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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 رییس پروژۀ انکشافی نصاب تعلیمي 
 دکتور محمد یوسف نیازی سرپرست ریاست عمومی انکشاف نصاب تعلیمی و تألیف کتب درسی

طرح و دیزاین:
 عبدالحق "سمون" 

ACKUتنظیم 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
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مقدمه
معلمان گرامی! 

قسمی کی می دانید مهارت های زنده گی به حیث دانش ضروری جهت کسب مهارت 
های علمی روزانه در بخش پروگرام های اجتماعی در دورۀ اول ابتدایی، یعنی صنوف 
1-3 تدریس می گردد. عناوین درسها، اهداف، تصویر ها، متون درس های این کتاب 
عالوه بر عرضۀ مفاهیم و معلومات برای شاگردان می تواند با طرح پرسشهای انگیزوی، 
دانش قبلی شاگردان را در مورد درس جدید پیمایش می کند که به چه اندازه می دانند 
و چه مقدار دانش جدید بر اندوخته های آن ها افزوده گردد و کدام مهارت های الزم را 

باید کسب نمایند.
کتاب مهارت های زنده گی صنف سوم به اساس روش آموزش فعال تألیف شده است. 
اهداف عمومی کتاب با در نظرداشت نیازهای مبرم جامعه تعیین گردیده امیدواریم این 
کتاب بتواند تغییرات مثبت را در سلوک شاگردان ایجاد نموده، آنها را به یک زنده گی 

سالم و انسانی عالقه مند سازد.
این کتاب دارای 28 درس می باشد که مفاهیم هر درس شامل عنوان، هدف، سؤال ها، 
فعالیت های گروپی، انفرادی، مشاهدۀ تصاویر و بعضی فعالیت های دیگر؛ مانند: نقش 

بازی کردن و قصه گفتن می باشد.
برای  آموزشی  خوب  محیط  یک  ساختن  فراهم  با  بتوانند  محترم  معلمان  تا  امیدواریم 
شاگردان، تدریس را مؤثر و دلچسپ سازند و حتی می توانند در پروسۀ تدریس از میتود 
و روش های دیگری که سهل تر باشد نیز استفاده کنند؛ تا در اخیر هدف درس برآورده 

شده دانش ها، مهارت ها و ذهنیت های سالم برای شاگردان منتقل گردد.

با مزید حرمت

هـ
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 به نظر شما به خود اعتماد داشتن چه را می گویند؟
 گاهی کوشش کرده اید که اعتماد دیگران را به خود جلب کنید؟

 اعتماد کردن و اعتماد داشتن چه را می گویند؟
 کدام کارها را به خوبی انجام داده می توانید؟

اعتماد به خود درس اول

بشنو و بگو

ببین و بگو

بگویید

هــدف: شــاگردان شــیوه هــای کســب اعتمــاد بــه خــود را بداننــد و آن 
را در زنــده گــی خــود عملــی کــرده بتواننــد.

می توانم از بازار سودای خوب بیاورم
ما می توانیم از گل ها مراقبت کنیم

من می توانم درس های گذشته را بیان کنم به خود اعتماد دارم که در آینده داکتر میشوم
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 خداونــد )ج( بــه مــن توانایــی آن را داده اســت تــا اکثــر 
ــترم را  ــم بس ــی توان ــًا: م ــم، مث ــام ده ــودم انج ــا را خ کاره
ــی  ــه گ ــای خان ــم، کاره ــم کن ــهایم را تنظی ــم، لباس ــع کن جم
خــود را انجــام دهــم و در کارهــا بــا پــدر و مــادرم همــکاری 

ــم و راســتگو و امانــت کار باشــم. نمای

ــه  ــاد ب ــب اعتم ــای کس ــیوه ه ــون ش ــا پیرام ــروپ ه  در گ
ــا را  ــدام کاره ــه: ک ــد ک ــد و بگویی ــت کنی ــم صحب ــود باه خ

ــد. ــی توانی ــام داده م انج

 کسب اعتماد دیگران به خود چرا مهم است؟
 داشتن اعتماد به خود چه فایده دارد؟

ــه  ــته ب ــای شایس ــدام کاره ــام دادن ک ــرای انج  ب
ــد. ــر کنی ــورد فک ــد؟ در م ــاد داری ــود اعتم خ

باهم کار کنید

جواب دهید

کارخانه گی

دقت کنید
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 به نظر شما تصمیم گیری چه را میگویند؟
 آیا برای انجام کدام کار تصمیم گرفته اید؟ بیان کنید.

من تصمیم گرفتم تا بایسکل خود را ترمیم کنم
من تصمیم دارم به وقت معین به مکتب برسم

ما تصمیم داریم که شاگردان الیق باشیم
ما تصمیم داریم مادرکان را کمک کنیم

 فکر کردن در گرفتن یک تصمیم چه فایده دارد؟

تصمیم گیری

بشنو و بگو

ببین و بگو

بگویید

درس دوم

هدف: شاگردان به اهمیت تصمیم گیری پی برده و توانایی تصمیم گیری را پیداکنند.
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 فکــر کــردن در اجــرای یــک کار و گرفتــن یــک تصمیــم 
خــوب ســبب موفقیــت مــا در زنــده گــی مــی گــردد.

ــه  ــرار گرفت ــویق ق ــورد تش ــم م ــدام تصمی ــن ک ــا گرفت  ب
ــد؟ ای

ــده  ــیمان ش ــت پش ــم نادرس ــدام کار و تصمی ــام ک ــا انج  ب
ــرا؟ ــد؟ و چ ای

 گرفتن یک تصمیم خوب چه اهمیت دارد؟
 اجرای یک کار بدون سنجش و تصمیم نادرست چه نتیجه دارد؟

قصه کنید

جواب دهید

دقت کنید

ــود  ــی خ ــه گ ــای خان ــر کاره ــام بهت ــرای انج  ب
ــد؟  ــم داری ــه تصمی چ

ACKUکارخانه گی
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 به نظر شما جرأت چیست؟
 آیا داشتن جرأت دراجرای کارها شما راکمک می کند؟

 داشتن جرأت در اجرای کارهای خوب چه فایده دارد؟

جرأت

بشنو و بگو

ببین و بگو

بگویید

هــدف: شــاگردان جــرأت اخاقــی، فوایــد و اهمیــت آن را بداننــد و از آن 
اســتفادۀ درســت کــرده بتواننــد.

درس سوم

آفرین جرأت همصنفی شما قابل قدر است.

معلم صاحب، من جواب می دهم.

پدرکان، شما را کمک کنم؟

معلم صاحب شما بفرماید.
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 هــر انســان جــرأت و اســتعداد دارد او مــی تواند خواســت 
خــود را بیــان کنــد؛ مثــًا: در مجالــس بــا اجــازۀ بــزرگان 
صحبــت کنــد، بــه پرســش هــا پاســخ گویــد، نظریات خــود را 
بــا دیگــران شــریک ســازد و مشــکات خــود را بــا والدیــن 
و اســتادان خــود بیــان کنــد. داشــتن جــرأت در زنــده گــی  

باعــث پیشــرفت مــی گــردد.

 داشتن جرأت چه اهمیت دارد؟
 چند مثال از داشتن جرأت اخاقی را بیان دارید؟

باهم کار کنید

جواب دهید

دقت کنید

 چنــد مثــال جــرأت اخاقــی بــرای والدیــن خــود 
بگوییــد.

