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

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

سرود ملی
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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 1397 خورشیدی، به نام سال معارف مسمی گردید. بدین ملحوظ 
مختلف  عرصه های  در  بنیادینی  تغییرات  و  تحوالت  شاهد  ما  عزیز  کشور  در  تربیت  و  تعلیم  نظام 
خواهد بود؛ معلم، متعلم، کتاب، مکتب، اداره و شوراهای والدین، از عناصر شش گانه و اساسی نظام 
معارف افغانستان به شمار می روند که در توسعه و انکشاف آموزش و پرورش کشور نقش مهمی را 
ایفا می نمایند. در چنین برهه سرنوشت ساز، رهبری و خانوادۀ بزرگ معارف افغانستان، متعهد به ایجاد 

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

بدون داشتن کتاب درسی باکیفیت، به اهداف پایدار تعلیمی در کشور دست نخواهیم یافت.
برای دستیابی به اهداف ذکرشده و نیل به یک نظام آموزشی کارآمد، از آموزگاران و مدرسان 
دلسوز و مدیران فرهیخته به عنوان تربیت کننده گان نسل آینده، در سراسر کشور احترامانه تقاضا 
می گردد تا در روند آموزش این کتاب درسی و انتقال محتوای آن به فرزندان عزیز ما، از هر نوع 
تفکر  ارزش های دینی، ملی و  با  فعال و آگاه  نسل  تربیت و پرورش  نورزیده و در  تالشی دریغ 
انتقادی بکوشند. هر روز عالوه بر تجدید تعهد و حس مسؤولیت پذیری، با این نیت تدریس راآغاز 
کنند، که در آیندۀ نزدیک شاگردان عزیز، شهروندان مؤثر، متمدن و معماران افغانستان توسعه یافته 

و شکوفا خواهند شد.
همچنین از دانش آموزان خوب و دوست داشتنی به مثابه ارزشمندترین سرمایه های فردای کشور 
البته کنجکاوی علمی از درس  نبوده و در کمال ادب، احترام و  تا از فرصت ها غافل  می خواهم 

معلمان گرامی استفادۀ بهتر کنند و خوشه چین دانش و علم استادان گرامی خود باشند.
تعلیم و تربیت و همکاران فنی بخش نصاب  از تمام کارشناسان آموزشی، دانشمندان  پایان،   در 
تعلیمی کشور که در تهیه و تدوین این کتاب درسی مجدانه شبانه روز تالش نمودند، ابراز قدردانی 

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

دارای شهروندان آزاد، آگاه و مرفه. 
دکتور محمد میرویس بلخی

وزیر معارف 
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درس اول
کشور ما

پرسش: به نظر شما، کشور ما درکدام براعظم موقعيت دارد؟

                

 کشور عزيز ما افغانستان در جنوب آسيا موقعيت دارد. افغانستان با شش 

کشور، همسايه است که از شمال با ُجمهوري های تاجكستان، ازبكستان و 

ترکمنستان، از غرب با ُجمهوري اسالمي ايران، از شمال شرق با ُجمهوريت 

مردم چين و از جنوب و شرق با ُجمهوري اسالمي پاکستان که توسط خط 

چين

اهداف فصل: 
- با کشور عزيز ما آشنا شوند.

-  مفهوم نياز جامعه به دولت را بدانند.
-  با واليات کشور آشنايي پيدا نمايند.

- نقش قانون اساسي را در تامين نظم جامعه تشريح کرده بتوانند.
- افتخارات تاريخي افغانستان را بيان کرده بتوانند.

- دربارۀ قواي سه گانۀ دولت توضيحات داده بتوانند
- ضرورت قانون را در جامعه درک کنند و به رعايت و تطبيق آن دلچسپي پيدا کنند.

فصل اول
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ما       دارد. مساحت کشور  نشاني شده است سرحد مشترک  ديورند  تحميلي 

) ۶۵۲۰۰۰( کيلو متر مربع و نفوس آن، در حدود سي ميليون نفر مي باشد. 

شمار  به  جهان  غني  و  مهم  کشورهاي  از  طبيعي  منابع  نظر  از  افغانستان 

تاريخ  داراي  آن  مردم  و  است  متعدد  تمدن های  مهد  ما  سرزمين  مي رود. 

درخشان مي باشند. آريانا، خراسان و افغانستان نام هاي تاريخي آن است.

     افغانستان از نظر موقعيت جغرافيايي در منطقۀ مهم تجارتي واقع است، 

اين  از  بهتر  با آسياي جنوبي وصل مي سازد. استفادۀ  را  که آسياي مرکزي 

ما  اقتصادکشور  رفتن سطح  باال  و  تجارتي  توسعۀ  مناسب، سبب  موقعيت 

مي شود.

فعاليت

در گروه ها، کشور های همسايۀ افغانستان را در نقشه نشان داده و نام آن ها را  بيان کنيد.

پاسخ دهيد

1-افغانستان با چند کشور، همسايه است؟
2- مساحت کشورما چند کيلومتر مربع است؟ 

3- در شمال افغانستان کدام کشور ها موقعيت دارند؟

کار خانه گي

افغانستان را در کتابچه های خود رسم کرده و موقعيت کشور های همسايه را در آن  نقشۀ 
نشان دهيد. 
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 درس دوم

نياز جامعه به دولت

پرسش 
چه فکر مي کنيد، چرا جامعه به دولت نياز دارد؟

                

       جامعه عبارت است از: مجموعۀ انسان هاي که براي مدت طوالني در 

يک سرزمين مشترک زنده گي مي کنند و باهم روابط منظم ديني، اجتماعي، 

فرهنگي، سياسي و اقتصادي دارند. مردمي که در يک کشور زنده گي مي کنند، 

ملت ناميده مي شوند. 

خارجي،  و  داخلي  امنيت  تأمين  نظم،  برقراري  قانون،  تطبيق  براي  جامعه 

براي  جامعه  هر  است.  دولت  نيازمند  کجروي ها،  و  انحرافات  از  جلوگيري 

دولت  دارد.  احتياج  دولت  به  گروه ها  و  افراد  فعاليت هاي  به  نظم  بخشيدن 
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ايجاد  را  مختلفي  ادارات  مردم،  رفاه  و  امنيت  تأمين  خدمات،  عرضۀ  براي 

مي کند. هيچ دولتي نمي تواند بدون يک رئيس و رهبر شكل گيرد. اين رهبر 

به نام پادشاه، سلطان و يا رئيس ُجمهور ياد مي شود که در نظام هاي سياسي 

مختلف، نام هاي متفاوتي به خود مي گيرند.

کند،  ايجاد  ادارات مختلف يک جامعه هماهنگي  ميان  دارد، که  دولت وظيفه 

مانع تجاوز به مال، جان، ناموس و دين مردم شود و اگر کشوري به سرزمين 

تحت حاکميت آن تجاوز کند،  از آن دفاع نمايد.

اگر دريک کشوردولت و نظام نباشد آن کشور به سوي هرج و مرج و بدبختي 

مي رود.

پاسداري از دولت و نظام وظيفۀ هر فرد جامعه است.

فعاليت

در گروه ها راجع به اهميت دولت و نظام بحث کنيد.

پاسخ دهيد

1- جامعه را تعريف کنيد.
2- چرا جامعه به دولت نياز دارد؟
3- وظايف دولت را بيان نماييد.

کار خانه گي

راجع به جامعه يي که در آن دولت وجود نداشته باشد، چند سطر در کتابچه های خود بنويسيد.
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درس سوم

قانون اساسي

پرسش 

به نظر شما، موجوديت قانون در جامعه چه فايده دارد؟

      قانون عبارت از مقرراتي است که دولت آن را ساخته و اعالن مي کند، تا 
مردم براي امن و نظم جامعه آن را مراعات کنند.

هر جامعه براي رعايت نظم و جلوگيري از بي نظمي، به قانون و مقررات نياز 
رعايت  دولتي وموسسات،  ارگان هاي  بين  ايجاد هماهنگي  براي  دارد.دولت 

حقوق افراد، زنده گي مسالمت آميز و آرام، قوانيني را وضع مي کند.
اداره  روش  و  طريقه  است.  آن  اساسي  قانون  کشور  دريک  قانون  مهمترين 
کردن هر کشور در قانون اساسي آن مشخص شده است. همه قوانين جامعه 
از قانون اساسي الهام مي گيرد، از اينرو قانون اساسي را به نام قانون مادر نيز 
ياد کرده اند. اولين قانون اساسی افغانستان در زمان شاه امان اهلل خان درسال 
۱۳۰۳هـ . ش. به نام) نظام نامۀ اساسي(درلويه جرگۀ پغمان تدوين وتصويب 



6

شد. قانون دوم به نام اصولنامۀ اساسي در زمان نادرشاه، قانون سوم در زمان 
قانون  و  خان  داؤد  محمد  ُجمهوري  دوران  در  قانون چهارم  ظاهرشاه،  محمد 

اساسي پنجم در زمان ُجمهوري دموکراتيک به اجرا گذاشته شدند.
از طرف  تاريخ ۱۴ جدي ۱۳۸۲ هـ .ش.  به  ما  فعلي کشور  قانون اساسي 
افغانستان يک  به تصويب رسيد. قانون اساسي  لويه جرگۀ قانون اساسي 
مقدمه ۱۲ فصل و۱۶۲ ماده دارد. در مادۀ سوم قانون  اساسي آمده است: 
)در افغانستان هيچ قانون نمي تواند مخالف معتقدات و احكام دين مقدس 

اسالم باشد.(که اسالمي بودن کشور را نشان مي دهد.
وحفظ  نظم  ايجاد  مردم،  آسايش  سعادت،  تأمين  اساسي  قانون  هدف 
جامعه از خطر هرج و مرج، حفظ حقوق افراد، جلوگيري از ظلم، پاسداري 
از آزادي ها و حفظ نظم اجتماعي است؛ بنابراين به همه افراد جامعه الزم 
است که قوانين را بدانند و مطابق با آن عمل نمايند؛ چرا که بي خبري از 

قانون عذر پنداشته نمي شود.

فعاليت

درگروه ها راجع به قانون اساسي بحث کنيد.

پاسخ دهيد

1-قانون اساسي چيست؟
2-مهمترين قانون در يک کشور، کدام قانون است؟

3-جامعه چرا به قانون ضرورت دارد؟

کار خانه گي

راجع به تاريخچۀ قانون اساسي افغانستان درکتابچه های خود، چند سطر بنويسيد.
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درس چهارم

دولت ما

پرسش 

چه فکر مي کنيد، وظايف و صالحيت های دولت چيست؟

                

         نظام کشورما ُجمهوري اسالمي است.اسالمي   بودن و مردمي  بودن 

دو خصوصيت مهم دولت ما مي باشد. در نظام ُجمهوري اسالمي افغانستان، 

رفاه، ترقي و سعادت جامعه در روشني احكام و دستور های دين مبين اسالم 

و ارادۀ مردم تأمين مي شود.

 دولت ُجمهوري اسالمي افغانستان متشكل از سه قوۀ ذيل  است: 

۱-قوۀ مقننه: براي کشور قانون مي سازد و متشكل است، از ولسي جرگه و 

مشرانو جرگه.
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۲-قوۀ اجراييه: مسؤوليت اجرا و تطبيق قوانين را بر عهده دارد و عبارت 

است از: حكومت و ادارات مستقل.

۳- قوۀ قضاييه: متشكل از ستره محكمه و ساير محاکم ميباشدکه وظيفۀ 

آن تأمين عدالت و حل و فصل منازعات است. 

گانۀ)مقننه،  سه  قواي  کار  از  و  داشته  قرار  دولت  رأس  در  ُجمهور  رئيس   

قضاييه و اجراييه( نظارت مي کند. وظايف و صالحيت هاي هر قوه در قانون 

اساسي تعيين شده است.

ما، دولت خود را دوست داريم  هميشه با آن همكاري نموده و از آن پشتيباني 

مي کنيم. همكاري و پيشتباني مردم از دولت، باعث ترقي و پيشرفت کشور 

مي شود.

فعاليت

در گروه ها راجع به قوۀ سه گانه بحث کنيد.

پاسخ دهيد

1- دولت ما چه خصوصياتي دارد؟ 
2- قواي سه گانه را نام ببريد؟
3-قوۀ مقننه چه وظيفه دارد؟

کار خانه گي

راجع به دولت ما يک مقاله در کتابچه های خود بنويسيد.
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درس پنجم 

شوراي ملي

پرسش 

به نظر شما، شوراي ملي چه اهميت دارد؟   

                

مجلس  دو  از  مشتكل  که  بوده  قانونگزار  يا  مقننه  قوۀ  ملي  شوراي         

بار درسال  اولين  براي  ولسي جرگه و مشرانو جرگه مي باشد. شوراي ملي 

۱۳۱۰هـ.. ش. در دورۀ سلطنت محمد نادرشاه تأسيس شد. اعضاي شوراي 

ملي افغانستان از طرف مردم و از طريق انتخابات برگزيده مي شوند. وظيفۀ 

شوراي ملي، قانونگزاري، نظارت از قوۀ اجراييه و نماينده گي از مردم است. 

است  کاري  گروه هاي  از  متشكل  بهتر،  فعاليت  و  خاطرکار  به  ملي  شوراي 
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که به نام کميسيون ها ياد مي شوند. هر عضو شوراي ملي عضويت يكي از 

اين کميسيون های کاري را دارد. هر پيش نويس قوانين و ساير موضوعات 

نخست درکمسيون مربوط مورد بحث قرار گرفته؛ سپس براي تصميم نهايي 

به مجلس عمومي تقديم مي شود.

پارلمان  است.  مردم  ادارۀ  کنندۀ  تمثيل  و  دولت  اساسي  رکن  يک  پارلمان 

عالوه بر قانونگزاري از استبداد نيز جلوگيري مي کند.

فعاليت

درگروه ها راجع به وظايف شوراي ملي بحث کنيد.

پاسخ دهيد

1-شوراي ملي براي اولين بار در زمان کي و در کدام سال تأسيس شد؟
2-صالحيت های شوراي ملي رابيان داريد

3-وظيفۀ کميسيون های شوراي ملي چيست؟

کار خانه گي

در مورد ولسي جرگه چند سطر، در کتابچه خود بنويسيد.
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درس ششم

ولسي جرگه

پرسش

به نظر شما، وکالي مردم چگونه به ولسي جرگه راه پيدا مي کنند؟

   

افغانستان  از دو مجلس شوراي ملي ُجمهوري اسالمي   ولسي جرگه يكي 

است.

اعضاي ولسي جرگه از )۳۴( واليات کشور توسط رأي مردم براي پنج سال 

انتخاب مي شوند.

ولسي جرگه داراي دو صدو پنجاه عضو است. به اساس قانون اساسي هر 

عضو ولسي جرگه بايد سن )۲۵( را تكميل کرده باشد.
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برخي از صالحيت های ولسي جرگه عبارت انداز:

- تصويب قوانين

- تصويب بودجه

- دادن رأي اعتماد به وزراء

- نظارت از کارهاي حكومت

اعضاي ولسي جرگه از ميان خود رئيس، معاونان و منشي ولسي جرگه را 

انتخاب مي کنند.

فيصله های ولسي جرگه با اکثريت آرا صورت مي گيرد.

فعاليت

درگروه ها راجع به صالحيت های ولسي جرگه بحث کنيد.

پاسخ دهيد

1- اعضاي ولسي جرگه براي چند سال انتخاب مي شوند؟ 
2- هيأت اداري ولسي جرگه چگونه انتخاب مي شوند؟

3- صالحيت های مهم اعضاي ولسي جرگه را بيان کنيد.

کار خانه گي

راجع به صالحيت های ولسي جرگه در کتابچه های خود، چند سطر بنويسيد.
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پرسش 

چه فکر مي کنيد، چند عضو مشرانو جرگه انتصابي است؟

                

  

       
     مشرانو جرگه يكي از دو مجلس شوراي ملي ُجمهوري اسالمي افغانستان 
انتخابي  آن  ثلث  دو  مي باشد،که  ۱۰۲عضو  از  مرکب  جرگه  مشرانو  است. 

اين  نماينده گان  از  ثلث  يک  که  طوري  مي باشد،  انتصابي  آن  ثلث  يک  و 

مجلس، از بين اعضاي شورا های واليات و يک ثلث از ميان اعضاي شوراي 

از  نفر  دو  شمول  به  ديگر  ثلث  يک  و  شده  انتخاب  واليات  ولسوالي های 

نماينده گان معلولين و دو نفر از نماينده گان کوچي ها را رئيس ُجمهور انتخاب 

درس هفتم

مشرانو جرگه
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تكميل  را  بايد سن ۳۵  کانديدا شدن  براي  جرگه  مشرانو  اعضاي  مي کند. 

مي شوند.  انتخاب  سال  پنج  براي  جرگه  مشرانو  نماينده گان  باشند.  کرده 

مشرانو جرگه مانند ولسي جرگه داراي هيأت اداري مي باشد.

مشرانو جرگه به استثنای بعضی امور همان صالحيت های ولسي جرگه را دارد. 

پيشنهاد طرح قانون از طرف دولت، نخست در ولسي جرگه و سپس در مشرانو 

جرگه تصويب مي شود و پس از اجراي امضاي رئيس ُجمهور قابل اجرا مي شود. 

مشرانو جرگه هم، داراي کميسيون های تخصصي مي باشد.

اگر مردم ما، به اشخاصي که با تقوا، وطندوست، با تجربه، داراي تحصيالت 

عالي که از طرف محكمه به جرايم ضد بشري و ضد حقوق مدني محكوم 

نيرومند؛ قانون  پارلمان قوي و  نشده باشند، رأي بدهند؛ درآن صورت يک 

خوب، جامعۀ قانونمند و پيشرفته خواهيم داشت.

فعاليت

در گروه ها راجع به وظايف مشرانو جرگه بحث کنيد.

