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 دا عــــزت د هـــر افـغـان دى
 هر بچی ي３ قهرمـــــان دى
ازبـکــــــــو د  بـــــلـوڅـــــــو   د 
 د تـــرکـمنـــــــو د تـــاجـکــــــو
 پــاميــريـــان، نـورســـتانيــــان
 هـــم ايمـــاق، هم پشـه ４ان
 لـکـه لـمــر پـر شـــنـه آســـمـان
 لـکــــه زړه وي جـــاويــــــدان
 وايـــو اهلل اکبر وايو اهلل اکبر

افغانســـتـــان دى  دا وطن 
 کور د سول３ کور د تورې
 دا وطن د ټولـــو کـور دى
 د پښـــتــون  او هـــــزاره وو
 ورســـره عرب، گوجــر دي
 براهوي دي، قزلباش دي
 دا ه５ــــــواد به تل ځلي８ي
 په ســـينــه ک３ د آســـيـــا به
 نوم د حق مـــو دى رهبـــر

سرود ملی



أ

درى
وزارت معارف

سال چاپ: 1397 هـ . ش. 

براى مكاتب پشتو زبان

صنف ششم



ب

مشخصات كتاب
------------------------------------------------------

مضمون: درى

مؤلفان: گروه مؤلفان كتاب هاى درسى بخش درى نصاب تعليمى

ويراستاران: اعضاى ديپارتمنت ويراستارى و ايديت زبان درى

صنف: ششم براى مكاتب پشتو زبان

زبان متن: درى

انكشاف دهنده: رياست عمومى انكشاف نصاب تعليمى و تاليف كتب درسى

ناشر: رياست ارتباط وآگاهى عامة وزارت معارف

سال چاپ: 1397 هجرى شمسى

مكان چاپ: كابل

چاپ خانه: مطبعة بهير

 curriculum@moe.gov.af  :ايميل آدرس

------------------------------------------------------
حق طبع، توزيع و فروش كتاب هاى درسى براى وزارت معارف جمهورى اسالمى 

افغانستان محفوظ است. خريد و فروش آن در بازار ممنوع بوده و با متخلفان برخورد 
قانونى صورت مى گيرد.



ج

پيام وزير معارف

اقرأ باسم ربك
سپاس و حمد بيكران آفريدگار يكتايى را كه بر ما هستى بخشيد و ما را از نعمت بزرگ خواندن و 
نوشتن برخوردار ساخت، و درود بى پايان بر رسول خاتم- حضرت محمد مصطفى� كه نخستين 

پيام الهى بر ايشان »خواندن« است.
چنانچه بر همه گان هويداست، سال 1397 خورشيدى، به نام سال معارف مسمى گرديد. بدين ملحوظ 
مختلف  عرصه هاى  در  بنيادينى  تغييرات  و  تحوالت  شاهد  ما  عزيز  در كشور  تربيت  و  تعليم  نظام 
خواهد بود؛ معلم، متعلم، كتاب، مكتب، اداره و شوراهاى والدين، از عناصر شش گانه و اساسى نظام 
معارف افغانستان به شمار مى روند كه در توسعه و انكشاف آموزش و پرورش كشور نقش مهمى 
را ايفا مى نمايند. در چنين برهه سرنوشت ساز، رهبرى و خانوادة بزرگ معارف افغانستان، متعهد به 

ايجاد تحول بنيادى در روند رشد و توسعه نظام معاصر تعليم و تربيت كشور مى باشد.
از همين رو، اصالح و انكشاف نصاب تعليمى از اولويت هاى مهم وزارت معارف پنداشته مى شود. 
در همين راستا، توجه به كيفيت، محتوا و فرايند توزيع كتاب هاى درسى در مكاتب، مدارس و ساير 
باور داريم،  ما  قرار دارد.  برنامه هاى وزارت معارف  تعليمى دولتى و خصوصى در صدر  نهادهاى 

بدون داشتن كتاب درسى باكيفيت، به اهداف پايدار تعليمى در كشور دست نخواهيم يافت.
از آموزگاران و مدرسان  نظام آموزشى كارآمد،  به يك  نيل  و  اهداف ذكرشده  به  براى دستيابى 
تقاضا  احترامانه  آينده، در سراسر كشور  نسل  تربيت كننده گان  به عنوان  فرهيخته  مديران  دلسوز و 
مى گردد تا در روند آموزش اين كتاب درسى و انتقال محتواى آن به فرزندان عزيز ما، از هر نوع 
تالشى دريغ نورزيده و در تربيت و پرورش نسل فعال و آگاه با ارزش هاى دينى، ملى و تفكر انتقادى 
بكوشند. هر روز عالوه بر تجديد تعهد و حس مسؤوليت پذيرى، با اين نيت تدريس راآغاز كنند، كه 
در آيندة نزديك شاگردان عزيز، شهروندان مؤثر، متمدن و معماران افغانستان توسعه يافته و شكوفا 

خواهند شد.
همچنين از دانش آموزان خوب و دوست داشتنى به مثابه ارزشمندترين سرمايه هاى فرداى كشور 
مى خواهم تا از فرصت ها غافل نبوده و در كمال ادب، احترام و البته كنجكاوى علمى از درس معلمان 

گرامى استفادة بهتر كنند و خوشه چين دانش و علم استادان گرامى خود باشند.
نصاب  بخش  فنى  همكاران  و  تربيت  و  تعليم  دانشمندان  آموزشى،  كارشناسان  تمام  از  پايان،   در 
تعليمى كشور كه در تهيه و تدوين اين كتاب درسى مجدانه شبانه روز تالش نمودند، ابراز قدردانى 

كرده و از بارگاه الهى براى آن ها در اين راه مقدس و انسان ساز موفقيت استدعا دارم.
با آرزوى دستيابى به يك نظام معارف معيارى و توسعه يافته، و نيل به يك افغانستان آباد و مترقى 

داراى شهروندان آزاد، آگاه و مرفه. 
دكتور محمد ميرويس بلخى

وزير معارف 
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درس
  اول

هدف شاگردان متن درس را بخوانند، بنويسند، ذات و قدرت خداوند> را 
بشناسند.

پرسش ها

1  -   در تصوير کجا را مي بينيد؟
2  -   چه فکر مى کنيد، جهان و موجودات آن را کى پيدا کرده است؟

را خدا  حمد مي گويم   هميشه 
 خداوند رحيم و کـار ساز است
 به ما داده زبان و چشم  بيـنا
آفتاب و کـوه و  دريا  ز ماه و 
 به ما کرده هزاران لطف و انعام
ما رهبـــر  او  اقدس   کتـاب 
 زبانم تا به نامش آشنـــــا شد
 جــهاد في سبيــل اهللا شعارم
 الهي! اهل حق آزاد  گــــردان

را   ستايـم خالق ارض و سما 
 کريم و رازق و بنده نواز است
توانا عــقل  و  دل  کرده    عطا 
ما خدمت   در  را  جمله   نموده 
خصوصاً دين ما را کرده اسالم

 

ما  پيــغمبر  او  خاص   حبيـب 
 هزاران فيض  بر من  رونما شد
 به حفـظ دين پاکش جان سپارم
به نا بودي  دشمن شاد گردان

 لواء  دين ما را تا قيـــا مت 
 بر افراز و زلطفت کن حفاظت

حمد
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بخوان و بنويس
  متن درس را به نوبت با آواز بلند بخوانيد.

  معناى کلمه هاى )ارض، سما، عطا و فيض( را در کتابچه هاى تان بنويسيد.

  کلمه هاى جديد متن درس را با آواز بلند تلفظ کنيد.

  جاهاى خالى بيت زير را تکميل کنيد:

هميشه ..... مى گويم خدا را       ستايم ..... ارض و سمــــا را  

خـداوند ..... و کار ساز است        کريم و رازق و ..... نواز است     

بشنو و بگو
  به خواندن متن درس دقت کرده، اشتباهات تان را اصالح کنيد.

  در بارة قدرت خداوند> چند جمله بگوييد.

  در گروه ها راجع به متن درس با هم بحث نموده، نتيجه را يک نفر بيان کند.

لغت ها
معنالغتشماره 

ستايش، ثنا و صفت خداوند>حمد 1

زمينارض 2

آسمانسما3

بخششعطا4

تحفهانعام 5

پاک تراقدس6

برکتفيض7

راه خدا>سبيل اهللا8

بيرقلواء9

بلند کنبر افراز10

 
در بارة صفت هاى خداوند> سه جمله بنويسيد.کارخانه گي
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درس
  دوم

نعت
شاگردان متن درس را بخوانند، بنويسند به مقام واالي حضرت محمد�  هدف

پى ببرند. 

پرسش ها

1  -  در تصوير کجا را مي بينيد؟

2 -  کي در بارة حضرت محمد� سخن گفته مي تواند؟

 شکر حق را که پيشوا داريـم 
 مهتـر و بهتــر و گزين  همه 
 او شريــعت بيـان کند ما را 
 صــلوات خــداي بر وي باد 
اُمت او و دوستدار وي ايــم

 

 چون ابوبـکر و عـمر وعثمان

 پيشوايى چو مصطفي داريـم  
 سرور و خاتـم و نـگين  همه 
 او طريقت عيـان کنــد ما را 
 تا به روز جــزا پيـــاپي باد
 دوستدار چــهار يار وي  ايم
 مرتضي دان عليـهم الرضوان

رحمت حـــق نثـار يارانش  
باد برجــمله دوست دارانش    

                       عطار                                  
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بخوان و بنويس
  متن درس را با آواز بلند بخوانيد.

  کلمه هاى )خاتم، مهتر و گزين( را روى تخته امال بنويسيد.

  دربارة حضرت محمد� يک يک جمله بنويسيد.

بشنو و بگو
  به خواندن درس دقت کرده، اشتباهات خود را اصالح کنيد.

  در گروه ها پيرامون مفهوم درس باهم بحث کنيد.

  معناى کلمه هاى )عيان و پسنديده( را بگوييد. 

