دروس اجتماعی
صنف چهارم
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دروس اجتماعی برای صنف چهارم
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کتاب های درسی متعلق به وزارت معارف بوده خرید و فروش آن ممنوع است .با متخلفین برخورد
قانونی صورت می گیرد.
۱۳۹۶

هـ  .ش.

وزارت معارف

معینیت انکشاف نصاب تعلیمی و تربیۀ معلم
ریاست عمومی انکشاف نصاب تعلیمی
وتألیف کتب درسی
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سرود ملی

دا وطــن افغانستـــــان دى

دا عـــزت د هـــر افـغـان دى

دا وطــن د ټولو کـــور دى

د بـــــلـوڅــــــو د ازبـکـــــــو

کور د ســولې کور د تورې
د پښتــــون او هــــزاره وو

ورسره عرب ،گوجــــر دي

براهوي دي ،قزلباش دي
دا هيـــــواد بــه تل ځليږي
په سينــــه کــې د آسيـــــا به
نــوم د حق مو دى رهبـــــر

هر بچی يې قهرمـــــــان دى
د تـــرکـمنــــــو د تـــاجـکـــــو

پــاميــــريان ،نـورستانيــــــان
هـــــم ايمـــاق ،هم پشـه ېان

لـکـــه لـمــــر پـر شنـــه آسمـان

لـکـــه زړه وي جـــاويـــــدان

وايــو اهلل اکبر وايو اهلل اکبر

وزارت معارف

KU

معینیت انکشاف نصاب تعلیمی و تربیۀ معلم
رياست عمومی انکشاف نصاب تعليمی
و تأليف کتب درسی
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دروس اجتماعى
صنف چهارم

سال چاپ 1396 :هـ  .ش.
أ

مؤلفان
 سرمؤلف محمد رفیق مومند پوهنیار محمد فاروق عمرخیل -سرمؤلف سامعه واعظ

KU

کمیتۀ تحقیق و تدقیق
 معاون سرمؤلف قدیم شیرزی بابکرخیلدکتور فضل الهادی وزین پوهنیار محمد فاروق عمرخیل معاون سرمؤلف محمد انور مشفق استاد عبدالحمید قانتایدیت زبانی
 -معاون سرمؤلف عبدالرزاق کوهستانی

AC

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

کميتۀ نظارت
 دکتور اسد اهلل محقق معین انکشاف نصاب تعلیمی و تربیۀ معلم		
 دکتور شیر علی ظریفی رئیس پروژۀ انکشاف نصاب تعلیمی دکتور محمد یوسف نیازی سرپرست ریاست عمومی انکشاف نصاب تعلیمی و تألیف کتب درسیطرح و دیزاین
رحمت اهلل غفاری
تنظيم امور چاپ :محمد کبير حقمل رئیس نشرات و اطالعات وزارت معارف.

ب
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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 پیامآور رحمت و هدایت و روشنایی.
تعلیم و تربیت نقطة آغاز هر تحول و سنگ بنای توسعه در هر جامعه است .هدف اصلی تعلیم و تربیت به
فعلیت رساندن نیروهای بالقوة انسان و شگوفا ساختن استعدادهای درونی وی است.
کتاب درسی یکی از ارکان مهم در فرایند تعلیم و تربیت محسوب میشود که همگام با تحوالت و پیشرفتهای
علمی نوین و مطابق با نیازمندیهای جامعه تهیه و تألیف میگردد و باید دارای ظرفیت و ظرافتی باشد که بتواند
آموزههای دینی و اخالقی را توأم با فرآوردههای علوم جدید با میتودهای نوین به شاگردان منتقل کند.
کتابی که اکنون در اختیار شما قرار دارد ،بر اساس همین ویژهگیها تهیه و تألیف شده است .سعی وزارت
معارف همواره براین بوده که نصاب تعلیمی و کتب درسی معارف کشور ،متکی بر مبانی تعلیم و تربیت
اسالمی و حفظ هویت ملی ،مطابق با معیارهای علمی و روشهای تربیتی نوین بوده ،استعدادهای دانش
آموزان را در همه زمینههای اخالقی و علمی شگوفا گرداند و قدرت تفکر ،ابتکار و حس جستجوگری را در
آنها تقویت بخشد .ترویج فرهنگ گفتگو و رواداری ،تقویت حس وطن دوستی ،مهربانی ،گذشت و همبستگی
از خواستهای دیگر وزارت معارف است که باید در کتب درسی متبلور باشد.
کتابهای درسی بدون داشتن معلم خوب و مسلکی نمیتواند اهداف مورد نظر را بر آورده سازد .معلم یکی از
ارکان مهم تعلیم و تربیت و مجری برنامههای آموزشی و تربیتی است .از معلمان و آموزگاران خوب ،متعهد
و دلسوز کشورم که ستیزه با سیاهی و نادانی را پیشة خود ساخته اند ،صمیمانه آرزومندم که با تطبیق دقیق
و مخلصانة نصاب تعلیمی ،کودکان و جوانان میهن را بسوی فتح قلههای رفیع دانش ،اخالق و معنویت
رهنمون گردند.
کامیابی نظام آموزشی کشور بدون همکاری جدی مردم غیر ممکن است .ازین رو از همه اقشار و افراد ملت
شریف افغانستان ،بخصوص از خانوادهها و اولیای محترم شاگردان خواهشمندم که از هیچگونه همکاری در
جهت تحقق اهداف معارف دریغ نورزند .همچنان از همه نویسندگان ،دانشمندان ،متخصصان تعلیم و تربیت
و اولیای محترم شاگردان تقاضا میشود که با ارایة نظریات و پیشنهادهای سالم و نقدهای سازندة خود وزارت
معارف را در بهبود هر چه بیشتر کتابهای درسی همکاری نمایند.
الزم میدانم از تمام مؤلفان دانشمند و کارمندان اداری و فنی وزارت معارف که در تهیه ،تألیف ،طبع و توزیع
این کتاب زحمت کشیده اند و از همه نهادهای ملی و بین المللی که در زمینة چاپ و توزیع کتب درسی
همکاری نموده اند ،قدردانی و تشکر نمایم.
در اخیر از خداوند منان استدعا دارم که به لطف بی پایان خود ،ما را در تحقق آرمانهای مقدس معارف یاری
رساند .إنه سمیع قریب مجیب.
دکتور اسداهلل حنیف بلخی
وزیر معارف

ج

فهرست عناوین
شماره

عنوان

صفحه

١

زندهگی اجتماعي

۱

عنوان

شماره

 ١٦پیشه های مردم شهر

صفحه

31

٣

اهميت خانواده

5

١٨

٤

وظايف اعضاي
خانواده

7

شهر های مهم و
تاریخی افغانستان

35

١٩

٥

نظم در خانواده

9

شهر های بزرگ
جهان

٦

مسجد

11

٢٠

وطن ما افغانستان

۳۹

٧

مکتب

۱۳

٢١

بیرق ملی افغانستان

۴۱

٨

وظایف در مکتب

15

٢٢

ادارات دولتی

۴۳

٩

تاریخ معارف
افغانستان

17

٢٣

مقررات ترافیکی

۴۵

٢٤

١٠

زنده گی در قریه

19

حفاظت از محیط
زیست شهری

47

١١

پیشه ها و صنایع
دستی مردم قریه

21

٢٥

چهارسمت اصلی

49

٢٦

چهارسمت فرعی

١٢

زراعت در قریه

51

23

27

نقشه و چهار
سمت آن

۵۳

١٣

مالداری در قریه

25

١٤

فایده های مالداری
در قریه

27

١٥

زنده گی در شهر

29

د

۳۷

AC

KU

٢

خانواده
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انواع شهر ها
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شماره
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صفحه
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افغانستان
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زمین و شکل آن
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 50حرکت انتقالی زمین
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اهداف فصل:

فصل اول :زنده گی اجتماعی

 با مفهوم زندهگی اجتماعی آشنا شوند. با خانواده آشنایی حاصل نمایند. اهمیت خانواده را بفهمند. وظایف اعضای خانواده را تشریح کرده بتوانند. -عالقه مند زندهگی اجتماعی و نظم در خانواده شوند.

درس اول

زندهگی اجتماعي

پرسش

فابریکه سنگ مرمر در هرات

شاگردان در محیط مکتب

1
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در تصويرهای زیر ،چه میبينيد؟

مردم در حالت خريد و فروش در بازار

مردم در حال نهال شانی

تصویرهایی را که دیدید زندهگی اجتماعی را نشان می دهد.

انسان موجود اجتماعی است .زندهگی اجتماعی به این مفهوم است ،که
تعدادی از انسانها در یک منطقة مع َّین جغرافیایی باهم زندهگی نموده و

دارای دین ،تاریخ و رسم و رواج های مشترک می باشند .انسان ها برای
پیشبرد زندهگی اجتماعی با یکدیگر همکاری می کنند و نیازهای همدیگر را

برآورده می سازند.

انسان نمی تواند ،دور از اجتماع و به تنهایی زندهگی کند .براي اين كار

موجوديت انسانهاي ديگر ضروري است .ما بايد با همدیگر روابط نيك و

فعالیت

KU

دوستانه داشته باشيم.

در گروه ها راجع به زندهگی اجتماعی صحبت کنید؟

AC

پاسخ دهید

زندهگی اجتماعي چه نوع زندهگی را میگويند؟ دو مثال از زندهگی اجتماعی را از روی تصویرهای درس بیان کنید.ما باید با همدیگر چگونه روابط داشته باشیم؟کار خانه گی

در بارة زندهگی اجتماعی منطقۀ خود یک مطلب کوتاه در کتابچه های خود بنویسید.

2

درس دوم

خانواده

پرسش

به نظر شما ،در خانواده ،کی ها زندهگی میکنند؟

KU
AC
اعضاي يک خانواده

خانواده به معنای اهل خانه ،یعنی مادر ،پدر و فرزندان می باشد .خانواده
اولین محل پرورش و تربیت اطفال به شمار میرود و فرزندان از مادر ،پدر،
خواهران و برادران ،آداب زندهگی را یاد می گیرند .مادران و پدران برای
اطفال اداب سالم دادن و احترام به بزرگان را یاد می دهند.
وجود فرزندان به زندهگی خانواده گی خوشی می بخشد ،در بعضی از خانواده
3

فعا

ها ،پدرکالن ،مادرکالن ،کاکاها و عمه ها یکجا زندهگی می کنند ،که آنها نیز
عضو خانواده به حساب می آیند.
بر ما الزم است تا مادر ،پدر و بزرگان خود را احترام نماییم.
از افراد خوب ،خانوادۀ خوب و از خانواده های خوب جامعۀ خوب به وجود
می آید .قوت خانواده سبب نیرومندی جامعه است.
فعالیت

پاسخ دهید
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در گروه ها راجع به خانواده و اعضای آن با همدیگر بحث کنید.

کار خانه گی

AC

اولین محل پرورش و تربیت اطفال کجا است؟شما با مادر و پدرتان ،چگونه رفتار می کنید؟-شما از خانواده ،چه چیزها را یاد می گیرید؟

نام اعضای خانواده خویش را با وظایف آنها در کتابچه های خود بنویسید.

اليت داخل

4

درس سوم

اهميت خانواده

پرسش
به نظر شما ،طفل چه چیزها را از خانواده می آموزد؟

KU
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خانواده تهداب جامعه را می سازد ،اگر تهداب خانواده خوب و سالم باشد
جامعه نیز قوی و محکم خواهد بود.
کودک اساس زندهگی اجتماعی را از خانواده یاد میگیرد .زندهگی خانواده
گی آغازی برای داخل شدن به زندهگی اجتماعی می باشد.
خانوادة خوب بهترین تربیت گاه است ،که کودک در آن خوش خلقی،
راستی ،امانت داری ،صبر ،سخاوت ،فداکاری ،خدمت ،مسئوولیت و اخالق
را می آموزد.
5

فعا

خانوادۀ خوب به کودکان زمینه فکر کردن و آموختن علم را آماده
می سازد.
خانواده اولین مرکز پرورش صحیح و رشد استعدادها است.
فعالیت

                                                  

 -در گروه ها راجع به پرسش زیر باهم بحث کنید:

 -اساس زندهگی اجتماعی در کجا پایه گذاری می شود؟

KU

پاسخ دهید

1 -1کودک از خانوادۀ خوب کدام چیزها را می آموزد؟

AC

2 -2کودک اساس زندهگی اجتماعی را از کجا یاد میگیرد؟
 3 -3چه وقت یک خانواده ،قوی و محکم خواهد بود؟
کار خانه گی

در مورد اهمیت خانواده چند سطر در کتابچه های خود بنویسید.

اليت داخل
صنف

6

درس چهارم

وظايف اعضاي خانواده

پرسش
به نظر شما ،تنظیم كارهاي روزانه چه فایده دارد؟
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اعضای خانواده در حال کار کردن
هر عضو خانواده وظایفی دارند.

