شهر مزار شريف است.
• احترام پدر و مادر وظیفۀ هر انسان میباشد.
• کابل پایتخت افغانستان است.
• در فصل بهار ،باغ مکتب پر از گل میشود.
• چرا بهار را بيشتر از ديگر فصلها دوست ميداريم؟
• باغ ما گلهای رنگارنگ دارد.
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• عمر در مؤسسۀ ماینپاکی کار میکند.
• مصرف مواد مخدر انسان را ناتوان ،مریض و هالک میسازد.
کلمۀ ساده ،کلمهیی است که از یک جزء مستقل تشکیل شده باشد؛
مانند :کتاب ،بهار ،باغ ،گل . ...

فعالیتها

بخوان و بنویس

• متن درس را با آواز بلند بخوانید و کلمههای ساده را مشخص کنید.
• چند جمله بنویسید که در آن کلمۀ ساده به کار رفته باشد.
بشنو و بگو

• کلمۀ ساده را تعریف کنید.
• برای کلمههای (احترام ،وطن و نظافت) جمله بگویید.
به دوستانت بگو

کلمهها از نگاه ساختار به ساده ،مشتق و مرکب تقسیم گردیده اند.

کار خانهگی

هشت کلمۀ ساده در کتابچههای خود بنویسید.
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درس
چهاردهم

مهربان ،مثل آفتاب

هدف :شاگردان متن درس را درست بخوانند ،بنویسند ،مفهوم آن را بدانند و کلمههای هموزن
را در متن درس مشخص کنند.

پرسشها

 -1در تصویر چه میبینید؟
 -2کی هر روز کوچههای شهر را پاک میکند؟

		
صبح ،کوچه باز جارو خـورده بود

پاک بود و باصفـا و دلگشـــا

		
دورتر از کوچه میآمـد به گوش

ِخش ِخش جاروب مردی آشنا

		
مــرد خـوب ُرفتگر از صبح زود

با خودش پـاگیزهگی آورده بود

		
آفرین بر او کـه با جـاروب خود

		
پیش رفتم گفتم :آقـا جان سالم

غصهها و اَخـمهـا را بُرده بـود
کـوچه مثـل دستهگل زیبا شده

		
پاسخـم گفت و به من لبخند زد

گفت :مثـل خنـدة گـلها شده

		
گفت با من کاش دلها پاک بود

مثل کوچه ،مثل غنچه ،مثل آب

		
آشـتی بـود و ســالم و همدلی

مــهربان بــودیم مثـل آفتاب
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محمد رضا سنگری

فعالیتها

بخوان و بنویس

• متن درس را با لحن و آهنگ مناسب بخوانید.
• کلمههای زیر را در جملههای مناسب به کار برده ،در کتابچههای خود بنویسید:
* پاکیزه      * ُرفتگر       * غصه      * لبخند
• بیتهای زیر را در کتابچههای خود بنویسید و جاهای خالی آن را با کلمههای مناسب
تکمیل نمایید:
   صبح ................................. ،بود                       پاک بود و  ............و ..............
    ..............میآمد به  .......................................                          ..............آشنا
بشنو و بگو

• بیت زیر را توضیح دهید.

صبح ،کوچه باز جارو خورده بود                      پاک بود و باصفا و دلگشـــا
دورتر از کوچه میآمد به گوش                      خش خش جاروب مردی آشنـا
مــرد خوب ُرفتگر از صبح زود                      با خودش پاگیزهگـی آورده بود
• جواب درست را انتخاب کنید:
*   شعری را که خواندید در مورد چه بود؟
الف -آشتی و صلح     ب -همدلی     ج -پاکیزهگی      د -مهربانی
*   اَخم به معنای  ..............به کار رفته است.
الف – گشادهرویی           ب -لبخند             ج -ترشرویی
به دوستانت بگو

شعری را که خواندید شاعر آن محمد رضای سنگری نام دارد و از شاعران معاصر کشور
همسایه ما ایران است.
لغتها

شماره

لغت

1

اخم

معنا

چین پیشانی و
ابرو ،ترشرویی

شماره

لغت

معنا

2

ُرفتگر

کسی که سرکها را جاروب و تمیز میکند

کار خانهگی

    مفهوم درس را در کتابچههای تان بنویسید.
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درس
پانزدهم

نثار وطن

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

پرسشها

 -1در تصویر چه میبینید؟
 -2کی میتواند در بارة وطن یک بیت یا یک جمله بگوید؟

خوشاست سير و تماشاي نوبهــار وطـن
				

مکـن ز سينه بـرون داغ اللــــهزار وطـن

مشو ز علم و هنر غــافـل اي وطنپـرور
		

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

خوشاست سرمه ز خـاک ديـار ،مستغـني
		

بلي ،خوشاست زگـلزار غيـر ،خـار وطـن
عبدالعلي مستغني
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فعالیتها

بخوان و بنویس

• متن درس را با لحن و آهنگ مناسب بخوانید.
• کلمههای زیر را در جملههای مناسب به کار برده ،در کتابچههای خود بنویسید:
*  غافل
*  اتفاق
*  وطن
*  نثار
بشنو و بگو

• مفهوم درس را به زبان ساده بگویید.
• از چهار جواب یکی را انتخاب کنید.
* غیر به معنای:
الف  :دشمن
ب   :بیگانه
ج  :دوست
د   :هیچکدام
به دوستانت بگو

در مورد مفهوم شعر آنچه میدانید به دوستانتان بگویید.
استاد عبدالعلی مستغنی از شاعران و نخبهگان شعر و ادب معاصر افغانستان به شمار میرود.
او از استادان برجستۀ زبان و ادبیات فارسی دری است و آثار زیادی از خود به یادگار
گذاشته است.

لغتها

شماره

لغت

معنا

2

َسیر

1
3

نثار

اتفاق

شماره

لغت

نخبه

فدا کردن
گردش

4
5

به هم پیوستن  و سازگاری

6

حصار
غافل

معنا

دیوار
برگزیده
بیخبر

کار خانهگی

شعری را که خواندید به نثر تبدیل نموده ،در کتابچههای خود بنویسید.
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درس
شانزدهم

نصیحت

هدف :شاگردان متن درس را بخوانند ،بنويسند و به آن عمل کنند.

جایی که راه نیست ،خداوند راه میگشاید
پرسش

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

چو در نیکی رضای کردگــار است
				

بِه از نیکی نگه کن تا چه کار است

به لطـف و مرحمت دلها نگهــدار
				

کس از دست و زبان خــود میازار

بیاموز آنچــه نشناسی تــو زنهار
				

که کس را نیست از آموختن عـار

به شاگـردی هر آنکو شاد گـردد
				

بود روزی کـــه هم استاد گـردد
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بوستان سعدی

فعالیتها

بخوان و بنویس

• متن درس را با آواز بلند بخوانید.
• دو بیت شعر را به انتخاب خود روی تخته امال بنویسید.
مانند خانههای خالی زیر در کتابچههای خود چند خانهخالی رسم کنید و آن را با کلمههای
سهحرفی و چهارحرفی ساده پرکنید.
حـ

ـمـ

ـد

بشنو و بگو

• مفهوم بیت زیر را بگویید:
	      به لطف و مرحمت دلها نگهدار 	
• از چهار جواب یکی را تأیید کنید:
رضا به معنای:
الف  -دعا کردن
ب   -بخشش و کرم
ج   -راستی و صداقت
د   -خشنودی

کس از دست و زبان خود میازار

به دوستانت بگو

• بوستان از جملۀ آثار مشهور سعدی بوده که به نظم نگاشته شده است و دارای موضوعات
مختلف تربیتی میباشد.
لغتها

شماره

لغت

معنا

2

زنهار

هوشدار ،آگاه باش

1

رضا

خشنودی

شماره

لغت

معنا

4

مرحمت

مهربانی

3

عار

ننگ

کار خانهگی

چند اندرز که به یاد دارید در کتابچههای خود بنویسید.
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درس
هفدهم

استاد عبدالحق بيتاب

هدف :شاگردان متن درس را بخوانند ،بنويسند ،عبدالحق بيتاب را بشناسند و اسم خاص را در
متن مشخص نمایند.

پرسشها

 -1در تصویر کی را میبینید؟
 -2آیا شما نام عبدالحق بیتاب را شنیده اید؟

ملکالشعرا استاد عبدالحق بيتاب درسال(  )1265هجري در بارانۀ شهر

کابل تولد شد .وی شخص عالم و متدين بود .مدت زياد عمر خود را به صفت

معلم در ليسههاي شهر کابل سپری نمود و مدتی به حيث استاد در فاکولتۀ

زبان و ادبيات تدریس کرد .عبدالحق بيتاب در علوم عربي ،تفسير قرآن کريم

و سرودن شعر استاد بود.
نمونۀ سخن:

شجـمــال ،غچـــي
اي مرغک خو 

غچي

اي طايــــر تـــيزبــال ،غـچـي

در پـاي تو بــسته نوبــــهار اسـت

هـر ديده برايــت انتـــظار اسـت

از آمـــدنت شــــديـم شــــادان

از ديــدة تــو خـوشيم و خـــندان

از غچ غچ تــو بــه غـنـچــــة دل
آواز خـوش تـــو دلنــواز اســـت
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هـرلحظـه شگفت هگـيسـت حاصـل

ينـياز اســت
گـفـتار تـو ذکـر بـ 

يضــرري تـــرا بــه هـرجــا
از بـ 

جاي است ،خوش آمــدي بـفـرمـا

در خوبي سقف خانـه شـک نـيـست

زيرا کــه در او ره پشــک نـيسـت

يـارب که بـه خـانـه بـاشــي آرام

طـوري که به پوسـت ،مغـز بــادام

بـــاالي ســـرم بـگــير خــانـه

خواهـم که خــدا کــند نـگـاهــت

يعني کـه بـه سقـف ،ســاز النــه

آفت نرسـد بـه چــوچـ ههــايــت

									     بيتاب

فعالیتها

بخوان و بنویس

• متن درس را خاموشانه بخوانید و اسمهای خاص را بیروننویس کنید.
• واژههای جدید درس را روی تخته امال بنویسید.
• صورت درست کلمههای زیر را در کتابچههای خود بنویسید و به هر یک آنها جمله بگویید:
(حفاظت ،هفاظت ،عفاظت) (سپری ،صپری ،ثپری) (اصتفاده ،اثتفاده  ،استفاده)
بشنو و بگو

• ملکالشعرا استاد عبدالحق بیتاب کی بود؟
• معنای بیتهای زیر را بگویید:
 	 آواز خـوش تو دلنواز است              گفتار تو  ذکــر بینیـاز است
 	 از بیضـرری ترا به هـرجا             جای است ،خوش آمدی بفرما
به دوستانت بگو

ملکالشعرا استاد عبدالحق بیتاب در بارانة شهر کابل متولد شد .وی شخص عالم و
متدین بود ،در علوم عربی ،تفسیر قرآنکریم و سرودن شعر دری استاد بود.

