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وزارت معارف
معینیت انکشاف نصاب تعلیمی و تربیۀ معلم
ریاست عمومی انکشاف نصاب تعلیمی 

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

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

سرود ملی
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وزارت معارف
معینیت انكشاف نصاب تعلیمی و تربیۀ معلم 

رياست عمومی انكشاف نصاب تعلیمی
 و تألیف کتب درسی

سال چاپ: 1396 هـ . ش. 

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

- معاون مؤلف هومن فرمند
- مؤلف سید محمود پایمناری

- کبرا امین

ایدیت علمی و مسلکی:
- مؤلف فرزانه شریف

ایدیت زبانی:
- سرمؤلف شکیال شمس هاشمی

- مؤلف مدینه شکیب

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

- دکتور خلیل اهلل هدف

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

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

کمپوز و دیزاین:  
- حمید کریمی

تنظيم امور چاپ: محمد کبیر حقمل رئیس نشرات و اطالعات وزارت معارف.
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بسم اهلل الرحمن الرحیم

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

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

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

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

درسی متبلور باشد.
کتاب های درسی بدون داشتن معلم خوب و مسلكی نمی تواند اهداف مورد نظر را بر آورده سازد. 
معلم يكی از ارکان مهم تعلیم و تربیت و مجری برنامه های آموزشی و تربیتی است. از معلمان و 
آموزگاران خوب، متعهد و دلسوز کشورم که ستیزه با سیاهی و نادانی را پیشۀ خود ساخته اند، 
صمیمانه آرزومندم که با تطبیق دقیق و مخلصانۀ نصاب تعلیمی، کودکان و جوانان میهن را بسوی 

فتح قله های رفیع دانش، اخالق و معنويت رهنمون گردند.
کامیابی نظام آموزشی کشور بدون همكاری جدی مردم غیر ممكن است. ازين رو از همه اقشار 
و افراد ملت شريف افغانستان، بخصوص از خانواده ها و اولیای محترم شاگردان خواهشمندم که 
نويسندگان،  همه  از  همچنان  نورزند.  دريغ  معارف  اهداف  تحقق  در جهت  همكاری  هیچگونه  از 
دانشمندان، متخصصان تعلیم و تربیت و اولیای محترم شاگردان تقاضا می شود که با ارايۀ نظريات و 
پیشنهادهای سالم و نقدهای سازندة خود وزارت معارف را در بهبود هر چه بیشتر کتاب های درسی 

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

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

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

وزیر معارف
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فهرستعنوانها

ساعت های درسی صفحه عنوان شماره

تدریس در سه ساعت درسی 1  ستایش خداوند 1

تدریس در سه ساعت درسی 5 نعت  2

تدریس در سه ساعت درسی 9  حضرت عثمان 3

تدریس در سه ساعت درسی 11 علم 4

تدریس در سه ساعت درسی 15 کتاب و مطالعه 5

تدریس در سه ساعت درسی 19 سیر علمی 6

تدریس در سه ساعت درسی 23 استاد مهربانم 7

تدریس در سه ساعت درسی 27 اولین مکتب دختران در کشور 8
تدریس در سه ساعت درسی 31 فعل و زمان های آن 9

تدریس در سه ساعت درسی 35 کار 10

تدریس در سه ساعت درسی 39 حکایت 11

تدریس در سه ساعت درسی 41 اندرزها 12

تدریس در سه ساعت درسی 43 نام من چیست؟ 13

تدریس در سه ساعت درسی 45 صلح 14

تدریس در سه ساعت درسی 49 شهد یا عسل 15

تدریس در سه ساعت درسی 53 ورزش و صحت 16

تدریس در سه ساعت درسی 55 غذا های مفید 17

تدریس در سه ساعت درسی 59 خطر های ماین 18

تدریس در سه ساعت درسی 61 پیر مرد کاله فروش 19

تدریس در سه ساعت درسی 65 آمنة فدوی 20

تدریس در سه ساعت درسی 69 قید 21

تدریس در سه ساعت درسی 73 حقوق زن 22

تدریس در سه ساعت درسی 78 نصیحت پدر 23
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ساعت های درسی صفحه عنوان شماره

تدریس در سه ساعت درسی 81 مادر 24

تدریس در سه ساعت درسی 85 حکایت 25

تدریس در سه ساعت درسی 89 اتحاد 26

تدریس در سه ساعت درسی 93 ایثار و فدا کاری 27

تدریس در سه ساعت درسی 97 روباه و زاغ 28

تدریس در سه ساعت درسی 99 اسراف 29

تدریس در سه ساعت درسی 103 ضرر های دروغ گویی و سخن چینی 30
تدریس در سه ساعت درسی 107 عمل خالص 31

تدریس در سه ساعت درسی 109 وطن 32

تدریس در سه ساعت درسی 113 کابل 33

تدریس در سه ساعت درسی 117 کلمه های مترادف و متضاد 34

تدریس در سه ساعت درسی 119 قصر داراالمان 35

تدریس در سه ساعت درسی 123 ماشین چاپ 36

تدریس در سه ساعت درسی 126 چگونه شهر خود را پاک 
نگهداریم؟

37

تدریس در سه ساعت درسی 128 والیت هرات 38

تدریس در سه ساعت درسی 131 منار جام 39

تدریس در سه ساعت درسی 133 کندهار 40

تدریس در سه ساعت درسی 136 ادیسن 41

تدریس در سه ساعت درسی 139 صنعت های دستی 42

تدریس در سه ساعت درسی 142 ابو علی سینا بلخی 43

تدریس در سه ساعت درسی 146 عبدالعلی مستغنی 44

تدریس در سه ساعت درسی 149 لطیفه 45

تدریس در سه ساعت درسی 152 ابریشم 46
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نشانه های  مورد  در  و  بنویسند  بخوانند،  را درست  متن درس  شاگردان  هدف: 
قدرت خداوند معلومات بیشتر به دست آرند.

پرسش ها

1- آیا گفته می توانید تصویر باال کجا را نشان مي دهد؟
2- چرا باید کار ها را با نام خداوند آغاز  کنیم؟

ستایش خداوند

درس اول
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نــام حـق بـر زبـان همی رانیـم    

کـه به جـان و دلش هـمی خوانیـم      

مـالک و صـانـع و قدیـم  و حکیم   

خــالـق  و رازق  و رؤوف و رحیـم     

هـرچـه هست از بـلندی و پستی  

همـه زو  یـافـت صـورت هستـی     

داد مــا را کتــاب تـا خـوانیــم   

کــرد  مـا را خطـاب تــا دانیـم     

هـرچـه او گفـت  آن کنیـم همـه  

طـاعـت او به جـان کنیـم  همـه      

آنچـه او گفـت غیـر از آن کـردن   

نـیست سودی، به جز زیـان کـردن     

روز  و شب طالـب قبـول وی ایـم   

پیــرو و امـت رســول وی ایــم      

" نظامی گنجه یی"        
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بخوان و بنویس

 متن درس را با آواز بلند بخوانید.

 واژه های مشکل را از متن درس بیرون نویس کنید.

 دو بیت اول شعر را امال بنویسید.

      

بشنو و بگو

 به خوانش و معنا نمودن متن درس توسط معلم گرامی گوش فرا دهید.

 در گروه ها راجع به مفهوم درس بحث کنید؛ سپس نتیجه را یک یک نفر از 

هر گروه به دیگران بگوید.

 کی می تواند بگوید ما چرا خداوند را عبادت می کنیم؟

مواجه  سرنوشتی  چه  با  کند  سرکشی  مهربان  خدای  اوامر  از  انسان  گاه  هر   

می شود؟

به دوستانت بگو

عطاء  برایش   خداوند که  نعمت هایی  برابر  در  تا  است  الزم  انسان  هر  به   

نموده است شکر گزار باشد و او را ثنا و ستایش گوید. هر چند خداوند به این 

ثنا و ستایش نیازی ندارد؛ اما انسان باید کمال بنده گی خود را با شکر و ستایش 

بیان کند.
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لغت ها 

معنالغتشماره

بسیار مهربانرؤوف1

 رحم کننده            رحیم2

پیدا کنندهخالق3

روزی دهندهرازق4

ضرر، خسارهزیان5

  کارخانه گی
شعر را در کتابچه هاي خود رو نویس کرده، حفظ کنید.
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نعت
و در مورد شخصیت  بنویسند  بخوانند،  را درست  متن درس  هدف: شاگردان   

حضرت محمد معلومات به دست آرند.

پرسش ها
1- در تصویر کجا را مي بینید؟

2- در مورد شخصیت حضرت محمد چه می دانید؟

3- آیا می دانید حضرت محمد برای ما چه آورده است؟

درس دوم
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محمــــد  شــــه انبیــا و رســل  

که در بنده گي او  بود، بِه ز ُکل      

بیـــاورد بـر مـــا،پیــــام خــدا  

دگـر سنـت خود نهـاده به جـا      

بیاموخت بر مــا، ره بنـده گــــي  

رهانــید ما را، ز شر منــده گي      

جهادي که بر ما گـذاشت از کـرم  

نجـات  همه مؤمنان شد ز غــم      

دمـادم زمـا، ایــن درود و نـیـــاز   

شب و روز، در پنـج وقت نمـاز      

به آل و به اصحــاب او، اجمعیــن  

                                   رساني خــدایا! الي یوم الدین                 

                                                                                 »بیرنگ کوهدامني«
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بخوان و بنویس

 متن درس را خاموشانه بخوانید و کلمه های مشکل آن را بیرون نویس کنید.

 متن درس را  به نوبت بخوانید و معنا کنید.

 واژه های جدید را در جمله به کار برده، روی تخته بنویسید.

بشنو و بگو

کی می تواند شعر را درست بخواند و معنا کند؟

 آیا چند صفت حضرت محمد را بیان کرده می توانید؟

 نعتیه ها کدام موضوعات را در بر می گیرند؟

 در گروه ها پیرامون شخصیت و صفت های حضرت محمد معلومات ارائه 

کنید.

به دوستانت بگو
  حضرت محمد آخرین پیامبران الهی است که در سال 611 م. به پیامبری 

مبعوث گردید. قرآن کریم آخرین کتاب آسمانی می باشد که به وی نازل شده 

است.

نعتیه: به اشعار گفته می شود که در وصف حضرت محمد سروده شده باشد.
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لغت ها
معنالغتشماره

پیامبرانُرسل1

بخششکرم2

همهاَجمعین3

روش، طریقهسنت4

خالص کردرهانید5

روز آخرتیوم الدین6

  کارخانه گی
    در مورد اخالق و روش حضرت محمد چهار سطر بنویسید.
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حضرت عثمان

هدف:   شاگردان متن درس را درست بخوانند، بنویسند، اسم ها را در متن نشان 

داده بتوانند و پیرامون شخصیت حضرت عثمان  آگاهی به دست آرند.

پرسش ها

 در مورد خلفای راشدین چه می دانید؟

  آیا می دانید حضرت عثمان چندمین خلیفة اسالم بود؟

و خلیفة سوم  بزرگان صحابة کرام  از  یکی   حضرت عثمان       

اسالم است. اسم پدر شان عفان بود. حضرت عثمان اخالق نیک 

و پسندیده داشت. او بسیار باحیا و حلیم بود، در زنده گي خود هیچ 

وقت به کسي سخن بد نگفته بود. در زمان خالفت وی قرآن کریم 

جمع و ترتیب گردید، از آن سبب ایشان را جامع القرآن نیز مي نامند. 

حضرت عثمان بسیار با سخاوت بود و دارایي خود را در راه اسالم 

مصرف کرد.

          مردم کشور ما در زمان خالفت حضرت عثمان به دین اسالم 

خالفت  سال  نیم  و  دوازده  از  بعد   عثمان حضرت  شدند.  مشرف 

توسط گروهی از شورشگران و فتنه جویان به شهادت رسید.

درس سوم
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بخوان و بنویس
 متن درس را خاموشانه خوانده، اسم های آن را در کتابچه های خود رو نویس کنید.
  برای هر یک از اسم های به کار رفته در متن درس، روی تخته یک یک جمله بنویسید.

 جمله های زیر را در کتابچه های خود بنویسید و زیر اسم های آن خط بکشید.
1- عالم بی عمل زنبور بی عسل.  

2– مشک آن است که خود بوید، نه آن که عطار گوید.
3- نادان مثل طبل است بلند آواز و میان تهی.

بشنو و بگو

 حضرت عثمان کی بود؟
 نام پدر حضرت عثمان  را بگویید؟

 حضرت عثمان برای پیشرفت دین اسالم کدام کار های ارزشمندی را انجام داد؟
 در گروه ها پیرامون شخصیت حضرت عثمان صحبت کنید.

 آیا می دانید اسم چیست؟

به دوستانت بگو
 اسم آن جزء سخن را گویند که برای نامیدن شخصی، چیزی یا حیوانی به کار 

رود؛ مانند: عثمان، اسالم، عالم، مشک، طبل، زنبور و غیره.
لغت ها

معنالغتشمارهمعنالغتشماره

بخششسخاوت2نرم خوي و بردبارحلیم1

  کارخانه گی
 متن درس را دقیق بخوانید و خالصة آن را در کتابچه هاي خود بنویسید.
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علـم
هدف: شاگردان متن را درست بخوانند، بنویسند، به ارزش و اهمیت علم پی ببرند.

پرسش ها

 به نظر شما آموختن علم چه ارزش دارد؟

 چرا آموختن علم برای مرد و زن مسلمان فرض است؟

      بهترین چیزي که در زنده گي، برای انسان عزت و آبرو می بخشد 

علم است؛ چنانچه بزرگان و دانشمندان در مورد ارزش علم سخنان 

توجه  آن ها  از  گفته یی  چند  به  نمونه  طور  اند؛  نموده  بیان  زیاد 

کنید.

 علم نور الهی است که به قلب انسان فرو می آید.

 علم درختی است که ثمر آن عمل می باشد.

درس چهارم
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 علم گنجی است که هر قدر از آن مصرف کنیم، کم نمی شود.

آموختن علم بر هر مرد و زن مسلمان فرض مي باشد؛ پس بر ما الزم 

است تا در راه آموختن علم کوشا باشیم  و دانش کسب شدة خود را 

در خدمت دیگران قرار دهیم.

ارزش انسان ز علم و معرفت پیــدا شــود   

بی هنر گر دعوی بیجا کند رســـوا شــود    

در مسیر زنده گی هرگز نمی افتد به چـاه  

با چراغ دین و دانش گر بشـر بینا شــــود    

آدمی هرگز نمی بیند ز سنگینــی گـــزند  

از سبک مغزی بشر چون سنگ پیش پا شود    

سر فرو می آورد هــر شاخــه از بارآوری   

می کند افتاده گی انسـان اگـر دانا شـود    

قیمت گوهر شود پیدا بـر گوهـــر شناس  

قدر ما، درپای میـــزان عمـل پیدا شــود    

»خسرو نیشاپوری«
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بخوان و بنویس

 متن درس را خاموشانه بخوانید.

 متن درس را با آواز مناسب به نوبت بخوانید.

 واژه های مشکل درس را به کمک معلم معنا کنید.

 بیت زیر را به نثر تبدیل کنید.

بشنو و بگو

 برای کلمه های ) علم، ثمر و گداخت( جمله بگویید؟

 اگر اندرزی در مورد علم یاد دارید، بگویید.

 آموختن علم در زنده گی چه اهمیت دارد؟

 اندرز ) علم درختی است که ثمر آن عمل می باشد( چه مفهوم دارد؟

به دوستانت بگو

 علم گنجی است که هر قدر از آن مصرف کنیم کم نمی شود.
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لغت ها
معنالغتشماره

ذوب شد یا آب شدگداخت1
عزیز و گرامی شدنعزت2

کوشش کننده کوشا3
سنگ قیمتی، اصل و نژادگوهر4

علم و دانشمعرفت5
ثمر، حاصلبار6

نادانسبک مغز7

  کارخانه گی

 یک مقاله در مورد علم بنویسید.
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کتاب و مطالعه

و  کتاب  اهمیت  به  بنویسند،  بخوانند،  درست  را  درس  متن  شاگردان  هدف: 

مطالعه در زنده گی پی ببرند و ضمیر را نشان داده بتوانند.

پرسش ها
 در تصویر باال چه مي بینید؟

 آیا می دانید مطالعه چه فایده ها دارد؟

 به نظر شما چه نوع کتاب ها را باید مطالعه نماییم؟

درس پنجم
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       دانش و علومي را که از طریق مطالعة کتاب ها آموخته ایم، 

سال ها  طول  در  که  است  ما  گذشته گان  زحمت   و  کوشش  نتیجة 

اند.  نوشته  و در مورد آن کتاب ها  به وجود آورده  را  نو  چیزهاي 

اگر کتاب نمي بود، تمام علوم پس از مدتي فراموش مي شد. امروز 

ما توسط کتاب و مطالعة آن از نتیجة کوشش هاي دانشمندان اطالع 

حاصل مي کنیم. کتاب، بهترین دوست ما است که از مطالعة آن، علم 

و دانش را مي آموزیم و از تمام مسایل دیني و دنیایي آگاه می شویم؛ پس 

باید به مطالعة کتاب های اخالقي و آموزنده، خود را عادت بدهیم؛ 

زیرا کتاب و مطالعه غذای همه ارزش های انسانی بوده و روشنایی 

بخش باور، ایمان، بینش و شناخت ما نسبت به شناخت جهان است. و 

در نگهداري آن ها توجه زیاد داشته باشیم.

  انیس ُکنج تنهایی کتاب است     فروغ صبح دانایی کتاب است

»سنایی غزنه یی«

بخوان و بنویس  

 متن درس را خاموشانه بخوانید و ضمیر ها را از آن بیرون نویس کنید.

 متن درس را با آواز بلند بخوانید.

 سه جمله روی تخته بنویسید که در آن ها ضمیر به کار رفته باشد.
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جاهاي خالي جمله هاي زیر را با کلمه هاي مناسب داخل چوکات پر نمایید.

- .............مطالعة کتاب هاي ادبي را خوش دارم.

- ..............در خانه درس مي خوانند. 

- .............کتاب هاي خود را باید پاک نگاه کنیم.

-.............. هر روز کتاب مي خواند.

بشنو و بگو

 مطالعة کتاب چه موضوعات را برای ما می آموزاند؟

 در مورد ارزش مطالعه چند جمله بگویید؟

 مفهوم بیت های پایان متن درس را بیان کنید.

 در گروه ها پیرامون اهمیت مطالعه با هم صحبت کنید.

به دوستانت بگو
 ضمیر کلمه یی است که جانشین اسم گردیده، از تکرار آن جلوگیری می کند؛ 

مثاًل: در جملة زیر کلمة ) او( ضمیر می باشد.

