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 دا عـزت د هـــر افـغـان دى
 هر بچی يې قهرمـــــان دى
ازبـکـــــــو د  بـــــلـوڅــــــو   د 
 د تـــرکـمنــــــو د تـــاجـکـــــو
 پــاميــــريان، نـورستانيــــــان
 هـــم ايمـــاق، هم پشـه يان
 لـکـــه لـمــر پـــر شنـه آسمـان
 لـکـــه زړه وي جـــاويـــــدان
 وايو اهلل اکبر وايو اهلل اکبر

 دا وطن افغانستـــــان دى
 کور د سولې کور د تورې
 دا وطن د ټولو کـــور دى
 د پښتــــون  او هــــزاره وو
 ورسره عرب، گوجــر دي
 براهوي دي، قزلباش دي
 دا هېـــــواد به تل ځليږي
 پــه سينــــه کې د آسيـــــا به
 نوم د حق مو دى رهبـــــر

ملي سرود
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د پوهنې د وزير پيغام

اقرأ باسم ربک

د لوی او بښونکي خدایهلالج لج شکر په ځای کوو چې موږ ته يې ژوند رابښلی او د لوست او ليک له نعمت څخه 

يې برخمن کړي يو، او د الله تعالی پر وروستي پیغمرب محمد مصطفی چې الهي لومړنی پیغام ورته )لوستل( 

و، درود وايو. 

څرنگه چې ټولو ته ښکاره ده ۱۳۹۷ هجري ملريز کال د پوهنې د کال په نامه ونومول شو، له دې امله به د گران هېواد 

ښوونيز نظام، د ژورو بدلونونو شاهد وي. ښوونکی، زده کوونکی، کتاب، ښوونځی، اداره او د والدينو شوراگانې د هېواد 

د پوهنيز نظام شپږگوين بنسټيز عنارص بلل کيږي، چې د هېواد د ښوونې او روزنې په پراختيا او پرمختيا کې مهم رول 

لري. په داسې مهم وخت کې د افغانستان د پوهنې وزارت د مرشتابه مقام، د هېواد په ښوونيز نظام کې د ودې او 

پراختیا په لور بنسټيزو بدلونونو ته ژمن دی.

له همدې امله د ښوونيز نصاب اصالح او پراختيا، د پوهنې وزارت له مهمو لومړيتوبونو څخه دي. همدارنګه په ښوونځيو، 

مدرسو او ټولو دولتي او خصويص ښوونيزو تأسيساتو کې، د دريس کتابونو او د ښوونکو د تدریس الرښود محتوا، کيفيت 

او توزېع ته پاملرنه د پوهنې وزارت د چارو په رس کې ځای لري. موږ په دې باور يو، چې د باکيفيته دريس کتابونو له 

شتون پرته، د ښوونې او روزنې اسايس اهدافو ته رسېدلی نه شو.

پورتنيو موخو ته د رسېدو او د اغېزناک ښوونيز نظام د رامنځته کولو لپاره، د راتلونکي نسل د روزونکو په توگه، د هېواد 

له ټولو زړه سواندو ښوونکو، استادانو او مسلکي مديرانو څخه په درناوي هيله کوم، چې د هېواد بچيانو ته دې د دريس 

کتابونو په تدريس، او د محتوا په لېږدولو کې، د دې الرښود څخه په ګټې اخیستنې رسه، هيڅ ډول هڅه او هاند ونه 

سپموي، او د يوه فعال او په ديني، ميل او انتقادي تفکر سمبال نسل په روزنه کې، زيار او کوښښ وکړي. هره ورځ د 

ژمنې په نوي کولو او د مسؤوليت په درک رسه، په دې نيت لوست پیل کړي، چې د نن ورځې گران زده کوونکي به سبا 

د يوه پرمختليل افغانستان معامران، او د ټولنې متمدن او گټور اوسېدونکي وي.

همدا راز له خوږو زده کوونکو څخه، چې د هېواد ارزښتناکه پانگه ده، غوښتنه لرم، څو له هر فرصت څخه گټه پورته 

کړي، او د زده کړې په پروسه کې د ځريکو او فعالو گډونوالو په توګه، او ښوونکو ته په درناوي رسه، له تدریس څخه ښه 

او اغېزناکه استفاده وکړي.

په پای کې د ښوونې او روزنې له ټولو پوهانو او د ښوونيز نصاب له مسلکي همکارانو څخه، چې د دې الرښود کتاب په 

ليکلو او چمتو کولو کې يې نه ستړې کېدونکې هلې ځلې کړې دي، مننه کوم، او د لوی خدایهلالج لج له دربار څخه دوی 

ته په دې سپيڅلې او انسان جوړوونکې هڅې کې بريا غواړم.

د معياري او پرمختليل ښوونيز نظام او د داسې ودان افغانستان په هیله چې وگړي ېې خپلواک، پوه او سوکاله وي.

د پوهنې وزير

دکتور محمد مريويس بلخي
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رسيزه

د ښوونکي الرښود  د”لومړنۍ دورې د لیک او لوست” پروګرام د لیک لوست الرښود دی. په دې الرښود کې د دغو 

مواردو په اړه معلومات شامل دي: 

هغه اسايس اصول چې له مخې يې دغه ماډل جوړ شوی دی.	 

د لیک لوست د الرښود پنځه + دوه مهم عنرصونه. 	 

د لیک لوست د ارزونې منونه.	 

د لومړي ټولگي لپاره د لیک لوست قابلیتونه.	 

د ځانګړې زده کړې اړتياوې. 	 

د رواين رغونې ټولگی. 	 

د ورځنیو درسونو د تدريس میتود. 	 

د لومړنۍ دورې د لیک او لوست ماډل 

 په افغانستان کې د ښوونکو، والدينو او پالييس جوړوونکو موخه دا ده چې د لومړنيو ښوونځيو د لومړنيو ټولگيو زده کوونکي 

په لیک او لوست کې تکړه يش. د لومړنۍ دورې د لیک او لوست نصاب د همدې موخې د ترالسه کولو لپاره طرحه 

او پلی کړای شوی دی. تاسو د يوه ښوونکي او په ټولگي کې د دې پروگرام د تطبیقوونکي په توگه، د دې پروژې د 

برياليتوب لپاره تر ټولو زيات اهميت لرئ. 

د لیک او لوست دا ماډل د الندې اصولو په رڼا کې جوړ شوی دی: 

لومړی: دا ماډل د څېړنو پر بنسټ جوړ شوی دی او د نړۍ په کچه د لیک لوست له برياليو ماډلونو رسه مطابقت 

لري. 

دویم: په دې ماډل کې د لیک لوست له هغو بنسټیزو عنارصو څخه کار اخيستل شوی چې له زده کوونکو رسه د 

قابلیتونو په تر السه کولو کې مرسته کوي. د لوستلو پنځه اړین عنرصونه دا دي :۱. د غږ پېژندنې پوهه، ۲. د الفبې 

اصول،  ۳.روان لوستل، ۴. د لغتونو زېرمه، ۵. مفهوم اخيستل.  پر دې ۵ عنرصونو رسبېره د کتاب او قلم د کارولو 

طریقه او د لیکلو عنرصونه هم شته دي چې په بله برخه کې به ترشيح يش. دغه عنرصونه د لوستلو، ليکلو، غږېدلو 

او اورېدلو په برخه کې د پوهنې وزارت د تعلیمي نصاب له قابلیتونو رسه سمون خوري. 

دريم: دا ماډل د دې نظریې مالتړ کوي چې وایي: “د لیک لوست مهارتونه هغه وخت ښه ځلېدلی يش چې ماشومان 

لومړی په يوه داسې ژبه کې لوستل زده کړي چې ښې خربې په کې کوالی يش”. 

څلورم: دې ماډل دې مهمې موضوع باندې هم رڼا اچولې ده چې ماشومان هغه مهال سم لوستل زده کولی يش چې 

د خپلو ژبو د غږونو د سيستم په باره کې ښه پوهه ولري. یعنې زده کوونکي، مخکې له دې چې د توري او غږ د اړیکې 

څرنګوايل په برخه کې تدریس ترالسه کړي، هغوی بايد د غږ پېژندنې )هجاوو او غږ پېژندنه( او د لغتونو د زېرمې په اړه 

ښه پوهه ولري. د هجاوو او کلمو د سم  لوستلو د اسانولو لپاره په دريس کتاب کې حرکتونه )زبر، زېر، پېښ( کارول شوي 

دي. دا حرکتونه )د زبر، زېر، پېښ حرکتونه( د کلمې د معنا په درک کولو کې هم له زده کوونکو رسه مرسته کوي، په 

ځانگړې توگه کله چې بېالبېلې کلمې په شکل کې رسه ورته وي، خو په معنا کې توپري ولري. 

پنځم: په دې ماډل کې د تدریس روښانه او سیستامتیکه طریقه کارول شوې ده. سيستامټيک تدريس په دې معنا دی 

چې د مهارتونو وده د خورا پیچلو مهارتونو د ترالسه کولو ته د مخه کولو پر ځای په آسانه بنسټیزو مهارتونو رسه پیلیږي.  

زده کوونکو ته د نويو مهارتونو د تدريس پالن ښه ترتیب شوی دی، تر څو ټول بنسټیز مهارتونه په لومړي رس کې تدريس 

کړای يش. روښانه تدريس په دې معنا دی چې معلومات باید لومړی ستاسې لخوا )چې ښوونکی ياست( په روښانه توګه 

ترشیح او وړاندې يش. بيا زده کوونکي ستاسې په مرسته د خپلو نويو مهارتونو مترين کوي.په دې منونې رسه، تاسو خپلو 

زده کوونکو ته داسې بنسټیز مهارتونه تدریس کوئ چې زده کوونکي سم لیکل او سم لوستل زده کولی يش. 

شپږم: دا ماډل په ټولو درسونو او مترينونو کې د ټولنيزې - عاطفي زده کړې محتویات رانغاړي. ټولنيز او عاطفي 

مهارتونه د پېژندگلوۍ، عواطفو او خپل منځي اړيکو د سمبالولو مهارتونه دي چې له وگړو رسه د بريايل ژوندانه په 
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جوړولو کې مرسته کوي. ټولنيزې او عاطفي زده کړې د هغو ماشومانو لپاره ال ډېرې گټورې دي چې له سختو ستونزو 

او بدمرغيو رسه مخ شوي وي، لکه بېوزيل، بې ځايه کېدل او تاوتريخوالی. له سختو ستونزو او بدمرغيو رسه مخ کېدل 

کوالی يش د ماشوم روغتيا او پرمختگ متاثر کړي. ټولنيزې او عاطفي زده کړې له ماشومانو رسه مرسته کوي چې  خپل 

احساسايت غربګونونه متمرکز او تنظيم کړي، له نورو رسه اړيکه ټيڼگه کړي او له ستونزو او فشارونو رسه مبارزه وکړي. 

ټولنيزه او عاطفي زده کړه د هرې اونۍلپاره ځانګړې موخې لري چې په کيسو او ذهني پوښتنو کې نغښتې دي. د 

نوښتي ليکنې په مهال زده کوونکو ته وخت ورکول کېږي چې ښه پرې فکر وکړي او بيا يې په اړه يو څه وليکي. 

بنسټ: د لوستلو د تدريس پنځه + دوه برخې

کارپوهان دا مني چې د لیک لوست د بريايل تدريس لپاره ۵ 
مهمې برخې دي. د لوستلو  ۵ + ۲ مهمې برخې په الندې ډول دي:

د لوستلو پنځه  مهمې برخې: 

فونولوژيکه پوهه )غږ پېژندنه(. 1

د الفبې اصول. 2

روان لوستل. 3

د لغتونو زېرمه . 4

د مفهوم اخيستل. 5

جمع دوه عنرصونه: 

د کتاب او قلم د استفادې طریقه . 6

ليکل. 7

لیکل ولې شامل کړای شوي دي؟ 

لوستل او لیکل له یوه بل رسه تړيل مهارتونه دي چې په یوه 

ځای یې زده کول بهرت دي. د اغیزمن لوستلو پروگرام کې د 

کوالی  کوونکي  زده  توگه  دې  په  دي،  شامل  فعالیتونه  لیکلو 

يش خپل لوستل د لیکلو پر مټ او لیکل د لوستلو پر مټ ښه 

کړي. لیکل د لوستلو د زده کړو یوه بل عنرص گڼل کيږي. 

لوستل

 غږ

پيژندنه
لیکل

 د

 کتاب او

 قلم د استفادې

طریقه

 د

 الفبا

اصول

 مفهوم

اخیستنه

 روان

لوستل

 د

 کلمو

زیرمه

۱. فونولوژیکي پوهه )غږ پېژندنه(

څه شی ده؟ فونولوژیکي پوهه د غږونو )سېالبونو( پېژندنې او د غږونو په تغییر او تجزیې رسه د کلمو جوړولو ته وایي. 

تاسو بايد له زده کوونکو رسه مرسته وکړئ او په دې یې پوه کړئ چې کلمې له غږونو څخه جوړېږي او که داسې ونيش 

له دې پوهې پرته به لوستل ښه زده نه کړي.

څه ارزښت لري؟ زده کوونکي په غږونو )هجاوو( باید وپوهیږي چې په لوستلو او هجا کولو کې ور رسه مرسته وکړي. 

څنگه بايد تدريس يش؟ فونولوژي یا غږ پېژندنه د هم قافیې کلمو او د کلمو يا هجاوو له غږونو رسه د کار کولو پر مټ تدریس کېدای يش؛ 

مثاًل، یو زده کوونکی چې د ژبې په غږونو پوهېږي، هغه کلمې پېژندلی او رسه جال کولی يش چې په ورته غږونو پیلېږي، لکه: )باد، باران(

)ټپه، ټپي( ټپه چې لنډۍ هم ورته وایي، پښتو فولکلوریک شعر دی چې د نړۍ له ډېرو اوچتو شعرونو څخه شمېرل 

کېږي او ټپي زخمي ته وایي. 

۲.د الفبې اصول )د شکل او غږ اړیکې( 

څه شی دي: د ښه لوستلو لپاره په کار ده چې زده کوونکي د الفبې په اصولو او د تورو په یو ځای کولو وپوهېږي. 

زده کوونکي باید وپوهېږي چې توري په کلمو کې د غږونو استازيتوب کوي. د تدریس دغه میتود له غږ رسه د شکل 

)توري( اړیکه ښيي او زده کوونکي د تورو په شکلونو او غږونو پوهوي. 

څه ارزښت لري؟ د شکل او غږ رابطه زده کوونکو ته د کلمو سم ویل او هجا ورزده کوي. دوی هغه کلمې هم ویلی او 

هجا کولی يش چې تر اوسه پورې ورته ښودل شوې نه دي. هغه زده کوونکي چې له غږ رسه د شکل اړیکه ورته ویل 

شوې وي، نا آشنا کلمې لکه )َمنظره( هم لوستلی او هجا کولی يش، آن که د کلمې په معنا نه پوهږي هم. 

او  تورو په شکلونو  تاسو له خپلو زده کوونکو رسه دا مرسته کوئ چې توري ورښیئ، د  بايد تدريس يش؟  څنگه 

سېالبونو یې پوهوئ. تر څنگ یې د تورو او سېالبونو ترکیبول )یو ځای کول( او تجزیه کول )بېلول( هم ورته ورښیئ. 
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۳. روان لوستل 

څه شی دي؟ روان لوستل د منت ښه، څرگند، بې تکلیفه او بې غلطۍ لوستلو ته وایي. 

څه ارزښت لري؟ د منت د ښه لوستلو مهارت له زده کوونکو رسه د منت په لوستلو او پوهېدلو کې مرسته کوي، د جملو په 

جوړولو یې پوهوي او په لیکلو کې هم وررسه مرسته کوي.

څنگه بايد تدريس يش؟ هر څومره چې زده کوونکي له منت رسه رس او کار ولري، همدومره به منت ښه روان ولوستلی 

يش. په ښوونکي پسې په تکرار لوستل، په گډه او د دوو زده کوونکو له خوا یوځای لوستلو رسه په لوستلو کې رواين راځي. 

 )دغه الندې جدول وگورئ(. یو روان لوستونکی د لوستلو لحن، د ویلو انداز او چټکوالی، د منت د کلمو او عالمو له مخې 

بدلولی يش. 

په ښوونکي پسې په تکراري شکل لوستل

دا ډول لوستل هغه وخت کېږي چې یو نوی منت معريف کېږي.

لومړی ښوونکی او ورپسې یې زده کوونکي منت لويل. 

په گډه لوستل: ښوونکی او زده کوونکي یې یوځای رسه لويل. 

له جملو او کلمو رسه د ښوونکي د غږ تناسب له زده کوونکو رسه د منت په لوستلو کې مرسته کولی يش. 

له ټولگیوال رسه لوستل: زده کوونکي له خپل څنگ لوري ټولگیوال رسه منت لويل. 

په ورو، ورو لوستل: د نویو لوستونکو دا نه خوښېږي چې منت له ځانه رسه پټ په زړه کې ولويل، خو په آرامه او 

ورو، ورو لوستل یې خوښېږي.

4. د کلمو زېرمه 

څه شی دی؟ هغه کلمې چې د یو چا په حافظه کې وي، د کلمو زېرمه بلل کېږي. د کلمو زېرمه زده کوونکي په 

هغه څه پوهوي چې اوري یې او لويل یې. د کلمو زېرمه له زده کوونکو رسه په خربو او لوستلو کې هم مرسته کوي.

څه اهمیت لري؟ زده کوونکي د زياتو کلمو زده کولو ته اړتيا لري. هغه زده کوونکي چې د لغتونو زېرمه ورته تدريس 

شوي وي، پر هغه څه ښه پوهېږي چې اوري يې او لويل يې. زده کوونکي په خپلو ليکنو او خربو کې د کلمو له زېرمې 

څخه گټه اخيستلی يش.

څنگه باید تدریس يش؟ تاسو په مستقيم او غري مستقيم ډول د کلمو د زېرمې تدريس کولی شئ. په مستقیم 

تدريس کې هغه درسونه شامل دي چې انځورونه په کې راغيل دي او په لوړ غږ لوستل کېږي. دا زده کوونکو ته د 

کلمو د اورېدلو او کارولو الره جوړوي. د کلمو زېرمه په غیر مستقیم ډول هم تدریس کېدای يش. دا کار د دريس 

ټولگي بڼه بدلوي، یعنې زده کوونکو ته د لوستلو لپاره زیات منت ورکول کېږي .

 5. د مفهوم اخیستنې ځواک 

څه شی دی؟ په يوه منت باندې پوهېدلو او ورڅخه معنا اخيستلو ته وایي. مفهوم دوه ډوله دی: لفظي )ټکي په ټکي( 

او استنباطي. لفظي مفهوم اخیستنه دا ده چې زده کوونکي د منت د هرې کلمې او جملې په واقعي معنا پوه يش 

)لکه د کرکټر د کميس رنگ، يا دا چې په کيسه کې څه پېښ شول؟( خو استنباطي پوهه لوستونکی هغو معلوماتو 

ته هڅوي چې په منت کې یې نېغ په نېغه یادونه، نه ده شوې )لکه: د دوی په گومان کرکټر څه احساس درلود او يا 

که دوی په خپله د کیسې د کرکټر پر ځای وای، نو څه به یې کړي وای(.  

څه اهمیت لري؟ د مفهوم اخيستنې وړتیا د لوستلو اصيل هدف دی.

څنگه باید تدریس يش؟ د مفهوم اخيستنې ځواک هم بايد د لومړنیو ټولگیو زده کوونکو ته وښوول يش. دا مهارت 

له لوستلو او اورېدلو څخه مخکې، د لوستلو او اورېدلو په جريان کې او تر لوستلو او اورېدلو وروسته ورزده کېږي. 

هغه زده کوونکي چې د مفهوم اخيستنې مهارتونه ورته ښوول شوي وي، د کيسې په باره کې وړاندوينه کولی يش، په 

کیسه یې رس خالصېږي او وروسته تر دې چې تاسې کیسه ورته لولئ، کیسه ارزولی يش. 
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۶. له چاپي موادو څخه گټه اخيستل کوم شیان رانغاړي؟ 

 څه شی دي: زده کوونکو ته ورښيي چې له قلم او کتاب څخه څنگه ګټه واخيل. 

په دې مفاهيمو کې د تورو، کلمو او عالمو توپیر او همدارنگه دا چې منت له کومې خوا لوستل کېږي او لیکل کېږي، 

شامل دي، خو د کتاب نيـــول، د کتاب د پاڼو اړول، لوسـتل او پر انځورونو پوهــېدل هم په کې راځي. دا مفاهیــم 

زده کوونکي لوستلو او ليکلو ته چمتو کوي.

څه اهمیت لري؟ دا مفاهيم زده کوونکو ته د لوستلو طریقه ور زده کوي. 

له لیکلو او لوستلو رسه یې آشنا کوي. دا مفاهيم به د لومړيو ټولگيو د زده کوونکو لپاره نا آشنا وي، خو د نویو 

زده کوونکو د بریالیتوب لپاره خورا مهم دي چې  ښه لوستونکي او لیکونکي يش. 

څنگه بايد تدریس يش؟ دغه مفاهيم بايد کم عمره زده کوونکو )د لومړي ټولگي او له هغه څخه ښکته زده کوونکو( ته 

هم تدريس يش. د دې مفاهيمو زده کړه کوم منل شوی ترتیب نه لري. په ترتيب او تسلسل یې په خپله زده کوونکي باید 

ځانونه وپوهوي. په موجوده طریقه کې، هغه څه چې زده کوونکو ته ور زده کېږي، دا دي: 

ـــ د کتاب نیول، پاڼې اړول، په انځورونو )رسمونو( پوهېدل، د پنسل نیول او کارول یې. زده کوونکو ته د دې مفاهيمو 

د ور زده کولو تر ټولو ښه طريقه دا ده چې ورته دا موقع ورکړل يش چې پخپله کتاب وگوري، ویې سپړي، ليکل وکړي 

او رسمونه وکاږي.

7. ليکل 

څه شی دي؟ لیکل له تورو څخه د کلمو او فکرونو د ترتیبولو وړتیا څخه عبارت دی. کلمې باید سمې ولیکل يش 

او فکرونه دې هم باید یوه له بل رسه د تړاو په درلودلو رسه وړاندې کړای يش، تر څو زده کوونکي د لوستلو وړ منت 

لیکلو وړتیا ترالسه کړي.  

څه اهمیت لري؟ لیکل د زده کړې، ښوونې او روزنې، د پوهېدلو او پوهولو ډېره مهمه وسیله ده. لیکل خلکو ته الره 

برابروي چې خپل نظر، احساسات، مفکورې او خربې نورو ته ورسوي. لیکل له ماشومانو رسه مرسته کوي چې په 

خپله منت ولوستلی يش او کلمې وپېژين. 

څنگه تدریس يش؟ لیکل د مشاهدې، پلټلو او نورو گڼو الرو څخه زده کېږي. د لیکلو د پیاوړي کولو الرې چارې دا 

دي: رسامي، کرښې ایستل، د تورو په څېر شکلونه جوړول، په لږو تېروتنو رسه او يا  په پوره ډول سمه امال. 

زده کوونکي باید کلمې سمې ولیکي، خو دا به څنگه زده کوي چې خپل فکرونه په لیکيل بڼه بیان کړي، پیل یې 

د هغو شیانو له رسمولو څخه کېږي چې د دوی خوښېږي او په آخر کې به د یوه وړوکي منت په لیکلو بریايل يش. 

 د لومړنۍ دورې د لیک او لوست د ماډل مهم مېتودونه 

د لیک لوست د تدریس په دې نوي ماډل کې له دغو مېتودونو څخه ګټه اخیستل شوې ده: 

د تورو د شکلونو او حرکتونو تدريس. 1

ښوونکی + زده کوونکي  زده کوونکي(  . 2 د انتقال مېتود )ښوونکی 

گډه زده کړه . 3

دوامداره ارزونه . 4

څو حيس میتود. 5

شفا هي ژبه: د غږ پېژندنې پوهه )غږونه، توري او هجاوې(، د کلمو زېرمه او د غوږ نیولو وړتیا. 6

د کتاب او قلم د کارولو مفاهيم . 7

مرستندويه طریقه. 8
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د تورو د شکلونو او حرکتونو تدريس. 1

توري په پښتو ژبه کې دې ته په کتنې رسه چې د کلمې په کومه برخه کې راځي، جال جال شکلونه لري. زياتره توري 

درې شکلونه لري: د کلمې په رس کې،  د کلمې په منځ کې او د کلمې په آخر کې. ځينې توري کله چې له نورو تورو 

رسه نښتي نه وي، کېدای يش څلورم شکل هم ولري. که زده کوونکي توري وپېژين، بیا یې هغه شکلونه هم پېژندلی 

يش چې په کلمو کې راځي. د بېلگې په توگه يو توری د کلمې په آخر کې په خپلواک ډول رايش.

خو په دې پوهېدل یې مهم دي چې دا شکلونه د تورو د ځای په بدلېدو رسه بدلېږي. زده کوونکي دې د تورو د 

پېژندنې ځانگړنې لکه د ټکو )نقطو( شمېر او د ټکو موقعيت په ياد ولري. دلته د يوې کلمې په مختلفو ځايونو کې د 

“ع” توري بېال بېل شکلونه گورو: د کلمې په رس کې داسې وي”عـ” ، د کلمې په منځ کې داسې “ـعـ” لیکل کېږي 

او د کلمې په آخر کې په دې شکل “ـع” راځي. 

د  تورو  پر  لپاره کارول کېږي.  )Vowels( د ښودلو  او پېښ( نښې د کوچنيو غږونو  زېر  زور،   ( یا حرکتونو  اعراب  د 

حرکتونو د نښو اېښودل د تورو لوستل او تلفظ آسانه کوي او له بلې خوا زده کوونکي له پیل څخه د کلمې په سم 

تلفظ پوهوي. موږ دلته د حرکت له دریو نښو څخه استفاده کړې ده:

 فتحه یا زبر چې د /آ/ غږ لري، کرسه یا زېر چې د /اِ/ غږ  بیانوي او ضمه یا پېښ چې د /اُ/ په غږ ویل کېږي. 

د حرکت د نښو یو څو بېلگې: لکه: َمَڼه د »مڼې« په میم او نوڼ دواړو کې فتحه یا زبر دی. اِنځر چې په کرسه یا زېر 

پیلېږي. ُلوکاټ چې په ضمه یا پېښ پیلېږي. 

د انتقال مېتود )ښوونکی  ښوونکی + زده کوونکي   زده کوونکي(. 2

د انتقال مېتود په غريرسمي ډول د “زه يې تررسه کوم، موږ يې تررسه کوو، تاسو يې تررسه کوئ” په توگه يادېږي. دلته 

»زه« ښوونکی، »موږ« ښوونکی + زده کوونکي او »تاسو« زده کوونکي دي. ترتيب يې داسې دی: لومړی ښوونکی یا 

روزونکی یو فعالیت تررسه کوي او زده کوونکي ورته ځیر وي )زه یې کوم(؛ وروسته زده کوونکي او ښوونکی په گډه رسه 

همدغه فعالیت تررسه کوي )موږ یې کوو(؛ بیا یوازې زده کوونکي همدغه فعالیت تررسه کوي )تاسو يې  تررسه کوئ(. 

دا میتود د تدریس په ډېرو برخو کې گټور وي. دغه مېتود د تدریس د دې الرښود کتاب په “ څرنگه تدريس وکړو؟” 

برخه کې ښودل شوی دی. دغه میتود پر خپل ځان د زده کوونکو باور زیاتوي او زده کړه ورته آسانوي.  

گډه زده کړه. 3

دا طریقه د گډ فعالیت معنا لري. دغه میتود زده کوونکو ته فرصت ورکوي چې په ټولگي کې د لنډې مودې لپاره له 

خپلو ټولگیوالو رسه په گډه کار وکړي. دا د انتقال میتود برخه هم ده چې له یوه ځانگړي فعالیت وړاندې یا وروسته 

تررسه کېدای يش. په دې مېتود به زده کوونکي نوي شیان له نورو رسه یو ځای مترین کړي. همداشان د هغو ټولگيو 

په اداره کولو کې هم مرسته کوي چې د زده کوونکو شمېر په کې زیات وي.

دوامداره ارزونه. 4

دوامداره ارزونه په ورځنيو لوستونو کې شامل کړای شوې ده. د هرې اونۍ پنځم او شپږم لوست د پخوانیو لوستونو 

تکرار او ارزونه ده. د دې دوو ورځو د فعاليتونو زياته برخه د “تاسو يې تررسه کوئ” فعالیتونه دي، زده کوونکي باید 

دغه فعالیتونه تررسه کړای يش ځکه چې همدغه فعالیتونه یې د اونۍ په اوږدو کې تررسه کړي دي. په دې مېتود کې 

تاسې خپل زده کوونکي ارزولی شئ او په لیک لوست کې د هغوی پرمختگ کتلی او ثبتولی شئ. 

څو حيس مېتود . 5

په دې مېتود کې هغه فعاليتونه شامل دي چې زده کوونکي په کې د نویو  معلوماتو او مهارتونو د زده کولو لپاره له دوو 

يا زياتو حسونو څخه ګټه اخيل. په دې مېتود کې زده کوونکو ته الرښوونه کېږي چې له ليدلو، اورېدلو، خربو کولو 

او خوځېدلو څخه استفاده وکړي. د تدریس څو حيس مېتود په ټولو لوستونو کې کارول کېدای يش. تر ډېره وخته 

پورې له دغه میتود څخه یوازې د هغو زده کوونکو لپاره ګټه اخیستل کېدله چې د زده کړې ستونزې به یې لرلې، خو 

اوس ثابته شوې ده چې دا طریقه د ټولو زده کوونکو لپاره گټوره ده. 
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شفاهي ژبه: د غږ پېژندنې پوهه، د کلمو زېرمه او د اورېدلو مهارت. 6

که په چا کې د شفاهي ژبې مهارتونو وده کړې وي، کلمې په آسانۍ رسه لوستلی يش. د کلمو زېرمه، د غږونو پېژندل

او د اورېدلو مهارت د زده کړې تهداب جوړوي. فونولوژيکي پوهه )غږ پوهنه( په يوه ژبه کې د غږونو، سېالبونو او د هم وزنو 

کلمو ترمنځ د اړیکې درک کول دي. زده کوونکي د لغتونو د زده کړې او مترين لپاره ډېرو فرصتونو ته اړتيا لري. 

ښه زېرمه له زده کوونکو رسه د منت په لوستلو کې مرسته کوي. ماشومانو ته د کيسو له لوستلو رسه، د هغوی په 

حافظه کې د کلمو زېرمه زیاتېږي او کله چې ماشومان متنونه لويل، د کلمو پر معنا ښه پوهېدای يش. 

د چاپي مفاهيمو پوهه . 7

زده کوونکي چې چاپ شوي متنونه وگوري، په دې پوهېږي چې چاپي منت څه ګټه لري او څنگه کارول کېږي. زده کوونکي 

باید له کتاب او چاپ شوي منت رسه بوخت يش او پوه يش چې دا خو خربې دي او معنا لري.

د تدريس مرستندويه طریقه. 8

د تدريس دغه مېتود هغه مفکوره تقویه کوي چې وايي باید په تدریس کې له معلوم څخه پیل کړو او د نامعلوم خوا ته الړ شو. 

په دې مېتود کې زده کوونکو ته نوي معلومات د هغوی د پخوانیو معلوماتو پر بنسټ وړاندې کېږي. په عمل کې، د دې پر 

ځای چې د زده کوونکي سم ځواب ته په مته اوسو، له هغه رسه مرسته کوو چې سم ځواب ته ورسېږي. باید له زده کوونکي 

رسه داسې مرسته وکړو چې کار یا ځواب یې ورسم کړو. مثاًل، که زده کوونکی د »باران« کلمه »بادام« لويل، ورته به وایو چې 

تا اول غږ سم ولوست »با« دې صحیح ولوست، خو راځه چې دا پاتې برخه یې هم سمه ولولو. یا که زده کوونکي سور قلم 

راښيي او وايي چې »دا شین قلم دی.«، ورته به وایو چې ته سمه خربه کوې؛ دا قلم دی، خو شین نه دی، سور قلم دی.

اونيز مهال وېش . 9

الندې د دريس کتاب د فعالیتونو د اونیز تدریس لپاره یو پیشنهادي مهال وېش ورکړل شوی دی. په دې مهال وېش 

کې د هر دريس ساعت وخت ۴۵ دقیقې ټاکل شوی دی، خو د هېواد په ځینو برخو کې د کال په یوه خاص وخت 

کې د دريس ساعت وخت ۳۵ دقیقې وي. نو ښوونکي کولی يش د هر مهارت لپاره د ټاکيل وخت له مخې خپل 

تدریس برابر کړي. 

ې
دقيق

شپږم لوست 

)بيا کتنه او 

ارزونه(
ې

دقيق

پنځم لوست 

)مترين(

ې
دقيق څلورم لوست

ې
دقيق دريم لوست

ې
دقيق دویم لوست

ې
دقيق لومړی لوست

۵ د پیل برخه ۵ د پیل برخه ۵ د پیل برخه ۵ د پیل برخه ۵ د پیل برخه ۵ د پیل برخه

۵ غږپیژندنه ۵ ۷ غږپیژندنه غږپیژندنه ۷ ۷ غږپیژندنه ۷ غږپیژندنه  غږپیژندنه

۱۵
د تورو او کلمو 

لوستل او ليکل
۱۵

د تورو او کلمو 

لوستل او ليکل
۱۵

د تورو او کلمو 

لوستل او ليکل
۱۵

د تورو او کلمو 

لوستل او ليکل
۱۵

د تورو او کلمو 

لوستل او ليکل
۱۵

د تورو او کلمو 

لوستل او ليکل

۵ د منت لوستل ۵ د منت لوستل ۱۳

د لغتونو زېرمه 

او د لوستلو 

فعالیت

۱۳ د منت لوستل ۱۳
د لغتونو زېرمه او د 

اورېدلو فعالیتونه
۱۳

د لغتونو زېرمه او د 

اورېدلو فعالیتونه

۱۰ امال ۱۰ تخليقي ليکل ۵
ارزونه / کورنۍ 

دنده

۵
ارزونه / کورنۍ 

دنده
۵

ارزونه / کورنۍ 

دنده
۵

ارزونه / کورنۍ 

دنده

۵
ارزونه / کورنۍ 

دنده
۵

ارزونه / کورنۍ 

دنده

۴۵ ټولې دقيقې ۴۵ ټولې دقيقې ۴۵ ټولې دقيقې ۴۵ ټولې دقيقې ۴۵ ټولې دقيقې ۴۵ ټولې دقيقې

۴۵ حسن خط ۴۵ حسن خط

البته ښوونکی کولی يش د فعالیتونو د وختونو له مخې پورته ټاکل شوي وختونه لږ يا ډېر کړي.
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د لوستلو او لیکلو د زده کړې د تکویني ارزونې منونه 

د زده کوونکو د لوستلو او لیکلو  د زده کړې د ارزونې تر ټولو غوره الر دوامداره ورځنۍ ارزونه ده. ماشومان په ځانگړې 

توگه د لوستلو او ليکلو د زده کړې په لومړيو پړاوونو کې ډېر فعاله نه وي. څېړنو ښودلې ده هغه ماشومان چې په 

لومړي رس کې په لوستلو او لیکلو کې تکړه نه يش، وروسته بيا په آسانۍ رسه خپلو لوستونو ته نه يش رسېدلی. دغه 

الندې گراف ته ځیر شئ چې همدې مسئلې ته په کې اشاره شوې ده. 

هغه  زده کوونکي چې د لوستلو په برخه کې      

مخکینۍ پوهه لري، ښه وده کولی يش. 

هغه زده کوونکي چې د لوستلو په برخه کې 

مخکینۍ پوهه ونه لري، وده یې پڅه وي. 

هغه زده کوونکي چې په لومړنیو پړاوونو کې د لوستلو په اسايس مهارتونو سمبال وي، په تعلیم کې به بریالی مخ ته 

روان وي. هغه زده کوونکي چې په لومړي ټولگي کې د لوستلو او لیکلو د زده کړې په مهارتونو کې وروسته پاتې وي، 

په راتلونکو او  ورپسې ټولگیو کې به دغه وروسته پاتې والی نور هم زیات يش. له دې کبله، ډېره اړینه ده چې ښوونکي 

دې د زده کوونکو فعالیتونه په لومړنیو دورو کې له نژدې څخه وڅاري. خپل تدریس دې داسې برابر کړي چې زیاتره 

زده کوونکي د لوستلو او لیکلو مهارتونه ترالسه کړي او سم لوستل او لیکل وکړای يش. 

د لومړنۍ دورې د لیک او لوست ماډل په تکویني ارزونه ټينګار کوي. تکویني ارزونه دوه ډولونه لري: )۱. دوامداره 

ارزونه او ۲. تکویني دوره یي ارزونه(. دوامداره ارزونه د ښوونکو له خوا په ورځني ډول د هر لوست په جریان کې تررسه 

کېږي څو د زده کوونکو زده کړه و ارزوي. رسبېره پر دې، د اونۍ د پنځمې او شپږمې ورځې لوستونه هم په داسې 

توګه جوړ شوي دي چې ښوونکی زده کوونکي ال زیات وارزوي. په دې میتود تاسې خپل زده کوونکي ارزولی شئ او 

په لیک لوست کې د هغوی پرمخــتگ کتلی او ثبتولی شئ. د لوستلو، لیکلو، اورېدلــو او غږېدلــو په مهارتونو کې د 

زده کوونکو د پرمختگ د ثبتولو لپاره د څارنې فورمه جوړه شوې ده. 
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د زده کوونکو د پرمختگ د ارزونې فورمه
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د زده کوونکو د پرمختگ د ارزونې د فورمې کارول

د هرې اونۍ په پنځمه او شپږمه ورځ، لږ تر لږه )۵( زده کوونکي د ارزونې لپاره انتخاب کړئ. د زده کوونکو د پرمختگ 

د ارزونې فورمه د دې لپاره جوړه شوې ده چې د زده کوونکو نومونه پکې د پنځه کسيز گروپ په شکل ليکل کېږي 

او تاسو ته د زده کوونکو د ټاکلو لپاره د ارزونې پروسه آسانه کوي. په دې ورځو کې )۵(  زده کوونکي د لوستلو لپاره 

او )۵(  نور د ليکلو لپاره انتخاب کړئ. همداسې نور زده کوونکي په بېالبېلو ډلو ووېشئ او تنظيم یې کړئ، غوره به 

دا وي چې ستاسې ټول زده کوونکي په ټول کال کې لږ تر لږه ۳ ځله د هر قابلیت لپاره ارزیايب يش، خو مهم ټکی 

دا دی چې تاسو به له هغو زده کوونکو رسه زیاته مرسته کوئ چې په زده کړه کې پڅ دي. تل به یې فعالیتونه څارئ.  

د زده کوونکو د پرمختگ د ارزونې په فورمه کې د نومرو ورکولو درې درجه يي سيسټم کارول کېږي. په فورمه کې 

ښودونکې ۳ درجې او نښې په الندې ډول دي: 

لومړۍ درجه: زده کوونکی په دې قابلیت کې معیار نه پوره کوي. نښه:

درېمه درجه: زده کوونکی په دې قابلیت کې په معیار برابر دی. نښه:

دوميه درجه: زده کوونکی په دې قابلیت کې تر معیار پورته دی. نښه: 

د لومړي ځل لپاره چې کله يو زده کوونکی ارزول کېږي، هغه شايد په کايف اندازه قابلیت ونه لري او په دې توگه به 

د )    ( نښه تر السه کړي. کله چې د زده کوونکي فعالیتونه ښه کېږي او قابلیت یې لوړېږي، تاسې کوالی شئ دویمه 

نښه )   ( هم پر لومړۍ هغې ورزياته کړئ. )     ( نښه څرگندوي چې زده کوونکی اوس په دې برخه کې تکړه دی. که 

چريې تاسې وگورئ چې زده کوونکی تر دې هم تکړه شوی دی، تاسې کوالی شئ چې وروستۍ نښه )    ( هم ورزياته 

کړئ چې)      ( کېږي، تر څو مثلث پوره يش. 

ځينې زده کوونکي په لومړي ځل ارزونه کې ښه قابلیت ښيي. دا کومه ستونزه نه ده. تاسې هغوی ته  د)     ( نښه ورکړئ. 

ځينې زده کوونکي فوق العاده  الیقه دي او آن دا چې په لومړنۍ ارزونه کې هم د قابلیت تر ټولو لوړه درجه خپلوي؛ 

خو عمومي هدف دا دی چــې ســتاسو د زده کـــوونکــو يوه لــويه برخــه بايد د تعليمي کال تــر پايــه د زده کوونکو د 

پرمختگ د ارزونې په فورمې کې د ټولو ورکړل شويو قابلیتونو لږ تر لږه د دوميې  درجې نښان)      ( خپل کړي. 

کېدای يش دا درته ستونزمن وي چې د زده کوونکو پرمختگ په ټولګي کې د ارزونې په فورمه کې ورسوئ. تاسې 

کولی شئ چې د کاغذ پر يوه کوچنۍ ټوټه دا معلومات ولیکئ يا خپل ټول یادداشتونه په تفریح کې یا د دريس 

ساعتونو ترمنځ په وقفه کې، یا د ښوونځي تر رخصتېدو وروسته په فورمو کې ولیکئ. مهمه خربه دا ده چې تاسې باید 

هره اونۍ د زده کوونکو د پرمختگ د ارزونې فورمه وکاروئ. 

تکویني دوره یي ارزونه د ښوونکو له خوا د تکرار په اونیو کې تررسه کېږي. د دې ارزونې پایلې د زده کوونکو د ارزونې 

په فورمه کې ثبت او د ښوونځيو له مسوولینو رسه رشیک کېږي. 

کله چې ښوونکي د خپلې ارزونې پر مهال داسې زده کوونکي ومومي چې د لوستونو  په ځینو برخو یا قابلیتونو کې 

ستونزې لري نو باید له دغو زده کوونکو رسه د مرستې په خاطر رغنده ګامونه او کړنې  تررسه کړي. ځینې اصالحی 

کړنې او ګامونه د دوامداره ارزنې کتاب په رسيزه کې ځای پر ځای شوي دي.

  نجونې، هلکان  او د لومړنۍ دورې لوستل
نجونې او هلکان دواړه باید له ښوونې ا و روزنې څخه مساوي ګټه واخيل. خو کله کله نجونو او هلکانو رسه توپیري  چلند 
کېږي چې دا کار دهغوی د ښوونځي پر پایلو اغېزه کوي. د ښوونکو لپاره دا باوري کول ډېر اهمیت لري چې ټول زده 
کوونکي هره ورځ په ښوونځي کې حارض وي. کله چې ښوونکي وګوري چې هلکان یا نجونې په کورونو کې ساتل کېږي، 
مهمه ده چې ښوونکي ښوونځي ته د هغوی راتګ ژر تر ژره باوري کړي. دا کار د زده کوونکو کور ته د ښوونکو په ورتګ 
او د هغوی والدینو رسه د ښوونې او روزنې پر ارزښت د بحث په تررسه کولو رسه کېدای يش. د زده کوونکي له والدینو 
رسه پر هغه ستونزو خربې اترې وکړئ چې هغوی دې ته اړ بايس چې خپل ماشومان ښوونځي ته و نه لېږي. ښوونکي 
همدارنګه له شورا رسه هم خربې کوالی او پر دې ستونزه وررسه خربې اترې کوالی يش. شورا د ټولنې په کچه الس په 
کار کېدای يش او دا باوري کوالی يش چې نجونې او هلکان دواړه دې هره ورځ ښوونځي ته والړ يش. همداراز، شورا د 
هغو ستونزو په ګوته کولو کې هم مرسته کوالی يش چې د والدینو خنډ ګرځي، تر څو خپل هلکان او نجونې ښوونځي 

ته واستوي او له هغوی رسه د دغو ستونزو په هوارۍ کې هم مرسته کوالی يش. 
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د لومړي ټولگي لپاره د لوستلو او لیکلو  قابلیتونه 
ولري.  کې  ټولگي  لومړي  په  باید  يې  کوونکي  زده  چې  ښيي  قابلیتونه  هغه  لیکلو  او  لوستلو  د  چوکاټ  الندې 
لغتونو  د  لوستل،  روان  اصول،  الفبې  د  پېژندنه،  )غږ  پنځو عنرصونو  د  تدريس  د  لیکلو  او  لوستلو  د  قابلیتونه  دغه 
زېرمه او مفهوم اخيستنه( له مخې ډلبندي شوي دي، دلته به وگورئ چې څرنگه هغه قابليتونه چې زده کوونکي 
دي.  تړيل  رسه  پرمختگ  له  مهارتونو  مهمو  د  لیکلو  او  لوستلو  د  ښیي،  کې  لړ  په  فعالیتونو  د  ارزونې  د  یې 

الف.  له چاپي موادو څخه گټه اخيستل او ليکل
د کتاب د نیولو او استفادې طریقه. 1

• د کتاب مخ شا )پيل او پای( رسه آشنا کېږي. 	
• پوهېږي چې لوستل له کوم لوري پیلېږي. 	
• پاڼې په سمه توگه اړولی يش. 	
• د کتاب بېال بېلې برخې پیدا کولی يش.	

د قلم د نیولو د کارولو طریقه. 2
• کرښې کښل	
•  د قلم سم نیول	
• سم کښېناستل 	
• پر کرښو او شکلونو  له قلم رسه کرښې ایستل	
• د کرښو او شکلونو رسمول	

په تصویرونو پوهېدلی يش او ویلی يش چې څه شی په کې ښودل شوی دی. . 3
څنگه تدريس يش؟

دلته د تدریس هغو ټولو عادي چارو ته یوه عمومې کتنه شوې ده چې تاسې به د دې پروگرام په عميل کولو کې ور 
څخه کار اخلئ. دا چې د لوستونو هره برخه څرنگه تدریسېږي، وروسته به یې رشحه رايش. دا عمومي کتنه د کتاب 
او قلم د استفادې طریقه او د تدریس ۵ عنرصونه )فونولوژیکي پوهه، د الفبې اصول، روان لوستل، د کلمو زېرمه او  

مفهوم اخیستل( رانغاړي.
ب. د غږ پېژندنې پوهه )فونولوژي(

مشابه او متفاوتې کلمې او غږونه معلوموي.. 1
مختلف غږونه او د کلمې پیل معلوموي. . 2
مختلف غږونه او د کلمې پای ښیي.. 3
اوږده واولونه معلوموي. . 4
دا وايي چې کلمې هم وزنه دي او که نه.. 5
يوځای کول – په شفاهي ډول هجاوې یوځای کوي او کلمې ورڅخه جوړوي. . 6
د کلمو تجزیه )وېشل(:. 7

• د السونو په حرکتونو رسه د کلمو هجاوې له یوه بل څخه جال کوي. 	
• په شفاهي ډول )د السونو له حرکتونو څخه پرته( کلمې هجا کوي.	

د کلمو ترکيب:. 8
• د تورو غږونه په  څو سېاليب کلمو کې رسه ترکیبوي. 	
• ټولې کلمې په هجاوو وېيش. 	
• نوې کلمې	

الف. نوې کلمې په لیدلو رسه پېژين. 
ب. ځینې عامې نوې کلمې په خپله لوستلی يش. 

• څو هجايي کلمې لويل. 	
ج. د الفبې اصول )د غږ او شکل اړیکه(

د غږ او توري اړيکه1. 
• د غږ مربوط توری ښودلی يش. 	
• د تورو عام غږونه ویلی يش.	
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• د شکل او غږ ترمنځ اړیکه جوړوي. 	
• د تورو د عامو ترکیبونو غږونه ویلی يش. 	
• توري سم لیکي. 	
• لوستلې کلمې سمې لیکي. 	

۲. د کلمو د پېژندنې لپاره د غږپېژندنې د پرمختلفو برخو کارول
• د ترکيب په موخه په جملو کې د کلمو د معنا او ترتيب په پام کې نيول.	
• د څو هجايي کلمو د پېژندلو په موخه د کلمې د جوړښت د پوهې کارول.	

د. روان لوستل
په اونیز مهالوېش کې دا مهارتونه د لوستلو او لیکلو په فعالیتونو کې یو ځای شوي دي. 

د لوستلو پر مهال د منت پر کلمو گوته تېروي. . 1
منت سم لويل )په هرو ۲۰ کلمو کې ممکن یوه غلطي ولري(.. 2
منت روان لويل )په هر ۲ – ۳ ثانیو کې یوه کلمه(. . 3
هغه لنډې جملې لويل چې لوستلې کلمې او یوه نیمه نوې کلمه په کې راغلې وي )جلمه به ۸۰ ٪  سمه لويل(. . 4
منت لويل او بیا یې لويل چې وررسه ال بلد يش. . 5
منت لويل او خپلې غلطۍ سموي. . 6
د کلمو په پېژندلو کې خپلې تېروتنې په خپله سموي. . 7
کلمه په کلمه یې لويل. . 8
منت په مناسب لحن او واولونه په فشار رسه لويل. . 9
روان شفاهي لوستلو ته غوږ نیيس او د روان شفاهي لوستلو په مترین رسه ځان تکړه کوي. . 10
د کیسې تر اورېدلو وروسته، د خپلو مفکورو د څرگندولو لپاره یو شی رسموي او یا کرښې کاږي. . 11

هـ. د کلمو زېرمه
په خپلو خربو کې د کتاب د بېال بېلو برخو مهمې کلمې وايي )دغه کلمې به د کتاب په عنوان، پوښ او صفحو . 1

کې راغلې وي(. 
 د مفاهیمو د نومونو اخیستل او استعامل یې: . 2

• د عامو مفاهیمو د تصویرونو نومونه اخيل. 	
• موقعیت، اندازې، رنگونه او شکلونه په کلمو کې بیانوي.	
• د اسايس مفاهیمو نومونه اخيل.	

ډلبندي )دسته بندي( کول. 3
د عامو کلمو تصویرونه پېژين او ډلبندي کوي یې. )أ( 

د کلمو زېرمه او کارول. 4
• نوې کلمې د کیسو او درسونو له الرې زده کوي. 	
• په مختلفو متنونو کې کلمې اوري چې په کارولو یې پوه يش. 	
• نوې زده شوې کلمې په بېالبېلو مثالونو کې استعاملوي چې پر معنا یې ښه پوه يش. 	
• رسمونه کاږي او د عامو شیانو د موقعیت، اندازې، رنگ او شکل توپیر په کې ښيي. 	
• د ټولگیو له کچې رسه سم علمي اصطالحات کاروي؛ لکه: د کتاب برخې، فاصلې او الرښوونې. 	

و. د مفهوم درک کول )د مفهوم اخیستنې ځواک(
وړاندوینه کول. 1

• د تصویرونو او عنوانونو په لیدو رسه وړاندوینه کوي چې دا کیسه به د څه يش په باره کې وي؟ او دا خربه 	
خپلو ټولگیوالو ته کوي. 

• خپل پخواين معلومات او تجربې د کیسې له محتوا رسه تړي او ټولگيوالو ته یې وايي. 	
• د کیسې په باره کې معلوماتو او تصویرونو ته په کتو رسه مخکې له مخکې ویلی يش چې په کیسه کې به 	

وروسته څه پېښېږي. 
د منت یا کیسې د معلوماتو درک کول. 2

• هغو پوښتنو ته ځواب ورکوي چې ځواب یې په کیسه کې اورېدلی یا په منت کې لوستلی وي. 	
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• استنباطي پوښتنې د خپلو پخوانیو معلوماتو او تجربو او د هغو معلوماتو له مخې ځوابوي چې په کیسه کې 	
یې اورېديل یا یې په منت کې لوستيل دي. 

• عکس العمل یې د کیسو پر وړاندې دا وي چې پوښتنې به ځوابوي او کیسه به له خپل شخيص ژوند رسه نښلوي. 	
بیا بیانول. 3

• د کتاب یا منت له مخې آشنا کیسه بیا بیانوي. 	
• آشنا کیسه بې له کتابه )له یاده( بیا بیانوي. 	
• یوه کیسه بیا بیانوي چې په هغه کې کرکټرونه، ځای، زمان او پېښې شاملې وي.  	
• کله چې کیسه ورته لوستل کېږي، د کیسې د پېښو تسلسل معلوموي. 	

۴.تړاو ورکول
• د کیسې پېښې، شخصیتونه او اعامل له خپلو شخيص تجربو رسه نښلوي او بیانوي یې. 	
• وروسته له دې چې منت لويل یا کیسه اوري، د هغوی په باره کې رسمونه کاږي او مربوطې کلمې وررسه لیکي. 	
• وروسته له دې چې منت لويل یا کیسه اوري، د هغوی په باره کې رسمونه کاږي او یوه لنډه جمله وررسه لیکي. 	

د ښوونکي الرښود او دريس کتاب 
د ښوونکي الرښود او دريس کتاب له یوه بل رسه پوره مطابقت لري. په دې معنا چې د دريس کتاب د هر لوست 

توضیح د ښوونکي الرښود کې په مفصله توگه راغلی دی. 
 په دريس کتاب او د ښوونکي الرښود کې ځینې نښې )سمبولونه( شته. دغه نښې راښيي چې زده کوونکي به کوم 
فعالیتونه تررسه کوي.  دا د هغو فعالیتونو نښې دي چې زده کوونکي یې باید تررسه کړي. د ښوونکي الرښود کې 

هامغه نښې راغلې دي چې دريس کتاب کې دي.

معنا نښه )سېمبول(

غږ پېژندنه، کيسې ته غوږنيول: دا نښه ښيي  چې ښوونکی زده کوونکو 

ته د لوست اړوند توري غږ ورپېژين او  زده کوونکي ورته غوږ نييس. دا 

نښه د اوريدلو کيسې لپاره هم کارول کېږي. 

د کلمو، جملو يا کيسې لوستل: دا نښه ښيي چې زده کوونکي  له 

ښوونکي رسه  فعاليت په گډه تررسه کوي. 

دا نښه  د تورو، کلمو او جملو د ليکلو لپاره  کارول کېږي.

پر تورو يا کلمو  دگوتو تېرولو  نښه ده.
 

پر هجاوو د کلمو د وېشلو او ترکیبولو نښه ده.

کورنۍ دنده:  دا نښه د کورنۍ دندې لپاره کارول کېږي.

دا نښه د حسن خط لپاره کارول کېږي.

د هرې اونۍ او هرې ورځې لوستونه یو خېل چوکاټ لري. دلته به د کال د ډېرو لوستونو د پړاوونو لنډیز وگورئ.           
هر لوست چې تدریسوئ، الرښود وررسه وگورئ. 

یادداشت: دا چې موږ نرینه او ښځینه ښوونکي/ ښوونکې او زده کوونکي/ زده کوونکې لرو، نو په دې کتاب کې 
مو کله د نومونو نرینه او کله ښځينه بڼه راوړې ده، خو دا نومونه ټولو ښوونکو او زده کوونکو ته اشاره کوي. 



13

دقيقېد تدريس پړاوونه لومړی لوست

پیل

ښوونکې دې د هر درس په پیل کې مقدمايت فعاليتونه، لکه: سالم اچول، 	 

روغبړ کول، د ټولگي تنظیم، د کورنۍ دندې کتنه، د تېر لوست ارزونه او لنډ 

تکرار او د انگېزې رامنځ ته کول، تررسه کړي
او 	  دي  پرانيستي  کتابونه  خپل  کوونکو  زده  ټولو  چې  وگوري  دې  ښوونکې 

درس ويلو ته چمتو دي.

5

غږ پيژندنه

د غږ اورېدل:

• له زده کوونکو رسه د تصویر په اړه خربې وکړئ.	

• کلمه ووایئ او لومړی غږ یې وښيئ.	

• زده کوونکي له تاسو رسه د کلمې لومړی غږ وايي.	

• زده کوونکي په خپله د کلمې لومړی غږ وايي.	

• زده کوونکي دا ښيي چې یوه کلمه په نوي غږ پيل شوې ده، که نه؟	

10

د تورو او 

کلمو لوستل 

او 

ليکل

د تورو لوستل او ليکل:

• توری پر تخته وليکئ.	

• زده کوونکو ته ووايئ چې دغه توری/ ــــــــــــــ/ غږ ښيي.	

• پر توري گوته کېږدئ او غږ يې له زده کوونکو  رسه یوځای تلفظ کړئ.	

• پر توري گوته کېږدئ او پرېږدئ چې زده کوونکي يې غږ په خپله ووايي.	

• زده کوونکو ته وښیئ چې دغه توری په هوا کې څنگه ليکل کېږي؛ بيا دا 	

کار له هغوی رسه په گډه تر رسه کړئ.

• زده کوونکو ته ووايئ چې په خپل کتاب کې دغه توری په گوته وڅاري.	

• زده کوونکو ته ووایئ چې دا توری پنځه ځلې په خپلو کتابچو کې وليکي.	

د کلمو او جملو لوستل

• د ترکیب د برخې د رس دوه کلمې پر تخته وليکئ.	

• زده کوونکو ته وښیئ، چې څنگه کلمې ترکيب کړي؛ وروسته یې بیا له هغوی 	

رسه په گډه هجا کړئ او پرېږدئ چې هغوی په خپله دا کار وکړي.

• په 	 ته ووایئ چې جوړه جوړه دې د ترکیب د مترین کلمې  زده کوونکو 

خپلو کتابونو کې ولويل.

• چې 	 وکړئ  مرسته  رسه  کوونکو  زده  هغو  له  او  وگرځئ  کې  ټولگي  په 

ستونزې لري.

• لومړۍ جمله پر تخته وليکئ.	

• جمله له زده کوونکو رسه یوځای ولولئ او بیا هغوی ته اجازه ورکړئ چې 	

په خپله یې ولويل. 

• کتابونو کې جملې 	 په خپلو  ووايئ چې جوړه جوړه دې  ته  کوونکو  زده 

ولويل.

12

د هر لوست لپاره د تدريس پړاوونه



14

د اورېدلو 

کيسه

 له اورېدو څخه مخکې:

• له 	 کیسې  د  ولولئ.  کيسه  يوه  ورته  به  تاسو  چې  ووايئ  ته  کوونکو  زده 

لوستلو مخکې، د کیسې د ځینو سختو کلمو په اړه وررسه بحث وکړئ.

• له زده کوونکو رسه بحث وکړئ. ور څخه وغواړئ 	 اړه  په  د سختو کلمو 

چې د دې کلمو معنا درته ووايي. بیا تاسې یوه کلمه په جمله کې ورته 

استعامل کړئ. 

• له زده کوونکو رسه د تصویرونو په اړه خربې وکړئ.	

• له زده کوونکو رسه د کيسې پر عنوان خربې وکړئ.	

• له زده کوونکو څخه وغواړئ چې ووايي دا کيسه به د څه يش په اړه وي؟	

 د اورېدو پر مهال:

• کيسه زده کوونکو ته دوه ځلې په زړه پورې انداز کې ولولئ. 	

 له اورېدو وروسته:

• له زده کوونکو رسه په دې خربې وکړئ چې کیسه هامغسې وه چې دوی 	

یې اټکل کړی و، که نه؟

• له زده کوونکو څخه یو څو ذهني پوښتنې وکړئ. 	

13

ارزونه / کورنۍ 

دنده

• ارزونه: له زده کوونکو رسه غږ او توری تکرار کړئ.	

• کورنۍ دنده: په کور کې د ترکيب او هجا کلمې درې ځلې ولولئ.	
5



15

دقيقېد تدريس پړاوونهدویم لوست

پیل

په پیل کې مقدمايت فعاليتونه، لکه: سالم اچول، 	  ښوونکی دې د هر لوست 

روغبړ کول، د ټولگي تنظیم، د کورنۍ دندې کتنه، د تېر لوست ارزونه او لنډ 

تکرار او د انگېزې رامنځ ته کول، تررسه کړي
ښوونکی دې وگوري چې ټولو زده کوونکو خپل کتابونه پرانيستي دي او درس 	 

ويلو ته چمتو دي؟ 

5

غږ پيژندنه

 د غږاورېدل:

• له زده کوونکو رسه د تصویر په اړه خربې وکړئ.	

• لومړۍ کلمه ووایئ او لومړی غږ یې وښيئ.	

• زده کوونکي له تاسو رسه د کلمې لومړی غږ وايي.	

• زده کوونکي په خپله د کلمې لومړی غږ وايي.	

• زده کوونکي دا ښيي چې یوه کلمه په نوي غږ پيل شوې ده، که نه؟ 	

• همدا کار د دویم او دریم تصویر لپاره هم وکړئ.  	

10

د تورو او 

کلمو لوستل 

او 

ليکل

د تورو لوستل او ليکل:

• توری پر تخته وليکئ.	

• زده کوونکو ته ووايئ چې دغه توری/ ــــــــــــــ/ غږ ښيي.	

• پر توري گوته کېږدئ او غږ يې له زده کوونکو  رسه یوځای تلفظ کړئ.	

• پر توري گوته کېږدئ او پرېږدئ چې زده کوونکې يې غږ په خپله ووايي.	

• زده کوونکو ته وښیئ چې دغه توری په هوا کې څنگه ليکل کېږي؛ بيا دا 	

کار له هغوی رسه په گډه تر رسه کړئ.

• زده کوونکو ته ووايئ چې په خپل کتاب کې دغه توری په گوته وڅاري.	

• زده کوونکو ته ووایئ چې دا توری پنځه ځلې په خپلو کتابچو کې وليکي.	

د کلمو لوستل

• د هجا  د برخې د رس دوه کلمې پر تخته وليکئ.	

• زده کوونکو ته وښیئ چې څنگه کلمې هجا کړي؛ وروسته یې بیا له هغوی 	

رسه په گډه هجا کړئ او پرېږدئ چې هغوی په خپله دا کار وکړي.

• زده کوونکو ته ووایئ چې جوړه جوړه دې د هجاوو د مترین کلمې په خپلو 	

کتابونو کې ولويل.

• په ټولگي کې وگرځئ او له هغو زده کوونکو رسه مرسته وکړئ چې ستونزې 	

لري.

عيني )شکيل( کلمې

• عيني )شکيل( کلمې پر تخته وليکئ.	

•  کلمې ته اشار وکړئ، ويې لولئ، وروسته يې  له زده کوونکو رسه يوځای 	

ولولئ او  بیا پرېږدئ چې زده کوونکي دا کار  رسته ورسوي.

12



16

د منت لوستل

له لوستلو څخه مخکې )د لومړي منت لوستل(

• زده کوونکو ته ووايئ چې تاسې به ورته یو منت لولئ. تر لوستلو مخکې به 	

لومړی د منت د ځينو سختو کلمو په اړه خربې وکړئ.

• له زده کوونکو رسه د کلمو په اړه بحث وکړئ، پرېږدئ چې د دې کلمو معنا 	

درته ووايي او هم دا کلمې په جملو کې استعامل کړي.

• له زده کوونکو رسه د تصویرونو په باره کې خربې وکړئ.	

• له زده کوونکو رسه د منت د عنوان په اړه بحث وکړئ.	

• له زده کوونکو څخه وغواړئ چې ووايي منت به د څه يش په اړه وي؟	

د لوستلو پر مهال:

• زده کوونکي کوښښ کوي چې منت په خپله ولويل.	

• ښوونکی منت ورته لويل.	

• بیا یې په گډه لويل.	

• هر زده کوونکی له خپل ملگري رسه منت لويل.	

• بیا هر زده کوونکی په یوازې توګه منت لويل.	

له لوستلو  څخه وروسته:

• له زده کوونکو رسه په دې خربې وکړئ چې د منت په باره کې د دوی اټکل 	

سم و که نه؟ 

• ذهني پوښتنه ورڅخه وکړئ.	

13

ارزونه / کورنۍ 

دنده

• ارزونه:  له زده کوونکو رسه توري او غږونه تکرار کړئ.	

• کورنۍ دنده: زده کوونکي  بايد په دريس کتاب کې راغلې کلمې ولیکي. 	
5



17

دقيقېد تدريس پړاوونهدريم لوست

پیل

اچول، 	  سالم  فعاليتونه،لکه:  مقدمايت  کې  پیل  په  لوست  هر  د  دې  ښوونکی 

روغبړ کول، د ټولگي تنظیم، د کورنۍ دندې کتنه، د تېر لوست ارزونه او لنډ 

تکرار او د انگېزې رامنځ ته کول، تررسه کړي.
ښوونکی دې وگوري چې ټولو زده کوونکو خپل کتابونه پرانيستي دي او درس 	 

ويلو ته چمتو دي؟ 

5

غږ پيژندنه

 د غږ اوريدل:

• د غږونو اورېدل،	

• له زده کوونکو رسه د تصویر په اړه خربې وکړئ.	

• لومړۍ کلمه ووایئ او لومړی غږ یې وښيئ.	

• زده  کوونکي له تاسو رسه د کلمې لومړی غږ وايي.	

• زده  کوونکي په خپله د کلمې لومړی غږ وايي.	

• زده کوونکي دا ښيي چې یوه کلمه په نوي غږ پيل شوې ده، که نه؟	

10

د تورو او 

کلمو لوستل 

او 

ليکل

د تورو لوستل او ليکل:

د نظر وړ توری پر تخته وليکي 	 

 زده کوونکو ته و واياست چې دغه توری  د/ ــــــــــــــ/ غږ لري.	 

• پر توري گوته کېږدئ او غږ يې له زده کوونکو رسه یوځای تلفظ کړئ.	

• پر توري گوته کېږدئ او پرېږدئ چې زده کوونکي يې غږ په خپله ووايي.	

• زده کوونکو ته وښیئ چې دغه توری په هوا کې څنگه ليکل کېږي؛ بيا دا کار 	

له هغوی رسه په گډه تر رسه کړئ.

• زده کوونکو ته ووايئ چې په خپل کتاب کې دغه توری په گوته وڅاري.	

• زده کوونکو ته ووایئ چې دا توری دې پنځه ځلې په خپلو کتابچو کې وليکي.	

د کلمو او جملو لوستل:

• د ترکیب د برخې د رس دوه کلمې پر تخته وليکئ.	

• زده کوونکو ته وښیئ چې څنگه کلمې ترکيب کېږي؛ وروسته یې بیا له هغوی 	

رسه په گډه هجا کړئ او پرېږدئ چې هغوی په خپله دا کار وکړي.

• په خپلو 	 ترکیب د مترین کلمې  د  ووايئ چې جوړه جوړه دې  ته  زده کوونکو 

کتابونو کې ولويل.

• په ټولگي کې وگرځئ او له هغو زده کوونکو رسه مرسته وکړئ چې ستونزې لري.	

عيني )شکيل( کلمې

• عيني )شکيل( کلمې  پر تخته وليکئ.	

•  کلمې ته اشاره وکړئ او ويې لولئ، وروسته يې  له زده کوونکو رسه يوځای 	

ولولئ او  بیا پرېږدئ چې زده کوونکي دا کار رسته ورسوي.

• لومړۍ جمله پر تخته وليکئ.	

• بیا هغوی ته اجازه ورکړئ چې په 	 او  جمله له زده کوونکو رسه یوځای ولولئ 

خپله یې ولويل. 

• زده کوونکو ته ووايئ چې جوړه جوړه دې په خپلو کتابونو کې جملې ولويل.	

12



18

د منت لوستل

له لوستلو څخه مخکې )د لومړي منت بيا لوستل( 

• وړاندې دې د کيسې/منت 	 لوستلو  تر  ووايئ چې د عنوان  ته  زده کوونکو 

تصویر ته وگوري. پوښتنه وکړئ چې پرونۍ کيسه يې په ياد ده که نه؟

د لوستلو پر مهال:

• زده کوونکي کوښښ کوي چې کيسه په خپله ولويل.	

• ښوونکی لومړی په منونه يي ډول کیسه لويل. 	

• په گډه لوستل کوي. 	

• هر زده کوونکی له خپل ملگري رسه کیسه لويل. 	

• هر زده کوونکی په یوازې  توګه کیسه لويل.	

له لوستلو  څخه وروسته:

• له زده کوونکو څخه پوښتنه وکړئ چې کیسه هامغسې وه چې دوی یې 	

اټکل کړی وو؟ 

• له زده کوونکو څخه ذهني پوښتنې وکړئ. 	

13

ارزونه / کورنۍ 

دنده 

• ارزونه: له زده کوونکو رسه توری او غږ یې تکرار کړئ.	

• کورنۍ دنده: زده کوونکي بايد په دريس کتاب کې راغلې کلمې په خپلو 	

کتابچو کې ولیکي.

5



19

دقيقېد تدريس پړاوونهڅلورم لوست

پیل

ښوونکی دې د هر لوست په پیل کې مقدمايت فعاليتونه، لکه: سالم اچول، 	 

روغبړ کول، د ټولگي تنظیم، د کورنۍ دندې کتنه، د تېر لوست ارزونه او لنډ 

تکرار او د انگیزې رامنځ ته کول، تررسه کړي
او 	  دي  پرانيستي  کتابونه  خپل  کوونکو  زده  ټولو  چې  وگوري  دې  ښوونکی 

درس ويلو ته چمتو دي؟ 

5

غږ پيژندنه

د غږاورېدل:

• له زده کوونکو رسه د تصویر په اړه خربې وکړئ.	

• لومړۍ کلمه ووایئ او لومړی غږ یې وښيئ.	

• زده کوونکي له تاسو رسه د کلمې لومړی غږ وايي.	

• زده کوونکې په خپله د کلمې لومړی غږ وايي.	

• زده کوونکي دا راښيي چې نورې کلمې هم په همدې غږ پيل شوې دي او که نه؟	

• همدا کار د دویم او درېم تصویر لپاره هم وکړئ.  	

10

د تورو او 

کلمو لوستل 

او 

ليکل

د تورو ليکل او لوستل:

• توری پر تخته وليکئ.	

• زده کوونکو ته ووايئ چې دغه توری / ــــــــــــــ/ غږ ښيي.	

• پر توري گوته کېږدئ او غږ يې له زده کوونکو رسه یوځای تلفظ کړئ.	

• پر توري گوته کېږدئ او پرېږدئ چې زده کوونکې يې غږ په خپله ووايي.	

• زده کوونکو ته وښیئ چې دغه توری په هوا کې څنگه ليکل کېږي؛ بيا دا کار 	

له هغوی رسه په گډه تر رسه کړئ.

• زده کوونکو ته ووايئ چې په خپل کتاب کې دغه توری په گوته وڅاري.	

• زده کوونکو ته ووایئ چې دا توری دې پنځه ځلې په خپلو کتابچو کې وليکي.	

 د کلمو لوستل:

• د هجا د برخې د رس دوه کلمې پر تخته وليکئ.	

• زده کوونکو ته وښیئ چې څنگه کلمې هجا کېږي؛ وروسته یې بیا له هغوی 	

رسه په گډه هجا کړئ او پرېږدئ چې هغوی په خپله دا کار وکړي.

• زده کوونکو ته ووايئ چې جوړه جوړه دې د هجاوو د مترین کلمې په خپلو 	

کتابونو کې ولويل.

• په ټولگي کې وگرځئ او له هغو زده کوونکو رسه مرسته وکړئ چې ستونزې لري.	

عيني )شکيل( کلمې:

• عيني )شکيل( کلمې  پر تخته وليکئ.	

•  کلمې ته اشار وکړئ او ويې لولئ ، وروسته يې له زده کوونکو رسه يوځای 	

ولولئ او بیا پرېږدئ چې زده کوونکې دا کار رسته ورسوي.

12
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د منت لوستل

له لوستلو څخه مخکې )د دوهم منت لوستل( 

• زده کوونکو ته ووايئ چې د عنوان تر لوستلو وړاندې دې د کيسې/منت 	

تصویر ته وگوري. پوښتنه وکړئ چې پرونۍ کيسه يې په ياد ده که نه؟

د لوستلو پر مهال:

• زده کوونکي کوښښ کوي چې کيسه په خپله ولويل.	

• ښوونکی لومړی په منونه يي ډول کیسه لويل. 	

• په گډه لوستل کوي. 	

• هره زده کوونکې له خپلې ملگرې رسه کیسه لويل. 	

• هره زده کوونکې په یوازې  توګه کیسه لويل.	

له لوستلو څخه وروسته:

• له زده کوونکو څخه پوښتنه وکړئ چې کیسه هامغسې وه چې دوی یې 	

اټکل کړی و؟ 

• له زده کوونکو څخه ذهني پوښتنه وکړئ.	

13

ارزونه / کورنۍ 

دنده

• له زده کوونکو رسه توری او غږ تکرار کړئ.	

• کورنۍ دنده: زده کوونکې دې د کلمو لیکل په خپلو کتابچو کې مترین 	

کړي.

5

حسن خط

 د حسن خط فعاليت:

ښوونکی دې زده کوونکو ته د هرې ورځې له الرښود رسه سم د حسن خط په  

ساعت کې الرښوونه وکړي چې په پوره دقت رسه  اړوند تورو ته وګوري او له کړکي 

قلم )نی( یا پنسل رسه يې د کريس خط پر مخ ښايسته ليکل مترين کړي.

45
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پنځم 

لوست
دقيقېد تدريس پړاوونه

پیل

ښوونکی دې د هر لوست په پیل کې مقدمايت فعاليتونه، لکه: سالم اچول، روغبړ کول، د ټولگي 	 

تنظیم، د کورنۍ دندې کتنه، د تېر لوست ارزونه او لنډ تکرار او د انگیزې رامنځ ته کول، تررسه 

کړي.
ښوونکی دې وگوري چې ټولو زده کوونکو خپل کتابونه پرانيستي دي او درس ويلو ته چمتو دي؟	 

5

غږ 

پيژندنه

د غږ اوريدل:

• د تصویر په اړه له زده کوونکو رسه خربې وکړئ.	

• کلمه او لومړی غږ یې بیان کړئ.	

• زده کوونکي له تاسو رسه د کلمې لومړی غږ تکراروي. 	

• زده کوونکي لومړی غږ په خپله له ځان رسه تکراروي.	

• زده کوونکي دا ښيي چې یوه کلمه په نوي غږ پيل شوې ده، که نه؟	

• همدا فعالیت د دویم او دریم تصویر لپاره هم تررسه کړئ. 	

• همدا پړاوونه د بل توري لپاره هم تکرار کړئ.	

10

د تورو 

او کلمو 

لوستل 

او 

ليکل

د تورو لوستل او ليکل:

• توری پر تخته وليکئ.	

• زده کوونکو ته ووايئ چې دغه توری / ــــــــــــــ/ غږ ښيي.	

• پر توري گوته کېږدئ او غږ يې له زده کوونکو رسه یوځای تلفظ کړئ.	

• پر توري گوته کېږدئ او پرېږدئ چې زده کوونکي يې غږ په خپله ووايي.	

• له 	 بيا دا کار  ليکل کېږي؛  په هوا کې څنگه  توری  ته وښیئ چې دغه  زده کوونکو 

هغوی رسه په گډه تر رسه کړئ.

• زده کوونکو ته ووايئ چې په خپل کتاب کې دغه توری په گوته وڅاري.	

• همدا کار د کلمې په منځ او آخر کې راغلو تورو لپاره تکرار کړئ.	

• همدا مترین د نورو تورو لپاره هم وکړئ. 	

 د جملو تش ځایونه ډکول: 

• زده کوونکو ته ووايئ چې اوس به تاسې ورته خانه خايل جملې لولئ. 	

• په دريس کتاب کې راغلې جمله پر تخته وليکئ. همداراز هغه دوه کلمې هم پر تخته 	

وليکئ چې تش ځای پرې ډکېږي.

• زده کوونکو ته جمله ولولئ او په عین وخت کې یې په گوته وڅارئ، همداراز هغه 	

دوه کلمې هم ولولئ. له زده کوونکو څخه پوښتنه وکړئ چې د دې جملې لپاره کومه 

کلمه مناسبه ده؟ 

10
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ځواب:........ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 

• زده کوونکو ته ووایئ چې د کتاب دویمه جمله دې ولويل. بیا ورنه پوښتنه وکړئ 	

چې د تش ځای د ډکولو لپاره کومه کلمه مناسبه ده. لږ ځنډ وروسته له زده کوونکو 

څخه پوښتنه وکړئ چې څوک په سم ځواب پوهېږي. 

ځواب: ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 

• د نورو جملو لپاره هم همدا مترین وکړئ. 	

• په ټولگي کې وگرځئ او له هغو زده کوونکورسه مرسته وکړئ چې ستونزې لري.	

د منت 

لوستل

له لوستلو څخه مخکې )د دویم منت بيا لوستل( 

• زده کوونکو ته ووايئ چې د لوستلو د کيسې تصویرونو ته دې وگوري او د کیسې عنوان 	

دې ولويل. ورڅخه پوښتنه وکړئ چې له پروين لوست څخه یې څه په ياد دي؟

 د لوستلو پر مهال: 

• زده کوونکي کوښښ کوي چې کيسه/منت په خپله ولويل.	

• ښوونکی کيسه/منت په منونه يي شکل زده کوونکو ته لويل.	

• بیا ښوونکی او زده کوونکي په گډه منت لويل.	

• هر زده کوونکی یې له یوه بل ټولگیوال رسه لويل.	

• هر زده کوونکی یې ځانته لويل.	

5

تخليقي 

ليکل

• زده کوونکو ته ووايئ چې اوس ستاسو وار دی.	

• په کتاب کې دوو تصویرونو ته وگورئ، ور څخه پوښتنه وکړئ چې د دې تصویرونو 	

کیسې یې په یاد دي؟ 

•  ۲ يا ۳ زده کوونکو ته اجازه ورکړئ چې څه یې په یاد وي، ویې وایي. 	

•  زده کوونکو ته يو څه و واياست چې د همدې اونۍ د عاطفي اجتامعي زده کړې له 	

موخې رسه تړاو ولري )په الرښود کې د پنځمې ورځې الرښوونې وگورئ(.

• زده کوونکو ته و وايئ چې  يو رسم دې وکاږې او په اړه يې يوه لنډه جمله او يا يو څو 	

کلمې وليکي چې د عاطفي او ټولنيزې زده کړې له موضوع رسه ارتباط ولري.

• کله چې زده کوونکي دا کار کوي، په ټولگي کې وگرځئ او وگورئ چې زده کوونکي 	

څنگه رسم کاږي او لیکل کوي. د دوی د کیسو په اړه ور څخه پوښتنه وکړئ او که 

چا مرستې ته اړتیا لرله، مرسته وررسه وکړئ. 

• څو دقیقې وروسته له یو څو زده کوونکو څخه وغواړئ چې خپله کیسه ټولگي ته ووایي. 	

10

ارزونه / 

کورنۍ دنده

• ارزونه: له زده کوونکو رسه توری او غږ تکرار کړئ.	

• کورنۍ دنده: زده کوونکي دې یوه بله کیسه په کور کې ولیکي. 	
5
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شپږم 

لوست
دقيقېد تدريس پړاوونه

پیل

ښوونکی دې د هر لوست په پیل کې مقدمايت فعاليتونه، لکه: سالم اچول، روغبړ 	 

کول، د ټولگي تنظیم، د کورنۍ دندې کتنه، د تېر لوست ارزونه او لنډ تکرار او د 

انگیزې رامنځ ته کول، تررسه کړي
ښوونکی دې وگوري چې ټولو زده کوونکو خپل کتابونه پرانيستي دي او درس ويلو 	 

ته چمتو دي؟

5

غږ پيژندنه

  د غږ اوريدل :

• د تصویر په اړه له زده کوونکو رسه خربې وکړئ.	

• کلمه او لومړی غږ یې بیان کړئ.	

• زده کوونکي له تاسو رسه د کلمې لومړی غږ تکراروي. 	

• زده کوونکي لومړی غږ له ځان رسه تکراروي.	

• زده کوونکي دا ښيي چې یوه کلمه په نوي غږ پیل شوې ده که نه؟ 	

• همدا فعالیت د دویم او درېم تصویر لپاره هم تررسه کړئ. 	

• همدا پړاوونه د نورو تورو لپاره هم تکرار کړئ. 	

5

د تورو 

او کلمو 

لوستل او 

ليکل

د تورو لوستل او ليکل:

• توری پر تخته وليکئ.	

• زده کوونکو ته ووايئ چې دغه توری / ــــــــــــــ/ غږ وښيي.	

• پر توري گوته کېږدئ او غږ يې له زده کوونکو رسه یوځای تلفظ کړئ.	

• پر توري گوته کېږدئ او پرېږدئ چې زده کوونکي يې غږ په خپله ووايي.	

• زده کوونکو ته وښیئ چې دغه توری په هوا کې څنگه ليکل کېږي؛ بيا دا کار له 	

هغوی رسه په گډه تر رسه کړئ.

• زده کوونکو ته ووايئ چې په خپل کتاب کې دغه توری په گوته وڅاري.	

• زده کوونکو ته ووایئ چې دا توری دې پنځه ځلې په خپلو کتابچو کې وليکي.	

• همدا مترین د کلمې په منځ او آخر کې د راغلو تورو لپاره هم وکړئ.	

• همدا مترین د نورو تورو لپاره هم وکړئ.	

د کلمو لوستل:

• د هجا د برخې د رس دوه کلمې پر تخته وليکئ.	

• زده کوونکو ته وښیئ چې څنگه کلمې هجا کېږي؛ وروسته یې بیا له هغوی رسه په 	

گډه هجا کړئ او پرېږدئ چې هغوی په خپله دا کار وکړي.

• زده کوونکو ته ووايئ چې جوړه جوړه دې د هجاوو د مترین کلمې په خپلو کتابونو 	

کې ولويل.

• په ټولگي کې وگرځئ او له هغو زده کوونکو رسه مرسته وکړئ چې ستونزې لري.	

10
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د منت لوستل

 له لوستلو  څخه مخکې )د دویم منت بيا لوستل( 

• دې 	 ته  تصویرونو  کيسې/منت  د  لوستلو  د  چې  ووايئ  ته  کوونکو  زده 

وگوري او عنوان یې ولويل او پوښتنه ترې وکړئ چې له پروين لوست 

څخه یې څه په ياد دي؟

 د لوستلو پر مهال: 

• زده کوونکي کوښښ کوي چې کيسه/منت په خپله ولويل.	

• ښوونکی کيسه/منت په منونه يي شکل زده کوونکو ته لويل.	

• بیا ښوونکی او زده کوونکي په گډه منت لويل.	

• هر زده کوونکی یې له یوه بل ټولگیوال رسه لويل.	

• هر زده کوونکی یې ځانته لويل.	

5

امال

• زده کوونکو ته ووايئ چې نن به ځينې کلمې وليکي.	

• چکچکو 	 په  هجاوې  او  کړي  تکرار  کلمې  چې  ووايئ  ته  کوونکو  زده 

لري.               هجاوې   _____ کلمه  دا   .____-_____-_____ کړي:  جال  رسه 

زده کوونکو ته ووايئ چې د کلمې هرې هجا ته ځیر يش او د هجا توري 

ولیکي. ورته ووايئ چې کلمې دې په خپلو کتابچو کې وليکي. 

• درېم پړاو د _________،   _________ ،  _________  کلمو لپاره تکرار 	

کړئ. 

• له 	 وروسته  وگرځئ.  ټولگي کې  په  ليکل کوي،  کوونکي  زده  کله چې 

هغې چې زده کوونکو کلمې ولیکلې، له زده کوونکو څخه د هغه تورو 

په اړه د پوښتنو په کولو رسه چې هغوی لیکيل دي، هره کلمه پر تختې 

ولیکئ.  

• بیا د زده کوونکو کتابچې وگورئ چې چا کلمې سمې لیکيل دي او څوک 	

ال زیاتې مرستې ته اړتیا لري. په بل لوست کې بیا هامغه زده کوونکو ته 

زیات پام وکړئ چې زیاتې مرستې ته اړتیا لري. 

10

ارزونه / کورنۍ 

دنده

• ارزونه: له زده کوونکو رسه توری او غږ تکرار کړئ.	

• کلمې 	 امال  د  بیا  ځل  یو  کې  کور  په  دې  کوونکي  زده  دنده:   کورنۍ 

ولیکي. 

5

حسن خط

 د حسن خط فعاليت:

ښوونکی دې زده کوونکو ته د هرې ورځې له الرښود رسه سم د حسن خط په  

ساعت کې الرښوونه وکړي چې په پوره دقت رسه  اړونده تورو ته وګوري او له 

کړکي یا پنسل قلم رسه يې د کريس خط پر مخ ښايسته ليکل مترين کړي.

45
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د ځانگړې زده کړې اړتياوې

د ځانګړې زده کړې د اړتياوو درک کول

د لوستلو او ليکلو د زده کولو لپاره مختلفو مهارتونو ته اړتيا ده. که کوم ماشوم لیک لوست سم نه زده کوي، معنا یې 

دا نه ده چې هغه نه غواړي دا مهارتونه زده کړي، بلکې هغه به ځانگړي تعلیمي رضورتونه ولري. کېدای يش هغه 

فیزیکي یا سلوکي ستونزې ولري. مثاًل په لیدلو، اورېدلو یا خوځېدلو کې به ناتوانه وي؛ یا به دې کې ستونزه ولري 

چې له نورو زده کوونکو رسه اړېکې ټينگې کړي، څوک خپل ملگري کړي او کورنۍ دنده وررسه یوځای تررسه کړي.

د هغو زده کوونکومعلومول چې ځانگړي تعلیمي  اړتياوې لري

هغه زده کوونکي چې په لوستونو کې پڅ گڼل کېږي او یا هامغه یو ټولگی بیا له رسه وايي )ناکامېږي(، معمواًل اضايف 

ارزونې فورمې ډکېږي، دا معلومېږي چې کوم زده کوونکي د هغو  اړتیا لري. کله چې د زده کوونکو د  ته  مرستې 

مهارتونو په الســـته راوړلـــو کې پاتې راځي چې مته یې ورنه کــېږي. ښوونکی باید دا معلومــه کړي چې څه شی 

زده کوونکي نه پرېږدي چې دا مهارتونه ترالسه کړي.

• آیا زده کوونکي کومې مهمې ستونزې لري؟	

• آیا زده کوونکي پر تختې او کتاب لیکل شوي شیان ویني؟ 	

• آیا د ښوونکي غږ اورېدلی يش؟ 	

که د کوم زده کوونکي الس یا پښه نه وي، یا د سرتگو یا د غوږونو ستونزه ولري، معنا یې دا نه ده چې گواکې د نورو 

زده کوونکو په نسبت ناتوانه دي، بلکې معنا یې دا ده چې ښوونکی باید وررسه ډیره مرسته وکړي چې له دريس کتاب 

او نورو دريس موادو څخه د نورو په شان استفاده وکړای يش. 

له داسې زده کوونکو رسه مرستې 

• هغه زده کوونکي له پامه مه غورځوئ چې پڅ ښکاري. دا معلومه کړئ چې هغوی څه کوالی يش.	

• که کوم زده کوونکی په لیدلو یا اورېدلو کې ستونزه لري، مخکې څوکیو ته یې راولئ چې درنژدې وي.	

• له زده کوونکو رسه په ساده ژبه خربې وکړئ. په نرم، آرام، مهربانه او واضحه غږ وررسه وغږېږئ.	

•  د سیمې په لهجه وررسه وغږېږئ چې په الرښوونو سم پوه يش.	

• دا مته به نه لرئ چې ټول زده کوونکي دې په یوه اندازه مخ ته والړ يش. ځینې زده کوونکي که یوه کلمه هم 	

ولیکي، دا یې بریا گڼل کېږي.

• هغوی د تکړه زده کوونکو څنگ ته کېنوئ چې د صفحې په موندلو او په گوته د کلمو ښودلو کې وررسه مرسته 	

وکړي، یا ورته و وایي چې څه باید وکړي.

• هغوی ته د فکر کولو او د دريس فعاليت د بشپړولو لپاره اضايف وخت ورکړئ. 	

• څومره چې ممکن وي، اساسات وررسه بیا بیا تکرار کړئ. 	

له دې زده کوونکو رسه د تدریس پر مهال مرستې 

په ټولگي کې ښه تدریس به زده کوونکو ته گټه ورسوي چې:

• دريس مواد )فلش کارتونه، واقعي شيان، عکسونه، موډلونه او لوی رسمونه( وکاروئ. 	

• د کلیدي کلمو رسمونه پر تختې يا چارټ رسم کړئ. 	

• د نویو کلمو او نویو غږونو د ښه تدریس لپاره هم وزنه کلمې یا قافیې وکاروئ او له کلامتو رسه لوبې وکړئ.	
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د تدریس عیارول به اړین وي 

• په ټولگي کې داسې فضا جوړه کړئ چې هر زده کوونکی وغواړي په فعالیتونو کې برخه واخيل او دا وېره یې 	

په زړه کې نه وي چې که غلط ځواب ورکړي، څوک به ورپورې وخاندي.

• داسې پوښتنې وکړئ چې معلومه يش چې زده کوونکي په درس پوه شوي دي که یوازې د نورو په تقلید رسه 	

ځواب وايي.

• تکړه زده کوونکی وهڅوئ چې کله یې خپل کار خالص کړ، له بل ملگري رسه هم مرسته وکړي. 	

• یو مرش زده کوونکی مو وروزئ چې د ټولگیوالو له یوې وړې ډلې رسه د درس په بیا لوستلو یا د نورو فعالیتونو 	

په تررسه کولو کې مرسته وکړي. 

د لوستلو همدغه مرستندویه طریقه او اصول د لوستلو په نورو برخو لکه انتقايل مېتود )زه یې تررسه کوم، موږ یې 

تررسه کوو، تاسې یې تررسه کوئ مېتودولوژي(، بل چا ته لوستل، له بل چا رسه لوستل او په یوازې ځان لوستلو کې 

وکارول يش. 

په ابتدايي دوره کې باید د زده کوونکو دلچسپي د هغو شیانو په یادولو رسه زیاته کړو چې دوی له پخوا پرې پوهېږي. 

لوستل 

د زده کوونکو د کتاب له کیسو او متنونو څخه استفاده وکړئ او د تصویرونو په اړه یې پوښتنې وکړئ. که زده کوونکی 

کومه کلمه لوستلی يش، پرېږدئ چې په لوړ آواز یې ولويل. وگورئ چې زده کوونکو خپل کتابونه سم نیويل دي او 

که نه؟ آیا هغوی پوهېږي چې متنونه له ښي څخه چپ لوري ته لوستل کېږي؟ زده کوونکي وپوهوئ چې توري او 

کلمې معناگانې لري او له غږ رسه اړیکه لري. زده کوونکي وهڅوئ چې کله یو منت لوستل کېږي، دوی دې گوته 

پرې تېروي.
 

ليکل 

وگورئ چې زده کوونکو پنسل سم نيولی دی او توري یې سم ليکيل دي او که نه؟ د یوه یا دوو تنو انشاء ته ځیر شئ. 

که دغه هدفونه پوره شوي وو، بیا پر مخ تللی  شئ. 

غوږ نیول او غږېدل

هغه زده کوونکي چې ځانگړې تعلیمي اړتياوې لري، ممکن د ټولگي مخې ته د خربو کولو جرأت و نه لري. دوی ته 

الره هواره کړئ چې زړور يش. اول دې له خپل څنگ لوري زده کوونکي رسه خربې وکړي، بیا د ټولگیوالو وړې ډلې 

جوړې کړئ او خربو ته یې غوږ ونیسئ. کله چې ورڅخه پوښتنه کوئ، کايف وخت ورته ورکړئ چې ځواب ووایي. دا 

مته به نه لرئ چې ټول منت/ ټوله کیسه درته ووايي. په ساده ځوابونو یې هم وستایئ.

اصالحي فعاليتونه 

• د صفحو 	 پیل،  کتاب  د  او  وکړي  مرسته  وررسه  ملگری کړئ چې  کوونکي رسه  زده  بل  یوه  له  کوونکی  زده  هر 

شمېرې، کلیدي تصویر او کلمې ورته وښیئ. 

• ساده کتابونه ورته برابر کړئ چې د کتاب کارول ورته آسانه يش. 	

• پر تورو او غږونو مترکز وکړئ. ورته توضیح کړئ چې دا توری د دې غږ لیکلی شکل دی. توري په هوا کې رسم 	

کړئ او ویې لیکئ. )دا مترین د زده کوونکي له نوم څخه پيل کړئ.(
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• داسې لوبې وکړئ چې لومړي توري، هجاوې او غږونه په کې وکارول يش.	

• د ليکلو د لومړنيو مهارتونو مترین ته دوام ورکړئ )یعنې په هوا کې رسمول، پر ځمکه ليکل، په تباشري رسه د 	

تختې پر مخ لیکل، په الس د تورو لیکل(. 

• نوې کلمې د تصویرونو په چارټونو وښيئ. 	

• ساده کلمې په فلش کارټونو کې وروښیئ؛ د کارټ پر یو مخ دې تصویر وي او پر بل مخ یې کلمه. 	

• له زده کوونکوڅخه وغواړئ چې د خپلو ورځنيو چارو په اړه خربې وکړي: مثاًل له خوبه پاڅېدل، ښوونځي ته راتلل.	

• په لوړ غږ آشنا او هم وزنه کلمې بیا بیا ورته تکرار کړئ. 	

• په ټولگي کې سامله رواين فضا رامنځته کړئ. 	

د لوستلو او اورېدلو متنونه

په کتابونو کې دوه ډوله متنونه دي، د لوستلو متنونه او د اورېدلو متنونه؛ چې هر يو يې خپلې ځانگړتياوې او هدف 

لري. د اورېدلو متنونه د ښوونکی له خوا زده کوونکو ته لوستل کېږي او زیاتره دا ډول متنونه د لوستلو د متنونو په 

پرتله اوږده دي. د دا رنگه متنونو هدف دا دی چې د زده کوونکو د غوږ نیولو مهارت وروزي، نوې کلمې ورزده کړي 

او نور هغه مهارتونه یې وروزي چې وروسته بیا د متنونو په لوستلو کې د دوی په کارېږي. د لوستلو متنونه نسبتًا لنډ 

دي. دا به د زده کوونکو د لوستلو مهارت وروزي، د کلامتو زېرمه به یې زیاته کړي او له منت څخه د مفهوم اخیستلو 

مهارت ته به یې وده ورکړي. 

په دې متنونو کې د تورو استعامل، په جمله کې د کلمو شمېر او په يوه منت کې د جملو او کلمو  شمېر ته پام شوی 

دی. په دې الندې جدول کې د لومړي او دويم ټولگي د بېال بېلو اونيو لپاره معيارونه ښودل شوي دي. دا جدول 

راښيي چې موږ گام په گام پر مخ تليل یو چې د زده کوونکو د لوستلو مهارت ته وده ورکړو. الندې جدول کې د هرې 

اونۍ د منت لپاره د کلمو او جملو شمېر ښودل شوی دی.

دویم ټولگیلومړی ټولگی

۷ – ۱۰ جملېتصویري کيسې له ۴ انځورونو رسه۱ – ۵ اونۍ

۲ – ۶ کلمې په هره جمله کې

د کلمو اوسط تعداد: ۴۲

۲ – ۴ جملې۶ – ۱۰ اونۍ

۲ – ۴ کلمې په هره جمله کې

د کلمو اوسط تعداد: ۱۰

۸ – ۱۱ جملې

۲ – ۷ کلمې په هره جمله کې

د کلمو اوسط تعداد: ۵۵

۳ – ۶ جملې۱۱ – ۱۵ اونۍ

۲ – ۴ کلمې په هره جمله کې

د کلمو اوسط تعداد: ۱۸

۹ – ۱۲ جملې

۲ – ۸ کلمې په هره جمله کې

د کلمو اوسط تعداد: ۶۶

۵ – ۸ جملې۱۶ – ۲۰ اونۍ

۲ – ۵ کلمې په هره جمله کې

د کلمو اوسط تعداد: ۳۰

۱۰ – ۱۳ جملې

۲ – ۹ کلمې په هره جمله کې

د کلمو اوسط تعداد: ۷۹

۷ – ۱۰ جملې۲۰ – ۲۸ اونۍ

۲ – ۶ کلمې په هر جمله کې

د کلمو اوسط تعداد: ۴۲

۱۱ – ۱۴ جملې

۲ -۱۰ کلمې په هره جمله کې

د کلمو اوسط تعداد: ۹۲
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په لومړي ټولگي کې، د اورېدلو کيسې د اونۍ په لومړۍ ورځ د ښوونکي له خوا لوستل کېږي. د اونيو په نورو ورځو 

کې، زده کوونکي د لوستلو کوچني متنونه په خپله لويل او یا یې تکراروي. په دويم ټولگي کې، د اورېدلو کیسې د 

اونۍ په دوميه او څلورمه ورځ لوستل کېږي. د دویم ټولگي کيسې د لومړي ټولگي د کيسو په پرتله يو څه اوږدې دي. 

زده کوونکي بايد د کيسې تېره برخه رایاده کړي چې د اونۍ په څــلورمه ورځ د کيسې په دوميه برخه ښه پوه يش. 

دا به د زده کوونکو د حافظې د تقویه کولو مترین هم وي. 

د منت ډولونه

په لومړي ټولگي کې، متنونه دوه ډوله دي چې روايتي متنونه او توضيحي يا معلومايت متنونه بلل کېږي. روايتي 

متنونه معمواًل هغه کيسې دې چې کرکټرونه، پالټ )مشخص ځای، زمان(، غوټه )ستونزه( او د غوټې حل لري. دا 

کيسې د خوند او پند لپاره وي. توضیحي متنونه هغه متنونه دي چې زده کوونکو ته معلومات ورکوي. دغه متنونه بیا 

پالټ او نورې د کیسه اړونده برخې نه لري. مثاًل د السونو پرېمينځلو يا د ځان پاک ساتلو په اړه د معلوماتو ورکول 

معلومايت متنونو کې راځي. زده کوونکي باید معلومايت متنونه زده کړي او پر معنا یې پوه يش. همداراز، په دريس 

کتاب او نورو لوستونو کې اکرثه متنونه په روايتي او ځينې نور يې په معلومايت بڼه راغيل دي. د توضیحي او روايتي 

متنونو په لوستلو رسه به زده کوونکي د متنونو د دواړو ډولونو د لوستلو او پرې پوهېدلو طریقه زده کړي. 

د رواين رغونې ټولگی

 د زده کوونکو خوندیتوب

د ماشومانو او ځوانانو خوندیتوب دا معنا لري چې څوک ور څخه ناوړه گټه وانه خيل، استثامر یې نه کړي، بې غوري 

ورته ونه کړي او د ماشوم رواين، احسايس/ عاطفي، سلوکي، اجتامعي، فزیکي او اقتصادي اړخونو ته یې پاملرنه 

ويش. ښوونکی خپلو زده کوونکو ته د ساملې دريس فضا په برابرولو کې حیايت نقش لري. د رواين رغونې په ټولگیو 

کې ښوونکی له زده کوونکو رسه مرسته کولی يش چې پرځان باور پیدا کړي، خپل ارزښت وپېژين، ځان قابو کړي، 

له نورو رسه ټولنيزې اړيکې ټينگې کړي، له ټولگیوالو او ښوونکو رسه ښې اړیکي وپايل او دا هر څه د زده کوونکي د 

عمومي وضعیت په ښه کېدو کې مرسته کوي.

يو هوسا ماشوم يا ځوان دغه ځانگړنې لري

• په خپل ژوند کې پر ملگرو او مرشانو باور لري او له هغوی رسه ځان تړلی بويل	

• پر خپل ځان اعتامد او باور لري	

• په ټولنيزو چارو )لکه مرکه، گډ کار، د ستونزو حل او داسې نور( پام او مترکز کوي	

• له خپلو ملگرو او تولگيوالو رسه مرسته او همکاري کوي	

• د خپلې کورنۍ او ټولنې د نورو غړو درناوی کوي	

•  د کارونو په تر رسه کولو باندې ډېر مترکز کوي او په پوره پام رسه يې تر رسه کوي 	

• خپلې ورځنۍ چارې ښې تررسه کولی يش	

• خوشحاله وي او د ژوند په خوند پوهېږي 	

•  په زړه کې یې وېره او اندېښنه نه وي. 	
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د

د هوساينې عنرصونه 

 هوساينه دغه پنځه عنرصونه لري:

د کنټرول د شتون احساس . 1

 د تړاو/ خپلوۍ احساس. 2

د ځاين ارزښت احساس . 3

 مثبتې ټولنيز اړیکې. 4

 ذهني/فکري هڅونه )ذهني پرمختگ( . 5

۱. د کنټرول د شتون احساس                                                                     

• کله چې زده کوونکي احساس کوي چې په ښوونځي کې کنټرول شته، نو هغوی: 	

o د خوندیتوب او امنيت احساس کوي 

o  د ثبات احساس لري 

o په دې پوهېږي چې کومې هيلې لري او له دوی څخه کومې متې کيږي 

• د کنټرول حس کېدای يش د هغو ماشومانو او ځوانانو لپاره ځانگړی ارزښت ولري چې د بې ځايه کېدو او 	

تاوتريخوايل له امله یې دغه حس زیامنن شوی وي. 

ښوونکی د کومو فعالیتونو په تررسه کولو رسه د کنټرول حس رامنځ ته کولی يش؟ 

• ورځنی مهال وېش ولرئ او له زده کوونکو هم وغواړئ چې دا ډول مهال ويش له ځان رسه وسايت.	

• مهال وېش عميل کړئ.	

• ټولگی هره ورځ په همدې ډول پيل کړئ او همداسې یې ختم کړئ.	

• دريس پالن له ځان رسه ولرئ او عميل يې کړئ.	

• وگورئ چې زده کوونکو د درس هدفونه تر السه کړي دي، که نه؟	

۲. د تړاو )خپلوۍ( احساس 

ولې مهمه ده چې زده کوونکي خپل تعلیمي چاپېریال خپل وگڼي او ځان ورپورې تړلی وبويل؟

• کله چې زده کوونکي په ښوونځي کې د خپلوۍ احساس وکړي نو:	

خپلو ټولگيوالو، ښوونکو او د ښوونځي ټولنې ته درناوی کوي.	 

پر خپلو ټولگيوالو پام کوي او وررسه خواخوږي کوي.	 

پر خپلو ښوونکو اعتامد کوي او خپل یې گڼي	 

احساس کوي چې په ښوونځي کې منلی شخص دی او نور یې هرکلی کوي.  	 

احساس کوي چې یوازې نه دی، بلکې د یوې ډلې غړی دی. 	 

دا شیان به سبب يش چې زده کوونکي په منظم ډول ښوونځي ته رايش )غیر حارضي و نه کړي(.	 

• دغه د خپلوۍ احساس په تېره بیا د هغو زده کوونکو لپاره ډېر مهم دی چې د کړکیچ او جگړو په وجه راکډه شوي وي. 	

مهم پيغام

هر څوک د ماشومانو او ځوانانو د هوساينې لپاره جال تعريف لري. معمواًل اعتامد، مثبتې اړيکې، 

خونديتوب او د ډاډ احساس او همدارنگه د ورځنيو چارو د پر مخ بيولو، له ملگرو، د کورنۍ له 

غړو، ښوونکو او د  ټولنې له نورو غړو رسه د  مثبتو اړيکو درلودلو وړتياوې په کې شاملې دي. 
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د ټولگي په فعاليتونو کې د زده کوونکو د شاملولو له الرې کولی شو د خپلوۍ یا تړاو حس یې راژوندی کړو.

• د ټولو زده کوونکو د گډون لپاره، هغوی ته دوه کسیزه، گروپي او خپلواک کارونه وسپارئ.  	

• هغه زده کوونکی چې په ټولگي کې د يوه ځانگړي رول لپاره ټاکل کېږي، د هغوی نقش وخت په وخت بدل 	

رابدل کړئ.

•  ټولو زده کوونکو ته یو شان پام وکړئ.	

• زده کوونکو ته وخت ورکړئ چې خپل کار ټولگي ته وړاندې کړي.	

• د ټولو زده کوونکو کار ټولگي ته وښيئ. 	

د ټول ټولگي په کچه د پوښتنې د مطرح کولو یا په ټول ټولگي د غږ کولو تخنیک:

• که ښوونکی د پوښتنې هغه تخنيکونه وکاروي چې ټولو زده کوونکو ته خطاب کوي، نو د زده کوونکو لپاره 	

په ټولگي کې د ځواب ورکولو فرصت زياتېږي. دا کار زده کوونکي پوهوي چې په فعالیتونو کې د دوی برخه 

اخيستلو ته اهميت ورکول کيږي او دا چې دوی د ټولگي د ټولنې برخه گڼل کېږي. 

• دا کار له زده کوونکو رسه مرسته کوي چې د خپلوۍ احساس ولري.	

۳. د ځاين ارزښت احساس

کله چې په ښوونځي کې زده کوونکي د ځان ارزښت احساس کړي، نو:

• ځان ورته غښتلی او باوري ښکاري.	

• ځان ورته په چارو کې بریالی ښکاري.	

• له خپل ځانه به رايض وي او پر ځان به باور ولري	

• پر ځان او پر خپلې وړتیا وياړي.	

• سبا ته هیله من وي او احساس کوي چې خپل راتلونکی به په خپله جوړوي. 	

نورو  او  ناخوالو، جگړو  پیدا کړو چې د  ارزښت احساس  په هغو ماشومانو کې د خپل  بیا  تېره  په  دا مهمه ده چې 

ُمصیبتونو په وجه ځپل شوي دي او ځانونه ورته کمزوري ښکاري.

څنگه په زده کوونکو کې د برترۍ او ښه وايل احساس پیدا کړو:  

• زده کوونکي مه سپکوئ.	

• له ټولو زده کوونکو رسه ښه چلند وکړئ.	

• زده کوونکي مه وهئ. 	

• زده کوونکي وهڅوئ چې د ټولگي په فعاليتونو  کې برخه واخيل.	

• زده کوونکي مه گواښئ.	

• زده کوونکو ته په احرتام قايل شئ.	

• د زده کوونکو دندې او نومونه واخلئ او نورو ته یې وښيئ. )مثاًل: احمد به د »قلم« د کلمې توري راته ووایي(.	

• مقررات او انضباط پر ټولو زده کوونکو یو ډول عميل کړئ.	

• زده کوونکي وهڅوئ چې پوښتنې وکړي.	

• زده کوونکي وستايئ.	

• د زده کوونکو ځایونه بدل رابدل کړئ. 	

• وگورئ چې درس او فعاليتونه د زده کوونکو له سویې رسه برابر دي که نه. 	
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۴. د مثبتو  ټولنيزو اړیکو وده

• کله چې زده کوونکي په خپلو منځو کې او له خپل ښوونکي رسه ښې اړيکې وپايل نو: 	

o .مثبت اجتامعي مهارت ترالسه کوي

o .ځان ورته په دې ارزښتمن ښکاري چې نور یې خربو ته غوږ نیيس، پام ورته کوي او ستایل کېږي

o .رواين مالتړ احساسوي

o .پر خپل ځان باور يې زياتېږي

o  .د باور کولو احساس یې غښتلی کېږي

• له زده کوونکو او ښوونکي رسه د ښو روابطو جوړول د هغو ماشومانو لپاره چې ستونزو ځپيل وي، ال زیات اهميت لري.	

o  په سختو او بېړنیو حاالتو کې له مرشانو، کورنيو او ټولنې رسه د ماشومانو اړيکې یو څه خرابېږي چې باید پام

ورته ويش. د دغو روابطو په بیا جوړولو کې د ماشومانو الس نیوی رضوري دی چې په ماشومانو کې د اعتامد، 

خوندیتوب او رواين امنیت احساس پیدا او پياوړی کېږي. 

o  ،کله چې زده کوونکي په خپلو کې مثبتې اړیکې پايل، د دوی اجتامعي مهارت پیاوړی کېږي، خوشحالېږي

له نورو رسه خواخوږي پیدا کوي او زغم یې زیاتېږي.

ښوونکی څنگه کوالی يش چې د زده کوونکو تر منځ مثبتو اړيکو ته وده ورکړي؟

o .گروپي کار وکړئ

o .زده کوونکو ته وخت ورکړئ چې له یو بل رسه لوبې وکړي

o .دې ته پام وکړئ چې د زده کوونکو د اداره کولو لپاره قوانین شته

o  .زده کوونکو ته د خربو کولو وخت ورکړئ چې یو بل رسه وپېژين

o .له زده کوونکو رسه په درنښت وچلېږئ

o .گروپي متثيلونه تر رسه کړي

o  .ډله ييز فعالیتونه زده کوونکو ته مثبته انرژي ورکوي

o .ډله ييز بحث او د نظرونو د تبادلې زمينه برابره کړئ

۵.  د زده کړې هڅوونکی چاپېريال

• زده کوونکي باید د زده کړې لپاره ښه احساس ولري. همدا رنگه کله چې زده کوونکي درس ښه زده کړي، نو 	

احساس به یې ښه يش.

• کله چې زده کوونکو ته ښکاره يش چې درس ښه زده کوي او له زده کړې څخه خوند اخيل، نو:	

پر ځان باور یې زیاتېږي. 	 

راتلونکي ته هيله من کېږي.	 

احساسوي چې په ښوونځي کې له وخت څخه سمه استفاده کوي او  ښوونځی د دوی په ژوند مثبت اغېز لري. 	 

• ورته معلومېږي چې هرڅوک چې په دريس فعالیتونو کې برخه واخيل، درس به یې ښه زده يش.	

• هرڅوک درسونه په بېله طریقه ښه زده کولی يش، نو که په بېال بېلو دريس فعالیتونو کې برخه واخيل، درس به 	

یې ښه زده يش او بیا به له زده کړې څخه خوند اخيل.

ښوونکی باید د تدریس داسې بېالبېلې الرې چارې پالن او عميل کړي چې هره ورځ په کې د زده کوونکو دريس 
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فعالیتونه شامل وي او ټول زده کوونکي پکې ونډه ولري. 

• یوه الره یې دا ده چې ښوونکی مختلفې پوښتنې وکړي او زده کوونکي په دريس فعالیت کې راگډ کړي. 	

• کله چې زده کوونکي گوري چې درسونه یې ښه زده کېږي او په دريس فعالیتونو کې هم برخه اخيل، نو احساس د 	

خوښۍ کوي. 

د زده کړې هڅوونکی چاپېریال د زده کوونکو پر هوساینې څه اغېز لري؟ 

 په دريس فعالیتونو کې فعال زده کوونکي دغه ځانگړنې لري:

• درس او زده کړې ته لېوال وي.	

• ټولگي ته په منظم ډول راځي.	

• له نورو زده کوونکو رسه مرسته او ښه چلند کوي.	

• پوښتنې او تجربه کولو ته زړه ښه کوي. 	

• د ټولگي په ټولو فعاليتونو کې برخه اخيل او خپله کورنۍ دنده تررسه کوي. 	

• ښه عادتونه لري او د نورو درناوي کوي.	

• د ښوونکي خربو ته ښه غوږ نييس او پوره پام ورته کوي.	

غیر فعال زده کوونکي

هغه زده کوونکي چې په دريس فعالیتونو کې برخه نه اخيل الندې ځانگړتياوې لري:

• په ټولگي کې ستړي ښکاري. 	

• ټولگي ته چمتو او منظم نه راځي.	

• خپل ټولگيوال او ملگري اخاللوي او له هغوی رسه مرسته نه کوي.	

• د ټولگي په فعاليتونو کې ونډه نه اخيل او ټولگی اخاللوي.	

• له نورو رسه ښه چلند نه کوي.	

• په ټولگي کې درس ته غوږ نه نیيس او درس ته پام نه کوي. 	

د زده کوونکو د هوساينې چوکاټ

په يوه مناسب ښوونيز چاپېريال کې هوسا زده کوونکي دغه کارونه تررسه کوي:

د  زده کوونکو  د 

هوساينې عنرصونه

 د ښې هوساينې په وخت کې د زده کوونکو د فعاليتونو بېلگې دا دي:   

د کنټرول 

احساس لرل

وخت پېژندل او د مهال وېش له مخې کار تررسه کول، د کورنۍ دندې رسته رسول، درس ويل او 

کوښښ کول،  درناوی کول، غوږ نيول، په دريس فعاليتونو کې برخه اخيستل....

د خپلوۍ یا تړاو 

احساس لرل 

يو بل ته درناوی کول، له نورو رسه ښه چلند او د مثبتو اړيکو درلودل، په منظم ډول ټولگي ته 

حارضېدل، ښوونکو او خپلو ملگرو ته درناوی، له خپلو ټولگيوالو رسه يوځای کار کول او له هغوی 

رسه مرسته کول، ټولگيوال د هغوی په نومونو بلل، د ښو تکړه زده کوونکو په ډلو کی شاملېدل، 

ټولگی خپل گڼل، په ډله ييزو کارونو کې برخه اخیستل، د ټولگي د مقرراتو پېژندل او عميل 

په  ټولگي  ته ښه راغالست ويل، د  او هغوی  او ملگرو رسه روغبړ کول  ټولگیوالو  له خپلو  کول، 

فعاليتونو کې د برخې اخيستلو پرمهال د وياړ او خوښۍ احساس کول ....
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ارزښت  ځاين  د 

احساس لرل

له نورو رسه د خپلو نظرونو رشيکول، له نورو رسه مرسته کول، په ډله ییزو فعاليتونو کې گډون 

کول، په خپل نفس اعتامد او باور درلودل، راتلونکې ته هيله مندي ښودل، په ټولگي کې پوښتنې 

کول او د ښوونکو پوښتنو ته ځواب ورکول، د درس په هدفونو ځان پوهول او السته راوړل یې ....

ټولنيزو  مثبتو  د 

پیاوړي  اړيکو 

کول

په ټولگي کې ښه ملگري لرل، له خپلو ټولگیوالو رسه په درسونو کې مرسته کول، له خپلو ټولگیوالو 

او ملگرو څخه مرسته غوښتل، له خپلو والدینو او د کورنۍ له غړو رسه مرسته کول، له ښوونکي څخه 

د خپلو ستونزو د هوارۍ په اړه پوښتنه کول، په ډله ییزو کارونو کې برخه اخيستل، اليس کارونه تر 

رسه کول، له ټولگیوالو، ښوونکو، مرشانو، گاونډیانو او د کورنۍ له غړو رسه مثبتې اړیکې درلودل ....

د  زده کړې 

هڅوونکي 

چاپرييال  را 

منځ ته کول

د ذهني ودې لپاره د مناسب چاپېریال درلودل، له نورو رسه ښه چلند کول، د ټولگي په فعالیتونو 

کې په گډون رسه د خوښۍ او آرامتیا احساس کول؛ لکه )روزنیزې لوبې کول، د گروپي کارونو 

کول، رسامي کول، د کيسو، د هېواد پالنې ترانو او شعرونو لوستل...(، په ټولگي کې د خپل 

احساس بيانول، تعلیمي پرمختگ درلودل، د زده کړې قابلیت او مالتړ درلودل.

ټولنيزه - عاطفي زده کړه

اجتامعي عاطفي مهارتونه هغه داخيل، عاطفي او ادراکي مهارتونه دي چې له هر چا رسه مرسته کوي چې په ژوند 

کې بریالی يش . ټول انسانان )ماشومان او لویان( په دې مهارتونو رسه کولی يش معلومات بې له دې چې گډوډ 

ورکړي،  دوام  ته  کار  کړي،  کنټرول  عواطف  او  احساسات  خپل  واخيل،  کار  حافظې  خپلې  له  کړي،  تنظیم  يش، 

ستونزې حل او له نورو رسه ښې اړیکې ټينگې کړي.

د زده کوونکو په دريس کتاب کې د ټولنيزو عاطفي مهارتونو د روزلو لپاره بېالبېل فعالیتونه، پوښتنې او متنونه راغيل 

دي چې ښوونکی د دې مهارتونو په انتقال کې مهم نقش لرلی يش. د ټولنيزو – عاطفي مهارتونو پنځه اسايس عنارص 

به په تفصیل رسه ترشیح يش. 

ټولنيز - عاطفي مهارتونه څه اهمیت لري؟ 

ټولنيز - عاطفي مهارتونه ماشومانو او لويانو ته هغه مهم اسباب او الرې چارې برابروي چې په خپل ژوند کې بريايل 

واويس او ښه پرمختگ وکړي. دغه مهارتونه په تېره بیا د هغو ماشومانو لپاره چې له ناخوالو، لکه: فقر، تاوتريخوايل، 

کډوالۍ او بې ځايه کېدو رسه مخ شوي وي، ډېر مهم دي. ناخوالې تل د ماشومانو پر هوساینې او پرمختگ منفي 

اغېزه کوي. ټولنيز – عاطفي مهارتونه ماشومانو ته اسباب او الرې چارې برابروي چې پر خپل درس مترکز وکړي، 

خپل احساسات کنټرول کړي، له نورو رسه مناسب متقابل عمل وکړي، د فشار او سختیو په مقابل کې ودرېږي او 

ځان بريالتوب ته ورسوي.

 د ماشومانو د ذهنيزيان اړوونکی فشار

ودې اغيزمن کول

د مغزي او ټولنېزو 

فعالیتونو کمښت، د ځان 

کنټرول او سمبالولو ته 

زيان رسيدل.

نژدې/ فوری اغيزې

 د ذهني هوساینې او د

ذهني ودې کمېدل

 د زده کړې او مفهوم

اخيستلو د وړتیا کمېدل

اوږدمهاله اغېزې

- پر روغتيا منفي اغیزې

- پر ښوونه او روزنه منفي اغیزه

- بد چلند او ناوړه گټه اخیستنه

- ناساملې اړیکې

- بد چلند او ناوړه گټه اخيستل

- ناوړه او ناسامله ايکې
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څنگه کوالی شو ټولنيز - عاطفي مهارتونه په سمه توگه زده کوونکو ته وښیو؟

 څېړنو ښودلې ده چې په بېالبېلو الرو چارو د ټولنيزو - عاطفي مهارتونو زده کول خورا گټور وي، خو دا بايد تل له ښو 

اړیکو او ځانگړې پاملرنې رسه مل وي. 

د ټولنيزو - عاطفي مهارتونو روښانه الرښوونه: دا الرښوونه باید مستقیمه وي او په روښانه، متمرکز او متداوم . 1

ډول تررسه يش. 

 په ټولو تعلیمي ساحو کی د ټولنيزو - عاطفي مهارتونو تدریس په پام کې نیول. په ټولو ورځنيو پيداگوژيکي . 2

او صنفي فعالیتونو کې د ټولنيزو – عاطفي مهارتونو ښودل باید تقویه يش. 

د نوښتي او تخلیقي فعاليتونو له الرې د ټولنيزو - عاطفي زده کړو عميل کول، مثاًل په ټولگي کې د هغو لوبو . 3

او فعالیتونو تر رسه کول چې په مستقیم ډول تدریس شوي عاطفي مهارتونه تقویه کوي.  

په دې کار کې د کورنیو او ټولنې شاملول: میندو ،پلرونو او کورنیو ته دې د ټولنيزو – عاطفي مهارتونو په باره . 4

کې معلومات ورکړل يش او هغوی دې په دې پروسه کې رشیک کړای يش. 

د ټولنيزو - عاطفي مهارتونو محتویات څه دي؟

په ټولنیزو – عاطفي مهارتونو کې دغه برخې شاملې دي: 

د زده کوونکو ذهن وده کوي چې له دې رسه به دوی په ښوونځي او ژوند کې بریايل يش. )ذهني وده(. . 1

او کنټرول يې کړي           . 2 او عواطف وپېژين  او پوهې وده چې خپل احساسات  د زده کوونکو د عاطفي وړتياوو 

)د احساساتو او عواطفو کنټرول(

زده کوونکي به له نورو رسه د اړيکو په جوړولو کې تکړه يش. ملگري به پیدا کړي، خپل احساسات به کنټرول . 3

کړای يش او له منفي عکس العملونو څخه به ډډه وکړي )مثبتې ټولنېزې اړيکې( 

د شخړو او منازعاتو حل؛ زده کوونکي به دا زده کړي چې څنگه اختالفونه او شخړې په مناسبه او معقوله توگه . 4

حل کړي. )د شخړو او اختالفونو د هواري مهارتونه( 

د استقامت او مبارزې مهارت؛ زده کوونکي به زده کړي چې د ځان لپاره هدفونه وټاکي او په سختو او بېړنیو . 5

رشایطو کې هم له کار او مبارزې الس وانه خيل او مثبته نتیجه  به ترالسه کړي. 

د ټولنيزې - عاطفي زده کړې د مفاهېمو او بېلګو لنډ جدول

بيلگېتعريفوړتياوې

د مهارتونو هغه مجموعه ده چې رارسه مرسته کوي چې فکري ذهني وده

گڼ  کې  وخت  عین  په  وساتو،  یاد  په  الرښوونې  ولرو،  مترکز 

خپل  د  ورسېږو،  پسې  ټولو  په  چې  کړو  تنظیم  داسې  کارونه 

له  فکرونه  منفي  کړو،  پالن جوړ  لپاره  راتلونکې  لرې  او  نږدې 

ذهنه وباسو او خپل احساسات او هیجان قابو کړو. 

د غوږ نيولو مهارتونه، فکري مترکز، 

د  کار  يوه  د  کول،  پام  ته  الرښوونو 

او معلومات منطقي تنظيم،  پړاوونو 

او له حافظې څخه کار اخيستل. 

کنټرول  د 

احساس

خپل  چې  کوي  مرسته  رارسه  چې  ده  ټولگه  هغه  مهارتونو  د 

احساسات او عواطف درک کړو او ویې پېژنو او کنټرول یې کړو. 

او الرې چارې راښيي  اسباب  ته هغه  د کنټرول احساس موږ 

چې د خپلو عواطفو په اړه وړاندوينه وکړو او کنټرول یې کړو. 

د  پېژندل،  عواطفو  او  احساساتو  د 

د  وړاندوينه،  عواطفو  او  احساساتو 

ساه  ژوره  لکه:  کنټرول  احساساتو 

اخيستل، د عددونو شمېرل. 
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مثبت 

ټولنيز 

مهارتونه

د مهارتونو هغه ټولگه ده چې راښیي، څنګه د نورو احساسات 

او سلوک درک کړو او له دې الرې وررسه ښې اړیکي وپالو. په 

دې رسه به ملگرتیا جوړه يش او ستونزې به ختمې يش. 

د نورو د احساساتو درک کول او منل، 

پر  او  زیاتېدل،  ترحم  او  زړه سوي  د 

ډله يیزو فعالیتونو کې برخه اخیستل.  

شخړې  د 

هوارولو  د 

مهارتونه

له  ستونزې  او  شخړې  چې  کوي  مرسته  رارسه  مهارتونه  دغه 

رامنځته کېدو رسه سم، په مثبت او منطقي ډول هوارې کړو. 

دا ډول مهارتونه پر خلکو د شخړو اغېزه کموي او مثبتې نتیجې 

رامنځته کوي.

گوته کول،  په  او  پيژندل  د ستونزو 

شخړو ته د حل الرو پيدا کول او د 

شخړې د حل الرو سم عميل کول.

هڅه او

استقامت

د مهارتونو دغه مجموعه موږ ته دا وړتیا راکوي چې  د ستونزو او 

ننگونو پر وړاندي ودرېږو او د خپلو موخو پر لور پياوړي او کلک 

گامونه پورته کړو. د دې مهارتونو السته راوړل راښیي چې د زده 

کړې ټوله دوره ډېر زيار او کوښښ ته اړتيا لري. که خپل هدف 

ته په آسانۍ نه شو رسېدلی، نو باید ورته کلک استقامت وکړو 

او د ستونزو د حل لپاره مرسته وغواړو. 

څخه  مهارتونو  له  نيولو  تصميم  د 

گټه اخیستل، 

د هدف ټاکل او تنظیمول، د خپل 

هویت تثبیتول. هڅه او هلې ځلې 

کول.

- له نورو څخه مرسته غوښتل.

حسن خط

په لومړي او دویم ټولګي کې زده کوونکي د حسن خط له مفرداتو رسه یعنې په جال او ګډه توګه به د نسخ خط 

د تورو له لیکلو رسه بلديږي او همدارنګه د قلم نیولو او له مشواڼۍ څخه د ګټې اخیستلو الرې چارې )طریقې( 

زده کوي. 

په دې ټولګیو کې زده کوونکو ته ښودل کېږي چې په کړکي یا نی رسه د نسخ خط توري ولیکي او د ُکريس خط 

پر مخ د تورو حرکت او ترکیبونه په دقیقه توګه زده کړي، نو په دريس پالن کې باید ور څخه کار واخیستل يش. 

د یادونې وړ ده چې د ښکيل خط لیکل له مشق او مترین رسه مستقیمه اړیکه لري.

څومره چې مشق او مترین ډېر تررسه يش، په هامغه اندازه خط ښکلی، جالب او ښه کېږي.

ښکلی خط لیکل یو هرن دی. تاسو کوالی شئ له زده کوونکو رسه د هڅو او کوښښونو په پای کې دا هرن زده کوونکو 

ته ورزده کړئ او د هېواد د هرن او فرهنګ په ډګر کې اوچت ګامونه پورته کړئ.    

د ښکيل خط لیکلو هرن 

د خط لغوي معنا ده: پر کاغذ او نورو شيانو د قلم اثر یا نښه. 

خط په لغت کې د قلم په واسطه لیکلو ته وايي. د هرن د پلویانو او د قلموالو له نظره د تورو د بڼو او انځورونو لیکل 

دي چې په جملو او کرښو کې يې معنا په پام کې نیول شوې او د انسان د پټو غوښتنو څرګندونه هم کوي. یا 

په بل عبارت: خط د الس ژبه ده، د انسانانو د زړه او دماغ د پیغام رسوونکی او امانت دی یعنې هغه مال چې په 

امانت ډول چا ته ایښودل کېږي. د خط د ارزښت په اړه باید یادونه وکړو چې که خط نه وای، نو په نړۍ کې به 

آثار هم نه وو. 

بااالخره؛ خط د ارسار څرګندونکی، د اختیار د پیدا کولو رس چینه او د آثارو ساتونکی دی.

اوس به وګورو چې د ښکيل خط لیکلو فن یا هرن څه شی دی؟

د ځینو پوهانو له نظره د خطاطۍ هرن ښکيل لیکل دي او ځینې يې د یادولو او زده کړې وړ صنعت او هرن بويل.

د حسن خط وسایلو پېژندنه:

د خطاطۍ کاغذ)ګالسه(: هغه کاغذ دی چې شفاف او نسبتًا ښوی )لشم( وي او د کړکي قلم پرې  په آسانۍ 

رسه وځغيل او رنګ نرش نه کړي. د خطاطۍ د کاغذ )ګالسه( د نشت والی په صورت کې زده کوونکي کوالی يش 

د عادي کاغذ پر مخ مشق وکړي.                                                
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د کړکي قلم: کله چې دورمې)نی( ښې پخې يش، بیا ترې د کړکي قلم جوروو چې ښه جوړ یا رس يش، ترڅو د 

قلم د لیکلو څوکه ژر خرابه نه يش. د خطاطۍ لپاره داسې کړکی وټاکئ چې اوږد وي او بندونه و نه لري او یا 

یې بندونه په وروستۍ برخه کې وي، ځکه چې بندونه د الس د آزار سبب گرځي. 

قلم توږونکی: یو ځانګړی چاقو دی، تیغه یې یو څه نازکه او د تېغې شایې نرۍ وي      

 چې قلم په ښه توګه وتوږلی يش.

پرې کوونکی: ډېره کلکه وسیله ده چې له کلک لرګي او یا د څارویو له ښکر او په ځانګړي ډول د غرڅې له ښکر 

څخه جوړېږي چې د قلم د نوکې الندې ایښودل کېږي او قلم پرې قطع یا پرې کېږي. 

لیقه: د الیافو له جریو، وريښمو او یا د خامک ګنډلو له ُسنډو څخه السته راځي، خو لومړی باید پر اوبو او صابون 

پاک پرېمینځل يش چې کیمیاوي مواد يې له منځه الړ يش او تر وچېدو وروسته په بوتل کې ځای پر ځای کېږي. 

لیقه د رنګ له چپه کیدو د کاغذ پرمخ د قلم د رنګ زیاتوايل، د الس او جامو د ککړیدو مخنیوی کوي.

د یادونې وړ ده چې له مالوچ څخه په لیقه کې ګټه وا نه اخیستل يش، ځکه چې واړه تارونه یې د قلم په څوکې پورې 

نښيل او د ليکلو په وخت کې مزاحمت کوي.

سيايي: هغه رنګ دی چې  د مشق کولو لپاره ترې ګټه اخیستل کېږي او په بازار کې د کړکي قلم د سیایي په نوم یادېږي. 

په پخوا زمانو کې خلکو سیایي له ترکیبي موادو څخه السته راوړه چې له همدې کبله د مرکب په نوم هم یادېږي. 

مشواڼۍ: هغه بوتل دی چې )سیایي او لیقه( په کې اچول کېږي. باید داسې بوتل وټاکو چې خوله يې د نورو 

بوتلونو په نسبت لویه وي.

څلور خطونه: در تورو د ترتیب، تنظیم او صحیح لیکلو لپاره په کارول کیږي چې د څلورو خطونو څخه درېم خط 

یې د ُکريس خط په نوم یادېږي، چې توری د همدې خط پورته او کښته لیکل کیږي لکه:

د ُکريس خط: هغه مستقیم افقي خط دی چې د پنسل او خط کش په واسطه تت او کم رنګه ایستل کېږي چې 

خط پرې سم ولیکل يش. 

محرتمو ښوونکو! لومړی له زده کوونکو څخه وغواړئ چې د مشق کتاب، د کړکي قلم او مشواڼۍ له ځان رسه 

ټولګي ته راوړي او هغوی وپوهوئ چې د مشق مترین دې د مترین په کتابونو کې تررسه کړي. هغوی ته ووایئ 

چې په دريس کتاب کې له لیکلو څخه په کلکه ډډه وکړي. 

همدارنګه هغوی ته الرښوونه وکړئ چې خپل قلمونه دې له مشق کولو څخه وروسته پاک کړي چې د السونو او 



37

کالیو د ککړتیا سبب نه يش. د زده کوونکو قلمونه رس )توږل/جوړ( کړئ او د قلم د جوړولو لپاره په الس د چاقو 

لپاره خطر ناک دي، زده کوونکو ته  اخیستلو څخه هغوی منع کړئ.  ځکه چې د چاقو اخیستل د ماشومانو 

الرښوونه وکړئ چې له مشق کولو څخه مخکې، لومړی د کتاب رس مشق ښه وګوري چې سرتګې یې د تورو له 

شکلونو رسه آشنا يش، وروسته بيا د قلم په واسطه د کتاب د رس مشق له مخې مترین تر رسه کړئ.

رس مشق: هغه لیک دی چې ښوونکی يې لیکې او زده کوونکي د هغې له مخې مشق مترین کوي. د حسن خط 

په مضمون کې رس مشق هغه بېلګو ته وايي چې د زده کوونکو د مترین لپاره په پام کې نیول شوي دي. د تورو د 

لیکلو حرکتونه پر غشو ښودل شوي دي چې هر حرکت یوه شمېره لري او د توري د لیکلو حرکتونه په ګوته کوي.

 ښوونکی دې زده کوونکو ته د لیکلو پر مهال د تورو حرکتونه په تخته یا د مترین په کتابونو کې وروښیي چې هغوی 

هم توري په هامغه ډول ولیکي.              

ښوونکی دې د ُحسن خط د دريس ساعت اړوند ټول فعالیتونه ) مقدمايت فعالیتونه ۵ دقیقې، د درس ویلو فعالیت 

۳۵ دقیقې او ارزونه او کورنۍ دنده )۵ دقیقې( په سمه توګه عميل کړي. 

د حسن خط عمومی موخه: د حسن خط مضمون له تدریس څخه موخه داده چې زده کوونکي وکوالی يش د نسخ خط د 

خطاطۍ او ښکيل لیکلو له طرز، اصولو او قواعدو رسه آشنا او هغه په سمه توگه زده کړي او په ورځني ژوند کې ورڅخه عماٌل 

گټه واخيل. 

د لومړي ټولگي د حسن خط مضمون د زده کړې موخې: 

      - زده کوونکي د حسن خط له وسایلو، لکه مرکب )رنگ( » د ښکيل ليکلو لپاره ځانگړي مواد دي چې په دوه ډوله )وچ او النده( په 

بازار کې موندل کېږي«، نی قلم او یا )پنسل او خودکار( څخه په سمه توگه کار واخيل. 

     - زده کوونکي په نسخ خط رسه د کريس خط پر مخ د توري/تورو ځایونه او جهتونه په پام کې نیسی او په ښکلې بڼه يې خطاطي کوي  

    - زده کوونکي توری/توري په نسخ خط او د خطاطۍ د اصولو او قواعدو په پام کې نيولو رسه په ښکلې بڼه لیکې.  

د لومړي ټولگي د حسن خط د تدریس مېتودولوژی:

په لومړي ټولگی کې د حسن خط مضمون د تدریس لپاره د تدریجي لېږد ) » زه يې تر رسه کوم« چې په دې پړاو کې زیاتره درسی 

تر رسه  په گډه  له خوا  او زده کوونکو  فعالیتونه د ښوونکي  تر رسه کوو« دريس  » موږ يې  تر رسه کیږي،  له خوا  فعالیتونه د  ښوونکي 

کیږي،  » تاسو يې تر رسه کوئ« زیاتره دريس فعالیتونه د زده کوونکو له خوا تر رسه کیږي.( له مېتودولوژۍ څخه گټه اخیستل کیږي. 

توگه  تدریجي  په  بیا  او  کوي  رسه  تر  فعالیتونه  اړین  تدریس  د  ته  کوونکو  زده  ښوونکی  لومړی  رسه  کارولو  ښه  په  مېتودولوژي  دې  د 

او الزم  وکړای يش  کړه  زده  ليږدول کیږي، چې هغوی سمه  ته  کوونکو خوا  زده  د  له ښوونکي څخه  فعالیتونه  زده کړې  او  تدریس  د 

قابلیتونه تر السه کړي. او  معلومات 
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تاسو يې تررسه کوئموږ يې تررسه کووزه يې تررسه کوم

- ښوونکی له زده کوونکو څخه غواړي چې د حسن خط 

مضمون د اړونده لوست مترین د مشق او مترین په 

کتاب کې را واړوي. 

- ښوونکی له څو زده کوونکو څخه غواړي چې د مترین 

کتاب له اړوند لوست څخه توری ولويل. زد ه کوونکی د 

) ل( توری لويل. 