لغتها

شماره

لغت

2

طایر

1

متدین

معنا

دیندار
پرنده

شماره

لغت

معنا

5

عالم

دانشمند

4

آفت

ضرر

کار خانهگی

شعری را که خواندید به نثر تبدیل نموده ،در کتابچههای خود بنویسید.
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درس
هژدهم

اسم مفرد و جمع

هدف :شاگردان متن درس را بخوانند ،بنویسند و اسم مفرد و جمع را بدانند.

درختان کتاب

معلمان

سپاه بزرگان درخت

پرسشها

 -1کی میتواند کلمههای داخل چوکات را بخواند؟
 -2چند نوع اسم را میشناسید؟

• درخت سيب شگوفه کرده است.
• معلم به درس آغاز کرد.
• بهترين دوست زندهگی انسان کتاب است.
• مکتب جاي آموختن علم و دانش است.
• من در روزهای رخصتي به شهرکندهار میروم.
• منارجام يکي از آبدههاي تاريخي وطن ما است.
• جامعه وقتی به سعادت میرسد که مردم آن روزانه مطالعه کنند.
• حضرت محمد از قوم قریش بود.
• گروهی از مردم به کمک سیالبزدهگان شتافتند.
• سپاهیان کشور ما سرسپردهگان راه صلح و آزادی استند.

* اسم مفرد آن است که بر یک موجود داللت کند؛ مثال :درخت ،گل ،کتاب،

میز و ...
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در زبان دری اگر بخواهیم اسم مفرد را جمع بندیم ،در آخر آن پسوندهای

ان ،گان ،یان و ها را میفزاییم؛ مانند :معلمان ،نیکمردان ،خردمندان ،بندهگان،

دانشجویان ،آهوان و کتابها.

* اسم جمع آن است که در شکل ساده؛ اما در معنا به یک جمع بزرگ داللت

میکند و یا در شکل مفرد و در معنا جمع میباشد؛ مانند :گروه ،مردم ،قوم،
طایفه ،سپاه ،فوج و غیره.

فعالیتها

بخوان و بنویس

• متن درس را با آواز بلند بخوانید و اسم مفرد و جمع را مشخص کنید.
• چند جمله بنویسید که اسم جمع و مفرد در آن به کار رفته باشد.
بشنو و بگو

• فرق بین اسم جمع و مفرد چه است؟
• از میان اسمهای زیر ،شکل مفرد و جمع آن را مشخص کنید و بگویید:
    قلم ،دانشجویان ،پرنده ،دختران ،بندهگان ،مکتب.
به دوستانت بگو

اسم مفرد آن است که بر یک موجود ،داللت کند.
اسم جمع آن است که در شکل مفرد و در معنا جمع باشد؛ مانند :گروه ،مردم ،قوم ،طایفه،
سپاه ،فوج و غیره.

کار خانهگی

چند جمله در کتابچههای خود بنویسید که اسم مفرد و جمع در آن به کار رفته باشد.
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درس
نزدهم

ادبيات عاميانه

هدف :شاگردان متن درس را بخوانند ،بنویسند و اسم مفرد و جمع را در متن درس مشخص نمایند.

افسانهها

چیستانها

دوبیتیها

ضربالمثلها

پرسشها

 -1ادبیات عامیانه شامل کدام موضوعات میشود؟
 -2چرا ادبیات عامیانه میگوییم؟

ادبیات عامیانه دربرگیرندۀ ضربالمثلها ،چيستانها ،افسانهها و دوبيتيها

میباشد که از گذشتههاي بسيار دور بین مردم رواج داشته ،سينه به سينه
و نسل به نسل به ما رسيده است .گويندهگان چيستانها ،ضربالمثلها و

بسیاری از دوبيتیها معلوم نمیباشد.
نمونۀ دوبیتیها

سالم و صد سالم ای مادر مـن
همان ساعت که نامه مینوشتم

سالم و کاغذت نامد بر من

* * *

هزاران درد آمد بر سر مـن

بهــار آمد ،بهار آمد گل مــن

زمان کشت و کار آمد گل مـن

بیا یارجان کـه در باغها برآییم

که گلها بیشمار آمد گل من

چند ضربالمثل به گونۀ نمونه:

* خربوزه از خربوزه رنگ میگيرد ،انسان از انسان پند.

* مار گزيده از ريسمان دراز ميترسد.
* بارکج به منزل نميرسد.
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چیستانها

* یک بلست قدکش ،سبز چپنکش

(بادرنگ)

یبیند
* میرود و میرود ،عقب خود را نم 

(آب)

عجایب صورتی در شام دیدم

اگـر گــویم ،کسی باور ندارد

درخـتی بــر سر او کاسة آب

در آن ماری که دم و سر ندارد
(چراغ تیلی)

فعالیتها

بخوان و بنویس

• متن درس را بخوانید و معنای کلمههایی را که نمیدانید بپرسید.
• چند سطر درس را روی تخته امال بنویسید.
پاسخ درست پرسش زیر را در کتابچههای تان بنویسید:
 ادبیات عامیانه در برگیرندۀ کدام موضوعات میباشد؟الف -روزها ،هفتهها،
ب -کوهها ،دریاها ،جنگلها
ج -افسانهها ،دوبیتیها ،چیستانها ،ضربالمثلها
بشنو و بگو

• ادبیات عامیانه چیست؟
• مفهوم ضربالمثل زیر را بگویید:
* بار کج به منزل نمیرسد.
• به کدام بخش ادبیات عامیانه عالقهمند استید؟
به دوستانت بگو

• ادبیات عامیانه دربرگیرندۀ ضربالمثلها ،چيستانها ،افسانهها و دوبيتيها میباشد که
از گذشتههای بسیار دور ،بین مردم رواج داشته ،سينه به سينه و نسل به نسل تا امروز به
ما رسيده است.
کار خانهگی

• چند ضربالمثل ،چیستان و دوبیتی را در کتابچههای خود بنویسید و حفظ کنید.
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درس
بیستم

ز گهواره تا گور دانش بجوي

هدف :شاگردان متن درس را بخوانند ،بنویسند و ارزش مطالعه را بدانند.

پرسشها

 -1در تصویر چه میبینید؟
 -2به نظر شما ،مطالعه چه تأثیری در زندهگی دارد؟

امید دوست فردوس است .روزی اميد به فردوس گفت :من امشب يک
قصة بسيار خوب را مطالعه کردم .فردوس گفت :من غير از کتابهاي مکتب
کتابهای دیگر را مطالعه نمیکنم؛ چرا که درسها زياد است .اميد گفت :من
شنيدهام که اگر شاگرد مکتب در پهلوي خواندن کتابهاي درسي ،به مطالعة
کتابهاي مفيد ديگر عادت پيدا کند و از خواندن آنها مطالبی را بیاموزد ،دریچة
دانستنيهاي جهان امروز به سرعت به رخش باز میشود .تنها کتابهاي مکتب
نمیتواند احتياج ما را رفع سازد؛ بلکه مطالعه راه آشنا شدن بیشتر ما با جهان
امروز است.
پدر اميد که ناظر گفتگوي آنها بود،گفت :امیدجان! تو درست فکر میکنی؛
استعداد انسانها با مطالعه رشد میکند؛ همچنان اعتماد به نفس ،سازگاري با
محيط و رسم زندهگی در جامعه را با مطالعه آموخته میتوانیم.
چه خوش گفت پیغمبر راستگوی
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ز گهـواره تا گــور دانش بجوي

فعالیتها

بخوان و بنویس

• متن درس را با آواز بلند بخوانید.
• کلمههای زیر را در جملههای مناسب به کار برده ،در کتابچههای خود بنویسید.
*   دانش
*   مطالعه
*   کتاب
• چند سطر درس را روی تخته امال بنویسید.
بشنو و بگو

• مفهوم بیت زیر را بگویید:
چه خوش گفت پیغمبر راستگوی	 ز گهــواره تا گــور دانش بجوی
  		
• چرا بدون از کتابهای مکتب ،دیگر کتابها را مطالعه میکنید؟
• تا حال چند کتاب و مجله را مطالعه کرده اید؟
به دوستانت بگو

استعداد انسانها با مطالعه رشد میکند؛ همچنان اعتماد به نفس ،سازگاری با محیط و رسم
زندهگی در جامعه را توسط مطالعه میآموزیم.
لغتها

شماره

1

لغت

دریچه

معنا

پنجره

شماره

2

لغت

ناظر

معنا

نظر کننده ،بیننده

کار خانهگی

در مورد اهمیت  مطالعه چند سطر در کتابچههای خود بنگارید.
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درس
بیست و یکم

مادر

هدف :شاگردان متن درس را بخوانند ،بنويسند و قدر و منزلت
مادر را بدانند.

پرسشها

 -1در تصویر چه میبینید؟
 -2احترام چه کسانی بر ما و شما الزم است؟

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 نـمیرود از سينه ام کـــه است

ايــن سـينه خـانـة تو و اين دل ســراي تـو

اي مــادر عـزيـــز کـــه پـــرورده اي مـرا

سهـل است اگـر که جـان دهم اکنون براي تو

خشنـودي تـو مــايـة خشنـودي مــن است

زيـرا بــود رضـاي خــــدا در رضـــاي تـو

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

فعالیتها

بخوان و بنویس

• متن درس را خاموشانه بخوانید و واژههای جدید آن را بیروننویس نمایید.
• مفهوم درس را در چند جمله بنویسید و بخوانید.
• چند بیت درس را روی تخته امال بنویسید.
بشنو و بگو

• بیت زیر را توضیح دهید:
       خشنودی تو مایة خشنودی من است          زیـرا بود رضـای خدا در رضای تو
• یک جواب را انتخاب کرده و بگویید:
رضا به معنای :رحم   -لطف -خشنودی -دلسوزی
• به گروهها تنظیم شده در مورد احترام به مادر صحبت کنید.
به دوستانت بگو

• مادر یگانه کسی است که برای پرورش ما تمام آسایش خود را فدا کرده است .ما باید
همیشه مادر خود را احترام نماییم و برای رضایت و خشنودی او تالش کنیم؛ زیرا رضای
خداوند در رضای مادر و پدر است.
لغتها

شماره

لغت

1

همپایه

2

کسی که با دیگری در یک
درجه باشد

رضا

خشنودی

صفا

پاکی

3

معنا

شماره

لغت

معنا

4

سرای

خانه

5

فدا

قربانی کردن

عزیز

گرامی ،بزرگوار

6

کار خانهگی

متن درس را در کتابچههای خود رونویس کنید.
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درس
بیست و دوم

صحت و سالمت

هدف :شاگردان متن درس را بخوانند ،بنويسند ،در مورد صحت و سالمتی آگاهی حاصل نموده
و اسم مفرد را در متن درس نشان دهند.

