
 کتاب های درسی متعلق به وزارت معارف بوده خرید و فروش آن ممنوع است. با متخلفین برخورد   
قانونی صورت می گیرد.
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صنف چهارم
وزارت معارف

معینیت انکشاف نصاب تعلیمی و تربیۀ معلم 
ریاست عمومی انکشاف نصاب تعلیمی

وتألیف کتب درسی
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 دا عـــزت د هـــر افـغـان دى
 هر بچی يې قهرمـــــــان دى
ازبـکـــــــو د  بـــــلـوڅــــــو   د 
تـــاجـکـــــو د  تـــرکـمنــــــو   د 
نـورستانيــــــان  پــاميــــريان، 
 هـــــم ايمـــاق، هم پشـه ېان
 لـکـــه لـمــــر پـر شنـــه آسمـان
 لـکـــه زړه وي جـــاويـــــدان
 وايــو اهلل اکبر وايو اهلل اکبر

 دا وطــن افغانستـــــان دى
 کور د ســولې کور د تورې
 دا وطــن د ټولو کـــور دى
وو هــــزاره  او  پښتــــون    د 
 ورسره عرب، گوجــــر دي
 براهوي دي، قزلباش دي
 دا هيـــــواد بــه تل ځليږي
 په سينــــه کــې د آسيـــــا به
 نــوم د حق مو دى رهبـــــر

سرود ملی
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وزارت معارف 
معینیت انکشاف نصاب تعلیمی و تربیۀ معلم 

رياست عمومی انکشاف نصاب تعلیمی
 و تألیف کتب درسی 

دروس اجتماعى

سال چاپ: 1396 هـ . ش.
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مؤلفان
- سرمؤلف محمد رفیق مومند

- پوهنیار محمد فاروق عمرخیل
- سرمؤلف سامعه واعظ 

کمیتۀ تحقیق و تدقیق
- معاون سرمؤلف قديم شیرزی بابکرخیل

-دکتور فضل الهادی وزين
- پوهنیار محمد فاروق عمرخیل

- معاون سرمؤلف محمد انور مشفق
- استاد عبدالحمید قانت

ایدیت زبانى
- معاون سرمؤلف عبدالرزاق کوهستانی

کمیتۀ دینى، سیاسى و فرهنگى
حبیب اهلل راحل مشاور وزارت معارف در رياست انکشاف نصاب تعلیمی

کمیتۀ نظارت
- دکتور اسد اهلل محقق معین انکشاف نصاب تعلیمی و تربیۀ معلم 

- دکتور شیر علی ظريفی رئیس پروژۀ انکشاف نصاب تعلیمی          
- دکتور محمد يوسف نیازی سرپرست رياست عمومی انکشاف نصاب تعلیمی و تألیف کتب درسی 

طرح و دیزاین
 رحمت اهلل غفاری

تنظیم امور چاپ:  محمد کبیر حقمل رئیس نشرات و اطالعات وزارت معارف.
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
پیام وزیر معارف

سپاس بیکران آفريدگاری را که انسان را در احسن تقويم آفريد و او را قدرت بیان بخشید و به زيور علم و 
انديشه آراست و درود بی پايان بر پیامبر مکرم اسالم حضرت محمد مصطفی- صلی اهلل علیه وسلم- که 

معلم بزرگ انسانیت است و پیامآور رحمت و هدايت و روشنايی. 
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 ساختن استعدادهای درونی وی است. 
کتاب درسی يکی از ارکان مهم در فرايند تعلیم و تربیت محسوب میشود که همگام با تحوالت و پیشرفتهای 
علمی نوين و مطابق با نیازمنديهای جامعه تهیه و تألیف میگردد و بايد دارای ظرفیت و ظرافتی باشد که بتواند 

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

از خواستهای ديگر وزارت معارف است که بايد در کتب درسی متبلور باشد.
کتابهای درسی بدون داشتن معلم خوب و مسلکی نمیتواند اهداف مورد نظر را بر آورده سازد. معلم يکی 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 
معنويت  و  اخالق  دانش،  رفیع  قلههای  فتح  را بسوی  تعلیمی، کودکان و جوانان میهن  و مخلصانۀ نصاب 

رهنمون گردند.
کامیابی نظام آموزشی کشور بدون همکاری جدی مردم غیر ممکن است. ازين رو از همه اقشار و افراد ملت 
شريف افغانستان، بخصوص از خانواده ها و اولیای محترم شاگردان خواهشمندم که از هیچگونه همکاری در 
جهت تحقق اهداف معارف دريغ نورزند. همچنان از همه نويسندگان، دانشمندان، متخصصان تعلیم و تربیت 
و اولیای محترم شاگردان تقاضا میشود که با ارايۀ نظريات و پیشنهادهای سالم و نقدهای سازندۀ خود وزارت 

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

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

رساند. إنه سمیع قريب مجیب.
دکتور اسداهلل حنیف بلخى

وزیر معارف
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پرسش

درتصویرهایزیر،چهمیبينيد؟

                      

 فابريکه سنگ مرمر در هرات مردم در حالت خريد و فروش در بازار

مردم در حال نهال شانیشاگردان در محیط مکتب

درس اول
زنده گی اجتماعي

اهداف فصل: 
-بامفهومزندهگیاجتماعیآشناشوند.

-باخانوادهآشناییحاصلنمایند.
-اهميتخانوادهرابفهمند.

-وظایفاعضایخانوادهراتشریحکردهبتوانند.
-عالقهمندزندهگیاجتماعیونظمدرخانوادهشوند.

فصل اول: زنده گی اجتماعی
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تصویرهایی را که دیدید زنده گی اجتماعی را نشان می دهد.
که  است،  مفهوم  این  به  اجتماعی  زنده گی  است.  اجتماعی  موجود  انسان 
و  نموده  زنده گی  باهم  جغرافیایی  معیَّن  منطقة  یک  در  انسانها  از  تعدادی 
دارای دین، تاریخ و رسم و رواج های مشترک می باشند. انسان ها برای 
پیشبرد زنده گی اجتماعی با یکدیگر همکاری می کنند و نیازهای همدیگر را 

برآورده می سازند.
کار  این  براي  کند.  زنده گی  تنهایی  به  و  اجتماع  از  دور  تواند،  نمی  انسان 
موجودیت انسان هاي دیگر ضروري است. ما باید با همدیگر روابط نیک و 

دوستانه داشته باشیم.     


فعالیت 

درگروههاراجعبهزندهگیاجتماعیصحبتکنيد؟

پاسخ دهید

زندهگیاجتماعيچهنوعزندهگیرامیگویند؟	 
دومثالاززندهگیاجتماعیراازرویتصویرهایدرسبيانکنيد.	 
مابایدباهمدیگرچگونهروابطداشتهباشيم؟	 

کار خانه گی

دربارةزندهگیاجتماعیمنطقۀخودیکمطلبکوتاهدرکتابچههایخودبنویسيد.
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پرسش
بهنظرشما،درخانواده،کیهازندهگیمیکنند؟

        

خانواده  باشد.  می  فرزندان  و  پدر  مادر،  یعنی  خانه،  اهل  معنای  به  خانواده 
اولین محل پرورش و تربیت اطفال به شمار میرود و فرزندان از مادر، پدر، 
برای  پدران  و  مادران  می گیرند.  یاد  را  زنده گی  آداب  برادران،  و  خواهران 

اطفال اداب سالم دادن و احترام به بزرگان را یاد می دهند. 
وجود فرزندان به زنده گی خانواده گی خوشی می بخشد،  در بعضی از خانواده 

 درس دوم

خانواده

 اعضاي يک خانواده

ها، پدرکالن، مادرکالن، کاکاها و عمه ها یکجا زنده گی می کنند،  که آنها نیز 
عضو خانواده به حساب می آیند. 

   بر ما الزم است تا مادر، پدر و بزرگان خود را احترام نماییم. 
از افراد خوب، خانوادۀ خوب و از خانواده های خوب جامعة خوب به وجود    

می آید. قوت خانواده سبب نیرومندی جامعه است.

    
فعالیت 

درگروههاراجعبهخانوادهواعضایآنباهمدیگربحثکنيد.

پاسخ دهید

اولينمحلپرورشوتربيتاطفالکجااست؟	 
شمابامادروپدرتان،چگونهرفتارمیکنيد؟	 
شماازخانواده،چهچيزهارایادمیگيرید؟	 

کار خانه گی  

ناماعضایخانوادهخویشراباوظایفآنهادرکتابچههایخودبنویسيد.

 فعالیت داخل
صنف
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ها، پدرکالن، مادرکالن، کاکاها و عمه ها یکجا زنده گی می کنند،  که آنها نیز 
عضو خانواده به حساب می آیند. 

   بر ما الزم است تا مادر، پدر و بزرگان خود را احترام نماییم. 
از افراد خوب، خانوادۀ خوب و از خانواده های خوب جامعة خوب به وجود    

می آید. قوت خانواده سبب نیرومندی جامعه است.

    
فعالیت 

درگروههاراجعبهخانوادهواعضایآنباهمدیگربحثکنيد.

پاسخ دهید

اولينمحلپرورشوتربيتاطفالکجااست؟	 
شمابامادروپدرتان،چگونهرفتارمیکنيد؟	 
شماازخانواده،چهچيزهارایادمیگيرید؟	 

کار خانه گی  

ناماعضایخانوادهخویشراباوظایفآنهادرکتابچههایخودبنویسيد.

 فعالیت داخل
صنف
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پرسش 

بهنظرشما،طفلچهچيزهاراازخانوادهمیآموزد؟

                                                                                                            

خانواده تهداب جامعه را می سازد، اگر تهداب خانواده خوب و سالم باشد 
جامعه نیز قوی و محکم خواهد بود.

کودک اساس زنده گی اجتماعی را از خانواده یاد می گیرد. زنده گی خانواده 
گی آغازی برای داخل شدن به زنده گی اجتماعی می باشد. 

خلقی،   آن خوش  در  کودک  که  است،  گاه  تربیت  بهترین  خوب  خانوادۀ 
امانت داری، صبر،  سخاوت، فداکاری، خدمت، مسئوولیت و اخالق  راستی،  

را می آموزد.

درس سوم

اهميت خانواده
آماده                      را  علم  آموختن  و  کردن  فکر  زمینه  کودکان  به  خوب  خانوادۀ 

می سازد.
خانواده اولین مرکز پرورش صحیح و رشد استعدادها است.


فعالیت 

-درگروههاراجعبهپرسشزیرباهمبحثکنيد:
-اساسزندهگیاجتماعیدرکجاپایهگذاریمیشود؟

پاسخ دهید

1 کودکازخانوادةخوبکدامچيزهارامیآموزد؟-
2 کودکاساسزندهگیاجتماعیراازکجایادمیگيرد؟-
3 چهوقتیکخانواده،قویومحکمخواهدبود؟-

کار خانه گی

درمورداهميتخانوادهچندسطردرکتابچههایخودبنویسيد.

 فعالیت داخل
صنف

ACKU



6

آماده                      را  علم  آموختن  و  کردن  فکر  زمینه  کودکان  به  خوب  خانوادۀ 
می سازد.

خانواده اولین مرکز پرورش صحیح و رشد استعدادها است.


فعالیت 

-درگروههاراجعبهپرسشزیرباهمبحثکنيد:
-اساسزندهگیاجتماعیدرکجاپایهگذاریمیشود؟

پاسخ دهید

1 کودکازخانوادةخوبکدامچيزهارامیآموزد؟-
2 کودکاساسزندهگیاجتماعیراازکجایادمیگيرد؟-
3 چهوقتیکخانواده،قویومحکمخواهدبود؟-

کار خانه گی

درمورداهميتخانوادهچندسطردرکتابچههایخودبنویسيد.

 فعالیت داخل
صنف
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پرسش 
بهنظرشما،تنظيمکارهايروزانهچهفایدهدارد؟

هر عضو خانواده وظایفی دارند.
برای پیشبرد امور زنده گی همکاری بین اعضای خانواده ضروری است. پدر 
برای فراهم نمودن ضرورت های زنده گی خانواده تالش می کند و در تربیت 
فرزندان و کارهای خانه با مادر سهم می گیرد.  مادران عالوه بر اینکه از امور 
وظایفی  کنند؛  می  مواظبت  فرزندان خویش  از  و  کنند  می  خانه سرپرستی 

درس چهارم

وظايف اعضاي خانواده

ACKUاعضایخانوادهدرحالکارکردن
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چون: معلمی، طبابت و غیره را در خارج از منزل نیز پیش می برند. در خانواده 
دختران و پسران نیز نظر به توانمندی های شان در امور منزل با مادر و پدر 

خود همکاری می کنند. 
      خانوادۀ خوشبخت آن است، که همه اعضای آن باهم صمیمی و همکار 

باشند. 

فعالیت 

درگروههاراجعبهاهميتسهمگيریفرزنداندرکارهایخانهباهمصحبتکنيد.

پاسخ دهید

-همکاریبيناعضایخانوادهچهاهميتدارد؟
-یکخانوادهخوشبختچهگونهبهميانمیآید؟

-مادرانعالوهبرسرپرستیامورمنزل،دیگرکداموظایفرابهپيشمیبرند؟

کار خانه گی

کارهاییراکهدرخانهانجاممیدهيد،درکتابچههایخودبنویسيد.

ACKU
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پرسش

بهنظرشماداشتننظمدرخانوادهچهاهميتدارد؟

     خانه جای زنده گی اعضای خانواده می باشد. رعایت نظم در خانواده برای 
داشتن زنده گی آرام و راحت بسیار مهم و با ارزش است. 

     برای رعایت نظم در خانواده باید هرچیز را پس از استفاده در جای معین 
آن بگذاریم. هر عضو خانواده اشیای شخصی خود؛ مانند: لباس، بوت، کتاب، 
و وسایل کار و مکتب را در جای معین آن بگذارد؛  تا در وقت ضرورت آن ها 

را به آسانی پیدا کرده بتواند.
 برای مراعات نمودن نظم در خانه، ضرور است هر عضو خانواده برای هر کار 

درس پنجم 

نظم در خانواده 
یک تقسیم اوقات داشته باشد، که در آن وقت های خواب، وضو، نماز، تالوت 
قرآن کریم، مطالعه، درس خواندن، ورزش، تفریح، کارهای خانه، صحبت با 

یکدیگر و غیره مشخص باشد. 
           باید بدانیم که پابندی به نظم در خانه، زنده گی ما را آسان و بهتر    

می سازد. 

فعالیت 

درگروهها،راجعبهفوایدنظمدرخانوادهباهمصحبتکنيد.	 

پاسخ دهید

1- داشتن تقسیم اوقات در کارها چه اهمیت دارد؟
2-چرا هرچیز را باید در جای معین آن بگذاریم؟

3- رعایت کدام کارها، باعث ایجاد نظم در خانواده می شود؟

کار خانه گی

برایتنظيمکارهایروزانهخودیکتقسيماوقاتدرکتابچههایخودتنظيمکنيد.

 فعالیت داخل
صنف

ACKU
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یک تقسیم اوقات داشته باشد، که در آن وقت های خواب، وضو، نماز، تالوت 
قرآن کریم، مطالعه، درس خواندن، ورزش، تفریح، کارهای خانه، صحبت با 

یکدیگر و غیره مشخص باشد. 
           باید بدانیم که پابندی به نظم در خانه، زنده گی ما را آسان و بهتر    

می سازد. 

فعالیت 

درگروهها،راجعبهفوایدنظمدرخانوادهباهمصحبتکنيد.	 

