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 دا عــــزت د هـــر افـغـان دى
 هر بچی ي３ قهرمـــــان دى
ازبـکــــــــو د  بـــــلـوڅـــــــو   د 
 د تـــرکـمنـــــــو د تـــاجـکــــــو
 پــاميــريـــان، نـورســـتانيــــان
 هـــم ايمـــاق، هم پشـه ４ان
 لـکـه لـمــر پـر شـــنـه آســـمـان
 لـکــــه زړه وي جـــاويــــــدان
 وايـــو اهلل اکبر وايو اهلل اکبر

افغانســـتـــان دى  دا وطن 
 کور د سول３ کور د تورې
 دا وطن د ټولـــو کـور دى
 د پښـــتــون  او هـــــزاره وو
 ورســـره عرب، گوجــر دي
 براهوي دي، قزلباش دي
 دا ه５ــــــواد به تل ځلي８ي
 په ســـينــه ک３ د آســـيـــا به
 نوم د حق مـــو دى رهبـــر

سرود ملی
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حق طبع، توزيع و فروش كتاب هاى درسى براى وزارت معارف جمهورى اسالمى 

افغانستان محفوظ است. خريد و فروش آن در بازار ممنوع بوده و با متخلفان برخورد 

قانونى صورت مى گيرد. 
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پيام وزير معارف

اقرأ باسم ربك
سپاس و حمد بيكران آفريدگار يكتايى را كه بر ما هستى بخشيد و ما را از نعمت بزرگ خواندن و 
نوشتن برخوردار ساخت، و درود بى پايان بر رسول خاتم- حضرت محمد مصطفى� كه نخستين 

پيام الهى بر ايشان »خواندن« است.
چنانچه بر همه گان هويداست، سال 1397 خورشيدى، به نام سال معارف مسمى گرديد. بدين ملحوظ 
مختلف  عرصه هاى  در  بنيادينى  تغييرات  و  تحوالت  شاهد  ما  عزيز  در كشور  تربيت  و  تعليم  نظام 
خواهد بود؛ معلم، متعلم، كتاب، مكتب، اداره و شوراهاى والدين، از عناصر شش گانه و اساسى نظام 
معارف افغانستان به شمار مى روند كه در توسعه و انكشاف آموزش و پرورش كشور نقش مهمى 
را ايفا مى نمايند. در چنين برهه سرنوشت ساز، رهبرى و خانوادة بزرگ معارف افغانستان، متعهد به 

ايجاد تحول بنيادى در روند رشد و توسعه نظام معاصر تعليم و تربيت كشور مى باشد.
از همين رو، اصالح و انكشاف نصاب تعليمى از اولويت هاى مهم وزارت معارف پنداشته مى شود. 
در همين راستا، توجه به كيفيت، محتوا و فرايند توزيع كتاب هاى درسى در مكاتب، مدارس و ساير 
باور داريم،  ما  قرار دارد.  برنامه هاى وزارت معارف  تعليمى دولتى و خصوصى در صدر  نهادهاى 

بدون داشتن كتاب درسى باكيفيت، به اهداف پايدار تعليمى در كشور دست نخواهيم يافت.
از آموزگاران و مدرسان  نظام آموزشى كارآمد،  به يك  نيل  و  اهداف ذكرشده  به  براى دستيابى 
تقاضا  احترامانه  آينده، در سراسر كشور  نسل  تربيت كننده گان  به عنوان  فرهيخته  مديران  دلسوز و 
مى گردد تا در روند آموزش اين كتاب درسى و انتقال محتواى آن به فرزندان عزيز ما، از هر نوع 
تالشى دريغ نورزيده و در تربيت و پرورش نسل فعال و آگاه با ارزش هاى دينى، ملى و تفكر انتقادى 
بكوشند. هر روز عالوه بر تجديد تعهد و حس مسؤوليت پذيرى، با اين نيت تدريس راآغاز كنند، كه 
در آيندة نزديك شاگردان عزيز، شهروندان مؤثر، متمدن و معماران افغانستان توسعه يافته و شكوفا 

خواهند شد.
همچنين از دانش آموزان خوب و دوست داشتنى به مثابه ارزشمندترين سرمايه هاى فرداى كشور 
مى خواهم تا از فرصت ها غافل نبوده و در كمال ادب، احترام و البته كنجكاوى علمى از درس معلمان 

گرامى استفادة بهتر كنند و خوشه چين دانش و علم استادان گرامى خود باشند.
نصاب  بخش  فنى  همكاران  و  تربيت  و  تعليم  دانشمندان  آموزشى،  كارشناسان  تمام  از  پايان،   در 
تعليمى كشور كه در تهيه و تدوين اين كتاب درسى مجدانه شبانه روز تالش نمودند، ابراز قدردانى 

كرده و از بارگاه الهى براى آن ها در اين راه مقدس و انسان ساز موفقيت استدعا دارم.
با آرزوى دستيابى به يك نظام معارف معيارى و توسعه يافته، و نيل به يك افغانستان آباد و مترقى 

داراى شهروندان آزاد، آگاه و مرفه. 
دكتور محمد ميرويس بلخى

وزير معارف 
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صفحهساعت درسىعنوان درسشماره درس

1سه ساعت درسىاهللا>درس اول

3سه ساعت درسىحضرت محمد�درس دوم

5سه ساعت درسىمعرفى شويمدرس سوم

9سه ساعت درسىآبدرس چهارم

11سه ساعت درسىاناردرس پنجم

15سه ساعت درسىتوپدرس ششم

19سه ساعت درسىثوابدرس هفتم

21سه ساعت درسىجوارىدرس هشتم

25سه ساعت درسىچاهدرس نهم

27سه ساعت درسىحجدرس دهم 

31سه ساعت درسىژالهدرس يازدهم

35سه ساعت درسىسيبدرس دوازدهم

37سه ساعت درسىضيادرس سيزدهم

39سه ساعت درسىفابريكهدرس چاردهم

41سه ساعت درسىقلمدرس پانزدهم

43سه ساعت درسىُگلدرس شانزدهم

45سه ساعت درسىمادردرس هفدهم

47سه ساعت درسىوطندرس هژدهم

51سه ساعت درسىياسيندرس نزدهم

53سه ساعت درسىنشانه هاى قدرت خداوند>درس بيستم

57سه ساعت درسىسال و ماهدرس بيست و يكم

59سه ساعت درسىچهار فصلدرس بيست و دوم

63سه ساعت درسىهفتهدرس بيست و سوم

67سه ساعت درسىبيرق مادرس بيست و چهارم

71سه ساعت درسىدختر و پسر با نظافتدرس بيست و پنجم

73سه ساعت درسىكبوتر صلحدرس بيست و ششم

75سه ساعت درسىمكتب مادرس بيست و هفتم

78سه ساعت درسىبزك چينىدرس بيست و هشتم

فهرست عنوان ها
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خحچجث

ژزرذد

طضصشس

قفغعظ
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   ى   هـو

الفبا
هدف: آموختن، خواندن و نوشتن حرف هاى الفبا

پرسش ها
1. با کدام يک از حرف هاى الفبا آشنا استيد؟

2. کدام يک از حرف هاى زير را خوانده مى توانيد؟
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درس
اهللا>  اول

 خواندن، نوشتن، محاوره و تلفظ درست کلمه ها

1. گفته مى توانيد کى ما را پيدا کرده است؟

2. کى اليق عبادت است؟

اهللا> يك است.شريك و مانند ندارد.

اهللا> زمين، آسمان، آفتاب، مهتاب، ستاره گان، ما و 

تمام جهان را آفريده است.

پرسش ها
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  فعاليت ها
بخوان و بنويس

�tبه خواندن متن درس با دقت گوش فرا دهيد.
�tمتن درس را با آواز بلند بخوانيد و کلمه ها را درست تلفظ کنيد.

�tکلمة اهللا> را در جملة مناسب به کار برده در کتابچه هاى خود بنويسيد.
�tکلمه هايى را که حرف »الف« در آن به کار رفته است از متن درس بيرون نويس 

کنيد.
�tکلمه هايى: »آسمان، آفتاب، ستاره گان و آفريده« را به حرف ها تجزيه نموده روى 

تخته بنويسيد.

بشنو و بگو
1- کى را عبادت مى کنيم؟

2- زمين، آسمان و جهان را کى پيدا کرده است؟
�tمحاوره كنيد.

حامد: کى اليق عبادت است؟
حميد: اهللا> اليق عبادت است چرا که شريک و مانند ندارد.

حامد: وقتى به آسمان  نگاه مى کنى چه مى بينى؟
حميد: وقتى به آسمان نگاه مى کنم، ماه، ستاره ها، خورشيد را مى بينم.

حامد: خدايا ! شکر که اين همه را آفريدى.
حامد: به زمين نگاه مى کنى چه مى بينى؟

حميد: وقتى به زمين نگاه مى کنم کوه ها، دريا ها، دشت ها و .... را مى بينم.
حامد: مى دانى اين همه نعمت ها را به ما کى بخشيده است؟

حميد: بلى، اين همه نعمت ها را به ما، خدا> بخشيده است.
حامد: اى خداى مهربان! ما را يارى کن تا فقط ترا پرستش کنيم و در راه رضاى تو 

قدم برداريم.

