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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

ACKU



تعليمات مدني

الف

وزارت معارف
معینیت انکشاف نصاب تعلیمی و تربیۀ معلم

ریاست عمومی انکشاف نصاب تعلیمی 
و تألیف کتب  درسی

هفتم
1396ACKU



ایدیت مسلکی

ایدیت زبان

- مؤلف محمد انور مشفق عضوعلمی دیپارتمنت تعلیمات مدنی ریاست انکشاف نصاب تعلیمی 
وتألیف کتب درسی.

پوهندوی عبدالحق استاد پوهنتون کابل.
سرمؤلف میر عبیداهلل فاضل عضو علمی دیپارتمنت تعلیمات مدنی ریاست انکشاف نصاب تعلیمی 

وتألیف کتب درسی.

محمدعزیزبختیاری

- دوکتور اکرام الدین حصاریان

مؤلفان

کميتۀ دینی، سياسی و فرهنگی
-  مولوی عبدالصبور عربی 

- دکتور محمد یوسف نیازی
- حبیب اهلل راحل مشاور وزارت معارف در ریاست انکشاف نصاب تعلیمی.

کميتۀ  نظارت
-  دکتور اسداهلل 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 درسی

طرح و دیزاین: رحمت اهلل غفاری

تنظيم امور چاپ: محمد کبیر حقمل رئیس نشرات و اطالعات وزارت معارف.

ب

ACKU



ج

بسم اهلل الرحمن الرحيم

پيام وزیر معارف
سپاس بیکران آفریدگاری را که انسان را در احسن تقویم آفرید و او را قدرت بیان بخشید و به زیور علم 
و اندیشه آراست و درود بی پایان بر پیامبر مکرم اسالم حضرت محمد مصطفی- صلی اهلل علیه وسلم- که 

معلم بزرگ انسانیت است و پیام آور رحمت و هدایت و روشنایی. 
تعلیم و تربیت نقطۀ آغاز هر تحول و سنگ بنای توسعه در هر جامعه است.  هدف اصلی تعلیم و تربیت 

به فعلیت رساندن نیروهای بالقوۀ انسان و شگوفا کردن استعدادهای درونی وی است. 
تحوالت  با  همگام  که  می شود  محسوب  تربیت  و  تعلیم  فرایند  در  مهم  ارکان  از  یکی  درسی  کتاب 
وپیشرفت های علمی نوین و مطابق با نیازمندی های جامعه تهیه و تألیف می گردد و باید دارای ظرفیت و 
ظرافتی باشد که بتواند آموزه های دینی و اخالقی را توأم با فرآورده های علوم جدید با میتودهای نوین 

به شاگردان منتقل کند. 
است. سعی  تألیف شده  و  تهیه  ویژه گی ها  اساس همین  بر  دارد،  قرار  اختیار شما  در  اکنون  کتابی که 
مبانی  بر  متکی  کشور،  معارف  کتب درسی  و  تعلیمی  نصاب  که  بوده  براین  همواره  معارف  وزارت 
با معیارهای علمی و روش های تربیتی نوین بوده،  تعلیم و تربیت اسالمی و حفظ هویت ملی، مطابق 
استعدادهای دانش آموزان را در همه زمینه های اخالقی و علمی شگوفا گرداند و قدرت تفکر، ابتکار 
حس  تقویت  رواداری،  و  گفتگو  فرهنگ  ترویج  بخشد.  تقویت  آنها  در  را  جستجوگری  حس  و 
وطن دوستی، مهربانی، گذشت و همبسته گی از خواست های دیگر وزارت معارف است که باید در 

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

اخالق و معنویت رهنمون گردند.
کامیابی نظام آموزشی کشور بدون همکاری جدی مردم غیر ممکن است. ازین رو از همه اقشار و افراد 
از هیچگونه  اولیای محترم شاگردان خواهشمندم که  از خانواده ها و  افغانستان، بخصوص  ملت شریف 
دانشمندان،  نویسنده گان،  همه  از  همچنان  نورزند.  دریغ  معارف  اهداف  تحقق  جهت  در  همکاری 
متخصصان تعلیم و تربیت و اولیای محترم شاگردان تقاضا می شود که با ارایۀ نظریات و پشنهادات سالم 

و نقدهای سازندۀ خود وزارت معارف را در بهبود هر چه بیشتر کتاب های درسی همکاری نمایند.
الزم می دانم از تمام مؤلفان دانشمند و کارمندان اداری و فنی وزارت معارف که در تهیه، تألیف، طبع 
و توزیع این کتاب زحمت کشیده اند و از همه نهادهای ملی و بین المللی که در زمینۀ چاپ و توزیع 

کتب درسی همکاری نموده اند، قدردانی و تشکر نمایم. 
در اخیر از خداوند منان استدعا دارم که به لطف بی پایان خود، ما را در تحقق آرمان های مقدس معارف 

یاری رساند. إنه سمیع قریب مجیب.
دکتور اسداهلل حنيف بلخی

وزیر معارف
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  1

نیازهای ما
در اين فصل درس هاي زير را مي خوانید:

• ما چه نیازهايي داريم؟ )1(
• ما چه نیازهايي داريم؟ )2(
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از شاگردان توقع مي رود که بعد از خواندن اين فصل به اهداف 
زير دست يابند:

• نیازهاي مادي مهم انسان را درک کنند؛
• منابع تأمین نیازهاي مادي و ضرورت محافظت از آنها را بشناسند؛

• مهم ترين نیازهاي غیرمادي را بشناسند؛
• ضرورت ارتباط با خداوند و مردم را درک کنند؛
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درس اول

ما چه نیازهايي داريم؟ )1(

 گفتگو کنید
در کشور ما کوه، جنگل، دريا و معادن بسياري وجود دارد. به نظر شما اين منابع طبيعي 

چه منافعی براي ما دارند و کدام نيازهاي ما را برآورده مي سازند؟
انسان موجود نيازمند است. نيازهاي انسان بسيار متنوع و گوناگون مي باشد. يک 
دسته از نيازهاي ما مادي هستند و دستۀ ديگر غير مادی. خداوند براي رفع نيازهاي 
مادی ما منابع خاصي را قرار داده است؛ مانند: کوه، دريا، جنگل، خورشيد و معدن. 
بنابراين، ما به منابع موجود در محيط طبيعي خود نيازمنديم. با استفاده از سنگ  کوه ها 
و  لوازم  خود  براي  معادن  از  فلزات  انواع  استخراج  با  مي سازيم،  خانه  خود  براي 
تهيه  را  پوشاک خود  و  از گياهان و جانوران غذا  را مي سازيم،  نياز  مورد  وسايل 

مي کنيم. 
موادي که در طبيعت به آنها نياز داريم، گاهي به فراواني در اطراف ما وجود دارد؛ 
مانند: هوا و نور، و گاهي نسبتاً کمياب است و براي تهيۀ آن بايد کار و تالش کرد؛ 

مانند: غذا، لباس و مسکن. 
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 بررسی کنید
گفتيم که خداوند کريم در طبيعت منابع فراواني براي رفع نيازهاي ما قرار داده است. به نظر 
شما: آيا اين منابع پايان ناپذير است؟ در صورت از بين رفتن اين منابع چه مشکالتي براي ما به 
وجود مي آيد؟ جامعه براي حفظ اين منابع چه کارهايي را بايد انجام دهد؟ وظيفۀ شما براي 

حفظ طبيعت چيست؟ 
بايد توجه داشت که اين منابع پايان ناپذير نيستند و بايد از آنها به طور معقول استفاده کنيم. 
کمبود آب از جمله مشکالتي است که امروزه مردم تمام جهان با آن روبرو هستند. از بين رفتن 
جنگل ها مشکل ديگري است که باعث جاری شدن سيل هاي متعدد و وارد شدن خسارات 
مختلفي به انسان  و طبيعت مي شود. همۀ ما وظيفه داريم که در جهت حفظ طبيعت تالش کنيم، 
زيرا ما انسان ها در مقابل خداوند و طبيعتي که در اختيار ما قرار داده، مسؤوليم. به همين 
دليل ما بايد تالش کنيم که طبيعت را به عنوان امانت الهي حفظ کنيم و ضمن رفع نيازهاي 

فعلي خود به فکر آينده گان خود نيز باشيم، زيرا آنها نيز به اين طبيعت نياز دارند.

 مروری بر درس
• انسان موجود نيازمند است.

• بخشي از نيازهاي مهم انسان نيازهاي مادي اوست.
• بعضي از نيازهاي مادي ما در طبيعت به وفور پيدا مي شوند؛ مانند: هوا و نور.

بعضي ديگر را بايد با کار و تالش از طبيعت استخراج کرد؛ مانند: غذا، پوشاک و   •
مسکن.

• منابع طبيعی پايان پذير است.
• ما بايد با بهره برداری صحيح از طبيعت و منابع طبيعی در حفظ آن تالش کنيم.

