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  چھارمدرس پنجاه و 
 
  :در شروع کلمه) ض (  

 
  ضعيف، ضربه، ضرورت، ضربضرر،   

  
  .کلمات داده شده را در جا ھای خالی جمالت زير بنويسيد

  

بدون صلح و ثبات زندگی مردم . دارد________ ھر جامعه به صلح 

د و نميخواھند ميرسانن_______ کسانی که برای جامعه . در خطر است

ای صلح زندگی کنند، اشخاص مضر اند که نمی خواھند ضمردم در ف

  .می بيند________ جامعه از اين نوع اشخاص مضر . مردم آرام باشند

  
  .جمالت زير را طور شفاھی تکميل کنيد

  
  ...اگر جنگ نباشد  -
  ... ٣و  ١٥حاصل ضرب  -
  ...انسان ضعيف به کمک  -
  .دم ما شدمربدبختی باعث ...  -
  .باعث ضعف اقتصاد يک کشور می شود...  -
  

  .جمالت زير را طوری ترتيب دھيد که از آنھا يک متن درست بدست آيد
  

  نخست دست و روی خود را شسته -
  .از خواب برميخيزد ٧:٣٠کامبيز ھر روز ساعت  -
  کامبيز بعد از صرف ناشتای صبح -
  :برنامۀ کار ھر صبح کامبيز -
  .برای ھمه آماده می کندچای صبح را  ٧:٤٥ مادرش ساعت -
  .پدرش او را به مکتب ميبرد  ٨:٠٥ساعت  -
  .و آمادۀ رفتن به مکتب می شود لباسھايش را می پوشد -
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  .پاسخ پرسش ھای زير را بنويسيد
  

  چيست؟ ضرورتواژۀ مترادف  -

__________________________________________  

  نيازمندان را کمک کرد؟ چرا بايد -

  

__________________________________________  

  مردم ما در قدم اول به چه چيز ھا ضرورت دارند؟ -

  

__________________________________________  

  چه کسانی به جامعه ضرر می رسانند؟ -

  

__________________________________________  

  چه کسانی بيشتر در جنگ ضرر می بينند؟ -

  

__________________________________________  

  

  آشنا شويد دانشمندانبا 
سود . روشنی دانش آنھا به ھمۀ جھان ميبتابد. دانشمندان بزرگ مثل آفتاب استند
" ميکروب"فرانسوی با کشف  پاستور چنانکه. شان در ھر جا به ھمه کس ميرسد

ھمه انسانھا را از " برق"امريکايی با اختراع  اديسونبه تمام بشريت خدمت نمود، 
دانشمند روسی  مندليفتاريکی نجات داد و راه پيشرفت انسانھا را ھموار ساخت، 
ند دانشم ابو علی سينا... خدمتی به کيميا انجام داد که ثمرۀ آن به ھمه جھانيان رسيد

ابن سينا نه . بزرگی بود  که در علم طب خدمت بزرگ و فراموش ناشدنی انجام داد
  .تنھا دانشمند و نابغۀ کشور ماست بلکه دانشمند بزرگ جھان نيز شناخته شده است

  )پويا فاريابی، کتاب زبان دری صنف چھارم(   
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  پنجمنجاه و درس پ
  

  :کلمه وسطدر) ض ( حرف 
  

   ر، قضاوتفاضل، فضل، قاضی، مض   
  

  .کلمات داده شده را در جا ھای خالی جمالت زير بنويسيد
  

مردم از شيوۀ کار  و . شھر ما انسان با شخصيت است________ 

او در برابر اشخاص مجرم راضی اند و از ھمين لحاظ __________ 

می داند که چطور _____ ___اين انسان . است که در قلب مردم جا دارد

ھرگز برای مردم  و اه برای مقام و پول کار نکردهھيچگ. عدالت کند

  . واقع نشده است_________ بيگناه 

  .جمالت زير را طور شفاھی تکميل کنيد
  ...در قران مجيد ذکر شده که فاضل ترين شما  -
  ...به نظرم قاضی عادل کسی است که  -
  ...حشرات مضر را با ادويه ھای  -
  ...ان ابن سينای بلخی يکی از دانشمند -
  .بايد عدالت داشته باشد...  -
  

  .جمالت زير را طوری ترتيب دھيد که از آنھا يک متن درست بدست آيد
  ١٨درقانون نامه ھای تمام جھان کودکان و نوجوانان زير سن  -
  بخاطر١٨در کشور ما اطفال زير سن  -
  رتچقدر خوب از اگر توجه بيش -
  .بر روحيۀ اطفال تأثير منفی ميگذارد -
  خشونت و سرزنش بی موجب نيز -
  .زندانی شدن و جزا معاف اند ،از کار شاقه -
  .کمک به فاميل ھای شان کار می کنند -
  اطفال وطن ما به کمک بيشتر نياز دارند -
  .و مراکز بيشتر کمک به آنھا به وجود آيد به اطفال صورت گيرد -
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  .پاسخ پرسش ھای زير را بنويسيد

  

  ؟چگونه صورت گرفته می تواندعادالنه  به نظر شما قضاوت -

__________________________________________  

  فضل فروشی چيست؟ -

__________________________________________  

  عدالت و تقوا نشانۀ چيست؟ -

__________________________________________  

  انسان فاضل چه کسی را گويند؟ -

__________________________________________  

  کدام اشخاص برای جامعه مضر استند؟ -

__________________________________________  

  

  .اين نکته ھا را بخوانيد

محکوم می اگر بيگناه از طرف قاضی محکوم شود، وجدان قاضی نيز  -

  )مثل ايتاليايی(                   .شود

.من به قضاوت کسی که پای منافع خودش در ميان است، اعتماد ندارم -
  )ولنکيتون(                   

  )مثل جاپانی(       .قاضی رشوه گير قبل از مرگ ديوانه می شود -

ھرگز در بارۀ کسی قضاوت نکنيد، مگر آن که خود را بجای او قرار  -

  )مثل يونانی(                   .دھيد
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  ششمدرس پنجاه و 
  

  :کلمه اخيردر ) ض ( حرف 
  

  حوض ،فرض نقض، فيض، غرض، مرض،  
  

  .شماری از کلمات داده شده را در جا ھای خالی جمالت زير بنويسيد
  

در موسم گرما اکثر جوانان . آببازی کمتر است______ در کشور ما 

در برخی از مناطق . ندآببازی و تفريح درکنار درياھا می رو_______ 

ھای _______  کشور ما چشمه ھايی وجود دارد که استفاده از آن برای 

کسانی که به امراض جلدی دچار اند، از آب اين چشمه . است مؤثرجلدی 

  . می برند_______ ھا 

  
  .جمالت زير را طور شفاھی تکميل کنيد

  ...ه فقرا و حاجتمندان بايد مراکز خيريه بغرض کمک  -
  ...اکثر مردم ما در سالھای جنگ  -
  ...بر ما فرض است تا به اندازۀ توانايی خود به ديگران  -
  ...امروز واکسين ھای زيادی برای جلوگيری از امراض  -
  .بر مرد و زن فرض است...  -
  

  .جمالت زير را طوری ترتيب دھيد که از آنھا يک متن درست بدست آيد
  

  ت عميق فکر کنيمما بايد به مفھوم اين رواي -
  .را بجا نياورده ايم وھم پدر و مادر خوب نبوده ايم -
  ."آموزش علم بر زن و مرد فرض است" -
  .ھر قدر انسان بياموزد، ھمانقدر در زندگی موفق ميباشد -
  .و بدانيم که بايد زمينۀ درس و تحصيل دختران خود را نيز فراھم سازيم -
  .گذاريم فرزندان مان علم بياموزندپس ما بايد تا حد توانايی خود ب -
امر از اگر ما مانع آموزش دختران و پسران خود شويم، در حقيقت  -

  .سرکشی کرده ايمخداوند 
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  .پاسخ پرسش ھای زير را بنويسيد

  

  ؟کسب علم بر مرد و زن فرض استدر کجا خوانده ايم که  -

__________________________________________  

  ؟واکسين برای چيست -

__________________________________________  

  

  ؟آيا شما خود و اطفال تان را واکسين می کنيد  -

__________________________________________  

  در چگونه جا ھا ميتوانيم آببازی کنيم؟ -

__________________________________________  

  ؟نقض حقوق بشر چی را ميگويند -

__________________________________________  

  
  .اين نکته ھا را بخوانيد

  )حضرت محمد ص(  .مردم به حال ديگران ھستند نبھترين مردم سودمند تري -

من آسوده تر  تو ميکوشی که آسوده باشی، من ميکوشم که ديگران از -

  )سعيد نفيسی(                   .باشند

  )مثل جاپانی(       .قاضی رشوه گير قبل از مرگ ديوانه می شود -

ھر کجا ميروی، با تمام قلب برو، دست ھر که را ميگيری، با تمام قلب  -

  )؟(                   !بگير



 

١١ 

  ھفتمو  هدرس پنجا
  

  :در اول کلمه) ط(حرف 
  

  ، طاھری، طوططياره، طريق، طرف، طرز  
  

  .شماری از کلمات داده شده را در جا ھای خالی جمالت زير بنويسيد
  

او در . در شرکت ھواپيمايی آريانا کار ميکند__________ پسر کاکايم 

خارج از کشور تحصيل نموده و ديپلوم خود را در رشتۀ ھوانوردی 

پسر کاکايم . مسافربری است ________او پيلوت . بدست آورده است

او ھفتۀ يک . ھموطنانش خدمت کندبه __________اھد از اين ميخو

ماه گذشته در برگشت از ھند برايم . دھلی نو پرواز می کند____ بار 

من اين پرنده را بسيار دوست دارم چون ھوشيار . آورد________ يک 

  .و آموزش پذير است

  .جمالت زير را طور شفاھی تکميل کنيد
  
  ...توان فاصلۀ دور را با ھواپيما يا طياره مي -
  ...طرز پرواز طيارۀ مسافربری با ھليکوپتر  -
  ...طوطی پرندۀ آموزش پذير است که ميتواند -
  ...آن  معنایطيب ھم  صفت است و ھم اسم که  -
  ...او ميخواھد از اين طريق به . طاھر پيلوت است -
  

  .آيدجمالت زير را طوری ترتيب دھيد که از آنھا يک متن درست بدست 
  

  .طياره ھای متوسط و کوچک دارای دو ماشين اند -
  .تا عوارض نداشته باشد دطياره بايد قبل از پرواز بررسی و معاينه شو -
  .در سفر ھای طوالنی طياره برای مواد سوخت نشست می کند -
  .طياره را معاينه می کنند نماشي انجنير ھا -
  .کشور پيدا می شودمواد سوخت يا تيل در ميدان ھای ھوايی ھر  -
  .شودز طريق دستگاھھای مجھز کنترول ميدرميدان ھای ھوايی مدرن ھمه چيز ا -
  طياره ھای بزرگ چھار ماشين دارند و  -



 

١٢ 

  .پاسخ پرسش ھای زير را بنويسيد
  

  ؟در جھان امروز طياره چه سھولت ھا را به ميان آورده است -

__________________________________________  

  ؟طوطی نسبت به ديگر پرندگان چه برتری دارد  -

__________________________________________  

  ؟چند نوع وسيلۀ نقليه را می شناسيد -

__________________________________________  

  ؟ قبل از پرواز طيار از طرف کی بايد کنترول شود -

__________________________________________  

  .را بخوانيد مطلباين 

  طرز تھيۀ پيزۀ تـُرکی
  

گرام، گوشت  ٣٠٠مرچ دولمۀ سرخ سه عدد، پياز خام : مواد مورد ضرورت
گرام،  ١٠٠گرام، آرد نيم کيلو، مسکه  ١٠٠گرام، رب بادنجان رومی  ٢٠٠کوفته 

  .ه به قدر ضرورتسير، نمک و خميرماي
نسبت به نان  آرد را با مسکه و کمی نمک و خمير مايه کمی سختتر: طرز تھيه

جوش  در حرارت کم کوفته را با سير و کمی آب .خمير کنيد و بگذاريد برسد عادی
مرچ دولمه را قطع کرده قسمت بيکارۀ آن را . بدھيد تا پخته شده آب آن خشک شود

اگر خوب است . ھم  پوست و ماشين کنيدپياز را . ددور کنيد و آن را ماشين کني
ميتوانيد از گوشت پخته شده نيز ( شودکوفته نيز بعد از پخته شدن بار ديگر ماشين 

ھمه مواد را ھمرا با رب بادنجان رومی با ھم مخلوط کنيد و نمک ) .استفاده کنيد
  .آن عالوه کنيد اندازۀ ضرورت به نيز بهرا 

قاشق نانخوری  ٣-٢کنيد و  )تنک(ھموار ابه زغاله کرده خمير را متناسب به ت
باالی آن ھموار کرده در تابۀ داغ چرب شده بگذاريد و سر آن را با يک  پيزه مواد

تابه و و بعد که  کنيدابتدا برای يک دقيقه حرارت را زياد . سرپوش فرورفته ببنديد
شدن خمير، پيزه  با پختن. خوب گرم شد، حرارت را بسيار کم سازيدسرپوش آن 

و ساس مورد پسند تان بادرنگ ميده شده توانيد کاھو، رومی تازه، آماده است و مي
  .را روی آن بريزيد و صرف کنيد

  .اگر داش برقی و يا گازی داشته باشيد، ميتوانيد از آن به عوض تابه استفاده کنيد
  .ناگفته نماند که اين غذا گرم و تازه صرف می شود
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  ھشتمدرس پنجاه و 
   

  :در وسط کلمه) ط(حرف 
  

  رابطه، خطرقطی، ، اطمينان، فطرت باطل، قطره،   
  

  .شماری از کلمات داده شده را در جا ھای خالی جمالت زير بنويسيد
  

معلم ما امروز در مورد استفادۀ برخی خوردنی ھا، نوشيدنی ھا و دوا ھا 

ھای ______ ر او در مورد استفادۀ غذا ھايی که د. برای ما معلومات داد

بايد در وقت خريد آن دقت کامل نماييد که : "گفت چنينسربسته جا دارد،

در صورت بی توجھی  ".نشده باشد________ تاريخ اعتبار آن 

به ويژه در مورد دوا  ؛بزرگی متوجه صحت ما خواھد شد_________ 

چکانھا، تابليت ھا و غيره که بايد خيلی _______ مثل شربت ھا،  يیھا

کامل نداشته باشيم، از استفادۀ آنھا _________ قيق باشيم و تا د

  .کنيمخودداری 

  .برای ما معلومات ارزشمند ارايه کرد__________ معلم ما در اين 

  
  .جمالت زير را طور شفاھی تکميل کنيد

  
در کشور ما طی سالھای جنگ از طرف جنگجويان گروھھای مختلف  -

  ...مين  طرفدر ھر 
  ...که  کردهن مين ھا خطر بزرگ برای مردم ايجاد بودن اي -
  ...بايد در جا ھايی که خطر مين وجود دارد، عالمه ھای -
  ...دھقانان بايد اطمينان داشته باشند که در زمين ھای شان مين  -
  ... بايد پاک کردن مين ھا حتمی است مگر وقت زياد کار دارد و -
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  .از آنھا يک متن درست بدست آيدجمالت زير را طوری ترتيب دھيد که 
  

   .نبايد به کسی مشوره نادرست بدھيمچيزی که معلومات نداريم مورد در  -
  کسی که مرتکب اشتباه و يا خطايی می شود، بايد -
  .و راه ھای موفقيت ما در چيست -
  موفق خواھيم بودچقدر در مورد  که -
  يد اول بدانيمبا وقتی ميخواھيم کاری را به درستی انجام دھيم، -
  .کسی از خطا و سھو خالی نيست -
  .آن را تکرار نکندند و به اشتباه خود اعتراف ک -
  
  

  .پاسخ پرسش ھای زير را بنويسيد
  

  .در کدام مورد استفاده می شود" قطره قطره دريا می شود"  -

__________________________________________  

  بايد رابطه داشته باشيم؟ با چه نوع اشخاص  -

__________________________________________  

  چه کسی برای تان يک دوست با اعتماد و با اطمينان است؟ -

__________________________________________  

  عی کدام ھا اند؟يرين حوادث طبخطرناک ت -

__________________________________________  

  .اين نکته ھا را بخوانيد

  )خواجه عبدهللا انصار(                                  .عيب خويش را بينا باش -

                        ه نشویندی که چون دوست گردند شرمچنان گو دشمنسخن در ميان دو  -
  ) سعدی( 

   )مثل يونانی(                          .در غياب دشمن ھم نبايد حرف زد -

)خواجه عبدهللا انصار(مردم را در غيبت ھمان گوی که در روی توانی گفت   -
      



 

١٥ 

  و نھمرس پنجاه د
  

  :در اخير کلمه) ط(حرف 
  

  طط، ضبط، محاخطاط، احتياط، قحط، ارتباخياط، 
  

  .از کلمات داده شده را در جا ھای خالی جمالت زير بنويسيد شماری
  

لطان س رھنمايشاو کار خياطی را نزد . است________ دوستم فواد 

او از استعداد و . احمد فرا گرفت و مدت دو سال نزد او شاگردی کرد

توانست با مشتريان  فواد. مھارت ويژه در فن خياطی برخوردار است

از مدتی به اين طرف دستگاه شخصی  او. يم کندقا_________  یزياد

نويس  هيا لوح_________ باز کرده و برای لوحۀ دستگاه خود به 

چون آغاز کارش بود و در مصرف پول بايد . ضرورت دارد

  .ميکرد، اين کار را من برايش رايگان انجام دادم_________ 

  
  .جمالت زير را طور شفاھی تکميل کنيد

  
  ...و ميتوديک آن  یغربی خياطی به شکل تيوردر کشور ھای  -
  ...مسلک خياطی در کشور ھای غربی عايد زياد  -
  ...خياط به دستگاه و وسايل مجھز خياطی  -
  .تا خسته نشويم...  در جريان ھر کار دماغی بايد وقفه  -
  ...خياط خوب در کار خود احتياط  -
  

  .متن درست بدست آيدجمالت زير را طوری ترتيب دھيد که از آنھا يک 
  

  اين يک خطر بزرگ برای طبيعت و انسانھاست -
     ذوب   سبب شده است که يخ ھای قطب شمال بلند رفتن حرارت زمين -

  .شود و سطح آب روی زمين بلند بيايد   
  



 

١٦ 

  .و آبخيزی زير آب شوددر اثر سيالب ھا  -
    قاتی در ميگويند حرارت کرۀ زمين به خاطر استفادۀ زياد مواد محرو -

  .وسايل نقليه و فابريکه ھای مختلف بلند رفته است   
  .و بايد تمام ممالک جھان دست به ھم دھند و راه حلی بسنجند -
  قسمت ھايی از کرۀ زميندر آينده امکان دارد که  -
  

  .پاسخ پرسش ھای زير را بنويسيد
  

  قطب شمال در کجاست؟ -

__________________________________________  

  چرا احتمال دارد که سطح آب روی زمين بلند شود؟ -

__________________________________________  

  چه راه حلی برای اين حادثه وجود دارد؟ -

__________________________________________  

کمک به اين مشکل و ديگر مواد سوخت آيا کم ساختن استفادۀ از گاز ھا  -

    خواھد کرد؟

__________________________________________  

  آيا شما قبال ً در اين مورد چيزی شنيده بوديد؟ -

  

__________________________________________  

  

  .اين نکته ھا را بخوانيد

  )حضرت محمد ص(از عبادت بسيار                 دانش اندک بھتر است  -

  )حضرت محمد ص(        !ز گھواره تا گور دانش بجوی -



 

١٧ 

  شصتمدرس 
    
  :در شروع کلمه) ظ( حرف 

  
  ظلم، ظرف ظاھر، ، ظريف،ظھور، ظفر  

 
  .شماری از کلمات داده شده را در جا ھای خالی جمالت زير بنويسيد

  

و ______  و استگوی استخوب ھميشه صادق و ر و مسلمان منؤم

نکرده و مظلومان را کمک _______ او برکس . باطنش يکسان ميباشد

مردمان يک جامعۀ زمانی خوشبخت ميباشند که در دل و دماغ . می کند

  .کرده باشد________ آنھا انسانيت و محبت 

  
  .جمالت زير را طور شفاھی تکميل کنيد

  ...خواھرم يک حلقه انگشتر ظريف و  -
  ...لم و ستم باالی يک شخص و يا مردم انجام ظ -
  ...ی اظفر به معن -
  ...ظرف ھای سفالی استالف  -
  .ظھور کرد... دين اسالم ابتدا در  -
  