محاوره

زينب: نام پيغمبر بزرگ ما چيست؟

فاطمه: حضرت محمد�.

زينب: پيغمبر� براى ما چه را بيان کرد؟

فاطمه: حضرت محمد� شريعت را براى ما بيان کرد.

زينب: نام چهار يار پيامبر را گفته مي توانى؟

فاطمه: بلي، حضرت ابوبکر/، عمر/، عثمان/ و على کرم اهللا وجهه.

لغت ها
معنالغتشماره 

بزرگترمهتر1

انتخاب شده گزين 2

ختم و آخرينخاتم3

ظاهر، آشکارعيان 4

پسنديدهمرتضي 8

باشد باالي شان خوشنودي خداوند>عليهم الرضوان9

کارخانه گي در بارة صفت هاى خداوند> سه جمله بنويسيد.
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درس
سوم    

حضرت عمر/
را  عمر/  حضرت  و  بنويسند  بخوانند،  را  درس  متن  شاگردان  هدف

بشناسند. 

پرسش ها

1– به نظر شما، حضرت عمر/ يار چندم حضرت محمد� بود؟

2– چه فکر مى کنيد، حضرت عمر/ را چرا فاروق مي گفتند؟

    حضرت عمر/ پسر خطاب و يار دوم حضرت محمد� بود، که 

بعد از وفات حضرت ابوبکرصديق/ به خالفت رسيد.

     چون حضرت عمر/ هميشه حق و باطل را از هم فرق مي کرد؛ 

بنابرآن حضرت پيامبر� لقب شان را فاروق گذاشت.

      در زمان خالفت حضرت عمر/ ايران، شام، فلسطين و مصر فتح 

گرديد و مردمان اين سرزمين ها به دين مقدس اسالم مشرف شدند. 

واليان و ماموريني که از طرف خليفة مسلمانان مقرر مي شدند، با مردم 

و  نمي گرفتند  را  کسي  مال  مى کردند،  رفتار  برادرانه  و  دوستانه  بسيار 

هميشه در خدمت مردم بودند؛ يعني عدالت کامل برقرار بود، که امروز 
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جهان اسالم به آن افتخار مي کند.

      حضرت عمر فاروق/ بعد از ده سال و شش ماه خالفت توسط 

يک شخص منافق به نام »ابولؤلؤ« به عمر »63« ساله گي هنگام اداي 

نماز صبح به شهادت رسيد.

بخوان و بنويس
  متن درس را با آواز بلند بخوانيد و کلمه ها را درست تلفظ کنيد.

  معناى کلمه هاى )فاروق، عدالت و خليفه( را در کتابچه هاى تان بنويسيد.

  دو سطر اول متن درس را امال بنويسيد.

  جمله هاى زير را با کلمه هاى مناسب در کتابچه هاى خود تکميل کنيد.

- حضرت عمر/ پسر خطاب يار دوم ............ بود.

- چون حضرت عمر / هميشه ............. را از هم فرق مى کـــرد؛ بنابر  آن حضرت 

پيغمبر � .......... شان را فاروق گذاشت.

- در زمان خالفت حضرت عمر /، ............،............، و مصر فتح گرديد.

 لقب هاى ياران پيامبر� را مانند چوکات زير در کتابچه هاى خود بنويسيد.

حضرت ابوبکر/

فاروقحضرت عمر/

حضرت عثمان/

حضرت على/
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بشنو و بگو

  به خواندن متن درس گوش دهيد و به تلفظ کلمه ها دقت کنيد.

  به کلمه هاى )لقب، افتخار و منافق( جمله بگوييد.

محاوره

حسيب: حضرت عمر/ کى بود؟

شکيب: حضرت عمر/ پسر خطاب و يار دوم حضرت محمد� بود.

حسيب: در زمان خالفت حضرت عمر/ کدام کشورها فتح گرديد؟

شکيب: ايران، شام، فلسطين و مصر.

حسيب: چرا حضرت عمر/ را فاروق مى گفتند؟

شکيب: چون حضرت عمر/ هميشه حق و باطل را از هم فرق مى کرد.

حسيب: لقب فاروق را کى به حضرت عمر / داد؟

شکيب: حضرت محمد�.

حسيب: حضرت عمر/ توسط کى به شهادت رسيد؟

شکيب: وى توسط يک فرد منافق به نام ابو لؤ لؤ به شهادت رسيد.
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لغت ها
معنالغتشماره 

فرق کنندهفاروق 1

انصافعدالت 2

جانشين، رهبر، پيشواخليفه3

نام يا صفتلقب4

فخر کردنافتخار5

دورومنافق6

کارخانه گي در  بارة  شخصيت حضرت عمر/ سه سطر در کتابچه هاى 
خود  بنويسيد.
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درس
بهار     چهارم

هدف شاگردان متن درس را بخوانند، بنويسند و  فصل زيباي بهار را بشناسند.

پرسش ها

1- در تصوير چه مي بينيد؟

2-  به نظر شما، نشانه هاي آمدن بهار چيست؟
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       بهار فصل اول سال است. در اين فصل سبزه ها مى رويند، درخت ها 

چراغان  رنگارنگ  گل هاي  با  دمن  و  دشت  مي کنند،  شگوفه  و  برگ 

مي شود. مورچه ها، پروانه ها، زنبور ها و ديگر حشره ها از خواب زمستاني 

بيدار شده و به گشت و گذار شروع مي کنند. پرنده هاي خوشخوانى که 

در ايام زمستان به جاهاي گرم کوچ کرده بودند، دوباره آمده، به نغمه 

سرايي مي پردازند.

    صداي آب دريا ها، وزش باد خوشگوار، نغمه سرايى پرنده ها، شرشر 

درختان، هواي لطيف و نسيم خوش صبحگاهان بهار، انسان را قو ت و 

نيرو بخشيده و همه جا شاداب و با طراوت به نظر مي رسد.

بهار وطن ما هم خيلي زيبا وگوارا است. مردم ما آمدن بهار را جشن 

مي دهند؛  ترتيب  ميله ها  است  نوروز  که  بهار  روز  اولين  در  و  مي گيرند 

ننگرهار، ميلة گل  نارنج در  ايبک، ميلة گل  بلخ و  : ميلة گل سرخ در  مثًال 

و  هرات  در  بادام  ميلة گل  و  کندهار  در  انار  ميلة گل  پروان،  در  ارغوان 

باميان شهرت فراوان دارد. 
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بخوان و بنويس

  متن درس را با آواز بلند بخوانيد و کلمه ها را با دقت تلفظ کنيد.

  معناى کلمه هاى )دمن، وزش و خوشگوار( را در کتابچه هاى تان بنويسيد.

  جاهاى خالى جمله هاى زير را با کلمه هاى مناسب در کتابچه هاى تان پر کنيد:

- بهار ..... سال است و در اين فصل ..... مى رويند، درخت ها ..... و شگوفه مى کنند و 

دشت و دمن با ..... رنگارنگ چراغان مى شوند.

- تصوير را با دقت ديده در مورد آن سه جمله در کتابچه هاى خود بنويسيد.

بشنو و بگو

  به خواندن متن درس با دقت گوش بدهيد.

  به کلمه هاى )پروانه، زمستان و شگوفه( جمله بگوييد.

محاوره

پروين: بهار فصل چندم سال است؟

نسرين: فصل اول سال است.
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پروين: درخت ها در کدام فصل سال شگوفه مى کنند؟

نسرين: در فصل بهار.

پروين: در کدام واليت کشور ما ميلة  گل سرخ برگزار مى شود؟

نسرين: در واليت بلخ. 

پروين: ميله گل نارنج و گل انار در کجا برگذار مى شود؟

نسرين: ميلة  گل نارنج در شهر ننگرهار و گل انار در شهر کندهار.

لغت ها
معنالغتشمارهمعنالغتشماره 

خوش آيندخوشگوار3دامنة کوهدمن 1

باد سحرگاهينسيم خوش4وزيدنوزش 2

 در بارة شخصيت حضرت عمر/ سه سطر در کتابچه هاى 
کارخانه گي

خود بنويسيد.
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درس
     پنجم

وطن دوستي
هدف شاگردان متن درس را  بخوانند، بنويسند و اهميت وطن دوستي را 

بدانند.

پرسش ها

1 -  در تصوير چه مي بينيد؟

2 - براي پيشرفت و آبادي وطن خود چه بايد بکنيم؟

ايم،       وطن خانة مشترک همة ما است. ما در اين خانه تولد شده 

جوان مي شويم و پير مي گرديم؛ پس براي ما الزم است، تا در آبادي و 

سرسبزي وطن عزيز خود از دل و جان کوشش کنيم.

    وطن عزيز ما افغانستان، سرزمين علم و فرهنگ است؛ دانشمندان، 

شاعران و هنرمندان نامدار و بزرگ را در دامان خود پرورده است. ما 

وقتى مي توانيم تاريخ و فرهنگ خود را زنده نگهداريم که شب و روز کار 

کنيم، زحمت بکشيم و درس بخوانيم؛ چرا که همين سعي و تالش ما 

سبب پيشرفت و ترقى وطن ما مي گردد.

    ما وطن خود را دوست داريم، به ترقى و پيشرفت آن عالقه مند استيم 

و براى آبادى و سرسبزى آن کار مى کنيم. 
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بخوان و بنويس
  درس را با آواز بلند بخوانيد و کلمه ها را واضح تلفظ کنيد.

  به کلمه هاى )وطن، آبادى و پيشرفت( جمله بسازيد و در کتابچه هاى تان بنويسيد.

  جاهاى خالى جمله هاى زير را با کلمه هاى مناسب روى تخته تکميل نماييد:

1- وطن عزيز ما ....... سرزمين .......... و فرهنگ است. 

2- ما ........... خود را دوست داريم. 

 

بشنو و بگو
  به خواندن متن درس گوش فرا دهيد.

  به کلمه هاى )افغانستان، علم و آبادى( جمله بگوييد.