- ښوونکی لومړی د تختې پر مخ د کريس خط رسم کوي. 

- ښوونکي دې د  کريس خط پر مخ د ) ل( توری  ولیکي. 

--------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

- ښوونکی  زده کوونکو ته د )ل( توری د لیکلو  د ځای 

او جهت په اړه چې د کرسی خط پر مخ، پورته او یا 

کښته واقع دي، توضیحات ورکوي. 

- ښوونکی زده کوونکو ته روښانه کوي چې ځینې توري د 

کريس خط پر مخ، ځينې توري د کريس خط پورته خوا 

ته او ځینې توري بیا د کريس خط ښکته خوا ته راځي. 

- ښوونکی زده کوونکو ته الرښوونه کوي چې د مشق او 

مترین په کتابونو کې د توري یا تورو جهتونه په گوتو او 

یا پنسلونو رسه وڅاري او ویې لیکي.  

- ښوونکی  زده کوونکو ته  وایي چې د مشق او مترین 

په کتاب کې د رنگ او نی قلم په  کارولو رسه د ) ل( 

توری د کرسی خط پر مخ وليکي. 

- زده کوونکي د مترین په کتاب کې د توري/تورو لیکل 

مترین کوي او ښوونکي له هغو زده کوونکو رسه چې 

ستونزي لري  مرسته کوي .

- ښوونکی له زده کوونکو څخه غواړي چې د 

حسن خط مضمون د اړونده لوست مترین 

د مشق او مترین په کتاب کې را واړوي. 

- ښوونکی له زده کوونکو څخه غواړي چې 

لوست  اړونده  د  څخه  کتاب  له  مترین  د 

توری ولويل. 

زه  چې  وايې  ته  کوونکو  زده  ښوونکی   -

لیکم،  مخ  پر  خط  کريس  د  توری  اړونده 

توري  د دي  پر مخ  د کرسی خط  به  تاسو 

ځای او جهت را ته  ووايئ. 

 - زده کوونکي توری د کريس خط پر مخ د 

هغه د ځای او جهت په پام کې نیولو رسه د 

مترین په کتابونو کې په ښکيل خط لیکل 

مترین کوي. 

له  او  کار څاري   زده کوونکو  د  - ښوونکی 

چې  کوي  مرسته  رسه  کوونکو  زده  هغو  

ستونزې لري

- ښوونکی له زده کوونکو څخه غواړي چې د 

حسن خط مضمون د اړونده لوست مترین 

د مشق او مترین په کتاب کې را واړوي. 

- ښوونکی له زده کوونکو څخه غواړي چې 

اړونده  د  کتابونو کې  په  او مترین  د مشق 

مخ  پر  خط  کريس  د  توری/توري  لوست 

مترین کړي. 

- زده کوونکي د کريس خط پر مخ د توری/

پام  په  جهتونو  او  ځایونو  د  هغوی  د  توري 

کې نیولو رسه خطاطي کوي.

 - زده کوونکي د ښوونکي  د الرښوونو  رسه 

سم د مشق او مترین په کتابونو کې توری/

توري  خطاطي کوي. 

- ښوونکی په ټولگي کې د زده کوونکو کار 

څاري او د  اړتیا په وخت کې له هغوی رسه 

مرسته کوي.

یادونه:

۱. محرتم ښوونکي دې د تورو د خطاطۍ مشق او مترین لپاره کټ مټ پورتني ټول مراحل چې د  تورو د خطاطۍ د مشق او مترین لپاره 

ترشیح شول، په پام کي  و نیيس.

۲.  زده کوونکي باید د حسن خط په مضمون کې د تورو د خطاطۍ د مشق او مترین په وخت کې له نی قلم او مرکب )رنگ( څخه کار واخيل.

۳. د ښکلو لیکلو د مترین په وخت کې مناسب ځای د لیکلو لپاره انتخاب کړئ چې پوره رڼا ولري او همدا شان ستاسو سرتگې له هغه 

کاغذ ځخه چې خطاطي پرې کوئ د )۳۰( سانتی مرتو په شاوخوا کې فاصله ولري.

د لوستلو د مرستندویه موادو د کارولو الرښود

د لوستلو مرستندویه مواد د زده کړې هغه توکي دي چې د ټولگي او د زده کوونکو د سویې پر بنسټ جوړ شوي دي چې د هغوی د لوستلو 

مهارتونه پیاوړې کړي. د لوستلو مرستندویه مواد د زده کوونکو د لوستلو مهارتونو ته وده ورکوي، هغوی لوستلو ته هڅوي او همدارنگه په 

هغوی کې د لوستلو روحیه پیاوړې کوي. 

 ښوونکی دې په ټولگې کې د لوستلو مرستندویه مواد د الندې الرښونو رسه سم وکاروي چې له دې توکو څخه سمه گټه پورته يش او د 

زده کوونکو د لوستلو مهارتونه پیاوړي يش. 



39

الف: د ټولگي د کتابتون تنظیمول 

1.  ښوونکی دې د لوستلو مرستندویه کتابونه د کتابتون په نوم، لیبل او مهر رسه په نښه کړي.

2. ښوونکی دې د لوستلو مرستندویه کتابونه د ټولگي، سمسرت، سویې او اونۍ پر بنسټ تنظیم کړي. 

3. ښوونکی دې د لوستلو مرستندویه کتابونه د عنوان یا موضوع پر اساس هم تنظیم کړئ. 

4. ښوونکی دې د لوستلو مرستندویه کتابونه د الندې منونه یي فورمې په څېر لست او ثبت کړي.

 ټولگی:  ـــــــــــــــ   د ټولگي د کتابتون نوم: ــــــــــــــــــــــــــــــــ     نېټه:ـــــــــــــــــــــــــ  

تعدادليکونکید کتاب موضوعد کتاب نومشمېره

۲۲محمد سهراب دیدارصحتپاکې مېوې۱

۲

5.ښوونکی دې د لوستلو مرستندویه کتابونو باکس یا املارۍ په ټولګي کې په داسې ځای کې کېږدي چې ټولو زده کوونکو ته د لیدو 

وړ، خوندي او د الرسيس وړ وي. 

6.ښوونکی باید د درسی ساعت په پای کې د ټولګي کتابتون )د لوستلو د مرستندویه کتابونو پالستیکي باکس( په یوه خوندي ځای لکه 

د ښوونځي کتابتون، د ښوونځي ادارې او یا په بل هر خوندي ځای کې کېږدي او د بل دريس ساعت په پیل کې له هغه ځای څخه يې 

راواخيل او ټولگي ته يې له ځان رسه یويس. 

7.کله چې ښوونکی د لوستلو مرستندویه کتابونه زده کوونکو ته د لوستلو لپاره ویيش، هغوی دې د الندې منونه یي فورمې په څېر 

راجسرت کړي. 

ټولگی: ــــــــــــــــــــــ       د ټولگی د کتابتون نوم:ـــــــــــــــــــــــــــــ     کال:ـــــــــــــــــــــــ        اونۍ:ـــــــــــــــــــــــــ

د اخیستلو ټولگید کتاب نومشمېره

نېټه

د د سپارلو نېټه / سليک ال

ګوتې نښه

مالحظات د ګټې اخيستونکي نوم

زده 

کوونکی

نورګټه 

اخيستونکی

معصومه۱۶/۱۰/1398۲۱/۱۰/1398لومړی  پاکې مېوې ۱

محمود  ۱۶/۱۰/1398۲۱/۱۰/1398لومړیپاکې مېوې  ۲

ب: د لوستلو د مرستندویه کتابونو کارول 

1.د لوستلو د مرستندویه کتابونو د کمښت په صورت کې دې ښوونکی زده کوونکي د کتابونو د شمېر پر اساس په ډلو وویيش او هرې 

ډلې ته دې د اونۍ د ورځو په جریان کې په نوبت رسه کتابونه د لوستلو لپاره ورکړي چې په دې توگه به ټول زده کوونکي وکوالی يش د 

صنف، سمسرت، سویې او اونۍ اړونده  کتابونه ولويل.

2. ښوونکی دې زده کوونکو ته الرښوونه وکړي چې د لوستلو مرستندویه کتابونه په کورونو کې ولويل. سم ساتلو ته يې دې پام وکړي چې 

خراب نه يش او په ټاکيل وخت يې بېرته ښوونکي ته وسپاري.   

3.  ښوونکی دې د هرې اونۍ په تکراري ورځو )پنځمه او شپږمه ورځ( کې د منت له بیا لوستلو څخه وروسته له څو زده کوونکو څخه د 

لوستل شوي کتاب په هکله ځينې پوښتنې وکړي، لکه: 

      - په کتاب کې مو څه ولوستل؟ 

      - په کتاب کې مو څه شی خوښ شو او څه شی مو د خوښې وړ نه و او ولې؟

       - د کتاب په لوستلو کې له څه ډول ستونزو رسه مخ شوئ؟  

        - آیا تاسو په خپل ژوند کې له داسې پیښو رسه مخ شوي یاست، بیان يې کړئ؟ 

يادښت: ښوونکی دې هغو ماشومانو ته د لوستلو لپاره یوه سویه یا اونۍ ټیټ کتاب ورکړي چې د لوستلو مرستندویه کتاب په لوستلو 

کی ستونزي لري او یا هم ورته آسانه نه وي. دا مهه ده چې زده کونکي باید د خپلې سویې رسه سم او مناسب کتاب ولويل او په دې 

رسه يې د لوستلو مهارت پیاوړی يش. خو که چیری ماشومانو ته د لوستلو د مرستندویه کتاب منت آسانه اوساده وي، تاسو ورته یوه سویه 

جگ کتاب ورکړئ. 

 

10/9/1398غازی امان الله خانلومړی
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 عقيديت برخه

موخې

د دې برخې په پای کې به زده کوونکي دغه شیان زده کړي:

1. د اهلل)جل جالله( د پاک ذات په باره کې به معلومات پیدا کړي.

2. دا به زده کړي چې هر  ښه کار به د  اهلل)جل جالله( په نوم رسه پيلوي.

3. د اهلل)جل جالله( په يووايل او قدرت باندې به زيات باور پيدا کړي.

محرتمو ښوونکو!

د دريس کتاب پاڼه پرانيزئ او له زده کوونکو څخه وغواړئ چې د )و( مخ ته ځري يش او پوښتنه وکړئ:

په انځور کې څه شی وینئ؟	 

له زده کوونکو رسه د پوښتنې په ځواب کې مرسته وکړئ، وروسته سم ځواب ورته ووايئ.

زده کوونکو ته څرگنده کړئ چې:

اهللهلالج لج يو دی. رشيک او ساری نه لري.
اهللهلالج لج زموږ او ټولو موجوداتو لکه ملر، سپوږمۍ، ستورو، ځمکې، آسامن او .... خالق او پيدا کوونکی دی.

موږ د اهللهلالج لج عبادت کوو.

الندې پوښتنې وکړئ چې زده کوونکي ځواب ورکړي.

1. موږ ولې د اهلل)جل جالله( عبادت کوو؟

2. اهلل)جل جالله( کوم شيان پيدا کړي دي؟
اهلل

ای الله، زما الله!        ستــــا په نوم په بسم الله

پیلومه دا کتـاب       چې په ښو کې شم حساب
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سريزه اونۍ
1

د اونۍ د زده کړې موخې

د دې اونۍ په پای کې به زده کوونکي وکوالی يش چې:

- کتاب خالص او بند کړي او پاڼې يې واړوي.. 1

- ورته انځورونه پيدا کړي.. 2

- د کتاب له منونو رسه سمې کرښې رسم کړي.. 3

- د اورېدلو او لوستلو کيسو د انځورونو په اړه پوښتنو ته ځوابونه . 4

 ووايي او يو شی رسم کړای يش.

۵. زده کوونکي د حسن خط له وسايلو رسه بلد يش او د ټکو موقعيتونه وپیژين.

د لومړۍ ورځې د اورېدلو منت

توري:  فرعي موضوع: زموږ ښوونځی  لومړۍ اونۍ  موضوع: ښوونځی 

د دې اونۍ لپاره ځانگړي یادداشتونه

زده کوونکو ته له کتاب او قلم څخه د کار اخيستلو الرې وروښيئ.	 

زده کوونکي وهڅوئ چې مشابه او متفاوت انځورونه رسه بېل کړي.	 

له زده کوونکو رسه د کرښو په ايستلو کې مرسته وکړئ.	 

د اورېدلو کيسه په داسې غږ او حرکتونو رسه دوه ځلې ولولئ چې د زده کوونکو پام ځانته را واړوئ او وکولی 	 

يش د کيسې پوښتنو ته سم ځوابونه ووايي.

له ځينو هڅوونکو کلمو، لکه: آفرين، شاباش، ډېرښه، مننه، کوالی شئ... په کارولو رسه د زده کوونکو پام ځانته 	 

را واړوئ او په ټولگي کې د زده کړې يو فعال او مناسب چاپېريال رامنځ ته کړئ.

ښوونکی دې په دې اونۍ کې زده کوونکي وهڅوي چې کارونه په ترتيب رسه تررسه کړي.	 

                 زموږ ښوونځی

ښوونکې وږمه ټولگي ته راغله ويې ويل:*

مروه تېر کال په ښوونځي کې شامله شوه. لومړۍ ورځې وې. دا مې وليده چې په انگړ کې ها خوا دې خوا گرځي. پوښتنه 

مې ځنې وکړه: مروې گلې! په څه پسې گرځې؟

هغې ويل: تږې يم.

د اوبو ځای مې ور وښود.

مروې چې اوبه وڅښلې، بېرته خپل ټولگي ته والړه. وږمې 

اوبو  د  ته هم  تاسو  ته وويل**: راځې چې  خپلو شاگردانو 

به  کې  دهلېزونو  په  گورئ!  دروښييم.  تشنابونه  او  ځای 

منډې نه وهئ او شور به نه کوئ چې نور زده کوونکي له 

درسونو و نه باسئ.

ټولنيزې- عاطفي زده کړې موخه

په ترتيب رسه کارونه تررسه کړي.	 
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لوست 1 اونۍ 1

د لوست پیل )۵( دقیقې

پوښتنې  انگېزوي  او  تنظيم،  ټولگي  د  روغبړ،  سالم، 

وکړئ.

   د کتاب خالصول او بندول )۷ دقيقې( 

بندول   او  کتاب خالصول  د خپل  زده کوونکي  ترشيح: 

زده کوي. 

1. ښوونکی: دا کتاب دی )کتاب پورته ونيسئ او ورته 

اشاره وکړئ(. دا د کتاب پوښ دی )د کتاب پوښ ته 

شوی  ليکل  نوم  کتاب  د  پوښ  دغه  پر  وکړئ(.  اشاره 

دی. د لوستلو لپاره بايد کتاب پرانيزو. وگورئ زه اوس 

کتاب خالصوم. 

شول،  تررسه  لوستل  کتاب  د  چې  کله  ښوونکی:   .2

کتاب بندوو. وگورئ زه کتاب بندوم )کتاب بند کړئ(. 

3. ښوونکی: اوس دا فعاليت په خپله تر رسه کړئ. 

   د پاڼې اړول )۳ د قيقې(        

ترشيح: زده کوونکي د پاڼې  اړول زده کوي

1. د کتاب د منت لومړۍ پاڼه پرانيزئ

2. ښوونکی: دا يوه پاڼه ده. )پاڼې ته اشاره وکړئ( دا 

زموږ د کتاب لومړۍ پاڼه ده. 

3. ښوونکی: هر مخ يا هره پاڼه ځينې معلومات لري، 

يا هم د کيسې يوه برخه څرگندوي. کله چې د لومړۍ 

نور  چې  واړوم  پاڼه  بايد  رسوم،  ته  پای  لوستل  پاڼې 

زه  وگورئ  وگورم.  برخې  نورې  کيسې  د  يا  معلومات 

څرنگه پاڼه اړوم.

4. ښوونکی: اوس يې بايد په گډه تررسه کړو. )راتلونکې 

)ښوونکی  وايو؟  څه  ته  دې  موږ  وکړئ(  اشاره  ته  پاڼې 

دوو  دې  د  چې  کله  ښوونکی  »پاڼه«  زده کوونکي(  او 

 د ورته انځور پيدا کول )5 دقيقې( 

 1. ښوونکی دې کتاب په داسې ډول پورته ونييس چې 

ټولو زده کوونکو ته د ليدو وړ وي، بيا د انځورونو لومړی 

کتار پر تختې رسم کړئ.

انځورونه  څلور  دلته  موږ  ووایاست،  ته  زده کوونکو   .2

وينو. کوالی شو داسې انځور پيدا کړو چې لومړي انځور 

ته ورته وي. زه به يې په خپله گوته تر هغه وڅارم چې 

وي.  ورته  ته  انځور  لومړي  کړم چې  پيدا  انځور  داسې 

او  وکړو؟)ښوونکی  څه  بايد  ورسوو  ته  پای  لوستل  پاڼو 

زده کوونکي( »پاڼه اړوو«(

5. راځئ چې په گډه پاڼه واړوو. )ښوونکی او زده کوونکي 

پاڼه اړوي(

6. اوس يې تاسو يوازې تررسه کړئ. کله چې زه ووايم 

پاڼه واړوئ، تاسو به پاڼه واړوئ.

اړوي(  پاڼه  )زده کوونکي  واړوئ!  پاڼه  ښوونکی:   .7

ښوونکی )د پاڼې اړولو په حالت کې وايي( زه څه کوم؟ 

)زده کوونکي تاسو پاڼه اړوئ(.

د زده کړې موخې

يش  وکوالی  زده کوونکي  به  کې  پای  په  لوست  دې  د 

چې:

- کتاب خالص او  بند کړي او پاڼې يې واړوي.

- ورته انځورونه پيدا کړي.

- د کتاب له منونو رسه سمې کرښې رسم کړي.
- د اورېدلو او لوستلو کيسو د انځورونو په اړه پوښتنو ته 

ځوابونه  ووايي او يو شی رسم کړای يش.
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لوست 1 اونۍ 1

په گوتې د کرښو څارنه)5( دقیقې 
  

 1 . زده کوونکو ته ووایاست چې دوی به د کرښې رسمول 

زده کړي. 

2.  هغوی ته وښاياست چې کومه پاڼه بايد راواړوي. ډاډ تر 

السه کړئ چې ټولو زده کوونکو سم مخ را اړولی دی.

کې  کتاب  په  هغوی  د  چې  وواياست  ته  زده کوونکو    .3

بېالبېلې کرښې دي. 

پر  به اوس لومړۍ کرښه  4.  هغوی ته ووایاست چې زه 

تختې وکاږم. )لومړۍ کرښه رسم کړئ(

5.  له زده کوونکو وغواړئ چې په کتاب کې همغې کرښې ته 

اشاره وکړي. )هغوی ته يې وښاياست چې کرښه چېرته ده.(

به له ښي لوري  ته ووایاست چې هغوی  6.  زده کوونکو 

څخه کيڼ لوري ته د کرښې څارل زده کړي.

7.  پر تختې باندې له ښي لوري څخه کيڼ لوري ته د 

کرښې په اوږدو کې د خپلې گوتې په تېرولو رسه، هغوی 

ته وښاياست چې څه وکړي. 

8.  له زده کوونکو وغواړئ خپله گوته د کرښې ښي لوري 

ته کېږدي )په غټ سپني ټکي( او بيا د کرښې په څارلو 

ټول  چې  کړئ  ترالسه  ډاډ  وخوځوي.  لوري  کيڼ  رسه 

زده کوونکي يې له سم ځای پيل کړي.

9.  پرېږدئ چې څو ځلې يې تکرار کړي.

ته  کرښې  راتلونکې  چې  ووایاست  ته  زده کوونکو   .10

په خپلې گوتې رسه اشاره وکړي. ووایاست چې له ښي 

غټ  سپني  له  او  وڅاري  ته  لوري  کيڼ  يې  څخه  لوري 

ټکي څخه يې پيل کړي. کله چې هغوی فعاليت تررسه 

کوي، په ټولگي کې  وگرځئ او له هغو زده کوونکو رسه 

مرسته وکړئ چې ستونزې لري.

11. هغوی ته ووایاست چې راتلونکې کرښه وڅاري.

12. هغوی ته ووایاست چې په خپلو کورونو کې يې هم 

مترين کړي.

 د پنسل د نيولو څرنگوالی )5( دقیقې

1. زده کوونکو ته د پنسل د نيولو ډول وښياست او مرسته 

او  زده کړي  نيولو طريقه  د  پنسل  د  وکړئ چې  ور رسه 

ليک وکړای يش.

د اورېدلو کيسه: )۱۵ دقيقې( 
   

د کيسې له اورېدلو مخکې

لغتونه: 

۱. زده کوونکو ته ووایاست چې زه به تاسوته يو منت ولومل.

۲. زده کوونکو ته ووایاست چې د دې منت )کيسې( د 

اورېدلو لپاره چمتو واويس.  

به د دې منت د ځینو  ته ووایاست اوس  ۳. زده کوونکو 

مهمو کلمو)لغتونو( په اړه خربې وکړو.

لغت ښوونکی دی.  لومړی  ووایاست چې  ته  زده کوونکو   .۴

ځلې  درې  لغت  وروسته  تاسو  له  چې  ووایاست  ته  هغوی 

ولويل.

کېږي.  ويل  چاته  ښوونکې  چې  وکړئ  پوښتنه   .۵

پرېږدئ چې گڼ شمېر زده کوونکي ځواب درکړي چې 

ښوونکې چا ته وايي؟

۶.د ښوونکې د کلمې لنډ تعريف وکړئ چې ښوونکې يا 

معلم هغه څوک دی چې زده کوونکو ته ښوونه او روزنه 

ورکوي. )له تصويرونو او حرکتونو څخه گټه واخلئ چې 

د کلمې دمعنا په پوهېدلو کې مرسته وکړي(. 

کړئ:  تررسه  کار  ورته  هم  لپاره  لغتونو  الندېنيو  ۷.د 

ښوونځی)مکتب( انگړ) حويلۍ، رسای(

د انځور په کارولو رسه  د منت په اړه وړاندوينه:

۱. زده کوونکي دې په خپلو کتابونو کې د کيسې په اړه 

انځورونو ته وگوري. 

)دغه  وکړئ  بحث  رسه  هغوی  له  اړه  په  انځور  د   .۲

انځور ته وگورئ او ووایاست چې څه وينئ( پرېږدئ چې 

له  وي،  اړتيا  که  درکړي.  ځواب  زده کوونکي  شمېر  گڼ 

زده کوونکو پوښتنه وکړئ چې، نور څه وينئ؟ 

۳. خالصه يې کړئ چې تاسو او زده کوونکو په انځور 

کې څه ليديل دي؟

وروسته بيا ووایاست چې ما ورته انځور پيدا  کړ.

3. زده کوونکو ته ووایاست چې اوس به تاسو دغه فعاليت 

ترالسه کړئ چې  ډاډ  تر رسه کړئ.  په گډه  ما رسه  له 

هغوی لومړي کتار ته اشاره وکړي او بيا د هغه انځور خوا 

ته خپلې گوتې وخوځوي چې ورته وي. 

تر  فعاليت  نورو کتارونو کې هم دغه  په  انځورونو  4. د 

رسه کړئ.
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)زموږ  عنوان  کيسې  د  ووایاست  ته  زده کوونکو   .۴

ښوونځی( دی. 

۵. زده کوونکو ته ووایاست، اوس خو مو وليدل چې په 

انځور کې څه دي او د کيسې په عنوان هم پوه شوئ، 

وي.  اړه  په  څه  د  به  کيسه  چې  کوئ  فکر  څه  تاسې 

پرېږدئ  گڼ شمېر زده کوونکي ځواب ورکړي. هغوی ته 

کيسه  اوس  چې  ووایاست  ته  هغوی  ورکوئ.  مه  ځواب 

درته لومل تاسو ورته غوږ شئ چې وړاندوينه مو سمه ده 

که نه؟

د کيسې اورېدلو په حال کې

حرکتونو  او  لحن  مناسب  غږ،  واضح  په  کيسه   .۱

اشارو  له  اړه  په  پېښو  د  کې  کيسه  په  کړئ.  بيان  رسه 

او حرکتونو څخه کار واخلئ چې زده کوونکي وپوهېږي 

چې څه پېښېږي. که چريې اصيل کرکټر ځينې کړنې او 

حرکتونه تر رسه کوي، بيا نو پرېږدئ چې زده کوونکي هم 

هغسې کړنې او حرکتونه تر رسه کړي. 

۲. کله چې کيسه لولئ په دوو ځايونو کې يو ځل ځنډ 

کوئ او له زده کوونکو څخه پوښتنه کوئ: څه فکر کوئ 

يا  به په کيسه کې څه پېښ يش؟  چې له دې وروسته 

ولې داسې وشول؟

* څه فکر کوئ چې وږمې ښوونکې به خپلو زده کوونکو 

ته څه وييل وي؟

** څه فکر کوئ وږمې ښوونکې به نور څه وييل وي؟

۳.  کيسه دوه ځلې ولولئ.

له اورېدلو وروسته: 

۱. له زده کوونکو څخه پوښتنه وکړئ چې د کيسې په 

اړه يې وړاندوينه سمه وه که نه؟) هو/ نه(

۲. زده کوونکو ته ووایاست چې د کيسې په اړه در څخه 

ځينې پوښتنې کوم.

۳. هغوی ته ووایاست: لومړۍ پوښتنه دا ده چې: وږمه 

څوک وه؟ 

سم  رسه  کيسې  له  چې  ورکړئ  اجازه  ته  زده کوونکو 

ځواب ورکړي. )ځواب: وږمه ښوونکې وه.( 

۴. دوميه پوښتنه: څوک تږې وه؟ 

څوک  که  چې  وغواړي  زده کوونکو  له  دې  ښوونکی 

 ارزونه او کورنۍ دنده: )۵دقيقې(

 – ارزونه:

- ښوونکی دې له خپل تدريس څخه د ډاډ تر السه 

کولو او ارزونې لپاره الندې پوښتنې وکړي:

- د انځورونو په برخه کې ورته انځور پيدا کوالی شئ؟

- کتاب رسه سمې  کرښې ترسيم کړئ.

- که د ښوونځي په دهليز کې په لوړ اواز خربې وکړو 

څه به پېښ يش؟

– کورنۍ دنده:

- زده کوونکو ته دنده ورکړئ چې د مترين په کتاب 

کې کرښې رسم کړي.

پوهېږي، السونه دې پورته کړي. 

نژدې  له  ځواب  خپل  زده کوونکي  چې  پرېږدئ   .۵

جوړې  يوې  له  وروسته  کړي.  رشيک  رسه  ملگري 

ځواب  خپل  رسه  ټولگي  له  چې  وغواړئ  زده کوونکو 

رشيک کړي. )ځواب: مروه تږې وه.(

نوی  چې  کوونکي  زده  هغه  پوښتنه:  ۶.ذهني 

ښوونځي ته راځي د ښوونځي په اړه کومو معلوماتو 

ته اړتيا لري؟ زده کوونکو ته ووايئ چې څه ډول ځواب 

پيدا کوالی شئ؟

رشيک  رسه  نظرونه  خپل  زده کوونکي  چې  ۷.پرېږدئ 

ټول ځوابونه  نه ده چې  پړاو کې رضوري  په دې  کړي. 

دې سم وي. دا مهمه ده چې زده کوونکي په فکر کولو 

پيل وکړي. 

لوست 1 اونۍ 1
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 د زده کړې موخې

د دې لوست په پای کې به زده کوونکي وکوالی يش چې:

- کتاب خالص او بند کړي او پاڼې يې واړوي.

- ورته انځورونه پيدا کړي.

- د کتاب له منونې رسه سمې کرښې رسم کړي.

ته  پوښتنو  اړه  په  تصويرونو  د  کيسې  انځوريزې  د   -

ځوابونه ورکړي.

د لوست پيل: )۵ دقيقې(
سالم، روغبړ، د ټولگي تنظيم، د کورنۍ دندې کتنه، د 

تېر درس ارزونه او انگېزوي پوښتنې وکړئ..

   د کتاب خالصول او بندول )۷ دقيقې( 

- ترشيح: زده کوونکي د خپل کتاب خالصول او بندول 

زده کوي.

ورته  او  ونيسئ  پورته  )کتاب  دی  کتاب  دا  1. ښوونکی: 

اشاره وکړئ(. دا د کتاب پوښ دی )د کتاب پوښ ته اشاره 

وکړئ(. پر دغه پوښ د کتاب نوم ليکل شوی دی. د لوستلو 

لپاره بايد کتاب پرانيزو. وگورئ زه اوس کتاب خالصوم.

شول،  رسه  تر  لوستل  کتاب  د  چې  کله  2. ښوونکی: 

کتاب بندوو. وگورئ زه کتاب بندوم )کتاب بند کړئ(. 

3. ښوونکی: موږ نشو کوالی چې له دې وروسته د کتاب 

منځ وگورو. موږ يوازې د کتاب پوښ ليدلی شو. )يو ځل 

بيا پوښ ته اشاره وکړئ(.

4. ښوونکی: راځئ چې په گډه کوښښ وکړو. لومړی پوښ 

ته اشاره وکړئ )زده کوونکي د کتاب پوښ ته اشاره کوي(

وکړو؟  څه  بايد  لپار  لوستلو  د  کيسې  د  5. ښوونکی: 

)ښوونکی او زده کوونکي کتاب پرانيزو(.

څه  بايد  ورسوو،  رسته  لوستل  چې  کله  6. ښوونکی: 

وکړو؟ )ښوونکی او زده کوونکي کتاب بندوو( 

بند يش، کوالی شو چې  کتاب  کله چې  7. ښوونکی: 

کيسه ولولو؟ )زده کوونکي: نه!( 

8. ښوونکی: اوس دا فعاليت په خپله تر رسه کړئ. 

9. ښوونکی: کتاب بند کړئ )زده کوونکي کتاب بندوي(.

   د پاڼې اړول )۳ د قيقې(        

ترشيح: زده کوونکي د پاڼې اړول زده کوي

1. د کتاب د منت لومړۍ پاڼه پرانيزئ

دا  اشاره وکړئ(  ته  )پاڼې  ده.  پاڼه  يوه  2. ښوونکی:دا 

زموږ د کتاب دوميه پاڼه ده. 

د  هم  يا  لري،  معلومات  ځينې  پاڼه  هره  ښوونکی:   .3

کيسې يوه برخه څرگندوي. کله چې زه د دوميې پاڼې 

لوستل پای ته ورسوم، بايد پاڼه واړوم، وگورئ زه څرنگه 

پاڼه اړوم.

4. ښوونکی: اوس يې بايد په گډه تررسه کړو. )راتلونکې 

)ښوونکی  وايو؟  څه  ته  دې  موږ  وکړئ(  اشاره  ته  پاڼې 

پاڼو  دوو  د  چې  کله  ښوونکی:  »پاڼه«(  زده کوونکي:  او 

او  )ښوونکی  وکړو؟  څه  بايد  ورسوو  ته  پای  لوستل 

زده کوونکي:     »پاڼه اړوو«(.

5. راځئ چې په گډه پاڼه واړوو. )ښوونکی او زده کوونکي 

پاڼه اړوي(

لوست 2 اونۍ 1



46

  په گوتې د کرښو څارنه )5( دقیقې

1. زده کوونکو ته ووایاست چې دوی به د کرښې رسمول 

زده کړي. 

2. هغوی ته وښاياست چې کومه پاڼه بايد را واړوي. ډاډ تر 

السه کړئ چې ټولو زده کوونکو سم مخ را اړولی دی.

په کتاب کې  ته ووایاست چې د هغوی  3. زده کوونکو 

بېالبېلې کرښې دي. 

پر  کرښه  لومړۍ  اوس  زه  چې  ووایاست  ته  هغوی   .4

تختې کاږم )لومړۍ کرښه رسم کړئ(

اشاره  ته  کرښې  همغې  چې  وغواړئ  زده کوونکو  له   .5

وکړي. )هغوی ته يې وښاياست چې کرښه چېرته ده؟(

6. زده کوونکو ته ووایاست، هغوی به له ښي لوري څخه 

کيڼ لوري ته د کرښې څارل زده کړي.

 د پنسل د نيولو څرنگوالی )5( دقیقې
 

زده کوونکو ته د پنسل د نيولو ډول وښياست او مرسته 

او  زده کړي  نيولو طريقه  د  پنسل  د  وکړئ چې  ور رسه 

ليک وکړای يش.

 انځوريزه کيسه)۱()15دقيقې( 

له لوستلو څخه مخکې

د انځورونو په اړه وړاندوينه

۱.زده کوونکو ته ووایاست چې د يوې انځوريزې کيسې 

د لوستلو لپاره چمتو واويس. 

۲.زده کوونکو ته ووایاست چې د کیسې عنوان دی »له 

خوبه پاڅېدل«. اوس تاسې تصویرونو ته وګورئ او فکر 

وکړئ چې د هر تصویر مطلب څه دی.

- د لومړي تصوير جمله: احمد خپله بسرته ټولوي.

- د دويم تصوير جمله:   احمد خپل غاښونه مينځي.

- د دريم تصوير جمله: اسام ملونځ کوي.

6. اوس يې تاسو يوازې تررسه کړئ. کله چې زه ووايم: 

پاڼه واړوئ، تاسو به پاڼه واړوئ.

اړوي(  پاڼه  واړوئ!)زده کوونکي  پاڼه  ښوونکی:   .7

ښوونکی )د پاڼې اړولو په حالت کې وايي( زه څه کوم؟ 

)زده کوونکي تاسو پاڼه اړوئ(.

           ورته انځور پيدا کړئ  )۵ دقیقې(

1. ښوونکی دې کتاب په داسې ډول پورته ونييس چې 

ټولو ماشومانو ته د ليدلو وړ وي، يا لومړی کتار پر تختې 

رسم کړئ.

انځورونه  څلور  دلته  موږ  ووایاست،  ته  زده کوونکو   .2

لومړي  چې  کړو  پيدا  انځور  داسې  شو،  کوالی  وينو. 

انځور ته ورته وي. زه به يې په خپله گوته تر هغه وڅارم 

ورته  ته  انځور  لومړي  چې  کړم  پيدا  انځور  داسې  چې 

وي. وروسته بيا ووایاست چې ما ورته انځور پيدا  کړ.

3. زده کوونکو ته ووایاست چې اوس به تاسو دغه فعاليت 

ترالسه کړئ چې  ډاډ  تر رسه کړئ.  په گډه  ما رسه  له 

هغوی لومړي کتار ته اشاره وکړي او بيا د هغه انځور خوا 

ته خپلې گوتې وخوځوي چې ورته وي. 

تر  فعاليت  نورو کتارونو کې هم دغه  په  انځورونو  4. د 

رسه کړئ. 

7. پر تختې له ښي لوري څخه کيڼ لوري ته د کرښې 

ته  هغوی  تېرولو رسه،  په  گوتې  خپلې  د  کې  اوږدو  په 

وښاياست چې څه وکړي. 

8. له زده کوونکو وغواړئ خپله گوته د کرښې ښي لوري 

ته کېږدي )په غټ سپني ټکي( او بيا د کرښې په څارلو 

ټول  چې  کړئ  ترالسه  ډاډ  وخوځوي.  لوري  کيڼ  رسه 

زده کوونکي يې له سمه ځايه پيل کړي.

9. پرېږدئ چې څو ځلې يې تکرار کړي.

ته  کرښې  راتلونکې  چې  ووایاست  ته  زده کوونکو   .10

اشاره وکړي. ووایاست چې له ښي لوري څخه يې کيڼ 

پيل  يې  څخه  ټکي  غټ  سپني  له  او  وڅاري  ته  لوري 

ټولگي  په  کوي  تررسه  فعاليت  هغوی  چې  کله  کړي. 

کې  وگرځئ او له هغو زده کوونکو رسه مرسته وکړئ چې 

ستونزې لري.

11. هغوی ته ووایاست چې راتلونکې کرښه وڅاري.

12. هغوی ته ووایاست چې په خپلو کورونو کې يې هم 

مترين کړي.

لوست 2 اونۍ 1
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- د څلورم تصوير جمله: احمد او اسام ورزش کوي.

- د پنځم تصوير جمله: د کورنۍ غړي رسه يو ځای د 

سهار چای څښي.

د انځورونو د ليدلو پر مهال

۱.زده کوونکي دې په کتابونو کې انځورونو ته و گوري.

اشاره  ته  انځور  لومړي  چې  ووایاست  ته  ۲.زده کوونکو 

انځور کې څه گورئ؟  لومړي  په  وکړئ  پوښتنه  وکړي، 

ډاډ تر السه کړئ زده کوونکي يې په کتاب کې گوري. 

د  ورکړي،  ځواب  زده کوونکي  شمېر  گڼ  چې  پرېږدئ 

هغه څه لنډيز وړاندې کړئ چې په انځور کې يې وينئ. 

۳. د  ۳،۲، ۴ او ۵ انځور لپاره دويم پړاو تکرار کړئ.

۴. زده کوونکو ته ووایاست، راځئ چې ټولو انځورونو ته 

يو ځل بيا وگورو او اجازه راکړئ تاسو ته په لنډه توگه 

ووايم چې په انځورونو کې څه پېښېږي.

له لوستلو وروسته  

1. له زده کوونکو پوښتنه وکړئ چې د کيسې د انځورونو 

په اړه يې وړاندوينه سمه وه که نه؟

تاسو  له  اړه  په  کيسې  د  چې  ووايئ  ته  زده کوونکو   .2

ځينې پوښتنې کوم.

پوښتنه: ماشومان کوم کارونه تررسه کوي؟  لومړۍ   .3

هغه زده کوونکي چې په ځواب پوهېږي خپل السونه دې 

پورته کړي، لومړی دې ځواب له خپل نږدې ملگري رسه 

رشيک کړي. وروسته له يوې جوړې زده کوونکو وغواړئ 

)ځواب:  کړي.  رشيک  رسه  ټولگيوالو  له  ځواب  چې 

غاښونه  او  الس  مخ،  ټولوی،  بسرته  خپله  ماشومان  

مينځي، ملونځ کوي او د سهار چای خوري(

4. دوميه پوښتنه: تاسې خپل غاښونه له څه يش رسه 

پوهېږي،  ځواب  په  چې  څوک  ورکړئ  اجازه  مينځئ؟ 

زده کوونکو  دريو  يا  دوو  له  کړي.  پورته  السونه  خپل 

وغواړئ چې ځوابونه رسه رشيک کړي او وروسته ځواب 

له ټولگيوالو رسه رشيک کړي.)ځواب له بُرس او کریم 

يا مسواک رسه(

۵.ذهني پوښتنه: تاسو هر سهار کوم کارونه کوئ چې 

مکتب تللو ته چمتو شئ؟ 

  ارزونه او کورنۍ دنده: )۵دقيقې(

 – ارزونه:

- د انځورونو په برخه کې ورته انځور پيدا کړئ.

- د کتاب رسه سمې  کرښې ترسيم کړئ.

- که سهار خپل کارونه په وخت تررسه نه کړو، څه به 

پېښ يش؟

 – کورنۍ دنده:

زده کوونکو ته دنده ورکړئ چې د مترين په کتاب کې 

کرښې رسم کړي.

لوست 2 اونۍ 1

5. زده کوونکو ته ووایاست چې څوک په ځواب پوهېږي؟ 

او  ورکړي  ځواب  ته  پوښتنې  زده کوونکي  چې  پرېږدئ 

کې  پړاو  دې  په  کوي؟  فکر  څه  هغوی  چې  ووایاست 

رضوري نه ده چې ټول ځوابونه دې سم وي. دا مهمه 

ده چې زده کوونکي په فکر کولو پيل وکړي. 
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د زده کړې موخې
د دې لوست په پای کې به زده کوونکي وکوالی يش چې:

 - کتاب خالص او بند کړي او پاڼې يې واړوي.

 - ورته انځورونه پيدا کړي.

 - د کتاب له منونې رسه سمې کرښې رسم کړي.

 - د انځوريزې کيسې د تصويرونو په اړه پوښتنو ته ځوابونه ورکړي.

د لوست پيل: )۵ دقيقې(

سالم، روغبړ، د ټولگي تنظيم، د کورنۍ دندې کتنه، د 

تېر درس ارزونه او انگېزوي پوښتنې وکړئ.

   د کتاب خالصول او بندول )۵ دقيقې(

- ترشيح: زده کوونکي د خپل کتاب خالصول او بندول  

زده کوي.

ورته  او  ونيسئ  پورته  )کتاب  دی  کتاب  دا  1. ښوونکي: 

اشاره وکړئ(. دا د کتاب پوښ دی )د کتاب پوښ ته اشاره 

وکړئ(. پر دغه پوښ د کتاب نوم ليکل شوی دی. د لوستلو 

لپاره بايد کتاب پرانيزو. وگورئ زه اوس کتاب خالصوم.

شول،  رسه  تر  لوستل  کتاب  د  چې  کله  2. ښوونکی: 

کتاب بندوو. وگورئ زه کتاب بندوم )کتاب بند کړئ(. 

3. ولولو؟ )زده کوونکي: نه!( 

4. ښوونکی: اوس دا فعاليت په خپله تر رسه کړئ. 

   د پاڼې اړول )5 دقيقې(        

ترشيح: زده کوونکي د پاڼې اړول زده کوي

۱. د کتاب د منت لومړئ پاڼه پرانيزئ!

دا  وکړئ(  اشاره  ته  )پاڼې  ده.  پاڼه  يوه  ۲. ښوونکی:دا 

زموږ د کتاب دوميه پاڼه ده. 

۳. ښوونکی: اوس يې بايد په گډه تررسه کړو. )راتلونکې 

)ښوونکی  وايو؟  څه  ته  دې  موږ  وکړئ(  اشاره  ته  پاڼې 

پاڼو  دوو  د  چې  کله  ښوونکی:  »پاڼه«(  زده کوونکي:  او 

او  )ښوونکی  وکړو؟  څه  بايد  ورسوو  ته  پای  لوستل 

زده کوونکي: »پاڼه اړوو«(.

۴. راځئ چې په گډه پاڼه واړوو. )ښوونکی او زده کوونکي 

پاڼه اړوي(

۵. اوس يې تاسو يوازې تررسه کړئ. کله چې زه ووايم: 

پاڼه واړوئ، تاسو به پاڼه واړوئ.

    ورته انځور پيدا کړئ )۵ دقیقې(

۱. ښوونکی دې کتاب په داسې ډول پورته ونييس چې ټولو 

تختې رسم  پر  کتار  لومړی  يا  وړ وي،  ليدو  د  ته  ماشومانو 

کړئ.

۲. زده کوونکو ته ووایاست، موږ دلته څلور انځورونه وينو. 

انځور  لومړي  چې  کړو  پيدا  انځور  داسې  شو،  کوالی 

ته ورته وي. زه به يې په خپله گوته تر هغه وڅارم چې 

وي.  ورته  ته  انځور  لومړي  چې  کړم  پيدا  انځور  داسې 

وروسته بيا ووایاست چې ما ورته انځور پيدا  کړ.

۳. زده کوونکو ته ووایاست چې اوس به تاسو دغه فعاليت 

چې  کړئ  ترالسه  ډاډ  کړئ.  رسه  تر  گډه  په  رسه  ما  له 

هغوی لومړي کتار ته اشاره وکړي او بيا د هغه انځور خوا 

ته خپلې گوتې وخوځوي چې ورته وي. 

تر  فعاليت  دغه  هم  کې  کتارونو  نورو  په  انځورونو  ۴. د 

رسه کړئ.
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   د پنسل د نيولو څرنگوالی )5( دقیقې

او . 1 وښياست  ډول  نيولو  د  پنسل  د  ته  زده کوونکو 

طريقه  نيولو  د  پنسل  د  چې  وکړئ  رسه  ور  مرسته 

زده کړي او ليک وکړای يش.

 په گوتې د کرښو څارنه )5( دقیقې
 

1. زده کوونکو ته ووایاست چې دوی به د کرښې رسمول 

زده کړي. 

2. هغوی ته وښاياست چې کومه پاڼه بايد را واړوي. ډاډ تر 

السه کړئ چې ټولو زده کوونکو سم مخ را اړولی دی.

کې  کتاب  په  هغوی  د  چې  ووایاست  ته  3. زده کوونکو 

بېالبېلې کرښې دي. 

4. هغوی ته ووایاست چې زه اوس لومړۍ کرښه پر تختې 

کاږم )لومړۍ کرښه رسم کړئ(

5. له زده کوونکو وغواړئ چې همغې کرښې ته اشاره وکړي. 

)هغوی ته يې وښاياست چې کرښه چېرته ده؟(

6. زده کوونکو ته ووایاست، هغوی به له ښي لوري څخه 

کيڼ لوري ته د کرښې څارل زده کړي.

د کرښې  ته  لوري  لوري څخه کيڼ  له ښي  تختې  7. پر 

ته  هغوی  رسه،  تېرولو  په  گوتې  خپلې  د  کې  اوږدو  په 

وښاياست چې څه وکړي. 

ښي  کرښې  د  گوته  خپله  چې  وغواړئ  زده کوونکو  8. له 

لوري ته کېږدي )په غټ سپني ټکي( او بيا د کرښې په 

څارلو رسه کيڼ لوري وخوځوي. ډاډ ترالسه کړئ چې ټول 

زده کوونکي يې له سمه ځايه پيل کړي.

9. پرېږدئ چې څو ځلې يې تکرار کړي.

10. زده کوونکو ته ووایاست چې راتلونکې کرښې ته اشاره 

وکړي. ووایاست چې له ښي لوري څخه يې کيڼ لوري ته 

وڅاري او له سپني غټ ټکي څخه يې پيل کړي. کله چې 

هغوی فعاليت تررسه کوي په ټولگي کې  وگرځئ او له 

هغو زده کوونکو رسه مرسته وکړئ چې ستونزې لري.

11. هغوی ته ووایاست چې راتلونکې کرښه وڅاري.

12. هغوی ته ووایاست چې په خپلو کورونو کې يې هم 

مترين کړي.

  انځوريزه کيسه)۱( )۱۵ دقيقې( 
له لوستلو څخه مخکې 

1. زده کوونکې دې په خپل کتاب کې هغې انځوريزې 

کيسې ته وگوري چې پرون يې لوستلې ده.

2. هغوی ته يو ځل بيا عنوان ووایاست، او پوښتنه وکړئ 

که چريې يې تر اوسه په ياد وي چې کيسه د څه يش 

ځواب  زده کوونکي  شمېر  گڼ  چې  وه؟پرېږدې  اړه  په 

ورکړي.

د انځورونو دليدلو پر مهال

د  په  خپل کتاب کې  ووایاست چې  ته  زده کوونکو   .۱

لوستلو کيسې انځورونو ته وگوري.

۲. زده کوونکو ته ووایاست چې لومړي انځور ته وگوري. 

ډاډ تر السه کړئ چې ټول زده کوونکي انځور ته اشاره 

په  گوري  انځور کې  په  يې  هغه څه چې هغوی  کوي. 

شمېر  گڼ  چې  پرېږدئ  وکړئ.  بحث  وررسه  يې  اړه 

وړاندې  لنډيز  څه  هغه  د  ورکړی،  ځواب  زده کوونکي 

کړئ چې په انځور کې يې وينئ. 

۳. هغوی ته ووایاست چې د خپل څنگ ټولگيوالو ته 

د ۳،۲، ۴ او ۵ انځور په اړه ووايي چې دلته څه ويني. 

خپلو  کيسه  انځوريزه  چې  ووایاست  ته  زده کوونکو   .۴

ټولگيوالو ته ووايي، کله چې دغه فعاليت رسته رسېږي 

بايد ټول زده کوونکي انځورونو ته اشاره وکړي.

له لوستلو وروسته: 

اړه  په  کيسې  د  اوس  چې  ووایاست  ته  ۱.زده کوونکو 

درڅخه پوښتنې کوم.

په  چې:  ده  دا  پوښتنه  لومړۍ  ووایاست:  ته  ۲.هغوی 

دويم انځور کې احمد کوم کار کوي؟  

۵. له زده کوونکو څخه وغواړئ چې د ځواب د پوهېدو 

په صورت کې خپل السونه پورته کړي.او ځواب له خپل 

ملگري رسه رشيک کړي.

له هغه وروسته له يوې جوړې زده کوونکو څخه وغواړئ 

 - ځواب  کړي.  رشيک  ځواب  رسه  ټولگيوالو  له  چې 

احمد غاښونه مينځي.

۳.دوميه پوښتنه: په دريم انځور کې اسام په کوم 
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کار بوخته ده؟ 

وکړئ چې  پوښتنه  وي.  ياد  په  مو ځواب  که  وگورو  راځئ   

څوک په ځواب پوهېږي. پرېږدئ  زده کوونکي خپل السونه 

پورته کړي. له دوو يا دريو زده کوونکو څخه وغواړئ چې خپل 

ځوابونه رسه رشيک کړي. وروسته بيا خپل ځواب له ټولگي 

رسه رشيک کړئ. )ځواب  اسام ملونځ کوي.

۴.ذهني پوښتنه: تاسو کوم کارونه گام په گام تررسه 

کوئ تر هغې پورې چې ښوونځي ته رسېږئ؟

ځواب  ته  پوښتنې  زده کوونکي  شمېر  يو  چې  پرېږدئ 

په  فکر کوي؟  ووایاست چې هغوی څه  ورته  او  ورکړي 

نه ده چې ټول ځوابونه دې سم  پړاو کې رضوري  دې 

وي. دا ډېره مهمه ده چې زده کوونکي په فکر کولو پيل 

وکړي.

 ارزونه او کورنۍ دنده: )۵دقيقې(

 – ارزونه:

- د انځورونو په برخه کې ورته انځورونه پيداکړئ.

- دا کرښه ترسيم کړئ.

- ښوونځي ته تلل څه گټه لري؟

 – کورنۍ دنده:

زده کوونکو ته الرښو ونه وکړئ چې: د مترين په کتاب 

کې دې کرښې وکاږي.
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د زده کړې موخې
د دې لوست په پای کې به زده کوونکي وکوالی يش چې:

-  ځينې ساده کلمې په سېالبونو ووېيش.

-  ورته انځورونه پيدا کړي.

-  د کتاب له منونې رسه سمې کرښې رسم کړي.

-  د انځوريزې کيسې د تصويرونو په اړه پوښتنو ته ځوابونه ورکړي.

د لوست پيل: )۵ دقيقې(
سالم، روغبړ، د ټولگي تنظيم، د کورنۍ دندې کتنه، د 

تېر درس ارزونه او انگېزوي پوښتنې وکړئ.

   ورته انځور پيدا کړئ )5 دقيقې(

1. ښوونکی دې کتاب په داسې ډول پورته ونييس چې ټولو 

پر تختې رسم  لومړی کتار  بيا  وړ وي،  ليدلو  د  ته  ماشوماتو 

کړئ.

2. ووایاست، موږ دلته څلور انځورونه وينو. کوالی شو، 

داسې انځور پيدا کړو چې لومړي انځور ته ورته وي. زه 

به يې په خپله گوته تر هغه وڅارم چې داسې انځور پيدا 

کړم چې لومړي ته ورته وي. وروسته بيا ووایاست چې ما 

ورته انځور پيدا کړ.

3. زده کوونکو ته ووایاست چې اوس به  تاسو دغه فعاليت 

چې  کړئ  ترالسه  ډاډ  کړئ.  رسه  تر  گډه  په  رسه  ما  له 

هغوی لومړي کتار ته اشاره وکړي او بيا د هغه انځور خوا 

ته خپلې گوتې وخوځوي چې ورته وي. 

تر  فعاليت  دغه  هم  کې  کتارونو  نورو  په  انځورونو  4. د 

رسه کړئ.

  په گوتې د کرښو څارنه )5( دقیقې

1. زده کوونکو ته ووایاست چې دوی به د کرښې رسمول 

زده کړي. 

2. هغوی ته وښاياست چې کومه پاڼه را واړوي. ډاډ تر 

السه کړئ ټولو زده کوونکو سم مخ را اړولی دی.

کې  کتاب  په  هغوی  د  چې  ووایاست  ته  3. زده کوونکو 

بېالبېلې کرښې دي. 

پر  کرښه  لومړۍ  اوس  زه  چې  ووایاست  ته  4. هغوی 

تختې کاږم )لومړۍ کرښه رسم کړئ(

5. له زده کوونکو وغواړئ چې همغې کرښې ته چې په 

کتاب کې ده اشاره وکړي. )هغوی ته يې وښاياست چې 

کرښه چېرته ده(

6. زده کوونکو ته ووایاست، هغوی به له ښي لوري څخه 

کيڼ لوري ته د کرښې څارل زده کړي.

7. پر تختې له ښي لوري څخه کيڼ لوري ته د کرښې 

ته  هغوی  تېرولو رسه،  په  گوتې  خپلې  د  کې  اوږدو  په 

وښاياست چې څه وکړي. 

8. له زده کوونکو وغواړئ چې خپله گوته د کرښې ښي 

لوري ته کېږدي )په غټ سپني ټکي( او بيا د کرښې په 

څارلو رسه کيڼ لوري وخوځوي. ډاډ تر السه کړئ چې 

لوست 4 اونۍ 1

   په سېالبونو د کلمو وېشل )۵ دقيقې(

1.  زده کوونکو ته ووایاست: زه به یوه کلمه درته ووایم او پر 
سېالبونو )هجاوو( به یې ووېشم.

2. ووایاست »ټولګی« او په سېالبونو یې ووېشئ »ټولـ - 
ګی« له هر سېالب رسه السونه وپړکوئ.

3. زده کوونکو ته ووایاست: اوس به دا کلمه له رسه وایم 
او ټول به یې په ګډه په سېالبونه وېشو او له هر سېالب  

رسه به السونه پړکوو. دا کار دوه ځلې وکړئ.
4.زده کوونکو ته ووایاست: اوس به تاسو پخپله دا کلمه 

)ټولګی( په سېالبونو وېشئ. 
۵. له ۲ تر ۴ پړاو له دغو کلمو رسه تکرار کړئ: انګړ، 

بابا، کاکا، ماما، ښوونځی، اوبه، تږی، انا، عمه.
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ټولو زده کوونکو له سم ځای څخه پيل کړی دی.

9. پرېږدئ چې څو ځلې يې تکرار کړي.

10. زده کوونکو ته ووایاست چې راتلونکې کرښې ته اشاره 

وکړي. ووایاست چې له ښي لوري څخه يې کيڼ لوري ته 

وڅاري او له سپني غټ ټکي څخه يې پيل کړي.  کله چې 

هغوی فعاليت تر رسه کوي په ټولگي کې  وگرځئ او له 

هغوی زده کوونکو رسه مرسته وکړئ چې ستونزې لري.

11. هغوی ته ووایاست چې راتلونکې کرښې وڅاري.

12. هغوی ته ووایاست چې په خپلو کورونو کې هم دا 

فعاليت مترين کړي.

انځوريزه کيسه)۲( )۱۵ دقيقې( 
  

له لوستلو څخه مخکې  
د انځورونو په اړه وړاندوينه

۱.زده کوونکو ته ووایاست چې د يوې انځوريزې کيسې 
د لوستلو لپاره چمتو واويس. 

دی.  »ښوونځی«  عنوان  کيسې  د  چې  ووایاست   .۲
عنوان زده کوونکي فکر کولو ته هڅوي چې کيسه به د 
ښوونځي په اړه وي، له زده کوونکو پوښتنه وکړئ چې له 

تاسو رسه موافق دي که نه؟
د لومړی تصوير جمله: زده کوونکې ترانه وايي.

د دويم تصوير جمله: دا زموږ ټولگی دی.
د دريم تصوير جمله: دا زموږ ښوونکی دی.

د څلورم تصوير جمله: اجمل له ښوونکي اجازه غواړي.
د لوستلو پر مهال

۱.زده کوونکي دې په خپلو کتابونو کې انځورونو ته وگوري.
اشاره  ته  انځور  لومړي  چې  ووایاست  ته  ۲.زده کوونکو 
وکړي، پوښتنه وکړئ چې په لومړي انځور کې څه وينئ؟ 
گوري.  کې  کتاب  په  يې  زده کوونکي  کړئ  ترالسه  ډاډ 
د  ورکړي،  ځواب  زده کوونکي  شمېر  گڼ  چې  پرېږدئ 
هغه څه لنډيز وړاندې کړئ چې په انځور کې يې وينئ. 

۳.د ۳،۲او ۴ انځور لپاره دويم پړاو تکرار کړئ.
۴.زده کوونکو ته ووایاست، راځئ چې ټولو انځورونو ته 
يو ځل بيا وگورو او اجازه راکړئ تاسو ته په لنډه ده توگه 

ووايم چې په انځورونو کې څه پېښېږي. 
له لوستلو وروسته 

د  اړه  په  کيسې  د  وکړئ چې  پوښتنه  زده کوونکو  ۱.له 

 د پنسل د نيولو څرنگوالی )5( دقیقې
 

زده کوونکو ته د پنسل د نيولو ډول وښياست او مرسته 

او  زده کړي  نيولو طريقه  د  پنسل  د  وکړئ چې  ور رسه 

ليک وکړای يش.

هغوی وړاندوينه سمه وه که نه؟) هو/ نه(
۲.زده کوونکو ته ووایاست چې د کيسې په اړه له تاسو 

ځينې پوښتنې کوم.
۳. هغوی ته ووایاست: لومړۍ پوښتنه ده چې: په لومړي 

تصوير کې زده کوونکې څه کوي؟ 
له زده کوونکو وغواړئ چې د ځواب د پوهېدو په صورت 
کې خپل السونه پورته کړي. لومړی دې ځواب له خپل 

نژدې ملگري رسه رشيک کړي.
وروسته له يوې جوړې زده کوونکو وغواړئ چې له ټولگيوالو 
رسه ځواب رشيک کړي. وروسته سم ځواب ورکړئ )په 

لومړي تصوير کې زده کوونکې ترانه وايي(.
څه  زده کوونکي  تصوير کې  دويم  په  پوښتنه:  ۴.دوميه 

يش ته اشاره کړې ده؟
زده کوونکو ته ووایاست، څوک په ځواب پوهېږي؟ پرېږدئ 
دريو  يا  دوو  له  کړي.   پورته  السونه  خپل  زده کوونکي 
زده کوونکو وغواړئ چې خپل ځوابونه رشيک کړي. وروسته 
بيا خپل ځواب له ټولگيوالو رسه رشيک کړئ، ځواب  په 
دويم تصوير کې زده کوونکي خپل ټولگي ته اشاره کړې ده.

۵. ذهني پوښتنه: په ټولگي کې ښه چلند کوم دی چې 
بايد تررسه يې کړو؟

پوهېږي؟  ځواب  په  څوک  ووایاست،  ته  زده کوونکو 
ورکړي  ځواب  ته  پوښتنې  زده کوونکي  ځینې  پرېږدئ 
او ووایاست چې هغوی څه فکر کوي؟ په دې پړاو کې 
رضوري نه ده چې ټول ځوابونه دې سم وي. مهمه دا ده 

چې زده کوونکي په فکر کولو پيل وکړي.

 ارزونه او کورنۍ دنده: )۵دقيقې(
   – ارزونه:

- د انځورونو په برخه کې ورته انځورونه پيداکړئ؟
- له کتاب رسه سمې  کرښې ترسيم کړئ؟

- ښوونځي ته تلل څه گټه لري؟
 – کورنۍ دنده:

- زده کوونکو ته الرښوونه وکړئ چې: د مترين په کتاب 

کې له کتاب رسه سمې کرښې رسم کړي.

لوست 4 اونۍ 1

           د حسن خط فعاليت )۳۵ دقيقې(

زده کوونکي دې د )کړکي، مشواڼۍ او یوه ټکي د موقعيت( 

په اړه معلومات  تر السه او بيان کړي. 

  ارزونه او کورنۍ دنده: )۵دقيقې(
)کړکي،  د  څخه  کوونکو  زده  څو  له  دې  ښوونکی   -

مشواڼۍ او یوه ټکي د موقعيت( په اړه پوښتنه وکړي.
- زده کوونکي د)یوه ټکي موقعيت( په خپلو کتابچو کې 

په کړکي قلم  يا پنسل رسه مترين کړي.
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د زده کړې موخې
د دې لوست په پای کې به زده کوونکي وکوالی يش چې:

-  ځينې ساده کلمې په سېالبونو ووېيش.

-  ورته انځورونه پيدا کړي.

- د کتاب له منونې رسه سمې کرښې رسم کړي.

-  د لوستلو د انځوريزې کيسې د تصويرونو په اړه پوښتنو 

ته ځوابونه ورکړي او خپله کیسه ووايي.

د لوست پيل: )۵ دقيقې(
سالم، روغبړ، د ټولگي تنظيم، د کورنۍ دندې کتنه، د 

تېر درس ارزونه او انگېزوي پوښتنې وکړئ..

ورته انځور پيدا کړئ )3 دقيقې(
  

۱. ښوونکی دې کتاب په داسې ډول پورته ونييس چې ټولو 

ماشوماتو ته د ليدو وړ وي، بيا لومړی کتار پر تختې رسم 

کړئ.

۲. ووایاست، موږ دلته څلور انځورونه وينو. کوالی شو، 

داسې انځور پيدا کړو چې لومړي انځور ته ورته وي. زه 

به يې په خپله گوته تر هغه وڅارم چې داسې انځور پيدا 

کړم چې لومړي انځور ته ورته وي. وروسته بيا ووایاست 

ورته انځور پيدا کړ.

۳. زده کوونکو ته ووایاست چې اوس به  تاسو دغه فعاليت 

چې  کړئ  ترالسه  ډاډ  کړئ.  رسه  تر  گډه  په  رسه  ما  له 

هغوی لومړي کتار ته اشاره وکړي او بيا د هغه انځور خوا 

ته خپلې گوتې وخوځوي چې ورته وي. 

۴. د انځورونو په نورو کتارونو کې هم دغه فعاليت تر رسه کړئ. 

 په گوتې د کرښو څارنه )2 دقيقې(
 

1.  زده کوونکو ته ووایاست چې دوی به د کرښې رسمول زده کړي. 

2.  هغوی ته وښاياست چې کومه پاڼه را واړوي. ډاډ تر 

السه کړئ چې ټولو زده کوونکو سم مخ را اړولی دی.

په کتاب کې  ته ووایاست چې د هغوی  3.  زده کوونکو 

بېالبېلې کرښې دي. 

4.  هغوی ته ووایاست چې زه به اوس لومړۍ کرښه پر 

تختې وکاږم )لومړۍ کرښه رسم کړئ(

5.  له زده کوونکو څخه وغواړئ چې همغې کرښې ته په کتاب 

کې اشاره وکړي. )هغوی ته يې وښاياست چې کرښه چېرته ده؟

6.  زده کوونکو ته ووایاست، هغوی به له ښي لوري څخه 

کيڼ لوري ته د کرښې څارل زده کړي.

7.  پر تختې له ښي لوري څخه کيڼ لوري ته د کرښې 

ته  هغوی  تېرولو رسه،  په  گوتې  خپلې  د  کې  اوږدو  په 

وښاياست چې څه وکړي. 

8.  له زده کوونکو څخه وغواړئ خپله گوته د کرښې ښي 

لوري ته کېږدي )په غټ سپني ټکي( او بيا د کرښې په 

څارلو رسه کيڼ لوري وخوځوي. ډاډ تر السه کړئ چې 

ټول زده کوونکي يې له سم ځاي څخه پيل کړي.

9.  پرېږدئ چې څو ځلې يې تکرار کړي.

10.  زده کوونکو ته ووایاست چې راتلونکې کرښې ته اشاره 

وکړي. ووایاست چې له ښي لوري څخه يې کيڼ لوري ته 

وڅاري او له سپني غټ ټکي څخه يې پيل کړي.  کله چې 

لوست 5 اونۍ 1

   په سېالبونو د کلمو وېشل )۵ دقيقې(

1.  زده کوونکو ته ووایاست: زه به یوه کلمه درته ووایم او پر 
سېالبونو )هجاوو( به یې ووېشم.

او په سېالبونو یې ووېشئ »څو -  2. ووایاست »څوکۍ« 
کۍ« له هر سېالب رسه السونه وپړکوئ.

3. زده کوونکو ته ووایاست: اوس به دا کلمه له رسه وایم 
او ټول به یې په ګډه په سېالبونه وېشو او له هر سېالب 

به رسه السونه پړکوو. دا کار دوه ځلې وکړئ.
4.زده کوونکو ته ووایاست: اوس به تاسو پخپله دا کلمه 

)ټولګی( په سېالبونو وېشئ. 
۵. له ۲ تر ۴ پړاو له دغو کلمو رسه تکرار کړئ: قلم، انا، 

کتاب، کتابچه، پاڼه، ونه، پنسل، پنسل پاک. 
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 د پنسل د نيولو څرنگوالی )2( دقیقې
  

زده کوونکو ته د پنسل د نيولو ډول وښياست او مرسته ور رسه . 1

وکړئ چې د پنسل د نيولو طريقه زده کړي او ليک وکړای يش.

  انځوريزه کيسه )۱۳ دقيقې( 
د لوستلو څخه مخکې 

هغې  لوستلو  د  کتاب  خپل  د  دې  زده کوونکې   .1

انځوريزې کيسې ته وگوري چې پرون يې لوستلی وه.

او  ووایاست،  عنوان  کيسې  تېرې  د  بيا  ته  هغوی   .2

ورڅخه پوښتنه وکړئ  چې کيسه د څه يش په اړه وه.

3. پرېږدې چې گڼ شمېر زده کوونکي ځوابونه رشيک کړي.

د لوستلو پر مهال 

۱. زده کوونکو ته ووایاست چې د خپل کتاب انځورونو ته وگوري.

۲. زده کوونکو ته ووایاست چې لومړي انځور ته وگوري. 

ته اشاره  انځور  ډاډ تر السه کړئ چې ټول  زده کوونکي 

وکړي. هغه څه چې هغوی يې په انځور کې وينې بحث 

وکړئ.  پرېږدئ چې گڼ شمېر زده کوونکي ځواب ورکړي، 

د هغه څه لنډيز وړاندې کړئ چې په انځور کې يې ويني. 

۳. هغوی ته ووایاست چې خپلو ټولگيوالو ته د ۳،۲او ۴ 

انځور په اړه ووايې چې دلته څه گوري. 

۴. له يوشمېر زده کوونکو وغواړئ چې انځوريزه کيسه خپلو 

فعاليت رسته رسېږي  ته ووايې، کله چې دغه  ټولگيوالو 

بايد ټول زده کوونکي انځورونو ته اشاره وکړي.

له لوستلو وروسته:

د  څخه  تاسو  له  به  زه  چې  ووایاست  ته  ۱.زده کوونکو 

کيسې په اړه ځينې پوښتنې وکړم.

۲. لومړۍ پوښتنه: په لومړي تصوير کې زده کوونکي څه کوي؟

له زده کوونکو وغواړئ چې د ځواب د پوهېدو په صورت 

چې  ووایاست  ته  هغوی  کړي.  پورته  السونه  خپل  کې 

ځواب له خپل ملگري رسه رشيک کړي.

وروسته له يوې جوړې زده کوونکو وغواړئ چې له ټولگيوالو رسه 

ځواب رشيک کړي. )ځواب: زده کوونکې ترانه وايي.(

زده کوونکي څه  تصوير کې  دريم  په  پوښتنه:  ۳.دوميه 

يش ته اشاره کړې ده؟

پرېږدئ   پوهېږي؟  ځواب  په  څوک  چې  وکړئ  پوښتنه 

دريو  يا  دوو  له  کړي.   پورته  السونه  خپل  زده کوونکي 

زده کوونکو وغواړئ چې خپل ځوابونه د څنگ له ملگرو رسه 

ټولگيوالو رسه رشيک  له  بيا ځواب  رشيک کړي. وروسته 

کړئ )ځواب: زده کوونکي خپل ښوونکي ته اشاره کړې ده.(

۴.بله يوه ذهني پوښتنه ده چې: کله چې ښوونځي ته 

راځئ څه احساس کوئ!

ځواب  ته  پوښتنې  زده کوونکي  شمېر  يو  چې  پرېږدئ 

ورکړي او ورته ووایاست چې هغوی څه فکر کوي. په دې 

پړاو کې رضوري نه ده چې ټول ځوابونه دې سم وي. 

مهمه دا ده چې زده کوونکي په فکر کولو پيل وکړي.

 ارزونه او کورنۍ دنده: )۵دقيقې(
 – ارزونه:

- د انځورونو په برخه کې ورته انځورونه پيدا کړئ؟

- کتاب رسه سمې کرښې ترسيم کړئ؟

- تاسو  د څه لپاره ښوونځي ته ځئ؟

– کورنۍ دنده: زده کوونکو ته الرښوونه وکړئ چې: د مترين په کتاب 

کې د کتاب د ښي خوا د لومړي انځور په اړه يو څه رسم کړي.

هغوی فعاليت تررسه کوی په ټولگي کې  وگرځئ او له هغو 

زده کوونکو رسه مرسته وکړئ چې ستونزې لري.

11. هغوی ته ووایاست چې راتلونکې کرښې وڅاري.

دا  کې  کورونو  خپلو  په  چې  ووایاست  ته  12. هغوی 

فعاليت مترين کړي.

 نوښتي ليکل )10 دقيقې(  
دې . 1 د  تاسو  به  اوس  چې  ووایاست  ته  کوونکو  زده 

اوونۍ کیسو ته په کتو رسه، خپلې کیسې جوړوئ. 
زده کوونکو ته ووایاست چې په خپل درسی کتاب . 2

کې دوو انځورونو ته وگوري او پوښتنه ورڅخه وکړئ 
چې د کیسو په اړه يې څه په یاد پاتې دي. 

دوو یا دریو زده کوونکو ته اجازه ورکړئ، هغه څه یې . 3
چې په یاد پاتې دي، نورو ته يې ووایي. 

زده کوونکو ته ووایاست چې د کیسې کرکټر هر سهار . 4
له خوبه وروسته ځینې کارونه کول او چمتووالی يې 
نيوه، تاسو هم باید هر سهار ځینې ځانگړي کارونه 
وکړئ. زده کوونکو ته ووایاست کله چې تاسو هر سهار 
له خوبه پاڅیږئ نو لومړی خپله بسرته ټولوئ، بیا مخ 
او السونه مینځئ، بیا د سهار چای خورئ، بیا مو د 

ښوونځي شیان تیاروئ او بیا ښوونځی ته روانیږئ.
زده کوونکو ته ووایاست چې خپل د څنگ ټولگیوال . 5

ته دې په دې اړه یوه کیسه ووایي چې دوی هر سهار 
له خوبه وروسته کوم کارونه تررسه کوي.   

کله چې زده کوونکي خپلې کیسې نورو ته وایي، تاسو . 6
په ټولگی کې وگرځئ او له هغوی څخه د کیسې په 

اړه پوښتنې وکړئ. که اړتیا وي، مرسته وررسه وکړئ.

اونۍ لوست1 5
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د زده کړې موخې
د دې لوست په پای کې به زده کوونکي وکوالی يش چې:

-  ځينې ساده کلمې په سېالبونو ووېيش.

-  ورته انځورونه پيدا کړي.

-  د کتاب له منونې رسه سمې کرښې رسم کړي.

ته  پوښتنو  اړه  په  تصويرونو  د  کيسې  انځوريزې  د    -

ځوابونه ورکړي.

د لوست پيل: )۵ دقيقې(
سالم، روغبړ، د ټولگي تنظيم، د کورنۍ دندې کتنه، د 

تېر درس ارزونه او انگېزوي پوښتنې وکړئ..

ورته انځور پيدا کړئ )5 دقيقې(
  

۱. ښوونکی دې کتاب په داسې ډول پورته ونييس چې ټولو 

تختې رسم  پر  کتار  لومړی  بيا  وړ وي،  ليدو  د  ته  ماشوماتو 

کړئ.

۲. زده کوونکو ووایاست، موږ دلته څلور انځورونه وينو. موږ 

به وگورو که چريې وکوالی شو، داسې انځور پيدا کړو چې 

تر هغه  به يې په خپله گوته  ته ورته وي. زه  انځور  لومړي 

وڅارم چې داسې انځور پيدا کړم چې لومړي انځور ته ورته 

وي. وروسته ووایاست چې ما هغه ورته انځور پيدا کړ.

۳. زده کوونکو ته ووایاست چې اوس به  تاسو دغه فعاليت 

له هغوی رسه په گډه تر رسه کړئ. ډاډ ترالسه کړئ چې 

هغوی لومړي انځور ته اشاره وکړي او بيا د هغه انځور خوا 

ته خپلې گوتې وخوځوي چې ورته وي. 

۴. د انځورونو په نورو کتارونو کې هم دغه فعاليت له ملگرو 

رسه تر رسه کړئ. 

۵. په ټولگي کې  وگرځئ او له هغو زده کوونکو رسه مرسته 

وکړئ چې ستونزې لري.

 په گوتې د کرښو څارنه )۵ دقيقې(
 

کرښې  يوې  د  به  دوی  چې  ووایاست  ته  کوونکو  زده 

رسمول زده کړي.

او  مشق  د  هغوی  د  چې  ووایاست  ته  زده کوونکو    .2

مترین په کتاب کې بېالبېلې کرښې دي. 

پر  کرښه  لومړۍ  اوس  زه  چې  ووایاست  ته  3. هغوی 

تختې کاږم )پر تختې لومړۍ کرښه رسم کړئ(

کرښې  همغې  چې  وغواړئ  څخه  زده کوونکو  4. له 

يې  ته  )هغوی  وکړي.  اشاره  کتاب کې  په  د مترین  ته 

وښاياست چې کرښه چېرته ده؟(

5. زده کوونکو ته ووایاست، هغوی به له ښي لوري څخه 

کيڼ لوري ته د کرښې څارل زده کړي.

6. پر تختې باندې له ښي لوري څخه کيڼ لوري ته د 

کرښې په اوږدو کې د خپلې گوتې په تېرولو رسه، هغوی 

ته وښاياست چې څه وکړي. 

7. له زده کوونکو څخه وغواړئ چې خپله گوته د کرښې 

ښي لوري ته کېږدي )په غټ سپني ټکي( او بيا د کرښې 

کړئ  السه  تر  ډاډ  وخوځوي.  لوري  کيڼ  رسه  څارلو  په 

چې ټول زده کوونکي يې له سم ځاي څخه پيل کړي.

8. پرېږدئ چې هغوی يې څو ځلې تکرار کړي.

   پر سېالبونو د کلمو وېشل  )۵ دقيقې(

1.  زده کوونکو ته ووایاست: زه به یوه کلمه درته ووایم او ټول 
به یې په ګډه پر سېالبونو )هجاوو( ووېشو او له هر سېالب 

به رسه السونه پړکوو.
2. ووایاست: راځئ چې دا کلمه په ټیټ غږ ووایو او هجا 

یې کړو: »تخته«.
3.  زده کوونکو ته ووایاست: اوس به تاسو پخپله دا کلمه 

)تخته( په سېالبونو وېشئ. 
کړئ:  تکرار  رسه  کلمو  دغو  له  پړاو  درېم  او  دویم   .۴
ګالب،  مڼه،  مالټه،  کېله،  انار،  ښیښه،  دروازه،  کړکۍ، 

انګور. 

اونۍ لوست1 6
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انځوريزه کيسه )15دقيقې(     
  

د لوستلو څخه مخکې

انځوريزې  هغې  کې  کتاب  خپل  په  دې  1. زده کوونکې 

کيسې ته وگوري چې تېره ورځ يې لوستلې ده.

2. هغوی ته يو ځل بيا عنوان ووایاست، او پوښتنه وکړئ 

که چريې يې تراوسه په ياد وي چې کيسه د څه يش په 

اړه وه؟

3. پرېږدئ چې گڼ شمېر زده کوونکي خپل ځوابونه رشيک 

کړي.

د لوستلو پر مهال 

ته  ټولگيوال  نژدې  خپل  چې  ووایاست  ته  1. زده کوونکو 

کيسه ولويل.

2. له څو دقيقو وروسته، هغوی ته ووایاست چې اوس دې 

خپل نږدې ټولگيوال ته اجازه ورکړي چې کيسه ولويل.

کيسه  چې  وغواړئ  څخه  زده کوونکو  دريو  يا  دوو  3. له 

ټولگيوالو ته ولويل. 

 د پنسل د نيولو څرنگوالی )5( دقیقې
  

زده کوونکو ته د پنسل د نيولو ډول وښياست او مرسته 

او  زده کړي  نيولو طريقه  د  پنسل  د  وکړئ چې  ور رسه 

ليک وکړای يش.

9. زده کوونکو ته ووایاست چې راتلونکې کرښې ته اشاره 

ته ووایاست چې له ښي لوري څخه يې  وکړي. هغوی 

کيڼ لوري ته وڅاري او له تور غټ ټکي څخه يې پيل 

په  تاسو  کوي  تررسه  فعاليت  دا  هغوی  کله چې  کړي. 

مرسته  رسه  زده کوونکو  هغو  له  او  وگرځئ  کې   ټولگي 

وکړئ چې ستونزې لري.

10. هغوی ته ووایاست چې راتلونکې کرښې وڅاري.

11. هغوی ته ووایاست چې په خپلو کورونو کې يې هم 

مترين کړي.

 ارزونه او کورنۍ دنده: )۵دقيقې(
 – ارزونه:

- د انځورونو په برخه کې ورته انځورونه پيداکړو؟

- کوالی شئ د کتاب په شان کرښې رسم کړئ؟

- له کتاب رسه سمې  کرښې ترسيم کړئ؟

 – کورنۍ دنده:

کتاب  په  مترين  د  چې  وکړئ  الرښوونه  ته  زده کوونکو 

کې دوه ډوله کرښې رسم کړي.

           د حسن خط فعاليت )۳۵ دقيقې(

او د دوو ټکو د  زده کوونکي دې د )پرې کوونکي، لیقه 

موقعيت( په اړه معلومات  تر السه او بيان کړي. 

  ارزونه او کورنۍ دنده: )۵دقيقې(

- ښوونکی دې له څو زده کوونکو څخه د )پرې کوونکي، 

لیقه او د دوو ټکو د موقعيت( په اړه پوښتنه وکړي.
- زده کوونکي د)دوو ټکو موقعيت( په خپلو کتابچو کې 

په کړکي قلم  يا پنسل رسه مترين کړي.

اونۍ لوست1 6
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سريزه اونۍ
2

د اونۍ د زده کړې موخې

د دې اونۍ په پای کې به زده کوونکي وکولی يش چې:

 کتاب خالص او بند کړي او پاڼې يې واړوي.. 1

ورته انځورونه به پيدا کړي.. 2

 د کتاب له منونو رسه سمې کرښې رسم کړي.. 3

د اورېدلو او لوستلو کيسو د انځورونو په اړه پوښتنو ته ځوابونه. 4

 ووايي او يو شی رسم کړی يش.

۵. زده کوونکي د حسن خط له وسايلو رسه بلد يش او د ټکو موقعيتونه وپیژين.

د لومړۍ ورځې د اورېدلو منت

توري:  فرعي موضوع:  کورنۍ   موضوع: کور        دویمه اونۍ  

د دې اونۍ لپاره ځانگړي یادداشتونه

زده کوونکو ته له کتاب او قلم څخه د کار اخيستلو الرې وروښيئ.	 

زده کوونکي وهڅوئ چې مشابه او متفاوت انځورونه رسه بېل کړي.	 

له زده کوونکو رسه د کرښو په ايستلو کې مرسته وکړئ.	 

د اورېدلو کيسه په داسې غږ او حرکتونو رسه دوه ځلې ولولئ چې د زده کوونکو پام ځانته راواړوئ او هغوی 	 

وکولی شې د کيسې پوښتنو ته سم ځوابونه ووايي.

له ځينو هڅوونکو کلمو، لکه: آفرين، شاباش، ډېرښه، مننه، کوالی شئ... په کارولو رسه د زده کوونکو پام ځانته 	 

راواړوئ او په ټولگي کې د زده کړې يو فعال او مناسب چا پېريال رامنځته کړئ.

ښوونکی دې زده کوونکو ته د ستونزو د حل په برخه کې الزمې الرښوونې او خاص مترکز وکړي.	 

د کورنۍ غړي

يوه ورځ سهار مريم خپلو بچيانو ته غږ کړ*: چای تيار دی. راځئ چې چای وڅښو.

خالدې وويل: زه مې د مکتب جامې اوتو کوم. خو اجمل وايي چای به وروسته وڅښم. هغه خپه دی او مکتب ته نه ځي.

مور اجمل ته وکتل. ورته ويې ويل: ولې نه ځې؟

هغه وويل: مورې! کتابچه مې نشته.

مور يې وويل**: زويه! راشه ته چای وڅښه. پيسې به درکړم 

چې کتابچه واخلې. مکتب ته به والړ شې: ښه!

بيا يې خالدې ته وويل: لوري! ته هم چای وڅښه، کايل به 

زه درته اوتو کړم.

ټولو په گډه چای وڅښه. اجمل پيسې واخيستې. خور او ورور 

خوشحاله مکتب ته روان شول.

ټولنيزې- عاطفي زده کړې موخه

د ستونزو په هوارولو وپوهېږي.	 
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لوست 1 اونۍ 2

د لوست پیل )۵( دقیقې

سالم، روغبړ، د ټولگي تنظيم، د کورنۍ دندې کتنه، د 

تېر درس ارزونه او انگېزوي پوښتنې وکړئ.

 د ورته کلمو تشخیصول  )۵ دقیقې(
  

زده کوونکو ته ووایاست: زه به اوس دوه کلمې درته . 1

ووایم. تاسې به ورته غوږ شئ چې دواړه کلمې رسه یو 

شان دي که مختلفې دي.

ووایاست: »قلم، قلم« . 2

زده کوونکو ته ووایاست: دا دواړه کلمې رسه یو شان . 3

دي. کله چې تاسې رسه یو شان کلمې اورئ الس 

مو پورته کړئ او که کلمې مختلفې وې، الس مو مه 

پورته کوئ.

دوه نورې کلمې مثالً »کتاب، کتاب« ووایاست.. 4

زده کوونکو ته ووایاست: دغه دوه کلمې رسه یو شان . 5

دي نو زه او تاسو به السونه پورته کوو. که کلمې رسه 

مختلفې وي، بیا السونه نه پورته کوو.

بیا مترین کړئ. دغه کلمې . 6 له زده کوونکو رسه یې 

»کتاب، کتاب« بیا ووایاست او زده کوونکي وپوښتئ 

چې: دا کلمې رسه یو شان دي که مختلفې؟ الس 

مو پورته کړئ او وګورئ چې زده کوونکو هم السونه 

پورته کړي وي.

اوس دوه مختلفې کلمې ووایاست لکه »کتاب، قلم«. 7

زده کوونکو ته ووایاست: دا دوه کلمې رسه مختلفې . 8

دي نو السونه به نه پورته کوئ.

 د ورته انځور پيدا کول )5 دقيقې( 

ښوونکی دې کتاب په داسې ډول پورته ونييس چې . 1

انځورونو  د  بيا  وي،  وړ  ليدو  د  ته  زده کوونکو  ټولو 

لومړی کتار پر تختې رسم کړئ یا یې په کتاب کې 

وښيئ.

انځورونه . 2 څلور  دلته  موږ  ووایاست،  ته  زده کوونکو 

وينو. کوالی شو داسې انځور پيدا کړو چې لومړي 

هغه  تر  گوته  خپله  په  يې  به  زه  وي.  ورته  ته  انځور 

وڅارم چې داسې انځور پيدا کړم چې لومړي انځور 

ته ورته وي. وروسته بيا ووایاست چې ما ورته انځور 

د زده کړې موخې
د دې لوست په پای کې به زده کوونکي وکوالی يش 

چې:

- په اورېدلو رسه يوشان او مختلفې کلمې وپېژين.

- ورته انځورونه پيدا کړي.

- د کتاب له منونې رسه سمې کرښې رسم کړي.

د اورېدو کيسې په اړه له منت رسه سم استنباطي يا 

ذهني پوښتنو ته ځوابونه ورکړي.

 ۹. بیا دوه نورې کلمې »کتاب، خطاب« ووایاست او زده 

کوونکي وپوښتئ چې دا رسه یو شان دي که مختلفې؟ 

بیا سم ځواب ورته ورکړئ.

۱۰. دا مترین له دغو پنځو جوړو کلمو رسه تررسه کړئ: 

»۱. سالم - کالم، ۲. کېله - مېله، ۳. کور - کور، ۴. هالل 

- بالل، ۵. ماما - ماما«
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 د پنسل د نيولو څرنگوالی )5( دقیقې

زده کوونکو ته د پنسل د نيولو ډول وښياست او مرسته 

او  زده کړي  نيولو طريقه  د  پنسل  د  وکړئ چې  ور رسه 

ليک وکړای يش.

د اورېدلو کيسه: )۱۵ دقيقې( 
   

د کيسې له اورېدلو مخکې

۱. زده کوونکو ته ووایاست چې زه به تاسو ته يو منت ولومل.

لوست 1 اونۍ 2

۲. زده کوونکو ته ووایاست چې د دې منت )کيسې( د 
اورېدلو لپاره چمتو واويس.  

۳. زده کوونکو ته ووایاست اوس به د دې منت د يو شمېر 
مهمو کلمو)لغتونو( په اړه خربې وکړو.

۴. ووایاست چې لومړی لغت د کورنۍ غړي دی هغوی 

ته ووایاست چې له تاسو وروسته لغت درې ځلې ولويل

لري.  معنا  څه  غړي  کورنۍ  د  چې  وکړئ  پوښتنه   .۵
پرېږدئ چې گڼ شمېر زده کوونکي ځواب درکړي.

د  چې:  ورکړئ  تعريف  لنډ  کلمې  غړي  کورنۍ  ۶.د 
او  )له تصويرونو  وايي  ته د کورنۍ غړی  تن  کورنۍ هر 

حرکتونو څخه گټه واخلئ چې 

د کلمې دمعنا په پوهېدلو کې مرسته وکړي(. 

کړئ:  تررسه  کار  ورته  هم  لپاره  لغتونو  الندېنيو  ۷.د 
پرې  گونځې  کاليو  د  چې  شی  هغه  اوتو)  سهار)گهيځ، 

هواروي(. 

د انځور په کارولو رسه  د منت په اړه وړاندوينه.

۱. زده کوونکې دې په خپلو کتابونو کې د کيسې په اړه 

انځور ته وگوري. 

په گوتې د کرښو څارنه)5( دقیقې 
  

زده کوونکو ته ووایاست چې دوی به د کرښې رسمول . 1

زده کړي. 

واړوي. . 2 را  بايد  پاڼه  کومه  چې  وښاياست  ته  هغوی 

ډاډ تر السه کړئ چې ټولو زده کوونکو د کتاب سم 

مخ را اړولی دی.

زده کوونکو ته ووایاست چې د هغوی په کتاب کې . 3

کرښې دي. 

پر . 4 کرښه  لومړۍ  اوس  زه  چې  ووایاست  ته  هغوی 

تختې کاږم. )لومړۍ کرښه رسم کړئ(

همغې . 5 کې  کتاب  په  چې  وغواړئ  زده کوونکو  له 

کرښې ته اشاره وکړي. )هغوی ته يې وښاياست چې 

کرښه چېرته ده؟(

زده کوونکو ته ووایاست، هغوی به له ښي لوري څخه . 6

کيڼ لوري ته د کرښې څارل زده کړي.

پر تختې باندې له ښي لوري څخه کيڼ لوري ته د . 7

کرښې په اوږدو کې د خپلې گوتې په تېرولو رسه، 

هغوی ته وښاياست چې څه وکړي. 

له زده کوونکو څخه وغواړئ چې خپله گوته د کرښې . 8

بيا  او  ټکي(  سپني  غټ  )په  کېږدي  ته  لوري  ښي 

ډاډ  وخوځوي.  لوري  کيڼ  رسه  څارلو  په  کرښې  د 

ترالسه کړئ چې ټول زده کوونکي يې له سم ځای 

څخه پيل کړي.

پرېږدئ چې څو ځلې يې تکرار کړي.. 9

زده کوونکو ته ووایاست چې راتلونکې کرښې ته په . 10

خپلې گوتې رسه اشاره وکړي. ووایاست چې

پيدا  کړ.

زده کوونکو ته ووایاست چې اوس به تاسو دغه فعاليت . 3

له ما رسه په گډه تر رسه کړئ. ډاډ ترالسه کړئ چې 

هغوی لومړي کتار ته اشاره وکړي او بيا د هغه انځور 

خوا ته خپلې گوتې وخوځوي چې ورته وي. 

تر . 4 فعاليت  نورو کتارونو کې هم دغه  په  انځورونو  د 

رسه کړئ. 

له . 1 او  ته وڅاري  لوري  لوري څخه يې کيڼ  له ښي 

سپني غټ ټکي څخه يې پيل کړي. کله چې هغوی 

له  او  وگرځئ  کې   ټولگي  په  کوي،  تررسه  فعاليت 

هغو زده کوونکو رسه مرسته وکړئ چې ستونزې لري.

هغوی ته ووایاست چې راتلونکې کرښه وڅاري.. 2

هغوی ته ووایاست چې په خپلو کورونو کې يې هم . 3

مترين کړي.
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۲. د انځور په اړه له هغوی رسه بحث وکړئ )دغه انځور 

چې  پرېږدئ  وينئ؟  څه  چې  ووایاست  او  وگورئ  ته 

له  اړتيا وي،  گڼ شمېر زده کوونکي ځواب درکړي. که 

زده کوونکو پوښتنه وکړئ چې، نور څه وينئ؟ 

انځور  په  زده کوونکو  او  تاسو  چې  کړئ  يې  خالصه   .3

کې څه ليديل دي؟

کورنۍ  د  عنوان  کيسې  د  ووایاست  ته  زده کوونکو   .4

غړي دی. 

په  وليدل چې  مو  اوس خو  ووایاست،  ته  ۵. زده کوونکو 

انځور کې څه دي او د کيسې په عنوان هم پوه شوئ، 

تاسې څه فکر کوئ چې کيسه به د څه په اړه وي. پرېږدئ  

گڼ شمېر زده کوونکي ځواب ورکړي. هغوی ته ځواب مه 

لومل  درته  کيسه  اوس  چې  ووایاست  ته  هغوی  ورکوئ. 

تاسو ورته غوږ شئ چې وړاندوينه مو سمه ده که نه؟

د کيسې اورېدلو په حال کې: 

رسه  حرکتونو  او  لحن  مناسب  غږ،  واضح  په  کيسه   .۱
او  اشارو  له  اړه  په  پېښو  د  کې  کيسه  کړئ.په  بيان 

وپوهېږي  زده کوونکي  چې  واخلئ  کار  څخه  حرکتونو 

چې څه پېښېږي. که چريې اصيل کرکټر ځينې کړنې 

او حرکتونو تر رسه کوي، بيا نو پرېږدئ چې زده کوونکي 

هم هغسې کړنې او حرکتونو تر رسه کړي. 

۲. کله چې کيسه لولئ په دوو ځايونو کې يو ځل ځنډ 
کوئ او له زده کوونکو څخه پوښتنه کوئ: څه فکر کوئ 

چې له دې وروسته به په کيسه کې څه پېښ يش؟  يا 

ولې داسې وشول؟

* څه فکر کوئ چې مريم به خپلو بچيانو ته څه وييل 

وي؟

* څه فکر کوئ چې مور به اجمل ته څه وييل وي؟

۳.  کيسه دوه ځلې ولولئ.
له اورېدلو وروسته: 

۱. له زده کوونکو څخه پوښتنه وکړئ چې د کيسې په 
اړه يې وړاندوينه سمه وه که نه؟ )هو/ نه(

 ارزونه او کورنۍ دنده: )۵دقيقې(

 – ارزونه:

د انځورونو په برخه کې ورته انځور پيدا کړئ.	 

د کتاب مطابق  کرښه رسموالی شئ؟	 

د اورېدلو په کيسه کې خالدې مورته څه وويل؟	 

 – کورنۍ دنده:

کتاب 	  په  د مترین  ورکړئ چې  دنده  ته  زده کوونکو 

کې له کتاب رسه سمې دايرې رسم کړي.

لوست 1 اونۍ 2

۲. زده کوونکو ته ووایاست چې د کيسې په اړه در څخه 
ځينې پوښتنې کوم.

۳. هغوی ته ووایاست: لومړۍ پوښتنه: ده چې: خالده 
څوک وه؟ 

زده کوونکو ته اجازه ورکړئ چې د کيسې مطابق ځواب 

ورکړي. )ځواب:خالده د مرميې لور وه.( 

۴. دوميه پوښتنه: ده چې: مور يې اجمل ته د څه لپاره 
پيسې ورکړې؟ 

ښوونکی دې له زده کوونکو وغواړي چې څوک پوهېږي؟ 

السونه دې پورته کړي. 

۵. پرېږدئ چې زده کوونکي خپل ځواب له نژدې ملگري 
زده کوونکو  جوړې  يوې  له  وروسته  کړي.  رشيک  رسه 

کړي.  ټولگي رسه خپل ځواب رشيک  له  وغواړئ چې 

لپاره  اخيستلو  کتابچې  د  ته  اجمل  مرميې  )ځواب 

پيسې ورکړې.(

۶.ذهني پوښتنه: که تاسو خپل هدف ته د رسېدو لپاره 
هغه څه ونه لرئ چې درته په کار وي، څه به کوئ؟

رشيک  رسه  نظرونه  خپل  زده کوونکي  چې  ۷.پرېږدئ 
کړي. په دې پړاو کې رضوري نه ده چې ټول ځوابونه 

دې سم وي. دا مهمه ده چې زده کوونکي په فکر کولو 

پيل وکړي. 
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 د زده کړې موخې

د دې لوست په پای کې به زده کوونکي وکوالی يش چې:
 - په اورېدلو رسه يوشان او مختلفې کلمې وپېژين.

 - ورته انځورونه پيدا کړي.

 - د کتاب له منونې رسه سمې کرښې رسم کړي.

 - د انځوريزې کيسې د تصويرونو په اړه پوښتنو ته 

ځوابونه ورکړي.

د لوست پيل: )۵ دقيقې(
سالم، روغبړ، د ټولگي تنظيم، د کورنۍ دندې کتنه، د 

تېر درس ارزونه او انگېزوي پوښتنې وکړئ..

 د ورته کلمو تشخیصول  )۵ دقیقې(

 

زده کوونکو ته ووایاست: زه به اوس دوه کلمې درته . 1

ووایم. تاسې به ورته غوږ شئ چې دواړه کلمې رسه یو 

شان دي که مختلفې دي.

ووایاست: »قلم، قلم« . 2

زده کوونکو ته ووایاست: دا دواړه کلمې رسه یو شان . 3

دي. کله چې تاسې رسه یو شان کلمې اورئ الس 

مو پورته کړئ او که کلمې مختلفې وې، الس مو مه 

پورته کوئ.

دوه نورې کلمې مثالً »کور، کور« ووایاست.. 4

زده کوونکو ته ووایاست: دغه دوه کلمې رسه یو شان . 5

دي نو زه او تاسو به السونه پورته کوو. که کلمې رسه 

مختلفې وي، بیا السونه نه پورته کوو.

بیا مترین کړئ. دغه کلمې . 6 له زده کوونکو رسه یې 

»کور، کور« بیا ووایاست او زده کوونکي وپوښتئ چې: 

دا کلمې رسه یو شان دي که مختلفې؟ الس مو پورته 

کړئ او وګورئ چې زده کوونکو هم السونه پورته کړي 

وي.

اوس دوه مختلفې کلمې ووایاست لکه »کتاب، قلم«. 7

زده کوونکو ته ووایاست: دا دوه کلمې رسه مختلفې . 8

دي نو السونه به نه پورته کوئ.

 د پاڼې اړول )5 د قيقې(        

ترشيح: زده کوونکي د پاڼې اړول زده کوي.

د کتاب د منت لومړۍ پاڼه پرانيزئ.. 1

دا . 2 وکړئ(  اشاره  ته  )پاڼې  ده.  پاڼه  يوه  ښوونکی:دا 

زموږ د کتاب دوميه پاڼه ده. 

د . 3 هم  يا  لري،  معلومات  ځينې  پاڼه  هره  ښوونکی: 

دوميې  د  زه  چې  کله  څرگندوي.  برخه  يوه  کيسې 

پاڼې لوستل پای ته ورسوم، بايد پاڼه واړوم، وگورئ 

زه څرنگه پاڼه اړوم.

ښوونکی: اوس يې بايد په گډه تررسه کړو. )راتلونکې . 4

پاڼې ته اشاره وکړئ( موږ دې ته څه وايو؟ )ښوونکی 

لوست 2 اونۍ 2

۹. بیا دوه نورې کلمې »کتاب، خطاب« ووایاست او زده 

کوونکي وپوښتئ چې دا رسه یو شان دي که مختلفې؟ 

بیا سم ځواب ورته ورکړئ.

۱۰. دا مترین له دغو پنځو جوړو کلمو رسه تررسه کړئ: 

»۱. سلیم - کلیم، ۲. کېله - کېله، ۳. جلیل - خلیل، 

۴. هالل - هالل، ۵. خور - مور«
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  په گوتې د کرښو څارنه )5( دقیقې

زده کوونکو ته ووایاست چې دوی به د کرښې رسمول . 1

زده کړي. 

هغوی ته وښاياست چې کومه پاڼه بايد را واړوي. ډاډ . 2

تر السه کړئ چې ټولو زده کوونکو سم مخ را اړولی 

دی.

په کتاب کې . 3 ووایاست چې د هغوی  ته  زده کوونکو 

بېالبېلې کرښې دي. 

 د پنسل د نيولو څرنگوالی )5( دقیقې
 

زده کوونکو ته د پنسل د نيولو ډول وښياست او مرسته 

او  زده کړي  نيولو طريقه  د  پنسل  د  وکړئ چې  ور رسه 

ليک وکړای يش.

 انځوريزه کيسه)۱()15دقيقې( 

له لوستلو څخه مخکې

۱.زده کوونکو ته ووایاست چې د يوې انځوريزې کيسې 
د لوستلو لپاره چمتو واويس. 

فکر  زده کوونکي  غړي«  کورنۍ  »د  عنوان  کيسې  ۲.د 

دوو  د  چې  کله  ښوونکی:  »پاڼه«(  زده کوونکي:  او 

پاڼو لوستل پای ته ورسوو بايد څه وکړو؟ )ښوونکی 

او زده کوونکي: »پاڼه اړوو«(.

راځئ چې په گډه پاڼه واړوو. )ښوونکی او زده کوونکي . 5

پاڼه اړوي(

اوس يې تاسو يوازې تررسه کړئ. کله چې زه ووايم: . 6

پاڼه واړوئ، تاسو به پاڼه واړوئ.

اړوي( . 7 پاڼه  واړوئ!)زده کوونکي  پاڼه  ښوونکی: 

زه څه  وايي(  په حالت کې  اړولو  پاڼې  )د  ښوونکی 

کوم؟ )زده کوونکي تاسو پاڼه اړوئ(.

 ورته انځور پيدا کړئ )۵ دقیقې(

1. ښوونکی دې کتاب په داسې ډول پورته ونييس چې 

ټولو ماشومانو ته د ليدو وړ وي، بيا د انځورونو لومړی 

کتار پر تختې رسم کړئ یا یې په کتاب کې وښيئ.

انځورونه  څلور  دلته  موږ  ووایاست،  ته  زده کوونکو   .2

لومړي  چې  کړو  پيدا  انځور  داسې  شو،  کوالی  وينو. 

انځور ته ورته وي. زه به يې په خپله گوته تر هغه وڅارم 

ورته  ته  انځور  لومړي  چې  کړم  پيدا  انځور  داسې  چې 

وي. وروسته بيا ووایاست چې ما ورته انځور پيدا  کړ.

3. زده کوونکو ته ووایاست چې اوس به تاسو دغه فعاليت 

ترالسه کړئ چې  ډاډ  تر رسه کړئ.  په گډه  ما رسه  له 

هغوی لومړي کتار ته اشاره وکړي او بيا د هغه انځور خوا 

ته خپلې گوتې وخوځوي چې ورته وي. 

تر  فعاليت  نورو کتارونو کې هم دغه  په  انځورونو  4. د 

رسه کړئ. 

پر . 4 کرښه  لومړۍ  اوس  زه  چې  ووایاست  ته  هغوی 

تختې کاږم )لومړۍ کرښه رسم کړئ(

اشاره . 5 ته  کرښې  همغې  چې  وغواړئ  زده کوونکو  له 

وکړي. )هغوی ته يې وښاياست چې کرښه چېرته ده؟(

زده کوونکو ته ووایاست، هغوی به له ښي لوري څخه . 6

کيڼ لوري ته د کرښې څارل زده کړي.

پر تختې له ښي لوري څخه کيڼ لوري ته د کرښې . 7

په اوږدو کې د خپلې گوتې په تېرولو رسه، هغوی ته 

وښاياست چې څه وکړي. 

له زده کوونکو وغواړئ چې خپله گوته د کرښې ښي . 8

لوري ته کېږدي )په غټ سپني ټکي( او بيا د کرښې 

په څارلو رسه کيڼ لوري وخوځوي. ډاډ ترالسه کړئ 

چې ټول زده کوونکي يې له سمه ځايه پيل کړي.

پرېږدئ چې څو ځلې يې تکرار کړي.. 9

ته . 10 کرښې  راتلونکې  چې  ووایاست  ته  زده کوونکو 

اشاره وکړي. ووایاست چې له ښي لوري څخه يې 

کيڼ لوري ته وڅاري او له سپني غټ ټکي څخه 

يې پيل کړي. کله چې هغوی فعاليت تررسه کوي 

په ټولگي کې  وگرځئ او له هغو زده کوونکو رسه 

مرسته وکړئ چې ستونزې لري.

هغوی ته ووايئ چې راتلونکې کرښه وڅاري.. 11

يې . 12 کورونو کې  په خپلو  ووایاست چې  ته  هغوی 

هم مترين کړي.

لوست 2 اونۍ 2
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کولو ته هڅوي چې کيسه به د کورنۍ غړي په اړه وي، 

له زده کوونکو پوښتنه وکړئ چې له تاسو رسه موافق دي 

که نه؟

کې  کور  په  موږ  وايي:  خيرب  جمله:  تصوير  لومړي  د   -

پنځه تنه يو.

- د دويم تصوير جمله: مور او پالر راباندې گران دي.

- د دريم تصوير جمله: مينه مې خور او اېمل مې ورور 

دی.

مې  مور  دی  ډاکټر  مې  پالر  جمله:  تصوير  څلورم  د   -

ښوونکې ده.

`د انځورونو د ليدلو پر مهال

۱.زده کوونکي دې په کتابونو کې انځورونو ته وگوري.
اشاره  ته  انځور  لومړي  چې  ووایاست  ته  ۲.زده کوونکو 
انځور کې څه گورئ؟  لومړي  په  وکړئ  پوښتنه  وکړي، 

ډاډ تر السه کړئ زده کوونکي يې په کتاب کې گوري. 

د  ورکړي،  ځواب  زده کوونکي  شمېر  گڼ  چې  پرېږدئ 

هغه څه لنډيز وړاندې کړئ چې په انځور کې يې وينئ. 

۳.د ۳،۲او ۴ انځور لپاره دويم پړاو تکرار کړئ.
۴.زده کوونکو ته ووایاست، راځئ چې ټولو انځورونو ته 
يو ځل بيا وگورو او اجازه راکړئ تاسو ته په لنډه توگه 

ووايم چې په انځور کې څه پېښېږي.

له لوستلو وروسته  

له زده کوونکو پوښتنه وکړئ چې د کيسې د انځورونو . 1

په اړه يې وړاندوينه سمه وه که نه؟

زده کوونکو ته ووایاست چې د کيسې په اړه له تاسو . 2

ځينې پوښتنې کوم.

لومړۍ پوښتنه: په لومړي تصويرکې خيرب څه وايي؟ . 3

هغه زده کوونکي چې په ځواب پوهېږي خپل السونه 

زده کوونکو  جوړې  يوې  له  وروسته  کړي.  پورته  دې 

ټولگيوالو رسه رشيک کړي.  له  وغواړئ چې ځواب 

)ځواب: موږ په کور کې پنځه تنه یو.(

دوميه پوښتنه: په دريم تصوير کې خيرب څه وايي؟ . 4

خپل  پوهېږي  ځواب  په  څوک  چې  ورکړئ  اجازه 

 ارزونه او کورنۍ دنده: )۵دقيقې(

الف – ارزونه:

د انځورونو په برخه کې ورته انځور پيدا کړئ.	 

کتاب رسه سم کرښه ترسيم کړی.	 

د دې درس د لوستلو د کيسې په دريم تصوير کې 	 

څه وينئ؟

ب – کورنۍ دنده:

زده کوونکو ته دنده ورکړئ چې د مترين په کتاب کې 

مايل خطونه  رسم کړي.

لوست 2 اونۍ 2

السونه پورته کړي. له دوو يا دريو زده کوونکو وغواړئ 

له  وروسته ځواب  او  چې ځوابونه رسه رشيک کړي 

ټولگيوالو رسه رشيک کړي.)ځواب : مينه مې خور 

او اميل مې ورور دی.(

ذهني پوښتنه: ستاسو په فکر د خيرب مور به څنگه . 5

ښوونکې شوې وي او پالر به يې څنگه ډاکټر شوی 

وي؟

 زده کوونکو ته ووایاست چې څوک په ځواب پوهېږي؟ . 6

ته ځواب ورکړي  پرېږدئ چې زده کوونکي پوښتنې 

پړاو  په دې  فکر کوي؟  ووایاست چې هغوی څه  او 

کې رضوري نه ده چې ټول ځوابونه دې سم وي. دا 

مهمه ده چې زده کوونکي په فکر کولو پيل وکړي. 
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-  په اورېدلو رسه يوشان او مختلفې کلمې وپېژين.

ورته انځورونه پيدا کړي.	 

د کتاب له منونې رسه سمې کرښې رسم کړي.	 

د انځوريزې کيسې د تصويرونو په اړه پوښتنو ته 	 

ځوابونه ورکړي.

د لوست پيل: )۵ دقيقې(

سالم، روغبړ، د ټولگي تنظيم، د کورنۍ دندې کتنه، د 

تېر درس ارزونه او انگېزوي پوښتنې وکړئ.

  د ورته کلمو تشخیصول  )۵ دقیقې( 

زده کوونکو ته ووایاست: زه به اوس دوه کلمې درته . 1

ووایم. تاسې به ورته غوږ شئ چې دواړه کلمې رسه یو 

شان دي که مختلفې دي.

ووایاست: »قلم، قلم« . 2

زده کوونکو ته ووایاست: دا دواړه کلمې رسه یو شان . 3

دي. کله چې تاسې رسه یو شان کلمې اورئ الس 

مو پورته کړئ او که کلمې مختلفې وې، الس مو مه 

پورته کوئ.

دوه نورې کلمې مثالً »الال، الال« ووایاست.. 4

زده کوونکو ته ووایاست: دغه دوه کلمې رسه یو شان . 5

دي نو زه او تاسو به السونه پورته کوو. که کلمې رسه 

مختلفې وي، بیا السونه نه پورته کوو.

بیا مترین کړئ. دغه کلمې . 6 له زده کوونکو رسه یې 

»الال، الال« بیا ووایاست او زده کوونکي وپوښتئ چې: 

دا کلمې رسه یو شان دي که مختلفې؟ الس مو پورته 

کړئ او وګورئ چې زده کوونکو هم السونه پورته کړي 

وي.

اوس دوه مختلفې کلمې ووایاست لکه »خور، مور«. 7

زده کوونکو ته ووایاست: دا دوه کلمې رسه مختلفې . 8

دي نو السونه به نه پورته کوئ.

 د پاڼې اړول )5 دقيقې(        

ترشيح: زده کوونکي د پاڼې اړول زده کوي

د کتاب د منت لومړئ پاڼه پرانيزئ.. 1

پاڼه ده. )پاڼې ته اشاره وکړئ( دا . 2 ښوونکی:دا يوه 

زموږ د کتاب دوميه پاڼه ده. 

د . 3 هم  يا  لري،  معلومات  ځينې  پاڼه  هره  ښوونکی: 

زه د دوميې  برخه څرگندوي. کله چې  يوه  کيسې 

پاڼې لوستل پای ته ورسوم، بايد پاڼه واړوم، وگورئ 

زه څرنگه پاڼه اړوم.

لوست 3 اونۍ 2

زده  او  ووایاست  الله«  »الال،  کلمې  نورې  دوه  بیا   .۹

کوونکي وپوښتئ چې دا رسه یو شان دي که مختلفې؟ 

بیا سم ځواب ورته ورکړئ.

۱۰. دا مترین له دغو پنځو جوړو کلمو رسه تررسه کړئ: 

»۱. ورور - ترور، ۲. کاکا - ماما، ۳. بابا - بابا، ۴. هالل - 

بالل، ۵. بابا - ماما«
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   د پنسل د نيولو څرنگوالی )5( دقیقې

او . 1 وښياست  ډول  نيولو  د  پنسل  د  ته  زده کوونکو 

طريقه  نيولو  د  پنسل  د  چې  وکړئ  رسه  ور  مرسته 

زده کړي او ليک وکړای يش.

دی.

په کتاب کې . 3 ووایاست چې د هغوی  ته  زده کوونکو 

بېالبېلې کرښې دي. 

پر . 4 کرښه  لومړۍ  اوس  زه  چې  ووایاست  ته  هغوی 

تختې کاږم )لومړۍ کرښه رسم کړئ(

اشاره . 5 ته  کرښې  همغې  چې  وغواړئ  زده کوونکو  له 

چېرته  کرښه  چې  وښاياست  يې  ته  )هغوی  وکړي. 

ده؟(

زده کوونکو ته ووایاست، هغوی به له ښي لوري څخه . 6

کيڼ لوري ته د کرښې څارل زده کړي.

پر تختې له ښي لوري څخه کيڼ لوري ته د کرښې . 7

په اوږدو کې د خپلې گوتې په تېرولو رسه، هغوی ته 

وښاياست چې څه وکړي. 

له زده کوونکو څخه وغواړئ خپله گوته د کرښې ښي . 8

لوري ته کېږدي )په غټ سپني ټکي( او بيا د کرښې 

په څارلو رسه کيڼ لوري وخوځوي. ډاډ ترالسه کړئ 

چې ټول زده کوونکي يې له سمه ځايه پيل کړي.

پرېږدئ چې څو ځلې يې تکرار کړي.. 9

ته . 10 کرښې  راتلونکې  چې  ووایاست  ته  زده کوونکو 

اشاره وکړي. ووایاست چې له ښي لوري څخه يې 

کيڼ لوري ته وڅاري او له سپني غټ ټکي څخه يې 

په  تررسه کوي  فعاليت  کله چې هغوی  پيل کړي. 

ټولگي کې  وگرځئ او له هغو زده کوونکو رسه مرسته 

وکړئ چې ستونزې لري.

هغوی ته ووایاست چې راتلونکې کرښه وڅاري.. 11

هغوی ته ووایاست چې په خپلو کورونو کې يې هم . 12

مترين کړي.

 په گوتې د کرښو څارنه )5( دقیقې
 

زده کوونکو ته ووایاست چې دوی به د کرښې رسمول . 1

زده کړي. 

هغوی ته وښاياست چې کومه پاڼه بايد را واړوي. ډاډ . 2

تر السه کړئ چې ټولو زده کوونکو سم مخ را اړولی 

ښوونکی: اوس يې بايد په گډه تررسه کړو. )راتلونکې . 4

پاڼې ته اشاره وکړئ( موږ دې ته څه وايو؟ )ښوونکی 

د دوو  »پاڼه«( ښوونکی: کله چې  زده کوونکي:  او 

پاڼو لوستل پای ته ورسوو بايد څه وکړو؟ )ښوونکی 

او زده کوونکي: »پاڼه اړوو«(.

او . 5 )ښوونکی  واړوو.  پاڼه  گډه  په  چې  راځئ 

زده کوونکي پاڼه اړوي(

اوس يې تاسو يوازې تررسه کړئ. کله چې زه ووايم: . 6

پاڼه واړوئ، تاسو به پاڼه واړوئ.

اړوي( . 7 پاڼه  واړوئ!)زده کوونکي  پاڼه  ښوونکی: 

اړولو په حالت کې وايي( زه څه  پاڼې  ښوونکی )د 

کوم؟ )زده کوونکي تاسو پاڼه اړوئ(.

 ورته انځور پيدا کړئ )۵ دقیقې(

ښوونکی دې کتاب په داسې ډول پورته ونييس چې . 1

انځورونو  د  بيا  وي،  وړ  ليدو  د  ته  زده کوونکو  ټولو 

لومړی کتار په کتاب کې وښیئ.

انځورونه . 2 څلور  دلته  موږ  ووایاست،  ته  زده کوونکو 

وينو. کوالی شو، داسې انځور پيدا کړو چې لومړي 

هغه  تر  گوته  خپله  په  يې  به  زه  وي.  ورته  ته  انځور 

وڅارم چې داسې انځور پيدا کړم چې لومړي انځور 

ته ورته وي. وروسته بيا ووایاست چې ما ورته انځور 

پيدا  کړ.

زده کوونکو ته ووایاست چې اوس به تاسو دغه فعاليت . 3

له ما رسه په گډه تر رسه کړئ. ډاډ ترالسه کړئ چې 

هغوی لومړي کتار ته اشاره وکړي او بيا د هغه انځور 

خوا ته خپلې گوتې وخوځوي چې ورته وي. 

تر . 4 فعاليت  نورو کتارونو کې هم دغه  په  انځورونو  د 

رسه کړئ. 

لوست 3 اونۍ 2
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  انځوريزه کيسه)۱( )۱۵ دقيقې( 

له لوستلو څخه مخکې 

زده کوونکې دې په خپل کتاب کې هغې انځوريزې . 1

کيسې ته وگوري چې پرون يې لوستلې ده.

پوښتنه . 2 او  ووایاست  عنوان  بيا  ځل  يو  ته  هغوی 

وکړئ چې کيسه د څه يش په اړه وه؟پرېږدئ چې 

گڼ شمېر زده کوونکي ځواب ورکړي.

د انځورونو د ليدلو پر مهال

د  په  خپل کتاب کې  ووایاست چې  ته  زده کوونکو   .۱
لوستلو کيسې انځورونو ته وگوري.

۲. زده کوونکو ته ووایاست چې لومړي انځور ته وگوري،. 
ډاډ تر السه کړئ چې ټول زده کوونکي انځور ته اشاره 

په  گوري  انځور کې  په  يې  هغه څه چې هغوی  کوي. 

شمېر  گڼ  چې  پرېږدئ  وکړئ.  بحث  وررسه  يې  اړه 

وړاندې  لنډيز  څه  هغه  د  ورکړي،  ځواب  زده کوونکي 

کړئ چې په انځور کې يې وينئ. 

۳. هغوی ته ووایاست چې د خپل څنگ ټولگيوالو ته د 
۳،۲او ۴ انځور په اړه ووايي چې دلته څه ويني. 

خپلو  کيسه  انځوريزه  چې  ووایاست  ته  زده کوونکو   .۴
ټولگيوالو ته ووايي، کله چې دغه فعاليت رسته رسېږي 

بايد ټول زده کوونکي انځورونو ته اشاره وکړي.

لوست 3 اونۍ 2

 ارزونه او کورنۍ دنده: )۵دقيقې(

 – ارزونه:

د انځورونو په برخه کې ورته انځورونه پيداکړی؟	 

له کتاب رسه سمې کرښې ترسيم کړئ؟	 

شی 	  څه  کې  تصوير  څلورم  په  کيسې  لوستلو  د 

وينئ؟

– کورنۍ دنده:
زده کوونکو ته الرښوونه وکړئ چې د مترين به کتاب 	 

کې  له کتاب رسه سمې کرښې رسم کړي.

۳.دوميه پوښتنه: په دريم انځور کې خيرب څه يش ته 
اشاره کړې ده؟ 

وکړئ  پوښتنه  وي.  ياد  په  ځواب  مو  که  وگورو  راځئ   

زده کوونکي  پرېږدئ   پوهېږي.  ځواب  په  څوک  چې 

زده کوونکو  دريو  يا  دوو  له  کړي.   پورته  السونه  خپل 

څخه وغواړئ چې خپل ځوابونه رشيک کړي. وروسته 

بيا خپل ځواب له ټولگيوالو رسه رشيک کړئ. )ځواب  

خيرب خپل ورور او خورته اشاره کړې ده.(

مو څه شی  اړه  په  کورنۍ  د خپلې  پوښتنه:   ۴.ذهني 
خوښېږي؟

ځواب  ته  پوښتنې  زده کوونکي  شمېر  يو  چې  پرېږدئ 

په  فکر کوي؟  ووایاست چې هغوی څه  ورته  او  ورکړي 

نه ده چې ټول ځوابونه دې سم  پړاو کې رضوري  دې 

وي. مهمه دا ده چې زده کوونکي فکر وکړي.

له لوستلو وروسته: 

اړه  په  کيسې  د  اوس  چې  ووایاست  ته  ۱.زده کوونکو 
ورڅخه پوښتنې کوم.

په  چې:  ده  دا  پوښتنه  لومړۍ  ووایاست:  ته  ۲.هغوی 
دویم تصویر کې خيرب چاته اشاره کړې ده؟  

له زده کوونکو څخه وغواړئ چې د ځواب د پوهېدو په 

خپل  له  ځواب  او  کړي  پورته  السونه  خپل  کې  صورت 

ملگري رسه رشيک کړي.

له هغه وروسته له يوې جوړې زده کوونکو وغواړئ چې 

له ټولگيوالو رسه ځواب رشيک کړي. ځواب -خيرب خپل 

مور او پالر ته اشاره کړې ده.
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ځينې ساده کلمې په سېالبونو و وېيش.	 

ورته انځورونه پيدا کړي.	 

د کتاب له منونې رسه سمې کرښې رسم کړي.	 

د انځوريزې کيسې د تصويرونو په اړه پوښتنو ته 	 

ځوابونه ورکړي.

د لوست پيل: )۵ دقيقې(
سالم، روغبړ، د ټولگي تنظيم، د کورنۍ دندې کتنه، د 

تېر درس ارزونه او انگېزوي پوښتنې وکړئ.

  ورته انځور پيدا کړئ )10 دقيقې(

ټولو . 1 چې  ونييس  پورته  ډول  داسې  په  کتاب  دې  ښوونکی 

ماشوماتو ته د ليدلو وړ وي، بيا د انځورونو لومړی کتار وښيي.

ووایاست، موږ دلته څلور انځورونه وينو. کوالی شو، . 2

داسې انځور پيدا کړو چې لومړي انځور ته ورته وي. 

داسې  چې  وڅارم  هغه  تر  گوته  خپله  په  يې  به  زه 

وي.  ورته  ته  تصوير  لومړي  چې  کړم  پيدا  انځور 

وروسته بيا ووایاست چې ما ورته انځور پيدا کړ.

زده کوونکو ته ووایاست چې اوس به  تاسو دغه فعاليت . 3

له ما رسه په گډه تر رسه کړئ. ډاډ ترالسه کړئ چې 

هغوی لومړي کتار ته اشاره وکړي او بيا د هغه انځور 

خوا ته خپلې گوتې وخوځوي چې ورته وي. 

د انځورونو په نورو کتارونو کې هم دغه فعاليت تر . 4

رسه کړئ. 

  په گوتې د کرښو څارنه )5( دقیقې

زده کوونکو ته ووایاست چې دوی به د کرښې رسمول 

زده کړي. 

هغوی ته وښاياست چې کومه پاڼه را واړوي. ډاډ تر . 1

السه کړئ ټولو زده کوونکو سم مخ را اړويل دی.

زده کوونکو ته ووایاست چې د هغوی په کتاب کې . 2

بېالبېلې کرښې دي. 

پر . 3 کرښه  لومړۍ  اوس  زه  چې  ووایاست  ته  هغوی 

تختې کاږم )لومړۍ کرښه رسم کړئ(

له زده کوونکو وغواړئ چې همغې کرښې ته چې په . 4

کتاب کې ده اشاره وکړي. )هغوی ته يې وښاياست 

چې کرښه چېرته ده(

زده کوونکو ته ووایاست، هغوی به له ښي لوري څخه . 5

کيڼ لوري ته د کرښې څارل زده کړي.

پر تختې له ښي لوري څخه کيڼ لوري ته د کرښې . 6

په اوږدو کې د خپلې گوتې په تېرولو رسه، هغوی ته 

وښاياست چې څه وکړي. 

له زده کوونکو وغواړئ خپله گوته د کرښې ښي لوري . 7

په  کرښې  د  بيا  او  ټکي(  سپني  غټ  )په  کېږدي  ته 

څارلو رسه کيڼ لوري وخوځوي. ډاډ تر السه کړئ چې 

لوست 4 اونۍ 2

 پر سېالبونو د کلمو وېشل  )۵ دقيقې(

1.  زده کوونکو ته ووایاست: زه به یوه کلمه درته ووایم او ټول 

به یې په ګډه پر سېالبونو )هجاوو( ووېشو او له هر سېالب 

رسه به السونه پړکوو.

2. ووایاست: راځئ چې دا کلمه په ټیټ غږ ووایو او هجا 

یې کړو: »سهار«.

3.  زده کوونکو ته ووایاست: اوس به تاسو پخپله دا کلمه 

)سهار( په سېالبونو وېشئ. 

۴. دویم او درېم پړاو له دغو کلمو رسه تکرار کړئ: مريم، 

مکتب، جامې، اوتو، پيسې، کايل، مورې، لورې، خپه.
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ټولو زده کوونکو له سم ځاي څخه پيل کړی دی.

پرېږدئ چې څو ځلې يې تکرار کړي.. 8

ته . 9 کرښې  راتلونکې  چې  ووایاست  ته  زده کوونکو 

له ښي لوري څخه يې  ووایاست چې  اشاره وکړي. 

څخه  ټکي  غټ  سپني  له  او  وڅاري  ته  لوري  کيڼ 

يې پيل کړي.  کله چې هغوی فعاليت تر رسه کوي 

په ټولگي کې  وگرځئ او له هغوی زده کوونکو رسه 

مرسته وکړئ چې ستونزې لري.

هغوی ته ووایاست چې راتلونکې کرښې وڅاري.. 10

هغوی ته ووایاست چې په خپلو کورونو کې هم دا . 11

فعاليت مترين کړي.

انځوريزه کيسه)۲( )۱۵ دقيقې( 
  

له لوستلو څخه مخکې  
۱.زده کوونکو ته ووایاست چې د يوې انځوريزې کيسې 

د لوستلو لپاره چمتو واويس. 
۲. د کيسې عنوان دی: »د کورنۍ غړي«. دا زده کوونکي 
فکر کولو ته هڅوي چې کيسه به د کورنۍ غړو په اړه 
رسه  تاسو  له  چې  وکړئ  پوښتنه  زده کوونکو  له  وي، 

موافق دي که نه؟
د لومړی تصوير جمله: پالر پوښتنه کوي: آمنې لورې! تا 

خپله کورنۍ دنده تر رسه کړې ده؟
د دويم تصوير جمله: آمنه وايي: هو، پالر جانه! له خیرب 

او اېمل رسه مې يو ځای خالصه کړه.
د دريم تصوير جمله: مور وايي: آمنه هر وخت له خپلو 

وروڼو خيرب او اېمل رسه يو ځای سبق وايي.
په  بل  يو  د  آفرين!  وايي:  پالر  جمله:  تصوير  څلورم  د 

مرسته به سبقونه ښه زده کړئ.
د لوستلو پر مهال

۱.زده کوونکي دې په خپلو کتابونو کې انځورونو ته وگوري.
اشاره  ته  انځور  لومړي  چې  ووایاست  ته  ۲.زده کوونکو 
وکړي، پوښتنه وکړئ چې په لومړي انځور کې څه وينئ؟ 
ډاډ ترالسه کړئ چې زده کوونکي يې په کتاب کې گوري. 
پرېږدئ چې گڼ شمېر زده کوونکي ځواب ورکړي، د هغه 

څه لنډيز وړاندې کړئ چې په انځور کې يې وينئ. 
۳.د ۳،۲او ۴ انځور لپاره دويم پړاو تکرار کړئ.

۴.زده کوونکو ته ووایاست، راځئ چې ټولو انځورونو ته 
يو ځل بيا وگورو او اجازه راکړئ تاسو ته په لنډه توگه 

ووايم چې په انځور کې څه پېښېږي. 
له لوستلو وروسته 

د  اړه  په  کيسې  د  وکړئ چې  پوښتنه  زده کوونکو  ۱.له 

هغوی وړاندوينه سمه وه که نه؟) هو/ نه(
۲.زده کوونکو ته ووایاست چې د کيسې په اړه له تاسو 

ځينې پوښتنې کوم.
۳. هغوی ته ووایاست: لومړۍ پوښتنه ده چې: په لومړی 

تصوير کې مو څه شی وليدل؟ 
له زده کوونکو وغواړئ چې د ځواب د پوهېدو په صورت 
کې خپل السونه پورته کړي. لومړی دې ځواب له خپل 

نږدې ملگري رسه رشيک کړي.
وروسته له يوې جوړې زده کوونکو څخه وغواړئ چې له 
وروسته سم ځواب  کړي.  ټولگيوالو رسه ځواب رشيک 

ورکړئ )په لومړي تصوير کې پالر او لور ليدل کېږي(.
۴.دوميه پوښتنه: په دويم تصوير کې څه شی ليدل کېږي؟

پوهېږي؟  ځواب  په  څوک  ووایاست،  ته  زده کوونکو 
دوو  له  کړي.   پورته  السونه  خپل  زده کوونکي  پرېږدئ 
رشيک  ځوابونه  خپل  چې  وغواړئ  زده کوونکو  دريو  يا 
کړي. وروسته بيا خپل ځواب له ټولگيوالو رسه رشيک 
کړئ، ځواب  په دويم تصوير کې آمنه له خپلو وروڼو رسه 

کورنۍ دنده تررسه کوي.
کې  درسونو  خپلو  په  تاسو  چې  کله  پوښتنه:  ذهني   .۵
ستونزه ولرئ، ملگری مو څه ډول مرسته دررسه کولی يش؟

پوهېږي؟  ځواب  په  څوک  ووایاست،  ته  زده کوونکو 
ځواب  ته  پوښتنې  زده کوونکي  شمېر  يو  چې  پرېږدئ 
دې  په  کوي؟  فکر  څه  هغوی  ووایاست چې  او  ورکړي 
پړاو کې رضوري نه ده چې ټول ځوابونه دې سم وي. 

مهمه دا ده چې زده کوونکي په فکر کولو پيل وکړي.

 ارزونه او کورنۍ دنده: )۵دقيقې(
 – ارزونه:

د انځورو په برخه کې ورته انځورونه پيداکړئ؟	 
له کتاب سه سمې  کرښې ترسيم کړئ؟	 
د د ې لوست د لوستلو د کيسې په دويم تصوير کې څه وينئ؟	 

ب – کورنۍ دنده:
زده کوونکو ته دنده ورکړئ چې د مترين په کتاب کې وړې 	 

دايرې رسم کړي.

لوست 4 اونۍ 2

           د حسن خط فعاليت )۳۵ دقيقې(

زده کوونکي دې د )خطاطۍ کاغذ، قلم توږونکی او درېو 

ټکو موقعیت( په اړه معلومات  تر السه او بيان کړي. 

  ارزونه او کورنۍ دنده: )۵دقيقې(
- ښوونکی دې له څو زده کوونکو څخه د )خطاطۍ کاغذ، قلم 

توږونکی او د درېو ټکو موقعیت(  په اړه پوښتنه وکړي.
- زده کوونکي د)درېو ټکو موقعيت( په خپلو کتابچو کې 

په کړکي قلم  يا پنسل رسه مترين کړي.
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د زده کړې موخې
د دې لوست په پای کې به زده کوونکي وکوالی يش چې:

ځينې ساده کلمې په سېالبونوووېيش.	 

ورته انځورونه پيدا کړي.	 

د کتاب له منونې رسه سمې کرښې رسم کړي.	 

د لوستلو د انځوريزې کيسې د تصويرونو په اړه 	 

پوښتنو ته ځوابونه او نوښتگره ليکنه وکړي.

د لوست پيل: )۵ دقيقې(
سالم، روغبړ، د ټولگي تنظيم، د کورنۍ دندې کتنه، د 

تېر درس ارزونه او انگېزوي پوښتنې وکړئ..

ورته انځور پيدا کړئ )5 دقيقې(
  

ښوونکی دې کتاب په داسې ډول پورته ونييس چې ټولو . 1

ماشوماتو ته د ليدو وړ وي، او د انځورونو لومړی کتار وښيي.

کوالی . 2 وينو.  انځورونه  څلور  دلته  موږ  ووایاست، 

ته  انځور  لومړي  چې  کړو  پيدا  انځور  داسې  شو، 

ورته وي. زه به يې په خپله گوته تر هغه وڅارم چې 

داسې انځور پيدا کړم چې لومړي انځور ته ورته وي. 

وروسته بيا ووایاست ورته انځور پيدا کړ.

زده کوونکو ته ووایاست چې اوس به  تاسو دغه فعاليت . 3

له ما رسه په گډه تر رسه کړئ. ډاډ ترالسه کړئ چې 

هغوی لومړي کتار ته اشاره وکړي او بيا د هغه انځور 

خوا ته خپلې گوتې وخوځوي چې ورته وي. 

د انځورونو په نورو کتارونو کې هم دغه فعاليت تر . 4

رسه کړئ. 

 په گوتې د کرښو څارنه )3 دقيقې(
 

زده کوونکو ته ووایاست چې دوي به د کرښې رسمول . 1

زده کړي. 

هغوی ته وښاياست چې کومه پاڼه را واړوي. ډاډ تر السه . 2

کړئ چې ټولو زده کوونکو سم مخ را اړولی دی.

په کتاب کې . 3 ووایاست چې د هغوی  ته  زده کوونکو 

بېالبېلې کرښې دي. 

هغوی ته ووایاست چې زه اوس به لومړۍ کرښه پر . 4

تختې کاږم )لومړۍ کرښه رسم کړئ(

له زده کوونکو وغواړئ چې همغې کرښې ته په کتاب کې . 5

اشاره وکړي. )هغوی ته يې وښاياست چې کرښه چېرته ده؟

زده کوونکو ته ووایاست، هغوی به له ښي لوري څخه . 6

کيڼ لوري ته د کرښې څارل زده کړي.

پر تختې له ښي لوري څخه کيڼ لوري ته د کرښې . 7

په اوږدو کې د خپلې گوتې په تېرولو رسه، هغوی ته 

وښاياست چې څه وکړي. 

د کرښې ښي . 8 گوته  وغواړئ خپله  زده کوونکو څخه  له 

لوري ته کېږدي )په غټ سپني ټکي( او بيا د کرښې په 

څارلو رسه کيڼ لوري وخوځوي. ډاډ تر السه کړئ چې 

ټول زده کوونکي يې له سم ځاي څخه پيل کړي.

پرېږدئ چې څو ځلې يې تکرار کړي.. 9

لوست 5 اونۍ 2

  په سېالبونو د کلمو وېشل  )۵ دقيقې(

1.  زده کوونکو ته ووایاست: زه به یوه کلمه درته ووایم او ټول 

به یې په ګډه پر سېالبونو )هجاوو( ووېشو او له هر سېالب 

به رسه السونه پړکوو.

2. ووایاست: راځئ چې دا کلمه په ټیټ غږ ووایو او هجا 

یې کړو: »اجمل«.

3.  زده کوونکو ته ووایاست: اوس به تاسو پخپله دا کلمه 

)اجمل( په سېالبونو وېشئ. 

۴. دویم او درېم پړاو له دغو کلمو رسه تکرار کړئ:

 تيار، کتابچه، قلم، کتاب، ټولګی، دهلېز، پاڼه، خالده، 

روان.
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  انځوريزه کيسه )۱۳ دقيقې( 
له لوستلو څخه مخکې 

زده کوونکې دې د خپل کتاب د لوستلو هغې انځوريزې . 1

کيسې ته وگوري چې پرون يې لوستلی وه.

او . 2 ووایاست،  عنوان  کيسې  تېرې  د  بيا  ته  هغوی 

ورڅخه پوښتنه وکړئ چې کيسه د څه يش په اړه وه.

پرېږدې چې گڼ شمېر زده کوونکي ځوابونه رشيک کړي.. 3

د لوستلو پر مهال 

۱. زده کوونکو ته ووایاست چې د خپل کتاب انځورونو ته وگوري.
۲. زده کوونکو ته ووایاست چې لومړي انځور ته وگوري. 
ډاډ تر السه کړئ چې ټول  زده کوونکي انځور ته اشاره 

وکړي. هغه څه چې هغوی يې په انځور کې وينې بحث 

وکړئ. پرېږدئ چې گڼ شمېر زده کوونکي ځواب ورکوي، 

د هغه څه لنډيز وړاندې کړئ چې په انځور کې يې وينئ. 

۳. هغوی ته ووایاست چې خپلو ټولگيوالو ته د ۳،۲او ۴ 
انځور په اړه ووايې چې دلته څه گوري. 

۴. له يوشمېر زده کوونکو وغواړئ چې انځوريزه کيسه خپلو 
فعاليت رسته رسېږي  ته ووايې، کله چې دغه  ټولگيوالو 

بايد ټول زده کوونکي انځورونو ته اشاره وکړي.

له لوستلو وروسته:

د  څخه  تاسو  له  به  زه  چې  ووایاست  ته  ۱.زده کوونکو 
کيسې په اړه ځينې پوښتنې وکړم.

پالر  آمنې  د  تصوير کې  لومړي  په  پوښتنه:  لومړۍ   .۲
څه وايي؟ 

له زده کوونکو وغواړئ چې د ځواب د پوهېدو په صورت 

کې خپل السونه پورته کړي. هغوی ته ووايئ چې ځواب 

له خپل ملگري رسه رشيک کړي.