پاسخ دهيد

1- چند نفر از اعضاي مشرانو جرگه انتخابي و چند آن انتصابي اند؟
2- از واليات و ولسوالي ها چند نفر به مشرانو جرگه انتخاب مي شوند؟

3- اعضاي مشرانو جرگه چگونه به اين مجلس راه مي يابند؟

کار خانه گي

راجع به وظايف مشرانو جرگه در کتابچه های خود، چند سطر بنويسيد.
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درس هشتم
قوة اجراييه 

پرسش 

به نظر شما، قوة اجراييه کدام وظايف را بر عهده دارد؟

                

   
       قوۀ اجراييه يعني حكومت، که متشكل از وزرأ است و تحت رياست 

رئيس ُجمهور اجراي وظيفه مي نمايد.
وزرأ عضو حكومت مي باشند و وظايف خود را مطابق احكام قانون اساسي، 

ساير قوانين و اسناد تقنيني انجام مي دهند.
وزرأ عالوه بر مسؤوليت وزير بودن، منحيث اعضاي کابينه، نزد رئيس ُجمهور 

و شوراي ملي مسؤوليت دارند.
شرايط کانديداي وزارت عبارت است از:

      داشتن تابيعت افغانستان، داشتن تحصيالت عالي، تخصص و تجربه 
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کاري، شهرت نيک، اکمال سن )۳۵(، عدم محكوميت به جرايم ضد بشري 
و يا عدم محروميت از حقوق مدني.

برخي از وظايف و صالحيت های قوۀ اجراييه قرار ذيل است:
محكمه،  قطعي  فيصله های  و  قوانين  ساير  و  اساسي  قانون  احكام  تعميل 
حفظ استقالل، دفاع از تماميت ارضي، نگهداري و حفاظت از منافع و حيثيت 
افغانستان در جامعۀ بين المللي، تأمين نظم و أمن عامه و از بين بردن هر 

نوع فساد.
اهميت قوۀ اجراييه در اين است که رشد، ترقي و پيشرفت يک دولت پيش 
از اين که به قواي ديگر مربوط باشد به اين قوه مربوط مي شود؛ زيرا شروع 

و ختم طرح ها و پالن هاي انكشافي همه مربوط به اين قوه است.

در گروه ها راجع به قوۀ اجراييه بحث کنيد. 

پاسخ دهيد

1- مفهوم قوۀ اجراييه را بيان داريد.
2- وزرأ نزد کدام ارگان مسؤول اند؟

3- چند شرايط کانديداي وزارت را نام بگيريد؟

کار خانه گي

شرايط کانديدا وزارت را خالصه کرده، در کتابچه های خود بنويسيد.

فعاليت
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درس نهم

قوة قضاييه

پرسش 

به نظرشما، قوة قضاييه، چه وظيفه دارد؟

                

   

       قوۀ قضاييه رکن مستقل دولت است و متشكل از ستره محكمه، محاکم 
قضاييه  قوۀ  رأس  در  محكمه  ستره  مي باشد،  ابتداييه  محاکم  و  استيناف 

ُجمهوري اسالمي افغانستان قرار دارد.

    قاضيان محاکم، که رسيده گي قضيه ها را بر عهده دارند، در جريان بررسي 

رويداد ها، احكام قانون اساسي و ساير قوانين را تطبيق مي کنند؛ بنابراين، 

نقش قاضيان در تأمين عدالت و تحكيم حاکميت دولت بسيار با اهميت و در 

عين زمان يک مسؤوليت سنگين است.

      قاضي در اجراآت خود مستقل است و صرف تابع احكام قانون اساسي و 
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ساير قوانين مي باشد. هيچ مرجعي حق ندارد. قاضي را تابع اوامر و دستورهاي 

شخصي خود قرار داده، مجبور به اطاعت و پيروي از آن سازد.

     قاضيان در اجراي وظيفۀ قضا، نمونۀ خوب و مثال عالي تطبيق کننده گان 

قانون و عدالت در جامعه تلقي مي شوند.

      در صورتي که اشخاص مسلكي، کار فهم، دلسوز، باتقوا، وطندوست و 

داراي تحصيالت عالي، در مقام های بلند قضا، تقرر يابند، قوۀ قضاييه خوبي 

خواهيم داشت.

تأمين عدالت از مهمترين وظايف قوۀ قضاييه است.

فعاليت

در گروه ها راجع به قوۀ قضاييه بحث کنيد.

پاسخ دهيد

1- قوۀ قضاييه متشكل از کدام محاکم است؟
2- قاضيان در بررسي قضيه ها از کدام قانون استفاده مي کنند؟

3- آيا قاضي در اجراآت خود مستقل است؟ در زمينه مختصراً معلومات دهيد.

کار خانه گي

در مورد قوۀ قضاييه چند سطر، در کتابچه های خود بنويسيد.
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پرسش
به نظرشما، افغانستان داراي چه افتخاراتي است؟     

کشور عزيز ما افغانستان از جايگاه خاصي در ميان کشور های دنيا برخوردار 
است. از نظر موقعيت جغرافيايي، افغانستان در قلب آسيا موقعيت دارد و 

جنوب آسيا را با مرکز آن وصل مي کند.
با پيشينه تاريخي کهن، نقش مهمي در  افغانستان  از ديد تاريخي، مردم 

تمدن های بشري، خصوصاً تمدن اسالمي ايفأ کرده اند.
سرزمين افغانستان مهد پرورش هزاران عالم، دانشمند، اديب و شخصيت های 
بارزي است، که هرکدام در بخش های مختلف کارنامه های بزرگي را انجام 
ابن حبان بستي،  امام  )رح((،  ابوحنيفه  )امام  ثابت  بن  نعمان  مثاًل:  اند؛  داده 
االسالم  غزنوي، شيخ  البيروني، سنايي  ابوريحان  غزنوي،  محمود  سلطان 
بيگم،  گوهرشاد  بلخي،  محمد  الدين  جالل  موالنا  هروي،  انصاري  عبداهلل 

درس دهم 

افتخارات افغانستان
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حاجي  جامي،  عبدالرحمن  موالنا  شيرنوايي،  اميرعلي  بهزاد،  الدين  کمال 
ميرويس خان هوتک، احمد شاه بابا، پير روشان، سيدجمال الدين افغاني، 
فيض محمد کاتب، محمود طرزي و صدها عالم و اديب ديگر از افتخارات 

تاريخي وطن عزير ما به شمار مي آيند.
و  اسارت  زنجير  تاريخ  طول  در  که  است  اين  ما  مردم  ديگر  افتخارات  از 
غالمي بيگانه گان را قبول نكرده و با قرباني جان و مال آزادي خويش  را 

حفظ کرده اند.
ما با داشتن کشوري چون افغانستان، به خود مي باليم و کوشش مي کنيم تا 
افتخارات تاريخي مان را حفظ نموده و با کارنامه هاي بزرگ بر اين افتخارات 

بيفزاييم.

 
در گروه ها راجع به  افتخارات افغانستان بحث کنيد.

1- افغانستان در رديف کشور های جهان از کدام جايگاه برخوردار است؟
2- مردم افغانستان درکدام تمدن، نقش بارز دارند؟

3- مردم ما، داراي کدام افتخارات بزرگ استند؟

راجع به شخصيت های بارز افغانستان مقالۀ درکتابچه های تان بنويسيد.

فعاليت

پاسخ دهيد

کار خانه گي
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درس يازدهم 

واليات کشورما

 پرسش 

به نظر شما، افغانستان چند واليت دارد؟

 ۳۴ به  افغانستان  ما  کشور 

واليت تقسيم شده   و  پايتخت 

آن شهر کابل است. هر واليت 

تعداد   دارد.  ولسوالي  چندين 

به ۳۶۴  ولسوالي ها  مجموعي 

مي رسد.

ترينكوت ارزگان     ۱
قلعه نو بادغيس     ۲
باميان باميان     ۳

فيض آباد بدخشان     ۴
پلخمري بغالن     ۵

مزار شريف بلخ     ۶
چاريكار پروان     7

گرديز پكتيا     ۸
شرن پكتيكا     9

بازارک پنجشير     ۱۰
تالقان تخار     ۱۱

شبرغان جوزجان     ۱۲

نام واليات کشور به ترتيب حروف الفباء

شماره                 ئام واليت        مرکز واليت
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خوست خوست     ۱۳
نيلي دايكندي     ۱۴

قالت زابل     ۱۵
سرپل سرپل     ۱۶
ايبک سمنگان     ۱7
غزني غزني     ۱۸

فيروز کوه ) چغچران( غور     ۱9
ميمنه فارياب     ۲۰
فراه فراه     ۲۱
کندز کندز     ۲۲

کندهار کندهار     ۲۳
کابل کابل     ۲۴

محمود راقي کاپيسا     ۲۵
اسعدآباد کنر     ۲۶
مهترالم لغمان     ۲7
پل علم لوگر     ۲۸

ميدان شهر ميدان وردک    ۲9
جالل آباد ننگرهار     ۳۰

پارون نورستان     ۳۱
زرنج نيمروز     ۳۲

هرات هرات      ۳۳
لشكرگاه هلمند     ۳۴

فعاليتنام واليات کشور به ترتيب حروف الفباء

در گروه ها، واليات افغانستان را نام گرفته و در نقشه نشان دهيد.

1- افغانستان به چند واليت تقسيم شده است؟
2-تعداد ولسوالي هاي کشور، چند است؟

3- نام واليات همجوار خود را روي نقشه نشان دهيد.

کار خانه گي

از روي  نقشۀ افغانستان، نقشۀ واليت خود را را در کتابچه های تان رسم کنيد. 

پاسخ دهيد
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درس دوازدهم 
ُجمهوري اسالمي پاکستان

پرسش: به فکر شما، در سمت های جنوب و شرق افغانستان، کدام کشور موقعيت دارد؟

      ُجمهوري اسالمي پاکستان در نيم کرۀ شمالي موقعيت دارد و از جملۀ 
کشورهاي جنوب قارۀ آسيا مي باشد. 

پاکستان در جنوب و  شرق کشور ما توسط خط تحميلي ديورند جدا شده است، 
که از شمال با کشور چين، از شرق با کشور هند، از غرب با ُجمهوري اسالمي 
ايران،  از غرب و شمال با افغانستان و  از جنوب  با بحر هند مرز مشترک دارد.

در  کشور  اين  مناسب  موقعيت 
ساحل بحر هند باعث آن شده که 
کشورما  تجارتي  اموال  بيشترين 
نيز از طريق بندر کراچي پاکستان 

صادر و وارد شود.
 79۶۰۰۰ پاکستان  مساحت 
آن  نفوس  و  است  مربع  کيلومتر 
درسال۲۰۱۲م. حدود ۱99ميليون 
مسلمانان  را  آن  اکثريت  که  نفر 
بود.  شده  تثبيت  مي دهد،  تشكيل 

طرزحكومت آن ُجمهوري اسالمی است و از چهار ايالت به نام های پنجاب، 
سند، پښتونخوا و بلوچستان تشكيل شده است. زبان رسمي آن اردو و انگليسي 

چين
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اهداف فصل: 
- با دولت ُجمهوري اسالمي پاکستان آشنا شوند.

- دولت ُجمهوري اسالمي ايران را بشناسند.
- چهار سمت تاجكستان را در نقشه نشان داده بتوانند.

- محصوالت مهم جمهوري ازبكستان را نام گرفته بتوانند.
- ُجمهوري ترکمنستان را درنقشه نشان داده، راجع به مساحت و نفوس آن توضيحات داده بتوانند.

- با کشور های همسايه بيشتر آشنا شده و روحيۀ نوع دوستي و همديگر پذيري در ايشان تقويت يابد.

فصل دوم: کشورهای همسايه
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است، ديگر زبان های آن پنجابي، سندي، پشتو و بلوچي مي باشد. 
پشاور،  آن  مهم  و شهرهاي  آباد  اسالم  پاکستان شهر  کشور  پايتخت      

کراچي، الهور، راولپندي، حيدرآباد،  فيصل آباد و غيره مي باشد.
  اقليم کشور پاکستان در بيشتر نواحي ساحلي بحر هند، گرم و مرطوب، در 
مناطق شمال کشور معتدل و در نواحي مرکزي صحرايي، گرم و خشک است. 
زراعت مهمترين فعاليت اقتصادي مردم پاکستان است. در مناطق حاصلخيز 

اين کشور گندم، برنج، پنبه و ديگر نباتات کشت مي شود. 
از نظر معادن غني مي باشد. که مهمترين آن آهن، زغال      کشور پاکستان 
سنگ و ذخاير گاز طبيعي است. در اين کشور کارخانه های متعدد ريسند ه گي، 
بافنده گي، صنايع توليد کود کيميايي، ماشين آالت و غيره وجود دارد، که مقداري 
از اين توليدات به کشورهاي ديگر نيز صادر مي شود و از خارج نفت، فوالد، مواد 

کيميايي، ماشين آالت زراعتي و غيره مواد مورد ضرورت را وارد مي کند. 
     مشهورترين کوه آن هماليا و مشهورترين درياي آن سند است که از کوه هماليا 

سرچشمه گرفته و  به بحر هند مي ريزد. واحد پولي آن روپيۀ پاکستاني است. 
     کشور پاکستان در سال۱9۴7 م. مطابق با ۱۳۲۶ هـ . ش. از هند به عنوان 

يک کشور اسالمي جدا شده و استقالل خود را حاصل کرد. 

فعاليت

در گروه ها جدول زير را در کتابچه های تان تكميل کنيد:
محصوالت زراعتيواحد پوليمهمترين شهرهاي آنتاريخ استقاللپايتختموقعيت پاکستان

پاسخ دهيد

1- کشور پاکستان در کدام قسمت قارۀ آسيا واقع است ؟
2- دين اکثريت مردم پاکستان چيست؟

3- در پاکستان مردم به کدام زبان ها بيشتر صحبت مي کنند؟

کار خانه گي

نقشۀ پاکستان را به دقت ديده و نام مهمترين شهر های آن را، در کتابچه های تان بنويسيد.
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ُجمهوري اسالمي 
ايران

پرسش 
جمهوري اسالمي ايران، در کدام سمت کشور ما موقعيت دارد؟

ُجمهوري اسالمي ايران در نيم کرۀ شمالي از جمله کشورهاي جنوب غرب قارۀ 
آسيا بوده که در غرب کشور ما 
شمال  طرف  از  دارد.  موقعيت 
ترکمنستان،  جمهوري های  با 
بحيرۀ  و  ارمنستان  آذربايجان،  
کسپين، از شرق با افغانستان و 
پاکستان، از غرب با عراق و ترکيه 
و ازجنوب با بحيرۀ عمان و خليج 
دارد.  مشترک   سرحد  فارس 
مساحت آن۱۶۴۸۱9۵ کيلو متر 
مربع و نفوس آن درسال۱۳9۲ 
هـ .ش. هفتادوهفت ميليون نفر 

تثبيت شده بود. اکثريت مردم ايران مسلمان استند، زبان رسمي آن فارسي 
مي باشد. نوع حكومت آن ُجمهوري اسالمي است.

پايتخت آن شهر تهران و مشهورترين شهرهاي آن مشهد، اصفهان، تبريز، 
شيراز، اهواز،کرمانشاه و غيره است.

ايران يک کشور زراعتي و صنعتي است. محصوالت مهم زراعتي آن عبارت 
خصوص  به  ميوه ها،  انواع  و  جواري  لبلبو،  گندم،  پنبه،  چاي،  برنج،  از:  اند 
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نفت،  چون:  معادني  و  ذخاير  انواع  ايران  کشور  در  مي باشد.  پسته  و  خرما 
صنايع  همچنين،  دارد؛  وجود  غيره  و  فيروزه  مس،  سنگ،  ذغال  آهن،  گاز، 
نفت، ذوب آهن، صنايع کيميايي، موترسازي، ماشين آالت زراعتي، نساجي، 
فرش هاي دست بافت، بوت دوزي، يخچال سازي و توليدکاغذ در اين کشور 
توسعه يافته است، که مقداري از اين توليدات به خارج نيز صادر مي شود 
و از خارج وسايط نقليه، ماشين آالت و غيره اموال ضروري را وارد مي کند. 
مشهورترين کوه هاي آن زاگروس و البرز و مشهور ترين درياي آن کارون که 
از کوه زاگروس سرچشمه گرفته و به آبهای مشترک درياهای دجله و فرات 
درمناطق ساحلي  ايران  کشور  هواي  و  آب  مي باشد.  مي ريزد  )شطرالعرب( 
بحيرۀ کسپين مرطوب و داراي باران کافي است؛ اما قسمت های مرکزي آن، 
اقليم صحرايي دارد. کشورما با ُجمهوري اسالمي ايران روابط دوستانۀ ديني، 
زباني، فرهنگي، اقتصادي و تجارتي دارد. اموال صادراتي و وارداتي کشورما 

از طريق بندرهاي کشور ايران نيز صورت مي گيرد.

در گروه ها جدول ذيل را در کتابچه های تان تكميل کنيد:
صنايعدرياهاي مشهورشهرهاي مشهورزباندينپايتختموقعيت  ايران

پاسخ دهيد

1- شهر های بزرگ ايران کدام ها اند؟
2- حاصالت زراعتي ايران را نام ببريد.

3- چرا کشور ايران از جملۀ کشور های صادر کنندۀ نفت و گاز در جهان است؟

کار خانه گي

نقشۀ کشور ايران را به دقت ديده، نام شهرهاي بزرگ آن را، در کتابچه های خود بنويسيد.

فعاليت



27

دوشنبهجمهوري تاجکستان

کوالب
قرغان تپه

قاروغ

خنجند

جمهوري اسالمي افغانستان

ازبکستان

جمهوري قرغرستانجمهوري چين

جمهوري تاجکستان

ُجمهوري تاجكستان 

پرسش 
به نقشه نگاه کنيد، در سمت غرب تاجکستان کدام کشور موقعيت دارد؟

ُجمهوري تاجكستان يكي از کشورهاي 
کشورما  مانند  و  بوده  ميانه  آسياي 
کوهستاني و محاط به خشكه است و به 
طرف شمال کشور ما موقعيت دارد. اين 
کشور از شمال با ُجمهوري قرغزستان، 
از  چين،  خلق  ُجمهوری  با  شرق  از 
شمال ُجمهوري تاجكستان با سقوط 
و فروپاشي اتحاد شوروي سابق در 

سال ۱۳7۰ هـ . ش. مانند ساير جمهوري ها استقالل خود را حاصل نمود. 
مساحت تاجكستان )۱۴۳۱۰۰( کيلومتر مربع و نفوس آن در سال ۲۰۱۴م. 
درصد   9۰ و  اسالم  آن  دين  بود.  شده  تثبيت  نفر  ميليون  هشت  حدود  در 

نفوس آن مسلمان بوده و به زبان های فارسي و روسي صحبت مي نمايند.
پايتخت اين کشور شهر دوشنبه و شهرهاي مشهور آن خجند، کوالب و قرغان 
در  بارنده گي ها،  بيشتر  دارد.  فراوان  بارنده گي  تاجكستان  کشور  است.  تيپه 
مناطق کوهستاني و در نواحي غربي کشور صورت مي گيرد و متباقي، مناطق، 
اقليم خشک دارد؛ يعني در زمستان سرد و در تابستان گرم و خشک مي باشد.

