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 دا عـــزت د هـــر افـغـان دى
 هر بچی يې قهرمـــــــان دى
ازبـکـــــــو د  بـــــلـوڅــــــو   د 
تـــاجـکـــــو د  تـــرکـمنــــــو   د 
نـورستانيــــــان  پــاميــــريان، 
 هـــــم ايمـــاق، هم پشـه ېان
 لـکـــه لـمــــر پـر شنـــه آسمـان
 لـکـــه زړه وي جـــاويـــــدان
 وايــو اهلل اکبر وايو اهلل اکبر

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

سرود ملی
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مؤلفان: 
 معاون سرمؤلف ترینا ستار محب زاده عضو علمی و مسلکی دیپارتمنت بیولوژی

ایدیت علمی:
 معاون سرمؤلف غالم حسین سلیمانزی عضو علمی و مسلکی دیپارتمنت بیولوژی

ایدیت زبانی:
  معاون سرمؤلف مریم منزه کوهستانی عضو علمی و مسلکی دیپارتمنت زبان و ادبیات دری

کمیته دینی، سیاسی و فرهنگی: 
  حبیب اهلل راحل مشاور وزارت معارف در ریاست انکشاف نصاب تعلیمی و تألیف کتب درسی

  محمد آصف کوچی مسوول بخش اسالمیات.

کمیتۀ نظارت:
 دکتور اسداهلل محقق معین انکشاف نصاب تعلیمي، تربیۀ معلم و مرکز ساینس

 دکتور شیر علي ظریفي مسؤول پروژۀ انکشافی نصاب تعلیمي 
 دکتور محمد یوسف نیازی سرپرست ریاست عمومی انکشاف نصاب تعلیمی و تألیف کتب درسی

طرح و دیزاین:
 عبدالحق "سمون" 

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 نقطۀ آغاز هر تحول و سنگ بنای توسعه در هر جامعه است.  هدف اصلی تعلیم و تربیت 

به فعلیت رساندن نیروهای بالقوۀ 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 پیشۀ خود ساخته اند، صمیمانه آرزومندم 
که با تطبیق دقیق و مخلصانۀ 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 ارایۀ نظریات و پشنهادات سالم 

و نقدهای سازندۀ 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 زمینۀ 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

ج
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7حل مشکالت خانه4
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مقدمه
معلمان گرامی، مهارت های زنده گی مضمونی است که از طریق عرضۀ دانش، مهارت و 
ذهنیت مثبت برای شاگردان، آنها را در مورد مصؤنیت، رشد شخصیت و تحکیم روابط 

اجتماعی کمک کرده و آمادۀ پیشبرد یک زنده گی بهتر در جهان امروزی می سازد.
اهداف  و  تألیف شده  فعال  تدریس  به سیستم  زنده گی صنف دوم  مهارت های  کتاب 

عمومی آن با درنظرداشت نیاز مبرم اوالد جامعه تعیین گردیده است.
علوم  پروگرام  برای  خوبی  مقدمۀ  یک  گی  زنده  های  مهارت  مفردات  منطقی  تسلسل 
اجتماعی صنوف 4-6 می باشد. این مضمون می تواند برای تمام مضامین دیگر ممد واقع 
گردد، مثاًل: دانستن محیط فزیکی، حفظ الصحۀ شخی و محیطی، دانستن مسایل اخالقی 
و دینی، کسب مهارت های علم ریاضی و یا کسب دانش و مهارت زبان از طریق کار 
های گروپی مفاهمه و پاسخ گفتن و هم افزایش ذخیرۀ لغات و باآلخره بلند بردن مهارت 
های علمی از طریق تمثیل و نقش بازی کردن، ترسیم و رسامی که همه به طور موثر در 

ارتقای ظرفیت و موفقیت های اجتماعی و آرامش روحی شاگردان کمک خواهد کرد.
گرچه در شیوۀ نگارش کتاب اندکی تفاوت دیده می شود، آن هم به خاطر تحقیق و نظر 
خواهی که از تطبیق کتب درسی در سال 1390 هـ . ش در سراسر کشور صورت گرفت. 
نتیجه به دست آمد که کتاب مهارت های زنده گی در پالن درسی شامل ولی هفته یک 

ساعت درسی تدریس گردد.
بناًء ساختار کتاب مهارت های زنده گی صنف دوم شامل چهار فصل و 28 درس می 
باشد که هر درس شامل عنوان، هدف، سوال ها، فعالیت های گروپی، انفرادی، تصاویر 
و بعضی فعالیت های دیگر شامل تمثیل، قصه یا ارتباط دادن تصاویر به خاطر مشق تمرین 

بیشتر درس می باشد.
امیدواریم با فراهم کردن یک محیط خوب آموزشی برای دانش آموزان تدریس را موثر 
دلچسپ سازید و بتوانید با تدریس موضوعات آن احساس خوشی کرده دانش، مهارت و 

ذهنیت سالم برای شاگردان انتقال گردد.
پیروز باشید

هـ
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 شما گاهی دربارۀ نقش تان در خانه فکر کرده اید؟
 به نظر شما چرا باید در کارهای خانه سهم بگیریم؟

آب آوردن، سودا آوردن، پاک کاری، آماده ساختن دسترخوان، آماده 
ساختن آب دست از جمله کارهایی است که انجام داده می توانید.

نقش اطفال در خانه درس اول

بشنو و بگویید

ببینید و بگویید

بگویید

هدف: شاگردان نقش خودرا درخانه بفهمند وآن را به خوبی اجرا کرده بتوانند.

در نهال شانی پدر کالن خود را کمک می کنیم

همیشه از خواهر و برادر کوچک خود مواظبت می کنم

با آوردن آب مادرم را خوش می سازم

ACKUبا سالم دادن و احترام کردن بزرگان را قدر می دهم
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 در گروپ های چهار نفری نقش اطفال خوب خانواده را که پدر و 
مادر خود را چگونه احترام کرده و با کمک در کارها آن ها را خوش 

می سازند، تمثیل نمایید.

 در خانه چه کارها را انجام می دهید؟
 چرا کارهایی را که شما در خانه انجام می دهید، مهم است؟

ــد،  ــی دهی ــام م ــه انج ــه درخان ــی را ک  کارهای
ــک  ــن کم ــا از والدی ــام کاره ــد و در انج ــام بگیری ن

ــد. بخواهی

ببینید و ارتباط دهید

پاسخ دهید

کارخانه گی

احترام کمک کردنصمیمیت

تمثیل کنید
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 آیا فکر کرده اید که در بیرون از خانه چه نقش دارید؟
 به نظر شما کارهای بیرون از خانه کدام ها می باشند؟

رفتــن بــه مســجد، رفتــن بــه مکتــب، خریــد مــواد مــورد نیــاز 
رویــۀ خــوب بــا دیگــران، کمــک بــا همســایه هــا و حفاظــت محیــط 
زیســت از جملــۀ کارهــای اســت کــه مــا در بیــرون از خانــه انجــام 

مــی دهیــم.