 سؤال ها
1- مهم ترين نيازهاي مادي انسان کدام ها  اند؟

2- آيا طبيعت نيازهاي مادي ما را تأمين مي کند يا غيرمادي را؟ توضيح دهيد.
3- وظيفۀ ما در قبال طبيعت چيست؟

 فعالیت 
از يکی از اعضای خانواده يا فاميل خود سؤال کنيد که برای تهيۀ نان به چه چيزهای نياز 

داريم؟
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فکر کنید و پاسخ دهید
شما به عنوان يک نوجوان در آغاز راه زنده گي هستيد و حتماً براي آيندة خود فکر کرده ايد. 

بنابراين:
1- چه هدف هايي را براي آيندة خود درنظر گرفته ايد؟ نام ببريد.

2- آيا همۀ اهداف شما براي رسيدن به نيازهاي مادي است يا نيازهاي ديگري هم داريد؟ اگر داريد 
نام  ببريد.

3- براي رسيدن به اهداف خود به چه چيزهايي نياز داريد؟

انواع  نيز  غيرمادي  نيازهاي  داريم.  نيز  مادي  غير  نيازهاي  مادي،  نيازهاي  بر  عالوه  ما 
گوناگوني دارد. برخي از مهم ترين آنها را در اين درس می خوانيم.

الف: شناخت و آگاهی
يکی از تفاوت های اساسی انسان و حيوان اين است که انسان موجود آگاه است. پس، ما 
به عنوان انسان نياز به شناخت و آگاهي داريم اما شناخت از چه چيزي؟ مهم ترين چيزهايي 

که ما نياز به شناخت آنها داريم به قرار زير است: 

1- شناخت خود
ما بايد خود را بشناسيم که کي هستيم؟ چه توانايي ها و چه ضعف هايی داريم؟ ما با شناخت 
اصالح  را  خود  رفتار  و  اخالق  و  کرده  ارزيابی  را  خود  می توانيم  خود  و ضعف  قوت  نقاط 

کنيم. 

درس دوم

ما چه نیازهايي داريم؟)2(
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2- شناخت جهان هستی
ما نياز به شناخت جهان و محيطي داريم که در آن زنده گي مي کنيم، چون در پرتو اين 
شناخت است که مي توانيم شرايط زنده گي خود را آن گونه که مي خواهيم، بسازيم و تغيير 

دهيم. اين محيط شامل محيط طبيعي و محيط اجتماعي مي گردد.

3- شناخت خالق انسان و جهان
انسان به عنوان يک موجود آگاه و متفکر، به شناخت خود و محيط خويش اکتفا نمي کند، 

بلکه تالش مي کند که خالق و پرودگار خود را نيز بشناسد. 

 گفتگو کنید
سؤال های زير را به دقت بخوانيد و دربارة آنها گفتگو کنيد:

1- آيا تا به حال تنها مانده ايد؟ 
2- در حالت تنهايی چه احساسي 

داشتيد؟
3- فکر مي کنيد که چه نيازهايي 
باعث به وجود آمدن اين احساس 

در شما شده است؟
ب: ارتباط  داشتن

غير  نيازهاي  از  ديگري  نوع 
مادي انسان، نياز به ارتباط داشتن 
است. انسان نمي تواند به تنهايي و 

بدون ارتباط با ديگران به حيات خود ادامه دهد. ارتباطي که انسان به آن نياز دارد گاهي با 
خالق و پروردگار اوست و گاهي با انسان هاي ديگر.

1- ارتباط با خداوند
ما در تمام لحظات زنده گي مان نياز داريم، تا با خداوند بزرگ )ج( ارتباط داشته باشيم. 
ارتباط ما با خداوند)ج( از طريق نماز، دعا و قرائت قرآن کريم برقرار مي شود. راز و نياز با 
خداوند)ج( ما را از احساس تنهايي، نگراني و نااميدي دور مي کند و به ما آرامش مي بخشد. 
در لحظاتي که گرفتار مشکالت مي شويم و احساس مي کنيم هيچ انساني قادر نيست به ما 
کمک کند، درک مي کنيم که تنها خداوند)ج( است که ما را ياري می دهد و گرفتاري هاي 
ما را رفع مي کند. کسانی که به خدا)ج( ايمان دارند هر کاري را با نام و ياد او شروع مي کنند، 

اطمينان دارند که خداوند)ج( در تمام لحظات حافظ، نگهبان و ياري دهنده آن هاست.
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2- ارتباط با ديگر انسان ها
انسان ها موجودات اجتماعي اند و نياز به برقراري ارتباط با همديگر دارند. ما از سويي، 
براي رفع نيازهاي مادي خود نياز به هم فکري و همکاري ديگران داريم و از سوي ديگر، 
براي تأمين نيازهاي عاطفي خود نياز داريم که با ديگران ارتباط داشته باشيم، از خوشي ها 
و ناخوشي هاي همديگر باخبر باشيم و نسبت به يکديگر محبت ورزيم. انسان ها روابط 
زيادي با همديگر دارند و هر کدام کاري را در جامعه انجام مي دهند و به اين ترتيب، به 
همديگر کمک مي رسانند تا بتوانند نيازهای شان را تأمين کنند. بنابراين، نتيجه می گيريم 

که ما نمي توانيم در انزوا و دور از ساير انسان ها زنده گي کنيم.

 
 مروری بر درس

• ما عالوه بر نيازهاي مادي، نيازهاي ديگري هم داريم.
• يکي از نيازهاي غير مادي انسان نياز به شناخت است: شناخت خود، شناخت محيط 

طبيعي و اجتماعي و شناخت خداوند که خالق هستي است. 
• نياز به ارتباط داشتن نيز يکي ديگر از نيازهاي غيرمادي بشر است. ما نياز داريم که با 
مردم ارتباط داشته باشيم تا نيازهاي مادي و عاطفي ما برطرف شود. همچنين، نياز داريم 

که با خداوند  ارتباط داشته باشيم تا از او در همه کارها کمک و ياري بگيريم. 
 سؤال ها

1- چند نمونه از نيازهاي غير مادی را نام ببريد؟
2- چرا به ارتباط با ديگران نياز داريم؟

3- آيا انسان می تواند به تنهايي همه نيازهاي خود را رفع کند؟ چطور؟
4- چرا انسان نياز دارد که با خداوند)ج( ارتباط داشته باشد؟

 فعالیت 
 الَْحِميدُ  ُ ُهَو الَْغنیُّ ِ َو اللهَّ خداوند در قرآن کريم می فرمايد: يََأيَها النهَّاس أَنتُُم الُْفَقَراُء إِلی اللهَّ

)فاطر،آيه 15(. با کمک معلم ديني يا مالامام مسجد فعاليت ها را انجام دهيد.
1- معناي آيه شريفه را بنويسيد.

2- اين آيه چه ارتباطي با نيازهاي مادي و غير مادي انسان دارد؟ 
3- نتيجه را در کتابچۀ خود يادداشت نموده و در صنف بيان کنيد.
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خالصۀ فصل

• انسان موجود نیازمند است. 

• ما نیازهای مادی و غیرمادی داريم.

خداوند•  طبیعت را منبع تأمین نیازهاي مادی انسان قرار داده است. 
• ما بايد براي حفظ و نگهداري طبیعت تالش کنیم.

•  بخش ديگري از نیازهاي ما غیرمادي  اند. 

با  ارتباط   ،  •خداوند شناخت  و  هستي  جهان  شناخت  خود،  شناخت 
خداوند و ارتباط با ساير انسان ها از مهم ترين نیازهاي غیرمادي انسان 

به شمار مي روند.
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خانواده
در اين فصل درس هاي زير را مي خوانید:

• چرا ما به خانواده نیاز داريم؟
• چگونه می توانیم خانوادة موفق داشته باشیم؟ )1(
• چگونه می توانیم خانوادة موفق داشته باشیم؟ )2(
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از شاگردان توقع مي رود که بعد از خواندن اين فصل به اهداف زير دست 
يابند:

• اهمیت خانواده را در زنده گي درک کنند؛
• به کارهايي که خانواده براي ما انجام مي دهند، توجه پیدا کنند؛

• با ويژه گي ها و خصوصیات خانوادة موفق آشنا شوند؛
• بتوانند به موفقیت خانوادة خود کمک کنند.
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درس سوم

 گفتگو کنید
در بارة سؤال هاي زير باهم گفتگو کنيد: 

1- اگر خانواده وجود نمي داشت، ما چگونه زنده گي مي کرديم؟
2- در خانوادة شما چه کساني زنده گي مي کنند؟

همانگونه که در درس هاي قبل خوانديم، انسان موجود نيازمند است. يکي از نيازهاي مهم 
نياز به خانواده  بشر اين است که نمي تواند بدون ديگران زنده گي کند. انسان از هنگام تولد 
دارد، زيرا نمي تواند بدون مراقبت هاي خانواده زنده بماند. وقتي که بزرگتر شد بازهم پدر و 
مادر، غذا، لباس، مسکن و امنيت او را تأمين مي کنند تا به مکتب برود و درس بخواند. برادران 
و خواهران بزرگتر و ساير اعضاي بزرگتر خانواده هر کدام او را در درس و کارهاي شخصي 

کمک مي کنند. 