له  چې  وغواړئ  زده کوونکو  جوړې  يوې  له  وروسته 

ټولگوالو رسه ځواب رشيک کړي. )ځواب: وايي: آمنې 

لورې! تا خپله کورنۍ دنده تر رسه کړې ده؟(

۳.دوميه پوښتنه: په دويم تصوير کې څه شی وينئ؟
پرېږدئ   پوهېږي؟  ځواب  په  څوک  چې  وکړئ  پوښتنه 

دريو  يا  دوو  له  کړي.   پورته  السونه  خپل  زده کوونکي 

کړي.  رشيک  ځوابونه  خپل  چې  وغواړئ  زده کوونکو 

وروسته بيا ځواب له ټولگيوالو رسه رشيک کړئ )ځواب: 

په تصوير کې آمنه له خپلو وروڼو رسه درس وايي(

۴. ذهني پوښتنه: مور او پالر مو په کوم کار ستايي؟
ځواب  ته  پوښتنې  زده کوونکي  شمېر  يو  چې  پرېږدئ 

ورکړي او ورته ووایاست چې هغوی څه فکر کوي. په دې 

پړاو کې رضوري نه ده چې ټول ځوابونه دې سم وي. 

مهمه دا ده چې زده کوونکي په فکر کولو پيل وکړي. 

 ارزونه او کورنۍ دنده: )۵دقيقې(
 – ارزونه:

د انځورونو په برخه کې ورته انځورونه پيداکړی؟	 

د کتاب مطابق  کرښه ترسيم کړی؟	 

د دوميې انځورريزې کيسې په لومړي تصوير کې څه وينئ؟	 

 – کورنۍ دنده: زده کوونکو ته الرښوونه وکړئ چې د مترين په کتاب 

کې د دې لوست د چپې خوا د دويم تصوير په هکله په همدغه کتاب 

کې يو څه رسم کړي.

 نوښتي ليکل )10 دقيقې(  
دې . 1 د  تاسو  به  اوس  چې  ووایاست  ته  کوونکو  زده 

اونۍ کیسو ته په کتو رسه، خپلې کیسې جوړوئ. 
زده کوونکو ته ووایاست چې په خپل درسی کتاب . 2

کې دوو انځورونو ته وگوري او پوښتنه ورڅخه وکړئ 
چې د کیسو په اړه يې څه په یاد پاتې دي. 

دوو یا دریو زده کوونکو ته اجازه ورکړئ، هغه څه یې . 3
چې په یاد پاتې دي، نورو ته يې ووایي. 

زده کوونکو ته ووایاست چې اوس به تاسو ورته په دې . 4
اړه کيسه کوئ. ورته ووایاست زه چې کوچنی وم غوښتل 
مې چې ښه ښوونکی شم. نو مجبور وم چې د شپې هم 
درس ووايم او له خپلو خويندو او ورونو رسه د يوه څراغ 
رڼا ته کېنم ځکه چې برق نه و خو زحمت مې و ايست او 

په آخر کې معلم شوم او خپلې هيلې ته ورسېدم. 
زده کوونکو ته ووایاست چې خپل د څنگ ټولگیوال . 5

يې  ووایي چې څنگه  یوه کیسه  اړه  په دې  ته دې 
خپلې ستونزې هوارې  کړې او بريالی شوی دی.  

کله چې زده کوونکي خپلې کیسې نورو ته وایي، تاسو . 6
په ټولگی کې وگرځئ او له هغوی څخه د کیسې په اړه 

پوښتنې وکړئ. که اړتیا وي، مرسته وررسه وکړئ.

لوست 5 اونۍ 2

ته . 10 کرښې  راتلونکې  چې  ووایاست  ته  زده کوونکو 

يې  لوري څخه  له ښي  ووایاست چې  وکړي.  اشاره 

څخه  ټکي  غټ  سپني  له  او  وڅاري  ته  لوري  کيڼ 

يې پيل کړي.  کله چې هغوی فعاليت تررسه کوی 

په ټولگي کې  وگرځئ او له هغوی زده کوونکو رسه 

مرسته وکړئ چې ستونزې لري.

هغوی ته ووایاست چې راتلونکې کرښې وڅاري.. 11

دا . 12 کې  کورونو  خپلو  په  چې  ووایاست  ته  هغوی 

فعاليت مترين کړي.
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د زده کړې موخې
د دې لوست په پای کې به زده کوونکي وکوالی يش چې:

ځينې ساده کلمې په سېالبونوووېيش.	 

ورته انځورونه پيدا کړي.	 

د کتاب له منونې رسه سمې کرښې رسم کړي.	 

د انځوريزې کيسې د تصويرونو په اړه پوښتنو ته 	 

ځوابونه ورکړي.

د لوست پيل: )۵ دقيقې(
سالم، روغبړ، د ټولگي تنظيم، د کورنۍ دندې کتنه، د 

تېر درس ارزونه او انگېزوي پوښتنې وکړئ.

ورته انځور پيدا کړئ )10 دقيقې(
  

ښوونکی دې کتاب په داسې ډول پورته ونييس چې . 1

ټولو ماشوماتو ته د ليدو وړ وي، د انځورونو لومړی 

کتار وښيي.

زده کوونکو ووایاست، موږ دلته څلور انځورونه وينو. . 2

انځور  داسې  شو،  وکوالی  چريې  که  وگورو  به  موږ 

پيدا کړو چې لومړي انځور ته ورته وي. زه به يې په 

خپله گوته تر هغه وڅارم چې داسې انځور پيدا کړم 

چې لومړي انځور ته ورته وي. وروسته ووايئ چې ما 

هغه ورته انځور پيدا کړ.

دغه . 3 تاسو  به   اوس  چې  ووایاست  ته  زده کوونکو 

ډاډ  کړئ.  رسه  تر  گډه  په  رسه  هغوی  له  فعاليت 

ترالسه کړئ چې هغوی لومړي انځور ته اشاره وکړي 

او بيا د هغه انځور خوا ته خپلې گوتې وخوځوي چې 

 په گوتې د کرښو څارنه )۵ دقيقې(
 

به د يوې کرښې . 1 ووایاست چې دوی  ته  زده کوونکو 

رسمول زده کړي.

او 2.  مشق  د  هغوی  د  چې  ووایاست  ته  زده کوونکو   

مترین په کتاب کې بېالبېلې کرښې دي. 

پر . 3 کرښه  لومړۍ  اوس  زه  چې  ووایاست  ته  هغوی 

تختې کاږم )پر تختې لومړۍ کرښه رسم کړئ(

له زده کوونکو وغواړئ چې همغې کرښې ته د منت . 4

په کتاب کې اشاره وکړي. )هغوی ته يې وښاياست 

چې کرښه چېرته ده؟(

زده کوونکو ته ووایاست، هغوی به له ښي لوري څخه . 5

کيڼ لوري ته د کرښې څارل زده کړي.

پر تختې باندې له ښي لوري څخه کيڼ لوري ته د . 6

لوست 6 اونۍ 2

 پر سېالبونو د کلمو وېشل  )۵ دقيقې(

1.  زده کوونکو ته ووایاست: زه به یوه کلمه درته ووایم او ټول 
به یې په ګډه پر سېالبونو )هجاوو( ووېشو او له هر سېالب 

به رسه السونه پړکوو.
2. ووایاست: راځئ چې دا کلمه په ټیټ غږ ووایو او هجا 

یې کړو: »څوکۍ«.
3.  زده کوونکو ته ووایاست: اوس به تاسو پخپله دا کلمه 

)څوکۍ( په سېالبونو وېشئ. 
کړئ:  تکرار  رسه  کلمو  دغو  له  پړاو  درېم  او  دویم   .۴
کړکۍ، دروازه، ښیښه، پياله، موټر، مېږی، مڼه، ګالب، 

انګور. 

ورته وي. 

له . 4 فعاليت  دغه  کتارونو کې هم  نورو  په  نځورونو  د 

ملگرو رسه تر رسه کړئ. 

رسه . 5 زده کوونکو  هغو  له  او  وگرځئ  کې   ټولگي  په 

مرسته وکړئ چې ستونزې لري.
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انځوريزه کيسه) ۲( )15دقيقې( 
  

د لوستلو څخه مخکې

زده کوونکې دې په خپل کتاب کې هغې انځوريزې . 1

کيسې ته وگوري چې تېره ورځ يې لوستلې ده.

پوښتنه . 2 او  ووایاست،  عنوان  بيا  ځل  يو  ته  هغوی 

وکړئ که چريې يې تراوسه په ياد وي چې کيسه د 

څه يش په اړه وه؟

ځوابونه . 3 خپل  زده کوونکي  شمېر  گڼ  چې  پرېږدئ 

رشيک کړي.

د لوستلو پر مهال 

زده کوونکو ته ووایاست چې خپل نژدې ټولگيوال ته . 1

کيسه ولويل.

له څو دقيقو وروسته، هغوی ته ووایاست چې اوس دې . 2

خپل نژدې ټولگيوال ته اجازه ورکړي چې کيسه ولويل.

يا دريو زده کوونکو څخه وغواړئ چې کيسه . 3 له دوو 

ټولگيوالو ته ولويل. 

لوست 6 اونۍ 2

کرښې په اوږدو کې د خپلې گوتې په تېرولو رسه، 

هغوی ته وښاياست چې څه وکړي. 

له زده کوونکو څخه وغواړئ خپله گوته د کرښې ښي . 7

لوري ته کېږدي )په غټ سپني ټکي( او بيا د کرښې 

په څارلو رسه کيڼ لوري وخوځوي. ډاډ تر السه کړئ 

پيل  څخه  ځای  سم  له  يې  زده کوونکي  ټول  چې 

کړي.

پرېږدئ چې هغوی يې څو ځلې تکرار کړي.. 8

زده کوونکو ته ووایاست چې راتلونکې کرښې ته اشاره . 9

لوري څخه  له ښي  ووایاست چې  ته  وکړي. هغوی 

يې کيڼ لوري ته وڅاري او له تور غټ ټکي څخه يې 

پيل کړي.  کله چې هغوی دا فعاليت تررسه کوي 

زده کوونکو  هغو  له  او  وگرځئ  ټولگي کې   په  تاسو 

رسه مرسته وکړئ چې ستونزې لري.

هغوی ته ووایاست چې راتلونکې کرښې تر رسه کړي.. 10

هغوی ته ووایاست چې په خپلو کورونو کې يې هم . 11

مترين کړي.

 ارزونه او کورنۍ دنده: )۵دقيقې(

الف – ارزونه:

د انځورونو په برخه کې ورته انځورونه پيداکړی؟	 

د کتاب مطابق  کرښې ترسيم کړئ؟	 

کار 	  له غوسې څخه  بل  يو  پر  مو  آيا د کورنۍ غړي 

اخيل؟

ب – کورنۍ دنده:

زده کوونکو ته دنده ورکړئ چې د مترين په کتاب کې د 

کتاب مطابق دوه ډوله کرښې رسم کړي.

           د حسن خط فعاليت )۳۵ دقيقې(

زده کوونکي دې د )کړکي، مشواڼی، خطاطی کاغذ، قلم 

توږونکی او ټکو موقعیت( په اړه معلومات  تر السه او بيان 

کړئ. 

  ارزونه او کورنۍ دنده: )۵دقيقې(

- ښوونکی دې له څو زده کوونکو څخه د )کړکي، مشواڼۍ، د 

خطاطۍ کاغذ، قلم توږونکی او د ټکو موقعیت(  په اړه پوښتنه 

وکړي.

- زده کوونکي دې د )ټکو موقعيت( په خپلو کتابچو کې 

په کړکي قلم  يا پنسل رسه مترين کړي.
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سريزه اونۍ

د اونۍ د زده کړې موخې
د دې اونۍ په پای کې به زده کوونکي وکولی يش چې:

د /ا/، /ل/ او /ه/ تورو شکلونه، نومونه او غږونه به وپېژين او وبه يې ليکي.. 1

د /ا/، /ل/ او /ه/ تورو شکلونه به د کلمو په پيل منځ او پای کې وپېژين.. 2

ورته شکلونه او نښې )عالمې( به پيدا کړي.. 3

د /ا/، /ل/ او /ه/ تورو حرکتونه يا سېالبونه به پېژين.. 4

له نوو تورو رسه به د سېالب لرونکو کلمو وېش او ترکيب )يو ځای کېدل( به وکړی يش.. 5

د اورېدلو او لوستلو انځوريزو کيسو د تصويرونو په اړه به پوښتنو ته ځوابونه ووايي.. 6

۸. زده کوونکي د )ا، ل، ه( تورو له بڼو رسه بلد يش او د کريس خط پرمخ يې ښایسته وليکي.

د لومړۍ ورځې د اورېدلو منت

توري: ا، ل، هـ فرعي موضوع: جومات  موضوع: ټولنه  درېمه  اونۍ    

د دې اونۍ لپاره ځانگړي یادداشتونه

- ورځنۍ موخې او د ټولگي مقررات په لنډه توگه بيان کړئ.

- د لومړۍ او دوميې اونۍ الرښوونې په پام کې ونيسئ.

- توري په هوا کې وليکئ، بيا يې له زده کوونکو رسه په گډه په هوا کې وليکئ. له زده کوونکو څخه وغواړئ چې دا 

فعاليت څو ځلې تکرار کړي.

- زده کوونکي دې دهغو تورو مترين وکړي چې مخکې يې لوستيل وي.

- زده کوونکي وهڅوئ چې يو انځور رسم کړي او دهغه په هکله يوه کلمه وليکي.

- ښوونکی په دې اونۍ کې زده کوونکي پوهوي چې د هر کار د تررسه کولو په وخت کې کار ته پوره پام وکړي. 

جومات

د جمعې ورځ وه. احمد جومات ته روانېده. اجمل وويل: ما در رسه نه بيايې؟

پالر يې وويل: ولې نه، زويه! ورشه اودس وکړه.

اجمل په جومات کې امني وليد. پوښتنه يې ورڅخه وکړه*. 

ته هره جمعه جومات ته راځې؟ امني وويل: هو! زه او خور 

سيپاره  راته  صاحب  مال  راځو.  ته  جومات  سهار  هر  مې 

وايي. ته هم راځه.

اجمل وويل: ښه! اوس پوه شوم. تا خو په جومات کې الف 

بې زده کړې وه. معلم ال درس هم نه و پيل کړی چې تا پر 

تختې باندې الف او ب وليکالی شول.

 اجمل چې کور ته راغی، مور ته يې کيسه وکړه.

مور يې وويل**: نو رس له سبا به ته هم جومات کې سبق وايې.

3
ټولنيزې- عاطفي زده کړې موخه

خپلو کارونو ته سم پام وکړي.	 
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 د ورته انځور پيدا کول )13 دقيقې( 

ښوونکی دې کتاب په داسې ډول پورته ونييس چې . 1

ټولو ماشوماتو ته د ليدو وړ وي، يا دې لومړی کتار 

پر تختې رسم کړي.

ورته دې ووايي چې موږ دلته څلور انځورونه يا نښې . 2

لوست 1 اونۍ 3

د لوست پیل )۵( دقیقې

سالم، روغبړ، د ټولگي تنظيم، د کورنۍ دندې کتنه، د 

تېر درس ارزونه او انگېزوي پوښتنې وکړئ.

غږ پېژندنه: )۷ دقيقې( 
   

د غږونو اورېدل: نوی غږ /ا/

په خپل کتاب کې لومړي انځور ته وگورئ. په انځور . 1

شمېر  گڼ  )پرېږدئ  وينئ؟  شی  څه  کې  )تصوير( 

زده کوونکي ځواب ورکړي(.

زده کووونکو ته ووایاست چې د )انار(  کلمې لومړی . 2

غږ /ا/ دی.

ښوونکی: اوس به موږ په ځينو کلمو کې لومړي غږ . 3

ته غوږ ونيسو. 

/ا/ دی. ښوونکی: . 4 غږ  ووایاست چې  ته  زده کوونکو 

پيلېږي،  /ا/  په  کلمه  دغه  ده.  /انار/  کلمه  لومړۍ 

ځکه زه الس پورته کوم. 

زده کوونکو ته ووایاست چې بله کلمه /مڼه/ ده. دغه . 5

کلمه په /ا/ نه پيلېږي. ځکه زه الس نه پورته کوم.

ده، . 6 /انگور/  کلمه  بله  چې  ووایاست  ته  زده کوونکو 

دغه کلمه په /ا/ پيلېږي. ځکه زه الس پورته کوم. 

زده کوونکو ته ووایاست، اوس به تاسو ته دغه فعاليت . 7

غږ   لومړی  دی.  /انار/  کلمه  ووایاست  کړئ.  تررسه 

یې څه شی دی؟ )ښوونکی او زده کوونکي: /ا/(.

زده کوونکو ته ووایاست چې اوس به په دې طريقه . 8

تاسو  زياتې کلمې تررسه کړئ. له ورته مثالونو لکه: 

د زده کړې موخې
د دې لوست په پای کې به زده کوونکي وکوالی يش 

چې:

- د /ا/ توري شکل، نوم او غږ به وپېژين او و به يې 

ليکي.

- ورته شکلونه او نښې به پيدا کړي.

به  ته  پوښتنو  اړه  په  انځور  اړه  او  کيسې  اورېدلو  د   -

ځوابونه او نظر ورکړي.

مور،  احمد،  لکه:  رسه  مثالونو  نورو  او  ام  ابا،  انار، 

انځر، قلم او... دوام ورکړئ.

دغه . 9 تاسو  به  اوس  چې  ووایاست  ته  زده کوونکو 

فعاليت تررسه کړئ. ووایاست، غږ /ا/ دی. که کلمه 

په /ا/ پيلېږي، السونه پورته کړئ. که نه، السونه مه 

پورته کوئ. لومړۍ کلمه /انگور/ ده. )زده کوونکي: 

السونه پورته کوي.

پرېږدئ . 10 ووایاست،  /ونه/  کلمه  راتلونکې  ته  هغوی 

له  او  رسه  توري  /ا/  له  ورکړي.  ځواب  زده کوونکي 

/ا/ پرته تورو رسه دوام ورکړئ   )ځينې السونه پورته، 

ځينې السونه ښکته( )اميل، مينه، هېواد، اميد(
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د اورېدلو کيسه: )۱۵ دقيقې( 
   

له اورېدلو څخه مخکې فعاليتونه

کلمې )لغتونه(: سيپاره، پیل، سبق

۱.زده کوونکو ته ووایاست چې د يوې کيسې د اورېدلو 
لپاره چمتو واويس چې تاسو يې هغوی ته لولئ.

۲زده کوونکو ته ووایاست چې په منت کې به د يو شمېر 
مهمو کلمو په اړه خربې وکړو.  

ته ووایاست چې لومړی کلمه سيپاره ده  ۳.زده کوونکو 
چې له تاسو وروسته به يې درې ځلې تکرار کړي.

۴. پوښتنه وکړئ چې سيپاره څه معنا لري. پرېږدئ گڼ 
شمېر زده کوونکي ځواب ورکړي.

او  تصويرونو  له  ورکړئ.  تعريف  لنډ  کلمې  سيپاره  ۵.د 
معنا  د  کلمې  د  چې  واخلئ  گټه  څخه  حرکتونو  بدين 

په پوهېدلو کې مرسته  وکړي. )ځواب: سيپاره د قرآن 

رشیف یو څپرکی دی.( 

۶.هغوی ته يوه جمله ورکړئ چې د سيپاره لغت پکې 
وي. لکه: موږ په جومات کې سيپاره وایو.

يوه  داسې  يش  کوالی  چې  وغواړئ  زده کوونکو  له   .۷
جمله ووايي چې نوی لغت پکې وي.

۸.د الندينيو کلمو لپاره هم ورته کار تررسه کړئ: پیل 
)رشوع(، سبق )درس، لوست(

لوست 1 اونۍ 3

د انځور په کارولو رسه  د يوې کيسې وړاندوينه

۱.زده کوونکي دې په خپلو کتابونو کې د کيسې په اړه 
انځور ته وگوري.

ته  )انځور  وکړئ  بحث  رسه  هغوی  له  اړه  په  انځور  ۲.د 
پرېږدئ  وينئ؟  څه  کې  تصوير  په  چې  ووايئ  او  وگورئ 

چې گڼ شمېر زده کوونکي ځواب درکړي. که چريې اړتيا 

وي، له زده کوونکو څخه پوښتنه وکړئ چې نور څه گوري؟

۳.خالصه يې کړئ چې تاسو او زده کوونکو په انځور کې 
څه ليديل دي.

اړه  په  ۴.له زده کوونکو وغواړئ چې د کيسې د عنوان 
عنوان  کيسې  د  ووایاست  ته  زده کوونکو  ورکړي.  نظر 

جومات دی. 

په  وليدل چې  مو  اوس خو  ووایاست،  ته  ۵.زده کوونکو 
انځور کې څه دي او د کيسې په عنوان هم پوه شوئ، 

څه فکر کوئ چې کيسه به د څه په اړه وي؟ پرېږدئ 

ته ځواب  ورکړي. هغوی  زده کوونکي ځواب  گڼ شمېر 

مه ورکوئ. ورته ووايئ چې اوس کيسه درته لومل تاسو 

غوږ ونيسئ چې وړاندوينه مو سمه وه که نه؟ 

د اورېدلو په حال کې 

په  کړئ.  بيان  لحن  مناسب  او  غږ  واضح  په  ۱.کيسه 
کيسه کې د پېښو په اړه له اشارو او بدين حرکتونو څخه 

کار واخلئ چې زده کوونکي مو وڅاري چې څه پېښېږي. 

که چريې اصيل کرکټر ځينې کړنې او حرکات تر رسه 

کوي، بيا نو پرېږدئ چې زده کوونکي هم همغسې کړنې 

او حرکات تر رسه کړي. 

له  او  ځنډ  کې  په  ځلې  دوه  لولئ  کيسه  چې  ۲.کله 
دې  له  چې  کوئ  فکر  څه   : کوئ  پوښتنه  زده کوونکو 

وروسته  به په کيسه کې څه پېښ يش؟  يا ولې ځينې 

شيان پېښېږي. 

* څه پوښتنه به یې کړې وي؟

** د اجمل مور به څه ویيل وي؟

له اورېدلو وروسته 

يې  اړه  په  کيسې  د  چې  وغواړئ  زده کوونکو  ۱.له 
وړاندوينه سمه ده که نه؟ )هو/ نه(

وينو. موږ به وگورو داسې انځور پيدا کړو چې لومړي 

هغه  تر  گوته  خپله  په  يې  به  زه  وي.  ورته  ته  انځور 

وڅارم چې داسې انځور پيدا کړم چې لومړی انځور 

ته ورته وي. وروسته ووایاست چې ما ورته انځور پيدا 

کړ.

زده کوونکو ته ووایاست چې اوس به  زه دغه فعاليت . 3

تر رسه کړم. ډاډ ترالسه کړئ  په گډه  تاسو رسه  له 

چې هغوی لومړی انځور ته اشاره وکړي او بيا د هغه 

)يو  ورته  چې  وخوځوي  گوتې  خپلې  ته  خوا  انځور 

شان( وي. 

د انځورونو په نورو کتارونو هم دغه فعاليت تر رسه . 4

کړئ. 
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اړه  په  کيسې  د  به  زه  چې  ووایاست  ته  ۲.زده کوونکو 
ځينې پوښتنې وکړم.

۳.لومړۍ پوښتنه: اجمل پالر ته څه وويل؟
زده کوونکو ته اجازه ورکړئ چې د کيسې مطابق ځواب 

نه  رسه  در  ما  وويل:  ته  پالر  اجمل  )ځواب:  ورکړي. 

بيايې؟ 

۴.دوميه پوښتنه: امني اجمل ته څه وويل؟
 وبه گورو چې له لوستل شوي منت څخه مو ځواب په 

ياد دی که نه؟ پرېږدئ چې يو شمېر زده کوونکي خپل 

)ځواب:  ورکړئ:  ځواب  سم  بيا  کړي.  رشيک  ځوابونه 

امني وويل: هو. زه او خور مې هر سهار جومات ته راځو. 

مال صاحب راته سيپاره وايي.( 

۵. ذهني پوښتنه: دا ولې مهمه ده چې په جومات کې 
هر يش ته پام وکړو؟

او  ورکړي  ځواب  ته  پوښتنې  زده کوونکي  چې  پرېږدئ 

پوښتنه وکړئ  ووایاست چې هغوی څه فکر کوي؟ تل 

چې هغوی ولې داسې فکر کوي؟

 ارزونه او کورنۍ دنده: )۵دقيقې(

 – ارزونه:

د کتاب مطابق ورته شکل يا نښه )عالمه( پيدا کوالی 	 

شئ؟

د اورېدلو کيسې په اړه مو څه په ياد دي ويالی يې 	 

شئ؟

– کورنۍ دنده:
کې  ټولگي  په  چې  وکړئ  الرښوونه  ته  زده کوونکو 

اورېدلې کيسه له خپلې کورنۍ رسه رشيکه کړي.

توري دې د مترين په کتاب کې ولیکي.

لوست 1 اونۍ 3
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 د زده کړې موخې

يش  وکوالی  زده کوونکي  به  کې  پای  په  لوست  دې  د 

چې:
توري 	  /ا/  د  به  کې   پای  او  منځ  پيل،  په  کلمو  د 

شکلونه وپېژين.

د /ا/ توري حرکتونه به وپېژين.	 

ته 	  پوښتنو  به  اړه  په  انځورونو  د  کيسو  لوستلو  د 

ځوابونه او نظر ورکړي.

د لوست پيل: )۵ دقيقې(
سالم، روغبړ، د ټولگي تنظيم، د کورنۍ دندې کتنه، د 

تېر درس ارزونه او انگېزوي پوښتنې وکړئ..

لوست 2 اونۍ 3

غږ پېژندنه: )۷ دقيقې( 
   

د مترين شوي غږ تکرار: /ا/. 1

په . 2 وگورئ.  ته  انځور  لومړي  کې  کتاب  خپل  په 

انځور کې څه شی وينئ؟ )پرېږدئ چې گڼ شمېر 

زده کوونکي ځواب ورکړي(.

زده کووونکو ته ووایاست چې د کلمې لومړی غږ /ا/ دی.. 3

ښوونکی: اوس به موږ په ځينو کلمو کې لومړي غږ . 4

ته غوږ ونيسو. 

ښوونکی: . 5 دی.  /ا/  غږ  چې  ووایاست  ته  زده کوونکو 

پيلېږي،  /ا/  په  کلمه  دغه  دی.  /انار/  کلمه  لومړۍ 

ځکه زه الس پورته کوم. 

زده کوونکو ته ووایاست چې راتلونکې کلمه /کتاب/ . 6

ده دغه کلمه په /ا/ نه پيلېږي. ځکه زه الس نه پورته 

کوم.

زده کوونکو ته ووایاست چې راتلونکې کلمه /انگور/ . 7

ده، دغه کلمه په /ا/ پيلېږي. ځکه زه الس پورته کوم. 

په . 8 کار  دغه  تاسو  به  اوس  ووایاست،  ته  زده کوونکو 

گډه تررسه کړئ. ووایاست، کلمه /انگور/ ده. لومړی 

غږ څه شی دی؟ )ښوونکی او زده کوونکي: /ا/(.

زده کوونکو ته ووایاست چې اوس په دې طريقه تاسو  . 9

په گډه زياتې کلمې تررسه کړئ. له منونوي مثالونو 

مثالونو رسه،  نورو  له  او  ناک  انگور،  انار،  لکه:  رسه 

لکه: انځر، خټکی، ام او ... دوام ورکړئ.

زده کوونکو ته ووایاست چې اوس به تاسو دغه . 10

ده.  /انگور/  کلمه  ووایاست،  کړئ.  تررسه  فعاليت 

پورته کړئ،  پيلېږي، السونه  /ا/  په  کلمه  که چريې 

/ام/ ده.  پورته کوئ. لومړی کلمه  نه السونه مه  که 

زده کوونکي: )السونه پورته(

پرېږدئ . 11 ووایاست،  /گل/  کلمه  راتلونکي  ته  هغوی 

له  او  رسه  توري  /ا/  له  ورکړي.  ځواب  زده کوونکي 

/ا/ پرته تورو رسه دوام ورکړئ   )ځينې السونه پورته، 

ځينې السونه ښکته(

زده کوونکو ته ووایاست چې دويم انځور ته وگوري، . 12

شمېر  گڼ  )پرېږدئ  دی؟  اړه  په  يش  څه  د  انځور 

زده کوونکي ځواب ورکړي(.

زده کوونکو  ته ووایاست چې د کلمې منځنۍ غږ /ا/ دی.. 13

ښوونکی: موږ به اوس په ځينو کلمو کې منځني غږ . 14
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         د توري د نورو شکلونه او غږونو 

        تدريس ) 13 دقيقې(                

پرتختې باندې د مترکز وړ توري وليکئ.. 1

کې . 2 کتابونو  خپلو  په  چې  ووایاست  ته  زده کوونکو 

کليدي انځورونو ته وگوري. 

له زده کوونکو وغواړئ چې د شيانو نومونه او د کلمې . 3

لومړی غږ په گوته کړي. 

له زده کوونکو وغواړئ، په دريس کتاب کې هغو تورو . 4

توري  د  کلمې کې  کليدي  په  وکړي چې  اشاره  ته 

)فتحې، کرسې  د  د هغو  او  استازيتوب کوي  غږ  د 

يو  له زده کوونکو رسه  اړه حرکتونه ښيي.  او ضمې( 

ځای د هغو غږونه ولولئ.

په . 5 توري د کلمې  ووایاست چې دغه  ته  زده کوونکو 

منځ کې بل شکل لري. دغه شکل پر تختې وليکئ.

له زده کوونکو وغواړئ چې په خپل کتاب کې د توری . 6

دې شکل ته اشاره وکړي او د سمبول /ا/ غږ ووايي.

زده کوونکو ته ووایاست، کله چې په گډه غږ ادا کوي . 7

توري  په خپله گوته وڅاري.

لوست 2 اونۍ 3

ته غوږ ونيسو. 

14. زده کوونکو ته ووایاست چې اوس به په دې طريقه 

تاسو  دوام ورکړئ. زياتې کلمې تر رسه کړئ. له منونوي 

مثالونو رسه  نورو  او  انار، کيله  بادام،  لکه:  مثالونو رسه 

لکه: بابا، کاکا، ورور.... دوام ورکړئ.    

 15.زده کوونکو ته ووایاست چي دريم انځور ته وگوري. 

انځور د څه يش په اړه دی؟ )پرېږدئ څو زده کوونکي 

ځواب ورکړي(

16.زده کوونکو ته ووایاست، د کلمې وروستی غږ /ا/ دی.

به په ځينو کلمو کې  17.زده کوونکو ته ووایاست، موږ 

وروستي غږ ته غوږ ونيسو.

18. زده کوونکو ته ووایاست چې اوس به په دې طريقه 

تاسو  زياتې کلمې تررسه کړئ. له منونوي مثالونو رسه 

لکه: بادام، کاکا، الال او له نورو مثالونو رسه لکه: واده، 

بابا، سبا، احمد، حامد، طاهر... دوام ورکړئ.

د توري خط له څارلو وروسته، د توري غږ ووایاست. /ا/. 8

په . 9 توری د کلمې  ووایاست چې دغه  ته  زده کوونکو 

پر  شکل  دغه  لري.  شکل  بل  کې  برخه  وروستۍ 

تختې وليکئ.

له زده کوونکو وغواړئ چې په دريس کتاب کې د . 10

توري شکل ته اشاره وکړي او د سمبول /ا/ غږ ووايي.

ادا . 11 غږ  گډه  په  چې  کله  ووایاست،  ته  زده کوونکو 

کوي توري دې  په خپله گوته وڅاري.

د توري خط له څارلو وروسته د توري غږ ووایاست.. 12

زده کوونکو ته ووایاست چې د توري ټولو درې واړو . 13

اشاره  چې  کله  او  وکړي  اشاره  يو  په  يو  ته  شکلونو 

کوي غږ دې ووايي.

نوی توری د )فتحې، کرسې او ضمې( له حرکت رسه 

د توري حرکتونه )سېالبونه( اَ، اِ او اُ پر تختې وليکئ.. 1

ته . 2 زده کوونکو  وکړئ.  اشاره  ته  سېالب  لومړي 

ووایاست چې دغه توری /ا/ دی چې د /اَ/ په حرکت 

د  په گډه  زده کوونکو رسه  له  پيدا کوي.  توپري  رسه 

سېالب غږ ووایاست.

دويم سېالب ته اشاره وکړئ. زده کوونکو ته ووایاست دغه . 3

توری /ا/ دی چې د /اِ/ په حرکت رسه توپري پيدا کوي. 

دريم سېالب ته اشاره وکړئ. زده کوونکو ته ووایاست . 4

چې دغه توری /ا/ دی چې د /اُ/ په حرکت رسه توپري 

پيدا کوي. 

سېالبونو ته يو په يو اشاره وکړئ او له زده کوونکو رسه . 5

په گډه يې غږ ووایاست. 

زده کوونکو ته ووایاست، په خپل کتاب کې سېالبونه پيدا . 6

کړي او په جوړه ييزه توگه يې ووايي. د سېالبونو د لوستلو 

پر مهال بايد په خپله گوته باندې سېالبونه وڅاري.

په ټولگي کې وگرځئ، له هغو زده کوونکو رسه مرسته . 7

وکړئ چې ستونزې لري. 

کې . 8 کور  په  لوستل  کلمو  د  ووايئ،  ته  زده کوونکو 

مترين کړي.
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 ارزونه او کورنۍ دنده: )۵دقيقې(

الف – ارزونه:

د )الف( توري غږ ويالی شئ؟	 

د )الف( توری ليکالی شئ؟	 

د اورېدلو د کيسې په اړه مو څه په ياد دي؟	 

ب – کورنۍ دنده:

د /ا/ توری د مترين په کتاب کې وليکئ؟

لوست 2 اونۍ 3

السونه پورته او ځواب له خپل ملگري رسه رشيک کړي.

له  چې  وغواړئ  زده کوونکو  جوړې  يوې  له  وروسته 

ټولگيوالو رسه ځواب رشيک کړي. )ځواب: ابا په جومات 

کې ملونځ کوي.(

چېرته  جومات  کې  تصوير  دريم  په  پوښتنه:  ۴.دوميه 
دی؟

پوهېږي؟  ځواب  په  څوک  ووایاست،  ته  زده کوونکو 

دوو  له  کړي.  پورته  السونه  خپل  زده کوونکي  پرېږدئ 

رشيک  ځوابونه  خپل  چې  وغواړئ  زده کوونکو  دريو  يا 

ټولگيوالو رسه رشيک کړئ. )ځواب:  له  يې  وروسته  او 

جومات زموږ د کال تر څنګ دی.(

جومات  په  چې  شئ  کوالی  څنگه  پوښتنه:  ذهني   .۵
کې خپل پام راټول کړئ؟

پوهېږي؟  ځواب  په  څوک  ووایاست،  ته  زده کوونکو 

پرېږدئ يو شمېر زده کوونکي پوښتنې ته ځواب ورکړي 

او ورته ووایاست چې هغوی څه فکر کوي؟ په دې پړاو 

کې رضوري نه ده چې ټول ځوابونه دې سم وي. دا ډېره 

مهمه ده چې زده کوونکي په فکر کولو پيل وکړي.

 انځوريزه کيسه)۱()15دقيقې( 

لوستلو مخکې 

د عنوان او انځورونو په کارولو رسه د منت په اړه وړاندوينه 

۱.زده کوونکو ته ووایاست چې د يوې انځوريزې کيسې 
د لوستلو لپاره  چمتو واويس. 

عنوان  کيسې  د  ووایاست.  عنوان  ته  ۲.زده کوونکو 
جومات دی. دا کار زده کوونکي فکر ته اړ کوي چې  د /

جومات/ په اړه به څه ويل شوي وي؟

د لومړي تصوير جمله: دا زموږ جومات دی.

د دويم تصوير جمله: ابا په جومات کې ملونځ کوي.

د دريم تصوير جمله: جومات زموږ د کال ترڅنګ دی.

د څلورم تصوير جمله: زموږ د جومات الر پاکه ده.

د لوستلو پر مهال 

انځوريزې . 1 په خپلو کتابونو کې د  زده کوونکي دې 

کيسې تصويرونه وگوري.

زده کوونکو ته ووایاست چې لومړي انځور ته اشاره . 2

وکړي، هغوی ته ووایاست چې په لومړي انځور کې 

په  يې  زده کوونکي  کړئ  السه  تر  ډاډ  گوري.  څه 

زده کوونکي  چې  پرېږدئ  گوري.  کې  کتاب  خپل 

ځواب ورکړي او ووايي چې په انځور کې څه گوري. 

د  ورکوي،  ځواب  زده کوونکي  شمېر  گڼ  چې  کله 

هغه څه لنډيز وړاندې کړئ چې په انځور کې يې 

گوري. 

د ۳،۲او ۴ انځور لپاره دويم پړاو تکرار کړئ.. 3

زده کوونکو ته ووایاست، راځئ ټولو انځورونو ته يو . 4

ځل بيا وگورو او په لنډه توگه به درته ووايم چې په 

هر انځور کې څه پېښېږي. 

له لوستلو وروسته 

۱. له زده کوونکو پوښتنه وکړئ چې د کيسې په اړه يې 
وړاندوينه سمه ده که نه؟ ) هو/ نه(

۲. زده کوونکو ته ووایاست چې زه اوس د کيسې په اړه 
ځينې پوښتنې کوم.

۳. لومړۍ پوښتنه: ابا چېرته ملونځ کوي؟
له زده کوونکو وغواړئ چې که په ځواب پوهېږي، خپل 
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د زده کړې موخې
يش  وکوالی  زده کوونکي  به  کې  پای  په  لوست  دې  د 

چې:

 - د /ل/ توري شکل، نوم او غږونه به وپېژين او و به يې 

ليکي.

 - د /ا/ او /ل/ له تورو څخه به د جوړو شوو کلمو وېش او 

ترکيب وکړي.

 - د دوميې ورځې د لوستلو کيسې د انځورونو په اړه به 

پوښتنو ته ځوابونه او نظر ورکړي.

د لوست پيل: )۵ دقيقې(

سالم، روغبړ، د ټولگي تنظيم، د کورنۍ دندې کتنه، د 

تېر درس ارزونه او انگېزوي پوښتنې وکړئ.

غږ پېژندنه)۷دقيقې(
   

د غږونو اورېدل: نوی غږ: /ل/ 

په خپل کتاب کې لومړي انځور ته وگورئ. په انځور . 1

کې څه شی وينئ؟ )پرېږدئ څو زده کوونکي ځواب 

ورکړي(.

زده کووونکو ته ووایاست چې د کلمې لومړی غږ /ل/ . 2

دی.

ته . 3 غږ  لومړي  کې  کلمو  ځينو  په  به  اوس  ښوونکی: 

غوږ ونيسو.

زده کوونکو ته ووایاست چې غږ /ل/ دی. ښوونکی: . 4

پيلېږي،  /ل/  په  کلمه  دغه  ده.  /لور/  کلمه  لومړی 

ځکه زه الس پورته کوم. 

/کور/ . 5 کلمه  راتلونکې  چې  ووایاست  ته  زده کوونکو 

دی. دغه کلمه په /ل/ نه پيلېږي. ځکه زه الس نه 

پورته کوم.

/الال/ . 6 کلمه  راتلونکي  چې  ووایاست  ته  زده کوونکو 

دی، دغه کلمه په /ل/ پيلېږي. ځکه زه الس پورته 

کوم. 

به تاسو دغه فعاليت . 7 زده کوونکو ته ووایاست، اوس 

غږ  لومړی  /الال/ دی.  کلمه  ووایاست،  تررسه کړئ. 

يې څه شی دی؟ )ښوونکي او زده کوونکي: /ل/(.

په دې طريقه . 8 به  ته ووایاست چې اوس  زده کوونکو 

تاسو  زياتې کلمې تررسه کړئ. له ورته مثالونو لکه: 

لور، الال، کور او نورو مثالونو رسه، لکه: ليمو ، الر، 

مور او... دوام ورکړئ.

دغه . 9 تاسو  به  اوس  چې  ووایاست  ته  زده کوونکو 

که  دی.  /ل/  غږ  ووایاست،  کړئ.  تررسه  فعاليت 

کړئ.  پورته  السونه  پيلېږي،  /ل/  په  کلمه  چريې 

که نه السونه مه پورته کوئ. لومړۍ کلمه /لور/ ده. 

زده کوونکي: )السونه پورته(

پرېږدئ . 10 ووایاست،  /الال/  کلمه  راتلونکي  ته  هغوی 

چې زده کوونکي ځواب ورکړي. د لوست په مثال او 

نورو مثالونورسه، دوام ورکړئ )ځينې السونه پورته، 

ځينې السونه ښکته(

لوست 3 اونۍ 3
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  انځوريزه کيسه)۱( )۱۵ دقيقې( 
له لوستلو مخکې

انځوريزې . 1 هغې  کتاب  خپل  د  دې  زده کوونکې 

کيسې ته وگوري چې پرون يې لوستلې وه.

هغوی ته يو ځل بيا عنوان ووایاست، ورڅخه پوښتنه . 2

وکړئ چې کيسه د څه يش په اړه وه؟

د لوستلو پر مهال

۱. زده کوونکو ته ووایاست چې  په خپلو کتابونو کې د 
لوستلو انځوريزې کيسې د تصويرونو په اړه فکر وکړي.

۲. هغوی ته ووایاست چې لومړي انځور ته وگوري، ډاډ 
ترالسه کړئ چې ټول زده کوونکي ټاکيل انځور ته اشاره 

کوي. هغه څه چې هغوی يې په انځور کې گوري په اړه 

يې وررسه بحث وکړئ.  پرېږدئ چې زده کوونکي ځواب 

لنډيز  څه  هغه  د  گوري.  څه  کې  انځور  په  چې  ورکړي 

وړاندې کړئ چې په انځور کې يې گورئ. 

۳. هغوی ته ووایاست چې د خپل څنگ ټولگيوالو ته د 
۳،۲ او ۴ انځور په اړه ووايي چې دلته څه گوري. 

خپل  د  کيسه  انځوريزه  چې  ووایاست  ته  ۴. زده کوونکو 
څنک ملگري ته ووايي، ډاډ ترالسه کړئ چې د فعاليت د 

رسته رسولو پر مهال ټول زده کوونکي انځور ته اشاره وکړي.

۵. له ځينو زده کوونکو وغواړئ چې د انځوريزې کيسې 

لوست 3 اونۍ 3

 هجا يې کړئ         

او  وېش  ـ  مترين  لوستلو  د  کلمو  لرونکو  سېالب  د 

ترکيب )يوځای کول(

پر تختې لومړی د دريس کتاب مطابق ل ا ل = الل . 1

وليکئ.

او ترکيب پيل . 2 مخکې له دې چې د کلمو په وېش 

وکړئ زده کوونکو ته ووايئ چې څرنگه له )ل(، )ا( او 

)ل( تورو څخه د / الل/ يو سېالب جوړ شوی دی.

کله چې تاسو خپله گوته د هرتوري يا سېالب الندې . 3

 د توري لوستل )13 دقيقې(       

د مترکز وړ توری پرتخته وليکئ.. 1

الم . 2 نوم  توري  دغه  د  وکړئ،  اشاره  ته  توري  دغه 

معريف کړئ او د توري غږ /ل/ څو ځلې ووایاست.

له زده کوونکو څخه د توري د غږ په اړه پوښتنه وکړئ . 3

او په گډه يې ځواب ورکړئ.

له . 4 کوئ،  اشاره  ته  توري  تختې  پر  تاسو  چې  کله 

تکرار  رسه  تاسو  له  غږ  توري  د  وغواړئ  زده کوونکو 

کړي.

له زده کوونکو څخه د توري د غږ په اړه پوښتنه وکړئ . 5

او پرېږدئ چې په خپله ځواب ورکړي.

دغه . 6 لومړی  به  تاسو  چې  ووایاست  ته  زده کوونکو 

توری په هوا کې وليکئ. تختې ته مخ واړوئ او دغه 

يې  وروسته  لولئ  ويې  او  وليکئ.  په هوا کې  توری 

بيا له زده کوونکو رسه تررسه کړئ. بيا پرېږدئ چې 

زده کوونکي يې په خپله تر رسه کړي.

له زده کوونکو وغواړئ چې په خپل کتاب کې په دغه . 7

توري گوته کېږدي. 

له زده کوونکو وغواړئ چې توری د لوستلو پر مهال . 8

په گوته وڅاري.

د توري له څارنې وروسته، د توري غږ ووایاست.. 9

واخيل . 10 پنسل  خپل  چې  ووایاست  ته  زده کوونکو 

۵ ځلې  کتاب کې  په  د خپل مترين  توری  دغه  او 

وليکي.

تېروئ، له زده کوونکو وغواړئ چې له تاسو رسه يې 

يو ځاي ولويل. 

کلمه . 4 سېالبه  دوه  دوميه  مطابق  کتاب  دريس  د 

له  او درې ځلې يې  پر تختې وليکئ.   ال ال = الال 

زده کوونکو رسه د السونو په حرکت او يو ځای کولو 

وېش او ترکيب کړئ.

کار . 5 توگه  جوړيزه  په  چې  وغواړئ  زده کوونکي  له 

د  کتابونو کې  خپلو  په  نوبت رسه  په  يو  هر  وکړي، 

راغلو تورو او سېالبونو وېش او ترکيب وکړي. 

په ټولگي کې وگرځئ، له هغو زده کوونکو رسه مرسته . 6

وکړئ چې ستونزې لري. 

زده کوونکو ته ووایاست چې د دې کلمو لوستل په . 7

کور کې مترين.
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فعاليت  د  چې  کړئ  ترالسه  ډاډ  ورکړي.  نظرونه  اړه  په 

د رسته رسولو پر مهال ټول زده کوونکي انځور ته اشاره 

وکړي.

له لوستلو وروسته 

اړه  په  کيسې  د  به  زه  چې  ووایاست  ته  ۱. زده کوونکو 
ځينې پوښتنې وکړم.

۲. لومړۍ پوښتنه: په لومړي تصوير کې هلک څه يش 
ته اشاره کړې وه؟

له زده کوونکو وغواړئ چې که په ځواب پوهېږي، خپل 

السونه پورته کړي او ځواب له خپل ملگري رسه رشيک 

کړي. وروسته له يوې جوړې زده کوونکو وغواړئ چې له 

ټولگيوالو رسه ځواب رشيک کړي. )ځواب: هلک جومات 

ته اشاره کړې وه.

چېرته  جومات  کې  تصوير  دريم  په  پوښتنه:  ۳.دوميه 
دی؟  

زده کوونکو ته اجازه ورکړئ چې د کيسې مطابق ځواب 

کړي.  پورته  السونه  خپل  زده کوونکي  پرېږدئ  ورکړي. 

له دوو يا دريو زده کوونکو وغواړئ چې خپل ځوابونه له 

ټولگيوالو رسه رشيک کړي. ځواب: په کيل کې جومات 

د کال ترشا دی(

۴.ذهني پوښتنه: څنگه کوالی شئ چې په جومات کې 
د مرشانو الرښوونو ته پوره پام وکړئ؟ 

ورته  او  ورکړي  ځواب  زده کوونکي  ځينې  چې  پرېږدئ 

رضوري  کې  پړاو  دې  په  کوي؟  فکر  څه  چې  ووایاست 

نه ده چې ټول ځوابونه سم وي. دا ډېره مهمه ده چې 

زده کوونکي په فکر کولو پيل وکړي. 

 ارزونه او کورنۍ دنده: )۵دقيقې(

 – ارزونه:

د )ل( توري غږ ويالی شئ؟	 

د )ل( توری ليکالی شی؟	 

که )ل( او )ا( رسه يو ځای کړو څرنگه لوستل کېږي؟	 

لوست 3 اونۍ 3

ب – کورنۍ دنده:

د کتاب د وروستني جدول توري مو د مترین په کتاب 

کې وليکئ.



83

د زده کړې موخې
وکوالی يش  زده کوونکي  به  پای کې  په  لوست  د دې   

چې:

 - د /ل/ توري شکل به د کلمو په پيل، منځ او پای کې 

وپېژين.

 - د /ل/ توري حرکتونه وپېژين.

 - د /ل/ او /ا/ تورو څخه به د جوړو شوو کلمو وېش او 

ترکيب وکړي.

 - د لوستلو د دوميې انځوريزې کيسې به په اړه پوښتنو 

ته ځوابونه او نظر ورکړي.

د لوست پيل: )۵ دقيقې(
سالم، روغبړ، د ټولگي تنظيم، د کورنۍ دندې کتنه، د 

تېر درس ارزونه او انگېزوي پوښتنې وکړئ.

لوست 4 اونۍ 3

غږ پېژندنه )۷دقيقې(    
    

د غږونو اورېدل: نوی غږ: /ل/ 

په خپل کتاب کې لومړي انځور ته وگورئ. په انځور کې . 1

څه وينئ؟ )پرېږدئ څو تنه زده کوونکي ځواب ورکړي(.

لومړی . 2 کلمې  )لور(  د  چې  ووایاست  ته  زده کوونکو 

غږ /ل/ دی

زده کوونکو ته ووایاست چې د )لور( کلمې لومړی غږ /ل/ دی.. 3

ښوونکی: اوس به موږ په ځينو کلمو کې لومړی غږ . 4

ته غوږ ونيسو. 

زده کوونکو ته ووایاست چې غږ /ل/ دی. ښوونکی: . 5

پيلېږي،  /ل/  په  کلمه  دغه  ده.  /لور/  کلمه  لومړۍ 

ځکه زه الس پورته کوم. 

زده کوونکو ته ووایاست چې راتلونکې کلمه /اوبه/ ده. . 6

دغه کلمه په /ل/ نه پيلېږي. ځکه زه الس نه پورته کوم.

زده کوونکو ته ووایاست چې راتلونکي کلمه /الر/ ده، . 7

دغه کلمه په /ل/ پيلېږي. ځکه زه الس پورته کوم. 

به تاسو دغه فعاليت . 8 زده کوونکو ته ووایاست، اوس 

شی  څه  غږ  ده.  /لور/  کلمه  ووایاست  کړئ.  تررسه 

دی؟ )ښوونکی او زده کوونکي: /ل/(.

به په دې طريقه . 9 زده کوونکو ته ووایاست چې اوس 

تاسو زياتې کلمې تررسه کړئ. له ورته مثالونو لکه: 

لور، الر، ليمو او نورو مثالونو رسه، لکه: الس، المبو، 

کور، اوبه او ... دوام ورکړئ.

زده کوونکو ته ووایاست چې اوس به تاسو دغه فعاليت . 10

تررسه کړئ. ووایاست، کلمه )لور( ده که کلمه په /ل/ 

پيلېږي، السونه پورته او که نه السونه مه پورته کوئ. 

لومړی کلمه /ليمو/ ده. )زده کوونکي: السونه پورته(

هغوی ته نورې کلمې /الر، کور/ ووایاست، پرېږدئ . 11

چې زده کوونکي ځواب ورکړي. له /ل/ توري رسه او 

السونه  )ځينې  ورکړئ.  دوام  رسه  تورو  پرته  /ل/  له 

پورته، ځينې السونه ښکته(

زده کوونکو ته ووایاست چې دويم انځور ته وگوري، . 12

په انځور کې څه وينئ؟ )پرېږدئ څو تنه زده کوونکي 

ځواب ورکړي(.

کلمې . 13 )کېلې(  د  چې  ووایاست  ته  زده کوونکو 

منځنی غږ     / ـلـ/ دی.

ښوونکی: اوس به په ځينو کلمو کې منځني غږ ته . 14

غوږ ونيسو. 

زده کوونکو ته ووایاست چې اوس به په دې طريقه . 15

مثالونو  منونوي  له  کړئ.  تررسه  کلمې  زياتې  تاسو 

لکه:  مثالونو رسه  نورو  له  او  کېله، جليل  لکه:  رسه 
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لوست 4 اونۍ 3

 د توري د نورو شکلونو تدریس

            )13 دقيقې(               

پرتختې د مترکز وړ توری وليکئ.. 1

زده کوونکو ته ووایاست په خپلو کتابونو کې کليدي . 2

انځورونو ته وگوري. 

له زده کوونکو وغواړئ چې د شيانو نومونه او د کلمې . 3

لومړی غږ په گوته کړئ. 

له زده کوونکو وغواړئ، په دريس کتاب کې هغو تورو . 4

د  تورو  نږدې  ته  انځور  اشاره وکړي چې کليدي  ته 

غږ استازيتوب کوي.له زده کوونکو رسه )په گډه( د 

کلمې غږ ووایاست.

زده کوونکو ته ووایاست چې دغه توري د کلمې په منځ . 5

کې بل شکل لري. د توري شکل پر تختې وليکئ.

د . 6 کې  کتاب  خپل  په  چې  وغواړئ  زده کوونکو  له 

توري شکل ته اشاره وکړي او غږ يې /ل/ ووايي.

زده کوونکو ته ووایاست، کله چې غږ ادا کوئ توری  . 7

په خپله گوته رسم کړي.

د توري د خط له څارلو وروسته، د توري غږ  ووایاست.. 8

زده کوونکو ته ووایاست چې دغه توري د کلمې په وروستۍ . 9

برخه کې بل شکل لري. د توري شکل پر تختې وليکئ.

له زده کوونکو وغواړئ چې په خپلو کتابونو کې د توري . 10

شکل او حرکت ته اشاره وکړي او غږ يې /ل/ ولويل. 

ادا . 11 غږ  گډه  په  چې  کله  ووایاست،  ته  زده کوونکو 

کوي توری په خپله گوته رسم کړي.

رسه . 12 زده کوونکو  هغو  له  وگرځئ  کې  ټولگي  په 

 هجا يې کړئ         

نوی توری د )فتحې، کرسې او ضمې( له حرکت رسه

د توري حرکتونه )سېالبونه( لَـ، لِـ او لُـ پر تختې وليکئ.. 1

ته . 2 زده کوونکو  وکړئ.  اشاره  ته  سېالب  لومړي 

په  /لَـ/  د  چې  دی  /لـ/  توری  دغه  چې  ووایاست 

په  له زده کوونکو رسه  پيدا کوي.  توپري  حرکت رسه 

گډه د سېالب غږ ووایاست.

دويم سېالب ته اشاره وکړئ. زده کوونکو ته ووایاست دغه . 3

توري /لـ/ دی چې /لِـ/ په حرکت رسه توپري پيدا کوي. 

دريم سېالب ته اشاره وکړئ. زده کوونکو ته ووایاست . 4

رسه  حرکت  په  /لُـ/  د  چې  دی  /لـ/  توری  دغه  چې 

توپري پيدا کوي. 

سېالبونو ته يو په يو اشاره وکړئ او له زده کوونکو رسه . 5

په گډه يې غږ ووایاست. 

زده کوونکو ته ووایاست، په خپل کتاب کې سېالبونه پيدا . 6

کړي او په جوړه ييزه توگه يې ووايي. د سېالبونو د لوستلو 

پر مهال بايد په خپله گوته باندې سېالبونه وڅاري.

رسه . 7 زده کوونکو  هغو  له  وگرځئ،  کې   ټولگي  په 

مرسته وکړئ چې ستونزې لري. 

کې . 8 کور  په  لوستل  کلمو  د  ووايئ،  ته  زده کوونکو 

مترين کړي.

د سېالب لرونکو کلمو د لوستلو مترينـ  وېش او ترکيب

پر تختې د دريس کتاب مطابق لومړی سېالب  )لـ . 1

ا = ال( وليکئ او درې ځلې يې له زده کوونکو رسه د 

السونو په خالصولو او يو ځای کولو وېش او ترکيب 

کړئ.

وکړئ، . 2 پيل  لوستلو  په  کلمو  د  له دې چې  مخکې 

زده کوونکو ته وښيئ چې څرنگه يې هيجا گانې ورو، 

ورو ادا کړي.

کله چې تاسو خپله گوته د هر سېالب الندې تېروئ، له . 3

زده کوونکو وغواړئ چې له تاسو رسه يې يو ځای ولويل. 

ارامه . 4 په  کلمې  رسه،  کولو  ځای  يو  په  سېالبونو  د 

خليل او پلوشه دوام ورکړئ.  

زده کوونکو ته ووایاست چي دريم انځور ته وگوري. . 16

تنه  څو  )پرېږدئ  وينئ؟  شی  څه  کې  انځور  په 

زده کوونکي ځواب ورکړي(

زده کوونکو ته ووایاست د) گل( کلمې وروستی غږ /ل/ دی.. 17

ووایاست، موږ به په ځينو کلمو کې وروستي غږ ته . 18

غوږ ونيسو. 

طريقه . 19 دې  په  اوس  چې  ووایاست  ته  زده کوونکو 

تاسو  زياتې کلمې تررسه کړئ. له منونوي مثالونه. 

لکه: گل، بلبل، کابل او نورو مثالونو رسه، لکه: زابل، 

ساتل، سطل او... دوام ورکړئ.

مرسته وکړئ چې ستونزې ولري. 

د توري د خط له څارلو وروسته، د توري غږ ووایاست.. 13

زده کوونکو ته ووایاست چې د توري ټولو درې واړو . 14

شکلونو ته يو په يو اشاره وکړي او غږ يې هم ولويل.
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انځوريزه کيسه)۲( )۱۵ دقيقې( 
  

له لوستلو څخه مخکې  

د عنوان او انځورونو په کارولو رسه د منت په اړه وړاندوينه 

زده کوونکو ته ووایاست چې د يوې انځوريزې کيسې . 1

د لوستلو لپاره چمتو واويس. 

زده کوونکو ته عنوان ووایاست. د کيسې عنوان جومات . 2

دی. دا کار زده کوونکي فکر کولو ته اړ کوي چې کېدای 

پوښتنه  زده کوونکو  له  وي  اړه  په  د جومات  کيسه  يش 

وکړئ چې له تاسو رسه موافق دي که نه؟

د لومړی تصوير جمله: زه له پالر رسه جومات ته ځم.

د دويم تصوير جمله: زين الله او ليال له پالر رسه جومات 

روان دي.

د دريم تصوير جمله: په جومات کې ملونځ کوو.

د څلورم تصوير جمله: زين الله او ليال له جومات څخه راغلل.

د لوستلو پرمهال 

انځوريزې  د  کې  کتابونو  خپلو  په  دې  ۱.زده کوونکي 
کيسې تصويرونو ته وگوري.

اشاره  ته  انځور  لومړي  چې  ووایاست  ته  ۲.زده کوونکو 
وکړي، هغوی ته ووایاست چې په لومړي انځور کې څه 

په کتاب  تر السه کړئ زده کوونکي يې هم  ويني؟ ډاډ 

او  ورکړي  ځواب  زده کوونکي  چې  پرېږدئ  گوري.  کې 

ووايي چې په انځور کې څه گوري. کله چې گڼ شمېر 

زده کوونکو ځواب ورکړ، د هغه څه لنډيز وړاندې کړئ 

چې په انځور کې يې گوري. 

۳.د ۳،۲او ۴ انځور لپاره دويم پړاو تکرار کړئ.
۴.زده کوونکو ته ووایاست، راځئ چې ټولو انځورونو ته 

يو ځل بيا وگورو چې  څه په کې څه پېښېږي؟ 

له لوستلو وروسته 

يې  اړه  په  کيسې  د  چې  وپوښتئ  زده کوونکو  ۱.له 
وړاندوينه سمه وه که نه؟ )هو/ نه(

 ارزونه او کورنۍ دنده: )۵دقيقې(
         الف – ارزونه:

- د )کېلې( په کلمه کې د )ل( توری په نښه کوالی شئ؟

- په جدول کې د )لـ( توري حرکتونه ويلی شئ؟

- د نن ورځې د لوستلو کيسې عنوان څه شی و.

ب – کورنۍ دنده:

- زده کوونکو ته دنده ورکړئ چې د دريس کتاب د جدول 

مطابق د )ل(  د توري بڼه د کلمې پر پيل، منځ او پای 

کې د مترين په کتاب کې څلور ځلې ولیکي.

توگه، تکرار کړئ. 
دغه پړاو په دوميه کلمه هم تر رسه کړئ ال   ال  = الال. 5
په . 6 ستاسو  مترين  دغه  چې  ووایاست  ته  زده کوونکو 

کتاب کې هم شته. کلمو ته په خپله گوته اشاره وکړئ. 
له زده کوونکو وغواړئ چې په جوړه توگه  کار وکړي، او . 7

په خپلو کتابونو کې د راغلو کلمو وېش او ترکيب وکړي. 
په ټولگي کې وگرځئ، له هغو زده کوونکو رسه مرسته . 8

وکړئ چې ستونزې لري. 
زده کوونکو ته ووایاست چې د دې کلمو لوستل په . 9

کور کې مترين کړي.

۲.زده کوونکو ته ووایاست چې له تاسو څخه د کيسې په 
اړه ځينې پوښتنې کوم.

۳. لومړۍ پوښتنه: څوک جومات ته تلل؟
له زده کوونکو وغواړئ چې که په ځواب پوهېږي، خپل 

السونه پورته کړي او ځواب له خپل ملگري رسه رشيک 

وغواړئ  زده کوونکو څخه  يوې جوړې  له  وروسته  کړي. 

چې له ټولگيوالو رسه ځواب رشيک کړي. )ځواب: زين 

الله او ليال له پالر رسه جومات ته تلل.(

کوو؟  څه  کې  جومات  په  موږ  پوښتنه:  ۴.دوميه 
پوهېږي؟  ځواب  په  څوک  ووایاست،  ته  زده کوونکو 

له  کړي.  پورته  زده کوونکي خپل السونه  پرېږدئ چې  

دوو يا دريو زده کوونکو وغواړئ چې خپل ځوابونه رشيک 

کړي. وروسته بيا خپل ځواب له ټولگيوالو رسه رشيک 

کړي؟ )ځواب: موږ په جومات کې ملونځ کوو.(

۵. ذهني پوښتنه: که په جومات کې وئ او زړه مو غوښتل 
چې شور ما شور وکړئ، څنگه به ځان کنټرولوئ؟

پوهېږي.  ځواب  په  څوک  ووایاست،  ته  زده کوونکو 

ځواب  ته  پوښتنې  زده کوونکي  ځینې  چې  پرېږدئ 

ورکړي او ورته ووایاست چې هغوی څه فکر کوي. په دې 

پړاو کې رضوري نه ده چې ټول ځوابونه دې سم وي. دا 

ډېره مهمه ده چې زده کوونکي په فکر کولو پيل وکړي.

لوست 4 اونۍ 3

           د حسن خط فعاليت )۳۵ دقيقې(

پوره دقت رسه  په  ته  بڼې  توري  )ا(  د  زده کوونکي دې 

مخ  پر  خط  کريس  د  يې  رسه  قلم  کړکي  له  او  وګوري 

ښايسته ليکل مترين کړي.

  ارزونه او کورنۍ دنده: )۵دقيقې(
- ښوونکی دی له څو زده کوونکو څخه د توري د بڼې او 

ښکيل ليکلو په اړه پوښتنه وکړي.
- زده کوونکي د)ا( توري په خپلو کتابچو کې په کړکي 

قلم  يا پنسل رسه مترين کړي.
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د زده کړې موخې
وکوالی يش  زده کوونکي  به  پای کې  په  لوست  د دې   

چې:

يې  به  و  او  وپېژين  به  غږ  او  نوم  شکل،  توري  )ه(  د   -  

ليکي.

  - د /ه/ توري حرکتونه به وپېژين.

او   - له )ا، ل او ه( تورو څخه د جوړو شوو کلمو وېش 

ترکيب وکړي.

 - د لوستلو کيسو د انځورونو په اړه خپله کيسې ووايي.

د لوست پيل: )۵ دقيقې(
سالم، روغبړ، د ټولگي تنظيم، د کورنۍ دندې کتنه، د 

تېر درس ارزونه او انگېزوي پوښتنې وکړئ..

لوست 5 اونۍ 3

غږ پېژندنه)۷دقيقې(    
      

د غږونو اورېدل: نوی غږ: /ه/ 

په خپل کتاب کې لومړي انځور ته وگورئ )پرېږدئ . 1

گڼ شمېر زده کوونکي ځواب ورکړي(.

زده کووونکو ته ووایاست چې د هگۍ کلمې لومړی . 2

غږ /ه/ دی.

ښوونکی: اوس به موږ په ځينو کلمو کې لومړي غږ . 3

ته غوږ ونيسو. 

/ه/ دی. ښوونکي: . 4 غږ  ووایاست چې  ته  زده کوونکو 

لومړۍ کلمه /هگۍ/ ده. دغه کلمه په /ه/ پيلېږي، 

ځکه زه الس پورته کوم. 

زده کوونکو ته ووایاست چې بله کلمه /قلم/ دی. دغه . 5

کلمه په /ه/ نه پيلېږي. ځکه زه الس نه پورته کوم.

زده کوونکو ته ووایاست چې بله کلمه /هارون/ دی، دغه . 6

کلمه په /هـ/ پيلېږي. ځکه زه الس پورته کوم. 

فعاليت . 7 تاسو دغه  به  اوس  ووایاست،  ته  زده کوونکو 

تررسه کړئ. ووایاست، کلمه /هگۍ/ ده. لومړی غږ 

څه شی دی؟ )ښوونکی او زده کوونکی: /ه/(.

په دې طريقه . 8 به  اوس  ووایاست چې  ته  زده کوونکو 

تاسو زياتې کلمې تررسه کړئ. له ورته مثالونو لکه: 

هيلۍ، هاشم، هيله او نورو مثالونو رسه، لکه: هېواد، 

هارون او ... دوام ورکړئ.

زده کوونکو ته ووایاست چې اوس به تاسو دغه فعاليت . 9

/هيلۍ/ ده. که کلمه  ووایاست، کلمه  تررسه کړئ. 

په /ه/ پيلېږي، السونه پورته کړئ. که نه، السونه مه 

)زده کوونکي:  ده.  /هيله/  کلمه  لومړی  کوئ.  پورته 

السونه پورته(

پرېږدئ . 10 ووایاست،  گل/  /هېواد،  کلمې  ته  هغوی 

چې زده کوونکي ځواب ورکړي. له /ه/ توري رسه او 

له /ه/ پرته دوام ورکړئ  )ځينې السونه پورته، ځينې 

السونه ښکته( )هېواد، وطن، کور او ...(

 د توري لوستل او ليکل

 )13دقيقې(         

د مترکز وړ توری پر تختې وليکئ.. 1

هې . 2 نوم  توري  دغه  د  وکړئ،  اشاره  ته  توري  دغه 

معريف کړئ  او د توري غږ /ه/ څو ځلې ووایاست.

له زده کوونکو څخه د توري د غږ په اړه پوښتنه وکړئ . 3
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  انځوريزه کيسه )۱۵ دقيقې( 
 له لوستلو څخه مخکې 

انځوريزې . 1 هغې  کتاب  خپل  د  دې  زده کوونکې 

کيسې ته وگوري چې پرون يې لوستلې وه.

ورڅخه . 2 او  ووایاست  عنوان  بيا  ځل  يو  ته  هغوی 

پوښتنه وکړئ  چې کيسه د څه يش په اړه وه.

د لوستلو پرمهال

د  په خپلو کتابونو کې  ووایاست چې  ته  ۱. زده کوونکو 

لوست 5 اونۍ 3

او په گډه ځواب ورکړئ.

له . 4 کوئ،  اشاره  ته  توري  تختې  پر  تاسو  چې  کله 

رسه  تاسو  له  غږ  توري  د  چې  وغواړئ  زده کوونکو 

تکرار کړي.

له زده کوونکو څخه د توري د غږ په اړه پوښتنه وکړئ . 5

او پرېږدئ چې په خپله ځواب ورکړي.

توری . 6 دغه  به  اوس  چې  ووایاست  ته  زده کوونکو 

دغه  او  واړوئ  ته  تختې  مو  مخ  وليکم.  کې  هوا  په 

يې  وروسته  لولئ  ويې  او  وليکئ.  په هوا کې  توری 

بيا له زده کوونکو رسه تررسه کړئ. بيا پرېږدئ چې 

زده کوونکي يې په خپله تر رسه کړي.

له زده کوونکو وغواړئ چې په خپل کتاب کې په دغه . 7

توری گوته کېږدي. 

له زده کوونکو وغواړئ چې  توری وڅاري.. 8

د توري له څارنې وروسته، د توری غږ ووایاست.. 9

زده کوونکو ته ووایاست چې خپل پنسل واخيل او دغه . 10

توري د خپل مترين په  کتابچه کې ۵ ځلې وليکي.

 هجا يې کړئ         

نوی توری د )فتحې، کرسې او ضمې( له حرکت رسه

د توري حرکتونه )َه، ِه او ُه (پر تختې وليکئ.. 1

ته . 2 زده کوونکو  وکړئ.  اشاره  ته  حرکت  لومړي  د 

ووایاست چې دغه توری /ه/ دی چې د /َه/ په حرکت 

د  په گډه  زده کوونکو رسه  له  پيدا کوي.  توپري  رسه 

سېالب غږ ووایاست.

دويم سېالب ته اشاره وکړئ. زده کوونکو ته ووایاست . 3

دغه توري /ه/ دی چې /ِه/ په حرکت رسه توپري پيدا 

کوي. 

دريم سېالب ته اشاره وکړئ. زده کوونکو ته ووایاست . 4

رسه  حرکت  په  /ُه/  د  چې  دی  /ه/  توری  دغه  چې 

توپري پيدا کوي. 

سېالبونو ته يو په يو اشاره وکړئ او له زده کوونکو رسه . 5

په گډه يې غږ ووایاست. 

زده کوونکو ته ووایاست، په خپل کتاب کې سېالبونه . 6

پيدا کړي او په جوړه ييزه توگه يې ووايي. د سېالبونو 

د لوستلو پر مهال بايد په خپله گوته باندې سېالبونه 

وڅاري.

له هغو زده کوونکو رسه مرسته  ټولگي کې  وگرځئ،  په 

وکړئ چې ستونزې لري. 

زده کوونکو ته ووايئ، د کلمو لوستل په کور کې مترين 

کړي. 

د سېالب لرونکو کلمو د لوستلو مترين ـ وېش 

پر تختې باندې لومړۍ کلمه  الله َجّل َجالَلُُه = الله َجّل 

َجالَلُُه وليکئ، لکه څنگه چې په کتاب کې ليکل شوې ده.

وکړئ، . 1 پيل  لوستلو  په  کلمو  د  له دې چې  مخکې 

زده کوونکو ته وښيئ چې څرنگه يې هيجاگانې ورو، 

ورو ادا کړي.

له  تېروئ،  تاسو خپله گوته د هر سېالب الندې  کله چې 

زده کوونکو وغواړئ چې له تاسو رسه يې يو ځای ولويل. 

ارامه . 2 په  کلمې  رسه،  کولو  ځای  يو  په  سېالبونو  د 

توگه، تکرار کړئ. 

هم . 3 لپاره  الله   = له   ال   کلمې  دوميې  د  پړاو  دغه 

تررسه کړئ 

کار . 4 توگه  جوړييزه  په  چې  وغواړئ  زده کوونکو  له 

د  کتابونو کې  خپلو  په  نوبت رسه  په  يو  هر  وکړي، 

راغلو کلمو وېش او ترکيب وکړي. 

په ټولگي کې وگرځئ، له هغو زده کوونکو رسه مرسته . 5

وکړئ چې ستونزې لري. 

زده کوونکو ته ووایاست چې د دې کلمو لوستل په . 6

کور کې مترين کړي.



88

 ارزونه او کورنۍ دنده: )۵دقيقې(

 ارزونه:

د )ه( توري غږ ويالی شئ؟	 

د )ه( توری ليکالی شئ؟	 

جومات د څه لپاره جوړ شوی دی؟	 

کورنۍ دنده:

زده کوونکو ته الرښوونه وکړئ چې د دې لوست د کيڼی 

خوا د دويم تصوير په هکله د مترين په کتاب کې يو څه 

رسم کړي او هم د هجا کلمې ولويل.

  نوښتي ليکل )10 دقيقې(  
دې . 1 د  تاسو  به  اوس  چې  ووایاست  ته  کوونکو  زده 

اونۍ کیسو ته په کتو رسه، خپلې کیسې جوړوئ. 

زده کوونکو ته ووایاست چې په خپل دريس کتاب . 2

کې دوو انځورونو ته وگوري او پوښتنه ورڅخه وکړئ 

چې د کیسو په اړه يې څه په یاد پاتې دي. 

دوو یا دریو زده کوونکو ته اجازه ورکړئ چې څه یې . 3

په یاد پاتې دي، نورو ته يې ووایي. 

او . 4 وم  کوچنی  زه  کله  چې  ووایاست  ته  کوونکو  زده 

نو  نه کاوه  پام  ته  به مې د مرشانو الرښوونو  کله کله 

له ستونزو رسه به مخ کېدم. يا ورته ووایاست چې ما 

خپلې وړې لوري ته وييل وو چې جومات ته چې ځي 

ورو ورو دې الړه يش خو هغې منډې وهلې نو ولوېده 

او پښه يې خوږ شوه. بيا يې ژړل او ويل يې چې که مې 

ستا خربه منلې وای نه به لوېدم. 

زده کوونکو ته ووایاست چې خپل د څنگ ټولگیوال . 5

د  يې  کله  ووایي چې  یوه کیسه  اړه  په دې  ته دې 

مرشانو خربو ته پام نه دی کړی، څه ستونزه ورته پيدا 

شوې ده؟   

کله چې زده کوونکي خپلې کیسې نورو ته وایي، تاسو . 6

په ټولگي کې وگرځئ او له هغوی څخه د کیسې په اړه 

پوښتنې وکړئ. که اړتیا وي، مرسته وررسه وکړئ.

لوستلو انځوريزې کيسې د تصويرونو په اړه فکر وکړي.

۲. هغوی ته ووایاست چې لومړي انځور ته وگوري. ډاډ 
ترالسه کړئ چې ټول  زده کوونکي ټاکيل انځور ته اشاره 

کوي. هغه څه چې هغوی يې په انځور کې گوري په اړه 

يې وررسه بحث وکړئ. پرېږدئ چې زده کوونکي ځواب 

لنډيز  د هغه څه  انځور کې څه گوري.  په  ورکړي چې 

وړاندې کړئ چې په انځور کې يې گوري. 

۳. د ۳،۲ او ۴ انځور لپاره دويم پړاو تکرار کړئ . 
۴. زده کوونکو ته ووایاست    چې انځوريزه کيسه د خپل څنگ 
ملگري ته ووايی، ډاډ ترالسه کړئ چې د فعاليت د رسته 

رسولو پرمهال ټول زده کوونکي انځورونو ته اشاره وکړي.

له لوستلو وروسته 

اړه  په  کيسې  د  به  زه  چې  ووایاست  ته  ۱. زده کوونکو 
ځينې پوښتنې وکړم.

۲. لومړۍ پوښتنه: په دويم تصوير کې څوک جومات ته 
روان وو؟ له زده کوونکو وغواړئ چې د ځواب د پوهېدو 

په صورت کې خپل السونه پورته کړي او ځواب له خپل 

ملگري رسه رشيک کړي.

له هغه وروسته له يوې جوړې زده کوونکو وغواړئ چې له 

ټولگيوالو رسه ځواب رشيک کړي. )ځواب: زين الله او 

ليال له پالر رسه جومات ته روان وو.(

۳.دوميه پوښتنه: څوک له جومات څخه کور ته راغلل؟
ځواب  مطابق  کيسې  د  چې  ورکړئ  اجازه  ته  زده کوونکو 

ورکړي. پرېږدئ زده کوونکي خپل ځواب السونه پورته کړي. 

له دوو يا دريو زده کوونکو وغواړئ چې خپل له ټولگيوالو رسه 

رشيک کړي. )ځواب: ليال او زين الله له جومات څخه کور 

ته راغلل.(

۴.ذهني پوښتنه: د خپل کيل د جومات تصوير څنگه 
رسمولی شئ.

پرېږدئ چې يو شمېر زده کوونکي ځواب ورکړي او ورته 

ووایاست چې څه فکر کوي؟ په دې پړاو کې رضوري نه 

ده چې ټول ځوابونه دې سم وي. دا ډېره مهمه ده چې 

زده کوونکي په فکر کولو پيل وکړي. 

څخه  تورو  شوو  ليکل  له  چې  وهڅوئ  زده کوونکي   .۵

توري وليکي.

لوست 5 اونۍ 3
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د زده کړې موخې
وکوالی يش  زده کوونکي  به  پای کې  په  لوست  د دې   

چې:

 - د /ه/ توري شکل به د کلمو په پيل، منځ او پای کې 

وپېژين.

 - د /ا/، /ل/ او /ه/ تورو له حرکتونو رسه بلد يش.

 - له /ا/، /ل/ او /ه/ تورو څخه به د جوړو شوو کلمو وېش 

او ترکيب وکړي.

 - د لوستلو د دوميې کيسې د انځورونو په اړه  به پوښتنو 

ته ځوابونه ورکړی.

 - د /ا/، /ل/ او /ه/ تورو بېالبېل شکلونه به وليکالی يش.

د لوست پيل: )۵ دقيقې(
سالم، روغبړ، د ټولگي تنظيم، د کورنۍ دندې کتنه، د 

تېر درس ارزونه او انگېزوي پوښتنې وکړئ.

لوست 6 اونۍ 3

غږ پېژندنه)۷دقيقې(
   

د غږونو اورېدل: نوی غږ: /هـ/ 

په . 1 وگورئ.  ته  انځور  لومړي  کې  کتاب  خپل  په 

انځور کې څه شی وينئ؟ )پرېږدئ چې گڼ شمېر 

زده کوونکي ځواب ورکړي(.

زده کووونکو ته ووایاست چې د)هگۍ( کلمې لومړی . 2

غږ /هـ/ دی.

ښوونکی: اوس به موږ په ځينو کلمو کې لومړی غږ . 3

ته غوږ ونيسو. 

/ه/ دی. ښوونکی: . 4 غږ  ووایاست چې  ته  زده کوونکو 

لومړی کلمه /هگۍ/ ده. دغه کلمه په /هـ/ پيلېږي، 

ځکه زه الس پورته کوم. 

زده کوونکو ته ووایاست چې راتلونکې کلمه /کتاب/ دی. . 5

دغه کلمه په /هـ/ نه پيلېږي. ځکه زه الس نه پورته کوم.

/هالل/ . 6 کلمه  راتلونکي  چې  ووایاست  ته  زده کوونکو 

دی، دغه کلمه په /هـ/ پيلېږي. ځکه زه الس پورته کوم. 

فعاليت . 7 تاسو دغه  به  اوس  ووایاست،  ته  زده کوونکو 

تررسه کړئ. ووایاست، کلمه /هلک/ ده. لومړی غږ 

يې څه شی دی؟ )ښوونکی او زده کوونکی: /هـ/(.

په دې طريقه . 8 به  اوس  ووایاست چې  ته  زده کوونکو 

تاسو زياتې کلمې تررسه کړئ. له ورته مثالونو لکه: 

هگۍ، هالل، هادي او نورو مثالونو رسه، لکه: هلک، 

هارون او... دوام ورکړئ.

زده کوونکو ته ووایاست چې اوس به تاسو دغه فعاليت . 9

تررسه کړئ. ووایاست، کلمه /هگۍ/ ده. کلمه په /

مه  السونه  نه،  که  کړئ.  پورته  السونه  پيلېږي،  هـ/ 

زده کوونکي:  ده.  /هگۍ/  کلمه  لومړی  کوئ  پورته 

)السونه پورته(

ووایاست، . 10 مور/  /هالل،  کلمې  راتلونکې  ته  هغوی 

توري  /هـ/  له  ورکړي.  زده کوونکي ځواب  پرېږدئ چې 

رسه او له /هـ/ پرته تورو رسه دوام ورکړئ  )ځينې السونه 

پورته، ځينې السونه ښکته( )هادي، ښوونکی، هاشم ..(

زده کوونکو ته ووایاست چې دويم انځور ته وگوري، . 11

)پرېږدئ چې گڼ شمېر زده کوونکي ځواب ورکړي(.

زده کوونکو ته ووایاست چې د )بهي( کلمې منځنی . 12

غږ /ـهـ/ دی.

 ووایاست، موږ به په ځينو کلمو کې منځني غږ ته . 13

غوږ ونيسو. 

زده کوونکو ته ووایاست چې اوس به په دې طريقه . 14
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لوست 6 اونۍ 3

 هجا يې کړئ         
نوی توری د )فتحې، کرسې او ضمې( له حرکت رسه 

تختې . 1 پر  ُهـ  او  ِهـ  َهـ،  کرښه(  )درميه  حرکتونه  توري  د 
وليکئ.

ته . 2 زده کوونکو  وکړئ.  اشاره  ته  سېالب  لومړي 
په  /َهـ/  د  چې  دی  /هـ/  توری  دغه  چې  ووایاست 
په  له زده کوونکو رسه  پيدا کوي.  توپري  حرکت رسه 

گډه د سېالب غږ ووایاست.
دويم سېالب ته اشاره وکړئ. زده کوونکو ته ووایاست دغه . 3

توري /هـ/ دی چې /ِهـ/ په حرکت رسه توپري پيدا کوي. 
دريم سېالب ته اشاره وکړئ. زده کوونکو ته ووایاست . 4

چې دغه توری /هـ/ دی چې د /ُهـ/ په حرکت رسه 
توپري پيدا کوي. 

سېالبونو ته يو په يو اشاره وکړئ او له زده کوونکو رسه . 5
په گډه يې غږ ووایاست. 

زده کوونکو ته ووایاست، په خپل کتاب کې سېالبونه پيدا . 6
کړي او په جوړه ييزه توگه يې ووايي. د سېالبونو د لوستلو 

پر مهال بايد په خپله گوته باندې سېالبونه وڅاري.
رسه . 7 زده کوونکو  هغو  له  وگرځئ،  کې   ټولگي  په 

مرسته وکړئ چې ستونزې لري. 
زده کوونکو ته ووايئ چې د تورو حرکتونه په کور کې . 8

مترين کړي.
د سېالب لرونکو کلمو د لوستلو مترينـ  وېش او ترکيب
پر تختې باندې د تورو لومړۍ ترکيبې کلمه                              

الله جل جالله = الله جل  جالله. وليکئ لکه څنگه 
چې په کتاب کې ليکل شوي ده.

پر تختې باندې لومړۍ ترکيبي کلمه الله َجّل َجالَلُُه =الله . 1
َجّل َجالَلُُه وليکئ لکه څنگه چې په کتاب کې ليکل ش

وکړئ، . 1 پيل  لوستلو  په  کلمو  د  له دې چې  مخکې 
زده کوونکو ته وښيئ چې څرنگه يې هيجاگانې ورو، 

ورو ادا کړي.
کله چې تاسو خپله گوته د هر سېالب الندې تېروئ، له . 2

زده کوونکو وغواړئ چې له تاسو رسه يې يو ځای ولويل. 
ارامه . 3 په  کلمې  رسه،  کولو  ځای  يو  په  سېالبونو  د 

توگه، تکرار کړئ. 
پړاو د دوميې کلمې  هالل = هـ   ـالل يش . 4 دغه 

لپاره هم تکرار کړئ.

 د توري د نورو شکلونو تدريس

 )13دقيقې(           

پرتختې باندې د مترکز وړ توري وليکئ.. 1

زده کوونکو ته ووایاست چې په خپلو کتابونو کې کليدي . 2

انځورونو ته وگوري. 

له زده کوونکو وغواړئ چې د شيانو نومونه او د کلمې لومړی . 3

غږ په گوته کړئ. 

له زده کوونکو وغواړئ چې پر خپل کتاب کې هغو تورو ته . 4

اشاره وکړي چې په کليدي کلمې کې د تورو د غږ استازيتوب 

کوي او د هغو د )فتحې، کرسې او ضمې( اړه حرکتونه ښيي. 

له زده کوونکو رسه په گډه د کلمې غږونه ولولئ.

زده کوونکو ته ووایاست چې دغه توري د کلمې په منځ کې بل . 5

ـ/ پر تختې وليکئ. شکل لري. دغه شکل /ه

له زده کوونکو وغواړئ چې په خپل کتاب کې د توري شکل . 6

ـ/ غږ ووايئ. ته اشاره وکړي او د سمبول /ه

زده کوونکو ته ووایاست کله چې په گډه غږ ادا کوي توری په . 7

خپله گوته وڅاري.

ـ/. 8 د توري خط له څارلو وروسته، د توري غږ  ووایاست. /ه

زده کوونکو ته ووایاست چې دغه توری د کلمې په وروستۍ . 9

ه( پر تختې باندې  برخه کې بل شکل لري. دغه شکل ـ)

وليکئ.

له زده کوونکو وغواړئ چې په خپل کتاب کې د توري شکل . 10

ته اشاره وکړي او د سمبول /ـه/ غږ ووايي.

زده کوونکو ته ووایاست، کله چې په گډه رسه غږ ادا . 11

تاسو زياتې کلمې تررسه کړئ. له ورته مثالونو لکه: 

بهي، سهيل، بهر او له نورو مثالونو رسه، لکه: سهار، 

تهمينه او ... دوام ورکړئ.

زده کوونکو ته ووایاست چي دريم انځور ته وگوري. . 15

په انځور کې څه شی وينئ )پرېږدئ چې گڼ شمېر 

زده کوونکي ځواب ورکړي(

زده کوونکو ته ووایاست، د )ونه( کلمې وروستی غږ /ـه/ دی.. 16

ووایاست، موږ به په ځينو لغتونو کې وروستي غږ ته . 17

غوږ ونيسو. 

زده کوونکو ته ووایاست چې اوس به په دې طريقه . 18

تاسو له ورته مثالونو لکه: ونه، مڼه، سوله او له نورو 

مثالونو رسه لکه: غله، تله او ...

کوي توری په خپله گوته وڅاري.

د توري خط له څارلو وروسته، د توري غږ ووایاست.. 12

زده کوونکو ته ووایاست چې د توري ټولو درې واړو . 13

اشاره  چې  کله  او  وکړي  اشاره  يو  په  يو  ته  شکلونو 

کوي غږ دې ووايي.
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انځوريزه کيسه) ۲( )15دقيقې( 
  

له لوستلو  څخه مخکې
د عنوان او انځورونو په کارولو رسه د منت په اړه وړاندوينه 

انځوريزې . 1 هغې  کتاب  خپل  د  دې  زده کوونکي 
کيسې ته وگوري چې تېره ورځ يې لوستلې وه.

پوښتنه . 2 اړه  په  عنوان  د  د کيسې  زده کوونکو څخه  له 
وکړئ. دا زده کوونکي فکر کولو ته اړ کوي چې  کېدای 
شی په کيسه کې د جومات په اړه به څه ويل شوي وي.

د لوستلو پرمهال 
د  لوستلو  د  کې  کتابونو  خپلو  په  دې  زده کوونکي   .۱

انځوريزې کيسې د تصويرونو په اړه فکر وکړي.
۲. زده کوونکو ته ووایاست چې لومړي انځور ته وگوري 
ته  انځور  ټاکيل  زده کوونکي  ټول  کړئ چې  ترالسه  ډاډ 
اشاره کوي. هغه څه چې هغوی يې په انځور کې گوري 
پرېږدئ چې زده کوونکي  اړه يې وررسه بحث وکړئ.  په 
څه  هغه  د  گوري  څه  کې  انځور  په  چې  ورکړي  ځواب 

لنډيز وړاندې کړئ چې په انځور کې يې گوري. 
۳. د ۳،۲او ۴ انځور لپاره دويم پړاو تکرار کړئ.

۴. زده کوونکو ته ووایاست، راځئ چې ټولو انځورونو ته يو 
ځل بيا وگورو چې په انځور کې څه پېښېږي؟

له لوستلو وروسته 
۱.له زده کوونکو پوښتنه وکړئ چې د کيسې په اړه يې 

وړاندوينه سمه وه که نه، )هو/ نه(
۲.زده کوونکو ته ووایاست چې له تاسو څخه د کيسې په 

اړه ځينې پوښتنې کوم.
۳. لومړۍ پوښتنه: په دويم تصوير کې څوک جومات ته 

روان دي؟
له زده کوونکو وغواړئ چې د ځواب د پوهېدو په صورت 
ملگري  خپل  له  ځواب  او  کړي  پورته  السونه  خپل  کې 

رسه رشيک کړی.
وروسته له يوې جوړې زده کوونکو څخه وغواړئ چې له 
ټولگي رسه ځواب رشيک کړي. )ځواب: زين الله او ليال 

له خپل پالر رسه جومات ته روان وو.(
۴.دوميه پوښتنه ده: څوک له جومات څخه کور ته را روان دي.

پوهېږي؟  ځواب  په  څوک  ووایاست،  ته  زده کوونکو 

 ارزونه او کورنۍ دنده: )۵دقيقې(
             الف – ارزونه:

د )هـ( توري اواز ويالی شئ؟	 
د )هـ( توري ليکالی شئ؟	 
د )هـ( توري د کلمې په منځ کې کوم شکل لري؟	 

 کورنۍ دنده:
توري  لوست  دې  د  چې  وکړئ  الرښوونه  ته  زده کوونکو 

دې د مترين په کتاب کې وليکي.

توگه . 5 يي  په جوړه  وغواړئ چې  زده کوونکو څخه  له 
کار وکړي، هر يو په نوبت رسه په خپلو کتابونو کې د 

راغلو کلمو وېش او ترکيب وکړئ.
په ټولگي کې وگرځئ، له هغو زده کوونکو رسه مرسته . 6

وکړئ چې ستونزې لري. 
زده کوونکو ته ووایاست چې د دې کلمو لوستل په . 7

کور کې مترين کړي.

پرېږدئ چې  زده کوونکي خپل السونه پورته کړي.  له 
دوو يا دريو زده کوونکو څخه وغواړئ چې خپل ځوابونه 

له ټولگيوالو رسه رشيک کړئ.
 )ځواب: ليال او زين الله له جومات څخه کور ته را روان دي

۵. بله  يوه ذهني پوښتنه: کله چې تاسې په جومات کې 
يئ، دلته څه شيان وينئ؟

پوهېږي.  ځواب  په  څوک  ووایاست،  ته  زده کوونکو 
ځواب  ته  پوښتنې  زده کوونکي  شمېر  يو  چې  پرېږدئ 
ورکړي او ورته ووایاست چې هغوی څه فکر کوي. په دې 
پړاو کې رضوري نه ده چې ټول ځوابونه دې سم وي. دا 

ډېره مهمه ده چې زده کوونکي په فکر کولو پيل وکړي.
څخه  تورو  شوو  ليکل  له  چې  هڅوئ  و  زده کوونکي   .۵

توري وليکي.

لوست 6 اونۍ 3

           د حسن خط فعاليت )۳۵ دقيقې(

زده کوونکي دې د )ل( توری بڼې ته په پوره دقت رسه 

مخ  پر  خط  کريس  د  يې  رسه  قلم  کړکي  له  او  وګوري 

ښايسته ليکل مترين کړي.

 ارزونه او کورنۍ دنده: )۵دقيقې(
- ښوونکی دې له څو زده کوونکو څخه د توري د بڼې او 

ښکيل ليکلو په اړه پوښتنه وکړي.
- زده کوونکي د)ل( توری په خپلو کتابچو کې په کړکي 

قلم  يا پنسل رسه مترين کړي.

 امال )10 دقيقې(       
زده کوونکو ته ووایاست چې د مترين په کتابونو کې . 1

نوي توري او کلمې وليکي. 
چې . 2 پرېږدئ  او  دی   / ا   / توری  لومړی  ووایاست، 

وليکي،  کې  هوا  په  توری  نوی  لومړی  زده کوونکي 
وروسته له هغه يې د مترين په کتابونو کې وليکي. 
يې  غږ  چې  پرېږدئ  ليکي،  توری  هغوی  چې  کله 

ووايي.
ورته کار د دغو تورو او کلمو لپاره هم تررسه کړئ:  . 3

ـا، ـلـ ، ـل - هـ، ـهـ ، ـه - الال.
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سريزه

د اونۍ د زده کړې موخې
د دې اونۍ په پای کې به زده کوونکي وکوالی يش چې:

د /ب/ او /م/ تورو شکلونه، نوم او غږ وپېژين او وبه يې ليکي.. 1

د /ب/ او /م/ تورو شکلونه د کلمو په پيل، منځ او پای کې وپېژين.. 2

د /ب/ او /م/ تورو حرکتونه وپېژين.. 3

له /ب/ او /م/ او نورو لوستل شوو تورو څخه به جوړې شوې کلمې په سېالبونو. 4

 باندې وېش او ترکيب کړي.

د اورېدلو او لوستلو کيسو د انځورونو په اړه به پوښتنو ته ځوابونه ورکړي او د انځورونو نومونه واخيل او يا يې . 5

نوم وليکلی يش.

د لومړۍ ورځې د اورېدلو منت

توري: ب، م فرعي موضوع: ګاونډی  موضوع: ټولنه   څلورمه اونۍ 

د دې اونۍ لپاره ځانگړي یادداشتونه

- ورځنۍ موخې او د ټولگي مقررات په لنډه توگه بيان کړئ.

- د لومړۍ او دوميې اونۍ الرښوونې په پام کې ونيسئ.

- توري په هوا کې وليکئ، بيا يې له زده کوونکو رسه په گډه په هوا کې وليکئ. له زده کوونکو څخه وغواړئ چې دا 

فعاليت څو ځلې تکرار کړي.

- زده کوونکي دې دهغو تورو مترين وکړي چې مخکې يې لوستيل وي.

- زده کوونکي و هڅوئ چې يو انځور رسم کړي او د هغه په هکله يوه کلمه وليکي.

- ښوونکی دې زده کوونکي له نورو رسه د مرستې کولو په ارزښت پوهوي.

- زده کوونکي د )ب، م( تورو له بڼو رسه بلد يش او د کريس خط پرمخ يې ښایسته وليکي.

ځنگيل شات

کوتره او چونچڼه گاونډيانې وې. کاغۍ د دوی د کورونو څنگ ته ځاله جوړوله، خو هغه يوازې وه او کار زيات  

و. کوتره او چونچڼه يې مرستې ته ورغلې.* کوترې به خس او خاشې راوړلې. چونچڼې به له کاغۍ رسه هغه يو د 

بل پر رس اېښودې. 

او چونچڼه خپلو  کار خالص شو. کاغۍ مننه وکړه. کوتره 

د  او  ده  وږې  کاغۍ  چې  پوه شوه  کوتره  والوتې.  ته  ځالو 

خوراک لپاره څه نه لري.** له خپل کور څخه يې ځنگيل 

يې  مننه  او  شوه  خوشحاله  ترې  کاغۍ  راوړل.  ورته  شات 

ترې وکړه. 

اونۍ 4
ټولنيزې- عاطفي زده کړې موخه

په 	  مرستې  د  رسه  نورو  له 

ارزښت  وپوهېږي.
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لوست 1 اونۍ 4

د لوست پیل )۵( دقیقې

سالم، روغبړ، د ټولگي تنظيم، د کورنۍ دندې کتنه، د 

تېر درس ارزونه او انگېزوي پوښتنې وکړئ.

غږ پېژندنه: )۷ دقيقې( 
        

د غږونو اورېدل: نوی غږ /ب/

د زده کوونکو پاملرنه لومړي انځور ته راواړوئ چې په . 1

تصويرکې څه شی وينئ؟

زده کوونکو ته ووایاست چې لومړی غږ / ب/ دی.. 2

په . 3 /ب/  د  کلمه  ووایاست، که چريې  ته  زده کوونکو 

توري پيلېږي خپل السونه دې پورته او که کلمه د 

/ب/ په توري نه پيلېږي السونه دې نه پورته کوي. 

بادرنگ،  بادام،  بابا،  بوټ،  وکاروئ:  مثالونه  الندې 

باد، ونه، قلم، کتاب، بالل، گل، بهرام

د زده کړې موخې
د دې لوست په پای کې به زده کوونکي وکوالی يش چې: 

 - د /ب/ توري شکل، نوم او غږ  وپېژين او  ويې ليکي.

 - د /ب/ توري حرکتونه وپېژين.

 - د /ب/ او نورو لوستل شوو تورو څخه د جوړو شوو کلمو 

وېش او ترکيب وکړي.

 - د اورېدلو د کيسې د انځور په اړه پوښتنو ته ځوابونه 

او نظر ورکړي. 

   2. د تورو او کلمو لوستل         

او لیکل )13 دقیقې(
پرتختې باندې د مترکز وړ توری وليکئ، د توري نوم . 1

بې او غږيې / ب/ معريف کړئ.

د . 2 څخه  زده کوونکو  له  او  وکړئ  اشاره  ته  توري 

توري د غږ پوښتنه وکړئ لومړی په گډه او بيا دې 

زده کوونکي ځواب ورکړي.

توری په هوا کې وليکئ او پرېږدئ چې زده کوونکي . 3

تاسو وڅاري، بيا دې دوی په خپله تر رسه کړي.

زده کوونکي دې خپل کتاب ته وگوري او کله چې په . 4

گډه غږ ادا کوئ، په خپلې گوتې دې وڅاري.

د توري له څارنې وروسته، د توري غږ ووایاست.. 5

واخيل . 6 پنسل  خپل  چې  ووایاست  ته  زده کوونکو 

۵ ځلې  کې  کتاب  په  د خپل مترين  توری  دغه  او 

وليکي. 

نوی توری د )فتحې، کرسې او ضمې( له حرکت رسه 

َب، ِب، ُب )حرکتونه( پر تختې وليکئ.

لومړی سېالب ته اشاره وکړئ. زده کوونکو ته ووایاست . 1

له حرکت رسه يې  غږ  َب  چې توری ب دی چې د 

توپري پيداکوي. له زده کوونکو رسه په گډه د سېالب 

غږ ووایاست.

دويم سېالب ته اشاره وکړئ. زده کوونکو ته ووایاست توری . 2

ب دی چې د ِب له حرکت رسه يې غږ توپري پيداکوي. 

دريم سېالب ته اشاره وکړئ. زده کوونکو ته ووایاست چې . 3

توری ب دی چې د ُب له حرکت رسه يې غږ توپري پيداکوي. 

له زده کوونکو رسه په گډه د سېالب غږ ووایاست.

سېالبونو ته يو په يو اشاره وکړئ او له زده کوونکو رسه . 4

يې په گډه غږ ووایاست. 

زده کوونکو ته ووایاست، په خپل کتاب کې سېالبونه . 5

د  ووايي.  توگه  ييزه  جوړه  په  سېالبونه  او  کړي  پيدا 

سېالبونو د لوستلو پر مهال هغوی بايد په خپله گوته 

سېالبونه وڅاري.

په ټولگي کې  وگرځئ، له هغو زده کوونکو رسه مرسته . 6

وکړئ چې ستونزې لري. 

کې . 7 کور  په  حرکتونه  توري  د  ووایاست،  ته  زده کوونکو 

مترين کړي.
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 ارزونه او کورنۍ دنده: )۵دقيقې(
 – ارزونه: 

د )ب( توري غږ ويالی شئ؟	 

د )ب( توري ليکالی شئ؟	 

د )ب( توري حرکتونه په جدول کې راوښاياست؟	 

د  چې  وکړئ  الرښوونه  ته  زده کوونکو  دنده:  کورنۍ 

اورېدلو کيسه د کورنۍ له غړو رسه رشيکه او هم دې د 

)ب( توری درې ځلې د مترين په کتاب کې ولیکي.

لوست 1 اونۍ 4

د اورېدلو کيسه: )۱۵ دقيقې( 
   

له اورېدلو مخکې

لغتونه: 

د انځور په کارولو رسه د منت په اړه وړاندوينه

اړه . 1 په  لغتونو  نوو  څلورو  يا  دريو  د  رسه  زده کوونکو  له 

بحث وکړئ، دغه گاونډی)همسايه(،چوڼچڼه)مرغۍ، 

چوغکه( کاغۍ)کارغه( دي چې بايد درې ځلې يې له 

تاسو وروسته تکرار کړي.

له زده کوونکو پوښتنه وکړئ چې لومړی لغت)گاونډی( . 2

او  ورکړئ  وخت  لپاره  ورکولو  د ځواب  لري؟  معنا  څه 

وروسته د )گاونډي( کلمې معنا ورته وکړئ: )هغه خلک 

چې د چا ترڅنگ اوسېږي همسايه(.

د انځور په اړه له زده کوونکو رسه بحث وکړئ. هغه څه . 3

خالصه کړئ چې زده کوونکو په انځور کې ليديل دي.

پرېږدئ چې زده کوونکي د کيسې عنوان واوري. بيا . 4

د کيسې د عنوان په اړه له هغوی رسه بحث وکړئ.

 د سېالب لرونکو کلمو د لوستلو مترينـ  وېشل 

او يوځای کول )ترکيب( 

مطابق              . 1 کتاب  د  کلمه  ترکيبي  لومړۍ  تختې  پر 

هـِ   الل = ِهالل چې دوه سېالبه لري، وليکئ.

لپاره . 2 لوستلو  د  کلمو  د  هغوی  چې  دې  له  مخکې 

کارولو  په  سېالبونو  د  کړي،  يوځای  رسه  سېالبونه 

رسه يې ورو، ورو ولولئ.

هر . 3 د  گوته  خپله  تاسو  چې  کې  حال  داسې  په 

سېالب الندې تېروئ، له زده کوونکو وغواړئ چې له 

تاسو رسه يې يو ځای ولويل. 

د سېالبونو په يو ځای کولو رسه، کلمه په ارامه توگه . 4

په گډه تکرار کړئ.

دغه پړاو په دوميه او درميه کلمه هم تر رسه کړئ:  . 5

ال   له  =   الله  او    ال   ال =  الال

کار . 6 توگه  ييزه  جوړه  په  چې  وغواړئ  زده کوونکو  له 

د  کتابونو کې  خپلو  په  نوبت رسه  په  يو  هر  وکړي، 

راغلو کلمو وېش او ترکيب وکړي. 

په ټولگي کې وگرځئ، له هغو زده کوونکو رسه مرسته . 7

وکړئ چې ستونزې لري. 

زده کوونکو ته ووایاست چې د کلمو لوستل په کور . 8

کې مترين کړي.

فکر کوي چې . 5 وکړئ، څه  پوښتنه  زده کوونکو څخه  له 

کيسه به د څه يش په اړه وي؟ پرېږدئ چې گڼ شمېر 

زده کوونکي ځواب ورکړي. ځواب مه ورکوئ، هغوی ته 

ووایاست چې واوري چې وړاندوينه يې سمه ده که نه؟ 

د اورېدلو پر مهال: 

۱. کيسه ورو، ورو په مناسب لحن، څېره او غږ بيان کړئ.په 
کيسه کې د پېښو په اړه له اشارو او حرکتونو څخه کار واخلئ 

چريې  که  پېښېږي.  څه  چې  وڅاري  مو  زده کوونکي  چې 

او حرکات تر رسه کوي، پرېږدئ  اصيل کرکټر ځينې کړنې 

چې زده کوونکي هم هغسې کړنې او حرکات تر رسه کړي. 

۲. کله چې کيسه لولئ دوه ځلې په کې ځنډ وکړئ او 
له زده کوونکو پوښتنه کوئ: څه فکر کوئ چې له دې 

وروسته  به په کيسه کې څه پېښ يش؟  يا ولې ځينې 

شيان پېښېږي.

* کوترې او چونچڼې به څه مرسته کړې وي؟

** ستاسو په فکر کوترې به څه کړي وي؟

۳.کيسه يو ځل بيا ولولئ.
له اورېدلو وروسته 

۱.له زده کوونکو څخه وغواړئ چې د کيسې په اړه يې 
وړاندوينه سمه وه که نه؟)هو/ نه(

اړه  په  کيسې  د  اوس  چې  ووایاست  ته  زده کوونکو   .۲
ځينې پوښتنې کوم: 

لومړۍ پوښتنه! کاغۍ چېرته ځاله جوړوله؟ )ځواب: د 

کوترې او چونچڼې کورونو ته نژدې.(

دوميه پوښتنه! کوترې  له کاغۍ رسه څه مرسته وکړه؟

ځواب :) کوترې به خس او خاشې راوړلې.(

ذهني پوښتنه: له گاونډيانو رسه مرسته کول څه گټې 

لري؟

ځواب  ته  پوښتنې  زده کوونکي  ځينې  چې  ۳.پرېږدئ 
ورکړي او ووایاست چې هغوی څه فکر کوي. تل پوښتنه 

وکړئ چې ولې داسې فکر کوي؟ 
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 د زده کړې موخې
د دې لوست په پای کې به زده کوونکي و کوالی يش چې:

او پای کې  - د /ب/ توري شکل د کلمو په پيل، منځ   

وپېژين او ويې ليکي.

 - د /ب/ توري حرکتونه به وپېژين.

 - د /ب/ او نورو لوستل شوو تورو څخه د جوړو شوو کلمو 

وېش او ترکيب وکړي.

 - د لوستلو دانځوريزې کيسې او تصويرونو په اړه پوښتنو 

ته ځوابونه اونظر ورکړي.

د لوست پيل: )۵ دقيقې(
سالم، روغبړ، د ټولگي تنظيم، د کورنۍ دندې کتنه، د 

تېر  لوست ارزونه او انگېزوي پوښتنې وکړئ..

لوست 2 اونۍ 4

غږ پېژندنه: )۷ دقيقې( 
     

د مترين شوي غږ تکرار: /ب/ 

له زده کوونکو رسه د لومړي انځور په اړه بحث وکړئ . 1

چې په تصوير کې څه شی ويني؟

زده کوونکو ته ووایاست چې د بوټ د کلمې لومړی . 2

غږ /ب/ دی.

په . 3 /ب/  د  کلمه  چريې  که  ووایاست،  ته  زده کوونکو 

نوي غږ پيلېږي، خپل السونه دې پورته کړي او که نه 

په خپل عادي حالت دې پاتې يش. الندې مثالونه 

وکاروئ : بوټ، کباب، کب، ونه، بادرنگ، بلبل،  اوبه .

له زده کوونکو رسه د دويم انځور په اړه بحث وکړئ . 4

چې د /کباب/ کلمې منځنی غږ / ـبـ/ دی.

د . 5 غږ  )ـبـ(  د  چريې  که  ووایاست،  ته  زده کوونکو 

نه  او که  پورته  په منځ کې وي خپل السونه  کلمې 

بلبل،  :کباب،  وکاروئ  مثالونه  الندې  کړي.  ښکته 

کابل، زابل، لرگی، کتاب، اودس، ترب.

له زده کوونکو رسه د دريم  انځور په اړه بحث وکړئ . 6

چې د کب د کلمې وروستي غږ / ـب/ ده.

زده کوونکو ته ووایاست، که چېرې د /ب/ غږ د کلمې . 7

په پای کې وي خپل السونه پورته کړئ او که نه وي 

  د توري د نورو شکلونو تدريس

 )13 دقيقې(

د . 1 او  وليکئ  )بوټ(  کلمه  لومړۍ  باندې  تختې  پر 

لومړي توري غږ /بـ/ معريف کړئ.

لومړی غږ ته اشاره وکړئ او زده کوونکو ته ووایاست . 2

پيل کې  په  يې  /بـ/  )بوټ( هغه کلمه ده چې  چې 

راځي.

توري ته اشاره وکړئ، له زده کوونکو څخه د توري د . 3

غږ په اړه پوښتنه وکړئ پرېږدئ چې لومړی يې په 

گډه او بيا يو يو زده کوونکی ځواب ورکړي.

په هوا کې توری وليکئ او پرېږدئ چې زده کوونکي تاسو . 4

وڅاري، وروسته دې بيا هغوی په خپله تر رسه کړي.

زده کوونکې دې خپلو کتابونو ته اشاره وکړي او کله . 5

په خپله گوته  توری دې  ادا کوي،  غږ  په گډه  چې 

وڅاري او بيا دې د توري غږ ولويل.

کب،   : وکاروئ  مثالونه  الندې  کوئ.  پورته  مه  السونه 

کتاب، کباب، بادام، کابل، ميز، ترکيب، غريب، قلم. 
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 انځوريزه کيسه)۱()15دقيقې( 

له لوستلو څخه مخکې 

اړه  په  منت  د  رسه  کارولو  په  انځورونو  او  عنوان  د 

وړاندوينه 

۱.زده کوونکو ته ووایاست چې هغوی به د يوې انځوريزې 

کيسې د لوستلو لپاره چمتو و واويس. 

د  عنوان  کيسې  د  ووایاست.  عنوان  ته  ۲.زده کوونکو 

اړ کوي  ته  فکر  زده کوونکي  دا  ( دي.  )گاونډي حقونه 

له  وي،  حقوق  گاونډي  د  به  کيسه  يش  کېدای  چې 

زده کوونکو پوښتنه وکړئ چې له تاسو رسه موافق دي 

که نه.

• د لومړي تصوير جمله: زموږ کلی د غره په ملن کې دی.	

• د دويم تصوير جمله: بريالی ز موږ گاونډی دی.	

• د دريم تصوير جمله: بريايل کتاب راکړ.	

• د څلورم تصوير جمله: زه او الال مې له گاونډيانو رسه 	

مرسته کوو.

د لوستلو پرمهال

انځوريزې  د  کې  کتابونو  خپلو  په  دې  ۱.زده کوونکي 

کيسې تصويرونو ته وگوري.

اشاره  ته  انځور  لومړي  چې  ووایاست  ته  ۲.زده کوونکو 

کې  انځور  لومړي  په  چې  ووایاست  ته  هغوی  وکړي، 

په  يې  زده کوونکي  چې  کړئ  السه  تر  ډاډ  گوري.  څه 

 هجا ِیې کړئ )۵ دقيقې(                          

او  وېش  ـ  مترين  لوستلو  د  کلمو  لرونکو  سېالب  د 

ترکيب: پرتختې لومړۍ ترکيبي کلمه د کتاب مطابق بُلـ 

ـبل = بُلبل چې دوه سېالبه لري وليکئ.

لپاره . 1 لوستلو  د  کلمو  د  هغوی  چې  دې  له  مخکې 

کارولو  په  سېالبونو  د  کړي،  يوځای  رسه  سېالبونه 

رسه يې ورو، ورو ولولئ.

هر . 2 د  گوته  خپله  تاسو  چې  کې  حال  داسې  په 

وغواړئ  څخه  زده کوونکو  له  تېروئ،  الندې  سېالب 

چې له تاسو رسه يې يو ځای ولويل. 

لوست 2 اونۍ 4

د . 6 او  واخيل  پنسل  خپل  چې  ووایاست  ته  زده کوونکو 

ځلې   )۵( توری  /ب/  د  کې  کتاب  په  مترين  خپل 

وليکي. 

د )کباب او کب( کلمو  په منځ او پای کې دې د تورو . 7

لپاره ورته پړاوونه تعقيب کړي. 

نوي توري د )فتحې،کرسې او ضمې( له حرکت رسه 

بـــَ، بــِ او بـــُ )سېالبونه( پر تختې وليکئ.. 1

لومړي سېالب ته اشاره وکړئ. دغه توری ب دی چې . 2

د )بـَـــ( له حرکت رسه يې سېالب توپري پيداکوي. 

له زده کوونکو رسه په گډه د سېالب غږ ووایاست.

دويم سېالب ته اشاره وکړئ. دغه توری ب دی چې . 3

د بُــ  له حرکت رسه يې سېالب توپري پيدا کوي. 

دريم سېالب ته اشاره وکړئ. زده کوونکو ته ووایاست . 4

په  حرکت  بــ  د  چې  دی  ب   هم  توری  دغه  چې 

واسطه يې سېالب توپري پيدا کوي. 

زده کوونکو ته ووایاست، په خپل کتاب کې سېالبونه . 5

پيدا کړي. هغوی ته ووایاست چې سېالبونه په جوړه 

يې توگه ووايي. د سېالبونو د لوستلو پر مهال هغوی 

بايد په خپله گوته باندې سېالبونه وڅاري.

رسه . 6 زده کوونکو  هغو  له  وگرځئ،  کې   ټولگي  په 

مرسته وکړئ چې ستونزې لري. 

زده کوونکو ته ووایاست، د تورو حرکتونه په کور کې . 7

مترين کړي.

د سېالبونو په يو ځای کولو رسه، کلمه په ارامه توگه، . 3

په گډه تکرار کړئ. 

رسه . 4 تر  هم  کې  کلمه  درميه  او  دوميه  پړاوپه  دغه 

ـِ   ـالل = ِبالل  او   باب = باب کړئ:  ب

له زده کوونکو څخه وغواړئ چې په جوړه ييزه توگه . 5

کار وکړي، هر يو په نوبت رسه په خپلو کتابونو کې د 

راغلو کلمو وېش او ترکيب وکړي. 

په ټولگي کې وگرځئ، له هغو زده کوونکو رسه مرسته . 6

وکړئ چې ستونزې لري. 

زده کوونکو ته ووایاست چې د کلمو لوستل په کور . 7

کې مترين کړي.
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 ارزونه او کورنۍ دنده: )۵دقيقې(

الف – ارزونه: 

ښودالی  را  کې  منځ  په  کلمې  يوې  د  شکل  )ب(  د   -  

شئ؟

 - د )ب( شکل د کلمې په پای کې څه ډول دی؟

 - د )ب( توري حرکات په جدول کې ويالی شئ؟

چې  وکړئ  الرښوونه  ته  زده کوونکو  دنده:  کورنۍ   - ب 

کتاب کې  په  د مترين  توری  /ب/  د  کتاب رسه سم  له 

وليکي.

لوست 2 اونۍ 4

خپل کتاب کې گوري. پرېږدئ چې زده کوونکي ځواب 

ورکړي او ووايي چې په انځور کې څه گوري؟ کله چې 

گڼ شمېر زده کوونکي ځواب ورکوي، د هغه څه لنډيز 

وړاندې کړئ چې په انځور کې يې گوري. 

۳. د ۳،۲ او ۴ انځور لپاره دويم پړاو تکرار کړئ.

۴.زده کوونکو ته ووایاست، راځئ چې ټولو انځورونو ته يو 

ځل بيا وگورو او اجازه راکړئ تاسو ته په لنډه توگه و وايم 

چې په انځور کې څه شی وينئ. 

له لوستلو وروسته 

۱.له زده کوونکو څخه پوښتنه وکړئ چې د کيسې په اړه 

د هغوی وړاندوينه سمه وه که نه؟) هو/ نه(

اړه  په  کيسې  د  اوس  چې  ووایاست  ته  ۲.زده کوونکو 

ځينې پوښتنې کوم: 

ځواب:)زموږ  دی؟  چېرته  کلی  زموږ  پوښتنه:  لومړۍ 

کلی د غره په ملن کې دی.(

کوو؟  مرسته  رسه  چا  له  مې  الال  او  زه  پوښتنه:  دوميه 

)ځواب: زه او الال مې له گاونډيانو رسه مرسته کوو.(

ذهني پوښتنه: گاونډيان له يو بل رسه څه ډول مرستې 

کولی يش؟

ځواب  ته  پوښتنې  زده کوونکي  ځينې  چې  ۳.پرېږدئ 

ورکړي او ووایاست چې هغوی څه فکر کوي. تل پوښتنه 

وکړئ چې ولې داسې فکر کوي؟ 
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د لوست پيل: )۵ دقيقې(

سالم، روغبړ، د ټولگي تنظيم، د کورنۍ دندې کتنه، د 

تېر لوست ارزونه او انگېزوي پوښتنې وکړئ.

غږ پېژندنه)۷دقيقې(        
   

د مترين شوي غږ تکرار: /م/ 

له زده کوونکو رسه د لومړی انځور په اړه بحث وکړئ . 1

چې په تصوير کې څه شی وينئ؟

لومړی . 2 ووایاست چې د)مڼې( کلمې  ته  زده کوونکو 

غږ /م/ دی.

په . 3 /م/  د  کلمه  چريې  که  ووایاست،  ته  زده کوونکو 

نه  که  او  کړي  پورته  دې  السونه  خپل  پيلېږي  غږ 

وي السونه دې نه پورته کوي حالت دې پاتې يش 

الندې مثالونه وکاروئ : مڼه، ماما، ام، تخته، پنسل، 

مل، گل، قلم، مريويس.

لوست 3 اونۍ 4

 د تورو  او کلمو لوستل)13دقيقې(       

پر تختې د مترکز وړ توری وليکئ، د توري نوم /ميم/ . 1

او غږ /م/ معريف کړئ

توري ته اشاره وکړئ او له زده کوونکو څخه د توري . 2

د غږ په اړه پوښتنه وکړئ لومړی په گډه او بيا دې 

يوازې زده کوونکي ځواب ورکړي.

توري په هوا کې وليکئ او پرېږدئ چې زده کوونکي . 3

تاسو وڅاري، بيا دې دوی په خپله تررسه کړي.

او کله . 4 ته اشاره وکړي  زده کوونکي دې خپل کتاب 

چې په گډه غږ ادا کوي، په خپلې گوتې دې وڅاري.

د توري له څارنې وروسته، د توري غږ ووایاست.. 5

واخيل . 6 پنسل  خپل  چې  ووایاست  ته  زده کوونکو 

ځلې   ۵ کې  کتاب  په  مترين  خپل  د  توري  دغه  او 

وليکي. 

نوی توری د )فتحې،کرسې او ضمې( له حرکت رسه 

َم  ، ِم ،  ُم  سېالبونه پر تختې وليکئ.. 1

ته . 2 زده کوونکو  وکړئ.  اشاره  ته  سېالب  لومړي 

ووایاست چې دغه توری م   دی چې د َم   له حرکت 

رسه يې سېالب توپري پيداکوي. له زده کوونکو رسه 

په گډه د سېالب غږ ووایاست.

دويم سېالب ته اشاره وکړئ. زده کوونکو ته ووایاست . 3

يې  له حرکت رسه  ِم    د  م   دی  چې  توری  دغه 

سېالب توپري پيداکوي. 

دريم سېالب ته اشاره وکړئ. زده کوونکو ته ووایاست . 4

چې دغه توری م   دی چې د ُم   له حرکت رسه يې 

د زده کړې موخې
د دې لوست په پای کې به زده کوونکي وکوالی يش چې:

 - د /م/ توري شکل، نوم او غږ وپېژين.

 - د /م/ توري حرکتونه وپېژين.

 - د /م/ او نورو لوستل شوو تورو څخه د جوړو شوو کلمو 

وېش او ترکيب وکړي.

 - د لوستلو د انځوريزې کيسې او تصويرونو په اړه پوښتنو 

ته ځوابونه او نظر ورکړي.

 - د /م/ او نورو لوستل شوو تورو څخه کلمې جوړې او 

وليکي.
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  انځوريزه کيسه)۱( )۱۵ دقيقې( 
له اورېدلو مخکې

اړه  په  منت  د  رسه  کارولو  په  عنوان  او  انځورونو  د 

وړاندوينه

)غره ملن، ګاونډی، مرسته

لوست 3 اونۍ 4

 هجا يې کړئ                           

او  وېش  ـ  مترين  لوستلو  د  کلمو  لرونکو  سېالب  د 

ترکيب 

پر تختې د کتاب لومړۍ ترکيبي کلمه د) اِلـ   ـهام(. 1

چې دوه سېالبه لري وليکئ.

لپاره . 2 لوستلو  د  کلمو  د  هغوی  چې  دې  له  مخکې 

سېالبونه رسه يوځای کړي،د سېالبونو په کارولورسه 

يې ورو، ورو ولولئ.

هر . 3 د  گوته  خپله  تاسو  چې  کې  حال  داسې  په 

سېالب الندې تېروئ، له زده کوونکو وغواړئ چې له 

تاسو رسه يې يو ځای ولويل. 

د سېالبونو په يو ځای کولو رسه، کلمه په ارامه توگه، . 4

په گډه تکرار کړئ. 

دغه مرحله په دوميه او درميه کلمه هم تررسه کړئ . 5

ام،  بام

له زده کوونکو وغواړئ چې جوړه  يې کار وکړي، هر . 6

په نوبت رسه په خپلو کتابونو کې د راغلو کلمو  يو 

وېش او ترکيب وکړي . 

په ټولگي کې وگرځئ، له هغو زده کوونکو رسه مرسته . 7

وکړئ چې ستونزې لري. 

سېالب توپري پيداکوي. 

زده کوونکو ته ووایاست، په خپل کتاب کې سېالبونه . 5

پيدا کړي. هغوی ته ووایاست چې سېالبونه په جوړه 

يي توگه ووايي. د سېالبونو د لوستلو پر مهال هغوی 

بايد په خپله گوته سېالبونه وڅاري.

رسه . 6 زده کوونکو  هغو  له  وگرځئ،  کې   ټولگي  په 

مرسته وکړئ چې ستونزې لري . 

زده کوونکو ته ووایاست چې د تورو حرکتونه په کور . 7

کې مترين کړي.

وکړئ،  بحث  اړه  په  لغتونو  نويو  د  رسه  زده کوونکو  ۱.له 

دغه لغتونه  د غره ملن، گاونډی، مرسته دي.

او . 1 وکړئ  بحث  رسه  زده کوونکو  له  اړه  په  انځور  د 

هغه څه خالصه کړئ چې زده کوونکو په انځور کې 

ليديل دي.

پرېږدې چې زده کوونکي د کيسې عنوان ولويل. بيا . 2

د کيسې د عنوان په اړه له هغوی رسه بحث وکړئ.

له زده کوونکو څخه پوښتنه وکړئ، څه فکر کوئ چې . 3

گڼ  چې  پرېږدئ  وي؟  اړه  په  يش  څه  د  به  کيسه 

شمېر زده کوونکي ځواب ورکړي. ځواب مه ورکوئ، 

هغوی ته ووایاست چې کيسه وگوري چې د هغوی 

وړاندوينه سمه وه که نه؟ 

د لوستلو څخه مخکې

زده کوونکې دې خپل کتاب ته وگوري او دلته دې . 1

يې  پرون  چې  وگوري  ته  کيسې  انځوريزې  هغې 

لوستلې وه.

هغوی ته يو ځل بيا عنوان ووایاست او ورڅخه پوښتنه . 2

وکړئ چې کيسه د څه يش په اړه وه؟

د لوستلو پرمهال

د  کې  کتاب  خپل  په  چې  ووایاست  ته  ۱.زده کوونکو 

انځوريزې کيسې انځورونو ته وگوري.

۲.هغوی ته ووایاست چې لومړي انځور ته وگوري. ډاډ تر 

السه کړئ چې ټول  زده کوونکي انځور ته اشاره وکړي. 

يې  اړه  په  انځور کې گوري  په  يې  هغه څه چې هغوی 

ځواب  زده کوونکي  چې  پرېږدئ  وکړئ.   بحث  وررسه 

او ووايي چې په انځور کې څه گوري. کله چې  ورکړي 

لنډيز  د هغه څه  ورکوي،  زده کوونکي ځواب  گڼ شمېر 

وړاندې کړئ چې په انځور کې يې گوري. 

ته د      ټولگيوالو   / ته ووایاست چې خپلو ملگرو  ۳.هغوی 

۳،۲  او ۴ انځور په اړه ووايي چې دلته څه گوري. 

خپلو  کيسه  انځوريزه  چې  ووایاست  ته  ۴.زده کوونکو 

دغه  چې  کله  کړئ،  السه  تر  ډاډ  ووايي،  ته  ټولگيوالو 

ته  انځورونو  ټول زده کوونکي  بايد  فعاليت رسته رسېږي 

اشاره وکړي.
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 له لوستلو وروسته 

۱.زده کوونکو ته ووایاست چې زه به د کيسې په اړه ځينې 

پوښتنې وکړم.

زموږ  )ځواب:  دی؟  ته  چېر  کلی  زموږ  پوښتنه:  لومړۍ 

کلی د غره په ملن کې دی.(

دوميه پوښتنه: بريالی د چا گاونډی دی؟)ځواب: بريالی 

زموږ گاونډی دی.(

مهم  ولې  کول  مرسته  رسه  گاونډي  له  پوښتنه:  ذهني 

دي؟

۲.پرېږدئ چې ځينې زده کوونکي هم پوښتنې ته ځواب 

ورکړي او ووایاست چې هغوی څه فکر کوي. تل پوښتنه 

وکړئ چې ولې داسې فکر کوي؟

۳.زده کوونکو ته ووایاست چې سبا ته به تاسو دغه منت يو 

ځل بيا ولولئ او تاسو به نورې پوښتنې هم وکړئ.

 ارزونه او کورنۍ دنده: )۵دقيقې(

الف – ارزونه: ښوونکی دی له خپل تدريس څخه د ډاډ 

ترالس کولو لپاره الندې پوښتنې وکړئ.

 - د )م( توري غږ و وايئ؟

 - د )م( توری  وليکي؟

 - انځوريزه  کيسه د څه په باره کې وه؟

 - د )م( حرکات په جدول کې را وښاياست؟

ب - کورنۍ دنده: زده کوونکو ته الرښوونه وکړئ چې د 

مترين په کتاب کې توري او کلمې وليکي.

لوست 3 اونۍ 4
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د زده کړې موخې
يش  وکوالی  زده کوونکي  به  کې  پای  په  لوست  دې  د 

چې:

 - د )م( توري شکل به د کلمو په پيل، منځ او پای کې 

وپېژين.

 - د )م( توري حرکتونه به وپېژين.

 - له )م( او نورو لوستل شوو تورو څخه به د جوړو شوو 

کلمو وېش او ترکيب وکړي.

ته  پوښتنو  به  اړه  په  کيسې  انځوريزې  د  لوستلو  د   -  

ځوابونه اونظر ورکړي.

د لوست پيل: )۵ دقيقې(
سالم، روغبړ، د ټولگي تنظيم، د کورنۍ دندې کتنه، د 

تېر درس ارزونه او انگېزوي پوښتنې وکړئ.

لوست 4 اونۍ 4

غږ پېژندنه)۷دقيقې(             
      

د مترين شوي غږ تکرار: /م/

له زده کوونکو رسه د لومړي انځور په اړه بحث وکړئ . 1

زده کوونکو ته ووایاست چې د )مڼې( کلمې لومړی . 2

غږ /مـ/ دی.

زده کوونکو ته ووایاست، که چريې کلمه د /م/ په غږ . 3

وي  نه  که  او  کړي  پورته  دې  السونه  خپل  پيلېږي 

السونه دې نه پورته کوي. الندې مثالونه وکاروئ : 

مڼه، منان،  ناک،  کتاب، مور، مينه.

له زده کوونکو رسه د دويم انځور په اړه بحث وکړئ.. 4

زده کوونکو ته ووایاست چې د )ليمو( کلمې منځنی . 5

غږ /ـمـ/ دی.

زده کوونکو ته ووایاست، که چريې نوی غږ د کلمې . 6

په منځ کې وي خپل السونه دې پورته کړي او که 

مثالونه  الندې  کوي.  پورته  نه  دې  السونه  وي  نه 

وکاروئ: ليمو، چمن،   مومن، حکيم، کور، مېلمه، 

رحمت

له زده کوونکو رسه د دريم انځور په اړه بحث وکړئ.. 7

زده کوونکو ته ووایاست چې د )قلم( کلمې وروستي . 8

غږ /ـم/ دی.

زده کوونکو ته ووایاست، که چريې نوی غږ د کلمې . 9

په پای کې وي خپل السونه دې پورته کړي الندې 

شبنم،  پالر،  ميالد،  نسيم،  قلم،  وکاروئ:  مثالونه 

ورور، مور، موټر، کريم

 د توري د نورو شکلونو تدريس

)13دقيقې(                

پر تختې باندې لومړی کلمه مڼه وليکئ او د توري . 1

غږ /مـ/ معريف کړئ.

لومړي غږ ته اشاره وکړئ او زده کوونکو ته ووياست . 2

چې دا هغه کلمه ده چې /مـ/ يې په پيل کې راځي.

توري . 3 د  څخه  زده کوونکو  له  وکړئ،  اشاره  ته  توري 

د غږ په اړه پوښتنه وکړئ لومړی په گډه او بيا دې 

زده کوونکي په يوازې توگه ځواب ورکړي.

په هوا کې توری وليکئ او پرېږدئ چې زده کوونکي . 4
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لوست 4 اونۍ 4

انځوريزه کيسه)۲( )۱۵ دقيقې( 
  

له لوستلو  څخه مخکې

اړه  په  منت  د  رسه  کارولو  په  انځور  او  عنوان  د 

وړاندوينه 

انځوريزې  د  به  هغوی  چې  ووایاست  ته  ۱.زده کوونکو 

کيسې د لوستلو لپاره  چمتو واويس. 

)د  عنوان  کيسې  د  ووایاست.  عنوان  ته  ۲.زده کوونکو 

گاونډي حقونه ( دي. دا موږ فکر ته اړ کوي چې  کېدای 

زده کوونکو  له  وي،  حقونه   گاونډي  د  به  کيسه  يش 

پوښتنه وکړئ چې له تاسو رسه موافق دي که نه؟

د لومړی تصوير جمله: مريم د حمید خور ده.	•

 هجا يې کړئ         

او  وېش  ـ  مترين  لوستلو  د  کلمو  لرونکو  سېالب  د 

ترکيب 

پر تختې لومړۍ کلمه د کتاب مطابق ماما = ما - ما . 1

چې يو سېالب لري وليکئ.

لپاره . 2 لوستلو  د  کلمو  د  هغوی  چې  دې  له  مخکې 

کارولو  په  سېالبونو  د  کړي،  يوځای  رسه  سېالبونه 

رسه يې ورو، ورو ولولئ.

هر . 3 د  گوته  خپله  تاسو  چې  کې  حال  داسې  په 

سېالب الندې تېروئ، له زده کوونکو وغواړئ چې له 

تاسو رسه يې يو ځای ولويل. 

د سېالبونو په يو ځای کولو رسه، کلمه په ارامه توگه، . 4

په گډه تکرار کړئ. 

دغه مرحله په دوميه او درميه کلمه کې هم تر رسه . 5

ـِ   ـبه،   ملهم = ملـ   ـهم کړئ:  مببه   = مب

له زده کوونکو وغواړئ چې په جوړه توگه کار وکړي، . 6

راغلو  د   کې  کتابونو  خپلو  په  رسه  نوبت  په  يو  هر 

کلمو وېش او ترکيب وکړي. 

په ټولگي کې وگرځئ، له هغو زده کوونکو رسه مرسته . 7

وکړئ چې ستونزې لري او اصالحي نظر ورکړئ. 

زده کوونکو ته ووایاست چې د کلمو لوستل په کور . 8

کې مترين کړي.

تاسو وڅاري، وروسته دې بيا هغوی په خپله تر رسه 

کړي.

زده کوونکې دې خپلو کتابونو ته اشاره وکړي او کله . 5

په خپله گوته  توري دې  ادا کوي،  غږ  په گډه  چې 

وڅاري.

د توري له څارلو وروسته، د توري غږ ووایاست.. 6

د . 7 واخيل  پنسل  خپل  چې  ووایاست  ته  زده کوونکو 

خپل مترين په کتاب کې يې ۵ ځلې وليکي. 

د کلمې په منځ او پای کې د تورو لپاره ورته مرحله  . 8

تعقيب کړئ. 

نوی توری د )فتحې، کرسې او ضمې( له حرکت رسه 

َم،  ِم،  ُم سېالبونه پر تختې باندې وليکئ.. 1

ته . 2 زده کوونکو  وکړئ.  اشاره  ته  سېالب  لومړي 

ووایاست چې دغه توری م دی چې د )َم( له حرکت 

رسه يې سېالب توپري پيداکوي. له زده کوونکو رسه 

په گډه د سېالب غږ ووایاست.

دويم سېالب ته اشاره وکړئ. زده کوونکو ته ووایاست . 3

دغه توري م دی چې د )ِم( له حرکت رسه يې سېالب 

توپري پيدا کوي. 

دريم سېالب ته اشاره وکړئ. زده کوونکو ته ووایاست . 4

چې دغه توری ـم دی چې د )ـُم( له حرکت رسه يې 

سېالب توپري پيدا کوي. 

سېالبونو ته يو په يو اشاره وکړئ او له زده کوونکو رسه . 5

په گډه غږ ووایاست. 

کې . 6 کتاب  خپل  په  چې  ووایاست  ته  زده کوونکو 

سېالبونه پيدا کړي. هغوی ته ووایاست چې سېالبونه 

پر  لوستلو  د  سېالبونو  د  ووايي.  توگه  يي  جوړه  په 

مهال بايد په خپله گوته باندې سېالبونه وڅاري.

رسه . 7 زده کوونکو  هغو  له  وگرځئ،  کې   ټولگي  په 

مرسته وکړئ چې ستونزې لري. 

زده کوونکو ته ووایاست، د تورو حرکتونه په کور کې . 8

مترين کړي.
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 ارزونه او کورنۍ دنده: )۵دقيقې(

الف- ارزونه: ښوونکی دې له خپل تدريس څخه د ډاډ 

اخيستنې لپاره الندې پوښتنې وکړي.

د /م/ توري شکل د کلمې په منځ او پای کې ښووالی 	 

شئ؟

د /م/ په جدول کې د /م/ توری حرکتونه ويالی شئ؟	 

د  چې  وکړئ  الرښوونه  ته  زده کوونکو  دنده:  کورنۍ  ب 

دوميې کيسې په تصويرونو د کورنۍ له غړو رسه خربې 

وکړي او هم دې د )م( توري بڼې د مترين په کتاب کې 

ولیکي.

کې 	• باغچه  په  او حمید   مريم  تصوير جمله:  دويم  د 

ګرځي. 

د دريم تصوير جمله: مريم مڼې شکوي.

د څلورم تصوير جمله:  مريم خپل ګاونډي ته مېوه ورکوي.

د لوستلو پرمهال: 

انځوريزې  د  کې  کتابونو  خپلو  په  دې  زده کوونکي   .۱

کيسې تصويرونو ته وگوري.

اشاره  ته  انځور  لومړي  چې  ووایاست  ته  ۲.زده کوونکو 

وکړي، هغوی ته ووایاست چې په لومړي انځور کې څه 

گوري. ډاډ تر السه کړئ چې زده کوونکي يې په کتاب 

او  ورکړي  ځواب  زده کوونکي  چې  پرېږدئ  گوري.  کې 

ووايي چې په انځور کې څه گوري؟ کله چې گڼ شمېر 

زده کوونکي ځواب ورکوي، د هغه څه لنډيز وړاندې کړئ 

چې په انځور کې يې گوري. 

۳.د ۳،۲  او ۴ انځور لپاره دويم پړاو تکرار کړئ.

۴.زده کوونکو ته ووایاست، راځئ چې ټولو انځورونو ته يو 

ځل بيا وگورو او اجازه راکړئ تاسو ته په لنډه توگه ووايم 

چې په انځور کې څه پېښېږي. 

