
سال چاپ: 1398 هـ.ش

  صنف ششم  

ردی
شم

 ش
ف

صن
ی 

در

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.
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پیام وزیر معارف

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

ایشان »خواندن« است.
چنانچه بر همه گان هویداست، سال ۱۳۹۷ خورشیدی، به نام سال معارف مسما  گردید. بدین ملحوظ نظام 
تعلیم و تربیت در کشور عزیز ما شاهد تحوالت و تغییرات بنیادینی در عرصه های مختلف خواهد بود؛ معلم، 
متعلم، کتاب، مکتب، اداره و شوراهای والدین، از عناصر شش گانه و اساسی نظام معارف افغانستان به شمار 
برهۀ  ایفا می نمایند. در چنین  را  آموزش و پرورش کشور نقش مهمی  انکشاف  و  توسعه  می روند که در 
سرنوشت ساز، رهبری و خانوادۀ بزرگ معارف افغانستان، متعهد به ایجاد تحول بنیادی در روند رشد و توسعه 

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

باکیفیت، به اهداف پایدار تعلیمی در کشور دست نخواهیم یافت.
از آموزگاران و مدرسان دل سوز  برای دست یابی به اهداف ذکرشده و نیل به یک نظام آموزشی کارآمد، 
و مدیران فرهیخته به  عنوان تربیت کننده گان نسل آینده، در سراسر کشور احترامانه تقاضا می گردد تا در 
روند آموزش این کتاب درسی و انتقال محتوای آن به فرزندان عزیز ما، از هر نوع 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.
 در پایان، از تمام کارشناسان آموزشی، دانشمندان تعلیم و تربیت و همکاران فنی بخش نصاب تعلیمی کشور 
که در تهیه و تدوین این کتاب درسی مجدانه شبانه روز تالش نمودند، ابراز قدردانی کرده و از بارگاه الهی 

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

شهروندان آزاد، آگاه و مرفه. 
دکتور محمد میرویس بلخی

وزیر معارف 
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فهرست عنوان ها

صفحه ساعت های درسی عنوان شماره

۱ سه ساعت درسی حمد ۱
5 سه ساعت درسی نعت 2
۹ سه ساعت درسی حضرت علی ۳
۱۳ سه ساعت درسی اندرزهای سودمند 4
۱۷ سه ساعت درسی بهار 5
2۱ سه ساعت درسی محجوبۀ هروی 6
25 سه ساعت درسی کامه و شارحه ۷
2۹ سه ساعت درسی وطن ما 8
۳۳ سه ساعت درسی باالحصار کابل ۹
۳۷ سه ساعت درسی فعل ۱0
4۱ سه ساعت درسی علم ۱۱
45 سه ساعت درسی استاد خلیل اهلل خلیلی ۱2
4۹ سه ساعت درسی صبر و شکیبایی ۱۳
5۳ سه ساعت درسی چیستان ها ۱4
55 سه ساعت درسی مقام معلم ۱5
5۹ سه ساعت درسی فعل امر و فعل نهی ۱6
6۳ سه ساعت درسی امانت داری ۱۷
6۹ سه ساعت درسی دهقان و کشت گندم ۱8
۷۱ سه ساعت درسی ورزش و تندرستی ۱۹
۷5 سه ساعت درسی پسر عزیز 20
۷۷ سه ساعت درسی اطالعات جمعی 2۱
8۱ سه ساعت درسی تلویزیون 22
85 سه ساعت درسی فعل مثبت و فعل منفی 2۳



ه

صفحه ساعت های درسی عنوان شماره

8۹ سه ساعت درسی صلح 24
۹۱ سه ساعت درسی نصایح بزرگان 25
۹۳ سه ساعت درسی حقوق مادر 26
۹6 سه ساعت درسی عایشۀ درانی 2۷

۹۹ سه ساعت درسی نظافت 28
۱0۳ سه ساعت درسی لطیفه ها 2۹
۱05 سه ساعت درسی ضرب المثل ها ۳0
۱0۷ سه ساعت درسی وحدت ملی ۳۱
۱۱۱ سه ساعت درسی فعل معلوم و فعل مجهول ۳2
۱۱۳ سه ساعت درسی ترانه ۳۳
۱۱5 سه ساعت درسی کاپیسا ۳4
۱۱۹ سه ساعت درسی پنبه ۳5
۱2۳ سه ساعت درسی کمک و همکاری ۳6
۱25 سه ساعت درسی پند لقمان حکیم به فرزندش ۳۷
۱2۷ سه ساعت درسی ابراهیم صفا ۳8
۱۳۱ سه ساعت درسی پند پدر ۳۹
۱۳5 سه ساعت درسی حفاظت محیط زیست 40
۱۳۹ سه ساعت درسی خوشحال خان ختک 4۱
۱4۱ سه ساعت درسی نیکی 42
۱4۳ سه ساعت درسی بهترین آرزو 4۳
۱45 سه ساعت درسی مواد مخدر 44
۱4۹ سه ساعت درسی صنعت قالین بافی 45
۱52 سه ساعت درسی رخصتی زمستانی 46
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حمد
هدف: شاگردان متن درس را بخوانند، بنویسند و مفهوم آن را بدانند.

پرسش ها

 ما هر کار خیر را با نام کی آغاز می کنیم؟

 حمد در وصف کی سروده می شود؟

    ثنـا و حمد بـي پایان خــــدا را     که ُصنعش در وجـود آورد مـا را

    وز انعامت همیـدون چشـم دارم    کـه دیگر بـاز نستانــي عطـا را

    ز احسان خداوندي عجب  نیست    اگر خط درکشي جرم و خـطا را

درس اول
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    خـداوندا بدان تشریـف عــزت    کـــه دادي انبیـــا و اولیـــا را

    به حق  پارسایان کز در خویـش    نـینــدازي مـن نــاپـارســـا را

    خدایا! گر تو سعـدي را برانــي    شفیـــع آرد روان مصطفـــي را

            محمـــد سید ســـادات عـــالم

            چـــراغ و چشم، جملـه انبیـا را

               سعدي 

 بخوان و بنویس

 متن درس را خاموشانه بخوانید.

 کلمه های ) وضع، پارسایان، فضل و شفیع( را معنا کنید و در کتابچه های تان بنویسید.

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

 جاهای خالی بیت زیر را با کلمه های مناسب در کتابچه های تان تکمیل کنید:

        ثنا و........ بی پایان...... را            که.......... در........ آورد مارا

 به خواندن متن درس توسط معلم دقت کنید و کلمه های مشکل آن را بپرسید.

 در گروه ها پیرامون مفهوم درس باهم بحث کنید.

بشنو و بگو
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 مفهوم بیت زیر را بگویید:

          ز احسان خداوندي عجب نیست      اگر خط درکشي جرم و خطا را

 پیام اصلی درس را بیان کنید.

به دوستانت بگو

 سعدی شیرازی شاعر بزرگ و توانای زبان و ادبیات دری است. وی در قرن ششم 

هجری قمری می زیست. آثار مشهور او بوستان وگلستان می باشد.

لغت ها

معنالغتشماره

ثناو صفت خداوند حمد۱

آفریدنُصنع2

بخششعطا۳

همین دم، هم اکنون همیدون4

شفاعت کنندهشفیع5

نعمت دادنانعام6

جمع سیّدسادات۷

عفو کنیخط درکشی8

نگیرینستانی۹



4

گناهجرم ۱0

گناه، اشتباهخطا۱۱

بزرگ داشتنتشریف۱2

پرهیزگارانپارسایان۱۳

جان، روحروان۱4

سرور، آقاسید۱5

 

کارخانه گی  
  برداشت خود را از متن درس درکتابچه های تان بنویسید.
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نعت
هدف: شاگردان متن درس را بخوانند، بنویسند و مفهوم آن را بدانند. 

پرسش ها

 به نظر شما نعت در وصف کی سروده می شود؟

 پیشوا و رهنمای ما مسلمانان کی است؟

بعد از این گوییم نعــت مصطفــی             آن که عالم یافت از نورش صفا

آخر آمد، بود فخـــر االّولیـن سیدالکونین و ختــم المـرسلیـــن  

انبیـــا و اولیـــا محتــاج او آن کـه آمــد نه فلـک  معـــراج او  

مسجد او شد همه روي زمین شد وجـــودش رمحــة الّلعالمیـن  

درس دوم
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بر وي و  برآل پاک طاهــرین صد هزاران رحمت جـان آفریـــن  

آن که شـدیارش ابـوبکـر و عمـر               از سر انگشت او شق شد قمر

صاحبش بـودند عثــمان و علــي             بهر آن گشتـند در عالم ولــي

و آن دگــر باب مدینه علم بود آن یکي کان حیــا و حلــم بــود  

عم  پاکش،  حمـزه   و  عبا س    بود آن رسول اهلل که خـیرالناس بـود  

هـردم از ما صـد درود و صـــد سـالم   

بر رسـول  و آل و اصحــابش تمـــام   

         عطار

بخوان و بنویس

 متن درس را با آواز بلند بخوانید.

 کلمه های مشکل درس را بیرون نویس کنید.

 چند شاگرد به ترتیب کلمه هاي انبیا، حلم و حیا را روی تخته امال بنویسند.

 

 به خواندن متن درس با دقت گوش فرا داده، اشتباهات خود را اصالح نمایید.

 در گروه ها پیرامون مفهوم متن درس بحث نمایید.

 شعری را که خواندید در وصف کی سروده شده بود؟

بشنو و بگو
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 منظور شاعر از بیت زیر چیست:

       بعد از این گوییم نعت مصطفی          آن که عالم یافت از نورش صفا

 شعری را که خواندید نام شاعرش چیست؟

به دوستانت بگو

    شیخ فریدالدین عطار نیشاپوری، یکی از معروف ترین شاعران و عارفان زبان و ادبیات 

فارسی دری است. وی در سال540 هجری قمری در نیشاپور خراسان به دنیا آمد و در 

سال 6۱۳ هجری قمری وفات نمود. 

لغت ها

معنالغتشماره

صفت حضرت محمدنعت۱

خاتم پیامبرانختم المرسلین2

هر دو جهانکونین۳

افتخار نخستینفخراالولین4

باال رفتنمعراج5

پاکانطاهرین6
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خانوادهآل۷

رحمت برای تمام عالمیانرمحة الّلعالمین8

بهترین مردمخیرالناس۹

بردباری، صبرحلم۱0

کارخانه گی

پیرامون سجایا و اخالق حضرت محمد چند سطر در کتابچه های خود بنویسید.
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حضرت علي
 علي حضرت  واالی  مقام  با  و  بنویسند  بخوانند،  را  درس  متن  شاگردان  هدف: 

بیشترآشنا شوند.

پرسش ها

 در تصویر چه می بینید؟

 چه فکر می کنید حضرت علي خلیفۀ چندم اسالم است؟

     حضرت علي خلیفة چهارم اسالم و پسر کاکاي حضرت محمد است. نام 

پدرشان ابوطالب مي باشد.     

درس سوم
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حضرت علي در مکة معظمه به دنیا آمده است. وی بعد از رحلت حضرت عثمان 

به خالفت برگزیده شد.

    حضرت علي شخص شجاع و دلیر بود. در راه نشر دین مقدس اسالم رشادت 

و پایمردي هاي بسیار نمود. به دلیل دالوري و غیرت شان حضرت پیامبر به او 

لقب اسداهلل )شیر خدا( را داده بود، که تا هنوز به این لقب یاد مي شود. حضرت 

علي بعد از مدت پنج سال خالفت به دست یک تن خوارج به نام عبدالرحمن 

ابن ملجم به شهادت رسید.

اینک دو گفتة بسیار سودمند و گرانبار حضرت علی  را می خوانیم و آن را سرمشق 

خویش قرار می دهیم: 

- همنشین بي خرد مباش که کار زشت خود را زیبا جلوه می دهد و دوست دارد تو 

همانند او باشي.

زنده  اگر  و  ریزند  برشما اشک  ُمردید  اگر  که  کنید،  آن گونه معاشرت  با مردم   -

ماندید، با اشتیاق سوي شما آیند.

بخوان و بنویس

 متن درس را خاموشانه بخوانید و یک جمله را به انتخاب خود بیرون نویس کنید.

 چند شاگرد به نوبت کلمه هاي  پیامبر، شجاع، مسلمین و خالفت را روی تخته امال 
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بنویسند.

 جملۀ زیر را در کتابچه های خود بنویسید و تکمیل کنید:

 حضرت علی خلیفۀ............ اسالم و پسر کاکای............................... است.

 جدول زیر را روی تخته ترسیم کنید و لقب های چهار یار پیامبر گرامی را در مقابل نام 

شان بنویسید:

حضرت ابوبکر

حضرت عمر

حضرت عثمان

حضرت علی

بشنو و بگو

 به خواندن متن درس گوش فرا داده و نکات مهم آن را به دوستان تان بگویید.

 در گروه ها پیرامون متن درس باهم مباحثه نمایید.

 حضرت علی در کجا تولد شد؟

 معنای کلمه های مقدس و رشادت چیست؟
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 حضرت علی توسط کی به شهادت رسید؟

به دوستانت بگو

ازدواج کرد که   فاطمۀ زهرا، دخت محبوب حضرت محمد با   حضرت علی    

حضرت امام حسن، امام حسین، بی بی زینب، بی بی گلثوم و بی بی رقیه از فرزندان 

مبارک ایشان بودند.

لغت ها

معنالغتشمارهمعنالغتشماره

پخش نمودننشر۳انتخاب شدهبرگزیده۱

پاکمقدس4دلیریرشادت2

کارخانه گی

 کلمه های )خالفت، برگزیده و نشر( را در جمله هاي مناسب به کار برده و در کتابچه های 

خود بنویسید.
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اندرزهاي سودمند

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

پرسش ها

 اندرز فوق چه مفهوم دارد؟

 به نظر شما اندرز، در زنده گی ما چه تاثیری می تواند داشته باشد؟

1- از آموختن علم و پیشه عار مدار.

 2 - در وقت غضب، شکیبایي و حوصله، در وقت بدي عفو و گذشت.

درس چهارم
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3- رضای وجدان بزرگترین مسرت برای انسان است.

4- حق سنگین و مشکل؛ اما خوشایند است و باطل سبک؛ اما  دردناک و خطرناک.

5- چون بدي کردي، عفو بخواه و چون بد دیدی، ببخش.

6- ادب خرجی ندارد؛ ولی می تواند همه چیز را خریداری کند.

7- آن کس که به کم خرسند است، بیش از دیگران دارد.

8- آن کس که اراده و استقامت دارد، روی شکست نمی بیند.

9- هرقدر به دیگران احترام بگذاریم، به ما احترام خواهند گذاشت.

10- آسوده حال کسی است که بردبار باشد.

11- سکه ها همیشه سرو صدا می کنند؛ اما پول های کاغذی همیشه ساکن اند؛ 

پس وقتی ارزش شما زیاد می شودکه ساکن و فروتن باقی بمانید.

12-  زمین خوردن  شکست نیست ؛ از زمین بلند نشدن شکست است.
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بخوان و بنویس 

 متن درس را خاموشانه بخوانید و کلمه های جدید آن را یادداشت نمایید.

بلند  آواز  با  بیرون نویس کرده  را  باطل(  و  )پیشه، شکیبایی، گذشت، حق  واژه های   

بخوانید.

 جمله های زیر را در کتابچه های خود بنویسید وجاهای خالی آن  را با کلمه های داخل 

چوکات تکمیل کنید:                                            

سعادت، سنگین،  بزرگترین                                               

۱. قناعت سبب ------ است.

2. حق ------ و مشکل؛ اما خوشایند است.

۳. رضاي وجدان ------ مسرت براي انسان است.

بشنو و بگو

 به خواندن متن درس گوش فرا دهید و اشتباهات تان را اصالح نمایید.

 در گروه ها پیرامون اندرزها باهم مباحثه نمایید.
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 آموختن اندرز و عمل به آن، سبب چه می شود؟

 پیام اندرز زیر چیست:

 قناعت سبب سعادت است.

به دوستانت بگو

ایجاد  پرداخته شده و جهت  آن  به  ادبیات دری  در  است که  بزرگان  اندرز ها سخنان 

تغییرات مثبت در افراد و اصالح جامعه به کار برده می شود.

لغت ها

معنالغتشمارهمعنالغتشماره

باورمندمعتقد6پند، نصیحتاندرز۱

صبر و تحملشکیبایي۷قهرغضب2

ننگعار8بخششعفو۳

ایستاده گی، پایداریاستقامت۹کارپیشه4

     صبرکنندهبردبار۱0خوشيمسرت5

کارخانه گی  

اندرزها را درکتابچه هاي خود رونویس کنید.
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بهار
هدف: شاگردان متن درس را بخوانند، بنویسند و اسم عام را در متن درس مشخص 

کنند.

پرسش ها

 در تصویر چه می بینید؟

 نشانه های آمدن فصل بهار کدام ها اند؟

   در موسم بهار جهان زیبایي خاص به خود می گیرد. درخت ها شگوفه هاي رنگارنگ 

به سر می زنند. کوه ها و دشت ها لباس زمردین به تن می کنند.

   دهقانان با شوق و شعف زمین ها را قلبه مي کنند و تخم مي پاشند. صدای دریا های 

درس پنجم
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را  گوش ها  گنجشکان  چرچر  و  پرنده گان  دالویز  نغمه هاي  و  خروشان  و  مست 

نوازش می کند.            

     در فصل بهار کودکان و نوجوانان اعم از پسر و دختر، با چهره های بشاش سوی 

مکتب  روان می شوند و جهان چهرة جدیدی به خود می گیرد. 

نماییم،  نیکو و خوب، درست استفاده  از این موسم  تا      پس بر ما الزم است 

کارکنیم، زحمت بکشیم و درس بخوانیم.

