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

افغانســـتـــان دى  دا وطن 
 کور د سولې کور د تورې
 دا وطن د ټولـــو کـور دى
 د پښـــتــون  او هـــــزاره وو
 ورســـره عرب، گوجــر دي
 براهوي دي، قزلباش دي
 دا هيــــــواد به تل ځليږي
 په ســـينــه کې د آســـيـــا به
 نوم د حق مـــو دى رهبـــر

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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مؤلف:
- معاون مؤلف مریم منزه کوهستانی  آمر دیپارتمنت زبان و ادبیات دری

- مؤلف مدینه شکیب عضو علمی دیپارتمنت زبان و ادبیات دری
- معاون مؤلف هومن فرمند عضو علمی دیپارتمنت زبان و ادبیات دری

- کبرا  امین عضو علمي دیپارتمنت دري ریاست انکشاف نصاب تعلیمي و تالیف کتب درسي

ایدیت علمی و مسلکی:
- سرمؤلف شکیال شمس هاشمی عضو علمی دیپارتمنت زبان و ادبیات دری

ایدیت زبانی:
- معاون سر مؤلف عبدالرزاق کوهستانی عضو علمی دیپارتمنت زبان و ادبیات دری

کمیسیون تدقیق:
- سرمؤلف میر نقیب اهلل عضو علمی و مسکلی ریاست انکشاف نصاب تعلیمی

- سرمؤلف علی اهلل جلیل رئیس تألیف کتب درسی ریاست انکشاف نصاب تعلیمی
- معاون سرمؤلف فروزان خاموش عضو علمی و مسلکی ریاست انکشاف نصاب تعلیمی

- معاون سرمؤلف مریم منزه کوهستانی

ایدیت دینی:
پوهندوی دکتور فضل الهادی )وزین(

کمیتة دینی، سیاسی و فرهنگی:
- حبیب اهلل راحل مشاور وزارت معارف در ریاست انکشاف نصاب تعلیمی

کمیتة نظارت:
- دکتور اسد اهلل محقق معین انکشاف نصاب تعلیمی و تربیۀ معلم

- دکتور شیر علی ظریفی مسؤول پروژۀ انکشاف نصاب تعلیمی          
- دکتور محمد یوسف نیازی سرپرست ریاست عمومی انکشاف نصاب تعلیمی و تألیف کتب درسی

رسام: 
نادر علی یوسفی

کمپوز و دیزاین:  
- حمید کریمی

- عنایت اهلل غفاری

تنظیم امور چاپ: محمد کبیر حقمل رئیس 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 با میتودهای نوین 

به شاگردان منتقل کند. 
کتابی که اکنون در اختیار شما قرار دارد، بر اساس همین ویژه گی ها 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 روش های تربیتی نوین بوده، استعدادهای دانش 
آموزان را در همه 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 بر آورده سازد. معلم 
یکی از ارکان مهم تعلیم و تربیت و مجری برنامه های 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 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 پشنهادات سالم 

و نقدهای سازندة خود وزارت معارف را در بهبود هر چه بیشتر کتاب های درسی 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 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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فهرست عنوان ها
ساعت های  درسی صفحه عنوان شماره

3 1 الفبا در تصويرها 1
3 5  اهلل 2
3 7 حضرت محمد 3
2 9 علم 4
3 11 مكتب 5
3 13 شاگرد خوب 6
3 15 معلم 7
4 17 میلۀ گل سرخ 8
3 19 ترانۀ بهار 9
3 21 مطالعه 10
3 23 حقوق والدين 11
3 25 خانواده 12
2 27 کتاب گويد 13
3 29 آداب سالم دادن 14
3 31 غچی غچی بهار شد! 15
3 33 مگس و زنبور عسل 16
3 35 تب مالريا 17
3 37 نظافت 18
3 39 حفاظت چشم ها 19
3 41 ورزش 20
3 43 بزکشی 21
3 45 آب روان 22
3 47 تابستان 23
3 49 احترام بزرگان 24
3 51 آفتاب 25
3 53 حقوق همسايه 26
4 55 وطن 27
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ساعت های  درسی صفحه عنوان شماره
3 59 حادثۀ ترافیكی 28
3 61 صلح 29
3 63 کبوتر و مورچه 30
3 67 اندرز ها 31
3 69 مراعات نوبت 32
3 71 جشن استقالل 33
3 73 آزادی پاينده باد! 34
3 75 پول افغانستان 35
3 77 سید جمال الدين افغان 36
3 79 چیستان ها 37
3 81 امانت داری 38
3 83 میوه ها 39
3 86 سبزی ها 40
4 89 دهقان زحمتكش 41
3 91 پرنده ها 42
3 94 چوچه مرغ زيرک 43
3 96 زاغ هوشیار 44
3 98 همدردی 45
3 100 کمک با دوستان 46
4 102 شیر و موش 47
2 105 لطیفه 48
2 107 موزيم 49
3 109 آللو للو للو 50
3 111 سفر بامیان 51
3 113 روباه و خرس 52
3 115 شیر فروش 53
3 117 چوپان و گرگ 54
3 119 حیوانات 55
3 121 باغ وحش 56
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الفبا در تصویرها
هدف: درست خواندن و نوشتن الفبا و ترکیب کلمه ها به کمک تصویرها.

1- حرف اول نام شما چیست؟
2- نام شما از کدام حرف ها ساخته شده است؟

3- به تصوير ها نگاه کنید و حرف اول پنج تصوير را نام بگیريد.

درس اول

پرسش ها
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 به خواندن درس توسط معلم با دقت گوش دهید.
 حرف های الفبا را با آواز بلند بخوانید.

ــبی را بگذاريد تا در هر رديف يک          در خانه های خالی حرف های مناس
کلمه ساخته شود؛ مثال:

کلمهحرف آخرحرف وسطحرف اول

قلمملق

برگر

ورققو

شترت

 خانه هاي خالي را به ترتیب با حرف های الفبا پر کنید و در کتابچه 
هايتان بنويسید.

پاآ

سژ

يءوگ

فعط

ردج

 براي هر يک از حرف هاي الفبا يک کلمه بگويید.

ــه کلمه يي  را که با آن حرف شروع مي شود  يک حرف الفبا را انتخاب کرده، س
در کتابچۀ خود بنويسید.   

کار خانه گی

فعالیت ها
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اهلل
هدف: درست خواندن و نوشتن متن درس، تشخیص کلمه ها و آشنایي 

 . شاگردان با قدرت هاي خداوند

1 - در تصوير چه مي بینید؟
2-  ما را کی پیدا کرده است؟

3-  خداوند غیر از ما ديگر چه چیز ها را پیدا کرده است؟

   اهلل  پیدا کنندۀ آسمان، زمین، کوه ها، دریاهـا، 
انسـان ها، حیوانـات و تمام موجودات مي باشـد. 
خداوند  بسـیار مهربان است. او ما را به کارهاي 

خوب امر کرده است.
    مـا خداوند  را دوسـت داریم و او را پرسـتش

مي کنیم.

درس دوم

اهلل
پرسش ها

ACKU



6

 به خوانش متن درس توسط معلم با دقت گوش دهید.
 متن درس را بخوانید.

ــید و هر   نام آنچه را در تصوير ها مي بینید در کتابچه هايتان  بنويس
يک را با صدای بلند بخوانید.

ــع به مخلوقات خداوند صحبت کنید و بعضی از   در گروه ها راج
آنها را نام بگیريد.

کلمه هاي اهلل، آسمان، پیدا کننده ، کوه ها، دريا ها و حیوانات را در کتابچه 
هاي خود بنويسید.

کار خانه گی

فعالیت ها
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حضرت محمد 

1-  در تصوير چه مي بینید؟
2-  آيا در مورد حضرت محمد چیزی می دانید؟

    حضـرت محمـد  آخرین پیـامبـران اسـت.
    حضـرت محمد در مکه تولد شـده و در مدینة 
منوره زنده گی می کرد. با مردم رویة نیك داشـت، 
به اطفال همیشه شفقت مي نمود و می فرمود:"کسي 
که به اطفال شـفقت و به بزرگان احترام نمي کند از 

جملة ما نیست."  
   ما پیامبر خود را دوست داریم.  

درس سوم

ــخیص و ترکیب کلمه ها و  ــت خواندن و نوشتن متن درس، تش هدف: درس
.آشنايی شاگردان با برخی از صفات حضرت محمد

مدينۀ منوره

پرسش ها
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 به خوانش متن درس با دقت گوش دهید.
 متن درس را بخوانید.

  از متن درس چهار کلمه يي را که با حرف )م( آغاز شده باشد پیدا 
کرده، در کتابچه هاي خود بنويسید.

از حرف های زير کلمه بسازيد و روي تخته بنويسید.   

ن - ي - ک                نیک
پ - ي- ا- م- ب- ر
م- هـ - ر- ب- ا- ن 
ا- ح - ت - ر- ا - م 

م- د- ی- ن- ه  

ــک يک جمله  ــرت محمد ي ــه روش حض ــا راجع ب ــروه ه  در گ
بگويید.

لغت ها

معنالغت شمارهمعنا    لغتشماره
روش، رفتاررويه 3مهربانيشفقت1

فرو فرستاده نازل4كالن هابزرگان2
شده

کلمه هايي را که در شروع،  وسط و يا آخر آن ها حرف )ر( به کار رفته باشد از 
متن درس انتخاب نموده،  در کتابچه هاي خود رونويس کنید. 

کار خانه گی

فعالیت ها
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علم
هدف: درست خواندن و نوشتن متن درس، ترکیب کلمه از حرف ها و دانستن 

اهمیت علم.

1- چرا علم مي آموزيم؟
2- در مكتب چه را ياد مي گیريم؟

چشم مــا از علـم روشن مي شود

خـارزار از علــم گلشن مي شود

مکتب ما جاي علــم و دانش است

کار ما آنجا نوشت و خـوانش است

هر که دانشمند شد هر جا که هست

مي رسد از کار او خوبي بـه دست

درس چهارم

)رويین(

پرسش ها
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  به خوانش شعر گوش دهید.
  شعر را بخوانید.

ــا را روي تخته  ــازيد و آن ه ــاي داخل جدول کلمه بس ــرف ه   از ح
بنويسید.

د

م

سرد

ملع

ــا، عالم و آموختن را هجا نموده، بگويید  ــروه ها کلمه هاي دان   در گ
هر کدام از چند هجا ساخته شده اند.

هجا كلمه
دا ....................................... نادانا
عالم

آموختن
لغت ها

معنالغتشماره                
ياد گرفتنآموختن1
هوشياردانا2
گلزارگلشن3

- دو سطر متن درس را در کتابچه هايتان بنويسید.
- بیت زير را حفظ کنید.

چشم ما از علم روشن مي شود     خـارزار از علم گلشن مي شود

کار خانه گی

فعالیت ها
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مکتب ما
هدف: درست خواندن و نوشتن متن درس و عالقه مندی شاگردان به مکتب.

1-  در تصوير چه مي بینید؟
2 -  آيا وسايل مكتب را نام گرفته مي توانید؟

3 - در صنف اول کدام کتاب ها را خوانده ايد؟

مکتـــب ما جای قشنــگ است
کتاب مــا رنگ بـه رنــگ است
باغچة مکتب مـا پر از گـالب است 
جویچه هاش صـاف و پر آب  است
اگر که درس خــوان شـــویم 
به جســم خـود جان شـــویم

درس پنجم

)رويین(

مكتب

پرسش ها
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  به خوانش متن درس گوش دهید.
  متن درس را با آواز بلند بخوانید.

  با استفاده از کلمه های )درس، مجله، شعر، قصه و ترانه(، جاهای خالی 
را در کتابچه های خود تكمیل کرده، جمله ها را با آواز بلند بخوانید.

 نام آنچه را که در تصوير ها مي بینید روي تخته بنويسید.

  در گروه ها راجع به مكتب خود صحبت کنید. 

لغت ها

معنا    لغتشماره                
زيباقشنگ1
بدنجسم2

براي کلمه های )باغچه، گالب و درس خوان( در کتابچه هايتان جمله بنويسید.

کتاب
..........
..........
..........
..........
..........

من              می خوانم.

کار خانه گی

فعالیت ها

ACKU
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شاگرد خوب
هدف: درست خواندن و نوشتن متن درس و دانستن صفت های شاگرد 

خوب.

1- در تصوير کی ها را مي بینید؟
2- به نظر شما شاگرد خوب کي است؟

     اسـد شاگرد خوب است. او صبح وقت از خواب بیدار 
مي شـود، وضو می کند و نمـاز مي خواند. برای پدر و 
مادرش سالم می دهد؛ سـپس ورزش مي کند. بعد از 

نوشیدن چاي  به طرف مکتب روان می شود.
    وقتی از مکتب بـه خانه می آید، درس های خود را 

تکرار می کند و کارخانه گی خود را انجام می دهد.
     اسـد مادر،پـدر و معلم خـود را احتـرام کرده، با 

همصنفانش به محبت رفتار مي کند. 

درس ششم

پرسش ها

ACKU
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  به خوانش متن درس گوش فرا دهید.
  متن درس را بخوانید.