له لوستلو وروسته 

د هغوی  اړه  په  د کيسې  وغواړئ چې  زده کوونکو  ۱.له 

وړاندوينه سمه وه که نه؟ ) هو/ نه(

ځينې  اړه  په  کيسې  د  چې  ووایاست  ته  ۲.زده کوونکو 

پوښتنې کوم.

ده؟  خور  چا  د  مریم  کې  کيسه  په  پوښتنه:  لومړۍ   .۳

په  له زده کوونکو څخه وغواړئ چې د ځواب د پوهېدو 

صورت کې خپل السونه پورته کړي. هغوی ته ووایاست 

چې ځواب له خپل ملگري رسه رشيک کړي.

له هغه وروسته له يوې جوړې زده کوونکو وغواړئ چې له 

ټولگي رسه ځواب رشيک کړي. )ځواب: په کيسه کې 

مريم د حمید خور ده(.

ګرځېدل؟  چېرته  حمید  او  مريم  پوښتنه:  ۴.دوميه 

پوهېږي؟  ځواب  په  څوک  ووایاست،  ته  زده کوونکو 

له  کړي.   پورته  السونه  خپل  زده کوونکي  چې  پرېږدئ 

دوو يا دريو زده کوونکو وغواړئ چې خپل ځوابونه رشيک 

لوست 4 اونۍ 4

کړي. وروسته بيا خپل ځواب له ټولگيوالو رسه رشيک 

کړئ. ځواب  )مریم او حمید په باغچه کې ګرځېدل(.

۵. ذهني پوښتنه:له ګاونډیانو رسه مرسته او نېکي کول 

څه ګټې لري؟ زده کوونکو ته ووایاست، څوک په ځواب 

ته  پوښتنې  زده کوونکي  ځينې  چې  پرېږدئ  پوهېږي؟ 

ځواب ورکړي او ورته ووایاست چې هغوی څه فکر کوي؟ 

په دې پړاو کې رضوري نه ده چې ټول ځوابونه دې سم 

وي. دا ډېره مهمه ده چې زده کوونکي په فکر کولو پيل 

وکړي.

           د حسن خط فعاليت )۳۵ دقيقې(

زده کوونکي دې د )ب( توري بڼې ته په پوره دقت رسه 

مخ  پر  خط  کريس  د  يې  رسه  قلم  کړکي  له  او  وګوري 

ښايسته ليکل مترين کړي.

 ارزونه او کورنۍ دنده: )۵دقيقې(

- ښوونکي دی له څو زده کوونکو څخه د توري د بڼې او 

ښکيل ليکلو په اړه پوښتنه وکړي.

په  کې  کتاب  په  مترين  د  توری  د)ب(  کوونکي  زده   -

کړکي قلم  يا پنسل رسه مترين کړي.



104

د زده کړې موخې
د دې لوست په پای کې به زده کوونکي وکوالی يش چې: 

 - د کلمو په پيل، منځ او پای کې به د /ب/ او /م/ توري 

تکرار کړي.

 - د /ب/ او /م/ تورو حرکتونه  به تکرار کړي.

 - د /ب/ او /م/ او نورو لوستل شوو تورو څخه به د جوړو 

شوو کلمو وېش او ترکيب وکړي.

 - د لوستلو کيسې د انځورونو په اړه به خربې وکړي.

د لوست پيل: )۵ دقيقې(
سالم، روغبړ، د ټولگي تنظيم، د کورنۍ دندې کتنه، د 

تېر درس ارزونه او انگېزوي پوښتنې وکړئ..

لوست 5 اونۍ 4

غږ پېژندنه)۷دقيقې(                 
     

د نويو غږونو او تورو بيا کتنه 

په . 1 وگورئ.  ته  انځور  لومړي  کې  کتاب  خپل  په 

انځور کې څه شی وينئ؟ )پرېږدئ  چې گڼ شمېر 

زده کوونکي ځواب ورکړي(

مڼې( . 2 او  )بوټ  د  وکړئ چې  پوښتنه  زده کوونکو  له 

کلمو لومړي غږونه )بـ او مـ( دي.

زده کوونکو ته ووایاست چې دويم انځور ته وگوري. . 3

په انځور کې څه شئ وينئ؟

له زده کوونکو پوښتنه وکړئ چې د ) کباب او ليمو( . 4

کلمو د منځ غږونه )ـبـ او ـمـ( دي.

زده کوونکو ته ووایاست چې دريم انځور ته وگوري. . 5

په انځور کې څه شئ ويني؟

له زده کوونکو پوښتنه وکړئ چې د)کب او قلم( کلمو . 6

د پای غږونه )ـب او ـم( دي.

 د توري او غږونو د نورو شکلونو

 تدريس )۱۰ دقيقې(         

کتاب . 1 په  زده کوونکي  د  وغواړئ چې  زده کوونکو  له 

کې هغو تورو ته اشاره وکړي چې کليدي انځور ته 
نږدې د تورو د غږ استازيتوب کوي.

په . 2 توري د کلمې  ووایاست چې دغه  ته  زده کوونکو 

منځ کې بل شکل لري. دغه شکل پر تختې باندې 

وليکئ.

له زده کوونکو څخه وغواړئ چې خپل کتاب کې د . 3

توري شکل ته اشاره وکړي او غږ يې ـب او ـمـ  ووايئ.

ادا . 4 غږ  گډه  په  چې  کله  ووایاست،  ته  زده کوونکو 

کوي، هغه توري  په خپله گوته وڅاري.

د توري له څارلو وروسته، غږ ووایاست.. 5

په . 6 توري د کلمې  ووایاست چې دغه  ته  زده کوونکو 

پای کې بل شکل لري. دغه شکل پر تختې باندې 

وليکئ.

د . 7 کې  کتاب  خپل  په  چې  وغواړئ  زده کوونکو  له 

توري شکل ته اشاره وکړي او غږ يې ـب او ـم ووايي.

زده کوونکو ته ووایاست، کله چې په گډه غږ ادا کوي . 8

توري  په خپله گوته وڅاري.

زده کوونکو ته ووایاست چې د توري ټولو درې واړو . 9

اشاره  چې  کله  او  وکړي  اشاره  يو  په  يو  ته  شکلونو 
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  د انځوريزې کيسې بيا لوستل

)۱۰ دقيقې(       

له لوستلو مخکې

انځوريزې . 1 د  کې  کتاب  خپل  په  دې  زده کوونکې 

کيسې تصويرونو ته وگوري.

هغوی ته يو ځل بيا عنوان ووایاست او ورڅخه پوښتنه . 2

وکړئ چې کيسه د څه يش په اړه وه؟پرېږدې چې 

گڼ شمېر زده کوونکي ځواب ورکړي.

د لوستلو پرمهال

زده کوونکو ته ووایاست چې لومړي انځور ته وگوري، . 1

ډاډ ترالسه کړئ چې ټول زده کوونکي ټاکيل انځور 

ته اشاره وکړي. هغه څه چې هغوی يې په انځور کې 

پرېږدئ چې  وکړئ.   بحث  وررسه  يې  اړه  په  گوري 

زده کوونکي ځواب ورکړي او ووايي چې په انځور کې 

ځواب  زده کوونکي  شمېر  گڼ  چې  کله  گوري.  څه 

ورکوي، د هغه څه لنډيز وړاندې کړئ چې په انځور 

کې يې گوري. 

ته . 2 ټولگيوالو   / ملگرو  ووایاست چې خپلو  ته  هغوی 

د ۲، ۳ او انځور په اړه ووايي چې دلته څه گوري؟ 

خپلو . 3 کيسه  انځوريزه  چې  ووایاست  ته  زده کوونکو 

ټولگيوالو ته ووايي، ډاډ تر السه کړئ چې د فعاليت د 

انځور ته  رسته رسولو پر مهال ټول زده کوونکي  ټاکيل 

اشاره کوي.

لوست 5 اونۍ 4

 هجا يې کړئ )۵ دقيقې(         

د سېالب لرونکو کلمو د لوستلو مترينـ  ترکيب او وېش 

پرتختې لومړۍ کلمه د کتاب مطابق با- با= بابا چې . 1

دوه سېالب لري وليکئ.

لپاره . 2 لوستلو  د  کلمو  د  هغوی  چې  دې  له  مخکې 

کارولو  په  سېالبونو  د  کړي،  يوځای  رسه  سېالبونه 

رسه يې ورو، ورو ولولئ.

هر . 3 د  گوته  خپله  تاسو  چې  کې  حال  داسې  په 

سېالب الندې تېروئ، له زده کوونکو وغواړئ چې له 

تاسو رسه يې يو ځای ولويل. 

د سېالبونو په يو ځای کولو رسه، کلمه په ارامه توگه، . 4

په گډه تکرار کړئ. 

دغه پړاو په دوميه او درميه  کلمه کې هم تررسه کړئ. 5

ما  ما =      ماما، ملـ    ـهم= ملهم

کار . 6 توگه  ييزه  جوړه  په  چې  وغواړئ  زده کوونکو  له 

د  کتابونو کې  خپلو  په  نوبت رسه  په  يو  هر  وکړي، 

راغلو کلمو وېش او ترکيب وکړي. 

په ټولگي کې وگرځئ، له هغو زده کوونکو رسه مرسته . 7

وکړئ چې ستونزې لري. 

زده کوونکو ته ووایاست چې د لغتونو لوستل په کور . 8

کې مترين کړي.

کوي غږ دې هم ووايي.

د نوو تورو د )فتحې، کرسې، او ضمې( حرکتونو بيا کتنه 

ـَ،  بـِ ،  بـُ سېالبونه پر تختې باندې وليکئ .. 1 ب

لومړی سېالب ته اشاره وکړئ. زده کوونکو ته ووایاست . 2

چې دغه توری /ب/ دی چې د /ب/ له حرکت رسه 

په  رسه  زده کوونکو  له  پيداکوي.  توپري  سېالب  يې 

گډه د سېالب غږ ووایاست.

دويم سېالب ته اشاره وکړئ. زده کوونکو ته ووایاست . 3

يې  له حرکت رسه  /مـِ/  د  /مــ/ دي.چې  توري  دغه 

سېالب توپري پيداکړئ. 

دريم سېالب ته اشاره وکړئ. زده کوونکو ته ووایاست . 4

له حرکت  /ـَمـ/  د  /م/ دی چې  توری هم  چې دغه 

رسه يې سېالب توپري پيدا کوي. 

سېالبونه . 5 کې  کتاب  خپل  ووایاست،  ته  زده کوونکو 

پيدا کړي. هغوی ته ووایاست چې سېالبونه په جوړه 

يې توگه ووايي. د سېالبونو د لوستلو پر مهال هغوی 

بايد په خپله گوته باندې سېالبونه وڅاري.

رسه . 6 زده کوونکو  هغو  له  وگرځئ،  کې   ټولگي  په 

مرسته وکړئ چې ستونزې لري.

زده کوونکو ته ووایاست، د کلمو لوستل په کور کې . 7

مترين کړي.
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 ارزونه او کورنۍ دنده: )۵دقيقې(

ارزونه:

د )ه( توري غږ ويالی شئ؟	 

د )ه( توری ليکالی شئ؟	 

جومات د څه لپاره جوړ شوي دی؟	 

 کورنۍ دنده:

زده کوونکو ته الرښوونه وکړئ چې د دې لوست د کيڼې 

خوا د دويم تصوير په هکله په کور کې يو څه رسم کړي.

  نوښتگره )تخليقي( ليکنه
 )۵ دقيقې(                                              

دې . 1 د  تاسو  به  اوس  چې  ووایاست  ته  کوونکو  زده 

اونۍ کیسو ته په کتو رسه، خپلې کیسې جوړوئ. 

زده کوونکو ته ووایاست چې په خپل دريس کتاب . 2

کې دوو انځورونو ته وگوري او پوښتنه ورڅخه وکړئ 

چې د کیسو په اړه يې څه په یاد پاتې دي. 

دوو یا دریو زده کوونکو ته اجازه ورکړئ، هغه څه یې . 3

چې په یاد پاتې دي، نورو ته يې ووایي. 

زده کوونکو ته داسې کيسه وکړئ چې کله زه مکتب ته . 4

تلم يوه ورځ مې د خوړلو لپاره څه نه وو وړي. د تفريح 

په وخت کې هر ټولگيوال مې خپل خواړه خوړل خو 

ما څه نه لرل چې ويې خورم. د يوه ټولگيوال راته پام 

شو هغه خپل خواړه را رسه رشيک کړل. نور ټولگيوال 

مې هم راغلل او خپل خواړه يې راته ونيول چې له موږ 

رسه يې وخوره. نو ما هم د نورو ټولگيوالو غوندې پوره 

خواړه وخوړل. زه د خپلو ټولگيوالو  له مهربانۍ څخه 

ډېر خوشحال وم.

زده کوونکو ته ووایاست چې له گاونډيانو رسه د خپلو . 5

شيانو د رشيکولو په اړه دې يوه کيسې ووايي.   

کله چې زده کوونکي خپلې کیسې نورو ته وایي، تاسو . 6

په ټولگي کې وگرځئ او له هغوی څخه د کیسې په اړه 

پوښتنې وکړئ. که اړتیا وي، مرسته وررسه وکړئ.

لوست 5 اونۍ 4

له لوستلو وروسته 

هغوی  د  اړه  په  کيسې  د  وغواړئ چې  زده کوونکو  ۱.له 

وړاندوينه سمه وه که نه؟ ) هو/ نه(

ځينې  اړه  په  کيسې  د  چې  ووایاست  ته  ۲.زده کوونکو 

پوښتنې کوم.

۳. لومړۍ پوښتنه: په کيسه کې مریم څه شی شکوي؟ 

په  پوهېدو  له زده کوونکو څخه وغواړئ چې د ځواب د 

صورت کې خپل السونه پورته کړي. هغوی ته ووایاست 

چې ځواب له خپل ملگري رسه رشيک کړي.

له هغه وروسته له يوې جوړې زده کوونکو وغواړئ چې له 

ټولگي رسه ځواب رشيک کړي. )ځواب: په کيسه کې 

مريم مڼې شکوي(.

زده کوونکو  ته ورکوي؟  پوښتنه: مريم مڼې چا  ۴.دوميه 

چې  پرېږدئ  پوهېږي؟  ځواب  په  څوک  ووایاست،  ته 

دريو  يا  دوو  له  کړي.   پورته  السونه  خپل  زده کوونکي 

کړي.  رشيک  ځوابونه  خپل  چې  وغواړئ  زده کوونکو 

بيا خپل ځواب له ټولگيوالو رسه رشيک کړئ.  وروسته 

ځواب  )مريم مڼې ګاونډۍ ته ورکوي(.

مېوه  باغ  د خپل  ته  تاسو  که څوک  پوښتنه:  ذهني   .۵

درکړي، څه احساس به کوئ؟ زده کوونکو ته ووایاست، 

څوک په ځواب پوهېږي؟ پرېږدئ چې ځينې زده کوونکي 

هغوی  چې  ووایاست  ورته  او  ورکړي  ځواب  ته  پوښتنې 

څه فکر کوي؟ په دې پړاو کې رضوري نه ده چې ټول 

ځوابونه دې سم وي. دا ډېره مهمه ده چې زده کوونکي 

په فکر کولو پيل وکړي.
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د زده کړې موخې
د دې لوست په پای کې به زده کوونکي وکوالی يش چې: 

د کلمو په پيل، منځ او پای کې به د )ل( او)هـ( تورو 	 

تکرار وکړي.

د )ب(،)هـ( او )م( تورو حرکتونه به تکرار کړي.	 

د کلمو وېش او ترکيب به وکړي.	 

پوښتنوته 	  به  اړه  په  انځورونو  د  کيسې  لوستلو  د 

ځوابونه ورکړي.

له لوستل شوو تورو څخه جوړې شوې کلمې ولويل 	 

او په کورکې به يې وليکي.

د لوست پيل: )۵ دقيقې(
سالم، روغبړ، د ټولگي تنظيم، د کورنۍ دندې کتنه، د 

تېر درس ارزونه او انگېزوي پوښتنې وکړئ..

لوست 6 اونۍ 4

غږ پېژندنه)5دقيقې(         
       

د نويو غږونو او تورو بيا کتنه 

په خپل کتاب کې لومړي انځور ته وگورئ. په انځور کې څه . 1

شی وينئ؟ )پرېږدئ گڼ شمېر زده کوونکي ځواب ورکړي(

له زده کوونکو پوښتنه وکړئ چې د )لور او هگۍ( د . 2

کلمو د پيل غږونه لــ او هـ دي.

زده کوونکو ته ووایاست چې دويم انځور ته وگوري. . 3

په انځورکې څه شی وينئ؟

له زده کوونکو پوښتنه وکړئ چې د )کېلې او بهي( . 4

کلمو د منځ غږونه ـلـ او ـهـ دي.

زده کوونکو ته ووایاست چې دريم انځور ته وگوري.په . 5

انځورکې څه شی وينئ؟

له زده کوونکو څخه پوښتنه وکړئ چې د )گل او ونه( . 6

کلمو وروستي غږونه ـل  او  ـه دي.

 د توري او غږونو د نورو شکلونو

 بیا کتنه ) ۵دقيقې(         

کتاب . 1 په  زده کوونکي  د  وغواړئ چې  زده کوونکو  له 

کې هغو تورو ته اشاره وکړي چې کليدي انځور ته 

له زده کوونکو  استازيتوب کوي.  تورو د غږ  د  نږدې 

رسه په گډه د سېالب غږ ووایاست.

په . 2 توري د کلمې  ووایاست چې دغه  ته  زده کوونکو 

منځ کې بل شکل لري. دغه شکل پر تختې وليکئ.

د . 3 کې  کتاب  خپل  په  چې  وغواړئ  زده کوونکو  له 

توري شکل ته اشاره وکړي او غږ يې ـلـ، ـهـ ووايي.

ادا . 4 غږ  گډه  په  چې  کله  ووایاست،  ته  زده کوونکو 

کوي، هغه توري  په خپله گوته وڅاري.

د توري له څارلو وروسته، غږ ووایاست.. 5

زده کوونکو ته ووایاست چې دغه توري د کلمې په وروستۍ . 6

برخه کې بل شکل لري. دغه شکل پر تختې وليکئ.

د . 7 کې  کتاب  خپل  په  چې  وغواړئ  زده کوونکو  له 

توري شکل ته اشاره وکړي او غږ يې ـل،  ـه ووايئ.

زده کوونکو ته ووایاست چې د توري ټولو درې واړو . 8

اشاره  چې  کله  او  وکړي  اشاره  يو  په  يو  ته  شکلونو 

کوي غږ دې هم ووايي.

د نوو تورو د )فتحې، کرسې او ضمې( حرکتونو بيا کتنه 

بــَ،   هـِ، ـمـُ ، ِم سېالبونه پر تختې باندې وليکئ.. 1

ته . 2 زده کوونکو  وکړئ.  اشاره  ته  سېالب  لومړي 

ووایاست چې دغه توری ب دی چې د ُب له حرکت 

رسه يې سېالب توپري پيدا کوي. له زده کوونکو رسه 

په گډه د سېالب غږ ووایاست. 

دويم سېالب ته اشاره وکړئ. زده کوونکو ته ووایاست . 3
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لوست 6 اونۍ 4

 هجا يې کړئ )۵دقیقې(         

د سېالب لرونکو کلمو د لوستلو مترينـ  ترکيب او وېش 
پر تختې باندې لومړۍ ترکيبي کلمه د کتاب مطابق . 1

ال ال =  ال   ال چې په سېالبونووېشل شوې وي وليکئ.
لپاره . 2 لوستلو  د  کلمو  د  هغوی  چې  دې  له  مخکې 

کارولو  په  سېالبونو  د  کړي،  يوځای  رسه  سېالبونه 
رسه يې ورو، ورو ولولئ.

هر . 3 د  گوته  خپله  تاسو  چې  کې  حال  داسې  په 
سېالب الندې تېروئ، له زده کوونکو وغواړئ چې له 

تاسو رسه يې يو ځای ولويل. 
د سېالبونو په يو ځای کولو رسه، کلمه په ارامه توگه، . 4

په گډه تکرار کړئ. 
او درميه  کلمه هم تررسه کړئ   . 5 په دوميه  پړاو  دغه 

هالل = هـ   ـالل   او  مالله =  مـ   ـال  له  .
کار . 6 توگه  ييزه  جوړه  په  چې  وغواړئ  زده کوونکو  له 

د  کتابونو کې  خپلو  په  نوبت رسه  په  يو  هر  وکړي، 
راغلو کلمو وېش او ترکيب وکړي. 

په ټولگي کې وگرځئ، له هغو زده کوونکو رسه مرسته . 7
وکړئ چې ستونزې لري. 

زده کوونکو ته ووایاست چې د کلمو لوستل په کور . 8

کې مترين کړي.

 ارزونه او کورنۍ دنده: )۵دقيقې(
ډاډ  د  څخه  درس  خپل  له  دې  ښوونکی  ارزونه:   

اخيستنې لپاره الندې پوښتنې وکړي.
د الال په کلمه کې  د )لـ( توری چريې راغلی دی 	 

په نښه کوالی يې شئ؟
د )مالله( په کلمه کې د /ـه/ توری په نښه کوالی شئ؟	 

کورنۍ دنده: زده کوونکو ته دنده ورکړئ چې د دې لوست د 
وروستۍ برخې توري او کلمې د مترين په کتاب کې وليکي.

دغه توری هـ ده چې د ِهـ له حرکت رسه يې سېالب 
توپري پيداکوي. 

دريم سېالب ته اشاره وکړئ. زده کوونکو ته ووایاست . 4
چې دغه توری ـمـ دی چې د ـُمـ له حرکت رسه يې 
ورته  لپاره هم  /ِم/  د  توپري کوي. همدارنگه  سېالب 

فعاليت تررسه کړئ. 
سېالبونو ته يو په يو اشاره وکړئ او له زده کوونکو رسه . 5

په گډه غږ ووایاست. 
زده کوونکو ته ووایاست، په خپل کتاب کې سېالبونه . 6

پيدا کړي. هغوی ته ووایاست چې سېالبونه په جوړه 
ييزه توگه ووايي. د سېالبونو د لوستلو پرمهال هغوی 

بايد په خپله گوته سېالبونه وڅاري.
رسه . 7 زده کوونکو  هغو  له  وگرځئ،  کې   ټولگي  په 

مرسته وکړئ چې ستونزې لري. 
زده کوونکو ته ووایاست، د تورو حرکتونه په کور کې . 8

مترين کړي.

 امال )10 دقيقې(       
زده کوونکو ته ووایاست چې د مترين په کتابونو کې . 1

نوي توري او کلمې وليکي. 
او پرېږدئ چې . 2 /  دی  / ل  ووایاست، لومړی توری 

وليکي،  کې  هوا  په  توری  نوی  لومړی  زده کوونکي 
وروسته له هغه يې د مترين په کتابونو کې وليکي. 
يې  غږ  چې  پرېږدئ  ليکي،  توری  هغوی  چې  کله 

ووايي.
ورته کار د دغو تورو او کلمو لپاره هم تررسه کړئ: لـ . 3

، ـلـ ، ـل ، هـ ، ـهـ ، ـه - الم، ام، بام.

           د حسن خط فعاليت )۳۵ دقيقې(

زده کوونکي دې د )م( توري بڼې ته په پوره دقت رسه 

مخ  پر  خط  کريس  د  يې  رسه  قلم  کړکي  له  او  وګوري 

ښايسته ليکل مترين کړي.

 ارزونه او کورنۍ دنده: )۵دقيقې(
- ښوونکی دې له څو زده کوونکو څخه د توري د بڼې او 

ښکيل ليکلو په اړه پوښتنه وکړي.
- زده کوونکي دې د )م( توری په خپلو کتابچو کې په 

کړکي قلم  يا پنسل رسه مترين کړي.

انځوريزه کيسه) ۲( )۱۰دقيقې( 
  

د لوستلو څخه مخکې

ته . 1 دلته  او  وگوري  ته  کتاب  خپل  دې  زده کوونکې 

دې هغې انځوريزې کيسې ته وگوري چې پرون يې 

لوستلې وه؟

هغوی ته يو ځل بيا عنوان ووایاست او ورڅخه پوښتنه . 2

وکړئ چې کيسه د څه يش په اړه وه؟ پرېږدئ گڼ 

شمېر زده کوونکي ځواب ورکړي.

د لوستلو پرمهال 

زده کوونکو ته ووایاست چې کيسه دې د خپل څنگ . 1

ملگري ته ولويل.

له لنډ مهال وروسته، هغوی ته ووایاست چې ملگری . 2

بدل کړي او بل ټولګيوال ته کيسه ووايي.

په . 3 کيسه  چې  وغواړئ  زده کوونکو  دريو  يا  دوو  له 

ټولگي کې ووايي.
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سريزه اونۍ

د اونۍ د زده کړې موخې
د دې اونۍ په پای کې به زده کوونکي وکوالی يش چې:

- د )و( او )د( تورو شکلونه، نومونه او غږونه وپېژين او و يې ليکي.. 1

- د )و( او )د( تورو شکلونه د کلمو په پيل، منځ او پای کې وپېژين.. 2

- د )و( او )د( تورو حرکتونه )سېالبونه( و پېژين.. 3

- د )و( - )د( او نورو لوستل شوو تورو څخه جوړې شوې کلمې په. 4

 سېالبونو و وېيش او ترکيب يې کړي.

- د اورېدلو او لوستلو کيسو د انځورونو اړه به پوښتنو ته ځوابونه . 5

ووايي او نوښتگره )تخليقي( کیسه به جوړه کړي.

د لومړۍ ورځې د اورېدلو منت

توري: و، د فرعي موضوع: پاک چاپېريال  موضوع:  ټولنه  پنځمه اونۍ  

د دې اونۍ لپاره ځانگړي یادداشتونه

- ورځنۍ موخې او د ټولگي مقررات په لنډه توگه بيان کړئ.

- د لومړۍ او دوميې اونۍ الرښوونې په پام کې ونيسئ.

- توري په هوا کې وليکئ، بيا يې له زده کوونکو رسه په گډه په هوا کې وليکئ. له زده کوونکو څخه وغواړئ چې دا 

فعاليت څو ځلې تکرار کړي.

- زده کوونکي دې د هغو تورو مترين وکړي چې مخکې يې لوستيل وي.

- زده کوونکي وهڅوئ چې يو انځور رسم کړي او د هغه په هکله يوه کلمه وليکي. 

- ښوونکی دې په دې اونۍ کې زده کوونکو ته له ټولنې رسه د مرستې کولو په اړه الرښوونې وکړي.

- زده کوونکي د )و، د( تورو له بڼو رسه بلد يش او د کريس خط پرمخ يې ښایسته وليکي.

پاک او صفا کلی

د بر کيل الرې کوڅې له خځلو ډکې وې. څوک به چې پر الرو تېرېدل، پزې به يې نيولې وې. ځينې کليوال 

ناروغه شوي وو. ډاکټرانو ورته وويل چې:*کليوال د چټلو 

ورپام  ناروغه شوي دي. د کليوالو  له کبله  اوبو  او  خوړو 

شو چې کلی يې پاک او صفا نه دی ساتلی. د مالصاحب 

د  پاکي  يې**،  به  ويل  چې  کړی  هېر  هم  يې  نصيحت 

اميان برخه ده.

کليوالو ارش  وکړ. د کيل الرې کوڅې يې پاکې کړې. اوس 

هوا صفا او ښه لگېده. ماشومانو په صفا ميدانونو کې لوبې 

کولې. ناروغۍ ورکې شوې. کليوال خوشحاله وو.

5
ټولنيزې- عاطفي زده کړې موخه

په کور او کيل کې له خلکو  	 

ارزښت  په  مرستې  د  رسه 

وپوهېږي.
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 2. هجا يې کړئ )۵دقيقې(               

د سېالب لرونکو کلمو د لوستلو مترين ـ وېشل او يوځای 

کول )ترکيب( 

لوست 1 اونۍ 5

د لوست پیل )۵( دقیقې

سالم، روغبړ، د ټولگي تنظيم، د کورنۍ دندې کتنه، د 

تېر درس ارزونه او انگېزوي پوښتنې وکړئ.

غږ پېژندنه: )۵ دقيقې( 
       

د غږونو اورېدل: نوی غږ /و/

له زده کوونکو رسه د لومړي انځور په اړه بحث وکړئ، . 1

په تصوير کې څه وينئ؟

زده کوونکو ته ووایاست چې د )ونې( کلمې )لغت( . 2

لومړی غږ /و/ دی.

نوي . 3 په  کلمه  چېرې  که  ووایاست،  ته  زده کوونکو 

که  او  پورته کړي  پيلېږي، خپل السونه دې  /و/  غږ 

پورته  نه  دې  السونه  پيلېږي،  نه  غږ  په  /و/  د  کلمه 

کوي. الندې مثالونه وکاروئ: ونه، وياله، ډبره، واوره، 

کابل، ويښ، ويل، اتل، هېواد

د زده کړې موخې
د دې لوست په پای کې به زده کوونکي وکوالی يش چې: 

- د )و( توري شکل، نوم او غږ  وپېژين او و يې ليکي.

- د )و( توري حرکتونه وپېژين.

- له ) و( او نورو لوستل شوو تورو څخه د جوړو شوو کلمو 

وېش او ترکيب وکړي.

- د اورېدلو کيسې د انځور په اړه پوښتنو ته ځوابونه او 

نظر ورکړي. 

 2. د تورو او کلمو لوستل          

او لیکل )۱۰ دقیقې(
پرتختې د مترکز وړ توری وليکئ، د توري نوم واو او . 1

غږ /و/ معريف کړئ.

توري ته اشاره وکړئ او له زده کوونکو څخه د توري . 2

د غږ په اړه پوښتنه وکړئ لومړی په گډه او بيا دې 

زده کوونکي ځواب ورکړي.

زده کوونکي . 3 چې  پرېږدئ  او  وليکئ  کې  هوا  په  توری 

هواکې  په  توری  خپله  په  دوی  دې  بيا  وڅاري،  تاسو 

وليکي.

زده کوونکي دې خپل کتاب ته وگوري او کله چې په . 4

گډه غږ ادا کوئ، په خپلې گوتې دې وڅاري.

د توري له څارنې وروسته، د توري غږ ووایاست.. 5

زده کوونکو ته ووایاست چې خپل پنسل واخيل او دغه . 6

توري د خپل مترين په کتاب کې ۵ ځلې وليکي. 

نوی توری د )فتحې، کرسې او ضمې( له حرکت رسه 

َو، ِو  ُو )حرکتونه( پر تختې وليکئ.

ته . 1 زده کوونکو  وکړئ.  اشاره  ته  سېالب  لومړي 

ووایاست چې دغه توری)و( دی چې د /َو/ له حرکت 

رسه يې غږ توپري کوي. له زده کوونکو رسه په گډه د 

سېالب غږ ووایاست.

دويم سېالب ته اشاره وکړئ. زده کوونکو ته ووایاست دغه . 2

توری /و/ دی چې د /ِو/ له حرکت رسه يې غږ توپري کوي. 

دريم سېالب ته اشاره وکړئ. زده کوونکو ته ووایاست . 3

چې دغه توری /و/ دی چې د /ُو/ له حرکت رسه يې 

غږ توپري کوي. 

سېالبونو ته يو په يو اشاره وکړئ او له زده کوونکو رسه . 4

يې په گډه غږ ووایاست. 
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 ارزونه او کورنۍ دنده: )۵دقيقې(
اخيستنې  ډاډ  د  څخه  درس  خپل  له  دې  ښوونکی  ارزونه: 

لپاره  له څو زده کوونکو څخه الندې پوښتنې وکړي.

- د )و( توری ليکالی شئ؟

- د )و( توری غږ ويالی شئ؟

- د )اوبه( په کلمه کې  د /و/ توری په کوم ځای کې راغلی دی؟

د  چې  وکړئ  الرښوونه  ته  زده کوونکو  کورنۍدنده: 

اورېدلو کيسه د کورنۍ له غړو رسه رشيکه او د )و( توري 

څو ځلې د مترين په کتاب کې ولیکي.

لوست 1 اونۍ 5

د اورېدلو کيسه: )۱۵ دقيقې( 
   

له اورېدلو مخکې

يوه  اړه  په  منت  د  کارولو رسه  په  عنوان  او  انځور  د 

وړاندوينه کول 

له زده کوونکو رسه د دريو يا څلورو نوو لغتونو په اړه بحث . 1

)ناولی،  چټل  )کثافات(،  خځلې  لغتونه  دغه  وکړئ، 

ناپاک(، ارش )په گډه کار کول( دي چې بايد درې ځلې 

يې له تاسو وروسته تکرار کړي.

له زده کوونکو پوښتنه وکړئ چې لومړی لغت )خځلې( څه . 2

معنا لري؟ د ځواب ورکولو لپاره وخت ورکړئ او وروسته د 

)خځلې( کلمې معنا: )په کورونو کې اضايف شیانو ته وايي 

چې بهر یې په ټاکيل ځای کې اچوي.( پرتختې وليکئ.

د انځور په اړه له زده کوونکو رسه بحث وکړئ. هغه څه . 3

خالصه کړئ چې زده کوونکو په انځور کې ليديل دي.

پرېږدې چې زده کوونکي د کيسې عنوان واوري. بيا . 4

د کيسې د عنوان په اړه له هغوی رسه بحث وکړئ.

له زده کوونکو څخه پوښتنه وکړئ، څه فکر کوئ چې کيسه . 5

به د څه يش په اړه وي؟ پرېږدئ گڼ شمېر زده کوونکي 

ځواب ورکړي. ځواب مه ورکوئ، هغوی ته ووایاست چې 

واوري چې وړاندوينه يې سمه ده که نه؟ 

د اورېدلو پرمهال: 

په  کړئ.  بيان  غږ  لحن،  مناسبه  په  ورو  ورو،  ۱.کيسه 

کيسه کې د پېښو په اړه له اشارو او بدين حرکتونو څخه 

کار واخلئ چې زده کوونکي مو وڅاري چې څه پېښېږي. 

تر رسه  او حرکات  که چريې اصيل کرکټر ځينې کړنې 

کوي، بيا نو پرېږدئ چې زده کوونکي هم هغسې کړنې 

او حرکات تر رسه کړي. 

۲.کله چې کيسه لولئ يو يا دوه ځلې په کې ځنډ وکړئ 

او له زده کوونکو څخه پوښتنه وکړئ: څه فکر کوئ چې له 

دې وروسته  به په کيسه کې څه پېښ يش؟ يا ولې ځينې 

شيان پېښېږي.)*1( په کلينک کې به ډاکرتانو ناروغانو ته 

څه وييل وي؟)*2( مالصاحب به کلیوالو ته څه ویيل وي؟

۳.کيسه يو ځل بيا ولولئ.

له اورېدلو وروسته 

يې  اړه  په  کيسې  د  چې  پوښتنې  زده کوونکو  ۱.له 

وړاندوينه سمه وه که نه؟) هو/ نه(

۲. زده کوونکو ته ووايئ چې اوس د کيسې په اړه ځينې 

پوښتنې کوم: 

لومړۍ پوښتنه! ډاکټرانو څه وييل وو؟ )ځواب: ډاکټرانو ورته 

وويل:چې خلک د چټلو خوړو او اوبو له کبله ناروغه شوي دي.(

دوميه پوښتنه! کليوالو خپل کلی څنگه پاک کړ؟

ځواب :) کليوالو ارش وکړ؟(

ذهني پوښتنه: تاسو له خپلو خلکو رسه کله گډ کار کړی 

دی چې د ټولو ته يې ګټه رسولې وي.

ځواب  ته  پوښتنې  زده کوونکي  ځينې  چې  ۳.پرېږدئ 

ورکړي او ووایاست چې هغوی څه فکر کوي. تل پوښتنه 

وکړئ چې ولې داسې فکر کوي؟ 

و . 1 مطابق  کتاب  د  کلمه  ترکيبي  لومړۍ  تختې  پر 

ده،  شوې  وېشل  سېالبونو  په  چې  وهاب  هاب= 

وليکئ.

لپاره . 2 لوستلو  د  کلمو  د  هغوی  چې  دې  له  مخکې 

کارولو  په  سېالبونو  د  کړي،  يوځای  رسه  سېالبونه 

رسه يې ورو، ورو ولولئ.

هر . 3 د  گوته  خپله  تاسو  چې  کې  حال  داسې  په 

سېالب الندې تېروئ، له زده کوونکو وغواړئ چې له 

تاسو رسه يې يو ځای ولويل. 

د سېالبونو په يو ځای کولو رسه، کلمه په ارامه توگه، . 4

په گډه تکرار کړئ.

دغه پړاو په دوميه او درميه کلمه هم تر رسه کړئ . 5

او-به = اوبه،  اَ   ول = اَول

په دوه کسیزه توگه کار . 6 له زده کوونکو وغواړئ چې 

د  کتابونو کې  خپلو  په  نوبت رسه  په  يو  هر  وکړي، 

کلمو وېش او ترکيب وکړئ. 

په ټولگي کې وگرځئ، له هغو زده کوونکو رسه مرسته . 7

وکړئ چې ستونزې لري. 

زده کوونکو ته ووایاست چې د کلمو لوستل په کور . 8

کې مترين کړي.
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 د زده کړې موخې
د دې لوست په پای کې به زده کوونکي وکوالی يش چې:

د )و( توري شکلونه د کلمې په پيل، منځ او پای کې 	 

و پېژين او و يې ليکي.

د )و( توري حرکتونه وپېژين.	 

شوو 	  جوړو  د  څخه  تورو  شوو  لوستل  نورو  او  )و(  د 

کلمو وېش او ترکيب وکړي.

د لوستلو کيسې د انځورونو په اړه پوښتنو ته ځوابونه 	 

او نظر ورکړي.

د لوست پيل: )۵ دقيقې(
سالم، روغبړ، د ټولگي تنظيم، د کورنۍ دندې کتنه، د 

تېر درس ارزونه او انگېزوي پوښتنې وکړئ..

لوست 2 اونۍ 5

غږ پېژندنه: )۵ دقيقې( 
      

د مترين شوي غږ تکرار: /و/ 

له زده کوونکو رسه د لومړي انځور په اړه بحث وکړئ . 1

چې په تصوير کې څه شی ويني؟

زده کوونکو ته ووایاست چې د /ونې/ د کلمې لومړی . 2

غږ /و/ دی.

زده کوونکو ته ووایاست، که چريې کلمه د /و/ په غږ . 3

پيلېږي، خپل السونه دې پورته کړي او که نه، السونه 

دې نه پورته کوي. الندې مثالونه وکاروئ : ونه، وياله، 

وطن، لوبه، کريم، توت،  اوبه او ورور.

له زده کوونکو رسه د دويم انځور په اړه بحث وکړئ . 4

چې د /لور/ کلمې منځنی غږ /و/ دی.

زده کوونکو ته ووایاست، که چريې د /و/ غږ د کلمې . 5

نه،  که  او  پورته  دې  السونه  خپل  وي  کې  منځ  په 

ښکته کړي. الندې مثالونه وکاروئ: لور، مور، کور، 

ليمو، مڼه، کدو، منگی، خور.

له زده کوونکو رسه د دريم  انځور په اړه بحث وکړئ . 6

چې د /الو/ د کلمې وروستی غږ /و/دی.

که . 7 ووایاست،  ته  زده کوونکو  او  ووايئ  کلمې  الندې 

چريې د /و/ غږ د کلمې په پای کې وي خپل السونه 

دې پورته او که نه، السونه دې نه پورته کوي. الندې 

مثالونه وکاروئ: الو، ليمو، ناک، توت، ناجو، قلم . 

څوکی، کدو،.. 

 2. د توري د نورو شکلونو او 

غږونو تدريس  )۱۰ دقیقې(       

د توري د نورو شکلونو او غږونو تدريس  

۱.پر تختې باندې لومړی کلمه /ونه/ وليکئ، /ونه/ او د 

لومړي توري غږ / و/ معريف کړئ.

ووياست  ته  زده کوونکو  او  وکړئ  اشاره  ته  غږ  ۲.لومړي 

چې /ونه/ هغه کلمه ده چې /و/ يې په پيل کې راځي.

۳.توري ته اشاره وکړئ، له زده کوونکو څخه د توري د غږ  

په اړه پوښتنه وکړئ پرېږدئ چې لومړی يې په گډه او 

وروسته يې زده کوونکي په خپله ووايي.

پرېږدئ چې زده کوونکي  او  وليکئ  توری  ۴.په هوا کې 

رسه  تر  خپله  په  هغوی  بيا  دې  وروسته  وڅاري،  تاسو 

کړي.

کله  او  وکړي  اشاره  ته  کتابونو  خپلو  ۵.زده کوونکې دې 

چې په گډه غږ ادا کوي، توری دې په خپله گوته وڅاري 
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 انځوريزه کيسه)۱()15دقيقې( 

له لوستلو څخه مخکې   

اړه  په  منت  د  رسه  کارولو  په  انځورونو  او  عنوان  د 

وړاندوينه کول

۱. زده کوونکو ته ووایاست چې هغوی به د يوې انځوريزې 

کيسې د لوستلو لپاره چمتو واويس. 

۲. زده کوونکو ته عنوان ووایاست. د کيسې عنوان »ښکلې 

ولسوايل« ده. دا زده کوونکي فکر کولو ته اړ کوي چې کېدای 

يش کيسه به د ښکلې ولسوالۍ په اړه وي، له زده کوونکو 

پوښتنه وکړئ چې له تاسو رسه موافق دي که نه؟

• د لومړي تصوير جمله: کليوالو ارش وکړ.	

• د دويم تصوير جمله: يوم وايي: ما در رسه واخلئ.	

• د دريم تصوير جمله: نيالگی وايي ما نيال کړئ.	

• د څلورم تصوير جمله: ز موږ کلی ښکلی دی.	

د لوستلو پر مهال

انځوريزې  د  کې  کتابونو  خپلو  په  دې  ۱.زده کوونکي 

کيسې تصويرونو ته وگوري.

اشاره  ته  انځور  لومړي  چې  ووایاست  ته  ۲.زده کوونکو 

وکړي، هغوی ته ووایاست چې په لومړي انځور کې څه 

تر السه کړئ چې زده کوونکي يې په خپل  گوري؟ ډاډ 

کتاب کې گوري؟ پرېږدئ چې زده کوونکي ځواب ورکړي 

او ووايي چې په انځور کې څه گوري. کله چې گڼ شمېر 

زده کوونکي ځواب ورکوي، د هغه څه لنډيز وړاندې کړئ 

چې په انځور کې يې گوري. 

 هجا ِیې کړئ )۵ دقیقې(       

د سېالب لرونکو کلمو د لوستلو مترين ـ وېش او ترکيب: 

پرتختې لومړۍ ترکيبي کلمه د کتاب مطابق / وهاب/ = 

و   هاب  چې په سېالبونو وېشل شوې وي، وليکئ.

لوستلولپاره . 1 د  کلمو  د  هغوی  چې  دې  له  مخکې 

کارولو  په  سېالبونو  د  کړي،  يوځای  رسه  سېالبونه 

رسه يې ورو، ورو ولولئ.

هر . 2 د  گوته  خپله  تاسو  چې  کې  حال  داسې  په 

سېالب الندې تېروئ، له زده کوونکو وغواړئ چې له 

تاسو رسه يې يو ځای ولويل. 

لوست 2 اونۍ 5

د سېالبونو په يو ځای کولو رسه، کلمه په ارامه توگه، . 3

په گډه تکرار کړئ. 

رسه . 4 تر  هم  کې  کلمه  درميه  او  دوميه  په  پړاو  دغه 

کړئ  بَهـ    ـلول  =  بَهلول او المـ     ـبو  = المبو.

له زده کوونکو څخه وغواړئ چې په دوه کسیزه توگه . 5

کار وکړي، هر يو دې په نوبت رسه په خپلو کتابونو 

کې د راغلو کلمو وېش او ترکيب وکړي. 

په ټولگي کې وگرځئ، له هغو زده کوونکو رسه مرسته . 6

وکړئ چې ستونزې لري. 

زده کوونکو ته ووایاست چې د کلمو لوستل په کور . 7

کې مترين کړي.

او بيا دې د توري غږ ولويل.

۶.زده کوونکو ته ووایاست چې خپل پنسل واخيل د خپل 

مترين په کتاب کې يې ۵ ځلې وليکي. 

۷. د )لور( او )آلو( کلمو  په منځ او پای کې دې د تورو 

لپاره ورته پړاوونه تعقيب کړي. 

نوی توري د )فتخې، کرسې او ضمې( له حرکت رسه 

َو،   ِو  او   ُو )سېالبونه( پر تختې وليکئ.. 1

دی . 2 /و/  توری  دغه  وکړئ.  اشاره  ته  سېالب  لومړي 

چې د )ُو( له حرکت رسه يې سېالب توپري پيداکوي. 

له زده کوونکو رسه په گډه د سېالب غږ ووایاست.

دويم سېالب ته اشاره وکړئ. دغه توری /و/ دی چې . 3

د ِو له حرکت رسه يې سېالب توپري پيدا کوي. 

دريم سېالب ته اشاره وکړئ. زده کوونکو ته ووایاست . 4

چې دغه توري هم /و/ دی چې د ُو له حرکت رسه 

يې سېالب توپري پيدا کوي. 

زده کوونکو ته ووایاست، په خپل کتاب کې سېالبونه . 5

پيدا کړي. هغوی ته ووایاست چې سېالبونه په جوړه 

يي توگه ووايي. د سېالبونو د لوستلو پرمهال هغوی 

بايد په خپله گوته باندې سېالبونه وڅاري.

رسه . 6 زده کوونکو  هغو  له  وگرځئ،  کې   ټولگي  په 

مرسته وکړئ چې ستونزې لري. 

زده کوونکو ته ووایاست، د تورو حرکتونه په کور کې . 7

مترين کړي.
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 ارزونه او کورنۍ دنده: )۵دقيقې(

ډاډ  د  څخه  تدريس  خپل  له  دې  ښوونکی  ارزونه: 

اخيستنې لپاره له څو زده کوونکو څخه الندې پوښتنې 

وکړي.

د )و( توري شکل د کلمې په منځ کې را ښودالی 	 

شئ؟

کوالی 	  نښه  په  کې  جدول  په  حرکات  توري  )و(  د 

شئ؟ 

د )بهلول( په کلمه کې د )و( توری چېرته موقعيت 	 

لري؟

د  چې  وکړئ  الرښوونه  ته  زده کوونکو  دنده:  کورنۍ 

دريس کتاب د جدول توري له حرکتونو رسه د مترين په 

کتاب کې وليکي.

لوست 2 اونۍ 5

۳.د ۳،۲او ۴ انځورونو لپاره دويم پړاو تکرار کړئ.

۴.زده کوونکو ته ووایاست، راځئ چې ټولو انځورونو ته يو 

ځل بيا وگورو او اجازه راکړئ تاسو ته په لنډه توگه ووايم 

چې په انځور کې څه شی وينئ. 

له لوستلو وروسته  

د  اړه  په  کيسې  د  چې  وکړئ  پوښتنه  زده کوونکو  ۱.له 

هغوی وړاندوينه سمه وه که نه؟) هو يا نه(

۲.زده کوونکو ته ووايئ چې اوس د کيسې په اړه ځينې 

پوښتنې کوم: 

لومړی پوښتنه : کليوالو څه وکړل؟ )ځواب: کليوالو ارش 

وکړ(.

نيالگي  وو؟)ځواب:  وييل  څه  نيالگي  پوښتنه:  دوميه 

وييل وو: ما نيال کړئ.(

ذهني پوښتنه:  ارش څه گټې لري؟

ځواب  ته  پوښتنې  زده کوونکي  ځينې  چې  ۳.پرېږدئ 

ورکړي او ووایاست چې هغوی څه فکر کوي. تل پوښتنه 

وکړئ چې ولې داسې فکر کوي؟ 
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د زده کړې موخې

د دې لوست په پای کې به زده کوونکي وکوالی يش چې:

د )د( توري شکل، نوم او غږ به وپېژين او و به يې 	 

ليکي.

د )د( توري حرکتونه وپېژين.	 

نورو لوستل شوو تورو څخه د جوړو شوو 	  او  له )د( 

کلمو وېش او ترکيب وکړي.

د لوستلو کيسې د انځورونو په اړه پوښتنو ته ځوابونه 	 

او نظر ورکړي.

نورو لوستل شوو تورو څخه کلمې جوړې 	  او  د )د( 

او وليکي.

د لوست پيل: )۵ دقيقې(

سالم، روغبړ، د ټولگي تنظيم، د کورنۍ دندې کتنه، د 

تېر درس ارزونه او انگېزوي پوښتنې وکړئ.

غږ پېژندنه)۵ دقيقې(
   

د مترين شوي غږ تکرار: /د/ 

له زده کوونکو رسه د لومړي انځور په اړه بحث وکړئ . 1

چې په تصوير کې څه شی وينئ؟

کلمې . 2 /دروازې/  د  چې  ووایاست  ته  زده کوونکو 

لومړی غږ / د  / دی.

په . 3 /د/  د  کلمه  چريې  که  ووایاست،  ته  زده کوونکو 

او که  پيلېږي خپل السونه دې پورته کړي  نوي غږ 

نه، السونه دې نه پورته کوي. الندې مثالونه وکاروئ: 

بادام،دوست،  کېله،  انگور،  درمل،  دوا،  دروازه، 

کتاب. 

لوست 3 اونۍ 5

 د تورو او کلمو لوستل)1۰ دقيقې(       

پرتختې د مترکز وړ توری وليکئ، د توري نوم دال او . 1

غږ      / د / معريف کړئ

توري ته اشاره وکړئ او له زده کوونکو څخه د توري . 2

د غږ په اړه پوښتنه وکړئ لومړی په گډه او بيا دې 

يوازې زده کوونکي ځواب ورکړي.

توري په هوا کې وليکئ او پرېږدئ چې زده کوونکي . 3

تاسو وڅاري، بيا دې دوی په خپله تر رسه کړي.

او کله . 4 ته اشاره وکړي  زده کوونکي دې خپل کتاب 

چې په گډه غږ ادا کوي، په خپلې گوتې دې وڅاري.

غږ . 5 توري  د  وروسته،  بشپړېدو  له  څارنې  د  توري  د 

ووایاست.

زده کوونکو ته ووایاست چې خپل پنسل واخيل او دغه . 6

توری دې د خپل مترين په کتابچه کې ۵ ځلې وليکي. 

نوی توری د )فتحې، کرسې او ضمې( له حرکت رسه 

د )د( د توري حرکتونه) سېالب( پر تختې باندې وليکئ.

ته . 1 زده کوونکو  وکړئ.  اشاره  ته  سېالب  لومړي 

ووایاست چې دغه توری د   دی چې د  َد   له حرکت 

د  گډه  په  رسه  زده کوونکو  له  بدلېږي.  غږ  يې  رسه 

سېالب غږ ووایاست.

دويم سېالب ته اشاره وکړئ. زده کوونکو ته ووایاست . 2

دغه توری )د( دی  چې د  ِد   له حرکت رسه يې غږ 

بدلېږي. 
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لوست 3 اونۍ 5

 هجا يې کړئ )۵ دقیقې(        

د سېالب لرونکو کلمو د لوستلو مترينـ  وېش او ترکيب 

پر تختې باندې لومړۍ ترکيبي کلمه د کتاب مطابق 

َد     وا  =    َدوا  چې په سېالبونو وېشل شوې وي، وليکئ.

لپاره . 1 لوستلو  د  کلمو  د  هغوی  چې  دې  له  مخکې 

کارولو  په  سېالبونو  د  کړي،  يوځای  رسه  سېالبونه 

رسه يې ورو، ورو ولولئ.

هر . 2 د  گوته  خپله  تاسو  چې  کې  حال  داسې  په 

سېالب الندې تېروئ، له زده کوونکو وغواړئ چې له 

تاسو رسه يې يو ځای ولويل. 

د سېالبونو په يو ځای کولو رسه، کلمه په ارامه توگه، . 3

په گډه تکرار کړئ. 

دغه مرحله په دوميه او درميه کلمه کې هم تر رسه . 4

کړئ   دا    دا  =  دادا   او    دا      وُود = داُوود.

توگه . 5 يي  په جوړه  وغواړئ چې  زده کوونکو څخه  له 

کار وکړي، هر يو په نوبت رسه په خپلو کتابونو کې د 

راغلو کلمو وېش او ترکيب وکړي. 

په ټولگي کې وگرځئ، له هغو زده کوونکو رسه مرسته . 6

وکړئ چې ستونزې لري. 

دريم سېالب ته اشاره وکړئ. زده کوونکو ته ووایاست . 3

چې دغه توری د دی چې د  ُد   له حرکت رسه يې 

سېالب توپري پيداکوي. 

زده کوونکو ته ووایاست، په خپل کتاب کې سېالبونه . 4

پيدا کړي. هغوی ته ووایاست چې سېالبونه په جوړه 

يي توگه ووايي. د سېالبونو د لوستلو پر مهال هغوی 

بايد په خپله گوته باندې سېالبونه وڅاري.

رسه . 5 زده کوونکو  هغو  له  وگرځئ،  کې   ټولگي  په 

مرسته وکړئ چې ستونزې لري. 

زده کوونکو ته ووایاست، د تورو حرکتونه په کور کې . 6

مترين کړي.

  انځوريزه کيسه)۱( )۱۵ دقيقې( 
له اورېدلو مخکې

د انځورونو او عنوان په کارولو رسه د منت په اړه 

وړاندوينه:

وکړئ،  بحث  اړه  په  لغتونو  نويو  د  رسه  زده کوونکو  ۱.له 

دغه لغتونه ارش،    يوم،     نیال کول دي.

د انځور په اړه له زده کوونکو رسه بحث وکړئ او هغه څه . 1

خالصه کړئ چې زده کوونکو په انځور کې ليديل دي.

زده کوونکو ته د کيسې عنوان ووايئ. بيا د کيسې د . 2

عنوان په اړه له هغوی رسه بحث وکړئ.

له زده کوونکو څخه پوښتنه وکړئ، څه فکر کوئ چې . 3

گڼ  چې  پرېږدئ  وي؟  اړه  په  يش  څه  د  به  کيسه 

شمېر زده کوونکي ځواب ورکړي. ځواب مه ورکوئ، 

هغوی ته ووایاست چې کيسه وگوري چې د هغوی 

وړاندوينه سمه وه که نه؟ 

له لوستلو څخه مخکې

ته . 1 دلته  او  وگوري  ته  کتاب  خپل  دې  زده کوونکې 

دې هغې انځوريزې کيسې ته وگوري چې پرون يې 

لوستلې وه.

ورڅخه . 2 او  ووایاست  عنوان  بيا  ځل  يو  ته  هغوی 

پوښتنه وکړئ چې کيسه د څه يش په اړه وه؟

د لوستلو پر مهال

د  کې  کتاب  خپل  په  چې  ووایاست  ته  زده کوونکو   .۱

انځوريزو کيسو انځورونو ته وگوري.

۲. هغوی ته ووایاست چې لومړي انځور ته وگوري ډاډ تر 

السه کړئ چې ټول  زده کوونکي انځور ته اشارې وکړي. 

اړه يې  هغه څه چې هغوی يې په انځور کې گوري په 

ځواب  زده کوونکي  چې  پرېږدئ  وکړئ.   بحث  وررسه 

ورکړي او ووايي چې په انځور کې څه گوري. کله چې 

گڼ شمېر زده کوونکي ځواب ورکوي، د هغه څه لنډيز 

وړاندې کړئ چې په انځور کې يې گوري. 

۳. هغوی ته ووایاست چې خپلو ملگرو يا ټولگيولو ته د    

۳،۲  او ۴ انځور په اړه ووايي چې دلته څه گوري. 

خپلو  کيسه  انځوريزه  چې  ووایاست  ته  زده کوونکو   .۴
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دغه  چې  کله  کړئ،  السه  تر  ډاډ  ووايي،  ته  ټولگيوالو 

فعاليت رسته رسېږي بايد ټول زده کوونکي انځورونو ته 

اشاره وکړي.

له لوستلو وروسته 

د  هغوی څخه  له  به  زه  ووایاست چې  ته  ۱.زده کوونکو 

کيسې په اړه ځينې پوښتنې وکړم.

لومړۍ پوښتنه: کليوالو څه وکړل؟ ځواب: کليوالو ارش 

وکړ.

دوميه پوښتنه: يوم څه وييل وو؟ ځواب: يوم وييل وو: ما 

در رسه واخلئ.

ذهني پوښتنه:  ارش څه اهميت او ارزښت لري؟

ځواب  ته  پوښتنې  زده کوونکي  ځينې  چې  ۳.پرېږدئ 

ورکړي او ووایاست چې هغوی څه فکر کوي. تل پوښتنه 

وکړئ چې ولې داسې فکر کوي؟

 ارزونه او کورنۍ دنده: )۵دقيقې(

ډاډ  د  څخه  تدريس  خپل  له  دې  ښوونکی  ارزونه:   

اخيستنې لپاره له څو زده کوونکو څخه الندې پوښتنې 

وکړي.

د )د( توري غږ ويالی شئ؟	 

د )د( توري  ليکالی شئ؟	 

د دريس کتاب په جدول کې د /د/ حرکتونه ويالی 	 

شئ؟

د  چې  وکړئ  الرښوونه  ته  زده کوونکو  دنده:  کورنۍ 

دريس کتاب د وروستي جدول توري او کلمې د مترين 

په کتاب کې  څو ځلې وليکي.

لوست 3 اونۍ 5
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د زده کړې موخې
يش  وکوالی  زده کوونکي  به  کې  پای  په  لوست  دې  د 

چې: 

د )د( توري شکلونه د کلمو په پيل، منځ او پای کې 	 

وپېژين او ويې ليکي.

د )د( توري حرکتونه وپېژين.	 

او نورو لوستل شوو تورو څخه جوړې شوې 	  له )د( 

کلمې وېش او ترکيب کړي.

د لوستلو دوميې انځوريزې کيسې په اړه پوښتنو ته 	 

ځواب او نظر ورکړي.

د لوست پيل: )۵ دقيقې(
سالم، روغبړ، د ټولگي تنظيم، د کورنۍ دندې کتنه، د 

تېر درس ارزونه او انگېزوي پوښتنې وکړئ.

لوست 4 اونۍ 5

غږ پېژندنه )۵ دقیقې (                    
   

د مترين شوي غږ تکرار: /د/ 

له زده کوونکو رسه د لومړي انځور په اړه بحث وکړئ.. 1

کلمې . 2 /دروازې/  د  چې  ووایاست  ته  زده کوونکو 

لومړی غږ / د / دی.

زده کوونکو ته ووایاست، که چريې کلمه  د /د/  په . 3

نه،  که  او  کړي  پورته  دې  السونه  خپل  پيلېږي  غږ 

په خپل عادي حالت دې پاتې يش. الندې مثالونه 

مڼه،    ډوډۍ،  هېواد،   درمل،  دروازه،   وکاروئ: 

داستان،   دادا.

له زده کوونکو رسه د دويم انځور په اړه بحث وکړئ. 4

زده کوونکو ته ووایاست چې د / کدو/ کلمې منځنی . 5

غږ  /د/ دی.

که . 6 ووایاست،  ته  زده کوونکو  او  ووايئ  کلمې  الندې 

چريې نوی غږ د کلمې په منځ کې وي خپل السونه 

دې پورته کړي او که نه، السونه دې نه پورته کوي. 

ناجو،  کېله،  خوند،  کدو،  وکاروئ:  مثالونه  الندې 

مدينه، مدير، دنده.

له زده کوونکو رسه د دويم انځور په اړه بحث وکړئ. 7

کلمې . 8 /درمند/  د  چې  ووایاست  ته  زده کوونکو 

وروستی غږ / د/ دی.

زده کوونکو ته ووایاست، که چريې نوی غږ د کلمې . 9

او که  پورته کړي  په پای کې وي خپل السونه دې 

نه السونه دې نه پورته کوي. الندې مثالونه وکاروئ 

: درمند،  پيوند،  مړوند،  کور،  ډوډۍ، لوند،  ورور،  

 د توري د نورو شکلونو تدريس

)1۰دقيقې(               

د  او  وليکئ  )دروازه(  کلمه  لومړۍ  باندې  تختې  ۱.پر 

توري غږ / د/ معريف کړئ.

۲.لومړي غږ ته اشاره وکړئ او زده کوونکو ته ووياست چې 

دا هغه کلمه ده چې \د \ يې په پيل کې راځي.

د  توري  د  زده کوونکو څخه  له  وکړئ،  اشاره  ته  ۳.توري 

غږ په اړه پوښتنه وکړئ لومړی په گډه او بيا دې يوازې 

زده کوونکي ځواب ورکړي.

زده کوونکي  چې  پرېږدئ  او  وليکئ  توری  کې  هوا  ۴.په 

تاسو وڅاري، وروسته دې بيا هغوی په خپله تر رسه کړي.
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لوست 4 اونۍ 5

 هجا يې کړئ )۵ دقیقې(        

او  ـ  وېش  د سېالب لرونکو کلمو د لوستلو مترين 

ترکيب 

پر تختې لومړۍ ترکيبي د کتاب مطابق   َدوا   =   َد   وا . 1

انځوريزه کيسه)۲( )۱۵ دقيقې( 
  

له لوستلو  څخه مخکې

اړه  په  منت  د  رسه  کارولو  په  انځورونو  او  عنوان  د 

وړاندوينه کول:

انځوريزې  د  به  هغوی  چې  ووایاست  ته  ۱.زده کوونکو 

کيسې د لوستلو لپاره  چمتو واويس. 

ته عنوان ووایاست. د کيسې عنوان پاک  ۲.زده کوونکو 

چاپېريال دی. دا موږ فکر ته اړ کوي چې  کېدای يش 

پوښتنه  زده کوونکو  له  وي،  چاپېريال   پاک  د  به  کيسه 

وکړئ چې له تاسو رسه موافق دي که نه؟

• د لومړي تصوير جمله: د کيل هوا تازه او پاکه 	

ده.

• د دويم تصوير جمله: ونې هوا صفا کوي.	

• د دريم تصوير جمله: ز موږ ښار پاک او صفا دی.	

• افغانستان 	 هېواد  زموږ  جمله:  تصوير  څلورم  د 

دی.

چې په سېالبونو وېشل شوې وي وليکئ.

لپاره . 2 مخکې له دې چې هغوی د کلمو د لوستلو 

کارولو  په  د سېالبونو  کړي،  يوځای  سېالبونه رسه 

رسه يې ورو، ورو ولولئ.

هر . 3 د  گوته  خپله  تاسو  چې  کې  حال  داسې  په 

وغواړئ چې  زده کوونکو  له  تېروئ،  سېالب الندې 

له تاسو رسه يې يو ځای ولويل. 

ارامه . 4 په  کلمه  رسه،  کولو  ځای  يو  په  سېالبونو  د 

توگه، په گډه تکرار کړئ. 

رسه . 5 تر  هم  کلمه  درميه  او  دوميه  په  مرحله  دغه 

کړئ:  واده    =   وا   ده،   بَلَد =  بَـ    لد.

توگه  کار . 6 په جوړه يي  له زده کوونکو وغواړئ چې 

وکړي، هر يو په نوبت رسه په خپلو کتابونو کې د 

راغلو کلمو وېش او ترکيب وکړي. 

رسه . 7 زده کوونکو  هغو  له  وگرځئ،  کې  ټولگي  په 

مرسته وکړئ چې ستونزې لري. 

زده کوونکو ته ووایاست چې د کلمو لوستل په کور . 8

کې مترين کړي.

کله  او  وکړي  اشاره  ته  کتابونو  خپلو  ۵.زده کوونکې دې 

چې په گډه غږ ادا کوي، توري دې په خپله گوته وڅاري.

۶.د توري له څارلو وروسته، د توري غږ ووایاست.

۷.زده کوونکو ته ووایاست چې خپل پنسل واخيل د خپل 

مترين په کتاب کې يې ۵ ځلې وليکي. 

۸. د کلمې په منځ او پای کې د تورو لپاره ورته مرحله  

تعقيب کړئ. 

نوي توري د )فتحې، کرسې اوضمې له حرکت( رسه 

د  َد، ِد، ُد سېالبونه پر تختې باندې وليکئ.. 1

لومړي سېالب ته اشاره وکړئ. زده کوونکو ته ووایاست . 2

چې دغه توری /د/ دی چې د )َد ( له حرکت رسه يې 

سېالب توپري پيداکوي. له زده کوونکو رسه په گډه د 

سېالب غږ ووایاست.

دويم سېالب ته اشاره وکړئ. زده کوونکو ته ووایاست . 3

له حرکت رسه يې  )ِد(  /د/ دی.  چې د  دغه توری 

سېالب توپري پيداکوي.

دريم سېالب ته اشاره وکړئ. زده کوونکو ته ووایاست . 4

چې دغه توری د  دی چې د )ُد( له حرکت رسه يې 

سېالب توپري پيداکوي. له زده کوونکو رسه په گډه د 

سېالب غږ ووایاست.

سېالبونو ته يو په يو اشاره وکړئ او له زده کوونکو رسه . 5

په گډه غږ ووایاست. 

زده کوونکو ته ووایاست، په خپل کتاب کې سېالبونه . 6

پيدا کړي. هغوی ته ووایاست چې سېالبونه په جوړه 

يي توگه ووايي. د سېالبونو د لوستلو پر مهال هغوی 

بايد په خپله گوته باندې سېالبونه وڅاري.

رسه . 7 زده کوونکو  هغو  له  وگرځئ،  کې   ټولگي  په 

مرسته وکړئ چې ستونزې لري. 

زده کوونکو ته ووایاست، د تورو حرکتونه په کور کې . 8

مترين کړي.
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 ارزونه او کورنۍ دنده: )۵دقيقې(

ډاډ  د  څخه  تدريس  خپل  له  دې  ښوونکی  ارزونه:   

اخيستنې لپاره له څو زده کوونکو څخه الندې پوښتنې 

وکړي.

کې 	  پای  او  منځ  په  کلمې  د  شکل  توري  )د(  د 

ښووالی شئ؟

د  )د( د توري حرکتونه ويالی شئ؟	 

موقعيت 	  چېرته  توری  )د(  د  کې  کلمه  په  )بلد(  د 

لري؟

 کورنۍ دنده: زده کوونکو ته الرښوونه وکړئ چې د دوميه 

انځوریزه کیسه دې د کورنۍ له غړو رسه رشيکه کړي او 

توري او کلمې دې د مترين به کتاب کې ولیکي.

د لوستلو پر مها ل 

انځوريزې  د  کې  کتابونو  خپلو  په  دې  ۱.زده کوونکي 

کيسې تصويرونو ته وگوري.

اشاره  ته  انځور  لومړی  چې  ووایاست  ته  ۲.زده کوونکو 

کې  انځور  لومړي  په  چې  ووایاست  ته  هغوی  وکړي، 

څه گوري. ډاډ تر السه کړئ. زده کوونکي يې په کتاب 

او  ورکړي  ځواب  زده کوونکي  چې  پرېږدئ  گوري.  کې 

ووايي چې په انځور کې څه گوري؟ کله چې گڼ شمېر 

وړاندې  لنډيز  څه  هغه  د  ورکوي،  ځواب  زده کوونکي 

کړئ چې په انځور کې يې گوري. 

۳.د ۳،۲  او ۴ انځور لپاره دويم پړاو تکرار کړئ.

۴.زده کوونکو ته ووایاست، راځئ چې ټولو انځورونو ته 

يو ځل بيا وگورو او اجازه راکړئ تاسو ته په لنډه توگه 

ووايم چې په انځور کې څه پېښېږي. 

له لوستلو وروسته 

ـ۱.له زده کوونکو وغواړئ چې د کيسې په اړه د هغوی 

وړاندوينه سمه وه که نه؟ ) هو/ نه(

اړه  په  کيسې  د  اوس  چې  ووایاست  ته  ۲.زده کوونکو 

ځينې پوښتنې کوم.

۳. لومړۍ پوښتنه: د کيل هوا څنگه وي؟ له زده کوونکو 

خپل  کې  صورت  په  پوهېدو  د  ځواب  د  چې  وغواړئ 

له  )ځواب  ووایاست چې  ته  هغوی  کړي.  پورته  السونه 

خپل ملگري رسه رشيک کړي.(

له هغه وروسته له يوې جوړې زده کوونکو ) دوه ملگري 

زده کوونکي(  څخه وغواړئ چې له ټولگيوالو رسه ځواب 

بيا سم ځواب ورکړئ )ځواب: د  رشيک کړي. وروسته 

کيل هوا تازه او پاکه وي.(

ته  زده کوونکو  ده؟  څه  گټه  ونو  د  پوښتنه:  ۴.دوميه 

چې  پرېږدئ  پوهېږي؟  ځواب  په  څوک  ووایاست، 

دريو  يا  دوو  له  کړي.   پورته  السونه  خپل  زده کوونکي 

کړي.  رشيک  ځوابونه  خپل  چې  وغواړئ  زده کوونکو 

وروسته بيا خپل ځواب له ټولگيوالو رسه رشيک کړئ. 

ځواب )ونې هوا صفا کوي(.

۵. ذهني پوښتنه: کليوال بايد کوم کارونه وکړي چې خپل 

کيل پاک او صفا وسايت؟ زده کوونکو ته ووایاست، څوک 

زده کوونکي  شمېر  يو  چې  پرېږدئ  پوهېږي.  ځواب  په 

لوست 4 اونۍ 5

پوښتنې ته ځواب ورکړي او ورته ووایاست چې هغوی څه 

فکر کوي. په دې پړاو کې رضوري نه ده چې ټول ځوابونه 

فکر  په  زده کوونکي  چې  ده  مهمه  ډېره  دا  وي.  سم  دې 

کولو پيل وکړي.

           د حسن خط فعاليت )۳۵ دقيقې(

پوره دقت رسه  په  ته  زده کوونکي دې د )و( توري بڼې 

مخ  پر  خط  کريس  د  يې  رسه  قلم  کړکي  له  او  وګوري 

ښايسته ليکل مترين کړي.

 ارزونه او کورنۍ دنده: )۵ دقيقې(

- ښوونکی دې له څو زده کوونکو څخه د توري د بڼې او 
ښکيل ليکلو په اړه پوښتنه وکړي.

- زده کوونکي د )و( توری په خپلو کتابچو کې په کړکي 
قلم  يا پنسل رسه مترين کړي.
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د زده کړې موخې
يش  وکوالی  زده کوونکي  به  کې  پای  په  لوست  دې  د 

چې: 

او )د( توري 	  او پای کې  )و(  د کلمو په پيل، منځ 

تکرار کړي.

د )و( او )د( توري حرکتونه تکرار کړي.	 

له )و( او )د( او نورو لوستل شوو تورو څخه د جوړو 	 

شوو کلمو وېش او ترکيب وکړي.

د لوستلو کيسود انځورونو په اړه خپله کیسه جوړه 	 

کړي.

د لوست پيل: )۵ دقيقې(
سالم، روغبړ، د ټولگي تنظيم، د کورنۍ دندې کتنه، د 

تېر درس ارزونه او انگېزوي پوښتنې وکړئ..

لوست 5 اونۍ 5

غږ پېژندنه)5دقيقې(                    
   

د نويو غږونو او تورو بيا کتنه 

په . 1 وگورئ.  ته  انځور  لومړي  کې  کتاب  خپل  په 

شمېر  گڼ  )پرېږدئ  وينئ؟  شی  څه  انځورکې 

زده کوونکي ځواب ورکړي(

او   . 2 )ونې    د  چې  وکړئ  پوښتنه  زده کوونکو  له 

دروازې( کلمو لومړي غږونه /و، د/ دي.

زده کوونکو ته ووایاست چې دويم انځور ته وگوري. . 3

په انځورکې څه شی ويني؟

زده کوونکو  ته ووایئ چې د ) لوري   او  کدو( کلمو . 4

منځني غږونه )و، د( دي.

زده کوونکو ته ووایاست چې دريم انځور ته وگوري. . 5

په انځورکې څه شی وينئ؟

له زده کوونکو پوښتنه وکړئ چې د )آلو   او درمند( . 6

کلمو د پای غږونه )و او د( دي.

د تورو او غږونو د نورو شکلونو

 بیا تکرار)۱0دقيقې(                                   

له زده کوونکو وغواړئ چې په خپل کتاب کې هغو . 1

د  نږدې  ته  انځور  اشاره وکړي چې کليدي  ته  تورو 

تورو د غږ استازيتوب کوي.

په . 2 توري د کلمې  ووایاست چې دغه  ته  زده کوونکو 

منځ کې بل شکل لري. دغه شکل پر تختې باندې 

وليکئ.

له زده کوونکو څخه وغواړئ چې په خپل کتاب کې . 3

د توري شکل ته اشاره وکړي او غږ يې /و/  او   /د/  

ووايئ.

زده کوونکو ته ووایاست کله چې په گډه غږ ادا کوي، . 4

هغه توری  په خپله گوته وڅاري.

د توري له څارلو وروسته، غږ ووایاست.. 5

په . 6 توري د کلمې  ووایاست چې دغه  ته  زده کوونکو 

پای کې بل شکل لري. دغه شکل پر تختې باندې 

وليکئ.

له زده کوونکو وغواړئ چې په خپل کتاب کې د توري . 7

شکل ته اشاره وکړي او غږ يې /و/  او   /د/ ووايي.

زده کوونکو ته ووایاست، کله چې په گډه غږ ادا کوي . 8

توري  په خپله گوته وڅاري.
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د انځوريزې کيسې بيا
  

لوستل)10 دقيقې(      

له لوستلو مخکې

انځوريزې . 1 د  کې  کتاب  خپل  په  دې  زده کوونکې 

کيسې تصويرونو ته وگوري.

هغوی ته يو ځل بيا عنوان ووایاست او ورڅخه پوښتنه . 2

وکړئ چې کيسه د څه يش په اړه وه؟ پرېږدئ چې 

گڼ شمېر زده کوونکي ځواب ورکړي.

د لوستلو پر مهال

۱.زده کوونکو ته ووایاست چې لومړي انځور ته وگوري، 

ډاډ تر السه کړئ چې ټول  زده کوونکي ټاکيل انځور ته 

اشاره وکړي. هغه څه چې هغوی يې په انځور کې گوري 

په اړه يې وررسه بحث وکړئ.  پرېږدئ چې زده کوونکي 

ځواب ورکړي او ووايي چې په انځور کې څه گوري. کله 

څه  هغه  ورکوي،د  ځواب  زده کوونکي  شمېر  گڼ  چې 

لنډيز وړاندې کړئ چې په انځور کې يې گوري. 

۲.هغوی ته ووایاست چې خپلو ملگرو / ټولگیوالو ته د   

۳،۲  او ۴ انځور په اړه ووايي چې دلته څه گوري؟ 

خپلو  کيسه  انځوريزه  چې  ووایاست  ته  ۳.زده کوونکو 

لوست 5 اونۍ 5

 هجا يې کړئ )۵ دقیقې(         

او  وېش  ـ  مترين  لوستلو  د  کلمو  لرونکو  سېالب  د 

ترکيب 

پر تختې لومړۍ ترکيبي کلمه د کتاب مطابق  

َد   وا  =   َدوا چې په سېالبونو وېشل شوې وي، وليکئ.

لپاره . 1 لوستلو  د  کلمو  د  هغوی  چې  دې  له  مخکې 

کارولو  په  سېالبونو  د  کړي،  يوځای  رسه  سېالبونه 

رسه يې ورو، ورو ولولئ.

هر . 2 د  گوته  خپله  تاسو  چې  کې  حال  داسې  په 

سېالب الندې تېروئ، له زده کوونکو وغواړئ چې له 

تاسو رسه يې يو ځای ولويل. 

د سېالبونو په يو ځای کولو رسه، کلمه په ارامه توگه، . 3

په گډه تکرار کړئ. 

دغه پړاو په دوميه او درميه کلمه هم تر رسه کړئ     . 4

ُو     دود  =     ُودود  او       بَـ   لد = بلد

کار . 5 توگه  ييزه  جوړه  په  چې  وغواړئ  زده کوونکو  له 

د  کتابونو کې  خپلو  په  نوبت رسه  په  يو  هر  وکړي، 

راغلو کلمو وېش او ترکيب وکړي. 

په ټولگي کې وگرځئ، له هغو زده کوونکو رسه مرسته . 6

وکړئ چې ستونزې لري او اصالحي نظر ورکړئ. 

زده کوونکو ته ووایاست چې د لغتونو لوستل په کور . 7

کې مترين کړي.

زده کوونکو ته ووایاست چې د توري ټولو درې واړو . 9

اشاره  چې  کله  او  وکړي  اشاره  يو  په  يو  ته  شکلونو 

کوي، غږ دې هم ووايي.

بيا  حرکتونو  ضمې(  او  کرسې  )فتحې،  تورو  نوو  د 

کتنه:              

َو  ِد  ُو سېالبونه پر تختې باندې وليکئ .. 1

لومړی سېالب ته اشاره وکړئ. زده کوونکو ته ووایاست . 2

چې دغه توری  و  دی چې د )َو  ( له حرکت رسه يې 

سېالب توپري پيداکوي. له زده کوونکو رسه په گډه د 

سېالب غږ ووایاست.

دويم سېالب ته اشاره وکړئ. زده کوونکو ته ووایاست . 3

يې  له حرکت رسه  )ِد(  د  د    دی چې  توري  دغه 

سېالب توپري پيداکړئ. 

دريم سېالب ته اشاره وکړئ. زده کوونکو ته ووایاست . 4

چې دغه توري و    دی چې د ُو    له حرکت رسه يې 

سېالب توپري پيدا کوي. 

سېالبونو ته يو په يو اشاره وکړئ او له زده کوونکو رسه . 5

په گډه غږ ووایاست. 

زده کوونکو ته ووایاست: په خپل کتاب کې سېالبونه . 6

د  ووايئ.  توگه  يي  جوړه  په  سېالبونه  کړئ.  پيدا 

سېالبونو د لوستلو پر مهال هغوی بايد په خپله گوته 

باندې سېالبونه وڅاري.

رسه . 7 زده کوونکو  هغو  له  وگرځئ،  کې   ټولگي  په 

مرسته وکړئ چې ستونزې لري. 

زده کوونکو ته ووایاست، د کلمو لوستل په کور کې . 8

مترين کړي.
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 ارزونه او کورنۍ دنده: )۵دقيقې(

 ارزونه: ښوونکی دې له خپل درس څخه د ډاډ اخيستنې 

لپاره له څو زده کوونکو څخه الندې پوښتنې وکړئ.

د )و( توري شکل د کلمو په منځ او پای کې ښودالی 	 

شئ؟

د )د( توري شکل د کلمې په پای کې ليکالی شئ؟	 

پاک چاپېريال څه ګټې لري؟	 

کورنۍ دنده: زده کوونکو ته الرښوونه وکړئ چې په کور 

خپله خوښه   په  او  وکړي  فکر  هکله  په  تصويرونو  د  کې 

دې يو بل تصوير رسم کړي.

لوست 5 اونۍ 5

 نوښتي ليکل )۵ دقيقې(     
زده کوونکو ته ووایاست چې اوس به تاسو د دې اونۍ . 1

کیسو ته په کتو رسه، خپلې کیسې جوړوئ. 

زده کوونکو ته ووایاست چې په خپل دريس کتاب . 2

کې دوو انځورونو ته وگوري او پوښتنه ورڅخه وکړئ 

ټولگيوالو ته ووايي، ډاډ تر السه کړئ چې د فعاليت د 

ته  انځور  ټاکيل  زده کوونکي   ټول  پرمهال  رسولو  رسته 

اشاره وکړي.

له لوستلو وروسته 

د هغوی  اړه  په  د کيسې  وغواړئ چې  زده کوونکو  ۱.له 

وړاندوينه سمه وه که نه؟ ) هو/ نه(

ځينې  اړه  په  کيسې  د  چې  ووایاست  ته  ۲.زده کوونکو 

پوښتنې کوم.

۳. لومړۍ پوښتنه: زموږ هېواد څه نومېږي؟ له زده کوونکو 

څخه وغواړئ چې د ځواب د پوهېدو په صورت کې خپل 

له  ځواب  چې  ووایاست  ته  هغوی  کړي.  پورته  السونه 

خپل ملگري رسه رشيک کړي.

وغواړئ چې  زده کوونکو  يوې جوړې  له  وروسته  له هغه 

له ټولگي رسه ځواب رشيک کړي. )ځواب: زموږ هېواد 

افغانستان نومېږي(.

په دریم تصویر کې ښار څنګه دی؟  پوښتنه:  ۴.دوميه 

پوهېږي؟  ځواب  په  څوک  ووایاست،  ته  زده کوونکو 

له  کړي.   پورته  السونه  خپل  زده کوونکي  چې  پرېږدئ 

دوو يا دريو زده کوونکو وغواړئ چې خپل ځوابونه رشيک 

کړي. وروسته بيا خپل ځواب له ټولگيوالو رسه رشيک 

کړئ. ځواب  )ښار پاک او صفا دی(.

۵. ذهني پوښتنه: څه باید وکړو چې ښار مو پاک او صفا 

وي؟ زده کوونکو ته ووایاست، څوک په ځواب پوهېږي؟ 

پرېږدئ چې ځينې زده کوونکي پوښتنې ته ځواب ورکړي 

او ورته ووایاست چې هغوی څه فکر کوي؟ په دې پړاو 

کې رضوري نه ده چې ټول ځوابونه دې سم وي. دا ډېره 

مهمه ده چې زده کوونکي په فکر کولو پيل وکړي.

چې د کیسو په اړه يې څه په یاد پاتې دي. 

دوو یا دریو زده کوونکو ته اجازه ورکړئ، هغه څه چې . 3

یې په یاد پاتې دي، نورو ته يې ووایي. 

زده کوونکو ته ووایاست چې اوس به زه خپله کيسه . 4

درته وکړم. زموږ په کيل کې   يوه وړه  نجلۍ وه. کورنۍ 

يې دومره وس نه درلود چې هغه ښوونځي ته ولېږي 

بيا خلکو  پرېکړه وکړه چې ټول ماشومان بايد ليک او 

لوست زده کړي. کليوالو له هغوی رسه مرسته وکړه چا 

ورته د مکتب کايل واخيستل، چا ورته بکس واخیست 

بيا هغه ښوونځي  نو   واخيستې  کتابچې  ورته  بل  او 

ته والړه. اوس هغه ښوونکې ده. څرنگه چې د ټولنې 

وه،  زده کړه کې مرسته کړې  په  له هغې رسه  خلکو 

ډېره  کې  درسونو  په  رسه  ماشومانو  له  هم   دا  اوس 

مرسته کوي او د خپلې ټولنې د مرستې بدله ورکوي.

زده کوونکو ته ووایاست چې له ټولنې رسه د مرستې . 5

په باره کې دې خپلو څنگ لوريو زده کوونکو ته يوه 

کيسه ووايي.

کله چې زده کوونکي خپلې کیسې نورو ته وایي، تاسو . 6

په ټولگي کې وگرځئ او له هغوی څخه د کیسې په اړه 

پوښتنې وکړئ. که اړتیا وي، مرسته وررسه وکړئ.
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د زده کړې موخې
د دې لوست په پای کې به زده کوونکي وکوالی يش چې: 

د کلمو په پيل، منځ او پای کې د )ب( او )م( توري 	 

تکرار کړي.

د )ب(، )م( )د( او )و( تورو حرکتونه تکرار کړي.	 

د کلمو وېش او ترکيب وکړي.	 

له لوستل شوو تورو څخه جوړې شوې کلمې ولويل 	 

او ويې ليکي.

د لوستلو د دوميې کيسې د انځورونو په اړه پوښتنو 	 

ته ځوابونه ورکړي.

د لوست پيل: )۵ دقيقې(
سالم، روغبړ، د ټولگي تنظيم، د کورنۍ دندې کتنه، د 

تېر درس ارزونه او انگېزوي پوښتنې وکړئ..

لوست 6 اونۍ 5

غږ پېژندنه)۳دقيقې(                    
   

د نويو غږونو او تورو بيا کتنه 

په . 1 وگورئ.  ته  انځور  لومړی  کې  کتاب  خپل  په 

انځورکې څه شئ وينئ؟

مڼې/ . 2 او  /بوټ  د  چې  وکړئ  پوښتنه  زده کوونکو  له 

کلمو د پيل غږونه /بـــ     او  مـ  دي.

زده کوونکو ته ووایاست چې دويم انځور ته وگوري. . 3

په انځورکې څه شئ ويني؟

زده کوونکو ته ووايئ چې د /کباب او ليمو / کلمو د . 4

منځ غږونه/ ـبـ/   او / ـمـ /دي.

په . 5 وگورئ.  ته  انځور  دريم  ووایاست:  ته  زده کوونکو 

انځورکې څه شئ ويني؟

کلمو . 6 قلم/  او  /کب  د  چې  ووایئ  ته  زده کوونکو 

وروستي غږونه / ـب/  او / ـم/ دي.

 د توري او غږونو د نورو 

شکلونو بیا تکرار )7 دقيقې(         

له زده کوونکو وغواړئ چې په خپل کتاب کې هغو . 1

د  نږدې  ته  انځور  اشاره وکړي چې کليدي  ته  تورو 

په  رسه  زده کوونکو  له  کوي.  استازيتوب  غږ  د  تورو 

گډه د سېالب غږ ووایاست.

په . 2 توري د کلمې  ووایاست چې دغه  ته  زده کوونکو 

منځ کې بل شکل لري. دغه شکل پر تختې وليکئ.

له زده کوونکو وغواړئ چې د خپل کتاب په منت کې . 3

د توري شکل ته اشاره وکړي او غږ يې / ـبـ /، / ـم/ 

ووايئ.

ادا . 4 غږ  گډه  په  چې  کله  ووایاست،  ته  زده کوونکو 

کوي، هغه توري  په خپله گوته باندې وڅاري.

د توري له څارلو وروسته، غږ ووایاست.. 5

په . 6 توري د کلمې  ووایاست چې دغه  ته  زده کوونکو 

پر  شکل  دغه  لري.  شکل  بل  کې  برخه  وروستۍ 

تختې باندې وليکئ.

له زده کوونکو وغواړئ چې په خپل کتاب کې د توري . 7

شکل ته اشاره وکړي او غږ يې / ـبـ /، / ـم/  ووايي.

زده کوونکو ته ووایاست چې د توري ټولو درې واړو . 8

اشاره  چې  کله  او  وکړي  اشاره  يو  په  يو  ته  شکلونو 

کوي غږ دې هم ووايي.

د نوو تورو )فتحې، کرسې او ضمې( حرکتونو بيا کتنه 

َو ،     ِد    ،     ُو   او ـَد سېالبونه پر تختې باندې وليکئ.

ته . 1 زده کوونکو  وکړئ.  اشاره  ته  سېالب  لومړي 

ووایاست چې دغه توری /و/ دی چې د َو   له حرکت 

رسه يې سېالب توپري پيدا کوي. 

دويم سېالب ته اشاره وکړئ. زده کوونکو ته ووایاست . 2

دغه توري /د/ دی چې د ِد له حرکت رسه يې سېالب 
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لوست 6 اونۍ 5

 هجا يې کړئ )۵ دقیقې(         

د سېالب لرونکو کلمو د لوستلو مترينـ  وېش او ترکيب: 
مطابق                          کتاب  د  کلمه  ترکيبي  لومړۍ  تختې  پر 

بابا =  با   با چې په سېالبونو وېشل شوې وي، وليکئ.
لپاره . 1 لوستلو  د  کلمو  د  هغوی  چې  دې  له  مخکې 

سېالبونه رسه يوځای کړي، د سېالبونو په کارولو رسه 
يې ورو، ورو ولولئ.

په داسې حال کې چې تاسو خپله گوته د هر سېالب . 2
تاسو  له  چې  وغواړئ  زده کوونکو  له  تېروئ،  الندې 

رسه يې يو ځای ولويل. 
د سېالبونو په يو ځای کولو رسه، کلمه په ارامه توگه، . 3

په گډه تکرار کړئ. 
او درميه کلمه هم تر رسه کړئ     . 4 پړاو په دوميه  دغه 

ماما =  ما   ما    او     مبـبه= مبـ     به.
له زده کوونکو څخه وغواړئ چې په جوړه ييزه توگه . 5

کار وکړي، هر يو په نوبت رسه په خپلو کتابونو کې د 
راغلو کلمو وېش او ترکيب وکړي. 

په ټولگي کې وگرځئ، له هغو زده کوونکو رسه مرسته . 6
وکړئ چې ستونزې لري. 

په کور . 7 ته ووایاست چې د کلمو لوستل  زده کوونکو 

کې مترين کړي.

 ارزونه او کورنۍ دنده: )۵دقيقې(
اخيستنې  ډاډ  د  تدريس  خپل  له  دې  ښوونکی  ارزونه:   

لپاره له څو زده کوونکو څخه الندې پوښتنې وکړي.
د )ب( توري شکل د کلمې په پای کې راښودالی شئ؟	 
د )م( توری شکل د کلمې په منځ کې راښودالی شئ؟	 
په کوم ځای کې 	  توری  )م(  د  کلمه کې  )ماما(په  د 

راغلی دی؟
کورنۍ دنده: زده کوونکو ته الرښوونه وکړئ چې  د دې لوست  

توري او کلمې دې د مترين په کتاب کې وليکي.

توپري پيداکوي. 

دريم سېالب ته اشاره وکړئ. زده کوونکو ته ووایاست . 3

چې دغه توری /و/ دی چې د ُو له حرکت رسه يې 

لپاره  /ـَد/ حرکت  د  همداشان  کوي.  توپري  سېالب 

ورته فعاليت تررسه کړئ.

سېالبونو ته يو په يو اشاره وکړئ او له زده کوونکو رسه . 4

په گډه غږ ووایاست. 

پيدا . 5 سېالبونه  کې  کتاب  خپل  په  دې  زده کوونکي 

کړي. هغوی ته ووایاست چې سېالبونه په جوړه ييزه 

توگه ووايي. د سېالبونو د لوستلو پر مهال هغوی بايد 

په خپله گوته باندې سېالبونو ته اشاره وکړي.

رسه . 6 زده کوونکو  هغو  له  وگرځئ،  کې   ټولگي  په 

مرسته وکړئ چې ستونزې لري.

زده کوونکو ته ووایاست، د تورو حرکتونه په کور کې . 7

مترين کړي.

 امال )۵ دقيقې(         
زده کوونکو ته ووایاست چې د مترين په کتابونو کې . 1

نوي توري او کلمې وليکي. 
چې . 2 پرېږدئ  او  دی  )ب(  توری  لومړی  ووایاست، 

وليکي،  کې  هوا  په  توری  نوی  لومړی  زده کوونکي 
وروسته يې د مترین په کتابونو کې وليکي. کله چې 

هغوی توری ليکي، پرېږدئ چې غږ يې ووايي.
ورته کار د )م، و، دوا، دادا، داوود، بادام، بلد( لپاره . 3

هم تررسه کړئ.

           د حسن خط فعاليت )۳۵ دقيقې(

زده کوونکي دې د )د( توري بڼې ته په پوره دقت رسه 

مخ  پر  خط  کريس  د  يې  رسه  قلم  کړکي  له  او  وګوري 

ښايسته ليکل مترين کړي.

 ارزونه او کورنۍ دنده: )۵دقيقې(
- ښوونکی دې له څو زده کوونکو څخه د توري د بڼې او 

ښکلی ليکلو په اړه پوښتنه وکړي.

- زده کوونکي د)د( توری په خپلو کتابچو کې په کړکي 

قلم  يا پنسل رسه مترين کړي.

انځوريزه کيسه) ۲( )15دقيقې( 
  

د لوستلو څخه مخکې

انځوريزې . 1 د  کې  کتاب  خپل  په  دې  زده کوونکې 

کيسې تصويرونو ته وگوري.

هغوی ته يو ځل بيا عنوان ووایاست او ورڅخه پوښتنه . 2

وکړئ چې کيسه د څه يش په اړه وه؟ پرېږدئ گڼ 

شمېر زده کوونکي ځواب ورکړي.

د لوستلو پر مهال 

زده کوونکو ته ووایاست چې کيسه دې د خپل څنگ . 1

ملگري ته ووایي.

له لنډ مهال وروسته، هغوی ته ووایاست چې ملگری . 2

بدل کړي او بيا خپل بل ملگري ته کيسه ووایي.

له دوو يا دريو زده کوونکو وغواړئ چې کيسه ټولگي . 3

ته ووایي. 
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رسیزه اونۍ 6

د لومړۍ ورځې د اورېدلو منت

د اونۍ د زده کړې موخې
د کلمو په پیل، منځ او پای کې د )آ( او )س( غږونو اورېدل. . 1
د )آ( او) س( تورو سم لوستل او لیکل. )د سموايل معیار ۹۵٪ دی(. 2
له نوي توري رسه د 16 کلمو ترکیب او هجا کول.. 3
د کلمو او جملو سم لوستل. )د سموايل معیار ۸۰٪ دی(. 4
د )مرسته، پلته، شوم، آلو او آس( کلمو پر معناگانو پوهېدل.. 5
د اورېدلو او لوستلو د کیسو پوښتنو ته سم ځواب ویل. )د سموايل معیار ٪۸۰(. 6
د دې اونۍ کلمې سمې ولیکالی يش. . 7
د یوه انځور په رسمولو رسه د یوې کیسې لیکل او په اړه یې د یوې کلمې/ جملې لیکل.. 8

زده کوونکي د )آ، س( تورو له بڼو رسه بلد يش او د کريس خط پرمخ يې ښایسته وليکي.. 9

توري: آ، س فرعي موضوع: مرسته  شپږمه اونۍ  موضوع: ټولنه 

د دې اونۍ لپاره ځانگړي یادداشتونه
- ورځنۍ موخې او د ټولگي مقررات په لنډه توگه بيان کړئ.

- کلمې و ليکئ او ويې لولئ، زده کوونکي دې هغه و گوري او غوږ دې ورته نييس، بيا دې زده کوونکي هغه کلمې 
و ليکي او و لويل.

- هره ورځ د ترکيب او تجزيې د چوکاټ لومړۍ کلمه د السونو په حرکت ترکيب او تجزيه کړي، د نورو کلمو مترين 
دې زده کوونکي تر رسه کړي، د اړتيا په صورت کې  ور مرسته وکړئ.

- هغو زده کوونکو ته  چې په کيڼ الس ليکنه کوي، د قلم، کاغذ نيولو او د تورو ليکلو په اړه الزمې الرښوونې وکړئ.
- زده کوونکي و هڅوئ چې انځور رسم کړي او په هکله يې څو کلمې يا يوه جمله وليکي.

-  ښوونکی دې زده کوونکي په دې وپوهوي چې د دوی هر عکس العمل پر نورو ښه يا بد اثر کوي.
د درس پیل )۵ دقیقې(: ښوونکی دې د هر درس په پیل کې دغه مقدمايت کارونه وکړي. 	 

- سالم، روغبړ، د ټولگي تنظیم، د کورنۍ دندې کتنه، د تېر درس ارزونه او د انگېزې رامنځته کول.  

 عيني )شکيل( کلمې: ښوونکی دې د دې اونۍ عيني کلمې پر تختې وليکي، په زده کوونکو دې تکرار کړي چې 	 
له شکل رسه يې آشنا يش، زده کوونکو ته دې وويل يش چې د دې کلمو توري به په راتلونکو درسونو کې ووايئ.

مرسته

آدم خان د آزادخان کره ورغی چې پيسې ځنې پور کړي. د شپې چې آصف د څراغ پلته په لرگي پورته کړه، پالر 

 چې 
*
يې وويل: په سيم به دې جگه کړې وای، لرگي درنه ټول تېل کش کړل. د آدم خان په زړه کې ور تېر شول

دا خو ډېر شوم او سخت سړی دی. پيسې به ور څخه نه غواړم. 

سهار چې آدم خان رخصتېده، آزاد خان ورته وويل: خري خو و. 

څنگه راغلی وې؟ آدم خان وویل: راغلی خو په پیسو پسې وم. 

خو ته چې په یوه څاڅکي تېلو خپه شوې، زه غلی شوم.

: له يو بل رسه به مرسته خود کوو. پيسې 
**

آزاد خان په خندا وويل

درکوم، خو موږ او تاسو باید هېڅ شی بې ځايه ونه لگوو.

ټولنيزې- عاطفي زده کړې موخه

په دې پوه يش چې د دوی 	 

عکس العمل پر نورو ښه يا بد 

اثر کولی يش.
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د زده کړې موخې

د کلمې په پیل کې د آ غږ اورېدل. . 1

د آ توري لوستل او لیکل.. 2

له نوي توري رسه د 4 کلمو ترکیبول. . 3

د کلمو سم لوستل. )د سموايل معیار ٪۸۰(. 4

د اورېدلو د کیسی پوښتنو ته سم ځواب ویل. )د . 5

سموايل معیار ٪۸۰( 

 1. غږ پېژندنه )10 دقیقې(  

له  یې  غږ  لومړی  او  وکړئ  بحث  اړه  په  انځور  د    .1

زده کوونکو رسه راوښیئ. 

2. ښوونکی کلمې وایي او زده کوونکي معلوموي چې دغه 

کلمې له نوي غږ رسه پیل شوي دي او که نه: دغه کلمې 

)آس، آلو، قلم، آزار، آباد، اوبه( وکاروئ.

۳.  زده کوونکی دې څو کلمې ووایي چې په همدې غږ 

پیل شوې وي. 

4. توري پر تختې ولیکئ، غږ او نوم یې و وایئ:  

5. توری له زده کوونکو رسه ولولئ، په هوا کې یې ولیکئ، 

د  يې  زده کوونکي دې  او  تعقیب کړئ  یې  گوتو  په خپلو 

مترین په کتاب کې ولیکي. 

 2. د کلمو او جملو لوستل         

)12 دقیقې(  

۱. د ترکیب د مترین د چوکاټ دوې لومړۍ کلمې پر تختې 

ولیکئ. دا مترین له زده کوونکو رسه یوځای تررسه کړئ. 

2. زده کوونکي دې نورې کلمې په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل.  

3. لومړۍ جمله پر تختې ولیکئ او له زده کوونکو رسه یې ولولئ. 

4. زده کوونکي دې جملې په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل.

۵. عيني)شکيل( کلمه:  )دی، ( تدريس کړئ.

 3. د اورېدلو کيسه )13 دقیقې( 

تر اورېدلو د مخه         
)بخيل(  مرسته)کومک(،شوم  پلته(  څراغ  پلته)د  د   .1

کلمو په اړه بحث وکړئ:

2. بیا له زده کوونکو څخه وغواړئ چې د دې کلمو معنا او 

په جملو کې استعامل مترین کړي. 

3. د کیسې د انځور او عنوان په هکله له زده کوونکو رسه بحث وکړئ. 

به د څه يش  وړاندوینه کوي چې کیسه  4. زده کوونکي 

په هکله وي.

  تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

1. له زده کوونکو رسه نوی غږ او توری بیا تکرار کړئ. 
2. کورنۍ دنده: د ترکیب کلمې ۳ ځلې ولولئ. توری او کلمې 

د مترین په کتاب کې ولیکئ. 

د اورېدلو پر مهال

1. کیسه په مناسب لحن )غږ( او حرکتونو رسه دوه ځيل ولولئ. 

په  کیسې  د  څخه  زده کوونکو  له  مهال،  پر  لوستلو  د   .۲

هکله دوې پوښتنې وکړئ. 

*.تاسې څه فکر کوئ چې د آدم خان په زړه کې به څه 

تېر شوي وي؟

**. تاسې څه فکر کوئ چې آزادخان به څه ویيل وي؟

له اورېدلو وروسته

1. له زده کوونکو پوښتنه وکړئ چې آیا د کیسې په اړه د 

هغوی وړاندوینه سمه ده او که نه؟ هو/نه. 

۲. پوښتنه: آدم خان د چا کور ته ورغلی و؟

     ځواب: د آزادخان کورته ورغلی و.

3. پوښتنه: پالر آصف ته ولې په غصه شو؟

    ځواب: ځکه چې آصف د څراغ پلته په لرگي جگه کړه.

4. پوښتنه: شوم څه ته وايی؟

     ځواب: شوم هغه چاته وايی چې ډېر سخت او بخیل وي.

5. ذهني پوښتنه:  د ضايع شويو تېلو په اړه د آزاد  خان عکس العمل پر 

آدم خان څه ډول اثر وکړ؟

توری: آ موضوع: ټولنه     

لوست 1 اونۍ 6

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(
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د زده کړې موخې

د کلمې په پیل، منځ او پای کې د) آ (غږ اورېدل. . 1

د) آ (توري لوستل او لیکل. . 2

له نوي توري رسه د -۴- کلمو هجا کول. . 3

د منت سم لوستل او پوښتنو ته یې سم ځواب ویل. . 4

)د سموايل معیار ٪۸۰(

 1. غږ پېژندنه )10 دقیقې( 

1.  د انځور په هکله بحث وکړئ او له زده کوونکو رسه 

یوځای مربوط غږ د کلمې په پیل، منځ او پای کې په 

گوته کړئ. 

2. د توري بڼې پر تختې ولیکئ، غږ او نوم یې و وایئ. 

3. د توري د غږ له لوستلو رسه یوځای: په هوا کې یې 

ولیکئ، په گوتو رسه یې په دريس کتاب کې تعقیب کړئ 

او زده کوونکي دې يې د مترین په کتاب کې ولیکي. 

لومړی انځور )آس (     دویم انځور)بادام( 

دریم انځور )بابا (

 2. د کلمو لوستل )12 دقیقې( 

۱. د هجاوو د مترین د چوکاټ لومړۍ دوې کلمې پر 

یوځای  رسه  زده کوونکو  له  مترین  دا  او  ولیکئ  تختې 

تررسه کړئ. 

۲. زده کوونکي دې دا کلمې په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل.

3. د لوستلو لومړی منت)13دقیقې(  

له لوستلو مخکې

1. د  آلو) يو ډول مېوه ده(، بالل) نوم  دی( او بابا کلمو د 

معنا په هکله له زده کوونکو رسه بحث وکړئ:

۲. بیا له زده کوونکو وغواړئ چې د دې کلمو معنا او په 

جملو کې استعامل مترین کړي. 

۳. د کیسې د انځور او عنوان په هکله له زده کوونکو 

رسه بحث وکړئ. 

۴. زده کوونکي وړاندوینه کوي چې کیسه به د څه يش 

په هکله وي.

 تکرار  او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

۱. له زده کوونکو رسه غږ او توری بیا تکرار کړئ. 

۲. کورنۍ دنده: د هجا کلمې ۳ ځلې ولولئ. توری او کلمې د 

مترین په کتاب کې ولیکئ   

د لوستلو پر مهال

1. زده کوونکي دې پخپله دا منت ولويل. 

۲. ښوونکی دې په مناسب لحن )غږ( او حرکتونو رسه منت ولويل. 

۳. ښوونکی او زده کوونکي دې منت یوځای په گډه رسه ولويل. 

۴. زده کوونکي دې منت په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل.  

له لوستلو وروسته

1. له زده کوونکو پوښتنه وکړئ چې د کیسې په اړه د 

هغوی وړاندوینه سمه ده او که نه؟ هو/ نه. 

۲.     پوښتنه: بالل د چا بابا دی؟

         ځواب: بالل د هالل بابا دی.

3.  پوښتنه: په دوميه جمله کې څه شی ياد شوی دی؟

         ځواب: آلوبالو ياد شوی دی.

4.     پوښتنه: بابا چا ته ویل کېږي؟

         ځواب: د مور او پالر، پالر ته ویل کیږي. 

۵. ذهني پوښتنه: بابا يې له هالل رسه څه مرسته کولی 

يش؟

توری: آ موضوع: آلو     

لوست 2 اونۍ 6

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(
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لوست 3 اونۍ 6

د زده کړې هدفونه

د کلمې په پیل کې د / س/ غږ پېژندل. . 1

د س توري لوستل او لیکل.. 2

له نوي توري رسه د ۴ کلمو ترکیبول. . 3

د کلمو سم لوستل.  )د سموايل معیار ٪۸۰(. 4

د اورېدلو د کیسې پوښتنو ته سم ځواب ویل. )د . 5

سموايل معیار ٪۸۰(

 1. غږ پېژندنه )10 دقیقې(    

له  یې  غږ  لومړی  او  وکړئ  بحث  اړه  په  انځور  د   .1
زده کوونکو رسه په گوته کړئ. 

معلوموي چې  زده کوونکي  او  وایي  کلمې  2. ښوونکی 
دغه کلمې له نوي غږ رسه پیل شوي دي او که نه: دغه 

کلمې )سړک، ثواب، سابه او مسواک( وکاروئ.
۳. زده کوونکی دې څو کلمې ووایي چې په همدې غږ 

پیل شوې وي.
4. توري پر تختې ولیکئ، غږ او نوم یې و وایئ:  

یې  کې  هوا  په  ولولئ،  رسه  زده کوونکو  له  توری   .5
زده کوونکي  او  کړئ  تعقیب  یې  گوتو  خپلو  په  ولیکئ، 

دې يې د مترین په کتاب کې ولیکي. 

 2. د کلمو او جملو لوستل        
)12 دقیقې(  

۱. د ترکیب د مترین د چوکاټ دوه لومړۍ کلمې پر تختې 
ولیکئ. دا مترین له زده کوونکو رسه یوځای تررسه کړئ. 

2. زده کوونکي دې نورې کلمې په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل.  
3. لومړۍ جمله پر تختې ولیکئ او له زده کوونکو رسه یې ولولئ. 
4. زده کوونکي دې جملې په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل. 

۵. عيني)شکيل( کلمه:    )لري( تدريس کړئ.

3. د لومړی منت بیا لوستل

 )13دقیقې( 

له لوستلو مخکې           
1. د  )آلو، بالل، بابا( کلمو د معنا په هکله له زده کوونکو رسه 

بحث وکړئ:
۲. بیا له زده کوونکو وغواړئ چې د دې کلمو معنا ووايي 

او په جملو کې يې استعامل مترین کړي. 
۳. د کیسې د انځور او عنوان په هکله له زده کوونکو رسه 

بحث وکړئ. 

  تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

1. له زده کوونکو رسه نوی غږ او توری بیا تکرار کړئ. 
2. کورنۍ دنده: د ترکیب کلمې ۳ ځلې ولولئ. توری او کلمې 

د مترین په کتاب کې ولیکئ

۴. زده کوونکي وړاندوینه کوي چې کیسه به د څه يش 

په هکله وي.

د لوستلو پر مهال

1. زده کوونکي دې پخپله دا منت ولويل. 

۲. ښوونکی دې په مناسب لحن )غږ( او حرکتونو رسه منت ولويل. 

۳. ښوونکی او زده کوونکي دې منت یوځای په گډه رسه ولويل. 

۴. زده کوونکي دې منت په جوړه یي ډول ولويل.  

له لوستلو وروسته

د  اړه  په  د کیسې  پوښتنه وکړئ چې  زده کوونکو  له   .1

هغوی وړاندوینه سمه ده او که نه؟ هو/ نه. 

۲. پوښتنه: په دوميه جمله کې څه شی ياد شوی دی؟

     ځواب: آلوبالو 

۳. پوښتنه: د هالل بابا څوک دی؟

     ځواب: د هالل بابا بالل دی؟

له خپل  ولرئ،  باغ  آلو  د  تاسې  پوښتنه:  که  ۴. ذهني 

گاونډي رسه به څه مرسته وکړئ؟

توری: س موضوع: آلو     

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(
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لوست 4 اونۍ 6

د زده کړې هدفونه
د کلمې په پیل، منځ او پای کې د /س/ غږ پېژندل. . 1
د س توري لوستل او لیکل. . 2
له نوي توري د ۴ کلمو هجا کول. . 3
د منت سم لوستل او پوښتنو ته یې سم ځواب ویل. . 4

)د سموايل معیار ٪۸۰(

 1. غږ پېژندنه )10 دقیقې(   

1.  د انځور په هکله بحث وکړئ او له زده کوونکو رسه یوځای 

مربوط غږ د کلمې په پیل، منځ او پای کې وښیئ. 

2. د توري بڼې پر تختې ولیکئ، غږ او نوم یې و وایئ. 

یې  کې  هوا  په  یوځای:  رسه  لوستلو  له  غږ  د  توري  د   .3

ولیکئ، په گوتو رسه یې په دريس کتاب کې تعقیب کړئ او 

زده کوونکي دې يې د مترین په کتاب کې ولیکي. 

لومړی انځور)سړک(  دویم انځور )پسته (دریم انځور )کمیس (

 2. د کلمو لوستل )12 دقیقې( 

۱. د هجاوو د مترین د چوکاټ لومړۍ دوه کلمې پر تختې 

ولیکئ او دا مترین له زده کوونکو رسه یوځای تررسه کړئ. 

۲. زده کوونکي دې دا کلمې په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل.  

۳. عينی )شکيل( کلمه )يو( تدريس کړئ.

 3. د لوستلو دويم منت

 )13 دقیقې( 

له لوستلو مخکې          
1. د  آس ) يو حيوان دی(، ماما) د مور ورور( او  لري کلمو 

د معنا په هکله له زده کوونکو رسه بحث وکړئ:
معنا  کلمو  دې  د  چې  وغواړئ  زده کوونکو  له  بیا   .۲

ووايي او په جملو کې يې استعامل مترین کړي. 
۳. د کیسې د انځور او عنوان په هکله له زده کوونکو 

رسه بحث وکړئ. 
۴. زده کوونکي وړاندوینه کوي چې کیسه به د څه يش په هکله وي.

د لوستلو پر مهال

1. زده کوونکي دې پخپله دا منت ولويل. 

۲. ښوونکی دې په مناسب لحن )غږ( او حرکتونو رسه منت ولويل. 

۳. ښوونکي او زده کوونکي دې منت یوځای په گډه رسه ولويل. 

۴. زده کوونکي دې منت په جوړه یي ډول ولويل.  

له لوستلو وروسته

 تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

۱. زده کوونکو رسه غږ او توری بیا تکرار کړئ. 

۲. کورنۍ دنده: د هجا کلمې دې ۳ ځلې ولويل. توری او 
کلمې دې د مترین په کتاب کې ولیکي.

د  اړه  په  کیسې  د  چې  وکړئ  پوښتنه  زده کوونکو  له   .1

هغوی وړاندوینه سمه ده او که نه؟ هو/ نه. 

۲.     پوښتنه: څوک آس لري؟

         ځواب: ماما آس لري.

3.     پوښتنه: په کیسه کې آس د چا و؟

         ځواب: په کیسه کې آس د ماما و.

4.     ذهني پوښتنه:  تاسو  له خپل تره يا ماما رسه څه 

مرسته کولی شئ؟

توری: س موضوع: آس     

           د حسن خط فعاليت )۳۵ دقيقې(

پوره دقت رسه  په  ته  بڼې  توري  )آ(  د  زده کوونکي دې 

مخ  پر  خط  کريس  د  يې  رسه  قلم  کړکي  له  او  وګوري 

ښايسته ليکل مترين کړي.

 ارزونه او کورنۍ دنده: )۵دقيقې(
- ښوونکی دی له څو زده کوونکو څخه د توري د بڼې او 

ښکيل ليکلو په اړه پوښتنه وکړي.
- زده کوونکي د)آ( توری په خپلو کتابچو کې په کړکي 

قلم  يا پنسل رسه مترين کړي.

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(
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لوست 5 اونۍ 6

د زده کړې موخې

د کلمې په پیل، منځ او پای کې د/ آ/ او/س/ غږونو اورېدل. . 1

د )آ( او )س( تورو لوستل او لیکل. . 2

د خانه خايل جملو سم لوستل. )د سموايل معیار ٪۹۵(. 3

)د . 4 ویل.  ځواب  ته  پوښتنو  او  لوستل  سم  منت  د 

سموايل معیار٪۸۰(

 1. غږ پېژندنه )10 دقیقې( 

1. ښوونکی د تصویر په باره کې له زده کوونکو رسه بحث 
او  په پیل، منځ  له هغوی رسه یوځای د کلمو  او  کوي 

پای کې غږونه معلوموي. 
2. ښوونکی توری پر تختې لیکي، په گوته يې ښيي او غږ یې لويل. 
طریقه  لیکلو  د  تورو  د  رسه  زده کوونکو  له  ښوونکی   .3
تکراروي: په هوا کې لیکل، په دريس کتاب کې په گوتې 

رسه د توري څارل او لیکل. 

 2. د خانه خايل جملو لوستل 

)10 دقیقې(  

جمله  لومړۍ  چې  ښيي  ته  زده کوونکو  ښوونکی   .۱

څرنگه ولويل. 

2. ښوونکی زده کوونکو ته وخت ورکوي چې ورپسې جمله 

پخپله ولويل او بیا د ځواب په هکله وررسه بحث کوي.  

3. ځوابونه: 1.آلو، 2.دی ، 3.لري، 4. دی. 

 3. د دويم منت بیا لوستل

)۵دقیقې( 

له لوستلو مخکې        

1. زده کوونکو ته ووایاست چې د تېرې ورځې د کیسې په  اړه 

دې فکر وکړي او و دې وايي چې کیسه د څه يش په هکله 

 وه؟ یوه یا دوو زده کوونکو ته اجازه ورکړئ چې ځواب ووايي. 

د لوستلو پر مهال

1.زده کوونکي دي پخپله دا منت ولويل. 

2. ښوونکي دې منت زده کوونکو ته ولويل. 

3. ښوونکی او زده کوونکي دې یوځای منت ولويل. 

4. زده کوونکي دې په جوړه یي ډول منت ولويل. 

5. زده کوونکي دې پخپله منت ولويل. 

 4. نوښتي لیکل )10دقیقې( 
دې . 1 د  تاسو  به  اوس  چې  ووایاست  ته  کوونکو  زده 

اونۍ کیسو ته په کتو رسه، خپلې کیسې جوړوئ. 
زده کوونکو ته ووایاست چې په خپل دريس کتاب . 2

کې دوو انځورونو ته وگوري او پوښتنه ورڅخه وکړئ 
چې د کیسو په اړه يې څه په یاد پاتې دي. 

دوو یا دریو زده کوونکو ته اجازه ورکړئ، هغه څه یې . 3
چې په یاد پاتې دي، نورو ته يې ووایي. 

زده کوونکو ته ووایاست چې  اوس به د هغه وخت په . 4
اړه فکر وکړم چې زما د يوه کار په سبب زما يو دوست 
داسې څه کړي وو چې ما يې مته نه درلوده. بيا په 
همدې اړه پر تختې يو رسم وکاږئ او زده کوونکو ته 

ووایاست چې څه مو رسم کړي دي.
زده کوونکو ته ووایاست چې  دوی دې هم همداسې . 5

يو څه  ورياده کړي. داسې وخت چې دوی  خاطره 
کړي دي او د دې کار په سبب يې  چا داسې عکس 
العمل ښودلی وي چې دوی يې مته نه درلوده. بيا 

دې د همدې خاطرې په اړه يو رسم وکاږي.   
کله چې زده کوونکي خپلې کیسې نورو ته وایي، تاسو . 6

په ټولگي کې وگرځئ او له هغوی څخه د کیسې په اړه 
پوښتنې وکړئ. که اړتیا وي، مرسته وررسه وکړئ.

 تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

۱. توری او غږ له زده کوونکو رسه تکرار کړئ. 
2. کورنۍ دنده: خانه خايل جملې ۳ ځلې ولولئ. انځورونو 

ته وگورئ، په اړه یې څو کلمې یا لنډه جمله ولیکئ.

توری: آ،س موضوع: آس     

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(
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لوست 6 اونۍ 6

د زده کړې موخې
۱. د کلمې په پیل، منځ او پای کې د /و/ او/د/ غږونو پیژندل. 

۲. د )و-د( تورو لوستل او لیکل
۳. د کلمو سم لوستل. )د سموايل معیار ٪۹۵(

۴. د منت سم لوستل. )د سموايل معیار٪۹۰(

 1. پېژندنه )10 دقیقې(      

1. ښوونکی د تصویر په باره کې له زده کوونکو رسه بحث 
او  په پیل، منځ  له هغوی رسه یوځای د کلمو  او  کوي 

پای کې غږونه معلوموي. 
2. ښوونکی توری پر تختې لیکي، په گوته يې ښيي او غږ یې لويل. 
طریقه  لیکلو  د  تورو  د  رسه  زده کوونکو  له  ښوونکی   .3
تکراروي: په هوا کې لیکل، په دريس کتاب کې په گوتې 

رسه د توري څارل، په کتابچه کې لیکل.  

 2. د کلمو لوستل )10 دقیقې( 

۱. د هجاوو د مترین د چوکاټ د رس دوې کلمې پر تختې 
ولیکئ او له زده کوونکو رسه یې یوځای مترین کړئ. 

2. زده کوونکي دې دا کلمې په جوړه یي او بیا دې يې 

په انفرادي ډول ولويل.  

 3. د دويم منت بیا لوستل

)۵دقیقې( 
له لوستلو مخکې       

1. زده کوونکو ته ووایاست چې د تېرې ورځې د کیسې په  اړه 
دې فکر وکړي او و دې وايي چې کیسه د څه يش په هکله 

وه؟ یوه یا دوو زده کوونکو ته اجازه ورکړئ چې ځواب ووايي. 
 د لوستلو پر مهال

1.زده کوونکي دې پخپله دا منت ولويل. 
2. ښوونکي دې منت زده کوونکو ته ولويل. 

3. ښوونکی او زده کوونکي دې یوځای منت ولويل. 
4. زده کوونکي دې په جوړه یي ډول منت ولويل. 

5. زده کوونکي دې پخپله منت ولويل. 

 تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

۱. له زده کوونکو رسه توری او غږ تکرار کړئ. 
2. کورنۍ دنده: د هجا کلمې ۳ ځلې ولولئ. کلمې د 

مترین په کتاب کې ولیکئ. 

توري: و، د موضوع: د بیاکتنې او دوامدارې ارزونې ورځ     

           د حسن خط فعاليت )۳۵ دقيقې(

زده کوونکي دې د )س( توری بڼې ته په پوره دقت رسه وګوري او 

له کړکي قلم رسه يې د کريس خط پر مخ ښايسته ليکل مترين کړي.

 ارزونه او کورنۍ دنده: )۵دقيقې(
- ښوونکی دی له څو زده کوونکو څخه د توري د بڼې او 

ښکيل ليکلو په اړه پوښتنه وکړي.
- زده کوونکي د)س( توری په خپلو کتابچو کې په کړکي 

قلم  يا پنسل رسه مترين کړي.

 4. امال    )10 دقیقې(        
1. زده کوونکو ته و وایئ چې نن به ځینې توري او کلمې لیکي. 
۲. ووایاست، لومړی توری /س/  دی او پرېږدئ چې زده کوونکي 
لومړی نوی توری په هوا کې وليکي، وروسته له هغه يې د مترين 
په کتابونو کې وليکي. کله چې هغوی توری ليکي، پرېږدئ چې 

غږ يې ووايي.
۳. هغوی ته ووایاست چې د  املاسکلمه ولويل او هجاوې یې د 

السونو په حرکتونو رسه بېلې کړي الـ   ـامس. دا کلمه ۲ هجاوې 
لري. زده کوونکو ته ووایاست چې د کلمې د هرې هجا په هکله 
فکر وکړي او د هرې هجا توري دې د مترين په کتاب کې ولیکي.  
دریم پړاو په دغو کلمو رسه تکرار کړئ. هوس، اودس ، لباس، بابا،  

بالل، هالل، آلو
ټولگي کې  په  کړ،  پورې  لیکلو الس  په  زده کوونکي  کله چې   .۴

وگرځئ او زده کوونکي وڅارئ.  
۵. د دې مترین په پای کې، دې ښوونکی د هغه تورو په اړه پوښتنه 
وکړي چې زده کوونکو لیکيل دي او هره کلمه دې پر تختې ولیکي. 
۶. بیا د زده کوونکو کتابچې راوغواړئ او وگورئ چې چا دا فعالیت 
په ښه توگه تررسه کړی دی او څوک زیاتې مرستې ته اړتیا لري. 
په بل درس کې دې بیا همدغه زده کوونکو رسه زیاته مرسته 

وکړي.

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(
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رسیزهد ۳ څخه تر ۶ اونیو پورې تکراراونۍ

د لومړۍ ورځې د اورېدلو منت

د اونۍ د زده کړې موخې
د کلمو په پیل، منځ او پای کې د )هـ، ل، ب، م، و، د، آ، س( غږونو اورېدل. . 1
د )هـ، ل، ب، م، و، د، آ، س( تورو سم لوستل او لیکل. )د سموايل معیار ۹۵٪ دی(. 2
له نوي توري رسه د 16 کلمو ترکیب او هجا کول.. 3
د کلمو او جملو سم لوستل. )د سموايل معیار ۸۰٪ دی(. 4
د )کندو، سپام، هڅه، لوی، اودس، ماما( کلمو پر معناگانو پوهېدل.. 5
د اورېدلو او لوستلو د کیسو پوښتنو ته سم ځواب ویل. )د سموايل معیار ٪۸۰(. 6
د دې اونۍ کلمې سمې ولیکالی يش. . 7
د یوه انځور په رسمولو رسه د یوې کیسې لیکل او په اړه یې د یوې کلمې/ جملې لیکل.. 8

زده کوونکي د )ا،ل، ب، م، و، د، آ، س( تورو له بڼو رسه بلد يش او د کريس خط پرمخ يې ښایسته وليکي.. 9

اوومه )د تکرار اونۍ(   موضوع: ټولنه    فرعي موضوع: سپام،    توري: ا،ل، ب، م، و، د،آ،س

د دې اونۍ لپاره ځانگړي یادداشتونه
- ورځنۍ موخې او د ټولگي مقررات په لنډه توگه بيان کړئ.

- کلمې وليکئ او ويې لولئ، زده کوونکي دې هغه و گوري او غوږ دې ورته ونييس، بيا دې زده کوونکي هغه کلمې 
و ليکي او و لويل.

- هره ورځ د ترکيب او تجزيې د چوکات لومړۍ کلمه د السونو په حرکت ترکيب او تجزيه کړئ، د نورو کلمو مترين 
دې زده کوونکي تر رسه کړي، د اړتيا په صورت کې  ور مرسته وکړئ.

- هغو شاگردانو ته  چې په کيڼ الس ليکنه کوي، د قلم، کاغذ نيولو او د تورو ليکلو په اړه الزمې الرښوونې وکړئ.
- زده کوونکي و هڅوئ چې انځور رسم کړي او په هکله يې څو کلمې يا يوه جمله وليکي.

- ښوونکی دې زده کوونکي  په دې وپوهوي چې د خپلو کارونو لپاره پالن جوړ کړي. 
د درس پیل )۵ دقیقې(: ښوونکی دې د هر درس په پیل کې دغه مقدمايت کارونه وکړي. 

- سالم، روغبړ، د ټولگي تنظیم، د کورنۍ دندې کتنه، د تېر درس ارزونه او د انگېزې رامنځته کول. 

عيني )شکلی( کلمې: د دې اونۍ عيني کلمې پر تختې وليکئ، په زده کوونکو يې تکرار کړئ چې له شکل رسه 	 

يې آشنا يش، زده کوونکو ته دې وويل يش چې د دې کلمو توري به په راتلونکو درسونو کې ووايئ. 

سپام

مېږي به له مور رسه کور ته غلې دانې راوړې. مور به يې يو څه له بچي رسه خوړې او څه به يې په کندو کې سپام کولې. 

مېږي به ويل*: په کندو کې يې څه ته اچوو؟ ولې يې خورو 

نه؟ مور يې ويل: نه زويه، وخت به يې راورسېږي.

بله ورځ مېږی کندو ته ورجگېده چې دانې وخوري. الندې را 

وغورځېده. بيا يې د ورختلو هڅه وکړه، بيا راوغورځېده. دريم 

ځل يې دانې وليدې او خوشحاله شو.

ژمی راغی. ځمکه په واورو پټه شوه. مېږي له لوږې ژړل. مور 

وويل*:  يې  خندا  په  راواخيستل.  خواړه  څخه  کندو  له  يې 

زويه! دا مې همدې ورځې ته ساتيل وو.

7
ټولنيزې- عاطفي زده کړې موخه

په دې پوه يش چې د خپلو 	 

پالن  څنگه  لپاره  کارونو 

جوړ کړي.
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د زده کړې موخې

د کلمو په پیل کې د /هـ/-/ل/ غږونو اورېدل. . 1

د )هـ، ل( تورو لوستل او لیکل.. 2

له نوي توري رسه د 4 کلمو ترکیبول. . 3

د کلمو سم لوستل. )د سموايل معیار ٪۸۰(. 4

د اورېدلو د کیسې پوښتنو ته سم ځوابونه ویل. )د . 5

سموايل معیار ٪۸۰( 

 1. د غږ اورېدل )10 دقیقې(  

له  یې  غږ  لومړی  او  وکړئ  بحث  اړه  په  انځور  د   .1
زده کوونکو رسه راوښیئ. 

معلوموي چې  زده کوونکي  او  وایي  کلمې  2. ښوونکی 
نه:  که  او  دي  شوي  پیل  رسه  غږ  نوي  له  کلمې  دغه 
هندواڼه،  کتابچه،  هيلۍ،  لور،  )هگۍ،  کلمې  دغه 

دروازه،، مېز، لوستل، سړک، ملر( وکاروئ.
۳. زده کوونکی دې څو کلمې ووایي چې په همدې غږ 

پیل شوې وي. 
4. توری پر تختې ولیکئ، غږ او نوم یې و وایئ:  

یې  کې  هوا  په  ولولئ،  رسه  زده کوونکو  له  توری   .5
زده کوونکي  او  کړئ  تعقیب  یې  گوتو  خپلو  په  ولیکئ، 

دې يې د مترین په کتاب کې ولیکي. 

 2. د کلمو او جملو لوستل    

)12 دقیقې(  

۱. د ترکیب د مترین د چوکاټ دوې لومړۍ کلمې پر تختې 

ولیکئ. دا مترین له زده کوونکو رسه یوځای تررسه کړئ. 

2. زده کوونکي دې نورې کلمې په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل.  

3. لومړۍ جمله پر تختې ولیکئ او له زده کوونکو رسه یې ولولئ. 

4. زده کوونکي دې جملې په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل. 

 3. د اورېدلو فعالیت )13 دقیقې( 

له اورېدلو څخه مخکې        
1. د هڅه)کوښښ(، کندو )د غلودانو د زېرمه کولو لوښې(، 

سپام) زېرمه کول( کلمو په اړه بحث وکړئ:

2. بیا له زده کوونکو څخه وغواړئ چې د دې کلمو معنا 
ووايي او په جملو کې يې استعامل مترین کړي. 

زده کوونکو  له  په هکله  عنوان  او  انځور  د  د کیسې   .3
رسه بحث وکړئ. 

 تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

1. له زده کوونکو رسه نوي غږونه او توري بیا تکرار کړئ. 
2. کورنۍ دنده: د ترکیب کلمې ۳ ځلې ولولئ. توري او 

کلمې د مترین په کتاب کې ولیکئ

4. زده کوونکي وړاندوینه کوي چې کیسه به د څه يش 
په هکله وي.

د اورېدلو پر مهال
1. کیسه په مناسب لحن )غږ( او حرکتونو رسه دوه ځلې ولولئ. 
۲. د لوستلو پر مهال، له زده کوونکو څخه د کیسې په 

هکله دوې پوښتنې وکړئ. 
*.ستاسو په نظر مېږي به څه ویيل وي؟

**. څه فکر کوئ چې مور به يې څه ویلی وي؟
له اورېدلو وروسته

1. له زده کوونکو پوښتنه وکړئ چې آیا د کیسې په اړه د 
هغوی وړاندوینه سمه ده او که نه؟ هو/نه. 

۲. پوښتنه: مېږي به له مور رسه کور ته څه راوړل؟
     ځواب: مېږي به له مور رسه کورته دانې راوړلې.

3. پوښتنه: د مېږي مور به دانې چېرته سپام کولې؟
    ځواب: د مېږي مور دانې په کندو کې سپام کولې.

4. ذهني پوښتنه:  تاسو د ژمي لپاره څه تياری لرئ؟

توری: هـ، ل موضوع: سپام     

لوست 1 اونۍ 7

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(
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د زده کړې موخې

د کلمې په پیل، منځ او پای کې د /ب/-/م/ غږونو اورېدل. . 1

د )ب-م( تورو لوستل او لیکل. . 2

له نويو تورو رسه د ۴ د کلمو هجا کول. . 3

د منت سم لوستل او پوښتنو ته یې سم ځواب ویل. . 4

)د سموايل معیار ٪۸۰(

 1. د غږ اورېدل )10 دقیقې( 

1.  د انځور په هکله بحث وکړئ او له زده کوونکو رسه 

یوځای مربوط غږونه د کلمې په پیل، منځ او پای کې 

په گوته کړئ. 
2. د توري بڼې پر تختې ولیکئ، غږ او نوم یې و وایئ. 

3. د توري د غږ له لوستلو رسه یوځای: په هوا کې یې 

ولیکئ، په گوتو رسه یې په دريس کتاب کې تعقیب کړئ 

او زده کوونکي دې يې د مترین په کتاب کې ولیکي. 

دويم انځور )کباب( لومړی انځور )بوټ( 

څلورم انځور )مڼه( دريم انځور )کب( 

شپږم انځور)قلم( پنځم انځور )لیمو( 

 2. د کلمو لوستل )12 دقیقې( 
۱. د هجاوو د مترین د چوکاټ لومړۍ دوې کلمې پر تختې 

ولیکئ او دا مترین له زده کوونکو رسه یوځای تررسه کړئ. 

۲. زده کوونکي دې دا کلمې په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل.  

3. د لوستلو لومړی منت)13دقیقې(  

له لوستلو مخکې

1. د  )يو = واحد، الرشيک(، ) مل= ملګری( کلمو د معنا په 

هکله له زده کوونکو رسه بحث وکړئ:

معنا  کلمو  دې  د  چې  وغواړئ  زده کوونکو  له  بیا   .۲

ووايي او په جملو کې يې استعامل مترین کړي. 

۳. د کیسې د انځور او عنوان په هکله له زده کوونکو 

رسه بحث وکړئ. 

۴. زده کوونکي وړاندوینه کوي چې کیسه به د څه يش 

په هکله وي.

 تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 
۱. له زده کوونکو رسه غږ او توری بیا تکرار کړئ. 

۲. کورنۍ دنده: د هجا کلمې ۳ ځلې ولولئ. توري او کلمې 

د مترین په کتاب کې ولیکئ

د لوستلو پر مهال

1. زده کوونکي دې پخپله دا منت ولويل. 

۲. ښوونکی دې په مناسب لحن )غږ( او حرکتونو رسه منت ولويل. 

۳. ښوونکي او زده کوونکي دې منت یوځای په گډه رسه ولويل. 

۴. زده کوونکي دې منت په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل.   

له لوستلو وروسته

1. له زده کوونکو پوښتنه وکړئ چې د کیسې په اړه د 

هغوی وړاندوینه سمه ده او که نه؟ هو/ نه. 

۲.  پوښتنه: څوک مو مل دی؟

      ځواب: الله )ج( مو مل دی.

3.  پوښتنه: الله )ج( د چا مل دی؟

      ځواب: الله )ج( زموږ مل دی.

۴. ذهني پوښتنه: که موږ او تاسې له چا رسه نيکي وکړو 

الله)ج( به رارسه څه وکړي؟

توری: ب، م موضوع:  الله )ج(    

لوست 2 اونۍ 7

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(
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لوست 3 اونۍ 7

د زده کړې هدفونه
د کلمې په پیل کې د /و/-/د/ غږ اورېدل. . 1
د )و، د( تورو لوستل او لیکل.. 2
له )و، د( او نورو تورو څخه جوړې شوې کلمې به په . 3

څپو وویشالی او ترکیب کړای يش. 
د کلمو سم لوستل.  )د سموايل معیار ٪۸۰(. 4
د اورېدلو د کیسې پوښتنو ته سم ځواب ویل. )د . 5

سموايل معیار ٪۸۰(

 1. د غږ اورېدل )10 دقیقې(    

1.  د انځورونو په اړه بحث وکړئ او لومړي غږونه یې 

له زده کوونکو رسه په گوته کړئ. 

2. ښوونکی کلمې وایي او زده کوونکي معلوموي چې 

او که نه:  دغه کلمې له نوي غږ رسه پیل شوي دي 

وږمه،  ُدعا،  درمل،  پنسل،  وهاب،  )ونه،  کلمې  دغه 

داوود، گل، گیالس( وکاروئ.

۳-  زده کوونکې دې څو کلمې ووایي چې په همدې 

غږ پیل شوې وي 

1. توري پر تختې ولیکئ، غږونه او نومونه یې و وایئ:  

یې  کې  هوا  په  ولولئ،  رسه  زده کوونکو  له  توری   .۲

زده کوونکې  او  کړئ  تعقیب  یې  گوتو  خپلو  په  ولیکئ، 

دې یې د مترین په کتابچه کې ولیکي. 

 2. د کلمو او جملو لوستل )12 دقیقې(  

۱. د ترکیب د مترین د چوکاټ دوې لومړۍ کلمې پر تختې 

ولیکئ. دا مترین له زده کوونکو رسه یوځای تررسه کړئ. 

2. زده کوونکي دې نورې کلمې په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل.  

3. لومړۍ جمله پر تختې ولیکئ او له زده کوونکو رسه یې ولولئ. 

4. زده کوونکي دې جملې په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل. 

3. د لوستلو د لومړي منت بیا لوستل

 )13 دقیقې( له لوستلو مخکې              

1. د  مل )ملګری( کلمې د معنا په هکله له زده کوونکو رسه 
بحث وکړئ:

۲. بیا له زده کوونکو وغواړئ چې د کلمو معنا ووايي او په 
جملو کې يې استعامل مترین کړي. 

۳. د کیسې د انځور او عنوان په هکله له زده کوونکو رسه 
بحث وکړئ. 

۴. زده کوونکي وړاندوینه کوي چې کیسه به د څه يش 

 تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

1. له زده کوونکو رسه نوی غږ او توری بیا تکرار کړئ. 

2. کورنۍ دنده: د ترکیب کلمې ۳ ځلې ولولئ. توري 
او کلمې د مترین په کتاب کې ولیکئ.