- احمد شاگرد صنف پنجم است؛ او یک شاگرد الیق می باشد.

آن ها

ما

من

او
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لغت ها
معنالغتشماره

جمع علمعلوم1

روشناییفروغ2

همدم، هم صحبتانیس3

عالمدانشمند4

خبراطالع5

  کارخانه گی

در  برده  کار  به  مناسب  جمله های  در  را  دانشمند  و  همدم  فروغ،  واژه های    
کتابچه های خود بنویسید.
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سير علمي 

  هدف: شاگردان متن درس را درست بخوانند و بنویسند به سیر علمی عالقه مند 

شده، به اهمیت آن پی ببرند.

پرسش ها
 در تصویر چه می بینید؟

 آیا تا به حال به سیر علمی رفته اید؟ 

 به نظر شما سیر علمی چه اهمیت دارد؟

درس ششم
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     معلم ساینس با شاگردان وعده کرده بود که آن ها را به باغ وحش 

ببرد تا با حیوان های مختلف و خواص آن ها آشنا شوند.

      روز بعد معلم همراه با شاگردان روانة باغ وحش شدند؛ زمانی که 

آنجا رسیدند، مسؤول باغ وحش آن ها را رهنمایی کرد تا از بخشی 

که خزنده گان در آنجا نگهداری می شد دیدن نمایند.

مي توانید  باشید،  داشته  سؤالی  اگر  گفت:  شاگردان  به  معلم      

بپرسید.

احمد پرسید: چرا این ها را خزنده گان می گویند؟

     معلم گفت: این حیوان ها را به دلیل این که در وقت حرکت به 

سینه راه مي روند به نام خزنده گان یاد می کنند.

محمود پرسید: در جهان چند نوع خزنده وجود دارد؟

مشهور ترین  که  دارد  وجود  خزنده گان  زیاد  انواع  جهان  در  معلم: 

آن ها عبارت اند از: مار، چلپاسه، تمساح ، سنگ پشت ، سوسمار و غیره.

      بعد معلم پیرامون انواع خزنده گان و حیوان های اهلی و و حشی 

به شاگردان معلومات ارائه کرد.

        بعد معلم به شاگردان گفت: امروز وقت ما و شما تمام شده 

است، بخش هاي دیگر را در آینده مي بینیم. 

      شاگردان از این سیر علمي، خیلي خوش و راضي بودند، پس 

از رسیدن به مکتب، معلم به شاگردان وظیفه داد تا چشم دید های 
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خود را در کتابچه هایشان بنویسند؛ سپس شاگردان از معلم صاحب 

سپاس گزاری نموده، خواهش کردند تا آن ها را در آینده نیز به سیر 

علمي ببرد.

بخوان و بنویس

 متن درس را خاموشانه بخوانید ضمیر های را که در آن به کار رفته است، 

بیرون نویس کنید.

 متن درس را به نوبت با آواز بلند بخوانید.

به کار   سه جمله در مورد سیر علمی بنویسید که در آخر آن ها نشانة سؤالیه 

رفته باشد.

بشنو و بگو

 شما تا به حال به کدام جای تاریخی یا کدام والیت باستانی سفر داشته اید؟

 چرا معلم ساینس شاگردان را به باغ وحش برد؟

 شاگردان در باغ وحش راجع به کدام چیز ها معلومات به دست آوردند؟

به دوستانت بگو
نیاز  پیدا کنیم،  بیشتر  این که در مورد چیز هایی که می آموزیم آگاهی  برای   

است تا آن ها را مشاهده کنیم. سیر علمی می تواند ما را در این زمینه کمک زیاد 

کند.
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لغت ها
معنالغتشماره

جمع خاصیتخواص1

گردشسیر                2

اطراف، گرداگردپیرامون3

عهده دارمسؤول4

  کارخانه گی
در بارة اهمیت سیر علمی آنچه می دانید بنویسید.
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استاد مهربانم

هدف: شاگردان متن درس را درست بخوانند و بنویسند، به مقام واالی معلم 

ارج بگزارند و کلمه های متضاد را در متن تشخیص دهند.

پرسش ها
 در تصویر چه مي بینید؟

 آیا می دانید معلم باالي ما چه حقوقی دارد؟

 به نظر شما چرا معلمان خویش را احترام می کنیم؟

درس هفتم

ACKU



24

استـاد مهـربانــم، اي دوست تر زجانم

       باشم به خدمت تو، تا زنده در جـهانـــم

با لطف و مهرباني، با صد  شیرین زبـاني

      الفاظ خوب و دلکش، بنهادي در دهــانم

از راه دین یزدان، از احمــد و  ز قـرآن

     درسي که دادي بر من، با ذوق دل بخوانم

تاریک بود دماغم، خاموش بود چـراغـم

     از نور دانش تــو، روشـن شـده روانــــم

 من زار و خسته بودم، با جهل بسته بـودم

     خود را ز فیض علمت، از جهل مـي رهانم

فرموده است بزرگان، از دین پاک سبـحان

     حق تو برتر آمـــد، از جمـله دوستـــانم

از لطف و شفقت تو، از کیف صحبت تـــو

     زیبا و دلنشین است، بهار و هم خزانــــم

دایم بــه احترامت، خواهــم بلند نامـت

     برتر کنــد مقامت، مــوالي مهربـانـــم

"بیرنگ کوهدامني"          
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بخوان و بنویس

 متن درس را خاموشانه بخوانید.

 یک یک بیت شعر را به نوبت خوانده، معنا کنید.

 دو بیت نخست شعر را روی تخته امال بنویسید.

 متضاد کلمه های زیر را در کتابچه های خود بنویسید:

  مهرباني      تاریک     جهل             زیبا

بشنو و بگو

 پیام شعر را با زبان ساده بیان کنید.

 کی می تواند متضاد کلمه های ) مهربان و زیبا( را بیان کند؟

 در مورد مقام واالی معلم آنچه می دانید، بیان کنید.

به دوستانت بگو

 کلمه هایی که دارای معنای مقابل یا ضد هم باشند، ضد معنا یا متضاد نامیده 

می شوند؛ مانند: سیاه – سفید، بلند – پست، روشن - تاریک و غیره.
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لغت ها
معنالغتشماره

جمع لفظالفاظ1

مهربانيشفقت2

خداوندیزدان3

ماندهخسته4

برکتفیض5

پاک از بديسبحان6

دل پذیر، جذاب دلکش7

دلچسپدلنشین8

باالتربرتر9

آقا، سرورموال10

  کارخانه گی
شعر را به نثر تبدیل نموده، ضد کلمه های ) خوب، تاریک و برتر( را در کتابچه های 

خود بنویسید.
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اولين مکتب دختران در کشور

هدف: شاگردان متن درس را درست بخوانند، بنویسند و در مورد ایجاد نخستین 

مکتب دختران در کشور آگاهی حاصل کنند.

پرسش ها
 در تصویر چه می بینید؟

 نام چند مکتب دختران را می دانید بگویید؟

 کدام مکتب دختران در منطقه شما قرار دارد؟ نام بگیرید.

مهد  از گذشته ها  قدیم(  آریانای  افغانستان)  ما  باستانی      سرزمین 

علم و دانش بوده، آموزش و پرورش در آن ریشة عمیق دارد. قبل 

درس هشتم
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از ظهور اسالم آموزش و پرورش در ادیان مختلف وجود داشت، 

که محل آن دربارشاهان، عبادتگاه ها و بعضی جاهای دیگر بود. در 

کشور ما، مکتب ها و کتابخانه ها در قرن چهارم هـ .ق تأسیس گردید 

پسران و دختران نزد علما به فرا گیری علوم می پرداختند؛ اما در این 

دوره ها به آموزش دختران به شکل رسمی توجه صورت نگرفته بود. 

امان اهلل خان در تاریخ افغانستان اولین پادشاهی بود که به آموزش 

و پرورش دختران توجه جدی نمود و در پرتو آیات قرآن کریم و 

تعلیمات اسالم در موردکسب علم و دانش برای همه مسلمانان، فرمان 

ایجاد مکتبی برای دختران را صادر کرد.

         اولین مکتب دختران به همت ملکه ثریا، خانم غازی امان اهلل خان در 

سال 1299 هـ.ش. به نام »عصمت« در شهرآرای کابل تأسیس گردید 

که بعدها به نام »مستورات«؛ سپس به نام »ماللی« مسمی گردید.

    ملکه ثریا با پنجاه نفر از زنان تحصیل یافته افغانستان مصمم شدند 

تا آموزش و پرورش دختران کشور را رشد دهند که امروز شاهد 

تعداد زیاد مکتب های دختران در کشور استیم.

     به آموختن گر ببندی میان     ز دانش روی،بر سپهر روان

     توانا بود هــر که دانا بـود    ز دانش دل پیر بُـرنا بــود
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بخوان و بنویس 

 متن درس را خاموشانه بخوانید و کلمه های جدید آن را بیرون نویس کنید.

 متن درس را با آواز بلند بخوانید.

 کلمه های ))تأسیس، مسمی، همزمان، خشم و علم پرور(( را در جمله های مناسب 

به کار برده، در کتابچه های خود بنویسید.

بشنو و بگو

 اولین مکتب دختران در کشور، کجا و توسط کی تأسیس گردید؟

 مفهوم بیت های پایان متن درس را بیان کنید.

 اولین مکتب دختران در کشور، در کدام سال تأسیس گردید؟

به دوستانت بگو

این سرزمین  نامیده می شد،  آریانا  زمان های گذشته  ما در  باستانی  زمین   سر 

از همان آغاز، مهد علم و دانش بوده، تا این که در سال 1921م برای نخستین بار 

نظر به فرمان امان اهلل خان نخستین مکتب دختران به نام عصمت در کشور تأسیس 

گردید. از آن به بعد آموزش و پرورش دختران به گونه رسمی آغاز شد.
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لغت ها
معنالغتشماره

اساس گذاشتنتأسیس1

دوست داشتنيمحبوب2

حاصل کردنکسب3

علم دوستدانش پرور4

نو جوان،دالوربُرنا5

کمرمیان6

تصمیم گرفتن به کاریمصمم7

  کارخانه گی
زیر عنوان مکتب در کتابچه هاي خود یک مقاله بنویسید.
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فعل و زمان های آن

هدف: شاگردان فعل را بشناسند و زمان های آن را بدانند و آن را در جمله تشخیص 

کرده بتوانند.

پرسش ها

 در تصویر چه می بینید؟

  کی می تواند جملة باال را بخواند؟

 به نظر شما کلمه های ) دیدم، می بینم و خواهم دید ( اسم اند یا فعل؟

درس نهم
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 یک صبح در هوای دلپذیر بهاری به راه افتادیم. بعد از دو ساعت 

به دامنة کوه رسیدیم. تماشای قله و نفس کشیدن در هوای پاکیزه 

و لطیف کوهستان لذت بخش بود. بوی سبزه های وحشی و صدای 

شادی  و  نشاط  ما  به  بود  روان  دامنة کوه  در  آبشاری که  نشین  دل 

به نظر  نیز شاد  به دامنة کوه آمده بودند   بخشید. خانواده هایی که 

می رسیدند. آموزگار به ما گفته بود:» به همه چیز خوب نگاه کنید تا 

زیبایی های طبیعت و آفریده های خداوند را بهتر ببینید ما از دیدن 

همه زیبایی ها لذت بردیم و من چند جمله در توصیف زیبایی هایی 

دامنه کوه و منظرة آن نوشتم.

 فعل چیست؟ 

فعل آن جزء سخن است که به انجام کاري یا بیان حالتي، در یک 

زمان معین داللت می کند. فعل به پرسش های )چه می کند، چه کرد، 

چه شد و چه می شود( پاسخ می دهد.

 زمان های فعل: فعل از نگاه زمان به سه قسم است:

زمان حال: آرزو قدم می زند.

 زمان ماضي یا گذشته: حمید خط نوشت.  

 زمان مستقبل یا آینده: پروین خواهد آمد.
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بخوان و بنویس
 

 متن درس را خاموشانه بخوانید و به واژه های که رنگ آن ها تغییر دارد دقت 

کنید.

 واژه های )افتادیم، رسیدیم، بود،و بخشید( را از متن درس پیدا نموده در جمله 

به کار برید.

 در جمله های زیر کدام کلمه ها فعل را نشان میدهند نام بگیرید.

- آن ها به خانه ما آمدند.

- من هر روز به مکتب میروم. 

- فردا نامه را به برادرم می فرستم.

 فعل رفت را در سه زمان به کار برده روی تخته بنویسید.

بشنو و بگو

 فعل را تعریف کرده، با مثال واضح سازید.

با دقت بخوانید و بگویید جمله های زیر کدام  کار را نشان   جمله های زیر را 

می دهد؟

- احمد کتاب می خواند.

- فریبا مجله خواند.

- عبداهلل روزنامه خواهد خواند.
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 به تصویر ها نگاه کنید و در مورد آنها چند سطر در کتابچه های خود نوشته و 

زیر فعل های آن خط بکشید.

به دوستانت بگو

 وقتی ما صحبت می کنیم آواز ها، حرف ها، کلمه ها و جمله ها را به کار می بریم تا 

بتوانیم به واسطة آن هدف خود را به دیگران بفهمانیم. آن جزء زبان که توسط آن 

کاری را مشخص می کنیم یا حالتی را نشان می دهیم به نام فعل یاد می شودکسی 

است.  دارای سه زمان  فعل  یاد می شود.  فاعل  نام  به  انجام می دهد  را  که کاری 

گذشته، حال و آینده.

  کارخانه گی

    تعریف زمان هاي فعل را حفظ کرده، مقاله یی در مورد بهار بنویسید و فعل را 

در آن مشخص کنید.
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کار و کوشش

اهمیت کار  پیرامون  بنویسند،  هدف: شاگردان متن درس را درست بخوانند،   

ساخته  ریشه  هم  کلمه های  و  ببرند  پی  آن  ارزش  به  آورده،  دست  به  معلومات 

بتوانند.

پرسش ها
 در تصویر چه مي بینید؟ 

 به نظر شما کار چه فایده دارد؟

       پیشرفت و ترقی جامعة انسانی وابسته به سعی، تالش و کار افراد آن 

است؛ چنانچه حکایت زیر این موضوع را بیان می کند که انسان ها تا 

چه اندازه باید همت بلند داشته باشند و به آموختن علم و هنر و انجام 

کار مبادرت ورزند.

     هر انسان به کار و تالش نیاز مند است تا به واسطة آن بتواند ضروریات 

زنده گی خود و دیگران را تأمین کند.

درس دهم

ACKU



36

به راهـی در، سلیمـــان دید موری  

که با پای ملـــخ مـــی کرد زوری    

به زحمت خویش را هر سو کشیدی  

وزان با دیگران، هـر دم خمیـــدی    

به کنــدی گفتش ای مسکین نادان!  

چــرایی فارغ از ُملـــک سلیمــان    

بیا زیــــن ره به قصر پادشاهــــی  

بخور در سفرة ما هر چــه خــواهی    

مکــش بیهوده ایـن بار گـــران را   

میازار از بــرای جســـم، جــان را     

بگفت: از سور کمتر گــوی با مـور  

که موران را قناعت بهتـر از ســور    

نیفتد با کسـی مــا را ســر و کــار  

که خود هم توشه داریم و هم انبار    

مرا امید راحـت هاست زین رنــج  

من این پای ملخ ندهم به صد گنج    

گــرت همــواره بایـد کامــگاری  

ز مــور آمـوز رســــم بــردباری    
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مرو راهـی کــه پایــت را ببندنـد  
مکن کاری که هشیـاران بخنــدند    

چه در کار و چه در کـار آزمـودن  
نباید جـز به خــود محتاج بــودن    

هر آن موری که زیر پای زوریست  
سلیمانسـت، کانـدر شکل موریست    

»پروین اعتصامی«        
 
بخوان و بنویس

 متن درس را خاموشانه بخوانید و واژه های جدید آنرا بیرون نویس کنید.
 شعر را به نوبت بخوانید و معنا کنید.

 برای کلمة کار چند کلمة هم ریشة آن را روی تخته بنویسید؛ مانند: 

بشنو و بگو

 مفهوم شعر را بیان کنید.
در آغاز واژه کار پیشوند های)بی،پُر،گل(را اضافه نموده کلمه ها را بخوانید.

..................کار ............کار    .................کار.  
 در گروه ها راجع به ارزش کار صحبت کنید.  

 

  

  
  

کار

کارگر

پُرکار

بی کار
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به دوستانت بگو
 سلیمان از پیامبران الهی است که زبان حیوان ها را می دانست.

 پروین اعتصامی از جملة شاعران معاصر ایران می باشد.
هم ریشه یا هم خانواده کلمه هایی را می گویند که از یک ریشه گرفته شده باشند 
وحرف های اصلی آن کلمه درکلمه های هم ریشه اش پشت سر هم بیاید؛ مانند: 

)تَحُمل، َحّمل،حامِل(

لغت ها
معنالغتشماره

مورچهمور1

درمانده، بینوامسکین2

داراییملک3

دسترخوانسفره4

مهمانی، جشنسور5

خوردنی، غذاتوشه6

جای نگهداری غلهانبار7

مخفف که درکاندر8

  کارخانه گی
خود  کتابچه هاي  در  کار  اهمیت  مورد  در  جمله  چهار  و  کنید  حفظ  را  شعر 

بنویسید.
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حکایت

را  حکایت  مفهوم  و  بنویسند  بخوانند،  درست  را  درس  متن  شاگردان  هدف: 

بدانند و فعل را در متن تشخیص کرده بتوانند.

پرسش ها

 آیا می دانید کار و زحمت کشي چه خوبي ها دارد؟

 به نظر شما نهال شاني چه فایده دارد؟
      پادشاهي از راه مي گذشت؛ دید  یک مرد سالخورده مصروف 

نهال شاني است، پادشاه گفت:
را  این درخت  ثمر  مي کشي!  بي فایده  تو زحمت  پیرمرد  اي       
نخواهي خورد. مرد سال خورده، مقصود پادشاه را فهمید و گفت: 
دیگران کشتند،ما خوردیم. ما مي کاریم تا دیگران بخورند. پادشاه از 

شنیدن جواب پیر مرد، بسیار خوش شد و به او بخشش داد.
       حکایت باال، ما را به کار و کوشش تشویق مي کند و به ما مي فهماند 
که باید قدر زحمت های گذشته گان را بدانیم و یقین داشته باشیم 

که آینده گان هم, قدر زحمت ما را خواهند دانست.
  اگر دهقان این دشت و دیاریم         بـباید بـذر ُپرباری بکاریـم
   بگیرد نسل دیگــر حاصلش را          اگر ما حاصلش را برنداریم

                                                                                    » داوود سرمد«

درس یازدهم
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بخوان و بنویس
 متن درس را خاموشانه بخوانید.

