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

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

دا وطــن افغانستـــــان دى

دا عـــزت د هـــر افـغـان دى

دا وطــن د ټولو کـــور دى

د بـــــلـوڅــــــو د ازبـکـــــــو

کور د ســولې کور د تورې
د پښتــــون او هــــزاره وو

ورسره عرب ،گوجــــر دي

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

هر بچی يې قهرمـــــــان دى
د تـــرکـمنــــــو د تـــاجـکـــــو

پــاميــــريان ،نـورستانيــــــان
هـــــم ايمـــاق ،هم پشـه ېان

لـکـــه لـمــــر پـر شنـــه آسمـان

لـکـــه زړه وي جـــاويـــــدان
وايــو اهلل اکبر وايو اهلل اکبر

وزارت معارف

معینیت انکشاف نصاب تعلیمی و تربیۀ معلم
رياست عمومی انکشاف نصاب تعليمی و تأليف کتب درسی

KU

دروس اجتماعى

AC

صنف پنجم

سال چاپ 1396 :هـ  .ش.
أ

مؤلفان
 پوهنیار محمد فاروق عمرخیلرسمؤلف الحاج نجیب الله امین افغان رسمؤلف محمد رفیق مومند -سرمؤلف میرعبیداهلل فاضل

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

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

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

عنوان

صفحه

شماره

عنوان

صفحه

١

جامعه چیست؟

1

١٨

پولیس ترافیک

35

٢

انسان و جامعه

3

١٩

زراعت

37

٣

روابط اجتماعی

5

٢٠

غله ها و بقول

39

٤

نیاز جامعه به صلح
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 ٢١نباتات صنعتی و طبی

٦

خدمات اجتماعی

11

٢٣

سبزی ها

45

٧

تعلیم و تربیه
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٢٤

مالداری

47

٨

صحت عامه
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گوسفند

49

٩

آبرسانی
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گاو

51

١٠

برق
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27
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٥

حقوق انسان

9

٢٢

میوه ها

43
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41

اسپ

53
55

١١

مخابرات

21

28

شتر

١٢

خدمات پست

23

29

فارم های مرغداری

١٣

رسانه های جمعی

25

30

فارم های ماهی

59

١٤

انترنت

27

31

اهمیت صنایع

61

١٥

ترانسپورت
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32

صنایع دستی

63

١٦

شاروالی

31

33

قالین بافی

65
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پولیس

33

34

چرم گری

67

57

شماره

عنوان

صفحه

شماره

عنوان

صفحه

35

خامه دوزی

69

50

تولید برق

99

36

صنایع ماشینی

71

37

کارخانۀ نساجی و
بافنده گی

73

51

معادن و ذخایر
طبیعی افغانستان

101

38

صنعت دوا سازی

75

39

فابریکههای سمنت
سازی

77
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41

فلزات سیاه و رنگه

81

42

نجاری و حجاری

83

43

تجارت

85

44

تجارت داخلی

87

45

تجارت خارجی

89

46

بندرهای کشور ما

91

47

محیط زیست

93

48

اقلیم

95

49

اقلیم افغانستان

97
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40

صنایع ثقیله و
خفیفه

79
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فصل اول :جامعه
اهداف فصل:

 مفهوم جامعه را بدانند. انسان را منحیث موجود اجتماعی بشناسند. اهمیت روابط اجتماعی را در پیشرفت جامعه تشریح کرده بتوانند. میل و رغبت شان به صلح ،آشتی و انسان دوستی بیشتر شود. -حق خود و دیگران را بشناسند و به آن احترام بگذارند.

درس اول

جامعه چيست؟
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پرسش :به نظر شما ،جامعه چيست؟

جامعه به گروهی از افراد گفته میشود ،كه مدت زمان زيادي باهم زندهگی

كرده ،سرزميني را ،در اختيار داشته باشند و داراي هدف مشترك باشند.

طور مثال :مردمي كه در يك ده زندهگی میکنند افراد یکجامعه دهاتي استند.

هدف مشترك مردم دهاتي اين است ،كه از طريق زراعت و مالداري ،زندهگی

خود را تأمينکنند .زندهگی دهاتی به خاطر کم بودن افراد آن نشان دهندۀ
1

یک جامعۀ کوچک است.

شاگردان و معلمان يك مكتب نيز افراد یکجامعه كوچك میباشند ،هدف

مشترك اين گروه آموختن علم ،دانش و ...است.

افرادي كه در يك كشور زندهگی مینمایند افراد یکجامعه بزرگ محسوب

میشوند .كه به آن ملت میگویند.

مسلماناني كه در كشورهاي مختلف جهان زندهگی میکنند ،افراد جامعۀ

بزرگتري اند ،که امت اسالمي نام دارد.
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فعالیت

در گروهها ،راجع به تفاوت جامعههای کوچک و جامعۀ بزرگ بحث کنید.
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پاسخ دهید

 -1جامعه چیست؟
-2هدف مشترک یک جامعه کوچک مانند مکتب چیست؟
 -3افراد جامعۀ دهاتی از کدام طریق زندهگی خود را تأمین میکنند.

کار خانه گی

راجع به جامعه ،چند سطر در کتابچههای تان بنویسید.

2

درس دوم

انسان و جامعه

پرسش

به نظر شما ،انسان و جامعه باهم ،چه ارتباط دارند؟
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جامعه از جمع شدن انسانها و عمل هاي متقابل آنان به وجود آمده است،
كه باهم یکجا زندهگی میکنند و در رسيدن به اهداف مشترك با يك ديگر
همكاري دارند .يكي از خصوصيات انسان ،داشتن روابط اجتماعي او است.
انسان به تنهايي قادر به رفع نيازهاي خود نيست؛ بنابراين ضرورت به
زندهگی اجتماعي دارد تا در جامعه نیازهای خود را رفعکند.
هر عضو جامعه میتواند ،شما را در وقت مشكالت كمك كند و جامعه ميتواند
شما را از لحاظ نيازهاي جسمي ،عاطفي ،مالي كمك و حمايت کند.
3

تالش افراد براي برقراري روابط با يك ديگر هميشه وجود دارد ،اين روابط
آنها را ،قوانين و مقررات نظم میبخشد.
ما بايد به حيث عضو خوب و منظم جامعة خود در تصميم گيري هاي جمعي،
كه به خاطر رسيدن به هدف مشترك گرفته میشود ،همكاري کنیم و دست
به دست هم داده ،به خاطر ساختن یکجامعة بهتر كوشش کنیم.

فعالیت
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پاسخ دهید
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در گروهها راجع به رابطة انسان و جامعه بحث کنید.

 -1آيا انسان میتواند به تنهايي تمام نيازمندي هاي خود را برآورده سازد؟
 -2جامعه به شما ،چه كمكها كرده میتواند؟

 -3به خاطر ساختن یکجامعه بهتر ،چه بايد كرد؟
کار خانه گی

راجع به ارتباط انسان و جامعه ،چند سطر در كتابچه هاي خود بنويسيد.
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درس سوم

روابط اجتماعي

پرسش
به نظر شما ،انسانها میتوانند بدون روابط با همدیگر ،در جامعه زندهگی کنند.
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انسانها میتوانند با هم ارتباط برقرار كنند و مقصد خود را به يك ديگر

بفهمانند.

طفل نوزاد با گريه كردن به والدين خود میفهماند ،كه گرسنه است و

همین که سير شد ،رضايت خود را با لبخند نشان میدهد .توانایی طفل براي
برقراري ارتباط با ديگران و فهماندن خواسته هايش بسيار كم است ،ولي

هرچه بزرگتر میشودكلمات و نشانه هايی را ياد میگیرد كه میتواند توسط
آن با ديگران بيشتر ارتباط برقرار كند .هيچ كس به تنهايي نمیتواند همه

نیازهای خود را برآورده سازد .چرا که به كمك و همكاري يك ديگر احتياج
دارند .در صورت داشتن روابط و همكاري باهم دیگر میتوانند نیازهای خود

را به بسیار آسانی برآورده سازند.
5

امروز با پيشرفت تكنالوژي ،روابط بين مردم از طريق وسايل ارتباط

جمعي؛مانند؛ موبايل ،كمپيوتر ،انترنت وغيره بسيار سهل و آسان شده است.

زبان مهمترین وسيلة ارتباطي در جامعة بشري است .انسان به وسيلة

زبان میتواند مشكل ترين مفهومها و احساسات ،را به ديگران انتقال دهد.
اگر انسان نمیتوانست منظور خود را ،به ديگران بفهماند ،دانش بشري هيچ

وقت پيشرفت نمیكرد.

ما ،در حالي كه عضو خانوادة خود استيم ،با جامعه ،قريه ،ناحيه ،شهر و

كشور خود نيز ارتباط داريم؛ بنابراين به هراندازة كه ارتباط ما با ديگران

بيشتر باشد به همان اندازه نيازهاي خود و جامعه خود را خوبتر برآورده كرده
فعالیت
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میتوانیم.

پاسخ دهید

 -1روابط با ديگران ،چه فايده دارد؟

AC

در گروهها راجع ،به اهميت روابط اجتماعي بحث کنید.

 -2آيا انسان میتواند به تنهايي نیازهای خود را برآوده سازد؟
 -3زبان برای برقراری ارتباط در جامعه چه نقشی دارد؟
کار خانه گی

راجع به نقش زبان ،در پيشرفت روابط اجتماعي ،چند سطر در كتابچه هاي خود بنويسيد.

6

درس چهارم

نیاز جامعه به صلح

پرسش
چه فكر میکنید ،چرا به صلح ضرورت داريم؟

KU
AC

صلح ،آشتي ،آرامش و زندهگی دور از جنگ را گويند.

سال هاي زيادي میشود،كه جنگ و نا آرامي ضررها و َخسارات زياد مالي
و جاني به كشور و مردم ما وارد ساخته است ،از اينرو ما بیشتر از همه چیز
دیگر به صلح نياز داریم .صلح را ضرورت حياتي دانسته ،براي رسيدن به آن
تالش میکنیم.
صلح و آرامش جامعه را به سوي پيشرفت و ترقی سوق میدهد.
7

با برقراري صلح و امن در جامعه روابط بین افراد بهتر شده و زمینه تعلیم
و تربیه برای اطفال و نوجوانان مساعد میشود .از رفتار هاي غير قانوني
جلوگيري صورت میگیرد و جوانان میتوانند با خیال و خاطر راحت و آرام
به تحصیالت خویش ادامه دهند .بنابراين ،وجيبة اسالمي و انساني هر فرد
كشور است ،تا در برقراري صلح تالش کنند.
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فعالیت

در گروهها راجع به فوايد صلح بحث کنید.

 -1چرا مردم ما ،به صلح ضرورت دارند؟

AC

پاسخ دهید

 -2در كدام شرايط میتوانیم خوبتر تعليم و تحصيل كنيم؟
 -3براي پيشرفت جامعه به ،چه ضرورت است؟

کار خانه گی

راجع به خوبي هاي صلح ،چند سطر در كتابچه هاي خود بنويسيد.

8

درس پنجم

حقوق انسان

پرسش

به نظر شما ،انسان داراي ،کدام حقوق است؟
مطابق هدايات قرآن شريف و اعالمية جهاني حقوق بشر ،حقوق انسان

عبارت اند از:

•حق حيات :حق زندهگی و حيات ،داد خداوندي است .بايد همه انسانها

KU

در حفاظت و حمايت حق زندهگی براي خود و ديگران ،تالش کنند؛ زيرا اين
وظيفۀ انساني همۀ ما است .همان طوري که زندهگی خود را دوست داريم،

بايد زندهگی ديگران را نيز دوست داشته باشيم و به حيات و زندهگی ديگران

ضرر نه رسانيم.
خود ادامه دهد.

AC

•حق تعليم :هر کس حق دارد ،بياموزد و در مکاتب و پوهنتونها به تحصيالت
•حق مالکيت :هر کس حق دارد خانه ،زمين ،موتر و غيره داشته باشد .ما

مسلمانها بايد ملکيت ديگران را محترم بشماريم و نباید به مال ديگران
تجاوز کنيم.

•حق اقامت گشت و گذار :هر انسان ميتواند ،در کشور خودش مسکن
گزیند ،آزادانه گشت و گذار کند .شما ميتوانيد در افغانستان به هر جايي
که خواسته باشيد برويد و هر جايي که خواسته باشيد ،زندهگی کنيد و به هر

گوشه از جهان مسافرت نماييد.

•آزادي انتخاب شغل و حرفه :هر کس حق دارد ،مطابق استعداد و ميل

خود شغل و کاري را انتخاب کند.
9

•حق داشتن محيط سالم زندهگی :هر کس حق دارد ،که در محيط پاک و

سرسبز زندهگی کند .حکومت بايد در اين مورد با مردم همکاري کند.

•مساوات :تمام انسانها از نگاه حقوق با هم برابر و مساوي اند .هيچ کس

حق ندارد؛ که به خاطر زبان ،مذهب ،منطقه و غيره يکي را بر ديگري بهتر

بشمارد .ما مسلمانان نه تنها ،با هم برادر یم؛ بلکه با هم برابر نيز استیم.

•حق آزادي :آزادي و مصونيت شخصي ،حق هر انسان است ،که بايد به آن
احترام کنيم .آنچه را که به خود ميپسنديم به ديگران نيز بپسنديم و حق

نداریم به آزادي ديگران ضرر برسانيم.

•آزادي بيان :هر انسان حق دارد آنچه را که ميخواهد به زبان آورد؛ مگر اين
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که خالف اساسات دين اسالم باشد و يا به زيان ديگران باشد و حقوق ديگران

را پايمال کند؛ به طور مثال :حق نداريم به ديگران ناسزا و فحش بگوييم.

AC

فعالیت

در گروهها ،راجع به حقوق همديگر بحث کنید.
پاسخ دهید

 -1حق حيات را بيان کنید.
 -2حقوق انسان را نام بگيريد.
 -3حق تعليم چيست؟ بيان داريد.
کار خانه گی

چند سطر مقاله راجع به حق مالكيت در كتابچه هاي خود بنويسيد و در ساعت بعدی در صنف ارائه کنید.
10

فصل دوم :خدمات اجتماعی
اهداف فصل:

 مفهوم خدمات اجتماعی را بدانند. با جریان تعلیم و تربیت درکشور آشنا شوند. اهمیت آبرسانی و ارزش آب پاک آشامیدنی را بدانند. اهمیت و مفهوم صحت عامه را بفهمند. راجع به اهمیت برق ،مخابراتُ ،پست ،انترنیت و رسانههای جمعی توضیحات داده بتوانند. -روحیۀ همکاری با شاروالی ،پولیس و پولیس ترافیک را حاصل کنند.

