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  حكيم سخن بر زبان آفرين  بنام خداوند جان آفرين
  

  
  

  اولدرس 
  
  :در شروع کلمه مد دار" الف"

  آب        آ. ب: مثال:  از اين حروف يک کلمه بسازيد مثال -الف 
  

    :حروف

  ________________: کلمه      د، آ، ر  
  ________________: کلمه    ب، ر، و، آ  
  ________________: کلمه  ، اف، ت، آ، ب  
  ________________: کلمه      م، و، آ  
  ________________: کلمه    ش، آ، ت  
  ________________: کلمه    ب، ا، د، آ  

  

  ــ تش        آتش: مثال. اين کلمات را تکميل کنيد. ب
  :حروف

  ________________: کلمه       آ ـ  
  ________________: کلمه      ـتا ـ آ   
  ________________: لمهک      د آ ـ  
  ________________: کلمه      آ ـ  
  ________________: کلمه      روآ ـ   
  ________________: کلمه      آ مـ  

  

  .را در جاھای خالی جمالت بگذاريد تا ھر دو جمله مثل ھم شوند واژه ھااين . ج
  .آب حرکت می کند  .آب روان است: مثال

  



 

٦ 

  گرمتر، داغ، سرسبز، آباد، امامنگه، دريا، رود، مال، طلوع، برآمد، جاری، روان، حفظ، 
  

  .است ناصافاکثراً ______ آب     .ستنيپاک ھميشه  ______آب. ١

  .داشت______ آبرو را بايد     .کرد______ آبرو را بايد .٢

  .است______ افريقا  در آفتاب  .می تابد______ افريقا در آفتاب. ٣

  .است______ آمو يک       .است______ آمو يک . ٤

  .است______ آخند يک       .است______ آخند يک . ٥

  .است______ شھر ما       .است______ شھر ما . ٦

  ._______آفتاب       .کرد_______ آفتاب . ٧

اين کلمات را در جا ھای خالی جمالت بگذاريد تا صفت ھای ھر دو جمله مخالف ھمديگر . د
  .است برف سرد  .آفتاب گرم استمثال ً  . شوند

  ، سوزانسردويران،  آباد،  ،کوچک، بزرگستاده،  يجاری، ا

  .است______ آب حوض       .است______ آب دريا . ١

  .ميتابد______ افريقا درآفتاب   .ميتابد______  سايبريادر آفتاب . ٢

  .نيست______ دريای آمو يک   .است _______دريای آمو يک . ٣

  .نمی شود______ ھر ما ديگر ش  .می شود______ شھر ما شکر خدا . ٦

  .از اين کلمات يک جمله بسازيد. ھـ

  .___________________: جمله    خوش، را، ندارم، یآفتاب، من، گرم .١

  .___________________: جمله      با دست، را، آب، نمی نوشند .٢

  .___________________: جمله    ، خود، را، شما، نکرديد، حفظیآبرو.٣

  .___________________: جمله     ، استهآفتاب،  يک، ستار. ٤

  .___________________: جملهآمو، افغانستان، شمال، دريای، در، است  . ٥

  .____________________: جمله    آتش، را دست، می سوزاند، .٦
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  بادام: مثال. خط بنويسيدچھار اين کلمات را به طور صحيح روی . و

    آمو            آب

  آزاد            آبرو

  آباد            آفتاب
  

  :را به خاطر بسپاريد بيتاين . ز

  

  چاره سازان جھان در کار خود بيچاره اند  

  آب نتواند که شويد گـَرد روی خويش را          
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  دومدرس 
  
  :در وسط کلمه مد دار" الف"
  

  ماه رخ    ا،ه،ر،خم،: از اين حروف يک کلمه بسازيد مثال -الف 
    :حروف

  ________________: کلمه    ر، ق، آ، ن  
  ________________: کلمه    آ، س، ر، ب  
  ________________: کلمه  ھـ م، آ، ھـ ن گ  
  ________________: کلمه  پ،ی ،ش، آ، د، م  
  ________________: کلمه  پ، ش، ی، آھنگ  

  

  ھارب  ـ ھار: مثال. اين کلمات را تکميل کنيد. ب
  :حروف

  ________________: کلمه      ـ رآن  
  ________________: کلمه    بـ  رس  
  ________________: کلمه    ھـ ـ آھنگ  
  ________________: کلمه    پيش ـ مد  
  ________________: کلمه    پيش ـ ھنگ  

  

  .خانه ھای خالی را با واژه ھای مناسب داده شده پر کنيد .ج
  

  ی،  پيش آمدکتاب، ھم آھنگ، آسمان
  

  .يھوديان است______ کتابتورات     .آسمانی ماست______ قرآن . ١

  .خوب دارد_____________ احمد با ھمه   .٢

  .شويم_____________ در راه آبادی کشور بايد ھمصدا و . ٣



 

٩ 

  .مناسب بگذاريد اين کلمات را در جا ھای. د

  .يستگلستان کتاب آسمانی ن  .قرآن کتاب آسمانيستمثال ً  

  با، سر، مھربانن، حرکت، ساکخالقمقدس، 

  .است_____ قرآن مجيد نزد ما مسلمانان . ١

    .استم_____ خداوند .  ٢

  .است___________ گفتار دروغگو مثل . ٣

  .نيست_____  زمين ھم    .است_____ در حال  آفتاب. ٤

  .از اين کلمات يک جمله بسازيد. ھـ

  آنمقدس، کتاب، مسلمانان، است، قر. ١

  .________________________________: جمله      

  نام، فرقان، قرآن است، ديگر . ٢

  .________________________________: جمله      

  رئيس، اين، خوب، با کارمندان، پيش آمد، ندارد .٣

  .________________________________: جمله      

  ، تمامرمھربان، خداوند، جھان، است، ب. ٤

  .________________________________: جمله      

  بايد، ما، آبادی، در، راه، کشور، شويم، ھم آواز. ٥

  .________________________________: جمله      

  کتابھای، سرآغاز، ما، نام، با، است، خداوند. ٦

  .________________________________: جمله      

  گلدان     .بنويسيد ھا روی خط درست کلمات را به طور  اين. و

  سراب              قرآن

  ھم آواز            پيش آھنگ



 

١٠ 

  سرآغاز          پيش آمد
  

  :اين نکته ھا را حفظ کنيد. ز

  »سعدی«                

  قارون ھالک شد که چھل خانه گنج داشت  
  کو گذاشتينوشيروان نمرد که نام ن        

  

  به ز آدميان مردم آزار    و خران بار بردار گاوان  
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  درس سوم
  
  

  :در شروع کلمه" الف"درس اول، 
  اشک    ا ش ک  : از اين حروف يک کلمه بسازيد مثال -الف 

    :حروف

  ________________: کلمه    ا،  ن،  و،   ر  

  ________________: کلمه  ، ر  ا،  ن،  گ،  و  

  ________________: کلمه    ا،  ن،  ا،    ر  

  ________________: کلمه    ا،  ب، ر  

  ________________: کلمه    ا،  س،  پ  

  ________________: کلمه  ا،  ل، م، ا، ر، ی  
  

  امان   ا ــ ان         :مثال. اين کلمات را تکميل کنيد - ب 

    :حروف

  ________________: کلمه      ا ــ پ  

  ________________: کلمه    ا ــ ماری  

  ________________: کلمه      را ــ   

  ________________: کلمه      ا ــ ار  

  ________________: کلمه    ا ــ گور  

  ________________: کلمه      ا ـ ور  

  

  .از اين کلمات برای جاھای خالی جمالت طوری انتخاب کنيد که دو جمله ھم مفھوم شوند. ج

  .ش نيستانگور تر. = انگور شيرين است    شيرين ـ ترش: مثال

  جوان، پير، کند، تيز، سفيد، سياه، ترش، شيرين، ، خوشمزه، بد مزه
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  .نيست_________ انور   =    . است_________ انور . ١  

  .نيست_________ ليمو   =  .است_________ ليمو . ٢  

  .نيست_________ ابر   =  . است_________  ابر . ٣  

  .است _________انار   =   .است _________ انار . ٤  

  .نيست_________ اسپ   =   .است_________ اسپ . ٦  
  

از اين کلمات برای جاھای خالی جمالت زير طور انتخاب کنيد که صفت ھای ھر دو جمله . د
  مثال ً . مخالف ھم شوند

  بزرگ، خورد، جوان، پير، سفيد، سياه، خوب، بد، شيرين، ترش، قشنگ، بدشکل

  
  .است_______ __احمد   .  است_________ انور . ١  
  .است_________ کالغ     .است_________ ابر . ٢  
  .است_________ سيب     .است_________ انار . ٣  
  .است_________ صداقت   .است_________ دروغ . ٤  
  .است_________ خر   .است_________ اسپ . ٥  
  .است_________ خانه   . است_________ الماری . ٦  

  

  
  . جمله بسازيداز اين کلمات يک . ھـ

  .من بسيار آب می نوشم    آب،می نوشم، بسيار، من: مثال

  ___________________: جمله    قندھار، دارد، انگور، شيرين. ١
  ___________________: جمله  ھرات، انار، بسيار، است، شيرين. ٢
  ___________________: جمله    اسپ، تيز دو، مزار، است. ٣
  ___________________: جمله      می بارد، سياه، ابر. ٤
  ___________________: جمله    چوبی، اين، است، الماری. ٥
  .اين کلمات را به صورت درست روی چھار سطر بنويسيد -و

  احمد، اشرف، اسلم، انار، انگور

  انور  :  مثال
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  :اين نکته ھا را به خاطر بسپاريد. ز

  .بار کج به منزل نمی رسد -
  نيکو گوی اگر دير گويی چه غم    أمل به گفتار دممزن بی ت -
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  درس چھارم
  
  
  :در وسط کلمه" الف"

  ا ، ر، خ        خار:  از اين حروف يک کلمه بسازيد مثال -الف 
    :حروف

  ________________: کلمه    ،  ا،  من  
  ________________: کلمه    ن،  ا،  ر، ا   
  ________________: کلمه    ر،  ا،  خ  
  ________________: کلمه    ن،  ه،  خ،  ا  
  ________________: کلمه    ب،  ا، م  
  ________________: کلمه    ا،  ک،  ر  

  

  
  
  باران  با ــ ا ــــ:  مثال. اين کلمات را تکميل کنيد. ب

  :حروف

  ________________: کلمه      خـ ــ ر  
  ________________: کلمه      بـ ــ  ز  
  ________________: کلمه    کـ ــ  ر  
  ________________: کلمه      خا ــ ه  
  ________________: کلمه    ا نـ ــ ر  
  ________________: کلمه      با ــ  
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  .اين کلمات را در جاھای خالی جمالت بگذاريد تا ھر دو جمله ھم مفھوم شوند. ج
  .باد تند می وزد  .باد شديد می وزد     :شديد، تند: مثال

  ع،  آسان،  مشکل،  تيز، کند، کالن، بزرگ، سخت، زيبا، قشنگ، تيزرو، تيزپروازتند، سري

  .است_______ احمد      .است_______ احمد . ١  

  .است_______ ستاره      .است_______ ستار  . ٢  

  .است_______ باد      .است_______ باد  . ٣  

  .است_______ کار      .است_______ کار  . ٤  

  .است_______ باز      .است_ ______باز   -٥  

  .نيست_______ خار      .است_______ خار  . ٦  

  .نيست_______ خانه ساختن    .است_______ خانه ساختن  . ٧  
  

شماری از واژه ھای داده شده را در جا ھای خالی جمالت بگذاريد تا صفت ھای ھر دو . د
  . قرمه بی نمک است.   است طعام شور: مثال ً  شور، بی نمک. جمله مخالف ھمديگر شوند

  تند ـ آھسته، تيز ـ کند، بدشکل ـ قشنگ، مشکل ـ آسان، شديد ـ آھسته، کالن ـ خورد

  .می دود_______ اسپ      .می وزد_______  باد . ١

  .می بارد_______ برف    .می بارد_______ باران  . ٢

  .است_______ اين کارد      .است_______ خار  . ٣

  .است_______ چلپاسه      .است_____ __پروانه  . ٤

  .است_______ لباس شستن      .است_____ ظرف شستن . ٥
  

  .باد بسيار شديد است: مثال ً   باد، است، شديد، بسيار. از اين کلمات يک جمله بسازيد. ھـ

  _________________________: جمله    آھسته، می وزد، باد. ١

  _________________________: جمله    نوک، است، تيز، خار. ٢

  _________________________: جمله  ساختن، مشکل، است، خانه. ٣

  _________________________: جمله  اين، آسان، کار، است. ٤



 

١٦ 

  _________________________: جمله  باران، زيبا، است، باريدن. ٥

  _________________________: جمله  می کند، باز، پرواز، سريع. ٦
  

  اسلم: مثال. اين کلمات را به طور صحيح روی خط بنويسيد. و

    خار            باران

  خانه            باد

  کار            باز
  

  :اين نکته را حفظ کنيد. ز

  که دانه تا نيفشانی نرويد    بزرگی بايدت بخشندگی کن  

  



 

١٧ 

  درس پنجم
  
  :در اخيرکلمه" الف"

  فردا  ف، ر، د، ا: مثال  ؛از اين حروف يک کلمه بسازيد -الف 
    :حروف

  ________________: کلمه    ش،  م،  ا  
  ________________: کلمه    ، ای، ن، د  
  ________________: کلمه      م، ا  
  ________________: کلمه    ت،ن، ھـ، ا  
  ________________: کلمه    ، اد، ر ،ف  
  ________________ :کلمه    د، ن، ی، ا  

  

  بادار  بـ ـ د ـ  ر: مثال. اين کلمات را تکميل کنيد. ب
  :حروف

  ________________: کلمه      مـ  مـ   
  ________________: کلمه      بـ ـ بـ ـ  
  ________________: کلمه      صـ ـ ا  
  ________________: کلمه      خـ ـ ا  
  ________________: کلمه      جفـ ـ  

  

  

  .مات را در جاھای خالی جمالت بگذاريد تا ھر دو جمله مثل ھم شونداين کل. ج
  .برادرم زحمت می کشد. برادرم کار می کند  کار، زحمت: مثال

  رفتيم، می رود،  می شنويم، می شنوند، می روند، می رود، می کنيد، می کنيم
  

  .__________او خانه     .__________ما خانه . ١  

  .__________برادرانم خانه     .__________بابايم خانه . ٢  

  .__________ما کار     .__________شما کار . ٣  

  ._________آنھا صداا را     .__________صدای شما را . ٤  
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اين کلمات را در جا ھای خالی جمالت بگذاريد تا صفت ھای ھر دو جمله مخالف ھمديگر . د
  . ن يک حيوان استآ  .او يک انسان است  مثال ً  انسان ـ حيوان. شوند

  می رويد ، نميرود،  می کنيم، نمی کنند، زحمت می کشد، تنبل، دوست، دشمن

  ._______ آنھا کار      _______ ما ھر روز کار. ١

  ._______او خانه نمی       ._______ شما خانه . ٢

  .است_______ فدا بسيار        _______بابايم زحمت . ٣

  .من است_______ ن دوروی  انسا    .من است____ انسان صادق. ٤
  

  .از اين کلمات يک جمله بسازيد. ھـ

  .مامايم امروز خانه می رود:  خانه، مامايم، ميرود، امروز:   مثال

  ___________________: جمله  .وطن، خود، دوست، را، ما داريم . ١

  ___________________: جمله    ھر، می رويد، روز، کجا، شما ؟.٢

  ___________________: جمله        استند، افغانآنھا، .٣

  ___________________: جمله    مامای، کار، شما، می کند، چه؟. ٤

  ___________________: جمله  مادر، فرزندان، دوست، خود، دارد، را. ٥

  ___________________: جمله    صدای، زيبا، او، بسيار، است. ٦
  

  بادام: مثال. ر صحيح روی خط بنويسيداين کلمات را به طو. و

    ماما            ما

  بابا            شما

  صدا            آنھا
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  :اين نکته ھا را حفظ کنيد. ز

  ابر و باد و مه و خورشيد فلک در کار اند  
  تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری      

  ھمه از بھر تو سر گشته و فرمان بردار  
  نصاف نباشد که تو فرمان نبریشرط ا      
    

  .جوينده يابنده است -  
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  ششمدرس 
  

  :در شروع کلمه» ب«حرف 
  بادرنگ  ، نب،  د، ر، گ ا، :مثال:  از اين حروف يک کلمه بسازيد مثال -الف 

    :حروف

  ________________: کلمه    ب، ا، د، ن، ا، ج، ن  
  ________________: کلمه    د، ر، ن، ا، گ، ب  
  ________________: کلمه       ا، خب، ر،   
  ________________: کلمه    ب، ا، ق، ل، ی  
  ________________: کلمه      ا، د، ا، ب، م  
  ________________: کلمه      ر، ز، ا، ب، ا  

  

  قند  قـ ـ د: مثال. اين کلمات را تکميل کنيد. ب
  

  :حروف

  ________________: کلمه    با ـ نجا ـ  
  ________________: کلمه    باد ـ نگ  
  ________________: کلمه      رـ ـ خب  
  ________________: کلمه      با ـ لی  
  ________________: کلمه      با ـ ام  
  ________________: کلمه      باز ـ ر  

  

  .داين جمالت را نفی سازي. ج
  .برادرم بسيار مھربان نيست  .برادرم بسيار مھربان است: مثال

  .______من بادنجان سياه را دوست     .را دوست دارم من بادنجان سياه. ١

  .______به بادرنگ خيار     .به بادرنگ خيار ھم می گويند .٢

  .______زياد  بدخشاندر  بادام    .زياد است بدخشاندر  بادام. ٣

  .______پلو را دوست  قابلیمامايم     .پلو را دوست دارد قابلیمامايم . ٤



 

٢١ 

  .______کاکايم ديروز به بازار     .فتکاکايم ديروز به بازار ر. ٥

  .______در ملک ما زياد  بز      .در ملک ما زياد است بز. ٦

  .تا مفھوم جمالت تغيير بخورداين کلمات را در جا ھای خالی جمالت بگذاريد . د

  ، سفيد، دوستیکاربي، ترش، سبزکابل، زمستان، 

  .ندارد رنگ سرخ هبادنجان سيا  .بادنجان سياه رنگ سوسنی داردمثال ً   

  .زياد نيست______ بادرنگ در     .بادرنگ در تابستان زياد است. ١

  .است______ بادنجان رومی     .بادنجان سياه خوشمزه است. ٢

  .زياد نيست______ باميه در     .باميه در قندھار زياد است. ٣

  .ندارد______ مامايم خواھرم را       .مامايم مرا دوست دارد .٤

  .را دوست ندارد______ کاکايم     .ر را دوست داردکاکايم کا. ٥

  .ندارد______ مغز بادام رنگ     .دارد سفيدمغز بادام رنگ . ٦
  

  .از اين کلمات يک جمله بسازيد. ھـ

  .من يک مامای مھربان دارم    مامای، دارم، من، مھربان، يک: مثال

  .___________________: جمله    بادنجان، می خوريم، برادرم، و، من. ١

  .___________________: جمله    بادرنگ، داريد، شما، دوست، را. ٢

  .___________________: جمله    قندھار، باميه، مردم، بسيار، ميخورند٣

  .___________________: جمله     ، است، سبزبادامرنگ، قشنگ، . ٤

  .___________________: جمله      کاغذی، مزارشريف، دارد، بادام. ٥

  .___________________: جمله    شودروز، مي دربازار،خريد، و فروش،. ٦

  .زير جمالت درست خط بکشيد و نوعيت غلطی جمله نادرست را توضيح کنيد.  و

  .من بادنجان رومی نمی خورم    .بادنجان رومی نمی خورم من  

  .رنگ بادرنگ سبز دارد      .بادرنگ رنگ سبز دارد  



 

