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 دا عــــزت د هـــر افـغـان دى
 هر بچی يې قهرمـــــان دى
ازبـکــــــــو د  بـــــلـوڅـــــــو   د 
 د تـــرکـمنـــــــو د تـــاجـکــــــو
 پــاميــريـــان، نـورســـتانيــــان
 هـــم ايمـــاق، هم پشـه ېان
 لـکـه لـمــر پـر شـــنـه آســـمـان
 لـکــــه زړه وي جـــاويــــــدان
 وايـــو اهلل اکبر وايو اهلل اکبر

افغانســـتـــان دى  دا وطن 
 کور د سولې کور د تورې
 دا وطن د ټولـــو کـور دى
 د پښـــتــون  او هـــــزاره وو
 ورســـره عرب، گوجــر دي
 براهوي دي، قزلباش دي
 دا هيــــــواد به تل ځليږي
 په ســـينــه کې د آســـيـــا به
 نوم د حق مـــو دى رهبـــر

سرود ملی
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 تألیف کتب درسی
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

پیام وزیر معارف
سپاس بیکران آفریدگاری را که انسان را در احسن تقویم آفرید و او را قدرت بیان بخشید و به زیور علم و 
اندیشه آراست و درود بی پایان بر پیامبر مکرم اسالم حضرت محمد مصطفی- صلی اهلل علیه وسلم- که معلم 

بزرگ انسانیت است و پیامآور رحمت و هدایت و روشنایی. 
تعلیم و تربیت نقطۀ آغاز هر تحول و سنگ بنای توسعه در هر جامعه است.  هدف اصلی تعلیم و تربیت به فعلیت 

رساندن نیروهای بالقوۀ انسان و شگوفا کردن استعدادهای درونی وی است. 
کتاب درسی یکی از ارکان مهم در فرایند تعلیم و تربیت محسوب میشود که همگام با تحوالت وپیشرفتهای 
علمی نوین و مطابق با نیازمندیهای جامعه تهیه و تألیف می گردد و باید دارای ظرفیت و ظرافتی باشد که بتواند 

آموزه های دینی و اخالقی را توأم با فرآوردههای علوم جدید با میتودهای نوین به شاگردان منتقل کند. 
کتابی که اکنون در اختیار شما قرار دارد، بر اساس همین ویژه گی ها تهیه و تألیف شده است. سعی وزارت 
تربیت  و  تعلیم  مبانی  بر  متکی  معارف کشور،  درسی  و کتب  تعلیمی  نصاب  که  بوده  براین  همواره  معارف 
اسالمی و حفظ هویت ملی، مطابق با معیارهای علمی و روشهای تربیتی نوین بوده، استعدادهای دانش آموزان 
را در همه زمینه های اخالقی و علمی شگوفا گرداند و قدرت تفکر، ابتکار و حس جستجوگری را در آنها 
تقویت بخشد. ترویج فرهنگ گفتگو و رواداری، تقویت حس وطن دوستی، مهربانی، گذشت و همبستگی از 

خواستهای دیگر وزارت معارف است که باید در کتب درسی متبلور باشد.
کتابهای درسی بدون داشتن معلم خوب و مسلکی نمیتواند اهداف مورد نظر را بر آورده سازد. معلم یکی از 
ارکان مهم تعلیم و تربیت و مجری برنامه های آموزشی و تربیتی است. از معلمان و آموزگاران خوب، متعهد و 
دلسوز کشورم که ستیزه با سیاهی و نادانی را پیشۀ خود ساخته اند، صمیمانه آرزومندم که با تطبیق دقیق و مخلصانۀ 

نصاب تعلیمی، کودکان و جوانان میهن را بسوی فتح قله های رفیع دانش، اخالق و معنویت رهنمون گردند.
کامیابی نظام آموزشی کشور بدون همکاری جدی مردم غیر ممکن است. ازین رو از همه اقشار و افراد ملت 
شریف افغانستان، بخصوص از خانواده ها و اولیای محترم شاگردان خواهشمندم که از هیچگونه همکاری در 
جهت تحقق اهداف معارف دریغ نورزند. همچنان از همه نویسندگان، دانشمندان، متخصصان تعلیم و تربیت 
و اولیای محترم شاگردان تقاضا میشود که با ارایۀ نظریات و پشنهادات سالم و نقدهای سازندۀ خود وزارت 