  .جمالت زير را طوری ترتيب دھيد که از آنھا يک متن درست بدست آيد
  

  .اقتصادی، سياسی و فرھنگی سھم مساوی بگيرند -
  .ديگری بر تری نداردھيچ نژادی و يا جنسی از  -
  يکی از داليل پيشرفت کشور ھای غربی -
  پايه و اساس آرامش يک جامعه در برابری و برادری -
  .سھم گيری فعال زنان در تمام امور کشور است -
  . ميان اقوام و مليت ھا و نژاد ھای آن جامعه است -
  اجتماعی،  امورزنان ميتوانند مانند مردان در تمام  -
  



 

١٨ 

  .رسش ھای زير را بنويسيدپاسخ پ
  

  آيا ميتوان با زور و ظلم يک انديشه را باالی مردم تحميل کرد؟ -

__________________________________________  

  

  چرا بر برادری و برابری ميان مليت ھا و اقوام ھميشه تأکيد ميشود؟ -

__________________________________________  

  

    ؟سھم بگيرندآيا زنان ميتوانند مانند مردان در ھمه امور کشور  -

__________________________________________  

  

  .يکی از داليل پيشرفت کشور ھای غربی را برجسته سازيد -

__________________________________________  

  

  دارد؟ معناجنسی چه تبعيض   -

__________________________________________  

  

  .اين نکته ھا را بخوانيد

  )ناپليون(    اگر زن نبود، نوابغ جھان را کی پرورش ميداد؟ -

تا وقتی که زنان نيز در زمينۀ علم و دانش سخن خويش را نگفته اند،  -

  )ميشله(           .نميتوان از دانش واقعی حرف زد

چھرۀ يک زن نمايندۀ شوھر اوست و پيراھن يک مرد معرف زن او -
  )مثل يوگسالوی(                
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  شصت و يکمدرس 
   

  :کلمه وسطدر ) ظ(حرف 
  

  ، نظافت، نظر، نظميتمظلومنظارت،    
  

  .شماری از کلمات داده شده را در جا ھای خالی جمالت زير بنويسيد
  

  .را حتمی ميدانم ان            و صاحب  من در کارھايم مشورۀ استادان -

  .ايمان است رکن_________  -

کار ھای خانه وظيفۀ تمام در _______ و ________ تو جه به   -

  .اعضای خانواده است

داشته _______ پدر و مادر بايد بر روش و حرکات فرزندان خويش  -

  .باشند

  .يش ظلم شودپذيرد و بگذارد باالرا ب________ انسان نبايد  -

  
  .جمالت زير را طور شفاھی تکميل کنيد

  
  ...خانم برادرم نظم و ترتيب خاصی در کار ھای  -
  ...شوھر و اوالدھايش نيز او را زياد کمک و  -
  ...نظارت به امور شاگردان وظيفۀ  -
  .يک نظام به گمراھی و بی قانونی کشيده می شود... بدون  -
  ...ختی مردم ما ميدانند که جنگ بدب -
  

  .جمالت زير را طوری ترتيب دھيد که از آنھا يک متن درست بدست آيد
  

  پدر و مادر بايد پسران خود را نيز -
  اگر اوالد ھای فاميل به ويژه پسران در کار -
  ھر عضو خانواده بايد بداند -
  .کمک نميتوانند خانه سھم نگيرند، در آينده خود را -



 

٢٠ 

  .به کارھای خانه تشويق کنند -
  سھم گيری در کار ھای خانه -
  .کار خانه تنھا وظيفۀ زن خانه نيست -
   .وظيفۀ تمام افراد خانواده است -
  .که به قدر توانايی و امکان خود در کارھای خانه سھم بگيرد -
  

  .پاسخ پرسش ھای زير را بنويسيد
  

  پسران نيز در کار ھای خانه سھم بگيرند؟ کهآيا درست است  -

__________________________________________  

  به نظر شما زن توانايی اجرای کدام وظايف رادر بيرون از خانه دارد؟ -

__________________________________________  

__________________________________________  

  

را نيز بلد نباشد، به اگر زنی ھمسرش را از دست دھد و محيط بيرون  -

    نظر شما چگونه ميتواند زندگی خود را پيش ببرد؟

__________________________________________  

__________________________________________  

__________________________________________  

رزند و يا ھمسر خود اعتماد به نفس را در فداشتن چگونه ميتوانيم  -

ظن يا تشويق و برجسته ساختن صفات ئتقويت بخشيم؟ آيا به شک و سو

  ؟ انی شنيک و ظرفيت ھا

__________________________________________  

__________________________________________  

مام مسئوليت آيا زنی را ميشناسيد که شوھرش را از دست داده باشد و ت -

  او چقدر موفق بوده است؟فرزدانش را به تنھايی متقبل شده باشد؟ 



 

٢١ 

__________________________________________  

__________________________________________  

  

  .اين نکته ھا را بخوانيد

سئلۀ اين م. رقابت و اختالف بين زن و مرد ھميشه وجود خواھد داشت -

فاجعه فقط وقتی بوجود می آيد که يکی از اين دو بر ديگری . مھمی نيست

  )آرتودميلر(            . پيرزو و حاکم شود

.مرد کريم زن را محترم می داند و شخص لئيم زن را خوار می داند -
  )حضرت محمد ص(                 

زن پھلوانی است که دلير ترين مردان را در سخت ترين اوقات خشم  -

  )ھرود(                 .می کند آرام

.زنانی که ميخواھند مرد باشند، زنانی ھستند که نميدانند زن ھستند -
  )الکساندر دوما(                 



 

٢٢ 

  و دوم شصتدرس 
  

  :در اخير کلمه) ظ(حرف 
  

  غليظ، حفظ، وعظ، حافظ، لفظ
  .شماری از کلمات داده شده را در جا ھای خالی جمالت زير بنويسيد

  

و نگھداری سرزمين شان از جان ________ ی ميھن در سپاھيان واقع -

  .خود می گذرند

  .کننده و نگھدارنده است_______  معنایواژۀ حافظ به 

مقداری آب بياندازيم، رقيق می شود و __________ اگر در چکۀ  -

  .عالوه کنيم به دوغ تبديل می شود در آن اگر آب زيادتر

  .ان فارسی استيکی از شاعران نامدار زب________  -

و نصيحت کردن آسان است، مگر خوب است اگر آن __________  -
  .را عمل کرده بتوانيم

  
  .تکميل کنيدطور شفاھی جمالت زير را 

  
  .آتش گرفت و دود غليظ آسمان را فرا گرفته بود... ديروز  -
  ...ھر انسان با شخصيت در حفظ نام و  -
  .ھر جمعه وعظ می کند...  -
  " ...اندوختن"ظ ی لفامعن -
  ...خداوند حافظ و  -
  

  .جمالت زير را طوری ترتيب دھيد که از آنھا يک متن درست بدست آيد
  

و يا  و يا مسکه را ھمراه با ھيل گيالس آرد، نيم گيالس روغن دوم دودر قدم  -
افه کرده ھمه را خوب با ھم بزنيد اض (Baking Powder)و دو قاشق سودا  پودر وانيل

  .مخلوط شودتا خوب 
  :طرز تھيۀ کيک -
  



 

٢٣ 

 حرارت داش رابريزيد و قالب آماده شده  درمواد تھيه شده را  در مرحلۀ چھارم -
در داش  ساخته و مواد تھيه شده را برای نيم ساعت سانتی گريد درجه ١٧٠

  .بگذاريد
کاغذ کيک و يا کاغذ سفيد چرب  قالب کيک را کمی چرب کرده سومدر مرحلۀ  -

  .ن بگذاريددر آرا شده 
آنقدر به  را با پنچه و يا ماشين مخلوط کن )زردی و سفيدی( عدد تخم ششنخست  -

سپس يک گيالس بوره را به آن عالوه کرده باز ھم  .ھم بزنيد که خوب کف کند
  .به ھم بزنيدخوب 

بعد از اين که کيک پخته شد، کاغذ آن را آرام پس کرده و بگذاريد سرد شود و  -
  .کنيد سپس آن را قطع

، يک کارد داخل کيک درست پخته شده است يا نهبرای اين که بدانيد در اخير  -
اگر کارد با مواد کيک آلوده شد، کيک ھنوز خام . نازک را آرام در آن فرو کنيد

به خاطر داشته باشيد که بار بار داش را در  .است و آن را بيشتر در داش بگذاريد
  .جريان پختن نبايد باز کنيد

  
  .سخ پرسش ھای زير را بنويسيدپا

  

  آيا شما در پختن غذا سھم ميگيريد؟ -

__________________________________________  

  کدام غذای خاصی را ميتوانيد به ديگران بياموزيد؟ -

__________________________________________  

  

  انواده در پختن غذا سھم بگيرد؟آيا خوب است که ھر عضو خ  -

__________________________________________  

  

   کتاب آشپزی غذايی تھيه کرده ايد؟آيا گاھی از کدام نوت و يا  -

__________________________________________  

  

  رفت؟در تھيۀ يک نوت غذا چه چيز ھا را بايد در نظر گ -

__________________________________________  



 

٢٤ 

  سومشصت و درس 
  

  :کلمه شروعدر  )ع(حرف 
  

  قر، ععزتعزم، عاقبت، عاقل، علم،   
  

  .شماری از کلمات داده شده را در جا ھای خالی جمالت زير بنويسيد
  

  .طرح می شود_________ در گرمی آب وجود از جلد به شکل  -

  .ندارد خوب________ ر نادرست کا -

  .در کارھای شان سنجيده گام ميمانند________ انسان ھای فرزانه و  -

  .بھترين گنج است__________  -

و حرمت خود بايد متوجه روش و برخورد _____ بزرگان برای حفظ  -

  .خود نيز باشند و به آنچه به ايشان ارتباط نمی گيرد، مداخله نکنند

  .تکميل کنيد طور شفاھی اجمالت زير ر
  
  ...که من عزم دارم  -
  .عاقبت خوب ندارد...  -
  .شخص دانشمند و عاقل است...  -
  ...او با کار و عرق ريزی زياد  -
  ...علم بياموز ولو  -
   .عزت بزرگان را داشته باشيم...  -
  

  .جمالت زير را طوری ترتيب دھيد که از آنھا يک متن درست بدست آيد
  

  .ی فرھاد از فرھاد دفاع کرده و به برادرش زشت و ناسزا گفتندرفقا -
  .عادت کرده استت نميدانستند که او به سگر اعضای خانوادۀ فرھاد -
  .رفيقان نا اھل خود را با سگرت يکجا ترک کردعاقبت خوب ندارد و  -
  و ھر روز با رفقايش سگرت می کشيد فرھاد که شاگرد مکتب بود، -
و  فرھاد را با رفقايش مصروف سگرت کشيدن ديد ادر کوچکشفريد بر روزی -

  .سخت او را سرزنش کرد
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  و فھميد که دوستی با آنھا ديد که رققايش عزت برادرش را ندارندفرھاد  -
  .سرش را پايين می انداخترا نصيحت ميکرد،  اوگاھی اگر پدرش  -

  .پاسخ پرسش ھای زير را بنويسيد
  

  ؟شناخت دوست خوب را چطور بايد -

__________________________________________  

  چطور باالی يک دوست و يا رفيق اعتماد کرد؟  -

__________________________________________  

  آيا درست است؟" دشمن دانا از دوست نادان بھتر است " ميگويند  -

__________________________________________  

  بيشتر با کی مشوره می کنيد؟برای حل يک مشکل  -

__________________________________________  

  .اين نکته ھا را بخوانيد

آدم پاکدل با مردم دنيا چنان رفتار ميکند که گويی با ھمه دوست و  -

  )محمد حجازی(            .                         آشناست

  )امام صادق ع(       .آنکه نادان را به دوستی گيرد، خود بيمقدار شود -

  )امرسون( .با چه کسانی دوست و رفيق ميباشی تا بگويم چگونه آدمی استی -

  )سيسرون(         .گر از ديده بروند، از دل نخواھند رفتادوستان حقيقی  -

  )ل دوپره(  .تمام مسائل انسانيت حل ميشداگر مردم يکدگر را دوست ميداشتند،  -



 

٢٦ 

  
  چھارمشصت و درس 

  
  :کلمه وسطدر ) ع(حرف 

  

  ، معمار، معبد، تعليم، سرعت، کعبهانمعلم
  

  .شماری از کلمات داده شده را در جا ھای خالی جمالت زير بنويسيد
  

. معابد اديان مختلف از ھم فرق ميکند. جای عبادت را گويند________ 

ھمچنان مسجد نيز برای عبادت  ؛است________ مسلمانان اصلی معبد 

دين اند و و مدرسان _________ مال و مولوی . استفاده می شود

   .دين می دھند_______ مسلمانان را 

  
  .جمالت زير را طور شفاھی تکميل کنيد

  

  ...اسفالت شده  جادۀسرعت متوسط يک موتر باربری در  -
  ..کليسا عبادتگاه مسيحيان -
  ...عبادتگاه ھندو ھا را  -
  ...انسانھا در عبادتگاه خداوند را  -
  ... مالھا و موليان مردم را به راه دين -
  .بايد از دين شناخت درست داشته باشند...  -
  

  .جمالت زير را طوری ترتيب دھيد که از آنھا يک متن درست بدست آيد
  

  .پيروی ميکنند پيروان يک دين عموماً از پيشوا و رھبر مذھبی خود -
  .آموزگاران دين بايد از معلومات کافی در مورد دين بھره مند باشند -
  .بايد تعليمات مسلکی داشته باشند اناين رھنمايان و معلم -
  .ندند و حرمت ديگر مذاھب و اديان را نيز حفظ کنتشويق کندوستی   -
  که مردم را درس دين ميدھند،  ماليان و آموزگاران مااگر  -
  انسان  د و مردم را بهنمذھبی بايد نمونۀ اخالق و انسانيت باشان رھبر -
  .از دانش کافی برخوردار نباشند، پيروان خود را گمراه می سازند -



 

٢٧ 

  .پاسخ پرسش ھای زير را بنويسيد
  

  چرا بايد يک آموزگار دين معلومات زياددر مورد دين خود داشته باشد؟ -

__________________________________________  

  آيا تمام ماليان کشور ما تعليمات کافی دينی دارند؟ -

__________________________________________  

    ؟مسلمانان در زندگی روزمره از کدام قانون پيروی می کنند -

__________________________________________  

__________________________________________  

   انسان در زندگی اجتماعی نخست بايد چه چيز ھا را مراعات کند؟ -

__________________________________________  

__________________________________________  

__________________________________________  

  

  .ھا را بخوانيداين نکته 

آنچه را که انسانيت به تو فرمان ميدھد، انجام بده و از ھيچ کس جز  -

  )سريچاد برتن(          .خودت متوقع آفرين مباش

  )شکسپير( .  آنکس که جرئت انجام کارھای شايسته را دارد انسان است -

  )افالطون(       علم، محبت و آزادی: زينت انسان سه چيز است -

اگر ھمۀ عالم برای انسان ساخته شده، انسان برای چيزی  يقين است که -

  )ديليس(             ؟از عالم ساخته شده است



 

٢٨ 

  پنجمشصت و درس 
  

  :در اخير کلمه) ع(حرف 
  

  دفاع، سريع، نوع، شجاع، شمع، طبع   
  

  .شماری از کلمات داده شده را در جا ھای خالی جمالت زير بنويسيد
  

  .پروانه دوبيتی ھای زياد وجود دارد و_________ در زبان ما برای  -

  . می کنند________ افغان از سرحدات کشور ________ عساکر  -

  
  .ھر يک ما سازگار بود__________ سخنان او با  -
  
  .می گذرند_________ در اين جاده موتر ھا  -
  
  .کشمش ساخته می شود__________ از انگور چند  -
  
  

  .يل کنيدجمالت زير را طور شفاھی تکم
  
  ...اين کتاب در مطبعۀ دولتی طبع  -
  ...شما چند نوع گل  -
  ...سرعت را به کيلومتر در ساعت  -
  ...بر بيچاره گان تاختن دور از شجاعت و  -
  ...دفاع از حقوق انسان بر ھر انسان نوع دوست  -
  که بی علم نتوان خدا را شناخت...  -
  ...در ھنگام رانندگی بايد سرعت موتر  -



 

٢٩ 

  .جمالت زير را طوری ترتيب دھيد که از آنھا يک متن درست بدست آيد
  

  او بر خود و بيگانه مھربان است، از گفتن -
  .است ھمکار بسيار صميمی و  نيز با ھمسرش -
  .ترجيح نميدھد دخترانشبر  -
  مامايم يک انسان شجاع، جوانمرد -
  خود را او دختران خود را نيز زياد دوست دارد و يگانه پسر -
   .و نوع دوست است -
  حقيقت ترس ندارد،  -

  .پاسخ پرسش ھای زير را بنويسيد
  

  آيا بر ضعيفان و کمزوران حمله کردن و جنگيدن شجاعت است؟ -

__________________________________________  

  چه کسانی را جوانمرد و شجاع می گوييد؟ -

__________________________________________  

  می دھد؟ معناطبع و يا چاپ دوم و يا سوم يک کتاب چه   -

__________________________________________  

  مترادف واژۀ سريع چيست؟ -

__________________________________________  

  

  .اين نکته ھا را بخوانيد
  )نيچه(. امت را کسی دارد که ترس را بشناسد ولی آن را مغلوب خود سازدشھ -

دليری صفتی است . دليری و شجاعت را به دروغ نميتوان بر خود بست -

  )ناپليون(             .که مکر و فريب نمی پذيرد

حضرت محمد (.     مردم آنست که بر ھوای نفس غالب آيد ◌ِ  دالور ترين -
 )ص



 

٣٠ 

  ششمشصت و درس 
  

  :کلمه شروعدر ) غ(ف حر
  

  ، غدار، غرق، غمغيبتغربت، غريب،   
  

  .شماری از کلمات داده شده را در جا ھای خالی جمالت زير بنويسيد
  

دوری از وطن و کاشانه را گويند ولی غربت  معنابه يک _______  -

  . حقيقی آن است که کسی از ذات و سرشت خود بيگانه شود

مثال ً کسانی . که در کاری خيانت کند به کسی گفته ميشود________  -

که در رأس قدرت يک مملکت اند و برای مقاصد ناپاک و نفع خود به 

  .کشور خيانت می کنند

  .يک صفت زشت است__________ پشت سر گويی و  -

  .بودم که ناگھان دروازه تک تک شد________ من در افکارم  -

  .و نادار بايد کمک کنيم________ به اشخاص  -

  
  .جمالت زير را طور شفاھی تکميل کنيد

  
  ...حدود صد سال پيش کشتی مشھور تايتانيک  -
  ...مھاجرين در ديار غربت  -
  ...و مردم  خود انسانھای غدار پيش وجدان -
  ...موش کردن غمھا ااين دوا برای تسکين اعصاب و فر -
  ...معامله را  اينما در غياب خودت  -
  ...شخاص نادار و در افغانستان شمار ا -
  ...افغانستان از جملۀ کشور ھای غريب  -
  



 

٣١ 

  .جمالت زير را طوری ترتيب دھيد که از آنھا يک متن درست بدست آيد
  

  اگر از منابع طبيعی کشور ما درست استفاده شود، -
  .کشور ما پيشرفت می کند -
  اميدواريم روزی رسد که ما بتوانيم از اين داشته ھای طبيعی  -
  .صلح و آرامی نياز داريمبه  -
  .افغانستان دارای منابع طبيعی فراوان است -
  سطح اقتصاد آن به زودی بلند ميرود و -
  .خود برای مردم خود استفاده کنيم -
  برای رسيدن به اين ھدف در قدم اول ما -

  
  .پاسخ پرسش ھای زير را بنويسيد

  

  منابع طبيعی افغانستان چی ھاست؟ -

__________________________________________  

  چرا تا حال نتوانسته ايم از منابع طبيعی خود استفاده کنيم؟ -

__________________________________________  

  

  آيا افغانستان در حقيقت يک کشور غريب است؟  -

__________________________________________  

  

  .اين نکته ھا را بخوانيد

  )ولتر(        .چرب زبانان اغلب نيت ناپاک در قلب می پرورانند -
. خطا اگر ندانسته انجام شود، اشتباه است و اگر دانسته تبھکاری است -