٢٢ 

  .باميه خوشمزه است        .ست خوشمزهباميه ا  

  .بازار داردروزھرات در چھارشنبه     .چھارشنبه در بازار ھرات دارد  
  

  .خط بنويسيدچھار را به طور صحيح روی  جمالتاين . ز

  .است خوشمزهبادام کاغذی . ١

  .فرق دارد بادنجان رومی از بادنجان سياه. ٢

  

  .باميه غذای مفيد است. ٣

  .بادرنگ سبز است. ٤
  

  :را حفظ کنيد دو بيتاين  . ح

  

  که مصاحب بود گه و بيگاه    ھمنشينی به از کتاب مخواه  
  جيد و ھم نرجانيدنکه نر    اينچنين ھمدم لطيف کی ديد  

    



 

٢٣ 

  درس ھفتم
  

  :کلمه در وسط» ب«حرف 
  .مناسب پر کنيد واژه ھایجاھای خالی جمالت را با انتخاب  .الف
  .ھم شيرين است تربوز  .ه شيرين استھندوان: مثال

  تربوز، تبر، خبر، صبر، کباب

  .ھم يک ميوه است______       .خربوزه يک ميوه است. ١

  .چوب را می شکنند______ با       .با اره چوب را می برند. ٢

  .داد______ برادرم به من       .برادرم به من اطالع داد. ٣

  .خوب استکردن ھم ______     .حوصله کردن خوب است. ٤

  .کرد______ گپ او قلبم را       .شکستاندگپ او قلبم را  .٥
  

  .جمالت بگذاريد مناسباين کلمات را در جا ھای . ب

  .برادر کوچکم الغر است    .برادر بزرگم چاق است :مثال 

  سبزی، ميوه، صبر، آزرده، خبر

  .نيست______ خربوزه       .خربوزه ميوه است. ١

  .است______ وز ھم ترب        .انار ميوه است. ٢

  .ی بد است______ بی     .حوصله کردن خوب است. ٣

  .کرد______ را نبايد  دوستان لد  .را بايد به دست آورد دوستان دل. ٤

  .بد غم می آورد______     .گپ خوب خوشی می آورد. ٥

  

  .از اين کلمات يک جمله بسازيد. ج

  .بسيار دوست دارم من ميوه را    ميوه، دارم، من، بسيار، را، دوست :مثال

  .___________________: جمله    مزار شريف، خربوزه، است، شيرين. ١

  .___________________: جمله      ، تربوز، ھای، داردکالنتالقان، . ٢



 

٢٤ 

  .___________________: جمله    تبر، چوب، شکستن، است، برای. ٣

  .___________________: جمله     خبر، زود، بد را، نبايد،به کسی، رساند. ٤

  .___________________: جمله   صبر، کار،کردن، بزرگ، است،مردان. ٥

  .____________________: جمله    او، حرف، آزرد، دلم، را، بد .٦

  .زير جمالت درست خط بکشيد و نوعيت غلطی جمله نادرست را توضيح کنيد  .د

  .د دوست مھربانم استاحم  .احمد مھربانم دوست است : مثال

  .با خربوزه گفتن دھان شيرين نميشود  .با خربوزه گفتن شيرين دھان نمی شود

  .تربوز يکی نيستتره و       .ره و تربوز يکی استت

  .تبر برای چوب شکستن است    .تبر برای سنگ شکستن است

  .من از او خبر دارم        .خبر دارم از او من
  

  .خط بنويسيدچھار ی رو درستاين جمالت را به طور . ھـ

  .است خوشمزهخربوزه ميوۀ  .١

  .تربوز در تابستان پخته می شود .٢

  .اره برای نجاری به کار می رود. ٣

  .کباب شامی خوشمزه است .٤

  

              :اين نکته ھا را حفظ کنيد . و

علم برای عمل است و علِم بی عمل ھمچو زنبور بی عسل است که نيش دارد و 
  .نوش ندارد

  که علم بی عمل نيشيست بی نوش    چو کسب علم کردی در عمل کوش



 

٢٥ 

  درس ھشتم

  
  :در اخير کلمه» ب«حرف 
  .مناسب پر کنيد اتجاھای خالی جمالت را با انتخاب کلم .الف
  .خوب است دوستشخص بادانش ھم   .کتاب دوست خوب انسان است: مثال

  واب، کتاب، خواب، جواب، خرابثنواب، 

  .ھم زحمت می کشد______ برادرم     .بسيار زحمت می کشممن . ١

  .ھم دوست خوب انسان است______   .دوستی با انسان دانا سودمند است. ٢

  .دارد______ کمک کردن به ناداران   .کمک کردن به ناداران خوب است. ٣

  .زياد ھم خسته کن می شود______       .گفتار بد خسته کن است. ٤

  .مرا نداد______ او چرا       .نداد او چرا پاسخ مرا. ٥
   

  .جمالت بگذاريد مناسب اين کلمات را در جا ھای. ب

  .برادر نواب بی وقار است      .نواب باوقار استمثال ً  

  آباد، گناه، الماری، بيدار، سکوت

  .نگھداشت______ در صرف کتاب را نبايد   .کتاب را بايد مطالعه کرد. ١

  .دارد______ ل رنجاندن د      .کمک کردن ثواب دارد. ٢

  .بودم______ من تا ساعت سه بجه   . فريد تا ساعت سه بجه خواب بود. ٣

  .کنيد______ من نمی خواھم     .من می خواھم جواب مرا بدھيد .٤

  .کردم______ ولی من خانۀ شما را     .شما خانۀ مرا خراب کرديد. ٥
  

  .از اين کلمات يک جمله بسازيد. ج

  .من ميوه را بسيار دوست دارم    ، من، بسيار، را، دوستميوه، دارم: مثال

  .___________________: جمله      برای، مطالعه، است، کتاب. ١

  .___________________: جمله    ، ثواب، دارد، نمازنخواند. ٢



 

٢٦ 

  .___________________: جمله    انسان دارد، نياز، خواب، به. ٣

  .___________________: جمله     ب، استابله ھا، خاموشی، جوا. ٤

  خراب، آسان، کردن، است، ولی، کردن، مشکل، آباد. ٥

  ._________________________________________: جمله    
  

  .زير جمالت درست خط بکشيد و نوعيت غلطی جمله نادرست را توضيح کنيد.   د

  .کتاب را بخرمتا من رفتم   .رفتم من کتاب را بخرم

  .است نواب يک دوست وفادار      .ب يک دوست وفادار استنوا

  .کتاب برای خواندن است نه برای نگھداشتن.   کتاب نگھداشتن برای نخواندن است

  .واب داردثکار نيک     .کار خوب ثواب دارد

  .خواب ديدن حقيقت دارد    حقيقت دارد ديدن خواب

  .شما جواب درست است    .جواب شما درست است
  

  .خط بنويسيدچھار مالت را به طور درست روی اين ج. ھـ

  نام شما چيست؟. ١

  .است داريوشنام من . ٢

  شما چه نام دارد؟ برادر. ٣

  .برادر من کامبيز نام دارد. ٤

  شما در کدام سال تولد شده ايد؟. ٥

  .تولد شده ام ١٣٧٩من در سال . ٤

  

      :اين نکته را حفظ کنيد . و

تنھا آموختن فقه و دانستی ھای دينی نيست بلکه دانستن حرفه و ھنر نيز خود علم 
  .دانش است



 

٢٧ 

  

  نھم درس
  

  :در شروع کلمه» پ«حرف 
  .مناسب پر کنيد ه ھایجاھای خالی جمالت را با انتخاب واژ .الف

  پنير، پنبهپدر، پرده، پری، پنجه،

  ھای خانۀ شما چه رنگ دارد؟______ . ١

  .يک زوج می شوند ______مادر و . ٢ 

  .ھای نيرومند دارد______ پھلوان . ٣

  .از شير ساخته می شود______ . ٤

  .زياد کشت می شود______ در مملکت عزيز ما . ٥

  .زيباست______ خانم برادرم مثل . ٦
  

  .اين واژه ھا را در جا ھای مناسب جمالت زير به کار بريد. ب

  ان، راحت، خيالی، مھربفاسد، باريکارزان، 

  .است دوست داشتنیپدرم بسيار     .است______ مادرم بسيار . ١

  .است______ پردۀ کرباسی بسيار   .پردۀ ابريشمی بسيار قيمتی است. ٢

  .است______  خواھرشپنجه ھای   .است چاقبرادرم  پسرھای پنجه . ٣

  .انسان را مريض ميکند______ پنير       .پنير تازه لذيذ است. ٤

  .نيست____ لباس پشمی برای تابستان   .رد برای تابستان استلباس کتان و س. ٥

  .است______ پری موجود     .واقعی استانسان موجود . ٦

  .از اين کلمات يک جمله بسازيد. ج

  ؟___________________: جملهپدر، شما، خود، دوست، چرا، نداريد،را  . ١

  ، نصب، چرا، در، زمستان، ميکنند، ضخيمیپرده ھا. ٢



 

٢٨ 

  ؟_____________________________________: جمله      

  ھم، چه و، فرق، دارند، پنجه انگشت، از. ٣

  ؟____________________________________: جمله      

  ؟___________________: جمله   ، ضرربريان شده، غذایدارد، آيا، . ٤

  يا، راابريشمی، لباس، دوست، داريد،  را، شما، پنبه ای،. ٥

  ؟_________________________________________: جمله    

  ؟____________________: پری، آيا، شما، ديده ايد، چشم، به، را  جمله. ٦
  

  .زير جمالت درست خط بکشيد و نوعيت غلطی جمله نادرست را توضيح کنيد.  د

  .يکندپنير فاسد شده رنگ سبز پيدا م    .پنير فاسد رنگ آن زرد می شود

  .پنبه برای ساختن لباس است نه برای خوردن   .پنبه برای خوردن است نه پوشيدن

  .مادر و پدرم در خانه مشترکاً کار می کنند

  .مشترکاً در خانه کار پدر و ماردم می کنند          

  .بکس پنجۀ آھنی خطرناک است  .خطرناک است پنجه بکس آھنی 

  .ستپری موجود خيالی است و کس او را نديده ا

  .پری يک موجود واقعی است و ھرکس او را ديده است          

  .پرده برای جلوگيری از گرمی و روشنايی است      .پرده برای روشنايی است
  

  .اين جمالت را به طور درست روی چھار خط بنويسيد. ھـ

  آيا شما از خود خانه داريد؟. ١

  .نه، ما تا حال خانه نداريم. ٢

  خانه يی از خود داشته باشيد؟ميخواھيد . ٣

  



 

٢٩ 

  .بلی، ولی با اين درآمد کم ممکن نيست. ٤

  

  .مسلمانان مرده را دفن می کنند. ٥
  

  :اين نکته ھا را حفظ کنيد.  و

آن را که : از سخاوت و شجاعت کدام بھتر است؟ گفت: حکيمی را پرسيدند
  .سخاوت ھست به شجاعت حاجت نيست

  که دست کرم به ز بازوی زور  ر بھرام گورنبشته است بر گو    



 

٣٠ 

  دھمدرس 
  

  :در وسط کلمه» پ«حرف 
  .مناسب پر کنيد کلمات جاھای خالی جمالت را با انتخاب .الف
  ، جمپرشبپره، تپه، سپيد چپه،

  .چرمی می پوشند______ در مملکت ما جوانان بيشتر . ١

  .با پروانه فرق دارد______ . ٢ 

  .کرد_____ _ا فرھاد پيالۀ آب ر. ٣

  .از خاک ساخته شده است______ کوه از سنگ و . فرق دارد____ کوه از . ٤

  .ھم می گويند______ رنگ سفيد را  .٥

  

  .اين واژه ھا را در جا ھای مناسب جمالت زير به کار بريد. ب

  ، پروانه، کرتی، سياهچپهآرام، فلزی،  کوه، 

  .دارد______ ش ديگ شما سرپو    .دارد يیديگ ما سرپوش شيشه . ١

  . است بوجود آمدهتپه از خاک زياد . ٢

  .از سنگھای کالن به وجود آمده است______               

  .خواھرم ھميشه متوجه است که لباسش را راسته بپوشد. ٣

  .می پوشد______ لباس ھای خود را  گاھی برادرم         

  .گلھا را دوست دارد______       .شبپره عاشق گلھاست. ٤

  .پيراھن می پوشند ھم باالی جمپر را  .را بايد باالی پيراھن پوشيد____ __. ٥

  .دارد______ مادرم موھای       .پدرم سپيد موی است. ٦
  

  .از اين کلمات يک جمله بسازيد. ج

  .___________________: جمله      از، سپيده دم، برآمدم، خانه، من. ١
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  ، راخراب از،کند، مي، يکی، ھرچيز، بد، اين، که، است، ھایاو، عادت. ٢

  ._____________________________________: جمله      

  .، چرمی، می سازندچرماز، جمپر، . ٣

  .______________________________________: جمله    

  .در، تپه، خاکی، ميمنه، ھای، زياد، است .٤

  ._____________________________________: جمله      

  پروانهعاشق، گلھای، صحرا، است، و باغ ، . ٥

  _________________________________________: جمله    

  ، مريضی، با، ازوقايهواکسين، می شوند، اطفال، . ٦

  .__________________________________________: جمله  
  

  .کنيدزير جمالت درست خط بکشيد و نوعيت غلطی جمله نادرست را توضيح .   د

  .نخود پلو خوشمزه می پزنددال با       .می پزندبار برنج پلو 

  .بُت باميان يک تپۀ خاکی است    .بُت باميان از سنگ ساخته شده بود

  .در وقت گذر از جاده بايد چپ و راست خود را ببينيم

  .چپ و راست خود را ببينم بايد در گذر جاده          

  .ھای گوناگون داردرنگ پروانه      .تنھا يک رنگ دارد پروانه

  جمپر چرمی از چرم ساخته می شود

  .جمپر چرمی از پارچه ھای ابريشمی ساخته می شود        

  .اطفال می شود یواکسين سبب مريض

  .واکسين اطفال را از مريضی وقايه می کند        
  

  

  



 

٣٢ 

  .اين جمالت را به طور درست روی چھار خط بنويسيد. ھـ

  ندگی ميکنيد؟در کدام واليت افغانستان زشما . ١

  

  .من با فاميلم در ھرات زندگی ميکنم. ٢

  واليت ھرات به کدام طرف افغانستان است؟. ٣

  

  .ھرات به طرف غرب افغانستان واقع شده است. ٤

  

  آيا واليت ھرات بزرگ است؟. ٥

  .ھرات دومين شھر بزرگ افغانستان است. ٦

  

  :را حفظ کنيد دو بيتاين .  و

  جان و دول و ديده ھرسه کرديم فنا    بر چھرۀ خوب تو فشانديم ثنا  
  جانست رواه حکمی که کنی دگر ب  در ھر چه کنی زدل بداديم رضا  

  )خواجه عبدهللا انصاری(



 

٣٣ 

  ميازدھدرس 
  
  

  :در اخير کلمه» پ«حرف 
  .مناسب پر کنيد کلماتجاھای خالی جمالت را با انتخاب  .الف

  گپ، چپ، تپ، جمپ، پمپ

  .برقی بسيار استفاده می شود______ امروز از . ١

  .و حرف خوب شما، مقام تان را در نزد مردم بلند می برد______ . ٢ 

  .وسيله ييست که در تشناب از آن برای غسل کردن استفاده می شود______  . ٣

  .است که  به مفھوم خيز زدن استفاده می شود یيک کلمۀ انگليس______ . ٤

و به احزاب ______ و سوسياليستی  احزاب احزاب کمونيستی  امروز به. ٥
  .راست می گوينداحزاب  مذھبی

  

  .اين واژه ھا را در جا ھای مناسب جمالت زير به کار بريد. ب

  خاموش، راست، نشان، حوض، ساکت، چرخ چاه

  .مشکل است______ آب کشيدن با . کشيدن آب چاه با پمپ آسان است. ١

  .يم گپ بزنداو خوش دارد دا. ٢

  .باشم و کمتر گپ بزنم______ من دوست دارم بيشتر           

  .بروند جادهموتر ھا بايد به دست چپ  پاکستاندر . ٣

  .می روند______ در انگلستان و کشور ھای مستعمرۀ سابق آن موتر ھا به دست 

  .مانند کپ نيست______   .موفقيت است نشانۀکپ طاليی يک . ٤

يک جای بزرگ برای ______   .شستشو است مام ويک وسيلۀ حتپ . ٥
  .آببازيست

  

  .از اين کلمات يک جمله بسازيد. ج

  ، بزرگ، به، می گويند، کمپۀامروز، خيم. ١



 

٣٤ 

  .______________________________________: جمله    

  ، ھنگامببيند در،راننده،حرکت، به راست، خود، و چپ، بايد، .٢

  ._____________________________________: جمله      

  .پمپ، آب، برق، توسط، به حرکت، می آيد. ٣

  .______________________________________: جمله    

  خوش آيندغسل، آب، در، تپ، گرم، است، . ٤

  ._____________________________________: جمله      

  گپ، زدن، خوب، زياد، مجلس، در، نيست، بزرگان. ٥

  ._________________________________________: جمله    
  

  .مفھوم کدام جمالت به نظر شما درست است؟ زير آن خط بکشيد.  د

  .سنجيده گپ زدن عالمۀ بزرگيست    .پرحرفی عالمۀ بزرگيست

  .به پولدار ھا چپی ھا می گويند  .به کمونست ھا چپی ھا می گويند

  .کپ مانند يک نشان است که عسکر ھا دارند    .در مسابقات برای برنده کپ ميدھند

  .ميشود کاشی ساخته مواد تپ از    .ميشودتپ از چوب ساخته 

  ی خيز زدن است نه ساکت ماندناجمپ به معن  .است بودن ی ساکتاجمپ به معن

    .با چاه از پمپ آب می کشند    .با پمپ از چاه آب می کشند
  

  .خط بنويسيداين جمالت را به طور درست روی چھار . ھـ

  .افغانستان در کدام براعظم واقع شده است. ١

  

  .افغانستان در براعظم آسيا واقع است. ٢

  



 

٣٥ 

  

  .حدود اربعۀ افغانستان را بگوييد. ٣

  

  ر ھای آزاد شدۀ روسيهبا کشوطرف شمال  افغانستان از .٤

  

  جنوب با پاکستانطرف از 

  ن و چيناز شرق با پاکستان،ھندوستا

  .و از طرف غرب با جمھوری اسالمی ايران ھم سرحد است

  



 

٣٦ 

  درس دوازدھم
  

  :در شروع کلمه» ت«حرف 
  .جاھای خالی جمالت را با انتخاب واژه ھای مناسب پر کنيد. الف