     بـار دگـر فصـل بهـاران رسید               موسـم سـرو وگل و ریحـان رسید

     بلبل شـوریـده به بـستان رسید            مست و پرافشان و غزل خوان رسید

                             غنچة من ای دلک تنگ من – باز شو

                            رو به چمــــن نالة بلبــــل شنــو 

     دشت و دمن خرم و شادان نگر            هـر طـرف از اللـه چـراغان نگر 

    خـیل غـزاالن بـه بـیابـان نگر            سـرخـوش و آزاد و خرامان نگر

                            ای دل درماندة بی تاب و تب- چند خواب

                            خیز و زمانی سوی صحــــرا شتــــاب

                                                                                            ابراهیم صفا
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بخوان و بنویس

 متن درس را خاموشانه بخوانید و یک جمله در مورد فصل بهار بنویسید.

کلمه هاي گنجشکان، شعف و چمن را روی تخته بنویسید و معنا نمایید.

  اسم عام را در متن نشان دهید و در کتابچه هاي خود بنویسید.

- مفهوم بیت زیر را در کتابچه های تان بنویسید:

    غنچۀ من ای دلک تنگ من – باز شو

                      رو به چمن نالۀ بلبل شنو 

بشنو و بگو

 به خواندن متن درس با دقت گوش فرا داده، اشتباهات خود را اصالح نمایید.

در گروه ها پیرامون فصل بهار بحث نمایید. 

 در فصل بهار چه تغییری در طبیعت به وجود می آید؟

 تصویرهای زیر، بیانگر چه چیز است، بیان کنید.
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به دوستانت بگو

اسم عام: آن است که بین افراد همجنس مشترک باشد و بر هریک از آن ها داللت 

کند؛ مانند: پسر، دختر، باغ، کتاب و...

لغت ها

معنالغتشماره

خوشحالیشعف ۱

به شمولاَعم2

ُپرمملو۳

دلکشدالویز4

خوشحالبشاش5

گلزاربُِستان6

سوز وگدازتاب و تب۷

 

کارخانه گی  
پیرامون فصل بهار در پنج سطر یک مقاله در کتابچه های خود بنویسید.

ما باید در فصل بهار نهال شانی کنیم تا از خشک سالی جلوگیری گردد؛ همچنان در 
حفاظت و آبیاری نهال ها توجه جدی نماییم.
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محجوبة هروي
هدف: شاگردان متن درس را بخوانند، بنویسند و با شخصیت ادبی محجوبۀ هروی 

آشنا شوند.

پرسش ها

 چه فکر می کنید محجوبۀ هروی کی بود؟

 1285 سال  جدي  در  است.  ابوالقاسم  منشي  پدرش  نام  محجوبه،  نامش       

هجري شمسي در بادغیس چشم به جهان گشود.                               

     علوم مروج و زبان عربي را نزد پدر و مادر خود فراگرفت. این شاعر داراي طبع 

روان بوده و به سرودن انواع مختلف شعر، دسترسي کامل داشت.                

درس ششم
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محجوبه در انشا و حسن خط لیاقت و مهارت به سزایی داشت، مجموع بیت های 

سروده شدة وي به پنج هزار بیت مي رسد. این بانوی فاضل در حوت سال 1345 

هجري شمسي چشم از جهان فرو بست.

نمونة سخن:

صیقـل زن، از آیینـة دل، زنـگ  بـرانـداز         

                                              بـرشـاهد مقصـود پـس آنگه نظر انـداز

جهدي کن و از سنگ سیه لعل به دست آر        

               فرهاد صفت کـوه بـه سعي از کمر انداز

سـرسبز کن از علـم  و هنـر باغ  وطن را         

                                             چـون نخل بـرومـند بـه مردم ثمر انـداز

از  زاویــة غـافـلي و جهـل بیــرون آي   

                                             بـر شـارع آگاهي و دانـش گـذر انداز

انسان رسـد آن جــا کـه َملَک راه نـدارد        

                                            بـر مـرتــبة عــالي انسـان نظـر انداز

غـواص محیـِط خرد و علـم  و ادب شــو   

                                            بـرگوش دل از لؤلِؤ حکمــت بهـــر انداز

پیرایــه ده شـاهــد رعنـاي وطـن باش   

                                            بـر ِکـسوتش از علم، طـراز دگـر انداز

محجوبه، بـه  مطمورة غفلـت نتـوان بـود   

                                           با روي نهـان بـرقع غفلت ز ســر انداز
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بخوان و بنویس

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

 چند تن از شاگردان به نوبت درس را با آواز بلند بخوانند.

 با استفاده از واژه های جدید درس و به انتخاب خود، هرکدام یک جمله در کتابچه های 

خود بنویسید.

 مفهوم بیت زیر را در چند سطر بنویسید:

سـرسبز کن از علـم  و هنـر باغ  وطن را         

                                             چـون نخل بـرومـند بـه مردم ثمر انداز

بشنو و بگو

 پیرامون مفهوم متن شعر درگروه ها مباحثه نمایید.

 محجوبۀ هروی کی بود و در کجا به دنیا آمد؟

 مجموعۀ بیت های سروده شدۀ محجوبۀ هروی چند است؟

 پیام بیت زیر چیست؟
          صیقـل زن، از آیینـۀ دل، زنـگ  بـرانـداز       

                                                 بـرشـاهد مقصـود پـس آنگه نظر انـداز
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به دوستانت بگو

سرزمین باستانی ما شاعران و دانشمندان زیادی را در دامان پر مهر خود پرورش داده 

است، که محجوبۀ هروی یکی از آن ها می باشد؛ عالوه بر این زنان دیگری نیز مانند: 

رابعۀ بلخی، آمنۀ فدوی، مخفی بدخشی، عایشۀ درانی و... در عرصۀ شعر و ادب زبان 

فارسی دری نقش به سزایی را ایفا نموده اند.

لغت ها

معنالغتشمارهمعنالغتشماره

آببازغواص8نویسندهمنشی۱

مرواریدلؤلؤ۹ماهر بودن درکاریمهارت2

زیورپیرایه۱0جالدارصیقل۳

لباسکسوت۱۱قصد شده، خواستهمقصود4

نقش و نگارطراز۱2کوششجهد5

زندانمطموره۱۳درخت خرمانخل6

روپوش، چادریبُرقع۱4راه بزرگشارع۷

کارخانه گی   
نظم را به نثر تبدیل نمایید و در کتابچه های خود بنویسند.
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کامه و شارحه
هدف: شاگردان متن درس را بخوانند، بنویسند، کامه و شارحه را بشناسند و جای کار 

برد آن   را بیاموزند.

پرسش ها

 شما قباًل در مورد کامه و شارحه چیزی خوانده اید؟

کامه یا فاصله )،(

 برای جدا کردن کلمه ها، فقره ها و جمله ها به کار می رود؛ مانند:

 نیکو کاری، خصلت مؤمنان است.

 خالده، در صحبت کردن، خرج کردن، غذا خوردن و سایر امور زنده گی اعتدال 

   

درس هفتم
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را رعایت می کند. 

 من کتاب های دری، ریاضی، انگلیسی و پشتو را از بازار خریدم. 

 دیروز برادرم گفت: در باغچة خود درخت های میوه دار؛ مانند: شفتالو، سیب، ناک، 

توت، زردآلو، بادام و درختان بی میوه؛ چون: بید، چنار، پشه خانه غرس می نمایم، تا 

از میوه وسایة آن ها استفاده شود.

شارحه یا دو نقطه ):(

 برای شرح و بیان یک مطلب در جمله به کار می رود؛ مانند:

را در زنده گی  آداب معاشرت  و  نظافت، نظم و دسپلین  به شاگرد گفت:   معلم 

رعایت کنید.

معلم ما می گفت: همیشه صادق، راست کار و وظیفه شناس باشید.
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بخوان و بنویس

 متن درس را خاموشانه بخوانید و جمله یی بنویسید که در آن کامه به کار رفته باشد. 

 چند شاگرد به نوبت درس را با آواز بلند بخوانند.

 متن زیر را در کتابچه های خود نوشته، نشانه گذاری کنید:

) شاعران بزرگ زبان دری عبارتند از: سنایی غزنوی نظامی گنجوی سعدی  موالنا جالل الدین 

محمد بلخی بیدل صایب و... (

 چند شاگرد به نوبت با استفاده از مثال های متن درس جمله هایی را روی تخته بنویسند 

که نشانه های )،( و ):( در آن استفاده شود.

بشنو و بگو

 در گروه ها پیرامون موضوع درس بحث کنید.

 موارد کاربرد کامه و شارحه را بیان نمایید.

 برداشت تان از متن درس چیست؟

به دوستانت بگو

کاربرد نشانه ها در نگارش از اهمیت ویژه یی برخوردار است؛ زیرا کاربرد هر نشانه مفاهیم 

جمله ها را مشخص و واضح ساخته در درست خواندن متن، ما را کمک می کند.
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لغت ها

معنالغتشماره

قسمتي از جملهفقره۱

میانه رویاعتدال2

درخت نشاندنغرس۳

خوی و عادتخصلت4

واضح ساختنشرح5

 

کارخانه گی  
چند جمله در کتابچه های کارخانه گی تان بنویسید و در آن کامه و شارحه را به کار ببرید.
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وطن ما
هدف: شاگردان متن درس را بخوانند، بنویسند، ارزش و اهمیت وطن را بدانند و فعل 

را در متن درس مشخص نمایند.

پرسش ها

  چرا وطن خود را دوست داریم؟

 چرا وطن ما را قلب آسیا می گویند؟

 

به  ما  نیاکان  از  زیبا و دوست داشتنی،  این کشور  افغانستان است.  ما        وطن 

میراث مانده است. در این سر زمیِن پهناور اقوام مختلفی؛ چون: تاجک، پشتون، 

ازبک، هزاره، ترکمن، بلوچ، پشه یی، نورستانی، گجر، ایماق و...  زنده گی می کنند،که 

درس هشتم
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هرکدام آن ها دارای زبان، فرهنگ و عنعنه های گوناگون اند. هر یک به زبان، فرهنگ 

و عنعنات همدیگر احترام می گذارند و باهم برادر و برابر اند.   

      وطن عزیز ما در قلب آسیا موقعیت دارد؛ چنانکه شاعری گفته است: 

وطـن ای نـام نیکـت جــاودانی         

مـبادا بی تـو مـا را زنـده گـانی     

تـو قلب آسیــا، مهــد دلیـران          

تـو تـاج عـزت  آزاده گــانی     

    ما وطن خود را بسیار دوست داریم؛ هیچگاه نمی خواهیم تا این خطة باستانی و 

تاریخی مورد تهاجم بیگانه گان قرار گیرد. درصورت تهاجم بیگانه گان، چون مشت 

واحد در مقابل دشمنان ایستاده گی خواهیم کرد.

مردم ما صلح دوست، غیور، ترقی خواه و زحمت کش بوده، به معارف و دانش اندوزی 

عالقه مند  می باشند. 

ای وطـن تـو زادگاه مـردم داناسـتی   

در سرافرازی و غیرت از همه باالسـتی     

زادگاه جامی وخوشحال و موالنای بلخ   

از سـنایی و عـطار و بـوعلی سیناسـتی      
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بخوان و بنویس

 متن درس را خاموشانه بخوانید.

 چند تن از شاگردان متن درس را با آواز بلند بخوانند.

 با استفاده از واژه های جدید درس، چند جمله بنویسید.

 مفهوم شعر زیر را بنویسید:

ای وطـن تــو زادگاه مـردم دانـاسـتی  

در سرافرازی و غیـــرت از همه باالسـتـــی    

زادگاه جامی وخوشحال وموالنای بلخ  

از سـنایی و عـطار و بـوعلی سـیناسـتی    

بشنو و بگو

 در گروه ها راجع به مفهوم متن درس بحث نمایید.

 به خواندن متن درس با دقت گوش دهید و اشتباهات خود را اصالح نمایید.

 مفهوم درس را بیان کنید.

 چند جمله در مورد وطن بگویید.

 مفهوم شعر زیر چیست:

مبادا بی تو ما را زنده گانی وطن ای نام نیکت جاودانی    

تو تـاج عزت آزاده گــانی تو قلب آسیــا، مهد دلیران     
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به دوستانت بگو

از نیاکان ما به میراث  افغانستان است. این کشور زیبا و دوست داشتنی،      وطن ما 

مانده است. در این سرزمیِن پهناور اقوام مختلفی؛ چون: تاجک، پشتون، ازبک، هزاره، 

دارای  زنده گی می کنند،که هرکدام  و...  ایماق  نورستانی، گجر،  پشه یی،  بلوچ،  ترکمن، 

زبان، فرهنگ و عنعنه های گوناگون بوده و  باهم برادر و برابر اند.   

لغت ها

معنالغتشمارهمعنالغتشماره

گهوارهمهد4پدرکالن هانیاکان۱

هجوم، حملهتهاجم2
سرزمینِخطه5

وسیعپهناور۳

  

کارخانه گی

پیام درس را درکتابچه های خود بنویسید.
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باالحصارکابل
هدف: شاگردان متن درس را بخوانند، بنویسند، دربارۀ باالحصار کابل معلومات حاصل 

نموده و اهمیت تاریخی آن را بدانند.

پرسش ها

 در تصویر چه می بینید؟

 باالحصار  درکدام قسمت کابل موقعیت دارد؟

 

       باالحصار کابل، به نام قلعة شاهی نیز یاد می شود و یکی از بناهای تاریخی کشور 

ما است که در قسمت جنوب شهر کابل و در باالی تپه یی موقعیت دارد.

     

درس نهم
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     این تعمیر با شکوه که اکنون نیز بخشی از دیوار های آن پا برجاست، در زمان 

یکی از فرمانروایان مقتدر وطن اعمار گردیده بود که محل زنده گی آن ها به شمار 

می رفت و به حیث یک قلعة جنگی نیز از آن استفاده می شد. در اطراف این قلعه 

خندق های عمیق َحفر گردیده بود، تا دشمنان، متجاوزان و جنگ جویان نتوانند به 

آسانی این قلعه را تصرف نمایند.

      باالحصار کابل در زمان سلطنت تیمورشاه درانی، اهمیت زیادی پیدا کرد. تیمورشاه 

بین سال های )1173-1151( هجری شمسی در افغانستان پادشاه بود. او پایتخت 

سلطنت خود را از کندهار به کابل انتقال داد. وی با خانواده، قطعه های نظامی و گارد 

)محافظان( شاهی در داخل باالحصار زنده گی می کرد. بعد از او این قلعة بزرگ، مرکز 

بود و باش پادشاهان قرار گرفت.

       این قلعة زیبا )باالحصار( در سال 1879 میالدی مطابق 1258 هجری شمسی 

در زمان سلطنت امیر محمد یعقوب خان و هنگام جنگ دوم افغان و انگلیس حریق 

و ویران گردید. بعد ها بعضی قسمت های آن ترمیم و مورد استفاده قرار گرفت. 

آنجا  در  بود،  نظامی  افسران  پرورش  و  آموزش  مرکز  که  حربی  پوهنتون  زمانی 

فعالیت داشت؛ اما امروز فقط چند قطعة نظامی در آنجا قرار دارد.
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بخوان و بنویس

 متن درس را خاموشانه بخوانید و نکات مهم آن را یادداشت کنید.

 چند شاگرد به نوبت متن درس را با آواز بلند بخوانند.

  جمله های زیر را در کتابچه های خود بنویسید و با استفاده ازکلمه های داخل چوکات 

جاهای خالی آن  را تکمیل کنید:                                                      

 تیمورشاه شهر کابل را مرکز --------- خویش قرار داد.

 باالحصار در جنگ دوم افغان و انگلیس  -------- گردید.

 باالحصار کابل به نام -------- نیز یاد می شود.

 به حیث یک --------- استفاده می شد.

بشنو و بگو

 باالحصار کابل در کجا موقعیت دارد؟

 باالحصار کابل در زمان کدام پادشاه اهمیت فوق العاده پیدا کرد؟

 با کلمه های زیر جمله های مناسب بسازید:

                 ) َحفر، زیست و خندق (

ویران

حکومت

قلعۀ شاهی

قلعۀ جنگی
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 به دوستانت بگو

 باالحصار کابل در قرن های دوم الی پنجم میالدی به شکل اثر مذهبی بنا یافته است 
و نظر به بعضی از شواهد نیایشگاه بودایی آن زمان بوده که با مرور زمان تبدیل به یک 

قلعۀ جنگی شده است. 

لغت ها

معنالغتشماره

چقري پر از آب خندق۱

کندنَحفر2

عبادتگاهنیایش گاه۳

پادشاهانسالطین4

به همدیگر هجوم کردن، یورش آوردنتهاجم5

  

کارخانه گی

در مورد اهمیت تاریخی باالحصار چند سطر درکتابچه های خود بنویسید.
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فعل
هدف: شاگردان متن درس را بخوانند، بنویسند و فعل را بشناسند.

پرسش ها

 در جملۀ باال کلمۀ »می روم« از نگاه دستور زبان دری چه نامیده می شود؟

از  بیان حالتی داللت کند و به یکي        فعل کلمه یی است که به اجرای کار و 

زمان هاي سه گانه )گذشته، حال و آینده( تعلق داشته باشد.

فعل ماضی

است که بر وقوع کاری در زمان گذشته داللت کند؛      فعل ماضی یا گذشته آن  

مانند:

من دیروز به مکتب رفتم.

درس دهم
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زمان گذشته )ماضی(

غایبمخاطبمتکلمشخص

رفترفتیرفتم مفرد

رفتندرفتیدرفتیمجمع

فعل حال

آن  است که بر انجام کاری در زمان حال داللت کند؛ مانند:

من به مکتب مي روم.

زمان حال

غایبمخاطبمتکلمشخص

مي رودمي رویمي روممفرد

مي روندمي رویدمي رویمجمع

فعل مستقبل )آینده(

آن است که اجرای کار یا بیان حالتی را در زمان آینده نشان دهد؛ مانند:

من فردا به مکتب خواهم رفت.