پاسخ دهید

1- داشتن تقسیم اوقات در کارها چه اهمیت دارد؟
2-چرا هرچیز را باید در جای معین آن بگذاریم؟

3- رعایت کدام کارها، باعث ایجاد نظم در خانواده می شود؟

کار خانه گی

برایتنظيمکارهایروزانهخودیکتقسيماوقاتدرکتابچههایخودتنظيمکنيد.

 فعالیت داخل
صنف

ACKU
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پرسش 
بهنظرشما،مسجددررشدتعليموتربيهاطفالچهنقشدارد؟

                                 
     

 مسجد مهم ترین جای عبادت، تعلیم، و شورای مسلمانان است. تعلیم و 
تربیه در مساجد تاریخ دیرینه دارد، که اساس آن را پیامبر اسالم حضرت 
محمد)صلی اهلل علیه وسلم( گذاشت. بنیاد تعلیم و تربیه در جهان اسالم در 
مساجد گذاشته شده است. در گذشته ها علما، امامان و دانشمندان، علم و 

دانش را در مساجد می آموختند. 
از شامل شدن به مکتب برای فراگیری تعلیم و تربیه به         اطفال قبل 
مسجد می روند. ادای نمازهای پنجگانه با جماعت در مسجد، عالوه بر اجر و 

درس ششم
مسجد

اهداف فصل: 
-بانقشتعليمیوتربيتیمسجدآشناشوند.

-نقشمکتبرادرتعليموتربيهبدانند.
-وظایفدرمکتبراتشریحکردهبتوانند.

-بهآموزشدرمسجدومکتبعالقهمندشوند.

فصل دوم: تعليم و تربيه

ACKU
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ثواب، سبب تقویت روابط اجتماعی بین مسلمانان نیز می شود.
       چون مسجد جای عبادت و هم مدرسه مسلمانان است، از این رو همه 

مسلمانان باید در آبادی، نظافت و پاکی آن سهم بگیرند.

فعالیت 

درگروههاراجعبهنقشمسجددرتعليموتربيهباهمبحثنمودهونتيجهآنرایکاز
شاگردانرویصنفبيانکنيد.

پاسخ دهید

1 مسجدجایچهاست؟-
2 اساستعليموتربيهدرمسجدرا،کیگذاشتهاست؟-
3 اداینمازهایپنجگانهباجماعت،چهفایدهدارد؟-

کار خانه گی 

پيراموننقشمسجددرتعليموتربيهمطلبیراتهيهنمودهوآنرادرساعتبعدیدر
صنفقرائتنمایيد.

ACKU
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درس هفتم

پرسش ها 
- بهنظرشما،مکتبوتعليموتربيهدرزندهگیاجتماعیچهنقشدارد؟

-چهفکرمیکنيد،مکتبعالوهبرآنکهجایآموختنعلمودانشاست،دیگرچهاهميت
دارد؟

   مکتب بعد از خانواده و مسجد اولین نهاد اجتماعی است که اطفال درآن 
تعلیم و تربیت را به طور رسمی و منظم فرا می گیرند.

 مکتب جایی است که در آن شاگردان تعلیم و تربیت دینی، اخالقی،  علمی 
و ادبی را می آموزند. 

اهمیت مکتب در آن است که، ما علوم مختلف را در آنجا می آموزیم و با 
مسؤولیت های اجتماعی خود آشنا می شویم. در مکتب عالوه بر آموختن علم 

مکتب 

ACKU
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آنها روابط  با  و  با شاگردان دیگر و استادان خود آشنا می شویم  و دانش، 
اجتماعی برقرار می سازیم؛ همچنان مهارت های الزم برای زیست باهمی، 

همکاری و احترام متقابل کسب می کنیم.
با به دست آوردن تعلیم مفید و تربیت سالم، انسانهای صالح و بادانش به 

جامعه تقدیم شده و مصدر خدمت به خود، خانواده و وطن خود می شویم.
اصطالح 

مکاتب، مدارس، مانند: باشد، جامعه نياز که گفتهمیشود بهچيزی نهاد چیست؟ 
شفاخانههاواداراتدولتی.

فعالیت 

های مسؤوليت با و آموزیم می را مختلف علوم کجا در ما که این مورد در ها گروه در
اجتماعیآشنامیشویم؟بحثنمایيد.

پاسخ دهید

1-بعدازخانوادهومسجداطفالبهکدامنهادراهمییابند؟
2-درمکتبشاگردانچهچيزهارامیآموزند؟
3-تعليممفيدوتربيتسالمسببچهمیشود؟

کار خانه گی 

راجعبهنقشمکتبدرآموختنعلم،چندسطردرکتابچههایخودبنویسيد.

ACKU
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پرسش ها 
-چهفکرمیکنيد،وظایفهرکسدرمکتبچيست؟

-بهنظرشماشاگرداندرمکتبکداموظایفرابایدانجامدهند؟
                     

هرکس در مکتب، کارهاي مربوط به خود را انجام می دهد؛  مثاًل وظیفه 
مدیر مکتب نسبت به دیگران مهم تر است. او وظیفه دارد، تا رابطة مکتب را 
با اولیای شاگردان و ادارات دولتی برقرار نماید و مجلس معلمان را به وقت 

معین دایر کند.
اوقات  تقسیم  تنظیم  و  ترتیب  مکتب،  سرمعلمان  و  معاونان  وظیفة 
مضامین، تهیة مواد درسي، حاضري و ترقي تعلیم است و در صورت نبودن 

مدیر، سرپرستی مکتب و اجرای وظایف وی نیز به دوش آنها می باشد.
وظیفة معلمان، آمدن به وقت معین در صنف، باخبري از احوال شاگردان، 
شاگردان                سالم  تربیة  به  توجه  و  مشکالت  حل  و  درس  براي  گي  آماده 

می باشد.

مجلس معلمان مکتب.

درس هشتم

وظايف در مکتب

مدير مکتب

ACKU
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مالزمان وظیفه دار پاکي و صفایي مکتب استند.
 وظیفة شاگردان این است که هر روز )جز روز های جمعه و رخصتی( به 
مکتب بیایند، در درس هاي خود کوشش کنند، به سخنان معلمان خود گوش 
دهند، از غیر حاضري بیجا، خود داري نمایند، صنف را خود سرانه ترک نکنند، 

در سرسبزي، پاکي و صفایي مکتب خود سهم بگیرند.
احترام می گذارد و در  به مدیر، معلمان و همه شاگردان  شاگرد خوب 
را  مکتب  مقررات  می گیرد،  فعال  همیشه سهم  مکتب  گروهی  های  فعالیت 

رعایت کرده و مسؤولیت پذیر می باشد.
ادارۀ مکتب بر عالوۀ وظایف فوق، مکلفیت دارند تا مهارت های نجات از 

زلزله و حریق را برای شاگردان تمرین و بیاموزانند.

فعالیت

درگروههاراجعبهوظایفمعلمباهمبحثنمایيد.

پاسخ دهید

1 شاگرداندرمکتبچهوظایفيدارند؟-
2 شمادرکدامکارهایمکتبسهممیگيرید؟-
وظیفه سرمعلمان مکتب را بیان دارید.- 3

راجع به وظایف شاگرد خوب آنچه می دانید در کتابچه های خود بنویسید.

کار خانه گی 

ACKU



17

پرسش
چهفکرمیکنيد،درکشورمامعارفرسمیدرکدامزمانتأسيسگردید؟

درکشور ما، تعلیم و تربیت اطفال از زمان های قدیم وجود داشت. اطفال در 
مساجد و خانه  ها آموزش می دیدند و خواندن و نوشتن را یاد می گرفتند.

اساس معارف رسمي در زمان  امیر شیر علي خان با تأسیس  دو مکتب،  
یکي  نظامی  و دیگري  ملکي  گذاشته  شد. بعد از  آن در زمان امیر 
حبیب اهلل خان دو مکتب به نام های)حبیبیه و حربیه( در کابل تأسیس  

گردید.  

درس نهم 

تاريخ  معارف افغانستان

 تصوير مکتب عصريصنف درسی امروزی 

ACKU
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معارف کشور، در زمان امیر امان اهلل خان پیشرفت زیادی کرد؛ برعالوه 
مکتب هاي  عصري ذکور، یک مکتب اناث به نام «مستورات»نیز درکابل تأسیس  
گردید. در زمان امیر حبیب اهلل کلکانی مکاتب مسدود شد؛ سپس در زمان محمد 
تربیه  و  تعلیم  شد.  باز  شاگردان  روي  به  دوباره  مکاتب  دروازه هاي  نادرخان 
در عصر محمد ظاهر خان به پیشرفت هاي زیادی نایل آمد. باگذشت زمان و 
حوادثی که درکشور ما به وجود آمد، نظام معارف از همه بیشتر متضررشد. بعد 
از تحوالت زیاد در افغانستان و تهیة نصاب تعلیمي جدید،  اکنون معارف ما در 

حال بهبود قرار دارد.
پوهنتون های  و  مکتب  ها  ده  دولتی،  پوهنتون های  و  مکاتب  پهلوی  در 
خصوصی در مرکز و والیات تأسیس گردیده است، که این خود نشان دهنده 

پیشرفت معارف و تعلیم و تربیه در کشور است.

فعالیت 

درگروههامطالبعمدةدرسرادرچندسطرخالصهکنيد.
..................................................................................
..................................................................................

پاسخ دهید   

1 درزمانهايقدیم،تعليموتربيهدرکشورما،بهچهشکلصورتمیگرفت؟-
2 ليسۀحبيبيهدرزمانکدامپادشاهتأسيسشد؟-
3 مکتباناثباراولدرزمانکدامپادشاهودرکجاتأسيسشد؟-

کار خانه گی 

بهکمکاوليايخویش،فهرستاشخاصيراکهبهمکتبشماکمکهايماديومعنوي
نمودهاند،ترتيبنمودهدرصنفبياننمایيد.

ACKU
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پرسش ها
-چهفکرمیکنيد،مردمدرقریهچهگونهزندهگیمیکنند؟

-بهنظرشما،زندهگیدردهاتنسبتبهشهرهاازهمچهفرقدارند؟

قریه کوچکتر از شهر است و نفوس آن نسبت به شهر کم می باشد. مردم 
قریه بیشتر به زراعت، مالداری و صنایع دستی می پردازند و این پیشه ها 

منبع اساسی عایدات اقتصادی دهات را تشکیل می دهد.
زنده گی در دهات نسبت به شهر ها ساده تر است. در قریه ها باغ ها و 
درختان گوناگون زیاد می باشد؛ بنابراین آب و هوای گوارا داشته و مردم آن 

از صحت خوب و تندرستی برخوردار می باشند. 
مردم قریه ها زحمت کش، مهمان نواز و مهربان استند و با یکدیگر رابطة 

نزدیک برادری و صمیمیت دارند.
زنده گی اجتماعی در قریه بر اساس تعاون و همکاری استوار بوده و مردم 

در خوشی و غم یکدیگر شریک می شوند.
صحی،  خدمات  بهبود  و  دهات  مردم  زنده گی  شدن  بهتر  برای  دولت 
تعلیمی، زراعتی و اقتصادی در قریه ها و خدمت به مردم، وزارت انکشاف 

دهات را ایجاد کرده است.
وظیفه دولت است تا در صورت 
مردم  به  طبیعی  حوادث  وقوع 
آسیب دیده کمک برساند، به آنها 
در صورت  تا  آموختانده شود  باید 
وقوع حواث طبیعی از قبیل: زلزله، 
گی  آماده  غیره  و  حریق  طوفان، 

قبلی داشته باشند.

فعالیت 

مردمقریهبيشترمشغولکدامپيشههامیباشند؟درگروههابحثکنيد.

پاسخ دهید

منبع اساسی عایدات مردم قریه را چه تشکیل می دهد؟- 1
چرا مردم قریه از صحت خوب برخوردار اند؟- 2
برای خدمت به مردم قریه کدام وزارت در چوکات دولت ایجاد گردیده است؟- 3

کار خانه گی 

راجع به زنده گی در قریه چند سطر در کتابچه های خود بنویسید.

 فعالیت داخل
صنف

درس دهم  
زنده گی  در قريه

منظره یک قریه

اهداف فصل: 
-بازندهگیدرقریهآشناشوند.

-پيشههاوصنایعدستیقریهرابدانند.
-انواعفعاليتهایزراعتیرابيانکردهبتوانند.

-بهفایدههایمالداریپیببرند.
-بهزراعتومالداریعالقهمندشوند.

فصل سوم: زنده گی در قريه
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نزدیک برادری و صمیمیت دارند.
زنده گی اجتماعی در قریه بر اساس تعاون و همکاری استوار بوده و مردم 

در خوشی و غم یکدیگر شریک می شوند.
صحی،  خدمات  بهبود  و  دهات  مردم  زنده گی  شدن  بهتر  برای  دولت 
تعلیمی، زراعتی و اقتصادی در قریه ها و خدمت به مردم، وزارت انکشاف 

دهات را ایجاد کرده است.
وظیفه دولت است تا در صورت 
مردم  به  طبیعی  حوادث  وقوع 
آسیب دیده کمک برساند، به آنها 
در صورت  تا  آموختانده شود  باید 
وقوع حواث طبیعی از قبیل: زلزله، 
گی  آماده  غیره  و  حریق  طوفان، 

قبلی داشته باشند.

فعالیت 

مردمقریهبيشترمشغولکدامپيشههامیباشند؟درگروههابحثکنيد.

پاسخ دهید

منبع اساسی عایدات مردم قریه را چه تشکیل می دهد؟- 1
چرا مردم قریه از صحت خوب برخوردار اند؟- 2
برای خدمت به مردم قریه کدام وزارت در چوکات دولت ایجاد گردیده است؟- 3

کار خانه گی 

راجع به زنده گی در قریه چند سطر در کتابچه های خود بنویسید.

 فعالیت داخل
صنف
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پرسش ها
-چهفکرمیکنيد،درقریههاکدامپيشههاوصنایعدستيرواجدارد؟

-بهنظرشما،صنایعدستیقریههایوطنماکدامهااند؟          

اکثریت مردم قریه  ها  مصروف شغل دهقاني، باغداری و مالداری می باشند؛ 
ولي در پهلوي آن بعضي ها براي رفع نیازمندي هاي مردم قریة خود پیشه  ها 
و صنایع دستي؛ مانند: آهنگري، نجاري، کاللي، گلکاري، مسگري، زرگري، 
حلبي سازي، بوریا بافي، قالین بافي،  گلیم و شطرنجي بافي، شالبافي، لنگي 

بافي، جاکت بافي، خامک دوزي و چرمه دوزي را نیز  به پیش می برند.
و  مردان  توسط  و…  نجاري  گلکاري،  آهنگري،  مثل:  سنگین؛  پیشه هاي 
صنایع دستي؛ مانند: خامه دوزي، چرمه دوزي و…  اکثراً توسط زنان به پیش 
برده می شوند. بعضي از محصوالت صنایع دستي؛ مانند: قالین، گلیم، و انواع 

خامک دوزي بخش مهم صادرات  کشور را تشکیل می دهد. 

درس يازدهم  
پيشه ها و صنايع دستي 

مردم قريه
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چون تولیدات پیشه وران قریه ها بسیار ساده و ابتدایي است و نمی تواند 
بنابر این مردم قریه برخی  تمام نیازمندي های قریة خود را مرفوع سازد؛ 
ضروریات خود را از بازار هاي نزدیک به دست می آورند و محصوالت صنایع 

دستی را در بازار های دور و نزدیک به فروش می رسانند.