  تجربه، تير، تار، ترازو، تبر، ترانه

  .برای دوختن پارچه ھا است______     .ريسمان برای بستن اشيا است. ١

  .وزن اشيا را اندازه ميکنند______ با     .با متر طول را اندازه می کنند. ٢

  .ميخوانم______ من در وصف وطنم       .من وطنم را دوست دارم. ٣

  .شکار ميکند______ شکاری با   .شکاری در جنگل شکار می کند. ٤

  .دارد______  او زياد   .معلم ما مدت زياد کار کرده است. ٥
  

  .ا را در جا ھای مناسب جمالت زير به کار بريداين واژه ھ. ب

  کفر، فوالد، ريسمان، دلداری، دوخت

  .گفتن گناه را زياد می کند______ .  ١

  .____با سوزن ميتوان دو تکه را باھم . با قيچی ميتوان تکه را قطع کرد. ٢

  .ميتوان دو چيز را به ھم بست______ با    .با دست ميتوان ِگره را باز کرد. ٣

  .بيچاره را تسلی ميتوان بخشيد_____ با   .دشمنی می آورد حرف بد. ٤

  .از اين کلمات يک جمله بسازيد. ج

  .با تار لباس می دوزند      تار، لباس، با، می دوزند: مثال

  .___________________: جمله    ، گناه، را، پاکاقرارميکند، قلب، . ١

  .___________________ :جمله      تراب، خاک، نام، است، ديگر. ٢

  .___________________: جمله    در ، تار، را،درکشيدسوزن، او، . ٣

  .___________________: جمله       ديگر، تازيانه، قمچين، است، نام. ٤

  .___________________: جمله    چوب، می توان، تبر، با، شکست، را. ٥

  ___________________: لهجم    نيز، طناب، ريسمان، گويند، را. ٦



 

٣٧ 

  

  .زير جمالت درست خط بکشيد و نوعيت غلطی جمله نادرست را توضيح کنيد.   د

  .وزن برای پيمايش ترازو است    .ترازو برای پيمايش وزن است

  .تراب نام ديگر خاک است      .خاک ديگر تراب نام است

  .باريک يک رشتۀ تار است      .تار يک رشتۀ باريک است

  .چوب را ميتوان با تبر شکست    .می توان با چوب شکستتبر را 

  .او با بيشه به تيشه رفت      .او با تيشه به بيشه رفت
  

  .اين جمالت را به طور درست روی چھار خط بنويسيد. ھـ

  .تربوز را خوش دارم. ١

  .يک رشتۀ باريک است  تار. ٢

  .ترازوی ما دو پله دارد. ٣

  .جاری استتيشه سامان ن. ٤
  

  :اين نکته ھا را به خاطر بسپاريد. و

  .تا دستۀ تبر از خود درخت نباشد، درخت را کسی شکستانده نمی تواند

  .ترس برادر مرگ است



 

٣٨ 

  درس سيزدھم
  
  

  :در وسط کلمه» ت«حرف 
  .جاھای خالی جمالت را با انتخاب واژه ھای مناسب پر کنيد. الف

  کشتی، کتان، آتش، کرتی، آشتی

  .می پوشيم______ در تابستان لباس   .زمستان لباس پشمی می پوشيمدر . ١

  .سفر نکرده ام_____ من تا به حال با   .ام من پنج بار با طيار سفر کرده. ٢

  .کرد______ او ديروز با دوستش     .برادرم از دوستش آزرده بود. ٣

  .نمی پوشم______ من       .امروز ھوا گرم است. ٤

  .بلند شده بود______ شعله ھای   .حويلی ما حريق شدديروز خانۀ مقابل . ٥
  

  .اين کلمات را در جا ھای خالی جمالت بگذاريد. ب

  ، ابريشم، بی عزتماهدشمن، سايه، بـَرنده، 

  .راحتی می آورد______     .آفتاب حيات می بخشد. ١

  .انسان است______ شخص بد کردار   .کتاب دوست خوب انسان است. ٢

  .يک سياره نيست______     .ره استمھتاب يک سيا. ٣

  .از پنبه ساخته نمی شود______   .کتان از پنبه ساخته می شود. ٤

  .ما زيبا است______ کتارۀ   .کتارۀ خانۀ مقابل ما محکم است. ٥

  .است______ آدم بی اعتبار     .آدم با اعتبار عزت دارد. ٦
  

  .از اين واژه ھا يک جمله بسازيد. ج

  .___________________: جمله    دن، به، دارم، عادتکتاب، من، خوان. ١

  .___________________: جمله    آفتاب، نباشد، اگر، زندگی، نيست. ٢



 

٣٩ 

  .___________________: جمله        کتاره، برندۀ، دارد، ما. ٣

  سياره، مھتاب، از، خود، ندارد، روشنی. ٤

  ._________________________________________: جمله     

  .___________________: جمله  پنبه،از، پارچۀ، ميسازند، تار، کتانی،و . ٥
  

  .زير جمالت درست خط بکشيد و نوعيت غلطی جمله نادرست را توضيح کنيد.  د

  .بھترين است کتاب دوست انسان    .کتاب بھترين دوست انسان است

  .خشان استآفتاب يک ستارۀ در    .درخشان يک ستارۀ آفتاب است

  .سياره از خود روشنی ندارد    .ھمه سياره ھا از خود نور دارند

  .کتان از پنبه ساخته می شود    .کتان از ابريشم ساخته شده است

  .داشتن مھم نيست اعتبار      .اعتبار عزت آور است
  

  .اين جمالت را به طور درست روی چھار خط بنويسيد. ھـ

  .استمن افغانم و وطنم افغانستان . ١

  .دو برادر، يک خواھر و والدينم. درخانوادۀ ما پنج نفر است. ٢

  

  .شوم آوازخوانمن ميخواھم . ٣

  .من عالقه دارم به کورس رسامی شامل شوم. ٤

  

  .من تا حال ازدواج نکرده ام. ٥

  



 

٤٠ 

    :را به خاطر بسپاريد سرودهاين .  و

  »سعدی«                  

  بد نگويد به خلق و خود نکند    ندعالم آنکس بود که بد نک

  نه برادر و نه خويش است    برادر که در بند خويش است

  ھرچه در دل دارد بگويد    ھرکه دست از جان بشويد



 

٤١ 

  درس چھاردھم
  

  :در اخير کلمه» ت«حرف 
  .جاھای خالی جمالت را با انتخاب کلمات مناسب پر کنيد. الف

  تابوت، تخت، سخت، بدبخت، جفت

  .می شوند______ با ھم يک نر و ماده  دو کبوتر. ١

  .گذاشته به قبرستان می برند______ مرده را در بين . ٢ 

  .نشستسطنت می ______  برپادشاه . ٣

  .نيست______ ھيچ کار در ذات خود . ٤

  .آرام ندارد______ آدم  . ٥
  

  .اين واژه ھا را در جا ھای مناسب جمالت زير به کار بريد. ب

  .ساخته نمی شود پالستيکتابوت از   .چوب ساخته می شود تابوت از مثال

  ، فرد، کرسی، آسانتخت

  .يک نفر را گويند______ يک   .يک جفت از دو نفر به وجود می آيد. ١

  .است_____ ويران کردن       .آباد کردن سخت است. ٢

  .انسان زنده می نشيند______ در     .در تابوت مرده را می گذارند. ٣

  .نشستند______  آنھا بر  .داخل سالون شدند دماعروس و دا. ٤

  .از اين کلمات يک جمله بسازيد. ج

  .___________________: جمله    پيرمرد، تابوت، را، حمل، کردند. ١

  .___________________: جمله    مشھور، سليمان، تخت، است، بسيار. ٢

  .___________________: جمله سخت، کار، اجرای، دارد،بکار، حوصله. ٣

  ست، اعتبار، که، بی، بدبخت، است ، اکسی. ٤

  ._________________________________________: جمله    



 

٤٢ 

  ، يکمملکت، بدبخت، جنگ، مردم، را، ميسازد. ٥

  ._________________________________________: جمله    

  خود، طالع، است، مربوط، و، انسان،بخت. ٦

  .__________________________________________: جمله   
  

  .زير جمالت درست خط بکشيد و نوعيت غلطی جمله نادرست را توضيح کنيد.   د

  .تمامی انسانھای باالی تخت شاھی مينشينند      .می نشستباالی تخت  پادشاه

  .سخت است ھرکار          .کار سخت است اين

  انسان بدبخت به دنيا می آيند آيا؟     ميآيد؟ آيا انسان ذاتا ً بدبخت به دنيا

  .ندارد خداوند ظالمان را دوست     .داردخداوند ظالمان را دوست 

  بخت و طالع از فرق از ھم چه دارند؟     .بخت و طالع از ھم چه فرق دارند
  

  .اين جمالت را به طور درست روی چھار خط بنويسيد. ھـ

  .ختساکار سخت را می توان آسان . ١

  .جنگ بدبختی می آورد. ٢

  .انسان درساختن بخت خودنقش دارد. ٣

  .جورۀ اين پرنده مريض است. ٤

  .مسلمانان مرده را دفن می کنند. ٥
  

  :اين نکته را حفظ کنيد . و

  سخن سنجيده گو تا دوست را دشمن نگردانی
  ز حرف بی تأمل آشنا بيگانه می گردد        



 

٤٣ 

  درس پانزدم
  
  
  :در شروع کلمه» ث«رف ح

  .مناسب پر کنيد ه ھایجاھای خالی جمالت را با انتخاب واژ .الف
  ثابت، ثبوت، ثريا، ثروت، ثواب

  

  است و تغيير نمی کند؟______ به نظر شما چه . ١

  .اين قضيۀ ھندسه آسان نيست______ . ٢ 

  .دارد______ به ناداران و يتيمان کمک کردن . ٣

  .زيبا است يک ستارۀ______  . ٤

  .اندوختن و صدقه ندادن کار خوب نيست______  .٥
  

  .اين واژه ھا را در جا ھای مناسب جمالت زير به کار بريد. ب

  تأثير، خورشيد جاودان، نرم، متغير، ناتوان، دشت، دانش،

  .می کند _________ باالی انسانگفتار خوب . ١

  .ارندشکل متغير د____ اجسام سخت شکل ثابت و اجسام . ٢

  .مشکل دارد ھا کار اجرای در_______ آدم ضعيف و . ٣

از حرکت زمين به دور . ثمر حرکت زمين به دور خودش شب و روز است .٤
  .ماه و سال پيدا می شود______ 

  .يک زمين بدون آب و علف است______ . ثريا نام يک ستاره است. ٥

  .معنوی است ثروت______ . ستا مادی پول ثروت. ٦
  

  



 

٤٤ 

  .از اين کلمات يک جمله بسازيد. ج

  ندارد، ثابت، موم، شکل. ١

  .______________________________________: جمله    

  ، است، دليل، وجود)ج(نظم، ثبوت، طبيعت، خداوند . ٢

  ._____________________________________: جمله      

  نيک، کردار، ثمر، خوبيست. ٣

  .______________________________________: جمله    

  ف انسان، عقل، نه، و، پولمی شودثروتمند، غنی، با، . ٤

  ._____________________________________: جمله      

  ، دارد، صدقه دھيد، برای غريبان ، به حج رفتن راثواب بيشتر، اگر پول . ٥

  .____________________________________________: جمله     

  ثريا، است، يک  نام، ستاره، . ٦

  .__________________________________________: جمله  
  

  .زير جمالت درست خط بکشيد و نوعيت غلطی جمله نادرست را توضيح کنيد.   د

  .پيدا می شودگردش زمين به دور خودش شب و روز  از

  .ثمر گردش زمين به دور خودش چھار فصل است        

  .نداردر ثم یبد      .است ثوابنيک  ثمر کار

  .، عقل و دليل به کار استيک حقيقتبرای ثبوت 

  .ثبوت کردن را با زور می توان انجام داد          

  .روتمندی ارتباط نداردثعقل به   .اشخاص با ثروت با عقل اند
  

  

  



 

٤٥ 

  .اين جمالت را به طور درست روی چھار خط بنويسيد. ھـ

  گونه است؟افغانستان چدولت طرز رژيم . ١

  

  .شاھی بود و حال جمھوری است در گذشته ھا. ٢

  

  نامھای قديم افغانستان را ميدانيد؟آيا . ٣

  

  .نام ھای قديم افغانستان آريانا و خراسان بودبلی، . ٤

  

  آيا افغانستان معادن دارد؟. ٥

  .معدن ھای زياد داردافغانستان بلی، . ٦

  

  :به خاطر بسپاريد را اين نکته ھا . و

  »سعدی «                                             

  .پادشاه بی حلم و زاھد بی علم: دو کس دشمن ملک و دينند
  

  که خدا را نبود بندۀ فرمانبردار    بر سر ملک مباد آن ملک فرمانده

  
  



 

٤٦ 

  درس شانزدھم
  

  :در وسط کلمه» ث«حرف 
  .مناسب پر کنيد کلمات تخابجاھای خالی جمالت را با ان .الف

  کثيف، بعثت، اثر، تأثر، کثير

  .دندار معنايک و زياد ______ . ١
  .استگذار ______ باالی او  گفتار شما. ٢ 

  .باعث پيدايش پشۀ مالريا می شود_______ آبھای . ٣

  آور است______ ھر عمل ناشايسته . ٤

  .رسيد______ در بزرگسالی به ) ص(حضرت محمد . ٥
  

  .در جا ھای مناسب بنويسيد اين کلمه ھا را .ب

  ، حوض، وفاتیپاک، بی تأثير، ناپاک

  .است______ او جاھل است و گفتار شما      .گفتار شما به گوش او اثر دارد .١

  .از خود می ترسد دروغگوشخص   .از روز حساب ترس ندارد______ آدم . ٢

  .کوثر نيست حوض ______ھر   .کوثر حوضی در بھشت استگويند  .٣

  .را رحلت گويند) ص(محمد______   .بعثت رسيدن حضرت به پيغمبريست. ٤

  .پاکی و نظافت ارزش انسان را بلند می برد .٥

  .و کثافت اھميت انسان را پايين می آورد______          
  

  .از اين کلمات يک جمله بسازيد. ج

  گفتار، او، اثر، باالی، ندارد، نادان. ١

  .______________________________________: جمله    



 

٤٧ 

  ، ازاست، حوض، در، قرآن، کوثر، شده، ذکر. ٢

  ._____________________________________: جمله      

  نيک، فرزند، ثمر، خوب، انسان، زندگی، است، پرورش. ٣

  .______________________________________: جمله    

  ، دنيا، ، مسلمان اند ، ، مردم،ۀکثير ، عد. ٤

  ._____________________________________: جمله      

  انداخت، بايد، را، کثافات، باطله دانی، در. ٥

  ._________________________________________: جمله    

  شکل، ھندسی، مثلث، سه کنجی، گويند، را .٦

  ._________________________________________: جمله  
  

  .زير جمالت درست خط بکشيد و نوعيت غلطی جمله نادرست را توضيح کنيد.  د

  .از آب ھای کثيف مرض پيدا می شود

  .آب کثيف آنقدر مضر نيست            

  .قابليت تکثر ميکروبھا کم است    .ميکروبھا در کثافت تکثر می کنند

  .ی کندگفتار خوب باالی ھر شخص اثر م  .من به اثر کردن گفتار عقيده ندارم

  .کوثر حوضيست در بھشت  .کوثر ھمان حوضيست که ما در خانه داريم

  .گرفته شده است" کثرت"کثير واژۀ عربيست که از 

  .می دھد معنا" کم"ست که ا کثير يک کلمۀ فارسی        
  

  .اين جمالت را به طور درست روی چھار خط بنويسيد. ھـ

  ؟ا می شودآيا در معدن ھای افغانستان سنگ ھای قيمتی پيد. ١

  



 

٤٨ 

  .بلی، در افغانستان معادن الجورد، زمرد، لعل و ياقوت وجود دارند. ٢

  

  چاه ھای نفت و گاز در کدام قسمت ھای افغانستان اند؟. ٣

  

  .چاه ھای نفت و گاز در مناطق شمال افغانستان وجود دارند. ٤

  

  .چاه نفت است نيزدر ھرات . ٥
  

  :به خاطر بسپاريد اين نکته ھا را.  و

  بندگان خدا،  شما را به تقوی و ترس از خدا  سفارش می نمايم
  .و از مکر و فريب مردم دور و بر حذر ميدارم 

  )ع(حضرت علی 

  



 

٤٩ 

  درس ھفدھم
  

  :در اخير کلمه» ث«حرف 
  .مناسب پر کنيد ه ھایجاھای خالی جمالت را با انتخاب واژ .الف

  غياث، غوث، بحث، باعث، مکث، مؤنث

  .معلم است______ در دانشگاه کابل استاد است و برادرش ______ . ١
  .مثبت خوب استيک موضوع  روی______  . ٢ 

  .و تفکر در کار يک کار عاقالنه است______ . ٣

  رنجش و دشمنی می شود______ گفتار تلخ . ٤

  .و جنس ماده با ھم مترادف اند______ . ٥
  

  .اسب بنويسيددر جا ھای من اين کلمه ھا را. ب

  ، سبب، فريد ابتدايیپر حرفی، مؤنث، 

  .برای زن می آيد______ کلمۀ   .کلمۀ مذکر برای مرد استفاده می شود. ١

  .می کند______ برادرش برعکس   . او در وقت گپ زدن مکث ميکند. ٢

د و بحث را نآرام حرف می ز______     فواد در ھر کار بحث می کند؛ مگر. ٣
  .دوست ندارد

  .معلم است _______در مکتب  غوث  .  غياث استاد دانشگاه است. ٤

  .بود خودشاين مشکل  ايجاد ______     .او باعث خرابی کار ما شد. ٥
  

  .از اين کلمات يک جمله بسازيد. ج

  ، ھم، اند، برادر، غوث، و، غياث. ١

  .______________________________________: جمله    

  ، به بار، بحث، بی جادشمنی، می آورد .٢

  ._____________________________________: جمله      



 

٥٠ 

  اند، مکث، عجله، ضد، ھمديگر، و. ٣

  .______________________________________: جمله    

  ، اند، عربی، و، مؤنثهمذکر، دو، کلم. ٤

  ._____________________________________: جمله      

  باعث، زشت، می شود، دشمنیگفتار، . ٥

  ._________________________________________: جمله    
  

  .زير جمالت درست خط بکشيد و نوعيت غلطی جملۀ نادرست را توضيح کنيد.  د

  .نام غوث را صرف برای دختران ميگذارند. اسم غياث را برای پسران می گذارند

  .ن ھمان صحبت عادی استبحث کرد  .بحث کردن از صحبت عادی فرق دارد

  .را ميدھد" صحبت"ی امعن" باعث"کلمۀ .    را ميدھد" سبب"ی امعن" باعث"کلمۀ 

  .مکث و انديشه در کار و گفتار خوب است    .مکث کردن در گفتار بی فايده است

  .را می دھد" مرد"ی امعن" مذکر"    .است" مرد"ی ابه معن "مؤنث"
  

  .چھار خط بنويسيد اين جمالت را به طور درست روی. ھـ

  .من ميخواھم با سواد باشم. ١

  

  .شخص با سواد مانند بينا و بی سواد مانند يک کور است. ٢

  

  .به انسان معلومات می دھدو مطالعه  کتاب خواندن. ٣

  

  .بروم کتابخانه هدوست دارم ب. ٤

  



 

٥١ 

  .کتابدار در کتابخانه کار می کند. ٥
  

  :را به خاطر بسپاريداين نکته ھا .  و

  »سعدی«              

  بيشتر آيد سخنش ناصواب    ھر که تأمل نکند در جواب
  يا بنشين ھمچو بھايم خموش  يا سخن آرای چو مردم به ھوش

  
  !مال از بھر آسايش عمر است، نه عمر از بھر گرد آوردن مال

  



 

٥٢ 

  درس ھجدھم
  
  

  :در شروع کلمه» ج«حرف 
  .مناسب پر کنيد ه ھایخاب واژجاھای خالی جمالت را با انت .الف

  جبر، جنگ، جمال، جالل، جليل، جفا، جدا

  .را نمی توان زندگی ناميد زيستناز مردم ______  . ١
  کردن به خلق خدا يک عمل ناشايسته است______ . ٢ 

  .اند زشتو ظلم دو عمل ______ . ٣

  .و جدال کار حيوانات وحشی است______ . ٤

  .يينه ديدمرا در آخود ______  او.٥

  .و عزت شما بيفزايد______ خداوند به . ٦

  .است______ خداوند . ٧
  

  .اين کلمه ھا را در جا ھای مناسب بنويسيد. ب

  ، خدمتگار، پيوند، بدبختی گذشت، آشتی

  .يک عمل خوب انسانيست______   .جبر يک عمل ناشايسته است. ١

  .ی آوردم______ انسان سالم     .شخص جابر جنگ خلق می کند. ٢

  .دوست جامعه است______ شخص   .جفاکار را کسی دوست ندارد .٣

  .دشمنی کردن جدايی آور است. ٤

  .می زند______ لطف خوش و گذشت انسانھا را باھم           

  .نمی خواھد______  ھيچ کس    .را ھرکس ميخواھد خوشبختی . ٥

  .از اين کلمات يک جمله بسازيد. ج

  ه کسی، کنم، ظلم و جبردوست، ھرگز، ندارم، ب. ١

  .______________________________________: جمله    



 

٥٣ 

  

  خلق، خدا،  نوعبر، جنگ، جفا، يک، است، . ٢

  ._____________________________________: جمله      

٣  

  جمال، زيبا، ھر، را، کس، دارد، دوست .