ــازيد و آن را     به تصوير زير ببینید و از حرف هاي آن چند کلمه بس
در کتابچه های تان بنويسید.

  درگروه ها راجع به  اوصاف شاگرد خوب صحبت نمايید.

لغت ها

معنا    لغتشماره                
قدر و عزتاحترام1

چهار سطر متن درس را در کتابچه هاي خود  بنويسید.

کار خانه گی

فعالیت ها

ACKU
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معلم
هدف: درست خواندن و نوشتن متن درس و دانستن اهمیت مقام واالي 

معلم.

1 -  نام معلم شما چیست؟
2-  چرا معلم خود را دوست داريد؟

3-  معلم، شما را به کدام کارها رهنمايي مي کند؟
     معلـم ما هـر روز به صنف مي آید. بعد از اداي سـالم و 

احـوال پرسي با مهرباني کارهاي خانه گي ما را مي بیند.
      معلم صاحب در هر  درس از ما سـؤال مي کند. ما کوشـش 
مي کنیم تا جواب هاي درسـت بدهیم. ما معلم خود را بسـیار 
دوست داریم؛ زیرا او در آموزش و پرورش ما زحمت مي کشد، 
خواندن و نوشتن را براي ما یاد مي دهد و مارا به کارهاي خوب 

رهنمایي مي کند.

درس هفتم

پرسش ها

ACKU
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  به خوانش متن درس گوش دهید.
  متن درس را بخوانید.

  نام هر تصوير را روی تخته بنويسید.

ــازيد و در    از حرف های )م، ع، ل، م( و)ت، ع، ل، ي ، م(  کلمه بس
کتابچه هاي خود بنويسید.

  در بارة مقام معلم يک يک جمله بگويید.

لغت ها

معنالغتشماره                
راه نشان دادنرهنمايي1
آموختاندن، ياد دادنتعليم2

متن درس را در کتابچه هايتان بنويسید.

کار خانه گی

فعالیت ها

ACKU
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میلة گل سرخ
هدف:درست خواندن و نوشتن متن درس و آشنا ساختن شاگردان با سال نو و میلۀ گل 

سرخ.

1- آيا می دانید میلۀ گل سرخ در کجا بر گزار می گردد؟
2- آيا می دانید مردم در سال نو چه کار ها را انجام می دهند؟

     اول حمل، آغاز سال نو است که به نام نوروز یاد می شود. 
    مردم ما این روز را به عنوان شروع بهار تجلیل می کنند 
و به این مناسبت در شب سال نو هفت میوه تهیه می کنند و 
سـمنك می پزند؛ همچنان در نوروز برای تفریح و میله به 
تفریح گاه ها و جاهای سر سبز می روند. بعضی ها در سال 
نو برای شـرکت در میلة گل سرخ می روند.این میله یکی 

از میله های باستانی کشور ما می باشد.

درس هشتم

پرسش ها

ACKU
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  به خوانش متن درس گوش فرا دهید.
  متن درس را با آواز بلند بخوانید.

  با استفاده از کلمه های زير جملۀ مناسب ترتیب نموده، بنويسید.
     ) است، حمل، اول، آغاز، سال، نو(

 کلمه های )تفريح گاه، میله،تجلیل و باستانی( را روی تخته امال 
     بنويسید.

 در مورد میلۀ گل سرخ يک يک جمله بگويید.
 اگر در مورد میله های تاريخی ديگر؛ مثل میلۀ گل نارنج،گل ارغوان 

و يا کدام میلۀ ديگر معلومات داشته باشید بیان کنید.

لغت ها

معنا    لغتشماره                
بزرگ داشتتجلیل1
ديرينه، تاريخیباستانی2

ــتانی و تفريح گاه( در کتابچه های تان جمله های  برای کلمه های) تجلیل، باس
مناسب بنويسید.

کار خانه گی

فعالیت ها

ACKU
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 ترانة بهاردرس نهم
هدف: درست خواندن و نوشتن شعر و آشنایی با زیبایی هاي طبیعت در فصل 

بهار.

1 -  در تصوير ها چه مي بینید؟
2 - نهال شاني در کدام فصل سال انجام مي شود؟

3- در کدام فصل سال درخت ها شگوفه مي کنند؟

سبــزه و گل  بي شمـار مژده که آمـــد بهـار  
گشته روان هـــر کنار آب فــــراوان به باغ  
زنده به بــوي بهـــار غچي و پـــروانه شـد  
غلغله در جـــویبــار بلبـل آبـي کنــــد  
درخت سیب و انــــار کـرده شگوفه به بــاغ  
سـایة بیـد و چنـــار بـــر لــب آب روان  
نشسته بر شــــاخسار کوکو زنـان فــاختـه  
نـالـه کنـــد زار زار به شـاخ سـرو بلنـــد   
گشته روان ســوي کار ز خـانـه مــور و ملخ  

تو هم بـرو پشت کــار
اي پســر هـوشیـار!

)مایل(

پرسش ها

ACKU
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  به خوانش شعر دقت کنید.
  شعر را بخوانید.

ــن درس در کتابچه هايتان تكمیل کنید؛  ــه هاي زير را با توجه به مت   کلم
مثال:

هو شـ -                     ب - هار       بهار  
جو يـ - چـ -       

شا خـ -              بـی شـ -               

  در مورد فصل بهار يک يک جمله بگويید. 

لغت ها

معنالغتشمارهمعنالغتشماره

خوش مژده1
بي حساببي شمار5خبري

جوي آبجويبار6طرفكنار2
صدا و فريادغلغله7طرفسوي3
بقه بلبل آبی4

- راجع به فصل بهار سه جمله در کتابچه هايتان بنويسید.
- ترانۀ بهار را حفظ کنید.

کار خانه گی

فعالیت ها

ACKU
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مطالعه
هدف: درست خواندن و نوشتن متن درس، آشنایي با کلمه هاي جدید و 

پي بردن به ارزش مطالعه.

 

 1-  در رسم چه مي بینید؟
2 -  آيا مطالعه را دوست داريد؟

3 -  به مطالعۀ کدام مطالب بیشتر عالقه داريد؟ 

    مطالعه در زنده گي انسـان ها اهمیت بسـیار دارد؛ زیرا 
معلومات ما را زیاد مي سازد. در هنگام مطالعه با کلمه هاي 
جدید آشنایي پیدا مي کنیم. با مطالعة کتاب، روزنامه، مجله 
و غیره، مطالب خوب را مي آموزیم. براي ما الزم اسـت تا 

همه روزه مطالعه کنیم.

درس دهم

پرسش ها

ACKU
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  به طرز خوانش متن درس توجه کنید.
  متن درس را بخوانید.

ــنايي( را روي تخته هجا  ــان، روزنامه و آش   کلمه هاي )مطالعه، انس
کرده، بگويید هر کدام چند هجا دارد.  

  مانند:      
هجا كلمه

مـ- طا- لـ - عهمطالعه

  جمله هاي زير را با توجه به متن درس در کتابچه هايتان تكمیل کنید.
مطالعه در زنده گي انسان ها ...................................... بسیار دارد.  -

با مطالعۀ ........................................................... مطالب خوب را مي آموزيم.  -
 در گروه ها راجع به فايده های مطالعه صحبت کنید.

لغت ها

معنالغتشماره
خواندن كتاب يا نوشتۀ ديگرمطالعه1
با خبرآگاه2
جمع مطلب، مقصدمطالب3

متن درس را در کتابچه هايتان  بنويسید.

کار خانه گی

فعالیت ها

ACKU
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حقوق والدین
هدف: درست خواندن و نوشتن متن درس و دانستن حقوق والدین.

 
1-  در رسم کي ها را مي بینید؟ 

2- والدين کي ها اند؟
3- درکدام کارهاي خانه با پدر و مادر تان کمک مي کنید؟

     مادر و پدر با فرزندان خود بسـیار مهربان هستند.   
آنها براي آموزش و پرورش سالم فرزندان خود شب 

و روز زحمت مي کشند.
    پس ما باید احترام مادر و پدر خود را داشـته باشیم 
و به گفته هاي شـان، عمل کنیم؛ زیرا ایشان باالي ما 

حقوق زیاد دارند. 
    ما مادر و پدر خود را دوست داریم.

درس یازدهم

پرسش ها

ACKU
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  به خوانش متن درس دقت کنید.
   متن درس را بخوانید.

  کلمه هاي) فرزند، پرورش و حقوق( را در جمله های مناسب به کار 
برده، روي تخته بنويسید.

ــه حرفی را از متن درس دريافت نمايید؛    در گروه ها کلمه های س
سپس يک نفر از هر گروه آنها را به د يگران بخواند.

لغت ها

معنالغتشماره
عزتاحترام1
تربيتپرورش2

در مورد حقوق والدين سه جمله در کتابچه هايتان بنويسید.

کار خانه گی

فعالیت ها

ACKU
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خانواده
هدف: درست خواندن و نوشتن متن درس و درك مفهوم آن.

1- درتصوير چه مي بینید؟
2- در خانه با شما کي ها زنده گي مي کنند؟

درس دوازدهم

است دس�ت   م�ان�ن�د 
 ه�ر ك�س يك انگش�ت
 پ���در در اين دس�ت

ن�خ�س��تين،  ك�ه   او 
 ان�گ�ش�ت ديگ����ر
 او م��ادر م����است
ديگ����ر  ان�گش�ت 
 اي�ن ج��ا ن�شس��ته
كيس��ت يكي  اين   پس 
 بلی، درس���ت اس�ت
 م��ن هست���م آخ�ر
را ه��ا   انگش����ت 
 گرچ���ه جدايي���م
 چ�ون جم�ع گ��رديم

خان���واده  ه���ر 
خان�������واده  در 
اس���ت شست   انگشت 
اس���ت دست   انگشت 
ن�ش�ان�ه  ي�ع�ن�ي 
خ���انه!  خ��ان��م 
ب������رادر  يعن�ي 
م���ادر  پ�ه��لوي 

ديگ����ر؟   انگش�ت 
خواه���ر هست   او 
ك�����وچك  انگشت 

ت�ك  ت��ك   دي�دي�م 
انگشت پنج   م�����ا 
مشت يك   هستي����م 

پرسش ها

ACKU
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 به خوانش متن درس با دقت گوش دهید.

 متن درس را بخوانید.

ــل انتخاب نموده، روي تخته  ــتون مقاب  جمع کلمه هاي زير را از س
بنويسید.

طفل                   برادران  -1
برادر                  خواهران  -2
خواهر                  اطفال  -3

 راجع به خانواده يک يک جمله بگويید.

ــانه هاي )،-! و ؟( به کار رفته، در کتابچه هايتان  بیت هايي را که  در آن ها نش
بنويسید.

کار خانه گی

فعالیت ها

ACKU
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کتاب گوید
به  و تشویق شدن شاگردان  نوشتن متن درس  و  هدف: درست خواندن 

مطالعه و کتاب خوانی.

     

1 -  سال گذشته کدام کتاب ها را خوانده ايد؟
2 - از کتاب دري صنف اول چه چیز ها را آموخته ايد؟

درس سیزدهم

دانا وخـــــوش  بیانـم مــن یــار مهـربانــم  
با آنکـه بـــي زبـانـم گویـم سخـن  فـــراوان  
من  یــار پنـد  دانـــم پنـدت دهـم  فـــراوان  
باســود   وبــي  زیانـم من دوست هنـرمنـــدم  
مـن یـــار مهــربانـم ازمـــن مبـاش  غافـل  

ش بیانم
دانا و خو

من یار مهربانــم

پرسش ها

ACKU
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 به خوانش متن درس گوش دهید.
متن درس را بخوانید.   

ــده اند از متن درس انتخاب نموده،   کلمه هايي را که با )نم( ختم ش
در کتابچه هايتان بنويسید. 

-   نم      مهربانم مهربا   
-   نم        
-   نم       
-   نم       
-   نم      

 در گروه ها را جع به اهمیت کتاب صحبت کنید.

لغت ها

معنالغتشماره
خوش صحبتخوش بيان1
زيادفراوان2
نصيحتپند3
بي خبرغافل4
فايدهسود5

نقص، ضررزيان  6          

شعر را در کتابچه هايتان بنويسید و حفظ کنید.

کار خانه گی

فعالیت ها

ACKU
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آداب سالم دادن
هدف: درست خواندن و نوشتن متن درس و دانستن آداب سالم 

دادن.

         

 1- به نظر شما هنگام داخل شدن به خانه و يا صنف، اول بايد چه بگويیم؟
2-  آيا می دانید سالم دادن باعث چه مي شود؟

درس چهاردهم

    سـالم دادن در بین ما مسلمانان سـنت است و به معنای 
سالمتی و خیر خواهی به شخص مقابل می باشد. سالم باید 
به لفظ )السـالُم علیکم و رحمة اهلل...( و جواب آن باید به 

لفظ )علیکم السالم و رحمة اهلل...(  گفته شود. 
    سالم دادن، محبت و احترام را زیاد مي سازد؛پس  براي ما 
الزم است به  بزرگان، معلمان، همصنفان و همسایه ها سالم 

بدهیم.
     