 متن درس را  به نوبت با آواز بلند بخوانید.
 واژه های جدید را در جمله های مناسب به کار برده روی تخته بنویسید.

 دو سطر متن درس را در کتابچه های خود امال بنویسید.

بشنو و بگو

 به معنای واژه های مشکل توسط معلم گوش فرا دهید.
 مفهوم حکایت را به زبان ساده بیان کنید.

به دوستانت بگو

 کار و تالش انسان باید برای آسایش خودش و دیگران باشد؛ چنانچه، دیگران 

کشتند ما خوردیم، ما می کاریم تا دیگران بخورند.
لغت ها

معنالغتشماره

پیر، مسنسالخورده1

حاصل، میوهثمر2

قصد شدهمقصود3

  کارخانه گی

متن درس  را در کتابچه هاي خود رو نویس و معنای  واژه ها را حفظ کنید.        

ACKU



41

اندرزها
هدف: شاگردان متن درس را بخوانند، بنویسند و مفهوم نصایح بزرگان را دانسته، 

آن را سر مشق در زنده گی  خود قرار دهند.

پرسش ها
 به نظر شما پند و اندرز چگونه سخنان را می گویند؟

 آیا می دانید گوش دادن به سخنان بزرگان چه اهمیت دارد؟ 
 اگر اندرزی را به یاد دارید بگویید؟

1- خدا پرستی آن است که خود پرستی را رها کنی.   
                                                                 )شمس تبریزی(

2- شر با شر خاموش نمی شود؛ چنانکه آتش با آتش.
                                                            ) لقمان حکیم(

3- زینت انسان سه چیز است، علم، محبت و آزاده گی.
                                                               ) افالطون(

4- امید برای بشر مانند بال برای پرنده گان است. 
                                                             ) وکتور هوگو(

5- خوبی را به نیکی پاداش بده و بدی را به عدالت.
                                                               ) کنفوسیوس(

6- افتاده گی آموز اگر طالب  فیضی       هرگز نخورد آب زمینی که بلند است
                                                                                         ) گلستان، سعدی(

7- مـردی نبـود فـتاده را پـای زدن        گر دست فـتاده یی بگیـری، مـردی
                                                                                        ) پوریای ولی(                             

درس دوازدهم
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بخوان و بنویس
 درس را خاموشانه بخوانید.

 متن درس را به نوبت با آواز بلند بخوانید.
 اندرز های زیر را در کتابچه های خود بنویسید و جاهای خالی آن را با کلمه های 

مناسب تکمیل کنید.
- خداپرستی آن است که ــــــــــــــــــــ را رها کنی.

- زینت انسان سه چیز است ــــــــــــــــ. 
- امید برای بشر مانند ـــــــــــــــ برای ــــــــــــــ است.

بشنو و بگو

 مفهوم اندرز زیر را بیان کنید.
 - مـردی نبـود فـتاده را پـای زدن          گــر دسـت فـتاده یی بگیـری، مـردی

  به خوانش و توضیح اندرز ها توسط معلم گوش فرا دهید.
 بیت زیر را معنا کنید.

  افتاده گی آموز اگر طالب فیضی       هرگز نخورد آب زمینی که بلند است
 در گروه ها پیرامون مفهوم اندرز ها صحبت کنید.

به دوستانت بگو
 اندرز های بزرگان نتیجة سال ها تجربة زنده گی آن ها بوده و هر کدام آن می تواند 

درس خوبی برای زنده گی ما باشد.
لغت ها

معنالغتشماره
طلب کننده، جوینده طالب1
بخششفیض2
بد شدن، بدی کردنشر3

  کارخانه گی

اندرز ها را درکتابچه های خود نوشته و حفظ کنید. 
  بیت هایی را که در بخش بشنو و بگو آمده است به حافظه بسپارید.
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نام من چيست؟

هدف: شاگردان متن درس را درست بخوانند و بنویسند، مفهوم چیستان را دانسته 

و به گفتن و شنیدن آن ها عالقه مند شوند.

پرسش ها
 آیا کسی برای شما چیستان گفته است؟

 شما اگر چیستانی را به یاد دارید بگویید؟
 آیا در کدام کتاب یا مجله چیستان خوانده اید؟

استم. خزان زمان فراواني من  افغانستان  از جملة میوه هاي مشهور  من        

است. رنگ سرخ و دانه هاي فراوان دارم. دارای ویتامین هاي زیادی استم. 

براي پاک ساختن خون، تقویت جگر، اعصاب و سیستم هاضمه مفید مي باشم. 

کاپیسا،  کندهار،  والیت هاي:  در  خصوص  به  افغانستان،  والیت هاي  بیشتر  در 

فراه، سمنگان، فاریاب و نیمروز فراوان پیدا مي شوم.

حال بگویید، نام من چیست؟  

 چـیـست آن طوطی شکــر گفتار                آب حیـوان گـــرفته در منقــار

  بی دهان ست و راست می گوید                بـی زبان است و می کند گـــفتار

انار

قلم نی

درس سیزدهم
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بخوان و بنویس

 متن درس را خاموشانه بخوانید.
 متن درس را با آواز بلند بخوانید.

 سه سطر متن درس را یکی به دیگر امال بگویید.
بشنو و بگو

 پاسخ چیستان ها را بگویید.
 انار در کدام والیت های افغانستان بیشتر پیدا می شود؟

 خوردن انار چه فایده دارد؟
برای حرف های ) الف – د( به ترتیب یک یک کلمه بگویید، طوری که یک شاگرد 
برای حرف الف یک کلمه بگوید؛ مانند: انار ، شاگرد دومی کلمه انار را تکرار کرده 
برای حرف ب یک کلمه بگوید؛ مانند: برگ و شاگرد سوم هر دو کلمه را تکرار 

کرده برای حرف بعدی کلمه بسازد به همین گونه تا اخیر ادامه دهید.

به دوستانت بگو
 چیستان ها جزء ادبیات شفاهی یا مردمی بوده، برای سرگرمی و تقویت حافظه 

بیان می گردد.
 به گروه ها تقسیم شده و در بارة موضوعی با هم مشورت کنید.بعد یک نفر به 
نماینده گی از یک گروه موضوع را با حرکت های دست و صورت نشان دهد، 
هر گروهی که بتواند موضوع را تشخیص بدهد و در بارة آن یک جمله بنویسد 

برنده شناخته می شود. فعالیت را به همین شکل ادامه دهید.

  کارخانه گی
- یک، یک چیستان را از اعضای خانوادة خود پرسیده آن را در کتابچه های خود بنویسید.

- چیستان دومی را به حافظه بسپارید.
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صلح

هدف: شاگردان متن درس را درست بخوانند، بنویسند، روحیه صلح خواهی و 

دوری از خشونت در نهاد شان تقویت گردد.

پرسش ها

 آیا می دانید صلح در زنده گی انسان ها چه نقش دارد؟

 فکر کرده اید خشونت در زنده گی انسان چه تاثیر منفی بر جا می گذارد؟

 به نظر شما برای تأمین صلح چه کاری را انجام داده می توانیم؟

    زنده گي اجتماعي انسان ها زماني خوشایند است که همه افراد 

جامعه از مفهوم صلح آگاهي داشته باشند. صلح واقعي، نتیجة سلوک 

درس چهاردهم

ACKU



46

و رفتار نیک مردم است که همه با محبت و نیت خیر با هم نوعان خود 

روابط نیک را در پیش گیرند. هر انسان باید صلح را از خود آغاز 

را در زنده گي فردي، خانواده گي و اجتماعي  نموده، مزایاي آن 

درک کند. جنگ، نزاع، نفاق، خشونت، بدبیني و اختالف نتیجة بد 

و تباه کننده دارد. جنگ های مسلحانه بدترین شکل خشونت است، 

اقتصاد جوامع  انسان ها،  از  زیادی  تعداد  گرفتن جان  بر  عالوه  که 

بشری را نیز برهم زده، خدمات صحی و معارف را ضعیف و مردم را 

به رنج های بی شمار مبتال می گرداند؛ پس باید به جاي آن مهرباني، 

نیک اندیشي، دوستي و اخالق نیکو را در نهاد خود پرورش دهیم و با 

اخالق و روش خوب با دیگران بر خورد نماییم. صلح، نعمت بزرگ 

خداوند است که انسان ها از برکت آن زنده گی آرام و با سعادت 

را نصیب می گردند.

 

بخوان و بنویس

 متن درس را خاموشانه بخوانید و واژه های مشکل آن  را بیرون نویس کنید.

 متن درس را به نوبت با آواز بلند بخوانید.

 در مورد اهمیت صلح و ضرر های خشونت چهار جمله روی تخته بنویسید.

 جاهای خالی جمله های زیر را با کلمه های مناسب تکمیل کنید.
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1- صلح واقعی نتیجة ........................... است.

2- هر انسان باید صلح را از ....................................... کند.

3- انسان ها از برکت صلح در فضای ............................. زنده گی می کنند.

بشنو و بگو
 صلح در زنده گی انسان ها چه اهمیت دارد؟

وجود  به  می تواند  آمیز خوب تر  فضای صلح  در  زنده گی  ارزش های  کدام   

آید؟

 خشونت باعث چه می شود؟

به دوستانت بگو

 صلح و آرامی یکی از نیاز های مبرم جامعة انسانی است که در فضای صلح و 

آرامی انسان می تواند خوب بیاموزد، خوب زنده گی کند و جامعة خود را به اوج 

ترقی برساند.
ACKU



48

لغت ها

معنالغتشماره

زنده گي دسته جمعي         زنده گي اجتماعي    1

جمع فردافراد2

مهرباني، شفقتعاطفه3

فهم، آگاهيدرک4

آشتي، سازشصلح5

  کارخانه گی
در مورد صلح سه سطر در کتابچه هاي خود بنویسید.
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شهد یا عسل

هدف: شاگردن متن درس را درست بخوانند، بنویسند و پیرامون طریقه به دست 

آمدن عسل و فواید آن معلومات به دست آرند.

پرسش ها

 در تصویر چه مي بینید؟

 به نظر شما شهد یا عسل چطور به دست مي آید؟

 آیا فایده های شهد یا عسل را می دانید؟

درس پانزدهم
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فایده  براي بدن خیلي  یا عسل، غذای شیرینی است که       شهد 

دارد. شهد از زنبور عسل به دست می آید. زنبورهای عسل خانه های 

شان را در جنگل و یا جا هایی که گل درآن زیاد باشد مي سازند. 

منظم می باشد. آن ها  و  بسیار جالب  زنبور های عسل  زنده گی  طرز 

تقسیم  به سه گروه  زنبور ها  این  زنده گی می کنند.  گروهی  شکل  به 

از  دیگران  به  نسبت  و  است  مؤنث  زنبور  که  ملکه  یکي:  می شوند، 

لحاظ جسامت و مقام بزرگ تر و کارش گذاشتن تخم مي باشد. دستة 

دومي: زنبور هاي مذکر اند که وظیفة آن ها صرف خوردن و خفتن 

است. دستة سومي زنبور های کارگر اند. 

      زنبورهاي کارگر در روز هاي تابستان به جنگل ها و باغ ها پرواز 

می کنند و شیرة گل ها را مي مکند؛ بعد از آن که به النه بر می گردند 

این شیره از بدن شان به شکل موم و عسل خارج مي گردد که همین 

عسل غذاي زمستاني زنبورها را تشکیل مي دهد و انسان ها نیز از آن 

کندو  دارد،  گل  که  باغ هایي  در  مردم  بعضي  می نمایند.  استفاده 

و  از آن شهد، موم  و  نگهداري مي کنند  را  زنبور عسل  مي سازند و 

موم  از  و  براي خوردن  از شهد خالص  به دست مي آید که؛  عسل 

براي ساختن شمع و بعضي کریم ها استفاده مي شود.
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بخوان و بنویس

 متن درس را خاموشانه بخوانید و فعل های آن را بیرون نویس کنید.

 متن درس را به نوبت با آواز بلند بخوانید.

جمله های  در  را  خفتن(  و  می گردد، خوردن  می دهد،  می کند،   ( کلمه های   

مناسب به کار برده، روی تخته بنویسید.

بنویسید و زیر  انتخاب کنید، در کتابچه های خود  از متن درس چهار جمله   

فعل های آن خط بکشید.

بشنو و بگو

 شهد چه فایده دارد؟

 شهد چگونه به دست می آید؟

 از زنبور عسل چه فایده به دست می آید؟

 پرورش زنبور عسل در بهبود اقتصاد کشور ما چه نقش دارد؟

 در گروه ها پیرامون پرورش زنبور عسل در بهبود اقتصاد کشور بحث کنید.

به دوستانت بگو
 شهد مادة شیرینی است که از زنبور عسل به دست می آید. خوردن عسل برای 

صحت فایده دارد.

 پرورش زنبور عسل در رشد اقتصاد کشور کمک زیادی می نماید.
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 کلمه های ) می کند، می گردد، می شود و می باشد( نشان دهندة کار اند و به 

نام فعل یاد می شوند.

لغت ها

معنالغتشماره

خوابیدنخفتن   1

دستهگروه2

  کارخانه گی
 برای کلمه های )می باشد، می ماند و می کند( جمله های مناسب ساخته فعل را در 

آن نشانی کنید.
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ورزش و صحت
اهمیت  مورد  در  و  بنویسند  بخوانند،  درست  را  درس  متن  شاگردان  هدف: 

صحت مندی معلومات به دست آورده، فعل های مفرد و جمع را تشخیص کنند.

پرسش ها
 ورزش در سالمتی انسان چه نقش دارد؟

      ورزش در سالمتی انسان نقش مهم دارد؛ پس هر کدام ما باید 
روزانـه حداقـل نیم سـاعت ورزش کنیم. ورزش انـواع گوناگون 
دارد؛ مانند: پیاده روی، دوش، فوتبال، والیبال، آب بازی و غیره. 
ورزش باید در هوای آزاد و پاک صورت گیرد. انسـان ورزشـکار 

همیشـه صحت مند، قوی، شـاداب و خوش برخورد می باشـد.   
       بـرای این که صحت مند باشـیم و به امـراض گوناگون گرفتار 
نشـویم بایـد نظافـت را رعایت کنیم؛ بدن خود را همیشـه با آب و 
صابون شسـته، لباس های خود را پاک نگهداریم، بستر خواب خود 
را در برابـر نور آفتاب قرار دهیم، کلکین های اتاق را جالی گرفته 
و گاه گاهـی آن ها را باز کنیـم تا هوای تازه و آفتاب داخل اتاق 
شـود؛ همچنان برای این کـه خود را از بیماری هـای گوناگون به 
دور داشته باشـیم باید واکسین های وقایه یی به ویژه واکسین های 
دوارن کودکـی را تطبیـق کنیم، این واکسـین ها برای جلوگیری 
از امراض کشـنده؛ مانند: سـرخکان، فلج، چیچک، تیتانوس و سیاه 

سـرفه باید به وقت و زمان آن صورت گیرد.

درس شانزدهم
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بخوان و بنویس    
 متن درس را خاموشانه بخوانید و واژه های مشکل آن را بیرون نویس کنید.

 متن درس را به نوبت با آواز بلند بخوانید.
کتابچه هایتان  در  نموده،  دریافت  درس  متن  از  را  جمع  و  مفرد  فعل های   

بیرون نویس کنید؛ مانند: 
جمع مفرد 
کنیم کنم 

 نام واکسین هایی را که می دانید روی تخته بنویسید.

بشنو و بگو

معلم  توسط  اهمیت صحت مندی  پیرامون  توضیحات  و  متن درس  به خوانش    
گرامی گوش دهید.

 رعایت نظافت در سالمتی انسان چه نقش دارد؟
 آیا فعل های مفرد و جمع را در متن درس نشان داده می توانید؟

 کدام موضوعات را باید در نظر بگیریم تا صحت مند باشیم؟

به دوستانت بگو
باعث سالمتی  مواد غذایی، آب صحی  و ورزش  انواع مختلف  از  استفاده   

وجود می گردد و از مبتال شدن به امراض گوناگون جلوگیری می کند.
لغت ها

معنالغتشمارهمعنالغتشماره

تر و تازه، سر سبزشاداب 2گرفتارمبتال  1

  کارخانه گی
متن درس را در کتابچه هایتان رو نویس کنید.
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                     غذا های مفيد
هدف: شاگردان متن درس را درست بخوانند، بنویسند و پیرامون غذا های مفید 

و اهمیت آن در رشد و سالمتی وجود آگاهی حاصل کنند.

پرسش ها

 در تصویر چه مي بینید؟ 

 به نظر شما استفاد از غذاهای مختلف در سالمتی بدن چه نقش دارد؟ 

 آیا می دانید کدام آب ها صحی اند؟

     برای این که از سالمتی جسمی و روحی برخوردار باشیم و فعالیت های 

روزمره را بدون خسته گی انجام داده بتوانیم؛ الزم است روزانه از غذاهای 

و هم در  باشد  انرژی کافی داشته  ما  تا وجود  استفاده کنیم؛  گوناگون 

درس هفدهم
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برابر امراض وقایه و محافظت شویم. 

       روزانه غذا های متنوع را باید در برنامة غذایی خود جا دهیم؛ طور مثال 

از انواع گوشت، شیر، لوبیا، نخود و غیره برای نشو و نمای بدن استفاده کنیم.

    برای سالم نگهداشتن جسم خود از زردک، شلغم، پالک، کرم، کاهو، 

و انواع سبزی های خام و پخته استفاده نماییم. خوردن شکر، عسل و مانند 

آن ها به ما انرژی و قوت می بخشد. استفادة غذای مناسب از انواع سوء 

تغذی: مانند؛ چاقی و الغری بیش از حد جلوگیری می کند. نوشیدن آب 

برای سالم بودن بدن ما فایدة زیاد دارد. آب های صحی عبارت اند از: 

آب نل، چاه های بمبه دار و چاه های سرپوشیده. در صورت نبودن آب 

برای  کلورین  از  یا  و  داده شود  و چشمه ها جوش  صحی آب جوی ها 

صحی ساختن آن استفاده گردد.

بخوان و بنویس  

 متن درس را خاموشانه بخوانید و واژه های مشکل را بیرون نویس کنید.

 متن درس را  به نوبت با آواز بلند بخوانید.

 کلمه های)غذا، مفید، سالم و صحی( را در جمله های مناسب به کار برید و فعل را 

در آن مشخص سازید.
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بشنو و بگو

 غذا های مفید کدام ها اند؟

 گوشت، شیر، لوبیا و نخود در سالمتی وجود چه نقش دارند؟

 کدام نوع مواد غذایی بدن ما را سالم نگه میدارد؟

 چگونه می توان آب های غیر صحی را برای نوشیدن آماده ساخت؟

 در گروه ها پیرامون ضرر های غذا های نا پاک و آب های غیر صحی صحبت کنید.