نقش اطفال بیرون از خانه

بشنو و بگو

ببین و بگو

بگویید

درس دوم

هدف: شاگردان با نقش اطفال در بیرون از خانه آشنا شوند و توانایی اجرای آن را پیداکنند.

در دکان با پدرم همکاری می کنم

گوسفندها را می چرانمچای را برای پدرم آماده می سازم

وسایل تفریح را خراب نمی کنم
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ــه  ــه چ ــرون از خان ــروز بی ــه دی ــد ک ــت بگویی ــه نوب  ب
کارهــای خــوب را انجــام داده ایــد؟ آیــا از انجــام کار خــود 

ــد؟ ــرده ای ــی ک ــاس خوش احس

ــرون از  ــی را در بی ــت و آداب اجتماع ــه نظاف  چگون
ــد؟ ــی کنی ــات م ــه مراع خان

ببینید و ارتباط دهید

پاسخ دهید

قصه کنید

 کارهــای خوبــی را کــه بایــد بیــرون از خانــه انجام 
ــام ببرید. ــد، ن دهی

کارخانه گی
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ــود را در  ــب خ ــایل مکت ــاس و وس ــر لب ــما اگ ــر ش ــه نظ  ب
ــود؟ ــی ش ــه م ــث چ ــم، باع ــش نگذاری جای

 اگر وسایل خانه در جای معین گذاشته نشوند، چه می شود؟

 اگــر لبــاس و وســایل مکتــب و خانــه در جــای آن گذاشــته شــود، 
ــود. ــری می ش ــرگردانی جلوگی از س

تنظیم و نگهداری وسایل خانه

بشنو و بگو

ببین و بگو؟

بگویید

هدف: شاگردان جای معین اشیا را درخانه بدانند و وسایل را بعد از استفاده دوباره درجای آن بگذارند.

درس سوم

اتاق با نظم

بوتهایم را درجای آن می گذارم

آشپزخانۀ منظم

لباسم را در الماری می گذارم

ACKU
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 راجع به پاکی و نظم خانه یک خاطرۀ خود را قصه کنید.
 راجع به بی نظمی خانه یک خاطرۀ خود را قصه کنید.

 وسایل خانه چگونه تنظیم و نگهداری می گردد؟
 تنظیم و نگهداری وسایل خانه چرا ضروری می باشد؟

ببینید و بگویید چگونه باید وسایل را تنظیم کنیم؟

پاسخ دهید

قصه کنید

 دربــارۀ اهمیــت تنظیــم وســایل خانــه بــا والدیــن 
خــود بحــث کنیــد.

کارخانه گی

ACKU
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 گاهی درخانه به کدام مشکل روبرو شده اید؟
 برای حل یک مشکل در خانه با کی ها مشوره می کنید؟

 مشــکالت در خانــه و یــا هــر مشــکل دیگــر بــا فکــر کــردن، صبــر 
و تحمــل مشــوره بــا بــزرگان و عمــل کــردن بــه آن حــل مــی شــود.

حل مشکالت در خانه

بشنو و بگو

ببین و بگو؟

بگویید

هــدف: شــاگردان بداننــد کــه هــر مشــکل خانــواده گــی چندیــن 
راه حــل دارد و خوبتریــن آن را انتخــاب کــرده بتواننــد.

درس چهارم

دود و گرد در خانه سبب ایجاد مشکل می گردد

راست گفتن در حل یک مشکل ما را کمک می کند مادرم با تقسیم وظایف در خانه مشکل را حل ساخت

ACKUما برای حل مشکل مشوره می کنیم
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 اگــر بــه کــدام مشــکل برخــورده باشــید، آن را چــه گونــه 
حــل کــرده ایــد؟ بــا کــی مشــوره کــرده ایــد، قصــه کنیــد.

 مشــوره کــردن و راســت گفتــن در حــل یک مشــکل 
ــت؟ ــرا مهم اس چ

ببینید و ارتباط دهید

قصه کنید

پاسخ دهید

ــاد  ــکل ی ــک مش ــل ی ــارۀ ح ــه درب ــه را ک  آن چ
ــد. ــریح نمایی ــود تش ــتان خ ــرای دوس ــد، ب ــه ای گرفت

کارخانه گی

ACKU
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 به نظر شما بی احتیاطی با کدام اشیا در خانه باعث خطر می شوند؟
 به نظر شما از اشیایی خطرناک چه طور خود را محافظت می کنیم؟

 بــی احتیاطــی و اســتفادۀ نادرســت از گوگــرد، بالــون گاز، کارد، 
ــبب  ــره س ــی وغی ــایل برق ــز، وس ــوک تی ــیای ن ــوزن، اش ــی، س قیچ

خطــر در خانــه شــده مــی توانــد.

جلوگیری از خطر درخانه

بشنو و بگو

ببین و بگو؟

بگویید

هدف: شاگردان باید شیوه های جلوگیری ازخطرها درخانه را بدانند و خود را حفاظت کرده بتوانند.

درس پنجم

دسترسی اطفال به ادویه خطر دارد

دست زدن با وسایل برقی خطر داردبازی کردن در بام خطر دارد

بی احتیاطی با سیم های برق باعث خطر می شود

ACKU



10

 هــر گــروپ بــه مشــورۀ هم نــام پنــج چیــز خطرنــاک را 
بگیریــد کــه بــی احتیاطــی بــا آن هــا ســبب ایجــاد خطــر 
مــی شــود. بعــد طریقــۀ اســتفادۀ درســت آن را بیــان کنند.

 بــازی و بــی احتیاطــی بــا وســایل برقــی، گوگــرد 
و اشــیای نــوک تیــز چــرا خطرنــاک اســت؟

 خودداری از بازی با اشیای خطرناک چرا مهم است؟

ببینید و بگویید

پاسخ دهید

با هم کار کنید

 چند چیزی راکه باعث خطر درخانه میشوند، نام ببرند.
کارخانه گی

 چه وقت اشیایی زیر باعث خطر می شوند؟

ACKU
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 آیا در کدام محفل اشتراک کرده اید؟
 در مراسم خانواده گی کدام آداب باید مراعات شود؟

 جلوگیــری از شــوخی بــی جــا و بــی مــورد، حــرف نــزدن، ســر 
و صــدا بــر راه نینداختــن، باقــی مانــدۀ مــواد خوراکــه را پراگنــده 
ــم  ــل و مراس ــه آداب محاف ــوردن از جمل ــذا خ ــت غ ــردن و درس نک

مــی باشــد، بایــد رعایــت شــود.

