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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

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

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  پروفيسور ابراھيم سروش منشی زاده
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  چھارمدرس پنجاه و 

 
  :در شروع کلمه) ض (  

 
 :دانستن
  ، ضربه، ضابط، ضرورت، ضامنضربضرر،   

 
 :خواندن
  .ضرر دارد شعاع ايکس برای وجود 
  .ضربه زدکارگر با چکش بر آھن   
ب گويند به شرطی که اجزای جمع کوتاه ترين طريقۀ جمع را ضر  
  .باشند مساویبا ھم  
  .من ضامن کردار بد شما نيستم  
 .شخص مريض به تداوی ضرورت دارد  
  .پسر خاله ام خوردضابط است 

  
   :گفت و شنود

  .ی ضرر چيست لطفاً برايم بگوييدامعن: رامز  
  .است رسيدنمقصد از آن صدمه، نقص و تاوان : آزاده  
  ضارب از ضرب گرفته شده است؟ آيا کلمۀ : رامز  
  .کلمات ضارب، مضروب و ضرب ھم ريشه اند: آزاده  
يا بدوش گرفتن کار کسی را ضمانت  آيا به عھده گرفتن: رامز  
  گويند؟           
  . بلی آنرا ضمانت گويند: آزاده  
  چرا صلح يک ضرورت مبرم برای ھر جامعه است؟: رامز  
  .ت و آرامی وجود نداردچون بدون صلح ترقی، امني: آزاده  
  د؟نميدھ اضابط و ضبط چه معن: رامز  
و حفظ کننده و ھم چنان قدرت  نگھدارندهی اضابط به معن: آزاده  
با زور گرفتن مال کسی را  ،ضبطی ايک معنو  داشتن          
  .است          

  
  



 

٦ 

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

    ضرر، ضرب، ضربه، ضابط، ضرورت، ضامن       
  

  .جمالت بنويسيد اين را در جاھای خالی ھمين درس کلمات: مشق
  

   _____  تا به من اعتماد کند ودارم _____  کمک کسیمن به   
  .کارم شود        

  
  .نرسانيم _____ به کسی کوشش کنيم   

  
  .گويند_____ کوتاه ترين طريقۀ جمع را   

  
    .سنگين بود  محمد علی کلیمشت _____   

  
  .از اين کلمات جمله بسازيد :امال

    
  .مواد مخدر، ضرر، استفادۀ، دارد  
  _______________________________________  

  
  ضرورت، چه؟شما، در، اينجا،  به، داريد،  
  _______________________________________  

  
  .می شودگفته، کسی، ضامن، ضمانت، که، ميکند،   
  _______________________________________  

  
  حريفش، را، کرد، مغلوببا، ضربه، او، يک،   
  _______________________________________  

  



 

٧ 

  پنجمنجاه و درس پ
  

  :کلمه وسطدر) ض ( حرف 
  

  :دانستن
   فاضل، افضل، فضل، قاضی، مضر، قضاوت   
  :خواندن
  .افی بر خوردار باشدکنش فاضل کسی است که از علم و دا  
  .افضل در واقعيت برتری داشتن در بزرگواری است  
  .کرم خود را به ھمۀ ما  نصيب گرداند و خداوند فضل  
  .بايد عادل باشد ،عدل نشسته است جايگاه در قاضی که  
  .خود را دور نگھداريماز اشخاص مضر بايد ھميشه   

  
   :گفت و شنود

  فرق دارد؟ آيا فاضل از دانشمند : سپيده  
  .ندنرا افاده ميک معنايک  ھردو فاضل و دانشمند: یمعز  
  ؟نداکدام اشخاص از نظر شما مضر : سپيده  
  .رساندمی  مردم و جامعه ضررکسی که به : یمعز  
  مراد از فضل خداوند چيست؟: سپيده  
 منظور از آن بخشش، عفو و رحمت خداوند بر بندگانش: یمعز  
  .است         
  يی که قاضی در آن قضاوت ميکند چه گفته ميشود؟جا: سپيده  
  .آنرا به نام دادگاه يا محکمه ياد ميکنند: یمعز  
  قضاوت درست کدام است؟: سپيده  
  .باشد استوارعدل و حق اساس آن قضاوتی که بر : یمعز  

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

  
  فضل، فضل، قاضی، مضر، قضاوتفاضل، ا          

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

    



 

٨ 

و با دانش در جامعه از محبوبيت خاص ______ انسان   
  .برخوردار است  

  
  .در محکمه يا دادگاه کار ميکند______   

  
  .شما نزد خداوند با تقوا ترين شماست______   

  
  .است______  ،ر برساندکسی که به مردم و اجتماع ضر  

  
   .حق تلفی نميشود روی عدل و انصاف صورت گيرد_____ اگر   
    

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

  
  .فاضل انسان دانشمند و فھميده را گويند

  .قاضی در قضاوت بايد از عدل کار گيرد
  .م مضر نباشيمکوشش نمايي نيستيماگر برای مردم مفيد 
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  ششمدرس پنجاه و 

  
  :کلمه اخيردر ) ض ( حرف 

  
  :دانستن
  فرض  نقض، حوض، فيض، غرض، مرض،   
  :خواندن
  .آب حوض ايستاده و آب دريا روان است  
  .که اتفاق و محبت است، در آن فيض و برکت است ده يیدر خانوا  
  .بيسوادی مرض مھلک در جامعه است  
  .ر افغانستان نقض گرديده استدر دوران جنگ حقوق بشر د  
  .فرض است کمک به نيازمندان  

  
  :گفت و شنود

  شما فيض و برکت را در چه می بينيد؟: شھاب  
  .در ھر کاری که صداقت، راستی و پاکی باشد: شھين  
  چرا بيسوادی را مرض مھلک ميگويند؟: شھاب  
  .چون جھل، فقر و پسمانی را با خود دارد: شھين  
  ؟دارد معناه بشر چ نقض حقوق: شھاب  
انواع ظلم، شکنجه وپامال نمودن حق انسانھا  روا داشتن :شھين  

  .ميگويند نقض حقوق بشر را در يک جامعه     را
  ، يعنی چه؟فرض است نگھداشتنجان   ميگويند: شھاب  
  دثات ومشکالت مواجه با انواع حادر زندگی انسان  :شھين  
  .ميشود، بايد متوجه خود باشد  
  يا برای ھر آب ايستاده حوض گفته ميتوانيم؟آ: شھاب  
  .جاييکه برای نگھداری آب ساخته ميشود حوض است: شھين  

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

  حوض، فيض، غرض، مرض، نقض، فرض        
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  .اين کلمات را در جاھای خالی جمالت بنويسيد: مشق
  

  يض، غرض، مرض، نقض، فرضحوض، ف  
    
  .و برکتم به مردم برسد_____ آرزو دارم که   

  
  .نداشته باشيدو دخالت _____ به کاری که به شما ارتباط ندارد   

  
  .ھم ميگويندعھد ____ به عھد شکنی   

  
  .است_____ دفاع از خاک و ناموس باالی ما   

  
پيدا سرطان ____ ____ دود کردن سگرتاز برادرم ميگويد که   
  .ميشود  

  
  

  .جواب اين سواالت را بنويسيد :امال
  

    
  چگونه حقوق انسان نقض ميشود؟  

  
  __________________________________________  

  
  آيا خدمت والدين باالی فرزندانش فرض است؟  

  
  __________________________________________  

  
  حوض برای چه استفاده ميشود؟از   
  _________________________________________  
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  ھفتمو  هدرس پنجا
  

  :در اول کلمه) ط(حرف 
  

   :دانستن
  ، طوطیطاھر، طياره، طريق، طرف، طرز  

  
  :خواندن
  .دنميدھ معناطاھر و پاک ھر دو يک   
  .طياره واژۀ  عربی و ھوا پيما واژۀ فارسی است  
  .و آموزش پذير است طوطی پرندۀ با ھوش  
  .ق و شيوۀ خاص در زندگی شخصی خود داردھر انسان طري  
  .سخن زدن ھر شخص نمايندگی از فھم او ميکندو روش طرز   

  
   :گفت و شنود

  
  سخن زدن را ياد ميگيرد؟طوطی تنھا چرا : فرزانه  
باھوش و آموزش پذير  ،زيرا نظر به پرندگان ديگر: فريدون  
  .است    
  د؟شما طريق استفادۀ اين ماشين را ميداني: فرزانه  
بلی، و اگر مشکلی بود، از کتاب رھنمای آن استفاده : فريدون  
  .ميکنم    
  ديگری ھم دارد؟مترادف واژۀ   سمتو  طرفآيا : فرزانه  
  .را افاده ميکند سمتو  طرفی اھم معن جھتبلی، : فريدون  
  آيا شما با طرز و شيوۀ کار او آشنايی داريد؟: فرزانه  
  .ست که با او آشنا شده امنخير، امروز نخستين روزي:فريدون  

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

  طاھر، طياره، طريق، طرف، طرز، طوطی     
  
  
  



 

١٢ 

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

  .مقابل از شما آزرده نشود_____ حين بحث کردن  کنيدکوشش   
  

  .پرندۀ ھوشيار است ________  
  

  .ندنپرواز ميک ھای شان بال به کمک _ ______پرنده و   
  

از بزرگان با تجربه بايد را  درست  گفتار_____ شيوه و   
  .آموخت  
      

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

  .طاھر و پاک باش تا مردم از تو نفرت و دوری نکنند  
  .ز با طياره منزل دور را کوتاه ميکندپروا  
  .انسان با دانش را از طرز گفتارش ميشناسيم  
 .آشپزی ھر آشپز فرق ميکند يقطر  
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  ھشتمدرس پنجاه و 
   

  :در وسط کلمه) ط(حرف 
  

  :دانستن
  ، اطمينان، رابطه، خطرفطرت باطل، قطره،   
  :خواندن
  .فرق بين حق و باطل را ھميشه بايد در نظر داشت  
  .ھاد، طبيعت، فطرت و سرشت مفاھيم مشترک دارندن  
  .کار اطمينان بخش نتيجۀ خوب دارد  
  .ی که خطر مين موجود است بايد گشت و گذار نکنيميدر جاھا  
  ميدان کار زار جھان است پر خطر"  
  "سنجيده پا گذار و از اين ورطه درگذر           
  .احمد با ھمصنفان خود رابطۀ نيک دارد  

  
   :گفت و شنود

  فرق حق و باطل در چيست؟: کاظم  
 ناچيز و باطل بيھوده، بی اثر، بودهحق ھميشه جاويدان : فروزان  
  .است و ناپايدار       
چه  ،"قطره قطره دريا ميشود"اين اصطالح  که ميگويند : کاظم  
  دارد؟ معنا  
مطلب از آن جمع کردن و پس انداز کردن در ھر چيز : فروزان  
  .است      
  ميشود؟اطمينان داريد صلح پايدار در وطن ما برقرار  آيا: کاظم  
دست بيگانگان از خاک ما کوتاه شود و مردم اگر  بلی، :فروزان  
  .ما فايده و ضرر مشترک خود را بدانند    
چرا خطر مين ھنوزھم  حيات مردم کشور ما را تھديد : کاظم  
  ؟ميکند    
 مين چون تمام ساحاتی که درطول جنگ ھا در آن : فروزان  
  .است بکلی پاک نگرديده ،شده جابجا  
      



 

١٤ 

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

  
  باطل، قطره، فطرت، اطمينان، رابطه، خطر  

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

  
  نداشته باشيم؟____ چه بايد کرد تا در وقت امتحان   

  
  .وفان استطشبنم __  ______در خانۀ مورچه يک   

  
  .دارم_______ من به صداقت و راستگويی او 

  
  .بايد گشت و گذار نکنيم ،است دمين موجو _____در ساحاتی که   

  
_______ خاصيت شان، سپری ميشود که تاريخ آن  ھايیه ادوي  
  .شودمي  

  
  .از کلمات داده شده جمله بسازيد :امال

    
  .ل، اضطراب، بی ارزش، و، است ، گمانيک، خيا  
  ______________________________________  

  
  .، اوديگراندارد، نيک، با، رابطه،   
  ______________________________________  

  
  .انسان، ميکند، ھر، فطرت، فرق  
  _____________________________________  

  
  .خطر، از، در، ھراس، مردم، مين،اند  
  _____________________________________  
    



 

١٥ 

  و نھمرس پنجاه د
  
  

  :در اخير کلمه) ط(حرف 
  

  :دانستن
  طط، ضبط، محاخطاط، احتياط، قحط، ارتباخياط،    

  
  .دنخطاطی از جملۀ ھنر ھای زيبا ميباش :خواندن
  .الزم استدر ھر کار دقت و احتياط   
  .کرده استيد قحطی و قيمتی بار ھا حيات مردم ما را تھد  
  .تصميم شرط اول مؤفقيت است  
  .اموال غير قانونی از طرف دولت ضبط ميشود  

  
   :گفت و شنود

  ويژگی ھای کار يک خياط خوب در چيست؟: ناھيد  
  .در کارش صفايیو  دقت :مژده  
  .يکی از خطاطان مشھور افغانستان را نام بگير: ناھيد  
مشھور  یۀ خطاط ھااستاد وکيل الدين پوپلزايی از جمل: مژده  
  .است کشور    
  برخی از نقاط کشور مارا تھديد ميکند؟آب چرا قحطی : ناھيد  
برف و  ضايع شدن آبکشور ما محاط به خشکه است و  :مژده  
  .می آوردقحطی  و بارش کم باران  
  د؟نکدام اموال غير قانونی بايد از طرف دولت ضبط شو: ناھيد  
و اموال و موادی  دنميشو واردق آن اموالی که به شکل قاچا: مژده  
  و جھت فروش در بازار  ختم شده باشدآن  اعتبار که تاريخ           
  .باشد    

  
  .اين واژه ھا را در کتابچه ھای تان باالی چھار خط بنويسيد :نوشتن
    
  ، ضبط، محاطارتباطخياط، خطاط، احتياط، قحط،   



 

١٦ 

  
  .نويسيداين کلمات را در جاھای خالی جمالت ب: مشق

  ط، ضبط، محاطارتباخياط، خطاط، احتياط، قحط،   
  

  .بل از قيچی کاری اندازۀ لباس را از مشتری ميگيردق_____   
  

لفون و انترنت جھانيان را ياز طريق ت_____ امروز تماس و   
  .به ھم نزديک ساخته است  

  
  .به خشکه است _____نداشته باشد  در بحر راهکه کشوری   

  
  .در ھر کار نتيجۀ خوب دارد_____ دقت و   

  
  .کرد خطاطیدو بيتی ھای خيام را زيبا _____ خطاط   

  
  

  .جواب اين جمالت را در کتابچه ھای خود بنويسيد :انشاء
  

  احتياط الزم است؟چرا در ھر کار   
  از کدام لوازم استفاده ميشود؟ خياطی فندر   
  ؟رخ ميدھد چرا در برخی از نقاط خاص کشور ما زلزله  
  چه چيز ھا اند؟آب قحطی  عمدۀامل عو  
  کدام کشور ھا محاط به خشکه می باشند؟  



 

١٧ 

  
  شصتمدرس 

    
  :در شروع کلمه) ظ( حرف 

  
   :دانستن
  ، ظريف، ظلم، ظرفظاھر، ظھور، ظفر  

 
   : خواندن
  .ظاھر و باطن انسان خوب فرق ندارد  
  .کرددين مقدس اسالم در مکه ظھور   
  .دار استبرخور یظرافت خاص اين نقاشی از  
  .مظلومان پيشۀ ظالمان است برظلم و جفا   
  .يابدانسان زحمت کش در کارھايش ظفر و کاميابی می   
  .استالفی محصول کار مردم استالف است کاسۀ  
    