کارخانه گی

 شــاگردان در گــروپ هــا در مــورد فوایــد جــرأت بــا هــم 
صحبــت کــرده و تبــادل نظــر نماینــد.
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درس چهارم

 به نظر شما غیر از مکتب در کجا می آموزیم؟
 فکر کرده اید که خواندن و نوشتن کلمه ها را چگونه آموختید؟

 وضو کردن و نماز خواندن را چطور آموختید؟
 طریقه های بهتر آموختن کدام ها اند؟

چطور بیاموزیم؟

بشنو و بگو

ببین و بگو

بگویید

هــدف: شــاگردان بــه چنــد روش آمــوزش آشــنا شــوند و روش هــای 
بهتــر آمــوزش را بــرای خــود انتخــاب کــرده بتواننــد.

با تکرار درس ها بهتر می آموزیم

از طریق مطالعۀ خودی بهتر می آموزیمبعضی کارها را در هنگام کمک با مادر، می آموزیم

با کمک دوستم و تمرین کردن بایسکل سواری را آموختم
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 روش هــای آمــوزش مختلــف اســت. بعضــی بــا مطالعــۀ 
ــا تکــرار و  خاموشــانه بهتــر یــاد مــی گیرنــد؛ بعضــی هــا ب
بیــان درس بــا دوســتان و یــا از طریــق نوشــتن، رســم کــردن 
و یــا فعالیــت هــای عملــی و تجربــی خــوب تــر مــی آموزند. 
ــزرگان  ــت ب ــک و هدای ــه کم ــه را ب ــول روزان ــای معم کاره
درخانــه و یــا اجتمــاع فــراه میگیرنــد. بایــد آن چــه را یــاد 
میگیریــم در زنــده گــی روزانــۀ خــود بــه کار بــرده و آن را 

عملــی نماییــم.

ــاب  ــه را انتخ ــدام طریق ــر ک ــن بهت ــرای آموخت  ب
ــد؟ ــی نمایی م

ــت  ــه اهمی ــری چ ــر یادگی ــای بهت ــاب روش ه  انتخ
دارد؟

باهم کار کنید

دقت کنید

جواب دهید

ــود را  ــۀ خ ــورد عاق ــی م ــای آموزش ــه ه  طریق
ــد. ــت کنی یادداش

کارخانه گی

ــوزش  ــت آم ــای درس ــون روش ه ــا پیرام ــروپ ه  در گ
صحبــت کــرده، راه هــای بهتــر یادگیــری را انتخــاب و دلیــل 

ــد. ــان نمایی آن را بی
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 به نظر شما چرا باید از دیگران قدردانی نماییم؟
 گاهی از کار نیک کسی قدردانی کرده اید، چگونه؟

 قدردانی از دیگران چه اهمیت دارد؟
 انجام کدام کارها قابل قدردانی می باشد؟ نام بگیرید.

قدردانی

بشنو و بگو

ببین و بگو

بگویید

هــدف: شــاگردان اهمیــت قدردانــی از کارهــای نیــک دیگــران را 
بداننــد و روحیــۀ قدرشناســی را در خــود رشــد دهنــد.

درس پنجم

راست گفتن تو قابل قدر استبا تقدیم شاخۀ گل از معلم خود قدردانی می کنیم

تحفه به خاطر قدردانی از کارهای خوب تو مادر کان، بفرمایید این جا بنشید

ACKU



10

 بایــد از رویــۀ نیــک، اخــاق و کارهــای خــوب دیگــران 
ــم و  ــکر نمای ــگزاری و تش ــب سپاس ــوب و مناس ــاظ خ ــا الف ب
ماهــم بایــد کاری کنیــم کــه مــورد قدردانــی دیگــران واقع 

شــویم.

 چه وقت باید از دیگران قدردانی نمایید؟
 کدام کارها قابل قدردانی است؟ 

تمثیل کنید

دقت کنید

جواب دهید

ــوب  ــای خ ــی از کاره ــت قدردان ــورد اهمی  در م
ــد. ــث نمایی ــود بح ــن خ ــا والدی ــران ب دیگ

کارخانه گی

دو نفر داوطلب درمقابل صنف نقش زیر را بازی نمایند:
ــاگرد  ــد. ش ــازی کن ــض را ب ــش مری ــاگردان نق ــی از ش  یک
دیگــر بــر احــوال پرســی و عیــادت بــرود، مریــض از ایــن کار 

ــد. ــی نمای ــکری و قدردان وی تش
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 شما در مورد حقوق اطفال چه می دانید؟
 آیا درس خواندن و به مکتب آمدن را حق طفل می دانید؟

 آیا زنده گی کردن در صلح و امنیت از جمله حقوق اطفال است؟

حقوق اطفال

بشنو و بگو

ببین و بگو

بگویید

درس ششم

تفریح سالم از جمله حقوق اطفال است.

تعلیم و تربیه حق هر طفل است

سؤال کردن و جواب گرفتن حق هر طفل است

هدف: شاگردان در مورد حقوق اطفال آگاهی الزم به دست آرند.

مکتب
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 حقوق اطفال را نام بگیرید؟
 دربارۀ اهمیت آگاهی از حقوق اطفال چه می دانید؟

باهم کار کنید

جواب دهید

 در مــورد اهمیــت آگاهــی از حقــوق اطفــال نظــر 
والدیــن خــود را بگیریــد.

کارخانه گی

 در گــروپ هــا راجــع بــه حقــوق اطفــال بــا هــم صحبــت 
کــرده از جملــه چنــد حــق طفــل را شناســایی و در مــورد آن 

تبــادل نظــر کنیــد.

ــفقت  ــه، ش ــم و تربی ــت، تعلی ــکن، صح ــاس، مس ــذا، لب  غ
ــه  ــز از جمل ــح آمی ــای صل ــی در فض ــده گ ــی، زن و مهربان

ــوند. ــت ش ــد رعای ــه بای ــت ک ــال اس ــوق اطف حق
 آگاهــی از حقــوق اطفــال بــرای رشــد و تعلیــم و تربیــۀ و 

پیشــبرد زنــده گــی ســالم بــرای اطفــال کمــک مــی کنــد.

دقت کنید
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 گاهی در مورد آرزوهای زنده گی خود فکر کرده اید؟

 چگونه می توانید به آرزوهای خود برسید؟
 بیان کردن آرزو به دوستان چه فایده دارد؟

بشنو و بگو

ببین و بگو

بگویید

هــدف: شــاگردان بایــد آرزوهــای مهــم خــود را شناســایی کننــد و 
بــرای رســیدن بــه آن تــاش کــرده بتواننــد.

آرزوهای مندرس هفتم

آرزو دارم قهرمان شوم

آرزو دارم مادر و پدرم از من راضی باشند 

آرزو دارم قرآن کریم را خوب تاوت کنم

آرزو دارم که داکتر شوم
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 برای زنده گی آیندۀ خود چه آرزو دارید؟
 داشتن یک آروزی خوب چه اهمیت دارد؟

جواب دهید

ــرای  ــوب را ب ــک آرزوی خ ــتن ی ــد داش  فوای
ــد. ــود بگویی ــتان خ دوس

کارخانه گی

 شــاگردان در مــورد آرزوی هــای خــود فکــر کننــد 
و آن هــا را بیــان نمــوده هرکــدام راه هــای رســیدن 

بــه آرزوهــای خــود را پیشــبینی نماینــد.