پرسش ها

ACKU
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  به خوانش متن درس دقت نمايید.

  متن درس را بخوانید.

  کلمه هاي مفرد و جمع را روي تخته نوشته، بعد با هم وصل کنید؛  
طور مثال:

           1-    معلم                             مكتب ها
           2-    بزرگ                            معلمان
           3-    مكتب                            بزرگان

ــن  مت از  را  ــي  حرف ــار  چه و  ــي  حرف ــه  س ــای  ه ــه  کلم  
ــس نوي ــرون  بی ــان  هايت ــه  کتابچ در  ــوده،  نم ــت  درياف  درس 

کنید؛ طور مثال:

                       

                      
  در بارة اهمیت سالم دادن يک يک جمله بگويید.

ــری تمرين  ــواب آن را به صورت دو نف ــالم و ج ــل س ــاظ مكم    الف
کنید.

ــايه(  را در جمله ها به کار برده، در کتابچه  ــنت، محبت و همس کلمه هاي  )س
هايتان بنويسید.

خوب

سالم

کار خانه گی

فعالیت ها

ACKU
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غچی غچی بهار شد!
هدف: درست خواندن و نوشتن متن درس و دریافت معلومات راجع به فصل بهار 

و غچی.

1 -  در تصوير کدام پرنده را مي بینید؟ 
2 -  به نظر شما غچي ها از چه چیز براي خود خانه مي سازند؟

3 -  آيا می دانید غچي ها در کدام فصل سال بیشتر ديده مي شوند؟

درس پانزدهم

   پیش از طلوع آفتاب، صـدای غچی ها از خواب بیدارم 
کرد.چشـم هایم را باز کرده، دیدم پنجرۀ اتاق باز است. 
نسـیم خوش بهار رخسارم را نوازش کرد و با خود آهسته 
زمزمه کردم: »غچی غچی بهار شـد!« غچی ها با غچ غچ 
خود با من هم صدا شـدند و مژده دادند که بهار شـد، 

بهار شـد...   .
   با خود گفتم به واقعیت که فصل بهار انسـان و تمام زنده 

جان ها را به حرکت می آورد.
وقت گل انار شد! غچی غچی بهار شد    

     

پرسش ها
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  به خوانش متن درس گوش فرا دهید.
  متن درس را بخوانید.

  متضاد کلمه هاي زير را روي تخته بنويسید.
      1 -  بهار        
      2 – ُگل       
      3 - خواب       

ــته، هجا ــذ نوش ــي( را روي کاغ ــره و غچ ــار، طلوع،پنج ــه هاي)ان   کلم
نمايید؛ مثاًل:

ا - نار
-     -
-     -
-     -

     کلمه هايی را که در آن ها حرف )چ( به کار رفته باشد از متن درس 
پیدا نموده، به همصنفان خود با آواز بلند بخوانید.

لغت ها

معنالغتشماره
باد ماليمنسيم1
رویرخسار2
خبر خوشمژده3

 متن درس را در کتابچه های خود رو نويس کنید.

کار خانه گی

فعالیت ها
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مگس و زنبور عسل
هدف: درست خواندن و نوشتن متن درس و دانستن ضررهای مگس.

     

1 -   در تصوير کدام حشره ها را مي بینید؟
2 -   به نظر شما کثافات را در کجا بايد بیندازيم؟

3 -   آيا می دانید مگس ها بیشتر در کدام جاها زنده گي مي کنند؟

درس شانزدهم

    یك روز مگس با زنبور عسـل رو به رو شد. زنبور عسل از مگس 
پرسید: »چرا انسان ها ترا بد مي بینند؟«

     مگـس گفـت: »مـی داني که من همیشـه در جـاهاي ناپاک 
زنده گـي مي کنم. باپاهایم میکروب هـا را از آن جا مي گیرم و 
باالي غذای انسـان ها مي گذارم. با خوردن این غذا انسـان ها 

مریض مي شوند، از این سبب، آن ها از من نفرت دارند.«
    زنبور عسل گفت: »تو کار خوب نمي کني.«

    مگـس گفت: »من مالمت نیسـتم؛ چرا که اگـر آنها کثافات را 

پرسش ها
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  به خوانش متن درس دقت کنید.
  متن درس را بخوانید.

  متضاد کلمه های زير را از ستون مقابل آن ها انتخاب نموده، روی تخته 
بنويسید.

دروغ   1 -   ناپاک       
صحتمند   2  -  راست        

پاک   3  - هیچ وقت     
هر وقت   4 -  مريض        

  در گروه ها را جع به اضرار مگس صحبت کنید.

لغت ها

معنالغتشماره
بد بينينفرت1
گنهكار، مقصرمالمت2
بدبینینفرت3

متن درس را در کتابچه هاي خود بنويسید.

در کثافت داني بیندازند و سـر غذا هاي خود را همیشه پوشیده 
نگهدارند، من هیچ وقت غذای آن ها را نمی توانم کثیف کنم.«

    زنبور عسل گفت: »تو راست گفتی.«

کار خانه گی

فعالیت ها
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تب مالریا
هدف: درست خواندن و نوشتن متن درس و دانستن راه هاي جلوگیری 

از گزیدن پشۀ مالریا.

1- در تصوير چه مي بینید؟
2- آيا می دانید انسان ها چه طور به تب مالريا دچار مي شوند؟

3- به نظر شما براي جلوگیري از گزيدن پشۀ مالريا چه بايد بكنیم؟

درس هفدهم

    یك روز از پدرم پرسیدم: انسان چگونه به تب مالریا مبتال 
مي شود؟ پدرم گفت: این تب در اثر گزیدن پشة مالریا پیدا 

مي شود. 
    پشة مالریا در جاهایي که آب ایستاده موجود باشد زنده گي 
مي کنـد. براي اینکه از این مرض خـود را حفاظت کنیم، 
باید آب هاي ایسـتاده و گندیـدۀ نزدیك خانة خود را از 

بین ببریم و کلکین هاي خانه را جالي بگیریم. 

پرسش ها
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  به خواندن متن درس دقت کنید.
  متن درس را به صورت واضح بخوانید.

  کلمه هايي را که در آن ها حرف)م( به کار رفته باشد از متن درس 
پیدا کرده، در کتابچه هاي خود بنويسید. 

ــتون مقابل آن ها انتخاب نموده، در    مترادف کلمه های زير را از س
کتابچه هاي خود بنويسید.

1- دچار       گرفتار
2- گزيدن       نگهداری

3- حفاظت       نیش زدن
  در گروه ها راجع به راه هاي جلوگیري از مبتال شدن به تب مالريا 

صحبت کنید.

کار خانه گی

- متن درس را در کتابچه های خود بنويسید.
ــه تب مالريا به اعضاي خانوادة  ــدن ب - را جع به راه هاي جلوگیري از مبتال ش

خود معلومات بدهید.

به آب های آلوده
 و کثیف نزدیک نشوید.

فعالیت ها
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نظافت
هدف: درست خواندن و نوشتن متن درس و دانستن اهمیت نظافت.

1-  در مورد اهمیت نظافت چه می دانید؟ بیان کنید.
2- به نظر شما مراعات نظافت چه فايده دارد؟

درس هژدهم

    در دین اسـالم نظافت جزء ایمان اسـت. هر انسان باید 
نظافت را رعایت کند. بدن، لباس،  خانه،  مکتب و شهر خود 
را پاک نگهدارد. در خوردن غذا ها توجه داشـته باشد. از 
آب هاي صحي؛ مانند:آب نل، چاه هاي سرپوشیده، کاریز 

و چشمه استفاده کند.
    در جاهایـي کـه آب صحي پیدا نمي شـود،  آب را اول 
جوش داده، بعد از سرد شدن آن را بنوشید. انسان نظیف 

و پاک همیشه سالم و تندرست مي باشد.

پرسش ها

ACKU



38

  به خوانش متن درس دقت کنید.

  متن درس را با آواز بلند بخوانید.

  کلمه هاي زير را با )ها( جمع ببنديد و روی تخته بنويسید.

خانه   -   ها        خانه ها       	•

انسان -                    	•

لباس -          	•

غذا   -           	•

  از حرف هاي زير روي تخته کلمه ساخته، آن را بخوانید:

2- ل - ب - ا + س      1 - ن - ظ - ا - ف - ت          

4-  م - ر - ي- ض      3 -  پ -  ا  -  ک        

کار خانه گی

ــب به کار برده، در  کلمه هاي )پاک، نظافت، غذا و آب( را در  جمله هاي مناس
کتابچه هايتان بنويسید.

نظافت

فعالیت ها

بر هر شخص الزم است تا از مصرف 

بی جای آب جلوگیری کند. 
ACKU
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 حفاظت چشم ها
هدف: درست خواندن و نوشتن متن درس و دانستن طریقه های حفاظت 

چشم ها.

1- درتصوير کدام عضو بدن را مي بینید؟
2- خداوند چرا براي ما چشم داده است؟

3- به نظر شما براي حفاظت چشم ها بايد چه کنیم؟

درس نزدهم

    چشـم ها  اعضاي مهم بدن ما استند. در حفاظت 

چشم هاي خود باید توجه زیاد نماییم.

    از انداختن اشـیاي نوک تیز؛ مانند: قلم، سـیخ 

و یا سـنگ به سـوي یك دیگر خود داري کنیم و با 

دست هاي ناپاک چشم هاي خود را نمالیم. 

    براي داشـتن چشم های سـالم، باید آن ها را از 

گرد و خاک و آلوده گی حفاظت کنیم.

پرسش ها
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  به خوانش متن درس دقت کنید.
  متن درس را بخوانید. 

ــوده، روي تخته  ــر را پیدا نم ــاي زي ــاد کلمه ه ــل متض ــتون مقاب   از س
بنويسید.

شیرين   1- شور      
بي توجهي   2 - سالم    

مريض   3- حفاظت   

ــش حرفی را دريافت نموده، در    از متن درس،کلمه های پنج حرفی و ش
کتابچه هايتان بنويسید.

  در بارة حفاظت چشم ها در گروه ها صحبت نمايید.

لغت ها
معنالغتشماره

نگهداريحفاظت1
صحت مندسالم2

کار خانه گی

کلمه هاي ) چشم، حفاظت و پاک( را در جمله های مناسب به کار برده، در کتابچه 
هايتان بنويسید.

فعالیت ها

در وقت توفان و خاکباد از عینک استفاده کنید. 

ACKU
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ورزش
هدف: درست خواندن و نوشتن متن درس و دانستن اهمیت ورزش در 

سالمتي وجود.

1-  در بارة اهمیت ورزش چه می دانید؟
2- کدام بازي هاي ورزشي را مي شناسید؟

3-  به کدام نوع بازي هاي ورزشي عالقۀ زياد داريد؟

درس بیستم

    براي این که صحتمند باشـیم، باید روزانه طور منظم 
ورزش نماییم. ورزش حرکات  و فعالیت هاي منظم بدن 
است که به تنهایي و یا طور گروهي اجرا شده  مي تواند؛ 
ماننــد: دویــدن، تــوپ بازي، ریسمــان بازي،  

بایسکل راني و غیره.
     ورزش گروهي یك راه خوب براي پیدا کردن دوستان 
جدید است، باید در هنگام ورزش با همدیگر به مهرباني 

رفتار کنیم.

پرسش ها
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  به خوانش متن درس گوش فرا دهید.
  متن درس را به صورت واضح بخوانید.

  مترادف کلمه هاي زير را از ستون مقابل آن ها انتخاب کرده، روی تخته 
بنويسید:

روش 1- زيبا      

مقبول 2- قشنگ     

خوبرو 3- رفتار     

جديد 4- نو     

  جملۀ نامكمل زير را با کلمه های مناسب داخل چوکات تكمیل نموده، 
در کتابچه هايتان بنويسید:

- ورزش گروهی يک راه . . . برای پیدا کردن . . . جديد است.

ــوده، به ديگران  ــن درس دريافت نم ــار حرفي را از مت ــه های چه   کلم
بگويید.

در مورد ورزشی که دوست داريد، دو جمله در کتابچه هايتان بنويسید.

 خوب
 دوستان
 اقارب

کار خانه گی

فعالیت ها
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بزکشي
هدف: درست خواندن و نوشتن متن درس و آشنایي با ورزش بزکشي.

1- آيا بازی بزکشی را از نزديک ديده ايد؟ در مورد آن صحبت کنید.
2- در رسم کدام بازي ورزشي را مي بینید؟

3- کدام يک از شما به اين ورزش عالقه داريد؟

درس بیست و یکم

    بزکشـي یکي از ورزش هـاي قدیمي وطن ما بوده، 
بیشتر در مناطق شمال رواج دارد.

     اجراي این ورزش گروهي طوري است که اسپ سواران 
در میدان بزکشي جمع مي شـوند و مي خواهند بز را از 
دایرۀ حالل بر دارند. تمام اسـپ سواران مي کوشند تا بز 
 را از دسـت اسپ سـواري که آن را گرفته است بگیرند.

     هر کس که موفق به گرفتن بز شد و آن را تا دایرۀ حالل 
رساند برندۀ بازي شناخته مي شود.