  :گفت و شنود
  ظاھر و باطنش فرق داشته باشد چه ميگويند؟ که به کسی: يادفا  
  .ار ندارداو را آدم دو رو ميگويند و نزد مردم اعتب: سعيد  
  چرا دين مقدس اسالم در مکه ظھور کرد؟: يادفا  
  .اقامت داشت آنجا آن موقع درحضرت محمد درچون : سعيد  
  در کدام جنگ ھا حضرت محمد عليه کفار ظفر يافت؟: يادفا  
  .در جنگ ھای احد، بدر، خندق و خيبر: سعيد  
  ھد بود؟اآيا ظلم ھميشه پايدار خو: يادفا  
  .اه دارد و ظلم پايدار نيستتالم عمر کو، ظھرگز نه: سعيد  
  ظرف مزۀ خوبتر ميدھد؟شوربا در چگونه : يادفا  
  .شوربا در ظروف استالفی مزۀ خوبتر ميدھد: سعيد  

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

  
    ظاھر، ظھور، ظفر، ظريف، ظلم، ظرف

  
  لم، ظرفظاھر، ظھور، ظفر، ظريف، ظ  



 

١٨ 

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

  
  .و باطن تان يکی باشد_____ کوشش کنيد تا   

  
  .بود  اسالم، دختر داشتن برای مردم عرب ننگ _____ پيش از   

  
  بمرد و قاعدۀ زشت از او بماند_____ "  
  ".کو اختيار کردعادل برفت و نام ن           

  
  .ساخته شده است_______  اين دستبند بسيار  



 

١٩ 

  شصت و يکمدرس 
   

  :کلمه وسطدر ) ظ(حرف 
  

  :دانستن
  ، نظافت، نظر، نظم، ناظرمظلومنظارت،    

  
  :خواندن
  .ميکندکار ھا نظارت  از رييس ما   
  .ظلوم بايد برای بدست آوردن حق خود مبارزه کندم  
  .ايمان است جزونظافت   
تجربه را با خود  با بھتر است نظر بزرگان دشواردرکار ھای   
  .داشته باشيم  
  .نظم در زندگی خانوادگی ھر انسان مھم است  
  .او ناظر اين مرکز است  

  
   :گفت و شنود

  ؟ستاتفتيش کردن   ،نظارتی امعنآيا : شفيع  
  .، تفتيش، و مراقبت کردن مفھوم مشابه دارندنظارت: نرگس  
  چرا در حق برخی مظلومان ظلم ميشود؟ :شفيع  
  که عدالت نباشد در آنجا حق مظلوم پامال  ر کشورید :نرگس  
  .ميشود    
  دارد؟ فايدهنظافت برای صحت چه رعايت : شفيع  
دچار امراض گوناگون به ، اگر نظافت مراعات شود: نرگس  
  .نميشويم    
  است؟ مھممشوره و نظر کدام اشخاص : شفيع  
  .اشخاص با تجربه و چيز فھم مشوره و نظر: نرگس  
  نظم در ھر کار ضرور است؟آيا : شفيع  
  .بلی کار با نظم پر نتيجه و مثمر است: نرگس  



 

٢٠ 

  
  .اين واژه ھا را در کتابچه ھای تان باالی چھار خط بنويسيد :نوشتن
    نظارت، مظلوم، نظافت، نظر، نظم، ناظر  
    
  نظارت، مظلوم، نظافت، نظر، نظم، ناظر  

  
  .سيداين کلمات را در جاھای خالی جمالت بنوي: مشق

  نظارت، مظلوم، نظافت، نظر، نظم، ناظر  
    
  .می کند_____ معلم در وقت امتحان از شاگردان   

  
مراعات نشود فساد و بی عدالتی _____ در کشوری که قانون و   
  .گسترش ميابد  

  
  .ايمان است جزوو پاکی _____   

  
  .مثمر است اشخاص دانسته_____ مشوره و   

  
  .ر کتابچه ھای خود بنويسيدجواب اين جمالت را د :انشاء

  
  چرا معلم از امتحان شاگردان نظارت ميکند؟  
  حق خود را به دست آورد؟ ميتواندچطور مظلوم   
  نظر شما در مورد آموزش زبان چيست؟  
  ؟ساختبر قرار در يک جامعه نظم را چگونه ميتوان   
  ؟آيا نظافت در ھر کار خوب است  
    



 

٢١ 

  
  و دوم شصتدرس 

  
  :کلمه در اخير) ظ(حرف 

  
  :دانستن
  واعظ غليظ، حفظ، وعظ، حافظ، لفظ،   

  
  .شودميو به چکه تبديل  شود، دوغ غليظ شده کماگر آب دوغ : خواندن
  .پوليس برای حفظ مال و جان مردم خدمت ميکند  
  .واعظ در منبر برای مردم وعظ ميکند  
  .لفظ مردم عوام با زبان نوشتاری و کتابی فرق دارد  
  .ران بزرگ زبان فارسی استحافظ يکی از شاع  

   :گفت و شنود
  چرا شير در اثر حرارت دادن زياد غليظ ميشود؟: ايند  
  .آب آن تبخير ميشود چون: وفانط  
  دارد؟ معناوعظ چه : ادني  
  .را گويند وعظ پند دادن و نصيحت کردن: طوفان  
  چه کسی گفته ميشود؟ بهحافظ : ادني  
را حفظ کسی که قرآن به  ومختلف دارد  مفاھيماين واژه  طوفان  
  .گويندکرده باشد نيز حافظ   
  ی قول و وعده را نمی دھد؟اآيا لفظ معن: ادني  
وعده و قول  .دھن برآيد لفظ است کلمه و سخنی که از ھر :طوفان  
  .ی اصطالحی آن استامعن     
که خداوند حافظ دين اسالم  ندچرا مسلمانان عقيده دار: ادني  
  است؟  
 )ص(حمدمدر چند آيۀ قرآن به حضرت ) ج(اوند خدچون  :طوفان  
  .است وعده داده  



 

٢٢ 

  
اين واژه ھا را در کتابچه ھای تان باالی چھار خط  :نوشتن  
  .بنويسيد
  غليظ، حفظ، وعظ، حافظ، لفظ، واعظ    
    
  غليظ، حفظ، وعظ، حافظ، لفظ، واعظ  

  
  .از کلمات نا مرتب داده شده جمله بسازيد: مشق

  ضد، واژۀظ، واژۀ، رقيق، است، غلي  
  _________________________________________  

  
  ، از، يکی، زبان، فارسی، مشھوراناست، حافظ، شاعر  

  
  _________________________________________  

  
  بهکھنسال، ميکرد، مرد، فرزندانش، وعظ،   

  
  _________________________________________  

  
  ک، نام، بايد، کنيم، نيراخود، حفظ،   

  
  _________________________________________  

  
  

  .جواب اين جمالت را در کتابچه ھای خود بنويسيد :انشاء
  

  خوردن شير غليظ و روغنی برای وجود چه ضرر دارد؟  
  ؟شما چه چيز ھا را نزد تان حفظ می کنيد  
  تأثير پذير است؟ بيشتر وعظ و نصيحت کدام اشخاص  
  و نگھبان حقيقی کيست؟حافظ   



 

٢٣ 

  
  سومشصت و درس 

  
  :کلمه شروعدر  )ع(حرف 

  
   :دانستن
  قرعرف، ععزم، عاقبت، عاقل، علم،   
  : خواندن
  .ط کاميابی استايدر ھر کار يکی از شرراسخ  عزم قاطع و  
  .ميسازد دشواررا زندگی مردم  پسند عرف و عادات نا  
  .انسان عاقل در کارش غافل نيست  
  بی ثمر استدرخت  عمل بی علم  

.  
  .عاقبت کار ناسنجيده پشيمانی است وبس  

  
   :گفت و شنود

خو کرده  چرا برخی از مردم ما به عرف و عادات ناپسند: ناھيد  
  اند؟          
  .چون آنھا ھمين رواج ھای ناپسند را مھم می دانند: دداو  
  ؟چيستواژۀ ديگری برای عزم : ناھيد  
  .ھوم عزم را بيان ميکندقصد، نيز مف و اراده: داود  
  ؟چه مفھوم دارد"  و لو در چين باشدعلم آموز " ميگويند : ناھيد  
و رفتن  بود دورو نسبتاً متمدنچون در آن زمان چين کشور : داود  
ميگفتند که حتی اگر علم در چين ھم باشد،  . به آنجا مشکل         
  .بايد برای کسب آن به آنجا رفت         
  ؟ت انديشی چه مفھوم داردعاقب: ناھيد  
  .کسی که در مورد آيندۀ کارش عميق فکر ميکند: داود  
  عرق چيست؟: ناھيد  
  .طرح می شود اتعرق آب وجود است که از راه مسام: داود  



 

٢٤ 

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

  
  قرعرف، ععزم، عاقبت، عاقل، علم،   
    
  قرعرف، ع، عاقبت، عاقل، علم، عزم  

  
  .اين کلمات را در جاھای خالی جمالت بنويسيد: مشق

  قرعرف، ععزم، عاقبت، عاقل، علم،   
  

  .از راه مسامات طرح می شود________   
  

رف گزاف در عروسی ھا و مرده داری ھا از جملۀ امص  
  .ناپسنديده است________   

  
  .دارد وربه خارج از کش سفر_____ امسال پدرم   

  
  ؟که بار آرد پشيمانی_____ چرا کاری کند   

  
رياضی و نجوم از شھرت خاصی _____ ابو ريحان بيرونی در   
  .برخوردار بود  
    

  .در کتابچه ھای خود بنويسيد بعد از خواندن معلم اين جمالت راامال
  

  "علم ھر چند بيشتر دانی     چون عمل در تو نيست نادانی"   
  .گذراندانشمند وقت گرانبھای خود را عبث نمی انسان عاقل و د  
  .لذت بخش است ،شانی بدست آيديعايد کاری که از عرق پ  
  .از عرف و عادات نا پسند بايد دوری کرد  
  .با عزم راسخ ميتوان بر مشکالت غلبه حاصل نمود  



 

٢٥ 

  
  چھارمشصت و درس 

  
  :کلمه وسطدر ) ع(حرف 

  
   :دانستن
  سرعت، کعبهمعلم، معمار، معبد، تعليم،   
   :خواندن
  .ندزندگی معنوی انسان است انمعلم اولين تھداب گذاروالدين و   
  "خشت اول گر نھد معمار کج    تا ثريا ميرود ديوار کج"  
 پرستشگاهو  عيسويان کليسا عبادتگاهعبادتگاه مسلمانان مسجد،   
  .است  بوداييان معبد   
استفاده  يهتعليم و ترب بجاینيز  آموزش و پرورشواژه ھای   
  .ميشود  
  قربانت  ه وطن گر ھر کجا باشم سرم بادا ب"   
  "تويی آن کعبۀ عشقم زبانم مدح گويانت        

  
   :گفت و شنود

  ؟چرا معلم را پدر معنوی ميگويند: فواد  
  .ياورمھربان برای شاگرانش استزيرا معلم رھنما و : شھين  
  آيا معمار واژۀ فارسی است؟ :فواد  
  .آن مھندس است فارسی ژۀ عربی است که معادلمعمار وا: شھين  
  ؟چرا عبادت گاه مسلمانان را مسجد ميگويند: فواد  
  .ن در آنجا خداوند را سجده و عبادت ميکنندچون مسلمانا: شھين  
آيا تعليم تنھا مربوط به مکتب و ديگر جاھای آموزشی : فواد  
  ميشود؟         
ط مادر و پدر شروع از خانه  توس اساسیتعليم به شکل : شھين  
  .و در مکتب و دانشگاه ادامه می يابد ميشود           
  سرعت صوت را چطور ميتوان اندازه کرد؟: فواد  
امروز توسط آله ھای صوت سنج سرعت صوت را  :شھين  
  .مخصوص اندازه گيری ميکنند  
    



 

٢٦ 

  
  .اين واژه ھا را در کتابچه ھای تان باالی چھار خط بنويسيد :نوشتن
  م، معمار، معبد، تعليم، سرعت، کعبهمعل  

  
  معلم، معمار، معبد، تعليم، سرعت، کعبه  

  
  .جواب اين سوالھا را بنويسيد: مشق

  .نام بگيريد ،که معمار از آن کار ميگيرد را وسايلی  
  _____________________________________  
    
  آيا در مورد سرعت نور چيزی ميدانيد؟  
  _____________________________________  

  
  ی کدام اشخاص فرض است؟الابزيارت خانۀ کعبه   
  _____________________________________  

  
  ؟بھترين افتخار برای معلم چيست  
  _____________________________________  

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

  
  .و پدر معنوی ماست معلم مادر  
  .ا ً انجنير ساختمان ميگوينداکثر ،معمار بجای امروز   
  .خانۀ کعبه در شھر مکۀ معظمه موقعيت دارد  
کيلو  ١٢٠در کشور ھالند حد اکثر سرعت موتر ھای تيز رفتار   
  .متر در ساعت است و از اين حد نبايد تيز تر رفت  
  .ير گذار استتعليم و تربيۀ درست باالی شخصيت انسان تأث  
    



 

٢٧ 

  
  پنجمشصت و درس 

  
  :در اخير کلمه) ع(حرف 

  
  :دانستن
  دفاع، سريع، نوع، شجاع، شمع، طبع   
  :خواندن
  .انسانی است مسئوليتدفاع از حق يک    
  .امر خير بايد سريع و زود تالش کرد در اجرای  
  .يکی از خصلت ھای انسان خوب نوع دوستی است  
  .  ھوای نفس غالب آيدشجاع ترين انسان آنست که بر   
  )ص(حضرت محمد                
    

   :گفت و شنود
  آيا دفاع در مقابل تجاوزگران جھاد است؟: جليل  
جھاد ناموس   بلی مبارزه در مقابل تجاوز و دفاع از وطن و: زينب  
  .است  
  چه کسی را شجاع ميگوييد؟: جليل  
  .به نظر من کسی که از مشکالت ھراس نداشته باشد:زينب  
  ؟را برای چه چيز ھا استفاده ميکنندواژۀ سريع السير : لجلي  
  بکار  ی آن تيز رفتار است که برای وسايل نقليهامعن: زينب  
  .ميرود    
  دارد؟ معناطبع چند : جليل  
ی امعن و ھمچنان به سرشت، نھاد و خوی یابه معنطبع : زينب  
  .کردن استچاپ  زدن و مھر    
    
  .چه ھای تان باالی چھار خط بنويسيداين واژه ھا را در کتاب :نوشتن
  دفاع، سريع، نوع، شجاع، شمع، طبع  
    
  دفاع، سريع، نوع، شجاع، شمع، طبع  

  



 

٢٨ 

  .اين کلمات را در جاھای خالی جمالت بنويسيد: مشق
  دفاع، سريع، نوع، شجاع، شمع، طبع  
      
  ميوۀ خشک افغانستان به خارج صادر ميشود؟_____ چند   

  
  .کند _____ ق خود بايد از حھر انسان   

  
  .جواب ميدھد_____ شاگرد ذکی سوال معلم را   

  
  .نيز ميگويند_____  ،برای انسان دلير  

  
  از پی علم بايد گداخت____ چو "  
  "که بی علم نتوان خدا را شناخت           
    

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

دليلش اينست که شجاع و دالور ن خشمگين شدی اگر بر ناتوا"  
  )ولترازگفتار ولتر  (          ".  نيستی  

  .شاعران با طبع موزون سخن می گويند  
  .داشته باشيمرا  در مقابل ھر نوع خطر بايد آمادگی دفاع از خود  
  .بکار ميبردند پيشين بيشترشمع و پروانه را شاعران  ه ھایواژ  



 

