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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 



د

صفحهعنوانشمارةدرس

1حمد درس اول

5نعتدرس دوم

9زبان درىدرس سوم

15سرزمين مندرس چهارم

19زراعت )كشاورزى(درس پنجم

25ترانة بهاردرس ششم

29عايشة درانىدرس هفتم

فهرست 



ه

صفحهعنوانشمارةدرس

35حكايت دل من در برابر مادردرس هشتم

39مكتبدرس نهم

43خواجه عبداهللا انصارىدرس دهم

49نظامى گنجه يى و كسب علم و دانشدرس يازدهم

55سعدىدرس دوازدهم

59اهميت شاهراه ها و جاده هادرس سيزدهم

65آزادىدرس چهاردهم

71اندرزهادرس پانزدهم

77راديودرس شانزدهم

81كوچى هادرس هفدهم

85ماين چيست؟درس هجدهم

91ضرر هاى مواد مخدردرس نزدهم

97رابعة بلخىدرس بيستم

101حقوق بشردرس بيست و يكم

107ضرب المثل هادرس بيست و دوم

111ملك الشعراء استاد عبدالحق بيتابدرس بيست و سوم

117سبزى هادرس بيست و چهارم

123اختراعات و اكتشافاتدرس بيست و پنجم

129حادثة ترافيكىدرس بيست و ششم

135ترحم بر حيواناتدرس بيست و هفتم

139حفظ محيط زيستدرس بيست و هشتم

143واژه نامه



1

درس اول

حمد

شاگردان عزيز،
 سال گذشته درمورد ستايش خداوند> مطالبى را آموخته بوديد، اکنون نيز 
حمدى را که با توصيف هاى دلنشين، زيبايى خاص يافته است مى خوانيدکه 
اين شعر از شاعر بزرگ و تواناى شعر و ادب فارسى درى، سعدى مى باشد، که 
در حکمت، موعظه و ايراد حکم و امثال از هر شاعر فارسى درى زبان موفق تر 

است.
همچنان با »کلمه« آشنا مى شويد. حاال بگوييد که:

چرا هر کار نيک را با نام خداوند> آغاز مى کنيم؟               
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 ثـنــا و حــمد بى پـايـان خـــدا را           کـه صنـعـش در وجــود آورد مـا را 

وز انـعامــت هميـدون چشــم دارم           کـه ديــگر بـاز نســتانـى عــطا را 

زاحـسان خـداونـدى عـجب نيسـت            اگر خـط درکشــى جـرم و خـطا را 

خـداونـدا! بـدان تـشـريـف و عــزت           کـه دادى انبـــــياء و اوليــــاء را 

به حـق پارسايـان کـز در خـويــش           نيـــندازى مـــن نــاپـــارســا را 

خـدايـا! گــر تـو ســعدى را بـرانـى           شــفيـع آرد روان مــــصطـفى را

                           محـــمد ســيد سـادات عــالـم  

                           چـراغ و چـشم، جمـله انــبياء را 

                                                                سعدى                                      

حمد: در لغت به معناى ثنا و ستايش است؛ اما در اصطالح ادب، سخن زيبا در قالب 
شعر و نثر در ستايش خداوند> مى باشد.

توضيح بيت چهارم و پنجم: خداوندا! به آن عزت و بزرگى که به پيغمبران و دوستداران خود 
دادى و به آن حق که براى پرهيزگاران دارى، من ناپرهيزگار را از نظر خويش نيندازى.

در هرکشورى مردم به زبانى سخن مى گويند. در بعضى ازکشورها به جاى يک زبان، چند زبان 

رواج دارد. بيشتر افراد تحصيل کرده به جز زبان مادرى خود يک يا چند زبان ديگر را هم ياد       

مى گيرند. هر زبانى از کلمه هاى بسيارى تشکيل شده است. وقتى ما مى خواهيم فکرى را بيان 

کنيم، کلمه ها را با هم پيوند مى دهيم و از به هم پيوستن کلمه ها جمله درست مى کنيم. آن گاه 

به وسيلة جمله، آنچه را در ذهن داريم بر زبان مى آوريم. هر زبانى براى خود قاعده هايى دارد و 
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آموختن قواعد دستورى ما را از ساختار صرفى و نحوى زبان آگاه مى سازد و به آموختن هر زبان 

ديگرى يارى مى کند و مى توانيم زبان هاى ديگر را به آسانى فرا بگيريم. 

مجموع قاعده هاى هر زبانى را در زبان درى دستور، در عربى صرف و نحو و در برخى زبان هاى 

اروپايى گرامر مى گويند. ما که به زبان درى سخن مى گوييم، مى خوانيم و مى نويسيم، بايد 

دستور زبان درى را خوب بياموزيم. نخست دستور زبان را تعريف مى نماييم و به تعقيب آن با 

کلمه و اقسام آن آشنا مى شويم. دستور زبان عبارت از علم تشريح قواعد، قوانين و ضابطه هاى 

زبان است.

تعريف كلمه

لفظ معنادار را کلمه گويند که همواره داراى معناى لغوى مى باشد؛ مانند: کتاب، قلم، فرياد و... 

*  خداوندى را ثنا، صفت و ستايش مى کنيم که ما را آفريد و هستى بخشيد، و 
و  نگيرد.کرم  ما  از  کرده  اعطا  ما  براى  که  را  نعماتى  که  از خداوند> مى خواهيم 
احسان خداوند> عجيب نيست؛ زيرا  بخشاينده و مهربان است و گناهان و خطا هاى 
بنده هاى خود را مى بخشد. اى خداى بزرگ! به آن عزت و بزرگى که به پيغمبران، 

دوست داران و پرهيزگاران اعطا کرده اى ما را نيز از درگه ات نااميد مگردان!

*  دستور زبان علم تشريح قواعد و قوانين زبان است و کلمه لفظ معنادار را گويند 
که داراى معناى لغوى و يا دستورى باشد.
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بشنو و بگو 
� را ستايش مى کنيد؟ t<چرا خداوند  

مفهوم بيت زير را توضيح دهيد:  � t
         به حق پارسايان کز در خويـش           نيـندازى مـن ناپـارسـا را  

به مجموع قاعده هاى زبانى در زبان فارسى درى، عربى و زبان هاى اروپايى چه مى گويند؟  •
شاگردان به گروه ها تقسيم شده، در مورد ثنا و صفات خداوند> باهم بحث و گفتگو   •

کنند. بعد از هر گروه يک شاگرد پيش روى صنف آمده به ديگران توضيح دهد.

به دوستانت بگو 
هر کار خير را با نام خداوند> آغاز مى کنيم.  •

خداوندا! به کرم و بخشش تو هميشه چشم داريم.  •

بخوان و بنويس 
متن را خاموشانه در مدتى معين مطالعه کنيد.   •

متن درس را  يكبار به خط خوب در کتابچه هاى خود بنويسيد.  •
با هر يک از اين کلمه ها يک جملة خبرى و يک جملة پرسشى بسازيد:    •

حمد،  احسان،  عزت  

 

• در مورد نعمت هايى که خداوند> براى ما ارزانى فرموده است در کتابچه هاى خود چهار سطر  
بنويسيد.

�tخاطرة آغاز سال تعليمى، آمدن به صنف هفتم و ديدن همصنفان خود را در روز بعد به همديگر  
بگوييد.
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درس دوم

نعت

شاگردان عزيز، 
نخستين درس ما ثنا و ستايش خداوند> بود. دومين درس خود را با ياد محمد� 
پيامبر بزرگ اسالم  و صفات نيک آن حضرت آغاز مى کنيم. پيامبرى که خداوند> 
او را براى راهنمايى بنده گانش برگزيد وکليد هاى دانش و سرچشمه هاى حکمت 

را به او بخشيد؛ همچنين با کلمه هاى مستقل آشنا مى شويم.
-  دربارة پيامبر بزرگ اسالم حضرت محمد� چه مى دانيد؟

-  چند صفت  از صفات محمد� را مى توانيد نام ببريد؟
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از شرق تا به غــــرب ديار محمد است   درشش جــهت نسيم بهار محمــد است
محروم نيست هيچ کس از بحر رحمتش            نيک وبد هرچه است به کار محمـد است
با دشـــمنان خــوى ترحم نموده است    همراه بــد نـكويى  شعــار محمد اسـت
هرکس که بر نبوتش اقرارکرده اســـت    در قـاف اگــر بود به جــوار محمد است
دورى نـدارد ازدل اخالصـمند خـويـش    هرچـند درمديــــنه مزار محمــد است
نزد خـدا مراتبش عاليست از ملـــــک            هرکس چو ويس عاليست زار محمد است
درحـضرت تميـــم به اخالص مى روم    دانم که ازصــــحاب کبـار محمد است
همراه هرگروه به جهان لطف کرده است           عالم خوش از مرور و مـدار محمد اسـت
 دارى خبر ز گردش نعلين شان به عرش      آن شمـــه يى ز قدر و وقار محمد است

                                                                                       عشقرى

در توضيح بيت: در حضرت تميم به اخالص مى روم / دانم که از صحاب کبار محمد است 

بايد گفت: عشقرى مى گويد من برخاک جابر انصار و شهداى صالحين به خلوص نيت مى روم؛ 

زيرا مى دانم که آن ها از اصحاب بزرگ پيامبر اند.

ويس قرنى: کسى بود که بيش از حد عاشق و شيفتة ديدار حضرت محمد� بود. گويند 

هنگامى که خبر شد در جنگ »اُحد« دندان آن حضرت� شهيد  شد، تمام دندان هاى خود را 

از بين  برد که اين نشانة بسيار بزرگ از محبت او نسبت به آن حضرت� بود. با وجودى که 

آن حضرت� را از لحاظ ظاهرى نديده بود؛ اما محبت باطنى او در حد بااليى بود. گروهى از 

مردم پيروان ويس اند که به نام اويسيان ياد مى شوند.
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كلمه هاى مستقل
کوچكترين واحد با معناى زبان بوده و همواره داراى معناى مستقل و لغوى است. که سه 

نوع مى باشد: ساده، مشتق و مرکب.
کلمة ساده: آن است که تنها يک جزء بوده و قابل تجزيه به اجزاى مستقل يا نا   -1

مستقل نباشد؛ مانند: زن، مرد، گل، اسپ، بزرگ، خوب و...
کلمة مشتق:  آن است که از يک کلمة آزاد و چند جزء بسته ساخته شده باشد؛ مانند:   -2

همسفر، فروتن، امروز، نادار و...
کلمة مرکب:  آن است که از دو کلمة آزاد تشكيل شده باشد؛ مانند: روزنامه، زردآلو،   -3

شورانگيز، سياه چشم و...

دين حضرت محمد� شرق تا غرب را در بر گرفته و از شش طرف نسيم بهارى دين اسالم 
مى وزد. نيک و بد از مهربانى و شفقت او محروم نيستند و شعار او نيكويى و ترحم حتى 
با دشمنان است، و هر کسى که به پيغمبرى آن حضرت اقرار کرده اگر در کوه قاف هم 

باشد فكر مى کند که در پهلوى محمد� است.
هرکسى که  مثل ويس عاشق و شيداى محمد� است، نزد خداوند> مرتبة عالى دارد. 
او  بلندى  از عزت و سر  از رفتن آن حضرت به سفر معراج؟ آن فقط ذره يى  آيا خبردارى 

مى باشد.
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بشنو و بگو 
برداشت تان را از مفهوم درس بيان نماييد.  •

چند صفت نيک پيامبر بزرگ اسالم را از متن درس بيان کنيد.  •
اين بيت را توضيح نماييد:  •

در شش جهت نسيم  بهار محمد است        ا ز شرق تا به غرب ديار محمد است    
• شاگردان به گروه ها تقسيم  شوند. در مورد مفهوم نعت و صفات نيک حضرت محمد� با يكديگر 

بحث و گفتگو نمايند. در آخر نتيجة بحث را از هر گروه يک نفر به ديگران بيان کند.
به دوستانت بگو 

• شعار محمد� با دشمنان و بدان، ترحم و نيكويى است.
• عزت و سربلندى و برده بارى آن حضرت� آن قدر زياد است که رفتن به عرش خداوندى يا سفر 

معراج ذره يى از آن است.
بخوان وبنويس 

• پيام  اين بيت چيست؟ بنويسيد:
   هرکس که بر نبوتش اقرار کرده است   درقاف اگر بود به جوار محمد است

•  نعت را  دقيق بخوانيد و مفهوم آن را در چهار سطر بنويسيد.
�از چهار جواب يكى را تأييد کنيد:  t

 معناى لطف است:
    برده بارى       -    رحم کردن       -    مهربانى       -   نامهربانى 

•  بيت هاى اول و دوم  نعت را حفظ نموده روز آينده در صنف قرائت نماييد.

•  واژه هاى زير را در جمله هاى مناسب به کار ببريد:
    شعار، مدينه، ترحم، عالم و نيک
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درس سوم

  شاگردان عزيز،
در درس هاى سال هاى گذشته، شما درباره زبان درى خوانديد، خواندن، نوشتن آن را 
فرا گرفتيد. درس امروز ما باز هم در مورد زبان درى است. در اين درس شما به گونة 
کوتاه با مهد زبان درى و زمان پيدايش آن آشنايى حاصل خواهيد نمود. اکنون از شما 

پرسيده مى شود:
• به نظرشما چرا اين زبان را درى مى گويند؟

• درکدام مناطق افغانستان مردم بيشتر به زبان درى تكلم مى کنند؟

زبان درى
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در زمانه هاى خيلى قديم زبان درى را به نام هاى پارتى، پرثوى و پهلوى ياد مى کردند؛ اما در 
اوايل دورة اسالمي اين زبان را جايي فارسي، جايي دري و جايي ديگر فارسي دري مى ناميدند.  
دانشمندان مهد پيدايش و پرورش زبان پارسى درى را بلخ و بخارا و سرزمين هاى دو طرف 
درياى آمو مى دانند. برخى از دانشمندان عقيده دارند که زبان درى برخاسته از پهلوى اشكانى  
است؛ چون مؤسس خانوادة باخترى بلخ ارشک )اشک( نام داشت، پس آن ها به نام اشكانيان 
افغانستان  معروف شدند.  شاهان اين سلسله مدت ششصد سال در منطقة وسيعى که شامل 
امروز، سواحل درياى آمو، فارس، عراق و آسياى صغير مى شد، امپراتورى بزرگى را تشكيل دادند 
و زبان شان مدت شش قرن زبان رسمى، ادارى و مسلط در قلمرو آنان بود و حيثيت زبان رسمى 
از بين رفتن اين  با  بنابر آن به زبان پهلوى اشكانى مسمى شد. باآلخره  و دربارى را داشت؛ 
سلسله و تحول، زبان شان، به نام پرثوى درى يا پارتى درى و سرانجام به پارسى درى معروف 
گرديد؛ يعنى فارسى در اصل شكل تغيير يافته و ديگرگون شدة پرثوى يا پارتى است.  شمار 
ديگرى از دانشمندان، زبان فارسى درى را از ريشة زبان تخارى مى دانند. واقعيت آن است که 
مردم فرارود )ماوراء النهر(، تخارستان و شمال افغانستان و سرزمين هاى آن سوى درياى آمو در 

سده هاى اول و دوم هجرى به اين زبان سخن مى گفتند.
با تأ سيس دولت صفارى در قرن سوم هجرى زبان فارسى درى به گونة توسط يعقوب ليث صفار 
مؤسس دولت صفارى به جاى  زبان عربى زبان رسمى قرار داده شد و از آن به بعد در دربارهاى 
سامانى، غزنوى، سلجوقى، تيمورى، مغولى هند، دولت عثمانى و آسياى صغير رشد و انكشاف 
نمود و تا امروز حيثيت زبان رسمى و دربارى را دارد که مدت درازى در حدود بيشتر از يک 
هزار و پنجصد سال را احتوا مى کند. رفته رفته زبان پارسى درى از يوگوسالويا و کرانه هاى رود 
دانيوب تا گنگا در سواحل هندوستان، زبان شعر و ادب، سياست و تجارت گرديد و دانشمندان، 
سخنوران، شاعران و فيلسوفان در طول تاريخ آثار نظم و نثر فراوانى به اين زبان  آفريدند؛ البته 
مردمان و اقوام مختلف و سلطنت هاى گوناگون نيز در گسترش و شگوفايى آن کوشش بسيار 
کردند. در مورد اين که چرا نام اين زبان را »درى« گذاشته اند، نظريات گوناگونى وجود دارد. 
بعضى آن را به دره نسبت مى دهند؛ يعنى زبان دره يى و زبانى که در دره ها تولد يافته و مردم 
دره ها بدان سخن مى گفتند. برخى ديگر آن را به دربار و درگاه نسبت داده اند؛ زيرا  زبان دربار 
پادشاهان و زبان طبقة حاکم بوده. گروه ديگري از دانشمندان آن را مخفف زبان »تخاري« 
مى دانند که تخاري به مرور زمان به »تهري« مبدل گرديده؛ سپس چون يكجا شدن حروف 
»ت« و »هـ« -  قبل ازحرف »ر« - در زبان ايجاد ثقلت نموده، آن را به»د« مبدل کرده اند، 

که واژة )دري( به ميان آمده و نام اين زبان گرديده است. 
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امروز زبان پارسى درى تنها در کشورهاى افغانستان، ايران و تاجكستان منحصر نمانده؛ بلكه در 
بسيارى از کشور هاى آسيايى، اروپايى و امريكايى بيشتر از دوصد ميليون تن گوينده و شنونده 

داشته و از شمار زبان هاى زنده و برازندة جهان به شمار مى رود.
در  و  فارسى  نام  به  ايران  در  درى،  نام  به  افغانستان  در  را  درى  فارسى  زبان  که  گفت  بايد 
تاجكستان به نام تاجكى ياد مى کنند؛ اما حقيقت اين است که درى، فارسى و تاجكى همان زبان 
واحد »فارسى درى« است، نه سه زبان مختلف. و نام هاى درى، فارسى و تاجكى نشان دهندة 

موقعيت جغرافيايى اين زبان است، نه بيانگر اختالف ريشه يى آن. 

 زبان تخارى: زبانى که در تخارســـتان رايج بوده و تخارستان نامى است که از قديمترين زمان 

بريكى از واليت هاى شرقى آريانا گفته مى شد که واليت هاى شمالى افغانستان امروزى و قسمت هايى 

از مناطق آن سوى درياى آمو را در بر  مى گرفت.

صفارى، سامانى، غزنوى، سلجوقى، تيمورى و دولت عثمانى: حكومت هايى بودند که يكى پس از 

ديگر، دولت هاى مستقل و بزرگى را تشكيل دادند و مدتى طوالنى حكمروايى داشتند.

يوگوسالويا: کشورى بود  درشرق اروپا که در سال هاى اخير  به پنج کشور تقسيم شد.  

رود  دانيوب: دريايى است که درشرق اروپا موقعيت  دارد. 

كلمه هاى نامستقل 
در درس هاى گذشته گفته بوديم که کلمه يا واژه در زبان درى دونوع است: يكى کلمه هاى 

مستقل و ديگرى نامستقل.
کلمه هاى نامستقل واژه هايى را مى گويند که معناى لغوى ندارند؛ اما وظيفة گرامرى دارند. اين 

نوع کلمه ها نيز به دو بخش »نشانه هاى ساختمانى« و »وندها« تقسيم مى شوند؛ مانند:  
را، و، که، اگر، ولى )نشانه هاى ساختمانى(  •
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مى، همى، ايد، گان، گاه، مند )وندها(  �t
مثال هايى ازنشانه هاى ساختمانى:

اوکتاب را خواند.  -1
کريم و زليخا  آمدند.  -2

من انتظار مى کشم؛ اگر او نيامد خواهم رفت.  -3
شما بفرماييد، بياييد؛ اگر  شگوفه نيامد، انتظار او نخواهيم ماند.  -4

من که آمدم، تو آنجا باشى.  -5
        مثال هايى هم از وند ها:

غزال به پلخمرى مى رود.  -1
او نان همى خورد.  -2

شما نان خورده ايد؟  -3
عمر زنده گان دراز باد!  -4

درس هاى دانشگاه شروع شده است.  -5
وى خيلى دردمند به نظر مى آمد.  -6

زبان درى در دوران هاى پيشين به نام هاى پارتى، پرثوى و پهلوى و بعدها به نام هاى فارسى و 
درى که مترادف هم اند به کار مى  رود. دانشمندان مهد پيدايش آن را بلخ و باختر و سرزمين هاى  
دو طرف درياى آمو مى دانند. واقعيت آن است که مردم فرارود )ماوراء النهر(، تخارستان، شمال 
افغانستان و سرزمين هاى آن سوى درياى آمو در سده هاى اول و دوم هجرى به اين زبان سخن 

مى گفتند. 
زبان پارسى در افغانستان به نام درى، در ايران به نام فارسى و در تاجكستان به نام تاجكى ياد    
مى شود. دانشمندان، سخنوران و فيلسوفان در طول تاريخ با موجوديت اين زبان آثار نظم و نثر 
فراوان آفريدند و رفته رفته زبان پارسى درى از يوگوسالوى و کرانه هاى رود دانيوب تا سواحل 

گنگا در هندوستان زبان شعر، ادب، سياست و تجارت گرديد.
کلمه هاى نامستقل واژه هايى اند در زبان درى که وظيفة دستورى دارند.
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بشنو و بگو 

زبان درى در گذشته به چه نام ها ياد مى شد؟ �t
دانشمندان بستر پيدايش زبان درى را کجا مى دانند؟ �t
زبان پهلوى اشكانى را چرا به اين نام ياد مى کنند؟ �t

زبان درى در کدام دوران رشد و انكشاف زياد نمود؟ �t
امروز در کجا ها بيشتر به اين زبان تكلم مى شود؟ �t

در مورد کلمة »درى« چه نظريات وجود دارد؟ �t
شاگردان به گروه ها تقسيم شوند و در مورد پيدايش و دوران رشد زبان درى بحث و  �t

گفتگو نمايند؛ در آخر نمايندة هر گروه نتيجة بحث گروه خود را بيان کند.

به دوستانت بگو 

�tدانشمندان، مهد پيدايش و پرورش زبان پارسى درى را بلخ و باختر و سرزمين هاى دوطرف  
درياى آمو مى دانند.

�tبا تأسيس دولت صفارى، يعقوب ليث صفار زبان پارسى درى را به جاى زبان عربى به حيث 
زبان رسمى و دربارى قرار داد.

�tامروز زبان فارسى درى تنها در کشورهاى افغانستان، ايران و تاجكستان منحصر نمانده؛ بلكه 
در بسيارى از کشورهاى آسيايى، اروپايى و امريكايى نيز گوينده دارد.
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بخوان و بنويس 

متن درس را خاموشانه به طور دقيق بخوانيد و نكات مهم آن را بيرون نويس نماييد. �t
کلمه هاى زير را درجمله هاى مناسب به کار ببريد: �t

       بلخ، مؤسس،  پهلوى، درى، پرورش.

جاهاى خالى را پركنيد 

دانشمندان...............زبان...........را بلخ و.......... و سرزمين هاى دو طرف.........مى دانند. �t
از شمار زبان هاى.......... و............ جهان به شمار مى رود. �t

امروز............. تنها در کشورهاى............ ايران............. منحصر نمانده است. �t

��tنكات عمده و مهم درس را از ياد نموده روز آينده در برابر شاگردان بيان نماييد.
�tدرمورد دوران رشد و انكشاف زبان پارسى درى و اهميت آن شش سطر بنويسيد.
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درس چهارم 

سرزمين من 

شاگردان عزيز،
 افغانستان کشورى است که در قلب آسيا موقعيت دارد. جايگاه علما و دانشمندان مشهور 
است و در جهان از شهرت خوب برخوردار مى باشد در درس گذشته راجع به زبان درى 
موضوعات و مفاهيمى را آموختيم اکنون راجع به اقوام، رسوم و عنعنات مختلف کشور 

خويش آگاهى حاصل مى نماييم.
در نقشه کجا را مى بينيد؟ �t

�افغانستان در کجا موقعيت دارد؟ �t
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سرزمين من، افغانستان است. افغانستان يک کشور اسالمى بوده و درقلب آسيا موقعيت دارد. 

سرزمين من داراى کوه هاى بلند، هواى معتدل و چشمه هاى گوارا  است. در افغانستان اقوام 

مختلف باهم زنده گى مى کنند و همه براى پيشرفت و ترقى وطن عزيز شان کار نموده و تالش 

مى ورزند.

   سرزمين من، تاريخ درخشان و پنج هزار ساله دارد. مردمان آن شجاع، دلير و مهمان نواز 

استند و همواره در برابر تجاوز بيگانه گان با اتحاد و اتفاق مى ايستند و براى آزادى و استقالل 

کشور از دل و جان مى کوشند.

  سرزمين من، روزگارى مراکز اساسى تعليم و تعلم در شرق بود؛ به گونة مثال: از بلخ )ام البالد(، 

هرات )هرى(، غزنى )غزنه( و غور مى توان  نام برد. بزرگ مردان، فيلسوفان  و دانشمندان افتخار 

آفرين آن نه تنها در منطقه؛ بلكه در جهان از شهرت زيادى برخوردار اند؛ مانند: ابن سيناى 

بلخى، رابعة بلخى، موالنا جالل الدين محمد بلخى، عنصرى بلخى، عالمه سيدجمال الدين 

افغان، سنايى غزنوى، موالنا عبدالرحمن جامى، رحمان بابا، خوشحال خان ختک، خواجه عبداهللا 

انصارى، و صدها تن ديگر از اين بزرگ مردان که براى غنامندى فرهنگ، پيشرفت و شگوفايى 

سرزمين شان همواره کار نموده و زحمت مى کشيدند. بر ماست که باهم تالش نموده و براى 

زنده گى بهتر و فرداى با  سعادت از همين حاال درس خوانده و با اتفاق، اتحاد و همبسته گى 

کامل همه اقوام در کنار هم با روحية وطن دوستى، برادرى، فضاى صلح و آرامش را فراهم 

نموده و مصدر خدمت براى کشور خود شويم.
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اسم 

  اسم کلمه يى است که به انسان، حيوان، نبات و يا چيزى، اطالق مى شود. و يا اين طور  مى توانيم  

تعريف کنيم که اسم نام اشيا و اشخاص بوده و داراى خصوصيت هاى ذيل مى باشد:

پسوند جمع را بپذيرد.  -1

نشانة افزايش را بپذيرد.  -2

پسوند ندا را بپذيرد.  -3

پسينة )را( را بپذيرد.  -4

اسم به اقسام آتى تقسيم مى شود: اسم ذات و معنا، اسم خاص و عام، اسم جمع و مفرد، 

اسم معرفه و نكره، اسم زمان و مكان و اسم تصغير.

در متن درس کلمه هاى افغانستان، سرزمين، کوه ها، چشمه ها و وطن اسم اند.   

سرزمين من، افغانستان است، افغانستان يک کشور اسالمى است و در قلب آسيا موقعيت دارد. 

سرزمين من تاريخ درخشان و پنج هزار ساله داشته جايگاه بزرگ مردان فكر و انديشه، علما و 

دانشمندان مشهور بوده است که نه تنها در افغانستان؛ بلكه در سراسر جهان از شهرت برخوردار 

بوده اند؛ مانند: ابن سيناى بلخى، موالنا جالل الدين محمد بلخى، رابعة بلخى، سنايى غزنوى، عالمه 

سيدجمال الدين افغان و....
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بشنو و بگو 
افغانستان در کجا موقعيت داشته و چگونه آب و هوا دارد؟  -1

از شهر هاى مهم افغانستان نام ببريد که روزگارى مهد علم و دانش بوده است.  -2
از شخصيت هاى بزرگ کشور ما که شهرت جهانى دارند نام ببريد.  -3

چگونه مى توانيم براى وطن خود خدمت نماييم؟  -4
اسم را تعريف نموده مثال بياوريد.  -5

اسم به چند نوع تقسيم شده است؟ نام بگيريد.  -6
اگر در بارة افغانستان معلومات بيشتر داريد براى همصنفان تان بيان نماييد.  -7

خالصة درس را به زبان ساده بيان کنيد.  -8
9-  دو دو نفر شاگرد در بارة رسوم و عنعنات افغانستان باهم مباحثه نمايند.

بخوان و بنويس
متن درس را خوانده و نكات مهم را بيرون نويس کنيد. �t

دربارة وطن دوستى يک مقالة کوتاه بنويسيد که از پنج سطر کم نباشد. �t
واژه هاى درس را در جمله هاى ساده به کار ببريد. �t

جاهاى خالى را پرنماييد. �t
افغانستان تاريخ............. دارد. مردمان آن..........و..........اند. �t

در افغانستان اقوام........ با هم........... مى کنند. �t
سه جمله بنويسيد که در آن اسم به کار رفته باشد. �t

درس را به دقت بخوانيد و زير اسم هاى آن خط بكشيد. �t
جمله هاى زير را خانه پرى كنيد

سرزمين من.............. پنج هزار....... دارد.  
افغانستان يک.................. بوده و در............ موقعيت دارد.  

چند سطر  شويد  مصدر خدمت  تان  سرزمين  براى  مى توانيد  آينده چگونه  در  که  اين  بارة  در 
بنويسيد.

نكات عمده و مهم درس را حفظ نموده و روز آينده در برابر صنف بيان نماييد.
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درس پنجم 

زراعت )كشاورزى(

شاگردان عزيز،
   در درس هاى گذشته در مورد سرزمين ما افغانستان که يک کشور زراعتى است چيز هايى 
را دانستيد. در اين درس در مورد زراعت و اهميت آن در کشور آگاهى حاصل مى نماييد. 