درس ششم

KU

پرسش

خدمات اجتماعی چیست؟

به نظر شما ،چرا جامعه به خدمات اجتماعي نياز دارد؟

AC
در زمان هاي گذشته بيشتر نياز هاي انسان در خانواده و قريه رفع

میشد ،ولي به تدريج و با تغيير شيوة زندهگی رفع همة نيازها از توانايي

خانواده خارج شد و وظيفه برآورده كردن اين نيازها به ادارات خاصي كه كار
شان عرضة خدمات اجتماعي به مردم است واگذار شد.

امروز اين ادارات میكوشند ،تا بخشي ازنیازهای فردي و اجتماعي مردم

را مرفوع سازند؛ به طور مثال :مردم به خاطر نيازهاي تعليمي به مكتب ،به
11

خاطر پاكي و سرسبزي محيط زيست به شاروالي ،براي نظم در عبور و مرور
وسايط نقليه به پوليس ترافيك ،براي ارتباطات به مخابرات ،براي خدمات

پولي به بانك و براي تداوي به مراكز صحي و شفاخانه ضرورت دارند.

در تشكيل دولت وزارتخانهها و اداراتی وجود دارند ،كه وظيفة آنهاعرضة

خدمات به مردم در يك بخش خاص میباشند؛ مانند :وزارت هاي معارف،

صحت عامه ،مخابرات ،زراعت ،اقتصاد وغيره.

هرقدر وزارتخانهها در خدمت به مردم موفق باشند به همان اندازه كشور

ترقي و پيشرفت میکند و در نتيجه ما ،جامعۀ مرفه ،نيرومند و امن خواهيم

فعالیت

KU

داشت.

پاسخ دهید

AC

در گروهها راجع ،به خدمات اجتماعي بحث كنيد.

 -1در ابتدا مردم نيازهاي خود را چگونه مرفوع میكردند؟
 -2ادارات خدمات اجتماعي ،چطور به وجود آمدند؟
 -3چند نهاد خدمات اجتماعي را نام ببريد؟
کار خانه گی

راجع به ضرورت جامعه به خدمات اجتماعي ،چند سطر در كتابچه هاي خود بنويسيد.
12

درس هفتم

تعلیم و تربیت

پرسش
به نظر شما ،تعلیم وتربیت ،چه فایده دارد؟

KU
AC

تعلیم و تربیت سالم یکی از نیازهای اساسی جامعه است ،که انسانها
برای ادامۀ زندهگی بهتر به آن نیاز دارد .برای بر آورده شدن آن ،نهادهای
مانند:کودکستانها ،مکاتب ،پوهنتونها و دیگر مراکز آموزشی ایجاد شده
است.
وزارتهای معارف و تحصیالت عالی در رأس نهادهای تعلیمی و تربیتی
کشور قرار دارند.
13

مکاتب ،مدارس ،دارالمعلمینها مربوط وزارت معارف و پوهنتونها
مربوط وزارت تحصیالت عالی است .تعلیم و تربیت اساس رشد و توسعۀ
هر کشور را تشکیل میدهد.

فعالیت

درگروهها راجع به تعلیم و تربیت بحث کنید.

KU

پاسخ دهید

 -1نهادهای تحصیالت عالی و تعلیم و تربیت کدامها اند؟

کار خانه گی

AC

 -2مکاتب ،مدارس و دارالمعلمینها مربوط کدام وزارت میشود؟

راجع به اهمیت تعلیم و تربیت درکتابچههای خود ،چند سطر بنویسید.
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درس هشتم

صحت عامه

پرسش

به نظر شما ،چه چيزها سبب مريضي میشود؟

KU
AC

براي حفظ و سالمتي جامعه ،در تشكيالت دولت ما ،يك وزارت به نام

وزارت صحت عامه موجود است .اين وزارت مسؤوليت صحت و تداوي مردم
كشور را به عهده دارد .وظايف وزارت صحت عامه به دو بخش اساسي

تقسيم ميشود :بخش وقايه (جلوگيري از امراض) و بخش تداوي امراض.

براي جلوگيري و وقايه امـراض ،وزارت صحت عامه واكسينهايي ،امراض
از قبيل :پوليو ،چيچك ،سرخكان ،تيتانوس و ...را به اطفال تزريق ميكند .تا

اطفال در مقابل امراض وقايه شوند؛ زيرا وقايه نسبت به تداوي آسان و ارزان

است .ساختن شفاخانهها ،كلينيكها درتمام شهرها ،واليات و ولسوالي هاي
15

كشور هم يكي از وظايف وزارت صحت عامه است .امروز در كنار شفاخانه
هاي دولتي ،دهها شفاخانه و كلينيك شخصي وجود دارد ،كه خدمات صحي را
به مردم عرضه میکنند .وظيفه تمام مردم وطن است تا در حفظ ونگهداشت

و پاکي محيط زيست خود توجه نمايند؛ زيرا در محيط ناپاک حشرات مانند:
مگسها ،پشهها و مکروبها نشو و نمو میکنند و سبب پيدا شدن و انتقال
امراض گوناگون ميشوند ،به اين منظور بايد همة ما لباس ،کوچه ،مکتب،
خانه و محيط زيست خويش را پاک نگهداريم و کثافات را در جاهاي معين

آن جمع کنيم ،تا به امراض مختلف مبتال نشويم.
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فعالیت

در گروهها راجع به وظايف وزارت صحت عامه بحث نماييد.

AC

پاسخ دهید

 -1چطور میتوانیم در مقابل امراض ،خود را وقايه كنيم؟
 -2چرا اطفال را واكسين ميکنیم؟

 -3ما درحفظ ،پاكي و نظافت خانه ،كوچه و شهر خود ،چه مسؤوليت داريم؟
کار خانه گی

چطور میتوانید حفظ الصحه را مراعات كنيد؟ در اين مورد مطلبي بنويسيد و فردا
در صنف به همصنفان خود ارائه كنيد.
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درس نهم

آبرسانی

پرسش
به نظرشما ،آب چرا تصفیه میشود؟
آبرسانی شبکه یا دستگاهی

است که آب چشمهها ،دریاها و

KU

زیر زمینیها را توسط ماشینهای

مخصوص در محلی ذخیره نموده
بعد از تصفیه و صحی نمودن آن را
توسط پیپ و نلها به مردم منطقه
همه آب مصرفی ما ،از باران یا

برف تأمین میشود .يك مقدار آن در

AC

توزیع میکند.

زير زمين ذخيره شده و متباقي آن در بحرها میريزد .در مناطقی که سیستم آب
رسانی موجود نیست ،مـردم از آب چاه ،نهرها یا دریا استفاده میکنند.

پیش از آن که آب دریا و چاه با پیپها به داخل خانهها جریان پیداکند

باید تصفیه شود .این کار در تصفیه خانة آب صورت میگیرد.

آب بعد از تصفیه توسط پمپ به منبعهای ذخیره فرستاده میشود.

ذخیرهیی که آب یک ناحیه را تأمین میکند ،ممکن است روی یک تپه يا جاي
بلندي باشد ،كه این ارتفاع ،در آب فشار دايمی وارد كرده و آن را ،از طريق پيپ

به نل آب خانهها میرساند.

آب مصرف شدۀ خانهها و کارخانهها معموالً برای تصفیه ،به تصفیه خانه
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فاضل آب انتقال میشود؛ سپس آن را توسط پمپ ،خارج از شهر و یا به دریا

میریزند .حفر غير معياري چاه هاي سيپتيك در افغانستان از عوامل روز افزون
آلوده شدن آبها و كمبود آب صحي آشاميدني است.

عدم دسترسی به آب پاک آشامیدنی مشکل بزرگ مردم ما در بسیاری

از مناطق کشور میباشد .که سبب مبتال شدن باشندهگان آن محل به امراض
گوناگون و افزایش مرگ و میر كودكان شده است.

با تهيۀ آب آشاميدني و تعمير كانال هاي فاضل آب كه از ضروريات مهم

مردم محسوب میشود از محيط پاك برخوردار شده و از امراض گوناگون
جلوگيري میشود .ما بايد آب را از ملوث شدن حفاظت کرده و آن را بيجا مصرف
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نه کنیم.

واضح است ،که دسترسی به آب پاک آشامیدنی زمینه را برای یک جامعه

سالم و صحتمند مساعد میسازد.

AC

فعالیت

در گروهها راجع ،به ضرورت آب آشامیدنی بحث کنید.
پاسخ دهید

 -1آب رسانی چیست؟

 -2اگر آب آشامیدنی صحی نباشد چه واقع میشود؟

 -3نبود کانالهای فاضل آب چه ضرر دارد؟
کار خانه گی

راجع به فواید آب آشامیدنی صحی ،چندسطر در کتابچههای خود بنویسید.
18

درس دهم

برق

پرسش
به نظر شما ،برق چه فايدهها دارد؟

KU

AC

(ج َّل َج َاللُه)است .برق از آب ،گـاز
برق نيز يكي از نعمت هاي بزرگ خداوند َ
نفت ،باد و انرژي هسته يي توليد میشود .انرژی برقی به وسيلة سيم ،يا
كيبل به جاهاي ديگر منتقل میشود .انرژی برق به وسیله قوۀ محرکه برقی
حرکت می کند ،که این حركت را در ِسم هادی ،جريان برق میگویند.
برق موارد استعمال فراوان دارد .يكي از استفاده هاي آن تبدیل انرژي برقی به
انرژی نوری (روشني) است .امروز برق در زندهگی روزانة مردم اهمیت زياد دارد؛
به طور مثال :در وسايل ،مانند :يخچال ،كولر ،راديو ،تلويزيون ،موبایل ،تیلفون و
غیره وسایل از انرژی برق کارگرفته میشود .برق در صنعت ،تجارت ،اقتصاد ،طب
و غیره بسيار اهميت دارد.
انرژی برق سبب آساني و سهولت كار براي مردم است .انواع وسايل
برقي؛ مانند :جاروب ،ماشين لباس شويي ،منقل و داش نيز كار فامیلها را
آسان كرده است .امروز انرژی برقی به اندازه يي اهميت دارد ،كه زندهگی
بدون آن بسيار مشكل به نظر میرسد؛ اما اگر احتیاط نشود ،برق خطرات هم
دارد؛ بنابراين ،استفادة صحيح از انرژي برقی و رعايت نكته هاي محافظتي
19

KU

ذيل را هرگز فراموش نكنيد.
• در صورت فرسوده شدن و لُج بودن لينها هردو لين باهم تماس میکنند
و باعث شارتی و آتش سوزي هاي بزرگ میشود.
• هرگاه دست انسان به جاهاي لُخت لين برق تماس كند ،انسان را برق
میگیرد .هرگاه شخصي را برق گرفته باشد براي نجات او جريان برق را بايد
قطع کنیم ،درغير آن تماس با او باعث سرايت برق در وجود ما نیز میشود.
• از وسايل برقي شارت استفاده نشود.
• هرگز به صندوق برق دست نزنید.
• با لین های برق؛ به خصوص که قطع شده باشد و لین های که با آب،
زمین نمناک و درخت ها در تماس باشد نزدیک نشوید.
• هنگام آتش سوزي ،جریان برق را قطع كنيد.
ما بايد از اصراف در مصرف انرژی برقی جلوگيري کنیم ،تا خانههای
ديگرهموطنان ما نيز روشن باشد.
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فعالیت

در گروهها راجع ،به جلوگيري از خطرات برق بحث کنید.
پاسخ دهید

 -1برق ،چه فايده دارد؟
 -2حركت برق را در لین برق چه میگویند؟
 -3برق به وسيلة چه به جاهاي ديگر منتقل میشود؟
کار خانه گی

در خانه از كدام وسايل برقي استفاده میکنید راجع به آن ،چند سطر ،در كتابچه هاي خود بنويسيد.
20

درس یازدهم

مخابرات

پرسش
به نظر شما ،چطور میتوانیم با دوستان خود در داخل و خارج تماس برقرار
كنيم.
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AC

مخابرات وسيلةتماس گرفتن و نزديك شدن انسانها است .با استفاده
از وسايل مخابراتي میتوانیم در كمترين وقت از رويداد هاي جهان اطالع
حاصل نماييم.

در زمان هاي قديم كه تيلفون ،مخابره و ديگر وسايط نقليه وجود
نداشت ،مردم از يك شهر به شهر ديگر پياده میرفتند و بردن خط و خبر از
يكجا به جاي ديگر وقت زياد را در بر میگرفت ،در كشور ما تلگراف اولين
وسيلة مخابراتي بود كه مورد استفاده قرار گرفت.
امروز با وجود آمدن وسايل مدرن مخابراتي؛ مانند :تيلفون ،تلگراف،
فكس ،موبايل در ظـرف چـند ثانيه میتوانیم از حال و احوال دوستان ما در
سراسر دنيا باخبر شويم.
21

فعا

ماشين فكس در انتقال اسناد مهم و ضروري سهولت هاي زيادي را
به وجود آورده است .كمپيوتر وسیلۀ مدرني است كه میتواند ضروريات بي
ع و هر نوع معلومات را در حافظة خود نگهدارد ،تا در وقت
شمار بشر را رف 
ضرورت از آن استفاده شود.

فعالیت

در گروها راجع به وسايل مخابراتي در كشور ما بحث کنید.

KU

پاسخ دهید

AC

 -1انواع وسايل مخابراتي را نام بگيريد و بگويد كه مردم امروز از كدام نوع وسايل
مخابراتي كار میگیرند؟
 -2از كمپيوتر به چه منظور استفاده میشود؟
 -3از فكس چه استفاده صورت میگیرند؟

کار خانه گی

وسايل مدرن مخابراتي چي سهولتها را به وجود آورده است؟ در مورد چند سطر ،در كتابچه هاي
خود بنويسيد.

