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اقَرا و ربك . خَلَقَ االنسانَ من علَقٍ.  اقرَباسمِ ربك الَّذي خَلَق

لقَلَمِ. االَكرمبا لَّماَلَّذي ع .علَمعلَّم االنسانَ ما لَم ي.  
  

چھره و سيمای قرآن را بنام پروردگارت که خدای !) ای رسول گرامی(: ترجمه
آن خدايی که آدمی را از خون بسته آفريد، . آفرينندۀ عالم است بر خلق قرائت کن

که بشر را علم نوشتن  آن خدايی. و بدان که پروردگارت کريمترين کريمان است
  .ا که نميدانست تعليم دادآموخت و به آدم آنچه ر
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  پيشگفتار
  

آن خالقی که ھستی در تسلط قدرت اوست و ھزاران شکر و  برحمد و سپاس 
از . عبوديت را وظيفۀ بندگان خود قرار داد تا باعث افتخار ملکوت اعلی گردد

تا بتوانم خدمتی برای ھمکيشان  فرمودی را اعطا ناتوان اين تواناي مناينکه به 
  .شکران بی حد به جا می آورم ،کشور عزيز خود افغانستان انجام دھم

ھمين منظور سبب  ؛بدون ترديد اقدام به ھر عملی بدون انگيزه و ھدف شده نميتواند
دری برای بزرگساالن مملکت عزيز خود  فارسی شد تا کتابی جھت آموزش زبان

آماده کنم که در واقعيت ارزش کتاب  د،ا از نعمت سواد بی بھره مانده انکه سالھ
بودن را داشته باشد و در متن آن تمامی اھداف و قواعد زبانشناسی در ساحۀ عمل 

اينک به طور بسيار فشرده اھداف را در اين مقدمه  به قسم مفصل برای . پياده شود
  .رھنمايی آموزگاران عزيز معرفی ميکنم

  
  :کتاب درسی از سه قسمت ساخته شدهاين 
  کتاب مشق و تمرينات -٣    رھنما برای آموزگاران -٢  متن درسی  -١
  

ياد آور ميشوم که خودم در رشتۀ زبان شناسی از دانشگاه بلومنگتن انديا  
Bloomington Indiana  تخصص دارم و سالھای زيادی سرو کارم با تدريس

با  که دری ھمان زبان مادری ام استسی فارزبان  .است زبان انگليسی گذشته
داشتن ھمان سابقۀ طوالنی و فقدان موجوديت متن برای بزرگساالن که به زبان 

اما در خواندن و نوشتن آن عاجز اند، ضرور دانستم در اين  ،مادری تکلم ميتوانند
  .راستا خدمتی کرده باشم

مل شنيدن، گفتن، که شا) مھارت زبان( بر ھمان چھار اصل  بساختار اين کتا
  .است، در نظر گرفته شده است خواندن، نوشتن

  
    طريق تحرير متن کتاب

انور، انگور و غيره که : در قسمت ھر درس اول کلمات مجرد آورده شده، مثل
بعدا ً ھمان کلمات در جمالت بسيار ساده جھت  ؛مربوط شنيدن و خواندن است

مات به نوع ديگری در مکالمه يا باز ھمان کل. خوانش مورد تکرار قرار ميگيرد
  .گفت و شنود بيان ميگردد
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در بخش نوشتن، طريق نوشتن ھمان کلمات روی چھار خط  ،در قسمت بعدی
مورد تکرار قرار ميگيرد که آن يک قسمت مشق کردن يا تمرين را به ھمراه 

  .دارد
  .يا نوشتن از حافظه را در بر دارد امالدر اخير ھر درس يک قسمت 

برعالوۀ آوردن مطالب ، مرينات که ضميمه و مددگار واقعی متون استکتاب ت
بخش ھای مفيد و ارزندۀ ديگری نيز در آن گنجانيده شده تا سطح دانش و  ق،فو

  .معلومات نو آموز را در قسمت ھای گونانون ارشاد کند
  

  ھدف نوشتن
ا ھمان دری را از شکل ابتدايی آن يعنی شکل آمدن الفبا ب فارسی خواستم زبان

مد نظر گرفته متن کتاب خود را باالی  ،اشکال مختلف آن که در يک کلمه ميباشد
) باد(در وسط کلمه ) انور( کلمه  الف کوتاه در شروع: به طور مثال ؛آن اعمار کنم

  .تا اخير تمامی الفبا) بابا ( در اخير کلمه 
معلوماتی و  در ھر درس کوشش شده است تا اھداف معين اخالقی، تربيتی، دينی،

  .غيره در آن گنجانيده شود
  

  :توقع و خواھشم از آموزگاران محترم
توصيه ميدارم  ،برای اينکه سکتگی و نقصی در تدريس اين کتاب بوجود نيايد

کتاب رھنما را به دقت مطالعه نموده و خود را  ،آموزگاران عزيز قبل از تدريس
کتاب تمرينات را نبايد . دنيش روبه تمامی ھدايات وارد ساخته و قدم به قدم به پ

زيرا آن ھم در اصل خود اصول و قواعدی دارد که بايد در  ،سرسری گرفت
  .جريان تدريس در نظر گرفته شود و با دقت تمام انجام گيرد

توصيۀ نھايی بنده آن است که طريق خشک عنعنوی قديمی را توسط اين روش 
ت، جاگزين نموده و از تمامی جديد که مقبول خاطر ھمه زبانشناسان امروزيس

انواع مددگار درسی يا سمعی و بصری که درس را تازگی می دھد، استفاده به 
در خاتمه گفتار خود . عمل آورده شود و اجازه ندھيد درس خانه خواب خانه شود

  .با اين بيت خاتمه ميدھم
  جمعه به مکتب آورد طفل گريز پا را   درس معلم ار بود زمزمۀ محبتی 

  
  مؤفق باشيد،         

  سروش شما        
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  اظھار امتنان
  

و محترم عبدالواسع رحمانی که با توجه و دقت مختار عنبری  ان بزرگوار محترماستاداز 
مکاری کرده اند، نھايت سپاسگذارم؛ خاص در بررسی و بازنگری اين سلسله متعھدانه ھ

 عبدالخالق خالقيارو مرحوم  نوبھار اثيعبدالغ سوريپروفھمچنان پيشنھاد ھای استاد زنده ياد 
اين کتاب  و روش ھای آموزشیيوۀ نخستين گامھای نگارش اين سلسله جھت بھبود شرا در 

نيز نميتوانم ناديده گيرم و سپاسگذارم از دانشمند ارجمند استاد لطيف ناظمی که با بررسی چند 
در چاپ مجدد اين  مدواربرگۀ اندک اين کتاب، از رھنمايی سودمند شان بھره برديم و امي

  .زشمند شان دريابيمرازمينۀ بيشتری برای ابراز نظريات کتاب، 
نميدانم به کدام زبان از خدمات ارزشمند اين زوج جليل القدر و مھربان محترم منيژه و 

کمپوز،  تدوين، ويراستاری مطالب، که درو شوھر گرامی شان آقای عتيق هللا فقيری " نادری"
اظھار سپاس گذاری نمايم تا شايان آن  ،انجام داده اند زمينۀ چاپ اين سلسله و تھيۀديزاين 

  .خدمات صادقانۀ ارجمند آنھا گردد
ولی در بعض مواقع پای  ؛واقعاً جبران زحمات ھر عمل را بايد به مقدار ارزش آن انجام داد

برخی در اين اگرچه . زحماتی در ميان است که عقل و وجدان پاک از تالفی آن عاجز می شود
ولی اين طرز انديشه لياقت تذکر ندارد  ؛تصور اند که پاداش ھر عمل را ميتوان با پول سنجيد

و بايد عاقالنه قضاوت کرد که در عوض خدمات گران سنگ ارشاد و ھدايت جوانان، آن مادۀ 
اکنون خودم در مقابل خدمات پاک و بی آاليش ھمچو يک موضوع  ناچيز ميتواند کافی شود؟
ناگزير شده . پيش آمدۀ دوست داشتنی بشری را چگونه پاسخ دھم اينقرار گرفته ام که حيرانم 

به کلی جنبۀ  ،صورت گرفته ھموطنانبايد اظھار کرد چون زحمات آنھا به منظور خدمت به 
اجتماعی و بشر دوستانه دارد بنا بر آن پاداش آنھا را از خالق جھان که مالک ھر دو دنيا است 

  :م سعادت و بھروزی شان را از صميم قلب از خداوند متعال تمنا ميدارم و ميگويمميخواھ
  که ايزد در بيابانت دھد باز  کن و در دجله انداز ميتو نيکی 

شماری  فروزان سروش که در جمع آوری) دخترم(ھمچنان از آقای کاظم نوروزی و خانمش 
. موده اند اظھار امتنان مينمايمت با من ھمکاری بيدريغ نرکلمات و لوازم مورد ضرو از

  .خداوند معاون و مددگار شان باشد
  

  پروفيسر محمد ابراهيم سروش    
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  بنام خداوند بزرگ و توانا
  

اين يک حقيقت مبرھن است که شروع ھر موضوع وقتی دلپذير می گردد که آن موضوع به 
ای فراگيری علم بدون سواد نا سعی و تالش بر. آغاز و شکرانش را بجا آورد )ج(اسم خداوند

ممکن خواھد بود و آموختن علم به ھر زن و مرد مسلمان فرض است و ھر شخصيتی که در 
را کسب می کند و امروز در عصر و زمانی ) ج(اين راستا گامی برميدارد، رضايت خداوند

سواد زندگی می کنيم که بی سوادی جرم بزرگ بوده و ھر انسان مجبور است تا خود را با 
  .سازد و حکم خداوند را بجا آورند

بدون شک از جمله تحقيقات و پژوھشھای که پروسۀ سواد آموزی نيازمند آن بوده و ھست و 
لين تعليم و تربيه آنطوری که بايد و شايد، حق آن را ؤودست اندرکاران فرھنگ و زبان و مس

  :ادا نکرده اند، دو چيز است
ھمه موازين تعليم و تربيه سازگار بوده بر عالوۀ که يکی تدوين کتب درسی جامع که به 

اشخاص و افراد کالن سال را مھارتھای خواندن و نوشتن لسان را ياد می دھد، ھمگام با آن 
شان را نيز تغيير داده و آنھا را برای پذيرفتن مفکوره ھای ) طرز ديد و فکر(سلوک ذھنی 

  .جديد آماده سازد
زبان دری برای کالن ساالن که بر اساس ) اصول تدريس(ل و ديگری تأليف و دستور العم

موازين علمی و با توجه به متون معتبر مسلکی و توسط اشخاص مسلکی تھيه و توام با کتاب 
  .درسی ارايه گردد

ھرچند که کتب سواد آموزی دری و پشتو در وطن ما بسيار تأليف شده است، ولی به ھيچ وجه 
  .کافی نيستد

يادگيری نوشت و خوان بزرگساالن در لسان مادری شان از اساسی ترين  تأليف کتب برای
ضرورت ھا در امر سواد آموزی و توسعۀ فرھنگ و پيشرفت تمدن بشری به شمار می آيد، 

کتب سواد آموزی قبلی در مسير تاريخی خود دستخوش تغيير  یليکن با تأسف مفاھيم و محتوا
فکوره ھای عصر جديد و اسلوب و طرز تدريس جديد و تحول قرار گرفته و بايد جای آن را م

  .بگيرد
علت اين تغييرو تحول و جاگزينی، مرور زمان و پيشرفت علوم و تکنالوجی است که ھر 
لحظه جھان را دستخوش تغيير و تحول ساخته و می بايستی پژوھشگران و محققان و مؤلفين 

و کتب جديد و مطابق نيازمنديھای  کتب مفکوره ھا و مفاھيم نوين و جديد را مد نظر گرفته
نه تنھا ) قديمی(کتب سواد آموزی قبلی  در ناگفته نبايد گذاشت که. عصر حاضر آماده سازند

  . مطالب تازه مشاھده نمی شود بلکه در بيشتر موارد گمراه کننده ھستند
ن به صورت عموم در تأليف کتب دو مسئله عمده مد نظر است؛ يکی اين که چطور بزرگساال

خواندن و نوشتن را بياموزند يا آموختانده شوند، دوم اين که مفکوره ھای جديد علمی را که 
برای زندگی مھم است، چطور در متن کتب گنجانيد تا سواد آموزان از آن مستفيد شده و در 

پس در واقع کار . ذھن شان تغييرات مثبت ايجاد نموده و در زندگی شان مفيد واقع گردد
يا مؤلف آنقدر ھا آسان نيست که بعضی ھا فکر می کنند؛ به خصوص در تأليف  نويسنده و
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کتب درسی ايجاب می نمايد که مؤلف برعالوه که شخص عالم در رشته بخصوص است، می 
بايستی در ھمان رشته ميتود و يا شيوۀ تدريس آن را بداند و از مفاھيم کلی پيداکوژی با خبر 

  . نمايدب درسی مفيد و به درد بخور جامعه تھيه يک کتا توانسته باشدباشد تا 
کتاب حاضر که توسط دانشمند محترم پروفيسور سروش تأليف گرديده و ايشان لطف فرموده 

  .افتخار ارزيابی آن را به اين جانب سپرده اند، برای بنده جای مباھات و افتخار است
د داکتر زبانشناسی و محترم سروش صاحب خو. چيزی که عيان است حاجت به بيان نيست

اصول تدريس می باشند و ھمه اصول و قوانين تعليم و تربيه را علماً ميدانند و به ھمه گفته 
  .ھای قبلی بنده مھر تأييد ميگذارند

را ُکال ً مطالعه و ارزيابی نمودم و با يک ديد ) زبان دری برای کالن ساالن(من کتاب حاضر 
ورد مطالعه قرار داده و متن و محتوا و مفاھيم کلی کتاب انتقادی ھر درس و تمرينات آن را م

واقعاً کتاب فوق الذکر تمام اصول و قواعد زبان را در بر گرفته و ھر . را از نظر گذشتاندم
درس و تمرينات آن بر عالوۀ که چھار پرنسيپ يا اصل يادگيری يا آموزش را يعنی 

ين ار عالوه دو مطلب عمدۀ آموزش را يکی شنيدن،گفتن، خواندن  و نوشتن را مد نظر داشته ب
که چطور کلمات و جمالت و جابجايی حروف در سر، وسط و اخير کلمه و ھمچنان کلمات و 
جمالت پسنديده طوری درج کتاب گرديده که شاگرد سواد آموز به ذوق و عالقۀ خاص ِسنی و 

ربيه که عبارت از اصل دوم اين که اصل ھدف اساسی تعليم و ت. فرھنگی خود آن را فرا گيرد
تغيير مثبت سلوک است که کتاب و معلم ھر دو وظيفه دارند تا سلوک شاگردان را به سوی 

ناگفته . اھداف عالی انسانی رھنمايی کنند که البته در کتاب حاضر اين آرزو ھا برآورده شده
، اقتصادی، نبايد گذاشت که کلمات و جمالت و باالخره پراگرافھا به مفاھيم دينی، فرھنگی

اجتماعی، سياسی، صحی و فولکور ما مرتبط گرديده و در رابطه به آنھا قصه ھای شيرين 
ارايه گرديده که برای سواد آموزان انگيزۀ مثبت خوب داشته و عمليۀ تدريس را تسريع می 

ھکذا در تمرينات ھر درس استقالليت ذھنی و فکری . بخشد و درس را دلچسپ تر می سازد
ان با در نظر داشت جنس زن و مرد مد نظر گرفته شده که به زيبايی ھر درسی می سواد آموز

  .افزايد
  .اصل استقالليت فکری يک رکن اساسی در علم تعليم و تربيه بشمار می آيد

از جمالت ساده و سليس شروع و ) آموزش فارسی دری برای سواد آموزان(در کتاب حاضر 
ه که عمليۀ آموزش را سھل ساخته و سواد آموزان را به جمالت پيچيده و مشکل تر انجاميد

بايد تذکر . بيشتر تشويق می کند تا با عالقه مندی زياد تر طرز نوشتن و خواندن را ياد بگيرند
  .داد که اين طرز کار زيبايی کتاب را مضاعف ساخته است

نشگاه تجربۀ طوالنی محترم پروفيسور صاحب سروش در امر تدريس شاگردان و محصالن دا
کابل و ديگر موسسات تعليمی و خدمات بی شائبه جناب شان در ساحۀ تعليم و تربيه شاگردان 
وطن عزيز ما و عالقه و ذوق بی نھايتی که جھت خدمت گذاری در عالم ھجرت و غربت 
داشته اند، اين بندۀ حقير و فقير را وا ميدارد تا حضور شان سر تعظيم خم نموده و از ايشان در 

تأليف کتاب حاضر شان اظھار امتنان و سپاس و قدر دانی نموده و از دربار ايزد متعال  زمينۀ
  .صحت و سالمتی و طول عمر استدعا نمايم

  با احترام
  سيد مختار عنبري
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 ظيتقر

 

 یبرا یدر یآموزش زبان فارس"که قرار است تحت عنوان  یو ارزشمند نيوز یکتابھا ميبھتر بگو ايو  کتاب

سالھا کار و تالش  نديمحصول و فرا رد،يدر سراسر جھان قرار گ زيزبانان عز یبه دسترس فارس" آموزانسواد

در  يیگسترده  یو کارکردھا تجاربسروش است که  ميابراھ سورياستاد بزرگوار پروف ۀو بھره دھند نيثمر آفر

 .ابل دارنددانشگاه ک  اتيزبان و ادب ۀرا در دانشکد یسيزبان انگل یآموزش دھ یپھنا

من نھادند، ابراز  ۀاثر گرانبھا را به عھد نياستاد ارجمند لطف فرموده کار مرور و ازنظرگذراندن ا نکهيا از

 .ميادا نما يی ستهيشا ۀفرض را به گون نيو آرزومندم توانسته باشم ا مينمايسپاس و امتنان م

صاحب  یسروش و ھم محترم عنبر ميابراھ محمد یآن را ھم استاد گرام یھا یگ ژهيحاضر که اوصاف و و کتاب

 ستياند، کتاب دهيگردان یبرشمرده و مرا از تکرار آن مستغن ینادر ژهيو محترم من یريفق قيو ھمچنان محترم عت

زبانان  یچاپ آراسته و به دسترس فارس ورياست ھرچه زودتر به ز ديکه ام شيو در خور ھرگونه ستا ديمف

 .رديقرار گ یگرام

 احترام با

 يعبدالواسع رحمان اريپوهن
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  سلسلهبرگی در حاشيۀ اين 
  

اريم که بعد از مطالعۀ نوشته ھای ارزشمند و ھمه زخوانندۀ عزيز اين چند سطر را سپاسگ
ھنوز  واسع رحمانی محترمو  محترم عنبری ،سروش دانشمندان و استادان ارجمند آقایجانبۀ 

  .دانندميخواھند چيز بيشتر در مورد اين سلسله ب

آموزشی و (با استاد سروش زمانی آشنا شديم که دنبال گردآوری مطالب برای نشريۀ نوپای 
، درک ايشاننھال سرگردان بوديم و بعد از يک معرفی مختصر و نشست کوتاه با ) معلوماتی

کرديم که او با وجود بزرگی سن و سرگردانی ھای مھاجرت، ھنوز چه عاشقانه و دردمندانه 
واقعاً زحمتی را که در نوشتۀ اين سلسله متقبل شده اند، قابل مکث و . نش می انديشدبه ھموطنا

  .قدردانی است

استاد سروش به زودی با کار ھا و نياز ھای ما آشنا شدند و پيشنھاد ھمکاری در زمينۀ 
را به نشر سپرده " نھال"کتاب شان را طرح کردند و ما که تازه نخستين شمارۀ تدوين و چاپ 

، به مشکل جرئت کرديم اين پيشنھاد را بپذيريم؛ چون اگر حرف باالی  آموزش زبان يمبود
  .باشد، دانش، دقت و مھارت بيشتر در کار است

سروش که در رشتۀ آموزش زبان انگليسی تجارب ارزشمندی دارند و مدت زيادی در  استاد
رفته شدۀ جھانی اين اين عرصه کار کرده اند، با در نظر داشت روش ھا و ميتود ھای پذي
ی ايشان با بزرگوار. سلسله را تھيه کرده اند که دارای سودمندی و ارزشمندی چشمگير است

يی که دارند، جھت تشويق و سھمگيری بيشتر ما در نشر اين سلسله، مسووليت بزرگ 
و تدوين متون کتاب را به ما پيشنھاد کردند که از يک جھت تجربۀ بس دشوار بود  ويراستاری

و از جانب ديگر مجالی بود برای ابراز نظر و ايجاد رابطۀ مان با ھموطنان نوآموز و نيازمند 
و خوشبختانه با  کرديمما از طريق اين کتاب که خود را با ايشان و در کنار شان احساس 

کار فرھنگی در اين غربت،  بهو نيرو و عالقمندی " شاھمامه"داشتن يک کتابخانۀ کوچک 
  . ته ھای خود را در اختيار سوادآموزان گرامی قرار دھيمتوانستيم داش

بيشتر کوشيده ايم تا مطالب نو و مطابق ضرورت  به ويژه در دورۀ دوم آن در اين کتاب
عصر و زمان در اختيار استفاده کننده گان قرار گيرد تا خواننده بتواند در پھلوی اين که سواد 

البته برای روشنی بيشتر مآخذ مطالب . کند می آموزد، در موارد مختلف معلومات حاصل
  . اقتباس شده نيز در حاشيۀ متن ھا جا گرفته اند
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دوم دورۀ به ويژه در کتاب تمرينات  ،دورۀ نخستکه شماری از متون آخر  قابل يادآوريست
بيشتر طوالنی اند؛ با در نظر داشت شيوه ھای جديد آموزش زبان، برای سواد آموزان و حتی 

ً طوالنی عادت  کسانی که زبان دوم می آموزند، توصيه ميشود که با مطالعۀ متن ھای نسبتا
شان تقويه شده با واژه ھای بيشتر آشنا شوند و از  خواندنکنند؛ تا از يکسو سرعت و استعداد 

بايد گفت که شرط نيست خوانندۀ نوپرداز، . جانب ديگر آھسته آھسته به مطالعه کشانيده شوند
را دقيق خوانده بتواند و صد در صد مفھوم آن را بداند؛ اين يک تمرينست که با تمام واژه ھا 

تکرار آن واژه ھا ذھن نشين خواننده ميشود و به مرور زمان خواننده مفھوم آن را در البالی 
البته خوانندۀ متجسس و عالقمند خواھد کوشيد تا با استفاده از فرھنگ . جمالت درک ميکند
نامانوس بپردازد و چه خوب است اگر بعد از تطبيق دورۀ اول اين سلسله،  لغت، به واژه ھای

و افزوده  شما سوادآموزان را توصيه کنيد که از يکی از فرھنگ ھای فارسی استفاده کنند
  .گنامۀ فارسی برای آموزگاران اين کتاب حتمی پنداشته می شودميشود که داشتن فرھن

م که نام اين سلسله را يل شده است، جالب يافتيدر نود و نو درس تکم کتابچون اين  
 آن گذاريم تا برای آموزگاران و سوادآموزان سھولت بيشتری در معرفی و دريافت" گام٩٩"

  .ايجاد کرده باشيم

بدون شک تا آنجاييکه مربوط کار ويرايش متن ھا و زبان است، کمی و کاستی ھايی در اين 
ا رھنمايی ھای سودمند صاحب نظران و دست کتاب موجود خواھد بود و اميدواريم ب

 .در چاپ دوبارۀ اين سلسله تصحيح و تجديد نظر به عمل آيد ،اندرکاران زبان فارسی دری

  
  

  با سپاس،    
  فقيري و منيژه نادري اهللا عتيق    

  دست اندركاران بنياد شاهمامه، هالند
info@shahmama.com 
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       אن آ אو م   
   ن آز     
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  در شروع کلمه) آ ( الف مددار: درس اول
  

   :دانستن
  آب، آبرو، آفتاب، آمو، آباد  

  
  :خواندن

  .آبرو مھم است    .آفتاب گرم است    .آب روان است
  .شھر ما آباد است    .آمو دريا است  .خوشحال است آزاده

  
   :گفت و شنود

    شما آب باران را می نوشيد؟: داود
  .آب باران پاک نيست، من از آن نمينوشم: تارهس

      دريای آمو در کجا است؟ : داود
  .دريای آمو در شمال افغانستان: ستاره
        شھر شما آباد است؟: داود
  .نه، شھر ما در جنگ ھا ويران شده است: ستاره
    آبرو و ابرو چه فرق دارد؟ : داود
  .چشم است آبرو عزت و ابرو باالی: ستاره
  آفتاب به زمين چه ميدھد؟: داود
  .آفتاب به زمين نور و حرارت ميدھد: ستاره

