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صنف اول
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مهارت های زنده ګی

جدا ً ممنوع است .با متخلفين برخورد قانونی صورت می ګيرد.

سال چاپ  1396 :هـ  .ش .
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سرود ملی

دا وطــن افغانستـــــان دى

دا عـــزت د هـــر افـغـان دى

دا وطــن د ټولو کـــور دى

د بـــــلـوڅــــــو د ازبـکـــــــو

کور د ســولې کور د تورې
د پښتــــون او هــــزاره وو

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

هر بچی يې قهرمـــــــان دى
د تـــرکـمنــــــو د تـــاجـکـــــو

پــاميــــريان ،نـورستانيــــــان
هـــــم ايمـــاق ،هم پشـه ېان

لـکـــه لـمــــر پـر شنـــه آسمـان

لـکـــه زړه وي جـــاويـــــدان
وايــو اهلل اکبر وايو اهلل اکبر

وزارت معارف

KU

معینیت انكشاف نصاب تعلیمی و تربیۀ معلم
ریاست عمومی انکشاف نصاب تعلیمی و تألیف کتب درسی

AC

مهارتهای زنده گی

صنف

اول

سال چاپ ١٣٩6 :هـ .ش.

الف

مؤلف:
 سید موجودشاه سیدی پاچاخیل عضو پروژۀ تألیف کتب درسی
 ترجمه :نسيمه عبدالرحيمزی عضو علمی ديپارتمنت بيولوژي.
ایدیت علمی:
 سرمؤلف پروین قاریزاده لعلی عضوعلمی ومسلکی ریاست انکشاف نصاب تعلیمی وتألیف کتب درسی
ایدیت زبانی:
 مؤلف مدینه عضو علمی و مسلکی ریاست انکشاف نصاب تعلیمی وتألیف کتب درسی

KU

کمیته دینی ،سیاسی و فرهنگی:
 حبیب اهلل راحل مشاور وزارت معارف در ریاست انکشاف نصاب تعلیمی وتألیف کتب درسی
 محمد آصف کوچی عضو پروژۀ تألیف کتب درسی

طرح و ديزاين:
 عبدالحق "سمون"

AC

کمیتۀ نظارت:
 دکتور اسداهلل محقق معين انکشاف نصاب تعليمي و مرکز ساینس
 دکتور شير علي ظريفي رییس پروژۀ انکشافی نصاب تعليمي
 دکتور محمد یوسف نیازی سرپرست ریاست عمومی انکشاف نصاب تعلیمی و تألیف کتب درسی

تنظیم امور چاپ :محمد کبیر حقمل رئیس نشرات و اطالعات وزارت معارف.

ب

بسم اهلل الرحمن الرحیم
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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 بیپایان 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.
کتاب درسی یکی از ارکان مهم در فرایند تعلیم و تربیت محسوب میشود که همگام با تحوالت و
پیشرفتهای علمی نوین و مطابق با نیازمندیهای جامعه تهیه و تألیف میگردد و باید دارای ظرفیت و
ظرافتی باشد که بتواند آموزههای دینی و اخالقی را توأم با فرآوردههای علوم جدید با میتودهای نوین
به شاگردان منتقل کند.
کتابی که اکنون در اختیار شما قرار دارد ،بر اساس همین ویژهگیها تهیه و تألیف شده است .سعی 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 روشهای تربیتی نوین بوده ،استعدادهای دانش
آموزان را در همه زمینههای اخالقی و علمی شگوفا گرداند و قدرت تفکر ،ابتکار و حس جستجوگری
را در آنها تقویت بخشد .ترویج فرهنگ گفتگو و رواداری ،تقویت حس وطندوستی ،مهربانی،
گذشت و همبستهگی از خواستهای دیگر وزارت معارف است که باید در کتبدرسی متبلور باشد.
کتابهایدرسی بدون داشتن معلم خوب و مسلکی نمیتواند اهداف مورد نظر را بر آورده سازد .معلم
یکی از ارکان مهم تعلیم و تربیت و مجری برنامههای آموزشی و تربیتی است .از معلمان و آموزگاران
خوب ،متعهد و دلسوز کشورم 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 قلههای 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
ملت شریف افغانستان ،بخصوص از خانوادهها و اولیای محترم شاگردان خواهشمندم که از هیچگونه
همکاری در جهت تحقق اهداف معارف دریغ نورزند .همچنان از همه نویسندهگان ،دانشمندان،
متخصصان تعلیم و تربیت و اولیای محترم شاگردان تقاضا میشود که با ارائة نظریات و پیشنهادات سالم
و نقدهای سازندة خود وزارت معارف را در بهبود هر چه بیشتر کتابهایدرسی همکاری نمایند.
الزم میدانم 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 بی 
نالمللی 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 بیپایان خود ،ما را در تحقق آرمانهای مقدس معارف
یاری رساند .إنه سمیع قریب مجیب.
دکتور اسداهلل حنیف بلخی
وزیر معارف
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صفحه