معارف را در بهبود هر چه بیشتر کتابهای درسی همکاری نمایند.
الزم میدانم از تمام مؤلفان دانشمند و کارمندان اداری و فنی وزارت معارف که در تهیه، تألیف، طبع و توزیع 
المللی که در زمینۀ چاپ و توزیع کتب درسی  بین  نهادهای ملی و  از همه  اند و  این کتاب زحمت کشیده 

همکاری نموده اند، قدردانی و تشکر نمایم. 
در اخیر از خداوند منان استدعا دارم که به لطف بی پایان خود، ما را در تحقق آرمان های مقدس معارف یاری 

رساند. إنه سمیع قریب مجیب.
دکتور اسداهلل حنیف بلخی

وزیر معارف
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آماده گی
پرسش: 

مهتاب را کی آفريده است؟

ستاره ها را کی آفريده است؟

بخش عقاید 
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آماده گی

پرسش:
در تصوير پائين چی چيز های ديده مي شود؟

انسان ها را کی آفريده است؟
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آماده گی
پرسش:

آيا مي توانيد چيز های که در اين تصوير است نام بگيريد؟

سنک ها و درخت ها را کی آفريده است؟

آماده گی
پرسش:

آب در زنده گی ما چی فايده دارد؟

کوه ها و آب ها را کی آفريده است؟
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اهلل
هدف: آشنايی شاگردان با خالق بودن و معبود بودن خداوند)ج( 

پرسش: آيا می دانيد ما را کی پيدا کرده است؟

ما بندۀ اهلل هستيم.
اهلل خالق همه چيز است.

اهلل اليق عبادت است.

   

درس اول
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فعاليت

شاگردان متن درس را بعد از معلم با آوازبلند بخوانند.

1_ ما بندۀ ..........هستيم.

2_ اهلل ..........همه چيز است.

3_ اهلل ..........عبادت است.

متن درس را تکرار کنيد.

ارزيابی

ACKUکارخانه گی
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پيامبر ما  

هدف: آشنايی با پيامبر اسالم.

پرسش: آيا نام پيامبر ما را گفته می توانيد؟

حضرت محمد پيامبر ما است.

حضرت محمدآخرين پيامبران است.

ما پيرِو حضرت محمد هستيم.

درس دوم
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فعاليت 
 شاگردان متن درس را بعد از معلم  با آواز بلند بخوانند.

1_ حضرت ................... پيامبر ما  است.

2_ ما .........................حضرت محمد هستيم.

3_  حضرت محمدآخرين ................. است.

درس را در خانه تکرار کنيد.

ارزيابی

ACKUکارخانه گی
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کلمۀ طيبه 
هدف: آموزش کلمه طيبه.

پرسش: آيا کلمه طيبه را ياد داريد؟

    

   

          الِإلَه ِإالاَّ اهلُل.

معنا: نيست خدايی جز خداوند يگانه.

ٌد َرُسْوُل اهلل.         ُمَحماَّ

معنا: محمد پيامبر اهلل است.

فعاليت 

 شاگردان کلمۀ طيبه را بخوانند واز يک ديگر شان بپرسند.

1-  کلمۀ طيبه را بخوانيد.

2-  اَلِإَلَه ِإالاَّ اهلُل را معنا کنيد.

ُسوُل اهلل را معنا کنيد. ٌد راَّ 3- ُمَحماَّ

درس سوم

ُسوُل اهلل ٌد رَّ لِإلَه ِإلَّ اهلُل ُمَحمَّ

ارزيابی
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کلمۀ طيبه 
هدف: آموزش کلمه طيبه.

پرسش: آيا کلمه طيبه را ياد داريد؟

    

   

          الِإلَه ِإالاَّ اهلُل.

معنا: نيست خدايی جز خداوند يگانه.