اليت داخل
صنف

22

درس دوازدهم

خدمات پُست

پرسش
چه فكر میکنید ،چگونه میتوانیم از يكجا به جاي ديگر نامه بفرستيم؟
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پُست مؤسسه يي است ،كه ازطرف مردم ،براي رفع برخي ،از نيازهاي

ارتباطي ايجاد شده است .از طريق پُست میتوانیم نامه ،كارت تبريكي،
كتاب ،روزنامه و ساير اشيا را براي افراد ديگر در داخل و خارج كشور ارسال

کنیم.
براي اين كه نامة ما ،به موقع به دست گيرندة آن برسد؛ بايد باالي آن
تكت پُستي نصب كنيم آدرس فرستنده و گيرنده را در پشت پاكت بنوسيم

و به مسؤول پُست تحويل کنیم ،نصب تكت پُستي در نامه به اين معنا است،
كه در واقع كراية انتقال نامه و رسيدن آن را به جاي مطلوب میپردازیم.

هیچگاه پول را در بين پاكت نامه قرار ندهيد و براي فرستادن پول به
ادارة پُست مالي يا بانك مراجعه کنید.
23

فعا

اگر مردم به خاطر ارتباط خود با ديگران ،از پُست استفاده كنند ،مشكالت

شان به آساني حل میشوند.

فعالیت

در گروهها راجع ،به اهميت خدمات ُپست بحث كنيد.
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پاسخ دهید

AC

 -1اگر بخواهيد نامه را به يكي از دوستان خود ،كه در شهر ديگر زندهگی میکند
ارسال كنيد ،از چه وسيله يي استفاده میکنید؟
 -2اگر بخواهيد نامه را از طريق پست ارسال كنيد ،چگونه اين كار را انجام
میدهید؟
 -3تكت پُستی چيست؟

کار خانه گی

راجع به خدمات ُپست ،چند سطر در كتابچه هاي خود بنويسيد.

اليت داخل
صنف

24

درس سیزدهم

رسانههای جمعي

پرسش
به نظر شما ،رسانههای جمعي ،چه اهميت دارند؟
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به وسايلي كه كار شان رسانيدن اطالعات و معلومات به مردم است
رسانه گفته میشود.

رسانههای جمعي در روشن ساختن افكارعامه از اهميت خاصی
برخوردار اند.

اين وسايل انواع زياد دارد؛ مانند :روزنامه ،مجله ،تلويزيون ،راديو،
كمپيوتر ،انترنت وغيره ،رسانههای جمعي ما را از همه واقعات آگاه میسازد.
وضعيت آب و هوا را اعالم میکند و از پيشرفت هاي علمي و تكنالوژي
جهان ما را باخبر میسازد ،جديد ترين خبرها و رويداد هاي سياسي ،اقتصادي،
فرهنگي و ورزشي را به مردم انتقال میدهد .رسانه ها وظیفه دارند عالوه بر خبر
رساني ،پروگرام هاي آموزشي ،علمي ،تفريحي ،سرگرمي و اطالعات در باره
25

فعا

حوادث طبیعی و غیر طبیعی را نيز تهيهکند كه به اين اساس رسانهها وسايل
آموزش عمومي نيز میباشد.
هميشه بايد كوشش شود ،تا از رسانهها استفادة معقول صورتگیرد و
از مطالب ،تصاوير و فلم هایي كه ،دور از اخالق اجتماعي ،كلتوري و فرهنگ
اسالمي و افغاني ما است ،اجتناب ورزیم.

KU

فعالیت

در گروهها راجع ،به استفاده معقول از رسانهها بحث نماييد.

 -1وسايل اطالعات جمعي را نام بگيريد.

AC

پاسخ دهید

 -2رسانهها از كدام رويدادها ما را خبر میسازد؟
 -3از رسانهها بايد ،چگونه استفاده کنیم؟

کار خانه گی

در باره اهميت رسانهها ،چند سطر ،در كتابچه هاي خود بنويسيد.

26

اليت داخل

درس چهاردهم

انترنت

پرسش
به نظر شما ،از انترنت ،چه استفاده کرده میتوانیم؟
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انترنت یک وسیلۀ ارتباطی است ،که کمپیوترهای دنیا را با هم وصل
میکند .با کمک انترنت هر کسی در هر گوشۀ از جهان میتواند ،با کمپیوترهای
دیگر وصل شده و از معلومات موجود آن استفاده کند.

امروز استفاده از انترنت گسترش یافته است .از طریق انترنت میتوانیم
از معلومات علمی ،فنی ،اقتصادی تجارتی ،فرهنگی ،اجتماعی و آخرین اخبار
و اطالعات آگاه شویم .آخرین شمارۀ مجله و یا روزنامۀ مورد عالقۀ خود را
بخوانیم.
ازطریق ایمیل میتوانیم به هر کسی که خواسته باشیم نامه بفرستیم و
دریافت کنیم .درانترنت کتابخانههای بی شماری موجود است که با استفاده
از آن میتوانیم کتابهای دلخواه خود را دریافت کنیم.
27

فعا

انترنت وسیلۀ مهم برای تبادل معلومات و استفادۀ علمی است .به کارگیری
مثبت از انترنت در پیشرفت و ترقی کشورها ،رشد استعدادهای اطفال و
جوانان مفید و مؤثر میباشد.
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فعالیت

درگروهها راجع ،به فواید انترنت بحث کنید.

 -1انترنت چیست؟

AC

پاسخ دهید

 -2از انترنت ،کدام اطالعات را به دست میآوریم؟

 -3انترنت کدام سهولتها را به وجود آورده است؟

کار خانه گی

راجع به سهولتهای که انترنت در بخش اطالعات و معلومات به وجود آورده است ،چند سطر
درکتابچههای خود بنویسید.
28

اليت داخل

درس پانزدهم

ترانسپورت
پرسش
به نظر شما ،اموال توسط ،کدام وسایط از یکجا به جاي ديگر انتقال داده میشوند؟

KU
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ترانسپورت يا حمل و نقل عبارت از انتقال اموال و مسافرين از يك

محل به محل ديگر میباشد ،كه توسط انواع موتر ،طياره ،ريلِ ،کشتي و
پایپ الین Pipelionصورت میگیرد.

خدمات ترانسپورتي افغانستان ،در حال حاضر شامل ترانسپورت زميني و

هوايي است.

ترانسپورت زميني در بخش انتقاالت مسافرين و اموال خدمت میکند و

شامل موترهاي شخصي و تكسي ،موترهای سرویس و الریها و ترانسپورت

بين شهر و محالت كشور میباشد.

ريل :در بخش ترانسپورت زميني سریعترین و ارزان ترين وسيلة انتقال

مسافران و اموال است .در كشور هاي جهان ريلها در تونل هاي زير زميني
كه به نام ميترو ياد میشوند هم فعاليت میکنند.
29

در بخش ترانسپورت هوایي کشور ،چهار كمپني (آريانا افغان هوایی

شرکت ،كام اير ،صافي و پامير) مصروف فعاليت در انتقال مسافران ،اموال و

پُست استند.

ترانسپورت هوايي :سریعترین ،راحتترین و پر مصرف ترين وسيلة

ترانسپورتي است كه بيشتر براي انتقال مسافران ،ميوهها ،و اموالي كه وزن

كمتر و ارزش بيشتر داشته باشند استفاده صورت میگیرد .در كشور ما ،چهار

ميدان هوايي بینالمللی؛ چون :میدان هوایی حامد كرزي در كابل ،میدان هوایی
كندهار ،هرات ،مزار شريف و چندين ميدان هوايي براي پرواز هاي داخلي

وجود دارد.

KU

از اين كه كشور ما محاط به خشكه است ،از اینرو فعاليت هاي بحري

ندارد .فقط در بعضی درياهاي كشور به سطح محلي از کشتیهای کوچک
استفاده میشود.

AC

فعالیت

در گروها راجع ،به مفاد ترانسپورت زميني و هوايي باهم بحث کنید.
پاسخ دهید

 -1در كشور چند نوع ترانسپورت وجود دارد؟ نام بگيريد.
 -2از ترانسپورت هوايي بيشتر براي انتقال ،كدام اموال استفاده صورت میگیرد؟
 -3چرا در كشور ما ترانسپورت بحري وجود ندارد؟
کار خانه گی

در باره منفعت ترانسپورت ،چند سطر در كتابچه هاي خود بنويسيد.
30

درس شانزدهم

شاروالي

پرسش
چه فكر میکنید ،ما در پاكي و سرسبزي شهر خويش ،چه مسؤوليت داريم.

KU
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شاروالي يكي از دواير مهم دولت است ،كه در مركز ،واليات و ولسواليها
فعاليت میکند.

شارواليها وظايف گوناگون دارند ،كه مهمترين آنها عبارت انداز:
احداث و قير نمودن جادهها و توقف گاهها در شهر.احداث پاركها و محالت تفريحي.تنظيم امور ماركيتها و محالت خريد و فروش.نهال شاني در تپهها و سرسبزي شهر.تنظيف كوچهها و سرکهاي شهر.اخذ محصول از موترهاي باربري ،مکانها ،دکانها و صفايي منازل ازشهريان.
31

همچنان در واليات و ولسواليها تمام امور محولة شهري تحت اثر
ادارة شاروالي اجرا میشود؛ اما در شهرهاي بزرگ به نسبت بزرگي منطقه،
شارواليها به ناحيهها تقسيم شده اند ،كه هر ناحيه كار امور مربوط ساحة
خود را انجام میدهد.
اگرچه سرسبزي ،پاكي و صفايي شهرها وظيفة شاروالي است؛ ولي
مردم نيز بايد در سرسبزي شهرها ،نظافت و پاكي سرکها ،كوچهها و تأديه
ماليات و صفايي با شاروالي كمك و همكاري کنند.
وظيفه ما اين است تا زباله و مواد اضافي خانه هاي خود را در زباله داني

KU

هاي كه از طرف شاروالي گذاشته شده است بیندازیم.
در وقت تفريح در پاركها ،چمنزارها را لگدمال نكنيم و شاخچه هاي گلها
و درختان را نشكنيم و از آن حفاظت نموده ،به سرسبزي شهرخود بیفزایم.

AC

فعالیت

در گروهها راجع به وظايف شاروالي باهم بحث كنيد.
پاسخ دهید

 -1وظايف عمدة شاروالي ،کدامها اند؟
 -2زباله داني هاي شهري براي ،چه منظور است؟
 -3ما باید زبالهای منزل خود را در كجا بیندازیم؟
کار خانه گی

درمورد وظايف شاروالي و مسؤوليت مردم در پاكي و سرسبزي شهر ،چند سطر در كتابچه هاي
خود بنويسيد.
32

درس هفدهم

پوليس

پرسش
به نظر شما ،پوليس ،كدام وظايف را برعهده دارد؟

KU
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پوليس وظيفه دارد ،كه نظم و امنيت را در سراسر كشور تأمين کند؛ تا
مردم در فضاي صلح و آرامش و با خاطر آرام به زندهگی روزانة خود ادامه
دهند.

چنان كه میدانيم ،مردم بيشتر از هرچيز ديگر ضرورت به نظم و امن
دارند و پوليس مؤظف است ،تا كساني را كه بخواهند ،قوانين و مقررات
را ناديده گرفته ،نظم و امن مردم را برهم بزنند و كارهاي خالف اخالق
اجتماعي؛ چون :دزدي ،رشوت ،اختالس ،غصب زمين ،قاچاق و امثال اينها
را انجام بدهند ،تعقيب ،دستگير و به پنجة قانون بسپارد.
پوليس به خاطر رفاه و آرامش مردم ،وظايف زيادي را برعهده دارد ،كه
33

به گونة نمونه برخي از آنهارا مختصر ياد آور میشویم:
 -1حفاظت و نگهباني ،از جان و مال مردم.
 -2حفاظت و نگهباني از دواير دولتي و تأسيسات عامه.
 -3حفاظت و نگهباني از مؤسسات خارجي و سفارت خانه ها.
 -4حفاظت و نگهباني از راه هاي مواصالتي.
ما بايد به خاطر تأمين صلح و امنيت و زندهگی بهتر هميشه و در همه جا
با پوليس همكاري كنيم و مسؤوليت خويش را در قبال خود ،خانواده ،ملت و
باالخره كشور خود اداکنیم .و همچنین نمره های تیلفون ادارات مربوطه آنها

فعالیت

KU

را با خود داشته باشیم و در موقع وقوع حوادث با آنها زنگ بزنیم.

پاسخ دهید

AC

در گروهها ،به پرسش هاي زير پاسخ دهيد:
گروه اول :پوليس ،چه وظيفه دارد؟
گروه دوم :پوليس ،كدام اشخاص را تعقيب و دستگير میکند؟

 -1پوليس از كدام جرايم جلوگيري مينمايند؟
 -2وظايف پوليس را بيان داريد.
 -3مردم در مقابل پوليس چه مكلفيت دارند؟
کار خانه گی

اگر پوليس باشيد ،چه كارهاي را انجام میدهید؟ در مورد مطلبي را ،دركتابچه هاي خود بنويسيد.
34

درس هجدهم

پوليس ترافيك

پرسش
چه فکر میکنید ،پوليس ترافيك ،چه وظيفه دارد.
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پوليس ترافيك براي خدمت به مردم و ايجاد نظم ،در جامعه به وجود
آمده است.

ادارة ترافيك مسؤوليت نظارت به رفت و آمد عابرين پياده و وسايل
نقليه را برعهده دارد و براي ايجاد نظم در شهر ،كارهاي مختلفي را انجام
میدهد.
 در چهارراهيها چراغهای ترافيكي را نصب نموده ،تا موترها به نوبتعبور كنند.
رانندهگانی كه از مقررات ترافيكي تخلف میورزند ،آنها را جريمه كرده35

و به حوادث ترافيكي رسیدهگی میکند .درمقابل ،مردم نيز وظيفه دارند ،تا
با پوليس ترافيك همكاري نمايند ،با مقررات ترافيكي آشنا شوند و به آن
احترام بگذارند .با چراغها ،عاليم و مقررات مربوط به عابرين پياده توجه
داشته باشند و از كمربندهاي امنيتي استفاده كنند .در دهات،چون :جمعيت
كمتري زندهگی میکنند وسايط نقلية مشكلي به وجـود نمیآورد .در شهر
افزايش تعداد وسايط نقليه و رفت آمد آنها براي مردم مشكالت ايجاد
میکند.
اگر مقررات ترافيكي مراعات نشوند ،خطرات و مشكالت زيادي به بار

فعالیت

KU

میآورد.

پاسخ دهید

AC

در گروهها راجع ،به وظايف پوليس ترافيك بحث کنید.

 -1سه مورد از كارهاي را كه پوليس ترافيك انجام میدهد ،بيان داريد.
 -2ادارة پوليس ترافيك به ،چه منظور ايجاد شده است؟
 -3وظيفة ما ،در برابر پوليس ترافيك چيست؟
کار خانه گی

در باره ضرورت به ادارة پوليس ترافيك ،چند سطر را در كتابچه هاي خود بنویسید.