كار خانه گى
متن درس را در کتابچه هاى خود رونويس کنيد.
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درس
  دوم

حضرت محمد�
 خواندن، نوشتن، محاوره و تلفظ درست کلمه ها

پرسش ها
1. در تصوير چه مى بينيد؟

2. در بارۀ حضرت محمد� چه مى دانيد؟
3. قرآن کريم براى کى نازل شده است؟

حضرت محمد� آخرين پيامبران است.

ما اُمت حضرت محمد� استيم.

قرآن كريم براي حضرت محمد� نازل شده است.

حضـ - رت
-  زل نا 
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  فعاليت ها

بخوان و بنويس
�tمتن درس را با آواز بلند بخوانيد و کلمه ها را درست تلفظ کنيد.

�tجمله هاى زير را مرتب نموده روى تخته بنويسيد:
*   ما،  است،  پيامبر،  حضرت محمد�.

*   قرآن کريم، شده، است، براى، حضرت محمد�، نازل.
�tجمله هاى زير را روى تخته امال بنويسيد:

*   حضرت محمد� پيامبر ما است.
*   قرآن کريم براى حضرت محمد� نازل شده است.

بشنو و بگو
1- آخرين پيامبران کيست؟

2- ما اُمت کى استيم؟
3- قرآن کريم براى کى نازل شده است؟

�tمحاوره زير را در صنف اجرا كنيد:
عبداهللا: ما اُمت کى استيم؟

بالل: ما اُمت حضرت محمد� استيم.
عبداهللا: آخرين پيامبر ان کى است؟

بالل: آخرين پيامبر ان حضرت محمد� است.
عبداهللا: قرآن کريم براى کدام پيامبر نازل شده است؟

بالل: قرآن کريم براى حضرت محمد� نازل شده است.

كار خانه گى
در مورد حضرت محمد� دو جمله در کتابچه هاى خود بنويسيد.
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درس
سوم  معرفى شويم  

 آشنا شدن شاگردان با تلفظ و کاربرد درست کلمه ها در جمله

من ،  ما ،  تو ،  شما ،  او ،آن ها

پرسش ها
 

 آيا مى توانيد کلمه هاى باال را بخوانيد؟

ما من
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تو

او

شما
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شما

آن ها يا ايشان

نام من نجيبه است. نام من شريف است.      
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 فعاليت ها
بخوان و بنويس

�tبه خواندن متن درس و تلفظ درست آن دقت کنيد.
�tمتن درس را با آواز بلند بخوانيد و روى تخته بنويسيد.

�tبا يکى از کلمه هاى: »من، ما، تو، شما، او و آن ها « جمله بسازيد و روى تخته بنويسيد.
�tجا هاى خالى جمله هاى زير را با کلمه هاى مناسب تکميل نموده درکتابچه هاى خود 

بنويسيد:
*   »من« درس مى خوانم.
*   » تو« درس مى خوانى.
*   » او« درس مى خواند.

*   » ما« درس مى ..........
*   »شما« درس مى ..........

*   »آن ها« درس مى ..........

بشنو و بگو
�tهر کدام به نوبت خود را معرفى کنيد.

�tمحاوره كنيد.
شبنم: نام شما چيست؟

شميم: نام من شميم است.
شبنم: تو در کدام صنف درس مى خوانى؟

شميم: من در صنف چهارم درس مى خوانم.
شبنم: آسيه در کدام مکتب درس مى خواند؟

شميم: او در مکتب سيد جمال الدين افغان درس مى خواند.
شبنم: شميم جان تشکر، از معرفى با شما خوش شدم خدا حافظ.

كار خانه گى
کلمه هاى: » من، ما، تو، شما، او، آن ها و ايشان« را در کتابچه هاى خود بنويسيد.
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درس
     چهارم

آب
 خواندن، نوشتن، محاوره، ترکيب و تجزية کلمه ها

پرسش ها

1.  در تصوير  چه را مى بينيد؟
2. آيا بدون آب مى توانيم زنده گى کنيم؟

آب دادن ثواب دارد. 
فريد به وحيد آب داد. 

بدون آب زنده گى كرده نمى توانيم.

آفـ- تاب
آ- هو
آ- لو

هو

واز

لو آ
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 فعاليت ها 
بخوان و بنويس

�tبه خواندن متن درس با دقت گوش فرا دهيد.
�tمتن درس را با آواز بلند بخوانيد و کلمه هايى را که حرف » آ « در آن آمده است درست 

تلفظ نماييد.
�tکلمه هاى »آفتاب، آهو و آلو« را بخوانيد و هجا نماييد.

�tکلمه هايى را که حرف » آ « در آن آمده باشد روى تخته بنويسيد.
�tبا استفاده از حرف » آ « کلمه بسازيد مانند: 

*   آ- رام
*  آ – باد

بشنو و بگو
�tچند کلمه بگوييد که حرف »آ« در آن آمده باشد.

چرا بدون آب نمى توانيم زنده گى کنيم؟
�tاز دو شاگرد بخواهيد محاورۀ زير را در صنف تمرين کنند:

قدسيه: فريد به کى آب داد؟
فرشته: فريد به وحيد آب داد.

قدسيه: چرا فريد به وحيد آب داد؟
فرشته: براى اين که آب دادن، ثواب دارد.

 قدسيه: بدون آب مى توانيم زنده گى کنيم؟
 فرشته: نخير، بدون آب زنده گى کرده نمى توانيم.

 

كار خانه گى
    متن درس را در کتابچه هاى خود رونويس کنيد.
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درس
     پنجم

انار
خواندن، نوشتن ، محاوره و هجاى کلمه ها

پرسش ها

1. آيا انار خورده ايد، چه رنگ دارد؟
2. انار در زمين کشت مى شود يا درخت دارد؟

   انار دانه دارد.
پدر انار آورد.

من انار را خوش دارم.
انار به صحت فايده دارد.

ا- نار
دا- نه

نار- انار

بر- ابر
ا
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 فعاليت ها

بخوان و بنويس

tبه خواندن متن درس با دقت گوش فرا دهيد.

��tمتن درس را با آواز بلند بخوانيد و کلمه ها را درست تلفظ کنيد.

�tکلمه هاى زير را در کتابچه هاى خود بنويسيد و بخوانيد:

*   انار

*   دانه

*  ابر

*  آورد

*  دارد

جمله هاى زير را با کلمه هاى مناسب داخل چوکات تکميل نماييد.

* پدر _______ آورد.

* انار _______ دارد.

* انار به صحت ______ دارد.

کلمه هاى زير را به حرف ها تجزيه نموده و در کتابچه هاى خود بنويسيد.

خوش

 انار

 صحت

 فايده 

دانه

انار
فايده
دانه
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از شاگردان بخواهيد هر کدام تصوير يک ميوه را روى تخته بکشند.

�tنام تصويرهاى زير را روى تخته بنويسيد:

     

  

 بشنو و بگو

1- کى انار را خوش دارد؟

2- چرا انار مى خوريم؟

3- در بارۀ انار دو جمله بگوييد.

4- انار به صحت چه فايده دارد؟

5- کلمة »انار« از چند حرف ترکيب شده است؟

6- تصوير هاى زير را ببينيد و تصوير انار را پيدا کنيد.
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�tمحاوره كنيد:

کريم: انار چه دارد؟

حميد: انار دانه دارد.

کريم: کى انار آورد؟

حميد: ماما انار آورد.

کريم : انار را خوش دارى؟

حميد : بلى، انار را خوش دارم؛ چون خوردن آن به صحت فايده دارد.

كار خانه گى

چند کلمه در کتابچه هاى خود بنويسيد که حرف » ا « در آن به کار رفته باشد.
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درس
توپ     ششم

 خواندن، نوشتن، سخن گفتن و ترکيب و تجزية کلمه ها

پرسش ها

1.  در تصوير چه مى بينيد؟
2.  پدر براى کى توپ آورد؟

پدر توپ آورد.
پوپل با توپ بازى مى كند.

پوپل توپ بازى را خوش دارد.

پـ - شك
پو - پل

كه - پكه
شه- پشه

در- پدر
پــ
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 فعاليت ها

بخوان و بنويس

�tمتن درس را با آواز بلند بخوانيد و کلمه ها را درست تلفظ کنيد.

�tحرف »پ« را با حرف هاى ديگر ترکيب کرده کلمه بسازيد و روى تخته بنويسيد.

* طور مثال: پ+ ن+ س+ل= پنسل

�tکلمه هاى زير را روى تخته بنويسيد و حرف »پ« را در آن مشخص کنيد.

پياز

 چپلى

 کتاب

 پياله

 برف

 پشک

�tجاهاى خالى جمله هاى زير را با کلمه هاى مناسب تکميل کنيد.