٢٩ 

  
  ششمشصت و درس 

  
  :کلمه شروعدر ) غ(حرف 

  
   :دانستن
  ، غدار، غرق، غمغيبتغربت، غريب،   
  :خواندن
  .غريبی باز ھم،باشی پولدار ھماگر  محيط ھجرتدر    
ميکند مانند زنبوری است که نيش  را شخصی که غيبت مردم"  
  ."  ميزند     
  .غدار غالم حلقه بگوش بيگانگان است  
  .ديشه ھايش استغرق خياالت و انو بلند انديش انسان متفکر   
  .او با غم خو کرده است  
    

   :گفت و شنود
  ؟ غربت زده چه مفھوم دارد: جمال  
کسی که از اثر جنگ کشورش را ترک اصطالح  امروز به: جالل  
  .، به کار ميروددر کشور ھای ديگر زندگی ميکند کرده و    
  ؟ی تنگ دست و نادار را ميدھداآيا غريب تنھا معن: جمال  
دور از وطن و بيگانه را غريب مفھوم دورشونده، ! نخير: جالل  
  .نيز افاده ميکند    
اگر صفت ھای نيک کسی را در غيابش بيان کنيد غيبت : جمال  
  ؟است    
 او را به ديگران پشت سر کسی بد گويی و عيب ! نخير: جالل  
  .کردن غيبت است برمال    
  ؟يعنی چه" کور خود بينای مردم  ":جمال  
و بر  ديده نمی توانداشتباھات خود را  کسی که معنا به اين : جالل  
  .ميکنداشتباھات ديگران خورده گيری     



 

٣٠ 

  
  .اين واژه ھا را در کتابچه ھای تان باالی چھار خط بنويسيد :نوشتن
  غربت، غريب، غيبت، غدار، غرق، غم  
    
  غربت، غريب، غيبت، غدار، غرق، غم  

  
  .لی جمالت بنويسيداين کلمات را در جاھای خا: مشق

    
  غربت، غريب، غيبت، غدار، غرق، غم  
    
  .رنج ميبرند_____  بسياری از ھموطنان ما از آوارگی و   

  
  .پايدار نيستو عوام فريب _____ سان نا کار  

  
آببازی نکنيم تا  بلد نيستيم، بايد در حوض عميقاگر آببازی   
  .نشويم_____   

  
  .گرفتو خوشی دوستان بايد حصه _____ در  

  
  .نمودن کار زشت و بد است_____   

  
  .جواب اين جمالت را در کتابچه ھای خود بنويسيد: انشاء

  
  ؟چرا برخی ھا با داشتن زندگی مجلل در غربت رنج ميبرند  
  ؟در آب غرق نمی شوند ھا بیاچرا مرغ  
  غالم ھمت واالی بابه خارکشم  "  
  ؟دارد معناچه  "  غم کشد و منت خسان نکشد که خار     
    



 

٣١ 

  
  ھفتمشصت و درس 

  
  :کلمه وسطدر ) غ(حرف 

  
  :دانستن
  مغز، بغرنج، يغما، رغبت، مغرور، شغل   
  :خواندن
  .ذھنی انسان است جسمی و ھمه فعاليت ھایمغز مرکز   
  .دنکار ساده را بغرنج و پيچيده ميساز بی تجربهاشخاص   
  .ه شددر دوران جنگ ھا آثار و گنجينه ھای قيمتی ما به يغما برد  
مؤفقيت در اميدواری  ،ھر کاری که با شوق و رغبت شروع شود  
  .است آن زياد تر  
 رشدموثر تر است که در بر خودش دانش يک دانشمند ھنگامی   
  .تأثيرگذار باشد شخصيتش  
    

   :گفت و شنود
  مغز چيست و در کجا قرار دارد؟: علی  
  جمه يا جمرم بوده که در بين کاسۀ سر نمغز مادۀ : درخشان  
  .موقعيت دارد  
  کار بغرنج چه نوع کار است؟: علی  
به آسانی آن که مشکل و پيچيده بوده و راه حل  کاری: درخشان  
  .بدست نيايد    
  چرا برخی از انسانھا مغرور ميشوند؟: علی  
  .چون آنھا فقط به قدرت، ثروت و مال خود می بالند: درخشان  
ه اجرای کاری عالقه و اگر کسی با وجود داشتن استعداد، ب: علی  
  ميل نداشته باشد، آيا ميتواند موفق باشد؟    
وجود داشته باشد، و ميل  استعداد اگر در اجرای کاری: درخشان  
  .و رغبت کمتر باشد، نتيجۀ آن چندان خوب نيست  
  چطور ميتوانيم انسان مغرور را زود بشناسيم؟: علی  
طرز اين قسم اشخاص را ميتوان ازاز برخی : درخشان  
  .حرکاتش شناخت و،تفکر گفتار  
    



 

٣٢ 

.اين واژه ھا را در کتابچه ھای تان باالی چھار خط بنويسيد :نوشتن
  مغز، بغرنج، يغما، رغبت، مغرور، شغل        
    
  مغز، بغرنج، يغما، رغبت، مغرور، شغل  
    
  .اين کلمات را در جاھای خالی جمالت بنويسيد: مشق

  ، شغلمغز، بغرنج، يغما، رغبت، مغرور  
  

  .برده شد_____ آثار تاريخی کشور ما از طرف دزدان تاريخ به   
  

  .را بايد با دقت و تحمل شروع کرد_____ کارمشکل و   
  

  .و خود خواه فقط برای خودش زنده است_____ انسان   
  

  .کنترول ميشود_____ تمام وجود انسان توسط   
  

  .ضروری است_____ شوق و  یو کار_____   پيشبرددر   
  

  .را در کتابچه ھای خود بنويسيد پرسشھاجواب اين : انشاء
  

چه مفھوم  ."دان نيستندبه حاجت  که با دست باز شود یرھگ"  
  ؟دارد  
که بغرنج و مشکل باشد و از عھده آن برآمده  کاریدر مورد   
  ؟چه تصميم ميگيريد ،نتوانيد  
  وظيفۀ مغز در بدن چيست؟  
  ؟دبايد مغرور باش پولدار آيا انسان  



 

٣٣ 

  
  ھشتمشصت و درس 

  
  :در اخير کلمه) غ(حرف 

  
   :دانستن
  بالغ، داغ، باغ، دروغدماغ، دريغ،   
  : خواندن
  .دل و دماغ را بايد با کار ھای نيک عادت داد  
حاجت مندان کمک به از امکانات دست داشتۀ خود در ما بايد   
  .دريغ نکنيم  
  .در دوران جنگ بسياری از مردم ما داغ ديده شده اند  
  .گلستان سعدی ھمچو باغ بدون خزان است  
  )حضرت محمد(.     می آفريندو دروغ ترس  ،شراستی آرام  

  
   :گفت و شنود

  کار جسمانی؟از انسان از کار دماغی زود خسته ميشود يا : محمد  
از ازدياد کار دماغی و يا جسمانی بدن انسان خسته : تاج گوھر  
  .می شود  
  ديده است؟ گويند او داغيچرا م: محمد  
چون در زندگی حوادث دلخراش و اتفاقات بدی را ديده : تاج گوھر  
  .است         
ميگويند دريغ، مقصد بسياری از مردم در حالت پريشانی : محمد  
  شان چيست؟    
  ناک ياد ميشود، دريغ فساحادثۀ ھر زمانی که از : تاج گوھر  
  .ميگويند       
  .مچه کسی را بالغ گفته ميتواني: محمد  
  .کسی که به سن قانونی جوانی رسيده باشد: گوھر  
  در کشور ھای غربی سن قانونی چند است؟: محمد  
که آن را است دقيقا ً ھجده سالگی  در غرب سن قانونی :گوھر  
  .جشن نيز ميگيرند    
    



 

٣٤ 

  
  .اين واژه ھا را در کتابچه ھای تان باالی چھار خط بنويسيد :نوشتن
  باغ، دروغ دماغ، دريغ، بالغ، داغ،  
  دماغ، دريغ، بالغ، داغ، باغ، دروغ      

  
      .اين کلمات را در جاھای خالی جمالت بنويسيد: مشق

  دماغ، دريغ، بالغ، داغ، باغ، دروغ  
  .استراحت ضروری است_____ برای خستگی   

  
اگر وقت گرانبھای خود را رايگان از دست و افسوس _____   
  .دھيم  

  
 لکه  یامعن بسيار گرم  و ھم چنان ان،ی سوزامعن_____  واژۀ   
  .را ميدھد  

  
  .ميگويند_____  راست  واژۀ ضد  

  
  .خودش تصميم بگيرد ،ميتواند در  کارھا_____ انسان   

  
  .توضيح کنيداين نکات را  :امال
  .که با دست باز شود حاجت دندان نيست یگرھ: مثال

به دعوا و  کارو يا مشکلی که با عقل و دانش حل شود ضرورت: توضيح
  .جنگ نيست

  
  .گلستان سعدی باغی است که خزان ندارد  
    
  تا ثريا ميرود ديوار کج    خشت اول چون نھد معمار کج  

  
           .منزل دروغ کوتاه است  
    



 

٣٥ 

  نھمشصت و درس 
   

  :کلمه شروعدر ) ف(حرف 
  

  :دانستن
  ، فرزانه، فريب، فخرفھمارغ، فرق، ف  
  :خواندن
  .ستيم که نتيجۀ کار ما قناعت بخش باشدافارغ وقتی از تشويش   
   .شيوۀ گفتارشان است رد درفرق انسان با خرد و بيخ  
  .شيار، دانشمند، دانا و فرزانه مفاھيم مشترک دارندباخرد، ھو  
  .است یخداوند رسواي نزدقبت فريب کار و مکاراع  

  
   :گفت و شنود

  چرا فارغ از غم ديگران نميتوان زيست؟ :ھادرف  
چون انسانھا اعضای يک ديگر اند و نمی خواھند ھم نوع  :هسعيد  
  .شان دچار مشکل شود          
  فرق بين فرح و فرحت در چيست؟: فرھاد  
  .دنی مسرت و شادمانی را ميدھاھر دو معن: هسعيد  
  چطور ميتوان شخص حيله گر و فريب کار را شناخت؟: فرھاد  
  .مت نا درست و خام او با مردامالاز مع: هسعيد  
  ؟را چه تعبير می کنيد فخرشما : فرھاد  
و به آن  خارق العاده کرده باشد خدمته کار يا کسی ک: هسعيد  
  .ن نيز گوينددبالي  
کسی که از فھم و دانش عالی برخوردار است برايش چه  :فرھاد  
  لقب ميدھند؟     
جامعه اش  خود و افتخار او برايش دانشمند ميگويند که: هسعيد  
   .است  

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

  فارغ، فرق، فھم، فرزانه، فريب، فخر  
  فارغ، فرق، فھم، فرزانه، فريب، فخر    

  



 

٣٦ 

  .از اين کلمات يک جمله بسازيد: مشق
  فريب، او ، من، را، ديگر، نميخورم  
  _______________________________________  

  
  ، استۀ، و، انديشازم، انسان، خوب، برخوردار، بافھ  
  _______________________________________  

  
  ، و، است، خودۀبافھم، خانواده، جامع فرزند، فخر،  
  _______________________________________  

  
  ، ديگران، ازانسان، از، گفتارش، بافھم، ، طرز، ميشود، فرق  
  _______________________________________  
    
  .جواب اين جمالت را در کتابچه ھای خود بنويسيد: انشاء

  
  فرق حق و باطل در چيست؟  
  آيا گاھی انسان در زندگی بی غم و فارغ بال شده ميتواند؟  
ا پيش گيريم که فريب افراد فريبکار و مکار را ريی چه شيوه   
  نخوريم؟  
  دار باشد؟انسان فرزانه بايد از چه خصوصيات برخور  



 

٣٧ 

    
  درس ھفتادم

  
  :کلمه وسط در) ف(حرف 

  
  :دانستن
  ، غفلت، غفورمفتافسانه، مسافر، مفکوره،   
  :خواندن
  .کودکی از مادرم افسانه ھای جالبی ميشنيدمدر   
 فايده کوشش کنيد در اجتماع مفيد باشيد تا مردم از کار نيک تان  
  .بھره مند شوند و گيرند  
  .ميشود مسافر استانه اش دور کسی که سفرميکند و از خ  
  .مفکوره و انديشۀ ھر انسان متفاوت است  
  .غافل کسی است که در کارش غفلت ميکند و عقب ميماند  
  .خداوند غفور و بخشايندۀ واقعی است  

  
   :گفت و شنود

که از بزرگان خود شنيده ايم واقعی است يا  یافسانه ھاي: رفيع  
  خيالی؟          
با طرز زندگی مردم پيوند داشته و به  ه يیبه گون افسانه ھا: ثريا  
  .آن چيز ھايی ھم اضافه شده است    
نيست چه  مفيد جامعه بهکسی که با فساد سر و کار دارد و : رفيع  
  .ناميده ميشود          
  او را شخص مفسد و مضر ميگويند که به درد جامعه : ثريا  
  .نميخورد          
   نھا با مفکوره صلح و نوع دوستی چرا برخی از انسا: رفيع  
  سازگار نيستند؟           
يشند نه داين اشخاص ھميشه در مورد قدرت و ثروت می ان: ثريا  
  .انسانيت و نوع دوستیدر بارۀ           
  شما از خداوند غفور چه ميطلبيد؟: رفيع  
  .خود را ميکنم گناه ھایطلب عفو  هخداوند بخشاينداز : ثريا  
  ، چه مفھوم دارد؟"ه خواب غفلت فرو رفتنب": رفيع  
    .مقصد از ھر چيز بيخبر بودن است: ثريا  



 

٣٨ 

    
  .اين واژه ھا را در کتابچه ھای تان باالی چھار خط بنويسيد :نوشتن
  افسانه، مسافر، مفکوره، مفت، غفلت، غفور  
      
  افسانه، مسافر، مفکوره، مفت، غفلت، غفور    

  
  ازيداز اين کلمات جمله بس: مشق

  
  لطيفه، قصهدارد، از، چه، فرق،   
  _______________________________________  

  
  شخص، غفلت، تنبل، کارش، در، ميکند  
  _______________________________________  

  
  ، مھربان، استرغفور، خداوند، ما، ب  
  _______________________________________  

  
  ن، در، پيشسفر، دور، دارند، مسافري  
  _______________________________________  

  
  رايگان، يک؛ مفھوم، و، را ، افاده، مفت، ميکند  
  ________________________________________  

  
  

  .معلم در کتابچه ھای تان بنويسيد ناين جمالت را بعد از خواند :امال
  

  .ھا استبلکه تذکر واقعيت  ،خواندن تاريخ يک افسانه نيست  
  .اگر به کسی مفيد واقع نمی شوی کوشش کن مضر ھم نباشی  
  .به شخص سياستدان متفکر سياسی نيز ميگويند  
  .مسافرت به فضا توسط سفينه ھای فضايی صورت ميگيرد  
  .کنيممياز خداوند غفور برای رفته گان طلب مغفرت ما   

  
  



 

٣٩ 

  ھفتاد و يکمدرس 
  

  :کلمه اخير در) ف(حرف 
  

  :دانستن
  ، تلف ژرفف، انحراف، حيف، ظريف، ردي  
  :خواندن
  .زھرا در رديف شاگردان ممتاز مکتب قرار گرفت  
  .ھرگز منحرف نميشود شخصيتانسان خوب و با   
  .آفرين استکلک ھای ظريف ھنرمند نقش   
  .سياستدان خوب با ديد ژرف به مشکالت مردم مينگرد  
  .يمحيف است اگر وقت پر ارزش خود را بيھوده تلف نماي  
    