فعالیت 

درگروههامطالبعمدةدرسراخالصهکنيد.

پاسخ دهید

1 تشکيل- را مملکت، صادرات مهم جزء دستي صنایع محصوالت از نوع کدام
میدهد؟

2 زنانقریهکدامپيشههاوصنایعدستيرابهپيشمیبرند؟-
3 مرداندرقریههابهکدامپيشههامصروفاستند؟-

کار خانه گی

بهکمکاوليايخویشفوایدپيشههاوصنایعدستيرادرکتابچههایخودیادداشت
نموده،درساعتآیندهبرایهمصنفانخودبخوانيد.
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پرسش ها
-چهفکرمیکنيد،مهمترینمحصوالتزراعتيقریۀشماچهاست؟

-گاهیشمادرکارهايزراعتباخانوادهخودکمککردهاید؟

               
اکثریت مردم کشور ما در قریه ها زنده گی میکنند،  آب و هوای قریه پاک 
بوده و خاک آن برای کشت و زراعت مساعد است. مردم قریه بیشتر به 
زراعت و مالداری مشغول اند. محصوالت زراعتی و حیوانی اساس اقتصاد 
زراعتی است که  افغانستان یک کشور  ما  را می سازد. وطن عزیز  قریه 

برخی از پیداوار آن را در زیر نام میبریم:
1- غله ها مانند: انواع مختلف گندم، برنج،  جو و جواري.

2- انواع بقول )نباتات پلی دار( مانند:  لوبیا، نخود، مشنگ، باقلي و ماش. 
3-تخم های روغني مانند: پنبه دانه، کنجد، زغر، شرشم زِیتون وگل آفتاب پرست. 

4-نباتات طبي مانند: زعفران، هنگ، بادیان، زیره و شیرین بویه.
5-نباتات قندي مانند: لبلبو و نیشکر.

درس دوازدهم  

زراعت  در قريه

قلبه با تراکتور قلبه
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6-میوه هاي تازه مانند: انگور، زرد آلو، گیالس، آلو بالو، شفتالو، توت، 
سیب، ناک، انار، خربوزه، تربوز، مالته، نارنج، لیمو و غیره. 

7- میوه هاي خشک مانند: بادام، پسته، چهارمغز ، جلغوزه، کشمش، انجیر و غیره.
بادنجان  رومی،  بادنجان  پیاز،  کچالو،  مانند:  سبزی  مختلف  8-انواع 
بادرنگ،  پالک،  گندنه،  ترایی،  فاصولیه، کدو، سیر، مرچ،  بامیه،  سیاه، 

کاهو، گشنیز، نعناع، ملی سرخک و غیره. 
برعالوۀ محصوالت زراعتي فوق، تعدادي از جنگل های مهم در بعضي از 

والیات کشور ما موجود است که از میوه  ها و چوب آن استفاده می شود.
نیز صادر  به خارج  نباتات طبي  از  تازه و بعضي   میوه  هاي خشک و 

می شوند و یک بخش مهم صادرات کشور را تشکیل می دهند.
با در نظر داشت اهمیت کشت و زراعت به این نتیجه میرسیم که دهقانی یک 

شغل شریف و مفید بوده و از این سبب در دین اسالم اجر و ثواب زیادی دارد.
  

هرگروهمحصوالتزراعتيمحلزیستخویشرادرکتابچههايخودبنویسيد.
.............................................................
.............................................................

پاسخ دهید

1 کدامنوعنباتاتوميوههايمحلزندهگیشما،اهميتاقتصاديزیاددارد؟-
2 زراعتدراقتصادخانوادهچهاهميتدارد؟-
3 کدامنوعمحصوالتزراعتيافغانستانبهخارجصادرميشود؟-

کار خانه گی

باهمکاريوالدینتاننامبتههايطبيرادرکتابچههایخودبنویسيد.

فعالیت 
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پرسش ها
-چهفکرمیکنيد،درقریهکدامحيواناتاهلينگهداريمیشود؟

-بهنظرشما،محصوالتمالداریچهفایدهدارد؟

خود  زنده گی  های  ضرورت  تهیه  برای  قدیم  های  زمان  از  ها  انسان 
حیوانات اهلی را پرورش داده و از آن ها استفاده می کنند. در کشور ما 
پیشه مالداری عبارت از پرورش و تربیه حیوانات اهلی؛ مانند: بز، گوسفند، 

گاو، شتر، اسب،  قاطر، مرکب و غیره میباشد.

درس سیزدهم 

مالداري در قريه
است  مساعد  بیشتر  مالداری  زمینه  به شهرها  نسبت  ها  قریه  در  چون 
مالداری     به  اکثراً  خود  زنده گی  های  نیازمندی  رفع  برای  ها  قریه  مردم 

می پردازند و به تربیة حیوانات اهلی عالقة زیاد دارند. 

     

فعالیت 

-درگروههاراجعبهپرسشزیرباهمبحثکنيد:
-چرامردمقریههابيشتربهمالداریعالقهدارند؟

 	

پاسخ دهید

1-حيواناتاهليرابرايچهنگهداريمیکنند؟
2-انسانهاازچهوقتپيشهمالداریرااختيارکردهاندوچرا؟

3-کدامحيواناترااهلیميگویند؟

درموردپيشۀمالداریدوجملهدرکتابچههایخودبنویسيد.

 فعالیت داخل
صنف
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است  مساعد  بیشتر  مالداری  زمینه  به شهرها  نسبت  ها  قریه  در  چون 
مالداری     به  اکثراً  خود  زنده گی  های  نیازمندی  رفع  برای  ها  قریه  مردم 

می پردازند و به تربیة حیوانات اهلی عالقة زیاد دارند. 

     

فعالیت 

-درگروههاراجعبهپرسشزیرباهمبحثکنيد:
-چرامردمقریههابيشتربهمالداریعالقهدارند؟

 	

پاسخ دهید

1-حيواناتاهليرابرايچهنگهداريمیکنند؟
2-انسانهاازچهوقتپيشهمالداریرااختيارکردهاندوچرا؟

3-کدامحيواناترااهلیميگویند؟

درموردپيشۀمالداریدوجملهدرکتابچههایخودبنویسيد.

 فعالیت داخل
صنف

کار خانه گی

ACKU



27

درس  چهاردهم   

فايده های مالداری
در قريه

پرسش
بهنظرشماازشير،پوستوگوشتکدامحيواناتاستفادهمیشود؟

خداوند )َجلَّ َجاَللُه( حیوانات را جهت استفاده انسانها خلق کرده است تا از 

گوشت، پوست، پشم و موی آنها استفاده نمایند. مالداری در قریه فایده های 

زیاد دارد؛ مثاًل از شیر بز، گوسفند و گاو، لبنیات لذیزی چون: ماست، دوغ، 

مسکه، پنیر، چکه و قروت می سازند. 

از پشم و موی حیوانات قالین، گلیم، نمد و قالینچه می بافند. از گاو جهت 
استفاده         اموال  نقل  و  و اسب جهت حمل  قاطر  از خر،  و  زراعتی  زمین  قلبة 
می شود؛ همچنان کود حیوانی برای بهبود زراعت به کار می رود و پوست و 
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پشم آن ها به خارج از کشور صادر می گردد.
چون نگهداری حیوانات اهلی در تهیه غذا و بلند بردن اقتصاد کشور نقش 

مهمی دارد؛ پس باید مردم در پرورش و حفاظت حیوانات توجه کنند. 

فعالیت 

درگروههاپيرامونفایدههایمالداریصحبتکنيد.

پاسخ دهید

1-ازشيرحيواناتچهچيزهابهدستمیآید؟
2-کداممحصوالتحيوانیکشوربهخارجصادرمیشود؟

3-تربيهوپرورشحيواناتچهفایدهدارد؟

کارخانه گی

کدامکارهاسببازدیادمحصوالتحيوانیدرقریهمیشود؟دراینبارهچند
سطردرکتابچههایخودبنویسيد.
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     پرسش: بهنظرشما،زندهگیدرشهربازندهگیدرقریهچهتفاوتدارد؟

شهر جایی است که در آن مردم زیاد نزدیک هم  زنده گی می کنند. شهرها 
دارای بازارها، پارک ها، جاهای تفریح، سرکهای متعدد، شاروالی، اداره های 

دولتی و غیر دولتی می باشد. 
بزرگتر  قریه  به  نسبت  شهر 
بیشتر  جمعیت  بنابرآن  است؛ 
چون  کند؛  می  زنده گی  آن  در 
در شهر ها زمینة کار و سهولت 
بیشتر مساعد است. از این سبب 

درس پانزدهم     
زنده گی در شهر

    نمایي از شهر هرات  

نمايی از شهر کابل

اهداف فصل: 
-بازندهگیشهریآشناشوندوپيشههایشهریرابدانند.

-انواعشهرهارافرقکردهبتوانند.
-شهرهایتاریخیافغانستانرادرنقشهنشاندادهبتوانند.

-شهرهایبزرگجهانرانامبردهبتوانند.
-بهشهرهایتاریخیافغانستانعالقهمندینشاندهند.

فصل چهارم: شهر
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اقوام مختلف مردم  در آن باهم زنده گی می کنند. 
در شهر ها اداره های دولتی، مکتب ها، مدرسه ها، پوهنتون ها، کارخانه 
های تولیدی، میدان های هوایی، بانک ها، مرکزهای تجارتی و دیگر تأسیسات 

اجتماعی و اقتصادی وجود دارد. 
مردم شهر در اداراه ها و مؤسسه های دولتی و غیر دولتی، تجارت خانه ها، 
بازارها، کار خانه های تولیدی)فابریکه ها( و غیره مصروف کار اند. در شهرها 
سایکل،  موتر  موتر،  مانند:  نقل؛  و  حمل  وسایط  از  آمد  و  رفت  برای  مردم 

بایسکل و غیره استفاده می کنند.
ما وقتی شهر پاک و زیبا می داشته باشیم که فرد فرد هموطنان ما، در 

پاکی و نظافت آن باهم متحد و همکار باشند.

فعالیت 

مردمشهربيشترمصروفکدامکارهااند؟درگروههادراینموردبحثکنيد.

پاسخ دهید

1 شهربهچهجاییگفتهمیشود؟-
2 درشهرهادرکنارادارههایدولتیدیگرکداممرکزهاوجوددارد؟-
3 چراجمعيتبشترمردمدرشهرهازندهگیمیکنند؟-

کارخانه گی 

باکمکوالدینخویشمصروفيتهایمردمشهررادرکتابچههایخودبنویسيد.
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پرسش 
بهنظرشما،مردمدرشهرهامصروفچهکارهایاند؟

مردم شهر پیشه های مختلف دارند؛ مانند: آهنگري، مسگري، زرگري، 
معماري، نجاري، کاللي، خیاطي، چرم دوزي و غیره.

بسیاری از مردم شهر به کارهایی؛ مانند: معلمی، طب، انجینری، مأموریت 
در اداراه ها و غیره مصروف اند. در بازارهای شهر اشیا و اجناس گوناگون؛ 
آالت  سایر  کمپیوتر،  تلویزیون،  رادیو،  بایسکل،  موترسایکل،  موتر،  مانند: 
انواع تکه ها ولباس، بوت، وسایل خانه و غیره به فروش می رسند.  برقی، 

درس شانزدهم 

پيشه هاي  مردم شهر

قالین بافی

آهنگری معماری

نجاری
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تعدادی از این اشیا و اجناس در داخل شهرها ساخته میشود و تعداد دیگر از 
خارج کشور وارد میگردد.

 

فعالیت 

درگروههاراجعبهپيشههایشهریصحبتکنيد؟

  

پاسخ دهید

1-درشهرعالوهبرپيشهآهنگریدیگرکدامپيشههاوجوددارد؟
2-کداماشيادربازارهایشهربهفروشمیرسد؟
3-بسياریازمردمشهرمصروفکدامکارهااند؟

کار خانه گی

ACKUپيشههایيکهدرمنطقهشماوجوددارد،درکتابچههایخودبنویسيد.
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درس هفدهم 

انواع شهرها

پرسش
درتصویرکدامنوعشهرهارامیبينيد؟

               
شهرها را از نقطه نظر خصوصیات می توان قرار ذیل طبقه بندی نمود.

شهر های صنعتی
 شهرهای اند که در آن تولید صورت می گیرد در این شهرها مواد اولیه به مصنوعات 

تجارتی تبدیل می شوند.
شهرهای تجارتی

 بعضی از شهرها به حیث مراکز خرید و فروش شناخته شده اند که عموماً شهرهای 
بندری دارای چنین خصوصیات می باشند.

شهرهای فرهنگی
 این نوع شهرها از لحاظ علمی و فرهنگی و داشتن مراکز علمی و تحصیالت عالی 

مشهور می باشند.
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شهرهای سیاسی )پایتخت(
 این نوع شهرها عموماً شهر های مرکزی پایتخت کشور استند، که در آن بسیاری 

از تصمیم گیری های سیاسی، اداری وزارت خانه ها صورت می گیرد.
شهرهای تفریحی

و  تفریح  برای  دیدنی  جاهای  تاریخی  آثار  و  موقعیت  لحاظ  از  که  شهرهایی   
جهانگردی دارند، شهرهای تفریحی استند.

شهرهای مختلط
 این شهرها بر عالوۀ اینکه مراکز صنعتی استند، فعالیت های تجارتی، فرهنگی و 

تفریحی نیز در آن ها صورت می گیرد.

فعالیت 

باخصوصياتباالدروطنماکدامشهروجوددارد.درگروههادراینبارهبحثنمایيد.

پاسخ دهید

1 خصوصياتشهرصنعتیرابياندارید.-
2 شهرسياسی)پایتخت(دارایکدامخصوصياتاست؟-
3 شهرکابلازجملۀکدامنوعشهرهابهشمارمیرود؟-

کار خانه گی

راجعبهشهرکابلچندسطردرکتابچههایخودبنویسيد.
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پرسش 
بهنظرشما،شهرهایتاریخیافغانستانکدامهااند؟

 
  

وطن عزیز ما افغانستان یک کشور باستاني است، که شهرهای قدیمی و 
تاریخی آن عبارتنداز: بلخ )ام البالد(، هرات، بامیان، کابل، کاپیسا، بُست، غور، 
افغانستان     شهرهای  بعضی  از  نیز  ابریشم  تاریخی  راه  است.  غیره  و  غزني 
مي گذشت که وصل کنندۀ کشورهاي چین و هندوستان با اروپا بود. با گذشت 
زمان و پیشرفت  هایي که در ساحات مختلف زنده گی به وجود آمد، شهر ها نیز 
توسعه یافتند. امروز کابل، کندهار، هرات، مزارشریف، جالل آباد، غزنی، کندز، 

درس هجدهم 
 شهر هاي مهم 

و تاريخي افغانستان
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بامیان، گردیز و غیره از جمله شهرهای  لشکرگاه، خوست تالقان، پلخمری، 
مهم و بزرگ کشور ما می باشد. 

فعالیت

چندشاگردبهنوبتوالیاتتاریخیافغانستانمانند:کندهار،مزارشریف،پروان،کندز،پکتيا،
هرات،باميان،غوروغزنيراروينقشهنشاندهند.