پرسش ها
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  به خواندن متن درس با دقت گوش فرا دهید.

  متن درس را بخوانید. 

ــاخته، روی تخته  ــب س ــر جمله های مناس ــاي نامرتب زي ــه ه   از کلم

بنويسید.

)بازي هاي، مي باشد،  قديمي، بزکشي،  از، يكي، وطن، ما(  -1

)میدان،  بزکشي، اسپ سواران،  در،  مي شوند،  جمع(  -2

)را، حالل،  دايرة،  بز،  مي دارند، بر،  از(  -3

  در گروه ها راجع به ورزش بزکشی باهم بحث کنید.

لغت ها

معنالغتشماره
 گذشتهقديم1
كاميابموفق2

کلمه هاي زير را در جمله هاي مناسب به کار برده، در کتابچه هايتان بنويسید.
    )مناطق، رواج،  برنده، موفق(

کار خانه گی

فعالیت ها
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آب روان
هدف: درست خواندن و نوشتن متن درس و دانستن اهمیت و ارزش آب در 

زنده گي.

            

 1- در تصوير چه مي بینید؟
2 - چه فكر می کنید، آب در کجا پیدا مي شود؟

3-  آيا می دانید از آب چه استفاده ها صورت می گیرد؟

درس بيست و دوم

من راحت جـان هستم مـن آب روان هستـم  
کي سبز شــود گندم گر من نـروم در کشت  
آســوده بـود مردم از فیض وجـود مــن  
من راحت جان هسـتم من آب روان هستــم  
پیچیـده و غلتیــده پایین شوم از کـوه ها  
رقصیـده و رقصیـده تا پیـش شمـا آیــم  
مـن راحت جان هستم مـن آب روان هستـم  

آصف » مایل«

پرسش ها
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  به خوانش شعر دقت کنید.
  شعر را بخوانید. 

  چند کلمه يی را پیدا کنید که در شعر بیشتر از يک بار آمده باشند، 
بعد آن کلمه ها را روي تخته بنويسید. 

  از حرف های زير در کتابچه هاي خود کلمه بسازيد:
)ر- 1 - ح - ت(،  )آ- ب( ، ) ر- و- ا - ن(

ــت از آب و جلوگیري از مصرف   ــتفادة  درس   در گروه ها راجع به اس
بی جای آن صحبت کنید.

لغت ها

معنالغتشماره
آسايشراحت1
بركتفيض2
آرامآسوده3

متن درس را در کتابچه هايتان رو نويس کرده،  حفظ کنید.

کار خانه گی

فعالیت ها
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تابستان
هدف: درست خواندن و نوشتن متن درس و آشنایی با فصل تابستان.

       

1 - به نظر شما تصويرهای باال کدام فصل سال را نشان مي دهند؟
2 - در فصل تابستان چه چیز ها پخته مي شوند؟

درس بيست و سوم

    تابستان فصل دوم سال است. در این فصل هوا گرم مي شود.        
در تابسـتان میوه ها، غله ها و سـبزي ها پخته مي شود، همه 
جا سرسبز مي باشد و مردم براي تفریح و میله به باغ ها و جا 

هاي سرد و سرسبز مي روند. 
    باید در این فصل لباس های نخي که داراي رنگ روشـن 

باشـد بپوشـیم، تا حرارت آفتاب را کمتر جذب کند.

پرسش ها
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  به خوانش متن درس گوش فرا دهید.
  متن درس را بخوانید.

ــید و با استفاده از کلمه های    جمله هاي زير را در کتابچه های خود بنويس
داخل چوکات آن ها را تكمیل کنید. 

تابستان فصل .............................. سال است.  -
در تابستان میوه ها، غله ها و سبزي ها .............................. مي شود.  -

ــگ  ــه داراي رن ــای ..............................ک ــاس ه ــد لب ــل باي ــن فص در اي  -
.............................. باشد بپوشیم.

ــح( را روي تخته امال  ــرد و تفري ــه، میله،  س ــتان، غل ــه هاي )تابس   کلم
بنويسید.

ــتان پیدا  ــبزي هايي که در فصل تابس   در گروه ها راجع به میوه ها و س
مي شوند، صحبت کنید.

لغت ها
معنالغتشماره

حاصل زراعت؛ مانند: گندم، جو و جواريغله1

رشتۀ  باريک که از پنبه ساخته مي شودنخ2

کار خانه گی

 نام چند سبزی و چند میوه يی را که در فصل تابستان پیدا می شوند، در دو ستون 
جداگانه در کتابچه هايتان بنويسید؛ مثال: 

سبزی ها میوه ها         
گندنه سیب         

پخته، نخی، روشن ، دوم

فعالیت ها

در فصل تابستان زیر شعاع مستقیم آفتاب قرار نگیرید.
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 احترام بزرگان  
هدف: درست خواندن و نوشتن متن درس و دانستن اهمیت احترام بزرگان.

1- بزرگان خانوادة شما کي ها اند؟
2- بزرگان را چگونه بايد احترام کنیم؟

درس بيست و چهارم

      برای ما الزم اسـت تا مادر، پدر، معلم و بزرگان را احترام 
نماییـم. نصیحت های آنـان را با دقت شـنیده و به آن عمل 

کنیم.
     احترام به بزرگان و شـفقت به ُخرد ساالن از رهنمایی های 

دین ما است.
    شاگرد خوب همیشه بزرگان را احترام می کند.

پرسش ها

ACKU
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  به خوانش متن درس دقت کنید.
  متن درس را بخوانید.

ــب داخل چوکات  ــي جمله هاي زير را با کلمه هاي مناس ــا هاي خال   ج
تكمیل نموده، روي تخته بنويسید.

براي ما .............................. است که پدر، مادر، معلم   -1
و بزرگان خود را احترام نمايیم.

احترام به بزرگان و شفقت به ُخرد ساالن از رهنمايی های   -2
 .............................. ما است.

3- شاگرد خوب همیشه..............................  را احترام می کند. 
  کلمه هاي مفرد زير را با )ان( جمع نموده، روی تخته بنويسید:

-   ..............................            معلمان           1 - معلم 
         ..............................       ..............................   - 2- پدر 
         ..............................       ..............................   -   3-  بزرگ 

  در مورد احترام بزرگان يک يک جمله بگويید.
ــالی، توفان و آب( را با پسوند )ها(  ــیالب، خشكس   کلمه های )زلزله، س

جمع سازيد.
لغت ها

معنالغتشماره

توجهدقت1

كارعمل2

کار خانه گی

کلمه هاي معلم، بزرگان و احترام را در جمله های مناسب به کار برده، در کتابچه هايتان 
بنويسید.

ان

ان

ان

الزم

بزرگان

دين

فعالیت ها

ACKU
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آفتاب
هدف: درست خواندن و نوشتن متن درس و دانستن اهمیت آفتاب در 

زنده گي.

      

1-  در تصوير چه مي بینید؟
2-  به نظر شما اگر آفتاب نمي بود چه مي شد؟

3- آيا می دانید آفتاب در زنده گي موجودات زنده چه ارزش دارد؟

درس بيست و پنجم

     دریك روز تابسـتاني جمشید و مادرش مشغول کار هاي خانه 
بودند. جمشـید به مادرش گفت: کاش  آفتاب نمي بود تا هوا این 
قدر گرم نمي شـد! مادرش در جواب گفـت: اگر آفتاب نمي بود 
همه جا تاریك و سـرد مي شـد؛  همین آفتاب است که همه جا را 

روشن و گرم مي سازد.
     روشـني و گرمي آفتاب براي انسان ها، حیوانات و نباتات فایده 
دارد، میکروب ها را از بین مي برد و سـبزي ها و میوه ها را پخته 

مي سازد.

پرسش ها

ACKU
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  به خوانش متن درس گوش دهید. 
  متن درس را دقیق بخوانید.

ــاي )آ(، )ف(، )ر(، )س( و )ح( دارند از متن  ــه حرف ه ــي را ک   کلمه هاي
درس انتخاب نموده، در کتابچه هايتان بنويسید.

ــه حرفي يی را انتخاب نمايید که حرف های    از متن درس کلمه هاي س
ــد آن را در کتابچه هايتان  ــد؛ بع ــل جدول در اول آن ها به کار رفته باش داخ

بنويسید.

مثال:    گ              گرم
    

  در گروه ها راجع به اهمیت آفتاب صحبت کنید.

لغت ها
معنالغتشماره

خنكسرد1

آرزو کردنکاش2

موجود زندة ذره بینيمیكروب3

 راجع به اهمیت آفتاب سه جمله در کتابچه های تان بنويسید.

کار خانه گی

گ
ک
س
هـ

فعالیت ها

ACKU
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حقوق همسایه
هدف: درست خواندن و نوشتن متن درس و دانستن حقوق همسایه.

         

1-  آيا می دانید همسايه به چه کساني گفته مي شود؟
2- با همسايه هاي خود چگونه بايد رفتار کنیم؟

درس بيست و ششم

     کسـاني که در پهلو یا نزدیـك خانة ما زنده گي 
مي کنند همسایة ما گفته مي شوند. براي هر مسلمان 

الزم است تا حقوق همسایه هاي خود را بشناسد.
     پیامبر ما حضرت محمد چنین فرموده است:

"کسي که به خداوند و روز آخرت ایمان دارد، 
با همسایه هاي خود احسان مي کند  و هیچ وقت به 

آن ها ضرر نمي رساند."

پرسش ها

ACKU
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  به خوانش متن درس دقت نمايید.

  متن درس را به صورت واضح بخوانید.

  کلمه هايي را که در آن ها حرف)هـ( به کار رفته، از متن درس پیدا 

نموده، در کتابچه هايتان بنويسید.

  جملۀ زير را روی تخته  امال بنويسید:

  در بارة  حقوق همسايه، دو جملۀ ساده بگويید. 

لغت ها    
معنالغتشماره

نيكي كردناحسان  1

جمع حقحقوق  2

در بارة حقوق همسايه سه جمله در کتابچه هايتان بنويسید.

کار خانه گی

فعالیت ها

ACKU
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وطن
هدف: درست خواندن و نوشتن متن درس و آشنایی با وطن عزیز ما 

افغانستان.

           

  1 -  در تصوير چه مي بینید؟ 
2 - چند واليت افغانستان را نام گرفته مي توانید؟

3- بیرق کشور ما داراي کدام رنگ ها است؟
4 - آيا می دانید پايتخت وطن ما کدام شهر است؟

درس بيست و هفتم

    وطن عزیز ما افغانسـتان، یك کشور اسالمي است که 
در آن اقوام مختلف زنده گي مي کنند.

     وطن ما شـهر هاي بزرگ، کوه هـاي بلند، تپه هاي 

ACKUپرسش ها
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سر سبز، دشت هاي وسیع و جنگل هاي زیاد دارد.
    کشـور ما افغانستان داراي سی و چهار والیت است و 

پایتخت آن شهر کابل مي باشد.
ما وطن خود را دوست داریم. 

بلخ

هلمند

غزنی

غور

ACKU
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هرات

غزنی

بلخ

ACKUکابل
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  به خوانش متن درس گوش دهید.
  متن درس را با دقت بخوانید.

  از متن درس چند کلمه يي را که با حرف )ا( آغاز مي شوند دريافت 
نموده، در کتابچه هاي خود بنويسید. 

  جمله هاي زير را از روی متن درس تكمیل کنید:
افغانستان يک کشور  ................................. است.  -

پايتخت وطن ما شهر ................................. مي باشد.  -
افغانستان داراي ................................. واليت است.  -

  در گروه ها تصوير های صفحۀ قبلی را نام بگیريد. 

لغت ها

معنالغتشماره

جمع قوم، قوم هااقوام1

پهناور، كالنوسيع2

گوناگون، هر قسممختلف3

را  ــتان  افغانس ــهور  مش ــت  والي ــد  چن ــام  ن ــود  خ ــن  والدي از 
ــه  ب ــته،  نوش ــود  خ ــاي  ه ــه  کتابچ در  را  ــا  آنه ــد  بع ــید.   بپرس

حرف ها تجزيه کنید.

کار خانه گی

فعالیت ها

ACKU
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حادثة ترافیکی
هدف: درست خواندن و نوشتن متن درس و دانستن راه های جلوگیری از 

حادثۀ ترافیکی.

         

1- در تصوير چه می بینید؟ در بارة آن حرف بزنید.
2- برای اين که حادثۀ ترافیكی رخ ندهد، چه بايد بكنیم؟

درس بيست و هشتم

      پرویز در راه روان بود. از این که در بین سرک راه می 
رفت، با موتری تصادم کرد و پایش زخمی شد. شخصی 

که از آن جا می گذشت او را به شفاخانه رساند.
    بعـد از این که پرویز صحتمند شـد،  خواهرش پروین 
او را دلـداری داده، گفت: پرویز جـان! باید در آینده 
از پیاده رو اسـتفاده نمایی و در وقت گذشـتن از سرک 
متوجه چراغ های ترافیکی باشـی، تا همچو حادثه یی 

تکرار نشود.

پرسش ها

ACKU
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  به خوانش متن درس گوش دهید.
  متن درس را به صورت درست بخوانید.