مراسم در خانواده

بشنو و بگو

ببین و بگو

بگویید

درس ششم

هدف: شاگردان باید با محافل و مراسم در خانواده آشنا شوند، آداب و نزاکت ها را 
رعایت  کرده بتوانند.

در مراسم عید همه یکجا غذا می خوریم و دعا می کنیم

در مجلس خانواده گی بزرگان را آزار نمی دهیم
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 شاگردان شکل گروهی دربارۀ آداب محافل و مراسم خانواده گی 
با هم صحبت نموده و با گروپ های دیگر تبادل نظر کنند.

 در مراســم و محافــل خانــواده گــی کــدام آداب را 
بایــد مراعــات کنیــد؟

مقایسه کنید

پاسخ دهید

باهم کار کنید

ــا  ــی ب ــواده گ ــم خان ــت آداب مراس ــت رعای ــورد اهمی  در م
ــد. ــث نماین ــود بح ــن خ والدی

کارخانه گی

 در کدام تصویر آداب مجلس رعایت گردیده است؟
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 به نظر شما کارهای روزانه چه بوده می تواند؟
 آیا برای اجرای کارهای روزانه وقت تعیین کرده اید؟

 داشــتن تقســیم اوقــات بــرای انجــام کارهــا؛ ماننــد: بــه وقــت از 
خــواب بیــدار شــدن، وضــو کــردن، ادای نمــاز، رفتــن بــه مکتــب، 
ــا والدیــن اجــرای کارخانــه گــی وغیــره  ورزش و تفریــح، کمــک ب

باعــث تنظیــم کارهــای روزانــه مــی شــود.

تنظیم کارهای روزانه

بشنو و بگو

ببین و بگو؟

بگویید

هدف: شاگردان اهمیت تنظیم کارهای روزانه را بدانند و به آن عادت نمایند.

درس هفتم

همکاری با مادر هنگام آماده ساختن غذا

ما برای درس خواندن و انجام کارخانه گی 
وقت مناسب را تعیین کردیم

تنظیم بستر خواب از جملۀ کارهای روزانۀ ما است

در وقت مناسب با هم تفریح می کنیم
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ــت  ــود صحب ــۀ خ ــای روزان ــارۀ کاره ــا درب ــروپ ه  در گ
ــا را در  ــدام کاره ــبانه روز ک ــک ش ــه در ی ــد ک ــود، بگویی نم

ــد؟ ــی دهی ــام م ــات انج ــدام اوق ک

 اگر کارهای روزانه به وقت معین انجام نشوند چه می شود؟
 شما چه گونه کارهای روزانۀ خود را تنظیم می کنید؟

ببینید و ارتباط دهید

پاسخ دهید

با هم کار کنید

در بیرون از خانه درمکتبدرخانه

نوشتن کارخانه گیاستراحت کردنسودا آوردن

آماده گی رفتن به مکتبتنظیم بستر خوابهمکاری با همصنفان

توپ بازی کردنهمکاری با مادردیدن هم صنفان

خواندن مجلهسهم گیری درنظافت صنفرسیده گی به نظافت شخصی

 بــرای انجــام کارهــای روزانــۀ خــود یــک تقســیم 
اوقــات ترتیــب دهیــد.

کارخانه گی
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 به نظر شما چرا صلح برای زنده گی مهم است؟
 گاهی برای پیشبرد زنده گی صلح آمیز کوشش کرده اید؟ چگونه؟

 صمیمیــت، راســتی، صداقــت، همــکاری، رویۀ نیک، مشــوره خواســتن، 
صبــر و حوصلــه و اخــالق خــوب، روش هــای صلــح آمیــز اســت. بایــد به 

آن هــا عــادت کنیــم تــا زنده گــی راحــت و آرام داشــته باشــیم.

زنده گی صلح آمیز

بشنو و بگو

ببین و بگو

بگویید

ــده گــی  ــز را بداننــد و آن را در زن هــدف: روش هــای صلــح آمی
روزمــرۀ خــود بــه کار بــرده بتواننــد.

درس هشتم

حل مشکالت از طریق گفت و شنود صلح آمیزبرخورد نیک در هنگام خرید و فروش

بی صبری و بی حوصله گی در امور روزانه فضای صلح آمیز را برهم میزند
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در گروپ های با هم صحبت کنید کهبا دوست آزردۀ خود چگونه آشتی 
کرده و فضا را صلح می سازید.

 چطور می توانید زنده گی خود را به خوبی سپری کنید؟
 رویۀ خوب و یا خراب چه تأثیری باالی زنده گی ما دارد؟

ببینید و مقایسه کنید

پاسخ دهید

با هم کار کنید

 در مــورد اهمیــت زنــده گــی صلــح آمیــز آنچــه 
را فهمیــده ایــد بــه دیگــران بگوییــد.

کارخانه گی
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 گاهی با کسی اختالف نظر پیداکرده اید؟
 به نظر شما اختالفات چگونه حل شده می تواند؟

 مفاهمــه و مشــوره بهتریــن راه حــل اختالفــات اســت کــه ســبب 
اتفــاق و اتحــاد بیــن افــراد میشــود. در هنــگام اختــالف نظــر، گفتــن 

حــرف هــای زشــت کار درســت نیســت.

حل اختالفات

بشنو و بگو

ببین و بگو؟

بگویید

هدف: شاگردان اهمیت مشوره رابرای حل اختالفات بدانند و آنرا در زنده گی عملی کرده بتوانند.

درس نهم

انتخاب بهترین راه حل به نفع همۀ ماستمشوره در مورد صحی ساختن آب قریه

رفع اختالف با مشورۀ مادر بعضی اختالفات سبب دعوا می گردد
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 در گــروپ هــا در مــورد شــیوه هــای دریافــت راه حل 
اختالفــات بــا همدیگــر صحبــت کــرده و مزایــای مشــوره 

ــان نمایید. ــردن را بی ک

 برای دریافت حل اختالفات چه باید کرد؟
 برای حل اختالفات با کی ها مشوره می کنید؟

 در هنگام مشوره، کدام چیزها را باید مراعات کنیم؟

ببینید و نتیجۀ برداشت خود را بیان کنید

پاسخ دهید

با هم کار کنید

 در مــورد اهمیــت مشــوره بــرای دریافــت راه حــل 
اختالفــات بــا اعضــای خانــوادۀ خــود صحبــت کنیــد.

کارخانه گی
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 گاهی با کسی کمک کرده اید؟
 گاهی از کسی کمک خواسته اید؟

 بــه مریضــان کمــک کــردن، تشــنه یــی را آب دادن، نابینایــی را 
ــه  ــردن هم ــدردی ک ــت زده گان هم ــه مصیب ــتاندن، ب ــرک گذش از س
مثــال هــای کمــک بــه دیگــران اســت و در صــورت نیــاز مــا هــم از 

دیگــران کمــک خواســته مــی توانیــم.