پرسشها

 -1چرا همیشه بدن خود را پاک نگه میداریم؟
 -2خوردن میوهها و سبزیها چه فایده دارد؟

صحت و سالمتي يکی از نعمتهاي بزرگ خداوند است که هر انسان

به آن احتياج دارد .طوري که میگويند« :عقل سليم در بدن سالم است ».اگر

انسان صحت کامل نداشته باشد ،به انواع مشکالت رو به رو میگردد :عقل و
فکر انسان از کار ميافتد ،راه خوب و بد را از هم فرق کرده نمیتواند و براي

خود ،خانواده و مردم خدمت کرده نمیتواند.

براي هر فرد ضرور است که به تندرستی و سالمتی خود توجه داشته باشد؛

آنچه به صحت ضرر میرساند ،از آن دوری کند؛ برای تندرستی خود ،خانواده

و اجتماع باید تنوع غذایی را در نظر داشته باشد .از میوهها و سبزیها نسبت
به روغنها و چربیها بیشتر استفاده کند و به نظافت شخصی ،نظافت َغذا و
میوهها و محیط زیست توجه کند.
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فعالیتها

بخوان و بنویس

• متن درس را خاموشانه بخوانید و واژههای جدید آن را بیروننویس کنید.
• چند سطر درس را به انتخاب خود روی تخته امال بنویسید.
بشنو و بگو

• خوردن میوهها و سبزیها برای سالمتی بدن چه فایده دارد؟
• کدام سبزی و میوه را دوست دارید بیشتر بخورید؟
• در گروهها پیرامون جملۀ ( عقل سلیم در بدن سالم است ).صحبت نمایید.
• تصویر زیر را ببینید و در بارۀ آن صحبت کنید.

به دوستانت بگو

صحت و سالمتي يکی از نعمتهاي بزرگ خداوند است که هر انسان به آن احتياج
دارد.
براي هر فرد ضرور است که به صحت و نظافت خود توجه نمايد و از آنچه که به صحت
ضرر میرساند ،دوری کند.
لغتها

شماره

لغت

معنا

شماره

لغت

1

سلیم

سالم ،بیعیب

2

اجتماع

معنا

جمع شدن ،دورهم
گِرد آمدن

کار خانهگی

نام سبزیها و میوههایی را که خوش دارید ،در کتابچههای تان بنویسید.
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درس
بیست و سوم

ضربالمثلها

هدف :شاگردان متن درس را بخوانند ،بنويسند ،به مفهوم مثلها پي ببرند و اسمها را در جملهها
نشان دهند.

ُخلق خوش َخلق را شکارکند.
پرسشها

 -1کدام یک از شما میتواند جملة داخل چوکات را بخواند؟
 -2کی میتواند یک ضربالمثل بگوید؟

• تا فردايي است ،بايد اميدوار بود.
• هر که الفید ،نبافید.
• شتر دیدی ،ندیدی.
• از یک دست صدا نمیبرآید.
• تا نباشد چیزکی ،مردم نگویند چیزها.
• مزن به دروازة کس به انگشت ،تا نزند به دروازهات به ُمشت.
یرسد.
• بار کج به منزل نم 
• قطره قطره دریا میشود.
• حساب به دینار بخشش به خروار.
• زیر کاسه نیمکاسه است.
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فعالیتها

بخوان و بنویس

• متن درس را خاموشانه بخوانید.
• متن درس را با آواز بلند بخوانید.
• صورت درست کلمههای زیر را در کتابچههای خود بنویسید:
* دوستی ،دوثتی ،دوصتی
* درصت ،درست ،درثت
بشنو و بگو

• در ضربالمثلهای زیر کدام اسمها به کار رفته است؟ نام بگیرید.
* سالی که نکوست از بهارش پیداست.
* آشپز که دو تا شد ،آش یا شور میشود یا بینمک.
* خربوزه از خربوزه رنگ میگیرد ،انسان از انسان پند.
* چند شاگرد به نوبت یک ضربالمثل بگویند.
• در گروهها تقسیم شده در بارۀ ضربالمثل زیر بحث کنید:
   «دشمن دانا به از ناداندوست»
به دوستانت بگو

م َثل ،سخن کوتاه و مشهوری است که به قصة  عبرتآمیزی اشاره میکند .در زبان
فارسی دری صدها ضربالمثل وجود دارد.
لغتها

شماره

1

لغت

کینه

معنا

دشمنی

شماره

2

لغت

استوار

معنا

محکم

کار خانهگی

ضربالمثلها را در کتابچ ههای خود بنویسید و حفظ کنید.
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درس
بیست و چهارم

کلمههای مشتق و مرکب

هدف :شاگردان متن درس را بخوانند ،بنويسند و کلمههای ساده ،مشتق و مرکب را بشناسند.
پرسش

• به نظر شما کلمههای مرکب و مشتق از هم چه فرق دارند؟

• اگر در سفر همسفر خوب داشته باشیم ،راه نزديک میشود.
• ما با همسايههاي خود رابطة نيک داريم.
• علم اگر همراه عمل باشد ،سودمند است.
• فريد و حميد همکار استند.
• در مکتب ما یک کتابخانه است.
• احمد به خواندن روزنامه عالقه دارد.
ی َکشند و درگلخانه میگذارند.
• در زمستان گلها را از باغچه م 
در جملههای باال کلمههای (همسفر ،همسایه ،همکار و ) ...کلمههای مشتق اند.
کلمههای مشتق ( ساخته) کلمههایی اند که از یک کلمة مستقل و یک پیشوند
یا پسوند ساخته میشوند.
کلمههای مرکب کلمههایی اند که از دو کلمة ساده (مستقل) ساخته شده باشید؛ مانند:
کتابخانه
کتاب  +خانه
روزنامه
روز  +نامه
گلخانه
گل  +خانه
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فعالیتها

بخوان و بنویس

•متن درس را با آواز بلند بخوانید.
• کلمههای زیر را طوری ترتیب کنید که کلمههای جدید بامعنا به دست آید:
* «چهار ،هم ،کتاب ،مغز  ،خانه ،گل ،بی ،شتر ،برگ ،کار ،روز ،مرغ ،نامه ،صنفی»
   مثال :روز +نامه= روزنامه
بشنو و بگو

• کلمههای مشتق و مرکب از هم چه فرق دارند؟
• از چند کلمۀ مشتق و مرکب نام ببرید.
• از میان کلمههای زیر کلمههای مشتق و مرکب را مشخص کنید:
«چهارمغز  ،چهلستون  ،اللهزار ،گلبرگ ،همصنفی  ،همصحبت ،کتاب ،معلم ،گل»
به دوستانت بگو

کلمۀ مشتق از یک کلمة مستقل و یک پیشوند یا پسوند ساخته میشود.
کلمۀ مرکب از دو کلمۀ مستقل ساخته میشود.

کار خانهگی

ی تان بنویسید که در آن کلمههای مشتق و مرکب به کار رفته
چند جمله در کتابچهها 
باشد.
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درس
بیست و پنجم

اندرزها

هدف :شاگردان متن درس را بخوانند ،بنويسند ،مفهوم اندرزها را بدانند و عالمتهای کامه و
نداییه را در متن درس نشان دهند.

تو نیکی میکن و در دجله انداز
که ایزد در بیابانت دهــد باز
پرسشها

 -1کی مفهوم بیت فوق را گفته میتواند؟
 -2راستگویی و راستکاری سبب چه میشود؟

اي فرزند ،خود را به راستگویی 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 بيفايده 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 بيتربيت بگريز تا در نظر مردم خوار و حقير نشوي.
اگر میخواهی نامت به نیکویی یاد شود ،نام دیگران را به بدی یاد مکن.
در حق آن کسی که به تو نیکی کرده است ،هرگز بدی مکن.
والدینت را هیچ وقت فراموش مکن؛ زیرا هرچه داری از برکت زحمتهای
آنهاست.
خرج را به اندازۀ دخل کن و اسراف مکن.
از حسد دوری کن.
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فعالیتها

بخوان و بنویس

• متن درس را دقیق بخوانید.
• معنای واژههای جدید درس را در کتابچههای خود بنویسید.
• جملههای زیر را روی تخته بنویسید و تکمیل نمایید:
ای فرزند ،خود را به  .................عادت ده و از  .....................بپرهیز!
 ....................را هیچ وقت. ......................
بشنو و بگو

• مفهوم بیت زیر را بگویید:
          تو نیکی میکن و در دجله انداز                  که ایزد در بیابانت دهــد باز
• در گروهها پیرامون مفهوم درس صحبت کنید.
به دوستانت بگو

شیخ مشرفالدین مصلح متخلص به «سعدی» در اوایل قرن هفتم هجری در یک
خانوادۀ متدین ،در شیراز به دنیا آمده است .سعدی یکی از شعرای بزرگ زبان فارسیدری
میباشد.
لغتها

شماره

لغت

معنا

شماره

لغت

معنا

2

سوگند

َقسم

5

هرگز

3

دشنام

سخن زشت

6

والدین

هیچگاه

1

دجله

دریا

4

حقیر

ناچیز و خوار
پدر و مادر

کار خانهگی

کلمههای جدید درس را در جملههای مناسب به کار برده ،در کتابچههای خود بنویسید.
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درس
بیست و ششم

آزادي

هدف :شاگردان متن درس را بخوانند ،بنويسند و مفهوم آزادی را بدانند.