محاوره 

نجيب: وطن عزيز ما چه نام دارد؟

زمرى: افغانستان.

نجيب: ما بايد براى آبادى وطن خود چه کار کنيم؟

زمرى: ما بايد براى آبادى وطن خود از دل و جان کار و کوشش کنيم.

نجيب: چه باعث پيشرفت و ترقى وطن ما مى شود؟

زمرى: سعى و تالش.

لغت ها
معنالغتشمارهمعنالغتشماره 

ترقيپيشرفت 3يکجامشترک1

پرورش دادهپرورده 4کوششسعي 2

 
      راجع به وطن در کتابچه هاى خود يک مقاله بنويسيد.کارخانه گي

وطن

علم

افغانستان
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درس
     ششم

کلمه هاي ساده

شاگردان کلمه هاي بسيط را بخوانند، بنويسند و تشخيص کرده بتوانند. هدف

پرسش ها

  1  -  در چوکات چه نوشته شده است؟ 

  2 -  گاهى کلمه هاي ساده را خوانده ايد؟

   کلمة ساده آنست که داراي يک جزء مستقل معنا باشد؛ 

مانند: مجتبى، کتاب، مکتب، قلم و ...

1 - مجتبى ديروز به بازار رفته بود.

2 -کتاب دري صنف ششم بسيار آموزنده است.

3 - مکتب ما ميدان فوتبال دارد.

4 - قلم براي نوشتن است.

5 – من در صنف ششم درس مي خوانم.



16

بخوان و بنويس

  درس را با آواز بلند بخوانيد و کلمه ها را دقيق و واضح تلفظ کنيد.

  به کلمه هاى )کتاب، مکتب و قلم( جمله بسازيد و در کتابچه هاى تان بنويسيد.

  جاهاى خالى جمله هاى زير را با کلمه هاى مناسب روى تخته تکميل نماييد:

- مکتب ما ..... فوتبال دارد.

- مجتبى ديروز به ......... رفته بود.

- کتاب درى صنف ششم بسيار ............. است.

- من در ................ ششم ............. مى خوانم.

 بازار

 ميدان

 صنف

 آموزنده

 درس
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 کلمه هاى ساده را از جدول زير مشخص کنيد و به هر کدام آن روى تخته يک جمله 

بنويسيد.

....................................................................معلم

....................................................................قلم سرخ

....................................................................گل

....................................................................از

....................................................................چوکى

بشنو و بگو

  به خواندن متن درس با دقت گوش فرا دهيد.

  چند کلمه ساده به انتخاب خود بنويسيد.

محاوره

احمد: امروز کدام درس درى را خوانديد؟

محمود: درس کلمه هاى بسيط يعنى ساده را.

احمد: کلمه هاى ساده به کدام کلمه ها گفته مى شود؟

محمود: به کلمه هايى که داراى يک جزء مستقل معنا باشد.

احمد: چند مثال برايم گفته مى توانى؟
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محمود: بلي، کلمه هاى معلم، مکتب، کتاب، باغ و غيره.

احمد: حاال مى توانى کلمه هاى ساده را در متن پيدا بکنى؟

محمود: بلى، حاال به ساده گى مى توانم کلمه هاى ساده را در متن پيدا کنم؛ همچنان 

مى توانم با تو کمک کنم تا کلمه هاى ساده را بشناسى.

احمد: بسيار خوب، تشکر.

کارخانه گي در بارة مکتب سه جمله در کتابچه هاى تان بنويسيد.
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درس
     هفتم

مقام مادر
شاگردان متن درس را بخوانند، بنويسند و  مقام واالي مادر را بدانند  هدف

و کلمه هاى هم وزن درس را بيرون نويس کنند.

پرسش ها

1-  در تصوير باال کي را مي بينيد؟

2– چه فکر مى کنيد، چرا محبت مادر، هرگز از دل بيرون نمي رود؟

 پسرجان! قدر مادر، دان که دايم

 زجان محبوب تر، دانــش که دارد

 ازين پهلو به آن پـهلــو نغلتد

 براي اينکه شب، راحت بــخوابي

 به مکتب چون روي،تا باز گـردي

 

 کشـد رنــج پسر، بيـچاره مادر

 ترا محبــوب تــر، بيـچاره مادر

 شب از بيم خــطر، بيـچاره مادر

 نخوابـد تا ســحر، بيـچاره مادر

 بود چشمش بـه در، بيـچاره مادر 
  تمام حاصلش از عـمر ايــن است 

 که دارد يـک پسر، بيـچاره مادر
مايل
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بخوان و بنويس
  درس را با آواز بلند بخوانيد و کلمه ها را درست تلفظ کنيد.

   به کلمه هاى )دايم، رنج، محبوب( جمله بسازيد و در کتابچه هاى تان بنويسيد.

   دو بيت اول درس را امال بنويسيد.

 جاهاى خالى بيت هاى زير را با کلمه هاى مناسب در کتابچه هاى خود تکميل کنيد:

پسر جان ....... دان که دايم         کشد ..... پسر، ..... مادر

ز جان محبوبتر، ..... که دارد        ترا محبوبتر بيچاره ......

بشنو و بگو
  به خواندن متن درس با دقت گوش فرا دهيد.

  در بارة مقام مادر چند جمله بگوييد.

  در گروه ها راجع به متن درس باهم بحث کنيد.

لغت ها
معنالغتشماره 

عزيزترمحبوبتر1

نيفتدنغلتد2

سببباعث3

خوشىخشنودى4

 در بارة مفهوم جملة زير چند سطر در کتابچه هاى تان بنويسيد.
کارخانه گي

)رضاي مادر باعث خشنودي و رضاي خداوند> مي شود.(             
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درس
کلمه هاي مرکب     هشتم

هدف شاگردان کلمه هاي مرکب را بخوانند، بنويسند و در متن تشخيص کرده بتوانند.

پرسش ها

1 - کى مي تواند کلمه هاي باال را بخواند؟

2 - گاهى کلمه هاي مرکب را خوانده ايد؟

با معناى  از دو جزء    کلمه هاي مرکب به آن کلمه ها گفته مي شود که 

مستقل ساخته شده باشند؛ مانند:

)خوشبخت، تندرست، کتابخانه، کارخانه، روزنامه، قلم تراش و ...(

1- آموختن علم، داشتن تربيه و اخالق نيکو انسان را خوشبخت مي سازد.

2- کسي که ورزش مي کند، هميشه تندرست مي ماند.

3- زرغونه دوست دارد، در کتابخانه مطالعه کند.
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بخوان و بنويس
  متن درس را با آواز بلند بخوانيد و کلمه ها را درست تلفظ کنيد.

  به کلمه هاى )کتابخانه و روزنامه( جمله بسازيد و در کتابچه هاى تان بنويسيد.

  کلمه هاى زير را با هم ترکيب کنيد و از آن يک کلمة جديد با معناى مستقل بسازيد.

-گل .....

-دوا .....

-سنگ .....

-شتر .....

  جمله هاى زير را روى تخته بنويسيد و تکميل کنيد:
1- غفار در .................. کار مى کند.

2- کسى که ورزش مى کند، هميشه............ مى ماند.

3- فريده ................... مى خواند.

4- مادرم براى من.............. خريد.

 کلمه ها را به صورت درست به هم وصل کنيد.

 پشت

 مرغ

خانه

آب

4- غفار در کارخانه کار مي کند.

5- فريده  روزنامه مى خواند.

6- مادرم براى من قلم تراش خريد.
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تراش تن      

نامه کتاب      

خانه کار      

درست روز      

خانه قلم      

بشنو و بگو

 به خواندن متن درس دقت کرده، اشتباهات خود را اصالح کنيد.

 هر کدام يک کلمة مرکب بگويد.

محاوره

گاللى: کلمه هاى مرکب به کدام کلمه ها گفته مى شود؟

ماللى: کلمه هاى مرکب آن است که از دو جزء مستقل ساخته شده باشند.

گاللى: چند مثال گفته مى توانى؟

ماللى: بلي، مانند: خوشبخت، تندرست وکتابخانه.

گاللى: فرق کلمه هاى مرکب و ساده در چيست؟

ماللى: کلمه هاى ساده از يک جزء مستقل و کلمه هاى مرکب از دو جزء مستقل 

ساخته شده اند.



24

لغت ها
معنالغتشماره 

     يکجا شده مرکب1

آزادمستقل2

کارخانه گي کلمه هاى: فيل مرغ، زردالو و گلبرگ را در جمله به کار ببريد 
و در کتابچه هاى خود بنويسيد.
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درس
       نهم

ورزش
هدف شاگردان متن درس را بخوانند، بنويسند، به فوايد ورزش پى ببرند و 

کلمه هاي مرکب متن را نشان دهند.

پرسش ها

1 - در تصوير چه مي بينيد؟

2 – به نظر شما، ورزش باالي بدن، فکر و صحت ما چه تأثير دارد؟

و  انسان طراوت  براي  و  نيرومند مي سازد  و  را سالم        ورزش تن 

شادابي مي بخشد. هرگاه پس از کارهاي فکري ورزش کنيم، خسته گي  
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زودتر از وجود ما دور مي شود و جريان خون در بدن ما سريع مى گردد. 

از سوي ديگر، با ورزش بدن بيشتر عرق کرده، چيزهاى مضر را بيرون 

تا  آماده مي شود و سبب مي گردد  يادگيري  براي  بيشتر  مي ريزد. ذهن 

تندرست، شاداب و صحت مند باشيم.

بلکه  است؛  ما  تن  نيروبخش  و  تفريح، سرگرمي  تنها  نه  ورزش       

ميان  دوستي  براي  را  سازگاري  رسم  و  راه  دسته جمعي  ورزش هاي 

ملت هاي ديگر باز مي کند.

     پس به اين نتيجه مي رسيم که ورزش نمونه يي از دوستي، محبت، 

صحت مندي و تندرستي بوده و ما را از مبتال شدن به امراض گوناگون 

محافظت مى کند. 
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بخوان و بنويس

  متن درس را خاموشانه بخوانيد و کلمه هاى مشکل را از معلم صاحب بپرسيد.

