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وزارت معارف



 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 هېــــــواد 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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هدف:شاگردان متن درس  را بخوانند، بنویسند و در مورد نشانه های قدرت خداوند معلومات بیشتر 
به دست آرند.

پرسش ها

1- گفته می توانید تصویر باال کجا را نشان مي دهد؟
2- چرا باید کار ها را با نام خداوند آغاز کنیم؟

ستایش خداوند

درس اول
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نــامحـقبـرزبـانهمیرانیـم  

کـهبهجـانودلشهمی خوانیـم    

مـالکوصـانـعوقدیـموحکیم 

خــالـقورازقورؤوفورحیـم    

هـرچـههستازبـلندیوپستی 

همـهزویـافـتصـورتهستـی    

دادمــاراکتــابتـاخـوانیــم 

کــردمـاراخطـابتــادانیـم    

هـرچـهاوگفـتآنکنیـمهمـه 

طـاعـتاوبهجـانکنیـمهمـه    

آنچـهاوگفـتغیـرازآنکـردن 

نـیستسودی،بهجززیـانکردن    

روزوشبطالـبقبـولوی ایـم 

پیــرووامـترســولوی ایـم    

نظامی گنجه یی        
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بخوان و بنویس

 متن درس  را با آواز بلند بخوانید.

 واژه های مشکل را از متن درس بیرون نویس کنید.

 دو بیت اول شعر را امال بنویسید.

      

بشنو و بگو

 به خوانش و معنای درس توسط معلم گرامی گوش فرا دهید.

 در گروه ها راجع به مفهوم درس بحث کنید؛ سپس نتیجه را از هر  گروه یک نفر به دیگران 

بگوید.

 کی می تواند بگوید ما چرا خداوند را عبادت می کنیم؟

 هر گاه انسان از اوامر خدای مهربان سرکشی کند با چه سرنوشتی مواجه می شود؟

به دوستانت بگو
 به هر انسان الزم است تا در برابر نعمت هایی که خداوند برایش عطا نموده است، شکرگزار 

باشد و او را ثنا و ستایش گوید. هر چند خداوند به این ثنا و ستایش نیازی ندارد؛ اما انسان باید 

کمال بنده گی خود را با شکر و ستایش بیان کند.
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لغت ها 

معنالغتشماره
بسیار مهربانرؤوف1

 رحم کننده            رحیم2

پیداکنندهخالق3

روزی دهندهرازق4

ضرر، خسارهزیان5

  کارخانه گی
شعر را در کتابچه هاي خود رونویس کرده، حفظ کنید.
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نعت
 هدف: شاگردان متن درس  را بخوانند، بنویسند و در مورد شخصیت حضرت محمد معلومات 

به دست آرند.

پرسش ها
1- در تصویر چه مي بینید؟

2- در مورد شخصیت حضرت محمد چه می دانید؟

3- آیا می دانید حضرت محمد برای ما چه آورده است؟

درس دوم
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محمـــدشــــۀانبیــاورســل 

کهدربنده گياوبود،بِهزُکل     

بیـــاوردبـرمـــا،پیــــامخــدا 

دگـرسنـتخودنهـادهبهجـا     

بیاموختبرمــا،رهبنـده گــــي 

رهانــیدمارا،زشرمنــده گي     

جهاديکهبرماگـذاشتازکـرم 

نجـاتهمهمؤمنانشدزغــم     

دمـادمزمـا،ایــندرودونـیـــاز 

شبوروز،درپنـجوقتنمـاز     

بهآلوبهاصحــاباو،اجمعیــن 

رسانيخــدایا!اليیومالدین                   

                                                                                بیرنگ کوهدامني
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بخوان و بنویس

 متن درس  را خاموشانه بخوانید و کلمه های مشکل آن را بیرون نویس  کنید.

 متن درس  را  به نوبت بخوانید و معنا کنید.

 واژه های جدید را در جمله به کار برده، روی تخته بنویسید.

بشنو و بگو

کی می تواند شعر را درست بخواند و معنا کند؟

 چند صفت حضرت محمد را بیان کرده می توانید؟

 نعتیه ها کدام موضوعات را در بر می گیرند؟

 در گروه ها پیرامون شخصیت و صفت های حضرت محمد معلومات ارائه کنید.

به دوستانت بگو
 حضرت محمد آخرین پیامبران الهی است که در سال 611 م. به پیامبری مبعوث گردید. 

قرآن کریم آخرین کتاب آسمانی می باشد که به وی نازل شده است.

نعتیه: به اشعاری گفته می شود که در وصف حضرت محمد سروده شده باشد.
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لغت ها
معنالغتشماره

پیامبرانُرسل1

بخششکرم2

همهاَجمعین3

روش، طریقهسنت4

نجات دادنرهانید5

روز آخرتیوم الدین6

  کارخانه گی
    در مورد اخالق و روش حضرت محمد یک مقالۀ کوتاه بنویسید.
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حضرت عثمان

هدف: شاگردان متن درس  را درست بخوانند، بنویسند، اسم ها را تشخیص کنند و پیرامون شخصیت 

حضرت عثمانآگاهی به دست آرند.

پرسش ها

 در مورد خلفای راشدین چه می دانید؟

  آیا می دانید حضرت عثمان چندمین خلیفۀ اسالم بود؟

   حضرتعثمانیکیازبزرگانصحابۀ کراموخلیفۀسوماسالم

و نیک اخالق عثمان حضرت بود. عفان پدرشان اسم است.

پسندیدهداشت.اوبسیارباحیاوحلیمبود،درزندهگيخودهیچوقت

و قرآنکریمجمع زمانخالفتوی در بود. نگفته بد بهکسيسخن

نیزمينامند.حضرت ازآنسببایشانراجامع القرآن ترتیبگردید

عثمانبسیارباسخاوتبودودارایيخودرادرراهاسالممصرف

کرد.

مردمکشورمادرزمانخالفتحضرتعثمانبهدیناسالم

مشرفشدند.حضرتعثمانبعدازدوازده و نیمسالخالفتتوسط

گروهیازشورشگرانوفتنهجویانبهشهادترسید.

درس سوم



10

بخوان و بنویس
 متن درس  را خاموشانه خوانده، اسم های آن  را در کتابچه های خود رونویس کنید.

  برای هر یک از اسم های به کار رفته در متن درس، روی تخته یک جمله بنویسید.

 جمله های زیر را در کتابچه های خود بنویسید و زیر اسم های آن خط بکشید:

1- عالم بی عمل، زنبور بی عسل.  

2– مشک آن است که خود بوید، نه آن که عطار گوید.

3- نادان مثل طبل است، بلند آواز و میان تهی.

بشنو و بگو

 حضرت عثمان کی بود؟

 نام پدر حضرت عثمان  را بگویید؟

 حضرت عثمان برای پیشرفت دین اسالم کدام کار های ارزشمندی را انجام داد؟

 در گروه ها پیرامون شخصیت حضرت عثمان صحبت کنید.

 آیا می دانید در متن درس کدام کلمه ها اسم اند؟ آن ها را مشخص سازید.

به دوستانت بگو
 اسم آن جزء سخن را گویند که برای نامیدن شخصی، چیزی و یا مکانی به کار رود؛ مانند: 

عثمان، اسالم، عالم، مشک، طبل، زنبور، کابل و غیره.

لغت ها
معنالغتشمارهمعنالغتشماره

بخششسخاوت2نرم خوي و بردبارحلیم1

  کارخانه گی
 متن درس  را دقیق بخوانید و خالصۀ آن را در کتابچه هاي خود بنویسید.
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علـم
هدف: شاگردان متن را درست بخوانند، بنویسند و به ارزش و اهمیت علم پی ببرند.

پرسش ها

 به نظر شما آموختن علم چه ارزش دارد؟

 چرا آموختن علم برای مرد و زن مسلمان فرض است؟

بهترینچیزي کهدرزندهگي،برایانسانعزتوآبرومیبخشدعلم

است؛چنانچهبزرگانودانشمنداندرموردارزشعلمسخنانزیادی

بیاننمودهاند؛طورنمونهبهچندگفتهییازآنهاتوجهکنید.

علمنورالهیاستکهبهقلبانسانفرومیآید.

علمدرختیاستکهثمرآنعملمیباشد.

علمگنجیاستکههرقدرازآنمصرفکنیم،کمنمیشود.

درس چهارم
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آموختنعلمبرهرمردوزنمسلمانفرضميباشد؛پسبرماالزم

استتادرراهآموختنعلمکوشاباشیمودانشکسبشدةخودرادر

خدمتدیگرانقراردهیم.

ارزشانسانزعلمومعرفتپیــداشـود  

بیهنرگردعویبیجاکندرســـواشــود   

درمسـیرزندهگیهرگزنمیافتدبهچـاه 

باچراغدینودانشگربشـربیناشــــود   

آدمیهرگزنمیبیندزسنگینــیگـــزند 

ازسبکمغزیبشرچونسنگپیشپاشود   

سرفرومیآوردهــرشاخــهازبارآوری 

میکنــدافتادهگیانسـاناگـرداناشــود   

قیمتگوهرشودپیدابـرگوهـــرشناس 

قدرما،درپایمیـــزانعمـــلپیداشــود   
خسرو نیشاپوری
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بخوان و بنویس

 متن درس  را خاموشانه بخوانید.

 متن درس  را با آواز مناسب، به نوبت بخوانید.

 واژه های مشکل درس  را به کمک معلم معنا کنید.

 بیت زیر را به نثر تبدیل کنید:

بشنو و بگو

 برای کلمه های ) علم، ثمر و گداخت( جمله بگویید؟

 اگر اندرزی در مورد علم یاد دارید، بگویید.

 آموختن علم در زنده گی چه اهمیت دارد؟

 اندرز )علم درختی است که ثمر آن عمل می باشد( چه مفهوم دارد؟

به دوستانت بگو

 علم، گنجی است که هر قدر از آن مصرف کنیم کم نمی شود.



14

لغت ها
معنالغتشماره

ذوب شدگداخت1
عزیز و گرامی شدنعزت2

کوشش کننده کوشا3
سنگ قیمتی، اصل و نژادگوهر4
علم و دانشمعرفت5
ثمر، حاصلبار6

نادانسبک مغز7

  کارخانه گی
 یک مقاله در مورد علم بنویسید.
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کتاب و مطالعه
هدف:شاگردان متن درس  را درست بخوانند، بنویسند، به اهمیت کتاب و مطالعه در زنده گی پی 

برده و ضمیر را تشخیص کرده بتوانند.

پرسش ها
 در تصویر باال چه مي بینید؟

 آیا می دانید مطالعه چه فایده ها دارد؟

 به نظر شما چه نوع کتاب ها را باید مطالعه نماییم؟

درس پنجم
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   دانشوعلوميراکهازطریقمطالعۀکتابهاآموختهایم،نتیجۀکوشش

وزحمتگذشتهگانمااستکهدرطولسالهاچیزهاينورابهوجود

آوردهودرموردآنکتابهانوشتهاند.اگرکتابنميبود،تمامعلومپس

ازمدتيفراموشميشدند.امروزماتوسطکتابومطالعۀآنازنتیجۀ

کوششهايدانشمنداناطالعحاصلميکنیم.کتاب،بهتریندوستما

استکهازمطالعۀآن،علمودانشميآموزیموازتماممسایلدینيودنیایي

آگاهمیشویم؛پسبایدبهمطالعۀکتابخودراعادتبدهیم؛زیراکتابو

مطالعهغذایهمهارزشهایانسانیبودهوروشناییبخشباور،ایمان،

بینشوشناختمانسبتبهجهاناست.مابایددرنگهداريکتابها

توجهزیادداشتهباشیمومطالعهراجزءعادتهایروزانۀخودسازیم.

فروغصبحداناییکتاباست انیسُکنجتنهاییکتاباست

سنایی غزنهیی

بخوان و بنویس  

 متن درس  را خاموشانه بخوانید و ضمیر ها را از آن بیرون نویس کنید.

 متن درس  را با آواز بلند بخوانید.

 سه جمله روی تخته بنویسید که در آن ها ضمیر به کار رفته باشد.

 جاهاي خالي جمله هاي زیر را با کلمه هاي مناسب داخل چوکات پر نمایید.
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 .............مطالعۀ کتاب هاي ادبي را خوش دارم.

 ..............در خانه درس مي خوانند. 

 .............کتاب هاي خود را باید پاک نگاه کنیم.

 .............. هر روز کتاب مي خواند.

بشنو و بگو

 مطالعۀ کتاب چه موضوعات را برای ما میآموزاند؟

 در مورد ارزش مطالعه چند جمله بگویید؟

 مفهوم بیت های پایان متن درس  را بیان کنید.

 در گروه ها پیرامون اهمیت مطالعه با هم صحبت کنید.

به دوستانت بگو
 ضمیر کلمه یی است که جانشین اسم گردیده، از تکرار آن جلوگیری می کند؛ طورمثال: در جملۀ 

زیر کلمۀ ) او( ضمیر می باشد که جانشین اسم احمد گردیده است.

 احمد شاگرد صنف پنجم است؛ او یک شاگرد الیق می باشد.

آن ها

ما

من

او
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لغت ها
معنالغتشماره

جمع علمعلوم1

روشناییفروغ2

همدم، هم صحبتانیس3

عالمدانشمند4

خبراطالع5

  کارخانه گی

واژه های فروغ، همدم و دانشمند را در جمله های مناسب به کار برده در کتابچه های خود بنویسید.
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سير علمي 

هدف: شاگردان متن درس  را درست بخوانند و بنویسند به سیر علمی عالقه مند شده، به اهمیت 

آن پی ببرند.

پرسش ها
 در تصویر چه می بینید؟

 آیا تا به حال به سیر علمی  رفته اید؟ 

 به نظر شما سیر علمی چه اهمیت دارد؟

درس ششم
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   معلمساینسباشاگردانوعدهکردهبودکهآنهارابهباغوحشببرد

تاباحیوانهایمختلفوخواصآنهاآشناشوند.

روزبعدمعلم،همراهباشاگردانروانۀباغوحششدند؛زمانیکه

آنجارسیدند،مسؤولباغوحشآنهارارهنماییکردتاازبخشیکه

خزندهگاندرآنجانگهداریمیشددیدننمایند.

معلمبهشاگردانگفت:اگرسؤالیداشتهباشید،ميتوانیدبپرسید.

احمدپرسید:چرااینهاراخزندهگانمیگویند؟

معلمگفت:اینحیوان هارابهدلیلاینکهدروقتحرکتبهسینه

راهمي روند،بهنامخزندهگانیادمیکنند.

محمودپرسید:درجهانچندنوعخزندهوجوددارد؟

آنها مشهورترین که دارد وجود خزندهگان زیاد انواع جهان در معلم:

عبارتانداز:مار،چلپاسه،تمساح،سنگ پشت،سوسماروغیره.

معلمپیرامونانواعخزندهگانوحیوانهایاهلیووحشیبهشاگردان

معلوماتارائهکرد.

بعدمعلمبهشاگردانگفت:امروزوقتماوشماتمامشدهاست،

بخشهايدیگررادرآیندهميبینیم.

شاگردانازاینسیرعلمي،خیليخوشوراضيبودند،پسازرسیدنبه
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مکتب،معلمبهشاگردانوظیفهدادتاچشمدیدهایخودرادرکتابچههایشان

خواهش نموده، سپاسگزاری صاحب معلم از شاگردان سپس بنویسند؛

کردندتاآنهارادرآیندهنیزبهسیرعلميببرد.

بخوان و بنویس

 متن درس  را خاموشانه بخوانید ضمیرهایی را که در آن به کار رفته است، بیرون نویس کنید.

 متن درس  را به نوبت با آواز بلند بخوانید.

 سه جمله در مورد سیر علمی  بنویسید که در آخر آن ها نشانۀ سؤالیه به کار رفته باشد.

بشنو و بگو

 شما تا به حال به کدام جای تاریخی یا کدام والیت باستانی سفر داشته اید؟

 چرا معلم ساینس شاگردان را به باغ وحش برد؟

 شاگردان در باغ وحش راجع به کدام چیز ها معلومات به دست آوردند؟

به دوستانت بگو
را  آن ها  تا  است  نیاز  پیدا کنیم،  بیشتر  آگاهی  در مورد چیز هایی که می آموزیم  این که  برای   

مشاهده کنیم. سیر علمی می تواند ما را در این زمینه کمک زیاد کند.
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لغت ها
معنالغتشماره

گردشسیر                1

اطراف، گرداگردپیرامون2

عهده دارمسؤول3

  کارخانه گی
در بارة اهمیت سیر علمی آنچه می دانید بنویسید.
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استاد مهربانم

هدف: شاگردان متن درس  را درست بخوانند، بنویسند، به مقام واالی معلم ارج بگزارند و کلمه های 

متضاد را در متن تشخیص دهند.

پرسش ها
 در تصویر چه مي بینید؟

 آیا می دانید معلم باالي ما چه حقوقی دارد؟

 به نظر شما چرا معلمان خویش را احترام می کنیم؟

درس هفتم
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استـادمهـربانــم،ايدوستترزجانم

باشمبهخدمتتو،تازندهدرجـهانـــم   

بالطفومهرباني،باصدشیرینزبـاني

الفاظخوبودلکش،بنهاديدردهــانم   

ازراهدینیزدان،ازاحمــدوزقـرآن

درسيکهداديبرمن،باذوقدلبخوانم   

تاریکبوددماغم،خاموشبودچـراغـم

ازنوردانشتــو،روشـنشـدهروانــــم   

منزاروخستهبودم،باجهلبستهبـودم

خودرازفیضعلمت،ازجهلمـــيرهانم   

فرمودهاستبزرگان،ازدینپاکسبـحان

حقتوبرترآمـــد،ازجمـلهدوستـــانم   

ازلطفوشفقتتو،ازکیفصحبتتـــو

زیباودلنشیناست،بهاروهمخزانــــم   

دایمبــهاحترامت،خواهــمبلندنامـت

برترکنــدمقامت،مــواليمهربـانـــم   

بیرنگ کوهدامني          
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بخوان و بنویس

 متن درس  را خاموشانه بخوانید.