  )برتوله برشت(                   
  )؟(   .  ننگ بر آن که سود و جاه خود را در ويرانی ديگران بجويد -
  )امام ھادی ع(      .ش از شر کسی که برای خود ارزش قائل نيستايمن مبا -
  )؟(       .ھرکه خيانت ورزد، دستش در حساب بلرزد -



 

٣٢ 

  ھفتمشصت و درس 
  

  :کلمه وسطدر ) غ(حرف 
  

  مغز، يغما، رغبت، مغرور، شغل   
  

  .شماری از کلمات داده شده را در جا ھای خالی جمالت زير بنويسيد
  

مترين قسمت ھای وجود است که تمام فعاليت از جملۀ مھ_______  -
  .توسط آن کنترول می شود و از سه قسمت ساخته شده است بدنھای 

  
  .برده شد________ ھای تاريخی ما به در جنگ داشته  -
  
و رشتۀ يک نفر نظر به استعداد و ________  پيشرفتهدر کشور ھای  -

  .عالقمندی او تعيين می شود
  
  .داشته باشيد، نتيجۀ آن خوب است_________  در کاری که شوق و -
  
  .و خودخواه را کسی دوست ندارد________ انسان  -
  

  .جمالت زير را طور شفاھی تکميل کنيد
  
  ...انسان توسط قدرت دماغی و مغز خود کارھای -
  ...در دوران چنگيز شھر ھای ما  -
  .ميل و رغبت دارم...  -
  .به شغل آشپزی اشتغال دارد...  -
  .پادشاه مغرور و خودخواه بود...  -
  .مرکز کنترول تمام فعاليت ھای وجود است...  -
  ...چشمان جغد يا بوم  -
  ...من در ھنگام فراغت -
  ...انسان دغلباز  -
  ...را  فو  پو ھمچنان  قو  غمردم تلفظ حرف  برخی از -



 

٣٣ 

  .دجمالت زير را طوری ترتيب دھيد که از آنھا يک متن درست بدست آي
  

  .و تکبر از جملۀ صفات واعمال زشت يک انسان است بيجاغرور -
  انسان ميتواند در داشتن صفات و داشته ھای خوب خود -
  .چون ھر خوبی و بدی انسان مربوط خودش می شود -
  ؛ مگر نبايد آن را به رخ ديگران بکشد،فخر کند -

  
  .پاسخ پرسش ھای زير را بنويسيد

  

  د ميتواند فخر کند؟انسان به کدام صفات خو -

__________________________________________  

  بدگری کدام شغل ھا را گويند؟اصطالح سالخی و  -

__________________________________________  

   کدام داشته ھای تاريخی ما در جنگھا به يغما و تاراج رفت؟ -

__________________________________________  

   مرکز تعادل وجود چيست؟ -

__________________________________________  

  

  .اين نکته ھا را بخوانيد

  )مثل ايتاليايی(         .آدم عجول دشمن خويش است -
  )رانشھرکاظم زاده اي(   .استقامت مادر موفقيت است و موفقيت مادر سعادت -
  .است مؤثرحمام گرفتن به اندازۀ چھار ساعت خواب در رفع خستگی  -

  )ناپليون(             
  )حضرت محمد ص(                .پردۀ اسرار کسی را ندريد -
برای اين که بتوانيد بدون دغدغه و ناراحتی خيال زندگی کنيد، راز خود  -

  )فلوريان(               .را به کسی نگوييد



 

٣٤ 

  تمھششصت و درس 
  

  :در اخير کلمه) غ(حرف 
  

  بالغ، داغ، باغ، دروغدماغ، دريغ،   
  

  .شماری از کلمات داده شده را در جا ھای خالی جمالت زير بنويسيد
  

اگر . است________ خداوند برای ما گنجينۀ بزرگی بخشش کرده که  -

انسان از آن به شيوۀ درست استفاده کند، ميتواند دست آورد ھای زياد 

نتوانسته اند و يا و درد که شماری از مردم ________ با . اشدداشته ب

  .درست استفاده کنند فکر خودنخواسته اند از 

  .بايد تصميم زندگی خود را خودشان بگيرند_________ انسانھای  -

  .پايه و اساس ندارد________ حرف  -

به دو مفھوم به کار ميرود، يکی گرمی و حرارت _________ واژۀ  -

  .ديگری لکه و نشان چيزیو 

  
  .جمالت زير را طور شفاھی تکميل کنيد

  
  ...بار کج به  -
  .ساله را بالغ می گويند ١٨از سن ...  -
  ...بايد متوجه باشيم که به دماغ ما صدمه  -
  ...افغانستان باغھای شمال در واليت ھای -
  ...با دريغ و درد در اين سالھای اخير -
  ...گونه ھمکاری دريغاو در اين کار از ھيچ -
  ...داغ و لکۀ چربی را با آب گرم و  -
  ...دروغگويی شخصيت انسان را -
  
  



 

٣٥ 

  .جمالت زير را طوری ترتيب دھيد که از آنھا يک متن درست بدست آيد
  

  ساختمان دماغ انسان پيچيده است؛ -
  .زبان را به درستی بياموزند -
  .يک قسمت کم آن را استفاده می کند -
  شود که قدرت آموزش در انسانھا بسيار زياد است،  گفته می -
  مغز گنجايش بسيار زياد دارد و يک انسان تا آخر عمر. درست نيست -
  .مگر امروز دانشمندان توانسته اند راز ھای آن را دريابند -
  م که در اثر مطالعۀ به گفتۀ مردم مغز ما پر ميشودياين که ما فکر ميکن -
  سن سيزده سالگی ميتوانند چند و به ويژه اطفال تا  -
   

  
  .پاسخ پرسش ھای زير را بنويسيد

  

  پرمطالعه ترين شخص در خانوادۀ و نزديکان شما کيست؟ -

__________________________________________  

  شما از او چه چيز ھايی ياد گرفته ايد؟ -

__________________________________________  

    داغ و گرم از ھم چه فرق دارند؟ -

__________________________________________  

  

  .اين نکته ھا را بخوانيد

  ) ؟(  .آنچه را که با خوشی و لذت آموخته ايم، ھرگز فراموش نمی کنيم -

  )؟(            .دروغگو حافظه ندارد -

  )بوعلی سينا(        .است چيزيکه دانش بيارايد، راستی -

  )حضرت محمدص(      .درغگوست بزرگترين مايۀ گناھان زبان -



 

٣٦ 

  نھمشصت و درس 
   

  :کلمه شروعدر ) ف(حرف 
  

  ، فرزانه، فريب، فخرفھمارغ، فرق، ف  
  

  .شماری از کلمات داده شده را در جا ھای خالی جمالت زير بنويسيد
  

آموزنده _______ ___و _______ دوستی و ھمنشينی با انسانھای با 

  . و سربلندی انسان می شود_______ بوده باعث 

. باشم، دوست دارم کتاب مطالعه کنم_________ من ھر وقتی که 

از  ھوشيار بين انسانھای ھوشيار و ديگران در اين است که________ 

وقت خود استفادۀ خوب می کند و با مصروفيت با چيز ھای بيھوده خود 

   .ھدنمی د_______ را 

  
  .جمالت زير را طور شفاھی تکميل کنيد

  
  ...فرق بين ارسی و دروازه در اين است که  -
مسيحی را بنام يکی از فرزانه گان جھان موالنا جالل الدين  ٢٠٠٧سال  -

  ...بلخی 
  ...من در وقت فراغت -
  .مايۀ فخر ماست...  -
  ...شيرين و فرھاد يکی از داستان ھای  -
  

  .ی ترتيب دھيد که از آنھا يک متن درست بدست آيدجمالت زير را طور
  

  با در نظرداشت اين مقولۀ ارزشمند -
  :گفته است» ص«پيغمبر ما حضرت محمد -
  ."بھترين مردم سودمند ترين آنان بحال ديگران ھستند" -
  .فداکار باشيمو بر ماست تا بر ديگران مھربان  -



 

٣٧ 

  .پاسخ پرسش ھای زير را بنويسيد
  

  چيست؟ سنتو  فرضفرق بين  -

__________________________________________  

  در دادگاه فرمان کی پذيرفته می شود؟ -

__________________________________________  

  چه مفھوم دارد؟ فراز و نشيب -

__________________________________________  

   دارد؟ معناچه  فضيلت -

__________________________________________  

  

  .اين نکته ھا را بخوانيد

اعتدال و فطانت بدون آنھا ھر : ضروری ترين فضيلتھا دو چيز است -

  )شيلر(.  ا ضايع می شودھ جه ميماند و ثمر سخت ترين کوششياقدام بی نت

  )شاو( .  نيست بلکه بی ميلی نسبت به آنستفضيلت پرھيز از رذيلت  -

اسارت و بندگی مردم بخود ايشان و به اندازۀ تحمل رنج و قبول  -

  )گاندی(                 .فداکاری ايشان بستگی دارد

فداکاری شرط . اقتدار عالی و بی تمجيد انسان فقط در فداکاری است -

  )وه يد(                  .اساسی ھر بزرگی است



 

٣٨ 

  ادمدرس ھفت
  

  :کلمه وسط در) ف(حرف 
  

  ، غفلت، غفورمفتافسانه، مسافر، مفکوره،   
  

  .شماری از کلمات داده شده را در جا ھای خالی جمالت زير بنويسيد
  

ھای ديگران حرمت گذرايم، حتا اگر ________ ما بايد به عقايد و  -

و آگاھی کم با ________ نباشيم، نبايد از روی  ھم ھمراه شان ھمنظر

  .سی درگير شويمک

  .ھای زياد وجود دارد_______ در ادبيات فلکلور و عاميانۀ ما  -

ھای خود در صورت ضرورت ________ اين شرکت ھوايی برای  -

  .فراھم ميسازد________ بودوباش رايگان و  محل

  .جمالت زير را طور شفاھی تکميل کنيد
  

  ...فردوسی يکی از بزرگمردان ادبيات فارسی  -
  ...انی که قلب با صفا داشته باشدانس -
   ...گاھی بعد از باران کمان ھفت  -
  ...ساخت چين بسيار یکيفيت قفل ھا -
  .در دفتر کار می کند...  -
  

  .جمالت زير را طوری ترتيب دھيد که از آنھا يک متن درست بدست آيد
  

جا ھای مخصوص در بايسکل برای انتقال اطفال ساخته ميشود که  -
  .ان از آن استفاده می کنندبيشتر زن

بايسکل و  راه. در داخل شھر سھولت ھای زياد موجود است -
  . موتر جدا است جادۀموترسايکل ھای کم سرعت از 

مردم ترجيح ميدھند که در بين شھر از بايسکل و موترسايکل بيشتر  -
  .استفاده کنند، چون زودتر به جای مورد نظر می رسند

اھای دور از موتر، بس قطار و طياره استفاده مردم برای رفتن به ج -
  .ميکنند

  .در کشور ھای پيشرفته سھولت حمل و نقل مسافرين زياد است -



 

٣٩ 

  .پاسخ پرسش ھای زير را بنويسيد 
  

  استفادۀ بايسکل در داخل شھر چه خوبی دارد؟ -

__________________________________________  

زنان از بايسکل استفاده کنند، در کدام موارد ميتوانند  به نظر شما اگر -
  خود را کمک کنند؟

__________________________________________  

    چرا در موتر سايکل ھای تيز رفتار از کاله مخصوص استفاده ميشود؟ -

__________________________________________  

   ھای بايسکل جدا است؟ جادهدر کشور ما  آيا -

__________________________________________  

   که دو شھر را به ھم وصل ميکند، چه ناميده ميشود؟ جاده يی -

__________________________________________  

  اين متن را بخوانيد

  ميری کيوری کيست؟

او . مسيحی در پولند تولد شد ١٨٦٧ود اوسکا در ھفت نومبر ميری سکل
ابتدا با  خانم کيوری. اولين زنی بود که جايزۀ نوبل را بدست آورد

 دوو ھر مشترک کار کرد را شوھرش پيير کيوری تجربه ھای فزيک
بعد از مرگ ھمسرش بار دوم جايزۀ نوبل را در  .حايز جايزۀ نوبل شدند

پژوھشھايی  (X-Ray)در رابطه به اشعۀ ايکس او . کيميا بدست آورد
  .کرد و سپس ماشين ايکسری را اختراع کرد

قرار  اری سرطان خون که گمان ميرود به خاطربه اثر بيم ١٩٣٤در 
گرفتن در مقابل شعاع به صورت دوامدار، برايش پيدا شده بود، وفات 

  .   کرد
  منيژه نادری: و ترجمۀ ده، گرد آورن"زنان برندۀ جايزۀ نوبل"برگرفته از کتاب 

  
  
  



 

٤٠ 

  ھفتاد و يکمدرس 
  

  :کلمه اخير در) ف(حرف 
  

  ، تلف ژرف، حيف، ظريف، طرفرديف،   
  

  .شماری از کلمات داده شده را در جا ھای خالی جمالت زير بنويسيد
  

  .شود_________ حکمران عادل نميگذارد که حق مردم  -

  .ايستاده اند_______ عساکر در پنج  -

  .پارک تفريحی وجود دارد يک راست مکتب ما_____ __ به -

  .موالنا جالل الدين قابل ستايش است________ انديشه ھای  -

  .از وقت خود استفادۀ درست نکنيم اگراست ________  -

  
  .جمالت زير را طور شفاھی تکميل کنيد

  ...دف و چنگ آله ھای موسيقی  -
  ...مصارف گزاف و  محافل خودما نبايد در  -
  ...استاد مشعل ميناتور ھای ظريف و  -
بلندش در رديف شاعران بزرگ  اشعاراستاد واصف باختری با سرودن  -

  ...دری فارسی
  ...در جادۀ دو طرفه موتر ھا از ھر دوجانب -
   

  .جمالت زير را طوری ترتيب دھيد که از آنھا يک متن درست بدست آيد
  

  .يزيموظيفۀ ھر يک ماست تا در مقابل آن برخ -
  .خرچ و مصرف زياد در فاتحه ھا و محافل خوشی عاقالنه نيست -
  .توسط آن بيچاره يی را کمک کنيم اوالد خود فکر کنيم ويا -
  در شرايط فعلی که اقتصاد مردم خوب نيست، -
  اگر ما پول اضافه داريم، چه خوب است که در مورد آيندۀ خود و -
  برای از بين بردن اين عنعنۀ نادرست  -
  



 

٤١ 

  .پاسخ پرسش ھای زير را بنويسيد
  

  بايد بجا شود؟ رسومبه نظر شما در يک محفل عزاداری کدام  -

__________________________________________  

__________________________________________  

__________________________________________  

__________________________________________  

  در يک محفل عروسی ادا کردن کدام رواجھا ضروريست؟ -

__________________________________________  

__________________________________________  

__________________________________________  

__________________________________________  

  .اين متن را بخوانيد

  ليال صراحت روشنی 

ليال صراحت روشنی يکی از شاعران شناخته شدۀ ادبيات معاصر کشور 
آموزش . در شھر چاريکار پروان به دنيا آمد ١٣٣٧او در سال . ماست
شامل دانشکدۀ  ١٣٥٦در سال . ماللی به پايان رسانيد مکتب در خود را

از . کار کرد" ميرمن"و مجلۀ ) کابل(سپس در ليسۀ مريم . ادبيات شد
  .کار ادبی و سرودن شعر آغاز کردبه  ١٣٥٠

  . در کشور ھالند به سر برد را او مدتی را در کشور پاکستان چند سالی
لقب بانوی شعر معاصر افغانستان  اين زن فرھيخته با سروده ھای بلندش

بنا به بيماری سرطان  ٢٠٠٤ليال صراحت در جوالی . را کسب کرد
  .جھان را بدرود گفت



 

٤٢ 

  ھفتاد و دومدرس 
  

  :کلمه شروع  در) ق(حرف 
  

  قدرت، قلب، قشنگ، قبول، قصد   
  

  .شماری از کلمات داده شده را در جا ھای خالی جمالت زير بنويسيد
  

  .صاف را از شش ھا گرفته و به تمام بدن ميرساند خون_________  -

  .مزار ترک کرد__________ پدرم ھفتۀ گذشته کابل را به  -

  .دخترم، تمام غمھايم فراموش ميشود_________ با تماشای چشمان  -

  .است_______ يکی از شرايط نکاح ايجاب و  -

  .ايستادن نداشت________  خود پاھای لرزانپيرمرد با  -

  
  .مالت زير را طور شفاھی تکميل کنيدج
  

  ...تمام خون ناصاف از راه قلب به شش ھا  -
  ...تمام شاگردان صنف ما قصد دارند در اين امتحان -
  ...واژۀ مترادف قشنگ  -
  ...من ھميشه حرفھای پدر و مادرم را -
  

  .جمالت زير را طوری ترتيب دھيد که از آنھا يک متن درست بدست آيد
  

  س ھوای ناپاک و آلودهاز تنف -
  .عصبانيت و قھر نيز بر دماغ و تمام فعاليت ھای وجود تأثير بد دارد -
  .خون آلوده می شود که سبب بيماريھای زياد ميشود ششھا صدمه ديده و -
  .معده و ديگر اعضای بدن صدمه می بيند -
وجود مثل ماشينی است که اگر يک عضو آن خراب باشد، عضو ھای  -

  .به خوبی کار نميتوانند ديگر نيز
  از خوردن غذا و نوشيدنی ھای غير صحی -
  



 

٤٣ 

  .پاسخ پرسش ھای زير را بنويسيد
  

  .شش ھا در کدام حصۀ وجود موقعيت داشته و در بدن چه وظيفه دارند -

__________________________________________  

  دارند؟گرده ھا در کجا موقعيت داشته و چه وظيفه  -

__________________________________________  

   وظيفۀ جگر چيست؟ -

__________________________________________  

   مرکز کنترول تمام فعاليت ھای وجود چيست؟ -

__________________________________________  

   راحت در ھنگام خواب چه فايده دارد؟پوشيدن لباس  -

__________________________________________  

  

  .متن زير را بخوانيد

  مقام زن در نزد آريايی ھا

  
آمده است، آريايی ھای قديم زن و مرد پاکيزه و  اوستاطوری که در کتاب 

ساوی با مرد زن ھمسطح و م. با ديانت را در يک رديف حساب کرده اند
در آن زمان زنان حق داشتند . بوده ھردو از حقوق مساوی برخودار بودند

ھمچنان ھمانطوری . در اجرای مراسم مذھبی بامردان يکجا شرکت کنند
که مردان به خاطر تأمين مخارج زنده گی به کشت و جمع آوری 
حاصالت و تربيۀ مواشی می پرداختند، زنان نيز در اجرای اين کارھا 

  .وشادوش مردان کار ميکردند و آنھا را کمک ميکردندد
  

  ،اثر محمد اشرف رسولی"حقوق زن، مقام و نقش او در اجتماع"برگرفته از کتاب 



 

٤٤ 

  
  

  سومھفتاد و درس 
  

  :کلمه وسط در) ق(حرف 
  

  مقبول، مقدس، عقيده، معقول، عاقل  
  .شماری از کلمات داده شده را در جا ھای خالی جمالت زير بنويسيد

  

  . مردم را بپذيريم________ ھا و نظريه ھای ______ ما بايد 

  .را به جای زيبا و قشنگ به کار ميبرند_______ در زبان عاميانه واژۀ 

  .از خطا ھای خود بيشتر می آموزد__________ انسان 

است؛ پس نبايد ________ دين، مذھب و عقيدۀ ھر انسان نزد خودش 

   .شونت نشان داددر مقابل مذھب و يا دينی خ

  
  .جمالت زير را طور شفاھی تکميل کنيد

  
  ...اسالم دين مقدس  -
  ...در اسالم تبعيض وجود  -
  .بر حقوق انسان حرمت می گذارد...  -
  ...خشونت و ظلم در دين ما  -
  ...در اسالم بر حقوق زنان  -
  

  .جمالت زير را طوری ترتيب دھيد که از آنھا يک متن درست بدست آيد
  

  بايد و خشن باشيمديگر مذاھب پيروان پس ما نيز نبايد در مقابل  -

  .انسان ھا از اديان و مذاھب مختلف پيروری می کنند -

  ؛چون اسالم دين کامل است، خشونت در آن وجود ندارد -

  .با استدالل و منطق خوب از برتری ھای دين خود به آنھا بگوييم -



 