   :گفت و شنود
معلم برعالوۀ تدريس چه مسؤوليت ديگری در خصوص : سروش  
  شاگردان دارد؟      
کند که ميشان  اعمالشاگردان را متوجه معلم يا آموزگار : زھرا  
  .شوندنمنحرف     
  ؟ کی را ميگويند ظريفانسان  :سروش  
را ظريف  ھم زيبا انسان زيرک، نکته سنج، خوش طبع و:زھرا  
  .گويند          
  ژرفنگر چه کسی است؟: سروش  
  .کسی که در مورد يک قضيه عميق می انديشد: زھرا  
  چه کنيم تا وقت ما بيھوده تلف نشود؟: سروش  
تا بدانيم که کدام  بايد برنامۀ درست روزمره داشته باشيمما  :زھرا  
  .کار را چه وقت اجرا کنيم و برنامه ھای بعدی ما چيست  
    
  .ه ھا را در کتابچه ھای تان باالی چھار خط بنويسيداين واژ :نوشتن
  رديف، انحراف، حيف، ظريف، ژرف، تلف  
    
  رديف، انحراف، حيف، ظريف، ژرف، تلف    



 

٤٠ 

  
  .از اين کلمات جمله بسازيد: مشق

  
  ی، است، جھت، تغيرامعنه ب انحراف،   

  
  ________________________________________  

  
  ، خوش طبع، ظريف، انسان، نيزبه ، ميگويند  

  
  ________________________________________  
  ، بايد، ماوقت، بيھوده، را، نکنيم، تلف، گرانبھا  

  
  ________________________________________  
  دارم، من، ظريف، مجسمۀ، جام ھرات، را  

  
  ________________________________________
    

  .ت را بعد از خواندن معلم در کتابچه ھای تان بنويسيداين جمال :امال
  

  .انسان باشرف در ھر جا قابل احترام است  
  .کسی که به خود اتکاء داشته باشد منحرف نميشود  
  .بنشينمرديف اول  سينما در آرزو دارم در  
  .اين زيور از ظرافت خاص برخوردار است  



 

٤١ 

  
  ھفتاد و دومدرس 

  
  :کلمه شروع  در) ق(حرف 

  
  :دانستن
  قادر، قدرت، قلب، قشنگ، قبول، قصد   
  :خواندن
  .سرپناھی برای شان نيستندمردم بی بضاعت ما قادر به ساختن    
  .سخنان ارزشمند لقمان حکيم قابل قبول است  
  .وطن عزيز ما در قلب آسيا موقعيت دارد  
  .قصد دارم سال آينده به اروپا سفر کنم  
ر شوروی قدرت خود را از دست در آخر قرن بيست اتحاد جماھي  
   .و به کشور ھای کوچک تجزيه شد داد  

  
   :گفت و شنود

  دارند؟ معناآيا قادر و قدير يک : سينا  
  .اند قدرتواژۀ  ھم ريشۀ  ھای بلی، ھر دو کلمه: شفيق  
  می کنيد؟ معنارا چگونه  قدرتمند واژۀ :سينا  
  .گفته می شودقدرتمند به زوردار : شفيق  
  می شود؟ لکلمۀ قضاوت صرف در محکمه استعما آيا: سينا  
  .در زندگی روزمره نيز استفاده می شود قضاوت واژۀ :شفيق  
  می گويند؟" پاکدل"چرا کسی را : سينا  
  .ھمان نيت و قلب پاک است پاکدلمقصد از: شفيق  
  توان و قدرت از ھم چه فرق دارند؟: سينا  
  .در بسياری موارد ھم مفھوم اند: شفيق  
    
  .اين واژه ھا را در کتابچه ھای تان باالی چھار خط بنويسيد :تننوش

    
  قادر، قدرت، قلب، قشنگ، قبول، قصد  

  
    قادر، قدرت، قلب، قشنگ، قبول، قصد  

  



 

٤٢ 

      :از اين کلمات جمله بسازيد: مشق
  داری، توان، تا، قدرت، کن، و، با ناتوان، ياری

  ____________________________________  
  

  ، است، قشنگ، پروانه، زيبا، وۀحشر
  _____________________________________  

  
  در، قضاوت، را، شعار، عدالت، خود، ساز

  ______________________________________  
  

  پيشرفته، در، پيوند، صورت، قلب، می گيرد، کشور ھای
  ______________________________________  

  
  :پرسشھا جواب دھيدبه اين  :امال

  از قدرتش استفاده کند؟ بايد شخص قدرتمند چگونهبه نظر شما 
  

  _______________________________________  
  

  .را نام بگيريدو مورد نظر تان چند گل قشنگ 
  

  _______________________________________  
  

  ؟، چه ميگويندقضاوت می کند به کسی که در محکمه
  _______________________________________  

  
  ند؟نی بايد با ناتوان کمک کانچه کس

  ________________________________________  



 

٤٣ 

  
  

  سومھفتاد و درس 
  

  :کلمه وسط در) ق(حرف 
  

  :دانستن
  مقدم، مقبول، مقدس، عقيده، معقول، عاقل   

  :خواندن
  .سخن معقول به دل می نشيند   

  .وظيفۀ مقدس ھر انسان وطنپرست استدفاع از وطن و ناموس   
  .به چھار کتاب آسمانی ايمان و عقيده دارند انمسلمان  
  .اميد است گفتارم مورد قبول شما واقع شود  
  .او انسان عاقل و دور انديش است  
    

   :گفت و شنود
  گفتار معقول دلپذير است؟ چرا: قادر  
  .می پذيردچون آن گفتار عاقالنه است و عقل آن را : بی بی آقا  
  مقدم و مؤخر از ھم چه فرق دارند؟: قادر  
  .گفته می شود پايانمقدم به اول و مؤخر به : بی بی آقا  
  ھم مفھوم اند؟ واژه ھای آيا مقبول و زيبا: قادر  
  .ميدھد معنامقبول قابل قبول و زيبا قشنگ : بی بی آقا  
  کتابھای مقدس به کدام کتابھا گفته می شود؟: قادر  
  .دآسمانی را کتب مقدس ميگوينکتابھای : آقابی بی   
    
  .اين واژه ھا را در کتابچه ھای تان باالی چھار خط بنويسيد :نوشتن
  مقدم، مقبول، مقدس، عقيده، معقول، عاقل  
    
  مقدم، مقبول، مقدس، عقيده، معقول، عاقل  



 

٤٤ 

      :از اين کلمات جمله بسازيد: مشق
  معقول، آن، است، گفتار، شخص  
  _______________________________________  
    
  آسمانی، قرآن، کتاب، است، مقدس  
  ________________________________________  

  
  داريم، به، عقيده،  و، ايمان، ما، اسالم  
  ________________________________________  

  
  ناسنجيده، گفتار، معقول، نيست، مورد قبول، و  
  ________________________________________  

  
  

  :به اين سوالھا جواب بنويسيد :امال
  

  پذيرا است؟ دل چرا سخن معقول
  ________________________________________  

  
  به نظر شما کدام کار از ھر چيز مقدم تر است؟

  ________________________________________  
  

  مقدس دارد؟ چرا در فرھنگ ما مادر مقام واال و
  ________________________________________  

  
  از ديدگاه شما انسان مقبول و پذيرنده کيست؟

  ________________________________________  



 

٤٥ 

  چھارمھفتاد و درس 
  

  :کلمهاخير در ) ق(حرف 
  

  :دانستن
  حقرق، قايق، صادق، غرق، فشوق،    

  :خواندن
  .د که من داخل اتاق شدمدوستم غرق خواندن کتاب بو   

اگر با شوق و عالقه مطالعه کنی، مفھوم را درست و زود درک   
  .می کنی  
  .می گويندقايق کشتی کوچک را   
  .صادق کسی را گويند که امانت کار باشد و دروغ نگويد  
  .انسان صادق حق کسی را نمی خورد  
  .به چند مفھوم بکار ميرود فارسیدر  فرقواژۀ   
    

   :گفت و شنود
  فرق بين غرق و غريق را ميدانی؟: رضا  
  .ده را گويندغريق، غرق ش: معروفه  
  آيا قايق از کشتی فرق دارد؟: رضا  
  .قايق کشتی کوچک را گويند: معروفه  
  ذوق و شوق از ھم چه فرق دارند؟: رضا  
  .ی سليقهای عالقه و ميل است و ذوق به معناشوق به معن: معروفه  
  دق چه ميگويند؟به عمل انسان صا: رضا  
    .صداقت: معروفه  
  چگونه ميتوان حق خود را بدست آورد؟: رضا  
  .بايد کوشش و مبارزه کرد: معروفه  

  
  .اين واژه ھا را در کتابچه ھای تان باالی چھار خط بنويسيد :نوشتن
    
  شوق، فرق، قايق، صادق، غرق، حق  

  



 

٤٦ 

      .داين کلمات را در جاھای خالی جمالت بنويسي: مشق
  ، ذوقشوق، فرق، قايق، صادق، غرق، حق  

  
  .ميشوی_________ اگر آببازی را ياد نداشته باشی، در آب   

  
  .و عالقۀ زياد به بزکشی دارد______ برادرم   

  
  .را در آب حرکت ميدھند_______ با پارو   
    
  .و سليقۀ ھر انسان فرق می کند_______   

  
  .عتبار داردو راستکار در ھر جا ا______ انسان   

  
    

  :به اين پرسشھا جواب دھيد :امال
  ؟"فرق باشد از ورم تا فربھی"چرا گويند 

  _____________________________________  
  

  ؟"، داده نمی شودحق گرفته ميشود: "چرا می گويند
  

  ______________________________________  
  

  انسان صادق را چگونه امتحان می توانی؟
  

  _______________________________________  
  

  آيا امکان دارد در افغانستان مسابقۀ قايق رانی صورت گيرد؟
  

  ______________________________________  



 

٤٧ 

  
  پنجمھفتاد و درس 

  
  :کلمهشروع در ) ک(حرف 

  
  :دانستن
  کمک، کبوتر، کنار، کشور، کمر، کار   
  :خواندن
  .به ناتوانان بايد کمک کرد   
  .کار امروز را به فردا مفگن  
  .کبوتر نشانۀ صلح است  
  .گويند نيز کنار بحر را ساحل  
  .گويندنيز وطن، سرزمين و مملکت  ،به کشور  
  .يک کمربند تحفه داد برايم برادرم در سالگره ام  

  
                 :گفت و شنود

  آيا در ھر کار بايد از کسی طالب کمک شد؟: امير  
مشوره و کمک  ھده اش برآمده نتوانیز عکه ا در کاری: فاطمه  
  .ضرور استديگران     
  کناره گيری چه مفھوم دارد؟: امير  
  .ميکند کسی که وظيفه اش را ترک يا رھا مثال ً :فاطمه  
  ؟چرا ھوای کنار در يا و بحر خوشگوار است: امير  
چون درشھر ھا رفت و آمد وسايل نقليه زياد است و کنار :  فاطمه  
  .اف دارددريا ھوای ص    
  کشور است؟ گونهافغانستان از نگاه جغرافيايی چه  :امير  
کشور کوھستانی و محاط به خشکه  ،از نگاه جغرافيايی: فاطمه  

  .است  
چرا در برخی کشور ھا عدۀ زياد مردم از بی کاری رنج : امير  
  ميبرند؟    
بيسوادی، جنگ، ضعف اقتصاد، بی قانونی و نا امنی : فاطمه  
   .ری اندعوامل بيکا    
    



 

٤٨ 

  
  .اين واژه ھا را در کتابچه ھای تان باالی چھار خط بنويسيد :نوشتن
  کمک، کبوتر، کنار، کشور، کمر، کار  

  
      کمک، کبوتر، کنار، کشور، کمر، کار    

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

  
  .ما منابع طبيعی زياد دارد________   

  
  .و خانه نشين گرديد زده شد_____  او از کار  

  
  .کنيم_____ تا حد توان بايد با حاجتمندان   

  
  .جوھر انسان است______   
    
  .از جملۀ پرندگان خانگی است______   

  
  .جواب اين سوالت را بنويسيد :پرسشھا

  
  در اين بيت چگونه توضيح ميتوانيد؟ را "کمک"مفھوم  -

  ده ای دست افتاده گيرچو ايستا  ره نيک مردان آزاده گير
  
  کبوتر از جملۀ کدام پرندگان است؟ -
  کنار و کنج از ھم چه فرق دارند؟  -
  به جای کشور ديگر کدام واژه ھا را استفاده می توانيم؟ -
  



 

٤٩ 

  
  ششمھفتاد و درس 

  
  :کلمهوسط  در) ک(حرف 

  
  :دانستن
  مکر، مکرر، عکاس، عکس، ممکن، مشکل  
  :خواندن

  .با مردم مکر و فريبکاری می کند شخص مکار در کار ھا   
  .فن جالب است عکاسی  
  .نظر می آيد، ولی ناممکن نيست کار شما در ظاھر مشکل به  
  .او با پرسش ھای مکررش مرا به مشکل مواجه ساخت  
  .عکس زيبای آن دخترک جالب بود  
    

   :گفت و شنود
  ؟چه مفھوم دارد" مکر کوچۀ يک طرفه است": شفيع  
  ار فريب خوردی، دفعه دوم گير نمی افتی و اگر يکب: سينا  
  .فريبکار رسوا می شود          
  آيا توبه کردن گناه انسان را کم می کند؟ :شفيع  
  .بلی، در صورتی که دوباره آن عمل زشت را تکرار نکنی: سينا  
  چطور صلح در يک کشور بر قرار ميشود؟: شفيع  
و  عدالتتأمين  محو فقرو بيسوادی و ھمبستگی،اتفاق، : سينا  
  .برای تحکيم صلح مؤثر است امنيت          
    
  .اين واژه ھا را در کتابچه ھای تان باالی چھار خط بنويسيد :نوشتن
    مکر، مکرر، عکاس، عکس، ممکن، مشکل  
      
  مکر، مکرر، عکاس، عکس، ممکن، مشکل    



 

٥٠ 

      .از کلمات داده شده جمله بسازيد: مشق
  ، خصلت ھای، مکار، استاز، اشخاص، مکر، يکی  
  _____________________________________  

  
  مؤفقيت، نيست، امکان پذير، کوشش، بدون  
  _____________________________________  

  
  است، عکاسی، جالب، يک فن،  
  ______________________________________  

  
  ، کار، ميشودمشکلسعی و تالش، ممکن، با،   
  _______________________________________  
    
  .جواب اين سواالت را بنويسيد :پرسشھا

  
  دارد؟ معناواژۀ مکرر چه   
  شما به عکاسی عالقه داريد؟  
  چگونه شخص مکار را ميشناسيد؟  
  شما کدام نوع منظره را می پسنديد؟  



 

٥١ 

  
  ھفتمدرس ھفتاد و 

  
  :در اخير کلمه) ک(حرف 

  
   :دانستن
  شک، پاک، درکنمک، عينک، باک، م  
  :خواندن
  .خنده نمک زندگی است   
  .برای چشم ضعيف عينک نمره دار ضرور است  
  .ھمه را ميتوان با خود داشتبا قلب پاک و صداقت تمام   
  .چه باک دارد حرف کسیاز  ،درکسی که قلب پاک دا  
  .که خود بويد نه آنکه عطار گويد آنستمشک   
  او انسان با درک و خير انديش است  

  
  :فت و شنودگ

 معناخوردن و نمکدانش را شکستاندن چه  را نمک کسی: سجاد  
  دارد؟    
  و آنرا خدشه  نداردکسی که پاس دوستی کسی را : سوزان  
  .دار سازد    
" مشک انست که خود بويد نه آنکه عطار گويد" ميگويند: سجاد  
  چه مفھوم دارد؟    
  مفھوم آن نمايان شدن خوبی ھای يک شخص : سوزان  
  .است  
  از ھم چه فرق دارند؟ پاک دلو  پاک نيت: سجاد  
  .ھردو صداقت و راستی انسان را بيان ميکند: سوزان  
  انسان بی باک به چه کسی گفته می شود؟: سجاد  
  .خود نشود  مسؤوليت جهومتکه  سیک به: سوزان  



