
کتاب درسی مربوط وزارت معارف بوده، خرید و فروش آن جداً 
ممنوع است، با متخلفین برخورد قانونی صورت می گیرد.

moe.curriculum@gmail.com

سال چاپ: 1396 هـ.ش
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وزارت معارف
معینیت انکشاف نصاب تعلیمی و تربیۀ معلم
ریاست عمومی انکشاف نصاب تعلیمی

 و تألیف کتب درسی
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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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ردی
وزارت معارف

معینیت انكشاف نصاب تعلیمی  وتربیۀ معلم
رياست عمومی انكشاف نصاب تعلیمی

 و تألیف کتب درسی

سال چاپ: 1396 هـ . ش. 
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مؤلفان:
- معاون مؤلف غالم سرور بغالنی عضو علمی دیپارتمنت دری ریاست انکشاف نصاب تعلیمی.

- معاون سرمؤلف عبدالرزاق کوهستانی آمر دیپارتمنت ایدیت ریاست انکشاف نصاب تعلیمی.
- مؤلف شگوفه صفا عضو علمی دیپارتمنت دری ریاست انکشاف نصاب تعلیمی.

- مؤلف وژمه مهرزاد عضو علمی دیپارتمنت دری ریاست انکشاف نصاب تعلیمی.

ایدیت زبانی:
- معاون سرمؤلف عبدالرزاق کوهستانی آمر دیپارتمنت ایدیت ریاست انکشاف نصاب تعلیمی.

ایدیت علمی و مسلکی:
- معاون سرمؤلف مریم منزه کوهستانی آمر دیپارتمنت زبان و ادبیات دری ریاست انکشاف نصاب تعلیمی.

کمیتۀ نظارت
- دکتور اسد اهلل محقق معین انکشاف نصاب تعلیمی، تربیۀ معلم و مرکز ساینس

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

رسام: نادر علی یوسفی

طرح و دیزاین:  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 بیكران آفريدگاری را که انسان را در احسن تقويم آفريد و او را قدرت بیان بخشید و به زيور 
علم و انديشه آراست و درود بی پايان بر پیامبر مكرم اسالم حضرت محمد مصطفی- صلی اهلل علیه 

وسلم- که معلم بزرگ انسانیت است و پیامآور رحمت و هدايت و روشنايی. 
تعلیم و تربیت نقطۀ آغاز هر تحول و سنگ بنای توسعه در هر جامعه است.  هدف اصلی تعلیم و 

تربیت به فعلیت رساندن نیروهای بالقوة انسان و شگوفا ساختن استعدادهای درونی وی است. 
کتاب درسی يكی از ارکان مهم در فرايند تعلیم و تربیت محسوب میشود که همگام با تحوالت و 
پیشرفتهای علمی نوين و مطابق با نیازمنديهای جامعه تهیه و تألیف میگردد و بايد دارای ظرفیت 
و ظرافتی باشد که بتواند آموزه های دينی و اخالقی را توأم با فرآوردههای علوم جديد با میتودهای 

نوين به شاگردان منتقل کند. 
کتابی که اکنون در اختیار شما قرار دارد، بر اساس همین ويژهگی ها تهیه و تألیف شده است. سعی 
مبانی  بر  متكی  معارف کشور،  تعلیمی و کتب درسی  نصاب  بوده که  براين  معارف همواره  وزارت 
تعلیم و تربیت اسالمی و حفظ هويت ملی، مطابق با معیارهای علمی و روشهای تربیتی نوين بوده، 
استعدادهای دانش آموزان را در همه زمینه های اخالقی و علمی شگوفا گرداند و قدرت تفكر، ابتكار 
و حس جستجوگری را در آنها تقويت بخشد. ترويج فرهنگ گفتگو و رواداری، تقويت حس وطن 
بايد در کتب  از خواستهای ديگر وزارت معارف است که  دوستی، مهربانی، گذشت و همبستگی 

درسی متبلور باشد.
آورده سازد.  بر  را  نظر  اهداف مورد  نمیتواند  بدون داشتن معلم خوب و مسلكی  کتابهای درسی 
معلم يكی 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 قلههای رفیع دانش، اخالق و معنويت رهنمون گردند.
کامیابی نظام آموزشی کشور بدون همكاری جدی مردم غیر ممكن است. ازين رو از همه اقشار 
اولیای محترم شاگردان خواهشمندم که  و  از خانواده ها  افغانستان، بخصوص  افراد ملت شريف  و 
نويسندگان،  همه  از  همچنان  نورزند.  دريغ  معارف  اهداف  تحقق  در جهت  همكاری  هیچگونه  از 
دانشمندان، متخصصان تعلیم و تربیت و اولیای محترم شاگردان تقاضا میشود که با ارايۀ نظريات و 
پیشنهادهای سالم و نقدهای سازندة خود وزارت معارف را در بهبود هر چه بیشتر کتابهای درسی 

همكاری نمايند.
الزم میدانم از تمام مؤلفان دانشمند و کارمندان اداری و فنی وزارت معارف که در تهیه، تألیف، 
طبع و توزيع اين کتاب زحمت کشیده اند و از همه نهادهای ملی و بین المللی که در زمینۀ چاپ 

و توزيع کتب درسی همكاری نموده اند، قدردانی و تشكر نمايم. 
در اخیر از خداوند منان استدعا دارم که به لطف بی پايان خود، ما را در تحقق آرمان های مقدس 

معارف ياری رساند. إنه سمیع قريب مجیب.
دکتور اسداهلل حنیف بلخی

وزیر معارف
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         فهرست 
صفحه ساعت درسی عنوان درس شماره درس

1 3 ساعت اهلل درس اول
3 3 ساعت حضرت محمد درس دوم
5 2 ساعت درس سوم قران کریم
7 3 ساعت درس چهارم  حضرت ابوبکر صدیق
9 4 ساعت وطن دوستی درس پنجم
11 3 ساعت بهار و دهقان درس ششم
13 3 ساعت محیط زیست درس هفتم
15 2 ساعت لطیفه درس هشتم
17 4 ساعت قواعد مکتب درس نهم
19 4 ساعت بی احتیاطی درس دهم
21 3 ساعت اندرز ها درس یازدهم
23 2 ساعت پدر درس دوازدهم
25 2 ساعت آداب غذا خوردن درس سیزدهم
27 4 ساعت حفاظت دندان ها درس چهاردهم
29 2 ساعت پند درس پانزدهم
31 1 ساعت رقعه ضروری درس شانزدهم
33 3 ساعت شاگرد خوب درس هفدهم
35 4 ساعت هدیه به مادر درس هژدهم
37 4 ساعت خانواده درس نزدهم
39 4 ساعت حقوق اطفال درس بیستم
41 4 ساعت آداب سخن گفتن درس بیست و یکم
43 2 ساعت باغبان درس بیست و دوم
45 3 ساعت میوه ها درس بیست و سوم  
47 4 ساعت حکایت درس بیست و چهارم
49 4 ساعت سبزی ها درس بیست و پنجم
51 4 ساعت تک تک ساعت درس بیست و ششم
53 3 ساعت نیکو کار باشید درس بیست و هفتم
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صفحه ساعت درسی عنوان درس شماره درس
55 2 ساعت کمک و همکاری درس بیست و هشتم
57 2 ساعت صبر و تحمل درس بیست و نهم
59 2 ساعت خوشۀ زرین درس سی ام
61 3 ساعت غله ها درس سی و یکم
63 4 ساعت سعی و تالش درس سی و دوم
65 2 ساعت پروانه رنگین درس سی و سوم
67 5 ساعت تیلفون درس سی و چهارم
69 2 ساعت برق درس سی و پنجم
71 2 ساعت ترانه درس سی و ششم
73 3 ساعت صداقت و راستی درس سی و هفتم
75 1 ساعت رقعه مریضی درس سی و هشتم
77 2 ساعت نامه پسر برای پدر درس سی و نهم
79 4 ساعت معلم درس چهلم
81 3 ساعت چیستان درس چهل و یکم
83 3 ساعت جشن آزادی درس چهل و دوم
85 3 ساعت آبده های تاریخی درس چهل و سوم
87 3 ساعت موش و قروت درس چهل و چهارم
89 3 ساعت مقام زن درس چهل و پنجم
91 2 ساعت رابعه بلخی درس چهل و ششم
93 3 ساعت کتاب درس چهل و هفتم
95 3 ساعت باغ علم درس چهل و هشتم
97 5 ساعت حکایت درس چهل و نهم
99 2 ساعت والیت غزنی درس پنجاهم
101 3 ساعت جاه های مقدس درس پنجاه و یکم
103 3 ساعت خزان درس پنجاه و دوم
105 4 ساعت مواد مخدر درس پنجاه و سوم
107 4 ساعت آتش سوزی درس پنجاه و چهارم
109 4 ساعت صلح و آشتی  درس پنجاه و پنجم
111 3 ساعت برف درس پنجاه و ششم
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اهلل

       پرسش
چه فکر می کنید جهان و موجودات آن را کی پیدا کرده است؟

     اهلل انسان و جهان را با تمام موجودات آن خلق نموده 
است. براي ما جسم و جان، چشم، گوش، بیني، دست و زبان 
داده است تا ببینیم، بشنويم، ببويیم، حس کنیم و پروردگار 

جهان را به يگانه گي ياد کنیم. 
کوه ها،  درياها،  ستاره گان،  مهتاب،  زمین،  آفتاب،   اهلل    

درس
 اول

بیشتر   با صفت های اهلل و  بنويسند  بخوانند،  را  متن درس  هدف: شاگردان 
آشنا شوند.
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حیوان ها و نباتات را آفريده است تا به قدرت او پي ببريم.
      اهلل در هر زمان پیامبري فرستاده است تا مردم را به 

راه راست هدايت و رهنمايي نمايد. 
    ما بايد چیز هايي را که اهلل امر کرده است، انجام دهیم 
 و آنچه را منع فرموده است از آن دوري کنیم، تا رضاي اهلل

را  به دست آريم.





فعالیت ها

لغت ها
معنالغتشمارهمعنالغتشماره 

فايده گرفتناستفاده3تواناييقدرت1

آفريدنخلق4رهنماييهدايت2

    متن درس را در کتابچه های خود بنويسید.

         کار خانه گی
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حضرت محمد

           پرسش
     دربارة حضرت محمد )ص( چه می دانید؟

      حضرت محمد پیامبر خداوند و پیشوای تمام مسلمانان 
جهان است. قرآن شريف به حضرت محمد نازل گرديده تا 

براي مسلمانان رهنما باشد.
فرستاده  زيادی  پیامبران  بشر  رهنمايی  برای   خداوند    
آن  از  بعد  می باشد.  آنان  آخرين   محمد که حضرت  است 
نمي شود.  و  نشده  مبعوث  پیامبري  به  کسي  هیچ  حضرت، 

درس
       دوم

هدف: شاگردان متن درس را بخوانند، بنويسند، صفت ها و مقام واالی حضرت 
محمد را بدانند. 
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حضرت محمد مردم را به راه نیك، صداقت، راستي و امانت 
داري دعوت کرد و  ما مسلمانان اُمت و پیرو ايشان هستیم.                
حضرت محمد در چهل ساله گي به پیامبري مبعوث شد و در 
شصت و سه ساله گي از جهان رحلت نمود. مرقد پاکش در 

مدينة منوره می  باشد.