36

فصل سوم :زراعت
اهداف فصل:

 در بارۀ زراعت معلومات حاصل نمایند. با غلهها و بقول آشنا شوند. نباتان صنعتی و طبی را بشناسند. غلهها و بقول را تفکیک کرده بتوانند. فایدههای میوه ها و سبزیها ر ا فهمیده ،به مصرف آن عالقه مند شوند. -با زراعت و راههای بلند بردن تولیدات زراعتی تمایل پیدا کنند.

درس نزدهم

زراعت

پرسش

AC

KU

به نظر شما ،چطور میتوانیم توليدات زراعتي را بهبود بخشيم؟

افغانستان يك كشور زراعتي است .اكثريت مردم آن از قديم ،تا امروز
با ِکشت و زراعت سر وكار دارند ،تقريباً

1
5

حصة كشور را زمينهاي زراعتي

تشكيل ميدهد؛ اما حاصالت زراعتي آن بنابر استفاده کمتر ازکود هاي
کيمياوي و ادوية ضد امراض ،استفاده از طرز زراعت قديمي ،محدود بودن
بند هاي آب ،استفاده كم ازتخمهای اصالح شدة زراعتي ،كمتر است.
با رفع عوامل فوق ،احداث نهرها و بندهاي آب ،تحت زرع در آوردن زمين هاي
غير قابل ِکشت ،استفاده از ماشین آالت زراعتي ،استفاده ازتخمهای اصالح شده
37

فعا

که به اقلیم کشور ما سازگار باشد و كود هاي كيمياوي و حيواني ،ايجاد اتحاديه
هاي دهقاني ،مجادله عليه امراض نباتي و حمايت همه جانبة دولت از امور زراعتي
در كشور ،ما صاحب زراعت بهتر خواهيم شد.
فعالیت

درگروهها جاهاي خالي چوكات زير را با دقت در كتابچه هاي تان تكميل کنید:
چگونه میتوان امور زراعتي كشور را اصالح كرد

و حاصالت را افزايش داد.
استفاده از
ماشين آالت

تخمهای اصالح آبياري واحداث
شده

پاسخ دهید

بندها و نهرها

AC

زراعتي

KU

به كار بردن

اصالح امور

؟

-1كدام عوامل باعث بهبود زراعت میشود؟
-2كدام عوامل ،باعث كم شدن حاصالت زراعتي در كشور ما شده است؟
-3احداث بندهاي آب در زراعت ،چه فايده دارد؟
کار خانه گی

اليت داخل
صنف

در منطقة شما كدام غلهها کِشت میشود؟ نام آنها را در كتابچه هاي خود بنويسيد.
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درس بیستم

غلهها و بقول

پرسش
درمنطقة تان ،كدام نوع غلهها کِشت ميشود؟

KU

هواي مناسب و متنوع کشورما براي ِکشت هرنوع غلهها مساعداست.

AC

كه بعضي از آنها را ذكر میکنیم:

 -1گندم :گندم غذاي اصلي مردم وطن ما را تشكيل ميدهد و به دو

صورت ِکشت ميشود ،يكي آبي و ديگري للمي.

الف -گندم آبي :به طور عموم ِکشت گندم آبي در دو وقت سال صورت

ميگيرد .يكي گندم تيرماهي و ديگري گندم بهاري ،كه توسط درياها ،كاريزها
و چشمهسارها آبياري میشوند و از كاه آن غرض علوفه حیوانها استفاده
ميشود.

ب -گندم للميِ :کشت گندم للمي بيشتر در دامنۀ کوهها ،تپهها و دشتها

در موسم بهار صورت ميگيرد.

 -2جواري :جواري در كشور ما بعد از گندم به درجة دوم ِکشت و به

مصرف میرسد؛ همچنان از دانة آن روغن و از برگ و ساقة آن براي خوراك
39

حيوانات استفاده میشود.

 -3شالي (برنج) :برنج از لحاظ مصرف ،بخش مهم خوراك مردم ،را تشكيل

ميدهد و در كشور ما دو نوع ميباشد ،يكي برنج باريك و ديگري لُك.

 -4جو :در افغانستان انواع مختلف جو ،به منظور تهيه مواد غذايي انسانی

و حيوانی ِکشت ميشود.

 -5ب ُ ُقول (نباتات پلي دار) :ب ُ ُقولشامل لوبيا ،نخود ،ماش ،عدس(نسك)،

باقليُ ،مشنگ ،كلول ،شاخل و امثال آن است ،كه در نقاط مختلف كشور ما
ِکشت ميشود .لوبيا ،سويا ،نخود ،عدس ،ماش ،باقلي و مشنگ كه بيشتر

KU

مواد پروتيني دارند ،مردم ما براي خوراك استفاده ميکنند؛ اما َكلول و شاخل

به طور عموم براي خوراك حيوانات به مصرف ميرسد.
فعالیت

AC

در گروهها راجع به استفاده از غلهها بحث کنید.
پاسخ دهید

 -1انواع غلهها را نام بگيريد.
 -2انواع بقول را نام بگيريد.
 -3در منطقه شما گندم در كدام فصل کِشت میشود؟
کار خانه گی

نام غلهها و بقولي را كه در منطقة شما کِشت میشود در كتابچه هاي خود بنويسيد.
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درس بیست و یکم

نباتات صنعتی و طبي
پرسش
به نظر شما ،کدام نباتات را نباتات صنعتي میگویند؟

KU

AC

در کشور ما برعالوة غلهها نباتات صنعتی؛ چون :پنبه ،لبلبو ،نيشكر
وغيره ِكشت میشود .که به حیث مواد خام در صنایع به مصرف میرسند.
پنـبه :پنبه از زمان هاي بسیار قديم در کشور ما ِکشت میشود و براي
البسه از آن استفاده میشودِ .کشت پنبه هواي نسبتاً گرم و آب فراوان

ضرورت دارد .در كشور ما پنبه در واليات كندوز ،بغالن ،تخار و بلخ بيشتر و
در واليت هاي كاپيسا و ننگرهار به پيمانة بسيار كم كه مصرف خود منطقه را
تكافو كندِ ،کشت میشود.
لبلبو :لبلبو نیز ازجملة نباتات سابقۀ افغانستان بوده كه ،مانند :پنبه به

آب و هواي گرم نياز دارد .تا زمانی که فابریکۀ قند بغالن احداث نشده بود؛

لبلبو ،در كشور ما به پیمانة بسیار کم زرع میشد؛ اما با آغاز كار فابریکه قند
بغالن ِکشت لبلبو قندي در والیت کندز و بغالن بيشتر شد.

نیشکر:مرکز اصلی نیشکر هندوستان است .نیشکر موادقندی دارد که

بوره از آن تولید میشود .نیشکر در زمین قوی و در اقلیم گرم ومرطوب
41

که آب کافی داشته باشد حاصل خوب میدهد .بزرگترین مناطق تولیدی
آن والیات ننگرهار ،کنر ،لغمان و مناطق دیگر کشور که دارای اقلیم گرم و

مرطوب است میباشد.

نباتات طبی افغانستان :کشور عزیز ما افغانستان که در منطقۀ معتدله

قرار دارد ،انواع زیاد نباتات طبی در مناطق مختلف آن میروید .که مقداری
آن در داخل کشور توسط اهالی در طبابت عنعنوی به مصرف میرسد؛ مانند:

جوانی بادیان ،زرشک ،گل بابونه ،زوف ،اسفرزه و غیره و یک مقدار دیگراین
گیاهان طبی چون :شرين بويه ،زعفران ،زيره و غيره به خارج از كشور صادر

KU

میشود.

نباتات روغني ،مانند :كنجد ،شرشم ،زغر و غيره نيز در كشور ما ِکشت

میشوند.

AC

فعالیت

در گروهها روی مطالب مهم درس باهم بحث کنيد.
پاسخ دهید

 -1پنبه بیشتر در کدام والیات کشور کِشت میشود؟
 -2مناطق کِشت لبلبو و نیشکر را معرفی کنید.
 -3کدام نباتات طبی کشور به خارج صادر میشود؟
کار خانه گی

راجع به منفعت نباتات صنعتی ،چند سطر ،در كتابچه هاي خود بنویسيد.
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درس بیست و دوم

ميوهها

پرسش
به نظر شما ميوهها ،چه اهميت دارد؟

KU
AC

آب و هواي سرزمين ما براي باغداري مساعد است .عدة زياد مردم
ما به باغداري مصروف اند .ميوهها منبع ويتامينها و منرالها اند و از جملة
توليدات مهم زراعتي در كشور بهشمار ميروند؛ ميوههاي مشهور افغانستان؛
عبارتند از :انگور ،سيب ،ناك ،انار ،آلو ،آلوبالو ،شفتالو ،آلوبخارا ،گيالس،
توت ،شاه توت ،بادام ،پسته ،جلغوزه ،انجير ،زيتون ،زردآلو ،شکرپاره ،بهي،
سنجد ،عناب ،خربوزه ،تربوز ،نارنج ،ليمو ،مالته ،سنتره ،كينو وغيره.
ساالنه مقدار زياد ميوههاي افغاني كه از نظر جنس ،تنوع و لذت در
جهان بي نظير است ،به طور تازه وخشك به خارج صادر ميشود.
غرس نهالها ،مراقبت خوب از درختان و باغهای ميوه سبب رشد
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فعا

توليدات باغداري شده محيط زيست سرسبز و هواي پاك و گوارا را به
وجود میآورد.

فعالیت

در گروه راجع به انواع ميوه هايی كه در كشور ما پيدا میشود ،بحث كنيد.

KU

پاسخ دهید

 -1كدام ميوهها به خارج از كشور صادر میشوند؟
 -2ميوهها منبع چه چيزها استند؟

کار خانه گی

AC

 -3مراقبت خوب باغهای ميوه ،چه فايده دارد؟

انواع درختان ميوه داري كه در منطقة ،شما موجود است ،نام آنها را در كتابچه هاي خود
بنويسيد.

اليت داخل
صنف
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درس بیست و سوم

سبزي ها

پرسش
فكر كنيد ،در منطقة شما ،كدام نوع سبزيها کِشت ميشود؟

KU
AC

آب و هواي افغانستان براي ِکشت سبزیها مساعد است .سبزيها
(تركاريها) مانند :ميوهها منبع ويتامينها و منرالها است ،كه شامل :كچالو،
بادنجان (سياه و رومي) ،زردك ،شلغمُ ،ملي ،پياز ،سير ،لبلبو ،كدو ،بادرنگ،
ترايي ،كرم ،گلپي ،باميه ،كاهو ،مرچ ،ونظير آنها ميباشد ،كه در افغانستان
ِکشت ميشوند ،و مردم ما در غذاي روز مرۀ خود از آنها استفاده میکنند،
قابل ياد آوري است كه ِکشت شبدر و رشقه هم در كشور ما مروج است
و به طور عموم براي خوراك حيوانی به صورت تازه و خشك (بيده) به
مصرف ميرسد .شبدر و رشقه نايتروجن هوا را میگيرد و توسط ريشۀ خود
45

فعا

به خاك ميدهد كه به اين ترتيب زمين را تقويه و براي ِکشت سال آينده
مساعدميسازد.
ما و شما بايد روزانه از سبزيها به صورت خام ياپخته استفاده كنيم،
زيرا سبزيها منبع ويتامينها و منرالها میباشند و براي صحت و سالمتي
وجود ما بسيار مفيد است.

فعالیت

KU

راجع به اهميت اقتصادي و حياتي سبزيها بحث كنيد.

 -۱سبزيها منبع چه چيزها است؟

AC

پاسخ دهید

 -۲انواع سبزيها (تركاريها) را نام بگيريد.

 -۳كدام سبزيها به صورت پخته خورده ميشوند؟
 -4کِشت شبدر و رشقه به زمين هاي زراعتي ،چه فايده دارد؟
کار خانه گی

فهرست انواع سبزيها راكه در منطقة شما میرویند ،ترتيب و در كتابچه های خود
بنويسيد.

اليت داخل
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فصل چهارم :مالداری
اهداف فصل:

 در بارۀ مالداری معلومات حاصل نمایند. مفهوم و اهمیت مالداری را بدانند. هدف از نگهداری و پرورش گوسفند و گاو را بدانند. موارد استفاده از اسپ و شتر را تشریح کرده بتوانند. -به رشد و توسعۀ فارهای مرغداری و فارمهای ماهی عالقه مند شوند.

درس بیست وچهارم

مالداري

پرسش

AC

KU

به نظر شما ،در افغانستان ،چند نوع حيوان اهلي پرورش میشود.

در كشور ما افغانستان حیوانهاي گوناگون اهلي و وحشي زندهگی
میکند .حیوانهاي اهلي عبارت اند از :گوسفند ،گاو ،شتر ،اسپ ،بز ،قاطر،
خر و غيره .حیوانهاي وحشي ،مثل :شير ،پلنگ ،كفتار ،گرگ ،غژگاو ،آهو،
روباه ،خرگوش ،شادي ،شغال ،جيره وغيره میباشند.
همچنان در كشور ما پرندهگان خانهگي؛ مانند :مرغ ،مرغابي ،فيلمرغ،
كبوتر ،وغيره پرندهگان صحرايي نظيركبك ،مرغ دشتي ،گنجشك ،بودنه،
47

فعا

سي سي ،قو ،بلبل ،لَگ لَگ ،زاغ ،باز ،باشه ،عقاب ،و امثال آن وجود دارد.
از حيوان هاي اهلي در امور زراعتي ،حمل و نقل اموال ،بلند بردن سطح
اقتصاد خانواده و هم چنين به منظور استفاده از گوشت و لبنيات آنها؛ مانند:
شير ،ماست ،مسكه ،روغن ،پنير و امثال آن تربيه و نگهداري ميشوند.
فعالیت

در گروهها راجع ،به اهميت حیوانهاي اهلي و وحشي بحث کنید.

KU

پاسخ دهید

AC

 -۱در منطقه شما ،كدام نوع حيوان اهلي تربيه ميشوند؟ نام بگيريد.

 -۲در منطقه يی كه شما زندهگی میکنید ،كدام نوع حيوانات وحشي در کوهها و
دشتها زندهگي میکنند؟

 -3پرنده گان وحشي و خانهگي از هم چه فرق دارند؟

کار خانه گی

انواع حيوان هاي اهلي و وحشي راكه در منطقۀ شما وجود دارند ،در كتابچه هاي تان
بنويسيد.