 

٥٢ 

.اين واژه ھا را در کتابچه ھای تان باالی چھار خط بنويسيد: نوشتن
    
                     
   نمک، عينک، باک، مشک، پاک، درک    
      

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

جاغور در انسانھا  مرض آيودين دار از بروز______ خوردن   
ھمچنان آيودين در رشد و نموی اطفال تأثير  .جلوگيری ميکند  
  .خوب دارد  
  .وب مردم استدارد، محب______ کسی که نيت و قلب   

  
  .مادۀ خوشبوی استنوع يک ______   

  
از لينز ھای مخصوص استفاده ______ برخی ھا به جای   
  .ميکنند  

  
کار   و مطابق آن عمل کنيم،  ______ مسؤوليت خود را  ما اگر  
  .بزرگی انجام داده ايم  

  
  .جواب اين سوالھا را بنويسيد: پرسشھا

  
  نمک آيودين دار چه فايده دارد؟  
  ______________________________________  

  
  پاک نفس به چه کسی گفته ميشود؟  
  _______________________________________  

  
  چند قسم عينک را ميشناسيد؟   
  _______________________________________  

  
  درک و احساس از ھم چه فرق دارند؟  
  ______________________________________  



 

٥٣ 

  ھشتمھفتاد و درس 
  

  :شروع کلمهدر)  گ(حرف 
  

  :دانستن
  وشزدج، گل، گم، گ، گنوھرگ گرگ،   
  :خواندن
  "عاقبت گرگ زاده گرگ شود     گرچه با آدمی بزرگ شود"    
  .مادر گوھر ناياب است  
  ."گنج در ويرانه است و گالب در گلستان"  
  .ايی کردرا به آسانی و گمراه را به مشکل ميتوان رھنمگم کرده   
  ".گل در گل بته ميزيبد"   
بيشتر توجه قوانين ترافيکی به گوشزد کرد، تا  ششاگردان به معلم   
  .نندک  
    

  :گفت و شنود
  آيا گرگ و حشی را ميتوان اھلی ساخت؟: شفيع  
  .ميتوان ولی بااليش اعتماد نميتوانيم: نرگس  
  فرق بين گوھر و جوھر چيست؟: شفيع  
ی اصل و افارسی بوده، ھردو معن گوھر معرب جوھر: نرگس  
  .دندانۀ قيمت بھا را دار    
" انسان از گل نازکتر و از سنگ سخت تر است" ميگويند : شفيع  
  يعنی چه؟    
ثل سنگ سخت است ولی در مقابل دشواری ھا م انسان:نرگس  
  .پژمرده ميشود  گاھی با صدمۀ اندک مثل گل     
  ؟بھترين گنج چيستاز نظر شما  :شفيع  
  .بھترين گنج ھا دانش است: سنرگ  
    
    



 

٥٤ 

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

  
  گرگ،گوھر، گنج، گل، گم، گوشزد  
    
    گرگ،گوھر، گنج، گل، گم، گوشزد  

  
      از کلمات داده شده جمله بسازيد :مشق

  از، گرگ، انسان، درنده، گمراه، بدتر، است  
  ______________________________________  

  
  گنج، نابرده، رنج، نميشود، ميسر  
  ______________________________________  

  
زيبد، گلبته، در، اش گل،  
  ______________________________________     

  
  گمراه، ميگويند، را، ھم، انسانھای، منحرف،   

             
___________________________________________  

  
  کرد، گوشزد، فرزندش، مادر، را           

             
___________________________________________  

    
  .جواب اين سوالھا را بنويسيد  :پرسشھا

  
  گرگ در کدام موسم سال و در کجا زيادتر يافت ميشود؟  
  ؟و سرمايه چيستگنج  نخوبترياز نظر شما   
  گفته ميشود؟ به چه کسی هگمرا  
  گل گالب برای چه استفاده ميشود؟  
  بھترين گوھر کدام گوھر است؟  



 

٥٥ 

  نھمھفتاد و درس 
  

  :کلمه وسط در) گ(حرف 
  

  :دانستن
  ، آگاهبيگانهانگور، ، انگشت، آگاهمگس، جنگل،    
  :خواندن
  .مگس يک حشرۀ مضر و ناقل مکروب است   
  .ت فايده داردزيسبرای محيط  تجنگالموجوديت   
 ی جھانبر ھای راديو، تلويزيون و جرايد ما را از رويداد ھاخ  
  ميسازد آگاه  
دستگير شده پوليس برای پيدا نمودن مجرم اصلی نشان انگشت   
   .ميکند سنجشگان را   
  .از انگور انواع کشمش ساخته ميشود  
  .مشترک دارند مفھومه ھای غير، اجنبی، غريبه و بيگانه ژوا  

  
                 :گفت و شنود

  .مگس را از بين ببريم ميتوانيم چگونه: داود  
  تخمگذاری  وقتی که محيط از کثافات پاک باشد مگس: ناھيد  
  .و از بين ميرود نميتواند    
  چه فايده دارد؟ھا جنگل  موجوديت :داود  
جنگل ھوای محيط را پاک ميسازد و برای بقای حيوانات و : ناھيد  
  .پرندگان ارزش دارد    
به جای امضأ از نشان ما ھنوز  در کشور خاصکدام اش: داود  
  ؟انگشت کار ميگيرند    
کسانی که در دادگاه شھادت ميدھند و ھم برخی ھا که سواد : ناھيد  
  .به جای امضا استفاده ميکنند نشان انگشت از ،ندارند    
  چطور ميتوان انگور را از شر زنبور ھا حفظ کنيم؟: داود  
 وشۀ انگور را در آن ميپوشانند، جالی که خکيسه ھای  با :ناھيد  
  .انگور را از شر زنبور ھا محافظت کرد ميتوان    
  بيگانه ھم اعتماد کرد؟ يک يشود باالیآيا م :داود  
  .بستگی به شناخت و تشخيص ھر انسان دارد اعتماد : ناھيد  



 

٥٦ 

  
  .اين واژه ھا را در کتابچه ھای تان باالی چھار خط بنويسيد :نوشتن
  گاه، انگشت، انگور، سنگمگس، جنگل، آ  
      
   بيگانه مگس، جنگل، آگاه، انگشت، انگور،    

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

  .از جملۀ حشرات مضر است______   
    
  .يافت ميشود حيوانات درنده______ در   

  
  .ميوۀ خوشرنگ و شيرين است______   

  
  .سازيمن______ ا از راز خود نبايد ھر کس ر    

  
        .جواب اين سواالت را بنويسيد  :پرسشھا
  ؟ندبزرگ افغانستان در کدام مناطق ا ل ھایجنگ   
  ________________________________________  

  
  ؟گذاشته شودانگشت انتقاد  ھای شما دوست داريد به کارآيا   
  ________________________________________  

  
  ديده ميشوند؟ کمتردر زمستان چرا مگس ھا   
  ________________________________________  

  
  شما چند نوع انگور را ميشناسيد؟  
  ________________________________________  

  
  سنگ ھای قيمتی در کشور ما کدام ھا اند؟  
  ________________________________________  

  



 

٥٧ 

  ھشتادمدرس 
  

  :لمهک آخردر) گ(حرف 
   :دانستن
  پلنگ، جنگ،زنگ سنگ، آھنگ،نگ، ر  
  :خواندن
  .ميباشند از جملۀ رنگ ھای ابتدايی و گالبی زرد، آبی   
  .کشور ما از معادن سنگ ھای قيمتی برخوردار است  
آواز، لحن و نوا ، قصد عزم،اراده و ھمچنان مفاھيمۀ آھنگ به ژوا  
  .استفاده می شود  
  .است َدوپلنگ حيوان درنده و تيز   
  .جنگ مايۀ بربادی و ويرانی در جامعه است  

  
  :گفت و شنود

  رنگ ھای دومی يا ثانوی کدام ھا اند؟ :شفيع  
  .رنگ ھای ثانوی شامل سبز، بنفش و نارنجی ميشوند: شفيق  
ی که آھن در رطوبت گذاشته شود کدام رنگ را به خود وقت: شفيع  
  ميگيرد؟    
  زنگ آھن رنگ  در رطوبت آھن را زنگ ميزند و: شفيق  
  .دارد نسواری    
  ، چه مفھوم دارد؟او آھنگ ديار ديگر ميکند: شفيع  
قصد و عزم سفر به ديار و يا مطلب از آھنگ ديار ديگر، : شفيق  
  .استمحل ديگری     
  از سنگ ھای رخام و مرمر برای چه استفاده ميکنند؟: شفيع  
استفاده  سامان تزئينیساختن  برای تعميرات و ھم چنان در: شفيق  
  .شودمی     
  چرا ابن سينا را يک شخصيت بزرگ علم و دانش : شفيع  
  ميشمارند؟    
از خود  علمی غۀ شرق بود و آثار پرارزشيک ناب او چون: شفيق  
    .است اندهمجا  به    
    



 

٥٨ 

  
  .اين واژه ھا را در کتابچه ھای تان باالی چھار خط بنويسيد :نوشتن
  رنگ، سنگ، آھنگ، پلنگ، جنگ،زنگ  
    
    رنگ، سنگ، آھنگ، پلنگ، جنگ،زنگ  

  
      .از کلمات داده شده جمله بسازيد: مشق

  تفريح، او، را، زنگ، زد  
  _______________________________________  

  
  پلنگ، درنده، حيوان، و، است، وحشی، يک  
  _______________________________________  

  
  سنگ، است، در، سنگين، جايش،   
  _______________________________________  

  
  ما ساز، کشور،بود،نينواز، مشھور، آھنگ  
  _______________________________________  

  
  سه، دارد، بيرق، رنگ، کشور، ما   
  _______________________________________  

  
  .جواب اين سوال ھا را بنويسيد :پرسشھا

  
  ر ميگيريد؟شما از زنگ ساعت چه کا  
    
  سنگ الجورد برای چه استفاده ميشود؟  
    
  چه مفاھيمی دارد؟ آھنگواژۀ   
    
  رنگ بنفش از ترکيب کدام رنگھا به دست می آيد؟  



 

٥٩ 

  ھشتاد و يکمدرس 
  

  :کلمه شروع  در) ل(حرف 
  

  :دانستن
  ، النه، لحاف، لوبيايقالف، الله، ال   
  :خواندن
  .الف زن خود را زود رسوا ميکند   
  .زياد تر ميرويدر الله در بھارگل   
  .گرمتر است ای به لحاف پنبه نسبت یلحاف پشم  
  .مترادف اند ه ھایالنه و آشيانه ھردو واژ  
   .لوبيا از جملۀ حبوبات مفيد و پروتين دارد است  

  
   :گفت و شنود

  ؟ميشناسيمالف زن را  چگونه: سروش  
ادعا  زياد ترکسی که از حد قدرت و توانايی خود باالتر و : زھرا  
  .الف زن است کند،    
  چه اصطالحی است؟" الله بدون داغ نيست: " سروش  
  .داغ الله را به درد و رنج تشبه می کنند :زھرا  
  چه مفھوم دارد؟ "در النۀ مورچه شبنم طوفان است: " سروش  
رين صدمه را تيعنی انسان ضعيف،  ناتوان و نادارکوچک  :زھرا  
  .تحمل نميتواند    
  مفھوم انسان دانسته و فھميده را ميدھد؟ ،آيا اليق :سروش  
  .ی اليق سزاوار، شايسته و درخور استادر اصل معن: زھرا  
    
  .اين واژه ھا را در کتابچه ھای تان باالی چھار خط بنويسيد :نوشتن
  الف، الله، اليق، النه، لحاف، لوبيا  
    
  الف، الله، اليق، النه، لحاف، لوبيا    

  



 

٦٠ 

  .را با کلمات ھمين درس پر کنيد زير ھای خالی جمالتجا: مشق
  

  .حيثيت انسان را خدشه دار ميسازدشخصيت و زدن _____   
  

از بين  واکثر مردم در طول جنگھا ويران شد ______ و خانه    
  .رفت  

  
  .تمجيد است_____ شاگرد ھوشيار و فھميده سزاوار و   

  
  .است از جملۀ حبوبات پروتين دار و مفيد______   
    

  
  .جواب اين سواالت را بنويسيد :پرسشھا
  ؟چرا يگان کس الف ميزند  
  _______________________________________  

  
  آيا گل الله تنھا به رنگ سرخ يافت ميشود؟  
  ________________________________________  

  
  ؟می سازندرا از چه چيز ھا  ھای شان النهپرندگان   
  ________________________________________  
    
  ؟برابر  گوشت مفيد است آيا لوبيا   
  ________________________________________  

   



 

٦١ 

  ھشتاد و دومدرس 
  

  :کلمه وسط  در) ل(حرف 
  

   :دانستن
  تکليف، سليقه، تالش، قهمالک، قلب، عال  
  : خواندن
  .خداوند مالک و صاحب حقيقی ھمۀ موجودات است  
  .و تالش ميتوان بر ھمه دشواری ھا غلبه يافت با سعی  
   .برادرم ميخواھد مسلک  مورد عالقه اش را دنبال کند  
  .ذوق و سليقۀ ھر انسان متفاوت است  
  .با قلب مھربان ميتوان دوستان زياد پيدا کرد  

  
   :گفت و شنود

  دارد؟ معنامالک چند : جواد  
  .ميدھد معنامالک، خداوند،و صاحب : زينب  
  چه مفھوم دارد؟" دل به دل راه دارد" ميگويند: دجوا  
  .قلب پاک و صاف دو انسان يکسان است يعنی : زينب  
  آيا بدون تالش ھم ميشود کاری را انجام داد؟: جواد  
  .گر حرکت و کوششی در کار نباشد انجام آن محال استا: زينب  
  آواز خوان مورد عالقۀ شما کيست؟: جواد  
.استاد سرآھنگ و استاد مھوش عالقه دارمی ھامن به آواز : زينب  
    
  .اين واژه ھا را در کتابچه ھای تان باالی چھار خط بنويسيد :نوشتن

  
  مالک، قلب، عالقه، تالش، سليقه، تکليف  
    
  مالک، قلب، عالقه، تالش، سليقه، تکليف    



 

٦٢ 

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

    
  .سال آينده  کرايۀ دوکانھايش را بلند ميکند وکانھاد______  

  
  .ماست______ نام مادر ھميشه در   

  
  .دارم داکتر شوم و به ھموطنانم کمک نمايم______ من   

  
تا در مسابقۀ پھلوانی به مقام خوب دست  دارد_____ برادرم   
  .يابد  
  .يمگرد ديگران_ _______کاری کنيم که باعث آزار و ما نبايد   

  
  

  .جواب اين سوالھا را بنويسيد :پرسشھا
  

  آيا کسی که الف ميزند گاھی از کارش پشيمان خواھد شد؟  
  ________________________________________  

  
  اشخاصی که به امراض قلبی دچار اند به چه ضرورت دارند؟  
  ________________________________________  

  
  ھم چه فرق دارند؟از  تالشیو  تالشواژه ھای   
  ________________________________________  

  
در ھمان کار ميتوان  ،انجام کاری درآيا بدون عالقه و عشق   
  مؤفق شد؟  
  ________________________________________  



 

٦٣ 

  
  سومھشتادو درس 

   
  :کلمه اخير در) ل(حرف 

  
  :دانستن
  اول، سال، خيال، گلخوشحال، مشکل،    

  
گرفته،  نکور نتيجۀ خوباامتحان ک از اين که دربرادرم : اندنخو

  .خوشحال است  
  "ی خار جھان مردم نيکو سير اندگل ب"   
  ".سال نيک از بھارش پيداست"  
  .که به آن نبايد اعتماد کرد عالم خيال دنيای غير واقعيست  