الف: پدر _____  آورد.

ب: پوپل با _____ بازى مى کند.

توپ

ساعت

مطالعه

توپ
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از حرف هاى داده شدۀ زير کلمه بسازيد.

* بـ  - ـا  - ز  - ى

* خـ  ـو  -  ش

* پـ   - ـو  - پـ   ـ  ـل

* پـ   - ـشـ ـ  ـک

بشنو و بگو

�tبه خواندن متن درس با دقت گوش فرا داده تلفظ درست کلمه ها را بياموزيد.

�tحرف آخر کلمة »توپ« را بگوييد.

�tحرف »پ« چند بار در کلمه هاى متن آمده است؟

�tچرا پوپل توپ بازى را خوش دارد؟

�tمحاوره كنيد:

احمد: کى توپ را آورد ؟

محمود: پدر توپ را آورد.

احمد: پوپل، با توپ چه مي کند؟

محمود: پوپل، با توپ بازي مي کند.

احمد: پوپل، توپ بازي را خوش دارد؟

محمود: بلي، پوپل توپ بازي را بسيار خوش دارد.     
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�tتصوير هاى زير را ببينيد و بگوييد با هم چه ارتباط دارند؟

كار خانه گى

دو سطر متن درس را در کتابچه هاى خود رونويس کنيد.
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درس
ثواب     هفتم

 خواندن، نوشتن، سخن گفتن و ترکيب، تجزيه و تشخيص کلمه هاى هم شکل

پرسش ها
1. در تصوير چه مى بينيد؟

2. عثمان به کى سالم داد؟
3. شما به چه کسانى سالم مى دهيد؟

سالم دادن ثواب دارد.
عثمان به پدر غياث سالم داد.

ثريا و غياث به همه سالم مي دهند.

ثـ- واب
غـ- ياث

واب- ثواب
ر-يا- ثريا

ثـ
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 فعاليت ها
بخوان و بنويس

�tمتن درس را با آواز بلند بخوانيد و کلمه ها را درست تلفظ کنيد.
�tکلمه هاى: »ثواب، غياث، سالم و عثمان« را بخوانيد و به حرف ها تجزيه نموده روى 

تخته بنويسيد.
�tجملة زير را با کلمه هاى  مناسب تکميل نماييد:

*   ثريا و .................. به همه................................مى دهند.
�tکلمه هاى هم آواز و هم شکل را با هم وصل کنيد.

غياث                                       ثمر    
ثواب                                      غياث    

ثريا                                        ثور    
ثور                                         ثواب    
ثمر                                         ثريا    

بشنو و بگو
�tبه خواندن متن درس با دقت گوش فرا دهيد.

�tکلمه هاى »ثواب، غياث و ثريا« را هجا نماييد.
�tمحاوره كنيد:

عثمان: السالُم عليکم و Í�e اهللا و برکاته! 
غياث: عليکم السالم

عثمان: ما چرا به يکديگر سالم مى دهيم؟
غياث: سالم دادن ثواب دارد.

عثمان: عثمان به کى سالم داد؟
غياث: عثمان به پدر من سالم داد.

عثمان: به کى ها بايد سالم بدهيم؟
غياث: براى همه سالم بدهيم.

كار خانه گى
کلمه هايى را از متن درس پيدا کنيد که حرف »ث« در آن به کار رفته باشد و در 

کتابچه هاى تان بنويسيد.
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درس
جوارى     هشتم

 خواندن، نوشتن، سخن گفتن و تلفظ درست کلمه ها

پرسش ها
1. در تصوير چه مى بينيد؟

2. آيا جوارى خورده ايد؟
3. جوارى در زمين کشت مى شود يا درخت دارد؟

جوارى در زمين كشت مى شود.

سراج براى نجيبه جواري آورد.

جميله در جمع كردن جوارى با نجيب كمك كرد.

سـ- راج
جـ- وا- ري
جـ- ميـ- له

واب- جواب

ليل- جليل

وا-ري- جواري

جـ
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 فعاليت ها

بخوان و بنويس

�tمتن درس را با آواز بلند بخوانيد و کلمه ها را درست تلفظ کنيد.

�tکلمة »جوارى« را به حرف ها تجزيه کنيد و روى تخته بنويسيد.

�tجملة اول متن درس را روى تخته امال بنويسيد.

�tاز حرف هاى داده شده کلمه هاى مناسب بسازيد و در کتابچه هاى خود بنويسيد.

* س، ر، ا، ج 

* ن، ج، ى، ب

 * ج، م، ى، ل، ه 

* ک، م ،ک

* ز، م، ى،ن

�tکلمه هاى داده شده را به حرف ها تجزيه کنيد.

* کشت

* جمع

* زمين 

* کمک

* سراج

* جوارى
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بشنو و بگو

�tبه خواندن متن درس و تلفظ درست کلمه ها دقيق گوش فرا دهيد. 

1- چند کلمه را نام ببريد که در آن حرف »ج« به کار رفته باشد.

2- کلمه هاى جميله، جوارى و سراج را هجا کنيد.

3- در کدام کلمه هاى متن، حرف »ج« به کار رفته است؟

4- سه کلمه بگوييد که حرف »ج« در آخر آن آمده باشد.

5- چندکلمه بگوييد که حرف »ج« در شروع، وسط و آخر آن ها به کار رفته باشد.

مانند:
سراجنجيبهجوارى

�tمحاورة زير را در صنف اجرا كنيد:

جميله: جوارى خورده اى؟

منيژه: بلى، من جوارى را خوش دارم.

جميله: جوارى در زمين کشت مى شود يا درخت دارد؟

منيژه: جوارى، مانند: گندم و جو در زمين کشت مى شود.

جميله: در جمع کردن جوارى کى با نجيب کمک کرد؟

منيژه: جميله در جمع کردن جوارى با نجيب کمک کرد.
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�tشکل هاى زير را نام گرفته و بگوييدکه حرف »ج« در کدام قسمت کلمه ها واقع 

شده است:

كار خانه گى

متن درس را درکتابچه هاى تان بنويسيد.
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درس
چاه       نهم

 خواندن، نوشتن و تلفظ درست کلمه هاو هجاى آن ها

پرسش ها
1. در تصوير چه مى بينيد؟

2. شما چاه را ديده ايد؟
3. در ميان شما چه کسى در حويلى خود چاه آب دارد؟

چاه آب پاك دارد.
بچه ها از چاه آب آوردند.

خالد براى چاه سرپوش ساخت.

بـ-چـه
چپـ-لي

چايـ- نك

مغز- چهارمغز
پا-يي - چهارپايي

چهار
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 فعاليت ها
بخوان و بنويس

�tمتن درس را با آواز بلند و مناسب بخوانيد.
�tکلمه هاى که حرف »چ« در آن به کار رفته است، از متن درس دريافت نموده و کلمه هايى: 

»چپلى، چاينک، چهارمغز« را هجا کنيد.
�tحرف هايى: »پ، ق، ف« را در کلمه هاى مناسب به کار برده روى تخته بنويسيد.

�tجمله هاى زير را با کلمه هاى داخل چوکات تکميل کنيد:
*   .........................آب پاک دارد.

*   خالد  براى چاه .........................ساخت.
�tتصوير هاى زير را ببينيد و نام آن ها را در کتابچه هاى خود بنويسيد:

بشنو و بگو
�tبه تلفظ درست کلمه ها با دقت گوش فرا دهيد.

1- از چند کلمه نام ببريد که حرف »چ« در آن به کار رفته باشد.
2- چرا خالد براى چاه سرپوش ساخت؟

�tمحاوره زير را در صنف اجرا كنيد:
فرزانه: چاه چه دارد؟

خالده: چاه آب پاک دارد.
فرزانه: بچه ها از کجا آب آوردند؟

خالده: بچه ها از چاه آب آورند.
فرزانه:کى براى چاه سرپوش ساخت؟
خالده: خالد براى چاه سرپوش ساخت.

كار خانه گى
دو جمله در کتابچه هاى تان بنويسيد که کلمة  »چاه« در آن به کار رفته باشد.

سرپوش

چاه
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درس
      دهم

حج
خواندن، نوشتن، تلفظ درست، ترکيب و تجزية کلمه ها

پرسش ها
1. مى دانيد تصويرکجا است؟

2. آيا مى دانيدکه حج بناى چندم اسالم است؟
3. گفته مى توانيد چه کسى را حاجى مى گويند؟

حج كردن فرض است.
پدرمحبوبه پارسال به حج رفت.                                

من  هم آرزو دارم به حج بروم.

حا-جي
محـ-بو-به

فيظ- حفيظ
ميد- حميد

ميـ- ده - حميده
حـ
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 فعاليت ها

بخوان و بنويس

�tمتن درس را با آواز بلند بخوانيد و کلمه ها را درست تلفظ کنيد.

�tکلمه هاى زير را بخوانيد و روى تخته به حرف ها تجزيه کنيد.