اليت داخل
صنف
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درس بیست و پنجم

گوسفند

پرسش
فكر كنيد ،چند نوع گوسفند در منطقۀ شما وجود دارد؟

KU
AC

آب و هوا و شکل اراضي افغانستان براي تربيه و پرورش گوسفند
بسيار مساعد است ،از اينرو مردم افغانستان عالوه از زراعت به مالداري
نيز اشتغال دارند؛ كوچي هاي كشور ما ،به مالداري مصروف اند .در زمستان
به مناطق گرم و در بهار وتابستان به چراگاههاي مناطق سرد میروند .در
كشور ما انواع مختلف گوسفندان محلي؛ از قبيل :گوسفند قره قل ،هزارهگی،
بلوچي ،تركي(قطغني) ،هراتي ،بادغيسي ،غلجايي(کندهاري) وامثال آن
تربيه ميشود.
تربيه ونگهداري گوسفند در افغانستان از لحاظ اقتصادي و تجارتي
اهميت زياد دارد.
 از گوشت ،شير ،قيماق ،ماست ،مسكه و پنير كه منبع مهم پروتین و49

ويتامينها است ،استفادة زياد ميشود.
 از پشم آنها قالين ،گليم ،نمد ،جاكت ،كمپل ،دستكش ،جراب و تكههاي پشمي بافته ميشوند و مقداري از آنها به خارج کشور صادر ميشود.
 پوست قره قل از جمله اقالم مهم صادراتي كشور ما است. پشم ،پوست و رودة آنها نیز به خارج صادر ميشود.در مناطق كوهستاني كشور بز نيز تربيه ميشود كه ازگوشت ،موي ،شير،
ماست آنها استفاده ميشود .در تربية گوسفندان؛ بايد هميشه از مشوره
هاي اشخاص با تجربه و وترنرها استفاده گردد.

KU

در كشور هاي خارجي گوسفندان در فارمها پرورش و نگهداري میشوند،
که بايد اين شيوه در كشور ما نيز مروج شود.
فعالیت

پاسخ دهید

AC

در گروهها راجع ،به اهميت اقتصادي بز و گوسفند بحث کنید.

 -1لبنياتی كه منبع پروتین و ویتامین است ،کدامها اند؟
 -2اهمیت اقتصادی بز وگوسفند را بیان دارید.

 -3در صورتي كه گوسفندها مريض شوند .به كجا مراجعه شود؟
کار خانه گی

راجع به اهميت غذايي گوسفند و بز مطلبي در كتابچه هاي تان بنويسيد.

50

درس بیست و ششم

گاو

پرسش
به نظر شما ،تربيه گاودر اقتصاد خانوادهها ،چه اهميت دارد؟

KU
AC

گاو ازجمله حیوانهاي اهلي است كه مردم آنها را در خانهها و فارمها
نگهداري کرده پرورش میدهند .از گاو برای قلبه کردن زمین و حمل و نقل
اموال و همچنان از گوشت ،شیر و ماست آن برای غذا استفاده میکنند .گاو
انواع مختلف دارد؛ مانند :گاوكوهان دار كه در مناطق جنوب شرق وجنوب
غرب كشور تربيه ميشود ،گاوميش در قسمت هاي شرقي و جنوبي و غژگاو
در مناطق شمال شرق (پامير بدخشان) وجود دارد.
گاوها در اقتصاد خانواده اهميت زياد دارد؛ از اين رو الزم است ،در وقت
معين به آنها علف ،يا کاه و آب داده شود و هم جاي بود و باش آنها همه روزه
51

فعا

پاك شده .و نمناك نباشد .در صورت مریضی بايد به كلينيك حيواني برده
شوند .و هم چنين از گاوهای اصالح شده ،در فارم هاي مالداري نگهداري
صورت گرفته و پرورش یابند.
فعالیت

در گروهها راجع ،به اهميت اقتصادي گاو بحث نماييد.

KU

پاسخ دهید

-۱گاوها به منظور ،چه نگهداري ميشوند؟

 -۲گاوهاي كوهان دار در كدام حصص كشور ما نگهداري ميگردد؟

کار خانه گی

AC

 -۳غژگاو در كدام نقاط كشور ما وجود دارد؟

راجع به اهميت اقتصادي گاو در كتابچه هاي تان ،چند سطر بنويسيد.

اليت داخل
صنف

52

درس بیست و هفتم

اسپ

پرسش
فكر كنيد ،درمنطقۀ شما اسپ به چه منظور تربيه میشود؟

KU
AC

آریاییها اولين كساني بودند كه اسپ را اهلي ساختند.
به طور عموم سه جنس اسپ در كشور ما وجود دارد:

-١اسپ قطغني :بيشتر در واليات بغالن ،تخار ،كندز ،فارياب ،سرپل،
جوزجان و بلخ تربيه میشود .كه اندام موزون و متوسط و رفتار تيز و مزاج
تند دارد.
 -٢اسپ تركمني (مزاري) :بيشتر در نواحي مزار شريف وقطغن يافت
میشود نسبت به جنس قطغني جسيم تر و بلند تر است.
 -٣اسپ جنس هراتي :مخصوص سواري میباشد ،که اندام موزون و

53

رفتار خوش دارد؛ اما در مقايسه با جنس قطغني چابك و مزاج تند ندارد.
كمر ،شكم ،پا وگردنش درازتر است.
از اسپ در سواري ،بزكشي ،گادي و نيزه بازي استفاده میشود؛ اما اسپی
كه براي حمل و نقل استفاده میگردد ،يابو گفته میشود.
علف يا کاه اسپها بايد در آبخور بلند داده شود وجاي نگهداشت آنها
پاك و نظيف باشد؛ همچنان بايد همیشه در مورد تربيه و بهترساختن نسل
آنها با اشخاص با تجربه و وترنرها مشورت صورتگیرد و هميشه متوجه
نعل اسپها باشيم.

KU

فعالیت

در گروهها راجع ،به اهميت اسپها بحث کنید.

AC

پاسخ دهید

 -۱درکشور ما چند جنس اسپ موجود است؟

 -۲اسپ قطغنی در کدام والیات کشور نگهداری میشود؟
 -٣اسپ جنس هراتی برای چه استفاده میشود؟
کار خانه گی

راجع به ورزش بزكشي مطلبي را در كتابچههای تان بنويسيد.
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درس بیست وهشتم

شتر

پرسش
چه فکر میکنید ،از شتر برای چه کاری استفاده میکنند؟

KU
AC

شتر ازجملۀ حيوانات اهلي است ،كه از زمان هاي قديم به منظور حمل
و نقل اموال تجارتي در افغانستان نگهداري میشد .در افغانستان دو نوع
شتر (يك كوهانه و دوكوهانه) وجود دارد .شتر يك كوهانه را ،كه عربي
میگویند نسبت به شتر دوكوهانه قوي تر است و بيشتر مورد استفاده قرار
میگیرد .شتر دوكوهانه را بلخي نيز میگویند و نسبت به شتر يك كوهانه
تيزتر میباشد.
از اين كه شتر در برابر كمبود غذا و آب خيلي مقاومت دارد ،به آن
ِکشتي صحرا لقب داده اند .زماني كه كاروان هاي تجارتي در راه معروف
55

ابريشم ،ميان چين و هند از طريق افغانستان به سمت اروپا رفت و آمد
داشتند ،از شتر استفاده میشد؛ اما امروز به نسبت ازدياد وسايط حمل و نقل
از اهميت آن كاسته شده و تنها كوچيها از آن برای انتقال اموال از یکجا به
جاي ديگر کار میگیرند و هم از پشم ،گوشت و شير آن استفاده میکنند.
به خاطر ازدياد نسل شتر ،ترويج نسل خوب آن و طرز نگهداري
اش ،الزم است ،تا هميشه از مشوره هاي اشخاص با تجربه و دكتوران
کلینیکهای حيواني استفاده شود.

KU

فعالیت

در گروهها راجع ،به اهميت شتر باهم بحث كنيد.

-1در افغانستان ،چند نوع شتر وجود دارد؟

AC

پاسخ دهید

 -2از شتر ،چه استفادهها صورت میگیرد؟
 -3شتر را ،چرا کِشتي صحرا میگویند؟

کار خانه گی

در باره اهميت اقتصادي و غذايي شتر ،چند سطر در كتابچه هاي خود بنويسيد.
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درس بیست ونهم

فارمهای مرغداری
پرسش
به نظر شما ،راه بهتر نگهداری مرغها کدام است؟

KU
AC

مرغ ازجملة پرنده گان خانهگی است ،که از قدیم درکشور ما نگهداری
میشوند .مردم مرغ ها را به خاطر تخم گذاری وگوشت آن پرورش
داده نگهداري میکنند.گوشت و تخم مرغ ،دارای پروتین و ویتامینهای
فراوان است،که برای صحت انسان مفید میباشد .در افغانستان مرغها در
فارمهای مرغداری نگهداری و پرورش میشوند .از گوشت وتخم آنها در
داخل کشور استفاده شده و به خارج نیز صادر میشود که از این راه مفاد
زیادی به دست میآید .مرغها دو نوع اند؛ یک نوع آن برای تخم گذاری،
و نوع دیگر آن برای گوشت پرورش داده میشوند .مرغهایی را که درخانه
نگهداری میشوند ،به نام مرغهای خانهگی یاد میکنند .که رنگهای مقبول
57

و مختلفی دارند .مرغهایی که درفارمها پرورش میشوند عموماً رنگ سفید
دارند .پرورش ونگهداری مرغها در تقویت اقتصاد خانوادهها وکشور نقش
خوبی دارد .از این رو باید به نگهداری مرغها توجه صورت گیرد؛ دانه و آب
آنها پاك باشد .جای بود و باش آنها باید مناسب بوده دوا پاشی شود .به
وقت و زمان واکسین شده ،تا مریض نشوند .راجع به نگهداری و پرورش
مرغها با وترنران و اشخاص با تجربه مشورت شود .ما باید به پرورش و
نگهداری مرغها توجه داشته برای ترویج وتوسعة فارمهای مرغداری سعی
وکوشش کنیم.

KU

فعالیت

در گروهها راجع ،به فواید فارمهای زراعتی بحث کنید.

AC

پاسخ دهید

 -۱ساختن فارمهای مرغداری ،چه فایده دارد؟
 -۲مرغها ،چند نوع اند؟
 -۳از مرغها ،چگونه باید مراقبت صورت گیرد؟

کار خانه گی

راجع به اهمیت اقتصادی فارمهای مرغداری ،چند سطر درکتابچههای خود بنویسید.
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درس سی ام

فارمهای ماهی

پرسش
چه فکر میکنید ،در کشور ما فارمهای پرورش ماهی وجود دارد؟

KU

ماهی از جمله حیوانهای خون سرد است ،که در محیط خاص آبی؛

AC

مانند :آب سرد ،گـرم،شور و شرین زندهگی میکند .در گذشتهها ماهی به
صورت آزاد در بحرها ،دریاها ،جهیلها و در دیگر محیطهای آبی به سر

میبرند .نظر به اهمیتي که گوشت ماهی دارد ،تحوالت زیادی در پرورش
آن به وجود آمده است .حاال ماهی در فارمها نیز پرورش داده میشوند .در
دریاها و جهیلهای کشورما نیز انواع مختلف ماهی از قبیل :شیرماهی ،لقه
ماهی ،ماهی خالدار و غیره زندهگی میکنند.

تأسیس پروژههای بند برق در درونته ،سروبی ،کجکی ،کوکچه وغیره

نه تنها به منظور تولید برق؛ بلکه به مقاصد گوناگون اعمار شده بود .که از

آن جمله پرورش ماهی نیز بود.

در این اواخر از طرف وزارت زراعت و اشخاص فنی در پرورش ماهی

کوشش به عمل آمده ،تا فارمهای پرورش ماهی را درنقاط مختلف کشور
59

در والیات شرقی ،شمالی ،جنوبی و غربی به ظرفیتهای مختلف توسعه

دهد .که تعداد آنها به  350فارم است و تولیدات ساالنة آن به 1500
ُتن میرسد .این فارمها برای نیازمندیهای پروتین حیوانی مورد نیاز مردم
كافي نمیباشد .در سابق شکار ماهی در دریاهای کشور صورت میگرفت،

حال بیشتر از فارمها تأمین میشود.

گوشت ماهی از نوع گوشت سفید است ،که منبع پروتین ،ویتامینها و

نمکهای مورد نیاز بدن بوده ،چربي و كلسترول آن كم میباشد.

چون :تربیۀ ماهی ارزش زیاد در بهبود اقتصاد مردم دارد ،از این لحاظ

الزم است ،تا فارمهای پرورش ماهی درکشور ما بيشتر تقويه شود؛ که از

داران باال رود.

AC

فعالیت

KU

یک طرف برای مردم زمینه کار مساعد شود و از طـرف دیگر اقتصاد فارم

درگروهها راجع ،به اهمیت گوشت ماهی و انواع ماهیها بحث کنید.
پاسخ دهید

-1ماهی درکدام آبها زندهگی کرده میتواند.
-2انواع ماهی را نام بگیرید.
ی را بیان کنید.
-3اهمیت غذایی ماه 
کار خانه گی

راجع به اهمیت اقتصادی ماهی ،چند سطر درکتابچه هاي خود بنويسيد.
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فصل پنجم :صنعت
اهداف فصل:

 اهمیت صنعت را بدانند. اهمیت اقتصادی قالین بافی را بفهمند. خامک دوزی وچرم گری را تشریح کرده بتوانند. اهمیت ونقش فابریکههای تولید سمنت،صنایع خفیفه ،صنایع فلزی و رنگه ،حجاری و نجاری را درپیشرفتجامعه تشریح کرده بتوانند.
 -میل و رغبت شان به توسعه و رشد صنعت بیشتر شده به آن عالقه مند شوند.