بشنو و بگو

ببین و بگو؟

بگویید

کمک کردن و کمک خواستن درس دهم

هدف: شاگردان باید طریقه و موقع کمک کردن و کمک خواستن را بدانند.

با برادرم در درس ها کمک می کنم

به خاطر فهمیدن درست درس از معلم کمک می خواهمبه خاطر جمع کردن سودا از رهگذر ها کمک خواستم

از کمک با همسایه ها احساس خوشی می نمایم
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 در گروپ ها دربارۀ کمک کردن، کمک خواستن و موقع مناسب 
آن بحث و تبادل نظر کنید.

 چه وقت به دیگران کمک می کنید؟
 چه وقت از دیگران کمک می خواهید؟

ببینید و ارتباط دهید

کمک خواستنکمک کردن

پاسخ دهید

با هم کار کنید

ــک  ــه کم ــان درخان ــادر ت ــا م ــا ب ــدام کاره  در ک
ــد. ــام ببری ــد؟ ن ــی کنی م

کارخانه گی
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 به نظر شما شاگرد خوب دارای کدام صفات است؟
 چرا خوش دارید یک شاگرد خوب باشید؟

صفات شاگرد خوب

ببین و بگو؟

بگویید

هدف: شاگردان صفات شاگرد خوب را دانسته و به آن عمل نمایند.

درس یازدهم

ــی  ــرام م ــزرگان را احت ــان و ب ــن، معلم ــوب والدی ــاگرد خ  ش
کنــد، کســی را آزار و دشــنام نمــی دهــد. حــرف هــا را بــا دقــت 
مــی شــنود، دروغ نمــی گویــد و کوشــش مــی کنــد ، بــه درس های 
خــود توجــه داشــته باشــد و کارهــای خانــه گــی خــود را در وقــت 

معیــن انجــام دهــد.

بشنو و بگویید

شاگردان خوب با هم صمیمانه بازی می کنند

شاگرد خوب از پیاده رو عبور می کند

کتاب های خود را پوش می کنم

از مادر کمک می خواهد
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 در گــروپ هــا دربــارۀ صفــات شــاگرد خــوب باهــم صحبــت 
کــرده اظهــار نظــر نماییــد.

 شاگرد خوب کدام صفات را می داشته باشد؟

ببینید و وظایف شاگرد خوب را مشخص سازید.

پاسخ دهید

باهم کار کنید

 چنــد صفــت یــک شــاگرد خــوب را بــرای والدیــن 
خــود بگوییــد و نظــر آنهــا را بخواهیــد.

کارخانه گی
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 به نظر شما اوصاف یک مسلمان خوب چیست؟
 کوشش کرده اید که یک مسلمان واقعی باشید؟

ــردن،  ــت نک ــن، خیان ــت گفت ــم، راس ــی و ترح ــدن، مهربان ــاز خوان  نم
دزدی نکــردن، آزار و اذیــت نکــردن، نیــت خــوب داشــتن، غیبــت نکردن، 
احتــرام کــردن، کینــه نگرفتــن، جنــگ و دعوا نکــردن، چیــزی را بــه زور 
نگرفتــن همــه اوصــاف یــک مســلمان اســت کــه ســبب رضایــت خداونــد 

متعــال مــی شــود.

بشنو و بگو

ببین و بگو؟

بگویید

صفات مسلمان

هدف: شاگردان باید اوصاف یک مسلمان خوب را بدانند و از وی پیروی نمایند.

درس دوازدهم

ضرر رسانیدن کار مسلمان خوب نیست

منحیث مسلمانان خوب همیشه نماز می خوانیم

مسلمانان مشکل را به مشوره حل می سازد

ACKU



24

 شــاگردان در گــروپ هــا چنــد صفــت یــک مســلمان خوب 
ــای  ــروپ ه ــا گ ــد و ب ــت بخوانن ــب نوب ــرده حس ــت ک را لس

دیگــر تبــادل نظــر نماینــد.

 چگونه یک مسلمان خوب بوده میتوانیم؟
 خداوند متعال چه وقت از ما راضی خواهد بود؟

اوصاف مسلمان خوب را روی رسم ها مشخص سازید

پاسخ دهید

باهم کار کنید

ــا  ــوب ب ــلمان خ ــک مس ــاف ی ــه اوص ــع ب  راج
ــه  ــه ب ــه چگون ــد ک ــرده بگویی ــت ک ــن صحب والدی

ــد. ــادت میکنی ــاف ع ــن اوص چنی

کارخانه گی
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 گاهی مریض شده اید؟
 در وقت مریضی از دیگران چه توقع داشتید؟

 گاهی به احوال پرسی مریض رفتید؟

 احــوال پرســی از مریــض یــک وظیفــۀ انســانی و اســالمی اســت. 
ــاز دارد. مــا بایــد ســبب  ــه دلجویــی و کمــک نی شــخص مریــض ب

آزار و اذیــت مریــض نشــویم.

احوال پرسی مریضان

بشنو و بگو

ببین و بگو؟

بگویید

هدف: شاگردان اهمیت و آداب عیادت مریض رابدانند و آنرا عملی کرده بتوانند.

درس سیزدهم

گریه مکن، مادر مریض است، اذیت می شودچگونه به دوست مریض خود کمک کنیم؟احوال پرسی از مریض کار ثواب است
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 ســه نفــر داوطلــب در مقابــل صنــف بیاییــد و نقــش یــک 
ــد،  ــده ان ــض آم ــان مری ــه پرس ــه ب ــض و دو نفــری را ک مری

تمثیــل کنیــد.

 بــه نظــر شــما مریــض غیــر از داکتــر و دوا بــه چــه 
ــاز دارد؟ چیز نی

 شما به مریض چه کمک کرده می توانید؟

ببینید

پاسخ دهید

تمثیل کنید

 دوســتان خــود را بفهمانیــد کــه شــخص مریــض از 
شــما چــه توقــع دارد؟

کارخانه گی

 به نظر شما تصویرهای زیر چه مفهوم را بیان می کند؟
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 آیا بزرگان با شما سخن گفته اند؟ در مورد چه؟
 در وقت شنیدن سخنان بزرگان کدام اداب را مراعات می کنید؟

 وقتــی کســی بــا مــا ســخن مــی گویــد، بایــد بــا حــواس جمــع 
طــرف او ببینیــم و بــا دقــت گــوش بدهیــم، ســخن بــزرگان را قطــع 
نکنیــم، بــدون اجــازه گــپ نزنیــم چــرا کــه خــوب شــنیدن اســاس 

خــوب فهمیــدن اســت.

بشنو و بگو

ببین و بگو؟

بگویید

هــدف: اهمیــت گــوش کــردن بــه ســخنان بــزرگان را بداننــد و بــه 
ســخن آن هــا بــا دقــت گــوش دهنــد.