  متن درس را به نوبت با آواز بلند بخوانيد.

  کلمه هاى مرکب درس را در کتابچه هاى خود بيرون نويس کنيد.

  دربارة اهميت ورزش يک يک جمله روى تخته بنويسيد.

  سطر اول متن درس را در کتابچه هاى خود امال بنويسيد.

بشنو و بگو

  به خواندن متن درس گوش داده و به تلفظ دقيق کلمه ها دقت کنيد.

  در گروه ها راجع به اهميت ورزش در زنده گى باهم بحث کنيد.

محاوره

سليم: ورزش باالى بدن انسان چه تاثير دارد؟ 

کريم: ورزش تن را سالم و نيرومند مى سازد.

سليم: ورزش براى ذهن چه فايده دارد؟

کريم: ذهن را بيشتر براى يادگيرى درس آماده مى سازد.

سليم: پس بياييد در ميدان فوتبال مکتب ورزش کنيم.

کريم: بسيار عالى است، من موافقم.
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لغت ها
معنالغتشمارهمعنالغتشماره 

آزادمستقل2     يکجا شده مرکب1

کارخانه گي
در مورد هر ورزشى که دوست داريد، چند سطر در کتابچه هاى خود بنويسيد.
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درس
اندرزها      دهم

هدف شاگردان متن درس را بخوانند، بنويسند و مفهوم اندرزها را بدانند.

پرسش ها

1ـ نوشته باال چه پيام را مى رساند؟

2ـ هدف از گفتن و آموختن اندرز چيست؟

1. خود شناسى خدا شناسى است.

2. صلح آب حيات است.

3. تحمل و بردبارى بر شخصيت انسان مى افزايد.

4. صبر تلخ است و ليکن بر شيرين دارد.

5. سخن به اندازة خويش گوى.

6. از بزرگان در راه پيش مرو.

7. از جنگ و فتنه گريزان باش.

8. کارها را با دانش و تدبير کن.

9. قدر مردان را بدان.

10. دوست زيرک و دانا گزين.
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بخوان و بنويس
  متن درس را با آواز بلند بخوانيد و کلمه ها را درست تلفظ کنيد.

  سه اندرز نخست را در کتابچه هاى خود امال بنويسيد.

  جاى خالى جمله هاى زير را در کتابچه هاى خود تکميل نماييد.

1. خودشناسى ..... شناسى است.

2...... آب حيات است.

3. صبر تلخ است و ليکن ..... دارد.

بشنو و بگو
  به خواندن متن درس گوش داده، و به تلفظ درست کلمه ها دقت کنيد.

  در گروه ها پيرامون اندرز زير بحث نموده، يک نفر نتيجه را به ديگران بيان نمايد. 

)صلح آب حيات است(

  چند شاگر به نوبت يک يک اندرز بگويند.

  به کلمه هاى )اندرز، تحمل و زيرک( يک يک جمله بگوييد. 

لغت ها
معنالغتشمارهمعنالغتشماره 

ثمر، حاصلبر5 پند و نصيحتاندرز1

شرانداختنفتنه6گذشت تحمل2

تدبير3
در کارى فکر 

کردن
انتخاب کنگزين7

زياد مى کندمى افزايد8هوشيارزيرک4

 اندرزها را در کتابچه هاى خود بنويسيد و اندرز زير را معنا 
کارخانه گي

کنيد )از جنگ و فتنه گريزان باش(.



31

درس
مقام معلم     يازدهم

هدف شاگردان متن درس را بخوانند، بنويسند، مقام معلم را بدانند و کلمه هاي 
هم وزن درس را نشاني کنند.

پرسش ها

1 - در تصوير چه مي بينيد؟
2 – چه فکر مى کنيد، معلم بر ما چه حقى  دارد؟

       معلم گر نبودي اين قدر علم از کجا مي شد
                        به الفاظ و به معنا طالبان چــون آشـنا مــي شـد

       اگر استاد در تعليم شاگردان نمــي کوشيد
                        چگونه از غبار جــهل اين دل ها صفــا مـي شــد

       خواص جمله اشيا در جهان مي ماند پوشيده
                         چه چاره بود اگر شخصي به دردي مبتال مـي شـد

       ز فيض علم باشد انتــظام هــر چه را بيني 
                         بدون علــم کار خلق کـــي با مـدعا مـي شــد

       معلم گر چراغ علم و عـرفان را نمي افروخت
                         چه سان مخـلوق عالم واقف از ذات خدا مـي شد

       چرا اي ارجمند من نکوشيدي به درس خود
                        کنون هــر مشکل مغلق به افـکار تـو وا مــي شد

        تو از شأن معلم بي خبر ماندي هزار افسوس
                         براي ديده ات خاک قـــدومش توتيا مــي شـد

        اگرعلم و کمالي عشقري مي داشتي ازخــود
                          به هر جا ناخن سعي تو هم عقده کشا مــي شـد 
»عشقرى«
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بخوان و بنويس
  متن درس را با آواز بلند بخوانيد و کلمه ها را درست تلفظ کنيد.

  دو بيت اول شعر را رونويس کرده و کلمه هاى هم وزن آن را نشانى کنيد.
  هر کدام شما يک يک جمله در بارة مقام معلم در کتابچه هاى خود بنويسيد.

  دو بيت شعر را روى تخته امال بنويسيد.

بشنو و بگو
  به خواندن متن درس دقت کرده، اشتباهات تان را اصالح کنيد.

  يک يک نفر به نوبت در بارة مقام معلم صحبت نماييد.
  مفهوم بيت اول شعر را با زبان ساده بيان کنيد.

محاوره
زرغونه: چرا ما معلمان خود را احترام  مى کنيم؟
نادره: به خاطر که معلمان باالى ما حق دارند.
زرغونه: معلمان چه نقشى در زنده گى ما دارند؟

نادره: معلمان ما را از جهل و نادانى نجات داده به سوى سعادت و خوشبختى رهنمايى مى کنند.
زرغونه: بسيار خوب، حاال بيشتر دانستم که معلمان داراى مقام واال اند.

نادره: بلى، بايد معلمان خود را احترام کنيم.

لغت ها
معنالغتشمارهمعنالغتشماره 

سرمه توتيا٧گرفتارمبتال1
عزت شأن٨باخبرواقف2
طالب، شاگردانطالبان٩مشکلمغلق3
نادانىجهل 10خواست، آرزومدعا4

شناخت، دانشعرفان5
نظم و ترتيبانتظام11

گره   عقده6

 
کارخانه گي

در بارة مقام معلم چند سطر در کتابچه هاى خود بنويسيد.   
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درس
شاگرد خوب    دوازدهم

هدف شاگردان متن درس را بخوانند، بنويسند، صفت هاى شاگرد خوب را 
بدانند و کلمه ها را به حرف ها تجزيه کنند.

پرسش ها

1 - در تصوير چه مي بينيد؟

2 - براي اينکه شاگرد خوب مکتب خود باشيم، چه بايد کنيم؟ 

او شاگرد ممتاز و اليق صنف  ناديه در صنف ششم درس مى خواند.      

خود است. اگر کسي در درس ها با مشکلي مواجه شود، با بسيار مهرباني 

و حوصله مندي او را کمک کرده و مشکلش را حل مي کند. اين مهرباني و 

همکاري، ناديه را بسيار محبوب ساخته است. وى در حاضرى پابند بوده و 

تمام قواعد مکتب را رعايت مى کند؛  همچنان پابند حاضرى بوده، در درس 

هايش کوشش مى کند. 

او بر عالوه از کتاب هاى مکتب کتاب هاى معلوماتى را مطالعه مى کند. ناديه 

پس  دارد؛  توجه  خود  زيست  محيط  و  مکتب  و صفايى  پاکى  در  هميشه 

اگر ما مى خواهيم که شاگرد خوب و اليق مکتب خويش باشيم بايد مانند 

ناديه در درس هاي خود کوشا، با معلمان و همصنفان خود همکار و مهربان 

باشيم و هميشه خود، خانه، مکتب و محيط زيست خود را پاک نگهداريم.
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بخوان و بنويس
  متن درس را خاموشانه بخوانيد و کلمه هاى جديد آن را بيرون نويس کنيد.

  متن درس را به نوبت با آواز بلند بخوانيد.

  کلمه هاى )شاگرد، صنف، ممتاز، اليق، مهربان، محبوب( را در جمله هاى مناسب 

به کار برده در کتابچه هاى خود بنويسيد.

  سه سطر نخست درس را امال بنويسيد.

بشنو و بگو
  به خواندن متن درس دقت کرده، مشکالت تان را حل کنيد.

  در بارة شاگرد خوب يک يک نفر سخنرانى کنيد.

محاوره

شريف: شاگرد خوب به کى گفته مى شود؟

محبوب: به کسى که پابند حاضرى بوده، درس هاى خود را به طور منظم بخواند 

خود، مکتب و محيط زيست خود را پاک نگهدارد.

شريف: چطور مى توانيم که شاگرد ممتاز باشيم؟

محبوب: بايد به قواعد مکتب پابند بوده، به درس هاى خود کوشا باشيم.

شريف: من هم کوشش مى کنم که يک شاگرد خوب باشم.

محبوب: بلى، با کوشش، مسؤوليت پذيرى و مهربانى انسان مى تواند در زنده گى موفق شود.