فعالیت ها

لغت ها
معنا لغتشمارهمعنا لغتشماره 

آرامگاهمرقد4از دنیا رفتنرحلت1

راستيصداقت5فرستاده شدهمبعوث2

پیروان- گروهی از مردمامت6پايین آمدهنازل 3

کار خانه گی

جمله های زير را در کتابچه های خود نوشته جاهای خالی آن را با کلمه های 
مناسب تکمیل نمايید.

- حضرت محمد مردم را به راه )             ( دعوت کرد.
- قرآن شريف )                ( نازل گرديده است.
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درس
       سوم

قرآن کریم
معلومات  قرآن کريم  دربارة  و  بنويسند  بخوانند،  را  متن درس  شاگردان  هدف: 

بیشتر حاصل نمايند.

           پرسش ها
1- در تصوير چه می بینید؟

2- آخرين کتاب آسمانی چه نام دارد؟

     قرآن کريم آخرين کتاب آسمانی است. اين کتاب از جانب 

خداوند به وسیلة جبرئیل امین در ماه مبارک رمضان به 

حضرت محمد نازل گرديده است. 

   پیام قرآن کريم برای انسان ها فراگیری علم و عمل نیکو 

می باشد.

   قرآن کريم کتاب  مقدس ما مسلمانان  است که  برای  رهنمايی
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بشر فرستاده شده است و دارای يك صد و چهارده سوره و       

سی پاره  می باشد. 









فعالیت ها

لغت ها
معنالغتشمارهمعنالغتشماره 

انسانبشر3پايین آمدننازل1

يکی از ماليك جبريل4واسطهوسیله2

کار خانه گی

برای کلمه های ) قرآن کريم، رمضان و پیامبر( جمله های ساده در کتابچه های 
خود بنويسید.
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درس
       چهارم

 حضرت ابوبکر صدیق
هدف: شاگردان متن درس را بخوانند، بنويسند و سجايای نیك حضرت ابوبکر 

صديق را بدانند.

           پرسش ها
1- در تصوير چه  می بینید؟

2- دربارة حضرت ابوبکر صديق چیزی می دانید؟

      حضرت ابوبکر صديق از جملة ياران حضرت محمد بود. 
اولین کسی که از مردان، پیامبري آن حضرت را تصديق نمود و 
ايمان آورد، حضرت ابوبکر صديق بود. ايشان هنگام هجرت از 

مکة معظمه به مدينة منوره با حضرت محمد همراه بود. 
     چون حضرت ابوبکرصديق درتمام زنده گي خود گفتار و 
کردار پیامبر بزرگوار را تصديق  مي کرد و از او پیروي می نمود، از 
اين رو حضرت پیامبر  ايشان را به لقب صديق ياد کرده است. 
از رحلت حضرت محمد به  ابوبکر صديق بعد      حضرت 
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کار خانه گی

حیث خلیفه و جانشین آن  توسط مسلمانان انتخاب شد. 
    حضرت ابوبکرصديق بعد از دوسال و شش ماه خالفت، به 
عمر 63 ساله گي از جهان رحلت نمود و در مدينة منوره در پهلوی 

مرقد حضرت محمد به خاک سپرده شد.  











فعالیت های شاگردان

لغت ها
معنالغتشمارهمعنالغتشماره 

امر، هدايتدستور5راستگوصديق1

اسمی که کسی به آن شهرت پیدا کندلقب6دالورشجاع2

کسی که جانشین کسی ديگر شودخلیفه7پهلوجوار3

ُخلق، خویسجايا4

 کلمه های جديد درس را در جمله های مناسب به کار ببريد.
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درس
       پنجم

بهار و دهقان
هدف: شاگردان متن درس را بخوانند، بنويسند، و اهمیت فصل بهار را بدانند. 

        پرسش ها
 1 - در تصوير چه می بینید؟

 2 - چه فکر می کنید دهقان کدام کار ها را در فصل بهار انجام می دهد؟

کـه گل خندد بــه گلـزار
به دستش  يوغ و اسپــار
کمـر بسته بـه دستـــار
زنـد بیـــل  و کنــد کار
دهـد کشت خـود انبــار
جـواري نیـــز بسیـــار
تخم ريزد بــه خـــروار
نبـاشــد هیـــچ  بي کار

بـه هنگـام بــــهارا ن
جفاکش بابه  د  هــقـان
به پايش نعلـی چــوب
رود ســوی زمیـــنش
کند قلبـــه  و مـــالـه
بکــارد گنـــدم  و   جـو
هم  از شــالــي و  پنبه
کند خــدمت به  مـردم

ACKU



10

تو هــم خود را تکان ده!
بیا بیرون بــه  صحـــرا
که هنگـــام بــــهاران
روان شــو سوي مکتـب

اال اي طفـــل هـوشیـار
ببین کشت  و ببیــن کار
کند  خرد وکـــالن، کار
به شوق و  ذوق بسیـــار
                           آصف مايل









فعالیت ها

لغت ها
معنالغتشمارهمعنالغتشماره 

پاروانبار5وقتهنگام1

جاي گلگلزار6لنگيدستار2

وسايل دهقانیيوغ و اسپار7عالقهشوق3

برنج پوست نشدهشالی8زحمتجفا4 

متن درس را در کتابچه هاي خود رونويس کنید. کار خانه گی

ACKU
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درس
       ششم

محیط زیست
هدف: شاگردان متن  درس  را بخوانند، بنويسند، طريق محافظت محیط زيست 

را بدانند.

           پرسش ها
1- در تصوير چه می بینید؟

2- به نظر شما پاک نگهداشتن محیط زيست چه اهمیت دارد؟ 

    جايی که انسان ها و ديگر زنده جان ها در آن زنده گی می کنند، 
محیط زيست گفته می شود. محیط زيست سالم در صحت و 
ما  بر  است،  برخوردار  زياد  اهمیت  از  سالمتی ساکنان محل 
و نگهداری محیط زيست سهم فعال  تا در حفظ  الزم است 

بگیريم.  برای داشتن اين گونه محیط بايد: 
اطراف خانة خود را پاک نگهداريم.  -1

ACKU
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کثافات را در جای معین آن بیندازيم.  -2

جای نگهداری حیوان ها را پاک کنیم.  -3
4-   از شکستاندن شاخه های درختان و گل ها جلوگیری نمايیم.

آبیاری  و  حفاظت  در  و  نموده  مختلف غرس  نهال های   -5
آن ها کوشا باشیم.

می شود  هوا  آلوده گی  سبب  موادی که  سوختاندن  از   -6
جلوگیری کنیم.











فعالیت ها

 

لغت ها
معنالغتشمارهمعنالغتشماره 

 نشاندن درختغرس کردن6جايمحل1

اطمینان دادنتأمین7زنده گيزيست2
ناپاکیآلوده گی8ناپاکیکثافت3

در مورد حفاظت محیط زيست چند جمله در کتابچه های  کار خانه گی

خود بنويسید.
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درس
       هفتم

وطن دوستي
هدف: شاگردان متن درس را بخوانند، بنويسند، ارزش و اهمیت وطن دوستی 

را بدانند.

           پرسش ها
1-در تصوير چه می بینید؟

2-به نظر شما چرا وطن خود را دوست داشته باشیم؟

فـرزندان افغـانیم ما گل های  خندانیم    
سربلند چو آسمانیم آزاد و شاد و خندان    
هوشیار و بینايیم ما                دلشاد و دانـايیم ما  
دايـم تـوانـايیم ما از  بهـر حفظ وطن    

ACKU
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کار خانه گی

     زيـبا سـرزمیـن  داريم           ملك نـازنـین داريم
مشـت  آهنـین  داريم      در  راه  نجـات  آن  
سـرسـبز اين چمن را      آباد  خواهـیم  وطن را  
     با درس و کار وکوشش           گلشن سازيم میهن را
                                           عبدالرزاق کوهستانی



فعالیت ها

لغت ها
معنا لغتشمارهمعنا لغتشماره 

نگهداریحفظ2هوشیاردانا1

محکمآهنین4دل خوشدلشاد3

دو بیت اول ترانه را حفظ کنید و متن  درس را در کتابچه هاي تان  بنويسید.
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درس
       هشتم

           پرسش ها
1- در تصوير چه می بینید؟

2– گاهی لطیفه شنیده ايد؟

     لطیفه
هدف: شاگردان متن درس را بخوانند، بنويسند و مفهوم لطیفه را بدانند.

تا يك مقاله دربارة مسابقه  از شاگردان خواست       معلم 
فوتبال بنويسند. همه مشغول نوشتن شدند جز يك نفر، معلم 

از او پرسید: تو چرا نمی نويسی؟
شاگرد جواب داد: من نوشتم!

      معلم کتابچة او را گرفت و نگاه کرد. نوشته بود: به علت       
بارنده گی مسابقة فوتبال برگزار نخواهد شد!

ACKU
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کار خانه گی









فعالیت ها

      کلمه های) فوتبال، بارنده گی و مشغول ( را در جمله های مناسب به کار ببريد 

و در کتابچه های خود بنويسید.                
         

ACKU
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         قواعد مکتب

           پرسش ها
1- در تصوير چه می بینید؟

2- در مورد قواعد مکتب چه می دانید؟ 

واجب آمـد به پیش اهل  ادب احتــرام قــــواعـد مکتــب  

که بـود بخت و طالعش فیروز طفـل دانستــة هنــــر آمـوز  

نبـود  بــر خــالف رفتـارش تـا به مکتب بــود سرو کارش  

سخنش را نمی کشد از يـاد هر چـه استاد می کنـد ارشاد  

داند  استـاد را بـه مثـل پـدر ای پسر هر که است نیك سیر  

دوست دارش چو مادر و پدرت چون معلم شده است  راهبرت  

درس
       نهم

هدف: شاگردان متن درس را بخوانند، بنويسند و قواعد مکتب را مراعات کنند.
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هر نصیحت  که می کند بپذير هر چه تعلیم داده يـــاد بگیـر  

عزتش دار و  باش فرمانبر    

تا شوی بـا کمال و نام آور            

               قاری عبداهلل









فعالیت ها
 

لغت ها
معنالغتشمارهمعنالغتشماره 

چیزی را به تعلیم7طالعبخت1
کسی ياد دادن

امرفرمان8کامیابفیروز2
مخالفخالف9نیك رفتارنیك سیر3

راهنماراهبر10احترامعزت4

رهنمايیارشاد11کامل شدنکمال5

مردماهل6

کار خانه گی

           دربارة رعايت قواعد مکتب چند جمله بنويسید.
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بی احتیاطی

           پرسش ها
1- در تصوير چه می بینید؟

2- حادثة ترافیکی چگونه رخ می دهد؟

      مسعود و رشاد در يك مکتب درس می خواندند و باهم 
به مکتب می رفتند. رشاد پسر بازی گوش بود و به نصیحت 

بزرگان کمتر توجه داشت. 
      رشاد در يکی از روزها بعد از رخصتی مکتب، با بايسکل 
طرف خانه روان بود. هنگام گذشتن از سرک بدون اين که به 

چراغ های ترافیکی توجه کند، با موتری تصادم کرد. 
اين بی توجهی او باعث شد تا زخم بردارد و برای مدتی در 

درس
       دهم

حوادث  از  محافظت  طريق  بنويسند،  بخوانند،  را  درس  متن  شاگردان  هدف: 
ترافیکي را بدانند.
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شفاخانه بستر شود و از درس و تعلیم عقب بماند. 
    مسعود که به عیادت رشاد رفته بود به او گفت: معلم صاحب 
قوانین  سرک  از  عبور  هنگام  که  می گفت  ما  برای  همیشه 

ترافیکی را مراعات کنید. 