 هر کدام یک بیت شعر را به نوبت بخوانید و معنا کنید.

 دو بیت نخست شعر را روی تخته امال بنویسید.

 متضاد کلمه های زیر را در کتابچه های خود بنویسید:

  )مهرباني     تاریک    جهل      زیبا(

بشنو و بگو

 پیام شعر را با زبان ساده بیان کنید.

 کی می تواند متضاد کلمه های )مهربان و زیبا( را بیان کند؟

 در مورد مقام واالی معلم آنچه می دانید، بیان کنید.

به دوستانت بگو

 کلمه هاییکه دارای معنای مقابل یا ضد هم باشند، ضدمعنا یا متضاد نامیده می شوند؛ مانند: 

سیاه – سفید

بلند – پست

روشن - تاریک
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لغت ها
معنالغتشماره

جمع لفظ به معنای سخنالفاظ1

مهربانيشفقت2

خداوندیزدان3

ماندهخسته4

برکتفیض5

پاک از بديسبحان6

دلپذیر، جذاب دلکش7

دلچسپدلنشین8

باالتربرتر9

آقا، سرورموال10

  کارخانه گی
شعر را به نثر تبدیل نموده، ضد کلمه های )خوب، تاریک و برتر( را در کتابچه های خود بنویسید.
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اولين مکتب دختران در کشور

هدف: شاگردان متن درس  را درست بخوانند، بنویسند و در مورد ایجاد نخستین مکتب دختران در 

کشور آگاهی حاصل کنند.

پرسش ها
 در تصویر چه می بینید؟

 نام چند مکتب دختران را می دانید بگویید؟

 کدام مکتب دختران در منطقه شما قرار دارد؟ نام بگیرید.

 سـرزمینباسـتانیماافغانسـتان)آریانایقدیم(ازگذشتههامهدعلم

ودانـشبوده،آموزشوپرورشدرآنریشـۀعمیقدارد.قبلازظهور

درس هشتم
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اسالمآموزشوپرورشدرادیانمختلفوجودداشت،کهمحلآندربار

شـاهان،عبادتگاههاوبعضیجاهایدیگربود.درکشـورما،مکتبهاو

کتابخانههادرقرنچهارمهـ.ق.تأسـیسگردیـد.پیشازدورةپربار

اماناهللخان،پسـرانودختراننزدعلمـابهفراگیریعلوممیپرداختند؛

اماآموزشرسـمیبـرایدخترانوجودنداشـت.اماناهللخـاندرتاریخ

افغانسـتاناولینپادشـاهیبودکهبهآموزشوپرورشدخترانتوجه

زیـادنمـودودرپرتوهدایاتقـرآنکریموتعلیماتاسـالمی،درمورد

کسـبعلمودانشبرایهمهمسـلمانان،فرمانایجادمکتبیرابرای

دخترانصادرکرد.

اولینمکتبدخترانبههمتملکهثریا،خانمغازیاماناهللخاندرسال

1299هـ.ش.بهنام)عصمت(درشهرآرایکابلتأسیسگردید.این

مکتببعدهابهنام)مستورات(؛سپسبهنام)ماللی(مسمیگردید.

ملکهثریاباپنجاهتناززنانتحصیلیافتۀافغانستانمصممشدند

تاآموزشوپرورشدخترانرادرکشوررشددهندکهماامروزشاهد

تعدادزیادمکتبهایدختراندرکشوراستیم.

زدانشروی،برسپهرروان بهآموختنگرببندیمیان

زدانشدلپیربُـرنابــود توانابودهــرکهدانابـود
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بخوان و بنویس 

 متن درس  را خاموشانه بخوانید و کلمه های جدید آن را بیرون نویس کنید.

 متن درس  را با آواز بلند بخوانید.

 کلمه های )تأسیس، مسمی، همزمان، خشم و علم پرور( را در جمله های مناسب به کار برده، در 

کتابچه های خود بنویسید.

بشنو و بگو

 اولین مکتب دختران در کشور، کجا و توسط کی تأسیس گردید؟

 مفهوم بیت های پایان متن درس  را بیان کنید.

 اولین مکتب دختران در کشور، در کدام سال تأسیس گردید؟

به دوستانت بگو

 سرزمین باستانی ما در زمان های گذشته آریانا نامیده می شد، این سرزمین از همان آغاز، مهد 

علم و دانش بوده، نخستین مکتب دختران به نام عصمت تا این که در سال 1921م برای نخستین 

بار نظر به فرمان امان اهلل  خان در کشور تأسیس گردید. از آن به بعد آموزش و پرورش دختران به 

گونۀ رسمی آغاز شد.
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لغت ها
معنالغتشماره

اساس گذاشتنتأسیس1

دوست داشتنيمحبوب2

حاصل کردنکسب3

رواج دهندة علم و دانشدانش پرور4

جوانبُرنا5

کمرمیان6

تصمیم گرفتن به کاریمصمم7

  کارخانه گی
زیر عنوان مکتب در کتابچه هاي خود یک مقاله بنویسید.
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فعل و زمان های آن

هدف: شاگردان فعل را بشناسند و زمان های آن را بدانند و آن را در جمله تشخیص کرده بتوانند.

پرسش ها

 در تصویر چه می بینید؟

  کی می تواند جملۀ باال را بخواند؟

 به نظر شما کلمه های )دیدم، می بینم و خواهم دید ( اسم اند یا فعل؟

درس نهم
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یکصبحدرهوایدلپذیربهاریبهراهافتادیم.بعدازدوساعتبهدامنۀ

کوهرسیدیم.تماشایقلهونفسکشیدندرهوایپاکیزهولطیفکوهستان،

لذتبخشبود.بویسبزههایوحشیوصدایدلنشینآبشاریکهدر

دامنۀکوهروانبودبهمانشاطوشادیبخشید.خانوادههاییکهبهدامنۀ

کوهآمدهبودند،نیزشادبهنظرمیرسیدند.آموزگاربهماگفتهبود:»به

همهچیزخوبنگاهکنیدتازیباییهایطبیعتوآفریدههایخداوندرا

در جمله چند من و بردیم لذت زیباییها همۀ دیدن از ما ببینید بهتر

توصیفزیباییهاییدامنۀکوهومنظرةآننوشتم.

فعلچیست؟

فعلآنجزءسخناستکهبهانجامکاريیابیانحالتي،دریکزمان

معینداللتمیکند.فعلبهپرسشهای)چهمیکند،چهکرد،چهشدو

چهمیشود(پاسخمیدهد.

زمانهایفعل:فعلازنگاهزمانبهسهقسماست:

زمانحال،زمانماضییاگذشتهوزمانمستقبلیاآینده.

بهطورمثال:

آرزوقدممیزند.

حمیدخطنوشت.

پروینخواهدآمد.
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بخوان و بنویس
 

 متن درس  را خاموشانه بخوانید و به واژه های که رنگ آن ها تغییر دارد دقت کنید.

 واژه های )افتادیم، رسیدیم، بود و بخشید( را از متن درس پیدا نموده در جمله به کار برید.

 در جمله های زیر کدام کلمه ها فعل را نشان می دهند؟ نام بگیرید.

 آن ها به خانه ما آمدند.

 من هر روز به مکتب می روم. 

 فردا نامه را به برادرم می فرستم.

 فعل رفت را در سه زمان به کار برده روی تخته بنویسید.

بشنو و بگو

 فعل را تعریف کرده، با مثال واضح سازید.

 جمله های زیر را با دقت بخوانید و بگویید کدام کارها را نشان می دهند؟

 احمد کتاب می خواند.

 فریبا مجله خواند.

 عبداهلل روزنامه خواهد خواند.

 به تصویر ها نگاه کنید و در مورد آن ها چند سطر در کتابچه های خود نوشته و زیر فعل های آن 

خط بکشید.
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به دوستانت بگو
 وقتی ما صحبت می کنیم آواز ها، حرف ها، کلمه ها و جمله ها را به کار می بریم تا بتوانیم به 

واسطۀ آن هدف خود را به دیگران بفهمانیم. آن جزء زبان که توسط آن کاری را مشخص می کنیم 

یا حالتی را نشان می دهیم به نام فعل یاد می شود. 

  کارخانه گی

 مقاله یی در مورد بهار بنویسید و فعل را در آن مشخص کنید.
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کار و کوشش
 هدف: شاگردان متن درس  را بخوانند، بنویسند، ارزش آن را بدانند، کلمه های هم ریشه را تشخیص 

کنند.

پرسش ها
 در تصویر چه مي بینید؟ 

 به نظر شما کار چه فایده دارد؟

پیشرفتوترقیجامعۀانسانیوابستهبهسعی،تالشوکارافرادآن

است؛چنانچهحکایتزیراینموضوعرابیانمیکندکهانسانهاتاچه

اندازهبایدهمتبلندداشتهباشندوبهآموختنعلموهنروانجامکار

مبادرتورزند.

هرانسانبهکاروتالشنیازمنداستتابهواسطۀآنبتواندضروریات

زندهگیخودودیگرانراتأمینکند.

درس دهم
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بهراهـیدر،سلیمـــاندیدموری  

کهباپایملـــخمـــیکردزوری   

بهزحمتخویشراهرسوکشیدی 

وزانبادیگران،هـردمخمیـــدی   

بهکنــدیگفتشایمسکیننادان! 

چــراییفارغازُملـــکسلیمــان   

بیازیــــنرهبهقصرپادشاهـــی 

بخوردرسفرةماهرچــهخــواهی   

مکــشبیهودهایـنبارگـــرانرا 

میازارازبــرایجســـم،جــانرا   

بگفت:ازسورکمترگــویبامـور 

کهمورانراقناعتبهتـرازســور   

نیفتدباکسـیمــاراســروکــار 

کهخودهمتوشهداریموهمانبار   

مراامیدراحـتهاستزینرنــج 

مناینپایملخندهمبهصدگنج   

گــرتهمــوارهبایـدکامــگاری 

زمــورآمـوزرســــمبــردباری   



37

مروراهـیکــهپایــتراببندنـد  
مکنکاریکههشیـارانبخنــدند   

چهدرکاروچهدرکـارآزمـودن 
نبایدجـزبهخــودمحتاجبــودن   

هرآنموریکهزیرپایزوریست 
سلیمانسـت،کانـدرشکلموریست   

پروین اعتصامی        
 
بخوان و بنویس

 متن درس  را خاموشانه بخوانید و واژه های جدید آن را بیرون نویس کنید.

 شعر را به نوبت بخوانید و معنا کنید.

 برای کلمۀ کار چند کلمۀ همریشۀ آن را روی تخته بنویسید؛ مانند: 

بشنو و بگو

 مفهوم شعر را بیان کنید.

 در آغاز و انجام واژة »کار« پیشوند ها و پسوندهای )بی، مند، گر، گاه( را اضافه نموده کلمه ها 

را بخوانید.

کار......... .......کار    کار...........  

 در گروه ها راجع به ارزش کار صحبت کنید.  

 

  

  
  

کار

کارگر

پُرکار

بیکار
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به دوستانت بگو
 سلیمان از پیامبران الهی است که زبان حیوان ها را می دانست.

 پروین اعتصامی از جملۀ شاعران معاصر ایران می باشد.

 همریشه یا هم خانواده، کلمه هایی را می گویند که از یک ریشه گرفته شده باشند وحرف های 

بیاید؛ مانند: )تحمل، حمل، حاِمل( و یا  اصلی آن کلمه درکلمه های همریشه اش، پشت سر هم 

)کارگر، کارمند، کارزار(

لغت ها
معنالغتشماره

مورچهمور1

درمانده، بینوامسکین2

داراییملک3

دسترخوانسفره4

مهمانی، جشنسور5

خوردنی، غذاتوشه6

جای نگهداری غلهانبار7

مخفف که درکاندر8

  کارخانه گی
شعر را حفظ کنید و چهار جمله در مورد اهمیت کار در کتابچه هاي خود بنویسید.
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حکایت

هدف: شاگردان متن درس  را درست بخوانند، بنویسند و مفهوم حکایت را درک کرده فعل رادر 

متن تشخیص کنند.

پرسش ها

 آیا می دانید کار و زحمت کشي چه خوبي ها دارد؟

 به نظر شما نهال شاني چه فایده دارد؟

پادشاهيازراهميگذشت؛دیدیکمردسالخوردهمصروفنهال شاني
است،پادشاهگفت:»ايپیرمردتوزحمتبيفایدهميکشي!ثمراین
و رافهمید پادشاه رانخواهيخورد.«مردسال خورده،مقصود درخت
گفت:دیگرانکشتند،ماخوردیم.ماميکاریمتادیگرانبخورند.پادشاه

ازشنیدنجوابپیرمرد،بسیارخوششدوبهاوبخششداد.
حکایتباال،مارابهکاروکوششتشویقميکندوبهماميفهماندکه
بایدقدرزحمتهایگذشتهگانرابدانیمویقینداشتهباشیمکهآیندهگان

هم،قدرزحمتماراخواهنددانست.
اگردهقانایندشتودیاریمبـبایدبـذرپُرباریبکاریـم
بگیردنسلدیگــرحاصلشرااگرماحاصلشرابرنداریم

                                                                                     داوود سرمد

درس یازدهم
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بخوان و بنویس
 متن درس  را خاموشانه بخوانید.

 متن درس  را  به نوبت با آواز بلند بخوانید.

 واژه های جدید را در جمله های مناسب به کار برده روی تخته بنویسید.

 دو سطر متن درس  را در کتابچه های خود امال بنویسید.

 فصل ها را از متن درس بیرون نویس کرده مشخص سازید که مربوط به کدام زمان است؟

بشنو و بگو

 به معنای واژه های مشکل توسط معلم گوش فرا دهید.

 مفهوم حکایت را به زبان ساده بیان کنید.

به دوستانت بگو

ما  کشتند  دیگران  چنانچه،  باشد؛  دیگران  و  خودش  آسایش  برای  باید  انسان  تالش  و  کار   

خوردیم، ما می کاریم تا دیگران بخورند.

لغت ها
معنالغتشماره

پیر، مسنسال خورده1

حاصل، میوهثمر2

قصد شدهمقصود3

  کارخانه گی
متن درس  را در کتابچه هاي خود رونویس و معنای  واژه ها را حفظ کنید.        
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اندرزها
هدف: شاگردان متن درس  را بخوانند، بنویسند و مفهوم نصایح بزرگان را بدانند و آن را سر مشق 

زنده گی خود قرار دهند.

پرسش ها
 به نظر شما، چگونه سخنان را پند و اندرز می گویند؟

 آیا می دانید گوش دادن به سخنان بزرگان چه اهمیت دارد؟ 
 اگر اندرزی را به یاد دارید بگویید؟

خداپرستیآناستکهخودپرستیرارهاکنی. 
شمستبریزی  

شرباشرخاموشنمیشود؛چنانکهآتشباآتش.
لقمانحکیم
زینتانسانسهچیزاست:علم،محبتوآزادهگی.
                                                                 افالطون
امیدبرایبشرمانندبالبرایپرندهگاناست.

وکتورهوگو

خوبیرابهنیکیپاداشبدهوبدیرابهعدالت.
کنفوسیوس

افتادهگیآموزاگرطالبفیضیهرگزنخوردآبزمینیکهبلنداست
بیدلدهلوی

مـردینبـودفـتادهراپـایزدنگردستفـتادهییبگیـری،مـردی
رودکی

درس دوازدهم
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بخوان و بنویس
 درس  را خاموشانه بخوانید.

 متن درس  را به نوبت با آواز بلند بخوانید.
 اندرز های زیر را در کتابچه های خود بنویسید و جاهای خالی آن را با کلمه های مناسب تکمیل 

کنید.
 خداپرستی آن است که ............................... را رها کنی.

 زینت انسان سه چیز است ................................ .
 امید برای بشر مانند ............................... برای ............................... است.

بشنو و بگو

 مفهوم اندرز زیر را بیان کنید.
 مـردی نبـود فـتاده را پـای زدن          گــر دسـت فـتاده یی بگیـری، مـردی

  به خوانش و توضیح اندرز ها توسط معلم گوش فرا دهید.
 بیت زیر را معنا کنید:

   افتاده گی آموز اگر طالب فیضی       هرگز نخورد آب، زمینی که بلند است
 در گروه ها پیرامون مفهوم اندرز ها صحبت کنید.

به دوستانت بگو

 اندرز های بزرگان، نتیجۀ سال ها تجربۀ زنده گی آن ها بوده و هر کدام آن می تواند درس خوبی 
برای زنده گی ما باشد.

لغت ها
معنالغتشماره

طلب کننده، جوینده طالب1
بخششفیض2
بد شدن، بدی کردنشر3

  کارخانه گی

اندرز ها را درکتابچه های خود نوشته و حفظ کنید. 
  بیت هایی را که در بخش بشنو و بگو آمده اند، به حافظه بسپارید.



43

نام من چيست؟

هدف: شاگردان متن درس  را درست بخوانند، بنویسند و مفهوم چیستان ها را بدانند و به گفتن و 

شنیدن آن ها عالقه مند شوند.

پرسش ها
 آیا کسی برای شما چیستان گفته است؟

 شما اگر چیستانی را به یاد دارید بگویید؟

 آیا در کدام کتاب یا مجله چیستان خوانده اید؟

   منازجملۀمیوههايمشهورافغانستاناستم.خزانزمانفراوانيمناست.

