
وزارت معارف
معینیت انکشاف نصاب تعلیمی و تربیۀ معلم

رياست عمومی انکشاف نصاب تعلیمی
 و تألیف کتب درسی

کتاب درسی مربوط وزارت معارف بوده،خريد و فروش آن در بازار جداً 
ممنوع است،با متخلفین برخورد قانونی صورت می گیرد.
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 دا عـــزت د هـــر افـغـان دى
 هر بچی يې قهرمـــــــان دى
ازبـکـــــــو د  بـــــلـوڅــــــو   د 
تـــاجـکـــــو د  تـــرکـمنــــــو   د 
نـورستانيــــــان  پــاميــــريان، 
 هـــــم ايمـــاق، هم پشـه ېان
 لـکـــه لـمــــر پـر شنـــه آسمـان
 لـکـــه زړه وي جـــاويـــــدان
 وايــو اهلل اکبر وايو اهلل اکبر

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

سرود ملی
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وزارت معارف

معینیت انكشاف نصاب تعلیمی و تربیۀ معلم
رياست عمومی انكشاف نصاب تعلیمی

 و تألیف کتب درسی

سال چاپ: 1396 هـ . ش. 
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مؤلفان:
-  سرمؤلف شکيال شمس هاشمي عضو علمی ديپارتمنت دري رياست انکشاف نصاب تعليمي و تأليف کتب درسي.

- مؤلف فرزانه شريف عضو علمی ديپارتمنت دری رياست انکشاف نصاب تعليمی و تأليف کتب درسی.

اديت علمي و مسلکي
- معاون سرمؤلف مريم منزه کوهستانی آمر ديپارتمنت زبان و ادبيات دری 

اديت زبانی
-  سرمؤلف شکيال شمس هاشمي عضو علمی ديپارتمنت دري رياست انکشاف نصاب تعليمي و تأليف کتب درسي.

کمیتۀ نظارت
- دکتور اسد اهلل محقق معين انکشاف نصاب تعليمی، تربيۀ معلم و مرکز ساينس

- دکتور شير علی ظريفی مسؤول پروژۀ انکشاف نصاب تعليمی          
- دکتور محمد يوسف نيازی سرپرست رياست عمومی انکشاف نصاب تعليمی و تأليف کتب درسی 

رسام: نادر علی يوسفی

کمپوز و ديزاين:  عمرعبداهلل حيدری و حميداهلل غفاری

ACKUتنظیم امور چاپ: محمد کبير حقمل رئيس نشرات و اطالعات وزارت معارف.
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بسم اهلل الرحمن الرحیم

پیام وزیر معارف
سپاس بیکران آفریدگاری را که انسان را در احسن تقویم آفرید و او را قدرت بیان بخشید و به زیور علم 
و اندیشه آراست و درود بی پایان بر پیامبر مکرم اسالم حضرت محمد مصطفی- صلی اهلل علیه وسلم- که 

معلم بزرگ انسانیت است و پیام آور رحمت و هدایت و روشنایی. 
تعلیم و تربیت نقطة آغاز هر تحول و سنگ بنای توسعه در هر جامعه است.  هدف اصلی تعلیم و تربیت 

به فعلیت رساندن نیروهای بالقوة انسان و شگوفا کردن استعدادهای درونی وی است. 
تحوالت  با  همگام  که  می شود  محسوب  تربیت  و  تعلیم  فرایند  در  مهم  ارکان  از  یکی  درسی  کتاب 
وپیشرفت های علمی نوین و مطابق با نیازمندیهای جامعه تهیه و تألیف می گردد و باید دارای ظرفیت و 
ظرافتی باشد که بتواند آموزه های دینی و اخالقی را توأم با فرآورده های علوم جدید و میتودهای نوین 

به شاگردان منتقل کند. 
است. سعی  تألیف شده  و  تهیه  ویژه گی ها  اساس همین  بر  دارد،  قرار  اختیار شما  در  اکنون  کتابی که 
وزارت معارف همواره براین بوده که نصاب تعلیمی و کتب درسی معارف کشور، متکی بر مبانی تعلیم 
و تربیت اسالمی و حفظ هویت ملی، مطابق با معیارهای علمی و روش های تربیتی نوین، استعدادهای 
شاگردان را در همة زمینه های اخالقی و علمی شگوفا گرداند و قدرت تفکر، ابتکار و حس جستجوگری 
را در آنها تقویت بخشد. ترویج فرهنگ گفتگو و رواداری، تقویت حس وطن دوستی، مهربانی، گذشت 

و همبستگی از خواست های دیگر وزارت معارف است که باید در کتب درسی متبلور باشد.
کتاب های درسی بدون داشتن معلم خوب و مسلکی نمی تواند اهداف مورد نظر را برآورده سازد. معلم 
یکی از ارکان مهم تعلیم و تربیت و مجری برنامه های آموزشی و تربیتی است. از معلمان خوب، متعهد 
و دلسوز کشور که ستیزه با سیاهی و نادانی را پیشة خود ساخته اند، صمیمانه آرزومندم که با تطبیق دقیق 
و مخلصانة نصاب تعلیمی، کودکان و جوانان میهن را بسوی فتح قله های رفیع دانش، اخالق و معنویت 

رهنمون گردند.
کامیابی نظام آموزشی کشور بدون همکاری جدی مردم غیر ممکن است. ازین رو از همه اقشار و افراد 
از هیچگونه  اولیای محترم شاگردان خواهشمندم که  از خانواده ها و  افغانستان، بخصوص  ملت شریف 
دانشمندان،  نویسندگان،  همه  از  همچنان  نورزند.  دریغ  معارف  اهداف  تحقق  جهت  در  همکاری 
متخصصان تعلیم و تربیت و اولیای محترم شاگردان تقاضا می شود که با ارایة نظریات و پیشنهادات سالم 

و نقدهای سازندة خود وزارت معارف را در بهبود هر چه بیشتر کتاب های درسی همکاری نمایند.
الزم می دانم از تمام مؤلفان دانشمند و کارمندان اداری و فنی وزارت معارف که در تهیه، تألیف، طبع و 
توزیع این کتاب زحمت کشیده اند و از همه نهادهای ملی و بین المللی که در زمینة چاپ و توزیع کتب 

درسی همکاری نموده اند، قدردانی و تشکر نمایم. 
در اخیر از خداوند منان استدعا دارم که به لطف بی پایان خود، ما را در تحقق آرمانهای مقدس معارف 

یاری رساند. إنه سمیع قریب مجیب.
دکتور اسداهلل حنیف بلخی

وزیر معارف
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صفحهساعت درسیعنوان درسشماره درس
81 ساعت درسیدورۀ آماده گی

27 ساعتاهللدرس اول

28 ساعتالفبای مصوردرس دوم

درس سوم
حروف )آ، ا، ب، پ، ت، ث، »پوره 

و نیمه«(
210 ساعت

211 ساعتحروف )ج، چ، ح، خ(درس چهارم

212 ساعتحروف )د، ذ، ر، ز، ژ( درس پنجم

213 ساعتحروف )س، ش، ص، ض( درس ششم

214 ساعتحروف )ط، ظ، ع، غ( درس هفتم

215 ساعتحروف )ف، ق، ک، گ(درس هشتم

216 ساعتحروف )ل، م، ن، و(درس نهم

217 ساعتحروف )هـ، ء، ی(درس دهم 

218 ساعتآ- آبدرس يازدهم

4120 ساعت ا- اناردرس دوازدهم

323 ساعتب- بابادرس سیزدهم

325 ساعتپ- پدردرس چاردهم

327 ساعتت- توتدرس پانزدهم

329 ساعتث- ثوابدرس شانزدهم

431 ساعتج- جواریدرس هفدهم

334 ساعتچ- چاهدرس هژدهم

336 ساعتح- حجدرس نزدهم

338 ساعتخ- خطدرس بیستم

440 ساعتد- دنداندرس بیست و يكم

344 ساعتذ- ذاکرهدرس بیست و دوم

346 ساعتر- راشددرس بیست و سوم

348 ساعتز- زردکدرس بیست و چهارم

350 ساعتژ- ژالهدرس بیست و پنجم

فهرستعنوانها
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صفحهساعت درسیعنوان درسشماره درس
452 ساعتس- سیبدرس بیست و ششم

355 ساعتش- شبدرس بیست و هفتم

457 ساعتص- صابرهدرس بیست و هشتم

360 ساعتض- ضیادرس بیست و نهم

462 ساعتط- طوطیدرس سی ام

365 ساعتظ- ظرفدرس سی و يكم

367 ساعتع- عسلدرس سی و دوم

369 ساعتغ- غیاثدرس سی و سوم

371 ساعتف- فابريكهدرس سی و چهارم

373 ساعتق- قلمدرس سی و پنجم

475 ساعتک- کاردرس سی و ششم

478 ساعتگ- گلدرس سی و هفتم

381 ساعتل- لبلبودرس سی و هشتم

483 ساعتم- مادردرس سی و نهم

386 ساعتن- نمازدرس چهلم

488 ساعتو – وطندرس چهل و يكم

391 ساعته- هاشمدرس چهل و دوم

394 ساعتی- ياسیندرس چهل و سوم

396 ساعتنشانه های قدرت خداونددرس چهل و چهارم

397 ساعتحضرت محمد)ص(درس چهل و پنجم

399 ساعت سال و ماهدرس چهل و ششم

3101 ساعتچهار فصلدرس چهل و هفتم

3103 ساعتهفتهدرس چهل و هشتم

3104 ساعتبیرق مادرس چهل و نهم

3106 ساعتدختر و پسر با نظافتدرس پنجاهم

3108 ساعتکبوتر صلحدرس پنجاه و يكم

3109 ساعتمكتب مادرس پنجاه و دوم

4111 ساعتبزک چینیدرس پنجاه و سوم
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دورۀ آماده گي
مهارت هاي، شنیدن، گفتن و نوشتن شاگردان انكشاف يابد.  