فعالیت ها

 

لغت ها
معنالغتشمارهمعنالغتشماره 

واقعه حادثه3  به هم خوردنتصادم1

گذشتنعبور4احوال پرسی مريضعیادت2

کلمه های جديد درس را در جمله ها به کار برده و در  کار خانه گی

کتابچه های خود بنويسید.
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اندرزها

           پرسش ها
1- در تصوير چه می بینید؟ 

2- چرا ما به نصايح بزرگان گوش می دهیم؟

   اندرز، پند و نصیحت را گويند که بزرگان و دانشمندان  آن ها 
اند.  را نظر به تجربه های خود براي رهنمايی انسان ها گفته 
بايد اين اندرز ها را به گوش و هوش بشنويم، بخوانیم و هنگام 
ضرورت از آن ها  در زنده گی خود استفاده کنیم تا سرمشق 

خوبی برای ما باشند.
1- به خوشنودي دل ها، بکوشیم.

2- علم بیاموزيم.
3- صادق و راستکار باشیم.
4- در امانت، خیانت نکنیم.

درس
یازدهم

هدف: شاگردان متن درس  را بخوانند، بنويسند و مفهوم  اندرز ها را بدانند.
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5- با ديگران، حسد نورزيم.
6- از دو رويی پرهیز کنیم.
7- با نرمی سخن بگويیم.
8- صبور و شکیبا باشیم.

9- کار امروز را به فردا مگذاريم.
10- به بزرگان احترام کنیم.

  









فعالیت ها

لغت ها
معنالغتشمارهمعنالغتشماره 

دوری کردنپرهیز3   نصحیتاندرز1

صبر کنندهصبور 4کینهحسد2

کار خانه گی

اندرز ها را در کتابچه های خود بنويسید.  

علم
بکوشیم
راستکار ACKU
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پدر

           پرسش ها
1- در تصوير چه می بینید؟

 2- ما چرا پدر خود را دوست داريم؟

سوی تو شام و سحر می بینم  پــــدرم ای پــــدر شیرينم     

قصـه از آب روان جـوی  کنار   قصـه گفتی زگـل و بـاغ و بهار   

تا لـبم باز بـه لبخـندی  شـد حـرف حرف تو به من پندی شد   

بخت و پاينده گی ام از تو بود راحت زنـده گـیم از  تـــو بـود    

دوست می دارمت ای ماية عمر دوست می دارمت ای ساية عمر   

رويین          

درس
دوازدهم

هدف: شاگردان متن درس را بخوانند، بنويسند و مفهوم آن را بدانند.
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فعالیت ها

 

لغت ها
معنالغتشمارهمعنالغتشماره 

خندة کملبخند4نزديك صبحسحر1

با دوام، پايدارپاينده گی5نصیحتپند2

آرامراحت6اصل هر چیزمايه3

کار خانه گی

     چند جمله در کتابچه های خود بنويسید که کلمه های ساده در آن ها به 

کار رفته باشد.
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آداب غذا خوردن

           پرسش ها
1- در تصوير کی ها را می بینید؟

2- در بارة آداب غذا خوردن چه می دانید؟

     پیش از خوردن غذا و بعد از آن دست های خود را با آب پاک و 
صابون بشويیم.

     در شروع خوردن غذا بسم اهلل الرحمن الرحیم بگويیم.
   لقمة يی خود را بايد ُخرد بگیريم و خوب بجويم تا خوبتر هضم شود.

   لقمه را بايد از پیش روی خود بگیريم.

درس
سیزدهم

هدف: شاگردان متن درس را بخوانند، بنويسند و آداب غذا خوردن را بدانند.

ACKU



26

   پیش از سیر شدن، خوردن غذا را بس کنیم.
  غذا را بايد داغ نخوريم تا به وجود ما ضرر نرساند.

  بعد از خوردن غذا با گفتن الحمداهلل، شکر خداوند  را بجا آوريم.  











فعالیت ها
 

کار خانه گی

در  برده  کار  به  جمله های مناسب  در  را  داغ(  و  غذا  )هضم،  کلمه های        

کتابچه های خود بنويسید.
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حفاظت دندان ها

           پرسش ها
1- در تصوير چه می بینید؟

2- ما دندان های خود را چگونه حفاظت کنیم؟

من به نظافت بدن و پاکي دندان ها و دهنم بسیار توجه   
يا  کريم  و  برس  با  را  دندان هايم  غذا  از خوردن  بعد  دارم. 
به  مسواک می شويم؛ زيرا برس و مسواک نمودن دندان ها 
از پوسیده گی  و  باعث سالمتی دندان ها می شود  طور منظم 
آن ها جلوگیری می کند. برس و مسواک زدن بوی بد دهان را از 
بین می برد. برای اينکه دندان هايم سالم بماند، شیرينی زياد 

نمی خورم و هیچگاه با آن ها چیز های سخت را نمی شکنم.

درس
چهاردهم

هدف: شاگردان متن درس را بخوانند، بنويسند و طريق حفاظت دندان ها را بدانند.
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خوردن میوه ها، سبزی ها و محصوالت شیری که دارای   
ويتامین و کلسیم می باشند، برای حفاظت و سالمتی دندان ها 

بسیار مفید است.  











فعالیت ها  

لغت ها
معنالغتشمارهمعنالغتشماره 

درستسالم3فرسوده و خرابپوسیده1

نگهداريحفاظت4حاصلمحصول2

کار خانه گی

در بارة حفاظت دندان ها چند جمله درکتابچه هاي خود بنويسید.  
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پند

           پرسش ها
1- ما بايد به پند و نصیحت چه کسانی گوش دهیم؟

2- گوش دادن و عمل کردن به پند و نصیحت چه فايده دارد؟      

طفل عزيز ای پسر خـوش ِسیَر      گوش کن اين  پند عــزيز پدر

موقـــع تحصیـل غنیمت  شمار        بیهوده  از دست مـده  وقت کار

َصرف به بازيچه مکن وقت خويش           تا  نشوی موسم  پیری پريش

تا کــه جوانی ادب آمـوز  باش         دانش و فضل  و هنر اندوز  باش

تازه جـوانا بگشا چشم و  گوش          تا که جــوانی و توانی بکوش

درس
پانزدهم

هدف: شاگردان متن درس را بخوانند، بنويسند و مفهوم آن را بدانند.

تا که جوانی ادب آموز  باش         دانش و فضل  و هنر اندوز  باش
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فعالیت ها

لغت ها
معنالغتشمارهمعنالغتشماره 

آنچه که بی رنج و غنیمت1

زحمت به دست آيد

وقت، زمانموسم5 

پريشانپريش6بی فايدهبیهوده2

پیشه، صنعتهنر7احسان، نیکويیفضل3

پس انداز کردن، اندوز4
جمع کردن

خوش 8
ِسیَر

نیکوکار، خوش رفتار

کار خانه گی

  شاگردان متن درس را در کتابچه های خود رونويس کنند.
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رقعۀ ضروري 

           پرسشها
1-  در تصوير چه می بینید؟

2- چرا رقعة ضروري می نويسیم؟

به اداره محترم مکتب ............. ،

بركاته! و  اهلل  ورحمة  عليكم  السالم 

من ....... فرزند ....... متعلم صنف ....... امروز ضرورتي برايم 

پیش آمده است که نمی توانم به درس هاي خود حاضر گردم. 

آرزومندم از جملة غیر حاضران محسوب نشوم.

      با احترام

نام - امضاء     

درس
شانزدهم 

هدف: شاگردان متن درس را بخوانند، بنويسند و طرز نوشتن رقعة ضروري را 
بدانند.
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فعالیت ها

لغت ها
معنالغتشمارهمعنالغتشماره 

امیدآرزو 2 حساب شدنمحسوب1

کار خانه گی

يك رقعة ضروري در کتابچه هاي خود  بنويسید.  
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شاگرد خوب

           پرسش ها
1- درتصوير چه می بینید؟  

2 - به نظر شما صفت های يك شاگرد خوب چیست؟ 

فريده شاگرد صنف سوم است. اوهر روز صبح زود از   
خواب بیدار می شود، وضو می نمايد، نماز صبح را ادا کرده،  
ورزش می کند، بعد از صرف صبحانه درس  هاي روز گذشته 
به  و  می گیرد  را  خود  کتاب هاي  و  بکس  می کند،  تکرار  را 
سوي مکتب روان می شود. در راه به بزرگان سالم می دهد. 
با هم صنفان خود با لطف خوش، احوال پرسي می کند. همه 
او را دوست دارند.  فريده شاگرد آرام است، قواعد مکتب را 

درس
هفدهم

هدف: شاگردان متن درس را بخوانند، بنويسند و صفات شاگرد خوب را بشناسند.
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رعايت می کند. او همیشه در صنف حاضر می باشد. باسعي 
وکوشش توانسته است درس های خود را خوب ياد بگیرد و 
اول نمرة صنف خود باشد. درسال گذشته يك تحسین نامه 

ازطرف ادارة مکتب به وي داده شد.











فعالیت ها

لغت ها
معنالغتشمارهمعنالغتشماره 

  کوششسعي3مهربانيلطف1

نگهداشتنرعايت4آفرينتحسین2

کار خانه گی

متن درس را در کتابچه های خود رونويس کنید.  
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هدیه به مادر 

           پرسش
  به نظر شما چرا مادر را احترام کرد و برايش هديه داد؟

 چنــد دانه قلم دارم  قلـم هايم قشنگ است
سیـاه و آبی رنگ است  نارنجی و سرخ و سبز 
 بـا قلـم هــای رنگه       می کشم يك طوطی گك
دم سیــاه و سبز بالك  پرش باشد رنگارنگ 
طـوطـی را می نشانم  سر يك درخت  سرو 
آب و دانــه می مـانم  و در زير اين درخـت 

درس
هژدهم

هدف: شاگردان شعر را بخوانند، بنويسند، ارزش مقام واالی مادر و مفهوم هديه  
را بدانند.
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می شويد آب  در  را  خود   طوطـی گك  پاک من 
رويـد می   سبـزه  و  گل    در گــرداگرد درخت 
در يك پـاکت  می مانـم  رسم  قشنگ خـود را 
جـانم مـادر  بـه  تحفـه    می دهـم روز مــادر 
               دوکتور  ش. ديباج









فعالیت ها

لغت ها
معنالغتشمارهمعنالغتشماره 

هديه، سوغاتتحفه2دور ا دورگرداگرد1

کار خانه گی

ترانه را حفظ کنید و درکتابچه هاي خود بنويسید.  
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خانواده 

           پرسش ها
1- در تصوير چه می بینید؟

2- در مورد اهمیت خانواده چه می دانید؟

خانواده کانون گرم مهر و محبت است. پدر، مادر، برادران و 
خواهران که در يك خانه زنده گی می کنند اعضای خانواده گفته 

می شوند.
پدر و مادر برای اطفال شان زمینة خوب پرورش و آموزش 

را فراهم می سازند و باالی آن ها مهربان استند.
اطفال به بزرگان و مادر و پدر خود احترام می کنند، گفته های 
به  به آن ها عمل می نمايند؛ زيرا عمل کردن  و  را شنیده  آن ها 

درس
نزدهم

هدف: شاگردان متن درس  را بخوانند، بنويسند، به اهمیت خانواده پی ببرند و 
کلمه های جمع را در متن درس تشخیص کنند.
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نصیحت بزرگان يك روش اسالمی است.
بزرگان نیز به اطفال شفقت دارند. ما بايد درکار های خانه با هم 
کمك کنیم، کوشش نمايیم که بزرگان خانواده از ما خوش باشند.