په هکله وي.

د لوستلو پر مهال

1. زده کوونکي دې پخپله دا منت ولويل. 

۲. ښوونکی دې په مناسب لحن )غږ( او حرکتونو رسه منت ولويل. 

۳. ښوونکي او زده کوونکي دې منت یوځای په گډه رسه ولويل. 

۴. زده کوونکي دې منت په جوړه یي ډول ولويل.  

له لوستلو وروسته

د  اړه  په  د کیسې  پوښتنه وکړئ چې  زده کوونکو  له   .1

هغوی وړاندوینه سمه ده او که نه؟ هو/ نه. 

۲. پوښتنه: څوک مو مل دی؟

     ځواب: الله مو مل دی.

۳. پوښتنه: الله د چا مل دی؟

     ځواب: الله زموږ مل دی؟

۴. ذهني پوښتنه: که له چا رسه ښه وکړو، الله به رارسه 

څه وکړي؟

توری: و، د موضوع: الله )ج(     

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(
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لوست 4 اونۍ 7

د زده کړې هدفونه
د کلمې په پیل، منځ او پای کې د /آ/- /س/ غږ اورېدل. . 1
د )آ، س( تورو لوستل او لیکل. . 2
له تورو د ۴ کلمو هجا کول. . 3
د منت سم لوستل او پوښتنو ته یې سم ځواب ویل. . 4

)د سموايل معیار ٪۸۰(

 1. د غږ اورېدل )10 دقیقې(   

1.  د انځور په هکله بحث وکړئ او له زده کوونکو رسه یوځای 

اړه غږونه د کلمې په پیل، منځ او پای کې وښیئ. 
2. د تورو بڼې پر تختې ولیکئ، غږونه او نومونه یې و وایئ. 

3. د تورو غږونه له زده کوونکو رسه ولولئ، په هوا کې يې 
ولیکئ، په خپلو گوتو يې تعقیب کړئ او  زده کوونکي دې 

یې د مترین په کتاب کې ولیکي. 

دويم انځور )رسک( لومړی انځور )آس( 
څلورم انځور )پسه( دريم انځور )بادام( 

شپږم انځور)کمیس( پنځم انځور )بابا( 

 2. د کلمو لوستل )12 دقیقې( 

۱. د هجاوو د مترین د چوکاټ لومړۍ دوې کلمې پر تختې 

ولیکئ او دا مترین له زده کوونکو رسه یوځای تررسه کړئ. 

۲. زده کوونکي دې د ترکیب او هجا د چوکاټ دا کلمې 

په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل.  

 3. د لوستلو دويم منت 
)13 دقیقې( 

له لوستلو مخکې          
1. د  )آس، اسد( کلمو د معنا په هکله له زده کوونکو رسه بحث 

وکړئ:
۲. بیا له زده کوونکو وغواړئ چې د دې کلمو معنا ووايي 

او په جملو کې يې استعامل مترین کړي. 
۳. د کیسې د انځور او عنوان په هکله له زده کوونکو رسه بحث وکړئ. 

۴. زده کوونکي وړاندوینه کوي چې کیسه به د څه يش په هکله وي.

د لوستلو پر مهال
1. زده کوونکي دې پخپله دا منت ولويل. 

۲. ښوونکی دې په مناسب لحن )غږ( او حرکتونو رسه منت ولويل. 
۳. ښوونکی او زده کوونکي دې منت یوځای په گډه رسه ولويل. 

۴. زده کوونکي دې منت په جوړه یي ډول ولويل.  
له لوستلو وروسته

1. له زده کوونکو پوښتنه وکړئ چې د کیسې په اړه د 

 تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

۱. له زده کوونکو رسه غږونه او توري بیا تکرار کړئ. 

او  توري  د هجا کلمې ۳ ځلې ولولئ.  کورنۍ دنده:   .۲
کلمې د مترین په کتاب کې ولیکئ

هغوی وړاندوینه سمه ده او که نه؟ هو/ نه. 
۲. پوښتنه: څوک آس لري؟

     ځواب: اسد آس لري.
3. پوښتنه: په کیسه کې آس د چا و؟

     ځواب: آس د اسد و.
4. ذهني پوښتنه:  که تاسې آس ولرئ، څنگه پالن به ورته 

جوړ کړئ چې آس مو ښه وساتئ؟

توری: آ، س موضوع:  آس     

           د حسن خط فعاليت )۳۵ دقيقې(

پوره  په  ته  بڼې  توری  )هـ،ل،ب،م(  د  دې  کوونکي  زده 

دقت رسه وګوري او له کړکي قلم رسه يې د کريس خط پر 

مخ ښايسته ليکل مترين کړي.

 ارزونه او کورنۍ دنده: )۵دقيقې(
- ښوونکی دې له څو زده کوونکو څخه د توري د بڼې او 

ښکيل ليکلو په اړه پوښتنه وکړي.

په خپلو کتابچو  توري  - زده کوونکي د )هـ،ل، ب، م( 
کې په کړکي قلم  يا پنسل رسه مترين کړي.

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(
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لوست 5 اونۍ 7

د زده کړې موخې
)ا، ل، ب، م( . 1 د  پای کې  او  پیل، منځ  په  د کلمې 

غږونو اورېدل. 
د پورتنیو تورو لوستل او لیکل. . 2
د خانه خالی جملو سم لوستل. )د سموايل معیار ٪۹۵(. 3
)د . 4 ویل.  ځواب  ته  پوښتنو  او  لوستل  سم  منت  د 

سموايل معیار٪۸۰(

 1. د غږ اورېدل )10 دقیقې( 

1. ښوونکی د تصویرونو په باره کې له زده کوونکو رسه 

او له هغوی رسه یوځای د کلمو په پیل،  بحث کوي 

منځ او پای کې غږونه معلوموي. 
2. ښوونکی توری پر تختې لیکي، په گوته يې ښيي او غږ یې لويل. 

طریقه  لیکلو  د  تورو  د  رسه  زده کوونکو  له  ښوونکی   .3

تکراروي: په هوا کې لیکل، په دريس کتاب کې په گوتې 

رسه د توري څارل او لیکل. 

 2. د خانه خايل جملو لوستل  

)10 دقیقې(   

جملې  لومړۍ  چې  ښيي  ته  زده کوونکو  ښوونکی   .۱

څرنگه ولويل. 

2. ښوونکی زده کوونکو ته وخت ورکوي چې ورپسې جملې 

پخپله ولويل او بیا د ځواب په هکله وررسه بحث کوي.  

3. ځوابونه: 1.دی، 2.َمل، 3.دی، 4. لري. 

 3. د دويم منت بیا لوستل)۵دقیقې( 

له لوستلو مخکې        

1. زده کوونکو ته ووایاست چې د تېرې ورځې د کیسې په  اړه 

دې فکر وکړي او و دې وايي چې کیسه د څه يش په هکله 

وه؟ یوه یا دوو زده کوونکو ته اجازه ورکړئ چې ځواب ووايي. 

 د لوستلو پر مهال

1.زده کوونکي دي پخپله دا منت ولويل. 

2. ښوونکي دې منت زده کوونکو ته ولويل. 

3. ښوونکی او زده کوونکي دې یوځای منت ولويل. 

4. زده کوونکي دې په جوړه یي ډول منت ولويل. 

5. زده کوونکي دې پخپله منت ولويل. 

 4. نوښتي لیکل )10دقیقې( 
دې . 1 د  تاسو  به  اوس  چې  ووایاست  ته  کوونکو  زده 

اونۍ کیسو ته په کتو رسه، خپلې کیسې جوړوئ. 

زده کوونکو ته ووایاست چې په خپل دريس کتاب . 2

کې دوو انځورونو ته وگوري او پوښتنه ورڅخه وکړئ 

چې د کیسو په اړه يې څه په یاد پاتې دي. 

دوو یا دریو زده کوونکو ته اجازه ورکړئ، هغه څه یې . 3

چې په یاد پاتې دي، نورو ته يې ووایي. 

زده کوونکو ته ووایاست چې اوس به زه په دې باره کې . 4

فکر وکړم چې خپلو کارونو ته څنگه پالن جوړ کړم. بيا 

د همدې پالن په اړه پر تختې يو رسم وکاږئ او زده 

کوونکو ته ووایاست چې څه مو رسم کړي دي.

زده کوونکو ته ووایاست چې اوس دې دوی هم فکر . 5

وکړي چې خپلو کارونو ته  به څنگه پالن جوړوي. بيا 

دې د پالن په اړه يو رسم وکاږي.

کله چې زده کوونکي خپلې کیسې نورو ته وایي، تاسو . 6

په ټولگی کې وگرځئ او له هغوی څخه د کیسې په اړه 

پوښتنې وکړئ. که اړتیا وي، مرسته وررسه وکړئ.

 تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

۱. توري او غږونه له زده کوونکو رسه تکرار کړئ. 

2. کورنۍ دنده: خانه خايل جملې ۳ ځلې ولولئ. انځورونو ته 

وگورئ، په اړه یې څو کلمې یا لنډه جمله ولیکئ.

توری: ا، ل، ب، م موضوع: آس     

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(
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لوست 6 اونۍ 7

د زده کړې موخې
د کلمې په پیل، منځ او پای کې د )و، د، آ، س( غږونه پیژندل. . 1
د )و، د، آ، س( تورو لوستل او لیکل. 2
د کلمو سم لوستل. )د سموايل معیار ٪۹۵(. 3

د منت سم لوستل. )د سموايل معیار٪۹۰(. 4

 1. د غږونو اورېدل )10 دقیقې( 

1. ښوونکی د تصویرونو په باره کې له زده کوونکو رسه 
او له هغوی رسه یوځای د کلمو په پیل،  بحث کوي 

منځ او پای کې غږونه معلوموي. 
2. ښوونکی توري پر تختې لیکي، په گوته يې ښيي او 

غږونه یې لويل. 
طریقه  لیکلو  د  تورو  د  رسه  زده کوونکو  له  ښوونکی   .3
تکراروي: په هوا کې لیکل، په دريس کتاب کې په گوتې 

رسه د توري څارل او لیکل.  

 2. د خانه خايل جملو لوستل  

)10 دقیقې(   

۱. ښوونکی زده کوونکو ته ښيي چې لومړۍ جمله څرنگه ولويل.

۲. ښوونکی زده کوونکو ته وخت ورکوي چې ورپسې جمله 

پخپله ولويل او بیا دې د ځواب په هکله وررسه بحث کوي.  

3- ځوابونه: ۱- دی، ۲-  َمل، ۳- لري، ۴- دی.

 3. د دويم منت بیا لوستل)۵دقیقې( 

له لوستلو مخکې        

1. زده کوونکو ته ووایاست چې د تېرې ورځې د کیسې په  اړه 

دې فکر وکړي او و دې وايي چې کیسه د څه يش په هکله 

وه؟ یوه یا دوو زده کوونکو ته اجازه ورکړئ چې ځواب ووايي. 

 د لوستلو پر مهال

1.زده کوونکي دې پخپله دا منت ولويل. 

2. ښوونکي دې منت زده کوونکو ته ولويل. 

3. ښوونکی او زده کوونکي دې یوځای منت ولويل. 

4. زده کوونکي دې په جوړه یي ډول منت ولويل. 

5. زده کوونکي دې پخپله منت ولويل. 

 تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

۱. له زده کوونکو رسه توری او غږ تکرار کړئ. 
2. کورنۍ دند:  خانه خايل جملې ۳ ځلې ولولئ. کلمې 

د مترین په کتاب کې ولیکئ. 

توري: و، د، آ، س موضوع: د بیاکتنې او دوامدارې ارزونې ورځ     

           د حسن خط فعاليت )۳۵ دقيقې(

زده کوونکي دې د )و، د، آ،س( تورو بڼو ته په پوره دقت 

رسه وګوري او له کړکي قلم رسه يې د کريس خط پر مخ 

ښايسته ليکل مترين کړي.

 ارزونه او کورنۍ دنده: )۵دقيقې(
- ښوونکی دې له څو زده کوونکو څخه د تورو د بڼو او 

ښکيل ليکلو په اړه پوښتنه وکړي.
- زده کوونکي د )و، د، آ،س( توري په خپلو کتابچو کې 

په کړکي قلم  يا پنسل رسه مترين کړي.

 4. امال    )10 دقیقې(          

1. زده کوونکو  ته و وایئ چې نن به ځینې کلمې لیکي. 
2. هغوی ته ووایاست چې د اوبهکلمه ولويل او هجاوې یې د 
السونو په حرکتونو رسه بېلې کړي او   به. دا کلمه ۲ هجاوې 
لري. زده کوونکو ته ووایاست چې د کلمې د هرې هجا په هکله 

په کتاب کې  توری دې د مترين  او د هرې هجا  فکر وکړي 
ولیکي.  دریم پړاو په دغو کلمو رسه تکرار کړئ.  هوا، ماما، آلو، 

بلبل، اسد، بادام، دادا.

3. کله چې زده کوونکي په لیکلو الس پورې کړ، ښوونکی دې 
په ټولگي کې وگرځي او زده کوونکي دې وڅاري.  

4. د دې مترین په پای کې، دې ښوونکی د هغه تورو په اړه پوښتنه 
وکړي چې زده کوونکو لیکيل دي او هره کلمه دې پر تختې ولیکي. 
5. بیا دې ښوونکی د زده کوونکو کتابچې راوغواړي او و دې 
گوري چې چا دا فعالیت په ښه توگه تررسه کړی دی او څوک 
زیاتې مرستې ته اړتیا لري. په بل درس کې دې بیا همدغه 

زده کوونکو رسه زیاته مرسته وکړي.

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(
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رسیزهاونۍ 8

د لومړۍ ورځې د اورېدلو منت

د اونۍ د زده کړې موخې

د کلمو په پیل، منځ او پای کې د )ی، ت( غږونو اورېدل. . 1

د )ی، ت( تورو سم لوستل او لیکل. )د سموايل معیار ۹۵٪ دی(. 2

له نوي توري رسه د 16 کلمو ترکیب او هجا کول.. 3

د کلمو او جملو سم لوستل. )د سموايل معیار ۸۰٪ دی(. 4

د )تالوت، ماما، سبق، یوم، ښه، وخت( کلمو پر معناگانو پوهېدل.. 5

د اورېدلو او لوستلو د کیسو پوښتنو ته سم ځواب ویل. )د سموايل معیار ٪۸۰(. 6

د دې اونۍ کلمې سمې ولیکالی يش. . 7

د یوه انځور په رسمولو رسه د یوې کیسې لیکل او په اړه یې د یوې کلمې/ جملې لیکل.. 8

زده کوونکي د )ی، ت( تورو له بڼو رسه بلد يش او د کريس خط پرمخ يې ښایسته وليکي.. 9

 امته اونۍ             موضوع: ښوونځی   فرعي موضوع: ښه شاگرد،    توري: ی، ت

د دې اونۍ لپاره ځانگړي یادداشتونه
- ورځنۍ موخې او د ټولگي مقررات په لنډه توگه بيان کړئ.

- کلمې و ليکئ او ويې لولئ، زده کوونکي دې هغه و گوري او غوږ دې ورته نييس، بيا دې زده کوونکي هغه کلمې 
و ليکي او و لويل.

- هره ورځ د ترکيب او تجزيې د چوکاټ لومړۍ کلمه د السونو په حرکت رسه ترکيب او تجزيه کړئ، د نورو کلمو 
مترين دې زده کوونکي تر رسه کړي، د اړتيا په صورت کې  ور مرسته وکړئ.

- هغو زده کوونکو ته  چې په کيڼ الس ليکنه کوي، د قلم، کاغذ نيولو او د تورو ليکلو په اړه الزمې الرښوونې وکړئ.
- زده کوونکي و هڅوئ چې انځور رسم کړي او په هکله يې څو کلمې يا يوه جمله وليکي.

- ښوونکی دې زده کوونکي وهڅوي چې د درس لوستلو په مهال خپل پام را ټول کړي. 
د درس پیل )۵ دقیقې(: ښوونکی دې د هر درس په پیل کې دغه مقدمايت کارونه وکړي. 

- سالم، روغبړ، د ټولگي تنظیم، د کورنۍ دندې کتنه، د تېر درس ارزونه او د انگېزې رامنځته کول.

عيني )شکيل( کلمې: ښوونکی دې د دې اونۍ عيني کلمې پر تختې وليکي، په زده کوونکو دې یې تکرار کړي چې 
له شکل رسه يې آشنا يش، زده کوونکو ته دې وويل يش چې د دې کلمو توري به په راتلونکو درسونو کې ووايي.   

ښه شاگرد
معلم صاحب له شاگردانو پوښتنه وکړه:

گرانو ماشومانو! څوک راته ويلی يش چې ښه شاگرد چا ته وايي؟ ټولو شاگردانو السونه پورته کړل.

معلم صاحب وويل چې ماللۍ به يې ووايي.

خپل  راځي.  ته  مکتب  وخت  خپل  په  چې  وويل:  ماللۍ 

سبقونه وايي. او * هر چا ته سالم اچوي.

معلم صاحب وويل: تورياليه، تا خو هم الس جگ کړی، ته 

پکې څه وايې؟

توريايل وويل: ښه شاگرد ځان، کايل او کتابونه پاک سايت. 

له چا رسه جنگ نه کوي.

. معلم صاحب وويل**:افرين! ستاسو ټولو ځوابونه سم دي. 
گرانو ماشومانو، ماللۍ او توريايل ته السونه و پړکوئ

ټولنيزې- عاطفي زده کړې موخه

په دې پوه يش چې د درس 	 

لوستلو پر مهال څنگه خپل 

پام را ټول کړي.
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د زده کړې موخې
د کلمو په پیل کې د ی غږ اورېدل. . 1
د )ی( توري لوستل او لیکل.. 2
له نوي توري رسه د 4 کلمو ترکیبول. . 3
د کلمو سم لوستل. )د سموايل معیار ٪۸۰(. 4
د اورېدلو د کیسې پوښتنو ته سم ځوابونه ویل. )د . 5

سموايل معیار ٪۸۰( 

 1. د غږ اورېدل )10 دقیقې(  

له  یې  غږ  لومړی  او  وکړئ  بحث  اړه  په  انځور  د    .1

زده کوونکو رسه راوښیئ. 

معلوموي چې  زده کوونکي  او  وایي  کلمې  2. ښوونکی 

دغه کلمې له نوي غږ رسه پیل شوي دي او که نه: دغه 

کلمې )یوم، الس، یو، سابه، یارس( وکاروئ.

۳.  زده کوونکی دې څو کلمې ووایي چې په همدې غږ 

پیل شوې وي. 

4. توري پر تختې ولیکئ، غږ او نوم یې و وایئ:  

یې  کې  هوا  په  ولولئ،  رسه  زده کوونکو  له  توری   .5

زده کوونکي  او  کړئ  تعقیب  یې  گوتو  خپلو  په  ولیکئ، 

دې د مترین په کتاب کې ولیکي. 

 2. د کلمو او جملو لوستل      

)12 دقیقې(  

۱. د ترکیب د مترین د چوکاټ دوې لومړۍ کلمې پر تختې 

ولیکئ. دا مترین له زده کوونکو رسه یوځای تررسه کړئ. 

2. زده کوونکي دې نورې کلمې په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل.  

3. لومړۍ جمله پر تختې ولیکئ او له زده کوونکو رسه یې ولولئ. 

4. زده کوونکي دې جملې په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل.

۵. عیني کلمه )یوم( تدریس کړئ. 

 3. د اورېدلو فعالیت )13 دقیقې( 

تر اورېدلو د مخه        
اړه  په  کلمو  آفرین)شاباسۍ(  سبق)لوست(،  ښه،  د   .1

بحث وکړئ:

2. بیا له زده کوونکو څخه وغواړئ چې د دې کلمو معنا 

او په جملو کې استعامل مترین کړي. 

زده کوونکو  له  په هکله  عنوان  او  انځور  د  د کیسې   .3

رسه بحث وکړئ. 

 تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

1. له زده کوونکو رسه نوي غږونه او توري بیا تکرار کړئ. 

2. کورنۍ دنده: د ترکیب کلمې ۳ ځلې ولولئ. توري او 

کلمې د مترین په کتاب کې ولیکئ.

4. زده کوونکو  ته ووایاست چې کیسه به د څه يش په هکله وي.

د اورېدلو پر مهال

1. کیسه په مناسب لحن )غږ( او حرکتونو رسه دوه ځيل ولولئ. 

۲. د لوستلو پر مهال، له زده کوونکو څخه د کیسې په 

هکله دوې پوښتنې وکړئ. 

*.ماللۍ به نور څه ویيل وي؟

**. معلم صاحب به څه ویيل وي؟

له اورېدلو وروسته

1. له زده کوونکو پوښتنه وکړئ چې آیا د کیسې په اړه د 

هغوی وړاندوینه سمه ده او که نه؟ هو/نه. 

۲. پوښتنه: معلم له شاگردانو څخه څه وپوښتل؟

     ځواب: ښه شاگرد چا ته وايي.

3. پوښتنه: اول ماللۍ ځواب ورکړ که توریايل؟

    ځواب: ماللۍ.

4. ذهني پوښتنه: څه بايد وکړئ چې پام مو درس ته 

راټول وي او ښه زده کوونکي وئ؟

توری: ی موضوع: ښه شاګرد     

لوست 1 اونۍ 8

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(
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د زده کړې موخې
د کلمې په پیل، منځ او پای کې د ی غږ اورېدل. . 1
د )ی( توري لوستل او لیکل. . 2
له نوي توري رسه د ۴  کلمو هجا کول. . 3
د منت سم لوستل او پوښتنو ته یې سم ځواب ویل. . 4

)د سموايل معیار ٪۸۰(

 1. د غږ اورېدل )10 دقیقې( 

1.  د انځور په هکله بحث وکړئ او له زده کوونکو رسه 

یوځای مربوط غږونه د کلمې په پیل، منځ او پای کې 

په گوته کړئ. 

2. د توري بڼې پر تختې ولیکئ، غږ او نوم یې و وایئ. 

3. د توري د غږ له لوستلو رسه یوځای: په هوا کې یې 

ولیکئ، په گوتو رسه یې په دريس کتاب کې تعقیب کړئ 

او زده کوونکي دې يې د مترین په کتاب کې ولیکي. 

دویم انځور )پیاله(  لومړی انځور )یوم( 

دريم انځور )منگۍ( 

 2. د کلمو لوستل )12 دقیقې( 

۱. د هجاوو د مترین د چوکاټ لومړۍ دوې کلمې پر 

یوځای  رسه  زده کوونکو  له  مترین  دا  او  ولیکئ  تختې 

تررسه کړئ. 

۲. زده کوونکي دې دا کلمې په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل.  

۳. عیني کلمه )وايي( تدریس کړئ.

3. د لوستلو لومړی منت)13دقیقې(  

له لوستلو مخکې

له  په هکله  معنا  ماما، وايي کلمو د  )لوست(،  درس  د    .1

زده کوونکو رسه بحث وکړئ:

۲. بیا له زده کوونکو وغواړئ چې د دې کلمو معنا او په 

جملو کې استعامل مترین کړي. 

۳. د کیسې د انځور او عنوان په هکله له زده کوونکو 

رسه بحث وکړئ. 

۴. زده کوونکي وړاندوینه کوي چې کیسه به د څه يش په هکله وي.

 تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

۱. له زده کوونکو رسه غږ او توری بیا تکرار کړئ. 

۲. کورنۍ دنده: د هجا کلمې ۳ ځلې ولولئ. توري او کلمې 

د مترین په کتاب کې ولیکئ.

د لوستلو پر مهال

1. زده کوونکي دې پخپله دا منت ولويل. 

۲. ښوونکی دې په مناسب لحن )غږ( او حرکتونو رسه منت ولويل. 

۳. ښوونکي او زده کوونکي دې منت یوځای په گډه رسه ولويل. 

۴. زده کوونکي دې منت په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل.  

له لوستلو وروسته

1. له زده کوونکو پوښتنه وکړئ چې د کیسې په اړه د 

هغوی وړاندوینه سمه ده او که نه؟ هو/ نه. 

۲. پوښتنه: څوک د لیال ماما دی؟

     ځواب: یام.

3. پوښتنه: یام او لیال څه کوي؟

     ځواب: درس وايي.

4. ذهني پوښتنه: په کورنۍ کې مو څوک دررسه مرسته 

کولی يش چې تاسو درس ولولئ؟

توری: ی موضوع: یام     

لوست 2 اونۍ 8

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(
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لوست 3 اونۍ 8

د زده کړې هدفونه
د کلمې په پیل کې د )ت( غږ اورېدل. . 1
د )ت( تورو لوستل او لیکل.. 2
له نوي توري رسه د ۴ کلمو ترکیبول. . 3
د کلمو سم لوستل.  )د سموايل معیار ٪۸۰(. 4
د اورېدلو د کیسې پوښتنو ته سم ځواب ویل. )د . 5

سموايل معیار ٪۸۰(

 1. د غږ اورېدل )10 دقیقې(    

1.  د انځورونو په اړه بحث وکړئ او لومړي غږونه یې له 

زده کوونکو رسه په گوته کړئ. 

2. ښوونکی کلمې وایي او زده کوونکي معلوموي چې دغه کلمې 

له نوي غږ رسه پیل شوي دي او که نه: دغه کلمې )توت، وهاب، 

ترب، درمل، تالوت، وږمه، تله، گل، گیالس( وکاروئ.

۳. زده کوونکی دې څو کلمې ووایي چې په همدې غږ 

پیل شوې وي. 

4. توري پر تختې ولیکئ، غږونه او نومونه یې و وایئ:  

یې  کې  هوا  په  ولولئ،  رسه  زده کوونکو  له  توری   .5

زده کوونکي  او  کړئ  تعقیب  یې  گوتو  خپلو  په  ولیکئ، 

دې یې د مترین په کتاب کې ولیکي. 

 2. د کلمو او جملو لوستل         

)12 دقیقې(  

۱. د ترکیب د مترین د چوکاټ دوې لومړۍ کلمې پر تختې 

ولیکئ. دا مترین له زده کوونکو رسه یوځای تررسه کړئ. 

2. زده کوونکي دې نورې کلمې په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل.  

3. لومړۍ جمله پر تختې ولیکئ او له زده کوونکو رسه یې ولولئ. 

4. زده کوونکي دې جملې په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل. 

3. د لومړي منت بیا لوستل

 )۱۳ دقيقې( له لوستلو مخکې                                                     
1. د درس )سبق(، یام ) نوم دی(، ماما )د مور ورور( کلمو د معنا 

په هکله له زده کوونکو رسه بحث وکړئ:

په  او  معنا  کلمې  دا  چې  وغواړئ  زده کوونکو  له  بیا   .۲

جملو کې استعامل مترین کړي. 

۳. د کیسې د انځور او عنوان په هکله له زده کوونکو رسه بحث وکړئ. 

۴. زده کوونکي وړاندوینه کوي چې کیسه به د څه يش په هکله وي.

  تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

1. له زده کوونکو رسه نوی غږ او توری بیا تکرار کړئ. 

او  توري  ولولئ.  ترکیب کلمې ۳ ځلې  د  2. کورنۍ دنده: 

کلمې د مترین په کتاب کې ولیکئ.

د لوستلو پر مهال

1. زده کوونکي دې پخپله دا منت ولويل. 

۲. ښوونکی دې په مناسب لحن )غږ( او حرکتونو رسه منت ولويل. 

۳. ښوونکی او زده کوونکي دې منت یوځای په گډه رسه ولويل. 

۴. زده کوونکي دې منت په جوړه یي ډول ولويل.  

له لوستلو وروسته

د  اړه  په  د کیسې  پوښتنه وکړئ چې  زده کوونکو  له   .1

هغوی وړاندوینه سمه ده او که نه؟ هو/ نه. 

۲. پوښتنه: لیال د یام څه ده؟

     ځواب:  خورزه یې ده.

۳. پوښتنه:  څوک درس وايي؟

     ځواب:  یام او لیال؟

۴.  ذهني پوښتنه: د درس ويلو پر مهال خپل پام څنگه راټولولی 

شئ.

توری:  ت موضوع: ميا     

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(



144

لوست 4 اونۍ 8

د زده کړې هدفونه
د کلمې په پیل، منځ او پای کې د ت غږ اورېدل. . 1
د )ت( توري لوستل او لیکل. . 2
له تورو د ۴ کلمو هجا کول. . 3
د منت سم لوستل او پوښتنو ته یې سم ځواب ویل. . 4

)د سموايل معیار ٪۸۰(

 1. د غږ اورېدل )10 دقیقې(   

1.  د انځور په هکله بحث وکړئ او له زده کوونکو رسه یوځای 

اړه غږونه د کلمې په پیل، منځ او پای کې وښیئ. 

2. د تورو بڼې پر تختې ولیکئ، غږونه او نومونه یې و وایئ. 

3. د تورو غږونه له زده کوونکو رسه ولولئ، په هوا کې يې 

ولیکئ، په خپلو گوتو يې تعقیب کړئ او زده کوونکي دې 

یې د مترین په کتاب کې ولیکي.

دويم انځور )کتاب( دريم انځور )ساعت(  لومړی انځور )تله( 

 2. د کلمو لوستل )12 دقیقې( 

۱. د هجاوو د مترین د چوکاټ لومړۍ دوې کلمې پر تختې 
ولیکئ او دا مترین له زده کوونکو رسه یوځای تررسه کړئ. 

۲. زده کوونکي دې د ترکیب او هجا د چوکاټ دا کلمې 
په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل.  

۳. عیني کلمې )لويل، کوي( تدریس کړئ.

 3. د لوستلو دويم منت

 )۱۳ دقیقې( 

له لوستلو مخکې          
)درس  تالوت)د قرآن کريم تالوت(، درس)سبق(، لويل  1. د  

وايي( کلمو د معنا په هکله له زده کوونکو رسه بحث وکړئ:
۲. بیا له زده کوونکو وغواړئ چې د دې کلمو معنا او په 

جملو کې استعامل مترین کړي. 
۳. د کیسې د انځور او عنوان په هکله له زده کوونکو 

رسه بحث وکړئ. 
۴. زده کوونکي وړاندوینه کوي چې کیسه به د څه يش په هکله وي.

د لوستلو پر مهال
1. زده کوونکي دې پخپله دا منت ولويل. 

۲. ښوونکی دې په مناسب لحن )غږ( او حرکتونو رسه منت ولويل. 
۳. ښوونکي او زده کوونکي دې منت یوځای په گډه رسه ولويل. 

۴. زده کوونکي دې منت په جوړه یي ډول ولويل.  
له لوستلو وروسته

1. له زده کوونکو پوښتنه وکړئ چې د کیسې په اړه د 
هغوی وړاندوینه سمه ده او که نه؟ هو/ نه. 

 تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

۱. زده کوونکو رسه غږونه او توري بیا تکرار کړئ. 

او  ۲. کورنۍ دنده: د هجا کلمې ۳ ځلې ولولئ  توري 

کلمې د مترین په کتاب کې ولیکئ.

۲. پوښتنه: تواب د توتیا څه دی؟
     ځواب: الال يې دی.

۳. پوښتنه: څوک تالوت کوي؟
     ځواب: توتیا تالوت کوي.

4. ذهني پوښتنه: که مو خور يا ورور په لوړ غږ خربې 
ته  درس  پام  خپل  څنگه  لولئ،  درس  تاسې  او  کوي 

راټول ساتلی شئ؟

توری: ت موضوع: تالوت     

           د حسن خط فعاليت )۳۵ دقيقې(

زده کوونکي دې د )ی( توري بڼې ته په پوره دقت رسه 

مخ  پر  خط  کريس  د  يې  رسه  قلم  کړکي  له  او  وګوري 

ښايسته ليکل مترين کړي.

 ارزونه او کورنۍ دنده: )۵دقيقې(
- ښوونکی دې له څو زده کوونکو څخه د توري د بڼې او 

ښکيل ليکلو په اړه پوښتنه وکړي.

- زده کوونکي دې د )ی( توری په خپلو کتابچو کې په 
کړکي قلم  يا پنسل رسه مترين کړي.

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(
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لوست 5 اونۍ 8

د زده کړې موخې

د کلمې په پیل، منځ او پای کې د )ی، ت( غږونو اورېدل. . 1

د )ی، ت( توري لوستل او لیکل. . 2

د خانه خايل جملو سم لوستل. )د سموايل معیار ٪۹۵(. 3

)د . 4 ویل.  ځواب  ته  پوښتنو  او  لوستل  سم  منت  د 

سموايل معیار٪۸۰(

 1. د غږ اورېدل )10 دقیقې( 

1. ښوونکی د تصویرونو په باره کې له زده کوونکو رسه 

او له هغوی رسه یوځای د کلمو په پیل،  بحث کوي 

منځ او پای کې غږونه معلوموي. 

2. ښوونکی توری پر تختې لیکي، په گوته يې ښيي او غږ یې لويل. 

3. ښوونکی له زده کوونکو رسه د تورو د لیکلو طریقه تکراروي: 

په هوا کې لیکل، په دريس کتاب کې په گوتې رسه د توري 

څارل، په کتابچه کې لیکل. 

 2. د خانه خايل جملو لوستل            

)10 دقیقې(  

جملې  لومړۍ  چې  ښيي  ته  زده کوونکو  ښوونکی   .۱

څرنگه ولويل. 

2. ښوونکی زده کوونکو ته وخت ورکوي چې ورپسې جمله 

پخپله ولويل او بیا د ځواب په هکله وررسه بحث کوي.  

3. ځوابونه: 1.دی، 2.وايي، 3.لويل، 4. کوي. 

 3. د دويم منت بیا لوستل

)۵دقیقې( 

له لوستلو مخکې                    

  1. زده کوونکو ته ووایاست چې د تېرې ورځې د کیسې په  اړه 

دې فکر وکړي او و دې وايي چې کیسه د څه يش په هکله وه؟ 

یوه یا دوو زده کوونکو ته اجازه ورکړئ چې ځواب ووايي. 

 د لوستلو پر مهال

1.زده کوونکي دې پخپله دا منت ولويل. 

2. ښوونکې دې منت زده کوونکو ته ولويل. 

3. ښوونکې او زده کوونکي دې یوځای منت ولويل. 

4. زده کوونکي دې په جوړه یي ډول منت ولويل. 

5. زده کوونکي دې پخپله منت ولويل. 

 4. نوښتي لیکل )10دقیقې( 
دې . 1 د  تاسو  به  اوس  چې  ووایاست  ته  کوونکو  زده 

اونۍ کیسو ته په کتو رسه، خپلې کیسې جوړوئ. 

زده کوونکو ته ووایاست چې په خپل دريس کتاب . 2

کې دوو انځورونو ته وگوري او پوښتنه ورڅخه وکړئ 

چې د کیسو په اړه يې څه په یاد پاتې دي. 

دوو یا دریو زده کوونکو ته اجازه ورکړئ، هغه څه یې . 3

چې په یاد پاتې دي، نورو ته يې ووایي. 

فکر . 4 پر دې  زه  به  اوس  ووایاست چې  ته  زده کوونکو 

وکړم چې څنگه د درس ويلو پر وخت خپل پام را ټول 

کړم.  بيا په همدې اړه پر تختې يو رسم وکاږئ او زده 

کوونکو ته ووایاست چې څه مو رسم کړي دي.

زده کوونکو ته ووایاست چې دوی دې هم فکر وکړي . 5

چې څنگه خپل پام درسونو ته رآټولولی يش. بيا دې 

په دې اړه يو رسم وکاږي.  

کله چې زده کوونکي خپلې کیسې نورو ته وایي، تاسو . 6

په ټولگی کې وگرځئ او له هغوی څخه د کیسې په اړه 

پوښتنې وکړئ. که اړتیا وي، مرسته وررسه وکړئ.

 تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

۱. توری او غږ له زده کوونکو رسه تکرار کړئ. 
2. کورنۍ دنده:د خانه خايل جملې ۳ ځلې ولولئ. انځورونو 

ته وگورئ، په اړه یې څو کلمې یا لنډه جمله ولیکئ.

توری: ي، ت موضوع: تالوت     

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(
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لوست 6 اونۍ 8

د زده کړې موخې
د کلمې په پیل، منځ او پای کې د )آ،س( غږونه پیژندل. . 1
د )آ، س( تورو لوستل او لیکل. 2
د کلمو سم لوستل. )د سموايل معیار ٪۹۵(. 3

د منت سم لوستل. )د سموايل معیار٪۹۰(. 4

 1. د غږ اورېدل )10 دقیقې(  

1. ښوونکی د تصویر په باره کې له زده کوونکو رسه بحث 
او  په پیل، منځ  له هغوی رسه یوځای د کلمو  او  کوي 

پای کې غږونه معلوموي. 
2. ښوونکی توری پر تختې لیکي، په گوته يې ښيي او 

غږ یې لويل. 
طریقه  لیکلو  د  تورو  د  رسه  زده کوونکو  له  ښوونکی   .3
تکراروي: په هوا کې لیکل، په دريس کتاب کې په گوتې 

رسه د توري څارل او لیکل.  

 2. د کلمو لوستل )10 دقیقې( 

۱. د هجاوو د مترین د چوکاټ د رس دوې کلمې پر تختې 
ولیکئ او له زده کوونکو رسه یې یوځای مترین کړئ. 

2. زده کوونکي دې دا کلمې په جوړه یي او بیا دې یې 
په انفرادي ډول ولويل.  

 3. د دويم منت بیا لوستل)۵دقیقې( 

له لوستلو مخکې        

1. زده کوونکو ته ووایاست چې د تېرې ورځې د کیسې په  اړه 

دې فکر وکړي او و دې وايي چې کیسه د څه يش په هکله 

وه؟ یوه یا دوو زده کوونکو ته اجازه ورکړئ چې ځواب ووايي. 

 د لوستلو پر مهال

1.زده کوونکي دې پخپله دا منت ولويل. 

2. ښوونکې دې منت زده کوونکو ته ولويل. 

3. ښوونکې او زده کوونکي دې یوځای منت ولويل. 

4. زده کوونکي دې په جوړه یي ډول منت ولويل. 

5. زده کوونکي دې پخپله منت ولويل. 

 تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

۱. له زده کوونکو رسه توری او غږ تکرار کړئ. 
2. کورنۍ دنده: د هجا کلمې دې ۳ ځلې ولولئ. کلمې د 

مترین په کتاب کې ولیکئ. 

توري: آ، س موضوع: د بیاکتنې او دوامدارې ارزونې ورځ     

           د حسن خط فعاليت )۳۵ دقيقې(

زده کوونکي دې د )ت( توری بڼې ته په پوره دقت رسه 
مخ  پر  خط  کريس  د  يې  رسه  قلم  کړکي  له  او  وګوري 

ښايسته ليکل مترين کړي.

 ارزونه او کورنۍ دنده: )۵دقيقې(
- ښوونکی دې له څو زده کوونکو څخه د توري د بڼې او 

ښکيل ليکلو په اړه پوښتنه وکړي.
- زده کوونکي دی د )ت( توری په خپلو کتابچو کې په 

کړکي قلم  يا پنسل رسه مترين کړي.

 4. امال    )10 دقیقې(          

1. زده کوونکو ته و وایئ چې نن به ځینې کلمې لیکي. 

2. هغوی ته ووایاست چې د )الوت( کلمه ولويل او هجاوې یې 

د السونو په حرکتونو رسه بېلې کړي الـ    ـوت دا کلمه 3 هجاوې 

لري. زده کوونکو ته ووایاست چې د کلمې د هرې هجا په هکله 

فکر وکړي او د هرې هجا توری دې د مترين په کتاب کې  ولیکي.  

دریم پړاو په دغو کلمو رسه تکرار کړئ.  سادات، آیات، یام، لیال، 

ملسی، والوت، سوی

3. کله چې زده کوونکي په لیکلو الس پورې کړ، ښوونکی دې په 

ټولگي کې وگرځي او زده کوونکي دې وڅاري.  

4. د دې مترین په پای کې، دې ښوونکی د هغه تورو په اړه پوښتنه 

وکړي چې زده کوونکو لیکيل دي او هره کلمه دې پر تختې ولیکي. 

و دې  او  راوغواړي  بیا دې ښوونکی د زده کوونکو کتابچې   .5

گوري چې چا دا فعالیت په ښه توگه تررسه کړی دی او څوک 

زیاتې مرستې ته اړتیا لري. په بل درس کې دې بیا همدغه زده 

کوونکو رسه زیاته مرسته وکړي.
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د مکتب الره

خیرب کاکا له تعلیم رسه مینه لري. سارا يې لور او پردېس يې زوی دی. دوی ورباندې گران دي.  خيرب دواړه 

په مکتب کې شامل کړل*. د مکتب الره يې وروښودله. ورته ويې ویل: بچيانو! پر همدې الره به مکتب ته ځئ او 

راځئ. پر هر الروي به سالم اچوئ. گورئ**. نه به د سړک 

په منځ کې ځئ او نه به په فصلونو کې. سارا او پردیس د 

پالر خربې ومنلې او په خوشحالۍ مکتب ته روان شول.

رسیزه

د لومړۍ ورځې د اورېدلو منت

د اونۍ د زده کړې موخې

د کلمو په پیل، منځ او پای کې د /ر، پ/ غږونو اورېدل. . 1

د )ر، پ( تورو سم لوستل او لیکل. )د سموايل معیار ۹۵٪ دی(. 2

له نوو تورو رسه د 16 کلمو ترکیب او هجا کول.. 3

د کلمو او جملو سم لوستل. )د سموايل معیار ۸۰٪ دی(. 4

د )تعلیم، مینه، الروی، درومي، درس( کلمو پر معناگانو پوهېدل.. 5

د اورېدلو او لوستلو د کیسو پوښتنو ته سم ځواب ویل. )د سموايل معیار ٪۸۰(. 6

د دې اونۍ کلمې سمې ولیکالی يش. . 7

د یوه انځور په رسمولو رسه د یوې کیسې لیکل او په اړه یې د یوې کلمې/ جملې لیکل.. 8

زده کوونکي د )ر، پ( تورو له بڼو رسه بلد يش او د کريس خط پرمخ يې ښایسته وليکي.. 9

 نهمه  اونۍ             موضوع: ښوونځی         فرعي موضوع: د مکتب الره        توري:  ر، پ

د دې اونۍ لپاره ځانگړي یادداشتونه

- ورځنۍ موخې او د ټولگي مقررات په لنډه توگه بيان کړئ.

- کلمې و ليکئ او ويې لولئ، زده کوونکي دې هغه و گوري او غوږ دې ورته نييس، بيا دې زده کوونکي هغه کلمې 

و ليکي او و لويل.

- هره ورځ د ترکيب او تجزيې د چوکات لومړۍ کلمه د السونو په حرکت رسه ترکيب او تجزيه کړي، د نورو کلمو مترين 

دې زده کوونکي تر رسه کړي، د اړتيا په صورت کې  وررسه مرسته وکړئ.

- هغو شاگردانو ته  چې په کيڼ الس ليکنه کوي، د قلم، کاغذ نيولو او د تورو ليکلو په اړه الزمې الرښوونې وکړئ.

- زده کوونکي و هڅوئ چې انځور رسم کړي او په هکله يې څو کلمې يا يوه جمله وليکي.

- ښوونکی دې زده کوونکي د سالم او روغبړ کولو په گټو وپوهوي.

-د درس پیل )۵ دقیقې(: ښوونکی دې د هر درس په پیل کې دغه مقدمايت کارونه وکړي. 

- سالم، روغبړ، د ټولگي تنظیم، د کورنۍ دندې کتنه، د تېر درس ارزونه او د انگېزې رامنځته کول.  

عيني )شکيل( کلمې: ښوونکی دې د دې اونۍ عيني کلمې پر تختې وليکي، په زده کوونکو دې یې تکرار کړي 	 

چې له شکل رسه يې آشنا يش، زده کوونکو ته دې وويل يش چې د دې کلمو توري به په راتلونکو درسونو کې ووايي. 

اونۍ 9
ټولنيزې- عاطفي زده کړې موخه

د سالم اچولو او روغبړ کولو 	 

پر گټو پوه يش.
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د زده کړې موخې
د کلمو په پیل کې د /ر/ غږ اورېدل. . 1
د )ر( توري لوستل او لیکل.. 2
له نوي توري رسه د 4 کلمو ترکیبول. . 3
د کلمو سم لوستل. )د سموايل معیار ٪۸۰(. 4
د اورېدلو د کیسې پوښتنو ته سم ځوابونه ویل. )د . 5

سموايل معیار ٪۸۰( 

 1. د غږ اورېدل، د توري لوستل 

    او ليکل )10دقیقې(     

له  یې  غږ  لومړی  او  وکړئ  بحث  اړه  په  انځور  د    .1

زده کوونکو رسه وپیژنئ. 

په  السونو  د  زده کوونکي  او  وایي  کلمې  ښوونکی   .2

له نوي غږ  پورته کولو رسه معلوموي چې دغه کلمې 

وزه،  )رمه،  نه: دغه کلمې  که  او  پیل شوي دي  رسه 

رستم، لسم، رسم، ثواب( وکاروئ.

۳-  زده کوونکی دې څو کلمې ووایي چې په همدې 

غږ پیل شوې وي. 

4. توري پر تختې ولیکئ، غږ او نوم یې و وایئ:  

یې  کې  هوا  په  ولولئ،  رسه  زده کوونکو  له  توری   .5

زده کوونکي  او  کړئ  تعقیب  یې  گوتو  خپلو  په  ولیکئ، 

دې یې د مترین په کتاب کې ولیکي. 

 2. د کلمو او جملو لوستل         

)12 دقیقې(   

 ۱. د ترکیب د مترین د چوکاټ دوې لومړۍ کلمې پر تختې 

ولیکئ. دا مترین له زده کوونکو رسه یوځای تررسه کړئ. 

2. زده کوونکي دې نورې کلمې په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل.  

3. لومړۍ جمله پر تختې ولیکئ او له زده کوونکو رسه یې ولولئ. 

4. زده کوونکي دې جملې په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل. 

 3. د اورېدلو فعالیت )۱۳ دقیقې( 

تر اورېدلو د مخه         

الره  په  )محبت(،الروی)  مینه  کړه(،  زده  تعلیم)  د   .1

تېريدونکی کس( کلمو په اړه بحث وکړئ:

2. بیا له زده کوونکو څخه وغواړئ چې د دې کلمو معنا او 

په جملو کې استعامل مترین کړي. 

3. د کیسې د انځور او عنوان په هکله له زده کوونکو رسه بحث وکړئ. 

4. زده کوونکي وړاندوینه کوي چې کیسه به د څه يش په هکله وي.

 تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

1. له زده کوونکو رسه نوي غږونه او توري بیا تکرار کړئ. 

2. کورنۍ دنده: د ترکیب کلمې ۳ ځلې ولولئ. توري او کلمې 

د مترین په کتاب کې ولیکئ. 

د اورېدلو پر مهال

1. کیسه په مناسب لحن )غږ( او حرکتونو رسه دوه ځيل ولولئ. 

په  کیسې  د  څخه  زده کوونکو  له  مهال،  پر  لوستلو  د   .۲

هکله دوې پوښتنې وکړئ. 

*.بیا به يې څه کړي وي؟

**. نور به يې څه ورته ویيل وي؟

له اورېدلو وروسته

1. له زده کوونکو پوښتنه وکړئ چې آیا د کیسې په اړه د 

هغوی وړاندوینه سمه ده او که نه؟ هو/نه. 

۲. پوښتنه: خیرب کاکا له څه يش رسه مینه لري؟

     ځواب: له تعلیم رسه.

3. پوښتنه: خیرب کاکا، سارا او پردېس چېرته شامل کړل؟

    ځواب: په مکتب کې.

4. ذهني پوښتنه: که څوک د سړک په منځ کې روان وي، 

څه ورته واياست؟

توری:  ر موضوع: د مکتب الره     

لوست 1 اونۍ 9

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(
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د زده کړې موخې

د کلمې په پیل، منځ او پای کې د /ر/  غږ اورېدل. . 1

د )ر( توري لوستل او لیکل. . 2

له نوي توري رسه د 4 د کلمو هجا کول. . 3

د منت سم لوستل او پوښتنو ته یې سم ځواب ویل. . 4

)د سموايل معیار ٪۸۰(

 1. د غږ اورېدل، د توري لوستل 

    او ليکل )10 دقیقې(

1.  د انځورونو په هکله بحث وکړئ او له زده کوونکو 

رسه یوځای مربوط غږونه د کلمې په پیل، منځ او پای 

کې په گوته کړئ. 

)خرما(  دویم انځور   )رمه(  لومړی انځور  

)غر(  دريم انځور  

2. د توري بڼې پر تختې ولیکئ، غږ او نوم یې و وایئ. 

3. د تورو د غږونو له لوستلو رسه یوځای یې په هوا کې 

ولیکئ، په گوتو رسه یې په دريس کتاب کې تعقیب کړئ 

او زده کوونکي دې یې د مترین په کتاب کې ولیکي. 

 2. د کلمو لوستل )12 دقیقې(         

پر  کلمې  دوې  لومړۍ  چوکاټ  د  مترین  د  هجاوو  د   .۱

تختې ولیکئ او دا مترین له زده کوونکو رسه یوځای تررسه 

کړئ. 

۲. زده کوونکي دې دا کلمې په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل.  

۳. عيني)شکيل( کلمې: )مکتب، درومي( تدريس کړئ.

3. د لوستلو لومړی منت)۱۳دقیقې(  

له لوستلو مخکې

درومي )ځي( درس)لوست(،  الروی) پر الره روان(  1. د  

کلمو د معنا په هکله له زده کوونکو رسه بحث وکړئ:

۲. بیا له زده کوونکو وغواړئ چې د دې کلمو معنا او په 

جملو کې استعامل مترین کړي. 

۳. د کیسې د انځور او عنوان په هکله له زده کوونکو 

رسه بحث وکړئ. 

۴. زده کوونکي وړاندوینه کوي چې کیسه به د څه يش په هکله وي.

 تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

۱. له زده کوونکو رسه غږ او توری بیا تکرار کړئ. 

2. کورنۍ دنده: د ترکیب کلمې ۳ ځلې ولولئ. توری او کلمې 

د مترین په کتاب کې ولیکئ. 

د لوستلو پر مهال

1. زده کوونکي دې پخپله دا منت ولويل. 

۲. ښوونکی دې په مناسب لحن )غږ( او حرکتونو رسه منت ولويل. 

۳. ښوونکی او زده کوونکي دې منت یوځای په گډه رسه ولويل. 

۴. زده کوونکي دې منت په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل. 

له لوستلو وروسته

1. له زده کوونکو پوښتنه وکړئ چې د کیسې په اړه د 

هغوی وړاندوینه سمه ده او که نه؟ هو/ نه. 

۲.  پوښتنه: سارا چېرته درومي؟

      ځواب: مکتب ته درومي.

3.  پوښتنه: سارا چا ته سالم کوي؟

      ځواب: الرويو ته.

4.  ذهني پوښتنه: هر چا ته سالم اچول څه گټې لري؟

توری:  ر موضوع: د مکتب الره    

لوست 2 اونۍ 9

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(
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لوست 3 اونۍ 9

د زده کړې هدفونه
د کلمې په پیل کې د /پ/ غږ اورېدل. . 1
د )پ( تورو لوستل او لیکل.. 2
له نوي توري رسه د ۴ کلمو ترکیبول. . 3
د کلمو سم لوستل. )د سموايل معیار ٪۸۰(. 4
د اورېدلو د کیسې پوښتنو ته سم ځواب ویل. )د . 5

سموايل معیار ٪۸۰(

 1. د غږ اورېدل، د توري لوستل 

    او ليکل )10 دقیقې(

1.  د انځور په اړه بحث وکړئ او غږ یې له زده کوونکو 

رسه په گوته کړئ. 

2. ښوونکی کلمې وایي او زده کوونکي د السونو په پورته 

کولو رسه معلوموي چې دغه کلمې له نوي غږ رسه پیل 

شوي دي او که نه: دغه کلمې )پل، سیند، پالر، مور، پیاله، 

گیالس، پري( وکاروئ.

۳.  زده کوونکي دې څو کلمې ووایي چې په همدې غږ 

پیل شوې وي 

4. توری پر تختې ولیکئ، غږ او نوم یې و وایئ:  

یې  کې  هوا  په  ولولئ،  رسه  زده کوونکو  له  توری   .5

زده کوونکي  او  کړئ  تعقیب  یې  گوتو  خپلو  په  ولیکئ، 

دې د مترین په کتاب کې ولیکي. 

 2. د کلمو او جملو لوستل )۱2دقیقې( 

۱. د ترکیب د مترین د چوکاټ دوې لومړۍ کلمې پر تختې 

ولیکئ. دا مترین له زده کوونکو رسه یوځای تررسه کړئ. 

2. زده کوونکي دې نورې کلمې په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل.  

3. لومړۍ جمله پر تختې ولیکئ او له زده کوونکو رسه یې ولولئ. 

4. زده کوونکي دې جملې په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل. 

3. د لومړي منت بیا لوستل
 )۱۳دقیقې( 

له لوستلو مخکې           

1. د )درومي، درس، الروی( کلمو د معنا په هکله له زده کوونکو 

رسه بحث وکړئ:

په  او  معنا  کلمې  دا  چې  وغواړئ  زده کوونکو  له  بیا   .۲

جملو کې يې استعامل مترین کړي. 

۳. د کیسې د انځور او عنوان په هکله له زده کوونکو رسه بحث وکړئ. 

۴. زده کوونکي وړاندوینه کوي چې کیسه به د څه يش په هکله وي.

  تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

1. له زده کوونکو رسه نوی غږ او توری بیا تکرار کړئ. 

2. کورنۍ دنده: د ترکیب کلمې ۳ ځلې ولولئ. توری او کلمې 

د مترین په کتاب کې ولیکئ. 

د لوستلو پر مهال

1. زده کوونکي دې پخپله دا منت ولويل. 

۲. ښوونکی دې په مناسب لحن )غږ( او حرکتونو رسه منت ولويل. 

۳. ښوونکی او زده کوونکي دې منت یوځای په گډه رسه ولويل. 

۴. زده کوونکي دې منت په جوړه یي ډول ولويل.  

له لوستلو وروسته

1. له زده کوونکو پوښتنه وکړئ چې د کیسې په اړه د 

هغوی وړاندوینه سمه ده او که نه؟ هو/ نه. 

۲. پوښتنه: څوک مکتب ته درومي؟

     ځواب:  سارا.

۳. پوښتنه:  سارا څه شی وايي؟

     ځواب:  درس

د  ته  يو چا  يا سړک کې  په کوڅه  پوښتنه:  ۴.  ذهني 

سالم اچولو ښه طريقه کومه ده؟

توری:  پ موضوع:  د مکتب الره    

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(
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لوست 4 اونۍ 9

د زده کړې هدفونه
د کلمې په پیل، منځ او پای کې د /پ/ غږ اورېدل. . 1
د )پ( توري لوستل او لیکل. . 2
له تورو د 4 کلمو هجا کول. . 3
د منت سم لوستل او پوښتنو ته یې سم ځواب ویل. . 4

)د سموايل معیار ٪۸۰(

 1.  د غږ اورېدل، د توري لوستل 
    او ليکل )10 دقیقې(

1.  د انځور په هکله بحث وکړئ او له زده کوونکو رسه یوځای 
اړه غږونه د کلمې په پیل، منځ او پای کې وښیئ. 

2. د توري بڼې پر تختې ولیکئ، غږ او نوم یې و وایئ. 
3. د تورو غږونه له زده کوونکو رسه ولولئ، په هوا کې يې 
ولیکئ، په خپلو گوتو يې تعقیب کړئ او زده کوونکي دې  

یې د مترین په کتاب کې ولیکي. 

لومړی انځور )پیاله(، دويم انځور )څپلۍ(، دريم انځور )کپ(

 2. د کلمو لوستل )12 دقیقې( 

 ۱. د هجاوو د مترین د چوکاټ لومړۍ دوې کلمې پر تختې ولیکئ 
او دا مترین له زده کوونکو رسه یوځای تررسه کړئ. 

۲. زده کوونکي دې د ترکیب او هجا د چوکاټ کلمې په 
جوړه یي او انفرادي ډول ولويل.  

۳. عيني)شکيل( کلمه: )پمپوي( تدريس کړئ.

 3. د لوستلو دويم منت

 )۱۳ دقیقې( 
له لوستلو مخکې             

1. د  )لوبه، توپ، پمپوي( کلمو د معنا په هکله له زده کوونکو 
رسه بحث وکړئ:

۲. بیا له زده کوونکو وغواړئ چې د دې کلمو معنا او په 
جملو کې استعامل مترین کړي. 

۳. د کیسې د انځور او عنوان په هکله له زده کوونکو 
رسه بحث وکړئ. 

۴. زده کوونکي وړاندوینه کوي چې کیسه به د څه يش 
په هکله وي.

د لوستلو پر مهال
1. زده کوونکي دې پخپله دا منت ولويل. 

۲. ښوونکی دې په مناسب لحن )غږ( او حرکتونو رسه منت ولويل. 
۳. ښوونکی او زده کوونکي دې منت یوځای په گډه رسه ولويل. 

۴. زده کوونکي دې منت په جوړه یي ډول ولويل.  

 تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

۱. له زده کوونکو رسه غږونه او توري بیا تکرار کړئ. 

او  توري  ولولئ.  ځلې   ۳ کلمې  هجا  د  دنده:  کورنۍ   .۲

کلمې د مترین په کتاب کې ولیکئ. 

له لوستلو وروسته
1. له زده کوونکو پوښتنه وکړئ چې د کیسې په اړه د 

هغوی وړاندوینه سمه ده او که نه؟ هو/ نه. 
۲. پوښتنه: پوپل څه شی لري؟ 

     ځواب: پوپل توپ لري.
۳. پوښتنه: پوپل څه کوي؟

     ځواب: پوپل توپ پمپوي.

4. ذهني پوښتنه: تاسو څه وخت توپ بازي  کوئ او له چا رسه؟

توری:  پ موضوع:  توپ     

           د حسن خط فعاليت )۳۵ دقيقې(

په پوره دقت رسه  ته  زده کوونکي دې د )ر( توری بڼې 

مخ  پر  خط  کريس  د  يې  رسه  قلم  کړکي  له  او  وګوري 

ښايسته ليکل مترين کړي.

 ارزونه او کورنۍ دنده: )۵دقيقې(
- ښوونکی دې له څو زده کوونکو څخه د توري د بڼې او 

ښکيل ليکلو په اړه پوښتنه وکړي.

- زده کوونکي دې د )ر( توری په خپلو کتابچو کې په 
کړکي قلم  يا پنسل رسه مترين کړي.

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(
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لوست 5 اونۍ 9

د زده کړې موخې
د کلمې په پیل، منځ او پای کې د /ر، پ/ غږونو اورېدل. . 1
د )ر، پ(  توري لوستل او لیکل. . 2
د خانه خالی جملو سم لوستل. )د سموايل معیار ٪۹۵(. 3
)د . 4 ویل.  ځواب  ته  پوښتنو  او  لوستل  سم  منت  د 

سموايل معیار٪۸۰(

 1. د غږ اورېدل، د توري لوستل

    او ليکل )10 دقیقې(      

1. ښوونکې د تصویرونو په باره کې له زده کوونکو رسه 

بحث کوي او له هغوی رسه یوځای د کلمو په پیل، منځ 

او پای کې غږونه پېژين. 

2. ښوونکې توري پر تختې لیکي، په گوته يې ښيي او غږونه یې لويل. 

طریقه  لیکلو  د  تورو  د  رسه  زده کوونکو  له  ښوونکې   .3

تکراروي: په هوا کې لیکل، په دريس کتاب کې په گوتې 

رسه د تورو څارل، د مترین په کتابچه کې لیکل. 

 2. د خانه خايل جملو لوستل        

)10دقیقې(  

۱. ښوونکې زده کوونکو ته ښيي چې لومړۍ جمله څرنگه ولويل. 

2. ښوونکې زده کوونکو ته وخت ورکوي چې ورپسې جملې 

پخپله ولويل او بیا د ځواب په هکله وررسه بحث کوي.  

3. ځوابونه: 1.درومي، 2.وایی، 3.پَمَپوي، 4. توپ. 

 3. د دويم منت بیا لوستل)۵دقیقې( 

له لوستلو مخکې

1. زده کوونکو ته ووایاست چې د تېرې ورځې د کیسې په  اړه 

دې فکر وکړي او و دې وايي چې کیسه د څه يش په هکله 

وه؟ یوه یا دوو زده کوونکو ته اجازه ورکړئ چې ځواب ووايي. 

 د لوستلو پر مهال

1.زده کوونکي دې هڅه وکړي چې منت پخپله ولويل. 

2. ښوونکې دې منت زده کوونکو ته ولويل. 

3. ښوونکې او زده کوونکي دې یوځای منت ولويل. 

4. زده کوونکي دې په جوړه یي ډول منت ولويل. 

5. زده کوونکي دې پخپله منت ولويل. 

 4. نوښتي لیکل )10دقیقې( 
د دې . 1 تاسو  به  اوس  ووایاست چې  ته  کوونکو  زده 

اونۍ کیسو ته په کتو رسه، خپلې کیسې جوړوئ. 

زده کوونکو ته ووایاست چې په خپل دريس کتاب . 2

کې دوو انځورونو ته وگوري او پوښتنه ورڅخه وکړئ 

چې د کیسو په اړه يې څه په یاد پاتې دي. 

دوو یا دریو زده کوونکو ته اجازه ورکړئ، هغه څه یې . 3

چې په یاد پاتې دي، نورو ته يې ووایي. 

زده کوونکو ته ووایاست چې اوس به زه د سالم اچولو . 4

په  بيا  وکړم.  فکر  ته  کيسې  خپلې  اړه  په  روغبړ  او 

همدې اړه پر تختې يو رسم وکاږئ او زده کوونکو ته 

ووایاست چې څه مو رسم کړي دي.

زده کوونکو ته ووایاست چې دوی دې خلکو ته د . 5

سالم اچولو او روغبړکولو په اړه يو رسم وکاږي.

کله چې زده کوونکي خپلې کیسې نورو ته وایي، تاسو . 6

په ټولگي کې وگرځئ او له هغوی څخه د کیسې په 

اړه پوښتنې وکړئ. که اړتیا وي، مرسته وررسه وکړئ.

 تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

۱. توری او غږ له زده کوونکو رسه تکرار کړئ. 
2. کورنۍ دنده: خانه خايل جملې ۳ ځلې ولولئ. انځورونو ته 

وگورئ، په اړه یې څو کلمې یا لنډه جمله ولیکئ.

توری: ر، پ موضوع: د اونۍ تکرار    

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(
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لوست 6 اونۍ 9

د زده کړې موخې
د کلمې په پیل، منځ او پای کې د /ی، ت/ غږونو پیژندل. . 1
د )ی، ت( تورو لوستل او لیکل. 2
د کلمو سم لوستل. )د سموايل معیار ٪۹۵(. 3

د منت سم لوستل. )د سموايل معیار٪۹۰(. 4

 1. د غږ اورېدل، د توري لوستل

    او ليکل )10 دقیقې(      

1. ښوونکی د تصویر په باره کې له زده کوونکو رسه بحث 
او  په پیل، منځ  له هغوی رسه یوځای د کلمو  او  کوي 

پای کې غږونه پیژين. 
2. ښوونکی توری پر تختې لیکي، په گوته يې ښيي او غږ یې لويل. 
طریقه  لیکلو  د  تورو  د  رسه  زده کوونکو  له  ښوونکی   .3
تکراروي: په هوا کې لیکل، په دريس کتاب کې په گوتې 

رسه د توري څارل، د مترین په کتابچه کې لیکل.  

 2. د کلمو لوستل )10 دقیقې(

۱. د هجاوو د مترین د چوکاټ لومړۍ دوې کلمې پر تختې 
ولیکئ او له زده کوونکو رسه یې یوځای مترین کړئ. 

2. زده کوونکي دې دا کلمې په جوړه یي او بیا دې یې 

په انفرادي ډول ولويل.  

 3. د دويم منت بیا لوستل
)۵دقیقې( 

له لوستلو مخکې        
1. زده کوونکو ته ووایاست چې د تېرې ورځې د کیسې 
په  اړه دې فکر وکړي او و دې وايي چې کیسه د څه 
يش په هکله وه؟ یوه یا دوو زده کوونکو ته اجازه ورکړئ 

چې ځواب ووايي. 
 د لوستلو پر مهال

1.زده کوونکي دې پخپله دا منت ولويل. 
2. ښوونکی دې منت زده کوونکو ته ولويل. 

3. ښوونکی او زده کوونکي دې یوځای منت ولويل. 
4. زده کوونکي دې په جوړه یي ډول منت ولويل. 

5. زده کوونکي دې پخپله منت ولويل. 

 تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

۱. له زده کوونکو رسه توری او غږ تکرار کړئ. 
2. کورنۍ دنده: د هجا کلمې ۳ ځلې ولولئ. کلمې د 

مترین په کتاب کې ولیکئ. 

توري: ی، ت موضوع: د بیاکتنې او دوامدارې ارزونې ورځ     

           د حسن خط فعاليت )۳۵ دقيقې(

زده کوونکي دې د )پ( توری بڼې ته په پوره دقت رسه 

مخ  پر  خط  کريس  د  يې  رسه  قلم  کړکي  له  او  وګوري 

ښايسته ليکل مترين کړي.

 ارزونه او کورنۍ دنده: )۵دقيقې(
- ښوونکی دې له څو زده کوونکو څخه د توري د بڼې او 

ښکيل ليکلو په اړه پوښتنه وکړي.
- زده کوونکي د)پ( توری په خپلو کتابچو کې په کړکي 

قلم  يا پنسل رسه مترين کړي.

 4. امال    )10 دقیقې( 

1.  زده کوونکو  ته و وایئ چې نن به ځینې کلمې لیکي. 
او هجا یې د  کلمه ولويل  )توپ(  ته ووایاست چې د  2. هغوی 
الرسونو په حرکتونو رسه بېلې کړي توپ. دا کلمه )1( هجا لري. 
زده کوونکو ته ووایاست چې د کلمې د هرې هجا په هکله فکر 
او د هرې هجا توری دې د مترين په کتاب کې ولیکي.   وکړي 

دریم پړاو په دغو کلمو رسه تکرار کړئ.  )ترپ، رپ، الره، سارا، 
سالم، الروی، درومي(.

3. کله چې زده کوونکي په لیکلو الس پورې کړ، ښوونکی دې 
په ټولگي کې وگرځي او زده کوونکي دې وڅاري.  

4. د دې مترین په پای کې، دې ښوونکی د هغه تورو په اړه پوښتنه 
وکړي چې زده کوونکو لیکيل دي او هره کلمه دې پر تختې ولیکي. 
5. بیا دې ښوونکی د زده کوونکو کتابچې وگوري چې چا دا 
فعالیت په ښه توگه تررسه کړی دی او څوک زیاتې مرستې ته 
اړتیا لري. په بل درس کې دې بیا له همدغو زده کوونکو رسه 

زیاته مرسته وکړي.

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(
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رسیزه

د لومړۍ ورځې د اورېدلو منت

د اونۍ د زده کړې موخې

د کلمو په پیل، منځ او پای کې د /ن، ج/ غږونو پېژندل. . 1

د )ن، ج( تورو سم لوستل او لیکل. )د سموايل معیار ۹۵٪ دی(. 2

له نوو تورو رسه د 16 کلمو ترکیب او هجا کول.. 3

د کلمو او جملو سم لوستل. )د سموايل معیار ۸۰٪ دی(. 4

د )متوجه، شورا، اتفاق،  تنه ده، اوبوي( کلمو پر معناگانو پوهېدل.. 5

د اورېدلو او لوستلو د کیسو پوښتنو ته سم ځواب ویل. )د سموايل معیار ٪۸۰(. 6

د دې اونۍ کلمې سمې ولیکالی يش. . 7

د یوه انځور په رسمولو رسه د یوې کیسې لیکل او په اړه یې د یوې کلمې/ جملې لیکل.. 8

زده کوونکي د )ن، ج( تورو له بڼو رسه بلد يش او د کريس خط پرمخ يې ښایسته وليکي.. 9

لسمه  اونۍ                 موضوع: ښوونځی       فرعي موضوع: له ښوونځي رسه مرسته    توري: ن، ج

له ښوونځي رسه مرسته
ښوونکي جان محمد وویل: گرانو شاگردانو غوږ شئ. ټول شاگردان متوجه شول. ښوونکي وویل*: دا شاگردان 

ولې غیر حارضي کوي؛ نن خو تر پرون هم کم راغيل 

بام  ټولگي  د  پاس  وویل:  نبي جان  دي. زده کوونکي 

خراب دی. ښوونکي وویل: د بام د خرابېدو يې له غیر 

حارضۍ رسه څه؟ نبي جان وویل: خو په ملر او باران 

کې په عذاب وي.

ښوونکي د نبي جان دلیل سم وباله. خربه يې له مدیر 

ته  شورا  کيل  د  خربه  آخر  کړه.  رشیکه  رسه  صاحب 

بام یې  اتفاق راغلل؛  د ټولگي  په  ورسېده**. کلیوال 

جوړ کړ. بله ورځ ټولگی له شاگردانو ډک ؤ.

اونۍ 10

د دې اونۍ لپاره ځانگړي یادداشتونه
- ورځنۍ موخې او د ټولگي مقررات په لنډه توگه بيان کړئ.

- کلمې و ليکئ او ويې لولئ، زده کوونکي دې هغه و گوري او غوږ دې ورته ونييس، بيا دې زده کوونکي هغه کلمې 
و ليکي او و لويل.

- هره ورځ د ترکيب او تجزيې د چوکاټ لومړۍ کلمه د  السونو د حرکتونو په کولو ترکيب او تجزيه کړي، د نورو کلمو 
مترين دې زده کوونکي تر رسه کړي، د اړتيا په صورت کې  ور مرسته وکړئ.

- هغو  زده کوونکو ته  چې په کيڼ الس ليکنه کوي، د قلم، کاغذ نيولو او د تورو ليکلو په اړه الزمې الرښوونې وکړئ.
- زده کوونکي و هڅوئ چې انځور رسم کړي او په هکله يې څو کلمې يا يوه جمله وليکي.

- ښوونکی دې په دې اونۍ کې زده کوونکي وپوهوي چې څنگه ځان ته هدف وټاکي.
د درس پیل )۵ دقیقې(: ښوونکی دې د هر درس په پیل کې دغه مقدمايت کارونه وکړي. 	 

- سالم، روغبړ، د ټولگي تنظیم، د کورنۍ دندې کتنه، د تېر درس ارزونه او د انگېزې رامنځته کول.  

عيني )شکيل( کلمې: ښوونکی دې د دې اونۍ عيني کلمې پر تختې وليکي، په زده کوونکو دې یې تکرار کړي 	 

چې له شکل رسه يې آشنا يش، زده کوونکو ته دې وويل يش چې د دې کلمو توري به په راتلونکو درسونو کې ووايي. 

ټولنيزې- عاطفي زده کړې موخه

 په دې پوه يش چې ځان ته 	 

څنگه هدف وټاکي.
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د زده کړې موخې
د کلمو په پیل کې د /ن/ غږ اورېدل. . 1
د )ن( توري لوستل او لیکل.. 2
له نوي توري رسه د 4 کلمو ترکیبول. . 3
د کلمو سم لوستل. )د سموايل معیار ٪۸۰(. 4
د اورېدلو د کیسې پوښتنو ته سم ځوابونه ویل. )د . 5

سموايل معیار ٪۸۰( 

 1. د غږ اورېدل، د توري لوستل 

    او ليکل )10 دقیقې(

له  یې  غږ  لومړی  او  وکړئ  بحث  اړه  په  انځور  د   .1

زده کوونکو رسه راوښیئ. 

2. ښوونکی کلمې وایي او زده کوونکي معلوموي چې دغه 

کلمې له نوي غږ رسه پیل شوي دي او که نه: دغه کلمې 

)ناک، شپون، نوید، قلم، سابه، نارنج( وکاروئ.

۳. زده کوونکی دې څو کلمې ووایي چې په همدې غږ 

پیل شوې وي. 

4. توري پر تختې ولیکئ، غږ او نوم یې و وایئ:  

یې  کې  هوا  په  ولولئ،  رسه  زده کوونکو  له  توری   .5

زده کوونکي  او  کړئ  تعقیب  یې  گوتو  خپلو  په  ولیکئ، 

دې یې د مترین په کتاب کې ولیکي. 

 2. د کلمو او جملو لوستل         

)12 دقیقې(

۱. د ترکیب د مترین د چوکاټ دوې لومړۍ کلمې پر تختې 

ولیکئ. دا مترین له زده کوونکو رسه یوځای تررسه کړئ. 

2. زده کوونکي دې نورې کلمې په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل.  

3. لومړۍ جمله پر تختې ولیکئ او له زده کوونکو رسه یې ولولئ. 

4. زده کوونکي دې جملې په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل. 

 3. د اورېدلو فعالیت )۱۳ دقیقې( 

له اورېدلوڅخه مخکې         
1. د متوجه،) پام کول( شورا،) د يوې موضوع د حل لپاره د 

خلکو غونډه، اتفاق )يووالی( کلمو په اړه بحث وکړئ:

2. بیا له زده کوونکو څخه وغواړئ چې د دې کلمو معنا 

او په جملو کې استعامل مترین کړي. 

3. د کیسې د انځور او عنوان په هکله له زده کوونکو رسه بحث وکړئ. 

4. زده کوونکي وړاندوینه کوي چې کیسه به د څه يش په هکله وي.

  تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

1. له زده کوونکو رسه نوی غږ او توری بیا تکرار کړئ. 

2. کورنۍ دنده: د ترکیب کلمې ۳ ځلې ولولئ. توري او کلمې 

د مترین په کتاب کې ولیکئ. 

د اورېدلو پر مهال

1. کیسه په مناسب لحن )غږ( او حرکتونو رسه دوه ځيل ولولئ. 

۲. د لوستلو پر مهال، له زده کوونکو څخه د کیسې په 

هکله دوې پوښتنې وکړئ. 

*. ښوونکي به څه ویيل وي؟

**. بیا به څه شوي وي؟

له اورېدلو وروسته

1. له زده کوونکو پوښتنه وکړئ چې آیا د کیسې په اړه د 

هغوی وړاندوینه سمه ده او که نه؟ هو/نه. 

۲. پوښتنه: ښوونکی څوک و؟

     ځواب: جان محمد.

3. پوښتنه: چا غیر حارضي کوله؟

    ځواب: شاگردانو.

4. ذهني پوښتنه: د کليوالو هدف ) مقصد( څه و؟

توری:  ن موضوع:   له ښوونځي رسه مرسته    

لوست 1 اونۍ 10

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(
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د زده کړې موخې

د کلمې په پیل، منځ او پای کې د /ن/  غږ اورېدل. . 1

د )ن( توري لوستل او لیکل. . 2

له نوي توري رسه د 4  کلمو هجا کول. . 3

د منت سم لوستل او پوښتنو ته یې سم ځواب ویل. . 4

)د سموايل معیار ٪۸۰(

 1. د غږ اورېدل، د توري لوستل 

    او ليکل )10 دقیقې(

1. د انځورونو په هکله بحث وکړئ او له زده کوونکو رسه 

یوځای مربوط غږونه د کلمې په پیل، منځ او پای کې 

په گوته کړئ. 

2. د توري بڼې پر تختې ولیکئ، غږ او نوم یې و وایئ. 

3. د توري د غږ له لوستلو رسه یې یوځای په هوا کې 

ولیکئ، په گوتو رسه یې په دريس کتاب کې تعقیب کړئ 

او زده کوونکي دې د مترین په کتاب کې ولیکي. 

لومړی انځور)ناک(، دویم انځور )غنم(، دريم انځور )چمن(

 2. د کلمو لوستل )12 دقیقې(         

۱. د هجاوو د مترین د چوکاټ لومړۍ دوې کلمې پر تختې 

ولیکئ او دا مترین له زده کوونکو رسه یوځای تررسه کړئ. 

۲. زده کوونکي دې دا کلمې په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل.  

۳. عیني کلمه )تږې( تدریس کړئ.

3. د لوستلو لومړی منت)۱۳دقیقې( 

له لوستلو مخکې

1. د  )تږې )څوک چې د اوبو څښلو ته رضورت ولري(، اوبوي 

)اوبه کوي( کلمو د معنا په هکله له زده کوونکو رسه بحث 

وکړئ:

۲. بیا له زده کوونکو وغواړئ چې د دې کلمو معنا او په 

جملو کې استعامل مترین کړي. 

۳. د کیسې د انځور او عنوان په هکله له زده کوونکو 

رسه بحث وکړئ. 

۴. زده کوونکي وړاندوینه کوي چې کیسه به د څه يش 

په هکله وي.

  تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

۱. له زده کوونکو رسه غږ او توری بیا تکرار کړئ. 

۲. کورنۍ دنده: د هجا کلمې ۳ ځلې ولولئ. توري او کلمې 

د مترین په کتاب کې ولیکئ.

د لوستلو پر مهال

1. زده کوونکي دې پخپله دا منت ولويل. 

۲. ښوونکی دې په مناسب لحن )غږ( او حرکتونو رسه منت ولويل. 

۳. ښوونکي او زده کوونکي دې منت یوځای په گډه رسه ولويل. 

۴. زده کوونکي دې منت په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل. 

له لوستلو وروسته

1. له زده کوونکو پوښتنه وکړئ چې د کیسې په اړه د 

هغوی وړاندوینه سمه ده او که نه؟ هو/ نه. 

۲.  پوښتنه: څه شی تږې وه؟

      ځواب: ونه.

3.  پوښتنه: څوک ونه اوبه کوي؟

      ځواب: نسیمه.

4.  ذهني پوښتنه: که ووينئ چې يو شی سم نه دی، څه 

به کوئ؟

توری:  ن موضوع: ونه    

لوست 2 اونۍ 10

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(
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لوست 3 اونۍ 10

د زده کړې هدفونه
د کلمې په پیل کې د /ج/ غږ اورېدل. . 1
د )ج( تورو لوستل او لیکل.. 2
له نوي توري رسه د ۴ کلمو ترکیبول. . 3
د کلمو سم لوستل. )د سموايل معیار ٪۸۰(. 4
د اورېدلو د کیسې پوښتنو ته سم ځواب ویل. )د . 5

سموايل معیار ٪۸۰(

 1. د غږ اورېدل، د توري لوستل 

    او ليکل )10 دقیقې(

له  یې  غږ  لومړی  او  وکړئ  بحث  اړه  په  انځور  د    .1

زده کوونکو رسه په گوته کړئ. 

2. ښوونکی کلمې وایي او زده کوونکي د السونو په پورته 

کولو رسه معلوموي چې دغه کلمې له نوي غږ رسه پیل 

شوي دي او که نه: دغه کلمې )غاښ، جومات، جوار، 

قلم، جوال( وکاروئ.

۳.  زده کوونکی دې څو کلمې ووایي چې په همدې غږ 

پیل شوې وي 

4. توري پر تختې ولیکئ، غږ او نوم یې و وایئ:  

یې  کې  هوا  په  ولولئ،  رسه  زده کوونکو  له  توری   .5

زده کوونکي  او  کړئ  تعقیب  یې  گوتو  خپلو  په  ولیکئ، 

دې د مترین په کتاب کې ولیکي. 

 2. د کلمو او جملو لوستل     

)12 دقیقې(

۱. د ترکیب د مترین د چوکاټ دوې لومړۍ کلمې پر تختې 

ولیکئ. دا مترین له زده کوونکو رسه یوځای تررسه کړئ. 

2. زده کوونکي دې نورې کلمې په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل.  

3. لومړۍ جمله پر تختې ولیکئ او له زده کوونکو رسه یې ولولئ. 

4. زده کوونکي دې جملې په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل. 

3. د لومړی منت بیا لوستل

 )۱۳دقیقې( 
له لوستلو مخکې           

1. د  تږې، اوبوي )اوبه کوي( کلمو د معنا په هکله له زده کوونکو رسه 

بحث وکړئ:

په  او  معنا  کلمې  دا  چې  وغواړئ  زده کوونکو  له  بیا   .۲

جملو کې يې استعامل مترین کړي. 

۳. د کیسې د انځور او عنوان په هکله له زده کوونکو رسه بحث وکړئ. 

 تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

1. له زده کوونکو رسه نوی غږ او توری بیا تکرار کړئ. 

2. کورنۍ دنده: د ترکیب کلمې ۳ ځلې ولولئ. توری او کلمې د 

مترین په کتاب کې ولیکئ. 

۴. زده کوونکي وړاندوینه کوي چې کیسه به د څه يش 

په هکله وي.

د لوستلو پر مهال

1. زده کوونکي دې پخپله دا منت ولويل. 

۲. ښوونکی دې په مناسب لحن )غږ( او حرکتونو رسه منت ولويل. 

۳. ښوونکي او زده کوونکي دې منت یوځای په گډه رسه ولويل. 

۴. زده کوونکي دې منت په جوړه یي ډول ولويل.  

له لوستلو وروسته

1. له زده کوونکو پوښتنه وکړئ چې د کیسې په اړه د 

هغوی وړاندوینه سمه ده او که نه؟ هو/ نه. 

۲. پوښتنه: ونه څنګه وه؟

     ځواب:  ونه تږې وه.

۳. پوښتنه:  نسیمه څه شی اوبه کوي؟

     ځواب:  ونه.

۴. ذهني پوښتنه: څنگه پوهېږئ چې ونې تږې نه دي؟

توری:  ج موضوع:  ونې    

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(



158

لوست 4 اونۍ 10

د زده کړې هدفونه
د کلمې په پیل، منځ او پای کې د /ج/ غږ اورېدل. . 1
د )ج( توري لوستل او لیکل. . 2
له توري رسه د 4 کلمو هجا کول. . 3
د منت سم لوستل او پوښتنو ته یې سم ځواب ویل. . 4

)د سموايل معیار ٪۸۰(

 1. د غږ اورېدل، د توري لوستل 

    او ليکل )10 دقیقې(

رسه  زده کوونکو  له  او  وکړئ  بحث  هکله  په  انځور  د    .1
یوځای اړه غږ د کلمې په پیل، منځ او پای کې وښیئ. 

لومړی انځور)جومات( دويم انځور)مجله( دريم انځور)حج( 
2. د توري بڼې پر تختې ولیکئ، غږ او نوم یې و وایئ. 

3. د توري غږ له زده کوونکو رسه ولولئ، په هوا کې يې 
ولیکئ، په خپلو گوتو يې تعقیب کړئ او زده کوونکي دې  

یې د مترین په کتاب کې ولیکئ. 

 2.د کلمو لوستل )12 دقیقې( 

۱. د هجاوو د مترین د چوکاټ لومړۍ دوې کلمې پر تختې 

ولیکئ او دا مترین له زده کوونکو رسه یوځای تررسه کړئ. 

۲. زده کوونکي دې د ترکیب او هجا د چوکاټ کلمې په 

جوړه یي او انفرادي ډول ولويل.  

 3. د لوستلو دويم منت

 )۱۳ دقیقې( 
له لوستلو مخکې          

1. د )اوبه کوي( کلمې د معنا په هکله له زده کوونکو رسه 
بحث وکړئ:

۲. بیا له زده کوونکو وغواړئ چې د دې کلمو معنا او په 
جملو کې استعامل مترین کړي. 

۳. د کیسې د انځور او عنوان په هکله له زده کوونکو 
رسه بحث وکړئ. 

۴. زده کوونکي وړاندوینه کوي چې کیسه به د څه يش 
په هکله وي.

د لوستلو پر مهال
1. زده کوونکي دې پخپله دا منت ولويل. 

۲. ښوونکی دې په مناسب لحن )غږ( او حرکتونو رسه منت ولويل. 
۳. ښوونکی او زده کوونکي دې منت یوځای په گډه رسه ولويل. 

۴. زده کوونکي دې منت په جوړه یي ډول ولويل.  
له لوستلو وروسته

1. له زده کوونکو پوښتنه وکړئ چې د کیسې په اړه د 

 تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

۱. زده کوونکو رسه غږونه او توري بیا تکرار کړئ. 

۲. کورنۍ دنده: د هجا کلمې ۳ ځلې ولولئ. توری او کلمې د 

مترین په کتاب کې ولیکئ.

هغوی وړاندوینه سمه ده او که نه؟ هو/ نه. 
۲. پوښتنه: څوک جوار لري؟ 

     ځواب: نجیب جوار لري.
۳. پوښتنه: څوک جوار اوبه کوي؟

     ځواب: رساج.
په  بل رسه  يو  له  کولی شئ  پوښتنه: څنگه  ذهني   .4

گډه کار وکړئ چې يو هدف ته ورسېږئ؟

توری:  ج موضوع:  جوار     

           د حسن خط فعاليت )۳۵ دقيقې(

زده کوونکي دې د )ن( توري بڼې ته په پوره دقت رسه 

مخ  پر  خط  کريس  د  يې  رسه  قلم  کړکي  له  او  وګوري 

ښايسته ليکل مترين کړي.

 ارزونه او کورنۍ دنده: )۵دقيقې(
- ښوونکی دې له څو زده کوونکو څخه د توري د بڼې او 

ښکيل ليکلو په اړه پوښتنه وکړي.
- زده کوونکي دې د )ن( توری په خپلو کتابچو کې په 

کړکي قلم  يا پنسل رسه مترين کړي.

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(
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لوست 5 اونۍ 10

د زده کړې موخې
د کلمې په پیل، منځ او پای کې د /ن، ج/ غږونو اورېدل. . 1
د )ن، ج(  تورو لوستل او لیکل. . 2
د خانه خالی جملو سم لوستل. )د سموايل معیار ٪۹۵(. 3
)د . 4 ویل.  ځواب  ته  پوښتنو  او  لوستل  سم  منت  د 

سموايل معیار٪۸۰(

 1.  د غږ اورېدل، د توري لوستل 

    او ليکل )10 دقیقې(      

1. ښوونکی د تصویرونو په باره کې له زده کوونکو رسه 

بحث کوي او له هغوی رسه یوځای د کلمو په پیل، منځ 

او پای کې غږونه پېژين. 

2. ښوونکی توري پر تختې لیکي، په گوته يې ښيي او غږونه یې لويل. 

طریقه  لیکلو  د  تورو  د  رسه  زده کوونکو  له  ښوونکی   .3

تکراروي: په هوا کې لیکل، په دريس کتاب کې په گوتې 

رسه د تورو څارل، د مترین په کتابچه کې لیکل. 

 2. د خانه خايل جملو لوستل    

)10 دقیقې(

جمله  لومړۍ  چې  ښيي  ته  زده کوونکو  ښوونکی   .۱

څرنگه ولويل. 

2. ښوونکی زده کوونکو ته وخت ورکوي چې ورپسې جملې 

پخپله ولويل او بیا د ځواب په هکله وررسه بحث کوي.  

3. ځوابونه: 1.تږې، 2. ونه، 3.جوار، 4. اوبه کوي. 

 3. د دويم منت بیا لوستل

)۵دقیقې(

له لوستلو مخکې         

1. زده کوونکو ته ووایاست چې د تېرې ورځې د کیسې په  اړه 

دې فکر وکړي او و دې وايي چې کیسه د څه يش په هکله 

وه؟ یوه یا دوو زده کوونکو ته اجازه ورکړئ چې ځواب ووايي. 

 د لوستلو پر مهال

1.زده کوونکي دې پخپله دا منت ولويل. 

2. ښوونکي دې منت زده کوونکو ته ولويل. 

3. ښوونکی او زده کوونکي دې یوځای منت ولويل. 

4. زده کوونکي دې په جوړه یي ډول منت ولويل. 

 4. نوښتي لیکل )10دقیقې( 
دې . 1 د  تاسو  به  اوس  چې  ووایاست  ته  کوونکو  زده 

اونۍ کیسو ته په کتو رسه، خپلې کیسې جوړوئ. 

زده کوونکو ته ووایاست چې په خپل دريس کتاب . 2

کې دوو انځورونو ته وگوري او پوښتنه ورڅخه وکړئ 

چې د کیسو په اړه يې څه په یاد پاتې دي. 

دوو یا دریو زده کوونکو ته اجازه ورکړئ، هغه څه یې . 3

چې په یاد پاتې دي، نورو ته يې ووایي. 

فکر . 4 پر دې  زه  به  اوس  ووایاست چې  ته  زده کوونکو 

وکړم چې څنگه ځان ته يو هدف وټاکم. بيا په همدې 

اړه پر تختې يو رسم وکاږئ او زده کوونکو ته ووایاست 

چې څه مو رسم کړي دي.

زده کوونکو ته ووایاست چې دوی دې هم فکر وکړي . 5

چې څنگه ځان ته يو هدف ټاکلی يش. بيا دې په 

دې اړه يو رسم وکاږي.  

کله چې زده کوونکي خپلې کیسې نورو ته وایي، تاسو . 6

په ټولگي کې وگرځئ او له هغوی څخه د کیسې په اړه 

پوښتنې وکړئ. که اړتیا وي، مرسته وررسه وکړئ.

 تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

۱. توری او غږ له زده کوونکو رسه تکرار کړئ. 
2. کورنۍ دنده: خانه خايل جملې ۳ ځلې ولولئ. انځورونو 

ته وگورئ، په اړه یې څو کلمې یا لنډه جمله ولیکئ

توری: ن، ج موضوع: د اونۍ تکرار    

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(
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لوست 6 اونۍ 10

د زده کړې موخې
د کلمې په پیل، منځ او پای کې د /ر، پ/ غږونه پیژندل. . 1
د )ر، پ( تورو لوستل او لیکل. 2
د کلمو سم لوستل. )د سموايل معیار ٪۹۵(. 3

د منت سم لوستل. )د سموايل معیار٪۹۰(. 4

 1.  د غږ اورېدل، د توري لوستل 
    او ليکل )10 دقیقې(      

1. ښوونکی د تصویر په باره کې له زده کوونکو رسه بحث 
او  په پیل، منځ  له هغوی رسه یوځای د کلمو  او  کوي 

پای کې غږونه پېژين. 
2. ښوونکی توری پر تختې لیکي، په گوته يې ښيي او غږ یې لويل. 
طریقه  لیکلو  د  تورو  د  رسه  زده کوونکو  له  ښوونکی   .3
تکراروي: په هوا کې لیکل، په دريس کتاب کې په گوتې 

رسه د توري څارل، د مترین په کتابچه کې لیکل.  

 2. د کلمو لوستل )10 دقیقې(
۱. د هجاوو د مترین د چوکات لومړۍ دوې کلمې پر تختې 

ولیکئ او له زده کوونکو رسه یې یوځای مترین کړئ. 
2. زده کوونکي دې دا کلمې په جوړه یي او بیا دې یې 

په انفرادي ډول ولويل.  

 3. د دويم منت بیا لوستل

)۵دقیقې( 
له لوستلو مخکې          

1. زده کوونکو ته ووایاست چې د تېرې ورځې د کیسې 
په  اړه دې فکر وکړي او و دې وايي چې کیسه د څه 
يش په هکله وه؟ یوه یا دوو زده کوونکو ته اجازه ورکړئ 

چې ځواب ووايي. 
 د لوستلو پر مهال

1.زده کوونکي دې هڅه وکړي چې منت پخپله ولويل. 
2. ښوونکي دې منت زده کوونکو ته ولويل. 

3. ښوونکی او زده کوونکي دې یوځای منت ولويل. 
4. زده کوونکی دې په جوړه یي ډول منت ولويل. 

5. زده کوونکي دې پخپله منت ولويل. 

  تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

۱. له زده کوونکو رسه توری او غږ تکرار کړئ. 
2. کورنۍ دنده: د هجا کلمې ۳ ځلې ولولئ. کلمې د 

مترین په کتاب کې ولیکئ. 

توري: ر، پ موضوع: د بیاکتنې او دوامدارې ارزونې ورځ     

           د حسن خط فعاليت )۳۵ دقيقې(

زده کوونکي دې د )ج( توري بڼې ته په پوره دقت رسه 
مخ  پر  خط  کريس  د  يې  رسه  قلم  کړکي  له  او  وګوري 

ښايسته ليکل مترين کړي.

 ارزونه او کورنۍ دنده: )۵دقيقې(
- ښوونکی دی له څو زده کوونکو څخه د توري د بڼې او 

ښکيل ليکلو په اړه پوښتنه وکړي.
- زده کوونکي دې د )ج( توری په خپلو کتابچو کې په 

کړکي قلم  يا پنسل رسه مترين کړي.

 4. امال    )10 دقیقې( 

1. زده کوونکو ته و وایئ چې نن به ځینې کلمې لیکي. 

2. هغوی ته ووایاست چې د )رساج کلمه ولويل او هجاوې 

راج. دا کلمه  یې د السونو په حرکتونو رسه بېلې کړي  سـ  /ـ 

)2( هجاوې لري. زده کوونکو ته ووایاست چې د کلمې د 

هرې هجا په هکله فکر وکړي او د هرې هجا توری دې مترين 

په کتاب کې ولیکي.  دریم پړاو په دغو کلمو رسه تکرار کړئ. 

)رواج، وهاج، منهاج، نسیمه، ونه، نوید، مرسته(.

3. کله چې زده کوونکو په لیکلو الس پورې کړ، ښوونکی دې 

په ټولگي کې وگرځي او زده کوونکي دې وڅاري.  

4. د دې مترین په پای کې، دې ښوونکی د هغه تورو په اړه پوښتنه 

وکړي چې زده کوونکو لیکيل دي او هره کلمه دې پر تختې ولیکي. 

5. بیا دې ښوونکی د زده کوونکو کتابچې وگوري چې چا دا فعالیت 

په ښه توگه تررسه کړی دی او څوک زیاتې مرستې ته اړتیا لري. په 

بل درس کې دې بیا له همدغو  زده کوونکو رسه زیاته مرسته وکړي.

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(
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رسیزه

د لومړۍ ورځې د اورېدلو منت

د اونۍ د زده کړې موخې

د کلمو په پیل، منځ او پای کې د /ک، ټ/ غږونو اورېدل. . 1

د )ک، ټ( تورو سم لوستل او لیکل. )د سموايل معیار ۹۵٪ دی(. 2

له نوو تورو رسه د 16 کلمو ترکیب او هجا کول.. 3

د کلمو او جملو سم لوستل. )د سموايل معیار ۸۰٪ دی(. 4

د )سکاش ټېپ، مننه، څیرې، وموند، ورک، ټال( کلمو پر معناگانو پوهېدل.. 5

د اورېدلو او لوستلو د کیسو پوښتنو ته سم ځواب ویل. )د سموايل معیار ٪۸۰(. 6

د دې اونۍ کلمې سمې ولیکالی يش. . 7

د یوه انځور په رسمولو رسه د یوې کیسې لیکل او په اړه یې د یوې کلمې/ جملې لیکل.. 8

زده کوونکي د )ک، ټ( تورو له بڼو رسه بلد يش او د کريس خط پرمخ يې ښایسته وليکي.. 9

يوولسمه اونۍ              موضوع: ټولنه       فرعي موضوع: کورنۍ    توري: ک، ټ

د دې اونۍ لپاره ځانگړي یادداشتونه

- ورځنۍ موخې او د ټولگي مقررات په لنډه توگه بيان کړئ.

- يوه کلمه د السونو په حرکتونو رسه ووېشئ او بيا يې ترکيب کړئ، د بېلگې په ډول: مکتب   ) مکـ   ـتب(

- په مناسب غږ د کيسې يو پاراگراف و لولئ، بيا يې له زده کوونکو رسه په گډه و لولئ، بيا دې زده کوونکي په خپل 

منځ کې يو ځای و لويل او وروسته دې يو زده کوونکی په يوازې توگه و لويل.

- زده کوونکي و هڅوئ چې يو انځور رسم او په هکله يې څو کلمې او څو لنډې جملې وليکي.

- ښوونکی دې په دې اونۍ زده کوونکي وپوهوي چې په خاصو حالتونو کې دې خپل احساس وپېژين.

د درس پیل )۵ دقیقې(: ښوونکی دې د هر درس په پیل کې دغه مقدمايت کارونه وکړي. 	 

- سالم، روغبړ، د ټولگي تنظیم، د کورنۍ دندې کتنه، د تېر درس ارزونه او د انگېزې رامنځته کول.  

عيني )شکيل( کلمې: ښوونکی دې د دې اونۍ عيني کلمې پر تختې وليکي، په زده کوونکو دې یې تکرار کړي 	 

چې له شکل رسه يې آشنا يش، زده کوونکو ته دې وويل يش چې د دې کلمو توري به په راتلونکو درسونو کې ووايي. 

د کتابونو ښه ساتل

کریم الله خپل کتابونه په بکس کې اچول. ويې ژړل*. مرش ورور يې پوښتنه وکړه: په څه شوې؟ ولې ژاړې؟ کریم 

الله وویل: کریمې خور مې د کتاب پاڼه وشکوله. مرش 

ورور يې وویل: کریمې ښه کار نه دی کړی. زه به يې 

وپوهوم. ته صرب وکړه چې زه سکاش ټېپ راواخلم.**  

هغه، څريې شوی کتاب يې ورته جوړ کړ. نورو کتابونو 

ته يې هم پوښ ورکړ. کریم الله له مرش ورور څخه مننه 

وکړه، ويې ویل: نور به کتابونه ښه ساتم.

اونۍ 11

ټولنيزې- عاطفي زده کړې موخه

خاص 	  يوه  په  چې  يش  پوه 

حالت کې څه احساسوي.
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د زده کړې موخې
د کلمو په پیل کې د /ک/ غږ اورېدل. . 1
د )ک( توري لوستل او لیکل.. 2
له نوي توري رسه د 4 کلمو ترکیبول. . 3
د کلمو سم لوستل. )د سموايل معیار ٪۸۰(. 4
د اورېدلو د کیسې پوښتنو ته سم ځوابونه ویل. )د . 5

سموايل معیار ٪۸۰( 

 1. د غږ اورېدل، د توري لوستل 

    او ليکل )10 دقیقې(

له  یې  غږ  لومړی  او  وکړئ  بحث  اړه  په  انځور  د    .1

زده کوونکو رسه راوښیئ. 

کولو  پورته  په  الس  د  زده کوونکي  او  وایي  کلمې  ښوونکی   .2

معلوموي چې دغه کلمې له نوي غږ رسه پیل شوي دي او که نه 

دغه کلمې )کتاب، کبیر، قلم، هلک، کدو، دوکان( وکاروئ.

۳-  زده کوونکی دې څو کلمې ووایي چې په همدې غږ 

پیل شوې وي. 

4. توری پر تختې ولیکئ، غږ او نوم یې و وایئ  

یې  کې  هوا  په  ولولئ،  رسه  زده کوونکو  له  توری   .5

زده کوونکي  او  کړئ  تعقیب  یې  گوتو  خپلو  په  ولیکئ، 

دې د مترین په کتاب کې ولیکي. 

 2. د کلمو او جملو لوستل      

)12 دقیقې(  

۱. د ترکیب د مترین د چوکاټ دوې لومړۍ کلمې پر تختې 

ولیکئ. دا مترین له زده کوونکو رسه یوځای تررسه کړئ. 
2. زده کوونکي دې نورې کلمې په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل.  
3. لومړۍ جمله پر تختې ولیکئ او له زده کوونکو رسه یې ولولئ. 
4. زده کوونکي دې یې جملې په جوړه یي او انفرادي ډول 

ولويل. 

 3. د اورېدلو فعالیت )۱۳ دقیقې( 

له اورېدلو څخه مخکې        

1.د څريې)پري(، سکاش ټېپ)رابرټيپ(،  مننه )تشکر( 

کلمو په اړه بحث وکړئ:

2. بیا له زده کوونکو څخه وغواړئ چې د دې کلمو معنا  

ووايي او په جملو کې يې استعامل مترین کړي. 

3. د کیسې د انځور او عنوان په هکله له زده کوونکو رسه بحث وکړئ. 

4. زده کوونکي وړاندوینه کوي چې کیسه به د څه يش په هکله وي.

  تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

1. له زده کوونکو رسه نوی غږ او توری بیا تکرار کړئ. 

2. کورنۍ دنده: د ترکیب کلمې ۳ ځلې ولولئ. توري او 

کلمې د مترین په کتاب کې ولیکئ. 

د اورېدلو پر مهال

1. کیسه په مناسب لحن )غږ( او حرکتونو رسه دوه ځيل ولولئ. 

۲. د لوستلو پر مهال، له زده کوونکو څخه د کیسې په 

هکله دوې پوښتنې وکړئ. 

*. کریم الله به ولې ژړيل وي؟
**. مرش ورور به یې څه کړي وي؟

له اورېدلو وروسته

1. له زده کوونکو پوښتنه وکړئ چې آیا د کیسې په اړه د 

هغوی وړاندوینه سمه ده او که نه؟ هو/نه. 

۲. پوښتنه: کریم الله کتابونه په څه يش کې اچول؟

     ځواب: په بکس کې.

3. پوښتنه: چا د کتاب پاڼه شکولې وه؟

    ځواب: کریمې.

4. ذهني پوښتنه: که کرشه خور يا کرش ورور مو کتاب 

درته خراب کړي، څه احساس به کوئ؟

توری:  ک موضوع:   د کتابونو ښه ساتل   

لوست 1 اونۍ 11

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(
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د زده کړې موخې

د کلمې په پیل، منځ او پای کې د /ک/  غږ اورېدل. . 1

د )ک( توري لوستل او لیکل. . 2

له نوي توري رسه د  ۴ د کلمو هجا کول. . 3

د منت سم لوستل او پوښتنو ته یې سم ځواب ویل. . 4

)د سموايل معیار ٪۸۰(

 1. د غږ اورېدل، د توري لوستل 

    او ليکل )10 دقیقې(

1. د انځور په هکله بحث وکړئ او له زده کوونکو رسه یوځای 

مربوط غږ د کلمې په پیل، منځ او پای کې په گوته کړئ. 

1. د توري بڼې پر تختې ولیکئ، غږ او نوم یې و وایئ. 

هوا کې  په  یوځای  يې  لوستلو رسه  له  دغږ  توري  د   .۲

ولیکئ، په گوتو رسه یې په دريس کتاب کې تعقیب کړئ 

او زده کوونکي دې يې د مترین په کتاب کې ولیکي. 

)مکتب(  )کتاب(      دویم انځور   لومړی انځور  

)پالک(  دريم انځور  

 2. د کلمو لوستل )12 دقیقې( 

۱. د هجاوو د مترین د چوکاټ لومړۍ دوې کلمې پر تختې 

ولیکئ او دا مترین له زده کوونکو رسه یوځای تررسه کړئ. 

۲. زده کوونکي دې دا کلمې په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل.  

۳. عیني کلمه )یې( تدریس کړئ.

3. د لوستلو لومړی منت)۱۳دقیقې( 

له لوستلو مخکې

1. د  ورک )نادرک(، وموند )پيدا کړ(، سم )ښه( کلمو د معنا 

په هکله له زده کوونکو رسه بحث وکړئ:

۲. بیا له زده کوونکو وغواړئ چې د دې کلمو معنا او په 

جملو کې استعامل مترین کړي. 

۳. د کیسې د انځور او عنوان په هکله له زده کوونکو 

رسه بحث وکړئ. 

۴. زده کوونکي وړاندوینه کوي چې کیسه به د څه يش 

په هکله وي.

 تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

۱. له زده کوونکو رسه غږ او توری بیا تکرار کړئ. 

۲. کورنۍ دنده: د هجا کلمې ۳ ځلې ولولئ. توری او کلمې 

د مترین په کتاب کې ولیکئ. 

د لوستلو پر مهال

1. زده کوونکي دې پخپله دا منت ولويل. 

۲. ښوونکی دې په مناسب لحن )غږ( او حرکتونو رسه منت ولويل. 

۳. ښوونکي او زده کوونکي دې منت یوځای په گډه رسه ولويل. 

۴. زده کوونکي دې منت په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل.   

له لوستلو وروسته

1. له زده کوونکو پوښتنه وکړئ چې د کیسې په اړه د 

هغوی وړاندوینه سمه ده او که نه؟ هو/ نه. 

۲.  پوښتنه: د چا کتاب ورک و؟

      ځواب: د کریمې.

3.  پوښتنه: پالر یې کریمې ته څه وویل؟

      ځواب: ویې ویل: کتابونه باید سم وساتو.

4.  ذهني پوښتنه: که مو څه شی ورک يش،  څه احساس به کوئ؟

توری:  ک موضوع: د کتاب    

لوست 2 اونۍ 11

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(
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لوست 3 اونۍ 11

د زده کړې هدفونه
د کلمې په پیل کې د /ټ/ غږ پېژندل. . 1
د )ټ( توري لوستل او لیکل.. 2
له نوي توري رسه د ۴ کلمو ترکیبول. . 3
د کلمو سم لوستل. )د سموايل معیار ٪۸۰(. 4
د اورېدلو د کیسې پوښتنو ته سم ځواب ویل. )د . 5

سموايل معیار ٪۸۰(

 1. د غږ اورېدل، د توري لوستل 
    او ليکل )10 دقیقې(

1.  د انځور په اړه بحث وکړئ او غږ یې له زده کوونکو 
رسه په گوته کړئ. 

پورته  په  او زده کوونکي د الس  وایي  2. ښوونکی کلمې 
کولو معلوموي چې دغه کلمې له نوي غږ رسه پیل شوي 
دي او که نه: دغه کلمې )ټال، ټوپ، ظریف، کوټ، ټالۍ، 

درمل( وکاروئ.

۳. زده کوونکی دې څو کلمې ووایي چې په همدې غږ 
پیل شوې وي 

4. توری پر تختې ولیکئ، غږ او نوم یې و وایئ:  
یې  کې  هوا  په  ولولئ،  رسه  زده کوونکو  له  توری   .5
زده کوونکي  او  کړئ  تعقیب  یې  گوتو  خپلو  په  ولیکئ، 

دې یې د مترین په کتاب کې ولیکي. 

لوستل  جملو  او  کلمو  د   .2  

)12 دقیقې(

۱. د ترکیب د مترین د چوکاټ دوې لومړۍ کلمې پر تختې 

ولیکئ. دا مترین له زده کوونکو رسه یوځای تررسه کړئ. 

2. زده کوونکي دې نورې کلمې په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل.  

3. لومړۍ جمله پر تختې ولیکئ او له زده کوونکو رسه یې ولولئ. 

4. زده کوونکي دې جملې په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل. 

3. د لومړی منت بیا لوستل
)۱۳دقیقې( 

له لوستلو مخکې           

1. د  )ورک، وموند، سم( کلمو د معنا په هکله له زده کوونکو 

رسه بحث وکړئ:

په  او  معنا  کلمې  چې  وغواړئ  زده کوونکو  له  بیا   .۲

جملو کې يې استعامل مترین کړي. 

۳. د کیسې د انځور او عنوان په هکله له زده کوونکو رسه بحث وکړئ. 

 تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

1. له زده کوونکو رسه نوی غږ او توری بیا تکرار کړئ. 

2. کورنۍ دنده: د ترکیب کلمې ۳ ځلې ولولئ. توری او 

کلمې د مترین په کتاب کې ولیکئ. 

۴. زده کوونکي وړاندوینه کوي چې کیسه به د څه يش په هکله وي.

د لوستلو پر مهال

1. زده کوونکي دې پخپله دا منت ولويل. 

۲. ښوونکی دې په مناسب لحن )غږ( او حرکتونو رسه منت ولويل. 

۳. ښوونکی او زده کوونکي دې منت یوځای په گډه رسه ولويل. 

۴. زده کوونکي دې منت په جوړه یي ډول ولويل.  

له لوستلو وروسته

1. له زده کوونکو پوښتنه وکړئ چې د کیسې په اړه د 

هغوی وړاندوینه سمه ده او که نه؟ هو/ نه. 
۲. پوښتنه: له کریمې  څخه څه شی ورک و؟

     ځواب:  کتاب يې ورک و.
۳. پوښتنه:  پالر يې کریمې ته څه وویل؟

     ځواب:  کتابونه باید سم وساتئ.
۴.  ذهني پوښتنه: که مو يو شی ورک شوی وي، څه کوئ چې ونه 

ځورېږئ؟

توری:  ټ موضوع:  کتاب    

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(
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لوست 4 اونۍ 11

د زده کړې هدفونه
د کلمې په پیل، منځ او پای کې د /ټ/ غږ اورېدل. . 1
د )ټ( توري لوستل او لیکل. . 2
له تورو د 4 کلمو هجا کول. . 3
د منت سم لوستل او پوښتنو ته یې سم ځواب ویل. . 4

)د سموايل معیار ٪۸۰(

 1. د غږ اورېدل، د توري لوستل 
    او ليکل )10 دقیقې(

1.  د انځور په هکله بحث وکړئ او له زده کوونکو رسه یوځای 
اړه غږ د کلمې په پیل، منځ او پای کې وښیئ. 

2. د توري بڼې پر تختې ولیکئ، غږ او نوم یې و وایئ. 
3. د توري غږ له زده کوونکو رسه ولولئ، په هوا کې يې 
ولیکئ، په خپلو گوتو يې تعقیب کړئ او زده کوونکي دې 

يې د مترین په کتاب کې ولیکئ. 

لومړی انځور )ټال(دويم انځور)خټکی( دريم انځور )کټ( 

 2. د کلمو لوستل)12 دقیقې( 

 ۱. د هجاوو د مترین د چوکاټ لومړۍ دوې کلمې پر تختې 

ولیکئ او دا مترین له زده کوونکو رسه یوځای تررسه کړئ. 

۲. زده کوونکي دې د ترکیب او هجا د چوکاټ کلمې په 

جوړه یي او انفرادي ډول ولويل.  

۳. عیني کلمه )خاټوله( تدریس کړئ.

 3. د لوستلو دويم منت

 )۱۳ دقیقې( 
له لوستلو مخکې          

ارزګان مرکز، خاټوله=  د  ترينکوت =  زانګو،  )ټال=  د    .1
ښځينه نوم( کلمې د معنا په هکله له زده کوونکو رسه بحث 

وکړئ:
۲. بیا له زده کوونکو وغواړئ چې د دې کلمو معنا او په 

جملو کې استعامل مترین کړي. 
۳. د کیسې د انځور او عنوان په هکله له زده کوونکو 

رسه بحث وکړئ. 
۴. زده کوونکي وړاندوینه کوي چې کیسه به د څه يش په هکله وي.

د لوستلو پر مهال
1. زده کوونکي دې پخپله دا منت ولويل. 

۲. ښوونکی دې په مناسب لحن )غږ( او حرکتونو رسه منت ولويل. 
۳. ښوونکی او زده کوونکي دې منت یوځای په گډه رسه ولويل. 

۴. زده کوونکي دې منت په جوړه یي ډول ولويل.  
له لوستلو وروسته

1. له زده کوونکو پوښتنه وکړئ چې د کیسې په اړه د

 تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

۱. له زده کوونکو رسه غږونه او توري بیا تکرار کړئ. 

او  توري  ولولئ.  کلمې ۳ ځلې  د هجا  دنده:  کورنۍ   .۲

کلمې د مترین په کتاب کې ولیکئ. 

 هغوی وړاندوینه سمه ده او که نه؟ هو/ نه. 
۲. پوښتنه: خاټوله د کوم ځای دی؟ 

     ځواب: د ترینکوټ.
۳. پوښتنه: خاټوله څو وروڼه لري؟

     ځواب: یو ورور لري.
څه  زانگئ،  کې  ټال  په  چې  کله  پوښتنه:  ذهني   .4

احساس به کوئ؟

توری:  ټ موضوع:  ټال     

           د حسن خط فعاليت )۳۵ دقيقې(

زده کوونکي دې د )ک( توري بڼې ته په پوره دقت رسه 
مخ  پر  خط  کريس  د  يې  رسه  قلم  کړکي  له  او  وګوري 

ښايسته ليکل مترين کړي.

 ارزونه او کورنۍ دنده: )۵دقيقې(
- ښوونکی دې له څو زده کوونکو څخه د توري د بڼې او 

ښکيل ليکلو په اړه پوښتنه وکړي.
- زده کوونکي دې د )ک( توری په خپلو کتابچو کې په 

کړکي قلم  يا پنسل رسه مترين کړي.

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(
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لوست 5 اونۍ 11

د زده کړې موخې

د کلمې په پیل، منځ او پای کې د /ک، ټ/ غږونو اورېدل. . 1

د )ک، ټ(  توري لوستل او لیکل. . 2

د خانه خايل جملو سم لوستل. )د سموايل معیار ٪۹۵(. 3

)د . 4 ویل.  ځواب  ته  پوښتنو  او  لوستل  سم  منت  د 

سموايل معیار٪۸۰(

 1. د غږ اورېدل، د توري لوستل 

    او ليکل )10 دقیقې(

1. ښوونکی د تصویرونو په باره کې له زده کوونکو رسه 

بحث کوي او له هغوی رسه یوځای د کلمو په پیل، منځ 

او پای کې غږونه پېژين. 

2. ښوونکی توري پر تختې لیکي، په گوته يې ښيي او غږونه یې لويل. 

طریقه  لیکلو  د  تورو  د  رسه  زده کوونکو  له  ښوونکی   .3

تکراروي: په هوا کې لیکل، په دريس کتاب کې په گوتې 

رسه د تورو څارل، د مترین په کتابچه کې لیکل. 

 2. د خانه خايل جملو لوستل            

)10 دقیقې(

جمله  لومړۍ  چې  ښيي  ته  زده کوونکو  ښوونکی   .۱

څرنگه ولويل. 

2. ښوونکی زده کوونکو ته وخت ورکوي چې ورپسې جملې 

پخپله ولويل او بیا د ځواب په هکله وررسه بحث کوي.  

3. ځوابونه: 1.ورک، 2. وساتو، 3. ورور، 4. ټال. 

 3. د دويم منت بیا لوستل
)۵دقیقې( 

له لوستلو مخکې        
1. زده کوونکو ته ووایاست چې د تېرې ورځې د کیسې په  اړه 
دې فکر وکړي او و دې وايي چې کیسه د څه يش په هکله 

وه؟ یوه یا دوو زده کوونکو ته اجازه ورکړئ چې ځواب ووايي. 
 د لوستلو پر مهال

1.زده کوونکي دې هڅه وکړی چې دا منت پخپله ولويل. 
2. ښوونکي دې منت زده کوونکو ته ولويل. 

3. ښوونکی او زده کوونکي دې یوځای منت ولويل. 
4. زده کوونکي دې په جوړه یي ډول منت ولويل. 

5. زده کوونکي دې پخپله منت ولويل. 

 4. نوښتي لیکل )10دقیقې( 
دې . 1 د  تاسو  به  اوس  چې  ووایاست  ته  کوونکو  زده 

اونۍ کیسو ته په کتو رسه، خپلې کیسې جوړوئ. 
زده کوونکو ته ووایاست چې په خپل دريس کتاب . 2

کې دوو انځورونو ته وگوري او پوښتنه ورڅخه وکړئ 
چې د کیسو په اړه يې څه په یاد پاتې دي. 

دوو یا دریو زده کوونکو ته اجازه ورکړئ، هغه څه یې . 3
چې په یاد پاتې دي، نورو ته يې ووایي. 

زده کوونکو ته ووایاست چې اوس به زه خپله کيسه را ياده . 4
کړم. داسې کيسه ورته وکړئ چې يو وخت تاسو يو ډول 
مو  احساس  يو څوک سبب شو چې  او  درلود  احساس 
بدل يش) مثالً: زه چې وړوکی وم، کتابچه مې ورکه شوې 
وه. زه خپه وم. خو ښوونکي راته وويل چې مه خپه کېږه، 
بيا مې زړه ښه شو(. وروسته  پيدا يش.  به دې  کتابچه 

پرتختې ځينې کلمې وليکئ، لکه خپه او خوشحاله.
همداسې . 5 دې  دوی  چې  ووایاست  ته  کوونکو  زده 

وخت را ياد کړي چې دوی خپه، په غوسه، يا وارخطا 
وو خو بل چا څه ورته وييل او د دوی احساس بدل 
شوی و. بيا دې په دې اړه يو رسم وکاږي او يو څو 

توري او کلمې دې وررسه وليکي.  
کله چې زده کوونکي خپلې کیسې نورو ته وایي، تاسو . 6

په ټولگی کې وگرځئ او له هغوی څخه د کیسې په اړه 
پوښتنې وکړئ. که اړتیا وي، مرسته وررسه وکړئ.

 تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

۱. توری او غږ له زده کوونکو رسه تکرار کړئ. 
2. کورنۍ دنده: د خانه خايل جملې ۳ ځلې ولولئ. انځورونو 

ته وگورئ، په اړه یې څو کلمې یا لنډه جمله ولیکئ.

توری: ک، ټ موضوع: د اونۍ تکرار    

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(
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لوست 6 اونۍ 11

د زده کړې موخې
د کلمې په پیل، منځ او پای کې د /ن، ج/ غږونو پیژندل. . 1
د )ن، ج( تورو لوستل او لیکل. 2
د کلمو سم لوستل. )د سموايل معیار ٪۹۵(. 3

د منت سم لوستل. )د سموايل معیار٪۹۰(. 4

 1. د غږ اورېدل، د توري لوستل 
    او ليکل )10 دقیقې(

1. ښوونکی د تصویر په باره کې له زده کوونکو رسه بحث 
او  په پیل، منځ  له هغوی رسه یوځای د کلمو  او  کوي 

پای کې غږونه پېژين. 
2. ښوونکی توری پر تختې لیکي، په گوته يې ښيي او غږ یې لويل. 
3. ښوونکی له زده کوونکو رسه د تورو د لیکلو طریقه تکراروي 
په هوا کې لیکل، په دريس کتاب کې په گوتې رسه د توري 

څارل، د مترین په کتابچه کې لیکل.  

 2. د کلمو لوستل )10 دقیقې(

۱. د هجاوو د مترین د چوکات لومړۍ دوې کلمې پر تختې 
ولیکئ او له زده کوونکو رسه یې یوځای مترین کړئ. 

2. زده کوونکي دې دا کلمې په جوړه یي او بیا دې یې 

په انفرادي ډول ولويل.  

 3. د دويم منت بیا لوستل

)۵دقیقې( 

له لوستلو مخکې         
1. زده کوونکو ته ووایاست چې د تېرې ورځې د کیسې 
په  اړه دې فکر وکړي او و دې وايي چې کیسه د څه 
يش په هکله وه؟ یوه یا دوو زده کوونکو ته اجازه ورکړئ 

چې ځواب ووايي. 
 د لوستلو پر مهال

1.زده کوونکي دې هڅه وکړي چې دا منت پخپله ولويل. 
2. ښوونکي دې منت زده کوونکو ته ولويل. 

3. ښوونکی او زده کوونکي دې یوځای منت ولويل. 
4. زده کوونکي دې په جوړه یي ډول منت ولويل. 

5. زده کوونکي دې پخپله منت ولويل. 

  تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

۱. له زده کوونکو رسه توری او غږ تکرار کړئ. 

2. کورنۍ دنده: د هجا کلمې ۳ ځلې ولولئ. کلمې د 

مترین په کتاب کې ولیکئ. 

توري: ن، ج موضوع: د بیاکتنې او دوامدارې ارزونې ورځ     12

           د حسن خط فعاليت )۳۵ دقيقې(

زده کوونکي دې د )ټ( توري بڼې ته په پوره دقت رسه 
مخ  پر  خط  کريس  د  يې  رسه  قلم  کړکي  له  او  وګوري 

ښايسته ليکل مترين کړي.

 ارزونه او کورنۍ دنده: )۵دقيقې(
- ښوونکی دې له څو زده کوونکو څخه د توري د بڼې او 

ښکيل ليکلو په اړه پوښتنه وکړي.
- زده کوونکي دې د )ټ( توری په خپلو کتابچو کې په 

کړکي قلم  يا پنسل رسه مترين کړي.

 4. امال    )10 دقیقې( 

1. زده کوونکو ته و وایئ چې نن به ځینې کلمې لیکي. 

2. هغوی ته ووایاست چې د )پیلوټ( کلمه ولويل  پيـ  لوټ. دا 

کلمه )۲( هجاوې لري. زده کوونکو ته ووایاست چې د کلمې د 

هرې هجا په هکله فکر وکړي او د هرې هجا توری دې ولیکي. 

 دریم پړاو په دغو کلمو رسه تکرار کړئ.  )پاک، ورک، آلوکاټ، 

بوټ، کوټ، ترینکوټ، کریم(.

3. کله چې زده کوونکو په لیکلو الس پورې کړ، ښوونکی دې 

په ټولگي کې وگرځي او زده کوونکي دې وڅاري.  

4. د دې مترین په پای کې، دې ښوونکی د هغه تورو په اړه پوښتنه 

وکړي چې زده کوونکو لیکيل دي او هره کلمه دې پر تختې ولیکي. 

دا  چا  چې  وگوري  کتابچې  زده کوونکو  د  ښوونکی  دې  بیا   .5

فعالیت په ښه توگه تررسه کړی دی او څوک زیاتې مرستې ته اړتیا 

زیاته  له همدغو  زده کوونکو رسه  بیا  په بل درس کې دې  لري. 

مرسته وکړي.

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(
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رسیزهاونۍ

12

د لومړۍ ورځې د اورېدلو منت

د اونۍ د زده کړې موخې

د کلمو په پیل، منځ او پای کې د /ن، ج، ک، ټ، ی، ت، ر، پ/ غږونو پېژندل. . 1

د )ن، ج، ک، ټ، ی، ت، ر، پ( تورو سم لوستل او لیکل. )د سموايل معیار ۹۵٪ دی(. 2

له نوو تورو رسه د 16 کلمو ترکیب او هجا کول.. 3

د کلمو او جملو سم لوستل. )د سموايل معیار ۸۰٪ دی(. 4

د )پوهوي، اندېښمن، موسکۍ، وار، مرسته( کلمو پر معناگانو پوهېدل.. 5

د اورېدلو او لوستلو د کیسو پوښتنو ته سم ځواب ویل. )د سموايل معیار ٪۸۰(. 6

د دې اونۍ کلمې سمې ولیکالی يش. . 7

د یوه انځور په رسمولو رسه د یوې کیسې لیکل او په اړه یې د یوې کلمې/ جملې لیکل.. 8

زده کوونکي د )ی، ت، ر، پ، ن،ج، ک، ټ، ( تورو له بڼو رسه بلد يش او د کريس خط پرمخ يې ښایسته وليکي.. 9

ددولسمه اونۍ  )د تکرار اونۍ(    موضوع: د تېرو اونیو تکرار       فرعي موضوع: ښوونځی    توري: ن، ج، ک، ټ، ی، ت، 

ر،  پ

د دې اونۍ لپاره ځانگړي یادداشتونه

- ورځنۍ موخې او د ټولگي مقررات په لنډه توگه بيان کړئ.

- يوه کلمه د السونو په حرکتونو رسه ووېشئ او بيا يې ترکيب کړئ، د بېلگې په ډول: مکتب   ) مکـ   ـتب(

- په مناسب غږ د کيسې يو پاراگراف و لولئ، بيا يې له زده کوونکو رسه په گډه و لولئ، بيا دې زده کوونکي په خپل 

منځ کې يو ځای و لويل او وروسته دې یې يو زده کوونکی په يوازې توگه و لويل.

- زده کوونکي و هڅوئ چې يو انځور رسم او په هکله يې څو کلمې او څو لنډې جملې وليکي.

- ښوونکی دې د دې اونۍ په لوستونو کې زده کوونکي په دې پوهوي چې د ستونزو لپاره دې څنگه حل الرې پيدا 

کړي. 

د درس پیل )۵ دقیقې(: ښوونکی دې د هر درس په پیل کې دغه مقدمايت کارونه وکړي. 

- سالم، روغبړ، د ټولگي تنظیم، د کورنۍ دندې کتنه، د تېر درس ارزونه او د انگېزې رامنځته کول.  

کورنۍ دنده

ماللۍ ښوونکې ده. هغه زده کوونکي ښه پوهوي. نن يې ورته وویل: 

- لوستل شوي )۱۷( توري به دوه دوه ځلې لیکئ. پنځه داسې کلمې هم ولیکئ چې )ټ( په کې راغلې وي. 

زده کوونکې موسکا کور ته راغله. اندېښمنه وه. مور يې 

پوښتنه ترې وکړه: موسکا لورکۍ ولې خپه یې؟ موسکا 

وویل*: کورنۍ دنده مې نه ده ليکلې. مور يې وویل**: 

ځای  کوم  په  وکړه.  کې  په  فکر  ښه  شه،  جار  دې  مور 

چې نه پوهېدې، اېمل ورور به دې مرسته دررسه وکړي. 

موسکا موسکۍ شوه. په لیکلو يې پیل وکړ. ایمل وررسه 

مرسته وکړه.

ټولنيزې- عاطفي زده کړې موخه

په دې پوه يش چې څنگه 	 

ستونزو ته د حل الرې پيدا 

کړي.
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د زده کړې موخې
د کلمو په پیل کې د /ی، ت/ غږونو اورېدل. . 1
د )ی، ت( تورو لوستل او لیکل.. 2
له نوي توري رسه د 4 کلمو ترکیبول. . 3
د کلمو سم لوستل. )د سموايل معیار ٪۸۰(. 4
د اورېدلو د کیسې پوښتنو ته سم ځوابونه ویل. )د . 5

سموايل معیار ٪۸۰( 

 1. د غږ اورېدل، د توري لوستل 
    او ليکل )10 دقیقې(

له  لومړی غږ یې  او  اړه بحث وکړئ  په  انځورونو  د    .1
زده کوونکو رسه راوښیئ. 

2. ښوونکی کلمې وایي او زده کوونکي د الس په پورته 
کولو رسه معلوموي چې دغه کلمې له نوي غږ رسه پیل 
شوې دي او که نه: دغه کلمې )یوم، لکه، دی، تاج، یام، 

وله، یو، تره( وکاروئ.
۳-  زده کوونکی دې څو کلمې ووایي چې په همدې غږ 

پیل شوې وي. 
4. توری پر تختې ولیکئ، غږ او نوم یې و وایئ:  

یې  کې  هوا  په  ولولئ،  رسه  زده کوونکو  له  توری   .5
زده کوونکي  او  کړئ  تعقیب  یې  گوتو  خپلو  په  ولیکئ، 

دې یې د مترین په کتاب کې ولیکي.

 2. د کلمو او جملو لوستل      

)1۲ دقیقې(  

۱. د ترکیب د مترین د چوکاټ دوې لومړۍ کلمې پر تختې 

ولیکئ. دا مترین له زده کوونکو رسه یوځای تررسه کړئ. 

2. زده کوونکي دې نورې کلمې په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل.  

3. لومړۍ جمله پر تختې ولیکئ او له زده کوونکو رسه یې ولولئ. 

4. زده کوونکي دې جملې په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل. 

 3. د اورېدلو فعالیت )۱۳ دقیقې( 

له اورېدلو څخه مخکې         

کې  شونډو  )په  موسکۍ  اندېښمنه)خپه(  پوهول،  د   .1

خندل( کلمو په اړه بحث وکړئ:

2. بیا له زده کوونکو څخه وغواړئ چې د دې کلمو معنا 

او په جملو کې استعامل مترین کړي. 

3. د کیسې د انځور او عنوان په هکله له زده کوونکو رسه بحث وکړئ. 
4. زده کوونکي وړاندوینه کوي چې کیسه به د څه يش 

 بيا کتنه او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

1. له زده کوونکو رسه نوی غږونه او توري بیا تکرار کړئ. 

2. کورنۍ دنده: د ترکیب کلمې ۳ ځلې ولولئ. توري او 

کلمې د مترین په کتاب کې ولیکئ.

په هکله وي.
د اورېدلو پر مهال

1. کیسه په مناسب لحن )غږ( او حرکتونو رسه دوه ځلې ولولئ. 
۲. د لوستلو پر مهال، له زده کوونکو څخه د کیسې په 

هکله دوې پوښتنې وکړئ. 
*. موسکا به څه ویيل وي؟

**. مور به ورته څه ویيل وي؟
له اورېدلو وروسته

1. له زده کوونکو پوښتنه وکړئ چې آیا د کیسې په اړه د 
هغوی وړاندوینه سمه ده او که نه؟ هو/نه. 

۲. پوښتنه: موسکا څنگه وه؟
     ځواب: اندېښمنه وه.

3. پوښتنه: چا وررسه مرسته کوله؟
    ځواب: اېمل.

4. ذهني پوښتنه: که مو کورنۍ  دنده سخته وي، څه 
به کوئ؟

توری:  ی، ت موضوع:   کورنۍ دنده    

لوست 1 اونۍ 12

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(
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د زده کړې موخې

د کلمې په پیل، منځ او پای کې د /ر، پ/  غږونو اورېدل. . 1

د )ر، پ( توری لوستل او لیکل. . 2

له نوي توري رسه د څلورو کلمو هجا کول. . 3

د منت سم لوستل او پوښتنو ته یې سم ځواب ویل. . 4

)د سموايل معیار ٪۸۰(

 1. د غږ اورېدل، د توري لوستل 

    او ليکل )10 دقیقې(

1.  د انځورونو په هکله بحث وکړئ او له زده کوونکو رسه 

یوځای مربوط غږونه د کلمې په پیل، منځ او پای کې 

په گوته کړئ. 

)خرما(  دویم انځور   )رمه(  لومړی انځور  

)غر(  دريم انځور  

2. د توري بڼې پر تختې ولیکئ، غږ او نوم یې و وایئ. 

3. د توري د غږ له لوستلو رسه یې یوځای په هوا کې 

ولیکئ، په گوتو رسه یې په دريس کتاب کې تعقیب کړئ 

او زده کوونکي دې يې د مترین په کتاب کې ولیکي. 

 2. د کلمو لوستل )1۲ دقیقې(         

۱. د هجاوو د مترین د چوکاټ لومړۍ دوې کلمې پر تختې 

ولیکئ او دا مترین له زده کوونکو رسه یوځای تررسه کړئ. 

۲. زده کوونکي دې دا کلمې په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل.  

3. د لوستلو لومړی منت)۱۳دقیقې( 

له لوستلو مخکې

)څه  وکړي(، سمه  پوره خربه  کلمې چې  )څو  جمله  د     .1

چې غلطه نه وي(، مرسته)کومک(کلمو د معنا په هکله له 

زده کوونکو رسه بحث وکړئ:

۲. بیا له زده کوونکو وغواړئ چې د دې کلمو معنا او په 

جملو کې استعامل مترین کړي. 

۳. د کیسې د انځور او عنوان په هکله له زده کوونکو 

رسه بحث وکړئ. 

۴. زده کوونکي وړاندوینه کوي چې کیسه به د څه يش 

په هکله وي.

 تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

۱. له زده کوونکو رسه غږ او توری بیا تکرار کړئ. 

۲. کورنۍ دنده: د هجا کلمې ۳ ځلې ولولئ. توري او کلمې 

د مترین په کتاب کې ولیکئ.

د لوستلو پر مهال

1. زده کوونکي دې پخپله دا منت ولويل. 

۲. ښوونکی دې په مناسب لحن )غږ( او حرکتونو رسه منت ولويل. 

۳. ښوونکي او زده کوونکي دې منت یوځای په گډه رسه ولويل. 

۴. زده کوونکي دې منت په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل.   

له لوستلو وروسته

1. له زده کوونکو پوښتنه وکړئ چې د کیسې په اړه د 

هغوی وړاندوینه سمه ده او که نه؟ هو/ نه. 

۲.  پوښتنه: رویا د چا لور ده؟

      ځواب: د رومان.

3.  پوښتنه: رویا څه لیکله؟

      ځواب: یوه جمله.

4.  ذهني پوښتنه: که يو کار درته سخت وي، څه به کوئ؟

توری:  ر، پ موضوع: مرسته    

لوست 2 اونۍ 12

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(



171

لوست 3 اونۍ 12

د زده کړې هدفونه
د کلمې په پیل کې د /ن، ج/ غږ اورېدل. . 1
د )ن، ج( تورو لوستل او لیکل.. 2
له نوي توري رسه د ۴ کلمو ترکیبول. . 3
د کلمو سم لوستل. )د سموايل معیار ٪۸۰(. 4
د اورېدلو د کیسې پوښتنو ته سم ځواب ویل. )د . 5

سموايل معیار ٪۸۰(

 1. د غږ اورېدل، د توري لوستل 
    او ليکل )10 دقیقې(

1.  د انځورونو په اړه بحث وکړئ او لومړی غږونه یې له 
زده کوونکو رسه په گوته کړئ. 

2. ښوونکی کلمې وایي او زده کوونکي د الس په پورته 
کولو رسه معلوموي چې دغه کلمې له نوو غږونو رسه پیل 
شوي دي او که نه: دغه کلمې )ناک، تاک، نازو، جوار، 

جومات، مات، تار( وکاروئ.

همدې  په  چې  ووایي  کلمې  څو  دې  زده کوونکی    -۳
غږونو پیل شوې وي. 

4. توري پر تختې ولیکئ، غږ او نوم یې و وایئ:  
یې  کې  هوا  په  ولولئ،  رسه  زده کوونکو  له  توري   .5
زده کوونکي  او  کړئ  تعقیب  یې  گوتو  خپلو  په  ولیکئ، 

دې یې د مترین په کتاب کې ولیکي. 

 2. د کلمو  او جملو لوستل )1۲ دقیقې( 

۱. د ترکیب د مترین د چوکاټ دوې لومړۍ کلمې پر تختې 

ولیکئ. دا مترین له زده کوونکو رسه یوځای تررسه کړئ. 

2. زده کوونکي دې نورې کلمې په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل.  

3. لومړۍ جمله پر تختې ولیکئ او له زده کوونکو رسه یې ولولئ. 

4. زده کوونکي دې جملې په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل. 

3. د لومړی منت بیا لوستل

 )۱۳دقیقې( 
له لوستلو مخکې           

1. د  )جمله، سمه، مرسته( کلمو د معنا په هکله له زده کوونکو 

رسه بحث وکړئ:

۲. بیا له زده کوونکو وغواړئ چې کلمې معنا او په جملو 

کې يې استعامل مترین کړي. 

۳. د کیسې د انځور او عنوان په هکله له زده کوونکو رسه بحث وکړئ. 