ــه هايتان تكمیل  ــای زير را در کتابچ ــه متن درس جمله ه ــا توجه ب   ب
کنید:

 - پرويز در.............................  روان بود.
- ............................. که از آن جا می گذشت او را به ............................. رساند.
  تصوير زير از کیست؟ در بارة او و وظیفه اش در گروه ها بحث کنید.

لغت ها
معنالغتشماره

به هم خوردن دو تصادم1
چيز

واقعهحادثه2

از متن درس کلمه های  بی نقطه را پیدا نموده، در کتابچه هايتان بنويسید.

کار خانه گی

فعالیت ها

ACKU
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صلح
هدف: درست خواندن و نوشتن متن درس و دانستن ارزش و اهمیت صلح.

         

1- در تصوير چه مي بینید؟
2- کي مي تواند راجع به اهمیت صلح يک جمله بگويد؟

درس بيست و نهم

اي کبوتر هـاي صلح و دوستي!
بـا دو بـال خـود چه هـا آورده اید؟

مهر و آزادي و شـور و خنده را
تـا کجا در قلب هــا پـرورده ایــد؟

پـر زنـان در آسـمان بیکـران
مي روید آن جا کــه جنگ و محنت است

تـا رسـانید این پیام گــرم را
 کاي بشر! خـون ریختن ها وحشت است

پرسش ها

ACKU
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  به خوانش شعر با دقت گوش دهید.
  شعر را به صورت درست بخوانید.

    بیت هاي زير را در کتابچه هايتان تكمیل کنید:
  اي ----- هاي ----- و دوستي!      با دو------- خود چه ها آورده ايد؟

از فــــــراز -------  بلنـــــد      مي دهد ------ اين ------ پیام
  در گروه ها درمورد صلح يک يک جمله بگويید.

لغت ها

معنالغتشمارهمعنالغتشماره
ترسوحشت5پيغام، خبرپيام1
مردمخلق6بي پايانبيكران2

دوستي، مهر3
دنیاجهان7محبت

مخفف که کاي8غم و اندوهمحنت4
اي

متن درس را در کتابچه هايتان رو نويس نموده، حفظ کنید.

از فــراز کــوهـساران بلند
مي دهـد فـرزنـد ایــن کشور پیام

اي کبوتر هـاي صلح و دوستي!
 بـر همـه خلــق جهـان از مـا سالم

کار خانه گی

فعالیت ها

ACKU
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کبوتر و مورچه
هدف: درست خواندن و نوشتن متن درس و تقویت روحیۀ نیکو کاری و همکاري 

در  وجود شاگردان.

           

1-  در تصوير ها چه مي بینید؟ 
2- به نظر شما کمک و همكاري  با همديگر چه فايده دارد؟

درس سی ام

    كبوت�ري مورچه يی را در آب ديد كه اين طرف وآن 

طرف دست و پا مي زد و  نزديك بود غرق شود.

پرسش ها

ACKU
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    كبوت�ر برگي را از درخت گرف�ت و درآب انداخت، 

مورچه كه برگ را روي آب ديد، با بسيار خوشی روی 

آن باال شد، برگ آهست�ه آهسته روي آب حركت كرد 

و به خشكه رسيد.

    وقتی مورچه س�امت از آب بر آمد، با كبوتر دوست 

شد.

ACKU
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    روز ديگر مورچه يك ش�كاري را ديد كه مي خواست 

كبوتر را ش�كار كند. مورچه خود را به شكاری رساند و 

پاي وي را گزيد. 

    دست شكاري تكان 

خورد و تيرش خطا 

رفت، كبوتر پريد و 

رفت.

ACKU
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  به خوانش متن درس با دقت گوش دهید.

  متن درس را بخوانید و معنای کلمه هاي جديد را بپرسید.

ــه هاي زير را تكمیل  ــتفاده از کلمه هاي داخل چوکات جمل ــا اس   ب

نموده، در کتابچه هاي خود بنويسید.

1 -  کبوتري مورچه يي را در.............................. ديد.

2-   مورچه که .............................. را روي آب ديد.

3 -  مورچه خود را به ............................ رساند. 

  در مورد کمک و همكاري سه جمله بگويید.

  اگر مانند قصۀ کبوتر و مورچه قصه يی را ياد داريد بگويید.

متن درس را در کتابچه هايتان بنويسید.

برگ
آب 

شكاری

کار خانه گی

فعالیت ها

ACKU
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 اندرز ها

هدف: درست خواندن و نوشتن اندرز ها و استفاده از آن ها در زنده گی.

           

1-  شنیدن اندرز و نصیحت بزرگان و والدين براي ما چه فايده دارد ؟

2- چرا جستجوی عیب هاي ديگران کار بد است؟

درس سی و یکم

- از دروغ گفتن بپرهیزید.
- غیبت نکنید.

- در امانت خیانت نکنید.
- در جستجوي عیب دیگران نباشید.

- از تنبلي و غفلت دوري کنید.
- سخنان خود را سنجیده بگویید.
- کار امروز را به فردا مگذارید. 

پرسش ها

ACKU
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 به خوانش متن درس دقت کنید.
 متن درس را با آواز مناسب بخوانید.

 جملۀ زير را روي تخته بنويسید:

 ضرر هاي دروغ گفتن را بیان کنید.
 در گروه ها راجع به مفهوم اندرز زير صحبت کنید:

لغت ها
معنالغتشمارهمعنالغتشماره

غیبت4پاليدنجستجو1
پشت سر 

کسی حرف 
زدن

بي خبريغفلت5نقصعيب2

امانت3

چیزي که 
به کسي 

بسپارند تا 
نگهداري 

کند.

دوري پرهیز6

متن درس را در کتابچه هايتان رو نويس نموده، حفظ کنید.

کار خانه گی

فعالیت ها

ACKU
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مراعات نوبت
هدف: درست خواندن و نوشتن متن درس و تقویت روحیۀ مراعات نوبت در 

شاگردان.

1-  در رسم چه مي بینید؟
2-  آيا مراعات نوبت، کار خوب است، چرا؟

درس سی و دوم

     فریـده و حامد وقتی از مکتب به خانه آمدند، براي 
مادر خود گفتنـد: امروز معلم صاحب بـراي ما چنین 

نصیحت کرد:
    در وقت نوشیدن آب، داخل شدن در صنف، باال شدن 
به سرویس، خرید سودا از دکان و گرفتن نان از نانوایي، 

باید نوبت را مراعات کنیم.
      مـادر شـان  گفت: بلي، اگر نوبـت را مراعات کنیم 
کارهای ما به آسـانی و در وقت کم انجام می شـود و 

سبب ناراحتی دیگران نمی شویم. 

پرسش ها

ACKU
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  به خوانش متن درس با دقت گوش دهید.
  متن درس را به صورت واضح بخوانید.

  از حرف های داده شده، کلمه ساخته، روي تخته بنويسید.
1 -   و - ق- ت                             

2-    آ - م - د                       
3-   ن-و - ش- ي- د- ن    

4 - م - ر - ا - ع - ا - ت            
5 -  ن - ا - ن -و- ا - ي- ي   

 کلمه های، آب،دکان،صنف،سرويس و نانوايی را با )ها( جمع ببنديد.
مانند:آب- آب ها

  در گروه ها راجع به مراعات نوبت صحبت نمايید.  

لغت ها
معنالغتشمارهمعنالغتشماره

وسیلهسبب3نا آرام             ناراحت1
بي ترتیببي نظم4رعايت كردنمراعات2

متن درس را در کتابچه هايتان رونويس کنید.

وقت

کار خانه گی

فعالیت ها
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جشن استقالل
هدف: درست خواندن و نوشتن متن درس و آشنایی شاگردان با روز هاي 

تاریخي.

1-  در تصوير چه مي بینید؟
2- در مورد جشن استقالل چه مي دانید؟

درس سی و سوم

    بیست و هشتم اسد روز استقالل وطن عزیز ما افغانستان 
اسـت که در زمان غازي امان اهلل خان به دست آمد. ما 
هر سال این روز را در سراسر کشور، جشن مي گیریم، در 
این روز رسم گذشت نظامي و معارف، مسابقات ورزشي 

و بازي هاي جالب برگزار مي گردد.
    افغانسـتان خانة مشترک ما است، پس نگهباني و حفظ 

استقالل آن وظیفة هر یك ما مي باشد.

پرسشها

ACKU



72

  به خواندن متن درس دقت کنید.
  متن درس را با آواز بلند بخوانید.

ــید؛  ــن درس پیداکرده، روي تخته بنويس ــاي مترادف را از مت ــه ه   کلم
مثال:

نگهباني ................................ حفظ
  چند شاگرد به قسم دايره ايستاده شده و معلم از يک شاگرد بپرسد که 
ــاگرد ديگرکلمه يي را بگويد که با  ــتقالل" چیست و ش حرف آخر کلمۀ "اس
ــود؛ مثاًل: لباس و به همین ترتیب شاگرد ديگري کلمه  حرف "ل" آغاز مي ش

يي را بگويد که به حرف " س " شروع شود و به همین قسم ادامه يابد.
  نفر اول: استقالل نفر دوم: لباس  نفر سوم: )                ( 

لغت ها
معنالغتشماره

آزادياستقالل1
دلچسپ      جالب2

کلمه های )استقالل، حفاظت و جشن( را درجمله هاي مناسب به کار ببريد.

کار خانه گی

فعالیت ها
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آزادي پاینده باد!
هدف: درست خواندن و نوشتن متن درس و دانستن اهمیت آزادي.

        

1- در تصوير چه مي بینید؟
2- چرا به پرنده ها بايد ترحم کرد؟

3- چرا آزادي را دوست داريم؟

درس سی و چهارم

درخـت از  افتـاد   گنجشـك 
 بــــــر روي زمین سخت
 بالـش شـده بــود زخـمي
از شـــوخِي بیــرحمــي

 

 رحـمـم آمــد بـه حـالش
بالش بـه  بسـتم   مـــرهـم 

پرسش ها

ACKU
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  به خوانش شعر دقت نمايید.
  شعر را بخوانید.

  شكل های زير را نقطه گذاری نموده، از آن ها کلمه های با معنا بسازيد؛ 
مثال:

حالس  -  حالش

1- گنحسک    2- درحت       3- سحت        4- بار       5- آرادی

  جملۀ زير را روي تخته امال بنويسید.

   در مورد آزادي يک يک جمله بگويید.
لغت ها

معنالغتشماره
پايدار، بر قرارپاينده1
دوامرهم2
مهربانيرحم3
خوششاد4

متن شعر را در کتابچه هاي خود رونويس کنید.

 گنجشـك بالهـا را بـاز کـرد
 بـا خــــوشحالي پرواز کرد
شـاد شــدم  پــروازش   از 
 آزادي پـــاینــده بــاد!
دوکتور ش. دیباج

کار خانه گی

فعالیت ها
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پول افغانستان
هدف: درست خواندن و نوشتن متن درس، شناختن پول افغانستان و دانستن 

اهمیت نگهداري آن.

 1-  در تصوير چه مي بینید؟ 

درس سی و پنجم

      واحد پول کشور ما افغاني است. پول هاي یك افغاني، دو افغاني و 

پنج افغاني آن، هم به شکل کاغذي و هم به شکل فلزي اند. پول هاي 

ده افغاني،  بیست افغاني، پنجاه افغاني،  صد افغاني، پنجصد افغاني و 

هزار افغاني آن تنها به شکل کاغذي مي باشند.

     پول هر کشـور سـرمایة ملي آن اسـت؛ پس باید در حفاظت پول 

کشـور خود توجه داشته، از خراب شـدن آن جلوگیري نماییم، تا به 

اقتصاد کشور ما ضرر نرسد.

پرسش ها

ACKU
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  به خوانش متن درس دقت کنید.
  متن درس را به صورت واضح  بخوانید.

  پول هاي زير را ازکم به زياد ترتیب نموده، روي تخته بنويسید:
پنجاه افغاني              صد افغاني  
پنجصد افغاني           هزار افغاني  
يک افغاني                ده افغاني  

بیست افغاني             پنج افغاني  
دو افغاني  

ــته، در مقابل جمله هاي  ــر را در کتابچه هاي خود نوش ــه هاي زي   جمل
درست عالمۀ  )√( و در مقابل جمله هاي نا درست عالمۀ )×( را بگذاريد.

- )      (پول هر کشور سرمايۀ ملي آن است.   
- )     (پول های )ده،بیست و پنجاه افغانی(فلزی می باشند.

ــور خود صحبت   در گروه ها راجع به ارزش و راه های نگهداری پول کش
کنید.

لغت ها
معنالغتشماره

دارايی، ثروتسرمايه1
زيان،نقصضرر2

واژه های ) پول، کشور و سرمايه( را در جمله های مناسب به کار بريد.

کار خانه گی

فعالیت ها

ACKU



77

سید جمال الدین افغان
هدف: درست خواندن و نوشتن متن درس و آشنایي با شخصیت عالمه سید 

جمال الدین افغان.