فعالیت ها

لغت ها
معنالغتشمارهمعنالغتشماره 

مرکزکانون3رفتارروش1

قبول کردنپذيرفتن4مهربانیشفقت2

کار خانه گی

شاگردان در بارة خانواده چند  جمله درکتابچه هاي خود  بنويسند.  
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حقوق اطفال

           پرسش ها
1- در تصوير چه می بینید؟

2- به نظر شما آينده سازان کشور چه کسانی استند؟

ازطريق  را  اطفال  حقوق  کلمة  شب ها،  از  يکی  در  فوزيه      
تلويزيون شنید؛ ولی نفهمید که حقوق يعنی چه؟ همین که پدرش 
به خانه آمد فوزيه بعد از سالم و احوالپرسی از پدرش پرسید: 
پدر جان! حقوق چه معنا دارد؟ پدرش جواب داد: دختر خوبم! 
حق  خويش  مادر  و  پدر  باالی  اطفال  است،  حق  جمع  حقوق 
و  سالم  تربیة  خواندن،  درس  درست،  پرورش  زمینة  تا  دارند 
خوراک و پوشاک آن ها را فراهم سازند؛ همچنان برای اطفال 
ديگران  به  را  نظر خود  و  فکر  آزادانه  تا  داده شود  اجازه  بايد 
قناعت بخش  و  برای هر سؤال شان جواب درست  و  بگويند 

درس
بیستم

هدف: شاگردان متن درس را بخوانند، بنويسند، و  به حقوق خود باورمند گردند. 

تعلیم و تربیۀ سالم حق هر طفل است.
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را  آن ها  و  اند  کشور  هر  اصلی  سرمايه های  اطفال  شود.  داده 
بايد به ديدة قدر ببینیم و احترام متقابل را برايشان بیاموزانیم. 
حقوق  که  فهمیدم  حاال  گفت:  و  کرد  تشکر  پدرش  از  فوزيه 

اطفال يعنی چه؟
  











   فعالیت ها

لغت ها
معنالغتشمارهمعنالغتشماره 

سببموجب3 طريقه، روشطرز1

پول، دارايی، ثروتسرمايه4قانع کنندهقناعت بخش2

کار خانه گی

( را در جمله های مناسب به کار  شاگردان کلمه های ) حق، تربیه و اطفال 

برده، در کتابچه های شان بنويسند.

ACKU



41

آداب سخن گفتن

           پرسش ها
1- در مورد آداب سخن گفتن چه می دانید؟

2- به نظر شما چرا قبل از سخن گفتن بايد فکر کنیم؟

 

هرکس  برای  آن ها  رعايت  که  دارد  آدابی  گفتن  سخن 
ضروری می باشد؛ به گونة مثال:

- بايد سخنان بیهوده نگويیم؛ زيرا دين اسالم مسلمانان را 
از سخنان بیهوده منع نموده است.

- قبل از سخن گفتن بايد دربارة آن خوب فکر کنیم.
- کوشش کنیم که سخنان خوب و سنجیده بگويیم.

-  همیشه با نرمی سخن بگويیم.

درس
بیست و یکم

شاگردان متن درس را بخوانند، بنويسند و آداب سخن گفتن را رعايت  هدف: 
کنند.

ACKU



42

-  نبايد آنقدر با آواز بلند و طوالنی صحبت کنیم که سبب 
آنقدر آهسته سخن بگويیم که  نه  ناراحتی شنونده گردد و 

مخاطب نشنود.
-به سخنان بزرگان بايد به دقت گوش فرا دهیم.

-  به نوبت سخن بگويیم و هنگام سخن گفتن حرف های 
ديگران را قطع نکنیم.











فعالیت ها

کار خانه گی

چند جمله در مورد آداب سخن گفتن درکتابچه هاي خود بنويسید.
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باغبان

           پرسش ها
1- در تصوير چه می بینید؟

2- به نظر شما زيبايی باغ حاصل زحمت های کیست؟

   شد پر زگل به بــاغ، درختــان  نسترن 
          گل های گونه گونه، به باغ است موج زن

   آراست بـاغبـان هنــرمنــد  بــاغ  را
با الله و بنفشه و نسريـن و  يـاسمن     

   يك سوی باغ گشته پر از سیب و ناک و توت 
در سوی ديگرش بود انگور  رنگ رنگ     

   از سعی باغـبان همه باغ است میوه دار 
        سعی اش زياد خود مبر ای نور چشم من

                                                                             رحیل                                                                                             

درس
بیست و دوم

هدف: شاگردان متن درس را بخوانند، بنويسند، ارزش باغ داری و قدر زحمت های 
باغبان را بدانند.
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فعالیت ها

لغت ها
معنالغتشمارهمعنالغتشماره 

قسم قسمگونه گونه3زينت دادآراست1

حرکتموج4کوششسعی 2

کار خانه گی

کار  به  مناسب  در جمله های  را   ) وگل  باغ  باغبان،   ( کلمه های 
برده در کتابچه های خود بنويسید.
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میوه ها

           پرسش ها
1- در تصوير چه می بینید؟

2- به نظر شما خوردن میوه چه فايده دارد؟

در وطن عزيز ما، میوه هاي گوناگون؛ مانند: انگور، سیب، ناک، 
انار، انجیر، شفتالو، توت، زردآلو، مالته، خربوزه، تربوز، چهارمغز، 
بادام، پسته، جلغوزه وغیره پیدا مي شود. در بعضي نقاط وطن ما 
در کوه ها درخت هاي میوه دار وجود دارد که از میوه هاي آن به 
گونة تازه و خشك استفاده می شود. برخی میوه ها؛ مانند: انگور، 
انجیر، توت، زردآلو، پسته، بادام و چهار مغز را می توان خشك 

نمود و از آن استفاده کرد.

درس
بیست و سوم

به ارزش غذايی میوه ها پی   ، بنويسند،  شاگردان متن درس را بخوانند،  هدف: 
ببرند.
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گفته  زمستاني  میوه هاي  مالته  و  کینو  ناريال،  سنتره،  کیله، 
می شوند.  

خوردن میوه ها برای وجود فايده دارد.
زياد  فايدة  زيرا  خورده شود؛  آن  پوست  با  بايد  میوه ها  بعضی 
در پوست آن ها است. البته میوه ها  قبل ازخوردن بايد با نمك و 

کلورين پاک شسته شوند. 









فعالیت ها

لغت ها
معنالغتشمارهمعنالغتشماره 

اندازهمقدار2 فايده مندمفید1

کار خانه گی

نام پنج میوه را با رنگ آن در کتابچه های خود بنويسید.
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حکایت

           پرسش ها
1- در تصوير چه می بینید؟

2– به نظر شما روباه چه نوع حیوان است؟

   روزی يك روباه از دهی می گذشت. چشمش به خروسی 
افتاد که دانه می چید. پیش رفت سالم کرد و گفت: پدرت را 
آوازش خوشم  از  و  بود  آواز  خوب می شناختم، بسیار خوش 

می آمد، تو چطور  می خوانی؟
    خروس گفت: اکنون می بینی که من هم مانند پدرم خوش 
آواز استم، چشم ها را بست، بال ها را به هم زد و آواز بلندی سر 
داد و خواند: قو، قو، قو... روباه برجست و خروس را به دهن 

گرفت و فرار کرد.
    سگ های ده که دشمن روباه بودند، او را دنبال کردند. خروس 

درس
بیست و چهارم

هدف: شاگردان متن درس  را بخوانند، بنويسند  و  مفهوم حکايت را بدانند.
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که جانش در خطر بود به فکر چارة افتاد. به روباه گفت: 
و  بزن  فرياد  شوی،  آسوده  سگ ها  خطر  از  می خواهی  اگر 
با همه  از ده شما نگرفته ام، روباه  را  بگو  که اين خروس 
هوشیاری، فريب خورد. تا دهان باز کرد ، خروس بیرون پريد 

و خود را به باالی درختی رساند. 
     روباه که لقمة چربی را از دست داده بود، با نا امیدی به خروس 
نگاهی کرد و گفت: نفرين بر دهانی که بی موقع باز می شود. 

خروس نیز گفت: نفرين بر چشمی که بی موقع بسته می شود.









فعالیت ها

 

لغت ها
معنالغتشمارهمعنالغتشماره 

هوشیاریزيرکی3 خیز زدجست 1

مکر و حیلهفريب 4عالج، راه حلچاره2

جمله های  در  را  هوشیاری(  و  آواز  )خوش  کلمه های  کار خانه گی  

مناسب به کار برده، در کتابچه های خود بنويسید.
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سبزي ها

           پرسش ها
1- در تصوير چه  می بینید؟

2- چند نوع سبزی را نام گرفته می توانید؟

انواع و رنگ های  به  و      سبزی ها دارای مواد مفید می باشند 
مختلف پیدا می شوند. هر رنگ و نوع سبزی ها تأثیر خاص باالی 
رشد و نموی بدن ما دارد. سبزی ها عبارت اند از: پالك، کرم، 
کاهو، زردک، بادرنگ، بادنجان رومی، بادنجان سیاه،گلپی، بامیه، 
نعناع،  تراهی،  شلغم،  پیاز،  کچالو،  ملی سرخك،  مرچ،  فاصلیه، 

گشنیز و غیره.
   خوردن بیشتر سبزی ها، ما را کمك می کند تا فعالیت های روزانه 
را به خوبی انجام دهیم.  سبزی ها برای از بین بردن چربی های 
اضافی بدن، ، تقويت دندان، چشم، و ديگر اعضای بدن نقش 

درس
بیست و پنجم

هدف: شاگردان متن درس را بخوانند، بنويسند، فوايد سبزي ها را بدانند و جای 
کاربرد شارحه را بیاموزند.
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عمده دارد.
    برخی از سبزی ها، هم خام و هم پخته خورده می شوند؛ اما 
نبايد فراموش کرد که سبزی ها بايد قبل از خوردن با آب پاک و 

مواد پاک کننده مانند: کلورين يا نمك شسته شود.
  اگر می خواهید صحتمند باشید بايد روزانه از سبزی های مختلف 

استفاده نمايید.