برای پیشبرد امور زندهگی همکاری بین اعضای خانواده ضروری است .پدر
برای فراهم نمودن ضرورت های زندهگی خانواده تالش می کند و در تربیت
فرزندان و کارهای خانه با مادر سهم میگیرد .مادران عالوه بر اینکه از امور
خانه سرپرستی می کنند و از فرزندان خویش مواظبت می کنند؛ وظایفی
7

چون :معلمی ،طبابت و غیره را در خارج از منزل نیز پیش می برند .در خانواده
دختران و پسران نیز نظر به توانمندی های شان در امور منزل با مادر و پدر
خود همکاری می کنند.
خانوادۀ خوشبخت آن است ،که همه اعضای آن باهم صمیمی و همکار
باشند.

فعالیت

پاسخ دهید
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در گروه ها  راجع به اهمیت سهمگیری فرزندان در کارهای خانه باهم صحبت کنید.

 -همکاری بین اعضای خانواده چه اهمیت دارد؟

 -یک خانواده خوشبخت چه گونه به میان می آید؟

 مادران عالوه بر سرپرستی امور منزل ،دیگر کدام وظایف را به پیش می برند؟کار خانه گی

کار هایی را که در خانه انجام می دهید ،در کتابچه های خود بنویسید.

8

درس پنجم

نظم در خانواده

پرسش
به نظر شما داشتن نظم در خانواده چه اهمیت دارد؟
خانه جای زندهگی اعضای خانواده می باشد .رعایت نظم در خانواده برای

KU

داشتن زندهگی آرام و راحت بسیار مهم و با ارزش است.
برای رعایت نظم در خانواده باید هرچیز را پس از استفاده در جای معین
آن بگذاریم .هر عضو خانواده اشیای شخصی خود؛ مانند :لباس ،بوت ،کتاب،
و وسایل کار و مکتب را در جای معین آن بگذارد؛ تا در وقت ضرورت آن ها

AC

را به آسانی پیدا کرده بتواند.

برای مراعات نمودن نظم در خانه ،ضرور است هر عضو خانواده برای هر کار
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یک تقسیم اوقات داشته باشد ،که در آن وقت های خواب ،وضو ،نماز ،تالوت
قرآن کریم ،مطالعه ،درس خواندن ،ورزش ،تفریح ،کارهای خانه ،صحبت با
یکدیگر و غیره مشخص باشد.
باید بدانیم که پابندی به نظم در خانه ،زندهگی ما را آسان و بهتر
می سازد.

فعالیت

پاسخ دهید

AC
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-در گروه ها ،راجع به فواید نظم در خانواده باهم صحبت کنید.

 -1داشتن تقسیم اوقات در کارها چه اهمیت دارد؟
-2چرا هرچیز را باید در جای معین آن بگذاریم؟
 -3رعایت کدام کارها ،باعث ایجاد نظم در خانواده می شود؟
کار خانه گی

برای تنظیم کارهای روزانه خود یک تقسیم اوقات در کتابچه های خود تنظیم کنید.
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اهداف فصل:

فصل دوم :تعلیم و تربیه

 بانقش تعلیمی و تربیتی مسجد آشنا شوند. نقش مکتب را در تعلیم و تربیه بدانند. وظایف در مکتب را تشریح کرده بتوانند. -به آموزش در مسجد و مکتب عالقه مند شوند.

درس ششم

مسجد

پرسش

به نظر شما ،مسجد در رشد تعلیم و تربیه اطفال چه نقش دارد؟

KU
AC
مسجد مهم ترین جای عبادت ،تعلیم ،و شورای مسلمانان است .تعلیم و

تربیه در مساجد تاریخ دیرینه دارد ،که اساس آن را پیامبر اسالم حضرت

محمد(صلی اهلل علیه وسلم) گذاشت .بنیاد تعلیم و تربیه در جهان اسالم در

مساجد گذاشته شده است .در گذشته ها علما ،امامان و دانشمندان ،علم و

دانش را در مساجد می آموختند.

اطفال قبل از شامل شدن به مکتب برای فراگیری تعلیم و تربیه به

مسجد می روند .ادای نمازهای پنجگانه با جماعت در مسجد ،عالوه بر اجر و
11

ثواب ،سبب تقویت روابط اجتماعی بین مسلمانان نیز می شود.

چون مسجد جای عبادت و هم مدرسه مسلمانان است ،از این رو همه

مسلمانان باید در آبادی ،نظافت و پاکی آن سهم بگیرند.
فعالیت

در گروه ها راجع به نقش مسجد در تعلیم و تربیه باهم بحث نموده و نتیجه آن را یک از

شاگردان روی صنف بیان کنید.

KU

پاسخ دهید

1 -1مسجد جای چه است؟

2 -2اساس تعلیم و تربیه در مسجد را ،کی گذاشته است؟

کار خانه گی

AC

3 -3ادای نماز های پنجگانه با جماعت ،چه فایده دارد؟

پیرامون نقش مسجد در تعلیم و تربیه مطلبی را تهیه نموده و آن را در ساعت بعدی در

صنف قرائت نمایید.
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درس هفتم

مکتب

پرسش ها

 -به نظر شما ،مکتب و تعلیم و تربیه در زندهگی اجتماعی چه نقش دارد؟

 -چه فکر می کنید ،مکتب عالوه بر آن که جای آموختن علم و دانش است ،دیگر چه اهمیت

دارد؟

مکتب بعد از خانواده و مسجد اولین نهاد اجتماعی است که اطفال درآن
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تعلیم و تربیت را به طور رسمی و منظم فرا می گیرند.

مکتب جایی است که در آن شاگردان تعلیم و تربیت دینی ،اخالقی،علمی

و ادبی را می آموزند.

AC
اهمیت مکتب در آن است که ،ما علوم مختلف را در آنجا می آموزیم و با

مسؤولیت های اجتماعی خود آشنا می شویم .در مکتب عالوه بر آموختن علم
13

و دانش ،با شاگردان دیگر و استادان خود آشنا می شویم و با آنها روابط
اجتماعی برقرار می سازیم؛ همچنان مهارت های الزم برای زیست باهمی،

همکاری و احترام متقابل کسب می کنیم.

با به دست آوردن تعلیم مفید و تربیت سالم ،انسانهای صالح و بادانش به

جامعه تقدیم شده و مصدر خدمت به خود ،خانواده و وطن خود می شویم.

اصطالح
نهاد چیست؟ به چیزی گفته می شود که نیاز جامعه باشد ،مانند :مدارس ،مکاتب،

شفاخانه ها و ادارات دولتی.
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فعالیت

در گروه ها در مورد این که ما در کجا علوم مختلف را می آموزیم و با مسؤولیت های

پاسخ دهید

AC

اجتماعی آشنا می شویم؟ بحث نمایید.

 -1بعد از خانواده و مسجد اطفال به کدام نهاد راه می یابند؟
 -2در مکتب شاگردان چه چیزها را می آموزند؟

 -3تعلیم مفید و تربیت سالم سبب چه می شود؟
کار خانه گی

راجع به نقش مکتب در آموختن علم ،چند سطر در کتابچه های خود بنویسید.
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درس هشتم

وظايف در مكتب

پرسش ها

 -چه فکر می کنید ،وظایف هر کس در مکتب چیست؟

 -به نظر شما شاگردان در مکتب کدام وظایف را باید انجام دهند؟
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مجلس معلمان مكتب.

مدیر مکتب

هرکس در مكتب ،كارهاي مربوط به خود را انجام میدهد؛ مث ً
ال وظيفه

مدير مكتب نسبت به ديگران مهم تر است .او وظيفه دارد ،تا رابطۀ مکتب را
با اوليای شاگردان و ادارات دولتی برقرار نمايد و مجلس معلمان را به وقت
معين داير کند.

وظيفۀ معاونان و سرمعلمان مكتب ،ترتيب و تنظيم تقسيم اوقات

مضامين ،تهيۀ مواد درسي ،حاضري و ترقي تعليم است و در صورت نبودن

مدیر ،سرپرستی مکتب و اجرای وظایف وی نیز به دوش آنها می باشد.

وظيفة معلمان ،آمدن به وقت معين در صنف ،باخبري از احوال شاگردان،

آماده گي براي درس و حل مشكالت و توجه به تربيۀ سالم شاگردان

می باشد.
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مالزمان وظيفه دار پاكي و صفايي مكتب استند.

وظيفة شاگردان اين است كه هر روز (جز روز های جمعه و رخصتی) به

مكتب بيايند ،در درسهاي خود كوشش كنند ،به سخنان معلمان خود گوش

دهند ،از غيرحاضري بيجا ،خود داري نمايند ،صنف را خود سرانه ترك نکنند،

در سرسبزي ،پاكي و صفايي مكتب خود سهم بگيرند.

شاگرد خوب به مدیر ،معلمان و همه شاگردان احترام می گذارد و در

فعالیت های گروهی مکتب همیشه سهم فعال میگیرد ،مقررات مکتب را

رعایت کرده و مسؤولیت پذیر می باشد.
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ادارۀ مکتب بر عالوۀ وظایف فوق ،مکلفیت دارند تا مهارت های نجات از

زلزله و حریق را برای شاگردان تمرین و بیاموزانند.
فعالیت

پاسخ دهید

1 -1شاگردان در مكتب چه وظايفي دارند؟

AC

در گروه ها راجع به وظایف  معلم باهم بحث نمایید.

2 -2شما در کدام کارهای مکتب سهم می گیرید؟
3 -3وظیفه سرمعلمان مکتب را بیان دارید.
کار خانه گی

راجع به وظايف شاگرد خوب آنچه می دانید در کتابچه های خود بنویسید.
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درس نهم

تاريخ معارف افغانستان

پرسش

چه فکر می کنید ،در کشور ما معارف رسمی در کدام زمان تأسیس گردید؟

دركشور ما ،تعليم و تربيت اطفال از زمان های قديم وجود داشت .اطفال در
مساجد و خانهها آموزش میديدند و خواندن و نوشتن را ياد میگرفتند.

اساس معارف رسمي در زمان امير شير علي خان با تأسيس دو مكتب،
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يكي نظامی و ديگري ملكي گذاشته شد .بعد از آن در زمان امیر
حبیب اهلل خان دو مکتب به نام های(حبيبيه و حربیه) در کابل تأسيس

گرديد.

AC
صنف درسی امروزی

17

تصوير مكتب عصري

معارف کشور ،در زمان امیر امان اهلل خان پیشرفت زیادی کرد؛ برعالوه

مكتبهاي عصري ذكور ،يك مكتب اناث به نام »مستورات«نيز دركابل تأسيس
گرديد .در زمان امير حبيب اهلل کلکانی مکاتب مسدود شد؛ سپس در زمان محمد

نادرخان دروازههاي مكاتب دوباره به روي شاگردان باز شد .تعلیم و تربیه
در عصر محمد ظاهر خان به پيشرفتهاي زيادی نايل آمد .باگذشت زمان و

حوادثی كه دركشور ما به وجود آمد ،نظام معارف از همه بيشتر متضررشد .بعد
از تحوالت زياد در افغانستان و تهیۀ نصاب تعليمي جديد ،اكنون معارف ما در

حال بهبود قرار دارد.

در پهلوی مکاتب و پوهنتون های دولتی ،ده ها مکتب و پوهنتون های
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خصوصی در مرکز و والیات تأسیس گردیده است ،که این خود نشان دهنده
پیشرفت معارف و تعلیم و تربیه در کشور است.
فعالیت

AC

در گروه ها مطالب عمدۀ درس را در چند  سطر خالصه كنيد.
..................................................................................
..................................................................................
پاسخ دهید

1 -1در زمانهاي قديم ،تعليم و تربيه دركشور ما ،به چه شكل صورت میگرفت؟
 2 -2ليسۀ حبيبيه در زمان كدام پادشاه تأسيس شد؟
 3 -3مكتب اناث بار اول در زمان كدام پادشاه و در كجا تأسيس شد؟
کار خانه گی

به كمك اولياي خويش ،فهرست اشخاصي را كه به مكتب  شما كمكهاي مادي ومعنوي  
نموده اند  ،ترتيب  نموده در صنف بيان نماييد.
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فصل سوم :زنده گی در قریه
اهداف فصل:

 با  زندهگی در قریه آشنا شوند. پیشه ها و صنایع دستی قریه را بدانند. انواع فعالیت های زراعتی را بیان کرده بتوانند. به فایده های مالداری پی ببرند. -به زراعت و  مالداری عالقه مند شوند.

درس دهم

زندهگی در قريه

منظره یک قریه

AC
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پرسش ها
 چه فکر می کنید ،مردم در قریه چه گونه زندهگی می کنند؟ -به نظر شما ،زندهگی در دهات نسبت به شهر ها از هم چه فرق دارند؟

قریه کوچکتر از شهر است و نفوس آن نسبت به شهر کم می باشد .مردم
قریه بیشتر به زراعت ،مالداری و صنایع دستی می پردازند و این پیشه ها
منبع اساسی عایدات اقتصادی دهات را تشکیل می دهد.
زندهگی در دهات نسبت به شهر ها ساده تر است .در قریه ها باغ ها و
درختان گوناگون زیاد می باشد؛ بنابراین آب و هوای گوارا داشته و مردم آن

از صحت خوب و تندرستی برخوردار می باشند.