است  آهن  و  طال  سرب،  آلمونيم،  زغال سنگ،  تاجكستان  معادن  مهمترين 
و مهمترين صنايع و توليدات آن منسوجات، مواد کيميايي و برق مي باشد. 

درس چهاردهم 



28

بيشترين صادرات آن المونيم، پنبه و برق و واردات آن نفت، گازطبيعي، غله ها 
و غيره اموال مورد ضرورت است. محصوالت زراعتي ، تاجكستان عبارت اند 

از : گندم، برنج، سبزي ها، پنبه ، انواع ميوها و غيره.
مشهور ترين درياهاي آن سيردريا)سيحون( ، آمو دريا )جيحون(، سرخ آب 
و غيره مي باشد. مشهورترين کوه هاي تاجكستان در شمال زرافشان، آالي و 
ترکستان و در جنوب سطح مرتفع پامير است. کشورما با ُجمهوري تاجكستان 
روابط دوستانۀ ديني ، زباني ، فرهنگي ، اقتصادي و تجارتي دارد. روابط تجارتی 

کشور ما با تاجكستان از طريق شيرخان بندر صورت ميگيرد.

در گروه ها جدول ذيل را در کتابچه های تان تكميل کنيد:

صنايعدرياهاي مشهورشهرهاي مشهورزباندينپايتختموقعيت تاجكستان

پاسخ دهيد

1- تاجكستان چه وقت استقالل خودرا به دست آورد؟
2- حدود اربعۀ کشور تاجكستان رابگوييد.

3- توليدات زراعتي کشور تاجكستان را نام بگيريد.

نقشۀ کشور تاجكستان را به دقت ديده، نام شهرهاي بزرگ آن را، در کتابچه های خود بنويسيد.

کار خانه گي

فعاليت
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پرسش 
چه فکر مي کنيد، ازبکستان در کدام قسمت آسيا در کدام سمت کشور ما موقعيت دارد؟

از  ازبكستان  ُجمهوري 
آسياي  کشورهاي  جملۀ 
شمال  در  که  بوده  ميانه 
کشور ما موقعيت دارد. از 
شمال و غرب با ُجمهوري 
با  جنوب  از  قزاقستان، 
افغانستان      ُجمهوري های 
و ترکمنستان، از شرق با 
ُجمهوري های تاجكستان 
همسرحد  قرغزستان  و 

مي باشد.
 اين کشور در سال ۱۳7۰ هـ .ش. بعد از فروپاشي شوروي سابق، استقالل 
آن  نفوس  و  مربع  کيلومتر   )۴۴7۴۰۰( آن  مساحت  آورد.  به دست  را  خود 
درحدود بيست و شش ميليون نفر مي باشد. نوع حكومت آن ُجمهوري است. 
پايتخت ازبكستان شهر تاشكند و شهرهاي مشهور آن: سمرقند، بخارا و اورگنج 
زبان های  به  و  ازبكي  آن  رسمي  زبان  و  استند  ازبک  کشور  اين  مردم  است. 

فارسي و روسي نيز صحبت مي کنند اکثريت مردم اين کشور مسلمان اند.
اقليم کشور ازبكستان خشک است، زمستان آن کوتاه و تابستان آن طوالني، 

ُجمهوري ازبكستان
درس پانزدهم

جهیل آرال

بخاراسمرقند
فرغانه
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فعاليت

پاسخ دهيد

کار خانه گي

و  غرب  در  و  مرتفع  کوه هاي  کشور  اين  شرق  در  مي باشد.  خشک  و  گرم 
نواحي مرکزي آن دشت های وسيع وجود دارد. مشهورترين دريا های آن آمو 

و سير دريا است که در جهيل ارال مي ريزد.
کشت پنبه و شالي و پرورش ِکرم ابريشم در اين کشور زياد توسعه نموده و يكي از 
بزرگترين توليدکننده گان پنبه در جهان مي باشد، صنايع فوالدسازي، نساجي، سامان 
آالت برقي و غذايي نيز در اين کشور پيشرفت کرده است. مهمترين معادن و ذخاير 

طبيعي آن زغال سنگ، طال، مس، يورانيم، نفت و گاز طبيعي مي باشد.
مهمترين صادرات آن پنبه، طال، پارچه های نخي و ابريشمي، انرژي برق، کود معدني، 
محصوالت غذايي، ماشين آالت و غيره است. واردات آن ماشين آالت،  محصوالت 
فلزي، غذايي، کيميايي و غيره اشياي ضروري مي باشد. کشورما با ُجمهوري ازبكستان 
روابط دوستانۀ ديني، زباني، فرهنگي، اقتصادي و تجارتي دارد. راوبط تجارتي کشور 

ما با ازبكستان از طريق بندر حيرتان صورت مي گيرد.

در گروه ها جدول ذيل را در کتابچه های تان تكميل کنيد:
محصوالت زراعتيدرياهاي مشهورشهرهاي مشهورزباندينپايتختموقعيت ازبكستان

1- چرا کشور ازبكستان به کشورهاي ديگر پنبه صادر مي کند؟
2- در ُجمهوري ازبكستان کدام نوع صنايع پيشرفت نموده است؟ نام بگيريد.

3- ُجمهوري ازبكستان چه وقت به استقالل خود رسيد؟

نقشۀ ازبكستان را به دقت ديده و شهرهاي بزرگ آن را، در کتابچه های خود بنويسيد.
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ُجمهوري ترکمنستان

پرسش 
چه فکر مي کنيد، ُجمهوري ترکمنستان در کدام سمت کشور ما قرار دارد؟

جمله  از  ترکمنستان  ُجمهوري 
بوده  ميانه  آسياي  کشورهاي 
کشورما  شمال  سمت  در  که 
از  کشور  اين  دارد.  موقعيت 
از   ، ازبكستان  با  شرق  شمال 
جنوب  از  قزاقستان،  با  شمال 
شرق با افغانستان و از جنوب 
غرب با ايران همسرحد است.

کشور ترکمنستان نيز در سال ۱۳7۰هـ . ش. از اتحاد جماهير شوروي سابق، استقالل 
خود را حاصل کرد. مساحت اين کشور )۴۸۸۱۰۰(کيلومتر مربع است و نفوس آن 
حدود پنج ميليون نفر مي باشد. اکثريت مردم اين کشور به زبان های ترکمني و روسي 
ترکمن  آن  بزرگ  شهرهاي  و  بوده  آباد  عشق  شهر  آن  پايتخت  مي کنند.  صحبت 

آباد)چارجو(، مرو، ترکمن باشي و غيره است.
اقليم کشور ترکمنستان صحرايي بوده و 9۰ درصد خاک آن را بيابان قراقرم 
در برگرفته است، اندازۀ بارنده گي در جنوب اين کشور در حدود ۴۰۰ ميلي متر 
و در شمال از ۸۰ ميلي متر تجاوز نمي کند. کشور ترکمنستان داراي دشت هاي 
هموار و غير قابل کشت مي باشد. به همين سبب، خشكترين سرزمين آسياي 
مرکزي محسوب مي شود. مشهورترين درياهاي آن مرغاب، هريرود)تجن( و 

ترکمن باشي  

)ترکمن آباد(  
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آمو دريا مي باشد. بخشي از آب درياي آمو را توسط کانال ترکمن باشي)آب 
درياي آمو را به درياهاي مرغاب و هريرود وصل نموده( به قسمت جنوبي کشور 
انتقال يافته و کشتزارهاي وسيع پنبه را درآن به وجود آورده است. مردم اين 
کشور مسلمان استند. شغل بيشتر مردم ترکمنستان زراعت و مالداري است و 
از نظر توليد پنبه در جهان معروف اند. قالين بافي مهمترين صنايع دستي اين 

کشور مي باشد. ترکمنستان داراي ذخاير  نفت و گاز طبيعي است. 
مهمترين کاالهاي صادراتي اين کشور پنبه، پارچه هاي نخي، قالين، نفت  و 
گاز طبيعي، محصوالت کيميايي، برق، پنبه، منسوجات و محصوالت حيواني 
مي باشد. واردات آن ماشين آالت و تجهيزات، صنايع نفت و گاز ، نساجي، 

مواد کيميابي و غذايي است.
فرهنگي،  زباني،  ديني،  دوستانۀ  روابط  ترکمنستان  ُجمهوري  با  کشورما   
طريق  از  ترکمنستان  با  کشورما  تجارتي  روابط  دارد.  تجارتي  و  اقتصادي 

بندرهاي اقينه و تورغندي صورت مي گيرد.

در گروه ها جدول ذيل را در کتابچه های تان تكميل کنيد:
محصوالت زراعتيدرياهاي مشهورشهرهاي مشهورزباندينپايتختموقعيت ترکمنستان

1- شغل بيشتر مردم ترکمنستان چيست؟
2- صادرات کشور ترکمنستان را نام بگيريد.

3- مشهورترين درياهاي کشور ترکمنستان کدام ها اند؟

نقشۀ ترکمنستان را به دقت ديده و شهرهاي بزرگ آن را در کتابچه هاي تان بنوسيد.

فعاليت

پاسخ دهيد

کار خانه گي
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درس  هفدهم 

ُجمهوري خلق  چين

پرسش
به نقشه بيبينيد وکشورهای همسايۀ چين را پيدا کنيد.

آسيا  قارۀ  شرق  در  چين  ُجمهوري 
مساحت  با  بحرالكاهل  غرب  در  و 
)9۵7۲9۰۰( کيلومتر مربع وسيعترين 
کشور قارۀ آسيا وسومين کشور جهان 
شرقي  شمال  همسايۀ  چين  است. 
ما بوده و در منطقۀ واخان، با کشور ما 

همسرحد  مي باشد.
چين از شمال با مغولستان، از شمال 

شرق با روسيه، از شرق با کورياي شمالي، بحيرۀ زرد ، بحيرۀ چين شرقي، 
،ميانمار)برما(، هند،  با بحيرۀ چين جنوبي و کشور ويتنام، الئوس  از جنوب 
بوتان، نيپال، از غرب با هند، پاکستان، افغانستان، تاجكستان، قرغزستان و 

از شمال غرب با کشور قزاقستان محدود است.
کشورچين در سال ۲۰۱۱م. باداشتن يک ميليارد و سه صدو پنجاه ميليون نفوس 
پرجمعيت ترين کشور جهان بود. اديان مردم چين بوديزم، کنفسيوس، اسالم و 
غيره مي باشد در ايالت سكيانگ اکثريت نفوسش را مسلمانان تشكيل مي دهد.

شانگهاي،  آن  شهرهاي  مشهورترين  و  )بيجنگ(  پيكينگ  چين  پايتخت 
چنگتو، هاربين، هانگ کنگ و غيره است.

زبان رسمي اين کشور چينايي است. محصوالت زراعتي آن  برنج، گندم، جو، پنبه، 
لبلبو و غيره بوده و مهمترين معادن و ذخاير طبيعي آن زغال سنگ، نفت، گاز طبيعي، 
صنايع  همچنان  مي باشد؛  غيره  و  جست  منگنيز،  قلعي،  بوکسيت)المونيم(،  آهن، 

خليج تونکن

بحيره چين جنوبي

هنگ کانگ

هاربين
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الكترونيكي،  وسايل  زراعتي،  ماشين آالت  منسوجات،  کشتي سازي،  موترسازي، 
پالستيكي و غيره نيز در اين کشور رونق خوبي يافته است که محصوالت گوناگون 
آن تقريبا به تمام کشورهاي جهان صادر مي شود. مهمترين صادرات آن وسايل 
الكترونيكي، ماشين آالت و تجهيزات، لباس ها، بوت ها، مواد نفتي، پالستيک باب، 
فوالد، چيني باب و غيره مي باشد. واردات آن عبارت است از: تكنالوژي پيشرفته، 

ماشين آالت الكترونيكي، مواد خام صنعتي، نفت و غيره مي باشد. 
بحر،متنوع  از  نزديک  و  دور  مناطق  سبب  به  و  وسعت  بنابر  چين  کشور  اقليم 
مي باشد. قسمت هاي شمالي اين کشور در زمستان سرد و در تابستان معتدل و 
جنوب آن در زمستان معتدل و تابستان آن گرم طوالني و مرطوب مي باشد. اقليم 
قسمت شرقي چين بحري، گرم و مرطوب و قسمت های غربي آن خشک است.

طويلترين درياهاي چين، يانگ تسه کيانگ، هوانگهو )درياي زرد (، آمور و غيره 
است. مشهورترين کوهاي آن هماليا، کون لون، تيان شان و غيره مي باشد.

روابط کشور ما با ُجمهوري چين دوستانه مي باشد . از افغانستان به کشور چين 
پنبه، پشم، پوست، ميوۀ خشک صادر شده و از آن کشور چاي، منسوجات، مواد 

تعميراتي، راديو، تلويزيون، کمپيوتر، ماشين آالت و غيره وارد مي شود.

در گروه ها جدول ذيل را درکتابچه های تان تكميل کنيد:
چين در کدام سمت 
کشورما واقع است

محصوالت پايتخت
زراعتي

درياهاي شهرهاي مشهورزبان
مشهور

اشيايي که از چين به 
کشور ما وارد مي شود.

پاسخ دهيد

1- آب و هواي چين در زمستان چگونه است؟
2- کدام اجناس از کشورما به چين صادر مي شود ؟

3-کدام اجناس را ما از کشور چين وارد مي کنيم؟

کار خانه گي

نقشۀ چين را به دقت ديده و شهرهاي بزرگ آن را، در کتابچه های خود بنويسيد.

فعاليت
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پرسش: به نظر شما، چرا مردم يک کشور، به وحدت ملي ضرورت دارند؟

در  که  گويند،  را  يكپارچه گي مردم يک جامعه  و  اتحاد  ملي،           وحدت 

اسالم  دين  باشند.  متحد  باهم  دولت  و  کشور  از  دفاع  و  ملي  رويداد های 

اساس وحدت ملي مردم افغانستان است. خداوند)َجلَّ َجاَللُه(مسلمانان را به 

از اختالف و تفرقه امر فرموده است. وحدت ميان مردم از  وحدت و دوري 

وحدت ملي

درس هجدهم
وحدت ملي

اهداف فصل: 
- مفهوم وحدت ملي را بفهمند.

-  ارتباط صلح با امنيت را بدانند.
- مفهوم اخالق رسانه يي را بدانند.

 - راه های حفاظت ملكيت ها را تشريح کرده بتوانند
 - حقوق اطفال را توضيح کرده بتوانند

- کرامت انسان را احترام کرده و به رعايت کردن قانون عالقه مند شوند.

فصل سوم: صلح و وحدت ملی
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خصوصيت های يک جامعۀ خوب است. ما همه مسلمان استيم به خداي واحد 

عقيده داريم، پيامبر و کتاب آسماني و قبلۀ واحد داريم. از اينرو  بايد با يكديگر 

متحد و برادروار زنده گي کنيم و در آبادي و ترقي وطن خود بكوشيم. وحدت 

ملي نياز مردم ما است. با وحدت و صلح، امنيت درکشورتأمين مي شود و در 

فضاي آرام زمينه های تعليم،کار و رفاه براي مردم مساعد مي شود. 

فعاليت

درگروه ها راجع به اهميت وحدت ملي بحث کنيد.

پاسخ دهيد

1-وحدت ملي چيست؟
2-خداوند )َجلَّ َجاَللُه( مسلمانان را به چه امر فرموده است؟

3-وحدت ملي درجامعه چه فايده دارد؟

کار خانه گي

راجع به فايده های وحدت ملي چند سطر، در کتابچه های خود بنويسيد.
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درس نزدهم 

صلح و امنيت

پرسش

به نظر شما، آيا صلح بدون امنيت امکان دارد؟       

         

امنيت درفضاي صلح به وجود مي آيد. تنها درجامعۀ که صلح برقرار است و 

مردم درآن با هم زنده گي مسالمت آميز دارند، امكان برقراري امنيت وجود 

دارد. پس صلح و امنيت پهلوي هم قرار دارند. درسايۀ صلح و امنيت کرامت 

انساني حفظ شده، حقوق انسان ها به دست مي آيد و عدالت در جامعه برقرار 

مي شود؛ بنابراين صلح فضاي آرام جامعه است که درآن مصونيت، عدالت و 

آزادي از طريق همكاري افراد جامعه تأمين مي شود.
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      معناي مصونيت در أمن بودن است؛ يعني هرگاه مصونيت نباشد، زنده گي 

انسان به خطر مواجه مي شود.

عدالت، عبارت از عدل و انصاف است. پس زماني که عدل و انصاف موجود 

بين  مساوات  و  مي کنند  همكاري  هم  با  بوده،  خوب  انسان ها  روابط  باشد، 

ايشان ايجاد مي شود.

آزادي، عبارت از آزاد بودن درکارها است. آزادي بايد داخل يک چوکات اسالم 

و قانون باشد، تا باعث اخالل ديگران نشود. 

 بسياري از جنايات، هرج و مرج، نا أمني و بي عدالتي ها از عدم وجود صلح به 

ميان مي آيد. درفضاي صلح، جوانان کشور به تحصيل و پيشرفت علمي دسترسي 

پيدا مي کنند، برقراري حق و عدا لت در جامعه نيز نيازمند صلح و امنيت ا ست.

فعاليت

درگروه ها راجع به صلح وامنيت بحث کنيد.

پاسخ دهيد

1- صلح و امنيت با هم چه ارتباط دارند؟
2- صلح چيست؟

3- مصونيت چيست؟

کار خانه گي

راجع به اهميت صلح چند سطر، در کتابچه های تان بنويسيد.
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درس بيستم 

ملكيت عامه

پرسش

به نظر شما، ملکيت عامه به چه چيزها گفته مي شود؟

                

          ملكيت عامه شامل زمين،کوه ها، دشت ها، جنگل ها، فارم هاي دولتي، 
دولتي،  تأسيسات  و  فابريكه ها  طبيعي،  ذخاير  و  معادن  سرک ها،  پارک ها، 

باستاني  آثار  مي باشد.  غيره  و  باستاني  آثار  خدماتي،  و  تعليمي  مؤسسات 

هر  اجداد  يادگارهاي  و  ملي  افتخارات  و  فرهنگ  دارايي های  از  مهمي  جزء 

ملت است.هيچ کس حق ندارد  آثار تاريخي و باستاني کشور از قبيل: بنا ها، 

برج ها، منار ها و غيره را تخريب و نابود سازد. شريعت اسالم و قوانين دولت 
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به هيچ کسي حق نمي دهد، زمين های را که متعلق به همۀ ملت است، غصب 

کند. توزيع خانه ها و زمين براي مردم، در مرکز و واليات توسط دولت مطابق 

قانون و پالن هاي شهري صورت مي گيرد. کسي حق ندارد که ملكيت های 

عامه را غصب کرده براي نفع شخصي از آن استفاده کند. 