دقت کنید

باهم کار کنید

ــم و  ــه، عال ــواده و جامع ــود، خان ــه خ ــودن ب ــد ب  مفی
دانشمندشــدن، صحتمنــد بــودن و داشــتن زنــده گــی آرام از 
آرزوهــای بــزرگ زنــده گــی هــر کــدام مــا بــه شــمار مــی 
رونــد بیــان آرزو بــه دوســتان و نزدیــکان بســیار مهم اســت؛ 
زیــرا مــا را بــرای رســیدن بــه آن کمــک مــی کنــد؛ پــس 

بــرای رســیدن بــه آرزوهــای خــود بایــد کوشــش نماییــم.
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درس هشتم

 به نظر شما دیگران چه حقوقی دارند؟
 چه فکر می کنید، احترام حقوق دیگران چرا مهم است؟

 بزرگان باالی اطفال چه حقوقی دارند؟
 اطفال باالی بزرگان چه حقوقی دارند؟

حقوق دیگران

بشنو و بگو

ببین و بگو

بگویید

هدف: شاگردان بدانند که انسان های دیگر نیز دارای حقوقی اند که باید احترام 
و رعایت کنند.

رعایت نکردن حق دیگران کار شایسته نیست همصنفان باالی همدیگر حقوق زیاد دارند

مادر و پدر باالی فرزندان شان حقوق زیاد دارند
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ــس  ــر ک ــا ه ــت، ت ــرور اس ــی ض ــی اجتماع ــده گ   در زن
ــًا:  ــد؛ مث ــود و دیگــران را شــناخته و رعایــت نمای حقــوق خ
ــق  ــا، ح ــایه ه ــت، همس ــرام و خدم ــق احت ــدر ح ــادر و پ م
ــک و  ــق کم ــان ح ــادت، محتاج ــق عی ــان ح ــکاری، مریض هم

ــد.  ــرام دارن ــق احت ــزرگان ح ب

 احترام گذاشتن به حقوق دیگران چه فایده دارد؟
 حقوق کی ها را باید رعایت کنیم؟

باهم کار کنید

دقت کنید

جواب دهید

ــد،  ــی دانی ــه م ــن آن چ ــوق والدی ــورد حق  در م
ــد. ــان نمایی ــود بی ــک خ ــتان نزدی ــرای دوس ب

کارخانه گی

 در گــروپ هــا راجــع بــه حقــوق والدیــن، معلم، همســایه 
ــران  ــا دیگ ــرده ب ــث ک ــم بح ــا ه ــال ب ــزرگان و اطف ــا، ب ه

تبــادل نظــر نماییــد.
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 به نظر شما کدام رویه و روش ها نیک است؟

 کدام روش ها دوستان را از ما آزده می سازد؟
 به نظر شما رویۀ نیک با دیگران چه اهمیت دارد؟

رویۀ نیک

بشنو و بگو

ببین و بگو

بگویید

هــدف: شــاگردان اهمیــت رویــۀ نیــک را بداننــد و آن را در زنــده گــی 
ــی کنند. ــود عمل خ

دوست عزیز، شما را کمک می کنمناراحت نباش با تو هم بازی می کنیم

ما در این حالت ترا تنها نمی گزاریم
رویۀ نیک سبب دوستی و محبت می گردد

درس نهم
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 راســتی، مهربانــی، احتــرام، کمــک، همــدردی بــا دیگران 
و همــکاری بــا دوســتان مثــال هــای از رویــه هــای نیــک اند. 
ــوند و  ــی ش ــی م ــوش و راض ــا خ ــه از م ــک هم ــۀ نی ــا روی ب

دوســتان زیــاد پیــدا مــی کنیــم.

 با اطرافیان خود چگونه رویه دارید؟
 رویۀ نیک با دیگران چه فایده دارد؟

باهم کار کنید

دقت کنید

جواب دهید

 در مورد فواید رویۀ نیک با والدین خود صحبت کرده، 
نتیجه بگیرید.

کارخانه گی

 در گــروپ هــا دربــارۀ رویــۀ نیــک صحبــت نمــوده و چند 
مثــال ارایــه نماییــد و بگوییــد رویــۀ نیــک بــا دیگــران ســبب 

ــود؟ ــی ش چه م
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 گاهی به نیازمندان کمک کرده اید، چگونه؟
 به نظر شما کمک به نیازمندان چه اهمیت دارد؟

 چگونه باید با نیازمندان کمک کنیم؟

بشنو و بگو

ببین و بگو

بگویید

ــته و آن  ــدان را دانس ــه نیازمن ــک ب ــت کم ــاگردان اهمی ــدف: ش ه
ــد. ــرده بتوانن ــک ک ــا را کم ه

کمک به نیازمندان

با بزرگ ساالن کمک می کنم

کمک به نیازمندان کار ثواب استبا دوست مریض خود کمک و همدردی می کنیم

دخترم از کمک شما تشکر!

درس دهم
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در جامعــه افــراد مریــض، فقیــر و درد رســیده زنــده گــی 
مــی کننــد کــه بــه کمــک و دلجویــی نیــاز دارنــد. کمــک 
و خیررســانی بــه نیازمنــدان یــک وجیبــۀ انســانی و اســامی 
اســت، مــا بایــد بــا محتاجــان کمــک و همــدردی کنیــم، تــا 

خداونــد )ج( از مــا راضــی و خشــنود شــود.

 چرا به اشخاص نیازمند کمک می کنیم؟
 کمک به افراد محتاج چرا مهم است؟

باهم کار کنید

دقت کنید

جواب دهید

 در مــورد فوایــد کمــک بــه اشــخاص محتــاج چنــد 
مثــال بیاوریــد.

کارخانه گی

 در گــروپ هــا راجــع بــه اهمیــت کمــک بــه اشــخاص نیازمند 
صحبــت کــرده بــا دیگــران نظر خــود را شــریک ســازید.
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درس یازدهم

 به نظر شما صبر و حوصله در مقابل مشکات چه فایده دارد؟

 چرا صبر و حوصله در مقابل مشکات ضروری است؟

صبر و حوصله

بشنو و بگو

ببین و بگو

بگویید

هــدف: شــاگردان اهمیــت صبــر و حوصلــه را در زنــده گــی بداننــد 
و هنــگام مواجــه شــدن بــا مشــکات صبــر و حوصلــه داشــته باشــند.

صبر و حوصله باعث موفقیت در کارها می شود

مریض و مریض دار باید صبر و حوصله داشته باشند حوصله کن، هنوز خواندن کتاب تمام نشده

ACKUبا حوصله و تدبیر از حوادث خود را نجات می دهیم
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 مریضــی، حــوادث طبیعــی و ســایر مشــکات جــزء زنــده 
ــکات  ــر مش ــلمان در براب ــان مس ــت. انس ــان هاس ــی انس گ
ــی  ــت نم ــخنان زش ــود، س ــی ش ــوس نم ــی مای ــده گ زن
ــختی  ــر س ــدی در براب ــه من ــر و حوصل ــا صب ــه ب ــد، بلک گوی
ــد.  ــی خواه ــک م ــد و کم ــارزه میکن ــی مب ــده گ ــای زن ه

ــت دارد. ــور را دوس ــای صب ــان ه ــد )ج( انس خداون

 چه وقت باید از صبر و حوصله کار بگیریم؟
 صبر و حوصله در وقت مشکات چه اهمیت دارد؟

تمثیل کنید

دقت کنید

جواب دهید

 در مــورد فوایــد و اهمیــت صبــر و حوصلــه آنچــه را 
فهمیــده ایــد، بــه دیگــران بگوییــد.