 بررسی کنید
گفتيم که خانواده از لحظه تولد فرزندان، از آنها مراقبت مي کند و براي اعضاي خود غذا، لباس 

و مسکن تهيه مي کند. به نظر شما:
1- آيا اين مراقبت ها فقط به دوران کودکي محدود مي شود؟

2- خانواده چه کارهاي ديگري را براي اعضاي خود انجام مي دهد؟

چرا ما به خانواده نیاز داريم؟ 
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انسان وقتي متولد مي شود، سخن گفتن، راه رفتن، ادب و شيوة زنده گي کردن با مردم را 
نمي داند. به تدريج که بزرگتر مي شود، از والدين و ساير اعضاي خانواده خود سخن گفتن را 
که گام اول در زنده گي اجتماعي است، فرا مي گيرد و به دنبال آن آداب رفتار با ديگران را 
مي آموزد. بنابر اين، خانواده انسان را برای زنده گی در جامعه تربيت کرده و آماده می سازد. 

خانواده اعضاي خود را از لحاظ اقتصادی و عاطفی حمايت و پشتيباني مي کند. غذا، پوشاک، 
خرج تحصيل و ساير نيازهای مادي آنها را تأمين مي کند. همچنين، با محبت و صميميت نيازهاي 
عاطفي آنها را نيز برآورده مي سازد. در مواقعي که اعضا با مشکلي روبرو شوند با راهنمايي و 
کمک، آنها را حمايت مي کند. اين حمايت هاي مالي و عاطفي هم فرزندان و هم زن و شوهر را 

شامل مي شود، چون همه اعضای خانواده نياز به حمايت های خانواده دارند. 
نمي کنند.  زنده گي  خود  خانواده  با  ما  هم سن  بچه هاي  همه  که  کرد  فراموش  نبايد  البته 
اتفاقات بسياري ممکن است باعث جدايی برخی از اطفال از خانواده اش شود. در اين صورت 
افراد بزرگسال ديگري از خويشاوندان يا اعضاي ديگر جامعه جايگزين پدر و مادر مي شوند و 

در نتيجه، فرد تنها نمي ماند و نيازهاي مادي و عاطفي او توسط افراد ديگر، تأمين مي شود. 
 

 مروری بر درس1
• انسان از هنگام تولد نياز به خانواده دارد.

..............................................................................................................................•

..............................................................................................................................•

..............................................................................................................................•

..............................................................................................................................•

..............................................................................................................................•

 سؤال ها
1- انسان چه نيازهايي به خانواده دارد؟

2- خانواده کدام نيازهاي کودکان را تأمين مي کند؟
3- بزرگساالن چه نيازهايي به خانواده دارند؟

4- خانواده چه چيزهايي را به کودکان مي آموزد؟

 فعالیت 
در مورد وظايف خانواده در قبال فرزندان مطالبي را آموختيد. به نظر شما فرزندان چه 
از هم سن و سال هاي خود  نفر  با چند  باره  اين  دارند؟ در  مقابل خانواده  وظايفي در 

صحبت کنيد و نتيجه را در صنف گزارش دهيد.

1- شاگردان عزيز! بعد از اين با راهنمايی معلم محترم درس را خالصه کنيد و در کتابچه خود بنويسيد.

ACKU



  13

 گفتگو کنید

همانگونه که عنوان درس نشان می دهد، اين درس در بارة خانوادة موفق است.
به نظر شما يک خانوادة موفق، بايد چه خصوصيت هايی داشته باشد؟ 

برخی از خانواده ها در تربيت اوالد، ادارة امور و ساير وظايفی که خانواده دارد، موفق تر از 
ديگر خانواده ها می باشند. برای آشنايی با خانوادة موفق، در اين درس و درس بعدی بعضی از 

خصوصيت های خانوادة موفق را می خوانيم:
احساس مسئوولیت

عمل کردن به وظيفه از ويژه گي هاي يک فرد مسئوول است. وقتي وظيفه يا کاري بر 
عهدة کسي گذاشته مي شود، بايد براي انجام دادن آن در خود احساس مسئووليت کند. 

اين احساس باعث مي شود تا فرد کارش را با دلسوزي و عالقه مندي انجام دهد. 

درس چهارم

چگونه می توانیم خانوادة موفق داشته باشیم؟ )1(
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و چگونه می توانیم خانوادة موفق داشته باشیم؟ )1( بيماري  مادر شما حتي در وقت خسته گي،  يا  پدر  مشاهده کرده ايد که  بارها  حتماً 
يا مشکالت ديگر، براي رفع نياز فرزندان خود تالش کرده اند. شما به عنوان فرزند آنها، 
از ويژه گي هاي  مهرباني  و  داشته ايد؟ صميميت  آنها  به  نسبت  احساسي  مواقع چه  اين  در 

به همديگر احساس مسؤوليت مي کنند.  خانواده يي است که اعضاي آن نسبت 
همکاری

مي دانيم که در هر خانواده چند نفر زنده گي مي کنند. آيا در خانوادة شما يک نفر همه 
کارها را انجام مي دهد، يا همه در انجام دادن آنها شرکت مي کنند؟ اگر همه کارها برعهدة 

يک نفر قرار بگيرد، چه مشکالتي پيش مي آيد؟
اگر همه اعضاي خانواده در کارها باهم همکاري کنيد، کارها به سرعت انجام مي شود و 
بر بعضي از اعضا فشار زيادي وارد نمي شود، در حالي که اگر همکاري وجود نداشته باشد، 

يک عده بيکار مي مانند و يک عدة ديگر بايد کارهاي زيادي را انجام دهند. 
بهترين کار اين است که کارهاي منزل ميان اعضاي خانواده تقسيم شود تا همۀ اعضاي 

خانواده وظايف خود را بشناسند و با يکديگر همکاري کنند.

ACKU



  15

مشورت
گفتگو کنید

يکي از راه هاي موفقيت انسان اين است که در کارها با ديگران مشورت کند. اما آيا با 
هر فردي مي توان مشورت کرد؟ کسي که با او مشورت مي کنيد، بايد داراي چه خصوصياتي 

باشد؟

که  هستند  زيادي  است. گرچه کسان  ديگران  تجربۀ  و  عقل  از  استفاده  مشورت کردن 
مي توانند در زنده گي به ما مشورت دهند؛ ولي اعضاي خانواده اولين کساني هستند که انسان 
بايد با آنها مشورت کند. هر گاه فرزندان بخواهند در بارة مسايل درسي، بازي و يا هر کار 
ديگر تصميمي بگيرند، بايد با پدر و مادر خود مشورت نمايند و از راهنمايي هاي آنها استفاده 
کنند. همچنين، پدر و مادر وقتي مي خواهند تصميمي بگيرند، بايد با اعضاي خانواده مشورت 

کرده و نظر آنها را بشنوند.
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نظم
گفتگو کنید

آيا تا کنون برای شما اتفاق افتاده است که به خاطر گم شدن کتاب، کتابچه يا جوراب های 
تان، به مکتب يا محل ديگري دير رسيده باشيد؟

براي آنکه چنين مشکلي پيش نيايد بايد چه کار کرد؟
شايد مشاهده کرده باشيد که برخي از خانه ها درهم ريخته و کثيف به نظر مي رسند. اعضاي اين 
گونه خانواده ها در کارهاي خود نظم و برنامه ندارند. نظم باعث مي شود که کارها در موقع خود 
و به درستی انجام شود. وقتي که کارها درست انجام نشود ميان اعضای خانواده مشکالتي به 
وجود مي آيد که ممکن است موجب قهر، ناراحتي و يا عصبانيت و خشم آنها شود و روابط 
بين آنها آسيب ببيند. بنابر اين، در يک خانواده همه اعضا بايد منظم باشند و براي کارهاي 

خود نظم و برنامه داشته باشند.
براي اين کار الزم است که هر کس براي کارهاي خود برنامه يي را تنظيم کند. اين برنامه 

مي تواند روزانه، هفته گي يا حتي ماهانه و بيشتر باشد.