همچنان با اسم عام آشنا مى شويد. قبل از شروع درس به اين پرسش ها پاسخ دهيد:
 . اگر در يک کشور زراعت وجود نداشته باشد، چه مشكالت به بار مى آيد؟

 . زراعت در اقتصاد يک کشور چه نقش دارد؟
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ترقى به منزلة درختى است که زراعت ريشة آن را تشكيل مى دهد. صنعت هاى گوناگون، شاخه 
و برگ و آرامى ميوة آن مى باشد.اگر بخواهيم از اين درخت برخوردار باشيم و از ميوة آن سعادت 
و آرامى بيابيم، بايد در تقويت ريشة درخت توجه کنيم. به وسيلة زراعت نه تنها براى مردم مواد 
خوراکى تهيه مى شود؛ بلكه ترقى صنعت نيز به کشاورزى بسته گى دارد؛ زيرا بيشترمواد اولية صنعت 

به وسيلة کشاورزى فراهم مى شود.
جاى خوشى است،کشور ما افغانستان سرزمينى است که آب و هواى آن براى  بار آوردن هرگونه 
زراعت مساعد مى باشد؛  اگر ما همت به خرج دهيم و شيوه هاى زراعت و استعمال قلبه و کاربرد 
افزار ماشينى را بياموزيم، مى توانيم يک دهقان زحمتكش بار بياييم و به محصوالت  زراعتى خود 

چندين برابر بيفزاييم.
گرچه از مجموع اراضى کشور ما صرف پانزده فيصد آن قابليت زرع  را دارد متباقى آن يا کوهستانى 
است و يا فاقد آب، ريگزار و شوره زار مى باشد. با همين وضع، نبايد، زراعت در کشور را فراموش 
نماييم اراضى قابل زرع فعلى ما اگر به وجه احسن مورد کشت قرار گيرد، نه تنها ما را به خود کفايى 

مى رساند؛  بلكه محصوالت آن در جملة اقالم صادراتى ما قرار خواهد گرفت.

كشاورز و پرنده
جــهان ديـده کـــشاورزى به دشتــى           به عمـرى داشـتى زرعـى و کشتى

به وقت غله، خــرمـن تــوده کــردى           دل از تـيمـــار کار آسـوده کـردى

سـتم ها مى کـشـد ازباد و از خـــــاک                      که تا از کاه مى شد، گندمش پـاک  

جـفـا از آب وگـل  ديـد  خاک و بادى                     بـه هـنگام شـــيارى و حـــصادى

سحر گاهـى هوا شـد ســـرد زان سان           که از سرما به خود لرزيـد  دهـقـان

پـديد آورد خاشــــاکـى و خــــــارى          شكـست از تاک پـيرى شـاخسارى

نهـاد آن هـيمــه را، نـزديـک خـرمـن           فروزينـه زد، آتـش کـرد  روشـــن 

چو آتــش دود کـرد و شـــعله سـرداد           بــه نـاگــه طــايـرى آواز سر داد

که اى برداشته سود از يكى شـــصـت           در اين خرمن مرا هم حاصلى هست

نشايد کاتــــش اينـــجا برفــــروزى           مبــادا خـــا نــمانى را  بســوزى

بســوزد گر کــسى ايــن آشـــيان را           چـنان دانم که  مى سوزد  جهان را 

 پروين اعتصامى
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�tصنعت: واژة عربى است به معناى کاربرد مهارت و سليقه به وسيلة تقليد و يا ابتكار صنعت به 
معناى تغيير کلى مى باشد که به وسيلة بشر در مواد طبيعى به وجود مى آيد؛ مثال: تبديل گندم به 

آرد، تبديل پنبه، پشم و ابريشم به پارچه، استخراج نفت و فلزات و جمع آن صنايع است.

�tکشاورز: )کشت + ا + ورز( يا کشت ورز است که از آن کشاورز ساخته شده است. معادل اين واژه 
در زبان عربى  زارع است. کلمة کشاورز فارسى درى بوده، کلمة کشاورزى معادل کلمة زارعت 

عربى مى باشد.

�tپروين اعتصامى: در سال )1285( هـ.. ش. در ايران متولد و با سپرى نمودن )35( بهار زنده گى 
به حيات پدرود گفت، وى معروفترين شاعر زمان خود بود، وى از کودکى به شعر گفتن لب گشود 

در قصايدش از حيث الفاظ پيرو سبک شاعران قرن هاى پنجم و ششم به ويژه پيرو حكيم ناصر 

خسرو بوده است. اشعار وى ساده، انديشه هايش نو و متضمن نكات اجتماعى، اخالقى و ا نتقادى 

بوده است تمثيالت، مناظرات و اندرز هاى حكيمانه و تفكر او ماية شگفتى است.

اسم عام چيست؟
اسم عام  آن است که بين افراد هم جنس مشترک است و بر هر يک از آن ها داللت کند؛ مانند: 

مرد، زن، پسر، دختر، اسپ، گاو، باغ، درخت، قلم و...ناگفته نگذريم که اسم جنس را نيز اسم 
عام گفته اند که عبارت از نامى است بر همه افرادى که ماهيت مشترک دارند.

اکنون در اين جمله ها نام هاى عام را مثال مى آوريم:
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�ديروز پنج جلد کتاب خريدم. t
�هر خانه چهار ديوار دارد. t

�در صنف هاى پوهنتون کابل، دختر ها و پسرها درس مى خوانند. t
�در باغ ها، گل ها و درخت ها را باغبانان  تربيه مى کنند. t

زراعت ريشة درخت زنده گى انسان ها مى باشد و نيز بنياد صنعت هاست. کشور ما داراى آب و 
هواى مساعد به زراعت يا کشاورزى است. ما با کار مى توانيم محصوالت زراعتى وطن خود 

را افزايش دهيم.

اسم عام يا اسم جنس آن است که بين افراد هم جنس مشترک باشد؛ مانند: دختر، گل.

بشنو و بگو 

�tدو دو شاگرد نزديک تختة صنف بروند و در بارة زراعت باهم محاوره کنند.
�tشاگردان اين جمله ها را بشنوند:

افغانستان کشورى است که در آن اقوام مختلف زنده گى مى کنند. هر قوم برادر قوم ديگر 

مى باشد؛ زيرا همه افغان اند و وطن واحد دارند. به آبادى و ترقى هر واليت آن، همه اقوام 

سعى و تالش مى کنند. از جنگ، و دوام جنگ افراد هر قوم نفرت دارد. آن ها مى دانند که 

صلح آبادى و ترقى مى آورد و جنگ تباهى را نصيب وطن و وطن داران ما مى سازد.
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شاگردان به اين سؤال ها پاسخ دهند:

�tوطن ما افغانستان از نظر قومى چگونه است؟

�tهر قوم به قوم ديگر چه وجوه مشترک دارند؟

�tدر کشورى که زمين هايش زير پوشش زراعت خشخاش قرارگيرد به مردم آن چه ضرر 

مى رساند؟

بخوان و بنويس

�tيک يک بيت شعر پروين اعتصامى را شاگردان به نوبت بخوانند و معلم محترم تصحيح 

کند.

�tبراى شاگردان امال گفته شود. 

�tمتضاد اين کلمه ها را بنويسيد:

ترقى  -1

سعادت  -2

توانايى   -3

سحر  -4

پاک  -5

نام اشيا و افزارى را که در کشاورزى به کار مى رود، فهرست کنيد:

............................-2     .....................-1

............................-4     .....................-3

.............................-6     .....................-5
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جاهاى خالى را باكلمه هاى مناسب پر كنيد:

ما با کار مى توانيم.............. زراعتى را افزايش دهيم.  -1

افغانستان سرزمينى است که............ و............. آن براى زراعت مساعد است.  -2

مفهوم اين بيت را در دوسطر بنويسيد: �t
بـسوزد گـر کسـى اين آشــيان را                  چنان دانم که مى سوزد جهان را

..

�tدر بارة وضعيت زراعت کشور  چند سطر نوشته، ساعت بعدى به صنف بياوريد.
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     بهار فصل شگوفايى و دوباره زنده شدن طبيعت است. کاروان هاى پرستو با پروازهاى خود در 
آسمان، فرا رسيدن بهار را مژده مى دهند و موجودات زنده را به جنبيدن و شور و تحرک تشويق 
مى کنند. با آمدن بهار همة موجودات طبيعت  شاد، خرم  و سرسبز مى شوند و زنده گى تازه يى 
را آغاز مى کنند. اکنون که فصل بهار و شادابى و طراوت طبيعت فرا رسيده است، بهتر است ما 
نيز مانند همان باغبان، کمر همت بنديم و کوشش و تالش را فراموش نكرده دست به آبادى و 
عمران خانه، کوچه، محله و منطقة خود بزنيم و باآلخره کشور خويش را معمور و آباد سازيم؛ پس 
اين  وظيفة ماست که دست به دست بهار داده و وطن خود را سرسبز،  شاداب، خرم و آباد سازيم.

   
چون پـرند نـيلگون بر روى پوشـد مـرغـزار

                                                      پرنيان هفـت رنـگ اندر سر آرد کـوهسـار 
   خاک را چون نـاف آهـو مشک زايد بى قياس 

                                                      بيد را چون پر طوطى بـرگ رويـد بى شمار
   دوش وقــت صـبحدم بـوى بـهـار آورد بـاد

                                                    حـبذا بـاد شــمال و خــرمـا بــوى بــهار
   بـاد گـويـى مـشک سـوده دارد انـدر آستيـن

                                                    بـاغ گـويـى لـعبـتان جـلـوه دارد بـر کنـار 
    نـسـتـرن لـولـوى بيـضا دارد انـدر مـرسـله 

                                                     ارغـوان لـعل بـدخشى دارد انـدر گـوشـوار 
ـٌل بـر شـاخ گـل     تا برآمـد جـام هاى سـرخ م

                                                  پنجه هاى دست مردم سر فـرو کــرد از چنـار
   باغ بوقلـمون لـباس و شاخ بوقلـمون نمـاى 

                                                   آب مـرواريـد گــون و ابـر مــرواريـد بــار
                                               

                                                                                       فرخى

 

درس ششم 

شاگردان عزيز،
فرارسيدن موسم بهار با تمام زيبايى هاى آفرينش از يک سو و آوردن پيام پايان گرفتن 
سرماى زمستان از سوى ديگر، براى انسان ها  از هر جهت ماية شادمانى و سزاوار جشن 
و پايكوبى است. بهار در حقيقت بيان رنگارنگ وجد و سرورى است که به همراه نوزايى 
طبيعت، تمامى کاينات را در بر مى گيرد و هر مخلوقي به تناسب شرايط حيات مادى و 

معنوى خود به گونة ويژه آن را برگزار مى نمايد. اکنون شما بگوييد که:  
1. چرا فصل بهار را موسم نوزايى طبيعت مى گويند و چه معنى دارد؟
2.  به نظر شما فرارسيدن بهار و نوروز را چگونه بايد تجليل کنيم؟ 

ترانة بهار
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     بهار فصل شگوفايى و دوباره زنده شدن طبيعت است. کاروان هاى پرستو با پروازهاى خود در 
آسمان، فرا رسيدن بهار را مژده مى دهند و موجودات زنده را به جنبيدن و شور و تحرک تشويق 
مى کنند. با آمدن بهار همة موجودات طبيعت  شاد، خرم  و سرسبز مى شوند و زنده گى تازه يى 
را آغاز مى کنند. اکنون که فصل بهار و شادابى و طراوت طبيعت فرا رسيده است، بهتر است ما 
نيز مانند همان باغبان، کمر همت بنديم و کوشش و تالش را فراموش نكرده دست به آبادى و 
عمران خانه، کوچه، محله و منطقة خود بزنيم و باآلخره کشور خويش را معمور و آباد سازيم؛ پس 
اين  وظيفة ماست که دست به دست بهار داده و وطن خود را سرسبز،  شاداب، خرم و آباد سازيم.

   
چون پـرند نـيلگون بر روى پوشـد مـرغـزار

                                                      پرنيان هفـت رنـگ اندر سر آرد کـوهسـار 
   خاک را چون نـاف آهـو مشک زايد بى قياس 

                                                      بيد را چون پر طوطى بـرگ رويـد بى شمار
   دوش وقــت صـبحدم بـوى بـهـار آورد بـاد

                                                    حـبذا بـاد شــمال و خــرمـا بــوى بــهار
   بـاد گـويـى مـشک سـوده دارد انـدر آستيـن

                                                    بـاغ گـويـى لـعبـتان جـلـوه دارد بـر کنـار 
    نـسـتـرن لـولـوى بيـضا دارد انـدر مـرسـله 

                                                     ارغـوان لـعل بـدخشى دارد انـدر گـوشـوار 
ـٌل بـر شـاخ گـل     تا برآمـد جـام هاى سـرخ م

                                                  پنجه هاى دست مردم سر فـرو کــرد از چنـار
   باغ بوقلـمون لـباس و شاخ بوقلـمون نمـاى 

                                                   آب مـرواريـد گــون و ابـر مــرواريـد بــار
                                               

                                                                                       فرخى
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مشك: ماده يى است معطر که از کيسه هاى مشكين به اندازة تخم مرغ يا نارنج از زير شكم 

آهوى ختايى گرفته مى شود. مشک دو نوع است: يكى مشكى که در نافه است و ديگر مشكى که 

از نافه خارج شده به مواد خارجى آميخته باشد. که ارزش نوع اول نسبت به  دوم بيشتر است.

اسم خاص 

به جمالت زير نگاه کنيد: 

�tرابعة بلخى از جملة شاعر زنان بلند آوازة قلمرو شعر و عرفان کشور ماست.
�tچهرة مهتاب در زير ابر پنهان شده است.

�tبرادرم در کانادا زنده گى مى کند. 
در سه جملة باال واژه هاى »رابعة بلخى«، »مهتاب« و »کانادا« اسم هاى خاص استند؛ زيرا وقتى 

ما اين اسم ها را مى شنويم در ذهن ما تنها يک موجود معلوم نقش مى بندد؛ اما اگر »درخت« 

بگوييم، سؤال مطرح مى شود که کدام درخت؟ پس اسم خاص را چنين تعريف مى کنيم: اسم 

خاص به اسمي گفته مى شود، که برموجود معلوم و مخصوصي داللت کند؛ يعنى وقتى ما آن 

اسم را مى شنويم، صرف يک موجود معلوم و مشخص در ذهن ما خطور کند؛  مانند: ابن سينا، 

کابل، مهتاب، افغانستان، آسمان و...
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بهار فصل شگوفايى و دوباره زنده شدن طبيعت است. با آمدن بهار همة موجودات طبيعت  شاد، 
خرم  و سرسبز مى شوند و زنده گى تازه يى را آغاز مى کنند. اکنون که فصل بهار و شادابى و 
طراوت طبيعت فرا رسيده است، بهتر است ما نيز کوشش و تالش را فراموش نكرده دست به آبادى 
و عمران خانه، کوچه، محله و منطقة خود بزنيم و باآلخره کشور خويش را معمور و آباد سازيم. اسم 
خاص به اسمى گفته مى شود که بر موجود معلوم و مخصوص داللت کند؛ مانند:کابل، مهتاب و...

بشنو و بگو
�tدر بارة بهار، ويژه گى ها و تفاوت هاى آن با سه فصل ديگر مباحثه و گفتگو کنيد.

�tبا مطالعة متن درس سه اسم خاص را از آن استخراج نموده و آن ها را در جمله ها به صورت
شفاهى به  کارببريد. 

�tمردم منطقة شما در بهار چه نوع ميله هايى را برپا مى سازند؟
��tمعناى واژه هاى نيلگون، مرغزار، مشک، لعل، بوقلمون و نسترن را بگوييد.

بخوان و بنويس
�tخالصة درس را نظر به برداشت خود در کتابچه هاى تان بنويسيد.

برده در  به کار  را در جمله ها  پيدا کرده و آن ها  از متن درس  را خارج  پنج اسم خاص  �t
کتابچه هاى خود بنويسيد.

�tسطرهاى شعرى متن درس را در کتابچه هاى خود بنويسيد.
�tاين ابيات را حفظ کنيد.

آنچه در وهمت نگنجد جلـوه گر دارد بهار چشـم واکـن رنگ اسـرار دگـر دارد بهـار 
غير عبرت زين چمن ديگرچه بر دارد بهار الله داغ و گل گريبان چاک و بلبل نوحه گر 

بيدل
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 درس هفتم 

شاگردان عزيز،

در درس هاى سال  گذشته با يک تعداد از زنان برجسته  در عرصة  شعر و ادب  آشنا شديد. 

اکنون در اين درس  با يكى ديگر از اين چهره ها که در عرصة شعر و ادب ماندگار است 

آشنا مى شويم، اين چهرة درخشان عايشة درانى است؛ همچنان با اسم مفرد و جمع آشنا 

مى شويم؛ اکنون از شما پرسيده مى شود که: 

آيا مى توانيد از چند شاعر زن در کشور ما نام ببريد؟

عايشة درانى

   شفق را الله گون ديـدم نمـاز شام درگردون 
  مگـر خورشيد را كشته كـه دارد دامن پرخون 
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تاريخ ادبيات ما شاهد شهكارهاى ادبى بوده که در ايجاد آن نه تنها مردان؛ بلكه زنان نيز نقش تاريخى 

شان را ايفا نموده اند. زنان که نيمى از پيكر جامعه را تشكيل مى دهند. با کارکرد هاى شان همواره 

توان مندى شان را درهمه عرصه هاى زنده گى چه در عرصة اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى و سياسى 

به خرج داده و چرخ اجتماع را دوشادوش مردان به حرکت آورده، در روند تكاملى جامعه با احساسات و 

عواطف پاک شان موفقيت هاى زيادى را نصيب جامعة بشرى نموده اند.

زنان مبارز افغان همواره در دفاع از خاک و سرزمين شان دوشادوش مردان به مبارزه پرداخته و 

افتخارات زيادى را کسب نموده اند که از آن جمله مى پردازيم به معرفى يک تن از اين زنان قهرمان 

که عايشة درانى نام دارد.

عايشة درانى از جملة شاعران برجستة دورة سدوزايى ها بود، که در تاريخ ادبيات درى نام جاودانى 

از خود به يادگار گذاشته است. وى دختر يعقوب على خان توپچى باشى بود و از قوم بارکزايى است. 

تاريخ تولد او دقيق معلوم نيست؛ اما سال وفاتش را 1235 هـ . ش. مى دانند.

پدر و جد او در دستگاه دولتى احمد شاه و تيمورشاه منصب توپچى باشى را داشته اند. خانوادة او 

در  اونچى باغبانان کابل زنده گى مى کرد. عايشه، اکثر علوم متداول آن روزگار را فرا گرفت و به 

سرودن کالم موزون پرداخت.

اشعار او توجه تيمورشاه را به خود جلب کرد و او را در قطار شاعران دربارش مورد نوازش و اعطاى 

صالت گران بها قرارداد. 

گويند روزى در حضور آن پادشاه شاعرپيشه و شعردوست شاعران دربارة شفق، داد سخن مى دادند.

اين بانوى گرامى چنين توصيفى از شفق به عمل آورد:

                            

                           شفق را الله گون  ديدم نماز شام درگردون 

                           مگر خورشيد را کشته که دارد دامن پرخون 
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اين بيت حيرت انگيز مورد تحسين قرار گرفت.

ديوان عايشة درانى مشتمل است بر انواع شعر از نظر شكل که در سال 1305 هـ . ش. به امر امير 
عبدالرحمن خان در کابل به طبع سنگى چاپ شد و نسخه يى از آن موجود است. اين ديوان حاوى 
سه هزار بيت مى باشد و به خاطر ساده بودن و روان بودن آن که در عين حال از استحكام نيز 
برخوردار بوده و مورد عالقة بسيارى از مردم قرار دارد. مجموع اشعار وى در حدود شش هزار بيت است.

دوران پخته گى و کمال عايشه در شعرسرايى با روزگار فرمانروايى شاه محمود مصادف است و اين 
امر بارها در اشعار او بازتاب يافته است. شاه محمود در اشعار عايشه گاهى مورد ستايش و زمانى 

طرف انتقاد واقع مى شود و انتقاد او نيز داليلى دارد که بعد به آن مى پردازيم.
اشعار عايشه دو دوره دارد. دورة اول بيان گر عشق، خوشى و اميد به زنده گى است؛ ولى گفتار دورة 
دوم او سراسر با ناله و فرياد، شكايت و انتقاد مالزمه است؛ زيرا در اين دوره يگانه پسرش را که فيض 
طلب نام داشت در جنگ کشمير درسال 1227 هـ.. از دست مى دهد، که اين تلخ ترين حادثة زنده گى 
اوست. پس از اين واقعه است که آثارش به خود رنگ حزن انگيز را مى گيرد. و به همين لحاظ شاه 
محمود در اشعار او مورد انتقاد واقع مى شود. اين حادثه سبب شد که عمر دورة دوم زنده گيش نيز 

خيلى کوتاه گردد؛ چنانچه هشت سال بعد از مرگ پسرش چشم از جهان بست.
و اينک يک شعر او را به حيث نمونة کالم انتخاب نموده ايم:

مــرا که دوزخ ســــوزان بـــود جنـان بى تـو بتا به  گلشن  جنت   روم  چســان بى تو 
قسم که جز سر کويت به نيـم جـو نخـرم  اگـر دهـنـد به مـن حشـــمت کيــان بى تـو 
کـــه بـود بلبــل شـوريـــده در فغــان بى تو سحربه ياد وصالـت شدم به طرف چمــن 
به پيش شمع رخـت جان دهم چو پروا نه  نــگرکـه ســوخت مرا مغز استخــوان بى تـو

بـهــار عـمــر گرامـى شــده خــــزان بى تو   نز ا کت  چـمن  دهـر از گــل  رويـــت 
کــــه نيست زينت وهــم زيب گلرخان بى تو هزارحيف که بى وصـل دوسـت مى گذرد 
به بــــاد رفـت مـرا جملــه خــانمـان  بى تو شكيب و طاقت و صبر و قرار و هوشم رفت 
چــــگونه مى گــــذرد ساعت و زمــان بى تو شود زبـان سرموى وکجـا  توانم  گــفت 

ز هجر و وصل تو ام نيست طاقت گفتار
گـداخت عايشه را نيز جسم و جان بى تو
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شهكار هاى ادبى: آثار بى نظير، بزرگ و نمايان در سطح جهان، مثل: شهنامة فردوسى، بينوايان 

ويكتور هوگو  وغيره.

 توپچى باشى: کالن سربازانى که پشت توپ قرار مى گرفت.

 تيمور شاه:  پسر  احمد شاه بابا که بين سال هاى 1772 -  1793 ميالدى پادشاهى نموده است.

اسم مفرد و جمع اسم 

اسم وقتى مفرد است، که بر يک موجود داللت کند؛ مانند: گل، آفتاب، کتاب، ميز وغيره.

اسم وقتى جمع مى گردد، که بر بيش از يک موجود داللت کند، و عالمت آن در زبان درى / ان/ 

و  / ها / است که به آخر واژه ها مى افزايند. در زبان درى بعضى از واژه ها را تنها با / ان / جمع 

مى بندند و برخى را به / ها/ و بعضى ديگر را به / ان/  و  / ها / جمع کنند.

.  جانداران، را به / ان/  جمع کنند؛ مانند: مردان، زنان، شاگردان، مرغان.

.  جماد، با / ها/ جمع بسته مى شود؛ مانند: کتاب ها، خوبى ها.

.  نباتات به / ان/  و / ها/ جمع شوند؛ مانند: درختان، درخت ها.

به سرودن شعر  بيست ساله گى  در  بود.  دورة سدوزايى  برجستة  از جملة شاعران  درانى  عايشه 

پرداخت. از جملة شاعران دربار تيمور شاه بود. در ادبيات مهارت و شهرت زياد حاصل نمود. مجموع 
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اشعارش شش هزار بيت است.

بشنو و بگو 

�tعايشة درانى شاعر کدام دوره است و ديوان وى حاوى چند هزار بيت مى باشد؟ 
�tاشعار عايشه چند دوره دارد، هر دوره بيانگر چه است؟
�tشعر سرايى عايشه در کدام دوران به پخته گى رسيد؟ 

�tزنان در تاريخ ادبيات چه نقشى دارند؟
�tشاگردان به گروه ها تقسيم شوند و در بارة زنده گى و آثار عايشة درانى و نقــش زنان در تاريخ 
ادبيا ت کشور عزيز ما بحث و گفتگو نمايند. در آخر نمايندة هر گروه نتيجة بحث گروه خود را بيان 

نمايد. نتيجة بحث ها به صورت سؤال و جواب باشد.

به دوستانت بگو

�tتاريخ ادبيات ما شاهد شهكارهاى ادبى بوده که در ايجاد آن زنان نيز نقش تاريخى ايفا کرده اند 
و در دفاع از خاک و سرزمين شان مبارزه کرده و افتخاراتى را کسب نموده اند از جمله مى توانيم از 

عايشة درانى نام ببريم.

بخوان وبنويس

� بيت زير را دقيق بخوانيد و بنويسيد که  پيام آن چيست؟ t
اگر دهند به من حشمت کيان بى تو قسم که جز سر کويت به نيم جو نخرم  

�tمفهوم اين بيت را بنويسيد:
مرا که دوزخ سوزان بود جنان بى تو بتا به گلشن جنت روم چسان بى تو   
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از چهار جواب يكى را تأييد كنيد.

�مجموع اشعار عايشه در حدود: t
الف( سه هزار بيت است )   (

ب( هشت هزار بيت است )   (

ج( شش هزار بيت است )    (

د( چهار هزار بيت است )    (

���tعايشة درانى از جملة شاعران در بار يكى از اين پادشاهان بود:
الف( احمد شاه   )    (

ب( سلطان محمود غزنوى )    (

ج( تيمور شاه   )     (

د( امير على شير نوايى )    (

��tشاگردان به کلمه هاى زيرتوجه نمايند و بنويسند که چه نوع اسم ها اند. بعد هر کلمه را در جملة 
مناسب به کار ببرند:

مردان،  قهرمان، شاعر، زنان، دختر، باغبانان، کابل،  پادشاه، گل ها  و جهان
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شاگردان عزيز، 
در درس گذشته با عايشة درانى آشنا شديد. درس امروز بزرگ داشت و تجليل از مقام واالى 
مادر است. موجودى که شاهكار آفرينش است و خداوند> خود بر اطاعت و فرمانبردارى او 
فرمان داده است. در درس امروز مادر را ستايش مى کنيم و مقامش را ارج مى نهيم؛ هم چنين 

با اسم بسيط آشنا مى شويم؛ اما پيش از شروع درس از شما مى پرسيم: 
- اگربخواهيد بهترين هديه را به مادر تان تقديم کنيد، چه چيزى را انتخاب خواهيد نمود؟

- چرا مقام مادر واالترين مقام هاست؟
- چرا جنت زير پاى مادران است؟

حكايت دل من دربرابر مادر

درس هشتم
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امروز، روز توست. روز از تو سرودن؛ از تو گفتن؛ و براى تو نوشتن؛ اما از تو سرودن و گفتن  قلمى 

توانا و هنرى بى همتا مى خواهد که من فاقد آنم. تو بزرگتر از آنى که قلم بشكسته يى چون من؛ 

ياراى صعود به مقام واال يت را داشته باشد؛ اما  فخر خاکسارى درگاهت رفيعتر از آن است که 

بتوانم از لذت آن  دل بكنم.  پس با همين قلم شكسته و با همين واژه هاى نارس از تو و به عشق 

تو مى نويسم. مادرم اى عزيزترين! تو را از آن روز که بند بند وجودم به هستى تو بند بود، از آن 

روزى که تپش قلبت تنها صداى آرام بخش دوران تنهايى من بود. از  آن هنگام که کار هر صبح و 

شام من شمردن نفس هاى پر مهرت بود  مى شناسم. تو را از آن نيمه شب هاى پرالتهاب که نفس 

درنفس من تا صبح سالمتم بيدار مى نشستى؛ تو را از آن دو چشم پرمهر و اشتياق و هميشه نگران 

مى شناسم. نمى دانم چرا تا اسمت را مى برم چشم هايم به اشک مى نشيند. نمى دانم چرا تا به تو 

مى انديشم بغض، راه گلويم را مى گيرد. شايد از آن جهت است که به ياد مى آورم دردهاى بى پايانت 

را؛ چهرة خسته ات را؛ چين هاى عميق پيشانيت را؛ موهاى سفيد شده ات را؛ و آن خندة محزون که 

هميشه سعى مى کنى براى آرامش من  زينت صورتت باشد؛ و آن دست ها؛ آن دست هاى  پرچين 

و چروک خسته ات را آه اگر مى دانستى  چه لذتى دارد بوسيدن آن دست هاى خستة مهربان؛ هرگز 

مرا از اين لذت منع نمى کردى. چه کنم که بضاعت بيان حق شناسى سزاوارنه  ات را ندارم. چه 

کنم که توشه  يى بيش از اين در کوله بارم نيست. چه کنم که نه کالم من؛ که اقيانوس کلمات هم 

نمى تواند ترا وصف کند. پس چون هميشه سخاوت مندانه همين دل واژه ها و سروده هاى نارسم را 

بپذير و هماى سعادت ستايشت را بر شانه هاى لرزانم بنشان.

         گردون نتوان گرفـت جــاى مادر              فردوس برين بـــه زير پـاى مـادر
      خورشيد و مـه و ستاره و چرخ فلک              هر لحـظه کنـند اقـتـداى مـــادر

     اى مادر! اگر قـدر تـو نشـناختمــى              پاک هر دو جهان خويشتن باختمى 
     گرسـجده روا بدى بـــه پـاى مـادر              هـردم به عبـادت تـو پـرداختمـى 

  
     سلـطان و وزيـر و شاه و افسر بودن             يـا مـالـک صـد خـزينة زر بـودن 
     حقـا کـه نـيرزد به پشـيزى هـرگـز              يک لحظه بـدون مـهر مادر بودن 
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     اسم بسيط يا ساده 

اسمي است که متشكل  از يک کلمه باشد و داراي جزء ديگري نباشد؛ مانند: خانه، گل، 
مكتب، آسمان، ديوار، آب و... 