زمان آینده ) مستقبل(

غایبمخاطبمتکلمشخص

خواهد رفتخواهی رفتخواهم رفتمفرد

خواهند رفتخواهید رفتخواهیم رفتجمع
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بخوان و بنویس

 متن درس را خاموشانه بخوانید و هرکدام یک جمله بنویسید که فعل در آن به کار 

رفته باشد.

 چند شاگرد به نوبت متن درس را با آواز بلند بخوانند.

 جمله های زیر را در کتابچه های خود بنویسید؛ سپس با کلمه های داخل چوکات آن 

را تکمیل کنید:

 

 من دیروز به مکتب ---------.

 احمد و شریف به کابل ----------.

 ما در هفتۀ آینده به مزارشریف -----------.

بشنو و بگو

 زمان های فعل را بیان کنید.

 فعل حال را تعریف کنید.

 فعل ماضی و مستقبل از هم چه فرق دارند؟

 به دوستانت بگو

 فعل کلمه یی است که به اجرای کار و بیان حالتی داللت کند و به یکي از زمان هاي 

سه گانه )گذشته، حال و آینده( تعلق داشته باشد.

خواهیم رفت

می روند

رفتم
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لغت ها

معنالغتشماره

عمل، کارفعل۱

رهنماییداللت2

بسته گی، ارتباطتعلق۳

آیندهمستقبل4

  

کارخانه گی

 شش جمله یی که به زمان حال، گذشته و آینده تعلق داشته باشد، درکتابچه های خود 

بنویسید.
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علم 
هدف: شاگردان متن درس را بخوانند، بنویسند، اهمیت علم را بدانند.

پرسش ها

 در تصویر چه می بینید؟

 آموختن علم در زنده گی ما چه تاثیری دارد؟

ذره از علم و هـنر خـورشـید تـابـان مي شود

مـور اگـر عـرفان بیـاموزد سـلـیمان مي شود     

خـاک بـي مقـدار را علم  و هـنر  زر مي کند

سنـگ زیـر تربیت، لعـل بـدخشـــان مي شود     

درس یازدهم
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مــرد بـي تعلـیم مــانــد در حجـاب انــزوا 

زن ز پهـلوي تمــدن مــرد میــدان مي شود      

بـاغ گـل بي سـرپـرسـتي زود گـردد خـارزار

شـوره زار از تـربیـت روزي گلـستان مي شود     

کي نهـال جهـل دارد جــز نـدامـت حـاصلي 

هرکه شـد محـروم علم آخر پـشیمان مي شود     

راحت و آسایشي گر هست در علم است و بس

آدم بـي علـم در دنیــا پــریشــان مي شود      

کي بـود تـنها بـه دنـیا تـیره روز و بـي وقـار   

خـانـة عقبـاي جـاهـل نیـز ویـران مي شـود    

شایق جمال                                             

بخوان و بنویس

 متن درس را خاموشانه بخوانید.

چند تن از شاگردان متن درس را با آواز بلند بخوانند.

 بیت نخست شعر را اساس قرار داده، برداشت تان را در دو سطر بنویسید.

 کلمه های جدید درس را روی تخته بنویسید و معنا کنید.
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بشنو و بگو

 شاگردان به صورت گروهی در مورد متن با هم بحث کنند.

 شعری را که خواندید در مورد چه بود؟

علم در زنده گی انسان ها چه ارزش دارد؟

 بیت زیر را معنا کنید:

راحت وآسـایشي گرهست در علم است و بس    

                                       آدم بـي علـم در دنیـا پــریشــان مي شـود

به دوستانت بگو

 میر غالم حضرت شایق جمال فرزند حافظ میرجمال الدین از جملۀ سخنوران نازک خیال 

و نامدار کشور ما می باشد. او در سال ۱2۷5 هجری شمسی دیده به جهان گشود و در سال 

۱۳5۳ هجری شمسی چشم از دنیا پوشید.  از وی دو دیوان به جای مانده است.

لغت ها

معنالغتشماره

شناختن، خداشناسیعرفان۱

چادر، روپوشحجاب2

گوشه گیریانزوا۳

شهرنشین شدنتمدن4
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معنالغتشماره

بی شخصیتبی وقار5

آخرتعقبا6

  

کارخانه گی

 برداشت تان را در مورد ارزش و اهمیت علم در کتابچه های خود بنویسید.
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استاد خلیل اهلل خلیلی 

هدف: شاگردان متن درس را بخوانند، بنویسند، با زنده گینامۀ استاد خلیل اهلل خلیلی آشنا 
شوند.

پرسش ها

 درتصویر چه می بینید؟

 آیا نام خلیل اهلل خلیلی را شنیده اید؟

میرزا محمد حسین،  مستوفی الممـالـک  عهد  فرزند  استاد خلیل اهلل خلیلی      

از  مادرش  آمد.  دنیا  به  کابل  شهر  در  ش.«  ه.   1284« در  خان  امیرحبیب اهلل 

درس دوازدهم
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کوهستان والیت کاپیسا و پدرش از جبل السراج پروان بود.

    استاد خلیلی در نظم و نثر، آثار استادانه یی از خود باقی گذاشته است. مقاله های 

نشریه ها  و سایر  آریانا  مجلة  در  از جمله  کابل  مجله های  در  اشعارش  و  تحقیقی 

به چاپ رسیده است. وی در »بهار 1366 خورشیدی« در شهر اسالم آباد کشور 

پاکستان درگذشت. 

     جسد وی 25 سال  پس از درگذشتش از پاکستان به کابل منتقل گردیده و با 

مراسم رسمی در محوطة پوهنتون کابل، در کنار آرامگاه سید جمال الدین افغان به 

خاک سپرده شد.

نمونة سخن

ناله بـه دل شـد گره، راه  نیـستان کجـاست   

سینه قفس شد به من، طرف بیابان کجـاست    

اشـک به خـونم کشــید، آه  به بادم  سپرد   

عقل به بنـدم فگـند، رخنة زندان کجــاست   

خوب و بـد زنـده گی، بر سـر هم ریختنـــد   

تا کند از هم جـدا، بازوی دهقان کجـــاست    

مـرد نمیرد بـه مرگ، مرگ از او نام ُجســـت   

نام چو جاوید شـد، مردنش آسان کجــاست   
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بخوان و بنویس

 متن درس را خاموشانه بخوانید.

 چند شاگرد در مورد شخصیت ادبی استاد خلیلی یک یک جمله بگویند.

 کلمه های ) عهد، استاد و آثار ( را در جمله های مناسب به کار ببرید.

 مفهوم بیت های زیر را در کتابچه های خود در چند سطر بنویسید:

ناله بـه دل شد گره، راه  نیستان کجاست  

سینه قفس شد به من، طرف بیابان کجاست     

بشنو و بگو

 در گروه ها پیرامون شخصیت ادبی استاد خلیل اهلل خلیلی بحث کنید. 

 استاد خلیلی کی بود؟

 استاد خلیلی در کدام سال و درکجا تولد یافت؟

 در جملۀ زیر، فعل ماضی قریب کدام است؟

 استاد خلیلی در نظم و نثر، آثار استادانه یی از خود باقی گذاشته است. 

به دوستانت بگو

مرد نمیرد به مرگ، مرگ از او نام ُجست  

                                                 نام چو جاوید شد، مردنش آسان کجاست
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لغت ها

معنالغتشماره

وزیر مالیهمستوفی الممالک۱

پاینده، همیشهجاوید2

 

کارخانه گی  
در مورد شخصیت استاد خلیل اهلل خلیلی آنچه می دانید درکتابچه های خود بنویسید.
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صبر و شکیبایی
هدف: شاگردان متن درس را بخوانند، بنویسند، مفهوم صبر و شکیبایی را بدانند و 

فعل حال را در متن نشان دهند.

پرسش ها

 نوشتۀ باال چه معنا می دهد؟

 به نظر شما، صبر و شکیبایی به انسان چه می بخشد؟

     صبر و شکیبایی نیرویی است که انسان را در مقابل دشواری ها مقاومت بخشیده، 

طاقت و توانایی فرد را بلند می برد. شخص را جرأت می دهد که با همه نابسامانی ها 

مقابله کند. انسان صبور هیچ گاه از سختی ها و نامالیمت هایی که در زنده گی برایش 

رخ می دهد، نمی هراسد و با آن مقابله می کند؛ چنانکه خداوند متعال می فرماید: از 

درس سیزدهم
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صبر کمک بگیرید. 

     کسانی که از صبر و شکیبایی در امور  زنده گی کار می گیرند، مأیوس نمی شوند و 

هیچگاه زبان به شکوه و شکایت باز نمی نمایند. خیاالت و تشویش  نمی تواند ایشان 

را تحت تاثیر قرار دهد. چنین اشخاص در تمام کارها کامیاب و مؤفق می گردند و  

زنده گی را بدون تشویش سپری می نمایند؛ بزرگان در این مورد چنین گفته اند: 

1- صبر، نصف ایمان و یقین همة ایمان است.

2- صبر، تلخ است، اما بر شیرین دارد.

3- شریف ترین اخالق، تواضع، بردباری و نرم خویی است.

4-صبر، کارها را آسان می سازد.

بخوان و بنویس

 متن درس را خاموشانه بخوانید و فعل های حال را در آن مشخص نمایید.

 چند شاگرد متن درس را با آواز بلند بخوانند.

 اندرز ) صبر کارها را آسان می سازد.( را با آواز بلند بخوانید و مفهوم آن را بگویید.

 دربارۀ صبر و شکیبایی آنچه می دانید بنویسید.

 با استفاده از کلمه های درس چند جمله روی تخته بنویسید.
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بشنو و بگو

 به خواندن متن درس با دقت گوش دهید و اشتباهات خود را اصالح نمایید.

 معنای صبر و شکیبایی چیست؟

 در برابر دشواری ها چه باید کرد؟

 در گروه ها راجع به مفهوم درس باهم مباحثه نمایید. 

 فعل حال را در جملۀ زیر مشخص نمایید:

 کسانی که از صبر و شکیبایی کار می گیرند، هیچگاه مأیوس نمی شوند.

به دوستانت بگو

 رسول اکرم حضرت محمد فرمود: هیچ چیزی با چیزی جمع نشد که برتر از جمع 

شدن بردباری با دانش باشد.

لغت ها

معنالغتشماره

بردباریشکیبایی ۱

دالوریجرأت2

مشکالتنابسامانی۳

فروتنی و احترامتواضع5

ثمربر6

ناامیدمأیوس۷
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کارخانه گی  
چند جمله در مورد صبر و شکیبایی درکتابچه های خود بنویسید.
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چیستان ها
هدف: شاگردان متن درس را بخوانند، بنویسند و مفهوم چیستان را بدانند.

پرسش ها

 در تصویر چه می بینید؟

 چه فکر می کنید، گفتن چیستان برای ذهن و فکر چه فایده دارد؟
 چیستان

عبارت از سخن پوشیده و سربسته است که به گونة نظم و نثر بیان می گردد و 

طرف مقابل را به تفکر وا می دارد تا معنای آن را دریابد؛  به گونة مثال:

) 1- برگ سبز چمنی ورق ورق می شکنی.      )  

2- آن چیست که در خانواده هفت تا است و در شهر سه تا.     )          (

3- آن چیست که در قرن یکبار می آید، در دقیقه دو بار و در سال هیچ نمی آید.             

 )        (         

4- عجایب صورتی دیدم در این دشت     هزاران تیرخورده، زنده می گشت                 

  )             (                                                                                          

درس چهاردهم

حرف

خارپشت

کاهو

ق
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چیست؟ آن خوش درخت سبز نقاب          شـاخ هایش دوازده اند بـه حساب

از رة هـوش گـر تـــــو بـشماری          سی بـه هــرشاخ، برگ پنــداری

نصف هر برگ سـیاه همچون قیـــر         نصف دیگر سـفید همـچون شــیر

)                   (                                                                    

بخوان و بنویس                                                                                                           

 چند شاگرد به نوبت درس را با آواز بلند بخوانند.

 دو شاگرد دو چیستان را روی تخته بنویسند و شاگردان دیگر بر اساس نوبت معنای 
چیستان ها را بگویند.

بشنو و بگو

 چیستان را تعریف کنید.

 معنای چیستان زیر چیست؟
عجایب صورتی دیدم در این دشت                هزاران تیر خوردۀ زنده می گشت                 

 منظور از گفتن چیستان چه می باشد؟

به دوستانت بگو

 چیستان حافظه را کنجکاو می سازد و حل آن براي تقویت ذهن مفید مي باشد. 

کارخانه گی

چهار چیستان در کتابچه های خود بنویسید و روز آینده در صنف بخوانید.

روز و شب و ماه و سال
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مقام معلم
هدف: شاگردان متن درس را بخوانند، بنویسند و مقام واالی معلم را بدانند.

پرسش ها

 در تصویر چه می بینید؟

 چرا معلم خود را احترام می کنیم؟ 

کیست می دانی معلــم؟ آن کــه  نازد  سروری 

                                           با همایون نام وی در زیـر چــرخ چنبـــری

تا ابد آواره می گردیـد در صحـــرای جهـــل  

                                         خضر ره بین گر نکردی  عقـل ما را رهبــری

درس پانزدهم
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علم رخشان گوهری باشد بر اکلیـل حیــات

                                       ارزش گوهر کی دانـد، گر نبــاشـد گــوهــری

گوهر اندیشه را از تیره گی بخشــد نـجات       

                                       گوهری دانــــد  کمــال صنعــت روشنگــری 

پایه یی وی از پدر واالتر آمــد زانکـه هست 

                                       ارتبــاط معنــــــوی برتر ز ربــط پیـــکری

ُملک دانش ُملک وی؛ اما نه با تیـــغ وسپـاه

                                       عرش حکمــت زان وی؛ لیکــن نه با انگشتری

از فروغش آسمـــان فضـل تابان تا ابـــد

                                       همچو تابان چرخ گــردنده ز مـــاه و مشتــری

خرم آن آموزگاری کز فصـــول ایـن کتـاب

                                        می کند ما را به تحقیــــق مطالـــب رهبــری

ـِــز و شـرف هست تعظیم معلـــم آیـت ع

                                        زان که باشـد پایــه یی وی از پــــی پیغمبـری

روز تجلیل معلــم، جشــن اربـاب دلسـت

                                        ای خوشا این جشن دل کش، ای خوشا این دلبری                                                                                         

استاد خلیل اهلل خلیلی        
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بخوان و بنویس

 متن درس را خاموشانه بخوانید و کلمه هایی را که در تلفظ آن مشکل دارید بیرون نویس 

کنید.

 چند شاگرد درس را به نوبت با آواز بلند بخوانند و معنا کنند.

 شعری را که خواندید، پیامش را در چند سطر بنویسید.

بشنو و بگو 

 در گروه ها پیرامون مفهوم شعر باهم بحث نمایید.

 شعری را که خواندید، درباره چه بود؟

 منظور شاعر از بیت زیر چیست؟

پایۀ وی از پدر واالتر آمد زان که هست      

                          ارتباط معنــوی برتر ز ربـــط پیکــری

 واژه های زیر را معنا کنید:

 همایون..............

 چنبری......................

گوهر................................

 جهل.......................................
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به دوستانت بگو

از  بر اساس برخ دیگر  پیامبران و  از  از روایت های اسالمی  بر اساس برخی   خضر: 

روایت ها، بندۀ صالحی بوده است و از معجزاتش این بود که روی هر زمین خشکی که 

می نشست، زمین سبز و خرم می گشت. معنای خضر سبز می باشد. زنده گی خضر قبل 

از زمان موسی تا زمان حاضر و ادامۀ زنده گیش تا آخر زمان پنداشته می شود و 

مجموع روایت ها گواه بر این است که خضر طوالنی ترین عمر را در میان فرزندان آدم 

دارد.

لغت ها

معنالغتشمارهمعنالغتشماره

جسمپیکر۹آقاییسروری۱

عالمی که باالترین عالم عرش۱0مبارکهمایون2
مخلوقات است

برتریفضل۱۱آسمانچرخ۳

احترام کردنتعظیم۱2ِگردچنبری4

شان و شوکتِعز۱۳دانه قیمت بهاگوهر5

بزرگداشتتجلیل۱4حلقۀ  گلاکلیل6

صاحبانارباب۱5نادانیجهل۷

دلربادلکش۱6روحیمعنوی8

کارخانه گی

در مورد مقام واالی معلم یک مقاله درکتابچه های خود بنویسید.
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فعل امر و فعل نهی

هدف: شاگردان متن درس را بخوانند، بنویسند و فعل های امر و نهی را تفکیک کنند.

پرسش ها

 در نوشتۀ باال کدام فعل ها به کار رفته است؟

 آیا فعل ها را نام گرفته می توانید؟

فعل امر:  آن است که به انجام دادن کاری دستور دهد و تنها دو صیغه دارد مفرد 

و جمع؛ مانند: برو، بروید، بخوان، بخوانید، بگو، بگویید، بنویس، بنویسید، بنشین، 

بنشینید، بکن، بکنید.

درس شانزدهم
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باید دانست که فعل امر برای مفرد و جمع مخاطب، چنین گردان می شود:

 مخاطبشخص

بخوان مفرد 

بخوانیدجمع

فعل نهی:  به نکردن کاری یا عملی دستور می دهد و دو شکل مفرد و جمع مخاطب 

دارد. نشانة آن حرف »م« است؛ مانند:  مرو، مگو            

باید دانست که فعل نهی برای مفرد و جمع، چنین گردان می شود. 

مخاطبشخص

مرو مفرد 

مرویدجمع

بخوان و بنویس

 متن درس را با آواز بلند بخوانید.

 دو شاگرد به نوبت فعل امر را با مثال های آن روی تخته بنویسند و بخوانند.

 جمع فعل های ) بگو، مگو، بخوان، مخوان، برو، مرو(  را در کتابچه های خود بنویسید.
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 چند شاگرد به نوبت، مفرد فعل های زیر را روی تخته بنویسند:

  بگویید.....................

 بنویسید............................

 بخوانید....................................