پاسخ دهید

1 امالبالدنامکدامشهرتاریخیکشورمااست؟-
2 راهابریشمکدامکشورهاراباهموصلمیکرد؟-
3 چهارشهرتاریخيافغانستانرانامبگيرید.-

کار خانه گی

نامشهرهایقدیمیافغانستانرادرکتابچههایخودبنویسيد.
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پرسش
چهفکرمیکنيد،گاهینامکدامشهربزرگجهانراشندیدهاید؟

 

 

در جهانی که ما زنده گی می کنیم، شهرهای بزرگی وجود دارد. این شهر ها از 
نظر کثرت نفوس، بزرگی، موقعیت جغرافیایی، ارزش دینی، فرهنگی و سیاسی، 

اقتصادی و تجارتی اهمیت دارند. 
 بعضی از شهر های بزرگ جهان عبارتند از: مکه معظمه، مدینة منوره، شهر 
استانبول در ترکیه، پاریس در فرانسه، مسکو در روسیه، قاهره در مصر، لندن 
در انگلستان، نیویارک در ایاالت متحده امریکا، کراچی در پاکستان و دهلی در 

هند. 
این شهرها دارای مراکز علمی، فرهنگی، ورزشی و جاهای سیاحتی بیشتر 

اند. 

درس نزدهم

 شهر هاي بزرگ جهان

شهر پاریسشهر استانبول
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فعالیت

هرکشورراباپایتختآنوصلنمایيد:
قاهرهایاالتمتحدهامریکا

انگلستان   پاریس
مصر   مسکو

فرانسه   لندن
روسيه  نيویارک

پاسخ دهید

1-دوشهربزرگجهانرانامبگيرید.
2-شهرهایبزرگازکداملحاظدارایاهميتاند؟

3-شهرهایبزرگدارایکدامامکاناتاند؟

کار خانه گی

نامچندشهربزرگرادرکتابچههایخودبنویسيد.
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وطن ما درس بیستم
افغانستان 

پرسش:درنقشه،چهمیبينيد؟

افغانستان خانة مشترک، همه افغانها  است، مردم افغانستان باهم برادر 
و برابر اند. 

افغانستان یک کشور کوهستانی است، که از کوه های پر برف آن دریاها  

ان 
ست

ن پاک
ـرا

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

یـ
ا

شیر
پنج

کاپیسا

اهداف فصل: 
-باوطنخودبيشترآشناشوند.

-بابيرقملیآشناشوند.
-مقرراتترافيکیرابياموزند.

-دربارةمحيطزیستمعلوماتحاصلنمایند.
-رنگهایبيرقملیراتشریحکردهبتوانند.

-باوطنوبيرقملیافغانستانعالقهمندشوند.
-درپاکنگهداشتنمحيطخودکوششنمایند.

فصل پنجم: وطن ما

ACKU



40

سرچشمه گرفته، آب و هوا خوش و گوارایی را به ما بخشیده است. افغانستان 
معادن و ذخایر طبیعی فراوانی چون: آهن، طال، نقره، نفت، گاز، زغال سنگ، 

مس و غیره دارد.
قسمت های جنوب و شمال شرق وطن ما، دارای جنگل های زیاد است. 
وطن ما، آب وهوای مساعد برای زراعت، مالداری و باغ داری دارد در وطن 

ما، حیوانات گوناگون اهلی و وحشی وجود دارد.
ما وطن خود را دوست داریم؛ و در آن مانند: خواهران و برادران باهم 
رعایت  را  آن  و  گذاشته،  احترام  ان  دیگر  و  خود  حق  به  می کنیم،  زنده گی 
می کنیم و دست به دست هم داده در راه پیشرفت و دفاع از وطن عزیز خود 

می کوشیم.

فعالیت

-درگروههاراجعبهوطنعزیزما،افغانستانصحبتکنيد.

پاسخ دهید

1-کدامقسمتوطنمادارایجنگلهایزیاداست؟
2-دروطنعزیزما،کداممعادنوذخایرطبيعیوجوددارد؟
3-برایپيشرفتوترقیکشورعزیزخویش،چهبایدبکنيم؟

کاره خانه گی

راجعبهوطنعزیزما،چندسطردرکتابچههایخودبنویسيد.
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پرسش 
شمادربيرقملی،چهمیبينيد؟

                              

هر کشور دارای بیرق است، که نشانة هویت ملی آن می باشد.
بیرق ملي وطن عزیز ما افغانستان، داراي سه رنگ سیاه، سرخ و سبز است که به 
صورت عمودي به اندازه هاي مساوي ازچپ به راست در کنار هم قرار دارند. این 

رنگ ها در تاریخ کشور، مفهوم خاص دارد.
رنگ سیاه نشانة استعمار متجاوزین در وطن ما است.	 
رنگ سرخ نشانة خون شهداي راه آزادي و استقالل است.	 
رنگ سبز نشانة سرسبزي، آزادی و آبادي است.	 

    نشان ملي افغانستان عبارت از: محراب و منبر به رنگ سفید است که  در وسط 
بیرق ملی قرار دارد. دو طرف محراب و منبر مزین با دو بیرق کوچک، کلمة مبارک 

درس بیست ويکم

بيرق ملي
)ال اله اال اهلل محمد رسول اهلل(و اهلل اکبر، آفتاب در حال طلوع، تاریخ استقالل وطن 

ما و خوشه های گندم است.

و  استقالل  آزادي،  ملي،  وحدت  نمایانگر  کشورما  تاریخ  طول  در  ملي،  بیرق      

تمامیت ارضي کشور ما بوده است.

ما به بیرق ملی کشور خود احترام گذاشته و از آن پاسداری می کنیم.

فعالیت

راجعبهرنگهایبيرقملیکشوردرگروههابحثکنيد،نتيجهرایکیازشاگرداندرپيش
رویصنفبيانکند.

پاسخ دهید 

1-رنگهایبيرقملیافغانستانرانامبگيرید؟
2-رنگسبزبيرقکداممفهومراارائهمیکند؟بيانکنيد.

3-نشانملیافغانستانعبارتازچهمیباشد؟توضيحدهيد.

کار خانه گی

بيرقملیکشورعزیزمارادرکتابچههایتانرسمورنگآميزیکنيد؟

 فعالیت داخل
     صنف
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)ال اله اال اهلل محمد رسول اهلل(و اهلل اکبر، آفتاب در حال طلوع، تاریخ استقالل وطن 

ما و خوشه های گندم است.

و  استقالل  آزادي،  ملي،  وحدت  نمایانگر  کشورما  تاریخ  طول  در  ملي،  بیرق      

تمامیت ارضي کشور ما بوده است.

ما به بیرق ملی کشور خود احترام گذاشته و از آن پاسداری می کنیم.

فعالیت

راجعبهرنگهایبيرقملیکشوردرگروههابحثکنيد،نتيجهرایکیازشاگرداندرپيش
رویصنفبيانکند.

پاسخ دهید 

1-رنگهایبيرقملیافغانستانرانامبگيرید؟
2-رنگسبزبيرقکداممفهومراارائهمیکند؟بيانکنيد.

3-نشانملیافغانستانعبارتازچهمیباشد؟توضيحدهيد.

کار خانه گی

بيرقملیکشورعزیزمارادرکتابچههایتانرسمورنگآميزیکنيد؟

 فعالیت داخل
     صنف
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پرسش
بهنظرشما،اداراتدولتیبهچهمنظورایجادشدهاند؟

               
به  کارها  اجراي  و  روابط  تأمین  مردم،  به  نظم، خدمت  برقراري  براي  هر کشور 
یاد  ها  ریاست  و  وزارت  ها  نام  به  ادارات  این  دارد.  ادارات ضرورت  و  حکومت 
تحصیالت  مخابرات،  خارجه،  داخله،  دفاع،  معارف،  های  وزارت  مانند:  می شوند؛ 
عالی، عدلیه، ترانسپورت، صحت عامه، زراعت و غیره. که در بخش های مختلف 

برای مردم کار می کنند. 
وزارت  ها و ادارات مهم حکومتی در مرکز یا پایتخت کشور قرار دارند. 

درس بیست و دوم

ادارات دولتی
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آن  مدیریت های  و  ها   والیت  در  ریاست  نام  تحت  وزارت  هر  نمایندهگی 
در ولسوالي ها کار می نمایند. ادارات دولتی وقتی مصدر خدمت خوب برای 
کشور خود می شوند که کارکنان آن، با درک مسؤولیت، صداقت و ایمانداری 

وظیفه خود را اجرا نمایند. 

فعالیت 

درگروههاراجعبهاداراتدولتیصحبتنمودهوناماداراتیراکهمیدانيدبياندارید.

پاسخ دهید

1 هردولتبرايبرقرارينظمبهتربهچهضرورتدارد؟-
2 کار- نام کدام تحت ها ولسوالی در و ها والیت در وزارت هر های نمایندهگی 

میکنند؟
3 اداراتدولتیچطورمیتوانندمصدرخدمتخوببههموطنانخودشوند.-

کار خانه گی

نامهایچندوزارترادرکتابچههایخودبنویسيد.
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پرسش
گاهیفکرکردهاید،برایتنظيمعبورومرورمردمووسایطدرشهربهچهضرورتاست؟

مرور  و  عبور  تنظیم  برای 
وسایط ترانسپورتی و عابرین 
مقررات  و  قواعد  شهرها،  در 
رعایت  دارد.  وجود  ترافیکی 
مقررات ترافیکی سبب آسانی 
از  جلوگیری  و  آمد  و  رفت 
ازدحام    و  ترافیکی  حوادث 

می شود.

مقررات ترافيکي
باید در وقت گذشتن از جاده ها به عالمت ها و اشاره های ترافیکي و رهنمایی درس بیست و سوم

های پولیس ترافیک دقت نموده، آن را مراعات نماییم. 
در جاده ها چراغ هاي ترافیکي موجود است که داراي سه رنگ مي باشد. رنگ 
آماده گي  سبز چراغ، اشارۀ حرکت و عبور از سرک، رنگ زرد چراغ، اشارۀ 

برای حرکت و رنگ سرخ چراغ، اشارۀ توقف می باشد. 
    ما باید موقع رفت و آمد، همیشه از پیاده روها استفاده کنیم تا از حوادث 

ناگوار ترافیکی در امان بمانیم.

فعالیت 

یکیازشاگردانبهکمکمعلمدرصنفطریقگذشتنازسرکرابادرنظرداشترنگ
هایچراغهایترافيکیتمثيلکند.

پاسخ دهید

1 برایاینکهحادثۀترافيکیرخندهدچهبایدکرد؟-
2 چراغسبزعالمتچهاست؟-
3 چراغهایترافيکیدارایکدامرنگهااست؟-

کار خانه گی 

رنگهایزرد،سرخوسبزاشارهترافيکینشانۀچهاستدرکتابچههایخودبنویسيد.

 فعالیت داخل
صنف
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باید در وقت گذشتن از جاده ها به عالمت ها و اشاره های ترافیکي و رهنمایی 
های پولیس ترافیک دقت نموده، آن را مراعات نماییم. 

در جاده ها چراغ هاي ترافیکي موجود است که داراي سه رنگ مي باشد. رنگ 
آماده گي  سبز چراغ، اشارۀ حرکت و عبور از سرک، رنگ زرد چراغ، اشارۀ 

برای حرکت و رنگ سرخ چراغ، اشارۀ توقف می باشد. 
    ما باید موقع رفت و آمد، همیشه از پیاده روها استفاده کنیم تا از حوادث 

ناگوار ترافیکی در امان بمانیم.

فعالیت 

یکیازشاگردانبهکمکمعلمدرصنفطریقگذشتنازسرکرابادرنظرداشترنگ
هایچراغهایترافيکیتمثيلکند.

پاسخ دهید

1 برایاینکهحادثۀترافيکیرخندهدچهبایدکرد؟-
2 چراغسبزعالمتچهاست؟-
3 چراغهایترافيکیدارایکدامرنگهااست؟-

کار خانه گی 

رنگهایزرد،سرخوسبزاشارهترافيکینشانۀچهاستدرکتابچههایخودبنویسيد.

 فعالیت داخل
صنف
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پرسش
بهنظرشما،موجودیتجنگلهاودرختانبرايمحيطزیستچهفایدهميرسانند؟

                                                                                    

ازدحام نفوس در شهر ها سبب مصرف بیش از حد آب، چوب، مواد سوخت 
و موجب انبار کثافات و امراض مختلف می شود.

پاکی و صفایی شهر وظیفة شاروالی است؛ اما این یک مشکلي است که به 
همه افراد شهر نیز ارتباط دارد؛ بنابراین همه افرادي که در شـهر زنده گـي 

حفاظت ازمحيط زيست شهري
با شاروالی همکاری درس بیست و چهارم پاکي، صفایي و سرسبزی شهر  باید در  می کنند، 

نمایند.
ما برای پاک نگهداشتن محیط زیست باید کار های زیر را انجام دهیم.

-باید هر سال نهال بنشانیم و محیط خود را پاک نگهداریم.
- کثافات را در جای معین آن )کثافت دانی( بیندازیم.

- از درختان و پارک ها مراقبت کنیم  و از شکستن درختان جلوگیری نماییم.
- کثافات را در جوی ها، دریاچه ها و پارک ها نه اندازیم.

- از انداختن کثافات در مقابل خانه خود و دیگران جلوگیری کنیم.

فعالیت داخل صنف

درگروههاپيرامونپاکیوسرسبزیمحيطزیستبحثکنيد.

پاسخ دهید

1-شارواليدرحفظمحيطزیستچهوظيفهدارد؟
2-چطورمیتوانيممحيطزیستخودراپاکنگهداریم؟

3-محيطناپاکدرزندهگیانسانهاچهتأثيرمنفیدارد؟

کار خانه گی

راجعبهفوایدپاکیمحيطزیستچندسطردرکتابچههایخودبنویسيد.

 فعالیت داخل
صنف      رذ   ف
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با شاروالی همکاری  پاکي، صفایي و سرسبزی شهر  باید در  می کنند، 
نمایند.

ما برای پاک نگهداشتن محیط زیست باید کار های زیر را انجام دهیم.
-باید هر سال نهال بنشانیم و محیط خود را پاک نگهداریم.

- کثافات را در جای معین آن )کثافت دانی( بیندازیم.
- از درختان و پارک ها مراقبت کنیم  و از شکستن درختان جلوگیری نماییم.

- کثافات را در جوی ها، دریاچه ها و پارک ها نه اندازیم.
- از انداختن کثافات در مقابل خانه خود و دیگران جلوگیری کنیم.

فعالیت داخل صنف

درگروههاپيرامونپاکیوسرسبزیمحيطزیستبحثکنيد.

پاسخ دهید

1-شارواليدرحفظمحيطزیستچهوظيفهدارد؟
2-چطورمیتوانيممحيطزیستخودراپاکنگهداریم؟

3-محيطناپاکدرزندهگیانسانهاچهتأثيرمنفیدارد؟

کار خانه گی

راجعبهفوایدپاکیمحيطزیستچندسطردرکتابچههایخودبنویسيد.

 فعالیت داخل
صنف      رذ   ف
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پرسش ها
بهنظرشما،تصویرزیرچهرانشانمیدهد؟	 
چهفکرمیکنيد،دروطنماقبلهبهکدامسمتواقعاست؟	 

      آفتاب همه روزه از یک سمت طلوع و به سمت دیگر غروب میکند. 
انسان ها در گذشته براي شناخت سمت ها ازطلوع و غروب آفتاب استفاده 

مي کردند.

درس بیست وپنجم 
چهارسمت اصلی

شمال جنوب

اهداف فصل: 
-باچهارسمتاصلیآشناشوند.

-چهارسمتاصلیوفرعیرافرقکردهبتوانند.
-نقشهوچهارسمتنقشهراتشریحکردهبتوانند.

-حدوداربعۀافغانستانرادرنقشهنشاندادهبتوانند.