مردم قریه ها زحمت کش ،مهمان نواز و مهربان استند و با یکدیگر رابطۀ
19

فعالیت

AC
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نزدیک برادری و صمیمیت دارند.
زندهگی اجتماعی در قریه بر اساس تعاون و همکاری استوار بوده و مردم
در خوشی و غم یکدیگر شریک می شوند.
دولت برای بهتر شدن زندهگی مردم دهات و بهبود خدمات صحی،
تعلیمی ،زراعتی و اقتصادی در قریه ها و خدمت به مردم ،وزارت انکشاف
دهات را ایجاد کرده است.
وظیفه دولت است تا در صورت
وقوع حوادث طبیعی به مردم
آسیب دیده کمک برساند ،به آنها
باید آموختانده شود تا در صورت
وقوع حواث طبیعی از قبیل :زلزله،
طوفان ،حریق و غیره آماده گی
قبلی داشته باشند.

مردم قریه بیشتر مشغول کدام پیشه ها می باشند؟ در گروه ها بحث کنید.
پاسخ دهید

1 -1منبع اساسی عایدات مردم قریه را چه تشکیل می دهد؟
2 -2چرا مردم قریه از صحت خوب برخوردار اند؟
3 -3برای خدمت به مردم قریه کدام وزارت در چوکات دولت ایجاد گردیده است؟
کار خانه گی

راجع به زندهگی در قریه چند سطر در کتابچه های خود بنویسید.
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درس یازدهم

پيشهها و صنايع دستي
مردم قريه

پرسش ها

 -چه فکر می کنید ،در قريه ها کدام پيشهها و صنايع دستي رواج  دارد؟

 -به نظر شما ،صنایع دستی قریه های وطن ما کدام ها اند؟

KU
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اكثريت مردم قريهها مصروف شغل دهقاني ،باغداری و مالداری میباشند؛
ولي در پهلوي آن بعضي ها براي رفع نيازمنديهاي مردم قريۀ خود پيشهها

و صنايع دستي؛ مانند :آهنگري ،نجاري ،كاللي ،گلكاري ،مسگري ،زرگري،
حلبي سازي ،بوريا بافي ،قالين بافي ،گليم و شطرنجي بافي ،شالبافي ،لنگي
بافي ،جاكت بافي ،خامک دوزي و چرمه دوزي را نيز به پيش میبرند.

پيشههاي سنگين؛ مثل :آهنگري ،گلكاري ،نجاري و… توسط مردان و
صنايع دستي؛ مانند :خامه دوزي ،چرمه دوزي و… اكثرا ً توسط زنان به پيش
برده میشوند .بعضي از محصوالت صنايع دستي؛ مانند :قالين ،گليم ،و انواع

خامک دوزي بخش مهم صادرات کشور را تشكيل میدهد.
21

چون توليدات پيشه وران قريهها بسيار ساده و ابتدايي است و نمیتواند

تمام نيازمندي های قريۀ خود را مرفوع سازد؛ بنابر اين مردم قريه برخی

ضروريات خود را از بازارهاي نزديك به دست میآورند و محصوالت صنایع

دستی را در بازارهای دور و نزدیک به فروش میرسانند.
فعالیت

در گروه ها مطالب  عمدۀ  درس را خالصه كنيد.

KU

پاسخ دهید

کار خانه گی

AC

1 -1كدام نوع از محصوالت صنايع دستي جزء مهم صادرات مملكت ،را تشكيل
میدهد؟
2 -2زنان قريه كدام پيشهها و صنايع دستي را به پیش می برند؟
3 -3مردان در قريهها به کدام پيشهها مصروف استند؟

به كمك  اولياي خويش  فوايد  پيشه ها وصنايع دستي را در کتابچه های خود یاد داشت
نموده ،در ساعت آینده برای همصنفان خود بخوانید.
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درس دوازدهم

زراعت در قريه

پرسش ها

 -چه  فکر می کنید ،مهمترین محصوالت زراعتي قریۀ شما چه است؟

 -گاهی شما در كارهاي زراعت با خانواده خود کمک کرده اید؟
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AC

قلبه

قلبه با تراکتور

اکثریت مردم کشور ما در قریه ها زندهگی میکنند ،آب و هوای قریه پاک
بوده و خاک آن برای کشت و زراعت مساعد است .مردم قریه بیشتر به

زراعت و مالداری مشغول اند .محصوالت زراعتی و حیوانی اساس اقتصاد
قریه را می سازد .وطن عزیز ما افغانستان یک کشور زراعتی است که

برخی از پیداوار آن را در زیر نام میبریم:

 -1غلهها مانند :انواع مختلف گندم ،برنج ،جو و جواري.

 -2انواع بقول (نباتات پلی دار) مانند :لوبيا ،نخود ،مشنگ ،باقلي و ماش.
-3تخم های روغني مانند :پنبه دانه ،كنجد ،زغر ،شرشم ِزيتون وگل آفتاب پرست.
-4نباتات طبي مانند :زعفران ،هنگ ،باديان ،زیره و شيرين بويه.
-5نباتات قندي مانند :لبلبو و نيشكر.
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-6ميوههاي تازه مانند :انگور ،زرد آلو ،گيالس ،آلو بالو ،شفتالو ،توت،
سيب ،ناك ،انار ،خربوزه ،تربوز ،مالته ،نارنج ،ليمو و غيره.

 -7ميوههاي خشك مانند :بادام ،پسته ،چهارمغز  ،جلغوزه ،کشمش ،انجیر و غیره.

-8انواع مختلف سبزی مانند :کچالو ،پیاز ،بادنجان رومی ،بادنجان
سیاه ،بامیه ،فاصولیه ،کدو ،سیر ،مرچ ،ترایی ،گندنه ،پالک ،بادرنگ،

کاهو ،گشنیز ،نعناع ،ملی سرخک و غیره.

برعالوۀ محصوالت زراعتي فوق ،تعدادي از جنگلهای مهم در بعضي از

واليات كشور ما موجود است كه از ميوه ها و چوب آن استفاده می شود.

ميوه هاي خشك و تازه و بعضي از نباتات طبي به خارج نيز صادر

KU

میشوند و يك بخش مهم صادرات کشور را تشكيل میدهند.

با در نظر داشت اهمیت کشت و زراعت به این نتیجه میرسیم که دهقانی یک

شغل شریف و مفید بوده و از این سبب در دین اسالم اجر و ثواب زیادی دارد.

AC

فعالیت

هرگروه محصوالت زراعتي محل زيست خويش را در کتابچه هاي خود بنویسید.
.............................................................
.............................................................
پاسخ دهید

1 -1كدام نوع نباتات و ميوههاي محل زندهگی شما ،اهميت اقتصادي  زياد دارد؟
 2 -2زراعت در اقتصاد خانواده چه اهميت دارد؟
 3 -3کدام نوع  محصوالت زراعتي افغانستان به خارج صادر میشود؟
کار خانه گی

با همكاري  والدين تان  نام بته هاي طبي  را در کتابچه های خود بنویسید.
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درس سیزدهم

مالداري در قريه

پرسش ها

چه فکر می کنید ،در قريه کدام حيوانات اهلي نگهداري میشود؟ -به نظر شما ،محصوالت مالداری چه فایده دارد؟

انسان ها از زمان های قدیم برای تهیه ضرورت های زندهگی خود

KU

حیوانات اهلی را پرورش داده و از آن ها استفاده می کنند .در کشور ما
پیشه مالداری عبارت از پرورش و تربیه حیوانات اهلی؛ مانند :بز ،گوسفند،

گاو ،شتر ،اسب ،قاطر ،مرکب و غیره میباشد.

AC
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چون در قریه ها نسبت به شهرها زمینه مالداری بیشتر مساعد است
مردم قریه ها برای رفع نیازمندی های زندهگی خود اکثرا ً به مالداری
می پردازند و به تربیۀ حیوانات اهلی عالقۀ زیاد دارند.

KU
AC

فعالیت

 در گروه ها راجع به پرسش زیر با هم بحث کنید: چرا مردم قریه ها بیشتر به مالداری عالقه دارند؟پاسخ دهید

 -1حيوانات  اهلي را براي چه نگهداري میكنند؟
 -2انسان ها از چه وقت پیشه مالداری را اختیار کرده اند و چرا؟
-3کدام حیوانات را اهلی میگویند؟
کار خانه گی

در مورد پیشۀ مالداری دو جمله در کتابچه های خود بنویسید.
26

درس چهاردهم

فایده های مالداری
در قریه

پرسش

به نظر شما از شیر ،پوست و گوشت کدام حیوانات استفاده می شود؟
(ج َّل َج َ
اللُه) حیوانات را جهت استفاده انسانها خلق کرده است تا از
خداوند َ

KU

گوشت ،پوست ،پشم و موی آنها استفاده نمایند .مالداری در قریه فایده های
زیاد دارد؛ مث ً
ال از شیر بز ،گوسفند و گاو ،لبنیات لذیزی چون :ماست ،دوغ،
مسکه ،پنیر ،چکه و قروت می سازند.

AC
از پشم و موی حیوانات قالین ،گلیم ،نمد و قالینچه می بافند .از گاو جهت
قلبۀ زمین زراعتی و از خر ،قاطر و اسب جهت حمل و نقل اموال استفاده
می شود؛ همچنان کود حیوانی برای بهبود زراعت به کار می رود و پوست و
27

پشم آن ها به خارج از کشور صادر می گردد.

چون نگهداری حیوانات اهلی در تهیه غذا و بلند بردن اقتصاد کشور نقش

مهمی دارد؛ پس باید مردم در پرورش و حفاظت حیوانات توجه کنند.
فعالیت

در گروه ها پیرامون فایده های مالداری صحبت کنید.

KU

پاسخ دهید

کارخانه گی

AC

 -1از شیر حیوانات چه چیز ها به دست می آید؟
 -2کدام محصوالت حیوانی کشور به خارج صادر می شود؟
 -3تربیه و پرورش حیوانات چه فایده دارد؟

کدام کارها سبب ازدیاد محصوالت حیوانی در قریه می شود؟ در این باره چند
سطر در کتابچه های خود بنویسید.
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فصل چهارم :شهر
اهداف فصل:

 با زندهگی شهری آشنا شوند و پیشه های شهری را بدانند. انواع شهر ها را فرق کرده بتوانند. شهر های تاریخی افغانستان را در نقشه نشان داده بتوانند. شهر های بزرگ جهان را نام برده بتوانند. به شهر های تاریخی افغانستان عالقه مندی نشان دهند.درس پانزدهم

زندهگی در شهر

پرسش :به نظر شما ،زندهگی در شهر با زندهگی در قریه چه تفاوت دارد؟

KU
AC

نمایی از شهر کابل

شهر جایی است که در آن مردم زیاد نزدیک هم زندهگی می کنند .شهرها
دارای بازارها ،پارک ها ،جاهای تفریح ،سرکهای متعدد ،شاروالی ،اداره های
دولتی و غیر دولتی می باشد.
شهر نسبت به قریه بزرگتر
است؛ بنابرآن جمعیت بیشتر
در آن زندهگی می کند؛ چون
در شهر ها زمینة کار و سهولت
بیشتر مساعد است .از این سبب
29

نمايي از شهر هرات

اقوام مختلف مردم در آن باهم زندهگی می کنند.
در شهر ها اداره های دولتی ،مکتب ها ،مدرسه ها ،پوهنتون ها ،کارخانه
های تولیدی ،میدان های هوایی ،بانک ها ،مرکزهای تجارتی و دیگر تأسیسات
اجتماعی و اقتصادی وجود دارد.
مردم شهر در اداراه ها و مؤسسه های دولتی و غیر دولتی ،تجارت خانه ها،
بازارها ،کار خانه های تولیدی(فابریکه ها) و غیره مصروف کار اند .در شهرها
مردم برای رفت و آمد از وسایط حمل و نقل؛ مانند :موتر ،موتر سایکل،
بایسکل و غیره استفاده می کنند.
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ما وقتی شهر پاک و زیبا می داشته باشیم که فرد فرد هموطنان ما ،در
پاکی و نظافت آن باهم متحد و همکار باشند.
فعالیت

پاسخ دهید

AC

  مردم شهر بیشتر مصروف کدام کارها اند؟  در گروه ها دراین مورد بحث کنید.