امروز روز مادر است، روزى که بايد براى تو بسرايم، بگويم و بنويسم؛ اما قلم من از سرودن و 

گفتن در مورد تو عاجز است؛ زيرا سرودن و گفتن در مورد تو قلم توانايى مى خواهد. 

مادرم اى عزيز ترين! تو را از آن روز که بند بند وجودم به هستى تو بند بود مى شناسم، تو را از 

آن دو چشم پر مهر و اشتياق و هميشه نگران ات مى شناسم. نمى دانم چرا تا اسمت را مى برم 

چشم هايم به اشک مى نشيند و بغض راه گلويم را مى گيرد، شايد به اين خاطر که به ياد مى آورم 

درد هاى بى پايانت را، چهرة خسته ات را، موهاى سفيد شده و دست هاى پر چين و چروک، 

خسته؛ اما مهربانت را که بوسيدنش برايم لذت بسيار دارد.

  

  بشنو و بگو 
�tمفهوم اين جمله را توضيح دهيد.

را داشته  بارگاه آسمانيت  به  ياراى صعود  آنى که قلم بشكسته يى چون من؛  از  بزرگتر  تو 
باشد.
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بيت زير را بخوانيد و بگوييد چه مفهوم دارد؟ �t
گـردون نتـوان گـرفـت جاي مادر             فـردوس بـرين بـه زيـر پـاي مـادر

�tبه نظر شما در ميان مادران، چه کسى مى تواند مقام بهترين مادر را کسب کند؟ 
�tدر گروه هاى چهارنفرى در مورد دو پيام با ارزش بيت هاى درس باهم گفتگو نماييد، نتيجه 

را يک نفر از هر گروه، پيش روى صنف آمده به ديگر ان بگويد.

به دوستانت بگو  

�tبهشت زير پاى مادران است.
�tمادران شمع و چراغ خانه اند. »حضرت محمد�«

بخوان وبنويس 

متن درس را بخوانيد و واژه هاى جديد آن را بيرون نويس نماييد. �t
خالصة درس را درسه سطر بنويسيد. �t

متن درس را بخوانيد و پنج اسم بسيط را از آن بيرون نويس کنيد. �t
نام پنج شاعر زبان درى را بنويسيد و به آواز بلند بخوانيد. �t

از اشياى داخل صنف تان پنج اسم بسيط را پيدا کرده و آن ها را درجمله استعمال کنيد. �t

�tدربارة مقام مادر مقاله يى بنويسيد که از هفت سطر کم نباشد.
�tمفهوم رباعى دوم را در چهار سطر درکتابچه ها ى خود بنويسيد.

�tاين رباعى را حفظ کنيد:
اى مادر! اگـر قـدر تـو نشـناختمـى                    پاک هر دو جهان خويشتن باختمى 

گر سجـــده روا بدى به پـاى مـادر                  هـر دم بـه عبـادت تـو پـرداختـمى 
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شاگردان عزيز،
در درس هاى سال هاى گذشته در مورد اصول و نظم در مكتب مطالبى را آموخته بوديد، 
اکنون در اين  درس در مورد  مكتب و  مؤثريت آن در زنده گى  روزانه و  اهميت آن در 
اجتماع آشنا مى شويم؛  هم چنان  اسم  مرکب  را در البه الى اين درس مى آموزيم. قبل از 

شروع درس به اين پرسش ها پاسخ دهيد:

. چرا به مكتب مى رويد؟

. مكتب نرفتن چه ضرر هايى را در زنده گى اجتماعى به بار مى آورد؟

درس نهم 

مكتب  



40

مى باشد.  و درس خواندن  آموختن  نوشتن، جاى  و  خواندن  کتابت، جاى  لغت محل  در  مكتب 
به آموختن علم و دانش مى پردازند. در  مكتب جايى است که فرزندان کشور عزيز ما در آن 
گذشته که تعداد مكتب ها کم بود اکثر مردم از نعمت سواد بى بهره بودند و با دشوارى هاى زياد 
رو به رو مى شدند. وقتى مكتب هاى بيشتر ايجاد شد، باب نور و معرفت بيشتر به روى مردم گشاده 

شد که از آن ها کسب فيض و سعادت مى نمايند.
�¼·£¶=�G·{(( :فراگيرى علم وجيبة هر مرد و زن مسلمان است؛ چنانكه حضرت محمد� فرموده اند
Í»·jº�Æ�¼·jº�¸²�Î·¢�ÍvÈfª(( يعنى طلب علم بر هر مرد و زن  مسلمان فرض است؛ پس بر والدين 

است تا فرزندان خود اعم از پسر و دختر را  به مكتب بفرستند و آن ها  را از نعمت سواد محروم نسازند.
وقتى فرزندان به مكتب بروند علم مى آموزند؛ با نور عرفان، علم و دانش آراسته مى گردند؛ به سعادت، 
پيشرفت و ترقى دسترسى پيدا مى کنند نيک نام و با عزت حيات را به سر مى برند. هرگاه از فيض 
سواد برخوردار باشند زنده گى را با به کار  انداختن نيروى جسمى و فكرى بهتر و خوبتر مى سازند.

  در تمام جوامع هرگونه پيشرفت و انكشاف را مرهون بازوهاى توانا و انديشه و فكر افراد دانا 
و فهميدة خود  مى دانند. طورى که ديده مى شود، در جهان امروز اين تالش ها بيشتر گرديده  
و کاروان تمدن با پديده هاى جديد و شگفت انگيز برق آسا به پيش مى رود که زيربناى همة اين 

پيشرفت ها پيشرفت علم و دانش است.
همه مى دانند در کشورى که مكتب زياد باشد و سطح علم و دانش باال بوده، فيصدى با سوادان 
بيشتر مى باشد و به همان اندازه پيشرفت هاى اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى و غيره باالتر و روز 
افزون مى گردد. از همين سبب در کشور ما عالوه بر مكاتب دولتى و خصوصى مراکز سوادآموزى 
نيز ايجاد  گرديده است،که خوشبختانه تعداد  زيادى  شاگردان در آن درس مى خوانند و از فيض 

علم و دانش برخوردار مى شوند.
پس به اين نتيجه مى رسيم فردى که مكتب برود، سواد مى آموزد، دانش مى اندوزد و به زنده گى مرفه 

و آرام دست مى يابد و به صفت يک شخص بادانش، نيكوکار و مفيد در جامعه تبارز مى کند؛
 چنان که شاعران افغان و شاعران درى گوى جهان مكتب رفتن و فوايد آن را در اشعار ناب شان 

بيان کرده اند:
  از فيض يزدان پاک اسـت مكتب          بر لعـل عرفـــان، کان است مكتب
 بى مكتــــبان را نبـــــود حياتى            آب است مكتــب، نان است مكتب
 سعد است مكتب چند است مكتب         عزم است مكتـب، شأن است مكتب

 صدر الدين عينى
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مكاتب خصوصى: مكاتبى که آموزش شاگردان در آن جا با پرداختن پول صورت مى گيرد.
مكاتب دولتى: مكاتبى که در آن ها آموزش از طرف دولت  رايگان است.

اسم مركب

اسمى است که بيش از يک کلمه بوده و  قابل تقسيم به دو بخش يا بيشتر باشد؛ مانند: قلمدان، 

کتابخانه، دلتنگ، دل افروز...

خالصة درس

مكتب در لغت محل کتابت را گويند، مكتب جايى است که علم و دانش را در آن مى آموزيم 

و از نعمت سواد برخوردار مى شويم.

  فراگيرى علم و دانش بر هر مسلمان فرض است؛ پس بر والدين است تا فرزندان خود را اعم 

از دختر و پسر به مكتب بفرستند؛ زيرا فرزندانى  که مكتب بروند و علم بياموزند، با نور عرفان، 

علم و دانش آراسته مى گردند؛ به سعادت، پيشرفت و ترقى دسترسى پيدا نموده نيک نام و با 

عزت حيات به سر مى برند.

بشنو و بگو
مكتب به معناى چيست؟ �t

فرق بين مكتب و خانه چيست؟ �t
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چرا انسانى که مكتب مى رود، مقام و منزلت باال دارد؟ �t
مفهوم بيت زير چيست؟ �t

جمعه به مكتب آورد طفل گريزپاى را درس مـعلـم ار بود زمـزمة محبـتى  
در گروه هاى چندنفرى در بارة خوبى هاى مكتب رفتن و درس خواندن و زيان هاى مكتب  �t
نرفتن و بى سوادى باهم گفتگو نماييد. در اخير نتيجة صحبت ها را يک يک شاگرد از هر گروه 

به همصنفان بيان کند.
به دوستانت بگو

مكتب جاى کسب علم و دانش است. �t
مكتب براى انسان دروازة نور و معرفت را باز مى نمايد. �t

انسان درس خوان و مكتب رو، در زنده گى و جامعه با عزت مى باشد. �t
هرکس بايد مكتب برود و از باب خوشبختى و سعادت برخوردار گردد. �t

  بخوان و بنويس
متن درس را بخوانيد و کلمه هاى مشكل را بيرون نويس نموده معنى کنيد.  � t

بيت هاى شعر در بارة مكتب را حفظ کنيد.  � t
متضاد کلمة )نور( را بنويسيد.  � t

چند اسم مرکب را نام بگيريد و بنويسيد.  � t
جاهاى خالى را با كلمه هاى مناسب پر نماييد:

مكتب به معناى........  است.  � t
ترقى  و  به.........  آراسته شده  با............  و  مى آموزند  بروند.............  فرزندان.........  وقتى   � t

دسترسى پيدا نموده......... و با عزت............ به سر مى برند.

شاگردان در بارة اهميت و ارزش علم و دانش و داشتن سواد يک مقالة شش سطرى بنويسند.
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درس دهم

خواجه عبداهللا انصارى)رح(

شاگردان عزيز،
در درس هاى گذشته با برخى چهره ها در عرصة شعر و ادب آشنا شديد. در اين درس با خواجه 
عبداهللا انصارى يكى از معروفترين چهره هاى عرفانى قرن چهارم هجرى که در هرات يكى از 
واليات باستانى کشور مى زيسته است آشنا مى شويد. اين مرد بزرگ نه تنها در عرفان و تعليمات 
اسالمى دسترسى داشته؛ بلكه در سرودن اشعار و نويسنده گى نيز از توانايى خاص برخوردار بوده 
است و خدمات بزرگى را به مردم خود و بشريت انجام داده است؛ همچنان در اين درس با اسم هاى 

معرفه و نكره آشنا مى شويد.
  زيارت خواجه عبداهللا انصار )رح( در کجا موقعيت دارد؟
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خواجه عبد اهللا انصارى شاعر، عارف و نويسندة توانا که آثارى در درى و عربى بدو منسوب است در 
ماه شعبان 391 هجرى قمرى در شهر هرات ديده به جهان گشود. او داراى هوش بلند و استعدادى 
عالى بود. از کودکى به زبان هاى درى و عربى شعر مى سرود. عرفان را در خوردسالى از پدر آموخت، 
بعد از اتمام تحصيل به سفر در شهر هاى خراسان پرداخت و از شيخ ابوالحسن خرقانى که پير 
طريقت بود، دست پير گرفت و سر انجام به مرتبة عالى عرفانى و خدا شناسى رسيد. خواجه عبداهللا 
انصارى پس از مرگ پدر دوباره به هرات بر گشت و به زنده گى مشغول شد. از انصارى نامه هايى 

به دست آمده که با عبارات ساده و ضرب المثل گونه نوشته شده است.
    او به زودى شهرت يافت و ساحة دانش او فراخ شد و هم عصرانش را به حيرت انداخت. زمانى 
نگذشت که انصارى يک شخصيت واالمقام دينى در هرات شد و مريدان زيادى در حلقة ارادت او 
در آمدند و از پند ها و اندرزهاى استاد و رهبر خود بهره مند شدند. خواجه عبداهللا تعليمات خود را در 
زمينة تفسير قرآن روح عرفانى بخشيده است ويكتن از شاگردان وى اين تفاسير را جمع و به 
نام »صدميدان« تدوين کرده است. او است که در تاريخ زبان و ادبيات درى نثر موزون مسجع 

را رايج نمود و آن را با پارچه هاى شعرى زينت بخشيد.
  از آثار ديگر او زادالعارفين، محبت نامه، رساالت و مكالمات که به نام طبقات صوفيه ياد مى شود 
مى باشد و آخرين اثرش منازل السايرين است. در اشعار خواجه دعوت او از مردم بيشتر به آن 
است که فريفتة شكوه و دبدبة دنيا نشوند و توجه به روز حساب و آخرت داشته باشند. مرگ وى 
به سال 480 هجرى قمرى اتفاق افتاده است. آرامگاهش در دامنة کوه زنجير شهر هرات به نام 

گازرگاه واقع بوده و زيارتگاه خاص و عام مى باشد.

نمونة كالم

اى کـــه تو مغرور  بخت و دولـت فرخنده اى       خـواجة صاحـب سـرير و مفرش افگنده اى

ياکه خورشيدى به صورت يا که جمشيدى به حـسن        يا چـو  زهره  چهره  دارى يا  چو مه  تابنده اى 

يــا چو قيصر هست بر سر تـــاج و افسر مر ترا      يا که چون عيساى مريم تا قيامت زنده اى

بــــا کماالتى  که گـفتى جمـــله را دريافتــى      با مراداتى که جسـتى جـمله را يـابـنده اى

يـــا گرفتن چون سكنـدر ملــت روى زميـــن     يا چو قارون صد هزاران مال وگنج آگنده اى

گرچــــه شدادى؛ وليكن نيستى  ايـمن زمـرگ     هيچ کس گفته اسـت با تو تا ابد پاينــده اى

آسمان چـــون ابر نيســـان برتـو گريانسـت زار     آن زمان کز غفلت خود همچوگل درخنـده اى

گر اميرى هم بمـيرى پيـر انصـــــارى بـــدان     خواجه گى از تو نـزيـبد سربنه چون بنـده اى
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شعبان: ماه هشتم سا ل قمرى.   

جمشيد: نام اولين پادشاه بلخ باستان )يما(. 

خرقان: محلى است که  در خراسان امروز موقعيت دارد.   

قيصر: لقب امپراتوران روم قديم بود.   

سكندر: سكندر يونانى فاتح جهان شرق.

قارون: مرد ثروتمندى که در عصر فرعون مى زيست.

شداد: از پادشاهان ظالم اعراب زمين بود.     

اسم معرفه و نكره 
در درس هاى گذشته با اسم ها آشنا شديد و حاال مى خواهيم بدانيم که اسم معرفه و نكره 

چيست؟ به مثال هاى زير دقت کنيد:
�tاو داراى هوش بلند و استعداد عالى بود.

�tانصارى شاعر، عارف و نويسندة تواناى ما درسال 391 هـ . ق. درشهرهرات ديده به جهان 
گشود.

�tزادالعارفين، محبت نامه، رساالت و مكالمات که به نام طبقات صوفيه ياد مى شود از آثار اوست.
  اگر به جمالت باال دقيق شويم، ديده مى شود که کلمه هاى )او، زاد العارفين، محبت نامه، 
رساالت و مكالمات و طبقات صوفيه( اسم هاى معرفه اند، پس اسم معرفه را مى توان چنين 

تعريف کرد:
 اسم معرفه يا شناسا اسمى است که نزد گوينده و شنونده معلوم و معين باشد.  در زبان درى 
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به اسمى معرفه مى گويند که داراى مشخصات زير باشد:
اسم خاص باشد؛ مانند: افغانستان، انصارى، زادالعارفين....  -1

ضمير باشد؛ مانند: من، تو، او، شما....  -2
اسمى که به اسم خاص يا ضمير مضاف شده باشد؛ مانند: قلم مسعود، کتا ب او و....  -3

مشار اليه باشد، يعنى بعد ازکلمة اشاره )اين يا آن( واقع شده باشد؛ مانند: اين شاعر، آن   -4
نويسنده و....

اسمى که يک بار ذکرش در کالم آمده باشد؛ مانند: ديروز، يک کتاب و يک قلم خريدم،   -5
کتاب نزد خواهرم و قلم نزد برادرم است.

اسم نكره: يا غير شناسا اسمى است که در نزد شنونده نا معلوم و مجهول باشد. عالمت آن در 
زبان درى )ى( مجهول  )يى( است مانند: کتابى، مردى، خانه يى، دانايى و...

خواجه عبد اهللا انصارى يكى از شاعران و عارفان قرن چهارم هجرى است که در ماه شعبان 

391 هـ . ق.  در شهر هرات چشم به جهان باز کرده است. او به زبان هاى عربى و درى شعر 

سروده است. عرفان را نزد پدرش آموخته و از شيخ حسن خرقانى دست پير گرفته است. خواجه 

عبداهللا آثار زياد دارد، از جمله نامه هاى اوست که با عبارات ساده و ضرب المثل گونه انشاد شده 

است و کتاب هاى ديگرى به نام هاى صدميدان، منازل السائرين، زادالعارفين، محبت نامه، رسالة 

واردات و مكالمات )طبقات صوفيه( نيز دارد، خواجه به حيث مرد عالى قدر دينى هرات محسوب 

گرديد و مريدان زياد در حلقة ارادت او داخل شدند و از پند ها و اندرز هاى او بهره مى گرفتند.

   خواجه به سال 480 هجرى وفات کرده است. آرامگاهش درگازرگاه شهر هرات زيارتگاه خاص 

و عام مى باشد.
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بشنو و بگو
�tشاگردان درسى را که متن آن از طرف معلم خوانده مى شود به دقت گوش کنند.

�tچند شاگرد متن خوانده شده را پس از معلم دوباره بخوانند و مفاهيم آن به کمک معلم 
توضيح شود.

�tشاگردان به گروه ها تقسيم شوند، بعد از خواندن متن درس، نظر شان را بيان دارند و يک يک 
تن به نماينده گى از گروه ها نتايج را اعالن نمايند. ديگران به اين نتايج ابراز نظر و قضاوت کنند. 
يكى  از شاگردان نمونة کالم انصارى را بخواند و ديگرى در توضيح ابيات و تفسير واژه هاى 

آن بپردازد.
به دوستانت بگو 

�tخواجه عبداهللا انصارى تعليمات خود را در زمينة تفسير قرآن مجيد روح عرفانى بخشيده 
است.

�tآثار مشهور او زادالعارفين، صدميدان، محبت نامه، رساالت، مكالمات و منازل السائرين است.
بخوان و بنويس 

�tشاگردان  باالى تخته بنويسند که خواجه عبد اهللا انصارى به چه دليل يک شخصيت دينى و 
عرفانى بود و فعاليت هايى را  که در اين زمينه انجام داده، نتيجة آن ها چه بوده است. 

�tآنچه که به نام مكالمات انصارى  خوانده مى شود، سند مهمى در آموزش موضوعات عرفانى 
است، شاگردان مى توانند، بنويسند که آن را مى توان در مقاله، رساله و يا کتابى پيدا کرد.

 درست و نادرست
شاگردان توجه نمايند، جمله ها را خوانده در صورت درست بودن آن ها در ميان قوس ها عالمت 

)!( و در صورت غلط بودن آن ها عالمت )X( بكشند.
�tقبًال نام افغانستان خراسان بود. )   (

�tخواجه عبد اهللا انصارى در سال 370 هجرى در شهر هرات تولد شده است. )     (
�tمكالمات انصارى به نام »زادالعارفين« يا د مى شود. )             (

�tپير طريقت خواجه عبد اهللا انصارى شيخ حسن خرقانى بود. )          ( 
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�tآخرين اثر عرفانى انصارى که به شاگردانش تأليف کرده است صد ميدان نام دارد. )  (

در  انصارى  عبداهللا  خواجه  آثار  و  زنده گى  از  را  شان  برداشت  شاگردان صنف  از  هريک  �t
کتابچه هاى شان بنويسند.

�tجمله هاى زير را خانه پرى کنيد.
خواجه عبداهللا انصارى شاعر )      ( و يک نويسندة توانا بود. او در ماه شعبان سال )        ( 

در شهر هرات تولد شده است. انصارى بعد از تكميل تحصيل به سياحت در شهرهاى )     ( 

پرداخت. خواجه تعليمات خود را در زمينة تفسير قرآن مجيد روح )        ( بخشيده است.

»زيارت خواجه عبداهللا انصارى در هرات«
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درس يازدهم 

شاگردان عزيز،
 در درس گذشته از شاعر توانا خواجه عبداهللا انصارى مطـالبى را آموخته ايد. در درس امروز 

با يكى ديگر از چهره هاى برجسته و ماندگار شعر درى )نظامى گنجه يى( آشنا خواهيد شد؛ 

همچنان با صفت و انواع آن آشنا مى شويد.

  .  در مورد نظامى گنجه يى چه مى دانيد؟

   . با نام چند شاعر زبان درى آشنا استيد؟

نظامى گنجه يى  و كسب علم و دانش
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حكيم جمال الدين ابو محمد الياس بن يوسف بن زکى بن مؤيد نظامى گنجه يى  از داستان سرايان 
بزرگ و استادان مسلم در سرودن شعر تمثيلى و بزمى است. او در سال 525 هـ . ق. در شهر گنجه 
متولد شد و همة عمر را  به جز سفر کوتاهى که به دعوت قزل ارسالن  به يكى از نواحى نزديک 
گنجه داشت در وطن خود باقى ماند، در همين شهر وفات کرد و به خاک سپرده شد؛ چنانچه از 
اشعار او معلوم مى شود، فضيلت نظامى منحصر به شعر و شاعرى نبوده بل از جوانى به فنون ادب، 
تاريخ و قصص عالقه داشته و در تحصيل علم همت کرده است. تعلق خاطر نظامى به تصوف، 
زنده گانى وى را بيشتر با زهد و عزلت همراه کرده و اين امر او را از وابسته گى به دربارهاى سالطين 

دور کرده است. 
مهمترين اثر نظامى »پنج گنج« يا »خمسه« است که تعداد ابيات آن را تا حدود 20 هزار بيت 
نوشته اند، که آثار ديگر او عبارت اند از: مخزن االسرار، ليلى و مجنون، خسرو و شيرين، هفت پيكر و 

اسكندرنامه. قديمى ترين مثنوى نظامى »مخزن االسرار« است و بهترين آن ها »خسرو و شيرين«. 
سبك نظامى 

نظامى از شاعرانى است که بايد او را در شمار ارکان شعر فارسى درى و از استادان مسلم اين زبان 
دانست. وى از آن سخن گويانى است که؛ مانند: فردوسى و سعدى توانست به ايجاد و تكميل سبک 
و روشى خاص دست يابد. اگر چه داستان سرايى در زبان فارسى به وسيلة نظامى شروع نشده؛ ليكن 
تنها شاعرى که تا پايان قرن ششم توانسته است شعر تمثيلى را به حد اعالى تكامل برساند نظامى 
است.  وى در انتخاب الفاظ و کلمات مناسب، ايجاد ترکيبات خاص تازه، ابداع معانى، مضامين نو و 
دلپسند، تصوير جزئيات با نيروى تخيل، دقت در وصف مناظر و توصيف طبيعت، اشخاص و به کار 

بردن تشبيهات، استعارات مطبوع و نو، در شمار کسانى است که بعد از خود نظيرى نيافته است.
برجسته گى ها و ويژه گى هاى شعر نظامى:

1. تشبيهات و توضيحات او، زيبا، هنرمندانه و بسيار خيال انگيزند. 
2. در تصوير جزئيات طبيعت و حاالت، بسيار تواناست. 

3. انتخاب الفاظ و کلمات مناسب که نتيجة آشكار آن، موسيقى شعر اوست.
4. ايجاد ترکيبات خاص، ابداع و اختراع معانى و مضامين نو و دلپسند. 

5. تازه گى معانى و ايجاد ترکيبات تازه يى که در شعر نظامى هست، کالم وى را گاهى دچار ابهام 
مى کند، عالوه بر اين ها کثرت واژه هاى عربى، اصطالحات علوم و اصول و مبانى فلسفه و معارف 

اسالمى سخن اين شاعر را دشوار و پيچيده کرده است.
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نمونة كالم 

كسب علم ودانش

گردل نهى اى پــــسر بدين پند                از پند پدر شوى برومــــــــند

وقت هنر است و کارسازيســــت غافل منشين نه  وقت بـازيــست   

تا بـه گـــــــــردد روزت از روز دانش طــــــــلب و بزرگى آموز   

مى کوش به هرورق که  خــوانى                تا جملـه مطالـــــــبش بدانى

گرجهد کنى به دســـــــت آيـد هر چيز که دل بدان گرايـــــــد   

گفتن  زمن، از تو کار بــــــستن                بيــكار نمى توان نشـــــــستن

    نظامى گنجه يى

نظامى درشعر باال گفته است: »اى فرزند! اين نصيحت را قبول کن و از پند و نصيحت پدر 

بى خبر منشين وقت ساعت تيرى و بازى نيست، وقت ياد گرفتن کارهاست. خرد و دانش را 

بياموز تا که روزگارت خوبتر شود. هرچيز را که قلب و دلت  مى خواهد يا ميل به آن مى کند اگر 

کوشش کنى به دست مى آيد. از من گفتن بود که گفتم، اکنون تو بايد بدان عمل کنى؛ زيرا 

بيكار نشستن شايسته و بايسته نيست.«
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صفت و انواع آن 

تعريف صفت: صفت کلمه يي است که حالت وچگونه گى اسم را بيان مى کند. اسم را موصوف 

هم مي گويند؛ مانند: پسر خوب، که »پسر« اسم است و»خوب« صفت آن.

صفت انواع زيادى دارد که در اين جا از چند نوع آن نام مى بريم. صفت مطلق يا ساده، صفت 

مرکب، صفت فاعلي، صفت مفعولي، صفت تفضيلي، صفت عالي، صفت نسبتى، صفت عددي، 

صفت اشاري وصفت پرسشي.

نظامى گنجه يى شاعر نام دار زبان درى است و ازجملة سراينده گان شعر در قالب قصيده و رباعى  

است. خمسه يا »پنج گنج« يكى از آثار وى  بوده که شهرت جهانى کسب نموده است. در سال 

525 هجرى به دنيا آمده است. 

صفت کلمه يى است که حالت اسم را بيان مى کند؛ مانند: خوب، بد، زيبا و...
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بشنو و بگو

�نظامى گنجه يى در کدام سال و در کجا به دنيا آمده است؟ t

�آثار مشهور نظامى را نام بگيريد. t

�بيت هاى زير را بخوانيد و بگوييد چه مفهوم دارند؟ t

غافل منشين نــه وقت با زيست            وقت هنر است و کـارسازيست

دانـــــــش طلب و بزرگى آموز            تا به گــــــردد روزت از روز

�به نظر شما چه کسى مى تواند شعر بسرايد؟ t

�چرا به نظر شاعر بايد هميشه به نصيحت هاى پدر گوش بدهيم؟ t

به شاگردان هدايت دهيد:

�در گروه هاى چهار نفرى در مورد دو پيام باارزش اين شعر باهم گفتگو نمايند، نتيجة سخنان  t

را يک نفر نماينده ازهر گروه پيش روى صنف بيايد به ديگران بگويد.

� بيت پنجم شعر )کسب علم و دانش( را توضيح دهند. t
بخوان وبنويس

�متن کسب علم و دانش را بخوانيد و واژه هاى جديد آن را بيرون نويس کنيد.  t
نامة نظامى گنجه يى را در سه سطر بنويسيد. � t خالصة زنده گى

�دو جمله بنويسيد و در آن صفت را نشان دهيد. t
�نام پنج شاعر زبان درى را بنويسيد و به آواز بلند بخوانيد. t

�متن درس را بخوانيد و بگوييد که کدام قواعد دستورى )اسم و صفت( در آن به کار رفته  t
است. با تعريف و مثال ها واضح سازيد.
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1. جدولى در کتابچه هاى خود رسم کنيد و داخل آن چهار اسم خاص، اسم عام و صفت را 

بنگاريد. سپس آن ها را در جمله ها به کار ببريد؛ مانند: 

    اسم خاص            صفت            اسم عام            

    خواجه عبداهللا          زيبا                شهر        

  .............             ..........               ............... 

............              .........               ............... 

.............            ..........              ............... 

2. مفهوم شعر را در پنج سطر در کتابچه هاى خود بنويسيد. 
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سعدى

درس دوازدهم 

شاگردان عزيز،
اين  با چند شاعر زبان درى و نمونة کالم آن ها آشنا شديم، در  در درس هاى گذشته 
درس با شاعرى به نام شيخ مشرف الدين مصلح متخلص به )سعدى( آشنا مى شويم که 
در کجا به دنيا آمده چطور در جوانى به تحصيل پرداخت، آثار مشهورش کدام ها است، 
موضوع شعرى او را چه تشكيل مى داد و در غزل سرايى چه گونه شاعر بــــوده است؛ 
هم چنين مى خوانيم که صفت ساده و مرکب چيست و چطور مى توان آن ها را در جمله 

به کار برد؟
 - نام کتاب نويسنده يا شاعرى را که مطالعه کرده ايد بگوييد.



56

شيخ مشرف الدين مصلح متخلص به »سعدى« در اوايل قرن هفتم هجرى )606( در يک 

خانوادة متدين در شيراز به دنيا آمده است.

در آوان جوانى به بغداد رفت و در آنجا در مدرسة نظاميه به تحصيل دينى و ادبى همت 

گماشت؛ سپس به عراق، شام و حجاز سفر کرد. در سال 656 هجرى گلستان را در مواعظ 

و حكم به نثر فصيح و زيبا مزين ساخته و آميخته با اشعار دل انگيز به نام شاهزاده »سعد بن 

ابوبكر« در آورده وبه وى تقديم نمود. از آن به بعد بقية عمر را در شيراز در خانقاه خود زيسته 

و در سال 694 هجرى در گذشت و در همان خانقاه مدفون گرديد.