ما بايد به ملكيت عامه احترام قايل شده، از آن محافظت کنيم. ازغصب،تخريب 

و استفادۀ شخصي از آن خود داري نماييم.

فعاليت

به گروه ها تقسيم شده راجع به ملكيت عامه بحث کنيد.

پاسخ دهيد

1- ملكيت عامه شامل کدام چيز ها مي شود؟
2- وظيفۀ دولت در مورد غاصبان چيست؟

3- آيا آثار باستاني شامل ملكيت عامه مي شود؟

کار خانه گي

مسؤوليت ما در قبال غاصبان چيست؟ در اين باره چند سطر، در کتابچه های خود بنويسيد.
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درس بيست ويکم

اخالق رسانه يي

پرسش

به نظر شما، اخالق رسانه يي، چه اهميت دارد؟

                

        اخبار، مجله، روزنامه، راديو، تلويزيون، انترنت و غيره را رسانه می گويند. 
رسانه وسيلۀ انتقال پيام، معلومات و اطالعات است.

رسانه ها تاثير زياد بر افكار مردم جهان گذاشته و در بهبود و اصالح جوامع 
نقش عمده دارند. آداب و ارزش های را که يک رسانه بايد در نشرات خود 
اخالق رسانه ها  در  که  اخالق رسانه يی می گويند. موضوعاتي  کند  مراعات 
بايد مراعات شود عبارت اند از: درست بودن، معلومات و اخبار، توازن، امانت 
و پرهيز از ضديت با ارزش های اسالمی و منافع ملي. رسانه های کشور بايد 

تالش نمايند تا از نشر مطالب زير خود داري کنند:
و  اديان  به ساير  توهين  و  احكام دين مقدس اسالم  با  مغاير  که  •مطالبي 

مذاهب باشد.
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• نشر مطالبي که موجب بی حرمتی، تحقير، توهين و تهمت به اشخاص شود. 
دين  ارزش های  و  احكام  مخالف  که  مواردي  و ساير  تبليغ خشونت، جنگ 

اسالم، احكام قانون اساسي بوده و يا قانون جزا، آن را جرم دانسته باشد.
• نشر و پخش برنامه های که به سالمت اخالقي افراد جامعه خصوصاً اطفال 

و نوجوانان آسيب مي رساند.
و  انترنت  کيبلي،  تلويزيون، شبكۀ  به خصوص  ما،  کشور  رسانه های  وظيفۀ 
نمايند که همبسته گي اسالمي و  تبليغ  و  را نشر  تا موضوعاتي  غيره است؛ 
ملي، اخالق نيكو و رعايت حقوق ديگران راتشويق کند. وحدت و اتحاد را 
ميان مردم و ملت ها ايجاد کرده، ذهنيت مردم را براي همكاري، صلح و ترقي 
روشن سازد. جوانان را به تعليم و تربيت و تحصيالت عالي تشويق کنند تا 

کشور ما به مدارج عالي ترقي برسد.
ما بايد از موضوعات و برنامه های مفيد و علمي رسانه ها استفاده کنيم.

در گروه ها راجع به اخالق رسانه يي بحث کنيد.

1- رسانه چيست؟
2- کدام موضوعات اخالق رسانه يي را تشكيل مي دهد؟

3- رسانه ها بايد کدام مطالب را نشر نكنند؟

کار خانه گي

رسانه ها چه اهميت دارند؟ در مورد چند سطر، در کتابچه های خود بنويسيد.

فعاليت

پاسخ دهيد
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پرسش

به نظر شما، کرامت انسان چيست؟

   انسان داراي حرمت است و حق دارد درجامعه محترمانه زنده گي کند و 
کسي حق ندارد با گفتار و کردار خويش حيثيت او را پايمال کند. انسان ها 

چه زن باشند يا مرد، پير باشند يا جوان، فقير باشند يا غني، معلول باشند يا 

تندرست، همه قابل احترام اند.

ارگان ها،  تصاميم  و  طرح ها  پالن ها،  در  بايد  مردم  منزلت  و  حيثيت  حفظ 

ضروريات  يعني  شود؛  مراعات  خدماتي  و  اجتماعي  نهاد هاي  و  سازمان ها 

اوليه، آزادي در تصميم گيري ها و امنيت رواني و اجتماعي آن ها تأمين شود.

درس بيست ودوم

کرامت انسان
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درجامعه يي که حقوق و کرامت انسان احترام و رعايت شود، مردم آن به 

رفاه و کاميابي مي رسند، مصيبت هاي اجتماعي، فقر و ساير مشكالت انساني 

کاهش مي يابد.

همه انسان ها آزاد به دنيا مي آيند و داراي حقوقي استندکه نمي توان آن ها را از 

داشتن آن محروم کرد؛ چون انسان درجامعه تحت سايۀ دولت قرار مي گيرد. 

حكومت مؤظف است که اين حقوق را رعايت و حفاظت کند. طوري که در يكي 

از ماده های قانون اساسي کشور آمده است: »آزادي وکرامت انسان از تعرض 

مصون است. دولت به احترام و حمايت آزادي وکرامت انسان مكلف مي باشد.«

جامعه زماني رشد کرده و به رفاه مي رسد؛ که به حقوق وکرامت همۀ انسان ها 

احترام گذاشته شود.

فعاليت

درگروه ها راجع به حقوق وکرامت انسان بحث کنيد.

پاسخ دهيد

1- چرا نمی توانيم انسان ها را از داشتن حقوق ايشان محروم کرد؟
2- حكومت در برابر حفظ حقوق وکرامت انسان چه مسؤوليت دارد؟

3-چگونه مي توان کرامت انساني يكديگر را مراعات کرد؟

کار خانه گي

راجع به کرامت انسان چند سطر، در کتابچه های خود بنويسيد. 
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درس بيست وسوم

رعايت قانون

پرسش

به نظر شما رعايت قانون  چه فايده دارد؟

       در مكتب شما، افرادي اند که هر کدام آن ها وظايف خاصي را انجام 
تدريس  شاگردان  به  اوقات  تقسيم  مطابق  معلم  مثال:  طور  به  مي دهند؛ 

مي کند. مدير و سرمعلمان مكتب مطابق اليحه وظايف خود را انجام مي دهند.

شما براي حفظ نظم در مكتب مقرراتي را بايد مراعات کنيد:

• سر ساعت درمكتب حاضر باشيد.

د افغانستان اسالمي ُجمهوري دولت

دولت ُجمهوري اسالمي افغانستان

د افغانستان اساسي قانون
قانون اساسي افغانستان
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• هنگام تدريس به معلم توجه کنيد.

• بدون اجازۀ معلم نبايد از صنف خارج شويد.

مراعات نكردن مقررات باعث بي نظمي درمكتب مي شود.

همين گونه اگر قانون درجامعه  تطبيق و رعايت نشود، جامعه به سوي هرج و 

مرج رفته، نا امني و جرايم به وجود مي آيد.

قانون به خاطري اهميت دارد که ما را کمک ومحافظت مي کند.

دولت و اتباع کشور در تطبيق و رعايت قانون مكلف اند؛ تا مردم ما، در امنيت 

زنده گي کنند.

فعاليت

در گروه ها راجع به رعايت قانون بحث کنيد.

پاسخ دهيد

1-چند مثال از قوانين  و مقررات مكتب را بيان داريد؟
2-آيا انسان بدون قانون  زنده گي کرده مي تواند؟

3-اهميت قانون را بيان داريد.

کار خانه گي

در مورد اين که اگر قانون درجامعه رعايت نشود چه رخ مي دهد؟چند سطر در کتابچه های  
خود بنوبسيد.
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درس بيست وچهارم

حقوق اطفال 

پرسش

به نظر شما، چگونه مي توانيم اطفال سالم به جامعه تقديم کنيم؟

        انسان در دوران طفوليت بيش از هر وقتي ديگر به مواظبت، کمک و 
حمايت ضرورت دارد. طفل در سال هاي اول زنده گي از حوادثي که جان وي را 

به خطر مي اندازد، بي خبر مي باشد. بزرگساالن به خصوص والدين، در زمينۀ 

حفاظت از اطفال خويش در برابر امراض و خطراتي که حيات آن ها را تهديد 

باشند چه پسر، حقوق مساوي دارند و  اند. اطفال چه دختر  مي کند، مسؤول 
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هيچ کس نبايد در حق آنان از خشونت و بي رحمي کار بگيرد. اطفال بايد از 

حقوق تعليم و تربيت، محبت، تفريح وحق مراقبت و نگهداري برخوردار باشند، 

تا در آينده شخص سالم بزرگ شده و مصدر خدمت به کشور خود شوند. 

نموده است. اسالم  تاکيد الزم  و  اطفال توجه  به حقوق  دين مقدس اسالم 

طفل را از نظر حقوقي و کرامت بشري، به چشم انسان بزرگ مي بيند.

حقوق  به  اسالم  دين  ارزش های  دو  احكام  رعايت  با  است  الزم  بنابراين   

نظر  در  زمينه  اين  در  را  اسالم  مقدس  دين  دستور های  و  کنيم  توجه  طفل 

بگيريم. خداوند)َجلَّ َجاَللُه( درسورۀ کهف آيۀ۴۶ مي فرمايد: »مال و فرزندان 

در زنده گي دنيوي زيب و زينت است.« پيامبر اسالم دنياي طفوليت را مانند 

بهشت تصور کرده، مي فرمايد: »اطفال پروانه های بهشت اند.«

درگروه ها راجع به حقوق اطفال بحث کنيد.

پاسخ دهيد

1-در زمينۀ حفاظت اطفال در برابر امراض و خطرات در قدم نخست کي ها مسئوول اند؟
2-حقوق اطفال کدام ها اند؟  

3-خداوند )َجلَّ َجاَللُه( درقرآن پاک، راجع به اطفال چه فرموده است؟

راجع به حقوق اطفال چند سطر، در کتابچه های خود بنويسيد.

فعاليت

کار خانه گي
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درس بيست وپنجم

حقوق زن

پرسش 
به نظر شما، زن داراي کدام حقوق است؟

رسول اهلل)صلي اهلل عليه وسلم( مي فرمايد: از ميان شما شخص خوب و برگزيده 
کسي است، که با همسر خود رفتار خوب مي کند و من نسبت به هرکس ديگر 
با همسرم رفتار نيكو مي کنم. درجاي ديگر مي فرمايد: از خداوند متعال بترسيد 

و بر زنان ظلم نكنيد.
بنده گان  مردان،  مانند  زنان 
خداوند استند، در نزد پروردگارشان 
در  و  دارند  يكسان  مسؤوليت هاي 

برابر قانون هم مساوي اند.
حقوق مهم زنان قرار ذيل است:

-نام: اولين حق يک طفل دختر يا پسر، انتخاب نام خوب براي آنان است.
-تربيت:حق مهم ديگر يک طفل دختر تربيت و پرورش سالم است. حضرت 
محمد صلي اهلل عليه وسلم مي فرمايد: کسي که به دخترانش تربيت خوب و 

صالح بدهد، جايش در بهشت است.
تا  کنند،  خاص  توجه  دختران  تعليم  در  بايد  حكومت   و  خانواده  -تعليم: 
دختران بتوانند به آساني علم بيآموزند. پيامبر)صلي اهلل عليه وسلم( مي فرمايد: 

آموختن علم بر هر زن و مرد مسلمان فرض است.
-ازدواج: هر زن مطابق اساسات دين مقدس اسالم حق ازدواج دارد. دين 
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مبارک اسالم، فروش، بد دادن و ازدواج بدون رضايت زنان را عمل ناروا و 
ناجايز مي داند.

-نفقه: هر زن باالي شوهرش مطابق  توان وی حق نفقه دارد.
-کار: هر زن مطابق اصول و قانون اسالمي حق کار کردن دارد.

-ميراث: هر زن حق ميراث دارد.
-انتخاب: هر زن حق کانديدا شدن و نيز مطابق خواستش حق رأي دادن 
دارد. زنان قابل احترام اند و هيچ کس حق ندارد که با زنان رفتار نادرست 
کند. اگر ما با زنان رفتار درست کنيم؛ بدون  شک خانوادۀ  خوب و جامعۀ 

سالم خواهيم داشت.

فعاليت

در گروه ها راجع به حقوق زنان باهم بحث کنيد.

پاسخ دهيد

1- پيامبر)صلي اهلل عليه وسلم(در مورد حقوق زن چه فرموده است؟
2- بعضی حقوق زنان را نام بگيريد؟

3- در مورد تعليم زنان پيامبر)صلي اهلل عليه وسلم( چه فرموده است؟ بيان داريد.

کار خانه گي

در مورد تعليم و تربيۀ زنان، در کتابچه های تان چند سطر بنويسيد.
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درس بيست وششم
مروري مختصر بر وقايع افغانستان

از سال 1352 الي 1371ه .ش.

اهداف فصل: 
- با وقايع سال هاي 1352 ا لي 1380 هـ .ش. آشنا شوند.

- در رابطه با اجالس بن معلومات حاصل کنند.
- ادارۀ مؤقت و دولت انتقالي را از هم تفكيک کرده بتوانند.

- مفهوم انتخابات را بفهمند.
- ساختار پارلمان کشور را تشريح کرده بتوانند.

- مفهوم لويه جرگۀ اضطراري را بفهمند.
- به بازسازي کشور عالقه مند شوند.

فصل چهارم: وقايع مهم افغانستان از سال 1352 الی 1383 هـ . ش.

اولين  مي کنيد،  فكر  چه  پرسش: 

رئيس ُجمهور افغانستان کي بود؟

      قبل از ماه سرطان سال ۱۳۵۲ه .ش. افغانستان نظام شاهي مشروطه 
داشت و اعليحضرت محمد ظاهرشاه آخرين پادشاه افغانستان بود.

        در ۲۶ سرطان سال ۱۳۵۲ ه .ش. سردار محمد داوود خان با به راه 
انداختن يک کودتاي قدرت را به دست گرفت و به جاي نظام شاهي، نظام 
ُجمهوري را اعالن کرد. محمد داوود خان الي7 ثور سال ۱۳۵7ه .ش. رئيس 

ُجمهورافغانستان بود.
نورمحمد  نظامي  کودتاي  يک  درنتيجۀ  .ش.  ثور۱۳۵7ه  هفتم  در         
دموکراتيک  را جمهوري  رژيم خود  نام  و  گرفت  به دست  را  قدرت  تره کي 
خلق افغانستان گذاشت. نورمحمد تره کي تا سنبله ۱۳۵۸ ه .ش. در رهبري 
دولت باقي ماند که در نتيجۀ مخالفت های دروني حزب دموکراتيک خلق، به 
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دستورحفيظ اهلل امين کشته شد.
     از سنبلۀ ۱۳۵۸ه .ش. الي جدي ۱۳۵۸ه .ش. حفيظ اهلل امين براي مدت سه 
ماه به حيث رئيس شوراي انقالبي جمهوري دموکراتيک خلق افغانستان، زمام 
امور را در دست داشت. حكومت حفيظ اهلل امين  در ششم جدي ۱۳۵۸ ه .ش. 
با تجاوز مستقيم قواي نظامي اتحاد شوروي سابق برافغانستان، از بين برده شد.

      در ۶ جدي ۱۳۵۸ ه .ش. ارتش سرخ اتحاد شوروي ببرک کارمل را با خود 
آوردند و او را به رئيس شوراي انقالبي تعيين کردند. ببرک کارمل به تطبيق 
سياست های حزبش ادامه داد و الي ماه ثور ۱۳۶۵ه .ش. در قدرت باقي ماند.

   با تغييرسياست دراتحاد شوروي وقت، ببرک کارمل از رهبري افغانستان 
سبكدوش و دکتور نجيب اهلل به جاي وی به قدرت رسيد.

     دکتور نجيب اهلل از ماه ثور۱۳۶۵ه .ش. تا ماه حمل ۱۳7۱ه .ش. زمام 
امور دولت افغانستان را به دست داشت.

فعاليت

در گروه ها جمله های طرف راست را با چپ طوري ربط دهيد که معناي مكمل آن ها به دست آيد.
 -محمد داوودخان                               -   اولين رئيس ُجمهور افغانستان بود.

- در نتيجۀ کودتاي نظامي 1357هـ.ش.      -  دکتور نجيب اهلل رئيس جمهور کشور ما بود.                                               
- از سال 1365 الي 1371 هـ .ش.            - نورمحمد تره کي قدرت را به دست گرفت.      

پاسخ دهيد

1- قشون شوروي سابق درکدام سال به کشور ما تجاوز کرد؟
2- حكومت حفيظ اهلل امين توسط کي از بين برده شد؟

3- چرا محمد ظاهرخان آخرين شاه افغانستان گفته مي شود؟

کار خانه گي

در بارۀ تغييرنظام شاهي به ُجمهوري چند سطر، در کتابچه های تان بنويسيد. 
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درس بيست وهفتم

مروري مختصر بر وقايع افغانستان
                   از سال 1371 الي 1380ه .ش.