  .______________________________________: جمله    

  

  ، به، بزرگی، جالل، خداوند، و، راکان، نيياد می کنند. ٤

  

  ._____________________________________: جمله      

  

  .زير جمالت درست خط بکشيد و نوعيت غلطی جملۀ نادرست را توضيح کنيد.  د

  .و چھره را گويندصورت زيبايی مال ج

  .کردار انسان را جمال انسان گويند             

  . دليل بزرگيست تمند بودنثرو

  .بزرگی به علم و دانش است نه به جاه و جالل          

  .است مردمجابر و ظالم دشمن   .جابر دوست خلق خداوند است

  .بزرگواری دوری از جفا کردن است  .بزرگواری ھمان جفا کاريست

  .پيوند زدن خلق با ھم دشمنی است  .است زشتجدايی و تفرقه انداختن 

  .ی مغرور شدن استاجالل به معن    .ی شکوه استاجالل به معن

  .اين جمالت را به طور درست روی چھار خط بنويسيد .ھـ

  .ظلم و جبر بر مردم زشت است. ١

  



 

٥٤ 

  .جنگ کار حيوانات وحشی است. ٢

  

  .جدايی بين دو دوست رنج آور است. ٣

  

  .خوب زيباست کردارجمال خوب با . ٤

  

  .می نداردجفا کار آرا. ٥
  

  :اين نکته ھا را به خاطر بسپاريد.  و

  
  :سه چيز بی سه چيز پايدار نمی ماند

  مال بی تجارت، علم بی بحث و ملک بی سياست        
  

  رحم آوردن بر بدان، ستم است بر نيکان
  .و عفو کردن ظالمان جور است بر درويشان           

  



 

٥٥ 

  درس نوزدھم
  

  :کلمه وسطدر » ج«حرف 
  .ی جمالت را با انتخاب کلمات مناسب پر کنيدجاھای خال .الف

  تاجر، اجازۀ، تجربه، نجيب، انجام، موجود

  .است______  در اين دکان وسايل کار.١
  .به خارج می رود و تجارت می کند______ . ٢ 

  .داده می تواند_______ او بادانش که دارد، اين کار را .٣

  .مادر علوم است______ . ٤

  .می خواھم خانه برومشما ______ به  .٥

  .به کار تجارت مشغول است______  . ٦
  

  .اين واژه را در جا ھای مناسب بنويسيد. ب

  گم، دکاندار، اجازه، تجربه، انجام

  .دھد_____ او نميخواھد کارش را . يخواھم کار ھای خود را اجرا کنممن م. ١

  .شد____ __ديروز دو کتابم   بودندکتابھايم موجود  ھفتۀ گذشته تمام. ٢

  .کار ميکند در دکان خود______   .تاجر از شھری به شھری می رود. ٣

  .گرفت________ او برای اجرای اين کار از رئيس خود  .٤

  .تنبلی انسان را بدبخت می سازد   .انسان را پخته ميسازد______ . ٥
  

  .از اين کلمات يک جمله بسازيد. ج

  ، چيزاست ،، ما، ھرمغازه، ايندر . ١

  .______________________________________: جمله    

  اجازۀ، پدر، من، خود، بدون، نمی شوم، بيرون، خانه، از. ٢

  ._____________________________________: جمله      



 

٥٦ 

  معلومات، انسان، می دھد، به، تجربه. ٣

  .______________________________________: جمله    

  ، نجيباست، درتجارت، ، موفق. ٤

  ._____________________________________: جمله      

  اجاره، گرفتن کار، يا،خانه، مدت،ميباشد برای، معين،يک، ميباشد، در بدل پول. ٥

  ._______________________________________________: جمله
  

  

  .ا توضيح کنيدزير جمالت درست خط بکشيد و نوعيت غلطی جملۀ نادرست ر.  د

  .من در خانه به کتاب ضرورت دارد      من الزم دارم کتاب در خانه

  .تاجر بايد انصاف داشته باشد    ؟داشته باشدآيا تاجر بايد انصاف 

  چرا اطفال از پدر خود اجازه می گيرند؟ چرا اطفال ميگيرند اجازه از پدر خود

  .نجيب زاده برای اشخاص صاحب نام می گويند

  .می گويندی اشخاص بدانديش نام براصاحب           

  .انسان صاحب تجربه در کار ھای خود موفق است

  موفق است صاحب تجربه در کارھای خود          
  

  .اين جمالت را به طور درست روی چھار خط بنويسيد. ھـ

  .موجود باشند کار کار بايد لوازم شروعقبل از . ١

  

  .در صنف بايد به سخنان معلم توجه کنيم. ٢

  

  .انسان را زياد می سازد مھارتتجربه . ٣

  



 

٥٧ 

  .ھر کار را بايد با دقت و درستی انجام داد .٤

  

  .تاجر تجارت می کند. ٥
  

  :اين نکته ھا را به خاطر بسپاريد.  و

  .چون در اجرای کاری متردد باشی، آن طرف را اختيار کن که بی آزار تر است
  ت و ليکن شنيدن رواست نصيحت از دشمن پذيرفتن خطاس

  



 

٥٨ 

  درس بيستم
  

  :در اخير کلمه» ج«حرف 
  .جاھای خالی جمالت را با انتخاب کلمات مناسب پر کنيد .الف

  رواجباج، تاج، زوج، موج، 

  .ميگويند______ پولی که با زور گرفته شود، به آن . ١
  .می گويند______ دايره ھای روی آب را  .٢ 

  .ھای مختلف دارند______ تان رسم و مردم مناطق مختلف افغانس. ٣

  .دارد______ خروس بر سر خود . ٤

  .ميگويند______ شوھر و خانم را يک . ٥
  

  .اين واژه را در جا ھای مناسب بنويسيد. ب

  ، سنگماليات، قرض، فرد، سکون، رواج

  .سابق شاھان باج می گرفتند  .می گيرد______ امروز دولت از مردم . ١

  .استھای ما جز فرھنگ ما ______ . رھنگ خود احترام دارندمردم ما به ف. ٢

   یقشر استخوانپشت بر پشت خود   ______ .خروسھا بر سر خود تاج دارند. ٣
  .دارد    

  .پولی را که به زور می گيرند باج می گويند. ٤

  .گويند______ پولی را که به رضايت می گيرند و پس می دھند     

    .تشکيل می شودزوج از خانم و شوھر . ٥

  .يک شخص را گويند______ يک                

  .کوھھا ھم بسيار زيباست شو آرام______        .موج دريا بسيار زيباست. ٦
  



 

٥٩ 

  .از اين کلمات يک جمله بسازيد. ج

  رواجھای، نبايد، پذيرفت، را، نامعقول .١

  .______________________________________: جمله    

  .باج، ظالم، از، مردم، می گيرند اشخاص،. ٢

  ._____________________________________: جمله      

  ، خود، سر، تاجر، بگذاشتند، می ھانپادشا. ٣

  .______________________________________: جمله    

  يک، زن، زوج، می گويند، و، شوھر، يک، را. ٤

  ._____________________________________: جمله      

  ، را، موج، دايره، ھای، رویآبمی گويند، . ٥

  .______________________________________: جمله    
  

  .زير جمالت درست خط بکشيد و نوعيت غلطی جملۀ نادرست را توضيح کنيد.  د

  .باج به رضا گرفته می شود  .ماليات بنا به قانون بايد پرداخته شود

  .از حرکت دريا و بحر موج آب به وجود می آيد.      استموج و سکون دريا يکی 

  .قرض گرفتن باج نيست  .قرض گرفتن ھمان باج است

  .گنج صندوق خالی را می گويند .دارد معناگنج و خزانه يک 

  

  .اين جمالت را به طور درست روی چھار خط بنويسيد. ھـ

  .برا دنيای امروز کھنه استرژيم شاھی . ١

  

  .ور حکومت می کندشاه به ز. ٢

  



 

٦٠ 

  .سلطنت در مملکت شاھی ميراثی است. ٣

  

  .صالحيت زياد داشتند انخاندان شاھدر گذشته . ٤

  

  .از شاه بازپرس کند اشتکسی حق ند. ٥

  .بودند شاھی  ظالم ھایژيم راکثر. ٦
  

  :اين نکته ھا را به خاطر بسپاريد.  و

  منافق کيست؟
ی زند و دروغ می گويد؛ چون به او امانت بدھی، خيانت منافق آنست که گپ م

  )صحديث حضرت محمد ( .ميکند؛ چون وعده بدھد، خالف رفتاری می کند
  نشان مؤمن چيست؟

  آنکه مرگش فرا رسيد، آسان بميرد  نشان مؤمن خواھی با تو گويم
  )ع(از گفتار حضرت علی 

  !معبودا
اقعيت رسيده است؛ زيرا تو ، به سر منزل آرزو و ودھر کس به تو عشق ورز

  )عحضرت علی ( .بھترين معبود و معشوق آرزومندان استی

  



 

٦١ 

  س بيست و يکمدر
  

  :در شروع کلمه» چ«حرف 
  .جاھای خالی جمالت را با انتخاب کلمات مناسب پر کنيد .الف

  ، چرم، چرک، چاقو، چادریچاره، چرب

  .کار را به خدا بسپاريد______ شما تالش کنيد و . ١
  .ضرر دارداشخاص چاق و فربه بسيار  به خصوص برای______  خوردن .٢

  .برای قطع کردن و پوست کردن غذا به کار می رود______ . ٣

  .دل مشکل است______ لباس پاک می شود اما پاک کردن ______ . ٤

  .است و گرانتر از پالستيک بھتر______  .٥

  .می گويند______ مردم به خيمه  شماری از. ٦
  

  .را در جا ھای مناسب بنويسيد ھا اين واژه. ب

  شمشير، بدون روغن، پالستيک، ناپاک، آفريده، رھا 

  .کرد تا خودشان انجام يابند____ نه اين که آنھا را . کار ھا را بايد چاره کرد. ١

  . چاکری خصلت انسان خوب نيست. ٢

  .خود باشد ارادهتا به ______ خداوند انسان را         

  .دارند ________ فکر بد انديشص اشخا  .٣

  .بزرگ است و در غالف گذاشته می شود______  .جای کم را ميگيردچاقو . ٤

  .چرم از پوست گاو و گوسفند ساخته می شود. ٥

  .بعضی نباتات ساخته می شود از از مواد نفتی و______                  

  .غذای چرب برای وجود ضرر دارد. ٦

  .يا کم روغن ضرر ندارد و______ غذای           
  

  



 

٦٢ 

  .از اين کلمات يک جمله بسازيد. ج

  .سفيد، چادر، مادرم، با، معلوم، زيبا، می شود .١

  .______________________________________: جمله    

  لباس، نيست، چرک، زيبا. ٢

  ._____________________________________: جمله      

  ، کارو کشی، استآدم، بد، اخالق، چاق .٣

  .______________________________________: جمله    

  ، پخته، مادرم، برنج، کردچرب. ٤

  ._____________________________________: جمله      

  غالميست، نزد، انسان، با غيرت، چاکری. ٥

  .______________________________________: جمله    

  کری، گويندچادر، خيمه، را، عس. ٦

  .______________________________________: جمله    
    

  .زير جمالت درست خط بکشيد و نوعيت غلطی جملۀ نادرست را توضيح کنيد.  د

  .آدم با غيرت چاکری می کند    .آدم با ھمت آزادی می خواھد

  .انسان چرب زبان متملق است    اند مھربانآدم ھای چرب زبان 

  .آدم کثيف با شستن پاک می شود    .ثيف بدتر استآدم کثيف از لباس ک

  .شمشير يک وسيلۀ آشپزخانه است    .چاقو يک وسيلۀ آشپزخانه است

  .چرم از پالستيک بھتر است  .پالستيک از چرم بھتر و قيمت تر است

  .کند آسانآدم بيچاره با کوشش می تواند مشکل ھا را   .آدم بيچاره چاره ندارد
  

  .ور درست روی چھار خط بنويسيداين جمالت را به ط. ھـ

  .و با کوشش مشکل ھا را چاره می کنم وندمن با توکل به خدا. ١



 

٦٣ 

  

  .از زبان چرب و نرم بايد ترسيد. ٢

  

  .آدم ھای بد قلب چرکين دارند. ٣

  

  .اندبا عفت و پاک زن مسلمان  مرد و .٤

  

  .من با چاقو سيب پوست می کنم. ٥
  

  

  .چيستان ھا را پيدا کنيدن ايجواب .  و

  .رفتم در راه، يافتم گياه، مغزش سفيد، پوستش سياه

  جامۀ سوسنی و سبز کالھی دارد    چيست آن چيست که با برگ پناھی دارد 
  دحيرت است اينکه نه جرم و نه گناھی دار     سينه اش چاک نمايند و سرش را ببرند 

  

  ھاپند

  . د و نه چندان نرمی که بر تو دلير گردندنه چندان درشتی که از تو سير گردن
  »سعدی«

  

بد خوی در دست خوی بد خود گرفتار است که ھر کجا که رود از چنگ عقوبت 
  .خالص نباشد آن

  ز دست خوی بد خويش در بال باشد  اگر ز دست بال بر فلک رود بد خوی

  



 

٦٤ 

  درس بيست و دوم
  
  

  :در وسط کلمه» چ«حرف 
  .مناسب پر کنيد واژه ھایبا انتخاب جاھای خالی جمالت را  .الف

  ، کوچهۀپيچيده، قيچی، کچالو، دريچ

  .با کچالو غذا ھای مختلف می پزند. را خوش دارم______ من . ١
  .بچه ھا در باغچه و چمن بازی ميکنند .می کنندنبازی ______ در  بچه ھا. ٢ 

  .را من حل نمی توانم______ اين سوال . ٣

  .ما به طرف باغچه باز می شوداتاق نشيمن ______ . ٤

  .تکه و پارچه را می برند______ با . ٥
  

  .از اين کلمات يک جمله بسازيد .ب

  اين، کامبيز، درس، تشريح، را، پيچيده، کرد.١

  .______________________________________: جمله    

  ، اينخاموش، بی سر و صدا، و، است، کوچه. ٢

  ._____________________________________: جمله      

  ، و، کلکين، اندمعنادريچه، ھم . ٣

  .______________________________________: جمله    

  قيچی کردن، کاال، برش، می گويند، را. ٤

  ._____________________________________: جمله      

  ، ، درباغچهبازی، بچه ھا، می کنند، . ٥

  .______________________________________: جمله    
  

  



 

٦٥ 

  .زير جمالت درست خط بکشيد و نوعيت غلطی جملۀ نادرست را توضيح کنيد.  ج

  .کچالو از جملۀ سبزی ھا است    .است کچا لو از جملۀ ميوه ھا

    .برای خياط استآسان قيچی پارچه کاال کردن 

  .قيچی کاری و برش برای من سخت است          

    .مورچه ھا زندگی جالب دارند      .لب اند مورچه ھا زندگی جا

  .بايد ھميشه از راه دريچه به خانه آمد  داخل شد خانه بايد از دروازه

  .اين متن را بخوانيد. د

داکتر توصيه کرده . کچالو می خورد ◌ِ  او ھر روز چپس. برادرم بسيار چاق است
و در بدن به  تد، چون کچالو منبع نشايسته اسراست که او نبايد زياد کچالو بخو

  .تبديل شده و برای مرض شکر ضرر دارد) بوره(گلکوز 
کسانی که وزن شان به تناسب قد شان زياد است و يا به بيماری شکر مبتال اند، 

  .نبايد زياد کچالو بخورند
او ھر روز در راه مکتب، پول جيب خرچی . برادرم گپ کسی را قبول نمی کند

مادرم تصميم گرفته است که از اين بعد . دخود را چپس گرم می خرد و می خور
  .ميوه و نوشابه در بکس مکتبش بگذارد ،آن به جای برايش پول ندھد و

  .متن باال را روی اين سطر ھا بنويسيد. ھـ

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  



 

٦٦ 

  

  :اين پند ھا را به خاطر بسپاريد. و

  .خبری که دانی دلی بيازارد، تو خاموش باش تا ديگری بياورد

  

  .نپذيرد الحمتکلم را تا کس عيب نگيرد، سخنش اص

  

  به تحسين نادان و پندار خويش  مشو غره به حسن گفتار خويش

  



 

٦٧ 

  درس بيست و سوم

  
  :در اخير کلمه» چ«حرف 
  .له بسازيداز اين کلمات يک جم. الف

  گفتار، مانند، زشت، مرچ، می سوزاند، را، انسان، وجود .١

  .______________________________________: جمله    

  ی، راالچ، دارد، برھنه، معن .٢

  ._____________________________________: جمله      

  ، بی ارزش، پوچ، است، و، انسانبد انديش، گفتار. ٣

  .______________________________________: جمله    

  ، ديگرکوچ کردن، به، جای، از، يک جا، است، نقل مکان کردن. ٤

  ._____________________________________: جمله      

  است، اسراف، بيش، حد، از، خرچ. ٥

  .______________________________________: جمله    

  برای، می شود، کار، از، درتعميرات، گچ، استفاده، . ٦

  