به دوستانت بگو

این  از  تان بگویید خوردن کدام یک  به دوستان  نگاه کنید و  به تصویر های زیر   

غذا ها مفید و کدام آن مضر است و چه ضرر و فایده دارند.

غذای های مفید

غذای مضر
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لغت ها

معنالغتشماره

برخورداربهره مند  1

گوناگونمتنوع 2

  کارخانه گی

دو جمله در بارة غذای مفید در کتابچه هاي خود بنویسید و در آن ها نشانة شارحه را 

به کار برید.
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خطرهاي ماین
نشانه های  کاربرد  جای  بنویسند،  و  بخوانند  درست  را  متن  شاگردان  هدف: 

نگارشی را در متن بدانند و پیرامون خطر های ماین آگاهی حاصل کنند.

پرسش ها

 آیا می دانید ماین ها بیشتر در کدام جاها پیدا می شوند؟
 به نظر شما پاک سازی ماین ها وظیفة کیست؟

     فریبا روزي به خانة عمه اش مي رفت. او براي رسیدن به آنجا باید 
از دشتي که در هر گوشه و کنار آن اشیاي ناشناخته افتاده بود مي گذشت. 
فریبا در راه به یاد سخنان معلمش افتاد و دلش گواهي بد مي داد. در 
همین فکر بود؛ ناگهان چشمش به ماینی افتاد، او بدون این که تحت 
تأثیر قرار گیرد آرامش خود را حفظ کرد و سنگی را در محلي که 
ماین را دیده بود به شکل یک نشانه گذاشت؛ بعد خودش از راهي 
که آمده بود برگشت و موضوع را به مؤسسة ماین پاکي محل خبر 
داد، گروه ماین پاکان به جایي که ماین بود رفته و آن منطقه را از 
وجود ماین پاک ساختند. موسسة ماین پاکي عنواني مکتبي که فریبا 
و  هوشیاري  از  و  فرستاد  نامه یی   تحسین  مي خواند،  درس  آن  در 

همکاري این دختر باهوش قدرداني و تشکر نمود.

درس هژدهم
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بخوان و بنویس
 متن درس را خاموشانه بخوانید و واژه های جدید آن را بیرون نویس کنید.

 متن درس را  به نوبت با آواز بلند بخوانید.
آن  در  را  نشانه گذاری  و  بنویسید  امال  تخته  روی  را  درس  متن  سطر  یک   

رعایت کنید.
کلمه های )تحسین نامه، دشت و محل( را در جمله به کار برده، در کتابچة خود 

بنویسید.
بشنو و بگو

 معلم فریبا به او چه گفته بود؟
 فریبا در راه چه دید و چه کرد؟

به دوستانت بگو

 ماین ها انواع گوناگون دارند که گاهی در کنار سرک ها، جوی ها، ویرانه ها، دشت 
نزدیک  آن ها  به  ماین،  به  شدن  مواجه  وقت  در  باید  می باشد.  موجود  صحرا  و 

نشویم؛ جای آن را نشانی کنیم؛ بعد به بزرگان محل یا مسؤوالن خبر دهیم.
لغت ها

معنالغتشمارهمعنالغتشماره

شاهدیگواهی 2طرفکنار1

  کارخانه گی
 متن درس را در کتابچة خود بنویسید و نشانه گذاری را در آن رعایت کنید.
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پير مرد کاله فروش

برابر سختی ها و  بنویسند و در  هدف: شاگردان متن درس را درست بخوانند، 
مشکالت راه حل مناسب پیدا کرده بتوانند.

پرسش ها
 به نظر شما هنگام مواجه شدن با یک مشکل چه باید کرد؟

        روزی مـرد کاله فروشـی از جنگلـی می گذشـت چـون خسـته 

بود تصمیم گرفت زیر سـایة درختی کمی استراحت کند. کاله ها را 

کناری گذاشت و خوابید. وقتی بیدار شد دید کاله ها را چند میمون 

با خود برده است فکر کرد که چگونه کاله ها را پس بگیرد. در حال 

فکر کردن سرش را خارید و دید که میمون ها همین کار را کردند. 

درس نزدهم
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او کاله خود را از سرش برداشت و دید که میمون ها هم از او تقلید 

کردنـد. به فکرش رسـید کـه کاله خود را روی زمیـن بیاندازد؛ لذا 

ایـن کا را انجام داد میمون ها هم کاله ها را به طرف زمین انداختند 

او همه کاله ها را جمع کرد و روانه شـهر شـد. سال های بعد نواسة او 

کاله فروش شد. پدربزرگ این داستان را برای نواسه اش تعریف کرد 

و تأکیـد نمـود که اگر چنین وضع برایش پیـش آمد چگونه برخورد 

کند. یک روز از جنگل می گذشت در زیر درختی استراحت کرد و 

ناگهان همان قضیه یی که برای پدر بزرگش اتفاق افتاده بود برای او 

نیز اتفاق افتاد.

 او شـروع به خاریدن سر ش 

کرد.

میمون هـا هم همـان کار را 

تکرار کردنـد او کاله اش را 

در روی زمیـن انداخت؛ اما 

میمون ها این کار را تکرار نکردند. یکی از میمون ها از درخت پایین 

آمد و کاله  را از روی زمین برداشـت و سـیلی محکمی در گوش او 

زد و گفـت: فکر می کنی تنها تو پدر بـزرگ داری و به حرف هایش 

گوش می کنی! پدر بزرگ ما نیز به ما نصیحت کرده است. 
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بخوان و بنویس

 متن درس را با آواز بلند بخوانید.

 واژه های مشکل متن را بیرون نویس کنید و معنای آن را از معلم بپرسید.

 از کلمه های نا مرتب زیر جمله های مناسب ترتیب داده، در کتابچه های خود 

بنویسید.

) فکرکردن،در حال ، سرش،مرد،خارید،را(

) کاله، نیز، میمون ها، را، زمین، پرتاب، کردند(

 یک سطر متن درس را روی تخته امال بنویسید.

بشنو و بگو

 مفهوم درس را به هم صنفان خود بگویید.

 در بارة زیرکی حیوان ها، آنچه می دانید بیان کنید.

 چرا میمون ها کاله های کاله فروش را بار دوم از سر شان دور نینداختند؟

 در گروه ها در باره این که وقتی به مشکل مواجه می شوید چگونه راه حل باید 

پیدا نمایید،  بحث کنید.
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به دوستانت بگو

 ما باید هنگام مواجه شدن با مشکالت فکر کنیم و با بزرگان خانواده مشورت 

کنیم تا راه حل درست پیدا نماییم.

لغت ها

معنالغتشماره

شادی، نام حیوانمیمون1

حادثه، جریانقضیه 2

  کارخانه گی

 متن درس را درکتابچه های خود رونویس کرده، زیر فعل های آن خط بکشید.

ACKU



65

آمنة فدوی

هدف: شاگردان متن درس را درست بخوانند، بنویسند و در مورد شخصیت و  
زنده گی آمنة فدوی آگاهی حاصل کنند.

پرسش ها

 آیا تا حال نام آمنة فدوی را شنیده اید؟

 نام چند شاعر زن را یاد دارید؟

       آمنة فدوی، بانوی شـاعر، فرزند سـردار نور محمد خان در سال 

1276هـ .ش. در کابل به دنیا آمد. 

     مـادرش از نـواده گان امیر دوسـت محمد خان بود و پدرش در 

زمـان حکومت عبدالرحمن خان به حیث والی قندهار کار می کرد. 

آمنه از خرد سالی به فراگیری دانش ادبی و دینی پرداخت. وی که 

از ذوق شـاعرانه برخوردار بود، از جوانی به سرودن شعر روی آورد 

و در سروده هایش فدوی تخلص می کرد.

     از سـروده های آمنـة فـدوی ابیاتی پراکنـده در تذکره ها به جا 

مانده است. 

درس بیستم
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       سـروده های وی از ارزش و اهمیـت ادبـی خاصـی بر خوردار 

بوده و این باعث شـده اسـت که از جملة شـاعران محبوب کشور ما 

محسوب گردد.

       آمنة فدوی در سـال 1303هـ .ش.  در بیت المقدس وفات نمود و 

در همان جا به خاک سپرده شد.

نمونة سخن:

تا نظر در چمن وضع جهــان وا کــردم  

ستمی بود کـه بــردیدة بینـا کـردم                            

نه چمن رنگ وفا داشـت، نه گل بوی بقا 

                                       حیرت آلوده به هر سو که تماشا کردم

گر به محشر ز من از حاصـــل دنیا پرسند 

گویم افسوس همه خواهش بیجا کردم                   

ذره یی نیست به کف زین سفر دور و دراز   

                                        عفو خواهم ز خدا آنچه خطا ها کردم

"فدوی" بار خجالت  بکشی روز جزا

زان که در عالـــم فانی چه مهیا کردم     
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بخوان و بنویس
 متن درس را با آواز بلند بخوانید.

 کلمه های ) شاعر، بانو، فرا گیری و سرایش( را در جمله های مناسب به کار 

برده، در کتابچه های خود بنویسید.

 به تصویر زیر  نگاه کنید و در مورد آن دو سطر بنویسید.

بشنو و بگو

 آمنة فدوی کی بود؟

 آمنة فدوی در کجا زاده شد و در کجا وفات یافت؟

 برداشت تان را از نمونة سخن آمنة فدوی بیان کنید.

 در گروه ها راجع به شخصیت و کارکرد های ادبی آمنة فدوی بحث کنید.
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به دوستانت بگو
 آمنة فدوی از جملة شاعران معاصر افغانستان است. او در جوانی به شاعری 

پرداخت و اشعاری از او در تذکره ها وجود دارد. 

لغت ها

معنالغتشماره

سرگردانی، سرگشته گیحیرت   1

ناپایدارفانی2

آماده شدنمهیا3

پایدار، جاویدانبقا4

روز قیامتمحشر5

بخششعفو6

  کارخانه گی
لغت های جدول باال را در جمله های مناسب به کار ببرید.
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قيد

هدف: شاگردان متن درس را درست بخوانند، بنویسند، در بارة قید و انواع آن 
معلومات به دست آورده، قید ها را تشخیص کرده بتوانند.

پرسش ها
 در چوکات باال چه نوشته شده است؟ 

 به نظر شما در جملة باال کدام کلمه حالت قدم برداشتن نسرین را نشان می دهد؟

       قید کلمه یی اسـت که با فعل یکجا شـده و معنای آن را محدود 

و مقید می سازد.

     به عبارت دیگر قید حالت و چگونه گی فعل را بیان می کند.

      قیـد بـه صورت عموم به پرسـش هایی؛ ماننـد: کی،کجا، چطور، 

چگونه، چه اندازه و غیره پاسخ می دهند؛ به گونة مثال: در جمله های 

داده شـده کلمه های امروز، تیز، شـبانه، دیروز، شدت و زود قید اند 

درس بیست و یکم
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که حالت فعل ها را مقید و محدود ساخته، کیفیت و چگونه گی آن ها 

را نشان می دهد. 

1- باران امروز تیز می بارد.

2- حمید شبانه درس می خواند.

3- دیروز باد به شدت وزید و زود آرام شد.

انواع قید از نظر معنا و مفهوم

بخوان و بنویس
 متن درس را خاموشانه بخوانید و واژه های مشکل آن را بیرون نویس کنید.

 متن درس را با آواز بلندبه نوبت بخوانید.
داخل  قید های  از  یکی  با  را  آن  خالی  جاهای  و  بخوانید  را  زیر  جمله های   

چوکات تکمیل کنید.

قید زمان

قید حالت

قید شک

قید مکان

قید تأکید

قید نفی

قید نتیجه

قید مقدار

قید پرسش استفهام

قید تمنا ACKU
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- شکوفه ها زیبایی زیاد دارند؛ اما افسوس ............ نمی مانند.
- فاخته، تا آن جایی که توانست، در آسمان ......... رفت.

- نقاش منظره را ................ زیبا و قشنگ نقاشی کرد.
 در گروه ها پیرامون تصویر زیر چند سطر بنویسید.

بشنو و بگو

 قید ها در جمله چه نقش دارند؟
 در جملة ) خورشید صبحانه از پشت کوه به آرامی باال می آید( کدام کلمه ها 

قید است؟
 قید ها در جمله به کدام پرسش ها پاسخ می دهند.

 در جملة ) من از خواندن کتاب خوش شدم( قید به کدام پرسش پاسخ گفته 
است.

 قید را تعریف کرده، انواع آن را نام بگیرید.

بسیار
باال
دیر
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به دوستانت بگو

 قید کلمه یی است که درجمله با فعل یکجا شده معنای آن را مشخص می سازد.    
پرسش،  تأکید،  حالت،  مقدار،  مکان،  زمان،  مانند:  دارند؛  زیاد  انواع  قید ها   

شک، نفی، نتیجه، تمنا.

لغت ها

معنالغتشماره

حالت و چگونه گیکیفیت 1

جایمکان               2

قمریفاخته3

محکم کردنتأکید4

خواهشتمنا5

وقتزمان6

اندازهمقدار7

  کارخانه گی

- تعریف قید و انواع آن را حفظ کنید. 
- جمله هاي زیر را در کتابچه هاي خود  رونویس کرده و قید را در آن ها مشخص سازید.  

1- نیالب روز جمعه با اعضاي خانواده اش به تفریح رفته بود.
2- امسال باران زیاد بارید و حاصالت فراوان بود.
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حقوق زن

هدف: شاگردان متن درس را درست بخوانند، بنویسند و پیرامون تساوی حقوق 
زن و مرد معلومات به دست آورده، قید ها را تشخیص کرده بتوانند.

پرسش ها

 به نظر شما زنان در زنده گی خانواده گی و اجتماعی چه نقشی دارند؟

 آیا گفته می توانید برتری انسان ها نزد خداوند در چه است؟

 آیا می دانید کدام یک از بنده گان خداوند نزد او بهترین است؟

      زن و مرد در زنده گي خانواده گي و اجتماعي حق مساوی دارند 

و  بدون هیچ نوع تبعیض مي توانند از آن استفاده نمایند.

درس بیست و دوم
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زن مي تواند مانند مرد، در فعالیت هاي سیاسـي، اجتماعي، اقتصادي 

و فرهنگي کشور سهم بگیرد.

        زنـان در تاریـخ اسـالم و کشـور مـا نقـش مهمـی داشـته انـد. 

بـه گونـة مثـال نخسـتین کسـی کـه بـه حضـرت محمـد ایمان 

رسـانید،  یـاری  را   پیامبـر اسـالم  دیـن  تحکیـم  در  و   آورد 

بی بی خدیجة کبرا بود. در تاریخ افغانسـتان نیز زنان قهرمانی وجود 

داشـته، که هر کدام می تواند الگویی برای آینده گان باشـد؛ مانند: 

رابعة بلخی، سلطان راضیة غوری، ناهید شهید، ماللی، مخفی بدخشی، 

آمنة فدوی و دیگران.

     زن از دیـدگاه اسـالم ماننـد مـرد قابل احترام بـوده، از کرامت 

انسـاني و جایـگاه بلندی برخـوردار مي باشـد؛ برتری انسـان ها نزد 

 خداوند متعال در تقوا اسـت، نه در جنسیت، قوم و زبان. خداوند

بـرای زن عـالوه بر وظیفة تربیت و پرورش نسـل ها او را به فراگیری 

علم و دانش امر فرموده اسـت. پس می توان گفت دید اسـالم به زن 

و مـرد به مثابة یک انسـان اسـت و زن هم مثل مرد حـق دارد تا در 

فعالیت های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی سهیم باشد.
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بخوان و بنویس

 متن درس را خاموشانه بخوانید و واژه های مشکل آن را بیرون نویس کنید.

 متن درس را با آواز بلند بخوانید.

 در مورد اهمیت وظایف زنان در خانواده و اجتماع سه جمله بنویسید و قید را 

در آن به کار برید.

بشنو و بگو
 در جمله های زیر کدام کلمه ها قید اند روی تخته بنویسید.

1- زن می تواند یک رهبر بسیار خوب باشد.

2 - زن در اجرای کار های داخل و خارج منزل توانایی زیاد دارد.

نام  داده می توانند؟  انجام  را  اند و چه کار هایی  توانایی ها  دارای کدام  زنان   

بگیرید.

 زنانی را که در تاریخ اسالم و افغانستان نقش اساسی داشته اند، نام بگیرید.
 در گروه ها پیرامون نقش زن در خانواده و اجتماع بحث کنید.

به دوستانت بگو

 زنان، مانند مردان از توانایی های ویژه یی بر خوردار اند. آنان می توانند در تمام 
عرصه های زنده گی؛ چون عرصة  اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی نقش 

فعال داشته باشند.
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لغت ها

معنالغتشماره

یک قسمیکسان 1

جدا کردن، فرق گذاشتنتبعیض 2

بخش، قسمتسهم               3

میدان، بخشعرصه4

        کارخانه گی

پیرامون حقوق زن یک مقاله بنویسید و قید را در آن به کار ببرید.
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نصيحت پدر
هدف:  شاگردان متن درس را درست بخوانند، بنویسند و به مفهوم نصایح پی 

برده، آن را در زنده گی خود عملی سازند.

پرسش ها
 به نظر شما، پدران چرا فرزندان شان را نصیحت می کنند؟

 آیا می دانید نصیحت های پدران در زنده گی ما چه اهمیت دارد؟

 شما کدام نصایح را از پدر تان شنیده اید؟ 

     فرزنـدم! خـود را به راسـت گویي عادت ده؛ از سـوگند خوردن 

بپرهیز و از دروغ گویي و دشنام دادن دوري کن! تا نزد مردم همیشه 

عزیز باشي.

درس بیست و سوم
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    فرزندم! سـخن بي جا و نا سـنجیده مگو! که سـخن نگفتن بهتر از 

بیهوده گفتن اسـت. مادر، پدر، دانشمندان و بزرگان را احترام کن، 

 و بـه نصیحت هـای آنان گـوش ده و عمل کن. از اشـخاص نادان و

بي ادب گریزان باش تا در نظر مردم خوار و حقیر نشوي.