  
  .اين واژه ھا را در کتابچه ھای تان باالی چھار خط بنويسيد :نوشتن

  
  آب   آبرو   آفتاب   آمو    آباد            

  
  .اين کلمات را در جاھای خالی جمالت بنويسيد: مشق

  ، آزادیبادآبرو، آفتاب، آمو، آ آرد، آب،  
  .داردآبرو  آبرو، احمد نزد ھمه عزت و  : مثال

  
  .است_______ زندگی در 
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    .نيست_______ شھر ما 
  

  .بسيار گرم است_______ 
  

    .در افغانستان است______ دريای 
  

    .وقار را گويند______ 
  

      .باران پاک نيست______ 
  

  .می سازند______ از گندم 
  

  .د از خواندن معلم در کتابچه ھای خود بنويسيداين جمالت را بع :امال
  

     .آفتاب قشنگ است
  .دريای آمو کالن است
    .آب باران پاک نيست

    .آبروی نزد انسان است
  .شھر ما آباد نيست
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  در وسط کلمه) آ (الف مددار : درس دوم
  

  قرآن، پيش آمد، درآمد، مآخذ، ھمآھنگ :دانستن
  

ماست، سبحان نام خداوند است، رحمان ما قرآن يا فرقان کتاب  :خواندن
  .بخشنده است، يزدان ھم نام خداوند است، جوالن حرکت تيز است

  
  :گفت و شنود

  چرا قرآن مجيد ميگويم؟: فرحناز  
  .چون قرآن کتاب با عظمت و بزرگ است: محمود  
  .برادر تان چگونه برخورد دارد: فرحناز  
  .او با ھمه پيشآمد خوب دارد: محمود  
  درآمد ماھانۀ شما کافی است؟: حنازفر  
  .بلی کافی است ولی پس انداز  نمی توانيم: محمود  
  آيا برای برنامۀ فردا آماده گی گرفته شده است؟: نازحفر  
  .بلی ھمه چيز ھمآھنگ شده است: محمود  
  دارد؟ معنامآخذ چه : فرحناز  
 جايی که چيزی را از آنی امآخذ جمع مأخذ است و به معن: محمود  
  .ميباشد ميگيريم،             

  
  :نوشتن
  .اين واژه ھا را در کتابچه ھای تان باالی چھار خط بنويسيد  

  
  قرآن، پيش آمد، درآمد، مآخذ، ھمآھنگ  

   
  .اين کلمات را در جاھای خالی بنويسيد :مشق

  پيش آمد، درآمد، مآخذ، ھمآھنگ  
  

  .می خوانيم قرآنما     :قرآن: مثال
    

  .شاگرد با ھمه شايسته استآن ________ 
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  .است________ خواھرم در اين گپ با ما 
  
  

  .ھزار افغانی است ١٢٠ساالنۀ برادرم ________ 
  
  

  .اين جمالت را بعد از خواندن معلم در کتابچه ھای خود بنويسيد :امال
  

  .مامايم بسيار خوب قرآن تالوت ميکند
  .ی موافق و يکنواخت استاھمآھنگ به معن

  .نند روی آب معلوم ميشودب مااسر
  .انسان بردبار پيش آمد خوب دارد

  .مآخذ ھر کتاب بايد در آن ذکر شود
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  شروع کلمهدر ) ا(الف : سومدرس 
  

  :دانستن
  .انور، انگور، انار، ابر، اسپ، الماری

  :خواندن
  .ابر سفيد است  .رين استيانگور ش   . انور جوان است
  .ری قشنگ استالما  .است ھوشياراسپ     .انارترش  است

  
   گفت و شنود

  .داريم بلی يک الماری قشنگ: بھزاد    احمد شما الماری داريد؟: سينا
  .انار دو عدد يک قاب انگور و: بھزاد    در الماری چه داريد؟: سينا
  .اسپ من نسواری است: بھزاد    ؟چه رنگ دارداسپ شما : سينا
  .ميشودمعلوم  ابر سفيد :بھزاد      ابر چه رنگ دارد؟: سينا

  
  :نوشتن

  .اين واژه ھا را در کتابچه ھای تان باالی چھار خط بنويسيد
  

  انور، انگور، انار، اسپ، ابر، الماری        
  

  .اين کلمات را در جاھای خالی جمالت بنويسيد: مشق
  .انور، انگور، انار، اسپ، ابر، الماری

  .من نسواری است اسپ: مثال
  
  .شيرين است__ ___-٢    .قشنگ است_____  -١
  
  .جوان است_____  -٤    .ترش است_____  -٣
  
  .بزرگ است_____  -٦    .سفيد است______  -٥
  

  .اين جمالت را بعد از خواندن معلم در کتابچه ھای خود بنويسيد :امال
  

  .انار شيرين است    .اسپ جوان است  .الماری قشنگ است
  .ابر سفيد است    . است اليقانور    .انگور ترش است
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  در وسط کلمه)  ا ( الف  :چھارمدرس 
  

 :دانستن
  باد، باران، خار، خانه، باز، کار

  
  :خواندن
  .می وزدباد شديد   
   . ميباردباران تند   
  .خار تيز است 
    .خانه کالن است  
    .باز زيبا است  
  .کار مشکل استاين   

  
  :گفت و شنود

  .تبلی خانۀ ما کالن اس: جاويد  خانۀ شما کالن است؟ : فيروز
  .بلی مشکل است: جاويد  کار شما مشکل است؟: فيروز
ُ گ: فيروز   .دارد برگگل : جاويد    ل چه دارد؟ـ
  .پرندۀ زيبا استيک باز : جاويد    باز چيست؟: فيروز
  .من شاگرد استم: جاويد  ؟ شما چه کار ميکنيد: فيروز
  .داريم بلی يک خانۀ کالن: جاويد    شما خانه داريد؟: فيروز

  
 

  :نوشتن
  .واژه ھا را در کتابچه ھای تان باالی چھار خط بنويسيداين 

  
 باد، باران، خار، خانه، باز، کار       
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  :مشق
  .اين کلمات را در جاھای خالی جمالت بنويسيد  
  ، قادرباد، باران، خار، خانه، باز، کار  
  .جوان است قادر  .جوان است______  : مثال
  .زيبا است پرندۀ _______ -٢   .ميباردتند _______  -١
  .کالن استما   _______ -٤  .ميوزد شديد_______  -٣
  .تيز است_______  -٦  .مشکل استاو______ -٥
  

  :امال
  .چه ھای خود بنويسيدت را بعد از خواندن معلم در کتاباين جمال

    .ميباردباران شديد 
      .خار تيز است

  .زيبا است پرندۀ باز
    .مشکل است او کار

      . يوزدمباد تند 
  . خانه کالن است

  
 لطيفه

  از چاه آب کشيدن مال
  

در حال آب کشيدن از چاه بود که در نيمۀ راه طناب سگليد  نصر الدين مال
مال در حال فکر کردن در لب چاه نشسته بود . و سطل به داخل چاه افتاد

: مال گفت ؟ه ایرا لب چاه نشستچمال  :که مردی از آن جا گذشت و گفت
 تاحاال منتظرم تا سطل باال بيايد . يد و سطل در چاه افتادطناب سگل

  .و تاوان قطع کردن طناب را ازش بگيرم گرفتهگريبانش را 



 

٢٢ 

  در اخير کلمه) ا ( الف  :پنجمدرس 
  

  ما، شما، آنھا، ماما، بابا، صدا  : دانستن
  

 .شما می آييمما به خانۀ   :خواندن
   .کرديد را تماما کار شم          

  .نھا تيز رفتندآ           
  .ماما انار شيرين خورد    
  .بابا انگور ترش خورد    
  .او صدا کرد    

 
  :گفت و شنود

  
  .ما کار ميکنيم: عارف    شما چه می کنيد؟: جواد  
  .آنھا کار نمی کنند: عارف    آنھا چه ميکنند؟ : جواد  
  .مامايم به خانه رفت: عارف  مامای شما کجا رفت؟ : جواد  
  .بابا شما را صدا کرد: عارف    ه کرد؟ بابا چ: جواد  

  
  .اين واژه ھا را در کتابچه ھای تان باالی چھار خط بنويسيد: نوشتن

   
         ما   شما   آنھا   ماما   بابا   صدا         

  
  .اين کلمات را در جاھای خالی جمالت بنويسيد: مشق

  
  ، کاکاماما، شما، ما، آنھا، صدا

  
  .احمد دو ماما دارد  .رددا____ احمد دو: مثال

  
  .بابا داردانور ندارد، _____ انور  :گفت______ احمد به 

  
  .کرد______ اختر را اشرف  . ماما دارد ندارد،______ اشرف 



 

٢٣ 

  
  ؟خانه نبوديد رفته بوديد کهکجا ______ 

  
  ؟يدچه گفت______ شما به 
  

خود  اين جمالت را بعد از خواندن معلم در کتابچه ھای :نوشتن امال
  .بنويسيد

   
    شما خانه رفتيد؟ 

    آنھا چه کار می کنند؟ 
  .ما خوب ھستيم

  .مامايم جوان است
    .است جوانبابای شما 

  .کاکايم خانه رفت



 

٢٤ 

  کلمه شروعدر ) ب ( حرف : درس شـشم
  

  ، باقلی، بادام، بازارهبادنجان، بادرنگ، بامي :دانستن
  

  :خواندن
  .من بادنجان سياه را دوست دارم  

  .ما بادام را خوش داريدش   
  .به بادرنگ خيار ھم ميگويند  
  .باميه را در قندھار بندی ميگويند  
  .مامايم باقلی پلو را دوست دارد  
  .کاکايم ديروز به بازار رفت  
  .بادام در مزار شريف زياد است  

  
  :گفت و شنود

 داريد؟ خوششما بادنجان سياه را : جمال  
  .خوش دارممن بادنجان سياه را بلی : فريد  
   بادرنگ چه رنگ دارد؟: جمال  
  .بادرنگ سبز است: فريد  
 چرا باميه مفيد است؟: جمال  
  .چون باميه ويتامين زياد دارد: فريد  
 بادام مزار شريف خوب است؟: جمال  
  .بلی بادام کاغذی آن خوب است: فريد  
  در شھر شما بازار است؟: جمال  
  .ددارما يک بازار بزرگ بلی، شھر : فريد  

  
  .اين واژه ھا را در کتابچه ھای تان باالی چھار خط بنويسيد   :نوشتن

  
  ، باقلی، بادام، بازارابادنجان، بادرنگ، بامي  

  
  .اين کلمات را در جاھای خالی جمالت بنويسيد :مشق

  ، باقلی، بادام، بازارابادنجان، بادرنگ، بامي  
  

  .بزرگ داريم بازارما يک : مثال



 

٢٥ 

  
  .کاغذی خوردم _____من ديروز

  
  .دارد خوشسياه را _______ بابای شما

    
    .پلو زياد می خورد______ پدرم 

  
  .نمی خورد________ مادرم 

  
    زرد را می خوريد؟______ شما 

  
  .بزرگ است________ در شھر ما 

  
  .اين جمالت را بعد از خواندن معلم در کتابچه ھای خود بنويسيد: امال

  
  .داردباميه ويتامين زياد   
  .بادرنگ سبز خوب است  
  .باقلی پلو مزه دارد  
  .بادام کاغذی شيرين است  
  .دارم خوشبادنجان سياه را   

  
  
  
  



 

٢٦ 

  در وسط کلمه) ب ( حرف  :درس ھفتم
  

  :دانستن
  خربوزه، تربوز، تبر، خبر، صبر، کباب 

  
   :خواندن
    .مامايم ھر روز خربوزه  می خورد  
  .کاکايم ديروز تربوز خورد  
  م را ميگيردخبر شهيم ھممادر  
  .پزدپدرم فردا برای شما کباب می   
    .صبر در کار ھا بسيار خوب است  
  .شکستاندمتبر چوب من با   

  
  :گفت و شنود

  نداريد؟ شما چرا خربوزه را خوش: محمود  
  .چون زياد شيرين است :مسعود  
  خبر داريد که فردا مامايم می آيد؟: محمود  
  .بيايد بر کرده ايم که اوبلی، ما يک سال ص: مسعود  
      با تبر چه ميکند؟  چوبشکن: محمود  
  .دبا تبر چوب می شکناو : سعودم  
    .مادرم فردا برای ما کباب می پزد: محمود  
  .چه خبر خوب داديد: مسعود  

  
  .اين واژه ھا را در کتابچه ھای تان باالی چھار خط بنويسيد: نوشتن

  
  ، کبابخربوزه، تربوز، تبر، خبر، صبر  

  
  

  .اين کلمات را در جاھای خالی جمالت بنيوسيد :مشق
  خربوزه، تربوز، تبر، خبر، صبر، کباب  

  
  .بسيار شيرين است قندھار   خربوزۀ: مثال

  



 

٢٧ 

  .شيرين دارد_______ و _______ ر شريف امز
  

  .شکستن سنگبرای شکستن چوب است نه برای ______ 
  

  .کردن در کارھا خوب است______ 
  

  .گوشت گوسفند مزه دارد_ _____
  

  .نرسانيدبه کسی  اگر ضرور نباشد ناگوار و بد را______ 
  

  .اين جمالت را بعد از خواندن معلم در کتابچه ھای خود بنويسيد: امال
    

    شما خربوزه را دوست داريد؟ 
  .مادرم به تربوز ھندوانه می گويد

    .تبر برای شکستن چوب است
  .ندآنھا صبر کردن را دوست دار
  .دزکباب را کبابی مزه دار می پ

  
  

 لطيفه
  آدم نترس

  
موضوع بحث . ی از جوانان مجرد، يک متأھل وجود داشتيدر جمع عده 

. از ھمه سوال می شد که از چه چيز ھايی می ترسند. بود» ترس«شان 
ھمه جز مرد متأھل چيز ھا يا وقايعی را نام می بردند که از آنھا می 

از او سوال شد که از مار و عقرب و . تأھل شدنوبت فرد م. ترسيدند
از پرتاب شدن از کوه يا : از او پرسيدند. گفت نه. تمساح نمی ترسد

عاقبت يکی از او . نه: ساختمان چند طبقه ای ھم نمی ترسی؟ متأھل گفت
  . پس از چی می ترسی؟ گفت از زنم: پرسيد

  



 

٢٨ 

  در اخير کلمه) ب ( حرف  :درس ھشتم
  

  ، ثوابکتاب، خواب، جواب، خراب، صواب نواب،:  دانستن
  

  :خواندن
  .بھترين دوست انسان کتاب است  
  .استخواندن کتاب خوب، صواب   
    .جواب جاھالن، خاموشی است  
  .مشکل استآن  آسان، و ساختن چيزی خراب کردن  
  .نواب انسان دانشمند است  
  .خواب خراب را به کس مگو  

  
  .گفت و شنود
    داريد؟  دلچسپیواندن کتاب خبه شما : ینوروز

  .بلی کتاب بھترين دوست انسان است: سوزان  
  واب دارد؟ثچرا کار خوب : ینوروز  
  .چون کار خوب را خداوند دوست دارد: سوزان  
  ؟شما کتاب مثنوی مولوی را داريدآيا : ینوروز  
  .بلی دارم و يگان جای آن را خوانده ام :سوزان  
  تاب خواندن؟خواب کردن بھتر است يا ک: ینوروز  
  .ھر کدام جای خودش را دارد: سوزان  
  برادر نواب کتاب فروشی ميکند؟ :ینوروز  
  .دارد و کتاب ھم می فروشد فروشی بلی او دکان قرطاسيه: سوزان  

  
  .اين واژه ھا را در کتابچه ھای تان باالی چھار خط بنويسيد: نوشتن

  
  ثواب ،نواب، کتاب، صواب، خواب، جواب، خراب         

  
  .اين کلمات را در جاھای خالی جمالت بنويسيد 

  واب، خواب، جواب، خرابثکتاب، نواب،   
  .جاھالن خاموشی است جواب   .جواب: مثال

  
  .لذت می برم______ از خواندن و مطالعۀ من 



 

٢٩ 

  
  .ميگذراند چون بيکار است_______ زياد تر وقت خود را به ______ 

  
  .است امناسب دادنن_______ از  بھتر خاموش بودن

  
  .دارد، چون خداوند را راضی می سازد_______ کار خوب  دادن انجام

  
  .اين جمالت را بعد از خواندن معلم در کتابچه ھای تان بنويسيد: امال

  
  خوب در خانه داريد؟ ھایشما کتابآيا   
  د؟نمی خواب مورچه ھا چند ماهچرا   
  واب می دانيد؟ثرا  کمک به ديگرانچرا شما   
  راه صواب يا درست به نظر شما چيست؟  

  
  

 
  

 لطيفه
  آشپز ماھر

  
خانمی برای استخدام يک آشپز زن در اخبار اعالن داد و بالفاصله 

تو آشپزی بلدی؟ دختر : خانم از دختر پرسيد. دختری به او مراجعه کرد
من دو رقم آشپزی بلدم، يک رقم برای مھمانان خود تان که : گفت

رقم برای مھمانان شوھر تان که می خواھيد ديگر  دوستشان داريد و يک
  .مزاحم شما نشوند

  



 

٣٠ 

  شروع کلمهدر ) پ ( حرف  :منھدرس 
  

  پری پدر، پرده، پنجه، پنير، پنبه،  :دانستن
  

  .ندپدر و مادر دو موجود گران بھا است: خواندن
  .است صفت خوبدر بعضی امور پرده پوشی   
    .پنير با کشمش مزۀ خاص دارد  
  .صر شھرت جھانی داردم ۀپنب  
    .رستم پھلوان ِ قوی پنجه بود  
  .تشبه ميکنندچھرۀ زيبا را به پری   

   :گفت و شنود
    پدر شماتحصيل کرده است؟ : رفيع  
  .بلی پدرم تحصيالت عالی دارد: شفيع  
  شما پلو را چگونه می خوريد؟: رفيع  

  .پلووبعضی غذا ھا را با قاشق و پنجه ميخوريم: شفيع   
  رده ھای خانۀ شما چه رنگ دارد؟پ: رفيع  
  .گالبی استخانۀ ما پرده ھای : شفيع  
      پنير از چه ساخته می شود؟ : رفيع  
  .پنير از شير ساخته ميشود: شفيع  
    شما تا حال پری را ديده ايد؟: رفيع  
  .پندارمرا يک افسانه می  پریمن : شفيع  

  
  .ار خط بنويسيداين واژه ھا را در کتابچه ھای تان باالی چھ  :نوشتن
    

  پری پدر، پرده، پنجه، پنير، پنبه،
  

  .الی جمالت بنويسيدخاين کلمات را درجاھای : مشق
  پری پدر، پرده، پنجه، پنير، پنبه،   
  .افسانوی استموجود  پری  پری: مثال

  
  .و مادر دو موجود مھربان برای فرزندان است_____   

  
  .است اش______ قوت جسمانی انسان به بازو و   



 

٣١ 

  .ھای سالون ما زيبا است______   
  

  .برای صحت مفيد است_____ خوردن   
    
  .را به چشم نه ديده است______ تا حال ھيچ کسی   

  
  . پارچه ھای زيبای نخی می سازند______ از   

 
  .اين جمالت را بعد از خواندن معلم در کتابچه ھای خو بنويسيد: امال

  
  .تعزيز تر از پدر و مادر کسی نيس

  .پنير کشور ھالند در جھان مشھور است
  .پرده پوشی، پنھان کردن را گويند

  کتان از پنبه بافته ميشود
    .با پنجه غذا می خوريم

  .پری پيکر، خوشنما و زيبا روی را ميگويند
  
  

 لطيفه
  اخراج روزنامه نگار

  
اگر فالن نويسنده را که : مراجعه کرد و گفت جريدهمردی به مدير يک 

او مرا . را برده، اخراج نکنيد، از دست شما شکايت می کنمآبروی م
  .  کالھبردار و دزد خطاب کرده است

چون اين دفعۀ چندم است که به او . ما او را اخراج کرديم: گفتمدير 
اخطار داده بوديم که موضوعات عادی را که ھمه مردم از آن اطالع 

  .دارند، در اخبار ننويسد
  



 

٣٢ 

  ر وسط کلمهد) پ ( حرف : دھمدرس 
  

  تپه، شبپره، سپر، اسپند، سپری، سپاه :دانستن
  

  .کابل تپه ھای زيبا دارد: خواندن
  .شبپره روشنی را دوست دارد  
  .سپر برای دفاع از شمشير دشمن به کار می رفت  
  .مادۀ ضد عفونی استاسپند دود   
  .دارد معناقشون، سپاه و لشکر يک   

  
  :گفت و شنود

  ر در جنگ استفاده ميشود؟حاال ھم از سپ: مسعود  
  .آثار عتيقه شده جزونخير، سپر : شفيق  
  تپه از کوه چه فرق دارد؟: مسعود  
  . تپه نسبت به کوه پست است :شفيق  
  راغ می چرخد؟چچرا شبپره ھميشه دور : مسعود  
  .زيرا روشنی را زياد دوست دارد: شفيق  
  ؟دود اسپند چه خاصيت دارد: مسعود  
  .دارد یضد عفون اصيتدود اسپند خ: شفيق  
  دارد؟ معناچه  سپری کردن: مسعود  
  .استگذشتاندن مترادف : شفيق  
  کلمۀ سپاھی و سپاه از ھم چه فرق دارد؟: مسعود  
  و قشون، سپاھی يک فردی از سپاه يا لشکر سپاه يعنی لشکر: شفيق  

  .است                
  

  .خط بنويسيد اين کلمات را روی چھار: نوشتن
  

    
  تپه، شبپره، سپر، اسپند، سپری، سپاه  

  



 

٣٣ 

  .اين کلمات را در جاھای خالی جمالت بنويسيد
  

  تپه، شبپره، سپر، سپری، سپاه  
  

  .بلند تر است______ کوه نسبت به     تپه: مثال
  

  .استپرندۀ پستاندار ______ يا  خفاش
  

  .شمشير استفاده ميشدضربۀ جھت دفاع از در جنگھا _____ 
  
      .ھم گفته ميشود ____کر به قشون و لش 
  

  .کرد_______ سپاھی شب را در دشت 
  

  .جواب سوال ھای معلم خود را در کتابچه ھای تان بنويسيد  :امال
     آيا ھمۀ تپه ھا از خاک ساخته شده اند؟

  چيست؟ "شبپره"نام ديگر
      در دوران قديم سپر را برای چه استفاده می کردند؟

  دارند؟سپاھی و سپاه از ھم چه فرق 
  
  

 لطيفه
  ارباب خسيس

  
روزی گدايی در خانۀ او را زد و . ارباب خسيسی چھار نوکر داشت

ای ابراھيم : ارباب يکی از نوکرانش را صدا زد و گفت. کمکی طلب کرد
به اسماعيل بگو که به قنبر بگويد که او به سليمان بگويد که برود در خانه 

گدا اين حرف را شنيد، سر به چون . و به گدا بگويد که ما چيزی نداريم
ای خدا به جبرئيل بگو که به ميکائيل بگويد که به : آسمان بلند کرد وگفت

اسرافيل بگويد که به عزرائيل بگويد که جان اين مرد پول دوست را 
  .بگيرد



 

٣٤ 

  
  در اخير کلمه) پ ( حرف : يازدھمدرس 

  
  کمپ، گپ، اسپ، چپ، چاپ  :دانستن

  
  .اردوگاه را گويندان ھمچنکمپ خيمه و  :خواندن
  .بايد سمت راست و چپ خود را ببينيم جادهھنگام گذشتن از   
  .گپ زدن و سخن گفتن آسان است اما عملی کردن آن مشکل  
  .در بازی بز کشی از اسپ ھای چست و چاالک استفاده می کنند  
  .با به ميان آمدن کمپيوتر، صنعت چاپ پيشرفت زياد کرده است  

  
  :گفت و شنود

  شما امروز به کمپ جوانان نرفتيد؟: روقفا  
  .نخير، کار داشتم نتوانستم: فواد  
  چرا بز کشی شامل بازی ھای المپيک نيست؟: فاروق  
  .چون در اکثر کشور ھا اين بازی رايج نيست: فواد  
    و ميروند جادهفغانستان به دست راست در ا ھا موتر چرا: فاروق  
  پاکستان به دست چپ؟ در            
  .سمت چپ است پاکستانچون قانون ترافيک : فواد  
  ھا می توان گفت؟ به چه کسپرحرف : فاروق  
تسلسل منطقی  زياد حرف بزند و صحبتش  بيھوده کسی که: فواد  
  .ته باشدشندا    

  
  .اين واژه ھا را در کتابچه ھای تان باالی چھار خط بنويسيد: نوشتن
    

  کمپ، گپ، اسپ، چپ، چاپ  
  

  .ن کلمات را در جاھای حالی جمالت بنويسيداي: مشق
  کمپ، گپ، اسپ، چپ، چاپ   

  .ندگی می کنندز کمپ  مھاجرين در : مثال
  

  .و سخن بی جا انسان را کو چک ميسازد____ 
  



 