مقدمه
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هدف از مضمون مهارتهای زندهگی آماده کردن اوالد وطن ،ساختن یک جامعه که
مردم آن آگاه با مسؤولیت متفکر ،قدرشناس ،دلسوز و مبتکر باشند و ارتباطات خود را
درخانه ،مکتب ،منطقه و اجتماع در فضای حرمت گذاشتن احترام متقابل روادارای و
همکاری تنظیم نمایند.
کتاب صنف اول مهارتهای زندهگی  28درس دارد که  28ساعت درسی را دربر گرفته
و به شکل شاگرد محوری نوشته شده است .در هر ساعت درسی یک درس تدریس
میشود .هر درس در دو صفحه تنظیم شده است .هر عنوان درس سه مرحله دارد که در
رهنمای معلم واضح شده است.
مرحلۀ اول آن مرحلۀ انگیزوی میباشد که عبارت است از (ببینید ،فکر کنید ،بگویید) به
شاگردان وقت داده میشود که دربارۀ تصاویر فکر کنند و نظریات اظهار نمایند.
مرحلۀ دوم آن (بشنوید و بگویید) میباشد که دو بخش دارد .یک بخش آن دربارۀ
تصاویر (در تصاویر زیر چه را مشاهده مینمایید) میباشد .شاگردان در مورد تصاویر
نظریات خود را شریک میسازند و به کمک معلم جواب میدهند.
در زیر هر تصویر وضاحتهای مربوط آن تحریر یافته است که معلم میتواند این بخش
را به میتودهای الزم مانند( :انفرادی ،دو نفری ،گروهی ،رقابتی وغیره) به پیش ببرد.
بخش دیگر این مرحله سؤاالتی میباشد که شاگردان پاسخهای آن را ارائه مینمایند.
استاد در تصحیح پاسخها همکاری و کمک مینمایند.
مرحلۀ سوم درس (به دیگران بگویید) میباشد .این مرحله در حقیقت دستاورد پاسخهای
سؤاالت و اهداف متوقعه درس میباشد .شاگردان را مرحله به مرحله آموزش میدهد و
درس را تحکیم میبخشد .استادان میتوانند که مطابق پالنهای ترتیب شده رهنمای معلم
تدریس خود را به هر میتودی که مفید باشد به پیش ببرد و در ختم هر درس به شاگردان
کارخانهگی بدهد.
آرزومندیم که کتاب مهارتهای زندهگی مورد استفاده خوب شاگردان واقع گردد تا
اوالد کشور عزیز ما افغانستان را به دانش ،مهارتها و طرز تلقی مثبت آراسته و مصدر
خدمت گردند.
با احترام

هـ

درس اول

خود شناسی

اهداف
شاگردان نام خود ،نام پدر و اعضای خانوادۀ خود را شناخته
و بیان کرده بتوانند.

ببینید ،فکر کنید و بگویید.

KU
AC
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بشنوید و بگویید
 در تصویرهای زیر چه میبینید؟ نام تو و نام پدر ات چه است؟ -چند برادر و چند خواهر داری؟

KU

یک شاگرد به هم صنفانش خود را معرفی میکند.

وسیم خود را به دیگران معرفی میکند.

AC

فریده خود و برادرش را به اسد معرفی میکند.

به دیگران بگویید

نام من وسیم است .برادرم هارون ،پدرم نصیر و خواهرم فریده نام دارد.