فعالیت ها

لغت ها
معنالغتشمارهمعنالغتشماره 

مايع پاک کننده کلورين3تندرستیسالمت1
سبزی ها و میوه ها

مهم عمده4گرفتارمبتال2

کار خانه گی

نام َده نوع سبزي را با رنگ آن در کتابچه هاي خود بنويسید.
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 تک تک ساعت

           پرسش ها
 1- در تصوير چه می بینید؟

2- به نظر شما وقت در زنده گی چه اهمیت دارد؟

تك تك ساعت چه گويد گوشدار       گويـدت بیـدار بـاش ای هوشیار

از تـن آسايـی و بیکاری بتـرس       هم مشو يك ثانیه غافـل ز درس

عقربـك آهسته پنـدت  می دهـد        پنـد شیرين تر ز قنـدت می دهد 

گويدت جانـا گذشته در گـذشت       هیچ عاقل ِگرد بگذشتـه نگشت

همچومن طـاقت ور ورزنده باش       روز تا شب در غـم آينده بــاش

تنبلی آرد بــه چشمـان تو خواب       می شود آينده ات يکسر خـراب 

زنده گـی  پیوستـه با آينده است       هر که را آينده باشد زنـده است

هر کـه او غـــافـل ز آينده شود       بــر در آينـده گـان بنـده شود

درس
بیست وششم

هدف: شاگردان متن درس را بخوانند، بنويسند، ارزش و اهمیت وقت  را بدانند.

ACKU



52









فعالیت ها

 

لغت ها
معنالغتشمارهمعنالغتشماره 

تنبلیتن آسايی4بی خبر     غافل1

وصل شدهپیوسته5هوشیار، داناعاقل2

ورزشکارورزنده6توانطاقت3

کار خانه گی

لغت های درس را در جمله های ساده به کار ببريد و  در کتابچه هاي خود  بنويسید.
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نیکوکار باشید

           پرسش ها
1-   در تصوير چه می بینید؟

2-  به نظر شما پاداش نیکوکاری چه است؟

     روزی يك دهقان عقابی را که در دام افتاده بود از بند آزاد 
کرد. عقاب پرواز کرد و رفت. روز بعد دهقان زير ساية يك 
ديوار شکسته، دستمالی را بر روی خود کشیده و به خواب 
رفته بود. ناگهان عقابی را که دهقان از بند آزادش کرده بود،  
آمد و ديد که ديوار می لغزد خود را  با عجله نزديك دهقان 

درس
بیست و هفتم

هدف: شاگردان متن درس را بخوانند، بنويسند و مفهوم نیکوکاری  را بدانند.
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رسانید و دستمال را از روی او بر داشت و دور رفت.
   دهقان رفت تا دستمال را از عقاب بگیرد، ديوار فرو ريخت 
و دهقان از مرگ نجات يافت و فهمید که عقاب در برابر نیکی 

او احسان بزرگی نموده است.







 )دحقان، دعقان،  دهقان(  

 ) شکسته،  شکصته، شکثته (


فعالیت ها

لغت ها
معنالغتشمارهمعنالغتشماره 

نگاه کردن، ديدننگه4خوشنودیرضا1

نیکو کاریاحسان5خداوندکردگار2

می افتد، فرو می ريزدمی لغزد6بهتربِه3

کار خانه گی

متن درس را در کتابچه های خود بنويسید.
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کمک و همکاری

           پرسش ها
   1-   در تصوير چه می بینید؟  

   2- در مورد اهمیت کمك و همکاری چه می دانید؟ 

روزی شريف پیر مرد ناتوانی را ديد که با پشتارة چوب در راه 
روان است. 

شريف پرسید: کاکا جان! چوب را کجا می بَريد؟ 
پیر مـرد گفـت: چـوب  را بـه خانـه ام می بـرم و در بخـاری                  

می سوزانم تا از شدت سرما محفوظ باشم.
شريف گفت: کاکاجان! اجازه بدهید که چوب را من برايتان 

برسانم.

درس
بیست وهشتم

را  همکاری  و  کمك  ارزش  و  بنويسند  بخوانند،  را  درس  متن  شاگردان  هدف: 
بدانند.
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شريف پشتارة چوب را برداشته و به خانة پیر مرد رسانید و با او 
 خدا حافظی کرد، پیر مرد از شريف تشکر نموده، گفت: خداوند

شما را عمر دراز  بدهد.







فعالیت ها

کار خانه گی

متن درس را در کتابچه های تان رو نويس نموده زير نشانه های )کامه ، نقطه 

و شارحه( خط بکشید.
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صبر و تحمل 

           پرسش ها
1- در تصوير چه می بینید؟ 

2- به نظر شما صبر و تحمل سبب چه می شود؟     

   صبر و تحمل، نعمتی است که خداوند برای ما اعطا کرده 
است. با صبر و حوصله می توانیم به خوشبختی برسیم. هرگاه 
تحمل و گذشت نداشته باشیم، پريشان، سرگردان و کم حوصله 
برما  انجام داده نمی توانیم؛  به درستی  را  شده کارهای خود 
الزم است تا ارزش صبر را دانسته و آن  را سرمشق زنده گي 

خود قرار دهیم.

درس
بیست ونهم

گذشت  و  تحمل  اهمیت  به  و  بنويسند  بخوانند،  را  درس  متن  شاگردان  هدف: 
پی ببرند.
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 بزرگان در مورد صبر و تحمل گفته اند:
- صبر تلخ است و لیکن بر شیرين دارد.
- صبر و تحمل کلید خوشبختی ها است.

- خداوند صابران را دوست دارد.









فعالیت ها

لغت ها
معنالغتشمارهمعنالغتشماره 

بخشايش، مهربانیرحمت3بخشش کردناعطا1

حاصل، ثمربَر 4حفاظتپاسداری2

کار خانه گی

متن درس را در کتابچه های تان رونويس کنید.
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خوشۀ زرین 

           پرسش ها
1-  در تصوير چه می بینید؟

2- چه فکر می کنید نان از چه به دست می آيد؟   

سبزه زاران  نرم نرمك می دمیـد         
    دانه هــا از خاک سر بر می َکشید

پاسداری کــرد دهقــان نو بـه نو            
خـوشــة زرين گنــدم شد َدرو    

خـرمنی شد چـون طـالی ناب زرد        
خـــانــة دهقــان مـا آباد کرد    

مرد را چون شوق کار و همت است        
خرمن عمرش چنین پر نعمت است    

درس
سی ام

هدف: شاگردان متن درس  را بخوانند، بنويسند و مفهوم آن را بدانند.
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لغت ها
معنا لغتشمارهمعنا لغتشماره 

رويیدن، سر دمیدن1
زدن

صاف، خالصناب3

قصد، ارادههمت4طاليیزرين2

کار خانه گی

در  برده،  کار  به  مناسب  جمله های  در  را  کار(  و  آباد  )همت،  کلمه های 

کتابچه های خود بنويسید. 









 فعالیت ها
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غله ها

           پرسش ها
   1 -  درتصوير چه می بینید؟

   2- به نظر شما غله به چه چیزها گفته می شود؟

کنجد،  باقلي،  ارزن،  نخود،  برنج،  گندم، جو، جواري، ماش، 
لوبیا، مشنگ وغیره از جملة غله هايي اند که  در وطن ما کشت 
می شوند. مردم از آن ها به انواع گوناگون استفاده می کنند؛ مثال: 

گندم، جو و جواري را آرد می نمايند و از آن ها  نان می پزند. 
انواع برنج نیز در کشور ما کشت می گردد و يکی از خوراکه های 

مهم مردم ما است.

درس
سی ویکم

هدف: شاگردان متن درس را بخوانند، بنويسند، غله ها را بشناسند و اهمیت آن ها 
را بدانند. 
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به دست می آيد  آفتاب پرست، روغن  و گل  از جواری، کنجد 
غذا های  به  انسان  بدن  چون  می گیرد؛  قرار  استفاده  مورد  و 
و  رشد  در  غله ها  انواع  از  استفاده  بنابران  دارد،  نیاز  گوناگون 
نموی اعضای بدن تأثیر زياد داشته و برای وجود فايده دارد. 









فعالیت ها

لغت ها
معنا لغتشمارهمعنا لغتشماره 

نمو کردنرشد 3با اهمیتمهم1

اثر کردنتأثیر4فايده گرفتناستفاده2

کار خانه گی

   کلمه های گندم، گل آفتاب پرست، لوبیا، غله و روغن را در جمله های مناسب 

به کار برده و در کتابچه هاي خود بنويسید.
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سعی و تالش

           پرسش ها
1- در تصوير چه می بینید؟

2- به نظر شما سعی و تالش باعث چه می شود؟

میان  از  ناگهان  می گذشتند؛  جنگلي  از  مورچه ها  از  گروهی 
آب  کنار  ديگر  مورچه های  افتاد.  آب  داخل  به  مورچه  دو  آن ها 

جمع شدند و به آن دو مورچه گفتند:
ديگر چاره يی نیست، شما به زودي غرق خواهید شد.

آن دو مورچه، اين حرف ها را ناديده گرفتند و تالش می کردند 
تا از آب بیرون شوند؛  اما مورچه هاي ديگر مي گفتند: دست از 

تالش برداريد، به زودي خواهید ُمرد.
باالخره يکي از مورچه ها، تسلیم گفته هاي آن ها شده، در آب 

درس
سی ودوم

هدف: شاگردان متن درس  را بخوانند، بنويسند و ارزش سعی و تالش در زنده گی  
را بدانند.
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با همه توانش براي بیرون  غرق شد و ُمرد؛ ولی مورچة دومی 
آمدن از آب تالش مي کرد. مورچه ها فرياد مي زدند که دست از 
تالش بردار؛ اما او با توان بیشتري تالش کرد، تا توانست از آب 

بیرون شود.
وقتي از آب بیرون آمد به مورچه های ديگر گفت: من به گفته های شما 
توجه نکرده و ناامید نشدم؛ وگرنه مانند دوست ديگرم غرق می شدم. 
من با تمام توان به تالشم ادامه دادم؛ زيرا می دانستم که مبارزه و 

تالش در مقابل سختی ها و دشواری ها باعث کامیابی می شود.









فعالیت ها

لغت ها
معنا لغتشمارهمعنا لغتشماره 

در آب فرو رفتنغرق3کوشیدنسعی و تالش1

سختی و زحمتدشواری4ناگاه، بی خبرناگهان2

کلمه های ) مورچه، ناامید و سختی( را در جمله های  کار خانه گی  

مناسب به کار برده در کتابچه های خود بنويسید.
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پروانۀ رنگین

           پرسش ها
1- در تصوير چه می بینید؟
2- آيا پروانه را ديده ايد؟

باز آمـده اي  به خانة  ما پـروانة  رنگ رنـگ زيبـــا  

تـا باغ قشنگ را ببیـنـي در گوشة  پنجـره  نشیــني  

همبازي کوچك قشنـگم مهمـان قشنگ  رنگ رنگـم  

لبخند زند به صورت مـا امروز کـه غنچـه هاي زيبـا  

پروانة  من درآ، به پـرواز من می کنم اين دريچه را باز  

                                                                            منوچهر ترکمان

درس
سی و سوم 

هدف: شاگردان متن درس  را بخوانند، بنويسند و مفهوم آن را بدانند.