بشنو و بگو

 به خواندن متن درس دقت کرده، اشتباهات تان را اصالح کنید.

 در مورد فعل امر و نهی در گروه ها بحث کنید.

 کلمه های زیر، فعل امر اند یا نهی

                         ) برو، بنویس (

 فعل امر و  نهی از هم چه فرق دارند؟

به دوستانت بگو

 فعل امر به انجام دادن کاری و فعل نهی به انجام ندادن کاری داللت می کند.

لغت ها

معنالغتشماره

منع کردننهی۱

امر    دستور2

فرق کردنتفکیک۳

کارعمل4
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کارخانه گی   
فعل های امر و نهی را برای افراد آن گردان نموده، درکتابچه های خود بنویسید.
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امانت داری
هدف: شاگردان متن درس را بخوانند، بنویسند و ارزش امانت داری را بدانند.

     

پرسش ها

 معنای نوشتۀ باال چیست؟

  امانت به چه چیز گفته می شود؟

 

     امانت داری خصلت خوب و پسندیده یی است که هر انسان باید داشته باشد، 

به ویژه انسان مسلمان. 

   امانت یک مسؤولیت است. انسانی که این مسؤولیت را قبول می کند، باید به قول 

و زبان خود صادق باشد.

  پس ما باید در حفظ و نگهداری امانت بسیار کوشا باشیم؛ زیرا انسان امانت دار 

درس هفدهم
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را هرکس دوست دارد. هرگاه امانتی به ما سپرده شد، آن را با پایمردی و صداقت 

دوباره به صاحبش تسلیم کنیم؛ هیچ گاه در امانت خیانت نکنیم، تا شخص امانت 

دهنده از ما خوشنود گردیده و رضای خالق جهان را نیز به دست بیاوریم.

برخـیز تـا بـه عهد امانت وفـا کنیم

تقصیرهای رفته به خدمت قضا کنیم

بی مغز بود سر که نهادیم پیش خلق

دیگر فـروتـنی بـه در کبـریـا کنیم

سعدی                                              

بخوان و بنویس

 متن درس را خاموشانه بخوانید و نکات اساسی آن را بیرون نویس کنید.

 چند شاگرد به نوبت متن درس را با آواز بلند بخوانند.

 جمله های نامکمل را در کتابچه های خود بنویسید و جاهای خالی آن ها را با کلمه های 

داخل چوکات تکمیل نمایید:

 امانت داری خصلت خوب و.............. است.

 امانت یک....................... است.

 هرگاه امانتی به ما........ شد، آن را با......... و 

صداقت دوباره به صاحبش........... کنیم.

مسؤولیت

سپرده

پایمردی

پسندیده

تسلیم
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بشنو و بگو

 به خواندن متن درس دقت نموده و اشتباهات خود را اصالح نمایید.

 امانت داری چیست؟

 امانت دار به کی گفته می شود؟

 چرا انسان امانت دار را همه دوست دارند؟ 

 شعر زیر چه مفهومی دارد: 

بـرخـیز تـا بـه عهد امانت وفـا کنیم   

تقصیرهای رفته به خدمت قضا کنیم       

بی مغز بود سر که نهادیم پیش خلق   

دیگـر فـروتــنی بـه در کبـریـا کنیم      

به دوستانت بگو

است،  العاده  فوق  اهمیت  و  ارزش  دارای  انسان که  اخالقی  ویژه گی های  از  یکی    

امانت داری می باشد.
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لغت ها

معنالغتشماره

راستی، درست کاریامانت۱

ُخلق، خویخصلت2

محکمی، سنگینیمتانت۳

راضی، خرسندخوشنود4

ادا کردنقضا5

عظمت، بزرگیکبریا6

کارخانه گی   
مفهوم درس را به صورت خالصه در کتابچه های خود بنویسید.
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دهقان و کشت گندم
هدف: شاگردان متن درس را بخوانند، بنویسند، معنا و مفهوم درس را بدانند و فعل 

حال را در متن نشان دهند.

پرسش ها

 در تصویر چه می بینید؟

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

 

       دهقان شخص زحمتکش، کارکن و فعال است. او به قوة دست و بازو،  یوغ و 

اسپار زمین را قلبه می کند و دانه های گندم را در زمین می پاشد؛ سپس آن  را ماله 

می کند تا دانه ها زیر خاک شوند و از شر پرنده ها و مورچه ها در امان بمانند. 

      زمانی که گندم سبز شده آن  را چند مرتبه آب می دهد و گیاه های هرزة آن را 

درس هژدهم
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یا پاروی مصنوعی )کود کیمیاوی( را برای رشد  خیشاوه می کند. پاروی حیوانی، 

گردند.  بلندتر  و  قوی  گندم  بلند شدة  بته های  تا  می کند  استعمال  آن ها  نموی  و 

هنگامی که گندم خوشه کشید و خوشه ها پخته شد و بته ها زرد گردید، بته های 

گندم را با داس درو می کند و درزه )قوده( می بندد؛ سپس درزه ها را خرمن نموده، 

با گشتاندن گاو روی آن خرمن را میده و ُجغل می نماید و بعد توسط شاخی گندم 

را باد کرده، آن را از کاه جدا می سازد. )در جایی که ماشین درو و تراکتور موجود 

باشد، از آن استفاده می شود(. 

        دهقان گندم را خوب پاک نموده، آن را در آسیاب آرد می نماید. آرد را در بازار 

عرضه می کند.  نانوا آرد را می خرد و آن را خمیر نموده، از آن نان می پزد. ببینید، 

این نانی را که ما  می خوریم، با چه زحمت به دست می آید؟

    بنابراین بر ما الزم است تا شکر خدا )جل جالله( را به جا آوریم، دهقان را گرامی 

بداریم و شغل او را احترام کنیم.  

بخوان و بنویس

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

 چند شاگرد متن درس را به نوبت با آواز بلند بخوانند.

 برای کلمه های )گندم، آسیاب و نانوا( جمله ساخته در کتابچه های خود بنویسید.
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 پیرامون تصویرهای زیر دو سطر بنویسید:

بشنو و بگو

 در گروه ها راجع به مفهوم درس باهم بحث نموده و فعل ماضی را در آن مشخص نمایید.

 گندم چگونه کشت می شود؟

 نان از چه به دست می آید؟

به دوستانت بگو

 فعل حال: اجرای عمل یا بیان حالتی را در زمان کنونی نشان می دهد؛ مانند: 

دهقان گندم را خوب پاک می کند و در آسیاب آن را آرد می نماید.

در جملۀ باال کلمه های )می کند و می نماید( زمان حال را نشان می دهند.
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لغت ها

معنالغتشماره

بدیشر۱

محفوظامان2

وظیفهشغل۳

بیهوده، بیکارههرزه4

نرم کردن زمینخیشاوه5

بستهدرزه یا قوده6

کارخانه گی  
در مورد ارزش و اهمیت گندم در زنده گی، سه سطر در کتابچه های خود بنویسید.
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ورزش و تندرستی
هدف: شاگردان متن درس را بخوانند، بنویسند، اهمیت ورزش را در زنده گی بدانند.

پرسش ها

 در تصویر چه می بینید؟

 ما چرا ورزش می کنیم؟

      نموی سالم جسمی، اساس و بنیاد نموی ذهنی شمرده می شود؛ چنانچه گفته 

و  تاثیر بسیار مهم  انسان  اند: »عقل سلیم در بدن سالم است«. سالمتی جسم 

ارزنده باالی ذهن، عقل و شخصیت انسان دارد.

     ورزش یک عمل پسندیده است. انسان ورزشکار را همه دوست دارند.

درس نزدهم
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بلند  آگاهی شخص  و  دانش  و درس خواندن سطح  مطالعه  با  که  همانطوری     

می رود، با ورزش نیز جسم انسان قوی و نیرومند می شود. حرکت های آزاد صبحانه 

نیز یک نوع ورزش است.  ما باید درجای مناسب که عاری از گرد و خاک، دود و 

کثافات باشد ورزش کنیم.  فوتبال، والیبال، باسکتبال نیز از جملة ورزش هایی اند 

که عالقه مندان زیادی دارند.

   برای ما شاگردان الزم است، صبح وقت، زمانی که از خواب بر می خیزیم اول 

وضو نماییم و نماز صبح را ادا کنیم. بعد در هوای آزاد ورزش نماییم، نفس های 

عمیق بکشیم تا هوای صاف و پاک داخل شش های ما شود.                                                            

  ورزش سبب رشد و نموی بهتر بدن می گردد. ذهن ما را تقویت می کند، با این 

کار می توانیم به درس های خود خوب رسیده گی نماییم؛ همچنان ورزش بدن ما را 

در مقابل مرض ها مقاوم می سازد.

ز شـوق دل چو  ورزشـکار گشتی  

ز خـامـوشی  بـدان بیـدار گشتی      

کـنار  ورزشـت مـردانـه گی کن  

تو زین سان جهل دل آزاد گشتـی      

همه لطف از بـر یزدان پاک است  

کـه چـون ویـرانه یی آباد گشتـی      
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چـو ورزش می کنی یاد خدا باش  

چـو غافل مانـده یی بیمار گشتـی      

نباشـی لحظه یی غـافـل ز مردم  

چـو با مـردم تو  با دلـدار گشتی      

بـه ورزش نـام تـو پاینـده ماند    

به ورزش رستم و سهراب گشتی      

غالم حسین صادقی         

بخوان و بنویس

 متن درس را خاموشانه بخوانید و فعل ها را در آن مشخص نمایید.

 چند شاگرد متن درس را با آواز بلند بخوانند.

 پیام درس را در چند سطر بنویسید.

 کلمه های )نیرومند، ورزش و مفید( را در جمله ها به کار ببرید.

 دربارۀ ورزش دلخواه تان، چند سطر در کتابچه های خود بنویسید: 
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بشنو و بگو

 به خواندن متن درس دقت نموده اشتباهات خود را اصالح نمایید.

  ورزش چه فایده دارد؟

 ورزش سبب چه می شود؟

  مفهوم درس چیست؟

به دوستانت بگو

برای  ورزش  می گذارد.  تأثیر  حافظه  روشن ساختن  و  افسرده گی  درمان  در  ورزش   

جوانان تکیه گاهی امن به حساب می آید، تا در پناه آن به نهایت رشد و کمال مطلوب 

انسانی دست یابند. ورزش کنید تا باهوش تر شوید.

لغت ها

معنالغتشماره

قوینیرومند۱

خالیعاری2

تقویت، نمورشد۳

کارخانه گی   
در مورد فواید ورزش چند سطر در کتابچه های خود بنویسید. 
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پسر عزیز

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

پرسش ها

 بیت باال چه پیامی دارد؟

 رویۀ شما در مقابل پدر و مادرتان چگونه است؟

بشنو ز پدر نصیحتی چنـــد هان ! ای پسِر عزیـــِز دلبند    

می باش به عمرخود َسحرخیز            وز خواب َسـحرگهان بپرهیـز  

پاکیـزه بشوی دسـت و رو را  از یــاد مبـر تو شستشو را    

چون با ادب و تمیــــز باشی              نزد همه کس عزیــز باشـی    

آمادة خـدمتش به جان باش  با مادر خویش مهــربان باش    

از گفتــة او مپیـچ ســـر را  بـا چـشم ادب نـگر پــدر را     

                             چون این دو شوند از تو ُخرسند 

                             ُخرسنـد شود ز تو خـــــداوند              ایرج میرزا

درس بیستم
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 بخوان و بنویس

 درس را خاموشانه بخوانید و کلمه های هم وزن آن را مشخص نمایید.

 چند شاگرد متن درس را با آواز بلند بخوانند.

 برای کلمه های تمیز و ُخرسند، روی تخته جمله های مناسب بنویسید.

بشنو و بگو

 در گروه ها پیرامون مفهوم درس باهم بحث کنید.
 منظور شاعر از بیت زیر چیست؟

وز خواب َسحرگهان بپرهیز     می باش به عمر خود َسحرخیز  
 کلمه های هم وزن درس کدام ها اند؟

 مفهوم کلی درس را بیان کنید.

به دوستانت بگو

 ایرج میرزا در سال ۱25۱ خورشیدی متولد و درسال ۱۳04 خورشیدی وفات نموده است. 
نامبرده از جملۀ شاعران برجسته و نامدار زبان فارسی دری می باشد. شعرهای ایرج میرزا 
ساده، روان و گاهی در برگیرندۀ واژه ها و گفتارهای عامیانه است که در قالب های گوناگون؛ 

انتقادی، اجتماعی، عاطفی و تربیتی سروده شده است.
لغت ها

معنالغتشمارهمعنالغتشماره

باید باشیمی باش۳آگاه باشهان۱

خوش، قانعُخرسند4پاکتمیز2

کارخانه گی   
مفهوم شعر را سرمشق قرار داده پیرامون آن در کتابچه های خود یک مقاله بنویسید. 



77

اطالعات جمعی
هدف: شاگردان متن درس را بخوانند، بنویسند و در مورد اطالعات جمعی معلومات 

حاصل نمایند.

پرسش ها

 در تصویر چه می بینید؟

 به کدام چیزها اطالعات جمعی گفته می شود؟

     اطالعات جمعی در هر کشور و اجتماع به وسایل عمومی خبری، معلوماتی، پخش 

اکتشاف های علمی و نظرات مردم گفته می شود.

    اطالعات جمعی در یک کشور، اهمیت فوق العاده دارد؛ به این معنا که، امروز در 

کنار قوای سه گانه دولت ) مقننه، قضائیه، اجراییه( اطالعات جمعی نیز به حیث قوة 

چهارم عرض وجود نموده است؛ زیرا اطالعات جمعی در بلند بردن سطح آگاهی 

درس بیست و یکم
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ذهنی، رشد، فکری و روشن نمودن اذهان مردم، نقش مهمی دارد.

    اطالعات جمعی روابط میان مردم و دستگاه های دولت را تأمین و پیام های شان 

را به همدیگر می رساند. 

     بشر از زمان های قدیم برای رسانیدن اخبار و آگاهی به مردم از وسایل و شیوه های 

مختلف )جهرچی، کبوتران نامه رسان( کار می گرفتند؛ اما وقتی ماشین چاپ به و جود 

آگاهی و معلومات جمعی عام  آغاز کرد،  به فعالیت  آمد و وسایل اطالعات جمعی 

گردید. بعد از آن وسایل خبررسانی؛ مانند: رادیو، تلویزیون، انترنت، کمپیوتر و غیره 

اختراع شد و کار خبررسانی را آسان ساخت.

بخوان و بنویس

 متن درس را خاموشانه بخوانید.

را روی تخته   ) تلویزیون  انترنت و   دو شاگرد کلمه های) اطالعات جمعی، کمپیوتر، 

بنویسند و دو شاگرد دیگر آن ها را معنا و در جمله به کار ببرند.

 نام وسیله های اطالعات جمعی را در متن مشخص نموده درکتابچه های خود بنویسید.

 پیرامون تصویر زیر چند سطر بنویسید:
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بشنو و بگو

 به خواندن متن درس توسط معلم دقت کنید و کلمه های جدید و مشکل آن را بپرسید.

 وسایل ارتباط جمعی کدام ها اند؟ 

 وظایف اطالعات جمعی چیست؟

 برداشت تان را از مفهوم درس به دیگران بیان کنید.          

 

به دوستانت بگو

 اطالعات جمعی روابط میان مردم و دستگاه های دولت را تأمین و پیام های شان را به 

همدیگر می رساند.

لغت ها

معنالغتشماره

رسانه های همگانیاطالعات جمعی۱

نشرپخش  2

کشف کردن اکتشاف۳

ذهن ها، فکرهااذهان4

محکم و پایداراستحکام5

آفریدن، ایجاد کردناختراع6
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کارخانه گی  
کلمه های )اطالعات جمعی، اختراع و اکتشاف( را در جمله های مناسب به کار برده، در 

کتابچه های خود بنویسید.
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تلویزیون
هدف: شاگردان متن درس را بخوانند، بنویسند، اهمیت رسانه های تصویری به ویژه 

تلویزیون را بدانند.

پرسش ها

 آیا تلویزیون کشف شد یا اختراع؟

 در کدام زمان، دستگاه تلویزیون در کشور ما به فعالیت آغاز کرد؟

 

نیز  کوچک  سینمای  را  آن  که  است  جمعی  ارتباط  وسایل  از  یکی  تلویزیون     

می گویند. تلویزیون بار اول در سال 1303هـ.ش. در ایاالت متحده امریکا اختراع 

شد و مورد استفاده قرار گرفت.

درس بیست و دوم
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و  خبرها  نمایش  و  نشر  و  پخش  وسایل  مهم ترین  از  یکی  تلویزیون  امروز     

برنامه های دیگر در جهان به حساب می رود و یکی از وسایل مورد عالقة خانواده ها 

است. دستگاه تلویزیون بار اول در کشور عزیز ما افغانستان، در اواخر سال 1356 

هجری شمسی در زمان جمهوریت سردار محمد داوود خان به فعالیت آغاز کرد در 

آن زمان تنها مردم شهر کابل می توانستند از آن استفاده نمایند.                     

    آهسته آهسته نظر به تقاضای وقت و عالقة مردم گسترش پیدا کرد. امروز در 

اکثر  والیت های مملکت عزیز ما دستگاه های تلویزیون نصب گردیده است و مردم 

ما می توانند خبرها، اعالن ها و  نمایش ها را از طریق تلویزیون های خود تماشا کنند 

و از رویداد های دور و نزدیک با خبر شوند.

   تلویزیون بر عالوة اسباب تفریحی، یک وسیلة خوب آموزشی و تربیتی نیز است 

که باعث رشد فکری و ذهنی مردم می گردد. 

     امروز ما برای شاگردان معارف برنامه های مخصوص داریم که از طریق تلویزیون 

منتشر می گردد. آن ها می توانند از توضیحات و تشریحاتی که در مورد موضوعات 

گوناگون داده می شود، بیاموزند و سطح دانش و آگاهی خود را بلند ببرند.
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بخوان و بنویس

 متن درس را خاموشانه بخوانید و نکات مهم آن را بیرون نویس کنید.