۴. زده کوونکي وړاندوینه کوي چې کیسه به د څه يش په هکله وي.

 تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

1. له زده کوونکو رسه نوی غږ او توری بیا تکرار کړئ. 

2. کورنۍ دنده: د ترکیب کلمې ۳ ځلې ولولئ. توري او 

کلمې د مترین په کتاب کې ولیکئ.  

د لوستلو پر مهال

1. زده کوونکي دې پخپله دا منت ولويل. 

۲. ښوونکی دې په مناسب لحن )غږ( او حرکتونو رسه منت ولويل. 

۳. ښوونکی او زده کوونکي دې منت یوځای په گډه رسه ولويل. 

۴. زده کوونکي دې منت په جوړه یي ډول ولويل.  

له لوستلو وروسته

1. له زده کوونکو پوښتنه وکړئ چې د کیسې په اړه د 

هغوی وړاندوینه سمه ده او که نه؟ هو/ نه. 

۲. پوښتنه: له رویا رسه چا مرسته وکړه؟

     ځواب:  رومان.

۳. پوښتنه:  رویا جمله څنګه ولیکله؟

     ځواب:  سمه یې ولیکله.

۴.  ذهني پوښتنه: څوک د کورنۍ دندې په تررسه کولو 

کې دررسه مرسته کولی يش؟

توری:  ن، ج موضوع:  مرسته    

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(
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لوست 4 اونۍ 12

د زده کړې موخې
د کلمې په پیل، منځ او پای کې د /ک، ټ/ غږ اورېدل. . 1
د )ک، ټ( توري لوستل او لیکل. . 2
له تورو د 4 کلمو هجا کول. . 3
د منت سم لوستل او پوښتنو ته یې سم ځواب ویل. . 4

)د سموايل معیار ٪۸۰(

 1. د غږ اورېدل، د توري لوستل 
    او ليکل )10 دقیقې(

1.  د انځورونو په هکله بحث وکړئ او له زده کوونکو رسه یوځای 
اړه غږونه د کلمې په پیل، منځ او پای کې وښیئ. 

لومړی انځور)کتاب( دويم انځور )مکتب( دريم انځور )پالک(
2. د تورو بڼې پر تختې ولیکئ، غږ او نوم یې و وایئ. 

3. د تورو غږونه له زده کوونکو رسه ولولئ، په هوا کې يې 
ولیکئ، په خپلو گوتو يې تعقیب کړئ او زده کوونکي دې 

يې د مترین په کتاب کې ولیکي. 

 2. د کلمو لوستل )1۲ دقیقې( 

۱. د هجاوو د مترین د چوکاټ لومړۍ دوې کلمې پر تختې 

ولیکئ او دا مترین له زده کوونکو رسه یوځای تررسه کړئ. 

۲. زده کوونکي دې د ترکیب او هجا د چوکاټ دا کلمې 

په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل.  

 3. د لوستلو دويم منت

        )۱۳ دقیقې( 
له لوستلو مخکې          

1. د  ټالۍ)زنگيدل(، ټال )هغه رسۍ چې خلک پرې زانگې(، 
له زده کوونکو رسه بحث  په هکله  معنا  )نوبت( کلمو د  وار 

وکړئ:
۲. بیا له زده کوونکو وغواړئ چې د دې کلمو معنا او په 

جملو کې استعامل مترین کړي. 
۳. د کیسې د انځور او عنوان په هکله له زده کوونکو 

رسه بحث وکړئ. 
۴. زده کوونکي وړاندوینه کوي چې کیسه به د څه يش 

په هکله وي.
د لوستلو پر مهال

1. زده کوونکي دې پخپله دا منت ولويل. 
۲. ښوونکی دې په مناسب لحن )غږ( او حرکتونو رسه منت ولويل. 
۳. ښوونکي او زده کوونکي دې منت یوځای په گډه رسه ولويل. 

۴. زده کوونکي دې منت په جوړه یي ډول ولويل.  

 تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

۱. زده کوونکو رسه غږونه او توري بیا تکرار کړئ. 

او  توري  ولولئ.  کلمې ۳ ځلې  هجا  د  دنده:  کورنۍ   .۲

کلمې د مترین په کتاب کې ولیکئ.

له لوستلو وروسته

1. له زده کوونکو پوښتنه وکړئ چې د کیسې په اړه د 

هغوی وړاندوینه سمه ده او که نه؟ هو/ نه. 

۲. پوښتنه: د ټال وار د چا دی؟ 

     ځواب: د پټان.

۳. پوښتنه: خاټوله څه شی لويل؟

       ځواب: کتاب. 

4.  ذهني پوښتنه: ولې هر کار باید په وار رسه وکړو؟

توری:  ک، ټ موضوع:  کورنۍ دنه ده    

           د حسن خط فعاليت )۳۵ دقيقې(

زده کوونکي دې د )ی، ت، ر، پ( تورو بڼې ته په پوره دقت 
رسه وګوري او له کړکي قلم رسه يې د کريس خط پر مخ 

ښايسته ليکل مترين کړي.

 ارزونه او کورنۍ دنده: )۵دقيقې(

- ښوونکی دې له څو زده کوونکو څخه د تورو د بڼې او 
ښکيل ليکلو په اړه پوښتنه وکړي.

- زده کوونکي دې د )ی، ت، ر، پ( توري په خپلو کتابچو 
کې په کړکي قلم  يا پنسل رسه مترين کړي.

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(
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لوست 5 اونۍ 12

د زده کړې موخې
د کلمې په پیل، منځ او پای کې د /ی، ت، ر، پ/ . 1

غږونو اورېدل. 
د )ی، ت، ر، پ(  تورو لوستل او لیکل. . 2
د خانه خايل جملو سم لوستل. )د سموايل معیار ٪۹۵(. 3
)د . 4 ویل.  ځواب  ته  پوښتنو  او  لوستل  سم  منت  د 

سموايل معیار٪۸۰(

 1. د غږ اورېدل، د توري لوستل 

    او ليکل )10 دقیقې(

1. ښوونکی د تصویرونو په باره کې له زده کوونکو رسه 

بحث کوي او له هغوی رسه یوځای د کلمو په پیل، منځ 

او پای کې غږونه معلوموي. 

2. ښوونکی توري پر تختې لیکي، په گوته يې ښيي او غږونه یې لويل. 

طریقه  لیکلو  د  تورو  د  رسه  زده کوونکو  له  ښوونکی   .3

تکراروي: په هوا کې لیکل، په دريس کتاب کې په گوتې 

رسه د تورو څارل، د مترین په کتابچه کې لیکل. 

 2. د خانه خايل جملو لوستل 

)10 دقیقې(

جمله  لومړۍ  چې  ښيي  ته  زده کوونکو  ښوونکی   .۱

څرنگه ولويل. 

2. ښوونکی زده کوونکو ته وخت ورکوي چې ورپسې جملې 

پخپله ولويل او بیا د ځواب په هکله وررسه بحث کوي.  

3. ځوابونه: 1.لور، 2. کوله، 3. ټالیو، 4. کتاب. 

 3. د دويم منت بیا لوستل)۵دقیقې( 

له لوستلو مخکې

1. زده کوونکو ته ووایاست چې د تېرې ورځې د کیسې په  اړه 

دې فکر وکړي او و دې وايي چې کیسه د څه يش په هکله 

وه؟ یوه یا دوو زده کوونکو ته اجازه ورکړئ چې ځواب ووايي. 

 د لوستلو پر مهال

1.زده کوونکي دې هڅه وکړي چې دا منت پخپله ولويل. 

2. ښوونکي دې منت زده کوونکو ته ولويل. 

3. ښوونکی او زده کوونکي دې یوځای منت ولويل. 

4. زده کوونکي دې په جوړه یي ډول منت ولويل. 

5. زده کوونکي دې پخپله منت ولويل. 

 4. نوښتي لیکل )10دقیقې( 
دې . 1 د  تاسو  به  اوس  چې  ووایاست  ته  کوونکو  زده 

اونۍ کیسو ته په کتو رسه، خپلې کیسې جوړوئ. 
زده کوونکو ته ووایاست چې په خپل دريس کتاب . 2

کې دوو انځورونو ته وگوري او پوښتنه ورڅخه وکړئ 
چې د کیسو په اړه يې څه په یاد پاتې دي. 

دوو یا دریو زده کوونکو ته اجازه ورکړئ، هغه څه یې . 3
چې په یاد پاتې دي، نورو ته يې ووایي. 

زده کوونکو ته ووایاست چې اوس به زه د سختو کارونو . 4
په باره کې پر خپلې کيسې فکر وکړم. بيا زده کوونکو 
ته يوه کيسه ووايئ چې څنگه مو يوه سخت کار ته د 
حل الره پيدا کړې وه. وروسته په دې اړه پرتختې يو 
رسم وکاږئ او يو څو کلمې لکه سخت،ستونزمن او د 

حل الره وليکئ.
زده کوونکو ته ووایاست چې دوی دې هم فکر وکړي . 5

چې څنگه يې يوه سخت کار ته د حل الره موندلې 
وه. بيا دې په دې اړه يو رسم وکاږي او يو څو توری او  

کلمې دې وررسه وليکي.
کله چې زده کوونکي خپلې کیسې نورو ته وایي، تاسو . 6

په ټولگی کې وگرځئ او له هغوی څخه د کیسې په اړه 
پوښتنې وکړئ. که اړتیا وي، مرسته وررسه وکړئ.

 تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

۱. توري او غږونه له زده کوونکو رسه تکرار کړئ. 
2. کورنۍ دنده: د خانه خايل جملې ۳ ځلې ولولئ. انځورونو 

ته وگورئ، په اړه یې څو کلمې یا لنډه جمله ولیکئ.

توری: ی، ت، ر، پ موضوع: د اونۍ تکرار    

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(
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لوست 6 اونۍ 12

د زده کړې موخې
د کلمې په پیل، منځ او پای کې د /ن، ج، ک، ټ/ غږونه پیژندل. . 1
د )ن، ج، ک، ټ( تورو لوستل او لیکل. 2
د کلمو سم لوستل. )د سموايل معیار ٪۹۵(. 3

د منت سم لوستل. )د سموايل معیار٪۹۰(. 4

 1. د غږ اورېدل، د توري لوستل 
    او ليکل )10 دقیقې(

1. ښوونکی د تصویر په باره کې له زده کوونکو رسه بحث 
او  په پیل، منځ  له هغوی رسه یوځای د کلمو  او  کوي 

پای کې غږونه پېژين. 
2. ښوونکی توری پر تختې لیکي، په گوته يې ښيي او غږ یې لويل. 

طریقه  لیکلو  د  تورو  د  رسه  زده کوونکو  له  ښوونکی   .3
تکراروي: په هوا کې لیکل، په دريس کتاب کې په گوتې 

رسه د توري څارل، د مترین په کتابچه کې لیکل. 

  تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

۱. له زده کوونکو رسه توری او غږ تکرار کړئ. 
ولولئ.  ځلې  جملې ۳  خايل  خانه  د  دنده:  کورنۍ   .2

کلمې د مترین په کتاب کې ولیکئ. 

توري: ن، ج، ک، ټ موضوع: د بیاکتنې او دوامدارې ارزونې ورځ     

 2. د خانه خايل جملو لوستل 

)10 دقیقې(

۱. ښوونکی زده کوونکو ته ښيي چې لومړۍ جملې څرنگه ولويل. 
2. ښوونکی زده کوونکو ته وخت ورکوي چې ورپسې جمله 

پخپله ولويل او بیا د ځواب په هکله وررسه بحث کوي.  

3. ځوابونه: 1. تږې، 2. جوار، 3. کتاب، 4. ټال. 

 3. د دويم منت بیا لوستل

)۵دقیقې( 
له لوستلو مخکې         

1. زده کوونکو ته ووایاست چې د تېرې ورځې د کیسې په  اړه 
دې فکر وکړي او و دې وايي چې کیسه د څه يش په هکله 

وه؟ یوه یا دوو زده کوونکو ته اجازه ورکړئ چې ځواب ووايي. 
 د لوستلو پر مهال

1.زده کوونکي دې هڅه وکړي چې دا منت پخپله ولويل. 
2. ښوونکي دې منت زده کوونکو ته ولويل. 

3. ښوونکی او زده کوونکي دې یوځای منت ولويل. 
4. زده کوونکي دې په جوړه یي ډول منت ولويل. 

5. زده کوونکي دې پخپله منت ولويل. 

           د حسن خط فعاليت )۳۵ دقيقې(
زده کوونکي دې د )ن، ج، ک، ټ( تورو بڼې ته په پوره 
دقت رسه وګوري او له کړکي قلم رسه يې د کريس خط 

پر مخ ښايسته ليکل مترين کړي.

 ارزونه او کورنۍ دنده: )۵دقيقې(

- ښوونکی دې له څو زده کوونکو څخه د تورو د بڼې او 
ښکيل ليکلو په اړه پوښتنه وکړي.

- زده کوونکي دې د )ن، ج، ک، ټ( توري په خپلو کتابچو 
کې په کړکي قلم  يا پنسل رسه مترين کړي.

 4. امال )10 دقیقې(             

1. زده کوونکو ته و وایئ چې نن به ځینې کلمې لیکي. 
2. هغوی ته ووایاست چې د )نسيمه( کلمه ولويل او هجاوې 
. دا  ـمه  نـ   ـسيـ    بېلې کړي   په حرکت رسه  یې د السونو 

کلمه )۳( هجاوې لري. زده کوونکو ته ووایاست چې د کلمې د 
هرې هجا په هکله فکر وکړي او د هرې هجا توری دې ولیکي.  
دریم پړاو په دغو کلمو رسه تکرار کړئ. ) مينه، لودين، تنور، 

جومات، مجاهد، جوار، نارنج،(.
3. کله چې زده کوونکي په لیکلو الس پورې کړ، ښوونکی 

دې په ټولگي کې وگرځي او زده کوونکي دې وڅاري.  
4. د دې مترین په پای کې دې ښوونکی د هغه تورو په اړه پوښتنه 
وکړي چې زده کوونکو لیکيل دي او هره کلمه دې پر تختې ولیکي. 
5. بیا دې ښوونکی د زده کوونکو کتابچې وگوري چې چا دا فعالیت 
په ښه توگه تررسه کړی دی او څوک زیاتې مرستې ته اړتیا لري. په 
بل درس کې دې بیا همدغو  زده کوونکو رسه زیاته مرسته وکړي.

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(
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رسیزه

د لومړۍ ورځې د اورېدلو منت

د اونۍ د زده کړې موخې

د کلمو په پیل، منځ او پای کې د /ړ، خ/ غږونو اورېدل. . 1

د )ړ، خ( تورو سم لوستل او لیکل. )د سموايل معیار ۹۵٪ دی(. 2

له نوو تورو رسه د 16 کلمو ترکیب او هجا کول.. 3

د کلمو او جملو سم لوستل. )د سموايل معیار ۸۰٪ دی(. 4

د )ټک، ګټوره، خیرې، ککړ، کړاو، درمل( کلمو پر معناگانو پوهېدل.. 5

د اورېدلو او لوستلو د کیسو پوښتنو ته سم ځواب ویل. )د سموايل معیار ٪۸۰(. 6

د دې اونۍ کلمې سمې ولیکالی يش. . 7

د یوه انځور په رسمولو رسه د یوې کیسې لیکل او په اړه یې د یوې کلمې/ جملې لیکل.. 8

زده کوونکي د )ړ، خ( تورو له بڼو رسه بلد يش او د کريس خط پرمخ يې ښایسته وليکي.. 9

دیارلسمه اونۍ            موضوع: کور        فرعي موضوع: روغتیا        توري:  ړ، خ

د دې اونۍ لپاره ځانگړي یادداشتونه
- ورځنۍ موخې او د ټولگي مقررات په لنډه توگه بيان کړئ.

- يوه کلمه د السونو په حرکت رسه ووېشئ او بيا يې ترکيب کړئ، د بېلگې په ډول: مکتب   ) مکـ   ـتب(
- په مناسب غږ د کيسې يو پاراگراف و لولئ، بيا يې له زده کوونکو رسه په گډه و لولئ، بيا دې یې زده کوونکي په 

خپل منځ کې يو ځای و لويل او وروسته دې يو زده کوونکی په يوازې توگه و لويل.
- زده کوونکي و هڅوئ چې يو انځور رسم او په هکله يې څو کلمې او څو لنډې جملې وليکي.

- ښوونکی دې په دې اونۍ کې زده کوونکي دې ته وهڅوي چې معلومات په ترتیب رسه په ياد وسايت.
د درس پیل )۵ دقیقې(: ښوونکی دې د هر درس په پیل کې دغه مقدمايت کارونه وکړي. 

- سالم، روغبړ، د ټولگي تنظیم، د کورنۍ دندې کتنه، د تېر درس ارزونه او د انگېزې رامنځته کول.  

عيني )شکيل( کلمې: ښوونکی دې د دې اونۍ عيني کلمې پر تختې وليکي، په زده کوونکو دې یې تکرار کړي 	 

چې له شکل رسه يې آشنا يش، زده کوونکو ته دې وويل يش چې د دې کلمو توري به په راتلونکو درسونو کې ووايي. 

روغتیا 

د ښوونکې وړانگې، مېړين ته ورپام شو. گوري چې نوکان يې اوږده دي. تر نوکانو الندې يې خیري دي. ویښته يې 

هم خیرن او غوړ پړ دي. ښوونکې وویل*: خوږو شاگردانو! 

خربې مې د زړه په غوږونو واورئ. خپلې پاکۍ او صفايي 

مه  خځلو  خاورو  په  مو  ټولگی  او  کور  کوئ.  پام  تل  ته 

ککړوئ. نوکان مو وخت په وخت لنډوئ. غاښونه مو په 

مسواک یا برس  پاکوئ. تل پاک خواړه خورئ او پاکې 

که  خورئ.  مه  شی  څه  السونو  ککړو  په  څښئ.  اوبه 

همداسې وکړئ** نو د ناجوړۍ له کړاوه به خالص وئ.

اونۍ 13
ټولنيزې- عاطفي زده کړې موخه

په دې پوه يش چې څنگه 	 

د يو يش په اړه معلومات په 

ترتيب رسه را ياد کړي.
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د زده کړې موخې
د کلمو په پیل کې د /ړ/ غږ اورېدل. . 1
د )ړ( توري لوستل او لیکل.. 2
له نوي توري رسه د 4 کلمو ترکیبول. . 3
د کلمو سم لوستل. )د سموايل معیار ٪۸۰(. 4
د اورېدلو د کیسې پوښتنو ته سم ځوابونه ویل. )د . 5

سموايل معیار ٪۸۰( 

 1. د غږ اورېدل، د توري لوستل 
    او ليکل )10 دقیقې(

له  یې  غږ  لومړی  او  وکړئ  بحث  اړه  په  انځور  د    .1
زده کوونکو رسه راوښیئ. 

2. ښوونکی کلمې وایي او زده کوونکي د الس په پورته 
کولو رسه معلوموي چې دغه کلمې له نوي غږ رسه پیل 
ړومبی، ړنگ،  )ړوند،  نه: دغه کلمې  که  او  شوي دي 

اړم، تړل، پالر( وکاروئ.
۳.  زده کوونکی دې څو کلمې ووایي چې په همدې غږ 

پیل شوې وي. 
4. توري پر تختې ولیکئ، غږ او نوم یې و وایئ:  

یې  کې  هوا  په  ولولئ،  رسه  زده کوونکو  له  توری   .5
زده کوونکي  او  کړئ  تعقیب  یې  گوتو  خپلو  په  ولیکئ، 

دې یې د مترین په کتاب کې ولیکي. 

 2. د کلمو او جملو لوستل       

)1۲ دقیقې(  

۱. د ترکیب د مترین د چوکاټ دوې لومړۍ کلمې پر تختې 

ولیکئ. دا مترین له زده کوونکو رسه یوځای تررسه کړئ. 

2. زده کوونکي دې نورې کلمې په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل.  

3. لومړۍ جمله پر تختې ولیکئ او له زده کوونکو رسه یې ولولئ. 

4. زده کوونکي دې جملې په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل. 

 3. د اورېدلو فعالیت )۱۳ دقیقې( 
تر اورېدلو د مخه         

1. د خیري )چرک(، ککړ)ناولی(، کړاو )تکليف( کلمو په 

اړه بحث وکړئ:

2. بیا له زده کوونکو څخه وغواړئ چې د دې کلمو معنا 

او په جملو کې استعامل مترین کړي. 

3. د کیسې د انځور او عنوان په هکله له زده کوونکو رسه بحث وکړئ. 

  تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

1. له زده کوونکو رسه نوي غږونه او توري بیا تکرار کړئ. 

2. کورنۍ دنده: د ترکیب کلمې ۳ ځلې ولولئ. توري او 

کلمې د مترین په کتاب کې ولیکئ. 

4. زده کوونکي وړاندوینه کوي چې کیسه به د څه يش په هکله وي.

د اورېدلو پر مهال

1. کیسه په مناسب لحن )غږ( او حرکتونو رسه دوه ځيل ولولئ. 

۲. د لوستلو پر مهال، له زده کوونکو څخه د کیسې په 

هکله دوې پوښتنې وکړئ. 

*. ښوونکې به څه ویيل وي؟
**. ستاسو په فکر که همداسې وکړئ، څه به ويش؟

له اورېدلو وروسته

1. له زده کوونکو پوښتنه وکړئ چې آیا د کیسې په اړه د 

هغوی وړاندوینه سمه ده او که نه؟ هو/نه. 

۲. پوښتنه: څوک ښوونکې وه؟

     ځواب: وړانگه.

3. پوښتنه: چا ته يې ورپام شو؟

    ځواب: مېړين ته

کومې  ته  کوونکو  زده  ښوونکي  پوښتنه:  ذهني   .4

سپارښتنې وکړې چې ناروغه نه يش؟

توری:  ړ موضوع: روغتیا     

لوست 1 اونۍ 13

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(
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د زده کړې موخې

د کلمې په پیل، منځ او پای کې د /ړ/  غږ اورېدل. . 1

د )ړ( توري لوستل او لیکل. . 2

له نوي توري رسه د ۴  کلمو هجا کول. . 3

د منت سم لوستل او پوښتنو ته یې سم ځواب ویل. . 4

)د سموايل معیار ٪۸۰(

 1. د غږ اورېدل، د توري لوستل 

    او ليکل )10 دقیقې(

زده کوونکو رسه  له  او  وکړئ  بحث  هکله  په  انځور  د   .1

یوځای مربوط غږ د کلمې په پیل، منځ او پای کې په 

گوته کړئ. 

2. د توري بڼې پر تختې ولیکئ، غږ او نوم یې و وایئ. 

3. د توري د غږ له لوستلو رسه یې یوځای په هوا کې 

ولیکئ، په گوتو رسه یې په دريس کتاب کې تعقیب کړئ 

او زده کوونکي دې يې د مترین په کتاب کې ولیکي. 

)لړم(  دویم انځور   )ړوند(  لومړی انځور  

)گیدړ(  دريم انځور  

 2. د کلمو لوستل )10 دقیقې(          

پر  کلمې  دوې  لومړۍ  چوکاټ  د  مترین  د  هجاوو  د   .۱

تختې ولیکئ او دا مترین له زده کوونکو رسه یوځای تررسه 

کړئ. 

۲. زده کوونکي دې دا کلمې په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل.  

3. د لوستلو لومړی منت)۱۳دقیقې(  

له لوستلو مخکې

1. د  ټک )چيچل(، درمل )دوايي، دارو( کلينيک)شفاخانه( 

کلمو د معنا په هکله له زده کوونکو رسه بحث وکړئ:

۲. بیا له زده کوونکو وغواړئ چې د دې کلمو معنا او په 

جملو کې استعامل مترین کړي. 

۳. د کیسې د انځور او عنوان په هکله له زده کوونکو 

رسه بحث وکړئ. 

۴. زده کوونکي وړاندوینه کوي چې کیسه به د څه يش 

په هکله وي.

 تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

۱. له زده کوونکو رسه غږ او توری بیا تکرار کړئ. 

۲. کورنۍ دنده: د هجا کلمې ۳ ځلې ولولئ. توري او کلمې 

د مترین په کتاب کې ولیکئ. 

د لوستلو پر مهال

1. زده کوونکي دې پخپله دا منت ولويل. 

۲. ښوونکی دې په مناسب لحن )غږ( او حرکتونو رسه منت ولويل. 

۳. ښوونکی او زده کوونکي دې منت یوځای په گډه رسه ولويل. 

۴. زده کوونکي دې منت په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل. 

له لوستلو وروسته

1. له زده کوونکو پوښتنه وکړئ چې د کیسې په اړه د 

هغوی وړاندوینه سمه ده او که نه؟ هو/ نه. 

۲.  پوښتنه: لړم چا ته ټک ورکړ؟

      ځواب: ویاړ ته.

3.  پوښتنه: ویاړ یې چېرته یووړ؟

      ځواب: کلینیک ته.

4. ذهني پوښتنه: څه بايد وکړو چې لړم مو و نه چيچي؟

توری:  ړ موضوع: لړم    

لوست 2 اونۍ 13

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(
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لوست 3 اونۍ 13

د زده کړې هدفونه
د کلمې په پیل کې د /خ/ غږ اورېدل. . 1
د )خ( توری لوستل او لیکل.. 2
له نوي توري رسه د ۴ کلمو ترکیبول. . 3
د کلمو سم لوستل. )د سموايل معیار ٪۸۰(. 4
د اورېدلو د کیسې پوښتنو ته سم ځواب ویل. )د . 5

سموايل معیار ٪۸۰(

 1. د غږ اورېدل، د توري لوستل 
    او ليکل )10 دقیقې(

له  یې  غږ  لومړی  او  وکړئ  بحث  اړه  په  انځور  د    .1
زده کوونکو رسه په گوته کړئ. 

2. ښوونکی کلمې وایي او زده کوونکي د الس په پورته 
کولو رسه معلوموي چې دغه کلمې له نوي غږ رسه پیل 
شوې دي او که نه: دغه کلمې )خرما، خام، اړخ، اخرت، 

بلخ( وکاروئ.

۳.  زده کوونکي دې څو کلمې ووایي چې په همدې غږ 
پیل شوې وي 

4. توري پر تختې ولیکئ، غږ او نوم یې و وایئ:  
یې  کې  هوا  په  ولولئ،  رسه  زده کوونکو  له  توری   .5
زده کوونکي  او  کړئ  تعقیب  یې  گوتو  خپلو  په  ولیکئ، 

دې یې د مترین په کتاب کې ولیکي. 

لوستل  جملو  او  کلمو  د   .2  

)12 دقیقې(

۱. د ترکیب د مترین د چوکاټ دوې لومړۍ کلمې پر تختې 

ولیکئ. دا مترین له زده کوونکو رسه یوځای تررسه کړئ. 

2. زده کوونکي دې نورې کلمې په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل.  

3. لومړۍ جمله پر تختې ولیکئ او له زده کوونکو رسه یې ولولئ. 

4. زده کوونکي دې جملې په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل. 

۵. عیني کلمه )ګټه( تدریس کړئ.

3. د لومړي منت بیا لوستل

 )۱۳دقیقې( 
له لوستلو مخکې           

1. د )ټک، کلینیک، درمل( کلمو د معنا په هکله له زده کوونکو 

رسه بحث وکړئ:

په  او  معنا  کلمې  دا  وغواړئ چې  زده کوونکو  له  بیا   .۲

جملو کې یې استعامل مترین کړي. 

 تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

1. له زده کوونکو رسه نوی غږ او توری بیا تکرار کړئ. 

2. کورنۍ دنده: د ترکیب کلمې ۳ ځلې ولولئ. توري او 

کلمې د مترین په کتاب کې ولیکئ.

۳. د کیسې د انځور او عنوان په هکله له زده کوونکو رسه بحث وکړئ. 

۴. زده کوونکي وړاندوینه کوي چې کیسه به د څه يش په هکله وي.

د لوستلو پر مهال
1. زده کوونکي دې پخپله دا منت ولويل. 

۲. ښوونکی دې په مناسب لحن )غږ( او حرکتونو رسه منت ولويل. 
۳. ښوونکي او زده کوونکي دې منت یوځای په گډه رسه ولويل. 

۴. زده کوونکي دې منت په جوړه یي ډول ولويل.  
له لوستلو وروسته

1. له زده کوونکو پوښتنه وکړئ چې د کیسې په اړه د 
هغوی وړاندوینه سمه ده او که نه؟ هو/ نه. 

۲. پوښتنه: ویاړ يې چېرته یووړ؟
     ځواب:  کلینیک ته.

۳. پوښتنه:  ویاړ ته يې څه شی ورکړل؟
     ځواب:  درمل.

۴.  ذهني پوښتنه: د ویاړ کورنۍ اول څه وکړل، او بيا 
يې څه وکړل چې وياړ ښه شو؟

توری:  خ موضوع:  لړم    

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(
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لوست 4 اونۍ 13

د زده کړې موخې
د کلمې په پیل، منځ او پای کې د /خ/ غږ اورېدل. . 1
د )خ( توري لوستل او لیکل. . 2
له تورو د څلورو کلمو هجا کول. . 3
د منت سم لوستل او پوښتنو ته یې سم ځواب ویل. . 4

)د سموايل معیار ٪۸۰(

 1. د غږ اورېدل، د توري لوستل 
    او ليکل )10 دقیقې(

1.  د انځور په هکله بحث وکړئ او له زده کوونکو رسه یوځای 
اړه غږ د کلمې په پیل، منځ او پای کې وپیژنئ. 

2. د توري بڼې پر تختې ولیکئ، غږ او نوم یې و وایئ. 
3. د توري غږ له زده کوونکو رسه ولولئ، په هوا کې يې 
ولیکئ، په خپلو گوتو يې تعقیب کړئ او زده کوونکي دې 

يې د مترین په کتاب کې ولیکي. 
لومړی انځور )خرما(دويم انځور )تخته( دريم انځور )ملخ(

 2. د کلمو لوستل )1۲ دقیقې( 

۱. د هجاوو د مترین د چوکاټ لومړۍ دوې کلمې پر تختې 
ولیکئ او دا مترین له زده کوونکو رسه یوځای تررسه کړئ. 

۲. زده کوونکي دې د ترکیب او هجا د چوکاټ کلمې په جوړه یي 
او انفرادي ډول ولويل. عيني کلمه) ګټوره( تدريس کړي  

 3. د لوستلو دويم منت 

        )۱۳ دقیقې( 

له لوستلو مخکې          
1. د  خوندوره)مزه داره(، گټوره )فايده منده( مدينه منوره 
)د عربستان يو ښار دی( کلمو د معنا په هکله له زده کوونکو 

رسه بحث وکړئ:
۲. بیا له زده کوونکو وغواړئ چې د دې کلمو معنا او په 

جملو کې استعامل مترین کړي. 
۳. د کیسې د انځور او عنوان په هکله له زده کوونکو 

رسه بحث وکړئ. 
۴. زده کوونکي وړاندوینه کوي چې کیسه به د څه يش 

په هکله وي.
د لوستلو پر مهال

1. زده کوونکي دې پخپله دا منت ولويل. 
او حرکتونو رسه منت  )غږ(  لحن  مناسب  په  ۲. ښوونکی دې 

ولويل. 
۳. ښوونکی او زده کوونکي دې منت یوځای په گډه رسه ولويل. 

۴. زده کوونکي دې منت په جوړه یي ډول ولويل.  

 بيا کتنه او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

۱. له زده کوونکو رسه غږ او توری بیا تکرار کړئ. 

او  توري  ۲. کورنۍ دنده: د هجا کلمې ۳ ځلې ولولئ.  

کلمې د مترین په کتاب کې ولیکئ.

له لوستلو وروسته
1. له زده کوونکو پوښتنه وکړئ چې د کیسې په اړه د 

هغوی وړاندوینه سمه ده او که نه؟ هو/ نه. 
۲. پوښتنه: خرما څنگه مېوه ده؟ 

     ځواب: خوندوره ده.
۳. پوښتنه: خرما د بدن له پاره څنګه ده؟

     ځواب: گټوره ده.

4. ذهني پوښتنه:د خرما په اړه مو کوم معلومات په ياد پاتې دي؟

توری:  خ موضوع:  ُخرما     

           د حسن خط فعاليت )۳۵ دقيقې(

زده کوونکي دې د )ړ( توري بڼې ته په پوره دقت رسه 
مخ  پر  خط  کريس  د  يې  رسه  قلم  کړکي  له  او  وګوري 

ښايسته ليکل مترين کړي.

 ارزونه او کورنۍ دنده: )۵دقيقې(

- ښوونکی دې له څو زده کوونکو څخه د توري د بڼې او 
ښکيل ليکلو په اړه پوښتنه وکړي.

- زده کوونکي دې د )ړ( توری په خپلو کتابچو کې په کړکي 
قلم  يا پنسل رسه مترين کړي.

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(
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لوست 5 اونۍ 13

د زده کړې موخې
د کلمې په پیل، منځ او پای کې د /ړ، خ/ غږونو اورېدل. . 1
د )ړ، خ(  تورو لوستل او لیکل. . 2
د خانه خالی جملو سم لوستل. )د سموايل معیار ٪۹۵(. 3
)د . 4 ویل.  ځواب  ته  پوښتنو  او  لوستل  سم  منت  د 

سموايل معیار٪۸۰(

 1. د غږ اورېدل، د توري لوستل 
    او ليکل )10 دقیقې(

1. ښوونکې د تصویرونو په باره کې له زده کوونکو رسه 
بحث کوي او له هغوی رسه یوځای د کلمو په پیل، منځ 

او پای کې غږونه پېژين. 
او غږونه یې  2. ښوونکې توري پر تختې لیکي، په گوته يې ښيي 

لويل. 
طریقه  لیکلو  د  تورو  د  رسه  زده کوونکو  له  ښوونکې   .3
تکراروي: په هوا کې لیکل، په دريس کتاب کې په گوتې 

رسه د تورو څارل، په کتابچه کې لیکل. 

 2. د خانه خايل جملو لوستل    

)10 دقیقې(

جمله  لومړۍ  چې  ښيي  ته  زده کوونکو  ښوونکی   .۱

څنگه ولويل. 

2. ښوونکې زده کوونکو ته وخت ورکوي چې ورپسې جملې 

پخپله ولويل او بیا د ځواب په هکله وررسه بحث کوي.  

3.ځوابونه: 1.ټک، 2.کلینیک، 3.راوړه، 4. خوندوره

 3. د دويم منت بیا لوستل

)۵دقیقې( 
له لوستلو مخکې          

1. زده کوونکو ته ووایاست چې د تېرې ورځې د کیسې په  اړه 

دې فکر وکړي او و دې وايي چې کیسه د څه يش په هکله 

وه؟ یوه یا دوو زده کوونکو ته اجازه ورکړئ چې ځواب ووايي. 

د لوستلو پر مهال

1.زده کوونکي دې هڅه وکړي چې دا منت پخپله ولويل. 

2. ښوونکې دې منت زده کوونکو ته ولويل. 

3. ښوونکې او زده کوونکي دې یوځای منت ولويل. 

4. زده کوونکي دې په جوړه یي ډول منت ولويل. 

5. زده کوونکي دې پخپله منت ولويل. 

 4. نوښتي لیکل )10دقیقې(

د دې . 1 تاسو  به  اوس  ووایاست چې  ته  کوونکو  زده 

اونۍ کیسو ته په کتو رسه، خپلې کیسې جوړوئ. 

زده کوونکو ته ووایاست چې په خپل دريس کتاب . 2

کې دوو انځورونو ته وگوري او پوښتنه ورڅخه وکړئ 

چې د کیسو په اړه يې څه په یاد پاتې دي. 

دوو یا دریو زده کوونکو ته اجازه ورکړئ، هغه څه یې . 3

چې په یاد پاتې دي، نورو ته يې ووایي. 

خپلې . 4 د  هم  دې  دوی  چې  ووایاست  ته  کوونکو  زده 

کيسې په اړه فکر وکړي، بيا دې د خپلې کيسې په اړه 

يو رسم وکاږي چې په ترتيب رسه دکارونو د تررسه کولو 

پړاوونه وښيي او يو څو توري او کلمې دې وررسه وليکي.

کله چې زده کوونکي خپلې کیسې نورو ته وایي، تاسو . 5

په ټولگی کې وگرځئ او له هغوی څخه د کیسې په 

اړه پوښتنې وکړئ. که اړتیا وي، مرسته وررسه وکړئ.

 تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

۱. توري او غږونه له زده کوونکو رسه تکرار کړئ. 
2. کورنۍ دنده: د خانه خايل جملې ۳ ځلې ولولئ. انځورونو 

ته وگورئ، په هکله یې څو کلمې یا لنډه جمله ولیکئ.

توری: ړ، خ موضوع: د اونۍ تکرار    

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(
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لوست 6 اونۍ 13

د زده کړې موخې
د کلمې په پیل، منځ او پای کې د /ک، ټ/ غږونو پیژندل. . 1
د )ک، ټ( تورو لوستل او لیکل. 2
د کلمو سم لوستل. )د سموايل معیار ٪۹۵(. 3

د منت سم لوستل. )د سموايل معیار٪۹۰(. 4

 1. د غږ اورېدل، د توري لوستل 
    او ليکل )10 دقیقې(

1. ښوونکی د تصویرونو په باره کې له زده کوونکو رسه 
بحث کوي او له هغوی رسه یوځای د کلمو په پیل، منځ 

او پای کې غږونه پېژين. 
او غږونه یې  2. ښوونکی توري پر تختې لیکي، په گوته يې ښيي 

لويل. 
طریقه  لیکلو  د  تورو  د  رسه  زده کوونکو  له  ښوونکی   .3
تکراروي: په هوا کې لیکل، په دريس کتاب کې په گوتې 

رسه د تورو څارل، په کتابچه کې لیکل.  

 2. د کلمو لوستل )10 دقیقې( 

۱. د هجاوو د مترین د چوکاټ لومړۍ دوې کلمې پر تختې 
ولیکئ او له زده کوونکو رسه یې یوځای مترین کړئ. 

2. زده کوونکي دې دا کلمې په جوړه یي او بیا دې یې 

په انفرادي ډول ولويل.  

 3. د دويم منت بیا لوستل

           )۵دقیقې( 
له لوستلو مخکې        

1. زده کوونکو ته ووایاست چې د تېرې ورځې د کیسې 
په  اړه دې فکر وکړي او و دې وايي چې کیسه د څه 
يش په هکله وه؟ یوه یا دوو زده کوونکو ته اجازه ورکړئ 

چې ځواب ووايي. 
 د لوستلو پر مهال

1.زده کوونکي دې هڅه وکړي چې دا منت پخپله ولويل. 
2. ښوونکي دې منت زده کوونکو ته ولويل. 

3. ښوونکی او زده کوونکي دې یوځای منت ولويل. 
4. زده کوونکي دې په جوړه یي ډول منت ولويل. 

5. زده کوونکي دې پخپله منت ولويل. 

  تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

۱. له زده کوونکو رسه توري او غږونه تکرار کړئ. 

2. کورنۍ دنده: د هجا کلمې ۳ ځلې ولويل. کلمې د 
مترین په کتاب کې ولیکئ.

توري: ک، ټ موضوع: د بیاکتنې او دوامدارې ارزونې ورځ     

           د حسن خط فعاليت )۳۵ دقيقې(

زده کوونکي دې د )خ( توري بڼې ته په پوره دقت رسه 
مخ  پر  خط  کريس  د  يې  رسه  قلم  کړکي  له  او  وګوري 

ښايسته ليکل مترين کړي.

 ارزونه او کورنۍ دنده: )۵دقيقې(

- ښوونکی دې له څو زده کوونکو څخه د تورو د بڼې او 
ښکلی ليکلو په اړه پوښتنه وکړي.

- زده کوونکي دې د )خ( توری په خپلو کتابچو کې په کړکي 
قلم  يا پنسل رسه مترين کړي.

 4. امال    )10 دقیقې( 

1. زده کوونکو ته و وایئ چې نن به ځینې کلمې لیکي. 

2. هغوی ته ووایاست چې د )پراخ( کلمه ولويل او هجاوې یې 

د السونو په حرکتونو رسه بېلې کړي  پـ   /  ـراخ دا کلمه )۲( 

هجاوې لري. زده کوونکو ته ووایاست چې د کلمې د هرې هجا 

په هکله فکر وکړي او د هرې هجا توری دې د مترين په کتاب 

کې ولیکي.  دریم پړاو په دغو کلمو رسه تکرار کړئ. )ماه رخ، 

ورخ، پوخ،ویاړ، لړم، جوړ، درمل( ده کوونکي په لیکلو الس 

پورې کړ، ښوونکی دې په ټولگي کې وگرځي او زده کوونکي 

دې وڅاري.  

4. د دې مترین په پای کې، دې ښوونکی د هغه تورو په اړه پوښتنه 

وکړي چې زده کوونکو لیکيل دي او هره کلمه دې پر تختې ولیکي. 

5. بیا دې ښوونکی د زده کوونکو کتابچې وگوري چې چا دا فعالیت 

په ښه توگه تررسه کړی دی او څوک زیاتې مرستې ته اړتیا لري. په 

بل درس کې دې بیا له همدغو زده کوونکو رسه زیاته مرسته وکړي.

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(
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رسیزه

د لومړۍ ورځې د اورېدلو منت

د اونۍ د زده کړې موخې

د کلمو په پیل، منځ او پای کې د /ش، غ/ غږونو اورېدل. . 1

د )ش، غ( تورو سم لوستل او لیکل. )د سموايل معیار ۹۵٪ دی(. 2

له نوو تورو رسه د 16 کلمو ترکیب او هجا کول.. 3

د کلمو او جملو سم لوستل. )د سموايل معیار ۸۰٪ دی(. 4

د )بوټي، ورین، غوړېدل، شیندل، گټه، سابه( کلمو پر معناگانو پوهېدل.. 5

د اورېدلو او لوستلو د کیسو پوښتنو ته سم ځواب ویل. )د سموايل معیار ٪۸۰(. 6

د دې اونۍ کلمې سمې ولیکالی يش. . 7

د یوه انځور په رسمولو رسه د یوې کیسې لیکل او په اړه یې د یوې کلمې/ جملې لیکل.. 8

زده کوونکي د )ش، غ( تورو له بڼو رسه بلد يش او د کريس خط پرمخ يې ښایسته وليکي.. 9

فرعي موضوع: د کور باغچه    توري: ش، غ  څوارلسمه  اونۍ           موضوع: کور  

د دې اونۍ لپاره ځانگړي یادداشتونه

- ورځنۍ موخې او د ټولگي مقررات په لنډه توگه بيان کړئ.

- يوه کلمه د السونو په حرکتونو رسه ووېشئ او بيا يې ترکيب کړئ، د بېلگې په ډول: مکتب   ) مکـ   ـتب(

- په مناسب غږ د کيسې يو پاراگراف و لولئ، بيا يې له زده کوونکو رسه په گډه و لولئ، بيا دې یې زده کوونکي په 

خپل منځ کې يو ځای و لويل او وروسته دې یې يو زده کوونکی په يوازې توگه و لويل.

- زده کوونکي و هڅوئ چې يو انځور رسم او په هکله يې څو کلمې او څو لنډې جملې وليکي.

- ښوونکی دې په دې اونۍ کې زده کوونکي وپوهوي چې څنگه خپل مزاج او رواين حالت ښه کړي.

د درس پیل )۵ دقیقې(: ښوونکی دې د هر درس په پیل کې دغه مقدمايت کارونه وکړي. 	 

- سالم، روغبړ، د ټولگي تنظیم، د کورنۍ دندې کتنه، د تېر درس ارزونه او د انگېزې رامنځته کول.  

عيني )شکلی( کلمې: ښوونکی دې عيني کلمې پر تختې وليکئ، په زده کوونکو دې یې تکرار کړی چې له شکل 	 

رسه يې آشنا يش، زده کوونکو ته دې وويل يش چې د دې کلمو توري به په راتلوونکو درسونو کې و وايئ. 

د کور باغچه

شفیقه په کور کې باغچه لري. په باغچه کې يې ښکيل گالن او بوټي دي. د شفیقې پالر شمس په باغچه کې 

کچالو کرل. شفیقې ورته وویل: پالره! د رومیانو، بینډیو، پالک 

آفرین  وشینده. پالر يې وویل:  په کې  نورو سبو تخمونه هم  او 

زده کړې دي؟ شفیقې  له چا څخه  دا خربې دې  لوري!  خو* 

وویل: زموږ ښوونکي وايي چې د سبو خوړل ډېره گټه لري. پالر د 

شفیقې خربه ومنله. به باغچه کې یې نور تخمونه هم وشیندل**. 

کې  باغچه  په  اوس  دوی  شول.  راشنه  تخمونه  شوي  شیندل 

رنگارنگ گلونه او شنه سابه لري.

اونۍ 14
ټولنيزې- عاطفي زده کړې موخه

څنگه 	  چې  يش  پوه  دې  په 

خپل مزاج ښه کړي.
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د زده کړې موخې
د کلمو په پیل کې د /ش/ غږ اورېدل. . 1
د )ش( توري لوستل او لیکل.. 2
له نوي توري رسه د 4 کلمو ترکیبول. . 3
د کلمو سم لوستل. )د سموايل معیار ٪۸۰(. 4
د اورېدلو د کیسې پوښتنو ته سم ځوابونه ویل. )د . 5

سموايل معیار ٪۸۰( 

 1. د غږ اورېدل، د توري لوستل 
    او ليکل )10 دقیقې(

له  یې  غږ  لومړی  او  وکړئ  بحث  اړه  په  انځور  د   .1
زده کوونکو رسه وپېژنئ. 

2. ښوونکی کلمې وایي او زده کوونکي معلوموي چې دغه 
کلمې له نوي غږ رسه پیل شوي دي او که نه: دغه کلمې 

)شپون، شمله، قلم، شاپور، پنسل، سابه( وکاروئ.
۳-  زده کوونکی دې څو کلمې ووایي چې په همدې غږ 

پیل شوې وي. 
4. توري پر تختې ولیکئ، غږ او نوم یې و وایئ:  

یې  کې  هوا  په  ولولئ،  رسه  زده کوونکو  له  توری   .5
زده کوونکي  او  کړئ  تعقیب  یې  گوتو  خپلو  په  ولیکئ، 

دې یې د مترین په کتاب کې ولیکي. 

 2. د کلمو او جملو لوستل      

)12 دقیقې(  

۱. د ترکیب د مترین د چوکاټ دوې لومړۍ کلمې پر تختې 

ولیکئ. دا مترین له زده کوونکو رسه یوځای تررسه کړئ. 

2. زده کوونکي دې نورې کلمې په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل.  

3. لومړۍ جمله پر تختې ولیکئ او له زده کوونکو رسه یې ولولئ. 

4. زده کوونکي دې جملې په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل. 

۵. عیني کلمه )تودوي( تدریس کړئ.

 3. د اورېدلو فعالیت )۱۳ دقیقې( 
تر اورېدلو د مخه         

1. د شیندل)پاشل(، گټه )فايده(، سابه )سبزي( کلمو په 

اړه بحث وکړئ:
2. بیا له زده کوونکو څخه وغواړئ چې د دې کلمو معنا 

او په جملو کې استعامل یې مترین کړي. 
3. د کیسې د انځور او عنوان په هکله له زده کوونکو رسه بحث وکړئ. 
4. زده کوونکي وړاندوینه کوي چې کیسه به د څه يش 

  تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

1. له زده کوونکو رسه نوی غږ او توری بیا تکرار کړئ. 
2. کورنۍ دنده: د ترکیب کلمې ۳ ځلې ولولئ. توري او 

کلمې د مترین په کتاب کې ولیکئ.

په هکله وي.

د اورېدلو پر مهال

1. کیسه په مناسب لحن )غږ( او حرکتونو رسه دوه ځيل ولولئ. 

۲. د لوستلو پر مهال، له زده کوونکو څخه د کیسې په 
هکله دوې پوښتنې وکړئ. 

*. پالر به نور څه ویيل وي؟
**. ستاسو په فکر بیا به څه شوي وي؟

له اورېدلو وروسته
1. له زده کوونکو پوښتنه وکړئ چې آیا د کیسې په اړه د 

هغوی وړاندوینه سمه ده او که نه؟ هو/نه. 
۲. پوښتنه: د شفیقې دوی په باغچه کې څه وو؟

     ځواب: گالن او بوټي.
3. پوښتنه: پالر يې څه کرل؟

    ځواب: کچالو.
4. ذهني پوښتنه: په کيسه کې شفيقې د وياړ احساس 
وياړ  تاسو کله د  کاوه ځکه چې پالر يې مشوره ومنله. 

احساس کوئ؟

توری: ش موضوع:   د کور باغچه     

لوست 1 اونۍ 14

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(
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د زده کړې موخې
د کلمې په پیل، منځ او پای کې د /ش/  غږ پېژندل. . 1
د )ش( توري لوستل او لیکل. . 2
له نوي توري رسه د 4  کلمو هجا کول. . 3
د منت سم لوستل او پوښتنو ته یې سم ځواب ویل. . 4

)د سموايل معیار ٪۸۰(

 1. د غږ اورېدل، د توري لوستل 

    او ليکل )10 دقیقې(

1.  د انځورونو په هکله بحث وکړئ او له زده کوونکو رسه 

یوځای مربوط غږ د کلمې په پیل، منځ او پای کې په 

گوته کړئ. 

2. د توري بڼې پر تختې ولیکئ، غږ او نوم یې و وایئ. 

3. د توري د غږ له لوستلو رسه يې یوځای په هوا کې 

ولیکئ، په گوتو رسه یې په دريس کتاب کې تعقیب کړئ 

او زده کوونکي دې يې د مترین په کتاب کې ولیکي. 

)پیشو(  )شپون(        دویم انځور   لومړی انځور  

)دېش(  دريم انځور  

 2. د کلمو لوستل )12 دقیقې(         

پر  کلمې  دوې  لومړۍ  چوکاټ  د  مترین  د  هجاوو  د   .۱
تختې ولیکئ او دا مترین له زده کوونکو رسه یوځای تررسه 

کړئ. 
۲. زده کوونکي دې دا کلمې په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل.  

۳. عيني کلمې: )بوټي، شاه ويل( تدريس کړئ.

3. د لوستلو لومړی منت)۱۳دقیقې(  

له لوستلو مخکې

1. د  بوټي )نيالګي(، شین، ورين )غوړېدل( کلمو د معنا په 

هکله له زده کوونکو رسه بحث وکړئ:

۲. بیا له زده کوونکو وغواړئ چې د دې کلمو معنا او په 

جملو کې استعامل یې مترین کړي. 

۳. د کیسې د انځور او عنوان په هکله له زده کوونکو 

رسه بحث وکړئ. 

۴. زده کوونکي وړاندوینه کوي چې کیسه به د څه يش 

په هکله وي.

 تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

۱. له زده کوونکو رسه غږ او توری بیا تکرار کړئ. 

۲. کورنۍ دنده: د هجا کلمې ۳ ځلې ولولئ. توري او کلمې 
د مترین په کتاب کې ولیکئ.

د لوستلو پر مهال

1. زده کوونکي دې پخپله دا منت ولويل. 

۲. ښوونکی دې په مناسب لحن )غږ( او حرکتونو رسه منت ولويل. 

۳. ښوونکی او زده کوونکي دې منت یوځای په گډه رسه ولويل. 

۴. زده کوونکي دې منت په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل. 

له لوستلو وروسته

1. له زده کوونکو پوښتنه وکړئ چې د کیسې په اړه د 

هغوی وړاندوینه سمه ده او که نه؟ هو/ نه. 

۲. پوښتنه: چا پټی درلود؟

      ځواب: شمس.

3. پوښتنه: شازيې ورته څه راوړل؟

      ځواب: بوټي

4. ذهني پوښتنه:  پټی چې شني شو، شمس او شازیه ورته 

خوشحاله شول. تاسو په څه يش خوشحالېږئ؟ 

توری:  ش موضوع: شین باغ    

لوست 2 اونۍ 14

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(
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لوست 3 اونۍ 14

د زده کړې هدفونه
د کلمې په پیل کې د /غ/ غږ اورېدل. . 1
د )غ( تورو لوستل او لیکل.. 2
له نوي توري رسه د ۴ کلمو ترکیبول. . 3
د کلمو سم لوستل. )د سموايل معیار ٪۸۰(. 4
د اورېدلو د کیسې پوښتنو ته سم ځواب ویل. )د . 5

سموايل معیار ٪۸۰(

 1. د غږ اورېدل، د توري لوستل 
    او ليکل )10 دقیقې(

1.  د انځور په اړه بحث وکړئ او غږ یې له زده کوونکو 
رسه په گوته کړئ. 

2. ښوونکی کلمې وایي او زده کوونکي معلوموي چې دغه 
کلمې له نوي غږ رسه پیل شوي دي او که نه: دغه کلمې 

)غاښونه، غر، مسواک، غوږ، قلم، آسامن( وکاروئ.
۳-  زده کوونکی دې څو کلمې ووایي چې په همدې غږ پیل شوې وي 

1. د توري بڼې پر تختې ولیکئ، غږ او نوم یې و وایئ:  
۲. توري له زده کوونکو رسه ولولئ، په هوا کې یې ولیکئ، 
په خپلو گوتو یې تعقیب کړئ او زده کوونکي دې یې د 

مترین په کتاب کې ولیکي. 

او جملو لوستل   د کلمو   .2  

)12 دقیقې(

پر  کلمې  لومړۍ  دوې  چوکاټ  د  مترین  د  ترکیب  د   .۱

تختې ولیکئ. دا مترین له زده کوونکو رسه یوځای تررسه 

کړئ. 

2. زده کوونکي دې نورې کلمې په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل.  

3. لومړۍ جمله پر تختې ولیکئ او له زده کوونکو رسه یې ولولئ. 

4. زده کوونکي دې جملې په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل. 

3. د لومړي منت بیا لوستل

   )۱۳دقیقې( 

له لوستلو مخکې           

1. د  )بوټي،  شین، کرل( کلمو د معنا په هکله له زده کوونکو 

رسه بحث وکړئ:

په  او  معنا  کلمې  دا  وغواړئ چې  زده کوونکو  له  بیا   .۲

جملو کې یې استعامل مترین کړي. 

۳. د کیسې د انځور او عنوان په هکله له زده کوونکو رسه بحث وکړئ. 

۴. زده کوونکي وړاندوینه کوي چې کیسه به د څه يش 

 تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

1. له زده کوونکو رسه نوی غږ او توری بیا تکرار کړئ. 

2. کورنۍ دنده: د ترکیب کلمې ۳ ځلې ولولئ. توري او 
کلمې د مترین په کتاب کې ولیکئ.

په هکله وي.

د لوستلو پر مهال

1. زده کوونکي دې پخپله دا منت ولويل. 

۲. ښوونکی دې په مناسب لحن )غږ( او حرکتونو رسه منت ولويل. 

۳. ښوونکي او زده کوونکي دې منت یوځای په گډه رسه ولويل. 

۴. زده کوونکي دې منت په جوړه یي ډول ولويل.  

له لوستلو وروسته
1. له زده کوونکو پوښتنه وکړئ چې د کیسې په اړه د 

هغوی وړاندوینه سمه ده او که نه؟ هو/ نه. 
۲. پوښتنه: بوټي يې څه کړل؟

     ځواب:  بوټي يې وکرل.
۳. پوښتنه: پټی څنگه شو؟

     ځواب:  شین شو.
۴. ذهني پوښتنه: کله مو په باغ کې مېله کړې ده؟ د 

مېلې کومه ښه خاطره لرئ؟

توری:  غ موضوع:  شین باغ   

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(
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لوست 4 اونۍ 14

د زده کړې هدفونه
د کلمې په پیل، منځ او پای کې د /غ/ غږ اورېدل. . 1
د )غ( توري لوستل او لیکل. . 2
له توري رسه د 4 کلمو هجا کول. . 3
د منت سم لوستل او پوښتنو ته یې سم ځواب ویل. . 4

)د سموايل معیار ٪۸۰(

 1. د غږ اورېدل، د توري لوستل 
    او ليکل )10 دقیقې(

1. د انځور په هکله بحث وکړئ او له زده کوونکو رسه یوځای 
اړه غږ د کلمې په پیل، منځ او پای کې وپېژنئ. 

لومړی انځور)غاښ( دويم انځور )شلغم( دريم انځور)جغ(
2. د توري بڼې پر تختې ولیکئ، غږ او نوم یې و وایئ. 

3. د توري غږ له زده کوونکو رسه ولولئ، په هوا کې يې 
ولیکئ، په خپلو گوتو يې تعقیب کړئ او زده کوونکي دې 

یې د مترین په کتاب کې ولیکئ. 

 2. د توري او کلمو لوستل او لیکل           
)12 دقیقې(

۱. د هجاوو د مترین د چوکاټ لومړۍ دوې کلمې پر تختې 
ولیکئ او دا مترین له زده کوونکو رسه یوځای تررسه کړئ. 

نورې  چوکاټ  د  هجا  او  ترکیب  د  دې  زده کوونکي   .۲
کلمې په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل.  

۳. عیني کلمې )مړاوي، وغوړېدل(

 3. د لوستلو دويم منت

          )۱۳ دقیقې( 

له لوستلو مخکې          
1. د  مړاوي )هغه حالت چې د بوټې پاڼې گونځې او ځوړندې 
وي(، وغوړېدل )تازه شول( باغ ) د ونو او ګلونو ځای( کلمې د 

معنا په هکله له زده کوونکو رسه بحث وکړئ:
۲. بیا له زده کوونکو وغواړئ چې د دې کلمو معنا او په 

جملو کې استعامل یې مترین کړي. 
۳. د کیسې د انځور او عنوان په هکله له زده کوونکو 

رسه بحث وکړئ. 
۴. زده کوونکي وړاندوینه کوي چې کیسه به د څه يش 

په هکله وي.
د لوستلو پر مهال

1. زده کوونکي دې پخپله دا منت ولويل. 
۲. ښوونکی دې په مناسب لحن )غږ( او حرکتونو رسه منت ولويل. 
۳. ښوونکي او زده کوونکي دې منت یوځای په گډه رسه ولويل. 

۴. زده کوونکي دې منت په جوړه یي ډول ولويل.

  تکرار  او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

۱. زده کوونکو رسه غږ او توری بیا تکرار کړئ. 
او  توري  ولولئ.   ۲. کورنۍ دنده: د هجا کلمې ۳ ځلې 

کلمې د مترین په کتاب کې ولیکئ.

  له لوستلو وروسته
1. له زده کوونکو پوښتنه وکړئ چې د کیسې په اړه د 

هغوی وړاندوینه سمه ده او که نه؟ هو/ نه. 
۲. پوښتنه: غمی چېرته راغی؟ 

     ځواب: باغ ته.
۳. پوښتنه: د باغ بوټي څنگه وو؟

     ځواب: مړاوي وو.
4. ذهني پوښتنه: په کيسه کې بوټي مړاوي وو، که تاسې هم 

ستړي يا خپه وئ، څه به کوئ چې خوشحاله او تازه شئ؟

توری:  غ موضوع:  باغچه     

           د حسن خط فعاليت )۳۵ دقيقې(

زده کوونکي دې د )ش( توري بڼې ته په پوره دقت رسه 
مخ  پر  خط  کريس  د  يې  رسه  قلم  کړکي  له  او  وګوري 

ښايسته ليکل مترين کړي.

 ارزونه او کورنۍ دنده: )۵دقيقې(

- ښوونکی دې له څو زده کوونکو څخه د توري د بڼې او 
ښکيل ليکلو په اړه پوښتنه وکړي.

- زده کوونکي دې د )ش( توری په خپلو کتابچو کې په کړکي 
قلم  يا پنسل رسه مترين کړي.

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(
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لوست 5 اونۍ 14

د زده کړې موخې

د کلمې په پیل، منځ او پای کې د /ش، غ/ غږونو اورېدل. . 1

د )ش، غ(  تورو لوستل او لیکل. . 2

د خانه خالی جملو سم لوستل. )د سموايل معیار ٪۹۵(. 3

)د . 4 ویل.  ځواب  ته  پوښتنو  او  لوستل  سم  منت  د 

سموايل معیار٪۸۰(

 1. د غږ اورېدل، د توري لوستل 
    او ليکل )10 دقیقې(

1. ښوونکی د تصویرونو په باره کې له زده کوونکو رسه 
بحث کوي او له هغوی رسه یوځای د کلمو په پیل، منځ 

او پای کې غږونه پیژين. 
او غږونه یې  2. ښوونکی توري پر تختې لیکي، په گوته يې ښيي 

لويل. 
طریقه  لیکلو  د  تورو  د  رسه  زده کوونکو  له  ښوونکی   .3
تکراروي: په هوا کې لیکل، په دريس کتاب کې په گوتې 

رسه د تورو څارل، په کتابچه کې لیکل. 

 2. د خانه خايل جملو لوستل 

)10 دقیقې(

۱. ښوونکی زده کوونکو ته ښيي چې لومړۍ جمله څرنگه ولويل. 

2. ښوونکی زده کوونکو ته وخت ورکوي چې ورپسې جملې 

پخپله ولويل او بیا د ځواب په هکله وررسه بحث کوي.  

3. ځوابونه: 1.لري، 2. راوړل، 3. وو، 4. اوبه. 

 3. د دويم منت بیا لوستل

)۵دقیقې( 
له لوستلو مخکې        

1. زده کوونکو ته ووایاست چې د تېرې ورځې د کیسې په  اړه 

دې فکر وکړي او و دې وايي چې کیسه د څه يش په هکله 

وه؟ یوه یا دوو زده کوونکو ته اجازه ورکړئ چې ځواب ووايي. 

 د لوستلو پر مهال

1.زده کوونکي دې هڅه وکړي چې دا منت پخپله ولويل. 

2. ښوونکی دې منت زده کوونکو ته ولويل. 

3. ښوونکی او زده کوونکي دې یوځای منت ولويل. 

4. زده کوونکي دې په جوړه یي ډول منت ولويل. 

5. زده کوونکي دې پخپله منت ولويل. 

 4. نوښتي لیکل )10دقیقې( 

دې . 1 د  تاسو  به  اوس  چې  ووایاست  ته  کوونکو  زده 

اونۍ کیسو ته په کتو رسه، خپلې کیسې جوړوئ. 

زده کوونکو ته ووایاست چې په خپل دريس کتاب . 2

کې دوو انځورونو ته وگوري او پوښتنه ورڅخه وکړئ 

چې د کیسو په اړه يې څه په یاد پاتې دي. 

دوو یا دریو زده کوونکو ته اجازه ورکړئ، هغه څه یې . 3

چې په یاد پاتې دي، نورو ته يې ووایي. 

زده کوونکو ته ووایاست چې دوی دې هم د خپلې کيسې . 4

په اړه فکر وکړي. فکر دې وکړي چې کله خپه وي، څه 

کوي چې خپگان يې لرې يش. بيا دې په دې اړه يو رسم 

وکاږي او يو څو  توري او کلمې دې وررسه وليکي.

کله چې زده کوونکي خپلې کیسې نورو ته وایي، تاسو . 5

په ټولگی کې وگرځئ او له هغوی څخه د کیسې په اړه 

پوښتنې وکړئ. که اړتیا وي، مرسته وررسه وکړئ.

 تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

۱. توری او غږ له زده کوونکو رسه تکرار کړئ. 

2. کورنۍ دنده: د خانه خايل جملې ۳ ځلې ولولئ. انځورونو ته 

وگورئ، په اړه یې څو کلمې یا لنډه جمله ولیکئ.

توري: ش، غ موضوع: د اونۍ تکرار    

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(
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لوست 6 اونۍ 14

د زده کړې موخې
د کلمې په پیل، منځ او پای کې د /ړ، خ/ غږونو پیژندل. . 1
د )ړ، خ( تورو لوستل او لیکل. 2
د کلمو سم لوستل. )د سموايل معیار ٪۹۵(. 3

د منت سم لوستل. )د سموايل معیار٪۹۰(. 4

 1. د غږ اورېدل، د توري لوستل 
    او ليکل )10 دقیقې(

1. ښوونکی د تصویر په باره کې له زده کوونکو رسه بحث 
او  په پیل، منځ  له هغوی رسه یوځای د کلمو  او  کوي 

پای کې غږونه پېژين. 
2. ښوونکی توری پر تختې لیکي، په گوته يې ښيي او غږ یې لويل. 
طریقه  لیکلو  د  تورو  د  رسه  زده کوونکو  له  ښوونکی   .3
تکراروي: په هوا کې لیکل، په دريس کتاب کې په گوتې 

رسه د توري څارل، په کتابچه کې لیکل.  

 2. د کلمو لوستل )10 دقیقې( 

۱. د هجاوو د مترین د چوکاټ لومړۍ دوې کلمې پر تختې 
ولیکئ او له زده کوونکو رسه یې یوځای مترین کړئ. 

2. زده کوونکي دې دا کلمې په جوړه یي او بیا دې یې 

په انفرادي ډول ولويل.  

 3. د دويم منت بیا لوستل

)۵دقیقې( 
له لوستلو مخکې        

1. زده کوونکو ته ووایاست چې د تېرې ورځې د کیسې 
په  اړه دې فکر وکړي او و دې وايي چې کیسه د څه 
يش په هکله وه؟ یوه یا دوو زده کوونکو ته اجازه ورکړئ 

چې ځواب ووايي. 
 د لوستلو پر مهال

1.زده کوونکي دې هڅه وکړي چې دا منت پخپله ولويل. 
2. ښوونکي دې منت زده کوونکو ته ولويل. 

3. ښوونکی او زده کوونکي دې یوځای منت ولويل. 
4. زده کوونکي دې په جوړه یي ډول منت ولويل. 

5. زده کوونکي دې پخپله منت ولويل. 

 تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

۱. له زده کوونکو رسه توری او غږ تکرار کړئ. 
2. کورنۍ دنده: د هجا کلمې ۳ ځلې ولولئ. کلمې د مترین 

په کتاب کې ولیکئ. 

توري: ړ، خ موضوع: د بیاکتنې او دوامدارې ارزونې ورځ     

           د حسن خط فعاليت )۳۵ دقيقې(

زده کوونکي دې د )غ( توري بڼې ته په پوره دقت رسه 
مخ  پر  خط  کريس  د  يې  رسه  قلم  کړکي  له  او  وګوري 

ښايسته ليکل مترين کړي.

 ارزونه او کورنۍ دنده: )۵دقيقې(

- ښوونکی دې له څو زده کوونکو څخه د توري د بڼې او 
ښکيل ليکلو په اړه پوښتنه وکړي.

- زده کوونکي دې د )غ( توری په خپلو کتابچو کې په کړکي 
قلم  يا پنسل رسه مترين کړي.

 4. امال    )10 دقیقې(         

1. زده کوونکو ته و وایئ چې نن به ځینې کلمې لیکئ. 

2. هغوی ته ووایاست چې د )بیرغ( کلمه ولويل او هجاوې یې د 

السونو په حرکتونو رسه بېلې کړي  بیـ /   ـرغ. دا کلمه

 )2( هجاوې لري. زده کوونکو ته ووایاست چې د کلمې د هرې 

هجا په هکله فکر وکړي او د هرې هجا توري دې  د مترين په 

کتاب کې ولیکي.  دریم پړاو په دغو کلمو رسه تکرار کړئ.  )باغ، 

ناروغ، دماغ، بادام باغ، شاه ويل، شین، ورین(

۳. کله چې زده کوونکو په لیکلو الس پورې کړ، ښوونکی دې په 

ټولگي کې وگرځي او زده کوونکي دې وڅاري.  

4. د دې مترین په پای کې، دې ښوونکی د هغه تورو په اړه پوښتنه 

وکړي چې زده کوونکو لیکيل دي او هره کلمه دې پر تختې ولیکي. 

5. بیا دې ښوونکی د زده کوونکو کتابچې وگوري چې چا دا فعالیت 

په ښه توگه تررسه کړی دی او څوک زیاتې مرستې ته اړتیا لري. په 

بل درس کې دې بیا له همدغه زده کوونکو رسه زیاته مرسته وکړي.

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(
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رسیزهاونۍ

د لومړۍ ورځې د اورېدلو منت

د اونۍ د زده کړې موخې

د کلمو په پیل، منځ او پای کې د /ز، چ/ غږونو اورېدل. . 1

د )ز، چ( تورو سم لوستل او لیکل. )د سموايل معیار ۹۵٪ دی(. 2

له نوو تورو رسه د 16 کلمو ترکیب او هجا کول.. 3

د کلمو او جملو سم لوستل. )د سموايل معیار ۸۰٪ دی(. 4

د )پالېز، خاوند، غوټه، زکات، بې وزله، چوغکه( کلمو پر معناگانو پوهېدل.. 5

د اورېدلو او لوستلو د کیسو پوښتنو ته سم ځواب ویل. )د سموايل معیار ٪۸۰(. 6

د دې اونۍ کلمې سمې ولیکالی يش. . 7

د یوه انځور په رسمولو رسه د یوې کیسې لیکل او په اړه یې د یوې کلمې/ جملې لیکل.. 8

زده کوونکي د )ز، چ( تورو له بڼو رسه بلد يش او د کريس خط پرمخ يې ښایسته وليکي.. 9

پنځلسمه اونۍ بیا            موضوع: ټولنه       فرعي موضوع: ملگرتیا          توري: ز، چ

د دې اونۍ لپاره ځانگړي یادداشتونه
- ورځنۍ موخې او د ټولگي مقررات په لنډه توگه بيان کړئ.

- يوه کلمه د السونو په حرکتونو رسه ووېشئ او بيا يې ترکيب کړئ، د بېلگې په ډول: مکتب   ) مکـ   ـتب(
- په مناسب غږ د کيسې يو پاراگراف و لولئ، بيا يې له زده کوونکو رسه په گډه و لولئ، بيا دې زده کوونکي په خپل 

منځ کې يو ځای و لويل او وروسته دې یې يو زده کوونکی په يوازې توگه و لويل.
- زده کوونکي و هڅوئ چې يو انځور رسم او په هکله يې څو کلمې او يا څو لنډې جملې وليکي.

- ښوونکی دې د دې اونۍ په لوستونو کې زده کوونکي پوهوي چې له اړمنو کسانو رسه مرسته وکړي.
د درس پیل )۵ دقیقې(: ښوونکی دې د هر درس په پیل کې دغه مقدمايت کارونه وکړي. 	 

- سالم، روغبړ، د ټولگي تنظیم، د کورنۍ دندې کتنه، د تېر درس ارزونه او د انگېزې رامنځته کول.  

عيني )شکيل( کلمې: ښوونکی دې د دې اونۍ عيني کلمې پر تختې وليکي، په زده کوونکو دې یې تکرار کړي 	 

چې له شکل رسه يې آشنا يش، زده کوونکو ته دې وويل يش چې د دې کلمو توري به په راتلونکو درسونو کې ووايي. 

ملگرتیا

اوښ او گیدړه رسه ملگري وو. دواړه د سیند پورې غاړې پاليز ته روان شول. گیدړه د اوښ په شا سپره شوه. له 

سیند څخه پورې وتل. کله چې پاليز ته ورسیدل، دواړو خټکي وخوړل. گیدړې اوښ ته وویل: 

زما عادت دی چې کله خټکي وخورم، چیغې وهم. گیدړې 

چیغې کړې او وتښتېده.*

څخه  پالیز  له  یې  اوښ  راغی  شو  خرب  خاوند   پاليز  د 

وشاړه. کله چې اوښ د سیند غاړې ته راغی. گیدړه دلته 

والړه وه. بیا اوښ په شا سپره کړه. د سیند په منځ کې 

اوښ وویل:  زه اوس غوټه وهم، دا مې عادت دی.**

بښنه  يې  څخه  اوښ  له  شوه  پوه  گناه  خپله  په  گیدړه 

وغوښته او اوښ د هغې بښنه ومنله.

15
ټولنيزې- عاطفي زده کړې موخه

په دې پوه يش چې څنگه 	 

اړمنو کسانو رسه مرسته  له 

وکړي.
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د زده کړې موخې
د کلمو په پیل کې د /ز/ غږ اورېدل. . 1
د )ز( توري لوستل او لیکل.. 2
له نوي توري رسه د 4 کلمو ترکیبول. . 3
د کلمو سم لوستل. )د سموايل معیار ٪۸۰(. 4
د اورېدلو د کیسې پوښتنو ته سم ځوابونه ویل. )د . 5

سموايل معیار ٪۸۰( 

 1. د غږ اورېدل، د توري لوستل 
    او ليکل )10 دقیقې(

له  یې  غږ  لومړی  او  وکړئ  بحث  اړه  په  انځور  د   .1
زده کوونکو رسه راوښیئ. 

2. ښوونکی کلمې وایي او زده کوونکي معلوموي چې دغه 
کلمې له نوي غږ رسه پیل شوي دي او که نه: دغه کلمې 

)زمری، کبیر، زامن، هلک، زکات( وکاروئ.
3.  زده کوونکی دې څو کلمې ووایي چې په همدې غږ 

پیل شوې وي. 
4. توری پر تختې ولیکئ، غږ او نوم یې و وایئ:  

یې  کې  هوا  په  ولولئ،  رسه  زده کوونکو  له  توری   .5
زده کوونکي  او  کړئ  تعقیب  یې  گوتو  خپلو  په  ولیکئ، 

دې یې د مترین په کتاب کې ولیکي. 

 2. د کلمو او جملو لوستل    

او لیکل )12 دقیقې(

پر  کلمې  لومړۍ  دوې  د چوکاټ  د مترین  ترکیب  د   .۱

تختې ولیکئ. دا مترین له زده کوونکو رسه یوځای تررسه 

کړئ. 

2. زده کوونکي دې نورې کلمې په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل.  

3. لومړۍ جمله پر تختې ولیکئ او له زده کوونکو رسه یې ولولئ. 

4. زده کوونکي دې جملې په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل. 

۵. عیني کلمه )ورکوي( تدریس کړئ.

 3. د اورېدلو فعالیت )۱۳ دقیقې( 

تر اورېدلو د مخه         
1. د پاليز)د خټکيو، هندواڼو او بادرنگو کرونه ده(، خاوند 
)څښنت(، غوټه)په اوبو کې ټول ځان الندې کول( کلمو په 

اړه له زده کوونکو رسه بحث وکړئ:
2. بیا له زده کوونکو څخه وغواړئ چې دا کلمې معنا او 

په جملو کې یې استعامل مترین کړي. 
3. د کیسې د انځور او عنوان په هکله له زده کوونکو رسه بحث وکړئ. 

 تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

1. له زده کوونکو رسه نوی غږ او توری بیا تکرار کړئ. 
2. کورنۍ دنده: د ترکیب کلمې ۳ ځلې ولولئ. توري او 

کلمې د مترین په کتاب کې ولیکئ.

4. زده کوونکي وړاندوینه کوي چې کیسه به د څه يش 
په هکله وي.

د اورېدلو پر مهال
1. کیسه په مناسب لحن )غږ( او حرکتونو رسه دوه ځيل ولولئ. 
۲. د لوستلو پر مهال، له زده کوونکو څخه د کیسې په 

هکله دوې پوښتنې وکړئ. 
*. بیا به څه پېښه شوې وي؟
**. گیدړې به څه ویيل وي؟

له اورېدلو وروسته
1. له زده کوونکو پوښتنه وکړئ چې آیا د کیسې په اړه د 

هغوی وړاندوینه سمه ده او که نه؟ هو/نه. 
۲. پوښتنه: گیدړه او اوښ چېرته والړل؟

     ځواب: پاليز ته.
3. پوښتنه: پاليز کې یې څه وخوړل؟

    ځواب: خټکي.
4. ذهني پوښتنه: که مو ملگری په خطر کې وي، څه 

به کوئ؟

توری:  ز موضوع:   ملگرتیا     

لوست 1 اونۍ 15

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(
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د زده کړې موخې

د کلمې په پیل، منځ او پای کې د )ز(  غږ اورېدل. . 1

د )ز( توري لوستل او لیکل. . 2

له نوي توري رسه د 4 د کلمو هجا کول. . 3

د منت سم لوستل او پوښتنو ته یې سم ځواب ویل. . 4

)د سموايل معیار ٪۸۰(

 1. د غږ اورېدل، د توري لوستل 

    او ليکل )10 دقیقې(

1.  د انځور په هکله بحث وکړئ او له زده کوونکو رسه 

یوځای مربوط غږ د کلمې په پیل، منځ او پای کې په 

گوته کړئ. 

1. د توري بڼې پر تختې ولیکئ، غږ او نوم یې و وایئ. 

۲. د توري د غږ له لوستلو رسه یوځای: په هوا کې یې 

ولیکئ، په گوتو رسه یې په دريس کتاب کې تعقیب کړئ 

او زده کوونکي دې يې د مترین په کتاب کې ولیکي. 

)بزگر(  دویم انځور   )زمری(  لومړی انځور  

)مېز(  دريم انځور  

 2. د کلمو لوستل )12 دقیقې(          

۱. د هجاوو د چوکاټ لومړۍ دوې کلمې پر تختې ولیکئ 

او دا مترین له زده کوونکو رسه یوځای تررسه کړئ. 

۲. زده کوونکي دې دا کلمې په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل.

۳. عیني کلمه )بې وزلو( تدریس کړئ.  

3. د لوستلو لومړی منت)۱۳دقیقې( 

له لوستلو مخکې

1. د  زکات)هغه پيسې چې مالدار يې هر کال له خپله ماله 

بنسټ(  )اساس،  بنا  )غريبانو(،  وزلو  بې  ورکوي(،  ته  غريبانو 

کلمو د معنا په هکله له زده کوونکو رسه بحث وکړئ:

۲. بیا له زده کوونکو وغواړئ چې دا کلمې معنا او په 

جملو کې یې استعامل مترین کړي. 

۳. د کیسې د انځور او عنوان په هکله له زده کوونکو 

رسه بحث وکړئ. 

۴. زده کوونکي وړاندوینه کوي چې کیسه به د څه يش 

په هکله وي.

 تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

۱. له زده کوونکو رسه غږ او توری بیا تکرار کړئ. 

۲. کورنۍ دنده: د هجا کلمې ۳ ځلې ولولئ. توري او کلمې 
د مترین په کتاب کې ولیکئ.

د لوستلو پر مهال

1. زده کوونکي دې پخپله دا منت ولويل. 

۲. ښوونکی دې په مناسب لحن )غږ( او حرکتونو رسه منت ولويل. 
۳. ښوونکي او زده کوونکي دې منت یوځای په گډه رسه ولويل. 
۴. زده کوونکي دې منت په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل. 

له لوستلو وروسته
1. له زده کوونکو پوښتنه وکړئ چې د کیسې په اړه د 

هغوی وړاندوینه سمه ده او که نه؟ هو/ نه. 
۲.  پوښتنه: څوک زکات ورکوي؟

      ځواب: مسلامنان
3.  پوښتنه: نوروز چا ته زکات ورکړ؟

      ځواب: بې وزلو ته.

4. ذهني پوښتنه: که يو بې وزله کس ووينئ، څه به کوئ؟

توری:  ز موضوع: زکات    

لوست 2 اونۍ 15

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(
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لوست 3 اونۍ 15

د زده کړې هدفونه
د کلمې په پیل کې د /چ/ غږ پېژندل. . 1
د )چ( تورو لوستل او لیکل.. 2
له نوي توري رسه د ۴ کلمو ترکیبول. . 3
د کلمو سم لوستل. )د سموايل معیار ٪۸۰(. 4
د اورېدلو د کیسې پوښتنو ته سم ځواب ویل. )د . 5

سموايل معیار ٪۸۰(

 1. د غږ اورېدل، د توري لوستل 
    او ليکل )10 دقیقې(

له  یې  غږ  لومړی  او  وکړئ  بحث  اړه  په  انځور  د   .1
زده کوونکو رسه په گوته کړئ. 

معلوموي چې  زده کوونکي  او  وایي  کلمې  2. ښوونکی 
دغه کلمې له نوي غږ رسه پیل شوې دي او که نه: دغه 

کلمې )چرگ، چمن، ټال، مالوچ، مچۍ( وکاروئ.
۳-  زده کوونکی دې څو کلمې ووایي چې په همدې غږ 

پیل شوې وي 
و  یې  نومونه  او  غږونه  ولیکئ،  تختې  پر  توري   .4

وایئ:  
یې  کې  هوا  په  ولولئ،  رسه  زده کوونکو  له  توري   .5
زده کوونکي  او  کړئ  تعقیب  یې  گوتو  خپلو  په  ولیکئ، 

دې د مترین په کتاب کې ولیکي. 

 2. د کلمو او جملو لوستل        

)12 دقیقې(  

۱. د ترکیب د مترین د چوکاټ دوې لومړۍ کلمې پر تختې 

ولیکئ. دا مترین له زده کوونکو رسه یوځای تررسه کړئ. 

2. زده کوونکي دې نورې کلمې په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل.  

3. لومړۍ جمله پر تختې ولیکئ او له زده کوونکو رسه یې ولولئ. 

4. زده کوونکي دې جملې په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل. 

۵. عیني کلمه )دي( تدریس کړئ.

3. د لومړي منت بیا لوستل 

)۱۳دقیقې( 
له لوستلو مخکې           

1. د )زکات، بنا، بېوزله( کلمو د معنا په هکله له زده کوونکو 

رسه بحث وکړئ:

په  او  معنا  دا کلمې  وغواړئ چې  زده کوونکو  له  بیا   .۲

جملو کې یې استعامل مترین کړي. 

۳. د کیسې د انځور او عنوان په هکله له زده کوونکو رسه بحث وکړئ. 

 تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

1. له زده کوونکو رسه نوی غږ او توری بیا تکرار کړئ. 

2. کورنۍ دنده: د ترکیب کلمې ۳ ځلې ولولئ. توري او 
کلمې د مترین په کتاب کې ولیکئ.

۴. زده کوونکي وړاندوینه کوي چې کیسه به د څه يش 

په هکله وي.

د لوستلو پر مهال

1. زده کوونکي دې پخپله دا منت ولويل. 

۲. ښوونکی دې په مناسب لحن )غږ( او حرکتونو رسه منت ولويل. 
۳. ښوونکي او زده کوونکي دې منت یوځای په گډه رسه ولويل. 

۴. زده کوونکي دې منت په جوړه یي ډول ولويل.  
له لوستلو وروسته

1. له زده کوونکو پوښتنه وکړئ چې د کیسې په اړه د 
هغوی وړاندوینه سمه ده او که نه؟ هو/ نه. 

۲. پوښتنه: زکات څه شی دی؟
     ځواب: د اسالم يوه بنا ده.

۳. پوښتنه:  زکات چا ته ورکوو؟
     ځواب:  بې وزلو ته.

۴.  ذهني پوښتنه: ولې رضوري ده چې له بې وزله کسانو 
رسه مرسته وکړو؟

توری:  چ موضوع:  زکات    

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(
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لوست 4 اونۍ 15

د زده کړې هدفونه
د کلمې په پیل، منځ او پای کې د /چ/ غږ پېژندل. . 1
د )چ( توري لوستل او لیکل. . 2
له تورو د 4 کلمو هجا کول. . 3
د منت سم لوستل او پوښتنو ته یې سم ځواب ویل. . 4

)د سموايل معیار ٪۸۰(

 1. د غږ اورېدل، د توري لوستل 
    او ليکل )10 دقیقې(

رسه  زده کوونکو  له  او  وکړئ  بحث  هکله  په  انځورونو  د   .1
یوځای اړه غږونه د کلمې په پیل، منځ او پای کې وپېژنئ. 

2. د تورو بڼې پر تختې ولیکئ، غږونه او نومونه یې و وایئ. 
3. د تورو غږونه له زده کوونکو رسه ولولئ، په هوا کې يې 
ولیکئ، په خپلو گوتو يې تعقیب کړئ او زده کوونکي دې 

یې د مترین په کتاب کې ولیکئ. 

لومړی انځور)چرگ( دويم انځور )مچۍ(دريم انځور)مچ( 

 2. د کلمو لوستل )12 دقیقې( 

۱. د هجاوو د مترین د چوکاټ لومړۍ دوې کلمې پر تختې 
ولیکئ او دا مترین له زده کوونکو رسه یوځای تررسه کړئ. 

۲. زده کوونکي دې د ترکیب او هجا د چوکاټ دا کلمې 
په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل.  

۳. عیني کلمې )جوړوي، مه ولئ( تدریس کړئ.

            3. د لوستلو دويم منت

 )۱۳ دقیقې( 
له لوستلو مخکې          

1. د  چوغکه)مرغۍ(، غچ غچ )د مرغيو آواز(، چنار )يو ډول 
ونه ده( کلمو د معنا په هکله له زده کوونکو رسه بحث وکړئ:

۲. بیا له زده کوونکو وغواړئ چې د دې کلمو معنا او په 
جملو کې استعامل مترین کړي. 

۳. د کیسې د انځور او عنوان په هکله له زده کوونکو 
رسه بحث وکړئ. 

۴. زده کوونکي وړاندوینه کوي چې کیسه به د څه يش 
په هکله وي.

د لوستلو پر مهال
1. زده کوونکي دې پخپله دا منت ولويل. 

۲. ښوونکی دې په مناسب لحن )غږ( او حرکتونو رسه منت ولويل. 
۳. ښوونکي او زده کوونکي دې منت یوځای په گډه رسه ولويل. 

۴. زده کوونکي دې منت په جوړه یي ډول ولويل.  
له لوستلو وروسته

1. له زده کوونکو پوښتنه وکړئ چې د کیسې په اړه د 

 تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

۱. له زده کوونکو رسه غږونه او توري بیا تکرار کړئ. 

او  ۲. کورنۍ دنده: د هجا کلمې ۳ ځلې ولولئ.  توري 
کلمې د مترین په کتاب کې ولیکئ.

هغوی وړاندوینه سمه ده او که نه؟ هو/ نه. 
۲.  پوښتنه: چمن څه شی لري؟ 

      ځواب: چنار.
۳.  پوښتنه: چنار ته څه شی راغی؟

      ځواب: چوغکه.
4. ذهني پوښتنه: که څوک د مرغيو ځالې ورانوي، څه 

به ورته واياست؟

توری:  چ موضوع:  چنار     

           د حسن خط فعاليت )۳۵ دقيقې(

زده کوونکي دې د )ز( توري بڼې ته په پوره دقت رسه 
مخ  پر  خط  کريس  د  يې  رسه  قلم  کړکي  له  او  وګوري 

ښايسته ليکل مترين کړي.

 ارزونه او کورنۍ دنده: )۵دقيقې(

- ښوونکی دې له څو زده کوونکو څخه د توري د بڼې او 
ښکيل ليکلو په اړه پوښتنه وکړي.

- زده کوونکي دې د )ز( توری په خپلو کتابچو کې په کړکي 
قلم  يا پنسل رسه مترين کړي.

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(
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لوست 5 اونۍ 15

د زده کړې موخې

د کلمې په پیل، منځ او پای کې د /ز، چ/ غږونو اورېدل. . 1

د )ز، چ(  تورو لوستل او لیکل. . 2

د خانه خالی جملو سم لوستل. )د سموايل معیار ٪۹۵(. 3

)د . 4 ویل.  ځواب  ته  پوښتنو  او  لوستل  سم  منت  د 

سموايل معیار٪۸۰(

1.د غږونو اورېدل، د تورو لوستل 

    او ليکل )10 دقیقې(

1. ښوونکی د تصویرونو په باره کې له زده کوونکو رسه 

بحث کوي او له هغوی رسه یوځای د کلمو په پیل، منځ 

او پای کې غږونه پېژين. 

1. ښوونکی توري پر تختې لیکي، په گوته يې ښيي او غږونه یې لويل. 

طریقه  لیکلو  د  تورو  د  رسه  زده کوونکو  له  ښوونکی   .۲

تکراروي: په هوا کې لیکل، په دريس کتاب کې په گوتې 

رسه د تورو څارل، په کتابچه کې لیکل. 

 2. د خانه خايل جملو لوستل   

)10 دقیقې(

جمله  لومړۍ  چې  ښيي  ته  زده کوونکو  ښوونکی   .۱

څرنگه ولويل. 

2. ښوونکی زده کوونکو ته وخت ورکوي چې ورپسې جملې 

پخپله ولويل او بیا د ځواب په هکله وررسه بحث کوي.  

3. ځوابونه: 1.بنا، 2. ورکړ، 3.چنار، 4. جوړوي. 

 3. د دويم منت بیا لوستل)۵دقیقې(

له لوستلو مخکې

1. زده کوونکو ته ووایاست چې د تېرې ورځې د کیسې په  اړه 

دې فکر وکړي او و دې وايي چې کیسه د څه يش په هکله 

وه؟ یوه یا دوو زده کوونکو ته اجازه ورکړئ چې ځواب ووايي. 

 د لوستلو پر مهال

1.زده کوونکي دې هڅه وکړي چې دا منت پخپله ولويل. 

2. ښوونکي دې منت زده کوونکو ته ولويل. 

3. ښوونکی او زده کوونکي دې یوځای منت ولويل. 

4. زده کوونکي دې په جوړه یي ډول منت ولويل. 

5. زده کوونکي دې پخپله منت ولويل. 

 4. نوښتي لیکل )10دقیقې( 

دې . 1 د  تاسو  به  اوس  چې  ووایاست  ته  کوونکو  زده 

اونۍ کیسو ته په کتو رسه، خپلې کیسې جوړوئ. 

زده کوونکو ته ووایاست چې په خپل دريس کتاب . 2

کې دوو انځورونو ته وگوري او پوښتنه ورڅخه وکړئ 

چې د کیسو په اړه يې څه په یاد پاتې دي. 

دوو یا دریو زده کوونکو ته اجازه ورکړئ، هغه څه یې . 3

چې په یاد پاتې دي، نورو ته يې ووایي. 

زده کوونکو ته ووایاست چې دوی دې هم له نورو رسه د . 4

مرستې په اړه يوه کيسه جوړه کړي. بيا دې په دې اړه يو 

رسم وکاږي او يو څو توري او کلمې دې وررسه وليکي. 

کله چې زده کوونکي خپلې کیسې نورو ته وایي، تاسو . 5

په ټولگی کې وگرځئ او له هغوی څخه د کیسې په اړه 

پوښتنې وکړئ. که اړتیا وي، مرسته وررسه وکړئ.

  تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

۱. توری او غږ له زده کوونکو رسه تکرار کړئ. 
ولولئ.  ځلې   ۳ جملې  خايل  خانه  د  دنده:  کورنۍ   .2
انځورونو ته وگورئ، په اړه یې څو کلمې یا لنډه جمله ولیکئ. 

توری: ز، چ موضوع: د اونۍ تکرار    

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(
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لوست 6 اونۍ 15

د زده کړې موخې
د کلمې په پیل، منځ او پای کې د /ش، غ/ غږونو پیژندل. . 1
د )ش، غ( تورو لوستل او لیکل. 2
د کلمو سم لوستل. )د سموايل معیار ٪۹۵(. 3

د منت سم لوستل. )د سموايل معیار٪۹۰(. 4

1.د غږونو اورېدل، د تورو لوستل 
    او ليکل )10 دقیقې(

1. ښوونکی د تصویرونو په باره کې له زده کوونکو رسه 
بحث کوي او له هغوی رسه یوځای د کلمو په پیل، منځ 

او پای کې غږونه پېژين. 
2. ښوونکی توری پر تختې لیکي، په گوته يې ښيي او 

غږ یې لويل. 
طریقه  لیکلو  د  تورو  د  رسه  زده کوونکو  له  ښوونکی   .3
تکراروي، په هوا کې لیکل، په دريس کتاب کې په گوتې 

رسه د توري څارل، په کتابچه کې لیکل.  

 2. د کلمو لوستل )10 دقیقې( 
۱. د هجاوو د مترین د چوکات د رس دوې کلمې پر تختې 

ولیکئ او له زده کوونکو رسه یې یوځای مترین کړئ. 
2. زده کوونکي دې دا کلمې په جوړه یي او بیا دې یې 

په انفرادي ډول ولويل.  

 3. د دويم منت بیا لوستل)۵دقیقې( 
له لوستلو مخکې

1. زده کوونکو ته ووایاست چې د تېرې ورځې د کیسې 
په  اړه دې فکر وکړي او و دې وايي چې کیسه د څه 
يش په هکله وه؟ یوه یا دوو زده کوونکو ته اجازه ورکړئ 

چې ځواب ووايي. 
 د لوستلو پر مهال

1.زده کوونکي دې هڅه وکړی چې دا منت پخپله ولويل. 
2. ښوونکي دې منت زده کوونکو ته ولويل. 

3. ښوونکی او زده کوونکي دې یوځای منت ولويل. 
4. زده کوونکي دې په جوړه یي ډول منت ولويل. 

5. زده کوونکي دې پخپله منت ولويل. 

  تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

۱. له زده کوونکو رسه توري او غږونه تکرار کړئ. 

2. کورنۍ دنده: د هجا کلمې ۳ ځلې ولولئ. کلمې د 

مترین په کتاب کې ولیکئ. 

توري: ش، غ موضوع: د بیاکتنې او دوامدارې ارزونې ورځ     

           د حسن خط فعاليت )۳۵ دقيقې(

په پوره دقت رسه  ته  تورو بڼې  زده کوونکي دې د )چ( 
مخ  پر  خط  کريس  د  يې  رسه  قلم  کړکي  له  او  وګوري 

ښايسته ليکل مترين کړي.

 ارزونه او کورنۍ دنده: )۵دقيقې(

- ښوونکی دې له څو زده کوونکو څخه د توري د بڼې او 
ښکيل ليکلو په اړه پوښتنه وکړي.

- زده کوونکي دې د )چ( توری په خپلو کتابچو کې په کړکي 
قلم  يا پنسل رسه مترين کړي.

 4. امال    )10 دقیقې( 
1. زده کوونکو ته و وایئ چې نن به ځینې کلمې لیکي. 

2. هغوی ته ووایاست چې د )بلوچ( کلمه ولويل او هجاوې یې 
د السونو په حرکتونو رسه بېلې کړي  بـ  /   لوچ. دا کلمه )2( 
هجاوې لري. زده کوونکو ته ووایاست چې د کلمې د هرې هجا 
په هکله فکر وکړي او د هرې هجا توری دې د مترين په کتاب 

کې  ولیکي.  دریم پړاو په دغو کلمو رسه تکرار کړئ.  )مالوچ، 
کوچ، زکات، نوروز، ممیز، زلزله، وچ(.

3. کله چې زده کوونکي په لیکلو الس پورې کړ، ښوونکی 
دې په ټولگي کې وگرځي او زده کوونکي دې وڅاري.  

4. د دې مترین په پای کې، دې ښوونکی د هغه تورو په اړه پوښتنه 
وکړي چې زده کوونکو لیکيل دي او هره کلمه دې پر تختې ولیکي. 
5. بیا دې ښوونکی د زده کوونکو کتابچې وگوري چې چا دا فعالیت 
په ښه توگه تررسه کړی دی او څوک زیاتې مرستې ته اړتیا لري. په 
بل درس کې دې بیا له همدغو  زده کوونکو رسه زیاته مرسته وکړي.

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(
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رسیزهاونۍ

د لومړۍ ورځې د اورېدلو منت

د اونۍ د زده کړې موخې

د کلمو په پیل، منځ او پای کې د /ښ، گ/ غږونو اورېدل. . 1

د )ښ، گ( تورو سم لوستل او لیکل. )د سموايل معیار ۹۵٪ دی(. 2

له نوو تورو رسه د 16 کلمو ترکیب او هجا کول.. 3

د کلمو او جملو سم لوستل. )د سموايل معیار ۸۰٪ دی(. 4

د )لټ، گوډ، څښنت، ښایسته، گوزاره، شوق( کلمو پر معناگانو پوهېدل.. 5

د اورېدلو او لوستلو د کیسو پوښتنو ته سم ځواب ویل. )د سموايل معیار ٪۸۰(. 6

د دې اونۍ کلمې سمې ولیکالی يش. . 7

د یوه انځور په رسمولو رسه د یوې کیسې لیکل او په اړه یې د یوې کلمې/ جملې لیکل.. 8

زده کوونکي د )ښ، ګ( تورو له بڼو رسه بلد يش او د کريس خط پرمخ يې ښایسته وليکي.. 9

فرعي موضوع: مسوولیت منل    توري: ښ، گ شپاړسمه اونۍ          موضوع: ټولنه 

د دې اونۍ لپاره ځانگړي یادداشتونه

- ورځنۍ موخې او د ټولگي مقررات په لنډه توگه بيان کړئ.

- يوه کلمه  د السونو په حرکتونو رسه ووېشئ او بيا يې ترکيب کړئ، د بېلگې په ډول: مکتب   ) مکـ   ـتب(

- په مناسب غږ د کيسې يو پاراگراف و لولئ، بيا يې له زده کوونکو رسه په گډه و لولئ، بيا دې یې زده کوونکي په 

خپل منځ کې يو ځای ولويل او وروسته دې یې يو زده کوونکی په يوازې توگه و لويل.

- زده کوونکي و هڅوئ چې يو انځور رسم او په هکله يې څو کلمې او څو لنډې جملې وليکي.

- ښوونکی دې زده کوونکي په دې وپوهوي چې د بريايل کېدو لپاره بايد زيار او زحمت وبايس. 

د درس پیل )۵ دقیقې(: ښوونکی دې د هر درس په پیل کې دغه مقدمايت کارونه وکړي. 

- سالم، روغبړ، د ټولگي تنظیم، د کورنۍ دندې کتنه، د تېر درس ارزونه او د انگېزې رامنځته کول.  

عيني )شکيل( کلمې: ښوونکی دې د دې اونۍ عيني کلمې پر تختې وليکي، په زده کوونکو دې یې تکرار کړي 	 

چې له شکل رسه يې آشنا يش، زده کوونکو ته دې وويل يش چې د دې کلمو توري به په راتلونکو درسونو کې ووايي. 

د کار شوق
د ښادي خان خره بیا له کاره ځان پټ کړی و. دلته لرې يې د گالب خان خر ولید چې په شوتله کې څري. د 

ښادي خان خر نژدې ورغی، ورته ويې ویل: بختوره؛ د شنې شوتلې په پټي کې دې مزې وکړې.

د گالب خان خره ورته وویل*: خود به مزې کوم. لټ نه 

یم. د څښنت له کاره نه پټېږم. خپل کار په شوق او مینه 

کوم. نو څښنت مې هم راباندې مهربان دی. درانه بارونه 

راباندې نه وړي. وهي ټکوي مې نه. ډېر ښه مې سايت.**

د ښادي خان خره وویل: ډېر ښه سبق دې راکړ. مننه.

پوره  په  نه کوي. خپل کار  د ښادي خان خر اوس لټي 

مهربان شوی  ورباندې  یې هم  شوق رسه کوي. څښنت 

دی. ډېر ښه یې سايت.

16
ټولنيزې- عاطفي زده کړې موخه

په دې پوه يش چې بايد زيار 	 

وبايس چې بريايل يش.
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د زده کړې موخې
د کلمو په پیل کې د /ښ/ غږ پېژندل. . 1
د )ښ( توري لوستل او لیکل.. 2
له نوي توري رسه د 4 کلمو ترکیبول. . 3
د کلمو سم لوستل. )د سموايل معیار ٪۸۰(. 4
د اورېدلو د کیسې پوښتنو ته سم ځوابونه ویل. )د . 5

سموايل معیار ٪۸۰( 

 1. د غږ اورېدل، د توري لوستل 
    او ليکل )10 دقیقې(

له  یې  غږ  لومړی  او  وکړئ  بحث  اړه  په  انځور  د    .1
زده کوونکو رسه راوښیئ. 

2. ښوونکی کلمې وایي او زده کوونکي معلوموي چې دغه 
کلمې له نوي غږ رسه پیل شوي دي او که نه: دغه کلمې 

)ښار، قلم، ښکار، ښاپېرۍ، هلک( وکاروئ.
۳.  زده کوونکی دې څو کلمې ووایي چې په همدې غږ 

پیل شوې وي. 
4. توری پر تختې ولیکئ، غږ او نوم یې و وایئ:  

یې  کې  هوا  په  ولولئ،  رسه  زده کوونکو  له  توری   .5
زده کوونکي  او  کړئ  تعقیب  یې  گوتو  خپلو  په  ولیکئ، 

دې یې د مترین په کتاب کې ولیکي. 

 2. د کلمو او جملو لوستل     

)12 دقیقې(  

۱. د ترکیب د مترین د چوکاټ دوې لومړۍ کلمې پر تختې 

ولیکئ. دا مترین له زده کوونکو رسه یوځای تررسه کړئ. 

2. زده کوونکي دې نورې کلمې په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل.  

3. لومړۍ جمله پر تختې ولیکئ او له زده کوونکو رسه یې ولولئ. 

4. زده کوونکي دې جملې په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل. 

۵. عیني کلمه )وړي( تدریس کړئ.

 3. د اورېدلو فعالیت )۱۳ دقیقې( 

تر اورېدلو د مخه         

1. د لټ )تنبل(، څښنت )صاحب(، شوق )مينه(کلمو په 

اړه بحث وکړئ:

2. بیا له زده کوونکو څخه وغواړئ چې د دې کلمو معنا 

او په جملو کې استعامل مترین کړي. 

3. د کیسې د انځور او عنوان په هکله له زده کوونکو رسه بحث وکړئ. 

 تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

1. له زده کوونکو رسه نوی غږ او توری بیا تکرار کړئ. 
2. کورنۍ دنده: د ترکیب کلمې ۳ ځلې ولولئ. توری او 

کلمې د مترین په کتاب کې ولیکئ.

4. زده کوونکي وړاندوینه کوي چې کیسه به د څه يش 
په هکله وي.

د اورېدلو پر مهال
1. کیسه په مناسب لحن )غږ( او حرکتونو رسه دوه ځيل ولولئ. 
۲. د لوستلو پر مهال، له زده کوونکو څخه د کیسې په 

هکله دوې پوښتنې وکړئ. 
*. څه به يې ویلی وي؟

**. تاسو څه فکر کوئ چې وروسته به څه شوي وي؟
له اورېدلو وروسته

1. له زده کوونکو پوښتنه وکړئ چې آیا د کیسې په اړه د 
هغوی وړاندوینه سمه ده او که نه؟ هو/نه. 

۲. پوښتنه: د ښادي خان خر له څه يش پټ شوی و؟
     ځواب: له کاره.

3. پوښتنه: د گالب خان خر چېرته و؟
    ځواب: د شوتلې په پټي کې.

4. ذهني پوښتنه: دا ولې مهمه ده چې زيار او زحمت 
وباسو؟

توری:  ښ موضوع:   د کار شوق     

لوست 1 اونۍ 16

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(
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د زده کړې موخې

د کلمې په پیل، منځ او پای کې د /ښ/  غږ اورېدل. . 1

د )ښ( توري لوستل او لیکل. . 2

له نوي توري رسه د 4 کلمو هجا کول. . 3

د منت سم لوستل او پوښتنو ته یې سم ځواب ویل. . 4

)د سموايل معیار ٪۸۰(

 1. د غږ اورېدل، د توري لوستل 
    او ليکل )10 دقیقې(

1.  د انځور په هکله بحث وکړئ او له زده کوونکو رسه 
یوځای مربوط غږ د کلمې په پیل، منځ او پای کې په 

گوته کړئ. 
1. د توري بڼې پر تختې ولیکئ، غږ او نوم یې و وایئ. 

۲. توری د غږ له لوستلو رسه یوځای په هوا کې ولیکئ، 
او  کړئ  تعقیب  کې  کتاب  دريس  په  یې  رسه  گوتو  په 

زده کوونکي دې د مترین په کتاب کې ولیکي. 
دويم انځور )پښه(  )ښار(  لومړی انځور  

)پښ(  درېم انځور  

 2. د کلمو لوستل )12 دقیقې( 

۱. د هجاوو د مترین د چوکاټ لومړۍ دوې کلمې پر تختې 

ولیکئ او دا مترین له زده کوونکو رسه یوځای تررسه کړئ. 

۲. زده کوونکي دې دا کلمې په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل.

۳. عیني کلمې )ښاپېرۍ، شوي( تدریس کړئ.  

3. د لوستلو لومړی منت)۱۳دقیقې( 

له لوستلو مخکې

1. د کوچنی )وړوکی(، ښایسته )ښکلی(، روښان)نوم دی( 

کلمو د معنا په هکله له زده کوونکو رسه بحث وکړئ:

۲. بیا له زده کوونکو وغواړئ چې د دې کلمو معنا او په 

جملو کې استعامل مترین کړي. 

۳. د کیسې د انځور او عنوان په هکله له زده کوونکو 

رسه بحث وکړئ. 

۴. زده کوونکي وړاندوینه کوي چې کیسه به د څه يش 

په هکله وي.

 تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

۱. له زده کوونکو رسه غږ او توری بیا تکرار کړئ. 

۲. کورنۍ دنده: د هجا کلمې ۳ ځلې ولولئ. توری او کلمې 
د مترین په کتاب کې ولیکئ.

د لوستلو پر مهال

1. زده کوونکي دې پخپله دا منت ولويل. 

۲. ښوونکی دې په مناسب لحن )غږ( او حرکتونو رسه منت ولويل. 

۳. ښوونکي او زده کوونکي دې منت یوځای په گډه رسه ولويل. 

۴. زده کوونکي دې منت په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل.   

له لوستلو وروسته

1. له زده کوونکو پوښتنه وکړئ چې د کیسې په اړه د 

هغوی وړاندوینه سمه ده او که نه؟ هو/ نه. 

۲.  پوښتنه: د چا غاښونه شوي وو؟

      ځواب: د روښان.

3.  پوښتنه: روښان د چا ورور دی؟

      ځواب: د ښاپېرۍ.

4. ذهني پوښتنه:   څه بايد وکړو چې غاښونه مو ښايسته او روغ 

پاتې يش؟

توری:  ښ موضوع: غاښ    

لوست 2 اونۍ 16

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(
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لوست 3 اونۍ 16

د زده کړې هدفونه
د کلمې په پیل کې د /گ/ غږ اورېدل. . 1
د )گ( تورو لوستل او لیکل.. 2
له نوي توري رسه د ۴ کلمو ترکیبول. . 3
د کلمو سم لوستل. )د سموايل معیار ٪۸۰(. 4
د اورېدلو د کیسې پوښتنو ته سم ځواب ویل. )د . 5

سموايل معیار ٪۸۰(

 1. د غږ اورېدل، د توري لوستل 
    او ليکل )10 دقیقې(

له  یې  غږ  لومړی  او  وکړئ  بحث  اړه  په  انځور  د    .1
زده کوونکو رسه په گوته کړئ. 

2. ښوونکی کلمې وایي او زده کوونکي معلوموي چې دغه 
کلمې له نوي غږ رسه پیل شوې دي او که نه: دغه کلمې 

)گل، توپ، گام، گودر، ظریف، گېالس( وکاروئ.
۳-  زده کوونکي دې څو کلمې ووایي چې په همدې غږ 

پیل شوې وي 
4. توري پر تختې ولیکئ، غږونه او نومونه یې و وایئ:  

یې  کې  هوا  په  ولولئ،  رسه  زده کوونکو  له  توري   .5
زده کوونکي  او  کړئ  تعقیب  یې  گوتو  خپلو  په  ولیکئ، 

دې د مترین په کتاب کې ولیکي. 

 د کلمو او جملو لوستل          
          )12 دقیقې( 

۱. د ترکیب د مترین د چوکاټ دوې لومړۍ کلمې پر تختې 

ولیکئ. دا مترین له زده کوونکو رسه یوځای تررسه کړئ. 

2. زده کوونکي دې نورې کلمې په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل.  

3. لومړۍ جمله پر تختې ولیکئ او له زده کوونکو رسه یې ولولئ. 

4. زده کوونکي دې جملې په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل. 

3. د لومړي منت بیا لوستل

 )۱۳دقیقې( 

له لوستلو مخکې           

1. د )کوچنۍ، ښایسته، روښان( کلمو د معنا په هکله له 

زده کوونکو رسه بحث وکړئ:

۲. بیا له زده کوونکو وغواړئ چې د دې کلمو معنا او په 

جملو کې استعامل مترین کړي. 

۳. د کیسې د انځور او عنوان په هکله له زده کوونکو رسه بحث وکړئ. 

۴. زده کوونکي وړاندوینه کوي چې کیسه به د څه يش 

 تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

1. له زده کوونکو رسه نوی غږ او توری بیا تکرار کړئ. 

2. کورنۍ دنده: د ترکیب کلمې ۳ ځلې ولولئ. توری او 
کلمې د مترین په کتاب کې ولیکئ.

په هکله وي.

د لوستلو پر مهال

1. زده کوونکي دې پخپله دا منت ولويل. 

۲. ښوونکی دې په مناسب لحن )غږ( او حرکتونو رسه منت ولويل. 

۳. ښوونکي او زده کوونکي دې منت یوځای په گډه رسه ولويل. 

۴. زده کوونکي دې منت په جوړه یي ډول ولويل.  

له لوستلو وروسته

1. له زده کوونکو پوښتنه وکړئ چې د کیسې په اړه د 

هغوی وړاندوینه سمه ده او که نه؟ هو/ نه. 

۲. پوښتنه: د روښان غاښونه څنگه ښکاري؟

     ځواب:  ښایسته ښکاري.

۳. پوښتنه:  ښاپېرۍ له چا رسه لوبه کوي؟

     ځواب:  له روښان رسه.

۴.  ذهني پوښتنه: تاسو له خپل کوچني ورور يا کوچنۍ 

خور رسه څه ډول لوبې کوئ؟

توری:  گ موضوع:  غاښ    

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(
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لوست 4 اونۍ 16

د زده کړې موخې
د کلمې په پیل، منځ او پای کې د /گ/ غږ اورېدل. . 1
د )گ( توري لوستل او لیکل. . 2
له تورو د 4 کلمو هجا کول. . 3
د منت سم لوستل او پوښتنو ته یې سم ځواب ویل. . 4

)د سموايل معیار ٪۸۰(

 1. د غږ اورېدل، د توري لوستل 
    او ليکل )10 دقیقې(

1.  د انځور په هکله بحث وکړئ او له زده کوونکو رسه یوځای 
اړه غږ د کلمې په پیل، منځ او پای کې وښیئ. 

و  یې  نومونه  او  غږونه  ولیکئ،  تختې  پر  بڼې  تورو  د   .2
وایئ. 

3. د تورو غږونه له زده کوونکو رسه ولولئ، په هوا کې يې 
ولیکئ، په خپلو گوتو يې تعقیب کړئ او زده کوونکي دې 

یې د مترین په کتاب کې ولیکئ. 
لومړی انځور)گل( دويم انځور)انگور( درېم انځور)پړانگ(

د کلمو لوستل )12 دقیقې(     
۱. د هجاوو د مترین د چوکاټ لومړۍ دوې کلمې پر تختې 
ولیکئ او دا مترین له زده کوونکو رسه یوځای تررسه کړئ. 

۲. زده کوونکي دې د ترکیب او هجا د چوکاټ دا کلمې 
په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل.  

۳. عیني کلمې )ګلدوزي، ګوزڼ( تدریس کړئ.

 3. د لوستلو دويم منت

         )۱۳ دقیقې( 
له لوستلو مخکې          

1. د  گوزڼ )پولیو، فلج(، سخت کارونه )دارنه کارونه(، گوزاره )د 
ژوند حالت يا صرب کول( کلمې د معنا په هکله له زده کوونکو رسه 

بحث وکړئ:
۲. بیا له زده کوونکو وغواړئ چې د دې کلمو معنا او په 

جملو کې استعامل مترین کړي. 
۳. د کیسې د انځور او عنوان په هکله له زده کوونکو 

رسه بحث وکړئ. 
۴. زده کوونکي وړاندوینه کوي چې کیسه به د څه يش په هکله وي.

د لوستلو پر مهال
1. زده کوونکي دې پخپله دا منت ولويل. 

۲. ښوونکی دې په مناسب لحن )غږ( او حرکتونو رسه منت ولويل. 
۳. ښوونکي او زده کوونکي دې منت یوځای په گډه رسه ولويل. 

۴. زده کوونکي دې منت په جوړه یي ډول ولويل.
له لوستلو وروسته

1. له زده کوونکو پوښتنه وکړئ چې د کیسې په اړه د 

 تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

۱. له زده کوونکو رسه غږ او توری بیا تکرار کړئ. 

او  توری  ولولئ.  ځلې  کلمې ۳  هجا  د  دنده:  کورنۍ   .۲
کلمې د مترین په کتاب کې ولیکئ.

هغوی وړاندوینه سمه ده او که نه؟ هو/ نه. 
۲.  پوښتنه: گل خان کوم کارونه نه شوی کولی؟ 

      ځواب: سخت کارونه.
۳.  پوښتنه: مور يې څه ورته وویل؟

      ځواب: ويې ویل: گلدوزي زده کړه.
4. ذهني پوښتنه: که تاسو معلول وئ، څه فکر به مو کاوه چې 

څنگه به زيار باسئ او څنگه به خپل هدف ته ځان رسوئ؟

توری:  گ موضوع:  گلدوزي    

           د حسن خط فعاليت )۳۵ دقيقې(

زده کوونکي دې د )ښ( توري بڼې ته په پوره دقت رسه 
مخ  پر  خط  کريس  د  يې  رسه  قلم  کړکي  له  او  وګوري 

ښايسته ليکل مترين کړي.

 ارزونه او کورنۍ دنده: )۵دقيقې(

- ښوونکی دې له څو زده کوونکو څخه د توري د بڼې او 
ښکيل ليکلو په اړه پوښتنه وکړي.

- زده کوونکي دې د )ګ( توری په خپلو کتابچو کې په کړکي 
قلم  يا پنسل رسه مترين کړي.

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(
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لوست 5 اونۍ 16

د زده کړې موخې
د کلمې په پیل، منځ او پای کې د /ښ، گ/ غږونو پېژندل. . 1
د )ښ، گ( تورو لوستل او لیکل. . 2
د خانه خالی جملو سم لوستل. )د سموايل معیار ٪۹۵(. 3
)د . 4 ویل.  ځواب  ته  پوښتنو  او  لوستل  سم  منت  د 

سموايل معیار٪۸۰(

1.د غږونو اورېدل، د تورو لوستل 
    او ليکل )10 دقیقې(

1. ښوونکی د تصویرونو په باره کې له زده کوونکو رسه 
بحث کوي او له هغوی رسه یوځای د کلمو په پیل، منځ 

او پای کې غږونه پېژين. 
2. ښوونکی توري پر تختې لیکي، په گوته يې ښيي او غږونه یې لويل. 
طریقه  لیکلو  د  تورو  د  رسه  زده کوونکو  له  ښوونکی   .3
تکراروي: په هوا کې لیکل، په دريس کتاب کې په گوتې 

رسه د تورو څارل، په کتابچه کې لیکل. 

 2. د خانه خايل جملو لوستل    

)10 دقیقې(  

جمله  لومړۍ  چې  ښيي  ته  زده کوونکو  ښوونکی   .۱

څرنگه ولويل. 

2. ښوونکی زده کوونکو ته وخت ورکوي چې ورپسې جملې 

پخپله ولويل او بیا د ځواب په هکله وررسه بحث کوي.  

3. ځوابونه: 1.ښایسته، 2. روښان، 3.زده، 4. ښه. 

 3. د دويم منت بیا لوستل

)۵دقیقې( 
له لوستلو مخکې          

1. زده کوونکو ته ووایاست چې د تېرې ورځې د کیسې په  اړه 

دې فکر وکړي او و دې وايي چې کیسه د څه يش په هکله 

وه؟ یوه یا دوو زده کوونکو ته اجازه ورکړئ چې ځواب ووايي. 

 د لوستلو پر مهال

1.زده کوونکي دي پخپله دا منت ولويل. 

2. ښوونکي دې منت زده کوونکو ته ولويل. 

3. ښوونکی او زده کوونکي دې یوځای منت ولويل. 

4. زده کوونکي دې په جوړه یي ډول منت ولويل. 

5. زده کوونکي دې پخپله منت ولويل. 

 4. نوښتي لیکل )10دقیقې( 

دې . 1 د  تاسو  به  اوس  چې  ووایاست  ته  کوونکو  زده 

اونۍ کیسو ته په کتو رسه، خپلې کیسې جوړوئ. 

زده کوونکو ته ووایاست چې په خپل دريس کتاب . 2

کې دوو انځورونو ته وگوري او پوښتنه ورڅخه وکړئ 

چې د کیسو په اړه يې څه په یاد پاتې دي. 

دوو یا دریو زده کوونکو ته اجازه ورکړئ، هغه څه یې . 3

چې په یاد پاتې دي، نورو ته يې ووایي. 

زده کوونکو ته ووایاست چې دوی دې هم د هغه  وخت . 4

بريايل  يوه کيسه جوړه کړي چې مجبور وو د  اړه  په 

رسم  يو  اړه  دې  په  دې  بيا  وبايس.  زيار  لپاره  کېدو 

وکاږي او يو څو  توري او کلمې دې وررسه وليکي.

کله چې زده کوونکي خپلې کیسې نورو ته وایي، تاسو . 5

په ټولگی کې وگرځئ او له هغوی څخه د کیسې په اړه 

پوښتنې وکړئ. که اړتیا وي، مرسته وررسه وکړئ.

 بيا کتنه او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

۱. توری او غږ له زده کوونکو رسه تکرار کړئ. 
ولولئ.  ځلې   ۳ جملې  خايل  خانه  د  دنده:  کورنۍ   .2
انځورونو ته وگورئ، په اړه یې څو کلمې یا لنډه جمله ولیکئ.

توری: ښ، گ موضوع: د اونۍ تکرار    

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(
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لوست 6 اونۍ 16

د زده کړې موخې
د کلمې په پیل، منځ او پای کې د /ز، چ/ غږونو پېژندل. . 1
د )ز، چ( تورو لوستل او لیکل. 2
د کلمو سم لوستل. )د سموايل معیار ٪۹۵(. 3

د منت سم لوستل. )د سموايل معیار٪۹۰(. 4

 1. د غږ اورېدل، د توري لوستل 
    او ليکل )10 دقیقې(

1. ښوونکی د تصویر په باره کې له زده کوونکو رسه بحث 
او  په پیل، منځ  له هغوی رسه یوځای د کلمو  او  کوي 

پای کې غږونه معلوموي. 
2. ښوونکی توری پر تختې لیکي، په گوته يې ښيي او 

غږ یې لويل. 
طریقه  لیکلو  د  تورو  د  رسه  زده کوونکو  له  ښوونکی   .3
تکراروي: په هوا کې لیکل، په دريس کتاب کې په گوتې 

رسه د توري څارل، په کتابچه کې لیکل.  

 2. د کلمو لوستل)10 دقیقې(  

۱. د هجاوو د مترین د چوکات د رس دوې کلمې پر تختې 
ولیکئ او له زده کوونکو رسه یې یوځای مترین کړئ. 

2. زده کوونکي دې دا کلمې په جوړه یي او بیا دې یې 

په انفرادي ډول ولويل.  

 3. د دويم منت بیا لوستل)۵دقیقې( 
له لوستلو مخکې        

1. زده کوونکو ته ووایاست چې د تېرې ورځې د کیسې 
په  اړه دې فکر وکړي او و دې وايي چې کیسه د څه 
يش په هکله وه؟ یوه یا دوو زده کوونکو ته اجازه ورکړئ 

چې ځواب ووايي. 
 د لوستلو پر مهال

1.زده کوونکي دې هڅه وکړي چې دا منت پخپله ولويل. 
2. ښوونکی دې منت زده کوونکو ته ولويل. 

3. ښوونکی او زده کوونکي دې یوځای منت ولويل. 
4. زده کوونکي دې په جوړه یي ډول منت ولويل. 

5. زده کوونکي دې پخپله منت ولويل. 

 تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

۱. له زده کوونکو رسه توري او غږونه تکرار کړئ. 

2. کورنۍ دنده: د هجا کلمې ۳ ځلې ولولئ. کلمې د 

مترین په کتاب کې ولیکئ. 

توري: ز، چ موضوع: د بیاکتنې او دوامدارې ارزونې ورځ     

           د حسن خط فعاليت )۳۵ دقيقې(

زده کوونکي دې د )ګ( توري بڼې ته په پوره دقت رسه 
مخ  پر  خط  کريس  د  يې  رسه  قلم  کړکي  له  او  وګوري 

ښايسته ليکل مترين کړي.

 ارزونه او کورنۍ دنده: )۵دقيقې(

- ښوونکی دې له څو زده کوونکو څخه د توري د بڼې او 
ښکيل ليکلو په اړه پوښتنه وکړي.

- زده کوونکي دې د )ګ( توری په خپلو کتابچو کې په کړکي 
قلم  يا پنسل رسه مترين کړي.

 4. امال    )10 دقیقې(        

1. زده کوومنکو ته و وایئ چې نن به ځینې کلمې لیکي. 

2. هغوی ته ووایاست چې د )وردگ( کلمه ولويل او هجاوې 

یې د السونو په حرکتونو رسه بېلې کړي  ور   / دگ دا کلمه )2( 

هجاوې لري. زده کوونکو ته ووایاست چې د کلمې د هرې هجا 

په هکله فکر وکړي او د هرې هجا توري دې د مترين په کتاب 

کې ولیکي.  دریم پړاو په دغو کلمو رسه تکرار کړئ.  )شاه 

رګ، غربګ، چرګ، ښایسته، غاښ، روښان، رسپوښ(

3. کله چې زده کوونکي په لیکلو الس پورې کړ، ښوونکی 

دې په ټولگي کې وگرځي او زده کوونکي دې وڅاري.  

4. د دې مترین په پای کې، دې ښوونکی د هغه تورو په اړه پوښتنه 

وکړي چې زده کوونکو لیکيل دي او هره کلمه دې پر تختې ولیکي. 

5. بیا دې ښوونکی د زده کوونکو کتابچې وگوري چې چا دا فعالیت 

په ښه توگه تررسه کړی دی او څوک زیاتې مرستې ته اړتیا لري. په 

بل درس کې دې بیا له همدغو زده کوونکو رسه زیاته مرسته وکړي.

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(
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رسیزه

د لومړۍ ورځې د اورېدلو منت

د اونۍ د زده کړې موخې

د کلمو په پیل، منځ او پای کې د /ړ، خ، ش، غ، ز، چ، ښ، گ/ غږونو پېژندل. . 1

د )ښ، گ( تورو سم لوستل او لیکل. )د سموايل معیار ۹۵٪ دی(. 2

له نوو تورو رسه د 16 کلمو ترکیب او هجا کول.. 3

د کلمو او جملو سم لوستل. )د سموايل معیار ۸۰٪ دی(. 4

د )سخت، آسان، مینه، ګردونه، روغتون، خړ( کلمو پر معناگانو پوهېدل.. 5

د اورېدلو او لوستلو د کیسو پوښتنو ته سم ځواب ویل. )د سموايل معیار ٪۸۰(. 6

د دې اونۍ کلمې سمې ولیکالی يش. . 7

د یوه انځور په رسمولو رسه د یوې کیسې لیکل او په اړه یې د یوې کلمې/ جملې لیکل.. 8

زده کوونکي د )ړ،خ، ش، غ، ز، چ، ښ، ګ( تورو له بڼو رسه بلد يش او د کريس خط پرمخ يې ښایسته وليکي.. 9

اوولسمه اونۍ          موضوع: تکرار       فرعي موضوع: پر ځان باور    توري: ړ، خ، ش، غ، ز، چ، ښ، گ

د دې اونۍ لپاره ځانگړي یادداشتونه

- ورځنۍ موخې او د ټولگي مقررات په لنډه توگه بيان کړئ.

- يوه کلمه د السونو په حرکتونو رسه ووېشئ او بيا يې ترکيب کړئ، د بېلگې په ډول: مکتب   ) مکـ   ـتب(

- په مناسب غږ د کيسې يو پاراگراف و لولئ، بيا يې له زده کوونکو رسه په گډه و لولئ، بيا دې یې زده کوونکي په 

خپل منځ کې يو ځای و لويل او وروسته دې یې يو زده کوونکی په يوازې توگه و لويل.

- زده کوونکي و هڅوئ چې يو انځور رسم او په هکله يې څو کلمې او څو لنډې جملې وليکي.

- ښوونکی دې زده کوونکي دې ته وهڅوي چې  خپلو کارونو ته پالن جوړ کړي.

د درس پیل )۵ دقیقې(: ښوونکی دې د هر درس په پیل کې دغه مقدمايت کارونه وکړي. 	 

- سالم، روغبړ، د ټولگي تنظیم، د کورنۍ دندې کتنه، د تېر درس ارزونه او د انگېزې رامنځته کول.  

زیار او زحمت

ژمې تېر شو. پرسلی راغی. زده کوونکي ښوونځیو ته روان شول. میوند یوه ورځ خپلې مور ته وویل: درسونه سخت 

دي؛ نه مې زده کېږي. نور ښوونځي ته نه ځم.*

ویل:  ويې  ورته  کړ،  ورتېر  الس  رس  پر  زوی  د  يې  مور 

میوند جانه! ته له چا نه څه کم يې؟! که مال دې وتړې 

او درسونه دې په مینه مینه ووايې، نو تر سختو سخت 

درسونه به هم درته آسان يش.**

له  وتړله.  مال  یې  ته  درسونو  ومنله.  خربه  مور  د  میوند 

درسونو رسه یې دومره مینه پیدا شوه چې اوس د ټولگي 

اول نومره دی.

اونۍ د 13 څخه تر 16 اونیو پورې تکرار17

ټولنيزې- عاطفي زده کړې موخه

په دې پوه يش چې څنگه 	 

پالن جوړ کړي.
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د زده کړې موخې

د کلمو په پیل کې د /ړ، خ/ غږ اورېدل. . 1

د )ړ، خ( توري لوستل او لیکل.. 2

له نوي توري رسه د 4 کلمو ترکیبول. . 3

د کلمو سم لوستل. )د سموايل معیار ٪۸۰(. 4

د اورېدلو د کیسې پوښتنو ته سم ځوابونه ویل. )د . 5

سموايل معیار ٪۸۰( 

 1. د غږ اورېدل، د توري لوستل 
    او ليکل )10 دقیقې(

له  یې  غږ  لومړی  او  وکړئ  بحث  اړه  په  انځور  د   .1
زده کوونکو رسه راوښیئ. 

2. ښوونکی کلمې وایي او زده کوونکي معلوموي چې دغه 
کلمې له نوي غږ رسه پیل شوي دي او که نه: دغه کلمې 

)ړوند، خټکی، تېل، خرما، ساړه، ونه( وکاروئ.
۳.  زده کوونکی دې څو کلمې ووایي چې په همدې غږ 

پیل شوې وي. 
4. توري پر تختې ولیکئ، غږ او نوم یې و وایئ:  

یې  کې  هوا  په  ولولئ،  رسه  زده کوونکو  له  توری   .5
زده کوونکي  او  کړئ  تعقیب  یې  گوتو  خپلو  په  ولیکئ، 

دې یې د مترین په کتاب کې ولیکي. 

 2. د کلمو او جملو لوستل     

)12 دقیقې(

۱. د ترکیب د مترین د چوکاټ دوې لومړۍ کلمې پر تختې 

ولیکئ. دا مترین له زده کوونکو رسه یوځای تررسه کړئ. 

2. زده کوونکي دې نورې کلمې په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل.  

3. لومړۍ جمله پر تختې ولیکئ او له زده کوونکو رسه یې ولولئ. 

4. زده کوونکي دې جملې په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل. 

 3. د اورېدلو فعالیت )۱۳ دقیقې( 

له اورېدلو څخه مخکې         

1. د سخت)مشکل(، آسان ) سوکه(، مینه )محبت( کلمو 

په اړه له زده کوونکو رسه بحث وکړئ:

2. بیا له زده کوونکو څخه وغواړئ چې د دې کلمو معنا 

او په جملو کې استعامل مترین کړي. 

3. د کیسې د انځور او عنوان په هکله له زده کوونکو رسه بحث وکړئ. 

4. زده کوونکي وړاندوینه کوي چې کیسه به د څه يش 

په هکله وي.

 تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

1. له زده کوونکو رسه نوي غږونه او توري بیا تکرار کړئ. 
2. کورنۍ دنده: د ترکیب کلمې ۳ ځلې ولولئ. توري او 

کلمې د مترین په کتاب کې ولیکئ.

د اورېدلو پر مهال

1. کیسه په مناسب لحن )غږ( او حرکتونو رسه دوه ځلې ولولئ. 

۲. د لوستلو پر مهال، له زده کوونکو څخه د کیسې په 

هکله دوې پوښتنې وکړئ. 

*. مور به میوند ته څه ویيل وي؟
**. میوند به څه کړي وي؟

له اورېدلو وروسته

1. له زده کوونکو پوښتنه وکړئ چې آیا د کیسې په اړه د 

هغوی وړاندوینه سمه ده او که نه؟ هو/نه. 

۲. پوښتنه: میوند مور ته څه وویل؟

ځواب: درسونه سخت دي. نه مې زده کیږي. نور ښوونځي ته نه ځم.

3. پوښتنه: میوند چې د مور خربه ومنله، نو څه وشول؟

    ځواب: درسونو ته یې مال وتړله. له درسونو رسه یې 

دومره مینه پیدا شوه چې اوس د ټولگي اول نومره دی.

4. ذهني پوښتنه:  د دې لپاره چې کارونه  مو ښه تررسه کړئ، څنگه پالن 

جوړولی شئ؟

توری:  ړ، خ موضوع:   زیار او زحمت     

لوست 1 اونۍ 17

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(



205

د زده کړې موخې
د کلمې په پیل، منځ او پای کې د /ش، غ/  غږ اورېدل. . 1
د )ش، غ( توري لوستل او لیکل. . 2
له نوي توري رسه د 4 کلمو هجا کول. . 3
د منت سم لوستل او پوښتنو ته یې سم ځواب ویل. . 4

)د سموايل معیار ٪۸۰(

 1. د غږ اورېدل، د توري لوستل 

    او ليکل )10 دقیقې(

1.  د انځور په هکله بحث وکړئ او له زده کوونکو رسه 

یوځای مربوط غږونه د کلمې په پیل، منځ او پای کې 

په گوته کړئ. 

2. د توري بڼې پر تختې ولیکئ، غږ او نوم یې و وایئ. 

3. د توري د غږ له لوستلو رسه یوځای یې په هوا کې 

ولیکئ، په گوتو رسه یې په دريس کتاب کې تعقیب کړئ 

او زده کوونکي دې یې د مترین په کتاب کې ولیکي.

لومړی انځور)شپون(    دويم انځور)پیشو(     درېم انځور)دېش(

څلورم انځور)غاښ(    پنځم انځور)شغال(     شپږم انځور)جغ(

 2. د کلمو لوستل )12 دقیقې(         

پر  کلمې  دوې  لومړۍ  چوکاټ  د  مترین  د  هجاوو  د   .۱
تختې ولیکئ او دا مترین له زده کوونکو رسه یوځای تررسه 

کړئ. 
۲. زده کوونکي دې دا کلمې په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل.  

3. د لوستلو لومړی منت)۱۳دقیقې( 

له لوستلو مخکې

1. د  چیچل، روغتون)شفاخانه( ، روغه )جوړه( کلمو د معنا 

په هکله له زده کوونکو رسه بحث وکړئ:

۲. بیا له زده کوونکو وغواړئ چې د دې کلمو معنا او په 

جملو کې استعامل مترین کړي. 

۳. د کیسې د انځور او عنوان په هکله له زده کوونکو 

رسه بحث وکړئ. 

۴. زده کوونکي وړاندوینه کوي چې کیسه به د څه يش 

په هکله وي.

  تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

۱. له زده کوونکو رسه غږونه او توري بیا تکرار کړئ. 

۲. کورنۍ دنده: د هجا کلمې ۳ ځلې ولولئ. توري او کلمې 
د مترین په کتاب کې ولیکئ.

د لوستلو پر مهال

1. زده کوونکي دې پخپله دا منت ولويل. 

۲. ښوونکی دې په مناسب لحن )غږ( او حرکتونو رسه منت ولويل. 

۳. ښوونکي او زده کوونکي دې منت یوځای په گډه رسه ولويل. 

۴. زده کوونکي دې منت په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل. 

له لوستلو وروسته

1. له زده کوونکو پوښتنه وکړئ چې د کیسې په اړه د 

هغوی وړاندوینه سمه ده او که نه؟ هو/ نه. 

۲.  پوښتنه: چا لوبه کوله؟

      ځواب: شبنم او شکیال.

3.  پوښتنه: شبنم چې چيغه کړه، څه یې وویل؟

      ځواب: وای وای! لړم وچیچلم.

4. ذهني پوښتنه: که خور يا ورور مو لړم وچيچي، څه به 

کوئ؟

توری:  ش، غ موضوع: لړم    

لوست 2 اونۍ 17

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(
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لوست 3 اونۍ 17

د زده کړې هدفونه
د کلمې په پیل کې د /ز، چ/ غږ اورېدل. . 1
د )ز، چ( تورو لوستل او لیکل.. 2
له نوي توري رسه د ۴ کلمو ترکیبول. . 3
د کلمو سم لوستل. )د سموايل معیار ٪۸۰(. 4
د اورېدلو د کیسې پوښتنو ته سم ځواب ویل. )د . 5

سموايل معیار ٪۸۰(

 1. د غږونو اورېدل، د تورو لوستل 
    او ليکل )10 دقیقې(

1.  د انځورونو په اړه بحث وکړئ او لومړي غږونه یې له 
زده کوونکو رسه په گوته کړئ. 

2. ښوونکی کلمې وایي او زده کوونکي معلوموي چې دغه 
کلمې له نوي غږ رسه پیل شوي دي او که نه دغه کلمې 

)زمری، زکات، چرگ، چمن، ځان...( وکاروئ.
۳-  زده کوونکی دې څو کلمې ووایي چې په همدې غږ 

پیل شوې وي 
4. توري پر تختې ولیکئ، غږونه او نومونه یې و وایئ:  

یې  کې  هوا  په  ولولئ،  رسه  زده کوونکو  له  توری   .5
زده کوونکي  او  کړئ  تعقیب  یې  گوتو  خپلو  په  ولیکئ، 

دې یې د مترین په کتاب کې ولیکي. 