ٌد َرُسْوُل اهلل.         ُمَحماَّ

معنا: محمد پيامبر اهلل است.

فعاليت 

 شاگردان کلمۀ طيبه را بخوانند واز يک ديگر شان بپرسند.

1-  کلمۀ طيبه را بخوانيد.

2-  اَلِإَلَه ِإالاَّ اهلُل را معنا کنيد.

ُسوُل اهلل را معنا کنيد. ٌد راَّ 3- ُمَحماَّ

درس سوم

ُسوُل اهلل ٌد رَّ لِإلَه ِإلَّ اهلُل ُمَحمَّ

ارزيابی
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کلمۀ شهادت 

هدف: آموزش کلمه شهادت.

پرسش: آيا کلمه شهادت را گفته می توانيد؟

َأْشَهُد َأْن الاَّ ِإلَه ِإالاَّ اهلُل 

معنا: شهادت ميدهم که نيست معبودی غير از خدای يکتا. 

           َأْشَهُد َأْن الاَّ ِإلَه.

          ِإالاَّ اهلُل.

   

درس چهارم

ACKU



8

 شاگردان کلمۀ شهادت را کلمه به  کلمه بعد از معلم تکرار کنند.

شاگردان معنای کلمۀ شهادت را بعد از معلم تکرار نمايند.

1_  کلمۀ شهادت را بخوانيد.

2- کلمۀ شهادت از حفظ بگوييد.

کلمۀ شهادت را حفظ کنيد.

فعاليت

ارزيابی

ACKUکارخانه گی
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کلمۀ شهادت 

هدف: آموزش کلمه شهادت.

پرسش: آيا کلمه شهادت را گفته می توانيد؟

ُسوُل اهلل دًا راَّ َوَأْشَهُد َأناَّ ُمَحماَّ

معنا: شهادت ميدهم که محمد )ص( پيامبر خدا است.

دًا           َوَأْشَهُد َأناَّ ُمَحماَّ

ُسْوُل اهلل          راَّ

درس پنجم
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 شاگردان کلمۀ شهادت را کلمه به  کلمه بعد از معلم تکرار کنند.

شاگردان معنای کلمۀ شهادت را بعد از معلم تکرار نمايند.

1_  کلمۀ شهادت را بخوانيد.

2- کلمۀ شهادت از حفظ بگوييد.

کلمۀ شهادت را حفظ کنيد.

فعاليت

ارزيابی

ACKUکارخانه گی
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قرآن کريم

 هدف: آشنايی با قرآن کريم.

پرسش: آيا می دانيد قرآن کريم کالم کی است.

قرآن کريم کالم اهلل است.

قرآن کريم بر حضرت محمد نازل شده است.

ما به قرآن کريم ايمان داريم.

درس ششم
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  شاگردان متن درس را بعد از معلم با آواز بلند بخوانند و در مورد 

درس از يک ديگر سؤال کنند.

1_ ما به قرآن کريم ............ داريم.

2_ ............. کالم اهلل است.

3_ قرآن کريم کالم کيست ؟

4_ قرآن کريم بر کی نازل شده است ؟

جملۀ اول درس را حفظ کنيد.

فعاليت

ارزيابی
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اسالم 
 هدف: يادگيری اصول دين.

پرسش: آيا می دانيد اصول دين چند است؟

اسالم دين ما است.
ما دين خود را دوست داريم.

 اصول دين اسالم پنج است:
1- توحيد

2- عدل

3- نبوت

4- امامت

5- معاد

درس هفتم
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 شاگردان متن درس را بعد از معلم با آواز بلند بخوانند.

 اصول دين را از يک ديگر بپرسند.

1_ اسالم ......... ما است.

2_ ما دين خود را .........  داريم.

3_ اصول دين اسالم چند است ؟ نام بگيريد.

اصول دين را حفظ کنيد.

فعاليت

ارزيابی

کارخانه گی
ACKU
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کعبۀ شريف
هدف: آشنايی با قبله 

پرسش: در تصوير چه را می بينيد؟

- کعبۀ شريف قبلۀ ما است.

- مابه سوی کعبۀ شريف نماز می خوانيم.