  
   :گفت و شنود

  خوشحال نگھداريم؟ھميشه خود را ميتوانيم چطور : محمود  
  .خود را خوشحال نگھداردھميشه انسان نميتواند : فرحناز  
تشبه  " مردم نيکو سرشت"را چرا با  "گل بی خار": محمود  
  ميکنند؟    
  .ن گلی که خار نداشته باشد مثل انسان بی ضرر استچو :فرحناز  
ل ھجری خورشيدی با سال ميالدی چند سال تفاوت سا: محمود  
  دارد؟    
  .سال است ٦٢١ ين دو تقويماتفاوت بين : فرحناز  
  آيا مشکلی وجود دارد که راه حل نداشته باشد؟: محمود  
کوشش وتالش در ھر مشکل راه حل دارد به شرطی که : فرحناز  
  .و راه حل منطقی آن جستجو شود آن صورت گيرد    
    
    



 

٦٤ 

  
  .اين واژه ھا را در کتابچه ھای تان باالی چھار خط بنويسيد :نوشتن
  ، گل، خيال، سال، اولخوشحال، مشکل  
    
    خوشحال، مشکل، گل، خيال، سال، اول     

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

      
  .شدم______ با ديدن دوستم که از سفر طوالنی آمده بود من   

  
  .خود را با دوستانش درميان گذاشت_____ او   

  
  .ر اندبی خار جھان مردم نيکو سي_____   
    
  .يک نوع تصور باطل و فريبنده است_____   
                    
  .از بھارش پيداست ونيک_____   
    
    
  .جواب اين سواالت را بنويسيد :پرسشھا

  
  ما ميشود کدام ھا اند؟ حالیعواملی که باعث خوش  
  چرا برخی مردم خيالبافی ميکنند؟  
  چه مفھوم دارد؟" سال نيک از بھارش پيداست"   
  مشوره و کمک بخواھيم؟ ھا در صورت بروز مشکل بايد از کی  



 

٦٥ 

  چھارمھشتاد و  درس
   

  :کلمه شروع  در) م(حرف 
  :دانستن
   مذھب، مقصد، مزد، مراد، مقام، مادر   
  :خواندن
  .مذھب شعبه و يا طريقۀ يک دين است   
  .کنی زيادترمزد بھتر بايد کوشش  دريافت برای  
   .تالش ميکند خود دف و مرامھرسيدن به ھر انسان برای   
  .، مقام مادر استھاواالترين مقام   
    

  
   :گفت و شنود

  آيا ھر مذھب خصوصيات ويژۀ خود را دارد؟: سروش  
ھای ھر دين ھطريق عبادات، رسم و رواج ھا و عبادتگا: زھرا  
  .و مذھب متفاوت است    
  مراد از متقی چيست؟: سروش  
  .متقی گويندو پرھيزگار را انسان صادق : زھرا  
  چرا ميگويند بھشت زير پای مادران است؟: سروش  
  .چون مقام مادران نزد خداوند واال است: زھرا  
  مقصد از جھاد مقدس چيست؟: سروش  
در  ولی است دفاع از وطن، ناموس، و دينمراد از جھاد : زھرا  
 صورت گيرد، آنجھاد استفادۀ منفی  مقصد و مرامکه از  صورتی  
  .و خود فريبی است نميشود جھاد گفته  
    
  .اين واژه ھا را در کتابچه ھای تان باالی چھار خط بنويسيد :نوشتن
  مذھب، مقصد، مزد، مراد، مقام، مادر  
    
  مذھب، مقصد، مزد، مراد، مقام، مادر    



 

٦٦ 

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

        
  .د داردوجو______ چند در دين اسالم   

  
  .و مرتبۀ مادر بايد ارج گذاشت_____ به   

  
  .دارد زيادتر______ زحمت و عرق ريزی بيشتر   

  
  .و منزل نمی رسد______ بار کج به   

  
و ______ ھر که دعای مادر را با خود داشته باشد به گويند   
  .مقصدش ميرسد  

  
  

  .جواب اين سواالت را بنويسيد :پرسشھا
  

  ؟قدس استنزد شما چه چيزھا م  
  چرا مادر را واال مقام ميگويند؟  
  در دين اسالم چند مذھب وجود دارد؟  
  چه مفھوم دارد؟" بار کج به مقصد و منزل نميرسد"   



 

٦٧ 

  پنجمھشتاد و  درس
  

  :کلمه وسط در) م(حرف 
  

   :دانستن
  عمر، امر ثمر، نامه، ھمدم، شمع  
  : خواندن
  "د شود کردگارعمر به خوشنودی دلھا گذار    تا ز تو خوشنو"  
  .فرزند نيک و صادق ثمر زحمت پدر و مادر خوب است  
  .ھمدم و ھمنشين خوب را ھيچگاه از دست ندھيد  
  چو شمع از پی علم بايد گداخت   "  
  "که بی علم نتوان خدا را شناخت       
   .دوست نيم ديدار استۀ نام  

  
   :گفت و شنود

  .ستارزش عمر به عقيدۀ شما در چه نھفته ا: معروفه  
  .استفادۀ درست و مثبت از ھر لحظۀ آن ارزشمند است: رضا  
  .در دادگاه امر کی پذيرفته می شود: معروفه  
  .در دادگاه امر قاضی پذيرفته می شود: رضا  
امروز آسان ترين و زودترين طريق فرستادن نامه به : معروفه  
  فاصله ھای دور به کدام طريقه ھا صورت ميگيرد؟       
در ظرف چند  e-mailو ايميل  Faxذريعۀ فکس  امروز: رضا  
ثانيه يک نامه حتی از يک قاره به قارۀ ديگر فرستاده        
، آواز و عکس  ميتوان با استفاده از ايميل حتی. ميشود       
مگر در صورتی که کمپيوتر با . نيز فرستاد فلم رايا        
  .وصل باشد Internetانترنيت            
  چه کسی را ميگويند؟ھمدم : معروفه  
و در غم  خوشی خود را با ديگران تقسيم ميکندکسی که : رضا  
  .انسان شريک شود    



 

٦٨ 

    
  .اين واژه ھا را در کتابچه ھای تان باالی چھار خط بنويسيد :نوشتن
  عمر، امر ثمر، نامه، ھمدم، شمع  
    
  عمر، امر ثمر، نامه، ھمدم، شمع     

  
    .بسازيد از کلمات داده شده جمله: مشق

  نصيب، عمر، تان، خداوند، کند، طوالنی  
  ________________________________________  

  
  خود، خوب،کارثمر، دھقان، از، زحمت، گرفت،   
  ________________________________________  

  
  

  دتوسط، فرستاده، انترنت، نامه، آسان، ميشو  
  _________________________________________  

  
  عمر، را ، عبث، کنيم،سپری، خود، نبايد  
  _________________________________________  

  
  

  .جواب اين سواالت را بنويسيد :پرسشھا
  

  درست است؟" عمر ظالم کوتاه است"اينکه ميگويند   
  ؟ميتوانيم پذيرفتهچه کسی را ھمدم و ھمراه خوب خود   
  آيا پروانه واقعاً عاشق شمع است؟  



 

٦٩ 

  
  ششمھشتاد و  درس

  
  :کلمه اخير در) م(حرف 

  
  :دانستن
  ، سھمخام، تخم، انجام، مرام، نرم   
  :خواندن
  .انسان خام با اندوختن تجربۀ زياد پخته ميشود  
  .اگر بخواھی در امان باشی تخم نفاق مپاش  
  "الھی تو آن کن که انجام کار     تو خوشنود باشی و ما رستگار"   
  .مراد، دارای مفھوم مشترک اند مقصد، مرام، ھدف و  
  "گردن نرم را شمشير نميبرد"  
  .زنان نيز بايد در پيشبرد امور کشور سھم داشته باشند  

  
                :گفت و شنود

  زنان چگونه ميتوانند در آبادی کشور سھم گيرند؟ :شفيع   
چون زنان نيم نفوس جامعه را ميسازند، سھم شان نيز مھم : نرگس  
اند معلم، داکتر، مأمور، انجنير، سياسمتدار، زن ميتو. است    
  .باشد و مثل مردان در ھمه امور کار کند... تاجر و     
  آيا در مقابل ھر زشتی بايد نرمی اختيار کنيم؟: شفيع  
  ھر انسان فرق دارد، برخی برخورد و برداشت : نرگس  
  .د و برخی ھم سخت ميگيرندنآنرا ساده ميگير  
  خرچ دھيم؟ه بو عجله ادن ھر کار بايد تيزی آيا در انجام د :شفيع  
  .داردخوب نعجله و تيزی در برخی کار ھا انجام : نرگس  
  چه مفھوم دارد؟" ردگردن نرم را شمشير نميبُ : " شفيع  
يعنی در مقابل زشتی ھا بايد از نرمی و خونسردی کار : رضا  
  .جانب مقابل ھم نرم ميشود و از قھر می نشيند .گرفت    
  ؟را گوينداز نظر شما انسان خام کی : شفيع  
  .که زود احساساتی شود و دور انديش نباشدکسی : رضا  
    



 

٧٠ 

  
  .اين واژه ھا را در کتابچه ھای تان باالی چھار خط بنويسيد :نوشتن
  شرم، خام، تخم، انجام، مرام، نرم  
    
  ، خام، تخم، انجام، مرام، نرمسھم    

  
  .کلمات ھمين درس پر کنيدجاھای خالی جمالت زير را با  :مشق

    
    
نگيرند، در حقيقت نيم نيروی ______ اگر زن در امور کشور   
  .کاری کشور فلج است  

  
  .رک دارندتشمراد مفاھيم م و  _____مقصد،   

  
  .چاه کن در چاه است_____  سر عاقبت و  

  
پرنده و پستاندار است پرندۀخفاش ميگذارد و _____  تمساح   
  .ميدھد  چوچه   

  
  .برای بدن مفيد است______  یسبزی ھابرخی از وردن خ  

  
   

  .جواب اين سوالھا را بنويسيد :پرسش ھا
  

  ؟است توصيه شده حقوق زنان چهدر دين اسالم راجع به   
  

  وجود چه ضرر دارد؟ گوشت خام برای خوردن   
  

 "تو نيک باش و بگذار ديگران بد کنند"  ۀگفتشما آيا  از ديدگاه  
  درست است؟  

  
آيا خود را شکست خورده احساس  نشويدگر به مرام خود مؤفق ا  
  ؟دميکني  



 

٧١ 

  
  ھفتمو  ھشتاددرس 

  
  :کلمه شروع  در) ن(حرف 

  
  :دانستن
   ، نويسندهنيک ناب،نان، ناز، نعمت،    

  
   "نان و پياز پيشانی باز " :خواندن
  .را با ناز و نعمت پرورش ميدھند مادران فرزندان شان  
  ."کار نيک امروز است ذخيرۀ فردابھترين "  
  .و خوب مينويسدژرف می انديشد نويسندۀ خوب   
  .گفتاربزرگان ارزشمند،  مانند گوھر ناب است  

  
   :گفت و شنود

   معناچه " قبول مکن را نان دونان: " اينکه ميگويند: سعيد  
  ميدھد؟  
  .رومايه و پست چيزی را نپذيريديعنی از اشخاص ف: شگوفه  
  دارد؟ نقشتربيۀ اطفال چه ناز زياد در : سعيد  
  .زياد طفل را بد آموز و پرتوقع می سازدناز : شگوفه  
چه مفھوم " شوی شوی با ديگ نشينی سياهما نيشينی ما با : "سعيد  
  دارد؟    
  .مقصد از آن ھمنشين خوب و بد است: شگوفه  
  دارد؟ معناکفران نعمت چه : سعيد  
کفران نعمت ، و کبربه نعمت ھای خداوند ناشکری : شگوفه  
  .است

    
  .اين واژه ھا را در کتابچه ھای تان باالی چھار خط بنويسيد :نوشتن
  ناز، نعمت، ناب،نيک، نويسنده نان،  
    
  نيک، نويسنده ناز، نعمت، ناب،نان،     



 

٧٢ 

  .جاھای خالی جمالت زير را با کلمات ھمين درس پر کنيد :مشق
    
    
  .شنه آبتخواب ميبيند و _____ گرسنه"   

  
  .از بھارش پيداست_____ سال   

  
  .بسيار مھر و محبت را کم ميکند_____   

  
  .خوب خوانندۀ زياد دارد_____ يک اثر   

  
    

  .جواب اين سوالھا را بنويسيد :پرسش ھا
  

  طفل را تا چه حد بايد ناز داد؟  
  چه مفھوم دارد؟." انداز دجلهنيکی کن و در "   
  نموده؟ کدام نعمت ھا را خداوند به ما ارزانی  
  نويسنده خوب کيست؟ا از ديدگاه شم  



 

٧٣ 

  ھشتمو  ھشتاددرس 
  

  :کلمه وسط در) ن(حرف 
  

   :دانستن
   ، دندانمنور، تابناک، انديشه، دانش، گناه، بينش  
   :خواندن
  .طرز تفکر و بينش ھر انسان فرق ميکند  
امروز در مورد انديشه ھای بلند موالنا در سطح جھان بحث   
  .ميشود  
 ضاست که از دانش و فھم خود ديگران را مستفي منور کسی  
  .سازد  
  .کی و آگاه آيندۀ تابناک پيشرو داردذدانش آموز   
  .از انديشه و فکر بيجا اعصاب انسان صدمه می بيند  
  .گيرد قدر دندان را بدانيد که ھيچ نعمت جای آنرا نمی  

  
                :گفت و شنود

  ست؟چيمقصد از انگشت زير دندان گرفتن  :مژده  
  ب و فوق العاده يی را انجام دھد،اگر کسی کار جال: االھه  
  .زير دندان ميگيرند  ديگران حيران شده و انگشت   
  دانشمند و انديشمند از ھم چه فرق دارند؟: مژده  
دانشمند کسی است که دارای دانش و کمال است و انديشمند  :االھه  
زی ميشود، کسی که در بارۀ چي  به شخص متفکر گفته     
  .انديشد می    
  آيا به دانشمند، منور ھم گفته ميتوانيم؟: مژده  
  .بلی دانشمند انسان روشن و آگاه است: االھه  
  ست؟چيعلت عمدۀ پوسيدگی دندانھا : مژده  
، و نشستن تغذيۀ ناسالم، اشيای سخت را با دندان شکستاندن: االھه  
 دندانھا داندانھا به شکل درست و دوامدار، سبب خرابی    
  .ميشوند    



 

٧٤ 

    
  .اين واژه ھا را در کتابچه ھای تان باالی چھار خط بنويسيد :نوشتن
  بينش، انديشه، دانش، گناه، منور، تابناک، دندان  
    
    بينش، انديشه، دانش، گناه، منور، تابناک، دندان  

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

    
او با انديشه ھا و افکار نيک . است __ ____االھه يک زن با   
انسان آگاه االھه . خود توانسته به ھمنوعانش مفيد واقع شود  
  .داردپيش در ______ و روشن است و آيندۀ _____   
    
ھای خود را با برس و کريم _________ من روزانه دو بار   
  .ميشويم  
  .درست به زندگی مينگرد________ او با يک   

  
  .ھای دانشمندان سود ميبريم_____ ___ما از   

  
  .جواب اين سوالھا را بنويسيد :امال

  
  چه کسی را ميتوان دانشمند گفت؟  
  در کار ضرور است؟ تعقلآيا پيش از تصميم گيری انديشه و   
  منور به چه کسی گفته ميشود؟  
  پوسيدگی دندانھا چه بايد کرد؟ خرابی و جلوگيری از برای  



 