 2. د کلمو او جملو لوستل)12دقیقې( 

۱. د ترکیب د مترین د چوکاټ دوې لومړۍ کلمې پر تختې 

ولیکئ. دا مترین له زده کوونکو رسه یوځای تررسه کړئ. 

2. زده کوونکي دې نورې کلمې په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل.  

3. لومړۍ جمله پر تختې ولیکئ او له زده کوونکو رسه یې ولولئ. 

4. زده کوونکي دې جملې په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل. 

3. د لومړي منت بیا لوستل 

)۱۳دقیقې( 

له لوستلو مخکې           

1. د  چیچل، روغتون) شفاخانه(، روغه )جوړه( کلمو د معنا 

په هکله له زده کوونکو رسه بحث وکړئ:

۲. بیا له زده کوونکو وغواړئ چې د کلمو معنا او په جملو 

کې اسستعامل مترین کړي. 

۳. د کیسې د انځور او عنوان په هکله له زده کوونکو رسه بحث وکړئ. 

۴. زده کوونکي وړاندوینه کوي چې کیسه به د څه يش 

  تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

1. له زده کوونکو رسه نوي غږونه او توري بیا تکرار کړئ. 

2. کورنۍ دنده: د ترکیب کلمې ۳ ځلې ولولئ. توري او 
کلمې د مترین په کتاب کې ولیکئ.

په هکله وي.

د لوستلو پر مهال

1. زده کوونکي دې پخپله دا منت ولويل. 

۲. ښوونکی دې په مناسب لحن )غږ( او حرکتونو رسه منت ولويل. 

۳. ښوونکی او زده کوونکي دې منت یوځای په گډه رسه ولويل. 

۴. زده کوونکي دې منت په جوړه یي ډول ولويل.  

له لوستلو وروسته

1. له زده کوونکو پوښتنه وکړئ چې د کیسې په اړه د 

هغوی وړاندوینه سمه ده او که نه؟ هو/ نه. 

۲. پوښتنه:  لړم څوک وچيچله؟

     ځواب: شبنم.

۳. پوښتنه:  شبنم یې چېرته بوتله؟

     ځواب:  روغتون ته.

۴.  ذهني پوښتنه: د دې لپاره چې له لړم يا مار څخه 

ځان وساتئ، څه پالن جوړولی شئ؟

توری:  ز، چ موضوع:  لړم    

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(
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لوست 4 اونۍ 17

د زده کړې هدفونه
د کلمې په پیل، منځ او پای کې د /ښ، گ/ غږ پېژندل. . 1
د )ښ، گ( توري لوستل او لیکل. . 2
له تورو د 4 کلمو هجا کول. . 3
د منت سم لوستل او پوښتنو ته یې سم ځواب ویل. . 4

)د سموايل معیار ٪۸۰(

 1. د غږونو اورېدل، د تورو لوستل 
    او ليکل )10 دقیقې(

1.  د انځور په هکله بحث وکړئ او له زده کوونکو رسه یوځای 
اړه غږونه د کلمې په پیل، منځ او پای کې وښیئ. 

لومړی انځور)ښار(    دويم انځور)پښه( درېم انځور)پښ(
څلورم انځور)گل(    پنځم انځور)انگور(  شپږم انځور)پړانگ(

1. د تورو بڼې پر تختې ولیکئ، غږونه او نومونه یې و وایئ. 
۲. د تورو غږونه له زده کوونکو رسه ولولئ، په هوا کې يې 
ولیکئ، په خپلو گوتو يې تعقیب کړئ او زده کوونکي دې 

یې د مترین په کتاب کې ولیکي.

 2. د کلمو لوستل )12 دقیقې(  

۱. د هجاوو د مترین د چوکاټ لومړۍ دوې کلمې پر تختې 
ولیکئ او دا مترین له زده کوونکو رسه یوځای تررسه کړئ. 

۲. زده کوونکي دې د ترکیب او هجا د چوکاټ دا کلمې 
په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل.  

 3. د لوستلو دويم منت

 )۱۳ دقیقې( 
له لوستلو مخکې          

1. د ګردونه )خاورې، دوړې(، خړ)په خاورو ککړ(، ښایسته 

)ښکلی( کلمو د معنا په هکله له زده کوونکو رسه بحث وکړئ:

۲. بیا له زده کوونکو وغواړئ چې د دې کلمو معنا او په 

جملو کې استعامل مترین کړي. 

۳. د کیسې د انځور او عنوان په هکله له زده کوونکو 

رسه بحث وکړئ. 

۴. زده کوونکي وړاندوینه کوي چې کیسه به د څه يش 

په هکله وي.

د لوستلو پر مهال

1. زده کوونکي دې پخپله دا منت ولويل. 

۲. ښوونکی دې په مناسب لحن )غږ( او حرکتونو رسه منت ولويل. 

۳. ښوونکی او زده کوونکي دې منت یوځای په گډه رسه ولويل. 

۴. زده کوونکي دې منت په جوړه یي ډول ولويل.  

 تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

۱. زده کوونکو رسه غږونه او توري بیا تکرار کړئ. 

او  توري  ولولئ.  ځلې  کلمې ۳  هجا  د  دنده:  کورنۍ   .۲
کلمې د مترین په کتاب کې ولیکئ.

له لوستلو وروسته

1. له زده کوونکو پوښتنه وکړئ چې د کیسې په اړه د 

هغوی وړاندوینه سمه ده او که نه؟ هو/ نه. 

۲.  پوښتنه: ګالن ولې په خاورو خړ شول؟ 

      ځواب: سخت باد و.

۳.  پوښتنه: روښان ښاپېرۍ ته څه وویل؟

      ځواب: پر گالنو به اوبه وشیندو.

4. ذهني پوښتنه:څنگه کولی شئ باغ مو ښايسته او تازه وساتئ؟

توری:  ښ، گ موضوع:  چمن    

           د حسن خط فعاليت )۳۵ دقيقې(

پوره  په  ته  بڼې  تورو  غ(  )ړ،خ، ش،  د  دې  کوونکي  زده 
دقت رسه وګوري او له کړکي قلم رسه يې د کريس خط 

پر مخ ښايسته ليکل مترين کړي.

 ارزونه او کورنۍ دنده: )۵دقيقې(

- ښوونکی دې له څو زده کوونکو څخه د توري د بڼې او 
ښکيل ليکلو په اړه پوښتنه وکړي.

- زده کوونکي دې د )ړ،خ، ش، غ( توري په خپلو کتابچو کې 
په کړکي قلم  يا پنسل رسه مترين کړي.

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(
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لوست 5 اونۍ 17

د زده کړې موخې
د کلمې په پیل، منځ او پای کې د /ړ، خ، ش، غ/ غږونو پېژندل. . 1
د )ړ، خ، ش، غ(  توري لوستل او لیکل. . 2
د خانه خايل جملو سم لوستل. )د سموايل معیار ٪۹۵(. 3
)د . 4 ویل.  ځواب  ته  پوښتنو  او  لوستل  سم  منت  د 

سموايل معیار٪۸۰(

 1. د غږ اورېدل، د توري لوستل 
    او ليکل )10 دقیقې(

1. ښوونکی د تصویرونو په باره کې له زده کوونکو رسه 
بحث کوي او له هغوی رسه یوځای د کلمو په پیل، منځ 

او پای کې غږونه معلوموي. 
او غږونه یې  2. ښوونکی توري پر تختې لیکي، په گوته يې ښيي 

لويل. 
طریقه  لیکلو  د  تورو  د  رسه  زده کوونکو  له  ښوونکی   .3
تکراروي: په هوا کې لیکل، په دريس کتاب کې په گوتې 

رسه د تورو څارل، په کتابچه کې لیکل. 

 2. د خانه خايل جملو لوستل  

)10 دقیقې(

جمله  لومړۍ  چې  ښيي  ته  زده کوونکو  ښوونکی   .۱

څرنگه ولويل. 

2. ښوونکی زده کوونکو ته وخت ورکوي چې ورپسې جملې 

پخپله ولويل او بیا د ځواب په هکله وررسه بحث کوي.  

3. ځوابونه: 1.کوله، 2. چغه، 3. و، 4. اوبه. 

 3. د دويم منت بیا لوستل
)۵دقیقې( 

له لوستلو مخکې           

1. زده کوونکو ته ووایاست چې د تېرې ورځې د کیسې په  اړه 

دې فکر وکړي او و دې وايي چې کیسه د څه يش په هکله 

وه؟ یوه یا دوو زده کوونکو ته اجازه ورکړئ چې ځواب ووايي. 

 د لوستلو پر مهال

1.زده کوونکي دې هڅه وکړي چې دا منت پخپله ولويل. 

2. ښوونکي دې منت زده کوونکو ته ولويل. 

3. ښوونکی او زده کوونکي دې یوځای منت ولويل. 

4. زده کوونکي دې په جوړه یي ډول منت ولويل. 

5. زده کوونکي دې پخپله منت ولويل. 

 4. نوښتي لیکل )10دقیقې( 
د دې . 1 تاسو  به  اوس  ووایاست چې  ته  کوونکو  زده 

اونۍ کیسو ته په کتو رسه، خپلې کیسې جوړوئ. 

زده کوونکو ته ووایاست چې په خپل دريس کتاب . 2

کې دوو انځورونو ته وگوري او پوښتنه ورڅخه وکړئ 

چې د کیسو په اړه يې څه په یاد پاتې دي. 

دوو یا دریو زده کوونکو ته اجازه ورکړئ، هغه څه یې . 3

چې په یاد پاتې دي، نورو ته يې ووایي. 

زده کوونکو ته ووایاست چې دوی دې په دې اړه يوه . 4

کيسه جوړه کړي چې څنگه د ستونزو د هوارولو يا د 

يوه حالت د ښه کولو لپاره پالن جوړولی يش. بيا دې 

په دې اړه يو رسم وکاږي او يو څو توري او کلمې دې 

وررسه وليکي.

کله چې زده کوونکي خپلې کیسې نورو ته وایي، تاسو . 5

په ټولگی کې وگرځئ او له هغوی څخه د کیسې په 

اړه پوښتنې وکړئ. که اړتیا وي، مرسته وررسه وکړئ.

  تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

۱. توري او غږونه له زده کوونکو رسه تکرار کړئ. 
2. کورنۍ دنده: خانه خايل جملې ۳ ځلې ولولئ.انځورونو 

ته وگورئ، په اړه یې څو کلمې یا لنډه جمله ولیکئ.

توری: ړ، خ، ښ، غ موضوع: چمن    

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(
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لوست 6 اونۍ 17

د زده کړې موخې
د کلمې په پیل، منځ او پای کې د /ز، چ، ښ، گ/ غږونو پېژندل. . 1
د )ز، چ، ښ، گ( تورو لوستل او لیکل. 2
د کلمو سم لوستل. )د سموايل معیار ٪۹۵(. 3
د منت سم لوستل. )د سموايل معیار٪۹۰(. 4

 1. د غږ اورېدل، د توري لوستل 
    او ليکل )10 دقیقې(

1. ښوونکی د تصویرونو په باره کې له زده کوونکو رسه 
او له هغوی رسه یوځای د کلمو په پیل،  بحث کوي 

منځ او پای کې غږونه پېژين. 
1. ښوونکی توري پر تختې لیکي، په گوته يې ښيي او غږونه یې لويل. 
طریقه  لیکلو  د  تورو  د  رسه  زده کوونکو  له  ښوونکی   .۲
تکراروي: په هوا کې لیکل، په دريس کتاب کې په گوتې 

رسه د تورو څارل، په کتابچه کې لیکل. 

 3. د دويم منت بیا لوستل

)۵دقیقې( 
له لوستلو مخکې         

1. زده کوونکو ته ووایاست چې د تېرې ورځې د کیسې په  اړه 
دې فکر وکړي او و دې وايي چې کیسه د څه يش په هکله 

وه؟ یوه یا دوو زده کوونکو ته اجازه ورکړئ چې ځواب ووايي. 
 د لوستلو پر مهال

1.زده کوونکي دې پخپله دا منت ولويل. 
2. ښوونکي دې منت زده کوونکو ته ولويل. 

3. ښوونکی او زده کوونکي دې یوځای منت ولويل. 
4. زده کوونکي دې په جوړه یي ډول منت ولويل. 

5. زده کوونکي دې پخپله منت ولويل. 

 تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

۱. له زده کوونکو رسه توري او غږونه تکرار کړئ. 

د  کلمې  ولولئ.  جملې  خايل  خانه  دنده:  کورنۍ   .2

مترین په کتاب کې ولیکئ. 

توري: ز، چ، ښ، گ موضوع: د بیاکتنې او دوامدارې ارزونې ورځ     

 2. د خانه خايل جملو لوستل  
)10 دقیقې(

جمله  لومړۍ  چې  ښيي  ته  زده کوونکو  ښوونکی   .۱
څرنگه ولويل. 

2. ښوونکی زده کوونکو ته وخت ورکوي چې ورپسې جملې 
پخپله ولويل او بیا د ځواب په هکله وررسه بحث کوي.  

3. ځوابونه: 1. بنا، 2. جوړوي، 3. ښایسته، 4. زده. 

           د حسن خط فعاليت )۳۵ دقيقې(

پوره  په  ته  بڼې  تورو  )ز، چ، ښ، گ(  زده کوونکي دې د 
دقت رسه وګوري او له کړکي قلم رسه يې د کريس خط 

پر مخ ښايسته ليکل مترين کړي.

 ارزونه او کورنۍ دنده: )۵دقيقې(

- ښوونکی دې له څو زده کوونکو څخه د توري د بڼې او 
ښکيل ليکلو په اړه پوښتنه وکړي.

- زده کوونکي دې د )ز، چ، ښ، گ( توري په خپلو کتابچو کې 
په کړکي قلم  يا پنسل رسه مترين کړي.

 4. امال    )10 دقیقې(        

1. زده کوونکو ته  و وایئ چې نن به ځینې کلمې لیکي. 
او  ولويل  کلمه  )بزګر(  د  چې  ووایاست  ته  هغوی   .2
هجاوې یې د السونو په حرکتونو رسه بېلې کړي  بز /  ګر. 

ووایاست چې  ته  زده کوونکو  لري.  )2( هجاوې  کلمه  دا 
د کلمې د هرې هجا په هکله فکر وکړي او د هرې هجا 
په  پړاو  دریم  ولیکي.   په کتاب کې  توری دې د مترين 
دغو کلمو رسه تکرار کړئ. )زکات، چمن، بچی، شبنم، 

شلغم، بیرغ، چیغه(.
3. کله چې زده کوونکي په لیکلو الس پورې کړ، ښوونکی 

دې په ټولگي کې وگرځي او زده کوونکي دې وڅاري.  
4. د دې مترین په پای کې، دې ښوونکی د هغه تورو په اړه پوښتنه 
وکړي چې زده کوونکو لیکيل دي او هره کلمه دې پر تختې ولیکي. 
5. بیا دې ښوونکی د زده کوونکو کتابچې وگوري چې چا دا فعالیت 
په ښه توگه تررسه کړی دی او څوک زیاتې مرستې ته اړتیا لري. په 
بل درس کې دې بیا له همدغو  زده کوونکو رسه زیاته مرسته وکړي.

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(
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رسیزه

د لومړۍ ورځې د اورېدلو منت

د اونۍ د زده کړې موخې

د کلمو په پیل، منځ او پای کې د /ژ، ځ/ غږونو اورېدل. . 1

د )ژ، ځ( تورو سم لوستل او لیکل. )د سموايل معیار ۹۵٪ دی(. 2

له نوو تورو رسه د 16 کلمو ترکیب او هجا کول.. 3

د کلمو او جملو سم لوستل. )د سموايل معیار ۸۰٪ دی(. 4

د )اورلگیت، خوندي، بڅرکي، پام، بلول( کلمو پر معناگانو پوهېدل.. 5

د اورېدلو او لوستلو د کیسو پوښتنو ته سم ځواب ویل. )د سموايل معیار ٪۸۰(. 6

د دې اونۍ کلمې سمې ولیکالی يش. . 7

د یوه انځور په رسمولو رسه د یوې کیسې لیکل او په اړه یې د یوې کلمې/ جملې لیکل.. 8

زده کوونکي د )ژ، ځ( تورو له بڼو رسه بلد يش او د کريس خط پرمخ يې ښایسته وليکي.. 9

توري: ژ، ځ فرعي موضوع: د اور خطر     اتلسمه  اونۍ          موضوع: ټولنه 

د دې اونۍ لپاره ځانگړي یادداشتونه

- ورځنۍ موخې او د ټولگي مقررات په لنډه توگه بيان کړئ.

- يوه کلمه د السونو په حرکتونو رسه ووېشئ او بيا يې ترکيب کړئ، د بېلگې په ډول: مکتب   ) مکـ   ـتب(

- په مناسب غږ د کيسې يو پاراگراف و لولئ، بيا يې له زده کوونکو رسه په گډه و لولئ، بيا دې زده کوونکي په خپل 

منځ کې يو ځای و لويل او وروسته دې یې يو زده کوونکی په يوازې توگه و لويل.

- زده کوونکي و هڅوئ چې يو انځور رسم او په هکله يې څو کلمې او څو لنډې جملې وليکي.

- ښوونکی دې زده کوونکي وپوهوي چې څنگه معلومات په ترتيب رسه تنظيم او ياد کړي.

د درس پیل )۵ دقیقې(: ښوونکی دې د هر درس په پیل کې دغه مقدمايت کارونه وکړي. 	 

- سالم، روغبړ، د ټولگي تنظیم، د کورنۍ دندې کتنه، د تېر درس ارزونه او د انگېزې رامنځته کول.  

عيني )شکيل( کلمې: ښوونکی دې د دې اونۍ عيني کلمې پر تختې وليکي، په زده کوونکو دې یې تکرار کړي 	 

چې له شکل رسه يې آشنا يش، زده کوونکو ته دې وويل يش چې د دې کلمو توري به په راتلونکو درسونو کې ووايي. 

د اور خطرونه
محمد گل استاد زده کوونکو ته وویل: نن به درته د اور د خطر په باره کې خربې وکړم:

- ماشومان باید له اورلگیت، د گازو  له ډيب او بخارۍ رسه کار و نه لري.

- د گاز ډبه، الیکین، تېل، سکاره او نور شیان چې ژر اور اخيل*، په خوندي ځای کې باید کېښودل يش.

- که په نغري کې اور پاتې وي، باید مړ يش. ځکه** چې 

باد به د اور بڅرکي نورو ځایونو ته خپاره کړي. 

- که څه يش اور اخیستی وي، ژر خلک خرب کړئ.

- ماشومان باید اور ته نژدې نه يش.

- د بدن پر سوځېدلې برخه سړې اوبه واچوئ.

ته  روغتون  یې  ژر  وي،  سوځېدلی  زیات  څوک  که   -

ورسوئ.

اونۍ 18
ټولنيزې- عاطفي زده کړې موخه

په دې پوه يش چې څنگه 	 

رسه  ترتيب  په  معلومات 

تنظيم کړي.
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د زده کړې موخې
د کلمو په پیل کې د /ژ/ غږ پېژندل. . 1
د )ژ( توري لوستل او لیکل.. 2
له نوي توري رسه د 4 کلمو ترکیبول. . 3
د کلمو سم لوستل. )د سموايل معیار ٪۸۰(. 4
د اورېدلو د کیسې پوښتنو ته سم ځوابونه ویل. )د . 5

سموايل معیار ٪۸۰( 

 1. د غږ اورېدل، د توري لوستل 

    او ليکل )10 دقیقې(

له  یې  غږ  لومړی  او  وکړئ  بحث  اړه  په  انځور  د    .1

زده کوونکو رسه وپېژنئ. 

2. ښوونکی کلمې وایي او زده کوونکي معلوموي چې دغه 

کلمې له نوي غږ رسه پیل شوي دي او که نه، دغه کلمې 

)ژرنه ده، کابل، ژوبڼ، لوگر، ژوند، ژمی، باغ( وکاروئ.

۳-  زده کوونکی دې څو کلمې ووایي چې په همدې غږ 

پیل شوې وي. 

4. توری پر تختې ولیکئ، غږ او نوم یې و وایئ:  

یې  کې  هوا  په  ولولئ،  رسه  زده کوونکو  له  توری   .5

زده کوونکي  او  کړئ  تعقیب  یې  گوتو  خپلو  په  ولیکئ، 

دې یې د مترین په کتاب کې ولیکي. 

 2. د کلمو او جملو لوستل  

)12 دقیقې(  

پر  کلمې  لومړۍ  دوې  د چوکاټ  د مترین  ترکیب  د   .۱

تختې ولیکئ. دا مترین له زده کوونکو رسه یوځای تررسه 

کړئ. 

2. زده کوونکي دې نورې کلمې په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل.  

3. لومړۍ جمله پر تختې ولیکئ او له زده کوونکو رسه یې ولولئ. 

4. زده کوونکي دې جملې په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل. 

 3. د اورېدلو فعالیت )۱۳ دقیقې( 

له اورېدلو څخه مخکې         
1. د اورلگیت )داورلگولو قطی(، خوندي )په امن(، بڅرکي 

)د اور کوچنۍ ټوټه( کلمو په اړه بحث وکړئ:

2. بیا له زده کوونکو څخه وغواړئ چې د دې کلمو معنا 
او په جملو کې استعامل مترین کړي. 

3. د کیسې د انځور او عنوان په هکله له زده کوونکو رسه بحث وکړئ. 

 تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

1. له زده کوونکو رسه نوی غږ او توری بیا تکرار کړئ. 
2. کورنۍ دنده: د ترکیب کلمې ۳ ځلې ولولئ. توری او 

کلمې د مترین په کتاب کې ولیکئ.

4. زده کوونکي وړاندوینه کوي چې کیسه به د څه يش 
په هکله وي.

د اورېدلو پر مهال
1. کیسه په مناسب لحن )غږ( او حرکتونو رسه دوه ځلې ولولئ. 
۲. د لوستلو پر مهال، له زده کوونکو څخه د کیسې په 

هکله دوې پوښتنې وکړئ. 
*. استاد به څه ویيل وي چې دغه شیان به چېرته ږدئ؟

**. ستاسو په فکر، داسې باید ولې وکړو؟
له اورېدلو وروسته

1. له زده کوونکو پوښتنه وکړئ چې آیا د کیسې په اړه د 
هغوی وړاندوینه سمه ده او که نه؟ هو/نه. 

۲. پوښتنه: که څه يش اور اخیستی وي، څه باید وکړو؟
     ځواب: ژر باید خلک خرب کړو.

3. پوښتنه: د بدن پر سوځېدلې برخه باید څه شی واچوو؟
    ځواب: سړې اوبه.

مخه  اورلگېدلو  د  چې  لپاره  دې  د  پوښتنه:  ذهني   .4
ونيسو، گام په گام کوم کارونه بايد وکړو؟

توری:  ژ موضوع:   د اور خطر     

لوست 1 اونۍ 18

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(
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د زده کړې موخې
د کلمې په پیل، منځ او پای کې د /ژ/  غږ پېژندل. . 1
د )ژ( توري لوستل او لیکل. . 2
له نوي توري رسه د 4  کلمو هجا کول. . 3
د منت سم لوستل او پوښتنو ته یې سم ځواب ویل. . 4

)د سموايل معیار ٪۸۰(

 1. د غږ اورېدل، د توري لوستل 

    او ليکل )10 دقیقې(

1.  د انځور په هکله بحث وکړئ او له زده کوونکو رسه 

یوځای مربوط غږونه د کلمې په پیل، منځ او پای کې 

په گوته کړئ. 

1. د توري بڼې پر تختې ولیکئ، غږ او نوم یې و وایئ. 

۲. د توري د غږ له لوستلو رسه یوځای: په هوا کې یې 

ولیکئ، په گوتو رسه یې په دريس کتاب کې تعقیب کړئ 

او زده کوونکي دې يې د مترین په کتاب کې ولیکي. 

دويم انځور )نژند(  )ژبه(  لومړی انځور  

)بنداژ(  درېم انځور  

 2. د کلمو لوستل )12 دقیقې(       

۱. د هجاوو د مترین د چوکاټ لومړۍ دوې کلمې پر تختې 

ولیکئ او دا مترین له زده کوونکو رسه یوځای تررسه کړئ. 

۲. زده کوونکي دې دا کلمې په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل.  

۳. عیني کلمه )منیژې( تدریس کړئ.

3. د لوستلو لومړی منت)۱۳دقیقې( 

له لوستلو مخکې

1. د  ساړه )يخ(، پام)فکر کول(، د اور وژل کلمو د معنا په 

هکله له زده کوونکو رسه بحث وکړئ:

۲. بیا له زده کوونکو وغواړئ چې د دې کلمو معنا او په 

جملو کې استعامل مترین کړي. 

۳. د کیسې د انځور او عنوان په هکله له زده کوونکو 

رسه بحث وکړئ. 

۴. زده کوونکي وړاندوینه کوي چې کیسه به د څه يش 

په هکله وي.

 تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

۱. له زده کوونکو رسه غږ او توری بیا تکرار کړئ. 
۲. کورنۍ دنده: د هجا کلمې ۳ ځلې ولولئ. توری او کلمې 

د مترین په کتاب کې ولیکئ.

د لوستلو پر مهال

1. زده کوونکي دې پخپله دا منت ولويل. 

۲. ښوونکی دې په مناسب لحن )غږ( او حرکتونو رسه منت ولويل. 

۳. ښوونکی او زده کوونکي دې منت یوځای په گډه رسه ولويل. 

۴. زده کوونکي دې منت په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل.  

له لوستلو وروسته

1. له زده کوونکو پوښتنه وکړئ چې د کیسې په اړه د 

هغوی وړاندوینه سمه ده او که نه؟ هو/ نه. 

۲.  پوښتنه: پر منيژې څه وشول؟

      ځواب: ملن یې اور واخیسته.

3.  پوښتنه: چا اور وواژه؟

      ځواب: د منیژې مور.

4. ذهني پوښتنه: که مو کوم ملگری يا د کورنۍ غړی 

اورته نژدې وي، څه به کوئ؟

توری:  ژ موضوع: اور    

لوست 2 اونۍ 18

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(
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لوست 3 اونۍ 18

د زده کړې هدفونه
د کلمې په پیل کې د /ځ/ غږ پېژندل. . 1
د )ځ( تورو لوستل او لیکل.. 2
له نوي توري رسه د ۴ کلمو ترکیبول. . 3
د کلمو سم لوستل. )د سموايل معیار ٪۸۰(. 4
د اورېدلو د کیسې پوښتنو ته سم ځواب ویل. )د . 5

سموايل معیار ٪۸۰(

 1. د غږ اورېدل، د توري لوستل 
    او ليکل )10 دقیقې(

له  یې  غږ  لومړی  او  وکړئ  بحث  اړه  په  انځور  د    .1
زده کوونکو رسه په گوته کړئ. 

2. ښوونکی کلمې وایي او زده کوونکي معلوموي چې دغه 
کلمې له نوي غږ رسه پیل شوې دي او که نه: دغه کلمې 

)ځنگل، منگی، ځان، ځاله( وکاروئ.
۳.  زده کوونکی دې څو کلمې ووایي چې په همدې غږ 

پیل شوې وي.
4. توری پر تختې ولیکئ، غږ او نوم یې و وایئ:  

یې  کې  هوا  په  ولولئ،  رسه  زده کوونکو  له  توری   .5
زده کوونکي  او  کړئ  تعقیب  یې  گوتو  خپلو  په  ولیکئ، 

دې یې د مترین په کتاب کې ولیکي. 

 2. د کلمو او جملو لوستل      

)12 دقیقې(  

۱. د ترکیب د مترین د چوکاټ دوې لومړۍ کلمې پر تختې 

ولیکئ. دا مترین له زده کوونکو رسه یوځای تررسه کړئ. 

2. زده کوونکي دې نورې کلمې په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل.  

3. لومړۍ جمله پر تختې ولیکئ او له زده کوونکو رسه یې ولولئ. 

4. زده کوونکي دې جملې په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل. 

۵. عيني کلمه )ميل( تدريس کړئ.

3. د لومړی منت بیا لوستل
 )۱۳دقیقې( 

له لوستلو مخکې           

له  هکله  په  معنا  د  کلمو  کول(  )فکر  پام  ساړه،  ژر،  د   .1

زده کوونکو رسه بحث وکړئ:

په  او  معنا  دا کلمې  وغواړئ چې  زده کوونکو  له  بیا   .۲

جملو کې یې استعامل مترین کړي. 

۳. د کیسې د انځور او عنوان په هکله له زده کوونکو رسه بحث وکړئ. 

  تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

1. له زده کوونکو رسه نوی غږ او توری بیا تکرار کړئ. 

2. کورنۍ دنده: د ترکیب کلمې ۳ ځلې ولولئ. توری او 
کلمې د مترین په کتاب کې ولیکئ.

۴. زده کوونکي وړاندوینه کوي چې کیسه به د څه يش 

په هکله وي.
د لوستلو پر مهال

1. زده کوونکي دې هڅه وکړي چې منت ولويل. 
منت  رسه  حرکتونو  او  )غږ(  لحن  مناسب  په  دې  ښوونکی   .۲

ولويل. 
۳. ښوونکي او زده کوونکي دې منت یوځای په گډه رسه ولويل. 
۴. زده کوونکي دې منت په جوړه یي او بيا په انفرادي ډول ولويل.  

له لوستلو وروسته
1. له زده کوونکو پوښتنه وکړئ چې د کیسې په اړه د 

هغوی وړاندوینه سمه ده او که نه؟ هو/ نه. 
۲. پوښتنه: منیژې څه وکړل؟

     ځواب:  اور يې ولگاوه.
۳. پوښتنه:  څه يش اور واخیست؟

     ځواب:  د منیژې ملنې.

۴.  ذهني پوښتنه: څنگه کولی شئ ځان د اور له خطره وساتئ؟

توری:  ځ موضوع:  اور    

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(
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لوست 4 اونۍ 18

د زده کړې هدفونه
د کلمې په پیل، منځ او پای کې د /ځ/ غږ پېژندل. . 1
د )ځ( توري لوستل او لیکل. . 2
له توري رسه د 4 کلمو هجا کول. . 3
د منت سم لوستل او پوښتنو ته یې سم ځواب ویل. . 4

)د سموايل معیار ٪۸۰(

 1. د غږ اورېدل، د توري لوستل 
    او ليکل )10 دقیقې(

1.  د انځور په هکله بحث وکړئ او له زده کوونکو رسه یوځای 
اړه غږ د کلمې په پیل، منځ او پای کې وښیئ. 

2. د توري بڼې پر تختې ولیکئ، غږ او نوم یې و وایئ. 
3. د توري غږ له زده کوونکو رسه ولولئ، په هوا کې يې 
ولیکئ، په خپلو گوتو يې تعقیب کړئ او زده کوونکي دې 

یې د مترین په کتاب کې ولیکي. 
لومړی انځور )ځنگل(دويم انځور)زنځیر(دريم انځور )ږمنځ(.

 2. د کلمو لوستل )12 دقیقې( 

۱. د هجاوو د مترین د چوکاټ لومړۍ دوې کلمې پر تختې 
ولیکئ او دا مترین له زده کوونکو رسه یوځای تررسه کړئ. 

۲. زده کوونکي دې د ترکیب او هجا د چوکاټ کلمې په 
جوړه یي او انفرادي ډول ولويل.  

۳. عیني کلمې )ورسېدل، واخيل( تدریس کړئ.

 3. د لوستلو دويم منت 
          )۱۳ دقیقې( 

له لوستلو مخکې          
له  هکله  په  معنا  د  کلمې  بَلَول(  ځنگل،  )منځ،  د    .1

زده کوونکو رسه بحث وکړئ:
۲. بیا له زده کوونکو وغواړئ چې د دې کلمو معنا او په 

جملو کې یې استعامل مترین کړي. 
۳. د کیسې د انځور او عنوان په هکله له زده کوونکو 

رسه بحث وکړئ. 
۴. زده کوونکي وړاندوینه کوي چې کیسه به د څه يش په هکله وي.

د لوستلو پر مهال
1. زده کوونکي دې پخپله دا منت ولويل. 

۲. ښوونکی دې په مناسب لحن )غږ( او حرکتونو رسه منت ولويل. 
۳. ښوونکي او زده کوونکي دې منت یوځای په گډه رسه ولويل. 
۴. زده کوونکي دې منت په جوړه یي او په انفرادي ډول ولويل.  

له لوستلو وروسته
1. له زده کوونکو پوښتنه وکړئ چې د کیسې په اړه د 

هغوی وړاندوینه سمه ده او که نه؟ هو/ نه. 

 تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

۱. له زده کوونکو رسه غږ او توری بیا تکرار کړئ. 

او  ۲. کورنۍ دنده: د هجا کلمې ۳ ځلې ولولئ.  توری 
کلمې د مترین په کتاب کې ولیکئ.

۲.  پوښتنه: چا اور بالوه؟ 
      ځواب: ځالند.

۳.  پوښتنه: انځر گل څه وویل؟
      ځواب: دلته اور مه بلوه، ځنگل به اور واخيل.

4. ذهني پوښتنه:د دې لپاره چې ځنگل اور وانه خيل، 
نو موږ بايد څه وکړو؟

توری:  ځ موضوع:  ځنگل    

           د حسن خط فعاليت )۳۵ دقيقې(

زده کوونکي دې د )ژ( توري بڼې ته په پوره دقت رسه 
مخ  پر  خط  کريس  د  يې  رسه  قلم  کړکي  له  او  وګوري 

ښايسته ليکل مترين کړي.

 ارزونه او کورنۍ دنده: )۵دقيقې(

- ښوونکی دې له څو زده کوونکو څخه د توري د بڼې او 
ښکيل ليکلو په اړه پوښتنه وکړي.

- زده کوونکي دې د )ژ( توری په خپلو کتابچو کې په کړکي 
قلم  يا پنسل رسه مترين کړي.

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(
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لوست 5 اونۍ 18

د زده کړې موخې
د کلمې په پیل، منځ او پای کې د /ژ، ځ/ غږونو اورېدل. . 1
د )ژ، ځ(  تورو لوستل او لیکل. . 2
د خانه خالی جملو سم لوستل. )د سموايل معیار ٪۹۵(. 3
)د . 4 ویل.  ځواب  ته  پوښتنو  او  لوستل  سم  منت  د 

سموايل معیار٪۸۰(

 1. د غږونو اورېدل، د تورو لوستل 
    او ليکل )10 دقیقې(

1. ښوونکی د تصویرونو په باره کې له زده کوونکو رسه 
بحث کوي او له هغوی رسه یوځای د کلمو په پیل، منځ 

او پای کې غږونه پېژين. 
2. ښوونکی توري پر تختې لیکي، په گوته يې ښيي او غږونه یې لويل. 
طریقه  لیکلو  د  تورو  د  رسه  زده کوونکو  له  ښوونکی   .3
تکراروي: په هوا کې لیکل، په دريس کتاب کې په گوتې 

رسه د تورو څارل، په کتابچه کې لیکل. 

 2. د خانه خايل جملو لوستل 

)10 دقیقې(

جمله  لومړۍ  چې  ښيي  ته  زده کوونکو  ښوونکی   .۱

څرنگه ولويل. 

2. ښوونکی زده کوونکو ته وخت ورکوي چې ورپسې جملې 

پخپله ولويل او بیا د ځواب په هکله وررسه بحث کوي.  

3. ځوابونه: 1. ولگاوه، 2.واخیست، 3. بالوه، 4. واخيل. 

 3. د دويم منت بیا لوستل)۵دقیقې( 

له لوستلو مخکې

1. زده کوونکو ته ووایاست چې د تېرې ورځې د کیسې په  اړه 

دې فکر وکړي او و دې وايي چې کیسه د څه يش په هکله 

وه؟ یوه یا دوو زده کوونکو ته اجازه ورکړئ چې ځواب ووايي. 

 د لوستلو پر مهال

1.زده کوونکي دې هڅه وکړي چې دا منت پخپله ولويل. 

2. ښوونکی دې منت زده کوونکو ته ولويل. 

3. ښوونکی او زده کوونکي دې یوځای منت ولويل. 

4. زده کوونکي دې په جوړه یي ډول منت ولويل. 

5. زده کوونکي دې پخپله منت ولويل. 

 4. نوښتي لیکل )10دقیقې( 

دې . 1 د  تاسو  به  اوس  چې  ووایاست  ته  کوونکو  زده 

اونۍ کیسو ته په کتو رسه، خپلې کیسې جوړوئ. 

زده کوونکو ته ووایاست چې په خپل دريس کتاب . 2

کې دوو انځورونو ته وگوري او پوښتنه ورڅخه وکړئ 

چې د کیسو په اړه يې څه په یاد پاتې دي. 

دوو یا دریو زده کوونکو ته اجازه ورکړئ، هغه څه یې . 3

چې په یاد پاتې دي، نورو ته يې ووایي. 

زده کوونکو ته ووایاست چې  دوی دې په دې اړه يوه . 4

کيسه جوړه کړي چې څنگه د اور لگېدلو مخه نيولی 

يش. بيا دې په دې اړه يو رسم وکاږي او يو څو توري او 

کلمې  دې وررسه وليکي. 

کله چې زده کوونکي خپلې کیسې نورو ته وایي، تاسو . 5

په ټولگي کې وگرځئ او له هغوی څخه د کیسې په اړه 

پوښتنې وکړئ. که اړتیا وي، مرسته وررسه وکړئ.

 تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

۱. توري او غږونه له زده کوونکو رسه تکرار کړئ. 
2. کورنۍ دنده: خانه خايل جملې ۳ ځلې ولولئ. انځورونو 

ته وگورئ، په اړه یې څو کلمې یا لنډه جمله ولیکئ.

توری: ژ، ځ موضوع: د اونۍ تکرار    

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(
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لوست 6 اونۍ 18

د زده کړې موخې
د کلمې په پیل، منځ او پای کې د /ښ، گ/ غږونو پېژندل. . 1
د )ښ، گ( تورو لوستل او لیکل. 2
د کلمو سم لوستل. )د سموايل معیار ٪۹۵(. 3
د منت سم لوستل. )د سموايل معیار٪۹۰(. 4

 1. د غږ اورېدل، د توري لوستل 
    او ليکل )10 دقیقې(

1. ښوونکی د تصویرونو په باره کې له زده کوونکو رسه 
بحث کوي او له هغوی رسه یوځای د کلمو په پیل، منځ 

او پای کې غږونه پېژين. 
2. ښوونکی توري پر تختې لیکي، په گوته يې ښيي او 

غږونه یې لويل. 
طریقه  لیکلو  د  تورو  د  رسه  زده کوونکو  له  ښوونکی   .3
تکراروي: په هوا کې لیکل، په دريس کتاب کې په گوتې 

رسه د تورو څارل، په کتابچه کې لیکل.  

 2. د کلمو لوستل )10 دقیقې( 

۱. د هجاوو د مترین د چوکات لومړۍ دوې کلمې پر تختې 
ولیکئ او له زده کوونکو رسه یې یوځای مترین کړئ. 

2. زده کوونکي دې دا کلمې په جوړه یي او بیا دې یې 
په انفرادي ډول ولويل.  

 3. د دويم منت بیا لوستل

)۵دقیقې( 
له لوستلو مخکې     

1. زده کوونکو ته ووایاست چې د تېرې ورځې د کیسې په  اړه 
دې فکر وکړي او و دې وايي چې کیسه د څه يش په هکله 

وه؟ یوه یا دوو زده کوونکو ته اجازه ورکړئ چې ځواب ووايي. 
 د لوستلو پر مهال

1.زده کوونکي دې هڅه وکړي چي دا منت پخپله ولويل. 
2. ښوونکی دې منت زده کوونکو ته ولويل. 

3. ښوونکی او زده کوونکي دې یوځای منت ولويل. 
4. زده کوونکي دې په جوړه یي ډول منت ولويل. 

5. زده کوونکي دې پخپله منت ولويل. 

 تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

۱. له زده کوونکو رسه توري او غږونه تکرار کړئ. 

2. کورنۍ دنده:د هجا کلمې ۳ ځلې ولولئ. کلمې د 

مترین په کتاب کې ولیکئ. 

توري: ښ، گ موضوع: د بیاکتنې او دوامدارې ارزونې ورځ     

           د حسن خط فعاليت )۳۵ دقيقې(

زده کوونکي دې د )ځ( توري بڼې ته په پوره دقت رسه 
مخ  پر  خط  کريس  د  يې  رسه  قلم  کړکي  له  او  وګوري 

ښايسته ليکل مترين کړي.

 ارزونه او کورنۍ دنده: )۵دقيقې(

- ښوونکی دې له څو زده کوونکو څخه د توري د بڼې او 
ښکيل ليکلو په اړه پوښتنه وکړي.

- زده کوونکي دې د )ځ( توری په خپلو کتابچو کې په کړکي 
قلم  يا پنسل رسه مترين کړي.

 4. امال    )10 دقیقې(         

1. زده کوونکو ته و وایئ چې نن به ځینې کلمې لیکي. 
2. هغوی ته ووایاست چې د )ګهیځ( کلمه ولويل او هجاوې یې د 
هیځ. دا کلمه )2( هجاوې  السونو په حرکتونو رسه بېلې کړي  ګـ  / ـ 
لري. زده کوونکو ته ووایاست چې د کلمې د هرې هجا په هکله فکر 

وکړي او د هرې هجا توری دې د مترين په کتاب کې ولیکي.  دریم 
پړاو په دغو کلمو رسه تکرار کړئ.  )ورځ، پوځ، ختیځ، ژمی، منیژه، 

ژوندون، ژړا(.
3. کله چې زده کوونکو په لیکلو الس پورې کړ، ښوونکی دې 

په ټولگي کې وگرځي او زده کوونکي دې وڅاري.  
4. د دې مترین په پای کې دې ښوونکی د هغه تورو په اړه پوښتنه 
وکړي چې زده کوونکو لیکيل دي او هره کلمه دې پر تختې ولیکي. 
5. بیا دې ښوونکی د زده کوونکو کتابچې وگوري چې چا دا فعالیت 
په ښه توگه تررسه کړی دی او څوک زیاتې مرستې ته اړتیا لري. په 
بل درس کې دې بیا له همدغو زده کوونکو رسه زیاته مرسته وکړي.

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(
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رسیزه

د لومړۍ ورځې د اورېدلو منت

د اونۍ د زده کړې موخې

د کلمو په پیل، منځ او پای کې د /ډ، څ/ غږونو اورېدل. . 1

د )ډ څ( تورو سم لوستل او لیکل. )د سموايل معیار ۹۵٪ دی(. 2

له نوو تورو رسه د 16 کلمو ترکیب او هجا کول.. 3

د کلمو او جملو سم لوستل. )د سموايل معیار ۸۰٪ دی(. 4

د )امانت، جایداد، رسپرستي، آوازه، حاصل، کرښې( کلمو پر معناگانو پوهېدل.. 5

د اورېدلو او لوستلو د کیسو پوښتنو ته سم ځواب ویل. )د سموايل معیار ٪۸۰(. 6

د دې اونۍ کلمې سمې ولیکالی يش. . 7

د یوه انځور په رسمولو رسه د یوې کیسې لیکل او په اړه یې د یوې کلمې/ جملې لیکل.. 8

زده کوونکي د )ډ، څ( تورو له بڼو رسه بلد يش او د کريس خط پرمخ يې ښایسته وليکي.. 9

فرعي موضوع: امانت    توري: ډ، څ نولسمه اونۍ           موضوع: ټولنه 

د دې اونۍ لپاره ځانگړي یادداشتونه

- ورځنۍ موخې او د ټولگي مقررات په لنډه توگه بيان کړئ.

- يوه کلمه د السونو په حرکتونو رسه ووېشئ او بيا يې ترکيب کړئ، د بېلگې په ډول: مکتب   ) مکـ   ـتب(

- په مناسب غږ د کيسې يو پاراگراف و لولئ، بيا يې له زده کوونکو رسه په گډه و لولئ، بيا دې یې زده کوونکي په 

خپل منځ کې يو ځای و لويل او وروسته دې یې يو زده کوونکی په يوازې توگه و لويل.

- زده کوونکي و هڅوئ چې يو انځور رسم او په هکله يې څو کلمې او څو لنډې جملې وليکي.

- ښوونکی دې د اونۍ په لوستونو کې د امانت پر ساتلو مترکز وکړي.

د درس پیل )۵ دقیقې(: ښوونکی دې د هر درس په پیل کې دغه مقدمايت کارونه وکړي. 	 

- سالم، روغبړ، د ټولگي تنظیم، د کورنۍ دندې کتنه، د تېر درس ارزونه او د انگېزې رامنځته کول.  

عيني )شکيل( کلمې: ښوونکی دې د دې اونۍ عيني کلمې پر تختې وليکي، په زده کوونکو دې یې تکرار کړي 	 

چې له شکل رسه يې آشنا يش، زده کوونکو ته دې وويل يش چې د دې کلمو توري به په راتلونکو درسونو کې ووايي. 

امانت

د بلوڅ کاکا ورور مړ شو. زوی او مېرمن ترې پاتې شول. زوی یې اڅک نومېده. د هغه ډېره ځمکه او جایداد و. 

بلوڅ یې د جایداد رسپرستي کوله.

د کيل خلکو آوازه گډه کړه چې بلوڅ کاکا د اڅک ځمکه 

بلوڅ د اڅک د ځمکې  نه یې ورکوي.*  نیولې ده.  په زور 

ښه  پالنه کوله.

مرشان  کيل  د  کاکا  بلوڅ  شو،  لوی  اڅک  چې  کله 

راوغوښتل.** د هغوی په مخ کې یې خپل وراره ته جایداد 

وسپاره. یو څه پیسې یې هم ورکړې. ويې ویل: دا دې د 

ځمکې د حاصل پیسې دي چې دا دومره کلونه مې درته 

ساتلې وې. د امانت ساتل او سپارل فرض دي.

اونۍ 19
ټولنيزې- عاطفي زده کړې موخه

موږ 	  چې   يش  پوه  دې  په 

ولې بايد امانت ښه وساتو.
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د زده کړې موخې

د کلمو په پیل کې د /ډ/ غږ اورېدل. . 1

د )ډ( توري لوستل او لیکل.. 2

له نوي توري رسه د 4 کلمو ترکیبول. . 3

د کلمو سم لوستل. )د سموايل معیار ٪۸۰(. 4

د اورېدلو د کیسې پوښتنو ته سم ځوابونه ویل. )د . 5

سموايل معیار ٪۸۰( 

 1. د غږ اورېدل، د توري لوستل 
    او ليکل )10 دقیقې(

له  یې  غږ  لومړی  او  وکړئ  بحث  اړه  په  انځور  د    .1
زده کوونکو رسه راوښیئ. 

2. ښوونکی کلمې وایي او زده کوونکي معلوموي چې دغه 
کلمې له نوي غږ رسه پیل شوي دي او که نه: دغه کلمې 

)زمری، ډېر، مڼه، ډوډۍ، هلک، ډاډه، زکات( وکاروئ.
۳. زده کوونکی دې څو کلمې ووایي چې په همدې غږ 

پیل شوې وي. 
4. توری پر تختې ولیکئ، غږ او نوم یې و وایئ:  

یې  کې  هوا  په  ولولئ،  رسه  زده کوونکو  له  توری   .5
زده کوونکي  او  کړئ  تعقیب  یې  گوتو  خپلو  په  ولیکئ، 

دې یې د مترین په کتاب کې ولیکي. 

 2. د کلمو او جملو لوستل       

)12 دقیقې(  

۱. د ترکیب د مترین د چوکاټ دوې لومړۍ کلمې پر تختې 

ولیکئ. دا مترین له زده کوونکو رسه یوځای تررسه کړئ. 

2. زده کوونکي دې نورې کلمې په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل.  

3. لومړۍ جمله پر تختې ولیکئ او له زده کوونکو رسه یې ولولئ. 

4. زده کوونکي دې جملې په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل. 

۵. عیني کلمه )ډېوه( تدریس کړئ.

 3. د اورېدلو فعالیت )۱۳ دقیقې( 

له اورېدلو څخه مخکې        
او نور شتمني(،  )کور،ځمکه  امانت)د بل چا مال(، جایداد  1. د 

رسپرستي )پام کول( کلمو په اړه بحث وکړئ:

2. بیا له زده کوونکو څخه وغواړئ چې د دې کلمو معنا 
او په جملو کې يې استعامل مترین کړي. 

3. د کیسې د انځور او عنوان په هکله له زده کوونکو رسه بحث وکړئ. 
4. زده کوونکي وړاندوینه کوي چې کیسه به د څه يش 

 تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

1. له زده کوونکو رسه نوی غږ او توری بیا تکرار کړئ. 
2. کورنۍ دنده: د ترکیب کلمې ۳ ځلې ولولئ. توری او 

کلمې د مترین په کتاب کې ولیکئ.

په هکله وي.

د اورېدلو پر مهال

1. کیسه په مناسب لحن )غږ( او حرکتونو رسه دوه ځيل ولولئ. 

۲. د لوستلو پر مهال، له زده کوونکو څخه د کیسې په 
هکله دوې پوښتنې وکړئ. 

*. ستاسو په فکر، دا آوازه به رښتیا وه؟
**. بلوڅ کاکا به څه کړي وي؟

له اورېدلو وروسته
1. له زده کوونکو پوښتنه وکړئ چې آیا د کیسې په اړه د 

هغوی وړاندوینه سمه ده او که نه؟ هو/نه. 
۲. پوښتنه: ځمکه د چا وه؟

     ځواب: د اڅک.
3. پوښتنه: د اڅک ځمکه چا ساتله؟

    ځواب: د اڅک کاکا.
4. ذهني پوښتنه: دا ولې مهمه ده چې د کورنۍ د غړو 

شيان بايد ښه ورته وساتو؟

توری:  ډ موضوع:  امانت     

لوست 1 اونۍ 19

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(
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د زده کړې موخې

د کلمې په پیل، منځ او پای کې د /ډ/  غږ پېژندل. . 1

د )ډ( توري لوستل او لیکل. . 2

له نوي توري رسه د 4  کلمو هجا کول. . 3

د منت سم لوستل او پوښتنو ته یې سم ځواب ویل. . 4

)د سموايل معیار ٪۸۰(

 1. د غږ اورېدل، د توري لوستل 
    او ليکل )10 دقیقې(

1.  د انځور په هکله بحث وکړئ او له زده کوونکو رسه 
یوځای مربوط غږ د کلمې په پیل، منځ او پای کې په 

گوته کړئ. 
1. د توري بڼې پر تختې ولیکئ، غږ او نوم یې و وایئ. 

۲. د توري د غږ له لوستلو رسه یوځای: په هوا کې یې 
ولیکئ، په گوتو رسه یې په دريس کتاب کې تعقیب کړئ 

او زده کوونکي دې يې د مترین په کتاب کې ولیکي. 
لومړی انځور)ډوډۍ(، دويم انځور )هډوکی(، دريم انځور )ډنډ(

 2. د کلمو لوستل )12 دقیقې(  

۱. د هجاوو د مترین د چوکاټ لومړۍ دوې کلمې پر تختې 

ولیکئ او دا مترین له زده کوونکو رسه یوځای تررسه کړئ. 

۲. زده کوونکي دې دا کلمې په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل.  

۳. عیني کلمې )ډېوې، ډوډۍ( تدریس کړئ.

3. د لوستلو لومړی منت)۱۳دقیقې(  

له لوستلو مخکې

له  هکله  په  معنا  د  کلمو  ساتل(  امانت،  )کرښه،  د    .1

زده کوونکو رسه بحث وکړئ:

۲. بیا له زده کوونکو وغواړئ چې د دې کلمو معنا او په 

جملو کې یې استعامل مترین کړي. 

۳. د کیسې د انځور او عنوان په هکله له زده کوونکو 

رسه بحث وکړئ. 

۴. زده کوونکي وړاندوینه کوي چې کیسه به د څه يش 

په هکله وي.

 تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

۱. له زده کوونکو رسه غږ او توری بیا تکرار کړئ. 

۲. کورنۍ دنده: د هجا کلمې ۳ ځلې ولولئ. توری او کلمې 
د مترین په کتاب کې ولیکئ.

د لوستلو پر مهال
1. زده کوونکي دې پخپله منت ولويل. 

منت  رسه  حرکتونو  او  )غږ(  لحن  مناسب  په  دې  ښوونکی   .۲
ولويل. 

۳. ښوونکي او زده کوونکي دې منت یوځای په گډه رسه ولويل. 
۴. زده کوونکي دې منت په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل. 

له لوستلو وروسته
1. له زده کوونکو پوښتنه وکړئ چې د کیسې په اړه د 

هغوی وړاندوینه سمه ده او که نه؟ هو/ نه. 
۲.  پوښتنه: ډيوې څه کول؟
      ځواب: ډوډۍ یې خوړله.

3.  پوښتنه: چا پر کتابچې کرښه ایستله؟
      ځواب: د ډيوې ورور.

4. ذهني پوښتنه: که چا ستاسو يو شی امانت اخيستی 

وي او بيا يې خراب کړی وي، تاسې به څه احساس کوئ؟

توری:  ډ موضوع: امانت    

لوست 2 اونۍ 19

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(
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لوست 3 اونۍ 19

د زده کړې هدفونه

د کلمې په پیل کې د /څ/ غږ پېژندل. . 1

د )څ( توري لوستل او لیکل.. 2

له نوي توري رسه د ۴ کلمو ترکیبول. . 3

د کلمو سم لوستل. )د سموايل معیار ٪۸۰(. 4

د اورېدلو د کیسې پوښتنو ته سم ځواب ویل. )د . 5

سموايل معیار ٪۸۰(

 1. د غږ اورېدل، د توري لوستل 
    او ليکل )10 دقیقې(

له  یې  غږ  لومړی  او  وکړئ  بحث  اړه  په  انځور  د   .1
زده کوونکو رسه په گوته کړئ. 

2. ښوونکی کلمې وایي او زده کوونکي معلوموي چې دغه 
کلمې له نوي غږ رسه پیل شوي دي او که نه: دغه کلمې 

)څراغ، کوټ، څلی، ظریف، څادر، ټال( وکاروئ.
۳.  زده کوونکی دې څو کلمې ووایي چې په همدې غږ 

پیل شوې وي 
4. توری پر تختې ولیکئ، غږ او نوم یې و وایئ:  

یې  کې  هوا  په  ولولئ،  رسه  زده کوونکو  له  توری   .5
زده کوونکي  او  کړئ  تعقیب  یې  گوتو  خپلو  په  ولیکئ، 

دې یې د مترین په کتاب کې ولیکي. 

 2. د کلمو او جملو لوستل       
)12 دقیقې(  

پر  کلمې  لومړۍ  دوې  چوکاټ  د  مترین  د  ترکیب  د   .۱
تختې ولیکئ. دا مترین له زده کوونکو رسه یوځای تررسه 

کړئ. 
2. زده کوونکي دې نورې کلمې په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل.  
3. لومړۍ جمله پر تختې ولیکئ او له زده کوونکو رسه یې ولولئ. 
4. زده کوونکي دې جملې په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل. 

3. د لومړي منت بیا لوستل

 )۱۳دقیقې( 

له لوستلو مخکې           

له  هکله  په  معنا  د  کلمو  ساتل(  کرښې،  )امانت،  د   .1

زده کوونکو رسه بحث وکړئ:

په  او  معنا  دا کلمې  وغواړئ چې  زده کوونکو  له  بیا   .۲

جملو کې يې استعامل مترین کړي. 

۳. د کیسې د انځور او عنوان په هکله له زده کوونکو رسه بحث وکړئ. 

  تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

1. له زده کوونکو رسه نوی غږ او توری بیا تکرار کړئ. 

2. کورنۍ دنده: د ترکیب کلمې ۳ ځلې ولولئ. توری او 
کلمې د مترین په کتاب کې ولیکئ.

۴. زده کوونکي وړاندوینه کوي چې کیسه به د څه يش 

په هکله وي.

د لوستلو پر مهال

1. زده کوونکي دې پخپله دا منت ولويل. 

منت  رسه  حرکتونو  او  )غږ(  لحن  مناسب  په  دې  ښوونکی   .۲
ولويل. 

۳. ښوونکی او زده کوونکي دې منت یوځای په گډه رسه ولويل. 
۴. زده کوونکي دې منت په جوړه یي او په انفرادي ډول ولويل.  

له لوستلو وروسته
1. له زده کوونکو پوښتنه وکړئ چې د کیسې په اړه د 

هغوی وړاندوینه سمه ده او که نه؟ هو/ نه. 
۲. پوښتنه: ډيوې څه وویل؟
     ځواب:  کرښه مه وباسه.

۳. پوښتنه:  امانت څنګه باید وساتو؟
     ځواب:  امانت باید ښه وساتو.

۴.  ذهني پوښتنه: که څوک د بل چا پر کتابچه رسم 
کاږي، تاسې به ورته څه ووایاست؟

توری:  څ موضوع:  امانت    

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(
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لوست 4 اونۍ 19

د زده کړې هدفونه
د کلمې په پیل، منځ او پای کې د /څ/ غږ پېژندل. . 1
د )څ( توري لوستل او لیکل. . 2
له نوي توري رسه د 4 کلمو هجا کول. . 3
د منت سم لوستل او پوښتنو ته یې سم ځواب ویل. . 4

)د سموايل معیار ٪۸۰(

 1. د غږ اورېدل، د توري لوستل 
    او ليکل )10 دقیقې(

1.  د انځور په هکله بحث وکړئ او له زده کوونکو رسه یوځای 
اړه غږ د کلمې په پیل، منځ او پای کې وښیئ. 

2. د توري بڼې پر تختې ولیکئ، غږ او نوم یې و وایئ. 
3. د توري غږ له زده کوونکو رسه ولولئ، په هوا کې يې 
ولیکئ، په خپلو گوتو يې تعقیب کړئ او زده کوونکي دې 

یې د مترین په کتاب کې ولیکئ. 
لومړی انځور)څا( دويم انځور)څمڅۍ( درېم انځور)سمڅ(

 2. د توری او کلمو لوستل او لیکل 
)12 دقیقې(  

۱. د هجاوو د مترین د چوکاټ لومړۍ دوې کلمې پر تختې 
ولیکئ او دا مترین له زده کوونکو رسه یوځای تررسه کړئ. 

۲. زده کوونکي دې د ترکیب او هجا د چوکاټ دا کلمې 
په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل.  

 3. د لوستلو دويم منت

 )۱۳ دقیقې( 
له لوستلو مخکې          

1. د  )څادر، ژر، امانت( کلمې د معنا په هکله له زده کوونکو 
رسه بحث وکړئ:

۲. بیا له زده کوونکو وغواړئ چې د دې کلمو معنا او په 
جملو کې یې استعامل مترین کړي. 

۳. د کیسې د انځور او عنوان په هکله له زده کوونکو 
رسه بحث وکړئ. 

۴. زده کوونکي وړاندوینه کوي چې کیسه به د څه يش 
په هکله وي.

د لوستلو پر مهال
1. زده کوونکي دې پخپله منت ولويل. 

۲. ښوونکی دې په مناسب لحن )غږ( او حرکتونو رسه منت ولويل. 
۳. ښوونکی او زده کوونکي دې منت یوځای په گډه رسه ولويل. 
۴. زده کوونکي دې منت په جوړه یي او بيا په يوازې ډول 

ولويل.  

  تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

۱. زده کوونکو رسه غږ او توری بیا تکرار کړئ. 

او  توری  ولولئ.  ځلې  کلمې ۳  هجا  د  دنده:  کورنۍ   .۲
کلمې د مترین په کتاب کې ولیکئ.

له لوستلو وروسته
1. له زده کوونکو پوښتنه وکړئ چې د کیسې په اړه د 

هغوی وړاندوینه سمه ده او که نه؟ هو/ نه. 
۲.  پوښتنه: د چا ساړه کېدل؟ 

      ځواب: د څپاند.
۳.  پوښتنه: چا څادر ورکړ؟

      ځواب: اڅک.
4. ذهني پوښتنه: که مو د چا يو شی امانت اخيستی 

وي، څه به کوئ؟

توری:  څ موضوع:  څادر    

           د حسن خط فعاليت )۳۵ دقيقې(

زده کوونکي دې د )ډ( توري بڼې ته په پوره دقت رسه 
مخ  پر  خط  کريس  د  يې  رسه  قلم  کړکي  له  او  وګوري 

ښايسته ليکل مترين کړي.

 ارزونه او کورنۍ دنده: )۵دقيقې(

- ښوونکی دې له څو زده کوونکو څخه د توري د بڼې او 
ښکيل ليکلو په اړه پوښتنه وکړي.

- زده کوونکي دې د )ډ( توری په خپلو کتابچو کې په کړکي 
قلم  يا پنسل رسه مترين کړي.

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(



222

لوست 5 اونۍ 19

د زده کړې موخې

د کلمې په پیل، منځ او پای کې د /ډ، څ/ غږونو پېژندل. . 1

د )ډ، څ(  تورو لوستل او لیکل. . 2

د خانه خايل جملو سم لوستل. )د سموايل معیار ٪۹۵(. 3

)د . 4 ویل.  ځواب  ته  پوښتنو  او  لوستل  سم  منت  د 

سموايل معیار٪۸۰(

 1. د غږونو اورېدل، د تورو لوستل 
    او ليکل )10 دقیقې(

1. ښوونکی د تصویرونو په باره کې له زده کوونکو رسه 
بحث کوي او له هغوی رسه یوځای د کلمو په پیل، منځ 

او پای کې غږونه پېژين. 
2. ښوونکی توري پر تختې لیکي، په گوته يې ښيي او غږونه یې لويل. 
طریقه  لیکلو  د  تورو  د  رسه  زده کوونکو  له  ښوونکی   .3
تکراروي: په هوا کې لیکل، په دريس کتاب کې په گوتې 

رسه د تورو څارل، په کتابچه کې لیکل. 

 2. د خانه خايل جملو لوستل    

)10 دقیقې(

جمله  لومړۍ  چې  ښيي  ته  زده کوونکو  ښوونکی   .۱

څرنگه ولويل. 

2. ښوونکی زده کوونکو ته وخت ورکوي چې ورپسې جملې 

پخپله ولويل او بیا د ځواب په هکله وررسه بحث کوي.  

3. ځوابونه: 1.خوړله، 2. ښه، 3. څادر، 4. کور. 

 3. د دويم منت بیا لوستل)۵دقیقې( 

له لوستلو مخکې

1. زده کوونکو ته ووایاست چې د تېرې ورځې د کیسې په  اړه 

دې فکر وکړي او و دې وايي چې کیسه د څه يش په هکله 

وه؟ یوه یا دوو زده کوونکو ته اجازه ورکړئ چې ځواب ووايي. 

 د لوستلو پر مهال

1.زده کوونکي دي هڅه وکړي چې دا منت پخپله ولويل. 

2. ښوونکی دې منت زده کوونکو ته ولويل. 

3. ښوونکی او زده کوونکي دې یوځای منت ولويل. 

4. زده کوونکي دې په جوړه یي ډول منت ولويل. 

5. زده کوونکي دې پخپله منت ولويل. 

 4. نوښتي لیکل )10دقیقې( 

دې . 1 د  تاسو  به  اوس  چې  ووایاست  ته  کوونکو  زده 

اونۍ کیسو ته په کتو رسه، خپلې کیسې جوړوئ. 

زده کوونکو ته ووایاست چې په خپل دريس کتاب . 2

کې دوو انځورونو ته وگوري او پوښتنه ورڅخه وکړئ 

چې د کیسو په اړه يې څه په یاد پاتې دي. 

دوو یا دریو زده کوونکو ته اجازه ورکړئ، هغه څه یې . 3

چې په یاد پاتې دي، نورو ته يې ووایي. 

زده کوونکو ته ووایاست چې د امانت ساتلو په اړه دې . 4

يوه کيسه جوړه کړي. بيا دې په دې اړه يو رسم وکاږي 

او يو څو  توري او کلمې دې وررسه وليکي.

کله چې زده کوونکي خپلې کیسې نورو ته وایي، تاسو . 5

په ټولگی کې وگرځئ او له هغوی څخه د کیسې په اړه 

پوښتنې وکړئ. که اړتیا وي، مرسته وررسه وکړئ.

 تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

۱. توري او غږونه له زده کوونکو رسه تکرار کړئ. 
2. کورنۍ دنده: خانه خايل جملې ۳ ځلې ولولئ. انځورونو 

ته وگورئ، په اړه یې څو کلمې یا لنډه جمله ولیکئ.

توری: ډ، څ موضوع: د اونۍ تکرار    

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(
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لوست 6 اونۍ 19

د زده کړې موخې
د کلمې په پیل، منځ او پای کې د /ژ، ځ/ غږونو پېژندل. . 1
د )ژ، ځ( تورو لوستل او لیکل. 2
د کلمو سم لوستل. )د سموايل معیار ٪۹۵(. 3
د منت سم لوستل. )د سموايل معیار٪۹۰(. 4

 1. د غږونو اورېدل، د تورو لوستل 
    او ليکل )10 دقیقې(

1. ښوونکی د تصویرونو په باره کې له زده کوونکو رسه 
بحث کوي او له هغوی رسه یوځای د کلمو په پیل، منځ 

او پای کې غږونه پېژين. 
2. ښوونکی توري پر تختې لیکي، په گوته يې ښيي او غږونه یې لويل. 
طریقه  لیکلو  د  تورو  د  رسه  زده کوونکو  له  ښوونکی   .3
تکراروي: په هوا کې لیکل، په دريس کتاب کې په گوتې 

رسه د تورو څارل، په کتابچه کې لیکل.  

 2. د کلمو لوستل )10 دقیقې( 

۱. د هجاوو د مترین د چوکاټ لومړۍ دوې کلمې پر تختې 
ولیکئ او له زده کوونکو رسه یې یوځای مترین کړئ. 

2. زده کوونکي دې دا کلمې په جوړه یي او بیا دې په 
انفرادي ډول ولويل.  

 3. د دويم منت بیا لوستل

)۵دقیقې( 
له لوستلو مخکې        

1. زده کوونکو ته ووایاست چې د تېرې ورځې د کیسې په  اړه 
دې فکر وکړي او و دې وايي چې کیسه د څه يش په هکله 

وه؟ یوه یا دوو زده کوونکو ته اجازه ورکړئ چې ځواب ووايي. 
 د لوستلو پر مهال

1. زده کوونکي دې هڅه وکړي چې دا منت پخپله ولويل. 
2. ښوونکی دې منت زده کوونکو ته ولويل. 

3. ښوونکی او زده کوونکي دې یوځای منت ولويل. 
4. زده کوونکي دې په جوړه یي ډول منت ولويل. 

5. زده کوونکي دې پخپله منت ولويل. 

  تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

۱. له زده کوونکو رسه توري او غږونه تکرار کړئ. 

2. کورنۍ دنده:د هجا کلمې ۳ ځلې ولولئ. کلمې د 

مترین په کتاب کې ولیکئ. 

توري: ژ، ځ موضوع: د بیاکتنې او دوامدارې ارزونې ورځ     

           د حسن خط فعاليت )۳۵ دقيقې(

زده کوونکي دې د )څ( توري بڼې ته په پوره دقت رسه 
مخ  پر  خط  کريس  د  يې  رسه  قلم  کړکي  له  او  وګوري 

ښايسته ليکل مترين کړي.

 ارزونه او کورنۍ دنده: )۵دقيقې(

- ښوونکی دې له څو زده کوونکو څخه د توري د بڼې او 
ښکيل ليکلو په اړه پوښتنه وکړي.

- زده کوونکي دې د )څ( توری په خپلو کتابچو کې په کړکي 
قلم  يا پنسل رسه مترين کړي.

 4. امال )10 دقیقې(         

1. زده کوونکو ته و وایئ چې نن به ځینې کلمې لیکي. 

2. هغوی ته ووایاست چې د )رسلوڅ( کلمه ولويل او هجاوې یې د 

السونو په حرکتونو  رسه بېلې کړي  رس  /  لوڅ. دا کلمه )2( هجاوې 

لري. زده کوونکو ته ووایاست چې د کلمې د هرې هجا په هکله فکر 

وکړي او د هرې هجا توري دې ولیکي.  دریم پړاو په دغو کلمو رسه 

تکرار کړئ.  )بلوڅ، هډوکی، غوڅ، بوڅ، ګډوډ، ډېوه، ډوډۍ(.

3. کله چې زده کوونکو په لیکلو الس پورې کړ، ښوونکی دې 

په ټولگي کې وگرځي او زده کوونکي دې وڅاري.  

4. د دې مترین په پای کې دې ښوونکی د هغه تورو په اړه پوښتنه 

وکړي چې زده کوونکو لیکيل دي او هره کلمه دې پر تختې ولیکي. 

5. بیا دې ښوونکی د زده کوونکو کتابچې راوغواړي او و دې 

او  دی  کړی  تررسه  توگه  ښه  په  فعالیت  دا  چا  چې  گوري 

څوک زیاتې مرستې ته اړتیا لري. په بل درس کې دې بیا له 

همدغو  زده کوونکو رسه زیاته مرسته وکړي.

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(
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رسیزه

د لومړۍ ورځې د اورېدلو منت

د اونۍ د زده کړې موخې

د کلمو په پیل، منځ او پای کې د /ږ، ق/ غږونو اورېدل. . 1

د )ږ، ق( تورو سم لوستل او لیکل. )د سموايل معیار ۹۵٪ دی(. 2

له نوو تورو رسه د 16 کلمو ترکیب او هجا کول.. 3

د کلمو او جملو سم لوستل. )د سموايل معیار ۸۰٪ دی(. 4

د )زلزله، ټکان، ژوبل، انگړ، ټپي، روغتون( کلمو پر معناگانو پوهېدل.. 5

د اورېدلو او لوستلو د کیسو پوښتنو ته سم ځواب ویل. )د سموايل معیار ٪۸۰(. 6

د دې اونۍ کلمې سمې ولیکالی يش. . 7

د یوه انځور په رسمولو رسه د یوې کیسې لیکل او په اړه یې د یوې کلمې/ جملې لیکل.. 8

زده کوونکي د )ږ، ق( تورو له بڼو رسه بلد يش او د کريس خط پرمخ يې ښایسته وليکي.. 9

توري: ږ، ق فرعي موضوع: زلزله   شلمه اونۍ            موضوع: ټولنه  

د دې اونۍ لپاره ځانگړي یادداشتونه

- ورځنۍ موخې او د ټولگي مقررات په لنډه توگه بيان کړئ.

- يوه کلمه د السونو په حرکتونو رسه ووېشئ او بيا يې ترکيب کړئ، د بېلگې په ډول: مکتب   ) مکـ   ـتب(

- په مناسب غږ د کيسې يو پاراگراف و لولئ، بيا يې له زده کوونکو رسه په گډه و لولئ، بيا دې زده کوونکي په خپل 

منځ کې يو ځای و لويل او وروسته دې یې يو زده کوونکی په يوازې توگه و لويل.

- زده کوونکي و هڅوئ چې يو انځور رسم او په هکله يې څو کلمې او څو لنډې جملې وليکي.

- ښوونکی دې زده کوونکي ته وښيي چې خپل او د نورو احساسات څنگه آرام کړي.

د درس پیل )۵ دقیقې(: ښوونکی دې د هر درس په پیل کې دغه مقدمايت کارونه وکړي. 	 

- سالم، روغبړ، د ټولگي تنظیم، د کورنۍ دندې کتنه، د تېر درس ارزونه او د انگېزې رامنځته کول.  

عيني )شکيل( کلمې: ښوونکی دې د دې اونۍ عيني کلمې پر تختې وليکي، په زده کوونکو دې یې تکرار کړي 	 

چې له شکل رسه يې آشنا يش، زده کوونکو ته دې وويل يش چې د دې کلمو توري به په راتلونکو درسونو کې ووايي. 

زلزله
ناڅاپه مېزونه ولړزېدل. یوه شاگرد چغې کړې: زلزله ده!

په  ښوونکې وویل: مه وارخطا کېږه!* مېز ما وښوراوه. که 
رښتیا زلزله يش، څه به کوئ؟ گورئ!

داسې  وځئ.  کوټې  له  به  ټکان رسه  لومړي  له  زلزلې  د 
او  برېښنا  د  ودانۍ،  دېوال،  چې  درېږئ  به  کې  ځای 
تیلفون پايې نه وي چېرته چې د تیږو د ښويېدو خطر وي، 
دلته به نه درېږئ. پر رسونو به بالښت، د مکتب بکس یا 
بل شی نیسئ. که هېڅ شی نه و،** پر رس باندې به مو 

السونه نیسئ چې ژوبل نه شئ.
که د وتلو الر نه وه، تر مېزونو الندې کښېنئ. د مېز پښې ټینگې 

ونیسئ. تر املارۍ، ښیښو او څراغونو الندې مه درېږئ.

اونۍ 20
ټولنيزې- عاطفي زده کړې موخه

پوه يش چې څنگه 	  په دې 

احساسات  نورو  د  او  خپل 

آرام کړي.
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د زده کړې موخې

د کلمو په پیل کې د /ږ/ غږ پېژندل. . 1

د )ږ( توري لوستل او لیکل.. 2

له نوي توري رسه د 4 کلمو ترکیبول. . 3

د کلمو سم لوستل. )د سموايل معیار ٪۸۰(. 4

د اورېدلو د کیسې پوښتنو ته سم ځوابونه ویل. )د . 5

سموايل معیار ٪۸۰( 

 1. د غږ اورېدل، د توري لوستل 
    او ليکل )10 دقیقې(

له  یې  غږ  لومړی  او  وکړئ  بحث  اړه  په  انځور  د   .1
زده کوونکو رسه راوښیئ. 

2. ښوونکی کلمې وایي او زده کوونکي معلوموي چې دغه 
کلمې له نوي غږ رسه پیل شوي دي او که نه دغه کلمې 

)ږمنځ، ږلۍ، قلم، ږیره، کدو( وکاروئ.
۳.  زده کوونکی دې څو کلمې ووایي چې په همدې غږ 

پیل شوې وي. 
4. توری پر تختې ولیکئ، غږ او نوم یې و وایئ.  

یې  کې  هوا  په  ولولئ،  رسه  زده کوونکو  له  توری   .5
زده کوونکي  او  کړئ  تعقیب  یې  گوتو  خپلو  په  ولیکئ، 

دې یې د مترین په کتاب کې ولیکي. 

 2. د کلمو او جملو لوستل    

)12 دقیقې(

۱. د ترکیب د مترین د چوکاټ دوې لومړۍ کلمې پر تختې 

ولیکئ. دا مترین له زده کوونکو رسه یوځای تررسه کړئ. 

2. زده کوونکي دې نورې کلمې په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل.  

3. لومړۍ جمله پر تختې ولیکئ او له زده کوونکو رسه یې ولولئ. 

4. زده کوونکي دې جملې په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل. 

۵. عیني کلمه )سپوږمۍ( تدریس کړئ.

 3. د اورېدلو فعالیت )۱۳ دقیقې( 

له اورېدلو څخه مخکې        

زخمي(  )ښوريدل(، ژوبل)  )د ځمکې ټکان(، ټکان  زلزله  د   .1

کلمو په اړه بحث وکړئ:

2. بیا له زده کوونکو څخه وغواړئ چې د دې کلمو معنا 

او په جملو کې يې استعامل مترین کړي. 

3. د کیسې د انځور او عنوان په هکله له زده کوونکو رسه بحث وکړئ. 

  تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

1. له زده کوونکو رسه نوی غږ او توری بیا تکرار کړئ. 
2. کورنۍ دنده: د ترکیب کلمې ۳ ځلې ولولئ. توری او 

کلمې د مترین په کتاب کې ولیکئ.

4. زده کوونکي وړاندوینه کوي چې کیسه به د څه يش 

په هکله وي.

د اورېدلو پر مهال

1. کیسه په مناسب لحن )غږ( او حرکتونو رسه دوه ځلې ولولئ. 

۲. د لوستلو پر مهال، له زده کوونکو څخه د کیسې په 
هکله دوې پوښتنې وکړئ. 

*. ښوونکي به نور څه ویيل وي؟
**. ستاسو په فکر، بیا به څه کوو؟

له اورېدلو وروسته
1. له زده کوونکو پوښتنه وکړئ چې آیا د کیسې په اړه د 

هغوی وړاندوینه سمه ده او که نه؟ هو/نه. 
۲. پوښتنه: چا مېز وښوراوه؟

     ځواب: ښوونکې.
3. پوښتنه: د زلزلې له لومړي ټکان رسه څه باید وکړو؟

    ځواب: له کوټې باید ووځو.
ووېرېږئ، څه  پر مهال  زلزلې  پوښتنه: که د  4. ذهني 

بايد وکړئ؟

توری:  ږ موضوع:  زلزله     

لوست 1 اونۍ 20

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(
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د زده کړې موخې

د کلمې په پیل، منځ او پای کې د /ږ/  غږ پېژندل. . 1

د )ږ( توري لوستل او لیکل. . 2

له نوي توري رسه د 4  کلمو هجا کول. . 3

د منت سم لوستل او پوښتنو ته یې سم ځواب ویل. . 4

)د سموايل معیار ٪۸۰(

 1. د غږ اورېدل، د توري لوستل 
    او ليکل )10 دقیقې(

له زده کوونکو رسه  او  په هکله بحث وکړئ  انځور  1. د 
یوځای مربوط غږ د کلمې په پیل، منځ او پای کې په 

گوته کړئ. 
)ږمنځ(      دويم انځور )مېږی(  لومړی انځور  

)یږ(  دريم انځور  
2. د توري بڼې پر تختې ولیکئ، غږ او نوم یې و وایئ. 

3. د توري د غږ له لوستلو رسه یوځای په هوا کې یې 
ولیکئ، په گوتو رسه یې په دريس کتاب کې تعقیب کړئ 

او زده کوونکي دې يې د مترین په کتاب کې ولیکي. 

 2. د کلمو لوستل )12 دقیقې(           

۱. د هجاوو د مترین د چوکاټ لومړۍ دوې کلمې پر تختې 

ولیکئ او دا مترین له زده کوونکو رسه یوځای تررسه کړئ. 

۲. زده کوونکي دې دا کلمې په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل.  

۳. عیني کلمې )مه وېرېږئ، ونیسئ( تدریس کړئ.

3. د لوستلو لومړی منت)۱۳دقیقې(  

له لوستلو مخکې

1. د  چيغه)ناره(، وېرېدل)ډاريدل(، انگړ)د کور حوييل( کلمو 

د معنا په هکله له زده کوونکو رسه بحث وکړئ:

۲. بیا له زده کوونکو وغواړئ چې د دې کلمو معنا او په 

جملو کې یې استعامل مترین کړي. 

۳. د کیسې د انځور او عنوان په هکله له زده کوونکو 

رسه بحث وکړئ. 

۴. زده کوونکي وړاندوینه کوي چې کیسه به د څه يش 

په هکله وي.

 تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

۱. له زده کوونکو رسه غږ او توری بیا تکرار کړئ. 

۲. کورنۍ دنده: د هجا کلمې ۳ ځلې ولولئ. توری او کلمې 
د مترین په کتاب کې ولیکئ.

د لوستلو پر مهال

1. زده کوونکي دې پخپله منت ولويل. 

منت  رسه  حرکتونو  او  )غږ(  لحن  مناسب  په  دې  ښوونکی   .۲

ولويل. 

۳. ښوونکي او زده کوونکي دې منت یوځای په گډه رسه ولويل. 

۴. زده کوونکي دې منت په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل. 

له لوستلو وروسته

1. له زده کوونکو پوښتنه وکړئ چې د کیسې په اړه د 

هغوی وړاندوینه سمه ده او که نه؟ هو/ نه. 

۲.  پوښتنه: وږمه له چا رسه ناسته وه؟

      ځواب: له سپوږمۍ رسه.

3.  پوښتنه: مور یې څه وویل؟

      ځواب: مه ویریږئ، بالښتونه پر رسونو باندې ونیسئ.

4. ذهني پوښتنه: کله چې زلزله ويش، تاسې به څه احساسوئ؟

توری:  ږ موضوع: زلزله    

لوست 2 اونۍ 20

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(
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لوست 3 اونۍ 20

د زده کړې هدفونه

د کلمې په پیل کې د /ق/ غږ پېژندل. . 1

د )ق( توري لوستل او لیکل.. 2

له نوي توري رسه د ۴ کلمو ترکیبول. . 3

د کلمو سم لوستل. )د سموايل معیار ٪۸۰(. 4

د اورېدلو د کیسې پوښتنو ته سم ځواب ویل. )د . 5

سموايل معیار ٪۸۰(

 1. د غږ اورېدل، د توري لوستل 
    او ليکل )10 دقیقې(

له  یې  غږ  لومړی  او  وکړئ  بحث  اړه  په  انځور  د   .1
زده کوونکو رسه په گوته کړئ. 

2. ښوونکی کلمې وایي او زده کوونکي معلوموي چې دغه 
کلمې له نوي غږ رسه پیل شوي دي او که نه دغه کلمې 

)قلم، قدیر، اخالق، سبق، بوټ( وکاروئ.
۳-  زده کوونکی دې څو کلمې ووایي چې په همدې غږ 

پیل شوې وي 
4. توری پر تختې ولیکئ، غږ او نوم یې و وایئ.  

یې  کې  هوا  په  ولولئ،  رسه  زده کوونکو  له  توری   .5
زده کوونکي  او  کړئ  تعقیب  یې  گوتو  خپلو  په  ولیکئ، 

دې یې د مترین په کتاب کې ولیکي. 

2. د کلمو او جملو لوستل       

)12 دقیقې(        

۱. د ترکیب د مترین د چوکاټ دوې لومړۍ کلمې پر تختې 

ولیکئ. دا مترین له زده کوونکو رسه یوځای تررسه کړئ. 

2. زده کوونکي دې نورې کلمې په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل.  

3. لومړۍ جمله پر تختې ولیکئ او له زده کوونکو رسه یې ولولئ. 

4. زده کوونکي دې جملې په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل. 

3. د لومړي منت بیا لوستل
 )۱۳دقیقې( 

له لوستلو مخکې           

1. د چيغه)ناره(، وېرېدل)ډاريدل(، انگړ)د کور حوييل( کلمو د 

معنا په هکله له زده کوونکو رسه بحث وکړئ:

په  او  معنا  دا کلمې  وغواړئ چې  زده کوونکو  له  بیا   .۲

جملو کې یې استعامل مترین کړي. 
۳. د کیسې د انځور او عنوان په هکله له زده کوونکو رسه بحث وکړئ. 
۴. زده کوونکي وړاندوینه کوي چې کیسه به د څه يش 

په هکله وي.

 تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

1. له زده کوونکو رسه نوی غږ او توری بیا تکرار کړئ. 

2. کورنۍ دنده: د ترکیب کلمې ۳ ځلې ولولئ. توری او 
کلمې د مترین په کتاب کې ولیکئ.

د لوستلو پر مهال

1. زده کوونکي دې پخپله منت ولويل. 

۲. ښوونکی دې په مناسب لحن )غږ( او حرکتونو رسه منت ولويل. 

۳. ښوونکي او زده کوونکي دې منت یوځای په گډه رسه ولويل. 

۴. زده کوونکي دې منت په جوړه یي او بيا په يوازې ډول ولويل.  

له لوستلو وروسته

1. له زده کوونکو پوښتنه وکړئ چې د کیسې په اړه د 

هغوی وړاندوینه سمه ده او که نه؟ هو/ نه. 

۲. پوښتنه: ټول ولې انگړ ته راووتل؟

     ځواب:  زلزله شوه.

۳. پوښتنه:  چا چیغه کړه؟

     ځواب:  سپوږمۍ.

۴.  ذهني پوښتنه: که مو خور يا ورور ډېر وېرېديل وي، 

څه به کوئ؟

توری:  ق موضوع:  زلزله    

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(
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لوست 4 اونۍ 20

د زده کړې موخې
د کلمې په پیل، منځ او پای کې د /ق/ غږ پېژندل. . 1
د )ق( توري لوستل او لیکل. . 2
له نوي توري رسه د 4 کلمو هجا کول. . 3
د منت سم لوستل او پوښتنو ته یې سم ځواب ویل. . 4

)د سموايل معیار ٪۸۰(

 1. د غږ اورېدل، د توري لوستل 
    او ليکل )10 دقیقې(

1. د انځور په هکله بحث وکړئ او له زده کوونکو رسه یوځای 
اړه غږ د کلمې په پیل، منځ او پای کې وښیئ. 

2. د توري بڼې پر تختې ولیکئ، غږ او نوم یې و وایئ. 
3. د توري غږ له زده کوونکو رسه ولولئ، په هوا کې يې 
ولیکئ، په خپلو گوتو يې تعقیب کړئ او زده کوونکي دې 

یې د مترین په کتاب کې ولیکئ. 
لومړی انځور )قلم( دويم انځور  )منقل(درېم انځور )زنبق( 

 2. د کلمو لوستل )12 دقیقې( 

۱. د هجاوو د مترین د چوکاټ لومړۍ دوې کلمې پر تختې 
ولیکئ او دا مترین له زده کوونکو رسه یوځای تررسه کړئ. 

۲. زده کوونکي دې د ترکیب او هجا د چوکاټ دا کلمې 

په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل.  

۳. عیني کلمې )لرګي, ټپي( تدریس کړئ.

 3. د لوستلو دويم منت

         )۱۳ دقیقې( 
له لوستلو مخکې          

1. د ترښځ)تیشه(. ټپي )زخمي(، روغتون)شفاخانه(، کلمې 
د معنا په هکله له زده کوونکو رسه بحث وکړئ:

۲. بیا له زده کوونکو وغواړئ چې د دې کلمو معنا او په 
جملو کې یې استعامل مترین کړي. 

۳. د کیسې د انځور او عنوان په هکله له زده کوونکو 
رسه بحث وکړئ. 

۴. زده کوونکي وړاندوینه کوي چې کیسه به د څه يش په هکله وي.
د لوستلو پر مهال

1. زده کوونکي دې پخپله منت ولويل. 
۲. ښوونکی دې په مناسب لحن )غږ( او حرکتونو رسه منت ولويل. 
۳. ښوونکی او زده کوونکي دې منت یوځای په گډه رسه ولويل. 
۴. زده کوونکي دې منت په جوړه یي او بيا په يوازې ډول ولويل.  

له لوستلو وروسته
1. له زده کوونکو پوښتنه وکړئ چې د کیسې په اړه د 

  تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

۱. له زده کوونکو رسه غږ او توری بیا تکرار کړئ. 

او  توری  ولولئ.  ځلې  کلمې ۳  هجا  د  دنده:  کورنۍ   .۲
کلمې د مترین په کتاب کې ولیکئ.

هغوی وړاندوینه سمه ده او که نه؟ هو/ نه. 
۲.  پوښتنه: قیس څه کول؟ 
      ځواب: لرګي یې ماتول.

۳.  پوښتنه: څوک ټپي شول؟
      ځواب: قیس.

4. ذهني پوښتنه: که يو څوک ټپي شوی وي، څنگه يې 
زړه ښه کولی شئ؟

توری:  ق موضوع:  روغتون    

           د حسن خط فعاليت )۳۵ دقيقې(

زده کوونکي دې د )ږ( توري بڼې ته په پوره دقت رسه 
مخ  پر  خط  کريس  د  يې  رسه  قلم  کړکي  له  او  وګوري 

ښايسته ليکل مترين کړي.

 ارزونه او کورنۍ دنده: )۵دقيقې(

- ښوونکی دې له څو زده کوونکو څخه د توري د بڼې او 
ښکيل ليکلو په اړه پوښتنه وکړي.

- زده کوونکي دې د )ږ( توری په خپلو کتابچو کې په کړکي 
قلم  يا پنسل رسه مترين کړي.

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(
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لوست 5 اونۍ 20

د زده کړې موخې

د کلمې په پیل، منځ او پای کې د /ږ، ق/ غږونو پېژندل. . 1

د )ږ، ق(  تورو لوستل او لیکل. . 2

د خانه خالی جملو سم لوستل. )د سموايل معیار ٪۹۵(. 3

)د . 4 ویل.  ځواب  ته  پوښتنو  او  لوستل  سم  منت  د 

سموايل معیار٪۸۰(

 1. د غږونو اورېدل، د تورو لوستل 
    او ليکل )10 دقیقې(

1. ښوونکی د تصویرونو په باره کې له زده کوونکو رسه 
بحث کوي او له هغوی رسه یوځای د کلمو په پیل، منځ 

او پای کې غږونه پېژين. 
2. ښوونکی توري پر تختې لیکي، په گوته يې ښيي او غږونه یې لويل. 
طریقه  لیکلو  د  تورو  د  رسه  زده کوونکو  له  ښوونکی   .3
تکراروي: په هوا کې لیکل، په دريس کتاب کې په گوتې 

رسه د تورو څارل، په کتابچه کې لیکل. 

 2. د خانه خايل جملو لوستل    

)10 دقیقې(

جمله  لومړۍ  چې  ښيي  ته  زده کوونکو  ښوونکی   .۱

څرنگه ولويل. 

2. ښوونکی زده کوونکو ته وخت ورکوي چې ورپسې جملې 

پخپله ولويل او بیا د ځواب په هکله وررسه بحث کوي.  

3. ځوابونه:1. وېرېږئ، 2.رسونو، 3. لرګي 4.روغتون . 

 3. د دويم منت بیا لوستل
)۵دقیقې( 

له لوستلو مخکې         

1. زده کوونکو ته ووایاست چې د تېرې ورځې د کیسې په  اړه 

دې فکر وکړي او و دې وايي چې کیسه د څه يش په هکله 

وه؟ یوه یا دوو زده کوونکو ته اجازه ورکړئ چې ځواب ووايي. 

 د لوستلو پر مهال

1.زده کوونکي دې هڅه وکړي چې دا منت پخپله ولويل. 

2. ښوونکي دې منت زده کوونکو ته ولويل. 

3. ښوونکی او زده کوونکي دې یوځای منت ولويل. 

4. زده کوونکی دې په جوړه یي ډول منت ولويل. 

5. زده کوونکي دې پخپله منت ولويل. 

 4. نوښتي لیکل )10دقیقې( 

دې . 1 د  تاسو  به  اوس  چې  ووایاست  ته  کوونکو  زده 

اونۍ کیسو ته په کتو رسه، خپلې کیسې جوړوئ. 

زده کوونکو ته ووایاست چې په خپل دريس کتاب . 2

کې دوو انځورونو ته وگوري او پوښتنه ورڅخه وکړئ 

چې د کیسو په اړه يې څه په یاد پاتې دي. 

دوو یا دریو زده کوونکو ته اجازه ورکړئ، هغه څه یې . 3

چې په یاد پاتې دي، نورو ته يې ووایي. 

زده کوونکو ته ووایاست چې دوی  دې په دې اړه يوه کيسه . 4

جوړه کړي چې د زلزلې پر مهال به څنگه د خپلې وړې 

خور يآ کوچني ورور وېره را کمه کړي. بيا دې په دې اړه 

يو رسم وکاږي او يو څو  توري او کلمې دې وررسه وليکي. 

کله چې زده کوونکي خپلې کیسې نورو ته وایي، تاسو . 5

په ټولگي کې وگرځئ او له هغوی څخه د کیسې په اړه 

پوښتنې وکړئ. که اړتیا وي، مرسته وررسه وکړئ.

 تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

۱. توري او غږونه له زده کوونکو رسه تکرار کړئ. 
2. کورنۍ دنده: خانه خايل جملې ۳ ځلې ولولئ. انځورونو 

ته وگورئ، په اړه یې څو کلمې یا لنډه جمله ولیکئ.

توری: ږ، ق موضوع: د اونۍ تکرار    

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(
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لوست 6 اونۍ 20

د زده کړې موخې
د کلمې په پیل، منځ او پای کې د /ډ، څ/ غږونو پېژندل. . 1
د )ډ، څ( تورو لوستل او لیکل. 2
د کلمو سم لوستل. )د سموايل معیار ٪۹۵(. 3
د منت سم لوستل. )د سموايل معیار٪۹۰(. 4

 1. د غږ اورېدل، د توري لوستل 
    او ليکل )10 دقیقې(

1. ښوونکی د تصویرونو په باره کې له زده کوونکو رسه 
بحث کوي او له هغوی رسه یوځای د کلمو په پیل، منځ 

او پای کې غږونه پېژين. 
2. ښوونکی توري پر تختې لیکي، په گوته يې ښيي او غږونه یې لويل. 
3. ښوونکی له زده کوونکو رسه د تورو د لیکلو طریقه تکراروي 
په هوا کې لیکل، په دريس کتاب کې په گوتې رسه د تورو 

څارل، په کتابچه کې لیکل.  

 2. د کلمو لوستل )10 دقیقې( 

۱. د هجاوو د مترین د چوکاټ لومړۍ دوې کلمې پر تختې 
ولیکئ او له زده کوونکو رسه یې یوځای مترین کړئ. 

2. زده کوونکي دې دا کلمې په جوړه یي او بیا دې یې 

په انفرادي ډول ولويل.  

 3. د دويم منت بیا لوستل
)۵دقیقې( 

له لوستلو مخکې        

1. زده کوونکو ته ووایاست چې د تېرې ورځې د کیسې په  اړه 
دې فکر وکړي او و دې وايي چې کیسه د څه يش په هکله 

وه؟ یوه یا دوو زده کوونکو ته اجازه ورکړئ چې ځواب ووايي. 
 د لوستلو پر مهال

1.زده کوونکي دې هڅه وکړی چې منت پخپله ولويل. 
2. ښوونکي دې منت زده کوونکو ته ولويل. 

3. ښوونکی او زده کوونکي دې یوځای منت ولويل. 
4. زده کوونکی دې په جوړه یي ډول منت ولويل. 

5. زده کوونکي دې پخپله منت ولويل. 

 تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

۱. له زده کوونکو رسه توري او غږونه تکرار کړئ. 

2. کورنۍ دنده: د هجا کلمې ۳ ځلې ولولئ. کلمې د 

مترین په کتاب کې ولیکئ. 

توري: ډ، څ موضوع: د بیاکتنې او دوامدارې ارزونې ورځ     

           د حسن خط فعاليت )۳۵ دقيقې(

زده کوونکي دې د )ق( توري بڼې ته په پوره دقت رسه 
مخ  پر  خط  کريس  د  يې  رسه  قلم  کړکي  له  او  وګوري 

ښايسته ليکل مترين کړي.

 ارزونه او کورنۍ دنده: )۵دقيقې(

- ښوونکی دې له څو زده کوونکو څخه د توري د بڼې او 
ښکيل ليکلو په اړه پوښتنه وکړي.

- زده کوونکي دې د )ق( توری په خپلو کتابچو کې په کړکي 
قلم  يا پنسل رسه مترين کړي.

 4. امال    )10 دقیقې(          

1. زده کوونکو ته و وایئ چې نن به ځینې کلمې لیکي. 
2. هغوی ته ووایاست چې د )اتاق( کلمه ولويل او هجاوې یې د 
السونو په حرکتونو رسه بېلې کړي  اُ   تاق. دا کلمه )۲( هجاوې 
لري. زده کوونکو ته ووایاست چې د کلمې د هرې هجا په هکله فکر 

وکړي او د هرې هجا توری دې د مترين په کتاب کې ولیکي.  دریم 
پړاو په دغو کلمو رسه تکرار کړئ. ) رازق، مشتاق، اخالق، وږمه، 

سپوږمۍ، ورمېږ، ږیره(.
3. کله چې زده کوونکو په لیکلو الس پورې کړ، ښوونکی دې 

په ټولگي کې وگرځي او زده کوونکي دې وڅاري.  
4. د دې مترین په پای کې دې ښوونکی د هغه تورو په اړه پوښتنه 
وکړي چې زده کوونکو لیکيل دي او هره کلمه دې پر تختې ولیکي. 
5. بیا دې ښوونکی د زده کوونکو کتابچې وگوري چې چا دا 
فعالیت په ښه توگه تررسه کړی دی او څوک زیاتې مرستې 
ته اړتیا لري. په بل درس کې دې بیا له همدغو زده کوونکو 

رسه زیاته مرسته وکړي.

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(
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رسیزه

د لومړۍ ورځې د اورېدلو منت

د اونۍ د زده کړې موخې

د کلمو په پیل، منځ او پای کې د /ف، ڼ/ غږونو پېژندل. . 1

د )ف، ڼ( تورو سم لوستل او لیکل. )د سموايل معیار ۹۵٪ دی(. 2

له نوو تورو رسه د 16 کلمو ترکیب او هجا کول.. 3

د کلمو او جملو سم لوستل. )د سموايل معیار ۸۰٪ دی(. 4

د )چلول، خرطوم، خدمت، کارتوين، تکړه، ژوبڼ( کلمو پر معناگانو پوهېدل.. 5

د اورېدلو او لوستلو د کیسو پوښتنو ته سم ځواب ویل. )د سموايل معیار ٪۸۰(. 6

د دې اونۍ کلمې سمې ولیکالی يش. . 7

د یوه انځور په رسمولو رسه د یوې کیسې لیکل او په اړه یې د یوې کلمې/ جملې لیکل.. 8

زده کوونکي د )ف، ڼ( تورو له بڼو رسه بلد يش او د کريس خط پرمخ يې ښایسته وليکي.. 9

يووېشتمه اونۍ         موضوع: ټولنه        فرعي موضوع: وطنپالنه        توري:  ف، ڼ

د دې اونۍ لپاره ځانگړي یادداشتونه

- ورځنۍ موخې او د ټولگي مقررات په لنډه توگه بيان کړئ.

- يوه کلمه د السونو په حرکتونو رسه ووېشئ او بيا يې ترکيب کړئ، د بېلگې په ډول: مکتب   ) مکـ   ـتب(

- په مناسب غږ د کيسې يو پاراگراف و لولئ، بيا يې له زده کوونکو رسه په گډه و لولئ، بيا دې یې زده کوونکي په 

خپل منځ کې يو ځای و لويل او وروسته دې یې يو زده کوونکی په يوازې توگه و لويل.

- زده کوونکي و هڅوئ چې يو انځور رسم او په هکله يې څو کلمې او څو لنډې جملې وليکي.

- ښوونکی دې زده کوونکي گډ کار ته وهڅوي.

د درس پیل )۵ دقیقې(: ښوونکی دې د هر درس په پیل کې دغه مقدمايت کارونه وکړي. 	 

- سالم، روغبړ، د ټولگي تنظیم، د کورنۍ دندې کتنه، د تېر درس ارزونه او د انگېزې رامنځته کول.  

عيني )شکيل( کلمې: ښوونکی دې د دې اونۍ عيني کلمې پر تختې وليکي، په زده کوونکو دې یې تکرار کړي 	 

چې له شکل رسه يې آشنا يش، زده کوونکو ته دې وويل يش چې د دې کلمو توري به په راتلونکو درسونو کې ووايي. 

ځنگل 
ځنگل اور اخیستی و. لېوه، سورلنډی او گیدړه وتښتېدل؛ خو نورو حیواناتو اوبه چلولې چې اور ووژين. فیل په 

خپل اوږده خرطوم له ډنډه اوبه اخیستې چې توتکۍ له پاسه 
پر اوبو ورټېټه شوه. یو څاڅکی اوبه یې په خپلې وړې مښوکې 

ورپورته کړې. فیل ورته وویل: څه کوې؟
توتکۍ وویل: اور وژنم.

فیل وویل*: ستا په دې یوه څاڅکي اوبو به څه ويش؟
توتکۍ وویل: له څاڅکي څاڅکي دریاب جوړېږي. زما په وس 
یې حق دی  موږ  پر  کور دی.  گډ  زموږ  همدومره دي. ځنگل 

چې** خدمت یې وکړو او ويې ساتو.
یې  ځنگل  او  کړ  مړ  اور  گډه  په  ټولو  وايې.  رښتیا  وویل:  فیل 

وژغوره.

اونۍ 21
ټولنيزې- عاطفي زده کړې موخه

په دې پوه يش چې له نورو 	 

څه  کول  کار  گډه  په  رسه 

گټې لري.
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د زده کړې موخې
د کلمو په پیل کې د /ف/ غږ پېژندل. . 1
د )ف( توري لوستل او لیکل.. 2
له نوي توري رسه د 4 کلمو ترکیبول. . 3
د کلمو سم لوستل. )د سموايل معیار ٪۸۰(. 4
د اورېدلو د کیسې پوښتنو ته سم ځوابونه ویل. )د . 5

سموايل معیار ٪۸۰( 

 1. د غږ اورېدل، د توري لوستل 
    او ليکل )10 دقیقې(

له  یې  غږ  لومړی  او  وکړئ  بحث  اړه  په  انځور  د   .1
زده کوونکو رسه راوښیئ. 

2. ښوونکی کلمې وایي او زده کوونکي معلوموي چې دغه 
کلمې له نوي غږ رسه پیل شوې دي او که نه دغه کلمې 

)فیل، کتاب، فاروق، قلم، هلک، فوټبال( وکاروئ.
۳-  زده کوونکی دې څو کلمې ووایي چې په همدې غږ 

پیل شوې وي. 
4. توري پر تختې ولیکئ، غږ او نوم یې و وایئ.  

یې  کې  هوا  په  ولولئ،  رسه  زده کوونکو  له  توری   .5
زده کوونکي  او  کړئ  تعقیب  یې  گوتو  خپلو  په  ولیکئ، 

دې یې د مترین په کتاب کې ولیکي. 

 2. د کلمو او جملو لوستل      

)12 دقیقې(  

پر  کلمې  لومړۍ  دوې  د چوکاټ  د مترین  ترکیب  د   .۱

تختې ولیکئ. دا مترین له زده کوونکو رسه یوځای تررسه 

کړئ. 

2. زده کوونکي دې نورې کلمې په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل.  

3. لومړۍ جمله پر تختې ولیکئ او له زده کوونکو رسه یې ولولئ. 

4. زده کوونکي دې جملې په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل. 

 3. د اورېدلو فعالیت )۱۳ دقیقې( 
له اورېدلو څخه مخکې        

1. د چلول)وړل(، خرطوم)د فيل په مخ کې يو اوږد غړی 
دی چې تنفس پرې، کوي اوبه پرې څښي او خوراکي مواد 

پرې را لېږدوي(، خدمت)خري رسول، گټور کارکول( کلمو 

په اړه بحث وکړئ:
2. بیا له زده کوونکو څخه وغواړئ چې د دې کلمو معنا 

او په جملو کې یې استعامل مترین کړي. 

  تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

1. له زده کوونکو رسه نوی غږ او توری بیا تکرار کړئ. 

2. کورنۍ دنده: د ترکیب کلمې ۳ ځلې ولولئ. توری او 
کلمې د مترین په کتاب کې ولیکئ.

3. د کیسې د انځور او عنوان په هکله له زده کوونکو رسه 
بحث وکړئ. 

4. زده کوونکي وړاندوینه کوي چې کیسه به د څه يش په هکله وي.
د اورېدلو پر مهال

1. کیسه په مناسب لحن )غږ( او حرکتونو رسه دوه ځيل ولولئ. 
۲. د لوستلو پر مهال، له زده کوونکو څخه د کیسې په 

هکله دوې پوښتنې وکړئ. 
*. فیل به څه ویيل وي؟

**. توتکۍ به بیا څه ویيل وي؟
له اورېدلو وروسته

1. له زده کوونکو پوښتنه وکړئ چې آیا د کیسې په اړه د 
هغوی وړاندوینه سمه ده او که نه؟ هو/نه. 

۲. پوښتنه: ځنگل چې اور واخیست، کوم حیوانات وتښتېدل؟
     ځواب: لېوه، سورلنډی او گیدړه.

3. پوښتنه: چا وویل چې له څاڅکي څاڅکي دریاب جوړېږي؟
    ځواب: توتکۍ

کار  يو  گډه  په  نورو رسه  له  مو  کله  پوښتنه:  4. ذهني 
تررسه کړی دی؟

توری:  ف موضوع: ځنگل    

لوست 1 اونۍ 21

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(
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د زده کړې موخې

د کلمې په پیل، منځ او پای کې د /ف/  غږ پېژندل. . 1

د )ف( توري لوستل او لیکل. . 2

له نوي توري رسه د 4 کلمو هجا کول. . 3

د منت سم لوستل او پوښتنو ته یې سم ځواب ویل. . 4

)د سموايل معیار ٪۸۰(

 1. د غږ اورېدل، د توري لوستل 
    او ليکل )10 دقیقې(

1.  د انځور په هکله بحث وکړئ او له زده کوونکو رسه 
یوځای مربوط غږ د کلمې په پیل، منځ او پای کې په 

گوته کړئ. 
2. د توري بڼې پر تختې ولیکئ، غږ او نوم یې و وایئ. 

3. د توري د غږ له لوستلو رسه یوځای په هوا کې یې 
ولیکئ، په گوتو رسه یې په دريس کتاب کې تعقیب کړئ 

او زده کوونکي دې یې د مترین په کتاب کې ولیکي. 
دویم انځور )شفتالو(  )فیل(  لومړی انځور  

)لطیف(  دريم انځور  

 2. د کلمو لوستل )12 دقیقې( 

۱. د هجاوو د مترین د چوکاټ لومړۍ دوې کلمې پر تختې 

ولیکئ او دا مترین له زده کوونکو رسه یوځای تررسه کړئ. 

۲. زده کوونکي دې دا کلمې په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل.  

۳. . عیني کلمې )کې، يش( تدریس کړئ.

3. د لوستلو لومړی منت)۱۳دقیقې(  

له لوستلو مخکې

)د ماشومانو لپاره فلم(، تکړه)پياوړی، غښتلی،  1. دکارټون 

نامي( فکر )سوچ( کلمو د معنا په هکله له زده کوونکو رسه 

بحث وکړئ:

۲. بیا له زده کوونکو وغواړئ چې د دې کلمو معنا او په 

جملو کې يې استعامل مترین کړي. 

۳. د کیسې د انځور او عنوان په هکله له زده کوونکو 

رسه بحث وکړئ. 

۴. زده کوونکي وړاندوینه کوي چې کیسه به د څه يش 

په هکله وي.

 تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

۱. له زده کوونکو رسه غږ او توری بیا تکرار کړئ. 

۲. کورنۍ دنده: د هجا کلمې ۳ ځلې ولولئ. توری او کلمې 
د مترین په کتاب کې ولیکئ.

د لوستلو پر مهال

1. زده کوونکي دې پخپله منت ولويل. 

۲. ښوونکی دې په مناسب لحن )غږ( او حرکتونو رسه منت ولويل. 

۳. ښوونکی او زده کوونکي دې منت یوځای په گډه رسه ولويل. 

۴. زده کوونکي دې منت په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل.  

له لوستلو وروسته

1. له زده کوونکو پوښتنه وکړئ چې د کیسې په اړه د 

هغوی وړاندوینه سمه ده او که نه؟ هو/ نه. 

۲.  پوښتنه: فرید څه شی وکوت؟

      ځواب: کارټون فلم.

3.  پوښتنه: په کارټون فلم کې یې څه ولیدل؟

      ځواب: فیل یې ولید چې فوټبال کوي.

4. ذهني پوښتنه: فريد څنگه پوه شو چې بايد له نورو 

ماشومانو رسه په گډه فوټبال وکړي؟

توری:  ف موضوع: فوټبال    

لوست 2 اونۍ 21

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(
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لوست 3 اونۍ 21

د زده کړې هدفونه
د کلمې په پیل کې د /ڼ/ غږ پېژندل. . 1
د )ڼ( توري لوستل او لیکل.. 2
له نوي توري رسه د ۴ کلمو ترکیبول. . 3
د کلمو سم لوستل. )د سموايل معیار ٪۸۰(. 4
د اورېدلو د کیسې پوښتنو ته سم ځواب ویل. )د . 5

سموايل معیار ٪۸۰(

 1. د غږ اورېدل، د توري لوستل 
    او ليکل )10 دقیقې(

له  یې  غږ  لومړی  او  وکړئ  بحث  اړه  په  انځور  د   .1
زده کوونکو رسه په گوته کړئ. 

2. ښوونکی کلمې وایي او زده کوونکي معلوموي چې دغه 
کلمې له نوي غږ رسه پیل شوې دي او که نه. دغه کلمې 

)بڼونه، افغان، مڼه، بڼ، رڼا، ذره بین، شکوڼ( وکاروئ.
۳-  زده کوونکی دې څو کلمې ووایي چې په همدې غږ 

پیل شوې وي 
4. توری پر تختې ولیکئ، غږ او نوم یې و وایئ.  

یې  کې  هوا  په  ولولئ.  رسه  زده کوونکو  له  توری   .5
زده کوونکي  او  کړئ  تعقیب  یې  گوتو  خپلو  په  ولیکئ. 

دې یې د مترین په کتاب کې ولیکي. 

 2. د کلمو او جملو لوستل      

)12 دقیقې(  

۱. د ترکیب د مترین د چوکاټ دوې لومړۍ کلمې پر تختې 

ولیکئ. دا مترین له زده کوونکو رسه یوځای تررسه کړئ. 

2. زده کوونکي دې نورې کلمې په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل.  

3. لومړۍ جمله پر تختې ولیکئ او له زده کوونکو رسه یې ولولئ. 

4. زده کوونکي دې جملې په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل. 

3. د لومړي منت بیا لوستل

 )۱۳دقيقې(

له لوستلو مخکې           
1. د )کارټون، تکړه، فکر( کلمو د معنا په هکله له زده کوونکو 

رسه بحث وکړئ:
۲. بیا له زده کوونکو وغواړئ چې د دې کلمو معنا او په 

جملو کې يې استعامل مترین کړي. 
۳. د کیسې د انځور او عنوان په هکله له زده کوونکو رسه بحث وکړئ. 
۴. زده کوونکي وړاندوینه کوي چې کیسه به د څه يش 

په هکله وي.

 تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

1. له زده کوونکو رسه نوی غږ او توری بیا تکرار کړئ. 

2. کورنۍ دنده: د ترکیب کلمې ۳ ځلې ولولئ. توری او 
کلمې د مترین په کتاب کې ولیکئ.

د لوستلو پر مهال

1. زده کوونکي دې منت پخپله ولويل. 

۲. ښوونکی دې په مناسب لحن )غږ( او حرکتونو رسه منت ولويل. 

۳. ښوونکی او زده کوونکي دې منت یوځای په گډه رسه ولويل. 

۴. زده کوونکي دې منت په جوړه یي ډول ولويل.  

له لوستلو وروسته

1. له زده کوونکو پوښتنه وکړئ چې د کیسې په اړه د 

هغوی وړاندوینه سمه ده او که نه؟ هو/ نه. 

۲. پوښتنه: فرید له څه يش رسه مينه لرله؟

     ځواب:  له فوټبال رسه.

۳. پوښتنه:  فرید په څه يش کې تکړه شو؟

     ځواب:  په فوټبال کې.

۴.  ذهني پوښتنه: کله چې تاسې په يوه ټيم کې کار 

کوئ او بيا بريايل شئ، څه احساس به کوئ؟

توری:  ڼ موضوع:  فوټبال    

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(
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لوست 4 اونۍ 21

د زده کړې موخې
د کلمې په پیل، منځ او پای کې د /ڼ/ غږ پېژندل. . 1
د )ڼ( توري لوستل او لیکل. . 2
له نوي توري رسه د 4 کلمو هجا کول. . 3
د منت سم لوستل او پوښتنو ته یې سم ځواب ویل. . 4

)د سموايل معیار ٪۸۰(

 1. د غږ اورېدل، د توري لوستل 
    او ليکل )10 دقیقې(

1.  د انځور په هکله بحث وکړئ او له زده کوونکو رسه یوځای 
اړه غږ د کلمې په پیل، منځ او پای کې وښیئ. 

2. د توري بڼې پر تختې ولیکئ، غږ او نوم یې و وایئ. 
3. د توري غږ له زده کوونکو رسه ولولئ. په هوا کې يې 
ولیکئ. په خپلو گوتو يې تعقیب کړئ او زده کوونکي دې 

یې  د مترین په کتاب کې ولیکي. 
لومړی انځور)شکوڼ(، دويم انځور )مڼه(، دريم انځور )ژوبڼ(

 2. د کلمو لوستل )12 دقیقې( 

۱. د هجاوو د مترین د چوکاټ لومړۍ دوې کلمې پر تختې 
ولیکئ او دا مترین له زده کوونکو رسه یوځای تررسه کړئ. 

۲. زده کوونکي دې د ترکیب او هجا د چوکاټ کلمې په 
جوړه یي او انفرادي ډول ولويل.  

۳. عیني کلمې )تللې، وګرځېده( تدریس کړئ.

 3. د لوستلو دويم منت 

)۱۳ دقیقې( 
له لوستلو مخکې          

1. د ژوبڼ)باغ وحش(، شکوڼ)د حيوان نوم دی(، کارگر)کارکوونکی( 
کلمو د معنا په هکله له زده کوونکو رسه بحث وکړئ:

۲. بیا له زده کوونکو وغواړئ چې د دې کلمو معنا او په 
جملو کې يې استعامل مترین کړي. 

۳. د کیسې د انځور او عنوان په هکله له زده کوونکو 
رسه بحث وکړئ. 

۴. زده کوونکي وړاندوینه کوي چې کیسه به د څه يش په هکله وي.
د لوستلو پر مهال

1. زده کوونکي دې منت پخپله ولويل. 
۲. ښوونکی دې په مناسب لحن )غږ( او حرکتونو رسه منت ولويل. 
۳. ښوونکي او زده کوونکي دې منت یوځای په گډه رسه ولويل. 

۴. زده کوونکي دې منت په جوړه یي ډول ولويل.  
له لوستلو وروسته

1. له زده کوونکو پوښتنه وکړئ چې د کیسې په اړه د 
هغوی وړاندوینه سمه ده او که نه؟ هو/ نه. 

 تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

۱. له زده کوونکو رسه غږ او توری بیا تکرار کړئ. 

او  توری  ولولئ.  ځلې   ۳ کلمې  هجا  د  دنده:  کورنۍ   .۲
کلمې د مترین په کتاب کې ولیکئ.

۲. پوښتنه: رڼا چېرته تللې وه؟ 
     ځواب: ژوبڼ ته.

۳. پوښتنه: رڼا شکاڼه ته څه شی ورواچاوه؟
     ځواب: مڼه یې ورواچوله.

4. ذهني پوښتنه: کله چې له یو چا رسه مرسته کوو د هغه اړتیا 
ويل باید په پام کې ونيسو؟ 

توری:  ڼ موضوع:  ژوبڼ     

           د حسن خط فعاليت )۳۵ دقيقې(

زده کوونکي دې د )ف( توري بڼې ته په پوره دقت رسه 
مخ  پر  خط  کريس  د  يې  رسه  قلم  کړکي  له  او  وګوري 

ښايسته ليکل مترين کړي.

 ارزونه او کورنۍ دنده: )۵دقيقې(

- ښوونکی دې له څو زده کوونکو څخه د توري د بڼې او 
ښکيل ليکلو په اړه پوښتنه وکړي.

- زده کوونکي دې د )ف( توری په خپلو کتابچو کې په کړکي 
قلم  يا پنسل رسه مترين کړي.

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(
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لوست 5 اونۍ 21

د زده کړې موخې
د کلمو په پیل، منځ او پای کې د /ف، ڼ/ غږونو پېژندل. . 1
د )ف، ڼ(  تورو لوستل او لیکل. . 2
د خانه خايل جملو سم لوستل. )د سموايل معیار ٪۹۵(. 3
)د . 4 ویل.  ځواب  ته  پوښتنو  او  لوستل  سم  منت  د 

سموايل معیار٪۸۰(

 1. د غږ اورېدل، د توري لوستل 

    او ليکل )10 دقیقې(

1. ښوونکی د تصویرونو په باره کې له زده کوونکو رسه 

بحث کوي او له هغوی رسه یوځای د کلمو په پیل، منځ 

او پای کې غږونه پېژين. 

او غږونه یې  2. ښوونکی توري پر تختې لیکي. په گوته يې ښيي 

لويل. 

3. ښوونکی له زده کوونکو رسه د تورو د لیکلو طریقه تکراروي 

په هوا کې لیکل، په دريس کتاب کې په گوتې رسه د تورو 

څارل، په کتابچه کې لیکل. 

 2. د خانه خايل جملو لوستل   

)10 دقیقې(  

جمله  لومړۍ  چې  ښيي  ته  زده کوونکو  ښوونکی   .۱

څرنگه ولويل. 

2. ښوونکی زده کوونکو ته وخت ورکوي چې ورپسې جملې 

پخپله ولويل او بیا د ځواب په هکله وررسه بحث کوي.  

3.ځوابونه: 1.کولی، 2.فوټبال، 3.ژوبڼ، 4. مڼه

 3. د دويم منت بیا لوستل
)۵دقیقې( 

له لوستلو مخکې         

1. زده کوونکو ته ووایاست چې د تېرې ورځې د کیسې په  اړه 

دې فکر وکړي او و دې وايي چې کیسه د څه يش په هکله 

وه؟ یوه یا دوو زده کوونکو ته اجازه ورکړئ چې ځواب ووايي. 

 د لوستلو پر مهال

1.زده کوونکي دې هڅه وکړي چې منت پخپله ولويل. 

2. ښوونکی دې منت زده کوونکو ته ولويل. 

3. ښوونکی او زده کوونکي دې یوځای منت ولويل. 

4. زده کوونکي دې منت په جوړه یي ډول ولويل. 

5. زده کوونکي دې منت پخپله ولويل. 

 4. نوښتي لیکل )10دقیقې( 

دې . 1 د  تاسو  به  اوس  چې  ووایاست  ته  کوونکو  زده 

اونۍ کیسو ته په کتو رسه، خپلې کیسې جوړوئ. 

زده کوونکو ته ووایاست چې په خپل دريس کتاب . 2

کې دوو انځورونو ته وگوري او پوښتنه ورڅخه وکړئ 

چې د کیسو په اړه يې څه په یاد پاتې دي. 

دوو یا دریو زده کوونکو ته اجازه ورکړئ، هغه څه یې . 3

چې په یاد پاتې دي، نورو ته يې ووایي. 

زده کوونکو ته ووایاست چې دوی دې له نورو رسه د . 4

مرستې په اړه يوه کيسه جوړه کړي. بيا دې په دې اړه 

يو رسم وکاږي او يو څو کلمې يا يوه لنډه جمله دې 

وررسه وليکي.  

کله چې زده کوونکي خپلې کیسې نورو ته وایي، تاسو . 5

په ټولگي کې وگرځئ او له هغوی څخه د کیسې په اړه 

پوښتنې وکړئ. که اړتیا وي، مرسته وررسه وکړئ.

 بيا کتنه او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

۱. توري او غږونه له زده کوونکو رسه تکرار کړئ. 
2. کورنۍ دنده: خانه خايل جملې ۳ ځلې ولولئ. انځورونو 

ته وگورئ، په اړه یې څو کلمې یا یوه جمله ولیکئ.

توری: ف، ڼ موضوع: د اونۍ تکرار    

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(
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لوست 6 اونۍ 21

د زده کړې موخې
د کلمې په پیل، منځ او پای کې د /ږ، ق/ غږونو پېژندل. . 1
د )ږ، ق( تورو لوستل او لیکل. 2
د کلمو سم لوستل. )د سموايل معیار ٪۹۵(. 3
د منت سم لوستل. )د سموايل معیار٪۹۰(. 4

 1. د غږ اورېدل، د توري لوستل 
    او ليکل )10 دقیقې(

1. ښوونکی د تصویرونو په باره کې له زده کوونکو رسه 
بحث کوي او له هغوی رسه یوځای د کلمو په پیل، منځ 

او پای کې غږونه معلوموي. 
2. ښوونکی توري پر تختې لیکي. په گوته يې ښيي او غږونه یې لويل. 
3. ښوونکی له زده کوونکو رسه د تورو د لیکلو طریقه تکراروي 
په هوا کې لیکل، په دريس کتاب کې په گوتې رسه د تورو 

څارل، په کتابچه کې لیکل.  

 2. د کلمو لوستل )10 دقیقې( 

۱. د هجاوو د مترین د چوکاټ لومړۍ دوې کلمې پر تختې 
ولیکئ او له زده کوونکو رسه یې یوځای مترین کړئ. 

2. زده کوونکي دې دا کلمې په جوړه یي او بیا دې په 
انفرادي ډول ولويل.  

 3. د دويم منت بیا لوستل
         )۵دقیقې( 

له لوستلو مخکې        
1. زده کوونکو ته ووایاست چې د تېرې ورځې د کیسې په  اړه 
دې فکر وکړي او و دې وايي چې کیسه د څه يش په هکله 

وه؟ یوه یا دوو زده کوونکو ته اجازه ورکړئ چې ځواب ووايي. 
 د لوستلو پر مهال

1.زده کوونکي دې هڅه وکړي چې منت پخپله ولويل. 
2. ښوونکی دې منت زده کوونکو ته ولويل. 

3. ښوونکی او زده کوونکي دې یوځای منت ولويل. 
4. زده کوونکي دې منت په جوړه یي ډول ولويل. 

5. زده کوونکي دې منت پخپله ولويل. 

 تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

۱. له زده کوونکو رسه توري او غږونه تکرار کړئ. 

2. کورنۍ دنده: د هجا کلمې ۳ ځلې ولولئ. کلمې د 

مترین په کتاب کې ولیکئ. 

توري: ږ، ق موضوع: د بیاکتنې او دوامدارې ارزونې ورځ     

           د حسن خط فعاليت )۳۵ دقيقې(
زده کوونکي دې د )ڼ( توري بڼې ته په پوره دقت رسه 
مخ  پر  خط  کريس  د  يې  رسه  قلم  کړکي  له  او  وګوري 

ښايسته ليکل مترين کړي.

 ارزونه او کورنۍ دنده: )۵دقيقې(

- ښوونکی دې له څو زده کوونکو څخه د توري د بڼې او 
ښکيل ليکلو په اړه پوښتنه وکړي.

- زده کوونکي دې د )ڼ( توری په خپلو کتابچو کې په کړکي 
قلم  يا پنسل رسه مترين کړي.

 4. امال    )10 دقیقې(        

1. زده کوونکو ته و وایئ چې نن به ځینې کلمې لیکي. 

2. هغوی ته ووایاست چې د )ترکاڼ( کلمه ولويل او هجاوې یې د 

السونو په حرکتونو رسه بېلې کړي تر/  کاڼ. دا کلمه )2( هجاوې 

لري. زده کوونکو ته ووایاست چې د کلمې د هرې هجا په هکله 

فکر وکړي او د هرې هجا توري دې ولیکي.  دریم پړاو په دغو کلمو 

فرید،  فوټبال،  بوڼ،  کټ  شکوڼ،  )ځدراڼ،  کړئ.  تکرار  رسه 

شفتالو، رشیف(.

3. کله چې زده کوونکو په لیکلو الس پورې کړ، ښوونکی دې 

په ټولگي کې وگرځي او زده کوونکي دې وڅاري.  

4. د دې مترین په پای کې دې ښوونکی د هغو تورو په اړه پوښتنه 

وکړي چې زده کوونکو لیکيل دي او هره کلمه دې پر تختې ولیکي. 

5. بیا دې ښوونکی د زده کوونکو کتابچې وگوري چې دا فعالیت 

چا ښه تررسه کړی دی او څوک زیاتې مرستې ته اړتیا لري. په 

بل درس کې دې بیا له همدغو زده کوونکو رسه مرسته وکړي.

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(
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رسیزه

د لومړۍ ورځې د اورېدلو منت

د اونۍ د زده کړې موخې

د کلمو په پیل، منځ او پای کې د /ژ، ځ، ډ، څ، ږ، ق، ف، ڼ/ غږونو پېژندل. . 1

د )ژ، ځ، ډ، څ، ږ، ق، ف، ڼ( تورو سم لوستل او لیکل. )د سموايل معیار ۹۵٪ دی(. 2

له نوو تورو رسه د 16 کلمو ترکیب او هجا کول.. 3

د کلمو او جملو سم لوستل. )د سموايل معیار ۸۰٪ دی(. 4

د )پوول، داړل، نتیجه، کتابتون، لوند، وجه( کلمو پر معناگانو پوهېدل.. 5

د اورېدلو او لوستلو د کیسو پوښتنو ته سم ځواب ویل. )د سموايل معیار ٪۸۰(. 6

د دې اونۍ کلمې سمې ولیکالی يش. . 7

د یوه انځور په رسمولو رسه د یوې کیسې لیکل او په اړه یې د یوې کلمې/ جملې لیکل.. 8

زده کوونکي د )ژ،ځ،ډ، څ، ږ،ق، ف، ڼ( تورو له بڼو رسه بلد يش او د کريس خط پرمخ يې ښایسته وليکي.. 9

فرعي موضوع: رښتیا ویل         توري: ژ، ځ، ډ، څ، ږ، ق، ف، ڼ دوه وېشته  اونۍ )تکرار(         موضوع: ټولنه  

د دې اونۍ لپاره ځانگړي یادداشتونه

- ورځنۍ موخې او د ټولگي مقررات په لنډه توگه بيان کړئ.

- يوه کلمه د السونو په حرکتونو رسه ووېشئ او بيا يې ترکيب کړئ، د بېلگې په ډول: مکتب   ) مکـ   ـتب(

- په مناسب غږ د کيسې يو پاراگراف و لولئ، بيا يې له زده کوونکو رسه په گډه و لولئ، بيا دې یې زده کوونکي په 

خپل منځ کې يو ځای و لويل او وروسته دې یې يو زده کوونکی په يوازې توگه و لويل.

- زده کوونکي و هڅوئ چې يو انځور رسم او په هکله يې څو کلمې او څو لنډې جملې وليکي.

- ښوونکی دې د اونۍ په لوستونو کې د رښتيا ويلو پر گټو او ښيگڼو مترکز وکړي او  زده کوونکي دې ورته وهڅوي.

د درس پیل )۵ دقیقې(: ښوونکی دې د هر درس په پیل کې دغه مقدمايت کارونه وکړي. 	 

- سالم، روغبړ، د ټولگي تنظیم، د کورنۍ دندې کتنه، د تېر درس ارزونه او د انگېزې رامنځته کول.  

دروغجن
یو شپون و. هره ورځ به یې د غره په ملن کې رمه پووله. یوه ورځ یې هسې چغې کړې چې هلئ، لېوه راغی. هلئ 

چې مېږې داړي! 

کلیوال راووتل. په منډو یې ځانونه ورورسول. گوري چې لېوه نشته. 

له  و؛ خو ستاسو  راغلی  لېوه  وویل چې*  په درواغو  شپون 

ډاره وتښتېد. بله ورځ یې بیا نارې کړې چې لېوه دی، لېوه 

دی!

بیا خلک ورغلل. خو لېوه نه و.

سورې  نارې  ډېرې  ده  راغلل.  لېوان  رښتیا  په  ورځ،  بله 

وکړې؛ ** خو څوک یې مرستې ته ورنغلل. کلیوالو فکر وکړ 

وخوړې.  مېږې  څو  لېوانو  وهي.  نارې  هسې  به  دی  چې 

شپانه د خپلو درواغو نتیجه ولیده.

اونۍ د 18 څخه تر 21 اونیو پورې تکرار22

ټولنيزې- عاطفي زده کړې موخه

د 	  چې  يش  پوه  دې  په 

رښتيا ويلو اهميت څه دی.
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د زده کړې موخې
د کلمو په پیل کې د /ژ، ځ/ غږونو پېژندل. . 1
د )ژ، ځ( تورو لوستل او لیکل.. 2
له نوو تورو رسه د 4 کلمو ترکیبول. . 3
د کلمو سم لوستل. )د سموايل معیار ٪۸۰(. 4
د اورېدلو د کیسې پوښتنو ته سم ځوابونه ویل. )د . 5

سموايل معیار ٪۸۰( 

 1. د غږونو اورېدل، د تورو لوستل 
    او ليکل )10 دقیقې(

له  یې  غږونه  او  وکړئ  بحث  اړه  په  انځورونو  د   .1
زده کوونکو رسه راوښیئ. 

چې  معلوموي  زده کوونکي  او  وایي  کلمې  ښوونکی   .2
دغه کلمې له نوو غږونو رسه پیل شوي دي او که نه. دغه 

کلمې )ږلۍ، ځنگل، قلم، کدو، ژرنده، ژمی( وکاروئ.
همدې  په  چې  ووایي  کلمې  څو  دې  زده کوونکی   .۳

غږونو پیل شوې وي. 
4. توري پر تختې ولیکئ. غږونه او نومونه یې و وایئ.  

یې  کې  هوا  په  ولولئ.  رسه  زده کوونکو  له  توري   .5
زده کوونکي  او  کړئ  تعقیب  یې  گوتو  خپلو  په  ولیکئ. 

دې یې د مترین په کتاب کې ولیکي. 

 2. د کلمو او جملو لوستل       

)12 دقیقې(  

۱. د ترکیب د مترین د چوکاټ دوې لومړۍ کلمې پر تختې 

ولیکئ. دا مترین له زده کوونکو رسه یوځای تررسه کړئ. 

2. زده کوونکي دې نورې کلمې په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل.  

3. لومړۍ جمله پر تختې ولیکئ او له زده کوونکو رسه یې ولولئ. 

4. زده کوونکي دې جملې په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل. 

 3. د اورېدلو  فعالیت )۱۳ دقیقې(  
له اورېدلو څخه مخکې        

)خوړل(، نتیجه )پايله، حاصل(  پوول)څرول(، داړل  1. د 

کلمو په اړه بحث وکړئ:

2. بیا له زده کوونکو څخه وغواړئ چې د دې کلمو معنا 

او په جملو کې یې استعامل مترین کړي. 

3. د کیسې د انځور او عنوان په هکله له زده کوونکو رسه بحث وکړئ. 

4. زده کوونکي وړاندوینه کوي چې کیسه به د څه يش 

په هکله وي.

  تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

1. له زده کوونکو رسه نوي غږونه او توري بیا تکرار کړئ. 

او  توري  2. کورنۍ دنده: د ترکیب کلمې ۳ ځلې ولولئ. 
کلمې د مترین په کتاب کې ولیکئ.

د اورېدلو پر مهال

1. کیسه په مناسب لحن )غږ( او حرکتونو رسه دوه ځيل ولولئ. 

۲. د لوستلو پر مهال، له زده کوونکو څخه د کیسې په 

هکله دوې پوښتنې وکړئ. 

*. شپانه به څه ویيل وي؟
**. بیا به څه شوي وي؟

له اورېدلو وروسته

1. له زده کوونکو پوښتنه وکړئ چې آیا د کیسې په اړه د 

هغوی وړاندوینه سمه ده او که نه؟ هو/نه. 

۲. پوښتنه: شپانه رمه چېرته پووله؟

     ځواب: د غره په ملن کې.

3. پوښتنه: کله چې لېوان په رښتیا راغلل، خلک ولې د شپانه 

مرستې ته ورنغلل؟

    ځواب: کلیوالو فکر وکړ چې دی به هسې ناري وهي.

4. ذهني پوښتنه: دروغ ويل  څه تاوان لري؟

توری: ژ، ځ موضوع:   دروغجن     

لوست 1 اونۍ 22

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(



240

د زده کړې موخې

د کلمې په پیل، منځ او پای کې د /ډ، څ/  غږونو پېژندل. . 1

د )ډ، څ( تورو لوستل او لیکل. . 2

له نوو تورو رسه د 4 کلمو هجا کول. . 3

د منت سم لوستل او پوښتنو ته یې سم ځواب ویل. . 4

)د سموايل معیار ٪۸۰(

 1. د غږونو اورېدل، د تورو لوستل 
    او ليکل )10 دقیقې(

1.  د انځورونو په هکله بحث وکړئ او له زده کوونکو رسه 
یوځای مربوط غږونه د کلمې په پیل، منځ او پای کې 

په گوته کړئ. 
2. د تورو بڼې پر تختې ولیکئ. غږونه او نومونه یې و وایئ. 
3. د تورو د غږونو له لوستلو رسه یوځای یې په هوا کې 
ولیکئ. په گوتو رسه یې په دريس کتاب کې تعقیب کړئ 

او زده کوونکي دې يې د مترین په کتاب کې ولیکي. 
لومړی انځور)ډوډۍ(، دویم انځور)هډوکی(، درېم انځور )ډنډ(
لومړی انځور)څا(، دویم انځور)څمڅۍ(، درېم انځور )سمڅ(

 2. د تورو او کلمو لوستل            

)12 دقیقې(  

۱. د هجاوو د مترین د چوکاټ لومړۍ دوې کلمې پر تختې 

ولیکئ او دا مترین له زده کوونکو رسه یوځای تررسه کړئ. 

۲. زده کوونکي دې دا کلمې په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل.  

3. د لوستلو لومړی منت)۱۳دقیقې(  

له لوستلو مخکې

1. د  کتابتون )هغه ځای چې کتابونه په کې ساتل کېږي(، 

لوند )خيشت(، مرش)مسؤول( د کلمو د معنا په هکله له 

زده کوونکو رسه بحث وکړئ:

۲. بیا له زده کوونکو وغواړئ چې د دې کلمو معنا او په 

جملو کې يې استعامل مترین کړي. 

۳. د کیسې د انځور او عنوان په هکله له زده کوونکو 

رسه بحث وکړئ. 

۴. زده کوونکي وړاندوینه کوي چې کیسه به د څه يش په هکله وي.

 تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

۱. له زده کوونکو رسه غږونه او توري بیا تکرار کړئ. 

۲. کورنۍ دنده: د هجا کلمې ۳ ځلې ولولئ. توري او کلمې 

د مترین په کتاب کې ولیکئ.

د لوستلو پر مهال

1. زده کوونکي دې منت پخپله ولويل. 

۲. ښوونکی دې په مناسب لحن )غږ( او حرکتونو رسه منت ولويل. 

۳. ښوونکي او زده کوونکي دې منت یوځای په گډه رسه ولويل. 

۴. زده کوونکي دې منت په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل.   

له لوستلو وروسته

1. له زده کوونکو پوښتنه وکړئ چې د کیسې په اړه د 

هغوی وړاندوینه سمه ده او که نه؟ هو/ نه. 

۲. پوښتنه: ډيوه چېرته تللې وه؟

      ځواب: کتابتون ته.