درس هشتم

ACKU
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 شاگردان در مورد کعبه شريف به کمک معلم با هم گفتگو کنند.

1_ کعبۀ شريف قبله کی ها است؟

2_ مابه سوی ................... نماز می خوانيم.

در بارۀ کعبۀ شريف با فاميل خود صحبت کنيد.

فعاليت

ارزيابی

کارخانه گی
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خالصه فصل 

- ما بندۀ اهلل هستيم

- حضرت محمد)ص( پيامبر ما است.

- قرآن کريم کالم خداوند )ج( است.

- اسالم دين ما است.

- کعبۀ شريف قبلۀ مسلمانها است.

ACKU
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بخش احکام 

ACKU
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 درس نهم

پاکی برای نماز 
هدف: آشنايی با شرايط نماز.

پرسش: برای صحيح بودن نماز چی چيز های را بايد رعايت کنيم؟

1-  بدن ما پاک باشد.

2-  لباس ما پاک باشد.

3-  جای نماز ما هم پاک باشد.

ACKU
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فعاليت

 شاگردان در مورد پاکی برای نماز از يک ديگر سؤال کنند.

1- بدن ما ........ باشد.

2- لباس ما........... باشد.

3- ........ نماز ما............. باشد.

شرايط صحيح بودن نماز را حفظ کنيد.

ارزيابی

ACKUکارخانه گی
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 درس دهم 

وضـو
هدف: آموختن  ترتيب وضو.

پرسش: آيا می دانيد چگونه وضو می کنيم؟

واجب های وضو عبارت است از:
 

1.  شستن روی.

2.  شستن دست ها

از آرنج ها تا سر انگشتان.

3.  مسح سر.

ACKU
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فعاليت

4.  مسح پاها

 از سرانگشتان تا برآمدگی پشت پا.

شاگردان در صنف وضو کردن را با رهنمايی معلم تمثيل نمايند.

1_ واجب های وضو چند است؟

2_ واجب های وضو را نام بگيريد.

 

واجب های وضو را حفظ کنيد.

ارزيابی

کارخانه گی

ACKU
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 درس يازدهم

 
اوقات نماز 

هدف: آشنايی با اوقات نماز.

پرسش: آيا می دانيد دريک شبانه روز چند بار نماز می خوانيم؟

ما پنج وقت نماز می خوانيم:

1.  صبح

2.  ظهر )پيشين(

3. عصر  )ديگر(

4. مغرب ) شام( 

5. عشاء  )خفتن( 

ACKU
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 شاگردان نام نماز های پنجگانه را از يک ديگر بپرسند.

1_ ما در يک شبانه روز.......وقت نماز می خوانيم.

2- اوقات نماز پنچگانه را نام بگيريد.

اوقات نماز را حفظ کنيد.

فعاليت

ارزيابی

ACKUکارخانه گی
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 درس دوازدهم

نماز 

هدف: آموختن نيت نماز.

پرسش: در تصاوير باال چی می بينيد؟

برای خواندن نماز رو به قبله ايستاد ميشويم 
و مثاًل می گوييم )دو رکعت نماز صبح بجا می 

آورم قربتًا الی اهلل(

)نيت(

ACKU
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شاگردان نيت نماز را به کمک معلم به آواز بلند بخوانند.

 در نماز چگونه نيت می کنيم؟

نيت نماز را حفظ کنيد.

فعاليت

ارزيابی

کارخانه گی

ACKU
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درس سيزدهم

قيام
هدف: آشنايی باقيام در نماز.

پرسش:آيا می دانيد در نماز چگونه ايستاد می شويد؟

بعد از نيت َاهلُل َاکَبْر می گوييم 
دست ها را پائين آورده در پهلو قرار می دهيم.

ِجيِم  ْيَطاِن الراَّ با بدن آرام َأُعوُذِباهلِل ِمَن الشاَّ
می گوييم.

ACKU
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فعاليت

ارزيابی

کارخانه گی

شاگردان در گروه ها َأُعوُذِباهلِل را باهم بخوانند. 