سعدى يكى از شعراى بزرگ زبان درى است و در سخن او غزل عاشقانه آخرين حد لطافت و 

زيبايى را دارد و لطيف ترين معانى در ساده ترين و فصيح ترين الفاظ آمده است.

در حكمت و موعظه از بسا شاعران درى زبان موفق تر است. گلستان وى نثر بسيار زيبا و جذاب 

دارد. آثار منثور ديگرش غير از گلستان، مجالس پنج گانه، رسالة عقل و عشق و تقريرات ثالثه است.

نمونة شعر سعدى

نه همين لباس زيبا ست نشان آدميت  تــن آدمــــى شــريف اســت به جـان آدميـت  

چـه مــيان نقـش ديوار وميان آدميت  اگــــر آدمى بـه چشمست و دهان و گوش و بينى  

حيـوان خـبر نــدارد ز جهان آدمـيت خور و خواب و خشم و شهوت شغبست و جهل و ظلمت  

که همين سخن بگويد به زبان آدميت  بـــه حقـــيقت  آدمى بـــاش وگر نه مرغ باشيد 

که فرشتــه ره نـدارد به مكان آدميت  مگـر آدمــى نبودى کـــــه اسير ديـو مـــاندى  

همه  عمر  زنــده  باشى  به  روان  آدميت  بميـــرد   زطبيعتـت  درنـده خـــويى  اين  اگــر 

بنگر که تا چه حد اسـت مكان آدميت  نبيند  ا خد جز  به  کـه  يى  جا به  دمى  آ رســد 

بــدر اى، تــا ببينى طيران آدمــيت طيــران مرغ ديـــدى، تـــو زپــاى بند شـهوت 
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گلستان سعدى مملو از حكم و مواعظ است. يعنى گلستان سعدى سراسر پند، اندرز و اخالق 

است که الحق مى توان سعدى را به حيث معلم اخالق و اندرز ناميد؛ زيرا سعدى هميشه به 

خصوص در گلستان خود پند، اخالق و اندرز را بيشتر به کار برده است.

صفت ساده و مركب

صفت ساده آن است که حالت اسم را بيان مى کند و از يک کلمه ساخته شده است؛ مانند: نيک، 
خوب، کوشا. و يا در اين بيت:

دليل خويش پس از مرگ هم تو يى بيدل       چو شمع کشته کسى جز تو بر مزار تو نيست 
کلمه هاى نيک،  خوب، کوشا و کشته صفت ساده اند.

صفت مرکب آن است که مانند اسم مرکب، ساختمانش از دو کلمه تشكيل گردد؛ مانند: 
مرد پاکدل، زن خوبرو که: خوب رو }خوب + رو = خوبرو{ و پاکدل }پاک + دل = پاکدل{ 

صفت مرکب اند. 

شيخ مشرف الدين مصلح »سعدى« شيرازى در اوايل قرن هفتم هجرى در يک خانوادة متدين 

در شيراز به دنيا آمده است.

آثار منثور وى گلستان، مجالس پنج گانه، رسالة عقل و عشق و تقريرات ثالثه مى باشد.

بشنو و بگو 
�tدر مورد زنده گى نامة سعدى به طور مختصر صحبت کنيد.
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�tدر بارة مفهوم نمونة کالم سعدى در گروه ها با هم بحث و گفتگو کنيد و نتيجه را نمايندة هر 
گروه بيان نمايد.

  �tسعدى شاعر کدام قرن بود؟
�tآثار منثور سعدى را نام بگيريد؟

�tکتاب مجالس پنج گانه از کى بود؟
�tمقصد شاعر از بيت زير چيست؟

بنگر که تا چه حد است مكان آدميـت رسد آدمى به جايى که به جز خدا نبيند   
به دوستانت بگو

�tسعدى يكى از مشهورترين شاعران زبان فارسى درى است.
�tگلستان و بوستان از جمله آثار مشهور سعدى مى باشد.

بخوان و بنويس
�tمتن درس را در گروه هاى کوچک خاموشانه بخوانيد.
�tواژه هاى جديد را بخوانيد و در جمله ها به کار ببريد.

�tشعر »تن آدمى شريف است« را با لحن و آهنگ مناسب بخوانيد و معنا کنيد.
�tجمله هاى زير را گسترش دهيد. 

در آوان جوانى به  -------------------------------------------------
----------------------------------------  از آن به بعد بقية عمر خود را در 
شيراز ---------------------------------------------------------

-----------------------------گرديده است.
�tسه جمله بنويسيد که در آن ها صفت ساده و مرکب به کار رفته باشد.

�tشما نسبت به کدام شاعر عالقه مندى داريد، در دو سطر بنويسيد.
�tتفسير و معناى اين بيت را در دو سطر بنويسيد و صفت مرکب را در آن نشان دهيد.

مرغ تسبيح گوى و من خاموش گفتم اين شرط آدميت نيست   

�tيكى از نمونه هاى شعر سعدى را انتخاب کنيد و در صنف با صداى بلند بخوانيد.
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اهميت شاهراه و جاده ها

شاگردان عزيز،
در درس هاى گذشته در مورد زراعت معلومات حاصل نموديد. درس جديد ما آشنايى با 
شاهراه ها وجاده هاست که در هر کشورى از اهميت خاصى برخوردار است. در اين درس 
مى خواهيم که  ارزش و اهميت شاهراه ها را از نظر اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى مورد 

مطالعه قرار  دهيم؛ هم چنين با صفت مفعولى و فاعلى آشنا مى شويم.
آيا مى توانيد چند شاهراه کشور را نام ببريد؟  .1

آيا  زراعت با جاده ها و شاهراه ها  ارتباط دارد، اگر دارد چطور؟  .2
آيا مى دانيد که شاهراه ها و جاده ها در يک کشور داراى چه اهميتى مى باشند؟  .3

درس سيزدهم
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  شاهراه عبارت از سرک هاى مهم حلقه يى بين واليت ها مى باشد،که تمام واليت هاى دورا دور 
کشور را با هم وصل مى کند. شاهراه ها و جاده ها در يک کشور به مثابة شاهرگ ها در بدن 
را زنده  انسان  به تمام بدن مى رسانند،  را  مى باشند. همان گونه که شاهرگ ها در بدن خون 
نگهميدارند و سبب ادامة حيات مى شوند، شاهراه ها و جاده ها در کشور تمام شهرها و مناطق را 
متصل مى سازند و حيات تازه به جامعه مى بخشند. شاهراه ها از نظر اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى 
و امنيتى اهميت بسزايى دارند. در صورتى که تمام شهرها و دهكده ها به هم وصل باشند و 
ارتباط داشته باشند، توليدات و محصوالت يک منطقه به منطقة ديگر انتقال يافته، سبب رشد 
اقتصادى همان منطقه مى شوند. با موجوديت شاهراه ها به کمترين وقت محصوالت زراعتى، 
حيوانى و صنايع دستى به بازارها و مارکيت ها رسيده به قيمت مناسب به فروش مى رسند و از 
عايد حاصله ضروريات مردم و خانواده ها مرفوع مى گردد. زنده گى رونق و رشد يا فته سطح آن 

باال مى رود. 
  حمل و نقل مردم و انتقال توليدات شان در صورت موجوديت شاهراه ها در مدت زمان کوتاهى 
صورت مى گيرد که اين امر نه تنها در قسمت اقتصادى؛ بلكه در روابط و انتقال فرهنگ ها نيز 
مؤثر مى باشد. رفت و آمد مردم سبب روابط و تحكيم دوستى ها بين اقوام مختلف شده از رسم 
و رواج هاى يكديگر آگاه مى شوند. همين گونه که روابط فرهنگى به وجود مى آيد روابط اجتماعى 
استحكام يافته شناخت سراسرى به وجود مى آيد؛ حتى سبب خويشى ها مى گردد. طورى که قبًال 
به آن اشاره شد در پهلوى انكشاف روابط اجتماعى، روابط اقتصادى و انتقال فرهنگ ها در اثر 
رفت و آمد و شناخت اقوام وسعت مى يابد و وحدت ملى بيشتر تقويت مى شود؛ عالوه بر مسايلى 
که تذکر داده شد، موجوديت شاهراه ها سبب رشد تجارت در داخل و خارج ازکشور مى گردد، پول 
تقويت مى يابد و روحية اتكا به خود به وجود مى آيد؛ هم چنان کشور به منطقة ترانزيت بين المللى 
تبديل مى شود. حمل و نقل اموال تجارتى کشور هاى همسايه از اين منطقه صورت مى گيرد که 
عايد بزرگى از اين بابت متوجه کشور ما مى شود.                                                                           

   شاهراه ها به سيستم جديد از استهالک وسايل حمل و نقل مى کاهد و با مصرف کمتر اموال 
انتقال مى يابد. مواد خام و پخته به آسانى از طريق زمين به خارج از کشور صادر شد ه و واردات 

به قيمت نازل به داخل مى رسد.
    جلب و جذب سياحان يكى از فايده هاى ديگريست که به موجوديت شاهراه ها بسته گى دارد 
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و سبب رشد اقتصادى و انتقال فرهنگ ها مى شود.
پس همة اين پيشرفت ها زمانى جنبة عملى به خود مى گيرند که يک  کشور در تمام مناطق دور 
و نزديک شاهراه ها و جاده ها داشته باشد، و اين پيشرفت نه تنها در شهر ها منحصر مى ماند؛ بلكه 
سبب رشد مناطق دور دست و دهات نيز مى شود. به خصوص بخش زراعت و مالدارى بيشتر 
رشد مى نمايد؛ چون دهقانان در دورترين نقطه يى از کشور تشويق مى شوند تا توليدات خود را 
بلند برده به بازار ها عرضه نمايند؛ زيرا آن ها مى دانند که توليدات شان سالم و به وقت کم به 

مارکيت ها به فروش مى رسد.  
پس بايد بدانيم که موجوديت شاهراه ها و سرک ها خيلى مهم بوده و در تمام عرصه هاى زنده گى 
اثر گذاشته، رونق اقتصادى را سبب مى شود، سطح زنده گى را باال برده، آرامى و آسايش را به بار 

مى آورد. 
حال با شاهراه ها و سرک هاى کشور خود آشنا مى شويم.

از جملة شاهراه هاى مهم کشور مى توان از شاهراه هاى کابل- کندهار، کندهار-هرات، کابل- 
تورخم، کابل- مزار و کابل-کندز ياد کرد. مهم ترين قدمى که در اين زمينه در کشور برداشته 
شده شاهراه حلقوى مى باشد. اين شاهراه از کابل آغاز شده و دوباره به کابل ختم مى شود. به 
به  –بلخ و سرانجام دوباره  –جوزجان  –فارياب  –بادغيس  –کندهار-هرات  ترتيب: کابل  اين 
کابل ختم مى شود. راه هاى ديگرى که در انتقال اموال اهميت دارد، جاده دل آرام زرنج است 
که افغانستان را با ايران و بنادر جنوبى آن با فاصلة کوتاهى وصل مى کند؛ هم چنان جاده کابل 
- شيرخان بندر و کابل- حيرتان تبادلة اموال تجارتى را با همسايه هاى شمالى )تاجكستان و 

ازبكستان( آسان ساخته است.
 

وحدت ملى:  اتحاد اقوام و اقشار مختلف يک کشور وحدت ملى همان کشور است.
سياحان: کسانى که در شهر ها و کشور هاى مختلف به گردش و جهان گردى مى پردازند و از 

جاهاى تاريخى ديدن مى نمايند.
ترانزيت بين المللى: حمل و نقل اموال تجارتى از يک کشور به کشور ديگر را گويند.
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صفت فاعلى و مفعولى
صفت فاعلى: کلمه يى است که بر حالت و چگونه گى فاعل، يعنى انجام دهندة کارى 

داللت کند؛ مانند: گوينده، بينا، پروردگار، شنوا، دادگر و... 
درزبان درى صفت فاعلى داراى پسوند هاى زير مى باشد:

1- )نده(  که در آخر فعل امر مى آيد؛ مانند: بافنده، گوينده، تابنده و...
2- )ان(  که در آخر فعل امر مى آيد؛ مانند: خواهان، خندان، دوان و...

3- )ا  (   که در آخر فعل امر مى آيد؛ مانند: گويا، بينا، دانا، جويا و...
4- )گار(    که بيشتر در آخر فعل امر و ماضى مى آيد؛ مانند: آموزگار،آفريده گار و... 

5- )کار(  که بيشتر در آخر اسم معنا مى پيوندد؛ مانند: ستمكار، فراموش کار و...
6- )گر (  که در آخر اسم معنى مى پيوندد؛ مانند: دادگر، ستمگر، رامشگر و...

7- )آر (   که در آخر فعل ماضى مى آيد؛ مانند: خريدار، خواستار، برخوردار و...
صفت مفعولى: آن است که بر چگونه گى مفعول، يعنى موجودى که کار بر روى آن 
واقع شده داللت مى کند، که با حذف )ن( اسم فعل و اضافه نمودن )ه( غير ملفوظ ساخته 
مى شود؛ مانند: دست شكسته، در بسته، سخن گفته و گل شگفته. که )شكسته،  بسته، گفته 

و شگفته( صفات مفعولى اند.

شاهراه، سرک هاى حلقه يى بين واليت ها را گويند که تمام واليت هاى دورادور را به هم وصل 
مى کند. از نظر اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و امنيتى اهميت به سزايى دارد. حمل و نقل مردم، 
اموال تجارتى و انتقال توليدات در صورت موجوديت شاهراه ها و جاده ها  به آسانى امكان پذير 
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است.

شاهراه هاى مهم کشور عبارت اند از: شاهراه کابل-کندهار، کندهار-هرات، کابل-تورخم، کابل- مزار 

و کابل- کندز که در حمل و نقل اموال تجارتى و انتقال توليدات از اهميت خاصى برخوردار استند.

بشنو و بگو

�شاهراه را به چه گفته مى شود؟ �t
اهميت اقتصادى شاهراه ها و را بيان نماييد. �t

شاهراه ها و جاده ها در انكشاف روابط اجتماعى و فرهنگى چه نقشى دارند؟ �t
شاهراه ها وجاده ها در صادرات و واردات اموال چه نقش دارند؟ �t

آيا شاهراه ها و جاده ها صرف مربوط به شهر ها مى شوند؟ �t
شاگردان به گروه ها تقسيم شوند. پس از بررسى و تحليل در مورد مفهوم درس به شكل  �t

سؤال و جواب، يک گروه با گروه ديگر محاوره نمايد.

به دوستانت بگو

با موجوديت شاهراه ها به کمترين وقت محصوالت زراعتى، حيوانى و صنايع دستى به  �t
بازارها و مارکيت ها مى رسد.

شاهراه هاى کابل-کندهار، کندهار-هرات،کابل-تورخم، کابل-مزار و کابل-کندز از جملة  �t
شاهراه هاى مهم کشور به شمار مى روند.

بخوان وبنويس

متن درس را دقيق بخوانيد، بعد در مورد اهميت اقتصادى و اجتماعى شاهراه ها و جاده ها  �t
شش  سطر بنويسيد.

از کلمه هاى داده شده، که نامنظم اند، دو جملة منظم  ترتيب نموده،  بنويسيد. �t
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اقتصادى، رشد، شاهراه ها، سبب، موجوديت، انتقال، مى شود و فرهنگ ها  -

سيستم،  استهالک،  شاهراه ها،  جديد،  به،  حمل ونقل،  از،  وسايل و مى کاهد  -

درست/ نادرست

شاهراه ها از نظر اقتصادى اهميت ندارند. )      ( �t
موجوديت شاهراه ها سبب جلب وجذب سياحان مى شود. )     ( �t

شاهراه کابل-حيرتان تبادلة اموال تجارتى را با همسايه هاى شمالى آسان ساخته است. )  ( �t
جاهاى خالى را پركنيد:

شاهراه......... از......... مهم....... بين واليات مى باشد.  � t
کشور به....... ترانزيت............. تبديل مى شود.  � t

شاهراه........ زرنج، افغانستان را با........... و بنادر جنوبى آن با فاصلة کوتاهى...... مى کند.  � t

برداشت خود را از درس خالصه نموده در چند سطر بنويسيد. �t
کلمه هاى زير را درجمله هاى مناسب به کار ببريد. �t

کشور، محصوالت، اقتصادى، فرهنگى، زراعتى، جاده ها، شاهراه و انكشاف.
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درس چهاردهم

شاگردان عزيز،
سال گذشته در مورد  آزادى مطالبى را آموخته بوديد، اکنون در اين درس در بارة اين که 
آزادى حق هر انسان است، آزادى فردى و اجتماعى و ايجاد احساس احترام به آزادى را 
فرا خواهيد گرفت؛ هم چنان با مهارت هاى شش گانة زبان و صفت تفضيلى آشنا خواهيد 

شد. قبل از ارائة موضوعات درس به اين پرسش ها پاسخ دهيد: 
چرا هر کس آزادى را دوست دارد؟  -1

از نظر شما آزادى يعنى چه؟  -2

آزادى 
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آزادى يک هدية بى نظير الهى است که  نصيب انسان شده است، ما بايد به آزادى و کرامت 
انسانى احترام بگذاريم. آزادى حق قانونى، طبيعى و مشروع هر انسان است. اين حق جزء آزادى 

ديگران و مصالح عامه که توسط قانون تنظيم مى گردد بوده و حدود اليتناهى ندارد.
  هر انسان حق دارد آزاد زنده گى کند، آزادى و کرامت انسان طبق قانون از هر نوع تعرض 
مصؤون است. دولت ها به احترام و حمايت آزادى و کرامت انسان مكلف مى باشند. روى همين 
اصل هر کس حق زنده گى و امنيت شخصى خود را دارد. آزادى يک واژة مقدس است، هر 
انسان آزاد به دنيا مى آيد و بايد آزاد زنده گى کند، زنده گى يک موهبت خداوندى و حق طبيعى 
انسان است، هيچ کس بدون مجوز قانونى از حق محروم نمى گردد.   هر انسان حق دارد نظر 
خود را آزادانه بيان نمايد روى همين اساس دولت ها نيز آزادى بيان را حمايت مى کنند، ما حق 
داريم نظر و فكر خود را به وسيلة گفتار، نوشته، تصوير و يا وسايل ديگر با رعايت احكام قانون 
اظهار نماييم. آزادى و محرميت مرا سالت و مخابرات اشخاص از تعرض و مداخله و تفتيش 

کامًال مصؤون مى باشد؛ مگر در حالتى که قانون حكم ديگرى در مورد داشته باشد.
   در هنگامى که اکثريت مردم يک جامعه بيكار و فقير باشند، در زير بار احتياجات زنده گى به 
رنج و مصيبت گرفتار مى شوند، فكر مى کنند، تا براى پيدا کردن ضروريات  زنده گى به خدمت 
ديگران در آيند که در آن صورت آزادى خود را محدود مى سازند. از همين جاست که گفته اند 
آزادى در بى نيازى است، هر قدر نياز کمتر باشد آزادى بيشتر است. کسى که چيز ديگرى را به 
آزادى تعويض نمايد،  مستحق آزادى نمى باشد.  در قانون اساسى جمهورى اسالمى افغانستان 
آزادى ملى، فردى و اجتماعى به هر تبعة افغانستان تعلق مى گيرد. آزادى فرد تا زمانى که به 
حكم محكمة با صالحيت از وى گرفته نشود، به هر تبعة افغانستان تعلق مى گيرد.  يک نوع 
آزادى ديگرى وجود دارد که به نام استقالل ياد مى شود، گاهى يک کشور آزاد مورد هجوم يک 
قدرت ديگر قرار مى گيرد که در آن صورت همه مردم همان کشور استقالل، آزادى و تماميت  
ارضى خود را از دست مى دهند. آن گاه اکثريت مردم براى استرداد استقالل و آزادى خود دست 
به مبارزه مى زنند که اين نوع مبارزه را جنبش و مبارزة استقالل طلبى مى نامند؛ پس استقالل 
و آزادى است که شرط اساسى آن داشتن حاکميت ملى و تماميت ارضى يک کشور است، 
موجوديت آن کشور را در جامعة جهانى تثبيت مى کند. کشور عزيز ما که يک کشور مستقل و 
داراى حاکميت ملى و تماميت ارضى مى باشد امروز در شمار کشورهاى جهان جاى گاه شايستة 
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خود را احراز کرده است. آزادى و آزاده گى از هم فرق دارند. چه بسيار مردمى که آزادند؛ اما آزاده 
نيستند و بسا اسيرانى که آزاده اند، آزاد نيستند، آزادى رهايى از اسارت ديگران است و آزاده گى 
رهايى از اسارت خويشتــن. آزادى وقــتى حـاصل مى شود که کسى بر کسى ديگر تسلط 

نداشته باشد؛ اما آزاده گى با تسلط انسان بر خويشتن به دست مى آيد.
  در هر صورت آن چه را بايد متوجه باشيم اين است که شهروندان هر کشور در راه آزادى و 

استقالل و حاکميت ملى خويش، آمادة جانبازى و ايثار باشند.

 

مجوز قانونى: آزادى که در اصل يک هدية الهى است، در سراسر دنيا شكل قانون را به خود 

احراز کرده است، يعنى آزادى ها تصنيف و اجازة قانونى حاصل کرده اند.

محرميت مراسالت و مخابرات: بشر با استفاده از آزادى بيان که در داخل قانون تنفيذ گرديده 

حق دارد نظر و مفكورة شخصى خود را ابراز و به دوستان و آشنايان آن را چه ذريعة نوشته و 

چه ذريعة مخابره ابراز نمايد و دولت مكلف است  نظرات او را محرم دانسته در آن  تصرف و 

مداخله نكند. 

اعالمية جهانى حقوق بشر: بعد از ختم جنگ جهانى دوم يک تعداد کشورهاى مستقل دور هم 

جمع شده به اکثريت آراء اعالمية جهانى حقوق بشر را به نشر سپردند؛ مثال:ً در يک مادة آن 

چنين آمده است:

بشر آزاد به دنيا آمده و بايد آزاد زنده گى کند ويا: آزادى و کرامت انسانى از تعرض مصؤون است.
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صفت تفضيلى
آن را صفت برتر نيز گويند. وصفى است که شخصى يا چيزى را نسبت به شخصى يا چيزى 
ديگر برترى دهد. اين صفت با آوردن پسوند )-تر( در آخر صفت عادى ساخته مى شود 

؛مثال: زيرک – زيرکتر، زياد- زيادتر، بيش- بيشتر. 
   به جمله هاى زير دقت کنيد:

محمود زيرکتر از احمد است. �t
او زيادتر از خواهرش کار مى کند. �t

مزد بيشتر از کار بيشتر ناشى مى شود. �t

 آزادى حق قانونى، طبيعى و مشروع هر انسان است، هر انسان حق دارد آزاد زنده گى کند، 
زنده گى يک موهبت خداوندى است، هيچ کس بدون مجوز قانونى از حق محروم نمى گردد.  
مخابرات  و  مراسالت  و محرميت  آزادى  کند،  بيان  آزادانه  را  نظر خود  دارد  انسان حق  هر 
اشخاص از تعرض و مداخله به طور کامل محفوظ باشد.  در قانون اساسى افغانستان آزادى هاى 
فردى و اجتماعى هر تبعه تعيين گرديده است. زمانى که يک کشور مورد هجوم يک قدرت 

قرار مى گيرد. مردم آن براى استقالل طلبى مبارزه مى کنند.
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 بشنو و بگو 

چرا هر انسان حق دارد آزاد زنده گى کند؟ �t

»آزادى يک هدية بى نظير است.« يعنى چه؟ �t

چطور نظر خود را آزادانه بيان مى نماييد؟ �t

آزادى و آزاده گى از هم چه فرق دارند؟ �t

د رمورد آزادى فردى و اجتماعى در گروه ها بحث و گفتگو کنيد. نتيجة مباحثه را يک نفر از  �t

هر گروه به ديگران بگويد.

به دوستانت بگو

هر انسان حق زنده گى دارد، به آزادى و کرامت انسانى احترام بگذاريم. �t

کشور عزيز ما يک کشور مستقل و آزاد است. �t

چه فكر مى کنيد آزادى فردى و اجتماعى از نظر شما چيست؟ در گروه ها مباحثه نماييد و  �t

نتيجه را يک شاگرد از هر گروه به ديگران بگويد.

بخوان و بنويس

�متن را خاموشانه  بخوانيد. �t

پاراگراف دوم را دقيق بخوانيد و واژه هاى جديد را مشخص کنيد. �t

واژه هاى جديد را بخوانيد و معنا کنيد. �t

پيام اصلى درس چيست؟ درسه سطر بنويسيد. �t

واژه هاى موهبت، تبعه، هجوم و مجوز را در جمله ها به کار ببريد.  �t
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 جاهاى خالى را پر كنيد:

هر انسان.................... به دنيا مى آيد و بايد........................ زنده گى کند. �t
زنده گى يک....................... خداوندى و حق طبيعى............................. است. �t

برداشت خود را از متن درس در شش سطر خالصه نماييد. �t
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اندرزها

درس پانزدهم

شاگردان عزيز،
در درس گذشته در مورد آزادى هاى فردى، اجتماعى، سياسى و غيره معلومات حاصل نموديم؛ اما 
درس جديد اندرزهاست که بيشتر توسط بزرگان دين، حكما و دانشمندان براى راهنمايى مردم 
گفته شده اند و مسايل دينى، اخالقى، اجتماعى، تربيتى و غيره را در بر مى گيرند. بزرگان ما 
پيرامون آزادى و اهميت آن پند و اندرز ها داده اند؛ مانند: آزادى آبادى است. قدر آزادى را کم مدان؛ 

هم چنين با صفت عالى آشنا مى شويم.
1- چند  اندرز به ياد داريد؟

2- اندرز ها بر زنده گى انسان چه تأثير دارد؟ 
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خداپرستى  آن است که  خودپرستى را رها کنى. )شمس تبريزى(  .1

زينت انسان سه چيز است: علم،  محبت و آزاده گى. )افالطون(  .2

دانا به کار خود توکل مى کند و نادان به آرزوى خويش. )حضرت على )رض((  .3

کار سرماية سعادت و خوشبختى است. )سقراط(  .4

به جاى نفرين فرستادن به تاريكى، بهتر است شمعى روشن کنى. )کنفوسيوس(  .5

اميد براى بشر،  مثل بال براى پرنده گان است. )ويكتور هوگو(   .6

7.  شاخ پر ميوه سرش بر زمين است.  )موالنا جالل الدين محمد بلخى(

خوشبخت ترين مردم کسى است که کردار به سخاوت بيارايد و گفتار به صداقت.  .8
 )ابو على سيناى بلخى(  

مرگ در راه آزادى، شرافت مندانه تر از زنده گى در ساية برده گى است. )جبران خليل جبران(  .9

قوى ترين رکن بنا ى دوستى، کتمان اسرار دوستان  است. )بزرگمهرحكيم(  .10

در راه رفتن ميانه رو باش. )لقمان  حكيم(  .11

12.  وفات در نيک نامى بهتر است از حيا ت در بدنامى. )کليله و دمنه(

قدر عافيت کسى داند که به مصيبتى گرفتارآيد. )سعدى(   .13

14.  اگر به جاى اسلحه با قلم به جنگ دنيا  مى رفتيم همه دشمنان نابود مى شدند. )بسمارک(                    

15.   سخنى داشته باش دل پذير يا دلى داشته باش سخن پذير. )محمد حجازى(

16.   هنر زيور بشر است و بشر زيور کيهان. )ناصر خسرو(
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�tافالطون: در بين سال هاى )428-348 ق. م.(  در آتن زنده گى مى کرد. شاگرد سقراط بود.
را گذاشته  از جملة کسانى است که تهداب مدنيت غربى  دارد.  نام  او جمهوريت  اثرمشهور 

است.

زنده گى  م.(  ق.   399-468( سال هاى  بين  در  آتن  درشهر  که  يونانى  فيلسوف  سقراط:  �t
مى کرد.

�tويكتورهوگو:  نويسنده و شاعر رومانتيک فرانسوى در سال 1802 ميالدى تولدشده است. اثر 
معروف وى ناول )بينوايان( مى باشد. وى  درسال 1885 م. وفات  نموده است.   

�tبزرگ مهر حكيم: معلم هرمز پسر انوشيروان بود نظر به کاردانى و لياقت فراوانى که داشت به 
وزارت رسيد. برخى ازکتب  به زبان پهلوى و ساير زبان ها به دستور اين و زير ترجمه شد.

�tبسمارک:  اولين صدراعظم آلمان که  به نام صدراعظم آهنين مشهور است. نقش مهم  او 
متحد ساختن جرمنى بود. او در سال 1815 ميالدى تولد شده  و درسال 1898 ميالدى وفات 

نموده است.

صفت عالى

اکنون به توضيح صفت عالى مى پردازيم: از صفت مطلق و پسوند »-ترين« ترکيب شده و 

برترى موصوفى را برهمة موصوف هاى هم جنس مى رساند؛ مانند: 

کابل، بزرگترين شهر افغانستان است.   �t
نجيب، اليقترين شاگردان مكتب حبيبيه است.                                       �t
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در جمله هاى زير به کلمه هايى که زير شان خط  کشيده  شد ه است  توجه کنيد:

خوشبخت ترين مردم کسى است که کردار به سخاوت بيارايد و گفتار به صداقت.

قويترين  رکن بناى دوستى، کتمان اسرار دوستان است.

در جمله هاى باال کلمه هاى »قويترين« و »خوشبخت ترين« صفت برترين يا عالى مى باشند.

اندرز ها توسط بزرگان دين، حکما، دانشمندان بزرگ جهان و علما براى رهنمايى مردم 

گفته شده اند. انعکاس موضوعات مختلف دينى، اجتماعى، اخالقى، تربيتى و غيره در 

آن ها، براى پندآموزى مردم مى باشد.

