
من مزرعه را خوش دارم.

حیوانات دوست داشتنی، ماشین آالت زراعتی
 و غذا های خوشمزه!



کدام خوراکه ها از گاو بدست می آیند؟

یر
ش

مسکه

شیر برای همه ما، 

اطفال و بزرگساالن 

خوب است. شیر 

استخوان ها را قوی 

میسازد.  شیر یک غذای 

مهم است.

پنیر اقسام زیاد دارد.

قیامق با توت زمینی مزه خوب دارد.



ما سبزه میخوریم.

گاو چگونه آواز میکشد؟

مواشی

احتیاط کنید که

 گاو رنگ رسخ را    

  خوش ندارد. رنگ   

    رسخ گاو را عصبی 

میسازد. گاو یک حیوان 

بسیار کالن است.

این اسپ های کاوبای 

ها اند. کاوبای ها با 

این اسپ ها برای 

نگهداری رمه ها به 

چراگاه میروند.



از شیر خوراکه های مختلف میسازند

مسکه

پنیر

قیماق شیر یخ      و یا   آیس کریم

شیربرنج و ...ماست و چکهدوغ



طویله 
در هنگام شب و در هوای سرد حیوانات را به 

طویله میبرند.

اسپ ها
از اسپ برای سوار شدن و کش 

کردن گادی استفاده میکنند.

اسپ بعد از تولد زود ایستاده میشود 

و با مادرش به چراگاه میرود.



ماکیان هر روز یک تخم میگذارد.

شما تخم جوش داده را خوش دارید یا تخمی 

را که در روغن پخته میشود؟

خروس چگونه آواز 
میکشد؟

خروس صبح وقت بانگ 
میزند و میگوید:  از 

خواب برخیزید!



فیل مرغ
یک مرغ کالن 

است.
سر فیل مرغ 

سرخ است مرغابی
یک مرغ 

غالمغالی است 
و زیادتر نزدیک 

آب میباشد.

این نوع مرغابی وحشی را غاز میگویند.



 گوسفند الما قوی و 
بلند است.

الما شباهت به شتر 
دارد ولی پشت آن 

کوهان ندارد.

چوچه ء بز را 
بزغاله میگویند.



بیا وقت نوشیدن 
شیر است.

چوچهء گوسفند 
را بره میگویند

رفیقک های پشمی
مالداران در بهار پشم گوسفندان را میگیرند.

از پشم گوسفند برای زمستان لباسهای گرم تهیه میشود.



پشک یا گربه در کجا پیدا 
میشود؟

پشک چه را شکار میکند؟

موش در کجا پیدا میشود.؟

ما حیوانات  را    دوست   داریم.

کوَ  ک، کوَ  ک
مرغابِی مادر صدا میکند:

چوچه ها زود زود بیایید که ناوقت میشود!



داکتر حیوانات 
همیشه در مزرعه ها و 
فارم ها میرود تا ببیند 
که حیوانات جور و 

خوش اند.

مالدار در مزرعه کار 

میکند.

موش در کجا پیدا میشود.؟

خر یا مرکب گوش های دراز دارد.

خر بار میبرد.

سگ حیوان هوشیار است.

سگ چوپان رمه را حفاظت میکند.

ما حیوانات  را    دوست   داریم.



کاهو برای صحت بسیار 

فایده دارد. بادنجان رومی

به رنگهای سرخ و یا سبز

در سالد و یا در ترشی

استفاده میشود.

دهقان کچالو را در زمین 
کشت میکند.

از کچالو چپس، قورمه، 
بوالنی و بسیار غذا های 

دیگر میپزند.

گندم

زردک غذای دوستداشتنی خرگوش ها ست.

خوردن زردک برای چشمها فایده دارد.

شما کدام سبزی ها  و میوه ها را 

خوش دارید؟



سیب یک میوه ٔ بسیار مفید است.

آیا میدانید که بیشتر از هزار قسم 

سیب در طبیعت وجود دارد؟
آیا شما صبحانه با شیر 

از غذای ها تهیه شده از 

حبوبات میخورید؟

از گندم نان ساخته میشود.

نان گندم بوی خوش آیند دارد.

زردک غذای دوستداشتنی خرگوش ها ست.

خوردن زردک برای چشمها فایده دارد.

کدام این نباتات را زیادتر نام این سبزی چیست؟

استفاده میکنید؟



زنبور عسل
گل ها را می مکد و 
برای ما عسل میدهد.

از تخم گل آفتاب 
پرست

روغن می کشند.

درختهای لیمو، 
نارنج و مالته 
در مناطق گرم

پرورش می یابند.



چای سبز

چای سیاه

مزرعهٔ  چایبرگ چای



ماشین های قلبه، درو  و باربری کار را آسان ساخته است.

در افغانستان دهقانان برای قلبه، درو 
و باربری از چه استفاده میکنند؟



ترکتور ها برای

کار های مختلف استفاده 

میشوند.

بیل     چهار شاخ



ماشین درو

نانوایی



ماشین قلبه

گندم و گندمزار



شامره های هر یک از این حیوانات را در دایره 

مربوط آن بنویسید:

1- مرکب

2- گوسفند

3- سگ

4- موش

5- بز

6- چوچه مرغ ها

7- گربه

8- کره اسپ

9- خروس 

10- مرغابی

11- فیل مرغ

12- گاو