  .اين واژه ھا را در جا ھای مناسب بنويسيد.  ب

  گچ، مرچ، پوچ، لچ، کوچ، خرچ

  .کرد_______ برادرم به خانۀ نو خود . ١

  .است_______ اين کار شما يک عمل غير انسانی و . ٢

  .و برھنه می شوند_______ در خزان درختان . ٣

  .می خورند_______ اد مردم ھندوستان و پاکستان زي. ٤

  

  .اين متن را بخوانيد. ج



 

٦٨ 

او ديروز با خواھرش در چمن بازی . ستھر برادر گـُلچھره بچۀ ھمسايۀ مامنوچ
ناگھان منوچھر چوری ھای گلچھره  را شکستاند و خودش به خانه فرار . می کرد

گلچھره گريه سر داد و پارچه ھای شکستۀ چوری . کرد و دروازۀ کوچه را بست
  .ش را از زمين برداشتھاي

چشمانش از گريۀ زياد . من گلچھره را به چشمه بردم و دست و رويش را شستم
بعد . ميھر دو چند دقيقه نزديک چشمه نشست. سرخ شده بود و سرش چرخ می زد

  .به خانه رفتند آنھا از چند لحظه مادرش آمد و

  

  .متن باال را روی اين سطر ھا بنويسيد. د

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

  

  :اين بيت را حفظ کنيد. ھـ

  در عشق خودت نيست کن و ھستم کن    شراب عشق سرمستم کن زيارب 

  يکباره به بند عشق پا بستم کن  از ھرچه ز عشق خود تھی دستم کن
  )انصاری خواجه عبدهللا(



 

٦٩ 

  درس بيست و چھارم
  

  :کلمه در شروع» ح«حرف 
  .از اين کلمات يک جمله بسازيد. الف

  ، زيارت، مکۀ، رفته، معظمه، باشد، کهیبه، شخص را، حاجی،  گويند،. ١

  .______________________________________: جمله    

  ، زيارتمی گويند، را، به، حج، مکه، رفتن. ٢

  ._____________________________________: جمله      

  سعودی، حجاز، قديم، نام، است عربستان. ٣

  .______________________________________: جمله    

  پوشيد، در، موقع، حج، حجاب، بايد. ٤

  ._____________________________________: جمله      

  سنگ، می زنند شيطان، حاجی ھا، در، ھنگام، حج، را، با.  ٥

  .______________________________________: جمله    

  کردن، حج، مسلمانان، خانۀ خدا، برای، به، می روند. ٦

  .______________________________________: جمله    
  

  .زير بنويسيد متناين واژه ھا را در جا ھای مناسب .  ب

  حجاز، حجاب، حربحج، حاجی، 

  و از  ھا اول آنجا می روند_______ . نام دارد_______ ان بندر مشھور عربست

   .می کنند_______ به طرف مکه  کرده و احرام بسته_______ آن جا  

  .جز آخر پنج بنای مسلمانيست________ رفتن به 
  



 

٧٠ 

  .را بخوانيد قصهاين . ج

اس آرزو داشتم پدرم را در لب. سال گذشته ميخواستم با پدرم به زيارت حج برويم
فکر . دوست داشتم که ھر کس من و پدرم را حاجی بگويد. سفيد احرام ببينم

من پول مصارف حج را آماده . ميکردم که تمام آرزوی ما بر آورده خواھد شد
  .کردم و به پدرم گفتم که امسال به زيارت حج می رويم

را سر به راه سازم، پدرم به حج  يک روز صبح که می خواستم کار ھای رفتن 
پسرم، ميدانی که يحيی ھمسايۀ ما که بسيار غريب جاويد : "و گفت کردمرا صدا 

و آنھا  استنداوالد ھايش ھم خورد . است، مريض است و به عمليات ضرورت دارد
چه خوب است که اين پول حج را که جمع کرده . حتی نان خوردن خود را ندارند

ثواب حج ما چند چندان می شود و خداوند ھم از ما . ای، برای عمليات او بدھيم
چون مردم ما به کمک ضرورت دارند، رفتن ما به حج حق . بيشتر خوش می شود
  ".حج را ادا نمی کند

که پدرم مرا متوجه يار معقول بود، پذيرفتم و خوش شدم حرف پدرم را که بسمن 
  .ساخت

  

  .قصۀ باال را به دقت بخوانيد و بعدا ً جواب اين سوالھا را بنويسيد. د

  _________________؟ميخواست برودکجا به  شبا پدرجاويد سال گذشته  - ١

  ؟او برای پدرت چه آرزو داشت -٢

___________________________________________________  

  حج برود؟ به چرا ميخواست -٣

___________________________________________________________  

___________________________________________________________  

  ____________________________برای رفتن به حج چه آماده کرد؟ - ٤

  ___________________________________به حج رفت؟ شآيا پدر -٥

  به حج نرفت؟ جاويد چرا پدر -٦

___________________________________________________  

  ونه ادا می شود؟گحق حج چ -٧

________________________________________________________  



 

٧١ 

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

  

  :را به خاطر بسپاريدبيت اين . ھـ

  از ھزاران کعبه يک دل بھتر است    دل به دست آور که حج اکبر است
  دل نظر گاه جليل داور است      ر استکعبه بنياد خليل آذ

  به خواجه عبدهللا انصارمنسوب 



 

٧٢ 

  درس بيست و پنجم

  
  :کلمه وسطدر » ح«حرف 
  .از اين کلمات يک جمله بسازيد. الف

  ويند، بحر، يک، آب، بزرگ، راگ. ١

  .______________________________________: جمله    

  ، به، است کوچک، نسبتآرامبحيرۀ مديترانه، بحر . ٢

  ._____________________________________: جمله      

  ، شخص، کردن، با، يککودنبی نتيجه، است، بحث، . ٣

  .______________________________________: جمله    

  استاحتياط، در، الزم، کار، کردن، . ٤

  ._____________________________________: جمله      

  استشخصی، می کند، که، احتکار، گناھکار، .  ٥

  .______________________________________: لهجم    
  

  .اين واژه ھا را در جا ھای مناسب متن زير بنويسيد.  ب

  ترحم، بحث، محتکر، رحم، محبتاحتکار، 

  .انباشتن غله به قصد گران فروختن را گويند_________ 

  _______ نموده ام تا _______ بار ھا با او . را می شناسم_______ من يک 

  مردم  رکار خود را می کند و با کند و از اين عمل ناشايسته دست بکشد؛ ولی او پيد

  .وجود ندارد_______ در قلب او احساس انسان دوستی و . نمی کند_______ 



 

٧٣ 

  .باال را بخوانيد و به اين سوالھا پاسخ بنويسيد متن. ج
  ____________________________________؟کی را گويندشخص محتکر  - ١

________________________________________________________  

  __________________________؟شخص محتکر به جامعه چه ضرر ميرساند - ٢

________________________________________________________  

  

  

  :را به خاطر بسپاريد سرودهاين  .د

  »سعدی«

  وھر اندجرينش ز يک که در آف      بنی آدم اعضای يکديگر اند
  دگر عضو ھا را نماند قرار    چو عضوی به درد آورد روزگار
  نشايد که نامت نھند آدمی    تو کز محنت ديگران بی غمی

  



 

٧٤ 

  درس بيست و ششم

  
  

  :در اخير کلمه» ح«حرف 
  .از اين کلمات يک جمله بسازيد. الف

  نکاح، مسلمان، مرد، با، زن، خوانده، مسلمان، می شود. ١

  .______________________________________: جمله    

  منکوحه، زنی، به، که، يک، با، مرد، ميکند، می گويند، ازدواج. ٢

  ._____________________________________: جمله      

  صلح، کبوتر، است، نشانۀ .٣

  .______________________________________: جمله    

  ھد، زندگی، بنويسد، را، خوداو، شرح، می خوا. ٤

  ._____________________________________: جمله      

  اند برعکس، غم، و، سعادت، خوشی،.  ٥

  .______________________________________: جمله    
  

  .اين واژه ھا را در جا ھای مناسب متن زير بنويسيد.  ب

  ، منکوحهناکح، شرحمحرم، نکاح، 

اول بايد ايجاب و قبول  ،می کنند جبا ھم ازدوا_______ و __ _____زمانی که 
و  ناکحشھرت مکمل   عاقدو . خوانده شود_______ صورت گيرد تا خطبه 

پيوند زندگی دو انسان است و مرد و زن ازدواج  .می دھد_______  منکوحه را 
   .می سازد_______  را با ھم 

  



 

٧٥ 

  .اين متن را بخوانيد. ج

زن مسلمان نبايد  مرد و. گی مشترک زن و مرد در اسالم روا نيستزند بدون نکاح
آيند، ناجايز و از ايشان به دنيا ميند چون فرزندانی که نزندگی ک ھمبدون نکاح با 

پس بھترين راه برای زندگی . اسالمی پذيرفته نمی شوند حرام اند و در جامعه
  .مشترک زن و مرد نکاح و ازدواج  است

  
  .بنويسيد بخوانيد و به اين سوال ھا جواب  متن باال را. د

  _________________________در اسالم بدون نکاح زندگی مشترک روا است؟ آيا . ١

  ____________________زندگی می تواند؟  زنیمسلمان بدون نکاح با کدام  مردآيا  - ٢

  __________________________بھترين راه زندگی مشترک در اسالم چيست؟ - ٣

________________________________________________________  

________________________________________________________  

  

  :را به خاطر بسپاريد بيتاين . ھـ

  منت حاتم طايی نبرد  از عمل خويش خورد نھر که نا

ول اند، يا علی، اگر بينی که مردم به عيب جويی يک ديگر مشغ: مصطفی فرمود
مور فريبندۀ دنيا اتو به عيب جويی نفس خويش مشغول باش چون مردم بينی که به 

  .مشغول اند، تو به کار دل خويش مشغول باش



 

٧٦ 

  درس بيست و ھفتم
  

  :در اول  کلمه» خ«حرف 
  .از اين کلمات يک جمله بسازيد. الف

  تالقان، شيرين، بسيار، است، خربوزۀ. ١

  .______________________________________: جمله    

  ی، و، آفتاب، خورشيد، ميدھند، را، ھردواخور، معن. ٢

  ._____________________________________: جمله      

  ، محبت، گل، است، که، ندارد، خزانیخرم. ٣

  .______________________________________: جمله    

  لذت، ميبرم، خوشی، از، ديگران. ٤

  ._____________________________________: جمله      

  ار، يکوصد من، زمان، در، برای، قديم، می گفتند، خر.  ٥

  .______________________________________: جمله    

  ، گويند، راخرقه، لباس. ٦

  .______________________________________: جمله    
  

  .متن زير بنويسيد اين واژه ھا را در جا ھای مناسب.  ب

  خربوزه، خورشيد، خرمی، خوشحالی، خرقهسير، 

زياد ميتابد که باعث _______ در تالقان . تالقان بسيار مشھور است_______  
معيار وزن در آنجا مـَن . مردمان آن ديار می شود_______  و آنجا _______ 

مردم تالقان . ندحاال در عوض آن از کيلو گرام استفاده می کن. بود_______ و 
  .دارند که از پنبه ساخته می شود و به آن کوپيچه ميگويند_______ يک نوع 



 

٧٧ 

  .اين متن را بخوانيد. ج

در افغانستان برای وزن کردن خربوزه از سير استفاده می کنند که برابر به ھفت 
  .کيلوگرام است

. سير می باشد ١٣در سابق واحد اندازه گيری وزن زياد َمن بود و آن مساوی به  
اندازه می کردند که چھار ) تقريباً دو کيلوگرام(ھمچنان وزن کم را به پاو و چارک 

البته واحد . پاو مساوی به يک چارک و چھار چارک مساوی به يک سير می شود
که مساوی به يک چھارم يک پاو  می گفتند خوردمقياس وزن کمتر از پاو را 

برای  که گوينداجسام را مثقال می  مقياس ھایکوچکترين واحديکی از . شودمي
سنگ ھا و فلزات قيمتی استفاده ، ادويه ھای طبی و هاندازه گيری وزن مصالح

  .ولی فعالً واحدگرام بيشتر معمول شده است دوشمي
  
طوری جواب دھيد که از پاسخ ھای شما متن جديد بوجود  پرسشھا را بخوانيد ومتن باال را . د
  .آيد

  _________________________________کس چه دوست دارد؟ در کابل ھر - ١

  ____________________________برای وزن کردن از چه استفاده می کنند؟ - ٢

  ___________________________________   در سابق واحد وزن چه بود؟ - ٣

  __________________________اجسام چيست؟  وزن کوچکترين واحد مقياس - ٤

  ___________________________م چارک تقريباً  برابر به چند گرام است؟ني - ٥

  

  :بيت را به خاطر بسپاريد اين. ھـ

  شير ژيان را بدرانند پوست    مورچگان را چو بود اتفاق



 

٧٨ 

  درس بيست و ھشتم
  :در وسط  کلمه» خ«حرف 
  .از اين کلمات يک جمله بسازيد. الف

  از جملۀ، نخود، است، حبوبات. ١

  .______________________________________: لهجم    

  کشور، بايسکل، استفاده، ميشود، زياد، درھالند، . ٢

  ._____________________________________: جمله      

  است، آفتاب، درخشان. ٣

  .______________________________________: جمله    

  خواھرم، است، خوشبخت، انسان. ٤

  ._____________________________________: جمله      

  داشتند، در گذشته، زياد، پادشاھان، اختيار.  ٥

  .______________________________________: جمله    

  می کنيم، به، گذشتۀ، خود، تاريخ، ما، افتخار. ٦

  .______________________________________: جمله    

  .جا ھای مناسب  بنويسيداين واژه ھا را در .  ب

  درخشش، افتخار، نخود، اختيار، بخت، اختراع

  .زندگی خود را خودش داشته باشد________ ھر انسان بايد  -  

  .کشور ماست_________ شاه امان هللا خان  -

  .خاص دارد_________ الماس  -

  .می شود________ امروز در جاپان وسايل مختلف برقی  -

  .داردفايده _______  -

  .و تقدير خود را خود  ميسازيم_______ ما  -
  



 

٧٩ 

  .اين متن را بخوانيد. ج

  !معلومدار است

راستی فريدون : ناگھان يکی از آنھا پرسيد. دو بچۀ کوچک با ھم گرم گفتگو بودند
: است يا يک سيب درست؟ فريدون جواب داد زيادبه عقيدۀ تو دو تا نصف سيب 

  .تا نصف سيبخوب اين که معلومدار است، دو 

  

  _____________________است يا يک کيلو آھن؟ به نظر شما يک کيلو پخته سنگين - ١

  _________________________.    باشد خچند ميوه را نام بگيريد که در آن حرف  - ٢

  _________________________________خالق و مخلوق از ھم چه فرق دارند؟  - ٣

  ____________________________.  سوختن را بگوييد مترادف کلمات ساختن و - ٤

  _____________________________.          ضد کلمات داخل و بخيل را بگوييد - ٥

  

  .بخوانيد را دوبيتیاين . ھـ

  سياھی در برابر باد در مشت      مھاجر کوله بار ياد بر پشت

  ھدت کـُشتدر آن غمخانه گرمی خوا    در ين ويرانه مرمی خسته ات کرد

  سميع حامد    

  



 

٨٠ 

  درس بيست و نھم
  

  :در اخير  کلمه» خ«حرف 
  .از اين کلمات يک جمله بسازيد. الف

  مغاره، کوه، بزرگ، سوراخ، گويند، را، ھای. ١

  .______________________________________: جمله    

  سرخ، گل، زيارت، برگزار، ميلۀ، در، سخی، می شود. ٢

  ._____________________________________: جمله      

  شکست، آخ،  پايم. ٣

  .______________________________________: جمله    

  ، نيزقصر، به، گويند، کاخ. ٤

  ._____________________________________: جمله      

  است، فرخ، کاکايم، پسر، نام.  ٥

  .______________________________________: جمله    
  

  .اين واژه ھا را در جا ھای مناسب  بنويسيد.  ب

  يخ، بيخ، سوراخ، شوخ، سرخ

  .است________ فريد پسرک  -  

  .درخت زد________ او با تيشه به  -

  .شد_________ من ديروز افتادم و آستينم  -

  .است________ رنگ خون  -

  .گذاشت___ __امروز پيشانی پرديس افگار شد و مادرش به روی آن  -



 

٨١ 

  .و برای ھر يک مثالی بگوييد را بخوانيد ضرب المثلھااين . ج

  .انسان از گل نازکتر است و از سنگ سختتر -

  . چيزی که کشت می کنی، ھمان را ميدروی -

  آب که از سر پريد، چه يک نيزه، چه صد نيزه -

  

  .اين دوبيتی را بخوانيد. ھـ

  يچۀ دوزخرد

  در ھر قدمش دريغ بود آوخ بود  بوداين جاده ھزار آرزو فرسخ   

  نزديک چو شد دريچۀ دوزخ بود  ھر کس که ز دور آفتابش گفتيم  

  سميع حامد              



 

٨٢ 

  سی امدرس 
  

  :شروع کلمهدر » د«حرف 
  .از اين کلمات يک جمله بسازيد. الف

  فکر، ميکند، با، انسان، دماغ. ١

  .______________________________________: جمله    

  پيدا، دوست، کردن، خوب، دشوار، است. ٢

  ._____________________________________: جمله      

  ، دوستدانا، نادان، بھتر، است، از دشمن. ٣

  .______________________________________: جمله    

  ، خودند، آبروی، با، شرافت، والدين، استفرزندان. ٤

  ._____________________________________: جمله      

  ، به، نوع، دوستیدرود، انسانھا.  ٥

  .______________________________________: جمله    
  

  .اين واژه ھا را در جا ھای مناسب متن زير بنويسيد.  ب

  دروازه، دست يادت، ، درد، دوستم،پايم

  روی  را به عجله بسته کرد و_______  از بيرون آمد، _______   ديروز 

  گفتم ترا چه . خود را بر سر گذاشته ناله می کند_______   ديدم . چوکی نشست

______   ___و بسيار  هدرضربه خو___  ______شده که ناله می کنی؟ گفت 
  . می کند

  .دادم تا تسکين شود_______ برايش غذا و دوای 
  



 

٨٣ 

  

  .اين متن را بخوانيد. ج

نشست و در حالی که ھر دو دست خود را روی چوکی . دخترم از شھر آمدديروز 
از چشمانش آب جاری را فشار می داد، ديدم  بينی اشگذاشته  بود و  بر روی خود

چه زمانی که نزديک دروازۀ کو: گفت. را پرسيدم سببپھلويش نشستم و . بود
 شد؛ ھنوز ھم  دروازۀ کوچه خورد و بسيار افگاررسيدم، عطسه زدم و بينی ام به 

  .کالن شدی، فراموش ميکنی ھمين که: برايش گفتم هبا خند. ددرد می کن
  
  .آن را از خود بنويسيد فشردۀبخوانيد و متن باال را . د

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

  

  .شعر را بخوانيد و به مفھوم آن بينديشيداين . ھـ

  ھيچ نه معلوم شده آه که من چيستم    ساحل افتاده گفت گرچه بسی زيستم

  ھستم اگر ميروم گر نروم نيستم  خود رفته ای تند خراميد و گفتموج ز 



 

٨٤ 

  سی و يکمدرس 

  
  