لغت ها
معنالغتشمارهمعنالغتشماره 

جايمحيط 3خوشنودراضي 1
زنده گيزيست٤عاليممتاز2

کارخانه گي در بارة مفهوم درس سه جمله بنويسيد.
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درس
صلح و آموزش     سيزدهم

شاگردان متن درس را بخوانند، بنويسند و اهميت صلح را بدانند. هدف

پرسش ها

  1 - به تصوير باال دقت کنيد و بگوييد چه مى بينيد؟

  2 – به نظر شما، چگونه مي توانيم وطن خود را آباد سازيم؟ 

             امروز که، در مکتب درس مي خوانيم، بيشتر از همه چيز به فضاي 

صلح آميز نياز داريم؛ چراکه درس خواندن در فضاى صلح و آرامش ما را 

به آيند ة خوب و درخشان اميدوار مي سازد. اين اميد واري سبب سعادت 

و پيشرفت ما مى شود. ما وقتي مي توانيم با عقل سليم براي وطن و مردم 

رنجديدة خود خدمت کنيم که زنده گي صلح آميز داشته باشيم. زنده گي 

در فضاى صلح و آرامش کامل، براي بشر يک اصل ضروري است، که 

بدون آن نمي توان به خواست هاى انساني خود دست يافت.

        آموزش در فضاى صلح و آرامش حق ما است و زمانى مى توانيم به 

اين فضاى انسانى دست يابيم، که دور از دشمنى و خصومت همه باهم 

چون برادر زنده گى کنيم.
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بخوان و بنويس
  متن درس را با آواز بلند بخوانيد و کلمه ها را درست تلفظ کنيد.

  راجع به صلح يک يک جمله روى تخته بنويسيد.

  کلمه هاى )صلح، درخشان، سعادت و پيشرفت( را به حرف ها تجزيه کنيد.

  خانه خالى هاى زير را با کلمه هاى مناسب تکميل نماييد.

- صلح ما را به ..... خوب و درخشان اميد وار مى سازد.

- زنده گى در فضاى ..... و آرامش کامل، براى بشر يک اصل ضرورى است.

بشنو و بگو
  به خواندن متن درس دقت کرده، اشتباهات تان را اصالح کنيد.

  در گروه ها پيرامون اهميت صلح و آموزش با هم بحث کنيد.

محاوره

مينه: صلح چيست؟

مسکا: صلح يعنى امنيت و آرامش.

مينه: صلح چه اهميت دارد؟

مسکا: در فضاى صلح ما مى توانيم خوب درس بخوانيم و کارهاى روزانة خود را به 

خوبى انجام دهيم.

مينه: چگونه مى توانيم به صلح دست بيابيم؟

مسکا: زمانى مى توانيم که همة ما اتفاق و اتحاد داشته باشيم.

لغت ها
معنالغتشمارهمعنالغتشماره 

ضرورت نياز2دشمنى، بدبينى  خصومت 1

 راجع به صلح سه سطر در کتابچه هاى خود بنويسيد.
کارخانه گي
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درس
  چهاردهم

رابعة بلخي 
نامدار کشور  باشاعران  و  بنويسند  بخوانند،  را  هدف شاگردان متن درس 

آشنا شوند.

پرسش ها

  1- در تصوير چه مى بينيد؟

  2 – گاهى نام رابعة بلخي را شنيده ايد؟

      صدها سال پيش از امروز، در بلخ اميري بود. او دختري داشت، 

او  داشت.  بسيار شوق  آموزش  و  درس  به  رابعه  بود.  رابعه  نامش  که 

توانست دانشى را که در آن روزگار رواج داشت، ياد بگيرد و در آموختن 

علم و ادب پيشرفت هاي زياد کند. 

رابعه با پشتکار و کوشش فراوان هدف خود را دنبال کرد، تا آن   

که شاعر نامدارى شد و شعرهاى ماندگارى سرود. 

براى ياد بود از خاطر اين شاعر بزرگ، در شهر کابل يک مکتب و يک 

شفاخانه به نام رابعة بلخى نامگذارى شده است.
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بخوان و بنويس
  متن درس را خاموشانه بخوانيد و کلمه هاى جديد آن را بيرون نويس کنيد.

  چند تن از شاگردان به نوبت متن درس را با آواز بلند بخوانند.

  دو سطر اول درس را در کتابچه هاى تان امال بنويسيد.

  نام چند شاعر زن را روى تخته بنويسيد.

بشنو و بگو
  به خواندن متن درس دقت کرده، اشتباهات خود را اصالح کنيد.

  شخصيت ادبى رابعة بلخى را با زبان ساده بيان کنيد.

محاوره

زلمى: من ديروز غير حاضر بودم، کدام درس را خوانديد؟

بريالى: درس رابعة بلخى را.

زلمى: رابعة بلخى شاعر بود يا نويسنده؟

بريالى: رابعة بلخى شاعر بود.

زلمى: مى خواهم دربارة درس برايم معلومات بدهى؟

بريالى: رابعه دختر امير بلخ بود، او تمام دانشى را که در آن زمان رواج داشت، فرا گرفت. 

و شاعر نامدار کشور ما شد.

لغت ها
معنالغتشمارهمعنالغتشماره 

مقصدهدف1
هميشه زندهماندگار3

تعقيبدنبال2

 راجع به صلح سه سطر در کتابچه هاى خود بنويسيد.
کارخانه گي
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درس
جمع بستن کلمه ها    پانزدهم

هدف شاگردان متن درس را بخوانند، بنويسند و طريق جمع بستن کلمه ها 
را بياموزند.

پرسش ها
  1 -  چوکات باال را با دقت نگاه کنيد و بگوييد چه نوشته شده است؟

  2  - به نظر شما، جمع کلمة کتاب را چگونه مى نويسند؟

         در زبان دري کلمه هاى مفرد را با پسوندهاى )ها، ان، يان و گان( 

جمع مي بندند؛ مانند:

)کوه ها، درياها، دانايان، دانشجويان، ستاره گان، نويسنده گان، کبوتران، 

بلبالن، بچه ها و ...(

1- درياهاي وطن ما آب پاک و شيرين دارد.

2-  وطن عزيز ما  افغانستان کوه هاي بلند دارد.

3- بچه ها در پارک بازي مي کنند.

4- کبوتران در هوا پرواز مي کنند.

5- در بهار بلبالن به  آواز خواني مي پردازند.

6- دانشجويان به کتابخانه رفتند.
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بخوان و بنويس
  متن درس را با آواز بلند بخوانيد.

  اين کلمه ها را جمع سازيد: )کتاب، معلم، بينا، پرنده(.

  دو جملة نخست درس را در کتابچه هاى تان امال بنويسيد.

  کلمه ها را باهم وصل کنيد.

ان    شهر      

گان پسر      

يان نويسنده      

ها دانا      

بشنو و بگو
  به خواندن متن درس گوش فرا داده، اشتباهات تان را اصالح کنيد.

  چند جمله بگوييد که در آن کلمه هاى مفرد، جمع بسته شده باشد.

کارخانه گي کلمه هاى زير را جمع بسته و براى هر کدام آن ها در کتابچه هاى 
خود جمله بنويسيد.

)کتابچه، تخته، تباشير، دختر، پسر(   

7- دانايان را همه احترام مى کنند.

8- ستاره گان قشنگ معلوم مى شوند.

9- در زبان درى نويسنده گان زياد وجود دارد.
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درس
  شانزدهم

حفاظت دندان ها 
هدف: شاگردان متن درس را بخوانند، بنويسند، اهميت دندان ها را بدانند و کلمه هاي 

جمع را در متن  نشان دهند.

پرسش ها 
  1 -  درتصوير چه مي بينيد؟ 

  2 -  به نظر شما، چه کنيم تا دندان هاي ما سالم بماند؟
   دندان ها يکي از اعضاي مهم بدن مى باشد. داشتن دندان هاى پاک 

و زيبا سبب مى شود تا هيچ گاهى به درد دندان مبتال نشويم. هميشه بعد 

از خوردن غذا دندان هاي خود را با برس و کريم پاک بشوييم، کوشش 

چهار  بادام، خسته،  مانند:  چيزهاى سخت؛  خود  دندان هاي  با  تا  کنيم 

مغز و غيره را نشکنيم، تا دندان هاي ما خراب و فرسوده نشوند. خوردن 

بيش از حد شيرينى باعث پوسيده گى و خرابى دندان ها مى شود؛ پس 

بايد از خوردن شيرينى و شکستن چيزهاى سخت با دندان جلوگيرى 

کنيم.
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بخوان و بنويس
  متن درس را با دقت خاموشانه بخوانيد و کلمه هاى جديد آن را بيرون نويس کنيد.

  متن درس را به نوبت با آواز بلند بخوانيد.

  جمله هاى زير را  در کتابچه هاى خود نوشته، جاهاى خالى آن را با کلمه هاى مناسب تکميل نماييد:

..... يکى از اعضاى مهم بدن است.

  با دندان هاى خود ..... و چيزهاى سخت را نشکنيم.

  خوردن بيش از حد ..... باعث پوسيده گى و خرابى ..... مى شود.

بشنو و بگو
  به خواندن متن درس گوش فرا داده اشتباهات خود را اصالح کنيد.

  دربارة حفاظت دندان ها يک يک جمله بگوييد.

محاوره

ناهيد: فريده جان: من دندان درد استم.

فريده: چرا؟

ناهيد: به خاطرى که چهارمغز و بادام را با دندانم شکستم.

فريده: معلم ما گفت که: چهارمغز و بادام را با دندان هايتان نشکنيد.

ناهيد: من خيلى پيشيمانم، ديگر اين کار را نمى کنم.

فريده: براى ما بسيار مهم است تا در حفاظت دندان هاى خود توجه داشته باشيم. 

شيرينى زياد نخوريم و دندان هاى خود را بعد از خوردن غذا با برس و کريم پاک 

بشوييم.

ناهيد: فريده جان، بسيار زياد تشکر، گفته هايت را فراموش نمى کنم.

لغت ها
معنالغتشمارهمعنالغتشماره 

از هم رختهفرسوده 2نگهداريحفاظت 1

راجع به حفاظت دندان ها چند سطر در کتابچه هاى خود  بنويسيد. کارخانه گي
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درس
ننگرهار   هفدهم

آشنا  ننگرهار  با واليت  بنويسند،  بخوانند،  را  درس  متن  شاگردان   : هدف
شوند و کلمه هاي مرکب را در متن نشان دهند.