٧٥ 

  نھمو  ھشتاددرس 
   

  :کلمه اخير در) ن(ف حر
   :دانستن
   ، آسمان، فرمان، زندانچمنرحمان، زمين، جھان،  
  : خواندن
  .يعنی مھربان و بارحم است" و رحيم رحمان "خداوند  
  .دنم را ارائه ميکنوجھان، گيتی و دنيا يک مفھ  
  .ندا در تاريخ افغانستان، فرمانروايان خوب و بد وجود داشته  
  .ان استزندگی بدون آزادی، زند  
  .چمن ھا ميله ميکنند ھا و در مردم در تابستان کنار دريا  

  
   :گفت و شنود

  ی رحمان چيست؟امعن: الھام  
مھربان  بخشاينده و يکی از صفات خداوند است کهرحمان : ناھيد  
  .ميدھد معنا  
 برخی از دھقانان کشورما  چرا در زمين ھای حاصل خيز: الھام  
   کوکنار ميکارند؟  
از  .چون آنھا در بدل حاصالت آن مفاد زياد ميگيرند :ناھيد  
کوکنار مواد مخدرساخته ميشود که برای صحت نھايت مضر   
  .است  
  پس چرا جلو اين کار را نميگيرند؟: الھام  
در که  کسانی. دھقانان ھنوز آگاھی الزم در مورد ندارند: ناھيد  
  .نددستگير شده به زندان ميرو تجارت کوکنار دست دارند،    
  ه بکارند؟چشما چه نظر داريد که به جای کوکنار دھقانھا : الھام  
ديگر، ارزن، لوبيا، نخود و عدسگندم، برنج، جواری، : ناھيد  
  .حبوبات          
  در برخی زمين ھا که مين کاشته شده بايد چه کار شود؟: الھام  
  .کشت شود و در صورت امکان در آن پاک شدهمينھای آن : ناھيد  



 

٧٦ 

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

  رحمان، زمين، جھان،چمن، فرمان، زندان، آسمان  
    
    رحمان، زمين، جھان،چمن، فرمان، زندان،آسمان  
  جاھای خالی اين متن را با کلمات ھمين درس پر کنيد :مشق

  
  .است______ و ______ خداوند، خالق   
      
  .سھولت بخشيده است______  ارتباطات را در نترنتامروز ا  

  
  .جای مجرمين و جنايت کاران است______   

  
  .ميدھد فرمانروا، يا حاکم است______ کسی که   

  
  

  .جواب اين سوالھا را بنويسيد :امال
  

  فرق دارند؟فرمان و امر از ھم چه   
  ؟اشته می توانيمچطور يک چمن را سرسبز و زيبا نگھد  
  در زندان محبوس شوند؟ بايد شخاصا کدام  



 

٧٧ 

  نودمدرس 
 

 :کلمه شروعدر ) و(حرف 
  

 :دانستن
   وارد، وزن، وقت، وجود، واقف، وادار 
 :خواندن
  .او سامان آالت برقی وارد ميکند .پيشۀ برادرم تجارت است 
  .ست که از حوادث و جريانات تاريخی واقف باشيماالزم  بر ما  
  .ھم وزن اند سربھفت  کيلويک سير پخته و   
  . جامعه را به سوی ترقی سوق ميدھد وجود اشخاص با دانش  
  .از دست داد بيھودهوقت گوھری است که نبايد آنرا   
  .طفل را نبايد با زور وادار به انجام کاری کرد  

  
   :گفت و شنود

  د کدام ھا اند؟نکه در کشور ما وارد ميشواجناسی : مسعود  
  .کثر اجناس از خارج وارد ميگردددر حال حاضرتقريباً ا :بھزاد  

  ؟آيا الزم است که از راز کسی واقف گرديم: مسعود
در صورتی که خود شخص شما را ھمراز خود بداند و به : بھزاد

، در غير آن تجسس در مورد کسی خوب کمک شما نياز داشته باشد
  .نيست

  ؟ميگويند وقت قيمت دارد يعنی چه : مسعود        
چون وقت دوباره به دست نمی آيد و آنرا نبايد مفت از : بھزاد        

  .دست داد  
  درست است؟" من يک کيلو شير خريدم"اگر بگويم : مسعود        

در . در صورتی که شير خشک پودری باشد، درست است: بھزاد
غير آن شير مايع به ليتر اندازه ميشود و بايد گفت من يک ليتر شير 

   . خريدم
    
  .اژه ھا را در کتابچه ھای تان باالی چھار خط بنويسيداين و :نوشتن
  وارد، وزن، وقت، وجود، واقف، وادار  
    
  وارد، وزن، وقت، وجود، واقف، وادار    



 

٧٨ 

  را با کلمات ھمين درس پر کنيداين متن جاھای خالی  :مشق
  

ميشود، چون ______ اکثر اجناس ضروری کشور ما از بيرون 

از بين رفت و و کار خانه ھا فابريکه ھا  درمدت چند دھه جنگ ھمه

اقتصاد زياد به کار است تا ______  .رفتباال   احتياجات کشور ما

کشور ما به پای خود ايستاده شود، در اين زمينه کشور ما به 

بخشی از  تافابريکه ھا و افراد فنی ضرورت دارد ______ 

  .گردد تأميناحتياجات مردم ما 

  
  :پرسش ھا

   .سواالت را بنويسيد جواب اين  
    
  چرا واردات کشور ما نظر به صادرات آن کمتر است؟ -  

  
____________________________________________  

  
  آيا وقت از دست رفته دوباره به دست آمده ميتواند؟ -  

____________________________________________  
  

  ؟دارد نقشوجود دانشمندان در کشور ما چه  -  
____________________________________________  

  
  چرا بايد از تاريخ کشور خود بايد واقف باشيم؟ -  

____________________________________________  
  

.چرا نبايد کودکان را مجبور و وادار به اجرای کاری سازيم -
    

____________________________________________  
  



 

٧٩ 

  درس نودو يکم
  

  در وسط کلمه) و(حرف 
    
  :دانستن
  مروت، دوستی، دور، زور، آغوش، روز  
  :خواندن
  .مروت و شجاعت صفات شايستۀ يک انسان است  
  "دوستی با مردم دانا نيکوست      دشمن دانا به از نادان دوست"  
  .با نيکان نزديک شويد و از جاھالن دوری گزينيد  
  .رفتدر مقابل ضعيفان نبايد از زور کار گ  
  !ھر روز تان نوروز، نوروز تان پيروز  
  .آغوش پر مھر مادر بھترين پناه برای فرزندانش است  
    

  :گفت و شنود
  انسان با مروت ميگوييد؟را شما چه کسی : کاظم  

  .کسی که مردمدار، جوانمرد و نرم دل باشد: فروزان
  چرا برخی مردم به جای منطق از زور کار ميگيرند؟: کاظم

  .نميتواننديرا آنھا منطق ضعيف دارند و استدالل درست ز: فروزان
  منظور از ياد کردن نام خداوند در شروع ھر کار چيست؟: کاظم

مقصد از آن ياری خواستن از خداوند است تا که مشکلی : فروزان
  .در کار پيش نشود

  خود را آرام تر احساس ميکند؟ ،چرا طفل در آغوش مادر: کاظم
اعتماد دارد مادربه د، و يکنير مادر تغذيه مازش طفل چون: فروزان

  .و محبت او را عمالً لمس ميکند
  

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

  روز مروت، دوستی، دور، زور، آغوش،
  
  مروت، دوستی، دور، زور، آغوش،روز 



 

٨٠ 

  .ر کنيدا کلمات ھمين درس پجاھای خالی اين متن را ب :مشق
    
در پی بدست آوردن دل ھای مردم است، تا  با ______ انسان با   

. و محبت قايم کند______ کمک و ياری خود با آنھا پيمان 

باز دارند و در مقابل ______ انسانھای سخاوتمند و با مروت 

______ شب و  آنھا نيازمندان از ھمه امکانات شان استفاده ميکنند،

  .باشند  مردمای مردم خدمت کنند و در کنار در تالش اند تا بر

  :ھا پرسش

  .بنويسيدجواب اين سوالھا را   

  چرا در شروع ھر کار نام خدا را ياد ميکنيم؟  

  _________________________________________  

  

  چه مفھوم دارد؟" دشمن دانا به از نادان دوست"  

  _________________________________________  

  

  از نظر شما انسان با مروت چه کسی است؟  

  _________________________________________  

  

  دارد؟ معناچه  آغوش مادر وطن  

  _________________________________________  

  

  از چه نوع اشخاص بايد دور باشيم؟  

  _________________________________________  



 

٨١ 

  درس نود و دوم
  :ير کلمهخدر ا) و(حرف 

  :دانستن

  آبرو، نيکو، نيرو، آرزو، بازو، ترازو  

  :خواندن

  .آبيست که رفت بر نميگردد مانند آبرو  

  .نيکو گوی اگر کم گويی چه غم  

  .از نيروی خود بايد در کار ھای نيک استفاده کرد  

  .ترازو سمبول و نشانۀ انصاف است  

  .صلح و آرامی آرزوی فرد فرد مردم ماست  

  .نکشيمرا منت ديگران  و به بازوی خود اتکا کنيمبھتر است   

  :گفت و شنود
  

  چطور آبروی از دست رفته دوباره به دست می آيد؟: سجاد  
  عزت، شرف و آبروی انسان خدشه دار شود، اگر: سوزان  
  .است  آنرا دوباره به دست آورد  مشکل     
  ؟نيروی انسان بستگی به چه دارد :سجاد  
انسان  و قوۀ رو بستگی به عقل و خرد توانمندی و ني: سوزان  
  .داردجسمانی او   
  ؟چرا در محکمه ھا سمبول و نشان ترازو ديده می شود: سجاد  
نشان عدالت و انصاف است و در داد گاھای ترازو زيرا : سوزان  
  .تمام دنيا اين سمبول ديده ميشود    
  آرزو داريد در آينده قاضی شويد؟ شنيده ام: سجاد  
عادالنه آسان نيست، من ميخواھم در قضاوت ، چون بلی: سوزان  
  .و دانش بيشتر کسب کنم زمينه تحصيل کنم  

  



 

٨٢ 

  :نوشتن
  .اين واژه ھا را در کتابچه ھای تان باالی چھار خط بنويسيد  
  آبرو، نيکو، نيرو، آرزو، بازو، ترازو  

  
    

  آبرو، نيکو، نيرو، آرزو، بازو، ترازو  
  
  :مشق

  .ن را با کلمات ھمين درس پر کنيدجاھای خالی اين مت
 .وزن ميکند______  او ھر چيز را با .دکان بقالی دارد ھمايون

ی او ھمه _______ و از برخورد  دکاندار با انصاف است ھمايون

دارد در آينده يک تاجر خوب ________  او. مشتريان راضی اند

. تی خود را در اين راه به خرج داده اس_______ تمام  د وشو

ً کسی که از زور ی خود کمايی کند، آيندۀ خوب _______   واقعا

  .دارد

  .جواب اين سوالھا را بنويسيد :پرسشھا

  چند نوع ترازو را ميشناسيد؟  

  _________________________________________  

  چه مفھوم دارد؟ "نيکی کن و در آب انداز"  

  _________________________________________

  نيروی خود را به چه مقصد و برای چه کسانی بايد مصرف کرد؟  

  _________________________________________  

  بھترين آرزوی تان در زندگی چيست؟  

  _________________________________________

    



 

٨٣ 

 درس نود و سوم
  :کلمه درشروع ) ـھ(حرف 

  
 :دانستن
  م ھوش، ھراس، ھدايت، ھمسر، ھديه، ھنگا 
 :خواندن
  .خود کار بگيريم عقل و ھوشبايد اززندگی در انتخاب ھمسر  
  .انسانھای خاين و دروغگو ھميشه در ترس و ھراس اند  
  .آينده اش خوب ميشود،اگر طفل خود را درراه درست ھدايت کنيم  
  .ھمسرش از سفر برگشت بابرادرم   
  .داد پدرم برايم ھديۀ خوبی و من در امتحان نتيجۀ خوب گرفتم  
  . افزايد در ھنگام بھار شگوفه ھای درختان به زيبايی طبيعت می  

  
   :گفت و شنود

  ؟پرندۀ تيز ھوش کدام است: فيروز  
  .طوطی از جملۀ پرندگان تيز ھوش است: جاويد  
يک طفل در فاميل رھنمايی و ھدايت بھتر ميشود يا در : فيروز  
  مکتب؟  
  .آن در خانه گذاشته ميشودھردو تأثير گذار اند اما تھداب : جاويد  
  ؟استچه  سرمايه برای مادر و پدربھترين : فيروز  
      .اھل و صالحبه نظر من فرزند خوب و : جاويد  
    
  .اين واژه ھا را در کتابچه ھای تان باالی چھار خط بنويسيد :نوشتن
  ھوش، ھراس، ھدايت، ھمسر، ھديه، ھنگام  
    
  ھنگام ھوش، ھراس، ھدايت، ھمسر، ھديه،    



 

٨٤ 

  جاھای خالی اين متن را با کلمات ھمين درس پر کنيد :مشق
  

  آنھا دو فرزند به . خوشبخت استند______ ناھيد و کامران دو   
  

  و ______ يلدا و فرھاد دارند، که ھردوی شان اطفال با  نامھای  
  

  .  ذکی اند  
  

  . خوبی تھيه کرد_______ کامران در روز سالگرۀ دخترش يلدا   
  

  خريدن کيک سالگره به يادش آمد که يلدا  چھار ______ ھيد نا  
  

  .بگيرد برايش و چھار شمع نيزبايد  شده استساله   
  

  .جواب اين سوالھا را بنويسيد :امال
  ؟ستيواژۀ مترادف با ھوش چ  
يک طفل يا نوجوان در اجتماع از طرف چه کسانی بايد رھنمايی   
  ؟وھدايت شود  
  ست؟يشما چ برایبا ارزش ترين ھديه   
  داريد؟ از تاريکی شب ھراسيا شما آ  
کدام نکات را در نظر در انتخاب ھمسر يا شريک زندگی  شما  
  ميگيريد؟  
      



 

٨٥ 

  نود و چھارمدرس 
 

 :کلمه وسطدر ) ـھ(حرف 
  

 :دانستن
  آھنگر، شھر، مشھور، شاھد، تھيه، قھرمان  
 :خواندن
  .ميسازدآھنگر از آھن، سامان و اسباب مورد نياز مردم را  
  .شھر ما از آب چشمه ھا استفاده می کنندمردم   
  .پھلوانی قھرمان شد ورزششھير در   
  .کسی که در محکمه شھادت ميدھد، شاھد گفته ميشود  
  .شدمشھور  بسيار "شھنامه"فردوسی با نوشتن   

  
   :گفت و شنود

  ؟آھن آب ديده چه نوع آھن است: ثريا  
ه در وقت حرارت به آن آب اين آھن را فوالد ميگويند ک :شفيق  
  .زياد تر پيدا کند تا مقاومت  ميدھند   
بايد  بخش دولتدر قسمت سرسبزی و صفايی شھر کدام : ثريا  
  کند؟ توجه   
شھرداری يا شاروالی و ھم چنان مردم نيز بايد توجه : شفيق  
  .نمايند  
  مشھور ترين در يا ھای کشور ما چه نام دارد؟: ثريا  
  . ھلمند  دريای ودريای آمو : شفيق  
ورزشکار برای کسب لقب قھرمانی، بايد از چه شيوه يک : ثريا  
   ھااستفاده کند؟  
  ھای مھارت  تا از، کندبايد زياد تمرين ورزشکار خوب : شفيق  
  .برخوردار شودخاص   

  
  .اين واژه ھا را در کتابچه ھای تان باالی چھار خط بنويسيد :نوشتن
  تھيه، قھرمانآھنگر، شھر، مشھور، شاھد،   
    