فصل ششم: چهار سمت
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 سمت آفتاب برآمد را به نام شرق سمت آفتاب نشست را غرب می گویند. 
هرگاه ما رو به طرف آفتاب نشست طوري ایستاده شویم، که پشت ما به 
طرف شرق یا آفتاب برآمد باشد، در این صورت به طرف دست راست ما 
شمال و به طرف دست چپ ما جنوب می باشد. در تصویر باال سمت شمال 

نشان داده شده است، باقی سمت ها را خودتان پیدا کنید.
     چهار سمتی را که نام  بردیم، به نام چهار سمت اصلي یاد می شوند.    

چهار سمت را توسط قطب نما و میلة مقناطیسي هم تعیین می کنند.

فعالیت داخل صنف

یکشاگردروبهقبلهایستاد،شودوچهارسمتاصلیراتمثيلنمودهبيانکند.

پاسخ دهید

 1-چهارسمتاصليرانامبگيرید.
2-انسانهابرايشناختسمتها،ازکدامطریقهاستفادهمیکنند؟

3-هرگاهروبهآفتاببرآمدایستادهشوید،طرفپيشرو،عقب،دستراستودستچپ
شما،کدامسمتهاخواهدبود؟

کارخانه گی 

چهارسمتاصلیرادرکتابچههایخودترسيمکنيد.

ACKU
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پرسش
چهفکرمیکنيد،کهچهارکنجاطاقکدامسمتهارانشانمیدهند؟

چارت سمت اصلی و فرعی
         

سمت فرعيسمت اصليسمت فرعي

سمت اصلي
 

سمت اصلي
 

سمت فرعيسمت اصليسمت فرعي

گویند.  اصلي  سمت هاي  را  جنوب  و  شمال  غرب،  شرق،  سمت هاي 
شمال  بین  که  سمتي  یعنی  قراردارد؛  اصلي  سمت  دو  بین  فرعي  سمت 
غرب  و  بین شمال  که  نام شمال شرق، سمتي  به  دارد،  موقعیت  و شرق 
موقعیت دارد، به نام شمال غرب سمتي که بین جنوب و شرق واقع است، 
به نام جنوب شرق و سمتي که بین جنوب و غرب واقع  شده، به نام جنوب 
غرب یاد می شود. ما برای پیدا کردن قبله، راه ها و جاها ازچهارسمت اصلی 

و فرعی استفاده می کنیم.

درس بیست و ششم

چهار سمت فرعي

فعالیت 

جاهايخاليجملههایزیررادرکتابچههایتانتکميلکنيد.
بينشمالوشرقرا..........................................ميگویند.

بينجنوبوشرقرا...........................................ميگویند.
بينشمالوغربرا...........................................ميگویند.
بينجنوبوغربرا..........................................ميگویند.

پاسخ دهید

1-چهارسمتفرعيرانامبگيرید.
2-بينشرقوجنوبکدامسمتفرعیقراردارد؟
3-بينشمالوغربکدامسمتفرعیقراردارد؟

کار خانه گی

درسمتفرعیمنزلشماچهموقعيتدارد؛درکتابچههایخودبنویسيد.

شما ل غربشمال شرق شمال

غرب شرق

جنوب جنوب غربجنوب شرق

 فعالیت داخل
صنف      رذ   ف

ACKU
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فعالیت 

جاهايخاليجملههایزیررادرکتابچههایتانتکميلکنيد.
بينشمالوشرقرا..........................................ميگویند.

بينجنوبوشرقرا...........................................ميگویند.
بينشمالوغربرا...........................................ميگویند.
بينجنوبوغربرا..........................................ميگویند.

پاسخ دهید

1-چهارسمتفرعيرانامبگيرید.
2-بينشرقوجنوبکدامسمتفرعیقراردارد؟
3-بينشمالوغربکدامسمتفرعیقراردارد؟

کار خانه گی

درسمتفرعیمنزلشماچهموقعيتدارد؛درکتابچههایخودبنویسيد.

شما ل غربشمال شرق شمال

غرب شرق

جنوب جنوب غربجنوب شرق

 فعالیت داخل
صنف      رذ   ف
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پرسش
نقشهرادیدهوچهارسمتآنرانشاندهيد.

                    
      

   

نقشه وسیله یی است که توسط آن در مورد سطح زمین، کشورها و مناطق 
خشکه ها،  موقعیت  جغرافیایي  نقشة  آوریم.  مي  دست  به  معلومات  مختلف 
بحرها، کوه ها، دریاها، جنگل ها، شهرها و امثال آن را نشان می دهد. نقشه 
نقشه یي که  نقشه سیاسي و غیره.  نقشه طبیعي،  مانند:  دارد؛  زیاد  اقسام 
کوه ها و دریا ها در آن نشان داده شده، به نام نقشه طبیعي یاد می شود. نقشه 
بندرها سرحدات و کشورها در آن نشان  پایتخت،  یي که والیات، شهرها، 
داده شود، به نام نقشه سیاسي یاد می شود. در نقشه ها عالیمي را می گذارند 

درس بیست و هفتم 

نقشه و چهار سمت آن

شمال 

جنوب

غرب شرق

ACKUنقشه سیاسی افغانستان
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پرسش
نقشهرادیدهوچهارسمتآنرانشاندهيد.

                    
      

   

نقشه وسیله یی است که توسط آن در مورد سطح زمین، کشورها و مناطق 
خشکه ها،  موقعیت  جغرافیایي  نقشة  آوریم.  مي  دست  به  معلومات  مختلف 
بحرها، کوه ها، دریاها، جنگل ها، شهرها و امثال آن را نشان می دهد. نقشه 
نقشه یي که  نقشه سیاسي و غیره.  نقشه طبیعي،  مانند:  دارد؛  زیاد  اقسام 
کوه ها و دریا ها در آن نشان داده شده، به نام نقشه طبیعي یاد می شود. نقشه 
بندرها سرحدات و کشورها در آن نشان  پایتخت،  یي که والیات، شهرها، 
داده شود، به نام نقشه سیاسي یاد می شود. در نقشه ها عالیمي را می گذارند 

که هر کدام آن نشاندهنده پدیده های مختلف جغرافیایي اند.
      در تمام نقشه هایي، که در کتاب 
شما است و یا در دیوارصنف آویخته 
شده است، سمت شمال طرف باال، 
سمت  پایین،  طرف  جنوب  سمت 
سمت  و  راست  دست  طرف  شرق 

غرب طرف دست چپ قرار دارد.
سمت  و  اصلی  سمت  چهار  توسط 
اربعة  حدود  توانیم  می  فرعی  های 

کشور ها را نشان دهیم.
)        

عالمه شهر  )            (
عالمه پایتخت )         (   

درگروههاازروينقشهجاهايخاليرادرکتابچههایخودباکلمههایمناسبتکميل
نمایيد:

درغربافغانستان)(موقعيتدارد.درشمالافغانستانجمهوريهاي)(،
)(و)(واقعاند.جمهوريمردمچينبهسمت)(

وطنماواقعاست.

پاسخ دهید

1 هرنقشهچندسمتدارد؟نامبگيرید.-
2 سمتهاراچگونهباالينقشهپيدامیکنيد؟-
3 سمتهاياصليوفرعيرادرروینقشهنشاندهيد.-
4 -

کار خانه گی

چهارسمتافغانستانراازروینقشهدرکتابچههایخودبنویسيد.

فعالیت 

ACKU
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پرسش
چهفکرمیکنيد،درچهارسمتافغانستان،کدامکشورهاقراردارند؟

                                          

 وطن ما افغانستان در جنوب قارۀ آسیا موقعیت دارد، کشور ما به بحر راه 
نداشته چهار طرف آن خشکه می باشد. همسایه هاي شمالي وطن ماُجمهوری  
ُجمهوري  آن  غربي  همسایه  و  ترکمنستان  و  ازبکستان  تاجکستان,  هاي 
اسالمي ایران است. سرحدات شرقی و جنوبی کشور ما، با ُجمهوري اسالمي 

درس بیست و هشتم 

حدود اربعۀ افغانستان 
پاکستان به واسطه خط تحمیلی دیورند نشانی شده که مردم افغانستان آن 
را به رسمیت نشناخته اند. در گوشة شمال شرقي، کشور ما با ُجمهوري چین 
هم سرحد است. وطن ما از نظر موقعیت در قارۀ آسیا اهمیت خاصي دارد 
ارتباط   آسیای جنوبی  با  را  آسیاي مرکزی  پلي است که کشورهاي  مانند  و 

می دهد.

فعالیت

-کشورهایستونراستراباسمتستونچپدرکتابچههایخودربطدهيد.
1-جُمهوریازبکستان

2-ُجمهورياسالميایران
3-ُجمهوريمردمچين

پاسخ دهید

1-افغانستان،درکدامقسمتقارةآسياواقعاست؟
-الفشمال
-بشرق
-ججنوب

2-کشورهایهمسایۀافغانستانرانامبگيرید؟
3-کشورچيندرکدامسمتکشورماقراردارد؟

کار خانه گی 

نقشهافغانستانرادرکتابچههایخودرسمکرده،موقعيتکشورهایهمسایۀآنراتعيين
کنيد.

 فعالیت داخل
      صنف

1-درشمالشرقکشورماواقعاست.
2-درشمالافغانستانواقعاست
3-درغربکشورماواقعاست

ران
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ایـ

ترکمنستان

ازبکستان تاجکستان

چين

ـان
ـــ

ستـ
ــاک

ACKUپــ
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پاکستان به واسطه خط تحمیلی دیورند نشانی شده که مردم افغانستان آن 
را به رسمیت نشناخته اند. در گوشة شمال شرقي، کشور ما با ُجمهوري چین 
هم سرحد است. وطن ما از نظر موقعیت در قارۀ آسیا اهمیت خاصي دارد 
ارتباط   آسیای جنوبی  با  را  آسیاي مرکزی  پلي است که کشورهاي  مانند  و 

می دهد.

فعالیت

-کشورهایستونراستراباسمتستونچپدرکتابچههایخودربطدهيد.
1-جُمهوریازبکستان

2-ُجمهورياسالميایران
3-ُجمهوريمردمچين

پاسخ دهید

1-افغانستان،درکدامقسمتقارةآسياواقعاست؟
-الفشمال
-بشرق
-ججنوب

2-کشورهایهمسایۀافغانستانرانامبگيرید؟
3-کشورچيندرکدامسمتکشورماقراردارد؟

کار خانه گی 

نقشهافغانستانرادرکتابچههایخودرسمکرده،موقعيتکشورهایهمسایۀآنراتعيين
کنيد.

 فعالیت داخل
      صنف

1-درشمالشرقکشورماواقعاست.
2-درشمالافغانستانواقعاست
3-درغربکشورماواقعاست

ACKU
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ــان 
ــــ

کست
ن پا

ـرا
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

یـ
ا

شیر
پنج

کاپیسا

پرسش: گاهیفکرکردهاید،کهافغانستاندارایچندوالیتاست؟
                                                                     

     

کشور عزیز ما، افغانستان از لحاظ اداري به )34( والیت تقسیم شده است. 
کارهاي  و  بوده  زمامدار والیت  والي  اداره می شود.  والي  توسط  هر والیت 
دولتي زیر نظر او اجرا می شود. هر والیت به ولسوالي ها تقسیم شده است. 
ولسوالي ها توسط ولسوال ها اداره می شود. والیت های مشهور  کشور ما، 

تقسيمات اداري درس بیست و نهم 
کشور ما

نقشه واليات کشورما

اهداف فصل: 
-تقسيماتاداریافغانستانرابدانند.

-دربارهدین،زبانونفوسافغانستانمعلوماتحاصلنمایند.
-کوههایمشهورکشوررانامگرفتهبتوانند.

-دریاهایمشهوروطنرادرنقشهنشاندادهبتوانند.

فصل هفتم: تقسيمات اداری کشور ما

ACKU
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عبارت اند از: کابل، هرات، کندهار، بلخ، کندز، ننگرهار، غزني،هلمند غیره 
است. بزرگترین شهر کشور ما شهر کابل  است که پایتخت وطن عزیز ما 
وزارت  ملی، سترمحکمه،  ُجمهوری، شورای  ریاست  باشد.  می  افغانستان 

خانه ها و مراکز مهم علمی و فرهنگی بزرگ در پایتخت موقعیت دارد.

فعالیت

-بهپنجگروهتقسيمشوید،هرگروهوالیتهایسمتشمال،جنوب،شرق،غربومرکزي
رانامگرفتهوروینقشهنشاندهيد.

پاسخ دهید

1.افغانستاندارای،چندوالیتاست؟
2.والیتهاتوسط،کیادارهمیشود؟

3.پایتختافغانستانچهنامدارد؟روينقشهنشاندهيد.

کار خانه گی 

نقشهافغانستانرارسمکرده،والیتهایکابل،کندهار،مزارشریف،هرات،ننگرهار،پکتيا
ووالیتیراکهشمادرآنزندهگیدارید،نشانیکنيد.

ACKU
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پرسش ها
-درتصویرهایزیرچهمیبينيد؟

-بهنظرشما،مردمافغانستانباکدامزبانهاسخنمیگویند؟

دین مردم افغانستان اسالم است. دین مقدس اسالم در زمان خلیفة سوم 
مسلمانان حضرت عثمان)رضي اهلل عنه( به افغانستان رسید و مردم ما، با آن مشرف 
شدند. تعداد محدود سک ها و هندو ها نیز جزء نفوس کشور ما می باشند. در 
افغانستان بیشتر از )30 ( زبان وجود دارد که مردم در نقاط مختلف کشورما 
با آن ها تکلم مي کنند. از آن جمله زبان های پشتو و دري زبان هاي رسمي 
کشور بوده و زبان هاي ازبکي، ترکمني، پشه یي، بلوچی، نورستانی، پامیری 
و گجری هم در جاهایی که اکثریت مردم به آن تکلم مي کنند به حیث زبان 

رسمی سوم شناخته می شوند. 

درس سی ام 
دين، زبان و نفوس 

افغانستان

نفوس افغانستان در حدود )30( میلیون نفر تخمین گردیده است.
مردم افغانستان مسلمان و باهم برادر و برابر اند.

فعالیت 

درگروههاراجعبهدینوزبانهایمردمافغانستانصحبتکنيد.

پاسخ دهید

1-برخیاززبانهایکشورمارانامبگيرید؟
2-مردمکشورعزیزماچیوقتبهدینمبيناسالممشرفشدند؟

3-درموردنفوسافغانستان،چهمیدانيد؟

کار خانه گی 

-درمورددینوزبانهایمردمافغانستانچندسطردرکتابچههایخودبنویسيد.

 فعالیت داخل
صنف      رذ   ف
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نفوس افغانستان در حدود )30( میلیون نفر تخمین گردیده است.
مردم افغانستان مسلمان و باهم برادر و برابر اند.

فعالیت 

درگروههاراجعبهدینوزبانهایمردمافغانستانصحبتکنيد.

پاسخ دهید

1-برخیاززبانهایکشورمارانامبگيرید؟
2-مردمکشورعزیزماچیوقتبهدینمبيناسالممشرفشدند؟

3-درموردنفوسافغانستان،چهمیدانيد؟

کار خانه گی 

-درمورددینوزبانهایمردمافغانستانچندسطردرکتابچههایخودبنویسيد.