2

درس دوم

خدا شناسی

اهداف
شاگردان این را بدانند که خداوند متعال یکی و ما مخلوق
او هستیم .حضرت محمد پیامبر ما است.

ببینید ،فکر کنید و بگویید.

KU
AC
اینها همه مخلوق خداوند متعال هستند.

3

بشنوید و بگویید
 در تصویرهای زیر چه را میبینید؟ ما را کی پیداکرده است؟ -پیامبر ما کی است و به کدام دین هستیم؟

یک شاگرد تالوت میکند.

AC
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این اشخاص برای ادای نماز به مسجد میروند.

کعبه شريفه

یک دختر ترجمۀ قرآن شریف میکند و
دیگران گوش میگیرند.

به دیگران بگویید
ما همه بنده گان خداوند متعال هستیم .خداوند یکی است ،شریک
و مانند ندارد .پیامبر ما حضرت محمد و دین ما اسالم است.

4

درس سوم

وطن شناسی

اهداف
شــاگردان وطــن خــود افغانســتان ،پایتخــت آن کابــل و
ســه رنــگ بیــرق خــود را بشناســند.
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ببینید ،فکر کنید و بگویید.

5

بشنوید و بگویید
 در تصویرهای زیر چه را میبینید؟ وطن ما و پایتخت آن چه نام دارد؟ -بیرق ما کدام رنگها را دارد؟

KU

کابل

نقشۀ افغانستان

بیرق سه رنگ افغانستان.

AC
به دیگران بگویید
وطن ما افغانستان است .پایتخت آن کابل میباشد.
بیرق کشور ما رنگهای سیاه ،سرخ و سبز دارد.

6

درس چهارم

آشنایی با مکتب

اهداف
شــاگردان مکتــب ،صنــف و دیگــر جاهای مــورد ضرورت
(تشــناب ،اداره و میدان ســپورت) خود را بشناســند.
ببینید ،فکر کنید و بگویید.
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7

بشنوید و بگویید
 در تصویرهای زیر چه میبینید؟ ما برای چه مکتب میرویم؟ -مکتب تان چه نام دارد؟
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مکتب

بچهها در میدان مکتب بازی میکنند

AC

شاگردان به طرف مکتب روان هستند.

دخترها در میدان مکتب بازی میکنند

به دیگران بگویید

مــا بــه مکتــب بــرای درس خوانــدن میرویــم تــا ســواد
را بیاموزیــم و بــه کشــور خــود خدمــت نماییم.

8

درس پنجم

آداب سالم دادن

اهداف
شــاگردان آداب ســام دادن را بفهمنــد ،و بــه ســام دادن عــادت
کــرده اهمیــت آن را درک نماینــد.

ببینید ،فکر کنید و بگویید.

KU

 السالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته. -وعليکم السالم و رحمة اهلل و برکاته.

AC
9

بشنوید و بگویید
 در تصویرهای زیر چه را میبینید؟ اگر با کسی روبرو شوید ،اول چه میکنید؟ -به هر کس باید سالم داد و یا تنها به کسی که میشناسید؟

KU

بچۀ بایسیکل سوار به بچههای نشسته سالم میدهد.

بچۀ روان به بچههای نشسته سالم میدهد.

AC

یک دختر در حال سالم دادن

به دیگران بگویید
ما که با هر شخص روبرو شویم بر او سالم میدهیم .سالم دادن
محبت و دوستی را زیاد میسازد.

10

درس ششم

آداب احوال پرسی

اهداف
شاگردان باید آداب احوال پرسی را بدانند و با آن عادت بگیرند
و اهمیت آن را درک کنند.
ببینید ،فکر کنید و بگویید.

KU
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11

بشنوید و بگویید
 در تصویرهای زیر چه را میبینید؟ احوال پرسی چه را میگوید و چه فایده دارد؟ -وقتی که با کسی روبرو شوید ،چه میکنید؟
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KU

احوال پرسی بی تفاوت

احوال پرسی با خوشی

در حال خدای حافظی

در حال احوال پرسی

به دیگران بگویید
من با هر شخص به احترام احوال پرسی میکنم .احوال پرسی محبت را
زیاد میسازد .احوال پرسی و خداحافظی با دو دست کار خوب است.