٣٥ 

  .سفيد در خواب خوشبختی است_____ يدن بعضی ھا فکر می کنند که د
  

    .می نويسند______ برخی از مردم با دست 
  

  .می کنند______ و اخبار را در مطبعه کتاب، مجله 
  

  .به سواالت معلم خود جواب بدھيد   :امال
  چرا برخی از انسانھا چپ دست استند؟

  ؟ی خواھيد که گپ نزند، به او چه ميگوييدر از کسی مگا
  کدام محل و جای را کمپ گويند؟

  
  

 لطيفه
  

مردی به قصد رفتن به مزرعه، سوار بر خرش شد و آن را به سوی 
در بين راه خسته شد و حرکت خر را آھسته کرد و کم کم . زرعه راندم

خر راه شھر در پيش گرفت و جلو يک دکان . روی خر خوابش برد
از خواب بيدار شد و مات و مبھوت به اطراف  مردناگھان . قصابی ايستاد

وهللا : "مرد جواب دادآقا، اين جا چه می کنی؟ : قصاب پرسيد. ردکنگاه 
  ".نم، از خر بپرسيدمن نمی دا

  



 

٣٦ 

  
  در شروع کلمه) ت ( حرف : درس دوازدھم

  
  توبه، تراب، تار، تازيانه، تيز:   دانستن

  
  : خواندن
  .توبه کردن بايد با صدق باشد  
  .داشت اج مجنونتار و پود گويند عشق ليلی  در   
  تازيانه را قمچين نيز می گويند  
  .ی بردشمشير عدالت تيز است اما، سر بی گناه را نم  

  
  : گفت و شنود

    چرا توبه کردن ثواب دارد؟: آرزو  
  .چون قلب را پاک می کند: سپيده

    تار جوال برای چيست؟: آرزو  
  .برای به دام انداختن حشرات: سپيده

  تبر از تبرزين چه فرق دارد؟: آرزو  
  .و تبرزين سالح جنگ است است تبر برای شکستن چوب: سپيده  

  
  
  
  
  

  :نوشتن
  :   را باالی چھار خط بنويسيد اين کلمات  

  
  توبه، تراب، تار، تازيانه، تبر

  
  .اين کلمات را در جاھای خالی جمالت بنويسيد: مشق

  
    توبه، تار، تازيانه، تبر     
  .کردن قلب انسان را پاک می کند توبه:  مثال

    



 

٣٧ 

  .عنکبوت از جملۀ محکم ترين تار ھا شناخته شده است______  
    
  .و شالق ميزدند______ قديم با دزدان را در   

  
  .چوب می شکند______ چوبشکن با   
    
  .به لب دارد_____ شخص مؤمن ھميشه   

  
  :امال

  .اين جمالت را بعد از خواندن معلم در کتابچه ھای خود بنويسيد  
  توبه ميکنيد؟با صدق آيا شما   
  .تار جوال بسيار نازک ولی محکم است  

  
  



 

٣٨ 

  وسط کلمه در) ت ( حرف : درس سيزدھم
  

  کتاب، آفتاب، کتاره، ستاره، کتان، اعتبار   : دانستن
  

  :خواندن
  .کتاب دوست صادق و رھنمای انسان است  
  .آفتاب يک کرۀ نورانی است که به ما روشنی ميدھد  
  کتاره ھمان ساختمان چوبی يا آھنی است که در کنار برنده ساخته   
  .ميشود        
  .می آيند زيبا به نظرستاره ھا در شب   
  .کتان يک نوع پارچۀ پنبه ای است  
  .اعتبار انسان به صداقت و کمال اوست نه به مال او  

  
  :گفت و شنود

  می گويند؟  دوستبھترين چرا به کتاب : طوفان  
کتاب را ميتوانيم در وقت تنھايی بخوانيم و از آن چيزی چون : دينا  
  .بياموزيم    
  ديگر حرکت دارد؟آيا آفتاب مانند ستاره ھای : طوفان  
  .نيست بلی در دنيا ھيچ چيز ساکن و بدون حرکت: دينا  
  کتاره از ديوار چه فرق دارد؟: طوفان  
و در برنده، آھن ساخته  يا کتاره ديواری است که از چوب و: دينا  
  .دور زينه و بام از آن استفاده ميشود  
  اعتبار انسان ثروت و مال او نيست؟به چرا : طوفان  
  آزمايش صداقت و راست کاری است نه دنيا  اساسون چ: دينا  

  .داری              
  

  :نوشتن
  .بنويسيد خطباالی چھار در کتابچه ھای تان اين کلمات را   

  
  کتاب، آفتاب، کتاره، ستاره، کتان، اعتبار    

  
  .اين کلمات را در جاھای خالی جمالت بنويسيد :مشق

  اعتبار کتاب، آفتاب، کتاره، ستاره، کتان،



 

٣٩ 

  .می بافند کتاناز تار پنبه پارچۀ      :کتان: مثال
  

  .چھار فصل پيدا می شود______ از گردش زمين به دور 
  

  .زيبا می سازد ون وصم را جادر کنار برنده ساخته می شود و آن_____ 
  

  .است______ و رفيقم  ھميشگیدوست 
  

  .عمر او غروب کرد يعنی مرد______ بعضی می گويند 
  

دانش، اخالق، و نيکو کاری مربوط است نه با لباس  هت انسان، بشخصي
  .يا ابريشمی_____ 

  
  .ندارد_____ نزد مردم خاين و دو رو انسان 
  .اين جمالت را بعد از خواندن معلم در کتابچه ھای خود بنويسيد :امال

  .ھمنشين خوب ما کتاب است
  .است ناممکنزندگی  ،آفتاب نباشداگر 
    .ا زياد استستاره ھ فضادر 

  .دروغ و فريب کاری اعتبار را از بين می برد
  

 لطيفه
  جواب منطقی

  
چگونه : مادری در حال ياد دادن اتو کاری به دخترش، از او پرسيد

آن را روی لباس می گذارم؛ : فھمی که اتو داغ شده؟ دخترش جواب دادمي
  .است داغ شده خوب ھر وقت دود از لباس بلند شد، می فھمم که اتو

  



 

٤٠ 

  
  در اخير کلمه) ت ( حرف : درس چھاردھم

  
  تابوت، تخت، سخت، بدبخت، دست، جفت  :دانستن

  
  .جسد مرده را در تابوت حمل ميکنند :خواندن
  .اين تخت خواب را ديروز خريدم   
  .کار سخت را ھر کس کرده نمی تواند  
  .بخت ھر انسان به کوشش و پشت کار او تعلق دارد  
    .ت ياری بدھيمبا افتادگان بايد دس  
  .اکثر موجودات با جفت خود زندگی ميکنند  

  
  :گفت و شنود

  تابوت را از چه ميسازند؟: رامين  
  .دميسازنچوب  را ازتابوت : آرين  
  ؟وجود دارد رژيم ھای شاھیآيا ھنوز در جھان امروزی : رامين  
  .بلی، در بعض کشور ھا به مثل سمبول وجود دارد: آرين  
  ؟استسخت  يم،می توانی را که انجام داده نرآيا ھر کا: رامين  
انسان مربوط  و توانايی سختی و آسانی کار بيشتر به عقل: آرين  
  .است    
  بدبختی و خوشبختی انسان به چه ارتباط دارد؟: رامين  
  .به نظرم به خود انسان و محيطی که در آن زندگی می کند: آرين  
  اقی می ماند؟آيا بدون داشتن جفت حيات انسانی ب: رامين  
  زندگی انسانی بقا بدون زن و مرد که جفت ھم استند، : رامين  
  .نميکند    

  
  .اين کلمات را در کتابچه ھای تان باالی چھار خط بنويسيد   :نوشتن

  
  تابوت، تخت، سخت، بدبخت، دست، جفت      
    
  .اين کلمات را در جاھای خالی جمالت بنويسيد:مشق

  دست، جفتتابوت، تخت، سخت، بدبخت، 
  .خود را آزمايش کرد بخت   او   :مثال



 

٤١ 

  .شوند، آشيانه می سازند_______ پرندگان وقتی با ھم   
    
  ".به سليمان نماند و گنج به قارون_____ "  

  
  .ميسازدانسان را خسته _____ کار   

  
  .آور که حج اکبر است_____ دل به   
    
ُ ما گ_____ امروز طالع و     .فر آمداز سما  ل کرد، چون دوستـ
    
  .به طرف قبرستان است______ سر منزل اخير ما با   

  
  :امال

  .اين جمالت را بعد از معلم در کتابچه ھای خود بنويسيد  
  

  . باالی تخت نشستن دليل بزرگواری نيست
  .آدم سخت کوش در زندگی راحت است

  .صدا از يک دست نه می آيد
  .بخت شما به کاردانی شما تعلق دارد

  
  

 لطيفه
  ياط کردن مالاحت

  
مال که خيلی !  بيا، نان چاشت تيار شده: زن مال او را صدازد و گفت

مرغ بريان : برای چاشت چی داريم؟ زنش گفت: گرسنه بود، آمد و پرسيد
: مال گفت. ببر و بعد در خانه را ببند را مرغبيا و در آشپزخانه . داريم

. مرغ بريان را بياورم اول بايد در خانه را ببندم، بعد بيايم در آشپزخانه
  .احتياط شرط عقل است

  



 

٤٢ 

  شروع کلمهدر ) ث ( حرف  :درس پانزدھم
  

  ثابت، ثبوت، ثريا، ثمر، ثواب، ثبات: دانستن
  

  :خواندن
  .که  ثابت ابدی است، خداوند است يگانه موجودی  
  آن  ھای ، خلق طبيعت و زيبايیخداونديکی از داليل ثبوت وجود   
  .است        
  .دار نيک آرامش وجدان استثمر کر  
مجموعۀ چند ستارۀ زيبا و روشن است که بنام ِعقد ثريا ياد ثريا   
  .ميشوند و در مداری به نام عنق الثور قرار دارند  
  .از آن بھره برند بيچارگانخوب است اگر  بيش ثروتداشتن   
  .برقراری ثبات و صلح در وطن ما آرمان ھر وطن دوست است  
  . جتمندان پاداش و ثواب دارددست گيری با حا  

  
  :گفت و شنود

  يا حرکت دارد؟ و است ساکنآيا زمين : رامز  
  .زمين ھم به دور خود می چرخد و ھم به دور آفتاب: منشی زاده  
  آيا اين را برايم ثبوت کرده می توانيد؟: رامز  
شب و روز و  ،ر زمين به دور خود و آفتاب نگرددگا: همنشی زاد  
  .ه ميان نمی آيدماه و سال ب    
  آفتاب چه پيدا به دور و شاز گردش زمين به دور خود: رامز  
  ميشود؟    
شب و روز، ماه سال  از گردش زمين به دور خودش :منشی زاده  
  .از گردش آن به دور آفتاب چھار فصل به وجود می آيد و    
  آيا ثريا ستاره است يا سياره؟: رامز  
ز خود روشنی دارد و زمين چون ا ريا ستاره استث: منشی زاده  
  .سياره است و روشنی خودر را ازآفتاب می گيرد    
  دارد؟روشنی آيا مھتاب از خود : رامز  
روشنی مثل زمين،  نظام شمس مھتاب و ديگر سيارات: زاده منشی  
  .را از آفتاب می گيرند شان    

  
  .اين کلمات را در کتابچه ھای تان باالی چھار خط بنويسيد  : نوشتن



 

٤٣ 

  
  تثابت، ثبوت، ثريا، ثمر، ثواب، ثب  

  
  .اين کلمات را در خانه ھای خالی جمالت بکار بريد: مشق

  ثابت، ثبوت، ثريا، ثمر، ثواب، ثبات
  .می دھدثمـر درخت ميوه دار : مثال

  
    .اند که به شکل گردنبند معلوم ميشوندزيبا  ه ھایستارچند _____ 

  
  .استيد_____ شما در عقيدۀ خود 

  .می شود______ جرم در محکمه جرم م
  

  .بر خوردار است_____ جنگ نباشد از صلح و  کشوری که در آن
  

  .خوب بايد گرفت_____ از کار خوب 
  

  .دارد_____ افتادگان  گرفتن دست
  

  .اين جمالت را بعد از خواندن معلم در کتابچه ھای خود بنويسيد: امال
  .ثمر کار نيک انسان آرامش وجدان اوست

    .عروس من استثريا 
  .دارد معناو ثواب يک  راج

     .ی از مردم عقيدۀ ثابت ندارنديعده 
  .مجرم کسی را گويند که جرم او ثبوت شده باشد

  



 

٤٤ 

  در وسط کلمه) ث ( حرف : درس شانزدھم
  

  اثر، کثيف، کثافت، کوثر، بعثت، کثرت: دانستن
  

  :خواندن
            .گفتار شما به گوش او اثر ندارد  
  را با آب گرم و  بايد آ ن ،ای ما با کثافت آلوده باشداگر دست ھ  
  .بشوييمصابون   
  .موجوديت فابريکه ھای زياد ھوا را کثيف می سازد  
  .کروب وجود دارديدر آب کثيف م  
  .را مسلمانان نيکو می دارند) ص(روز بعثت حضرت محمد   
  .در بھشت است حوضیکوثر نام   

  
  :گفت و شنود

  گفت؟ اثر می توانبه چه چيز ھا : زھرا  
  کتاب، نقاشی، : د، مثل نکه با ارزش باش ھايیچيزيبه  :يارفا  
  .ميناتوری، خطاطی وغيره    
  ميکروبھا در کجا به کثرت پيدا ميشوند؟: زھرا  
  .ميکروبھا باالی بقايای مواد غذايی بيشتر پيدا می شوند: يارفا  
  ی بعثت چيست؟امعن: زھرا  
  .، فرستادن و زنده ساختن استی آن بر انگيختنامعن: يارفا  
  صفايی کثافات يک شھر مربوط کدام اشخاص است؟: زھرا  
  .ميشود و مردم آن شھر مربوط شھرداری: يارفا  

  
  .اين کلمات را در کتابچه ھای تان باالی چھار خط بنويسيد:نوشتن
    
  اثر، کثيف، کثافت، کوثر، بعثت، کثرت  

  
    .جمالت بنويسيداين کلمات را در جاھای خالی : مشق

  اثر، کثيف، کثافت، کوثر، بعثت، کثرت  
  .کرد اثر    گفتار شما باالی او  :      اثر: مثال

  
  .گذار است_____  سخن ارزشمند بر انسان ھوشمند 



 

٤٥ 

  
  .در بھشت است_____ حوض  

    
    .دارند معنادو يک  ھر_____ نجس و 

  
  .ی از اندازه زياد بودن استابه معن_____ 

  
  پيغمبر اسالم نزد مسلمانان مقدس است___ __روز

  
  

  :امال
  .اين جمالت را بعد از خواندن معلم در کتابچه ھای خود بنويسيد  

  .حرف خوب اثر دارد
  

  .کلمۀ کوثر در قرآن مجيد ذکر شده است
  .اشتراک ميکنند تدر نماز عيد مردم به کثر

  .در اسالم روز مبارک است) ص(روز بعثت حضرت محمد 
  .دارند معناکثافت ھر دو يک  نجاست و

  
  

 لطيفه
  ازدواج با پيرمرد

  
  نامزدت چند ساله است؟: دختری از دوستش سوال کرد

  .ساله ٦٠حدود : دوستش گفت
  وا، مگر خانه مانده بودی، آخر چرا؟: دختر گفت

من ترجيح ميدھم محبوب يک پيرمرد باشم تا بندۀ يک : دوستش گفت
  .جوان

  
  



 

٤٦ 

  ر اخير کلمهد) ث(حرف : ھفدھمدرس 
  

  غياث، غوث، بحث، مکث، باعث، مؤنث  
  

  :خواندن
  .غياث يک آموزگار ورزيده است  
  .غوث برادرزادۀ غياث است  
و ھمصحبتی با انسان دانشمند ضياء  بحث بی جا ضياع وقت است  
  .انديشه است  
  .جنگ باعث ويرانی و بد بختی مردم ميشود  
  .آن مذکر يا نر است ی ماده که ضدامونث کلمۀ عربی است به معن  
  .مکث و انديشيدن در ھر کار ثمرۀ خوب دارد  

  
  :گفت و شنود

  شما غياث و غوث را از کدام وقت می شناسيد؟: وفهگش  
  .غياث و غوث را از دوران مکتب ميشناسم: سروش  
  بحث کردن بی جا به نظر شما خوب نيست؟چرا  :وفهگش  
  درک متقابل  اگر در گفتار طرفين منطق، استدالل و :سروش  
  .نباشد، نتيجۀ مثبت ندارد    
  آيا گفته می توانيد که عامل جنگ و پسمانی در کشور ما : وفهگش  
  چه است؟       
  و ھم مداخلۀ  نادانی و بی اتفاقی ،بی سوادی، جھل: سروش  
  .در کشور ماستثباتی  باعث جنگ وبی بيگانگان    
  ؟کرد چرا معلم تاريخ در جريان تشريح درس مکث: وفهگش  
  .به گمان سنۀ دقيق را فراموش کرده بود: سروش  
  :نوشتن
  .اين واژه ھا را در کتابچه ھای تان باالی چھار خط بنويسيد  

  
  غياث، غوث، بحث، مکث، باعث، مؤنث

    
  .اين کلمات را در جاھای خالی جمالت بنويسيد: مشق

  غياث، غوث، بحث، مکث، باعث، مؤنث  
  



 

٤٧ 

  .ن بزرگ و با شخصيت بوديک انسا غوث  .غوث: مثال
  

  .برای جنس زن گفته می شود ____کلمۀ   
  

  .کنم_____ خوش ندارم با کسی بی مورد  
  

  .را ميدھد کوتاهی يک سکوت امعن_____   
  

  .رنجش می شود ______بی مورد   بحثمشاجره و   
  

  .دوستان خوب ما اند_____ و _____   
  

  .کتابچه ھای تان بنويسيداين جمالت را بعد از خواندن معلم در  :امال
  .است) ج(غياث نام خداوند   
  .بحث با کسی که دانش و تجربۀ کافی دارد آموزنده است  
  مؤنث و مذکر برای انسان ھا ، نر و ماده برای حيوانات استفاده   
  .ميشود  

  
 لطيفه

  ازدواج چيست
  

  ازدواج چه خاصيتی دارد؟: از بھلول دانا پرسيدند
قمار است که در آن مرد آزادی خودش را به  ازدواج يک: بھلول گفت

اخالقی بين آن ھا  توافق گاھی. گرو می گذارد و زن خوشبختی اش را
وجود دارد که ھر دو برنده می شوند و گاھی توافق اخالقی با ھم ندارند 

  .که ھر دو بازنده می شوند



 

٤٨ 

  
  در شروع کلمه) ج ( حرف  :ھجدھمدرس 

  
  جمال جدا، جبر، جشن، جفا، جنگ،: دانستن

  
  .جبر کردن کار جابران و ظالمان است: خواندن
  .از جمال خوب استبھتر  ،کمال خوب  

  .جشن آزادی کشور ما در ماه اسد است
  .به شخص جابر جفا کار ھم می گويند  

  
  :گفت و شنود

  ؟چگونه مردم ما اين ھمه جبر و ستم را تحمل کرده اند: پروين  
را  ھاھمه مصيبتاين اميد به آينده  مردم ما با حوصله، صبر و: سيما  
  .تحمل کرده اند    
  جنگ خلق ميکنند؟ ،انسان ھا بعضی از چرا: پروين  
  .ميباشند چون آنھا ماجرا جو: سيما  
  می توان به خداوند صفت جليل داد؟: پروين  
  .وند تعالی عظمت و بزرگواری داردابلی چون خد: سيما  

  
  :نوشتن
  .ای تان باالی چھار خط بنويسيداين واژه ھا را در کتابچه ھ  
    

  
  جبر، جشن، جفا، جنگ، جدا، جمال، جليل   

  
  

  .اين کلمات را در جاھای خالی جمالت بنويسيد  
  .استجنگ   مردم ما عامل بد بختی و تباھی:  جنگ: مثال

  جبر، جشن، جفا، جنگ، جدا، جمال
  

     .افروز نفرت دارم_____ و  کار____ من از 
  

  .ساخت____ يلی مردم ما را از کشور شان جنگ ھای تحم



 

٤٩ 

  
   .و صورت خوب را ھر کس خوش دارد____ 

  
  .يرندميگ_____ سال  ھررا  ما ز آزادی کشوررو 
  

  .اين جمالت را بعد از خواندن معلم در کتابچه ھای تان بنويسيد :امال
  

  .صلح پيام آور خوشبختی، و جنگ پيام آور بد بختی است
  .ر اندجليل و جالل دو براد

  .جمال در کار ھای خود مؤفق است
  .پدر و مادر احمد از ھم جدا شدند

  
  

 لطيفه
  نصر الدين ازدواج مال

  
: برای ازدواج دست به دامان ھمسايه انداخت و به آنھا گفت نصرالدين مال
ثانيا ً خوش اخالق، ثالثا ً زيبا و زنی پيدا کنيد که اوال ً دختر باشد، يم برا

  .باشدرابعا ً پولدار 
پس اجازه . زنی با چنين مشخصات پيدا نمی شود: زن ھای ھمسايه گفتند 

م که ھر کدام يکی از اين مشخصات را يبدھيد چھار زن برای شما بگير
  .داشته باشد

من موافقم به شرطی که آن زنی که پولدار است، بتواند مصارف و : مال
  .مخارج زندگی چھار خانواده را به عھده بگيرد



 

٥٠ 

  
  در وسط کلمه) ج(حرف  :نوزدھمدرس 

  
  عاجز ، تاجر، نجار، تجربه، نجيب، انجام، اجازه  :دانستن

  
  برادرم جليل بدون مشوره و اجازۀ پدر، ھيچ کاری را انجام نمی  :خواندن
  .دھد     
  . کسب تجربه راه گشايی علم و دانش است  
  .اموال را از چين وارد می کندتاجر آن   
  .لوازم  خانه می سازد نجار از چوب سامان و  
  .حق عاجز و مظلوم را با يد ادا کرد  

  
  :گفت و شنود

  .شما واژۀ موجود را چه تعبير ميکنيد: سرور  
  .ی وجود داشتن استاموجود به معن: شکيال  
  .به چه کسی تاجر گفته می شود: سرور  
  .کسی که اموال را وارد و صادر ميکند:شکيال  
  زۀ بيرون رفتن از صنف را نداد؟چرا معلم به محمود اجا: سرور  
  چون محمود ھر روز بار بار در ھنگام درس ميخواھد : شکيال  
  .بيرون برود    
  چرا می گويند که تجربه مادر علوم است؟ : سرور  
  .ه استوار استبايۀ تجرپزيرا علم بر : شکيال  

  
  .اين واژه ھا را در کتابچه ھای تان باالی چھار خط بنويسيد :نوشتن
    
  عاجز ، تاجر، نجار، تجربه، نجيب، انجام، اجازه  
    
  .اين کلمات را در جاھای خالی جمالت به کار بريد: مشق

  عاجز ، تاجر، نجار، تجربه، نجيب، انجام، اجازه  
  .می گويند تاجرکه تجارت می کند  را کسی: تاجر: مثال

  
  .پدرم انتخاب کرد_____  او اين کار خود را با 

  



 

٥١ 

  .می دھد_____ ش را در وقت آن برادرم ھر کار
  

    .است_____ اره، تيشه، و رنده، لوازم کار 
  

  .خوب بايد گرفت_____ از کار خوب 
  

  .ھميشه در قلب مردم جا دارد_____ انسان شريف و 
  

  :امال
  .اين جمالت را بعد از خواندن معلم در کتابچه ھای تان بنويسيد  
  اجازه دارم از شما سوال کنم؟آيا   
  .ب کار ھای خود را خوب انجام می دھدنجي  
  .يک تاجر با تجربه در کارھايش ھميشه مؤفق است  
 .ھمکاری کرد با اواست، بايد  چارهاو عاجز و بي  

  
 لطيفه

  در علم حساب نصرالدين استادی مال
  

من استاد علم حساب : آيا حساب ميدانی؟ مال گفت !ای مال: از مال پرسيدند
به ما بگو ھشت افغانی را چگونه بين سه نفر تقسيم پس : به او گفتند. ھستم

پس دو : پرسيدند. به ھر يک آنھا دو افغانی می دھم: مال گفت ؟می کنی
دو افغانی باقيمانده را به عنوان : افغانی ديگر را چه می کنی؟ مال گفت

  .مزد حسابداری خودم بر می دارم
  



 

٥٢ 

  در آخر کلمه) ج(حرف  :درس بيستم
  

  اج، تاج، زوج، موج، رواجگنج، ب :دانستن
  

  نابرده رنج، گنج ميسر نمی شود: خواندن
  .ھمان پولی که به زور گرفته شود به نام باج ياد می شود  
  .می شداز جواھرات و طال ساخته  پادشاھانتاج   
  .مردم ھر کشور رسم و رواج خاص خود را دارند  
  .برای خانم و شوھر زوج گويند  