کی می تواند أعوذ بااهلل را درست بخواند؟

ِجيِم را حفظ کنيد. ْيَطاِن الراَّ ACKUَأُعوُذِباهلِل ِمَن الشاَّ
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 درس چهاردهم

نماز

هدف: آموختن سه آيت اول سوره حمد.

پرسش: آيا می توانيد بسم اهلل را بگوييد؟

حيِم حمِن الراَّ ِبسِم اهلِل الراَّ

ْحمـِن  1 اْلَحْمُد هلِل َربِّ اْلَعاَلِميَن 2 الراَّ

4 يِن ِحيِم 3 َمـِلِک َيْوِم الدِّ الراَّ

)قرائت(

ACKU
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اين  در  که  را  فاتحه  از سورۀ  وبخشی  )بسم اهلل(  شاگردان 

بخوانند.  تکرار  اند  آموخته  درس 

کی می تواند متن درس را بخواند؟

متن درس را حفظ کنيد.

فعاليت

ارزيابی

کارخانه گی

ACKU
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درس پانزدهم

نماز 

هدف: آموختن آيات پنجم و ششم سورۀ حمد.

پرسش: آيا می توانيد سورۀ حمد را بخوانيد؟

َراَط  ِإياَّاَک َنْعُبُد وِإياَّاَک َنْسَتِعيُن 5 اهِدَنا الصِّ
6 الُمسَتِقيَم

)قرائت(

ACKU
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شاگردان متن درس را با آواز بلند باکمک معلم تکرار نمايند.

1- کی می تواند متن درس را بخواند؟

متن درس را حفظ کنيد.

فعاليت

ارزيابی

کارخانه گی

ACKU
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درس شانزدهم 

نماز 

هدف: يادگيری آيت هفتم سورۀ حمد.

پرسش: آيا می توانيد سورۀ حمد را صحيح بخوانيد؟

ِصَراَط الاَِّذيَن َأنَعمَت َعَليِهْم َغيِر الَمغُضوِب 
7 الِّيَن َعَليِهْم َواَل الضاَّ

)قرائت(

ACKU
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شاگردان متن درس را به کمک معلم با آواز بلند بخوانند.

1- کی می تواند متن درس را بخواند؟

متن درس را حفظ کنيد.

فعاليت

ارزيابی

کارخانه گی

ACKU
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درس هفدهم

نماز 

هدف: آموختن سورۀ اخالص.

پرسش: آيا خواندن سورۀ اخالص را ياد داريد؟

َمُد 2 َلْم َيِلْد َوَلْم  ُقْل ُهَو اهلُل َأَحٌد 1 اهلُل الصاَّ
 4 َوَلْم َيُکن لاَُّه ُکُفًوا َأَحٌد 3 ُيوَلْد

)قرائت(

ACKU
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 شاگردان سورۀ اخالص را با کمک معلم با آواز بلند بخوانند.

1- کی متن در س را با آواز بلند خوانده می تواند.

سورۀ اخالص را حفظ کنيد.

فعاليت

ارزيابی

کارخانه گی

ACKU
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 درس هجدهم

نماز

هدف:يادگيری ذکر رکوع.

پرسش:کی می تواند ذکر رکوع را بگويد؟

        ُسْبَحاَن اهلل  
        ُسْبَحاَن اهلل 
        ُسْبَحاَن اهلل

)رکوع(

ACKU
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شاگردان رکوع را عماًل انجام بدهند.

ذکر رکوع را سه بار تکرار کنند.

1. کی می تواند ذکر رکوع را بخواند؟

2. سبحان........

ذکر رکوع را حفظ کنيد.

فعاليت

ارزيابی

ACKUکارخانه گی
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 درس نزده هم

نماز 

هدف: آموختن ذکر قيام بعد از رکوع.

پرسش: آيا می دانيد در قيام بعد از رکوع چی گفته می شود؟

در هنگام بلند شدن از رکوع می گوييم:
َسِمَع اهلُل ِلَمْن َحِمَدُه

و بعد می گوييم: اهلل اکبر

)قيام بعد از رکوع(

ACKU
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شاگردان متن درس را با آواز بلند بخوانند.