بشنو و بگو 

اندرز ها توسط چه کسانى و براى چه گفته مى شوند؟ �t
مفهوم اندرز هاى شماره دوم و دهم  را بيان کنيد. �t

اندرز شماره هفتم  چه پيامى را در خود دارد؟ �t
مى توانيد يک جمله بگوييد که در آن صفت عالى به کار رفته باشد؟ �t

به دوستانت بگو 

اندرزها براى رهنمايى مردم گفته شده اند. �t 
خداپرستى آنست که خودپرستى را رها کنى. �t
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هرچيزى را ستونى باشد، ستون دين علم است. �t
زينت انسان سه چيز است؛ علم، محبت و آزاده گى. �t

 بخوان وبنويس 

چهار اندرز را انتخاب نماييد و دقيق بخوانيد؛ سپس در مورد هر کدام يک يک سطر بنويسيد. �t
پيام اين اندرز براى ما چيست؟ �t

 اميد براى بشر، مثل بال براى پرنده گان است. 

�از چهار جواب يكى را تأييد کنيد. t
 معناى عافيت است:

الف( صحت کامل 

ب( صحت نا کامل 

ج( تندرستى 

د( جواب »الف« و »ج« درست است.

  

 معناى سخاوت است:

الف( دعا کردن 

ب( بخشش وکرم 

ج( راستى 

د( بزرگوارى 

جاهاى خالى جمالت را پركنيد.

سخنى....... دلپذير يا.......... داشته باش............... �t
قدر......... را کسى مى داند که به.........گرفتار شود. �t
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سه جمله بنويسيد که در آن ها صفت عالى به کار رفته باشد. �t
مفاهيم اندرزهاى زير را در کتابچه هاى خود بنويسيد.  � t

 -    اگربه جاى اسلحه با قلم به جنگ دنيا مى رفتيم همه دشمنان نابود مى شدند.

 -    قويترين رکن بناى دوستى،کتمان اسرار دوستان است. 
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راديو

درس شانزدهم

شاگردان عزيز،

سال گذشته راجع به بعضى اختراعات؛ مانند: تلفون معلومات حاصل نموديد؛ اکنون به همان سلسله 

در رابطه به اختراع راديو معلومات حاصل مى نماييد و هم چنان با صفت نسبتى آشنا مى شويد.

1. آيا مى دانيد که از کدام طريق مى توان به زودترين فرصت از اخبار جهان آگاه شد؟

2. به نظر شما کدام نوع برنامه ها بهتر است از طريق راديو نشر شود؟
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بعد از انكشاف تلگراف بى سيم، راديو به وجود آمد. هرتس آلمانى به اساس فورمول هاى رياضى 

ثابت کرد که قوة برقى در فضا به شكل امواج انتقال داده شده مى تواند، به اين ترتيب مى توان 

آواز انسان و ديگر اشيا را برقى نموده و به جاهاى دور بفرستيم. بر اساس همين تجربه تلگراف 

بى سيم اختراع شد.

   بعداً دانشمند ايتالوى )مارکنى( بر اساس همين تجربه در سال 1890 م. راديو را اختراع کرد و 

در لندن آن را در معرض تماشاى عام گذاشت که در قرن بيستم به سرعت انكشاف کرد.

  در کشور ما براى نخستين بار در عصر حكومت غازى امان اهللا خان در سال 1304 هـ.ش. 

عطأاهللا خان را به منظور آموزش در رشتة راديو به آلمان فرستادند، که درسال 1305 هـ.ش. با 

چند تن انجنيران آلمانى و دستگاه هاى فرستندة راديو به وطن برگشت.

   در افغانستان کار تأسيس استديو و مراسلة راديويى به زودى آغاز يافت. در ماه ميزان 1306 

خورشيدى راديو مراحل قانونى خود را گذشتاند و درهمين سال مطابق اليحة مخصوص به 

نشرات آغاز کرد. مدير راديو محمد حسن نام داشت، نطاق آن سرور گويا و هنرمندان معروف 

چون: استاد قاسم، استاد غالم حسين، استاد نتو،  قربانعلى و د يگران آواز مى خواندند، بعد از 

سقوط سلطنت امان اهللا خان راديو نيز دچار سرنوشت مكاتب شده و از ميان رفت، بار دوم در 

زمان پادشاهى محمد ظاهر شاه در سال 1319 ش. به نام راديو کابل به نشرات آغاز کرد و بعد راديو 

افغانستان نام گرفت که تا حال ادامه دارد. حاال تعداد زياد راديو ها  در سراسر کشورفعال گرديده اند.

راديو در زنده گى ما نقش مهم را ايفا مى کند، از طريق آن به زودترين فرصت از اخبار سراسر 

جهان اطالع حاصل مى کنيم و از حوادث، تغييرات و تحوالت در عرصه هاى مختلف زنده گى 

اجتماعى با خبر مى شويم.
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صفت نسبتى

آن است که کسى يا چيزى را بدان نسبت دهند. صفت نسبتى در زبان درى داراى پسوند هاى  

زير مى باشد:

بلخى، هراتى،  مثًال:  باشند؛  با حروف کانسونانت ختم شده  پسوند/-ى/ در کلمه هايى که 

سنگى، چوبى...

پسوند/-يى/ در کلمه هايى که به حروف واول ختم شده باشد؛ مثًال: آسيايى، طاليى، قهوه يى، 

خرمايى...

از کلمه هايى که به }هـ{غير ملفوظ ختم شوند؛ مانند: خانه گى،  پسوند /-گى/ در برخى 

ميمنه گى...

راديو را در سال 1890 م. دانشمند ايتالوى به نام مارکنى اختراع نمود و آن را در لندن در معرض 

تماشاى عام گذاشت که در قرن بيستم به سرعت انكشاف کرد.

   در کشور ما در زمان غازى امان اهللا خان براى نخستين بار در سال 1306 شمسى راديو به 

نشرات آغاز کرد؛ سپس در زمان محمد ظاهر شاه در سال 1319ش. به نام راديو کابل شروع 

به فعاليت نمود.

 صفت نسبتى آن است که کسى يا چيزى را بدان نسبت دهند.  

 / ى /، / يى /، / وى / و / گى / مى باشد.



80

بشنو و بگو 

�tراديو را چه کسى اختراع کرد؟
�tدر کشور ما راديو براى نخستين بار در زمان سلطنت کى و در کدام سال به نشرات آغاز کرد؟

�tاولين نطاق راديو در کشور ما چه نام داشت؟
�tراديو چه نقشى در زنده گى ما دارد؟

�tصفت نسبتى را تعريف کنيد.

بخوان و بنويس

�tمتن درس را خاموشانه بخوانيد و نكات مهم آن را يادداشت نماييد.
�tچند تن از شاگردان متن درس را با صداى بلند بخوانند و کلمه هاى آن را درست تلفظ نمايند.

�tکلمه هاى جديد متن را در کتابچه هاى خود در جمله هاى مناسب به کار ببريد.
�tجمله ها ى  زير را تكميل نماييد:

- ما با استفاده از................... به زودترين فرصت از اخبار جهان اطالع حاصل مى نماييم.

- راديو در سال.................... توسط...................... اختراع گرديد.

- راديو در کشور ما در سال............. به................ آغاز کرد.

�tچند واژه بنويسيد که صفت نسبتى در آن ها به کار رفته باشد.
�tبا استفاده از پسوند نسبتى / -گى / صفت نسبتى بسازيد.

�tدر مورد اهميت راديو در عصر حاضر  چند سطر بنويسيد.
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كوچى ها

شاگردان عزيز، 
در درس گذشته راجع به راديو و اهميت آن در زنده گى انسان ها آموختيد که از طريق آن در مورد 
اقوام و قبايل افغانستان نيز شنيده ايد، يكى از اين اقوام، کوچى ها مى باشند که در اين درس شما 
با زنده گى، عنعنات، رسوم، مسايل اقتصادى، فرهنگى و ديگر مشخصات آن ها آشنايى حاصل 

خواهيد نمود؛  هم چنان با ضمير و اقسام آن آشنا مى شويد. اکنون شما بگوييد که: 
1. چرا اين قوم هميشه کوچ مى کنند؟

2. اين قوم بيشتر درکدام مناطق زنده گى دارند؟

درس هفدهم
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افغانستان- هم مانند بسيارى از ديگرکشور هاى جهان- کشورى است متشكل از اقوام و قبايل 
گوناگون با زبان هاى مختلف، رسم و رواج هاى متنوع و شيوه هاى گوناگون زنده گى. 

وجود کوه هاى سر به فلک و دشوار گذر، دشت هاى سوزان و بى آب و علف، سرماى شديد، 
عدم موجوديت وسايل و امكانات و نبود راه ها، مناطق مختلف را از هم جدا نگهداشته و مردم 
هر منطقه را با خصايل، زبان و رسوم جداگانه پروريده است. از شمار اقوام افغانستان يكى هم 
راه  از  تا هنوز در حالت خانه به دوشى و کوچى گرى به سر مى برند. آن ها  اند، که  کوچى ها 
مالدارى و پرورش حيوانات اهلى؛ چون: گوسفند، بز، شتر، خر و اسـپ زنده گى مى کنند و به 
چراگاه ضرورت دارند. چون افغانستان داراى اقليم خشک است و در يک سال آن چهار فصل 
وجود دارد، چراگاه هاى سرسبز هميشه موجود نمى باشد، چراگاه هاى کوهستانى از ماه ثور تا 
نيمة تابستان سرسبز اند. در خزان و زمستان دشت هاى هموار و وادى هاى جنوب افغانستان 
تا سواحل بحر هند، بلوچستان و سند براى مالداران مساعد مى گردد. از همين رو کوچى ها در 
بهار و تابستان در دامنة سلسله کوه هاى بابا و هندوکش از پامير و بدخشان و مرغاب، بادغيس 
و باميان مواشى خود را به چرا مى برند و پس از آن به دشت هاى هلمند، ارغنداب و سواحل 
اتک، پشاور و وزيرستان بر مى گردند. شمارى از مردم شمال غرب و مناطق کوهستانى که به 
پرورش مواشى وکشاورزى سرگرم اند، به صورت نيمه کوچى ها زنده گى خود را عيار کرده اند. 
آن ها در تابستان به کوهستان هاى پيرامون خويش يكجا با مواشى شان مسكن گزين مى شوند 
ازبک ها،  تاجک ها،  مردم  اين  ميان  در  مى گردند.  باز  خويش  روستاهاى  به  سرما  فصل  در  و 
ترکمن ها، قزاق ها، عرب ها، قرغز ها، پشه يى ها، هزاره ها، ايماق ها و ديگر اقوام و قبايل کشور 
وجود دارند. کوچى ها در تهيه و توليد شير، روغن، پنير، مسكه، قروت، گوشت، پشم، پوست و 
ديگر فراورده هاى حيوانى مى کوشند. و از اين راه به اقتصاد کشور مفاد زيادى مى رسانند. آن ها 
از راه فروش اين توليدات، احتياجات خود را به دست مى آورند. زنده گى آزاد و فارغ از قيد و بند 
مدنى، کوچى ها را سالم و سر سخت بار آورده است. آن ها داراى قامت هاى رسا، چشمان نافذ 
از مردان زحمت مى کشند، پخت و پز،  اندام قوى مى باشند. در ميان کوچى ها زنان بيشتر  و 

بارگيرى و جمع آورى علوفه و نگهدارى حيوانات به دوش زنان است. 
کوچى ها طرز زنده گى مخصوص خود را دارند. آن ها در استفاده از لباس، خوراک و معاشرت 
رنگ هاى  به  بيشتر  کوچى  زنان  و  دختران  لباس  دارند،  فرق  کشور  ساکنان  ديگر  با  خويش 
سياه، سرخ و الجوردى يعنى رنگ هاى گرم مى باشد. پيراهن و چادر هاى آن ها با چرمه کارى و 
گل دوزى، زري کارى و گاهى با سكه هاى نقره يى تزيين مى گردد. يخن هاى پيراهن هاى جوانان 
و نوجوانان نيز گل دوزى و واسكت هاى شان چرمه کارى مى شوند. کاله هاى گل دوزى شده و 

مرغوب به سر مي گذارند. کوچى ها مانند بسيارى از مردم افغانستان مهمان نواز اند.
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افغانستان تنها کشورى نيست که در آن اقوام و قبايل مختلف با زبان هاى مختلف، نژادهاى متعدد و 
رسم و رواج هاى گوناگون زنده گى مى کنند. در جهان کشورهاى بسيارى وجود دارند که متشكل از 
اقوام و قبايل مختلف اند؛ طور مثال: ساکنان کانادا و امريكا متشكل از نژاد هاى فرانسوى، انگليسى، 
هسپانيايى و سرخپوستان بومى استند. در ايران اقوام ترک، بلوچ، فارس، ُکرد و عرب در کنار هم 
زنده گى مى کنند. پاکستان نيز از نظر ساختار اجتماعى متشكل است از اقوام پشتون، بلوچ، سندى و 

پنجابى. در کشور انگلستان هم انگليس ها و آيرلندى ها با هم زنده گى مى کنند. 

ضمير و اقسام آن
ضمير کلمه يي است، که جاي اسم را مى گيرد، و براي رفع تكرار اسم استعمال مى شود؛ 
مانند: پرويز، خسرو  را ديد و به او گفت. درين جا »او« به جاي »خسرو« نشسته است. اگر چنين 
نمى بود، ما ناگزير بوديم که بگوييم: پرويز، خسرو را ديد و به خسرو گفت. که درين جمله اسم 
)خسرو( دوبار تكرار مى شد. »خسرو« را مرجع ضمير هم مى گويند، و اين همان قرينه است، که 
به ما مى فهماند، منظور از ضمير »او« همان »خسرو« است، و اگر»خسرو« نمى بود، ضمير »او« 
مبهم و پوشيده مى بود؛ چنانكه اگر مي گفتيم: او را ديدم. کسي نمى دانست که »او« کيست؛ 
پس نتيجه مي گيريم، که ضمير احتياج به مرجعي دارد، که بايد قبل از آن ذکرشود. انواع ضمير: 

در زبان دري، ضميرسه نوع است: 1 -  ضميرشخصي 2 -  ضمير مشترک 
3 -  ضميراشاره، که باز هر يک به چند دستة ديگر تقسيم مى شود و در درس هاى آينده 

آن ها را خواهيم خواند. 

در افغانستان اقوام و قبايل گوناگون با زبان هاى مختلف و عنعنات مختلف زنده گى مى نمايند 
که از جمله يكى کوچى ها استند، آن ها از راه مالدارى و پرورش حيوانات اهلى و  فروش 

محصوالت آن ها امرار معاش مى کنند. زنده گى آزاد و فارغ از قيد و بند مدنى دارند.
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بشنو و بگو 

�tفرق ميان زنده گى کوچى و غير کوچى چيست؟
�tکوچى ها زنده گى خود را از کدام مدرک تأمين مى نمايند؟

�tکوچى ها به کدام نوع لباس عالقه دارند؟
�tچند زبان رايج در افغانستان را نام ببريد.

�tچند شاگرد معلومات خود را در مورد اقوام و زبان هاى افغانستان به زبان ساده در برابر صنف 
بيان نمايند.

�tشاگردان به دو گروه تقسيم شده  در مورد زنده گى کوچى ها و رسم و رواج هاى شان  بحث همه 
جانبه نمايند؛ سپس  از هرگروه يک نفر نتيجة بحث گروه خويش را در برابر صنف شرح دهد. 

بخوان و بنويس

�tمتن درس را خوانده و نكات مهم آن را بيرون نويس نماييد.
�tمفهوم درس را حد اقل در سه سطر بنويسيد.

�tکلمه هاى جديد درس را در کتابچه هاى تان بنويسيد.
جاهاى خالى را با كلمات مناسب پُر كنيد

- زنده گى آزاد و فارغ از............... کوچى ها را سالم و............ بار آورده است.

- در ميان کوچى ها.......... بيشتر از........... زحمت مى کشند.

- در مورد مشكالت کوچى ها و راه هاى حل آن مقاله يى بنويسيد که از ده سطر کم نباشد.
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درس هجدهم

ماين چيست؟

شاگردان عزيز،
در درس هاى گذشته دربارة اهميت شاهراه ها و جاده ها معلومات حاصل کرديد، امروز 
پيرامون ماين ها معلومات به دست مى آوريد که اگر ماين ها خنثى نشوند،  امنيت راه ها و 

جاده ها به خطر مواجه مى شود؛ هم چنان با ضمير مشترک آشنا مى شويد.
1. آيا ماين را از نزديک ديده ايد؟ 

2. آيا  انفجار ماينى را که سبب تخريب  و سايط نقليه و تلفات جانى و مالى شده باشد، 
مشاهده کرده ايد؟
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افغانستان از شمار کشورهايى است که بيشترين ماين ها و مهمات منفجر ناشده در آن وجود 

دارند و تاکنون همة آن ها پاکسازى نشده اند، همه روزه مردم ما در سراسر کشور از آن ها آسيب 

مى بينند، تا جايى که ماهانه کم از کم ده ها تن از اثر ماين ها کشته يا زخمى مى شوند. 

افغانستان از سه دهه بدين سو درگير جنگ هاى بى شمار بوده است. در نتيجة ا ين جنگ ها، 

سراسر کشور به مرکز ماين ها مبدل شده است که باوجود پاک سازى بسيارى از مناطق کشور 

از ماين ها، باز هم اين دشمنان مردم افغانستان در بعضى جاي ها باقى مانده اند.

ماين ها از نظر ساختمان و اهداف تخريبى شان به دو گونه مى باشند:

1_ ماين هاى ضد انسان )ضد پرسونل(

2_ ماين هاى ضد وسايط

ماين هاى ضد پرسونل )انسان( از چوب، پالستيک، آهن و ديگر فلزات به اشكال گوناگون 

ساخته مى شوند که با اندک فشار دست يا پا، منفجر و سبب مرگ يا زخمى شدن انسان ها و 

حيوانات مى گردند. ماين ها به شكل راديو، بكس، قلم، توته هاى نل، ساعت دستى و يا ديوارى، 

زيورات، سامان بازى و ديگر سامان آالت کار آمد، ساخته شده و پخش مى گردند. به مجرد 

تماس انسان يا حيوان آن ها منفجر مى شوند و آن چه را که در گرد و پيش شان باشد، ازبين 

مى برند.

افزون بر ماين ها، مهمات منفجر ناشده؛ چون: راکت ها، بمب هاى دستى و طياره، مرمى هاى  

ماشيندار، تفنگ ها، توپ ها، هاوان ها و غيره نيز در افغانستان موجود اند. اين مهمات در مناطقى 

باقى مانده اند که محالت بود و باش نظامى ها، ميدان هاى جنگ، ترصدگاه ها، سنگر بندي ها، 

قرار گاه ها و پوسته ها بوده اند.

مهمات مذکور گاه ناگاه سبب مرگ يا زخمى شدن کودکان، نوجوانان، کالن ساالن و حتى 

حيوانات مى شوند.

ماين ها و مرمى هايى که  بر روى زمين قرار دارند، قابل ديد و شناخت مى باشند؛ اما ماين هايى 

که در زير خاک پنهان اند انسان ها را هميشه غافلگير مى نمايند و تلفات بسيارى را به بار 
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مى آورند که از آن جمله ماين هاى ضد تانک مى باشند.

ماين هاى ضد تانک به ژرفاى نيم تا يک متر در جاده هاى خاکى و دو جانب سرک هاى پخته 

دفن مى شوند. به مجردى که تانک ها و ديگر وسايل نقلية سنگين از باالى شان بگذرند؛ آن ها 

منفجر مى شوند و وسيلة مورد نظر را از بين مى برند.

شناخت و کشف اين گونه ماين ها بدون وسايل کشف و سگ هاى تعليم ديدة مخصوص ممكن 

نيست.

شاگردان عزيز،

شما بايد حين گشت و گذار و بازى عالمت ها و نشانه هايى را که خوانديد، در نظر بگيريد و به 

سامان و چيز هايى که در دشت ها، کوه ها و جنگل ها موجود اند و هم چنان به ساحة جنگ زده و 

مزارع نشانه و عاليم مهمات منفجر ناشده؛ چون: سنگ ها، ديوار ها و بريده گى هاى سنگى که 

آبى رنگ شده نزديک نشويد.

سنگ ها، پايه ها و عاليمى که با رنگ سفيد، رنگ شده نشان دهندة ساحة پاک شده از  �t
ماين و مهمات مى باشند.

�سنگ ها، ديوار ها و ساحاتى که با رنگ سرخ، رنگ شده عالمت خطر موجوديت ماين  �t
رانشان مى دهند. 

برعالوة اين نشانه ها، عاليم محلى ديگرى نيز موجود اند که آن ها قرار زير اند:

پايه و نشانه يى که ساحة خطرناک را نشان دهد.  .1

2.  شاخه ها و تير هايى که در عرض جاده ها قرارداده شده باشند.

ديوار هاى سنگى که جاده را بند کرده باشند.  .3

عالمت هاى چليپا که از چوب ساخته شده باشند.  .4
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اگر مى خواهيد از خطر مرگ و عيبى شدن در امان باشيد، هرگز به ساحة خطرناک 
ماين ها و مهمات منفجرناشده داخل نشويد؛ زيرا خودتان صدمه مى بينيد و هم شما 
باعث انفجار ديگر خواهيد شد. به ياد داشته باشيد در ساحه يى که يک ماين وجود 
داشته باشد، امکان موجوديت ماين هاى بيشتر هم است. در صورت مواجه شدن به 
قربانى ماين، هرگز داخل ساحة ماين زار نشويد، هر چه زودتر به ماين پاکان يا بزرگان 

محل خبر دهيد و از کمک هاى غير مسلکى خود دارى نماييد.

                                       

 

 ضمير مشترك

ضميرى است که براى شخص هاى اول، دوم و سوم )متكلم، مخاطب، و غايب( اعم از مفرد 

و جمع به گونة يک سان و مشترک استعمال شود و عبارت اند از: خود، خويش و خويشتن که 

هر کدام آن ها براى مفرد و جمع هر سه شخص به کار برده مى شوند؛ مانند:

خود گفتم، خود گفتيم، خود نوشتى، خود نوشتيد، خود رفت، خود رفتند. �t
�����tنامة خويش نوشتم، نامه هاى خويش نوشتيم، نامة خويش نوشتى، نامه هاى خويش 

نوشتيد، نامة خويش نوشت، نامه هاى خويش نوشتند.

����tکار خويشتن را انجام دادم، کارهاى خويشتن را انجام داديم، کار خويشتن را انجام 
دادى، کارهاى خويشتن را انجام داديد، کار خويشتن را انجام داد، کارهاى خويشتن را انجام 

دادند.
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ماين ها از نظر ساختمان و اهداف تخريبى به دوگونه اند:

ماين هاى ضد انسان )ضد پرسونل( و ماين هاى ضد وسايط. ماين هاى ضد تانک: شناخت و 

کشف اين گونه ماين ها بدون وسايل کشف و سگ هاى تعليمى مخصوص ممكن نيست.

نشانه ها و عاليم ماين ها و مهمات منفجرناشده، عالوه بر نشانه هاى رسمى ماين پاکى، 

عاليم محلى ديگر نيز مى باشند که خطرات ماين و ديگر مهمات منفجر ناشده را نشان 

مى دهند.

بشنو و بگو 

ماين هاى ضد انسان به کدام اشكال ساخته مى شوند؟ �t
چند نفر روزانه در اثر انفجار ماين ها در وطن عزيز ما کشته مى شوند؟ �t

عاليم و نشانه هاى مهمات منفجر ناشده کدام هاست؟ �t
کدام ماين ها در زمين کشت و از نظر پنهان نگه داشته مى شوند؟ �t

 شاگردان اجرا كنند

�شاگردان درمورد اقسام ماين ها و خطرات آن ها در گروه هاى مختلف با هم مباحثه  نمايند  �t
و نتيجة صحبت ها را يک شاگرد ازهر گروه مقابل صنف به ديگران بگويد.

شاگردان با مطالعة درس ماين، احساس خود را به هم ديگر بيان کنند. �t
در بارة ضمير مشترک )خود، خويش و خويشتن( چه مى دانيد؟ در گروه ها تقسيم شده  �t



90

بحث و گفتگو کنيد و از هر گروه يک نفر يک مثال بگويد.
چطور مى توان ماين ها را شناسايى کرد؟ �t

بخوان و بنويس
متن درس را بخوانيد و واژه هاى جديد را بيرون نويس نماييد. �t

واژه هاى ماين، انفجار، دست و کوه را در جمله هاى مناسب به کار ببريد. �t
خانه پرى كنيد.

ماين هاى ضد انسان از.............................،.................................، آهن و ديگر....................... �t
...... به اشكال گوناگون ساخته مى شوند که با............................... فشار دست يا پا،........................... 

و سبب.............................. و يا زخمى شدن انسان ها و حيوانات مى گردند.

کتابچه هاى  در  سطر  هفت  در  مقاله يى  ماين  خطرات  از  جلوگيرى  مورد  در  شاگردان 

بنگارند. خود 
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درس نزدهم         

ضرر هاى مواد مخدر

شاگردان عزيز،

در درس گذشته درمورد ماين، انواع آن و خسارات و تلفاتى که به بار مى آورد معلومات حاصل 

نموديد. اکنون با يكى ازموارد ديگرى که باعث ضرر و خساره براى انسان ها مى گردد، آشنايى 

آشنا  آن  انواع  و  عدد  با  هم چنين  است؛  مخدر  مواد  اضرار  مورد،  اين  که  مى نماييد  حاصل 

مى شويد.  اکنون بگوييد که:

مواد مخدر به چه چيزهايى گفته مى شود؟  .1

مواد مخدر چه ضررهايى را در قبال دارد؟  .2
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 مواد مخدرچيست؟

 مواد مخدر عبارت ازمواد نشئه آورى است که مصرف متداوم آن فعاليت هاى سيستم اعصاب مرکزى 

را تغيير داده و درصورت استعمال پى در پى اعتياد روانى و بدنى را سبب مى گردد. مواد مخدرهم به 

صورت طبيعى وجود دارد؛ مانند: ترياک که از بتة خشخاش به دست مى آيد و هم به طور مصنوعى 

و کيمياوى در البراتوارها ساخته مى شود؛ مانند: هيروئين، موروفين، کوکائين وغيره.

 برخى ازاين مواد ارزش استفادة طبى دارند و درساختن بعضى دواها به فيصدى بسيار کم استفاده 

مى گردند، که مصرف بيش از ضرورت آن و يا بدون اجازة داکتر خطرات جدى و زيان آورى را 

به دنبال دارد. استعمال مواد مخدر به خصوص از طريق پيچكارى به صحت انسان بسيار مضر 

و خطرناک مى باشد؛ هم چنان سبب زيان هاى جدى و خطرناک صحى از قبيل ابتال به امراض 

مزمن و کشنده؛ چون: انواع مختلف سرطان، سكته هاى قلبى، زردى و غيره مى گردد. مواد مخدر 

مشكالت بى شمار اجتماعى و اقتصادى؛ از قبيل: قتل، سرقت، فقر، گدايى و تباهى سرمايه هاى 

بزرگ بشرى را به دنبال دارد.

دين مقدس اسالم استعمال مواد مخدر را به خاطر اين که به صحت و سالمت انسان ضرر دارد 

و جامعه را به  طرف انحطاط اخالقى مى کشاند منع قرارداده است و کسانى را که به قاچاق آن 

دست مى زنند دشمنان انسان و انسانيت مى داند.      

اشخاصى که به طور مداوم مواد مخدر را مصرف مى نمايند و استعمال آن به عادت هميشه گى 

و وابسته گى روانى آن ها مبدل شده است معتاد گفته مى شوند.

در وطن عزيز ما افغانستان هم بدبختانه يک تعداد اشخاص معتاد که بيشتر آنان را جوانانى بين 

سنين 35- 15 سال تشكيل مى دهند. وجود دارند که مردم آن ها را به نام هيروئينى يا )پودرى( 

يا د مى نمايند.

اشخاص پودرى از جامعه منزوى شده و در نزد افراد جامعه خيلى منفور و بى قدر اند. مردم با آن ها به 

حيث يک مجرم برخورد مى نمايند؛ زيرا آن ها دشمنان جسم و جان خود و بار دوش جامعه مى باشند؛ 

اما در حقيقت معتادان مواد مخدر افرادى اند که بنابر مشكالت روانى، عدم آگاهى از اضرار مواد 

مخدر، همنشينى با اشخاص بى بند و بار و محروميت هاى اجتماعى و اقتصادى، ناخواسته به دام اين 

ديو خطرناک افتاده اند. اين مسؤوليت همة افراد جامعه، دولت و مؤسسات غيردولتى و بين المللى  
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است تا در رفع اين مشكل دست به دست هم داده با معتادان در حد امكان همكارى و آن ها را 

رهنمايى نمايند تا از اين بد بختى نجات پيداکنند.

چگونه مى توانيم يك شخص معتاد را تداوى كنيم؟

 نكتة اساسى و مهم در تداوى فرد معتاد اين است که با وى به حيث يک شخص مريض و يک 

عضو جامعه که محتاج کمک است رفتار شود، نه به حيث يک شخص مجرم، خطاکار و گنهكارى 

که مستوجب مجازات باشد. اگر فرد معتاد به خاطرآماده شدن به تداوى و ترک مواد مخدر تشويق 

نشود و با او روش مبتنى بر دشمنى و يا عدم همكارى صورت بگيرد، بدون شک که وى هيچگاه 

حاضر به ترک اعتيا د نخواهد شد.

در مورد تداوى، مراکز درمانى بايد نكات مشخص ترى را  ارائه نمايند، تا براى مردم راهنما باشد.