  
  :گفت و شنود

  ؟رين گنج و سرمايۀ انسان چيستبھت: االھه  
  .است بھترين گنج و سرمايه دانش: ناھيد  
  ؟را بر سر چه کسانی ميگذراندتاج : االھه  
  .ميگذارند پادشاھان، ملکه ھا و عروسان تاج را بر سر: ناھيد  
  ؟به يک زن و شوھر ديگر چه ميتوان گفت: االھه  
  .گفته می توانيمبرای آنھا يک زوج : ناھيد  
  آيا رسم و رواج دو واژۀ مترادف است؟: االھه  
  .دارند معنابلی ھردو يک : ناھيد  
  ؟اگر سنگی را در آب بياندازيم، در روی آب چه می بينيم :االھه  
  .در روی آب موج را می بينيم: ناھيد  
    
    .اين واژه ھا را در کتابچه ھای تان باالی چھار خط بنويسيد :نوشتن

  
  موج، رواجگنج، باج، تاج، زوج،   

  
  .اين کلمات را در جاھای خالی جمالت بنويسيد :مشق
  .است باجپولی که با زور گرفته شود   باج : مثال

  گنج، باج، تاج، زوج، موج، رواج
  

  .دارند____ خروس ھا باالی سر شان 
  

  .در ويرانه است________ گويند 



 

٥٣ 

  
  .شديد دريا کشتی ھای بزرگ را غرق ميکند____ 

  
  .خوب در زندگی زنا شويی درک کردن يکديگر است ____مؤفقيت يک

  
  .دارد_____ دست عروس و داماد بين ما  درخينه ماندن در شب نکاح 

  
  .اين جمالت را بعد از خواندن معلم در کتابچه ھای خود بنويسيد :امال

  
   .وفان شديد باعث موج شديددر دريا می شودط

  .نام نيک پايدار است اما تاج و تخت عمر ندارد
به سر جنگ و غربت  مردم مظلوم و آوارۀ ما ھنور ھم در رنج و عذاب

  .می برند
باج پوليست که به زور گرفته می شود اما ماليه پوليست که بايد برای 

  .دولت پرداخت
  
  

 لطيفه
  اشتياق پيرزن

  
پيرزنی ھر روز پسرش را سوال پيچ می کرد و مرتب از او می پرسيد 

روزی پسر در جواب مادرش به . ھاستکه در خارج از خانه چه گپ 
که بتوانند را امروز اعالميه زده بودند که تمام پير زنانی : شوخی گفت

کيلو را از زمين بلند کنند و روی شانه بگذارند، شوھر  ٣٠زن ويک 
  . ميدھند

در اعالميه نوشته نشده : پيرزن که چنين قدرتی را نداشت، به پسرش گفت
کيلو را روی زمين بکشد، با او چه  ٣٠ند وزن بود که اگر پير زنی بتوا

  می کنند؟
  



 

٥٤ 

  
  در شروع کلمه) چ(حرف : يکمدرس بيست و 

  
  چرک، چرم، چاقو، چادر، چرب چاره، چاکری،: دانستن

  
  .خداوند چاره ساز بيچاره ھا است: خواندن
  .انسان آزاد منش، ھرگز چاکر و غالم کسی نمی شود  
  .يز کنيداز خوردن غذاھای بسيار چرب پرھ  
  .چرم از پوست حيوانات ساخته ميشود  
  قطع کردن مواد غذايی استفادهپوست و از چاقو و کارد برای   
  ..می کنند   
  .انسان صادق ھميشه قلب پاک دارد  

  
  :گفت و شنود

  آيا مريضی سرطان چاره دارد؟: شفيع  
  .بعضی از انواع سرطان قسماً قابل عالج است: نرگس  
  باشيد؟ھا ريد چاکر بيگانه آيا دوست دا: شفيع  
  .کسی که غيرت و شرف نداشت چاکری غير را ميپذيرد: نرگس  
  کسی که قلب چرک دارد برايش چه می نامند؟: شفيع  
  .اين قسم افراد را بدگمان ميگويند: نرگس  
  چاقو برای چيست؟: شفيع  
  .وسيلۀ آشپزخانه است چاقو يک: نرگس  
  ؟زبان چرب و نرم خوب استآيا : شفيع  
 گفته چاپلوس ، انساناز اندازه زياد شد اين خاصيت اگر: نرگس  
  .ميشود    
    
  .اين کلمات را در چھار خط بنويسيد :نوشتن
    
  چرک، چرم، چاقو، چادر، چرب چاره، چاکری،  

  
  .اين کلمات را در جاھای خالی جمالت به کار بريد  :مشق

  چرم، چاقو، چرب چاره، چاکری،  
    



 

٥٥ 

  .زبان در بين مردم اعتبار ندارند_____ ر و آدم ھای حيله گ  
  

  .ھنوز معلوم نيستبيماری ايدز  و عالج _______  
  

  .و چاپلوسی خصلت انسانھای فرومايه استزبانی ______   
      
جواب اين جمالت را بعد از خواندن معلم در کتابچه ھای خود    :امال

  بنويسيد  
  

  ؟را که چرم می سازد، چرمگر می نامندکسی   
  چرا غذای چرب ضرر دارد؟  
  چاقو برای چه استفاده ميکنيم؟از   

  
  
  

  اندرز ھا
  

در خانه بر سر زن و بچه ھای خود منت نگذاريد و ھرگز به آن ھا   -
زيرا اوال ً کار خانه داری  ؛نگوييد که من کار می کنم و شما می خوريد

 فلیط زن شما به مراتب دشوار تر از کار بيرون است و دوم اينکه ھيچ
ی برای شما نمی نويسد که مرا به وجود آوريد و سرم يقبل از تولد نامه 

  .می دھيد برايممنت بگذاريد که يک لقمه نان 
اگر خيال می کنيد که کار شما در بيرون از خانه مشکل تر از کار  -

اول : ھمسر شماست، به دو روش می توانيد تصور خود را امتحان کنيد
ريد تمام کار ھايی را که ھمسر تان در خانه انجام که مدتی تصميم بگي اين

دوم اين که تصميم بگيريد که در مقابل ھر کاری که . ميدھد، انجام دھيد
. ھمسر تان به طور معمول در خانه انجام ميدھد، مزد معقول به او بدھيد

در اين دو صورت ھم معلوم می شود که کار خانه سخت است يا کار 
شود که حقوق واقعی ھمسر شما به عنوان يک زن  بيرون و ھم معلوم می

خانه دار از حقوق خود شما کمتر نيست و البته به شرط اين که حقوق شما 
  .از راه مشروع به دست آيد

  



 

٥٦ 

  در وسط کلمه) چ(حرف : و دومدرس بيست 
  

  کچالو، قيچی، دريچه، قالينچه، کوچک، مورچه: دانستن
  .اردکچالو مانند گندم نشايسته د :خواندن
  .قيچی يک وسيلۀ خياطی است  
  .دريچه از ارسی خوردتر است  
  .قالينچۀ آقچه بسيار مشھور است  
  .مورچه ھا زندگی عجيبی دارند  
  برادر کوچک شما چند ساله شده؟  

  :گفت و شنود
  شما بيشتر کچالو می خوريد يا نان؟: ژيال  
  .در خانۀ ما کچالو زياد خورده ميشود: فاروق  
  خانه ھا دريچه ميسازند؟ چرا در: ژيال  
  .به خاطری که ھوای تازه و روشنی داخل اتاق بيايد: فاروق  
  برای خياطی است؟ يی آيا قيچی تنھا وسيله: ژيال  
آھن  قيچی شاخ بری، نه خير، قيچيھا از ھم فرق دارند،: فاروق  
  .بری، جراحی و غيره  
  مورچه ھا در کجا زندگی ميکنند؟: ژيال  
  .در زير زمين خانه ھای بخصوص دارند ھا مورچه: فاروق  
  صادرات مشھور افغانستان کدام ھا اند؟: ژيال  
  .پوست  قره قل کشمش و غيره قالين و قالينچه، پسته،: فاروق  

  
  .اين واژه ھا را در کتابچه ھای تان باالی چھار خط بنويسيد :نوشتن
    
  کچالو، قيچی، دريچه، قالينچه، کوچک، مورچه       

  
  .الی جمالت بنويسيدخاين کلمات را در خانه ھای  :مشق

  کچالو، قيچی، دريچه، قالينچه، کوچک، مورچه
  .پارچه را برش ميکند  قيچی خياط با : مثال

  
  .    در زير زمين استھا _____ خانۀ 

  
  .می بافند_____ از پشم گوسفند 



 

٥٧ 

  .  ھای خانه را می بنديم_____ باشدوقتی که ھوا طوفانی 
  

  .شامل مکتب نشده و است_____ ھنوز  برادرم
  

  .اين کلمات را ترتيب داده از آن جمله بسازيد :نوشتن
  کوچک، چند، برادر، شما، است، ساله؟   :مثال

  برادر کوچک شما چند ساله است؟    
  

  .نسبت، به، کوچک، کلکين، دريچه، است
________________________________________  

  
  يد، است، کچالو، از، مفیيکی، سبزی ھا

________________________________________  
  

   ۀمشھور، آقچه، است، قالينچ
________________________________________  

  
  دارند، مشترک، زندگی، مورچه ھا

________________________________________  
  

  اندرز ھا
  

يا دور و يا آشنايان اگر قصد رفتن به خانه يا محل کار خويشان نزديک   -
را داريد، اين عمل شما حتی اگر با نيت صلۀ رحم باشد، در صورتی که 
بی خبر بر سر آن ھا وارد شويد، ممکن است برای آن ھا يک مزاحم 

در دل بگويند شايد  جدی باشيد؛ البته شايد ايشان از شما تشکر کنند ولی
از اين مبادا آن که  بنا بر. که کاش ايشان نمی آمدند و مزاحم نمی شدند

و ثواب بردن، برای ديگران مزاحمت ايجاد کنيد، بھتر روی مھربانی 
آگھی دھيد و ھمچنان وقتی ھم می خواھيد  به ايشان است قبل از رفتن تان

ما امشب يا فالن وقت می خواھيم «جايی برويد، به جای اين که بگوييد 
به » تا ما خدمت برسيم؟چه موقع وقت داريد «: ، بھتر است بگوييد»بياييم

  .ھر  حال وقت تان را با وقت صاحب خانه تنظيم کنيد



 

٥٨ 

  
  در اخير کلمه) چ(حرف :  سومدرس بيست و 

  
  گچ، مرچ، کوچ، ساچ، خرچ، پوچ: دانستن

  
  .سخن زشت مانند مرچ تند است: خواندن
  .ساچ پرندۀ تيز بال است   
  .از شنيدن خبر ناخوش و بی مورد ِ او سرم گيچ شد   
  .خرچ کردن بی جا اصراف است   
  .گچ برای کار تعميرات استفاده می شود   
  .بعضی پرنده ھا در زمستان به جاھای گرم سير کوچ می کنند   

  
  .اين واژه ھا را در کتابچه ھای تان باالی چھار خط بنويسيد: نوشتن

  
  گچ، مرچ، کوچ، ساچ، خرچ، پوچ

  
  .ت بنويسيداين کلمات را در جاھای خالی جمال: مشق

  گچ، کوچ، خرچ، پوچ
  .سياه از مرچ سرخ فرق دارد مرچ: مثال

    
جای ديگر را کردن از يک شھر و يا کشور به ____ بهدر شرايط جنگ 
  .مھاجرت ميگويند

  
  .شخصيت انسان را کوچک می سازد یاو بی معن____ سخن 

  
  .برای سفيد کردن خانه ھا نيزاستفاده ميشود____ 

  
  .فاميلش کافی نيست____ علم برای مصرف و معاش يک مامروز 

  
  :گفت و شنود

  ميگويند زبان بد مثل مرچ تند و تيز است؛ درست اينکه : سجاد  
  است؟    
  .به نظرم از مرچ ھم تند تر است: سوزان  



 

٥٩ 

  چرا بعضی مردم پوچ وھرزه گو استند؟: سجاد  
  .چون تربيۀ درست و سالم نشده اند: سوزان  
  ود را بيجا و به ھدر خرچ ميکند، کيست؟کسی که پول خ:  سجاد  
  او را خراج و اسراف کننده ميگويند و خداوند او را : سوزان  
  .دوست ندارد       
  گچ برای چه استفاده ميکنند؟ از :سجاد  
  برای شکستگی دست و پا و ھمچنان برای کار از گچ : سوزان  
  .تعميرات استفاده ميشود    

  
  .جواب دھيد به اين سوالھا گوش داده :امال

  چند قسم مرچ را ميشناسيد؟  
  بادام بی مغز را چه ميگويند؟  
  گچ را برای چه استفاده ميکنند؟  
  مصرف و خرچ از ھم چه فرق دارد؟  

  
  

 لطيفه
  انوشيروان عادل

  
  

سرود و نزد انوشيروان رفت تا برای وی بخواند و از او  یشاعری بيت
  .او چنين بود سرودۀ. جايزه يی دريافت کند

  ھمه شب تا به صبح بيدارم     گرچه نه پاسبان نه بيمارم
انوشيروان چون اين بيتش را شنيد، دستور داد که اين شخص را زندانی 

اين بدبخت که نه پاسبان و نه بيمار است، حتما ً دزد است که : کنند و گفت
  .شب ھا تا به صبح بيدار می ماند

  



 

٦٠ 

  هدر شروع کلم) ح( حرف  :چھارم درس بيست و
  

  حرب، حرکت، حرام، حلوا، حاکم، حج، حق  :دانستن
  

 .ی جنگ استاحرب به معن :خواندن
  .برکت در حرکت و کار نيک است   
  .در جنگ حلوا تقسيم نمی شود    
  .دل به دست آور که حج اکبر است    
  .ھر انسان حق دارد که از حقوق خود دفاع کند    

  
                  گفت و شنود

  .ب ھای مشھور جھان را نام بگيريديکی از حر: فروزان  
  .جنگ جھانی دوم: کاظم  
  از حرکت زمين به دور آفتاب چه پيدا می شود؟: فروزان  
  .پيدا می شودرکت زمين به دورآفتاب ماه و سال از ح: کاظم  
  ؟خوردن  و استفادۀ چه چيز ھا در اسالم حرام است: فروزان  
  .گوشت خوک، شراب و استفادۀ مواد مخدر: کاظم  
  حاکم و محکوم از ھم چه فرق دارند؟: فروزان  
  .و يا خيرمحکوم مجرم است  آيا ميکند که داوریحاکم : کاظم  
  ج اکبر را دارد؟حی اآيا دل به دست آوردن معن: فروزان  
  حج اکبر را  منزلتنوايان ياری کردن با مظلومان و بي: کاظم  
  .دارد  

  
  .باالی چھار خط بنويسيد اين واژه ھا را در کتابچه ھای تان: نوشتن
    
  حرب، حرکت، حرام، حلوا، حاکم، حج، حق  
    
  .اين کلمات را در جاھای خالی جمالت بنويسيد :مشق

  حرب، حرکت، حرام، حق حاکم، حج،   
  .من اين کار را حق خود ميدانم  حق : مثال

  
    .است____ کسی را خوردن ____ 

  



 

٦١ 

  .احرام می پوشند _____مسلمانان در ايام 
  

    .کنيد خداوند در کار تان برکت ميدھد____ شما 
  

  .ھای جھانی مردم کشته شدند_____ در 
  

      .گرفته می شود، داده نمی شود____ 
  

  .شود____ ما اميدواريم که در وطن ما صلح 
  

  .اين جمالت را بعد از خواندن معلم در کتابچه ھای خود بنويسيد: امال
  .رکت استزمين به دور خود و آفتاب در ح

  .حاکم و محکوم دو کلمۀ متضاد است
  .حرام خور ھميشه گرسنه است

  .کسی که مراسم حج را تکميل می کند، حاجی گفته ميشود
  .مردم وطن ما حلوا را از آرد گندم و برنج می پزند

  
 لطيفه

  شکاری
  

روزی يک شکاری با دوستش نشسته بود و از شجاعت خود چنين تعريف 
گلی پلنگی به من حمله کرد، من دو پای جلوش را روزی در جن: می کرد

  . مبه زمين انداخت آن را با دست گرفته آن را دور سرم چرخاندم و بعد
  خوب، بعد پلنگ چه کرد؟: دوستش پرسيد

  .ھيچ، بلند شد و ميو ميو کنان فرار کرد: شکاری
  



 

٦٢ 

  در وسط کلمه) ح(حرف  :پنجمدرس بيست و 
  

  بحر بحث، محروم، محکم،سحر، مستحق، بحران، : دانستن
  

  .نسيم سحر خوشگوار است: خواندن
  .شاگردان اليق مستحق جايزه می باشند  
  .بحران اقتصادی مردم يک کشور را به فقر می کشاند  
  .داد گفتندر بحث کردن بايد طرف مقابل را ھم اجازۀ سخن   
  .اکثر اطفال از آموزش محروم انددر افغانستان   
  .می توان به ھدف اصلی برسيمبا عزم راسخ و محکم   

  
  :گفت و شنود

  مرغ سحر کدام مرغ را گويند؟: مژده  
  .خروس را مرغ سحر گويند و بلبل: ناھيد  
  ابحار از بحر چه فرق دارد؟: مژده  
  .ی ھردو يکی است، ابحار جمع و بحر مفرد استامعن: ناھيد  
  ل چه فرق دارد؟بحث از جد: مژده  
  .يدھندم معنا گفتگودو  ھر: ناھيد  
  واژۀ محروم را برای يک شاگرد مکتب چه قسم به کار : مژده  
  ببريم؟    
  ، از امتحان شاگردی که غير حاضری زياد داشته باشد: ناھيد  
  .محروم می شود    
  ميدھد؟  معنابحران اقتصادی چه : مژده  
را محاصرۀ اقتصادی، سقوط تجارت و بی ارزش شدن پول : ناھيد  
  .قتصادی گوينددر يک کشور بحران ا    

  
  .خط بنويسيد اين کلمات را در چھار :نوشتن
    
  سحر، مستحق، بحران، بحث، محروم، محکم،بحر  

  
  .يدساين کلمات را در جاھای خالی جمالت بنوي: مشق

  سحر، مستحق، بحران، بحث، محروم،   
  .گرديد  محروم سليم از امتحانات ساالنه   : مثال



 

٦٣ 

  
  .قتصادی مواجه می کندا______ جنگ يک کشور را به 

  
     .و سزاوار تقدير است_____ کی ذشاگرد 

  
  .بانگ ميدھد_____  خروس در وقت

  
     .و گفتگوی بی مورد ضياع وقت است__ ___
  

  .اند_____ اکثر مردم کشور ما از نعمت سواد 
  

  .اين جمالت را بعد از خواندن معلم در کتابچه ھای تان بنويسيد :امال
  

  .سوم ھميشه در گير بحران اقتصادی بوده اند کشور ھای جھان
  .اميد وارم از مجلس آموزندۀ تان محروم نشوم

  .قايل شدديگران بايد احترام  ۀبه نظري ،در بحث و گفتگو
  .کسی که کار می کند مستحق مزد است

  .کردنماز سحر دعوت به اران را زمؤذن نماز گ
  .ی تارک نماز استاعنی نماز خوان و نماز گذار به مانمازگزار به معن

  
  

 لطيفه
  اطاعت از دستور داکتر

  
ا يک دانه سيگار را ترک کن يا فقط بعد از غذيا : داکتر به مريضش گفت

کيلو رسيد  ١٣٠کيلو به  ٥٥پس از مدتی وزن آن مرد از .  سيگار بکش
از او  ؛داکتر او را ديد یوقت. و فکر کرد به ھمان داکتر مراجعه کند

ی؟ من نمی دانستم که کم کردن سيگار ه اقدر چاق شد چطور اين: پرسيد
  .اين قدر باعث چاقی تو می شود

غذا ميتوانم  زآقای داکتر، چون شما گفتيد که فقط بعد ا: مريض گفت
با سه سيگار نمی توانستم طاقت بياورم، ناچار شدم روزانه سيگار بکشم، 

  . گار بکشمروز ده بار غذا بخورم که بتوانم پشت ھر وقت غذا يک سي



 

٦٤ 

  در اخير کلمه) ح(حرف  :ششمدرس بيست و 
  

  نکاح، منکوح، تشريح، صلح، واضح، تمساح  :دانستن
  

  .نکاح مرد مسلمان با زن مسلمان واجب است :خواندن
  .ميگويند عاقد را می خواند،نکاح ی را که صيغۀ مرد  
  .معلم درس نو را برای شاگردان دوباره تشريح ميکند  
  .در صلح و امنيت است خوشبختی يک ملت  
از گروه خزندگان است که  تمساح يک حيوان قوی ھيکل و وحشی   
  .ميباشد  

  
  :گفت و شنود

  و منکوحه گويند؟ ناکحچرا برای مرد و زن : زينت  
  .نکاح با ھم زوج می شوند عقد چون ھر دو با: معروفه  
  لطفاً واضح سازيد که چه کسی نکاح يک زوج را : زينت  
  می خواند؟    
  توسط مال امام و يا کسی که از  خطبۀ نکاح يک زوج: معروفه  
  .، خوانده ميشوندبتواند  کار بر آمده  عھدۀ اين       
  ؟وظيفۀ يک معلم در مقابل شاگردان چيست: زينت  
يکی از وظايف مھم معلم اين است که درس را با لطف : معروفه  
  .کند فھيم و تقديمخوش ت       
  د که در افغانستان صلح بر قرار خواھد شد؟آيا فکر می کني: زينت  
گان در امور کشور ما مداخله نکنند ه بيگانکه در صورتی : معروفه  
   اسالم جنگ و  آنانی که جنگ می کنند، بدانند که در و       
  آنھا بايد بدانند که خودکشی و . انسان کشی معقول نيست       
  .تو جھاد نيسانتحار در اسالم گناه است        

  
  .اين واژه ھا را در کتابچه ھای تان باالی چھار خط بنويسيد :نوشتن 

  
  نکاح، ناکح، تشريح، صلح، واضح، تمساح  

  
    .اين کلمات را در جاھای خالی جمالت بنويسيد :مشق

  ، منکوحهنکاح، ناکح، تشريح، صلح، واضح، تمساح  



 

٦٥ 

  
  

  .ندنمی ک نکاح ھم  و زن بادر دين اسالم مرد   : مثال
    

       .دو واژۀ متضاد اند____ جنگ و 
  

  .يک حيوان وحشی از خانوادۀ خزندگان است_____ 
  
  
  .بيان کند_____ را _____ با يد شرايط   عاقد 
  

  .عروس را گويند______ داماد و _______ 
  

  . ميکند_____ معلم درس ھای مشکل را چند بار 
  
  .بچه ھای خود بنويسيداين جمالت را بعد از خواندن معلم در کتا :امال

  
  .در ازدواج بعد از موافقۀ زن و مرد نکاح صورت ميگيرد

  .واضح است که صلح ضرورت ھر جامعه استاين 
  .تمساح در مناطق گرم سير زياد تر پيدا می شود

  .از شاھدان و وکيالن سوال ميکندعروس و داماد  در مراسم نکاح عاقد
  
  

 لطيفه
  اطاعت پسر از پدر

  
بايد . خوب، حاال ديگر وقت زن گرفتن تو شده: رش گفتمردی به پس

اما يادت . آستينم را برای تو باال بزنم و دختر خوبی را برايت انتخاب کنم
باشد که در اين مورد فقط بايد مطيع امر من باشی و از تجارب من در 

  .خصوص انتخاب ھمسر استفاده کنی
ته پدر جان، من ھميشه الب: پسر که مدتھا عاشق دختر خاله اش بود، گفت

مطيع شما خواھم بود و در مورد انتخاب ھمسرم ھم در اطاعت شما 
  .ھستم، ولی به شرط اين که دختر خاله ام را برايم انتخاب کنيد



 

٦٦ 

  
  در شروع کلمه) خ(حرف  :ھفتمدرس بيست و 

  
  خربوزه، خورشيد، خرم، خوشحال، خاموش، خالق  :دانستن

  
  .شيرين استخربوزۀ تالقان بسيار : خواندن
  .به خورشيد آفتاب ھم ميگويند  
  .خداوند خالق ھمه جھان است  
  .چھرۀ خرم و تازۀ تان اميدوار کننده است  
  .صمد با برگشت پدرش از سفر طوالنی خوشحال شد  
  .شاگردان در وقت تشريح درس معلم بايد خاموش باشند  

  
  :گفت و شنود

  شما خربوزۀ اسقالن را چگونه يافتيد؟: خليل  
  .خربوزۀ اسقالن خوش مزه و خوش طعم است: جليل  
  خسوف و کسوف چيست؟: خليل  
  مھتاب  خسوف، خورشيد يا آفتاب گرفتگی و  کسوف: جليل  
  .گرفتگی را گويند    
  خالق و خلق از ھم چه تفاوت دارد؟: خليل  
  خالق به خلق کننده و به وجود آورنده گويند، خلق به پيدا : جليل  
  .د و ھمچنان مردم را نيز خلق گويندشونده گفته ميشو    
  در چه حاالت انسان خرم و شاد به نظر ميرسد؟: خليل  
  .خوش را از کسی بشنود پياموقتی که يک : جليل  
  در مقابل کدام اشخاص بايد خاموش بود؟: خليل  
  .در مقابل جاھالن : جليل  

