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شهروند خوب
شاروالى کابل





 شهروند کسى است که در یک شهر
در کنار دیگران زندگى مى کند

شهروند خوب شهر خود را پاك نگه مى دارد.
شهروند خوب از پیاده رو استفاده مى کند.

شهروند خوب همه مردم را دوست دارد.
شهروند خوب به مردم کمک مى کند و مهربان است.

شهروند خوب به دوستانش احترام مى گذارد.
شهروند خوب از درختان و گل ها مراقبت مى کند.
شهروند خوب همیشه نظافت را رعایت مى کند.د   

شهروند خوب عالمات ترافیکى را مد نظر مى گیرد.د 
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مسئولیت هاى شهروند خوب چیست؟

شهروند خوب
شاروالى کابل



شهروند خوب
شاروالى کابل

 دوستان نازنین جمالت زیر را بخوانید، هر
جمله را به شخص مناسب وصل کنید.د

کسى که همه مردم را دوست دارد.

کسى که مردم را آزار مى دهد.

کسى که گل ها را خراب مى کند و شاخچه درختان
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شهروند بد

را مى شکند.د 

کسى که گل ها را آب مى دهد.

کسى که به دیگران احترام مى گذارد.



کسى که به کاکاى تنظیف کمک مى کند.

کسى که کثافات را در شهر میریزاند.

کسى که شهر را پاك نگه مى دارد.

کسى که به عجله از سرك تیر مى شود.

کسى که با پولیس ترافیک همکار است.
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شهروند خوب

شهروند بد

شهروند خوب
شاروالى کابل

 دوستان نازنین جمالت زیر را بخوانید، هر
جمله را به شخص مناسب وصل کنید.د



یک طفل حق دارد در
آرامش زندگى کند.

 یک طفل حق دارد
درس بخواند.

یک طفل حق دارد در یک
محیط پاك و سالم زندگى کند .

یک طفل حق دارد که چیزهاى
خوب را یاد بگیرد.

 یک طفل حق دارد در کنار
پدر و مادرش زندگى کند.

 یک طفل حق دارد
بازى و خنده کند.

یک طفل حق دارد که همیشه
پاك و منظم باشد.
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آیا مى دانید حقوق یک شهروند
د(طفل) چیست؟
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داشتن لباس
پاك و منظم 

n                      دوست مهربانم  

nn  از بین جمالت زیر حق خودتان را انتخاب کنید
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زندگى در یک
محیط چتل 

زندگى در کنار
پدر و مادر 

 کار کردن در
روى سرك

زندگى در
آرامش 

 داشتن پارك
و جاى بازى

داشتن دوست 
 خوب 

شهر بى نظم
و آلوده 
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 دوستان خوبم شما اکنون چیزهاى زیادى را یاد گرفته اید، حاال جمالت زیر
را تکمیل کرده و یک شهر زیبا را رسم کنید.د

 
 یک شهروند خوب....................................................................................
 من یک شهروند خوب هستم چون...........................................................
  من حق دارم که........................................................................................
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من یک شهر .............................  را دوست دارم.
من ......................................... را رعایت مى کنم.
من به گل ها.......................................... مى دهم.
من به بزرگترها ................................. مى گزارم.
من از درختان......................................... مى کنم.
من یک شهروند........................................ هستم.



  د                    دوست مهربانم
 

 تصویر شماره 1 را رنگ کنید و بعد از آن بگویید کدام تصویر زیباتر
است و چرا؟
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 دوستان خوبم، ما همیشه مشکالت تنظیفى، محیط زیستى، سر سبزى،
 ترافیکى و شهرى خود را از طریق شماره 155 با شاروالى کابل شریک

مى سازیم.د
 شما هم مى توانید تمام مشکالت مربوط به شهر خود را از طریق شماره

155 با شاروالى کابل در میان بگذارید و با آن همکار باشید.د
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155

155  پل ارتباطى بین شما و شاروالى کابل شماره