اضرار مواد مخدر

استعمال مواد مخدر زيان هاى بى شمار جسمى و روانى دارد که به گونة مثال شمارى از آن ها  در 

زير بيان مى گردند:

�t  ضعيف ساختن سيستم دفاعى بدن
�t  کندى فعاليت هاى سيستم اعصاب مرکزى

�t سرعت ضربان قلب
�t سرطان شش و گلو

�t ضعيف نمودن حواس باصره، سامعه و ذايقه
�t باالبردن فشار خون

�t باال بردن چربى خون
�tسكتة قلبى

�tسكتة مغزى
�t ايجاد بى حالى در شخص مصرف کننده

�t ايجاد اختالل در سيستم تنفس
�t اختالالت روانى )افسرده گى، پريشانى، گوشه گيرى و نا اميدى(
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در مورد استفادة طبى مواد مخدر بايد گفت که: در صنعت طب از مواد مخدر با فيصدى بسيار کم 

براى ساختن برخى دواها استفاده مى شود؛ اما بايد در مصرف آن ها احتياط صورت گيرد و طبق 

هدايت داکتر از آن دوا ها استفاده شود.

سرطان: مرض کشنده يى است که در جهان تا اکنون هم براى عالج آن دارويى کشف نشده 

است.

اشخاص پودرى: افرادى که به مواد مخدر به خصوص هيرويين مبتال باشند.

عدد و انواع آن 

به جملة زير نگاه کنيد.

�tدر وطن عزيزما افغانستان بدبختانه يک تعداد اشخاص معتاد که بيشتر آنان را جوانانى بين 
سنين 35- 15 سال تشكيل مى دهند وجود دارند.

درين جمله »15« و »35« عدد مى باشند. 

تعريف عدد

عدد آن است که شماره را بيان کند، و چيزي را که شمرده شود معدود مى گويند؛ مانند: 

دوميز، چهارچوکي، که »دو« و »چهار« عدد و »ميز« و »چوکي« معدود مى باشند. 

در زبان دري معدود با عدد در جمع و مفرد بودن مطابقت نكرده و هميشه مفرد مى آيد؛ مانند: 

چهارکودک، پنج کبوتر، که »چهارکودکان« و »پنج کبوتران« نمى گويند.
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انواع عدد: در زبان دري عدد پنج گونه است، که عبارت اند از:  1-  اعداد ترتيبي يا وصفي 

2-  اعداد اصلي 3-  اعداد ترکيبي 4-  اعداد توزيعي 5-  اعداد کسري 

مواد مخدر يا نشئه آور فعاليت هاى سيستم اعصاب مرکزى را تغيير داده، سبب امراض مزمن 

وکشنده؛ مثل: انواع مختلف سرطان، سكته هاى قلبى، باال بردن فشار خون، اختالل در سيستم 

تنفسى و غيره شده مشكالت اجتماعى و اقتصادى؛ مانند: قتل، سرقت، فقر، گدايى و غيره را 

به دنبال داشته و جامعه را به سوى انحطاط اخالقى مى کشاند؛ پس مسؤوليت همة افراد جامعه 

و دولت است تا براى رفع اين مشكل، افراد معتاد را کمک نموده به راه راست رهنمايى نمايند 

تا از اين بدبختى نجات يابند.

بشنو و بگو 

مواد مخدر چيست؟ �t
در مورد ضررهاى مواد مخدر استدالل خود را بگوييد. �t

مواد مخدر چگونه مشكالت اقتصادى و اجتماعى را به بار مى آورد؟ �t
چطور مى توانيم افراد معتاد را کمک کنيم؟ �t

 به دوستانت بگو 

�tاز ضررهاى عمدة مواد مخدر مبتال شدن به امراض مزمن و کشنده يى چون انواع مختلف 
سرطان، فشارخون و غيره امراض مى باشد.
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�tاستعمال مواد مخدر اختالالت روانى؛ مانند:  افسرده گى، گوشه گيرى و نا اميدى را نيز در پى دارد.
�tمشكالت اجتماعى و اقتصادى؛ مثل: قتل، سرقت، فقر، گدايى و تباهى نيز از پيامد هاى 

استعمال مواد مخدر است.

�tشاگردان به گروه ها تقسيم شوند و در مورد اضرار، عواقب بد، مشكالت اجتماعى و اقتصادى 
استعمال مواد مخدر و راه هاى کمک و نجات افراد معتاد با يک ديگر بحث نمايند. در آخر نمايندة 

هر گروه در برابر صنف نتيجة بحث هاى گروه خود را بيان نمايد.

بخوان وبنويس 

� متن درس را دقيق بخوانيد؛ بعد در مورد زيان هاى صحى و اجتماعى استعمال مواد مخدر  t
پنج سطربنويسيد.

 جاهاى خالى را پر كنيد

�استعمال مواد مخدر به.......... از طريق......... به صحت انسان زياد  مضر و خطرناک مى باشد. t
�يكى از زيان هاى مواد مخدر ضعيف نمودن.......... باصره........ و......... است. t

ازچهارجواب يكى را تأييد كنيد:

�مواد مخدر يعنى: t
مواد نشئه آور   .1

ترياک   .2

مواد مضر  .3

مواد مفيد  .4

�tمفهوم درس را خالصه نموده درچند سطر بنويسيد.
�tواژه هاى زير را در جمله هاى مناسب به کار ببريد.
مواد مخدر، ترياک، البراتوار، افسرده گى و گوشه گير 
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شاگردان عزيز،
در درس هاى گذشته با عايشة درانى و آثار و افكار او آشنايى حاصل نموديد. درسى را که  
اکنون مى آموزيد در بارة شناسايى يک عارف و شاعر سدة چهارم هجرى است که در تاريخ 
ادبيات درى به رابعة بلخى معروف است ونيز با اعداد اصلى آشنا مى شويد. اکنون از شما 

پرسيده مى شود که:  
1. با نام چند تن از شاعر زنان زبان درى آشنايى داريد؟ نام ببريد. 

2. درکشورما چرا تعداد شاعر زنان کمتر از مردان اند؟ 

درس بيستم 

رابعة بلخى  )شاعر و عارف قرن چهارم(
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پدرش  است.  برخوردار  از شهرت خاصى  ادبيات درى  و  زبان  ميان شاعران  در  بلخى  رابعة 
))کعب(( نام داشت و از کارمندان بلند رتبة عصر سامانى بود که در سيستان، قندهار و بست 
حكمرانى مى کردند. پدرش در آموزش و پرورش اين شاعر توانا و جوان با عالقه مندى خاص 
توجه داشت. رابعة جوان با داشتن علم، کمال، جمال و سخنورى شهرت يافت. او معاصر رودکى 
سمرقندى ملک الشعراى زمان سامانيان است، اشعارش در حوزة ادبى خراسان آن زمان در کنار 
سروده هاى شاعران مشهورى؛ چون: شهيد بلخى، ابو شكور بلخى و دقيقى بلخى عالقه مندان 
زياد داشت. يكى از حوادث مهم در زنده گى رابعه-که در تاريخ ادبيات درى از شهرت بس بزرگ 
برخوردار است و نام او را در دل زمانه ها ماندگار و بلندآوازه ساخته- عشق نافرجام وى به بكتاش 
غالمى از غالمان برادرش »حارث« بود که انجامش به عشق حقيقى پيوست و برادرش او را 

به بدگمانى به شهادت رسانيد.
در بارة ماجراى عشق رابعه و بكتاش و اشعار دل انگيز و عاشقانة او نويسنده گان و سخنوران 

از جهات مختلف نگريسته و بحث هاى زيادى در آن باره داشته اند؛ چنان که عده يى او را شاعر 
شيفته حال و دل دادة عشق بكتاش دانسته و به داشتن عشق مجازى متهم مى کنند؛ ولى 
عده يى ديگر از عرفا و صوفيان عشق رابعه را نه از سر هوا و هوس؛ بلكه ناشى از غليان عشق 
حقيقى الهى معرفى کرده و آن را ستوده اند؛ قسمى که شيخ بزرگوار ابو سعيد، شيخ فريد الدين 
عطار و موالنا عبدالرحمن جامى در آثار شان عشق رابعه را نه از گونة عشق مجازى؛ بلكه 
محبت واقعى و خداجويانه خوانده اند و هم او را از سراينده گان نخستين اشعار عارفانه در ادبيات 
فارسى درى مى دانند که متأسفانه از اين شاعر عفيفه، اشعار اندکى در دسترس است و طى ادوار 
تاريخى از سوى هنردوستان همواره مورد دلچسپى خاص قرار گرفته و از زبانى به زبانى و از 

سينه يى به سينه يى زمزمه مى شده است.
نمونة كالم

چمن رنگ ارژنـگ مـانـى گرفـت زبس گل که در بـاغ مأوى گرفـت 
مگرچشم مجنون به ابر اندر اسـت             که گل رنگ رخسـار ليـلى گرفـت
به َمى  ماند انـدر عقيــقيـن قــدح             سرشكى که در النـه مأوى گرفت
که بدبخت شد آن که دنيـا گرفـت قـدح گيـر چنـدى و دنيـا مگيــر  
نشـان سـر تـاج کسـرى گرفـت ســر نـرگـس تـازه از زر و سيــم  
بنفشه مگـر ديـن ترسـى گرفـت چـو رهبـان شد انـدر لباس کبـود 
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همچنان او زيبايى هاى طبيعت را چنين مى ستايد: 
زهـى بادى که رحمــت بــاد بــر بــاد فشانـد از سوسـن و گل سيـم و زر بـاد 

که ُدر بــاريــد هــردم درچمــن ابــر  که جان افزود خوش خوش در شجر بـاد
گل خـوشــبــوى ترســم آورد رنــگ  ازيــن غمــاز صبــح  پــرده در بـــاد
بـاد جلوه گـر  شـد  را  بـاغ  عـروس  بـراى چـشــم هــر نـااهــل گـويـى  
بـاد سـحر  در  را  گل  افـگنـد  چـرا  عجب چون جسم خوشتر مى رود خواب  

اعداد اصلي 
اعدادى را مى گويند که خود اصل و اساس اعداد ديگر استند، يعنى اعداد ديگر از اين ها 
ساخته مى شوند. اعداد اصلى عبارت اند از: يک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، 
نه، ده، بيست، سي، چهل، پنجاه، شصت، هفتاد، هشتاد، نود، صد و هزار. اين اعداد را ساده 

يا مطلق نيزگويند.

رابعة بلخى از شاعران و از چهره هاى درخشان ادب درى است. او دختر کعب از کارمندان بلند 

رتبة عصر سامانى است. رابعه در جوانى با داشتن علم، کمال، جمال و سخنورى شهرت خاص 

يافت.

وى معاصر ملک الشعرا رودکى سمرقندى بود. آنچه که نام او را پرآوازه ساخته است، عشق او به 

بكتاش نام، غالم برادرش حارث بود که انجامش به عشق حقيقى و ملكوتى رسيده بود. برادرش 

به او بدگمان شد و  او را  به شهادت رسانيد. رابعه اشعار دل انگيز، عاشقانه و عارفانه دارد.
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بشنو و بگو 
شاگردان در بارة  ويژه گى هاى اشعار رابعة بلخى مباحثه کنند. �t

شاگردان با مطالعة درس رابعة بلخى او را چگونه شخصيتى مى پندارند؟ �t
چرا رابعة بلخى توسط برادرش حارث به شهادت رسيد؟ �t

  به دوستانت بگو 
اين بيت چه معنى دارد؟ �t

بنفشه مگـر ديـن ترسـى گرفت؟ چو رهبان شد انـدر لباس کبـود  

بخوان و بنويس
�tشاگردان خالصة درس را نظر به برداشت خود در کتابچه هاى شان بنويسند.

را  آن ها  خالى  خانه هاى  و  بنويسند  کتابچه هاى شان  در  را  زير  شاگردان جمله هاى  �t
پرکنند:

-  رابعه به لقب ___________ معروف است و او دختر ____________ مى باشد.
-  او هم عصر ___________ ملک الشعراى عصر سامانى بود.

-  رابعة بلخى اشعار ___________ و __________ سروده است. 

�tشاگردان يک شعر ازمتن درس را در کتابچه هاى شان بنويسند.
�tشاگردان اين ابيات رابعة بلخى را  حفظ کنند.

نشـان سـر تـاج کسـرى گرفـت سـر نـرگـس تـازه از زر و سيـم  
بنـفشه مگـر ديـن ترسـى گرفت چو رهبان شد انـدر لباس کبــود  
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درس بيست و يكم

حقوق بشر

تفهيم »حقوق بشر« به شاگردان وتقويت مهارت هاى زبانى و آشنايى با اعداد ترتيبى، 
اهداف درس را تشكيل مى دهند.

هر انسان حق دارد از فيض علم و دانش بهره مند گردد، فردى که مكتب  برود، سواد 
مى آموزد و دانش مى اندوزد؛ پس طلب علم بر مرد و زن مسلمان فرض است.

چرا طفلى که به خاطر فقر نمى تواند در مكتب درس بخواند، حقوق بشرى وى زير پاشده 
است؟
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قبل از آن که سير تاريخى حقوق بشر را به بحث بگيريم، الزم است که مفهوم حق را بدانيم.

حق که جمع آن حقوق مى باشد عبارت است از:

 نام خداوند>

 جواز و صالحيت

 طلب

 استحقاق

 ضد باطل

سرانجام حق آن واقعيتى است که فرد صاحب حق، مستحق دست يابى به آن باشد. تمام افراد بشر 

به خاطر اينكه انسان استند، صرف نظر از رنگ، جنس، زبان، نژاد، مذهب و تابعيت برخوردار از 

حقوق انسانى يا بشرى مى باشند.

خداوند> قبل از همه به انسان کرامت ارزانى نموده است. انسان حق زنده گى، آزادى، مالكيت، 

گشت وگذار، آزادى بيان، مساوات و عدالت در مورد خود را دارد؛ پس حقوق بشر مبين حق هاى 

طبيعى، شرعى و قانونى هر انسان مى باشد.

حقوق بشر چيست؟

حقوق بشر شامل حقوقى است که يكجا با زنده گى انسان گره خورده است. به عبارة ديگر حقوق 

بشر عبارت از تمامى حقوقى است که انسان به خاطر بشر بودنش مستحق آن دانسته مى شود.

دين مقدس اسالم حقوق انسان را در عرصه هاى مختلف پشتيبانى نموده است. خداوند> به 

انسان کرامت اعطا نموده است. از اين رو انسان برخوردار از حق کرامت مى باشد. باظهور دين 

مقدس اسالم ديگر نه عرب بر غيرعرب، نه سياه بر سفيد و نه سفيد برسياه برترى دارد؛ بلكه 

معيار برترى صرف بر تقوا و پرهيز گارى است. بعد از اسالم کسى حق نداشت تا دختران خود را در 

فرداى تولدش زنده به گور کند؛ چون زن نيز انسان است و بندة خدا> مى باشد.

تبارز حقوق بشر

دو جنگ جهانى صرف نظر از ساير خسارات، اضافه از 55 ميليون تلفات انسانى را با خود داشت که 
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تا اکنون تالفى آن به بسيارى از کشور ها دشوارى هاى مختلف را خلق نموده است. سر انجام در 

دهم دسامبر )1948م.( اجالس مجمع عمومى ملل متحد در قصر شاپلوى پاريس در کشور فرانسه 

به خاطر حقوق بشر اعالمية جهانى را در )30( ماده به تصويب رسانيد که در واقعيت امر به خواست 

ميليون ها انسان کّرة زمين پاسخ منطقى بود. اين اعالميه با 48 رأى موافق، بدون رأى مخالف و 

8 رأى ممتنع به تصويب رسيد. اعالمية جهانى حقوق بشر به زبان هاى مختلف کشورهاى جهان 

ترجمه شد؛ سپس فهرست زبان هايى که اين اعالمية جهانى به آن ها ترجمه گرديد نشر شد که 

رقم آن به )70( زبان مى رسيد. به تعقيب اعالمية جهانى حقوق بشر سه سند حقوق بشرى ديگر 

نيز به تصويب رسيدند که تكميل کنندة اعالمية جهانى حقوق بشر به شمار مى روند.

حقوق بشر روبه جهانى شدن مى رود، طورى که دومين کنفرانس جهانى حقوق بشر در جريان 

تحوالت بين المللى و پس از جنگ سرد در سال )1993م.( که در شهر )وين( کشور اتريش تدوير 

يافت بيانگر اين واقعيت بود که باشرکت )171( کشور تدوير يافت در حالى که در سال )1948( 

شمار کشور هايى که اعالمية جهانى حقوق بشر را امضا نموده بودند از 48 کشور باال نمى رفت.  

ناگفته نبايد گذاشت که اعالمية جهانى حقوق بشر بر چهار ستون مستحكم استوار بوده که عبارت 

از اصل هاى »آزادى، برابرى، برادرى و نفى تبعيض« اند. اين چهار ستون در برگيرندة حقوق و 

آزادى هاى شخصى، حقوق فرد در مناسباتش باگروه هاى اجتماعى و دنياى بيرونى، آزادى هاى 

معنوى، حقوق مدنى وسياسى، حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى مى باشند.

 حقوق مدنى: حقوقى اند که شهروندان به موجب قانون اساسى و قوانين ديگر هر کشور از آن ها 

برخوردار اند. آزادى بيان و حق رأى دهى از جملة حقوق مدنى به شمار مى روند.
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- آزادى بيان: يعنى اين که هر فرد حق دارد فكر خود را به وسيلة گفتار، نوشتار، تصوير و يا وسايل 

ديگر با رعايت احكام قانون اظهار نمايد.

اعداد ترتيبى

عدد ترتيبى که عدد وصفى يا عدد توصيفى هم گفته مى شود، عبارت از آن نوع عدد است که 

نمايشگر درجه و مرتبة معدود )چيز شمار شدنى( يا موصوف مى باشد. عدد ترتيبى يا وصفى داراى 

پسوند هاى / - ام /، / - امين / و / - اين / مى باشد؛ مانند:

- دوم         منزل دوم اپارتمان دو   م     -

چهار   - چهارمين    چهارمين بار است که او اين جا مى آيد. مين    -

- اولين          اولين بار نيست که وى از کنار موضوع مى گذرد. اول   ين    -

- سوم         سوم نمره شده بود. سه   وم    -

- سى ام        سى ام روز ماه هم غير حاضر شده بود. سى   ام     -

حقوق بشر عبارت از تمامى حقوقى است که انسان به خاطر بشر بودنش مستحق آن ها مى باشد. افراد 

بشر به خاطر اينكه انسان استند صرف نظر از رنگ، جنس، زبان، نژاد، مذهب و تابعيت برخوردار از 

حقوق انسانى يا بشرى مى باشند. اين اعالميه داراى چهار ستون مى باشد که در اين چهار ستون 

حقوق وآزادى هاى شخصى، حقوق فرد با گروه هاى اجتماعى، آزادى هاى معنوى، حقوق سياسى، 

اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى در نظر گرفته شده است.
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عدد ترتيبى را توصيفى نيز مى گويند وعبارت از عددى است که نمايشگر درجه ومرتبة معدود يا 

موصوف خود مى باشد؛ مثًال: اولين روز، هزارمين شب، صدم مرتبه و...

بشنو و بگو

�حقوق را  تعريف کنيد. �t
دين مقدس اسالم در مورد حقوق بشر چه گفته است؟ �t

اعالمية جهانى حقوق بشر چه وقت و بوسيلة  کدام ارگان تصويب شد؟ �t
جمله هاى زير را بشنويد و اعداد ترتيبى آن ها را به حافظه بسپاريد.

�tاسد و خواهرش اولين بار است که پنجمين سالگرد تولد شان را جشن گرفتند.
��tگاللى در سومين طبقة اپارتمان زنده گى مى کند.

شاگردان اجرا كنند

�tدربارة حقوق بشر، اعالميةجهانى حقوق بشر و تبارز حقوق بشر دو دو نفر نزديک تخته رفته به 
سؤال و جواب بپردازيد.

�tمتن درس را چند شاگرد به نوبت پيشروي صنف بخوانند.

بخوان وبنويس

�����tاين کلمه ها امال گفته شوند: صالحيت، ضد، باطل، تحفة الهى، اعطا، معيار و خسارات
هر شاگرد در کتابچة خود تعريف حقوق بشر را بنويسد. �t
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جا هاى خالى را پر كنيد

حقوق بشر حقوقى است که يكجا با..... انسان گره خورده است. �t
اعالمية جهانى حقوق بشر با )48(.... و )8(.... به تصويب رسيد. �t
عدديكه نمايشگر درجه و مرتبة...... باشد، ترتيبى گفته مى شود. �t

صحيح ترين پاسخ ها را با نوشتن )ص( انتخاب كنيد:

�حق به معناى زير مى باشد: t
الف - ضد باطل )      (   ب - استحقاق )          (

د -   هرسه صحيح است )         ( ج  -  طلب )         (  

�tشاگردان، آنچه از درس )21( فهميده اند،با ادبيات خود بنويسند و ساعت بعد آن را در مقابل 
صنف بخوانند.
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درس بيست و دوم

ضرب المثل ها

شاگردان عزيز،
 در درس هاى گذشته در مورد نصايح و اندرز ها که توسط بزرگان و دانشمندان براى 

راهنمايى مردم گفته شده اند چيز هايى دانستيد، درس جديد در مورد ضرب المثل هاست. 

ضرب المثل ها به سخنان بزرگان و دانشمندان گفته مى شود و از جملة موضوعات فلكلورى 

)فرهنگ و دانش عاميانه( مى باشد. هم چنين با عدد ترکيبى آشنا مى شويد.

مى توانيد يكى دو ضرب المثل عاميانه بگوييد؟
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ضرب المثل ها عبارت از مفاهيمى اند که مردم در جريان زنده گى اجتماعى و به مناسبت هاى 

مختلف به زبان مى آورند و در آن ها پند و اندرز و نصيحت ها و داليلى مى آيد که رسا و بليغ 

لفظ و رسايى معنى، کنايه و تشبيه  از آن جا که ضرب المثل در کوتاهى  از حكمت مى باشند، 

نقش عمده دارد، آن را نسبت به ديگر انواع سخن برتر و کوتاه تر دانسته اند. هم چنان مقصود 

ازاستعمال ضرب المثل، همانا پيدا نمودن استناد و پشتوانه براى سخنان خود گوينده است؛ تا 

مطالبش را موجه جلوه دهد.

 ضرب المثل نوع معلوم و مشهور آفريده هاى مردم است. اين نوع هم در گفتار و هم در نوشتار به 

کار گرفته مى شود. ضرب المثل ها جهت هاى گوناگون روابط انسان ها را بازتاب مى دهند؛ مانند: 

دشمن دانا به از نادان دوست. �t       

بز در غم جان کندن و قصاب در غم چربو.  �t      

آب اگر از سر پريد چه يک نيزه چه صد نيزه.  �t     

مزن به دروازة کسى با انگشت که نزند به دروازه ات با مشت. �t     

اين ضرب المثل ها نتيجة سال ها تجربه و مشاهدة زنده گى عامه اند. اين ها همه در حكمت، دانش، 

فضل و خرد و جهان بينى مردم، تبلور و بازتاب يافته و گره خورده اند. در اين ضرب المثل ها 

تجارب زنده گى اجتماعى و تاريخى مردم به طور عبرت انگيزى بيان مى شوند.
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در توضيح ضرب المثل )مزن به دروازة کسى با انگشت که نزند به دروازه ات با مشت( بايد 

گفت: به کسى ضرر کم هم نرسان که برايت ضرر زياد نرساند.

عدد تركيبى

به اعدادى گفته مى شود، که از ترکيب دو عدد تشكيل شده باشند؛ مانند: دوازده، بيست وچهار، 

ششصد، دوهزار، چهل وپنج و...

جهت  مختلف  مناسبت هاى  به  در  مردم  که  است  پندآميز  و  مؤجز  کوتاه،  سخن  ضرب المثل 

استحكام کالم به زبان مى آورند. گوينده ضرب المثل را براى پشتوانة سخنان خود به کار مى برد. 

در ضرب المثل ها جهت هاى مختلف حيات انسان ها، بازتاب داده مى شوند؛ مانند: 

�tدشمن دانا به از نادان دوست 

�tبز در غم جان کندن، قصاب در غم چربو 

اين ضرب المثل ها نتيجة سال ها تجربة زنده گى استند.
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بشنو و بگو 

مى شود  خوانده  معلم  طرف  از  که  درس  متن  به  دسته جمعى  صورت  به  نخست  شاگردان  �t
گوش فرا دهند وسپس جمله هاى اساسى وحياتى آن را ازمتن استخراج و به نوبت در صنف ارائه 

کنند.

�tشاگردان دربارة مفهوم اساسى ضرب المثل ها با هم ديگر بحث و گفتگو نمايند.
�tضرب المثل ها چگونه صنايع بديعى را دارا مى باشند؟

بخوان و  بنويس 

�tشاگردان خالصة درس را به عبارات خود در کتابچه هاى شان بنويسند.
�tشاگردان جمله هاى زير را در کتابچه هاى شان بنويسند و جاهاى خالى را پر نمايند.

1. ضرب المثل سخن )        ( است که مردم در لحظه هاى خوشى )        ( مى آورند. 

2. در ضرب المثل ها جهت هاى مختلف حيات )                  ( داده مى شوند.

3. دشمن دانا )           ( از )            (.

4. بز در غم )      (، قصاب در غم )       (. 

�tهر يک ازشاگردان حد اقل پنج پنج ضرب المثل را پيدا کرده درصنف ارائه دارند.



111

درس بيست و سوم

شاگردان عزيز، 
دردرس هاى گذشته با چند شاعر زبان درى و نمونه هاى کالم آنان آشنا شديد، در اين 
درس با شاعر ديگرى به نام  ملک الشعراء استاد عبدالحق بيتاب آشنا مى شويد، و خواهيد 
دانست که او در کجا به دنيا آمده، چگونه به سرايش شعر پرداخته، موضوعات شعرى او 

را چه تشكيل مى دهد و در عصرش اوضاع شعر و ادبيات چگونه بوده است؟ هم چنان با 
اعداد کسرى آشنا مى شويد. اکنون شما بگوييد که: 

1. خواندن اشعار و دانستن افكار او براى ما چه فايده دارد؟

2. لقب »ملک الشعراء« چه معنى دارد و براى چه کسانى داده مى شود؟ 

ملك الشعراء استاد عبدالحق بيتاب
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در  در سال 1265 خورشيدى  اديب کشور  و  فاضل  عالم،  بيتاب،  عبدالحق  استاد  الشعراء  ملک 

قصاب کوچة شهر کابل ديده به جهان گشود. پدرش مال عبداالحد نام داشته و با شغل عطارى امرار 

معاش مى کرد. بيتاب در سن هشت ساله گى پدر را از دست داده و تحت سر پرستى ماما هايش مال 

عبدالغفور آخند زاده و مال عبداهللا خان که از عالمان معروف آن زمان بودند قرار گرفت. استاد بيتاب 

بعد از فراگيرى علوم دينى، منطق، ادبيات درى و عربى در جوانى به صفت معلم در يكى ازمكاتب 

ادبيات و علوم بشرى  ابتدايى کابل شروع به تدريس نمود. سپس مدت هژده سال در فاکولتة 

پوهنتون کابل به حيث استاد زبان و ادبيات درى وظيفه اجرا نموده و در سال 1344 خورشيدى 

به حيث سناتور در پارلمان انتصاب شد. ايشان مدت پنجاه و يک سال از عمر خويش را در تربية 

فرزندان کشور و آموزش علمى، ادبى و عرفانى آنان سپرى کرده و با شوق و عالقة فراوان آن ها را 

يارى رسانيده اند. در سال 1331خورشيدى لقب پر افتخار»ملک الشعراء« را کمايى نموده و نيز در 

همين سال رتبة علمى »پوهاند« را به دست آورد.

 استاد بيتاب در فن شاعرى شاگرد ملک الشعراء قارى عبداهللا بود. سروده هايش در ساده گى و روانى 

دلپذيرى خاصى داشت. از انواع سخن به غزل، قطعه و مخمس عالقة بيشتر داشته و در همة اين 

قالب ها طبع آزمايى نموده است. وى در سروده هايش بيشتر موضوعات آزادى خواهى، نوع پرورى، 

وطن دوستى و صلح جويى را گنجانيده است؛ هم چنان به مسايل اخالقى، تربيوى، نصايح و اندرزها 

در شعرش تأکيد فراوان شده است. او نفاق، دورويى، بيكارى، تن پرورى وغفلت را همه جا در 

شعرش نكوهش کرده است.

  بيتاب بهترين ايام زنده گى خويش را در تأليف و تدوين آثار گران ماية ادبى صرف کرد و آثارى؛ 

مانند: دستور زبان، بديع، بيان، معانى و عروض و قافيه را ازخويش به جا گذاشت که کارنامه هاى 

علمى اين استاد گران مايه در گنجينة فرهنگى ما جاى گاه جاويدان خواهد داشت.

باآلخره استاد بيتاب درسال 1347 خورشيدى به عمر 82 ساله گى در کابل وفات يافته و در شهداى 

صالحين کابل به خاک سپرده شد.
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نمونة کالم

مرغ و قفس
            

به دسـت طفـل شـوخى شـد گرفتـار قضــا را مـــرغــک بيــچـــــارة زار  

فــزوده دانـه و آبــى برايــــــــش به زنـــدان قفـس بنـمـود جايـــــش                   

ولى مـرغک تأسف بيـش مى کـــرد مراعاتش چو جــــان خويـش مى کـرد                  

نيـاسـودى دمـى از شور و افغـــــان به يادش آمـدى چـون بــاغ و بـستان                  

فغـان و نـالـــه و فريــــاد مى کرد چو ازيـاران گلـــــشن يـــاد مى کرد                    

فـراغ البال مى بايد ترا زيســــــت کسى گفتش که اين شور و فغان چيست؟                 

که مى باشد ستون هايــــــش مطال خدايـت خانـــه يى داده است زيبــــا                   

دگر بهر چه دايم بــــــى قـرارى؟ ز خورد و نـوش هـم آمــــــاده دارى                  

مرا هم ليک عـذرى هســت معقـول بـگفتا هســت حرفـت جمـلـه مقبـول                   

که آسايش نه تنها آب و نـان اســت هميشه شـور و فـريادم از آن اســــت                  

بود با اين همـه بر من چــــو زنـدان قفس زيــــــــبا و آب و نان فـراوان                   

کـه گـردد صـرف، عمـرم دراسـارت مــرا در زنـده گى اکـــنون چـه لـذت                   

که بتـوان زد به کام خود پر و بــــال کســى اينجـا بــود آســـوده احــوال                  

به آزاديـــــــــــت بايد پاى بنـدى اگـر قيـدى به عــالم مى پســـــندى                   

غزل:  کلمة غزل درلغت به معناى شوخى و عشق ورزيدن است. چون اين نوع شعر بيشتر مشتمل 

برسخنان عاشقانه است، پس از نظر موضوع آن را غزل ناميده اند، و دراصطالح شعراى فارسى 

درى اشعارى است بريک وزن و قافيه با مطلع. حد معمول ومتوسط ابيات غزل پنج تا دوازده بيت 
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مى باشد.