پرسشها

 -1در تصویر چه میبینید؟
 -2چرا آزادی را دوست دارید؟
مرغي ز قفس پريــد و بـنشست

بر شــاخة ســبز بيـــد لــرزان

سرکــرد تــــرانـهیی 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 چلچلهها به عشـوه مـيگفــت

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؟
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قسيم مجددي

فعالیتها

بخوان و بنویس

• متن درس را با آواز بلند بخوانید.
• جاهای خالی جملههای زیر را با کلمههای مناسب تکمیل نمایید:
              ....................زقفس               ...................بر شاخة ....................لرزان
              با.........ها به ............می گفت ................              :نروم به .............
• چند بیت شعر را روی تخته امال بنویسید.
بشنو و بگو

• معنای کلمههای زیر را بگویید:
*   وارسته
*   قید
*   دالویز
*   در گروهها تنظیم شده ،پیرامون مفهوم شعر صحبت کنید.
به دوستانت بگو

آزادی یک نعمت بزرگ خداوند است که برای انسانها اعطا کرده است .آزادی حق
هر موجود زنده است.
لغتها

شماره

لغت

2

1
3

معنا

شماره

لغت

عشوه

ناز و کرشمه

صیاد

شکارچی

مکر

فریب

وارسته

آزاد ،رها شده

دالویز

دلپسند

4
5

چلچله

پرستو

6

معنا

کار خانهگی

   چند سطر در مورد آزادی در کتابچههای خود بنویسید.
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درس
بیست و هفتم

ترحم بر حيوانها

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

پرسشها

 -1در تصویر چه میبینید؟
 -2با حیوانها چگونه باید رفتار کرد؟

زمانیکه موسي ،هنوز به پيامبري مبعوث نشده بود ،گوسفندان شعیب
را ميچراند .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 ميدويد و گوسفند ميترسيد تا اين که
پاي موسي آبله شد و گوسفند هم از خستهگی به زمين خوابید .موسي
به گوسفند نظر کرد و رحمش آمد و گفت :اي بيچاره ! چرا ميگريزي و از کي
ميترسي؟ او را به شانه برداشت و با رمه يکجا نمود.
در اين وقت خداوند به ماليک گفت :ديديد آن بندة من را که با آن گوسفند
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دهن بسته چه کرد؟ با وجود رنجي که از او کشيد ،او را نیازرد 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 نیکی ياد مینمايند.
فعالیتها

بخوان و بنویس

• متن درس را با آواز بلند بخوانید.
• چند سطر درس را روی تخته امال بنویسید.
• واژههای زیر را در جملههای مناسب به کار ببرید و بنویسید:
* مبعوث
* مالیک
* رحم
بشنو و بگو

• موسی علیهالسالم با گوسفندی که از رمه جدا شده بود چه کرد؟
• مفهوم درس را با زبان ساده بیان کنید.
• در گروهها پیرامون ترحم بر حیوانها صحبت نمایید.
به دوستانت بگو

ترحم بر حیوانها از ویژهگیهای پسندیدة انسانی و اسالمی است؛ چنانچه حضرت موسی
علیهالسالم نظر به این خصلت پسندیدهیی که داشتند به پیامبری مبعوث شدند.
لغتها

شماره

لغت

ترحم

مهربانی ،بخشایش

2

مالیک

فرشتهگان

1

معنا

شماره

3

لغت

معنا

4

رحمت

مهربانی کردن ،بخشایش

کلیم

همسخن ،همصحبت

کار خانهگی

در بارۀ ترحم بر حیوانها  چند سطر در کتابچههای خود بنویسید.
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درس
بیست و هشتم

صفت و رابطۀ آن با اسم
هدف :شاگردان متن درس را بخوانند ،بنويسند ،صفت را بشناسند و رابطۀ آن را با اسم بدانند.

اسم و صفت

اسم

صفت

مادر مهربان

مادر

مهربان

شاگرد دانا

شاگرد

دانا

پرسشها

 -1میتوانید از چند اسم و صفت نام ببرید؟
 -2میتوانید چند صفت همصنفیتان را بگویید؟

• منیژه دختر الیق و باسلیقه است.
• من گل سرخ را دوست دارم.
• نازیه به نادیه گفت :شاگرد الیق را همه دوست دارند.
• شخص دانا به هر کاری توانا است.
• برای نوشیدن ،از آب صاف و صحی استفاده کنید.
• شاگرد خوب به حاضری پابند است.
• فارسیدری یکی از زبانهای رسمی کشور ما است.
• ابوبکر صدیق خلیفۀ اول ما مسلمانان میباشد.
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صفت کلمهیی است که در بارة اسم توضیح میدهد ،حالت و چگونهگی اسم
را بیان میکند .در مثالهای یاد شده ،کلمههای :الیق ،باسلیقه ،دانا و سرخ،
صفت میباشند.
عالمت یا رابطه میان صفت و اسم کسرۀ اضافت و «ی» است .کسره اضافت تلفظ
آب صاف ،شاگرد
میشود؛ اما نوشته نمیشود؛ مانند :شاگرد الیق ،شخص داناِ ،
خوب؛ اما «ی» اضافت هم نوشته میشود هم تلفظ در کلمههای همرای خوب،

آشنای با وفا و خانه ی قشنگ شما «ی» اضافت را به وضاحت دیده میتوانید.
برای زیبایی نگارش این «ی» در بعضی کلمهها به شکل «ء» باالی «ـه»
نوشته میشود مثال :خانۀ قشنگ.

فعالیتها

بخوان و بنویس

• متن درس را با آواز بلند بخوانید و به کلمههایی که زیر آن خط کشیده شده است دقت کنید.
• جملة زیر را بخوانید و صفت را در آن نشان دهید:
* شاگرد خوب به حاضری پابندی دارد.
• پنج ترکیب مانند ترکیبهای زیر پیدا کنید و روی تخته بنویسید:
سال نو ،شاگر ِد الیق)
( براد ِر بزرگ ،مرد ِم شجاعِ ،
بشنو و بگو

• صفت را تعریف کنید.
• برای اسم های زیر صفت بنویسید:
هوا ،مکتب ،کتاب ،دوست
• رابطه میان اسم و صفت را با چه عالمتهایی مشخص میکنید؟
به دوستانت بگو

• صفت کلمهیی است که در بارة اسم توضیح میدهد ،حالت و چگونهگی آن را بیان میکند
یباشد.
و رابطه میان صفت و اسم کسرۀ اضافت و «ی» اضافت م 
کار خانهگی

چند جمله در کتابچههای تان بنویسید که صفت در آن به کار رفته باشد.
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درس
بیست و نهم

حادثة ترافیکی

هدف :شاگردان متن درس را بخوانند ،بنويسند ،طرز استفاده از اشارههاي ترافيکي و پيادهروها
را بدانند و اسم را در متن درس مشخص نمایند.

پرسشها

 -1به نظر شما ،چرا حادثۀ ترافیکی رخ میدهد؟
 -2چرا باید از پیادهروها استفاده کنیم؟

مکتب رخصت شد .بچهها به سوي خانههایشان حرکت کردند .پيادهرو سرک
بسيار بيروبار بود .مسعود به دوستش حميد گفت :پيادهرو چقدر ازدحام است!
در اينجا نمیتوان راه رفت .بيا از کنار سرک برويم .حميد گفت :سرک جاي عبور
موترها است ،راه رفتن در سرک خطر دارد .براي رانندهگان هم مزاحمت ايجاد
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میکند .چرا براي ديگران مزاحمت کنيم؟
مسعود گفت :اين چه حرفي است که میزني! در اين بيروبار نمیتوان 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 باید 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 سرکها خطر دارد
و براي رانندهگان هم مزاحمت میشود .در همين فکر بود که صداي وحشتناک
موتر را شنيد .مردم به سوي آن موتر دويدند .لحظهیی نگذشته بود که مردم
دور موتر جمع شدند و جمعيت زياد گرديد .مسعود به دشواری خود را به آنجا
رساند .وي حرفهاي مردم را میشنيد که میگفتند( :حادثة 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 خانة حميد رفت و به خانواده اش احوال داد.
فرداي همان روز همصنفان حمید و معلمان مکتب از موضوع آگاهي حاصل کردند،
يکي از معلمان براي شاگردان گفت:
شاگردان عزیز! براي جلوگيري از حادثههاي ترافيکي بايد مقررات راهنماي
ترافيک را رعايت کنيم .مقررات راهنما در همة جهان براي جلوگيري از خطر و
بينظمي است .شما دیدید که حميد ميخواست زودتر به خانه برسد .مقررات
ترافيکي را رعايت نکرد و دچار حادثۀ ترافیکی گردید.
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شما وقتي ميخواهيد از سرک عبور کنيد از جاهاي خطکشي شده يا از نزديک
چهارراهها با احتياط بگذريد .پولیس ترافیک شما را رهنمایی و کمک میکند .در
سرک ندويد و هيچوقت به عقب موتر راه نرويد .اشارههاي ترافيکي را با دقت
در نظر بگيريد.

فعالیتها

بخوان و بنویس

• متن درس را خاموشانه بخوانید.
• جملههای زیر را روی تخته بنویسید و جاهای خالی را با کلمههای مناسب تکمیل کنید:
* براي  ............از حادثههاي   ...............بايد  .................................را رعايت کنيم.
* وقتي ميخواهيد از ..............کنيد از جاهاي  ...........شده يا از نزديک چهار راهها با
احتياط بگذريد.
چهارراه  ،عبور  ،بااحتیاط ،سرک  ،خطکشی  ،ترافیکی  ،مقررات رهنمای ترافیک  ،جلوگیری
بشنو و بگو

• برای جلوگیری از حادثة ترافیکی چه باید کرد؟
• هنگام عبور از سرک کدام نکتهها را در نظر داشته باشیم؟
• در گروهها پیرامون اشارههای ترافیکی و شیوههای جلوگیری از حادثههای ترافیکی صحبت
کنید.
به دوستانت بگو

اشارههای ترافیکی دارای سه رنگ است :رنگ سرخ ،نشانة توقف که باید در این وقت از
سرک عبور نکنیم .رنگ زرد یا نارنجی نشانة آمادهگی به عبور از سرک و رنگ سبز نشانة
گذشتن از سرک میباشد که ما میتوانیم به سادهگی از سرک عبور کنیم.
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لغتها

شماره

لغت

معنا

شماره

لغت

وحشتناک

ترسناک

عبور

گذشتن

سرعت

تند رفتن

بااحتیاط

کاری را با دقت انجام دادن

2

رعایت کردن

مالحظه ،در نظر داشتن

4
5

3

سراسیمه

پریشان ،سرگردان

6

1

معنا

کار خانهگی

در بارۀ تصویرهای زیر چند جمله در کتابچههای تان بنویسید.
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درس
سی ام

حکايت

هدف :شاگردان متن درس را بخوانند ،مفهوم درس را بدانند و اسمها را در متن نشان بدهند.

میـازار مــوری که دانهکـش است
که جان دارد و جان شیرین خوش است
پرسش

• زحمتکشی مورچهها به خاطر چیست؟

به مورچه نگاه کن!

اندام ظريف و باريکش را ببين ،آن قدرکوچک است که به آساني ديده

نمیشود.