پاک براي استم. زیادی ویتامینهاي دارای دارم. فراوان دانههاي و رنگسرخ

بیشتر در ميباشم. مفید هاضمه وسیستم اعصاب جگر، تقویت ساختنخون،

والیتهايافغانستان،بهخصوصدروالیتهاي:کندهار،کاپیسا،فراه،سمنگان،

فاریابونیمروزفراوانپیداميشوم.

حالبگویید،ناممنچیست؟

چـیـستآنطوطیشکــرگفتارآبحیـوانگـــرفتهدرمنقــار

بی دهاناستوراستمیگـویدبـی زباناستومیکندگــــفتار

انار

قلم نی

درس سیزدهم
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بخوان و بنویس

 متن درس  را خاموشانه بخوانید.

 متن درس  را با آواز بلند بخوانید.

 سه سطر متن درس  را یکی به دیگر امال بگویید.

بشنو و بگو
 پاسخ چیستان ها را بگویید.

 انار در کدام والیت های افغانستان بیشتر پیدا می شود؟

 خوردن انار چه فایده دارد؟

برای حرف های » الف – د« به ترتیب یک یک کلمه بگویید، طوری که یک شاگرد برای حرف »الف« 

یک کلمه بگوید؛ مانند: انار، شاگرد دومی کلمۀ انار را تکرار کرده برای حرف »ب« یک کلمه بگوید؛ 

مانند: برگ و شاگرد سوم هر دو کلمه را تکرار کرده برای حرف بعدی کلمه بسازد. به همین گونه تا 

اخیر ادامه دهید.

 به گروه ها تقسیم شده و در بارة موضوعی با هم مشورت کنید؛ بعد یک نفر به نماینده گی از یک 

گروه موضوع را با حرکت های دست و صورت نشان دهد، هر گروهی که بتواند موضوع را تشخیص 

بدهد و در بارة آن یک جمله بنویسد، برنده شناخته می شود. فعالیت را به همین شکل ادامه دهید.

به دوستانت بگو
 چیستان ها جزء ادبیات شفاهی یا مردمی بوده، برای سرگرمی و تقویت حافظه بیان می گردد.

  کارخانه گی
 از اعضای خانوادة خود یک چیستان را پرسیده؛ آن را در کتابچه های خود بنویسید.

 چیستان دومی را به حافظه بسپارید.
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صلح

هدف: شاگردان متن درس  را بخوانند، بنویسند، روحیۀ صلح خواهی و دوری از خشونت در نهاد 

شان تقویت گردد.

پرسش ها

 آیا می دانید صلح در زنده گی انسان ها چه نقش دارد؟

 فکر کرده اید خشونت در زنده گی انسان چه تاثیر منفی بر جا می گذارد؟

 به نظر شما، برای تأمین صلح چه کاری را انجام داده می توانیم؟

   زندهگياجتماعيانسانهازمانيخوشاینداستکههمهافرادجامعه

ازمفهومصلحآگاهيداشتهباشند.صلحواقعي،نتیجۀسلوکورفتار

درس چهاردهم
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روابط خود همنوعان با خیر نیت و محبت با همه که است مردم نیک

نیکرادرپیشگیرند.هرانسانبایدصلحراازخودآغازنموده،مزایاي

نزاع، کند.جنگ، درک اجتماعي و خانوادهگي فردي، زندهگي در را آن

جنگهای دارد. تباه کننده و بد نتیجۀ اختالف و بدبیني خشونت، نفاق،

مسلحانهبدترینشکلخشونتاند،کهعالوهبرگرفتنجانتعدادزیادی

و برده،خدماتصحی بین از نیز را بشری جوامع اقتصاد انسانها، از
معارفراضعیفومردمرابهرنجهایبی شمارمبتالمیگرداند؛پسباید

بهجايجنگ،مهرباني،نیکاندیشي،دوستيواخالقنیکورادرنهادخود

پرورشدهیموبااخالقوروشخوببادیگرانبرخوردنماییم.صلح،

نعمتبزرگخداوندوآروزیهرانساناستکهازبرکتآنزندهگی

آراموباسعادتنصیبانسان هامیگردد.

 

بخوان و بنویس

 متن درس  را خاموشانه بخوانید و واژه های مشکل آن را بیرون نویس کنید.

 متن درس  را به نوبت با آواز بلند بخوانید.

 در مورد اهمیت صلح و ضرر های خشونت چهار جمله روی تخته بنویسید.

 جاهای خالی جمله های زیر را با کلمه های مناسب تکمیل کنید:

1- صلح واقعی نتیجۀ ........................... است.
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2- هر انسان باید صلح را از ....................................... کند.

3- انسان ها از برکت صلح در فضای ............................. زنده گی می کنند.

بشنو و بگو
 صلح در زنده گی انسان ها چه اهمیت دارد؟

 کدام ارزش های زنده گی در فضای صلح آمیز خوب تر می تواند به وجود آید؟

 خشونت باعث چه می شود؟

به دوستانت بگو

انسان  انسانی است که در فضای صلح و آرامی  نیاز های مبرم جامعۀ  از   صلح و آرامی یکی 

می تواند خوب بیاموزد، خوب زنده گی کند و جامعۀ خود را به اوج ترقی برساند.
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لغت ها
معنالغتشماره

جمع فردافراد1

مهرباني، شفقتعاطفه2

فهم، آگاهيدرک3

آشتي، سازشصلح4

  کارخانه گی
در مورد صلح، سه سطر در کتابچه هاي خود بنویسید.
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شهد یا عسل

هدف: شاگردان متن درس  را درست بخوانند، بنویسند و پیرامون طریقۀ به دست آمدن عسل و 

فواید آن معلومات به دست آرند.

پرسش ها

 در تصویر چه مي بینید؟

 به نظر شما شهد یا عسل چطور به دست مي آید؟

 آیا فایده های شهد یا عسل را می دانید؟

درس پانزدهم
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  شهدیاعسل،غذایشیرینیاستکهبرايبدنفایدهدارد.شهداززنبور

عسلبهدستمیآید.زنبورهایعسلخانههایشانرادرجنگلویاجا هایی

کهگلدرآنزیادباشدميسازند.طرززندهگیزنبورهایعسلبسیارجالب

ومنظممیباشد.آنهابهشکلگروهیزندهگیمیکنند.اینزنبورهابهسه

گروهتقسیممیشوند،یکيملکهکهزنبورمؤنثاستونسبتبهدیگراناز

لحاظجسامتومقامبزرگتروکارشگذاشتنتخمميباشد.دستۀدومي

زنبورهايمذکراندکهوظیفۀآنهاصرفخوردنوخفتناست.دستۀسومي

زنبورهایکارگراند.

زنبورهايکارگردرروزهايتابستانبهجنگلهاوباغهاپروازمیکنندو

شیرةگلهارامي مکند؛بعدازآنکهبهالنهبرمیگردند.اینشیرهازبدن

کههمینعسلغذايزمستاني وعسلخارجميگردد بهشکلموم شان

زنبورهاراتشکیلميدهد.انسانهانیزازآناستفادهمینمایند.بعضيمردم

درباغهایيکهگلدارد،کندوميسازندوزنبورعسلرانگهداريميکنندو

ازآنشهد،موموعسلبهدستميآورند.ازشهدخالصبرايخوردنواز

مومآنبرايساختنشمعوبعضيکریمهااستفادهميشود.
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بخوان و بنویس

 متن درس  را خاموشانه بخوانید و فعل های آن را بیرون نویس کنید.

 متن درس  را به نوبت با آواز بلند بخوانید.

 کلمه های )می کند، می دهد، می گردد، خوردن و خفتن( را در جمله های مناسب به کار برده، 

روی تخته بنویسید.

 از متن درس چهار جمله انتخاب کنید، در کتابچه های خود بنویسید و زیر فعل های آن خط 

بکشید.

بشنو و بگو

 شهد چه فایده دارد؟

 شهد چگونه به دست می آید؟

 از زنبور عسل چه فایده به دست می آید؟

 چند فعل را در متن تشخیص کرده نام بگیرید.

 در گروه های کوچک تقسیم شده پیرامون نقش پرورش زنبور عسل در بهبود اقتصاد کشور 

بحث کنید.

به دوستانت بگو
 شهد مادة شیرینی است که از زنبور عسل به دست می آید. خوردن عسل برای صحت فایده دارد.

 پرورش زنبور عسل در رشد اقتصاد کشور کمک زیادی می نماید.
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یاد  فعل  نام  به  و  کاراند  دهندة  نشان  می باشد(  و  می شود  می گردد،  )می کند،  کلمه های   

می شوند.

لغت ها
معنالغتشماره

خوابیدنخفتن   1

دستهگروه2

عسل آمیخته با مومشهد3

  کارخانه گی
 برای کلمه های )می باشد، می ماند و می کند( جمله های مناسب ساخته فعل را در آن نشانی کنید.
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عقل سليم در بدن سالم
هدف: شاگردان متن درس  را درست بخوانند، بنویسند و در مورد اهمیت صحت مندی معلومات به 

دست آورده، فعل های مفرد و جمع را تشخیص کنند.

پرسش ها
 ورزش در سالمتی انسان چه نقش دارد؟

صحتوتندرستیدرحیاتانسان هانقشمهمدارد.تمامفعالیت هاو
کارهایروزانۀانسانبسته گیبهسالمتیوجوداودارد.انسانصحتمند
می توانـدفعالیت هایعلمی،اقتصادی،اجتماعی،فرهنگیو...رابهگونۀ
درسـتانجامدهدومصدرخدمتبهخودوجامعهگردد.بزرگانگفته
اندعقلسلیمدربدنسالماست؛پسبرماضروریاستکهبادانستن
ارزشواهمیتتندرسـتیوسالمتیدرحفظآنبکوشیم.برایداشتن

یکزنده گیسالمبرنامۀمنظمغذاییرادرنظربگیرم.
ازسـبزی ها،میوه ها،شـحم،پروتینوویتامین هـامطابقبهنیازبدن

خوداستفادهکنیم.
عالوهبرآنروزانهحدلاقلنیمساعتیکیازانواعورزش؛مثل:فوتبال،

والیبال،پیاده روی،آب بازیوغیرهرادرهوایآزادانجامبدهیم.
اهمیتوارزشورزشدرسـالمتیانساننقشمهمدارد.ورزشطول
عمررازیادساختهدربدنتحرکایجادمی کند.ورزشخوابانسانرا
راحتمی سازدوباعثمی گرددتادیرترپیرشویم.ازبسیاریبیماریها
جلوگیریمی کند.سیسـتمدفاعیبدنراتقویتمی کند.حافظهراقوی
سـاختهاعتمادبهنفسرابلندمی برد.پسبرهرانسـانالزماسـتتا
ورزشراجزءبرنامه هایروزانۀخودبسازد.تاازسالمتیکاملبرخوردار

ماندهفردسالمبهجامعۀخودباشیم.

درس شانزدهم
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بخوان و بنویس    
 متن درس  را خاموشانه بخوانید و واژه های مشکل آن را بیرون نویس کنید.

 متن درس  را به نوبت و با آواز بلند بخوانید.
 فعل های مثبت و منفی را از متن درس دریافت نموده، در کتابچه های تان بیرون نویس کنید؛ 

مانند: 
منفی مثبت 
نکنیم کنیم 

 مواردی که در سالمتی ما نقش دارند، در کتابچه های خود بنویسید.

بشنو و بگو

  به خوانش متن درس و توضیحات پیرامون اهمیت صحت مندی توسط معلم گرامی گوش دهید.
 رعایت نظافت در سالمتی انسان چه نقش دارد؟

 آیا فعل های مثبت و منفی را در متن درس نشان داده می توانید؟
 کدام موضوعات را باید در نظر بگیریم تا صحت مند باشیم؟

به دوستانت بگو
فعل مثبت: آن است که انجام کار و یا نسبت دادن حالتی را به طور ثبوتی بیان کند یعنی؛ فعل از 

فاعل به ظهور رسیده باشد؛ مانند: پرویز نامه را نوشت.
فعل منفی: آن است که انجام کاری یا نسبت دادن حالتی به گونۀ نفی بیان شده باشد.

مانند: پروین آهنگ را نخواند.
لغت ها
معنالغتشمارهمعنالغتشماره

تر و تازه، سر سبزشاداب 2گرفتارمبتال  1

درست، بی عیبسلیم4بی عیب، تندرستسالم2

  کارخانه گی
متن درس  را در کتابچه های   تان رونویس کنید.



55

                     َغذا های مفيد
هدف: شاگردان متن درس  را درست بخوانند، بنویسند و پیرامون غذا های مفید و اهمیت آن در 

رشد و سالمتی وجود آگاهی حاصل کنند.

پرسش ها

 در تصویر چه مي بینید؟ 

 به نظر شما استفاد از غذاهای مختلف در سالمتی بدن چه نقش دارد؟ 

 آیا می دانید کدام آب ها صحی اند؟

برایاین کهازسالمتیجسمیوروحیبرخوردارباشیموفعالیتهایروزمره

رابدونخستهگیانجامدادهبتوانیم؛الزماستروزانهازغذاهایگوناگون

استفادهکنیم،تاوجودماانرژیکافیداشتهباشدوهمدربرابرامراضوقایه

درس هفدهم
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ومحافظتشویم.

روزانـهَغذاهـایمتنـوعرابایددربرنامـۀغذاییخودجادهیم.ازشـحم،

پروتیـنویتامین هامطابقبهنیازبدنخوداسـتفادهکنیم.ازانواعگوشـت،

شیر،لوبیا،نخودوغیرهبراینشوونمایبدناستفادهکنیم.

برایسالمنگهداشتنجسمخوداززردک،شلغم،پالک،کرم،کاهو،وانواع

آنها مانند و نماییم.خوردنشکر،عسل استفاده پخته و سبزیهایخام

انواعسوءتغذی؛ از انرژیوقوتمیبخشد.استفادةغذایمناسب ما به

در کافی نوشیدنآب ازحدجلوگیریمیکند. بیش مانند:چاقیوالغری

سالمتیبدنمانقشمهمدارد.براینوشیدنبایدازآبهایصحیاستفاده

کنیم.آبنل،چاههایبمبهداروچاههایسرپوشیدهازجملۀآب هایصحی

می باشند.درصورتنبودنآبصحیآبجویهاوچشمههاجوش دادهشود

ویاازکلورینبرایصحیساختنآناستفادهگردد.

بخوان و بنویس  

 متن درس  را خاموشانه بخوانید و واژه های مشکل را بیرون نویس کنید.

 متن درس  را  به نوبت با آواز بلند بخوانید.

آن  در  را  فعل  و  برید  کار  به  مناسب  را در جمله های  )غذا، مفید، سالم و صحی(   کلمه های 

مشخص سازید.
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بشنو و بگو

 غذا های مفید کدام هااند؟

 گوشت، شیر، لوبیا و نخود در سالمتی وجود چه نقش دارند؟

 کدام نوع مواد غذایی بدن ما را سالم نگه می دارد؟

 چگونه می توان آب های غیرصحی را برای نوشیدن آماده ساخت؟

 در گروه ها پیرامون ضررهای  َغذا های ناپاک و آب های غیرصحی صحبت کنید.

به دوستانت بگو

 به تصویر های زیر نگاه کنید و به دوستان تان بگویید خوردن کدام یک از این َغذا ها، مفید و 

کدام آن مضر است و چه ضررها و فایده ها دارند؟

َغذا های مفید

َغذاهای مضر
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لغت ها

معنالغتشماره

برخورداربهره مند  1

گوناگونمتنوع 2

  کارخانه گی

دو سطر در مورد ارزش غذای مفید در کتابچه هاي خود بنویسید و در آن ها نشانۀ شارحه را به کار 

برید.
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خطرهاي ماین
هدف: شاگردان متن را درست بخوانند و بنویسند، جای کاربرد نشانه های نگارشی را در متن بدانند 

و پیرامون خطر های ماین آگاهی حاصل کنند.

پرسش ها
 آیا می دانید ماین ها بیشتر در کدام جاها پیدا می شوند؟

 به نظر شما پاک سازی ماین ها وظیفۀ کیست؟

روزيفریبابهخانۀعمهاشمي رفت.اوبرايرسیدنبهآنجابایداز
دشتيکهدرهرگوشهوکنارآناشیايناشناختهافتادهبودميگذشت.
فریبادرراهبهیادسخنانمعلمشافتادودلشگواهيبدميداد.درهمین
فکربود؛ناگهانچشمشبهماینیافتاد.اوبدوناینکهتحتتأثیرقرار
گیردآرامشخودراحفظکردوسنگیرادرمحليکهماینرادیدهبود
بهشکلیکنشانهگذاشت؛بعدخودشازراهيکهآمدهبودبرگشتو
موضوعرابهمؤسسۀماینپاکيمحلخبرداد.گروهماینپاکانبهجایي
کهماینبودرفتهوآنمنطقهراازوجودماینپاکساختند.موسسۀماین
پاکيعنوانيمکتبيکهفریبادرآندرسميخواند،تحسیننامهییفرستاد

وازهوشیاريوهمکاريایندخترباهوشقدردانيوتشکرنمود.

درس هژدهم
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بخوان و بنویس
 متن درس  را خاموشانه بخوانید و واژه های جدید آن را بیرون نویس کنید.

 متن درس  را  به نوبت با آواز بلند بخوانید.

 یک سطر متن درس  را روی تخته امال بنویسید و نشانه گذاری را در آن رعایت کنید.

 کلمه های )تحسین نامه، دشت و محل( را در جمله به کار برده، در کتابچۀ خود بنویسید.