* حاجى

* محبوبه

* حميده 

* حفيظ

�tاز حرف هاى داده شده کلمه بسازيد و در کتابچه هاى خود بنويسيد:

*   ح+ ج=

*   ف+ ر+ض=

*   آ+ ر+ ز + و=

* م+ح_ب+و+ب+ه=

* حـ+ا+جـ+ى=

�tجمله هاى زيرا را در کتابچه هاى خود نوشته و آن ها را با کلمه هاى مناسب تکميل کنيد.

* حج کردن ______ است.

* من هم آرزو دارم به ______ بروم.

* پدر محبوبه پارسال به حج _____.

فرض

حج

رفت

مطالعه
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بشنو و بگو

�tبه خواندن و تلفظ درست کلمه ها گوش فرا دهيد.

کلمه هاى که حرف »ح« به کار رفته باشد بگوييد.

کلمه هاى زير را با کف زدن هجا کنيد:

* حفيظ

* حميد

* حميده

* حاجى

* محبوبه

چند کلمه بگوييد که حرف »ح« در آغاز، وسط و آخر کلمه ها به کار رفته باشد:

مانند:
صبحمحبوبهحج

�tمحاوره كنيد.

بالل: حج کردن چه است؟

ميالد: حج کردن فرض است.

بالل: آرزو دارى که حج بروى؟

ميالد: بلى، يکى از آرزو هايم حج کردن است.

بالل: پدر شما حج رفته است؟
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ميالد: پدر من پارسال حج رفته بود.

�tتصوير هاى زير را نام بگيريد.

كار خانه گى

متن درس را در کتابچه هاى خود رونويس کنيد.
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درس
     يازدهم

ژاله
 خواندن، نوشتن و آموختن ديگر مهارت هاى زبان

پرسش ها

1. باريدن ژاله را کى ديده است، آيا ژاله مثل باران است؟
2. چه وقت ژاله مى بارد؟

در فصل بهار ژاله مى بارد.
رنگ ژاله سفيد است.

ژاله گل ها را پژمرده مى كند.
                                                                      ژا- له

                                                                      مژ- ده 
                                                                      پژ- مر- ده   
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 فعاليت ها

بخوان و بنويس

�tمتن درس را با آواز بلند بخوانيد و کلمه ها را درست تلفظ کنيد.

�tکلمه هاى زير را به حرف ها تجزيه کرده روى تخته بنويسيد.

* ژاله 

* پژمرده

* فصل

* بهار

* سفيد

�tکلمه هاى زير را در کتابچه هاى تان بنويسيد و کلمة مفرد را به جمع آن وصل کنيد:

درخت                         گل ها    

گل                            قلم ها    

قلم                             برگ ها    

کتاب                          درخت ها    

برگ                           کتاب ها    
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جمله هاى زير را در کتابچه هاى خود نوشته بعد جا هاى خالى آن ها را با کلمه هاى مناسب 

داخل چوکات تکميل کنيد.

- در فصل ______ ژاله مى بارد.

- رنگ _______ سفيد است.

- ژاله _____ ها را پژمرده مى کند.

کلمه هاى زير از چند حرف ساخته شده است.

* شگوفه 

* پژمرده

* گل

* فصل

* مژده

      بشنو و بگو

�tکلمه هاى »ژاله، مژده  و پژمرده« را هجا نموده درست تلفظ کنيد.

�tمحاوره کنيد:

ژيال: مي داني ژاله چه وقت مي بارد؟

وژمه: بلي، در فصل بهار ژاله مي بارد.

ژيال: ژاله چه رنگ دارد؟

وژمه: ژاله رنگ سفيد دارد.

ژيال: مي داني ژاله گل ها را چه مي کند؟

وژمه: بلي، ژاله گل ها را پژمرده مي سازد و مى ريزاند.

گلبهارژاله
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�tدر گروه ها پيرامون ضرر ژاله صحبت کنيد.

تصويرهاى زير باهم چه ارتباط دارند؟

كار خانه گى

کلمه هايى: »گل، بهار و ژاله« را در جمله هاى مناسب به کار برده در کتابچه هاى خود 

بنويسيد.
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درس
    دوازدهم

سيب
خواندن، نوشتن، ترکيب، تجزيه و هجاى کلمه ها

پرسش ها

1. کدام ميوه را زياد خوش داريد؟
2. چرا ميوه ها را قبل از خوردن بايد شست؟

3. سيب چه رنگ دارد؟

 سوسن و الياس سيب آوردند.
خوردن سيب فايده دارد.

سيب بايد پاك شسته شود.

سو – سن

سا -را

ور- سرور

دار- سردار
سر



36

 فعاليت ها
بخوان و بنويس

�tبه خواندن متن درس دقت کنيد و تلفظ درست کلمه ها را بياموزيد.
�tمتن درس را با آواز بلند بخوانيد و کلمه هاى: »سرور و سردار« را به حرف ها تجزيه 

کنيد.
�tاز کلمه هاى زير جمله هاى مناسب بسازيد و روى تخته بنويسيد:

*    فايده
*    سيب
*    پاک 

�tسطر اول متن درس را در کتابچه هاى تان امال بنويسيد.

بشنو و بگو
�tبه خواندن متن درس توسط معلم گوش فرا دهيد.

�tکلمه هاى: »سوسن و سارا« را هجا کنيد.
�tکدام ميوه ها را خوش داريد؟ نام ببريد.

�tمحاوره را دو دو نفر، در صنف اجرا كنيد:
سوسن: چه آوردى؟
سرور: سيب آورد م.

سوسن: خوردن سيب چه فايده دارد؟
سرور: خوردن سيب براى صحت بسيار فايده دارد.

سوسن: سرور جان، خوردن سيب فايده دارد؛ اما بايد پيش از خوردن پاک شسته شود.

كار خانه گى
از متن درس کلمه هايى را که در آن حرف »س« به کار رفته است، دريافت نموده درکتابچه هاى 

تان بنويسيد.
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درس
    سيزدهم

ضيا
خواندن، نوشتن، هجا و تلفظ درست کلمه ها و دانستن اضرار آب بازى در 

آب هاى ناپاک

پرسش ها

1. در تصوير چه مى بينيد؟
2. آب بازى در آب هاى ناپاک سبب چه مى شود؟

ضيا و افضل آب بازى را خوش دارند.

آب بازى در آب هاى ناپاك ضرر دارد.
                                                                                           آب بازى در حوض هاى بزرگ خطر دارد.

مـ -ريض        
مر-  ضـ - يه        

فـ - ياض        
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 فعاليت ها
بخوان و بنويس

�tمتن درس را با آواز بلند بخوانيد و کلمه ها را درست تلفظ کنيد.
�tبه خواندن متن درس دقت کنيد.

�tاز حرف هاى زير کلمه بسازيد:
*   ض – ر- ر
*   ح- و – ض

*   ا – ف – ض – ل
�tکلمه هاى مفرد را به جمع وصل کنيد و در کتابچه هاى خود بنويسيد:

                                             قلم                               کتاب ها
                                            کتاب       بچه ها

                                             بچه                               قلم ها                              
�tجملة زير را در کتابچه هاى خود امال بنويسيد:

*  آب بازى در آب هاى ناپاک ضرر دارد.
بشنو و بگو

�tبه تلفظ درست واژه ها گوش فرا دهيد و کلمه هاى: »فياض، مريض، افضل و مرضيه« 
را هجا کنيد.

1- آيا تا حال آب بازى کرده ايد؟
�tمحاوره را در صنف اجرا كنيد:

عثمان: کى ها آب بازى را خوش دارند؟
عبداهللا: ضيا و افضل آب بازى را خوش دارند.

عثمان: آب بازى در آب هاى ناپاک چه ضرر دارد؟
عبداهللا: آب بازى در آب هاى ناپاک ما را مريض مى سازد.

عثمان: در حوض هاى بزرگ آب بازى کرده اى؟
عبداهللا: نخير. آب بازى در حوض هاى بزرگ خطر دارد.

كار خانه گى
متن درس را در کتابچه هاى خود رونويس کنيد.
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درس
  چهاردهم

فابريكه
 خواندن، نوشتن، ترکيب و تجزيه کلمه هاى ساده و تلفظ درست کلمه ها

پرسش ها
1. در تصوير چه مى بينيد؟

2. آيا از تکه هاى فابريکة نساجى لباس ساخته ايد؟
3. از تکه چه چيز ها ساخته مى شود؟

 فريد در فابريكة نساجى كار مى كند.

در فابريكة نساجى هر قسم تكه بافته مى شود.

تكه هاى ساخت اين فابريكه به مفاد وطن ما است.

فر- زا- نه                                                                                                                                          
مـ - ـفاد

برف

ريد - فريد
  هيم - فهيم

ريـ - ده- فريده
فـ
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 فعاليت ها
بخوان و بنويس

�tبه خواندن متن درس با دقت گوش فرا دهيد.
�tمتن درس را درست بخوانيد و کلمه ها را درست تلفظ کنيد.