 چند شاگرد به نوبت درس را با آواز بلند بخوانند.

 کلمه های )وسایل، تلویزیون و رسانه( را در جمله به کار برده در کتابچه های خود بنویسید.

 چند سطر متن درس را امال بنویسید.

                                         
بشنو و بگو

به خواندن متن درس دقت نموده اشتباهات خود را اصالح نمایید.

 تلویزیون در کدام سال و در کجا اختراع شد؟

 دیدن برنامه های تربیتی سبب چه می شود؟

 چرا تلویزیون یکی از رسانه های بسیار مهم است؟ 

 کدام برنامه های تلویزیون را بیشتر دوست دارید؟

به دوستانت بگو

 تلویزیون یکی از وسایل ارتباط جمعی است که آن  را سینمای کوچک نیز می گویند. 

اختراع شد و  امریکا  ایاالت متحده  بار در سال ۱۹25 میالدی در  تلویزیون نخستین 

مورد استفاده قرار گرفت.



84

لغت ها

معنالغتشماره

جمع وسیله وسایل۱

نقل دادنانتقال 2

قرار دادننصب۳

توسعه، وسعت دادنگسترش4

 

کارخانه گی  
در مورد اهمیت تلویزون در کتابچه های خود یک مقاله بنویسید.
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فعل مثبت و فعل منفی
بتوانند  را  بنویسند و فعل های مثبت و منفی  را بخوانند،  شاگردان متن درس  هدف: 

تفکیک کنند.

پرسش ها

 در جمله های باال کدام فعل ها به کار رفته است؟

 آیا فعل را تعریف کرده می توانید؟

فعل مثبت

   آن است که انجام کاری و یا نسبت دادن حالتی را به طور ثبوت بیان کند؛ یعنی 

فعل از فاعل به ظهور رسیده  باشد؛ مانند:

 پروین نامه را نوشت.

درس بیست و سوم

پروین نامه را نوشت.

احمد به کابل نرفت.
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  شریف آهنگ را خواند.

  برف هوا را سرد ساخت.

     فعل منفی

      آن است که انجام نشدن کار و یا حالتی را به طریق منفی بیان کند؛ یعنی 

فعل از فاعل به ظهور نرسیده باشد؛ مانند: نسرین آهنگ را نخواند. شریف نامه را 

ننوشت. احمد نان را نخورد.

         باید دانست که در زبان دری نشانة فعل منفی پیشوند »نه« نفی است که در 

آغاز فعل می آید؛ مانند: نگفت، نمی خواند، نخواهد بود.

پیشوند »نه« وقتی به سر فعل می آید »ه« آن حذف می شود. 

 احمد به کابل نرفت.

  ظاهر بشیر را ندید.

 شریف با حمیده سخن نگفت.
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بخوان و بنویس

 متن درس را خاموشانه بخوانید.

 چند شاگرد به نوبت درس را با آواز بلند بخوانند.

 چند تن از شاگردان فعل های مثبت و منفی متن درس را روی تخته بنویسند.

 نکات مهم درس را در کتابچه های خود یادداشت نمایید.

بشنو و بگو

 در مورد فعل های مثبت و منفی در گروه ها بحث کنید.

 جملۀ زیر کدام فعل را نشان می دهد؟

 نادیه خانه رفت.

 در جملۀ زیر فعل مثبت به کار رفته است یا منفی؟

 شریف نامه را ننوشت.

 فعل مثبت و منفی را تعریف کنید.

به دوستانت بگو

 فعل مثبت انجام دادن کاری را به طور ثبوت و فعل منفی انجام نشدن کاری را به 

گونۀ منفی بیان می کند.
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لغت ها

معنالغتشماره

ثابت شدنثبوت۱

شرح، تعبیر، آشکاربیان2

رد کردننفی۳

راه، روشطریق4

معلوم شدنظهور5

کنندۀ کارفاعل6

  

کارخانه گی

رفته  کار  به  منفی  و  مثبت  فعل  آن ها  در  بنویسیدکه  جمله  سه  خود  کتابچه های  در 

باشد.



89

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

پرسش ها

 درتصویر چه می بینید؟

 چه فکر می کنید، صلح سبب چی می شود؟

      صلح به معنای آشتی و عبارت از داشتن زنده گی  مسالمت آمیز، خالی از تشویش 

و خشونت و پذیرفتن حقوق یکدیگر در یک جامعه است. در هر جامعه یی که صلح 

باشد، مردم آن سرزمین در خوشی، آرامی و ترقی به سر می برند.

      وطن عزیز ما افغانستان به صلح نیاز دارد. جنگ برای وطن و مردم ما ضررهای 

بسیار رسانده است. افغانستان خانة ما است. ما باید در خانة خود با آرامی و صلح 

درس بیست و چهارم
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زنده گی نماییم. مشکالت خود را از راه جرگه و صلح  حل کنیم و یک دیگر خود را مثل 

خواهر و برادر دوست داشته باشیم. در  سایة صلح می توانیم تحصیل کنیم، درس 

بخوانیم، ویرانی ها را آباد نماییم و در ترقی و پیشرفت  کشور خود سهم فعال بگیریم، 

تا آیندة درخشان داشته باشیم.
بخوان و بنویس

 متن درس را خاموشانه بخوانید.

 این جمله را با آواز بلند بخوانید:             )صلح را دوست داریم(

 جملۀ نامرتب زیر را ترتیب نموده، روی تخته بنویسید و آن را با آواز بلند بخوانید.

وطن صلح رسانده بسیار مردم جنگ ضررهای عزیز دارد ما افغانستان وطن به نیاز برای 

و ما است. 
بشنو و بگو

 صلح سبب چه چیزها می شود؟

 فرق صلح با جنگ در چیست؟

به دوستانت بگو

 قرآن پاک در تأیید این حقیقت که اسالم آیین صلح و آشتی و دوستی است، فرموده 

از گام های  و  اید، همه در صلح و آشتی درآیید  آورده  ایمان  است: » ای کسانی که 

شیطان پیروی نکنید که او دشمن آشکار شما است. «

کارخانه گی

کلمه های صلح، آسوده و مسالمت آمیز را  در جمله های ادبی به کار ببرید.
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نصایح بزرگان
هدف: شاگردان متن درس را بخوانند، بنویسند، مفهوم آن را بدانند و فعل نهی را در 

آن نشان بدهند.

 
پرسش ها

 نوشته باال چه مفهومی را افاده می کند؟
 به کدام سخنان نصایح گفته می شود؟

• چیزی که به خود نمی پسندی، به دیگران نیز مپسند. 	

• در غیاب کسی سخن بد مگویید و غیبت مکنید. 	

•کسی که از شما بزرگتر باشد، با وی مزاح مکنید. 	

•در راه رفتن از بزرگان پیش مروید. 	

•هیچ کسی را آزار مدهید. 	

•کار امروز را به فردا مگذارید. 	

•بخیل نباشید و اسراف هم مکنید. 	

• با برادر مسلمان تان که احتیاج به کمک داشته باشد، از مساعدت خود دریغ مورزید.	

•نفع خود را در خیر دیگران جستجو کنید. 	

•با کوچکترها شفقت داشته باشید. 	

درس بیست و پنجم
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•احترام پدر و مادر خود را داشته باشید. 	

• خداوند را در هر حال ناظر احوال خود بدانید.	

بخوان و بنویس

 متن درس را خاموشانه بخوانید و نکات مهم آن  را یادداشت نمایید.
 سه اندرز را روی تخته بنویسید و بخوانید.

 کلمه های )غایب، مزاح، دریغ، اسراف و ناظر ( را روی تخته امال بنویسید. 
 فعل نهی را در متن نشان دهید و در کتابچه های خود بنویسید.

بشنو و بگو

 به خواندن متن درس توسط معلم گوش فرا داده و کلمه های مشکل را بپرسید.
 مفهوم درس را بیان کنید.

 در جملۀ زیر فعل نهی را مشخص کنید:
         هیچ کسی را آزار مدهید.

به دوستانت بگو
کار و کوشش ما را از سه عیب دور مي دارد؛ افسرده گي، دزدي و نیازمندي.

لغت ها

معنالغتشمارهمعنالغتشماره

کمک، یاریمساعدت۳بدگویی پشت سر کسیغیبت۱

بینندهناظر4شوخیمزاح2

  
کارخانه گی

 متن درس را در کتابچه های خود رونویس کرده، نصایح را سرمشق زنده گی خویش قرار 
دهید.
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حقوق مادر
هدف: شاگردان متن درس را بخوانند، بنویسند، حقوق مادر را بدانند. 

پرسش ها

 در تصویر چه می بینید؟

 مادر باالی ما چه حقوقی دارد؟

پسر جان، قدر مادر دان که دایــم                

کشد رنـج پسر بیچــــاره مادر      

       ز جـان محبـوب تر دانَش که دارد       

تــرا محبـوب تـر بیچـاره مادر       

از ایـن پهلـو به آن پهلــو نغلتـد               

شب از بیم خطــر بیچـاره مادر      

برای این که شب راحت بخوابــی          

نخوابد تا سحـر بیچـــاره مادر      

درس بیست و ششم
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به مکتب چون روی تا بازگردی         

بود چشمش به در بیچاره مادر       

تمـام حاصلش از عمر این  است         

که دارد یک پسر بیـــچاره مادر         

               آصف مایل
بخوان و بنویس

 متن درس را خاموشانه بخوانید و نکات مهم آن  را یادداشت کنید. 

 چند تن از شاگردان به نوبت متن درس را با آواز بلند بخوانند. 

 کلمه های )بیچاره، رنج و مادر( را در جمله ها به کار ببرید و روی تخته بنویسید.

   بیت های زیر را درکتابچه های خود تکمیل کنید:

        پسر جان،............. دان که دایم          کشد رنـج پسر............. مادر

        زجـان........................ که دارد          تــرا............... بیچـاره مـادر

بشنو و بگو

 به خواندن متن درس با دقت گوش فرا داده، اشتباهات خود را اصالح نمایید.

 زحمت های مادر را چگونه باید جبران نماییم؟

 پیام کلی درس چیست؟
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 مفهوم بیت های زیر را بیان داشته و آن  را حفظ نمایید:

مـادر ای غمخـوار غـم های تنـم  

آن که با مهرت هم آغوش است منم     

خوش بگفت پیـغمبر نیکو سرشت  

زیـر پـای مـادران باشـد بهشت     

به دوستانت بگو

و  آثار  گشود.  جهان  به  دیده  کابل  شهر  در  خورشیدی   ۱288 سال  در  مایل  آصف 

تألیفاتش شامل: کتاب های الفبا برای صنف اول، قرائت دری برای صنوف دوم تا ششم،  

کتاب های اول و دوم سوادآموزی برای کالن ساالن و غیره.

استاد آصف مایل در سال ۱۳68خورشیدی چشم از جهان بست. 

لغت ها

معنالغتشمارهمعنالغتشماره

سببباعث۳عزیزترمحبوب تر۱

رضایتخوشنودی4پهلو نگرددنغلتد2

کارخانه گی  
مفهوم جملۀ زیر را در کتابچه های خود بنویسید:

  چرا رضای مادر، باعث خوشنودی و رضای خداوند می شود؟  
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عایشة درانی

را  افغانستان  مشهور  شاعران  و  بنویسند  بخوانند،  را  درس  متن  شاگردان  هدف: 

بشناسند.

پرسش ها

 در تصویر چه می بینید؟

 آیا نام عایشۀ درانی را شنیده اید؟

 

      عایشة افغان که به عایشة درانی مشهور است، از جملة زنان نامدار و پر آوازة 

کشور ما به حساب می رود.

پدرش  نام  زنده گی می کرد،  کابل  در شهر  تیمورشاه  زمان  در  درانی  عایشة      

یعقوب علی خان بود، که دخترش را از کودکی تحت تعلیم قرار داد و علوم متداول 

آن زمان مانند: صرف و نحو و آثار ادبی شعرا و نویسنده گان را به وی آموخت. در 

درس بیست و هفتم
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نتیجه، عایشه یک بانوی عالم، فاضل، با تدبیر و دارای اخالق نیکو، بار آمد.

    عایشه عالوه بر آموزش دینی  و  ادبی،  شاعر خوبی هم بود. او از بیست ساله گی 

به شعر گفتن آغاز کرد. اولین شعر وی این است:

     شفق را الله گون دیدم، نماز شام در گردون         

                                            مگر خورشید را کشته، که دارد دامن پرخون؟

بخوان و بنویس

 درس را خاموشانه بخوانید و دو سطر آن  را بر یک دیگر امال بگویید.

 چند شاگرد به نوبت، متن درس را با آواز بلند بخوانند.

امال  را روی تخته  و اخالق  آثار  متداول،  نوبت، کلمه های  به  از شاگردان   چند تن 

بنویسند.

 کلمه های سه حرفی متن درس را بیرون نویس کرده در کتابچه های خود بنویسید.

  مفهوم بیت زیر را روی تخته بنویسید:

هرکسی ِکشتۀ خود می َدرَود آخر کار  

استم از فعل بد خویش پشیمان چه کنم     



98

بشنو و بگو

 در گروه ها پیرامون شاعران افغانستان باهم مباحثه نمایید.
 به خواندن متن درس دقت نموده، اشتباهات خود را اصالح نمایید.

 عایشۀ درانی کی بود؟
 عایشۀ درانی کدام علوم را فرا گرفته بود؟

 معنای شعر زیر چیست؟

      شفق را الله گون دیدم، نماز شام در گردون         
                                            مگر خورشید را کشته، که دارد دامن پرخــون

به دوستانت بگو

تیمورشاه درانی پسر بزرگ احمدشاه درانی بود. او در سال ۱۷48 میالدی به دنیا آمد 

و در سال ۱۷۷۳ میالدی بعد از فوت پدرش احمدشاه بابا به تخت پادشاهی نشست و 

پایتخت را از کندهار به کابل انتقال داد.

لغت ها
معنالغتشماره

مشهورنامدار۱
زمانآوان 2
رایج، معمول متداول۳
سرخی آسمان قبل از طلوع و غروبشفق4
آسمانگردون5
مانند اللهالله گون6

کارخانه گی   
نام چند تن از شاعران زن را در کتابچه های تان بنویسید.
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نظافت
هدف: شاگردان متن درس را بخوانند، بنویسند، مفهوم آن  را بدانند و فعل حال را مشخص 

نمایند.

پرسش ها

 نوشتۀ باال چه مفهومی دارد؟

 نظافت چه تأثیری بر صحتمندی ما دارد؟

      هر انسان باید نظافت را مراعات نماید. شستن دندان ها، شستن دست و روی، 

پاک نگهداشتن لباس، گرفتن ناخن ها، منظم ساختن موی سر،جزء نظافت به شمار 

می رود.

      اگر شخص دهن و دندان خود را نشوید، دهنش بوی بد می دهد. هیچکس 

درس بیست و هشتم
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دوست ندارد با او سخن بگوید، شستن بدن در هر وقت ضرور است، به ویژه در 

فصل تابستان که هوا بسیار گرم می باشد، باید هر روز بدن با آب و صابون شسته 

شود. در غیر آن، نه تنها باعث بدبویی بدن می گردد؛ بلکه سبب انواع مریضی ها نیز 

می شود. اگر موی سر شسته و منظم نشود ناپاک و کثیف می گردد. حشرة مضر که 

ما آن را به نام شپش یاد می کنیم در بین آن جا می گیرد و سبب خارش مداوم و یا 

بروز مرض حمای لکه دار که یک نوع مریضی خطر ناک است می شود. ناخن های 

پنجه های دست خود را باید بگیریم؛ زیرا اگر ناخن ها دراز شوند، در زیر آن ها کثافات 

جا بجا می شوند و از راه دهن داخل وجود ما شده و ما را به انواع مریضی ها دچار 

می سازند.

     ما باید به نظافت بدن خود توجه داشته باشیم. ما به فضل خداوند مسلمان 

استیم و در دین مقدس اسالم نظافت جزء ایمان است. ما شاگردان اهمیت نظافت 

را می دانیم، به پاکی و نظافت بدن خود توجه جدی داریم. بدن خود را پاک می نماییم؛ 

زیرا در این صورت می توانیم محبوب دیگران شویم و از مبتال شدن به مریضی ها 

جلو گیری کنیم.

    پیامبرگرامی ما حضرت محمد  می فرماید: خداوند  زیبا است و زیبایی را 

دوست دارد، بخشنده است و بخشش را دوست دارد، پاکیزه است و پاکیزه گی را 

دوست دارد.
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بخوان و بنویس

 متن درس را با آواز بلند بخوانید.

 برای کلمه های نظافت، محبوب و خطرناک  روی تخته جمله بنویسید.

کتابچه های خود  در  و  بخوانید  بلند  آواز  با  داده،  نشان  متن درس  در  را  فعل حال   

بنویسید.

 شعر زیر را با آواز بلند بخوانید و معنا نمایید:

پاکــیزه و تمیزي

پیـش خدا عزیزي

نظافت جزء ایمان

شــیوة پیـغمبران

بشنو و بگو

 در گروه ها پیرامون مفهوم درس باهم بحث کنید.

 به خواندن متن درس با دقت گوش فرا داده، اشتباهات خود را اصالح نمایید.

 چگونه می توان از مصاب شدن به مریضی ها جلوگیری کرد؟

 در جملۀ زیر فعل حال را مشخص نمایید.

              ما باید به نظافت بدن خود خوب توجه داشته باشیم
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به دوستانت بگو

پیامبر اسالم خود پیام آور پاکي و نظافت بود. هنگام مالقات با او، اولین ویژه گي یي 

که چشم و دل هر بیننده را نوازش مي داد، آراسته گي، خوش بویی، پاکي و زیبایي آن 

حضرت بود.