قطعه: کلمة قطعه به معناى يک پاره ازهر چيزى است؛ چون اين نوع شعر شبيه پاره يى از ابيات 

وسط قصيده است، پس  آن را قطعه ناميده اند. 

مخمس: نوعى از ترکيب بند است که مصراع هاى آن کوچک وکوتاه باشد. چون تعداد مصراع ها 

درين گونه شعر به پنج مصراع مى رسد، پس آن را مخمس ناميده اند. يعنى قسمت معينى از يک 

شعرکه داراى پنج مصراع مى باشد. 

اعداد كسري 

عدد کسرى آن است که يک يا چند قسمت از عدد اصلى را بيان مى کند؛ مانند: يک چهارم 

اين سيب را به برادرت بده و يا: من نيم نان مى خواهم. اعداد کسرى دونوع اند: 

1. سماعي: آن است که مفهوم پاره يي از عدد صحيح را بيان کند؛ مانند: نيم، نيمه، نصف و نصفه.

2. قياسي: آن است که عدد اصلي را با متمم »يک« بيان کند؛ مانند: سه يک، چهار يک، ده 

يک و صديک. 

در زبان دري امروز، متمم را مقدم داشته عدد اول را به صورت ترتيبي به کار مي برند؛ مانند: 

يک سوم، يک چهارم، يک دهم و يک صدم.

توجه

اعداد توزيعي را با اعداد کسري اشتباه نكنيد. فرق اين دو نوع عدد آن است، که اعداد توزيعي 

براي تقسيم چند واحد سالم به کار مي روند؛ مثًال: چند واحد را پنج پنج يا شش شش تقسيم 

مى کنيم. در حالي که اعداد کسري وقتي به کار مي روند، که يک واحد را به چند جزء تقسيم 

نموده و بخواهيم آن را بين عده يي توزيع کنيم؛ مانند: 1/3 )يک بر سه( واحد؛ يعنى: يک 

قسمت از سه  قسمت.
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ملک الشعراء استاد عبدالحق بيتاب در قصاب کوچة پل خشتى کابل در يک خانوادة روحانى 

زاده شد. پرورش و آموزش وى را ماماهايش به دوش داشت. مرد قهرمان و با متانت بود و 

در شاعرى برپاية ملک الشعرايى رسيد. در فن شاعرى شاگرد ملک الشعراء قارى عبداهللا بود در 

اشعارش مسايل صلح جويى، آزادى خواهى، نوع پرورى و عواطف انسانى جا داشت؛ هم چنان 

نكوهش نفاق، دشمنى و دورويى دراشعار اين شاعر نمايان است.

بشنو و بگو 

ملک الشعراء بيتاب کى بود و چه انديشه داشت؟ �t
چرا استاد بيتاب را ملک الشعراء مى گفتند؟ �t

در نمونة کالم استاد بيتاب طفل به مرغک چه کرد؟ �t
درمتن درس چند عدد آمده و از کدام نوع اعداد مى باشند؟  �t

فرق بين اعداد کسرى و اعداد توزيعى را بيان کنيد.  �t
�چه فكر مى کنيد که چرا مرغک شور و فغان مى کرد؟ اين موضوع را در گروه هاى چند  t
نفرى مورد بحث و تحليل قرار دهيد و نتيجة تحليل خود را به وسيلة نمايندة گروه در برابر 

صنف به ديگر همصنفان تان برسانيد.

به دوستانت بگو 

�tاين شاعر گرانماية زبان درى در يک خانوادة روحانى زاده شد.
�tوى مدت پنجاه و يک سال از عمر خويش را در تربية فرزندان کشور و آموزش علمى، ادبى 
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و عرفانى آن ها  سپرى کرده است.

�tدر سروده هاى اين شاعر بيشتر موضوعات آزادى خواهى، نوع پرورى، وطن دوستى و 
صلح جويى ديده مى شود.

بخوان وبنويس 

درمورد ملک الشعراء بيتاب پنج سطر بنويسيد. �t
سه بيت اخير نمونة کالم شاعر را بخوانيد و درکتابچه هاى خود بنويسيد. �t

سه جمله را ازمتن بيرون نويس نماييد که درآن ها عدد آمده باشد. �t

جاهاى خالى را پركنيد

استاد عبدالحق بيتاب درفن شاعر ى  شاگرد................. بود. �t
مرا در.......... اکـــنون چـه لـذت

کـه گـردد صـرف، عمـرم در.......   

�tشاگردان شعر مرغ و قفس را در کتابچه هاى خود بنويسند.
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درس بيست و چهارم         

سبزى ها    

شاگردان عزيز،
در درس هاى گذشته در مورد زراعت )کشاورزى( موضوعاتى را خوانديم و مى دانيم که 
کاشتن سبزى ها بخش مهم زراعت وکشاورزى را در کشور ما تشكيل مى دهد.  شناخت 

انواع مختلف سبزى ها،  فوايد و اهميت آن ها از نكات برجستة درس اند؛ هم چنين با عدد 
توزيعى آشنا مى شويم.

1. چند نوع سبزى را  که روزمره از آن ها استفاده مى کنيد نام ببريد.
2. سبزى ها شامل چه چيز ها مى شوند؟
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انسان ها و حيوان ها جهت ادامة زنده گى خويش به سبزى ها ضرورت دارند. چگونه گى آب وهوا 

در رشد ونموى سبزى ها اثر بخش است. هر منطقه نظر به داشتن اقليم معين، داراى سبزى هاى 

مخصوص به خود مى باشد. درسرزمين هاى گرم وخشک، سبزى کمتر مى رويد. در سرزمين هاى 

ديگرى  معتدل سبزى هاى  مناطق  در  مى کند.  نمو  و  رشد  گوناگون سبزى  انواع  وگرم  بارانى 

مى رويند. درسرزمين هاى سرد وکم حرارت سبزى هاى کمترى سبز مى شوند. بدين ترتيب در 

اقليم هاى گوناگون اقسام مختلف سبزى ها و ميوه ها مى رويند و رشد و نمو مى کنند.

را       انسان ها  ازغذاى  زيادى  بخش  مى باشند.  ترکارى ها  و  ميوه ها  غله ها،  شامل  سبزى ها 

پروتين ها،  مختلف،  قند هاى  نشايسته،  مواد  داراى  سبزى ها  مى سازند.  علفخوار  حيوان هاى 

ويتامين ها و سلولوز ها مى باشند. سبزى ها هم به گونة پخته وهم به صورت خام مورد استفادة 

انسان قرار مى گيرند.

و  پروتين ها  داراى  وغيره  جودر  عدس،  ماش،  نخود،  لوبيا،  ارزن،  برنج،  جو،  جوارى،  گندم، 

ويتامين هاى زيادى مى باشند. کنجد، شرشم، گل آفتاب پرست، زغر، پنبه دانه، زيتون وجوارى 

نباتات روغنى استند که از آن ها روغن نباتى به دست مى آيد. 

کچالو،  بادنجان رومى، کاهو، بادرنگ، تره، پياز، گشنيز، کدو هاى مختلف، بادنجان سياه، ترايى، 

ملى سرخک، ترب، تراتيزک، گندنه، پالک، نعناع وغيره سبزى هايى اند که بعضى از آن ها به 

طور پخته و شمار ديگر شان به گونة خام استفاده مى شوند. خربوزه و تربوز ميوه هايى استند که 

همه ساله کشت مى شوند و بهره مى دهند. انواع مختلف خربوزه و تربوز در واليات شمالى کشور 

ما کشت مى شوند. در واليت هاى هلمند و قندهار نيز تربوز و خربوزه بهره مى دهند. برخى از 

ميوه ها به کشور هاى همسايه و خليج  نيز صادر مى شوند. 

اقليم هاى متنوع است، اقسام گوناگون سبزى ها در  افغانستان در واليات مختلف داراى  چون 

اين کشور رشد و نمو مى کنند. کوه هاى هندوکش و بابا کشور را به دو بخش شمالى وجنوبى 

تقسيم کرده اند. واليات شرقى، جنوبى و جنوب غربى که به موازات خط ديورند موقعيت دارند، 

از هواى مرطوب و بارنده گى هاى نيم قارة هند بهره مند مى گردند. از اين رو آن ها بيشتر آب و 

هواى مرطوب و گرم دارند و در زمستان نيز سبزى در آن جا ها رشد و نمو مى کند. کنر، لغمان، 
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ننگرهار، پكتيا، پكتيكا، قندهار، ارزگان، زابل، فراه و هلمند از اين شمار واليات اند.

واليات مرکزى؛ چون: کابل، پروان، کاپيسا، باميان، لوگر، ميدان وردک، غزنى، غور و بادغيس 

اقسام  اين واليات  در  تابستان گرم مى باشند.  در  و  معتدل  و خزان  بهار  در  زمستان سرد،  در 

سبزى ها و بعضى ميوه ها کشت مى شوند.

در واليات شمالى و شمال شرقى؛ چون: بدخشان، تخار، کندز، بغالن، سمنگان، بلخ، جوزجان، 

سرپل و فارياب چون تابستان گرم و زمستان سرد است، بهار و خزان معتدل دارند و سبزى هاى 

گوناگون مى رويند. زمستان در برخى از اين واليات کوتاه و در برخى ديگر شان دراز است. از 

اين رو در بعضى جاها سبزى ها ديرتر مى رويند. در کابل و واليات سرد سير سبزى هاى تازه را 

از واليات گرم سير؛ چون: لغمان، جالل آباد، کنر، قندهار، هلمند و کشور پاکستان در زمستان 

وارد مى کنند. بعضى از سبزى ها کشت نمى شوند؛ بلكه به صورت خودروى در کوه ها و دره ها 

موجود اند، مردم جمع آورى مى کنند و به فروش مى رسانند. از سبزى ها داروهاى گوناگون ساخته 

مى شوند و شمارى از آن ها به صورت خوراکى استفاده مى گردند.

زيره يكى از سبزى هايى دارويى است که در کشور و خارج از آن مورد استفاده قرار مى گيرد 

و به صورت طبيعى در دره ها وکوه ها مى رويد. شيرين بويه، کوز )لنگوتى(، شيرينكاه، زرسرک، 

خاکشير، کاسنى و جوانى باديان نيز از اين شمار اند. سيچ، رواش، چكرى، تاران، قرنه قوزى و 

سمارق ها سبزى هايى اندکه در فصل بهار در کوه ها سبز مى شوندکه در اين سال ها به نسبت 

خشک سالى ها، بسيارى ازين سبزى ها از ميان رفته و يا ساحة رشد شان کاهش يافته است. 

نباتات مساعى  اين  تا وزارت زراعت و مالدارى در مورد تكثير، ترويج و نگهدارى  الزم است 

همه جانبه به خرج دهد؛ زيرا افزايش اين محصوالت در غناى اقتصادى مردم وکشور اثر مثبت 

دارد.
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حل  آب  در  نشايسته،  به  شبيه  بى طعم  و  بى بو  سفيد،  جامد،  است  جسمى  سلولوز: 

نمى شود، به حالت طبيعى در سلول هاى نباتات وجود دارد و مهمترين عنصر ساختمان 

گياه هاست.

 زيتون: نوعى از درخت است و سبزى نيست. ميوة آن به گونة سالد مورد استفاده قرار 

مى گيرد و روغن زياد دارد. روغن آن کشيده مى شود و در غذا به مصرف مى رسد. 

کشورهاى خليج: در اطراف خليج فارس کشور هايى موقعيت دارند؛ چون: ايران، دوبى، 

ابوظبى، رأس الخيمه و مسقط

 عدد توزيعى

آن است که براى تقسيم واحد ها به نسبت معين، به کار مى رود؛ مانند: چهار چهار  و 

پنج پنج؛ مثال: اين سيب ها را بين پروين، حسن  و بهرام چهار چهار يا پنج پنج دانه 

تقسيم کنيد.

سبزى ها از شمار مواد ضرورى خوراکى انسان ها وحيوان ها مى باشند که به گونة خام و  پخته 

مورد استفادة انسان ها قرار مى گيرند. بعضى از سبزى ها در دشت ها وکوه ها به شكل طبيعى 
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مى رويند؛ ولى اکثر شان در زمين هاى زراعتى کشت مى شوند. شمارى از سبزى ها برگ هاى 

شان، تعداد ديگر ريشه هاى شان و از گروه سومى ساقه ها و ميوه هاى شان مورد استفاده قرار 

مى گيرند. بعضى از سبزى ها خصلت دارويى دارند و به امراض گوناگون شفا بخش اند.

بشنو و بگو 

�tسبزى ها داراى کدام مواد مى باشند؟
�tسبزى ها شامل چه چيزها مى باشند؟

�tسبزى ها چند نوع اند و چگونه مورد استفاده قرار مى گيرند؟
�tکدام ميوه ها شامل سبزى اند؟

�tسبزى هاى دارويى را نام بگيريد.

 به دوستانت بگو 

انسان ها و حيوانات براى ادامة زنده گى به سبزى ها ضرورت دارند.  �t
سبزى ها شامل غله ها، ميوه ها و ترکارى ها مى باشند. �t

سبزى ها داراى ويتامين ها، پروتين ها، قند ها و نشايسته مى باشند. �t
�چون افغانستان داراى اقليم مناسب است؛ بنابر آن انواع گونا گون سبزى ها و ميوه ها در  t

اين کشور رشد و نمو مى کنند.

tشاگردان به گروه ها تقسيم شوند و در بارة انواع مختلف سبزى ها و ميوه ها و فوايد آن ها 
براى صحت و اقتصاد کشور با هم ديگر بحث و گفتگو نمايند. در آخر نمايندة هرگروه در 

برابر صنف خالصة بحث گروه خود را بيان نمايد.
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بخوان و بنويس 

درس را در گروه ها خاموشانه بخوانيد. �t
هرگروه يک بخش درس را با لحن و آهنگ مناسب درصنف بخواند. �t

هرشاگرد دو، يا  چند سبزى را نام بگيرد. �t
هرگروه مورد استفادة يک سبزى را در صنف شرح دهد. �t

شاگردان سبزى هايى را که در محيط زيست شان بيشتر يافت مى شوند نام نويس کنند  �t
و در صنف بيان نمايند.

�tشاگردان سبزى هايى را که در افغانستان اهميت اقتصادى دارند و به خارج صادر مى گردند 
در چند سطر معرفى کنند.

�tشاگردان نباتات طبى )گياهان دارويى( وطن ما را تا جايى که با آن ها آشنايى دارند نام 
نويس کنند و به کمک والدين شان خواص درمانى آن ها را در کتابچه هاى خود ياد داشت  

نموده و در صنف به ديگران بخوانند.
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درس بيست و پنجم

شاگردان عزيز،
چنان که مشهور است: »ضرورت و احتياج، مادِر ايجاد است«. انسان از بدو پيدايش و 
آغاز زنده گى مشترک خود تا کنون به غذا، لباس و محل بود و باش ضرورت دارد. روى 
ابتدايى کار؛ مانند: بيل، تبر، کلند، تير، قلبه و  همين ضرورت بود که انسان ها وسايل 
ديگر چيزها را ساختند و به کمک همين وسايل توانستند که با محيط توافق نموده و از 
منابع وسيع طبيعت به نفع خود استفاده کنند؛ اما با وجود اين همه کارها و موفقيت ها 
انسان ها  زنده گى  بود در  انقالب صنعتى بزرگ جهان مساعد نشده  تا وقتى که زمينة 
تغييرات بزرگى به وجود نيامد. با اختراع نخستين ماشين بخار، زمينة يک تحول بزرگ در 
زنده گانى بشر رونما گرديده و انقالب صنعتى جهان از همان نقطه آغاز يافت. در پهلوى 

اين موضاعات هم چنان با واحد هاى شمارش آشنا مى شويد. اکنون شما بگوييد که: 
از نظرشما اختراعات و اکتشافات چه اهميتى دارند؟  .1

اختراعات و اکتشافات در زنده گى ما چه نقشى را بازى مى کنند؟   .2

اختراعات و اكتشافات 
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شايد نيم ميليون سال پيش بود که انسان هاى نخستين آتش را کشف کردند. پيش از اين کشف 
آدمي، بته ها و جنگل هايي را که بر اثر صاعقه يا توفان به آتش کشيده شده بود، ديده و از برابر 
آن ها گريخته بوده است؛ اما کشف آتش به عنوان يک منبع انرژي بشر را قادر ساخت که دربارة 
مزاياي آن انديشيده و برترس غريزي خود چيره شود؛ پس از کشف آتش او توانست با سوزاندن 
چوب و افروختن آتش، مأمن خود را روشن و گرم کند. با اين که کشف آتش و استفاده از چوب به 
عنوان اولين منبع انرژي، مهمترين کشف تاريخ بشري محسوب مى شود؛ ولي طي هزاران سال بشر 
از چوب تنها براي گرم کردن خود، ايجاد روشني در شب، گداختن فلزها و ساختن ظروف سفالي و 

شيشه يي استفاده کرده است.
در قرون وسطى، انسان مادة ديگري را به نام زغال سنگ شناخت و از آن به عنوان منبع انرژي 
استفاده کرد. براي اولين بار در سال 1618 ميالدي جان تاردير )دانشمند فرانسوي( شيوة توليد گاز 
از زغال سنگ را براي توليد روشني اختراع کرد؛ پس از آن باز هم انسان اين ماده را به خدمت 
گرفته و توانست که با استفاده ازآن عالوه بر گداختن فلزات و ساخت شيشه و سفالينه، ماشين 
بخار را اختراع کند. در سال 1764 ميالدي يک دانشمند اسكاتلندي به نام »جيمز وات« نخستين 
ماشين بخار را اختراع کرد. در اين ماشين مصرف سوخت باعث مي شد که چرخ هاى ماشين به 
حرکت درآمده و کار کند. بدين ترتيب جاي نيروي عضالت انسان را به تدريج ماشين گرفت و راه 

رسيدن به دنياي جديد را هموار کرد.
از ماشين بخار ابتدا براي کشيدن آب از معدن يا چاه استفاده مي شد؛ ولي به تدريج از آن به عنوان 
منبع انرژي براي راه  اندازي کشتي هاى عظيم الجثه، ريل ها و قطارها و نيز در فابريكه هاى صنعتي 
استفاده شد و باآلخره انسان توانست با تبديل انرژي، نيروي زغال سنگ را جانشين نيرو و زور 

بازوي آدمي کند. 
 استفاده از نيروي زغال سنگ در ماشين هاي بخار اگر چه در قرن هاي گذشته براي توليد نيرو به 
مقدار زياد و مداوم بسيار مناسب بود؛ اما بشر به دنبال کارافزارى بود تا کارهايي انجام دهد که از 

عهدة بخار بر نمي آيد. 
در دهة 1840 ميالدي دانشمندي انگليسي به نام »ژول«  اندازه گيري هاي بسياري در اين مورد 
انجام داد. او با شكل هاي گوناگون انرژي مثل نور، صوت، حرکت، گرما، برق و مقناطيس کار کرده 
و انرژي را از شكلي به شكل ديگر و از جايي به جاي ديگر تبديل و منتقل مي ساخت. چون متوجه 
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شده بود که در همة اين تغييرها و جابه جايي ها مقدار کل انرژي هيچ وقت تغيير نمي کند. 

سال ها پس ازآن »اديسن« باتكميل فرضيات و آزمايشهاى دوام دار خود به توليد برق و به منبع 

عظيم انرژي الكتريكي دست يافته و با انجام فرضيه ها و نتايج تكميلي خويش توانست هم برق را 

در خدمت جامعه قرار دهد و هم به آرزوي صد هزار سالة بشر-که تبديل شب به روز بود- دست 

يابد که به کمک آن هزاران وسيلة ديگر؛ مانند: تلگراف، تلفون، راديو، تلويزيون، کمپيوتر و... اختراع 

شده و  سير تمدن بشر را سرعت بخشيد.

واحدهاي شمارش 
معموًال براي معدودهايي که قابل توزين و شمارش استند، پس از عدد الفاظي مى آورند که داللت 

بر اندازه و مقدار مى کنند؛ مانند: سه خروار چوب، پنج سير برنج و هفت کيلوگوشت.  

نويسنده گان قرن هاي اخير الفاظي را براي بيان و تميز معدود ها وضع کرده اند، که قرارذيل 

اند: 
رأس براي جانوران اهلي؛ مانند: گاو، بز و گوسفند. 

قالده براي جانوران وحشي؛ مانند: شير، پلنگ و نيز براي سگ و  پشک.

دستگاه براي  انواع ماشين آالت. 

جفت براي لباس هايي که جفت استند؛ مانند: بوت، جراب و دستكش. 

تخته براي  قالين، گليم و نمد. 

عراده  براي اسلحة ثقيله؛ مانند: تانک، توپ و نيزبراي موتر. 

حلقه  براي  اشياي مدور؛ مانند: فلم، انگشتر و سي دي 

نسخه براي مطبوعات؛ مانند: روزنامه، جريده ومجله. 

دانه براي سايراشياي قابل شمارش؛ مانند: قلم،گلدان و چهارمغز. 

دسته براي گل و گياه. 

فروند براي کشتي و انواع طياره ها. 
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  تير  براي انواع گلوله، به جز ازگلولة توپ 

  درجن  براي اشياي همجنس و همانند، متشكل از يک بستة شش 

 يا دوازده دانه؛ مانند: گيالس، بشقاب و نظاير آن. 

پايه  براي  راديو و تلويزيون. 

سير  براي  چيز هاى قابل توزين؛ مانند: گندم، جو و ارزن. 

قرص براي اشياي مدور؛ مانند: نان و تابليت. 

محراب  براي  مسجد. 

ميل براي اسلحة ناريه؛ مانند: تفنگچه و تفنگ. 

فير براي انواع مرمي هاي اسلحة ثقيله و خفيفه. 

ضرب براى توپ

�tطي هزاران سال بشر از چوب تنها براي گرم کردن خود، ايجاد روشني درشب، گداختن فلزها 
و ساختن ظروف سفالي و شيشه يي استفاده کرده است.

�tبراي اولين بار در سال 1618 ميالدي جان تاردير )دانشمند فرانسوي( شيوة توليد گاز از زغال 
سنگ را براي توليد روشني اختراع کرد.

�tدر سال 1764 ميالدي يک دانشمند اسكاتلندي به نام »جيمز وات« نخستين ماشين بخار 
را اختراع کرد.

�tاز ماشين بخار ابتدا براي کشيدن آب از معدن يا چاه استفاده مي شد؛ ولي به تدريج از آن 
در  نيز  و  قطارها  و  ريل ها  الجثه،  عظيم  کشتي هاى  راه  اندازي  براي  انرژي  منبع  عنوان  به 

فابريكه هاى صنعتي استفاده شد.
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�tبه کمک نيروى برق هزاران وسيلة ديگر؛ مانند: تلگراف، تلفون، راديو، تلويزيون، کمپيوتر و... 
اختراع شد و  سير تمدن بشر را سرعت بخشيد.

بشنو وبگو

�tمهمترين کشف تاريخ بشرى چيست؟

�tقبل از آن که بشر زغال سنگ را کشف کند، به جاى آن از چه چيز و به چه مقصد استفاده 

مى کرد؟

�tدر آغاز ماشين بخار براى چه مقاصدى استفاده مى شد و بعدها از آن چه کار مى گرفتند؟

�tاختراعات و اکتشافات درتحول و تكامل جوامع بشرى چه نقشى را ايفا مى کنند؟  اين موضوع 

را درگروه هاى چند نفرى مورد بحث و تحليل قرار دهيد و نتيجة آن را از هر گروه  يک نفر 

پيش روى صنف به ديگران بگويد.

به دوستانت بگو 

�tپس ازکشف آتش انسان توانست با سوزاندن چوب و افروختن آتش، مأمن خود را روشن و 

گرم کند.

�tدر قرون وسطى، انسان مادة ديگري را به نام زغال سنگ شناخت و از آن به عنوان منبع 

انرژي استفاده کرد.

�tدر سال 1764 ميالدي يک دانشمند اسكاتلندي به نام »جيمز وات« نخستين ماشين بخار 

را اختراع کرد.

�tبه کمک برق هزاران وسيلة ديگر؛ مانند: تلگراف، تلفون، راديو، تلويزيون، کمپيوتر و... اختراع 

شده و سير تاريخ تمدن بشر را سرعت بخشيد.
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بخوان و بنويس 

�tمتن را بخوانيد و پنج چيزى را که با واحد هاى شمارش مطابقت مى کنند، بيرون نويس کرده 
در جمله استعمال کنيد.

�tدر مورد کلمه هاى اختراع و اکتشاف سه سطر بنويسيد.
�tاختراعات جديدى را که به ياد داريد فهرست نماييد.

جاهاى خالى را پركنيد

  -  کشف....... و استفاده از........ به عنوان اولين منبع انرژي، مهمترين........... تاريخ بشري 

محسوب مى شود.

  -  از............. ابتدا براي........... آب از.......... يا........... استفاده مي شد.

  -  انسان توانست با تبديل انرژي، نيروي.......... را جانشين.......... و.............. آدمي کند. 

  -  به کمک....... هزاران وسيلة ديگر؛ مانند: تلگراف، تلفون، راديو، تلويزيون، کمپيوتر و 

غيره......... شده و.................... بشر را سرعت بخشيد.

�tبه انتخاب خودتان در مورد يكى ازاختراعات ديگر مطلبى را پيدا نماييد و درصـنف به ديگران 
بخوانيد.
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درس بيست و ششم

حادثة ترافيكى 

شاگردان عزيز!

در درس گذشته راجع به اختراعات و اکتشافات مطالبى را آموختيد؛ اکنون از موضوع 

بسيار مهم و حياتى که براى شاگردان مكاتب بسيار مفيد است و در زنده گى روزمره 

بيشتر انسان ها با آن سر و کار دارند که قواعد  ترافيكى مى باشد، آگاهى مى يابيد. در اين 

درس به ضرورت نشانه گذارى در نگارش نيز آشنا مى شويد. اکنون شما بگوييد که:

در بارة قواعد ترافيكى چه مى دانيد؟  .1

آيا شاهد حادثة ترافيكى بوده ايد؟  .2
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ترافيک در هر کشور داراى تشكيالت منظم بوده، قواعد و دساتير به خصوص خود را دارد و همواره 

جهت آسايش ملت سعى و تالش مى ورزد. ترافيک افغانستان نيز از قوانين و مقررات خاص خود 

برخوردار است که بر ترانسپورت هوايى و زمينى قابل تطبيق مى باشند.

  در افغانستان ترافيک شامل وسايط ترانسپورتى باربرى، مسافربرى،شخصى، دولتى و عابران 

پياده رو مى باشد. جاده هاى افغانستان در سال هاى قبل تأسيس گرديده، بسيار خورد و کم عرض 

بوده و تكافوى ترافيک امروزى را نمى کنند؛ زيرا نفوس روز به روز زياد گرديده به خصوص در شهر 

کابل نسبت به واليات ديگر نفوس بى حد زياد مى باشد؛ از اين رو تمام مردم بايد لوايح و مقررات 

ترافيكى را بدانند؛ زيرا که همواره در بازار ها و مارکيت ها جهت رفع احتياج خود رفت و آمد دارند. در 

جاده هاى شهر و پياده روها، چراغ هاى ترافيكى، عاليم و اشارات موجود مى باشند. ما بايد همواره 

قواعد ترافيكى را مراعات نماييم تا زنده گى ما از خطر مصؤون باشد. الزم است در اين جا قصة پسرى 

بازى گوش را مطالعه نماييم و از آن پند گيريم.

 مسعود و محمود در يک مكتب شاگردان صنف هفتم بودند، محمود نسبت به مسعود پسر بازى 

گوش و بى پروا بود، به هدايات استادان خود کمتر توجــه داشت و چندان به درس عالقه مند نبود. 

دريكى از روزها بعد از رخصتى مكتب به طرف خانه روان بودند، محمود بدون آن که به چراغ هاى 

ترافيكى و پياده رو توجه نمايد داخل سرک عمومى شده و مى خواست  به طرف ديگر جاده برود، 

که ناگهان موترى به سرعت آمده و با محمود تصادم نموده و حادثه يى را به بار آورد. درين حادثه 

پاى راست و دست چپ وى شكست، اين بى پروايى و توجه نكردن به قواعد ترافيكى باعث شد تا 

محمود در شفاخانه براى مدت زيادى بستر باشد و نسبت به ديگر هم صنفان خود از درس و تعليم 

عقب بماند، مسعود به او گفت که: هميشه ترا نصيحت مى نمودم که به درس هايت کوشا باش و 

مقررات مكتب را مراعات نما؛ اما به گفته هاى من و معلم صاحبان عمل نكردى و به اين حالت 

رسيدى. شاگردان مكتب بايد هميشه دستور پذير بوده، لوايح و مقررات  مكتب و ترافيک را مراعات 

نمايند تا به سرنوشت محمود دچار نشوند.
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ترافيک: آمد ورفت و عبور و مرور وسايل نقليه و عابران پياده روها.