پرسش

چه فكر مي کنيد، قشون سرخ اتحاد شوروي سابق، چگونه از کشور ما خارج شدند؟

نور  رهبري  به  افغانستان  دموکراتيک  ُجمهوري  کارآمدن  روي  از       پس 
محمد تره کي که از حمايت اتحاد شوروي سابق برخوردار بود و در ضديت 
با دين اسالم قرار داشت و به قتل شكنجۀ فرزندان کشور پرداخت. جهاد و 
مقاومت های مردمي عليه رژيم حاکم آغاز شد. جهاد و مقاومت مردم با ورود 
و تجاوز مستقيم ارتش سرخ شوروي سابق برخاک افغانستان شدت بيشتر 
مواجه  افغانستان  مردم  مقاومت سرسختانۀ  با  که  نيروهاي شوروي  يافت. 
شدند، پس از سال ها جنگ و ويرانگري باالخره  مجبور به ترک افغانستان 
شدند و  در نهايت، ارتش سرخ  با تحمل تلفات و خسارات سنگين در ۲۶ 

دلو ۱۳۶7 ه .ش. از افغانستان خارج شد.
        پس از خروج نيروهاي اتحاد شوروي سابق؛ مجاهدين با ادامۀ حكومت 
دکتور نجيب اهلل مخالفت نموده به جهاد و مبارزات شان ادامه دادند و رژيم 
اتحاد شوروي سابق خواندند. حكومت دکتور نجيب اهلل پس  او را طرفدار 
که  اين  تا  يافت،  ادامه  ديگر  سال   ۳ سابق  شوروي  قواي  شدن  بيرون  از 
مجاهدين وارد کابل شده و به تاريخ ۸ ثور ۱۳7۱ه .ش. قدرت سياسي را 

به دست گرفتند.
     حضرت صبغت اهلل مجددي به تاريخ ۸ ثورسال ۱۳7۱ ه .ش. ، بر اساس 
فيصلۀ پشاور براي يک دورۀ مؤقت دو ماهه رياست دولت اسالمي افغانستان 

را بر عهده گرفت.
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       بعد از تكميل شدن دورۀ حكومت مؤقت حضرت صبغت اهلل مجددي، 
از ماه سرطان سال ۱۳7۱ ه .ش. استاد برهان الدين رباني رياست دولت 
اسالمي افغانستان را بر عهده داشت. وي در دورۀ حكومتش وظيفه داشت؛ 
تا زمينۀ انتخابات آزاد و همه گاني را فراهم کند؛ اما به نسبت شرايط دشوار 
وقت و ادامۀ جنگ ها بين گروه هاي مجاهدين، موفق به انجام اين کار نشد و 

به حكومتش تا ميزان ۱۳7۵ ه .ش. ادامه داد.
        پس از تصرف کابل توسط تحريک طالبان در ميزان سال ۱۳7۵ ه .ش. 
مالمحمد عمر مجاهد به قدرت رسيد و امارت اسالمي افغانستان را اعالن 
نمود. وي در عقرب سال ۱۳۸۰ ه .ش. از قدرت برکنار شد و صفحۀ جديدي 

در تاريخ سياسي کشورگشوده شد.

در گروه ها جمله های طرف راست را با چپ طوري ربط دهيد که مفهوم درست به دست آيد.                        
-حضرت صبغت اهلل مجددي                      - نام دولت افغانستان در زمان طالبان بود.                       
-درماه سرطان 1371ه .ش.                       - استاد برهان الدين رباني به قدرت رسيد.                                                                    
-امارت اسالمي افغانستان                         - نخستين رئيس حكومت مجاهدين بود.               
                                                                                                                                             

پاسخ دهيد

1-دليل جهاد مردمي در افغانستان چه بود؟
2- استاد برهان الدين رباني در کدام سال به قدرت رسيد؟

3- کابل در کدام سال توسط طالبان تصرف شد؟

راجع به جهاد مردم افغانستان، چند سطر در کتابچه های تان بنويسيد.

فعاليت

کار خانه گي
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درس بيست وهشتم 
نتايج وقايع و تحوالت
               سه دهة اخير درکشور

پرسش

به نظرشما، کدام عوامل باعث ادامۀ جنگ ها و ويراني ها درکشور ما شد؟

      کشورما درطي سه دهه ) ازسال۱۳۵۲ الي ۱۳۸۰ ه .ش.( شاهد تحوالت 
ناآرامي ها  و  تحوالت  اين  است.  بوده  متفاوتي  رژيم هاي  تجربۀ  و  سياسي 

منجر به بدبختي مردم و ويراني کشور ما شد. 
• درحدود دو ميليون نفر، جان خود را از دست داده و تعداد زيادي از هموطنان 

ما معلول شدند.
• درحدود پنج ميليون نفرمجبور به ترک وطن و مهاجرت شدند.

• شهرها و قريه ها ويران و يا شديداً خساره مند شدند.
آبياري،  و  زراعتي  تأسيسات  فابريكه ها،  پل ها،  دولتي، سرک ها،  تعميرات   •
تأسيسات و شبكه های آب و برق، مراکز خدمات صحي و سيستم ترانسپورت 

تخريب  و يا شديداً خساره مند گرديدند.
• آثار تاريخي و ميراث های گرانبهاي فرهنگي کشور؛ مانند: موزيم ها و آبدات 

تاريخي تخريب شده و يا کاماًل از بين رفتند.
• رشد اقتصادي و اجتماعي کشور، با رکود مواجه شد.

• مردم با مشكالتي چون: بيكاري، فقر و تنگدستي مواجه شدند.
• جرايم جنگي و اخالقي افزايش يافت و حقوق اساسي و مدني مردم پايمال 

شد.
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• تعداد زيادي از علما و معلمان به شهادت رسيدند.
• ساختمان اکثر مكاتب تخريب و يا خساره مند شد.

• سطح کيفيت تعليم و تربيه پايين آمد.
• اطفال و جوانان در بسياري از نقاط کشور به مكتب و تعليم و تربيه دسترسي 

نداشتند و تعداد زيادي مردم بيسواد ماندند.
بنابراين مهم است، که افغان ها با اتحاد و اتفاق، وحدت ملي را تقويت نموده 
و با کسب علم و دانش، ويراني های جنگ را جبران و افغانستان را آباد و به 

يک کشور پيشرفته مبدل سازند.

در گروه ها راجع به موضوعات زير بحث کنيد:
اضرار جنگ درکشورما.

فوايد اتحاد و صلح.

پاسخ دهيد

1- کشور ما درجريان جنگ هاي داخلي کدام خساره ها را متحمل شد؟
2- کدام عوامل باعث ادامۀ جنگ ها در کشور شد؟

3- براي آبادي و پيشرفت کشور چه بايد کرد؟

چگونه مي توانيم ويراني های کشور خود را آباد سازيم، در اين بارۀ چند سطر در کتابچه های 
تان بنويسيد. 

فعاليت

کار خانه گي
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اجالس بن
درس بيست ونهم

پرسش

چه فكر مي کنيد، چرا جلسۀ بن به وجود آمد؟

       به منظور رفع منازعۀ در کشور، تأمين مصالحۀ ملي، استقرار صلح پايدار، 

رعايت حقوق بشر و تأسيس يک حكومت ملي، نماينده گان گروه هاي مختلف 

سياسي افغان در ماه قوس۱۳۸۰ ه .ش. در شهر بن آلمان، گردهم آمدند. 

سرانجام، اين اجالس تحت سرپرستي األخضر ابراهيمي نمايندۀ ملل متحد 

بعد از جر و بحث های زياد به توافقات زير دست يافتند:

-  تشكيل ادارۀ مؤقت براي ۶ ماه.

-  تدوير لويه  جرگۀ اضطراري و تعيين حكومت انتقالي براي ۱۸ ماه که طي 
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اين مدت، قانون اساسي تدوين و انتخابات عمومي برگزار و حكومت منتخب 

تشكيل گردد.

در  امنيت  تأمين  منظور  به  المللي  بين  نيروهاي  شدن  جابجا  و  استقرار   -

افغانستان.

- اعمار مجدد افغانستان  با کمک جامعۀ بين المللي.

- تعقيب روابط دوستانه توسط حكومت افغانستان با همه کشور هاي جهان 

به خصوص کشور هاي همسايه.

در گروه ها راجع به اجالس بن بحث کنيد.

1- اجالس بن به چه منظور داير شد؟
2- اجالس بن از کدام گروه ها تشكيل شده بود؟

3- در اجالس بن تشكيل ادارۀ مؤقت و حكومت انتقالي براي چه مدت تصويب شده بود؟

راجع به توافقات اجالس بن در کتابچه های تان، چند سطر بنويسيد.

پاسخ دهيد

فعاليت

کار خانه گي
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درس سي ام
ادارة موقت

پرسش

 چه فكر مي کنيد، ادارۀ مؤقت چگونه به وجود آمد؟ 

  طوري که در درس قبلي تذکر داده شد، در ماه قوس ۱۳۸۰ه .ش. مذاکرات 

صلح بين افغان ها به سرپرستي سازمان ملل متحد در شهر بن آلمان داير 

به  افغانستان  مؤقت  ادارۀ  ايجاد  پيرامون  تاريخي  توافقات  به  سرانجام  و 

رياست حامد کرزي پايان يافت. 

      در اول جدي ۱۳۸۰ ه .ش. رسماً انتقال قدرت از دولت اسالمي تحت 

رهبري استاد برهان الدين رباني به ادارۀ مؤقت تحت رياست حامد کرزي 
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صورت گرفت و کابينۀ جديد شروع به کار نمود.

      در اين دوره دروازه هاي مكاتب، مدارس و پوهنتون ها به روي دختران 

و پسران باز گرديد و زنان از حق کار در ادارات دولتي و تحصيلی بهره مند 

شدند. قانون اساسي ۱۳۴۳ هـ .ش. مطابق موافقتنامۀ بن مورد اجرا قرار 

گرفت. مؤسسات غير دولتي دفتر های خود را در کابل باز نمودند و بازسازي 

کشور آغاز شد. 

در گروه ها راجع به اين که چرا ادارۀ مؤقت به وجود آمد، بحث کنيد.

1- کار کابينۀ ادارۀ مؤقت چه وقت و به سرپرستي کدام شخص در افغانستان آغاز شد؟
2- قدرت دولت اسالمي افغانستان از کدام شخص به حامد کرزي انتقال يافت؟

3- در نتيجۀ تشكيل دولت مؤقت، کدام کار روي دست گرفته شد؟

راجع به ادارۀ مؤقت در کتابچه های تان، چند سطر بنويسيد.

پاسخ دهيد

فعاليت

کار خانه گي
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درس سي ويکم

لويه جرگة اضطراري

پرسش

به نظر شما، لويه جرگۀ  اضطراري چگونه به وجود آمد؟

     

      

  يكي از عنعنات مهم و پسنديدۀ مردم افغانستان، از زمانه هاي قديم تا کنون 

تشكيل جرگه ها و لويه جرگه ها، براي حل معضالت عمدۀ کشور مي باشد.

به منظورحل و فصل مشكالت و تصميم گيري  مطابق فيصله هاي جلسۀ بن 

از تاريخ ۲۱ تا ۳۰ جوزاي  افغانستان،  آيندۀ  به خاطر تأمين وحدت ملي و 

از  نفر   ۱۵۰۰ از  بيش  اشتراک  با  اضطراري  لويه جرگۀ  .ش.  ۱۳۸۱ه  سال 

داير  کابل  پوليتخنيک  واقع پوهنتون  لويه جرگه  نماينده گان مردم در خيمۀ 
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شد. مهمترين فيصله هاي لويه جرگۀ اضطراري قرار ذيل بود:

- ادارۀ مؤقت جاي خود را به دولت انتقالي اسالمي افغانستان بدهد.

-محترم حامد کرزي رئيس ادارۀ مؤقت، به حيث رئيس دولت انتقالي اسالمي 

افغانستان براي ۱۸ ماه انتخاب شد.

مورد  افغانستان  اسالمي  انتقالي  دولت  رياست  پيشنهادي  کابينۀ  -ترکيب 

تاييد قرار گرفت.

به  جرگه  لويه  توسط  اساسي کشور  قانون  مدت،  اين  در  تا  فيصله شد؛   -

تصويب برسد و حكومت مؤظف شد؛ تا در زمينۀ بازسازي کشور برنامه هاي 

مشخصي ترتيب و برای عملي شدن آن اقدام کند.

درگروه ها راجع به لويه جرگۀ اضطراري بحث کنيد.

1- تعداد نماينده گان لويه جرگۀ اضطراري چند نفر بود؟
2- لويه جرگۀ اضطراري در کدام محل داير شد؟

3- در لويه جرگۀ اضطراري کدام فيصله ها صورت گرفت؟

راجع به فيصله های لويه جرگۀ اضطراري چند سطر، در کتابچه های تان بنويسيد.

پاسخ دهيد

فعاليت

کار خانه گي
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درس سي ودوم 

دولت انتقالي اسالمي افغانستان

پرسش

به نظر شما، دولت انتقالي اسالمي افغانستان چگونه به وجود آمد؟

     

      

       بر اساس توافقنامۀ جلسۀ تاريخي بن و فيصله هاي لويه  جرگۀ اضطراري 

سال۱۳۸۱ه .ش. ادارۀ مؤقت جاي خود را به دولت انتقالي اسالمي افغانستان 

داد. حامد کرزي رئيس ادارۀ مؤقت، از طرف لويه جرگه به حيث رئيس دولت 

انتقالي اسالمي افغانستان با اکثريت آرا، انتخاب شد. دولت انتقالي اسالمي 

افغانستان وظايف زيادي را بر عهده داشت که در اينجا به برخي از مهمترين 

آن ها اشاره مي کنيم:
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- تصويب قانون اساسي کشور توسط لويه جرگه.

- تدوير انتخابات آزاد و عادالنه.

- چاپ و توزيع پول جديد.

- تأسيس کميسيون مستقل حقوق بشر.

- مبارزه عليه تروريزم، مواد مخدر و جنايات سازمان يافته.

- برقراري روابط صلح  آميز و دوستانه با تمام کشورهاي جهان، به خصوص 

کشورهاي همسايه.

- تشكيل اردوي ملي.

- خلع سالح عمومي.

در گروه ها راجع به وظايف دولت انتقالي اسالمي افغانستان، بحث کنيد.

1- دولت انتقالي اسالمي افغانستان چه وقت به وجود آمد؟
2- مهمترين وظايف دولت انتقالي افغانستان را نام بگيريد.

3- در کدام سال ادارۀ مؤقت جاي خود را به دولت انتقالي اسالمي افغانستان داد؟

راجع به تشكيل دولت انتقالي اسالمي افغانستان، چند سطر در کتابچه های تان بنويسيد.

پاسخ دهيد

فعاليت

کار خانه گي



65

درس سي وسوم

آغاز بازسازي کشور

پرسش

گاهي کلمۀ بازسازي را شنيده ايد؟

           بازسازي به معناي دوباره ساختن چيزهايي است، که از بين رفته اند 
و يا قابل استفاده نمي باشند؛ مانند: پل ها، مكتب ها، سرک و امثال آن.

اثر جنگ هاي تحميلي و مداخالت کشور های خارجي          متأسفانه در 
و  مالداري  زراعت،  معارف،  ارتباطي و شاهراه ها، تجارت، صنايع،  راه های 
مند  خساره  يا شديداً  و  تخريب  کاماًل  يا  کشور  زيربنايي  سايرتأسيسات 
در  نظام جديدي  آن  اساس  بر  که  بن،  اجالس  تدوير  از   گرديدند؛ پس 
کشورما شكل گرفت. جامعۀ جهاني متعهد شد برای بازسازی افغانستان با 

مردم کشور ما همكاری نمايد.
       پس از تشكيل ادارۀ مؤقت به رياست حامد کرزي، يک تعداد کشورهاي 



66

جهان درکنارحكومت افغانستان به بازسازي و آبادي کشورما پرداختند، که 
به بعضي از نمونه های آن در ذيل اشاره مي شود:

- احـداث و قيرريـزي هزاران کيلومتر سـرک و شـاهراه هاي عمومي، اعمار 
شـفاخانه ها، مكاتـب، پوهنتون هـا، بندهـاي بـرق، مخابـرات، فابريكه هـا و 

ميدان هـای هوايي کشـور. 
     تعهدات و ادامۀ کمک های جامعۀ جهاني يک فرصت براي بازسازي کشور 
محسوب مي شود که نظيرآن درگذشته کمتر به چشم مي خورد. به اين ترتيب 
جريان بازسازي کشورمطابق پالن ادامه يافت و خرابي ها به آبادي مبدل شد.

   ما بايد سعي به خرج دهيم، تا کشور خود را از وابسته گي های خارجي بيرون 
کنيم. درس بخوانيم و با همت خويش مملكت خود را آباد کنيم.

درگروه ها راجع به بازسازي هايي که، تا حال درکشورصورت گرفته است، باهم بحث کنيد.

1- بازسازي چيست؟
2- طي سال هاي جنگ درکشورما کدام تأسيسات خساره مند شدند؟ 

3- ما، در برابر آبادي وطن خود چه مسئووليت داريم؟

درمنطقه يي که زنده گي مي کنيد، چه کارهاي توسط مؤسسات دولتي يا غيردولتي)انجوها( 
انجام شده است؟ آن ها را در کتابچه های خود بنويسيد.

پاسخ دهيد

فعاليت

کار خانه گي



67

پرسش

به نظر شما، اولين رئيس ُجمهور منتخب کشور ما چگونه انتخاب شد؟

مردم افغانستان نخستين انتخابات آزاد و عادالنۀ، رياست ُجمهوري را در 

سال ۱۳۸۳ ه .ش.تجربه کردند. اين انتخابات روز ۱۸ ميزان سال ۱۳۸۳هـ.. 

ش. با حضور نماينده گان کانديداهاي رياست ُجمهوري و نماينده گان ملل 

متحد، برگزار گرديد. در اين انتخابات ۱۸ نفر در مبارزات انتخاباتي فعاالنه 

درس سي وچهارم

انتخابات رياست ُجمهوري
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اشتراک کردند. اين انتخابات در يک فضاي کاماًل آرام و آزاد برگزار شد.

 مردان و زنان افغان به خاطر تعيين رئيس ُجمهور کشور به پاي ُصندوق های 

رأي رفته و به صورت آزاد رأي خود را به ُصندوق ها ريختند. 

کميسيون انتخابات به تاريخ ۱۳ عقرب ۱۳۸۳ هـ . ش. بعد از شمارش آراء 

اعالم کرد که حامد کرزي با کسب بيش از ۵۰ فيصد آرا برنده شد. به اين 

ترتيب، حامد کرزي به اساس مادۀ ۶۱ قانون اساسي به حيث اولين رئيس 

ُجمهور منتخب کشور، براي مدت پنج سال از طرف اکثريت مردم افغانستان 

انتخاب شد.

در گروه ها راجع به اين که چگونه شخصي را به نماينده گي از خود، انتخاب کنيم، بحث کنيد.

1- نخستين انتخابات رياست ُجمهوري افغانستان در کدام تاريخ برگزار شد؟
2- در انتخابات رياست ُجمهوري چند نفر خود را نامزد کرده بودند؟

3- به کدام تاريخ نتيجۀ انتخابات از طرف کميسيون انتخابات اعالن شد و نتيجۀ آن چه بود؟

راجع به انتخابات رياست ُجمهوري چند سطر، در کتابچه های خود بنويسيد.