1- در قيام بعد از رکوع کدام ذکر خوانده می شود؟

 َسِمَع اهلُل.........

ذکر قيام بعد از رکوع را حفظ کنيد.

فعاليت

ارزيابی

کارخانه گی

ACKU
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درس بيستم

نماز

هدف: يادگيری ذکر سجده.

پرسش: آيا ذکر سجده را ياد داريد؟

ُسْبَحاَن اهلل 

ُسْبَحاَن اهلل 

ُسْبَحاَن اهلل

)سجده(

ACKU
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شاگردان ذکر سجده را با کمک معلم با آوازبلند بخوانند.

1- ُسْبَحاَن...........

2- ..... اهلل 

ذکر سجده را حفظ کنيد.          

فعاليت

ارزيابی

ACKUکارخانه گی
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 درس بيست ويکم

نماز

 هدف: آموختن تشهد.

پرسش: آيا می توانيد تشهد را بگوييد؟

َاْلَحْمُدهلِلِ
أْشَهُدَأن الاَّ ِإَلَه ِإالاَّ اهلُل َوْحَدٌه اَلَشِرْيَک َلٌه  

تکرار کلمات :
1- َاْلَحْمُدهلِلِ                2- َأْشَهُدَأْن                        
3- اَلِإَلَه ِإالاَّاهلُل            4-َوْحَدٌه اَلَشِرْيَک َلٌه   

)تشهد(

ACKU
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شاگردان متن درس را با آواز بلند بخوانند.

کی می تواند متن درس را بخواند؟

متن درس را حفظ کنيد.

فعاليت

ارزيابی

کارخانه گی

ACKU
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درس بيست ودوم

نماز

هدف: ياد گيری تشهد.

پرسش:آيا می توانيد بطور صحيح تشهد را بگوييد؟

ًدا َعْبُدُه َوَرُسوُلُه. َوأْشَهُدَأناَّ ُمَحماَّ

د ِد واَّ َآِل ُمَحماَّ َاللاَُّهماَّ َصّل َعَلی ُمَحماَّ

تکرار کلمات :

ًدا َعْبُدُه َوَرُسوُلُه  1- َوأْشَهُدَأناَّ            2-ُمَحماَّ

د ِد واَّ َآِل ُمَحماَّ 3- َاللاَُّهماَّ َصّل َعَلی  4-ُمَحماَّ

)تشهد(

ACKU
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شاگردان متن درس را با آواز بلند بخوانند واز يک ديگر بپرسند.

کی می تواند متن درس را بخواند؟

متن درس را حفظ کنيد.

فعاليت

ارزيابی

کارخانه گی

ACKU
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 درس بيست وسوم

نماز
هدف: آموختن سالم نماز.

پرسش: آيا سالم نماز را گفته می توانيد؟

الُم َعَلْيَک َأيَُّها الناَِّبيُّ َورَْحَمة اهلِل َوَبَرَکاتُُه الساَّ
تکرار کلمات:

الُم َعَلْيَک الساَّ

 َأيَُّها الناَِّبيُّ

 َوَرْحَمُة اهلِل َوَبَرَکاتُُه

)سالم(

ACKU
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شاگردان متن درس را در گروه های چند نفری تکرار کنند.

الُم............الناَِّبيُّ 1- الساَّ

2-  َو........    َوَبَرَکاتُُه

متن درس را حفظ کنيد.

فعاليت

ارزيابی

ACKUکارخانه گی
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درس بيست وچهارم

نماز

هدف: آموختن سالم نماز.

پرسش: آيا می توانيد سالم نماز را بگوييد؟

اِلِحيَن الُم َعَلْيَنا َوَعَلی ِعَباِد اهلِل الصاَّ الساَّ
تکرار کلمات:

الُم َعَلْيَنا 1- الساَّ
اِلِحيَن 2- َوَعَلیِعَباِداهلِل        3- الصاَّ

)سالم(

ACKU
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 شاگردان متن درس را با آواز بلند بخوانند.

اِلِحيَن الُم َعَلْيَنا ................... الصاَّ  الساَّ

متن درس را حفظ کنيد.