  
  .داين واژه ھا را در کتابچه ھای تان باالی چھار خط بنويسي :نوشتن

  
  خربوزه، خورشيد، خرم، خوشحال، خاموش، خالق

    
  خربوزه، خورشيد، خرم، خوشحال، خاموش، خالق       

  
  



 

٦٧ 

  .از کلمات بی ترتيب ذيل جمله بسازيد :مشق
  

    می چرخد ، خورشيد، زمين، دور، به: مثال
  .زمين به دور خورشيد می چرخد      

  
  ، خوش، رادارد، شيرين، اسقالن، خربوزه

  ________________________________________  
  

    .حرکت، دايم، خورشيد، در، حال، است
  ________________________________________  

  
    خاموش، مقابل، در، بود، جاھل، بايد

  ________________________________________  
  

    شديم، از ، کاميابی، خوشحال، نتيجه 
  ________________________________________  

  
    خالق،است، جھان، ھمۀ، خداوند

  ________________________________________  
  

  .مالت را بعد از خواندن معلم در کتابچه ھای خود بنويسيدجاين  :امال
  

   .خورشيد دايم در حال حرکت است
  .شيرين استاسقالن  ربوزۀ خ

  .را با دوستان تقسيم کنيد خوشی تان
  .ه بايد خاموش باشيم و مزاحم ديگران نشويمدر کتابخان
  .است ھمه کائنات خالق  )ج(خداوند

  



 

٦٨ 

 لطيفه
  به محکوم رشوه خور اعتراض قاضی

  
بعد متوجه شد . قاضی حکم صد ضربه شالق را برای مجرم صادر کرد
قاضی نزد مجرم . که مجرم با شالقزن سازش کرد تا شالق را آھسته بزند

تو که به شالقزن پول دادی که آھسته شالقت ! لهای اب: رفت و به او گفت
  .نمی کردمصادر تبزند، چرا به من پول ندادی که اصال ً حکم شالق براي



 

٦٩ 

  
  در وسط کلمه) خ(حرف  :ھشتمدرس بيست و 

  
  درخشان، فخر، نخود، اختيار، بخت، مخترع  :دانستن
  .شاگرد اليق آيندۀ خوب و درخشان دارد   
  .افغانستان است خی مايۀ فخر مردمموالنا جالل الدين بل   
  .نخود از جملۀ حبوبات مفيد است   
  .اشتباه استدر ھر کار شخص بی تجربه  به اختياردادن 
  .طالع و بخت دو کلمۀ مترادف اند 

  
  :گفت و شنود

  ياقوت درخشان است يا الماس؟: مسعود  
  .بيشتردو درخشندگی دارد اما الماس  ھر: رفيع  
  .از ھم چه فرق دارد "باليدن"و  "فخر کردن ":مسعود  
  او بخود فخر ميکند، او بخود  مثالً  .دارد معناھر دو يک : رفيع  
  .می بالد    
  برای چه کسی گفته ميشود؟ ختيار دارا: مسعود  
  .برای کسی که صالحيت يک کار را داشته باشد: رفيع  
  ؟برق را کی کشف کرد: مسعود  
  .برق را اديسن کشف کرد: رفيع  
  .نخود برای وجود ما چه فايده داردخوردن : مسعود  
  .برای تقويۀ دماغ و حافظه مفيد استنخود : رفيع  

  
   .اين واژه ھا را در کتابچه ھای تان باالی چھار خط بنويسيد :نوشتن

  
  درخشان، فخر، نخود، اختيار، بخت، مخترع  

  
  .اين کلمات را ترتيب داده از آن جمله بسازيد: مشق
  تر ، ياقوت، است، از ، درخشانالماس: مثال

  .تر است الماس از ياقوت درخشان       
  

  پدر، مادر، و، نيک، فخر، فرزند، است
  ________________________________________  



 

٧٠ 

  به، آتشخانه، ميگويند  گلخن،ھم، 
  ________________________________________  

  
  به مده، غير، اختيار، مال، را، خود،

________________________________________  
  ، به، کسی، گويند، کشف، را، چيزی، باشد، کرده، کهکاشف

  ________________________________________  
  

  ، دارد، فايده، نخودھایفعاليت، دماغبرای، 
  ________________________________________  

  
  .واب بدھيداين سواالت را با يک جملۀ کوتاه ج :امال

  
  آفتاب درخشان است يا مھتاب؟
  گلخن جای آتش است يا گل؟

  اختراع و کشف از ھم چه فرق دارد؟
  برای اختيار دار، ديگر چه گفته می توانيم؟

  
 لطيفه

  اعتراف داکتر
  

  .داکتری برای اعتراف گناه ھای خويش به کليسا رفت
زد من فرزندم، به گناھان خود اعتراف کن و پاک از ن: کشيش گفت

  .برگرد
آقای کشيش، چيز ھايی که گناه حساب می شود، شما سوال : داکتر گفت

  .کنيد، من حقيقت را می گويم
  .نه: آيا تا کنون دزدی کرده ای؟    داکتر: کشيش
  .نه: آيا تا کنون مال حرام خورده ای؟  داکتر: کشيش
اما اين را دقيق نميدانم : آيا تا کنون غلفت کرده ای؟  داکتر: کشيش

نفر بيمار بر اثر سھل انگاری من مرده  ٢٧اعتراف می کنم که تا کنون 
  .اند



 

٧١ 

  در اخير کلمه) خ(حرف  :نھمدرس بيست و 
  

  کاخ، سوراخ، کلوخ، بيخ، نخ :دانستن
  .پادشاھان پيشين در کاخ ھای مجلل زندگی ميکردند  
  .موش در سوراخ ھای کوچک پنھان ميشود  
  .به وجود می آيدکلوخ از خاک   
  .برای بيخ ريشه نيز ميگويند  
  .آب منجمد شده را يخ ميگويند  
  .در عوض تار استفاده می کنيمکلمۀ نخ را   

  
  

  :گفت و شنود
  کاخ چھلستون چه وقت تخريب شد؟: داود  
  .کاخ زيبای چھلستون در زمان جنگ تخريب شد: ناھيد  
  يخ را در کجا ذخيره ميکنند؟: داود  
  .ذخيره ميکنند ھا و يخدانھا خچال يخ را در ي: ناھيد        
  آيا نخ تنھا برای دوختن است؟: داود  
  .است برای دوختن و بافتننخ : ناھيد  

   
  .اين واژه ھا را در کتابچه ھای تان باالی چھار خط بنويسيد  :نوشتن
                      
  کاخ، سوراخ، کلوخ، بيخ، نخ    

  
  .از اين کلمات يک جمله بسازيد: مشق

  ؟، و، ھمد، چهن، فرق، از، دارکاخ، خانه  
    _____________________________  

  موشھا، زندگی، در، ميکنند، سوراخھا  
  ______________________________  



 

٧٢ 

  چرا، ميگويند، خانه، بعض، را، کلوخی، ھا  
  _______________________________  

  سوزن، را، کرده، نخ، او، نمی تواند  
  _________________________________  

  دن، يک، بيخ، و، دارمعناريشه،   
    _________________________________  

  
  

  .جواب اين جمالت را بنويسيد: امال
  يخ در کجا نگھداری می شود؟         

  کاخ چھلستون در کجا است؟        
  موشھا در کجا پنھان می شوند؟  

  ريشه برای درخت چه فايده دارد؟     
  

  اندرز ھا
  

مطلوب  از لحاظ اقتصادی ر يا دھات تانشھاگر اوضاع مملکت،   -
نيست، تنھا راه ممکن مھاجرت به جای بھتر نيست، بلکه اگر در ھمان 
 مکان زادگاه خود بمايند و به سھم خود به سازندگی مشغول شويد،

  .ميتوانيد خود و ھموطن تان را کمک کنيد
و احساس می کنيد که به شما  از کار بيرون راضی و خوش نيستيداگر  -

زور می گويند و از زورگويی خوش تان نمی آيد، پس وقتی از سر کار 
  .زور نگوييد آنھاخود بد رفتاری نکنيد و به  اعضای خانوادۀبرگشتيد، با 

  



 

٧٣ 

  :در شروع کلمه) د(حرف  :مادرس سی 
  

  دماغ، دانش، درد، دوست، درود، دختر :دانستن
  

  .درد دل کرد با ھر کس نبايد :خواندن
  .دماغ مرکز فعاليت ھای وجود است  
  .درود به روان انسان ھای نوع دوست  
  .دشمن دانا از دوست نادان بھتر است  
  .با شرف آبروی خانواده اش است فرزند  
  .ز گھواره تا گور دانش بجوی  

  
  :گفت و شنود

  چه بايد کرد؟ آنگاه دماغ چه وقت خسته ميشود، و: سيما  
بايد  که زياد مطالعه و کار دماغی کنيم و آن وقت وقتی: ھمايون  
  .کنيم استراحت    
  آيا درست است که ھالندی ھا دختر را دختر می گويند؟: سيما  
  .، زبان ھالندی و فارسی چند واژۀ مشترک دارندبلی: ھمايون  
  به روان چه کسانی بايد کلمۀ درود را بکار برد؟: سيما  
  .مسلمان واقعی وطنپرست، وبه روان اشخاص صادق، : ھمايون  
  درد او را احساس ميکنم يعنی چه؟: سيما  
  .يعنی من مشکل او را می فھمم: ھمايون  

  
  .اين واژه ھا را در کتابچه ھای تان باالی چھار خط بنويسيد :نوشتن

  
  ، دانش، درد، دوست، درود، دختریدماغ

    
  .اين کلمات را در جاھای خالی جمالت بنويسيد :مشق

  ش، درد، دوست، درود، دماغیدان
  .نيست دردانسان ھيچگاه بدون   :مثال

    
  .انسان خسته ميشود_____ از کار فکری و   

  
  .ندو تجربۀ زياد برخوردار است_____ از  اندانشمند  



 

٧٤ 

  
  .ميفرستيم____ به روان پاک شھدای راه حق   

  
  .ھرچه آيد نکوست_____ از   

  
  .جواب اين سوالھا را بنويسيد :امال

  ؟چيستبھترين دوست انسان   
  درود و سالم از ھم چه فرق دارد؟  
  دارد؟ معنادانش بی عمل چه   
  ر شما دختر دلسوز است يا پسر؟ظبه ن  
  مرکز فعاليت ھای وجود انسان چيست؟  

  



 

٧٥ 

  در وسط کلمه) د(حرف  :ميکدرس سی و 
  

  مادر، پدر، خداوند، مددگار، قدر، قادر :دانستن
  .ارزش و کمياب اند پدر و مادر دو گوھر پر  
  .بھشت زير پای مادران است  
  .خداوند به ما عقل داده، تا از آن استفادۀ درست نماييم  
  .خداوند مددگار انسانھای پاک نفس است  
  .قدر دانی از پدر و مادر وظيفۀ ايمانی و وجدانی ھر انسان است  

  
  :گفت و شنود

  آيا پدر و مادر شما حيات دارند؟: رفيع  
  .مادرم حيات دارد و کردهرم فوت پد: ثريا  
  مددگار و دستگير چه مفھوم  دارد؟: رفيع  
  .د که يار و ياور ھم گفته ميتوانيمندار معناھر دو يک : ثريا  
  يا اين درست است؟آميگويند مادر مھربانتر از پدر است، : رفيع  
  .ھردو مھربان بوده و جايگاه بلند دارند: ثريا  
    
  .در کتابچه ھای تان باالی چھار خط بنويسيد اين واژه ھا را :نوشتن

  
  مادر، پدر، خداوند، مددگار، قدر، قادر

  .از اين کلمات جمله بسازيد: مشق
  مادر، من، است، نام، ھميشه، تو، در، قلب    

________________________________________  
  

  م، برخورد، خوش، مردپدراست،   
________________________________________  

  خداوند، موجودات، ھمه، است، خالق  
________________________________________  

  ادانست، بايد، بزرگان، قدر، ر  
  ________________________________________  



 

٧٦ 

  .اين جمالت را بعد از خواندن معلم در کتابچه ھای خود بنويسيد :امال
  .تا پدر نشوی قدر پدر ندانی

  .م يک زن مھربان استمادر
  .آيد کسی داند که به مصيبتی گرفتار را قدر عافيت

  .خداوند قادر و توانا است
  
  



 

٧٧ 

  در اخير کلمه) د(حرف  :ومددرس سی و 
  

  باد، آباد، جواد، مرد، سرد، درد :دانستن
  

  .باد بھاری مژدۀ خوشی و حيات جديد را ميدھد :خواندن
  .ش مردم آن استآبادی يک کشور وابسته به دانش و تال  
  .جواد يک شخص سخاوت پيشه و دلسوز است  
  .سنگ زيرين آسياب باشد      در کشاکش دھر که مرد بايد  
  .ھر کجا باشی نان گرم و آب سرد نصيبت باد  
    

  :گفت و شنود
  باد بھاری لذت ميبريم؟وزش چرا از : طوفان
  .پيام زندگی ميدھد تازه گی و چون باد بھاری: شفيق
  گونه ميتوان سخاوتمند و جواد شد؟چ: طوفان
  .اگر به ديگران خيرت برسد: شفيق
  چيست؟ ساالناز خورد ساالنتوقع بزرگ: طوفان
  .ندنبايد به گفتار نيک شان گوش ک: شفيق
ميگويند فالن شخص گرم و سرد دنيا را ديده است، يعنی : طوفان

  چه؟      
  را  بدبختی و خوشبختی دنيا و شخص با تجربه است آن: شفيق

  .است ديده    
  چه کنيم تا دندان درد نشويم؟: طوفان
ن چيز ما بايد از دندان ھای خود درست مراقبت کنيم و با آ: شفيق

  .سخت را نشکنانيم    
  

    .اين واژه ھا را در کتابچه ھای تان باالی چھار خط بنويسيد :نوشتن
    

  باد، آباد، جواد، مرد، سرد، درد



 

٧٨ 

  .بسازيد از اين کلمات جمله: مشق
     زمستان ،دارد، سرد، ھوای  

________________________________________  
  

     یامعن، به، ، جواد،استسخاوتمند،   
________________________________________  

    
  

  شھر، آباد، ما، باز، ميشود    
           ________________________________________  

  
  

      ميکند، درد، حس، او، مردم، را  
________________________________________  

   
  

  .اين جمالت را بعد از خواند معلم در کتابچه ھای خود بنويسيد :امال
  .ويران کردن آسان است اما آباد کردن وقت ميخواھد

  .مشاجره بايد ھميشه خونسرد باشيم بحث و در
  .ست باز داردسخاوتمند و جواد، د انسان

  
  

 لطيفه
  ای ديوانه

  
به کنار حوض آب منزل يکی از اقوامش آمد و ديد که چوبی را ديوانه يی 

آن  ديوانه. به سوراخ فواره فرو کرده اند که آب از فواره بيرون نيايد
به طور ناگھانی از فواره خارج و آب  چوب را از فواره بيرون کشيد، 

از روی  ديوانهدر اين ھنگام . را تر کرد ششد و لباس و سر صورت
حقت بود که چوب را بر دھنت فرو ! ای ديوانه: عصبانيت به فواره گفت

  .برده بودند
  



 

٧٩ 

  در شروع کلمه) ذ(حرف : مسودرس سی و 
  

  ذال، ذکر، ذره، ذلت، ذخاير، ذبح، ذاکر :دانستن
  

  .در اين کتاب نام شما چند بار ذکر شده است :خواندن
  .است ذاکر برادر ذکيه     
  .قصاب گاو را ذبح کرد     
  .افغانستان ذخاير طبيعی فراوان دارد    
  .بود، و در شھنامۀ فردوسی ذکر شده استذال پدر رستم     

  
  .اين واژه ھا را در کتابچه ھای تان باالی چھار خط بنويسيد: نوشتن
      

  ذال، ذکر، ذره، ذلت، ذخاير، ذبح، ذاکر
  

  .جاھای خالی جمالت بنويسيد کلمات داده شده را در :مشق
  ، ذره، ذلت، ذبحذال،         

  
  .دو کلمۀ متضاد است____ عزت و   

  
  .احساس ندارد____ يک  ستمگرآدم   

  
  .ميکنند____ مسلمانان در عيد قربان گاو، گوسفند وبز   

  
  .يکی از حروف الفبای زبان فارسی است____   

  
  .ر کتابچه ھای خود بنويسيداين جمالت را بعد از خواندن معلم د: امال

  
  .ذکر نام ذاکر، ذکيه را به ياد او انداخت

  .ديروز با ذاکر مذاکره کردذبيح هللا 
  .رستم ذال به مردانگی شھرت داشت
  .افغانستان ذخاير طبيعی زياد دارد



 

٨٠ 

  
  

  در وسط کلمه) ذ(حرف  : مچھارسی و  درس
  

  مذکر، آذر، معذرت، کذاب، عذاب، لذت  :دانستن
  

  .کلمۀ مذکر برای مرد و مؤنث برای زن استفاده ميشود :دنخوان
  .ی آتش و آذری آتش پرست را گوينداآذر به معن  
  .عذرا عذر معقول داشت و از ما معذرت خواست  
  .ب در امان داشته باشداخداوند شما را از عذ  

  .غذا ھای لذيذ وطنی لذت خاص دارند       
  

 :گفت و شنود
  

  يا عربی؟واژه ھای فارسی اند مذکر و مؤ نث : کاظم  
  مفھوم مرد و زن از آنھاکه به  انداين کلمات عربی : فروزان  
  .ميشود استفاده    
  اگر آذر آتش است، پس آذری چيست؟: کاظم  
  .کسانی که آتش را پرستش ميکنند به آنھا آذری ميگويند: فروزان  
  کذاب و کذب از ھم چه فرق دارند؟: کاظم  
گر و دروغگو را کذاب، و دروغ و حيله را کذب آدم حيله : فروزان  
  ميگويند         
  آيا می توانيد در جشن عروسی برادرم شرکت کنيد؟: کاظم  
ون من برای امتحان آمادگی ميگيرم، معذرت می خواھم چ: فروزان  
  .نميتوانم به محفل شما اشتراک کنم    

  
  .بنويسيد اين واژه ھا را در کتابچه ھای تان باالی چھار خط :نوشتن

  
  مذکر، آذر، معذرت، کذاب، عذاب، لذت    

  
  .اين کلمات را در جاھای خالی جمالت بنويسيد :مشق

  
  لذت، معذرت، کذاب، عذاب  



 

٨١ 

  .ميگويند_____ به شخص دروغگو و حيله گر   
    
  .خواست_____ بود  کردهکه  یعذرا از اشتباھ  

  
  .ی کشندم_____ مردم مظلوم و ستم ديدۀ ما ھنوز ھم رنج و   

  
  .ميبريم که خاين نباشيم_____ وقتی از زندگی   

  
  .اين جمالت را بعد از خواندن معلم در کتابچه ھای خود بنويسيد :امال

  
  .شخص کذاب و حيله گر بين مردم اعتبار ندارد

  .يافته ردر سخنان بزرگان پند ھای خوبی تذک
  .ا به مقصد رسيدتاو يک عمر رنج کشيد 
  .دق از زندگی خود لذت ميبردشخص راست کار و صا



 

٨٢ 

  در اخير کلمه) ذ(حرف  :پنجمدرس سی و 
  

  کاغذ، اخذ، لذيذ، نفوذ، نافذ: دانستن
  

  .آب در تکه ھای نخی خوبتر نفوذ ميکند :خواندن
  .کاغذ بار اول در مصر و چين رواج يافتاستفادۀ   
  .غذا ھای افغانی بسيار لذيذ و خوش مزه است  
  .ميدھد رای رشوه اوع معناخذ پول به شکل نا مشر  

  
    :گفت و شنود

  .کاغذ از چه ساخته ميشود: مژده  
 سلولوزیکاغذ انواع مختلف دارد که ھمه از چوب و مواد : الھام  
  .ساخته ميشود    
  رشوه خور به چه کسی گفته می توانيم؟: مژده  
  .جھت پول ميگيرد از مردم بی کسی که : الھام  
  ست؟برايت لذيذ ا کدام غذا: مژده  
افغانستان برايم لذيذ است مگر منتو برايم نسبت ھمه غذاھای : الھام  
  .به ديگر غذا ھا لذيذتر است    

  
  .اين کلمات را در چھار خط بنويسيد: نوشتن

   
  کاغذ، اخذ، لذيذ، نفوذ، نافذ    

  
  .اين کلمات را در جاھای خالی جمالت بنويسيد :مشق

  کاغذ، اخذ، لذيذ نفوذ، نافذ،   
  .ساخته شده است  کاغذکتابچه از : لمثا  

  
  .دزمی پ____ مادرم غذای   

  
  .کرد____ برادرم در امتحان رياضی نمرۀ خوب   

  
  .، کشتی غرق شدکرد_____ آب در کشتی اين کهبعد از   

  



 

٨٣ 

  .ميشود____ قانون برای مردم از طريق دولت   
  

  .به اين سوالھا جواب دھيد :امال
  
  ل است؟خذ پول به شکل رشوه حالا آيا

  ؟آب در چه چيز ھا نفوذ می کند
  لذت و لذيذ از ھم چه فرق دارد؟

  
 لطيفه

  با ارزشترين و بی ارزشترين چيز ھا
  

: چيز در دنيا چيست؟ مال گفت ترين به نظر تو با ارزش: از مال پرسيدند
ترين چيز در دنيا  به نظر تو بی ارزش: دوباره پرسيدند. نصيحت است

ای مال، تو ما را مسخره : گفتند. نصيحت است: چيست؟ مال باز ھم گفت
چطور نصيحت می تواند ھم با ارزشترين چيز ھا باشد و ھم بی ! می کنی

وقتی نصيحتی به کسی می شود و او از نصيحت : ارزشترين؟ مال گفت
استفاده می کند، با ارزشترين چيز می شود و اگر به نصيحت توجه نکند، 

  .بی ارزشترين چيز می شود
  



 

٨٤ 

  
  کلمه شروعدر ) ر(حرف :ششمدرس سی و 

  
  روان، رود، راز، رواج، روشن: دانستن

  
  .ستنيآب روان دريای آمو شفاف  :خواندن
  .رود ھيرمند از کوه بابا سر چشمه می گيرد  
  .ما بايد رازدار باشيم  
  .است تاريکی جھل وروشنی دانش   

  
  :گفت و شنود

  رود و دريا از ھم چه فرق دارد؟: شھين  
  دريا در ادبيات فارسی به. ندارند معنارود و دريا يک : ابشھ  
  ولی در . ی نھر يا جوی استای بحر و رود به معنامعن    
  .ی رود به کار ميبرنداافغانستان دريا را به معن    
  شما راز مؤفقيت را در چه می بينيد؟: شھين  
به نظر من  اتکأ به نفس و تالش پيگير انسان را کامياب : شھاب  
  .ميسازد      
  کدام رسم و رواج ھا را نمی پسندی؟: شھين  
مورد قبولم  ھا مصارف گزاف درعروسی ھا و مرده داری: شھاب  
  .نيست      
  دارد؟ معناآيا رزاق و رازق يک : شھين  
  .ی روزی دھنده را ميدھداھردو معن ،بلی: شھاب  

  
  .يسيداين واژه ھا را در کتابچه ھای تان باالی چھار خط بنو : نوشتن 

      
  روان، رود، راز، رواج، رزاق، روشن    
    
  .اين کلمات را در جاھای خالی جمالت بنويسيد :مشق

  روان، رود، راز، رزاق  
  

  .است روانآب حوض ساکن و آب دريا   .روان: مثال
  



 

٨٥ 

  .او شاد باد____ کسی که فوت ميکند برايش ميگويند   
  

  .ی مگوخود را به کسی که بااليش اعتماد ندار____   
  

  .آمو در بين افغانستان و تاجکستان جريان دارد____   
  

  .ی رزق دھنده را افاده ميکندامعن____ رازق و   
  

  .از کلمات نامرتب داده شده جمله بسازيد :امال
  .را، پدر ، شاد، خداوند، روح، شماداشته باشد  

 ________________________________________  
  
  

  .است، ازبزرگتر، رود،  نھر،  
  ________________________________________  

  
  

  .ج، رسم، و، غلط، ترقی، مانع، است، پيشرفت، وروا  
________________________________________  

  
  .راز، خود، را، زندگی، ھرکس، به، نگو  

________________________________________  
  



 

٨٦ 

  هدر وسط کلم) ر(حرف : تمفدرس سی و ھ
  

  بيرون، بھره خراسان، غرور، باران، گريه، :دانستن
  

  .غرور بی جا شخصيت انسان را نزد مردم پايين می آورد :خواندن
  .حيات موجودات روی زمين است ممدباران   
  .زمين خوب حاصل و بھرۀ خوب ميدھد  
  .کودک پا برھنه گريه کنان از مردم کمک ميخواست  
  .استخراسان يکی از نامھای سابق افغانستان   