ACKU



66











فعالیت ها

لغت ها
معنا لغتشمارهمعنا لغتشماره 

دروازه خورددريچه3 کلکینپنجره1

زيباقشنگ 4تبسملبخند2

کار خانه گی

متن درس  را در کتابچه هاي خود بنويسید و حفظ نمايید.
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تیلفون

           پرسش ها
1- گاهی از تیلفون استفاده نموده ايد؟

2- دربارة آداب استفاده از تیلفون چه می دانید؟   

معلم صاحب داخل صنف شد، بعد از سالم و احوالپرسی گفت: 
»شاگردان عزيز، درس امروز ما در بارة تیلفون است.

کی می گويد از تیلفون چگونه بايد استفاده کنیم؟
سارا گفت:»وقتی می خواهیم از حال کسی با خبر شويم به او تیلفون 
می کنیم.« زهرا گفت: »وقتی می خواهیم به سفر برويم می توانیم با 
تیلفون، وقت حرکت را بپرسیم.« هر کدام از شاگردان در بارة استفاده 
از تیلفون چیز هايی گفتند. معلم صاحب گفت: »بلی شاگردان، ما به جای 
آن که راه طوالنی را طی کنیم تا پیامی را به کسی برسانیم، می توانیم با 

استفاده از تیلفون، به زودی اين کار را انجام بدهیم. 
معلم  گفت: مخترع تیلفون کی است؟«

صاحب  معلم  است.  بل  گراهام  تیلفون  مخترع  گفت:»  نسیم 

درس
سی وچهارم

از  درست  استفادة  و  ارزش  بنويسند،  بخوانند،  را  درس  متن  شاگردان  هدف:  
تیلفون را بدانند.
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با  را  تیلفونی  کنیم. صحبت  استفاده  بايد درست  تیلفون  از  گفت: 
سالم آغاز نموده و خود را معرفی نمايیم، بايد کوتاه صحبت کنیم؛ 
زيرا ممکن است کس ديگری کار ضروری داشته باشد و برای ما 

زنگ بزند؛ همچنان نبايد با تیلفون برای کسی مزاحمت کنیم.









فعالیت ها

لغت ها
معنا لغتشمارهمعنا لغتشماره 

شناسايیمعرفی3راهمسیر1

پديد آورندة چیز نومخترع4آزار و اذيت مزاحمت2

کار خانه گی
 

برای کلمه های )تیلفون، سالم و استفاده( جمله بسازيد و  در کتابچه های 

خود بنويسید.
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برق

           پرسش ها
1- در تصويرها چه می بینید؟

2- دربارة فوايد برق چه می دانید؟

برق خانه های ما را روشن می کند و در زنده گی ما اهمیت زيادی 
دارد. 

برق کمپیوتر، تلويزيون، يخچال، اتو و ساير وسايل برقی را 
فعال و روشن می سازد؛ اما متوجه باشیم که از مصرف بیجای 
برق جلوگیری کنیم و هیچگاه به سیم های برق دست نزنیم چرا 

که خطر دارد و سبب مرگ انسان می گردد. 

درس
سی وپنجم

هدف:  شاگردان متن درس را بخوانند، بنويسند، اهمیت برق و استفادة درست از 
آن را بدانند.
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کشف  اديسون  نام  به  دانشمندان  از  يکی  وسیلة  به  برق 
گرديد که در زنده گی بشر سهولت زيادی را به بار آورد.











فعالیت ها

لغت ها
معنا لغتشمارهمعنا لغتشماره 

مرگ، ُمردنهالکت3آسانیسهولت1

ضررخطر4 آشکار ساختنکشف2

کار خانه گی

چند وسیلة برقی را نام بگیريد و در کتابچه های خود بنويسید.
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  ترانه

           پرسش ها
1-  در تصوير چه می بینید؟

2- شما تا به حال ترانه خوانده ايد؟

خـدايش  آفريده هرچه که بیند ديده   

ســتارة درخـشان خورشید و ماه تابان  

سوسن و سرو وسنبل درخت و سبزه و گل  

زيبـا پـرنـده گـان  جنگل و دشت و دريا  

خــدا نموده خلقت اين همه را به قدرت  

                                                  

درس
سی وششم

هدف: شاگردان متن درس را بخوانند، بنويسند و مفهوم آن را بدانند. 
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فعالیت ها

لغت ها
معنا لغتشمارهمعنا لغتشماره 

روشنتابان3پیدا کردهآفريده1

پیدايشخلقت4آفتابخورشید2

 
کار خانه گی

متن درس را در کتابچه های خود بنويسید.
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صداقت و راستی

           پرسش
- به نظر شما راست گفتن باعث چه می شود؟

راست گفتن انسان را در زنده گی کامیاب می سازد. راستی و صداقت 
باعث عزت انسان در میان مردم می شود.کسانی که راستکار و صادق 
باشند همه آن ها را دوست دارند؛ پس بايد صداقت و راستی را سر مشق 

زنده گی خود قرار دهیم.
بزرگان و دانشمندان در مورد راستی و صداقت سخنان زيبايی گفته اند: 

- دوستی با اشخاص راستکار، صادق و دانا فايده دارد.

درس
سی وهفتم

هدف: شاگردان متن درس را بخوانند، بنويسند، به اهمیت صداقت و راستی پی 
ببرند.
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- همیشه راست بگويید.
- صداقت را روش زنده گی خود بسازيد.

- خداوند انسان راستکار را دوست دارد.
– آدم راستکار در هر جا به نام نیك ياد می شود.

-  راستی و صداقت باعث سرخ رويی در دنیا و آخرت می شود.











فعالیت ها

لغت ها
معنا لغتشمارهمعنا لغتشماره 

نادرستیتقلب3 عزت، قدرشرف1

خوشنودراضی4مفیدسودمند2

کار خانه گی  
                                    

    کلمه های جديد درس را در جمله های مناسب به کار  برده  در کتابچه های 
خود بنويسید.
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رقعۀ مریضي 

           پرسش ها
1- در تصوير چه می بینید؟

2- چه فکر می کنید چرا رقعه می نويسیم؟

به اداره محترم مکتب .................. ،
بركاته! و  الله  ورحمة  عليكم  السالم      

علت  به  امروز   ...... صنف  متعلم   ........ فرزند   .......... من 
مريضي که دارم نمی توانم به مکتب حاضرشوم. امید از جملة 

غیرحاضران محسوب نگردم.  
با احترام     

      امضاء

درس
سی وهشتم

هدف: شاگردان متن درس را بخوانند، بنويسند و طرز نوشتن رقعه را بدانند.
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فعالیت ها

لغت ها
معنا لغتشمارهمعنا لغتشماره 

سببعلت2حساب شدهمحسوب1

کار خانه گی

هر کدام يك رقعة مريضي  در کتابچه هاي خود بنويسید.
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نامۀ پسر براي پدر

           پرسش ها
1- در تصوير چه می بینید؟

2- آيا شما گاهی به پدر، مادر يا برادر تان نامه نوشته ايد؟

پدر مهربانم،             
بركاته! و  الله  ورحمة  عليكم  السالم    

خدا کند همراه با تمام خانواده صحتمند باشید. من شکر خوب استم. 
پدر جان! 

امتحان های ما نزديك است. من شب و روز درس می خوانم و 
کوشش می کنم، تا به درجة عالی کامیاب شوم.

درس
سی و نهم 

هدف: شاگردان متن درس  را بخوانند، بنويسند و طريق نامه نويسی  را بدانند.

ACKU



78

در آخر آرزو دارم که پسر تان را از دعا فراموش نکنید؛ زيرا  دعای 
مادرم سبب کامیابی، و خوشبختی من می گردد.

                               پسرتان )            (









فعالیت ها

کار خانه گی

متن درس  را در  کتابچه هاي خود رو نويس کنید.
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معلم

           پرسش ها
1- در تصوير چه می بینید؟

2- چرا معلم خود را دوست داريم و احترام می کنیم؟

کــرده ای دلشـاد مـا را علـم دادی يـاد مــا را  
کـرده ای ارشـاد مــا را دست مـا را تو گـرفتی  

ای معلم ای معلم    
مـشکـل ما کرده ای حل روح ما کردی تو صیقل  
در روان مـا تـو مـشعـل آمــدی روشن  نمودی  

ای معلم ای معلم    
دشت جان کردی تو گلشن راه ما کردی تـو روشن  

درس
       چهلم

هدف: شاگردان متن درس را بخوانند، بنويسند، اهمیت مقام معلم را بدانند.
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عشـق دانش، مهر میهن در دل مــا پـروريـدی  
ای معلم ای معلم    

گلبـن ايــن بوسـتانیـم ما کــه خیل کـودکانیم  
مـــا به راه تــو  روانیم رهنمای مــا تو  هستی  

ای معلم ای معلم    
                محمد عزيز آسوده









فعالیت ها

 

لغتها
معنا لغتشمارهمعنا لغتشماره 

تربیت کردنپرورانیدن6رهنمايی کردنارشاد1

دوستی، محبتمهر7جال يافتنصیقل2

گروهخیل8روح انسانیروان 3

درخت، بته گلُگلبُن9چراغدانمشعل4

باغبوستان 10باغی که گل های زياد داردگلشن5

کار خانه گی

در بارة مقام معلم چند جمله درکتابچه هاي خود بنويسید.
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چیستان 

           پرسش 
        آيا گاهی کلمة چیستان را شنیده ايد؟ 

از  که  است،  مردم  عامیانة  و  کوتاه  سخنان  ازجملة  چیستان    
گذشته هاي دور تا امروز در شهرها و قريه هايی کشور ما  در بین 
خانواده ها به شکل های مختلف گفته می شود و مردم با گفتن آن 

هوش و فکر يکديگر را آزمايش می کنند.
 چیستان ها به صورت نظم يا نثر کوتاه بیان می شود؛ به طور مثال:

- يك توته ِگل – تمام خانه کاه ِگل.
- مي رود، می رود وپشت سر خود را نمي بیند.

)غربال( -  آسمان پر ستاره ، میده میده می باره

درس
چهل ویکم

هدف: شاگردان متن درس را درست بخوانند، بنويسند و مفهوم چیستان را 
بدانند.

)آب(

)چراغ(
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آن چیست که با برگ پناهي دارد

سینه اش چاک نمايند و سرش را ببرند  

 جامة  سوسني وسبز کالهي دارد

حیرت اينست که نه جرمي ونه گناهي دارد

)بادنجان سیاه(



هستند جدا  جدا معلق

از خانه  خود بیرون نیايند
يك جفت کبوتران ابلق

پرواز به آسمان نمايند     
 

         









فعالیت ها

لغت ها
معنا لغتشمارهمعنا لغتشماره 

گناهجرم4پُت، پنهانپناه1

سیاه و سفیدابلق5بنفشسوسني2

آويزانمعلق6حیرانحیرت3

کار خانه گی

هر کدام  يك چیستان نو در کتابچه های تان بنويسید.
 