کارخانه گی

دو گروپ سه نفری تشکیل دهید.
 گــروپ اول حالــت روبــرو شــدن بــا مشــکل و کار گرفتــن 

از صبــر و حوصلــه تمثیــل کننــد.
 گــروپ دوم حالتــی را تمثیــل کننــد کــه از بــی حوصلگــی 

بــا هــم پرخــاش مــی کننــد.

ACKU
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درس دوازدهم

 گاهی با دوستان همدردی کرده اید؟ 
 گاهی در خوشی دوستان خود حصه گرفته اید؟ 

 چگونه می توانید در غم و خوشی دوستان خود شریک شوید؟

بشنو و بگو

ببین و بگو

بگویید

هــدف: شــاگردان اهمیــت شــریک شــدن در خوشــی و غــم دیگــران را 
بداننــد و در چنیــن اوقــات، دوســتان و نزدیــکان خــود را تنهــا نگذارنــد.

غمگین مباش، با تو کمک می کنم

گوش دادن به حرف های شخص غمگین، یک 
نوع غمشریکی با وی است.

ما در خوشی همدیگر سهم می گیریم

در خوشی دوستان سهم می گیریم

شریک شدن درخوشی و غم دیگران

ACKU
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 زنــده گــی انســان هــا بــا خوشــی و غــم همــراه اســت. 
انســان در خوشــی انســان هــای دیگــر خــوش و در غــم آنهــا 
غمگیــن مــی شــود، بایــد بــا غمدیــده گان همــدردی کنیــم؛ 
ــان  ــج ایش ــش رن ــبب کاه ــا س ــا آن ه ــریکی ب ــم ش ــرا غ زی
ــران  ــی دیگ ــن در خوش ــهم گرفت ــان س ــردد. همچن ــی گ م
ــی  ــتان م ــن دوس ــت بی ــت و صمیمی ــدن محب ــاد ش ــث زی باع

شــود.

 چگونه در غم و شادی دیگران سهم بگیریم؟
ــردن  ــدردی ک ــی و هم ــدن در خوش ــریک ش  ش

ــت؟ ــم اس ــرا مه ــران چ ــم دیگ درغ

تمثیل کنید

دقت کنید

جواب دهید

ــی و  ــدن در خوش ــریک ش ــد ش ــورد فوای  در م
همــدردی کــردن در غــم دیگــران بــا اعضــای خانواده 

ــد. ــت کنی صحب

کارخانه گی

دو گروپ دو نفری تشکیل گردد.
 گــروپ اول: تمثیــل کنیــد کــه بــا دوســت رنجیــدۀ خــود 

چگونــه غــم شــریکی مــی کنیــد؟
ــود  ــت خ ــی دوس ــه در خوش ــد ک ــل کنی ــروپ دوم: تمثی  گ

ــه ســهیم مــی شــوید؟ چگون

ACKU
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درس سیزدهم

 گاهی با کسی خفه بوده اید؟ چرا؟
 گاهی به خاطر آشتی کردن با دوست آزردۀ تان کوشش کرده اید، چگونه؟

 گذشت و آشتی چه خوبی ها دارد؟
 ادامۀ رنجش و آزرده گی چه عواقب دارد؟

گذشت و آشتی

بشنو و بگو

ببین و بگو

بگویید

هــدف: شــاگردان اهمیــت گذشــت و آشــتی را بداننــد و آن را در زنــده گــی روزانــه 
عملی ســازند. 

بیا که آشتی کنم، توپ بازی به تنهایی نمی شود

انسانی که آشتی نمی کند همیشه غمگین و تنها می باشدخوش شدیم که با هم آشتی کردیم

با تو آشتی می کنم، آزرده نباش

ACKU
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 گذشــت و آشــتی بــرای خوشــبختی انســان هــا ضــروری 
ــتی  ــم زدن دوس ــش و بره ــبب رنج ــزاع س ــگ و ن ــت. جن اس
بیــن انســان هــا مــی شــود. آزرده گــی دوامــدار انســان را 
افســرده مــی ســازد بایــد بــرای بخشــیدن و آشــتی کــردن 
کوشــش کنیــم، تــا بتوانیــم در فضــای صلــح و صمیمیــت زنــده 
گــی نماییــم. عفــو و گذشــت، آشــتی را بــار مــی آورد کــه 

ــد )ج( مــی شــود. ســبب رضــای خداون

 گذشــت و آشــتی در زنــده گــی انســان هــا چــه 
اهمیــت دارد؟

 آشتی چگونه دوامدار باقی می ماند؟

تمثیل کنید

دقت کنید

جواب دهید

ــتی   ــت و آش ــت گذش ــورد اهمی ــود را در م ــر خ  نظ
ــا والدیــن خــود شــریک بســازید. ب

کارخانه گی

 دو نفــر آزرده گــی را و دو نفــر دیگــر آشــتی دادن آن هــا 
ــل کنند. را تمثی
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درس چهاردهم

 به نظر شما چه وقت حرف های همدیگر را خوب می فهمیم؟
 به نظر شما چگونه یک مطلب برای دیگران بیان شود؟

 اگر یک موضوع خوب فهمانده نشود سبب چه می گردد؟
 هنگام صحبت کردن کدام نکات باید مراعات گردد؟

گفت و شنود

بشنو و بگو

ببین و بگو

بگویید

هــدف: شــاگردان اهمیــت درســت فهمیــدن و درســت فهمانــدن را 
دانســته و آن را در زنــده گــی روزانــه عملــی کننــد.

سر و صدا، فهمیدن و فهماندن را مشکل می سازد

عاقبت نه فهماندن و نه فهمیدن مطلب این خواهد بودخوب شنیدن اساس خوب فهمیدن است

به حرف های همدیگر گوش دهیم تا مطلب را بدانیم

 ACKU
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ــه آرامــی  ــه حــرف دیگــران ب ــا دقــت گــوش دادن ب  ب
صحبــت کــردن، ســنجیده و بــه نوبــت ســخن گفتــن، حــرف 
ــدن  ــوع و فهمی ــرای درک موض ــردن، ب ــع نک ــران را قط دیگ
مقصــود دیگــران و هــم رســاندن مطلــب خــود بــه آن هــا 

ضــروری اســت، بایــد ایــن نــکات رعایــت گــردد.

 روش های درست، گفت و شنود کدام ها اند؟
 درست گفتن و درست شنیدن چه اهمیت دارد؟

تمثیل کنید

دقت کنید

جواب دهید

 در مــورد اهمیــت و فوایــد درســت گفتــن و درســت 
شــنیدن بــا اعضــای خانــوادۀ خــود صحبــت کنیــد.

کارخانه گی

دو گروپ سه نفری را تشکیل دهید.
 گروپ اول: طریقۀ درست فهمیدن و فهماندن راتمثیل کنید.

 گروپ دوم: طریقۀ نادرست فهمیدن و فهماندن را تمثیل نمایید. 