درس چهاردهم

اجازه سخن گفتن می خواهدبه سخن بزرگان گوش می دهند

سخن مادرش را فراموش کرده است به سخنان مادر با دقت گوش نمی دهد

گوش دادن به سخنان بزرگان
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 در گــروپ هــا راجــع بــه اهمیــت شــنیدن ســخنان بــزرگان  
و ضررهــای نشــنیدن آن بــا هــم بحــث و تبــادل نظــر کنیــد.

 گوش کردن به سخنان بزرگان چرا ضروری می باشد؟
ــی  ــزرگان و عمل ــخنان ب ــه س ــردن ب ــوش ک  گ

ــت دارد؟ ــه اهمی ــردن آن چ ک

ببینید و در مورد تبصره کنید

پاسخ دهید

با هم کار کنید

ــرف  ــرر ح ــه ض ــنیدن و س ــرف ش ــدۀ ح ــه فای  س
ناشــنیدن را مشــخص ســاخته در مــورد آن بــا اعضای 

فامیــل خــود صحبــت کنیــد.

کارخانه گی
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 در مجالس خانواده گی کدام آداب را مراعات می کنید؟
 به نظر شما در مجالس عامه کدام آداب باید مراعات شود؟

 در مجالــس بــه آواز بلنــد صحبــت نــه کــردن، بــه ســخن دیگران 
گــوش دادن، در بعضــی کارهــا ســهم گرفتــن، نظــم مجلــس را برهــم 

نــزدن وغیــره از جملــه آداب مجالــس عامــه می باشــد.

بشنو و بگو

ببین و بگو؟

بگویید

هدف: شاگردان آداب اشتراک در مجالس عامه را بدانند و آن را عملی کرده بتوانند.

درس پانزدهم

در یک مجلس عمومی سخنان را با دقت گوش می دهیم

ما آداب مسجد را رعایت می کنیم
در مجلس بزرگان اداب را مراعات می کنیم

رعایت آداب در مجالس
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ــد اداب  ــم چن ــورۀ ه ــا مش ــری ب ــش نف ــای ش ــروپ ه  در گ
ــات  ــه مراع ــد ک ــد و بگویی ــام ببری ــس را ن ــتراک در مجال اش

ــت. ــم اس ــرا مه ــن آداب چ ــردن ای ک

 چه چیز سبب بی نظمی دریک محفل می گردد؟
 چه طور می توانید از بی نظمی درمجالس جلوگیری کنید؟

بخوانید و ارتباط کلمات را در کتابچه های خود ترتیب دهید

پاسخ دهید

با هم کار کنید

نظم در مجلس عامه بی نظمی در مجلس عامه

جنگ و پرخاشبلند صحبت کردن

خاموش بودنگوش کردن به سخنان

بدون نوبت گپ زدنبدون اجازه گپ زدن

هر چیز را بی جا انداختنهر چیز خواستن

سنجیده سخن گفتنبازی گوشی کردن

به آرامی چیزی خواستننظافت را مراعات نکردن

 در مجالــس عامــه کــدام آداب را مراعــات مــی کنید؟ 
بــرای والدیــن خــود بگویید.

کارخانه گی
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 به نظر شما چه وقت عفو و بخشش خواسته می شود؟
 در مورد فایدۀ عفو و بخشش چه می دانید؟

 بخشش خواهی باعث رفع اختالفات می شود.
 از نگاه دین اسالم عفو کردن و بخشیدن ثواب دارد.

بشنو و بگو

ببین و بگو؟

بگویید

بخشش خواستن

هدف: شاگردان اهمیت بخشش خواستن را برای رفع آزرده گی بدانند وعماًل بخشش خواسته بتوانند.

درس شانزدهم

مادرجان مرا ببخش دیگر حرف های نادرست نمی گویم
از چپه شدن بوتل رنگ معذرت می خواهم

اگر کسی از ما ناراحت شود، باید بخشش بخواهیم

عفو و بخشش ثواب دارد
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 در صورتی که از شما اشتباه سر بزند، چه می کنید؟
 بخشش خواستن و راست گفتن چه فایده دارد؟

بخوانید

پاسخ دهید

ــش  ــی و بخش ــت عذرخواه ــه اهمی ــع ب ــا راج ــروپ ه  در گ
ــادل نظــر کنیــد. بحــث و تب

از زور کار گرفتنبخشیدن

بهانه کردننه بخشیدن

صبر کردنآشتی

راست گفتنکمک کردن

دروغ گفتنپرخاش

آزار رساندنمعذرت خواستن

 در مــورد اهمیــت عذرخواهــی و بخشــیدن آنچــه 
را یــاد گرفتــه ایــد، بــرای دیگــران هــم بفهمانیــد.

کارخانه گی

با هم کار کنید

 کلمات را زیر عنوان کاردرست و کارنادرست در کتابچه های 
خود ترتیب کنید.
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 به نظر شما چرا ما بزرگان خود را احترام کنیم؟

ــوش  ــت گ ــا دق ــزدن، ب ــپ ن ــد گ ــردن، بلن ــرام ک ــالم دادن و احت  س
ــا  ــت آن ه ــه نصیح ــردن، ب ــع نک ــزرگان را قط ــای ب ــرف ه ــردن، ح ک
ــر  ــزرگان باالت ــس ب ــن، در مجل ــای نرفت ــازه ج ــدون اج ــوش دادن، ب گ
نــه نشســتن. همــه از جملــه روش هــای احتــرام بــه بــزرگان اســت کــه 

دیــن مقــدس اســالم بــرای مــا توصیــه کــرده بایــد رعایــت شــود.

بشنو و بگو

ببین و بگو

بگویید

احترام بزرگان

هدف: شاگردان روش های احترام آمیز را در مقابل بزرگان بدانند و به اهمیت آن پی ببرند.

درس هفدهم

به دقت گپ های مادرم را میشنوم

احترام به پدر
مادرجان! بفرمایید چوکی خالی است

پدرجان اجازه است گپ بزنم؟
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 شــاگردان در گــروپ هــا راجــع بــه روش هــای مؤدبانــه و 
ــدام  ــر ک ــارۀ ه ــوده و درب ــوره نم ــم مش ــزرگان باه ــرام ب احت

ــه دیگــران بخوانیــد. ــه بنویســید و ب آن یــک جمل

 چرا به بزرگان احترام کنیم؟
 احترام کردن به بزرگان چه اهمیت دارد؟
 روش های احترام به بزرگان کدام ها اند؟

ببینید

پاسخ دهید

باهم کار کنید

 در مــورد اهمیــت احتــرام بــه بــزرگان با بــرادران 
و خواهــران خــود صحبــت نماییــد و نتیجــه بگیرید.