1 -1شهر به چه جایی گفته می شود؟
2 -2در شهرها در کنار اداره های دولتی دیگر کدام مرکز ها وجود دارد؟
3 -3چرا جمعیت بشتر مردم در شهر ها زندهگی می کنند؟
کارخانه گی

با كمك والدين خويش مصروفیت های مردم شهر  را در کتابچه های خود بنویسید.
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درس شانزدهم

پيشههاي مردم شهر

پرسش

به نظر شما ،مردم در شهرها مصروف چه کارهای اند؟

AC

معماری

KU

نجاری

قالین بافی

آهنگری

مردم شهر پيشه های مختلف دارند؛ مانند :آهنگري ،مسگري ،زرگري،
معماري ،نجاري ،كاللي ،خياطي ،چرم دوزي و غیره.
بسیاری از مردم شهر به کارهایی؛ مانند :معلمی ،طب ،انجینری ،مأموریت
در اداراه ها و غیره مصروف اند .در بازارهای شهر اشيا و اجناس گوناگون؛
مانند :موتر ،موترسايكل ،بايسكل ،راديو ،تلويزيون ،کمپیوتر ،سایر آالت
برقی ،انواع تكهها ولباس ،بوت ،وسايل خانه و غيره به فروش می رسند.
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تعدادی از این اشیا و اجناس در داخل شهرها ساخته میشود و تعداد دیگر از
خارج کشور وارد میگردد.
فعالیت

در گروه ها راجع به پیشه های شهری صحبت کنید؟

KU

پاسخ دهید

-1در شهر عالوه بر پیشه آهنگری دیگر کدام پیشه ها وجود دارد؟
 -2کدام اشیا در بازارهای شهر به فروش می رسد؟

کار خانه گی

AC

 -3بسیاری از مردم شهر مصروف کدام کار ها اند؟

پيشههايي كه در منطقه شما وجود دارد ،در کتابچه های خود بنویسید.
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درس هفدهم

انواع شهرها

پرسش

در تصویر کدام نوع شهرها را می بینید؟
شهرها را از نقطه نظر خصوصیات می توان قرار ذیل طبقه بندی نمود.

شهرهای صنعتی

KU

شهرهای اند که در آن تولید صورت میگیرد در این شهرها مواد اولیه به مصنوعات

تجارتی تبدیل می شوند.

شهرهای تجارتی

بعضی از شهرها به حیث مراکز خرید و فروش شناخته شده اند که عموماً شهرهای

شهرهای فرهنگی

AC

بندری دارای چنین خصوصیات می باشند.

این نوع شهرها از لحاظ علمی و فرهنگی و داشتن مراکز علمی و تحصیالت عالی

مشهور می باشند.
33

شهرهای سیاسی (پایتخت)

این نوع شهرها عموماً شهر های مرکزی پایتخت کشور استند ،که در آن بسیاری

از تصمیم گیریهای سیاسی ،اداری وزارت خانهها صورت میگیرد.

شهرهای تفریحی

شهرهایی که از لحاظ موقعیت و آثار تاریخی جاهای دیدنی برای تفریح و

جهانگردی دارند ،شهرهای تفریحی استند.

شهرهای مختلط

این شهرها بر عالوۀ اینکه مراکز صنعتی استند ،فعالیتهای تجارتی ،فرهنگی و

فعالیت

KU

تفریحی نیز در آنها صورت میگیرد.

پاسخ دهید

1 -1خصوصیات شهر صنعتی را بیان دارید.

AC

با خصوصیات باال در وطن ما کدام شهر وجود دارد .در گروهها در این باره بحث نمایید.

2 -2شهر سیاسی(پایتخت) دارای کدام خصوصیات است؟

3 -3شهر کابل از جملۀ کدام نوع شهرها به شمار می رود؟
کار خانه گی

راجع به شهر کابل چند سطر در کتابچههای خود بنویسید.
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درس هجدهم

شهرهاي مهم
و تاريخي افغانستان

پرسش

به نظر شما ،شهرهای تاریخی افغانستان کدام ها اند؟

KU
AC
وطن عزیز ما افغانستان یک كشور باستاني است ،كه شهرهای قدیمی و
تاریخی آن عبارتنداز :بلخ (ام البالد) ،هرات ،باميان ،كابل ،كاپيسا ،بُست ،غور،
غزني و غیره است .راه تاریخی ابريشم نیز از بعضی شهرهای افغانستان
مي گذشت که وصل کنندۀ كشورهاي چین و هندوستان با اروپا بود .با گذشت
زمان و پيشرفت هايي كه در ساحات مختلف زندهگی به وجود آمد ،شهرها نيز
توسعه یافتند .امروز كابل ،کندهار ،هرات ،مزارشريف ،جالل آباد ،غزنی ،كندز،
35

لشکرگاه ،خوست تالقان ،پلخمری ،باميان ،گردیز و غيره از جمله شهرهای
مهم و بزرگ کشور ما می باشد.

KU

فعالیت

پاسخ دهید

-1
-2
-3

AC

چند شاگرد به نوبت واليات تاریخی افغانستان مانند :کندهار ،مزارشريف ،پروان ،كندز ،پكتيا،
هرات ،باميان ،غور و غزني را روي نقشه نشان دهند.

1ام البالد نام كدام شهر تاریخی کشور ما است؟
2راه ابريشم كدام کشورها را با هم وصل میكرد؟
3چهار شهر تاريخي افغانستان را نام بگيريد.

کار خانه گی

نام شهرهای قدیمی افغانستان را در کتابچه های خود بنویسید.
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درس نزدهم

شهرهاي بزرگ جهان
پرسش
چه فکر می کنید ،گاهی نام کدام شهر بزرگ جهان را شندیده اید؟

KU
AC

شهر استانبول

شهر پاریس

در جهانی که ما زندهگی می کنیم ،شهرهای بزرگی وجود دارد .این شهر ها از
نظر کثرت نفوس ،بزرگی ،موقعیت جغرافیایی ،ارزش دینی ،فرهنگی و سیاسی،
اقتصادی و تجارتی اهمیت دارند.

بعضی از شهر های بزرگ جهان عبارتند از :مکه معظمه ،مدینۀ منوره ،شهر
استانبول در ترکیه ،پاریس در فرانسه ،مسکو در روسیه ،قاهره در مصر ،لندن
در انگلستان ،نیویارک در ایاالت متحده امریکا ،کراچی در پاکستان و دهلی در
هند.
این شهرها دارای مراکز علمی ،فرهنگی ،ورزشی و جاهای سیاحتی بیشتر
اند.
37

فعالیت

هر کشور را با پایتخت آن وصل نمایید:

قاهره                          ایاالت متحده امریکا

پاریس 			   انگلستان

			   مصر
مسکو

			   فرانسه
لندن

 -1دو شهر بزرگ جهان را نام بگیرید.

AC

پاسخ دهید

KU

		             روسیه
نیویارک

 -2شهرهای بزرگ از کدام لحاظ دارای اهمیت اند؟
 -3شهر های بزرگ دارای کدام امکانات اند؟
کار خانه گی

نام چند شهر بزرگ را در کتابچه های خود بنویسید.
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فصل پنجم :وطن ما
اهداف فصل:

  با وطن خود بیشتر آشنا شوند. با بیرق ملی آشنا شوند. مقررات ترافیکی را بیاموزند. در بارۀ محیط زیست معلومات حاصل نمایند. رنگ های بیرق ملی را تشریح کرده بتوانند. با وطن و بیرق ملی افغانستان عالقه مند شوند. -در پاک نگهداشتن محیط خود کوشش نمایند.

درس بیستم

وطن ما
افغانستان

پ

نج

شیر
اپی

سا

ک

تان

کس

پا

ایــــــــــــــران

AC
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پرسش :در نقشه ،چه میبینید؟

افغانستان خانۀ مشترک ،همه افغانها است ،مردم افغانستان باهم برادر
و برابر اند.
افغانستان یک کشور کوهستانی است ،که از کوه های پر برف آن دریاها
39

سرچشمه گرفته ،آب و هوا خوش و گوارایی را به ما بخشیده است .افغانستان
معادن و ذخایر طبیعی فراوانی چون :آهن ،طال ،نقره ،نفت ،گاز ،زغال سنگ،
مس و غیره دارد.
قسمت های جنوب و شمال شرق وطن ما ،دارای جنگل های زیاد است.
وطن ما ،آب وهوای مساعد برای زراعت ،مالداری و باغ داری دارد در وطن
ما ،حیوانات گوناگون اهلی و وحشی وجود دارد.
ما وطن خود را دوست داریم؛ و در آن مانند :خواهران و برادران باهم
زندهگی میکنیم ،به حق خود و دیگر ان احترام گذاشته ،و آن را رعایت
میکوشیم.
فعالیت

KU

میکنیم و دست به دست هم داده در راه پیشرفت و دفاع از وطن عزیز خود

پاسخ دهید

AC

-در گروه ها راجع به وطن عزیز ما ،افغانستان صحبت کنید.

 -1کدام قسمت وطن ما دارای جنگل های زیاد است؟
 -2در وطن عزیز ما ،کدام معادن و ذخایر طبیعی وجود دارد؟
 -3برای پیشرفت و ترقی کشور عزیز خویش ،چه باید بکنیم؟
کاره خانه گی

راجع به وطن عزیز ما ،چند سطر در کتابچه های خود بنویسید.
40

درس بیست ویکم

بيرق ملي

پرسش

شما در بیرق ملی ،چه می بینید؟

KU
AC

هر کشور دارای بیرق است ،که نشانة هویت ملی آن می باشد.

بيرق ملي وطن عزیز ما افغانستان ،داراي سه رنگ سياه ،سرخ و سبز است كه به
صورت عمودي به اندازههاي مساوي ازچپ به راست در كنار هم قرار دارند .اين
رنگها در تاريخ كشور ،مفهوم خاص دارد.
رنگ سياه نشانة استعمار متجاوزين در وطن ما است.رنگ سرخ نشانة خون شهداي راه آزادي و استقالل است.-رنگ سبز نشانة سرسبزي ،آزادی و آبادي است.

نشان ملي افغانستان عبارت از :محراب و منبر به رنگ سفيد است که در وسط
بیرق ملی قرار دارد .دو طرف محراب و منبر مزین با دو بیرق کوچک ،کلمۀ مبارک
41

فعا

(ال اله اال اهلل محمد رسول اهلل)و اهلل اکبر ،آفتاب در حال طلوع ،تاریخ استقالل وطن
ما و خوشه های گندم است.
بيرق ملي ،در طول تاريخ كشورما نمايانگر وحدت ملي ،آزادي ،استقالل و
تماميت ارضي کشور ما بوده است.
ما به بیرق ملی کشور خود احترام گذاشته و از آن پاسداری می کنیم.

فعالیت

روی صنف بیان کند.

AC

پاسخ دهید

KU

راجع به رنگهای بیرق ملی کشور در گروه ها بحث کنید ،نتیجه را یکی از شاگردان در پیش

-1رنگ های بیرق ملی افغانستان را نام بگیرید؟

-2رنگ سبز بیرق کدام مفهوم را ارائه می کند؟ بیان کنید.

-3نشان ملی افغانستان عبارت از چه می باشد؟ توضیح دهید.

کار خانه گی

بیرق ملی کشور عزیز ما را در کتابچه هایتان رسم و رنگ آمیزی کنید؟

اليت داخل
صنف
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درس بیست و دوم

ادارات دولتی
پرسش

به نظر شما ،ادارات دولتی به چه منظور ایجاد شده اند؟

هر کشور براي برقراري نظم ،خدمت به مردم ،تأمين روابط و اجراي كارها به

KU

حکومت و ادارات ضرورت دارد .اين ادارات به نام وزارت ها و ریاست ها ياد
میشوند؛ مانند :وزارت های معارف ،دفاع ،داخله ،خارجه ،مخابرات ،تحصیالت
عالی ،عدلیه ،ترانسپورت ،صحت عامه ،زراعت و غیره .که در بخش های مختلف
برای مردم كار میكنند.

AC

وزارتها و ادارات مهم حکومتی در مركز يا پايتخت كشور قرار دارند.

43

نمایندهگی هر وزارت تحت نام رياست در واليت ها و مديريتهای آن
در ولسواليها كار مینمايند .ادارات دولتی وقتی مصدر خدمت خوب برای
کشور خود می شوند که کارکنان آن ،با درک مسؤولیت ،صداقت و ایمانداری
وظیفه خود را اجرا نمایند.

فعالیت

در گروه ها راجع به ادارات دولتی صحبت نموده و نام اداراتی را که می دانید بیان دارید.

KU

پاسخ دهید

AC

1 -1هر دولت براي برقراري نظم بهتر به چه ضرورت دارد؟
 2 -2نماینده گی های هر وزارت در والیت ها و در ولسوالی ها تحت کدام نام کار            
می کنند؟
3 -3ادارات دولتی چطور می توانند مصدر خدمت خوب به هموطنان خود شوند.
کار خانه گی

نام های چند وزارت را در کتابچه های خود بنویسید.
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درس بیست و سوم

مقررات ترافيكي

پرسش

گاهی فکرکرده اید ،برای تنظیم عبور و مرور مردم و وسایط در شهر به چه ضرورت است؟

KU
AC

برای تنظیم عبور و مرور

وسایط ترانسپورتی و عابرین
در شهرها ،قواعد و مقررات
ترافیکی وجود دارد .رعایت

مقررات ترافیکی سبب آسانی
رفت و آمد و جلوگیری از

حوادث ترافیکی و ازدحام

می شود.
45

باید در وقت گذشتن از جادهها به عالمت ها و اشاره های ترافيكي و رهنمایی

های پولیس ترافیک دقت نموده ،آن را مراعات نماييم.