درس سی ویکم

اهمیت صنایع

پرسش

AC

KU

به نظر شما ،صنایع چه اهمیت دارد؟

صنعت یک فعالیت تولیدی است ،که توسط دست و یا ماشین صورت
میگیرد .هدف آن ساختن اموال و اشیا از مواد خام یا اولیه ( معدنی ،زراعتی،
حیوانی وکیمیايي) براي رفع ضرورت هاي بشر است.
اهمیت صنایع به خصوص صنایع ماشینی در این است ،كه در وقت کم
مقدار زیاد مواد خام را تغيیر شکل داده،کیفیت و ارزش آن را باال میبرد.
مردم ما از قدیم به تولیدات صنایع دستی در دستگاههای کوچک مصروف
61

بودند ،انواع فرشها ،البسه و وسایل ضروری؛ چون :قالین ،نمد ،گلیم و
غیره را میساختند.
کشور ما باداشتن معادن زیاد و متنوع ،محصوالت گوناگون زراعتی،
مالداری و با نیروی کافی میتواند ،زمینة خوبي را برای ایجاد صنایع و رشد
آن مساعد سازد.
دولت نيز باید شرایط خوب برای ایجاد و توسعة صنایع ملی مساعد کند؛
تا مردم ما صاحب کارشده و بخش زیاد اموال و اجناس ضروری ،در كشور
ما تولید شود.

KU

فعالیت

در گروهها راجع ،به اهمیت صنایع ماشینی بحث کنید.

 -1صنعت را تعریف کنید.

AC

پاسخ دهید

 -2اهميت صنايع ماشيني را بيان كنيد.
 -3مواد خام صنعتی ،چیست؟
کار خانه گی

محصوالت صنعتی که در منطقة شما تولید میشود ،نام آنها درکتابچه هاي خود بنويسید.
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درس سی ودوم

صنايع دستي
پرسش
چه فكر میکنید ،صنايع دستي در اقتصاد خانوادهها چه اهميت دارد؟

KU
AC

صنعت هایي كه در آنها از مهارت دست انسان و ماشين هاي ساده
استفاده میگردد صنايع دستي گفته میشود ،كه شامل صنعت نساجي،
دوخت ،پشمينه بافي ،ریسندهگی ،چرمگري ،نجاري ،مسگری ،آهنگری،
زرگري ،حكاكي وغيره است .قسمت زياد اين صنايع به صورت مستقيم
براي ضروريات زندهگی مردم به مصرف میرسد.
صنايع دستي با زراعت و مالداري ارتباط نزديك دارد؛ زيرا اكثر مواد
خام صنايع دستي از نباتاتی؛ چون :پنبه ،كتان و از محصوالت حيواني؛ مانند:
63

فعا

پوست ،پشم ،ابريشم و امثال آن به دست میآیند.
در كشور ما پارچه هاي نخي ،پشمي ،ابريشمي چون :قالين ،گليم،
شطرنجي ،لنگي ،بوريا بافته و نمد مالیده میشوند.
توجه دولت و تبادل تجارب زمنيه را براي توسعة صنايع دستي مساعد
میسازد و توليدات صنايع دستي اقتصاد كشور را باال میبرد.

فعالیت

KU

در گروهها راجع ،به اهمیت صنایع دستی بحث کنید.

AC

پاسخ دهید

-١اكثر مواد خام صنايع دستي از چه به دست میآيد؟
-٢صنايع دستي با زراعت و مالداري ،چه ارتباط دارد؟
 -3انواع صنایع دستی را نام بگیرید.

کار خانه گی

راجع به صنايع دستي كه در منطقة شما رواج دارد ،چند سطر در كتابچه هاي خود بنويسيد.
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اليت داخل

درس سی وسوم

قالين بافي
پرسش
به نظر شما ،توسعة صنعت قالين بافي در اقتصاد كشور ما چه تأثير دارد؟

KU
AC

صنعت قالين بافي در افغانستان سابقۀ طوالني دارد .قالين ازجمله
صنايع بسيار مهم كشور ما است .قالين هاي افغاني از حيث جنسيت ،دوام،
رنگ و ديزاين شهرت جهاني دارد ،قالين هر قدر استفاده شود به همان
اندازه قيمت آن باال میرود.
قالين هاي افغانی؛ مانند :آقچه يي ،دولت ابادي ،كندزي ،مروي يا موري،
قزل اياقي ،بلوچي و غيره در داخل و خارج كشور خريداران زياد دارد.
65

فعا

صنعت گیلم بافي نيز در اكثر نقاط افغانستان رواج دارد ،بهترين نوع گیلم
قاقمه است كه در مزارشريف ،سرپل و جوزجان بافته میشود.
توسعة قالين بافي ،در اقتصاد خانوادهها و كشور ما نقش بسيار ارزنده،
دارد.

فعالیت

KU

در گروهها راجع به اهميت اقتصادي قالين باهم بحث کنید.

AC

پاسخ دهید

 -١انواع قالين هاي مشهور كشور ما را نام بگيريد.
 -٢قالين هاي افغاني از كدام حيث شهرت دارند؟
 -٣قالين هاي افغاني به كجا صادر میشود؟

کار خانه گی

راجع به اهمیت اقتصادی قالین ،چند سطر درکتابچههای خود بنویسید.

اليت داخل

66

درس سی و چهارم

چرم گري

پرسش
به نظر شما ،رشد و توسعۀ صنعت چرمگري در اقتصاد خانواده و جامعه چه تأثير دارد؟

KU
AC

صنعت چرمگري و بوت دوزي از جملة صنايع دستي بوده كه از قديم،
در كشور ما رواج دارد .از چرم پاپوش ،پوستين ،پوستینچه ،مشك آب و
براي حيوانات زين ،تنگ ،لگام و افسار درست میکردند.
امروز در كشور ما ،توليدات اين صنعت توسعه يافته است ،كه از چرم
انواع مختلف بوت ،جمپر ،بكس ،دستكول و غيره میسازند ،توسعۀ این کار
عموماً در دستگاه هاي كوچك و بزرگ صورت میگیرد و نیازهای مردم را تا
اندازه يي مرفوع میسازد.
67

رشد صنايع چرمگري و بوت دوزي نه تنها در اقتصاد خانوادهها
اهميت زياد دارد؛ بلكه در پيشرفت اقتصاد جامعه نيز از اهميت زياد برخوردار
میباشد.

KU

فعالیت

در گروهها راجع ،به اهميت اقتصادي قالين باهم بحث کنید.

AC

پاسخ دهید

-١صنعت چرمگری از جمله کدام صنایع است؟
 -٢از چرم چه چیزها ساخته میشود؟

 -٣از چرم برای حیوانات چه چیزها میسازند؟

کار خانه گی

راجع به اهمیت اقتصادی چرمگری چند سطر درکتابچههای خود بنویسید.

68

درس سی و پنجم

خامک دوزي
پرسش
به نظر شما ،صنعت خامه دوزي در اقتصاد خانواده و جامعه ،چه اهميت دارد؟

KU
AC

اين صنعت ،انواع مختلفی؛ چون :كاله دوزي ،يخن دوزي ،دستمال
دوزي ،پرده دوزي و غيره دارد.

خامه دوزي هم با دست و هم به وسيله ماشين هاي گل دوزي صورت
میگیرد ،كه عبارت اند از :يخن دوزي ،چادر دوزي ،پاچه دوزي ،سرميزي
دوزي و غيره که در داخل و خارج كشور ،مشتريان زيادي دارد.
بر عالوۀ خامه دوزي ،چرمه دوزي ،گراف دوزي نيز در كشور ما مروج
است.
69

فعا

خامک دوزي (سوزن دوزي) يكي از صنايع بسيار قديمي كشور ما است
اين صنعت نيز مانند صنايع ديگر با ارزش بوده كه رشد و توسعة آن ،باعث
تقويت اقتصاد خانواده و كشور میگردد.

فعالیت

در گروهها راجع ،به انواع صنعت خامه دوزي بحث کنید.

 -1انواع خامه دوزي را نام بگيريد.

AC

KU

پاسخ دهید

 -2خامه دوزي در بهبود اقتصاد خانواده ،چه اهميت دارد؟
 -3صنعت خامه دوزي توسط ،چه صورت میگیرد؟

کار خانه گی

در منطقه شما ،كدام نوع دست دوزي مروج است؟ چند سطر ،در كتابچه هاي خود بنويسيد.

اليت داخل
صنف

70

درس سی وششم

صنایع ماشینی
پرسش
به نظر شما ،كدام محصوالت ماشيني در كشور ما توليد میشود؟

KU
AC

صنایع ماشینی در وقت کم بیشترین مواد خام صنعتی را تغيير مثمر
داده ،آن را آماده استفادة مردم میسازد.

طوري كه در درسهای قبلي ذكر شد كشور ما زراعتي است؛ صنايع
ماشيني با آغاز توليد برق آبي و حرارتي در مركز و واليات كشور به فعاليت
آغاز نموده است.
در سال ()1365به تعداد ( )391فابریکۀ ُخرد و بزرگ در کشور فعالیت
میکرد و انواع محصوالت مورد نیاز هموطنان را تولید مینمود.
اكنون آن فابريكهها دوباره بازسازي و تعداد هم جديدا ً به فعاليت آغاز
71

کرده است .حاال در مركز و واليات كشور( )9پارك صنعتي ساخته شده كه
در آن ( ) 580شركت توليدي فعاليت دارد و براي هزاران هموطن ما شرايط
كار مساعد گرديده است.
این صنایع شامل استخراج معادن ،صنایع کیمیایي ،صنایع سبک تولید
پشمی و نخی ،صنایع مواد غذایی ،کشمش پاکی ،نمک طعام ،یخ ،کوکاکوال،
فانتا ،روغن نباتی ،محصوالت نان ،شرینی و غیره میباشد.

KU

فعالیت

در گروهها راجع ،به انواع توليدات ماشيني در كشور بحث کنید.

AC

پاسخ دهید

 -1خصوصيات صنايع ماشيني را توضيح دهيد.

 -2در كشور ما چند پارك صنعتي فعاليت دارد؟
 -3انواع محصوالت ماشيني كشور را معرفي کنید.
کار خانه گی

در مورد توليدات صنايع داخلي ،چند سطر ،در كتابچه هاي خود بنويسيد.

72

درس سی و هفتم

كارخانة نساجی و بافندهگی

پرسش
به نظر شما ،در کشورما،کدام صنعت بیشتر رشد کرده است؟

KU
AC

كارخانة نساجی و بافندهگی جايي است ،که در آن پارچه هاي نخي،
پشمي ،سندي و ابريشمي توليد و بافته میشود.

در افغانستان اقسام بافندهگی از قبیل :پارچههای نخی ،پشمیُ ،سندی،
ابریشمی و غیره مروج است .صنعت نساجی بخشي از صنايع خفيفه را
تشكيل میدهد .نساجي ماشيني براي اولين بار در سال (1332هـ .ش).
در گلبهار واليت كاپيسا تأسيس شد .فابريكه هاي بافندهگی كشور ما،
عبارت انداز :فابریکۀ نساجی بگرامی ،نساجي گلبهار ،نساجي پلخمری،
جبلالسراج ،پشمینه بافی کندهار ،پشمینه بافی پلخمری و پلچرخي.
73

اين صنعت در كشور ما با توليدات بهتر و بيشتر نیازهای مردم ما را رفع
میکرد؛ اما در جنگ های تحمیلی اخير خساره مند و يا به كلي از بين رفته
اند.
دولت و سكتور خصوصي سعي و تالش دارند ،كه زمينه را براي ايجاد
رشد و ترقي صنعت بافندهگی آماده سازند؛ تا از يك طرف توليدات داخلي
رشد کرده و از طرف ديگر شغل و كار براي مردم ايجاد شود؛ همچنان
اقتصاد كشور باال رفته از واردات پارچههای خارجي جلوگيري شود.

KU

فعالیت

در گروها راجع ،به صنعت بافندهگی باهم بحث كنيد.

 -1صنعت نساجي را تعريف كنيد.

AC

پاسخ دهید

 -2در كارخانة بافندهگی و نساجي ،چه چيزها را میبافند؟
 -3بافندهگی براي مردم و كشور ،چه فايده دارد؟
کار خانه گی

راجع به بافندهگی ،چند سطر در كتابچه هاي خود بنويسيد.

74

درس سی و هشتم

صنعت دوا سازي
پرسش
به نظر شما ،صنعت دوا سازي ،چه اهميت دارد؟

KU
AC

دوا مقداري از مواد کیمیايی است ،که به اساس وزن بدن و عمر برای
مدت معین توسط داکتران متخصص برای مریضان توصيه میشود و انواع
مختلف دارد؛ مانند :تابلیت ،شربت ،کپسول ،امپول ،مرهم و غیره.
مردم کشورما از زمانهای قدیم ،تا امروز برای تداوی مریضیهای
خویش با مشورۀ اشخاص با تجربه از بته هاي طبی و میوهها به حیث دوا
استفاده میکنند و هم به خاطر تداوی نزد طبیبان یونانی و دوکتوران مراجعه
میکنند.
در کشور ما ،نخستین کارخانۀ يي که انواع دوا را به صورت معیاری
و علمی تولید میکند ،شرکت هوخست است که به همکاری کشور آلمان
75

در شهر کابل تأسیس شده است ،كه توليدات آن داراي كيفيت عالی
میباشد.
اگر توجه بيشتري در رشد و توسعة صنعت دوا سازي صورت بگيرد ،ما
در آينده صاحب كارخانه هاي بزرگ دوا سازي ،با كيفيت عالی خواهيم بود.

KU

فعالیت

در گروهها راجع ،به انواع دوا بحث کنید.

 -1دوا را تعریف کنید.

AC

پاسخ دهید

 -2کدام شرکت داخلی دوای با کیفیت تولید میکند؟

 -3مردم به خاطر چه از بته هاي طبي و ميوهها استفاده میکنند؟

کار خانه گی

نام چند بته طبي را در كتابچه هاي خود بنويسيد.

76

درس سی ونهم

فابریکههاي سمنت سازي

پرسش
به نظر شما ،در کشور ما؛ چند فابريکة سمنت سازي وجود دارد؟

KU
AC

از سمنت؛ در ساختن خانهها ،مسجدها ،فابریکهها ،مکتبها ،پلها،
سرکها و ديگرجاها استفاده میشود .اين صنعت در کشور ما ،رشد کرده
است و داراي کيفيت خوب میباشد.
فابريکة سمنت غوري یکی از بزرگترين فابريکههای کشور ما است که
در شهر پلخمري واليت بغالن قرار دارد .این فابریکه در سال(  1322ﻫ.ش).
به کمک تخنيکي و اقتصادي کشور چکوسلواکيای سابق تکميل شده است
و سمنت آن براي اعمار ساختمانها در كشور ما استفاده میشود .دومين
فابريکة توليد سمنت جبلالسراج در واليت پروان واقع است و سمنت آن
77

مانند سمنت غوري داراي كيفيت عالی میباشد .فابریکۀ سمنت جبلالسراج
درسال(  1327هـ..ش ).به فعاليت آغاز کرد و توليدات ساالنة اين فابريکه
در حدود بيش از ( )38هزار ُتن بود.
به نسبت نياز بيشتر مردم فابريکه هاي سمنت در هرات نيز زیر
ساختمان میباشد.
دولت درنظر دارد ،که برای رفع نیازمندیهای مردم وامور ساختمانی
کشور دو فابریکۀ دیگر تولید سمنت را در والیات هرات و سمنگان اعمار
کند .با اعمار این فابریکهها ،تولید سمنت بیشتر شده و سبب رشد اقتصاد

فعالیت

KU

کشور ما خواهد شد.