پاسخ دهيد

فعاليت

کار خانه گي
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اوضاع اقتصادي و اجتماعيدرس سي وپنجم
 عربستان قبل از اسالم

پرسش: چه فكر مي کنيد، اوضاع عربستان قبل از اسالم چگونه بود؟

قبل از ظهور دين مقدس اسالم، مردم شبه جزيرۀ عربستان اکثراً در صحرا ها 
و تعداد کمي در شهرها، قصبات و درکنار بحر زنده گي مي کردند. مردم هر 
قبيله از يک شخص بزرگ قبيله، که به نام شيخ ياد مي شد، اطاعت مي کردند. 
مردمي که در صحرا زنده گي داشتند به تربيه و نگهداري شتر، گوسفند و بز 
مصروف بودند و به هرجايي که چراگاهي مي يافتند همانجا مي رفتند. از شير، 

گوشت، پوست و پشم حيوانات احتياجات زنده گي خود را مرفوع مي کردند.
به  تعدادي  مي کردند؛  زنده گي  دهات  و  شهرها  در  که  مردمي  عده  آن 
تجارت مصروف بودند و اموال مورد نياز خود را از يمن و شام به مناطق 

خود مي آوردند و به فروش مي رسانيدند.
مكه که از شهرهاي مهم عربستان بود، در سر راه تجارتي يمن، شام و سرزمين 

حبشه موقيعت داشت و اين شهر به هرطرف با راه های تجارتي وصل بود.

اهداف فصل: 
- با وضعيت اقتصادي و اجتماعي عربستان قبل از اسالم آشنا شوند.

کعبه شريفه را بشناسند.
- با دورۀ طفوليت و جواني حضرت محمد)صلي اهلل عليه وسلم( آشنا شوند.

- راجع به زنده گي حضرت محمد)صلي اهلل عليه وسلم( معلومات حاصل کنند.
- راجع به بعثت و دعوت حضرت محمد )صلي اهلل عليه وسلم( معلومات حاصل کنند.

- هجرت مسلمانان و حضرت محمد )صلي اهلل عليه وسلم( به مدينۀ منوره را تشريح کرده بتوانند.
- رفتار و اخالق حضرت محمد )صلي اهلل عليه وسلم( را در زنده گي خود الگو قرار دهند. 

- راجع به فتح مكه و رحلت حضرت محمد )صلي اهلل عليه وسلم( معلومات ارائه کرده بتوانند.

فصل پنجم: تاريخ اسالم
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در عربستان آن زمان، تمام قدرت و صالحيت به دست مردان بود و زنان  
از تمام حقوق بي بهره بودند. آنان مانند متاع عادي به فروش مي رسيدند. 
که  هرکسي  مي کردند.  گور  به  زنده  را  آنها  و  دانسته  عار  را  دختر  داشتن 
قدرت داشت همۀ چيز در اختياراش بود و ديگران از همه چيز محروم بودند.

آنها روي مسايل کوچک با همديگر مي جنگيدند و کسي که در جنگ مغلوب 
مي شد، خانه اش غارت و خودش به حيث غالم يا برده به فروش مي رسيد.

ميان  و  در آن روزگار،  بودند  بهره  و تمدن بی  از علم  عرب های آن زمان 
آنها کارهاي ناجايز و ناروا، رواج داشت و انجام دادن آن کار ها را افتخار 
مي دانستند؛ اما با آنهم مردانه گي، سخاوت، وفا و مهمان نوازي بين آن ها 

وجود داشت.

فعاليت

در گروه ها راجع به اوضاع اقتصادي مردم عربستان قبل از اسالم، بحث کنيد.

پاسخ دهيد

1- شهر مكه در کجا موقيعت دارد؟
2- قبل از اسالم در عربستان با زنان چگونه رفتار مي شد؟

3- آن عده اعرابي که در شهرها زنده گي مي کردند، مصروف کدام کار ها بودند؟

کار خانه گي

در مورد وضعيت شبه جزيرۀ عربستان قبل از اسالم، چند سطر در کتابچه های تان بنويسيد.
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درس سي وششم
کعبة شريفه

پرسش
به نظرشما، خانه کعبۀ از ديدگاه ديني چه اهميتي دارد؟

حضرت ابراهيم )عليه السالم( به امر خداوند)َجلَّ َجاَللُه(کعبۀ شريف را آباد کرد، که 

عبادت خداوند )َجلَّ َجاَللُه( در آن صورت گيرد و نماد وحدت مسلمانان باشد.

ابراهيم )عليه السالم(  اوايل، باشنده گان شبه جزيرۀ عربستان پيروان حضرت  در 

بودند و به وحدانيت خداوند)َجلَّ َجاَللُه( باور داشتند؛ ولي باگذشت زمان باشنده گان 

مكه و مناطق ماحول آن به بت پرستي رو آوردند. مجسمه هايي را که از سنگ، چوب 

و فلزات مي ساختند، آن را در کعبه مي گذاشتند و عبادت مي کردند. هر قبيله از خود 

بت جداگانه داشتند. که از اين سبب کعبه زيارتگاه تمام قبايل بود.
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بودند.  باورمند  خرافات  به  و  بودند  پرست  بت  ديگر  قبايل  مانند  هم  قريش  مردم 

اشراف قريش هم بت پرستي را حمايت مي کردند؛ زيرا از رفت و آمد کاروان های 

تجارتي و تحايفي که آنان به بتان مي دادند مفاد زيادي به دست مي آوردند.

باشنده گان مكه به تجارت مصروف بودند و برخي از آنان امور مربوط کعبه را پيش 

مي بردند.

      قبيلۀ بني هاشم تهيۀ آب، نان و ديگر ضروريات حاجيان را عهده دار بودند و در 

مراسم حج سهولت های حجاج را سازمان مي دادند و اين کار را براي خود افتخار 

مي دانستند.

قبلۀ  برخوردار است. کعبۀ شريف  زياد  اهميت  از  آن  به خاطر وجود کعبه در   مكه 

در  است،  اسالم  مهم  رکن  که  فريضۀ حج،  و  است  آنان  وحدت  نماد  و  مسلمانان 

همانجا اداء مي شود.

در گروه ها در مورد کعبه شريف بحث نماييد.

1- کعبۀ شريف را کي آباد کرد؟
2- قريش با انجام دادن کدام کار افتخار مي کردند؟
3- مردم مكه بت های خود را در کجا مي گذاشتند؟

در مورد اهميت کعبۀ شريف چند سطر در کتابچه های خود بنويسيد.

پاسخ دهيد

فعاليت

کار خانه گي
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درس سي وهفتم
طفوليت حضرت محمد 

 )صلي اهلل عليه وسلم(

پرسش
به نظرشما، دورۀ کودکي حضرت محمد صلي  اهلل عليه وسلم چگونه بوده است؟

 رسول اهلل )صلي اهلل عليه و سلم( پسر عبداهلل، نواسۀ عبدالمطلب و از قبيلۀ بني 
هاشم بود. در سال  ۵7۱ م يک سال بعد از حادثه فيل ديده به جهان گشود 

و مادرش آمنه نام داشت.
پدرحضرت محمد )صلي اهلل عليه  وسلم( عبداهلل در سفري که قبل از والدت 
رسول اهلل )صلي اهلل عليه  وسلم( به شام يا مدينه داشت بيمار شده و در مدينۀ 
منوره وفات کرد. پس از آن که رسول اهلل )صلي اهلل عليه  وسلم( تولد شد، نظر 
به رسم و رواج آن زمان عرب ها که فرزندان نوزاد خود را براي شيردهي و 
پرورش خوب از شهرها به باديه ها مي فرستادند. بي بي آمنه هم رسول اهلل 
)صلي اهلل عليه وسلم( را به خاطر شيردهي و پرورش به حليمه سعديه سپرد. 
رسول اهلل)صلي اهلل عليه وسلم( مدت چهار سال را در قبيله بني سعد نزد حليمه 

سعديه گذراند. 
زماني که حضرت محمد صلي  اهلل عليه وسلم شش ساله بود، مادرش )آمنه( 
وفات کرد. بعد از آن جدش )عبدالمطلب( پرورش او را به عهده گرفت و در 
)ابوطالب(  کاکايش  آن  از  بعد  و  نيز وفات کرد  سن هشت ساله گي جدش 

عهده دار تربيۀ وي شد.
حضرت  سفرهايش  بعضي  در  بود  پيشه  تجارت  شخص  يک  که  ابوطالب 
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محمد)صلي  اهلل عليه و سلم(را نيز باخود مي برد. 
رسول اهلل )صلي اهلل عليه وسلم(که از ايام کودکي صاحب اخالق و صفات عالي 

بود. هيچ گاهي کاري را انجام نداده، که خالف ادب و مروت باشد. 
زنده  در وجود خود  را  اخالق و صفات رسول اهلل )صلي اهلل عليه وسلم(  ما  اگر 

سازيم، يک جامعه مهذب اسالمي خواهيم داشت. 

در گروه ها جمالت ذيل را طوري باهم ربط دهيد که مفهوم آن درست و تكميل شود:
- در سال 571 م        پدر رسول اهلل )صلي اهلل عليه وسلم(بود

- در شش ساله گي        جد رسول اهلل )صلي اهلل عليه وسلم( بود
- در هشت ساله گي       مادر رسول اهلل )صلي اهلل عليه وسلم(  بود

 - بي بي آمنه                 حضرت محمد )صلي اهلل عليه وسلم( در مكه معظمه تولد يافت.
- عبدالمطلب                  مادر رسول اهلل )صلي اهلل عليه وسلم(  وفات نمود

 - عبداهلل       جد رسول اهلل )صلي اهلل عليه وسلم( وفات نمود

1- رسول اهلل )صلي اهلل عليه  وسلم( در کدام سال تولد شد؟
2- آيا نام های پدر، مادر، کاکا و جد رسول اهلل )صلي اهلل عليه وسلم( را به ياد داريد؟

3-دايۀ رسول اهلل )صلي اهلل عليه وسلم( چه نام داشت؟

در مورد اخالق رسول اهلل )صلي اهلل عليه وسلم(چند سطر، در کتابچه های خود بنويسيد.

پاسخ دهيد

فعاليت

کار خانه گي
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درس سي وهشتم
دوران جواني حضرت محمد

 )صلي اهلل عليه وسلم(

پرسش
گاهي در مورد دوران جواني حضرت محمد)صلي اهلل عليه وسلم( چيزي شنيده ايد؟

نيكو،  رسول اهلل)صلي اهلل عليه وسلم( در سن جواني به نيک سيرتي، معاملۀ 
وفا به وعده،  امانتداري و راستكاري شهرت داشت، از اينرو ايشان را امين 

مي گفتند؛ و بر تري عقل، او را از ديگران متمايز ساخته بود.
موردتوجه  محمد)صلي اهلل عليه وسلم(  الذکر،  فوق  صفات  نظرداشت  در  با 
 بي بي خديجه زن نجيب و سرمايه دار قريش، قرار گرفت.  بي بي خديجه
تجارت  کاروان  تا سرپرستي  کرد،  محمد)صلي اهلل عليه وسلم( خواهش  از 
پيغمبر)صلي اهلل عليه وسلم(  گيرد،  عهده  به  بود  شام  رهسپار  که  را  اش 
به شام  را   بي بي خديجه تجارتي  اموال  و  پذيرفت  را  پيشنهاد  اين 
برده، با فوايد زيادي بازگشت. همين که قافله به مكه رسيد، غالم بی بی 
خديجه )ميسره( که همسفر حضرت رسول کريم )صلي اهلل عليه وسلم( 
بود، از فضايل و اخالق نيک رسول اهلل)صلي اهلل عليه وسلم( به بي بي خديجه 
با  آن  ازدواج   حكايت نمود. به همين سبب بي بي خديجه تقاضاي 
حضرت )صلي اهلل عليه وسلم(کرد، که از جانب رسول اهلل)صلي اهلل عليه وسلم( 
پذيرفته شد؛ در اين هنگام حضرت  محمد )صلي اهلل عليه وسلم( ۲۵ ساله 

و  بي بي خديجه ۴۰ ساله بود.
رسول اهلل )صلي اهلل عليه وسلم( در ايام جواني با عده يي از جوانان مكه به خاطر 
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دفاع از ستمديده گان پيماني را در مكه به نام »حلف الفضول« بستند؛ همچنان 
آن حضرت )صلي اهلل عليه وسلم( در۳۵ ساله گي؛ يعني زماني که قريش برای 
تجديد بناي کعبه اقدام نمودند، به خاطر گذاشتن حجراالسود بين آنها اختالف 
به جود آمد که بعد از مباحثه و مناقشۀ زياد سران قريش به خاطر حل معضله 
فيصله کردند، هرکسي که قبل از همه به دروازۀ کعبه داخل شود، حكميت آن را 
قبول مي کنيم، در اين اثنا پيغمبر)صلي اهلل عليه وسلم( وارد خانۀ کعبه شد، همه 
تدبير  و  فكر  با  رسول اهلل )صلي اهلل عليه  وسلم(  بنابران  آمد؛  امين  کردند  صدا 
بزرگان  به دست  را  آن  را در چادري گذاشته گوشه های  خاص، حجراالسود 

قريش داد و به اين ترتيب، از يک خونريزي بزرگ جلوگيري به عمل آمد.
ما بايد اخالق و رفتار پيغمبر)صلي اهلل عليه وسلم( را در زنده گي خود سرمشق 

و الگو قرار بدهيم.

درگروه ها راجع به مفاهيم زير باهم بحث کنيد.
- امانتداري

-  راست کاري

1- چرا حضرت پيغمبر)صلي اهلل عليه وسلم( به امين مشهور بود؟
2- حضرت پيبغمبر)صلي اهلل عليه وسلم( چگونه معضله گذاشتن حجر االسود را حل کرد؟

3- رسول اهلل )صلي اهلل عليه  وسلم( چند ساله بود، که با بي بي خديجه )رض( ازدواج کرد ؟ 

در مورد اخالق پيغمبر)صلي اهلل عليه وسلم( چند سطر، در کتابچه های خود بنويسيد.

پاسخ دهيد

فعاليت

کار خانه گي
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درس سي ونهم
  بعثت حضرت محمد

)صلي اهلل عليه وسلم( 

پرسش
چه فكر مي کنيد، که رسول اهلل )صلي اهلل عليه  وسلم( چگونه به پيغمبري مبعوث شد؟

حضرت محمد )صلي اهلل عليه وسلم( در هر سال يک  ماه  )رمضان ( به غار حرا  
در جبل النور که در نزديكي مكۀ معظمه موقيعت دارد، مي رفت و در آن جا 
دربارۀ قدرت عظيم پروردگار و آنچه که  از مناظر هستي به چشم مي  خورد، 

تفكر و عبادت مي کرد.
در يكي از اين روزها در حالي که رسول اهلل )صلي اهلل عليه  وسلم( چهل سال از ميالد 
با سعادت خويش را پشت سر گذاشته بود، در هفدهم ماه رمضان سال۶۱۰م.

گفت:  و  شد  نمايان  حضرت)صلي اهلل عليه وسلم(  السالم(برآن  جبرائيل)عليه 
بخوان، حضرت محمد)صلي اهلل عليه وسلم(که دچار حيرت و شگفتي شده بود 
پاسخ داد، که خواننده نيستم. جبرائيل پيبغمر )صلي اهلل عليه وسلم( را به سختي 
فشرده بعداً او را رها کرد و بار ديگر گفت: بخوان، محمد )صلي اهلل عليه وسلم( باز 
هم فرمود: که خواننده نيستم. جبرائيل بار سوم محمد)صلي اهلل عليه وسلم( را 
چنان فشرد که آن حضرت)صلي اهلل عليه وسلم( احساس بيهوشی کرد، بعد او را 
رها کرد و گفت: بخوان، به نام پروردگارت، آن ذاتي که آفريد انسان را از خون 
بسته، بخوان که پروردگارت بزرگوارترين است که به واسطۀ قلم آنچه که انسان 
نمي دانست به او آموخت. اين نخستين آيات قرآن کريم است که به حضرت 

پيامبر اکرم )صلي اهلل عليه  وسلم( نازل شد.
رسول اهلل )صلي اهلل عليه  وسلم از آن حادثه دچار نگراني شده به خانه برگشت و به 
بي بي خديجه گفت: مرا بپيچيد؛ زيرا بر خود بيم دارم، بي بي خديجه علت را جويا 
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شد، حضرت محمد)صلي اهلل عليه وسلم( جريان را براي او توضيح داد.
بي بي خديجه به پيبغمر )صلي اهلل عليه وسلم( فرمود : اي محمد )صلي اهلل عليه وسلم( 
به جاي مي آوري،   را  گمراه و خوار نمي کند؛ زيرا صلۀ رحم  ابداً  ترا  خداوند 
بي نوايان را دستگيري و کمک مي کني، مهمان نواز استي و آنچه را که حق 

است انجام مي دهي.
همين بود که با نزول قرآن کريم حضرت محمد)صلي اهلل عليه وسلم( به پيبغمبري 
مبعوث و مأمور شد، تا مردم را به پرستش خداي يكتا، دست برداشتن از بت 
برگزيده شدن  کند.  پيغمبري خود دعوت  قبول  و  قيامت  به روز  ايمان  پرستي، 
محمد)صلي اهلل عليه وسلم( را از جانب پروردگار عالم به پيغمبري،  بعثت مي نامند.

حضرت  زنان،  از   خديجه بي بي  مردان،  از   ابوبكرصديق حضرت 
علي از کودکان و زيد بن حارثه از غالمان، اولين کساني بودند که به 

اسالم مشرف شدند.
قران کريم آخرين کتاب خداوند )َجلَّ َجاَللُه( و حضرت  محمد )صلي اهلل عليه وسلم( 

آخرين پيامبر است و بعد از ايشان ديگر پيامبری مبعوث نمی شود.  

 در گروه ها با همكاري معلم محترم، درباره چگونه گي مبعوث شدن محمد)صلي اهلل عليه وسلم(به 
پيغمبري بحث کنيد.

1- چرا حضرت محمد)صلي اهلل عليه وسلم( به غار حرا مي رفت؟
2- پيغمبر)صلي اهلل عليه وسلم(  در کدام سال و در چند ساله گي به پيغمبري مبعوث شد؟

3- اولين کساني که به دين مقدس اسالم مشرف شدند کي ها بودند؟ نام ببريد.

در بارۀ مزاياي اسالم، از بزرگان خود بپرسيد و آن را در کتابچه های تان بنويسيد.