فعالیت های
 شاگردان

1-  در تصويرهای باال چه می بینید؟ بگويید.
2- وقتي از خواب بیدار می شويد، چه می کنید؟

3- شكل نوشتن حرف الف را چند مرتبه تمرين کنید.

ااا 00000
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فعالیت های
 شاگردان

1-  درتصويرهای باال چه را می بینید؟
2- بعد از وضو کدام کارها را انجام می دهید؟

3- ورزش برای بدن ما چه فايده دارد؟
4- شكل حرف را از ستون زير در کتابچه های تان تمرين نمايید.

ااا

 مهارت هاي، شنيدن، گفتن و نوشتن شاگردان انکشاف يابد.

ACKU
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فعالیت های
 شاگردان

1-  درتصويرهای باال چه  می بینید؟
2- در خانۀ شما چه کساني زنده گي می کنند؟

3- هر يك از اعضاي خانواده چه می کنند؟
4- شكل های حرف را از ستون زير در کتابچه های تان تمرين نمايید.

ااا

 مهارت هاي، شنيدن، گفتن و نوشتن شاگردان انکشاف يابد.
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فعالیت های
 شاگردان

1- چراغ ترافیكي درکجاست؟
2- چراغ ترافیكي چند رنگ دارد؟

3- چرا از جاهاي خط کشي شدة سرک بايد عبور کرد؟
4- شكل را از ستون زير  در کتابچه های تان تمرين کنید.

 مهارت هاي، شنيدن، گفتن و نوشتن شاگردان انکشاف يابد.
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فعالیت های
 شاگردان

 مهارت هاي، شنيدن، گفتن و نوشتن شاگردان انکشاف يابد.

سرود ملي

1- در تصوير چه کسانی را می بینید؟
2- در مكتب چه را می بینید که در خانه نیست؟ 

3- وقتي که به مكتب می رسید به دوستان تان چه می گويید؟
4- شكل را از ستون زير در کتابچه های تان تمرين کنید.
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 مهارت هاي، شنيدن، گفتن و نوشتن شاگردان انکشاف يابد.

فعالیت های
 شاگردان

1- در صنف چه را می بینید؟
2- کدام کارها را در صنف انجام می دهید؟

3- صنف و مكتب خود را  چطور پاک نگهداری می کنید؟
4- شكل ستون زير را در کتابچه های خود تمرين کنید.
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اهلل

اهلل يک است.

1- گفته می توانید کی  ما را  پیدا  کرده است؟
2- کی اليق عبادت است؟

درس اول

ا  ا  ا

فعالیت های
 شاگردان

1- به خواندن متن درس با دقت گوش فرا دهید.
2- بگويید اهلل کدام چیزها را پیدا کرده است.

3- شكل ستون زير را در کتابچه هايتان تمرين کنید.

ا  ا  ا

و  ندارد  مانند  و  بدانند که اهلل يک است، شريک   شاگردان 
اليق عبادت می باشد.
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الفباي مصور
درس دوم

 آشنايی با الفبای مصور

ACKU
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فعالیت های
 شاگردان

1- به شكل های باال دقت نموده تصويرهای، آلو، پیاله و جواري را نشان دهید.
2- در تصويرهای باال میوه ها را پیدا نموده، نام ببريد.

ACKU
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پ 			 ب	 	 ا			 	 آ	
پـــــ 	 	 بـــــ	 	 	 	 	

ث 	 ت	 	 	 	 	
ثــــ 	 	 تــــ	 	 	 	 	

1- الفبا با کدام حرف آغاز می گردد؟
2- تا حال کدام حرف ها را می شناسید؟

درس سوم

آ  آ

آشنايی با حرف های الفبا

فعالیت های
 شاگردان

1- به خواندن درس با دقت گوش فرا دهید.
2- آواز حرف ها را با آواز بلند تلفظ نمايید.

3- حرف )ب( را در کتابچه های خود بنويسید.
4- بگويید حرف )پ( چند نقطه دارد؟

5- آواز حرف های متن درس را به ترتیب تلفظ کنید.

ACKU
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خ 	 ح	 	 چ	 	 ج	
خـــ حـــ	 	 چــ	 جــ	

1- آيا می دانید بعد از حرف )ث( کدام حرف می آيد؟
2- چند حرف را تا حال شناخته ايد نام بگیريد.

درس چهارم

چ  چ

آشنايی با حرف های الفبا

فعالیت های
 شاگردان

1- به خواندن درس به دقت گوش بدهید.
2- حرف هايی را که خوانديد درست تلفظ کنید.

3- حرف )ج( را چند مرتبه به شكل نیمه و پوره بنويسید.
4- حرف های نقطه دار و بی نقطه را نام بگیريد.

ACKU
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1- تا حال کدام حرف ها را خوانده ايد؟
2- آيا می دانید که بعد از حرف )خ( کدام حرف می آيد؟

درس پنجم

ر ز ژ

آشنايی با حرف های الفبا

فعالیت های
 شاگردان

1- به آواز حرف ها بادقت گوش کنید.
2- درس را به نوبت بخوانید.

3- حرف )د( و )ذ( را چند مرتبه در کتابچه های خود بنويسید.
4- حرف های هم شكل را نام بگیريد.

	 ذ	 	 د	 	
ژ 	 ز	 	 ر	
ACKU
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1- آيا می دانید که ژاله به کدام حرف آغاز می شود؟
2- آيا می دانید که بعد از حرف )ژ( کدام حرف می آيد؟

 3- آيا می دانید حرف )ث( دارای  کدام آواز است؟

درس ششم

ص  ض

آشنايی با حرف های الفبا

فعالیت های
 شاگردان

1- به خواندن درس با دقت گوش بدهید.
2- درس را بخوانید و حرف ها را درست تلفظ کنید.

3- حرف های )س و ش( را چند مرتبه بنويسید.
4- بگويید که حرف های )س و ش( با هم چه فرقی دارند؟

5- آواز حرف های )س، ص( را تلفظ کنید.

ض ص	 	 ش	 	 س	
ضـــ صـــ	 شــ	 ســ	

ACKU
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1- آيا می دانید که ضیا به کدام حرف شروع می شود؟
2- چه کسی می تواند بگويد که حرف )ض( دارای کدام آواز است؟

درس هفتم

ع  غ

آشنايی با حرف های الفبا

فعالیت های
 شاگردان

1- به خواندن درس و تلفظ آواز حرف ها با دقت گوش کنید.
2- درس را بخوانید و حرف ها را درست تلفظ کنید.

3- حرف های )ط و ظ( را چند مرتبه بنويسید.
4- آواز حرف هايی را که تا حال ياد گرفته ايد تلفظ کنید.

غ 	 ع	 	 ظ	 	 ط	
غـــ 	 عـــ	 	 	 	 	

ACKU
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1- کی می تواند بگويد که در درس گذشته کدام حرف ها را خوانديم؟
2- آيا می دانید که بعد از حرف )غ( کدام حرف می آيد؟

درس هشتم

ف  گ

آشنايی با حرف های الفبا

فعالیت های
 شاگردان

1- به خواندن درس و تلفظ حرف ها دقت نمايید.
2- درس را بخوانید و حرف های )ف و گ( را در آن نشان دهید.

3- حرف های )ق و گ( را چند بار بنويسید.
4- بگويید که حرف های )ف و ق( از هم چه فرقی دارند؟

گ 	 ک	 	 ق	 ف	
گـــ 	 كـــ	 	 قــ	 	 فــ	

ACKU
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1- کی گفته می تواند که گل به کدام حرف آغاز می شود؟
2- آيا می دانید که حرف )گ( چه آوازی دارد؟

درس نهم

ن  و

آشنايی با حرف های الفبا

فعالیت های
 شاگردان

1- به خواندن درس، تلفظ و آواز حرف ها دقت نمايید.
2- درس را بخوانید و صدای حرف ها را درست تلفظ کنید.

3- حرف های )ل و م( را چند مرتبه بنويسید.
4- کدام حرف ها را تا حال ياد گرفته ايد؟

و 	 ن	 	 م	 	 ل	
نـــ 	 مـ	 	 لــ	

ACKU
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1- در درس گذشته کدام حرف ها را خوانده ايد؟
2- آيا می دانید که بعد از حرف )و( کدام حرف می آيد؟

درس دهم

هـ   ء   ی

آشنايی با حرف های الفبا

فعالیت های
 شاگردان

1- به تلفظ دقیق آواز حرف ها توجه کنید.
2- حرف ها را با آواز بلند بخوانید.

3- حرف های )هـ و ی( را چند بار بنويسید.
4- بگويید که کدام حرف ها در تلفظ برايتان آسان بود؟

	 ی	 	 ء	 	 هـ	

یـــ 	 	 	 	

ACKU
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آب

آب       داد. او  

1- در تصويرهای  باال چه را می بینید؟
2- از کدام آب استفاده کنیم؟

3- آيا بدون آب می توانیم زنده گي کنیم؟

آفـ- تاب
آ- هو
آ- لو

آ
هو
واز
لو

آ درس يازدهم

شناختن شکل و صدا، خواندن و نوشتن حرف )آ(

ACKU
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فعالیت های
 شاگردان

1- به تلفظ حرف )آ( در کلمه ها گوش فرا دهید.
ــت، نشان  2- درس را بخوانید و کلمه هايی را که در آن حرف )آ( آمده اس

دهید.
3- حرف و کلمۀ داخل ستون پايین را در کتابچه هاي خود بنويسید.

ا – آ – آب . . . . .

4- سه کلمه بگويید و حرف )آ( را در آن نشان دهید.

آب

به آتش دست نزنید.

ــی، از کاله و چتری  ــری از آفتاب زده گ ــتان برای جلوگی در تابس
استفاده کنید.