 فعالیت داخل
صنف      رذ   ف
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پرسش
-چهفکرمیکنيد،موجودیتکوههاچهاهميتدارد؟

   

  

افغانستان کشور کوهستاني است، که حدود    حصة مساحت آن را کوه ها 

شرق  شمال  و  شرق  مرکزی،  مناطق  در  کوه ها  این  بیشتر  میدهد.  تشکیل 

در  اوقات  بیشتر  بوده  مناطق سرد  این  در  هوا  و  آب  اند.  واقع شده  کشور 

آنجاها برف می بارد. کوه هاي مشهور وطن ما، عبارت اند از: سلسله کوه های 

هندوکش، کوه بابا، سپین غر، سیاه کوه و سفید کوه می باشد. 

و  ها  کوچ  برف  زمین،  کوه،  لغزش  خطر  که  کوهستانی  مناطق  در  نباید  ما 

درس سی و يکم 

کوه هاي افغانستان

سیالب ها وجود داشته باشد  محل سکونت انتخاب کنیم و در مناطق خطر 

درخت غرس نماییم.

فعالیت 

درگروههاراجعبهاهميتکوههاباهمبحثنمایيد.	 

پاسخ دهید

1-موجودیتکوههادریکمنطقهچهاهميتدارد؟
2-موجودیتبرفدرکوهسببچهمیشود؟

3-چندمحصۀکشورماراکوههاتشکيلدادهاند؟

کار خانه گی 

-راجعبهاهميتکوههاچندسطردرکتابچههایخودبنویسيد.

 فعالیت داخل
صنف      رذ   ف

1
-
3
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سیالب ها وجود داشته باشد  محل سکونت انتخاب کنیم و در مناطق خطر 

درخت غرس نماییم.

فعالیت 

درگروههاراجعبهاهميتکوههاباهمبحثنمایيد.	 

پاسخ دهید

1-موجودیتکوههادریکمنطقهچهاهميتدارد؟
2-موجودیتبرفدرکوهسببچهمیشود؟

3-چندمحصۀکشورماراکوههاتشکيلدادهاند؟

کار خانه گی 

-راجعبهاهميتکوههاچندسطردرکتابچههایخودبنویسيد.

 فعالیت داخل
صنف      رذ   ف
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پرسش
-بهنظرشماکدامکوههایافغانستانمشهوراست؟

سلسه کوه هندوکش
به شمار  ما  هاي کشور  کوه  ترین  بزرگ  و  از جملة مشهورترین  کوه  این   
می رود، که از سمت شمال شرق به سمت جنوب غرب افغانستان امتداد دارد 
و به دو قسمت هندوکش شرقي و غربي تقسیم شده است. شاهرای سالنگ 
که مناطق شمال کشور را به جنوب وصل مي کند، از بین همین سلسله کوه ها 

می گذرد.

درس سی دوم

کوه هاي مشهور افغانستان
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 کوه بابا
 این کوه در مناطق مرکزی وطن ما قرار دارد و از شرق به غرب امتداد یافته 
منبع غذایی  که  زیادی است  دارای چراگاه های  بابا  کوه  دامنه های  است. 

خوب برای حیوانات و جای مناسب برای پرورش آنها می باشد.
سپین غر

  این سلسله کوه در شرق افغانستان واقع شده که از شرق به غرب امتداد دارد. 
غیراز  است.  وسیع  و  انبوه  جنگل هاي  از  پوشیده  آن  وجنوبي  دامنه هاي شمالي 
کوه هاي یادشده، افغانستان داراي کوه  هاي مشهور دیگری نیز  است، که عبارت 

اند از: فیروزکوه, سیاه کوه، کوه سلیمان، تیربند ترکستان و غیره می باشد.
افغانستان با داشتن کوه های سر به فلک و طبیعت زیبا در جهان مشهور است.      

فعالیت

کوههایمشهورافغانستانرانامگرفتهدرنقشهنشاندهيد.	 

پاسخ دهید

شاهراه کدام و داشته موقعيت افغانستان قسمت کدام در هندوکش کوههای 1-سلسله
معروفازآنميگذرد؟

2-کوهبابادرکجاواقعشدهوازکداملحاظاهميتدارد؟
3-کوهسپينغرازکداملحاظاهميتدارد.

کار خانه گی

نامکوههایمنطقهخویشدرکتابچههایخودبنویسيد.
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پرسش
چه فکر می کنید، دریاها چگونه به وجود مي آیند؟

  

               
واقع شده است،  از بحرها  به موقعیت جغرافیایي که دور  نظر  افغانستان 
بهار صورت می گیرد.  اوایل  و  بیشتر در موسم زمستان  بارنده  گي  آن   در 
ذخیره های برف در مناطق کوهستانی و مرتفع وطن منبع بزرگ آب را در 
به  را  ها  دریا  و  داده  تشکیل  تابستان  و  بهار  فصل  در  خصوصاً  سال  طول 
وجود می آورد. ازهمین جهت است که آب دریا های وطن ما در فصل بهار 
بیشتر است. دریاهای مشهور وطن ما؛ عبارتند از: دریای آمو، هلنمد، کابل، 

درس سی و سوم
دريا های افغانستان
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هریررود، مرغاب،کنر و غیره می باشد.
آبی،  های  آسیاب  ساختن  برق،  تولید  زراعت،  برای  کشور  دریاهای  آب  از 
ماهی گیری و غیره استفاده می شود. از آب فراوان کشور ما امکان استفاده 
بیشتر برای آبیاری دشت ها، اعمار بندهای برق، پروژه های تربیه ماهی و 

سرسبزی محیط زیست وجود دارد.
قابل یادآوری است که در جای سیل بر نباید محل سکونت را انتخاب کنیم و 

در  هنگام سیالب ها خود را به مناطق محفوظ برسانیم.

فعالیت

درگروههاراجعبهاهميتدریاهایکشورباهمبحثکنيد.

پاسخ دهید

جمالتزیرراتکميلکنيد:
-دریاهادرتامينآبموردنيازبشر.........دارند.

-ازدریاهاعالوهبراستفادهازآبآندرموارد...............استفادهمیشود.

کار خانه گی

دربارةاهميتدریاهاچندسطردرکتابچههایخودبنویسيد.
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پرسش
-  به نظر شما، از آب دریاهای کشور ما استفاده درست صورت گرفته است؟

 دریاي آمو
 از منطقة پامیرُخرد )جهیل زرقول( سرچشمه گرفته از سرحدات افغانستان 
می گذرد و به جهیل ارال می ریزد. این دریا سرحد مشترک بین افغانستان، 
تشکیل  را  ترکمنستان  از  قسمت  و  ازبکستان  تاجکستان،  جمهوري هاي 

می دهد. دریاي کوکچه و کندز از معاونین آن به شمار می رود.
 دریاي هلمند: دریاي هلمند از جملة بزرگترین و طویل ترین دریا هاي وطن 
بند کجکي در  از قسمت غربی کوه پغمان سرچشمه می گیرد.  ما است که 

درس سی و چهارم 

درياهای مشهور افغانستان

دریای آمو

دریای کوکچه

دریای کندز
دریای مرغاب

دریای هریرود

دریای هلمند

دریای کابل

خاش رود

فراه رود

هاروت رود

دریای کنر
گ

شن
ال

دریای ارغنداب

دریای بلخآب

جهیل ویکتوریا

هامون هلمند

سند
ی 

ریا
دریای لوگرد

یر 
چش

ی پن
ریا

د

گار
لین

ا
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باالي این دریا اعمار گردیده که هزاران جریب زمین را آبیاري کرده باالخره 
به هامون هلمند میریزد. دریاي ارغنداب بزرگترین معاون آن می باشد.

هریرود: از غرب کوه بابا سرچشمه می گیرد که از شرق به غرب جریان دارد 
این دریا بعد از آبیاری زمین های زراعتی والیت هرات، سرحد طبیعي بین 

افغانستان و ایران را تشکیل می دهد.
طرف  به  ازغرب  گرفته،  سرچشمه  پغمان  کوه  اونی  کوتل  از  کابل:  دریاي 
شرق جریان دارد. بعد از عبور از شهر کابل، دریاي های لوگر، پنجشیر، لغمان 
)الیشنگ، الینگار( و دریای کنر با آن یکجا شده، در  منطقة اتک به دریاي سند 
مي ریزد. در مسیر این دریا بند هاي برق ماهیپر، نغلو، سروبي و درونته اعمار 
گردیده است که از آب آن جهت آبیاري و از برق آن در کابل، ننگرهار و لغمان 

استفاده می شود.

فعالیت

درگروههاراجعبهیکیازدریاهایمشهورافغانستانازروینقشهباهمبحثکنيد.

پاسخ دهید

1-دریایهلمندازکدامکوهسرچمشهگرفتهوبهکجامیریزد؟
2-دریایآموازکجاسرجشمهگرفتهوبهکجامیریزد؟
3-بندهایراکهرویدریایکابلاعمارشدهنامبگيرید.

  

کار خانه گی

نامدریاهایوالیتخودرادرکتابچههایخودبنویسيدوبگویيدکهدرکدامفصلسالدارای
آبزیادمیباشد.
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پرسش: بهنظرشما،قارهیابراعظمچهرامیگویند؟

  

را خشکه تشکیل می دهد.  را آب و کمتر آن  بیشتر کرۀ زمین  قسمت هاي 
خشکه هاي بزرگ به نام قاره )براعظم( یاد می شوند که تعداد آن ها در روي 
زمین به شش قاره می رسد. هر قاره داراي کشور هاي  کوچک و بزرگ است. 
قاره ها عبارتند از: آسیا، افریقا، امریکا، اروپا، آسترالیا و اقیانوسیه و انتارکتیکا 
بقیة  بندان است،  یخ  و  بسیار سرد  انتارکتیکا که  قاره  از  به غیر  باشد.  می 

درس سی و پنجم  
قاره ها

قاره هاي جهان قابل سکونت و محل زنده گی انسان ها می باشد. 
      کشور عزیز ما افغانستان با فرهنگ و تمدن چندین هزار سالة خود در 

جنوب قاره آسیا موقعیت دارد. 

فعالیت

درگروههابااستفادهازنقشه،موقعيتقارههایجهانرانشاندهيد.

پاسخ دهید

جوابصحيحراانتخابکنيد:
1-کشورما،درکدامقارهواقعشدهاست:

د-اروپا ج-افریقا ب-آسيا الف-امریکا
2-انسانهادرکدامقارهبهشکلعاديزندهگیکردهنمیتوانند؟

کار خانه گی

بااستفادهازنقشهموجوددرکتابدرسی،نامهایششقارةجهانرابهترتيبازبزرگبه
کوچکدرکتابچههایخودبنویسيد.

 فعالیت داخل
صنف      رذ   ف

اهداف فصل: 
-باقارهایجهانآشناشوند.

-قارههایآسياواروپارابشناسند.
-قارههایآسياوامریکارادرنقشهنشاندادهبتوانند.

-قارةاسترالياواروپارانظربهاقليمتفکيککردهبتوانند.
-نزدیکترینکشورهابهبحرهندرادرنقشهنشاندادهبتوانند.

-عالقهمندیشانبهدروساینفصلبيشترشود.

فصل هشتم: جهان ما
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قاره هاي جهان قابل سکونت و محل زنده گی انسان ها می باشد. 
      کشور عزیز ما افغانستان با فرهنگ و تمدن چندین هزار سالة خود در 

جنوب قاره آسیا موقعیت دارد. 

فعالیت

درگروههابااستفادهازنقشه،موقعيتقارههایجهانرانشاندهيد.

پاسخ دهید

جوابصحيحراانتخابکنيد:
1-کشورما،درکدامقارهواقعشدهاست:

د-اروپا ج-افریقا ب-آسيا الف-امریکا
2-انسانهادرکدامقارهبهشکلعاديزندهگیکردهنمیتوانند؟

کار خانه گی

بااستفادهازنقشهموجوددرکتابدرسی،نامهایششقارةجهانرابهترتيبازبزرگبه
کوچکدرکتابچههایخودبنویسيد.

 فعالیت داخل
صنف      رذ   ف
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پرسش
چه فکر می کنید، بزرگترینوپرجمعيتترینقارةجهانکداماست؟

قارۀ آسیا از نظر مساحت و نفوس بزرگترین قاره جهان است.
 قارۀ آسیا از شمال به بحر منجمد شمالي، از شرق به بحرالکاهل، از جنوب به 
بحر هند و از غرب به قارۀ اروپا محدود گردیده است. قارۀ آسیا از سه طرف 
به آب و از یک طرف به خشکه راه دارد. آب و هواي آن در نواحي مختلف از 
هم فرق می کند؛ مثاًل: مناطقي که به قطب شمال نزدیک است، آب و هواي آن 
سرد و مناطق جنوبي داراي اقلیم گرم و بقیه مناطق آب و هواي معتدل دارد.

درس سی و ششم

قارۀ آسيا

 نقشه سیاسي آسیا

و  دارد  موقعیت  قاره  این  در  همالیا  یعنی  جهان،  های  کوه  بلندترین        
مشهورترین دریا های آن آمو، گنگا و سند می باشد.

کشورهای  ترین  نفوس  پر  است.  بشري  تمدن هاي  مهد  آسیا،  قارۀ   
دارای  قاره  این  مردمان  و  دارند  موقعیت  قاره  این  در  هند(  و  جهان)چین 
نژادها، زبان ها و ادیان مختلف می باشند. تعداد زیادی مسلمانها در قارۀ آسیا 

زنده گی می کنند.
افغانستان، عربستان  مانند:  دارد؛  آسیا46 کشور مستقل وجود  قارۀ  در 

سعودی، هند، ایران، جاپان، چین، پاکستان، ترکیه، روسیه وغیره.
و  منوره  مدینة  معظمه،  مکة  یعنی  مسلمانان  مقدس  های  شهر    

بیت المقدس در این قاره موقعیت دارند.

فعالیت

در گروه ها راجع به قارۀ آسیا بحث نمایید.
 

پاسخ دهید 

بهنقشۀجهاندقتکنيدوجاهایخالیزیررادرکتابچههایخودتکميلنمایيد:
1-قارةآسياازسمتجنوببهبحر....................وازسمتشرقبهبحر...........................واز

طرفشمالبه.............................وازطرفغرب...........................محدودگردیدهاست.
2-چندکشورقارهآسيارانامببرید؟

3-درقارةآسيااقليم)آبوهوا(چگونهاست؟

کار خانه گی


بااستفادهازنقشۀکتابخویش،چندکشوربزرگآسيایيرادرکتابچههایخودفهرستنموده،در
صنفنامبگيرید.

 فعالیت داخل
صنف      رذ   ف
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و  دارد  موقعیت  قاره  این  در  همالیا  یعنی  جهان،  های  کوه  بلندترین        
مشهورترین دریا های آن آمو، گنگا و سند می باشد.

کشورهای  ترین  نفوس  پر  است.  بشري  تمدن هاي  مهد  آسیا،  قارۀ   
دارای  قاره  این  مردمان  و  دارند  موقعیت  قاره  این  در  هند(  و  جهان)چین 
نژادها، زبان ها و ادیان مختلف می باشند. تعداد زیادی مسلمانها در قارۀ آسیا 

زنده گی می کنند.
افغانستان، عربستان  مانند:  دارد؛  آسیا46 کشور مستقل وجود  قارۀ  در 

سعودی، هند، ایران، جاپان، چین، پاکستان، ترکیه، روسیه وغیره.
و  منوره  مدینة  معظمه،  مکة  یعنی  مسلمانان  مقدس  های  شهر    

بیت المقدس در این قاره موقعیت دارند.

فعالیت

در گروه ها راجع به قارۀ آسیا بحث نمایید.
 