12

درس هفتم

آداب سخن گفتن

اهداف
شاگردان باید آداب سخن گفتن را بدانند.

ببینید ،فکر کنید و بگویید.

KU
AC
13

بشنوید و بگویید
 در تصویرهای زیر چه را میبینید؟ پیش از گپ زدن چه باید کرد؟ -در گپ زدن کدام نکات را در نظر بگیریم؟

KU

یک بچه با بچۀ دیگر که مشکل
شنوایی دارد ،سخن میزند.

یک شاگرد سخن میزند و دیگران با دقت میشنوند.

AC

یک دختر سخن میزند و دیگران به دقت میشنوند.
دو نفر سخن میزنند و نفر سوم در بین مداخله میکند.

به دیگران بگویید
ما پیش از سخن زدن فکر میکنیم .حرفهای خوب میگویم و
همیشه راست میگوییم.

14

درس هشتم

آداب مجلس

اهداف
شاگردان آداب مجلس را فهمیده و توانایی عملی کردن آن را پیداکنند.

ببینید ،فکر کنید و بگویید.

KU
AC
15

بشنوید و بگویید
 در تصویرهای زیر چه را میبینید؟ هرگاه در یک مجلس نشسته باشیم ،چه باید کرد؟ -در مجلس کدام نکات را در نظر بگیریم؟

KU

بزرگ خانه در حال گپ زدن در مجلس.

یک طفل حرفهای بزرگان را به دقت گوش میدهد.

AC

چند دختر در حال گپ زدن

به دیگران بگویید

من در مجلس حرفهای بزرگان را به دقت میشنوم .در وقت
سخن گفتن بی جا مداخله نمیکنم.

16

درس نهم

آداب خوردن و نوشیدن

اهداف
شاگردان باید آداب خوردن و نوشیدن را بدانند.

ببینید ،فکر کنید و بگویید.

KU
AC
17

بشنوید و بگویید
 در تصویرهای زیر چه را میبینید؟ پیش از خوردن غذا باید چه کنیم؟ -غذا از پیش روی خود خورده شود و یا از پیش روی کسی دیگر؟

یک دختر در حال نان خوردن

AC

KU

شستن دستها پیش از نان خوردن.

یــک بچــه کــه از پیــش روی کســی دیگــر نــان
میخــورد و بچــۀ دیگــر لقمــۀ کالن میگیــرد.

یک خانواده که برای خوردن غذا منظم باالی
دسترخوان نشسته اند.

به دیگران بگویید

ما همیشه پیش از خوردن نان دستهای خود را میشوییم و به
گفتن بسم اهلل نان خوردن را شروع میکنیم .نان را از پیش روی
خود میخوریم .لقمۀ خورد میگیریم و خوب آن را میجویم.

18

درس دهم

احترام پدر و مادر

اهداف
شاگردان باید حقوق پدر و مادر را بشناسند و توانایی احترام کردن
آن را پیداکرده بتوانند.
ببینید ،فکر کنید و بگویید.

KU
AC
19

بشنوید و بگویید

 در تصویرهای زیر چه را میبینید؟ -باید با پدر و مادر چطور رویه نموده و چگونه خدمت آنها را بکنیم؟

KU

یک طفل که پدر معیوب خود را به نماز آورده است.

یک مادر بعد از نماز خواندن در حال دعا کردن.

AC

یک مادر به طفل مریض خود دوا میدهد.

یک مادر به بچۀ خود شیر میدهد.

به دیگران بگویید

مــن بــه پــدر و مــادر خــود بســیار احتــرام میکنــم و خدمــت
آنهــا را بــاالی خــود الزم میدانــم.

20

درس یازدهم

احترام بزرگان

اهداف
شاگردان ارزش و فواید احترام را فهمیده و بزرگان خود را احترام نمایند.

ببینید ،فکر کنید و بگویید.

KU
AC
21

بشنوید و بگویید
 در تصویرهای زیر چه را میبینید؟ اگر با بزرگان روبرو شوید ،چه میکنید؟ -شما در مجلس چگونه حرف میزنید؟

KU

آمر مکتب سخن میزند و شاگردان به دقت میشنوند.