بشنو و بگو

 معلم فریبا به او چه گفته بود؟

 فریبا در راه چه دید و چه کرد؟

به دوستانت بگو

و صحرا  ویرانه ها، دشت  کنار سرک ها، جوی ها،  در  گاهی  که  دارند  گوناگونی  انواع  ماین ها   

موجود می باشند. در وقت روبه رو شدن به ماین، به آن ها نزدیک نشویم؛ جای آن را نشانی کنیم؛ 

بعد به بزرگان محل یا مسؤوالن خبر دهیم.
لغت ها
معنالغتشمارهمعنالغتشماره

شاهدیگواهی 2طرف، گوشهکنار1

  کارخانه گی
 متن درس  را در کتابچۀ خود بنویسید و نشانه گذاری را در آن رعایت کنید.
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پير مرد کاله  فروش

هدف: شاگردان متن درس  را درست بخوانند، بنویسند و در برابر سختی ها و مشکالت راه حل 

مناسب پیدا کرده بتوانند.

پرسش ها
 به نظر شما هنگام مواجه شدن با یک مشکل چه باید کرد؟

روزیمردکالهفروشازجنگلیمیگذشت؛چونخستهبودتصمیم

گرفتزیرسـایۀدرختیکمیاستراحتکند.کالههاراکناریگذاشتو

خوابید.وقتیبیدارشددیدکالههاراچندمیمونباخودبردهاست.فکر

کردکهچگونهکالههاراپسبگیرد.درحالفکرکردنسرشراخارید

ودیـدکـهمیمونهاهمینکارراتکرارکردند.اوکالهخودراازسـرش

درس نزدهم
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برداشـتودیدکهمیمونهانیزازاوتقلیدکردند.بهفکرشرسـیدکه

کالهخـودرارویزمینبینـدازد؛بنابرایناینکارراانجامدادمیمونها

بـهتقلیـدازاوکالههارابهزمینانداختنـد.اوهمهکالههاراجمعکردو

روانۀشـهرشد.سـالهایبعدنواسۀاوکالهفروششد.پدربزرگاین

داسـتانرابراینواسـه اشتعریفکـردوتأکیدنمودکـهاگرروزیبا

چنینموضوعیمواجهمی شـود،چگونهبرخوردکند.نواسۀکالهفروش

یکروزازجنگلمیگذشـتازخسـته گیراه،درزیردرختیاستراحت

کـرد؛ناگهانهمانقضیهیی کهبـرایپدربزرگشاتفاقافتادهبودبرای

اونیزاتفاقافتاد.

اوشـروعبهخاریدنسرش

کرد.

میمونهـاهـمهمـانکاررا

تکـرارکردنـداوکالهاشرا

دررویزمیـنانداخـت؛امـا

میمونهـااینکارراتکرارنکردند.یکیازمیمونهاازدرختپایینآمد

وکالهراازرویزمینبرداشـتوسیلیمحکمیدرگوشاوزدوگفت:

فکـرمیکنیتنهـاتوپدربزرگداریوبـهحرفهایشگوشمیدهی!

پدربزرگمانیزبهمانصیحتکردهاستکههرکاررابدونتفکرتقلید

نکنیم.
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بخوان و بنویس

 متن درس  را با آواز بلند بخوانید.

 واژه های مشکل متن را بیرون نویس کنید و معنای آن را از معلم بپرسید.

 از کلمه های نامرتب زیر، جمله های مناسب ترتیب داده، در کتابچه های خود بنویسید.

)فکرکردن، در حال، سرش، مرد، خارید، را(

)کاله، نیز، میمون ها، را، زمین، پرتاب، کردند(

 یک سطر متن درس  را روی تخته امال بنویسید.

بشنو و بگو
 مفهوم درس  را به همصنفان خود بگویید.

 در بارة زیرکی حیوان ها، آنچه می دانید بیان کنید.

 چرا میمون ها کاله ها را بار دوم از سرشان دور نینداختند؟

 در گروه ها در بارة این که وقتی به مشکل مواجه می شوید چگونه باید راه حل پیدا نمایید، بحث 

کنید.
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به دوستانت بگو

 هنگام مواجه شدن با مشکالت باید با خود فکر کنیم و با بزرگان خانواده مشورت کنیم تا راه حل 

درست پیدا نماییم.

لغت ها

معنالغتشماره

شادی، نام حیوانمیمون1

حادثه، جریانقضیه 2

  کارخانه گی
 متن درس  را درکتابچه های خود رونویس کرده، زیر فعل های آن خط بکشید.
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آمنة فدوی

هدف: شاگردان متن درس  را درست بخوانند، بنویسند و در مورد شخصیت و  زنده گی آمنۀ فدوی 

آگاهی حاصل کنند.

پرسش ها
 آیا تا حال نام آمنۀ فدوی را شنیده اید؟

 نام چند شاعر زن را یاد دارید؟

   آمنۀفدوی،بانویشاعر،فرزندسردارنورمحمدخاندرسال1276هـ.ش.

درکابلبهدنیاآمد.

مـادرشازنواده گانامیردوسـتمحمدخانبـودوپدرشدرزمان

حکومـتعبدالرحمـنخانبهحیـثوالیقندهـارکارمیکـرد.آمنهاز

خردسـالیبـهفراگیریدانش هـایادبیودینـیپرداخـت.ویکهاز

ذوقشـاعرانهبرخورداربود،ازجوانیبهسـرودنشـعررویآوردودر

سرودههایشفدویتخلصمیکرد.

ازسـرودههایآمنـۀفـدویابیاتـیپراکندهدرتذکرههابـهجامانده

است.

درس بیستم
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سرودههایویازارزشواهمیتادبیخاصیبرخورداراستازجملۀ

شاعرانمحبوبکشورمامحسوبمی گردد.

آمنـۀفـدویدرسـال1303هــ.ش.دربیت المقدسوفـاتنمودودر

همان جابهخاکسپردهشد.

نمونۀسخن:

 تانظردرچمنوضــعجهــانواکــردم

ستمــیبودکـهبــردیدةبینـاکـردم  

نهچمـنرنگوفاداشــت،نهگلبویبقا

حیرتآلودهبههرسوکهتماشاکــردم

گربهمحشرزمنازحاصـــلدنیاپرسند

گویمافسوسهمهخواهشبیجاکردم   

 ذرهیینیستبهکفزینسفــردورودراز

عفوخواهــمزخداآنچهخطاهاکردم

فدویبارخجالــتبکشـــــیروزجـزا

زانکهدرعالـــمفانیچهمهیاکردم    
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بخوان و بنویس
 متن درس  را با آواز بلند بخوانید.

 کلمه های )شاعر، بانو، فراگیری و سرودن( را در جمله های مناسب به کار برده در کتابچه های 

خود بنویسید.

 به تصویر زیر نگاه کنید و در مورد آن دو سطر بنویسید.

بشنو و بگو

 آمنۀ فدوی کی بود؟

 آمنۀ فدوی در کجا زاده شد و در کجا وفات یافت؟

 برداشت تان را از نمونۀ سخن آمنۀ فدوی بیان کنید.

 در گروه ها راجع به مفهوم نمونۀ سخن آمنۀ فدوی بحث کنید.
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به دوستانت بگو
 آمنۀ فدوی از جملۀ شاعران معاصر افغانستان است. او در جوانی به شاعری پرداخت و اشعاری 

از او در تذکره ها وجود دارد که از ارزش ادبی خاصی بر خوردار است.

لغت ها
معنالغتشماره

سرگردانی، سرگشته گیحیرت   1

ناپایدارفانی2

آماده شدنمهیا3

پایدار، جاویدانبقا4

روز قیامتمحشر5

بخششعفو6

  کارخانه گی
لغت های جدول باال را در جمله های مناسب به کار ببرید.
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قيد
هدف: شاگردان متن درس  را درست بخوانند، بنویسند، در بارة قید و انواع آن معلومات به دست 

آورده، قید ها را تشخیص کرده بتوانند.

پرسش ها

 در چوکات باال کدام کلمه انجام کار را نشان می دهد؟ 

 به نظر شما در جملۀ باال کدام کلمه چگونه گی حالت قدم برداشتن نسرین را نشان می دهد؟

قیدکلمهییاسـتکهبافعلیکجاشـدهومعنایآنرامحدودومقید

میسازد.

بهعبارتدیگرقیدحالتوچگونهگیفعلرابیانمیکند.

قیـدبهصورتعمومبهپرسـشهایی؛مانند:کی،کجا،چطور،چگونه،

چهاندازهوغیرهپاسـخمیدهد؛بهگونۀمثال:درجملههایدادهشـده

کلمههایامروز،تیز،شبانه،دیروز،شدتوزود،قیداندکهحالتفعلها

درس بیست و یکم



70

رامقیدومحدودساخته،کیفیتوچگونهگیآنهارانشانمیدهد.

1-امروزبارانتیزمیبارد.

2-حمیدشبانهدرسمیخواند.

3-دیروزبادبهشدتوزیدوزودآرامشد.

انواعقیدازنظرمعناومفهوم

بخوان و بنویس
 متن درس  را خاموشانه بخوانید و واژه های مشکل آن را بیرون نویس کنید.

 متن درس  را به نوبت، با آواز بلند بخوانید.

 جمله ها را بخوانید و جاهای خالی آن را با یکی از قید های داخل چوکات تکمیل کنید.

- شکوفه ها زیبایی زیاد دارند؛ اما افسوس ............ نمی مانند.

- فاخته، تا آن جایی که توانست، در آسمان ......... رفت.

- نقاش منظره را ................ زیبا و قشنگ نقاشی کرد.

قید زمان

قید حالت

قید شک

قید مکان

قید تأکید

قید نفی

قید نتیجه

قید مقدار

قید پرسش استفهام

قید تمنا

بسیار
باال
دیر
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 در گروه ها پیرامون تصویر زیر چند سطر بنویسید.

بشنو و بگو

 قید ها در جمله چه نقش دارند؟

 در جملۀ )خورشید صبحانه از پشت کوه به آرامی باال می آید.( کدام کلمه ها قید است؟

 قید در جمله به کدام پرسش ها پاسخ می دهد؟

 در جملۀ )من از خواندن کتاب خوش شدم.( قید به کدام پرسش پاسخ گفته است؟

 قید را تعریف کرده، انواع آن را نام بگیرید.

به دوستانت بگو

 قید کلمه یی است که درجمله با فعل یکجا شده معنای آن را مشخص می سازد.    

نتیجه،  نفی،  پرسش، شک،  تأکید،  حالت،  مقدار،  مکان،  زمان،  مانند:  دارد؛  زیاد  انواع  قید ها   

تمنا.
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لغت ها
معنالغتشماره

حالت و چگونه گیکیفیت 1

جایمکان               2

قمریفاخته3

محکم کردنتأکید4

خواهشتمنا5

وقتزمان6

اندازهمقدار7

  کارخانه گی

 تعریف قید و انواع آن را حفظ کنید. 

 جمله هاي زیر را در کتابچه هاي خود  رونویس کرده؛ قید را در آن ها مشخص سازید.  

1- نیالب روز جمعه با اعضاي خانواده اش به تفریح رفته بود.

2- امسال باران زیاد بارید و حاصالت فراوان بود.
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حقوق زن

هدف: شاگردان متن درس  را درست بخوانند، بنویسند و پیرامون تساوی حقوق زن و مرد معلومات 

به دست آورده و قید ها را تشخیص کرده بتوانند.

پرسش ها
 به نظر شما زنان در زنده گی خانواده گی و اجتماعی چه نقشی دارند؟

 آیا گفته می توانید برتری انسان ها نزد خداوند در چه است؟

 آیا می دانید کدام یک از بنده گان خداوند نزد او بهترین است؟

زنومرددرزندهگيخانوادهگيواجتماعيحقمساویدارندوبدون

هیچنوعتبعیضميتوانندازحقخوداستفادهنمایند.

درس بیست و دوم
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زنميتوانـدمانندمرد،درفعالیتهايسیاسـي،اجتماعي،اقتصاديو

فرهنگيکشورسهمبگیرد.

زنـاندرتاریـخاسـالموتاریـخکشـورمـانقـشمهمـیداشـته

انـد.بـهگونـۀمثـالنخسـتینکسـیکـهبـهحضـرتمحمـد

ایمـانآوردودرتحکیـمدیـناسـالمپیامبـررایـاریرسـانید،

بـیبیخدیجۀکبرابود.درتاریخافغانسـتاننیززنـانقهرمانیوجود

داشـتهکههرکداممیتواندالگوییبرایآیندهگانباشـد؛مانند:رابعۀ

بلخی،سـلطانراضیۀغوری،ناهیدشهید،مخفیبدخشی،آمنۀفدویو

دیگران.

زنازدیدگاهاسـالم،مانندمردقابلاحترامبوده،ازکرامتانسانيو

جایگاهبلندیبرخوردارميباشـد؛برتریانسان هانزدخداوندمتعالدر

تقوااسـت،نهدرجنسیت،قوموزبان.خداوندزنراعالوهبروظیفۀ

تربیتوپرورشنسلهابهفراگیریعلمودانشامرفرمودهاست؛پس

میتوانگفت:دیداسالمبهزنومردبهمثابۀیکانساناستوزنهم

مثلمردمسـؤولیتداردتادرفعالیتهایسیاسی،اجتماعیواقتصادی

سهیمباشد.
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بخوان و بنویس
 متن درس  را خاموشانه بخوانید و واژه های مشکل آن را بیرون نویس کنید.

 متن درس  را با آواز بلند بخوانید.

 در مورد اهمیت وظایف زنان در اجتماع سه جمله بنویسید و قید را در آن به کار برید.

بشنو و بگو
 در جمله های زیر قیدها را مشخص ساخته روی تخته بنویسید.

1- زن می تواند یک رهبر بسیار خوب باشد.

2 - زن در اجرای کار های داخل و خارج منزل توانایی زیاد دارد.

 زنان دارای کدام توانایی ها اند و چه کار هایی را انجام داده می توانند؟ نام بگیرید.

 زنانی را که در تاریخ اسالم و افغانستان نقش اساسی داشته اند، نام بگیرید.

 در گروه ها پیرامون نقش زن در خانواده و اجتماع بحث کنید.

به دوستانت بگو
 زنان، مانند مردان از توانایی های ویژه یی برخورداراند. آنان می توانند در تمام عرصه های زنده گی؛ 

چون عرصۀ  اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی نقش فعال داشته باشند.
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لغت ها
معنالغتشماره

یک قسمیکسان 1

جدا کردن، فرق گذاشتنتبعیض 2

بخش، قسمتسهم               3

میدان، بخشعرصه4

        کارخانه گی

پیرامون حقوق زن یک مقاله بنویسید و قید را در آن به کار ببرید.
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نصيحت پدر
را در  برده، آن  به مفهوم نصایح پی  بنویسند و  هدف:  شاگردان متن درس  را درست بخوانند، 

زنده گی خود عملی سازند.

پرسش ها
 به نظر شما، چرا پدران فرزندان شان را نصیحت می کنند؟

 آیا می دانید نصیحت های پدران در زنده گی ما چه اهمیت دارد؟

 شما کدام نصایح را از پدر تان شنیده اید؟ 

فرزندم!خودرابهراستگویيعادتده؛ازسوگندخوردنبپرهیزواز

دروغگویيودشنامدادندوريکن!تانزدمردمهمیشهعزیزباشي.

فرزنـدم!سـخنبیجـاوناسـنجیدهمگو!کهسـخننگفتـنبهتراز

درس بیست و سوم



78

بیهـودهگفتناسـت.مـادر،پدر،دانشـمندانوبـزرگانرااحترامکن،

وبـهنصیحتهـایآنـانگـوشدهوعمـلکن!ازاشـخاصنـادانو

بي ادبگریزانباشتادرنظرمردمخواروحقیرنشوي.

راهکامیابی

چـهپـیـشآیـدترازینخویشکامــی؟ 

بـهجــزاندوهوکینوزشــتنامــی    

چــنـانبـایـد،کهتـــــوآهستهباشی 

هـمـــهکارنــکودانـستهبـــاشی    

تــوازمامـهتـری،بـایــدبهگـفــتار 

نــگویـیجـزبهآیــــینســـزاوار    

خــــردمـندانسـخــنبردادگویند 

هـمـیشهنـامنـیکازدادجــــویند    

خــردازهــرکـسیتـــوبـیـشداری 

چـــرادلرازگــفـتنریــشداری    

سخنآنگو،چهبادشمن،چهبادوست 

کههــرکوبشنود،گویدکهنیکوســت    

فخرالدین گرگانی                                                                       
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بخوان و بنویس

 متن درس  را با آواز بلند به نوبت بخوانید.

 واژه های مشکل متن را بیرون نویس کنید.

آن ها  در  را  قید  برده،  کار  به  مناسب  در جمله های  را  و حقیر(  پرهیز  )راست گویی،  واژه های   

استفاده کنید.

بشنو و بگو

 عواقب دروغ گویی چیست؟

 سخن نا سنجیده گفتن باعث چه می شود؟

 چرا با اشخاص نادان و بی ادب نباید نشست و برخاست داشته باشیم؟

 در مورد اهمیت نصیحت پدر و مقام واالی وی در گروه ها صحبت کنید.

به دوستانت بگو

 از دروغ گویی بپرهیز!

 سخن بیجا و ناسنجیده مگو، بزرگان را احترام کن و از اشخاص نادان و بی ادب گریزان باش!
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لغت ها
معنالغتشماره

قسمسوگند 1

دوري کردنپرهیز 2

بي فایدهبیهوده               3

کوچک، خوار و زبونحقیر4

        کارخانه گی

 -  پیام درس  را در چند سطر بنویسید و قـید  را در آن نشاني کنید. 

 -  معنای لغت های جدید متن را حفظ نموده، آن ها را در جمله به کار برید.
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مادر

هدف: شاگردان متن درس  را درست بخوانند، بنویسند و به احترام و رعایت حقوق مادر باورمند 

شوند.