پرسش ها

1 -  در تصوير چه مي بينيد؟

2 -  چه فکر مى کنيد، ننگرهار را چرا هميشه بهار مي گويند؟

   ننگرهار يکي از واليت هاي مشهور وطن ما است، که در شرق کابل 

موقعيت داشته و مرکز آن شهر جالل آباد مى باشد.

ليمو  و  مالته  نارنج،  دارد.  تابستان گرم  و  معتدل  زمستان  ننگرهار      

از حاصالت مهم اين واليت به شمار مى رود. شهر زيبا و ديدني جالل 

آباد، باغ ها، و تفريحگاه هاي زيادي دارد که هزاران تن از هموطنان ما 

در فصل زمستان به تماشاي آن ها مي روند و ميله ها بر پا مي کنند. ميلة 

گل نارنج در جالل آباد از ميله هاي ملي ما است که هفته ها دوام مي کند. 

باغ امير شهيد، باغ کوکب، باغ شاهي، سراج العمارت، فارم هاى هده و         

غازي آباد از جمله جا هاي تاريخي و ديدني آن واليت است، که هميشه 

محل تفريح مردم ما بوده و به ننگرهار هميشه بهار مشهور است.

   اين سرزمين باستاني و علم پرور شاعران و نويسنده گان زيادي را 
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بخوان و بنويس
  متن درس را با آواز بلند بخوانيد و کلمه ها را درست تلفظ کنيد.

  کلمه هاى مرکب را از متن بيرون نويس کرده، با آواز بلند بخوانيد.
  دو سطر اول درس را روى تخته امال بنويسيد.

  نام ميوه هايى را که در ننگرهار پيدا مى شوند در کتابچه هاى تان بنويسيد.
 بشنو و بگو

  به خواندن متن درس دقت کرده، اشتباهات خود را اصالح کنيد.
  در بارة واليت ننگرهار آنچه مى دانيد بيان کنيد.

محاوره
ميرويس: واليت ننگرهار در کدام سمت کابل قرار دارد؟

فريدون: در شرق کابل.
ميرويس: در ننگرهار کدام ميوه ها حاصل خوب مى دهند؟

فريدون: نارنج، مالته و ليمو.
ميرويس: جاهاى ديدنى و تاريخي ننگرهار کدام ها اند؟

فريدون: باغ امير شهيد، باغ کوکب، باغ شاهى و سراج العمارت.
ميرويس: شاعران معروف ننگرهار کى ها اند؟

فريدون: گل پاچا الفت، محمد عثمان نژند، نصراهللا حافظ، ملنگ جان، قيام الدين خادم 
و... نام برد.
لغت ها

معنالغتشمارهمعنالغتشماره 

قديمي، تاريخيباستاني2برابرمعتدل1

 خالصه درس را در چند سطر در کتابچه هاى خود بنويسيد.
کارخانه گي

در آغوش پر مهر خود پرورده است، که از آن جمله مي توان از گل پاچا 

الفت، محمد عثمان نژند، نصراهللا حافظ، ملنگ جان، قيام الدين خادم 

و...نام برد. 
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درس 
تک تک ساعت   هژدهم

هدف شاگردان متن درس را بخوانند، بنويسند و ارزش و اهميت وقت را 
بدانند.

پرسش ها

   1 -  در تصوير چه مى بينيد؟

   2 -  به نظر شما، وقت در زنده گى چه اهميت دارد؟

گويـدت بيـدار باش اى هـوشيار تک تک ساعت چه گويد گوشـدار   

هم مشو يک ثانيـه غافـل زدرس از تن آسايــى و بيکارى بتــرس   

پنـد شيرين تـر ز قندت مى دهد عقربــک آهسته پنــدت مى دهد  

هيچ عاقل گرد بگـذشته نگشـت گويدت جانــا گذشته در گذشـت  

روز تا شب در غــم آينـده باش همچو من طاقت ور و ورزنده باش  

مى شود آينـده ات يکسر خـراب تنبلى آرد بــه چشمان تو خـواب  

هر که را آينده باشد زنــده است زنده گـى پيوستـه با آينـده است   

بــر در آينده گـان بنــده شـود  هرکـه او غـــافل ز آينـده شـود  
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بخوان و بنويس
  متن درس را با دقت خوانده و کلمه ها را دقيق تلفظ کنيد.

  بيت نخست درس را روى تخته امال بنويسيد.

  به کلمه هاى )تن آسايى، عاقل، غافل و طاقت( جمله هاى مناسب بنويسيد.

بشنو و بگو
  به خواندن متن درس دقت کرده، اشتباهات تان را اصالح کنيد.

  در گروه ها پيرامون ارزش و اهميت وقت باهم بحث کنيد.

  مفهوم شعر را با زبان ساده بيان کنيد.

لغت ها
معنالغتشماره 

تنبلى تن آسايى1

وصل شدهپيوسته 2

ورزشکارورزنده3

بى خبر غافل4

هوشيار، دانا عاقل5

توان طاقت6

 در بارة اهميت وقت در زنده گى سه سطر در کتابچه هاى تان 
کارخانه گي بنويسيد.
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درس
حقوق پدر    نزدهم

هدف شاگردان متن درس را بخوانند، بنويسند و حقوق پدر را بدانند.

پرسش ها

1 -  در تصوير کي ها را مي بينيد؟

2 - پدر باالي ما چه حقوقي دارد؟ 
    پدر فرد بزرگ خانواده است. محبت پدر نسبت به فرزندانش بسيار 

زياد است. 
     او شب و روز کار مي کند، زحمت مي کشد، تا فرزندانش در آسايش 

و آرامش زنده گي کنند.
   پدر براي فرزندانش، خانه، نان، لباس، سامان و لوازم مکتب مثل: 
تا  مي سازد،  آماده  را  زنده گي  ديگر ضرورت هاي  و  قلم  کتابچه،  کتاب، 
آن ها با بسيار آساني تحصيل کنند و در آينده صاحب علم و کمال شوند. 
پدر براى تعليم وتربيت فرزندانش زحمت هاى زيادى مى کشد؛ پس ما 
هيچ گاهي  و  کنيم  احترام  را  او  هميشه  داشته،  دوست  را  خود  پدر  بايد 

نافرمانى وى را نکنيم.
ادب  و  تربيت  آموختن علم، دانش،  فرزندانش فقط  از  پدر  آرزوي      
است؛  پس ما بايد شب و روز کوشش کنيم تا با درس خواندن و آموختن 



48

بخوان و بنويس
  متن درس را با آواز بلند بخوانيد.

   به کلمه هاى )آسايش، کمال و پدر( جمله بسازيد و در کتابچه هاى تان بنويسيد.

  کلمه هاى )تعليم و تربيت، آموختن، دانش و ادب( را روى تخته امال بنويسيد.

  جمله هاى زير را در کتابچه هاى خود نوشته و جاهاى خالى آن را با کلمات مناسب 

تکميل کنيد.

- ..... براى ..... خانه، لباس و ضرورت هاى زنده گى را آماده مى سازد.

- پس ما بايد پدر خود را .... داشته، هميشه او را .... کنيم.

بشنو و بگو
  به خواندن متن درس دقت کرده، اشتباهات خود را اصالح کنيد.

  در بارة حقوق پدر چند جمله بگوييد.

محاوره

فرشته: پدر باالى ما چه حقوقى دارد؟

خالده: حقوق پدر باالى ما زياد است، پدر شب و روز زحمت زياد مى کشد تا ما در آسايش باشيم.

فرشته: چگونه مى توانيم رضايت پدر خود را حاصل کنيم؟

خالده: هميشه به او احترام مى کنيم و هيچگاه نافرمانى اش را نمى کنيم؛ هم چنان 

درس مى خوانيم و دانش مى آموزيم، تا پدر از ما خوشنود و راضى باشد.

لغت ها
معنالغتشمارهمعنالغتشماره 

راحتآسايش1
سامان،اسبابلوازم3

مهارت در کاري کمال2

 در بارة حقوق پدر چهار سطر در کتابچه هاى خود بنويسيد.
کارخانه گي

ادا نماييم، تا رضايت و  علم و دانش، حقوقي را که پدر باالي ما دارد 
خوشنودي اش را به دست آوريم.
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درس
آزادي    بيستم

شاگردان متن درس را بخوانند، بنويسند، مفهوم آزادي را بدانند وکلمه هاي  هدف
هم وزن درس را بيرون نويس کنند.

پرسش ها

 1 -  تصوير باال بيانگر چيست؟ 

 2 -  به نظر شما آزادى چه معنا دارد؟

 مرغى ز قفس پريد  و بنشست

 سـر کـرد تـرانه يى و گفتــا

 با زمــــزمة خوش و دالويـز 

 با شور وخـــوشي و شادماني

 با چلچله ها به   عشوه مي گفت

 بر شاخة سبز  بيـــد لــرزان

 وارسته شدم ز قيـــد زنـدان

 پر زد به کنـــار سرو و ريحان

 شد پاي گل و شگوفــه پنهان

 ديگر نروم به قيـــد زنــدان

 مرغى که گريزد از قفس چـون
 در بنـد تــوان کشيدن انسان
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بخوان و بنويس
  متن درس را با آواز بلند بخوانيد و کلمه ها را واضح تلفظ کنيد.

  کلمه هاى هم وزن را از متن درس بيرون نويس کنيد.

  شعر را بخوانيد و معنا کنيد.

بشنو و بگو
  به خواندن متن درس دقت کرده، اشتباهات تان را اصالح کنيد.

  در بارة آزادى يک يک جمله بگوييد.

  مفهوم درس را با زبان ساده بيان کنيد.

  در گروه ها راجع به ارزش و اهميت آزادى با هم بحث کنيد.

  به کلمه هاى )وارسته، دالويز و عشوه( يک يک جمله بگوييد.