پاسخ دهید 

بهنقشۀجهاندقتکنيدوجاهایخالیزیررادرکتابچههایخودتکميلنمایيد:
1-قارةآسياازسمتجنوببهبحر....................وازسمتشرقبهبحر...........................واز

طرفشمالبه.............................وازطرفغرب...........................محدودگردیدهاست.
2-چندکشورقارهآسيارانامببرید؟

3-درقارةآسيااقليم)آبوهوا(چگونهاست؟

کار خانه گی


بااستفادهازنقشۀکتابخویش،چندکشوربزرگآسيایيرادرکتابچههایخودفهرستنموده،در
صنفنامبگيرید.

 فعالیت داخل
صنف      رذ   ف
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پرسش
بهنظرشما،قارةاروپادرکدامسمتقارةآسياقراردارد؟

    

اروپا متصل قارۀ آسیا است، از همین جهت بعضي از جغرافیه دانان هر دو 
قاره را به نام یوریشیا یاد می کنند.

اروپا از شمال به بحر منجمد شمالي، از شرق به قارۀ آسیا، از جنوب به 
بحیرۀ مدیترانه، از غرب به بحر اطلس محدود گردیده است.

  اکثر نواحي قارۀ اروپا در منطقة معتدله قرار گرفته، بیشتر قسمت هاي 

درس سی و هفتم 

قارۀ اروپا

نقشۀ سیاسی کشورهای قاره اروپا

آن داراي آب و هواي مساعد می باشد.
اروپا است. در میان این  از جمله کوهای مشهور  کوه هاي آلپ و پیرینه 
کوه ها آبشار هاي زیبا و دریا هاي پر از آب وجود دارد، که باالي آن ها بند هاي 
بزرگ احداث شده و از نیروي برق آن در صنعت و از آب آن براي زراعت 

استفاده می شود. دانیوب و والگا دریاهاي مشهور اروپا می باشند.
اروپا قارۀ کوچک و پرجمعیت است، در این براعظم علم، تکنالوژی و صنعت 

بیشتر توسعه یافته است.
در این قارۀ 44 کشور چون: آلمان، فرانسه، انگلستان، هالند، ایتالیا،  یونان 

اسپانیا و غیره وجود دارد.

فعالیت

درگروههاراجعبهقارةاروپابحثنمایيد.

پاسخ دهید

1-بعضيازجغرافيهدانانقارةاروپاوآسيارابهکدامنامیادمیکنند؟
2-طرفشرققارةاروپا،کدامقارهموقعيتدارد؟

3-سهکشورمهماروپاییرانامبگيرید.

کار خانه گی

بااستفادهازنقشهنامدهکشوراروپاییرادرکتابچههایخودبنویسيد.

 فعالیت داخل
صنف      رذ   ف
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آن داراي آب و هواي مساعد می باشد.
اروپا است. در میان این  از جمله کوهای مشهور  کوه هاي آلپ و پیرینه 
کوه ها آبشار هاي زیبا و دریا هاي پر از آب وجود دارد، که باالي آن ها بند هاي 
بزرگ احداث شده و از نیروي برق آن در صنعت و از آب آن براي زراعت 

استفاده می شود. دانیوب و والگا دریاهاي مشهور اروپا می باشند.
اروپا قارۀ کوچک و پرجمعیت است، در این براعظم علم، تکنالوژی و صنعت 

بیشتر توسعه یافته است.
در این قارۀ 44 کشور چون: آلمان، فرانسه، انگلستان، هالند، ایتالیا،  یونان 

اسپانیا و غیره وجود دارد.

فعالیت

درگروههاراجعبهقارةاروپابحثنمایيد.

پاسخ دهید

1-بعضيازجغرافيهدانانقارةاروپاوآسيارابهکدامنامیادمیکنند؟
2-طرفشرققارةاروپا،کدامقارهموقعيتدارد؟

3-سهکشورمهماروپاییرانامبگيرید.

کار خانه گی

بااستفادهازنقشهنامدهکشوراروپاییرادرکتابچههایخودبنویسيد.

 فعالیت داخل
صنف      رذ   ف
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پرسش
چهفکرمیکنيد،قارةافریقادرکدامسمتقارةآسياقراردارد؟

                                                                                             

قارۀ افریقا به طرف جنوب غرب براعظم آسیا واقع است. این براعظم از قارۀ 
آسیا توسط بحیرۀ سرخ جدا شده است. به طرف شمال قارۀ افریقا بحیرۀ 
مدیترانه، به طرف شرق آن بحرهند، به طرف غرب آن اقیانوس اطلس و به 
طرف جنوب آن آب هاي مشترک بحر هند و بحراطلس واقع است. این قاره 
بیشترین  امریکا می باشد.  و  قاره هاي آسیا  از  بعد  بزرگی مساحت  از لحاظ 
قسمت های آن دارای آب و هوای گرم است. مردمي که در افریقا زنده گی 

درس سی و هشتم

قارۀ افريقا

ند
ر ه

بح

بحیره سرخ

بحیره  مدیترانه

اقیانوس اطلس

افریقا در غرب و نزدیکی  اکثراً سیاه پوست استند؛ چون براعظم  می کنند، 
مکة معظمه موقعیت دارد، از این سبب دین اسالم به بسیار زودی در این 
قاره انتشار یافت. اکنون تعداد زیاد کشورهاي اسالمي در آن قاره وجود دارد.

مشهورترین کوه آن کوه اطلس است، که در شمال غرب افریقا موقعیت دارد 
و بزرگترین دریاهای آن نیل و کانگو می باشد و همچنین بزرگترین ریگستان 
جهان به نام صحرای اعظم نیز در این قاره موقعیت دارد. در این قاره 55 
کشور مستقل چون: مصر،  لیبیا،  الجزایر، ایتوپیا، المغرب، نایجریا و غیره وجود 

دارد.

فعالیت

درگروههابااستفادهازنقشه،کشورهایشمالوشرقافریقارانامبگيرید.
 	

پاسخ دهید

جمالتذیلراتکميلکنيد:
1-قارةافریقاتوسط)(ازقارةآسياجداشدهاست.

2-بهطرفشمالقارةافریقا)(واقعاست.
3-چندکشورافریقایيرانامبگيرید؟

کار خانه گی

نقشۀافریقارابهدقتببينيد،حدوداربعهوموقعيتکشورهايآنرادرکتابچههایخود
بنویسيد.

 فعالیت داخل
صنف      رذ   ف
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افریقا در غرب و نزدیکی  اکثراً سیاه پوست استند؛ چون براعظم  می کنند، 
مکة معظمه موقعیت دارد، از این سبب دین اسالم به بسیار زودی در این 
قاره انتشار یافت. اکنون تعداد زیاد کشورهاي اسالمي در آن قاره وجود دارد.

مشهورترین کوه آن کوه اطلس است، که در شمال غرب افریقا موقعیت دارد 
و بزرگترین دریاهای آن نیل و کانگو می باشد و همچنین بزرگترین ریگستان 
جهان به نام صحرای اعظم نیز در این قاره موقعیت دارد. در این قاره 55 
کشور مستقل چون: مصر،  لیبیا،  الجزایر، ایتوپیا، المغرب، نایجریا و غیره وجود 

دارد.

فعالیت

درگروههابااستفادهازنقشه،کشورهایشمالوشرقافریقارانامبگيرید.
 	

پاسخ دهید

جمالتذیلراتکميلکنيد:
1-قارةافریقاتوسط)(ازقارةآسياجداشدهاست.

2-بهطرفشمالقارةافریقا)(واقعاست.
3-چندکشورافریقایيرانامبگيرید؟

کار خانه گی

نقشۀافریقارابهدقتببينيد،حدوداربعهوموقعيتکشورهايآنرادرکتابچههایخود
بنویسيد.

 فعالیت داخل
صنف      رذ   ف

ACKU



77

پرسش
به نظر شما، قارۀ امریکا از چند بخش تشکیل شده است؟

                                

قارۀ امریکا بعد از آسیا بزرگترین قارۀ جهان است.  
براعظم امریکا از طرف شرق به بحر اطلس از جانب غرب به بحر الکاهل 
بحر  مشترک  آبهای  به  جنوب  از  و  شمالی  منجمد  بحر  به  شمال  از  )ارام( 

اطلس و بحر الکاهل محاط است.

ایاالت متحدۀ امریکا

برازیل

گویان فرانسه
گواتیماال

ونزویال

چیلی

پراگوای

اوروگوای

پیرو

ابنا دریکا

ین
نتا

رج
ا

نیکاراگوا

درس سی و نهم 

قارۀ امريکا

بحر  منجمد شمالی

هل
کا

رال
بح س

طل
س ا

انو
اقی
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اندیز           امریکای جنوبی  و در  راکی  امریکای شمالی  بزرگترین کوه ها در 
امریکای  در  سپی  مسی  امریکا  قارۀ  دریاهای  مشهورترین  باشد.  می 

شمالی و امازون در امریکای جنوبی واقع است. 
     این قاره به سه حصة شمالي، مرکزي و جنوبي تقسیم شده است که در 
آن)35(کشور مستقل وجود دارد. در امریکاي شمالي دو کشور بزرگ کانادا و 

ایاالت متحده امریکا موقعیت دارند.
است.  پانامه  و  نیکاراگوا  مکسیکو،  مرکزی  امریکای  کشورهای  مهمترین 

مهمترین کشورهای امریکای جنوبی برازیل، ارجنتاین، چیلي و پیرو می باشند.
کرستف کولمب در سال 1492 م.  که از طریق بحر در جستجوی هندوستان 

بود؛ تصادفاًً در سواحل براعظم امریکا رسید و قارۀ امریکا کشف شد.

فعالیت
 

درگروههابااستفادهازنقشهحدوداربعۀقارةامریکاوبعضیازکشورهایمهمآنرا
نشاندهيد.

پاسخ دهید

1-قارةامریکاتوسطکیودرکدامسالکشفشد؟
2-ایاالتمتحدةامریکاوکانادا،درکدامقسمتقارةامریکاموقعيتدارد؟

3-قارةامریکابهواسطۀکداماقيانوسها،ازقارههايآسيا،اروپاوافریقاجداشدهاست؟

کارخانه گی

با استفاده از  نقشۀ موجود در کتاب، نام چند کشور امریکایی را بنویسید.

ACKU
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پرسش 
به نظر شما، قارةآسترالياواقيانوسيه،درکدامسمتقارةآسياقراردارد؟

   

کوچک  جزایر  چندین  و  بزرگ  جزیرۀ  یک  از  اقیانوسیه  و  آسترالیا  براعظم 
تشکیل شده است. قارۀ آسترالیا و اقیانوسیه از چهار طرف توسط آب احاطه 
و  الکاهل  بحر  آن  به طرف شرق  هند،  بحر  آن  غرب  به طرف  است.  شده 
به طرف شمال و جنوب آن آب های مشترک بحر هند و بحر آرام موقعیت 

درس چهلم 
قارۀ آستراليا و 

اقيانوسيه
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دارد. نزدیکترین کشور به این قاره از طرف شمال غرب ُجمهوري اسالمي 
اندونیزیا می باشد.

 آسترالیا که بزرگترین جزیرۀ اقیانوسیه است، یک کشور مستقل می باشد. 
تمام کشور هاي این قاره به شکل جزیره در بین بحر موقعیت دارند. مهمترین 
کشورهاي قارۀ آسترالیا و اقیانوسیه کشورهاي آسترالیا، فیجي، زیالند جدید  
و غیره استند. مشهورترین کوه های آسترالیا به نام گریت دیوای دینگ و 

بزرگترین دریاهای  آن به نام دارلینگ و موری می باشد.

فعالیت

درگروههابااستفادهازنقشۀکتاب،نامکشورهایآسترلياواوقيانوسيهرابنویسيد.

پاسخ دهید

1-چراکشورهاياینقارهمانندکشورهايقارههايدیگردرکنارهمموقعيتندارند؟
2-دریاهایمشهوراستراليارانامبگيرید.

3-چندکشورمهماینقارهرانامگرفته،درنقشهنشاندهيد.

بااستفادهازنقشۀکتاب،نامکشورهایآسترالياواوقيانوسيهرادرکتابچههایخود
بنویسيد.

کارخانه گی

ACKU
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پرسش
کدامقارهدرقطبجنوبموقعيتدارد؟

                              

      

انتارکتیکا ششمین خشکة بزرگ روي زمین است، که در منطقة قطب جنوب 
موقعیت دارد. این قاره در بین آب های مشترک بحر الکاهل، بحر هند و بحر 

اطلس واقع است. 
ارجنتاین  و  آسترالیا  زیالندجدید،  انتارکتیکا  به  کشورها  نزدیکترین      

میباشد. 
دراین قاره، شش ماه روز و شش ماه شب  است. هواي آن بسیار سرد بوده 

انتارکتيکا درس چهل و يکم 

)قطب جنوب(

موقعیت قاره انتارکتیکا در قطب جنوب

و انسان ها به شکل دایمي در آنجا زنده  گي نمی توانند. 
 علما و دانشمندان در موسم تابستان به انتارکتیکا، جهت تحقیقات و مطالعات 

علمي سفر می نمایند.

فعالیت

درگروههاراجعبهمفهومدرسباهمدیگربحثکنيد.

پاسخ دهید

1-چراانسانهابهشکلدایميدرقطبجنوبیاانتارکتيکانمیتوانندزندهگیکنند؟
2-انتارکتيکاتوسطکداماقيانوسهااحاطهشدهاست؟نامبگيرید.

3-کشورهایکهبهانتارکتيکانزدیکاند،نامبگيرید.

نقشۀانتارکتيکارادرکتابچههایخودترسيمنمایيد.

 فعالیت داخل
صنف         ف
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و انسان ها به شکل دایمي در آنجا زنده  گي نمی توانند. 
 علما و دانشمندان در موسم تابستان به انتارکتیکا، جهت تحقیقات و مطالعات 

علمي سفر می نمایند.

فعالیت

درگروههاراجعبهمفهومدرسباهمدیگربحثکنيد.

پاسخ دهید

1-چراانسانهابهشکلدایميدرقطبجنوبیاانتارکتيکانمیتوانندزندهگیکنند؟
2-انتارکتيکاتوسطکداماقيانوسهااحاطهشدهاست؟نامبگيرید.

3-کشورهایکهبهانتارکتيکانزدیکاند،نامبگيرید.

نقشۀانتارکتيکارادرکتابچههایخودترسيمنمایيد.

 فعالیت داخل
صنف         ف

ACKUکارخانه گی
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پرسش
بهنظرشما،چندبحردرجهانوجوددارد؟

  
 آب شوری که در وسیع ترین قسمت های فرو رفته گی سطح زمین موجود 
است، بحر نامیده می شود. 29 فیصد روي زمین خشکه و 71 فیصد آن آب 
می باشد. زمین پستی ها و بلندی های زیادی دارد، که مناطق فرو رفتة آن را 

آب و مناطق بلند آن را خشکه تشکیل می دهد.
   چون در بحر مصارف سرک سازی نیست. کشتی ها به هر سمت می توانند 
رفت و آمد کنند و در یک کشتی اموال چندین موتر انتقال داده می شود. از 

درس چهل و دوم 

بحرها
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این سبب کرایة مال های تجارتی از راه بحر ارزان است.
آب بحر ها شور است در بعضی از کشور ها آب بحر را تصفیه نموده و قابل 
نوشیدن می سازند و از آب بحر نمک طعام نیز به دست می آید. از عمق 
بعضی بحرها نفت و گاز استخراج می شود و عده یی از مردم در کنار بحرها 

پیشة ماهی گیری دارند. 
چهار بحر بزرگ یا اقیانوس در جهان وجود دارد که عبارت اند از: بحر الکاهل 

)بحر آرام(، اقیانوس اطلس، بحر هند و بحر منجمد شمالي می باشد.
     