لغت ها

معنالغتشماره

با ترتیبمنظم۱

زنده جان کوچکحشره2

گرفتارمبتال۳

یک نوع مرضحمای لکه دار4

کارخانه گی  
آنچه از مفهوم درس برداشت کرده اید، در کتابچه های خود بنویسید.
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لطیفه ها
هدف: شاگردان متن درس را بخوانند، بنویسند و مفهوم آن  را بدانند.

پرسش ها

 در تصویر چه می بینید؟
 آیا تا به حال لطیفه های تربیتی را خوانده اید؟

    
روباه زیرک     

   در یکی از روزها شغالی مرغ شخصی را دزدید. آن شخص که سخت عصبانی 
شده بود، گفت: ای وای، مرغ دو سیرة مرا شغال برد!

    شغال از این مبالغة وی تعجب کرد؛ ناگهان روباهی آمد و به شغال گفت: چرا 

اینقدر بر آشفته و عصبانی استی؟

     شغال گفت: ببین، این شخص چقدر دروغ گو و بی انصاف است. به مرغی که یک 

چارک هم نیست، دوسیر می گوید، روباه گفت: بده ببینم کدام تان راست می گویید. 

شغال مرغ را به او داد. روباه وقتی مرغ را گرفت پا به فرار نهاده و گفت: به او بگو، 

مرغ را به پای من چهار سیر حساب کند.

درس بیست و نهم
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        ساعت

احمد از محمود پرسید: ببخشید ساعت چند است؟

محمود جواب داد: ساعتم خوابیده است.

احمد گفت: پس بیدارش نکن؛ از یک نفر دیگر می پرسم.
بخوان و بنویس

 لطیفه ها را خاموشانه بخوانید و نکات اساسی آن  را یادداشت نمایید.
تخته  روی  برده،  کار  به  مناسب  جمله های  در  را  برآشفته(  و  )مبالغه  کلمه های   

بنویسید.
 چند شاگرد متن درس را روی تخته امال بنویسد.

بشنو و بگو

 به خواندن متن درس توسط معلم دقت کنید و کلمه های مشکل آن  را بپرسید.
 در گروه ها پیرامون مفهوم درس باهم بحث کنید.

 روباه چگونه مرغ را از چنگ شغال ربود؟

به دوستانت بگو

 دالورترین مردم آن است که بر هوای نفس غالب آید.
لغت ها

معنالغتشمارهمعنالغتشماره

خشم گینبرآشفته۳زیاده رویمبالغه۱

گذاشتنهاد4حیرت کردنتعجب2

کارخانه گی   
مفهوم درس را طی دو سطر در کتابچه های خود بنویسید.
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ضرب المثل ها
هدف: شاگردان متن درس را بخوانند، بنویسند، مفهوم آن  را بدانند.

پرسش ها

 مفهوم نوشتۀ باال چیست؟
 هدف از گفتن ضرب المثل ها چه می باشد؟

•برگ سبز تحفة درویش 	

•هرگلی که می زنی، به سر خویش می زنی 	

•کوه به کوه نمی رسد؛ ولی آدم به آدم می رسد. 	

•صد سال در قید زندان باشی، یک ساعت با آدم نادان نه 	

•کور خود، بینای مردم 	

•چیزی که عیان است، چه حاجت به بیان است. 	

•مشت، نمونة خروار 	

• شنیدن، َکی بود مانند دیدن 	

•سالی که نیکوست، از بهارش پیداست. 	

• آفتاب، به دو انگشت، پنهان نمی شود. 	

درس سی ام
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بخوان و بنویس

 درس را خاموشانه بخوانند.
 کلمه های تحفه، عیان، حاجت و درویش را با آواز بلند بخوانید و معنا نمایید.

 هرکدام یک ضرب المثل، روی تخته امال بنویسید. 

بشنو و بگو

 پیرامون مفهوم درس درگروه ها بحث کنید.
 مفهوم ضرب المثل زیر چیست:

 )صد سال در قید زندان باشی، یک ساعت با آدم نادان نه(
 پیام اصلی درس چیست؟

به دوستانت بگو

زبان درست نشود، دل درست  تا  ایمان درست نخواهد شد و  تا دل درست نشود،   
نخواهد بود.

لغت ها

معنالغتشمارهمعنالغتشماره

جای مکان 4هدیهتحفه ۱

آشکارعیان 5فقیردرویش 2

ضرورتحاجت6سخننکته۳

 

کارخانه گی

ضرب المثل ها را حفظ کنید و هرکدام چهار ضرب المثل درکتابچه های خود بنویسید. 
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وحدت ملی
هدف: شاگردان متن درس را بخوانند، بنویسند و جمع کلمه ها را در متن نشان دهند.

پرسش ها

 در تصویرچه می بینید؟

 احترام به نظرات و رسم و رواج های همدیگر به چه نام یاد می شود؟

     احترام متقابل یکی از شیوه های ایجاد وحدت ملی است و  بین افراد خوش بینی 

را به وجود می آورد. احساس خوشبینی به مرور زمان تولید حس هم فکری می کند؛ 

لذا یکی از پایه های مهم وحدت ملی هم فکری است. باید توجه و درک شود که 

کدام روش ها می تواند ما را کمک کند تا روحیة احترام متقابل و هم فکری را به گونة 

عملی در خویش ایجاد نموده و به میان آوریم. برای رعایت و حفظ وحدت ملی و 

درس سی و یکم
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ایجاد روحیة هم فکری، نکات زیر را در نظر داشته باشیم:

1- احترام به زبان و لهجة همدیگر

2- ایجاد همفکری برای به میان آمدن یک دولت ملی

3- تأمین عدالت اجتماعی

4- تطبیق یکسان قانون بر همه گان

5- قانون مندی و مسؤولیت پذیری

    پس برای تأمین وحدت ملی در سراسر جامعه؛ اصول متوازن، در اختیار داشتن تمام 

امتیازات بدون درنظرداشت تبعیض قومی، زبانی و مذهبی رعایت گردد.

الهي چـشِم وحدت بین عطا کن   

خالصي از خوِد خودبین عطا کن     

تنفـــر دارم از آلـــوده گـي ها   

دلي پرنـور و عطرآگین عطا کن     

بگـیر از مــن تمـام درِد دنــیا   

تالش و سوز و درد دین عطا کن     

ز نـاپاکي دنیـا چــــشم ها کور   

خـدایا چشم روشن بین عطا کن     

به هرچه مصلحت دانی رضــایم   

نمي گویم که آن یا این عطا کن      
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بخوان و بنویس

 متن درس را با آواز بلند بخوانید.

 هر کدام یک جمله در مورد وحدت ملی روی تخته بنویسد.

 کلمه های )احترام، وحدت ملی، شیوه و روحیه( را بر یکدیگر تان امال بگویید و در 

کتابچه های خود بنویسید.

 کلمه های جمع را در متن نشان داده و روی تخته بنویسید.

 برداشت خود را از تصویر زیر، در کتابچه های خود بنویسید.

بشنو و بگو

 مفهوم وحدت ملی چیست؟

 وحدت ملی باعث چه می شود؟

 منظور شاعر از بیت زیر چیست؟

تـنـفر دارم از آلــوده گـي ها    

          دلي پرنـور و عطرآگین عطا کن
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به دوستانت بگو

 از گردش روزگار گوهر مردان آشکار مي شود.

لغت ها

معنالغتشماره

به میان آوردنایجاد ۱

روششیوه 2

جمع فرد، کسانافراد۳

برتری دادن بعضی بر بعضیتبعیض4

خودخواه، خودپرستخودبین5

بیزاریتنفر6

ُپر عطر، خوشبوعطراگین۷

خیرخواهیمصلحت8

 
کارخانه گی  

پنج جمله در مورد وحدت ملی در کتابچه های خود بنویسید.
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فعل معلوم و فعل مجهول
هدف: شاگردان متن درس را بخوانند، بنویسند، با فعل معلوم و مجهول بیشتر آشنا 

شوند.

پرسش ها

 کدام فعل ها را تا به حال خوانده اید؟

   فعل معلوم:  آن است که فاعل یا کنندة کار در آن معین و آشکار باشد؛ مانند:

•پروین آمد.  	

•ناصر کتاب را آورد.  	

•شریف به مکتب رفت. 	

در سه جملة فوق پروین، ناصر و شریف کنندة کار اند.

فعل مجهول: آن است که فاعل یا کنندة کار معین و معلوم نباشد و فعل به مفعول 

نسبت داده شده باشد؛ یعنی فاعل فعل مجهول ذکر نشده، به جای آن مفعول اصل 

جمله را تشکیل دهد؛ به گونة مثال: 

درس سی و دوم
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 آهنگ خوانده شد.  

 شیشه شکست. 

در دو جمله یی که نوشته شده کنندة کار )فاعل فعل( معلوم نیست؛ یعنی مشخص 

نیست که کی آهنگ را خواند؟ چه کسی شیشه را شکست؟
 بخوان و بنویس

 متن درس را خاموشانه بخوانید.
 یک شاگرد متن درس را در مقابل هم صنفان با آواز بلند بخواند.

 یک شاگرد فعل های معلوم  و مجهول درس را روی تخته نوشته بخواند.
 دو شاگرد جمله های )پروین آمد(، )ناصر کتاب را آورد( و )شریف مکتب رفت( را روی 
تخته بنویسند و دو شاگرد دیگر فعل های آن ها را مشخص نموده، جمله ها را با آواز بلند 

بخوانند.
بشنو و بگو

 فعل معلوم را تعریف کنید.
 فعل مجهول به کدام فعل گفته می شود؟

 این جمله کدام فعل را نشان می دهد؟          )آهنگ خوانده شد(
به دوستانت بگو

 فعل معلوم:  آن است که فاعل یا کنندۀ آن معین و آشکار باشد.
 فعل مجهول: آن است که فاعل یا کنندۀ کار معین و معلوم نباشد.

کارخانه گی
 با استفاده از مثال های متن، پنج جمله در کتابچه های خود بنویسید که فعل معلوم و 

مجهول در آن به کار رفته باشد.
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ترانه
کلمه های  و  بدانند  را  آن  مفهوم  بنویسند،  بخوانند،  را  درس  متن  شاگردان  هدف: 

هم وزن را در متن نشان دهند.

درس سی و سوم

پرسش ها

 در تصویر چه می بینید؟

  به نظر شما ترانه به چه گفته می شود؟

    مـا نــهاالن بـاغ عــــرفانیـم    زادة خــاک پـاک افـغانیـــــم

    طفل امروز و مرد فـــرداییـــم     درس خدمت به خاک می خوانیــــم

    گـر ز گـردیز و یا بــدخشانیـــم     یـا ز غـورات و یـا سمنــگانیــم

   گـر ز غـــزنی و یـا ز لغمانیــم    یـا ز بغــــالن و یـا ز پـــروانیم

   فرض خود خــد مت و طن دانیـم     همــه اوالد قــــوم افغانیــــم

   خاک ما خاک سبز و شاداب اسـت     صـاحـب نعمـت فـــراوانیـــم
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بخوان و بنویس

 درس را خاموشانه بخوانید و کلمه های جدید آن را یادداشت نمایید.
 کلمه های هم وزن درس را مشخص نموده در کتابچه های خود بنویسید. 

 کلمه های )نهاالن، شاداب، کوشش و حیات( را در جمله های مناسب به کار برده. روی 
تخته بنویسید.

بشنو و بگو

 در گروه ها راجع به مفهوم درس باهم بحث کنید.
 سعی و تالش در زنده گی سبب چه می شود؟

 کلمه های هم وزن در بیت زیر، کدام ها اند:
         مـا نـهاالن بـاغ عـرفـانیم             زادۀ خاک پاک افغانیم 

به دوستانت بگو

         طفل امـروز و مـرد فـرداییم      درس خدمت به خاک می خوانیم

کارخانه گی

یک مقاله در مورد کار و کوشش در کتابچه های خود بنویسید.

    کوه و د شـت وطن گلستـان است     مـا نگهبــــان ایـن گلـستانیــم

          درس ما درس کوشش وکـار است 

         ما کتاب حیـــات  می خوانیـــم
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کاپیسا

پرسش ها

  به نظر شما تصویر باال از کدام والیت افغانستان است؟

 والیت کاپیسا در کدام سمت کابل موقعیت دارد؟

این  اقع گردیده است.  و  والیت کاپیسا در 65 کیلو متری شمال شرق کابل      

والیت حدود 3000 سال قدامت تاریخی دارد. پیشینة تاریخی کاپیسا به دوران 

باختری  یونان  بودایی  دوران  همچنان  و  کوشانی ها  امپراتوری  بزرگ،  کنشکای 

هدف: شاگردان متن درس را بخوانند، بنویسند، با قدامت تاریخی والیت کاپیسا آشنا 
شده و اسم های خاص و عام را در متن نشان دهند.

درس سی و چهارم
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می رسد. کاپیسا در آن زمان به عنوان پایتخت تابستانی کنشکا انتخاب شده بود.

کاپیسا یکی از مناطق باستانی کشور ما بوده که محمودراقی مرکز آن می باشد. این 

والیت متشکل از  ولسوالی های حصة اول کوهستان، حصة دوم کوهستان، نجراب، 

تگاب، اله سای و کوه بند است.

توجه  مورد  همیشه  هوای خوش  و  آب  و  تاریخی  جاهای  داشتن  با  کاپیسا       

سیاحان بوده است. از جملة نقاط دیدنی و تاریخی آن  می توان از ُخم زرگر، کوه 

ریگ روان، تپة حصارک، برج عبداهلل و منظرة زیبا و خوش آب و هوای صیاد نام 

برد که مردم همیشه برای تفریح و سرگرمی به آن جا  می روند. 

    این ِخطة باستانی دانشمندان، نویسنده گان و شاعران توانایی چون:  استاد 

خلیل اهلل خلیلی، میرغالم محمـد غالمی کوهستانی نویسندة کتاب جنگنامة غالمی، 

محمد غفور غفوری و... را در آغوش پرمهر خود پرورانده است. از شخصیت های 

از غازی میرمسجدی خان کوهستانی نام برد که در  ملی و تاریخی آن می توان 

افتخارات  و  داشت  عهده  به  را  مردمی  قیام  رهبری  انگلیس  و  افغان  اول  جنگ 

زیادی را نصیب کشور  ما کرد.
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تصویری را که در زیر مشاهده می کنید یکی از آثار به دست آمده از منطقة ُخم 

زرگرکوهستان است.

بخوان و بنویس

 درس را خاموشانه بخوانید.

 دو شاگرد متن درس را با آواز بلند در مقابل صنف بخوانند.

 اسم های خاص و عام را در متن درس مشخص کرده و در کتابچه های خود بنویسید.

 چند سطر متن درس را روی تخته امال بنویسید.

بشنو و بگو

 به خواندن متن درس با دقت گوش داده، اشتباهات خود را اصالح نمایید. 

تندیس فروهر )فرشته( با دو بال آتشین، دورۀ میترایی و کیانی. 
)حدود ۱000 ق. م( کاپیسا، افغانستان- موزۀ گیومه پاریس
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 درگروه ها پیرامون مفهوم درس باهم بحث کنید.

 قدامت تاریخی والیت کاپیسا به چه زمانی بر می گردد؟

  میرمسجدی خان کی بود؟

 کلمه های زیر اسم عام اند یا خاص؟

)کاپیسا، میرمسجدی و صیاد(   

به دوستانت بگو

 با هوای نفس خود نبرد کنید تا مالک وجود خود گردید.

لغت ها

معنالغتشمارهمعنالغتشماره

جهان گردانسیاحان۳کهنه گی، سابقهقدامت۱

نام یکی از امپراتوری های کوشانی ها2
بزرگ آریانا

امپراتور کوشانی هاکنشکا4

کارخانه گی  
ادبی به کار برده، در  تاریخی( را در جمله های مناسب  کلمه های )سیاحان، قدامت و 

کتابچه های خود بنویسید.
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پنبه
هدف: شاگردان متن درس را بخوانند، بنویسند، اهمیت اقتصادی پنبه را بدانند ونشانۀ 

کامه را در متن درس مشخص کنند.

 در تصویرها چه می بینید؟

 به نظر شما، از پنبه چه چیزها به دست می آید؟

    پنبه را که به نام طالی سفید نیز یاد می کنند؛ پنبه نبات بسیار با اهمیت صنعتی 

در جهان است. این نبات بار اول در مصر قدیم در اطراف دریای نیل زرع گردیده 

بود و مردم از آن استفاده می کردند. با گذشت روزگار کشت آن در دیگر جاها رواج 

پیدا کرد که خوشبختانه این نبات در اکثر مناطق کشور عزیز ما نیز زرع می شود.

    نواحی عمدة کشت پنبه در افغانستان عبارت اند از: والیت های تخار، کندز، 

درس سی و پنجم

پرسش ها 
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بغالن، سمنگان، بلخ، کاپیسا و هلمند می باشد؛ همچنان در دیگر مناطق کشور ما 

نیز پنبه به اندازة ضرورت کشت می گردد.                                                                                  

     پنبة والیت هلمند از شهرت فوق العاده برخوردار است. کشت پنبه به هوای گرم 

ضرورت دارد. پنبه را در اواسط بهار در جویه های طوالنی کشت می کنند که بته های 

پنبه در آن جویه ها، بزرگ شده غوزه می کشند و یکی بعد از دیگر شروع به شگفتن 

می کنند. موسم بهره برداری حاصل پنبه فصل خزان است.

     دهقانان به ترتیب چهار مرتبه، پنبه را از غوزه ها می چینند. پنبه توسط ماشین های 

مخصوص از دانه های آن جدا می شود، هر قدر الیاف پنبه دراز باشد، به همان اندازه 

اهمیت صنعتی آن بیشتر است. از پنبه در صنعت نساجی استفاده به عمل می آید. 

یا  فضله  مواد  می نمایند.  استحصال  روغن  مخصوص  ماشین  توسط  پنبه دانه  از 

برای غذای حیوان ها استفاده  یاد می شود،  نام کنجاره  به  پنبه دانه که  باقی مانده 

می گردد.
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بخوان و بنویس

 متن درس را خاموشانه بخوانید.