پاسخ دهید

AC

در گروهها راجع ،به موارد استفاده از سمنت باهم بحث كنيد.

 -1فابريكه سمنت غوري در كدام والیات کشور موقعیت دارد؟
 -2فابريكه سمنت غوري توسط ،كدام كشور ساخته شد؟
 -3در كشور ما چند فابريكه توليد سمنت وجود دارد؟
کار خانه گی

راجع به استفاده سمنت ،چند سطر در كتابچه هاي خود بنويسيد.

78

درس چهلم

صنایع ثقیله و خفیفه

پرسش
به فکر شما ،تولیدات صنایع ثقیله و خفیفه ،کدامها اند؟
صنایع ثقیله یا سنگین مانند :کارخانۀ تولید آهن ،ماشینهای

KU

سنگین و صنایع کیمیایی به سرمایه گذاری بزرگی ضرورت دارد و مراحل
مختلف تولیدی را سپری میکند.

در کشور ما یگانه کارخانۀ این صنعت کــار خانۀ جنگلک کابل بود ،که

AC

با ذوب نمودن آهن مستعمل سامان آالت فلزی ،میز و چوکی ،چپرکت،
کراچی دستی ،میخ ،دروازه ،الماری ،پرزههای موتر ،سیخ گول و غیره را
تولید میکرد .در این او اخر باز سازی آن جریان دارد؛ همچنان کار خانۀ
جدید ذوب فلز مستعمل نیز در کشور فعالیت دارد ،که انواع گادرهای مورد
ضرورت هموطنان را تولید میکنند .در کشور ما با موجودیت چندین معدن
آهن و مس امکان توسعۀ صنایع ثقیله موجود است.
صنایع خفیفه :یا سبک عبارت از صنایعی است که تولیدات آن کم وزن،
انتقال آن اسان و به طور مستقیم به بازار فروش ،انتقال میشود .مثال خوب
آن صنایع نساجی ،صنایع چوب و محصوالت مربوط آن ،صنایع کاغذ و
79

فعا

محصوالت آن ،تولیدات لوازم خانهگی و غیره میباشد.
چون کشور ما زراعتی میباشد و بیشترین مواد خام صنایع خفیفه را
محصوالت زراعتی و مالداری تشکیل میدهد؛ به همین سبب امکانات
توسعۀ بیشتر این صنایع موجود است.

فعالیت

KU

در گروها راجع ،به انواع محصوالت صنایع ثقیله و خفیفه بحث کنید.

 -1صنایع ثقیله را تعریف کنید.
 -2صنایع خفیفه را تعریف کنید.

AC

پاسخ دهید

 -3در کشور ،چند کارخانۀ صنایع ثقیله و جود دارد.

کار خانه گی

راجع به اهمیت صنایع ثقیله و خفیفه ،چند سطر درکتابچههای خود بنویسید.

اليت داخل

80

درس چهل ویکم

فلزات سیاه و رنگه
پرسش
به فکر شما ،در کشور ما از فلزات سیاه و رنگه ،چه استفاده میشود؟

فلزات سیاه
آهن ،چودن ،فوالد و دیگر فلزاتی که رنگ متمایل به سیاه را داشته باشند،

KU

به نام فلزات سیاه یاد میشوند .صنایع فلزات سیاه عبارت اند از :استخراج،
ذوب ،تولید فوالد و مراحل صنعتی آهن که موارد استفادۀ زیاد دارد و درکشورما
حدود ()27معدن آهن موجود است که مهمترین آنها ،معدن آهن حاجیگک
است.

فلزات رنگه

AC

در والیت بامیان میباشد ،آهن این معدن ،داراي جنسیت اعلی و مقدار فراوان

فلزاتی که غیر از رنگ سیاه ،رنگ دیگری داشته باشد ،به نام فلزات رنگه
یاد میشوند؛ مانند :مس ،المونیم ،نقره ،طال ،نکل ،قلعی ،سرب وغیره.

صنایع فلزات رنگه
مس فلز سرخ رنگ است ،که انسانها از زمانهای قدیم از آن استفاده
میکنند .از مس و المونيم در ماشین آالت برقی و انتقال انرژی برق كار گرفته
میشود .طال و نقره به سبب ارزش زیادی که دارند زیوارت از آن ها ساخته
81

میشود .قلعی که فلز سفید رنگ است در صنایع بیشتر مورد استفاده قرار
میگیرد.
مسگران کشور ما با وسایل ابتدایی انواع ظروف مورد ضرورت هموطنان
را تولید میکنند و زرگران نیز از طال و نقره انواع زيورات را میسازند.
در کشورما معادن آهن ،مس ،طال ،نقره ،المونیم و ديگر فلزات موجود
است .معادن مس عینک در لوگر موقعیت دارد و از جملة خوبترین و بزرگترین
معادن مس در جهان به شمار میرود.

KU

كشور ما از نظر معادن غني است .استخراج فلزات و استفاده از آنها در
ايجاد شغل و پيشرفت اقتصادي كشور ما نقش مهم دارد.

AC

فعالیت

در گروة ها راجع به اهمیت فلزات سیاه و رنگه بحث کنید.
پاسخ دهید

 -1بزرگترین معدن آهن کشور در کدام والیت موقعیت دارد؟
 -2درکشور ما کدام معادن فلزات رنگه موجود است؟
 -3مس عينك در كجا موقيعت دارد؟
کار خانه گی

راجع به اهميت اقتصادي فلزات ،در كتابچه هاي تان چند سطر بنويسيد.
82

درس چهل ودوم

نجاری و حجاری
پرسش
به نظر شما ،از چوب وسنگ در کدام موارد استفاده صورت میگیرد.

KU
AC

الف -نجاری عبارت از شغلی است ،که از چوب وسایلی؛ مانند :صندوق،
دروازه ،کلکین ،میز ،چوکی و غیره را ساختـه و تزیین میکنند .صنعت چوب
از زمانههای قدیم درکشور ما رواج دارد .نجاران از چوب انواع دروازه،کلکین،
میز ،چوکی و غیره ابزاررا با شکلها و دیزانهای مختلف میساختند.
صندوقها ،چوکی ،میز وکلکینهای چوبی ساخت والیت نورستان خیلی
مرغوب و با ارزش بوده و همیشه مورد توجه سیاحان قرار گرفته است .در
والیات شرقی و جنوبی نجاران سقف خانهها و مساجد را به اشکال مختلف
نقش و نگار میکردند .که در زیبایی خانهها و مساجد میافزود.
با توجه دولت در رشد و توسعة اين صنعت ،كار اشتغال خوبي براي مردم
ما ايجاد شده و اقتصاد كشور مارا باال میبرد.
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ب -حجاری عبارت است از کندن ،تراشیدن سنگ به خاطر نوشتن ،نقش
کردن و ساختن وسایل زینتی و ظروف.
صنعت حجاری از زمانهای قدیم در کشور ما رایج است .سنگ تراشان
ماهر کشور از سنگهای مرمر و رخام انواع ظروف و سنگهای زینتی برای
منازل و تعمیرات وانواع ظروف ،مانند :پیاله ،گیالس ،چای جوش ،میز و غیره
میسازند که در داخل وخارج کشور بازار خوب داشته از اهمیت هنری و
تاریخی خاصی برخور دار اند .کارخانههای حجاری در جالل آباد ،هلمند و
هرات جدیدا ً اعمار شده است ،که از تولیدات آن در داخل کشوراستفاده شده

فعالیت

KU

و به خارج از کشور نیز صادر میشود.

پاسخ دهید

AC

در گروهها راجع به صنایع نجاری و صنعت حجاری بحث کنید.

 -۱نجاران از چوب ،کدام چیزها را میسازد؟
 -۲درصنایع چوب؛ کدام والیت ما مشهور است؟

 -۳سنگ تراشان از سنگ ،کدام چیز هارا میسازد؟
کار خانه گی

در محلی که زندهگی میکنید ،نام چیزهای را که از چوب ساخته میشوند ،درکتابچههای
خود بنویسید.
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فصل ششم :تجارت
اهداف فصل:

 مفهوم تجارت را بدانند. اهمیت اقتصادی تجارت داخلی وخارجی را فهمیده آنها را تفکیک کرده بتوانند. در باره صادرات و واردات کشور توضیحات داده بتوانند. -به تجارت واهمیت اقتصادی آن عالقه مندی پیداکنند.

درس چهل وسوم

تجارت

پرسش :به نظر شما ،تجارت ،در اقتصاد يك كشور چي نقش دارد؟

KU
AC

انسانها براي رفع ضروريات خويش نياز دارند اشيايي كه خود توليد
كرده اند به ديگران بفروشند و در مقابل اشياي مورد ضرورت خود را از
ديگران حاصل كنند که همین را تجارت میگویند و يا تجارت عبارت است
از خريد و فروش اموال به مقصد فايده .تجارت به دو نوع است ،تجارت
داخلي و خارجي.
ترقي و پيشرفت هركشور مربوط به ازدياد مواد توليدي آن میباشد ،به
هر اندازة كه صادرات كشور زياد باشد ،به همان اندازه اسعار (پول) خارجي
وارد آن كشور میشود ،پول آن اهميت پيدا كرده اقتصاد شان باال میرود.
افغانستان كشوری است محاط به خشكه و به بحرها راه مستقيم ندارد؛
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ولي با آن هم با بسياري از بازارهاي تجارتي جهان ارتباط دارد.
تجارت افغانستان به محصوالت زراعتي ،توليدات حيواني و صنايع دستي
استوار است .افغانستان ساالنه تعداد زياد ميوه هاي تازه و خشك؛ مانند:
پسته ،بادام ،جلغوزه و كشمش را به پاكستان ،هندوستان ،اروپا و امريكا
صادر میکند.
توليدات حيواني كشور ما را پوست ،پوست قره قل و روده تشكيل داده،
به بازار هاي اروپا و ديگر ممالك صادر میشود .در نتیجه آن مقدار زياد
اسعار (پول) خارجي داخل کشور شده ،در رشد و توسعة اقتصاد كشور نقش

فعالیت

KU

مهم و ارزنده دارد.

در گروهها راجع به فوايد تجارت باهم بحث کنید.

 -1تجارت چيست؟

AC

پاسخ دهید

 -2تجارت كشور ما به چه چيزها استوار است؟
 -3اقالم عمدۀ صادرات افغانستان چه است؟
کار خانه گی

راجع به صادرات افغانستان ،چند سطر در كتابچه هاي تان بنويسيد.
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درس چهل و چهارم

تجارت داخلی
پرسش
به نظرشما ،تجارت داخلی چه نقشی در اقتصاد کشور دارد؟

KU
AC

انتقال محصوالت اضافی را از یک منطقه به منطقۀ دیگر کشور به منظور
به دست آوردن مفاد را تجارت داخلی گویند.

تجارت داخلی نه تنها شهرها را باهم وصل میکند؛ بلکه انسانها را با
یک دیگر پیوند داده ،روابط اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی میان اقوام و قبایل
مختلف کشور را بیشتر میسازد .تاجران از دهات به شهرهای عمدۀ کشور
اموال تجارتی را انتقال میدهند و در مقابل اشیای مورد ضرورت آنهارا از
شهرهای عمده به شهرها ،دهات و ولسوالیهای کشور انتقال داده که از این
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فعا

فعالیتهای تجارتی خود مفاد برده و نیازهای مردم را نیز مرفوع میکنند.
به طور عموم تاجران مواد خام صنعتی ،میوه ،تولیدات صنایع دستی و
مواشی را در شهرها به فروش رسانیده و در عوض مواد مورد ضرورت مردم
را به مناطق مربوط انتقال میدهند.

فعالیت

KU

در گروهها راجع ،به تجارت داخلی باهم بحث کنید.
پاسخ دهید

AC

 -1نقش تجارت داخلی را میان مردمان شهرها و دهات بیان کنید.

 -2تجارت داخلی ،کدام نوع مواد را به شهرها و دهات انتقال میدهد؟
 -3در منطقۀ شما چه چیزها خرید و فروش میشود؟ نام بگیرید.

کار خانه گی

راجع به تجارت داخلی ،چند سطر در کتابچه هایتان بنویسید.

اليت داخل
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درس چهل و پنجم

تجارت خارجي

پرسش
به نظر شما ،تجارت خارجي ،چه اهميت دارد؟

صادرات

ارسال كاال يا اموال به كشورهاي ديگر براي فروش و يا مبادله را صادرات

گویند .صادرات در تقويه و رشد اقتصاد كشور اهميت زياد دارد ،با توجه به

KU

باال بردن توليدات صنعتي و محصوالت زراعتي احتياجات مردم ما رفع و

محصوالت اضافي به خارج از كشور صادر میشود .كشوري كه اموال و كاال
هاي زياد ،به كشورهاي ديگر صادر کند ،به همان اندازة اقتصاد كشور را
تقویت میکند.

AC

صادرات كشور ما عبارت اند از :پنبه ،ميوه هاي تازه و خشك ،پشم،

پوست ،روده ،پوست قره قل و نباتات طبي؛ مانند :زعفران ،زيره ،هنگ،

شيرين بويه ،محصوالت صنايع دستي؛ مانند :قالين و غيره كه از صادرات،

اسعار خارجي به كشور ما داخل شده و سبب رشد اقتصادي میشود.

واردات

چون اقتصاد كشور ما ،متكي بر محصوالت زراعتي ،مالداري و صنايع دستي

است ،توليد و صنايع به صورت خوب توسعه نیافته است؛ تا همه نیازهای

كشور را رفعکند؛ بنابراين ،كاالهای مورد ضرورت خود را از كشورهاي ديگر
وارد میکند؛ مانند :نفت ،گاز ،مواد خوراكي ،مواد تعميراتي ،وسايط نقليه،
ادويه ،سامان االت برقي و غيره.