در جادهها چراغهاي ترافيكي موجود است که داراي سه رنگ مي باشد .رنگ

سبز چراغ ،اشارۀ حركت و عبور از سرك ،رنگ زرد چراغ ،اشارۀ آمادهگي
برای حرکت و رنگ سرخ چراغ ،اشارۀ توقف میباشد.

ما باید موقع رفت و آمد ،همیشه از پیاده روها استفاده کنیم تا از حوادث

ناگوار ترافیکی در امان بمانیم.

KU

فعالیت

یکی از شاگردان به کمک معلم در صنف طریق گذشتن از سرک را با در نظر داشت رنگ
های چراغ های ترافیکی تمثیل کند.

AC

پاسخ دهید

1 -1برای اینکه حادثة ترافیکی رخ ندهد چه باید کرد؟
2 -2چراغ سبز عالمت چه است؟
3 -3چراغ های ترافیکی دارای کدام رنگ ها است؟

کار خانه گی

رنگ های زرد ،سرخ و سبز اشاره ترافیکی نشانۀ چه است در کتابچه های خود بنویسید.
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درس بیست و چهارم

حفاظت ازمحيط زيست شهري

پرسش

به نظر شما ،موجودیت جنگل ها و درختان براي محيط زيست چه فايده مي رسانند؟

KU
AC
ازدحام نفوس در شهرها سبب مصرف بیش از حد آب ،چوب ،مواد سوخت
و موجب انبار كثافات و امراض مختلف می شود.
پاکی و صفایی شهر وظیفۀ شاروالی است؛ اما اين يك مشکلي است كه به
همه افراد شهر نیز ارتباط دارد؛ بنابراين همه افرادي كه در شـهر زنده گـي
47

می کنند ،بايد در پاكي ،صفايي و سرسبزی شهر با شاروالی همکاری
نمایند.
ما برای پاک نگهداشتن محیط زیست باید کار های زیر را انجام دهیم.
باید هر سال نهال بنشانیم و محیط خود را پاک نگهداریم. کثافات را در جای معین آن (کثافت دانی) بیندازیم. از درختان و پارک ها مراقبت کنیم و از شکستن درختان جلوگیری نماییم. کثافات را در جوی ها ،دریاچه ها و پارک ها نه اندازیم. -از انداختن کثافات در مقابل خانه خود و دیگران جلوگیری کنیم.

KU

فعالیت داخل صنف

در گروه ها پیرامون  پاکی و سرسبزی محیط زیست بحث کنید.

AC

پاسخ دهید

 -1شاروالي در حفظ محيط زيست چه وظیفه دارد؟

 -2چطور میتوانيم محيط زیست خود را پاك نگهداريم؟

 -3محيط نا پاك در زندهگی انسانها چه تأثير منفی دارد؟
کار خانه گی

راجع به فوايد پاکی محيط زیست چند سطر در کتابچه های خود بنویسید.
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فصل ششم :چهار سمت
اهداف فصل:

 باچهار سمت اصلی آشنا شوند.  چهار سمت اصلی وفرعی را فرق کرده بتوانند. نقشه وچهار سمت نقشه راتشریح کرده بتوانند. -حدود اربعۀ افغانستان رادر نقشه نشان داده بتوانند.

درس بیست وپنجم

چهارسمت اصلی

پرسش ها

-به نظر شما ،تصویر زیر چه را نشان می دهد؟

KU

چه فکر می کنید ،در وطن ما قبله به کدام سمت واقع است؟آفتاب همه روزه از يك سمت طلوع و به سمت ديگر غروب ميكند.
ميکردند.

جنوب

49

AC

انسانها در گذشته براي شناخت سمتها ازطلوع و غروب آفتاب استفاده

شمال

سمت آفتاب برآمد را به نام شرق سمتآفتاب نشست را غرب میگويند.
هرگاه ما رو به طرف آفتاب نشست طوري ايستاده شويم ،كه پشت ما به
طرف شرق يا آفتاب برآمد باشد ،در اين صورت به طرف دست راست ما
شمال و به طرف دست چپ ما جنوب میباشد .در تصویر باال سمت شمال
نشان داده شده است ،باقی سمت ها را خودتان پیدا کنید.
چهار سمتی را كه نام بردیم ،به نام چهار سمت اصلي ياد میشوند.
چهار سمت را توسط قطب نما و ميلۀ مقناطيسي هم تعيين میكنند.

KU

فعالیت داخل صنف

یک شاگرد روبه قبله ایستاد ،شود و چهار سمت اصلی را تمثیل نموده بیان کند.

 -1چهار سمت اصلي را نام بگيريد.

AC

پاسخ دهید

 -2انسانها براي شناخت سمتها ،از كدام طريقه استفاده میكنند؟

 -3هرگاه  رو به آفتاب برآمد ايستاده شويد ،طرف پيش رو ،عقب ،دست راست و دست چپ

شما ،كدام سمتها خواهد بود؟
کارخانه گی

چهار سمت اصلی را در کتابچه های خود ترسیم کنید.
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درس بیست و ششم

چهار سمت فرعي

پرسش

چه فکر می کنید ،كه چهار كنج اطاق كدام سمتها را نشان میدهند؟
چارت سمت اصلی و فرعی

KU

سمت فرعي

سمت اصلي

سمت اصلي

سمت اصلي

AC

سمت فرعي

سمت فرعي

سمت اصلي

سمت فرعي

سمتهاي شرق ،غرب ،شمال و جنوب را سمتهاي اصلي گويند.
سمت فرعي بين دو سمت اصلي قراردارد؛ یعنی سمتي كه بين شمال
و شرق موقعيت دارد ،به نام شمال شرق ،سمتي كه بين شمال و غرب
موقعيت دارد ،به نام شمال غرب سمتي كه بين جنوب و شرق واقع است،
به نام جنوب شرق و سمتي كه بين جنوب و غرب واقع شده ،به نام جنوب
غرب ياد میشود .ما برای پیدا کردن قبله ،راه ها و جاها ازچهارسمت اصلی
و فرعی استفاده می کنیم.
51

شمال شرق

شمال

شرق

جنوب شرق

غرب

جنوب

جنوب غرب

KU

فعالیت

شما ل غرب

پاسخ دهید

AC

جاهاي خالي جمله های زیر را در کتابچه هايتان تكميل كنيد.
بين شمال و شرق را  ..........................................ميگويند.
بين جنوب و شرق  را  ...........................................ميگويند.
بين شمال و غرب را  ...........................................ميگويند.
بين جنوب و غرب را  ...................... ....................ميگويند.

     -1چهار سمت فرعي را نام بگيريد.
  -2بین شرق و جنوب کدام سمت فرعی قرار دارد؟
  -3بین شمال و غرب کدام سمت فرعی قرار دارد؟
کار خانه گی

در سمت فرعی منزل شما چه موقعیت دارد؛ در کتابچه های خود بنویسید.
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درس بیست و هفتم

نقشه و چهار سمت آن

پرسش
نقشه را دیده و چهار سمت آن را نشان دهید.
شمال

نقشه سیاسی افغانستان

AC

KU

شرق

غرب

جنوب

نقشه وسيله يی است كه توسط آن در مورد سطح زمين ،كشورها و مناطق

مختلف معلومات به دست مي آوريم .نقشة جغرافيايي موقعيت خشكهها،
بحرها ،كوهها ،درياها ،جنگلها ،شهرها و امثال آن را نشان میدهد .نقشه
اقسام زياد دارد؛ مانند :نقشه طبيعي ،نقشه سياسي و غيره .نقشه يي كه

كوهها و درياها در آن نشان داده شده ،به نام نقشه طبيعي ياد میشود .نقشه
يي كه واليات ،شهرها ،پايتخت ،بندرها سرحدات و کشورها در آن نشان

داده شود ،به نام نقشه سياسي ياد میشود .در نقشهها عاليمي را میگذارند
53

كه هر كدام آن نشاندهنده پديدههای مختلف جغرافيايي اند.
در تمام نقشههايي ،كه در كتاب

شما است و يا در ديوارصنف آويخته
شده است ،سمت شمال طرف باال،
سمت جنوب طرف پایین ،سمت

شرق طرف دست راست و سمت

غرب طرف دست چپ قرار دارد.

توسط چهار سمت اصلی و سمت
های فرعی می توانیم حدود اربعۀ
)
عالمه شهر (
فعالیت
عالمه پايتخت (

)
)

KU

کشور ها را نشان دهیم.

پاسخ دهید

-1
-2
-3
-4

AC

در  گروه ها از روي نقشه جاهاي خالي را در کتابچه های خود با کلمه های مناسب تكميل
نمايید:
در غرب افغانستان (        ) موقعيت دارد .در شمال افغانستان جمهوري هاي (               )،
(           )  و   (          ) واقع اند .جمهوري مردم چين به سمت  (                       )
وطن ما واقع است.

1هر نقشه چند سمت دارد؟ نام بگیرید.
2سمتها را چگونه باالي نقشه پيدا میكنيد؟
3سمتهاي اصلي و فرعي را در روی نقشه نشان دهيد.
4
کار خانه گی

چهار سمت افغانستان را از روی نقشه در کتابچه های خود بنویسید.
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درس بیست و هشتم

حدود اربعۀ افغانستان

پرسش

چه فکر می کنید ،در چهار سمت افغانستان ،كدام كشورها قراردارند؟
تاجکستان

ترکمنستان

ـــان
کستــ
پــــا

AC

ايـــــــــــــــــــران

KU

چین

ازبکستان

وطن ما افغانستان در جنوب قارۀ آسيا موقعیت دارد ،کشور ما به بحر راه

ماجمهوری
نداشته چهار طرف آن خشكه میباشد .همسايههاي شمالي وطن ُ
هاي تاجكستان ,ازبكستان و تركمنستان و همسايه غربي آن ُجمهوري

اسالمي ايران است .سرحدات شرقی و جنوبی كشور ما ،با ُجمهوري اسالمي
55

فعا

پاكستان به واسطه خط تحميلی ديورند نشانی شده که مردم افغانستان آن

را به رسميت نشناخته اند .در گوشۀ شمال شرقي ،كشور ما با ُجمهوري چين

هم سرحد است .وطن ما از نظر موقعيت در قارۀ آسيا اهميت خاصي دارد
و مانند پلي است كه كشورهاي آسياي مرکزی را با آسیای جنوبی ارتباط

میدهد.

فعالیت

AC

پاسخ دهید

KU

کشور های ستون راست را با سمت ستون چپ در کتابچه های خود  ربط دهید.-1جُمهوری ازبكستان
 -1در شمال شرق كشور ما واقع است.
ُ -2جمهوري اسالمي ايران
 -2در شمال افغانستان واقع است
ُ -3جمهوري مردم چين
 -3در غرب كشور ما واقع است

 -1افغانستان ،در كدام قسمت قارة آسيا واقع است؟
 الف شمال ب شرق ج جنوب -2کشورهای همسايۀ افغانستان را نام بگيريد؟
 -3کشور چین در کدام سمت کشور ما قرار دارد؟
کار خانه گی

نقشه افغانستان را در کتابچه های خود رسم كرده ،موقعيت کشورهای همسايۀ آن را تعيين
كنید.

اليت داخل
صنف
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فصل هفتم :تقسیمات اداری کشور ما
اهداف فصل:

 تقسیمات اداری افغانستان را بدانند. در باره دین،زبان و نفوس افغانستان معلومات حاصل نمایند. کوه های مشهور کشور را نام گرفته بتوانند. -دریا های مشهور وطن رادرنقشه نشان داده بتوانند.

درس بیست و نهم

تقسيمات اداري
کشور ما

پرسش :گاهی فکر کرده اید ،که افغانستان دارای چند والیت است؟
نقشه والیات کشورما

					

KU
پ

نج

شیر

سا

اپی

ک

پاک
ستـ
ــــ

AC

ایــــــــــــــــران

ـان

کشور عزيز ما ،افغانستان از لحاظ اداري به ( )34واليت تقسيم شده است.

هر واليت توسط والي اداره میشود .والي زمامدار واليت بوده و كارهاي
دولتي زیر نظر او اجرا میشود .هر واليت به ولسواليها تقسيم شده است.
ولسوالي ها توسط ولسوالها اداره میشود .والیت های مشهور کشور ما،
57

عبارت اند از :کابل ،هرات ،كندهار ،بلخ ،كندز ،ننگرهار ،غزني،هلمند غیره

است .بزرگترين شهر کشور ما شهر كابل است که پايتخت وطن عزیز ما

افغانستان می باشد .ریاست ُجمهوری ،شورای ملی ،سترمحکمه ،وزارت
خانه ها و مراکز مهم علمی و فرهنگی بزرگ در پایتخت موقعیت دارد.
فعالیت

 -به پنج گروه تقسيم شوید ،هر گروه والیت های سمت شمال ،جنوب ،شرق ،غرب و مركزي

را نام گرفته و روی نقشه نشان دهید.