)چشم ها(
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جشن استقالل

           پرسش ها
1- در تصوير چه می بینید؟

2- جشن آزادی به چه مناسبت برگزار می گردد؟ 

جمیله که از مکتب به خانه آمد بسیار خوشحال بود. مادرش 
از او پرسید: دخترم چرا بسیار خوش استي؟

جمیله گفت: وقتي به طرف مکتب می رفتم، ديدم که بیرق ها و 
گروپ های رنگارنگ را بر ديوار ها آويزان کرده بودند. من از معلم 
خود پرسیدم: بیرق ها و گروپ های رنگه را به خاطر چه آويزان کرده 
اند؟ معلم در جوابم گفت: جشن آزادي نزديك است! ما هر سال ، 

روز آزادي را جشن می گیريم و خوشي می کنیم.

درس
چهل ودوم

هدف: شاگردان متن درس را بخوانند، بنويسند، مفهوم جشن استقالل و اهمیت 
آن را بدانند.    
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جمیله پرسید : جشن آزادي چه وقت است؟ 
معلم جواب داد : بیست و هشت اسد روز آزادي )استقالل( 

وطن ما افغانستان است.

دولت آزادی ما بهتر  از کان زر است
       ُشکر اين نعمت کند هر کس که عقلش در سر است 

نزد ما با جان برابر باشد استقالل ما
      نعمت آزادی  از هر نعمتی باالتر است
ملك الشعرا استاد بیتاب         











فعالیت ها

لغت ها
معنا لغتشمارهمعنا لغتشماره 

طالزر4خوشیجشن 1

مستقل، آزاداستقالل 5معدنکان 2

چهار جمله يی که نشانة سؤالیه در آن به کار رفته باشد  کار خانه گی

در کتابچه های خود بنويسید.
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آبده های تاریخي

           پرسش ها
3 -  در تصوير چه می بینید؟

4 -  آيا تا حال کدام آبدة تاريخی را ديده ايد؟

کشور ما سر زمین باستانی است که در آن آبده های تاريخی 
مجسمه های  و  غلغله  شهر  بامیان  در  مثالً:  ؛  دارد  وجود  زيادی 
تاريخی، در تخار شهر آي خانم،  در بغالن  معبد سرخ کوتل، 
در غور  منار جام، در کابل باالحصار و طاق ظفر،  در هرات قلعة 
اختیارالدين و... اين ها همه آبده های  تاريخي نامیده می شوند. ما 
بايد در نگهداري آن ها کوشش کنیم، تا اين آثار از بین نروند؛ چرا 

درس
چهل وسوم

هدف:  شاگردان متن درس  را بخوانند، بنويسند، آبده هاي تاريخي را بشناسند و 
در نگهداری آن ها بکوشند.
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که آثار باستانی و تاريخي از زمان نیاکان و گذشته گان ما بوده و 
نشانه هويت مردم ما و تمدن سرزمین ما است. ساالنه تعداد زياد 
مردم از کشور های ديگر برای ديدن اين آبدات تاريخی به کشور 
ما می آيند،  که از اين راه فايدة زيادي براي کشور و مردم ما به 

دست می آيد.









فعالیت ها

لغت ها
معنا لغتشمارهمعنا لغتشماره 

علتسبب4  عالمه و نشانه آبده1

قديمیباستانی5جسم ساخته شدهمجسمه2

عبادتگاهمعبد6پدر کالن هانیاکان3

کار خانه گی

نام پنج آبدة تاريخی را در کتابچه های خود بنويسید.
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موش و قروت

           پرسش ها
1- در تصوير چه می بینید؟

2- به نظر شما موش قروت را دوست دارد؟

موشکي ره به جوال گندم داشت       
روزکــي در  خیـال حلـوا شد 
در تلــك تَنتَـل  قـروت بديد
گفـت هر گز نمی روم سويش
دور دور قـــروت مي گـرديد 

ناگـهـان پـای موشـك نادان

درس
چهل وچهارم

هدف: شاگردان متن درس  را بخوانند، بنويسند و مفهوم آن را بدانند.

چشم خودرا به مال مردم  داشت       
سر کنــــدوي آرد  بـاال  شــد
رنگش از ترس جان سفید  پريد
لیکـن از دور مــی کـنم بـويش
دلش از شـوق و ترس  مي لرزيد
خورد بـر گـوشـة  تــلك لرزان
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  خیز از جـــا نمود آن بي جان              بـر گـرفـت حلق موشك  نادان
   در تلــــك زار زار می نـالـید               روي خود بر قروت مي مـــالـید

                                    موش در ساعتی که جان می داد
                                    گفـت بـر نفــس فتنه لعنت باد   

                                                                                      آصف مايل











فعالیت ها

لغت ها
معنا لغتشمارهمعنا لغتشماره 

گلو حلق3فکرخیال1

نفرينلعنت4جای ذخیرة آردکندو2

کار خانه گی

متن درس  را در کتابچه هاي خود رو نويس کنید.
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مقام زن

           پرسش ها
1- در تصوير ها چه می بینید؟

2-  چرا زن قابل احترام است؟

زنان نصف جامعة انسانی را تشکیل می دهند. آن ها در خانواده، 
مادر، همسر،خواهر و دختر اند. زنان عالوه بر مسؤولیت تربیت 
فرزندان، وظايفی چون: تدريس، طبابت و غیره  را نیز پیش 

می برند و در پیشرفت و ترقی کشور خود می کوشند.
همیشه  خود  برادران  پهلوي  در  کشور  از  دفاع  در  زنان 

رزمیده اند. 
برای  اسالم  مقدس  دين  است.  احترام  قابل  موجود  زن 

درس
چهل وپنجم

هدف: شاگردان متن درس را بخوانند، بنويسند و ارزش مقام زن را بدانند.
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قايل شده است که عالیترين  بلندی  ارزش و جايگاه  زنان 
مقام آن مادر بودنش است.









فعالیت ها

لغت ها
معنا لغتشمارهمعنا لغتشماره 

بلندعالی4جنگیده اندرزمیده اند1

حمايت کردندفاع 5جمع امر، کارهاامور2

مقامجايگاه6نمونهمثال3

کار خانه گی

در مورد مقام زن چند جملة ساده درکتابچه های خود بنويسید.

پیشرفت
جامعه انسانی

زن
عالیترين
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رابعۀ بلخي

           پرسش ها
1- آيا شما نام رابعة بلخی را شنیده ايد؟

2- در مورد شخصیت رابعة بلخی چه می دانید؟ 

رابعة بلخی از جمله شاعران و چهره های درخشان زبان     
و ادبیات دری است. پدرش کعب نام داشت و از جملة  امرای  

دورة سامانی بود. 
رابعه به درس و آموزش بسیار شوق داشت و  با استفاده از 
امکانات پدرتوانست بسیاري از دانش هايی را که درآن وقت 
رواج داشت، فرا بگیرد. رابعه با متانت و پشتکار هدف خود 

درس
چهل وششم

هدف: شاگردان متن درس را بخوانند، بنويسند و با شخصیت ادبی  رابعة بلخي 
آشنا شوند.
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و شعر هاي  گرديد  نامداری  آنکه شاعر  تا  می کرد،  دنبال  را 
برخوردار  وااليی  ادبی  ارزش  از  اشعارش  که  زيادي سرود 

است.







فعالیت ها

لغت ها
معنا لغتشمارهمعنا لغتشماره 

عالقهشوق4جمع امیر، پادشاهامرا1

نیرومندیمتانت5به شهرت رسیدهمشهور2
تالش، کوششپشتکار6مقصدهدف 3 

کار خانه گی

پاسخ پرسش های زير را در کتابچه هاي خود بنويسید. 
- رابعه بلخی کی بود؟

-  پدر رابعه چه نام داشت؟

- رابعه چگونه توانست شاعر نامدار شود؟
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کتاب

           پرسش ها
1- در تصوير چه می بینید؟

2- بهترين دوست و همنشین انسان چه است؟

    من کتاب استم. در صفحه هايم مطالب و قصه های خوب 
نوشته شده است. مرا هرکسی که بخواند، بسیار چیز ها را ياد 
می گیرد. از اين سبب مرا چراغ می گويند؛ زيرا چراغ، خانه را 

روشن می کند و من ذهن شما را.

درس
چهل و هفتم

هدف: شاگردان متن درس را بخوانند، بنويسند، اهمیت و ارزش کتاب را بدانند. 
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من برايتان دوست خوبی استم، هر وقت که بخواهید با شما 
می باشم و شما را از تنهايی نجات می دهم؛ هیچ وقت کسی 
از من آزرده نمی شود؛ پس در نگهداری من کوشش کنیدتا 

همیشه با شما باشم.   









فعالیت ها

کار خانه گی 

متن درس را در کتابچه های خود رونويس نمايید.
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باغ علم 

           پرسش ها
1- در تصويرها چه می بینید؟

2- به نظر شما مکتب جای چه است؟

ای غنچة باغ علم و عرفان ای کودک خوب اين دبستان  

باشد که شود وطن چو بستان کوشش بنما از دل و جـان  

ای کـودک شوخ نو رسیده به مدرسه شو روان  َدويده  

سرسبز نما تو گلشن خويش آباد نما تو میهــن خويش  

اين میهن خود  به علم و عرفان زيبا بنما چــو نو عـروسان  

دارم زخـدايم اين" تمنا "    

روزی شود اين وطن توانا    

تمنا         

درس
چهل وهشتم

هدف: شاگردان متن درس را بخوانند، بنويسند و مفهوم آن را بدانند.
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فعالیت ها

لغت ها
معنا لغتشمارهمعنا لغتشماره 

باغبستان 3مکتبدبستان1

باغی که گل های گلشن4 شناختن، دانستنعرفان2
فراوان داشته باشد

کار خانه گی

کلمه های کودک، عرفان، گلشن و زيبا را در جمله های مناسب به کار برده، در 

کتابچه های خود بنويسید.
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حکایت 

           پرسش ها
1- در تصوير چه می بینید؟

2- آيا تا حال طوطی را ديده ايد؟ 

زيبا  طوطي  يك  که  بود  تاجري  پیش  بسیار  زمان هاي  در 
که  بود  کرده  تربیت  طوري  را  طوطی  تاجر  داشت،  قشنگ  و 
به  براي تجارت  تاجر خواست  بسیار شیرين سخن می گفت. 
کشور هندوستان برود و براي خانوادة خود گفت: برای شما چه 

بیاورم؟ هر عضو خانواده فرمايش خود را داد.
تاجر نزد طوطي رفت و گفت: اي طوطي شیرين سخن! تو 

چه فرمايش داري؟ طوطي گفت:
زمانیکه به هندوستان رسیدي، در شهر بنگاله برو، درآن جا 

دوستان من زياد هستند. برايشان سالم مرا برسان!
تاجر بعد از چند روز ترتیب سفر را گرفت. با کاروانی طرف 
هندوستان رفت. پس از آنکه به آن جا رسید، به خريد و فروش 
بنگاله رفت. در آن جا  مال تجارت مشغول شد و بعد به شهر 
ديد که طوطي ها باالي شاخه ها نشسته، مشغول آواز خواني اند. 
نزد من  که  از دوستان شما  يکي  اي طوطي ها!  زد:  تاجر صدا 

درس
چهل ونهم

هدف: شاگردان متن درس را بخوانند، بنويسند و مفهوم حکايت  را بدانند.
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اين سخن  از شنیدن  برايتان سالم می گويد! طوطي ها  است، 
به زمین افتادند و ُمردند. تاجر از ُمردن طوطي ها غمگین شد. 
تقسیم  را  همه  تحفه هاي  برگشت،  خانه  به  تاجر  زماني که 
نمود. طوطي گفت: سالم مرا به دوستانم رسانیدي؟ تاجر گفت: 
بلي، اما با تأسف که دوستانت با شنیدن سالم تو همه ُمردند!  
طوطي با شنیدن اين سخن در داخل قفس افتاد و پر پر زد و 
ُمرد. تاجر با بسیار اندوه ُمردة طوطي را بیرون انداخت.  طوطي 
پرواز نموده، باالي ديوار نشست و به تاجر گفت: دوستانم به 
من پیام دادند که، زماني می تواني از قفس آزاد شوي که خود 

را ُمرده بیفگنی. آنگاه خدا حافظ گفت و به پرواز در آمد.