ACKU
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انار

دارد. دانه   انار   
آورد. انار   پَدر   

1- آيا انار خورده ايد؟ چه رنگ دارد؟
2- انار در زمین کشت می شود يا درخت دارد؟

ا- نار
دا- نه ا

نار-  انار
بر-  ابر

ا
درس دوازدهم

شناختن شکل و صدا، خواندن و نوشتن حرف )ا(

ACKU
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1- به خواندن و تلفظ صدای حرف )ا( در کلمه های اهلل)ج(، انار و ابر گوش فرا دهید.
2- متن درس را بخوانید و حرف )ا( را در آن نشان دهید.

3- به کمك حرف )ا( کلمه ها را تكمیل کنید.

مشق کنید.
اااااا

4- می توانید چند کلمه بگويید که حرف )ا( در آن آمده باشد.
مثال: اهلل

............................................ انسان 

............................................ اتاق 

............................................ اسد 
5- در بارة تصويرهاي زير يك جمله بگويید.

فعالیت های
 شاگردان

نگور

نار
ره
بر

ا

ACKU
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خواندن، نوشتن، شناختن آواز حرف ها و ساختن کلمه ها

ــي که آواز آن را  ــید و زير هر حرف ــر را در کتابچه هاي خود بنويس ــاي زي  1- کلمه ه
شنیده ايد، خط بكشید. 

اهلل
داد آب   

ما آلو   
انار

2- با استفاده از حرف )آ( کلمه بسازيد.
مد      آمد           
رام _______       آ  
باد _______    

3- نام تصوير را در کتابچه هاي خود بنويسید.

4- از حرف های زير کلمه بسازيد.

اناررناا
ربا
دسـا

انارانار ماماماما انار

ACKU
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ب

بابا

دارد. باغ     بابا  

دارد. بلبل   باغ   

شناختن شکل و صدا، خواندن و نوشتن  حرف )ب(

1- در شكل باال چه می بینید؟
2- آيا باغ را ديده ايد؟

3- در باغ کدام نوع پرنده ها آشیانه می سازند؟

با _ با
ـ _ بل بل

با
با- بابا

ران- باران

درس سیزدهم

ACKU
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1- به خواندن، آواز و هجای حرف ها در کلمه ها گوش فرا دهید.
2- متن درس را بخوانید و حرف )ب( را در آن پیدا کنید.

3- مشق کنید.
ـب ـ  ـب بـ   ب  

4- از حرف )ب( کلمه بسازيد.

5- کلمه های برگ، بره و بز را در کتابچه های خود بنويسید.

6- چهار کلمه بگويید که حرف )ب( در آن به کار رفته باشد.

فعالیت های
 شاگردان

باغ

ب

بادام

ACKU
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پدر

پدر توپ آورد.
پوپل با توپ، بازی می کند.

پوپل توپ بازی را خوش دارد.

شناختن شکل و آواز، خواندن و نوشتن حرف )پ(

1- در تصوير باال چه می بینید؟
2- پدر برای کی توپ آورد؟

پـ – در
پو– پل
پا - لك

پـ
در – پدر

نیر – پنیر
که - پكه

پ
درس چهاردهم

ACKU



26

فعالیت های
 شاگردان

1- آواز حرف )پ( را دقیق بشنويد و در کلمه های زير تشخیص کنید.

2- متن درس را بخوانید و حرف )پ( را در کلمه ها نشان دهید.

3- مشق کنید.

پر پر پر   .............................پر

پرنده      .............................پر

پروانه      .............................پر

پرواز       .............................پر

4- کلمه های پدر و پنیر را چند مرتبه در کتابچه های خود بنويسید.
5- به صورت گروهي، چهار کلمه را که حرف )پ( در آن آمده باشد نام بگیريد.

پدر 

ACKU
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توت

درخت، توت دارد.
تمنا توت را خوش دارد.

متین! با تبر به درخت توت مزن.

شناختن شکل و آواز، خواندن و نوشتن حرف )ت(

1- آيا شما توت خورده ايد؟
2- می دانید توت چه مزه دارد؟

3- توت درخت دارد يا در زمین کشت می شود؟

د-رخت
تـ - بر
مـ-تین

تر
بوز- تربوز

کا-ري- ترکاري

ت
درس پانزدهم

ACKU
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1- صدا حرف )ت( را بشنويد و در کلمه ها تمرين کنید.
2- درس را بخوانید و حرف )ت( را در متن نشان دهید.

3- به صورت دسته جمعي آواز حرف "ت" را بكشید و حرف )ت( را در کتابچه هاي 
خود بنويسید.

4- تصويرهای زير را نام بگیريد.

تصويرهای زير را نام گرفته و صدای حرف )ت( را در کلمه ها مشخص کنید.

فعالیت های
 شاگردان

درخت

ACKU
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ثواب

سالم دادن ثواب دارد.
عثمان به مادر غیاث سالم داد.

ثريا و غیاث براي همه سالم می دهند.

شناختن شکل و آواز، خواندن و نوشتن  حرف )ث(

1- در رسم باال چه می بینید؟
2- عثمان به کی سالم داد؟

3- شما به چه کساني سالم می دهید؟

ثـ - واب
غـ - ياث ثـ

واب – ثواب
ر – يا - ثريا

ث
درس شانزدهم

ACKU
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1-  به هجای کلمه ها و آواز حرف )ث( گوش فرا دهید.
2- درس را بخوانید و حرف )ث( را در کلمه ها نشان دهید.

3- کلمه هاي درس را هجا نموده و حرف )ث( را در کتابچه های خود بنويسید.
4- از روی جدول در کتابچه های خود مشق کنید.

............................................ث

..............................................ثا

.............................................ثو

...........................................ثي

5- کلمه های هم صدا و هم شكل را در کتابچه های خود با هم وصل کنید.
ثمر غیاث   

غیاث ثواب   
ثور ثريا     

ثواب ثور    
ثريا ثمر    

چند کلمه يی را نام بگیريد که با حرف )ث( شروع شده باشد.
به سوال های زير جواب بگويید:

- عثمان به کی سالم داد؟
- سالم دادن چه اهمیتی دارد؟

فعالیت های
 شاگردان

عثمان

ACKU
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جواري

سراج پسر خوب است.
سراج به نجیبه جواري آورد.

جمیله درجمع کردن جواري با نجیب کمک کرد.

شناختن شکل و آواز، خواندن و نوشتن  حرف )ج(

1- در تصوير باال چه می بینید؟
2- آيا جواري خورده ايد؟

3- جواري در زمین کشت می شود يا درخت دارد؟

جـ - می - له
جا- کت

جـ
واب - جواب
لیل-  جلیل

وا-ري- جواري

ج
درس هفدهم

ACKU
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ــنويد و  1- آواز حرف )ج( را در کلمه های )جواری، جراب، نارنج، جاروب( بش
تشخیص کنید.

2- متن درس را بخوانید و حرف )ج( را در کلمه ها نشان دهید.
ــد کلمه را که حرف )ج( در اول آن بیايد نام بگیريد و حرف )ج( را در  3- چن

کتابچه هاي خود بنويسید.
4- از روی جدول در کتابچه های خود مشق کنید.

.............................................ج

............................................جـ

............................................جا

............................................جو

5- شكل های زير را نام گرفته و بگويید که حرف )ج( در کدام قسمت کلمه ها 
واقع شده است.

فعالیت های
 شاگردان

نجيبه

ACKU
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شناختن آواز هاي حرف ها

1- شاگردان آواز حرف )آ( را در شروع کلمه هاي زير مشخص کنند.

2- شاگردان آواز حرف )ث( را در کلمه هاي زير مشخص کنند.
عثمان ثواب   ثريا          غیاث 

3- آواز حرف )ج( را در کلمه هاي زير مشخص کنند.

آدم

در هوای سرد جاکت و جراب بپوشيد.

ACKU
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چاه

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

پدر خالده براي چاه سرپوش ساخت.

شناختن شکل و آواز، خواندن و نوشتن  حرف )چ(

1- در تصوير باال چه را می بینید؟
2- شما چاه را ديده ايد؟

3- در میان شما چه کسي در حويلي خود چاه آب دارد؟

بـ- چـه
چپـ- لي

چايـ- نك
چهار

مغز -  چهارمغز
پا - يي - چهارپايي

چ
درس هژدهم

ACKU
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فعالیت های
 شاگردان

1- آواز حرف )چ( را در کلمه های )چتری، چادر و چهارمغز( دقیق بشنويد 
و  آواز حرف )چ( را در آن تشخیص کنید.

2- متن درس را بخوانید و حرف )چ( را در آن نشان دهید.
ــام بگیريد و  ــد، ن ــرف )چ( در آن آمده باش ــه ح ــی را ک ــد کلمه ي  3- چن

کلمه های )چاه و مرچ( را در کتابچه های خود بنويسید.
4- تصويرهای زير را ببینید و نام آن ها را بنويسید.

5- چند کلمه بگويید که حرف )چ( در آن به کار رفته باشد.
6- چه وقت از چتری استفاده می کنید؟

مرچ

ACKU
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حج

حج کردن فرض است.
محبوبه حج رفت.

فتاح آرزو دارد به حج برود.

شناختن شکل و صدا، خواندن و نوشتن  حرف )ح(

1- مي دانید تصوير باال کجاست؟
2- آيا مي دانید که حج بناي چندم اسالم است؟

3- گفته مي توانید که چه کسي را حاجي مي گويند؟

حا-جي
محـ-بو-به

حـ
فیظ-  حفیظ
مید-  حمید

میـ- ده - حمیده

ح
درس نزدهم

ACKU
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ــن درس گوش فرا دهید و آواز حرف )ح( را در کلمه های  ــه خواندن مت 1- ب
)حج، محبوبه و صلح( مشخص نمايید.