فعالیت

درگروههاراجعبهبحرهایبزرگجهانباهمدیگربحثکنيد.

پاسخ دهید

جاهايخاليجملههایزیرراُپرکنيد:
1-)(فيصدرويزمينخشکهمیباشد؟

2-بحرهایجهان)(نامدارند؟
3-)(فيصدرویزمينراآبپوشانيدهاست؟

کار خانه گی 

دربارهبحرهاچندسطردرکتابچههایخودبنویسيد.
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پرسش
چهفکرمیکنيد،بحرالکاهلواقيانوساطلس،کدامقارههاراازهمجدامیکنند؟

بحر الکاهل
بحر الکاهل یا اقیانوس آرام بزرگترین بحر جهان است که در شمال  
آن آبنای بیرنگ، از طرف جنوب به خشکه انتارکتیکا، از جانب شرق به قارۀ 
امریکا و از طرف غرب به قارۀ آسیا و آسترالیا محاط است و قارۀ آسیا را از 

آمریکا جدا می سازد.

درس چهل و سوم 

بحر الکاهل واقيانوس اطلس

آسیا
اروپا 

افریقا 

آسترلیا

امریکا شمالی 

امریکا جنوبی
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 اقیانوس اطلس
اقیانوس اطلس دومین بحر بزرگ جهان است. این بحر بزرگ ازطرف 
غرب توسط قارۀ امریکا و ازطرف شرق با قارۀ اروپا و افریقا احاطه شده است. 
شمال آن به بحر منجمد شمالي و جنوب آن به قارۀ انتارکتیکا وصل است. 

بحر اطلس قاره های  اروپا و افریقا را از قارۀ امریکاجدا ساخته است.

فعالیت
 

درگروههابااستفادهازنقشۀکتابدرموردبحرالکاهلواقيانوساطلسبحثنمایيد.

پاسخ دهید

1- بزرگترینبحرهايجهانرابهترتيبنامبگيرید.
2-اقيانوساطلسکدامقارههاراازهمجدامیسازد؟

3-درشمالبحرالکاهلکدامآبناواقعاست؟

کار خانه گی 

خود های کتابچه در را اطلس اقيانوس و الکاهل بحر موقعيت کتاب نقشۀ از استفاده با
بنویسيد.

ACKU
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پرسش
بهفکرشما،نزدیکترینبحربهکشورماکداماست؟

نزدیکترین بحر به افغانستان بحر هند می باشد. بحر هند از شمال  به 
بر اعظم آسیا، از جنوب به انتارکتیکا، از غرب به براعظم افریقا و از شرق به 

آسترالیا و اوقیانوسیه و بحر الکاهل متصل است.
کشورهاي ساحلی بحر هند در براعظم آسیا، پاکستان، هند، بنگله دیش، 

اندونیزیا می باشد.
بحر منجمد شمالي کوچکترین بحری است که به طرف شمال براعظم هاي 

درس چهل و چهارم 

بحرهند و بحر منجمد شمالی

بحــــــر هند

هند

چین

اندونیزيا

پاکستان
ايرانافغانستان

مالیزيا

عربستان

آسیا، اروپا و امریکا در قطب شمال موقعیت دارد. و چهار طرف آن را اقیانوس 
منجمد جنوبی که در جنوب عرض البلد 52 درجه نیم کره جنوبی موقعیت دارد 
احاطه کرده است.  بر خالف قطب جنوب که خشکه می باشد، بحر منجمد 
شمالی  دایماً یخ بسته و منجمد است. کشورهاي ساحلی بحر منجمد شمالي 

در اروپا روسیه، فنلند و ناروي و در براعظم امریکا، کانادا می باشد.

فعالیت

کشورهایشمالبحرهندوجنوببحرمنجمدشمالیرادرنقشهپيداکردهوبههمصنفان
خودنشاندهيد.

پاسخ دهید

1-  بحر هند در کدام قسمت کرۀ زمین موقعیت دارد؟
2- بحر منجمد شمالی در کدام قسمت کرۀ زمین موقعیت دارد؟

3- چند کشور ساحلی بحر هند را نام بگیرید؟

کارخانه گی

نامکشورهایساحلیبحرهندوبحرمنجمدشمالیرادرکتابچههایخودبنویسيد.

 فعالیت داخل
صنف         ف

ACKU
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آسیا، اروپا و امریکا در قطب شمال موقعیت دارد. و چهار طرف آن را اقیانوس 
منجمد جنوبی که در جنوب عرض البلد 52 درجه نیم کره جنوبی موقعیت دارد 
احاطه کرده است.  بر خالف قطب جنوب که خشکه می باشد، بحر منجمد 
شمالی  دایماً یخ بسته و منجمد است. کشورهاي ساحلی بحر منجمد شمالي 

در اروپا روسیه، فنلند و ناروي و در براعظم امریکا، کانادا می باشد.

فعالیت

کشورهایشمالبحرهندوجنوببحرمنجمدشمالیرادرنقشهپيداکردهوبههمصنفان
خودنشاندهيد.

پاسخ دهید

1-  بحر هند در کدام قسمت کرۀ زمین موقعیت دارد؟
2- بحر منجمد شمالی در کدام قسمت کرۀ زمین موقعیت دارد؟

3- چند کشور ساحلی بحر هند را نام بگیرید؟

کارخانه گی

نامکشورهایساحلیبحرهندوبحرمنجمدشمالیرادرکتابچههایخودبنویسيد.

 فعالیت داخل
صنف         ف

ACKU
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پرسش: بهنظرشما،زمينيکهماباالیآنزندهگیمیکنيم،چهشکلدارد؟

                                                                           

ابتدا  در  دارد.  کروي  شکل  تقریباً  می کنیم،  زنده گی  آن  روي  ما  که  زمینی 

انسان ها فکر می کردند که زمین هموار است. هندیان قدیم زمین را به شکل 

صفحه یي می دانستند که بر پشت فیل قرار دارد. 

بابلي ها زمین را مسطح فرض می کردند.

درس چهل و پنجم
زمين و شکل آن

اهداف فصل: 
-بازمينوشکلآنآشناشوند.
-خطاستواوموقعيتآنرابدانند.

-مفهومطولالبلدوعرضالبلدرافهميده،آنهاراازهمفرقکردهبتوانند.
-حرکاتوضعیوانتقالیزمينراتشریحکردهبتوانند.
-عالقهمندیشانبهدروساینفصلبيشترشود.

فصل نهم: کرۀ زمين

ACKU
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براي اولین بار دانشمندی به نام فیثاغورث به کروي بودن زمین پي برد.

 امروز در اثر پیشرفت علوم به اثبات رسیده که زمین تقریباً کروي است و 

به قدرت خداوند )َجلَّ َجاَللُه( در فضا قرار دارد.

فعالیت

درگروههارویکرةجغرافياییزمين،قارةهاوبحرهایجهانرانشان
دهيد.

پاسخ دهید

جمالتذیلرادرکتابچههایتانتکميلکنيد:
1-شکلزمينتقریبًا.................است.

2-برایاولينباردانشمندیبهنام......................بهکرویبودنزمينپیبرد.
3-کرةزميندرکجاموقعيتدارد؟

کارخانه گی

کرةزمينرادرکتابچههایخودترسيمکنيد.

ACKU
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پرسش 
بهتصویرنگاهکنيد،خطاستوابررویکرهزمينچهرانشانمیدهد؟

استوا یک خط فرضي است، که کرۀ زمین را به دو نیم کرۀ شمالي و جنوبي 
تقسیم می کند. از خط استوا تا قطب شمال نیم کرۀ شمالي و از این خط تا 

قطب جنوب به نام نیم کرۀ جنوبي یاد میشود.
شعاع آفتاب در سال دو مرتبه در اول حمل و در اول میزان باالي خط استوا 
به طور عمود مي تابد که، از اثر آن ساعات شب و روز مساوي می شود، یعني 
12 ساعت روز و 12 ساعت شب مي باشد. خط استوا را صفـر درجة عرض 

البلد هم میگویند. 

خط استوا

نیم کرة شمالي

نیم کرة جنوبی

درس چهل و ششم

خط استوا
 

-بهصورتگروهیپيشرویصنفیادرصحنمکتب،یکدایرهراتشکيلدهيد؛در
داخلدایرهچندنفرخطاستواراتمثيلکنندونيمکرةشماليوجنوبيرامشخصکنيد.

پاسخ دهید

جمالتزیررادرکتابچههایخودتکميلکنيد:
1-خطفرضیکهکرةزمينرابهدوحصۀمساویشمالیوجنوبیتقسيممیکند

.....................ناميدهمیشود.
2-قسمتهایشمالخطاستوابهنام...................یادمیشود.
3-قسمتهایجنوبخطاستوابهنام.................یادمیشود.

ازرویتصویرکتابکرةزمينرارسمنموده،خطاستوارابهرنگمختلفنشاندهيد. 

 فعالیت داخل
صنف      رذ   ف

ACKU
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-بهصورتگروهیپيشرویصنفیادرصحنمکتب،یکدایرهراتشکيلدهيد؛در
داخلدایرهچندنفرخطاستواراتمثيلکنندونيمکرةشماليوجنوبيرامشخصکنيد.

پاسخ دهید

جمالتزیررادرکتابچههایخودتکميلکنيد:
1-خطفرضیکهکرةزمينرابهدوحصۀمساویشمالیوجنوبیتقسيممیکند

.....................ناميدهمیشود.
2-قسمتهایشمالخطاستوابهنام...................یادمیشود.
3-قسمتهایجنوبخطاستوابهنام.................یادمیشود.

ازرویتصویرکتابکرةزمينرارسمنموده،خطاستوارابهرنگمختلفنشاندهيد. 

 فعالیت داخل
صنف      رذ   ف

فعالیت

ACKUکارخانه گی
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پرسش 
چهفکرمیکنيد،مبداءطولالبلدازکجامیگذرد؟

              

کرۀ زمین به وسیلة یک خط فرضي به نام طول البلد، به دونیم کرۀ شرقي و غربي 
تقسیم می شود. طول البلد ها از قطب شمال شروع باالی خط استوا به طورعمودی 
و تا قطب جنوب امتداد دارند. مبداء آن ها از صفر درجة طول البلد گرینویچ شهر 
لندن شروع شده )180( درجه به طرف شرق و 180 درجه به طرف غرب قرار 

درس چهل و هفتم 
طول البلد ها

شمال

جنوب

بی
غر

لد
 الب

ول
ه ط

رج
1 د
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شر

لد 
 الب

ول
ه ط

رج
1 د

80
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دارد، که جمعاً )360( درجة طول البلد مي شود. از روي خطوط فرضي طول البلدها 
وقت و موقعیت مناطق و کشورها را تعیین کرده می توانیم.

فعالیت

درگروهبااستفادهازنقشهمبداطولالبلدرانشاندهيد.

پاسخ دهید

جمالتذیلرادرکتابچههایخودتکميلکنيد:
1-خطفرضیکهقطبشمالوقطبجنوبراباهموصلمیکند)(یادمیشود.

2-بررویکرةزمينبهتعداد)(طولالبلدهارسمشدهمیتواند.
3-مبداطولالبلدازکجاشروعمیشود؟

کار خانه گی

کرةزمينرادرکتابچههایخودرسمنمودهدرآنطولالبلدهارانشاندهيد.



2
166
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پرسش
مبدأعرضالبلدهاکدامخطاست؟

    عرض البلد ها خطوط فرضي اند، که مبدأ آن ها خط استوا است. این همان 
خط فرضی است که زمین را به دو نیم کرۀ شمالي و جنوبي تقسیم می کند. 
خطوط عرض البلد را به نام خطوط موازي نیز یاد می کنند؛ زیرا همیشه به 
شکل موازي قرار دارند و یکدیگر خود را قطع نمی کنند. تعداد عرض البلد ها 
به )180( درجه میرسد که )90( درجة آن در نیم کر ۀ شمالي و )90( درجة 
دیگر آن در نیم کر ۀ جنوبي قرار دارند. با استفاده ازخطوط فرضي عرض 

البلد ها مي توان چگونه گی اقلیم و موقعیت مناطق را پیدا نمود.

درس چهل و هشتم 

عرض البلدها

مدار 66.5 درجه شمالی

ACKUمدار 66.5 درجه جنوبی
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-درگروههانکتههایمهمدرسرایادداشتکنيد.

پاسخ دهید

جملۀزیررادرکتابچههایخودتکميلکنيد:
1 خطفرضيکهکرةزمينرابهدونيمکرةشمالیوجنوبیتقسيممیکندمبدأ)(-

میباشد.
2 رویکرةزمين،چندخطعرضالبلدوجوددارد؟-

3-چرابهعرضالبلدهاخطوطموازیگفتهمیشود؟

کارخانه گی

-کرةزمينرادرکتابچههایخودرسمنموده،درآنعرضالبلدهارانشاندهيد.

فعالیت

ACKU
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پرسش
به نظر شما، زمينچندنوعحرکتدارد؟

                

کرۀ زمین داراي دو نوع حرکت است، که یکي را به نام حرکت وضعي 
و دیگري را به نام حرکت انتقالي یاد می کنند.

حرکت وضعی زمین
زمین در 24 ساعت یکبار به دور محور فرضي خود از غرب به شرق    

می چرخد، که این نوع حرکت را به نام حرکت وضعي زمین یاد می کنند. 

درس چهل و نهم 

حرکت های زمين

ACKU
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در این حرکت نقاط مختلف زمین از مقابل آفتاب عبور میکند و بر اساس 
همین حرکت است که شب و روز و تفاوت ساعت بین کشور ها به وجود می آید.

فعالیت

درگروههامطالبعمدةدرسراخالصهکرده،بایکدیگرمباحثهکنيد.

پاسخ دهید

جمالتزیررادرکتابچههایخودتکميلکنيد:
1-کرةزمينداراي.....................حرکتاست.

2-زميندر...............................یکباربهدورمحورفرضيخودمیچرخد،کهاینحرکترا
بهنام....................................یادمیکند.

کار خانه گی

تصویررادیدةتفاوتوقتبينکشورهارادرکتابچههایخودبنویسيد.

کابل ریاض دهلی

ACKU
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درس پنجاهم 
حرکت انتقالی زمين 

پرسش : بهنظرشما،دراثرکدامحرکتزمينچهارفصلسالبهوجودمیآید؟

زمین برعالوۀ حرکت وضعی، 
آفتاب  حرکت دیگری به دور 
از غرب به شرق دارد، که به 
یاد  زمین  انتقالی  حرکت  نام 
یک  حرکت  این  شود.  می 
 6 و  روز   365 یعنی  سال 

ساعت طول می کشد. در اثر همین حرکت چهار فصل سال )بهار،  تابستان، 
خزان و زمستان( به وجود می آید. 

با گذشت هر چهار سال، سال چهارم 366 روز حساب می شود. سالی را که 
366 روز باشد کبیسه گویند. 

فعالیت

درگروههاراجعبهحرکتانتقالیزمينبحثکنيد.

پاسخ دهید

جمالتزیررادرکتابچههایخودتکميلکنيد:
1-حرکتانتقالیزميندرمدت)(بهدورآفتابتکميلمیشود.

2-سالیکه366روزباشدبهنامسال)(یادمیشود.
                               

کار خانه گی  دربارةحرکتانتقالیزمينچندسطردرکتابچههایخودبنویسيد.

ACKU
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