راه کامیابی

چـه پـیـش آیـد ترا زین خویشکامــی؟         

       بـه جــز اندوه و کین و زشت نامــی

چــنـان بـایـد، که تـــــو آهسته باشی      

            هـمـــه کار نــکو دانـسته بـــاشی

تــو از ما مـهتـری، بـایــد به گـفــتار  

     نــگویـی جـز به آیــــین ســـزاوار

خــــرد مـندان سـخـن بر داد گویند      

هـمـیشه نـام نـیک از داد جــــویند            

خــرد از هــرکـسی تـــو بـیـش داری      

چــرا دل را زگــفـتن ریـش داری         

سخن آن گو، چه با دشمن، چه با دوست    

           که هر کو بشنود، گوید که نیکوست

)فخرالدین گرگانی(                                                                        
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بخوان و بنویس

 متن درس را با آواز بلند به نوبت بخوانید.

 واژه های مشکل متن را بیرون نویس کنید.

 واژه های ) راست گویی، پرهیز و حقیر( را در جمله های مناسب به کار برده، 

قید را در آن ها استفاده کنید.

بشنو و بگو

 عواقب دروغ گویی چیست؟

 سخن نا سنجیده گفتن با عث چه می شود؟

 چرا با اشخاص نادان و بی ادب نباید نشست و برخاست داشته باشیم؟

 در مورد اهمیت نصیحت پدر و مقام واالی وی در گروه ها صحبت کنید.

به دوستانت بگو

 از دروغ گویی بپرهیز.

 سخن بیجا و نا سنجیده مگو، بزرگان را احترام کن و از اشخاص نادان و بی 

ادب گریزان باش.
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لغت ها

معنالغتشماره

قسمسوگند 1

دوري کردنپرهیز 2

بي فایدهبیهوده               3

کوچک، خوار و زبونحقیر4

        کارخانه گی

 -  پیام درس را در چند سطر بنویسید و قـید هاي آن را نشاني کنید. 

 -  معنای لغت های جدید متن را حفظ نموده، آن ها را در جمله به کار برید.
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مادر

هدف: شاگردان متن درس را درست بخوانند، بنویسند و اهمیت نقش مادر را 

در زنده گی بدانند. 

پرسش ها

 در رسم کی را مي بینید؟

 آیا می دانید مادر باالي ما چه حقوقی دارد؟ 

     مادر موجود مهربان، دوست داشتني و قابل احترام است. مادر 

براي پرورش و تربیت ما، هر گونه زحمت و تکلیف را قبول کرده، 

شب ها بي خوابي کشیده است، تا ما بزرگ شده ایم. حق مادر بسیار 

درس بیست و چهارم
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زیاد است، ما نمي توانیم آن را به گونة کامل ادا کنیم. شاعري در 

وصف مادر چنین سروده است:

پـستان به دهن گرفتن آموخـت گویند مرا چـو زاد مــادر 

بیدار  نشست و خـفتن آموخـت شب ها بِر گـاهـوارة مــن 

الفاظ نهـــاد و گفتن آموخــت یک حرف و دو حرف بر زبانم 

تا شیــوة راه رفتــن آمــوخت دستم بگرفت و پا به پا بـرد 

تا هستم و هست دارمش دوست پس هستي من ز هستي اوست 

           "ایرج میرزا" 

بخوان و بنویس
 متن درس را به نوبت با آواز بلند بخوانید.

 یک بیت شعر را روی تخته امال بنویسید.

جمله  خود  کتابچه های  در  هستی(  و  پرورش  زحمت،   ( کلمه های  برای   

بنویسید.

 در مورد زحمت هایی که مادر در پرورش ما می کشد، چند سطر بنویسید.
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بشنو و بگو

 مادر برای پرورش ما چه زحمت هایی را متقبل می شود؟

 چگونه می توانیم حقوق مادر را به جا آریم؟

 بیت زیر را به دوستان تان خوانده، معنا کنید.

پس هستی من ز هستی اوست          تا هستم و هست دارمش دوست  

به دوستانت بگو

را  زحمت  بیش ترین  که  است  کسی  یگانه  و  داشتنی  دوست  موجود  مادر   

برای پرورش ما تحمل کرده است؛ پس او را همیشه باید دوست داشت و احترام 

نمود.
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لغت ها

معنالغتشماره

جمع لفظ، سخن هاالفاظ 1

طریق، روش شیوه      2

موجودیت      هستي      3

        کارخانه گی

 در مورد حقوق مادر یک مقالة کوتاه بنویسید.
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حکایت
هدف: شاگردان متن درس را درست بخوانند و بنویسند، جای کاربرد فعل را در 

جمله بشناسند و ضرر های خواست بیجا را بدانند.

پرسش ها
 به نظر شما هوس هاي بي جا و بي مورد چه ضرر دارد؟

 آیا دیده یا شنیده اید که کسی هوس بیجا کرده باشد؟

    روزي یک مورچه براي جمع آوری دانه از راهي مي گذشت؛ 

ناگهان نزدیک کندوي عسل رسید و از بوي آن دهانش پر آب شد، 

چون کندوي عسل باالي سنگ بلندی قرار داشت، مورچه هر قدر 

سعي کرد، نتوانست باال برود و به آن برسد؛ ناچار از مورچة  بالدار 

درس بیست و پنجم
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کمک خواست.

      مورچة بالدار گفت: از این هوس دست بردار؛ زیرا عسل چسپناک 

است و دست و پایت در آن گیر مي ماند، مورچه گفت: اگر دست و 

پای کسی در عسل گیر مي ماند، هیچ کس عسل نمي خورد، مورچة 

تو  با  من  اما  کند؛  کمک  ترا  شود  پیدا  کسي  ممکن  گفت:  بالدار 

مورچه  به  و  رسید  مگسي  وقت  این  در  نمي توانم،  کرده  همکاري 

مورچه  کنم!  کمک  ترا  حاضرم  من  مي خواهي؟  عسل  آیا  گفت: 

مگس  بخورم.  عسل  مقداری  دارم  آرزو  بلی،  گفت:  خوشحالي  با 

مورچه را از زمین بلند کرده، نزدیک کندو رساند و خودش رفت. 

مورچه با اشتهاي تمام از عسل چشید و گفت: واه واه چه بویي، چه 

مزة شیریني! بعد کمي پیش رفت تا میان کندو رسید، ناگاه متوجه 

شد که دست و پایش به عسل چسپیده و دیگر نمي تواند از جایش 

حرکت کند، مورچه فریاد زد و براي نجات خود کمک خواست، در 

این وقت مورچة بالدار از آنجا می گذشت، دلش به حال او سوخت 

بودم که هوس هاي  گفته  تو  به  قبل  از  من  داده، گفت:  نجاتش  و 

بي جا باعث درد سر و سرگرداني مي شود، بعد از این مواظب باش 

که چنین هوسی نکنی و از مگس کمک نخواهی؛ زیرا او همدرد تو 
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از این که  باشد. مورچه  نیست و نمي تواند دوست و خیر خواه تو 

نصیحت مورچة بالدار را نشنیده بود، پشیمان بود و با خود عهد کرد 

که دیگر هوس بي جا نکند و مشورت های سودمند و مثبت دوستان 

خود را بشنود و به آن عمل کند. 

بخوان و بنویس

 متن درس را خاموشانه بخوانید و کلمه های جدید آن را بیرون نویس کنید.

 متن درس را به نوبت با آواز بلند بخوانید.

 یک جملة متن درس را روی تخته بنویسید و زیر فعل آن خط بکشید.

 جمله های زیر را درکتابچه های تان رو نویس کرده، تکمیل کنید.

1- مورچه ناگهان نزدیک ................................... رسید.

2- مورچة بالدار گفت: از این ............................................ دست بردار.

بشنو و بگو
 مورچه چرا از کار خود پشیمان شد؟

 شنیدن مشورت های سودمند دوستان چه اهمیت دارد؟

 در گروه ها راجع به مفهوم حکایت صحبت کنید.
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به دوستانت بگو
انسان را خوار و ذلیل  بیجا باعث درد سر و سرگردانی گردیده،   هوس های 

می سازد.

 انسان باید در کار هایی که انجام می دهد از دوستان و بزرگان مشورت بگیرد.

لغت ها

معنالغتشماره

آرزوهوس 1

کوشش سعي      2

آواز بلند      فریاد      3

سبب  باعث   4

متوجهمواظب5

پشیماننادم6

        کارخانه گی

حکایت را دقیق بخوانید و لغت های جدید آن را بیرون نویس کرده، در جمله به 

کار برید.
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هدف: شاگردان متن درس را درست بخوانند و بنویسند، اهمیت و خوبی های 

اتحاد و اتفاق را بدانند.

اتحاد

پرسش ها
 آیا می دانید اتحاد و اتفاق چه فایده ها دارد؟

 به نظر شما نفاق و بد بینی با عث چه می شود؟

 با اطرافیان خود چگونه رویه باید داشته باشیم؟

    اتحاد و اتفاق در زنده گي خانواده گي و اجتماعي اهمیت زیاد 

دارد؛ دین اسالم نیز انسان ها را به اتحاد و همبسته گی امر نموده است. 

ملتي که دچار نفاق و اختالف های نژادي، قومي، زباني، مذهبي و 

منطقه یي باشد، با مشکالت و بدبختي هاي زیادی رو به رو مي گردد. 

به  باشد،  داشته  اتحاد وجود  مردم یک کشور  بین  در  اگر  برخالف 

درس بیست و ششم
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پیشرفت هاي زیادي نایل مي گردند.

     ما باید با همه اقوام ساکن در وطن؛ چون: تاجک، پشتون، هزاره، 

نورستاني، بلوچ، ازبک، ترکمن و غیره وحدت و دوستي خود را حفظ 

نموده، نگذاریم تا دشـمنان افغانستان عزیز، در بین ما تفرقه بیندازند، 

همیـن گونه همة مـا باید در چهارچوب خانواده، مکتب، محل کار و 

محیط زیست نیز اتحاد را در نظر گرفته، با اطرافیان خود با عطوفت 

و مهرباني برخورد نماییم و هیچ گاه به آن ها ضرر نرسانیم.
                                           

ترانــه

پشتـون و ترک و تاجکــان مـا ازبـکان، هـزاره گـــان  

گل دستـة  ایـن بـوستـــان پــروردة ایــن گلشنیـــم  

افغانستــــان، افغانستــــان

زین پس به رغم دشمنـــان سازیم مــا اي دوستـــان!  

جمهـــوري نسل جـــوان بر جــاي آن نظــم کهـن  

افغانستــــان، افغانستــــان
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بخوان و بنویس

 متن درس را خاموشانه بخوانید.

 متن درس را به نوبت با آواز بلند بخوانید و کلمه های جدید آن را معنا کنید.

 یک جمله در مورد اتحاد و اتفاق بنویسید و با آواز بلند بخوانید.

 یک یک بیت "ترانه" را به نوبت روی تخته امال بنویسید.

بشنو و بگو

 اتحاد و اتفاق در زنده گی خانواده گی و اجتماعی چه اهمیت دارد؟

 اتحاد و همبسته گی چه خوبی ها دارد؟

 در گروه خود راجع به اهمیت اتحاد و همبسته گی صحبت  کنید.

به دوستانت بگو

 ملتی که دچار نفاق و اختالف های نژادی، زبانی، مذهبی و منطقه یی باشد با 

مشکالت و بد بختی های زیادی رو به رو می گردد و دشمنان و بیگانه گان از این 

ضعف آن ها سوء استفادة زیاد می کنند.
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لغت ها

معنالغتشماره

وحدت و یک پارچه گی   اتحاد 1

هیچ وقت هرگز      2

خواري      ذلت      3

بي اتفاقي و جدایي  تفرقه   4

همبسته گیوحدت5

مهربانيعطوفت6

        کارخانه گی

درمورد اتحاد و اتفاق یک مقاله بنویسید و زیر قید های آن خط بکشید.
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ایثار و فداکاري

هدف: شاگردان متن درس را درست بخوانند و بنویسند، فعل ماضی یا گذشته را 

در آن مشخص سازند و در مورد ایثار و فداکاری معلومات به دست آرند.

پرسش ها
 در رسم چه مي بینید؟

   به نظر شما خودگذری چگونه صفتی است؟ 

     احمد در صنف دهم مکتب درس مي خواند، پدرش مرد مسن بود 

و عاید ناچیزي داشت که با آن نمي توانست غذا وضروریات زنده گي 

خانوادة خود را تهیه کند، به این سـبب نا چار بود که از طرف شـب 

نیـز کار نماید، یکي از مؤسسـات چاپ مجله بـا او قرار داد کرده بود 

که در بدل پول، نام و آدرس اشتراک کننده گان را روي پاکت ها 

درس بیست و هفتم
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بنویسـد. او روزي از این کار شـکایت کرده، گفت: مي ترسم که کار 

شـبانه مرا از پاي نیندازد، احمد از شـنیدن حرف هاي پدرش بسـیار 

متأثر شـد و در فکر فرو رفت، که چگونه مي تواند با پدر کمک کند. 

باآلخره مفکوره یی به خاطرش رسـید. نیمه شـب هنگامي که پدرش 

به بسـتر خواب رفت، او پاکت هاي سـفید را گرفته، سـرگرم نوشـتن 

آدرس ها شـد، و تقریبًا پنجاه پاکت را نام نویس کرد. از آن شـب به 

بعد احمد هر شـب سـاعت دوازده به نوشتن آدرس ها مي  پرداخت 

و صبح ها خسـته از خواب بر مي خاست، تا این که اندک اندک کار 

به جایي رسید که دیگر نمي توانست با دقت درس بخواند. از این رو 

پـدرش چنـد بار او را نصیحت کرد؛ احمـد تصمیم گرفت که بعد از 

این اول شـب درس بخواند؛ سپس براي مدت دو ساعت پاکت ها را 

نام نویس کند.

      پدر احمد بي خبر از همکاري پسرش یک روز به خانه آمد با 

خوشحالي گفت: در این ماه مزد کار شبانه ام چند برابر شده است!

احمد همچنان به همکاري خود با پدر ادامه مي داد، در یکي از شب ها 

کـه او مصروف کار بود دسـتش به کتابي که بـاالي میز بود خورد و 

کتاب روي زمین افتاد، صدایي بر خاست که از اثر آن پدرش بیدار 

شـد و دید که چراغ اتاق روشـن اسـت و احمد مصروف نوشتن نام 

روی پاکتها است.

    احمد از بیدار شدن پدر شتابزده شده بود، پي در پي مي گفت: 
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پدر مرا ببخش! پدر در حالي که اشک از چشمانش مي ریخت سر و 

صورت پسرش را بوسه زد و گفت: پسرم تو مرا ببخش که به خاطر 

کمک با من و خانواده ات این همه سختی را تحمل می کنی و من 

بي خبر از اصل موضوع ترا مقصر می دانستم.

    احمد که گویي بار سنگیني را از دوشش بر داشته بودند، آن شب 

با خاطر آسوده به خواب رفت.

بخوان و بنویس
 متن درس را به نوبت با آواز بلند بخوانید.

 برای فعل های) می کرد، گفته بود و رفته بود( یک یک جمله بنویسید.

بشنو و بگو
 چرا پدر احمد از طرف شب کار می کرد؟

 احمد برای این که خانواده اش را کمک کند و هم درس بخواند چه تصمیم 

گرفت؟

 احمد از کاری که انجام داده بود، چه احساس داشت؟ 

به دوستانت بگو
 برای هر انسان ضرور است تا مشکالت اطرافیان و خانوادة خود را درک کرده، 

برای آن یک راه حل پیدا کند و با گذشت و فدا کاری با آن ها همکاری نماید.
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لغت ها

معنالغتشماره

در آمدعاید 1

مانده                   خسته      2

غمگین      متأثر      3

کم  ناچیز   4

مجبورناچار5

پنهانخفا6

        کارخانه گی

  دو جمله درکتابچه هایتان بنویسید که در آن ها قید به کار رفته باشد.
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روباه و زاغ
هدف: شاگردان متن درس را درست بخوانند و بنویسند و به مفهوم شعر پی ببرند.

پرسش ها
 در رسم چه می بینید؟

 به نظر شما حیله گری و فریب باعث چه می شود؟
 آیا می دانید فرق بین انسان فریب کار و صادق چیست؟

زاغکـــی قـالـب پـنـیر بــدیــد        به دهن بر گــرفت و زود پرید
بـر درخـتی نـشـست در راهـــی      که از آن می گذشت رو باهـــی
روبـه پـرفـریـب و حـیلت ســـاز       رفت پای درخت و کــرد آواز
گـفـت واه واه چــه قدر زیبایی!       چه سری، چه دمی، عجب پایی!
پـر و بالت سـیـاه رنــگ و قشنگ       نـیست بـــاالتر از سیاهی رنگ!
گر خوش آواز بودی و خوشخوان        نـبـودی بـهتر از تـو در مرغان

زاغ چـون خواست قار قار کنـد      تـــا کـــه آوازش آشکار کند
طـعمه افتاد چـون دهان بگشــود        روبهک جست و طـعمه را بربود

بخوان و بنویس
 متن درس را خاموشانه بخوانید و واژه های جدید آن را بیرون نویس کنید.

 متن درس را به نوبت با آواز بلند بخوانید.

درس بیست و هشتم
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 تکمیل کنید.
زاغکی قالب.................. بدید                 .............  بر گرفت و زود پرید

بشنو و بگو

 برداشت خود را از متن درس بیان کنید.
 در گروه ها پیرامون خوش باوری زاغ و حیله گری روباه باهم بحث کنید.

به دوستانت بگو
 پیام درس به ما می رساند که باید همیشه قبل از انجام کاری در مورد آیندة آن 
فکر کنیم؛ همچنان در بارة حرف هایی که به ماگفته می شود دقت الزم نماییم و 

نفع و زیان آن را در نظر گرفته، به آن عمل کنیم.
    لغت ها

معنالغتشماره

مکر، فریبحیلت1

نمایانآشکار2

آواز زاغقار قار3

خوراکطعمه 4

باز کردبگشود5

برداشت و بردبربود6

        کارخانه گی
   معنای لغت های جدید  را حفظ نمایید و شعر را به نثر تبدیل کرده، در کتابچه های 

خود بنویسید.
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اسراف

آن  در  را  پیشینه ها  بنویسند،  و  بخوانند  درست  را  درس  متن  شاگردان  هدف: 
تشخیص داده بتوانند و زیان ها و را ه های جلوگیری از اسراف را بدانند.

پرسش ها
 در رسم چه مي بینید؟

 آیا مي دانید اسراف و اضافه خرجي, چه ضرر دارد؟

 چطور می توانیم از اسراف و اضافه خرجي جلوگیري  کنیم؟

درس بیست و نهم
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     اسراف و اضافه خرجي، در هیچ کاری پسندیده نیست؛ در مصرف هر چیز، 

باید از اعتدال و صرفه جویي کار بگیریم؛ حتي آب را باید ضایع نکنیم و پس 

روشن  را  بدون ضرورت چراغ  نماییم.  بسته  را  نل  دهن  شیر  آب  گرفتن  از 

نگذاریم، چوب، زغال، گاز و دیگر مواد سوخت را به اندازة ضرورت مصرف 

کنیم، پول را در راه مناسب خرج نماییم.