لغت ها
معنالغتشماره 

آزادوارسته1

دلپسنددالويز2

  پرستوچلچله3

 ناز و کرشمهعشوه4

 متن درس را حفظ کرده و در کتابچه هاى خود رو نويس کنيد.
کارخانه گي
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درس
 بيست و يکم

نجار
هدف شاگردان متن درس را بخوانند، بنويسند و با پيشه نجارى آشنا شوند.

پرسش ها

 1 -  درتصوير چه مي بينيد؟ 

 2 -  چه فکر مى کنيد، نجار چه چيزها مي سازد؟  

 بشنو از مــن قصــة نــجار را

 اره دارد تيــشه دارد رنــده ها

الماري و چوکي هاي خوب  ميز و 

 ساختـه نــجار با افـــزار  کار

کار به  مــي باشد  تا شام   روزها 

 

را  کار  اين  او  شوق  با   مى کند 

 مي خرد زآهنـــگر اين افزار را

سازد او هم َکــــوچ بازو دار را

 

را   چوب هاي خانــه و ديـــوار 

را بسيـار  زحمــت  او   مي کشد 
 

 باشد هــــرکس احتياج کار او

گيــرد اُجرت پيسة بسيــار را 
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بخوان و بنويس
  متن درس را به نوبت، با آواز بلند بخوانيد.

  معناى کلمه هاى )افزار، اُجرت و احتياج( را در کتابچه هاى تان بنويسيد.

  کلمه هاى جديد متن درس را با آواز بلند تلفظ کنيد.

  جاهاى خالى بيت زير را تکميل کنيد:

بشنو از من قصة ............ را       مى کند با ..... او اين کار را

مى خرد ز آهنگر اين ..... را ..... دارد تيشه دارد رنده هــا   

بشنو و بگو
  به خواندن متن درس دقت کرده، اشتباهات تان را اصالح کنيد.

  دربارة زحمتکشى نجار چند جمله بگوييد.

  در گروه ها راجع به متن درس با هم بحث نموده، نتيجه را يک نفر بيان کند.

لغت ها
معنالغتشماره 

عالقهشوق1

سامان کارافزار2

  مزداُجرت3

ضرورتاحتياج4

 
کارخانه گي

براى کلمه هاى »نجار، چوکى، افزار و ميز« جمله بنويسيد.
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درس 
 بيست و دوم

پيشوندها و پسوندها
شاگردان متن درس را بخوانند، بنويسند، پيشوندها و پسوندهاى زبان  هدف

درى را بشناسند.

پرسش ها

1 -  در چوکات باال کدام کلمه ها را مي بينيد؟

2 -  گاهى کلمه هاى پيشوند دار را خوانده ايد؟

پيشوندها کلمه هاي نامستقلى اند، که در اول کلمه هاي مستقل مي آيند و 

سبب تغيير معناي آن ها مي شوند؛ مانند: بر، در، نا، هم، بي و ...

1. احمد همسن محمود است.

2. شريف ديروز درخواستي خود را به اداره داد.

3. کمک کردن به اشخاص نادار وظيفة هر انسان است.

4. ذکر و عبادت خدا> تمام آرزو هاي انسان را برآورده مي سازد.

پسوندها کلمه هاى نامستقلى اند که در آخر کلمه هاى مستقل مى آيند و 

معناى آن ها را تغيير مى دهند.

1. احسان پسر هوشمند و ذکى است.

2. سيما يک زن دانشمند است.
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بخوان و بنويس
  متن درس را با آواز بلند بخوانيد و پيشوندها را در آن نشان بدهيد.

  پسوندهايى را که خوانده ايد، بنويسيد.

   جمله هاى زير را در کتابچه هاى خود نوشته، جاهاى خالى آن را با پيشوندها و 

پسوندهاى مناسب پر کنيد.

- احمد ..... سن محمود است. 

- کمک کردن به اشخاص .... دار وظيفة هر انسان است. 

- احسان پسر هوشـ ..... و ذکى است. 

- سيما يک زن دانشـ .... است. 

بشنو و بگو
  به خواندن متن درس دقت کرده، پيشوندها و پسوندها را در آن تشخيص دهيد.

  چند کلمه يى بگوييد که در آن پيشوند به کار رفته باشد.

  پسوندها را تعريف کنيد.

  پيشوندها در کدام قسمت کلمه هاى مستقل مى آيند؟

لغت ها
معنالغتشماره 

هم سال، برابرهمسن1

خواهش،تقاضا درخواستي2

فقيرنادار3

فراهمبرآورده4

 متن درس را در کتابچه هاى خود رو نويس کرده، پيشوندها 
کارخانه گي
و پسوندها را نشانى کنيد.

3. فريد در فروشگاه کار مى کند.

4. نيکى کن، تا ماندگار بمانى.

هم

مند

نا

مند
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درس
 بيست و سوم

آب
شاگردان متن درس را بخوانند، بنويسند، ارزش و اهميت آب را بدانند  هدف

و کلمه هاي هم وزن درس را نشان دهند.

پرسش ها

1 – در تصوير چه مي بينيد؟

2 – به نظر شما، اگر آب نباشد چه اتفاقي مي افتد؟

 من آب   روان  هستــــم

 من راحت جان هستــــم

 من آب   روان  هستــــم

 من راحت جان هستــــم

 من آب   روان  هستــــم

 من راحت جان هستــــم

مـــن روانـــم  باغ    در 

عالم کنــم   زنــده   من  
 بر دشت  دوانــم مـــن

  جان  بخش جهانم مـــن

کــوه ها از    پايين شوم  

آيـــم شما   تاپيـــش 

غلـتيـده و   پيـچيــده 

رقصيــده و   رقصــيده  
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 من آب   روان  هستــــم

 من راحت جان هستــــم

 گر من نـــروم  درکشت

مـن و جـــود   فيض    از 
گنـــدم  کي  سبز شود  

مــــردم بــود   آسوده 

بخوان و بنويس
  متن درس را با آواز بلند بخوانيد و کلمه ها را درست تلفظ کنيد.

  دوبيت نخست شعر را بخوانيد و معنا کنيد.

  به کلمه هاى زير يک يک جمله در کتابچه هاى تان بنويسيد:

  )آب، راحت، سبز، عالم(

  کلمه هاى هم وزن شعر را بيرون نويس کرده، بخوانيد.

بشنو و بگو
  به خواندن متن درس با دقت گوش دهيد و اشتباهات تان را اصالح کنيد.

  مفهوم درس را با زبان ساده بيان کنيد.

  دربارة اهميت آب در زنده گى يک يک جمله بگوييد.

لغت ها
معنالغتشمارهمعنالغتشماره 

برکتفيض 2افتاده غلتيده1

 

کارخانه گي
متن درس را در کتابچه هاى خود رو نويس کنيد و کلمه هاى هم وزن آن را نشانى 

کنيد.
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درس
بيست و چهارم

سنايي غزنوي
شاگردان متن درس را بخوانند، بنويسند و باشاعران بزرگ کشور آشنا  هدف

شوند.

پرسش ها

1 -  در تصوير باال کى را مى بينيد؟

2 -  چه فکر مى کنيد، سنايى غزنوى کى بود؟

    ابوالمجد مجدود بن آدم سنايي يکي از شاعران بزرگ غزنه بوده 

که در زمان سلطان مسعود بن ابراهيم غزنوي و بهرامشاه بن مسعود 

مي زيست. سنأ به معناي روشنايي است و سنايي نام شعري اوست.

     سنايي شاعرى بود وارسته،که هميشه ظلم و بي عدالتي عصرش را 

در شعرهايش محکوم کرده است. وفات اين مرد بزرگ و عارف در سال 

545 هـ . ق. اتفاق افتاده و آرامگاه وي در شهر غزنه واقع است.

همه گان  افتخار  ماية  که  است  مانده  جا  به  زيادى  آثار  وى  از      

مى باشد. 
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بخوان و بنويس
  متن درس را با آواز بلند بخوانيد.

  سه سطر نخست درس را رونويس کنيد.

  به کلمه هاى )بى عدالتى، ظلم و شهر( روى تخته جمله بنويسيد.

  جاهاى خالى جمله هاى زير را با کلمه هاى مناسب تکميل کنيد.

- ابو المجد مجدود ابن ..... يکى از شاعران بزرگ ..... بوده که در زمان سلطان ..... 

غزنوي مى زيست.

بشنو و بگو
  به خواندن متن درس با دقت گوش فرا داده و اشتباهات خود را اصالح نماييد.

  سنايى از کجا بود؟

  سنايى در زمان کدام سلطان مى زيست؟

  سنايى در آثارش چه را محکوم کرده است؟

لغت ها
معنالغتشماره 

جمع لفظ، سخن ها الفاظ1

قبرآرامگاه2

حکم کرده شدهمحکوم3

نوشتهرساله4

 
کارخانه گي

متن درس را در کتابچه هاى تان رونويس کنيد.
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درس
بيست و پنجم

قالب پنير

شاگردان متن درس را بخوانند، بنويسند و مفهوم حکايت را بدانند. هدف

پرسش ها

1 -  در تصوير چه مى بينيد؟

2 -  گاهى روباه را ديده ايد؟

به دهان برگــرفت و زود پريــد زاغکــى قالـب پنيـــرى ديــد   

که از آن مى گذشت روباهــــى بر درختى نشســت در راهـــى  

رفت پاى درخــت و کـــرد آواز روبه پرفــريب و حيــلت ســاز  

چه سرى چه ُدمى عجــب پايى گفــت به به چقــــدر زيبــايى  

نيســت باالتر از سياهــى زنگ پر و بالــت سياه رنـگ و قشنگ  

نبودى بهتـر از تــو در مــرغان گرخوش آواز بودى و خوش خوان  

تـا کــه آوازش آشــکار کنـــد زاغ مى خواســت قـار قـار کنـد  

روبه گک جست و طعمه را بربود طعمه افتاد چون دهان بگـــشود  

حبيب  يغمايى        
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بخوان و بنويس
  متن درس را با آواز بلند بخوانيد و کلمه ها را درست تلفظ کنيد.