پرسش ها
 در رسم کی را مي بینید؟

 آیا می دانید مادر باالي ما چه حقوقی دارد؟ 

مادرموجودمهربان،دوستداشتنيوقابلاحتراماست.مادربراي

پرورشوتربیتما،هرگونهزحمتوتکلیفراقبولکرده،شبهابي خوابي

کشیدهاست،تامابزرگشدهایم.حقمادرباالیمابسیارزیاداست،

درس بیست و چهارم
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مانميتوانیمآنرابهگونۀکاملاداکنیم.شاعريدروصفمادرچنین

سرودهاست:

پـستانبهدهنگرفتنآموخـت گوینـدمراچـــوزادمــادر

بیدارنشستوخـفتنآموخـت شبهابِرگـاهـــوارةمــن

الفاظنهـــادوگفتنآموخــت یکحرفودوحرفبرزبانــم

تاشیــوةراهرفتــنآمــوخت دستمبگرفتوپابهپابـرد

تاهستموهستدارمشدوست پسهستيمنزهستياوست

           ایرج میرزا 

بخوان و بنویس
 متن درس  را به نوبت با آواز بلند بخوانید.

 یک بیت شعر را روی تخته امال بنویسید.

 برای کلمه های )زحمت، پرورش و هستی( در کتابچه های خود جمله بنویسید.

 در مورد زحمت هایی که مادر در پرورش ما می کشد، چند سطر بنویسید.
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بشنو و بگو

 مادر برای پرورش ما چه زحمت هایی را متقبل می شود؟

 چگونه می توانیم حقوق مادر را به جا آریم؟

 بیت زیر را به دوستان تان خوانده، معنا کنید.

پس هستی من ز هستی اوست          تا هستم و هست دارمش دوست  

به دوستانت بگو
 مادر مهربان ترین موجود در زنده گی ما بوده؛ و یگانه کسی است که بیشترین زحمت را برای 

پرورش ما تحمل کرده است؛ پس باید او را دوست داشت و همیشه احترام کرد.
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لغت ها
معنالغتشماره

جمع لفظ، سخن هاالفاظ 1

طریق، روش شیوه      2

موجودیت     هستي      3

        کارخانه گی

 در مورد حقوق مادر یک مقالۀ کوتاه بنویسید.
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حکایت
هدف: شاگردان متن درس  را درست بخوانند و بنویسند، جای کاربرد فعل را در جمله بشناسند و 

ضرر های خواست بیجا را بدانند.

پرسش ها
 به نظر شما هوس هاي بیجا و بي مورد چه ضرر دارد؟

 آیا دیده یا شنیده اید که کسی هوس بیجا کرده باشد؟

ناگهان راهيميگذشت؛ از دانه برايجمع آوری مورچه روزيیک   

نزدیککندويعسلرسیدوازبويآندهانشپرآبشد؛چونکندوي

عسلبااليسنگبلندیقرارداشت،مورچههرقدرسعيکردنتوانست

باالبرودوبهآنبرسد؛ناچارازمورچۀبالدارکمکخواست.

مورچۀبالدارگفت:ازاینهوسدستبردار؛زیراعسلچسپناکاست

درس بیست و پنجم
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ودستوپایتدرآنگیرميماند.مورچهگفت:اگردستوپایکسیدر

عسلگیرمي ماند،هیچکسعسلنميخورد.مورچۀبالدارگفت:ممکن

نميتوانم. کرده همکاري تو با من اما کند؛ تراکمک پیداشود کسي

دراینوقتمگسيرسیدوبهمورچهگفت:آیاعسلميخواهي؟من

حاضرمتراکمککنم!مورچهباخوشحاليگفت:بلی،آرزودارممقداری

عسلبخورم.مگسمورچهرااززمینبلندکرده،نزدیککندورساند

وخودشرفت.مورچهبااشتهايتمامازعسلچشیدوگفت:واهواه،

رسید، کندو میان تا رفت پیش کمي بعد مزةشیریني! بویي،چه چه

ناگاهمتوجهشدکهدستوپایشبهعسلچسپیدهودیگرنميتوانداز

جایشحرکتکند.مورچهفریادزدوبراينجاتخودکمکخواست،

دراینوقتمورچۀبالدارازآنجامیگذشت،دلشبهحالاوسوختو

نجاتشداده،گفت:منبهتوگفتهبودمکههوسهايبیجاباعثدرد

سروسرگردانيميشود،بعدازاینمواظبباشکهچنینهوسینکنی

وازمگسکمکنخواهی؛زیرااوهمدردتونیستونميتوانددوستو

خیرخواهتوباشد.مورچهازاینکهنصیحتمورچۀبالداررانشنیدهبود،

وباخودعهدکردکهدیگرهوسبیجانکندومشورتهایسودمندو

مثبتدوستانخودرابشنودوبهآنعملکند.
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بخوان و بنویس

 متن درس  را خاموشانه بخوانید و کلمه های جدید آن را بیرون نویس کنید.

 متن درس  را به نوبت با آواز بلند بخوانید.

 یک جملۀ متن درس  را روی تخته بنویسید و زیر فعل آن خط بکشید.

 جمله های زیر را درکتابچه های تان رونویس کرده، تکمیل کنید.

1- مورچه ناگهان نزدیک ................................... رسید.

2- مورچۀ بالدار گفت: از این ............................................ دست بردار.

بشنو و بگو
 مورچه چرا از کار خود پشیمان شد؟

 شنیدن مشورت های سودمند دوستان چه اهمیت دارد؟

 در گروه ها راجع به مفهوم حکایت صحبت کنید.

به دوستانت بگو
 هوس های بیجا باعث درد سر و سرگردانی گردیده، انسان را خوار و ذلیل می سازد.

 انسان باید در کار هایی که انجام می دهد از دوستان و بزرگان مشورت بگیرد.
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لغت ها
معنالغتشماره

آرزوهوس 1

کوشش سعي      2

آواز بلند      فریاد      3

سبب  باعث   4

متوجهمواظب5

پشیماننادم6

        کارخانه گی

حکایت را دقیق بخوانید و لغت های جدید آن را بیرون نویس کرده، در جمله به کار برید.
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هدف: شاگردان متن درس  را درست بخوانند و بنویسند و اهمیت اتحاد و اتفاق را بدانند.

اتحاد

پرسش ها
 آیا می دانید اتحاد و اتفاق چه فایده ها دارد؟

 به نظر شما نفاق و بدبینی با عث چه می شود؟

 با اطرافیان خود باید چگونه رویه کنیم؟

  اتحادواتفاقدرزندهگيخانوادهگيواجتماعياهمیتزیاددارد؛دین

اسالمنیزانسانهارابهاتحادوهمبستهگیامرنمودهاست.ملتيکه

دچارنفاقواختالفهاینژادي،قومي،زباني،مذهبيومنطقهیيباشد،

بامشکالتوبدبختي هايزیادیروبهروميگردد.برخالفاگردربین

مردمیککشوراتحادوجودداشتهباشد،بهپیشرفتهايزیادينایل

درس بیست و ششم
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ميگردند.

مـابایدباهمهاقوامسـاکندروطن؛چون:تاجک،پشـتون،هزاره،

نورستاني،بلوچ،ازبک،ترکمنوغیرهوحدتودوستيخودراحفظکنیم،

نگذاریمتادشمنانافغانستانعزیز،دربینماتفرقهبیندازند؛همین گونه

همۀمابایددرچهارچوبخانواده،مکتب،محلکارومحیط زیسـتنیز

اتحـادرادرنظـرگرفته،بااطرافیانخودبـاعطوفتومهربانيبرخورد

نماییموهیچگاهیبهآنهاضررنرسانیم.
                                           

ترانــه

پشتـونوترکوتاجکــان  مـاازبـکان،هـزارهگـــان

گلدستـۀایـنبـوستـــان  پــروردةایــنگلشنیـــم

افغانستــــان،افغانستــــان

زینپسبهرغمدشمنـــان  سازیممــاايدوستـــان!

جمهـــورينسلجــــوان  برجــايآننظــمکهـن

افغانستــــان،افغانستــــان
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بخوان و بنویس

 متن درس  را خاموشانه بخوانید.

 متن درس  را به نوبت با آواز بلند بخوانید و کلمه های جدید آن را معنا کنید.

 یک جمله در مورد اتحاد و اتفاق بنویسید و با آواز بلند بخوانید.

 یک یک بیت »ترانه« را به نوبت روی تخته امال بنویسید.

بشنو و بگو

 اتحاد و اتفاق در زنده گی خانواده گی و اجتماعی چه اهمیت دارد؟

 اتحاد و همبسته گی چه خوبی ها دارد؟

 در گروه خود راجع به اهمیت اتحاد و همبسته گی صحبت کنید.

به دوستانت بگو

و  مشکالت  با  باشد  منطقه یی  و  مذهبی  زبانی،  نژادی،  اختالف های  و  نفاق  دچار  که  ملتی   

بدبختی های زیادی رو به رو می گردد و دشمنان و بیگانه گان از این ضعف آن ها سوء استفادة زیاد 

می کنند.
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لغت ها
معنالغتشماره

وحدت و یک پارچه گی   اتحاد 1

هیچ وقت هرگز      2

خواري      ذلت      3

بي اتفاقي و جدایي  تفرقه   4

همبسته گی، یکی بودنوحدت5

مهربانيعطوفت6

        کارخانه گی

درمورد اتحاد و اتفاق یک مقاله بنویسید و زیر قید های آن خط بکشید.
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ایثار و فداکاري

هدف: شاگردان متن درس  را درست بخوانند، بنویسند، فعل ماضی یا گذشته را در آن مشخص 

نموده؛ در مورد ایثار و فداکاری معلومات به دست آرند.

پرسش ها
 در رسم چه مي بینید؟

 به نظر شما خودگذری چگونه صفتی است؟ 

احمـددرصنـفدهممکتبدرسميخواند،پدرشمردمسـنبود

وعایدناچیزيداشـتکهباآننميتوانسـتغـذاوضروریاتزندهگي

خانوادةخودراتهیهکند.اوناچاربودکهازطرفشـبنیزکارکند.وی

بـایکيازمؤسسـاتچاپمجلهقراردادکـردهبودکهدربدلپول،نام

وآدرساشـتراککننده گانرارويپاکتهابنویسـد.روزيازاینکار

درس بیست و هفتم
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شکایتکرده،گفت:ميترسمکهکارشبانهمراازپاينیندازد،احمداز

شـنیدنحرف هايپدرشبسیارمتأثرشدودرفکرفرورفتکهچگونه

ميتوانـدباپـدرشکمککند.باآلخـرهمفکوره ییبهخاطرشرسـید.

نیمۀشـبهنگاميکهپدرشبهبسترخوابرفت،اوپاکتهايسفیدرا

گرفته،سـرگرمنوشتنآدرسهاشدوتقریباًپنجاهپاکترانامنویس

کرد.ازآنشببهبعداحمدهرشبساعتدوازدهبهنوشتنآدرسها

مي پرداختوصبح هاخستهازخواببرميخاستتااینکهاندکاندک

کاربهجایيرسیدکهدیگرنميتوانستبادقتدرسبخواند.ازاینرو

پدرشچندباراورانصیحتکرد؛احمدتصمیمگرفتکهبعدازایناول

شـبدرسبخواند؛سـپسبرايمدتدوساعتپاکتهارانامنویس

کند.

پدراحمدبي خبرازهمکاريپسرشیکروزبهخانهآمدباخوشحالي

گفت:دراینماهمزدکارشبانه امچندبرابرشدهاست!

احمـدهمچنانبههمکاريخـودباپدرادامهميداد.دریکيازشـبهاکهاو

مصروفکاربوددستشبهکتابي کهبااليمیزبودخوردوکتابرويزمین

افتـاد.صدایيبرخاسـتکهازاثرآنپدرشبیدارشـدودید،چراغاتاق

روشناستواحمدمصروفنوشتننامرویپاکت هااست.

پدر ميگفت: پي در پي بود، شده شتابزده پدر شدن بیدار از احمد  

مراببخش!پدردرحاليکهاشکازچشمانشميریختسروصورت

پسرشرابوسهزدوگفت:پسرمتومراببخشکهبهخاطرکمکبامنو
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خانواده اتاینهمهسختیراتحملمیکنیومنبي خبرازاصلموضوع

ترامقصرمیدانستم.

احمدکهگویيبارسنگینيراازدوششبرداشتهبودند،آنشببا

خاطرآسودهبهخوابرفت.

بخوان و بنویس
 متن درس  را به نوبت با آواز بلند بخوانید.

 برای فعل های )می کرد، گفته بود و رفته بود( یک یک جمله بنویسید.

بشنو و بگو
 چرا پدر احمد از طرف شب کار می کرد؟

 احمد برای این که خانواده اش را کمک کند و هم درس بخواند چه تصمیم گرفت؟

 احمد از کاری که انجام داده بود، چه احساس داشت؟ 

به دوستانت بگو
 برای هر انسان ضرور است تا مشکالت اطرافیان و خانوادة خود را درک کرده، برای آن یک راه 

حل پیدا کند و با گذشت و فداکاری با آن ها همکاری نماید.
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لغت ها
معنالغتشماره

درآمدعاید 1

مانده                   خسته      2

غمگین      متأثر      3

کم  ناچیز   4

مجبورناچار5

        کارخانه گی

  دو جمله درکتابچه های تان بنویسید که در آن ها فعل ماضی یا گذشته به کار رفته باشد.
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روباه و زاغ
هدف: شاگردان متن درس  را درست بخوانند، بنویسند و به مفهوم شعر پی ببرند.

پرسش ها
 در رسم چه می بینید؟

 به نظر شما حیله گری و فریب کاری باعث چه می شود؟

 آیا می دانید فرق بین انسان فریب کار و صادق چیست؟

بهدهــنبرگــرفتوزودپرید زاغکـــیقـالـبپـنـیربــدیــد
کهازآنمـیگذشتروباهـــی بـردرخـتینـشـستدرراهـــی
رفتپایدرخـــتوکــردآواز روبـۀپـرفـریـبوحـیلتســـاز
چهسری،چهدمی،عجبپایی! گـفـتواهواه،چــهقـدرزیبایی!
پـروبالتسـیـاهرنــگوقشنگنـیستبـــاالترازسیاهیرنگ!
گرخوشآوازبودیوخوشـــخواننبودیبـهـــترازتـودرمرغان
تاکـــهآوازشآشــکارکنــد زاغچـونخواســـتقارقارکنـد
طـعمهافتادچـوندهانبگشــودروبهکجستوطـعمهرابربود

بخوان و بنویس
 متن درس  را خاموشانه بخوانید و واژه های جدید آن را بیرون نویس کنید.

 متن درس  را به نوبت با آواز بلند بخوانید.

درس بیست و هشتم
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 تکمیل کنید.

زاغکی قالب.................. بدید                 .............  بر گرفت و زود پرید

بشنو و بگو

 برداشت خود را از متن درس بیان کنید.

 در گروه ها پیرامون خوش باوری زاغ و حیله گری روباه باهم بحث کنید.

به دوستانت بگو
 پیام درس به ما می رساند که باید همیشه قبل از انجام کاری در مورد آیندة آن فکر کنیم؛ 

همچنان در بارة حرف هایی که به ماگفته می شود دقت الزم نماییم و نفع و زیان آن را در نظر گرفته، 

به آن عمل کنیم.

    لغت ها
معنالغتشماره

مکر، فریبحیلت1

نمایانآشکار2

آواز زاغقار قار3

خوراکطعمه 4

بازکردبگشود5

برداشت و بردبربود6

        کارخانه گی
   معنای لغت های جدید را حفظ نمایید و شعر را به نثر تبدیل کرده، در کتابچه های خود بنویسید.
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اسراف

هدف: شاگردان متن درس  را درست بخوانند، بنویسند، پیشینه ها را در آن تشخیص داده و زیان ها 

و راه های جلوگیری از اسراف را بدانند.

پرسش ها
 در رسم چه مي بینید؟

 آیا مي دانید اسراف و اضافه خرجي، چه ضرر دارد؟

 چطور می توانیم از اسراف و اضافه خرجي جلوگیري کنیم؟

درس بیست و نهم
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   اسرافواضافه خرجي،درهیچکاریپسندیدهنیست؛درمصرفهرچیز،بایداز

اعتدالوصرفه جویيکاربگیریم؛حتيآبرابایدضایعنکنیموپسازگرفتنآب

شیردهننلرابستهنماییم.بدونضرورتچراغراروشننگذاریم.چوب،زغال،

گازودیگرموادسوخترابهاندازةضرورتمصرفکنیم.پولرادرراهمناسب

خرجنماییم.

و خانواده اقتصادخود، به نکنیم، احتیاط و روزانهصرفه جویي درمصرف اگر  

کشورخودصدمهميزنیم.دیناسالماسرافرامنعکردهاست.برایاینکهازاین

عادتناپسندرهایییابیمضروراستازعقلوخردکاربگیریم.

بخوان و بنویس
 متن درس  را در گروه های دو نفری به کمک هم بخوانید.

 متن درس  را با آواز بلند بخوانید و کلمه های جدید آن را معنا کنید.

 پیشینه ها را از متن درس دریافت نموده و روی تخته رونویس کنید.

 جمله های زیر را با استفاده از پیشینه های مناسب تکمیل کنید:

 1- اسراف و اضافه خرجی .............. هیچ کاری پسندیده نیست؛ ................. مصرف هر چیز باید 

................. اعتدال کار بگیریم.
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بشنو و بگو
 اسراف و زیاده روی چه زیان دارد؟

 اگر در مصرف اشیا دقت نکنیم باعث چه می شود؟

 حرص و طمع چه بار می آورد؟

 در متن درس کدام پیشینه ها وجود دارد؟ نام بگیرید.

به دوستانت بگو
 اگر در مصرف روزانه از احتیاط و صرفه جویی کار نگیریم، به اقتصاد خود، خانواده و کشور خود 

صدمه می زنیم؛ همچنان اگر در مصرف توجه نکنیم، ناگزیر می گردیم از حق خود زیاد تر بخواهیم 

و این موضوع سبب حرص و طمع شده، حق دیگران را ضایع می کنیم.