فعاليت

ارزيابی

کارخانه گی

ACKU
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 درس بيست وپنجم

نماز

هدف: آموختن سالم نماز.

پرسش: آيا سالم نماز را گفته می توانيد؟

اَلُم َعَلْيُکْم َوَرْحَمُة اهلِل َو َبَرَکاتُه َالساَّ
تکرار کلمات :

اَلُم َعَلْيُکْم             2- َوَرْحَمُة اهلِل 1- َالساَّ

3- َو َبَرَکاتَُه        
  

)سالم(

ACKU
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 شاگردان متن درس را با آواز بلند بخوانند واز يکديگر بپرسند.

اَلُم َعَلْيُکْم ْ.................  َالساَّ

متن درس را حفظ کنيد.

فعاليت

ارزيابی

کارخانه گی

ACKU
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خالصه بخش

- قبل از ادای نماز بايد) بدن، لباس، و جای نماز( پاک 
باشد.

- در وضو ) شستن روی، دست ها، مسح سر و پاها( واجب 
است.

- ما پنج وقت نماز می خوانيم )صبح، ظهر، عصر، مغرب و 
عشاء(.

- واجبات نماز عبارت است از) نيت، قيام وقرائت، رکوع، 

سجده، تشهد وسالم(.

ACKU
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بخش

 آداب و

ACKU
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 درس بيست وششم

احترام پدر و مادر
هدف: زياد شدن عالقه شاگردان به احترام پدر و مادر.

پرسش: آيا می دانيد مادر و پدر خود را چه طور احترام کنيم؟

ما، مادر وپدر خود را دوست داريم.
 حرف های شان را گوش می کنيم.

به حرف های آنها عمل می کنيم.

ACKUهميشه آن ها را احترام می کنيم.
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 شاگردان متن درس را در گروه ها بخوانند.

چگونه مادر و پدر خود را احترام کنيم.

متن درس تکرار کنيد.

فعاليت

ارزيابی

کارخانه گی

ACKU
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 درس بيست وهفتم

احترام معلم

هدف: عالقه مندی شاگردان به احترام معلم.

پرسش: آيا می دانيد معلم را چه طور احترام کنيم؟

- به سخنان معلم خود گوش می دهيم.
- ما معلم خود را دوست داريم.

- ما معلم خود را احترام  می کنيم.
- بدون اجازه معلم از صنف بيرون 

نمی شويم.

ACKU
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 شاگردان متن درس را بعد از معلم به شکل دسته جمعی با آواز بلند 

بخوانند.

1- ما به.............. گوش می دهيم.

2- ما.......... خود را دوست داريم.

3- بدون اجازۀ او............... نمی شويم.

جمله اول درس را در کتابچه های خود بنويسيد.

فعاليت

ارزيابی

ACKUکارخانه گی
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  درس بيست وهشتم

راست گويی

هدف:آشنايی با فايده های راستگويی.

 پرسش: آيا می دانيد راستگويی چه فايده دارد؟

ما راست گويی را دوست داريم.
- راستی را خداوند)ج( دوست دارد.

- ما هميشه راست می گوييم.
- آدم راست گو را همه دوست دارند.

ACKU
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شاگردان متن درس را بعد از معلم تکرار کنند. 

شاگردان درمورد راستی وراستگويی با هم  صحبت کنند. 

1- راستی را کی دوست دارد؟

2- آدم راست گو را کی دوست دارد؟

جملۀ اول متن را دوبار در کتابچه های خود بنوسيند.

فعاليت

ارزيابی

ACKUکارخانه گی
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 درس بيست ونهم

امانت داری

هدف:آشنايی با فايده های امانت داری.

پرسش: آيا فايده های امانت داری را می دانيد؟

امانت داری صفت هر مسلمان است.
ما امانت را درست نگهداری می کنيم.

ACKUخداوند)ج( انسان امانت دار را دوست دارد.
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شاگردان به کمک معلم، مثال های امانت داری  را بگويند. 

- امانت داری صفت کی است؟

- انسان امانت دار را کی دوست دارد؟

 
سطر سوم درس را حفظ کنيد.