  
   :گفت و شنود

  غرور از کبر چه تفاوت دارد؟ : محمد  
 مفھومکبر، غرور و نخوت ھر سه صفات زشت است و : گوھر  
  .دندارنزديک     
  چرا باران را رحمت خداوند ميگويند؟: محمد  
  .چون باران مادۀ حيات بخش است: گوھر  
  آيا ھرات و مزارشريف شامل خراسان قديم بود؟: محمد  
تمام شھر ھای افغانستان شامل خراسان می شد که  مرکز : ھرگو  
  .آن بلخ بود    
  چرا گريه کردن خوب است؟: محمد  
  .چون عقده ھا را باز کرده و قلب را تسلی می بخشد: گوھر  
  بھره و فايده از ھم چه فرق دارد؟: محمد  
او از کارش بھره و : مثالً ميگوييمد، ندار معناھردو يک : گوھر  
  .ايدۀ خوب گرفتف      

  
  .اين واژه ھا را در کتابچه ھای تان باالی چھار خط بنويسيد :نوشتن
    
  غرور، باران، خراسان، گريه، بيرون، بھره    

  
  .اين کلمات را در جاھای خالی جمالت بنويسيد: مشق

  غرور، باران، خراسان، گريه، بيرون، بھره
  .بی جا صفت زشت انسان است غرور  .غرور: مثال

  



 

٨٧ 

  يکی از نعمت ھای خداوند است که به موجودات حيات____   
  .می بخشد        

  
افغانستان تبديل  و حال بهنام سرزمين تاريخی ما بود ____   
  .شده است  

  
  .دو واژۀ  متضاد اند____ خنده و   

  
  .شدن آسان است، اما از رسم و رواج آن مشکل____ از شھر   

  
  .به اين سوالھا جواب دھيد: امال

  چرا غرور بی جا از شخصيت انسان ميکاھد؟  
  آيا باور داريد که باران نعمت خداوند است؟  
  در چه زمانی نام تاريخی خراسان به افغانستان تبديل شد؟  

  
  

 لطيفه
  با پادشاه شديم سه ديوانه

  
پادشاھی برای سرگرمی خودش دستور داد که دو ديوانه را به جان ھم 

جدل شدند و جنگ و ديوانه ھا مشغول . بخندد اندازند تا از حرکات آن ھا
ً طرف پادشاه ديدند و بخنديدند و شمشير  ه شدپادشاه سخت بر آشفت. دفعتا

در اين ھنگام يکی از . خواست که خودش گردن آن ديوانه ھا را بزند
تا به حال دو تا بوديم، حال شديم سه : ديوانه ھا رو کرد به ديگری و گفت

  !تا
  



 

٨٨ 

  در اخير کلمه) ر(حرف  :مھشتدرس سی و 
  

  کار، نجار، ثمر، گرفتار، مھر، پروردگار: دانستن
  .بھترين تفريح برای انسان کار است  
  .نجار در کارگاه نجاری کار ميکند  
  .شاخه ھای اين بته پر از خار است  
ريژيم ھای مستبد و خودکامه، مخالفين سياسی خود را زندانی   
  .ميسازند  
  .ن نعمت ھا را برای بندگانش مھيا ساختهپروردگار عالم بھتري  
  .فرزند خوب و صالح، ثمر خوب برای پدر و مادر است  
    

  :گفت و شنود
  کار و تالش از ھم چه فرق دارد؟: مسعود  
  .کار بی تالش مانند کاه بی گندم است: بھزاد  
  ميدھد؟ معناگل بی خار چه : مسعود  
يعنی مردم نيک ". ر اندگل بی خار جھان مردم نيکو سيَ :" بھزاد  
  .انديش       
  آيا گرفتاری زياد و بی حد در ھر کار خسته کن نيست؟: مسعود  
  .گرفتاری مثبت برای انسان توانايی ميدھد: بھزاد  
  دارد؟ معناپروردگار به جز از نام خداوند ديگر چه : ودمسع  
پرورش دھنده، تربيت کننده و مربی را گويند که به ذات : بھزاد  
  .ند نسبت داده ميشودخداو      
  ميگويند درخت با ثمر سر خم دارد يعنی چه؟: مسعود  
  .است متواضع  شخص با دانش: بھزاد  

  
  .اين واژه ھا را در کتابچه ھای تان باالی چھار خط بنويسيد :نوشتن

  
  کار، نجار، ثمر، گرفتار، مھر، پروردگار    

    
  .مله بسازيدکلمات نامرتب زير را ترتيب داده از آن ج :مشق

  ، استمروز، به خود، گرفته، علمی، شکلانجاری،   
  
  



 

٨٩ 

  
  . کار، ضرر، به، صحت، سنگين، دارد

________________________________________  
  

   پروردگار، موجودات، آفريدگار، است، ھمه
________________________________________  

  
  يتيم، پسر، محروم، پدر، است، از، مھر

________________________________________  
  

    
  .جواب اين سوالھا را بنويسيد :امال

  شما کدام کار را می پسنديد؟ 
  سر و کار نجار با چيست؟ 

  پروردگار کدام نعمت ھا را برای ما مھيا ساخته؟ 
  چرا مادر به طفلش مھر زياد دارد؟

  
 لطيفه

  باال کشيدن ابله از چاه
  

در . مردم دور چاه جمع شدند. سر و صدا راه انداخت ابلھی در چاه افتاد و
چاه کن مردم را . ھمراه داشت درازیميان جمع چاه کـَنی بود که طناب 

طناب . پس و پيش کرد و سر چاه رفت، ديد که آن مرد داد و فرياد می کند
حلقۀ طناب را دور : را حلقه کرد و در بين چاه انداخت و برای مرد گفت

آن مرد با وجودی که طناب را گرفته بود، . ترا باال بياوريم خود بينداز تا
  .ھم داد و فرياد می کرد زبا

چاه کن شروع به باال . بله: انداختی؟ آن مرد گفت دورت :چاه کن صدا زد
مرد ابله چون طناب را به دور گردن خود انداخته . کشيدن او از چاه کرد

  .ه خفه شده بودابود، تا رسيدن به باالی چ
  



 

٩٠ 

  در شروع کلمه) ز(حرف  :سی و نھمدرس 
  

  زرد، زعفران، زمرد، زندان، زندگی، زردک  :دانستن
  

  .شاعران رنگ زرد را به عاشقان مربوط ميسازند :خواندن
  .ضرر داردبه وجود زعفران زياد خوردن            
  .زردک برای چشم فايده دارد           
               بوده که معدن آن در کشور عزيز  زمرد سنگ يا جوھر گرانبھا           
  .ما موجود است           
                   بی جای زندان جای نگھداری مجرمين و جنايت کاران است، نه             
  .گناھان           
  .کرداز ھر لحظۀ زندگی بايد استفادۀ مثبت            

  
    : گفت و شنود

  نگھای اصلی و ابتدايی کدام ھا اند؟ر: شفيق   
از جملۀ رنگھای  روشن و آبی مايل به گالبی زرد، سرخ: شفيع  
  .اصلی و ابتدايی اند        
آيا تمام رنگ ھای ديگر از ھمين سه رنگ ابتدايی ساخته : شفيق  
  ميشوند؟        
از ھمين سه رنگ  در رنگ آميزی و چاپ تمام رنگھا بلی: شفيع  
  .ميشوندساخته         
  از زمرد در چه استفاده ميشود؟: شفيق  
  انگشتر، طوق، دست بند و غيره اجناس زينتی ساختن برای : شفيع  
  .استفاده ميشود          
  زردک برای وجود ما چه فايده دارد؟: شفيق  
  ) A(به ويتاميندر بدن زردک دارای کروتين است، که : شفيع  
  .تبديل ميشود         
  چه فايده دارد؟)  A(امين پس ويت: شفيق  
  .برای ديد چشم و ھم برای جلد فايدۀ زياد دارد: شفيع  

  
  .اين واژه ھا را در کتابچه ھای تان باالی چھار خط بنويسيد :نوشتن
    
  زرد، زعفران، زمرد، زندان، زندگی، زردک    



 

٩١ 

  .جاھای خالی جمالت را با کلمات ھمين درس پر کنيد :مشق 
  

  .است لیاصيک رنگ ____   
  

  .به بدن ضرر دارد____   زياد خوردن  
  

  .ميسازد Aويتامين  کروتين است و کروتين دروجوددارای ____   
  

  .دانۀ قيمت بھا بوده که در زيورات از آن استفاده ميشود____   
  

  .از کلمات نا مرتب زير جمله درست کنيد :امال
      

  خزان، در، درختان، زرد، برگ، ميشود
________________________________________  

  
  ، است، خوردنبرای، مفيد، زردک،چشم

________________________________________  
  

  رنگ، نشانۀ، زعفرانی، در، بدن، مريضی، است
________________________________________  

    
  جای، است، مجرمين، زندان

________________________________________  
  

  سنگ، زمرد، يک، قيمتی، است  
________________________________________  

  



 

٩٢ 

  در وسط کلمه) ز(حرف    :درس چھلم
  

  مزدور، کارزار، افزار، بزاز، ھيزم، کوزه  :دانستن
  

    .نمی شود تقسيمدر ميدان کارزار حلوا  :خواندن
  .مزدور از کار و زحمت خود مزد ميگيرد            
  .نجار با افزار کار ميکند            
  .بزاز را پارچه فروش و تکه فروش نيز ميگويند      
       در مناطق سردسير کشور ما مردم برای زمستان ھيزم تھيه       

  .ميکنند             
  

  :گفت و شنود
  مزدور و کارگر از ھم چه فرق دارد؟: فريدون  
  .ود مزد می گيرندو در مقابل زحمت خدو کار ميکنند  ھر: فرزانه  
  حلوا تقسيم  نان ودر ميدان کارزار چرا می گويند : فريدون  

  ؟نمی شود           
  .مجال برای کار ديگر نيستميدان جنگ در چون :  فرزانه  
  دارد؟ معناآيا افزار و لوازم کار يک : فريدون  
  .را افاده ميکند معنادو يک  بلی ھر: فرزانه  
  ه به فروش می رسد؟در دکان بزاز چ: فريدون  
  .پارچه ھای مردانه و زنانه ميفروشدتکه وبزاز اقسام : فرزانه  
    
  .اين واژه ھا را در کتابچه ھای تان باالی چھار خط بنويسيد: نوشتن

  
  مزدور، کارزار، افزار، بزاز، ھيزم، کوزه           

      
  .از کلمات نا مرتب جمله بسازيد :مشق

  ازرفت، مزدور، کارش، مزد، گ  
________________________________________  

  
  آھنگر، کار، بدون، کرده،افزار، نميتواند  

________________________________________  
  



 

٩٣ 

  ای، ھيزم، گرم، خانه، کردن، استبر  
________________________________________  

  
  آب، را، سرد، کوزه، نگھميدارد  

 ________________________________________  
  
  

  .خانه ھای خالی جمالت را با کلمات ھمين درس پر کنيد :امال
  

دکان خود اقسام پارچه ھا  دارم که در ___ من يک دوست   
  .فروشدمي

  
  .بيگانه ھا بوده____ و وطن ما ھميشه ميدان  جنگ   
  .نوشيدشکسته آب _ __کالل از   

  
 لطيفه

  بخشش شاه عباس
  

از قضا يکی  ،س مشغول بازديد از ضرابخانه سلطنتی بودروزی شاه عبا
 .در مدح شاه گفت سروده يیاز شعرا ھم با او بود و در فرصت مناسب، 

شاعر چنان به دل شاه نشست که دستور داد ھموزنش به او سکۀ  سرودۀ
  .طال بدھند

آن  گشت تا يکی ديگر از شاعران درباراين بخشش شاھانه زبان به زبان 
بگويد و برای شاه  چند بيتیگرفت  جسارت کرد و تصميم. را شنيد
در آن روز شاه مشغول  وچند روز بعد او نيز ھمراه شاه بود . بخواند

شاعر دومی نيز فرصتی به . اصطبل سلطنتی بود) طويله (بازديد از 
او شاه بيت ھای در . را در حضور شاه خواند سروده اشدست آورد و 

وقتی . مورد شاعر اولی بد و بيراه گفته شده بودستايش شده بود، ولی در 
. او تمام شد، شاه دستور داد که ھم وزنش به او سرگين اسپ بدھند سرودۀ

ما فرقی بين شعرا نمی : شاه به او گفت. نشان داد ناراحتشاعر خود را 
را سرود و آن جا پُر از  بيتھايشگذاريم، آن روز آن شاعر در ضرابخانه 

سرودی و اين جا پُر از نوشته ات را ز تو در اصطبل طال بود و امرو
  .سرگين اسپ است



 

٩٤ 

  
  در اخير کلمه) ز(حرف : ميکدرس چھل و

  
  راز، باز، قاز، ناز، عزيز، فراز: دانستن

  
  .اين وظيفۀ ماست تا راز دوست خود را به کس نگوييم: خواندن
  .نان پياز، پيشانی باز  
  .دھد مادر طفلش را با ناز و نعمت پرورش می  
  .قاز يک پرندۀ زيبا و بلند پرواز است  
  .زندگی نشيب و فراز دارد  

  
  

  : گفت و شنود
  ، يعنی چه؟را کندتپردۀ ديگران را کن که خدا پردۀ ميگويند : داود  
خودت را  عيبيعنی عيب و راز ديگران را نگھدار که : ستاره  

  .دننگھدار
  ميدھد؟ معناچه  نان پياز پيشانی باز: داود  
واز است و با غذای مختصر از مھمان ن کسی که مھمان: ارهست  

  .ميکند خوب پذيرايی
  چه مفھوم دارد؟ ناز بی جا مھر را کم ميکند: داود  
اگرتوقع و درخواست دوست و يا عزيزی آنقدر باشد که ادا  :ستاره  

  .نتوانی، محبتت در مقابلش کم می شود
  ؟ر با نشيب و فراز چه فرق داردزمد و ج: داود  
و  باال رفتن و فرو رفتن آب بحر و دريا را مد و جزر گويند:ستاره  

  .بلندی و پستی روی زمين را فراز و نشيب گويند
  

  .اين واژه ھا را در کتابچه ھای تان باالی چھار خط بنويسيد: نوشتن
    
  راز، باز، قاز، ناز، عزيز، فراز  
    
  .از کلمات نامرتب زير جمله بسازيد :مشق

   ، استعادت، خوب، ارید راز  
________________________________________  



 

٩٥ 

    
  تيزبال، پرندۀ، باز، است  

 ________________________________________  
    
    
  عمر، از، دراز، خداوند، شما، برای، ميخواھم  

________________________________________  
    
  بلند، است، قاز، پرواز، پرندۀ  

 ________________________________________  
  

    
   مھمان، و، عزيز، خداوند، دوست، است  

________________________________________  
  

  .جواب اين سواالت را بنويسيد :امال
  چرا راز داری را مھم می پنداريد؟  
  ی کند؟ماد مھر و محبت را کم نيآيا ناز ز  
  نشيب و فراز چه مفھوم دارد؟  
  يا باز يک پرندۀ شکاری است؟آ  
  چه فرق دارد؟ جزراز  جذر  

  
  

 لطيفه
  بخشش کريم خانی

  
کريم خان دستور داد . شاعری قصيدۀ زيبايی در مدح کريم خان زند سرود

شاعر چند بار به خزانه رفت، ولی خزانه دار . ھزار درھم به او بدھند
مگر : ان گفتکريم خ. عاقبت به کريم خان شکايت کرد. چيزی به او نداد

بله قربان صحيح : شاعر گفت. تو قصيده ات را نگفتی که من خوشم بيايد
  .من ھم حرفی زدم که خوشت بيايد: کريم خان گفت. است

  
  



 

٩٦ 

  در شروع کلمه) ژ(حرف : ومددرس چھل و 
  

  ، ژندهژکفر، ژيانژاله، ژرف، ژوليده،  :دانستن
  

  .ژاله به درختان ميوه دار ضرر ميرساند :خواندن
  .اند معناژرف و عميق دارای يک   
  .ی درنده و ھم خشمگين ميباشداژيان به معن  
  .ی شکيبا و صبور را دارداژکفر معن  
  .پوشی را کمک کرد ژنده و ژوليده او گدای  

  
  

  :گفت و شنود
  .ژاله در کدام وقت سال ميبارد: قادر  
بارد، اما ژالۀ تابستانی برای  در بھار میژاله بيشتر : عاقله  

  .صالت خوب نيستحا
  چرا در عوض واژۀ ژرف، عميق استفاده می شود؟: قادر  
  .ه انداز زبان عربی به زبان فارسی نفوذ کردھا اين واژه : عاقله  
  گفته ميتوانيم؟ به چه کسیژنده پوش : قادر  
  .که لباس کــَنده و ژوليده بر تن داشته باشدکسی : عاقله  

  
     .ای تان باالی چھار خط بنويسيداين واژه ھا را در کتابچه ھ :نوشتن
             

  
  ژنده کفر، ، ژژاله، ژرف، ژوليده، ژيان           
  

  .جاھای خالی جمالت را از کلمات ھمين درس پر کنيد :مشق
  

  .ميبارد ژاله در بھار : مثال
  

   .انديشی در کار ھا نتيجۀ خوب دارد____ 
  
  .گويندرا تگرگ نيز ____ _
  



 

٩٧ 

  .بر تن دارد____ اس ژنده پوش لب
  
  .ترسيدند_________  ال و ژينوس از شير ژي
  

  .پوش مرا دعا کرد__________ و _______ امروز يک گدای 
  

  .جواب اين سواالت را بنويسيد :امال
    

  چرا ژاله برای دھقانان مصيبت آور است؟
  آيا امروز واژۀ ژرف زياد استفاده ميشود يا عميق؟

  ه چيست؟واژۀ ديگری برای ژوليد
  دختر است يا پسر؟ھای ژيال و ژينوس نام 

  
 لطيفه

  بخشش ھای مفلس کننده
  

. پادشاھی شيراز را فتح کرد و بر مردم آنجا ماليات سنگينی تحميل کرد
او را از . حافظ شاعر بزرگ اما فقير است: ی نزد او آمدند و گفتنديعده 

است، چگونه گفته اگر فقير : ادشاه گفتپ. پرداخت ماليات معاف بفرمائيد
  :است

  اگر آن ترک شيرازی به دست آرد دل ما را
  به خال ھندويش بخشم سمر قند و بخارا را        

به پادشاه بگوييد من قبال ً ثروتمند بودم، : اين خبر به حافظ رسيد و گفت
  .اما ھمين بخشش ھا مرا فقير کرد

  



 

٩٨ 

  در وسط کلمه) ژ(حرف : مسودرس چھل و 
  

  ژدم، واژه، مژدهکژه، پژمرده، واژگون، م :دانستن
  

  .ون شدنی استگکاخ ظلم و ستم واژ :خواندن
  .داشتن مژه ھای برجسته و دراز به زيبايی می افزايد  
  .گويند کلمهرا در عربی  واژه  
  .ژدم از جملۀ خزندگان زھر دار استک  
  .را گويندخبر خوش  مژده  
    

  :گفت و شنود
  اوت دارد؟واژگون و سر نگون از ھم چه تف: فواد  
  .مفھوم ھردو با ھم نزديک است: شاھين  
  آيا مژه تنھا برای زيبايی چشم است؟: فواد  
  .از گرد و خاک است چشم زيبايی و حفاظتمژگان برای : نشاھي  
  پژمرده تنھا برای گل استفاده می شود؟آيا : فواد  
و يا  نه تنھا برای گل بلکه برای کسی که بيمار اين واژه :شاھين  

  .، نيز استفاده ميشودباشد ناخوش
  ھم ريشه اند؟ کلمهو  واژهآيا : فواد  
اين  .عربی است کلمهفارسی و  واژه. اينھا ھم ريشه نيستند: شاھين  

  .دو لغت با ھم مترادف اند
  

  .اين واژه ھا را در کتابچه ھای تان باالی چھار خط بنويسيد :نوشتن
  

  اژه، مژدهژدم، وکواژگون، مژه، پژمرده،            
  

  .ھمين درس پر کنيد واژه ھایخالی جمالت را از  ھایجا :مشق
    
خوشی می آورد، وجنگ تباھی و بد بختی ھمراه ____ صلح   

  .دارد
  

و آرمان آن به دلھا باقی  ندشد___ ___ مجسمه ھای بودای باميان  
  .ماند



 

٩٩ 

  
  .به نظر ميرسد____ کسی که بيمار و ضعيف باشد   

  
  .آخر دم آن است در قسمت____ نيش   

  
  .به زيبايی چشم ھا می افزايد ھا ____   

  
  .جواب اين سوال ھا را بنويسيد :امال

  
   جنگ چندين ساله در افغانستان چه کرد؟

  چرا گل پژمرده ميشود؟
  ژدم کشنده است؟کآيا زھر 

  .بھار مژدۀ چه را ميرساند
  

 لطيفه
  
چون . ارممن ھمسايه ھای خوبی ند: مردی شکايت می کرد و می گفت

: دوستش گفت. آيند ھر وقت چيزی گم می کنند، يکراست نزد من می
 يست، ھر وقت چنين موضوع پيش آمد، بگو اين من وی نيخوب مسئله 

آخر من بدکردار ھميشه : گفت مردآن . يدپالبياييد ب ،اين ھم شماخانۀ من و 
ده بد شانسی می آورم، چون ھر وقت چيزی از آنھا گم شده و نزد من آم

  .پيدا کرده اند ماند، درست ھمان چيز را از زير زمين يا انبار خانۀ ا
  



 

١٠٠ 

  در اخير کلمه) ژ(حرف : مچھاردرس چھل و 
  

  ژاژ، ميکياژ، انتولوژ، پتالوژ، کورتاژ :دانستن
  

است که در طب يونانی از آن  ژاژ يک گياه سفيد رنگ بدون بو :خواندن
  .استفاده ميشود

  .تغيير داد ان چھرۀ اصلی يک شخص رابا ميکياژ امروزی ميتو  
  .انتولوژی يک بخشی از علم طب است  
  .گويندرا  تشخيص مرضعلم پتالوژی   
  .عمليۀ سقط جنين را کورتاژ ميگويند  

  
  :گفت و شنود

  ی ديگری ھم دارد؟اآيا واژۀ ژاژ، معن: مسعود  
  .ی ديگر آن جويدن چيزی با دندانھا استابلی معن: شراره  
  عمدۀ ميکياژ در صنعت فلم سازی امروزی چيست؟رول : مسعود  
چھرۀ يک ھنر پيشۀ سينما و تياتر را تغيير با ميکياژ : شراره  

  .ميدھند
  ميشود؟ گفتهيا پتا لوگی به کدام علم  پتالوژی: مسعود  
  .ھا گفته ميشود مرضی به علم تشخيص پتالوژ: شراره  
  کار درست است؟آيا کورتاژ يا سقط جنين : مسعود  
در کشور ھای پيشرفته کسی که جنين معيوب در بطن : ارهشر  

  .، داکتر مشورۀ اين کار را ميدھدباشد داشته
  

  .اين واژه ھا را در کتابچه ھای تان باالی چھار خط بنويسيد  :نوشتن
  

  ژاژ، ميکياژ، انتولوژ، پتالوژ، دبالژ، کورتاژ    
  
  

  .بنويسيدواژه ھای اين درس  را در جاھای خالی جمالت  :مشق
  

  .در صنعت فلمسازی رول بسيار مھم دارد_____ 
  .سقط جنين را گويند_______ 



 

١٠١ 

  .فلم تبديل يک زبان به زبان ديگر است_______ 
  .در علم طب مھم است تشخيص مرضيا _______ 

  
  .جواب اين سوالھا را بنويسيد :امال

  
  چرا مکياژ در ھنر فلمسازی دارای اھميت است؟

  ار می رود؟دوبالژ در چه بک
  سروکار دارد، به چه نام ديگر ياد تشخيص مرضھمان علمی که با 

  می شود؟ 
  به نظر شما در کدام صورت کورتاژ اجازه است؟

  
  
  

 لطيفه
  بھانه آوردن مال

  
من ديگ دارم، : مال گفت. خواستديگش را به قرض  ھمسايۀ مال از مال

: ھمسايه گفت. ولی چون ته آن سياه است، نمی توانم آن را قرض بدھم
: مال گفت! مگر چه فرق می کند که ته ديگ سياه باشد؟ اين که بھانه نشد

  !برای ندادن ديگ به شما ھمين بھانه کافيست
  



 

١٠٢ 

  کلمه  شروعدر ) س(حرف : مپنجدرس چھل و 
  

  سرگردان، سھراب، سرما، سرخکان، سالم، سرکه  :دانستن
    
   :خواندن
  .کشته شد سھراب پسر رستم بود که بدست پدرش   
  .سرماخوردگی را انفلونزا نيز گويند  
، تيتانوس، دفتری، فلج اطفال چيچک ،بيماری ھای سرخکان، آبله  