کارخانه گی

ــی  ــر ب ــدام تصوی ــزرگان و ک ــرام ب ــر احت ــدام تصوی  ک
ــد؟ ــی ده ــان م ــی را نش احترام
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 حیوانات را که می شناسید، نام بگیرید.
 شما با حیوانات چگونه رفتار می کنید؟

 خداونــد متعــال حیوانــات را پیداکــرده اســت. مــا باید بــا آن ها 
ترحــم داشــته باشــیم؛ مثــاًل: باعــث اذیــت و آزار آن هــا نشــویم بــه 
ــه وقــت معیــن آب و غــذا بدهیــم، جــای زنــده گــی آن  آن هــا ب
هــا را پــاک نگهداریــم. باالتــر از تــوان شــان از آن هــا کار نگیریــم و 

در وقــت مریضــی آن هــا را بــه کلنیــک حیوانــی ببریــم.

بشنو و بگو

ببین و بگو؟

بگویید

ترحم بر حیوانات
هدف: شاگردان شیوه های ترحم بر حیوانات و اهمیت آن رابدانند و به آن عمل کنند.

درس هژدهم

زخم پای بزغاله را بسته می کنم به چوچه های پشک آب می دهمبه چوچه های مرغ دانه می دهم

ترحم بر حیوانات کار خوب است
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 ترحم بر حیوانات چه فایده دارد؟
 از حیوانات مریض چگونه مواظبت می کنید؟

ببینید و ارتباط دهید

پاسخ دهید

 یــک گــروپ دربــارۀ ترحــم بــر حیوانــات و گــروپ دیگــر 
در مــورد  رفتارهــای درســت بحــث کــرده باهــم دیگــر تبــادل 

نظــر کننــد.

ــت،  ــما اس ــۀ ش ــورد عالق ــه م ــی را ک ــک حیوان  ی
ــد. ــم کنی رس

کارخانه گی

باهم کار کنید
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 شما گاهی در کارهای اجتماعی حصه گرفته اید؟
 به نظر شما چرا در کارهای اجتماعی سهم بگیریم؟

 شــهر، کوچــه، قریــه، مســجد، مکتــب جــزء محیــط زیســت مــا 
اســت، بایــد در نظافــت، سرســبزی و حفاظــت محیــط آن از آلــوده 

گــی بــه شــکل فــردی و دســته جمعــی ســهم بگیریــم.

بشنو و بگو

ببین و بگو

بگویید

سهم گیری در کارهای اجتماعی درس نزدهم

هدف: شاگردان اهمیت کارهای اجتماعی را دانسته و در آن سهم گرفته بتواند.

به خاطر سرسبزی باغچه مسجد نهال ها را آب می دهیم

کارمند شاروالی را کمک می کنم

در پاک کاری منطقه همۀ ما سهم می گیریم

در تنظیم و پاک کاری صنف با هم کار می کنیم
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ــته  ــای دس ــای کاره ــون مزای ــا پیرام ــروپ ه  در گ
ــی  ــام م ــب انج ــارج مکت ــل و خ ــه در داخ ــی ک جمع

ــد. ــت نمایی ــد صحب دهی

 سهم گیری در کارهای اجتماعی چه فایده دارد؟
 حصه گرفتن در کارهای اجتماعی چرا مهم است؟

ببینید

پاسخ دهید

باهم کار کنید

 در مــورد اهمیــت کارهــای اجتماعــی بــا اعضــای 
خانــوادۀ خــود صحبــت کنیــد.

کارخانه گی

 نتیجۀ سهم گیری در کارهای اجتماعی را بیان کنید.
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 به نظر شما خیر اندیشی چه را می گویند؟
 گاهی برای کسی خیرخواهی کرده اید؟ چگونه؟

ببین و بگو؟

بگویید

خیر اندیشی

هدف: شاگردان اهمیت خیراندیشی را دانسته وآنرا جز عادت های زنده گی خود بسازند.

درس بیستم

 مســلمان خیــر اندیــش مــی باشــد، از خوبــی دیگــران قدردانــی می 
ــی  ــن نم ــران بدبی ــر دیگ ــد، در براب ــی کنن ــر نم ــی را تحقی ــد، کس کن
ــوی  ــاج دلج ــکین و محت ــراد مس ــوده از اف ــان ب ــوز و مهرب ــد، دلس باش
مــی کنــد. دروغ نمــی گویــد و هیچــگاه بــه کســی ضــرر نمــی رســاند.

باهم آشتی کنید

عیادت مریض کار خیر است غمگین مباش! انشاء اهلل دوباره صحبت می یابی

بیا از چتری من استفاده کن

بشنو و بگو
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ــای  ــا و مزای ــال ه ــرده مث ــوره ک ــم مش ــا باه ــروپ ه  در گ
ــد. ــان کنی ــی را بی خیراندیش

ــی و  ــر اندیش ــای خی ــال ه ــر مث ــات زی ــوکات کلم  در چ
ــد. ــک کنی ــم تفکی ــی را از ه بدبین

 خیراندیشی در مورد دیگران چه فایده دارد؟
 چرا شخص خیراندیش را همه دوست دارند؟

پاسخ دهید

ببینید

باهم کار کنید

کمک و دلجویتحقیر کردن

ناسپاسیقدردانی کردن

شکر نکردناحترام به خوردان و بزرگان

بی احترامی

به خوشی دیگران خوش شدن

دوستی و صمیمیت

درغم دیگران شریک شدن

 راجع به فواید خیراندیشی با والدین خود صحبت نمایید.
کارخانه گی
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 به نظر شما چرا خود را پاک نگهداریم؟
 گاهی فکر کرده اید که چرا بعد از خوردن غذا دست ها و دندان 

های خود را بشویم؟

 نظافــت جــزء ایمــان اســت، بایــد دســت هــای خــود را قبــل از غــذا 
ــون  ــاک و صاب ــا آب پ ــت ب ــع حاج ــد از رف ــوردن و بع ــذا خ ــد از غ و بع
بشــویم. صبــح و شــب و بعــد از خــوردن غــذا دندانهــای خــود را مســواک 
و یــا بــرس کنیــم، لبــاس و بــدن خــود را پــاک نگهداریــم، نظافــت ناخن 
هــا را رعایــت کنیــم، همیشــه ورزش کــرده و از گــرد و خــاک دوری کنیم.

بشنو و بگو

ببین و بگو

بگویید

حفظ الصحۀ شخصی
درس بیست و یکم

هدف: شاگردان اهمیت حفظ الصحۀ شخصی رابدانند و ازخود مراقبت کرده بتوانند.