فعاليت

ارزيابی

ACKUکارخانه گی
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 درس سی ام

نظافت
هدف: آشنايی و عالقه مند شدن به نظافت.

پرسش: آيا می دانيد نظافت چيست؟

»نظافت جزء ايمان است«.
بدن ، لباس و خانه ،بايد  پاک باشد.

 ما مساجد خود را پاک نگاه می کنيم. 
در پاکی کوچه و مکتب خود می کوشيم.

 ACKU
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گی  زنده  ومحل  مکتب  خانه،  نگهداشتن  پاک  درمورد  شاگردان   

کنند. صحبت  خود 

 بدن....  و........بايد پاک باشد.

 ما ...... خود را...... نگاه می کنيم.

 در پاکی ....... خود می کوشيم.

 سطر اول درس را سه بار در کتابچه های خود بنويسيد.

فعاليت

ارزيابی

کارخانه گی

ACKU
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 درس سی ويکم

آداب غذا خورد ن 
هدف:آشنايی با آداب غذا خوردن.

پرسش:آيا آداب غذا خوردن را می دانيد.

 پيش از خـوردن غذا:  دست های خود را 
می شوييم.

در شـروع  )بسم اهلل الرحمن الرحيم ( می 
گوييم.

 غذا را از پيش روی خود می خوريم. 
 بادست راست غذا می خوريم.

بعد ازخوردن غذا: )الحمدهلل( می گوييم.

ACKU
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 شاگردان در مورد آداب غذا خوردن با هم صحبت کنند.

 آداب غذا خوردن را نام بگيريد.

 پيش از خوردن غذادست های .................

 درشروع ............................. می گوييم.

 بعد از خوردن غذا.................. می گوييم.

جملۀ اول متن درس را در کتابچه های خود بنويسيد.

فعاليت

ارزيابی

ACKUکارخانه گی
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 درس سی ودوم

آداب آشاميدن
 

هدف: يادگيری آداب آشاميدن.

پرسش: در تصوير های باال چی می بينيد؟

نوشيدن آب را با )بسم اهلل( شروع می کنيم.
 با دست راست می نوشيم.

 آب را با سه نفس می نوشيم.
 آب را نشسته می نوشيم.

 پس از نوشيدن )الحمد هلل( می گوييم.

ACKU
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شاگردان متن درس را بعد از معلم با آواز بلند به طور دسته جمعی 

بخوانند.

 در مورد درس از يک ديگر سؤال کنند.

1- آب را با..... نفس می نوشيم.

2- آب را نشسته.................

3-  با دست.......... می نوشيم. 

درس را تکرار کنيد.

فعاليت

ارزيابی

کارخانه گی

ACKU
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  درس سی وسوم

سالم دادن
 هدف: آشنايی با فايده های سالم کردن.

پرسش: در تصوير باال چه می بينيد؟

سالم دادن مستحب است.

 جواب سالم واجب است.

سالم دادن ثواب دارد.

سالم دادن دوستی و محبت را زياد می کند.

ACKU
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شاگردان با همصنفان خود سالم دادن را تمرين کنند.

- حکم سالم دادن چه است؟

- جواب سالم چه حکم دارد؟

ل متن درس را به کتابچه های خود بنويسيد. دو سطر اواَّ

فعاليت

ارزيابی

ACKUکارخانه گی



71

 درس سی وچهارم

آداب راه رفتن 
هدف: آشنايی با آداب راه رفتن.

پرسش: آيا می دانيد چگونه راه برويم؟

- ما هميشه با احتياط راه می رويم.
- از جانب راست  راه، می رويم.

- در راه کسی را آزار نمی دهيم.
ACKU- در راه به ديگران سالم می دهيم.
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 شاگردان در مورد آداب راه رفتن با هم صحبت کنند.

1-  در راه کسی را........ نمی دهيم.

2- از جانب..................راه می رويم.

3- در راه کسی را.......... می دهيم.

سطر اول متن درس را در کتابچه های تان بنويسيد.

فعاليت

کارخانه گی

ارزيابی

ACKU
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