�tکلمه هاى: »فريد، فابريکه، مفاد و بافته« را چند بار تلفظ نموده روى تخته بنويسيد.
�tجمله هاى زير را با کلمه هاى مناسب داخل چوکات تکميل نموده در کتابچه هاى 

خود بنويسيد:
*    فريد در  ...............................  کار مى کند.

*   در فابريکة نساجى هر قسم .................. مى شود.

�tسطر اول متن درس را روى تخته امال بنويسيد.

بشنو و بگو
�tبه خواندن متن درس توسط معلم گوش فرا دهيد.

�tکلمه هاى: »مفاد، فريده ، فهيم و فريد« را هجا کنيد.
�tمحاوره را در صنف اجرا كنيد:
فرهاد: برادر شما در کجا کار مى کند؟

فهيم: برادرم در فابريکة نساجى کار مى کند.
فرهاد: در فابريکة نساجى چه قسم تکه ها بافته مى شود؟

فهيم: در فابريکة نساجى تکه هاى گوناگون بافته مى شود.
فرهاد: از تکه چه ساخته مى شود؟

فهيم: از تکه انواع مختلف لباس ها ساخته مى شود.

كار خانه گى 
از متن درس، کلمه هايى را بيرون نويس کنيد که حرف » ف « در آن به کار رفته باشد.

تکه

نساجى

بافته

فابريکه
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درس
   پانزدهم

قلم
خواندن، نوشتن، ترکيب، تجزيه و تلفظ درست کلمه ها و محاوره

پرسش ها
1. تصوير باال را ببينيد و بگوييد که چيست؟

2. شما با چه نوع قلم نوشته مى کنيد؟

قدسيه خواهر مقيم است.
مقيم به رسامى عالقه دارد.

مقيم با قلم پنسل رسم مى َكشد.
قدسيه با قلم مشق مى كند.

قا- سم
مـ- قيم
قا- شق

سم- قاسم

  شق- قاشق
در- قادر

قـا
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 فعاليت ها
بخوان و بنويس

�tمتن درس را با آواز بلند بخوانيد و کلمه ها را درست تلفظ کنيد.
�tحرف » ق « را چند مرتبه تلفظ کنيد.

�tاز حرف هاى داده شده کلمه بسازيد و روى تخته بنويسيد:
*    ق+ س+ ى+م=
*    م+ ق+ ى+ م=

*    ق+ ى+ م+  ا + ق
*    ق + ا + ش+ ق 

�tجمله هاى زير را با کلمه هاى مناسب تکميل کنيد و در کتابچه هاى خود بنويسيد:
*   مقيم به .................. عالقه دارد.
*   قدسيه با................مشق مى کند.

بشنو و بگو
�tبه خواندن متن درس با دقت گوش فرا دهيد.

�tمحاورة زير را در صنف اجرا كنيد:
فرزانه: السالُم عليکم و Í�e اهللا و برکاته.

مدينه: عليکم السالم.
فرزانه: کى به رسامى عالقه دارد؟
مدينه: مقيم به رسامى عالقه دارد.

فرزانه: مقيم با کدام قلم رسم مى کشد؟
مدينه: مقيم با قلم پنسل رسامى مى کند.

فرزانه: کى با قلم مشق مى کند؟
مدينه: قدسيه با قلم مشق مى کند.

كار خانه گى
متن درس را در کتابچه هاى خود رونويس کنيد.
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درس
  شانزدهم

ُگل
خواندن، نوشتن، ترکيب، تجزيه و تلفظ درست کلمه ها و محاوره

پرسش ها
1. آيا شما گل ها را خوش داريد؟

2. گل ها را چطور نگهدارى کنيم؟
3. شما در حويلى خود چه قسم گل داريد؟

در فصل بهار در دشت ها، ُگِل الله مى رويد.

برگ ُگل الله رنگ سرخ دارد.

شاگرد خوب ُگل ها را از ُگل بُته نمى َكند.

گـ - ليم دان- گلدان       
گا - دى اب- گالب       

برگ –گلبرگ  شا - گرد     

گل
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 فعاليت ها
بخوان و بنويس

�tمتن درس را با آواز بلند و مناسب بخوانيد و کلمه هاى جديد را درست تلفظ کنيد.
�tکلمه هاى: »دشت، الله و گل« را به حرف ها تجزيه نموده روى تخته بنويسيد.

�tاز متن درس کلمه هايى را بيرون نويس کنيد که حرف »ل« در آن به کار رفته باشد.
�tجمله هاى زير را روى تخته بنويسيد و جاهاى خالى آن ها را با کلمه هاى مناسب 

داخل چوکات تکميل نماييد:
* در فصل............... در دشت ها .................. مى رويد.

* برگ گل ها رنگ .............دارد.
*   ..................... گل ها را از......................نمى َکَند.

گل بته شاگرد خوب سبزگل الله بهار بهار

بشنو و بگو
�tکلمه هايى: »گلدان، گالب، گلبرگ، گليم، گادى و شاگرد« را هجا کنيد.

�tمحاوره را در صنف اجرا كنيد :
ليال: در فصل بهار در دشت ها چه مى رويد؟

گاللى: در فصل بهار در دشت ها گل الله مى رويد.
ليال: برگ گل ها چه رنگ دارد؟

گاللى: برگ گل ها رنگ سبز دارد.
ليال: شاگرد خوب چه مى کند؟

گاللى: شاگرد خوب گل ها را از گل بته نمى کند.
�tتصوير هاى زير را نام گرفته در مورد هر کدام يک يک جمله بگوييد:

                

كار خانه گى
کلمه هايى را در کتابچه هاى خود بنويسيدکه حرف » ل « در آن به کار رفته باشد.
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درس
   هفدهم

مادر
 خواندن، نوشتن، ترکيب و تجزية کلمه ها

پرسش ها
1. در تصوير چه مى بينيد؟

2. آيا در کار هاى خانه با مادر خود کمک مى کنيد؟
3. چرا مادر خود را دوست داريم؟

من مادر خود را دوست دارم.
من در كارهاى خانه با مادرم كمك مى كنم.

ما بايد احترام مادر خود را داشته باشيم.

ما – در     
     احـ – ـتـ – ـرام

ك – مك     
ما - شين     
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 فعاليت ها
بخوان و بنويس

�tمتن درس را با آواز بلند و مناسب بخوانيد و بگوييد که حرف »م« در کدام کلمه ها 
به کار رفته است. 

�tکلمه هايى: »مادر، کمک، احترام« را به حرف ها تجزيه کنيد.
�tسطر اول درس را روى تخته امال بنويسيد.

�tنام تصويرهاى زير را در کتابچه هاى خود بنويسيد و زير حرف »م« خط بکشيد:

بشنو و بگو
�tبه خواندن متن درس با دقت گوش فرا دهيد.

�tکلمه هايى: »مادر، ماما و مکتب« را هجا کنيد.
�tمحاوره كنيد.

شگوفه: مادرت را دوست دارى؟
منيژه: بلى، من مادر خود را دوست دارم.

شگوفه: در کار هاى خانه با مادرت کمک مى کنى؟
منيژه: بلى، من در کارهاى خانه با مادرم کمک مى کنم.

شگوفه: من مادر خود را خيلى دوست دارم و احترام مى کنم.
منيژه: من هم مادر خود را زياد دوست دارم و احترام مى کنم.

كار خانه گى
جملة زير را چند بار در کتابچه هاى خود بنويسيد: 

»همة ما، مادر خود را دوست داريم و احترام مى کنيم.«
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درس 
   هژدهم

وطن
 خواندن، نوشتن، محاوره، ترکيب و تجزية کلمه ها

پرسش ها

1. در تصوير چه مى بينيد؟
2. آيا وطن خود را دوست داريد؟

3. کدام ميوه ها در وطن ما پيدا مى شود؟

وطن ما افغانستان است.
وطن ما خانة ما است

ما وطن خود را دوست داريم.

و- طن طن- وطن      
ميـ- وه هاب-وهاب      
انـ-گور حيد-وحيد      

و
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 فعاليت ها

بخوان و بنويس   

�tمتن درس را با آواز بلند بخوانيد.

�tکلمه هايى را از متن درس بيرون نويس کنيد و روى تخته بنويسيد که حرف »و« در 

آن به کار رفته باشد.

�tکلمه هاى هم شکل زير را در کتابچه هاى تان بنويسيد و با يکديگر وصل کنيد:

کوه      مشهور     

وطن         تربوز     

مشهور     کوه     

تربوز     وطن     

�tچند کلمه روى تخته بنويسيد که حرف »و« در آغاز، وسط و آخر آن به کار رفته باشد.

*   طور مثال: ميوه

نازوميوهوحيد
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�tتصوير هاى زير را ببينيد و در مورد هر يکى از آن ها جمله بنويسيد:

بشنو و بگو

�tبه تلفظ درست کلمه ها گوش فرا دهيد آن ها را هجا کنيد.