  چند شاگرد به نوبت متن درس را با آواز بلند بخوانند.

 جای کاربرد کامه را در متن نشان داده و سپس در کتابچه های خود بنویسید.

 چند سطر از متن درس را روی تخته امال بنویسید.

بشنو و بگو  

 به خواندن متن درس با دقت گوش فرا داده، اشتباهات خود را اصالح نمایید.

 در گروه ها پیرامون مفهوم درس باهم بحث کنید.

 از پنبه دانه چه چیز به دست می آید؟

 کامه به چه منظور در جمله ها به کار برده می شود؟

 پنبه چگونه کشت می شود؟
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به دوستانت بگو
 کامه یا ویرگول )،(  نوعی نشانۀ نگارشی است که برای فاصله میان کلمه ها و جمله ها 

به کار می رود و خواندن متن درس را آسان می سازد. 
لغت ها

معنالغتشماره

کشتزرع۱

جمع منطقه، جاهامناطق2

باز شدنشگفتن۳

حاصل کردناستحصال4

رشته هاالیاف5

چیزهای اضافیمواد فضله6

غذا دادنتغذیه۷

فایده بردنبهره برداری8

نام دریایی در مصرِنیل۹

پوست بعضی ازگیاهانغوزه ۱0

کارخانه گی  
 پیرامون اهمیت پنبه یک مقاله در کتابچه های خود بنویسید که کامه در آن به کار 

رفته باشد.
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کمک و همکاری
هدف: شاگردان متن درس را بخوانند، بنویسند و مفهوم آن  را بدانند.

 در تصویر چه می بینید؟
 اگر ما همیشه باهم دیگر همکاری کنیم، چگونه آینده یی خواهیم داشت؟

تعاون سـردي دي را بهـار است تعاون چشمة جوشان کار اسـت   

تعــاون اتحــادی آســمانی            تعــاون افتـخاری جـاودانی

تعاون ره گـشاي فکر و دانــش             تعاون بـستر تغـیـیر و  زایــش

تعاون همـدلي بـا صـبح بـیدار    تعاون همــنوایـي بـا سپــیدار

تعاون قطـره در دریــا کــشاند تعاون عطر یکـرنـگــي فـشاند   

تعاون خـــط پـایـان عــداوت تعاون اصـل  و بـنیان عـــدالت   

تعاون را به چـشم دل نـشانیـم بـیا همسوي فطرت ره سپاریــم   

ز هـر بیگانه گي دوري گزینیـــم             ز بـاغ  آشــــنایي گـل بچـینیم

بپـیونـدیـم بـا لـطف خـــداوند             بپیـماییم  راه عـشـق و لبـخنـد

درس سی و ششم

پرسش ها

یوسف یزدیان
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 بخوان و بنویس
  متن را خاموشانه بخوانید.

 کلمه های )تعاون، یکرنگی و لطف( را روی تخته امال بنویسید.
 متن درس را  در کتابچه های خود امال بنویسید.

بشنو و بگو

 در گروه ها راجع به مفهوم درس باهم بحث کنید.
 همکاری سبب چه می شود؟

 مفهوم بیت زیر را بیان نمایید:

بپیـماییم  راه عـشق و لبـخنـد                      بپـیونـدیـم بـا لـطف خـداوند  
 مفهوم کلی درس چیست؟

به دوستانت بگو

تعاون اصل و بنیان عدالت        تعاون خط پایان عداوت   
لغت ها

معنالغتشمارهمعنالغتشماره

ماه جدیدی۳یکدیگر را یاری کردنتعاون۱

دشمنیعداوت4بنیاد، اساس، پایهبنیان2

کارخانه گی   
 در مورد مفهوم درس مقاله یی در کتابچه های خود بنویسید که فعل حال در آن به کار رفته 

باشد.
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پند لقمان حکیم به فرزندش
هدف: شاگردان متن درس را بخوانند، بنویسند، ارزش و اهمیت پند را بدانند.

 در تصویر چه می بینید؟

 عمل به پندها و نصایح بزرگان سبب چه می شود؟

     فرزندم: هزار حکمت آموختم که از آن چهارصد حکمت انتخاب کردم و از آن 

چهارصد حکمت، هشت کلمه برگزیدم.

دو چیز را هرگز فراموش مکن! 

1- خدا را    2-  مرگ را

      دوچیز را همیشه فراموش کن! به کسی که خوبی کردی. کسی که به تو بدی کرد.

وارد  به سفره یی  نگهدار،  زبان  وارد شدی  به مجلسی  این که:  و چهار چیز دیگر 

شدی شکم نگهدار، به خانه یی وارد شدی چشم نگهدار، به نماز ایستادی دل نگهدار.

درس سی و هفتم

پرسش ها
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بخوان و بنویس

 متن درس را با آواز بلند بخوانید.
 چند شاگرد مفهوم درس را با زبان ساده بیان نمایند.

 کلمه های )حکمت، سفره و نماز( را روی تخته بنویسید و معنا کنید.
  جمله های زیر را در کتابچه های خود بنویسید و جاهای خالی آن را با کلمه های داخل 

چوکات تکمیل نمایید:
 به مجلسی وارد شدی........... نگهدار
  به سفره یی وارد شدی......... نگهدار
 به خانه یی وارد شدی........... نگهدار

 به نماز ایستادی........... نگهدار
بشنو و بگو

 به خواندن متن درس با دقت گوش فرا داده، اشتباهات خود را اصالح نمایید.
 مفهوم جملۀ زیر چیست؟

 به نماز ایستادی دل نگهدار.
 پیام درس را با زبان ساده بیان کنید؟

به دوستانت بگو
- نظر به برخی روایات، لقمان حکیم غالم سیاه پوستی بود که در قرن ششم قبل از میالد در 

سودان امروزی می زیست. او از دلی روشن، فکری باز و ایمانی استوار برخوردار بود.  
لغت ها

معنالغتشمارهمعنالغتشماره

انتخاب کردنبرگزیدن۳کمال، دانشحکمت ۱

دسترخوانسفره4کامل، فراگیرجامع 2

کارخانه گی   
متن درس را  حفظ نموده، در کتابچه های خود بنویسید. 

زبان، شکم،  چشم، دل
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ابراهیم صفا 
هدف: شاگردان متن درس را بخوانند، بنویسند و با شاعران معاصر کشور خود آشنا 

شوند.

پرسش ها

 در تصویر چه می بینید؟

 چه فکر می کنید، ابراهیم صفا کی بود؟

     محمد ابراهیم صفا فرزند محمد صفر در سال 1285 هجری خورشیدی در 

سال  در  و  کرد  کسب  زمان  همان  استادان  نزد  را  متداول  علوم  شد.  زاده  کابل 

1310 هـ..ش. برای آموزش بیشتر به هندوستان رفت. صفا وقتی از هند برگشت، 

بین  شد.  توظیف  زمان  آن  خارجة  وزارت  و  معارف  وزارت  در  اداری  کار های  به 

سال های 1311 تا 1325 هـ. ش. محبوس گردید و بعد از رهایی از حبس دو باره 

درس سی و هشتم
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به وظایف مختلف در حکومت آن وقت گماشته شد. در سال 1332 هـ.ش. به حیث 

مدیر مسؤول روزنامة اصالح مؤظف و در همان سال به تقاعد سوق داده شد.

   ابراهیم صفا عالوه بر کار های اداری در نویسنده گی و شاعری نیز دست بلند 

داشت که آثار گرانقدرش در اکثر جریده ها، مجله ها و دیگر نشریه های کشور به 

اثر ارزشمندش به نام های: »مختصر  او تنها دو  آثار قلمی  از  نشر رسیده است. 

منطق« و »نوای کهسار« طبع و نشر شده است.

   این نویسنده ماهر و شاعر چیره دست وطن ما، در سال 1359 هـ.ش. وفات کرد.

نمونة سخن:

من اللـة آزادم، خـودرویـم و خـودبـویــم

 در دشت مـکان دارم، هـم فطرت آهـویــم

آبـم نـم بـاران است، فـارغ ز لـب جویــم

 تنگ است محیط آنـجا،در باغ نمی رویـــم

مــن اللـة آزادم، خـود رویــم و خود بویم

از خون رگ خویـــش است،گررنگ به رخ دارم

مـشاطـه نمی خـواهـد،  زیـبایـی رخسارم

 بـر سـاقـة خـود ثابت، فـارغ ز مددگارم

نـی در طلـب یـارم، نـی  در غــم اغیارم

مــن اللـة آزادم، خــودرویـم و خودبویم

اللة آزاد  
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بخوان و بنویس

 درس را خاموشانه بخوانید.

 متن شعر را با آواز بلند بخوانید و معنا کنید.

 کلمه های )فطرت، محیط، مشاطه( را روی تخته امال بنویسید.

 بیت زیر را در کتابچه های خود تکمیل کنید:

آبـم نـم......... است، فـارغ ز......... جــویـم  

             تـنگ اسـت............ آنـجا،در.......... نمی رویـم

بشنو و بگو

 به خواندن متن درس با دقت گوش فرا داده، اشتباهات خود را اصالح نمایید.

 ابراهیم صفا کی بود؟

 از شعر اللۀ آزاد فعل، اسم و ضمیر را بیرون نویس کنید.

 آثار مشهور ابراهیم صفا کدام ها اند؟

 منظور شاعر از بیت زیر چه است؟

من اللۀ آزادم، خود رویم و خود بویم    

      در دشت مکان دارم، هم فطرت آهویم
به دوستانت بگو

 از آثار قلمی ابراهیم صفا تنها دو اثر ارزشمندش به نام های:»مختصر منطق« و »نوای کهسار« 

طبع و نشر شده است.
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لغت ها

معنیلغتشماره

مروجمتداول۱

حبس، بندی محبوس2

مقرر شدگماشته شد۳

باز نشسته شدن از وظیفه رسمیتقاعد4

طبیعت، ذاتفطرت5

آرایش گرمشاطه6

کمر، میانساقه۷

جابجا، برقرارثابت8

 بیگانه گان، دشمناناغیار۹

تواناچیره دست۱0

کارخانه گی   

نمونۀ سخن ابراهیم صفا را در کتابچه های خود رونویس کنید.
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پند پدر 
هدف: شاگردان متن درس را بخوانند، بنویسند، ارزش و اهمیت پند و نصیحت پدر را 

بدانند و کلمه های هم وزن شعر را مشخص کنند.

پرسش ها

 در تصویر چه می بینید؟

 دقت و عملی نمودن کدام گفته ها ما را کامیاب و سربلند می گرداند؟

اال ای نـازنیــن فــرزنـد دلبنــد     بزرگی گرتـو خواهی بـشنو این پند

بهـای یک صـدف وقـتی گرانست       کـه انـدر جوف آن ُدری نهانست

صـدف را بی گُهـر قـدری نباشـد       بــشر را بـی هنـر صـدری نباشد

بـرو کسـب هنــر کن در جـوانی      کـه در پیــری نمی مـانـد تـوانی

درس سی و نهم
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چه خوش سعدی بگفت اندرگلستان      ز قـول آن حکیـم از بهــر جـانان

کـه جـای با هـنر باالنشینی است       ولیـکن بی هـنر را لقمه چینی اسـت

مبـریک دم ز یـاد خـود خـدا را       کـه بـاشی تـو مـریض و او دوا را

شـکیبا پیـشه باش و کـن مـدارا       چـه با نادان چه با دشمن چـه دانا

ادب را کـن رعـایـت، تــا تـوانی        مبـــادا بـی ادب را یــار دانـی

به باطن باش دایم مخلص و پاک       به حق برگو سخـن،آرام و بی باک

زبـانت را ز بـد گفــتن نگـهـدار       سـخن شـیرین بگو کس را مـیازار

به قـولت کن وفا گربـسته یی عهد       کـزان بهـتر نـیابی در جهـان شهد

ـَـر پــا را فــزونـتر از گلیمت       مبر فــرمـان جـز از عقل سلیمت َمب

مـشوهمرنگ هـرصنف و جماعت       مکـن هـرگز ز ناحق هـ[م حمایت

میفشان تخـم بی عاری و هشـدار       کـه بـاری تلـخ رویـد بـر سـر دار

همـیشه یــاور افتـاده گـان بـاش       به مردی رهـروی آزاده گان باش

کمی از بـارشـان بــرگیربردوش        فروتن باش و برکس فخرمفروش

برفت ازعـمرمن پنجاه وشش سال        کـه تا اکنون بشد معلومم این حال

ولیکن تو مکن از عمر خود خـــرج        بـبر تـوشه ز آنـچه کردمت درج

همیـشه سـالـم و پیـــروز باشی     

به هرمحفل نه شب، چون روز باشی    

مسعود حاجی آقاجانی معمار
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بخوان و بنویس

 درس را خاموشانه بخوانید و نکات مهم آن را یادداشت کنید.
 شاگردان به نوبت چند سطر متن درس را با لحن و آهنگ مناسب بخوانند.

 کلمه های )ُدر، پند و گهر( را روی تخته بنویسید و معنا کنید.
 بیت های زیر را در کتابچه های تان بنویسید و تکمیل نمایید:

مبــادا.............. را یــار دانی        ادب را کـن .............، تـا تـوانی         

به حق برگو...........،آرام وبی باک       به....... باش دایـم........... وپاک         

سـخن........... بگو......... را مـیازار       زبانت  را ز......گفــتن نگـهـدار         

کـزان بهـتر نـیابی در........ شهد       به.......... کن.....گربـسته ای عهد         

بشنو و بگو

 در مورد مفهوم درس با همدیگر بحث نمایید. 
 به خواندن متن درس به دقت گوش فرا داده، اشتباهات خود را اصالح نمایید.

 اگر به گفته های پدر عمل کنیم، چه می شود؟

 کلمه های هم وزن ابیات زیر را مشخص نمایید:

         برفت ازعـمرمن پنجاه وشش سال         که تا اکنون بشد معلومم این حال

         ولیـکن تـومکن ازعمر خود خرج         بـبر تــوشه ز آنچه کردمـت درج

 پیام اصلی درس چیست؟
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به دوستانت بگو

      زبـانت را ز بـد گفــتن نگـهـدار     سـخن شـیرین بگو کـس را مـیازار
لغت ها

معنالغتشمارهمعنالغتشماره

عسل، شیرینیشهد۹پوش مرواریدصدف۱

گروه مردمجماعت۱0داخل هرچیزیجوف2

مریزمیفشان۱۱مرواید بی مانندُدر۳

بی ننگیبی عاری۱2مخفف گوهر، سنگ قیمتیگهر4

آگاه باشهشدار۱۳قسمت باالی هرچیزصدر5

درختدار۱4آرامی، نرمیمدارا6

اندوختهتوشه۱5اصلباطن۷

گنجانیدندرج۱6بی ترسبی باک8

 

کارخانه گی  
 پیرامون مفهوم بیت زیر یک مقالۀ کوتاه بنویسید:

مکن هرگز ز ناحق هم حمایت  مشو همرنگ هر صنف و جماعت     
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حفاظت محیط زیست
هدف: شاگردان متن درس را بخوانند، بنویسند، طریق حفاظت محیط زیست را بدانند 

و فعل را در متن نشان دهند.

پرسش ها

 در تصویر چه می بینید؟

 محیط زیست به کجا گفته می شود؟

     انسان در هر جایی که زنده گی می کند و از خوبی های آن استفاده می نماید، وظیفه 

دارد در حفاظت و بهبودی آن سهم فعال بگیرد.  محیط خود را پاک نگهدارد. در سر 

سبزی آن بکوشد، از آلوده شدن ماحول آن و انداختن کثافات در هر طرف به صورت 

جدی جلوگیری نماید. همچنان در پاک کاری، کارهای حشر و غرس نهال های مثمر 

درس چهلم
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و غیر مثمر همکاری کند و در نگهداشتن درختان باغ ها و جنگل ها توجه نماید؛ زیرا 

محیط زیست پاک و سرسبز، سبب رشد سالم انسان می گردد.

      امراض در محیط پاک و نظیف شیوع و انتشار نمی کنند. انسان با دانش می تواند 

زنده گی و صحت خود را با پاک نگهداشتن محیط زیست در مقابل امراض گوناگون 

وقایه نماید؛ پس بر ما الزم است تا در پاکی و صفایی محیطی که زنده گی می کنیم 

در پاکی  و صفایی بکوشیم؛ چرا که نظافت و پاکی جزء ایمان است.

آب و هوا و خاک که در اختــیار ماسـت  

ارکان هسـتی اند و بهای محیط زیست     

دریا و دشت و چشـمه و صحرا و جویبار  

هریک نـشانه یی ز صفای محیط زیست     

عطِر گل و تــرانـة بلـبل، نـسیم آب  

زیـباترین حـدیث بـرای محیط زیست     

خواهی اگر سالمتی جسم و جان خویــش  

سـالم بدار هم تو هوای محیط زیسـت     

از روی جهل گر ننهی، ارج قـــدر خاک   

نشناختی تو قـدر و بهای محیط زیست   

محمد رضا امیری        
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بخوان و بنویس

 متن درس را خاموشانه بخوانید و نکات مهم آن  را یادداشت نمایید.

 چند شاگرد متن درس را با آواز بلند بخوانند. 

 فعل را در متن مشخص نموده در کتابچه های خود بنویسید.

امال  تخته  روی  را  حفاظت(  و  ارج  حرمت،  محیط،  )مثمر،  کلمه های  شاگرد  چند   

بنویسند.

بشنو و بگو

 پاک نگهداشتن محیط زیست به صحت و سالمت ما چه تأثیر دارد؟

 معنای کلمه های ) غرس و شیوع ( چیست؟

 در جملۀ زیر کدام فعل به کار رفته است؟

 محیط زیست پاک و سرسبز، سبب رشد سالم انسان می گردد.