2- متن درس را بخوانید و حرف )ح( را در کلمه های مختلف تكرار کنید.
3- از حرف های داده شده کلمه بسازيد ح، ج ______ ، ف، ر، ض ________.

4- حرف )ح( را در کلمه هاي متن درس نشان دهید و در کتابچه هاي خود 
بنويسید.

5- در جملۀ زير عالمت نقطه را بگذاريد.
)حج کردن فرض است.(

تصويرهای زير را نام بگیريد و حرف )ح( را در آن مشخص کنید.

حاجی

فعالیت های
 شاگردان

ACKU
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خط

فرخ برای سخی خط نوشت.
سخي خط را خواند.

او از خواندِن خط خوش شد.

شناختن شکل و آواز، خواندن و نوشتن حرف )خ(

1- در تصوير باال چه می بینید؟
2- تا حال چه يادگرفته ايد آيا مي توانید چیزي نوشته کنید؟

3- شما چه چیزی می نويسید؟

خا – لد
خـ - لیل
سـ – خي

خـ
لیل-  خلیل

بر-  خبر
میر-  خمیر

خ
درس بیستم

ACKU
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1- به خواندن متن درس دقیق گوش فرا دهید.
2- متن درس را بخوانید و کلمه های )خالد، خلیل و خوش( را در متن پیدا 

کنید.
3- از حرف های زير کلمه بسازيد و در کتابچه های خود بنويسید.

مارخ

خرما

شوخ

طخ

ــد، نام  ــی را که حرف )خ( در آن آمده باش ــورت گروهی کلمه هاي ــه ص 4- ب
بگیريد و صدای حرف )خ( را در تصويرها مشخص کنید.

5- آيا خرگوش را ديده ايد، چه نوع حیوانی است؟

خط

فعالیت های
 شاگردان

ACKU



40

دندان

داوود دندان درد است.
داکتر فريده به  او  دوا  داد.
شستن دندان ها  فايده دارد.

شناختن شکل و آواز، خواندن و نوشتن  حرف )د(

1- شستن دندان ها چه فايده دارد؟
2- دندان هاي خود را چطور نگهداري کنیم تا دندان درد نشويم؟

دا- وود
داکـ - تر

د – وا
دا

دا - دادا
رو - دارو

نش-دانش

د
درس بیست و يکم

ACKU
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1- به خواندن متن درس گوش فرا دهید.
2- متن درس را بخوانید و حرف )د( را در کلمه ها نشان دهید.

3- کلمه هاي دندان، داکتر و دوا را امال بنويسید.
4- حرف )د( را در کلمه هاي مختلف تمرين کنید.

5- چند کلمه يی را که در آن حرف )د( آمده باشد، نام بگیريد.
6- به صورت گروهی آواز حرف )د( را تلفظ کنید.

ــای داخل چوکات در کتابچه های  ــام تصويرهای زير را با يكی از حرف ه 7- ن
خود تكمیل کنید.

ر

د

ز

فعالیت های
 شاگردان

دندان

در وقت سردی و موقع کار از دستکش استفاده کنيد.

ACKU
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خواندن و نوشتن کلمه های مفرد و جمع

1- از روي هر کلمه دو بار درکتابچه هاي خود بنويسید.

2ACKU- به تصويرهاي زير نگاه کنید و نام هر کدام را در کتابچه هاي خود بنويسید.
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خواندن و حفظ کردن ترانۀ عاميانه.

ترانه

سـرخ و سفيد و رنگي ام مـن که به اين قشنگي ام  

مـن مرغکی تاج زری ام

قو         قو        قو       قو

ببين  ببين بــال و پـرم  ببين ببين تــاج ســرم  

بــاهنـرم  بــا  هنـرم

قو         قو        قو       قو 

روبــروي پنجـــره هـا دمــم کشيده در هــوا  

ببين مــرا ببين مــــرا

قو        قو         قو       قو 

ACKU
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ذاکره

ذاکره و نذير به مسجد می روند.

آن ها در آنجا قرآن شريف می خوانند.

شناختن شکل، آواز، خواندن و نوشتن  حرف )ذ(

1- چه وقت از خواب بیدار می شويد؟
2- آيا برای خواندن قرآن شريف هر روز به مسجد می رويد؟

ذا – کـ - ره
ذ-ره- بین

ذ - کي
ذ

ره - بین
کي- ذکي
بیح - ذبیح

ذ
درس بیست و دوم

ACKU



45

فعالیت های
 شاگردان

1- به خواندن متن درس گوش فرا دهید.
2- متن درس را بخوانید و کلمه های )آذان و نذير( را هجا کنید.

3- از حرف های داده شده کلمه بسازيد.
هرکاذ

4- حرف )ذ( را در کتابچه های خود ده مرتبه بنويسید.
5- چند کلمه يی را نام بگیريد که حرف اول آن )پ، چ، د، ذ( باشد.

6- تصويرهای زير را نام گرفته و هجا کنید.

نذير

ACKU
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راشد
راشد آرد آورد.

مادر راشد آرد  را خمیر کرد.
راشد خمیر را به نانوايي برد.

شناختن شکل و صدا، خواندن و نوشتن  حرف )ر(

1- در تصوير باال چه می بینید؟
2- خمیر را کی پخته می کند؟

3- آيا در نزديك خانۀ شما نانوايی است؟

خـ-میر
رو- يا
ما- در

را
ضیه - راضیه
مین- رامین
شد- راشد

ر
درس بیست و سوم

ACKU
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1- به خواندن متن درس و تلفظ کلمه ها گوش فرا دهید.
2- متن درس را بخوانید و حرف )ر( را در آن مشخص کنید.

3- کلمه های هم شكل را با هم وصل کنید.
رباب رووف  
بابر رباب  

رووف بابر  
4- نام تصويرهای زير را در کتابچه های تان بنويسید.

5- کلمه های زير را هجا کنید.
)نرگس- رباب – رازق(

6- به صورت گروهی حرف )ر( را تلفظ کنید.

راشد

فعالیت های
 شاگردان

ACKU



48

زردك

زبیر زردك آورد.
زردك خوش مزه است.

آب زردك بسیار فايده دارد.

شناختن شکل و آواز، خواندن و نوشتن  حرف )ز(

1- در شكل باال چه می بینید؟
2- آيا زردک را خوش داريد، زردک چه رنگ دارد؟
3- زردک در زمین کشت می شود يا درخت دارد؟

زر- دک
زيـ- نب

زيـ-نه زيـ 
با- زيبا

نت- زينت

ز
درس بیست و چهارم

ACKU
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1- به خواندن متن درس و تلفظ کلمه ها گوش فرا دهید.
2- متن درس را بخوانید و حرف )ز( را در آن نشان دهید.

3- چهار کلمه يی را که در آن حرف )ز( به کار رفته باشد، بنويسید.
4- از حرف هاي داده شدة زير کلمه بسازيد.

 ز- يـ - نـ - ت 
5- تصويرهای زير را نام بگیريد.

زبير

فعالیت های
 شاگردان

در هنگام زلزله زانو بزنيد، سـر خود را بپوشانيد و از دويدن 
خودداری کنيد. 

ACKU
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ژاله

در فصل بهار ژاله می بارد.
رنگ ژاله سفید است.

ژاله شگوفه ها را پژمرده می سازد.

شناختن شکل و آواز، خواندن و نوشتن  حرف )ژ(

1- باريدن ژاله را چه کسي ديده است؟ آيا ژاله مثل باران است؟
2- چه وقت ژاله می بارد؟

3- آيا خوش داريد ژاله ببارد؟

ژا- له
مژ- ده

پژ-مر-ده

ژ
درس بیست و پنجم

ACKU
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1- به خواندن متن درس و تلفظ کلمه ها گوش فرا دهید.
2- درس جديد را بخوانید و حرف )ژ( را در آن نشان دهید.

ــود  ــای خ ــان داده و در کتابچه ه ــای درس نش ــرف )ژ( را در کلمه ه 3- ح
بنويسید.

4- می توانید عدد )18( را به حرف ها بنويسید.
5- کلمه هايی را که )ها( دارند در متن پیدا کنید.

6- در مورد ژاله در گروه ها صحبت کنید.

پژمرده

فعالیت های
 شاگردان

در وقت باريدن ژاله داخل اتاق، صنف يا در جای سرپوشيده 
بمانيد. 

ACKU
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سیب

سوسن و الیاس سیب آوردند.
خوردن سیب فايده دارد.
سیب بايد پاك شسته شود.

شناختن شکل و آواز، خواندن و نوشتن  حرف )س(

سو-سن
سا-را
سیب سر

ور- سرور
دار- سردار

1- کدام میوه را زياد خوش داريد؟
2- چرا میوه ها قبل از خوردن بايد شسته شود؟

3- سیب چه رنگ هايی دارد؟

س
درس بیست و ششم

ACKU
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1- به خواندن درس و تلفظ حرف )س( گوش فرا دهید.
2- متن درس را بخوانید و حرف )س( را در کلمه های مختلف نشان دهید.

ــد، نام گرفته و در کتابچه های  3- چند کلمه يی را که حرف )س( در آن آمده باش
خود بنويسید.

4- در تصويرهای زير سیب را پیدا کرده و نام آن را روی تخته بنويسید.

5- کدام میوه ها را خوش داريد، نام ببريد.

شسته

فعالیت های
 شاگردان

ACKU
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خواندن، نوشتن و آموختن کلمه های مفرد و جمع

1- شاگردان کلمه هاي مفرد و جمع را نام بگیرند و درکتابچه هاي خود بنويسند.

2-  با استفاده از حرف )س( کلمه هاي زير را تكمیل نمايید.

سمثال: 
بزی   سبزی

يب  _____
نجد _____

خربوزه

بخاری

غچی

ماهی

سیب

خربوزه ها

بخاری ها

غچی ها

ماهی ها

سیب ها

ACKU
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شب

شب تاريک بود.
آرش شمع را روشن کرد.