به خاطر حفظ سالمتی دندان ها را مسواک و برس می کنیم
به خاطر سردی هوا، لباس گرم می پوشم

ورزش می کنیم تا صحتمند باشیماز آفتاب زده گی خود را محافظت می کنیم
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 اهمیت پاکی و حفظ الصحۀ شخصی چیست؟
 کدام کارها را به خاطر سالمتی خود انجام می دهید؟

چگونه از این مواد استفاده کنیم تا صحتمند باشیم؟

پاسخ دهید

ــه  ــد ک ــرده بگویی ــوره ک ــم مش ــا ه ــا ب ــروپ ه ــاگردان در گ  ش
خــوردن از میــوه هــای نارســیده و ناپــاک، تــرکاری هــای ناشســته 
ــۀ  ــظ الصح ــاالی حف ــت ب ــط زیس ــاس و محی ــدن، لب ــی ب و ناپاک

ــر دارد. ــه تأثی ــا چ ــخصی م ش

باهم کنید

ببینید

 در مــورد فوایــد حفــظ الصحــۀ شــخصی آن چــه مــی 
دانیــد، بــرای دوســتان خــود بیــان کنیــد.

کارخانه گی
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 گاهی با کسی همدردی کرده اید، در چه مورد؟
 به نظر شما همدردی با دیگران چرا مهم است؟

 بــه حــرف هــای کســی گــوش دادن، بــا عاطفــه و مهربــان بــودن، در 
غــم کســی غمگیــن شــدن، بــا اشــخاص نیازمنــد کمــک کــردن، عیادت 
از مریضــان، کمــک و دلجــوی از فقیــران، همــه صفــت هــا و روش هــای 

ــت. ــا دیگران اس ــدردی ب هم

بشنو و بگو

ببین و بگو؟

بگویید

همدردی با دیگران

ــران را  ــا دیگ ــدردی ب ــای هم ــه ه ــد طریق ــاگردان بای ــدف: ش ه
ــد. ــت آن را درک کنن ــد و اهمی بدانن

درس بیست و دوم

همدردی دوستان ما را خوشی و قوت می دهداز مریض دلجوی میکنیم

همدردی کردن سبب خوشی انسان ها می شود با اشخاص نیازمند باید کمک کنیم
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 در گــروپ هــا در مــورد فوایــد همــدردی بــا دیگــران صحبــت 
کــرده، مثــال هــای همــدردی را یادداشــت کنیــد.

 با اشخاص محتاج چگونه همدردی می کنید؟
 اهمیت همدردی با دیگران چیست؟

ببینید

پاسخ دهید

با هم کار کنید

 در مــورد فوایــد همــدردی بــا دیگــران با دوســتان 
ــت نمایید. ــود صحب خ

کارخانه گی

 هرکدام به چه نوع همدردی ضرورت دارند؟
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 به نظر شما چرا دوست های خوب داشته باشیم؟
 به نظر شما در وقت مشکل با کی ها باید مشوره کنیم؟

ــد، دوســتان   دوســتان خــوب مــا را در هنــگام مصیبــت تنهــا نمــی گذارن
ــی  ــک م ــا را کم ــکالت م ــل مش ــوده، در ح ــریک ب ــا ش ــی م ــوب در خوش خ
کننــد، وهــم از راســتی و صداقــت کار گرفتــن، حــرف هــای همدیگــر را بــا 
ــت را  ــتی و صمیمی ــردن دوس ــی نک ــت و بدگوی ــردن، غیب ــوش ک ــرام گ احت

ــازد. ــی س ــدار م ــاد دوام زی

بشنو و بگو

ببین و بگو؟

بگویید

دوستی

ــد،  ــتی را بدانن ــت دوس ــرورت و اهمی ــد ض ــاگردان بای ــدف: ش ه
ــد. ــاب نمایی ــوب انتخ ــتان خ ــد دوس ــش کنن کوش

درس بیست و سوم

دوست خود را کمک می کنم

در مورد رسم ها از دوستم مشوره می گیرم

به نوبت اشیای دوستان خود را حفاظت می کنیم

به دوست خود بایسکل را امانت می دهم
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 در گــروپ هــا بــا مشــورۀ هــم  بگوییــد کــه مراعــات کــدام 
نــکات ســبب حفــظ دوســتی و دوامــدار شــدن آن مــی شــود و 
مراعــات نکــردن کــدام نــکات دوســتی را از بیــن بــرده انســان 

را تنهــا مــی ســازد.

 اهمیت و ضرورت دوستی با دیگران چیست؟
 چگونه می توانید دوستی خود را حفظ نمایید؟

ببینید.

پاسخ دهید

باهم کار کنید

 در مورد ضرورت دوستی و داشتن یک دوست صمیمی 
هر چه میدانید با والدین خود شریک بسازید.

کارخانه گی

 در تصویــر هــای زیــر، حفــظ روابــت دوســتی و از بیــن بردن 
ــک کنید. آن را تفکی
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 به نظر شما کارهای ناشایته کدام ها اند؟
 شما می خواهید از کارهای ناشایسته دوری کنید، چرا؟

 جنگ، دعوا، دروغ گفتن، سخنان بدگفتن، سخن چینی، ضرر رسانیدن 
به انسان ها، حیوان و نبات کارهای ناشایسته است.

بشنو و بگو

ببین و بگو؟

بگویید

دوری از کارهای ناشایسته

هدف: شاگردان ضررهای کارهای ناشایسته را بدانند و از آن دوری کنند.

درس بیست و چهارم

شکستن گل و گلدان کار خوب نیست

آزار رسانیدن به حیوانات کار شایسته نیست

ضرر رساندن خطر دارد

برداشتن اشیای ناشناخته کار خوب نیست
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ــای آن دو  ــا ضرره ــته را ب ــل ناشایس ــا دو عم ــروپ ه  در گ
عمــل خــوب را بــا فوایــد آن بیــان کــرده تبــادل نظــر نمایید.

 چرا باید کارهای خوب را انجام دهیم؟
 چگونه از کارهای خراب دوری کنیم؟

ببینید

کارهای بدکارهای خوب

پاسخ دهید

با هم کار کنید

ــه  ــد آن و س ــدۀ فوای ــا فای ــوب را ب ــه کار خ  س
ــم  ــال آورده باه ــای آن مث ــا ضرره ــته را ب کار ناشایس

ــد. ــه کنی مقایس

کارخانه گی

 کارهای خوب و بد را تشخیص دهید.
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 به نظر شما چرا انسان ها قهر می شوند؟
 به نظر شما از عواملی که سبب قهر انسان ها می گردد، چگونه 

جلوگیری کنیم؟

 پرخــاش کــردن، دشــنام، ســخن دروغ، تهمــت، بــی احترامــی، ضــرر 
رســانیدن، نافرمانــی، شــوخی هــای بــی جــا و ... ســبب قهــر دیگــران 

مــی شــوند، بایــد از انجــام چنیــن اعمــال خــودداری کنیــم.

بشنو و بگو

ببین و بگو

بگویید

قهر

هدف: شاگردان دالیل قهر شدن رابدانند و از آن خود داری کنند.