٤٥ 

  
  .پاسخ پرسش ھای زير را بنويسيد

  

  چرا دين مقدس اسالم خشونت را منع ساخته است؟ -

__________________________________________  

  به پيروان ديگر مذاھب و اديان چگونه برخورد ميکنيد؟ -

__________________________________________  

  در مورد حقوق زن در اسالم چه ميدانيد؟ -

__________________________________________  

__________________________________________  

   .را بگوييد) ص(يکی از ويژه گی ھای شخصيت حضرت محمد -

__________________________________________  

   ست؟پيام دين مقدس  اسالم برای بشريت چي -

__________________________________________  

  

  .اين نکته ھا را بخوانيد

  .باالترين جھاد ھا سخن عدلست که در نزد پيشوای ستمکار گفته شود -
  )ص(حضرت محمد 

دو چيز است که ثواب آن دو را نتوان سنجيد، يکی گذشت از گناه و  -
  )حضرت امير ع(                                           .  ديگر عدل و داد

    .عدالت حکم می کند که زندگی ديگران را مورد تعرض قرار ندھيم -
  )جان کايزل(

  )دونارک(      .   اگر دارای قلب مھربان نباشيم، ھرگز نميتوانيم عادل باشيم -
عدالت از عسل شيرين تر و ا زروغن نرمتر و از مشک خوشبوتر  -

  )حضرت صادق ع(                       .است



 

٤٦ 

  
  چھارمھفتاد و درس 

  
  :کلمهاخير در ) ق(حرف 

  
  حقرق، قايق، صادق، غرق، ف  

  
  .شماری از کلمات داده شده را در جا ھای خالی جمالت زير بنويسيد

  .شده بود________ کوچکی را ديدم که در آب _______ 

  .اوی دارندمس______ در دين مقدس اسالم زن و مرد در آموختن علم 

  .می شوند________ انسانھا در مقايسۀ دانش و فھم شان از ھم 

  .مورد اعتماد و احترام ھمه است_________ شخص 

  
  .جمالت زير را طور شفاھی تکميل کنيد

  
  ...اديسن  برق را دانشمندی بنام -
  .بخورند... انسان ھای چاق نبايد  -
  .ساخته شده است... سقف خانۀ ما از  -
  ...اثر سقوط طياره  در -
  ...فرق ميان يک داکتر طب و يک پرستار -
  

  .جمالت زير را طوری ترتيب دھيد که از آنھا يک متن درست بدست آيد
  

در بيرون از خانه نيز کسی او را درک نميکند و ھمه در مقابلش از  -
  .خشونت کار ميگيرند

ار بد به سر ر ھمسايۀ ما که به ھيرويين معتاد است، در حالت بسيپس -
  .ميبرد

  .او برای بدست آوردن مواد مخدر حتی به دزدی دست ميزند -
  .ھر انسان حق دارد از حقوق انسانی برخودار باشد -
  .خشونت در مقابل انسانھا دور از منطق بشر است -
  .اعضای خانواده با او محبت ندارند و ھميشه او را توھين ميکنند -



 

٤٧ 

ده است، نميتواند خود را کمک کند و نميداند او که به اشتباه خود پی بر -
  .که مراکزی وجود دارند که معتادين را تداوی ميکنند

  
  .پاسخ پرسش ھای زير را بنويسيد

  

  ضرورت دارند که از حق طالق برخوردار باشند؟ نيز چرا گاھی زنان -

__________________________________________  

  برخورد می شود؟چگونه شما در مقابل زنان در خانوادۀ  -

__________________________________________  

    چرا در دين مقدس اسالم برحقوق مادر و پدر توجه زياد شده است؟ -

__________________________________________  

  بايد شنا بلد باشد؟ نچرا قايق را  -

__________________________________________  

   چرا اشخاص چاق بايد بيشتر مواظب غذای خود باشند؟ -

__________________________________________  

  

  .اين نکته ھا را بخوانيد

اگر امروز حتی يک کلمه بيشتر از ديروز بدانيد، مسلما ً شخص  -
  )چاحيت(                    .يدديگری است

  )مثل آلمانی(           .تمرين انسان را استاد می سازد -
. در راه ترقی فرھنگ بايد کوشيد و نخستين قدم ترک کھنه پرستی است -

  )خانلری(                   
ابن سينا در ھيچ دانشگاھی درس نخوانده بود و پيش چند معلم گمنام  -

سالگی  ١٨و ھمتی که داشت در تحصيل کرده بود، ولی با ذوق و شوق 
  )از کتاب معجزۀ ايرانی بودن(    . ھمه علوم روزگارش را نيک ميدانست

کسی بھتر از درسش استفاده می کند که آن را تکرار ميکند نه آن که آن  -
)مونتن(               .را حفظ می کند



 

٤٨ 

  پنجمھفتاد و درس 
  

  :کلمهشروع در ) ک(حرف 
  

  مر، کارکمک، کبوتر، کنار، کشور، ک   
  

  .شماری از کلمات داده شده را در جا ھای خالی جمالت زير بنويسيد
  

  .اند__________ واژه ھای وطن، سرزمين، ديار مترادف 

  .دريا و لب بحر ميروند_______ در تابستان مردم برای تفريح 

  .نشانۀ صلح است________ 

  .استفاده ميکنند________ ازمرحم زھر مار برای تداوی درد 

  .جوھر انسان است________ 

  .و ياری به ناتوانان وظيفۀ ھر انسان توانمند است________ 

  
  .جمالت زير را طور شفاھی تکميل کنيد

  
  .کار خانه کمک ميکند...  -
  ...پايتخت کشور عزيز ما  -
  ...ای کاش جنگ و خونريزی در کشور ما  -
  .باشد، کاله بسيار است...  -
  ...که ايزد در بيابانت دھد  دجله انداز تو نيکی ميکن و در -
  ...کجا کاری کند عاقل که بار آرد -
  ...کاسۀ چينی که صدا ميکند    خود صفت خويش ادا -
  ...قرض که از سر تير شد -
  ..آب که از سر تير شد -



 

٤٩ 

  .جمالت زير را طوری ترتيب دھيد که از آنھا يک متن درست بدست آيد
  

  .بود که ساحه بسيار زياد را در بر ميگيرفت" اناآري"نام قديم اين کشور  -

  .سرزمين دوست داشتنی ما تاريخ بسيار کھن دارد -

  .وسعت آريانا و خراسان با افغانستان امروز متفاوت استبايد بدانيم که  -

  .را به خود گرفت" افغانستان"کشور ما نام  ابدالیاز دورۀ احمدشاه  -

  .تبديل شد" انخراس"به " آريانا"بعد ھا نام  -

  
  .پاسخ پرسش ھای زير را بنويسيد

  

  در کشور ما کدام زبان ھا صحبت می شود؟ -

__________________________________________  

به نظر شما وسعت افغانستان امروز نظر به خراسان ديروز کم است يا  -

  بيش؟

__________________________________________  

  .سرحدات افغانستان را مشخص سازيد  -

__________________________________________  

__________________________________________  

  .را بخوانيد متناين 

دشتھايش سبز و . شھر ھای زيبا داشت. خراسان زمانی بسيار آباد بود
از خوبی و . کاروانھا از ھر سو می آمدند و ميرفتند. رميوه بودباغھايش پ

ن آن را ناشجاعت و زيرکی جوا. صفای مردم خراسان قصه ھا ميگفتند
  .ميستودند

وقتيکه . کودکان خراسان راستی و درستی را از پدران خود ميآموختند
بزرگ ميشدند، در راه آبادی و شادابی ميھن شان از دل و جان 

  .ميکوشيدند
  )پويا فاريابی(
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  ششمھفتاد و درس 
  

  :کلمهوسط  در) ک(حرف 
  

  تر،  عکاس، عکس، ممکن، مشکالاکشکل، م  
  

  .شماری از کلمات داده شده را در جا ھای خالی جمالت زير بنويسيد
  

و حيله گر ______ در قصه ھای عاميانۀ افغانستان روباه را يک حيوان 

  .گفته اند

  .دسی استمنظم ھن________ دايره يک 

  .اساسی مردم حل نشده است________ در افغانستان ھنوز 

________ امروز توسط ايميل به آسانی از يک کشور به کشور ديگر 

  .فرستاده می شود

  .نيست________  بسياری کارھادر جھان پيشرفته بدون برق 

  .برندۀ جايزه شد________ تصاوير اين 

  .دجمالت زير را طور شفاھی تکميل کني
  ... جنگ نابودی و بدبختی به بار -
  ...شکار حيوانات کمياب ممنوع  -
  .از تير و کمان استفاده ميکردند...  -
  ...دايره، مثلث، مستطيل و مربع اشکال منظم  -
  ...يک جمله از کلمات و يک کلمه از حروف  -
  

  .جمالت زير را طوری ترتيب دھيد که از آنھا يک متن درست بدست آيد
  

  .ر ھندسه با اشکال سرو کار داريمد -
  .ھندسه يک جز علم رياضی است -
  .که توسط خط ترسيم می شوند -
  مثلث، دايره، مربع، مستطيل اشکال منظم ھندسی اند -
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  .پاسخ پرسش ھای زير را بنويسيد
  

   آيا حساب يک جز علم رياضی است؟ -

__________________________________________  

  در حساب با چه سر و کار داريم؟ -

__________________________________________  

    شما با کدام عمليه ھای رياضی آشنا استيد؟ -

__________________________________________  

   .يک مثال عمليۀ تقسيم را بنويسيد -

__________________________________________  

   آيا عمليۀ ضرب دو عدد دو رقمی را ياد داريد؟ -

__________________________________________  

     

 عربی و شکل ھای نگارش آن در فارسی و انگليسی و ھمچنانبا اعداد 

  .آشنا شويدعاليم رياضی 

  +عمليۀ جمع  

  +عالمۀ مثبت 

  - عمليۀ تفريق  

   -عالمۀ منفی   

  xعمليۀ ضرب  

  /عمليۀ تقسيم  

     ٠  ٠صفر   

      ١ ١يک     

      ٢ ٢      دو

      ٣ ٣سه     

      ٤ ۴چھار   

      ٥٥پنج     

       ٦٦شش    

       ٧٧ھفت    

      ٨ ٨ھشت   

       ٩٩نه       
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  ھفتمدرس ھفتاد و 
  

  :در اخير کلمه )ک(حرف 
  

  نمک، عينک، مشک، پاک، درک  
  

  .شماری از کلمات داده شده را در جا ھای خالی جمالت زير بنويسيد
  

  .مادرکالنم شکست_________ شيشۀ 

  .به آب بحر ھا اضافه می شود________ ساالنه مقدار زياد 

  .کنيم___________ ما بايد کوشش کنيم مشکل ديگران را 

  .به نظر ميرسد_____ _آب چشمه صاف و 

  
  .جمالت زير را طور شفاھی تکميل کنيد

  
  ...دوستی با انسانھای بی باک -
  .شريک دکان پدرم است...  -
  ...َمشک و ُمشک يک قسم  -
  ...در ھر کاری شک و ترديد داشتن  -
  ...دوشک ھای خانۀ ما از  -
  

  .آيدجمالت زير را طوری ترتيب دھيد که از آنھا يک متن درست بدست 
  

  .مساحت متر مربع استاندازه گيری واحد  -
ولی . وجود داردطول گيری  ازهبرای انددر سيستم متريک واحدات زياد 

  .متر و کيلو متر استفاده می شودبيشتر از سانتی متر، 
  .سرعت را به کيلومتر فی ساعت اندازه می کنند -

  .حجم متر مکعب استپيمايش واحد 
  :واحدات اندازه گيری
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  .اسخ پرسش ھای زير را بنويسيدپ
  

  .دمساحت يک اتاق را چطور و به چه اندازه می کني -

__________________________________________  

  فاصله ميان دو شھر را چه گويند؟ پيمايش واحد -

__________________________________________  

    به چه اندازه می کنند؟ حجم يک صندوق را -

__________________________________________  

  است؟ چند کيلومتر فی ساعتحداوسط سرعت يک موتردر داخل شھر   -

__________________________________________  

   واحد اندازه گيری وزن چيست؟ -

__________________________________________  

  .را بخوانيد مطلباين 

کوتاه ترين طريقۀ جمع را ضرب گويند، به شرط اين که اجزای : ضرب
  . جمع با ھم مساوی باشند

در آنجا پدرکالن برايش . در روز عيد احمد نزد پدرکالنش ميرود: مثال
. انی ميدھدافغ ١٥پنج دقيقه بعد خاله اش نيز او را . افغانی ميدھد ١٥

حال . افغانی ميدھد ١٥مادر کالن احمد ھم از کنج چادرش برای احمد 
  شما بگوييد احمد چند دارد؟

افغانی برای احمد داده اند، پس  ١٥چون ھر سه نفر جداگانه : حل
 ١٥ + ١٥ + ١٥:    مينويسيم

با ھم مساوی ) ١٥( چون اجزای جمع : نظر به تعريف باال گفته ميتوانيم
  .ه بار تکرار شده اند، ميتوانيم از عمليۀ ضرب کار بگيريماند و س

١٥ = ١٥ + ١٥ + ١٥ x ٤٥ = ٣  
  .افغانی دارد ٤٥پس احمد جمعاً 
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  ھشتمھفتاد و درس 
  

  :شروع کلمهدر)  گ(حرف 
  

  وشزدج، گل، گم، گ، گنوھرگ گرگ،   
  

  .شماری از کلمات داده شده را در جا ھای خالی جمالت زير بنويسيد
  

  .دانۀ قيمت بھا را گويند___ _______

  ."ميسر نمی شود__________ نابرده رنج "

  .کرده است_______ او عينک ھای خود را 

  .وحشی و درنده خطرناک است________ 

  .کرد که اتفاق داشته باشند________ پيرمرد به فرزندانش 

  .مرسل بسيار ظريف است________ 

  
  .جمالت زير را طور شفاھی تکميل کنيد

  
  ...بھترين گنج  -
  ...خودت گل باشی عمرت  -
  ...عاقبت گرگ زاده گرگ شود     گرچه با آدمی بزرگ  -
  ...تير از آن گوشواره يی که گوش را  -
  ...پايت را به اندازۀ گليمت  -
  

  .جمالت زير را طوری ترتيب دھيد که از آنھا يک متن درست بدست آيد
  

  .کند، ميگويند موميايی بخورمثالً اگر دست و يا پای کسی بش -
  .ديگر مواد طبيعی دوا ميسازند و طبيبان يونانی از گياه ھا -
  در کشور ما نيز مردم کم و بيش با دارو ھای طبيعی آشنايی دارند  -
  .طب يونانی از گذشته ھای دور ميان مردم جھان شھرت دارد -
  .فرق ميکند اين علم در کشور ھای مختلف نظر به داشته ھای طبيعی آن -
  .و حتی ميتوانند خودشان دواھای ھدايت دھند -
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  .پاسخ پرسش ھای زير را بنويسيد
  

  را شنيده ايد؟  آيا کلمۀ ھيموپاتيک -

__________________________________________  

  ؟شودتداوی بيماری ھا استفاده می  یکدام گياه ھا در کشور ما برا از -

__________________________________________  

  به نظر شما استعمال ادويه ھای طبيعی چه خوبی دارد؟ -

__________________________________________  

   شما تداوی ھيموپاتيک را می پذيريد و يا تداوی داکتران طب معالجی را؟ -

__________________________________________  

  ھا با طب ھيموپاتيک امکان پذير نيست؟ یتداوی کدام بيمار -

__________________________________________  

  

  .را بخوانيدمتن  اين

  کشف ميکروب

تا قرن نوزده و پيشتر از آن ھزاران نفر به اثر بيماری ھا و امراض گوناگون 
ميالدی مرض کولرا در  ١٩٠٦الی  ١٨٣١مثال ً در سالھای . دتلف شده ان

در سالھای . چندين نوبت اروپا را فرا گرفت و حتی به امريکا نيز سرايت کرد
 ١٨٩٢در . مرض چيچک در آلمان تلفات زياد ببار آورد ١٨٧٢-١٨٧٠

مرض کولرا در ايران کشتار فراوان کرد و به ھمين ترتيب کولرا در 
چون عامل . دوستان نيز درھمان سالھا تلفات مرگبار به جا ماندافغانستان، ھن

جلوگيری و وقايه غير ممکن   ،اين امراض يعنی ميکروب ناشناخته بود
، طريقۀ جلوگيری و وقايه پاستورپس از کشف ميکروب توسط . ميگرديد

  .امراض ضد عفونی و ميکروبی به وسيلۀ واکسن به دست آمد
، کيميادان و بيولوژی دان .زندگی کرد ١٨٩٥و  ١٨٢٢پاستور که بين ساليان 

او بعد از تجارب زياد پيدا کرد که موجودات زندۀ ذره بينی . فرانسوی بود
  .ميتوانند امراض عفونی بوجود آورند

  )پوھندوی دوکتور محمد انور ترابیاز کتاب طب در گسترۀ تاريخ نوشتۀ   
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  نھمھفتاد و درس 
  

  :کلمه وسط در) گ(حرف 
  

  بيگانهانگور، ، انگشت، آگاهگس، جنگل، م   
  .شماری از کلمات داده شده را در جا ھای خالی جمالت زير بنويسيد

  

  .و توت از جملۀ ميوه ھای مشھور کشور ماست_________ سيب، 

  .ھای پسته زياد است__________ در شمال افغانستان 

  .شھادت می گويند________ ِکلک دوم دست راست را 

  .قبول نميتوانندشان را بر کشور _________ تسلط مردم ما 

  .و با دانش در زندگی سنجيده قدم ميگذارند______ انسان ھای 

  
  .جمالت زير را طور شفاھی تکميل کنيد

  
  ...ميکروب يک موجود کوچک و  -
  .بيماری ھای عفونی می شود...  -
  ...اگر ميکروب کشف نمی شد  -
  ...مگس ناقل ميکروب  -
  ... دروازه ھا و ارسی ھای خانه جالی داشته باشد تا مگس بايد -
  

  .جمالت زير را طوری ترتيب دھيد که از آنھا يک متن درست بدست آيد
  

  موش ھا در جا ھای کثيف و ھمچنان خانه ھای ما راه دارند -
  .انتقال می دھند از يکجا بجای ديگر و به اين قسم ميکروب را -
  .ادويه ھای ضد عفونی و زھری استفاده می کنند -
  .اکثر حشرات و حيوانات ناقل ميکروب و مرض ميباشند -
  برای از بين بردن حشرات مضر و حيوانات ناقل ميکروب از -
  .يکی از جملۀ اين موجودات مضر موش است -
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  .پاسخ پرسش ھای زير را بنويسيد
  

   ض چيست؟به نظر شما مضر ترين حشرۀ ناقل امرا -

__________________________________________  

  شما چگونه ميتوانيد خانه ھای تان را از شر مگس دور نگھداريد؟ -

__________________________________________  

    مگس بيشتر در کجا تخم گذاری می کند؟ -

__________________________________________  

   برای جلوگيری از ازدياد مگس چه ميتوانيم بکنيم؟ -

__________________________________________  

   شما مواد باطلۀ غذا و کثافات را در کجا می اندازيد؟ -

__________________________________________  

  

  .بخوانيد را متناين 

  مگس
 

موذی ترين حشره يی که ناقل ميکروبھاست و در فصل تابستان به کثرت 
مگس در مناطقی که ميکروب فراوان . به توليد مثل ميپردازد، مگس است

 بعد از اين که پاھای مگس باکثافت و ميکروب. است، بيشتر ديده می شود
ا پرواز کرده و ھا آلوده شد، به سوی ميوه ھا، سبزيھا و ديگر خوردنی ھ

  . ميکروبھا را به اشيای مذکور انتقال ميدھد
بسيار ديده شده است که يک عده دختران و پسران بی احتياط بدون اين 
که به قواعد حفظ الصحه پابندی داشته باشند، به خوردن ميوه ھا و ديگر 

  .چيز ھا ميپردازند و سر انجام مريض و رنجور می گردند
  )رای صنف چھارم، مولف خليل هللا رستاقیب یاز کتاب زبان در(
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  ھشتادمدرس 