بشیره در روشنی شمع درس خواند.

شناختن شکل و آواز، خواندن و نوشتن حرف )ش(

1- شمع را با چه روشن می کنند؟
2- چه وقت شمع را روشن می کنید؟

3- برای روشن کردن خانه غیر از شمع از چه استفاده می کنید؟

رو- شن
ديـ- شب

آ- رش

ش
درس بیست و هفتم

ACKU
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1- به خواندن متن درس و تلفظ حرف )ش( گوش فرا دهید.
2- متن درس را بخوانید و حرف )ش( را در آن مشخص کنید.
3- از حرف ها کلمه بسازيد. )ش، ا، ل( )شـ ، م، ع( )ش ، ا ، د(.

4- متن درس را رونويس کنید و زير حرف )ش( خط بكشید.
5- تصويرهاي زير را نام بگیريد و بگويید که حرف )ش( در کدام قسمت کلمه 

آمده است.

آرش

فعالیت های
 شاگردان

ACKU
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صابره

صابره دختر اليق است.
او هر روز صبح مکتب می رود.

صابره و منصور در صنف اول درس می خوانند.

شناختن شکل و صدا، خواندن و نوشتن حرف )ص(

صا- دق
بـ- صیر

اخـ-الص
صا

بون- صابون
دق- صادق

ب- ره- صابره

1- شما که صبح وقت از خواب بیدار می شويد، چه می کنید؟
2- صابر هر روز صبح کجا می رود؟

ص
درس بیست و هشتم

ACKU
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1- به خواندن متن درس و تلفظ حرف )ص( گوش فرا دهید.
2- درس را بخوانید و حرف )ص( را در آن نشان دهید.

ــده باشد، در کتابچه های خود  ــروع ش 3- پنج کلمه يی را که با حرف )ص( ش
بنويسید.

4- طور گروهی کلمه های درس جديد را تلفظ نمايید.
5- کلمه های )مكتب، منصور و صابره( را هجا نمايید.

ــر تصويرها را در کتابچه های خود  ــتفاده از حرف )ص( کلمه های زي 6- با اس
بنويسید و تكمیل کنید.

... ندوق... ابون

... ندلي

فعالیت های
 شاگردان

ACKU
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شاگردان ترکيب حرف های مفرد و جمع کلمه ها را بياموزند.

1- از اين حرف ها الفاظ معني دار بسازيد.
1( ا-ر- غ- و- ا- ن        2( ب- ر- ا- د- ر

2- در جدول زير ببینید دور حرف )س( را در کتابچه هاي تان حلقه کنید.

حتاسـمنسك

3- کلمه هاي مفرد و جمع را در کتابچه های خود با هم وصل کنید.
جمع مفرد      

کتاب ها قلم    مثال:  

قلم ها کتاب      

شاگردان شاگرد      

پسران پسر      

دختران دختر      

درختان درخت      

کلمه هايی که در آخر آن )ها( دارند
جمع اندکلمه هايی که در آخر )ان( دارند

منصور

ACKU
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ضیا

ضیا و افضل آب بازي را خوش دارند.
آب بازي در آب هاي ناپاك ضرر دارد.

آب بازی در حوض های بزرگ خطر دارد.

شناختن شکل، آواز، خواندن و نوشتن  حرف )ض(

در تصوير چه می بینید؟
آب بازی در آب های ناپاک سبب چه می شود؟

مـ - ريض
مر - ض-يه

فـ - ياض

ض
درس بیست و نهم

ACKU
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1- به خواندن متن درس گوش دهید.

2- متن درس را بخوانید و حرف )ض( را دقیق تلفظ کنید.

3- حرف )ض( را در کلمه های مختلف تمرين نمايید.

4- خالیگاه های جمله های زير را با کلمه های داخل چوکات پُر کنید.

- ــــــــــ آب بازی را خوش دارد.

- آب بازی در آب های کثیف ــــــــــــ دارد.

5- دربارة ضرر آب بازی در آب های ناپاک يك جمله بگويید.
ضرر
ضیا
آب

مريض

فعالیت های
 شاگردان

بارنده گی زياد سـبب سـيالب می گـردد، در صورت آمدن 
سيالب از آن دور برويد. 

سیالب ACKU
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طوطي

برادر لطیفه خیاط است.
او يک  طوطی قشنگ دارد.

اگر طوطي تربیه شود، سخن گفته می تواند.

شناختن شکل و آواز، خواندن و نوشتن حرف )ط(

1- شما طوطي را ديده ايد؟
2- کی در خانۀ خود طوطي دارد؟

3- آيا طوطي گپ می زند؟

طو-با
لـ- طیف
طو-طی

ط
درس سی ام

ACKU
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1- به خواندن متن درس گوش فرا دهید و به تلفظ حرف )ط( دقت کنید.
2- متن درس را بخوانید و حرف )ط( را در آن نشان دهید.

3- حرف )ط( را در کلمه های )طاووس، طیاره، طاهر و وطن( نشان دهید و 
در کتابچه های خود بنويسید.

4- کدام شما طوطی را ديده ايد؟ برای هم صنفان خود بیان کنید.
5- از حرف های داده شد کلمه بسازيد:

هرايط
یطوط

سوواط

6- در مورد تصويرهای زير صحبت کنید.

لطيفه

فعالیت های
 شاگردان

طیاره

ACKU
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نوشتن درست کلمه ها و حفظ بعضی قصه ها.

1- کلمه های زير را در کتابچه های خود امال بنويسید:
لطیف خیاط    

طوطي وطن    
ضیا راضیه    

مريض

1- در مورد شاگرد خوب يك يك جمله بگويید.
2- نام تصويرهای زير را در کتابچۀ خود بنويسید:

فعالیت های
 شاگردان

ACKU
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ظرف

پدر ظاهر دکان کاللی دارد.
ظاهر با پدرش کمک می کند.

حفیظ و نظیفه از دکان آنها ظرف خريدند.

شناختن شکل، آواز، خواندن و نوشتن حرف )ظ(

1- در تصوير چه می بینید؟
2- در خانه از چگونه ظرف هايی استفاده می کنید؟ نام بگیريد.

3- شما ظرف های گلی را ديده ايد؟

ظ
ريف- ظريف

فر- ظفر
ـ - فه - ظريفه ري

ظ
درس سی و يکم

ACKU
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1- به خواندن متن درس و تلفظ حرف)ظ( دقت کنید.
2- متن درس را بخوانید و حرف )ظ( را در آن نشان دهید.

ــد،  ــرف )ظ( به کار رفته باش ــه در آن ح ــی را ک ــن درس کلمه هاي 3- از مت
بیرون نويس کنید.

4- حفیظ و نظیفه از دکان کی ظرف خريدند؟ )ظريف، ظاهر، ظفر(.
5- دربارة ظروف کاللی صحبت نمايید.

ــد،  ــی را که در آن حرف )ظ( آمده باش ــورت گروهی چند کلمه ي ــه ص 6- ب
بگويید.

نظيفه

فعالیت های
 شاگردان

ACKU
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عسل

شجاع زنبور عسل تربیه می کند.
مسعوده عسل را خوش دارد.
عسل براي صحت فايده دارد.

شناختن شکل و آواز، خواندن و نوشتن حرف )ع(

1- در تصويرها چه را می بینید؟
2- شما عسل خورده ايد؟

3- آيا عسل شیرين است يا تلخ؟

عـ
مر - عمر

سل - عسل
ـ - زه - عزيزه زي

ع
درس سی و دوم

ACKU
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مسعوده

فعاليت هاى
 شاگردان

1- به خواندن متن درس گوش داده و به تلفظ آواز حرف )ع( دقت نمايید.
2- متن درس را بخوانید و حرف )ع( را در آن نشان دهید.

3- متن درس را بنويسید و زير حرف )ع( خط بكشید.
4- از حرف های زير کلمه بسازيد:

لسع
شوخ

هدیاف

5- در بارة فوايد عسل يك يك جمله بگويید.
6- تصويرهای زير را ببینید و بگويید که با کدام حرف آغاز شده است.

عسل

ACKU
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غیاث

غیاث از بغالن است.
پدر غیاث باغ دارد.

غیاث در باغ با پدرش کار می کند.

شناختن شکل و آواز، خواندن و نوشتن حرف )غ(

1- در تصوير باال چه را می بینید؟
2- در باغ چه چیزها ديده می شود؟

3- غیاث بعد از اين که از مكتب رخصت می شود، چه کار می کند؟

غـ
ياث-غیاث

چی – غچی
زال - غزال

غ
درس سی و سوم

ACKU
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1- به خواندن متن درس گوش داده و به تلفظ حرف )غ( دقت نمايید.
2- متن درس را بخوانید و کلمه های مشكل آن را چند مرتبه تكرار کنید.
3- کلمه های متن درس را که حرف )غ( در آن به کار رفته باشد، بنويسید.

4- نام تصويرها را با حرف های مناسب تكمیل کنید.

5- چند کلمه يی را نام بگیريد که در آن حرف )غ( به کار رفته باشد.
6- در تصوير چه می بینید؟ صحبت کنید.

باغ

فعاليت هاى
 شاگردان

ACKU



71

فابريکه

فريد در فابريکۀ نساجي کار می کند.
در فابريکۀ نساجي هر قسم تکه بافته می شود.
تکه هاي ساخت اين فابريکه به نفع وطن ماست.

شناختن شکل، آواز، خواندن و نوشتن حرف )ف(

1- در تصوير باال فريد چه می کند؟
2- شما از تكه هاي فابريكۀ نساجي لباس ساخته ايد؟

3- از تكه چه چیزها ساخته می توانید؟

فـ
ريد- فريد

ريـ - ده- فريده
هیم - فهیم

فر- زا- نه
مـ - فاد

برف

ف
درس سی و چهارم

ACKU
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1- به خواندن متن درس گوش داده و به تلفظ حرف )ف( دقت کنید.
ــه حرف )ف( در آن به کار رفته  ــن درس را بخوانید و کلمه هايی را ک 2- مت

باشد، تكرار نمايید.
3- تصويرهای زير را نام گرفته و در کتابچه های خود بنويسید.