 پیشینه ها در زبان فارسی دری به کلمه های نا مستقلی گفته می شود که اجزای جمله را به هم 

پیوست می سازد. پیشینه ها عبارتند: از: به، بر، با، برای، در، از، بهر، تا و غیره.



102

    لغت ها
معنالغتشماره

زیاده خرجياسراف1

خود داريجلوگیري2

میانه روياعتدال3

پس اندازصرفه جویی4

 بي جابي مورد5

        کارخانه گی
    جمله هایی بنویسید که در آن ها پیشینه هاي ) از، در، به(  به کار رفته باشد.
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          ضرر های دروغ گویی و سخن چينی

هدف: شاگردان متن درس  را بخوانند، بنویسند و در بارة ضرر های دروغ گویی و سخن چینی معلومات 

به دست آورند.

پرسش ها

 کی می تواند بدی های دروغ گویی و سخن چینی را به دیگران واضح سازد؟

 چرا آدم راست گو را همه دوست دارند؟

 آیا می دانید سخن چینی چه عواقبی دارد؟

تاریکی گفتن دروغ اما است؛ کارخوب راستگویی و راستکاری  

ایمانمیباشد.دروغگوییانسانراکوچکساختهوتأثیربدیباالی

شخصیتاومیگذاردوانسانرادراجتماعبدجلوهمیدهد؛همچنان

سخنچینیماننددروغانسانراخواروشرمسارمیسازد.انسانباید

ازاینعملزشت،خودداریکند.واگربیندونفراختالفوجودداشته

باشد،نبایدسخنیکیرابهدیگریبگویدکهنفرتآنهازیادگردد.

شاعریدراینموردگفتهاست:

درس سی ام
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بخوان و بنویس 

 متن درس  را به نوبت با آواز بلند بخوانید.

 کلمه های )دروغ گویی و سخن چینی( را در جمله ها به کار برده، روی تخته بنویسید.

 مفهوم بیت زیر را در کتابچه های خود بنویسید.

میان دو کس جنگ چون آتش است         سخنچین بدبخت هیزم کش است  

کجاروزمحشرشــودرستــگار کسیراکهناراستیگشتکـار 

چراغدلـشرانباشــــدفروغ کـسیراکهگـرددزباندروغ 

دروغآدمـــیراکنـــدبیوقار دروغآدمیراکندشــرمسـار 

کـهاورانیـاردکسیدرشــمار زکذابگیـردخـردمــندعـار 

کهکاذببودخواروبیاعتـــبار دروغایبـرادرمگوزینـــهار! 

کزوُگمشـودنامنیک،ایپسر زناراستینـیستکـــاربـتـر 
سعدی شیرازی
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بشنو و بگو

 به معنای شعر گوش فرا دهید.

 یک یک بیت شعر را به نوبت معنا کنید.

 راست کاری چه فایده و سخن چینی چه ضرر دارد؟

 دروغ گویی و سخن چینی باالی شخصیت انسان چه تأثیر دارد؟

 در گروه ها پیرامون مفهوم شعر بحث کرده، خالصۀ آن را بیان کنید.

به دوستانت بگو
 دروغ گویی و سخن چینی یک عادت زشت و ناپسند است. خداوند از انسان های دروغ گو 

وسخن چین ناراض می باشد.

 کسانی که عادت به دروغ گفتن و سخن چینی دارند، نزد مردم بی اعتبار و خوار می باشند.
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    لغت ها
معنالغتشماره

مرتبه، درجه، بزرگواریشخصیت1

شرمندهشرمسار2

امان، پناه جستنزینهار3

دروغ گو کاذب 4

روشناییفروغ5

 عزتوقار 6

عاقل و دانا خردمند7

رهایی یافتهرستگار8

        کارخانه گی

     شعر را حفظ نموده، در کتابچه های خود بنویسید.
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اخالص در عمل
هدف: شاگردان شعر را درست بخوانند و بنویسند و مفهوم آن را بدانند.

پرسش ها

 به نظر شما دروغ گویی چه ضرر دارد؟

 کینه ورزی و حسد باعث چه می شود؟

پاکداردچهارچیز،ازچهارچیـز  هرکهباشداهلایمانايعـزیـز!

تـاکـهایمــانـتنیفتددرزیــان  پاک دارازکذبوازغیبتزبـــان

شمــعایمـانتــراباشــدضیـا  پـاکگـرداريعمـلرابيریــا

مــردایماندارباشــيوالــسالم  چونشکمراپـاکداريازحـرام

ضـعیـف ایمــاِن دارد ندارد، ور  هرکهدارداینصفتباشدشریف

روحاورارهسـويافــالکنیست  هرکهباطنازحرامشپاکنیست

استبيحـاصلچـونقشبـوریا  چوننباشــدپاکاعمـالازریـا

درجهانازبندهگانخاصنیست  هرکهرااندرعملاخالصنیسـت

کـاراوپیوستــهبـارونــقبـود  هرکهکــارشازبـرايحقبـود

شیخ فریدالدین عطار

درس سی و یکم
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بخوان و بنویس
 متن درس  را خاموشانه بخوانید و واژه های مشکل آن را بیرون نویس کنید.

 درس  را به نوبت با آواز بلند بخوانید.
 هر کدام یک بیت شعر را به نوبت معنا کنید.

 برداشت خود را از شعر بنویسید.
 واژه های )حسد، ریا و ضیا( را در جمله های مناسب به کار برده، روی تخته بنویسید.

بشنو و بگو
 بیت زیر چه معنا دارد؟

پاک دار ازکذب و از غیبت زبان              تا که ایمانت نیفتد در زیان
 از متن درس کدام نکته ها را آموختید؟ نام بگیرید.

 در گروه ها پیرامون ضرر های کار های ناشایسته و دوری از آن ها صحبت کنید.

به دوستانت بگو
 مومن کامل از دروغ گویی و غیبت پرهیز نموده، کار های خود را با صدق و اخالص و بدون ریا 

انجام می دهد؛ همین طور از حرام خوری دوری می کند تا خشنودی خداوند را حاصل نماید.

   لغت ها
معنالغتشمارهمعنالغتشماره

نیت پاکاخالص 4خود نمایي                 ریا1
زیبایي، تابشرونق5بدخواهی و بخلحسد2

خداپرستعارف6روشنيضیا3

  کارخانه گی
  بیت های شعر را حفظ کرده، در بارة حسد و غیبت چند سطر بنویسید.
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وطن

هدف: شاگردان متن درس  را درست بخوانند، بنویسند و احساس وطن دوستی در وجودشان تقویت 

گردد.

پرسش ها
 آیا می دانید وطن ما در کدام قاره موقعیت دارد؟

 آیا والیت های افغانستان را نام گرفته می توانید؟

هوایتخوشومنظرتدلستان وطـناینیکونامـتافـغـانستان!

سـرالفـتمـاوخــاکدرت  روانبخـشدلهاسـتبوموبـرت

لقبیـافتبـلختو،ام البـالد زبسدارد،ازگردشدهـــریـاد

میعلموعرفانبهجامهـرات بـهعــالمبلنداست،نـــامهرات

درس سی و دوم
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بـدخـشانـتازلـعلشدسرخـروبودمعدنالجـــــورد،انــــدرو

کهتازهاســتازومـــزرعکشتمند چهخوشفیضجاریـستباهیرمند

ثمــرخیزازبسبود،کندهـــارخجلسـاوهرامـــیکنـدازانار

گرشکوفـراهتومعمــوربـــادزخاکــــتپراگندهگیدورباد

سخنسازکردمچـوازغـزنـه اتسـپـــهربـرینمیشودفتنه ات

زمـیـنوفـضـایکابــلپرگلتجهانمستوشیداستچوبلبلت

فلکدرکمینگزندتمباد

تزلزلبهکاخبلندتمباد!

بخوان و بنویس
 متن درس  را خاموشانه بخوانید و واژه های مشکل آن را بیرون نویس کنید.

 جاهای خالی جمله های زیر را با صفت هایی که با جمله مطابقت داشته باشد از 

داخل چوکات انتخاب کرده تکمیل سازید.

 وطن عزیز ما افغانستان هوای .................... دارد.

 لعل بدخشان نسبت به لعل جهان دیگر ......................... است.

 انار افغانستان نسبت به انار دیگر کشورها ................. است.

 به عالم ............ است نام هرات.

 بدخشانت از لعل شد..........................

سرخرو

گوارا

با ارزش تر

شیرین تر

خوشبو

زیبا

بلندترین

بلند

     قاری عبداهلل
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بشنو و بگو

 هر کدام یک بیت شعر را به نوبت معنا کنید.

 در شعری که خواندید از کدام والیت های افغانستان نام برده شده است؟

 برای کلمه های )نیکو، دلستان، معمور و دهر( یک یک جمله بگویید.

 درگروه ها پیرامون مفهوم شعر بحث کنید.

 قاری عبداهلل از شاعران معاصر افغانستان است. او در شهر کابل دیده به جهان گشوده است 

کتاب های زیادی را برای معارف افغانستان تألیف نمود. آثار ادبی و فرهنگی از او بر جا مانده است 

که هر کدام از ارزش علمی و ادبی برخوردار اند.

به دوستانت بگو

 کشور ما افغانستان یک مملکت کوهستانی است که دارای آب و هوای گوارا و مناظر دیدنی 

آن  مشهور  و  باستانی  والیت های  از  کابل  و  غزنی  فراه،  بدخشان،  کندهار،  بلخ  هرات،  می باشد. 

می باشند.      
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 لغت ها
معنالغتشماره

جای نظر انداختنمنظر 1

زمانه، روزگار      دهر          2

سنگ قیمتی سرخ رنگلعل          3

سنگ معدنی به رنگ آبی            الجورد           4

دوستی، همدلی                      الفت5

 بلندبرین 6

دلکش، دلربا دلستان7

مادر شهر هاام البالد8

آبادشدهمعمور9

آسمانسپهر10

روح بخشروان بخش11

        کارخانه گی

معناي لغت ها را حفظ کنید و آن ها را در جمله به کار برید.
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کابل
هدف: شاگردان متن درس  را درست بخوانند، بنویسند و جمع بندی کلمه ها را بیاموزند.

پرسش ها
 آیا می دانید تصویر باال مربوط کدام والیت افغانستان است ؟

 به نظر شما کدام جاهای تاریخی در شهر کابل وجود دارد؟

 آیا در مورد پیشینۀ تاریخی شهر کابل چیزی شنیده اید؟

میباشد. معتدل کابل هواي و آب است. افغانستان پایتخت کابل  

و شمالي حصۀ دو به را آن و ميگذرد شهر این بین از کابل دریاي

جنوبيجداميسازد.شهرکابلدارایپیشینۀتاریخیزیاداست.جاهای

درس سی و سوم
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تاریخی؛مانند:باالحصار،دیوارتاریخیکابلشاهان،منارآزادی،سپاهی

گمنام،قصرداراالمانوغیرهدراینشهرمیباشد.دراینشهرمکتبها،

عدة کابل شهر همچنان دارد؛ وجود زیادی فابریکههای و شفاخانهها

زیادیازشاعران،نویسندهگان،دانشمندانوشخصیتهایفرهنگیرا

دردامانخودپروردهاستکهآثاروکارکردهایآنهادرغنامندیزبانو

ادبیاتوفرهنگکشورمانقشمهمداشتهاست.

پیداوارزراعتیکابلعبارتنداز:جو،جواري،گندم،پیاز،کچالو،سیب،

ناک،زردآلو،بهي،آلو،شفتالو،انار،انواعانگوروغیره.

بخوان و بنویس  

 متن درس  را خاموشانه بخوانید و واژه های مشکل آن را بیرون نویس کنید.

 متن درس  را به نوبت با آواز بلند بخوانید.

 از جمله های زیر اسم ها را بیرون نویس کنید:

 کابل پایتخت افغانستان است.

 شهر کابل شاعران، نویسنده گان و دانشمندان زیادی را در دامان خود پرورش داده است.

 پیداوار زراعتی کابل شامل:  جو، جواری، گندم، سیب، ناک، انار می باشد.
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 با اضافه نمودن پسوند های )ان، گان، یان و ها ( در اخیر اسم های زیر، آن ها را به شکل جمع 

تبدیل کنید؛ مانند: 
  معلم - معلمان                        
 دانا ..................                        
 شهر.................                        

 دانشمند ..........                       

 پرنده ...................     
 سیب  ..................                         
 نویسنده .................               

 گندم.......................               

 آشنا  ..................           
 انار ....................      

 شاعر..................

 جواری...............

بشنو و بگو
 پایتخت کشور عزیز ما چه نام دارد؟

 جاهای تاریخی شهر کابل کدام ها اند؟
 در چند گروه پیرامون شخصیت های ادبی و فرهنگی، جاهای تاریخی و پیداوار زراعتی شهر 

کابل صحبت کنید.

به دوستانت بگو
 کابل پایتخت افغانستان است. این شهر از جملۀ شهر های تاریخی افغانستان می باشد.

و  کند  از یک چیز داللت  بیشتر  بر  که  وقتی جمع می گردد  اسم  زبان دری  در  اسم:    جمع 
پسوند های آن عبارت اند از: )ان، ها، یان و گان(؛ مانند:  

معلم- معلمان

کتاب - کتاب ها
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   لغت ها

معنالغتشماره

برابرمعتدل 1

توانگری، بینیازیغنا2

        کارخانه گی
 در مورد  شهر کابل یک مقاله در کتابچه هاي خود بنویسید.
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کلمه های مترادف و متضاد
هدف: شاگردان متن درس  را درست بخوانند، بنویسند، کلمه های مترادف و متضاد را تشخیص 

کرده بتوانند.

پرسش ها

 کی مي تواند مترادف کلمۀ )بزرگ( را بگوید؟

 کی می تواند متضاد کلمۀ )روز( را بگوید؟

    هم معنا)مترادف(
باشند؛ یکسان معنا، در ولی مختلف؛ نوشتن در که گویند را  کلمههایی  
مانند:خوبونیک،راستیوصداقت،علمودانش،ترقیوپیشرفت،تعلیم

وآموزشو...
راستیوصداقتیکصفتخوبونیکاست.

علمودانشسببترقیوپیشرفتجامعهمیگردد.
متضاد

کلمههاییراگویندکهدرشکلودرمعنامختلفوضدهمباشند؛مانند:
شبوروز،تالشوغفلت،کامیابیوناکامی،دشمنودوست،داناونادان

و...
دراولبهار،شبوروزیکبرابرمیشود.

سعیوتالشباعثکامیابیوغفلتباعثناکامیمیگردد.
دشمنداناکهغمجانبودبهترازآندوستکهنادانبود

درس سی و چهارم
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بخوان و بنویس

 متن درس  را خاموشانه بخوانید و چند کلمۀ مترادف و متضاد در کتابچه های تان بنویسید.

 متن درس  را به نوبت با آواز بلند بخوانید.

 هم معنای کلمه های )جامه، زر و خاموش( را روی تخته بنویسید.

  ضد معنای کلمه های)شب، ُپخته و دانا( را روی تخته بنویسید.

بشنو و بگو

 کلمه های هم معنا )مترادف( را تعریف نموده، با مثال واضح سازید.

 کلمه های متضاد را تعریف نموده، با مثال واضح سازید.

 در گروه های دو نفری هم معنای )مترادف( کلمه ها را دریابید؛ طوری که یک نفر  یک کلمه را 

بگوید؛ مانند: زیبا و نفر دیگر هم معنای آن را پیدا کند؛ مانند: قشنگ.

به دوستانت بگو

 هم معنا به کلمه هایی گفته می شود که در شکل مختلف؛ ولی در معنا یکسان باشند و متضاد، 

به کلمه هایی گفته می شود که هم در شکل و هم در معنا مختلف و ضد هم باشند.

  کارخانه گی
فهرستی از کلمه های هم معنا )مترادف( و فهرستی از کلمه های ضد معنا )متضاد( را در کتابچه های 

خود ترتیب نمایید.
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قصر داراالمان

هدف: شاگردان متن درس  را درست بخوانند، بنویسند، در مورد قصر داراالمان معلومات به دست 

آورده و کلمه های هم معنا را در متن تشخیص کنند.

پرسش ها
 آیا آثار تاریخي شهر کابل را نام گرفته مي توانید؟

 کدام یک از شما قصر داراالمان را دیده است؟

قصرداراالمانزمانی،عمارتزیباوباشکوهيبود.ایناثرتاریخيدر

زمانپادشاهیامیراماناهللخانبااليتپه یيدرقسمتجنوبيشهرکابل،

درس سی و پنجم
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توسطانجینیرانآلمانيوکارگرانافغانياعمارگردید.عمارتبزرگو

تاریخيداراالماندرسهطبقهساختهشدهودرساختمانآنسنگهاي

خشتي،سمنتوآهنبهکاررفتهبود.اینقصرتاریخیدروسطباغ

زیبایيقرارداشتکهزمانيدرسرسبزيوشادابيخود،درمنطقهنظیر

ومانندنداشتومحلپذیراییمهمانانخارجیوگردشگرانبود؛ولي

متأسفانهدرنتیجۀجنگهايداخليبهیکویرانهمبدلشدهاست.

اکنونکاربازسازیاینقصرتاریخیآغازیافتهاست،آرزوداریمکه

اینقصرباشکوه،عظمتوجاللنخستینخودرابازیابد.

بخوان و بنویس
 متن درس  را خاموشانه بخوانید و کلمه های هم معنا را از آن بیرون نویس کنید.

 متن درس  را با آواز بلند بخوانید و کلمه های جدید آن را روی تخته بنویسید.

 مترادف کلمه های زیر را بنویسید. 

1- زیبا،..............،................. 

2- شکوه،..............،.................

3- مانند،...............،.................