  
      :کلمه آخردر) گ(حرف 

  زنگ پلنگ، جنگ، سنگ، آھنگ،نگ، ر  
  

  .شماری از کلمات داده شده را در جا ھای خالی جمالت زير بنويسيد
  

  .بد ترين پديده ھاست________ 

  .و سخره ھای بزرگ دارد_______ کوه ھای افغانستان 

  .نيز پيدا می شود________ ی افغانستان در جنگل ھا

  .قافله را گويند__________ ساربان صدای 

اصلی وجود دارد که ديگر رنگھا از آن به _________ در طبيعت سه 

  .وجود آمده است

لحن و آوا نيز  یابه معن و ھمچنان است ی قصد و عزمابه معن______ 

  .بکار رفته است

  .ل کنيدجمالت زير را طور شفاھی تکمي
  .زندگی می کند... نھنگ  بزرگترين حيوان پستاندار است که در  -
  ...جنگ برای ملت ھا تباھی -
  ...دارم سنگ ريزه ھای دريا را  خوش -
  ...رنگ سبز از ترکيب رنگھای آبی و زرد در چاپ  -
  .از ترکيب آبی و سرخ بوجود می آيد...  -
  ...رنگ نارنجی از ترکيب  دو رنگ  -
  ...اری از ترکيب رنگ ھای نسو -
  ...سبز ِ آبی از ترکيب رنگ سبز و آبی -
  ...زرد ِ نارنجی از ترکيب رنگ نارنجی و  -
  ...سرخ از ترکيب گالبی و نارنجی  -
  ...از ترکيب رنگھای سفيد و سياه  -
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  .جمالت زير را طوری ترتيب دھيد که از آنھا يک متن درست بدست آيد
  

ديگر پالستيکی و  روف کاشی، گلی،ظ اسيدی ازبرای مواد  ما بايد -
  .ظروف غير فلزی استفاده کنيم

  . اين ماده در اثر تعامل آکسيجن ھوا با فلز آھن توليد می شود -
آچار و ترشی،   پس ما بايد در ظروف فلزی به خصوص آھنی و مسی -

  .ندازيم، چون باعث تسمم ميشوداسرکه و ديگر مواد اسيدی ني
  .فلز آھن در ھوای آزاد زنگ آھن بوجود می آيداز گذاشتن  -
  :خطر زھری شدن غذا ھای اسيدی در تماس با ظروف فلزی -
 اگردرظروف فلزی به خصوص آھنی و مسی مواد اسيدی انداخته شود، -

در اثر تعامل اسيد با فلز مواد زھری به وجود می آيد که به صحت  
  . بسيارضرردارد

  
  

  .يسيدپاسخ پرسش ھای زير را بنو
  

   ؟، چه ميشوددار را در ظرف فلزی بگذاريم وسرکه اگرشورنخود چتنی -

__________________________________________  

  استفادۀ ظروف مسی برای صحت چه ضرر دارد؟ -

__________________________________________  

  .را بخوانيد متناين 

  رنگھا
  

ام رنگھای طبيعت از سه رنگ اصلی يا ابتدايی ساخته شده اند که تم
رنگ ھای . ميباشند (Syan)و آبی (Yellow) ، زرد ) Magenta( تيز گالبی

نارنجی، سبز و بنفش که از ترکيب رنگھای باال به وجود می آيند، رنگ 
تمام رنگ ھای ديگر که از ترکيب اين رنگھا . ھای دومی گفته می شوند

  . د رنگ ھای فرعی اندنان می آيبه مي
سه رنگ سياه، سفيد و نسواری را رنگ بيطرف ميگويند که آنھا ھم از 

يک صفحه دايروی را  هبرای تجرب. ترکيب رنگھای باال به وجود می آيند
بعد صفحه را در . به چند حصه تقسيم کرده و ھر حصه را رنگ کنيد

ز ترکيب رنگھای رنگی که ا. روی يک موتور نصب کرده چرخ دھيد
  .انتخاب شده  بوجود خواھد آمد، ظاھر می شود



 

٦٠ 

  ھشتاد و يکمدرس 
  

  :کلمه شروع  در) ل(حرف 
  

  ، النه، لحاف، لوبيايقالله، ال   
  

  .شماری از کلمات داده شده را در جا ھای خالی جمالت زير بنويسيد
  

  .نيز ميگويند_________ به آشيانۀ پرندگان 

  .کمپل و لحاف ھای معمولی بزرگتر استصندلی از ___________ 

  .يکی از حبوبات خوشمزه و مفيد است___________ 

  .خودرو دشت ھا را زيبا ميسازد__________ در فصل بھار 

  .و با ھوش است_________ لطيفه دخترک 

  
  .جمالت زير را طور شفاھی تکميل کنيد

  
  .نيز ميگويند گلوبندرا ...  -
  ...در کشور ما معدن لعل  -
  ...لطفا ً مرا کمک -
  .استفاده می کنند... افغانھا از لوبيا و نخود در تھيۀ  -
  ...من دوست ندارم لباس لچ و برھنه  -
  ...انسان ھای لجوج  -
  

  .جمالت زير را طوری ترتيب دھيد که از آنھا يک متن درست بدست آيد
  

  .و کنداين غذا ھای پروتين دار خورده باشند تا وجود شان خوب نم  -
  .دمنابع حيوانی و نباتی دارپروتين  -
   .وجود انسانھا برای نشو و نمو و ادامۀ حيات به پروتين ضرورت دارد -
  شماری ازاز ما بايد مواظب باشيم که به خصوص اطفال ما در طول ھفته  -
  پروتين -
  .ميباشندمثل دال، نخود، لوبيا، ماش و غيره  یحبوبات ھامنابع نباتی پروتين -
  .اندگوشت، شير و ديگر محصوالت حيوانی  حيوانی منابع پروتين -



 

٦١ 

  .پاسخ پرسش ھای زير را بنويسيد
  

   آيا گوشت يگانه منبع پروتين است؟ -

__________________________________________  

  نباتی؟جمله محصوالت حيوانی است يا ازميباشد، تخم که دارای پروتين  -

__________________________________________  

    ؟که ماست پروتين دارد گفته ميتوانيم به کدام دليل  -

__________________________________________  

  د؟ آيا لبنيات پروتين دار  -

__________________________________________  

  

  .را بخوانيد تنماين 

  غذا برای نشو و نما
  

پروتين ترکيب کنندۀ اساسی تمام سلول ھا و حجرات بدن می باشد و در 
ھا، غضروف ھا،  ھورمونساختمان عضالت، استخوانھا، انزايم ھا، 

موی و خالصه در ساختمان داخلی و خارجی اعضای بدن مانند منرال 
دن مواد پروتينی در غذا لذا خور ؛ھا، آب و ويتامين ھا نقش مھم دارد

 استمواد اصلی که در ترکيب پروتين شامل . الزم و ضروری می باشد
غذا ھای عمدۀ پروتينی را اقسام گوشت . ياد می شود ھابه نام امينو اسيد

ھا از قبيل گوشت گاو، گوساله، گوسفند، بز، شتر، انواع مرغھا و ماھی 
لوبيا، انواع ماش، جواری، ھا، شير و مرکبات آن، تخم، حبوبات از قبيل 

نخود، گندم، ارزن، برنج، سبزی ھا از قبيل پلی و مغزيات مثل چھار 
غذا ھای حيوانی دارای پروتين مکمل . مغز، بادام و پسته تشکيل ميدھد

بوده اما پروتين نباتی نامکمل می باشد و بايد کمبود پروتين غذا ھای 
  .تکميل کردنباتی را با گرفتن پروتين غذا ھای حيوانی 

  
  برگرفته از کتاب ارزش غذا و بيماری ھای ناشی از سوء تغذی، نوشتۀ کريمه ولی نادری 

  
  



 

٦٢ 

  ھشتاد و دومدرس 
  

  :کلمه وسط  در) ل(حرف 
  

  تکليف، سليقه، تالش، قهمالک، قلب، عال  
  .شماری از کلمات داده شده را در جا ھای خالی جمالت زير بنويسيد

  

  .خاص دارد_______ ___خواھرم در تھيۀ سفره 

  .و زحمت دوستان شوم________ من نمی خواھم باعث 

  .سمبول و نشانۀ دوستی و محبت است__________ 

  .زياد به فلم کارتون مينگريست و ميل  ________کودک با 

  خانۀ شما کيست؟__________ 

  
  .جمالت زير را طور شفاھی تکميل کنيد

  
  .را بلعيد... گرگ درنده  -
  .معلوم ميشود... او از  سليقۀ -
  ...بلبل پرندۀ خوشخوانيست که در  -
  ...پنج بنای مسلمانی  رکن ناولي -
  ...ويتامين ھا در وقايۀ صحت و فعاليت ھای وجود نقش  -
  

  .جمالت زير را طوری ترتيب دھيد که از آنھا يک متن درست بدست آيد
  

 وجود برای . وانديک ويتامين با ويتامين ديگر تعويض شده نميت يفهوظ -
  اجرای فعاليت ھای خود به ھمه ويتامين ھا ضرورت دارد

  .کم و يا بيش از طريق غذا گرفته شود که بايد -
  .صرف کنيمو تازه ھا را حد امکان خام  است اگر سبزی ھا و ميوه -
  بسياری ازويتامين ھا در ھوای آزاد و حرارت از بين ميروند و خوب -
  الزمی و حياتی بدن بوده در غذا ھای روزانۀ ما کم ويتامين ھا مرکبات  -
  .ھر ويتامين در بدن فعاليت جداگانه دارد. و بيش پيدا می شوند -
  



 

٦٣ 

  .پاسخ پرسش ھای زير را بنويسيد
  

  قبال ً در مورد ويتامين ھا چه شنيده ايد؟ -

__________________________________________  

__________________________________________  

  

  .بخوانيد را مطلباين 

  ويتامين ھاانوع 
در رشد و نموی بدن سھم دارد، مقاومت بدن را در مقابل ميکروبھا  Aويتامين  -

بلند ميبرد، در بھبود استخوان ھا و دندان ھا نيز تأثير دارد، خاصيت اصلی آن 
به سيستم بينايی  Aکمبود ويتامين . م و زياد استايجاد تعادل چشم در ديدن نور ک

باعث خشکی و درشتی و  ھمچنان مجرای تنفسی و جھاز تناسلی اثر گذاشته
اين ويتامين در . رابی مينای دندان و ريختن مو ھا می شودخ، پوستک شدن جلد

منابع آن جگر، شير و ترکيبات آن، زردی تخم، سبزی و . وجود ذخيره می شود
  .ميباشد رنگزرد و سبز تيز ميوه ھای

  :اين ويتامين انواع زياد دارد که در اينجا چند نوع آن را ميخوانيم:  Bويتامين  -
در رشد بدن و تحريک اشتھا و سھولت ھضم نقش دارد، اعصاب  B١ويتامين 

اين ويتامين در گوشت، جگر، گرده، . راتقويت می بخشد و وظايف ديگر نيز دارد
دم، برنج، خمير گن، انگور، توت، حبوبات پوست دار، لوبيا، سبز برگدار تنباتا

  .مايه، دلده و مغزيات پيدا می شود
کمبود . در ساختن موادی قندی در بدن و ايجاد انرژی کمک می کند B٢ويتامين 

بينی شده در وآن باعث زخم صورت و ترکيدن و تورم گوشه ھای لب ھا و دھن 
ھمچنان کمبود اين ويتامين باعث . گردد چشم نيز باعث بروز آب مرواريد می

در  B٢ويتامين . خرابی جلد و سرخی، کسالت، سوزش و خارش چشمھا می گردد
منابع آن جگر، گرده، شير و . نور از بين ميرود ولی در برابر حرارت مقاوم است

  .سبزی ھای تازه می باشد
ی شود و کمبود آن برای دلبدی، استفراغ زنان حامله بيشتر استفاده م B٦ويتامين 

  .باعث کم خونی، ضعف عضالت، امراض جلدی و اختالالت عصبی می شود
  .در جگر پيدا می شود و کمبود آن باعث کم خونی می شود B١٢ويتامين 

در ساختمان دندان ھا، استخوان ھا، بھبود زخم ھا و شکستگی ھا  Cويتامين  -
م را در مقابل آلودگی ھا، است، از خونريزی جلوگيری می کند و جس مؤثربسيار 

اين ويتامين در تماس به ھوا و يا حرارت از . ميکروب ھا و تسمم حمايه می کند
  )ادامه دارد(. منابع آن اکثر ميوه ھا و سبزی ھا و ترکاری ھای تازه است. بين ميرود

  
  برگرفته از کتاب ارزش غذا و بيماری ھای ناشی از سوء تغذی، نوشتۀ کريمه ولی نادری



 

٦٤ 

  
  سومو  ھشتاددرس 

   
  :کلمه اخير در) ل(حرف 

  
  اول، سال، خيال، گلخوشحال، مشکل،    

  .شماری از کلمات داده شده را در جا ھای خالی جمالت زير بنويسيد
  

  .او بايد چاره يی سنجيد__________ برای حل 

  .مزار برومآينده  __________ بھار درتصميم دارم 

  .و گمانش را ھم نداشتم_ ________او کاری کرده است که 

  "چون نھد معمار کج    تا ثريا ميرود ديوار کج_______ خشت "

  
  .جمالت زير را طور شفاھی تکميل کنيد

  
  ...بر شادابی جلد  Aويتامی  -
  .بر ديد چشم تأثير دارد... کمبود  -
  .در ميوه ھا و سبزی ھای تازه يافت می شود...  -
  .ردع مختلف دااانو... ويتامين  -
  .زخم کنج لب ھا و بينی پيدا می شود... از کمبود  -
  

  .جمالت زير را طوری ترتيب دھيد که از آنھا يک متن درست بدست آيد
  

  .و سبزی ھا را تازه و خام صرف کنيم -
  ويتامين ھا بيشتر در سبزی ھا و ميوه ھای تازه و محصوالت  -
  .حيوانی پيدا می شوند -
  ھا در حرارت و يا چون شماری از ويتامين  -
  .تماس با ھوا ضايع ميشوند -
  پس خوب است که حد امکان ميوه ھا -
  .دنويتامين ھا در بلند بردن مقاومت بدن نقش زياد دار -
  .از کمبود ويتامين ھا بيماری ھای مختلف پيدا ميشود -



 

٦٥ 

  .پاسخ پرسش ھای زير را بنويسيد
  

  وند؟کدام ويتامينھا در تماس با ھوا از بين مير -

__________________________________________  

  .را نام بگيريد Aچند منبع ويتامين  -

__________________________________________  

  

  .را بخوانيد مطلباين 
  به ادامۀ درس گذشته

  
عاليت يا نياسين در ثابت بودن حجرات و انساج بدن و ف PPويتامين  -

از کمبود آن آماسيدگی جلد، اسھاالت، . ھای کيمياوی بدن رول بارز دارد
باز ماندن دھن، احساس درد در دھن و زبان، دلتنگی، اضطراب، 

نياسين در مقابل . پريشانی، تشويش و تند خويی در مريض ديده می شود
منابع آن جگر، . حرارت و روشنی مقاومت داشته ضايع نمی شود

اسين در ين. و سبزی ھا اند) خصوصا ً لوبيا(مرغ، حبوبات گوشت، تخم 
  .شير، تخم و پنير نسبت به ديگر منابع آن کمتر يافت می شود

به نام ويتامين ِ ضد خونريزی معروف شده و در بسته شدن  Kويتامين  -
اين ويتامين در مقابل حرارت . خون در جريان خونريزی نقش عمده دارد

د آن خونريزی ھای داومدار در مخاطھا و پوشش از کمبو. مقاومت دارد
 Kويتامين . ھای داخلی و در نوزادان سبب خونريزی بند ناف می شود
  .در شير، جگر، روغن ھای نباتی و سبزی ھا پيدا می شود

که بنام ويتامين آفتاب نيز ياد می گردد، در رشد جسمی  Dويتامين  -
فاسفورس در وجود است و  و عامل جذب کلسيم و استانسان بسيار مؤثر 

اين ويتامين در مقابل . از کمبود آن کلسيم و فاسفورس در بدن کم می شود
  .آن شعاع آفتاب استمنبع خوبترين . حرارت و نور مقاومت دارد

را عامل ضد نازايی می دانند که در تکثير و توليد مثل در  Eويتامين  -
آن جگر، روغن، پسته، منابع  .بسياری حيوانات مفيد ثابت گرديده است

زده، حبوبات مثل لوبيا، سبزی ھا چون گشنيز، کاھو و  جوانهبادام، گندم 
  .شلغم می باشد

  
  برگرفته از کتاب ارزش غذا و بيماری ھای ناشی از سوء تغذی، نوشتۀ کريمه ولی نادری



 

٦٦ 

  
  چھارمھشتاد و  درس

   
  :کلمه شروع  در) م(حرف 

  
  ، مقاممنرالمذھب، مقصد، مزد،    

  .شماری از کلمات داده شده را در جا ھای خالی جمالت زير بنويسيد
  

  .است_________ پولی که در نتيجۀ زحمت کار پرداخته می شود 

  .تان برسيد_________ دعا می کنم به 

  .مادر ارج زياد گذاشته شده است________ در فرھنگ ما به 

  .ن پيدا ميشوندمواد غذايی اند که در طبيعت فراوا جزوھا يک ______ 

  
  .جمالت زير را طور شفاھی تکميل کنيد

  
  ...ھدف ما از آموزش اين کتاب  -
   ...در جلوگير از خونريزی  Kويتامين  -
  ...انسانھا ميتوانند با مذاھب مختلف درکنار ھم  -
  ... Dچون افغانستان سرزمين آفتابيست، مردم آن به کمبود ويتامين  -
  ...ا جز اساسی غذا پروتين ھا و ويتامين ھ -
  

  .جمالت زير را طوری ترتيب دھيد که از آنھا يک متن درست بدست آيد
  

  .استخوان ھا، دندانھا، موی و کنترول وظايف معين بدن نقش دارند -
  منرال ھايی که برای وجود ضروری اند عبارتند از کلسيم، فاسفورس -
  مان نسج ھا،منرال ھا يکی از اجزای مواد غذايی اند که در ساخت -
  منابع آنھا گوشت، تخم مرغ، جگر، گرده، شير،. ميباشند کلورين -
  .حبوبات، ميوه ھای خشک و تازه و سبزی ھا می باشند -
  ، فلورين و، کوبالتآھن، آيودين، سوديم، پوتاشيم، مگنيزيم، سلفر، قلعی -
   

  



 

٦٧ 

 
  .پاسخ پرسش ھای زير را بنويسيد

  

  .يدچند ويتامين را تنھا نام بگير -

__________________________________________  

  آيا پروتين نباتی مکمل است؟ -

__________________________________________  

    تخم مرغ دارای کدام اجزای مواد غذايی است؟ -

__________________________________________  

__________________________________________  

  .را بخوانيد مطلباين 

  انواع منرال ھا
  

ۀ درقيه ترشح می شود، درمون تايروييد که از غآيودين درساختن ھو -
 ھورمون. اين غده در قسمت قدامی گردن موقعيت دارد. نقش دارد

تايروييد در اجرای وظايف و انکشاف دماغ و سيستم عصبی، استحصال 
نرژی و گرم نگھداشتن بدن و نموی جسمی و انکشاف ذھنی اطفال سھيم ا

بيماری جاغور  شخص به از کمبود آن غدۀ درقيه بيشتر کار کرده. است
تايروييد توليد نشود شخص  ھورموناگر به اندازۀ کافی . مبتال می شود

بيمار احساس سردی، ضعيفی و خواب می کند، جلدش خشک شده 
مخصوصا ً اطفال مصاب به اين بيماری کـُند ذھن  .موھايش شخ می شود

بار آمده نموی بطی ميداشته باشند و در خانم ھای حامله سبب سقط و يا 
آيودين در پوست و فلس ھای ماھی و ديگر . مردن طفل در بطن می شود

. خوراکه ھای بحری و سبزی ھای مناطق نزديک بحر پيدا ميشود
. بيشتر است ينيماران کمبود آيوددرمناطق شمال افغانستان فيصدی ب

ضرورت انسانھا بخصوص در طفوليت و نوجوانی و ھنگام حاملگی و 
امروز نمک ھای آيودين دار نيز قابل . شيردھی به آيودين بيشتر است

  .دريافت و استفاده است که ميتواند اين کمی را جبران کند
  )ادامه دارد(

  
  ناشی از سوء تغذی، نوشتۀ کريمه ولی نادریبرگرفته از کتاب ارزش غذا و بيماری ھای 



 