  :در وسط  کلمه» د«حرف 
  .از اين کلمات يک جمله بسازيد. الف

  پدر، دو، و، گوھر، مادر، گرانبھا، پر ارزش، و، اند. ١

  .______________________________________: جمله    

  عال، زياد، انسانھا، برای، است، دادهخداوند، نعمتھای، مت. ٢

  ._____________________________________: جمله      

  قدردانی، بزرگان، از، به، خصوص، فرض، والدين، است. ٣

  .______________________________________: جمله    

  ، جھانمادر، يک، با، دست، گھوار، می جنباند، را، و، با، دست، ديگر، را. ٤

  ._____________________________________: جمله      

  مھربانی، نعمت، مادر، است، بزرگ.  ٥

  .______________________________________: جمله    
  

  .اين واژه ھا را در جا ھای مناسب متن زير بنويسيد.  ب

  خداوند، پدر، نادر، قدر، وندمادر، خدا

   آنھا را   _______که  نداست_______     انگوھر______    و _______    

آنھا را بدانيم و به ايشان _______   ما بايد  . برای پرورش انسانھا آفريده است
  .احترام قايل باشيم

  

  

  



 

٨٥ 

  .اين متن را بخوانيد. ج

مشقت زياد را متحمل ميشود و بعد مادر  ،در دوران بارداری و به دنيا آوردن طفل
مادر ھر دو در پرورش و تھيۀ سھولت ھای زندگی برای پيدايش طفل، پدر و 

  .فرزندان شان زحمت می کشند

آنھا بر من نھايت . من پدر و مادرم را بسيار دوست دارم و به آنھا احترام می گذارم
قدر مادر و پدر را بايد دانست . مھربان اند و در ھمه مشکالت مرا کمک می کنند

  .و به بزرگی و محبت شان ارج گذاشت

  .دن را از خود بنويسيآ فشردۀبخوانيد و متن باال را . د

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

  

  :را به خاطر بسپاريد بيت ھااين . ھـ

  در سرای آب و ِگل پرورده است    مھربان مادر چو شاخ گـُل مرا  

  کو مرا با خون دل پرورده است      ميفشانم خون دل در پای او  

  



 

٨٦ 

  و دوم درس سی

  
  :در اخير  کلمه» د«حرف 
  .از اين کلمات يک جمله بسازيد. الف

  می آورد باد، خوشی، بھاری، مژدۀ،. ١

  .______________________________________: جمله    

  ھر کشور، آبادی، مربوط، آن، مردمان، سرزمين، است. ٢

  ._____________________________________: جمله      

  ز، نام، ھای، ما، خالق، استيکی، جواد، ا. ٣

  .______________________________________: جمله    

  ، بايد، بزرگان، حرمت، را، دارد، نگهانخورد .٤

  ._____________________________________: جمله      

  ، است، اززخمدرد، شمشير، بدتر، زبان، .  ٥

  .______________________________________: جمله    
  

  .را در جا ھای مناسب متن زير بنويسيد کلماتاين .  ب

  باد، آباد، جواد، سرد، درد

  !_______  ياد ياران پاک دل ھميشه گرامی 

  .می شود که مردم ما با اتفاق و تفاھم کار کنند______ کشور ما زمانی 

  .می شود، مورچه به خواب ميروند________ در زمستان که ھوا 

  .مؤثر است__________ بر تب و پراسيتامول 
  



 

٨٧ 

  .اين متن را بخوانيد. ج

در اين فصل زيبا که طبيعت رنگ تازه ای به خود . باد بھار مژدۀ خوشی می آورد
می گيرد و ھمه چيز نو و زيبا به نظر می رسد، چه خوب است که ما نيز با انديشۀ 

و بدبختی ھای مردم ما بايد درد . نو و ارادۀ قوی برای آبادی وطن خود کار کنيم
  .خود را درک کنيم و در مقابل خونسرد نباشيم

  .خود بنويسيدبا جمالت ن را آمتن باال را بخوانيد و . د

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

  

  :دريابيد را معمااين جواب . ھـ

  ست شفتالو نيستسرخ ا  زرد است زرد آلو نيست
  خوراک بزرگان است    در سفرۀ اميران است



 

٨٨ 

  سومدرس سی و 

  :کلمه  شروعدر » ذ«حرف 
  .از اين کلمات يک جمله بسازيد. الف

  ذکر، قلب، را، انسان، خداوند، شاد، می سازد. ١

  .______________________________________: جمله    

  ش، نيست، کائناتخلقت، ذره يی، انسان، در مقابل، بي. ٢

  ._____________________________________: جمله      

  اول، حرف، ذبيح، نام ھای، است، و، ذکريا، ذال. ٣

  .______________________________________: جمله    

  خاص، ذکی، ذوق، در، خانه، تزئين، دارد .٤

  ._____________________________________: جمله      

  ستمونث، و، ذکور، مذکر، جمع، و، اجمع  اناث،.  ٥

  .______________________________________: جمله    

  پدر، داشت، ذال، رستم، نام. ٦

  .______________________________________: جمله    
  

  .اين کلمات را در جا ھای مناسب متن زير بنويسيد.  ب

  ذال، ذکر، ذاکر، ذره، ذبح

  .کردن، حالل کردن حيوان در اسالم است   _______

  .به کسی گفته می شود که نام خداوند را بر زبان می برد_______ 

  .نام پدر رستم بود که در شاھنامۀ فردوسی از او ياد شده است_______   

  .نام خداوند است_______ نماز راز و نياز با خداوند و 

را ) مرکب(يک ماده _______ ن و کوچکتري کوچکترين ذرۀ يک عنصر را اتوم
  .ماليکول گويند



 

٨٩ 

  

  .اين متن را بخوانيد. ج

او ھر ھفته برای دکانش گاو، گوسفند و بز ذبح می . ذبيح پسر کاکايم قصاب است
می گويد تا گوشت » هللا اکبر«او در اثنای ذبح کردن ذکر نام خدا را می کند و . کند

  .شود لذبح شده حال

آنھا ھر روز چاشت شوربای مزه . دکان با او کار می کندنيز در  ذبيحذکی برادر
ميکند  توته توته ذکی کمی دنبۀ گوسفند را با ساطور روی کندۀ چوب. دار می پزند

  .شوربا زيادتر می شود ه و لذتمز. و در شوربا می اندازد

  .بنويسيد يادن را از آمتن باال را بخوانيد و . د

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

  



 

٩٠ 

  چھارمدرس سی و 
  
  

  :کلمه  وسطدر » ذ«حرف 
  .از اين کلمات يک جمله بسازيد. الف

  کلمۀ مذکر، می گويند، را، برای، مرد، و، را، مونث، برای، زن. ١

  .______________________________________: جمله    

  ، آذر، آتشی، استامعن. ٢

  ._____________________________________: جمله      

  ھمسايۀ، نذر، سخی، ديروز، داشتند، ما .٣

  .______________________________________: جمله    

  لذيذ، مادرم، می پزد، غذای. ٤

  ._____________________________________: جمله      

  و، ياد آوریکر کردن، ، ذیامعن به ،استتذکر، .  ٥

  .______________________________________: جمله    
  

  .اين کلمات را در جا ھای مناسب متن زير بنويسيد.  ب

  ، لذيذمذکر، غذا، نذر، مذاکره

  .مھارت دارد________ مادرم در تھيۀ خوراکه ھای 

  .می دھند_______ برای تسلی خودشان و پاداش نيکی  مسلمانان

  .ھای مناطق مختلف افغانستان از ھم فرق دارند_____ __

  .می کنند_______ نماينده ھای دو کشور برای رسيدن به تفاھم با ھم 

  .گويند_______ جنس ماده را مؤنث و جنس نر را 
  



 

٩١ 

  .اين متن را بخوانيد. ج

عيد بازار رفتيم تا برای من با پسر کاکايم نذير به . دو روز به عيد قربان مانده بود
. در ھنگام رفتن کاکايم تذکر داد که گوسفند پير و الغر نخريم. قربان گوسفند بخريم

ما از . تر بودنددو گوسفندی را که ما در بازار انتخاب کرديم، کمی قيمت 
ھر دو فروشنده از ما کمی دور . به قيمت کمتر خواستيمدکانداران قيمت گوسفندان  

  .د از چند لحظه برگشتند و گپ ما را پذيرفتندرفتند و با ھم مذاکره کردند و بع

گوسفندان را به خانه آورديم و در روز اول عيد قربان، کاکايم ھر دوی آن را ذبح 
می  ھمه مھمانان . د شوربای لذيذ پختمادرم از کـَله و پاچۀ گوسفن. و تقسيم کرد

  !"واقعاً کـَله و پاچه غذای لذيذ است: "گفتند

  

  .ن را از خود بنويسيدآ فشردۀانيد و متن باال را بخو. د

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

  

  .يدبخوانرا  بيتاين . ھـ

     بی دوست زنده گانی ذوق چنان ندارد  ذوق چنان ندارد بی دوست زنده گانی   
  



 

٩٢ 

  پنجمدرس سی و 
  

  :در اخير  کلمه» ذ«حرف 
  .از اين کلمات يک جمله بسازيد. الف

استفاده، ، از پوست، کاغذ، حيوانات، به جایسنگ، انسانھا، نخست، از، و بعد، . ١
  ، برای نوشتنکردندمی 

  ._______________________________________________: جمله

  اسفنج، آب، می کند، در، نفوذ، چرا، زود. ٢

  ؟_____________________________________: جمله      

  است، رشوه، اخذ، حرام. ٣

  .______________________________________: جمله    

  ، غذا، لذيذ، ھای، اندمردم افغانستان. ٤

  ._____________________________________: جمله      

  ، کرد، نزدمعاذکاغذ ھا، ذاکره، اخذ، را از، .  ٥

  .______________________________________: جمله    
  

  .اين کلمات را در جا ھای مناسب متن زير بنويسيد.  ب

  نفوذ، کاغذ، اخذ، لذيذ

  .تر می سازد__ _____ استفادۀ ھيل در چای ذايقۀ آن را -

  .، رنگ و غيره را قرطاسيه می گويند_______ قلم،  -

  .کند_______ نبايد گذاشت که انديشه ھای ناسالم در ذھن نوجوانان  -

  .کردم _______ برای مطالعه  کتاب از کتابخانه دومن  -

  

  

  



 

٩٣ 

  .اين متن را بخوانيد. ج

او که خواندن و . ته بودمرف پسر کاکايم روزی برای خريد غذای گرم به دکان معاذ
من . نوشتن بلد نيست، از من خواست تا روی کاغذ سطری در مورد دکانش بنويسم

  ."غذای لذيذ موجود است: "کاغذ را از او اخذ کردم و نوشتم
  

  .بنويسيد آن را با جمالت خودمتن باال را بخوانيد و . د

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

  

  .يدبخوانرا  بيت ھااين . ھـ

  مرا به خير تو اميد نيست شر مرسان    اميدوار بود آدمی به خير کسان   
  

  معلمت ھمه شوخی و دلبری آموخت  
  جفا و ناز و عتاب و ستمگری آموخت        
  من آدمی به چنين شکل و خوی و قد و روش  
  نديده ام مگر اين شيوه از پری آموخت        

  



 

٩٤ 

  ششمدرس سی و 
  

  :در آغاز  کلمه» ر«حرف 
  .از اين کلمات يک جمله بسازيد. فال

  چون، عمر، روان، آب، است، گذرا. ١

  ._____________________________________: جمله                

  ھيرمند، افغانستان، رود، از جملۀ، است، دريا ھای، مشھورترين. ٢

  ؟_____________________________________: جمله      

  اری، جوانمردی، استآيين، رازد. ٣

  .______________________________________: جمله    

  نياز، بزرگان، داريم، به، مارھنمای،  .٤

  ._____________________________________: جمله      

  ريشه، از، درخت، خود، غذا، می گيرد.  ٥

  .______________________________________: جمله    
  

  .مات را در جا ھای مناسب متن زير بنويسيداين کل.  ب

  راست، رواج، روان، راز، رود

  .زندگی مشترک تفاھم و درک متقابل زن و شوھر است_______  -

  .انسان تأثير می گذارد_______  يک حادثۀ ناگوار بر روح و  -

  .ھای نامعقول را ترک کنيم_______  بايد رسم و  -

  .حر کوچک اندو دريا نسبت به ب _______   -

  .گفتن و صادقانه زيستن است______  درلذت زندگی  -
  

  .اين متن را بخوانيد. ج



 

٩٥ 

با روح ناراحت و حالت پريشان مقابلم  يکی از دوستانم. مددر راه روان بوروزی 
او گفت که مصرف محفل عروسيم را ندارم و خانوادۀ . آمد و از من پول خواست

رگزار کنم که در آن تمام اعضای خانواده، ھمسرم می خواھند که من مجلسی ب
  .اقارب و دوستان آنھا شرکت داشته باشند

ناپسنديده خودداری کند و  یمن برايش مشوره دادم که از پذيرش رسم و رواج ھا
  .زندگی مشترک شان پيشبرده بتوانند ،در پيش گيرد که تا آخررا راھی 

  .ينده اش صحبت می کنداو حرفم را پذيرفت و گفت که با خانوادۀ ھمسر آ

  .متن باال را بخوانيد و خالصۀ آن را از خود بنويسيد. د

_______________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

  

  .ھا را بخوانيد پنداين . ھـ

  حکايت
. بخوردی و تا سحر ختم قرآن بکردی زياد طعامايت کنند که شبی کرا حعابدی 

بخوردی و بخفتی بسيار از اين فاضلتر  ناگر نيم نا: "صاحبدلی بشنيد و گفت
  !"بودی

  تا در او نور معرفت بينی    اندرون از طعام خالی دار  
  که پُری از طعام تا بينی    تھی از حکمتی بعلت آن  

  



 

٩٦ 

  ھفتمدرس سی و 
  

  :در وسط کلمه» ر«  حرف
  .اين کلمات را در جا ھای مناسب متن زير بنويسيد. الف

  غرور، باران، دوری، دارد

  _______ نرمخو باشيد تا . ______بی جا به شخصيت انسان تاثير بد _____ 

  .کنيد________ رحمت خداوند بر شما ارزانی يابد و بکوشيد تا از خودپرستی 

  

  .ه بسازيداز اين کلمات يک جمل  -ب

  اندنامھای، آريانا و خراسان، قديم، افغانستان، . ١

  ._____________________________________: جمله                

  با دست، گرھی که ، باز می شود، مکن، باز، با دندان. ٢

  !_____________________________________: جمله      

  ، نگھدارند، تاديگران، نگھدار، راز، رازت. ٣

  .______________________________________: جمله    

  کتاب، است، بھترين، دوست و رفيق، انسان. ٤

  ._____________________________________: جمله      

  مفيد، خرما، ميوۀ، است.  ٥

  .______________________________________: جمله    

  .اين متن را بخوانيد. ج

. نجاری نيز آسان شده است اين روزگاران که تخنيک پيشرفت کرده است، کار در
در سابق نجار ھا صرف با اره، تيشه، رنده و چکش و وسايل ساده و ابتدايی ديگر 

امروز در ممالک پيشرفته . استفاده ميشوندھنوز  ھاکار ميکردند که شماری از آن
  .سی و آسان صورت ميگيردنجاری با وسايل بسيار مجھز به شکل بسيار اسا



 

٩٧ 

مثالً اگر بخواھيد ميز و يا چوکی بسازيد، نمونه ھای آن در مغازه ھای مخصوص 
اسباب کار ھمراه با وسايل آن موجود است و شخص ميتواند اجزای آن را خريده و 

خواب به قسم  یھمچنان الماری ھا و تخت ھا. جنس مورد نظر را خودش بسازد
يشود و در خانه از روی برگۀ رھنمايش به سادگی بسته پارچه ھای جدا فروخته م

فايدۀ آن اين است که ميتوانيد اسباب بزرگ را به پارچه ھای خورد به . ميشود
   . سادگی انتقال دھيد

  .خالصۀ متن باال را بنويسيد. د

_______________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  



 

٩٨ 

  ھشتمدرس سی و 

  
  :کلمه اخيردر » ر« حرف 
  .زير بنويسيد جمالتاين کلمات را در جا ھای مناسب . الف

  کار، نجار، خار، پروردگار

  .نيز گويند__________ را ) ج(خداوند -

  .ددروازه و ارسی می ساز الماری، از چوب_______  -

  .انجام پذير نيست________ بدون تالش و سعی اجرای يک  -

  ."جھان مردم نيکو سير اند________ گل بی " -

  

  .از اين کلمات يک جمله بسازيد  -ب

  بزرگتری، جھان، اقيانوس، بحر آرام ، است. ١

  ._____________________________________: جمله                

  از نوازش، کار، نه از، بگير با اطفال، زور، .٢

  !_____________________________________: جمله      

  ، امان هللا خان، عادل، و، شاه، بودقی پسندرت .٣

  .______________________________________: جمله    

  آبی، در و ديوار، من، اتاقم، رنگ، می کنم، را. ٤

  ._____________________________________: جمله      

  پر، ظريف، است، و نازک، پروانه.  ٥

  .______________________________________: جمله    



 

٩٩ 

  .اين متن را بخوانيد. ج

در اخير . يکی علم آموخت و ديگری مال جمع کرد. دو امير زاده در مصر بودند
اين توانگر . يکی عالمۀ زمان مانند ابن سينا شد و ديگری به سلطنت مصر رسيد

من به سلطنت رسيدم و تو ھمچنان در : "به چشم حقارت به فقير نظر کرد و گفت
، شکر خداوند ياری کرد و مرا وارث رای براد: "آن ديگر گفت." یخواری بماند

فرعون  خور من عالم شدم تا مردم را رھنمايی کنم و ترا ميراث. پيغمبران ساخت
  !"ھومون ساخت تا مـَلک مصر باشی

  .خالصۀ متن باال را بنويسيد .د

_______________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

  



 

١٠٠ 

  نھمدرس سی و 
  

  
  :کلمه شروعدر » ز«حرف 
  .يسيداين کلمات را در جا ھای مناسب جمالت زير بنو. الف

  ، زرد آلو، زرشک، زردک، یزرد، زعفران

  .است___________ يکی از ميوه ھای مورد پسندم 

در تھيۀ غذا ھای مختلف استفاده می شود و مقدار زياد کروتين ________ از 

  .دارد که برای جلد و چشم مفيد است

  .از جملۀ رنگھای اصل طبيعت است______ رنگ 

  .نگ دادن غذا از آن استفاده می شودنوع گياھست که در ر________ 

طريقۀ درست تھيۀ چای واضح جمالت زير را طوری پی ھم به ترتيب بگذاريد که از آن   -ب
  .شود

  .سپس آن را حرارت دھيد تا جوش آيد -
  .بريزيدآب در آبجوشی مقدار  نخست -
  .آب جوش را در چاينک يا ترموز بريزيد -
و بوی چای، کمی ھيل کوبيده شده نيز در آن عالوه  ذايقهميتوانيد برای بھتر شدن  -

  .کنيد
  .در اخير چای تھيه شده را برای پنج دقيقه بگذاريد تا دم بکشد -
  .بيندازيد يا سياه در چاينک و يا ترموز به قدر ضرورت چای سبز -
  :طرز تھيۀ چای -
  .چای را در پياله بريزيد -
  

  



 

١٠١ 

  

  