                 فعالیت ها

لغت ها
معنا لغتشمارهمعنا لغتشماره 

 نام شهری در هندبنگاله4 تجارت کنندهتاجر1
افسوستأسف5قافلهکاروان2
پريدنپرواز6بخشش، هديهتحفه3

کار خانه گی

متن درس را  در کتابچه های خود  بنويسید.
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والیت غزنی

           پرسشها
1- در تصويرها چه می بینید؟

2-آيا دربارة آثار تاريخی واليت غزنی چیزی شنیده ايد؟

اين  ما است.  کشور  تاريخی  واليات  از  يکی  غزنه  يا  غزنی     
شهرتاريخی، مرکز علم و دانش و زادگاه شخصیت های بزرگ 
و دانشمندان مشهور؛ چون: ابوريحان البیرونی، سلطان محمود 

غزنوی و سنايی غزنوی است. 
   در گذشته غزنی مرکز حکمرانی غزنويان بوده است که به نام 

عروس البالد شهرت داشت.
    مرکز اين واليت شهر غزنی است که پايتخت فرهنگی جهان 
اسالم شناخته شده است و مردم آن به زبان های دری و پشتو 

صحبت می کنند.

درس
پنجاهم

هدف:  شاگردان متن درس  را بخوانند، بنويسند و با واليت غزنی آشنا شوند.

ACKU



100









فعالیت ها

لغت ها
معنا لغتشمارهمعنا لغتشماره 

جای تولدزادگاه2عروس شهرهاعروس البالد1

کار خانه گی

متن درس را در کتابچه های خود رونويس کنید.
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جاه های مقدس

           پرسش ها
1- در تصوير چه می بینید؟

2- در مورد اماکن مقدس چه می دانید؟

دارند  خاص  اهمیت  اسالم  مقدس  دين  نگاه  از  که  جاهايي 
گفته  مقدس  اماکن  می گذارند،  احترام  آن ها  به  همه  ومسلمانان 
می شوند؛ مانند: مکة معظمه، مسجدالحرام، مسجد نبوي در مدينة 
منوره، مسجد اقصي در بیت المقدس و مساجدي که در آن نماز 

می خوانیم، نزد ما ارزشمند و داراي قدر ومنزلت خاصی می باشند.
بر ما الزم  است در هر جايي که هستیم و در هر مسجدي که نماز 

درس
پنجاه ویکم

هدف:  شاگردان متن درس  را بخوانند، بنويسند و جاه های مقدس را بشناسند.
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ادا می کنیم، حرمت آن را داشته باشیم و دايم بکوشیم که آن را 
پاک نگهداريم؛ زيرا مساجد عبادت گاه ما مسلمانان است، بايد 

در حفظ ونگهداري آن ها از هیچ گونه تالش دريغ نکنیم.









فعالیت ها

لغت ها
معنا لغتشمارهمعنا لغتشماره 

  جاي عبادتعبادتگاه3جاي هااماکن1

صرفه، دوریدريغ4دوراقصي2

کار خانه گی

لغت های جديد را در جمله های مناسب به کار برده در کتابچه های خود  بنويسید. 
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خزان

           پرسش ها
1- در تصوير چه می بینید؟

2- چه فکر می کنید، خزان فصل چندم سال است؟

زيـبا و زرد  رنگ است فصل خـزان قشنگ است   

هوايـش دلپسند است صحـرا و بـاغ و بوسـتان  

بـرگ زرد  نـازنیـن می ريــزه روی زمـین  

سبزه ها زرد و زرين میـشه قشنگ وزيبــا  

عقــرب و قوس و میزان گــاهــی می باره  بــاران  

قشنگــه فصـــل خزان مثــل  بهــــار  تابستـان  

            عبدالرزاق کوهستانی

درس
پنجاه ودوم

هدف: شاگردان متن درس  را بخوانند، بنويسند و فصل خزان را بشناسند. 
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فعالیت ها

کار خانه گی

شاگردان پنج جمله در مورد فصل خزان درکتابچه هاي خود بنويسند. 
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مواد مخدر

           پرسش ها
1- در تصوير چه می بینید؟

2- به نظر شما مواد مخدر برای صحت چه ضرر دارد؟     

شخص  بود،  روان  خانه  سوی  به  مکتب  از  احمد  روزی      
بیمار و ناتوانی را ديد که در گوشه يی افتاده، از ديگران کمك              

می خواهد و به بسیار مشکل گپ می زند.
احمد اين چشم ديد خود را به پدرش قصه کرد؛ پدرش گفت: 

پسر نازنینم، آن شخص به مواد مخدر معتاد است.
احمد گفت پدر جان: مواد مخدر چه است؟

درس
پنجاه وسوم

هدف: شاگردان متن درس  را بخوانند، بنويسند و اضرار مواد مخدر را بدانند. 
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چرس      و  نسوار  سگرت،  از  عبارت  مخدر  مواد  گفت:  پدرش 
ناتوانی جسمی می شود و  می باشد، که باعث خرابی اعصاب و 

ما بايد از اين مواد دوری کنیم تا صحت سالم داشته باشیم.









فعالیت ها

لغت ها
معنا لغتشماره 

چیز هاي نشئه  آورموادمخدر1
قدرت، زورتوان2

کار خانه گی

متن درس را در کتابچه  هاي خود رونويس کنید و  زير نشانه های )؟، . : ( 

خط بکشید. 
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آتش سوزي

           پرسش ها
1- در تصوير چه می بینید؟

2- به نظر شما چه عواملی سبب آتش سوزی می گردد؟

   حريق يا آتش سوزی در اثر بی احتیاطی رخ می دهد. عواملی 
که سبب آتش سوزی می شوند عبارت اند از: شارتی لین های 
ديگر  مواد  يا  و  گاز  بالون های  انفجار  برقی،  وسايل  و  برق 
آتش زا؛ از قبیل: انواع تیل ، چوب، بورة اره، پنبه و غیره که با 

کوچکترين بی احتیاطی آتش می گیرند.
   زمانی که جايی آتش می گیرد، هر چه زودتر بايد به ديگران 
خبر بدهیم. در صورتی که اطفايیه موجود باشد بايد اطالع بدهیم 
تا افراد اطفايیه به محل بیايند و آتش را خاموش نمايند؛ پس 

درس
پنجاه وچهارم

هدف:  شاگردان متن درس  را بخوانند، بنويسند و طريق جلوگیري از آتش سوزی 
را بدانند.
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برای اينکه جان و مال ما در امان باشد، بايد احتیاط بکنیم و به 
ساکت ها، میترها و لین های برق دست نزنیم. نزديك مواد آتشزا 
گوگرد را روشن نکنیم و بالون های گاز را قبل از استفاده دقیق 

ببینیم تا خراب نباشند. 









فعالیت ها

لغت ها
معنا لغتشمارهمعنا لغتشماره 

علت هاعوامل3      دور انديشی احتیاط1

آتش سوزیحريق4خاموش کننده آتشاطفايیه2

کار خانه گی

     کلمه های احتیاط، اطفايیه، و حريق را در جمله های مناسب به کار برده، 

در کتابچه های خود بنويسید.
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صلح وآشتی

           پرسش ها
1- در تصوير چه می بینید؟

2- به نظر شما چرا ما به صلح ضرورت داريم؟

روزی خالده از مادرش پرسید: مادرجان، صلح چه است؟
مادرش گفت: دختر عزيزم، صلح عبارت از آرامی و آسايش 
آبادی و خوشبختی به  است و ضد جنگ می باشد؛ يعنی صلح 

بار می آورد و جنگ ويرانی و بدبختی.
خالده پرسید: مادرجان، پس ما چه کنیم تا آرام و خوشبخت 

باشیم؟
مادرش گفت: دختر گلم، يکی از راه های برقراری صلح  و آرامی و 
زنده گی خوشبخت برادری، برابری و احترام به يکديگر است.  ما 

درس
پنجاه و پنجم

هدف: شاگردان متن درس را بخوانند، بنويسند، اهمیت صلح را بدانند.
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اگر يك دست باشیم،  هیچ دشمنی نمی تواند ما را نا آرام کند.
پس تو درس هايت را بخوان و تمام معلمان و هم صنفی هايت 
را دوست داشته باش و به همه احترام کن؛ چرا که زنده گی 

برادرانه و خواهرانه خوشبختی به بار می آورد.
خالده گفت: مادرجان، فهمیدم تشکر از شما.









فعالیت ها

لغت ها
معنا لغتشمارهمعنا لغتشماره 

شکر کردنتشکر2آراميصلح1

کار خانه گی

دربارة صلح چند جملة  کوتاه در کتابچه هاي خود بنويسید.
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برف

           پرسش ها
1- در تصوير چه می بینید؟

2- برف در کدام فصل سال می بارد
 و چه فايده دارد؟

بــرف  پــاک نـازنیـــن بــرف ريــزد بـر زمیــن  
می نـشـیند هــر کجـــا مثــل کفتـــر از  هــــوا  
روی سطـل و روی تـشت روی بـــام و روی دشـت  
گشتـه از يـخ خنـجـــره شیشه هـــای  پنجـــره  
از خوشی در جوش و  شور بچه های ُسرجـه  خـــور  
میکنـم  ايـن گفتـــه سر  هـم صـدا بـا  يـکديــگر  
خوش رسیـدی  بر زمیـن  بــرف پــاک نـازنیـــن  

                  آصف مايل







فعالیت ها

لغت ها
معنا لغتشمارهمعنا لغتشماره 

پاکُستره2 کارد بُرندهخنجر1

درس
پنجاه وششم

هدف:  شاگردان متن درس را بخوانند،  بنويسند و مفهوم آن  را بدانند.
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