ترانسپورت:  حمل و نقل.

ضرورت نشانه گذارى در نگارش: نقطه گذارى از اواخر قرن 19 به تقليد از نوشته هاى اروپايى  

در زبان  درى رايج گرديده  است. رعايت نقطه گذارى از يک سو به نويسنده کمک مى کند که 

مطالب و مقاصد خود را به روشنى بيان دارد و از طرف ديگر به خواننده عادت مى دهد که نوشته 

را به روش آسان تر و درست تر بخواند و منظور نويسنده را بهتر و روشن تر درک کند. 

قواعد و مقررات ترافيكى: ترافيک در هر کشور داراى تشكيالت منظم بوده، قواعد و دساتير به 

خصوص خود را دارد و همواره جهت آسايش ملت سعى و تالش مى ورزد.

ترافيک افغانستان نيز از قوانين و مقررات خاص خود پيروى نموده که باالى ترانسپورت هوايى 

و زمينى قابل تطبيق مى باشند.

چراغ هاى ترافيكى:  که در دو طرف دهليز ترافيكى قرار دارند و جريان عبور و مرور را براى 

عابران پياده رو و وسايط نقليه مشخص مى سازند، داراى سه رنگ اند: زرد، سرخ و سبز.

رنگ زرد حالت آماده گى را نشان مى دهد. رنگ سرخ حالت توقف را هدايت مى دهد و رنگ سبز 

امر مى کند که عابران حرکت کنند.

نشانه گذارى وضرورت آن 

زمانى که يک شاعر يا نويسنده مطلبى را مى خواهد در قالب الفاظ بريزد، با احساس هاى 
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پيچيده يى رو به رو مى شود. همين احساس در مغز نويسنده و گوينده داراى حرکت ها و 

حالت هاى گوناگون مى باشد، که روى کاغذ هم بايد توسط نشانه ها و عاليم انعكاس يابند. 

همين نشانه ها به نام هاى تنقيط )punctuation( و نشانه گذارى ياد مى شوند.

اختراع اين عاليم و نشانه ها؛ مانند بسيارى از علوم از مسلمانان است. حضرت عثمان/ 

رعايت درست خواندن  کاتبان جهت  ورزيدند،  مبادرت  قرآن کريم  توحيد  به  که  زمانى 

آيات قرآنى، به يک سلسله عاليم و نشانه ها؛ چون: ستاره، هشت ضلعى، دايرة کوچک، 

سه نقطه و...دست زدند، که نمونه هاى آن در قديمترين نسخ قلمى قرآن که در زمان 

حضرت عثمان/ به روى پوست آهو نوشته شده در موزيم ها مشاهده مى شوند، که 

از جمله در موزيم ملى سوريه زير شمارة  1628 به ثبت رسيده است.

نشانه ها و عاليم به مرور ايام دچار تغييرات و تحوالت گرديدند، که نمونة آن امروز در 

نسخه هاى متداول قرآن کريم به شكل حروف: ط، ج، ال، م و... به چشم مى خورند.

عاليم و نشانه هاى زبان عربى داخل زبان التين شدند و از آن طريق بار اول در قرن 

نهم ميالدى به اشكال و صور گوناگون، در زبان هاى اروپايى عرض وجود نمودند. پس 

از گذشت چندين قرن، شكل منظم و پذيرفته شده را به خود اختيار نمودند. باآلخره در 

قرن نزدهم و اوايل قرن بيست از طريق زبان هاى اروپايى در نثر نوشتارى زبان هاى ما 

راه يافتند.

هدف مهم نشانه گذارى صراحت و وضاحت مفهوم جمله و عبارات است. کاربرد نشانه ها 

و عالمات در نگارش غرض وقفه در آواز و بهتر فهماندن مقصود است. اگر در نوشته ها 

عاليم نشانه گذارى به کار گرفته نشوند و يا اين که سهو، اشتباه و فراموشى در استعمال 

کامه، سيميكولن و نقطه توسط نگارنده صورت گيرد، ممكن نوشته را بى معنى سازد. 
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ترافيک در هر کشور قواعد به خصوص خود را دارد. در جاده هاى شهر و پياده روها، 

چراغ هاى ترافيکى، عاليم و اشارات موجود مى باشند. ما بايد لوايح و مقررات ترافيکى را 

بدانيم  و مراعات نماييم  تا زنده گى ما از خطر مصئون باشد و مانند محمود که يک پسر 

بازى گوش و بى پروا بود و به چراغ هاى ترافيکى توجه نمى کرد که از اثر همين بى پروايى 

تصادم نمود و دست و پايش شکست، دچار اين مشکل نشويم.

بشنو و بگو 

مراعات نمودن قواعد ترافيكى در زنده گى روزمره چه اهميت دارد؟ �t
در افغانستان چند نوع ترانسپورت وجود دارد؟ �t

چند نوع ترانسپورت را مى شناسيد؟ يک جواب را انتخاب کنيد. �t
الف( هوايى             ب( زمينى                 ج( بحرى              د(  هرسه درست است.

شاگردان اجرا كنند

tدو يا سه شاگرد در بارة قوانين ترافيكى  نظريات خود را بيان نمايند.
tصنف را به دو گروه  تقسيم نموده و هر گروه  دربارة قواعد ترافيكى بحث و گفتگو نمايند.
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بخوان وبنويس

ترافيک  بارة قوانين  نماييد و در  بيرون نويس  را خوانده، نكات مهم آن را  متن درس  �t
نظريات خود را بنويسيد.

کلمه هاى جديد درس را در کتابچه هاى خويش نوشته و ياد بگيريد. �t
جاهاى خالى را  با کلمات مناسب پرنماييد. �t

- در جاده هاى شهر............... پياده رو ها،................. ترافيكى موجود مى باشند.

- افغانستان داراى ترانسپورت............... و.................... مى باشد.

   

  

 t در بارة فوايد مراعات نمودن قواعد ترافيكى چند سطر بنويسيد.
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ترحم بر حيوانات

درس بيست و هفتم 

شاگردان عزيز،

ترحم بر حيوانات و توجه جدى براى بقاى نسل حيوانات و هم چنان آشنايى با پاراگراف  
اهداف درس اند. 

1. حيوانات براى انسان ها چه  نفع مى رسانند؟
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حيوانات اهلى در کنار انسان ها زنده گى مى کنند و براى آن ها منفعت مى رسانند. از اين جهت 
حفاظت از حيوانات و جلوگيرى از محو نسل حيوانات به حيث يک وظيفه در مقابل انسان ها 
مى باشد. در قرآن کريم، اين کتاب آسمانى بر ما امر و ارشاد شده است که بر حيوانات مهربانى و 
ترحم داشته باشيم، از آن ها حمايت نماييم و از گوشت، شير، پوست و پشم حيوانات حالل گوشت 

استفاده نماييم. بعضى حيوانات در حمل و نقل انسان ها را کمک مى کنند.

    خداوند> بر کسانى که بر حيوانات شفقت نمايند و حيات حيوانى را نجات دهند، مهربان است 

و گناه هاى شان را  عفو مى کند.

  در اين شعر فصيح و شيرين شيخ سعدى  مى خوانيم که:

يكى در بيابان سگى تشــنه يافت   بدون از رمـق در حـياتـش نــيافت  

چو حبل اندر آن بست دستار خويش  کله دلو کرد آن پسـنديـده کيـش    

ســــــگ نــاتـوان را دمى آب داد به خدمت ميان بست و بازو گشاد   

کـــه داور گـــناهــان ازو عفو کرد خبـــرداد پيغمبر از حال مــــرد   

    در حديث شريف آمده است که حيوانات بر انسان ها پنج حق دارند.

1- حيوانات را بيشتر از توان آن ها بار ننماييد.

2- در جاهاى مشكل آن ها را مجبور به رفتن نكنيد.

3- به خوراک حيوانات رسيده گى نماييد.

4- زمانيكه با يكديگر رو به رو مى شويد از مرکب هاى خود پياده شده صحبت نماييد.

5- حيوانات را مورد اذيت قرار ندهيد؛ زيرا که حيوانات نيز حمد خداوند> را به جا مى آورند.

  در گذشته ها با حيوانات بى رحمى صورت گرفته که نسل بعضى حيوانات کامًال از بين رفته است 

و شمارى هم از نزديک محل زنده گى انسان ها خود را دورکرده اند.

   امروز نيز حيوانات با خطر هاى بزرگى مواجه مى باشند، به خصوص زمانى که خانه و محل بود 

و باش آن ها تخريب مى گردد.  درجهان امروز همانطور که حمايت و ترحم بر حيوانات اهلى مهم 

پنداشته مى شود، بشريت را مكلف به حمايت از حيوانات وحشى هم مى دانند.

     در افغانستان تا اکنون تقريبًا 123نوع حيوان پستاندار و 260 نوع پرنده شناخته شده اند، که 

در آينده شايد به اين ارقام افزود گردد؛ زيرا اقسام ديگرى از حيوانات در ارتفاعات هندوکش و 

دره هاى بلند کوهستان هاى مرکزى افغانستان وجود دارند. 
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پاراگراف
 پاراگراف چه در چاپ، چه در نوشته هاى گوناگون امروزى و چه در مكتوب هاى رسمى و 

خصوصى بزرگترين اهميت را داراست.

 پاراگراف که نظر به سطر هاى ديگر، يک و نيم سانتى متر به داخل صفحه شروع مى شود، 

گذشته از چاپ و تايپ در دست نويسى نيز اهميت دارد.

 پاراگراف را در صنف هاى درسى )سر سطر( و در مطبعه ها شروع مى گويند، هر پاراگراف 

که مفهوم جداگانه و مختص به خود را مى داشته باشد، بايد از سر سطر شروع شود. از نظر 

نشانه گذارى و تنقيط، هر پاراگراف مطلب کاملى را که متشكل از چندين فكر )چندين 

جمله( است، نشان مى دهد.

 

ترحم بر حيوانات يک اصل انسانيت است، انسان ها با درنظرداشت اين که حيوانات هم مخلوق 

خداوند> اند بايد با آن ها با شفقت و مهربانى برخورد نمايند. چون تمام حيوانات به ذات خود 

قدرت زيباى آفرينش خداوند> را ثابت مى نمايند، از حيوانات حمايت صورت بگيرد تا از انقراض 

نسل آن ها جلوگيرى به عمل آيد، حيوانات اهلى براى انسان ها مفيد استند.

پاراگراف در درست نويسى نيز اهميت دارد که يک و نيم سانتى متر به طرف داخل صفحه شروع 

مى شود. هر پاراگراف محتواى خاص خود را دارد.
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بشنو و بگو 
حضرت محمد� در مورد ترحم بر حيوانات به ما چه امر فرموده اند؟ �t

در افغانستان تا کنون چند نوع حيوان شناخته شده است؟ �t
مفهوم درس را به زبان ساده بيان نماييد. �t

پاراگراف چيست؟ �t
شاگردان در مورد اهميت حيوانات اهلى در زنده گى انسان ها در گروه ها با هم  �t

گفتگو نمايند، يک شاگرد از هرگروه نتيجة صحبت ها را به ديگران بگويد.
به دوستانت بگو

ترحم بر حيوانات يک اصل انسانيت است. �t
از حيوانات حمايت صورت بگيرد تا از انقراض نسل آن ها جلوگيرى به عمل آيد. �t

بخوان و بنويس 

متن درس را با آواز بلند بخوانيد و کلمه ها را درست تلفظ نماييد. �t
در بارة ترحم بر حيوانات مقالة کوتاه بنويسيد و در نوشتن، پاراگراف را در نظر  �t

بگيريد.
جاهاى خالى جمله ها ى  زير را پر نماييد

................. را بيشتر از توان آن ها بار ننماييد.  -1
حيوانات را مورد.................. قرار ندهيد.  -2
به خوراک................... رسيده گى شود.  -3

خداوند> برکسانى که بر حيوانات............ مهربان است.  -4

tيک خاطرة تان را که بر حيوانى کمک کرده و از کار تان خوشحال شده باشيد در چند سطر 
بنويسيد.
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درس بيست و هشتم 

حفظ محيط زيست

شاگردان عزيز،
در درس هاى گذشته در مورد زراعت و سرسبزى مطالبى را آموختيد، اکنون در اين درس  
با طبيعت و چگونگى مراقبت از آن، حفاظت محيط زيست، استفادة درست از طبيعت، و 
وظايف شاگردان در زمينة نگهدارى محيط ماحول آشنا مى شويد؛ همچنان کامه، سيمى 

کولن و نداييه را  نيزخواهيد شناخت.
قبل از همه به اين پرسش ها پاسخ دهيد.

1. چطور پاکيزه گى محيط زيست را رعايت کنيم؟
2. استفادة صحيح از طبيعت يعنى چه؟
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زنده گى          آن  در  موجودات  ساير  و  انسان  که  محيطى  يعنى  وهوا(  خاک  )آب،  زيست  محيط 
مى کنند. بشر از آغاز زنده گى آزاد آفريده شده تا در يک محيط سالم اجتماعى زنده گى نمايد. 
محيط زيست در صحت و سالمتى ساکنان محل از اهميت ويژه يى برخوردار مى باشد؛ بنا بر آن 
همة مردم اعم از زن و مرد وظيفه دارند که در حفظ محيط زيست خود سهم فعال داشته باشند؛ 
به طور مثال: غرس درختان، کشت گل ها و سرسبزى چمن ها به آسانى صورت گرفته مى تواند؛ 
اما آنچه مهم است نگهدارى، آبيارى، حفظ و مراقبت آن هاست که اين کار از يک سو در ذات 
خود براى صحت مفيد است و از طرف ديگر موجب رضاى خداوند> مى گردد؛ پس هر خانواده 
مى تواند به تعداد اطفال خويش در محيط خانه و کوچة خود درخت غرس نمايد، و هريک از 
اطفال را در نگهدارى و آبيارى درختان غرس شده موظف گرداند؛ چنانچه آشكار است که غرس 
درختان، گل و گل کارى و سرسبز ساختن محيط )اطراف خانه ها، کوچه ها، تفريح گاه ها، دکان ها، 
از يک سو سبب تأمين صحت و سالمتى هم وطنان مى گردد و از سوى ديگر  جاى کار و....( 

محالت مختلف کشور ما را زيبا و سرسبز مى سازد.
آلوده گى محيط زيست به دو طريق صورت مى گيرد، يكى آلوده گى طبيعى و دوم تخريب توسط انسان ها.

آلوده گى طبيعى به اثر زلزله، سيالب، خشكسالى، بلند رفتن درجة حرارت هوا، باران هاى دوامدار 
و غيره صورت مى گيرد، ديگر آلوده گى که توسط تخريب انسان صورت مى گيرد؛ مانند: قطع 
جنگالت، شكار حيوانات، تراکم نفوس، استفاده از گازها و نفت هاى بى کيفيت، تخريب تپه هاى 
سبز، فقر و تهى دستى، نبود جاى مناسب براى زنده گى، افزايش وسايط ترانسپورتى و بسا عوامل 

ديگر که باعث خرابى وآلوده گى محيط زيست مى گردند و براى انسان ها خيلى زيان آور اند. 
براى داشتن محيط زيست سالم چه بايد کرد؟

1-  محيط خانة خود را پاک نگهداريم.   
2-  کثافات را در جاى معين آن بيندازيم.

3-  جاى نگهدارى حيوانات را پاک نگهداريم.
4-  ازشكستن شاخه هاى درخت ها وگل ها جلو گيرى نماييم.

5-  نهال هاى جديد غرس نموده، حفاظت، آبيارى و مراقبت نماييم؛ هم چنان کارهاى مناسب 
ديگر را که در پاکيزه گى محيط زيست تأثير دارند انجام دهيم.

برعالوة پاکيزه گى خانه بايد در حفاظت محيط کوچه، محل وشهر خود نيز سهم فعال داشته 
باشيم؛ مثًال: پوست ميوه ها، سبزى ها و ديگر اشياى باطله را در جوى ها، پياده رو ها، سرک ها و 
محيط ماحول خويش نيندازيم. از سوختاندن موادى که سبب آلوده گى هوا مى گردند؛ مانند: رابر، 
پالستيک و غيره جلوگيرى کنيم و هميشه در پاکى محيط خود کوشا باشيم تا وظايف همگانى، 
اسالمى و وطنى خود را به حيث يک شاگرد خوب انجام داده باشيم ويک محيط سرسبز، پاک 

و دور از هر نوع کثافت و آلوده گى داشته باشيم.
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كامه يا  ويرگل )،( 
اين نشانه جهت توقف کوتاه و خفيف در خواندن جمله از نظر تغيير صوت يا تصريح مفهوم 

است که در موارد زير  به کار برده مى شود:  
. هرگاه چند واژه يا عبارت پهلوى هم بيايند بايد توسط )و( عطف به هم پيوند يابند در همچو 
موارد )و(  حذف مى شود و به جاى آن نشانة )،( گذاشته مى شود؛ مانند:  پ، چ، ژ و گ از 

حرف هاى خاص فارسى درى اند.
. پيش از جمله هايى که شرح و تفسير جمله ها و عبارت هاى پيشين باشند، گذاشته مى شود؛ 
مانند: ابومسلم خراسانى، که مردى دلير و وطن دوست بوده همواره انديشة آزادى و استقالل 
خراسان را به سر مى پرورانيد. هرگاه جمله يى با يكى از واژه هاى بلى، نه،  خير، درست و امثال 

آن ها آغاز شود بعد از آن واژه کامه و در پى آن بقية جمله نوشته مى شود. 
مانند:

. بلى، من اشعار او را خواندم.
. نه، ناسنجيده نبايد عمل کرد.

اما اگر اين واژه ها تنها بيايند، پس از آن ها نقطه گذاشته مى شود؛ مانند: 
. داستانت را تمام کردى؟

. بلى.
سيمى كولن )؛(

نشانة وقف درنگى است که بيشتر از کامه وکمتر از نقطه باشد و براى جدا کردن فقره ها و 
جمله هايى که پى هم آيند و به هم مربوط باشند؛ ولى ايجاب گذاشتن نقطه را ننمايند به کار 
گرفته مى شود؛ مانند: از بد کرداران نفرت دارم؛ از ساده لوحان بدم مى آيد؛ راستان و نيكو 

کاران  را دوست دارم. 
نداييه )!(

اين نشانه بر عالوة حالت تعجب و ندا در پايان جمله هايى که بيان کنندة يكى از حاالت 
شديد نفسانى و عاطفى اند، نيز به کار مى رود؛ مانند: تأکيد، اخطار، تحسين، تحقير، شک، 

آرزو و.....؛ مانند: 
خداوندا ! مرا در انجام کار هاى نيک يارى ده.

اى دوست ! بيا تا غم فردا نخوريم.
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محيط زيست )آب، خاک و هوا( يعنى محيطى که انسان و ساير موجودات در آن زنده گى    
مى کنند و حفظ آن در صحت و سالمتى ساکنان آن از اهميت ويژه يى برخوردار است. آلوده گى 
محيط زيست به دو طريق صورت مى گيرد، يكى طبيعى و ديگر توسط تخريب انسان ها. براى 
اين که محيط زيست سالم داشته باشيم بايد محيط خانه، کوچه، محل و شهر خود را پاک 

نگهداريم و از آلوده شدن آن ها جلوگيرى کنيم.

بشنو و بگو
�tپيام اين درس چه بود؟

�tآلوده گى محيط زيست به چند طريق صورت مى گيرد؟ توضيح دهيد.
�tبه نظر شما پيشرفت در بخش ساينس و تكنالوجى در آلوده گى محيط زيست چه تأثيرات را به 

جا مى گذارد؟ توضيح دهيد.
�tبراى داشتن محيط زيست سالم و پاک چه بايد کرد؟

به دوستانت بگو
�tهمة مردم اعم از زن و مرد وظيفه دارند تا در حفظ محيط زيست خود سهم فعال داشته باشند. 

�tغرس درختان، گل و گل کارى و سرسبز ساختن محيط خانه، کوچه، تفريح گاه، جاى کار و غيره 
از يک سو سبب تأمين صحت و سالمت هم وطنان مى گردد و از سوى ديگر محالت مختلف کشور 

ما را زيبا مى سازد.
�tشاگردان به گروه ها تقسيم شوند و در بارة راه هاى مفيد براى پاکيزه نگهداشتن محيط زيست با 
يک ديگر گفتگو و بحث نمايند؛ در آخر از هر گروه يک نماينده نتيجة گفتگو هاى گروه خود را به 

ديگران بيان کند.
بخوان و بنويس 

�tمتن را خاموشانه بخوانيد و نكات مهم آن را در کتابچه هاى خود بيرون نويس کنيد.
�tدر مورد راه هاى مفيد براى حفاظت محيط زيست سالم پنج جملة مناسب در کتابچه هاى خود بنويسيد.

از چهار جواب يكى را تأييد كنيد
قطع جنگالت و تخريب تپه هاى سبز سبب 

ب:  آلوده گى محيط زيست مى گردد. الف:  پاکى محيط زيست مى گردد.  
د: تأمين صحت سالم مى گردد. ج:  بقاى حيوانات ونباتات مى گردد.  
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آ
انسان بودن  آدميت  

آزاد بودن، جوان مردى آزاده گى  
آرامى  آسايش         

نمايان، پيدا آشكار  
الف

خود دارى کردن  ابا  
تكيه کردن بر چيزى، متكى  اتكا            

شدن 
باهم نشستن براى گفتگو اجالس   

به دست آوردن احراز  
احسان               نيكى کردن، نيكوکارى

به وجود آوردن چيزنو اختراع              
برهم خوردن  اختالل  

پاک و خالص، بى ريا  اخالص   
رنج، آزار، آسيب اذيت   

احترام و عقيده داشتن ارادت  
نام کتاب مانى که داراى انواع  ارژنگ 
بوده و به موجب  نقش و نگار 
آن ادعاى پيغمبرى کرده است.

هديه، تحفه ارمغان  
استحقاق              طلب کردن حق

محكم شدن، استوارى  استحكام          
پناه  کسى  به  دادن،  پشت  استناد            

دادن 
از بين رفتن، نابود شدن  استهالک    

رازها اسرار   
آالت جنگى، جمع سالح اسلحه   
شوق داشتن، آرزومندى  اشتياق         

      واژه نامه

ياران، همراهان  اصحاب  
جمع ضرر  اضرار   

اعجاز                  امر خارق العاده  که ديگران از 
انجام دادن آن عاجز باشند 
بخشش کردن، بخشيدن  اعطا    

ورقه يى که از طرف دولت يا  اعالميه  
حزبى منتشرشود ومطلب را به 

اطالع عموم برساند    
اغوا         فريب دادن

پيروى کردن  اقتدا         
در لغت جمع قلم است؛ اما در  اقالم       

اين درس اجناس تجارتى 
آب وهوا    اقليم      

جمع قوم اقوام      
بحر، درياى بزرگ  اقيانوس       

درد و رنج  التهاب         
انتصاب               نصب شدن، برقرار شدن

به طرف خرابى رفتن  انحطاط  
کشف کردن اکتشاف         

انبياء                  پيغمبران، جمع نبى
انعام                  بخشش،  بخشيدن چيزى 

به کسى
اولياء                 دوست داران خدا>

در امان بودن ايمن   
ب

دروازه باب   
انعكاس دادن  بازتاب         

باصره    قوة بينايى چشم 
ناحق، ضد حق باطل   
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درياى بزرگ   بحر  
تازه، نو، جديد   بديع            

اليق، شايسته، نيكو برازنده  
کينه، دشمنى  بغض         
زنده گى، دوام  بقا                 

بليغ                   رسا، شيوا، زبان آور
بوقلمون             رنگارنگ

بيضا                  سفيد
پ 

پارسايان              پرهيزکاران
پرنيان                 پارچة ابريشمى گل دار 

نصيحت   پند               
نام زبان قوم پارت که در اطراف  پهلوى  

درياى آمو زنده گى مى کردند.
دورادور پيرامون  

جلو رفتن، ترقى، پيشروى  پيشرفت   
پشت سر هم پيهم              

ت
عربى تازى  

به  جسم،  شدن  بلورى  تبلور   
شکل بلور درآمدن 

تپش         نا آرام شدن، بى قرارى، 
تپيدن 

خارج شدن، حمله کردن تجاوز        
از بين بردن  تخريب           

حمل و نقل اموال تجارتى  ترانزيت        
زياد شدن تراکم             

عيسوى مذهب، مسيحى ترسا  
ترويج     رواج دادن، رونق دادن  

زينت دادن، زيبا ساختن،  تزيين  

آراستن

نام گذارى، نام نهادن تسميه           
تشريف              بزرگ داشتن 

آشكار کردن، روشن کردن تصريح            
امرى  درستى  و  راستى  به  تصويب   

حكم کردن
دست درازى تعرض  

مجازاً  شدن،  شهرى  تمدن  

تربيت وادب
يكى از انصار تميم   

خالى تهى  

مسلسل، پيهم، پى درپى،  توالى            

پياپى 
سرکش توسن  
ذخيره   توشه           

کفايت نمودن تكافو              
تكثير    زياد کردن

 ج
جام                 ظرفى از طال و نقره که در 

آن آب مى نوشند.
طرف، جانب جهت   

نادانى  جهل        
همسايه گى،  پهلو جوار   

اجازه دادن جواز   
چ

آسمان  چرخ فلک     
چلچه               غچى، پرستو، يک نوع پرنده 

ح
حّبذا                 خوشا

حزن انگيز     غمگين کننده 
بزرگى و عظمت  حشمت     

درو کردن  حصادى      
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خ 
زيان رسيده، ضرر رسيده خدشه دار     

زيان بردن خسارت   
جمع خصلت، خوى ها،  خصايل  

عادت ها
د

روشن  درخشان      
وحشى  درنده       

جمع دستور دساتير            
پسنديده دلپذير              
شجاع  دلير         

دنيا، روزگار، زمانه  دهر    
سرزمين، محل ومسكن  ديار  

موجود خيالى، مراد از  ديو       
آدم هاى وحشى صفت 

ذ
آن  وسيلة  به  که  حسى  ذايقه   
درک  ديگر  ومواد  غذا  مزة 

مى شود.
ر

رحم کردن، مهربانى کردن رحم   
مهربانى،  شفقت  رحمت   

تاب و توان  رمق   
احساس  روحيه        

قريه، دهكده روستا  
آن  جمع   عمده،  عضو  رکن   

ارکان 
ز

بيچاره  زار   
آرايش، زيبايى زينت   
آرايش، زينت  زيور  

ژ
عميق ژرف  

س
سادات                بزرگان

چوب سخت و بلندکه آن را  ستون  
عمودى در زير به جاى پايه 

به کار مى برند.
بخشش، کرم  سخاوت   

نيكو، خوب سعد   
کاسه و کوزة گلى                          سفالين              

افتادن، فرود آمدن سقوط   
حكومت  کردن،  پادشاهى  سلطنت       

کردن، فرمانروايى
سناتور              نمايندة مردم در مجلس سنا

جهان گرد سياح         
سيمين              نقره يى

ش
يكى از حواس پنج گانة انسان  شامعه   

که بوها را درک مى کند.
که  اصلى  جادة  وسيع،  راه  شاهراه  
رفت و آمد در آن زياد باشد.                                                                                                                   
از  را  خون  که  بزرگى  رگ  شاهرگ         
قلب به سر و مغز مى رساند.

بزرگوار، باشرف  شرافتمند     
فتنه و آشوب  شغب           

زبانى  شفاهى           
شفيع                شفاعت کننده 

پربارشدن شگوفايى  
مقدار اندکى  شمه   

ص
اموال تجارتى، که از کشورى  صادرات         
به کشور ديگر ارسال شوند.                                                
آتشى که از رعد و برق شديد  صاعقه           

توليد شود.
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راستى ودرستى  صداقت   
باال رفتن  صعود          

صنع                 آفريدن
ض

مثال زدن،  مثال گفتن  ضرب المثل       
ط

پرنده  طاير            
شادابى، تازه گى طراوت  

ظ
تاريكى  ظلمت       

ع
اشخاص پياده رو  عابرين             

تندرستى،  صحت کامل  عافيت   
دنيا، جهان  عالم   

غير عرب را گويند. عجم   
نابودى، نيستى  عدم  

بلندى، معراج عرش  
غ

کاشتن، نهال شاندن  غرس              
جوشيدن. غليان  

ف
عدم موجوديت، نبود  فاقد        

باليدن، نازيدن  فخر            
بلندترين مقام جنت  فردوس برين 

ق
نام کوه افسانوى، که سيمرغ  قاف  

بر فراز آن آشيانه داشت.
قرون ميانه  قرون وسطى        

منسوب کردن، ناميدن قلمداد        
ك

مخزن، معدن کان  
بزرگ، کبير کبار  

داراى عظمت و بزرگى  کبريا       
گ

گران   قيمتى 

ميل کن، روى آور گراى     
پخش کردن گسترش  

ل
خداوندى، عالم غيب. الهوت  

بى پايان  اليتناهى   
مهربانى لطف  
لؤلؤ                   مرواريد 

م 
اصل هر چيز، مايه ماده   
وابسته به چيزى  مبتنى   

باقى مانده  متباقى        
مرغزار               سبزه زار، چمنزار

ٌمل                   شراب سرخ 
مؤسس               بنيان گذار

ُمشک                مادة خوشبو که در ناف آهو 
توليد مى شود.

ن
نيست  نابود  

نرسيده، نارسيده  نارس       
نفوذ کننده، رسا، روان نافذ  

پيغمبرى نبوت  
باد ماليم  نسيم   
نيلگون               آبى رنگ 

و
آوردن اموال تجارتى از يک  واردات       

کشور به کشور ديگر 
وظيفه وجيبه  

کوتاه، مختصر  وجيز             
فراخى، گشاده گى  وسعت          

سربلندى وقار   
هـ

بخت و اقبال  هماى سعادت 
مثل و  مانند همتا  

هميدون             همچنين 
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