درس بیست و پنجم

خسارۀ قهر و پرکاشبی حوصله گی سبب قهر و جنگ می شود

بازیگوشی سبب قهر معلم می شود درهنگام قهر به نصیحت معلم باید گوش داد
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 در گــروپ هــا راجــع بــه شــیوه هــای از بیــن بــردن قهــر 
بــا هــم صحبــت و تبــادل نظــر نماییــد.

 هنگام قهر چه باید بکنید؟
 هنگام قهر چه باید نکنید؟

بخوانید و ترتیب کنید

پاسخ دهید

در هنگام قهر انجام ندهید

فکر و سنجشجنگ و دعوا

بی احترامیحوصله

خاموش باشیددشنام ندهید

جای خود را تغییر دهید

بهانه جوی

چیزی را نشکنید

سبب قهر را بگویید

ــی  ــه م ــدن هرچ ــر ش ــای قه ــه ضرره ــع ب  راج
ــد. ــه نمایی ــود قص ــتان خ ــه دوس ــد، ب دانی

کارخانه گی

با هم کار کنید

در هنگام قهر انجام بدهید
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 شما دربارۀ خطرات محیط زیست چیزی می دانید؟
 به نظر شما بی پروایی در محیط زیست سبب کدام خطرها می گردد؟

 دویــدن عقــب موتــر، بــازی بــا لیــن هــای بــرق، بــازی زیــر آفتــاب 
ــا  ــاک و ی ــذای ناپ ــوردن غ ــات، خ ــرد، آزار دادن حیوان ــوای س ــا ه و ی
نوشــیدن آب غیــر صحــی و آلــوده ســاختن محیــط زیســت همــه باعــث 

خطرهــای محیطــی مــی شــوند.

بشنو و بگو

ببین و بگو؟

بگویید

خطرات محیطی

هدف: شاگردان خطرهای محیطی را دانسته از آن خود را حفاظت کرده بتوانند.

درس بیست و ششم

هنگام رفتار موتر، پایین شدن از آن خطر داردکاری که خطر دارد

استفاده از بیت الخال و رعایت نظافت
باید جلو آلوده گی محیط زیست را بگیریم
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 در گــروپ هــا راجــع بــه خطرهــای محیطــی، روبــرو شــدن 
ــذای  ــتفاده از آب و غ ــای اس ــه، خطره ــا در کوچ ــگ ه ــا س ب
غیرصحــی در بــازار بــا هــم صحبــت کــرده تبــادل نظــر نمایید.

 خطرهای محیطی را نام بگیرید.
 چطــور مــی توانیــد از خطرهــای محیطــی خــود را 

حفاظــت کنیــد؟

ببینید 

پاسخ دهید

با هم کار کنید

 خطرهایــی را کــه در محیــط بــا آن مواجه هســتید، 
ــام بگیرید. ن

کارخانه گی

 در هر تصویر کدام خطر محیطی را تشخیص می کنید؟

ACKU



53

 آیا فکر کرده اید که اشاره های ترافیکی برای چیست؟
 آیا به کدام عالمات و اشاره های ترافیکی آشنایی دارید؟

اشاره های ترافیکی

ببین و بگو؟

بگویید

درس بیست و هفتم

ــی  ــاک رخ م ــوادث خطرن ــی ح ــارات ترافیک ــدن اش ــه فهمی  از ن

بشنو و بگو

دهــد کــه حتــی ســبب مــرگ مــی شــود. بایــد بــا دهلیــز هــای پیــاده رو 
در روی ســرک هــا، عالمــۀ ایســتگاه بــس هــای شــهری و دیگــر اشــاره هــای 
ترافیکــی آشــنایی حاصــل نماییــم تــا از حــوادث ترافیکــی حفاظــت شــویم.

هدف: شاگردان باید عالمات و اشاره های ترافیکی را بدانند و آن را مراعات کنند.

عالمات ترافیکي را باید بشناسیم و آن را رعایت نماییم

منع پیاده رومنع دوش
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 در گــروپ هــا بعضــی اشــاره هــای ترافیکــی را کــه مــی 
ــر  ــرای همدیگ ــرده، ب ــیم ک ــذ ترس ــۀ کاغ ــید، روی صفح شناس
ــر  ــای دیگ ــروپ ه ــا گ ــود را ب ــات خ ــد و نظری ــی نمایی معرف

ــازید. ــریک بس ش

 چه گونه می توانید خود را از حادثۀ ترافیکی محافظت کنید؟
 هنگام عبور از سرک عمومی کدام قواعد را باید رعایت نمایید؟

پاسخ دهید

ببینید و بگویید آیا قواعد ترافیکی مراعات شده است؟

با هم کار نمایید

ــرای  ــی را ب ــراغ ترافیک ــگ چ ــه رن ــوم س  مفه
ــد. ــریح کنی ــود تش ــتان خ دوس

کارخانه گی
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 در مورد خطرهای ماین و اسلحه چه می دانید؟
 بــه نظــر شــما آگاهــی از خطرهــای مایــن، اســلحه و مــواد انفجار 

ــت؟ ــرا مهم اس ــده چ ناش

 مایــن و مــواد منفجــر ناشــده اکثــرًا در جاهــای جنــگ زده پیــدا 
ــال  ــای اطف ــه ه ــی در بازیچ ــاری گاه گاه ــواد انفج ــود. م ــی ش م
ــز  ــه چی ــود، ب ــی ش ــا م ــه ج ــا ب ــاعت ج ــا س ــم و ی ــکل قل ــه ش ب

هاییکــه نمــی شناســید، نبایــد دســت بزنیــد.

بشنو و بگو

ببین و بگو

بگویید

هــدف: شــاگردان بایــد خطرهــای مایــن، اســلحه و مــواد منفجــر ناشــده را 
بداننــد و خــود را از آن حفاظــت کــرده بتواننــد.

درس بیست و هشتم

در جاهای ویرانه و جنگ زده خطر ماین و مواد منفجر ناشده موجود است

اقسام ماین ها را بشناسید

ضررهای انفجار ماین

خطرهای ماین، و مواد منفجر ناشده
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ــواد  ــلحه و م ــن، اس ــای مای ــه خطره ــع ب ــا راج ــروپ ه  در گ
ــد. ــر کنی ــادل نظ ــث و تب ــم بح ــا ه ــناخته ب ناش

ــه  ــناخته چگون ــواد ناش ــلحه و م ــن، اس ــای مای  از خطره
خــود را حفاظــت مــی کنیــد؟

ببینید و ارتباط دهید

بی خطرخطرناک

پاسخ دهید

باهم کار کنید

 در مــورد حفاظــت خــود از خطــرات مایــن و مواد 
ــران  ــه دیگ ــد ب ــی دانی ــه را م ــده آنچ ــار ناش انفج

ــد. بفهمانی

کارخانه گی
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