 .1افغانستان دارای ،چند والیت است؟

 .2والیت ها توسط ،کی اداره می شود؟

AC

KU

پاسخ دهید

 .3پايتخت افغانستان چه نام دارد؟ روي نقشه نشان دهید.
کار خانه گی

نقشه افغانستان را رسم كرده ،والیت های كابل ،کندهار ،مزار شريف ،هرات ،ننگرهار ،پكتيا

و واليتی را که شما در آن زندهگی دارید ،نشانی کنید.
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درس سی ام

دين ،زبان و نفوس
افغانستان

پرسش ها

  -در تصویرهای زیر چه می بینید؟

 -به نظر شما ،مردم افغانستان با کدام زبان ها سخن می گویند؟

KU
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دین مردم افغانستان اسالم است .دين مقدس اسالم در زمان خليفة سوم
مسلمانان حضرت عثمان(رضي اهللعنه) به افغانستان رسید و مردم ما ،با آن مشرف

شدند .تعداد محدود سکها و هندوها نیز جزء نفوس کشور ما می باشند .در

افغانستان بیشتر از ( ) 30زبان وجود دارد كه مردم در نقاط مختلف کشورما

با آنها تكلم ميكنند .از آن جمله زبان های پشتو و دري زبانهاي رسمي
کشور بوده و زبانهاي ازبکي ،ترکمني ،پشه يي ،بلوچی ،نورستانی ،پاميری

و گجری هم در جاهایی که اکثريت مردم به آن تکلم ميکنند به حيث زبان

رسمی سوم شناخته می شوند.
59

فعا
صنف

نفوس افغانستان در حدود ( )30ميليون نفر تخمین گردیده است.

مردم افغانستان مسلمان و باهم برادر و برابر اند.

فعالیت

در گروه ها راجع به دین و زبان های مردم افغانستان صحبت کنید.

KU

پاسخ دهید

 -1برخی از زبان های کشور ما را نام بگیرید؟

 -2مردم کشور عزیز ما چی وقت به دین مبین اسالم مشرف شدند؟

کار خانه گی

AC

 -3در مورد نفوس افغانستان ،چه می دانید؟

 -در مورد دین و زبان های مردم افغانستان چند سطر درکتابچه های خود بنویسید.

اليت داخل
ف رذ ف
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درس سی و یکم

كوههاي افغانستان
پرسش

-چه فکر می کنید ،موجودیت کوه ها چه اهمیت دارد؟
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1
افغانستان كشور كوهستاني است ،كه حدود  -حصۀ مساحت آن را كوهها
3
تشكيل میدهد .بيشتر اين كوهها در مناطق مركزی ،شرق و شمال شرق
كشور واقع شده اند .آب و هوا در اين مناطق سرد بوده بیشتر اوقات در
آنجاها برف می بارد .كوههاي مشهور وطن ما ،عبارت اند از :سلسله كوه های
هندوكش ،كوه بابا ،سپين غر ،سياه كوه و سفيد كوه می باشد.
ما نباید در مناطق کوهستانی که خطر لغزش کوه ،زمین ،برف کوچ ها و
61

فعا
صنف

سیالب ها وجود داشته باشد محل سکونت انتخاب کنیم و در مناطق خطر
درخت غرس نماییم.

فعالیت

در گروه ها راجع به اهمیت کوه ها باهم بحث نمایید.پاسخ دهید

KU

 -1موجودیت کوه ها در یک منطقه چه اهمیت دارد؟
-2موجودیت برف در کوه سبب چه می شود؟

 -3چندم حصۀ کشور ما را کوه ها تشکیل داده اند؟

AC

کار خانه گی

-راجع به  اهمیت کوه ها چند سطر در کتابچه های خود بنویسید.

اليت داخل
ف رذ ف
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درس سی دوم

كوههاي مشهور افغانستان
پرسش

-به نظر شما کدام کوه های افغانستان مشهور است؟
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سلسه كوه هندوكش

اين كوه از جملۀ مشهورترين و بزرگ ترين كوه هاي كشور ما به شمار

میرود ،كه از سمت شمال شرق به سمت جنوب غرب افغانستان امتداد دارد
و به دو قسمت هندوكش شرقي و غربي تقسيم شده است .شاهرای سالنگ
كه مناطق شمال كشور را به جنوب وصل ميكند ،از بین همین سلسله کوهها
می گذرد.
63

كوه بابا

اين كوه در مناطق مركزی وطن ما قرار دارد و از شرق به غرب امتداد يافته

است .دامنه های کوه بابا دارای چراگاه های زیادی است که منبع غذایی

خوب برای حیوانات و جای مناسب برای پرورش آنها می باشد.

سپين غر

اين سلسله كوه در شرق افغانستان واقع شده كه از شرق به غرب امتداد دارد.

دامنههاي شمالي وجنوبي آن پوشيده از جنگلهاي انبوه و وسيع است .غيراز

كوههاي يادشده ،افغانستان داراي كوههاي مشهور ديگری نیز است ،كه عبارت

KU

اند از :فيروزكوه ,سياه كوه ،كوه سليمان ،تيربند تركستان و غیره می باشد.

افغانستان با داشتن کوه های سر به فلک و طبیعت زیبا در جهان مشهور است.
فعالیت

پاسخ دهید

AC

-کوه های مشهور افغانستان را نام گرفته در نقشه نشان دهید.

 -1سلسله کوه های هندوکش در کدام قسمت افغانستان موقعیت داشته و کدام شاهراه
معروف از آن میگذرد؟

 -2کوه بابا در کجا واقع شده و از کدام لحاظ اهمیت دارد؟
 -3کوه سپین غر از کدام لحاظ اهمیت دارد.
کار خانه گی

نام کوه های منطقه خویش در کتابچه های خود بنویسید.
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درس سی و سوم

دریا های افغانستان

پرسش
چه فکر می کنید ،درياها چگونه به وجود ميآيند؟
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افغانستان نظر به موقعيت جغرافيايي که دور از بحرها واقع شده است،
در آن بارندهگي بیشتر در موسم زمستان و اوایل بهار صورت میگیرد.
ذخیره های برف در مناطق کوهستانی و مرتفع وطن منبع بزرگ آب را در

طول سال خصوصاً در فصل بهار و تابستان تشکیل داده و دریا ها را به
وجود می آورد .ازهمین جهت است که آب دریا های وطن ما در فصل بهار
بیشتر است .دریاهای مشهور وطن ما؛ عبارتند از :دریای آمو ،هلنمد ،کابل،
65

هریررود ،مرغاب،کنر و غیره می باشد.
از آب دریاهای کشور برای زراعت ،تولید برق ،ساختن آسیاب های آبی،
ماهی گیری و غیره استفاده می شود .از آب فراوان کشور ما امکان استفاده
بیشتر برای آبیاری دشت ها ،اعمار بندهای برق ،پروژه های تربیه ماهی و
سرسبزی محیط زیست وجود دارد.
قابل یادآوری است که در جای سیل بر نباید محل سکونت را انتخاب کنیم و
در هنگام سیالب ها خود را به مناطق محفوظ برسانیم.

KU

فعالیت

در گروه ها راجع به اهمیت دریاهای کشور با هم بحث کنید.

جمالت زير را تكميل كنيد:

AC

پاسخ دهید

 -درياها در تامين آب مورد نياز بشر .........دارند.

از درياها عالوه بر استفاده از آب آن در موارد ...............استفاده میشود.کار خانه گی

در بارۀ اهمیت دریاها چند سطر در کتابچه های خود بنویسید.
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درس سی و چهارم

دریاهای مشهور افغانستان
پرسش
 به نظر شما ،از آب دریاهای کشور ما استفاده درست صورت گرفته است؟دریای آمو

جهیل ویکتوریا

دریای کوکچه
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دریای ارغنداب

دریا

ی هل

مند

هامون هلمند

درياي آمو

ُ
پاميرخرد (جهیل زرقول) سرچشمه گرفته از سرحدات افغانستان
از منطقۀ

می گذرد و به جهیل ارال میريزد .این دریا سرحد مشترك بين افغانستان،

جمهوريهاي تاجکستان ،ازبکستان و قسمت از ترکمنستان را تشكيل
میدهد .درياي كوكچه و كندز از معاونين آن به شمار میرود.

درياي هلمند :درياي هلمند از جملۀ بزرگترين و طويل ترين درياهاي وطن

ما است كه از قسمت غربی کوه پغمان سرچشمه میگيرد .بند كجكي در
67

باالي اين دريا اعمار گرديده که هزاران جريب زمين را آبياري كرده باالخره

به هامون هلمند ميريزد .درياي ارغنداب بزرگترین معاون آن میباشد.

هريرود :از غرب كوه بابا سرچشمه میگیرد که از شرق به غرب جريان دارد
این دریا بعد از آبیاری زمین های زراعتی والیت هرات ،سرحد طبيعي بين
افغانستان و ايران را تشكيل میدهد.

درياي كابل :از کوتل اونی كوه پغمان سرچشمه گرفته ،ازغرب به طرف

شرق جريان دارد .بعد از عبور از شهر كابل ،درياي های لوگر ،پنجشير ،لغمان
(اليشنگ ،الينگار) و دريای کنر با آن یکجا شده ،در منطقۀ اتك به درياي سند

مي ريزد .در مسير اين دريا بندهاي برق ماهيپر ،نغلو ،سروبي و درونته اعمار
استفاده می شود.
فعالیت

KU

گرديده است كه از آب آن جهت آبياري و از برق آن در کابل ،ننگرهار و لغمان

پاسخ دهید

AC

  در گروه ها راجع به  یکی از دریاهای  مشهور افغانستان از روی نقشه باهم بحث کنید.

 -1دریای هلمند از کدام کوه سرچمشه گرفته و به کجا می ریزد؟
 -2دریای آمو از کجا سرجشمه گرفته و به کجا می ریزد؟
 -3بند های را که روی دریای کابل اعمار شده نام بگیرید.

کار خانه گی

نام دریاهای والیت خود را در کتابچه های خود بنویسید و بگویید که در کدام فصل سال دارای
آب زیاد می باشد.
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فصل هشتم :جهان ما
اهداف فصل:

  با قار های جهان آشنا شوند.  قاره های آسیا واروپا را بشناسند. قاره های آسیا وامریکا را درنقشه نشان داده بتوانند.  قارۀ استرالیا واروپا را نظر به اقلیم تفکیک کرده بتوانند.  نزدیکترین کشورها به بحر هند را درنقشه نشان داده بتوانند. -عالقه مندی شان به دروس این فصل بیشتر شود.

درس سی و پنجم

قارهها

پرسش :به نظر شما ،قاره یا براعظم چه را می گویند؟

KU
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قسمتهاي بیشتر كرۀ زمين را آب و کمتر آن را خشكه تشکیل می دهد.
خشكههاي بزرگ به نام قاره (براعظم) ياد میشوند كه تعداد آنها در روي
زمين به شش قاره میرسد .هر قاره داراي كشورهاي کوچک و بزرگ است.
قارهها عبارتند از :آسيا ،افريقا ،امریکا ،اروپا ،آستراليا و اقیانوسیه و انتارکتيکا
می باشد .به غير از قاره انتارکتيکا که بسیار سرد و یخ بندان است ،بقية
69

فعا
صنف

قارههاي جهان قابل سکونت و محل زندهگی انسانها میباشد.
كشور عزيز ما افغانستان با فرهنگ و تمدن چندين هزار سالة خود در
جنوب قاره آسیا موقعیت دارد.
فعالیت

در گروه ها با استفاده از نقشه ،موقعیت قاره های جهان را نشان دهید.

KU

پاسخ دهید

کار خانه گی

AC

جواب صحيح را انتخاب كنيد:
 -1كشور ما ،در كدام قاره واقع شده است:
    الف -امريكا 	    ب -آسيا	  ج -افريقا 	 د -اروپا
 -2انسان ها  در كدام قاره به شكل عادي زندهگی كرده نمیتوانند؟

با استفاده از نقشه موجود در کتاب درسی ،نام های شش قارۀ جهان را به ترتیب از بزرگ به
کوچک در کتابچه های خود بنویسید.

اليت داخل
ف رذ ف
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درس سی و ششم

قارۀ آسيا
پرسش

چه فکر می کنید ،بزرگترين و پرجمعيت ترين قارۀ جهان كدام است؟

KU
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نقشه سياسي آسيا

قارۀ آسیا از نظر مساحت و نفوس بزرگترین قاره جهان است.
قارۀ آسيا از شمال به بحر منجمد شمالي ،از شرق به بحرالكاهل ،از جنوب به
بحر هند و از غرب به قارۀ اروپا محدود گرديده است .قارۀ آسيا از سه طرف
به آب و از يك طرف به خشكه راه دارد .آب و هواي آن در نواحي مختلف از
هم فرق میكند؛ مث ً
ال :مناطقي كه به قطب شمال نزديك است ،آب و هواي آن
سرد و مناطق جنوبي داراي اقليم گرم و بقيه مناطق آب و هواي معتدل دارد.
71

فعالیت
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بلندترین کوه های جهان ،یعنی همالیا در این قاره موقعیت دارد و
مشهورترین دریا های آن آمو،گنگا و سند می باشد.
قارۀ آسيا ،مهد تمدنهاي بشري است .پر نفوس ترین کشورهای
جهان(چین و هند) در این قاره موقعیت دارند و مردمان این قاره دارای
نژادها ،زبان ها و ادیان مختلف میباشند .تعداد زیادی مسلمانها در قارۀ آسیا
زندهگی می کنند.
در قارة آسیا 46کشور مستقل وجود دارد؛ مانند :افغانستان ،عربستان
سعودی ،هند ،ایران ،جاپان ،چین ،پاکستان ،ترکیه ،روسیه وغیره.
شهر های مقدس مسلمانان یعنی مکۀ معظمه ،مدینۀ منوره و
بیت المقدس در این قاره موقعیت دارند.