  کلمه هاى )پريد، فريب، حيلت ساز و زيبايى( را در کتابچه هاى تان معنا کنيد.

  بيت هاى زير را در کتابچه هاى خود نوشته، جاهاى خالى آنرا تکميل کنيد.

- بر درختى ..... در راهى

- که از آن ..... روباهى

- روبه پر ..... و حيلت ساز

- رفت پاى ..... و کرد ..... 

بشنو و بگو
  به خواندن متن درس دقت کرده، اشتباهات تان را اصالح کنيد.

  دربارة فريب کارى روباه چند جمله بگوييد.

  در گروه ها راجع به مفهوم متن درس باهم بحث کنيد.

لغت ها
معنالغتشمارهمعنالغتشماره 

مکر و فريبحيلت1
شگفت عجب 3

خوردنى، غذا طعمه 2

کارخانه گي
 مفهوم شعر را به صورت يک قصه در کتابچه هاى خود بنويسيد.
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درس
بيست و ششم

آبده هاي تاريخي 
را  تاريخي  هاي  آبده  و  بنويسند  بخوانند،  را  درس  متن  شاگردان  هدف 

بشناسند.

پرسش ها

1 - در تصوير چه مي بينيد؟

2 – به نظر شما، چه چيزها را آبدة تاريخى مى گويند؟

    آبده هاى تاريخي از ارزش هاى فرهنگى کشور ما به شمار مى آيد. 

آبده هاى  نام  به  اند،  مانده  به ميراث  ما  از گذشته گان  تاريخى که  آثار 

تاريخى ياد مى شوند؛ مانند: مجسمه هاى بودا و شهر غلغه در باميان، 

منار جام در غور، چهل زينه در کندهار، شش منار در هرات، منار چکرى 

و منار علم و جهل در کابل، تاق ظفر در پغمان، تخت رستم در سمنگان 

و غيره...

    آبده هاى تاريخى داراى ارزش و اهميت ويژة تاريخى اند، که براى 

ديدن اين آبده ها جهان گردان از خارج کشور به افغانستان مى آيند.

    که اين خود بيانگر قدامت تاريخى کشور عزيز ما است؛ پس ما بايد 

در حفظ و نگهدارى آبده هاى تاريخى توجه جدى داشته باشيم.
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بخوان و بنويس
  متن درس را خاموشانه بخوانيد.

  متن درس را با آواز بلند بخوانيد و در تلفظ کلمه ها دقت کنيد.
  نام آبده هاى تاريخى را از متن درس بيرون نويس کنيد.

  دو سطر نخست درس را روى تخته امال بنويسيد.
  دربارة اهميت آبده هاى تاريخى يک يک جمله در کتابچه هاى تان بنويسيد.

بشنو و بگو
  به خواندن متن درس گوش فرا داده و اشتباهات تان را اصالح کنيد.

محاوره
پسر: پدرجان سالم!

پدر: عليک السالم پسر عزيزم!
پسر: پدر جان! مى شود امروز در مورد آبده هاى تاريخى برايم معلومات بدهى؟

پدر: بلى، آثار يا آبده هاى تاريخى به چيزهايى گفته مى شود که خيلى قديمى باشند؛ 
مثًال: در واليت باميان شهر غلغله و مجسمه هاى بودا، در غور منار جام، در کندهار چهل زينه و...

پسر: پدر جان! آبده هاى تاريخى چه اهميت دارند؟
پدر: پسر عزيزم! آثار تاريخى از زمان نياکان و گذشته گان ما به جا مانده است، که براى 
ديدن آن ها مردم از خارج به کشور ما مى آيند،که اين خود بيانگر تاريخ و فرهنگ ما 
مى باشد؛ پس ما بايد در حفظ و نگهدارى آبده هاى تاريخى خود کوشش کنيم تا آن ها 

خراب نشده و از بين نروند.
پسر: پدر جان بسيار زياد تشکر...

لغت ها
معنالغتشمارهمعنالغتشماره 

حفاظت نگهدارى 3اثرآبده 1
گويندهبيانگر4گذشته گان نياکان 2

کتابچه هاى  در  باميان(  و  تاريخى  )آبده،  کلمه هاى  براى   
کارخانه گي

خود جمله بسازيد.
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درس
بيست و هفتم

آشتي کردن
را  آشتي  و  ارزش صلح  بنويسند،  بخوانند،  را  درس  متن  شاگردان  هدف 

بدانند. 

پرسش ها

1 - در تصوير چه مي بينيد؟

2 – به نظر شما، صلح و آشتي در پيشرفت و ترقي کشور ما چه تأثير دارد؟

    حامد مثل هميشه در حويلي خانه با برادر کوچک خود خالد، مشغول 

بازي بودند؛ ناگهان باهم به دعوا پرداختند. وقتي پدر ايشان به خانه آمد 

و از جريان خبر شد، از حامد پرسيد: پسرم! چرا باهم دعوا کرديد؟

    حامد جريان را براي پدر قصه کرد، پدر گفت: جنگ و دعوا کار خوب 

نيست و شما بايد هيچ گاه با هم گفتگو نکنيد؛ چراکه همين گفتگو هاي 

ساده و کوچک به دشمني هاي بزرگ تبديل مي شود. ما بايد صلح و آشتي 

را دوست داشته باشيم، چراکه صلح و آشتي، سبب مى شود تا بهتر فکر 

کنيم و خدمت گزار خوبى به خانواده، جامعه و کشور خود شويم. گفته هاي 
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بخوان و بنويس
  متن درس را با آواز بلند بخوانيد و کلمه ها را درست تلفظ کنيد.

  سه سطر نخست درس را در کتابچه هاى خود امال بنويسيد.

  راجع به آشتى يک يک جمله روى تخته بنويسيد.

بشنو و بگو
  به خواندن متن درس با دقت گوش فرا دهيد و اشتباهات تان را اصالح کنيد.

  دربارة صلح نظرات تان را به نوبت بيان کنيد.

  در گروه ها راجع به ضررهاى جنگ و فايده هاى آشتى باهمديگر بحث کنيد.

لغت ها
معنالغتشماره 

دايمهميشه1

مصروفمشغول2

هيچ وقتهيچ گاه3

در آخرباالخره4

کارخانه گي
 در بارة صلح و آشتى چند سطر، در کتابچه هاى خود بنويسيد.

پدر باالي حامد تأثير کرد و گفت:  پدرجان!  من بعد از اين هيچ گاه با 

خالد دعوا نمى کنم. او برادر کوچکم است. قول مى دهم که هميشه با وى 

دوست و مهربان باشم.
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درس
 بيست و هشتم 

کمک به فقيران  
هدف شاگردان متن درس را بخوانند، بنويسند و ارزش کمک کردن به نيازمندان 

را بياموزند.

پرسش ها

1 -  در تصوير چه مي بينيد؟   

2 -  به نظر شما، کمک به نيازمندان، چه نوع يک عمل است؟

   شخص خوب هميشه براي ديگران کمک مي کند؛ زيرا کمک کردن به 

انسان هاي نيازمند يک عمل پسنديده و خوب است.

از  و  مي دانم  شريک  ديگران  خوشي  و  غم  در  را  خود  هميشه  من     

غمخواري به ديگران لذت مي برم. اگر کدام شخص نيازمند و يا نادار و 

غريب را مي بينم که مشکلي دارد و رنج مي برد، کوشش مي کنم تا غم و 

غصة  او را از دلش دور کرده و برايش راه هاي  اميدوار بودن را نشان دهم.

انسان نبايد نسبت به همنوع خود بي اعتنا و بدبين باشد. بد بيني از نگاه 

دين مقدس اسالم نيز يک عمل خالف شمرده شده است؛ پس ما بايد 

براى فقيران و نيازمندان نظر به توان خود کمک مادى و معنوى نماييم.
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بخوان و بنويس
  متن درس را با آواز بلند بخوانيد و کلمه هاى جديد آن را بيرون نويس کنيد.

  دو سطر نخست درس را امال بنويسيد.

  به کلمه هاى )خالف، غمخوارى و بى اعتنا( جمله هاى مناسب بنويسيد.

بشنو و بگو
  به خواندن متن درس گوش فرا داده و اشتباهات تان را اصالح کنيد.

  در بارة کمک به اشخاص فقير يک يک جمله بگوييد.

  چند  تن از شاگردان به نوبت در باره کمک به فقيران نظرات خود را بيان کنند.

  در گروه ها پيرامون محتواى درس بحث کنيد.

لغت ها
معنالغتشماره 

ضدخالف1

دلجوييغمخواري2

هم مانندهمنوع3

بى توجهبى اعتنا4
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جــان و جهـان مــــا افغـــانستــــان مـــا   

اي تـــارو پـود مــــا اي هســت و بـود مـا   

اهل معـارفيم، تعليـــــــم كــــارما

 علمســت شعـار ما، بس افتخــار ما

ضـد جـهـالتيـــــــم بد خـواه ظلـمتيــــم   

بـا عـــزم و همتيـــم در كسـب مـعــرفــت   

اهل معـارفيم، تعليــــــــم كـــارما

علمست شعــار مــا، بس افتخار مــا

پيكار ميكنيـــــــــم مـا كــار ميكـنـيـــم   

گلــــزار ميكنيـــــم بار ديگـــــر تــــــرا   

اهل معـارفيم، تعليــــم كــــــار ما

علمسـت شعـار مــا، بس افتخار مــا

بـاري بـــه گلشنــت بدگـــر نظــر كنـــد   

از آهنيــــــــن تنت شـــرمنـــده دشمنت   

اهل معـارفيم، تعليــــم كــــــار ما

علمسـت شعار مـا، بـس افتخــار مـا

اي مـهـــد آريــــــا حافـــظ تـــــراخـدا   

مــارا هميـن دعـــــا ايـنســت روز و شـب   

اهل معـارفيم، تعليـــــــم كـــار ما

علـمست شعــار مـا، بــس افتخار ما

ترانة معارف

) سيد محي الدين راعي(