 جاهای خالی جملۀ زیر را با توجه به متن درس تکمیل کنید:

) قصر داراالمان در زمان پادشاهی ............................. باالی تپه یی در قسمت ...............................
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. شهر کابل توسط انجنیران ................... و کارگران .......................اعمار گردید.

بشنو و بگو
 قصر داراالمان را به گونۀ مختصر معرفی کنید؟

 قصر داراالمان در کدام قسمت شهر کابل موقعیت دارد و دارای چند طبقه است؟

 هم معنای کلمه های ) قصر، پادشاه و وسط( را بگویید.

 در گروه ها پیرامون قصر داراالمان صحبت نمایید.

به دوستانت بگو
 قصر داراالمان در زمان پادشاهی امیر امان اهلل خان در قسمت جنوبی شهر کابل؛ البته در میان 

باغی سرسبز که در آن زمان در شادابی خود مانند نداشت ساخته شده است.

 در مورد تفاوت تصویر های زیر صحبت کنید؟
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 لغت ها
معنالغتشماره

ساختمان عمارت 1

مجلل و باعظمتباشکوه2

مانندنظیر3

آباداعمار4

سرسبزيشادابي5

تبدیل شدهمبدل6

        کارخانه گی

متن درس  را در کتابچه های خود نوشته زیر کلمه های هم معنای آن خط بکشید.
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ماشين چاپ

هدف: شاگردان متن درس  را درست بخوانند و بنویسند و در مورد مخترع و چگونه گی اختراع 

ماشین چاپ آگاهی حاصل کنند.

پرسش ها

 آیا می دانید ماشین چاپ توسط کی اختراع شد؟ 

 به نظر شما توسط ماشین چاپ کدام چیز ها به نشر می رسد؟

  ششصدسالقبلازامروزدرجرمنيطفليدریکخانوادةکوچکبه

دنیاآمدکهنامشراگوتنبرگگذاشتند.اوبهخواندنونوشتنبسیارعالقه

داشت،همیشهميآموختوبهفکراینبودکهبهدیگراننیزخواندنو

وقت آن در بود؛چون بسیارمشکل کار این گرچه بیاموزاند. را نوشتن

کتابهابادستنوشتهميشدوماشینچاپوجودنداشت.

گوتنبرگدرسال1428م.اززادگاهشبهفرانکفورترفتودرآنجا

درس سی و ششم
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حرفهایي سنگها روي گاهي او ساخت. خود پیشۀ را سنگتراشي

مينوشت.روزيکاغذراباالیحرفهاییکهرويسنگحککردهوآنرا

سیاهيزدهبود،فشارداد،متوجهشدکهخطرويکاغذنمایانگشت.بعد

ازاینتجربه،بسیارخوشحالشدوکاغذرابهدوستانشنشانداد.همه

اوراتشویقکردند.باآلخرهبهاثرزحمتهايزیادتوانست،حرفهایي

راازفلزتهیهکندوتوسطماشینکوچکيکهبهنام)پروفپرس(یاد

ميشدوآنراازچوبوفلزساختهبودبهچاپنوشتههایشاقدامکند.

اینکارنخستینگامیبرایچاپنوشتههابودکهازآنبعدگوتنبرگبه

ناممخترعماشین  چاپدرجهانمشهورگردید.

بخوان و بنویس
 متن درس  را خاموشانه بخوانید و کلمه های جدید آن را بیرون نویس کنید.

 متن درس  را به نوبت با آواز بلند بخوانید.

 برای کلمه های ) نوشتن، عالقه و مخترع ( یک یک جمله بنویسید.

 در مورد اهمیت ماشین چاپ یک یک جمله بنویسید و با آواز بلند بخوانید.

 هر کدام یک سطر متن درس  را روی تخته امال بنویسید.
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بشنو و بگو

 ماشین چاپ را کی اختراع کرد و از کدام کشور بود؟

 کدام یک از شما دوست دارید از فکر خود چیزی بسازید؟

 در گروه ها راجع به اختراع و اهمیت ماشین چاپ صحبت کنید.

به دوستانت بگو
  ماشین چاپ شش صد سال قبل توسط گوتنبرگ آلمانی اختراع شد. او حرف هایی را از فلز تهیه 

کرد و توسط ماشین کوچکی که به نام )پروف پرس( یاد می شد و آن را از چوب و فلز ساخته بود، 

اقدام به چاپ نوشته هایش کرد.

    لغت ها
معنالغتشماره

جاي تولد زادگاه 1
تراشیدنحک2
پدید آورنده، نو آورمخترع3

  کارخانه گی

متن درس  را در کتابچه های تان رونویس کنید.
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چگونه شهر خود را پاک نگه داریم؟

هدف: شاگردان متن درس  را درست بخوانند، بنویسند و در بارة مسؤولیت خود و دولت در پاکی 

شهر معلومات به دست آرند.

پرسش ها
 در رسم چه مي بینید؟ 

 شهرداری چه خدمات را برای مردم انجام مي دهد؟

 آیا می دانید همکاری با شهرداری چه اهمیت دارد؟

 درکشورعزیزماافغانستان،یکادارةمستقلبهنامشهرداریوجود
برای خدمت مصروف والیتها و شهر در اداره این کارمندان دارد.
مردماندکهدربخشصفاییمحیطکارمیکنند؛امابرایاینکهشهر
ما،پاکوسرسبزباشدوازشیوعامراضگوناگونجلوگیریبهعمل
آید،بایدهمهدرپاکیوسرسبزیآنبکوشیموهرکدامماآنراجزء
گردد، آلوده ما زیست محیط اگر زیرا بدانیم؛ خویش مسؤولیتهای

زندهگیدرآنناممکنمیشود.

درس سی و هفتم
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بخوان و بنویس
 متن درس  را خاموشانه بخوانید.

 متن درس  را به نوبت با آواز بلند بخوانید.
 واژه های مشکل را بیرون نویس کنید و در جمله ها به کار برید.

 نام کسانی را که در پاکی محیط زیست باید سهم داشته باشند روی تخته بنویسید.
بشنو و بگو

 ضد کلمه های زیر را بگویید.
) خدمت، مستقل، پاکی، ناممکن، زنده گی(

 نقش ما در پاکی محیط و شهر چیست؟
 داشتن محیط سرسبز و پاک چه فایده دارد؟

به دوستانت بگو
  در کشور ما یک ادارة مستقل به نام شهرداری وجود دارد. کارمندان این اداره در مرکز و والیت ها 

مصروف خدمت برای مردم و صفایی شهر اند.

 پاک نگهداشتن محیط وظیفۀ هر شهروند کشور می باشد.

   لغت ها
معنالغتشمارهمعنالغتشماره

محیط   1
زیست

پاکی، نظافت صفایی 4جای زنده گی

عام شدنشیوع5آزاد و مختارمستقل2

 ناپاکآلوده6وظیفهمسؤولیت3

  کارخانه گی

  شاگردان در مورد کار و فعالیت های شهرداری در پاکی محیط زیست، در سه سطر یک مقاله 

بنویسند.
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 هرات

هدف: شاگردان متن درس  را درست بخوانند، بنویسند، در مورد والیت هرات و جاهای تاریخی آن 

معلومات به دست آورده، کلمه های مترادف یا هم معنا را تشخیص کنند.

پرسش ها
 در تصویر چه مي بینید؟

 کدام یک از شما والیت هرات را دیده است؟ 

 آیا می دانید کدام  اماکن تاریخي در والیت هرات وجود دارد؟

 هرات)هري(ازوالیتهايباستانيافغانستاناست.اینوالیتدر

غربکشورموقعیتداردودارايپانزدهولسواليميباشد.

بادهایموسمیفصلتابستاندرهراتبسیارشدیدبوده،آسیابهاي

باديرابهحرکتميآورد.دریايهریرود،دریاچۀ  کشک،گلرانوُکهسان،

درسرسبزيوشادابيهراتبسیارمؤثراست.گندم،برنج،انگوروخربوزه

است. مشهور بسیار هرات قالین و قناویز ميگردد. زرع والیت دراین

درس سی و هشتم
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فابریکههاينخ تابي،نساجيوسمنتهراتدررشدصنعتکشورارزش

آبیاري را زیادی زمینهاي کبکگان و انجیل سلما، بندهای دارند. زیاد

ميکند.ازجملۀجاهایتاریخيهراتقلعۀاختیارالدین،گازرگاهشریف،

زیارتخواجهعبداهللانصاريومسجدجامعرامیتواننامبرد.

دانشمندان،هنرمندان،شاعرانونویسندهگانزیادیدراینوالیت

زندهگیکردهاندکهآثارونوشتههای شان،گنجینۀپربارادبیاتپارسی

دریراغنابخشیدهاست.

هراتداراي،مکتبها،مؤسسههایعاليتعلیميوفرهنگي،مرکزهای

صحيوشفاخانههایزیادميباشد.نشریههايوالیتيآندرتنویرافکار

مردماهمیتزیاددارد.

بخوان و بنویس
 متن درس  را خاموشانه بخوانید و واژه های مشکل آن را بیرون نویس کنید.

 متن درس  را به نوبت با آواز بلند بخوانید.

 مترادف کلمه های )باستانی، سر سبز و بسیار( را از متن درس دریافته، روی تخته بنویسید.

بشنو و بگو

 در والیت هرات کدام دریا ها وجود دارد؟

 محصوالت زراعتی و صنعتی هرات را نام بگیرید.

 محصوالت زراعتی و صنعتی  در رشد اقتصاد کشور چه نقش دارند؟

 در گروه ها راجع به جاهای تاریخی و فرهنگی والیت هرات صحبت کنید.
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به دوستانت بگو
 هرات یکی از والیت های تاریخی کشور ما است که در بخش های فرهنگ، علم، دانش، زراعت 

و صنعت از شهرت خاص برخوردار است. این والیت دارای جاهای تاریخی زیاد است.

 مسجد جامع هرات از مسجد های کهنی است که دارای معماری های با ارزش است و در زمان 

بیگم  گوهرشاد  دستور  به  تیموریان  توسط  بعد  بود؛  شده  تهداب گذاری  غوری  سلطان غیاث الدین 

همسر شاهرخ تیموری تزیین و تکمیل گردید.   

    لغت ها
معنالغتشماره

پارچۀ ابریشیمی که بیشتر به رنگ سرخ است.قناویز1
روشن ساختنتنویر2
تأثیرگذارمؤثر3
کشتزرع4
جمع فکرافکار5

  کارخانه گی      
برای لغت های داخل چوکات جمله های مناسب بنویسید.
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منار جام

پرسش ها
 منار جام در کدام والیت کشور موقعیت دارد؟

 چند اثر باستانی کشور را نام گرفته می توانید؟

  وطنعزیزماافغانستان،دارايآثارباستانيزیادياستکهیکیاز

آنها،منارجاممیباشد.اینمناردرقریۀجامولسواليشهرکوالیت

غورموقعیتدارد.بلنديآن63.3متربودهودرنزدیکيدریايهریرود

واقعميباشد.دربعضيقسمتهايآنآیاتمبارکقرآنکریمباخط

زیبانگاشتهشدهاست.

منارجام،درزمانسلطنتغوریانساختهشدهاستوساالنهتعداد

زیاديدانشمندان،پژوهشگرانوجهانگردانازکشورهايمختلفبراي

دیدنآنبهوطنماميآیند.

منارجامدرشناساییتاریخافغانستان؛بهویژهدورةغوریانبهما

کمکزیادمیکندوازلحاظاقتصادینیزحایزاهمیتاست.

هدف: شاگردان متن درس  را درست بخوانند، بنویسند و پیرامون آثار تاریخی کشور؛ به ویژه منار  جام 

معلومات به دست آرند.

درس سی و نهم
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بخوان و بنویس
  متن درس  را با آواز بلند بخوانید.

 واژه های مشکل متن را بیرون نویس کنید.

 کلمه های )منار، جهانگرد و پژوهشگر( را در جمله های مناسب استفاده کنید؛ طوری که قید در 

آن ها به کار رود.

بشنو و بگو

 منار جام در کجا موقعیت دارد و بلندی آن چند متر می باشد؟

 منار جام در زمان سلطنت کدام خانواده، ساخته شد؟

 منار جام چه ارزش تاریخی دارد؟

به دوستانت بگو
 منار جام از جملۀ آبده های تاریخی کشور ما است که در زمان سلطنت غوریان ساخته شده و 

بلندی آن 63.3 متر می باشد.

   لغتها
معنالغتشماره

نوشته            نگاشته            1

سیاح،  گردش گرجهانگرد2

  کارخانه گی
 برای لغت های جدول باال در کتابچه هاي خود جمله های مناسب بنویسید.
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کندهار      

هدف: شاگردان متن درس  را بخوانند، بنویسند، با والیت های باستانی و آبده های تاریخی کشور 

آشنایی حاصل کنند و پیشینه ها را تشخیص کرده بتوانند.

پرسش ها
 در مورد والیت کندهار چه می دانید؟

 آیا می دانید افغانستان دارای چند والیت است؟

 تا به حال با کدام جاهای تاریخی کشور آشنا شده اید؟

کندهارازوالیتهايتاریخيافغانستانبوده،دارایموقعیتجغرافیایي

مهممیباشد.آبوهوايکندهاردرتابستانگرمودرزمستانمعتدل

است.اینوالیتدردورةمیرویسخانهوتکواحمدشاه درانيمرکز

پادشاهيوپایتختافغانستانبود.

مويمبارک،خرقۀمبارکحضرتمحمد،گنبدطالیياحمدشاهدرانی

وچهلزینه،دراینوالیتقراردارد.

چهلزینهازمشهورترینآبدههایتاریخیومیراثهایگرانبهای

درس چهلم

چهل زینۀ کندهار
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فرهنگیکشورمااستکهدرسمتغربیشهرکندهارباالیکوهبلندی

موقعیتدارد.اینتاقازسنگبهدستورظهیرالدینبابرتراشیدهشده

استکهتاامروزنشانههایآنباقیاست.

دروالیتکندهارانواعمیوهپیداميشودکهانگوروانارآنشهرت

زیاددارد.

بخوان و بنویس
 

 متن درس  را خاموشانه بخوانید.

 متن درس  را با آواز بلند بخوانید.

 واژه های )کندهار، چهل زینه و گنبد طالیی( را در جمله های مناسب به کار برده، روی تخته 

بنویسید.

 در جمله های زیر پیشینه ها را مشخص کنید:

 کندهار از والیت های تاریخی کشور ما است.

 آب و هوای کندهار در تابستان گرم می باشد.

 اکثریت مردم کندهار به زبان پشتو صحبت می کنند.

بشنو و بگو

 در والیت کندهار کدام جاهای تاریخی وجود دارد؟

  میوه های مشهور والیت کندهار کدام ها اند؟

  نگه داری و حفظ آثار باستانی چه اهمیت دارد؟
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به دوستانت بگو

 کندهار از والیت های باستانی کشور ما است، در این والیت آثار تاریخی زیادی و جود دارد که 

مشهورترین آن ها چهل زینه می باشد.

 انار و انگور از جملۀ میوه های مشهور والیت کندهار می باشد.

    لغت ها
معنالغتشماره

فایده گرفتناستفاده 1

راهطریق     2

        کارخانه گی

نظر تان را در بارة چگونه گی حفظ آثار و آبده های تاریخی کشور بنگارید.

درس چهل و یکم
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ادیسن

  هدف: شاگردان متن درس  را درست بخوانند و بنویسند، با ادیسن آشنا شوند و کلمه های متضاد 

متن را پیدا کرده بتوانند.

   ادیسندرسال1847م.درشهرمیالنکشورایتالیابهدنیاآمدودر

هفتسالهگیشاملمکتبگردید.روزیاوازمکتببهخانهبازگشت

بهمادرشداده،گفت:اینرامعلمبهمندادوگفت: ویادداشتیرا

»فقطمادرتبخواند«.مادرشدرحالی کهاشکازچشمانشسرازیر

بودبرایاوچنینخواند:فرزندشمایکنابغهاستواینمکتببرای

اوکوچکمی باشد؛آموزشاوراخودبهعهدهبگیرید.

سالهاگذشتومادرشازدنیارفت؛روزیادیسنکهاکنونبزرگترین

مخترعقرناست،درکنجخانه،خاطراتشرامرورمیکرد؛برگهییدر

میانشکافدیواردید.آنراباکنجکاویبهدستآوردوخواند.درآن

درس چهل و یکم

پرسش ها
 برق در زنده گی انسان ها چه اهمیت دارد؟

 گفته می توانید، از برق برای چه کار ها استفاده صورت 

می گیرد؟
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نوشتهبود:کودکشماکودناست،ازفردااورابهمکتبراهنمیدهیم.

ادیسنساعتهاگریستودرخاطراتشنوشت:توماسادیسن،کودک

کندذهنیبودکهتوسطیکمادرقهرمانبهنابغۀقرنتبدیلشد.

کشفانرژیبرقدر21اکتوبر1879م.مهمتریناختراعومیراث

اوبهجامعۀانسانیمیباشدکهبهوسیلۀآنشبتاریکبهروزروشن

تبدیلگردیدهاست.

بخوان و بنویس  

 متن درس  را خاموشانه بخوانید و واژه های جدید آن را بیرون نویس کنید.

 متن درس  را با آواز بلند بخوانید.

 برای واژه های ) نابغه، مخترع، کنجکاو و قهرمان( روی تخته یک یک جمله بنویسید.

 کلمه های زیر را در کتابچه هایتان رونویس نموده، ضدمعنای هر یک را مقابلش بنویسید.

1- اشک  ....................                             2- شب  .............................

3- کوچک....................                           4- روشن ...........................

بشنو و بگو

 برق کدام سهولت ها را در زنده گی ما فراهم ساخته است؟

 برق توسط کی و در کدام سال اختراع گردید؟

 در گروه ها پیرامون اهمیت و فایده های برق بحث کنید.
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به دوستانت بگو
 در مورد تفاوت های وسایلی که در دو تصویر زیر آمده است و هر کدام سهولت ها را به میان آورده 

است، صحبت کنید.