  .امروز توسط واکسين جلوگيری می شود و توبرکلوز
  .سرکه از آب انگور ساخته می شود و از آن ترشی می سازند  
ھای برای سالم نگھداشتن دندانھا و صحت، بايد ھمه روزه دندان  

  .خود را بشوييم
  

   :گفت و شنود
  به سرماخوردگی، زکام ھم ميگويند، درست است؟: جمشيد  
    .يا سرماخوردگی شديد است ويروسیزکام يک بيماری : مھناز  
آيا ھنوز ھم کودکان به بيماری ھای سرخکان و چيچک  :جمشيد  

  مبتال ميشوند؟
اين  بهاگر کودک واکسين نشود، امکان مصاب شدنش :  مھناز  

  .استبيماری ھا 
  .از سرکه در ساختن کدام غذا ھا استفاده ميشود: جمشيد  
از سرکه بيشتر برای ساختن ترشی ھا و چتنی ھا استفاده : مھناز  

  .می شود  
  

  .اين واژه ھا را در کتابچه ھای تان باالی چھار خط بنويسيد : نوشتن
  

     سرکه سرگردان، سھراب، سرما، سرخکان،  سالم،          
  

  .از واژه ھای زير، جمله بسازيد :مشق
  

  و ديگر مايعات سرماخوردگی، در، نوشيدن، ضرور، است، آب
 ________________________________________  

  



 

١٠٣ 

  
  ، تخمر شده، سرکه، انگور، از می سازند

________________________________________  
  
  

  ایاست، سرخکان، واکسين، وقايه، آن، بر
________________________________________  

  
  

  عاقل، سرگردان، انسان، نميسازد، خود را 
________________________________________  

  
متضاد، دو، واژه، گرما، اند، سرما، و 

________________________________________  
  

  .جواب اين سوالھا را بنويسيد :امال
   

    ه پيدا می شود؟سرماخوردگی از چ
  آيا سرگردانی زياد از بی نظمی پيدا می شود؟

  اگر در سرکه سبزيھا انداخته شود، چه بدست می آيد؟
  ؟برای جلوگيری از سرخکان و چيچک چه بايد کرد

  
 لطيفه

  بلند تر از صدای آبشار
  

ست اين بزرگترين آبشار کشور ما! يانخانم ھا و آقا: راھنمای جھانگردان
 که اين آبشار آن قدر بلند است که صدايش گوش آدم را کرو می بينيد 

  . کندمي
را ساکت کنيد چون  مردمھنما، اول اين آقای ر: در اين موقع مردی گفت

  .من صدای شما را می شنوم نه صدای آبشار را
  



 

١٠٤ 

  کلمه  وسطدر ) س ( حرف : مششچھل و  درس
  

  پتاسيم، آبستن، وسوسه، پارسا، پارسی، اسير  :دانستن
  .پتاسيم پرمنگنيت يک مادۀ کيمياوی ميکروب کش است  :خواندن
  . آبستن، حامله و باردار شدن يک مفھوم دارند    
  .به اشخاص پارسا، متقی و پرھيزگار ھم می گويند    
  .وسوسه و تشويش بيجا، بيخوابی را زياد می کند   
 فارس باستان منطقۀ زبانھم به و   پارسی يا فارسی به باشندگان   

  .ميگويند
  .ميکردندھتلر بر اسيران جنگ بسيار ظلم سپاھيان    

  
   :گفت و شنود

  ؟شودچه استفاده می برای  پرمنگنيت از پتاشيم: فاروق  
  .از اين ماده برای شستن سبزيھا و ميوه ھا استفاده می شود: رونا  
  استفاده می شود؟ آبستنآيا در کشور ما واژۀ : فاروق  
  .استفاده می کنند آبستنرا بجای  حاملهۀ مردم بيشتر کلم: رونا  
  به کدام شخص می توان پارسا گفت؟: فاروق  
  .تقوا و پرھيزگار باشدبا کسی که : رونا  
آيا مناسب است که با اسيران جنگ برخورد زشت و خشن : فاروق  

  شود؟
مجاز  انسانی نخير، اين يک عمل زشت است و در قانون: رونا  

  .نيست
     

  
  .اژه ھا را در کتابچه ھای تان باالی چھار خط بنويسيداين و : نوشتن

  
     ، آبستن، وسوسه، پارسا، پارسی، اسيرپرمنگنيت پتاسيم     
  

  .واژه ھای اين درس  را در جاھای خالی جمالت بنويسيد :مشق
  

_______ دوران جنگ در افغانستان  سربازان روسی ی ازشمار  
  .شده بودند

  .مادۀ کيمياوی ضد ميکروب استيک __ _______________  



 

١٠٥ 

زنان بايد مواظب صحت و سالمت جسمی ________ در زمان    
  .و روانی خود باشند

  .و با تقوا در قلب مسلمانان جای دارند_______ اشخاص   
  

  .در کار انسان را ناکام می سازد________   
  

  .جواب اين سوالھا را بنويسيد :امال
  را استفاده کرده می توانيم؟ به شخص باتقوا کدام واژۀ ديگر

  برای چه استفاده می توانيم؟ از پتاسيم پرمنگنيت 
  چرا زن حامله بايد بيشتر مواظب سالمتی خود باشد؟
  اين کتاب برای آموزش کدام زبان تھيه شده است؟

زبان مشترک کشور ھای افغانستان، ايران، تاجکستان و برخی از مناطق 
  ازبکستان و پاکستان چيست؟

  
 طيفهل

  به رسم انسانيت
  

دريک سرويس شھری که آدم ھا از در و ارسی آن داخل می شدند و آن 
قدر ازدحام بود که کسی ضرورت نداشت از ميله محکم بگيرد چون 

در ھمين حال سرويس به ايستگاه رسيد و يک  ؛جايی برای افتادن نبود
د، در ميان مسافران تازه وار. متری به طرف آن ھجوم آورد ٥٠صف 

آن مرد به رسم . خانمی بود که کنار چوکی يک مرد محترم ايستاد
ابراز خانم بدون . انسانيت از جايش بلند شد و چوکی خود را به خانم داد

خم  طرف خانم پس از چند لحظه مرد سرش را. در جای او نشست سپاس
  .بلی، متشکرم: ؟ زن گفتآيا آسوده ھستيد: کرد و پرسيد

  



 

١٠٦ 

  کلمه اخيردر ) س ( حرف : مھفتچھل و  درس
  

  تماس، ناسپاس، ترس، درس، احساس، کرباس  :دانستن
  .تماس با دوستان خوب کار عاقالنه است  :خواندن
  .را نميداند یشخص ناسپاس قدر ھمدردی و مھربان    
  .وھم و ترس انسان، وسوسه را بيشتر ميسازد    
  .درس ھای اين کتاب آموزنده است    
  .ج ديگران را نميداندشخص بی احساس رن    
  .کرباس يک پارچۀ کلفت است که از تار پنبه بافته می شود    

  
   :گفت و شنود

  شما با چی قسم اشخاص در تماس استيد؟: اقليما  
  .من با دوستان خوب و بادانش در تماس استم: نجيب  
  خودت از چی می ترسی؟: اقليما  
  .من از انسانھای ناسپاس ميترسم: نجيب  
  در مقابل ناسپاسان چه قسم بر خورد ميکنيد؟ :اقليما  
  .شان در تماس باشم هفقط  نمی خواھم ديگر ھمرا: نجيب  
  احساس شما در مقابل کودکان بی پناه  کشور ما چيست؟: اقليما  
  .اگر بتوانم آنھا را کمک کنم روحم آرام ميگيرد: نجيب  
  معلم از شاگردان چه توقع دارد؟: اقليما  
  .را ياد بگيرندرس ع دارد که شاگردان دمعلم توق:نجيب  

  
  .اين واژه ھا را در کتابچه ھای تان باالی چھار خط بنويسيد : نوشتن

  
  اس، ناسپاس، ترس، درس، احساس، کرباستم     

  
  .از واژه ھای داده شده زير جمله بسازيد :مشق

  تماس، برادرم، با، مدتيست، نيستم، در 
________________________________________  
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  سپاسگذار، من، استم، مھربانی، او، ھای 
________________________________________  

  
  احساس، عميق، درد، مردم، می کنم، را، خود، من

  
  ________________________________________  

  
  است، مرگ، برادر، ترس  

     ________________________________________  
  

  ، است، تکه، کرباس، يکنوع
________________________________________  

  
  مشکل، نيست، درس، اين 

________________________________________  
  

  .جواب اين سوالھا را بنويسيد :امال
   

    چرا پارسايان با تقوا گفته می شوند؟
  شما با دوستان خوب چگونه تماس پيدا می کنيد؟

  محصوالت کشور خود ماست؟آيا کرباس از 
  آدم ترسو را ديگر چه می گويند؟

  
 لطيفه

  پاداش بی پولی
  

پيش خدمت از . مردی در يک رستورانت غذای مفصلی سفارش داد
فھرست غذا ھای آن مرد حسابی شاد شد و فکر کرد مردی که حدود ده 
ھزار افغانی غذا سفارش می دھد، کم از کم ھزار افغانی به او انعام 

  .شود خم بنابرين تصميم گرفت جلو او به جای دو ال سه ال. د دادخواھ



 

١٠٨ 

صاحب . مرد غذايش تمام شد و راه خروجی رستورانت را پيش گرفت
انگار فراموش فرموديد پول ! آقا: ش ميز بلند شد و گفتيرستورانت از پ

نه آقا ھنوز فراموش نکرده ام، ولی دچار : او گفت! غذا را حساب کنيد
  .بی پولی ام

و به  به وی اخم رويی کردکه مرد بد خلق بود،  صاحب رستورانت
در اين ھنگام پيشخدمت ! تو ھميشه حرام خوری می کنی: گوشش گفت

بر وی  و رفت او ھم جلو آن مرد. از راه رسيد و از جريان مطلع شد ھم
   .ترش رويی نمود

  ؟قھریتو ديگر چرا : صاحب رستورانت پرسيد
ساعت جلوش دوال خم شدم که انعام خوبی به چون سه : پيشخدمت گفت

  .، حاال می بينم پول غذايش را ھم ندارددمن بدھ
  



 

١٠٩ 

  کلمه وعردر ش) ش(حرف : مھشتچھل و  درس
  

  شربت، شکر، شاھد، شمع :دانستن
  

  .شربت از ترکيب بوره و آب ميوه بدست می آيد :خواندن
  .جای کندانسان در موقع خوشی و سعادت، بايد شکر خداوند را ب     
  .بوده ايمشاھد جنايت و تجاوز بيگانه در کشور خود  ھموارهما      
  چو شمع از پی علم بايد گداخت "     

  "که بی علم نتوان خدا را شناخت                         
      

  :گفت و شنود
     
  برای ساختن شربت آلوبالو، ديگر به چه نياز داريم؟: کاظم  
  .ا شــَکـَري به آب و بوره: سوزان  
  دارند؟ معنايک  گواهو  شاھدآيا : کاظم  
  .دارند معناھردو يک  بلی،: سوزان  
  شمع را از چی ميسازند؟: کاظم  
  .از شحميات و چربی حيوانات: سوزان  

  
  

  .اين واژه ھا را در کتابچه ھای تان باالی چھار خط بنويسيد : نوشتن
  

       شربت، شکر، شاھد، شمع         
  

  .ژه ھای اين درس  را در جاھای خالی جمالت بنويسيدوا :مشق
  

  .می گويندنيز  ________  که نوشيده ميشود به ادويه ھای مايع
  .حتمی است________ در ھنگام عقد نکاح، موجوديت دو 

  .سفيد روشن کرده بوديم________ در عروسی برادرم، 
  .گذار بود________ از نعمتھای خداوند بايد 
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  .ن جمالت را بعد از خواندن معلم در کتابچه ھای خود بنويسيداي :امال 
  است و برای مريضان کم خون توصيه  شربت انار برای تقويه وجود مفيد

  .ی شودم
  .من از کارھای زشت او شرمنده ام

  .خدا را ھزار بار شکر که گمشده ام پيدا شد
  .شاھد در محکمه به عمل خوب و يا زشت کسی شھادت می دھد



 

١١١ 

  کلمه وسط در) ش( حرف : چھل و نھم درس
  

  خشم، چشم، آشتی، نشر، دشوار، مشوره  :دانستن
  .انسان عاقل خشم خود را در وقت قھر فرو مينشاند  :خواندن

  .می دھند معناھر دو يک  ديدهو  چشم             
  .نشر خبر دروغ ناشر را بی اعتبار ساخت    
    ه می شويم که بايد در زندگی با دشواری ھای فراوان مواج    
  .مقاومت کرد    
  .در مورد کاری که نميداند، به کسی مشوره غلط ندھيد    

  
  :گفت و شنود

  خشم را چگونه ميتوان فرونشاند؟: سروش   
  .با حوصله و گذشت: زھرا  
  آيا چشم ھم ميتواند به انسان زخم بزند؟: سروش  
نسان را مردم عقيده دارند که زخم چشم يا نظر کردن ا: زھرا  

  .صدمه ميرساند
  آشتی از صلح چه تفاوت دارد؟: سروش  
  .صلح قطع جنگ است و آشتی به تفاھم رسيدن: زھرا  
  به نظر تان دشوارترين روزھای زندگی انسان کدام است؟: سروش  
د يا عزيزی اگر انسان جايگاه اصلی اش را ترک کن به نظرم: زھرا  

  .را از دست دھد
  

  .ا در کتابچه ھای تان باالی چھار خط بنويسيداين واژه ھا ر : نوشتن
  

     خشم، چشم، آشتی، نشر، دشوار، مشوره      
  

  .جمالت بنويسيد مناسبواژه ھای اين درس  را در جاھای  :مشق
  
  .می گيرم_________ من در کارھايم از بزرگان و اھل نظر    

______ __کاری که از عھده اش برآمده نميتوانيم، برای ما انجام   
  .است

  .پوشی کرد________ از حقيقت نبايد   



 

١١٢ 

  .مردم شد_________ بی عدالتی و ظلم باعث   
  .و تفاھم نياز دارد__________ ملت ما به   
  .خبری که حقيقت آن بر ما معلوم نيست، نبايد کوشيد______ در   

  
  

  .جواب اين سوالھا را بنويسيد :امال
  

  يسته است؟آيا خشونت و خشم بی جا يک عمل شا
  در مورد مواظبت چشم چه ميدانيد؟

  بخشش و آشتی شيوۀ کدام اشخاص است؟
  کدام کار را دشوار می پنداريد؟

  شما در کارھا از کی مشوره می گيريد؟
  

 لطيفه
  پادشاه و سقراط حکيم

  
حکيم  طروزی پادشاه يونان از کنار چشمه يی می گذشت که ديد سقرا

ا نوک کفش خود بر پھلوی سقراط زد و پادشاه ب. روی خاک خوابيده است
آيا تو مرا ! ای سقراط: پادشاه گفت. سقراط برخاست و چيزی به او نگفت

  نمی شناسی؟
  .فقط متوجه شدم که لگد می زنی. نه ترا نمی شناسم: سقراط گفت
  .من پادشاھم و تو رعيت منی! ای گستاخ: پادشاه گفت
ستی در حالی که من تو رعيت آرزو ھا وشھوات خودت ھ: سقراط گفت

 یشھوات و آرزو ھای خودم را مھار کرده ام و به ھيچ يک از چيز ھاي
  .که تو عالقه داری، من عالقه ندارم
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  کلمه اخيردر )  ش(حرف : پنجاھم درس
  

  ترش، سازشدانش، خموش، نيايش، کوشش،   :دانستن
  

  .شخص با دانش را دانشمند گويند  :خواندن
  !ی، مردیدر عين غضب اگر خموش    
  .در غار کوه حرا به نيايش خداوند می نشست ،حضرت محمد    
  .انسان را به منزل مقصود می رساند ،سعی و کوشش    
  .سرکه يک مادۀ ترش و تيزابی است    

  
  :گفت و شنود

  .يکی از دانشمندان مشھور کشور ما را نام بگيريد: زھرا  
بزرگ کشور ما و  ابو علی سينای بلخی يکی از دانشمندان: ابراھيم  

  .جھان است
  .آيا در ھر کار بايد سازش کرد : زھرا  
  .در کاری که منطق انسانی اجازه ندھد، سازش خطاست: ابراھيم  
آنچه را که در موردش کمتر بدانی، آيا بيشتر توضيح : زھرا  

  ميدھی؟
  .نخير، خودم خموش ميمانم و از ديگران ميشنوم: ابراھيم  
  ؟رش ميگويندچه چيز ھا را ت: زھرا  
  .نداترش ليمو، نارنج، سرکه، آلوبخارا و امثال اينھا : ابراھيم  
    

  
  

  .اين واژه ھا را در کتابچه ھای تان باالی چھار خط بنويسيد : نوشتن
  

     ، نيايش، کوشش، ترش، سازشیدانش، خموش      
  

  .واژه ھای اين درس  را در جاھای خالی جمالت بنويسيد :مشق
  

  !، مردی________ اگر  ين غضبحدر 
  .حساسيت دارم________ من در مقابل غذا ھای 

  .بجوی________ ز گھواره تا گور 
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  .است_______  جواب انسان ھای ابله، 
  .بيشتر کنند________ معلم از شاگردانش خواھش کرد که در درسھا 

  
  .جواب اين سوالھا را بنويسيد :امال

  نيايش می کنيد؟ به کی شما 
  يتوانيد با دشمنان وطن سازش کنيد؟آيا م

  فرق ميان دانشجو و دانشمند چيست؟
  در مقابل چگونه انسان ھا خموشيد و استدالل نمی کنيد؟

  دارد؟ معناپيشانی ترشی چه 
  

 لطيفه
  پاسخ سرباز

  
مرتب از قشله ھا بازديد می کرد و از سربازان می پرسيد که چند  شاه

. يا وطن را د، شاه را می پرستيد، چند سال خدمت کرده ايدسال داري
  . اين سوالھا را به ترتيب پشت ھم می پرسيدمعموال ً 

روزی به يک سرباز که فارسی بلد نبود و صاحب منصب به او ياد داده 
تو که زبان او را نمی فھمی، به  ؛بود که پادشاه از تو سه سوال می پرسد

  .سال، ھردو ٢، سال ٢٠. اين جواب ھا را بده شاهترتيب به سه سوال 
از قضا سواالت . از آن قشله بازديد کرد و بر سر سرباز مذکور رسيد شاه

چند .  سال ٢٠: چند سال خدمت کرده ای؟ جواب: را به اين ترتيب پرسيد
ی اتو ديوانه : سپس شاه با عصبانيت پرسيد.   سال ٢: سال داری؟ جواب

  .ھر دو: يا من؟  جواب
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  کلمه  شروعدر ) ص( حرف : ميکپنجاه و درس
  

  صادرصبر، صلح، صدف، صندوق،   :دانستن
  

  .صبر تلخ است و ليکن بر شيرين دارد  :خواندن
  .ما اميدواريم که در کشور ما صلح برقرار شود    
  .فوسيل ھای صدف ھا در کنار بحر و دريا ھا يافت می شوند    
  .ششھا و قلب در ميان صندوق سينه جا دارند    
  .حکم صادر می کند محکمه بر مجرم    

  
  :گفت و شنود

  صادرات مشھور و عمدۀ افغانستان چيست؟: فرھاد   
  پشم، پوست قره قل و قالين: فريد  
  صدف چيست؟: فرھاد  
  .صدف يک حيوان بحريست: فريد  

  از صندوق برای چه استفاده می شود؟: فرھاد
  .از صندوق برای گذاشتن و نگھداشتن اشيا استفاده می کنند: فريد  
  در محکمه قاضی حکم صادر ميکند يا وکيل ھا؟: فرھاد  
  در محکمه صرف قاضی با صالحيت حکم صادر می : فريد  
  .کند       

  
  .اين واژه ھا را در کتابچه ھای تان باالی چھار خط بنويسيد : نوشتن

  
     صبر، صلح، صدف، صندوق، صادر     

  
  .بنويسيدواژه ھای اين درس  را در جاھای خالی جمالت  :مشق

  
  .سينۀ او زخم برداشت____________ در جنگ 

  .و حوصله از برازندگی ھای شخصيت انسان است__________ 

  .خوشبختی می آورد________ جنگ بدبختی و 

  .کم استبسيار افغانستان نسبت به واردات آن _________ 



 

١١٦ 

  
  .جواب اين سوالھا را بنويسيد :امال

   
  .ريدصادرات افغانستان رانام بگي

  پيام تان در مورد صلح و آرامی برای ھموطنان تان چيست؟
  صدف در کجا پيدا می شود؟

  صبر و گذشت را چگونه ميتوانيم خصلت خود سازيم؟
  از صندوق برای چه موارد استفاده می کنند؟

  
 لطيفه

  پدر و پسر
  

  .کمی پول ضرورت دارم! پدر: پسر
  .پول ندارم: پدر
  !استيدميلياردر  شما !دفکر ميکنم داريپدرجان : پسر
م تا سودش ه امن ميلياردر ھستم، ولی پولھايم را در بانک گذاشت: پدر

من حساب کردم اگر مدت صد سال به پولھايم که در بانک . زياد شود
  .است، دست نزنم، پنجصد ميليار افغانی سود ميگيرم
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  کلمه وسطدر )  ص (حرف : ومدپنجاه و  درس
  

  اصول، نصيب، خصلتقصر، فصل،   :دانستن
  

    :خواندن
  .قصر داراالمان در جنگ ھا ويران شد    
  . يک سال چھار فصل دارد    
  .پيروی از اصول اخالقی بايد در صدر اعمال ما قرار داشته باشد    
  .گذشت خصلت مردان است    

  
   :گفت و شنود

  گويند؟ چگونه بنا را قصر: حيدر   
  .نيز مينامند کاخ و يا عمارت مجلل را قصر :زينت  
  گردش زمين به دور آفتاب چه بوجود می آيد؟ از: حيدر  
  .چھار فصل يا يک سال: زينت  
آيا شما در مقابل زندگی بی تفاوت استيد و يا اصولی ھم  :حيدر  

  داريد؟
من بسيار پابند اصول زندگی استم وبرايم بسيار ارزش : زينت  

  .دارد
  ؟آيا به نصيب و قسمت عقيده داريد: حيدر  
  .به نظرم اعمال انسان نصيب و قسمتش را می سازد: زينت  

  
  .اين واژه ھا را در کتابچه ھای تان باالی چھار خط بنويسيد : نوشتن

  
     قصر، فصل، اصول، نصيب، خصلت        

  
  .جمله بسازيد ی نامرتباز اين واژه ھا :مشق

  
  خزان، سوم، فصل، خورشيدی، است، سال 

________________________________________  
  خداوند، گرداند، نصيب، نصرت، تان، را

 ________________________________________  
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  بزرگان، گذشت، است، خصلت

________________________________________  
  

  است، او، با، آدم، اصول 
________________________________________  

  
  .از خواندن معلم در کتابچه ھای خود بنويسيد اين جمالت را بعد :امال

  
  .خداوند نصرت و کاميابی را در ھمه کار ھا نصيب تان گرداند

  .قصر چھلستون در کابل است
  .زمستان سرد ترين فصل و تابستان گرمترين فصل سال است

  .خصلت نيکو و خوی پسنديده انسان را در ميان مردم عزيز می سازد
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  کلمه  اخيردر ) ص( رف ح: مسوپنجاه و  درس
  

  ، خواص، اخالص، مخصوص ريص، متخصصح  :دانستن
  .انسان حريص ھميشه در جستجوی مال و ثروت است :خواندن
  .دوکتور متخصص در رشتۀ خاص تخصص ميگيرد  
  .تقريبا ً ھم مفھوم اندو ويژگی  خواص  
  .اخالص و صداقت خلق پسنديده است  
جھان در افغانستان و  بيوشيمی استاد غضنفر متخصص مشھور  

  .شناخته شده است
  

  :گفت و شنود
  اخالصمند چه کسی را ميتوان گفت؟: فرھاد  
  .کسی که نيک بين و صادق باشد: سعيده  
  عضی از ثروتمندان حريص ميباشند؟بچرا : فرھاد  
  .چون آنھا بدون ثروت چيزی ديگری را نمی شناسند: سعيده  
  ؟چيست  مخصوصواژۀ  مترادف. فرھاد  
  .می باشد ويژه مخصوص،  ھم مفھومو واژۀ   مترادف :سعيده  
  طالی خالص قيمتتر است يا نا خالص؟: فرھاد  
  .طالی خالص ارزش و قيمت بيشتر دارد: سعيده  
     