به دوستانت بگو

 محیط زیست بر رشد، نمو و رفتار انسان ها تاثیر دارد.

 محیط زیست سالم، در حیات ما انسان ها و دیگر زنده جان ها نقش مهمی دارد.



138

لغت ها

معنالغتشماره

چهار اطرافماحول۱

گرد آوردن مردمحشر2

نشاندن، کاشتنغرس۳

میوه دار، مفیدمثمر4

سرایت، نشرشیوع5

حفاظت، پیش گیری وقایه6

جمع رکن، پایهارکان۷

قیمت، ارزش بها8

ادا نکنیننهی۹

ارزشارج۱0

کارخانه گی  

در بارۀ اهمیت محیط زیست، چند جمله در کتابچه های خود بنویسید.
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خوشحال خان ختک
هدف: شاگردان متن درس را بخوانند، بنویسند، با شاعران توانای زبان و ادبیات پشتو 

آشنا شوند.

پرسش ها

 در تصویر چه می بینید؟
 آیا با نام خوشحال خان ختک آشنایی دارید؟

     خوشحال خان ختک، یکی از چهره های تابناک و نامدار زبان و ادبیات پشتو است. 
او در سال 1022 هجری قمری در زمان زمامداری نورالدین جهانگیر پادشاه مغول در 

پشاور دیده  به جهان گشود و در سال 1100 هجری قمری وفات نمود. 
   خوشحال خان ختک در هفتاد و هشت سال زنده گی اش رنج و مشقت فراوانی 
با وجود همة دشواری ها  و  زندان تجربه کرد  از  بیرون  زندان و چه در  را چه در 
توانست آثار و کتاب های ارزشمندی را در زمینه های مختلف به زبان های پشتو و 

دری از خود به جا بگذارد. که اینک به گونة مثال از چند اثر آن نام می بریم:
1- دیوان اشعار- شامل چهل هزار بیت 

درس چهل و یکم
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2- دستارنامه- در مورد بیست خصلت و هنر انسان ها 
3- طب نامه-  در مورد موضوعات طبی 

4- بازنامه – اثر منظوم
5- فضل نامه – در مورد موضوعات فقهی 

6- فرخ نامه – در مورد قلم و شمشیر
7- فراق نامه – در مورد روزهای زندان

بخوان و بنویس

 متن درس را خاموشانه بخوانید و نکات مهم آن  را یادداشت نمایید.
 چند تن از شاگردان متن درس را با آواز بلند بخوانند.

 کلمه های )تابناک، ادبیات و چهره( را در جمله ها به کار ببرید.
 چند سطر متن درس را روی تخته امال بنویسید.

بشنو و بگو  

 به خواندن متن درس با دقت گوش فرا داده، اشتباهات خود را اصالح نمایید.
 خوشحال خان ختک از کجا بود؟

 مشهورترین آثار خوشحال خان کدام ها اند؟

به دوستانت بگو
 

 اخالق بهترین سرمایه و عالی ترین دارایی است.

نام چند تن از شاعران زبان و ادبیات پشتو و دری را درکتابچه های خود بنویسید.

کارخانه گی
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نیکی
هدف: شاگردان متن درس را بخوانند، بنویسند، مفهوم و محتوای آن  را بدانند.

پرسش ها

 جملۀ باال چه مفهومی را افاده می کند؟
 چه فکر می کنید، نیکی سبب چه می شود؟

بـذر نیک نامی بِـکار تـا زنده یی         زانکه با نیکنامی تو زیبنـــده یی
وز بدی ها دور باش و گوشه گیر        مهـربـانی و صـداقت پیـشه گیـر
در صـداقت، ثابت و آمـاده باش        در رفـاقت، محکم و ایستاده باش
دل مـرنجان و مکن خـاطر پریش        مـردم آزار را بـود صــد فتنه پیش
حج اکبر، دل به دست آوردن اسـت         خواست خالق را بجـا آوردن است
نیک بودن خصلت زیبـــا بــود        خصلت خـوب، کــار هـر دانا بود 
                                                                                          رزاق بیان کوهستانی

درس چهل و دوم

اگر می خواهید نیکنام 

باشید؛ نیکی کنید.
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بخوان و بنویس

    

 متن درس را با آواز بلند و لحن مناسب بخوانید.
 کلمه های ) نیکی، بذر، فتنه و نیکنامی( را روی تخته بنویسید و معنا نمایید.

 بیت نخست شعر را اساس قرار داده و مفهوم آن  را روی تخته بنویسید.

بشنو و بگو

 به خوانش متن درس دقت کنید و اشتباهات تان را اصالح کنید.
 پیرامون مفهوم درس در گروه ها بحث نمایید.

 فرق نیکی با بدی در چیست؟
 پیام بیت زیر چیست؟

       حج اکبر، دل به دست آوردن است        خـواست خالق را بجا آوردن است

به دوستانت بگو

      دل مـرنجان و مکن خـاطر پریش      مـردم آزار را بـود صـد فتنه پیش

لغت ها

معنالغتشماره

دانه، تخمبذر۱

پریشانپریش2

فساد، رنجفتنه۳

کارخانه گی
 

متن شعر را حفظ نموده و مفهوم آن را در کتابچه های خود بنویسید.
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بهترین آرزو
هدف: شاگردان متن درس را بخوانند، بنویسند، مفهوم و محتوای آن  را بدانند و نشانه های 

نگارشی را در متن مشخص نمایند.

پرسش ها

 نوشتۀ باال چه پیامی دارد؟
 چگونه می توانیم آرزوهای خود را به حقیقت مبدل سازیم؟

      از سقراط سؤال کردند: بزرگترین آرزویی که در دل داری، چیست؟

او در جواب گفت: بزرگترین آرزوی من این است که در بلندترین جای شهر آتن 

قرار گرفته، با صدای بلند به مردم بگویم:

با این حرص و تالش خوب ترین سال های عمر      ای دوستان، ای مردم. چرا 

تان را به جمع کردن مال و پول سپری می نمایید؛ ولی آن طوری که ضرورت است، 

در تعلیم و تربیت اطفال تان که روزی مجبور استید هست و بود خود را به آن ها 

بگذارید، همت نمی گمارید؟   

درس چهل و سوم
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بخوان و بنویس

 متن درس را خاموشانه بخوانید.
 چند شاگرد به نوبت متن درس را با آواز بلند بخوانند.

 بهترین آرزوی تان را در چند سطر بنویسید.
 جملۀ زیر را مرتب نمایید و روی تخته بنویسید:

) داری، آرزویی دل بزرگترین چیست؟ که در (

بشنو و بگو  
 متن درس را با دقت بشنوید و اشتباهات خود را اصالح نمایید.

 سقراط کی بود؟
 در متن درس کدام نشانه های نوشتاری به کار رفته است؟

 پیام درس را بیان کنید.

 به دوستانت بگو
 سقراط در 4۷0 یا 46۹ پیش از میالد در آتن به  دنیا آمد. پدرش مجسمه ساز سرشناس 

بود. 
لغت ها

معنالغتشمارهمعنالغتشماره

غیرتهمت۳زیاده طلبیحرص۱

مقرر نمی کنیدنمی گمارید4تمام داراییهست و بود2

کارخانه گی
  

بهترین آرزوی خود را در یک مقالۀ کوتاه بنویسید و نشانه گذاری آن را رعایت کنید.
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مواد مخدر
هدف: شاگردان متن درس را بخوانند، بنویسند و اضرار مواد مخدر را بدانند. 

پرسش ها

 نوشتۀ باال چه مفهومی را افاده می کند؟

 به کدام چیز ها مواد مخدر گفته می شود؟

     مواد مخدر عبارت از مواد نشئه آوری است که مصرف آن برای صحت انسان 

مضر بوده و باعث بروز بیماری های گوناگون می گردد.

که  اند  مخدر  مواد  جملة  از  و...  کوکایین،  مورفین،  هیرویین،  تریاک،  چرس،    

مصرف آن باالی جسم و روح و روان انسان تأثیر منفی گذاشته و اعصاب را خراب 

می سازد. اشخاصی که به این مواد عادت دارند، ثبات فکری ندارند. هیچ کس با 

درس چهل و چهارم

مصرف مواد مخدر باعث ناکامی و 

سرافگنده گی انسان می گردد.
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آن ها نزدیکی و دوستی نمی کند. این اشخاص نه تنها باعث رنج و ناراحتی افراد 

خانواده و خویشاوندان خود می شوند؛ بلکه بار دوش جامعه نیز می باشد. جامعة 

انسانی به این افراد به دیدة خوب نمی نگرد و  وجود آن ها را بار دوش دیگران 

می داند. 

     بته های تنباکو، چرس و تریاک نباید زرع شوند. از ورود سگرت، نسوار و شراب 

که در ُزمرة دخانیات و مسکرات قرار می گیرند و سبب بربادی جامعة ما می گردند، 

باید به صورت جدی جلوگیری به عمل آید، تا جامعه و مردم از شر آن ها در امان 

باشند چون دین مقدس اسالم مصرف مواد مخدر را منع نموده است، ما مسلمانان  

نیز باید از مصرف آن دوری کنیم.

بخوان و بنویس

 متن درس را خاموشانه بخوانید.

 نکات مهم درس را درکتابچه  های خود بنویسید و با آواز بلند بخوانند.

 کلمه های )مواد مخدر، جلوگیری، مضر و دانشمند( را روی تخته بنویسید و معنا کنید.

 در مورد تصویرهای زیر آنچه می دانید بنویسید:
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بشنو و بگو

 به خواندن متن درس، با دقت گوش فرا داده، اشتباهات خود را اصالح نمایید.

 در گروه ها پیرامون مفهوم درس باهم بحث کنید.

 مصرف مواد مخدر سبب چه می شود؟

 دین مقدس اسالم در مورد مواد مخدر چه گفته است؟

به دوستانت بگو

 دین مقدس اسالم استعمال مواد مخدر را حرام و منع نموده است؛ پس ما مسلمانان 

باید از آن دوری کنیم.

لغت ها

معنالغتشماره

آنچه که باعث سستی عصاب و خواب می شودمخدر۱

پیدا شدنبروز2

می بیندمی نگرد۳

کشت کردنزرع4

خالیعاری5
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اقسام مواد نشه آور  دود کنندهدخانیات6

اقسام مواد نشه آور نوشیدنیمسکرات۷

کارخانه گی
  

جملۀ زیر را عنوان قرار داده، یک مقاله  در کتابچه  های خود بنویسید:

                       ) بهترین راه دوری از مواد مخدر چیست؟(
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صنعت قالین بافی
هدف: شاگردان متن درس را بخوانند، بنویسند، مفهوم آن  را بدانند.

پرسش ها

 در تصویرها چه می بینید؟

 چه فکر می کنید، قالین با دست بافته می شود یا توسط ماشین؟

    صنعت قالین بافی در کشور ما سابقة بسیار طوالنی دارد  و در اکثر نقاط این 

سرزمین، مردم به بافتن قالین مشغول اند. قالین را در چوکات مخصوص آن که 

کارگاه نامیده می شود، مرتب می سازند و می بافند. در بافتن قالین از پشم گوسفند 

استفاده می گردد.

     والیت های، کندز، بلخ، جوزجان، فاریاب، سرپل در بافت و تولید قالین شهرت 

به سزایی دارند. در افغانستان ترکمن  ها در قالین بافی مهارت بیشتری دارند.

     قالین به اندازه های مختلف بافته می شود که به نام های قالین کالن، قالین خورد، 

قالین با فان  می شود.  یاد  جای نماز  و  قالینچه یی  سردوشکی های  قالینچه،  پشتی، 

قالین نقش  را در  به ذوق و عالقة خود طرح ها، تصویرها و گل های مختلف  نظر 

درس چهل و پنجم
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می نمایند تا قالین گونه های زیبا و رنگارنگ پیدا کند.

    قالین افغانی از شهرت فوق العاده یی برخوردار است. عرضة قالین افغانی در 

بازار های بزرگ جهانی مشتریان زیادی دارد و مورد استفاده قرار می گیرد.

   هر سال از کشور ما به هزاران متر مربع قالین، به کشور های مختلف جهان صادر 

می شود. از محصول آن عایدات زیادی نصیب هموطنان عزیز ما می گردد. شاعری 

در وصف قالین باف چنین سروده است:

      رگ گل تار قالین تو باشـد            جهان بازار قالین تـو باشد

نهان در دار قالین تو باشد       ولی دانم که فقرو نـامرادی  

*   *   *                   

          سـتاره، آسـمان، مهـتاب ُخفته       شـتاب ماهـیان در آب ُخفتــه

          بود دسـتان قالـین باف بیــدار      اگرچه در نگاهش خواب ُخفتـه

دکتور ش. دیباج        
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بخوان و بنویس

 متن درس را با آواز بلند بخوانید.
 کلمه های )صنعت، قالین و بلخ( را در جمله های مناسب به کار ببرید.

 برداشت تان را از مفهوم درس در کتابچه های تان بنویسید.
بشنو و بگو

 به خواندن متن درس با دقت گوش فرا داده، اشتباهات خود را اصالح نمایید.
 قالین چگونه بافته می شود؟

 قالین وطن ما در دنیا از چه شهرتی برخوردار است؟
 منظور شاعر از دوبیتی زیر چیست؟

ستاره، آسمان، مهتاب خفته    شـتاب مـاهـیان در آب خفتــه  
بود دستان قالین باف بیـدار    اگرچه درنگاهش خواب خفتــه  

به دوستانت بگو

 قالین افغانی از شهرت فوق العاده یی برخوردار است. قالین افغانی در بازار های بزرگ 
جهانی، مشتریان زیادی دارد و مورد استفاده قرار می گیرد.

لغت ها
معنالغتشمارهمعنالغتشماره

در اینجا به معنای دستگاه قالین بافیدار4به ترتیبمرتب۱
تقدیمعرضه5خریدارانمشتریان2
خوابیدهُخفته6پنهاننهان۳

کارخانه گی

مفهوم درس را در دو سطر خالصه کرده، در کتابچه های خود بنویسید.
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رخصتی زمستانی 
هدف: شاگردان متن درس را بخوانند، بنویسند، استفاده درست از رخصتی زمستانی 

را بدانند.

پرسش ها

 از رخصتی زمستانی چگونه باید استفاده کرد؟

    می گویند: »وقت طال است«. رخصتی زمستانی فرصت خوبی برای درس خواندن 

و آماده شدن به صنف بعدی است و استفاده درست از آن باعث پیشرفت و کامیابی 

می شود.

شاگردان عزیز! 

    روزهای رخصتی زمستانی، بهترین زمان  برای تالش،  کار و کوشش و استراحت 

است؛ یعنی از یک طرف می توانیم خوب درس  بخوانیم و از طرف دیگر هم اندکی 

استراحت نماییم، تا با اعصاب آرام برای صنف بعدی آماده گی بگیریم؛ زیرا استفاده 

درس چهل و ششم
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درست از وقت، انسان را به سعادت و خوشبختی می رساند.

    در هنگام رخصتی زمستانی ما در پهلوی این که کتاب های درسی صنف بعدی 

را مطالعه می کنیم،  باید یکی از حرفه های خوب؛ مانند: نجاری، خیاطی، رسامی، 

خطاطی و غیره را نیز بیاموزیم، تا بتوانیم برای خانواده و مردم خود خدمت نماییم و 

همچنان  از عاید آن استفاده کنیم. 

     بنابر این وقت را غنمیت بشماریم و با استفادة درست از آن روزهای خود را با 

کارهای خیر و سودمند پُرکنیم. درس های خود را خوب بخوانیم تا در تمام مضامین 

نمرة  عالی به دست آورده همیشه کوشش کنیم تا اوقات گران بها و مهم زنده گی ما،  

بیهوده از دست نرود.

بخوان و بنویس

 متن را خاموشانه بخوانید.

 چند شاگرد به نوبت متن درس را با آواز بلند بخوانند.

 کلمه های )حرفه، خیاطی، خطاطی و رسامی( را روی تخته بنویسید و معنا کنید.
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 برداشت تان را از متن درس بنویسید.

 
بشنو و بگو

 در رخصتی زمستان کدام کارها را انجام می دهید؟

 ارزش استفاده درست از رخصتی را بیان دارید؟

 از متنی که خواندید، چه آموختید؟

 چگونه می توان از وقت استفادۀ درست نمود؟ 

به دوستانت بگو

می گویند وقت طال است، رخصتی زمستانی بستر خوبی برای درس خواندن و آماده شدن 

به صنف بعدی است و استفاده درست از آن باعث پیشرفت و کامیابی ما می شود.
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جــان و جهـان مــــا افغـــانستــــان مـــا   

اي تـــارو پـود مــــا اي هســت و بـود مـا   

اهل معـارفیم، تعلیـــــــم کــــارما

 علم اسـت شعـار ما، بس افتخــار ما

ضـد جـهـالتیـــــــم بد خـواه ظلـمتیــــم   

بـا عـــزم و همتیـــم در کسـب مـعــرفــت   

اهل معـارفیم، تعلیــــــــم کـــارما

علم است شعــار مـا، بس افتخار مــا

پیکار مي کنیـــــــــم مـا کــار مي کـنـیـــم  

گلــــزار مي کنیـــــم بار دیگـــــر تــــــرا   

اهل معـارفیم، تعلیــــم کــــــار ما

علم اسـت شعـار مـا، بس افتخار مــا

بـاري بـــه گلشنــت بدگـــر نظــر کنـــد   

از آهنیــــــــن تنت شـــرمنـــده دشمنت   

اهل معـارفیم، تعلیــــم کــــــار ما

علم اسـت شعار ما، بـس افتخــار مـا

اي مـهـــد آریــــــا حافـــظ تـــــراخـدا   

مــارا همیـن دعـــــا ایـنســت روز و شـب   

اهل معـارفیم، تعلیـــــــم کـــار ما

علـم است شعـار مـا، بــس افتخار ما

ترانة معارف

) سید محي الدین راعي(


	Cover_Dari G-6 Dari
	Dari G-6 Dari