یک طفل با بزرگان به بسیار احترام
احوال پرسی مینمایند.

AC

یک طفل که برای سخن گفتن از بزرگان اجازه میگیرد.
یک طفل در حال احترام به بزرگان.

به دیگران بگویید

من بزرگان خود احترام میکنم.

22

درس دوازدهم

حقوق همسایه ها

اهداف
شاگردان باید حقوق همسایهها را بشناسند و به آنها توجه نمایند.

ببینید ،فکر کنید و بگویید.

KU
AC
23

بشنوید و بگویید
 در تصویرهای زیر چه را میبینید؟ همسایهها کدام حقوق را باالی ما دارند؟ -با همسایهها و اطفال آنها چطور رویه مینمایید؟

یک طفل به همسایۀ خود نان میدهد.

دو طفل در حالت عیادت از همسایۀ مریض.

AC

KU

دو طفل همسایه مریض را به شفاخانه میبرد.

یک دختر با همسایۀ خود در
کارها کمک مینماید.

به دیگران بگویید
من با همسایههای خود و با اطفال آنها رفتار و رویۀ خوب مینمایم و به
چشم احترام به آنها میبینم و با آنها همیشه کمک میکنم.

24

درس سیزدهم

احترام معلم

اهداف
شاگردان این را بفهمند که معلم قابل احترام است و احترام معلم را
باالی خود الزم بدانند.

ببینید ،فکر کنید و بگویید.

KU
AC
25

بشنوید و بگویید
 در تصویرهای زیر چه را میبینید؟ معلم چرا قابل احترام است؟ -در کارهای صنف باید از کی اجازه و کمک بخواهید؟

KU

معلم درس میدهد و یک شاگرد اجازۀ داخل
شدن به صنف را میخواهد.

شاگرد با معلم کمک کرده تخته را پاک میکند.

AC
یک شاگرد با معلم کمک مینماید.

شاگردان برای احترام معلم ایستاد هستند.

به دیگران بگویید
ما احترام معلمین خود را میکنیم و به سخنان آنها گوش
میدهیم و به آن عمل مینماییم.

26

درس چهاردهم

آداب راه رفتن

اهداف
شاگردان باید آداب راه رفتن را بدانند.

ببینید ،فکر کنید و بگویید.

KU
AC
27

بشنوید و بگویید
 در تصویرهای زیر چه را میبینید؟ ما باید به کدام طرف راه ،و چه قسم برویم؟ -با مردم در وقت روبرو شدن در راه چه باید کرد؟

AC

KU

شاگرد شخص محتاج را به طرف دیگر سرک میبرد.

یک شاگرد در بین سرک بی پروا روان است.

یک شاگرد آداب راه رفتن را مراعات میکند و به طرف راست راه میرود.

به دیگران بگویید
مــا همــه آداب راه رفتــن را مراعــات میکنیــم .طــرف راســت راه
میرویــم .در بیــن ســرک نمــی رویــم و در راه بــا اشــخاص محتــاج
کمــک میکنیــم.

28

درس پانزدهم

آداب بازار رفتن

اهداف
شاگردان با آداب بازار آشنا شوند .ضررهای گشت و گذار
بی جا و بی مورد در بازار را بدانند.
ببینید ،فکر کنید و بگویید.

KU
AC
29

بشنوید و بگویید
 در تصویرهای زیر چه را میبینید؟ برای چه به بازار میرویم؟ -گشتن بی جا در بازار چه نوع یک کار است؟

پسری بی پروا که در بین بازار روان است.

AC

KU

یک طفل در وقت ضرورت برای گرفتن
سودا به بازار میرود.

یک پسر به بسیار احترام از دوکاندار میوه میخرد.

پسری که در بین سرک بازی میکند.

به دیگران بگویید

مــا بــدون ضــرورت بــه بــازار نمیرویــم .در ازدحــام مــردم بســیار
توجــه میکنیــم و بــا هــر شــخص رویــۀ خــوب مینماییــم.