٦٨ 

  پنجمھشتاد و  درس
  

  :کلمه وسط در) م(حرف 
  

  ثمر، نامه، شمع ،عمر، امر  
  

  .شماری از کلمات داده شده را در جا ھای خالی جمالت زير بنويسيد
  

  .ته يا تار ساخته می شوديلفاز مواد شحمی و ___________ 

  .تازدواج ما سه فرزند اس__________ 

  .رسان را قاصد نيز می گويند________ 

  .واژه ھای مترادف اند________ دستور و 

  .بوديکی از خليفه ھای اسالم ________ حضرت 

  
  .جمالت زير را طور شفاھی تکميل کنيد

  
  ...در اثر کمبود آيودين،اطفال -
  .نقش دارند... منرالھا در ساختمان  -
  .پيدا می شود... آيودين در  -
  ...رالھا اقسام زياد دارند، مثل من -
  

  .جمالت زير را طوری ترتيب دھيد که از آنھا يک متن درست بدست آيد
  

  اين بيماری دردوران طفوليت از کمبود آيودين پيدا ميشود وبه تدريج -
  . مصاب اند، زياد تر کالن می شود -
  بارداری و شيردھی خانم ھايی که به اين بيماری نجاغور در دورا -
  بيماری جاغور -
  .ميشود و در بعض اشخاص بسيار بزرگ می شود -
  در ختران بعد از دورۀ بلوغ به بزرگ شدن ادامه ميدھد. بزرگ ميشود -
  .اما در مرد ھا نموی آن توقف می کند و امکان دارد کوچک ھم شود -
   گاھی به مشکل ديده. جاغور از نگاه شکل ظاھری انواع مختلف دارد -



 

٦٩ 

  .ھای زير را بنويسيد پاسخ پرسش
  

  ميکنيد؟ توصيهاگر در خانوادۀ شما کسی بيماری جاغور داشته باشد، برايش چه  -

__________________________________________  

  مردم کدام مناطق بيشتر به فقدان آيودين دچار اند؟ -

__________________________________________  

    چرا بايد مادر در دوران حاملگی و شيردھی غذای کاملتر بخورد؟ -

__________________________________________  

  

  .را بخوانيد مطلباين 

  
. آھن در ساختن حجرات سرخ خون و اجرای وظايف شان کمک ميکند -

گوشت مرغ و منابع مھم آن جگر، گرده، طحال، قلب و گوشت حيوانات، 
ماھی، تخم مرغ، لوبيا، ميوه ھای خشک و تازه مثل انار، سيب، ناک، 
. مغزيات و ترکاری ھايی که دارای برگ سبز و تيره اند، می باشد

از کمبود آھن کمخونی  .جذب آھن را در وجود سريع ميسازد Cويتامين 
  .در وجود به مشاھده می رسد

يکجا بوده در ساختمان استخوان  اين منرال در غذا با فاسفورس: کلسيم -
کلسيم در لخته شدن . ھا و دندان ھا با فاسفورس وظيفۀ اجرا می کند

اعصاب، حفظ عادی نبض و  یخون، اجرای وظايف عادی نسج ھا
منابع عمدۀ کلسيم شير و مرکبات آن، تخم  .حرکات قلب کمک ميکند

ميوھايی مثل  مرغ، لوبيا، سبزی ھايی مثل کاھو، نيش پياز، گندنه، شلغم
از کمبود کلسيم در اطفال کجی استخوانھا، . انجير، خرما، و توت می باشد

و در  بوجود می آيد سؤ تشکل، ضعيف و شکنند شدن استخوان ھا
  .بزرگساالن به خصوص مادران حامله نيز تأثير دارد

. اين منرال زياد تر در استخوان ھا و دندان ھا وجود دارد: فلورين -
ص در آب وجود صورت غير مساوی در طبيعت به خصوفلورين به 

  .در ترکيب مينای دندان نقش دارد دارد و
                   

  برگرفته از کتاب ارزش غذا و بيماری ھای ناشی از سوء تغذی، نوشتۀ کريمه ولی نادری



 

٧٠ 

  
  ششمھشتاد و  درس

  
  :کلمه اخير در) م(حرف 

  
  ، گندمخام، انجام، مرام، نرم  

  
  .داده شده را در جا ھای خالی جمالت زير بنويسيد شماری از کلمات

  

  .مفاد بيشتر داردپا ک شده _________  یھا سبزی

  .ندارد امعن_______ ھدف و  زندگی بدون

  .نيز وجود دارد_________ در نشان بيرق ما خوشۀ 

  .اين کوچه به درياچه منتھی می شود________ 

  
  .جمالت زير را طور شفاھی تکميل کنيد

  
  ...در جذب آھن  Cويتامين  -
  ...گندم دارای  جوانه -
  ...خرما، انجير و توت دارای  -
  ...از کمی کلسيم در اطفال  -
  

  .جمالت زير را طوری ترتيب دھيد که از آنھا يک متن درست بدست آيد
  

  ان از آب ساخته شده است و بعد از اکسيجن، فيصد بدن انس ٧٠تقريبا ً  -

  .اردبدن به آب نياز د -

  .بدون آب در چند روز محدود از بين ميرود -

  .که بدون آن زندگی ناممکن است است آب يک مادۀ حياتی -

  يک انسان بدون غذا چند ھفته زنده می ماند مگر -



 

٧١ 

  .پاسخ پرسش ھای زير را بنويسيد
  

   چرا آب در زندگی انسانھا بسيار مھم است؟ -

__________________________________________  

  .منابع کلسيم را نام بگيريد -

__________________________________________  

    چند منرال را می شناسيد؟ -

__________________________________________  

  

  .را بخوانيد مطلباين 

  آب

ضرورت روزانۀ بدن به  .انسان برای بقای حيات به آب ضرورت دارد

آب نظر به گرمی ھوا و شرايط ديگر فرق می کند مگر حد اقل يک 

آب توسط گرده ھا به . و ليتر آب بگيردتا دشخص بايد روزانه يک و نيم 

  . شکل ادرار،  توسط مسامات جلد به شکل عرق از بدن خارج می گردد

ی بيشتر آب ھايی که از کوه ھا سرچشمه می گيرد، دارای مواد معدن

از نوشيدن آب ناپاک بيماری ھای گوناگون ساری و امراض . ميباشد

مدھش معده و روده ھا بروز می کند که منتج به اسھاالت و پيچش ھای 

پس آب نوشيدنی ھميشه بايد پاک باشد و به . خطرناک و کشنده می شود

 اين خاطر خوب است اگر مخزن ھای آب نوشيدنی سربسته پاک

نگھداشته شوند و در جای ھايی که امکانات کمتر وجود  هوکلورازيشن شد

ھمچنان آب چاه ھای عميق نيز . دارد، از آب جوش داده استفاده شود

  . اندصحی 
  از کتاب ارزش غذا و بيماری ھای ناشی از سوء تغذی، نوشتۀ کريمه ولی نادری



 

٧٢ 

  ھفتمو  ھشتاددرس 
  

  :کلمه شروع  در) ن(حرف 
  

   ، نويسندهنيک ب،نا، نوروز، نور نان،   
  .شماری از کلمات داده شده را در جا ھای خالی جمالت زير بنويسيد

  

  .می گويند_______ روز اول سال ھجری خورشيدی را 

  .و روشنايی باعث ديد اشيأ می گردد_______ 

  .دوده نيز گوينددر زبان عاميانه جواری را ________ 

  .استنرم و قابل انحنا __________ طالی خالص و 

خوب ھم محتوی نوشته را در نظر ميگيرد و ھم به قواعد _________ 

  .دستور زبان توجه می کند

  
  .جمالت زير را طور شفاھی تکميل کنيد

  
  ...ميلۀ گل سرخ يکی از عنعنات  -
  .پخته می کنيم... ما در شب نوروز  -
  ...سمنک نيز يکی از  -
  .مع می شوندبرای بلند کردن جھنده به زيارت سخی ج...  -
  

  .جمالت زير را طوری ترتيب دھيد که از آنھا يک متن درست بدست آيد
  

  .آن را غرس می کنند و کنارش آب ميريزند -
  .ھای خوب مردم ماسترسم جشن نوروز وميلۀ نھالشانی يکی از -
  .در روز نوروز مردم نھال شانی می کنند -
  .ھمه سھم می گيرند زنان مردان وکودکان، نوجوانان  نوروزدر ميلۀ  -
  .ميخرند برای حويلی و کوچه ھای خود نھال مردم -
  



 

٧٣ 

  .پاسخ پرسش ھای زير را بنويسيد
  

  شما برای ساختن ھفت ميوه از کدام ميوه ھا استفاده می کنيد؟ -

__________________________________________  

  برای ساختن سمنک چند ساعت وقت بکار است؟ -

__________________________________________  

    شما نوروز را چگونه تجليل می کنيد؟ -

__________________________________________  

  .را بخوانيد متن اين

  پيرامون نوروز
  

د؛ زيرا آنھا گان جشن ھای بھاری بوده ان کنندها پآريايی ھا اولين بر ،به گمان بيشتر
مردگان به خانه ھای  حبه اين باور بودند که در نخستين روز شگوفۀ درختان، اروا

بعد از آريايی ھا، اعراب . د تا خوشی آرند و غصه ھا را به دور بريزندنشان می آي
قديم، مسيحيت اروپايی، چينی ھا، يونانی ھا فروردين ماه يا ماه اول فصل بھار را 

. وسی برگزاری جشن نوروز را از جلوس جمشيد پادشاه ميداندفرد. جشن ميگرفتند
پس از ظھور اسالم . پيش از ظھور اسالم تقويم چھارگانۀ فصل ھا به ميان آمد

نوروز با شروع خالفت حضرت علی مصادف گرديد و رنگ و جلوۀ مذھبی 
  . گرفت

يان، در دورۀ شاھان قديم چون سامانيان، غوريان، غزنويان، سلجوقيان، تيمور
غزنويان . گرگانيان، لوديان و سوريان اين جشن، با شکوه زياد برگزار ميشد

کردن سبزۀ نورسته برای شان  شپيشک. نوروز را ھفت روز تجليل ميکردند
برای بزرگ نگھداشتن اين روز عدد ھفت را به آن  .شگون سعادت و کاميابی بود

فت سين که مراد از ھفت ھ. ربط ميداند که ھمان ھفت ميوۀ تر کردۀ امروز است
تخم . آرزوی انسان بود شامل سيب، سرکه، سکه، سبزه، سير، سفال و سنجد ميشد

در . است، شامل بازی ھای نوروز ساخته اندبازی را که سمبول زندگی و زايش 
برخی از کشور ھای اسالمی چون بخارا، ھفت آيت قرآن را که با حرف سين آغاز 

در شب . سند و در سرايی انداخته آب آن را مينوشندشده باشد، به زعفران مينوي
نوروز به خاطر سرسبزی و شادابی، سبزی پخته می کنند و بعضی ھا ماھی 

آب ميپاشيدند  در گذشته ھا بر سرو روی کسی. ميخورند، گويا سردی برگشت نکند
    .اد است و ھمين آب ناخواسته به ھمان معيار آمده استکه مظھر پاکی و مر

  ته از نشريۀ سخن، نوشتۀ حسينه سليمانبرگرف



 

٧٤ 

  ھشتمو  ھشتاددرس 
  

  :کلمه وسط در) ن(حرف 
  

   ، دندانتابناک انديشه، دانش، گناه،  
  

  .شماری از کلمات داده شده را در جا ھای خالی جمالت زير بنويسيد
  

و اندوخته ھای مردم آن _______ پيشرفت و ترقی يک جامعه به  

  .ارتباط ميگيرد

دانشمندان بزرگ را چراغ راه خود  یھا______ ست اگر چه خوب ا

  .سازيم

  ."ترس است________ بزرگترين "

  .ھای شيری از سن ھفت سالگی شروع به افتادن می کند_______ 
  

  .جمالت زير را طور شفاھی تکميل کنيد
  
  ...کسب علم و دانش  -
  ...برای که طناب وسيله ييست  -
  ...ل با گندنه غذا ھای مختلف مث -
  ..."ھرچه بگندد نمکش می زنند       وای به حالی که بگندد " -
  

  .جمالت زير را طوری ترتيب دھيد که از آنھا يک متن درست بدست آيد
  

  شحميات منبع اصلی انرژی بدن بود در آب قابل حل نمی باشند
  روغن ھای پنبه دانه، زيتون، کنجد، نالایر، : منابع نباتی شحميات -
  ابپرست، جواری، روغن ماگرين، چارمغز، بادام و ساير مغزياتگل آفت -
  :شحميات يا چربی ھا -
  .و از منابع حيوانی و نباتی حاصل می گردند -
روغن حيوانی، مسکه، قيماق، گوشت چرب، : منابع حيوانی شحميات -

  تخم مرغ و غيره



 

٧٥ 

  .پاسخ پرسش ھای زير را بنويسيد
  

  ؟"ستگنج در ويرانه ا"چرا ميگويند  -

__________________________________________  

  .منابع شحميات نباتی را نام بگيريد -

__________________________________________  

  .را بخوانيدمطلب اين 

  
  تغذيۀ طفل از تولد تا دوسالگی

  
مام مواد غذايی اساسی را دارا وده و تشير مادر يک غذای کامل برای طفل ب

شود؛ توصيه مياز اين سبب تا دوسالگی تغذيۀ طفل توسط شير مادر بيشتر . باشدمي
اما چون شير مادر آھن کم دارد، بايد بعد از سه ماھگی غذاھايی که دارای آھن 

به کدام  مادر در صورتی که صحت مادر خوب نباشد، يا. باشد، به طفل داده شود
ی مصاب باشد و يا غذای مکمل نگيرد، بايد تغذيۀ طفل تحت ھدايت داکتر مريض

اک، درجۀ حرارت آن معين و مواد غذايی آن پچون شير مادر .  صورت گيرد
مورد  دمکمل است، طفلی که از شير مادر تغذيه می کند، عالوه از اين که موا
مقاومت  ضرورت خود را حاصل می نمايد، بدنش در مقابل امراضی که مادر

  .مگر شرط حتمی اينست که مادر غذای خوب بگيرد .دارد، مقاومت ميداشته باشد
چون بعد از سن سه ماھگی طفل بايد آھن را از غذا ھا ديگر بگيرد، لذا الزم است 

، آب زردک جوش داده )نرم(که برای تقويۀ خوبتر طفل، از زردی تخم جوش داده 
اگفته نماند که قبل از سن يک سالگی تنھا ن. و آب ميوه ھای مختلف استفاده کرد

زردی تخم به طفل داده شود و از دادن سفيدی تخم خودداری گردد، زيرا طفلی که 
قبل از سن يک سالگی سفيدی تخم بخورد، امکان دارد که تا اخير عمر با خورد 

ھمچنان از خوراندن تخم خام نيز به کودکان . تخم حساسيت کرده و معده درد شود
  .داری کنيدخود

نکتۀ ديگر حفظ الصحۀ اطفال است که بايد ظرف ھا، قاشق و بوتل شير طفل ھر 
. روز با آب جوش و صابون شسته شود تا در آن ميکروب و باکتريا جا نگيرد

مادری که طفل شير ميدھد، بايد ھفتۀ چند بار خود را بشويد، لباسھايش را ھمچنان 
شير دادن پستانھايش را بشويد تا طفلش  عوض کند و حتی روز دو سه بار قبل از

درشيرو ديگر غذا ھای کودک تان بوره، شکر و يا عسل اضافه   .مريض نشود
  .نکنيد و بگذاريد زبان کودک ذايقۀ ھر غذا را پيدا کند

  
  از کتاب ارزش غذا و بيماری ھای ناشی از سوء تغذی، نوشتۀ کريمه ولی نادری



 

٧٦ 

  درس ھشتاد و نھم
   

  :اخير کلمهدر ) ن(حرف 
  

  زمين، جھان، چمن، فرمان، زندان، آسمان   
  

  .شماری از کلمات داده شده را در جا ھای خالی جمالت زير بنويسيد
  

  .باشد_______ بايد جای جنايتکاران، دزدان و رھزنان در 

  .به دور محور خود و ھم به دور آفتاب می چرخد_______ 

______ اک نگھداشتن در بسياری کشور ھای اروپايی ھنوز مشکل پ

  .ھای نزديک خانه ھای رھايشی از مواد فاضلۀ سگ ھا، حل نشده است

  .آبی وطنم را ببينم________ من آرزو دارم به وطن برگردم و دوباره 

  .داد که سومنات را فتح کنند________ سلطان محمود غزنوی 

  .جمالت زير را طور شفاھی تکميل کنيد
  
  ...فيصد آن را آب احتوا  ٧١شکه و فيصد سطح زمين را خ ٢٩ -
  ...اگر مادر غذای درست نخورد، طفل مواد غذايی کافی  -
  ...برای اينکه طفل شيرخوار مريض نشود، مادر بايد حفظ الصحه را  -
  ...دادن سفيدی تخم مرغ قبل از سن يکسالگی به اطفال  -
  ...دارد طفلی که شير مادر ميخورد، در مقابل امرضی که مادر مقاومت -
  

  .جمالت زير را طوری ترتيب دھيد که از آنھا يک متن درست بدست آيد
  .باربعداز سه ماھگی به کودک بدھيد ٤-٣راھفته ) نيم بند(زردی تخم جوش داده  -
  .ماھگی اقالً روزانه يک مرتبه آب ميوه بگيرد ٦از تولد تا  -
  .جوشداده بگيردماھگی روزانه يک مرتبه آب برنج و زردک  ٤از تولد تا  -
  .ماھگی داده ميتوانيد ٦شولۀ ترکاری و حبوبات ماشين شده را نيز بعد از  -
  .در پھلوی اين ھمه غذا ھا روزانه چند بار آب جوشداده به کودک بدھيد -
  .در ماه اول کودک بايد بعد از ھر يک و نيم تا دو ساعت تغذيه شود -
ماھگی به کودک  ٦ره رانيزبعد از شوربای استخوان و ترکاری، شيربرنج کم بو -

  .داده ميتوانيد



 

٧٧ 

  .پاسخ پرسش ھای زير را بنويسيد
  

طرز تھيۀ شوربای استخوان و ترکاری را با در نظر داشت اين که  -

  .غذای کودکان را نبايد بريان کرد، در اينجا در چند سطر توضيح دھيد

______________________________________________  

______________________________________________

______________________________________________  

______________________________________________  

______________________________________________  

  

  .انيداين مطلب را بخو

  تغذيۀ اطفال از دو الی پانزده سالگی
  

تحقيق نشان داده است که دو سوم نفوس اطفال افغانستان در اين سنين بخاطر 
کمبود مواد غذايی ضايع می شود، خصوصاً در خانواده ھايی که تعداد اطفال شان 

در اکثر . زياد است وبنا به ضعف اقتصاد مواد غذايی کافی به دسترس ندارند
اطفال  ریاده ھا غذا ھای مھم و عمده از طرف شب صرف می شود و بسياخانو

روزانه خسته شده قبل از صرف غذای شب به خواب می  یدر اثر شوخی ھا
 ،والدين بايد طفل شان را در انتظار نگذارند و قبل از وقت خواب طفل. روند

قرار  اطفالپول در اختيار زمانی ھمچنان . برايش از غذای تھيه شده بدھند
ميگيرد، معموالً از خوراکه ھای غير صحی بازار خريده و صرف می کنند و اين 
موضوع سبب بی اشتھايی شان شده و از خوردن غذای اساسی فاميل صرف نظر 

ً بسکيت، چاکليت و شربتھای ترکيبی نبايد قبل از غذا به طفل . می کنند خصوصا
فل به کمبود مواد غذايی دچار می اگر اين مسأله در نظر گرفته نشود، ط. داده شود

پس مادران در قسمت تغذيۀ کودکان و اطفال ھميشه متوجه باشند که از تمام . شود
دسته ھای غذا ھای ذکر شده اطفال شان را تغذيه کنند تا مبادادر اثر بی اعتنايی، 

  .جگرگوشه ھای خود را از دست دھند
بيشتر کوشش کنيد ، بخورد؛ اما به طفل اجازه دھيد ھر غذايی را که عالقمند است

ھمچنان . غذا ھايی را که در نشو و نمای طفل مؤثر است، به دسترس او قرار دھيد
  .در اثنای صرف غذا کوشش کنيد طفل خوش بوده افسرده و غمگين نباشد