* وهاب

* وحيد

* ميوه

* خانه

* افغانستان

* دوست

�tچرا وطن خود را دوست داريم؟

�tکدام جاهاى افغانستان را ديده ايد؟

* کلمه هاى زير را به حرف ها تجزيه کنيد:

* وطن

* وهاب

* وحيد

* انگور
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�tمحاورة زير را در صنف اجرا كنيد:

فريد: وطن ما کجاست؟

پدر: وطن ما افغانستان است.

فريد: وطن، يعنى چه؟

پدر: وطن ، يعنى خانه.

فريد: وطن خود را دوست دارى؟

پدر: بلي، من وطن خود را دوست دارم.

فريد: من هم وطن خود را دوست دارم.

كارخانه گى

کلمه هايى: »وطن، ميوه و کوه« را در جمله هاى مناسب به کار برده در کتابچه هاى خود 

بنويسيد.
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درس
    نزدهم

ياسين
خواندن، نوشتن، هجاى کلمه ها و دانستن اهميت پيشة نجارى

پرسش ها
1. گفته مى توانيد يوغ، ميز، چوکى و دروازه را کى مى سازد؟

2. کدام يک از شما يوغ را از نزديک ديده ايد؟

ياسين نجار است.
او دكان نجارى دارد.

ياسين از چوب، يوغ، ميز و چوكى مى سازد.

ور – ياور                      يو - سف    

جـ - وا - رى سين- ياسين      يا    

نيـ -  شـ - كر سـ – مين- ياسمين     
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 فعاليت ها
بخوان و بنويس

�tمتن درس را با آواز بلند بخوانيد و به تلفظ حرف»ى« دقت کنيد.
�tچند کلمه يى را که حرف »ى« در آن به کار رفته باشد روى تخته بنويسيد.

*    مانند: ياسين
�tجمله هاى زير را با کلمه هاى مناسب داخل چوکات تکميل نماييد:

*   ..................... نجار است. 
*   او .................... نجارى دارد 

بشنو و بگو   
�tبه خواندن متن درس، تلفظ درست و هجاى کلمه ها با دقت گوش دهيد.

�tمحاورة زير را در صنف تمرين كنيد.
رستم: السالُم عليکم و Í�e اهللا و برکاته.

سهراب: عليکم السالم.
رستم: پدر شما چه کار مى کند؟

سهراب: پدر من نجار است.
رستم: او دکان نجارى دارد؟

سهراب: بلى، او دکان نجارى دارد.
رستم: نجار چه چيزها مى سازد؟

سهراب: نجار از چوب ميز، چوکى و يوغ مى سازد.
�tتصوير هاى زير را نام بگيريد.

  

كار خانه گى
متن درس را در کتابچه هاى خود رونويس کنيد.

دکانقشنگ ياسين
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درس
    بيستم

    نشانه هاى قدرت خداوند>
 شاگردان بدانند که آنچه در روى زمين و آسمان است نشانه هايى از قدرت 

خداوند> مى باشد

پرسش ها

1. در تصويرهاى باال چه مى بينيد؟
2. آفتاب، مهتاب، پرنده گان، و حيوانات را کى پيدا کرده است؟

گنجشك ناز و كوچك  
پـرواز از كى آمـوخت  
آن بلـبل خــوش آواز  
آواز از كـــى آموخت  

                      خـورشيد و ابر و باران
                       پـرواز و مــاه و لبخند
                       هريك نشانه يى است 

                       از قــدرت خـــداوند                                                                                                                                      
نسرين صحامى
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 فعاليت ها

بخوان و بنويس

�tشعر را بخوانيد و کلمه ها را درست تلفظ کنيد.

�tکلمه هاى زير را در کتابچه هاى خود بنويسيد و هم شکل ها را با هم وصل نماييد:

گنجشک                            خوش    

پرواز                                  ماه    

خوش                                 گنجشک    

ماه                                     پرواز    

تخته  روى  جمله  يک  اهللا>  بارۀ  در  نوبت  به  کدام  هر  بخواهيد  شاگردان  از  �t

بنويسند.           

�tاز حرف هاى زير کلمه بسازيد و در کتابچه هاى خود بنويسيد:

*  آ + م + و + خ + ت =  

*  ک + و + چ + ک =

*  خ + و + ر + ش + ى + د=

بيت هاى زير را روى تخته نوشته جاهاى خالى آن ها را با کلمه هاى مناسب داخل 

چوکات تکميل کنيد.

گنجشک ناز و ________ 

پرواز از کى _________

آن بلبل _________ آواز

کى 

آموخت

کوچک

خوش
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آواز از _________ آموخت

�tکلمه هاى زير را به حرف ها تجزيه کنيد:

* گنجشک

* بلبل

* آموخت

* خورشيد

* لبخند

بشنو و بگو           

�tبه خواندن متن درس با دقت گوش فرا دهيد.

�tخداوند> چه چيز ها را پيدا نموده است؟

�tبراى کلمه هايى: »باران، خورشيد و ماه« جمله بگوييد.

�tدر گروه ها پيرامون شکر گزارى از نعمت هاى خداوند> صحبت کنيد.

 کلمه هاى زير را هجا کنيد.

- گنـ - ـجشک * گنجشک  

* آموخت

* باران

* لبخند

* قدرت
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- حرف هاى: » پ، ف،ق،ک،گ« را در آغاز، وسط و آخر کلمه ها نشان داده تلفظ 

کنيد.

توپپوپلپروانهپـ

صنفگلفروشفيلفـ

اتاقبشقابقاشققـ

ناکمکتبکتابکـ

- تصوير زير را ببينيد و در مورد چيزهايى که خداوند> پيدا کرده است صحبت 

کنيد:

كار خانه گى

متن شعر را در کتابچه هاى خود رونويس کنيد.
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درس
 بيست و يكم

سال و ماه
 شاگردان نام ماه هاى سال را بياموزند.

پرسش ها
1. مى دانيد يک سال داراى چند ماه است؟

2. ماه هاى سال را نام گرفته مى توانيد؟
3. در کدام ماه تولد شده ايد؟

يك سال داراى دوازده ماه است.
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 فعاليت ها
بخوان و بنويس

�tمتن درس را بخوانيد و نام ماه هاى سال را حفظ کنيد.
�tنام ماه هاى سال را در کتابچه هاى خود امال بنويسيد.

�tبا حرف هاى داخل چوکات کلمه ها را در کتابچه هاى خود تکميل کنيد:
*   ...................... مل

*   ......................ور
*   ......................قرب
*   ......................دى 

بشنو و بگو
�tبه خواندن متن درس با دقت گوش فرا دهيد و تلفظ درست کلمه ها را بياموزيد.

�tمحاورة زير را در صنف اجرا كنيد:
ماللى: يک سال چند ماه است؟

گاللى: يک سال دوازده ماه است.
ماللى: نام شش ماه اول سال کدام ها اند؟

گاللى: حمل، ثور، جوزا، سرطان، اسد و سنبله.
ماللى: نام شش ماه دوم سال کدام ها اند؟

گاللى: ميزان، عقرب، قوس، جدى، دلو و حوت

سالم اعداد    
يـک و دو و سـه و چـــهار    
آمـــده فصـــل بهــــــار    
پنج و شش و هفت و هشت    
بيــــا بـــرويم به گلگشت    
نـــه و ده سخـــــن تمام    
به همــه ميگـيم، ســالم    

كار خانه گى
نام ماه هاى سال را در کتابچه هاى خود بنويسيد و حفظ کنيد.

ع 
ث 

ج 

ح 
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درس 
 بيست و دوم

چهار فصل

 شناختن فصل ها و ماه هاى هر فصل

پرسش ها

1. گفته مى توانيد يک سال داراى چند ماه است؟
2. فصل بهار شامل چند ماه مى شود؟

3. بعد از فصل بهار، کدام فصل مى آيد؟
يك سال چهار فصل دارد:

بهار، تابستان، خزان و زمستان.
هر فصل شامل سه ماه مى شود.
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 فعاليت ها
بخوان و بنويس

�tمتن درس را با آواز بلند بخوانيد و کلمه ها را درست تلفظ کنيد.

�tجمله هاى زير را با کلمه هاى مناسب داخل چوکات تکميل نموده روى تخته بنويسيد:

*   يک سال ................ دارد.

*   يک فصل.................. دارد.

سه ماه
فصل بهار
چهار فصل

جدى، دلو، حوت
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*   حمل، ثور و جوزا ماه هاى .................... اند.

*   ..........، ............ و ............... ماه هاى فصل زمستان اند.

�tنام هاى چهار فصل را روى تخته امال بنويسيد.
بشنو و بگو

�tبه خواندن متن درس با دقت گوش فرا دهيد و تلفظ درست کلمه ها را بياموزيد.

1- جدى، دلو و حوت ماه هاى کدام فصل اند؟

2- ماه هاى فصل خزان را نام بگيريد؟

�tمحاوره كنيد.

نرگس: يک سال چند فصل دارد؟

مرسل: يک سال چهار فصل دارد.