30

درس شانزدهم

آداب صنف

اهداف
شاگردان آداب صنف را فهمیده و توانایی عملی کردن آن را پیداکنند.

ببینید ،فکر کنید و بگویید.

KU
AC
31

بشنوید و بگویید
 در تصویرهای زیر چه را میبینید؟ صنف برای چه است؟ -صنف خود را چطور پاک نگهداریم؟

AC

KU

یک شاگرد از معلم خود برای بیرون برآمدن از صنف اجازه میگیرد

یک شاگرد در صنف از روی کتاب درس را میخواند .شاگردان خاموشانه از روی کتاب درس را میخوانند.

به دیگران بگویید
ما در وقت داخل شدن به صنف سالم میدهیم .درجای خود مینشینیم.
به معلم و درس خود با دقت گوش میدهیم و در وقت ضرورت از معلم
خود اجازه میگیریم.

32

درس هفدهم

روابط نیک با دیگران در صنف
اهداف
شاگردان با همصنفان خود با رابطۀ خوب آشنایی پیداکنند ،و به آن
عمل نمایند.
ببینید ،فکر کنید و بگویید.

KU
AC
33

بشنوید و بگویید
 در تصویرهای زیر چه را میبینید؟ -با همصنفان خود باید چطور رویه کرد؟

AC

KU

شاگرد شوخ بدون اجازه کتاب شاگرد دیگر را میگیرد و
شاگردان به طور دسته جمعی درس را میخوانند.
آداب صنف را مراعات نمیکند.

یک شاگرد با شاگرد دیگر کمک مینماید.

به دیگران بگویید
من با همصنفان خود و با شاگردان دیگر مکتب مثل برادر رفتار
خوب میکنم و با هیچ شخص رویۀ بد نمینمایم.

34

درس هژدهم

نگهداری و کاربرد وسایل درسی

اهداف
شاگردان کاربرد وسایل درسی را بدانند و به نگهداری آن عالقه پیداکنند.

ببینید ،فکر کنید و بگویید.

KU
AC
35

بشنوید و بگویید
در تصویرهای زیر چه را میبینید؟
 کدام وسایل را وسایل درسی میگویند. -وسایل درسی باید چه طور استعمال و نگهداری شود.

شاگردی که در وقت درس خواندن کتاب را
منظم گرفته است.

AC

KU

شاگرد کتابها ،کتابچه ،قلم و پنسل
خود را در بکس به شکل منظم میگذارد.

شاگردی که کتاب درسی خود را غیرمنظم
قات کرده ،گرفته است.

شاگردی که در جای محفوظ وسایل
درسی را میگذارد.

به دیگران بگویید

مــن از وســایل درســی خــود در وقــت ضــرورت اســتفاده مینمایــم
و بعــد از اســتفاده آنهــا را در یــک جــای مناســب میگــذارم.

36

درس نزدهم

آداب درس خواندن
اهداف
شاگردان آداب درس خواندن و آموختن را بدانند و با درس خواندن
عالقه پیداکنند.
ببینید ،فکر کنید و بگویید.

KU
AC
37

بشنوید و بگویید
 در تصویرهای زیر چه را میبینید؟ برای آموختن درس به کدام چیزها توجه باید کرد؟ -درس را چگونه بهتر آموخته میتوانیم؟

یک شاگرد کارخانه گی را به وقت انجام میدهد.

AC

KU

هر شاگرد در کارهای گروپی منظم حصه بگیرند.

دو شاگرد با هم یکجا مشکل درس
خود را حل میکنند.

یک شاگرد در فضای آرام مطالعه میکند.

به دیگران بگویید
من به درسهای خود عالقۀ زیاد دارم .به سخنان معلم خود گوش میدهم،
غیرحاضری نمیکنم و کارخانه گی را به وقت آن اجرا مینمایم.

38

درس بیستم

نیت خوب

اهداف
شاگردان فواید داشتن نیت خوب را بدانند و توانایی آن را پیداکنند.

ببینید ،فکر کنید و بگویید.

KU
AC
39

بشنوید و بگویید
 در تصویرهای زیر چه را میبینید؟ نیت خوب و رواداری چه فایده دارد؟ -نیت بد چه ضرر دارد؟

AC

KU

یک معلم شاگرد خوب و فعال را تشویق میکند.