ببين ،براي به دست آوردن روزي خود ،چگونه به اين سو و آن سو میشتابد.

نگاه کن ،چگونه دانهها را به النهاش میبرد و آنها را ذخيره میکند.

در تابستان به فکر روزهاي سخت زمستان است .روزهایي که نمیتواند

از النهاش بيرون بيايد .خداي مهربان ،روزي مورچه را از راهي میرساند که
مناسب حال او باشد .خدا هيچوقت آفريدههاي خود را فراموش نمیکند؛

حتي مورچهیی را که در عمق زمين و درون سنگهاي سخت باشد.

اگر به چگونهگی جسم مورچه و اعضاي درون شکمش فکر کني ،اگر به

قسمتهاي مختلف پيکر مورچه و چشمهاي ريزهاش بينديشي ،از چنين
آفرينش حيرتانگيزی تعجب خواهي کرد .و از سخن گفتن در بارۀ آن ناتوان
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خواهي شد .خدا را به بزرگي ياد کن!

اگر به آفريدههاي خداوند با دقت بنگري ،به اين نکته ميرسي که

آفرينندۀ مورچهیی به اين کوچکي ،همان آفرينندۀ فیل است به آن بزرگي و
آفريدن هر چيز خواه کوچک باشد يا بزرگ ،ضعيف باشد يا قوي ،براي خداي
توانا آسان است.
فعالیتها

بخوان و بنویس

• متن درس را خاموشانه بخوانید و اسمها را مشخص کنید.
• واژههای زیر را در جملههای مناسب به کار برده ،در کتابچههای خود بنویسید:
* النه
* مهربان
* ضعیف
• دو سطر متن درس را روی تخته امال بنویسید.
بشنو و بگو

• مفهوم درس را با زبان ساده بگویید.
• به کدام کلمهها اسم گفته میشود؟
• کار و زحمتکشی در زندهگی انسان ،چه اهمیت دارد؟
به دوستانت بگو

اگر به آفریدههای خداوند با دقت بنگریم ،به این نکته میرسیم که آفرینندة مورچهیی
به این کوچکی ،همان آفرینندة فیل است به آن بزرگی و آفریدن هر چیز ،خواه کوچک
باشد یا بزرگ ،ضعیف باشد یا قوی ،برای خدای توانا آسان است.
کار خانهگی

واژههای جدید درس را در جملههای مناسب به کار برده ،در کتابچههای خود بنویسید.
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درس
سی و یکم

راديو

هدف :شاگردان متن درس را بخوانند ،بنویسند و راجع به اختراع راديو معلومات حاصل کنند.

پرسشها

 -1در تصویر چه میبینید؟
 -2شما خوش دارید برنامههای رادیو را بشنوید؟

دانشمند ایتالیایی به نام مارکوني در سال 1895م .راديو را اختراع کرد و
در لندن آن را به تماشاي عام گذاشت که در قرن بيستم رواج یافت.
راديو در کشور ما افغانستان در زمان حکومت اماناهلل خان با کمک کشور
آلمان در سال  1306هجري شمسي به فعاليت آغاز کرد .از رادیو اخبار ،اعالنات
گوناگون ،برنامههاي تفريحي و معلوماتي را میشنويم.
امروز در جهان در اثر پيشرفت ساينس و تکنالوژي راديوهاي متعدد ساخته
شدهاند که توسط برق ،بتري ،انرژي آفتاب و غیره فعاليت میکنند.
خوشبختانه در وطن عزيز ما دستگاههاي راديويي وجود دارد؛ مانند :راديوی
ملي افغانستان ،راديو آرمان ،رادیو کلید ،رادیو وطندار ،راديو هرات ،راديو
کندهار و رادیوهای ساير والیتها.
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فعالیتها

بخوان و بنویس

• متن درس را با آواز بلند بخوانید.
• جاهای خالی جملههای زیر را با کلمههای مناسب تکمیل نمایید:
* رادیو را  ............................اختراع کرد.
*  ....................در سال .........................به نشرات آغاز کرد.
بشنو و بگو

• رادیو را کی اختراع کرد؟
• در زمان کدام پادشاه در کشور ما رادیو به نشرات آغاز کرد؟
• به کدام برنامۀ رادیویی عالقهمند استید؟
به دوستانت بگو

رادیو برای اولین بار در سال  1895میالدی توسط دانشمند ایتالیایی به نام «مارکونی»
اختراع  گردید              .
بار اول رادیو در کشور ما ،در زمان حکومت اماناهلل خان ،با کمک  کشور آلمان در سال
 1306خورشیدی به فعالیت آغار نمود.
لغتها

شماره

لغت

اختراع

پدید آوردن چیز نو

2

تکنالوژی

علم تخنیک

1

معنا

شماره

3

لغت

معنا

4

متعدد

بیشمار ،چیزی که بسیار
زیاد باشد.

اخبار

جمع خبر ،آگاهی

کار خانهگی

کلمههای دانشمند ،افغانستان و جهان را در جملههای مناسب به کار ببرید و در کتابچههای
خود بنویسید.
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درس
سی و دوم

سخنانی از سعدی

هدف :شاگردان متن درس را بخوانند ،بنويسند و با گفتههاي شاعر بزرگ ،حضرت سعدي آشنا
شوند.

پرسشها

  -1در تصویر چه میبینید؟
 -2آیا نام سعدی را شنیده اید؟

دو کس رنج بيهوده بردند و سعي بيفايده کردند :يکي آن که اندوخت و

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 حکیم 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.
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فعالیتها

بخوان و بنویس

• متن درس را خاموشانه بخوانید.
• واژههای جدید درس را بخوانید و معنا کنید.
• چند سطر متن درس را روی تخته امال بنویسید.
بشنو و بگو

• بیت زیر را توضیح دهید:
علم چندان که بیشتر خوانی                چون عمل در تو نیست نادانی
• در گروهها پیرامون مفهوم درس صحبت نمایید ،یک شاگرد از هر گروه نتیجة صحبت
شان را در چند جمله به دیگران بیان نماید.
به دوستانت بگو

شیخ مشرفالدین مصلح متخلص به «سعدی» از بزرگان و نوابغ شعر و ادب فارسی
دری است که  در اوایل قرن هفتم هجری در یک خانوادۀ متدین در شیراز به  دنیا آمد و
تحصیالت خود را در همان شهر آغاز نمود.
لغتها

شماره

لغت

2

لقمان

1

معنا

جمع کرد

اندوخت

نام حکیم و دانشمندی که در

نهای قدیم زندهگی میکرد.
زما 

شماره

لغت

معنا

4

مشک

مادۀ خوشبو

3

بوید

بو دهد

کار خانهگی

لغتهای جدید را بخوانید و برای چند لغت جمله بسازید و در کتابچههای خود بنویسید.
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درس
سی و سوم

عدد

هدف :شاگردان درس را بخوانند ،بنويسند و عدد را در جمله بشناسند.
پرسشها

 -1کی میتواند چند عدد را نام بگیرید؟
 -2چرا ما هر چیز را حساب میکنیم؟

عدد :کلمهیی است که شمارة اشخاص و اشیا را تعیین میکند .عدد چهار نوع

است :عدد اصلی ،عدد توصیفی ،عدد توزیعی و عدد کسری.
عدد اصلی

عدد توصیفی

عدد کسری

دو – سه

دهم  ،بیستم

پنج یک ( یک بر پنج)

بیست  -سی

پنجاهم  ،صدم

سه چهارم ( سه برچهار)

1
5

عدد توزیعی

3
4

• حميده ديروز دو جلد کتاب خريد.

• فريد در صنف چهارم درس میخواند.

• 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.
• پیامبر اسالم اولین معلم بشر است.
•

3
4

حصۀ کرۀ زمین را آب تشکیل میدهد.

• از هشتادمین سالگرد تأسیس دانشگاه کابل تجلیل به عمل آمد.
• شاگردان در باغچۀ مکتب خویش یک یک نهال غرس کردند.
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دو دو
پنج پنج

فعالیتها

بخوان و بنویس

• متن درس را با آواز بلند بخوانید.
• چند جمله از متن درس را روی تخته امال بنویسید.
• جملههای زیر را با اعداد داخل چوکات تکمیل کنید:
* مژده در صنف  ................درس میخواند.
* هر کدام  .................کلمه بگویید که حرف «ب» در آن به کار رفته باشد.
* نرگس ................افغانی را به اشخاص مستحق کمک کرد.
* شاگردان  ............حصه صحن حویلی مکتب را نهال غرس نمودند.

هفتم
صد
دو دو

1
4

بشنو و بگو

• یک یک جمله بگویید که در آن عدد به کار رفته باشد.
• عدد را تعریف کنید.
• انواع عدد را نام بگیرید.
به دوستانت بگو

عدد کلمهیی است که برای شمارش اشیا و اشخاص به کار میرود.
کار خانهگی

     تعریف عدد را حفظ نمایید و اقسام آن را به خاطر بسپارید.
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درس
سی و چهارم

صلح وآشتي

هدف :شاگردان متن را بخوانند ،بنویسند و اهميت صلح را  بدانند  .

امـر خـدا بـگیر و به راه خـدا بـرو

حجوست
نکس که صل 
رحم خدا بر اوست هر آ 

پرسشها

  -1در تصویر چه میبینید؟
 -2چه فکر میکنید چرا صلح را همه دوست دارند؟   

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 کـردهها نـکوست

ويراني و تباهي و مـرگ است بــار جنگ
				
69

صلح است و آشتي ،که ب َ ِر سودمند ازوست

جنگ است کينـه و حسد و بغـض کار ديــو

				
		

ميجوي راه صلح ،که امر خدا هموست

امـر خـــدا بگـــير و بــه راه خـدا برو

رحم خدا بر اوست هر آنکس که صلحجوست

		

فعالیتها

بخوان و بنویس

• متن درس را خاموشانه بخوانید و کلمههای مشکل آن را بیروننویس کنید.
• چند بیت شعر را روی تخته امال بنویسید.
• بیتهای زیر را با کلمههای مناسب تکمیل نمایید:
در کار  ........و خدمت مردم به  ........         .................صلح .....من ،از.......ها نکوست
بشنو و بگو

• چرا صلح میخواهید؟
• معنای کلمههای (گنج ،برهان و حسد) را بگویید.
• صلح در زندهگی اجتماعی چه تأثیر دارد؟
• شعری را که خواندید راجع به چه بود؟
* جنگ
* وطن
* صلح و آشتی
به دوستانت بگو

خداوند در قرآن کریم تأکید کرده است که در صلح و آشتی خیر نهفته است؛ زیرا صلح
بهترین عملها است که باعث از بین بردن کینه و جنگ در میان انسانها میگردد.
ِ
لغتها

شماره

لغت

معنا

2

عجب

به شگفت آمدن از چیزی

1

حسد

َرشک بردن

شماره

لغت

معنا

4

غرقه

غرق شده

3

سود

فایده

کار خانهگی

کلمههای جدید درس را در جملههای مناسب به کار برده ،در کتابچههای خود بنویسید.
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درس
سی و پنجم

محمود طرزي

هدف :شاگردان متن درس را بخوانند ،بنویسند ،با شخصیت محمود طرزی آشنا شوند و اسم
خاص را در متن نشان دهند.