     اگر در مصرف روزانه صرفه جویي و احتیاط نکنیم، به اقتصاد خود، خانواده 

و کشور خود صدمه مي زنیم. دین اسالم اسراف را منع کرده است. برای این 

که از این عادت  ناپسند رهایی یابیم ضرور است از عقل و خرد کار بگیریم.

بخوان و بنویس
 متن درس را دو دو نفر به کمک هم بخوانید.

 متن درس را با آواز بلند بخوانید و کلمه های جدید آن را معنا کنید.

 پیشینه ها را از متن درس دریافت نموده و روی تخته رو نویس کنید.

 جمله های زیر را با استفادة از پیشینه های مناسب تکمیل کنید:

 ................. .............. هیچ کاری پسندیده نیست؛   1- اسراف و اضافه خرجی 

مصرف هر چیز باید ................. اعتدال کار بگیریم.
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بشنو و بگو
 اسراف و زیاده روی چه زیان دارد؟

 اگر در مصرف اشیا دقت نکنیم باعث چه می شود؟

 حرص و طمع چه بار می آورد؟

 در متن درس کدام پیشینه ها وجود دارد؟ نام بگیرید.

به دوستانت بگو
 اگر در مصرف روزانه از احتیاط و صرفه جویی کار نگیریم، به اقتصاد خود، 

خانواده و کشور خود صدمه می زنیم؛ همچنان اگر در مصرف توجه نکنیم ناگزیر 

می گردیم از حق خود زیاد تر بخواهیم و این موضوع سبب حرص و طمع شده، 

حق دیگران توسط ما ضایع می گردد.
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    لغت ها

معنالغتشماره

زیاده خرجياسراف1

خود داريجلوگیري2

میانه روياعتدال3

پس اندازصرفه جویی4

 بي جابي مورد5

        کارخانه گی

    جمله هایی بنویسید که در آن ها پیشینه هاي ) از، در، به(  به کار رفته باشد.
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          ضرر های دروغ گویی و سخن چينی

هدف: شاگردان متن درس را بخوانند و بنویسند، در بارة ضرر های دروغ گویی 

و سخن چینی معلومات به دست آورده، از این صفات دوری جویند.

پرسش ها

کی می تواند بدی های دروغ گویی و سخن چینی را به دیگران واضح سازد؟

 چرا آدم راست گو را همه دوست دارند؟

 آیا می دانید سخن چینی چه عواقبی دارد؟

گفتن  دروغ  اما  است؛  خوب  کار  راست گویی  و  راست کاری     

تاریکی ایمان می باشد. دروغ گویی انسان را کوچک ساخته و تأثیر 

بد جلوه  را در اجتماع  انسان  و  او می گذارد  باالی شخصیت  بدی 

می دهد؛ همچنان سخن چینی مانند دروغ انسان را خوار و شرمسار 

می سازد. انسان باید از این عمل زشت خود داری کند. و اگر بین دو 

نفر اختالف وجود داشته باشد نباید سخن یکی را به دیگری بگوید 

که نفرت آن ها زیاد گردد. شاعری در این مورد گفته است:

درس سی ام

ACKU



104

بخوان و بنویس 

 متن درس را به نوبت با آواز بلند بخوانید.

 کلمه های )دروغ گویی و سخن چینی( را در جمله ها به کار برده، روی تخته 

بنویسید.

 مفهوم بیت زیر را در کتابچه های خود بنویسید.

میان دو کس جنگ چون آتش است         سخن چین بد بخت هیزم کش است

کجا روز محشر شــود رستگار کسی را که ناراستی گشت کـار      

کـسی را که گـردد زبان دروغ      چراغ دلـش را نباشــد فروغ  

دروغ آدمی را کنـــد بی وقار دروغ آدمی را کند شـــرمسـار         

کـه او را نیـارد کسی در شمار ز کذاب گیـرد خـردمـند عـار         

که کاذب بود  خوار و بی اعتبار دروغ ای بـرادر مگو زینـــهار!         

کزو ُگم شـود نام نیک، ای پسر ز ناراستی نـیست کــــار بـتـر          
»سعدی شیرازی«
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بشنو و بگو

 به معنای شعر گوش فرا دهید.

 یک یک بیت شعر را به نوبت معنا کنید.

 راست کاری چه فایده و سخن چینی چه ضرر دارد؟

 دروغ گویی و سخن چینی باالی شخصیت انسان چه تأثیر دارد؟

 در گروه ها پیرامون مفهوم شعر بحث کرده، خالصة آن را بیان کنید.

به دوستانت بگو
از   است. خداوند ناپسند  و  عادت زشت  و سخن چینی یک  دروغ گویی   

انسان های دروغ گو وسخن چین ناراض می باشد.

و  بی اعتبار  نزد مردم  به دروغ گفتن و سخن چینی دارند،   کسانی که عادت 

خوار می باشند.
ACKU
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    لغت ها

معنالغتشماره

چگونه گی شخص        شخصیت1

شرمندهشرمسار2

هرگززینهار3

دروغ گو کاذب 4

روشناییفروغ5

 عزتوقار 6

عاقل و دانا خردمند7

رهایی یافتهرستگار8

        کارخانه گی

ACKU     شعر را حفظ نموده، در کتابچه های خود بنویسید.
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اخالص در عمل
هدف: شاگردان شعر را درست بخوانند و بنویسند و مفهوم آن را بدانند.

پرسش ها
 به نظر شما دروغ گویی چه ضرر دارد؟
 کینه ورزی و حسد باعث چه می شود؟

پاک دارد چهار چیز، از چهار چیـز هر که باشد اهل ایمان اي عـزیـز!  

تـا کـه ایمــانـت نیفتد در زیــان پاک دار از کذب و از غیبت زبــان  

شمــع ایمـان تــرا باشــد ضیـا پـاک گـر داري عمـل را بي ریــا  

مــرد ایماندار باشــي و الــسالم چون شکم را پـاک داري از حـرام  

ور ندارد، دارد ایمــاِن ضـعیـف هر که دارد این صفت باشد شریف   

روح او را ره سـوي افــالک نیست هر که باطن از حرامش پاک نیست   

هست بي حـاصل چـو نقش بـوریا چون نباشــد پاک اعمـال از ریـا    

درجهان از بنده گان خاص نیست هر که را اندر عمل اخالص نیسـت  

کـار او پیوستــه بـا رونــق بـود هر که کــارش از بـراي حق بـود  

"شیخ فریدالدین عطار"

درس سی و یکم
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بخوان و بنویس
 متن درس را خاموشانه بخوانید و واژه های مشکل آن را بیرون نویس کنید.

 درس را به نوبت با آواز بلند بخوانید.
 یک یک بیت شعر را به نوبت معنا کنید.

 برداشت خود را از شعر بنویسید.
 واژه های )حسد، ریا و ضیا( را در جمله های مناسب به کار برده، روی تخته بنویسید.

بشنو و بگو
 بیت زیر چه معنا دارد؟

پاک دار ازکذب و از غیبت زبان              تا که ایمانت نیفتد در زیان
 از متن درس کدام نکته ها را آموختید؟ نام بگیرید.

 در گروه ها پیرامون ضرر های کار های ناشایسته و دوری از آن ها صحبت کنید.

به دوستانت بگو
 مومن کامل از دروغ گویی و غیبت پرهیز نموده، کار های خود را با صدق و 
اخالص و بدون ریا انجام می دهد؛ همین طور از حرام خوری دوری می کند تا 

خشنودی خداوند را حاصل نماید.

   لغت ها
معنالغتشمارهمعنالغتشماره

نیت پاکاخالص 4خود نمایي                 ریا1
زیبایي، تابشرونق5رشک بردن          حسد2
خدا پرستعارف6روشنيضیا3

  کارخانه گی
  بیت های شعر را حفظ کرده، در بارة حسد و غیبت چند سطر بنویسید.
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وطن

هدف: شاگردان متن درس را درست بخوانند، بنویسند و احساس وطن دوستی 

در وجود شان تقویت گردد.

پرسش ها

 آیا می دانید وطن ما در کدام قاره موقعیت دارد؟

 آیا والیت های افغانستان را نام گرفته می توانید؟

هوایت خوش و منظرت دلستان وطـن ای نیکو نامـت افـغـانستــان!     

سر الفـت مـا و خــاک درت روان بخـش دلهاسـت بوم و بــرت   

لقب یـافت بـلخ تو، ام البالد ز بس دارد، از گردش دهـــر یـاد    

می علم و عرفان به جام هرات  بـه عــالم بلنداست، نـــام هـرات       

درس سی و دوم
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بـدخـشانـت از لـعل شد سرخـرو     بود معدن الجـــــورد، انــــدرو 

چه خوش فیض جاریـست با هیرمند     که تازه اســت از و مـــزرع کشتمند

 ثمــر خیز از بس بود، کندهـــار     خجل سـاوه را مـــی کنـد از انار

گرشک و فـراه تو معمــور بـــاد      ز خاکــــت پراگنده گی دور باد

سخن ساز کردم چـو از غـزنـه ات     سـپــــهر بـرین می شود فتنه ات 

زمـیـن و فـضـای کابــل پر گلت     جهان مست و شیداست چو بلبلت

فلک در کمین گزندت مباد

تزلزل به کاخ بلندت مباد!

بخوان و بنویس
 متن درس را خاموشانه بخوانید و واژه های مشکل آن را بیرون نویس کنید.

 جاهای خالی جمله های زیر را با صفت هایی که با جمله مطابقت 

داشته باشد از داخل چوکات انتخاب کرده تکمیل سازید.

 وطن عزیز ما افغانستان هوای .................... دارد.

 لعل بدخشان نسبت به لعل جهان دیگر ......................... است.

 انار افغانستان نسبت به انار دیگر کشورها ................. است.

 به عالم ............ است نام هرات.

 بدخشانت از لعل شد..........................

سرخرو

گوارا

با ارزش تر

شیرین تر

خوشبو

زیبا

بلندترین

بلند

     " قاری عبداهلل" 
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بشنو و بگو

 یک یک بیت شعر را به نوبت معنا کنید.

 در شعری که خواندید از کدام والیت های افغانستان نام برده شده است؟

 برای کلمه های )نیکو، دلستان، معمور و دهر( یک یک جمله بگویید.

 درگروه ها پیرامون مفهوم شعر بحث کنید.

 قاری عبداهلل از شاعران معاصر افغانستان است که در شهر کابل دیده به جهان 

و  ادبی  وآثار  نمود  تألیف  افغانستان  معارف  برای  زیادی  کتاب های  او  گشود 

فرهنگی زیادی از او بر جا مانده است.

به دوستانت بگو

 کشور ما افغانستان یک مملکت کوهستانی است که دارای آب و هوای گوارا 

از  کابل  و  غزنی  فراه،  بدخشان،  کندهار،  بلخ  هرات،  می باشد.  دیدنی  مناظر  و 

والیت های باستانی و مشهور آن می باشند.      
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 لغت ها

معنالغتشماره

جای نظر انداختنمنظر 1

زمانه، روزگار      دهر          2

سنگ قیمتی سرخ رنگلعل          3

سنگ معدنی به رنگ آبی            الجورد           4

دوستی، همدلی                      الفت5

 بلندبرین 6

دلکش، دلربا دلستان7

مادر شهر هاام البالد8

آباد شدهمعمور9

آسمانسپهر10

روح بخشروان بخش11

        کارخانه گی

معناي لغت ها را حفظ کنید و آن ها را در جمله به کار برید.
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کابل
هدف: شاگردان متن درس را درست بخوانند، بنویسند و جمع بندی کلمه ها را 

بیاموزند.

پرسش ها
 آیا می دانید تصویر مربوط به کدام والیت افغانستان است ؟

 به نظر شما کدام جاهای تاریخی در شهر کابل وجود دارد؟

 آیا در مورد پیشینة تاریخی شهر کابل چیزی شنیده اید؟

     کابل پایتخت افغانستان است. آب و هواي کابل معتدل می باشد. 

دریاي کابل از بین این شهر مي گذرد و آن را به دو حصة شمالي و 

جنوبي جدا مي سازد. شهر کابل دارای قدامت تاریخی زیاد است. 

درس سی و سوم
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منار  تاریخی کابل شاهان،  باالحصار، دیوار  مانند:  تاریخی؛  جاهای 

این شهر می باشد.  آزادی، سپاهی گمنام، قصر داراالمان و غیره در 

مي باشد؛  زیاد  فابریکه های  و  شفاخانه ها  مکتب ها،  داراي  شهر  این 

دانشمندان  نویسنده گان،  شعرا،  از  زیادی  عدة  کابل  شهر  همچنان 

و شخصیت های فرهنگی را در دامان خود پرورده است، که آثار و 

ما  فرهنگ کشور  و  ادبیات  و  زبان  غنامندی  کارکرد های آن ها در 

نقش مهم داشته است. 

 پیداوار زراعتی کابل عبارتند از: جو، جواري، گندم، پیاز، کچالو، 

سیب، ناک، زردآلو، بهي، آلو، شفتالو، انار، انواع انگور و غیره.

بخوان و بنویس  

 متن درس را خاموشانه بخوانید و واژه های مشکل آن را بیرون نویس کنید.

 متن درس را به نوبت با آواز بلند بخوانید.

 از جمله های زیر اسم ها را بیرون نویس کنید.

- کابل پایتخت افغانستان است.

- شهر کابل شاعران، نویسنده گان و دانشمندان زیادی را در دامان خود پرورش 

داده است.

- پیداوار زراعتی کابل شامل: سیب، ناک، انار، جو، جواری و گندم می باشد.

 با اضافه نمودن پسوند های )ان، گان، یان و ها ( در اخیر اسم های زیر آن ها را 

به شکل جمع تبدیل کنید؛ مانند: 
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-  معلم - معلمان                        

– دانا ..................                        

– شهر.................                        

- دانشمند ..........                       

– پرنده ...................     

– سیب  ..................                         

– نویسنده .................               

– گندم.......................               

– شاه  ..................           

– انار ....................      

– شاعر..................

– جواری...............

بشنو و بگو

 پایتخت کشور عزیز ما چه نام دارد؟

 جاهای تاریخی شهر کابل کدام ها اند؟

و  تاریخی،  جاهای  فرهنگی،  و  ادبی  شخصیت های  پیرامون  گروه  چند  در   

پیداوار زراعتی شهر کابل صحبت کنید.

به دوستانت بگو
افغانستان  تاریخی  از جملة شهر های  این شهر  افغانستان است.  پایتخت   کابل 

می باشد.

  جمع اسم: در زبان دری اسم وقتی جمع می گردد که بر بیشتر از یک چیز 

داللت کند و پسوند های آن عبارت اند از: »ان« و »ها«؛ مانند:  

معلم- معلمان

کتاب - کتاب ها
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   لغت ها

معنالغتشماره

مشغول مصروف 1

حاصالتپیداوار2

        کارخانه گی

 در مورد  شهر کابل یک مقاله در کتابچه هاي خود بنویسید.
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کلمه های مترادف و متضاد
هدف: شاگردان متن درس را درست بخوانند، بنویسند و کلمه های مترادف و 

متضاد را بشناسند و در متن تشخیص کنند.

پرسش ها

 کی مي تواند مترادف کلمة ) بزرگ( را بگوید؟

 کی می تواند متضاد کلمة ) روز( را بگوید؟

      مترادف کلمه هایی  را گویند که در نوشتن مختلف؛ ولی در معنا، 

یکسان باشند؛ مانند: خوب  و نیک، راستی و صداقت، علم و دانش، 

ترقی و پیشرفت، تعلیم و آموزش و...

- راستی و صداقت یک صفت خوب و نیک است.

- علم و دانش سبب ترقی و پیشرفت جامعه می گردد.

     متضاد کلمه هایی را گویند که در شکل و در معنا مختلف و ضد 

هم باشند؛ مانند: شب و روز، تالش و غفلت کامیابی و ناکامی، دشمن 

و دوست، دانا و نادان و ...

- در اول بهار شب و روز یک برابر می شود.

- سعی و تالش باعث کامیابی و غفلت باعث ناکامی می گردد.

دشمن دانا که غم جان بود           بهتر از آن دوست که نادان بود

درس سی و چهارم
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بخوان و بنویس

 متن درس را خاموشانه بخوانید و چند کلمة مترادف و متضاد در کتابچه های 

تان بنویسید.

 متن درس را به نوبت با آواز بلند بخوانید.

 هم معنای کلمه های ) جامه، زر و خاموش( را روی تخته بنویسید.

  ضد معنای کلمه های) شب، پُخته و دانا( را روی تخته بنویسید.

بشنو و بگو

کلمه های هم معنا را تعریف نموده، با مثال واضح سازید.

 کلمه های متضاد را تعریف نموده، با مثال واضح سازید.

نفر  یک کلمه را  نفر هم معنای کلمه ها را دریابید؛ طوری که یک   دو دو 

بگوید؛ مانند: زیبا  و نفر دیگر هم معنای آن را پیدا کند؛ مانند: قشنگ.

به دوستانت بگو

 هم معنا به کلمه هایی گفته می شود که در شکل مختلف؛ ولی در معنا یکسان 

باشند و متضاد، به کلمه هایی گفته می شود که هم در شکل و هم در معنا مختلف  

و ضد هم باشند.

  کارخانه گی
فهرستی از کلمه های هم معنا)مترادف( و فهرستی از کلمه های ضد معنا)متضاد( 

را در کتابچه های خود ترتیب نمایید.
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قصر داراالمان

هدف: شاگردان متن درس را درست بخوانند، بنویسند و در مورد قصر داراالمان 

معلومات به دست آورده، کلمه های هم معنا را در متن تشخیص دهند.

پرسش ها
 آیا آثار تاریخي شهر کابل را نام گرفته مي توانید؟

 کدام یک از شما قصر داراالمان را دیده است؟

       قصر داراالمان زمانی عمارت زیبا و با شکوهي بود. این اثر تاریخي 

در زمان پادشاهی  امیر امان اهلل خان باالي تپه یي در قسمت جنوبي 

درس سی و پنجم
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شهر کابل، توسط انجنیران آلماني وکارگران افغاني اعمار گردید.

    عمارت بزرگ و تاریخي داراالمان در سه طبقه ساخته شده و در 

ساختمان آن سنگ هاي خشتي، سمنت و آهن به کار رفته بود. این 

قصر تاریخی در وسط باغ زیبایي قرار داشت که زماني در سرسبزي و 

شادابي خود، در منطقه نظیر و مانند نداشت و محل پذیرایی مهمانان 

خارجی و گردش گران بود؛ ولي متأسفانه در نتیجة جنگ هاي داخلي 

به یک ویرانه مبدل شده است.