نرگس: نام چهار فصل را مى دانى؟

مرسل: بلى، بهار، تابستان، خزان و زمستان.

نرگس: هر فصل چند ماه دارد؟

مرسل: هر فصل سه ماه دارد.
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�tبه تصوير هاى زير دقت نموده، نام هاى هر فصل را بگوييد:

كار خانه گى

متن درس را در کتابچه هاى خود رونويس نماييد.
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درس
 بيست و سوم

هفته

 شاگردان بدانند که يک هفته داراى چند روز است

پرسش ها
1. مى دانيد يک هفته شامل چند روز مى شود؟

2. روز هاى هفته را نام گرفته مى توانيد؟
3. کدام روز هفته را زياد خوش داريد؟

يك هفته داراى هفت روز است.
شنبه – يكشنبه – دوشنبه – سه شنبه  

چهارشنبه – پنجشنبه – جمعه  
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 فعاليت ها

بخوان و بنويس

�tمتن درس را خاموشانه بخوانيد و کلمه هاى که حرف » هـ « در آن به کار رفته 

است، دقت کنيد.

�tمتن درس را با آواز بلند بخوانيد و کلمه ها را درست تلفظ نماييد.

�tکلمه هاى که حرف »هـ « در آن به شکل هاى مختلف به کار رفته است روى تخته 

بنويسيد.

�tاز حرف هاى داده شده کلمه بسازيد و در کتابچه هاى خود بنويسيد:

*    هـ + فـ + تـ + ه =

*    شـ + نـ + بـ + ه = 

*   يـ + کــ + شـ + نـ + بـ + ه=

*   جـ + م + ع +ه=

�tنام روزهاى هفته را روى تخته امال بنويسيد.

جاهاى خالى جمله ها را با کلمه هاى مناسب تکميل کنيد.

* يک هفته _______ روز است.

* بعد از چهارشنبه کدام روز هفته است؟

هفتداکتر

پنجشنبهجمعه
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- جدول زير را در کتابچه هاى تان بنويسيد و تکميل کنيد.

شنبه

دوشنبه

چهارشنبه

جمعه

بشنو و بگو

�tنام روز هاى هفته را از روى جنترى گفته مى توانيد؟

1- حرف »ش« در کلمه هاى متن درس چند مرتبه به کار رفته است؟

2- کدام روز هفته را خوش داريد؟

3- يک هفته چند روز است؟

4- کدام روز هفته، رخصتى است؟

روز  و  ببينيد  را  زير  جنترى   -

هاى هفته را در آن نشان دهيد.
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�tمحاوره كنيد.

آرش: يک هفته داراى چند روز است؟

آرين: يک هفته داراى هفت روز است.

آرش: روز هاى هفته را نام گرفته مى توانى؟

آرين: بلى، شنبه، يکشنبه، دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه و جمعه.

كار خانه گى

متن درس را در کتابچه هاى خود رونويس کنيد.
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درس
بيست و چهارم

بيرق ما
 خواندن، نوشتن و شناختن بيرق ملى وطن ما

پرسش ها

1. در تصوير چه مى بينيد؟
2. مى دانيد بيرق ما چه رنگ دارد؟

بيرق ما سه رنگ دارد.
رنگ هاى بيرق ما سياه، سرخ و سبز است.

بيرق ما نشان آزادى ما است.
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 فعاليت ها

بخوان و بنويس

�tمتن درس را با آواز بلند بخوانيد و کلمه هاى که حرف » ق « در آن به کار رفته است 

درست تلفظ کنيد.

�tرنگ بيرق کشور ما را از چوکات زير انتخاب کرده روى تخته بنويسيد:
آبىسرخنارنجىسياهگالبىسبززرد

�tکلمه هاى زير را به حرف ها تجزيه نموده روى تخته بنويسيد.

* سياه

* بيرق

* آزادى 

* سبز

�tجملة زير را در کتابچه هاى خود امال بنويسيد:

*  بيرق کشور ما سه رنگ دارد، سياه، سرخ و سبز.

* حرف هاى زير را در کتابچه هاى خود ترکيب کنيد و از آن کلمه بسازيد.

 * ب، ى، ر، ق

* ن، ش، ا، ن

* آ، ز، ا، د، ى
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�tجمله هاى زير را در کتابچه هاى خود نوشته جاهاى خالى را با کلمه هاى مناسب 

تکميل کنيد.

* بيرق ما ______ رنگ دارد.

* بيرق ما نشان _______ ما است.

* بيرق افغانستان را در کتابچه هاى تان رسم کنيد.

بشنو و بگو

�tبه خواندن متن درس با دقت گوش فرا دهيد.

�tبيرق کشور ما چند رنگ دارد؟

�tبيرق ما نشان چيست؟

�tبا استفاده از کلمه هاى زير جمله بگوييد:

*  بيرق

* آزادى

* وطن

* سرخ

* رنگ

* سبز

�tاز چند کلمه نام ببريد که حرف » ق « در آن به کار رفته باشد.

      مثال: نقاشى

هفتداکتر

آزادىسه
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�tتصوير هاى زير را با هم ارتباط دهيد و در بارۀ آن صحبت کنيد:

كار خانه گى

متن درس را در کتابچه هاى خود بنويسيد.
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درس
بيست و پنجم

دختر و پسر با نظافت
 خواندن، نوشتن و مراعات کردن نظافت در زنده گى

پرسش ها
1. در تصوير ها چه مى بينيد؟

2. در بارۀ نظافت و پاکى چه مى دانيد؟
3. دست، روى و دندان هاى خود را هر روز مى شوييد يا خير؟

لطيفه و داوود دختر و پسر با نظافت اند.

آن ها در خانه و مكتب نظافت را مراعات مى كنند.

آن ها لباس، بدن و ناخن هاى خود را پاك نگه مى دارند.

لطيفه و داوود مى دانند كه نظافت جزء ايمان است.
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 فعاليت ها
بخوان و بنويس

�tبه خواندن متن درس با دقت گوش فرا دهيد.
�tمتن درس را با آواز بلند بخوانيد و کلمه ها را درست تلفظ کنيد.

�tجا هاى خالى جمله هاى زير را با کلمه هاى مناسب داخل چوکات تکميل کنيد:
*    لطيفه و ............... دختر و پسر با .....................اند.

*   آن ها در .............. و .................. نظافت را ............................ مى کنند.
*   لطيفه و داوود ..................... که نظافت.............................است.

�tکلمه هاى هم شکل را در کتابچه هاى خود بنويسيد و با هم وصل کنيد:
نظافت                              ايمان    
مراعات                             پاک    

ايمان                            نظافت    
پاک                            مراعات    

بشنو و بگو
�tبه تلفظ درست کلمه ها در متن درس دقت نماييد.

�tبه کلمه هاى زير، جمله بگوييد:
*    نظافت
*    مکتب

�tدر بارۀ تصوير هاى زير صحبت کنيد:

  

كار خانه گى
متن درس را در کتابچه هاى خود رونويس کنيد.

جزءخانه مراعاتنظافت ايمانمکتب مى دانندداوود
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درس
بيست و ششم

كبوترصلح
 شاگردان بدانند که صلح نياز همه انسان ها است.

پرسش ها
1. در تصوير چه مى بينيد؟

2. کبوتر سفيد نشانة چيست؟
3. چرا صلح مى خواهيم؟

بيــا بيـا كبــوتـر مـــن        پـرواز كن باالي سـرمن

اي كبـــوترك نــازنيـن        بنشين به روي زميـــن

دوستت دارم همچـو جان        اي كبوتر صلح و مهربان

تا كه  دنياست تـوسـتـي       نشان صلــح و دوستـي
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 فعاليت ها
بخوان و بنويس

�tمتن شعر را با لحن و آهنگ مناسب بخوانيد و کلمه ها را درست تلفظ کنيد.
�tکلمه هاى: » صلح، کبوتر، پرواز و مهربان« را به حرف ها تجزيه نموده روى تخته 

بنويسيد.
�tهر يک شما براى » صلح « يک جمله در کتابچه هاى خود بنويسيد.

�tبيت هاى زير را با کلمه هاى مناسب تکميل کنيد:
اى ...........................نازنين                    ....................... به روى زمين  
.................دارم همچو جان                   اى کبوتر ................ و مهربان  

بشنو و بگو
�tبه خواندن متن شعر با دقت گوش فرا دهيد و کلمه ها را درست تلفظ نماييد.

�tبه سؤال هاى زير پاسخ دهيد:
�tشعرى را که خوانديد در بارۀ چه بود؟

* چرا به صلح نياز داريم؟
�tجملة زير را با دقت بخوانيد و مفهوم آن را بگوييد:

*  صلح نياز همة انسان ها است.
�tدر گروه ها پيرامون تصوير هاى زير نظر خود را بگوييد:

          گنجشك
ســـر گل بتـه بشـي گنجشکک به خاموشي     
گنجشککه خو بـرده گل بتـه ره او بـــــرده        
زرد و سفيد و سياهي گـنـجشکـک طـاليي         

خار و خسـه ميبـري                ايسو او سو ميـپـــري     

كار خانه گى
در بارۀ صلح چند جمله در کتابچه هاى تان بنويسيد.