پاسخ دهيد

فعاليت

کار خانه گي
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درس چهلم
   دعوت حضرت محمد

 )صلي اهلل عليه وسلم(

پرسش 
به نظر شما، رسول اهلل )صلي اهلل عليه  وسلم( بعد از بعثت، با چه مشكالتي روبرو شد؟

پس از آن که حضرت محمد)صلي اهلل عليه وسلم( به پيغمبري مبعوث شد، به طور پنهاني 

مردم را به دين مقدس اسالم دعوت مي کرد. با اين کار، عده يي از مردم ستمديده و 

بعضي از بزرگان مكه، به دين مبين اسالم گرويدند. بعد از سه سال خداوند)َجلَّ َجاَللُه(

به آن حضرت)صلي اهلل عليه وسلم( فرمان داد که مردم را آشكارا به اسالم دعوت نمايد 

و آنان را از بت پرستي منع کند. محمد)صلي اهلل عليه وسلم( خانۀ ارقم را براي دعوت 

براي  را  آن  مي شد  نازل  آن حضرت)صلي اهلل عليه وسلم(  به  که  آياتي  و  کرد  انتخاب 

مسلمانان مي خواند و احكام خداوندي را براي شان ياد مي داد. 

دين اسالم روز به روز گسترش مي يافت و مردم از اين دعوت، استقبال مي کردند. سران 

کفار مكه، از نفوذ اسالم احساس خطر کردند. آن ها مي گفتند که اگر بت پرستي از ميان 

برود، هيچگاه نمي توانند بر مردم حكمروايي کنند. از اينرو گرد هم جمع شدند و به فكر 

چاره افتادند. ايشان ابتدا تصميم گرفتند که حضرت محمد)صلي اهلل عليه وسلم( را با پول 

و مقام راضي کرده و آن حضرت)صلي اهلل عليه وسلم(را از راه خدا)َجلَّ َجالَلُه(باز دارند، تا از 

پيشرفت دين اسالم جلوگيري کنند. آنان به رسول خدا )ص( چنين پيغام فرستادند: 

»از اين دعوت دست بردار، در مقابل، هرچه مي خواهي برايت مي دهيم، اگر خواسته 

باشي ثروت خود را در اختيار تان قرار مي دهيم و هم شما را به رياست خود انتخاب 

مي کنيم، اگر مريض استي شما را تداوي مي کنيم.«

حضرت محمد)صلي اهلل عليه وسلم( در جواب آن ها فرمود: »به خدا قسم، اگر خورشيد را 
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در دست راست من و مهتاب را در دست چپ من بگذارند، تا دست از اين دعوت بردارم، 

هرگز چنين نخواهم کرد؛ حتي اگر در اين راه جان خود را از دست بدهم.«

به  دعوت  از  محمد)صلي اهلل عليه وسلم(  که حضرت  فهميدند  کفار  که سران  زماني 

اسالم دست نمي کشد به فكر آزار و اذيت ايشان و يارانش افتادند. بالل، ياسر، 

ياران آن حضرت)صلي اهلل عليه وسلم( در زير شديد ترين  از  و بسياري ديگر  سميه 

خود  حتي  نوشيدند؛  شهادت  آن هاجام  از  بعضي  و  کردند  مقاومت  شكنجه ها 

پيغمبر)صلي اهلل عليه وسلم( هم از اين آزارها در امان نمانده در راه ها و کوچه ها باالي 

ايشان حمله مي کردند.

با وجود همۀ اين مشكالت، رسول اکرم)صلي اهلل عليه وسلم( در عزم خويش استوار 

مانده از دعوت به اسالم و خداپرستي، دست بر نداشت.

 ما بايد در امور زنده گي خود از آن حضرت )صلي اهلل عليه وسلم( پيروي کنيم.

در گروه ها راجع به دعوت رسول اهلل )صلي اهلل عليه وسلم( بحث کنيد.

1-حضرت محمد)صلي اهلل عليه وسلم( در آغاز بعثت، مردم را چگونه به اسالم دعوت مي کرد؟
2-حضرت محمد)صلي اهلل عليه وسلم( در جواب پيشنهاد مشرکين چه فرمود؟

3- حضرت محمد)صلي اهلل عليه وسلم( بعد از چند سال دعوت اش را اشكار ساخت؟

در بارۀ صبر و استقامت در برابر مشكالت، چند سطر در کتابچه های تان بنويسيد.

پاسخ دهيد

فعاليت

کار خانه گي
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درس چهل ويکم

هجرت مسلمانان به حبشه

پرسش 
به نظر شما، چه عواملي باعث هجرت مسلمانان شد؟

     هنگامي که آزار و اذيت و سختگيري بت پرستان 

زياد شد، حضرت محمد)صلي اهلل عليه وسلم( به 

حبشه  سرزمين  به  تا  داد  هدايت  مسلمانان 

هجرت کنند؛ زيرا پادشاه حبشه شخص عادل 

و مهربان است. به اين سبب مسلمانان در دو 

آن  ترکيب  در  که  زن   )۴( و  مرد   )۱۲( اول  بار  کردند.  هجرت  حبشه  به  مرحله 

حضرت عثمان و دختر حضرت محمد)صلي اهلل عليه وسلم( رقيه همسر حضرت 

عثمان و جعفر بن ابي طالب شامل بودند. در مرحلۀ دوم به تعداد )۸۳( مرد 

و )۱۸( زن هجرت کردند. 

زماني که مشرکين خبر شدند، خشمگين شده و  مبارزه عليه مسلمانان را شديدترکردند. 

همان بود که کفار قريش باهم عهد کردند که رابطۀ خود را با مسلمانان قطع کرده و با آنها داد 

و ستد و  ازدواج نكنند. آنگاه عهدنامه يي در اين باره نوشتند و آن را در خانۀ کعبه گذاشتند.

از آن به بعد، پيغمبر)صلي اهلل عليه وسلم( و يارانش در دره يي به نام شعب ابوطالب بيرون 

از مكه به سر مي بردند. آنان سه سال را در کمال سختي در آن دره زنده گي کردند، 

تا اين که پيامبر)صلي اهلل عليه وسلم( از جانب خداوند)َجلَّ َجالَلُه( آگاه شد که عهدنامۀ 
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کافران را موريانه خورده است. ابوطالب اين خبر را به کفار مكه اطالع داد و از آنان 

خواست که عهدنامه را بياورند و چنين گفت: اگر حضرت محمد)صلي اهلل عليه وسلم( 

که  ديدند  و  رفتند  کافران  کرد.  خواهم  تسليم  شما  به  را  او  باشد،  نگفته  درست 

پيامبر)صلي اهلل عليه وسلم( درست گفته است؛ بنابراين به پيغمبر)صلي اهلل عليه وسلم( و 

مسلمانان اجازه دادند که دوباره به مكه بازگردند.

از آن پس، پيامبر)صلي اهلل عليه وسلم( از هر فرصتي براي دعوت مردم به اسالم استفاده 

پيامبر  مي آمدند،  کعبه  زيارت  براي  زيادي  مردم  که  حج  مراسم  درهنگام  مي کرد. 

اکرم)صلي اهلل عليه وسلم( آنان را با اسالم آشنا نموده و دعوت خود را به وسيلۀ آنان به 

گوش مردم مي رسانيد. از جمله کساني که دعوت حضرت محمد)صلي اهلل عليه وسلم( را 

پذيرفتند عده يي از قبايل اوس و خزرج يثرب )مدينه( بودند. از همين جا بود که مقدمۀ 

هجرت مسلمانان به يثرب فراهم شد.

در گروه ها راجع به هجرت مسلمانان به حبشه بحث کنيد.

1- مسلمانان برای اولين بار به کجا هجرت کردند و چرا؟
2- کفار قريش بر عليۀ مسلمانان چه عهدي بستند؟

3-حضرت پيغمبر )صلي اهلل عليه وسلم( و يارانش چند سال را در شعب ابوطالب سپري کردند؟

راجع به هجرت مسلمانان، چند سطر در کتابچه های تان بنويسيد.

پاسخ دهيد

فعاليت

کار خانه گي
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درس چهل ودوم

هجرت مسلمانان به يثرب)مدينه(

پرسش 
چه فكر مي کنيد، چرا مسلمانان به يثرب )مدينه( هجرت کردند؟

       بزرگان دو قبيله از يثرب )مدينه( براي طواف و زيارت کعبه به شهر مكه آمدند و 

در مكه از جانب حضرت محمد)صلي اهلل عليه وسلم( به دين مقدس اسالم دعوت شدند 

و آن ها نيز دعوت آن حضرت )صلي اهلل عليه وسلم( را پذيرفته و اسالم آوردند. بزرگان 

دو قبيلۀ يثرب براي پيامبر خدا)صلي اهلل عليه وسلم( و يارانش در يثرب، وعدۀپناه دادند. 

از آن به بعد مسلمانان يثرب به نام انصار )کمک دهنده( شهرت يافتند و تعهد سپردند 

که در آنجا از مسلمانان دفاع مي کنند.

      حضرت محمد)صلي اهلل عليه وسلم( براي مسلمانان اجازه داد، تا به يثرب هجرت 

کنند. مسلمانان به طرف يثرب حرکت کردند؛ به جز از پيامبراسالم )صلي اهلل عليه وسلم(، 

حضرت ابوبكرصديق )(، حضرت علي )( و تعدادي که نزد مشرکين در قيد بودند 

ديگران همه، راه يثرب را در پيش گرفتند.

     مشرکين وقتي خبر شدند که قبيلۀ اوس و خزرج براي مسلمانان پناه داده و 

براي شان سهولت و شرايط زنده گي را فراهم کرده، به هراس افتادند و گفتند:  

اگر حضرت محمد)صلي اهلل عليه وسلم( با مردم يثرب يک جا شود تجارت، اقتصاد 

و زعامت ديني قريش به خطر مواجه شده و در نهايت از بين خواهد رفت و دين 

اسالم فراگير خواهد شد.
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       بزرگان قريش به سرکرده گي ابوجهل باهم فيصله کردند که حضرت محمد)صلي اهلل عليه وسلم( 

را به شهادت برسانند. براي انجام اين کار صد نفر ورزيده را گماشتند و شب اطراف خانۀ 

پيامبر)صلي اهلل عليه وسلم( را محاصره کردند. حضرت محمد)صلي اهلل عليه وسلم( در بستر 

خوابش حضرت علي)(را خواباند و خود همراه با حضرت ابوبكرصديق)( به طرف 

غار ثور رفتند؛ بعد از گذشت سه روز راه هجرت به سوي يثرب را به پيش گرفتند. 

ابتدا به محلۀ قبا رفتند و از سوي انصار و مهاجرين به گرمي استقبال شدند و در آنجا 

سنگ تهداب مسجد قبا را گذاشت؛ سپس به سوي يثرب روان شدند.

      در آنجا پيامبر اسالم همراه با مسلمانان کار ساخت مسجد نبوي را شروع کردند. 

بين مهاجرين و انصار پيمان اخوت و برادري بسته شد و تهداب حكومت اسالمي را 

گذاشتند، که از آن به بعد نام يثرب به مدينۀ منوره مبدل شد.

در گروه ها راجع به هجرت مسلمانان به يثرب باهم بحث کنيد.

1- چرا مسلمانان يثرب به انصار يا کمک کننده مسمی شدند
2- مردم يثرب برای مسلمانان کدام وعده ها را دادند؟

3-در سفر هجرت به سوی يثرب کی پيامبر )صلي اهلل عليه وسلم( را همرای می کرد؟

در مورد هجرت مسلمانان به مدينه، مطلبي را در کتابچه های تان بنويسيد.

پاسخ دهيد

فعاليت

کار خانه گي
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درس چهل وسوم
            تعليمات و هدايات حضرت محمد

        )صلي اهلل عليه وسلم( در مدينه  منوره

پرسش 
به نظر شما، چرا مردم مدينه از هجرت پيامبر اسالم خوشحال بودند؟

       حضرت محمد)صلي اهلل عليه وسلم( در سال سيزدهم بعثت و در روز هشتم هجرت 

در محلۀ قبا، که از يثرب )مدينه( دوکيلومتر فاصله دارد، رسيد و با آمدن آن حضرت 

)صلي اهلل عليه وسلم( نام يثرب به مدينۀ منوره مبدل شد.

مردم مدينه به استقبال و ديدار رسول گرامي اسالم آمدند و يک روز تاريخي و پر 

از خوشحالي براي مردم مدينه بود که هيچوقت نظير آن را نديده بودند.

حضرت علي)( در مكه بعد از سپردن امانت مردم به صاحبانش، که نزد حضرت 

محمد)صلي اهلل عليه وسلم(گذاشته بودند، نيز راه هجرت را در پيش گرفت و در قبا با 

پيامبر اسالم يكجا شد. رسول اهلل)صلي اهلل عليه وسلم( در قبا تهداب اولين مسجد را 

گذاشت و نماز را هم در آن ادأ کردند. بعد از گذشت چهار روز به سوي مدينه حرکت 

کرد و در محله قبيلۀ بني سالم اولين نماز جمعه را ادأ کرد، رسول اهلل)صلي اهلل عليه وسلم( 

در مدينه، در خانه ابو ايوب انصاري اقامت اختيار فرمود.

اولين کار مهم حضرت محمد)صلي اهلل عليه وسلم( در مدينۀ منوره، شروع کار مسجد 

نبوي بود که آن حضرت )صلي اهلل عليه وسلم( خودش در کار اعمار آن سهم مي گرفت. 

بعد از اعمار مسجد نبوي دومين کار مهم حضرت محمد)صلي اهلل عليه وسلم( عقد 
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پيمان اخوت يا برادري بين مهاجرين و انصار بود و بين تمام ساکنين مدينه تحت 

نادرست  عادات  بردن  بين  از  آن  هدف  که  شد  عقد  پيماني  مدينه«  »ميثاق  نام 

تبعيض قبل از اسالم و به ميان آوردن برادري، برابري، صلح،  سعادت و خير براي 

تمام اهالي مدينه بود.

ميثاق مدينه اساس دولت نو پای اسالمی بود.

در گروه ها راجع به کارهاي مهم رسول گرامي اسالم در مدينه باهم بحث کنيد.

1- پيامبر اسالم به کجا هجرت کرد؟
2- اولين کار پيامبر اسالم در مدينۀ منوره چه بود؟
3- اولين مسجد در کجا و توسط کي ساخته شد؟ 

در مورد  هجرت مسلمانان به مدينه ،مطلبي در کتابچه های تان بنويسيد.

پاسخ دهيد

فعاليت

کار خانه گي
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فتح مكه و رحلت درس چهل وچهارم
 محمد )صلي اهلل عليه وسلم( 

پرسش 
چه فكر مي کنيد، مكۀ معظمه چگونه فتح شد؟

  پيمان صلح را بين کفار قريش و مسلمانان در سال ششم هجری بسته شده بود، در 
سال هشتم هجری از طرف کفار از شكستاندند  حضرت محمد )صلي اهلل عليه وسلم( 
لشكر ده هزار نفري را آماده و به طرف مكه حرکت کردند؛ وقتي که به مكه رسيدند، 
بدون  کريم)صلي اهلل عليه وسلم(  به حضرت رسول  قريش  بزرگان  و ساير  ابوسفيان 
آنان  و  کرده  مهرباني  آن ها  با  نيز  )صلي اهلل عليه وسلم(  محمد  و  شدند  تسليم  جنگ 
تحت حمايت خويش قرار دادند. فرمودند: هرکسي که به خانۀ کعبه داخل شد در امان 
است، کسی که به خانۀ ابوسفيان پناه ببرد و يا در خانه های خويش باقي بماند در 
امان است. رسول اهلل)صلي اهلل عليه وسلم(خانۀ کعبه را طواف کرده و بت ها را شكستند؛ 
سپس داخل خانۀ کعبه شد و دو رکعت نماز ادا نمود و به کفار قريش  فرمود: امروز من 
براي شما آنچه را مي گويم که يوسف )عليه السالم(، قباًل به برادرانش گفته بود. امروز 
مالمتی به شما نيست همۀ تان آزاد استيد. بعد از آن حضرت محمد)صلي اهلل عليه وسلم(

باالي کوه صفا ايستاد و همۀ مردم به وي بيعت کردند. 
رسول اهلل)صلي اهلل عليه وسلم( بعد از سپری نمودن )۱9( روز در مكه مكرمه دورباره 

به مدينه منوره بازگشتند.
مقدس  دين  و  تكميل  رسالتش  آن که  از  محمد)صلي اهلل عليه وسلم(پس  حضرت 
دهم  سال  ذوالقعدۀ  ماه  در  شد،  منتشر  عربستان  جزيرۀ  شبه  تمام  به  اسالم 
هجرت، به خاطر اداي مراسم حج، همراه با يكصد هزار تن از اصحاب کرام به 
طرف مكه حرکت کردند، که بعد از اداي مراسم حج در روز عرفات خطبه پر محتوا 
و ارزشمندي برای صحابه ايراد فرمود: که به طور مختصر بعضي از نكات آن را 

تذکر مي دهيم:
- تمام امور مربوط به زمان جاهليت ممنوع است.
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- تجاوز به مال و ريختاندن خون يكديگر تان برشما حرام است.
- در مورد حقوق زنان از خداوند )َجلَّ َجاَللُه( بترسيد، زنان را برشما و شما را بر زنان 

حقوقي است.
- من بر شما دو چيز گذاشته ام،  اگر بر آن عمل کنيد هرگز گمراه نخواهيد شد و 

آن عبارت از کتاب اهلل )َجلَّ َجاَللُه(و سنت من است.
- خداي يگانه را بپرستيد، نمازهاي پنجگانه را ادا کنيد، روزه بگيريد، زکات مال های 

خويش را به خوشي بپردازيد و حج بيت اهلل را ادا کرده به جنت داخل شويد.
حضرت محمد )صلي اهلل عليه وسلم( بعد از اين بيانيه و تكميل مراسم حج که به نام 
حجت الوداع ياد مي شود، به مدينۀ منوره باز گذشت و بعد از مدتي دچار مريضي 
از اين  اثر آن در سال يازدهم هجري به سن شصت و سه ساله گي  از  شد، که 

جهان فاني رحلت کرد. 
عملي  و  يافته  تجسم  صورت  که  بود،  پيغمبر)صلي اهلل عليه وسلم(چنان  شخصيت 
قرآن در وجود ايشان بازتاب يافته بود، به گونه يي که زنده گي جناب ايشان براي 

مسلمانان و همه بشريت الگو و نمونه می باشد.

درگروه ها جاهاي خالي زير را با جمالت مناسب در کتابچه های تان تكميل کنيد:
-مكۀ معظمه در ...................... بدون.........................فتح شد.