  
  .اين واژه ھا را در کتابچه ھای تان باالی چھار خط بنويسيد : نوشتن

  
       حريص، متخصص، خواص، اخالص، مخصوص،            

  
  .واژه ھای اين درس  را در جاھای خالی جمالت بنويسيد :مشق

  
  .دارد_____ فرھاد با من   

  
  .است پول جمع کردن ھميشه دنبال_____ انسان   

  
  .اطفال است ______ داکتر سعيده   
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  .است باردار زنان زايمان و پرستاری______  قابله    
  

  .از اين کلمات جمله بسازيد :امال
    
  ، علی، عمل، اخالصاز، آموز  

  
  حريص، از ، خوشم، انسان، نمی آيد  

________________________________________  
  

  ، متخصص قلبداکتر، است، فريد،   
________________________________________  

  
  قابله، خانمھای، مخصوص، است، باردار  

________________________________________  
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  گام   ٩٩
אر نزش زردی آ  
  אی אد   آزאن

  

  رھنمای معلم
  

  )دورۀ اول(
  
  
  
  
  
  

  پروفيسور محمد ابراھيم سروش منشی زاده: مؤلف
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  گام   ٩٩
אر نزش زردی آ  
  אی אد   آزאن

  

  رھنمای معلم
  

  )دورۀ اول(
  
  
  
  
  
  

  پروفيسور محمد ابراھيم سروش منشی زاده: مؤلف
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

آغاز ھر کالمی زمانی  که بايد معترف شد که اين يک واقعيت مطلق پذيرفته شده است
چون تمام موجودات به امر  ؛تار بنام خالق ھستی آغاز گرددموزون و دلنشين ميگردد که آن گف

او پا به مرحلۀ وجود گذاشته و شکرانش بی حد است، چون بشر را بعد از خلقت به حال خود 
رھا نکرده تا نداند چه کند بلکه آن ذات بی مثال و بی ھمتا از جنس خود انسان پيغمبر و ھادی 

  .ستقيم ھدايت کندظھور آورده تا انسان ھا را به راه م
توسط جبرئيل امين ) ص(در دين مقدس اسالم اولين کلمۀ که برای خاتم انبيأ حضرت محمد 

پس بر اين استناد  ميباشد؛ ،"بخوان بنام خالقی که صاحب کائنات است"  ۀنازل شد ھمان کلم
 خواندن و درک مفاھيم نخست خود را شناخته طوانش يک رکن اساسی دين ماست تا توسخکه 

که چگونه و توسط کدام قدرت کامل بوجود آمده ايم و بعداً با دانش به رموز خلقت و زيبايی 
تمامی موجودات کرات سماوی را برای نيازمندی و رفع  ھای محيط اطراف خود آشنا شده و

آيا اين الزم نيست که . احتياجات بشری دانسته از وفور اين نعمات بطور احسن بھره مند شويم
  ت او را بجا آوريم؟ شکر نعما

امروز در عصری زندگی ميکنيم که بی سوادی يک گناه عظيم و نا بخشودنی شناخته ميشود 
ً مکلف است تا خود را ازين درد مھلک و خطرناک که زند ی او را در گو ھر فرد ايمانا

خواه حيط خود طور دلمرھانيده تا بتواند با وجود مثمر و پر بار در  ،معرض تباھی قرار ميدھد
  .و شرافتمندانه زندگی کند

از آنجايی که وظيفۀ ھر مسلمان روشنفکر و دانشمند اين است که اگر يک کلمۀ مفيد ھم 
چون دانش به استفاده قرار دادن است نه  ه يیپديد ،را برای ديگران باز گو نمايد بايد آن ،ميداند

  .در مغز خود ذخيره کردن
اممکن است، پس کوشش و فعاليت پيگير ومداوم تالش در راه انتشار علم بدون سواد ن

د تا با نروشنفکران در کار است که راه سالمی جھت از بين بردن اين مرض مھلک بدست آور
  .وسيلۀ آموزش سواد خدمات مثمر و ارزشمندی برای انسان و انسانيت انجام داد

زبان فارسی  آموزش"روی اين احساس خواستم قدمی نيک در اين راه برداشته با نوشتن 
مسؤوليت بزرگ وجدانی را بر طرف نموده و خدمت ناچيزی که ھمان مفھوم حرف "دری

  .تقديم وطنداران عزيز خود کرده باشم ،خوب را دارد
بدون شک بايد اعتراف نمود که ھيچ کتابی ديده نشده که  خالی از اشتباه و نقص باشد، لھذا با 

که وظيفۀ تدريس  یويژه آنھايه يکه استادان فن باخالص و صفای قلب اظھار ميدارم ھر زمان
اگر کدام نقصی که مانع پيشرفت کار شان ميگردد، مشاھده  ،اين کتاب را به دوش ميگيرند

و بتوانم در  ند با صميميت آنرا تبارز دھند تا از نظر نيک شان در چاپ بعدی استفاده شودنميک
نظران بھبود يافته و آن خدمات نيک شان باری با نظر انديشمندان و صاحب  را آينده آن خأل ھا

  .وليت بدوش داشته ام بکاھدؤاز مس
شايد نزد بعضی اين تصور بوجود آيد که عامل اصلی و انگيزۀ اقدام به نگارش اين کتاب 

عجيب است، ، در سطح عالی استو  مسلکی از فردی که در رشتۀ انگليسی  ،دریفارسی 
  .ن معقول استبدون شک آن طرز نگرش و تصور شا

دری ھستم و در محيط پربار و فيض فارسی جای ياد آوری است که خودم گويندۀ زبان 
ھرات بزرگ شده ام و از طفوليت يگانه سرگرمی ام خواندن کتب دری بوده و از روش و 

بايد معترف شد که يگانه سبب و انگيزۀ بر . ساختار کتب در جريان زندگی ثمری برداشته ام
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تفکر خوابيده ام ھمان احساس، کنجکاوی و خواندن بعضی از کتب درسی زبان  انگيختن اين
دری که با صحافت زيبا و قطور در ساحۀ عمل پياده شده بود، بدبختانه اشخاصی که فارسی 

آن زحمات طاقت فرسای نگارش کتب درسی دری برای خورد ساالن و کالن ساالن را به 
که در زبان شناسی تخصص  یعمق و مشوره با آنھايعھده گرفته بودند، با عجله و بدون ت
  .دارند، کار تأليف خود را انجام داده اند

اگر ھر يک از اين کتاب ھا تحقيق و بازرسی علمی گردد، بدون گفته معلوم خواھد شد که 
  .انداکثريت شان فاقد ھدف مشخص و به دور از اصول نگارش کتب تدريسی عصر جديد 

فت استاد زبان شناسی و اصول تدريس زبان انگليسی در دانشگاه بيست سال قبل به ص من
رشتۀ تخصصی ام در اصول تدريس و . ھای کابل،  شيراز و پشاور ايفای وظيفه نموده ام 

بلوسنگتن انديانا " يونيورستی انديانا"زبان شناسی را در يکی از دانشگاه ھای مشھور امريکا 
  .به پايۀ اکمال رسانيدم

گ ردری برای بزفارسی فکر افتادم تا قدمی در راه نگارش کتاب درسی روزی به اين 
از نعمت  تا توانسته باشم برای برادران و خواھران کالن سال خود که بدبختانه بردارمساالن 

  . شوم یمصدر خدمت ،سواد محروم مانده اند
که  است نیقابل ياد آوری است که ھدف نھايی و اصلی ام با سواد ساختن آن عده بزرگ ساال

بکلی تسلط کامل دارند ولی از نعمات  فارسیی کلمات او فھميدن معن) گويش(در گپ زدن 
  . بی بھره مانده اند) نگارش( و نوشتن ) خوانش(خواندن 

رسی دری برای بزرگ ساالن از ھمان چھار اصل آموزش فاساختار و نگارش اين کتاب 
و تا بزرگ سالی ادامه  شدهتولد شروع  ياد گيری زبان که از زمان) چھار مھارت(يعنی 
  :به ترتيب ذيل ميباشندو ، بنا يافته مييابد
  )کودکی دوران( شنيدن  - ١
  )زمان خورد سالی( گفتن  - ٢
  )آشنا شدن در دورۀ شروع مکتب( خواندن  - ٣
  ) که طفل قدرت قلم گرفتن را پيدا کند ره يیدو (نوشتن  – ٤

با وجود  ،ھيد، در زمان تولد يعنی مرحلۀ شروع زندگیاگر يک طفل را مورد دقت قرار د
داشتن دو گوش توانا صرف قدرت شنوايی را دارد و ھنوز قدرت سخن زدن را ندارد، ولی 

و اين  آھسته آھسته با گذشت زمان با زبان الکن و شکسته شروع به گويش يا سخن زدن ميکند
. شش يا ھفت سالگی شامل مکتب ميگردد مرحله ادامه يافته تا اينکه طفل رشد نموده و به سن
تواند گھا را به صورت درست ندارد و نميدرين زمان طفل ھنوز قدرت ديدن و فرق کردن رن

از ھمين لحاظ است که اطفال زيادتر به نقاشی مصروف . رنگھا را از ھمديگر تشخيص کند
ان اطفال حاکميت از طرفی انگشت.  آشنا ميشوند ميشوند تا آھسته آھسته با تشخيص رنگھا

به مرور زمان اين تالش بعمل می آيد تا اطفال  ؛درست گرفتن و ثابت نگه داشتن قلم را ندارند
اين حاکميت را در دستھای خود پيدا نموده و انگشتان شان قادر شود تا برای مرحلۀ بعدی يا 

  .نگارش آمادگی داشته باشد
  .و اين کتاب را تھيه نموده استمؤلف اين کتاب از ھمين چھار مھارت پيروی نموده 

  :ساختار و اشکال درس ھا
  .آشنايی به اشکال مختلف حرف ھای الفبا و ورود آنھا در اول، وسط و اخير - الف

  )خدا(و در اخير ) باد(در وسط ) انور(در شروع کلمۀ ) الف(يک کلمه مثالً 
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  کلمه. انور: دانش - ١
 )جمله. (انور جوان است: خوانش - ٢
 .اين تمرين در بين دو شاگرد انجام ميگردد: شنودگفت و  - ٣

 :مثالً شاگرد اولی ميپرسد     
  .آيا انور جوان است؟ شاگرد دومی ميگويد بلی انور جوان است     
باالی چھار خط، درس داده ميشود و معلم بازگو ميکند که  یھمان کلمات درس :نگارش - ٤

سوم ختم  خط روع شده به طرف پايين يعنیکلمۀ انور از باال يعنی خط اول ش) الف(حرف 
 :مثالً◌ً . حروف نور در بين خط دوم و سوم بايد نوشته شوند .مييابد
  

  اسپ  انگور   انور          
  
در قسمت مشق باز ھمان کلمات درس خوانده شده در جمالت ساده تر آموزش : مشق - ٥ 

  .داده می شود
. داده ميشود امالجمالت داده شده يا جديد در اخير ھر درس باز ھمان کلمات در : امال - ٦

تمامی درس ھای کتاب ھای درسی به ھمين اصل پيش برده ميشود تا ختم حروف الفبا انجام 
  .گيرد

و  امالقبل از شروع نمودن بايد به شاگردان وظيفه داده شود تا جمالت را از نگاه : ياد آوری
داشته کمتر يی امالظر بگذرانند تا اشتباه انشأ در ھنگام فراغت در خانه خوب و به دقت از ن

  .دنباش
  
  

  ؟د ناين کتابھا چگونه بايد تدريس شو
  .در شروع تدريس معلم ھمان کلمات درس را با خط برجسته روی تختۀ سياه بنويسد - ١
ھر کلمه را آھسته تکرار کند تا شاگردان آن را شنيده و مشاھده کنند در صورتی معلم  - ٢

 .کنندنشنوند ولی تکرار بان ساکت باشند، کلمات را از زبان معلم فقط که کتابھا بسته و شاگرد
گويد که ھمان کلمات را بخواند و برای شاگردان ب معلم مرتبۀ دوم ھمان کلمه را - ٣

 .اند ھمرايش تکرار کنند و آن کلمات را خوب ببينند که چگونه نوشته شده
 .گويد تا آن را بخوانندبشاگردان ند و به ه به کلمۀ نوشته شده اشاره کمعلم در اين مرحل - ٤
معلم ھدايت دھد تا شاگردان صفحۀ اول کتاب خود را باز کرده و با ديدن ھمان کلمات  - ٥
 .او تکرار کنند با 
 .خواھد تا آن کلمات را از روی کتاب خود بخوانندبمعلم از ھر شاگرد جدا جدا  - ٦
  

  :قسمت خوانش 
  .را تکرار کنند نخست معلم آن جمالت را خوانده و شاگردان آن  - ١
 .پرسد تا آن جمالت را بخواندباز ھر شاگرد   - ٢
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  :قسمت گفت و شنود 
  .خواند تا شاگردان به آنھا خوب آشنا شوندبنخست معلم جمالت گفت و شنود را  - ١
خواھد تا يکی نقش شخص اول و ديگری نقش   شخص دوم را باز دو شاگرد آموزگار  - ٢

 .ت و شنود ادامه دھندند، يعنی آن جمالت را به شکل گفنبازی ک
  

  :قسمت نگارش 
 د تاچھار خط باالی تخته ميکشد و شاگردان را متوجه ساز ،معلم با يک خطکش  - ١

  .خوب دقت کنند که او چگونه کلمات را در بين آن چھار خط می نويسد
 .خواھد تا کلمۀ داده شده را در بين چھار خط بنويسدباز ھر شاگرد  آموزگار  - ٢
تا کتابچۀ چھار خط تھيه نموده و آن کلمات را روی  داده شودبه شاگردان ھدايت   - ٣

 .چھار خط تمرين کنند
  

  :مشق 
 کهدھد  در اين قسمت معلم ھمان مثال داده شده را روی تخته نوشته و به شاگردان آموزش

  .چگونه ھمان مشق را انجام دھند
زمانی که اين کار انجام . دتا آن تمرينات را انجام دھن گفته شودبعد از ديدن مثال به شاگردان 

را  آناز ھر شاگرد بپرسد که آنرا چگونه انجام داده است، در صورت اشتباه ، معلم  ،يافت
  .اصالح کند

  
  : امال
  .دھد تا به جملۀ او خوب گوش کنند معلم به شاگردان ھدايت  - ١
ای مکمل در کتابچه ھ شاگردان بخواھد تا آنرا بار دوم ھمان جمله خوانده شود و از  - ٢

 .خود بنويسند
که در کتاب نوشته را گويد تا ھمان جمالتی بمعلم به شاگردان  امالبعد از ختم کار   - ٣
 .مالحظه نموده و جمالت خود را از روی کتاب اصالح کنند ،شده
  

آن که برای شاگردان ھدايت داده شود   امالبھتر خواھد بود، يکروز  قبل از گفتن  :يادآوری
  .ن کنند تا روز بعدی بتوانند آنھا را بصورت درست بنويسندجمالت را ديده و تمري

  :کتاب تمرينات
معلم قبل از وظيفه دادن به انجام تمرينات بايد از ھر نمونه يک بخش آنرا بصورت   - ١

  .کامل برای شاگردان انجام دھد تا مشکلی پيش نيايد
 .نه انجام دھندھر قسمت مطابق ھمان درس وظيفه داده شود تا شاگردان آنھا را در خا  - ٢
روز بعدی قبل از شروع درس از ھر شاگرد جدا جدا خواسته شود تا کار خانگی خود   - ٣

 .را بخواند
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شکل درست آن تمرين را انجام دھد تا شاگردان بھتر  ،بعد از ختم کار شاگردان معلم  - ٤
 .بفھمند و ياد بگيرند

  
  :ياد آوری در زمان آموزش نوشتار يا نگارش

بعد از آموزش روی چھار خط برای شاگردان بفھماند که کلمات درس معلم کوشش کند تا 
  .شان ممکن باالی خطوط اول، دوم، و يا بدون خط چھارم يا يکجا شدن با خط چھارم بيايد

  :ھجا ساخته است مثالً  ھر کلمه از چند
  . بوجود آمده است) ور(و ) ان(را مالحظه کنيد که از دو ھجا ) انور(در درس اول کلمۀ 

و از  معلم بايد قبل از آموزش کلمات دو ھجايی مثل انگور، انار و غيره را باالی تخته نوشته
بخاطر بايد داشت که . را بپرسد که از چند ھجا ساخته شده اندشاگردان ھجا ھای آن کلمات 

. خود ترکيب شده ميتواند، نه با حروف بعدی خود با حروف ما قبل) ا، د، ذ، ر، ژ، و( وف حر
  : مثالً 

که حرف ماقبل آن را تشکيل ميدھد، به صورت ) ن(با حرف ) ا(حرف ) ناک(در کلمۀ 
  .چسپيده نوشته می شود

  .به صورت پيوست نوشته ميشوند) پ(و حرف ) د(حرف ) پدر( در کلمۀ 
  .به صورت پيوست نوشته ميشوند) ک(و حرف ) ر(حرف ) کر( در کلمۀ 
  .صورت پيوست نوشته ميشوندبه ) م(و حرف ) ذ(حرف ) مذکر( در کلمۀ 
  .به صورت پيوست نوشته ميشوند) ب(و حرف ) ز(حرف ) بز( در کلمۀ 
  .به صورت پيوست نوشته ميشوند) و(و حرف ) ن(حرف ) نور( در کلمۀ 
  .به صورت پيوست نوشته ميشوند) م(و حرف ) ا(حرف ) زمان( در کلمۀ 
  .نوشته ميشوندبه صورت پيوست ) ن(و حرف ) و(حرف ) نوبت( در کلمۀ 

  
بعد خويش به صورت پيوسته نوشته  امقبل و با حروف مابقيه تمامی حروف الفبأ ميتوانند 

  )آب(، )تب(، )سبز(، )برابر(در واژه ھای ) ب(مثالً حرف . شوند

  :ساختار تمرينات کتب
در ساختار اين کتب از ھمان اصول چھار گانه متن پيروی شده است، ولی در بعضی از 

  .فرق فاحشی ديده خواھد شد که با آوردن آن متون، اھداف ذيل را در بر می گيردقسمتھا 
  در خوانش - ١

در نوشتن قصه ھای کوچک نھايت کوشش بعمل آمده تا ھمان کلمات مورد نظر متون درسی 
علمی، که بصورت الفبا گنجانيده و مطالب با ارزش که بتواند برای شاگردان معلومات دينی، 

  :اين خوانش ھا عبارت اند از. اعی و تربيتی بدھد، انجام گرفته استاخالقی، اجتم
  .پند ھا و اندرزھا: الف
  بيت ھا و سروده ھايی در سطح سواد آموزان: ب
  ضرب المثل ھا و نکته ھا از بزرگان جھان: ج
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  . متون علمی از کتاب ھای پذيرفته شده با ارائۀ مآخذ آنھا: د
  :نگارش - ٤
  .ب آنشناخت کلمه و ترکي -
  .ياد گرفتن جمله و طرز ساختن آن -
  .نوشتن يک پاراگراف يا متن -

  .جمالت بی ترتيب را طوری ترتيب بدھند که از آن يک متن يا پاراگراف به وجود آيد - الف
  .به وجود آيد مفھوميک جملۀ داده شده را طوری ادامه بدھند که از آن يک متن يا  -ب
  .متن يا پاراگراف بسازنداز جواب سواالت داده شده يک  -ج
  .از يک تعداد کلمات داده شده يکی را انتخاب کنند و در بارۀ آن چندين سطر بنويسند - د
  

  چگونه شاگردان امتحان يا بازرسی شوند؟
  :امتحان ھای کوچک - ١

توصيه ميشود بعد از تدريس دو حرف که شامل شش درس ميشود يک امتحان صنفی که 
  :مثالً . وددارای ھدف مشخص باشد اخذ ش

  .خانه ھای خالی جمالت داده شده را از کلماتی که خوانده اند پر کنند: الف
  .کلمات داده شده رامرتب و تکميل کنند: ب
درس ميشود بايد دو  ١٨که شامل ) شش يا ھشت حرف(بعد از : امتحان ھای بزرگ  - ٢

  . امتحان گرفته شود
رت ھردو کتاب به دو قسمت به اين صو. اگر منظور يک کتاب باشد: امتحان نھايی - ٣

 . درس خواھد بود ٣٦حرف يعنی  ١٢تقسيم ميشود که ھر قسمت شامل 
و در اخير کتاب يک امتحان  کردهدر قسمت کتاب دوم نيز ھمان ترتيب کتاب اول را تعقيب 

  .نھايی اخذ شود
  :در امتحانات نھايی مطالب خود را به اين روش آماده سازيد

  :نمونه ھای کوچک
  نش و نگارشاخو: ھدف

  شامل شش درسب  وا   
  :شناخت کلمه. شکل اول
  :مثال. از اين حروف يک کلمه بسازيد در صورتيکه ھمان عدد مقابل را انتخاب کنيد: ھدايت

  )٥(ر )   ٤(و )   ٣(گ )   ٢(ن )   ١(ا
  

  .پنج سوال به ھمين طريق. انگور ١٢٣٤٥:جواب 
  .خط بکشيدبا دايره  دور آن انتخاب کردهحروف درست را از بين اعداد : ھدايت. شکل دوم
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  :مثال   
  انور... ا
  ا. ١
  ن. ٢
  و. ٣
  ل . ٤
  ر. ٥

  .نشود چون ل در کلمۀ انور شامل نيست دايره ٤. جواب 
  .به ھمين شيوه پنج سوال تھيه شود

: مثال. کلمات زير را در خانه ھای خالی جمالت به کار بريد: رھنمايی: شکل سوم
  انگورالماری،انور،انار، 

  .قشنگ و زيبا دارم الماریمن . قشنگ و زيبا دارم______ من
  .به ھمين شيوه پنج سوال: شکل چھارم 

  :مثال. از کلمات زير يک جملۀ درست بسازيد: ھدايت
  من خانه رفتم      رفتم، من، خانه

  .به ھمين شيوه پنج سوال
ھمان جمله را با دايره  عدد ترتيب درست جمالت زير را انتخاب نموده،: ھدايت: شکل پنجم
  :مثال. مشخص کنيد

  مامای شما کجاست؟: سوال
  )٤: (جواب

  .مامايم است به خانه - ١
 .است مامايم به خانه - ٢
 .مامايم خانه است به - ٣
 .مامايم به خانه است - ٤

يک تعداد جمالت را روی پارچه ھای کاغذ نوشته و آنھا را قات کنيد، : رھنمايی: شکل ششم
  .بردارد و بخواند به شاگرد بگوييد يکی را

  :مثال.سه کلمه برای شان بدھيد تا در چھار خط بنويسند  :نگارش
  انور، انگور، انار

امتحان بزرگ که شامل شش حرف و ھجده درس ميشود، بايد طوری تنظيم  :امتحان بزرگ
تا فھميده شود که آيا ، شود که ھر دو جھت مھم کتاب و تمرينات مورد ارزيابی قرار گيرد

  .ن واقعاً توانسته اند با مؤفقيت به پيش روندشاگردا
امتحان در واقعيت ھمان ارزيابی و مؤفقيت معلم است که آيا توانسته است به ھدف خود 

  برسد؟
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دراين صورت در وقت بازرسی امتحان معلم بايد درک کند که در کدام قسمت امتحان 
قسمت معلم روش کار خود را  شاگردان به شکل عمومی مشکالت نشان داده اند، تا با درک آن

  .تغيير داده و فشار زياد تر به آن بياندازد
  .امتحان بزرگ بايد شامل اين قسمت ھا باشد

از ھر درس فقط دو کلمه گرفته  ،اين کلمات را در خانه ھای خالی جمالت بنويسيد - ١
  .کلمه برسد) ١٠(شود تا تعداد جمالت و کلمات به 

 سوال) ١٠. (ھر درس دو کلمه گرفته شودکلمات درس را انتخاب کنيد، از  - ٢
 سوال) ١٠(از اين کلمات يک جمله بسازيد، از ھر درس دو جمله گرفته شود  - ٣
اگر فکر کرديد که سواالت مشکل است، بھتر است از . جواب اين سواالت را بدھيد - ٤

 .سواالت چھار جوابه استفاده شود تا شاگرد جواب درست را انتخاب نموده و بنويسد
 .يک متن را از بين نوشته ھای قات شده برداشته و بخواند:  خواندن -٥
 .چند کلمۀ متفاوت از درس برايش بدھيد که در بين چھار خط بنويسد: نوشتن -٦

در پايان ياد آور ميشوم که معلم بايد فوق العاده مھربان، خندان و با حوصله تدريس خود را 
  :شاعری ميگويد. به پيش برد

  محبتی درس معلم گر بود زمزمۀ
  جمعه به مکتب آورد طفل گريز پارا

در خاتمه اميدوارم، مربيان محترم که در حقيقت وظيفۀ يک پيامبر را دارند، با ايمان کامل 
  .تا بتوانيم به سر منزل مقصود برسيم. اين وظيفۀ مقدس اسالمی خود را انجام دھند

                      
  مؤفق باشيد،  

 مااستاد محمد ابراهيم سروش خدمتگار ش



 

١٣٣ 

  