�tترانه زير را بخوانيد وحفظ کنيد.
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درس
بيست و هفتم

مكتب ما
 خواندن، نوشتن و حفظ کردن بعضى شعر ها

پرسش ها
1. در تصوير چه مى بينيد؟

2. مکتب رفتن چه فايده دارد؟
3. خوش داريد به مکتب برويد؟ 

مايل

مكتب، اي خـانـه و جماعت مـا

مكتب، اي  مايــة  سعادت  مــا

از تـو علم و كمـال مى خواهيم

از تو نور و جمــال مى خواهيـم

ما به سويت به  شــوق مى آييم

خوش و خنـدان به ذوق مى آييم

مكتب از ما شعــور مى خواهد

علم و دانش ضـرور مى خواهد
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 فعاليت ها

بخوان و بنويس

�tمتن درس را با لحن و آهنگ مناسب بخوانيد و کلمه ها را درست تلفظ کنيد.

�tمتن درس را بخوانيد و کلمة که حرف » ع « به شکل هاى مختلف در آن به کار رفته 

است مشخص کنيد.

�tکلمه هاى زير را روى تخته امال بنويسيد.

* شعور * جمال   *کمال   * سعادت  * جماعت 

�tکلمه هاى زير را به حرف ها تجزيه نموده و در کتابچه هاى خود بنويسيد.

* شوق * دانش   * خندان  * مايه   * خانه  

�tکلمه هاى هم شکل زير را روى تخته بنويسيد و با هم وصل کنيد:

نور                        ذوق    

سعادت                    علم    

علم                        نور    

ذوق                     سعادت    

بيت هاى زير را با کلمه هاى مناسب داخل چوکات تکميل کنيد.

* از تو علم و _______ مى خواهيم.

* از تو نور و _______ مى خواهيم.
کمال

جمال
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بشنو و بگو

�tبه خواندن و معناى شعر دقيق گوش فرا دهيد.

�tبيت هاى زير را معنا کنيد:

مکتب، اى خانه و جماعت ما               مکتب اى مـاية سعادت مـا  

�tدر گروه ها پيرامون آموختن علم و دانش صحبت کنيد.

تصاوير زير را ببينيد و در مورد آن يک يک جمله بگوييد.

�tترانة زير را حفظ کنيد:

                             

كار خانه گى
متن درس را در کتابچه هاى تان رونويس کنيد.

قوقوقو برگ چنار      
                 قوقوقـو بـرگ چنــار            دخترا شيشته قــطار
                 مي چينن برگ چنـــار            مي خورن دانـه انــار
                 كاشكي كفتر مي بـودم            ده هــوا پـر مـي زدم
                  آب زمزم مي خــوردم            ريگ  دريا مي چينـدم
                 كاشكي ماهي مي شدم            دمـو دريــاي  كـالن
                 ده او راهي مي شــدم            پايي و جايي مي شدم
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درس
بزك چينى بيست و هشتم 

 رشد و تقويت ذهنى شاگردان و برداشت مفاهيم از قصه ها

پرسش ها
1. در تصوير چه مى بينيد؟

2. آيا قصة بزک چينى را شنيده ايد؟

بود نبود يك بزك چينى بود. اين بزك چينى سه چوچه 

داشت. انگك، بنگك و كلوله سنگك. 

بزك چينى وقتى كه از خانه بيرون مى رفت به چوچه هايش 

مى گفت: هوش كنيد كه دروازه را به كسى ديگر باز نكنيد.

چوچه ها گپ مادر خود را قبول مى كردند. يك روز كه بزك 

چينى بيرون رفت، يك گرگ 

آمد و دروازة خانة شان را 

تك تك زد. چوچه ها گفتند: 

كيستى؟ گرگ صداى خود 
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را مثل بزك چينى ساخت.

چوچه ها فكر كردندمادر شان است.

 دروازه را باز كردند.

گرگ خيززد، انگك و بنگك را قورت كرد؛ مگر كلوله سنگك 

پشت يك سنگ پت شد.

وقتـى كـه بـزك چينـى از 

بيرون آمد دروازه را بسـيار 

زد صداى چوچه ها را نشنيد، 

تنهـا كلولـه سـنگك بعد از 

بسيار پرسان دروازه را باز كرد و از ديدن مادر خود خوش 

شد و در بارة انگك و بنگك به مادر خود قصه كرد.

بزك چينى بسيار پريشان شد. حيران بود كه چه كند؟ اول 

به طرف خانة روباه رفت بعد به خانة شير و پلنگ و پرسيد 

كه كى چوچه هايش را خورده است. آن ها جواب دادند كه 

چوچه هايش را نخورده اند.

گرگ  خانة  به  چينى  بزك 

رفت و از او پرسيد:
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گرگ گفت: بلى

قبول  است. گرگ  تو  و  من  فردا جنگ  چينى گفت:  بزك 

كرد.

بزك چينى يك كوزه را پُر از 

شير كرد و پيش آهنگر برد 

و گفت:

اين شير را بگير و شاخ هاى 

را  و شاخ هايش  گرفت  را  آهنگر شير  تيز كن.  مرا خوب 

خوب تيز كرد.

گرگ يك كوزه را از خاك پُر كرد و پيش آهنگر برد و گفت: 

اين شير را بگير و دندان هايم را تيز كن.

گرگ گفت:

كيستى سر بامك لــرزانك مـن

خاك مى ريزى سر آشك مهمانك من

آش مهمانكـم را شــور كــردى

چشــم مهمانكم را كـور كـردى

من هستم بزك چينى       دو شاخ دارم باالى بينى

انگك و بنگك را تو خورده اى.
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آهنگر ديد كه گرگ كوزه را 

از خـاك پُر كرده اسـت، قهر 

شد و همه دندان هاى گرگ را 

َكشـيد و به جاى آن از زغال 

دنـدان سـاخت و در دهـن 

گرگ گذاشت.

روز ديگر گرگ و بزك چينى 

هر دو در ميدان جنگ رفتند. 

گرگ بـه بزك چينـى حمله 

كرد كـه او را بخورد، چون دندان نداشـت بزك را خورده 

نتوانسـت؛ پس از آن بزك چينى به طرف گرگ دويد و با 

شـاخ هاى تيز خود به شكم گرگ زد. شكم گرگ پاره شد 

و به زمين افتاد.

انگك و بنگك بع بع كنان از شكم گرگ بيرون آمدند.

بزك چينى با چوچه هايش خوش و خندان به خانه برگشتند.
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 فعاليت ها
بخوان و بنويس

�tمتن درس را با آواز بلند بخوانيد و نشانه هاى: » .  ،   :   ؟« را در متن درس 
مشخص کنيد.

�tکلمه هاى که حرف» گ ، ق « در آن به کار رفته است از متن درس دريافت نماييد 
و تکرار کنيد.

�tکلمه هاى پنج حرفى و شش حرفى را از متن درس بيرون نويس نموده در کتابچه هاى 
تان بنويسيد.

tاز حرف هاى داده شده کلمه بسازيد و روى تخته بنويسيد.
*   چـ + و + چـ + ه =

*   قـ + ر + ت =
*   هـ + و + ش =

*   گـ + پ =
* حـ + يـ + ر + ا +ن =

�tدو سطر متن درس را روى تخته امال بنويسيد.

بشنو و بگو
�tقصة بزک چينى را از ياد بگوييد.

�tاگر همچو قصة ديگر ياد داريد به ديگران بگوييد.
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جــان و جهـان مــــا افغـــانستــــان مـــا   

اي تـــارو پـود مــــا اي هســت و بـود مـا   

اهل معـارفيم، تعليـــــــم كــــارما

 علمســت شعـار ما، بس افتخــار ما

ضـد جـهـالتيـــــــم بد خـواه ظلـمتيــــم   

بـا عـــزم و همتيـــم در كسـب مـعــرفــت   

اهل معـارفيم، تعليــــــــم كـــارما

علمست شعــار مــا، بس افتخار مــا

پيكار مي كنيـــــــــم مـا كــار مي كنيـــــم   

گلــــزار مي كنيـــــم بار ديگـــــر تــــــرا   

اهل معـارفيم، تعليــــم كــــــار ما

علمسـت شعـار مــا، بس افتخار مــا

بـاري بـــه گلشنــت بدگـــر نظــر كنـــد   

از آهنيــــــــن تنت شـــرمنـــده دشمنت   

اهل معـارفيم، تعليــــم كــــــار ما

علمسـت شعار مـا، بـس افتخــار مـا

اي مـهـــد آريــــــا حافـــظ تـــــراخـدا   

مــارا هميـن دعـــــا ايـنســت روز و شـب   

اهل معـارفيم، تعليـــــــم كـــار ما

علـمست شعــار مـا، بــس افتخار ما

ترانة معارف

) سيد محي الدين راعي(