شاگردی که در امتحان مقام اول را به دست
آورده ،معلم به وی تحفه میدهد.

یک شاگرد از روی حسن نیت خوب
به همصنفی خود تحفه میدهد.

به دیگران بگویید
مــا همیشــه بــرای هــر شــخص نیــت خــوب داریــم.
بدنیتــی و بخیلــی کار بــد اســت.

40

درس بیست و یکم

خودداری از وسایل برقی

اهداف
شاگردان خطر و زیانهای برق را بدانند و از آن خودداری نمایند.

ببینید ،فکر کنید و بگویید.

KU
AC
41

بشنوید و بگویید
 در تصویرهای زیر چه را میبینید؟ دست زدن بی جا با وسایل برقی چه خطرات دارد؟ -چطور میتوان از خطرات برقی خود را نجات داد؟

KU

یک شخصی که یک بچه را به لینهای برق
متوجه میسازد.

یک بچه که در وسایل برقی بیجای
دست میزند.

AC

دست زدن بیجای و بی مورد در وسایل
برق شارتی برق را به میان میآورد.

به دیگران بگویید
من با وسایل برقی در مکتب و خانه کار ندارم و در وقت خراب
شدن برق بزرگان را خبر مینمایم و خودم به آن دست نمیزنم.

42

درس بیست و دوم

صحت خوب

اهداف
شاگردان ارزش صحت خوب را بفهمند و به حفاظت آن توجه نمایند.

ببینید ،فکر کنید و بگویید.

KU
AC
43

بشنوید و بگویید
 در تصویرهای زیر چه را میبینید؟ -برای صحت خوب چه چیزی ضرورت است؟

میوه برای صحت مفید است.

KU
AC

کارهای باالتر از توان برای صحت ضرر دارد.

برای داشتن صحت خوب باید ورزش نمایم.

به دیگران بگویید

من برای صحت خود توجۀ زیاد میکنم ،غذای ناپاک و غذای روی سرک را
نمیخورم .بعد از غذا خوردن دندانهای خود را به برس یا مسواک میشویم.

44

درس بیست و سوم

پاکی بدن و لباس

اهداف
شاگردان اهمیت و فواید پاکی بدن و لباس را بدانند و اضرار ناپاکی
را بشناسند.

ببینید ،فکر کنید و بگویید.

KU
AC
45

بشنوید و بگویید
 در تصویرهای زیر چه را میبینید؟ لباس پاک و بدن پاک چه فایده دارد؟ -لباس ناپاک و بدن چرک چه ضرر دارد؟

اشخاص بی نظافت همیشه مریض میباشند.

AC

KU

یک دختر با لباس پاک به مکتب میرود.

پسر پاک بسیار خوب معلوم میشود.

یک دختر پاک دندانهای خود را برس مینماید.

به دیگران بگویید
من لباس پاک را بسیار خوش دارم .به مکتب با لباس پاک و بوتهای
پاک میروم .لباس ناپاک و بدن چرک سبب مریضی میشود.

46

درس بیست و چهارم

غذای پاک و آب پاک

اهداف
شاگردان فواید غذای پاک و آب پاک را بدانند و اضرار غذای ناپاک و
نوشیدنی ناپاک را بشناسند.

ببینید ،فکر کنید و بگویید.

KU
AC
47

بشنوید و بگویید
 در تصویرهای زیر چه را میبینید؟ غذای پاک و آب پاک چه مفاد دارد؟ -غذای ناپاک و آب ناپاک کدام نوع ضرر دارد؟

یک آشپزی خوب همیشه غذای پاک
را تهیه میکند.

AC

KU

غذای گرد و خاک آلودۀ کنار جاده و بازار
برای صحت ضرر میرساند.

غذای دیگهای سرپوش دار پاک میباشد.

آب چاه سرپوش دار و آب بمبه برای صحت
مفید میباشد.

به دیگران بگویید
غــذا و آب پــاک بــرای صحــت فایــده دارد .غــذا و آب
ناپــاک بــرای صحــت ضــرر مــی رســاند.