    لغت ها
معنالغتشماره

کسی که دارای هوش و استعداد فوق العاده باشد نابغه 1
اختراع کننده، کسی که چیزی را ایجاد کندمخترع       2
تکۀ کاغذبرگه    3
درز، چاکشکاف  4
غور و دقتکنجکاوی5
از نظر گذراندنمرور     6

  کارخانه گی
پیرامون اهمیت و فایده های برق یک مقاله بنویسید و کلمه های متضاد را در آن به کار برید.
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صنعت های دستي
هدف: شاگردان متن درس  را درست بخوانند، بنویسند، پیرامون صنعت های دستی و اهمیت آن 

در اقتصاد کشور معلومات به دست آرند.

پرسش ها

 به نظر شما صنعت های دستی در اقتصاد کشور چه اهمیت دارد؟

 آیا صنعت های دستی مشهور کشور را نام برده می توانید؟

صنعتهایدستيهرکشور،میراثفرهنگيمردمآنبوده،نشاندهندة

کارکردهاوفعالیتهایمردمانآنکشوردرطولتاریخمیباشد.

میراثهایفرهنگيکشورما،تنهاحاصلکارشخصیتهاينامدارتاریخ

نه؛بلکهنتیجۀزحمتتماممردموطنعزیزماميباشد؛همان گونهکههر

شخصنظربهذوقواستعدادخودونیازهایجامعهمیتواندپیشهیامسلکیرا

انتخابکند؛بدینترتیبتنوعپیشههاوصنعتهادرافغانستانبهمیان

آمدهاست.

درس چهل و دوم
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صنعتهایدسـتيافغانسـتانراکهقدامتتاریخيوشهرتجهانی

دارد،چنیـنميتواننامبرد:گلیمبافي،قالینبافي،نمدبافي،بوریابافي،

کاشـيکاري،کاللـي،کنـدنکاريچوب،شیشهسـازي،سـوزندوزي،

گـچکاريوغیره.ازجملۀصنعت هایدسـتی،شیشهسـازيوگچکاري

هرات،قالینبافيوالیتهايشـمال،سوزندوزيزنانوالیتکندهارو

کندنکاريچوبوالیتنورستانشهرتجهانيدارد.

صنعتهایدستیدربلندبردناقتصادکشورنقشارزندهومهمداشته

وازجملۀصادراتمهمکشورمامیباشند.

  

بخوان و بنویس
 متن درس  را خاموشانه بخوانید.

 متن درس  را با آواز بلند بخوانید.

 نام چند صنعت دستی کشور را روی تخته بنویسید.

 دو سطر متن درس  را در کتابچه های خود امال بنویسید.

بشنو و بگو
 چگونه می توان از طریق صنعت های دستی اقتصاد خانواده و کشور را تقویت کرد؟

 در کشور ما کدام صنعت های دستی بیشتر مشهور است؟

 صنعت قالین بافی کدام منطقه های کشور شهرت جهانی دارد؟
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به دوستانت بگو

  به تصویر های زیر نگاه کرده، در مورد هر یک صحبت کنید.

        

    لغتها

معنالغتشماره

پیشه، هنر، ساختنصنعت 1

چیزي باقي مانده ازگذشته گان    میراث       2

علم و دانش، ادب و معرفت، تعلیم و تربیتفرهنگ       3

        کارخانه گی

در  برده،  کار  به  مناسب  جمله های  در  را  نجاری(  و  معماری  بافی،  قالین  )صنعت،  کلمه های     

کتابچه های خود بنویسید و زیر اسم ها و فعل های آن خط بکشید.
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ابوعلي سيناي بلخي 
هدف: شاگردان متن درس  را درست بخوانند، بنویسند و در مورد شخصیت ها و دانشمندان نامدار 

کشور آگاهی حاصل نمایند.

پرسش ها

 آیا می دانید ابوعلی سینای بلخی کی بود؟

 به نظر شما دانشمند به چه کسی گفته می شود؟

ابوعلیحسنبنعبداهللدرسال570هـ.ق.دریکیازروستاهای

و بلخ اهالی از عبداهلل پدرش آمد. دنیا به دانش با خانوادة در بخارا

مادرشازبخارابود.ابوعلیسیناازآوانکودکیهوشوذکاوتزیاد

داشت.قرآنکریم،حساب،ریاضیاتوصرفونحورانزدپدرخویش

آموخت.

ازفراگیریعلوممتداولآن درپنجسالهگیبهمکتبرفتوپس 

درس چهل و سوم
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روزگار؛مانند:حفظقرآنکریم،ریاضیات،صرفونحووغیرهسرآمد

روزگارخویشگردید.

مشاهدة از و میرفت صحرا و دشت در گردش به فراغت هنگام در  

وحیوانهاعالقۀ گیاهان به لذتمیبردوکسبتجربهمینمود. طبیعت

ویژهداشت،ازاینروبهدانستنخواصگیاهانداروییعالقه مندگردید.

ابنسیناازنامدارترینفیلسوفانودانشمندانجهاناسالممیباشد

کهبهنامطبیبشرقنیزشهرتیافتهاست.ابنسیناآثارزیادیازخود

برجاگذاشتهاستکهتعدادآنهابه450جلدکتابورسالهدرعلوم

مختلفمیرسد.بیشترینآثاراودرطبوفلسفهاست.مشهورترین

آنکتابهایقانوندرطبوشفادرفلسفهمیباشد؛چنانچهتاامروز

دردانشگاههایشرقوغربتدریسمیگردد.

نمونۀسخن

زانپیشکهازجهانفرومانیفرد 

آنبهکهنبایدتپشیمانیخــورد    

امــروزبکن!چــومیتوانیکاری 

فرداچهکنی؟چوننتوانیکاری   
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بخوان و بنویس

 متن درس  را با آواز بلند بخوانید.

 واژه های مشکل را از متن درس بیرون نویس کنید.

  واژه های مشکل را به کمک معلم معنا نموده، در جمله های مناسب به کار ببرید و در کتابچه های 

خود بنویسید.

 در مورد زنده گی آیندة خود یک متن بنویسید و آرزوهای خود را در آن انعکاس دهید.

بشنو و بگو

 نام مکمل ابوعلی سینای بلخی چیست؟

 به مفهوم درس و معنای شعر توسط معلم گوش فرا دهید.

 ابوعلی سینای بلخی را به کدام لقب یاد می کردند؟

 کدام آثار ابوعلی سینا در شرق و غرب تدریس می گردد؟

به دوستانت بگو

 ابوعلی سینا، دانشمند و فیلسوف بزرگ خراسان زمین )افغانستان کنونی( است که از خود آثار 

زیادی برجای گذاشته است. در علم طب بیشترین اکتشافات را نموده که نوشته های او تا به حال 

مورد استفادة دانشمندان قرار دارد. در شعر نیز دسترسی داشته و از او اشعاری به زبان های دری 

وعربی وجود دارد.

 کتاب قانون و شفا در طب و فلسفه توسط ابوعلی سینا نوشته شده است که تا امروز در دانشگاه های 

دنیا تدریس می گردد.
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    لغت ها

معنالغتشماره

خاصویژه 1

حکیم، عالمفیلسوف       2

پسرابن       3

جداشدن، یک و تنهافرد                4

        کارخانه گی

 چهار بیت اول شعر را در کتابچه هاي خود رونویس کنید.

 نمونۀ شعر ابن سینا را حفظ کنید.  
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عبدالعلي مستغني

هدف: شاگردان متن درس  را درست بخوانند، بنویسند، پیرامون شخصیت ادبی عبدالعلی مستغنی 

معلومات به دست آورده و صفت ها را در متن تشخیص کرده بتوانند.

پرسش ها

 کدام شاعران را می شناسید؟

 شعر کدام شاعر را حفظ دارید؟ 

   عبدالعليمستغني،شاعرکشورمافرزندمالرمضانمیباشدکهدر

سال1293هـ.ش.درباالحصارکابلتولدشدهاست.اوآموزشهای

نخستینراازپدرشآموختوبعدبهفراگیریعلوممتداولآنزمان

به و بهزوديشاعرشد واستعدادهنریداشت پرداخت؛چونذوق

زبانهايدريوپشتوشعرسرودهاستکهموردپسنداهلادبقرار

گرفت،مستغنیبهزبانعربینیزتسلطداشت.

اومدتيبهحیثاستادمضمونادبیاتدري،درلیسۀحبیبیهخدمت

نمودهاست.عبدالعلیمستغنیدرسال1352هـ.ش.وفاتکرد.

درس چهل و چهارم
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نمونۀسخن

وطــنراازمعـــارفميدهداهلوطـنرنـگي 

بلي،باشدچمنراازگلوسرووسمنرنگي   

دهندازسعيخویشاینخانهرااهلوطنزینت 

کهبیجوشریاحیننیستبررويچمنرنگي   

 

بخوان و بنویس

 متن درس  را خاموشانه بخوانید و صفت ها را از آن بیرون نویس کنید.

 متن درس  را با آواز بلند بخوانید.

 جملۀ زیر را با کلمۀ مناسب در کتابچه های خود تکمیل کنید.

عبدالعلی مستغنی ................................... شهیر کشور ما است.

)نویسنده، مؤرخ، شاعر و خبرنگار(

 دو بیت اخیر متن را روی تخته امال بنویسید. 

بشنو و بگو

 عبدالعلی مستغنی کی بود و به کدام زبان ها شعر سروده است؟

 مفهوم شعر را بیان کنید.

با آواز بلند  انتخاب نموده و   جمله هایی را که درآن ها صفت به کار رفته است از متن درس 

بخوانید.
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به دوستانت بگو

 صفت کلمه یی است که حالت و چگونه گی اسم را بیان می کند؛ مانند:

خوب – خوبتر ، بهتر – بهترین

    لغت ها
معنالغتشماره

توانایی   استعداد  1

نام گلسمن       2

تاریخ نویسمؤرخ       3

آرایشزینت                4

جمع ریحان، گیاهی خوشبوریاحین5

مشهور، نامدار  شهیر6

  کارخانه گی
کلمه هاي )بزرگ، خوب، شهیر و شیرین( را در جمله های مناسب به کار برده، در کتابچه های خود 

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

پرسش ها
 به نظر شما لطیفه به کدام موضوعات می پردازد؟

 آیا تا حال کدام لطیفه یا قصه خوانده یا شنیده اید؟

 به نظر شما اگر انسان تنبل و کاهل باشد چه ضرر می کند؟

   دریکيازقریههايدورازشهریکزنوشوهرتنبلزندهگيميکردند،

آنهاگاووگوسالهیيداشتندکهازشیرآناستفادهمينمودند.

نزدیکشام و ميبرد چراگاه به چراندن براي را گاو روزانه شوهر،

دوبارهآنرابهخانهميآورد.زنوظیفهداشتکهعالوهبرپختوپزو

دیگرکارهايمنزل،بعدازآمدنشوهرشدروازةقلعهرانیزببندد.یک

شبزنفراموشکردهبودکهدروازهراببندد،هنگامخواببهشوهرش

درس چهل و پنجم
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گفت:امشبتوبایدآنراببندي،مبادادزدبیایدووسایلخانهوگاوما

راببرد؛اماشوهرشقبولنکرد.آنهادرحالگفتگوبودندکهدزدآمد،

زنوشوهرازدیدندزدوارخطاشده،حیرانماندند.دزددیدکهکسي

مزاحمشنیست،باجرأتداخلخانهشده،وسایلخانهوگاورابرد؛

چونساعتيگذشتودزددورشد،شوهربهخانمشگفت:حاالبروو

دروازهراببند!زنگفت:ضرورتنیستکهدروازهراببندم؛زیرابهغیر

ازمنوتوهیچچیزدیگردرخانهباقينماندهاست.

کهچونکاهلیپیشهگیردجوان 

بماندتنشپستوتیرهروان   

فردوسی

بخوان و بنویس
 متن درس  را با آواز بلند بخوانید.

 مفهوم لطیفه را در دو جمله بنویسید.

 بیت زیر را به نثر تبدیل کنید.

     که چون کاهلی پیشه گیرد جوان               بماند تنش پست و تیره روان 
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بشنو و بگو
 در بارة تنبلی و عواقب آن نظر خود را بیان کنید.

 چرا مرد دروازة قلعه را بسته نکرد؟

 وقتی مرد دروازة قلعه را بسته نکرد چه نتیجه گرفت؟

 از لطیفه چه نتیجه گرفتید؟ بیان کنید.

 اگر انسان تنبلی و کاهلی را جزء عادت های خود سازد چه ضرر هایی را متقبل می شود؟

  در گروه ها پیرامون ضرر های تنبلی صحبت کنید.

به دوستانت بگو
 تنبلی و کاهلی از عادت های بد و ناپسند است.

زیاد  بیکاره هرگز در کار های خود موفق نمی شود و در زنده گی به مشکالت  تنبل و  انسان   

مواجه می گردد.

  لغت ها
معنالغتشماره

وقتهنگام  1
تنبلیکاهلی       2
زحمت دهندهمزاحم       3
روحروان                4
قبول کنندهمتقبل5

  کارخانه گی

      لطیفه را در کتابچه هاي خود بنویسید و معناي لغت ها را حفظ کنید. 
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ابریشم

هدف: شاگردان متن درس  را درست بخوانند، بنویسند، طریقۀ به دست آورن ابریشم را دانسته و 

زمان های فعل را در متن تشخیص دهند.

پرسش ها
 در رسم چه را مي بینید؟

 نام کرم پیله را شنیده اید؟ 

 آیا می دانید تکۀ ابریشمي از چه به دست مي آید؟
    

نسیمازطرفادارهییکهدرآنکارميکرد،برايچندروزبههرات

رفتهبود.هنگامبرگشتبرايخواهرشفاطمهدودانهدستمالتحفه

آورد.فاطمهازتحفۀاوبسیارخوششدوگفت:نسیمجان،چرایک

دستمالمنسبتبهدیگرشنرمولطیفاست؟نسیمگفت:دستمالی

کهنرمولطیفاستازابریشمبافتهشدهاستوآندستمالدیگراز
سند.

درس چهل و ششم
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فاطمهازبرادرشپرسید:ُسندوابریشم،ازهمچهفرقدارند؟

تکۀُسندیازُسندبهدستمی آید.اینتکهسنگیناستوعرقبدن

رانیزجذبنمی کند.ُسندازیکنوعگیاهبهدستمی آید.تکۀابریشمی

پیله ازکرم ابریشم ابریشمبهدستمی آیدکهنرمولطیفاست. از

حاصلمی شود.کرمپیلهرابهنامکرمابریشمنیزیادمی کنند،تربیۀکرم

پیلهدروالیت هایهرات،کندز،بغالن،بلخوکندهارصورتمی گیرد.در

کشورماازابریشمپارچه هایقناویز،لنگی،دستمالوبعضیپارچه های

دیگرمی بافند.پارچۀابریشمیدردنیاقیمتوارزشزیاددارد.

 

بخوان و بنویس
 متن درس  را خاموشانه بخوانید.

 به خوانش متن درس توسط معلم دقت کنید.

 متن درس  را با آواز مناسب بخوانید.

 جمله های زیر را در کتابچه های خود نوشته؛ زمان های فعل را در آن مشخص سازید.

1- نسیم به هرات رفته بود. 

2-  ُسند از یک نوع گیاه خاص به دست می آید.

3- نسیم سال آینده به والیت بلخ خواهد رفت.

 در گروه ها پیرامون به دست آوردن ابریشم و چیز هایی که از آن بافته می شود صحبت کنید.

بشنو و بگو
 چرا  یک دستمال فاطمه نسبت به دیگرش نرم و لطیف بود؟
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 سند و ابریشم از هم چه فرق دارند؟

 در جملۀ ) فاطمه از برادرش پرسید( کدام کلمه فعل است؟

به دوستانت بگو
 صنعت ابریشم از مشهور ترین صنعت های کشور ما است که در رشد اقتصاد ما اهمیت زیاد 

دارد.

 لغت ها

معنالغتشماره

قسمنوع  1

نرم و نازکلطیف       2

پارچۀ ابریشمی ساده و سرخ رنگقناویز                3

  کارخانه گی
     هر یک از کلمه های )ابریشم، ُسند و تحفه( را در جمله ها طوری به کار ببرید که هر سه زمان 

فعل در آن ها مشخص شود.
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جــان و جهـان مــــا افغـــانستــــان مـــا   

اي تــار و پـود مــــا اي هســت و بـود مـا   

اهل معـارفیم، تعلیـــــــم کــــار ما

 علم اســت شعـار ما، بس افتخــار ما

ضـد جـهـالتیـــــــم بد خـواه ظلـمتیــــم   

بـا عـــزم و همتیـــم در کسـب  مـعـرفــت   

اهل معـارفیم، تعلیــــــــم کـــار ما

علم است شعــار مــا، بس افتخار مــا

پیکار مي کـنـیــــــم مـا کــار مي کـنـیـــم   

گلــــزار مي کـنـیــم بار دیگـــــر تــــــرا   

اهل معـارفیم، تعلیــــم کــــــار ما

علم اسـت شعـار مــا، بس افتخار مــا

بـاري بـــه گلشنــت بد گـــر نظــر کنــد   

از آهنیــــــــن تنت شـــرمنـــده دشمنت   

اهل معـارفیم، تعلیــــم کــــــار ما

علم اسـت شعار مـا، بـس افتخــار مـا

اي مـهـــد آریــــــا حافـــظ تـــــرا خـدا   

مـا را همیـن دعـــــا ایـن اسـت روز و شـب   

اهل معـارفیم، تعلیـــــــم کـــار ما

علـم است شعــار مـا، بــس افتخار ما

ترانة معارف

) سيد محي الدین راعي(
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