1- به نظر شما تصوير از کي است؟ 
2- آيا شما نام سید جمال الدين افغان را شنیده ايد؟

درس سی و ششم

     سید جمال الدین فرزند سید صفدر، یکي از دانشمندان 
کشور ما مي باشد. او در شـهر اسعد آباد، مرکز والیت 

کنر افغانستان تولد گردیده است.  
    سـید جمال الدیـن برای اتحاد، دوسـتي و آگاهی 
مسـلمان ها خدمت زیاد نموده است. او را به نام نابغة 

شرق یاد می کنند.

پرسش ها
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  به خواندن متن درس دقت نمايید.
  متن درس را به صورت واضح بخوانید.

  چند کلمه يی را از متن درس پیدا کنید، که در آن ها حرف"س"به 
کار رفته باشد و روی تخته بنويسید؛ مثال:

1- مسلمان     
  در مورد سید جمال الدين آنچه می دانید بیان کنید.

لغت ها
معنالغتشماره

عالم،دانادانشمند1 

يكی شدناتحاد2 

كسی كه دارای هوش و نابغه3
استعداد فوق العاده باشد

متن درس را در کتابچه هاي خود بنويسید.

کار خانه گی

فعالیت ها

ACKU
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چیستان ها
هدف: درست خواندن و نوشتن متن درس و آشنایی شاگردان با چیستان ها.

1 – آيا در بارة چیستان ها چیزی شنیده ايد؟ 
2- کی می تواند يک چیستان بگويد؟

درس سی و هفتم

حوض   سنگیــن         آب رنگیــــــن  -1

                مـــا  ر  پیچـان          گـــل خنــــدان

2- آن چیسـت که هم وسـیلة آرایش اسـت و هم عضوی از 
بـدن  ؟

3- نی آب است، نی سـنگ است و نی شیشه؛ هم آب است، 
هم سـنگ اسـت و هم شیشـه.

4- آن چیست که سه حرف دارد و دو نقطه، حرف اول و آخر 
آن یکی اسـت، چون به دسـت کسـی رسـد آن را بخورد.

5- سـفید اسـت برف نیسـت، ریشـه دارد درخت نیسـت. 

)چراغ تیلی(

)شانه(

)نان(

)یخ(

)دندان(

پرسش ها

ACKU
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  به طرز خواندن چیستان ها دقت نمايید.

  چیستان ها را دقیق بخوانید.

 کلمه های) آرايش، عضو، شیشه و ريشه( را روی تخته امال بنويسید.

ــبی را بگذاريد، تا از هر رديف يک    در خانه های خالی حرف های مناس

کلمه ساخته شود.

دنداننادند

نگر

ین

نچپ

ان

   از هر گروه يک شاگرد چیستانی را که ياد دارد، به ديگران بگويد.

متن درس را در کتابچه هايتان نوشته، زير کلمه های پنج حرفی خط بكشید.

کار خانه گی

فعالیت ها

ACKU
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امانت داري
هدف: درست خواندن و نوشتن متن درس و درك مفهوم امانت داری.

1 - کسي که امانت را دو باره به صاحب آن مي دهد چه نامیده مي شود؟
2 - آيا تا حال کسي به شما چیزي را طور امانت سپرده است؟

درس سی و هشتم

    روزي سـهراب قلم تهمینه را طور امانت گرفت. 
تهمینه فراموش کرده بود که قلم او را سهراب گرفته 
اسـت. روز دیگر تهمینه در صنف گفت: قلم من گم 

شده است. سهراب گفت: قلم شما نزد من است. 

ACKUپرسش ها
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  به خواندن متن درس دقت کنید.
  متن درس را با آواز مناسب بخوانید.
  جملۀ زير را روي تخته امال بنويسید.

 از کلمه های نا مرتب زير جمله ساخته، روی تخته بنويسید.
) است، نزد،من،شما،قلم(  

  در گروه ها راجع به امانت داري بحث نمايید.

ــارحه و نقطه( را در آن  ــانه های ) ش ــید و نش متن درس را در کتابچه هايتان بنويس
مشخص کنید.

    شـاگردان از امانت داري سـهراب بسیار خوش 
شدند و به او آفرین گفتند.

    انسان امانت دار را همه دوست دارند.

کار خانه گی

فعالیت ها

ACKU
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 میوه ها
هدف: درست خواندن و نوشتن متن درس و دانستن اهمیت میوه ها. 

1- در تصوير باال کدام میوه ها را مي بینید؟ نام بگیريد.
2- شما کدام میوه را زياد خوش داريد؟

درس سی و نهم

     در وطن عزیز ما میوه هاي گوناگون پیدا مي شود. 

میوه های تازه؛ مانند: سیب، زرد الـو، ناک،  شفتـالو، 

بهي، انار، انجیر، گیـالس، انگور، خربوزه، تربوز و 

غیره و میوه هاي خشـك؛ مانند: جلغوزه، بادام، 

چهارمغــز، پسته، کشمش، توت و غیره.

   خوردن میوه ها براي صحت بسیار مفید است.

پرسش ها

ACKU
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  به خواندن متن درس گوش دهید.
  متن درس را به صورت واضح بخوانید.

  انواع میوه هاي تازه و خشک را نام گرفته، رنگ آن ها را بگويید.

ــوده، در  ــا را ترکیب نم ــدول نام میوه ه ــاي داخل ج ــرف ه   از ح
کتابچه هاي خود بنويسید. 

 مثال: )1( زردالو

ــام هر میوه يی را که خوش داريد از روی پوقانه ها انتخاب نموده    ن
و روی تخته بنويسید.

فعالیت ها

سیب ناک
انار

خربوزهتربوز
مالته

آلوبالو

انگور
زردالو

توت

ACKU
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  اجزای کلمه هاي  داخل چوکات را روي تخته باهم وصل نمايید.

  متضاد کلمه های زير را بگويید:

             

لغت ها
معنالغتشماره

مختلف، رنگارنگگوناگون1

تندرستيصحت2

سودمندمفید3

ضديكديگرمتضاد4

ــوند در کتابچه  ــک و تازه( خورده می ش نام میوه هايي را که به دو صورت )خش
های خود بنويسید.

دام انـ     

مغز خربو     

زه گیـ     

جیر با     

الس چهار     

انجیر

بادام

چهارمغز

گیالس

خربوزه

 بسیار      
 مفید     

خشک

کار خانه گی

ACKU
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سبزي ها
هدف: درست خواندن و نوشتن متن درس و دانستن اهمیت سبزي ها و استفادۀ 

صحي از آن ها.

1- در تصوير کدام سبزي ها را مي بینید؟
2- آيا می دانید کدام نوع سبزي ها خام خورده مي شوند؟

3- شما کدام يک از سبزي ها را زياد خوش داريد؟

درس چهلم

     در وطن عزیز ما سـبزي هاي مختلف پیدا مي شـود. 
خوردن سبزي ها بسیار فایده دارد. سبزي ها طور پخته 

و خام خورده مي شوند.  
     سـبزي ها باید قبل از خـوردن با نمك و یا کلورین، 
خوب شسته شـوند؛ زیرا خوردن سـبزي هاي ناشسته 
سبب مریضي هاي گوناگون؛ مثل:  پیچش، اسهال و غیره       

مي شود.

پرسش ها

ACKU
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  به خواندن متن درس دقت کنید.
  متن درس را بخوانید.

ــوند از متن درس پیدا  ــروع مي ش   چند کلمه يي را که با حرف )پ( ش
کرده، در کتابچه هاي خود بنويسید؛ مثال: پخته

  رنگ هر سبزي را با نام آن توسط خط در کتابچه هايتان  وصل کنید.

رنگ نارنجي                                             بادنجان رومي  
      رنگ سبز                                                بادرنگ

رنگ سرخ                                               بادنجان سیاه  
کدو رنگ بادنجانی                            

 
  در گروه ها راجع به  طريقۀ شستن و فوايد سبزی ها با هم صحبت نمايید.

لغت ها
معنالغتشمارهمعنالغتشماره

علت،  سبب1
باعث

ماده يي است که برای پاک کلورين2
ساختن آب به کار می رود

متن درس را در کتابچه هايتان بنويسید.

کار خانه گی

فعالیت ها
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دهقان زحمتکش
هدف: درست خواندن و نوشتن متن درس و درك اهمیت کار و زحمتکشي.

1- در تصوير چه مي بینید؟
2- به نظر شما کار و زحمتكشي چه فايده دارد؟

3- آيا می دانید چه وقت زمین خوب حاصل مي دهد؟

درس چهل و یکم

    بود نبود یك دهقان زحمتکش بود. او دو پسـر تنبل و 
بي پروا داشت.

    دهقان و همسرش 
بـه خاطـر تنبلـي 
بسیار  شـان  پسران 

پریشان بودند.

پرسش ها

ACKU
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   روزي دهقـان مریض 
مریضي  بستر  در  او  شد. 
من  گفت:  پسرانش  براي 
گنجی  شما  براي  باغ  در 

را مخفي نموده ام.
     بعد از مـرگ دهقان، 
پسـرانش بـراي پیـدا 
کردن گنـج، تمام زمین 
را بیل زدند؛ اما گنج را 

نیافتند.
   روزي همسـر دهقان 
براي پسرانش گفت: حاال 
کشـت  آمادۀ  زمین  که 
اسـت بیایید که گندم در 

آن کشت کنیم.
    در آن سال زمین حاصل 

زیاد داد. 

ACKU
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همسـر دهقـان بـراي 
پسرانش گفت:  

 این همان گنجی اسـت 
که پـدر تان براي شـما 

وعده کرده بود.
نابرده رنج،گنج میسر نمـی شـود 

ُمزد آن گرفت جان برادر که کار کرد    

  به خواندن متن درس دقت کنید.
  متن درس را بخوانید.

  جملۀ زير را روي تخته امال بنويسید.

                                                
  مفهوم قصه را با زبان ساده بگويید.

لغت ها
معنالغتشمارهمعنالغتشماره

پُت، پنهانمخفي3    خزانهگنج1
غمگین، ناراحتپريشان4ثمرحاصل2

ــب  ــت و گندم( در کتابچه هايتان جمله های مناس ــه های )دهقان، زحم ــرای کلم ب
بنويسید. 

کار خانه گی

فعالیت ها

ACKU
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پرنده گان
هدف: درست خواندن و نوشتن متن درس و آشنایی با پرنده گان.

                 

1 -  در تصوير کدام پرنده گان را مي بینید؟ 
2 -   پرنده گان خانه گي را مي شناسید؟ در تصوير نشان بدهید.

3 -  کدام پرنده گان در آب شنا کرده مي توانند؟

درس چهل و دوم

    پرنده گان حیوان هایی استند که داراي پر و بال بوده،  
تخم مي گذارند.

    در صحرا ها و باغ هاي وطن عزیز ما انواع پرنده گان؛ 

ACKUپرسش ها
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  به خوانش متن درس دقیق گوش دهید.
  متن درس را با آواز بلند بخوانید.

  نام هر پرنده را با تصوير آن توسط پنسل وصل نمايید.
   

مانند: گنجشك، غچي، زاغ، کبك و غیره پیدا مي شوند. 
بعضي پرنده گان آواز خوش دارند.

     مرغ، فیلمـرغ، مرغابي و غیـره از جملة پرنده گان 
خانه گي مي باشند.

    پرنـده گان حیوان های بي آزار اسـتند؛ پس باید به 
آن ها ضرر نرسانیم.

زاغ

فیلمرغ

غچي

مرغابي

کبوتر

مرغ

کبک

گنجشک

فعالیت ها

ACKU
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  مترادف کلمه های زير را از داخل چوکات انتخاب نموده، روی تخته 

بنويسید.
1 -  ضرر                        دشت   

2- صحرا                      بي ضرر    

3- بي آزار        زيان

  در گروه ها راجع به پرنده گانی که در وطن ما پیدا می شوند صحبت 
نمايید. 

لغت ها
معنالغتشماره

دشت، بيابانصحرا1
جمع نوع، اقسامانواع2

ــانه های  ــن درس را در کتابچه هايتان رو نويس نموده، زير نش مت
)، - ؛ - : و . (  خط بكشید.

کار خانه گی

ACKU
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چوچه مرغ زیرک
هدف: درست خواندن و نوشتن متن درس و دانستن مفهوم  قصه.

                  

1-  کی ها براي شما قصه مي گويند؟
2- اگر قصه يی را از کتاب دري صنف اول به ياد داريد، بگويید.

3- آيا در کدام کتاب و يا مجلۀ ديگر قصه خوانده ايد؟

درس چهل و سوم

     چوچـه مرغـي در گوشـة حویلي مي گشـت و دانه 
مي چیـد؛ ناگهان روباهـي آمد و به او گفـت: من ترا 
مي خورم.  چوچه گك گفت: رو باه جان از خوردن من 
کي سیر مي شوي! من بسـیار ُخرد استم. در آن طرف 
دیوار حویلي مادر من اسـت. با من بیا تا آن جا برویم 

که هم من و هم مادرم را بخوري تا سیر شوي.

پرسشها

ACKU
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  به خوانش متن درس دقت کنید.
  متن درس را بخوانید.

  از حرف های جدول در کتابچه هاي خود کلمه بسازيد.
مثال: 

1-  مرغ
 -2
 -3

  در گروه ها راجع به ارتباط تصوير ها با هم صحبت نمايید.