 مروری بر درس
...................................................................................................................................•
...................................................................................................................................•
...................................................................................................................................•
...................................................................................................................................•
...................................................................................................................................•

 سؤال ها
1- اگر ما در خانواده مسؤوليت پذير نباشيم، با چه مشکالتي مواجه مي شويم؟

2- همکاري چه اهميتي در خانواده دارد؟ بيان کنيد.
3- مشورت چيست و نقش آن در بهتر شدن امور خانواده کدام است؟

4- اگر در کارهاي خانه نظم وجود نداشته باشد، چه مشکلي پيش مي آيد؟
 فعالیت 

خانوادة خود را به دقت مشاهده کنيد و ببينيد که مسؤوليت پذيري، همکاري، مشورت 
و نظم تا چه حد در خانوادة شما وجود دارد؟ براي هر کدام اگر حد اکثر 25 نمره 

درنظر بگيريم، شما چند نمره براي خانوادة خود مي دهيد؟
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چگونه می توانیم خانوادة موفق داشته باشیم؟ )1(درس پنجم

درس پنجم 

چگونه مي توانیم خانوادة موفق داشته باشیم؟ )2(
     

 گفتگو کنید
در درس گذشته برخي از ويژه گي هاي خانوادة موفق را شناختيد. چه ويژه گي هاي ديگري 

را براي يک خانوادة موفق مي شناسيد؟
احترام متقابل

به پدر، مادر و ديگر اعضاي خانواده احترام  شما در خانه چگونه رفتار مي کنيد؟ آيا 
به کسي  وقتي  باشند؟  داشته  رفتاري  شما چگونه  با  که  داريد  انتظار  آنها  از  مي  گذاريد؟ 
احترام مي گذاريم باعث مي شود که ديگران هم به ما احترام بگذارند. در خانواده پدر، مادر 
و فرزندان به همديگر احترام می گذارند. در خانوادهايي که اعضاي آن به همديگر احترام 
مي گذارند، همه اعضا احساس شخصيت و آرامش مي کنند. اعضای چنين خانوادة مؤدب و 
مهربان هستند و در جامعه هم با ديگران رفتار دوستانه دارند. وجود اينگونه افراد در جامعه 

نشان دهندة آن است که آنها خانوادة خوب و موفقی دارند. 
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تحمل نظريات ديگران 
مي دانيم که حتي در يک خانواده، سليقۀ افراد باهم فرق مي کند. به طور مثال: رنگ مورد 
عالقۀ شما با رنگي که خواهر يا برادر شما دوست دارد، فرق مي کند. ممکن است در مسايل 
از  يک  هيچ  خانوادة خوب  يک  در  کند.  فرق  هم  با  افراد  وديدگاه های  نظرات  نيز  ديگر 
اعضاي خانواده نظرات خود را بر ديگران تحميل نمي کنند، به ويژه پدر و مادر که صالحيت 
بيشتري در خانواده دارند، سعي مي کنند نظرات فرزندان خود را بشنوند و اگر غلط باشد آنها 
را راهنمايي کنند. اين امر زمينه يي مي شود که اعضاي اين خانواده در اجتماع نيز به ديگران 

و نظرات آنان احترام بگذارند. 
هرچه تعداد اينگونه انسان ها در جامعه بيشتر باشد، مي توانيم جامعۀ امن تر و باثبات تر داشته 

باشيم.

 گفتگو کنید
در بارة سؤال های زير باهم گفتگو کنيد:

1- نمونه هايي از فداکاري اعضاي خانوادة خود را ذکر کنيد؟ 
2- شما تاکنون چه فداکاري هايي در خانواده خود کرده ايد؟

ايثار و فداکاري
براي اعضاي  از همه  بيش  انسان  انسان ها است.  از صفات پسنديده و خوب  فداکاري يکي 
خانوادة خود فداکاري مي کند. در کارهاي پدر و مادر خود دقت کنيد، آنها هميشه براي 
از کودک خود  تا صبح  مادري که شب ها  مثال:  به طور  می کنند.  فداکاري  فرزندان خود 
مواظبت مي کند و به او شير مي دهد، يا پدري که با زحمت فراوان مخارج زنده گي خانوادة 
خود را فراهم مي کند، ايثار و فداکاري مي کند. اصاًل زنده گي خانواده گي بر اساس فداکاري 
از رفتاري است که  با يکديگر دارند، متفاوت  استوار است. اعضاي خانواده رفتاري را که 

معموالً با ديگران دارند. 
فداکاري در جامعه نيز بسيار ارزشمند است و انسان بايد براي هموطنان و همنوعان خود   
نيز ايثار و فداکاري کند. مردم از انسان هايي که به گونه هاي مختلف براي ديگران ايثار و فداکاري 
کرده  و يا می کنند، قدرداني مي کنند. هرچه روحيه فداکاري در خانواده و جامعه زيادتر باشد، 
افراد آن خانواده و جامعه از رفاه و آسايش بيشتري برخوردار مي شوند. بنابر اين، از همين امروز 
تصميم بگيريم که در همه کارها، چه در خانواده و چه در جامعه، از هرگونه ايثار و فداکاری برای 

ديگران دريغ نکنيم تا خانواده و جامعه خوب و مملو از روحيه فداکاری داشته باشيم.
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 مروری بر درس
............................................................................................................................•
............................................................................................................................•
............................................................................................................................•
............................................................................................................................•
............................................................................................................................•
...........................................................................................................................•

 سؤال ها
1- احترام متقابل در خانواده چه اهميتي دارد؟

2- اگر در خانواده نظرات خود را بر ديگران تحميل کنيم، چه اشکالي پيش مي آيد؟
3- آيا در جامعه بايد نظرات ديگران را تحمل کنيم؟ چرا؟

4- به نظر شما فدا کاري چيست؟ مثالي بياوريد.
5- چرا اعضاي خانواده براي آسايش و راحتي يکديگر فداکاري مي کنند؟

 فعالیت 
بزرگتر و کوچکتر  افراد  به  در يک صفحه توضيح دهيد که شما در خانه چگونه 

از خود، احترام مي گذاريد.
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خالصۀ فصل

نسان در خانواده متولد مي شود و تا آخر زنده گی در آن باقي مي ماند.  ا• 
• انسان همیشه به خانواده و حمايت عاطفي و مالي اعضاي خانواده نیازمند 

است. 
• ما بسیاري از چیزها را در خانواده ياد مي گیريم. 

در  مي شوند  محروم  خانواده خود  و  والدين  از  دلیلي  هر  به  که  • کساني 
برخوردار  آن  حمايت هاي  از  و  مي کنند  زنده گي  ديگري  خانواده 

مي شوند. 
• خانواده يي در وظايف خود موفق است که از ويژه گي هاي زير برخوردار 

باشد: 
• اعضاي آن نسبت به وظايف خود احساس مسؤولیت کنند، باهم همکاري 
داشته باشند، در کارها منظم باشند و باهم مشورت کنند. به يکديگر احترام 

بگذارند و نظرات يکديگر را بشنوند. 
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گروه هاي اجتماعي
در اين فصل درس هاي زير را مي خوانید:

• گروه چیست؟
• تأثیرات متقابل فرد و گروه.
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از شاگردان توقع مي رود که بعد از خواندن اين فصل به 

اهداف زير دست يابند:
• درک کنند که انسان موجود اجتماعي است؛
• ضرورت عضو شدن در گروه ها را درک کنند؛

• انواع گروه ها را بشناسند؛
• فوايد و مضرات عضويت در گروه ها را بشناسند؛

• بتوانند به عنوان اعضاي فعال در گروه ها شرکت کنند.
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 مقايسه و بررسی کنید
در فصل قبلي آموختيد که خانواده نخستين گروه اجتماعي است که شما در آن عضو 
هستيد. اما شما در گروه هاي ديگري نيز عضويت داريد و يا در آينده عضو مي شويد. به طور 
اين گروه ها را  مثال: در گروه دوستان، صنف، مکتب، گروه هاي ورزشي، هنري و شغلي. 

باهم مقايسه کنيد و در بارة سؤال هاي زير باهم در صنف گفتگو کنيد:
1- چه شباهت هايي بين شرايط عضويت در يک گروه با گروه ديگر وجود دارد؟

2- از اين بررسي چه نتيجه يي مي گيريد؟

انسان ها  کند.  زنده گي  تنهايي  به  نمي تواند  انسان  خوانديم،  اين  از  پيش  که  همانگونه 
تشکيل  را  گروه هايي  و  پيوسته اند  يکديگر  به  دليل  بدين  و  دارند  نياز  يکديگر  به  همواره 
مي دهند. گروه ها با اهداف و وظايف خاصي در جامعه شکل مي گيرند که هر فرد عضويت 
شماري از آنها را به منظور برآورده شدن نيازهاي خود، مي پذيرد. براي آنکه چند نفر يک 

گروه را شکل بدهند، الاقل سه شرط بايد وجود داشته باشد:

گروه چیست؟

درس ششم
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1- ويژه گي هاي مشترک
اعضاي هر گروه بايد ويژه گي هاي مشترکي داشته باشند. به طورمثال: براي اعضاي گروه 
خانواده رابطۀ فاميلي داشتن، در گروه صنف هم صنفي بودن و در گروه ورزشي در ورزش 

خاصي عالقه و مهارت داشتن، شرط است. 

2- روابط متقابل
شرط مهم ديگر گروه اين است که اعضاي آن باهم روابط متقابل داشته باشند. به گونه 
مثال: در گروه  خانواده، ما با پدر و مادر و خواهر و برادر خود رابطه داريم، به هم کمک کرده 
و همديگر را راهنمايي مي کنيم و نيازهاي مختلف يکديگر را تأمين مي کنيم. در گروه صنف 
ما با ساير هم صنفي هاي خود رابطه داريم، در مورد درس هاي مان باهم صحبت مي کنيم و به 
همديگر کمک کرده و از همديگر راهنمايي مي خواهيم. در گروه ورزشي با ساير اعضاي 

تيم ورزشي تمرين کرده و همکاري مي کنيم.