-زنده گي حضرت محمد)صلي اهلل عليه وسلم( براي ...................... يک ........................... است.

1- مكۀ معظمه چگونه فتح شد؟ 
2- حضرت محمد)صلي اهلل عليه وسلم( در کدام سال رحلت کرد؟

3- شخصيت حضرت محمد)صلي اهلل عليه وسلم( چگونه بود؟

راجع به شخصيت حضرت محمد)صلي اهلل عليه وسلم( مطلبي را تهيه کرده، روز بعد در صنف به ديگران بخوانيد.

پاسخ دهيد

فعاليت

کار خانه گي
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درس چهل وپنجم

اسالم و تحوالت آن در جزيرة  العرب

پرسش 

به نظر شما، دين مقدس اسالم چه تحوالتي را در جزيرة العرب به وجود مي آورد؟

در  و  بودند  و بت پرست  از اسالم مشرک  قبل  عربستان  مردم شبه جزيرۀ 

بعضي مناطق آن مانند مدينه و خيبر يهودي ها و در نجران نصراني ها زنده گي 

پرستش  را  ستاره ها  و  مهتاب  آفتاب،  بت ها،  اين سرزمين  مردم  مي کردند. 

کرده، از آن ها طلب کمک مي کردند.

عادات و رسوم بدي چون: غارتگري، زنده به گورکردن دختران، قتل، شراب 

خوري سحر و جادو در بين شان رواج داشت.

با بعثت حضرت محمد)صلي اهلل عليه وسلم( و نزول دين مقدس اسالم،  تحول 

بزرگي در شبه جزيرۀ عربستان به ميان آمد، که  مردم از شرک و کفر دست 

کشيدند و به اسالم گرويدند و عادات دوران جاهلي را ترک کردند؛ به جاي 

آن به عقايد و ارشادات پسنديده يي که اسالم به آن امر مي کرد روي آوردند. 

به جاي بت پرستي، خداوند)َجلَّ َجاَللُه( را به يگانه گي ياد کرده و رسولش را 

به پيغمبري قبول نمودند. احكام اسالمي؛ مانند: نماز، روزه، زکات و حج را ادا 

کردند.
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اخالق نيكو مانند امانتداري، راست گفتن، عدالت، رعايت حقوق انسان، حقوق 

والدين، همسايه، زنان، اطفال و ... را در جامعۀ خود رايج ساختند. 

مسلمانان، امر به نيكي ها و ايجاد يک جامعۀ متمدني را به وجود  آوردند که 

همه مردم بدون هيچگونه تبعيض )رنگ، قوم و نسب( حقوق مساوي داشتند. 

بنابراين ما مسلمانان، تمام اوامر و دستورهاي دين مقدس اسالم را در جامعۀ 

خود عملي مي کنيم، تا يک جامعۀ مرفه و سعادتمند داشته باشيم. 

فعاليت

در گروه ها راجع به تحوالتي که اسالم، در  شبه جزيرۀ  عربستان به وجود آورد بحث کيند.

پاسخ دهيد

1- عادات بدي را که مشرکين قبل از اسالم داشتند، نام بگيريد؟

2- در جزيرة العرب قبل از اسالم کدام اديان وجود داشتند، نام بگيريد؟

3- اخالقي  که اسالم رايج کرد، نام بگيريد؟

کار خانه گي

راجع به اخالق نيكو، چند سطر در کتابچه های تان بنويسيد.
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درس چهل و ششم
   خالفت حضرت ابوبكر صديق

) از 11 تا 13 هجري (
پرسش: به نظر شما، اولين خليفۀ اسالم کي بود؟

بعد از رحلت حضرت محمد)صلي اهلل عليه وسلم( مهاجرين و انصار در محلي 

به نام سقيفۀ بني ساعده جمع شدند، تا براي تنظيم امور مسلمانان شخص 

خوبي را به حيث خليفه انتخاب کنند. بعد از يک سلسله مشوره ها در ماه ربيع 

االول سال يازدهم هجري حضرت ابوبكر صديق به حيث خليفه انتخاب 

شد و تمام انصار و مهاجر از صميم قلب به ايشان بيعت کردند.

اسالم  دين  به  که  است  مردان  از  شخص  اولين   صديق ابوبكر  حضرت 

مشرف شد و در هجرت يار و همسفر رسول اهلل )صلي اهلل عليه وسلم(بود.

برخي از خدمات مهم حضرت ابوبكر صديق در راه اسالم عبارت اند از:

تدبير عالي متوجه دين  با  از دادن زکات خودداري مي کردند،  را که  -آناني 

اسالم کرده.

-سوره ها و آيات قرآن شريف را که در ورق هاي جدا جدا نوشته شده بود، در 

اهداف فصل: 
- با دورۀ خالفت خلفاي راشيدن آشنا شوند.

- مهمترين کار و خدمات خلفاي راشيدن را در راه اسالم بدانند.
- برتري و شخصيت خلفاي راشيدين را فهرست کرده بتوانند. 

- راجع به دورۀ خلفاي راشدين تشريحات داده بتوانند.
 - از کارها، خدمات، تشكيالت حكومتي، عدالت و مبارزه در راه ا سالم پند گرفته، روحيۀ اسالمي تقوا و عدالت 

در وجود شان تقويت شود.

فصل ششم: خلفای راشدين
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مصحف جمع کرد.

تمام  به  انتشار دين اسالم  راه   ابوبكر صديق -در وقت خالفت حضرت 

مناطق شمال حجاز که به نام شام ياد مي شد و عبارت بود از سوريه، لبنان، 

اردن، فلسطين امروزي و همچنين بطرف بين النهرين )عراق( باز شد.

حضرت ابوبكر صديق  در سال سيزدهم هجري بعد از دو سال و سه ماه 

خالفت به عمر ۶۳ ساله گي وفات کرد و در کنار پيامبر )صلي اهلل عليه وسلم( 

به خاک سپرده شد.

فعاليت

در گروه ها راجع به خالفت حضرت ابوبكرصديق بحث کنيد.

پاسخ دهيد

1- حضرت ابوبكر صديق چگونه به خالفت رسيد؟
2- در زمان خالفت حضرت ابوبكر صديق چه کارهايي صورت گرفت؟

3- جمله های زير را در کتابچه های تان بنويسيد جملۀ صحيح را با حرف )ص( و جملۀ غلط 
را با حرف )غ( مشخص کنيد:

- حضرت ابوبكر صديق در سال 12 هجري به خالفت رسيد. )     (
-  حضرت ابوبكر صديق به عمر 63 ساله گي وفات کرد. )      (

کار خانه گي

راجع به کارهاي حضرت ابوبكرصديق چند سطر، در کتابچه های تان بنويسيد.
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درس چهل وهفتم
  )( خالفت حضرت  عمر

)13 تا 24 هجري(
پرسش 

به نظر شما، دومين خليفۀ اسالم کي بود؟
حضرت عمر در سال ششم بعثت به طور آشكار به دين اسالم مشرف 
به بعد  از آن  انداخت.  او مشرکين را سخت در هراس  اين عمل  شد، که 
پيامبر  کنار  در  آن  از  دفاع  و  اسالم  نشر  در  همواره   فاروق عمر  حضرت 

)صلي اهلل عليه وسلم(  قرار داشت. و در راه اسالم جانفشانی های زياد کرد.
جانشين  تعيين  مورد  در  مريض شد،   ابوبكر صديق که حضرت  وقتي   
 خود با اصحاب کرام مشوره کرد، در نتيجه تمام اصحاب، حضرت عمر
   را براي اين وظيفۀ مهم و مقدس انتخاب کردند. زماني که ابوبكر صديق
در اين مورد موافقۀ مردم را دريافت، فرماني نوشت تا بعد از وفات شان در 
حضور مسلمانان خوانده شود. به اين ترتيب حضرت عمر بعد از وفات 
حضرت ابوبكر صديق در سال سيزدهم هجري وظيفۀ مهم خالفت را بر 

عهده گرفت.
مهمترين کارهايي که در زمان خالفت حضرت عمر فاروق صورت گرفت 

عبارت اند از:
- دامنۀ خالفت اسالمي در سرزمين های عراق، سرحدات غربي و جنوب 

غرب افغانستان، ايران، شام و مصر توسعه يافت.
و  آمد  به وجود  منظم  دفتر های  قلمرو خالفت،  مناطق  اداره کردن  براي   -

براي اولين بار نظام بيت المال )خزانه( و ادارۀ مالياتي ايجاد شد.
- اشخاص با تقوا براي اجراي امور مقرر شدند.
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-براي رفاه مردم راه ها، پل ها، مدارس، مساجد و شهرهاي جديد اعمار شد.
مسلمانان  تاريخ  )صلي اهلل عليه وسلم(مبدأ  محمد  حضرت  هجرت  تاريخ   -

قرار گرفت.
گزمه  شب  هنگام  کند،  مالقات  ايشان  با  آساني  به  مي توانست  هرکس 

مي کرد تا از احوال مردم باخبر شود. 
در  نماز صبح  اداي  حين  هجري  ذي الحجۀ سال۲۴  در ۲7   عمر حضرت 
مسجد نبوي ناگاه توسط يک غالم مجوسي )آتش پرست( به نام ابو لؤلؤ با 
خنجر زهرآلود مجروح شد. وقتي که به هوش آمد ۶ نفر را تعيين نمود، تا بعد 
از شهادت شان يكي را به حيث خليفه انتخاب  کنند. حضرت عمر بعد از ده 
سال و پنج ماه خالفت در سال ۲۴ هجري به عمر ۶۳ ساله گي به مقام عالي 

شهادت نايل آمد و در جوار حضرت محمد)صلي اهلل عليه وسلم(  دفن شد.
عدالت و حكومت داری خوب حضرت عمرفاروق در تاريخ بشر يک مثال و الگو 

می باشد.

در گروه ها راجع به شخصيت حضرت عمر بحث کنيد.

1-حضرت عمر فاروق چگونه و در کدام سال به خالفت رسيد؟
2-حضرت عمر فاروق براي تعيين خليفه بعد از خود، چه تدبيري گرفت؟ 

3-حضرت عمر فاروق چگونه شخصيتي بود؟
 

راجع به کارهاي حضرت عمر چند سطر، در کتابچه های تان بنويسيد.

پاسخ دهيد

فعاليت

کار خانه گي
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درس چهل وهشتم
   خالفت حضرت  عثمان

) از24-36 هجري (

پرسش 
چه فكر مي کنيد، کدام کار ها، در زمان خليفۀ سوم صورت گرفت؟

 ،طلحه ،علي ،همان شش نفر )عثمان بعد از شهادت حضرت عمر
زبير، عبدالرحمن بن عوفسعد بن وقاص، باهم جمع شدند و بعد از 

سه روز مشوره حضرت عثمان را به حيث خليفه تعيين کردند. 
در زمان حضرت عثمان کار هاي مهم ذيل صورت گرفت:

- شورش هايي که در گوشه و کنار  قلمرو اسالمی به وجود آمده بود، در اين 
زمان از بين برده شد.

- قرآن مجيد که در زمان خالفت حضرت ابوبكر صديق جمع آوري شده 
بود؛ در زمان خالفت حضرت عثمان در شكل مصاحف ترتيب و در مناطق 

مفتوحۀ اسالمي ارسال شد.
- ايجاد قوۀ بحري

-ادامه نشر اسالم و گسترش قلمرو آن.
برخي از مناطق آسياي صغير )ترکيه کنونی( و برخي از قسمت های آفريقاي 
شمالي؛ همچنين، جزيرۀ قبرس که در دست رومي ها بود فتح شد و بسياري 

قسمت های افغانستان نيز دراين زمان به دين اسالم مشرف شدند. 
در سال هاي آخر دورۀ خالفت حضرت عثمان بعضي اشخاص از حلم شان 
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استفاده ناجايز کرده و به شورش دست زدند، تا اين که شورشيان به خانۀ 
شريف  قرآن  تالوت  به  که  حالي  در  را،  ايشان  و  کردند  حمله  سوم  خليفۀ 

مصروف بود، به شهادت رسانيدند.
 خالفت حضرت عثمان بعد از دوازده سال، در سال ۳۶ هجري به پايان 

رسيد.
حضرت عثمان  در سخاوت مشهور بود؛ چنان که تمام دارايي خود  را در راه نشر 

اسالم به مصرف رسانيد.

در گروه ها راجع به شخصيت حضرت عثمان بحث کنيد.

1- مدت خالفت حضرت عثمان چند سال بود؟
2- کدام قسمت های آفريقا در زمان خليفۀ سوم فتح شد؟

3- حضرت عثمان چگونه به خالفت رسيد؟

 راجع به خالفت حضرت عثمان چند سطر، در کتابچه های تان بنويسيد.

پاسخ دهيد

فعاليت

کار خانه گي



97

درس  چهل ونهم
   خالفت حضرت  علي

) 36-40 هجري (

پرسش 
چه فكر مي کنيد، خليفۀ چهارم اسالم کي بود؟

پيامبر)صلي اهلل عليه وسلم(  داماد  و  کاکا  پسر  ابوطالب،  بن   علي حضرت 
است. لقب مبارک وي اسداهلل و حيدر بود.

ايشان ۲۱ سال قبل از هجرت در مكه تولد شده و ده ساله بود که به دين 
اسالم مشرف شد.

حضرت علي در راه اسالم از هيچ گونه ايثار و فدا کاري دريغ نورزيد. در 

شب هجرت رسول اکرم)صلي اهلل عليه وسلم( در بستر شان خوابيد، تا آن عده 

کفاري که خانۀ پيامبر)صلي اهلل عليه وسلم( را محاصره کرده بودند غافل شوند 

و مطمئن شوند که پيامبر)صلي اهلل عليه وسلم( در بستر خود خواب است. 
بعد از شهادت حضرت عثمان مهاجرين و انصاردر روز دوم، در مدينۀ منوره 
به حضرت علي بيعت نموده و ايشان را به حيث اميرالمؤمنين انتخاب کردند. 
حضرت علي کوفه را که در عراق موقعيت داشت، مرکز خالفت اسالمي 

را  زنده گي حضرت محمد)صلي اهلل عليه وسلم(  و همان روش سادۀ  داد  قرار 
مانند ديگر خلفاي راشدين تعقيب  کرد.

شام  از  جز  به  اسالمي  علي همۀ سرزمين های  وقت خالفت حضرت  در 
)سوريه(، از او پيروي مي کردند. در آن زمان معاويه پسر ابوسفيان حاکم 

شام بود. 
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در دورۀ خالفت حضرت علي  معاويه و هم نظرانش اصرار داشتند تا 
قاتلين حضرت عثمان قصاص شوند؛ اما حضرت علي مي فرمود: زماني 
که وضع آرام شود، قاتلين حضرت عثمان قصاص خواهند شد؛ به همين 
سبب جنگ جمل و صفين بين طرفداران حضرت علي و معاويه درگرفت، 

که به نفع حضرت علي تمام شد.
رمضان   ۱9 ۴۰ هجري  در سال  پنج سال خالفت  از  بعد   علي  حضرت 
مبارک توسط عبدالرحمن بن ملجم در حالي که به خاطر اداي نماز فجر به 
سوي مسجد روان بود مجروح شد، که سرانجام از اثر همين جراحات دو روز 

بعد به درجۀ شهادت نايل آمد. 
حضرت علي داراي علم، تقوي، شجاعت، اخالق پسنديده و عالي بود و 
در دوران خالفت خود توانست عدالت و انصاف را تأمين کنند و عليه ظلم، با 

استواري مبارزه کند.

در گروه ها راجع به صفات  حضرت علي بحث کنيد 

1- حضرت علي  چگونه به خالفت رسيد؟
2- کدام جنگ ها در زمان خالفت حضرت علي به وقوع پيوست؟

3- حضرت علي توسط کي و چگونه به شهادت رسيد؟

راجع به خالفت  حضرت علي در کتابچه هاي تان، چند سطر بنويسيد.

پاسخ دهيد

فعاليت

کار خانه گي
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درس پنجاهم
مرور مختصر به دورة خلفاي راشدين

پرسش: به نظرشما، دورۀ خلفاي راشدين چه خصوصياتي داشت؟

دورۀ خلفاي راشدين ازخالفت حضرت ابوبكرصديق )سال يازدهم هجري( آغاز 
و با شهادت اميرالمومنين حضرت عليدر سال چهلم هجري به پايان مي رسد.

دورۀ خلفاي راشدين پس از عهد رسالت، دورۀ پرافتخار و درخشان در تاريخ اسالم است. خلفاي 
راشدين همۀ امور را در روشنايي احكام الهي و سنت پيغمبر به پيش مي بردند. آن ها مانند 
رسول گرامي اسالم با مردم رفتار نيک کرده و به هدايات و راهنمايي ايشان مي پرداختند. 
حكومت خلفاي راشدين از مردم و در خدمت مردم بود. حكومت در عصر خلفاي راشدين عدالت 

، انصاف، برابري  و برادري را تبليغ، ترويج و تطبيق مي کرد.
خلفاي راشدين خود را در برابر خداوند و مردم مسئوول و جوابده مي شمردند. 
را نمي پسنديدند. هرکس در هر وقت  زنده گي آن ها ساده بود و تجمل پرستي 
براي رفاه  ايشان برساند،  به  را  با آن ها مالقات کرده و مشكل خود  مي توانست 
و وحدت مردم کوشش مي کردند، کارها را به اهل کار مي سپردند و از کارمندان 

دولتي مراقبت جدي صورت مي گرفت.
در دورۀ خلفاي راشدين در نظام دولتي بخش های قضا، ماليات، پست، محاسبه، 
تعليم و تربيه و نظام عسكري به وجود آمده و توسعه يافت؛ همچنان بسياري از 

اساسات تمدن اسالمي در عصر خلفاي راشدين گذاشته شده است.
و  اسالم  دين  تطبيق  روشن  نمونۀ  رسالت  عصر  از  پس   راشدين  خلفای  دورۀ 

حكومت راشد اسالمی می باشد.

فعاليت

درگروه ها راجع به اخالق وکردار خلفاي راشدين باهم بحث کنيد.

پاسخ دهيد

1- خلفاي راشدين کارهاي حكومتي خود را، چگونه به پيش مي بردند؟
2- طرز زنده گي خلفاي راشدين چگونه بود؟

3- در دورۀ خلفاي راشدين کدام نظام ها به وجود آمده و توسعه يافت؟


	Cover_Social Studies G-6 Dari
	Introduction 6 Dari
	Social Studies G-6 Dari