پرسش

از چند شاعر و نویسنده معاصر نام برده میتوانید؟

محمود طرزي در سال  1244هـ  .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.

محمود طرزي هفدهساله بود که با پدر خود به هند رفت .مدت سه سال

در هند اقامت داشت .او در سن بیست و یک سالهگي از هند با خانوادۀ خود
به عراق رفت .در آنجا به تحصيل علوم مروجه پرداخت .محمود طرزي در
استانبول با عالمه سيدجمالالدينافغاني مالقات نموده ،از افکار و نظرات او

استفادههاي زيادي کرده است.

محمود طرزي چون استعداد شاعري داشت ،گاهگاهی شعر هم میسرود

اين مرد دانشمند در برج عقرب سال  1312هـ  .ش .در شهر استانبول ترکيه

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

معارف گلستاني دان کــه ريحانش بود تحصيل

معارف عندليبي خـوان که الحانش بود تحصيل
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اگر اهـل معـارف بـگـذرد بـاقـي بـود نـامش

حيات جاودان علـمست و برهانش بود تحصيل

فعالیتها

بخوان و بنویس

• متن درس را با آواز بلند بخوانید.
• چند جمله بنویسید که در آن اسم خاص به کار رفته باشد.
• کلمههای زیر را در جملههای مناسب به کار برده ،در کتابچههای خود بنویسید:
* جاودان
* استعداد
* برهان
بشنو و بگو

• محمود طرزی کی بود؟
• از چند اسم خاص نام ببرید.
• محمود طرزی در کدام سال وفات و در کجا دفن شد؟
به دوستانت بگو

• محمود طرزي در سال ( 1244هجري شمسی) در واليت غزني تولد شد .وی دورۀ
کودکي خود را در شهر کابل سپري کرد و در سن ( )21سالهگي از هند با خانوادۀ خود به
عراق رفت .در آنجا به تحصيل علوم مروجه پرداخت  .
لغتها

شماره

لغت

معنا

شماره

لغت

عندلیب

بلبل

الحان

آواز
دلیل
سکونت

خداحافظی

2

مروجه

رواج یافته

5
6

3

عالمه

بسیار دانشمند

7

برهان

4

ریحان

خشبویی

8

اقامت

1

وداع

معنا

کار خانهگی

خلص زندهگینامۀ محمود طرزی را در کتابچههای خود بنویسید و نمونۀ کالمش را حفظ کنید.
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درس
سی و ششم

رسامیهاي من

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

پرسش

در تصویر چه میبینید؟

آن روز ،روز خوبي بود .ما همراه مادرکالن و پدرکالن به گردش رفته بوديم.

نشستن زير ساية درختان ،در هواي پاک ،آنهم همراه خانواده ،خیلی لذت

بخش بود.

هنوز به طعام چاشت يک ساعت مانده بود .من و برادرم حميد پهلوي

پدرکالن و مادرکالن نشسته بوديم .مادرکالن با همان لبخند هميشهگي براي

ما خاطرات خود را ميگفت ،خاطرات او شيرين و شنيدني بود.

حميد گفت :ثريا جانمن با خود بکس ،کاغذ و قلمهاي رنگه آوردهام .بسيار

دلم میخواهد تصویر پدرکالن و مادرکالن را رسامی کنم .پدرکالن وقتي

شنيد ،خنديد و گفت« :پس من هم چهرههاي زيباي شما را رسامي میکنم،

بياييد همگي منظرۀ امروز را که دور هم نشستهايم ،رسامیکنیم».

همه شروع به کار کردیم .نيمساعت بعد رسامیها آماده شد .همه با ديدن
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رسامیها بلند خنديدند .هرکدام هر قسم رسامی کرده بود  .بسيار جالب بود.
پدرکالن گفت« :همۀ آنها را به درخت آويزان کنيم .وقتي آويزان کرديم،

پدرکالن و مادرکالن گفتند :تمام رسمها قشنگ استند .در همة آنها يک

حالت ديده میشود .اگر گفتيد آن چيست؟»

ما با دقت رسمها را نگاه کرديم .حميد گفت« :فهميدم ،همه در رسمها

لبخند زدهايم ».مادرکالن گفت« :آفرين ،درست است .لبخند چهره را زيبا
ميسازد .زشتي ،قهر و عصبانيت ،زيبايي را از چهرهها ميگيرد ».مادرم گفت:

«اگر همه لبخند بزنيم ،دنيا گلستان میشود ».آن روز بسيار خوب گذشت.
فعالیتها

بخوان و بنویس

• متن درس را با آواز بلند بخوانید.
• چند سطر درس را روی تخته امال بنویسید.
• کلمههای زیر را در جملههای مناسب به کار برده ،در کتابچههای خود بنویسید:
* لبخند
* منظره
* درختان
بشنو و بگو

• متنی را که خواندید در مورد چه بود؟
• چه وقت لبخند میزنید؟

• به کدام نوع رسامی عالقهمند استید؟
به دوستانت بگو

زشتی ،قهر ،عصبانیت و خشونت ،زیبایی را از چهرهها میگیرد.
اگر همه لبخند بزنیم ،دنیا زیبا میشود.
کار خانهگی

در کتابچههای تان به انتخاب خود رسامی کنید.
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درس
سی و هفتم

لطيفهها

هدف :شاگردان متن درس را بخوانند ،بنويسند ،مفهوم لطيفهها را بدانند ،شارحه ،نقطه و
نداییه را در متن درس نشان دهند.

پرسشها

 -1آیا در باره رسم باال چيزي گفته میتوانید؟
 -2کي میتواند يک لطيفه بگوید؟

 -1معلمی در بارۀ انواع دندانها صحبت کرد؛ سپس از بچهها پرسید:
«آخرین دندانی که در دهان انسان پیدا میشود ،چه دندانی است؟»
جمشید گفت« :دندان مصنوعی».
			

***

 -2پسری که جنگل را ندیده بود با دوستش به جنگل رفت .دوستش به
او گفت« :اینجا جنگل است ».پسر نگاهی به اطراف خود کرد و گفت:
«این درختها که نمیگذارند جنگل را ببینم!»
			

***

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

بخوان و بنویس

• متن درس را خاموشانه بخوانید.
• چند سطر درس را روی تخته امال بنویسید.

• با استفاده از نشانههای ( )!  .  :جملههای زیر را نشانهگذاری کنید:
* روزی شتر و روباه همراه بودند
* روباه به شتر گفت
* روباه گفت بلی
بشنو و بگو

• مفهوم لطیفهها را با زبان ساده بگویید.
• برای کلمههای زیر جمله بگویید:
* معلم
* جنگل
* دریا
به دوستانت بگو

لطیفه متن کوتاهی است که گوینده آن را برای سرگرمی و خندة مخاطب و یا شنونده و
خواننده نقل میکند.
کار خانهگی

یک لطیفه در کتابچههای خود بنویسید که در آن نشانههای ( )!  :  .به کار رفته باشد.
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درس
سی و هشتم

ضمير

هدف :شاگردان متن درس را بخوانند ،بنویسند ،ضمیر و اقسام آن را بشناسند.
من

ما

تو

شما

او

ايشان

آن

آنها

پرسشها

 -1کدام یک از شما میتواند کلمههای داخل چوکات را بخواند؟
 -2کی میتواند برای هر کلمه یک جمله بگوید؟

• حامد در صنف چهارم درس میخواند ،او شاگرد اليق است.
• جمشيد يک جوان وطندوست است ،او هر روز وظيفهاش را خوب انجام
میدهد.
• حميده و شيال دختران زحمتکش استند ،ايشان با یکدیگر کمک میکنند.
• حمید یک کتاب خرید و آن را برایم هدیه داد.
• نرگس و بنفشه کتابخانه میروند ،آنها به مطالعۀ کتابهای قصه عالقه
دارند.
• سیاووش و بکتاش برادران یکدیگر اند .آنها هر روز یکجا به مکتب
میروند.
• معلم به شاگردان گفت :ما و شما باید همیشه والدین و بزرگان خود را احترام کنیم.
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یکند؛
ضمیر کلمهیی است که به جای اسم ،قرار میگیرد و از تکرار آن جلوگیری م 
طور مثال :در جملۀ اول «او» ضمیر میباشد که جانشین اسم حامد گردیده است.
کلمههای ایشان ،این ،من ،ما ،تو ،شما و آنها ،همه ضمیر اند که جانشین اسم میگردند.