3- روابط پايدار
هرگاه چند نفر با ويژه گی های مشترک باهم جمع شدند و روابط متقابل با يکديگر داشتند، 

گروه تشکيل نمی شود بلکه روابط آنها بايد روابط پايدار و طوالنی مدت داشته باشند. 
پس هرگاه تعدادي از افراد با ويژه گي هاي مشترک باهم جمع شوند و فعاليت هاي مشترکي 

را انجام دهند و روابط متقابل نسبتاً پايداري باهم داشته باشند، گروه شکل مي گيرد. 
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 مقايسه و طبقه بندی کنید
در فعاليت هاي قبلي که انجام داديد، چند گروه را با يکديگر مقايسه کرديد و شباهت هاي 
آنها را بيان کرديد. حال تالش کنيد که اين گروه ها را بر اساس تفاوت هاي شان به دو يا چند 

دسته طبقه بندي کنيد و سپس دليل خود را براي طبقه بندي خود بيان کنيد.

همانطوري که متوجه شديد، مي توانيد گروه ها را بر اساس تفاوت هاي شان به شکل هاي 
مختلفي دسته بندي کنيد. يکي از انواع طبقه بندي ها، تقسيم به گروه نخستين و گروه دومين 

است. در اين تقسيم بندي چند معيار را بايد در نظر بگيريم:
1- در گروه هاي نخستين تعداد اعضا معموالً    کم است، در حالي  که در گروه هاي دومين غالباً 

تعداد اعضاي گروه زياد اند.
2- در گروه هاي نخستين افراد به خاطر خود اعضا در گروه عضو مي شوند، در حالي که در 

گروه هاي دومين افراد براي تأمين نيازهاي گوناگون عضو گروه مي شوند. 
دومين  در گروه هاي  ولي  است؛  عاطفي  و  نخستين صميمي  در گروه هاي  اعضا  روابط   -3
روابط رسمي و نسبتاً غيرصميمي مي باشد. با توجه به ويژه گی های يادشده، گروه هايي مانند: 
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دومين  گروه  شغلي،  گروه  چون:  گروه هايي  و  نخستين  گروه ها ي  جزو  دوستان  و  خانواده 
هستند.

ويژه گي هاي اين دو گروه در جدول زير آمده است:

     .  

 

  مروری بر درس
..................................................................................................................................•
...................................................................................................................................•
..................................................................................................................................•
..................................................................................................................................•
..................................................................................................................................•

 سؤال ها
1- گروه چيست؟ 

2- چرا ماگروه تشکيل می دهيم؟
3- براي عضويت در يک گروه چه شرايطي الزم است؟

4- گروه هاي نخستين و دومين را توضيح دهيد.
تقسيم  بر اساس نخستين و دومين  را  بر اساس کدام ويژه گی ها مي توان گروه ها   -5

کرد؟
 فعالیت 

يکي از گروه هايي را که عضو آن هستيد بررسي کنيد و ببينيد که ويژه گي هاي گروه 
نخستين در بارة آن صادق است يا ويژه گي هاي گروه دومين؟

گروه دومین )گروه شغلي( ويژ ه گي گروه نخستین )گروه دوستان(

معموالً تعداد اعضا زياد است. تعداد اعضا کم است. تعداد اعضا

براي تأمين نيازها و ارائه خدمت،عضو 
شده اند.

افراد به خاطر خود اعضاي گروه در آن عضو شده اند هدف

روابط نسبتاً رسمي و غيرصميمي است. روابط وفادارانه، صميمي و عاطفي است. نوع روابط
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درس هفتم

و  ورزشي  مکتب،  هم صنفان،  عالمان،  دوستان،  خانواده،  گروه هاي  در  شما  از  يک  هر 
آن  در  که  گروه هايي  و  شما  بين  که  ارتباطي  دربارة  حال  به  تا  آيا  داريد.  هنري عضويت 

عضويت داريد، فکر کرده ايد.
تأثیرات گروه بر فرد
 فکر کنید و پاسخ دهید

دربارة روابطي که با هر يک از گروه ها داريد، جدول را با عبارات ديگری تکميل کنيد. 
تأثیر گروه بر فردنام گروه

ما در خانواده روابط گرم و صميمي با يک ديگر داريم.خانواده

ما گاهي اوقات فراغت مان را با دوستان خود مي گذرانيم.دوستان

بعضي از مشکالت درسي را با کمک هم صنفي هاي مان حل مي کنيم.صنف
براي شادابي و سالمت به ورزش مورد عالقۀ خود مي پردازيم.ورزشي

تالش مي کنيم در امور هنري مورد عالقۀ مان مهارت پيدا کنيم. هنري

براي تالوت صحيح قرآن کريم در جلسات آموزش قرآن شرکت مي کنيم. مذهبي

تأثیرات متقابل فرد و گروه

درس هفتم
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با انجام فعاليت باال دريافتيد که ما با هر يک از گروه ها روابط مختلفي داريم و آن ها 
نيز تأثيرات گوناگوني بر ما دارند. گاهي راه و رسم انجام کارها را به ما نشان مي دهند؛ 
زماني از ما حمايت مي کنند؛ گاه باعث مي شوند با افرادي احساس دوستي کنيم و با 
بعضي ديگر مخالفت ورزيم؛ گاهي موجب شناخت بيشتر ما از خالق و جهان هستي 
مي شوند؛ گاهي اطالعات جديدتري را در اختيار ما مي گذارند؛ گاهي از تجارب آن ها 
ادارة  يافتن راه درست هدايت مي کنند و گاهي در  استفاده مي کنيم؛ گاهي ما را در 
جامعه تأثير دارند. در حقيقت ما با اين گروه ها زنده گي مي کنيم و تأثيرات اين گروه ها 

در زنده گي ما غير قابل انکار است. 
گروه و زنده گي گروهي با وجود همۀ تأثيرات مثبتي که براي فرد دارد، گاه ممکن 
است تأثيرات منفي نيز به دنبال داشته باشد و موجب وارد شدن آسيب هاي جدي در 
زنده گي فرد شود. به عنوان مثال، گاهي گروهي که در آن عضويت داريم، ما را به 
انتقاد ديگران واکنش  خشونت آميز  ارزش هاي غير ديني فرا مي خواند؛ گاه در مقابل 
از خود نشان مي دهد؛ گاه از ما انجام دادن کاري را انتظار دارد که درست نيست؛ گاه 
در گروه انتقاد و سؤال ما را نمی پذيرد و از ما انتظار دارد که بدون فکر و انديشه از 

دستورات گروه پيروي کنيم.
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متأسفانه در جامعه بعضی گروه ها وجود دارند که کارهای غلط می کنند. به عنوان مثال: 
برخی از جوانانی که خوب تربيت نشده اند، به جای آنکه به کارهای مفيد و آبرومندانه 
مشغول شوند تا برای خانواده و جامعۀ خويش خدمت کنند، به اعتياد و استفاده از انواع 
مواد مخدر روی می آورند. آنها گروه هايی را تشکيل داده و انواع انحرافات و جرايم 

را مرتکب می شوند.
همان طور که متوجه شديد، عضويت در گروه هم مي تواند اثر مثبت براي ما داشته 
باشد و هم اثر منفي. به همين دليل، انتخاب گروه براي نوجوان و جوان انتخاب بسيار 
مهمي است، زيرا اشتباه در اين انتخاب مي تواند به تغيير مسير زنده گي و گاهي تباهي 

او بيانجامد. به نظر شما در اين انتخاب مي توانيم با چه کساني مشورت کنيم؟
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تأثیرا ت فرد بر گروه
فکر کنید و پاسخ دهید

دربارة تأثيرات هر يک از گروه هايي که در آن عضو هستيد، فکر کنيد و جدول زير را با نوشتن 
جمالت ديگری در بارة آنها، کامل کنيد. 

 
تأثیرفرد بر گروهنام گروه

در برخورد با مشکالت راه حلي جديد ارائه مي کنم.خانواده

با دوستانم با صداقت و راستي رفتار مي کنم.دوستان

کتابي به کتابخانۀ مکتب خود هديه مي کنم.مکتب

در جلسات تمرين گروهي به طور منظم شرکت مي کنم.ورزشي

با انجام فعاليت باال دريافتيد که با وجود آنکه گروه بر فرد تأثير می گذارد، فرد نيز به نوبۀ 
خود مي تواند بر گروه تأثير بگذارد. به عنوان مثال، فرد گاهي موجب انسجام و وحدت بيشتر 
در گروه مي شود؛ گاهي از آن به نوعي حمايت مي کند به طوري که باعث ماندگاري و دوام 
بيشتر گروه مي شود؛ گاه با ارائه طرحي موجب پيشرفت و ترقي آن مي شود؛ زماني موجب 
تأثيرات  نيز مانند:  تأثيرات فرد بر گروه  بنابراين،  به هدف خود مي شود.  بهتر گروه  رسيدن 

گروه بر فرد غير قابل انکار است. 
است  ممکن  گاهي  باشد،  داشته  برگروه  مي تواند  فرد  که  مثبتي  تأثيرات  همۀ  وجود  با 
که تأثيرات منفي نيز داشته باشد. به گونۀ مثال، فرد مي تواند با اصرار بر رأي خود به انسجام 
گروهي ضربه وارد سازد يا با سستي در انجام وظايف خود، در کار گروه اختالل وارد کند. 
اگر شما عضوي گروهي باشيد که در آن چنين فردي عضويت داشته باشد، چه عکس العملي 