  برگرفته از کتاب ارزش غذا و بيماری ھای ناشی از سوء تغذی، نوشتۀ کريمه ولی نادری



 

٧٨ 

  درس نود 
   

  :در شروع کلمه) و(ف حر
  

   وزن، وقت، وجود، وارد، واقف  
  

  .شماری از کلمات داده شده را در جا ھای خالی جمالت زير بنويسيد
  

  .نبودم________ من از وقوع اين حادثه 

  .را بدانيم و نگذاريم عمر به بيھوده بگذرد________ ما بايد ارزش 

  .ر واحدات پيمانه ميشودبه گرام، کيلوگرام، پاو، چارک، سير و ديگ___ 

  .خداوند مطالعۀ ساختمان يک برگ کافيست_________ برای اثبات 

  .ديد ھمه خاموش نشسته اندشد، _______ که او به اتاق  یزمان

  
  .جمالت زير را طور شفاھی تکميل کنيد

  
  ...روزانه حد اقل يکبار آب ميوه بايد کودکان  -
  ...ی ھوا برای کودکاننوشاندن آب  در طول روز نظر به گرم -
  .غذا ھای بريان استفاده نکنيم...  -
  ...بسياری ويتامين ھا در اثر حرارت و تماس با ھوا ازبين  -
  ...خوردن شيرينی ھا قبل از غذا به خصوص برای اطفال  -
  

  :را خوانده در مورد آن غور کنيد زير متن
  :ت ذيل را در نظر بگيرندوالدين برای داشتن اطفال سالم وخوشبختی خانواده نکا -
  فاصلۀ زمانی بين تولدات وجود داشته باشد، -
در صورتی که شير مادر کفايت کند، ماھھای اول، طفل بايد با شير مادر تغذيه  -

  .شود و در اثنای شير دادن، بايد مادر از لحاظ روحی آرام باشد
  .تطبيق شود برای وقايۀ طفل از امراض ساری، واکسين ھای طفل به شکل منظم -
  .از بردن طفل به جا ھای مزدحم و غير صحی خودداری شود -
در صورت مصاب شدن طفل به بيماری ساری بايد به داکتر مراجعه شود و از  -

  .خودسرانه جداً خودداری شود یدادن دواھا
  .پاک و در صورت ضرورت جوشداده باشد دبا آبی که طفل را ميشوييد، باي -



 

٧٩ 

  .ر را بنويسيدپاسخ پرسش ھای زي
  

  اگر آب آشاميدنی پاک در دسترس نيست، چه بايد کرد؟ -

______________________________________________  

آيا شما مواظب بازيچه ھای طفل تان استيد که بايد پاک باشد؟  -

______________________________________________  

  ای مصروف ساختن طفل ھر چيز را بدستش ميدھيد؟آيا بر -

______________________________________________  

  ناقل ميکروب به طفل اند؟... آيا ميدانيد که شانۀ مو، پول، تسبيح، چوری و -

______________________________________________  

تاس، گوگرد، سامان آرايش و غيره ، پح ديگمصال یآيا شما ادويه ھا، قطی ھا -

و يا اشيای نوکتيز و برنده را چيز ھايی را که در ترکيب خود مواد کيمياوی دارند، 

  ____________________________گھميداريد؟دور ناز اطفال تان 

  .اين مطلب را بخوانيد
  ء تغذی، نوشتۀ کريمه ولی نادریبرگرفته از کتاب ارزش غذا و بيماری ھای ناشی از سو

  

  تخم برای کودکان پودينطرز تھيۀ 
  

آب جوش دادۀ سرد يک گيالس، چھار قاشق چای : مواد مورد ضرورت
بعد از سن يک سالگی ميتوان از شير تازۀ جوشداده (خوری شير پودری 

، يک عدد زردی تخم مرغ، نيم قاشق چای بوره، يک قاشق چای )استفاده کرد
  .کارنفلور
بعد آن را در . شير را در آب جوش دادۀ سرد با بوره مخلوط کنيد: طرز تھيه

تخم مرغ و کارنفلور را در آن عالوه کنيد و خوب شور  یظرف انداخته زرد
و  دھيدسپس در يک ديگ نسبتا ً بزرگتر آب را جوش . بدھيد تا حل شود

ف مواد مخلوط شده را طوری درآب جوش بگذاريد که آب در ظر ظرف 
را با قاشق شور دھيد و آب را  پودينبرای چند دقيقه . راه نيابد پودينمواد 

  .بسته شده و غلظت آن مانند فرنی گردد پودينجوش دھيد تا 
  .نبايد جوش داده شود و آب بيرون شودظرف از  پودين ،به مجرد بسته شدن

  . سرد شد، آمادۀ صرف برای کودک تان است پودينبعد از اين که 



 

٨٠ 

  
  نود و يکم درس

   
  :کلمه وسطدر ) و(حرف 

  
   مروت، دوستی، زود، روز، آغوش  

  
  .شماری از کلمات داده شده را در جا ھای خالی جمالت زير بنويسيد

  

  .وطن پناگاه ماست_______ 

  .با انسانھای فرومايه اشتباه است__________ طرح 

  .دندار______ کسی که به خود شخصيت قايل نيست، به ديگران نيز 

  .برگرديد___________ من توقع نداشتم شما 

  سال مادرم سبزی پلو پخته بود________ در آخرين 

  
  .جمالت زير را طور شفاھی تکميل کنيد

  
  ...خوشی و سعادت يک خانواده در داشتن  -
  .سبب ناراحتی اعضای خانواده می شود...  -
  ...کوشش شود در ھنگام غذا اعضای خانواده خوش و  -
  ...می کند و  بد ھای پی ھم باالی ترشح انزايم ھای معده تأثيرصبانت ع -
  

  .جمالت زير را طوری ترتيب دھيد که از آنھا يک متن درست بدست آيد
  طفل را ھميشه با قاشق غذا بدھيد چون ميکروبھا اکثرا ً در زير ناخن ھا -
  .از انتخاب بازيچه ھايی که با دھن پف ميشود، خودداری کنيد -
  :نکات ارزنده در مورد مراقبت اطفال -
  .جا می گيرند و باعث بيماری ھای مختلف انسانھا می شوند -
  .و کھن سال بايد جداً اطفال را نبوسند -
  برای مواظبت و محافظت بھتر اطفال خوب است اگر دروازه ھا و ارسی ھا را -
  از بوسيدن دھن و روی طفل خودداری شود، به خصوص اشخاص بيمار -
  .پردۀ جالی بگيريد تا مانع عبور حشرات به خصوص مگس شود -



 

٨١ 

  .پاسخ پرسش زير را بنويسيد
  

  باال را رعايت کرده ايد؟شما کدام يک از موارد  -

______________________________________________  

______________________________________________

______________________________________________  

______________________________________________  

______________________________________________  

  

  .اين مطلب را بخوانيد

  
  چطور ميتوان يک طفل را صحتمند ارزيابی کرد؟

  
) ، ويتامينھا و منرالھاھاپروتين(ايی ذری از سه دسته مواد غاگر مادردر دورۀ باردا

به صورت منظم استفاده کند و از حالت صحی و روانی خوب برخودار باشد و 
ھمچنان از مواد مخدر و ادويه ھايی که گرفتن آن در دوران بارداری ممنوع است، 

طفل سالم و  به کار ھای شاقه دست نزند، احتمال زياد دارد که استفاده نکند و
در صورتی که مادر شيرده غذای مکمل مورد نياز بدن . صحتمند به دنيا می آورد

ا ھای متنوع ذخود و طفلش را اخذ بدارد و يا طفل با در نظرداشت سنش، با غ
تغذيه شود، واکسين ھای طفل به موقع تطبيق شود و طفل به کدام بيماری مھلک 

الی ختم دورۀ شيردھی به شکل منظم پيش دچار نشود، نموی طفل در آوان کودکی 
لد، چشمان و موھای يک طفل صحتمند جميرود، طراوت، تازگی و شادابی در 

ی کند، دندان ھايش به وقت و منظم نمو م استخوان ھای طفل محکم. ديده می شود
راه حتی گاھی در ده ماھگی به و ماھگی طفل نشسته  ٧-٦برآمده و بعد از  معين 

  .کند رفتن شروع می
جلد طفل زيادتر شده در اثر خوردن زياد مواد قندی و شحمی انساج شحمی در زير 

ربه به نظر می رسد، اما جلدش زرد رنگ، موھايش نرم و غير و طفل چاق و ف
برآمدن دندانھا و راه رفتن اينگونه اطفال به . طبيعی و ھم طفل کسل ديده می شود
ل را صحتمند ارزيابی کرد، زيرا چاقی زياد تعويق می افتد و نميتوان اينگونه اطفا

  .و پيدايش چربی زير جلد نشانۀ صحت و سالمتی طفل نيست
  )ادامه دارد(

  برگرفته از کتاب ارزش غذا و بيماری ھای ناشی از سوء تغذی، نوشتۀ کريمه ولی نادری



 

٨٢ 

  نود و دوم درس 
   

  :در اخير کلمه) و(حرف 
  

  آبرو، نيکو، نيرو، ترازو، آرزو  
  
  .ماری از کلمات داده شده را در جا ھای خالی جمالت زير بنويسيدش
  

ميتواند به درک بسيار چيز ھای  و دانش ی تفکر_______ انسان با  

  .ناشناخته برسد

ھا و اھداف زندگی بايد تالش کرد و ________ برای رسيدن به 

  .استقامت داشت

  .ستانسان وابسته به گفتار و کردارش ا________ حيثيت و 

وزن  سنجيدنبرقی نيز برای ھای _______ در کشور ھای پيشرفته از 

  .اجسام استفاده می شود

  .جمالت زير را طور شفاھی تکميل کنيد
  
  ...برای وقايۀ طفل از بيمار ھا بايد واکسين -
  ...ناخن ھا عامل انتقال ميکروب اند و بايد ھميشه پاک  -
  ... شيای تيز و خطرناکدر صورتی که طفل خورد داريم، بايد ا -
  ...اشيای خطرناک برای اطفال عبارتند از گوگرد، چاقو  -
  

  .جمالت زير را طوری ترتيب دھيد که از آنھا يک متن درست بدست آيد
  
  .که عواقب ناگواری را در قبال دارد -
  .و عقده ھا زندگی می کنند، اطفال شان خوش و شاداب پرورش می يابند -
  ده سالم و صميمی نباشد، طفل نيز گوشه گير، بی اعتماداگر فضای خانوا -
  در خانواده يی که والدين و اعضای خانواده در فضای خوش و دور از کدورت  -
  افسرده و عليل، به ھمه بد بين و غير اجتماعی بار می آيد -
  
  



 

٨٣ 

  .پاسخ پرسش زير را بنويسيد
  

  چه چيز ھا را ناقل ميکروب می شماريد؟  -

______________________________________________  

______________________________________________

______________________________________________  

______________________________________________  

______________________________________________  

  

  .اين مطلب را بخوانيد

  دو نوع غذا برای کودک شما
  

  فرنی کچالو و زردک برای کودکان
  :مواد مورد ضرورت 

 قاشق چای،  سه شير پودری اطفال ، دو قاشق زردک برفی شده و يک عدد کچالو
  دو قاشق چایبوره 

زردک را نيز شسته و . کنيد کچالو را بشوييد و بعد پوست کرده ريزه: طرز تھيه
ھر دو را در يک و نيم گيالس آب به حرارت کم . برفی کنيد و باالی کچالو بريزيد

گيالس آب جوشدادۀ سرد حل  نيمشير پودری را نيز در . جوش دھيد تا نرم شود
کنيد و بعد از اين که زردک و کچالو نرم شد، به آن اضافه کنيد و آن را در 

  .سپس بوره را نيز به آن اضافه کنيد. شور دھيدحرارت کم با قاشق 
  .اين غذا را ميتوانيد ھفتۀ يک و يا دو بار به طفل تان بدھيد

  :آرد نخودغذا از 
با استفاده از آرد نخود بريان شده می توانيد اطفال بزرگتر از پنج ماه را تغذيه 

سخت و نه ھای را که دا) تھيه شده در بدگری( نکنيد، طوريکه يک پياله نخود بريا
سپس آن را از ميده بيز . سوختۀ آن دور شده باشد، با ھاون ياماشين ميده کنيد

  .گذرانده و در يک قطی بياندازيد
ھفتۀ دو بار دو قاشق اين پودر را در يک گيالس شير که کمی بوره نيز داشته 

خود برای اطفال بزرگتر می توانيد مقدار زيادتر پودر ن. باشد، برای کودک بدھيد
  .را در شير عالوه کنيد که غلظت آن به اندازۀ حلوا يا فرنی باشد

  
  برگرفته از کتاب ارزش غذا و بيماری ھای ناشی از سوء تغذی، نوشتۀ کريمه ولی نادری



 

٨٤ 

  نود و سوم درس 
   

  :کلمه شروعدر ) ھـ(حرف 
  

  ھمتھوش، ھوس، ھيزم، ھفته،   
  

  .جمالت زير بنويسيدشماری از کلمات داده شده را در جا ھای خالی 
  

  .است______ ھفت روز و يک ماه چھار ________ يک 

  "کش است_____ سخن چين بدبخت     ميان دو تن جنگ چون آتش است"

  .نکردکه داخل خانه شود____ دزد دانست که صاحب خانه اسلحه دارد و

و منطق در اجرای آن ______ زمانی که به کاری اقدام می کنيم، بايد به 

  .قدم گذاريم کار

  .جمالت زير را طور شفاھی تکميل کنيد
  
  ...مطابق تقسيم اوقات  کار ھای خود را من در طول ھفته -
  ...ھيزم مادۀ سوخت است که برای -
  ...انسانھای بلھوس و پرھوس  -
  .استفاده می شود... از ھاون برای  -
  ...خواص ارثی نيز انتقال  از طريقھوشياری و ذکاوت  -
  

  .زير را طوری ترتيب دھيد که از آنھا يک متن درست بدست آيد جمالت
  .ياد می کنند (HIV)ويروس ايدز را بنام اچ آی وی  -
  .ايدز به طريقه ھای مختلف از يک انسان به انسان ديگر انتقال می يابد -
انسان در  وجود را از بين می برد و در نتيجه) مقاومت( ايدز سيستم دفاعی  -

  .ی ھا مقاومت نميتواند و از بين ميرودمقابل بيمار
تا  کرده اندمندان کوشش دانش سوز مرض ايدز از سالھا به اينجھت وقايه ا -

  .واکسين اين بيماری را بسازند، ولی تا امروز موفق نشده اند
  .کشف نشده است نيز تداوی اين بيماری  -
  .ميليونھا نفر در جھان به اين بيماری مبتال اندامروز   -
   .ايدز يک بيماری خطرناک است که باعث مرگ انسان می شود -
وسايل انتقال آن سوزن پيچکاری آلوده با ويروس ايدز، مقاربت جنسی با بيمار  -

  .ايدز و غيره می باشد



 

٨٥ 

  .پاسخ پرسش ھای زير را بنويسيد
  

  آيا قبال ً راجع به بيماری ايدز شنيده ايد؟ -

______________________________________________  

______________________________________________  

آيا وقتيکه به دکان سلمانی ميرويد، مواظب استيد که تيغ نو و پاک  -

  برايتان استفاده کند؟

______________________________________________  

  استفاده کرده ايد؟ کردنری استفاده شده را بدون تعقيم آيا گاھی پيچکا -

______________________________________________  

  رامتوجه ميسازيد؟ اوبی توجھی ببينيد،  از کسیآيا گاھی اگر در اين موارد -

______________________________________________  

  

  .را بخوانيد اين مطلب
   

  )AIDSايدز  ( یو یمبتال شدن به اچ آ یراه ھا  نيعتريشا
 
   یو یباشخص ملوث به اچ آ یمقاربت جنس داشتن -
دروقت به خصوص (  یو یاچ آ روسيملوث به و یاز سوزن ھا  استفاده -

اچ  روسيملوث به و یتراش شيمشترک ر  یھا غيت قيوازطر )مواد مخدر قيترز
   یو یآ
  به شخص سالم   یو یشخص مبتال به اچ آ کيخون ملوث از  تقالان -
  درخون مثال تماس سوزن   یو یاچ آ روسيملوث به و زينوک ت یاياش تماس -
  به طفلاز مادران باردار مصاب به ايدز -
   به طفل یردھيش قيازطر به ايدز ملوث ازمادر -
 ش شدۀ شخص سالمبه جلد تخريملوث شخص لعاب دھن و  اشک چشم قيطر از -
  



 

٨٦ 

  نود و چھارمدرس 
   

  :کلمه وسطدر ) ھـ(حرف 
  

   شھر، شاھد، مشھور، دھشت، دھليز  
  

  .شماری از کلمات داده شده را در جا ھای خالی جمالت زير بنويسيد
  

  .خانۀ ما گنجايش الماری پاپوش و بوت را دارد________ 

  .جھان است_________ بلخی يک عالم  یاينابن س

  .مزار شريف است_________  مرکز بلخ

  .بودم________ در حادثۀ تصادم اين دو موتر من حاضر و 

  .کند مبارزهافگنان ________ پوليس بايد برای مجادله و مقابله عليه 

  .جمالت زير را طور شفاھی تکميل کنيد
  
  ...دولت برای مھو کشت خاشخاش و کوکنار  -
  ...ايدز ما بايد برای آگاھی ھای الزم در مورد -
  .معاينه کند... اگر کسی گمان می کند که ايدز دارد، بايد خون خود را در -
  ...ويروس ايدز سيستم دفاعی وجود را  -
  

  .جمالت زير را طوری ترتيب دھيد که از آنھا يک متن درست بدست آيد
  از کتاب طب در گسترۀ تاريخ، نوشتۀ پوھندوی دوکتور محمد انور ترابی

  
  .فر به ويروس ايچ آی وی مبتال اندمليون ن ٤٢ -
  .ايدز يک تھديد بزرگ برای انسانھای جھان است -
  و حدود مليون نفر در جھان از ابتال به ايدز درگذشته اند ٢٨تا کنون حدود  -
  مليون١٠ميالدی در چين  ٢٠١٠سازمانھای اطالعاتی تخمين می زنند که تا سال  -
  سه نفر بزرگسال يکنفر به ايدز مصاب است در برخی از کشور ھای افريقا از ھر -
  .مبتاليان ايدز در جنوب صحرای افريقا زندگی می کنند ٢/٣بيش از  -
  .آلوده خواھند شد HIVمليون نفر با ويروس  ٢٥تا  ٢٠نفر و در ھند  -
  .مبتاليان ايدز در کشور ھای افريقايی زندگی ميکنند ٧٠%و به اساس يک گزارش  -



 

٨٧ 

  .ير را بنويسيدپاسخ پرسش ھای ز
  

  به نظر شما ويروس ايدز در افغانستان راه پيدا کرده است؟ -

________________________________________  

  کدام مراکز در افغانستان برای تشخيص مرز ايدز فعاليت دارند؟  -

______________________________________________

______________________________________________

  ويروس ايدز چگونه انتقال می يابد؟ -

______________________________________________  

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________  

  .اين مطلب را بخوانيد
  عاليم ابتال به ايدز

  
 ی،سردرد ،تب عاليم ابتدايی مبتال به ايدز در دو ھفتۀ نخست بعض مردمدر 

مثالً غدوات ( یلمفاوبزرگ  شدن غدوات  ،درد شکم، دردمفاصل ،دردعضالت
عالمات اچ  نيکه ا است یجلد یخارش ھا ايو یخنک زدگ )زير بغل و زير ناف

در بدن  روسيو لیو ندارند مۀ بيماریعال چيمردم ھ بعض. است بتمث  یو یآ
 ستمياز آنکه س شيچند ماه پ یحت ايھفته  نيچند یبرا .کند یم دايپ شيافزاشان 
مثبت نشان  شانتست   ای ودوره  یھا شيآزما ،بدن عکس العمل نشان دھد یدفاع
 کهيوقت در. دنمبتال بساز  یو یرا به اچ آ گرانيکه د دنتوانيم آنھا یول ؛دھد ینم
بدن از خود  یدفاع ستميس و، ابدي یم شيافزا ارسرعتيدر بدن به بس روسيو