کلمه ها را با حرف های داخل چوکات تكمیل کنید:

ـــــــــ بريكه    فابريكه
ـــــــــ فاد    
ـــــــــ ساجی   
ـــــــــ رف    

کلمه های زير را نام گرفته حرف )ف( را در آن مشخص کنید.
)فیل، فاخته، سفید، برف(

مفا

ن

فا

ح

فابريکه

فعاليت هاى
 شاگردان

ACKU
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قلم
قدسیه خواهر مقیم است.

مقیم به رسامي عالقه دارد.
مقیم با قلم پنسل رسم می کشد.

قدسیه با قلم مشق می کند.

شناختن شکل و آواز، خواندن و نوشتن حرف )ق(

1- در تصوير باال چه می بینید؟
2- شما با چه نوع قلم نوشته می کنید؟

3- قاسم به چه عالقه دارد؟

قا
سم- قاسم
شق- قاشق

در- قادر

قا- سم
مـ-قیم
قا- شق

ق
درس سی و پنجم

ACKU



74

1- به خواندن متن درس گوش داده و به تلفظ حرف )ق( توجه نمايید.
2- متن درس را بخوانید و حرف )ق( را در آن نشان دهید.

3- به کمك )قا( کلمه ها را تكمیل کنید.

4-  آواز حرف )ق( را در شروع کلمه هاي زير مشخص کنید.
قلم   قیماق    قروت   قیچي

ــر يك جمله  ــه و برای هر تصوي ــوکات را نام گرفت ــل چ ــای داخ 5- تصويره
بگويید.

قا
قالین لین 

سم
شق
در

قدسيه

فعاليت هاى
 شاگردان

ACKU
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کار

پدر اکرم تراکتور می راند.
اکرم در کارها با پدرش کمک می کند.

کمک کردن با يکديگر کار نیک است.

شناختن شکل و آواز، خواندن و نوشتن حرف )ك(

1- در رسم باال چه را می بینید؟
2- شما تراکتور را ديده ايد؟

3- از تراکتور چه استفاده شده می تواند؟

کا
کا- کاکا

م- له
بل- کابل

ک- ريـ- مه
کـ – مك

کا- کا

ك
درس سی و ششم

ACKU
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ــت تلفظ  1- به خواندن متن درس گوش فرا دهید و آواز حرف )ک( را درس
کنید.

2- متن درس را بخوانید حرف )ک( را در آن نشان دهید.
3- به کمك )کا( کلمه ها را تكمیل کنید.

4- تصويرهای زير را ببینید و نام آن ها را با حرف )ک( تكمیل کنید.

ــیم شويد، اشیای داخل صنف را ببینید و چیزهايی را که  5- در گروه ها تقس
به حرف )ک( شروع شده باشد، نام بگیريد.

کا
کامران مران 

مله
ر

بل

فعاليت هاى
 شاگردان

ACKU
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1( از کلمه هاي داده شده در کتابچه هاي خود جمله بسازيد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- خداوند:      مثال: 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2- عسل:   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 3- پدر:           
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 4- درخت:   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 5- کتاب:   

خداوند جّل جالله تمام دنیا را پیدا کرده است.

1-  ترانۀ باال را خوانده و در پیش روي صنف به شكل نمايشي اجرا کنید. 
2- شما چه فكر می کنید. کبوترها چه می کنند؟

کار

قو قو قو بــرگ چنــار
دختـرا شیشته  قطــار قو قو قو بــرگ چنـار  
مي خــورند دانـه انار مي چینند برگ چنــار  
ده هــوا پــر می زدم کاشکي کفتـر می بودم  
ريگ دريــا می چیندم آب زمزم می خـوردم  

دمـــو دريــاي کالن کاشکي ماهي می شدم  
پـايي و جايي می شدم ده او راهي می شـدم  

فعاليت هاى
 شاگردان

ACKU
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گل

در فصل بهار در دشت ها گل الله می رويد.
برگ گل الله رنگ سرخ دارد.

شاگرد خوب گل ها را از گل بته نمي کند.

شناختن شکل و آواز، خواندن و نوشتن حرف )گ(

1- آيا شما گل ها را خوش داريد؟
2- گل ها را چطور نگهداري کنیم؟

3- شما در حويلي خود چه قسم گل داريد؟

گل
دان- گلدان
اب- گالب

برگ- گلبرگ

گـ- لیم
گا- دي
شا- گرد

گ
درس سی و هفتم

ACKU
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1- به تلفظ آواز حرف )گ( در کلمه ها گوش داده، و متن را دقیق بخوانید.
2- متن درس را بخوانید و حرف )گ( را در کلمه ها تكرار کنید.

3- حرف )گ( را در کلمه های مختلف در کتابچه های تان تمرين نمايید.
4- از حرف های زير کلمه بسازيد:

واگ
سالیگ

لگ

5- تصويرهای زير را نام گرفته در مورد هر کدام يك جمله بگويید.

برگ

فعاليت هاى
 شاگردان

گاو

ACKU
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1- آواز حرف )گ( را در شروع کلمه هاي زير نشان دهید.
گلیم گالب    گندم   گرگ   گل  

2- حرف هاي هم شكل را با هم وصل کنید.
ي  س     مثال:  
ق ي      

س ح      
ح ق      

گنجشک
ــي ــــرگل بتـــــه بش س گنجشكك به خاموشی  
گنـجشككه خو بـــرده گل بتــه ره او بــــرده  
زرد و سفید و سیــايی گنجشـكك طــــاليي  
خار و  خسه می بــري ايسو او سو می پـــري  

1- ترانه يی را که خوانديد، حفظ کنید.
2- مانند اين ترانه اگر ترانه های ديگری ياد داريد، به هم صنفان خود بگويید.

شاگردان آواز حرف ها و وصل کردن حرف هاي هم شکل را 
بدانند و در حفظ کردن ترانه ها و قصه ها مهارت پيدا کنند.

فعاليت هاى
 شاگردان

ACKU
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لبلبو

لبلبو شیرين است.
از لبلبو بوره می سازند.

سلما و جالل لبلبو را خوش دارند.

شناختن شکل و آواز، خواندن و نوشتن حرف )ل(

1- آيا لبلبو خورده ايد؟
2- لبلبو چه رنگ و چه مزه دارد؟

3- از لبلبو چه ساخته می شود؟

لبـ - لـ - بو
جـ - الل
سلـ- ما

لـ
باس- لباس

طیف- لطیف

ل
درس سی و هشتم

ACKU
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به خواندن متن درس و هجای کلمه ها گوش فرا دهید.
متن درس را دقیق بخوانید و حرف )ل( را در آن نشان دهید.

کلمه هايی را که در آن حرف )ل( آمده باشد، چند مرتبه تكرار کرده و در 
کتابچه های خود بنويسید.

تصويرهای زير را نام بگیريد و صدای حرف )ل( را در آن مشخص کنید.

کلمه های )لباس، لیمو، الال( را هجا کنید.

لبلبو

فعاليت هاى
 شاگردان

ACKU
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مادر

من مادر خود را دوست دارم.
من در کارهاي خانه با مادرم کمک می کنم.

ما بايد احترام مادر خود را داشته باشیم.

شناختن شکل، آواز، خواندن و نوشتن حرف )م( و دانستن حقوق مادر.

1- در رسم چه می بینید؟ بگويید.
2- آيا در کار هاي خانه با مادر خود کمك می کنید؟

3- چرا مادر خود را دوست داريم؟

ما – در
ک- مك

احـ-تـ- رام
ما

در- مادر
ما- ماما

شین- ماشین

م
درس سی و نهم

ACKU
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1. به خواندن متن درس و تلفظ حرف )م( در کلمه ها گوش فرا دهید.
ــد،  ــن درس را بخوانید و کلمه هايی را که حرف )م( در آن آمده باش 2. مت

چند مرتبه تكرار کنید.
3. کلمه های )مادر، مكتب، معلم و موزه( را امال بنويسید.

4. نام تصويرهای چوکات زير را در کتابچه های خود بنويسید. و زير حرف 
)م( خط بكشید.

5- به پرسش های زير جواب دهید.
- چند نوع مرغ را می شناسید؟

- ماهی در خشكه زنده گی می کند، يا در آب؟
- در کدام فصل موزه می پوشیم؟

مادر

فعاليت هاى
 شاگردان

ACKU
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1- کلمه هاي هم شكل را با هم وصل کنید.
کامران کاله    مثال:  

کوه کتاب      
کتاب کامران      
کاله کوه      

2- از حرف های داده شده در کتابچه های خود کلمه بسازيد.
     

1- به تلفظ و خواندن کلمه های هم شكل گوش کنید.
2- کلمه های هم شكل را نام بگیريد.

3- کلمه های هم شكل را در کتابچه های خود با هم وصل کنید.
4- از حرف )ل( کلمه بسازيد و در کتابچه های خود بنويسید.

شاگردان بياموزند که کلمه هاي هم شکل کدام است.

ما
هي  ماهي
ست _____
در   _____

فعاليت هاى
ACKU شاگردان
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نماز

نماز بنای دوم اسالم است.
پنج وقت نماز بر هر مسلمان فرض است.

خدا بنده گان مومن خود را دوست دارد.

شناختن شکل ، آواز، خواندن و نوشتن حرف )ن(

1- در تصوير چه را می بینید؟
2- نماز بنای چندم اسالم است؟

3- در يك شبانه روز چند وقت نماز فرض است؟

نـ-ماز – نماز
مو- من- مومن

بنـ- ده- گان- بنده گان
نـ

جیـ - بـ –نجیبه
فیـ - سه – نفیسه

ويد- نويد

ن
درس چهلم

ACKU
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1- به تلفظ حرف )ن( و خواندن متن درس گوش فرا دهید.
2- متن درس را بخوانید و کلمه هايی را که حرف )ن( در آن آمده باشد، نشان دهید.