نشان مي دهيد؟
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 مروری بر درس
............................................................................................................................•
............................................................................................................................•
............................................................................................................................•
............................................................................................................................•
............................................................................................................................•

 سؤال ها
1- چرا وقتي عضو يک گروه مي شويم بايد نظرات اعضاي گروه را در نظر بگيريم؟
2- اگر نظرات ساير اعضاي گروه مخالف نظرات ما باشد، ما مجبوريم که نظرات آنها 

را بپذيريم يا راه ديگري هم وجود دارد؟
3- آيا عضويت در هرگروهي مفيد است؟ چرا؟

پرهيز  می دهند،  انجام  نادرست  کار های  که  گروه هايی  در  عضويت  از  بايد  چرا   -4
کنيم؟

5- اگر يک فرد ناسالم رهبري گروه را در اختيار بگيرد، چه کار بايد کرد؟

 فعالیت 
گروه دوستان خود را در نظر بگيريد و بررسي کنيد که: 

1- جايگاه شما در آن چگونه است؟
2- تصميمات گروه بر اساس نظرات همۀ اعضا گرفته مي شود يا يکي دو نفر بيشتر 

اعمال نفوذ مي کنند؟
3- آيا شما اين گروه را براي خود مفيد مي دانيد؟ چرا؟
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خالصۀ فصل

• انسان موجود اجتماعي است. 
• هر فردي براي برآورده شدن نیازهايش در گروه هاي مختلف عضو 

مي شود. 
باهم جمع شوند،  با ويژه گي هاي مشترک  افراد  از  • هرگاه تعدادي 
پايداري  نسبتًا  متقابل  و روابط  انجام دهند  را  مشترکي  فعالیت هاي 

باهم داشته باشند، گروه شکل مي گیرد. 
و صمیمي  آنها دوستانه  میان  روابط  و  اعضاي گروه کم  تعداد  • اگر 

باشد، گروه نخستین است.
باشد،  نسبتًا رسمي  آنها  میان  زياد و روابط  اعضاي گروه  تعداد  • اگر 

گروه دومین به شمار مي رود. 
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در اين فصل درس هاي زير را مي خوانید:

• کوچي ها چگونه زنده گي مي کنند؟

• مردم روستا چگونه زنده گي مي کنند؟

• زنده گي شهري در افغانستان چگونه است؟

 

شیوه های زنده گی در افغانستان 
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از شاگردان توقع مي رود که بعد از خواندن اين فصل به اهداف زير دست 
يابند:

• با کوچي ها و نحوة زنده گي آنها آشنا شوند؛
• مشکالت زنده گي کوچي ها را درک کنند؛

• با زنده گي روستايي و نحوة امرار معاش آنها آشنا شوند؛
• مزايا و مشکالت زنده گي روستايي را بشناسند؛

• با زنده گي شهري آشنا شوند؛
• مشکالت شهرهاي کشور را بشناسند.
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درس هشتم

کوچی ها چگونه زنده گی می کنند؟

 گفتگو کنید
سؤال هاي زير را به دقت بخوانيد و دربارة آنها گفتگو کنيد:

1.- تاکنون غژدي کوچي را ديده ايد؟
2- چرا کوچي ها از جايي به جاي ديگر کوچ مي کنند؟

3- کار و شغل کوچي ها چيست؟

عده يي از مردم ما در دامنۀ کوه ها و صحراها و در دامن طبيعت زنده گي مي کنند. به آنها 
کوچی گفته می شود. کوچی ها در غژدي زنده گي مي کنند. غژدي خيمه يي است که از موي 
بز بافته مي شود. کوچي ها مالدار هستند و انواع حيوانات اهلي از قبيل:گوسفند، بز، شتر و خر 
را نگهداري مي کنند. آنها براي نگهداري حيوانات خود به دنبال چراگاه از جايي به جاي 
ديگر نقل مکان مي نمايند. کوچي ها در فصل هاي مختلف سال از مناطق گرم به مناطق سرد 

و بالعکس حرکت مي کنند.
در خانواده هاي کوچي، معموالً افراد زيادي زنده گي مي کنند. اعضاي خانواده هاي کوچي به 
طور معمول عبارتند از: زن، شوهر، دختران، پسران، پدر کالن و مادر کالن، عروس ها، نواسه ها 
و احتماالً عمه ها و کاکاها. همۀ اعضاي خانواده با يکديگر در کارها کمک و همکاري مي کنند. 
 کارهاي داخل غژدي مربوط به خانم ها مي شود ولي کارهاي بيرون از غژدی بر عهده مردان 
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هر کس  و  است  تقسيم شده  خانواده  اعضاي  ميان  بيرون غژدي  و  داخل  می باشد.کارهاي 
وظايف خود را انجام مي دهد. به طور معمول، مواظبت از فرزندان، دوشيدن شير حيوانات 
نگهداری  لباس ها، جاروب کردن،  و  پز، شستن ظرف ها  و  پخت  لبني،  تهيۀ محصوالت  و 
است.  زنان  وظيفۀ  يا چشمه،  از جوي  آب  آوردن  و  غژدي  اطراف  و  داخل  پاک کردن  و 
البته، زنان و دختران در تهيه هيزم، بستن و بارکردن وسايل و برپا کردن غژدي ها نيز کمک 
مي کنند. مردان کوچي کارهاي زير را انجام مي دهند: چرانيدن و خريد و فروش حيوانات، 

دفاع از غژدي ها در برابر دزدان، تهيه هيزم و فروش محصوالت لبني و پشم حيوانات. 
کوچي ها غژدي هاي خود را در نزديکي يکديگر و در جايي که به آب دسترسي داشته 
بعد  و  مي کنند  محل سکونت  در يک  کوتاهي  نسبتاً  مدت  براي  آنها  مي کنند.  برپا  باشد، 
ديگري  جاي  در  و  مي کنند  کوچ  دوباره  رسيد.  اتمام  به  چراگاه   سبزه  يا  علوفه  آنکه  از 
غژدي ها را برپا مي کنند. آنها معموالً دورتر از آبادي ها و مزارع روستاييان غژدي مي زنند 

تا حيوانات شان به مزارع دهقانان صدمه وارد نکند. 

 بررسی کنید
سؤال هاي زير را بخوانيد و دربارة آنها بايکديگر بحث و گفتگو کنيد:

1- کوچي ها چه مشکالت خاصي دارند؟
2- براي هر مشکل چه راه حلي پيشنهاد مي کنيد؟

مشکالت کوچی ها
کوچي ها در دامن طبيعت زنده گي مي کنند و هميشه از هواي آزاد و مناظر زيباي طبيعت 
استفاده مي کنند. با وجود اين، آنها با مشکالت زيادي در زنده گي خود مواجه اند که برخي 

از مهمترين آنها را در اينجا مي خوانيم:
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درس هشتم

آموزش
به دليل آنکه کوچي ها همواره در حال کوچ و جابجايي هستند، اکثر آنها مکتب ندارند و 

فرزندان شان از نعمت سواد و تحصيل محروم مي مانند. 

صحت و درمان
کوچي ها از کمبود امکانات صحي و درماني رنج مي برند. آنها از کلينيک سيار که در 
مسير راه همراه آنها حرکت کند، برخوردار نيستند. به دليل آنکه آنها معموالً دورتر از شهر 
و روستا نيز خيمه مي زنند، به امکانات صحي شهر و روستا نيز به سختي مي توانند دسترسي 

پيدا کنند. 
خشکسالي و کمبود علف

کوچي ها به دنبال علف و چراگاه از جايي به جاي ديگر کوچ مي کنند و از اين طريق 
حيوانات خود را پرورش داده و زنده گي خود را اداره مي کنند. در سال هايي که بارنده گي 
زياد و علف فراوان باشد، کار و زنده گي آنها پررونق تر است؛ ولي در سال هايي که بارنده گي 
اندک باشد آنها براي سير کردن حيوانات خود با مشکل جدي مواجه مي شوند. در خشکسالي ها 
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ممکن است حيوانات آنها از گرسنه گي تلف شوند که در آن صورت خسارت هاي غيرقابل 
جبراني به کوچي ها وارد مي شود. 

 مروری بر درس
............................................................................................................................•
............................................................................................................................•
............................................................................................................................•
............................................................................................................................•
............................................................................................................................•
............................................................................................................................•

 سؤال ها
1- چرا کوچي ها در دشت ها زنده گي مي کنند؟

2- تقسيم کار در ميان اعضاي خانواده کوچي چگونه است؟
3- کوچي ها غژدي هاي خود را در کجا و چگونه برپا مي کنند؟

4- مشکل آموزشي کوچي ها را بيان کنيد.
5- مشکل صحي کوچي ها را توضيح دهيد.

6- مشکالت کوچي ها را در خشکسالي ها بيان کنيد.

 فعالیت 
از اعضاي بزرگتر خانواده کمک بگيريد و مزايا و مشکالت زنده گي کوچي را در 

يک صفحه بنويسيد.