ACKU
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درس پانزدهم

 به نظر شما دوری از غم و اندوه چه فایده دارد؟
 چه فکر می کنید آیا شخص غمگین به دلجوی ضرورت دارد؟ چگونه؟

 وقتی دوست شما اندوه گین باشد، از وی چگونه دلجویی می کنید؟

دوری از غم و اندوه

بشنو و بگو

ببین و بگو

بگویید

ــبب  ــد و س ــدوه دوری کنن ــم و ان ــد از غ ــاگردان بتوانن ــدف: ش ه
ــوند. ــران نش ــدوه دیگ ان

بسیار غمگین هستم، چیزی نمی خواهم

غم و اندوه سبب افسرده گی انسان ها می شودجان مادر! اندوه گین مباش، مشکل ترا حل می سازم

صحبت کردن در مورد یک غم و اندوه با نزدیکان به انسان آرامش می دهد
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ــتی،  ــر و تنگدس ــی، فق ــوادث، مریض ــد: ح ــی؛ مانن  عوامل
مشــکات خانــواده گــی، محیطــی وغیــره ســبب غــم و اندوه 
ــخص  ــا از ش ــت ت ــا الزم اس ــر م ــردد. ب ــی گ ــا م ــان ه انس
ــش  ــکات وی کوش ــع مش ــوده و در رف ــی نم ــن دلجوی غمگی
کنیــم. قســمی کــه یــک خاطــرۀ خــوب را بــه یــادش بیاوریم 

ــم. ــویق کنی ــالم تش ــرگرمی س ــه و س ــه مطالع ــا او را ب و ی

 چه چیزها باعث غم و اندوه می گردد؟
 هنگام غم و اندوه چه باید کرد؟

قصه کنید

دقت کنید

جواب دهید

 در مــورد اهمیــت دلجــوی از دیگــران بــه دوســتان 
خــود آن چــه را کــه آموختیــد، بگوییــد.

کارخانه گی

 گاهی احساس غم و اندوه کرده اید، چرا؟
 آیــا کســی در وقــت غــم و انــدوه از شــما دلجویــی کرده 

ــت؟ چطور؟ اس
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درس شانزدهم

 به نظر شما خیرخواهی چه را می گویند؟
 به نظر شما خیرخواهی در مقابل دیگران چه فایده دارد؟

 چند مثال از خیرخواهی را بیان کنید.
 خیرخواهی چه اهمیت دارد؟

خیرخواهی

بشنو و بگو

ببین و بگو

بگویید

ــران  ــا دیگ ــد و ب ــی را بدانن ــوم خیرخواه ــاگردان مفه ــدف: ش ه
ــد. ــرده بتوانن ــی ک خیرخواه

از همدردی و خیرخواهی شما تشکرمسلمانان همیشه از خداوند )ج( خیر می خواهند

دلجویی از مریض کار خوب و ثواب است ACKUانسان های خیرخواه کارهای خیر را انجام می دهند
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ــویق و  ــی، تش ــی و مهربان ــران، دلجوی ــا دیگ ــک ب  کم
ــک  ــات ی ــه صف ــه از جمل ــرای هم ــوب ب ــت خ ــتن نی داش
ــت  ــبب رضای ــی س ــد. خیرخواه ــی باش ــوب م ــلمان خ مس

ــردد. ــی گ ــال م ــد متع خداون

 خیرخواهی چه فایده دارد؟ 
 چرا باید خیرخواه باشیم؟

باهم کار کنید

دقت کنید

جواب دهید

ــا  ــی ب ــد خیرخواه ــورد فوای ــود را در م ــر خ  نظ
ــازید. ــریک س ــود ش ــتان خ دوس

کارخانه گی

ــی  ــت خیرخواه ــد و اهمی ــون فوای ــا پیرام ــروپ ه  در گ
ــد. ــان کنی ــی را بی ــی خیرخواه ــد مثال ــرده چن ــت ک صحب
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درس هفدهم

 با انجام کارهای نیک چه احساس می کنید؟
 به نظرشما خوش بودن باالی انسان چه تأثیر دارد؟

 با انجام دادن کدام کارها احساس خوشی می کنید؟
 خوش بودن در زنده گی چه اهمیت دارد؟

اهمیت خوشی در زنده گی

بشنو و بگو

ببین و بگو

بگویید

ــته و  ــی دانس ــده گ ــی را در زن ــت خوش ــاگردان اهمی ــدف: ش ه
ــوند. ــران ش ــود و دیگ ــی خ ــبب خوش ــد س بتوانن

مادرجان! خوش بودن به صحت ما فایده دارد

از خوشی زیاد کارهای بیهوده نکنیداز تشویق شما خوش شدم

از تکمیل کارهای دستی خود احساس خوشی می کنیم
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 خوشــی یکــی از نعمــت هــای الهــی و از جملــه نیازهــای 
ــودن  ــوش ب ــد. خ ــی باش ــا م ــان ه ــی انس ــده گ ــم زن مه
انســان هــا عوامــل مختلــف دارد.خوشــی و شــادمانی ســبب 
ــردد.  ــی گ ــا م ــان ه ــی انس ــش روح ــدی و آرام صحتمن
ــده گــی دلگــرم و امیــدوار مــی  ــه زن شــخص خوشــحال ب
ــبب  ــم و س ــوش نگهداری ــه خ ــود را همیش ــد خ ــد. بای باش

ــویم. ــران ش ــی دیگ خوش

 خوشی در زنده گی انسان چه فایده دارد؟
 چگونه می توانیم سبب خوشی خود و دیگران شویم؟

باهم کار کنید

دقت کنید

جواب دهید

ــا  ــی ب ــده گ ــی در زن ــت خوش ــورد اهمی  در م
ــید. ــا را بپرس ــر آنه ــرده نظ ــث ک ــن بح والدی

کارخانه گی

ــرده  ــت ک ــی را لس ــل خوش ــباب و عوام ــا اس ــروپ ه  گ
فوایــد خوشــی و خوشــحالی را در زنــده گــی روزانــه مــورد 
ــاد از  ــی زی ــگام خوش ــه در هن ــد ک ــرار داده و بگوین ــث ق بح

ــد. ــز نماین ــا پرهی ــدام کاره ــام ک انج
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 به نظر شما محیط زیست را چگونه پاک نگاه کنیم؟
ــط  ــاالی محی ــات ب ــاختن کثاف ــده س ــما پراگن ــر ش ــه نظ  ب

ــر دارد؟ ــه تأثی ــت چ زیس

 محیط که با کثافات آلوده باشد، سبب چه می شود؟
 محیط زیستی که پاک و تمیز باشد باالی صحت انسان چه تأثیردارد؟

بشنو و بگو

ببین و بگو

بگویید

حفاظت محیط زیست

هــدف: شــاگردان بــه اهمیــت حفاظــت محیــط زیســت پــی بــرده، از آلــوده 
ســاختن محیــط زیســت خــودداری کننــد.

از آلوده شدن آب های جاری جلوگیری کنیم

محیط زیست پاک باعث سامتی انسان ها می گرددپراگنده ساختن اشیای بیکاره سبب آلوده گی محیط می گردد

دفن کردن کثافات از آلوده شدن محیط زیست جلوگیری می کند

درس هژدهم
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 آب، هــوا و خــاک، بــاالی انســان هــا تأثیــر می کنــد. اگر 
محیــط زیســت پــاک و سرســبز نــگاه شــود آب و هــوای منطقه 
هــم پــاک مــی باشــد کــه بــرای ســامتی انســان هــا بســیار 
ــب  ــای نامناس ــات  درجاه ــن کثاف ــی انداخت ــت، ول ــد اس مفی
محیــط زیســت را آلــوده مــی ســازد و ســبب مریضــی مــی 

گــردد.