  .ی مناسب پر کنيد تا متن مفھوم درست پيدا کندجا ھای خالی اين متن را با واژه ھا .ج

را خشک می کنند و از ________ مردم شمالی . شمالی کابل زردآلو زياد دارد

ھا _______ از زردآلوی خشک در تھيۀ بسياری . __________آن ِکشته 

  . استفاده می کنند

مادر . مزردآلو پخته می شود، بسيار خوش دار_______ من پياوۀ تخم را که با 

کشتۀ زرد آلو را نيز در ھفت ميوه می اندازد، مگر برای من ______ در 

  .نيست_______ 

  .سواالت زير را جواب دھيد - د
  پلو را دوست داريد؟ گونهشما چه  -

____________________________________________________  
  پلو خوب از کدام برنج تھيه می شود؟ -

____________________________________________________  
  برای پختن پلو چه چيز ھا به کار است؟ -

____________________________________________________  
  استفاده می کنيد؟ هشما در پلو از کدام مصالح -

____________________________________________________  
  کجا می آيد؟ل چه نام دارد و از ببرنج خوب کا -

____________________________________________________  
  



 

١٠٢ 

  چھلمدرس 
  

  :در وسط کلمه» ز«حرف 
  .اين کلمات را در جا ھای مناسب جمالت زير بنويسيد. الف

  وزن، ورزش، اندازه، تازه، نزديک

او . بيرون ميرود_______ برادرم ھر روز صبح برای قدم زدن و تنفس ھوای 

او ھميشه نصيحت می کند که . ميکند________ بيشتر از يک ساعت صبحانه 

ھمچنان . بيشتر غذا نخوريم، چون برای معده ضرر دارد________ بايد از 

حتی از او اگر در جايی کسی سگرت دود کند، .  انسان زياد می شود_______ 

برای نمی گذرد و ميگويد که داکتران دريافته اند که دود سگرت آن _______ 

  . نقص دارد بسيار ھمه

  .جمالت زير را طوری پی ھم به ترتيب بگذاريد که از آن يک متن با مفھوم بدست آيد  -ب

  .از دکان بزاز پنج متر تکه خريديم -
  .خواھرم ميخواھد برای عروسی خواھر خوانده اش پيرھن بسازد -
  .تکه ھا را به دکان خياط برديم -
  .رفته بوديم ديروز برای خريد به بازار -
  .خياط اندازۀ خواھرم را گرفت و گفت ھفتۀ آينده برای پوشيدن خام کوک بياييد -

  .تکه رنگ سفيد و گلھای ميدۀ گالبی دارد -

  .پر کنيد تا متن مفھوم درست پيدا کند داده شدهجا ھای خالی اين متن را با واژه ھای  .ج

  خراب، فرزندان، نازدانه، ھرگز، زندگی

اگر طفل در خوردی ناز . پرورش ندھم_______ رم طفل خود را من آرزو دا

________ ميشود چون در مقابل دشواری ھای _______ بيجا ببيند، آينده اش 



 

١٠٣ 

________ کوشش نکنيد که خواسته ھای نامعقول _______ . ايستادگی نميتواند

  .تان را برآورده کنيد

  .سواالت زير را جواب دھيد - د
  ندان خود را ناز بيجا بدھيم؟چرا نبايد فرز -

_______________________________________________  
  نازک و لطيف از ھم چه فرق دارند؟ -

_______________________________________________  
  بزرگر و دھقان از ھم چه فرق دارند؟ -

_______________________________________________  
  ند؟ريحان يک گل اآيا نازبو و  -

_______________________________________________  
  فرق بين کشتزار و مزرعه چيست؟ -

_______________________________________________  
  
  



 

١٠٤ 

  چھل و يکم درس
  

  :در اخير کلمه» ز«حرف 
  .اين کلمات را در جا ھای مناسب جمالت زير بنويسيد. الف

  قاز،  راز، باز

  . يک انسان با تربيه است صداری از جملۀ بھترين خصاي__ ____

  .يک پرندۀ گردن دراز است_______ 

يک نوع پرنده است و اين واژه به مفھوم ضد بسته ھم ______ ھای  معنايکی از 

  .به کار ميرود

  .جمالت زير را طوری پی ھم به ترتيب بگذاريد که از آن يک متن با مفھوم بدست آيد  -ب

  رف يک شخص را به شخص ديگر می گويداو ح -
  .تصميم گرفت که ديگر احوال يک نفر را به نفر ديگر نبرد -
  ھمه از او دوری می کنند و -
  يک روز دوستانش او را نصيحت کردند -
  او از داشتن اين خصوصيت بدش شرمنده شد و -
  .پسر ھمسايۀ ما رازدار نيست -
  .آگاه باشدو عالقه دارد از حوادث زندگی ھر کس  -
  .کسی به او اعتماد نمی کند -
  .ھمه او را سخن چين ميگويند -
  .و او را متوجه خاصيت بدش ساختند -

  .جا ھای خالی اين متن را با واژه ھای داده شده پر کنيد تا متن مفھوم درست پيدا کند. ج

  آھنگ، موسيقی، امروز
استفاده  (CD)دیبه عوض کست از سی ________ در بيشتر کشور ھای جھان 

آھنگھايی که به . داشته باشد______ تا چند صد ک سی دی ميتواند ي. می کنند
وجود دارند، جای کمتر را می گيرد و ميتوانيم تعداد زياد آن را در   MP٣شکل 

________ دستگاھی که در آن  ياسی دی داشته باشيم؛ ولی بايد بدانيم که تايپ 
  . را داشته باشد  MP٣ آھنگھای واندنمی شنويم قابليت استفاده و خ



 

١٠٥ 

  
  .سواالت زير را جواب دھيد - د
  آيا شما راز دوست خود را نگھميداريد؟ -
  

_______________________________________________  
  چرا گفتن راز مردم به ديگران بد است؟ -
  

_______________________________________________  
  قی را در چه ضبط می کنند؟ بيشتر موسيامروز  -

  _______________________________________________  
  بايد کدام نکته را در نظر بگيريم؟  MP٣برای استفاده از يک سی دی  -
  

_______________________________________________  
  دی؟ خوب است يا سی) کست( نواربه نظر شما برای شنيدن موسيقی استفادۀ از  -
  

_______________________________________________  
  



 

١٠٦ 

  چھل و دومدرس 
  

  :شروع کلمهدر» ژ«حرف 
  .اين کلمات را در جا ھای مناسب جمالت زير بنويسيد. الف

  ژاله،  ژينوس، ژنده، ژيالژوليده، 

_______ . آنھا اقتصاد خوب ندارند. خواھران ھم اند_________ و ______ 

بپوشد؛ _______ لباس کھنه و  دوس به خود توجه دارد و دوست ندارنسبت به ژين

که بيشتر به درسھايش توجه دارد و بسيار مصروف است، حتی ________ ولی 

  .به طرف مکتب ميرود________ بعضی روزھا با مو ھای 

  .جمالت زير را طوری پی ھم به ترتيب بگذاريد که از آن يک متن با مفھوم بدست آيد  -ب

  .نوشته ھای او در سايت ھا و مجله ھای زياد نشر شده است -
  .او ھميشه مطالعه می کند و به حوادث جھان توجه بيشتر دارد -
  .انسانھای ژرف نگر و دور انديش حقايق زندگی را خوبتر درک ميتوانند -
  .پدرم تحليلگر سياسی است -
  .او به ھمه قضايای جھان ژرف می انديشد -
  .وعۀ مقاالت او به شکل يک کتاب به چاپ خواھد رسيدبه زودی مجم -
  
  .جا ھای خالی اين متن را با واژه ھای داده شده پر کنيد تا متن مفھوم درست پيدا کند. ج

  دوختژنده،  زانو، ژکفر، ژاله،سپورت، ژوليده، 
آنھا حرف معقول يکديگر . خواھر و برادر صميمی اند________ و _______ 

  .ميپذيرندرا می شنوند و 

 درو دھن پاچه ھايش  _______ژکفر به لباسھای خود توجه ندارد و ھميشه سر 

به مکتب __________ او ھر وقت با لباس  .فتبال و بايسکل رانی کنده می شود

  .ميرود



 

١٠٧ 

و ازش خواھش کرد که ________ يک روز ژاله تمام لباسھای برادرش را 

. ون خود را استفاده کندصرف يک پتل_______ ديگر در وقت ورزش و 

به مکتب ________ گپ خواھرش را پذيرفت و حال او با لباس _________ 

  .نمی رود

  .سواالت زير را جواب دھيد - د
  ؟ژرف و عميق از ھم چه فرق دارند -
  

_______________________________________________  
  ؟وظيفۀ ژاندارم پوليس چيست -
  

_______________________________________________  
  ؟ژوليده و ژنده از ھم چه فرق دارند -
  

_______________________________________________  
  ؟معقول است) در متن باال(آيا حرف ژاله  -
  

_______________________________________________  
  ؟تحليگر سياسی کی را می گويند -
  

_______________________________________________  



 

١٠٨ 

  سومو  چھلدرس 
  

  :در وسط کلمه» ژ«حرف 
  

  .اين کلمات را در جا ھای مناسب جمالت زير بنويسيد. الف

   واژگون، مژه، پژمرده، کژدم، واژه، مژده

  .از جملۀ حشرات خطرناک است__________  -

  .زيبا داردھای ___________خواھر زاده ام  -

  .ا ساخته می شوداز حرفھ_______ يک  -

  .ھم مفھوم اند__________ سرنگون و  -

  .می شود___________ نرسد،  آب اگر به گل -

  .اندصلح و ختم جنگ ___ ____مردم ما در انتظار شنيدن سالھا ست که  -

  

  .بدست آيد درستجمالت زير را طوری پی ھم به ترتيب بگذاريد که از آن يک متن   -ب

  .که با جنگ و خونريزی نميتوانيم به خوشبختی برسيممردم ما دانسته اند  -
  .برای استقرار صلح  بايد حقوق تمام مليت ھا را محترم شمرد -
  .و تمام قشر ھای جامعه به شمول مرد و زن در آبادی وطن سھم بگيرند -
  .وحدت ملی يکی از پايه ھای برقراری صلح در افغانستان است تأمين -
شور ما زمانی خواھد رسيد که ھمه مردم ما در کسب مژدۀ پيشرفت و ترقی ک -

  بکوشندسواد و علم 
  
  .جا ھای خالی را با واژه ھای داده شده پر کنيد. ج

 مژده، ژکفر، واژگون، پژمرده، کژدم

  .می ماند__________ انسان بيمار به گل  -

  .زھر ترشح ميکند________ از نيش  -



 

١٠٩ 

  .ميخواھيم_________ ا در کشور پايۀ نفاق افگنان و تفرقه اندازان ر -

  .ی صبور است و برای اسم بچه ھا نيز استفاده می شودابه معن_________  -

  .صلح و پيشرفت می آورد________ اتحاد و ھمسبتگی مردم ما  -

  .سواالت زير را جواب دھيد - د
  ؟چرا مملکت ما ويران شد و مردان آن به ھر طرف مھاجر شدند -
  

_______________________________________________  
  جنگ چگونه بدبختی می آورد؟ -
  

_______________________________________________  
  ؟چرا جنگ را به اژدھا شباھت می دھند -
  

_______________________________________________  
  ؟به نظر شما اساس و بنياد ترقی يک کشور در چه است -
  

_______________________________________________  
  ؟عالج کژدم گزيدگی چيست -
  

_______________________________________________  
_______________________________________________  
_______________________________________________  

  
  .را توضيح کنيد گفتهاين  - ھـ 

  !مت کنتفرقه انداز و حکو



 

١١٠ 

  چھارمدرس چھل و 
  

  :در اخير کلمه» ژ«حرف 
  

  .اين کلمات را در جا ھای مناسب جمالت زير بنويسيد. الف

  ژاژ، ميکياژ، پتولوژ، کورتاژ

  .عمليۀ گرفتن طفل از رحم مادر توسط عمل جراحی است_________  -

  .به يک نوع سبزۀ سفيد رنگ خاردار گفته می شود________ کلمۀ  -

  .چھرۀ اشخاص را تغيير می دھند__________ توسط  امروز -

  .کسی گويند که در بارۀ امراض تحقيقات می کند__________  -

  

  .جمالت زير را طوری پی ھم به ترتيب بگذاريد که از آن يک متن درست بدست آيد  -ب

داکتران به اين نظر اند که در صورتی که طفل در رحم مادر معيوب تشخيص  -
  شود، 

  .مروز در طبابت از عمل کورتاژ استفاده می کنندا -
  .بايد قبل از پيدا شدنش جلوگيری کنيم و سقط و کورتاژ طفل سالم گناه است -
  چون زندگی يک انسان معيوب ھم برای خودش و -
  .با مشورۀ پدر و مادر بايد عمل کورتاژ صورت گيرد -
  .سقط و يا کورتاژ طفل سالم از ھيچ لحاظی درست نيست -
  .ھم برای پدر، مادر، دوستان و اقاربش زجر دھنده است -
  در صورتی که نخواھيم طفل بدنيا آوريم، -
  
  .اده شده پر کنيدجا ھای خالی را با واژه ھای د. ج

 ميکياژ، پتالوژی، ژاژ، کورتاژ

  .نوعی از عمل جراحی است________  -

  .گويند__________ علم تشخيص مرض را -



 

١١١ 

استفاده _______ دن چھرۀ اشخاص در نمايش ھا و فلم ھا از برای تغيير دا -

  .ميکنند

  .يک واژۀ فارسی است______  -

  

  .سواالت زير را جواب دھيد - د
  ؟ميکياژ با آرايش چه فرق دارد -

_______________________________________________  
  ؟آيا تا به حال نزد پتالوژ رفته ايد -

_______________________________________________  
  ؟نظر تان در مورد سقط جنين يا کورتاژ چيست -

_______________________________________________  
  ؟بيايد ژچند کلمۀ فارسی و يا اصطالح طبی را بلد استيد که آخر آن حرف  -

_______________________________________________  
  

  .وانيدحکايت را بخاين  - ھـ 
جھان است؟ گفت بلی، روزی برای  حاتم طايی را گفتند از تو بزرگ ھمتتر در

ديدم پشته يی فراھم آورده  راکنی  خار. مرای عرب چھل شتر قربان کرده بودما
گفتمش به مھمانی حاتمی طايی ميروی، مردم زياد بر دسترخوان او گرد آمده  .بود
  :در جوابم گفت. اند

  منت حاتم طايی نبرد    ويش خوردھر که نان از عمل خ
  



 

١١٢ 

  پنجمدرس چھل و 
  

  :شروع کلمه در» س«حرف 
  .اين کلمات را در جا ھای مناسب جمالت زير بنويسيد. الف

  سبز، سرد، سرمه، ساز، سنگ

  .ميشود که بدون باالپوش بيرون رفته نميشود________ ا در زمستان آنقدر ھو -

  .حجراالسود در کعبه است_______  -

  .را تسکين ميدھد باعصا________ گ رن -

  .و موسيقی مختلف دارند_______ واليت ھای مختلف افغانستان  -

  .آورد______ پدرم در بازگشت از زيارت خانۀ خدا برای مادرم  -

  .جمالت زير را طوری پی ھم به ترتيب بگذاريد که از آن يک متن با مفھوم بدست آيد  -ب

  يدنی و زيبا است و موسيقیموسيقی اصيل ھند بسيار شن -
  .ھندو ھا به آن بيشتر توجه کرده اند -
  ستاردرست ستار است که می گويند آموزش  -
  .موسيقی ھر کشور با فرھنگ آن ارتباط دارد -
  .چھل سال را در بر ميگيرد -
  به آن خاطر. جز مذھب و عبادت ھندوان است -
  يکی از آله ھای مشھور موسيقی ھند -
  
  .خالی اين متن را با واژه ھای داده شده پر کنيد تا متن مفھوم درست پيدا کندجا ھای . ج

  پسته ای، رنگ، ماشی، آبی، سبز، زرد
در . از جملۀ رنگھاييست که ديدن آن به انسان آرامش می بخشد________ رنگ 

رنگ سبز از ترکيب دو رنگ . فراوان است_______ طبيعت نيز اين 

اگر سبز کمی تاريک باشد، آن را . وجود می آيدبه ________ و _______ 



 

١١٣ 

ميگويند و اگر رنگ زرد در ترکيب سبز بيشتر به باشد، آن را _________ 

  .می گويند__________ 

  
  .سواالت زير را جواب دھيد - د
  ؟چرا موسيقی را غذای روح ميگويند -

_______________________________________________  
  ؟طبيعت بيشتر ديده ميشود کدام رنگھا در -

_______________________________________________  
  ؟چرا در کشور ھندوستان موسيقی پيشرفت زياد کرده است -

_______________________________________________  
  ؟رنگ سبز از کدام رنگھا ساخته می شود -

_______________________________________________  
  .متن زير را بخوانيد. ھـ

  بازيھای المپيک
دو ھزار و پنجصد سال قبل اھالی يونان در ھر چار سال يک دفعه در يک منطقه 

اما در ابتدا . می شدندبرای اشتراک و تماشای مراسم ورزشی جمع ) اولمپيا(به نام 
ورتھای رفته رفته سپ. تنھا يکی دو سپور يعنی دويدن و گاديرانی نمايش داده ميشد

ديگر نيز به آن اضافه گرديد که بعضا ً نمايش اين ھمه ورزشھا پنج روز را در بر 
ميگرفت و مردم از تمام نقاط يونان جمع ميشدند و افتخار ميکردند که ھر نقطۀ 

  .يونان ورزشکار ورزيده دارد
امروز اين مسابقات و نمايش ھا در کشور ھای مختلف به سطح جھانی برگزار 

پول زياد مصرف  و برای برگزاری آن ماه ھا آمادگی گرفته می شودميشود و 
  .ميشود



 

١١٤ 

  ششمدرس چھل و 
  

  :در وسط کلمه» س«حرف 
  .اين کلمات را در جا ھای مناسب جمالت زير بنويسيد. الف

  اسير، احساس، پارسی، فساد، وسوسه

  .در کارھا افکار انسان را پراگنده ميسازد_______  -

  .ھمدردی داشته باشد________ بت به ديگران ھر انسان بايد نس -

  .در يک جامعه می شود________ استفادۀ مواد مخدر باعث  -

  .ھای جنگ خالف انسانيت است________ اذيت و آزار  -

  .دری است________ مردم افغانستان  ھای زبانيکی از  -

  

  .درست بدست آيد جمالت زير را طوری پی ھم به ترتيب بگذاريد که از آن يک متن  -ب

  جوانان  ما بايد محتاط باشيم که اعضای خانوادۀ ما به خصوص نوجوانان و -
  فيصد مواد مخدر جھان ٨٠بيشتر از  -
  .در اين روزگاران مواد مخدر از جملۀ يکی از آفت ھای جھانی بشمار ميرود -
  برای اين که از شر اين آفت جھانسوز رھايی يابيم، -
  خانوادۀ ما به مواد مخدر معتاد اگر يکی از اعضای -
  .در افغانستان کشت می شود -
  .به مواد مخدر معتاد نشوند -
  .است، بايد برای عالج او به داکتر و مراکز مربوطه مراجعه کنيم -
  .بايد ھر فرد افغان در مبارزه برای از بين بردن آن برخيزد -
  
  .کنيد تا متن مفھوم درست پيدا کند جا ھای خالی اين متن را با واژه ھای داده شده پر. ج