ACKU



  39

درس نهم

مردم روستا چگونه زنده گی می کنند؟ 

 مقايسه کنید
روستا  تصوير  به  اکنون  مي کنند.  زنده گي  قبل خوانديم که کوچي ها چگونه  در درس 

دقت کنيد و به سؤال های زير پاسخ دهيد:
1- تفاوت ها و شباهت هاي خانه هاي روستايي را با غژدي هاي کوچي بيان کنيد.

2- روستاييان به چه کارهايي اشتغال دارند و از اين جهت چه تفاوت ها و شباهت هايي با کوچي ها 
دارند؟

خانه هاي روستايي
تعداد زيادي از مردم کشور ما در روستا ها زنده گي می کنند. روستا يا ده از شهر کوچکتر 
يکديگر  به  نزديک  خانه ها  روستاها،  اکثر  در  مي باشد.  کمتر  نيز  آن  تعداد جمعيت  و  بوده 
از  دورتر  خانه ها کمي  واقع شده،  دره ها  در  که  روستاها  از  بعضي  در  اما  مي شوند،  ساخته 
يکديگر قرار دارند. مردم روستا در خانه هاي ساده زنده گي مي کنند که اغلب آنها از سنگ 

و گل ساخته مي شود. 
در اطراف ده، باغ ها و کشتزارها قرار دارند که مردم ده در آن سبزي، گندم، حبوبات 
برآوردن  براي  مالداري،  و  باغداري  زراعتي،  محصوالت  از  ده  مردم  مي کارند.  درخت  و 
احتياجات غذايي، پوشاکي و سوختي شان استفاده مي کنند و با چوب درختان خانه هاي خود 

را پوشانيده و آن را گرم مي کنند. 
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خانواده
در  که  است  مهرباني  و  خانواده جاي صميميت  دارد.  زيادي  اهميت  روستا  در  خانواده 
باهم  خويشاوندان  ديگر  احتماالً  و  مادرکالن  پدرکالن،  پسران،  دختران،  شوهر،  زن،  آن 
زنده گي مي کنند. به طور معمول تعداد اعضاي خانواده در روستا زياد اند. اعضاي خانواده 
در تصميم گيري ها باهم مشورت مي کنند و در کارهاي داخل و بيرون خانه با هم همکاري 

مي نمايند. 

روابط مردم در روستا
افراد يکديگر را مي شناسند و  بسيار گرم و عاطفي دارند. همۀ  باهم روابط  مردم روستا 
دوست  را  مهمان  روستا  مردم  هستند.  باخبر  يکديگر  زنده گي  وضعيت  و  خانواده  افراد  از 
خداوند)ج( مي دانند و به همين دليل، آنها بسيار مهمان نواز بوده و از مهمان به خوبی پذيرايی 
مي کنند. آنها در خوشي ها و ناخوشي هاي يکديگر شريک اند. اهالي روستا در عروسي هاي 
يکديگر شرکت مي کنند و براي عروس و داماد تحفه مي دهند. در جشن ها و روزهاي عيد، 
به ديدن همديگر مي روند و به بزرگان خانواده و فاميل احترام مي گذارند. آنها کودکان و 
ُخردساالن را نوازش مي دهند. در غم و گرفتاري هاي يکديگر نيز شريک اند و تا جايي که 

ممکن باشد، به کساني که مشکالت دارند کمک مي کنند. 

 بررسی کنید
1- مردم در روستا به چه کارهايي اشتغال دارند؟

2- زنده گی روستايی نسبت به زنده گی کوچی و شهری چه مزايايی دارد؟
3- مردم روستا چه مشکالتي دارند؟

کار و شغل
روستاييان به طور عمده به کارهاي زراعت، باغداري و مالداري مي پردازند. آنها با کشت 
گندم، جو، جواري، باقلي و مانند اينها نيازهاي غذايي خود را برآورده مي سازند و با درخت کاري 
و باغ داري و فروش محصوالت آنها در بازار، نيازهاي مالي ديگرشان را تأمين مي کنند. آنها با 
پرورش انواع حيوانات از شير و پشم آنها استفاده مي کنند. روستاييان توليدات اضافي خود را به 

شهرها برده و مي فروشند. 
در دهات ما مردم عالوه بر کارهاي زراعت و مالداري به کارهاي ديگري نيز مي پردازند. 
برخي از مهم ترين توليدات روستاها عبارتند از: قالين، گليم، جوال، لحاف، جوراب، دستکش، 
جاکت، کاله، کفش، چپلي، مشک، هاون و انواع ظروف چوبي و آلمونيمي. دخترها و پسرهاي 
ده به طور معمول همان شغل مادر و پدر خود را دنبال مي کنند وآن را از کودکي زير نظر آنان 

ياد مي گيرند. 
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شر کارهاي جمعي و َحَ
در روستا برخي از کارها به صورت دسته جمعي انجام مي شود. مردم در ساختن بند آب، پل، 
راه، پاک کاري جوي ها و کاريزها، درو کردن محصوالت زراعتي، جاروب کردن برف راه ها 
در زمستان به طور جمعي کار مي کنند. اين کارها براي مردم روستا يک نوع تفريح هم به شمار 

مي رود، زيرا آنان در هنگام کار آواز مي خوانند و شادي مي کنند.

اوقات فراغت
مردم روستا اوقات فراغت و بيکاري  خود را در کنار يکديگر مي گذرانند. آنها هر وقت فرصت 
به دست بياورند نزد يکديگر رفته و باهم صحبت و درد دل مي کنند. آنها مشکالت خود را با هم 
در ميان مي گذارند و از خاطرات تلخ و شيرين همديگر آگاه مي شوند. جوانان و نوجوانان بسياري 

چيزها را در اوقات فراغت از بزرگترها ياد مي گيرند. 
مشکالت روستا

با وجود آنکه زنده گي روستايي مزاياي زيادي دارد که در زنده گي کوچي و شهري وجود ندارد، 
ولي مشکالتي نيز در روستا وجود دارد که برخی از آنها را در ادامۀ درس می خوانيم:

صحت: بسياری از دهات ما که با شهر فاصله زيادي دارند، دچار کمبود امکانات صحي و درماني 
هستند. بعضی اوقات، آنها به خاطر يک بيماري خيلي ساده با مشکالت بسيار بزرگي مواجه 
اندکي  اين مشکل در سال هاي اخير  اثر تالش هاي وزارت صحت،  مي شوند. خوشبختانه در 

کاهش يافته است.
مکتب و آموزش: با وجود آنکه وزارت معارف حتا در دورترين دهات کشور مکتب تأسيس 
کرده و خدمات آموزشي را ارائه مي کند؛ ولي متأسفانه در برخي از دهات ما هنوز مکتب 

وجود ندارد و يا اگر مکتب هم است، معلم و کتاب کافی وجود ندارد.

درس نهم
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کمبود زمین، آب و وسايل زراعتي
اما  دارند؛  اشتغال  زراعتي  به کارهاي  بيشتر  اين گفته شد، روستاييان  از  پيش  همانگونه که 
متأسفانه بسياري از دهقانان ما يا زمين اندکي در اختيار دارند، يا آب کافي ندارند و اگر زمين 
و آب دارند وسايل پيشرفته زراعتي در اختيار ندارند. به همين خاطر، آنها نسبت به زحمتي 

که مي کشند، محصول بسيار کمي مي گيرند. 
حوادث و آفت هاي طبیعي

 دهقانان ما در مقابل حوادث و آفت هاي طبيعي بسيار ناتوان اند و متأسفانه هيچ مرجعي وجود 
ندارد که آنها را در مقابل اينگونه خسارات بيمه کند.

ماين ها
در سال های گذشته در کشور ما جنگ و درگيری وجود داشت. ماين هايي که از دوران جنگ 
با تالش و فداکاری،  باقی مانده تاکنون جان مردم را تهديد می کند. مؤسسات ماين پاکی 
بسياری از مناطق، به ويژه مناطق شهری را از ماين ها پاک کرده اند ولی در برخی از مناطق 
روستايی و اطراف راه ها هنوز ماين باقی مانده که برای مردم محل و مسافران خطرناک است. 
جاهايي که با عالمت سرخ نشانی شده خطر ناک می باشد و مردم بايد از آنها دوری کنند. 

 مروری بر درس
............................................................................................................................•
............................................................................................................................•
............................................................................................................................•
............................................................................................................................•
............................................................................................................................•
............................................................................................................................•

 سؤال ها
1- منبع درآمد مردم روستا چيست؟

2- اگر کسي از اهالي روستا خسارت ببيند، ديگران با او چه برخوردي مي کنند؟
3- محصوالت روستا در کجا به مصرف مي رسد؟

4- چند مورد از کارهايي را که در روستا به طور جمعي انجام می شود؟ نام ببريد.
5- مشکالت مردم روستا را توضيح دهيد.