 چگونــه مــی توانیــد از آلــوده شــدن محیط زیســت 
ــری نمایید؟ جلوگی

 محیط زیست پاک چه اهمیت دارد؟

باهم کار کنید

دقت کنید

جواب دهید

 در مــورد اهمیــت حفاظــت محیــط زیســت آنچــه 
را یــاد گرفتــه ایــد، بــه والدیــن خــود شــرح دهید.

کارخانه گی

 در گــروپ هــا بــاالی راه هــای جلوگیــری از آلــوده شــدن 
محیــط زیســت بــا هــم بحــث کنیــد و ضررهــای محیط زیســت 
آلــوده و مزایــای محیــط زیســت پــاک را لســت کــرده بــا هم 

ــر کنید.  ــادل نظ تب
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درس نزدهم

 بــه نظــر شــما کــدام چیزهــا دارایــی هــای عامــه گفتــه مــی 
؟ د شو

 به نظر شما حفاظت از دارایی های عامه چرا مهم است؟

 چگونه می توانید از دارای های عامه حفاظت نمایید؟

دارایی های عامه

بشنو و بگو

ببین و بگو

بگویید

ــند و از آن  ــه را بشناس ــای عام ــی ه ــد دارای ــاگردان بای ــدف: ش ه
ــد. ــرده بتوانن ــت ک ــت و محافظ ــتفادۀ درس اس

ما دارایی های عامه را حفاظت می کنیم

ACKU



38

 مســجد، مکتــب، پــارک هــای تفریحــی، نــل آب، غرفــۀ 
ــای  ــاره ه ــهری، اش ــای ش ــس ه ــرق، ب ــۀ ب ــون، پای تیلیف
ــه از  ــره هم ــگات وغی ــادن، جن ــا، مع ــاده روه ــی، پی ترافیک

ــند. ــی باش ــه م ــای عام ــی ه ــه دارای جمل

 از وسایل پارک ها چگونه استفاده می کنید؟
 حفاظت از دارایی های عامه چه اهمیت دارد؟

باهم کار کنید

جواب دهید

دقت کنید

ــن  ــا والدی ــه ب ــای عام ــت از دارای ه ــورد حفاظ  در م
ــد. ــا را بگیری ــر آنه ــرده نظ ــت ک صحب

کارخانه گی

 در گــروپ هــا دارایــی هــای عامــه را نــام ببریــد و بعــد 
فوایــد اســتفادۀ درســت و ضررهــای اســتفادۀ نادرســت از آن 

هــا را بیــان نمــوده و بــا دیگــران تبــادل نظــر نماییــد.
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درس بیستم

 آیا می دانید از آب، برق و پول چه وقت مصرف بی جا صورت میگیرد؟
 گاهــی کوشــش کــرده ایــد از مصــرف بــی جــای پــول، آب و 

بــرق جلوگیــری کنیــد؟

 مصرف بی جا چه ضرر های دارد؟

جلوگیری از مصرف بی جا

بشنو و بگو

ببین و بگو

بگویید

ــد و از  ــی را بدانن ــه جوی ــای صرف ــه ه ــاگردان طریق ــدف: ش ه
ــد. ــرده بتوانن ــری ک ــا جلوگی ــی ج ــرف ب مص

مصرف بی جای برق و آب برای اقتصاد ما ضرر دارد، ولی صرفه جویی سبب تقویۀ اقتصاد می گردد
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 جــاری بــودن بــی جــای آب نــل، روشــن نمــودن گــروپ 
هــا در روز، مصــرف پــول بــدون ضــرورت و ســنجش وغیــره 
ــد از آن  ــه بای ــت ک ــا اس ــی ج ــرف ب ــای از مص ــه ه نمون

ــود.  ــری ش جلوگی

 جلوگیری از مصرف بی جا چه اهمیت دارد؟
 چطور می توانید از مصرف بی جا جلوگیری کنید؟

باهم کار کنید

دقت کنید

جواب دهید

ــرق و  ــا آب، ب ــی ج ــرف ب ــای مص ــارۀ ضرره  درب
ــد. ــت کنی ــود صحب ــن خ ــا والدی ــول ب پ

کارخانه گی

در گــروپ هــا بعــد از تبــادل نظــر بــا یکدیگــر مثــال هــای 
از مصــارف بــی جــا و زیــان هــای ناشــی از آن هــا را آورده 

و طریــق جلوگیــری از آن هــا را بیــان کنیــد.
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درس بیست و یکم

 به نظر شما کدام کارها را باید دسته جمعی انجام دهیم؟
 اجرای کارها به صورت دسته جمعی چه فایده دارد؟

 تقسیم وظایف در کارهای دسته جمعی چه فایده دارد؟

کار دسته جمعی

بشنو و بگو

ببین و بگو

بگویید

هــدف: شــاگردان اهمیــت کارهــای دســته جمعــی را بداننــد و در 
آن ســهم بگیرنــد.

در کارهای دسته جمعی همه باید سهم بگیریم

در پاک کاری صحن مکتب همه سهم می گیریمکارهای خانه را به صورت دسته جمعی انجام می دهیم
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 مــا در پــاک کــردن مکتــب، خانــه و منطقــۀ خــود یکجــا 
کار مــی کنیــم کارهــای کــه بــه صــورت مشــترک اجــرا می 
شــود در آن خیــر و برکــت وجــود دارد. کار زیــاد در وقــت 
کــم انجــام مــی شــود و در اجــرای آن احســاس خســته گی 

نمــی کنیــم.

 در اجــرای کارهــای دســته جمعی مشــوره و تقســیم 
ــت؟ ــرا مهم اس ــف چ وظای

 اهمیت انجام کارهای دسته جمعی چه است؟

باهم کار کنید

دقت کنید

جواب دهید

 در مورد فواید کارهای دسته جمعی با اعضای خانواده 
صحبت کرده نظر آنها را بپرسید.

کارخانه گی

ــه و  ــام گرفت ــی را ن ــته جمع ــد کار دس ــا چن ــروپ ه  در گ
فوایــدی کــه از اجــرای آن هــا بــه دســت مــی آیــد، بیــان 

کنیــد.
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 به نظر شما چرا از بدن و صحت خود مواظبت کنیم؟

 چرا پاک نگهداشتن بدن و لباس مهم است؟

مواظبت از خود

بشنو و بگو

ببین و بگو

بگویید

ــه  ــته و ب ــود را دانس ــت از خ ــای مواظب ــاگردان راه ه ــدف: ش ه
ــد. ــی ببرن ــود پ ــامتی خ ــت س اهمی

درس بیست و دوم

از غذای پاک و صحی استفاده می کنیم

با رعایت نظافت از خود مواظبت می کنیم

ورزش به سامتی ما فایده دارد
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ــود  ــدی دارم و از خ ــۀ ج ــود توج ــامتی خ ــه س ــن ب  م
ــزء  ــاس ج ــدن و لب ــت ب ــت نظاف ــم، رعای ــی کنی ــت م مواظب
ــون  ــی، چ ــت. دوری از خطرهای ــود اس ــت از خ ــم مواظب مه
ــدن  ــرق ش ــش، غ ــه آت ــدن ب ــک ش ــی نزدی ــوادث ترافیک ح
در آب، دســت زدن بــه ســیم هــای بــرق وغیــره بــرای حفــظ 
ــا دوری از خطرهــای ذکــر شــده  ســامتی مــا مهــم اســت. ب