 ، حل، سواالتدختر آسان،  وسوسه،

او امروز امتحان داشت و . بسيار اليق است_________ انيسه خواھر زاده ام  -

، نتوانست در از بيم شب نخوابيده بود از اين که. زياد شب نخوابيد________ از 



 

١١٥ 

ميگويد که سواالت او . متمرکز سازد_________ امتحان افکارش را به 

در  . بنويسدبود مگر نتوانست در وقت معينه جواب تمام سواالت را ______ 

کرد و بعد به پاسخ سواالت ________ امتحان بايد اول سوال ھای آسان را 

  .پرداختو تشريحی مشکل 

  .سواالت زير را جواب دھيد - د
  در شب امتحان؟تنھا شما ھر روز درس ميخوانيد و يا  -

_______________________________________________  
  ؟در جريان حل سواالت يک امتحان، کدام نکات را بايد در نظر گرفت -

_______________________________________________  
  ؟استفادۀ مواد مخدر به صحت چه ضرر دارد -

_______________________________________________  
  ؟می گويند معتاد کی را -

_______________________________________________  
اگر کسی به مواد مخدر معتاد باشد، برای کمک به او چه بايد کرد و به کجا  -

  ؟مراجعه شود
_______________________________________________  

  با شخص معتاد چگونه برخورد ميکنيد؟ -
_______________________________________________  

  



 

١١٦ 

  درس چھل و ھفتم
  

  :در اخير کلمه» س«حرف 
  

  .اين کلمات را در جا ھای مناسب جمالت زير بنويسيد. الف

  سپاس، ترس، تماس، غرس، عروس

  .می کنند_______ در روز نوروز مردم ما در حويلی ھای شان نھال  -

  .گذار استم________ من از ھمکاری و محبت زياد او  -

  .ما بسيار مھربان است______ ___ -

  .داشت________ از بدنامی بايد  -

  .با دوستان بادانش و با شخصيت آموزنده است________  -

  

  .جمالت زير را طوری پی ھم به ترتيب بگذاريد که از آن يک متن درست بدست آيد  -ب

  .تأثير بد دارد -
  .از تماس با دوستان خوب حرفھای خوب می آموزيم -
  دوست ندارم با انسان ھای بد من -
  .بسيار چيز ھا آموخته ام و از ايشان سپاسگذارم -
  خوی ھمنشين بد بر انسان -
  .در تماس باشم -
  من از دوستان خوبم -
  
  .جا ھای خالی جمالت را با واژه ھای داده شده پر کنيد. ج

 ناسپاسی، ھراس، کرباس، حس، خروس

  .اب بيدار می شوماز خو________  اذانمن ھر صبح با  -

  .می پوشند________ درويشان لباس  -



 

١١٧ 

  .به بيچارگان ترحم ندارند_______ انسانھای بی  -

  .دارم__________ من از تماس با سخن چين  -

  .بد گفته شده است___________ در اسالم  -

  
  .سواالت زير را جواب دھيد - د
  چرا در اسالم ناسپاسی سرزنش شده است؟ -

_______________________________________________  
  د؟نھراس و ترس از ھم چه فرق دار -

_______________________________________________  
  کرباس چی را ميگويند؟ -

_______________________________________________  
  شما با چگونه اشخاص تماس داريد؟ -

_______________________________________________  
  

  .اين متن را بخوانيد - ھـ 
  نھالشانی

  
ديدند که صدھا نفر . يک روز فريد و قاسم برای تماشای ميلۀ نھالشانی به ده رفتند

نھالشانی  کردهاز دھقانان با پسران شان و بچه ھای مکتب در اين ميله شرکت 
انی در شھر جالل پارسال در ميلۀ نھالش! قاسم جان: در اين وقت فريد گفت. ميکنند

صد و  دوشاگرد مکتب اشتراک نموده بودند که از آن جمله  پنجصدآباد بيش از 
نھال با خود برده بودند که  ٤٠٠ايشان از باغ . بيست و پنج نفر آن از مکتب ما بود

امثال ھمان نھال ھا کالن شده و منطقه را سرسبز . آنھا را در باغچۀ مکتب بنشانند
  .اند ساخته



 

١١٨ 

  ھل و ھشتمدرس چ
  

  :در شروع کلمه» ش«حرف 
  

  .اين کلمات را در جا ھای مناسب جمالت زير بنويسيد. الف

  شھر، شاھد، شير، شکر، شور

  .شيرين دارد مزۀ_______  -

  .است_________ نمک  -

  .سفيد است_______  -

  .حتمی است__________ در نکاح موجوديت دو  -

  .ميگفتندھا ________ در گذشته مادر  بلخ را -

  

  .جمالت زير را طوری پی ھم به ترتيب بگذاريد که از آن يک متن درست بدست آيد  -ب

  بلخ را در گذشته ام البالد يا  -
  .استمرکز بلخ مزارشريف  -
  .از اين شھر ديدن کنم -
  دو شخصيت بزرگ جھان -
  .مادر شھر ھا می گفتند -
  .شھر نسبت می دھندابو علی سينا و موالنا جالل الدين را به اين  -
  من ميخواھم در آينده  -
  
  .جا ھای خالی جمالت را با واژه ھای داده شده پر کنيد. ج

 شب، شھد، شوربایشکر، شور، 

  .را بوره نيز گويند________  -  

  



 

١١٩ 

  .گوسفند بسيار خوشمزه است________  -

  .از کار برميگردم__________ من ھنگام  -

  .دارد نيز ذايقۀ شيرين_________  -

  .است______ آب بحر و کانال ھای نسبت به آب چشمه ھای  -

  
  .سواالت زير را جواب دھيد - د
  شھد از چه بدست می آيد -

_______________________________________________  
  شکر و بوره از ھم چه فرق دارند؟ -

_______________________________________________  
  ا را تلخ و کدام را شور ميگوييم؟کدام ذايقه ھ -

_______________________________________________  
  چه فرق دارد؟ پروانهشبپره با  -

_______________________________________________  
  

  .را بخوانيد سرودهاين  - ھـ 
  

  تو دل و جان من، گل ريحان منی، باغ و بستان منی
  نت ميچينمگل اميد مدام از چم        
  وطنم ای وطنم ای وطن شيرينم        

  سرو من سوسن من، گل من گلشن من، ديدۀ روشن من
  چمنم ای چمنم ای چمن رنگينم        
  وطنم ای وطنم ای وطن شيرينم        

ضيأ قاريزاده                                                     



 

١٢٠ 

  نھمدرس چھل و 
  

  :کلمه وسطدر » ش«حرف 
  

  .ين کلمات را در جا ھای مناسب جمالت زير بنويسيدا. الف

  آشتی، چشم، مشوره، کشور، بشر

  .ھا مختلف جھان در تشکيل سازمان ملل متحد سھم دارند________  -

  .دوستان چيزفھم ضرورت دارم________ من برای پيشبرد کارھايم به  -

  .را بايد محترم شمرد__________ حقوق  -

  .ملی نياز داريم________ ر کشور به ما برای ختم جنگ د -

  ھای فرشته ضعيف شده و داکتر برايش عينک توصيه کرده  __________  -

  .است   

  

  .جمالت زير را طوری پی ھم به ترتيب بگذاريد که از آن يک متن درست بدست آيد  -ب

  .سال گذشته به تجارت پرداخت -
  در ھر کاری بايد مشورۀ بزرگان -
  .وع کردبه کارش شر -
  جمال که ھيچگونه تجربه در تجارت نداشت، -
  و اشخاص صاحب نظر را بشنويم و از -
  بعد از گذشت يک سال  -
  .و افسوس کرد که کاش از ديگران مشوره ميگرفتم -
  او بدون اينکه از دوستان در مورد مشوره بگيرد، -
  .مقدار زياد پولش را از دست داد -
  .تجارب شان استفاده کنيم -
  

  

  .جا ھای خالی جمالت را با واژه ھای داده شده پر کنيد. ج



 

١٢١ 

  پشم، انگشت، دشتگوشت، کشت، 

  .دوم دست راست را انگشت شھادت گويند________  -

  .گوسفند را در غزنی بسيار خوشمزه ميپزند_________ شوربای   -

  .در صنعت برای ساختن قالين، تکه، و غيره استفاده می کنند________ از  -

  .کوکنار در تمام کشور ھای جھان ممنوع استغير قانونی __________  -

  .ھای بزرگ دارد__________ افغانستان  -
  
  .سواالت زير را جواب دھيد - د
  .يکی از دشت ھای بزرگ افغانستان را نام بگيريد -

_______________________________________________  
  ع است؟چرا کشت کوکنار در جھان ممنو -

_______________________________________________  
  ؟کشمير در کجا واقع است -

_______________________________________________  
  ؟پشۀ مالريا بيشتر در چگونه جا ھا پيدا می شود  -

_______________________________________________  
  

  .را بخوانيد لطيفهاين  - ھـ 
  همورچ

  
انسان بايد از زنده گی : معلم در صنف برای شاگردان درس اخالق ميداد و ميگفت

مورچه ھر روز صبح که از النه اش بيرون می آيد، تا شام . مورچه گان پند بگيرد
  آيا ميدانيد چرا؟. ايستد کار ميکند و يک لحظه از حرکت باز نمی

نکه اگر بايستد، مردم او را برای اي: يکی از شاگردان دستش را بلند کرده و گفت 
  .زير پا می کنند



 

١٢٢ 

  پنجاھمدرس 
  

  :در اخير کلمه» ش«حرف 
  

  .اين کلمات را در جا ھای مناسب جمالت زير بنويسيد. الف

  گوش، کوشش، ماش، ترش، کفش

  .از جملۀ حبوبات است________  -

  .دارد_________ ليمو ذايقۀ  -

  .ھايش را گم کرده است________ پدرم  -

  .و گلو است________ خواھرم داکتر  -

  .ميکند________ داريوش در آموزش درسھايش زياد  -

  

  .جمالت زير را طوری پی ھم به ترتيب بگذاريد که از آن يک متن درست بدست آيد  -ب

  .در آب بگذاريد و بيشتر از دو ساعتدو پيمانه برنج باريک را نيز شسته  -
  .ری روغن کمی بريان کنيديک عدد پياز متوسط را در مقدا -
  .وقتيکه آب برنج جذب شد، حرارت ديگ را کم کرده و آن را دم بدھيد -
  طرز تھيۀ ماش پلو -
  .چھار پيمانه آب در پياز زرد شده انداخته و ماش را نيز بر آن عالوه کنيد -
  .نمک و زيره به قدر ضرورت به آن اضافه کنيد -
دو ساعت از  مدت بيشترر آب گرم برای نخست نيم پيمانه ماش را شسته و د -

  .بگذاريد
  .بعد از پانزده دقيقه دم گرفتن، ماش پلو آمادۀ صرف است -
  و ھمزمان بيندازيدبعد از اين که ماش کمی نرم شد، برنج را نيز به آن  -
  
  .جا ھای خالی جمالت را با واژه ھای داده شده پر کنيد. ج

 ، داش، معاشسازشفرش، تالش، 

  .نميتوانيم_______ دشمنان وطن  ما با -



 

١٢٣ 

  .افغانی است ٣٥٠٠ماھانۀ کارگران اين موسسه ________  -

  .و کوشش در کار نتيجۀ خوب دارد________  -

  . متر است ٢x٣________ اين  -

  .پخته کرده است ______مادرم اين کلچه را در  -

  
  .سواالت زير را جواب دھيد - د
  ؟فرق بين ماش و معاش چيست -

_______________________________________________  
  ؟آيا شما گاھی در داش کيک پخته کرده ايد -

_______________________________________________  
  ؟آيا کفش و پاپوش از ھم فرق دارند -

_______________________________________________  
  ؟رت استبرای اتاق نشيمن شما چند متر فرش ضرو -

_______________________________________________  
  

  .را بخوانيد سرودهاين  - ھـ 
  

  بی باده نشاط خيزد از تاک وطن  در ديده گــُل آيد خس و خاشاک وطن
  رنگی نســزد به دامن پاک وطن    جـــــــز خـــون شھيـــدان رۀ آزادی



 

١٢٤ 

  پنجاه و يکمدرس 
  

  :کلمه شروعدر » ص«حرف 
  

  .اين کلمات را در جا ھای مناسب جمالت زير بنويسيد. الف

  صادر، صبور، صورت، صلح، صندوق

  .و آرامی استند________ مردم ما تشنۀ  -

  .می کند________ افغانستان کشمش و پسته به ديگر کشور ھا  -

  .زيبا دارد_______ دختر ھمسايۀ ما  -

  .و با حوصله است________ مادرم زن  -

  .پستی است________ ک خانۀ ما در نزدي -

  

  .جمالت زير را طوری پی ھم به ترتيب بگذاريد که از آن يک متن درست بدست آيد  -ب

  از آن چرم کرتی، دستکول و  آن که در پاکستانو بعد از  -
  .تاجران افغان از آن مفاد گيرند -
ر وارد از کشور ھای ديگ اکثر مواد ضروری و مورد استفادۀ مردم افغانستان -

  .ميگردد
  . از افغانستان به پاکستان و ديگر کشور ھا صادر ميشدچرم و ديگر مواد خام  -
  اتی خود افغانستان استفاده شود ودر مراکز توليد -
  حال کوشش ميشود که از آن مواد خام -
  .ديگر چيز ھا ميدوختند، آن را دوباره در افغانستان می فروختند -
  
  .ا با واژه ھای داده شده پر کنيدجا ھای خالی جمالت ر. ج

  صدقهصحبت، صحت، صدف، 

 ".رد بال است________ "مردم ما باور دارند که  -

  مفيد است__________ نظافت و پاکی برای  -



 

١٢٥ 

  .يک حيوان بحری است________  -

  .او چيز ھای زياد فھميدم_______ من از  -

  
  .سواالت زير را جواب دھيد - د
  ؟ھای خود افغانستان استفاده شود کارخانهگر از مواد خام در چرا بھتر است ا  -

_______________________________________________  
  ؟صادرات و واردات افغانستان را چگونه مقايسه می کنيد -

_______________________________________________  
  ؟صدف در کجا يافت می شود -

_______________________________________________  
  ؟برای داشتن صحت خوب در قدم اول چه را بايد مراعات کرد شما به نظر -

_______________________________________________  
  

  .ين متن را خوانده در مورد مفھومش بينديشيدا - ھـ 
  

نظرم ادب از کی آموختی؟ گفت از بی ادبان، ھرچه از ايشان در : لقمان را گفتند
  .ناپسند آمد، از آن پرھيز کردم

  )گلستان سعدی(



 

١٢٦ 

  پنجاه و دومدرس 
  

  :کلمه وسطدر » ص«حرف 
  

  .اين کلمات را در جا ھای مناسب جمالت زير بنويسيد. الف

  مصالحه، مصلحت، وصل، قصد، مقصد

  .آنجا نرويد به ھمين است که_________ به نظرم  -

  .ن برودفردا به بدخشادارد ___________ احمد  -

  .می شود ______ لفون شما قطع و يشنوم، ت من صدای شما را درست نمی -

  .و آتش بس مژدۀ آرامی و قطع خونريزی می آورد____________   -

  شما را نفھميدم، امکان دارد بيشتر توضيح کنيد؟________ من  -

  

  .ت بدست آيدجمالت زير را طوری پی ھم به ترتيب بگذاريد که از آن يک متن درس  -ب

  .اندبھار، تابستان، خزان و زمستان  -
  يک سال  -
  .فصل به وجود می آيد -
  .را در بر می گيرد -
  از گردش زمين به دور آفتاب -
  چھار فصل دارد که به ترتيب -
  ھر فصل سه ماه -
  
  
  .جا ھای خالی جمالت را با واژه ھای داده شده پر کنيد. ج

 تصويب، مصيبت، محصول، فصل

  .زمين ھای ما گندم و برنج است__________   -

  .رسيد_________ در لويه جرگه قانون اساسی به  -



 

١٢٧ 

  .و بدبختی می آورد__________ جنگ  -

  .خزان برگھای درختان زرد می شود________ در  -

  
  .سواالت زير را جواب دھيد - د
  ؟چند است ١٢و  ٥حاصل جمع  -

_______________________________________________  
  ؟چه مفھوم دارد" صبر تلخ است و ليکن بر شيرين دارد" -

_______________________________________________  
  ؟به نظر شما بدترين مصيبت در کشور ما چيست -

_______________________________________________  
  ؟چيست" اصل"ضد واژۀ  -

_______________________________________________  
  

  .را بخوانيد نکته ھااين  - ھـ 
     
  .مال از بھر آسايش عمر است، نه عمر از بھر گرد کردن مال -

دو کس رنج بيھوده بردند و سعی بی فايده کردند، يکی آن که اندوخت و نخورد، 
  .ديگر آن که آموخت و نکرد

  



 

١٢٨ 

  درس پنجاه و سوم
  

  :در اخير کلمه» ص«حرف 
  

  .کلمات را در جا ھای مناسب جمالت زير بنويسيداين . الف

  حرص، اخالص، تخصص، خاص

  .دارد________ او با دوستانش  -

  .منست________ او از دوستان  -

  .از جملۀ صفات منفی انسان است________  -

  .دارد_________ پسرم در رشتۀ روانشناسی کودک  -

  

  .يد که از آن يک متن درست بدست آيدجمالت زير را طوری پی ھم به ترتيب بگذار  -ب

  .داخير مرا از کشيدن سگرت منع کر در -
  .کردم ماه گذشته نفس تنگی داشتم و  نزد داکتر خانوادگيم مراجعه -
  .متخصص قلب مرا برای معاينۀ شش به يک کلينک ديگر فرستاد -
  .فرستادبرای معاينۀ اساسی داکترم مرا نزد متخصص قلب  -
  .مه را به متخصص قلب بردنتيجۀ معاين -
  داکتر متخصص برايم دوای الزم نوشته کرد و -
  
  .جا ھای خالی جمالت را با واژه ھای داده شده پر کنيد. ج

 ۀمخصوص، مخلص، محصول، محاصر

  .خوب بدست آوردند_______ دھقانان اين ناحيه امسال  -

  .به مفھوم پاسدار بکار می رود__________  -

  .سربازان قرار دارد____ ____منطقه در  -

  .سواد آموزان است________ اين کتاب  -



 

١٢٩ 

  

  .سواالت زير را جواب دھيد - د
 
  اند؟ معناھم  خاصو  ويژهآيا  -

_______________________________________________  
  ؟دارد معناچه  صبورواژۀ  -

_______________________________________________  
  است؟" س"سی چند آواز حرف ديگر شبه حرف در زبان فار -

_______________________________________________  
  ؟صدای کدام آلۀ موسيقی را خوش داريد -

_______________________________________________  
  

  .ھا را بخوانيد سرودهاين  - ھـ 
     

  کبوتران سپيد صلح
   
  بال خود چيھا آورده ايد؟ دو با  ای کبوتر ھای صلح و دوستی 
  تا کجا در قلبھا پرورده ايد؟  مھر و آزادی و شور خنده را  
  ميرويد آنجا که جنگ و محنت است    رزنان در آسمان بيکرانپَ   
  خونريختنھا وحشت است! کای بشر    تا رسانيد اين پيام گرم را  
  ميدھد فرزند اين کشور پيام    از فراز کوھساران بلند  
  بر ھمه خلق جھان از ما سالم  صلح و دوستی ای کبوتر ھای  

  )پرتو(          
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