در گروه ها راجع به قارۀ آسیا بحث نمایید.

AC

پاسخ دهید

به نقشۀ جهان دقت كنيد و جاهای خالی زیر را در کتابچه های خود تکمیل نمایید:
 -1قارۀ آسيا از سمت جنوب به بحر ....................و از سمت شرق به بحر ...........................و از
طرف شمال به .............................و از طرف غرب ...........................محدود گرديده است.
 -2چند کشور قاره آسیا را نام ببرید؟
 -3در قارۀ آسيا اقلیم (آب و هوا) چگونه است؟
کار خانه گی

با استفاده از نقشۀ كتاب خويش ،چند كشور بزرگ آسيايي را در کتابچه های خود  فهرست نموده ،در
صنف نام بگیرید.
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درس سی و هفتم

قارة اروپا
پرسش

به  نظر شما ،قارة اروپا در كدام سمت قارة آسيا قرار دارد؟
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نقشۀ سیاسی کشورهای قاره اروپا

اروپا متصل قارۀ آسيا است ،از همين جهت بعضي از جغرافيه دانان هر دو

قاره را به نام يوريشيا یاد می کنند.

اروپا از شمال به بحر منجمد شمالي ،از شرق به قارة آسیا ،از جنوب به

بحيرۀ مديترانه ،از غرب به بحر اطلس محدود گرديده است.

اكثر نواحي قارۀ اروپا در منطقۀ معتدله قرار گرفته ،بيشتر قسمتهاي
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آن داراي آب و هواي مساعد میباشد.

كوههاي آلپ و پيرینه از جمله کوهای مشهور اروپا است .در ميان اين

كوهها آبشارهاي زيبا و درياهاي پر از آب وجود دارد ،كه باالي آنها بندهاي

بزرگ احداث شده و از نيروي برق آن در صنعت و از آب آن براي زراعت

استفاده میشود .دانيوب و والگا درياهاي مشهور اروپا میباشند.

اروپا قارۀ کوچک و پرجمعيت است ،در اين براعظم علم ،تکنالوژی و صنعت

بيشتر توسعه يافته است.

در این قارة  44کشور چون :آلمان ،فرانسه ،انگلستان ،هالند ،ایتالیا ،یونان

اسپانیا و غیره وجود دارد.

KU

فعالیت

در گروه ها راجع به قارۀ اروپا بحث نمایید.

AC

پاسخ دهید

 -1بعضي از جغرافيه دانان قارۀ اروپا و آسيا را  به كدام نام ياد میكنند؟
-2طرف شرق قارۀ اروپا ،كدام قاره موقعيت دارد؟
 -3سه کشور مهم اروپایی را نام بگیرید.
کار خانه گی

با استفاده از نقشه نام ده کشور اروپایی را در کتابچه های خود بنویسید.
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درس سی و هشتم

قارۀ افريقا
پرسش

چه فکر می کنید ،قارۀ افريقا در كدام سمت قارۀ آسيا قرار دارد؟
بحیره مدیترانه

حی

ره

ب

رخ

س

بحر هند

اطل

AC

KU

س

انو

س

اقی

قارة افريقا به طرف جنوب غرب براعظم آسيا واقع است .اين براعظم از قارۀ
آسيا توسط بحيرۀ سرخ جدا شده است .به طرف شمال قارۀ افريقا بحيرۀ

مديترانه ،به طرف شرق آن بحرهند ،به طرف غرب آن اقيانوس اطلس و به

طرف جنوب آن آبهاي مشترك بحر هند و بحراطلس واقع است .اين قاره
از لحاظ بزرگی مساحت بعد از قارههاي آسيا و امريكا میباشد .بیشترین
قسمت های آن دارای آب و هوای گرم است .مردمي كه در افريقا زندهگی
75

میكنند ،اكثرا ً سياه پوست استند؛ چون براعظم افريقا در غرب و نزدیکی

مکة معظمه موقعيت دارد ،از اين سبب دین اسالم به بسیار زودی در اين
قاره انتشار يافت .اكنون تعداد زياد كشورهاي اسالمي در آن قاره وجود دارد.

مشهورترین کوه آن کوه اطلس است ،که در شمال غرب افریقا موقعیت دارد
و بزرگترین دریاهای آن نیل و کانگو می باشد و همچنین بزرگترین ریگستان

جهان به نام صحرای اعظم نیز در این قاره موقعیت دارد .در این قاره 55

کشور مستقل چون :مصر ،لیبیا ،الجزایر ،ایتوپیا ،المغرب ،نایجریا و غیره وجود

دارد.

KU

فعالیت

در گروه ها با استفاده از نقشه ،کشور های شمال و شرق افریقا را نام بگیرید.
-

AC

پاسخ دهید

جمالت ذيل را تكميل كنيد:
 -1قارۀ افريقا توسط (             ) از قارۀ آسيا جدا شده است.
  -2به طرف شمال قارۀ افريقا (               ) واقع است.
 -3چند كشور افريقايي را نام بگيريد؟
کار خانه گی

نقشۀ افريقا را به دقت ببينيد ،حدود اربعه و موقعيت كشورهاي آن را در کتابچه های خود
بنویسید.
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درس سی و نهم

قارۀ امريكا
پرسش
به نظر شما ،قارۀ امریکا از چند بخش تشکیل شده است؟
بحر منجمد شمالی

ونزویال

بحرالکاهل

اقیانوس اطلس

KU

اياالت متحدۀ امريکا

گویان فرانسه
پ

یرو

برازیل
اوروگوای

ارجنتاین

پراگوای

AC

گواتیماال

نیکاراگوا

چیلی

ابنا دریکا

قارۀ امریکا بعد از آسیا بزرگترین قارۀ جهان است.

براعظم امريکا از طرف شرق به بحر اطلس از جانب غرب به بحر الکاهل
(ارام) از شمال به بحر منجمد شمالی و از جنوب به آبهای مشترک بحر

اطلس و بحر الکاهل محاط است.
77

بزرگترین کوه ها در امریکای شمالی راکی و در امریکای جنوبی اندیز
می باشد .مشهورترین دریاهای قارة امریکا مسی سپی در امریکای

شمالی و امازون در امریکای جنوبی واقع است.

اين قاره به سه حصۀ شمالي ،مركزي و جنوبي تقسيم شده است که در

آن()35کشور مستقل وجود دارد .در امريكاي شمالي دو كشور بزرگ كانادا و

اياالت متحده امريكا موقعيت دارند.

مهمترين کشورهای امریکای مرکزی مكسيكو ،نيكاراگوا و پانامه است.
مهمترين کشورهای امریکای جنوبی برازيل ،ارجنتاين ،چيلي و پيرو میباشند.

فعالیت

KU

کرستف کولمب در سال  1492م .که از طريق بحر در جستجوی هندوستان
بود؛ تصادفاً در سواحل براعظم امريکا رسيد و قارۀ امريکا کشف شد.

پاسخ دهید

AC

در گروه ها با استفاده از نقشه حدود اربعۀ قارۀ امریکا و بعضی از کشور های مهم آن را
نشان دهید.

 -1قارۀ امريكا توسط کی و در کدام سال کشف شد؟
 -2اياالت متحدۀ امريكا و کانادا ،در كدام قسمت قارۀ امريكا موقعيت دارد؟
 -3قارۀ امريكا به واسطۀ كدام اقيانوسها ،از قارههاي آسيا ،اروپا و افريقا جدا شده است؟
کارخانه گی

با استفاده از نقشۀ موجود در کتاب ،نام چند کشور امریکایی را بنویسید.
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درس چهلم

قارۀ آستراليا و
اقيانوسيه

پرسش

به نظر شما ،قارة آستراليا و اقيانوسيه ،در كدام سمت قارة آسيا قرار دارد؟

KU
AC
براعظم آستراليا و اقيانوسيه از يك جزيرۀ بزرگ و چندین جزاير كوچك

تشكيل شده است .قارۀ آستراليا و اقيانوسيه از چهار طرف توسط آب احاطه

شده است .به طرف غرب آن بحر هند ،به طرف شرق آن بحر الكاهل و
به طرف شمال و جنوب آن آب های مشترک بحر هند و بحر آرام موقعیت
79

دارد .نزديكترين كشور به اين قاره از طرف شمال غرب ُجمهوري اسالمي
اندونيزيا میباشد.

آستراليا كه بزرگترين جزيرۀ اقيانوسيه است ،يك كشور مستقل میباشد.

تمام كشورهاي اين قاره به شكل جزيره در بين بحر موقعيت دارند .مهمترين
كشورهاي قارۀ آستراليا و اقيانوسيه كشورهاي آستراليا ،فيجي ،زيالند جديد

و غیره استند .مشهورترین کوه های آسترالیا به نام گریت دیوای دینگ و

بزرگترین دریاهای آن به نام دارلینگ و موری می باشد.

KU

فعالیت

در گروه ها با استفاده از نقشۀ كتاب ،نام کشورهای آسترلیا و اوقیانوسیه را بنویسید.

AC

پاسخ دهید

 -1چرا كشورهاي اين قاره مانند كشورهاي قارههاي ديگر در كنار هم موقعيت ندارند؟
 -2دریا های مشهور استرالیا را نام بگیرید.

 -3چند كشور مهم اين قاره را نام گرفته ،در نقشه نشان دهید.
کارخانه گی

با استفاده از نقشۀ کتاب ،نام کشور های آسترالیا و اوقیانوسیه را در کتابچه های خود

بنویسید.
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درس چهل و یکم

انتارکتيکا
(قطب جنوب)

پرسش

كدام قاره در قطب جنوب موقعيت دارد؟

KU
AC

موقعیت قاره انتارکتیکا در قطب جنوب

انتاركتيكا ششمين خشکۀ بزرگ روي زمين است ،که در منطقة قطب جنوب
موقعيت دارد .این قاره در بین آب های مشترک بحر الکاهل ،بحر هند و بحر
اطلس واقع است.
نزديكترين کشورها به انتارکتيکا زيالندجديد ،آستراليا و ارجنتاين
ميباشد.
دراين قاره ،شش ماه روز و شش ماه شب است .هواي آن بسيار سرد بوده
81

فعا
صنف

و انسانها به شكل دايمي در آنجا زندهگي نمیتوانند.
علما و دانشمندان در موسم تابستان به انتارکتیکا ،جهت تحقيقات و مطالعات
علمي سفر می نمایند.
فعالیت

در گروه ها راجع به مفهوم درس باهم دیگر بحث کنید.

KU

پاسخ دهید

-1چرا انسانها به شكل دايمي در قطب جنوب يا انتارکتيکا نمی توانند زندهگی کنند؟
-2انتارکتيکا توسط كدام اقيانوسها احاطه شده است؟ نام بگيريد.

کارخانه گی

AC

 -3کشور های که به انتارکتیکا نزدیک اند ،نام بگیرید.

نقشۀ انتارکتیکا را در کتابچه های خود ترسیم نمایید.

اليت داخل
ف
ف
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درس چهل و دوم

بحرها
پرسش

به نظر شما ،چند بحر در جهان  وجود دارد؟

KU
AC
آب شوری که در وسیع ترین قسمت های فرو رفته گی سطح زمین موجود
است ،بحر نامیده می شود 29 .فيصد روي زمين خشكه و  71فيصد آن آب
میباشد .زمين پستی ها و بلندی های زیادی دارد ،که مناطق فرو رفتۀ آن را
آب و مناطق بلند آن را خشکه تشکیل می دهد.
چون در بحر مصارف سرک سازی نیست .کشتی ها به هر سمت می توانند

رفت و آمد کنند و در یک کشتی اموال چندین موتر انتقال داده می شود .از
83

این سبب کرایۀ مال های تجارتی از راه بحر ارزان است.

آب بحر ها شور است در بعضی از کشور ها آب بحر را تصفیه نموده و قابل

نوشیدن می سازند و از آب بحر نمک طعام نیز به دست می آید .از عمق
بعضی بحرها نفت و گاز استخراج می شود و عده یی از مردم در کنار بحرها
پیشۀ ماهی گیری دارند.

چهار بحر بزرگ يا اقيانوس در جهان وجود دارد كه عبارت اند از :بحر الكاهل
(بحر آرام) ،اقيانوس اطلس ،بحر هند و بحر منجمد شمالي می باشد.

KU

فعالیت

در گروه ها راجع به بحرهای بزرگ جهان باهم دیگر بحث کنید.