فعالیتها

بخوان و بنویس

• متن درس را با آواز بلند بخوانید و ضمیر را در آن نشان دهید.
ننویس کنید.
• از جمل ههای زیر ضمیرهایی را که جانشین اسم شده اند بیرو 
• بهار کتاب میخواند ،او کتابهای قصه را دوست دارد.
• جمشید به اجمل گفت :تو کار میکنی؟
• من و حمید ورزش میکنیم ،ورزش به صحت ما فایده دارد.
• مژده و فاطمه در باغ قدم می زدند ،آنها پروانۀ کوچکی را دیدند.
• احمد ازعلی و بهار پرسید :شما کتاب خانه میروید؟
• ضمیرها را روی تخته بنویسید و درست تلفظ کنید.
• جملۀ زیر را در کتابچههای خود بنویسید و به جای اسم ،ضمیر را در جای آن به کار
ببرید:
  احمد صبح زود از خواب بر میخیزد.
بشنو و بگو

• ضمیر چیست؟
• کدام ضمیرها را میشناسید؟
• به کلمههای ( من و تو ) چه وقت (ما) میگویید؟
• در گروهها تنظیم شده و یک یک جمله بگویید که ضمیر در آن به کار رفته باشد.
به دوستانت بگو

ضمیر کلمهیی است که به جای اسم قرار گیرد.
کار خانهگی

چند جمله در کتابچههای خود بنویسید که ضمیر در آن به کار رفته باشد.
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درس
سی و نهم

علم و هنر

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

		

آدمی را اگـر هنــر باشد
بهِ کـه با مال و سیم و زر باشد

پرسشها

 -1بیت باال کدام مفهوم را میرساند؟
 -2چه فکر میکنید ،چرا علم و هنر میآموزید؟

کودکي گفت :من چـه کارکنم؟

تا بــه آن کار افــتخــار کـنم

گفـتمش :عـلم و معرفت آمـوز

تـا شب محنت تـو ،گــردد روز

علــم باشد دواي هر رنـجــي

علم باشـد کليـد هر گـــنجـي

گيرمت در جـهان بسي باشـي

علم آموز تا کســي باشــــي

آدمـي را اگر هـنـر بــاشــد

به که با مال و سيم و زر بـاشـد

هر کسی زنده است روزی چـند
تا ابد زنـده است دانـشمنـــد
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عباس شهري

فعالیتها

بخوان و بنویس

• متن درس را بخوانید و معنا کنید.
• بیت سوم شعر را روی تخته امال بنویسید.
• صورت درست کلمههای زیر را حلقه کنید:
* (حلم ،هلم ،علم)
* (مهنت ،محنت ،منت)
بشنو و بگو

• مفهوم شعر را با زبان ساده بیان کنید.
• معنای واژههای سیم و زر را بگویید.
• در گروهها تقسیم شده ،پیرامون آموختن علم و هنر و ارزش آن در زندهگی صحبت کنید.
به دوستانت بگو

علم و هنر دوای هر رنجی است .انسان را اگر هنر باشد ،بهتر از مال و دارایی است؛ زیرا
انسان دانشمند زنده و جاوید میباشد.
لغتها

شماره

لغت

معرفت

علم و دانش

2

محنت

رنج و زحمت

1

معنا

شماره

3

لغت

معنا

4

ابد

همیشه جاویدان

گنج

خزینه ،سیم و زر

کار خانهگی

کلمههای جدید درس را در جملههای مناسب به کار برده ،در کتابچههای خود بنویسید.
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درس
چهلم

پاکيزهگی محيط

هدف :شاگردان متن درس را بخوانند ،بنويسند و اهميت پاکيزهگی محيط زيست را بدانند.

پرسشها

 -1در تصویر چه میبینید؟
 -2به نظر شما ،چه چیزها باعث آلودهگی هوا و محیط زیست میشود؟

هفتة گذشته شاگردان همراه با معلم خود براي گردش علمي به دامنة کوه

رفته بودند .معلم شاگردان را به چند دسته تقسيم کرد .از هر دسته خواست تا

به اطراف نگاه کنند و هر چه را میبينند و میشنوند ،يادداشت نمایند .در آخر
گزارش خود را دسته جمعي بنويسند.

بعد از گذشت چند روز ،شاگردان نوشتههاي خود را آماده کردند و به صنف

آوردند .معلمصاحب از نمايندة گروه اول خواست تا مطالب گروه خود را

بخواند .آن شاگرد نوشتۀ گروه خود را چنین خواند:
همصنفان عزيز!

به نام خدا

همه دوست داريم ،در محيط پاک زندهگی کنيم .ما بايد خانه ،کوچه و شهر

خود را پاک نگهداريم .در حفاظت و پاکي آن بکوشيم .يک تعداد مردم به
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پاکي شهر خود توجه ندارند؛ به طور مثال :بعضي مردم کثافات را در جويها

و کنار سرکها و کوچهها مياندازند که اين کار باعث کثيف شدن محله،
شهر شده امراض گوناگون را به وجود میآورد؛ پس الزم است از انداختن

کثافات در جويها و سرکها خودداري کنيم.

معلمصاحب تشکر کرد و گفت :شاگردان عزيز ،من خوشحالم که شما به

پاکيزهگي محيط خود اهميت ميدهيد و در پاک بودن آن کوشش میکنید.

فعالیتها

بخوان و بنویس

• متن درس را با آواز بلند بخوانید.
• چند جمله در مورد پاکیزهگی محیط زیست درکتابچههای خود بنویسید.
• جملههای زیر را با کلمههای مناسب آن در کتابچههای خود تکمیل نمایید:
*   .........گذشته شاگردان ............همراه با  .............خود برای ................علمی به دامنة 
کوه رفته بودند.
* شاگردان عزیز ،من ....................که شما به محیط خود اهمیت. ....................
بشنو و بگو

• محیط خود را چگونه پاک نگهداریم؟
• پاکی محیط زیست در زندهگی ما چه اهمیت دارد؟
• در گروهها پیرامون جلوگیری از آلوده شدن محیط زیست صحبت کنید.
به دوستانت بگو

همه دوست داریم در محیط پاک زندهگی کنیم ،ما باید خانه ،کوچه و شهر خود را پاک
نگهداریم.
کار خانهگی

در بارۀ پاکيزهگی محيط زیست چند سطر در کتابچههای خود بنويسید.
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درس
چهل و یکم

میرویس نیکه

هدف :شاگردان متن درس را بخوانند ،بنویسند و در مورد شخصیت میرویس نیکه آگاهی حاصل
کنند.

پرسشها

 -1در تصویر چه میبینید؟
 -2به نظر شما میرویس نیکه چگونه یک شخصیت بود؟

در تاریخ کشور عزیز ما افغانستان نامهای زیادی از ستارهگان درخشان
و چهرههای نامدار به خط زرین ثبت گردیده که قابل احترام خاص و عام
میباشند ،از آن جمله یکی میرویس خان است.
میرویس نیکه در سال  1084هـ .ق .در کندهار متولد شد .وی علوم مروجه

وقت را در ُخردسالی فرا گرفت و در جوانی به شغل تجارت پرداخت.

میرویسخان در سال  1119هـ  .ق .در منطقة کوکران از طرف یک جرگة
ملی به حیث رهبر ملی تعیین و به لقب (نیکه) یاد گردید.
میرویس خان در راه اتحاد و همبستهگی ملی و دفاع از آزادی مردم ما
خدمات بزرگی را انجام داد .این رهبر ملی در سال  1127هـ .ق .چشم از
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جهان فرو بست و در شهر نو کندهار در قریة کوکران به خاک سپرده شد.
فعالیتها

بخوان و بنویس

• متن درس را با آواز بلند بخوانید.
• کلمههای زیر را در جملههای مناسب به کار برده ،در کتابچههای خود بنویسید:
* زرین
* رهبر
* درخشان
• چند سطر درس را روی تخته امال بنویسید.
بشنو و بگو

• میرویس نیکه کی بود؟

• میرویسخان در کدام سال و چگونه به حیث رهبر تعیین شد؟
به دوستانت بگو

میرویسخان در راه اتحاد و همبستهگی ملی و دفاع از آزادی مردم ما خدمات بزرگی را
انجام داده است.

کار خانهگی

متن درس را در کتابچههای خود رونویس کنید.
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درس
چهل و دوم

حکايت

هدف :شاگردان متن درس را بخوانند ،بنويسند ،مفهوم آن را بدانند و اسم مرکب را در متن درس
نشان داده بتوانند.

پرسشها

 -1در تصویر چه میبینید؟
 -2به نظر شما ،آموختن علم و هنر باعث چه میشود؟

دانشمندي فرزندان خود را چنین پند ميداد :ای فرزندانم! هنر بياموزيد که

ملک و دولت دنيا قابل اعتماد نيست .سيم و زر هميشه در محل خطر است؛

يا دزد به يکبار ببرد ،يا صاحبش کم_کم بخورد؛ اما هنر چشمهیی است
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 بيهنر لقمهيی چيند و سختي بيند.
		
وقتي افتاد فتنهیی در شام

هرکس ازگو شهيی فرا رفتـند

		
روستازادهگان دانشمــند

بــه وزيـري پــادشـاه رفتند

		
پسران وزير ناقص عـقـل

به گــدايي بـه روستـا رفتند
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گلستان سعدي

فعالیتها

بخوان و بنویس

• متن درس را با آواز بلند بخوانید و کلمههای مرکب را در آن مشخص کنید.
• صورت درست کلمههای زیر را مطابق آنچه در درس خواندید ،حلقه کنید:
* حنر ،هنر ،عنر
* روصتا ،روثتا ،روستا
بشنو و بگو

• حکایتی را که خواندید از کی بود؟
• هنر در زندهگی انسان چه ارزش و اهمیتی دارد؟
• مفهوم بیتهای زیر را با زبان ساده بیان کنید:
وقتي افتاد  فتنهیی در شـام
پسران وزيــر ناقص  عـقـل

روستازادهگان  دانشمــند  		

هرکس از گو شهيی فرا رفتند
به گــدايي بــه روستـا رفتند
به وزيـري پــادشـــاه رفتنـد

به دوستانت بگو

کتاب ارزشمند گلستان ،اثر شاعر و نویسندة معروف ،سعدی شیرازی است که به نثر نوشته
شده است .بیشتر نوشتههای آن کوتاه و به شیوة داستانها و نصایح اخالقی میباشد.
لغتها

شماره

لغت

معنا

2

محل

جای

3

پاینده

بادوام ،ابدی

7

4

فتنه

شور و غوغا ،شورش

8

1

طال

زر ،فلزی است زردرنگ و گرانبها

شماره

لغت

معنا

6

صدر

باال ،مقدم

لقمهچینی

گدایی

5

سیم

سیم و زر

نقره

طال و نقره

کار خانهگی

بیتهای حکایت را حفظ کنید.
86

درس
چهل و سوم

هالل احمر

هدف :شاگردان متن را بخوانند ،بنويسند ،در بارۀ هالل احمر آگاهی حاصل کنند و اسم جمع را
در متن نشان دهند.
ره نیـک مــردان آزاده گـیر

چو ایستاد ه ای دست افتاده گیر

کسی نیک بیند بـه هر دو سرای

که نیکی رساند به خلق خـدای

پرسشها

 -1کی مفهوم شعر باال را گفته میتواند؟
 -2هالل احمر به کدام نامها یاد میشود؟

هالل احمر يک مؤسسة خيريه است که در حاالت مختلف انسانهاي آسيبديده
خرنگ( ) نشان اين مؤسسه است .کساني
را کمک مینمايد .ماه نو یا هالل سر 
که اين نشان را همراه داشته باشند ،میتوانند آزادانه در ميان آسیبدیدهگان
رفت و آمد کنند .اين مؤسسه به نامهاي هالل احمر و سرهمياشت یاد میشود.
وظیفۀ این نهاد تنها به پرستاري از بيماران و رسيدهگي به احوال اسيران
جنگي محدود نمیشود؛ بلکه در دوران صلح نيز ادامه دارد که به آسيبديدهگان
حوادث ناگهاني؛ مانند :زلزله ،سيل ،برفکوچ و  ...کمک صورت میگیرد.
در حقيقت ،هدف جمعيت هاللاحمر هر نوع کمک به بشر است؛ چنانچه
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سعدي شاعر بزرگ هفتصد سال پيش چنین 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 بـيغمي