3- از حرف های زير کلمه بسازيد.
نان
کان
اونان

جنران

4- نام تصويرهای زير را در کتابچه های تان بنويسید.

5- در مورد تصوير زير صحبت کنید.

نماز

فعالیت های
 شاگردان

نان

ACKU
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وطن

وطن ما افغانستان است.
وطن ما خانۀ ماست.

 ما وطن خود را دوست داريم.

شناختن شکل، آواز، خواندن و نوشتن حرف )و( و دانستن اين 
که افغانستان وطن ما است.

1- در تصوير چه می بینید؟
2- آيا وطن خود را دوست داريد؟

3- کدام میوه ها در وطن ما پیدا می شود؟

انـ- گور
و- طن
میـ- وه

و
درس چهل و يکم

ACKU
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1-  به تلفظ درست حرف )و( و خواندن متن درس گوش فرا دهید.
ــد،  2- متن درس را بخوانید و کلمه هايی را که حرف )و( در آن آمده باش

نشان دهید.
3- کلمه های )خوش، خورشید، ورزش، ثور، موش و گاو( را در کتابچه های 

خود بنويسید و زير حرف )و( خط بكشید.
4- حرف )و( را با حرف های ديگر ترکیب کنید و کلمه بسازيد.

5- چند کلمه را نام بگیريد که حرف )و( داشته باشد.
6- تصويرهای زير را ببینید و برای هر کدام آن ها يك جمله بگويید.

و
طن- وطن

هاب- وهاب
حید- وحید

فعالیت های
 شاگردان

ACKU
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1- شاگردان کلمه هاي هم شكل را به يكديگر وصل کنند.
خواب ورزش    مثال:   

واسكت انگور      
ورزش واسكت      
انگور خواب      

2- از حرف های داده شده کلمه بسازيد و در کتابچه هاي خود بنويسید.
و، ط، ن____________

ا، ف، غ، ا، ن، س، ت، ا، ن.____________

خواندن، نوشتن و شناخت کلمه های هم شکل.

وطن

ACKU
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هاشم

هاشم و بهرام آهنگر استند.
آنها اره، تیشه و تبر می سازند.

شناختن شکل و آواز، خواندن و نوشتن حرف )هـ( که به سه 
شکل نوشته می شود.  )هـ - ه- ـه(

1-در تصوير چه را می بینید؟
2- آهنگر از آهن چه چیزها می سازد؟

ها
شم-هاشم

جـ- ره- هاجره
ون- هاون

هـ
درس چهل و دوم

ACKU
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1- به خواندن متن درس و تلفظ حرف)هـ( در کلمه ها گوش فرا دهید.
2- متن درس را بخوانید و حرف )هـ( را در آن نشان دهید.

3- از حرف های داده شده کلمه بسازيد.
اوهـ

مشاهـ
هابور

باتهـم

4- کلمه های )بهار، هوا، آهو و ستاره( را به صورت گروهی هجا کنید.
5- نام تصويرهای زير را بگويید و حرف )هـ( را در آن نشان دهید.

آهنگر

فعالیت های
 شاگردان

هوا

ACKU
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1- کلمه های زير را در کتابچه های خود بنويسید و آن را به يكديگر وصل کنید.

سبد   میز     مثال:    

هاون چوکي       

چتري چتري       

میز سبد       

چوکي هاون        

2-  حرف های زير را در کتابچه هاي خود بنويسید و حرف )هـ( را در آن نشان داده 
و دور آن خط بكشید.

نهـبهـلات

      
3- حرف )هـ( را در شروع کلمه هاي زير نشان دهید و چند مرتبه تلفظ کنید.
همسايه هارون     هیل   هوا   هاون  

خواندن، نوشتن و وصل کردن کلمه های هم شکل.

ACKU
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ياسین

ياسین نجار است.
او دکان نجاري دارد.

ياسین از چوب، يوغ، میز و چوکي می سازد.

شناختن شکل، صدا، خواندن و نوشتن حرف )ي(

1- می توانید بگويید يوغ، میز، چوکي و دروازه را چه کسي می سازد؟
2- کدام يك از شما يوغ را از نزديك ديده ايد؟

يا
ور- ياور

سین- ياسین
سـ - مین - ياسمین

يو- سف
جـ - وا- ری

نیـ - شـ - کر

ي
درس چهل و سوم

ACKU
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1- به تلفظ آواز حرف )ي( و خواندن متن درس دقیق گوش دهید.
ــد،  ــد کلمه هايی را که حرف )ي( در آن آمده باش ــن درس را بخوانی 2- مت

نشان دهید.
ــید و حرف )ي( را در کلمه ها  3- متن درس را در کتابچه های خود بنويس

حلقه کنید.
4- به صورت گروهی آواز حرف )ي( را تلفظ کنید.

5- تصويرهای زير را نام گرفته و حرف )ي( را در کلمه های آن نشان دهید.

6-  يك تصوير را انتخاب نموده و در مورد آن صحبت کنید.

يوغ

فعالیت های
 شاگردان
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نشانه های خداوند

گنجشـک ناز و کوچک
آواز خـوش  بلبل  آن 

پـرواز از کی آموخت
آموخت کـی  از  آواز 

باران و  ابر  و  خورشید 
هر يک نشـانه يی است

پـرواز و مـاه و لبخند
خداوند قـدرت  از 

نسرين صحامی

شاگردان بدانند که آنچه در روی زمين و آسمان ها است نشانه های 
از قدرت خداوند می باشد.

1- در تصويرهای باال چه می بینید؟
2- آفتاب، مهتاب، پرنده گان و حیوان ها را چه کسی به وجود آورده است؟

درس چهل و چهارم

1- شعر را بخوانید و کلمه ها را درست تلفظ کنید.
2- کلمه های ماه، ابر و خورشید را در کتابچه های خود بنويسید.

3- چیزهايی را که خداوند پیدا کرده است نام بگیريد.

فعالیت های
 شاگردان

ترانه را حفظ کنيد.
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حضرت محمد

حضرت محمد پیامبر ما است.
حضرت محمد آخرين پیامبران است.

قرآن کريم بر حضرت محمد  نازل شـده 
است.

شاگردان بدانند که قرآن کريم بر حضرت محمد که آخرين 
پيامبران است نازل گرديده است.

1- تصوير را ببینید و بگويید که کدام جا است؟
2- در بارة حضرت محمد چه میدانید؟

3- قرآن کريم بر کی نازل شده است؟

مدينه منوره

درس چهل و پنجم
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1- به خواندن درس با دقت گوش فرا دهید.

ــر، محمد، قرآن کريم و  ــد و کلمه های )پیامب ــن درس را بخوانی 2- مت

اُمت( را بیرون نويس کنید.

3- خالیگاه جمله های زير را تكمیل نمايید.

- حضرت ـــــــــــــــ پیامبر ما است.

- ـــــــــــــ به حضرت محمد )ص( نازل گرديده است.

4- به سه گروه تقسیم شويد و در بارة تصوير زير صحبت کنید.

قرآنكريم

محمد

حضرت محمد، پيامبر ما است.

فعالیت های
 شاگردان
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سال و ماه

يک سال دوازده ماه است.

شاگردان نام ماه هاي سال را بياموزند.

1- می دانید يك سال چند ماه است؟
2- ماه هاي سال را نام گرفته می توانید؟

3- در کدام ماه متولد شده ايد؟

درس چهل و ششم

ACKU



100

1- يك تن از شاگردان متن درس را بخواند و ديگران گوش کنند.
2- متن درس را بخوانید و نام ماه های سال را حفظ کنید.

3- به گروه هايی تقسیم شويد و نام ماه های سال را در جنتری نشان دهید.
4- نام ماه های سال را در کتابچه های خود امال بنويسید.

5- کدام ماه را خوش داريد و چرا؟
6- با حرف های زير کلمه ها را در کتابچه های خود تكمیل کنید.

ـــــــــــــــ مل        حمل

ـــــــــــــــ  ور 

ـــــــــــــــ  قرب 

ـــــــــــــــ  دی 

ح

ث

ع

ج

فعالیت های
 شاگردان

سالم اعداد
يــك و دو و ســه و چهــار
 آمـــده فصـــــل بهـــــار
پنج و شش و هفت و هشت
بیــا بــرويـم بـه گلـگشـت
نـــه و ده سخـــن تمـــام
 بــه همــه میگیـم، ســالم

)دکتور ش. ديباج(    
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چهار فصل

يک سال چهار فصل دارد:
بهار، تابستان، خزان و زمستان.

هر فصل سه ماه است.

شناختن فصل ها و ماه هاي هر فصل

1- گفته می توانید يك سال چند ماه است؟
2- فصل بهار چند ماه است؟

3- بعد از فصل  بهار کدام فصل مي آيد؟

درس چهل و هفتم
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1- يك تن از شاگردان درس را بخواند و ديگران به آن گوش فرا دهند.

2- متن درس را بخوانید و ماه های فصل بهار را مشخص کنید.

3- کلمه های زير را در کتابچه های تان بنويسید.

)سنبله، عقرب، جدی و حوت(

4- به تصويرهای زير دقت نموده، نام های هر فصل را بنويسید.

5- به چهار گروه تقسیم شويد و هر گروه به نام يك فصل ياد شود بعد از 

آن، هر گروه نام ماه هاي خود را بگويد.