 فعالیت 
 يکي از مشکالت روستاييان را در نظر گرفته و براي آن در يک صفحه راه حل پيشنهاد 

کنيد.
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درس دهم

زنده گی شهری در افغانستان

 مقايسه کنید
در درس قبل زنده گي روستايي را خوانديد. اکنون به تصوير شهر دقت کنيد و به سؤال ها 

پاسخ دهيد:
1- چه تفاوت ها و شباهت هايي بين شهر و روستا مي بينيد؟ 

2- شما ترجيح مي دهيد که در کدام يکي زنده گي کنيد؟ چرا؟
در درس هاي گذشته با شيوة زنده گي کوچي و روستايي در افغانستان آشنا شديم. شيوة 
يکديگر  نزديکي  در  زيادي  است که جمعيت  است. شهر جايي  زنده گي شهر نشيني  ديگر 

سکونت مي گزينند و عمدتاً به کارهاي اداري، تجاري و صنعتي اشتغال مي ورزند. 
در شهرها خانه ها نزديک به هم و بر اساس نقشه شهري ساخته مي شود. در ساخت خانه هاي 
شهري از موادي مانند: خشت پخته، آهن ، سمنت، قير و غيره استفاده مي شود. بنابراين، در 
شهرها اکثر خانه ها پخته کاري است. در شهرهاي ما ممکن است خانه هايي باشد که از خشت 
خام درست شده باشد، ولي اين خانه ها بدون توجه به اصول شهرسازي ساخته شده است. 

خانواده
تعداد افراد در خانواده هاي شهري به طور معمول کمتر از خانواده هاي روستايي و کوچي 
است، زيرا در خانواده هاي شهري بسياري از فرزندان جوان وقتي ازدواج مي کنند، از پدر و 
مادر خود جدا شده و خانوادة مستقلي را تشکيل مي دهند. از طرف ديگر، خانواده هاي شهري 
نسبت به خانواده هاي روستايي فرزندان کمتري دارند. در خانواده هاي شهري به طور معمول 
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هم زن و هم شوهر در بيرون از خانه کار مي کنند و آنها در کارهاي داخل منزل به همديگر 
کمک می نمايند. پدر و مادر تالش مي کنند تا وسايل زنده گي بهتر وآموزش مناسب تر را 
براي فرزندان خود فراهم کنند. فرزندان خانواده نيز به پدر و مادر خود احترام گذاشته و سعي 
مي کنند تا از وسايلي که والدين شان فراهم کرده اند به خوبي استفاده کرده و از زحمت هاي 

آنها در عمل تشکر کنند. 

شغل و کار
همانگونه که متوجه شده ايد شغل و کار مردم کوچي، روستايي و شهري تاحد زيادي باهم 
فرق دارد. چنانکه پيش از اين گفتيم، شهرنشينان بيشتر به کارهاي اداري، تجاري و صنعتي اشتغال 
دارند؛ چون مراکز اداري دولتي و غيردولتي، مراکز تجاري و کارخانه هاي صنعتي عموماً در شهر 
و حومه هاي آن قرار دارند و ساکنان شهر با کار در اين مراکز زنده گي خود را مي گذرانند. کار 
در ادارات و کارخانه ها در اوقات معيني انجام مي شود و کارگران و کارمندان بايد سر ساعت 

معين بيايند و در ساعت معين بروند. مردم در ايام جمعه و تعطيالت رسمي کار نمي کنند.

روابط اجتماعي
با وجود آنکه در شهر هر کس با افراد زيادي سروکار دارد؛ ولي با اکثر آنها رابطۀ گرم و 
صميمي ندارد؛ بلکه تنها با عدة اندکي که از اعضاي خانواده يا دوستان نزديکش هستند رابطه 

مي کند.  برقرار  صميمي  و  عاطفي 
مردم در محل کار، در محله و کوچه 
و ساير جاها با يکديگر ارتباط برقرار 
مي کنند؛ ولي اين روابط معموالً منجر 
نمي شود؛  آنها  بين  پايدار  روابط  به 
نيازهاي  رفع  براي  آنها  که  چون 
گوناگون اقتصادي، سياسي يا اداري 
از  بعد  و  برقرار مي کنند  ارتباط  باهم 
قطع  را  خود  رابطه  معموالً  نياز  رفع 

مي کنند. 

 گفتگو کنید
سؤال های زير را به دقت بخوانيد و در بارة آنها بحث و گفتگو کنيد:

1- به نظر شما زنده گي در شهر چه مشکالتي دارد؟ 
2- شما چه راه حل هايي را براي آنها پيشنهاد مي کنيد؟ 

ACKU



  45

درس دهم

مشکالت شهرهاي ما
شهرهاي جهان داراي امکاناتي هستند که شهر را از دهات متفاوت مي سازد. گرچه همۀ 
شهرها مشکالت خاص خود را دارند، ولي شهرهاي ما به خاطر جنگ هاي سال هاي گذشته با 

مشکالت خاص خود مواجه هستند که برخي از مهم ترين آنها عبارتند از:

1- کمبود برق
برق ضروري ترين نياز زنده گی در دنياي جديد است؛ زيرا بسياري از وسايل زنده گي جديد 
توسط برق کار می کند. متأسفانه کمبود يا فقدان برق اکنون يکي از مشکالت اساسي شهرهاي 

ما به شمار مي رود.

2- کمبود آب صحی
شهرهاي امروزي از سيستم پيشرفته يي براي تهيه و توزيع آب برخوردارند، اما متأسفانه 
شهرهاي ما فاقد سيستم آبرساني فعال است. اکثر مردم شهرهاي افغانستان از چاه هاي کم عمق 
اين چاه ها  استفاده مي نمايند، در حالي که آب  که در داخل خانه هاي خود حفر مي کنند، 

غيرصحی بوده و براي صحت مردم ضرر دارد.

3- دفع زباله
و  زباله ها  دورکردن  مي کنند.  زنده گي  زيادي  جمعيت  شهر  در  مي دانيم  که  همانگونه 
اين صورت،  غير  در  دارد.  مديريت خوب  و  وسايل  کارگران،  به  نياز  اين جمعيت  کثافات 
زباله ها شهر را به جايي متعفن و کثيف تبديل مي کند. متأسفانه شاروالي هاي ما از امکانات و 

مديريت الزم برخوردار نيستند و به همين دليل شهرهای ما بسيار کثيف اند.
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4- هوای آلوده
هواي شهرها به خاطر وسايل نقليه زياد و کارخانه هايي که در داخل يا حومۀ شهرها وجود 
دارد، آلوده گي زيادي دارد؛ ولي شهرهاي ما به خاطر خاکي بودن اکثر کوچه ها و سرک هاي 

شهر آلوده گي خاکي نيز دارد.
5- جمعیت زياد

و  شهر  سطح  در  ازدحام  باعث  زياد  جمعيت  مي کنند.  زنده گي  زيادي  جمعيت  شهرها  در 
سرک ها مي شوند. همچنين، وقتي جمعيت شهر خيلي زياد شود، باعث کمبود و گراني مسکن 
نيز مي گردد. بسياري از شهرهاي ما متأسفانه با ازدحام جمعيت و کمبود مسکن مواجه است.  

 مروری بر درس
............................................................................................................................•
............................................................................................................................•
............................................................................................................................•

 سؤال ها
1- شهر چگونه جايي است؟

2- خانواده هاي شهري با خانواده هاي روستايي چه تفاوت هايي دارند؟
3- درآمد شهرنشينان از چه راه هايي تأمين مي شود؟

4- روابط اجتماعي در شهر چگونه است؟
5- سه مورد از مشکالت شهرهاي افغانستان را بيان کنيد.

 فعالیت 
با بزرگترهاي خانواده مشورت کنيد و در يک صفحه بنويسيد که زنده گي شهري چه 

مزايا و نواقصي دارد.
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خالصۀ فصل

• کوچي ها در دامنۀ کوه ها و صحراها در غژدي زنده گي مي کنند. 
• آنها معمواًل مالدار اند و در فصل هاي مختلف به دنبال چراگاه از جايي به 

جاي ديگر کوچ مي کنند. 
• کوچي ها در زمینه هاي آموزش و صحت مشکالت جدي دارند. 

• بخش عمدة جمعیت کشور ما را روستايیان تشکیل مي دهند. 
• شغل اصلي روستايیان زراعت است، ولي به مالداري و هنرهاي دستي نیز 

مي پردازند. 
• مردم روستا باهم روابط گرم و صمیمي دارند و در کارها به يکديگر کمک 

مي کنند. 
زمین،  کمبود  آموزش،  که  دارند  را  خود  خاص  مشکالت  نیز  • روستايیان 

خشکسالي و حوادث طبیعي از مهم ترين آنها است. 
• عده يي از مردم ما در شهرها زنده گي مي کنند. 

• خانواده هاي شهري نسبتًا کوچک تر اند. 
• شهرنشینان معمواًل به کارهاي اداري، صنعتي و تجارت اشتغال دارند. 

يکديگر  با  رسمي تري  روابط  مي کنند  زنده گي  شهرها  در  که  • مردمي 
دارند. 

از: کمبود  عبارتند  آنها  با مشکالتي مواجه است که مهم ترين  ما  • شهرهاي 
و  هوا  آلوده گي  زباله ها،  دفع  صحی،  آب  کمبود  مسکن،  کمبود  برق، 

جمعیت زياد.
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