براي اين كه از واردات كاالها جلوگيري و يا آن را تا حدي كم کرده

89

باشیم بايد به محصوالت و توليدات كشور خود توجه کنیم.

در كشور ما زمين هاي قابل ِکشت و زراعت وجود دارد كه با استفاده

از منابع آب و ماشين هاي زراعتي میتوان آن ها را قابل ِکشت و زراعت

ساخت و محصوالت زراعتي را باال برد.

همچنان با استخراج معادن و ذخيره هاي نفت و گاز میتوان صنعت

كشور را توسعه داده ،نیازهای داخلي كشور را مرفوع و هم محصوالت اضافي
را به خارج صادر کنيم.

KU

فعالیت

در گروهها راجع ،به صادرات و واردات بحث کنید.

AC

پاسخ دهید

-1اقالم عمدة صادراتي افغانستان ،چه است؟
 -2صادرات به چه گفته میشود؟

 -3واردات كشورراچطور كم كرده میتوانیم؟

کار خانه گی

نام اشيايی كه از منطقه شما ،به خارج صادر میشود ،در كتابچه هاي خود
بنویسید.
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درس چهل و ششم

بندرهای كشور ما

پرسش
گاهی از کدام بندر کشور عبور کرده اید؟
ای خانم

KU
AC

بندر نقطۀ سرحدی بین دو کشور و محل عبور و مرور اشخاص و اموال

تجارتی میباشد.

كشورهايی كه به بحر متصل اند ،بندرهای بحري دارند ،كشورهايی كه به

بحر راه ندارند داراي بندرهای خشکه استند.

بندرهای مهم كشور ما ،عبارت اند از :حيرتان ،آقينه ،آي خانم ،شيرخان

بندر ،تور غندي ،اسالم قلعه ،زرنج ،تورخم ،غالم خان و بندر سپين بولدك.

بندر تورخم :بزرگترين مسير شاهراه تجارتی بین افغانستان و کشورهای

اروپایی و آسیایی به شمار میرود و يكي از مزدحم ترين نقاط رفت و آمد در
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امتداد خط تحمیلی دیورند میان افغانستان و پاکستان است.

بندر سپين بولدك :این بندر در جنوب واليت قندهار در امتداد خط تحمیلی

دیورند موقعيت دارد و دومين بندر عمده ميان افغانستان و پاكستان است.

بندر حيرتان :در شمال واليت بلخ ،سرحد بين افغانستان و ازبكستان

است و کشور ما را به کشورهای آسیای میانه وصل میکند .این بندر يكي از
بندرگاه هاي مهم تجارتي افغانستان به شمار میرود.

بندر تورغندي :اين بندر ،افغانستان را با تركمنستان وصل میکند و از

راههای مهم تجارتی میان افغانستان و کشورهای آسیای میانه میباشد.

بندر اسالم قلعه :این نقطۀ سرحدی بین افغانستان و ایران است که در

KU

غرب والیت هرات موقعیت دارد.

وجود بندرگاهها برای یک کشور بسیار مهم و حیاتی است؛ زیرا از طریق آنها

عبور و مرور مردم ،صادرات و واردات اموال تجارتی بین کشورها صورت میگیرد.
عواید حاصله از بندرگاهها بخش مهمی ،عواید ملی کشور ما را تشکیل میدهد.

AC

فعالیت

در گروهها راجع ،به اهمیت بندرهای افغانستان بحث كنيد.
پاسخ دهید

 -1بندرهای افغانستان را نام بگيريد.
 -2در مورد بندر تورغندي معلومات دهيد.
 -3بندر تورخم ،کشورما را با کدام کشور وصل میکند؟
کار خانه گی

راجع به ارزش اقتصادی بندرها چند ،سطر در كتابچه هاي خود بنويسيد.
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فصل هفتم :محیط زیست
اهداف فصل:

 فواید محیط زیست را بفهمند. اقلیم مناطق مختلف را بدانند. انواع اقلیمهای کشور را تشریح کرده بتوانند. در باره اهمیت و چگونهگی تولید برق تشریحات داده بتوانند. -به ارزش و اهمیت ذخایر و معادن کشور پی برده با آنها عالقه مند شود.

درس چهل وهفتم

محیط زیست

پرسش :به نظر شما ،چرا انسانها برای پاک نگهداشتن محیط زیست خود تالش میکنند.

KU
AC
حفاظت از محیط زیست به معنای پاک و سرسبز نگهداشتن محل زندهگی
است .نگهداری محیط زیست برای تندرستی و زندهگی بهتر ضروری
میباشد.
مواد فاضله ،دود،گرد و خاک زبالههای مختلف ،سبب ناپاکی و آلودهگی
محیط زیست و سرایت امراض گوناگون میشود ،که باید به جاهای تعیین
شده ،انداخته شوند.
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خانه ،مسجد ،مکتب ،راه ،زمین ،باغ ،تفریحگاها ،جوی ،دریا ،چاه،
کاریز ،چشمه و غیره که محیط زیست را تشکیل میدهند پاک نگهداشته
شده از قطع درختان و جنگلها خود داری شود.
بزرگان خانواده و معلمان ،اطفال را به حفاظت و پاک نگهداشتن محیط
زیست توصیه و رهنمایی کنند .نظافت جزء ایمان است .و مسلمان باید
پاکیزه زندهگی کند.
افغانستان خانۀ همۀ ما است ،پاک نگهداشتن و سرسبزی آن وظیفۀ
هرافغان وطندوست است.

KU

فعالیت

درگروهها راجع ،به پاکی ونظافت محیط زیست بحث کنید.

-۱محیط زیست چیست؟
-۲محیط ناپاک ،چه ضرر دارد؟

AC

پاسخ دهید

-۳کدام چیزها محیط زیست را کثیف میکنند؟
کار خانه گی

راجع به حفاظت محیط زیست چند سطر درکتابچههای خود ،بنویسید.
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درس چهل وهشتم

اقلیم

پرسش
به نظر شما ،آب و هواي محل زندهگی تان ،چگونه است؟

KU
AC

اقلیم ،مطالعۀ اوسط تغییرات هوا از قبیل :درجۀ حرارت ،بارندهگی رطوبت
و غیره در یک دورۀ طوالنی بیش از سی سال در یک منطقه میباشد.
اقلیم مناطق کرۀ زمین نظر به دور بودن از خط استوا ،بحر ها و ارتفاع از
سطح بحر مختلف است ،كه عبارت اند از:

 -اقلیم معتدله :اين اقليم در طول سال داراي بارندهگی است و هواي

آن نه بسيار گرم و نه بسيار سرد است .

 اقلیم قطبی :در طول سال سرد ،خشک و یخبندان میباشد. -اقلیم کوهستانی :نظربه ارتفاع ،سرد و برفی میباشد.

 اقلیم صحرایی :در طول سال گرم خشک و تقریباً بدون بارانمیباشد.

 -اقلیم نیمه صحرایی :تابستان آن گرم و خشک و زمستان آن سرد و

برفی میباشد.
 اقلیم مدیترانهیی :تابستان آن گرم و خشک و زمستان آن معتدل وبارانی است.
مناطق اقلیمی فوق برای رشد و نموی نباتات و حيوانات خاص مساعد
است؛ بنابران براي ِکشت بهتر نباتات ،شناخت خصوصیات اقلیمی هر منطقه

فعالیت

KU

ضروری میباشد.

پاسخ دهید

 -1اقلیم را تعریف کنید.

AC

در گروهها راجع ،به خصوصیات انواع اقلیم باهم بحث کنید.

 -2انواع اقلیمها را نام بگیرید.
 -3آب و هواي اقليم صحرايي ،چگونه است؟
کار خانه گی

راجع به اقلیم محل تان ،چند سطر ،در كتابچه هاي خود بنويسيد.

درس چهل ونهم

اقلیم افغانستان

پرسش
فکر کرده اید ،که منطقۀ شما ،دارای کدام نوع اقلیم است؟

KU
AC

کشور کوهستانی ما که در منطقۀ معتدلۀ کرۀ شمالی و دورتر از خط

استوا و بحر هند واقع است ،دارای انواع اقلیمهای زیر میباشد:

اقلیم صحرایی

این اقلیم در مناطق جنوب غربي کشور ما؛ مانند :فراه ،لشكرگاه و نیمروز

وجود دارد که باران در آن منطقه کم میبارد و روز هاي آن گرم و شب هاي
آن سرد میباشد.

اقلیم نیمه صحرایی

والیات شمال کشور ما دارای اين اقليم اند؛ یعنی تابستان آنها گرم و
خشک و زمستان آنها نسبتاً سرد و پر برف است.

اقلیم کوهستانی

مناطق کوهستانی کشور ما ،نظر به ارتفاع ،دارای هوای سرد میباشند و
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در نقاط مرتفع آن برف و یخچالهای دایمی نیز وجود دارد.

اقلیم مدیترانهیی

والیات ننگرهار ،لغمان و کنر دارای اقلیم مدیترانهیی استند .تابستان

آنهاگرم و خشک و زمستان آنها معتدل و باراني میباشد .در این منطقۀ
درختان نارنج ،مالته ،لیمو حاصل خوب میدهند.

زمین کشور ما باداشتن اقلیم متنوع برای ِکشت انواع غلهها ،پرورش

تاکستانها و باغها مساعد است ،که با درنظر گرفتن خصوصیات اقلیمی هر

منطقه میتوان نباتات خاص همان اقلیم را ِکشت و ترویج نمود.

KU

فعالیت

در گروهها راجع ،به خصوصیات انواع اقلیمی بحث کنید.

AC

پاسخ دهید

 -1والیات کنر ،لغمان و ننگرهار دارای کدام نوع اقلیم اند؟
 -2اقلیم صحرایی درکدام قسمت کشور ما و جود دارد؟
 -3خصوصیات اقلیم نیمه صحرایی را بیان کنید.
کار خانه گی

راجع به اقليم افغانستان ،چند سطر ،در كتابچه هاي خود بنويسيد.
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درس پنجاهم

توليد برق

پرسش
چه فكر میکنید ،برق چگونه توليد میشود؟

KU
AC

برق عبارت از انرژي يي است كه براي ايجاد گرمي ،روشنايي و به كار
انداختن ماشينها و غيره وسایل از آن استفاده میشود.

وطن ما افغانستان ،كشوري است كوهستاني ،كه درياهاي زيادي از كوه
هاي آن سرچشمه میگیرد .آبي كه از مناطق كوهستاني به نواحي هموار
سرازير میشود ،داراي قوه یی است كه مردم از زمان هاي قديم؛ تا امروز از
آن استفاده هاي گوناگون كرده اند؛ به طور مثال :مردم عالوه بر استفادة آب
در زراعت از قوة آن در فعال ساختن آسياب ،پايكوب و با نصب توربینها،
برق را توليد و از آن براي روشنايي و به كار انداختن ماشين آالت و غيره
استفاده میکنند؛ تا اكنون در كشور ما بندهاي برق زيادي باالي درياها
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ساخته شده است ،كه مهمترين آنها بند برق ماهيپر ،نغلو ،سروبي ،درونته،
كجكي ،جبل السراج ،پلخمری و سلما میباشد ،برق این بندها توسط لين
هاي هوايي و كيبلها به شهرها و فابريكهها انتقال داده شده است.
در كشور ما ،عالوه بر اين كه از برق آبي استفاده میکنند ،از انرژي باد
و آفتاب نيز برای تولید برق استفاده میشود .برق حرارتي را توسط انرژي
زغالسنگ ،نفت و گاز طبيعي توليد میکنند .امروز در جهان از انرژي هسته
يي نيز برق توليد میشود.

KU

فعالیت

در گروهها راجع ،به توليد برق بحث كنيد.

AC

پاسخ دهید

 -1مردم در زمان هاي قديم از قوة آب ،چگونه استفاده میكردند؟
 -2از آب چه استفاده كرده میتوانیم؟

 -3برق از آب دريا ،چگونه به دست میآيد؟
کار خانه گی

نام بندهاي برق كشور ما ،را در كتابچه هاي خود بنويسيد.
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درس پنجاه ویکم

معادن و ذخاير طبيعي افغانستان

پرسش
به نظر شما ،معادن مهم افغانستان ،کدامها اند؟

KU
AC

معدن محلي راگويند ،كه انواع فلزات و سنگهاي با ارزش در آن وجود
داشته باشد.

افغانستان از نظر معادن و ذخایر زیر زمینی غنی است .در كشور ما
معادن و ذخايري چون :؛طـال ،نقره ،الجورد ،زمرد ،جست ،مس ،زغالسنگ،
گاز طبیعی ،نفت ،نمک ،سلفر ،گوگرد ،گچ و امثال آن وجود دارد.
ذخایر نفت وگاز طبیعی در والیات تخار ،کندز ،جوزجان ،فاریاب،
بادغیس ،هرات ،پکتِکا و در والیات دیگر نیز تثبیت گردیده است؛ همچنان
معدن مس در منطقۀ عینک والیت لوگر و معدن آهن حاجیگک در والیت
101

بامیان موقیعت دارد.
متأسفانه از اکثر این منابع زیرزمینی ،تا هنوز استفاده درست و فنی
صورت نگرفته است؛ زغالسنگ که از آن در تولید حرارت وگرما کار گرفته
میشود از معادن کرکر و آش پشته والیت بغالن و از درۀ صوف والیت
سمنگان ،نمک از معادن تخار و نمک سار والیت هرات به دست میآید؛
همچنان سنگهای تزیینی؛ مانند :مرمر و رخام در جاغوری والیت غزنی،
جالل آباد ،هلمند،کندهار ،غوربند،کابل ،میدان وردک و غیره مناطق به کثرت
یافت میشود.

KU

استخراج درست و فنی معادن و ذخایر عالوه بر اینکه زمینه کار را برای
مردم مساعد میسازد؛ در باال بردن اقتصاد كشور ما نيز نقش ارزندۀ دارد.
فعالیت

AC

در گروهها راجع ،به اهمیت معادن و ذخایر طبیعی با هم بحث کنید.
پاسخ دهید

 -۱درکدام والیت کشور ما ذخایر نفت وگاز وجود دارد؟
 -۲سنگهای زینتی را نام بگيريد.
 -۳از زغالسنگ براي چه استفاده میشود؟
کار خانه گی

در بارۀ معادن مس عینک ،چند سطر ،در کتابچههای خود بنویسید.
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