ــم. ــی کنی ــت م ــود مواظب ــا از خ م

 چرا از خود مواظبت می کنید؟
 مواظبت از خود چرا مهم است؟

باهم کار کنید

دقت کنید

جواب دهید

ــه  ــر ب ــاد خط ــث ایج ــه باع ــی را ک ــام چیزهای  ن
ــواده  ســامتی شــما مــی شــود، بــرای اعضــای خان

ــد. ــود بگویی خ

کارخانه گی

 چنــد گــروپ دربــارۀ اهمیــت مواظبــت از خــود و چنــد 
ــود  ــه خ ــی ب ــی توجه ــای ب ــورد خطره ــر در م ــروه دیگ گ

ــد. ــر نماین ــادل نظ ــرده و تب ــت ک صحب
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 به نظر شما حوادث طبیعی کدام ها اند؟
 هنگام طوفان شدید و یا زلزله چگونه خود را محافظت می کنید؟

 باران و طوفان های شدید سبب چه می شود؟
 محافظت خود از خطرهای حوادث طبیعی چرا مهم است؟

بشنو و بگو

ببین و بگو

بگویید

درس بیست و سوم
حوادث طبیعی

ــن  ــوند و از ای ــنا ش ــی آش ــوادث طبیع ــای ح ــه خطره ــاگردان ب ــدف: ش ه
ــد. ــرده بتوانن ــت ک ــود را محافظ ــا خ خطره

سیاب یک حادثۀ طبیعی استوزیدن بادهای تند و شدید یک حادثۀ طبیعی است

در هنگام زلزله خانه را باید ترک کنیم
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 زلزلــه، ســیاب، رعــد و بــرق و طوفــان هــا همــه از جمله 
ــوادث  ــن ح ــدام ای ــر ک ــند، ه ــی باش ــی م ــوادث طبیع ح
ــن  ــد از ای ــود را بای ــا خ ــان ه ــادی دارد. انس ــای زی خطره
خطرهــا حفاظــت کننــد. هنــگام طوفــان و یــا بادهــای شــدید 
از خانــه بیــرون نشــوند، کلکیــن هــای خانــۀ خــود را بســته 
کننــد. زیــر شیشــه هــای کلکیــن ایســتاده نشــوند، مگــر در 
وقــت زلزلــه خانــه هــا را تــرک کــرده و در حویلــی و یــا بــه 

میــدان بیــرون بــر آینــد.

 در وقت طوفان شدید و یا زلزله چه می کنید؟
ــوادث  ــود از ح ــت خ ــای حفاظ ــتن راه ه  دانس

ــت؟ ــم اس ــرا مه ــی چ طبیع

کار گروپی

دقت کنید

جواب دهید

 در مــورد اهمیــت حفاظــت خــود از حــوادث طبیعی 
آنچــه را فهمیــده ایــد بــه خواهــران و بــرادران خــود 

. یید بگو

کارخانه گی

صنف را به گروپ ها تقسیم کنید.
ــای آن  ــی و خطره ــوادث طبیع ــورد ح ــا در م ــروپ ه  در گ

هــا صحبــت کنیــد.
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 گاهی در زمستان یا تابستان مریض شده اید، چرا؟
 از تغییر هوا در هر موسم چگونه خود را حفاظت می کنید؛ تا مریض نشوید؟

 پوشیدن لباس مطابق هر موسم چرا مهم است؟
 در تابستان چگونه از آفتاب زده گی جلوگیری کرده می توانید؟

گرمی و سردی هوا

بشنو و بگو

ببین و بگو

بگویید

درس بیست و چهارم

ــا  ــرما و گرم ــق س ــاس را مطاب ــیدن لب ــت پوش ــد اهمی ــاگردان بای ــدف: ش ه
ــد. ــت نماین ــوا حفاظ ــر ه ــی از تغیی ــراض ناش ــود را از ام ــد و خ بدانن

بازی کردن در زیر آفتاب سوزان سبب مریضی انسان می گردددر هوای سرد باید لباس گرم بپوشیم

به خاطر حفاظت بدن از آفتاب سوزان از چتری استفاده می کنیمدر زمستان هوای خانه را گرم می سازیم
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گرمــی و ســردی شــدید هــوا باعــث مریضــی انســان مــی 
شــود. در ســردی پوشــیدن لبــاس گــرم و در گرمــی پوشــیدن 
ــری  ــا و جلوگی ــت م ــرای صح ــگ ب ــفید رن ــی و س ــاس نخ لب
از مبتــا شــدن بــه امــراض مهــم اســت. ســرماخورده گــی و 
ســینه و بغــل در زمســتان و گرمــی زده گــی تــب و اســهال در 

تابســتان از جملــه امــراض موســمی مــی باشــند.

 حفاظت بدن از گرما و سرمای شدید چرا مهم است؟
 پوشــیدن لبــاس نخــی در فصل تابســتان و پوشــیدن 

لباس گــرم در زمســتان چــه فایــده دارد؟

باهم کار کنید

دقت کنید

جواب دهید

 ضررهــای گرمــی و ســردی هــوا را بــرای دوســتان 
خــود شــرح دهیــد.

کارخانه گی

ــی  ــه گ ــمی و چگون ــراض موس ــون ام ــا پیرام ــروپ ه  در گ
ــد. ــر کنی ــادل نظ ــت و تب ــم صحب ــا ه ــت از آن ب حفاظ
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 گاهی خود را برابر امراض وقایه کرده اید، چگونه؟
 به نظر شما چه چیزها سبب تندرستی انسان می گردد؟

 چه باید بکنید که مریض نشوید؟
 انسان صحتمند کارهای روزمره را چگونه انجام داده می تواند؟

وقایه از امراض

بشنو و بگو

ببین و بگو

بگویید

هــدف: شــاگردان طریقــه هــای وقایــه از امــراض را دانســته و بــه 
اهمیــت آن پــی ببرنــد و در زنــده گــی آن را رعایــت کننــد.

درس بیست و پنجم

آب چاه های سرباز عامل مرض است

غذای غیر صحی عامل مرض است حفاظت مواد خوراکه و آفتاب دادن بستر 
وقایه از امراض است

شستن دست ها با آب و صابون وقایه از مصاب شدن 
به مرض است
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 انســان هــا بــه خاطــر بــی احتیاطــی و مراعــات نکــردن 
ــذا و  ــتفاده از غ ــا اس ــی و ی ــخصی و محیط ــۀ ش ــظ الصح حف
ــاری  ــراض س ــر ام ــوند. اکث ــی ش ــض م ــی مری آب غیرصح
مــی باشــند بایــد خــود را در مقابــل آن وقایــه کنیــم، مثــًا: 
ــروف  ــم، ظ ــتفاده کنی ــتمال اس ــه از دس ــرفه و عطس ــگام س هن
غــذا خــوری و بســتر خــواب مریــض را بایــد جــدا بگزاریــم و 
همیشــه آفتــاب بدهیــم بــه خصــوص از غــذای نیمــه خــوردۀ 

ــم. ــتفاده نکنی ــض اس ــخص مری ش

 در برابــر امــراض مختلــف چگونــه مــی توانیــد خــود 
را وقایــه کنیــد؟

ــع  ــد از رف ــذا و بع ــد از غ ــل و بع ــتان قب ــتن دس  شس
ــت؟ ــم اس ــرا مه ــت چ حاج