- کلمه هايي را که در آن ها حرف"م" به کار رفته است از متن درس  دريافت نموده، در 
کتابچه هاي خود  بنويسید.

-  قصۀ  چوچه مرغ زيرک را به دوستان و اعضاي خانوادة تان بگويید.

    چوچه گك پیش پیش روباه روان شـد، وقتی نزدیك 
دیوار رسید، پرید و باالي دیوار نشست. 

     روبـاه گفت: کجا اسـت مـادرت؟ چوچه گك گفت: 
ببخشید من مادر ندارم، چوچة  ماشیني استم. 

کار خانه گی

فعالیت ها

ACKU
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زاغ هوشیار
هدف: درست خواندن و نوشتن متن درس و ایجاد عالقه به شنیدن و گفتن 

قصه ها.

                   

1 - در تصوير کدام پرنده را مي بینید؟ 
3- به نظر شما چرا زاغ سنگ ريزه ها را در کوزه مي اندازد؟

درس چهل و چهارم

    روزي از روز ها زاغي بسـیار تشنه شده بود. در این 
وقت نظرش به یك کوزۀ گلي افتاد. وقتي  نزدیك آن 
شـد، دید که در کوزه آب موجود است؛ ولي نولش به 
آن نمي رسد. زاغ تشنه هر قدر کوشش کرد نتوانست از 

پرسش ها

ACKU
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  به خوانش متن درس گوش دهید.
  متن درس را با دقت بخوانید.

  جمله های زير را با کلمه های داخل چوکات تكمیل نموده، روی تخته 
بنويسید.

 - روزي از روز ها ............... بسیار تشنه شده بود.
 - زاغ تشنه هر قدر کوشش کرد ................... از آن آب بنوشد.

  در گروه ها راجع به مفهوم قصه بحث کنید.
  هريک از شما اگر قصه يي به ياد داريد برای همصنفان خود بگويید. 

لغت ها
معنالغتشماره

دفعتاًناگهان1
عالجچاره2

کلمه هاي )تشنه، زاغ و کوزه( را  در جمله های مناسب به کار برده، در کتابچه هايتان  
بنويسید.

آن آب بنوشد؛ ناگهان چاره یي به فکرش رسید. سنگ 
هاي کوچك را با نول خود گرفته، داخل کوزه انداخت. 
دیري نگذشـت که آب کوزه باال آمد و زاغ توانست از 

آن بنوشد.

نتوانست
زاغی

کار خانه گی

فعالیت ها

ACKU
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همدردي
هدف: درست خواندن و نوشتن متن درس و دانستن ارزش همدردی.

                     

1-  در تصوير چه مي بینید؟ 
2-  آيا در مورد همدردی چیزی می دانید؟

3-  به نظر شما همدردي با ديگران چه فايده دارد؟  

درس چهل و پنجم

    همدردي یکي از صفت هاي خوب انساني و اسالمي مي باشد. 
معنای همدردی، خود را در غم و اندوه دیگران شریك دانستن 

است.
    پیامبرما حضرت محمـد  از این صفت نیك بر خوردار بود 
 و با فقراء ، مریضان و یتیمان همدردي داشـت.آن حضرت

دیگران را نیز به داشتن این خصلت نیك دعوت مي کرد.
     بر ما الزم اسـت کـه این صفت نیك را در خود پـرورش دهیم،  تا 

بتوانیم همدرد خوبي براي خانواده و مردم خود باشیم.

پرسش ها

ACKU
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  به خوانش متن درس با دقت گوش دهید.
  متن درس را با دقت بخوانید.

ــب داخل چوکات تكمیل    جمله هاي نامكمل زير را با کلمه هاي مناس
نموده، روی تخته بنويسید.

- ........ يكی از صفت های خوب انسانی و اسالمی می باشد.
- ......... ما حضرت محمد با فقراء، مريضان و يتیمان همدردی داشت.

 در گروه ها راجع به ارزش همدردی صحبت کنید.

لغت ها
معنالغتشماره

جمع فقير، درويشانفقراء1

خوي، عادتخصلت2

فرا خواندن، رهنماييدعوت3

متن درس را در کتابچه هايتان رو نويس کنید.

پیامبر

همدردی

کار خانه گی

فعالیت ها

ACKU
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کمك با دیگران
هدف: درست خواندن و نوشتن متن درس و دانستن اهمیت کمک با دیگران.

           

1 -  در تصوير کی ها را مي بینید؟
2 - نام دوست صمیمي شما چیست؟ 

3 – به نظر شما کمک کردن با همديگر چه فايده دارد؟

درس چهل و ششم

    دیـروز هوا سـرد بود و در وقـت رخصتي مکتب، 

 باران مي بارید. منیژه همصنفي ما کمي تب داشت و

نمي توانسـت به تنهایي  خانه بـرود. نرگس که یك 

دختر مهربان و دوسـت صمیمي منیژه است در هنگام 

پرسش ها

ACKU
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  به خوانش متن درس با دقت گوش دهید.
  متن درس را بخوانید.

  از حرف هاي داخل چوکات کلمه هاي مناسب بسازيد و  در کتابچه 
هايتان بنويسید.

هـ ، م ، ص ، ن ،  ف ، ي
هـ  ،  ن ، گ ، ا ، من  ،  ر ، گ ، س

ــته، با يكديگر  ــاي متضاد زير را در کتابچه هاي خود نوش ــه ه   کلم
وصل کنید؛ مثال:

سرد                   نامهربان
مهربان                کم

خوش                  گرم
بسیار                 غمگین

  در گروه ها در بارة کمک با ديگران صحبت کنید.

در بارة کمک با دوستان چهار جمله بنويسید.

رخصتي کتاب هـاي او را گرفت و تا خانه همراهش 

رفت. پدر و مادر منیژه از کمك نرگس خوش شدند 

و از او تشکر نمودند.

  کمك با دیگران سبب خوشنودي و  رضایت خداوند    

نیز مي شود.

کار خانه گی

فعالیت ها

ACKU
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شیر و موش
هدف: درست خواندن و نوشتن متن درس و باورمندی به اینکه پاداش 

نیکی، نیکی است.

         
1- در تصوير چه مي بینید؟

2- آيا می دانید شیر چه گونه حیوانی است؟

درس چهل و هفتم

   شـیر گرسنه یي پشت شکار مي گشت؛ ناگهان موشي را 
دید، مي خواست باالي او حمله کند؛ مگر موش برایش 

گفت: مرا نخور، شاید روزي به دردت بخورم.
     شیر، موش را رها کرده، 
پشت شکار دیگري رفت.             
ناگهـان در جالی افتاد، 
شیر هر قدر کوشش کرد 
از جال بر آمده نتوانست؛ 

پرسش ها

ACKU
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ناچار شـروع به فریاد زدن نمود.  تمام حیوانات جنگل 
با شنیدن فریاد شـیر از خانه هاي خود بر آمدند. آنها 

کردند  کوشـش  قدر  هر 
شیر را از جال رها ساخته 
نتوانسـتند؛ باآلخره زاغ 
گفت: من مي روم تا موش 

را پیدا کنم.
     زاغ پیش موش رفت و 
برایش گفت.  را  قصة شیر 
موش حاضر شد تا شیر را 

کمك کند.
    زاغ از ُدم موش گرفت 

و او را نزد شیر آورد، موش تارهاي جال را جوید و شیر 
را از بند نجات داد.

ACKU
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  به خوانش متن درس با دقت گوش دهید.
  متن درس را بخوانید.

  از حرف های  داخل جدول زير، روي تخته کلمه بسازيد؛ مانند:       

 -1
 -2
 -3
 -4

 در گروه ها کلمه هايي را که در آن يک حرف زياد تر از يک بار آمده 
باشد از متن درس دريافت کنید؛ مانند: 

1-     ناگهان     2-           3-          4-        
 

براي کلمه هاي )شكار، گرسنه، جنگل و نجات ( جمله ساخته، در کتابچه های 
خود بنويسید.

ديد

ن

کار خانه گی

فعالیت ها

ACKU
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لطیفه
هدف: درست خواندن و نوشتن متن درس و تقویت روحیۀ شادمانی و ذوق ادبی 

شاگردان.

                            

1- در تصوير چه مي بینید؟
2- آيا تا حال کدام قصه و يا لطیفه شنیده ايد؟

3- آيا به گفتن لطیفه و قصه عالقه داريد؟

درس چهل و هشتم

    شـخصي سوار موتر شـد و مي خواست از کابل به 
جالل آباد برود، نزدیك آن شـهر رسـیده بود که 
رانندۀ موتر رادیو را روشـن کـرد. گویندۀ رادیـو 
گفـت: این جا کابل است. شخص مذکور با عجله به 
راننده گفت: ترا گفتم که مرا به جالل آباد برسان، تو 

مرا به کابل آوردي!

 

 

پرسش ها

ACKU
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  به خوانش متن درس با دقت گوش دهید.
  متن درس را بخوانید.

  کلمه هايي را که حرف های سه نقطه يی در آن ها به کار رفته باشد 
از متن درس انتخاب نموده، روي تخته بنويسید؛ مانند: شخص

  در آخر کلمه های زير حرف های )ان( را اضافه نموده، معنای جديد 
آن را بگويید.

      1 - بزرگ  -    ان            بزرگان          
      2- کودک  -    ان          .........................         

      3-  شاگرد -    ان          .........................  
      4- مادر     -    ان          .........................       

معنالغتشماره
نطاقگوينده1 
شتاب             عجله2  

متن درس را در کتابچه هايتان بنويسید.

کار خانه گی

لغت ها

فعالیت ها

ACKU
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موزیم
هدف: درست خواندن و نوشتن متن درس و آشنایي با موزیم هاي کشور.

                        

1-  در تصوير ها چه مي بینید؟
2- آيا تا حال نام موزيم را شنیده ايد؟

3- به نظر شما در موزيم کدام چیز ها نگهداری می شود؟

درس چهل و نهم

     موزیم جایي است که در آن اشیاي قیمتي و قدیمي؛ 
مانند: سکه ها، مجسمه ها، لباس ها، سنگ ها و دیگر 
اشـیا را نگهداري مي کنند، تا مـردم آن ها را ببینند 
و بدانند که در زمان هاي گذشـته از کدام اشیا کار 

گرفته مي شد.

پرسش ها

ACKU



108

   به خوانش متن درس گوش دهید.
   متن درس را با آواز مناسب بخوانید.

   جمله هاي زير را با کلمه هاي درست داخل چوکات تكمیل نموده، 
در کتابچه های خود بنويسید.

1- ما بايد موزيم هاي ......... خودرا خوب نگهداري کنیم. 
2- در موزيم هاي وطن ما اشیاي .............. زياد است. 

ــكه و سنگ( را در جمله هاي     کلمه هاي )موزيم، کابل، قديمي، س
مناسب به کار برده، روی تخته بنويسید.

ــود صحبت  ــیايي که در آن جا نگهداري مي ش    در مورد موزيم و اش
کنید.

لغت ها
معنالغتشماره

پول فلزيسكه1

نامدار،معروفمشهور2

ــته، زير کلمه هايی که حرف )ی( در آنها  متن درس را در کتابچه هاي خود نوش
به کار رفته، خط بكشید.  

     در شهرهاي مشهور وطن ما؛ مثل: کابل، غزني،هرات  
جالل آباد و بعضي شهر های دیگر موزیم وجود دارد. 
موزیم ها مال همة ما اسـت؛ پـس باید در حفاظت و 

نگهداری آن ها توجه داشته باشیم.

وتن ، وطن

قیمتي ، قیمطي

کار خانه گی

فعالیت ها
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آللو للو للو
هدف: درست خواندن و نوشتن متن درس و درك محبت و عاطفۀ مادر.

                       
1- چرا مادران براي کودکان خود ترانۀ آللو را مي خوانند؟

2- در بارة محبت و مهربانی مادر چه می دانید؟

درس پنجاهم

آللـو للــو  للـــو       آللــو بچــه للــو
آللــو، اي گـل  پسر       بي خبر از خـیر  و شر
مــادرت پهلـوي تـو       مانـده سر بـر روي تو
مي زند روي تـو دست       تا روي درخـواب مست

     ایـن صـداي مـادر مهـربانم بـود کـه براي بـرادر 
کوچکم ترانه مي خواند. من هم پهلوي گهواره اش نشسته، 

آن را گوش مي کردم.

پرسش ها

ACKU
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   به خوانش متن درس با دقت گوش دهید.
   متن درس را بخوانید.

ــوده، روی تخته  ــب ترتیب نم ــر کلمه هاي مناس ــای زي    از حرف ه
بنويسید؛ مثال:

5 -  گ- هـ- و- ا- ر- ه    1 -  م - ا - د - ر       مادر 
6-   ب - ر - ا - د - ر       پ - هـ -ل - و    -2
7-   م- هـ- ر- ب- ا- ن    3 -  ب - چ - ـه     
8 -  ت - ر- ا - ن - ـه     4 -  د - س - ت    

   راجع به ارتباط بین تصوير های زير جمله های مناسب بگويید.