48

درس بیست و پنجم

پاک نگهداشتن محل زیست و مکتب
اهداف
شاگردان فواید اهمیت پاکی خانه و مکتب را بدانند .از ناپاکی
جلوگیری نمایند.

AC

KU

ببینید ،فکر کنید و بگویید.

49

بشنوید و بگویید
 در تصویرهای زیر چه را میبینید؟ هرگاه مکتب و یا خانۀ شما ناپاک باشد ،چه ضرر دارد؟ -چطور خانه و مکتب خود را پاک نگهداریم؟

KU

یک شاگرد خوب اشیای باطله و کاغذهای بیکار
راجمعمینماید.

AC

پاک کردن صنف تنها کار مالزم نه؛
بلکه مسؤولیت تمام شاگردان است.

یک شاگرد بی پروا پوست کیله را بی جا میاندازد،
شاگرد خوب دیگری آن را گرفته در کثافت دانی
میاندازد.

پاک نگهداشتن جای بودوباش کار خوب است.

به دیگران بگویید
مــا کوشــش میکنیــم صنــف ،مکتــب و خانــۀ خــود را پــاک
نگــه داریــم و از ناپاکیهــا جلوگیــری نماییــم.

50

درس بیست و ششم

صحت و ورزش

اهداف
شاگردان این را بدانند که ورزش و بازیهای سپورتی برای صحت
ضروری است و خودشان هم با آن عالقمند گردند.

AC

KU

ببینید ،فکر کنید و بگویید.

51

بشنوید و بگویید
 در تصویرهای زیر چه را میبینید؟ بازیهای سپورتی و ورزش برای صحت چه فاید دارند؟ -در وقت بازی کردن باید کدام نکات را در نظر بگیریم؟

AC

KU

بازی کرکت یک بازی مفید است .در وقت اجرای بازی باید لباس های مخصوص آن پوشیده شود.

آب بازی در آبهای پاک و بی خطر برای صحت فایده دارد.

به دیگران بگویید
مــن بــه ورزش عالقــه دارم .هــر صبــح ورزش مــی کنــم.
ورزش تمــام اعضــای بــدن را فعــال نگهمیــدارد .بایــد بــی
وقــت و بــی جــا بــازی نــه کنیــم.

52

درس بیست و هفتم

هوای تازه

اهداف
شاگردان باید بدانند که هوای پاک و تازه برای صحت فایده دارد و
در نگهداری پاکی هوا حصه بگیرند.

ببینید ،فکر کنید و بگویید.

KU
AC
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بشنوید و بگویید
 در تصویرهای زیر چه را میبینید؟ -هوای تازه برای صحت چه فایده دارد؟

شاگردان در هوای پاک و تازه ورزش میکنند.

شاگردان در هوای تازه و پاک درس میخوانند.

KU
AC

هوای تازه و محیط زیست

به دیگران بگویید
هــوای تــازه بــرای زنــده گــی الزم اســت .در هــوای تــازه درس خوب
آموختــه میشــود .ورزش نیــز در آن فایــده دارد .بــرای هــوای بهتــر
بایــد محیــط زیســت پــاک و سرســبز نگهداری شــود.

54

درس بیست و هشتم

نگهداری محیط زیست

اهداف
شاگردان فایدۀ محیط زیست پاک و خوب را بدانند و در پاکی محیط
زیست سهم بگیرند.

ببینید ،فکر کنید و بگویید.

KU
AC
55

بشنوید و بگویید
 در تصویرهای زیر چه را میبینید؟ محیط زیست خود را چگونه از ناپاکیها نگهداریم؟ -در پاکی محیط زیست درختان سبز و بتهها چه فایده دارد؟

دود و غبار باعث آلوده گی محیط میشود.

AC

KU

ما همه باید در پاکی محیط سهم بگیریم.

نگهداری از نباتات سبب پاکی محیط
زیست میگردد

به دیگران بگویید
مــا محیــط زیســت خــود را پــاک نگهمیداریــم .بــه درختهــای
ســبز و بتههــا عالقــۀ زیــاد داریــم .پــس مانــده غــذا را بــی جــای
نمیاندازیــم و از کثافــات جلوگیــری مینماییــم.
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