     حاال کار بازسازی این قصر تاریخی آغاز یافته است، آرزو داریم 

که این قصر با شکوه، عظمت و جالل نخستین خود را باز یابد.

بخوان و بنویس
بیرون نویس  آن  از  را  معنا  هم  کلمه های  و  بخوانید  خاموشانه  را  درس  متن   

کنید.

 متن درس را با آواز بلند بخوانید و کلمه های جدید آن را روی تخته بنویسید.

 چند مترادف کلمه های زیر را نوشته کنید. 

1- زیبا،..............،................. 

2- شکوه،..............،.................

3- مانند،...............،.................
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 جاهای خالی جملة زیر را با توجه به متن درس تکمیل کنید:

) قصر داراالمان در زمان پادشاهی ............................. باالی تپه یی در قسمت ..

................................ شهر کابل توسط انجنیران ......................... و کارگران ....

.............................. اعمار گردید.

بشنو و بگو
 قصر داراالمان را به گونة مختصر معرفی کنید؟

 قصر داراالمان در کدام قسمت شهر کابل موقعیت دارد و دارای چند طبقه است؟

 هم معنای کلمه های ) قصر، پادشاه و وسط( را بگویید.

 در گروه ها پیرامون قصر داراالمان صحبت نمایید.

به دوستانت بگو
 قصر داراالمان در زمان پادشاهی امیر امان اهلل خان در قسمت جنوبی شهر کابل؛ 

البته در میان باغی سرسبز که در آن زمان در شادابی خود مانند نداشت ساخته شده 

است.

 در مورد تفاوت تصویر ها صحبت کنید؟
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    لغت ها

معنالغتشماره

ساختمان عمارت 1

مجلل و باعظمتبا شکوه2

مانندنظیر3

آباداعمار4

سرسبزيشادابي5

تبدیل شدهمبدل6

        کارخانه گی

متن درس را در کتابچه های خود نوشته زیر کلمه های هم معنا خط بکشید.
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ماشين چاپ

بنویسند و در مورد مخترع و  هدف: شاگردان متن درس را درست بخوانند و 

چگونه گی اختراع ماشین چاپ آگاهی حاصل کنند.

پرسش ها

 آیا می دانید ماشین چاپ توسط کی اختراع شد؟ 

به نظر شما توسط ماشین چاپ کدام چیز ها به نشر می رسد؟

خانوادة  در یک  طفلي  در جرمني  امروز  از  قبل  سال     شش صد 

کوچک به دنیا آمد که نامش را گوتنبرگ گذاشتند. او به خواندن و 

این بودکه  به فکر  بسیار عالقه داشت، همیشه مي آموخت و  نوشتن 

بیاموزاند. گرچه این کار بسیار  نیز خواندن و نوشتن را  به دیگران 

مشکل بود؛ چون در آن وقت کتاب ها با دست نوشته مي شد و ماشین 

چاپ وجود نداشت. 

درس سی و ششم
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    گوتنبرگ در سال 1428 م. از زادگاهش به فرانکفورت رفت و 

او گاهي روي سنگ ها  پیشة خود ساخت.  را  در آنجا سنگ تراشي 

روي  که  حرف هایی  باالی  را  کاغذ  روزي  مي نوشت.  حرف هایي 

سنگ حک کرده و آن را سیاهي زده بود، فشار داد، متوجه شد که 

خط روي کاغذ نمایان گشت. بعد از این تجربه او بسیار خوشحال 

شد و این کاغذ را به دوستانش نشان داد. همه او را تشویق کردند. 

از فلز تهیه  اثر زحمت هاي زیاد توانست، حرف هایي را  به  باآلخره 

کند و توسط ماشین کوچکي که به نام )پروف پرس( یاد مي شد و 

آن را از چوب و فلز ساخته بود به چاپ نوشته هایش اقدام کند. این 

کار نخستین گامی برای چاپ نوشته ها بود که ازآن بعد گوتنبرگ به 

نام مخترع ماشین چاپ در جهان مشهور گردید.

بخوان و بنویس
 متن درس را خاموشانه بخوانید و کلمه های جدید آن را بیرون نویس کنید.

 متن درس را به نوبت با آواز بلند بخوانید.

 برای کلمه های ) نوشتن، عالقه و مخترع ( یک یک جمله بنویسید.

 در مورد اهمیت ماشین چاپ یک یک جمله بنویسید و با آواز بلند بخوانید.
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 یک یک سطر متن درس را روی تخته امال بنویسید.

بشنو و بگو

 ماشین چاپ را کی اختراع کرد و از کدام کشور بود؟

 کدام یک از شما دوست دارید از فکر خود چیزی بسازید؟

 در گروه ها راجع به اختراع و اهمیت ماشین چاپ صحبت کنید.

به دوستانت بگو
او  شد.  اختراع  آلمانی  گوتنبرگ  توسط  قبل  سال  شش صد  چاپ  ماشین    

حرف هایی را از فلز تهیه کرد و توسط ماشین کوچکی که به نام )پروف پرس( یاد 

می شد و آن را از چوب و فلز ساخته بود، اقدام به چاپ نوشته هایش کرد.

    لغت ها
معنالغتشماره

جاي تولد زادگاه 1
تراشیدنحک2
اختراع کنندهمخترع3

  کارخانه گی

متن درس را در کتابچه های تان رو نویس کنید.
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چگونه شهر خود را پاک نگه داریم؟

هدف: شاگردان متن درس را درست بخوانند، بنویسند و در بارة مسؤولیت خود 

و دولت در پاکی شهر معلومات به دست آرند.

پرسش ها
 در رسم چه مي بینید؟ 

 شهرداری چه خدمات را برای مردم انجام مي دهد؟
 آیا می دانید همکاری با شهرداری چه اهمیت دارد؟

شهرداری  نام  به  مستقل  ادارة  یک  افغانستان،  ما  عزیز  درکشور     
وجود دارد. کارمندان این اداره در شهر و والیت ها مصروف خدمت 
برای مردم اند که در بخش صفایی محیط کار می کنند؛ اما در اصل 
برای این که شهر ما، پاک و سرسبز باشد و از شیوع امراض گوناگون 
جلوگیری به عمل آید، باید همه در پاکی و سر سبزی آن بکوشیم و 
هرکدام ما آن را جزء مسؤولیت های خویش بدانیم؛ زیرا اگر محیط 

زیست ما آلوده گردد، زنده گی در آن ناممکن می شود.

درس سی و هفتم
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بخوان و بنویس
 متن درس را خاموشانه بخوانید.

 متن درس را به نوبت با آواز بلند بخوانید.
 واژه های مشکل را بیرون نویس کنید و در جمله ها به کار برید.

 نام کسانی را که در پاکی محیط زیست باید سهم داشته باشند روی تخته بنویسید.
بشنو و بگو

 ضد کلمه های زیر را بگویید.
) خدمت ، مستقل، پاکی، ناممکن، زنده گی(

 نقش ما در پاکی محیط و شهر چیست؟
 داشتن محیط سرسبز و پاک چه فایده دارد؟

به دوستانت بگو
  در کشور ما یک ادارة مستقل به نام شهرداری وجود دارد. کارمندان این اداره 

در مرکز و والیت ها مصروف خدمت برای مردم و صفایی شهر اند.
 پاک نگهداشتن محیط وظیفة هر شهروند کشور می باشد.

   لغت ها
معنالغتشمارهمعنالغتشماره

محیط 1
زیست

پاکی، نظافت صفایی 4جای زنده گی

عام شدنشیوع5آزاد و مختارمستقل2
ناپاکآلوده6وظیفهمسؤولیت3

  کارخانه گی

  شاگردان در مورد کار و فعالیت های شهرداری در پاکی محیط زیست، در سه 
سطر یک مقاله در کتابچه های خود بنویسند.

ACKU



128

 هرات

هدف: شاگردان متن درس را درست بخوانند، بنویسند و در مورد والیت هرات 

و جاهای تاریخی آن معلومات به دست آورده، کلمه های مترادف یا هم معنا را 

تشخیص کنند.

پرسش ها
 در تصویر چه مي بینید؟

 کدام یک از شما والیت هرات را دیده اید؟ 

 آیا می دانید کدام  اماکن تاریخي در والیت هرات وجود دارد؟

       هرات )هري( از والیت هاي  باستاني افغانستان است. این والیت 

مي باشد.  ولسوالي  پانزده  داراي  و  دارد  موقعیت  کشور  غرب  در 

تابستان هرات بسیار شدید بوده، آسیاب هاي  باد های موسمی فصل 

بادي را به حرکت مي آورد. دریاي هریرود، دریاچة کشک، گلران 

و کهسان، در سر سبزي و شادابي هرات بسیار مؤثر است. گندم، برنج، 

انگور وخربوزه دراین والیت زرع مي گردد. قناویز و قالین هرات 

درس سی و هشتم
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بسیار مشهور است. فابریکه هاي نخ تابي، نساجي و سمنت هرات در 

رشد صنعت کشور ارزش زیاد دارند. بند های سلما، انجیل و کبکگان 

تاریخي هرات  از جملة جاهای  آبیاري مي کند.  را  زیاد  زمین هاي 

قلعة اختیار الدین، گازرگاه شریف، زیارت خواجه عبداهلل انصاري و 

مسجد جامع را می توان نام برد.

      دانشمندان، هنرمندان، شاعران و نویسنده گان زیادی در این 

والیت زنده گی کرده اند که آثار و نوشته های شان، گنجینة پربار 

ادبیات پارسی دری را غنا بخشیده است.

فرهنگي،  و  تعلیمي  عالي  مؤسسه های  مکتب ها،  داراي،  هرات     

مرکز های صحي و شفاخانه های زیاد مي باشد. نشریه هاي والیتي آن 

در تنویر افکار مردم اهمیت زیاد دارد.

بخوان و بنویس
 متن درس را خاموشانه بخوانید و واژه های مشکل آن را بیرون نویس کنید.

 متن درس را به نوبت با آواز بلند بخوانید.

از متن درس دریافته، روی  بسیار( را  )باستانی، سرسبز و   مترادف کلمه های 

تخته بنویسید.
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بشنو و بگو
 در والیت هرات کدام دریا ها وجود دارد؟

 محصوالت زراعتی و صنعتی هرات را نام بگیرید.
 محصوالت زراعتی و صنعتی  در رشد اقتصاد کشور چه نقش دارند؟

 در گروه ها راجع به جاهای تاریخی و فرهنگی والیت هرات صحبت کنید.

به دوستانت بگو
 هرات یکی از والیت های تاریخی کشور ما است که در بخش های فرهنگ، 
والیت  این  است.  برخوردار  خاص  شهرت  از  صنعت  و  زراعت  دانش،  و  علم 

دارای جاهای تاریخی زیاد است.
 مسجد جامع هرات از مسجد های کهنی است که دارای معماری های با ارزش 
بعد توسط  بود؛  تهداب گذاری شده  الدین غوری  است و در زمان سلطان غیاث 
تیموریان به دستور گوهرشاد بیگم همسر شاهرخ تیموری تزئین و تکمیل گردید.   

    لغت ها
معنالغتشماره

قدیميباستاني1
روشن ساختنتنویر2
تأثیر گذارمؤثر3
کشتزرع4
جمع فکرافکار5

  کارخانه گی      
برای لغت های داخل چوکات جمله های مناسب بنویسید.
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منار جام

پرسش ها
 منار جام در کدام والیت کشور موقعیت دارد؟

 چند اثر باستانی کشور را نام گرفته می توانید؟

     وطن عزیز ما افغانستان، داراي آثار باستاني زیادي است که یکی  

از آن ها، منار جام می باشد. این منار در قریة جام ولسوالي شهرک 

بلندي آن 63,3 متر بوده و در نزدیکي  والیت غور موقعیت دارد. 

دریاي هریرود واقع مي باشد. در بعضي قسمت هاي آن آیات مبارک 

قرآن کریم با خط زیبا نگاشته شده است.

منار جام، در زمان سلطنت غوریان ساخته شده است و ساالنه      

کشورهاي  از  جهانگردان  و  پژوهشگران  دانشمندان،  زیادي  تعداد 

مختلف براي دیدن آن به وطن ما مي آیند.

    منار جام در شناسایی تاریخ افغانستان؛ به ویژه دورة غوریان به ما 

کمک زیاد می کند و از لحاظ اقتصادی نیز حایز اهمیت است.

هدف: شاگردان متن درس را درست بخوانند، بنویسند و پیرامون آثار تاریخی 

کشور؛ به ویژه منار جام معلومات به دست آرند.

درس سی و نهم
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بخوان و بنویس
  متن درس را با آواز بلند بخوانید.

 واژه های مشکل متن را بیرون نویس کنید.
کلمه های ) منار، جهانگرد و پژوهشگر( را در جمله های مناسب استفاده کنید؛ 

طوری که  قید در آن ها به کار رود.

بشنو و بگو

 منار جام در کجا موقعیت دارد و چند متر بلندی آن می باشد؟
 منار جام در زمان سلطنت کدام خانواده، ساخته شد؟

 منار جام چه ارزش تاریخی دارد؟

به دوستانت بگو
سلطنت  زمان  در  که  است  ما  کشور  تاریخی  آبده های  جملة  از  جام  منار   

.................. ساخته شده و بلندی آن 63,3 متر می باشد.

   لغت ها
معنالغتشمارهمعنالغتشماره

سیاح، گردش گرجهانگرد3قدیميباستاني1

محققپژوهشگر                    4نوشته            نگاشته            2

  کارخانه گی
 برای لغت های جدول باال در کتابچه هاي خود جمالت مناسب بنویسید.
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کندهار      

هدف: شاگردان متن درس را بخوانند، بنویسند، با والیت های باستانی و آبده های 

تاریخی کشور آشنایی حاصل کنند و پیشینه ها را تشخیص کرده بتوانند.

پرسش ها

 در مورد والیت کندهار چه می دانید؟

 آیا می دانید افغانستان دارای چند والیت است؟

 تا به حال با کدام جاهای تاریخی کشور آشنا شده اید؟

موقعیت  دارای  بوده،  افغانستان  تاریخي  والیت هاي  از  کندهار    

جغرافیایي مهم می باشد. آب و هواي کندهار در تابستان گرم و در 

زمستان معتدل است. این والیت در دورة میرویس خان هوتک و 

احمد شاه دراني مرکز پادشاهي و پایتخت افغانستان بود. 

    موي مبارک و خرقه مبارک حضرت محمد، گنبد طالیي احمد 

شاه درانی و چهل زینه، در این والیت قرار دارد. 

درس چهلم

چهل زینه کندهار
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    چهل زینه از مشهورترین آبده های تاریخی و میراث های گران بهای 

فرهنگی کشور ما است، که در سمت غربی شهر کندهار باالی کوه 

بابر  ظهیرالدین  دستور  به  سنگ  از  تاق  این  دارد.  موقعیت  بلندی 

تراشیده شده است که تا امروز نشانه های آن باقی است.

انار آن  انگور و  پیدا مي شود که  انواع میوه     در والیت کندهار 

شهرت زیاد دارد. 

بخوان و بنویس
 

 متن درس را خاموشانه بخوانید.

 متن درس را با آواز بلند بخوانید.

 واژه های ) کندهار، چهل زینه و گنبد طالیی( را در جمله های مناسب به کار 

برده، روی تخته بنویسید.

 در جمله های زیر پیشینه ها را مشخص کنید.

- کندهار از والیت های تاریخی کشور ما است.

- آب و هوای کندهار در تابستان گرم می باشد.

- اکثریت مردم کندهار به زبان پشتو صحبت می کنند.

بشنو و بگو

 در والیت کندهار کدام جاهای تاریخی وجود دارد؟
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  میوه های مشهور والیت کندهار کدام ها اند؟

  نگه داری و حفظ آثار باستانی چه اهمیت دارد؟

به دوستانت بگو

 کندهار از  والیت های باستانی کشور ما است، در این والیت آثار تاریخی 

زیاد و جود دارد که مشهورترین آن ها چهل زینه می باشد.

 انار و انگور از جملة میوه های مشهور والیت کندهار می باشد.

    لغت ها
معنالغتشماره

فایده گرفتناستفاده 1

راهطریق     2

        کارخانه گی

نظر تان را در بارة چگونه گی حفظ آثار و آبده های تاریخی کشور بنگارید.

درس چهل و یکم
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ادیسن

  هدف: شاگردان متن درس را درست بخوانند و بنویسند، با ادیسن آشنا شوند 

و کلمه های متضاد متن را پیدا کرده بتوانند.

    ادیسن در سال 1847م. در شهر میالن کشور ایتالیا به دنیا آمد و 

در هفت ساله گی شامل مکتب گردید. روزی او از مکتب به خانه باز 

گشت و یادداشتی را به مادرش داده، گفت: این را معلم به من داد 

و گفت فقط مادرت بخواند. مادرش در حالی که اشک از چشمانش 

سرازیر بود برای کودکش چنین خواند: فرزند شما یک نابغه است و 

این مکتب برای او کوچک؛ آموزش او را خود به عهده بگیرید.

اکنون  که  ادیسن  روزی  رفت؛  دنیا  از  مادرش  و  سال ها گذشت   

بزرگ ترین مخترع قرن است، در کنج خانه، خاطراتش را مرور می کرد؛ 

برگه یی در میان شکاف دیوار دید، آن را با کنجکاوی به دست آورد 

درس چهل و یکم

پرسش ها
 برق در زنده گی انسان ها چه اهمیت دارد؟

 گفته می توانید، از برق برای چه کار ها استفاده 

صورت می گیرد؟
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و خواند؛ در آن نوشته بود: کودک شما کودن است، از فردا او را به 

مکتب راه نمی دهیم. ادیسن ساعت ها گریست و در خاطراتش نوشت: 

توماس ادیسن، کودک کند ذهنی بود که توسط یک مادر قهرمان 

به نابغة قرن تبدیل شد.

    کشف انرژی برق در 21 اکتوبر 1879م. مهم ترین اختراع و میراث 

او به جامعة انسانی می باشد که به وسیلة آن شب تاریک به روز روشن 

تبدیل گردیده است.

بخوان و بنویس  

 متن درس را خاموشانه بخوانید و واژه های جدید آن را بیرون نویس کنید.

 متن درس را با آواز بلند بخوانید.

 برای واژه های ) نابغه، مخترع، کنجکاو و قهرمان( روی تخته یک یک جمله بنویسید.

را  یک  هر  ضدمعنای  نموده،  رونویس  کتابچه هایتان  در  را  زیر  کلمه های   

مقابلش بنویسید.

1- اشک  ....................                             2- شب  .............................