لغت ها
معنالغتشماره

خوبي، نيكيخير1
بديشر2

در کتابچه های خود راجع به مادر دو جمله بنويسید.

کار خانه گی

فعالیت ها
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سفر بامیان
هدف: درست خواندن و نوشتن متن درس و آشنایي با والیت بامیان.

                                    

1- در تصوير چه مي بینید؟
2 - شما به کدام واليت هاي کشور سفر کرده ايد؟
3- کدام آثار تاريخي در واليت بامیان وجود دارد؟

درس پنجاه و یکم

     روزی در صنف راجع به والیت های کشـورما صحبت 
می کردیم. احمد گفت: من با خانوادۀ خود به چند والیت؛ 
مانند: قندهار،هرات،بلخ، بدخشان و پکتیا سفر کرده ام. 

آخرین سفر ما به والیت بامیان بود.
    نظیفه گفت: من نیز آن والیت را دیده ام؛ آب و هوای 

گوارا و جاهای دیدنی و تاریخی دارد.
    با شـنیدن سـخنان آنها من نیز بـه دیدن آن والیت 

عالقه مند شدم.

پرسش ها
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    یك روز از پدرم خواهـش کردم تا مرا به دیدن آن 
والیـت ببرد؛ باآلخره امسـال با اسـتفاده از رخصتی 

تابستانی مکتب به والیت بامیان رفتیم.
    وقتی به آنجا رسیدیم،  از دیدن جاهای زیبا و تاریخی؛ 

مانند: بند امیر و شهر غلغله به حیرت افتادم.

  به خواندن متن درس با دقت گوش دهید.
  متن درس را به صورت واضح بخوانید.

  کلمه هاي )بامیان،  واليت، قندهار،بلخ و هرات( را به حرف ها تجزيه کنید و 
در کتابچه هايتان بنويسید.

  در گروه ها از حرف هاي داخل جدول کلمه بسازيد.

  در بارة جاهاي تاريخي واليت بامیان باهم صحبت کنید.
لغت ها

معنالغتشماره
حيران شدنحيرت1
خوش آيندگوارا2

ــد از متن درس پیدا نموده،  کلمه هايي را که حرف )ب( در آغاز آن ها به کار رفته باش
در کتابچه هاي خود بنويسید.

کار خانه گی

ن
د

فعالیت ها
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روباه و خرس
هدف: درست خواندن و نوشتن متن درس و دانستن اهمیت زیرکی و 

دور اندیشی.

          

1- در تصوير چه مي بینید؟  
2- چرا قبل از اجراي هر کار بايد در مورد آن فكر و مشوره کنیم؟

درس پنجاه و دوم

    روزي یك خرس بسـیار تشنه شده بود و می خواست 
آب بنوشـد؛ ناگهان باالي چاهی رسید. دید که در چاه 

آب موجود است.
   خرس بدون فکر کردن به چاه پایان شده، آب نوشید. 
وقتي خواست از چاه بیرون شود؛ نتوانست. در این وقت 
روباهي از حال او خبر شده، بر سر چاه آمد. خرس از 

روباه خواست تا او را کمك کند.
کار  ایـن  در  نـادان!  اي خـرس  روبـاه گفـت:      

پرسش ها
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   به خوانش متن درس با دقت گوش دهید.
   متن درس را بخوانید.

ــوکات انتخاب نموده، روی  ــه های زير را از داخل چ ــرادف کلم    مت
تخته بنويسید:

اشتباه

اندوه

1-  غم   
2- خطا    

  
ــاخته، در کتابچه هاي  ــب س    براي کلمه های زير جمله هاي مناس

خود بنويسید.
          ) عقل، روباه و چاه(

   قصۀ )روباه و خرس( را با زبان ساده بیان کنید.
لغت ها
معنالغتشماره

جاهلنادان1

ــانه های ) . - ، - ؛ و : ( خط  ــته، زير نش متن درس را درکتابچه هاي خود نوش
بكشید.

از  قبـل  بایـد  اي.  کـرده  بزرگـي  خطـاي  خـود 
 پایـان شـدن بـه چـاه در بـارۀ  برآمدنت نیـز فکر 

مي کردي. حاال من با تو هیچ کمکی کرده نمي توانم.
    باآلخره خرس از سبب غم و اندوه زیاد در همان چاه 

جان خود را از دست داد. 

کار خانه گی

فعالیت ها
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شیر فروش
هدف: درست خواندن و نوشتن متن درس و دانستن ضرر هاي 

فریبکاري.

                                     

1 - در تصوير ها چه مي بینید؟
2 - در بارة راستكاری چه می دانید؟

درس پنجاه و سوم

    شیـرفـروشـي در شـیر آب مي انداخت و به مردم 
مي فروخت. یك مشتری که از فریبکاري و دروغگویي 

او به تنگ آمده بود، روزی دو ظرف آورد.
    شیر فروش گفت: هر روز یك ظرف می آوردی، چرا 

امروز دو ظرف آورده ای؟
    مشـتری گفت: دو ظرف آورده ام براي این که شیر و 

آب را جدا جدا بدهید.

پرسش ها
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  به خوانش متن درس با دقت گوش دهید.
  متن درس را بخوانید.

ــوکات دريافت نموده، روی  ــای زير را از داخل چ ــرادف کلمه ه   مت
تخته بنويسید.

      الف :  فريبكاري                   خجالت
      ب  :  شرمنده                     تصمیم

      ج  :   قصد                         حیله گري
  جاهاي خالي جمله های زير را با کلمه هاي  مناسب داخل چوکات 

در کتابچه هاي خود تكمیل نمايید.
1- شیر فروشي در شیر ............. مي انداخت. 

2- يک مشتری که از ............. او به تنگ آمده بود، روزی
 ........... ظرف آورد. 

  اگر قصه يی را به ياد داريد،  براي همصنفان خود بگويید.

لغت ها
معنالغتشماره

حيله گريفريبكاري1
هم معنامترادف2

از متن درس کلمه هايي را که حرف )ش( در آن ها به کار رفته است دريافت نموده، 
در کتابچه هايتان بنويسید. 

    شیر فروش شرمنده شد و قصد کرد که دیگر فریبکاري 
و حیله گري نکند.

روغن
 آب

 راستكاري
 فريبكاري 

  دو  
 چهار 

کار خانه گی

فعالیت ها
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چوپان و گرگ
هدف: درست خواندن و نوشتن متن درس و دانستن ضرر های دروغگویی.

1- در رسم چه مي بینید؟
2- در بارة ضرر های دروغگويی چه می دانید؟

درس پنجاه و چهارم

    چوپانـي رمة گوسـفندان را به چـراگاه مي برد. او 
گاه گاهي به دروغ صدا مي کرد: گرگ آمد! گرگ آمد!

    مردم قریه براي نجات چوپان و گوسـفندان به طرف 
چـراگاه مي دویـدنـد؛ اما چـوپـان مي خنـدیـد، 
مــردم مي فهمیدندکـه وي دروغ مي گوید. یك روز 

پرسش ها
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   به خواندن متن درس گوش دهید.
   متن درس را با دقت بخوانید.

   کلمه هايي را که در آن ها حرف)گ( به کار رفته باشد از متن درس 
بیرون نويس نموده، براي هر کلمه يک جمله بنويسید.

   مفهوم قصه را با زبان ساده به ديگران بگويید.
لغت ها

معنالغتشماره
گلۀ حيواناترمه  1
جاي چريدن حیواناتچراگاه  2
پاره کرددريد  3
هیچ وقتهرگز4

کلمه هاي )کمک، دروغگو، قريه و چوپان( را در جمله هاي مناسب به کار برده، در 
کتابچه هايتان بنويسید.

گرگي به طرف رمه آمد. چوپـان با صداي  بلند کمك 
خواسـت. مـردم قریه فکـر کردند که بـاز هم دروغ 

مي گوید، هیچ کس به کمك  او نرفت.
    چوپـان دروغگـو تنها ماند و گرگ گوسـفندان او را 
درید. چوپان از دروغگویی اش پشـیمان شد و با خود 

عهد کرد هرگز دروغ نگوید.

کار خانه گی

فعالیت ها
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حیوان ها
هدف: درست خواندن و نوشتن متن درس و دانستن تفاوت حیوان های اهلی از وحشی.

                               

1 -   در تصوير کدام حیوان ها را مي بینید؟ 
2 -  حیوان هايی را که می شناسید، نام بگیريد؟

3 - انسان ها، از حیوان ها چه فايده به دست می آورند؟

درس پنجاه و پنجم

    در وطن عزیز ما افغانستان، حیوان های مختلف پیدا مي شود. 

حیوان هایی که با انسان هـا عادت می گیرند، حیوان های اهلي 

گفتـه مي شوند؛ مانند: شتر،گاو، گوسفند، بز، اسپ، خر و غیره.

    شـیر، پلنـگ، گرگ، آهو، روباه، شـغال و غیـره از جملة 

حیوان های وحشي اند.

     انسان ها از حیوان ها فواید زیادي به دست مي آورند. از شیر، 

گوشت، پوست و پشم آن ها استفاده می کنند؛ همچنان از بعضي 

پرسش ها
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   به خوانش متن درس با دقت گوش دهید.
   متن درس را بخوانید.

   نام حیوان های را با تصوير های شان توسط پنسل وصل کنید.

 
   نام چند حیوان وحشي را در کتابچه هايتان بنويسید.

   متضاد کلمه های زير را از داخل چوکات دريافت نموده، روی تخته بنويسید.
پنهان
اهلي

      1  -   وحشي    
      2 -    پیدا 

   در گروه ها راجع به فوايد حیوان های اهلي صحبت کنید.

لغت ها
معنالغتشمارهمعنالغتشماره

حيوانی كه با انسان عادت اهلي1
فايده هافوايد3كرده باشد

حیوان بیابانی غیر اهلیوحشي2

کار خانه گی

نام حیوان های مورد پسند خود را در کتابچه هاي تان بنويسید.

فعالیت ها

آن ها برای بار بردن کار می گیرند.
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باغ وحش
هدف: درست خواندن و نوشتن متن درس و دریافت معلومات راجع به باغ وحش.

                

1- در تصوير چه مي بینید؟
2- آيا نام باغ وحش را شنیده ايد؟

درس پنجاه و ششم

یك روز پدر رسـتم به او گفت: در پایان سـال تعلیمي ترا 

به تفریح گاهی مي برم. رسـتم بسـیار خوش حال شـد. 

وقتی سال تعلیمی به پایان رسید، روزی پدر و پسر از خانه 

بر آمدند. در راه رستم گفت: پدر جان! نمي دانم جایي که 

مي رویم، چه چیز ها پیدا می شـود. پدرش جواب داد: در 

آن جـا، همه حیوان ها؛ مانند: شـیر، پلنگ، فیل، طاووس، 

کبك و غیره پیدا مي شود. رستم گفت: پدر جان! آیا مرا به 

تماشـاي باغ وحش مي بري؟

پرسش ها
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  به خوانش متن درس با دقت گوش دهید.
  متن درس را با آواز مناسب بخوانید.

  از حرف های نامرتب هر چوکات کلمۀ مناسب بسازيد.

ــوند  ــي که در باغ وحش نگهداري مي ش ــا راجع به حیوانات ــروه ه   در گ
صحبت کنید.

لغت ها
معنالغتشماره
جاي خوشي و شادمانيتفريح گاه    1
نگاه کردن، ديدنتماشا   2

کار خانه گی

متن درس را در کتابچه هايتان رو نويس کنید.

     پدرش جواب داد: بلي، فرزندم.

     سـر انجام به یك باغ بزرگ و سرسـبزي نزدیك شدند که 

باالي دروازۀ آن نوشته شده بود. »باغ وحش کابل«. 

    وقتی رسـتم حیوان هـا را در آن جا تماشـا کرد خندید و 

گفـت: پدر جان! هیچ فکر نمي کردم، راسـتي که در این جا 

حیوان های زیادی وجود دارد.

پ،  گ،  ل، نب،  و،  ش، ح،  غ، ان، ا،ح،  و،  ي

ل، ب، ل، ب و، ط،  ا، و، س
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جــان و جهـان مــــا افغـــانستــــان مـــا   

اي تـــارو پـود مــــا اي هســت و بـود مـا   

اهل معـارفیم، تعلیـــــــم کــــارما

 علمســت شعـار ما، بس افتخــار ما

ضـد جـهـالتیـــــــم بد خـواه ظلـمتیــــم   

بـا عـــزم و همتیـــم در کسـب مـعــرفــت   

اهل معـارفیم، تعلیــــــــم کـــارما

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 بدگـــر نظــر کنـــد   

از آهنیــــــــن تنت شـــرمنـــده دشمنت   

اهل معـارفیم، تعلیــــم کــــــار ما

علمسـت شعار مـا، بـس افتخــار مـا

اي مـهـــد آريــــــا حافـــظ تـــــراخـدا   

مــارا همیـن دعـــــا ايـنســت روز و شـب   

اهل معـارفیم، تعلیـــــــم کـــار ما

علـمست شعــار مـا، بــس افتخار ما

ترانة معارف

) سید محي الدین راعي(
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