باهم کار کنید

دقت کنید

جواب دهید

ــه را  ــراض آن چ ــه از ام ــت وقای ــورد اهمی  در م
ــد. ــم بفهمانی ــود ه ــتان خ ــرای دوس ــد ب ــی دانی م

کارخانه گی

ــامتی و  ــت س ــارۀ اهمی ــا درب ــروپ ه ــداد از گ ــک تع  ی
تعــداد دیگــر در مــورد راه هــای جلوگیــری از مبتــا شــدن 
بــه امــراض باهــم صحبــت نمــوده، نظریــات خــود را شــریک 

ســازید.
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 به نظر شما چرا شخص مریض را باید پیش داکتر ببریم؟
 استفاده از دواهای روی بازار و بدون نسخۀ داکتر چه ضرر دارد؟

ــض  ــرای مری ــض را ب ــخص مری ــک ش ــخۀ ی ــرا دوای نس  چ
ــم؟ ــتفاده نکنی ــر اس دیگ

بشنو و بگو

ببین و بگو

بگویید

ــد و از  ــرانه را بدانن ــداوی خودس ــای ت ــاگردان ضرره ــدف: ش ه
ــد. ــرده بتوانن ــاب ک ــرانه اجتن ــتفاده دوای خودس اس

درس بیست و ششم
ضررهای تداوی خود سرانه

خوردن دوای خودسرانه ضرر دارد

هیچ نوع دوا را باید خودسرانه نخوریم

خریداری دوا از روی بازار خطرناک است

نباید خودسرانه به کسی دوا بدهیم
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ــی  ــداوی م ــون ت ــای گوناگ ــا دواه ــون، ب ــراض گوناگ  ام
شــود. بــرای هــر مریــض بایــد داکتــر دوا بدهــد. هیــچ وقت 
ــد و  ــی باش ــاک م ــیار خطرن ــه بس ــم ک ــرانه دوا نخوری خودس
ــخه  ــض نس ــک مری ــرای ی ــر ب ــه داکت ــی ک ــچ گاه از دوای هی
ــراض  ــش ام ــث پیدای ــه باع ــم ک ــتفاده نکنی ــت، اس داده اس

دیگــر و حتــی ســبب مــرگ مــی شــود.

ــر  ــر مض ــورۀ داکت ــدون مش ــوردن دوا ب ــرا خ  چ
ــت؟ اس

 تداوی خودسرانه چه خطر دارد؟

باهم کار کنید

دقت کنید

جواب دهید

 در مــورد ضررهــای خــوردن دوای خودســرانه بــا 
مــادر خــود صحبــت کنیــد.

کارخانه گی

 در گــروپ هــا در مــورد ضررهــای اســتفاده از دوای 
ــا  ــاخته ب ــریک س ــم ش ــا ه ــود را ب ــات خ ــرانه نظری خودس

ــد. ــر نمایی ــادل نظ ــر تب ــای دیگ ــروپ ه گ
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 گاهی حیوان مریض را دیده اید؟
 به نظر شما چرا از سگ های کوچه و دیوانه دوری کنیم؟

 شما حیوانات اهلی را چگونه نگهداری می کنید؟
 اگر با حیوانات مریض برخوردید چه می کنید؟

بشنو و بگو

ببین و بگو

بگویید

درس بیست و هفتم
امراض حیوانی

ــال  ــبب انتق ــض س ــات مری ــا حیوان ــاس ب ــه تم ــد ک ــاگردان بدانن ــدف: ش ه
ــد. ــت کنن ــود را محافظ ــد خ ــردد و بتوانن ــی گ ــا م ــان ه ــه انس ــراض ب ام

بازی کردن در کوچه با سگ ها خطر دارددر صورت سگ گزنده گی به داکتر مراجعه می کنیم

حیوانات و پرنده گان مریض باید تداوی و کمک شوند تماس با حیوانات مریض سبب انتقال مرض می شود
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ــود و  ــای ب ــد ج ــد، بای ــت کنی ــی مراقب ــات اهل  از حیوان
بــاش حیوانــات دور از خانــه نشــیمند باشــد. بعضــی حیوانــات 
از گشــت و گــذار در گوچــه هــا و کثافــات بــدن شــان صدمــه 
ــاک و  ــات خطرن ــی حیوان ــوند. مریض ــی ش ــض م ــده مری دی
ــا آن  ــد ب ــه انســان مــی شــود. بای ســبب انتقــال امــراض ب

ــوید. ــض نش ــا مری ــید ت ــاس نباش ــا در تم ه

 چرا مراقبت از حیوان مریض مهم است؟
 چرا تماس به حیوان ولگرد خطر دارد؟

باهم کار کنید

دقت کنید

جواب دهید

 در مــورد اهمیــت حفاظــت خــود از امــراض حیوانی 
نظرتــان را بــا خانــوادۀ خود شــریک ســازید.

کارخانه گی

 درگــروپ هــا باهــم صحبــت کنیــد کــه چگونــه از امــراض 
حیوانــی خــود را محافظــت کــرده مــی توانیــد؟
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 به نظر شما دود سگرت چه تأثیر منفی بر هوا و صحت ما دارد؟
 شما ضررهای سگرت چلم و نصوار را می دانید؟

 چرا شخصی که مواد نشه آور استفاده می کند همیشه مریض است؟

بشنو و بگو

ببین و بگو

بگویید

درس بیست وهشتم
اضرار تنباکو

ــم و  ــگرت، چل ــد: س ــه آور؛ مانن ــواد نش ــای م ــد ضرره ــاگردان بای ــدف: ش ه
ــد. ــد و از آن دوری کنن ــوار را بدانن نص

شخص متعاد همیشه مریض استبه این مواد "نه" می گویم

سگرت، چلم و نصوار دندان ها را خراب، دهن را بدبو و فضای اتاق را آلوده می سازد
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ــی  ــتفاده م ــوار اس ــم و نص ــگرت، چل ــه از س ــخصی ک  ش
ــراب  ــش خ ــدان های ــد، دن ــی باش ــض م ــه مری ــد همیش کن
شــده دهــن وی بــوی بــد مــی دهــد و همیشــه ســرفه مــی 

ــازد. ــی س ــف م ــه تکلی ــران را ب ــود و دیگ ــد. خ کن

 مواد نشه آور چه ضررهای دارد؟
 دوری از دود سگرت و چلم چرا مهم است؟

باهم کار کنید

دقت کنید

جواب دهید

 در مــورد اهمیــت حفاظــت از خطرهــای مــواد نشــه 
آور بــا والدیــن خــود صحبــت کنیــد.

کارخانه گی

چهار شاگرد این فعالیت را انجام دهند.
ــید  ــر آن را بکش ــت اگ ــگرت اس ــن س ــاگرد اول: ای  ش
دندانهــای تــان چــرک، شــش هــای تــان خــرا و ســرفه مــی 

ــد. کنی
 شــاگرد دوم: ایــن نســوار اســت اســتعمال آن دهــن را بــد 

بــو ســاخته و بــه چشــمان و معــده ضــرر زیــاد مــی رســاند.
 شاگرد سوم: باید به بدن خود ضرر نرسانید.

ــا  ــت، ب ــدان اس ــم دن ــرس و کری ــن ب ــارم: ای ــاگرد چه  ش
ــازید. ــاک بس ــا را پ ــدان ه ــم دن ــرس و کری ــواک، ب مس
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