چهار فصل سال

فعالیت های
 شاگردان

ACKU



103

هفته

يک هفته هفت روز است.
شنبه – يکشنبه – دوشنبه – سه شنبه

چهارشنبه – پنجشنبه – جمعه

شاگردان بياموزند که يک هفته چند روز است؟

1- می دانید يك هفته چند روز است؟
2- روزهاي هفته را نام گرفته می توانید؟
3- کدام روز هفته را زياد خوش داريد؟

1- يك شاگرد درس را بخواند و ديگران گوش کنند.
2- متن درس را بخوانید و روزهای هفته را در جنتری نشان دهید.

3- نام روزهای هفته را در کتابچه های خود امال بنويسید.
ــود تجزيه نموده،  ــنبه( را در کتابچه های خ ــنبه، جمعه و يكش ــای )ش 4- کلمه ه

بنويسید.
مانند: )هـ . فـ . تـ . ه( )هفته(

5- در گروه ها تقسیم شويد و نام روزهای هفته را بگويید.
6- بگويید که کدام روزهای هفته را خوش داريد؟ چرا؟

درس چهل و هشتم

فعالیت های
ACKU شاگردان
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بیرق ما

بیرق ما سه رنگ دارد.
رنگ هاي بیرق ما سیاه، سرخ و سبز است.

بیرق ما نشان آزادي ما است.

خواندن ، نوشتن و شناختن بيرق ملي وطن ما

1- در تصوير چه می بینید؟
2- می دانید بیرق ما چند رنگ دارد؟

درس چهل و نهم
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1- يك تن از شاگردان درس را بخواند و ديگران به دقت گوش کنند.

ــن درس را بخوانید و کلمه های )بیرق، رنگ و آزادی( را بیرون نويس  2- مت

کنید.

3- کلمه های بیرق و و طن را هجا نمايید.

4- هر شاگرد يك بیرق رسم کند.

5- با استفاده از کلمه های زير جمله بنويسید.

و طن: ما وطن خود را دوست داريم.

بیرق ....................................

آزادی ..................................

6- بگويید که بیرق ما چند رنگ دارد؟

بيرق وطن ما سه رنگ دارد.

فعالیت های
 شاگردان
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دختر و پسر با نظافت

لطیفه و داوود دختر و پسر بانظافتی استند.
آنهـا در خانه و مکتـب نظافـت را مراعات 

می کنند.
 آنها لباس، بـدن و ناخن های خـود را پاك 

نگه میدارند.
لطیفه و داوود  می دانند که نظافت جزء ايمان 

است.

خواندن، نوشتن و مراعات کردن نظافت در زنده گی

1- در تصوير چه می بینید؟
2- در بارة نظافت و پاکي چه می دانید؟

3- دست، روي و دندان هاي خود را هر روز می شويید يا خیر؟

درس پنجاهم
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1- به خواندن متن درس گوش فرا دهید.

2- متن درس را بخوانید و مفهوم آن را به زبان ساده بیان کنید.

ــب به کار  3- کلمه های )نظافت، بدن، ورزش و مكتب( را در جمله های مناس

ببريد.

ــما هر روز صبح چه کارها را انجام  ــن درس را بخوانید و بگويید که ش 4- مت

می دهید.

5- در بارة تصويرهای زير صحبت کنید.

لطيفه و داوود با نظافت اند.

فعالیت های
 شاگردان

ACKU



108

کبوتر صلح

پروازکـن باالي ســرمن بیــا بیـا کبــوتر مـن 

بنشین بــر روي زمیــن اي کبـوتـرك  نازنیــن 

اي کبـوتر صلح و مهـربان دوستت دارم همچـو جان 

نشــان صلــح و دوستي تا کــه دنیاست تـو هستي 

شاگردان بياموزند که صلح نياز همه انسان ها است.

1- در تصوير چه می بینید؟
2- کبوتر سفید نشانۀ چیست؟

3- چرا صلح می خواهید؟

صلح، مهربان، دوستی

درس پنجاه و يکم

ACKU



109

مکتب، اي خـانـه و جماعت مـا

مکتب، اي  مايــۀ  سعادت  مــا

از تـو علم و کمـال می خواهیم

از تو نور و جمــال می خواهیم

ما به سويت به  شــوق می آيیم

خوش و خندان به ذوق می آيیم

مکتب از ما شعــور می خواهد

علم و دانش ضـرور می خواهد

مکتب ما
خواندن، نوشتن و حفظ کردن بعضي شعرها

1- در تصوير چه را می بینید؟
2- به مكتب رفتن چه فايده دارد؟
3- خوش داريد به مكتب برويد؟

درس پنجاه و دوم
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1- به خواندن متن درس بادقت گوش کنید.

2- متن درس را بخوانید و حفظ کنید.

3- از کلمه های )علم، نور و شعور( جمله بسازيد.

ــته جمعی پیش روی صنف  ــعر را به طور دس ــاگردان ش 4- چند تن از ش

بخوانند.

5- در بارة تصوير های زير صحبت کنید.

مکتب ای خانه و جماعت ما

فعالیت های
 شاگردان
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بزك چیني
رشد و تقويت ذهنی شاگردان و برداشت مفهوم از قصه

درس پنجاه و سوم

بود نبود يک بزك چینی بود. اين بزك سه چوچه داشت: 
انگک، بنگک و کلوله سنگک.

بـزك چینـی وقتی کـه از خانـه بیـرون می رفت به 
چوچه هايش می گفت: هوش کنید که دروازه را به روی 

کسی ديگر باز نکنید.
چوچه ها گپ مادر خود را قبول می کردند.

يک روز که بزك چینی بیرون رفت، گرگ آمد و دروازۀ 
خانۀ شان را تک تک زد. چوچه ها گفتند: کیستی؟  گرگ 

صدای خود را مثل بزك چینی ساخت.

1- در تصوير چه  می بینید؟
2- آيا قصۀ بزک چینی را شنیده ايد؟

ACKU
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کردند  فکر  چوچه ها 
مـادر شـان اسـت. 
دروازه را باز کردند. 
گرگ خیز زد، انگک 
و بنگک را قورت کرد 
کلوله سـنگک  مگـر 
پشـت يک سنگ پت 

شد.
وقتـی بـزك چینی 

خانه آمد دروازه را بسـیار زد؛ امـا صدای چوچه ها را 
نشـنید، تنها کلوله سـنگک بعد از بسـیار پرسان کردن 
دروازه را بـاز کرد و از ديدن مادر خود خوش شـد و 

دربارۀ انگک و بنگک برای مادر خود قصه کرد.
بزك چینی بسیار پريشان شد. حیران بود که چه کند؟ 

اول به طرف خانۀ روباه رفت بعد به خانۀ شیر و پلنگ و 
پرسـان کرد که چه کسی چوچه هايش را خورده است. 

آن ها جواب دادند که چوچه هايش را نخورده اند.
بزك چینی به خانۀ گرگ رفت و از او پرسید:

ACKU
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گرگ گفت: 
کیستی سر بام لرزانک من
خاك میريزی سر آش مهمانک من
آش مهمانک مرا شور کردی
چشم مهمانک مرا کور کردی

دو شاخ دارم باالی بینی من هستم بزك چینی  
انگک و بنگک را تو خوردی؟ گرگ گفت: بلی

بزك چینی گفت: فردا جنگ من و تو اسـت. گرگ قبول 
کـرد. بزك چینی يک کـوزه را پر از شـیر کرد و پیش 

آهنگر برد و گفت: 
اين شـیر را بگیر و شـاخ های مرا 
خوب تیز کن. آهنگر شیر را گرفت 

و شاخ هايش را خوب تیز کرد.
گرگ يک کوزه را از خاك پر 
کرد و پیش آهنگر برد و گفت: 
اين شیر را بگیر و دندان هايم 

را تیز کن.
آهنگر ديد که گرگ کوزه را 
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از خاك پر کرده اسـت، قهر شد و همه دندان های گرگ 
را کشید و به جای آن از زغال دندان ساخت و در دهن  

گرگ گذاشت.
بزك  و  گرگ  ديگر  روزی 
چینـی هـر دو در میدان 
به  گـرگ  رفتند.  جنـگ 
بزك چینی حمله کرد که 
او را بخورد، چون دندان 
خـورده  را  او  نداشـت 

نتوانسـت، پس از آن بزك چینی به طرف گرگ دويد و با 
شـاخ های تیز خود به شکم گرگ زد. شکم گرگ پاره شد و 

به زمین افتاد. 
انگک و بنگک بع بع کنان از شکم گرگ بیرون آمدند.

بـزك چینی بـا چوچه هايش خوش و خنـدان به خانه 
برگشتند.
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جــان و جهـان مــــا افغـــانستــــان مـــا   

اي تـــار و پـود مـــا اي هســت و بـود مـا   

اهل معـارفیم، تعلیـــــــم کــــار ما

 علمســت شعـار ما، بس افتخــار ما

ضـد جـهـالتیـــــــم بد خـواه ظلـمتیــــم   

بـا عـــزم و همتیـــم در کسـب مـعــرفــت   

اهل معـارفیم، تعلیــــــــم کـــار ما

علمست شعــار مــا، بس افتخار مــا

پیكار میكنیـــــــــم مـا کــار میكـنـیـــم   

گلــــزار میكنیـــــم بار ديگـــــر تــــــرا   

اهل معـارفیم، تعلیــــم کــــــار ما

علمسـت شعـار مــا، بس افتخار مــا

بـاري بـــه گلشنــت بد گـــر نظــر کنـــد   

از آهنیــــــــن تنت شـــرمنـــده دشمنت   

اهل معـارفیم، تعلیــــم کــــــار ما

علمسـت شعار مـا، بـس افتخــار مـا

اي مـهـــد آريــــــا حافـــظ تـــــرا خـدا   

مــا را همیـن دعــــا ايـنســت روز و شـب   

اهل معـارفیم، تعلیـــــــم کـــار ما

علـمست شعــار مـا، بــس افتخار ما

ترانۀ معارف

) سید محي الدين راعي(
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