  آھنگر، شھر، مشھور، شاھد، تھيه، قھرمان    



 

٨٦ 

  جاھای خالی اين متن را با کلمات ھمين درس پر کنيد :مشق
  

  و در دکانش داس، بيل، چکش، تبر و ا. است______ کاکا غنی   
  

  کاکا  .ميکند______  سامان برای دھقان، نجار، و گلکار غيره   
  

  به ھمين  .باشند راضیتا مشتريان از او  ددارغنی درکارش بسيار توجه 
  

او را ما ______ اکثر مردم  .است_____ در بين آھنگران  سبب
  .ميشناسد

  
  .جواب اين سوالھا را بنويسيد :امال

  ؟قھرمان کدام نوع ورزش بود محمد علی کلی  
  _________________________________________
    
  ؟فوالد از آھن چه فرق دارد  
  _________________________________________
    
  ؟مشھور ترين صادرات کشور ما کدام ھا اند  
  _________________________________________
    

  
  ؟در مجلس نکاح چند شاھد ضرورت است  
  _________________________________________
    

  
  ميگردد؟ قالين ھای مشھور در کدام واليات کشور ما تھيه و توليد  
  _________________________________________
    



 

٨٧ 

  نود و پنجمدرس 
 

 :در اخير کلمه) ـھ(حرف 
  

 :دانستن
   شعله، پژمرده، زنده،  ديوانه، آزرده، ناله 
 :خواندن
  .گاز مايع نظر به بنزن و بنزن نظر به تيل خاک شعلۀ شفافتر دارد 
  .پژمرده ميشونددر تابستان گلھا از اثر حرارت زياد آفتاب   
  .و جاودان دارند زندهنام  اندانشمند  
  .بايد آزرده نشويم ،اگر زشت ھم باشد ،از گفتار بزرگان چيز فھم  
  .من ناله ھای مادرکالنم را ھنوز به ياد دارم  

  
  :گفت و شنود

   
شعله خاموش ساختن مسوولين اطفائيه يا آتش نشانی برای : جليل  
  د؟ننآتش از چه استفاده می کھای   
در کشور ما از آب استفاده ميکنند، در کشورھای پيشرفته : نرگس  
  .ريق، آب و وسايل مجھز استفاده ميشودحگاز مخصوص ضد  از  

  واژۀ پژمرده برای انسان در کدام مورد استفاده ميشود؟: جليل    
و يا حالت ناخوش روانی  کسی که مريض و کسل باشد: نرگس  
  :.او پژمرده است" :دبرايش ميگوين اشته باشد،د  
و زود آزرده ميشوند، چه علت  برخی ھا زود رنج بوده: جليل  
  د؟ارد  
امکان دارد و باشند ض مري يا و باشندنازک طبيعت  شايد :نرگس  
  .داشته باشندضعيف  اعصاب  
  چه قسم انسان ديوانه ميشود؟: جليل  
 اما اين تکليف ؛ل بيرون ميشودوقتی که اعصاب از کنترو: نرگس  
  .مراحل و عوامل مختلف دارد  
    
  .باالی چھار خط بنويسيدبه گونۀ زير اين کلمات را  :نوشتن

  
  شعله، پژمرده، زنده،  ديوانه، آزرده، ناله    



 

٨٨ 

    
  جاھای خالی اين متن را با کلمات ھمين درس پر کنيد :مشق

  
  مزرعۀ  در آنھا با فاميل شان. شکريه و يما با ھم خواھر و برادر اند   

      
  پدرش متوجه  .يما خواست نزديک گلھا آتش روشن کند. گلھا به ميله رفتند

  
  ميشوند و از   ______ آتش گلھا_____ اثر  درشد و برايش گفت که 

  
  بمانند _____  ا نميرند وتبه جای آتش بايد به گلھا آب داد . بين ميروند

  
  .ش خوش شداز گفته ھای پدر يما.  تو پسر ھوشيار و با احساسی استی 
  

  .جواب اين سوالھا را بنويسيد :امال
  

  است؟و جاودان ھميشه زنده کدام اشخاص نام   
  _________________________________________  

  
  ؟آيا گل تنھا از کم آبی پژمرده ميشود يا عامل ديگری ھم دارد  
  _________________________________________  

  
  ؟ميشوند چرا برخی ھا زود آزرده  
  _________________________________________  

  
  ؟چه مفھوم دارد" ديوانه را خرمن سوختاندن ياد نده"   
  _________________________________________  

  
  ؟قابل استفاده است، چه کلمه يی ديگری نالهواژۀ  به جای  
  _________________________________________  



 

٨٩ 

  
  

  و ششمنود درس 
 

 :کلمه در) ء(حرف 
  

 :دانستن
  اکبر، انتظار، مؤنث، مؤمن، تأسف، منشأ،  شئ، بقاء  
 :خواندن
  از وقت گران بھای خود بھره اگرجای تأسف و افسوس است  
  .نگيريم و آنرا مفت از دست دھيم  
  .اکبر ھمريشۀ واژۀ کبير است  
  من حوصلۀ انتظار کشيدن را ندارم  
  .مفھوم واقعی اسالم پی برده باشد مؤمن خوب کسيست که به  

  .بيسوادی منشأ پسمانی جامعه است
  .مودجودات زنده برای بقاء حيات شان توليد نسل ميکنند

  
  

  :گفت و شنود
   

  ؟شما به حال چه کسانی تأسف می کنيد: شھاب  
  .من به حال کسانی که دروغ ميگويند تأسف ميکنم: شھين  
  نعرۀ تکبير چه را گويند؟: شھاب  
  .را گويند" هللا اکبر"نعرۀ تکبير : ھينش  

  مردم ما از سالھا انتظار چه را دارند؟: شھاب     
  مردم ما سالھاست که انتظار برقراری امنيت و رفاه : شھين  
  .اقتصادی و اجتماعی را ميکشند    
  منشأ بقاء جھالت چيست؟: شھاب  
  .به نظر من بيسوادی و بی دانشی: شھين  

  
  .باالی چھار خط بنويسيد به گونۀ زير ااين کلمات ر :نوشتن
   اکبر، انتظار، مؤنث، مؤمن، تأسف، منشأ،  شئ، بقاء        

    



 

٩٠ 

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

می کنم که چيزی نميدانند ولی _______ من ھميشه به حال کسانی 

  .چيز را ميدانند ھمهادعا دارند که 

  داشتيد؟________ از او چنين آيا شما 

  .به جنس ماده گفته می شود______ 

  .پيشرفت يک جامعه توجه به آموزش است________ اساس و 

  .و سيله برای کار است_______ بيل يک 

  

  
  

  .جواب اين سوالھا را بنويسيد :امال
  چرا ھنوز برخی نميدانند که آموختن علم فرض است؟  

_________________________________________  
  شما چه چيز ھا بسيار مھم است؟ ۀدر خانواد  

_________________________________________  
  

  ؟در پذيرفتن اجرای کاری، شما بيشتر مسؤوليت ميپذيريدآيا   
_________________________________________  

  
  آيا گاھی در زندگی تان مأيوس شده ايد؟   

_________________________________________  
  
  
  

 



 

٩١ 

  نود و ھفتمدرس 
 

 :کلمه شروعدر ) ی(حرف 
  

  :دانستن
  يگانه، يادگار، يادداشت، يورش، يغما، يار  
  :خواندن
  .صلح و امنيت سرتاسری آرزوی ديرين مردم ماست  

را در جاھای نامناسب مثل چوکی  مردم نام و يادگار شان از برخی
ديوار ھا می نويسند، که يک عمل  ھای ملی بس، ميز ھای صنف و

  .زشت است
  داشتيک دفترچه يا کتابچۀ ياد ره بايدروزم برنامه ھایما برای   
  .داشته باشيم  
  .کتاب بھترين يار و دوست تنھايی ماست  
  .کشور ما تاراج شد در اثر يورش مغولھا در گذشته شھر ھای  
  .ه اندبيگانگان بار بار داشته ھای کشور ما را به يغما برد  
    
   :گفت و شنود  
  شما کتابچۀ يادداشت داريد؟: صادق  
  .مبلی من کتابچۀ يادداشت دار: يمينس  
  دوستان شما در کتابچۀ خاطرات تان چه نوشته اند؟: صادق  
  .شان را در کتاچۀ خاطراتم نوشته اندھايدوستانم يادگار: سيمين  
  بھترين دوست و يار تنھايی شما چيست؟: صادق  
  .کتاب است من بھترين دوست و يار تنھايی: سيمين  
    يگانه راه تأمين صلح چيست؟: صادق  
از  کوتاه ساختن دست بيگانگان ح،يگانه راه تأمين صل: سيمين  
  .است کشور     



 

٩٢ 

  .اين واژه ھا را در کتابچه ھای تان باالی چھار خط بنويسيد :نوشتن
   يگانه، يادگار، يادداشت، يورش، يغما، يار

    
   انه، يادگار، يادداشت، يورش، يغما، ياريگ  
    
  جاھای خالی اين متن را با کلمات ھمين درس پر کنيد :مشق

  
  قرار ميگيرند؟_______  کشور ھای ضعيف مورد تجاوز و

  
  .دوران جوانی من است_________ اين چادر نشانی و 

  
خود ______ من تقسيم اوقات کار روزانه ام را در کتابچۀ 

  .مينويسم  
  

  .مفھوم مشترک دارند_______ واژۀ دوست و 
  

  
  .جواب اين سوالھا را بنويسيد :امال

  به چه مفھوم به کار می رود؟ يورشواژۀ   
_________________________________________  

  
  آيا شما گاھی در ديوار و جايی ديگری يادگار نوشته ايد؟  

_________________________________________  
  

  يا شما ميخواھيد کتابچۀ يادداشت داشته باشيد؟آ  
_________________________________________  

  
  کدام يادداشت ھا را ميتوانيد در کتابچۀ يادداشت تان بنويسيد؟  

_________________________________________  
  

    
  
  



 

٩٣ 

 
  نود و ھشتمدرس 

 
 :کلمه وسطدر ) ی(حرف 

  
 :دانستن

  ، ريشآسيا، شيوهريشه،يا، پنير، ايثار، دن
 :خواندن

  .در کشور ھالند از شير انواع و اقسام پنير ساخته ميشود   
ديجيتال علم دستگاه ھای امروز بعد از اختراع کمپيوتر و  یدر دنيا

  .پيشرفت کرده است و تخنيک بسيار
  .را ايثار کرده اند در راه آزادی کشور، مردم ما جان ھای شان

پرنفوس ترين کشور ھای اسالمی دنيا، در آسيا  اندونيزيا از جمله
  .است

  .نباتات مواد غذايی خود را از ريشۀ خود ميگيرند  
  

   :گفت و شنود
  شما پنير را از چه تھيه می کنيد؟: فرھاد  
  .من پنير را از شير تھيه ميکنم: ناھيد  

  انسانھايی را که ايثار و فداکاری دارند، چه ميگويند؟: فرھاد
  .را از خودگذر نيز می گويند آنھا: ناھيد
  .يکی از شيوۀ ھای زندگی مسلمانان  را نام بگير: فرھاد
  .يکی از شيوۀ ھای زندگی مسلمانان حرمت بر بزرگان است: ناھيد
  آسيا با کدام دو قارۀ ديگر سرحد مشترک دارد؟: فرھاد
  .آسيا با افريقا و اروپا مرز مشترک دارد: ناھيد

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

  ، ريش، آسيا، شيوهريشهپنير، ايثار، دنيا، 
    
  ، ريشهپنير، ايثار، دنيا، ريش، آسيا، شيوه  
    



 

٩٤ 

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

  او در دکانش شير، ماست، . کاکا يوسف دکان لبنيات فروشی دارد
    

  کاکا يوسف .و مشتريان زيادی دارد و چکه می فروشد______          
  

  سفيد شده اما______ او حاال . اين کار را از جوانی شروع کرد  
  

  و طرز تھيۀ______ او . ھنوز ھم در کار ھايش استوار است  
  

  .پنير را از پدرش آموخت  
    

  .جواب اين سوالھا را بنويسيد :امال
  د؟چند نوع پنير را ميشناسي  

_________________________________________  
  

  در قارۀ آسيا ھم زبان اند؟ ھا کدام  کشور  
_________________________________________  

  
  چه مفھوم دارد؟" شم، کـُوسه در غم ريشيمن در غم خو"   

_________________________________________  
  

  ؟را می پذيريد شيوۀ گفتار با بزرگانکدام گونه   
_________________________________________  

  
َ دنيا پ     رست به چه کسانی گفته ميشود؟ـ

_________________________________________  
  

    
    

  



 

٩٥ 

  نود و نھمدرس 
 

 :در اخير کلمه) ی(حرف 
  

 :دانستن
  خواری، جاری، مصنوعی، واقعی، صحی، جھانی  
 :خواندن
  .ت راحت ميسرنمی شودبدون خواری و زحم 
بايد از آب نل، آب و اکثرآبھای جاری برای نوشيدن پاک نيست    
  .ستفاده کنيمعميق اچاه   
اگر با دندان ھای خود احتياط کنيم، به دندان ھای مصنوعی   
  .خواھيم کردنپيدا احتياج   
  .در سال ھای گذشته کشور ما شبکه ھای تلويزيون جھانی نداشت  
  .ا نمک شسته شوندو يصحی بايد با پتاسيم سبزی ھا از نظر   

  
   :گفت و شنود

  کلمه استفاده ميشود؟ مبرای واژۀ خواری، ديگر کدا: سروش  
مشترک  معنایزحمت، کوشش، تالش، سعی و خواری : زھرا  
  . دارند  
برخی مردم از آب جاری جوی استفاده ميکنند، آيا : سروش  
  و صحی است؟  درست   
و  آب جوی ھا را آلوده سازندحيوانات امکان دارد که : زھرا  
در آب جوی وجود داشته باشد و فاضلۀ حيوانات مواد  حتی   
 پس آب جوی. ھمچنان گرد و خاک محيط آن را آلوده ساخته باشد  
  .از نظر صحی پاک نيست و انسان را مريض ميسازد  

دندان  نسبت بهدندان اصلی و واقعی  خوبی ھای: سروش
  در چيست؟ مصنوعی  
دندان اصلی نعمت خداوندی است که لذت غذا خوردن را با : ھراز

  .اما دندانھای مصنوعی از آن عاجز است ،آن احساس ميکنيم
  

  .اين واژه ھا را در کتابچه ھای تان باالی چھار خط بنويسيد :نوشتن
   خواری، جاری، مصنوعی، واقعی، صحی، جھانی  
    



 

٩٦ 

  انیخواری، جاری، مصنوعی، واقعی، صحی، جھ  
  جاھای خالی اين متن را با کلمات ھمين درس پر کنيد :مشق

  
    

 شدن سيل برخی مناطق کشور ما آسيب ديد______ امسال در اثر 

را از دست دادند و بعضی  نھای شا که تعدادی از مردم ما حتی خانه

  .توانستند دوباره خانه ھای شانرا ترميم کنند______ ھا با زحمت و 

 کمتر______ دن سيالب ھا آب آشاميدنی پاک و در وقت سرازير ش 

   .دپيدا ميش

  
  .جواب اين سوالھا را بنويسيد :امال

  خواری و زحمت اجرا گردد؟ نآيا کدام کاری وجود دارد، که بدو  
  _________________________________________  

  
  کدام است؟ جاریواژۀ مترادف   

_________________________________________  
  

  آيا در کشور ما قوانين صحی مراعات ميگردد؟  
_________________________________________  

  
  به نظر شما بھترين رھنما برای ما در اجتماع کيست؟  

_________________________________________  
  

  راجع به مسابقات جھانی فتبال چه ميدانيد؟  
_________________________________________  

  
  



 

٩٧ 

 