مادۀ (ھا یباد یشروع به سا ختن انتبدن وقت  نيدر دھديعکس العمل نشان م
 روسيو نکهيبعد از ا . تشخيص ميشودمثبت   یو یکند که اچ آ یم )ی وجوددفاع

  .کند یبدن م یدفاع ستميس بيشد شروع به تخر تيداخل عضو



 

٨٨ 

  نود و پنجمدرس  
   

  :در اخير کلمه) ھـ(حرف 
  

   زنده، شعله، پژمرده، ديوانه، آزرده  
  .شماری از کلمات داده شده را در جا ھای خالی جمالت زير بنويسيد

  

ماندن به ھوای پاک، آب و غذا ضرورت ________ ھر موجود برای  -

  .دارد

  .می شود___________ اگر به گـُل آب نرسد،  -

  .ساخت________ او با حرکات زشت خود ھمه اعضای خانواده را  -

  .بيشتر استحرارت آبی رنگ ________  -

  .گفت__________ ھر کسی را که ناراحتی دماغی دارد نبايد  -

  .جمالت زير را طور شفاھی تکميل کنيد
  
  ...تعداد زياد مردم جھان به بيماری ايدز  -
  ...بالی قرن بيست ايدز را  -
  ...برای وقايه از ايدز بايد ھر شخص معلومات کافی  -
  ...خوب است اگر از پيچکاری ھای يک بار مصرف  -
  ...ما نبايد از ماشين ريش استفاده شدۀ کس ديگر -
  

  .الت زير را طوری ترتيب دھيد که از آنھا يک متن درست بدست آيدجم
  
  .مرض ساری انفلونزای مرغی يا پرندگان است -
  .نھايت کشنده است -
  .آسيايی و اروپايی ديده شده است  -
  مشکل ديگری که سبب نگرانی جھان بشريت شده است  -
  ويروس اين مرض که از پرندگان به انسان منتقل ميشود، -
  واقعات مرگ و مير آن به کرات در کشور ھای -
  
  
  



 

٨٩ 

  .پاسخ پرسش ھای زير را بنويسيد
  

  آيا در مورد انفلوانزای مرغی شنيده ايد؟ -

______________________________________________  

  آيا ميدانيد که انفلوانزای مرغی يک بيماری شديد ساری است؟ -

______________________________________________  
اگر بشنويد که در منطقۀ تان انفلوانزای مرغی ديده شده است، چه چيز ھا را بايد  -

  در نظر بگيريد؟

______________________________________________  

______________________________________________  

  .بگيريد چند بيماری ساری را نام -

______________________________________________  

______________________________________________  

  .اين مطلب را بخوانيد
  از کتاب طب در گسترۀ تاريخ، نوشتۀ پوھندوی دوکتور محمد انور ترابی

  

  تاريخچۀ مرض ايدز
  

. نده کشف گرديديک مرض ساری کش) امريکا(در لويس انجلس  ١٩٨١در سال 
مرکز تحقيقات طبی آنجا گزارش داد که در پنج جوان ھمجنس باز نوعی سينه بغل 

اين موضوع باعث تعجب . مشاھده شده است که چندان عادی به نظر نمی رسد
تحقيقات در مورد اين مرض در . گذاشتند AIDS ايدز نام آن را. ديگر اطبا شد

در . توسط لوک مونتانيه انجام گرفتامريکا توسط روبرت گانو و در فرانسه 
اعالم  HIVمونتانيه کشف ويروس جديد مرض ايدز را به نام ويروس  ١٩٨٦
  . کرد

اين ويروس سيستم معافيت بدن را مصاب می سازد که عفونت ھای بدن به نسبت 
ايدز را بالی قرن بيستم . باعث مرگ مريض می گردد بدن از بين رفتن مقاومت 

  .ميدانند



 

٩٠ 

  
  نود و ششمدرس 

   
  :در کلمه) ء(حرف 

  
  اکبر، انتظار، مؤنث، مؤمن، تأسف، منشأ،  شئ، بقاء  

  
  .شماری از کلمات داده شده را در جا ھای خالی جمالت زير بنويسيد

  

  مترادف اندبا ھم _______ و بزرگ و  __________ مسلمان و 

  .تنديس ھای بودا در باميان نابود شدند________ با 

  .حيات به تغذيه ضرورت دارد________ زنده برای ھر موجود 

  .برای زنان و مذکر برای مردان استفاده ميشود_________ 
  

  .جمالت زير را طور شفاھی تکميل کنيد
  
  ...روز ھای آخر ھفته، بردارم ھميشه  جزوبه  -
  ...ميدانم که ھزاران کودک و نوجوان وطن ما  و افسوس من با يأ س -
  ...ر ھای متمدن و امن در مورد مصئونيت دولت ھای کشو -
  ...با تأسف اطالع يافتم که  - 
  ...مأمورين اين وزارتخانه  -
  

  .جمالت زير را طوری ترتيب دھيد که از آنھا يک متن درست بدست آيد
  

  .در کودکستان روشھای بسيار خوب برای آموزش در نظر گرفته می شود -
  رو پدرکودک در سه چھار سال اول نزد ماد -
  .بعد از سن پنج سالگی کودک بايد به کودکستان شامل شود -
  .و اگر طفل اشتباھی کند، بار بار برايش فھمانده می شود -
  .و يا بعضاً در شيرخوارگاه و کودکستان می باشد  -
  .پدران و مادران نيز اجازه ندارند در مقابل اطفال از خشونت کار بگيرند -
  تب ھيچگاھی در مقابل اطفال خشونت صورت نمی گيرد در کودکستان ھا و مکا -
  .در کشور ھای پيشرفته به آموزش کودکان و نوجوانان بسيار توجه می شود  -



 

٩١ 

  .پاسخ پرسش ھای زير را بنويسيد
  

  روش شما در مقابل اطفال چگونه است؟ -

______________________________________________  

  ور و خشونت ميتوانيم اطفال را رھنمايی کنيم و يا با دوستی؟آيا با ز -

______________________________________________  

  اگر طفل شما اشتباھی کند، چگونه او را متوجه می سازيد؟ -

______________________________________________  

  بر آينده و شخصيت آنھا دارد؟ یفال چه تأثيرخشونت و لت وکوب اط -

______________________________________________  

  .اين مطلب را بخوانيد
  سيستم آموزش کودکان و نوجوان در کشور ھالند

  
ست که شيوه ھای آموزش و سطح تعليم و تربيۀ آن در يھالند از جملۀ کشور ھاي

ديگر کشور ھای پيشرفته زمينه  در اين کشور مانند. ار داردمقام خوبترين ھا قر
. و منابع زياد آموزشی برای کودکان و نوجوانان وجود داردھای آموزش 

در  یو سی دی ھای آموزش کتابھا، مجالت و صفحات زياد انترنتی گاننويسند
  . اند قرار دادهاختيار نسل ھای جوان شان 

کسب می کنند و برای بلند بردن  انه ھا راکودکان و نوجوانان عضويت کتابخ 
ھا مراجعه  سطح آگاھی و ھمچنان ترتيب برنامه ھای درسی شان به کتابخانه

کتابخانه و ديگر مکتب، مادران و پدران مکلف اند که در زمينۀ رفتن . کنندمي
اطفال از صبح تا ساعت سه . مراکز آموزشی و سپورتی اطفال شان را کمک کنند

  .در مکتب ميباشند بعد از ظھر
. بشماری ميرود ھالند داشتن گواھينامۀ آببازی يکی از جزئيات زندگی نوجوانان

در صنف ھفتم و ھشتم ابتدايی شاگردان با قوانين ترافيک آشنا می شوند و بعد از 
ختم آموزش ھای الزم، گواھينامۀ مربوطه را کسب کرده و اجازه بايسکل رانی را 

  . مادر يا رھنما، مييابند در جاده ھا بدون پدرو
کودکان نظر به . و امکانات زياد فراھم است ھا برای اطفال معيوب نيز شيوه

سيقی، تياتر، کورس ھای مو. استعداد، ظرفيت و توانايی شان آموزش می يابند
ورزش، رقص، رسامی، مجسمه سازی و غيره برای نوجوانان در نظر گرفته شده 

  .ی و استعداد خود اين کورس ھا را فرا ميگيرنداست و آنھا نظر به عالقمند
  نادری. م



 

٩٢ 

  ھفتمدرس نود و 
   

  :در شروع کلمه) ی(حرف 
  

  ، يغما يادداشتيار، يادگار، يگانه،   
  

  .شماری از کلمات داده شده را در جا ھای خالی جمالت زير بنويسيد
  

  .و مھربان ايمان و باور داريم________ ما به وجود خداوند 

  .مردم ما بودند ۀسال ٢٠٠٠با شکوه _______ ای باميان مجسمه ھ

  .برد_________ جنگ داشته ھای تاريخی ما را به 

خود _______ من تقسيم اوقات کارھای روزانه ام را در کتابچۀ 

  .مينويسم

  .جمالت زير را طور شفاھی تکميل کنيد
  
  ...اگر کتابچۀ يادداشت داشته باشيم،  -
  ...مکتب کتابچۀ خاطرات  خواھرم در صنف ھشتم -
  ...تحفه و يادگار دوستان برايم ارزش -
  ...سياست جھان را ٢٠٠١حادثۀ يازدھم سپبتمر سال  -
  

  .جمالت زير را طوری ترتيب دھيد که از آنھا يک متن درست بدست آيد
  .کتابچۀ يادداشت را برای به ياد داشتن کار ھای ضروری استفاده می کنند -
  :ابچۀ يادداشتاستفاده از کت -
  .ميتوانيم تقسيم اوقات ماه و حتی سال خود را بدانيم -
  خوبی کتابچۀ يادداشت در اين است که ما ھرگز وعده خالف نمی شويم و -
  مثال ً اگر بخواھيم به ديدن کسی برويم، در ھمان روز و ساعت مربوطه نام، -
  .می نويسمدر مقابل ساعت روز مربوطه کاری را که بايد اجرا کنيم،  -
  .نشانی و شمارۀ تيلفون شخص مورد نظر را می نويسيم تا فراموش نشود -
  .صفحه دارد) تعداد روزھای سال( ٣٦٥کتابچه ھای يادداشت معموالًبيشتر از -
  .در بسياری از اين کتابچه ھا تاريخ و رديف ھای ساعت روز نوشته است -
  .ۀ تمام معلومات ضروری باشديادداشت ما بايد بسيار کوتاه ولی در بر گيرند -



 

٩٣ 

  .پاسخ پرسش ھای زير را بنويسيد
  

  آيا شما گاھی از کتابچۀ يادداشت استفاده کرده ايد -

______________________________________________  

  يک يادداشت خوب چه ويژگی ھا دارد؟ -

______________________________________________  

______________________________________________  

  
  

  نمونۀ صفحۀ يک کتابچۀ يادداشت

  

  مسيحی ٢٠٠٧می  ٢٨خورشيدی، برابر به  ١٣٨٦جوزا  ٧ ، دو شنبه١٠ھفتۀ 
  
  

  كورس كمپيوتر    ٨:٠٠
  

٩:٠٠  
  

١٠:٠٠  
  

  ، ايستگاه دانش، معاينه خانه داكترسروري3، بس شماره داكتر  فهيم  11:30        ١١:٠٠
  

١٢:٠٠  
  

١٣:٠٠  
  

١٤:٠٠  
  

  02056985693تيلفون به دفتر گاز و برق،            ١٥:٠٠
  

١٦:٠٠  
  

  هفت بجه)  خالد(ديدن پسر همسايه شام        
 



 

٩٤ 

  ھشتمدرس نود و 
   

  :در وسط کلمه) ی(حرف 
  

  پنير، ايثار، دنيا، ريش، آسيا، شيوه  
  

  .شماری از کلمات داده شده را در جا ھای خالی جمالت زير بنويسيد
  

  .سفيد می گويند______ در افغانستان مردان بزرگسال را 

  .برخورد خود است________ ول ؤھر انسان مس

  .موقعيت دارد________ افغانستان در قارۀ 

  .است_________ يکی از منابع پروتين حيوانی 

  .نيز گويند_______ جھان را 
  

  .جمالت زير را طور شفاھی تکميل کنيد
  

  ...در قارۀ آسيا کشور  ٤٧حدود   -
  ...جزاير جاپان به طرف شرق  -
  ...افغانستان بيشترين سرحد با کشور  -
  ...افغانستان يک کشور کوھستانی  -
  

  .جمالت زير را طوری ترتيب دھيد که از آنھا يک متن درست بدست آيد
  کستان و ترکمنستان، به يبه طرف شمال افغانستان کشور ھای تاجکستان، ازب -
  .ستان يک کشور محاط به خشکه و کوھستانی استافغان -
  کيلومتر مربع بوده و نفوس آن را بين  ٦٤٧٥٠٠ساحت اين کشور م -
  .اين کشور با چين نيز مرز کوتاه دارد -
  .پشه يی، ايماق در اين کشور زندگی می کنند -
  یک، ترکمن، بلوچ، نورستانيمختلف پشتون، تاجک، ھزاره، ازب اقوام -
  .ليون تخمين کرده اندمي ٢٦-٢١ -
  زبانھای فارسی دری و پشتو زبان ھای رسمی اين کشور ميباشند ولی زبانھای -
  .طرف جنوب افغانستان کشور پاکستان و به طرف غرب کشور ايران موقعيت دارد -
  .کی، پشه يی، نورستانی، ترکمنی نيزدراينجا صحبت می شوديديگر مثل ازب -
  .يعی فراوان استافغانستان دارای معادن طب -
  



 

٩٥ 

  .پاسخ پرسش ھای زير را بنويسيد
  

  شما به کدام زبانھای کشور آشنايی داريد؟ -

______________________________________________  

  شما به کدام لھجه صحبت می کنيد؟ -

______________________________________________  

  

  .را بخوانيد نامهاين 
  :خصوصيات يک نامۀ دوستانه يا شخصی

تاريخ نوشتن نامه مشخص باشد، مخاطب ذکر شود،  تعارفات و احوالپرسی  
موضوع اصلی بسيار واضح و  ؛شروع نامه، احوال خود شما فراموش نشود

مشخص باشد و اگر سوالی از جانب مقابل داريد، با عبارت بسيار واضح نوشته 
ورت شماره ھای تماس تيلفون، ايميل، فکس و آدرس در صورت ضر .شود

  .نيز واضح نوشته شود هنام فرستند ،نگارنده بسيار واضح و درست باشد، در پايان
  

  ١٣٨٥سرطان  ١٢ 
  ، خواھر عزيز حميده جان

شما و تمام اعضای  کهاز خداوند تمنا دارم . احترامات مرا بپذيريد درود و ،نخست
تا تحرير اين نامه ھمۀ ما به . صحت کامل برخودار باشيداز  ،خانوادۀ ارجمند تان

  .سالمتی به سر ميبريم
ھفتۀ آينده بچه ھا برای يک . ھوای اينجا نسبت به سال گذشته بيشتر گرم شده است

  .ماه رخصت می شوند
ميخواھم ذريعۀ . مدتيست از شما احوال ندارم و شمارۀ تيلفون تان نيز نزدم نيست

يت ھای شما و به خصوص برنامۀ رخصتی تابستانی شما اين نامه از مصروف
 برنامۀاگر جايی رفتنی نباشيد و کدام  در نظر داريم در اين رخصتیما . بپرسم

اميدواريم ما را در جريان . نزد شما بياييم سه روزبرای ديگر نداشته باشيد، 
  .بگذاريد

ً ل ،است و در صورت رسيدن اين نامه ٠٨٩٨٢١٥٢١٦شمارۀ تماس ما  به ما  طفا
  .تيلفون کنيد

  به اميد ديدار شما عزيزان،
  روستايی جميله

  



 

٩٦ 

  نھمدرس نود و 
   

  :در اخير کلمه) ی(حرف 
  

  جاری، مصنوعی، واقعی، صحی، جھانی   
  

  .شماری از کلمات داده شده را در جا ھای خالی جمالت زير بنويسيد
  

  .ندکسيست که به روز بد انسان نيز دوست باقی ما______ دوست 

  .است________ موالنا جالل الدين بلخی يک شخصيت 

  .نياز دارند______ مردم قريه ھای دوردست کشور به کمک ھای 

  .ارزش زياد ندارد________ چرم 

  .پاک نيستند_________ تمام آبھای 

  .جمالت زير را طور شفاھی تکميل کنيد
  
  ...برای ارسال يک نامه، بايد آن را در پاکت -
  ...فرستنده بايد به ھمان طرف که پاکت بسته می شود، نوشته آدرس  -
  ...آدرس گيرنده بايد به طرف ديگر پاکت -
  ...بايد ھر دو نشانی دقيق و بدون غلطی -
  ...برای ارسال آن بايد پاکت را به پسته خانه  -
  ...مخصوص   یبرای ارسال نامه از پاکت ھا -
  ..اخل آن کاغذ گذاشته نميشود و نوعی از پاکت ايروگرام است که در د -
  ...از ايروگرام برای ارسال نامه به بيرون از افغانستان -
  ...ما ميتوانيم توسط پارسل نيز چيزی را  -
  

  .جمالت زير را طوری ترتيب دھيد که از آنھا يک متن درست بدست آيد
  
  )در صورت موجوديت(سطر سوم منطقه، پست کود  -
  :طرز نوشتن آدرس -
  )در صورت ضرورت طبقۀ خانه(و شمارۀ خانه  جادهر دوم نام سط -
  سطر اول نام مکمل فرستنده و يا گيرندۀ نامه -
  سطر چھارم شھر و اگر بيرون از مملکت روان می کنيد، نام کشور -
  



 

٩٧ 

  .پاسخ پرسش ھای زير را بنويسيد
  

  فرستاده ايد؟چيزی آيا شما گاھی از طريق پُست  -

______________________________________________  

  در نظر بگيريم؟ بايد در ھنگام فرستادن يک پُست کدام نکات را -

______________________________________________

______________________________________________  
  :خصوصيات يک نامۀ رسمی

شتن نامه مشخص باشد، موضوع نامه، القاب رسمی مخاطب، تعارفات شروع نامه تاريخ نو 
اگر  شرح داده شود، به شکل رسمی، معرفی شما، موضوع اصلی بسيار واضح و مشخص 

نام تعارفات پايان مکتوب،  سوالی از جانب مقابل داريد، با عبارت بسيار واضح نوشته شود،
در زير نام شماره ھای تماس تيلفون، ايميل، . امضأ شود و نامهشود نيز واضح نوشته  هفرستند

نامه بايد در  .و بايد بسيار واضح و دقيق نوشته شود استفکس و آدرس نگارنده ضروری 
 بايدنامه . و حاشيه ھای چھار طرف آن زيبا معلوم شود وسط يک کاغذ سفيد و پاک نوشته شود

  .کردن قسمت بااليی آن اول به نظر بخورد گذاشته شود که در وقت باز قات و در پاکت طوری
  

  :مثال
  

  به رياست محترم کودکستانھای شھر مزار،
  درخواستنامۀ کار به حيث ھمکار معلم کودکستان: موضوع
  ١٣٨٦اسد  ٢٥: تاريخ

  
شاگرد  ١٣٧٠مد عظيم ظفر در سال اينجانب صديقه ظفر  فرزند مح

صنف پنجم مکتب بودم ولی بنا به شرايط ناگوار جنگ نتوانستم به 
پس از اين که زمينه فراھم شد، با کوشش و . دروس خود ادامه دھم

تالش زياد توانستم کورس سواد آموزی را موفقانه تمام کنم و 
ر اين مدت ھمچنان به اثر عالقۀ زياد د. گواھينامۀ آن را بدست آرم

توانسته ام کتاب ھا و مجالت زيادی را بخوانم و سطح آگاھی خود را 
  .بلند برده و به اطالعات خود بيفزايم

نسبت مشکالت اقتصاديی که دارم، ميخواھم در يکی از مؤسسات 
رسمی کار کنم تا از يک جانب به اقتصاد خانواده ام کمک کنم و از 

  .اقع شومطرف ديگر مصدر خدمت به ھموطنانم و
از شما خواھشمندم تا در صورت ضرورت، امر مقرری ام را اعطا 

  .فرموده مرا ممنون سازيد
  

  با عرض حرمت،
  امضأ

  صديقه ظفر
  

   ١٤خانۀ شماره : نشانی تماس
  جادۀ سوم کارتۀ نو
  شھر مزار شريف

  ٠٨٩٨٢١٥٢١٦: شمارۀ تيلفون