3- کوچک....................                           4- روشن ...........................

بشنو و بگو

 برق کدام سهولت ها را در زنده گی ما فراهم ساخته است؟

 برق توسط کی و در کدام سال اختراع گردید؟

 در گروه ها پیرامون اهمیت و فایده های برق بحث کنید.
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به دوستانت بگو
 در مورد تفاوت های وسایلی که در دو تصویر زیر آمده است، صحبت کنید.

    لغت ها
معنالغتشماره

کسی که دارای هوش و استعداد فوق العاده باشد نابغه 1
اختراع کننده، کسی که چیزی را ایجاد کندمخترع       2
تکة کاغذبرگه    3
درز، چاکشکاف  4
غور و دقتکنجکاوی5
از نظر گذراندنمرور     6

  کارخانه گی
پیرامون اهمیت و فایده های برق یک مقاله بنویسید و کلمه های متضاد را در آن 

به کار برید.
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صنعت های دستي
هدف: شاگردان متن درس را درست بخوانند و بنویسند و پیرامون صنعت های 

دستی و اهمیت آن در اقتصاد کشور معلومات به دست آرند.

پرسش ها

 به نظر شما صنعت های دستی در اقتصاد کشور چه اهمیت دارد؟

 آیا صنعت های دستی مشهور کشور را نام برده می توانید؟

    صنعت های دستي  هرکشور، میراث فرهنگي مردم آن بوده، نشان 

دهندة کارکرد ها و فعالیت های مردمان آن کشور در طول تاریخ 

می باشد.

   میراث های فرهنگي کشور ما،  تنها حاصل کار شخصیت هاي نامدار 

تاریخ نه؛ بلکه نتیجة زحمت تمام مردم وطن عزیز ما مي باشد؛ همان 

گونه که هر شخص نظر به ذوق و استعداد خود و نیاز های جامعه می تواند 

پیشه یا مسلکی را انتخاب کند؛ بدین ترتیب تنوع پیشه ها و صنعت ها 

درس چهل و دوم

ACKU



140

در افغانستان به میان آمده است.

   صنعت های دستي افغانستان را که قدامت تاریخي و شهرت جهانی 

نمد بافي،  قالین بافي،  گلیم بافي،  برد:  نام  مي توان  چنین  دارند، 

شیشه سازي،  چوب،  کندن کاري  کاللي،  کاشي کاري،  بوریا بافي، 

و گچ کاري  شیشه سازي  جمله:  از  که   ... و  سوزن دوزي، گچ کاري 

والیت  زنان  سوزن دوزي  شمال،  والیت هاي  قالین بافي  هرات، 

کندهار و کندن کاري چوب والیت نورستان شهرت جهاني دارند.

مهم  و  ارزنده  نقش  اقتصاد کشور  بردن  بلند  در  صنعت های دستی 

داشته و از جملة صادرات مهم کشور ما می باشند.

  

بخوان و بنویس
 متن درس را خاموشانه بخوانید.

 متن درس را با آواز بلند بخوانید.

 نام چند صنعت دستی کشور را روی تخته بنویسید.

 دو سطر متن درس را در کتابچه های خود امال بنویسید.

بشنو و بگو
 چگونه می توان از طریق صنعت های دستی اقتصاد خانواده و کشور را تقویت کرد؟

 در کشور ما کدام صنعت های دستی بیشتر مشهور است؟

 صنعت قالین بافی کدام منطقه های کشور شهرت جهانی دارد؟
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به دوستانت بگو

  به تصویر های زیر نگاه کرده، در مورد هر یک صحبت کنید.

        

    لغت ها

معنالغتشماره

پیشه، هنر، ساختنصنعت 1

چیزي باقي مانده ازگذشته گان    میراث       2

علم ودانش، ادب ومعرفت، تعلیم و فرهنگ       3
تربیت

        کارخانه گی

   کلمه های ) صنعت، قالین بافی، معماری و نجاری( را در جمله های مناسب به 

کار برده، در کتابچه های خود بنویسید و زیر اسم ها و فعل های آن خط بکشید.

ACKU



142

ابوعلي سيناي بلخي 
هدف: شاگردان متن درس را درست بخوانند، بنویسند و در مورد شخصیت ها و 

دانشمندان نامدار کشور آگاهی حاصل نمایند.

پرسش ها

 آیا می دانید ابوعلی سینای بلخی کی بود؟

 به نظر شما دانشمند به کدام شخص گفته می توانیم؟

    ابوعلی حسن بن عبداهلل در سال 570هـ . ق. در یکی از روستاهای 

بخارا در خانوادة با دانش به دنیا آمد. پدرش عبداهلل از اهالی بلخ و 

مادرش از بخارا بود. ابوعلی سینا از آوان کودکی هوش و ذکاوت 

زیاد داشت. قرآن کریم، حساب، ریاضیات و صرف و نحو را نزد پدر 

خویش آموخت.

    در پنج ساله گی به مکتب رفت و پس از فراگیری علوم متداول 

درس چهل و سوم
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آن روزگار؛ مانند: حفظ قرآن کریم، ریاضیات، صرف و نحو و غیره 

سر آمد روزگار خویش گردید. 

    در هنگام فراغت به گردش در دشت و صحرا می رفت و از مشاهدة 

طبیعت لذت می برد و کسب تجربه می نمود. به گیاهان و حیوان ها عالقة 

ویژه داشت، از این رو به دانستن خواص گیاهان دارویی عالقه مند 

گردید.

    ابن سینا از نامدار ترین فیلسوفان و دانشمندان جهان اسالم می باشد 

که به نام طبیب شرق نیز شهرت یافته است. ابن سینا آثار زیادی از 

خود بر جا گذاشته است که تعداد آن ها به 450 جلد کتاب و رساله 

در علوم مختلف می رسد. بیش ترین آثار او در طب و فلسفه است، 

مشهورترین آن کتاب های قانون در طب و شفا در فلسفه می باشد؛ 

چنانچه تا امروز در دانشگاه های شرق و غرب تدریس می گردد.

نمونة کالم

زان پیش که از جهان فرو مانی فرد   

      آن به که نبایدت پشیمانی خــورد

امروز بکن! چــو می توانی کاری  

                  فردا چه کنی؟ چون نتوانی کاری

                                            

ACKU



144

بخوان و بنویس

 متن درس را با آواز بلند بخوانید.

 واژه های مشکل را از متن درس بیرون نویس کنید.

  واژه های مشکل را به کمک معلم معنا نموده، در جمله های مناسب به کار 

ببرید و در کتابچه های خود بنویسید.

 بیت زیر را روی تخته امال بنویسید:

زان پیش که از جهان فرومانی فرد                آن به که نبایدت پشیمانی خورد

امروز بـکن! چــو می توانی کاری                 فردا چه کنی؟ چون نتوانی کاری

بشنو و بگو

 نام مکمل ابوعلی سینای بلخی چیست؟

 به مفهوم درس و معنای شعر توسط معلم گوش فرا دهید.

 ابوعلی سینای بلخی را به کدام لقب یاد می کردند؟

 کدام آثار ابوعلی سینا در شرق و غرب تدریس می گردد؟

به دوستانت بگو

 ابوعلی سینا دانشمند و فیلسوف بزرگ خراسان زمین )افغانستان کنونی( است 

که از خود آثار زیادی برجای گذاشته است. در علم طب بیش ترین اکتشافات را 

نموده، که نوشته های او تا به حال مورد استفادة دانشمندان قرار دارد. در شعر نیز 

دسترسی داشته و از او اشعاری به زبانهای دری وعربی وجود دارد.
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 کتاب قانون و شفا در طب و فلسفه توسط ابوعلی سینا نوشته شده است که تا 

امروز در دانشگاه های دنیا مورد تدریس قرار دارد.

    لغت ها

معنالغتشماره

خاصویژه 1

حکیم، عالمفیلسوف       2

پسرابن       3

جداشدن، یک و تنهافرد                4

        کارخانه گی

- چهار بیت اول شعر را در کتابچه هاي خود رونویس کنید.

ACKU - نمونة شعر ابن سینا را حفظ کنید.  
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عبدالعلي مستغني

هدف: شاگردان متن درس را درست بخوانند، بنویسند و پیرامون شخصیت ادبی 

به دست آورده، صفت ها را در متن تشخیص کرده  عبدالعلی مستغنی معلومات 

بتوانند.

پرسش ها

 کدام شاعران را می شناسید؟

 شعر کدام شاعر را حفظ دارید؟ 

    عبدالعلي مستغني، شاعر کشور ما فرزند مال رمضان می باشد که در 

سال 1293هـ.ش. در باال حصار کابل تولد شده است. او آموزش های 

نخستین را از پدرش آموخت و بعد به فراگیری علوم متداول آن 

زمان پرداخت؛ چون ذوق و استعداد هنری داشت به زودي شاعر 

شد و به زبان هاي دري و پشتو شعر سرود که مورد پسند اهل ادب 

قرار گرفت، مستغنی به زبان عربی نیز تسلط داشت.

  او مدتي به حیث استاد مضمون ادبیات دري، در لیسة حبیبیه خدمت 

درس چهل و چهارم
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نموده است. عبدالعلی مستغنی در سال 1352هـ.ش. وفات کرد.

نمونة سخن:

وطــن را از معـــارف مي دهد اهل وطـن رنـگي  

بلي، باشد چمن را از گل و سرو و سمن رنگي    

دهند از سعي خویش این خانه را اهل وطن زینت  

که بیجوش ریاحین نیست بر روي چمن رنگي    

 

بخوان و بنویس

 متن درس را خاموشانه بخوانید و صفت ها را از آن بیرون نویس کنید.

 متن درس را با آواز بلند بخوانید.

 جملة زیر را با کلمة مناسب در کتابچه های خود تکمیل کنید.

عبدالعلی مستغنی ................................... شهیر کشور ما است.

»نویسنده، مؤرخ،شاعر و خبرنگار«

 دو بیت اخیر متن را روی تخته امال بنویسید. 
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بشنو و بگو
 عبدالعلی مستغنی کی بود و به کدام زبان ها شعر سروده است؟

 مفهوم شعر را بیان کنید.
 جمله هایی را که درآن ها صفت به کار رفته است از متن درس انتخاب نموده 

و با آواز بلند بخوانید.

به دوستانت بگو
 صفت کلمه یی است که حالت و چگونه گی اسم را بیان می کند؛ مانند:

خوب – خوب تر  ، بهتر – بهترین

    لغت ها
معنالغتشماره

توانایی   استعداد  1

نام گلسمن       2

تاریخ نویسمؤرخ       3

آرایشزینت                4

جمع ریحان   ریاحین5

مشهور، نام دار   شهیر6

  کارخانه گی
کلمه هاي )بزرگ، خوب، شهیر و شیرین( را در جمله های مناسب به کار برده، 

در کتابچه های خود بنویسید.
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لطيفه
هدف: شاگردان متن درس را درست بخوانند، بنویسند و مفهوم آن را بدانند.

پرسش ها
 به نظر شما لطیفه به کدام موضوعات می پردازد؟

 آیا تا حال کدام لطیفه یا قصه خوانده یا شنیده اید؟

 به نظر شما اگر انسان تنبل و کاهل باشد چه ضرر می کند؟

    در یکي از قریه هاي دور از شهر یک زن و شوهر تنبل زنده گي 

استفاده  آن  شیر  از  که  داشتند  گوساله یي  و  گاو  آن ها  مي کردند، 

مي نمودند.

   شوهر، روزانه گاو را براي چراندن به چراگاه مي برد و نزدیک 

شام دوباره آن را  به خانه مي آورد، زن وظیفه داشت که عالوه بر 

پخت و پز و دیگر کارهاي منزل بعد از آمدن شوهرش دروازة قلعه را 

درس چهل و پنجم
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نیز ببندد. یک شب که زن فراموش کرده بود دروازه را ببندد، هنگام 

خواب به شوهرش گفت: فراموش کردم که دروازه را ببندم. امشب 

تو باید آن را ببندي، مبادا دزد بیاید و وسایل خانه و گاو ما را ببرد؛ 

اما شوهرش قبول نکرد. آن ها در همین گفتگو بودند که دزد آمد، 

زن و شوهر از دیدن دزد وارخطا شده، حیران ماندند. دزد دید که 

کسي مزاحمش  نیست، با جرأت داخل خانه شده، وسایل خانه و گاو 

را برد؛ چون ساعتي گذشت و دزد دور شد، شوهر به خانمش گفت: 

حاال برو و دروازه را ببند! زن گفت: ضرورت نیست که دروازه را 

ببندم؛ زیرا به غیر از من و تو هیچ چیز دیگر در خانه باقي نمانده است.

   که چون کاهلی پیشه گیرد جوان     

                  بماند تنش پست و تیره روان

                                                                    ) فردوسی(

بخوان و بنویس
 متن درس را با آواز بلند بخوانید.

 مفهوم لطیفه را در دو جمله بنویسید.

 بیت زیر را به نثر تبدیل کنید.

     که چون کاهلی پیشه گیرد جوان               بماند تنش پست و تیره روان 
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بشنو و بگو
 در بارة تنبلی و عواقب آن نظر خود را بیان کنید.

 چرا مرد دروازة قلعه را بسته نکرد؟

 وقتی مرد دروازة قلعه را بسته نکرد چه نتیجه گرفت؟

 از لطیفه چه نتیجه گرفتید؟ بیان کنید.

 اگر انسان تنبلی و کاهلی را جزء عادت های خود سازد چه ضرر هایی را متقبل می شود؟

  در گروه ها پیرامون ضرر های تنبلی صحبت کنید.

به دوستانت بگو
 تنبلی و کاهلی از عادت های بد و ناپسند است.

 انسان تنبل و بیکاره هرگز در کار های خود موفق نمی شود و در زنده گی  به 
مشکالت زیاد مواجه می گردد.

  لغت ها
معنالغتشماره

وقتهنگام  1
تنبلیکاهلی       2
زحمت دهندهمزاحم       3
روحروان                4

  کارخانه گی

      لطیفه را در کتابچه هاي خود بنویسید و معناي لغت ها را حفظ کنید. 
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ابریشم

هدف: شاگردان متن درس را درست بخوانند، بنویسند، طریقة به دست آورن 

ابریشم را دانسته و زمان های فعل را در متن تشخیص دهند.

پرسش ها
 در رسم چه را مي بینید؟

 نام کرم پیله را شنیده اید؟ 

 آیا می دانید تکة ابریشمي از چه به دست مي آید؟
    

روز  براي چند  اداره یی که در آن کار مي کرد،  از طرف  نسیم     

دانه  دو  گلثوم  خواهرش  براي  برگشت  هنگام  بود.  رفته  هرات  به 

دستمال تحفه آورد. گلثوم از تحفة او بسیار خوش شد و گفت: نسیم 

نسیم  نرم و لطیف است؟  به دیگرش  جان، چرا یک دستمالم نسبت 

گفت: دستمالی که نرم و لطیف است از ابریشم بافته شده است و آن 

درس چهل و ششم
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دستمال دیگر از سند.

   گلثوم از برادرش پرسید: ُسند و ابریشم، از هم چه فرق دارند؟

    نسیم گفت: ُسند، از یک نوع گیاه به دست مي آید؛ اما ابریشم از 

کرم پیله حاصل مي شود. تکة ُسندي سنگین است و عرق بدن را نیز 

جذب نمي کند؛ اما تکة ابریشمي نرم و مالیم مي باشد. 

    تربیة کرم پیله در والیت هاي: هرات، کندز، بغالن، بلخ و کندهار 

لنگي،  قناویز،  پارچه های  ابریشم،  از  ما  کشور  در  دارد.  رواج  زیاد 

دنیا  ابریشمي در  پارچة  مي بافند.  دیگر  پارچه هاي  بعضي  و  دستمال 

قیمت و ارزش زیاد دارد. کرم ابریشم از برگ توت تغذیه  مي کند، 

این کرم را به نام کرم  پیله نیز یاد می کنند.

 

بخوان و بنویس
 متن درس را خاموشانه بخوانید.

 به خوانش متن درس توسط معلم دقت کنید.

 متن درس را با آواز مناسب بخوانید.

نوشته؛ زمان های فعل آن را مشخص   جمله های زیر را در کتابچه های خود 

سازید.

1- نسیم به هرات رفته بود. 

2-  ُسند از یک نوع گیاه خاص به دست می آید.
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3- نسیم سال آینده به والیت بلخ خواهد رفت.

 در گروه ها پیرامون به دست آوردن ابریشم و چیز هایی که از آن بافته می شود 

صحبت کنید.

بشنو و بگو
 چرا  یک دستمال گلثوم نسبت به دیگرش نرم و لطیف بود؟

 سند و ابریشم از هم چه فرق دارند؟

 در جملة ) گلثوم از برادرش پرسید( کدام کلمه فعل است؟

به دوستانت بگو
 صنعت ابریشم از مشهور ترین صنعت های کشور ما است، که در رشد اقتصاد 

ما اهمیت زیاد دارد.

 لغت ها

معنالغتشماره

قسمنوع  1

غذا دادنتغذیه       2

نرم و نازکلطیف       3

پارچة ابریشمی ساده و سرخ رنگقناویز                4

  کارخانه گی
     هر یک از کلمه های )ابریشم، ُسند و تحفه( را در جمله ها طوری به کار ببرید 

که هر سه زمان فعل در آن ها مشخص شود.
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جــان و جهـان مــــا افغـــانستــــان مـــا   

اي تـــارو پـود مــــا اي هســت و بـود مـا   

اهل معـارفیم، تعلیـــــــم کــــارما

 علمســت شعـار ما، بس افتخــار ما

ضـد جـهـالتیـــــــم بد خـواه ظلـمتیــــم   

بـا عـــزم و همتیـــم در کسـب مـعــرفــت   

اهل معـارفیم، تعلیــــــــم کـــارما

علمست شعــار مــا، بس افتخار مــا

پیكار میكنیـــــــــم مـا کــار میكـنـیـــم   

گلــــزار میكنیـــــم بار ديگـــــر تــــــرا   

اهل معـارفیم، تعلیــــم کــــــار ما

علمسـت شعـار مــا، بس افتخار مــا

بـاري بـــه گلشنــت بدگـــر نظــر کنـــد   

از آهنیــــــــن تنت شـــرمنـــده دشمنت   

اهل معـارفیم، تعلیــــم کــــــار ما

علمسـت شعار مـا، بـس افتخــار مـا

اي مـهـــد آريــــــا حافـــظ تـــــراخـدا   

مــارا همیـن دعـــــا ايـنســت روز و شـب   

اهل معـارفیم، تعلیـــــــم کـــار ما

علـمست شعــار مـا، بــس افتخار ما

ترانة معارف

) سيد محي الدین راعي(
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