نشايد کـه نامت نهند آدمــي
سعدی
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فعالیتها
بخوان و بنویس

• متن درس را با آواز بلند بخوانید.
• چند جمله بنویسید که در آن اسم جمع به کار رفته باشد.
• چند بیت را روی تخته امال بنویسید.
بشنو و بگو

• چرا هالل احمر را مؤسسۀ خیریه میگویند؟
• از بین اسمهای زیر اسم جمع و اسم مفرد را دستهبندی کرده ،در کتابچههای تان بنویسید:
 -1مردم
 - 2کتاب
 -3قوم
 -4قلم
 -5مکتب
 -6رمه
• در گروهها پیرامون مفهوم شعر سعدی بحث کنید و یک یک تن به نمایندهگی از گروه
خود نتیجه را به دیگران بگویند.
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• در بارۀ تصویر زیر صحبت کنید:

به دوستانت بگو

هالل احمر يک مؤسسة خيريه است که در حاالت ضرورت ،انسانهاي آسيبديده را
کمک مینمايد .این مؤسسه به نامهای مختلف یاد میشود.
لغتها

شماره

لغت

معنا

گرفتار ،بندی

3

2

پرستاری

غمخواری

4

1

اسیر

شماره

لغت

معنا

گوهر

اصل و نسب

امداد

کمک

کار خانهگی

در مورد هاللاحمر ،چند سطر در کتابچههای خود بنگارید.
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درس
چهل و چهارم

پنسل چگونه اختراع شد؟
هدف :شاگردان متن درس را بخوانند ،بنويسند و بدانند که قلم پنسل چطور اختراع شد.

پرسشها

 -1به نظر شما ،استفاده از پنسل چه وقت آغاز گردید؟
  -2از قلم پنسل زیادتر در نوشتن کدام مضامین خود استفاده میکنید؟

انسان نخستینبار که به نوشتن آغاز کرد از انگشتان خود استفاده کرد.
بعد توسط «پَر» بعضي پرندهگان ،با رنگ بعضي نباتات نوشته میکردند .در
انگلستان در سال  1564ميالدي يک سنگ نرم کشف گردید که به نام گرافيت
ياد میشد ،گرافیت نوعی کاربن است که توسط آن خط می نوشتند و رسامي
یکردند؛ مگر استفاده از آن مشکل بود .به طريقههاي مختلف از آن استفاده
م 
کردند ،تا آنکه آسانترين راه را يافتند .آنها گرافیت را در بین دو توته چوب
گذاشته و میبستند؛ هر چند این اختراع نو شکننده بود و کمی دست را نیز
سیاه میکرد ،مگر با آن هم استفاده از آن آسان بود .تا اینکه آهسته آهسته
با پیشرفت علم ،این اختراع به شکل پنسل در آمد و امروز آن را به رنگها و
شکلهای گوناگون میبینیم و از آن استفاده میکنیم.
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فعالیتها

بخوان و بنویس

• متن درس را با آواز بلند بخوانید و کلمههای جدید را درست تلفظ کنید.
• جملههای زیر را در کتابچههای خود نوشته جاهای خالی آن را با کلمههای مناسب
تکمیل کنید:
* در  ......در سال 1564م .يک  ..........که به نام  ............ياد میشد ......... ،گرديد.
*  ............بار  ............توسط  .............خود . ................
بشنو و بگو

• اولین بار انسانها توسط چه مینوشتند؟
• سنگ گرافیت در کدام سال و در کجا کشف گردید؟
• نوشتن با پنسل چه فایده دارد؟
به دوستانت بگو

در انگلستان در سال 1564ميالدي يک سنگ نرم که به نام گرافيت ياد میشد ،کشف
گرديد که توسط آن خط مینوشتند و رسامي میکردند.
لغتها

شماره

لغت

1

کشف

معنا

پیدا کردن ،آشکار
ساختن

شماره

لغت

معنا

2

طریقه

شیوه ،روش

کار خانهگی

کلمههای جدید درس  را در جملههای مناسب به کار برده و در کتابچههای خود بنویسید.
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درس
چهل و پنجم

حکايت

هدف :شاگردان متن درس را بخوانند ،بنويسند و عدد را در متن درس مشخص کنند.

پرسشها

 -1در تصویر چه میبینید؟
 -2نهالشانی در سرسبزی محیط زیست چه تاثیر دارد؟

فريد و حميده براي نهالشاني به شهر جاللآباد رفتند .ديدند که صدها نفر با
شاگردان مکتب يکجا نهالشاني میکنند.
در اين وقت فريد گفت :حمیده جان! پارسال در ميلۀ نهالشاني 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 آنها را
بنشانند .حميده پرسيد :نهالها از کدام میوهها بودند؟
فريد گفت :صد نهال نارنج ،شصت نهال مالته ،هفتاد نهال سيب ،چهل نهال ناک
و آلوبالو بود و آنها را در حویلی و اطراف مکتب غرس نمودند.
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هنوز دو ماه نگذشته بود که همه نهالها سبز شدند و صحن مکتب ما بسيار مقبول
و زيبا معلوم ميشد.
فعالیتها

بخوان و بنویس

• متن درس را با آواز بلند بخوانید و اعداد را در آن نشان دهید.
• چند جمله بنویسید که نشانههای نوشتاری در آن به کار رفته باشد؛ مثال:
   در کدام فصل نهالشانی میکنید؟• چند سطر درس را روی تخته امال بنویسید.
• صورت درست کلمة زیر را در کتابچههایتان بنویسید:
غرص

غرس

غرث

بشنو و بگو

• متنی را که خواندید در مورد چه بود؟
• عدد را تعریف کنید و چند مثال بگویید.
• نشانههای داخل چوکات را نام بگیرید:
:

.

!

؟

به دوستانت بگو

نهالشانی باعث سرسبزی و شادابی وطن ما میشود؛  بنابران هر شخص باید در نهالشانی
سهم فعال بگیرد؛ زیرا نهالشانی برای حفظ محیط زیست ضروری است.
لغتها

شماره

1

لغت

غرس

معنا

کاشتن یا نشاندن نهال

شماره

2

لغت

صحن

معنا

حویلی

کار خانهگی

چند جمله در کتابچههای خود بنگارید که ضمیر و عدد در آن به کار رفته باشد.
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درس
چهل و ششم

تأسيسات اجتماعي

هدف :شاگردان متن درس را بخوانند ،بنويسند و تأسيسات اجتماعي را بشناسند.

پرسشها

 -1در تصویر چه میبینید؟
 -2به نظر شما ،چه چیزها را تأسیسات اجتماعی میگویند؟

براي رفع نيازمنديهاي کشور ،دولت و حکومت کوشش میکند تا فابريکهها،
سرکها ،پلها ،مکتبها ،کودکستانها ،شفاخانهها و دانشگاهها را اعمار نمايد.
اينها؛ چون به مردم تعلق دارند ،به نام تأسيسات اجتماعي ياد میشوند.
مکتبي که در آن درس میخوانیم ،شفاخانهیی که در آن تداوي میشويم ،سرکهايی
که از آن استفاده میکنیم ،فابريکههايی که براي ما لباس و وسايل ضروري را تهيه
میکنند و باآلخره مسجدهایی که در آن به عبادت خداوند میپردازيم ،پارکهايی
ي اند که براي رفع
که در آن براي تفريح و استراحت میرویم ،همه تأسيسات اجتماع 
نيازمنديهاي مردم اعمار گرديده اند.
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ما شاگردان مکتب بايد از اين تأسيسات اجتماعي استفاده خوب کنیم.
این مسؤولیت ما است که از همۀ آنها حفاظت کنیم و اجازه ندهیم که کسی
آنها را تخریب کند؛ چرا که همۀ آنها برای آسایش ما تأسیس شده اند.
فعالیتها

بخوان و بنویس

• متن درس را بخوانید و کلمههای جدید را درست تلفظ کنید.
• چند سطر متن درس را روی تخته امال بنویسید.
• کلمههای زیر را در جملههای مناسب به کار برده و در کتابچههای خود بنویسید:
* تأسیسات
* صنایع
* مکلف
بشنو و بگو

• از تأسیسات اجتماعی نام ببرید.
• از تأسیسات اجتماعی چگونه حفاظت میکنید؟
• در گروهها تقسیم گردیده ،پیرامون حفظ و نگهداری تأسیسات اجتماعی صحبت کنید.
به دوستانت بگو

تأسیسات اجتماعی برای رفع نیازمندیهای مردم تأسیس گردیده اند.
لغتها

شماره

لغت

معنا

2

تأسیس

بنیاد کردن ،بنا
نهادن

3

مکلف

1

رفع

دور کردن

شماره

4
5

لغت

صنایع
تخریب

معنا

هنرهای زیبا ،کارهای دستی
خراب کردن

مسؤول و مأمور
شدن به انجام کاری
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ترانۀ معارف
				
   افغــانستــــان مـــا

				
اي هســت و بــود مـا

		

علم اسـت شعار مـا ،بس افتخـار ما

			
در كسـب معـــرفــت

		

گــلــزار ميكنـيــم

علم اسـت شعار مـا ،بس افتخـار ما

		
شـرمنــده دشمنــت

		

بـاري بـه گلشنــت
از آهنيـــن تنـــت

اهل معـارفيم ،تعليـــــم كـــار ما

علم اســت شعار ما ،بس افتخـار ما

			
حافـــظ تــــرا خــدا

اين اســت روز و شب 			

اي مـهـــد آريـــا

مــا را هميـن دعــا

اهل معـارفيم ،تعليــــــم كــار ما

علم اسـت شعار مـا ،بس افتخـار ما
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پيـكـار ميكنـيـــم

اهل معـارفيم ،تعليـــــم كـــار ما

				
بــدگـــر نــظر كنــد

		

بـا عــزم و همـتيـم

علم اســت شعار مـا ،بس افتخار ما

		
بــار ديــگــر تــــرا

		

ضــد جـهـالتيـــم

اهل معـارفيم ،تعليــــــم كـــار ما

مـا كــار ميكنـيـــم

		

اي تـــار و پــود مـا

اهل معـارفيم ،تعليــــــم كـــار ما

			
بدخـــواه ظلمتيــــم
		

جــان و جهـان مـا

سيد محي الدين راعي