جاهاي خالي جمله های زیر را ُپر كنيد:

AC

پاسخ دهید

 )               ( -1فيصد روي زمين خشكه میباشد؟

 -2بحرهای جهان (                               ) نام دارند؟

 )                            ( -3فیصد روی زمین را آب پوشانیده است؟
کار خانه گی

در باره بحرها چند سطر در کتابچه های خود بنویسید.
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درس چهل و سوم

بحر الکاهل واقيانوس اطلس

پرسش

چه فکر می کنید ،بحر الکاهل و اقيانوس اطلس ،کدام قاره ها را از هم جدا می کنند؟

KU

آسیا

اروپا

امریکا شمالی

افریقا

آسترلیا

AC

امریکا جنوبی

بحر الكاهل
بحر الکاهل يا اقيانوس آرام بزرگترين بحر جهان است که در شمال
آن آبنای بيرنگ ،از طرف جنوب به خشکه انتارکتيکا ،از جانب شرق به قارۀ
امريکا و از طرف غرب به قارۀ آسيا و آستراليا محاط است و قارۀ آسیا را از
آمریکا جدا می سازد.
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اقيانوس اطلس
اقیانوس اطلس دومين بحر بزرگ جهان است .اين بحر بزرگ ازطرف
غرب توسط قارۀ امريكا و ازطرف شرق با قارۀ اروپا و افريقا احاطه شده است.
شمال آن به بحر منجمد شمالي و جنوب آن به قارۀ انتاركتيكا وصل است.
بحر اطلس قاره های اروپا و افریقا را از قارة امریکاجدا ساخته است.
فعالیت

در گروه ها با استفاده از نقشۀ کتاب در مورد بحر الکاهل و اقیانوس اطلس بحث نمایید.

KU

پاسخ دهید

 -1بزرگترين بحرهاي جهان را به ترتيب نام بگيريد.
 -3در شمال بحر الکاهل کدام آبنا واقع است؟
کار خانه گی

AC

 -2اقیانوس اطلس کدام قاره ها را از هم جدا می سازد؟

با استفاده از نقشۀ کتاب موقعیت بحر الکاهل و اقیانوس اطلس را در کتابچه های خود

بنویسید.
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درس چهل و چهارم

بحرهند و بحر منجمد شمالی
پرسش
به فکر شما ،نزدیکترین بحر به كشورما کدام است؟

KU
چین

پاک

م

اند

ونی
زیا

ستان

عرب

ستان

AC
هند

الیزیا

افغان

ستان

ا
یران

بحــــــر هند

نزديكترين بحر به افغانستان بحر هند میباشد .بحر هند از شمال به
بر اعظم آسيا ،از جنوب به انتاركتيكا ،از غرب به براعظم افريقا و از شرق به
آستراليا و اوقيانوسيه و بحر الكاهل متصل است.
كشورهاي ساحلی بحر هند در براعظم آسيا ،پاكستان ،هند ،بنگله ديش،
اندونيزيا می باشد.
بحر منجمد شمالي کوچکترين بحری است که به طرف شمال براعظمهاي
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آسيا ،اروپا و امريكا در قطب شمال موقعیت دارد .و چهار طرف آن را اقیانوس
منجمد جنوبی که در جنوب عرض البلد  52درجه نیم کره جنوبی موقعیت دارد
احاطه کرده است .بر خالف قطب جنوب که خشکه می باشد ،بحر منجمد
شمالی دايماً يخ بسته و منجمد است .كشورهاي ساحلی بحر منجمد شمالي
در اروپا روسيه ،فنلند و ناروي و در براعظم امریکا ،کانادا میباشد.

KU

فعالیت

پاسخ دهید

AC

کشور های شمال بحر هند و جنوب بحر منجمد شمالی را در نقشه پیدا کرده و به همصنفان
خود نشان دهید.

 -1بحر هند در کدام قسمت کرۀ زمین موقعیت دارد؟
 -2بحر منجمد شمالی در کدام قسمت کرۀ زمین موقعیت دارد؟
 -3چند کشور ساحلی بحر هند را نام بگیرید؟
کارخانه گی

نام کشور های ساحلی بحر هند و بحر منجمد شمالی را در کتابچه های خود بنویسید.
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فصل نهم :کرۀ زمین
اهداف فصل:

 با زمین و شکل آن آشنا شوند. خط استوا و موقعیت آنرا بدانند. مفهوم طول البلد و عرض البلد را فهمیده ،آنها را از هم فرق کرده بتوانند. حرکات وضعی و انتقالی زمین را تشریح کرده بتوانند. -عالقه مندی شان به دروس این فصل بیشتر شود.

درس چهل و پنجم

زمين و شكل آن

پرسش :به نظر شما ،زميني كه ما باالی آن زندهگی میكنيم ،چه شكل دارد؟

KU
AC
زمينی كه ما روي آن زندهگی میكنيم ،تقریباً شكل كروي دارد .در ابتدا
انسانها فكر میكردند كه زمين هموار است .هنديان قديم زمين را به شكل
صفحه يي میدانستند كه بر پشت فيل قرار دارد.
بابليها زمين را مسطح فرض میكردند.
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براي اولين بار دانشمندی به نام فيثاغورث به كروي بودن زمين پي برد.
امروز در اثر پيشرفت علوم به اثبات رسيده كه زمين تقریباً كروي است و
(ج َّل َج َ
اللُه) در فضا قرار دارد.
به قدرت خداوند َ
فعالیت

پاسخ دهید

KU

در گروه ها روی کرۀ جغرافیایی زمین ،قارۀ ها و بحرهای جهان  را نشان
دهید.

AC

جمالت ذیل را در کتابچه هایتان تکمیل کنید:
 -1شکل زمین تقریب ًا .................است.
 -2برای اولین بار دانشمندی به نام ......................به کروی بودن زمین پی برد.
 -3کرۀ زمین در کجا موقعیت دارد؟
کارخانه گی

کرۀ زمین را در کتابچه های خود ترسیم  کنید.
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درس چهل و ششم

خط استوا

پرسش
به تصویر نگاه کنید ،خط استوا بر روی کره زمین چه را نشان می دهد؟

نيم كرة شمالي

KU

AC

نيم كرة جنوبی

خط استوا

استوا يك خط فرضي است ،که كرة زمين را به دو نيم كرة شمالي و جنوبي
تقسيم می کند .از خط استوا تا قطب شمال نيم كرۀ شمالي و از اين خط تا
قطب جنوب به نام نيم كرۀ جنوبي ياد ميشود.
شعاع آفتاب در سال دو مرتبه در اول حمل و در اول ميزان باالي خط استوا
به طور عمود مي تابد که ،از اثر آن ساعات شب و روز مساوي میشود ،يعني
 12ساعت روز و  12ساعت شب مي باشد .خط استوا را صفـر درجۀ عرض
البلد هم ميگويند.
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فعا
صنف

فعالیت

 -به صورت گروهی پیش روی صنف يا در صحن مكتب ،يك دايره را تشكيل دهید؛ در

داخل دايره چند نفر خط استوا را تمثيل كنند و نيم كرۀ شمالي و جنوبي  را مشخص کنید.

پاسخ دهید

KU

جمالت زير را در کتابچههای خود تکمیل کنید:

 -1خط فرضی که کرۀ زمین را به دو حصۀ مساوی شمالی و جنوبی تقسیم می کند

 .....................نامیده می شود.

 -2قسمت های شمال خط استوا به نام  ...................یاد می شود.

کارخانه گی

AC

 -3قسمت های جنوب خط استوا به نام  .................یاد می شود.

از روی تصویرکتاب کرۀ زمین را رسم نموده ،خط استوا را به رنگ مختلف نشان دهید.

اليت داخل
ف رذ ف
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درس چهل و هفتم

طول البلدها

پرسش

چه فکر می کنید ،مبداء طول البلد از كجا میگذرد؟
شمال

 180درجه طول البلد شرقی

KU

AC

 180درجه طول البلدغربی

جنوب

كرة زمين به وسيلۀ يك خط فرضي به نام طول البلد ،به دونيم كرۀ شرقي و غربي
تقسيم میشود .طول البلدها از قطب شمال شروع باالی خط استوا به طورعمودی
و تا قطب جنوب امتداد دارند .مبداء آنها از صفر درجۀ طول البلد گرينويچ شهر
لندن شروع شده ( )180درجه به طرف شرق و  180درجه به طرف غرب قرار
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دارد ،كه جمعاً ( )360درجۀ طول البلد مي شود .از روي خطوط فرضي طول البلدها
وقت و موقعیت مناطق و کشورها را تعیین کرده می توانیم.
فعالیت

در گروه با استفاده از نقشه مبدا طول البلد را نشان دهید.
پاسخ دهید

KU

جمالت ذیل را در کتابچه های خود تکمیل کنید:

 -1خط فرضی که قطب شمال و قطب جنوب را باهم وصل میکند (          ) یاد میشود.
 -2بر روی کرۀ  زمین به تعداد (               ) طول البلدها رسم شده می تواند.

کار خانه گی

AC

 -3مبدا طول البلد از کجا شروع می شود؟

کرۀ زمین را در کتابچه های خود رسم نموده در آن طول البلدها را نشان دهید.
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درس چهل و هشتم

عرض البلدها

پرسش

مبدأ عرض البلد ها کدام خط است؟

KU

مدار  66.5درجه شمالی

AC

مدار  66.5درجه جنوبی

عرض البلدها خطوط فرضي اند ،كه مبدأ آن ها خط استوا است .اين همان
خط فرضی است که زمين را به دو نيم كرۀ شمالي و جنوبي تقسيم میكند.
خطوط عرض البلد را به نام خطوط موازي نيز ياد میكنند؛ زيرا هميشه به
شكل موازي قرار دارند و يكديگر خود را قطع نمیكنند .تعداد عرض البلدها
به ( )180درجه ميرسد كه ( )90درجۀ آن در نيم کرة شمالي و ) (90درجۀ
ديگر آن در نيم کرة جنوبي قرار دارند .با استفاده ازخطوط فرضي عرض
البلدها مي توان چگونه گی اقلیم و موقعيت مناطق را پيدا نمود.
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فعالیت

 در گروه ها نکته های مهم درس را یاد داشت کنید.پاسخ دهید

کارخانه گی

AC

KU

جملۀ زیر را در کتابچه های خود تکمیل کنید:
1 -1خط فرضي که کرۀ زمین را به دو نیم کرۀ شمالی و جنوبی تقسیم می کند مبدأ (          )
میباشد.
2 -2روی کرۀ زمین ،چند خط عرض البلد وجود دارد؟
 -3چرا به عرض البلد ها خطوط موازی گفته می شود؟

 -كرة زمين را در کتابچه های خود رسم نموده ،در آن عرض البلد ها را نشان دهيد.

96

درس چهل و نهم

حرکت های زمين

پرسش
به نظر شما ،زمين چند نوع حركت دارد؟

KU
AC
كرۀ زمين داراي دو نوع حركت است ،كه يكي را به نام حركت وضعي
و ديگري را به نام حركت انتقالي ياد میكنند.

حرکت وضعی زمین

زمين در  24ساعت يكبار به دور محور فرضي خود از غرب به شرق
می چرخد ،كه اين نوع حركت را به نام حركت وضعي زمین ياد میكنند.
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در این حرکت نقاط مختلف زمین از مقابل آفتاب عبور میکند و بر اساس
همين حركت است كه شب و روز و تفاوت ساعت بین کشور ها به وجود می آید.
دهلی

AC

KU

فعالیت

ریاض

کابل

در گروه ها مطالب عمدۀ درس را خالصه کرده ،با يكديگر مباحثه كنید.
پاسخ دهید

جمالت زير را در کتابچه های خود  تکمیل كنيد:
 -1كرۀ زمين داراي .....................حركت است.
 -2زمين در ...............................يكبار به دور محور فرضي خود می چرخد ،كه اين حركت را
به نام ....................................ياد میكند.
کار خانه گی

تصویر را دیدۀ تفاوت وقت بین کشور ها را در کتابچه های خود بنویسید.
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درس پنجاهم

حرکت انتقالی زمین

پرسش  :به نظر شما ،در اثر کدام حرکت زمین چهار فصل سال به وجود می آید؟
زمین برعالوة حرکت وضعی،
حرکت دیگری به دور آفتاب
از غرب به شرق دارد ،که به
نام حرکت انتقالی زمین یاد

KU

می شود .این حرکت یک
سال یعنی  365روز و 6

ساعت طول می کشد .در اثر همین حرکت چهار فصل سال (بهار ،تابستان،
خزان و زمستان) به وجود می آید.
 366روز باشد کبیسه گویند.
فعالیت

AC

با گذشت هر چهار سال ،سال چهارم  366روز حساب می شود .سالی را که

در گروه ها راجع به حرکت انتقالی  زمین بحث کنید.
پاسخ دهید

جمالت زیر را در کتابچه های خود تکمیل کنید:
 -1حرکت انتقالی زمین در مدت (                  )  به دور آفتاب تکمیل می شود.
 -2سالی که  366روز باشد به نام سال (                ) یاد می شود.
کار خانه گی
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در بارۀ حرکت انتقالی زمین چند سطر در کتابچه های خود بنویسید.