3. پوښتنه: د کتابتون مرش ولې ډيوې ته آفرین وویل؟

      ځواب: ځکه چې رښتیا یې ویيل وو.

4. ذهني پوښتنه: که ډيوې دروغ وييل وای، څه به شوي وای؟

توری:  ډ، څ موضوع: رښتیا ویل    

لوست 2 اونۍ 22

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(
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لوست 3 اونۍ 22

د زده کړې هدفونه

د کلمې په پیل کې د /ږ، ق/ غږونو پېژندل. . 1

د )ږ، ق( تورو لوستل او لیکل.. 2

له نوو تورو رسه د ۴ کلمو ترکیبول. . 3

د کلمو سم لوستل. )د سموايل معیار ٪۸۰(. 4

د اورېدلو د کیسې پوښتنو ته سم ځواب ویل. )د . 5

سموايل معیار ٪۸۰(

 1. د غږونو اورېدل، د تورو لوستل 
    او ليکل )10 دقیقې(

له  یې  غږونه  او  وکړئ  بحث  اړه  په  انځورونو  د   .1
زده کوونکو رسه په گوته کړئ. 

2. ښوونکی کلمې وایي او زده کوونکي معلوموي چې دغه کلمې 
له نوو غږونو رسه پیل شوي دي او که نه: دغه کلمې )ځنگل، 

ږمنځ، ځان، ږيره، منگی، قلم، پیاله، قدیم، الیق( وکاروئ.
همدې  په  چې  ووایي  کلمې  څو  دې  زده کوونکی   .۳

غږونو پیل شوې وي 
4. توري پر تختې ولیکئ، غږونه او نومونه یې و وایئ:  

یې  کې  هوا  په  ولولئ،  رسه  زده کوونکو  له  توري   .5
زده کوونکي  او  کړئ  تعقیب  یې  گوتو  خپلو  په  ولیکئ، 

دې د مترین په کتاب کې ولیکي. 

 2. د کلمو او جملو لوستل     

)12 دقیقې(  

۱. د ترکیب د مترین د چوکاټ دوې لومړۍ کلمې پر تختې 

ولیکئ. دا مترین له زده کوونکو رسه یوځای تررسه کړئ. 

2. زده کوونکي دې نورې کلمې په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل.  

3. لومړۍ جمله پر تختې ولیکئ او له زده کوونکو رسه یې ولولئ. 

4. زده کوونکي دې جملې په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل. 

3. د لومړي منت بیا لوستل 

)۱۳دقیقې( 
له لوستلو مخکې           

1. د کتابتون، لوند، مرش کلمو د معنا په هکله له زده کوونکو 
رسه بحث وکړئ:

۲. بیا له زده کوونکو وغواړئ چې د دې کلمو معنا او په 
جملو کې يې استعامل مترین کړي. 

۳. د کیسې د انځور او عنوان په هکله له زده کوونکو رسه بحث وکړئ. 
۴. زده کوونکي وړاندوینه کوي چې کیسه به د څه يش 

په هکله وي.

 تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

1. له زده کوونکو رسه نوي غږونه او توري بیا تکرار کړئ. 
2. کورنۍ دنده: د ترکیب کلمې ۳ ځلې ولولئ. توري او 

کلمې د مترین په کتاب کې ولیکئ.

د لوستلو پر مهال

1. زده کوونکي دې منت پخپله ولويل. 

۲. ښوونکی دې په مناسب لحن )غږ( او حرکتونو رسه منت ولويل. 

۳. ښوونکي او زده کوونکي دې منت یوځای په گډه رسه ولويل. 

انفرادي  په  بيا  او  په جوړه یي  زده کوونکي دې منت   .۴

ډول ولويل.  

له لوستلو وروسته

1. له زده کوونکو پوښتنه وکړئ چې د کیسې په اړه د 

هغوی وړاندوینه سمه ده او که نه؟ هو/ نه. 

۲. پوښتنه: څوک کتابتون ته تللې وه؟

     ځواب:  ډيوه.

۳. پوښتنه:  له ډېوې رسه نور څوک وو؟

     ځواب:  اڅک.

۴. ذهني پوښتنه: ولې بايد صادق او رښتيني وو؟

توری:  ږ، ق موضوع:  رښتیا ویل   

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(
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لوست 4 اونۍ 22

د زده کړې هدفونه
د کلمې په پیل، منځ او پای کې د /ف، ڼ/ غږونو پېژندل. . 1
د )ف، ڼ( تورو لوستل او لیکل. . 2
له نویو تورو رسه د 4 کلمو هجا کول. . 3
د منت سم لوستل او پوښتنو ته یې سم ځواب ویل. . 4

)د سموايل معیار ٪۸۰(

 1. د غږونو اورېدل، د تورو لوستل 
    او ليکل )10 دقیقې(

زده کوونکو رسه  له  او  وکړئ  بحث  په هکله  انځورونو  د    .1
یوځای اړه غږونه د کلمې په پیل، منځ او پای کې وښیئ. 

2. د تورو بڼې پر تختې ولیکئ، غږونه او نومونه یې و وایئ. 
3. د تورو غږونه له زده کوونکو رسه ولولئ، په هوا کې يې 
ولیکئ، په خپلو گوتو يې تعقیب کړئ او د زده کوونکي 

دې د مترین په کتاب کې ولیکي. 
لومړی انځور)فیل(، دویم انځور)شفتالو(، دريم انځور )لطیف(

لومړی انځور)شکوڼ(، دویم انځور)مڼه(، دريم انځور )ژوبڼ(

 2. د کلمو لوستل )12 دقیقې( 

پر  کلمې  دوې  لومړۍ  چوکاټ  د  مترین  د  هجاوو  د   .۱
تختې ولیکئ او دا مترین له زده کوونکو رسه یوځای تررسه 

کړئ. 
۲. زده کوونکي دې د ترکیب او هجا د چوکاټ کلمې په 

جوړه یي او انفرادي ډول ولويل.  

 3. د لوستلو دويم منت 

)۱۳ دقیقې( 
له لوستلو مخکې          

تلوار، تادي(  سبب، بیړه=  امتحان، وجه=  1. د  )آزموینه = 
کلمې د معنا په هکله له زده کوونکو رسه بحث وکړئ:

۲. بیا له زده کوونکو وغواړئ چې د دې کلمو معنا او په 
جملو کې يې استعامل مترین کړي. 

۳. د کیسې د انځور او عنوان په هکله له زده کوونکو 
رسه بحث وکړئ. 

۴. زده کوونکي وړاندوینه کوي چې کیسه به د څه يش 
په هکله وي.

د لوستلو پر مهال
1. زده کوونکي دې منت پخپله ولويل. 

۲. ښوونکی دې په مناسب لحن )غږ( او حرکتونو رسه منت ولويل. 
۳. ښوونکی او زده کوونکي دې منت یوځای په گډه رسه ولويل. 
انفرادي  په  بيا  او  په جوړه یي  ۴. زده کوونکي دې منت 

ډول ولويل.  

  تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

۱. له زده کوونکو رسه غږونه او توري بیا تکرار کړئ. 

او  توري  ولولئ.  ځلې   ۳ کلمې  هجا  د  دنده:  کورنۍ   .۲

کلمې د مترین په کتاب کې ولیکئ.

له لوستلو وروسته
1. له زده کوونکو پوښتنه وکړئ چې د کیسې په اړه د 

هغوی وړاندوینه سمه ده او که نه؟ هو/ نه. 
۲. پوښتنه: څوک په ښو نومرو کامیابه وه؟ 

     ځواب: رڼا.
۳. پوښتنه: د چا مزه نه وه؟

     ځواب: د فرید.
4. ذهني پوښتنه: که يو څوک کوښښ نه کوي، نتيجه به يې څه وي؟

توری:  ف، ڼ موضوع:  رښتینويل    

           د حسن خط فعاليت )۳۵ دقيقې(

زده کوونکي دې د )ژ،ځ،ډ،څ( تورو بڼې ته په پوره دقت 
رسه وګوري او له کړکي قلم رسه يې د کريس خط پر مخ 

ښايسته ليکل مترين کړي.

 ارزونه او کورنۍ دنده: )۵دقيقې(

- ښوونکی دې له څو زده کوونکو څخه د توري د بڼې او 
ښکيل ليکلو په اړه پوښتنه وکړي.

- زده کوونکي دې د )ژ،ځ،ډ،څ( توري په خپلو کتابچو کې په 
کړکي قلم  يا پنسل رسه مترين کړي.

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(
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لوست 5 اونۍ 22

د زده کړې موخې

د کلمې په پیل، منځ او پای کې د /ژ، ځ، ډ، څ/ غږونو پېژندل. . 1

د )ژ، ځ، ډ، څ(  تورو لوستل او لیکل. . 2

د خانه خايل جملو سم لوستل. )د سموايل معیار ٪۹۵(. 3

)د . 4 ویل.  ځواب  ته  پوښتنو  او  لوستل  سم  منت  د 

سموايل معیار٪۸۰(

 1. د غږونو اورېدل، د تورو لوستل 
    او ليکل )10 دقیقې(

1. ښوونکی د تصویرونو په باره کې له زده کوونکو رسه 
او له هغوی رسه یوځای د کلمو په پیل،  بحث کوي 

منځ او پای کې غږونه پېژين. 
2. ښوونکی توري پر تختې لیکي، په گوته يې ښيي او غږونه یې لويل. 
3. ښوونکی له زده کوونکو رسه د تورو د لیکلو طریقه تکراروي 
په هوا کې لیکل، په دريس کتاب کې په گوتې رسه د تورو 

څارل، په کتابچه کې لیکل. 

 2. د خانه خايل جملو لوستل     

)10 دقیقې(  

۱. ښوونکی زده کوونکو ته ښيي چې لومړۍ جمله څرنگه ولويل. 

2. ښوونکی زده کوونکو ته وخت ورکوي چې ورپسې جملې 

پخپله ولويل او بیا د ځواب په هکله وررسه بحث کوي.  

3. ځوابونه: 1. کتاب، ۲. لوند، ۳. مرشه، ۴. درسونه 

 3. د دويم منت بیا لوستل
)۵دقیقې( 

له لوستلو مخکې         

1. زده کوونکو ته ووایاست چې د تېرې ورځې د کیسې په  اړه 

دې فکر وکړي او و دې وايي چې کیسه د څه يش په هکله 

وه؟ یوه یا دوو زده کوونکو ته اجازه ورکړئ چې ځواب ووايي. 

 د لوستلو پر مهال

1.زده کوونکي دې هڅه وکړي چې منت پخپله ولويل. 

2. ښوونکي دې منت زده کوونکو ته ولويل. 

3. ښوونکی او زده کوونکي دې یوځای منت ولويل. 

4. زده کوونکي دې منت په جوړه یي ډول ولويل. 

5. زده کوونکي دې منت پخپله ولويل. 

 4. نوښتي لیکل )10دقیقې( 

دې . 1 د  تاسو  به  اوس  چې  ووایاست  ته  کوونکو  زده 

اونۍ کیسو ته په کتو رسه، خپلې کیسې جوړوئ. 

زده کوونکو ته ووایاست چې په خپل دريس کتاب . 2

کې دوو انځورونو ته وگوري او پوښتنه ورڅخه وکړئ 

چې د کیسو په اړه يې څه په یاد پاتې دي. 

دوو یا دریو زده کوونکو ته اجازه ورکړئ، هغه څه یې . 3

چې په یاد پاتې دي، نورو ته يې ووایي. 

زده کوونکو ته ووایاست چې دوی دې د رښتيا ويلو په اړه . 4

يوه کيسه جوړه کړي. بيا دې په دې اړه يو رسم وکاږي او 

يو څو کلمې يا يوه لنډه جمله دې وررسه وليکي.

کله چې زده کوونکي خپلې کیسې نورو ته وایي، تاسو . 5

په ټولگی کې وگرځئ او له هغوی څخه د کیسې په اړه 

پوښتنې وکړئ. که اړتیا وي، مرسته وررسه وکړئ.

 تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

۱. توري او غږونه له زده کوونکو رسه تکرار کړئ. 

2. کورنۍ دنده: خانه خايل جملې ۳ ځلې ولولئ. انځورونو ته 

وگورئ، په اړه یې څو کلمې یا لنډه جمله ولیکئ.

توري: ژ، ځ، ډ، څ موضوع: د اونۍ تکرار    

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(
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 2. د خانه خايل جملو لوستل     
)10 دقیقې(  

۱. ښوونکی زده کوونکو ته ښيي چې لومړۍ جمله څرنگه ولويل. 
2. ښوونکی زده کوونکو ته وخت ورکوي چې ورپسې جملې 

پخپله ولويل او بیا د ځواب په هکله وررسه بحث کوي.  
3. ځوابونه: 1.چيغه، 2.ترښځ، 3.ژوبڼ، 4. فوټبال. 

لوست 6 اونۍ 22

د زده کړې موخې
د کلمې په پیل، منځ او پای کې د /ږ، ق، ف، ڼ/ غږونو پیژندل. . 1
د )ږ، ق، ف، ڼ( تورو لوستل او لیکل. 2
د کلمو سم لوستل. )د سموايل معیار ٪۹۵(. 3
د منت سم لوستل. )د سموايل معیار٪۹۰(. 4

 1. د غږونو اورېدل، د تورو لوستل 
    او ليکل )10 دقیقې(

1. ښوونکی د تصویرونو په باره کې له زده کوونکو رسه 
بحث کوي او له هغوی رسه یوځای د کلمو په پیل، منځ 

او پای کې غږونه پېژين. 
2. ښوونکی توري پر تختې لیکي. په گوته يې ښيي او غږونه یې لويل. 
طریقه  لیکلو  د  تورو  د  رسه  زده کوونکو  له  ښوونکی   .3
تکراروي، په هوا کې لیکل، په دريس کتاب کې په گوته د 

تورو څارل، په کتابچه کې لیکل. 

 3. د دويم منت بیا لوستل

)۵دقیقې( 
له لوستلو مخکې      

1. زده کوونکو ته ووایاست چې د تېرې ورځې د کیسې په  اړه 
دې فکر وکړي او و دې وايي چې کیسه د څه يش په هکله 
وه؟ یوه یا دوو زده کوونکو ته اجازه ورکړئ چې ځواب ووايي. 

 د لوستلو پر مهال
1.زده کوونکي دې هڅه وکړي چې منت پخپله ولويل. 

2. ښوونکي دې منت زده کوونکو ته ولويل. 
3. ښوونکی او زده کوونکي دې یوځای منت ولويل. 

4. زده کوونکي دې منت په جوړه یي ډول ولويل. 
5. زده کوونکي دې منت پخپله ولويل. 

 تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

۱. له زده کوونکو رسه توري او غږونه تکرار کړئ. 

2. کورنۍ دنده: د هجا کلمې او خانه خايل جملې ۳ ځلې 

ولولئ. کلمې د مترین په کتاب کې ولیکئ. 

توري: ږ، ق، ف، ڼ موضوع: د بیاکتنې او دوامدارې ارزونې ورځ    

           د حسن خط فعاليت )۳۵ دقيقې(

پوره  په  ته  بڼې  تورو  ڼ(  ف،  )ږ،ق،  د  دې  کوونکي  زده 
دقت رسه وګوري او له کړکي قلم رسه يې د کريس خط 

پر مخ ښايسته ليکل مترين کړي.

 ارزونه او کورنۍ دنده: )۵دقيقې(

- ښوونکی دې له څو زده کوونکو څخه د توري د بڼې او 
ښکيل ليکلو په اړه پوښتنه وکړي.

- زده کوونکي دې د )ږ،ق، ف، ڼ( توري په خپلو کتابچو کې 
په کړکي قلم  يا پنسل رسه مترين کړي.

 4. امال    )10 دقیقې(        

1. زده کوونکو ته و وایئ چې نن به ځینې کلمې لیکي. 

2. هغوی ته ووایاست چې د )ږمنځ( کلمه ولويل او هجاوې یې د 

السونو په حرکتونو رسه بېلې کړي  ږ /  منځ. دا کلمه )2( هجاوې 

لري. زده کوونکو ته ووایاست چې د کلمې د هرې هجا په هکله فکر 

وکړي او د هرې هجا توري دې ولیکي.  دریم پړاو په دغو کلمو رسه 

تکرار کړئ. )قلم، ورمېږ، سپوږمۍ، ږيره، قيس، الیق،  اخالق (.

3. کله چې زده کوونکو په لیکلو الس پورې کړ، ښوونکی دې 

په ټولگي کې وگرځي او زده کوونکي دې وڅاري.  

4. د دې مترین په پای کې، دې ښوونکی د هغه تورو په اړه پوښتنه 

وکړي چې زده کوونکو لیکيل دي او هره کلمه دې پر تختې ولیکي. 

5. بیا دې ښوونکی د زده کوونکو کتابچې وگوري چې دا فعالیت 

چا ښه تررسه کړی دی او څوک زیاتې مرستې ته اړتیا لري. په 

بل درس کې دې بیا له همدغو  زده کوونکو رسه مرسته وکړي.

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(
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رسیزه

د لومړۍ ورځې د اورېدلو منت

د اونۍ د زده کړې موخې

د کلمو په پیل، منځ او پای کې د /ث، ح/ غږونو پېژندل. . 1

د )ث، ح( تورو سم لوستل او لیکل. )د سموايل معیار ۹۵٪ دی(. 2

له نوو تورو رسه د 16 کلمو ترکیب او هجا کول.. 3

د کلمو او جملو سم لوستل. )د سموايل معیار ۸۰٪ دی(. 4

د )زغم، ټینگ، غوسه، ګالل، ناڅاپه، حوصله( کلمو پر معناگانو پوهېدل.. 5

د اورېدلو او لوستلو د کیسو پوښتنو ته سم ځواب ویل. )د سموايل معیار ٪۸۰(. 6

د دې اونۍ کلمې سمې ولیکالی يش. . 7

د یوه انځور په رسمولو رسه د یوې کیسې لیکل او په اړه یې د یوې کلمې/ جملې لیکل.. 8

زده کوونکي د )ث، ح( تورو له بڼو رسه بلد يش او د کريس خط پرمخ يې ښایسته وليکي.. 9

فرعي موضوع: زغم        توري: ث، ح درویشتمه  اونۍ        موضوع: ټولنه 

د دې اونۍ لپاره ځانگړي یادداشتونه

- ورځنۍ موخې او د ټولگي مقررات په لنډه توگه بيان کړئ.

- يوه کلمه د السونو په حرکتونو رسه ووېشئ او بيا يې ترکيب کړئ، د بېلگې په ډول: مکتب   ) مکـ   ـتب(

- په مناسب غږ د کيسې يو پاراگراف و لولئ، بيا يې له زده کوونکو رسه په گډه و لولئ، بيا دې یې زده کوونکي په 

خپل منځ کې يو ځای و لويل او وروسته دې یې يو زده کوونکی په يوازې توگه و لويل.

- زده کوونکي و هڅوئ چې يو انځور رسم او په هکله يې څو کلمې او څو لنډې جملې وليکي.

- ښوونکی دې زده کوونکو ته  وښيي چې څنگه بايد سختي او مشکالت وزغمي.

د درس پیل )۵ دقیقې(: ښوونکی دې د هر درس په پیل کې دغه مقدمايت کارونه وکړي. 	 

- سالم، روغبړ، د ټولگي تنظیم، د کورنۍ دندې کتنه، د تېر درس ارزونه او د انگېزې رامنځته کول.  

عيني )شکيل( کلمې: ښوونکی دې د دې اونۍ عيني کلمې پر تختې وليکي، په زده کوونکو دې یې تکرار کړي 	 

چې له شکل رسه يې آشنا يش، زده کوونکو ته دې وويل يش چې د دې کلمو توري به په راتلونکو درسونو کې ووايي. 

زغم

ښوونکي د زغم په هکله خربې کولې. پوښتنه یې وکړه: د زغم په معنا څوک پوهېږي؟ 
غیاث وویل: ! زغم، صرب او حوصلې ته وايي.

ثریا وویل: زغم دې ته وايي چې انسان سختیو ته ټینگ 
يش.

به  زه  دواړو خربې سمې دي.  د  آفرین!  وویل:*  ښوونکي 
وي  غوسه  یې مثال درته ووایم. که کوم ملگری مو درته 
او تاسې ورته حوصله وکړئ نو** وروسته به هغه پښېامنه 
ونه  تاسې زغم  به مو خرابه نه يش. خو که  يش. ملگرتیا 
ارمان  به  وروسته  ورسېږي.  ته  شخړې  مو  به  خربه  لرئ، 
کوئ. یا که څوک د درس ویلو سختۍ وزغمي، سبا به لوی 

انسان ور څخه جوړ يش. خیر به یې ټولو ته ورسېږي.

اونۍ 23
ټولنيزې- عاطفي زده کړې موخه

څنگه 	  چې  يش  پوه  دې  په 

سختۍ وزغمي.
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د زده کړې موخې

د کلمو په پیل کې د /ث/ غږ پېژندل. . 1

د )ث( توري لوستل او لیکل.. 2

له نوي توري رسه د 4 کلمو ترکیبول. . 3

د کلمو سم لوستل. )د سموايل معیار ٪۸۰(. 4

د اورېدلو د کیسې پوښتنو ته سم ځوابونه ویل. )د . 5

سموايل معیار ٪۸۰( 

 1. د غږ اورېدل، د توري لوستل 
    او ليکل )10 دقیقې(

له  یې  غږ  لومړی  او  وکړئ  بحث  اړه  په  انځور  د    .1
زده کوونکو رسه وپېژنئ. 

2. ښوونکی کلمې وایي او زده کوونکي معلوموي چې دغه 
کلمې له نوي غږ رسه پیل شوي دي او که نه. دغه کلمې 

)ثریا، مثر، مڼه، ثابت، کدو( وکاروئ.
۳.  زده کوونکی دې څو کلمې ووایي چې په همدې غږ 

پیل شوې وي. 
4. توری پر تختې ولیکئ، غږ او نوم یې و وایئ.  

یې  کې  هوا  په  ولولئ،  رسه  زده کوونکو  له  توری   .5
زده کوونکي  او  کړئ  تعقیب  یې  گوتو  خپلو  په  ولیکئ، 

دې یې د مترین په کتاب کې ولیکي. 

 2. د کلمو او جملو لوستل       
)12 دقیقې(  

پر  کلمې  لومړۍ  دوې  د چوکاټ  د مترین  ترکیب  د   .۱
تختې ولیکئ. دا مترین له زده کوونکو رسه یوځای تررسه 

کړئ. 
2. زده کوونکي دې نورې کلمې په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل.  
3. لومړۍ جمله پر تختې ولیکئ او له زده کوونکو رسه یې ولولئ. 
4. زده کوونکي دې جملې په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل. 

 3. د اورېدلو فعالیت )۱۳ دقیقې( 

له اورېدلو څخه مخکې        
په  کلمو  )قهر(  )صرب(، ټینگ)کلک(، غوسه  زغم  د   .1

اړه بحث وکړئ:
2. بیا له زده کوونکو څخه وغواړئ چې د دې کلمو معنا 

او په جملو کې يې استعامل مترین کړي. 
3. د کیسې د انځور او عنوان په هکله له زده کوونکو رسه بحث وکړئ. 
4. زده کوونکي وړاندوینه کوي چې کیسه به د څه يش 

 تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

1. له زده کوونکو رسه نوی غږ او توری بیا تکرار کړئ. 
2. کورنۍ دنده: د ترکیب کلمې ۳ ځلې ولولئ. توری او 

کلمې د مترین په کتاب کې ولیکئ. 

په هکله وي.
د اورېدلو پر مهال

1. کیسه په مناسب لحن )غږ( او حرکتونو رسه دوه ځلې ولولئ. 
۲. د لوستلو پر مهال، له زده کوونکو څخه د کیسې په 

هکله دوې پوښتنې وکړئ. 
*. ښوونکي به څه ویيل وي؟

**. نو څه به ويش؟
له اورېدلو وروسته

1. له زده کوونکو پوښتنه وکړئ چې آیا د کیسې په اړه د 
هغوی وړاندوینه سمه ده او که نه؟ هو/نه. 

۲. پوښتنه: غیاث څه وویل؟
     ځواب: زغم، صرب او حوصلې ته وايي.

3. پوښتنه: ثریا څه وویل؟
    ځواب: زغم دې ته وايي چې انسان سختیو ته ټینگ يش.

مقابل کې  په  نورو  د  بايد  ولې  موږ  پوښتنه:  4. ذهني 
حوصله وکړو؟

توری:  ث موضوع:   زغم     

لوست 1 اونۍ 23

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(
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د زده کړې موخې

د کلمې په پیل، منځ او پای کې د /ث/  غږ پېژندل. . 1

د )ث( توري لوستل او لیکل. . 2

له نوي توري رسه د 4 کلمو هجا کول. . 3

د منت سم لوستل او پوښتنو ته یې سم ځواب ویل. . 4

)د سموايل معیار ٪۸۰(

 1. د غږ اورېدل، د توري لوستل 

    او ليکل )10 دقیقې(

1.  د انځورونو په هکله بحث وکړئ او له زده کوونکو رسه 

یوځای مربوط غږ د کلمې په پیل، منځ او پای کې په 

گوته کړئ. 

۲. د توري بڼې پر تختې ولیکئ، غږ او نوم یې و وایئ. 

۳. د توري د غږ له لوستلو رسه یوځای يې په هوا کې 

ولیکئ. په گوتو رسه یې په دريس کتاب کې تعقیب کړئ 

او زده کوونکي دې يې د مترین په کتاب کې ولیکي. 

دويم انځور )حدیثه(  )ثریا(  لومړی انځور  

)مثلث(  دريم انځور  

 2. د کلمو لوستل )12 دقیقې( 

۱. د هجاوو د مترین د چوکاټ لومړۍ دوې کلمې پر تختې 

ولیکئ او دا مترین له زده کوونکو رسه یوځای تررسه کړئ. 

۲. زده کوونکي دې دا کلمې په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل.  

۳. عینې کلمې )کرېکټ، پسې( تدریس کړئ.

3. د لوستلو لومړی منت)۱۳دقیقې(  

له لوستلو مخکې

کړنګ )د ښیښې د ماتېدو  ناڅاپه)نابربه، بې خربه(،  1. د 

بښنه )بخشش( کلمو د معنا په هکله له زده کوونکو  آواز( 

رسه بحث وکړئ:

۲. بیا له زده کوونکو وغواړئ چې د دې کلمو معنا او په 

جملو کې يې استعامل مترین کړي. 

۳. د کیسې د انځور او عنوان په هکله له زده کوونکو 

رسه بحث وکړئ. 

۴. زده کوونکي وړاندوینه کوي چې کیسه به د څه يش 

په هکله وي.

 تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

۱. له زده کوونکو رسه غږ او توری بیا تکرار کړئ. 

۲. کورنۍ دنده: د هجا کلمې ۳ ځلې ولولئ. توری او کلمې 

د مترين په کتاب کې وليکئ.

د لوستلو پر مهال

1. زده کوونکي دې منت پخپله ولويل. 

۲. ښوونکی دې په مناسب لحن )غږ( او حرکتونو رسه منت ولويل. 

۳. ښوونکی او زده کوونکي دې منت یوځای په گډه رسه ولويل. 

۴. زده کوونکي دې منت په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل.   

له لوستلو وروسته

1. له زده کوونکو پوښتنه وکړئ چې د کیسې په اړه د 

هغوی وړاندوینه سمه ده او که نه؟ هو/ نه. 

۲.  پوښتنه: وارث چېرته و؟

      ځواب: په کوټه کې.

3.  پوښتنه: څه يش ښیښه ماته کړه؟

      ځواب: د کرېکټ توپ.

4. ذهني پوښتنه: که مو کوم ملگري ستاسو يو شی خراب 

کړی وي، څه به کوئ؟

توری:  ث موضوع: وارث او غیاث    

لوست 2 اونۍ 23

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(
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لوست 3 اونۍ 23

د زده کړې موخې

د کلمې په پیل کې د /ح/ غږ پېژندل. . 1

د )ح( توري لوستل او لیکل.. 2

له نوي توري رسه د ۴ کلمو ترکیبول. . 3

د کلمو سم لوستل. )د سموايل معیار ٪۸۰(. 4

د اورېدلو د کیسې پوښتنو ته سم ځواب ویل. )د . 5

سموايل معیار ٪۸۰(

 1. د غږ اورېدل، د توري لوستل 
    او ليکل )10 دقیقې(

له  یې  غږ  لومړی  او  وکړئ  بحث  اړه  په  انځور  د    .1
زده کوونکو رسه په گوته کړئ. 

معلوموي چې  زده کوونکي  او  وایي  کلمې  2. ښوونکی 
دغه کلمې له نوي غږ رسه پیل شوي دي او که نه: دغه 
کلمې )حاجی، حج، حال، مال، حمید، حلوا( وکاروئ.

۳.  زده کوونکي دې څو کلمې ووایي چې په همدې غږ 
پیل شوې وي.

4. توری پر تختې ولیکئ، غږ او نوم یې و وایئ:  
یې  کې  هوا  په  ولولئ،  رسه  زده کوونکو  له  توری   .5
زده کوونکي  او  کړئ  تعقیب  یې  گوتو  خپلو  په  ولیکئ، 

دې یې د مترین په کتاب کې ولیکي. 

 2. د کلمو او جملو لوستل     

  )12 دقیقې(

۱. د ترکیب د مترین د چوکاټ دوې لومړۍ کلمې پر تختې 

ولیکئ. دا مترین له زده کوونکو رسه یوځای تررسه کړئ. 

2. زده کوونکي دې نورې کلمې په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل.  

3. لومړۍ جمله پر تختې ولیکئ او له زده کوونکو رسه یې ولولئ. 

4. زده کوونکي دې جملې په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل. 

3. د لومړی منت بیا لوستل

 )۱۳دقیقې( 

له لوستلو مخکې           

1. دناڅاپه)نابربه، بې خربه(، غوسه )قهر(کلمو د معنا په هکله 

له زده کوونکو رسه بحث وکړئ:

۲. بیا له زده کوونکو وغواړئ چې د دې کلمو معنا او په 

جملو کې يې استعامل مترین کړي. 

۳. د کیسې د انځور او عنوان په هکله له زده کوونکو رسه بحث وکړئ. 

۴. زده کوونکي وړاندوینه کوي چې کیسه به د څه يش 

 تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

1. له زده کوونکو رسه نوی غږ او توری بیا تکرار کړئ. 

2. کورنۍ دنده: د ترکیب کلمې ۳ ځلې ولولئ. توري او 

کلمې د مترين په کتاب کې ولیکئ.

په هکله وي.

د لوستلو پر مهال

1. زده کوونکي دې منت پخپله ولويل. 

۲. ښوونکی دې په مناسب لحن )غږ( او حرکتونو رسه منت ولويل. 

۳. ښوونکي او زده کوونکي دې منت یوځای په گډه رسه ولويل. 

۴. زده کوونکي دې منت په جوړه یي او بيا په يوازې ډول ولويل.  

له لوستلو وروسته

1. له زده کوونکو پوښتنه وکړئ چې د کیسې په اړه د 

هغوی وړاندوینه سمه ده او که نه؟ هو/ نه. 

۲. پوښتنه: د وارث غوسه څنګه سړه شوه؟

     ځواب:  په دې چې غياث بښنه وغوښته.

۳. پوښتنه:  غیاث څه وویل؟

     ځواب:  بښنه غواړم. ښه کار ونه شو.

۴.ذهني پوښتنه:   دا ولې مهمه ده چې له نورو څخه بښنه وغواړو؟

توری:  ح موضوع:  وارث او غیاث    

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(
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لوست 4 اونۍ 23

د زده کړې موخې
د کلمې په پیل، منځ او پای کې د /ح/ غږ پېژندل. . 1
د )ح( توري لوستل او لیکل. . 2
له نوي توري رسه د 4 کلمو هجا کول. . 3
د منت سم لوستل او پوښتنو ته یې سم ځواب ویل. . 4

)د سموايل معیار ٪۸۰(

 1. د غږ اورېدل، د توري لوستل 
    او ليکل )10 دقیقې(

رسه  زده کوونکو  له  او  وکړئ  بحث  هکله  په  انځورونو  د   .1
وپېژنئ.  کې  پای  او  منځ  پیل،  په  کلمې  د  غږ  اړه  یوځای 

لومړی انځور )حج(  دويم انځور )تحفه( درېم انځور)تسبیح(
۲. د توري بڼې پر تختې ولیکئ، غږ او نوم یې و وایئ. 

۳. د توري غږ له زده کوونکو رسه ولولئ. په هوا کې يې 
ولیکئ. په خپلو گوتو يې تعقیب کړئ او زده کوونکي دې 

د مترین په کتاب کې ولیکي. 

 2. د کلمو لوستل )12 دقیقې( 

۱. د هجاوو د مترین د چوکاټ لومړۍ دوې کلمې پر تختې 
ولیکئ او دا مترین له زده کوونکو رسه یوځای تررسه کړئ. 

۲. زده کوونکي دې د ترکیب او هجا د چوکاټ کلمې په 
جوړه یي او انفرادي ډول ولويل. 

۳. عیني کلمې )لرې، ټولګي( تدریس کړئ. 

 3. د لوستلو دويم منت 

         )۱۳ دقیقې( 
له لوستلو مخکې          

1.د ګالل )زغمل(، حوصله )صرب کول، زغم( واوښت )تېر 
شو( کلمو د معنا په هکله له زده کوونکو رسه بحث وکړئ:

۲. بیا له زده کوونکو وغواړئ چې د دې کلمو معنا او په 
جملو کې يې استعامل مترین کړي. 

۳. د کیسې د انځور او عنوان په هکله له زده کوونکو 
رسه بحث وکړئ. 

۴. زده کوونکي وړاندوینه کوي چې کیسه به د څه يش په هکله وي.
د لوستلو پر مهال

1. زده کوونکي دې منت پخپله ولويل. 
۲. ښوونکی دې په مناسب لحن )غږ( او حرکتونو رسه منت ولويل. 
۳. ښوونکی او زده کوونکي دې منت یوځای په گډه رسه ولويل. 
۴. زده کوونکي دې منت په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل.  

له لوستلو وروسته
1. له زده کوونکو پوښتنه وکړئ چې د کیسې په اړه د

 تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

۱. له زده کوونکو رسه غږ او توری بیا تکرار کړئ. 

او  توری  ولولئ.  کلمې ۳ ځلې  د هجا  دنده:  کورنۍ   .۲

کلمې د مترين په کتاب کې ولیکئ.

 هغوی وړاندوینه سمه ده او که نه؟ هو/ نه. 
۲.  پوښتنه: حامد د چا ټولگیوال و؟ 

      ځواب: د حبیبې.
۳.  پوښتنه: ښوونځی څومره لرې و؟

      ځواب: خورا لرې و.

4. ذهني پوښتنه:  څوک چې سختۍ زغمي، څه گټه به وکړي؟

توری:  ح موضوع:  زغمل     

           د حسن خط فعاليت )۳۵ دقيقې(

زده کوونکي دې د )ث( توري بڼې ته په پوره دقت رسه 
مخ  پر  خط  کريس  د  يې  رسه  قلم  کړکي  له  او  وګوري 

ښايسته ليکل مترين کړي.

 ارزونه او کورنۍ دنده: )۵دقيقې(

- ښوونکی دې له څو زده کوونکو څخه د توري د بڼې او 
ښکيل ليکلو په اړه پوښتنه وکړي.

- زده کوونکي دې د )ث( توری په خپلو کتابچو کې په کړکي 
قلم  يا پنسل رسه مترين کړي.

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(
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لوست 5 اونۍ 23

د زده کړې موخې

د کلمې په پیل، منځ او پای کې د /ث، ح/ غږونو پېژندل. . 1

د )ث، ح(  تورو لوستل او لیکل. . 2

د خانه خالی جملو سم لوستل. )د سموايل معیار ٪۹۵(. 3

)د . 4 ویل  ځواب  ته  پوښتنو  او  لوستل  سم  منت  د 

سموايل معیار٪۸۰(

 1. د غږونو اورېدل، د تورو لوستل 
    او ليکل )10 دقیقې(

1. ښوونکی د تصویرونو په باره کې له زده کوونکو رسه 
بحث کوي او له هغوی رسه یوځای د کلمو په پیل، منځ 

او پای کې غږونه پېژين. 
2. ښوونکی توري پر تختې لیکي، په گوته يې ښيي او غږونه یې لويل. 
3. ښوونکی له زده کوونکو رسه د تورو د لیکلو طریقه تکراروي 
په هوا کې لیکل، په دريس کتاب کې په گوتې رسه د تورو 

څارل، په کتابچه کې لیکل. 

 2. د خانه خايل جملو لوستل   

)10 دقیقې(

جمله  لومړۍ  چې  ښيي  ته  زده کوونکو  ښوونکی   .۱

څرنگه ولويل. 

2. ښوونکی زده کوونکو ته وخت ورکوي چې ورپسې جملې 

پخپله ولويل او بیا د ځواب په هکله وررسه بحث کوي.  

3. ځوابونه: 1.کوټه، 2. راغی، 3.لرې، 4.الره . 

 3. د دويم منت بیا لوستل

)۵دقیقې( 
له لوستلو مخکې        

1. زده کوونکو ته ووایاست چې د تېرې ورځې د کیسې په  اړه 

دې فکر وکړي او و دې وايي چې کیسه د څه يش په هکله وه؟ 

یوه یا دوو زده کوونکو ته اجازه ورکړئ چې ځواب ووايي. 

 د لوستلو پر مهال

1.زده کوونکي دې هڅه وکړي چې منت پخپله ولويل. 

2. ښوونکی دې منت زده کوونکو ته ولويل. 

3. ښوونکی او زده کوونکي دې یوځای منت ولويل. 

4. زده کوونکي دې منت په جوړه یي ډول ولويل. 

5. زده کوونکي دې منت پخپله ولويل. 

 4. نوښتي لیکل )10دقیقې( 

دې . 1 د  تاسو  به  اوس  چې  ووایاست  ته  کوونکو  زده 

اونۍ کیسو ته په کتو رسه، خپلې کیسې جوړوئ. 

زده کوونکو ته ووایاست چې په خپل دريس کتاب . 2

کې دوو انځورونو ته وگوري او پوښتنه ورڅخه وکړئ 

چې د کیسو په اړه يې څه په یاد پاتې دي. 

دوو یا دریو زده کوونکو ته اجازه ورکړئ، هغه څه یې . 3

چې په یاد پاتې دي، نورو ته يې ووایي. 

د . 4 سختيو  د  دې  دوی  چې  ووایاست  ته  کوونکو  زده 

زغملو په اړه يوه کيسه جوړه کړي. بيا دې په دې اړه 

يو رسم وکاږي او يو څو کلمې يا يوه لنډه جمله دې 

وررسه وليکي.  

کله چې زده کوونکي خپلې کیسې نورو ته وایي، تاسو . 5

په ټولگي کې وگرځئ او له هغوی څخه د کیسې په اړه 

پوښتنې وکړئ. که اړتیا وي، مرسته وررسه وکړئ.

 تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

۱. توري او غږونه له زده کوونکو رسه تکرار کړئ. 
2. کورنۍ دنده: خانه خايل جملې ۳ ځلې ولولئ. انځورونو 

ته وگورئ او په اړه یې څو کلمې یا لنډه جمله ولیکئ.

توری: ث، ح موضوع: د اونۍ تکرار    

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(
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لوست 6 اونۍ 23

د زده کړې موخې
د کلمې په پیل، منځ او پای کې د /ف، ڼ/ غږونو پیژندل. . 1
د )ف، ڼ( تورو لوستل او لیکل. 2
د کلمو سم لوستل. )د سموايل معیار ٪۹۵(. 3
د منت سم لوستل. )د سموايل معیار٪۹۰(. 4

 1. د غږونو اورېدل، د تورو لوستل 
    او ليکل )10 دقیقې(

1. ښوونکی د تصویرونو په باره کې له زده کوونکو رسه 
بحث کوي او له هغوی رسه یوځای د کلمو په پیل، منځ 

او پای کې غږونه پېژين. 
2. ښوونکی توري پر تختې لیکي، په گوته يې ښيي او غږونه یې لويل. 
طریقه  لیکلو  د  تورو  د  رسه  زده کوونکو  له  ښوونکی   .3
تکراروي: په هوا کې لیکل، په دريس کتاب کې په گوتې 

رسه د تورو څارل، په کتابچه کې لیکل.  

 2. د کلمو لوستل )10 دقیقې( 

۱. د هجاوو د مترین د چوکاټ لومړۍ دوې کلمې پر تختې 
ولیکئ او له زده کوونکو رسه یې یوځای مترین کړئ. 

2. زده کوونکي دې دا کلمې په جوړه یي او بیا دې یې 
په انفرادي ډول ولويل.  

 3. د دويم منت بیا لوستل

           )۵دقیقې( 
له لوستلو مخکې         

1. زده کوونکو ته ووایاست چې د تېرې ورځې د کیسې په  
اړه فکر وکړي او و دې وايي چې کیسه د څه يش په هکله 
وه؟ یوه یا دوو زده کوونکو ته اجازه ورکړئ چې ځواب ووايي. 

 د لوستلو پر مهال
1.زده کوونکي دې هڅه وکړي چې منت پخپله ولويل. 

2. ښوونکي دې منت زده کوونکو ته ولويل. 
3. ښوونکی او زده کوونکي دې یوځای منت ولويل. 

4. زده کوونکي دې منت په جوړه یي ډول ولويل. 
5. زده کوونکي دې منت پخپله ولويل. 

 تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

۱. له زده کوونکو رسه توري او غږونه تکرار کړئ. 

2. کورنۍ دنده: د هجا کلمې ۳ ځلې ولولئ. کلمې د 

مترین په کتاب کې ولیکئ. 

توري: ف، ڼ موضوع: د بیاکتنې او دوامدارې ارزونې ورځ     

           د حسن خط فعاليت )۳۵ دقيقې(

زده کوونکي دې د )ح( توري بڼې ته په پوره دقت رسه 
مخ  پر  خط  کريس  د  يې  رسه  قلم  کړکي  له  او  وګوري 

ښايسته ليکل مترين کړي.

 ارزونه او کورنۍ دنده: )۵دقيقې(

- ښوونکی دې له څو زده کوونکو څخه د توري د بڼې او 
ښکيل ليکلو په اړه پوښتنه وکړي.

- زده کوونکي دې د )ح( توری په خپلو کتابچو کې په کړکي 
قلم  يا پنسل رسه مترين کړي.

 4. امال    )10 دقیقې(        

1. زده کوونکو ته و وایئ چې نن به ځینې کلمې لیکي. 

2. هغوی ته ووایاست چې د )فتاح( کلمه ولويل او هجاوې یې د 

السونو په حرکتونو رسه بېلې کړي فـ  تاح. دا کلمه )۲( هجاوې لري. 

زده کوونکو ته ووایاست چې د کلمې د هرې هجا په هکله فکر وکړي 

او د هرې هجا توري دې ولیکي.  دریم پړاو په دغو کلمو رسه تکرار 

کړئ. )جراح، نکاح، فالح، وارث، مثلث، ثواب، ثریا(.

3. کله چې زده کوونکو په لیکلو الس پورې کړ، ښوونکی دې 

په ټولگي کې وگرځي او زده کوونکي دې وڅاري.  

4. د دې مترین په پای کې دې ښوونکی د هغه تورو په اړه پوښتنه 

وکړي چې زده کوونکو لیکيل دي او هره کلمه دې پر تختې ولیکي. 

5. بیا دې ښوونکی د زده کوونکو کتابچې وگوري چې دا فعالیت 

چا ښه تررسه کړی دی او څوک زیاتې مرستې ته اړتیا لري. په 

بل درس کې دې بیا له همدغو  زده کوونکو رسه مرسته وکړي.

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(
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رسیزه

د لومړۍ ورځې د اورېدلو منت

د اونۍ د زده کړې موخې

د کلمو په پیل، منځ او پای کې د /ذ، ظ/ غږونو اورېدل او په توپري يې پوهېدل. . 1

د )ذ، ظ( تورو سم لوستل او لیکل. )د سموايل معیار ۹۵٪ دی(. 2

له نوو تورو رسه د 16 کلمو ترکیب او هجا کول.. 3

د کلمو او جملو سم لوستل. )د سموايل معیار ۸۰٪ دی(. 4

د )سپام، تنگسه، قرض، تکرار، حافظ، زيار( کلمو پر معناگانو پوهېدل.. 5

د اورېدلو او لوستلو د کیسو پوښتنو ته سم ځواب ویل. )د سموايل معیار ٪۸۰(. 6

د دې اونۍ کلمې سمې ولیکالی يش. . 7

د یوه انځور په رسمولو رسه د یوې کیسې لیکل او په اړه یې د یوې کلمې/ جملې لیکل.. 8

زده کوونکي د )ذ، ظ( تورو له بڼو رسه بلد يش او د کريس خط پرمخ يې ښایسته وليکي.. 9

څلورویشتمه اونۍ         موضوع: ټولنه      فرعي موضوع: هڅه              توري: ذ، ظ

د دې اونۍ لپاره ځانگړي یادداشتونه

- ورځنۍ موخې او د ټولگي مقررات په لنډه توگه بيان کړئ.

- يوه کلمه د السونو په حرکتونو رسه ووېشئ او بيا يې ترکيب کړئ، د بېلگې په ډول: مکتب   ) مکـ   ـتب(

- په مناسب غږ د کيسې يو پاراگراف و لولئ، بيا يې له زده کوونکو رسه په گډه و لولئ، بيا دې یې زده کوونکي په 

خپل منځ کې يو ځای و لويل او وروسته دې یې يو زده کوونکی په يوازې توگه و لويل.

- زده کوونکي وهڅوئ چې يو انځور رسم او په هکله يې څو کلمې او یا څو لنډې جملې وليکي.

- ښوونکی دې زده کوونکي وهڅوي چې د راتلونکي په اړه فکر وکړي  او ځانونو ته پالن جوړ کړي.

د درس پیل )۵ دقیقې(: ښوونکی دې د هر درس په پیل کې دغه مقدمايت کارونه وکړي. 

- سالم، روغبړ، د ټولگي تنظیم، د کورنۍ دندې کتنه، د تېر درس ارزونه او د انگېزې رامنځته کول.  

عيني )شکيل( کلمې: ښوونکی دې د دې اونۍ عيني کلمې پر تختې وليکي، په زده کوونکو دې یې تکرار کړي 	 

چې له شکل رسه يې آشنا يش، زده کوونکو ته دې وويل يش چې د دې کلمو توري به په راتلونکو درسونو کې ووايي. 

سپام

مېږی کور ته راغی. پر دېوال یې کاغذ ولید. پر کاغذ لیکل شوي وو.
مېږیه وروره! ډېره درنه رشمېږم. دوې ورځې وشوې چې بچي مې وږي دي. اوړی مې سپام ونه کړه. اوس چې 

ژمی دی، تنگسه ده. خواړه نه پیدا کېږي. مخامخ مې درته 
نه شو ویلی. هیله ده چې لږ څه غله دانه قرض راکړې.  په 

درنښت
ستا گاونډۍ بلبله*

مېږي له واره د بلبلې کور ته غله دانه وروړه. پر کاغذ يې ورته 
ولیکل: گرانې بلبلې!** خوا دې مه بدوه. دا ډېره ښه خربه ده 

چې د وخت او سپام په قدر وپوهېدې.
په درناوي

ستا گاونډی مېږی

اونۍ 24
ټولنيزې- عاطفي زده کړې موخه

په دې پوه يش چې څنگه 	 

د راتلونکې لپاره پالن جوړ 

کړي او عميل يې کړي.
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د زده کړې موخې

د کلمو په پیل کې د /ذ/ غږ پېژندل. . 1

د )ذ( توري لوستل او لیکل.. 2

له نوي توري رسه د 4 کلمو ترکیبول. . 3

د کلمو سم لوستل. )د سموايل معیار ٪۸۰(. 4

د اورېدلو د کیسې پوښتنو ته سم ځوابونه ویل. )د . 5

سموايل معیار ٪۸۰( 

 1. د غږ اورېدل، د توري لوستل 
    او ليکل )10 دقیقې(

له  یې  غږ  لومړی  او  وکړئ  بحث  اړه  په  انځور  د    .1
زده کوونکو رسه راوښیئ. 

2. ښوونکی کلمې وایي او زده کوونکي معلوموي چې دغه کلمې 
له نوي غږ رسه پیل شوي دي او که نه، دغه کلمې )ذره بین، 

ذاکره، زده کوونکی، ذاکر، شاذیه، ِذکر، آذان( وکاروئ.
۳-  زده کوونکي دې څو کلمې ووایي چې په همدې غږ 

پیل شوې وي. 
1. توری پر تختې ولیکئ، غږ او نوم یې و وایئ:  

یې  کې  هوا  په  ولولئ،  رسه  زده کوونکو  له  توری   .۲
زده کوونکي  او  کړئ  تعقیب  یې  گوتو  خپلو  په  ولیکئ، 

دې یې د مترین په کتاب کې ولیکي. 

 2. د کلمو او جملو لوستل       

)12 دقیقې(  

۱. د ترکیب د مترین د چوکاټ دوې لومړۍ کلمې پر تختې 

ولیکئ. دا مترین له زده کوونکو رسه یوځای تررسه کړئ. 

2. زده کوونکي دې نورې کلمې په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل.  

3. لومړۍ جمله پر تختې ولیکئ او له زده کوونکو رسه یې ولولئ. 

4. زده کوونکي دې جملې په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل. 

 3. د اورېدلو فعالیت )۱۳ دقیقې(  

له اورېدلو څخه مخکې        

سخت  نيستی،  تنگسه)سختي،  انداز(،  سپام)پس  د   .1

حالت(، قرض )پور( کلمو په اړه بحث وکړئ:

2. بیا له زده کوونکو څخه وغواړئ چې د دې کلمو معنا 

او په جملو کې يې استعامل مترین کړي. 

3. د کیسې د انځور او عنوان په هکله له زده کوونکو رسه بحث وکړئ. 

4. زده کوونکي وړاندوینه کوي چې کیسه به د څه يش 

 تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

1. له زده کوونکو رسه نوی غږ او توری بیا تکرار کړئ. 
2. کورنۍ دنده: د ترکیب کلمې ۳ ځلې ولولئ. توری او 

کلمې د مترین په کتاب کې ولیکئ.

په هکله وي.

د اورېدلو پر مهال

1. کیسه په مناسب لحن )غږ( او حرکتونو رسه دوه ځلې ولولئ. 

۲. د لوستلو پر مهال، له زده کوونکو څخه د کیسې په 

هکله دوې پوښتنې وکړئ. 

*. ستاسو په فکر مېږي به څه کړي وي؟
**. مېږي به ورته څه ویيل وي؟

له اورېدلو وروسته
1. له زده کوونکو پوښتنه وکړئ چې آیا د کیسې په اړه د 

هغوی وړاندوینه سمه ده او که نه؟ هو/نه. 
۲. پوښتنه:مېږي ته چا پر دېوال کاغذ لگولی و؟

     ځواب: بلبلې.
3. پوښتنه: بلبلې له مېږې څخه څه غوښتي وو؟

    ځواب: غله دانه.
راتلونکې  د  چې  ده  مهمه  ولې  دا  پوښتنه:  ذهني   .4

لپاره پالن جوړ کړو؟

توری:  ذ موضوع:   سپام     

لوست 1 اونۍ 24

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(
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د زده کړې موخې

د کلمې په پیل، منځ او پای کې د /ذ/  غږ پېژندل. . 1

د )ذ( توري لوستل او لیکل. . 2

له نوي توري رسه د 4 کلمو هجا کول. . 3

د منت سم لوستل او پوښتنو ته یې سم ځواب ویل. . 4

)د سموايل معیار ٪۸۰(

 1. د غږ اورېدل، د توري لوستل 
    او ليکل )10 دقیقې(

1. د انځور په هکله بحث وکړئ او له زده کوونکو رسه 
یوځای مربوط غږ د کلمې په پیل، منځ او پای کې په 

گوته کړئ. 
2. د توري بڼې پر تختې ولیکئ، غږ او نوم یې و وایئ. 

3. توری د غږ له لوستلو رسه یوځای په هوا کې ولیکئ، 
او  کړئ  تعقیب  کې  کتاب  دريس  په  یې  رسه  گوتو  په 

زده کوونکي دې يې د مترین په کتاب کې ولیکي. 
)ذره بین( دويم انځور )تذکره( لومړی انځور  

دريم انځور )کاغذ( 

 2. د کلمو لوستل )12 دقیقې( 

۱. د هجاوو د مترین د چوکاټ لومړۍ دوې کلمې پر تختې 

ولیکئ او دا مترین له زده کوونکو رسه یوځای تررسه کړئ. 

۲. زده کوونکي دې دا کلمې په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل.

۳. عیني کلمې )کېږي، نذیرې( تدریس کړئ.  

3. د لوستلو لومړی منت)۱۳دقیقې(  

له لوستلو مخکې

1. د امال)دکلمو سم ليکل(، ، تکرار )یو کار په بیا بیا تررسه کول(  

الال )مرش ورور( کلمو د معنا په هکله له زده کوونکو رسه بحث 

وکړئ:

۲. بیا له زده کوونکو وغواړئ چې د دې کلمو معنا او په 

جملو کې يې استعامل مترین کړي. 

۳. د کیسې د انځور او عنوان په هکله له زده کوونکو 

رسه بحث وکړئ. 

۴. زده کوونکي وړاندوینه کوي چې کیسه به د څه يش 

په هکله وي.

 تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

۱. له زده کوونکو رسه غږ او توری بیا تکرار کړئ. 

۲. کورنۍ دنده: د هجا کلمې ۳ ځلې ولولئ. توری او کلمې 
د مترین په کتاب کې ولیکئ.

د لوستلو پر مهال

1. زده کوونکي دې پخپله منت ولويل. 

۲. ښوونکی دې په مناسب لحن )غږ( او حرکتونو رسه منت ولويل. 

۳. ښوونکی او زده کوونکي دې منت یوځای په گډه رسه ولويل. 

۴. زده کوونکي دې منت په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل. 

له لوستلو وروسته

1. له زده کوونکو پوښتنه وکړئ چې د کیسې په اړه د 

هغوی وړاندوینه سمه ده او که نه؟ هو/ نه. 

۲. پوښتنه: نذیر څه وویل؟

     ځواب: امال مې نه ښه کیږي، څه وکړم؟

3. پوښتنه: چا نذیر ته وویل: غم مه کوه؟

      ځواب: ذاکرې ورته وویل.

4. ذهني پوښتنه: نذير څه وکړي چې امال يې ښه يش؟

توری:  ذ موضوع: امال    

لوست 2 اونۍ 24

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(
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لوست 3 اونۍ 24

د زده کړې هدفونه
/ذ/ . 1 له  او  پېژندل  غږ  /ظ/  د  کې  پیل  په  کلمې  د 

څخه یې په توپیر پوهېدل. 
د )ظ( توري لوستل او لیکل.. 2
له نوي توري رسه د ۴ کلمو ترکیبول. . 3
د کلمو سم لوستل. )د سموايل معیار ٪۸۰(. 4
د اورېدلو د کیسې پوښتنو ته سم ځواب ویل. )د . 5

سموايل معیار ٪۸۰(

 1. د غږ اورېدل، د توري لوستل 
    او ليکل )10 دقیقې(

له  یې  غږ  لومړی  او  وکړئ  بحث  اړه  په  انځور  د    .1
زده کوونکو رسه په گوته کړئ. 

2. ښوونکی کلمې وایي او زده کوونکي معلوموي چې دغه 
کلمې له نوي غږ رسه پیل شوي دي او که نه، دغه کلمې 

)ظاهره، حفیظ، منظره، حافظ، ظریفه، ظریف( وکاروئ.
۳. زده کوونکي دې څو کلمې ووایي چې په همدې غږ 

پیل شوې وي.
4. توری پر تختې ولیکئ، غږ او نوم یې و وایئ:  

یې  کې  هوا  په  ولولئ،  رسه  زده کوونکو  له  توری   .5
زده کوونکي  او  کړئ  تعقیب  یې  گوتو  خپلو  په  ولیکئ، 

دې یې د مترین په کتاب کې ولیکي. 

لوستل   جملو  او  کلمو  د   .2  

)12 دقیقې(

۱. د ترکیب د مترین د چوکاټ دوې لومړۍ کلمې پر تختې 

ولیکئ. دا مترین له زده کوونکو رسه یوځای تررسه کړئ. 

2. زده کوونکي دې نورې کلمې په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل.  

3. لومړۍ جمله پر تختې ولیکئ او له زده کوونکو رسه یې ولولئ. 

4. زده کوونکي دې جملې په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل. 

3. د لومړي منت بیا لوستل

 )۱۳دقیقې( 

له لوستلو مخکې           

1. د )تکرار )په بیا بیا یو کار کول(، امال )د کلمو سم ليکل(، الال 

)مرش ورور( کلمو د معنا په هکله له زده کوونکو رسه بحث وکړئ:

۲. بیا له زده کوونکو وغواړئ چې د دې کلمو معنا او په 
جملو کې يې استعامل مترین کړي. 

۳. د کیسې د انځور او عنوان په هکله له زده کوونکو رسه بحث وکړئ. 

۴. زده کوونکي وړاندوینه کوي چې کیسه به د څه يش 

 تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

1. له زده کوونکو رسه نوی غږ او توری بیا تکرار کړئ. 

2. کورنۍ دنده: د ترکیب کلمې ۳ ځلې ولولئ. توری او 
کلمې د مترین په کتاب کې ولیکئ.

په هکله وي.

د لوستلو پر مهال

1. زده کوونکي دې پخپله منت ولويل. 

۲. ښوونکی دې په مناسب لحن )غږ( او حرکتونو رسه منت ولويل. 

۳. ښوونکی او زده کوونکي دې منت یوځای په گډه رسه ولويل. 

انفرادي  په  بيا  او  په جوړه یي  زده کوونکي دې منت   .۴

ډول ولويل.  

له لوستلو وروسته

1. له زده کوونکو پوښتنه وکړئ چې د کیسې په اړه د 

هغوی وړاندوینه سمه ده او که نه؟ هو/ نه. 

۲. پوښتنه: چا وویل چې امال مې نه ښه کېږي؟

 ځواب:  نذیر.

۳. پوښتنه:  مور يې څه وویل؟

 ځواب:  ذاکره ښه وايي، امال په بیا بیا لیکلو ښه کېږي.

۴. ذهني پوښتنه: څنگه کولی شئ په يوه کار کې تکړه 

شئ؟

توری:  ظ موضوع:  امال    

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(
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لوست 4 اونۍ 24

د زده کړې موخې
د کلمې په پیل، منځ او پای کې د )ظ( غږ پېژندل او . 1

له /ذ/ څخه یې په توپري پوهېدل. 
د )ظ( توري لوستل او لیکل. . 2
له نوي توري رسه د 4 کلمو هجا کول. . 3
د منت سم لوستل او پوښتنو ته یې سم ځواب ویل. . 4

)د سموايل معیار ٪۸۰(

 1. د غږ اورېدل، د توري لوستل 
    او ليکل )10 دقیقې(

1.  د انځور په هکله بحث وکړئ او له زده کوونکو رسه یوځای 
اړه غږ د کلمې په پیل، منځ او پای کې وښیئ. 

2. د توري بڼې پر تختې ولیکئ، غږ او نوم یې و وایئ. 
3. د توري غږ له زده کوونکو رسه ولولئ، په هوا کې يې 
ولیکئ، په خپلو گوتو يې تعقیب کړئ او زده کوونکي دې 

یې د مترین په کتاب کې ولیکي. 
لومړی انځور )ظاهره(،  دويم انځور)منظره(، دريم انځور )حفیظ(

 2. د کلمو لوستل )12 دقیقې(  

۱. د هجاوو د مترین د چوکاټ لومړۍ دوې کلمې پر تختې 
ولیکئ او دا مترین له زده کوونکو رسه یوځای تررسه کړئ. 

۲. زده کوونکي دې د ترکیب او هجا د چوکاټ کلمې په 
جوړه یي او انفرادي ډول ولويل.  

 3. د لوستلو دويم منت 

         )۱۳ دقیقې( 

له لوستلو مخکې          
1. د حافظ )څوک چې قرآن کريم يې په يادو زده وي(، حفظ )له ياد زده 
کول(، زیار )زحمت، خواري( کلمو د معنا په هکله له زده کوونکو رسه 

بحث وکړئ:
۲. بیا له زده کوونکو وغواړئ چې د دې کلمو معنا او په 

جملو کې يې استعامل مترین کړي. 
۳. د کیسې د انځور او عنوان په هکله له زده کوونکو 

رسه بحث وکړئ. 
۴. زده کوونکي وړاندوینه کوي چې کیسه به د څه يش په هکله وي.

د لوستلو پر مهال
1. زده کوونکي دې پخپله منت ولويل. 

۲. ښوونکی دې په مناسب لحن )غږ( او حرکتونو رسه منت ولويل. 
۳. ښوونکي او زده کوونکي دې منت یوځای په گډه رسه ولويل. 
انفرادي  په  بيا  او  په جوړه یي  ۴. زده کوونکي دې منت 

ډول ولويل.  

  تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

۱. له زده کوونکو رسه غږ او توری بیا تکرار کړئ. 

او  ۲. کورنۍ دنده: د هجا کلمې ۳ ځلې ولولئ.  توری 
کلمې د مترین په کتاب کې ولیکئ.

له لوستلو وروسته
1. له زده کوونکو پوښتنه وکړئ چې د کیسې په اړه د 

هغوی وړاندوینه سمه ده او که نه؟ هو/ نه. 
۲. پوښتنه: څوک د قرآن رشیف حافظ و؟ 

 ځواب: محفوظ.
۳. پوښتنه: حفیظې محفوظ ته څه وویل؟

 ځواب: ويې ویل: درسونه څنګه زده کړم؟
راتلونکي  په  پوښتنه: څنگه کولی شئ چې  4. ذهني 

کې په درسونو کې تکړه شئ؟

توری:  ظ موضوع:  زیار ایستل    

           د حسن خط فعاليت )۳۵ دقيقې(

زده کوونکي دې د )ذ( توري بڼې ته په پوره دقت رسه 
مخ  پر  خط  کريس  د  يې  رسه  قلم  کړکي  له  او  وګوري 

ښايسته ليکل مترين کړي.

 ارزونه او کورنۍ دنده: )۵دقيقې(

- ښوونکی دې له څو زده کوونکو څخه د توري د بڼې او 
ښکيل ليکلو په اړه پوښتنه وکړي.

- زده کوونکي دې د )ذ( توري په خپلو کتابچو کې په کړکي 
قلم  يا پنسل رسه مترين کړي.

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(
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لوست 5 اونۍ 24

د زده کړې موخې

د کلمې په پیل، منځ او پای کې د /ذ، ظ/ غږونو اورېدل او . 1

په توپري یې پوهېدل. 

د )ذ، ظ(  تورو لوستل او لیکل. . 2

د خانه خايل جملو سم لوستل. )د سموايل معیار ٪۹۵(. 3

)د . 4 ویل.  ځواب  ته  پوښتنو  او  لوستل  سم  منت  د 

سموايل معیار٪۸۰(

 1. د غږونو اورېدل، د تورو لوستل 
    او ليکل )10 دقیقې(

1. ښوونکی د تصویرونو په باره کې له زده کوونکو رسه 
بحث کوي او له هغوی رسه یوځای د کلمو په پیل، منځ 

او پای کې غږونه پېژين. 
او غږونه یې  2. ښوونکی توري پر تختې لیکي، په گوته يې ښيي 

لويل. 
3. ښوونکی له زده کوونکو رسه د تورو د لیکلو طریقه تکراروي 
په هوا کې لیکل، په دريس کتاب کې په گوتې رسه د تورو 

څارل، په کتابچه کې لیکل.

 د خانه خايل جملو لوستل     

          )10 دقیقې(       

جمله  لومړۍ  چې  ښيي  ته  زده کوونکو  ښوونکی   .۱

څرنگه ولويل. 

2. ښوونکی زده کوونکو ته وخت ورکوي چې ورپسې جملې 

پخپله ولويل او بیا د ځواب په هکله وررسه بحث کوي.  

3. ځوابونه: 1.راوخله 2. ليکلو 3.حافظ 4. زيار

 3. د دويم منت بیا لوستل

)۵دقیقې( 

له لوستلو مخکې        
1. زده کوونکو ته ووایاست چې د تېرې ورځې د کیسې په  
اړه فکر وکړي او و دې وايي چې کیسه د څه يش په هکله 
وه؟ یوه یا دوو زده کوونکو ته اجازه ورکړئ چې ځواب ووايي. 

 د لوستلو پر مهال
1.زده کوونکي دې هڅه وکړي چې دا منت پخپله ولويل. 

2. ښوونکی دې منت زده کوونکو ته ولويل. 
3. ښوونکی او زده کوونکي دې یوځای منت ولويل. 

4. زده کوونکي دې په جوړه یي ډول منت ولويل. 
5. زده کوونکي دې پخپله منت ولويل. 

 4. نوښتي لیکل )10دقیقې( 

دې . 1 د  تاسو  به  اوس  چې  ووایاست  ته  کوونکو  زده 

اونۍ کیسو ته په کتو رسه، خپلې کیسې جوړوئ. 

زده کوونکو ته ووایاست چې په خپل دريس کتاب . 2

کې دوو انځورونو ته وگوري او پوښتنه ورڅخه وکړئ 

چې د کیسو په اړه يې څه په یاد پاتې دي. 

دوو یا دریو زده کوونکو ته اجازه ورکړئ، هغه څه یې . 3

چې په یاد پاتې دي، نورو ته يې ووایي. 

زده کوونکو ته ووایاست چې دوی دې د راتلونکې لپاره . 4

د پالن جوړولو په اړه يوه کيسه جوړه کړي. بيا دې په 

دې اړه يو رسم وکاږي او يو څو کلمې يا يوه لنډه جمله 

دې وررسه وليکي.   

کله چې زده کوونکي خپلې کیسې نورو ته وایي، تاسو . 5

په ټولگي کې وگرځئ او له هغوی څخه د کیسې په اړه 

پوښتنې وکړئ. که اړتیا وي، مرسته وررسه وکړئ.

 تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

۱. توري او غږونه له زده کوونکو رسه تکرار کړئ. 
2. کورنۍ دنده: خانه خايل جملې ۳ ځلې ولولئ. انځورونو 

ته وگورئ، په اړه یې څو کلمې یا لنډه جمله ولیکئ. 

توری: ذ، ظ موضوع: د اونۍ تکرار    

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(
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لوست 6 اونۍ 24

د زده کړې موخې
د کلمې په پیل، منځ او پای کې د /ث، ح/ غږونو پیژندل. . 1
د )ث، ح( تورو لوستل او لیکل. 2
د کلمو سم لوستل )د سموايل معیار ٪۹۵(. 3
د منت سم لوستل )د سموايل معیار٪۹۰(. 4

 1. د غږونو اورېدل، د تورو لوستل 
    او ليکل )10 دقیقې(

1. ښوونکی د تصویرونو په باره کې له زده کوونکو رسه 
بحث کوي او له هغوی رسه یوځای د کلمو په پیل، منځ 

او پای کې غږونه پېژين. 
2. ښوونکی توري پر تختې لیکي، په گوته يې ښيي او غږونه یې لويل. 
طریقه  لیکلو  د  تورو  د  رسه  زده کوونکو  له  ښوونکی   .3
تکراروي: په هوا کې لیکل، په دريس کتاب کې په گوتې 

رسه د تورو څارل، په کتابچه کې لیکل.  

 2. د کلمو لوستل )10 دقیقې( 

۱. د هجاوو د مترین د چوکاټ لومړۍ دوې کلمې پر تختې 
ولیکئ او له زده کوونکو رسه یې یوځای مترین کړئ. 

2. زده کوونکي دې دا کلمې په جوړه یي او بیا دې یې 
په انفرادي ډول ولويل.  

 3. د دويم منت بیا لوستل

)۵دقیقې( 
له لوستلو مخکې        

1. زده کوونکو ته ووایاست چې د تېرې ورځې د کیسې په  
اړه فکر وکړي او و دې وايي چې کیسه د څه يش په هکله 
وه؟ یوه یا دوو زده کوونکو ته اجازه ورکړئ چې ځواب ووايي. 

 د لوستلو پر مهال
1.زده کوونکي دې هڅه وکړي چې منت پخپله ولويل. 

2. ښوونکی دې منت زده کوونکو ته ولويل. 
3. ښوونکی او زده کوونکي دې یوځای منت ولويل. 

4. زده کوونکي دې په جوړه یي ډول منت ولويل. 
5. زده کوونکي دې پخپله منت ولويل. 

 تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

۱. له زده کوونکو رسه توري او غږونه تکرار کړئ. 

2. کورنۍ دنده: د هجا کلمې ۳ ځلې ولولئ. کلمې د 

مترین په کتاب کې ولیکئ. 

توري: ث، ح موضوع: د بیاکتنې او دوامدارې ارزونې ورځ     

           د حسن خط فعاليت )۳۵ دقيقې(

زده کوونکي دې د )ظ( توري بڼې ته په پوره دقت رسه 
مخ  پر  خط  کريس  د  يې  رسه  قلم  کړکي  له  او  وګوري 

ښايسته ليکل مترين کړي.

 ارزونه او کورنۍ دنده: )۵دقيقې(

- ښوونکی دې له څو زده کوونکو څخه د توري د بڼې او 
ښکيل ليکلو په اړه پوښتنه وکړي.

- زده کوونکي دې د )ظ( توري په خپلو کتابچو کې په کړکي 
قلم  يا پنسل رسه مترين کړي.

 4. امال    )10 دقیقې(      

1. زده کوونکو ته و وایئ چې نن به ځینې کلمې لیکي. 
2. هغوی ته ووایاست چې د )محفوظ( کلمه ولويل او هجاوې یې د 
السونو په حرکتونو رسه بېلې کړي محــ /  ـفوظ. دا کلمه )2( هجاوې 

لري. زده کوونکو ته ووایاست چې د کلمې د هرې هجا په هکله  فکر 

وکړي او د هرې هجا توري دې ولیکي.  دریم پړاو په دغو کلمو رسه 
تکرار کړئ.  )حفاظ، الفاظ، لحاظ، نذیر، کاغذ، ذاکر، ذره بین(.

3. کله چې زده کوونکو په لیکلو الس پورې کړ، ښوونکی دې 
په ټولگي کې وگرځي او زده کوونکي دې وڅاري.  

4. د دې مترین په پای کې، دې ښوونکی د هغه تورو په اړه پوښتنه 
وکړي چې زده کوونکو لیکيل دي او هره کلمه دې پر تختې ولیکي. 
5. بیا دې ښوونکی د زده کوونکو کتابچې وگوري چې دا فعالیت 
چا ښه تررسه کړی دی او څوک زیاتې مرستې ته اړتیا لري. په 

بل درس کې دې بیا له همدغو زده کوونکو رسه مرسته وکړي.

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(
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رسیزه

د لومړۍ ورځې د اورېدلو منت

د اونۍ د زده کړې موخې

د کلمو په پیل، منځ او پای کې د /ص، ض/ غږونو اورېدل. . 1

د )ص، ض( تورو سم لوستل او لیکل )د سموايل معیار ۹۵٪ دی(. 2

له نوو تورو رسه د 16 کلمو ترکیب او هجا کول.. 3

د کلمو او جملو سم لوستل )د سموايل معیار ۸۰٪ دی(. 4

د )مسابقه، بخت، ټگي، غورځول، ُمدير، پام( کلمو پر معناگانو پوهېدل.. 5

د اورېدلو او لوستلو د کیسو پوښتنو ته سم ځواب ویل )د سموايل معیار ٪۸۰(. 6

د دې اونۍ کلمې سمې ولیکالی يش. . 7

د یوه انځور په رسمولو رسه د یوې کیسې لیکل او په اړه یې د یوې کلمې/ جملې لیکل.. 8

زده کوونکي د )ص، ض( تورو له بڼو رسه بلد يش او د کريس خط پرمخ يې ښایسته وليکي.. 9

توري: ص، ض پنځه ویشتمه اونۍ     موضوع: ټولنه       فرعي موضوع: لوبه    

د دې اونۍ لپاره ځانگړي یادداشتونه

- ورځنۍ موخې او د ټولگي مقررات په لنډه توگه بيان کړئ.

- يوه کلمه د السونو په حرکتونو رسه ووېشئ او بيا يې ترکيب کړئ، د بېلگې په ډول: مکتب   ) مکـ   ـتب(

- په مناسب غږ د کيسې يو پاراگراف و لولئ، بيا يې له زده کوونکو رسه په گډه و لولئ، بيا دې زده کوونکي په خپل 

منځ کې يو ځای و لويل او وروسته دې يو زده کوونکی په يوازې توگه و لويل.

- زده کوونکي و هڅوئ چې يو انځور رسم او په هکله يې څو کلمې او څو لنډې جملې وليکي.

- ښوونکی زده کوونکي وپوهوي چې څنگه دې د خلکو ترمنځ النجې هوارې کړي. 

د درس پیل )۵ دقیقې(: ښوونکی دې د هر درس په پیل کې دغه مقدمايت کارونه وکړي. 

- سالم، روغبړ، د ټولگي تنظیم، د کورنۍ دندې کتنه، د تېر درس ارزونه او د انگېزې رامنځته کول.

عيني )شکيل( کلمې: ښوونکی دې د دې اونۍ عيني کلمې پر تختې وليکي، په زده کوونکو دې یې تکرار کړي چې 

له شکل رسه يې آشنا يش، زده کوونکو ته دې وويل يش چې د دې کلمو توري به په راتلونکو درسونو کې ووايي.   

لوبه

موږ د ښوونځي په میدان کې فوټبال کاوه. یوه ورځ مو د بر کيل له هلکانو رسه مسابقه وه، خو موږ وبایلله ټول 
خفه وو. منصور وویل چې بخت مو خراب و.

نصیر وویل: چې ټگي يې رارسه وکړه.
د سپورت ښوونکي وویل:* خربه د ټگۍ برگۍ یا د بخت 
یې ښه  هم  و.  کړی  دوی ښه مترین  ده.  نه  خرابۍ  د 

دفاع کوله او هم یې ښه برید کاوه.
د سپورټ ښوونکي د فوټبال چلونه راوښودل. ډېر مترین 
مو وکړ. ** موږ ښه تکړه شوو. میاشت وروسته چې مو د 
ترې  مو  ځل  دا  وکړه  لوبه  بیا  رسه  کوونکو  زده  له  برکيل 

وگټله.

اونۍ 25
ټولنيزې- عاطفي زده کړې موخه

په دې پوه يش چې څنگه د 	 

خلکو تر منځ النجې هوارې 

کړي.
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د زده کړې موخې

د کلمو په پیل کې د /ص/ غږ پېژندل. . 1

د )ص( توري لوستل او لیکل.. 2

له نوي توري رسه د 4 کلمو ترکیبول. . 3

د کلمو سم لوستل )د سموايل معیار ٪۸۰(. 4

د اورېدلو د کیسې پوښتنو ته سم ځوابونه ویل )د . 5

سموايل معیار ٪۸۰( 

 1. د غږ اورېدل، د توري لوستل 
    او ليکل )10 دقیقې(

له  یې  غږ  لومړی  او  وکړئ  بحث  اړه  په  انځور  د    .1
زده کوونکو رسه راوښیئ. 

2. ښوونکی کلمې وایي او زده کوونکي معلوموي چې دغه 
کلمې له نوي غږ رسه پیل شوي دي او که نه، دغه کلمې 

)صابون، صابره، سابه، صرب، سبا( وکاروئ.
۳-  زده کوونکي دې څو کلمې ووایي چې په همدې غږ 

پیل شوې وي. 
4. توری پر تختې ولیکئ، غږ او نوم یې و وایئ.  

یې  کې  هوا  په  ولولئ،  رسه  زده کوونکو  له  توری   .5
زده کوونکي  او  کړئ  تعقیب  یې  گوتو  خپلو  په  ولیکئ، 

دې یې د مترین په کتاب کې ولیکي. 

 2. د کلمو او جملو لوستل      
)12 دقیقې(  

پر  کلمې  لومړۍ  دوې  د چوکاټ  د مترین  ترکیب  د   .۱
تختې ولیکئ. دا مترین له زده کوونکو رسه یوځای تررسه 

کړئ. 
2. زده کوونکي دې نورې کلمې په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل.  
3. لومړۍ جمله پر تختې ولیکئ او له زده کوونکو رسه یې ولولئ. 
4. زده کوونکي دې جملې په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل. 

 3. د اورېدلو فعالیت )۱۳ دقیقې(  

له اورېدلو څخه مخکې         

بخت)طالع،  درغيل(،  )غلطي،  ټگي  )سيايل(،  مسابقه  د   .1

قسمت( کلمو د معنا په اړه له زده کوونکو رسه بحث وکړئ.

2. بیا له زده کوونکو څخه وغواړئ چې د دې کلمو معنا 

او په جملو کې يې استعامل مترین کړي. 

3. د کیسې د انځور او عنوان په هکله له زده کوونکو رسه بحث وکړئ. 

4. زده کوونکي وړاندوینه کوي چې کیسه به د څه يش 

 تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

1. له زده کوونکو رسه نوی غږ او توری بیا تکرار کړئ. 
2. کورنۍ دنده: د ترکیب کلمې ۳ ځلې ولولئ. توری او 

کلمې د مترين په کتاب کې ولیکئ.

په هکله وي.

د اورېدلو پر مهال

1. کیسه په مناسب لحن )غږ( او حرکتونو رسه دوه ځلې ولولئ. 

۲. د لوستلو پر مهال، له زده کوونکو څخه د کیسې په 

هکله دوې پوښتنې وکړئ. 

*. ښوونکي به څه ویيل وي؟
**. بیا به څه شوي وي؟

له اورېدلو وروسته

1. له زده کوونکو پوښتنه وکړئ چې آیا د کیسې په اړه د 

هغوی وړاندوینه سمه ده او که نه؟ هو/نه. 

۲. پوښتنه: مسابقه لومړی ځل چا وگټله؟

ځواب: د بر کيل هلکانو.

3. پوښتنه: د بر کيل شاگردانو لوبه ولې وگټله؟

  ځواب: ښه مترین يې کړی و. ښه دفاع او ښه برید یې کاوه.

4. ذهني پوښتنه:  څنگه کولی شئ د يوې ستونزې علت پيدا کړئ 

خو پرته له دې چې بل څوک مالمت کړئ؟

توری:  ص موضوع:   لوبه     

لوست 1 اونۍ 25

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(
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د زده کړې موخې

د کلمې په پیل، منځ او پای کې د /ص/  غږ پېژندل. . 1

د )ص( توري لوستل او لیکل. . 2

له نوي توري رسه د 4 کلمو هجا کول. . 3

د منت سم لوستل او پوښتنو ته یې سم ځواب ویل. . 4

)د سموايل معیار ٪۸۰(

 1. د غږ اورېدل، د توري لوستل 

    او ليکل )10 دقیقې(

له زده کوونکو رسه  او  په هکله بحث وکړئ  انځور  1. د 

یوځای مربوط غږ د کلمې په پیل، منځ او پای کې په 

گوته کړئ. 

2. د توري بڼې پر تختې ولیکئ، غږ او نوم یې و وایئ. 

3. توری د غږ له لوستلو رسه یوځای په هوا کې ولیکئ، 

او  کړئ  تعقیب  کې  کتاب  دريس  په  یې  رسه  گوتو  په 

زده کوونکي دې د مترین په کتاب کې ولیکي. 

لومړی انځور)صابون(    دویم انځور)نصیر(     دريم انځور)مخلص(

 2. د کلمو لوستل )12 دقیقې( 

۱. د هجاوو د مترین د چوکاټ لومړۍ دوې کلمې پر تختې 

ولیکئ او دا مترین له زده کوونکو رسه یوځای تررسه کړئ. 

۲. زده کوونکي دې دا کلمې په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل.

۳. عیني کلمه )ولوېد( تدریس کړئ.  

3. د لوستلو لومړی منت)۱۳دقیقې(  

له لوستلو مخکې

1. د  )لوبې، تکلیف، پام( کلمو د معنا په هکله له زده کوونکو 

رسه بحث وکړئ:

۲. بیا له زده کوونکو وغواړئ چې د دې کلمو معنا او په 

جملو کې يې استعامل مترین کړي. 

۳. د کیسې د انځور او عنوان په هکله له زده کوونکو 

رسه بحث وکړئ. 

۴. زده کوونکي وړاندوینه کوي چې کیسه به د څه يش 

په هکله وي.

 تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

۱. له زده کوونکو رسه غږ او توری بیا تکرار کړئ. 

۲. کورنۍ دنده: د هجا کلمې ۳ ځلې ولولئ. توری او کلمې 

د مترین په کتاب کې ولیکئ.  

د لوستلو پر مهال

1. زده کوونکي دې پخپله منت ولويل. 

۲. ښوونکی دې په مناسب لحن )غږ( او حرکتونو رسه منت ولويل. 

۳. ښوونکي او زده کوونکي دې منت یوځای په گډه رسه ولويل. 

۴. زده کوونکي دې منت په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل.  

له لوستلو وروسته

1. له زده کوونکو پوښتنه وکړئ چې د کیسې په اړه د 

هغوی وړاندوینه سمه ده او که نه؟ هو/ نه. 

۲.  پوښتنه: چا لوبه کوله؟

      ځواب: صابر او ملگرو یې.

3.  پوښتنه: توپ چېرته ولوېد؟

      ځواب: د نصیر په باغ کې.

4. ذهني پوښتنه: د لوبې په وخت کې څه باید وکړو چې چا ته 

تکلیف ونه رسېږي؟

توری:  ص موضوع: لوبې    

لوست 2 اونۍ 25

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(
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لوست 3 اونۍ 25

د زده کړې موخې

د کلمې په پیل کې د /ض/ غږ پېژندل. . 1

د )ض( توري لوستل او لیکل.. 2

له نوي توري رسه د ۴ کلمو ترکیبول. . 3

د کلمو سم لوستل )د سموايل معیار ٪۸۰(. 4

)د . 5 ویل  ته سم ځواب  پوښتنو  د کیسې  اورېدلو  د 

سموايل معیار ٪۸۰(

 1. د غږ اورېدل، د توري لوستل 
    او ليکل )10 دقیقې(

له  یې  غږ  لومړی  او  وکړئ  بحث  اړه  په  انځور  د    .1
زده کوونکو رسه په گوته کړئ. 

2. ښوونکی کلمې وایي او زده کوونکي معلوموي چې دغه 
کلمې له نوي غږ رسه پیل شوي دي او که نه، دغه کلمې 

)ضابط، ضیا، زمری، ظریف( وکاروئ.
۳.  زده کوونکي دې څو کلمې ووایي چې په همدې غږ 

پیل شوې وي.
4. توری پر تختې ولیکئ، غږ او نوم یې و وایئ.  

یې  کې  هوا  په  ولولئ،  رسه  زده کوونکو  له  توری   .5
زده کوونکي  او  کړئ  تعقیب  یې  گوتو  خپلو  په  ولیکئ، 

دې یې د مترین په کتاب کې ولیکي. 

 2. د کلمو او جملو لوستل      

)12 دقیقې(  

۱. د ترکیب د مترین د چوکاټ دوې لومړۍ کلمې پر تختې 

ولیکئ. دا مترین له زده کوونکو رسه یوځای تررسه کړئ. 

2. زده کوونکي دې نورې کلمې په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل.  

3. لومړۍ جمله پر تختې ولیکئ او له زده کوونکو رسه یې ولولئ. 

4. زده کوونکي دې جملې په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل. 

3. د لومړي منت بیا لوستل
 )۱۳دقیقې( 

له لوستلو مخکې           

1. د )تکلیف، پام، ملگری( کلمو د معنا په هکله له زده کوونکو 

رسه بحث وکړئ:

۲. بیا له زده کوونکو وغواړئ چې د دې کلمو معنا او په 

جملو کې يې استعامل مترین کړي. 

۳. د کیسې د انځور او عنوان په هکله له زده کوونکو رسه بحث وکړئ. 

۴. زده کوونکي وړاندوینه کوي چې کیسه به د څه يش 

 تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

1. له زده کوونکو رسه نوی غږ او توری بیا تکرار کړئ. 

2. کورنۍ دنده: د ترکیب کلمې ۳ ځلې ولولئ. توری او 
کلمې د مترين په کتاب کې ولیکئ.

په هکله وي.

د لوستلو پر مهال

1. زده کوونکي دې پخپله منت ولويل. 

۲. ښوونکی دې په مناسب لحن )غږ( او حرکتونو رسه منت ولويل. 

۳. ښوونکی او زده کوونکي دې منت یوځای په گډه رسه ولويل. 

۴. زده کوونکي دې منت په جوړه یي ډول ولويل.  

له لوستلو وروسته

1. له زده کوونکو پوښتنه وکړئ چې د کیسې په اړه د 

هغوی وړاندوینه سمه ده او که نه؟ هو/ نه. 

۲. پوښتنه: چا توپ بېرته راوړ؟

     ځواب:  منصور.

۳. پوښتنه: صابر څه وویل؟

     ځواب: ملگرو! له توپ رسه به پام کوو.

۴.  ذهني پوښتنه: که نصري خپه شوی وای، النجه به 

څنگه هواره شوې وای؟

توری:  ض موضوع: لوبې    

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(
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لوست 4 اونۍ 25

د زده کړې موخې
د کلمې په پیل، منځ او پای کې د /ض/ غږ پېژندل. . 1
د )ض( توري لوستل او لیکل. . 2
له نوي توري رسه د 4 کلمو هجا کول. . 3
د منت سم لوستل او پوښتنو ته یې سم ځواب ویل. . 4

)د سموايل معیار ٪۸۰(

 1. د غږ اورېدل، د توري لوستل 
    او ليکل )10 دقیقې(

رسه  زده کوونکو  له  او  وکړئ  بحث  هکله  په  انځور  د    .1

یوځای اړه غږ د کلمې په پیل، منځ او پای کې وښیئ. 

1. د توري بڼې پر تختې ولیکئ، غږ او نوم یې و وایئ. 

۲. د توري غږ له زده کوونکو رسه ولولئ، په هوا کې يې ولیکئ، په خپلو 

گوتو يې تعقیب کړئ او زده کوونکي دې یې د مترین په کتاب کې ولیکئ. 

لومړی انځور)ظابط(    دويم انځور)فضل( دريم انځور)فایض(

 2. د کلمو لوستل )12 دقیقې( 

۱. د هجاوو د مترین د چوکاټ لومړۍ دوې کلمې پر تختې 
ولیکئ او دا مترین له زده کوونکو رسه یوځای تررسه کړئ. 

۲. زده کوونکي دې د ترکیب او هجا د چوکاټ دا کلمې 
په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل.  

 3. د لوستلو دويم منت

         )۱۳ دقیقې( 

له لوستلو مخکې          
1. د )میدان)ډگر، ډاگ(، ُمدير )د ادارې مرش(، ډاډه)مطمني( 

کلمو د معنا په هکله له زده کوونکو رسه بحث وکړئ:
۲. بیا له زده کوونکو وغواړئ چې د دې کلمو معنا او په 

جملو کې يې استعامل مترین کړي. 
۳. د کیسې د انځور او عنوان په هکله له زده کوونکو 

رسه بحث وکړئ. 
۴. زده کوونکي وړاندوینه کوي چې کیسه به د څه يش په هکله وي.

د لوستلو پر مهال
1. زده کوونکي دې پخپله منت ولويل. 

۲. ښوونکی دې په مناسب لحن )غږ( او حرکتونو رسه منت ولويل. 
۳. ښوونکی او زده کوونکي دې منت یوځای په گډه رسه ولويل. 
۴. زده کوونکي دې منت په جوړه یي او بيا په انفرادي ډول ولويل.  

له لوستلو وروسته
1. له زده کوونکو پوښتنه وکړئ چې د کیسې په اړه د 

هغوی وړاندوینه سمه ده او که نه؟ هو/ نه. 

  تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

۱. له زده کوونکو رسه غږ او توری بیا تکرار کړئ. 

او  توری  ولولئ.  کلمې ۳ ځلې  د هجا  دنده:  کورنۍ   .۲

کلمې د مترين په کتاب کې ولیکئ.

۲.  پوښتنه: څوک په لوبو بوخت وو؟ 
      ځواب: راضیه او رضوان.
۳.  پوښتنه: څوک ولوېدل؟

      ځواب: راضیه ولوېده.
4. ذهني پوښتنه: که په يوه يش کې ستونزه وي، تاسې 

به يې څنگه حل کړئ؟

توری:  ض موضوع:  د لوبو میدان    

           د حسن خط فعاليت )۳۵ دقيقې(

زده کوونکي دې د )ص( توري بڼې ته په پوره دقت رسه 
مخ  پر  خط  کريس  د  يې  رسه  قلم  کړکي  له  او  وګوري 

ښايسته ليکل مترين کړي.

 ارزونه او کورنۍ دنده: )۵دقيقې(

- ښوونکی دې له څو زده کوونکو څخه د توري د بڼې او 
ښکيل ليکلو په اړه پوښتنه وکړي.

- زده کوونکي دې د )ص( توری په خپلو کتابچو کې په کړکي 
قلم  يا پنسل رسه مترين کړي.

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(
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لوست 5 اونۍ 25

د زده کړې موخې

د کلمې په پیل، منځ او پای کې د /ص، ض/ غږونو پېژندل. . 1

د )ص، ض(  تورو لوستل او لیکل. . 2

د خانه خايل جملو سم لوستل )د سموايل معیار ٪۹۵(. 3

)د . 4 ویل  ځواب  ته  پوښتنو  او  لوستل  سم  منت  د 

سموايل معیار٪۸۰(

 1. د غږ اورېدل، د توري لوستل 
    او ليکل )10 دقیقې(

1. ښوونکی د تصویرونو په باره کې له زده کوونکو رسه 
بحث کوي او له هغوی رسه یوځای د کلمو په پیل، منځ 

او پای کې غږونه پېژين. 
2. ښوونکی توري پر تختې لیکي، په گوته يې ښيي او غږونه یې لويل. 
طریقه  لیکلو  د  تورو  د  رسه  زده کوونکو  له  ښوونکی   .3
تکراروي: په هوا کې لیکل، په دريس کتاب کې په گوتې 

رسه د تورو څارل، په کتابچه کې لیکل. 

 2. د خانه خايل جملو لوستل  

)10 دقیقې(

جمله  لومړۍ  چې  ښيي  ته  زده کوونکو  ښوونکی   .۱

څرنگه ولويل. 

2. ښوونکی زده کوونکو ته وخت ورکوي چې ورپسې جملې 

پخپله ولويل او بیا د ځواب په هکله وررسه بحث کوي.  

3. ځوابونه: 1.توپ ،  2. راووړ،  3. ولوېده،  4. ډاډه 

 3. د دويم منت بیا لوستل

)۵دقیقې( 
له لوستلو مخکې        

1. زده کوونکو ته ووایاست چې د تېرې ورځې د کیسې په  اړه 
دې فکر وکړي او و دې وايي چې کیسه د څه يش په هکله 

وه؟ یوه یا دوو زده کوونکو ته اجازه ورکړئ چې ځواب ووايي. 
 د لوستلو پر مهال

1.زده کوونکي دې هڅه وکړي چې دا منت پخپله ولويل. 
2. ښوونکی دې منت زده کوونکو ته ولويل. 

3. ښوونکی او زده کوونکي دې یوځای منت ولويل. 
4. زده کوونکي دې په جوړه یي ډول منت ولويل. 

5. زده کوونکي دې پخپله منت ولويل. 

 4. نوښتي لیکل )10دقیقې( 

دې . 1 د  تاسو  به  اوس  چې  ووایاست  ته  کوونکو  زده 

اونۍ کیسو ته په کتو رسه، خپلې کیسې جوړوئ. 

زده کوونکو ته ووایاست چې په خپل دريس کتاب . 2

کې دوو انځورونو ته وگوري او پوښتنه ورڅخه وکړئ 

چې د کیسو په اړه يې څه په یاد پاتې دي. 

دوو یا دریو زده کوونکو ته اجازه ورکړئ، هغه څه یې . 3

چې په یاد پاتې دي، نورو ته يې ووایي. 

زده کوونکو ته ووایاست چې دوی دې له نورو رسه د . 4

خپلې النجې د هوارولو په اړه يوه کيسه جوړه کړي. بيا 

دې په دې اړه يو رسم وکاږي او يو څو کلمې يا يوه لنډه 

جمله دې وررسه وليکي.   

کله چې زده کوونکي خپلې کیسې نورو ته وایي، تاسو . 5

په ټولگی کې وگرځئ او له هغوی څخه د کیسې په اړه 

پوښتنې وکړئ. که اړتیا وي، مرسته وررسه وکړئ.

 تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

۱. توري او غږونه له زده کوونکو رسه تکرار کړئ. 
2. کورنۍ دنده: خانه خايل جملې ۳ ځلې ولولئ. انځورونو 

ته وگورئ، په اړه یې څو کلمې یا لنډه جمله ولیکئ.

توری: ص، ض موضوع: د اونۍ تکرار   

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(
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لوست 6 اونۍ 25

د زده کړې موخې
د کلمې په پیل، منځ او پای کې د /ذ، ظ/ غږونو پیژندل. . 1
د )ذ، ظ( تورو لوستل او لیکل. 2
د کلمو سم لوستل )د سموايل معیار ٪۹۵(. 3
د منت سم لوستل )د سموايل معیار٪۹۰(. 4

 1. د غږونو اورېدل، د تورو لوستل 
    او ليکل )10 دقیقې(

1. ښوونکی د تصویرونو په باره کې له زده کوونکو رسه 
بحث کوي او له هغوی رسه یوځای د کلمو په پیل، منځ 

او پای کې غږونه پېژين. 
2. ښوونکی توري پر تختې لیکي، په گوته يې ښيي او 

غږونه یې لويل. 
3. ښوونکی له زده کوونکو رسه د تورو د لیکلو طریقه تکراروي 
په هوا کې لیکل، په دريس کتاب کې په گوتې رسه د تورو 

څارل، په کتابچه کې لیکل.  

 3. د دويم منت بیا لوستل

)۵دقیقې( 
له لوستلو مخکې        

1. زده کوونکو ته ووایاست چې د تېرې ورځې د کیسې په  اړه 
دې فکر وکړي او و دې وايي چې کیسه د څه يش په هکله 
وه؟ یوه یا دوو زده کوونکو ته اجازه ورکړئ چې ځواب ووايي. 

 د لوستلو پر مهال
1.زده کوونکي دې هڅه وکړي چې منت پخپله ولويل. 

2. ښوونکی دې منت زده کوونکو ته ولويل. 
3. ښوونکی او زده کوونکي دې یوځای منت ولويل. 

4. زده کوونکي دې په جوړه یي ډول منت ولويل. 

5. زده کوونکي دې پخپله منت ولويل. 

 تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

۱. له زده کوونکو رسه توري او غږونه تکرار کړئ. 

2. کورنۍ دنده: د هجا کلمې دې ۳ ځلې په کور کې 

ولويل. کلمې دی د مترین په کتاب کې ولیکي. 

توري: ذ، ظ موضوع: د بیاکتنې او دوامدارې ارزونې ورځ     

 2. د کلمو لوستل )10 دقیقې( 

۱. د هجاوو د مترین د چوکاټ لومړۍ دوې کلمې پر تختې 
ولیکئ او له زده کوونکو رسه یې یوځای مترین کړئ. 

2. زده کوونکي دې دا کلمې په جوړه یي او بیا دې یې 

په انفرادي ډول ولويل.  

           د حسن خط فعاليت )۳۵ دقيقې(

زده کوونکي دې د )ض( توري بڼې ته په پوره دقت رسه 
مخ  پر  خط  کريس  د  يې  رسه  قلم  کړکي  له  او  وګوري 

ښايسته ليکل مترين کړي.

 ارزونه او کورنۍ دنده: )۵دقيقې(

- ښوونکی دې له څو زده کوونکو څخه د توري د بڼې او 
ښکيل ليکلو په اړه پوښتنه وکړي.

- زده کوونکي دې د )ض( توری په خپلو کتابچو کې په کړکي 
قلم  يا پنسل رسه مترين کړي.

 4. امال    )10 دقیقې(        

1. زده کوونکو ته و وایئ چې نن به ځینې کلمې لیکي. 

2. هغوی ته ووایاست چې د )غرض( کلمه ولويل او هجاوې یې د 

السونو په حرکتونو رسه بېلې کړي غـ / رض. دا کلمه )2( هجاوې 

لري. زده کوونکو ته ووایاست چې د کلمې د هرې هجا په هکله فکر 

وکړي او د هرې هجا توري دې ولیکي.  دریم پړاو په دغو کلمو رسه 

تکرار کړئ. )حوض، مرض، فياض، منصور، صابر، صادق، نصیر(.

3. کله چې زده کوونکو په لیکلو الس پورې کړ، ښوونکی دې 

په ټولگي کې وگرځي او زده کوونکي دې وڅاري.  

4. د دې مترین په پای کې دې ښوونکی د هغه تورو په اړه پوښتنه 

وکړي چې زده کوونکو لیکيل دي او هره کلمه دې پر تختې ولیکي. 

5. بیا دې ښوونکی د زده کوونکو کتابچې وگوري چې دا فعالیت 

چا ښه تررسه کړی دی او څوک زیاتې مرستې ته اړتیا لري. په 

بل درس کې دې بیا له همدغو  زده کوونکو رسه مرسته وکړي.

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(
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رسیزه

د لومړۍ ورځې د اورېدلو منت

د اونۍ د زده کړې موخې

د کلمو په پیل، منځ او پای کې د /ط، ع، ص، ض/ غږونو اورېدل. . 1

د )ط، ع، ص، ض( تورو سم لوستل او لیکل. )د سموايل معیار ۹۵٪ دی(. 2

له نوو تورو  رسه د 16 کلمو ترکیب او هجا کول.. 3

د کلمو او جملو سم لوستل. )د سموايل معیار ۸۰٪ دی(. 4

د )ادب، یوه ساه، څانگه، اللهانه ده، عینکې،  لید( کلمو پر معناگانو پوهېدل.. 5

د اورېدلو او لوستلو د کیسو پوښتنو ته سم ځواب ویل. )د سموايل معیار ٪۸۰(. 6

د دې اونۍ کلمې سمې ولیکالی يش. . 7

د یوه انځور په رسمولو رسه د یوې کیسې لیکل او په اړه یې د یوې کلمې/ جملې لیکل.. 8

زده کوونکي د )ط، ع، ص، ض( تورو له بڼو رسه بلد يش او د کريس خط پرمخ يې ښایسته وليکي.. 9

فرعي موضوع: د خربو کولو ادبونه    توري: ط، ع، ص، ض شپږویشتمه  اونۍ         موضوع: کورنۍ 

د دې اونۍ لپاره ځانگړي یاد داشتونه

- ورځنۍ موخې او د ټولگي مقررات په لنډه توگه بيان کړئ.

- يوه کلمه د السونو په حرکت رسه ووېشئ او بيا يې ترکيب کړئ، د بېلگې په ډول: مکتب   ) مکـ   ـتب(

- په مناسب غږ د کيسې يو پاراگراف و لولئ، بيا يې له زده کوونکو رسه په گډه و لولئ، بيا دې یې زده کوونکي په 

خپل منځ کې يو ځای ولويل او وروسته دې یې يو زده کوونکی په يوازې توگه و لويل.

- زده کوونکي و هڅوئ چې يو انځور رسم او په هکله يې څو کلمې او څو لنډې جملې وليکي.

- ښوونکی دې د خربو کولو د ادبونو په گټو مترکز وکړي.

د درس پیل )۵ دقیقې(: ښوونکی دې د هر درس په پیل کې دغه مقدمايت کارونه وکړي. 	 

- سالم، روغبړ، د ټولگي تنظیم، د کورنۍ دندې کتنه، د تېر درس ارزونه او د انگېزې رامنځته کول.  

عيني )شکيل( کلمې: ښوونکی دې د دې اونۍ عيني کلمې پر تختې وليکي، په زده کوونکو دې یې تکرار کړي 	 

چې له شکل رسه يې آشنا يش، زده کوونکو ته دې وويل يش چې د دې کلمو توري به په راتلونکو درسونو کې ووايي. 

د خربو کولو ادبونه

طوطي او طاووس په ځنگله کې اوسېدل. طاووس د طوطي کور ته راغی. طاووس له طوطي رسه خربې کولې. 

ويې ویل: ها بله ورځ مې ښارو ولیده.

د طاووس خربې ال خالصې نه وې چې* د طوطي بچی یې 

په خربو کې ورولوېد او په یوه ساه یې وویل: ما هم ښارو 

ولیده. د هغې ونې پر څانگه ناسته وه. بیا والوته.

طاووس چې والړ، طوطي خپلو بچیانو ته وویل: گورئ! کله 

چې څوک خربې کوي**، ورته غوږ شئ. د بل په خربو کې 

مه ورلوېږئ. پرېږدئ چې هغه خپله خربه خالصه کړي، بیا 

تاسې خربې وکړئ.

اونۍ 26
ټولنيزې- عاطفي زده کړې موخه

په دې پوه يش چې د خربو 	 

خربو  بل  د  مهال  پر  اترو 

مناسب  او  ونييس  غوږ  ته 

ځواب ورکړي.
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د زده کړې موخې

د کلمو په پیل کې د /ط/ غږ پېژندل. . 1

د )ط( توري لوستل او لیکل.. 2

له نوي توري رسه د 4 کلمو ترکیبول. . 3

د کلمو سم لوستل )د سموايل معیار ٪۸۰(. 4

د اورېدلو د کیسې پوښتنو ته سم ځوابونه ویل )د . 5

سموايل معیار ٪۸۰( 

 1. د غږ اورېدل، د توري لوستل 
    او ليکل )10 دقیقې(

له  یې  غږ  لومړی  او  وکړئ  بحث  اړه  په  انځور  د    .1
زده کوونکو رسه راوښیئ. 

2. ښوونکی کلمې وایي او زده کوونکي معلوموي چې دغه 
کلمې له نوي غږ رسه پیل شوې دي او که نه، دغه کلمې 

)طوطي، طاووس، مور، ظاهر، پالر( وکاروئ.
۳.  زده کوونکی دې څو کلمې ووایي چې په همدې غږ 

پیل شوې وي. 
4. توري پر تختې ولیکئ، غږ او نوم یې و وایئ. 

یې  کې  هوا  په  ولولئ،  رسه  زده کوونکو  له  توری   .5
زده کوونکي  او  کړئ  تعقیب  یې  گوتو  خپلو  په  ولیکئ، 

دې یې د مترین په کتاب کې ولیکي. 

 2. د کلمو او جملو لوستل      

)12 دقیقې(  

۱. د ترکیب د مترین د چوکاټ دوې لومړۍ کلمې پر تختې 

ولیکئ. دا مترین له زده کوونکو رسه یوځای تررسه کړئ. 

2. زده کوونکي دې نورې کلمې په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل.  

3. لومړۍ جمله پر تختې ولیکئ او له زده کوونکو رسه یې ولولئ. 

4. زده کوونکي دې جملې په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل. 

۵. عینې کلمه )ګنډي( تدریس کړئ.

 3. د اورېدلو فعالیت )۱۳ دقیقې( 

له اورېدلو څخه مخکې        

پرلپسې  رسه  تېزۍ  )په  ساه  یوه  کارونه(،  )ښه  ادب  د   .1

توگه(، څانگه )ښاخ( کلمو په اړه بحث وکړئ:

2. بیا له زده کوونکو څخه وغواړئ چې د دې کلمو معنا 
او په جملو کې یې استعامل مترین کړي. 

3. د کیسې د انځور او عنوان په هکله له زده کوونکو رسه بحث وکړئ. 

  تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

1. له زده کوونکو رسه نوی غږ او توری بیا تکرار کړئ. 
2. کورنۍ دنده: د ترکیب کلمې ۳ ځلې ولولئ. توری او 

کلمې د مترین په کتاب کې ولیکئ. 

4. زده کوونکي وړاندوینه کوي چې کیسه به د څه يش 

په هکله وي.

د اورېدلو پر مهال

1. کیسه په مناسب لحن )غږ( او حرکتونو رسه دوه ځلې ولولئ. 

۲. د لوستلو پر مهال، له زده کوونکو څخه د کیسې په 
هکله دوې پوښتنې وکړئ. 

*. څه به شوي وي؟
**. طوطي به څه ویيل وي؟

له اورېدلو وروسته
1. له زده کوونکو پوښتنه وکړئ چې آیا د کیسې په اړه د 

هغوی وړاندوینه سمه ده او که نه؟ هو/نه. 
۲. پوښتنه: طاووس د چا کور ته راغی؟

     ځواب: د طوطي کور ته.
3. پوښتنه: څوک د طاووس په خربو کې ورولوېدل؟

    ځواب: د طوطي بچی.
4. ذهني پوښتنه: ستاسو په فکر، د خربو کولو پر مهال 

بايد کومو نورو ټکو ته هم  پام وکړو؟

توری:  ط موضوع:   د خربو کولو ادبونه     

لوست 1 اونۍ 26

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(
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د زده کړې موخې

د کلمې په پیل، منځ او پای کې د /ط/  غږ پېژندل. . 1

د )ط( توري لوستل او لیکل. . 2

له نوي توري رسه د 4 کلمو هجا کول. . 3

د منت سم لوستل او پوښتنو ته یې سم ځواب ویل. . 4

)د سموايل معیار ٪۸۰(

 1. د غږ اورېدل، د توري لوستل 

    او ليکل )10 دقیقې(

1.  د انځور په هکله بحث وکړئ او له زده کوونکو رسه یوځای 

مربوط غږ د کلمې په پیل، منځ او پای کې په گوته کړئ. 

2. د توري بڼې پر تختې ولیکئ، غږ او نوم یې و وایئ. 

3. د توري د غږ له لوستلو رسه یوځای په هوا کې یې 

ولیکئ، په گوتو رسه یې په دريس کتاب کې تعقیب کړئ 

او زده کوونکي دې يې د مترین په کتاب کې ولیکي. 

)طوطي(    دويم انځور )سطل(  لومړی انځور  

)ضابط(  دريم انځور  

 2. د کلمو لوستل )12 دقیقې( 

۱. د هجاوو د مترین د چوکاټ لومړۍ دوې کلمې پر تختې 

ولیکئ او دا مترین له زده کوونکو رسه یوځای تررسه کړئ. 

۲. زده کوونکي دې دا کلمې په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل.  

۳. عیني کلمه )طوطي( تدریس کړئ.

3. د لوستلو لومړی منت)۱۳دقیقې(  

له لوستلو مخکې

1. د الوتل)په هوا کېدل(، حق )منل شوې برخه(، ځواب کلمو 

د معنا په هکله له زده کوونکو رسه بحث وکړئ:

۲. بیا له زده کوونکو وغواړئ چې د دې کلمو معنا او په 

جملو کې يې استعامل مترین کړي. 

۳. د کیسې د انځور او عنوان په هکله له زده کوونکو 

رسه بحث وکړئ. 

۴. زده کوونکي وړاندوینه کوي چې کیسه به د څه يش 

په هکله وي.

 تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

۱. له زده کوونکو رسه غږ او توری بیا تکرار کړئ. 

۲. کورنۍ دنده: د هجا کلمې ۳ ځلې ولولئ. توری او کلمې 
د مترین په کتاب کې ولیکئ.

د لوستلو پر مهال

1. زده کوونکي دې پخپله منت ولويل. 

۲. ښوونکی دې په مناسب لحن )غږ( او حرکتونو رسه منت ولويل. 

۳. ښوونکي او زده کوونکي دې منت یوځای په گډه رسه ولويل. 

۴. زده کوونکي دې منت په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل. 

له لوستلو وروسته

1. له زده کوونکو پوښتنه وکړئ چې د کیسې په اړه د 

هغوی وړاندوینه سمه ده او که نه؟ هو/ نه. 

۲.  پوښتنه: طوطي له چا رسه خربې کولې؟

      ځواب: له طاووس رسه.

3.  پوښتنه: چا پوښتنه وکړه؟

      ځواب: د طاووس لور.

سم  ته  پوښتنې  ستاسو  څوک  که  پوښتنه:  ذهني   .4

ځواب درنه کړي، څه احساس به کوئ؟

توری:  ط موضوع: طاووس    

لوست 2 اونۍ 26

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(
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لوست 3 اونۍ 26

د زده کړې هدفونه

د کلمې په پیل کې د /ع/ غږ پېژندل. . 1

د )ع( توري لوستل او لیکل.. 2

له نوي توري رسه د ۴ کلمو ترکیبول. . 3

د کلمو سم لوستل )د سموايل معیار ٪۸۰(. 4

)د . 5 ویل  ته سم ځواب  پوښتنو  د کیسې  اورېدلو  د 

سموايل معیار ٪۸۰(

 1. د غږ اورېدل، د توري لوستل 
    او ليکل )10 دقیقې(

له  یې  غږ  لومړی  او  وکړئ  بحث  اړه  په  انځور  د    .1
زده کوونکو رسه په گوته کړئ. 

2. ښوونکی کلمې وایي او زده کوونکي معلوموي چې دغه 
کلمې له نوي غږ رسه پیل شوې دي او که نه، دغه کلمې 

)عینکې، علم، طاهر، عدل، ظریف، عقاب( وکاروئ.
۳-  زده کوونکی دې څو کلمې ووایي چې په همدې غږ 

پیل شوې وي.
1. توری پر تختې ولیکئ، غږ او نوم یې و وایئ. 

یې  کې  هوا  په  ولولئ،  رسه  زده کوونکو  له  توری   .۲
زده کوونکي  او  کړئ  تعقیب  یې  گوتو  خپلو  په  ولیکئ، 

دې د مترین په کتاب کې ولیکي. 

 2. د کلمو او جملو لوستل          

)12 دقیقې(  

۱. د ترکیب د مترین د چوکاټ دوې لومړۍ کلمې پر تختې 

ولیکئ. دا مترین له زده کوونکو رسه یوځای تررسه کړئ. 

2. زده کوونکي دې نورې کلمې په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل.  

3. لومړۍ جمله پر تختې ولیکئ او له زده کوونکو رسه یې ولولئ. 

4. زده کوونکي دې جملې په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل. 

3. د لومړی منت بیا لوستل

 )۱۳دقیقې( 

له لوستلو مخکې           
1. د  حق، پوښتنه )سوال(، الوتل کلمو د معنا په هکله له 

زده کوونکو رسه بحث وکړئ:
۲. بیا له زده کوونکو وغواړئ چې د دې کلمو معنا او په 

جملو کې استعامل مترین کړي. 
۳. د کیسې د انځور او عنوان په هکله له زده کوونکو رسه بحث وکړئ. 
۴. زده کوونکي وړاندوینه کوي چې کیسه به د څه يش 

په هکله وي.

 تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

1. له زده کوونکو رسه نوی غږ او توری بیا تکرار کړئ. 

2. کورنۍ دنده: د ترکیب کلمې ۳ ځلې ولولئ. توری او 

کلمې د مترين په کتاب کې ولیکئ.

د لوستلو پر مهال

1. زده کوونکي دې پخپله منت ولويل. 

۲. ښوونکی دې په مناسب لحن )غږ( او حرکتونو رسه منت ولويل. 

۳. ښوونکي او زده کوونکي دې منت یوځای په گډه رسه ولويل. 

انفرادي  په  بيا  او  په جوړه یي  زده کوونکي دې منت   .۴

ډول ولويل.  

له لوستلو وروسته

1. له زده کوونکو پوښتنه وکړئ چې د کیسې په اړه د 

هغوی وړاندوینه سمه ده او که نه؟ هو/ نه. 

۲. پوښتنه: د طاووس لور څه پوښتنه وکړه؟

     ځواب:  پالره! چرګه الوتلی نه يش؟

۳. پوښتنه: طاووس څه وویل؟

     ځواب:  طاووس وويل: نه.

او  پوښتنې کولو  د  فکر  په  پوښتنه: ستاسو  ۴.  ذهني 

ځواب ويلو گټې څه دي؟

توری:  ع موضوع:  طاووس    

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(
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لوست 4 اونۍ 26

د زده کړې هدفونه
د کلمې په پیل، منځ او پای کې د /ع/ غږ پېژندل. . 1
د )ع( توري لوستل او لیکل. . 2
له تورو د 4 کلمو هجا کول. . 3
د منت سم لوستل او پوښتنو ته یې سم ځواب ویل. . 4

)د سموايل معیار ٪۸۰(

 1. د غږ اورېدل، د توري لوستل 
    او ليکل )10 دقیقې(

1. د انځور په هکله بحث وکړئ او له زده کوونکو رسه یوځای 
اړه غږ د کلمې په پیل، منځ او پای کې وښیئ. 

2. د توري بڼې پر تختې ولیکئ، غږ او نوم یې و وایئ. 
3. د توري غږ له زده کوونکو رسه ولولئ، په هوا کې يې 
ولیکئ، په خپلو گوتو يې تعقیب کړئ او زده کوونکي دې 

یې د مترین په کتاب کې ولیکي.
لومړی انځور)عینکې(دويم انځور )تعلیم( دريم انځور )شمع(

 2. د کلمو لوستل )12 دقیقې( 

۱. د هجاوو د مترین د چوکاټ لومړۍ دوې کلمې پر تختې 
ولیکئ او دا مترین له زده کوونکو رسه یوځای تررسه کړئ. 

۲. زده کوونکي دې د ترکیب او هجا د چوکاټ دا کلمې 
په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل.  

۳. عیني کلمې )عینکې، کړې( تدریس کړئ.

 3. د لوستلو دويم منت

 )۱۳ دقیقې( 
له لوستلو مخکې          

1. د لید )نظر(، اللهانده)رسگردانه(، عینکې، )چشمې( کلمو 

د معنا په هکله له زده کوونکو رسه بحث وکړئ:
۲. بیا له زده کوونکو وغواړئ چې د دې کلمو معنا او په 

جملو کې استعامل مترین کړي. 
۳. د کیسې د انځور او عنوان په هکله له زده کوونکو 

رسه بحث وکړئ. 
۴. زده کوونکي وړاندوینه کوي چې کیسه به د څه يش په هکله وي.

د لوستلو پر مهال
1. زده کوونکي دې پخپله منت ولويل. 

۲. ښوونکی دې په مناسب لحن )غږ( او حرکتونو رسه منت ولويل. 
۳. ښوونکی او زده کوونکي دې منت یوځای په گډه رسه ولويل. 

۴. زده کوونکي دې منت په جوړه یي ډول ولويل.  
له لوستلو وروسته

1. له زده کوونکو پوښتنه وکړئ چې د کیسې په اړه د 

 تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

۱. زده کوونکو رسه غږ او توری بیا تکرار کړئ. 

او  توری  ولولئ.  کلمې ۳ ځلې  د هجا  دنده:  کورنۍ   .۲

کلمې د مترين په کتاب کې ولیکئ.

هغوی وړاندوینه سمه ده او که نه؟ هو/ نه.

۲.  پوښتنه: پړانگ په څه يش پسې گرځېده؟ 
      ځواب: په عینکو پسې.

۳.  پوښتنه: عینکې چا پیدا کړې؟
      ځواب: عقاب.

4. ذهني پوښتنه: که څوک دررسه ښه وکړي، يا دررسه 
مرسته وکړي، څه به ورته واياست؟

توری:  ع موضوع:  عقاب    

           د حسن خط فعاليت )۳۵ دقيقې(

زده کوونکي دې د )ط،ع( تورو بڼې ته په پوره دقت رسه 
مخ  پر  خط  کريس  د  يې  رسه  قلم  کړکي  له  او  وګوري 

ښايسته ليکل مترين کړي.

 ارزونه او کورنۍ دنده: )۵دقيقې(

- ښوونکی دې له څو زده کوونکو څخه د توري د بڼې او 
ښکيل ليکلو په اړه پوښتنه وکړي.

په  کتابچو کې  په خپلو  توري  د )ط، ع(  زده کوونکي دې   -
کړکي قلم  يا پنسل رسه مترين کړي.

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(
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لوست 5 اونۍ 26

د زده کړې موخې

د کلمې په پیل، منځ او پای کې د /ط، ع/ غږونو پېژندل. . 1

د )ط، ع(  تورو لوستل او لیکل. . 2

د خانه خايل جملو سم لوستل )د سموايل معیار ٪۹۵(. 3

)د . 4 ویل  ځواب  ته  پوښتنو  او  لوستل  سم  منت  د 

سموايل معیار٪۸۰(

 1. د غږونو اورېدل، د تورو لوستل 
    او ليکل )10 دقیقې(

1. ښوونکی د تصویرونو په باره کې له زده کوونکو رسه 
بحث کوي او له هغوی رسه یوځای د کلمو په پیل، منځ 

او پای کې غږونه پېژين. 
2. ښوونکی توري پر تختې لیکي، په گوته يې ښيي او غږونه یې لويل. 
3. ښوونکی له زده کوونکو رسه د تورو د لیکلو طریقه تکراروي 
په هوا کې لیکل، په دريس کتاب کې په گوتې رسه د تورو 

څارل، په کتابچه کې لیکل. 

 2. د خانه خايل جملو لوستل     

)10 دقیقې(  

جمله  لومړۍ  چې  ښيي  ته  زده کوونکو  ښوونکی   .۱

څرنگه ولويل. 

2. ښوونکی زده کوونکو ته وخت ورکوي چې ورپسې جملې 

پخپله ولويل او بیا د ځواب په هکله وررسه بحث کوي.  

3. ځوابونه: 1. په خربو، 2. سم، 3. روان،  4. ګرځم 

 3. د دويم منت بیا لوستل

)۵دقیقې( 
له لوستلو مخکې         

1. زده کوونکو ته ووایاست چې د تېرې ورځې د کیسې په  اړه 
دې فکر وکړي او و دې وايي چې کیسه د څه يش په هکله 

وه؟ یوه یا دوو زده کوونکو ته اجازه ورکړئ چې ځواب ووايي. 
 د لوستلو پر مهال

1.زده کوونکي دې هڅه وکړي چې منت پخپله ولويل. 
2. ښوونکي دې منت زده کوونکو ته ولويل. 

3. ښوونکی او زده کوونکي دې یوځای منت ولويل. 

4. زده کوونکي دې په جوړه یي ډول منت ولويل. 

5. زده کوونکي دې پخپله منت ولويل. 

 4. نوښتي لیکل )10دقیقې( 

دې . 1 د  تاسو  به  اوس  چې  ووایاست  ته  کوونکو  زده 

اونۍ کیسو ته په کتو رسه، خپلې کیسې جوړوئ. 

زده کوونکو ته ووایاست چې په خپل دريس کتاب . 2

کې دوو انځورونو ته وگوري او پوښتنه ورڅخه وکړئ 

چې د کیسو په اړه يې څه په یاد پاتې دي. 

دوو یا دریو زده کوونکو ته اجازه ورکړئ، هغه څه یې . 3

چې په یاد پاتې دي، نورو ته يې ووایي. 

زده کوونکو ته ووایاست چې دوی دې په دې اړه يوه . 4

کيسه جوړه کړي چې دوه ملگري له يو بل رسه خربې 

کوي، د يو بل خربو ته غوږنييس او يو بل ته مناسب 

ځوابونه ورکوي. بيا دې په دې اړه يو رسم وکاږي او يو 

څو کلمې يا يوه لنډه جمله دې وررسه وليکي.   

کله چې زده کوونکي خپلې کیسې نورو ته وایي، تاسو . 5

په ټولگی کې وگرځئ او له هغوی څخه د کیسې په اړه 

پوښتنې وکړئ. که اړتیا وي، مرسته وررسه وکړئ.

 تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

۱. توري او غږونه له زده کوونکو رسه تکرار کړئ. 
ولولئ.  ځلې   ۳ جملې  خايل  خانه  د  دنده:  کورنۍ   .2

انځورونو ته وگورئ، په اړه یې څو کلمې یا لنډه جمله ولیکئ.

توری: ط، ع موضوع: د اونۍ تکرار    

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(
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لوست 6 اونۍ 26

د زده کړې موخې
د کلمې په پیل، منځ او پای کې د /ص، ض/ غږونو پیژندل. . 1
د )ص، ض( تورو لوستل او لیکل. 2
د کلمو سم لوستل )د سموايل معیار ٪۹۵(. 3
د منت سم لوستل )د سموايل معیار٪۹۰(. 4

 1. د غږونو اورېدل، د تورو لوستل 
    او ليکل )10 دقیقې(

1. ښوونکی د تصویرونو په باره کې له زده کوونکو رسه 
بحث کوي او له هغوی رسه یوځای د کلمو په پیل، منځ 

او پای کې غږونه پېژين. 
2. ښوونکی توري پر تختې لیکي، په گوته يې ښيي او غږونه یې لويل. 
طریقه  لیکلو  د  تورو  د  رسه  زده کوونکو  له  ښوونکی   .3
تکراروي: په هوا کې لیکل، په دريس کتاب کې په گوتې 

رسه د تورو څارل، په کتابچه کې لیکل.  

 2. د کلمو لوستل)10 دقیقې( 

۱. د هجاوو د مترین د چوکاټ لومړۍ دوې کلمې پر تختې 
ولیکئ او له زده کوونکو رسه یې یوځای مترین کړئ. 

2. زده کوونکي دې دا کلمې په جوړه یي او بیا دې په 
انفرادي ډول ولويل.  

 3. د دويم منت بیا لوستل

)۵دقیقې( 
له لوستلو مخکې        

1. زده کوونکو ته ووایاست چې د تېرې ورځې د کیسې په  اړه 
دې فکر وکړي او و دې وايي چې کیسه د څه يش په هکله وه؟ 

یوه یا دوو زده کوونکو ته اجازه ورکړئ چې ځواب ووايي. 
 د لوستلو پر مهال

1.زده کوونکي دې هڅه وکړي چې منت پخپله ولويل. 
2. ښوونکی دې منت زده کوونکو ته ولويل. 

3. ښوونکی او زده کوونکي دې یوځای منت ولويل. 
4. زده کوونکي دې په جوړه یي ډول منت ولويل. 

5. زده کوونکي دې پخپله منت ولويل. 

 تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

۱. له زده کوونکو رسه توري او غږونه تکرار کړئ. 

2. کورنۍ دنده: د هجا کلمې ۳ ځلې ولولئ. کلمې د 

مترین په کتاب کې ولیکئ. 

توري: ص، ض موضوع: د بیاکتنې او دوامدارې ارزونې ورځ     

           د حسن خط فعاليت )۳۵ دقيقې(

زده کوونکي دې د )ص،ض( تورو بڼې ته په پوره دقت 
رسه وګوري او له کړکي قلم رسه يې د کريس خط پر مخ 

ښايسته ليکل مترين کړي.

 ارزونه او کورنۍ دنده: )۵دقيقې(

- ښوونکی دې له څو زده کوونکو څخه د توري د بڼې او 
ښکيل ليکلو په اړه پوښتنه وکړي.

- زده کوونکي دې د )ص،ض( تورو په خپلو کتابچو کې په 
کړکي قلم  يا پنسل رسه مترين کړي.

 4. امال    )10 دقیقې(         

1. زده کوونکو ته و وایئ چې نن به ځینې کلمې لیکي. 

2. هغوی ته ووایاست چې د )دفاع( کلمه ولويل او هجاوې یې د 

السونو په حرکتونو رسه بېلې کړي  ِد / فاع. دا کلمه )2( هجاوې 

لري. زده کوونکو ته ووایاست چې د کلمې د هرې هجا په هکله 

په دغو  پړاو  ولیکي.  دریم  توری دې  او د هرې هجا  فکر وکړي 

کلمو رسه تکرار کړئ. )وداع، مخرتع، اخرتاع، طوطي، طاووس، 
ضابط، خیاط(.

3. کله چې زده کوونکي په لیکلو الس پورې کړ، ښوونکی 
دې په ټولگي کې وگرځي او زده کوونکي دې وڅاري.  

4. د دې مترین په پای کې، دې ښوونکی د هغه تورو په اړه پوښتنه 
وکړي چې زده کوونکو لیکيل دي او هره کلمه دې پر تختې ولیکي. 
5. بیا دې ښوونکی د زده کوونکو کتابچې وگوري چې دا فعالیت 

چا ښه تررسه کړی دی او څوک زیاتې مرستې ته اړتیا لري. په بل 

درس کې دې بیا له همدغو شاگردانو رسه مرسته وکړي.

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(
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رسیزه

د لومړۍ ورځې د اورېدلو منت

د اونۍ د زده کړې موخې

د کلمو په پیل، منځ او پای کې د /ث، س، ص، ت، ط/ غږونو اورېدل. 1

 او په توپري یې پوهېدل. 

د )ث، س، ص، ت، ط( تورو سم لوستل او لیکل )د سموايل معیار ۹۵٪ دی(. 2

له نوو تورو رسه د 16 کلمو ترکیب او هجا کول.. 3

د کلمو او جملو سم لوستل )د سموايل معیار ۸۰٪ دی(. 4

د )پیغام، زېری، رضا، شامل، څنډل، مهرباين( کلمو پر معناگانو پوهېدل.. 5

د اورېدلو او لوستلو د کیسو پوښتنو ته سم ځواب ویل )د سموايل معیار ٪۸۰(. 6

د دې اونۍ کلمې سمې ولیکالی يش. . 7

د یوه انځور په رسمولو رسه د یوې کیسې لیکل او په اړه یې د یوې کلمې/ جملې لیکل.. 8

زده کوونکي د )ث، س، ص، ط( تورو له بڼو رسه بلد يش او د کريس خط پرمخ يې ښایسته وليکي.. 9

فرعي موضوع:  تعليم )د ماشومانو حقونه(    توري: ث، س، ص، ط  اوه ویشتمه اونۍ     موضوع: ټولنه 

د دې اونۍ لپاره ځانگړي یاد داشتونه

- ورځنۍ موخې او د ټولگي مقررات په لنډه توگه بيان کړئ.

- له )۱۱- ۲۶( اونۍ پورې الرښوونې په پام کې ونيسئ.

- هغه توري چې شکلونه يې بېل او غږونه يې رسه مشابه وي، په مثالونو کې يو له بل رسه پر تله کړئ. لکه: )س( 

چې له )ث( رسه پرتله شوی دی. همدارنگه)ص( له )ث( رسه، )ص( له )س( رسه او نور.

- ښوونکی دې زده کووونکو ته وښيي چې له نورو رسه مهرباين کول څه گټې لري.

د درس پیل )۵ دقیقې(: ښوونکی دې د هر درس په پیل کې دغه مقدمايت کارونه وکړي. 	 

- سالم، روغبړ، د ټولگي تنظیم، د کورنۍ دندې کتنه، د تېر درس ارزونه او د انگېزې رامنځته کول.  

عيني )شکيل( کلمې: ښوونکی دې د دې اونۍ عيني کلمې پر تختې وليکي، په زده کوونکو دې یې تکرار کړي 	 

چې له شکل رسه يې آشنا يش، زده کوونکو ته دې وويل يش چې د دې کلمو توري به په راتلونکو درسونو کې ووايي. 

تعلیم

نه ښوده.  پرې  یې  و. خو صالحه  په مکتب کې شامل کړی  نسیم  وو. غیاث  اوالدونه  د غیاث  او صالحه  نسیم 
صالحې له ځان رسه وویل: زه به خامخا پالر رضا کوم.

یوه ورځ یې د پالر موبایل ته پیغام راغی. څوک نه و چې 
ويې لويل.*

درباندې،  زېری مې  ویل:  ویې  ولوست.  پیغام  صالحې 
وارث کاکا مې له لندن څخه راځي.

پالر یې و ویل: څومره ښه. په زېري کې به څه غواړې؟
صالحې و ویل: ** مکتب کې مې شامله کړه. 

پالر یې و ویل: خو تا لوستل څنگه زده کړل؟
صالحې و ویل: نسیم چې درسونه ویل، ما هم ورته کتل.

پالر یې و ویل: ښه! نو مکتب کې به دې شامله کړم. 

اونۍ 27
ټولنيزې- عاطفي زده کړې موخه

په دې پوه يش چې له نورو 	 

رسه مهرباين څه گټې لري.
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د زده کړې موخې

په . 1 او  پېژندل  غږ  س/  /ث،  د  کې  پیل  په  کلمو  د 

توپري یې پوهېدل. 

د )ث، س( توري لوستل او لیکل.. 2

له نوو تورو رسه د 4 کلمو ترکیبول. . 3

د کلمو سم لوستل )د سموايل معیار ٪۸۰(. 4

د اورېدلو د کیسې پوښتنو ته سم ځوابونه ویل )د . 5

سموايل معیار ٪۸۰( 

 1. د غږونو اورېدل، د تورو لوستل 
    او ليکل )10 دقیقې(

1.  د انځورونو په اړه بحث وکړئ او لومړي غږونه یې له 
زده کوونکو رسه راوښیئ. 

2. ښوونکی کلمې وایي او زده کوونکي معلوموي چې دغه 
کلمې له نوي غږ رسه پیل شوي دي او که نه، دغه کلمې 
)ثریا، کبیر، ثواب، زملی، سابه، صابون، سهار( وکاروئ.

۳-  زده کوونکی دې څو کلمې ووایي چې په همدې غږ 
پیل شوې وي. 

1. توري پر تختې ولیکئ، غږونه او نومونه یې و وایئ.  
یې  کې  هوا  په  ولولئ،  رسه  زده کوونکو  له  توري   .۲
زده کوونکي  او  کړئ  تعقیب  یې  گوتو  خپلو  په  ولیکئ، 

دې یې د مترین په کتاب کې ولیکي. 

 2. د کلمو او جملو لوستل       

)12 دقیقې(  

۱. د ترکیب د مترین د چوکاټ دوې لومړۍ کلمې پر تختې 

ولیکئ. دا مترین له زده کوونکو رسه یوځای تررسه کړئ. 

2. زده کوونکي دې نورې کلمې په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل.  

3. لومړۍ جمله پر تختې ولیکئ او له زده کوونکو رسه یې ولولئ. 

4. زده کوونکي دې جملې په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل. 

 3. د اورېدلو فعالیت )۱۳ دقیقې(   

له اورېدلوڅخه مخکې        

1. د پیغام)خرب، په موبايل کې ليکلی خرب(، زېری)ښه خرب(، رضا 

)د یوې خربې منلو ته تیارول( کلمو په اړه بحث وکړئ.

2. بیا له زده کوونکو څخه وغواړئ چې د دې کلمو معنا 

او په جملو کې استعامل مترین کړي. 

3. د کیسې د انځور او عنوان په هکله له زده کوونکو رسه بحث وکړئ. 

4. زده کوونکي وړاندوینه کوي چې کیسه به د څه يش 

 تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

1. له زده کوونکو رسه نوي غږونه او توري بیا تکرار کړئ. 
2. کورنۍ دنده: د ترکیب کلمې ۳ ځلې ولولئ. توري او 

کلمې د مترين په کتاب کې ولیکئ.

په هکله وي.
د اورېدلو پر مهال

1. کیسه په مناسب لحن )غږ( او حرکتونو رسه دوه ځلې ولولئ. 
۲. د لوستلو پر مهال، له زده کوونکو څخه د کیسې په 

هکله دوې پوښتنې وکړئ. 
*. ستاسو په فکر پیغام به چا لوستی وي؟

**. صالحې به څه غوښتی وي؟
له اورېدلو وروسته

1. له زده کوونکو پوښتنه وکړئ چې آیا د کیسې په اړه د 
هغوی وړاندوینه سمه ده او که نه؟ هو/نه. 

۲. پوښتنه: صالحه او نسیم د چا اوالدونه وو؟
     ځواب: د غیاث.

3. پوښتنه: پیغام چا ولوست؟
    ځواب: صالحې.

4. ذهني پوښتنه: که څوک خپل اوالد، په تېره بيا خپله 

لوري مکتب ته پرې نه ږدي، تاوان به يې څه وي؟

توری:  ث، س موضوع:  تعلیم     

لوست 1 اونۍ 27

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(
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د زده کړې موخې

غږونو . 1 /س، ص/   د  کې  پای  او  منځ  پیل،  په  کلمې  د 

اورېدل او په توپري يې پوهېدل. 

د )س، ص( توري لوستل او لیکل. . 2

له نوو تورو رسه د 4 کلمو هجا کول. . 3

د منت سم لوستل او پوښتنو ته یې سم ځواب ویل. . 4

)د سموايل معیار ٪۸۰(

 1. د غږونو اورېدل، د تورو لوستل 

    او ليکل )10 دقیقې(

1.  د انځورونو په هکله بحث وکړئ او له زده کوونکو رسه یوځای 

مربوط غږونه د کلمې په پیل، منځ او پای کې په گوته کړئ. 

2. د تورو بڼې پر تختې ولیکئ، غږونه او نومونه یې و وایئ. 

کې  هوا  په  یوځای  رسه  لوستلو  له  غږونو  د  توري   .3

ولیکئ، په گوتو رسه یې په دريس کتاب کې تعقیب کړئ 

او زده کوونکي دې یې د مترین په کتاب کې ولیکي. 

لومړی انځور)سړک(، دویم انځور )مسواک(، دريم انځور )لباس(

څلورم انځور)صندلۍ(، پنځم انځور )نصیر(، شپږم انځور )مخلص( 

 2. د کلمو لوستل )12 دقیقې(

۱. د هجاوو د مترین د چوکاټ لومړۍ دوې کلمې پر تختې 

ولیکئ او دا مترین له زده کوونکو رسه یوځای تررسه کړئ. 

۲. زده کوونکي دې دا کلمې په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل.

۳. عیني کلمه )رس معلمې( تدریس کړئ.  

3. د لوستلو لومړی منت)۱۳دقیقې(  

له لوستلو مخکې

1. د  شامل= داخله، ښکلی= ښايسته، باید= خامخا کلمو د 

معنا په هکله له زده کوونکو رسه بحث وکړئ.

۲. بیا له زده کوونکو وغواړئ چې د دې کلمو معنا او په 

جملو کې استعامل مترین کړي. 

۳. د کیسې د انځور او عنوان په هکله له زده کوونکو 

رسه بحث وکړئ. 

۴. زده کوونکي وړاندوینه کوي چې کیسه به د څه يش 

په هکله وي.

 تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

۱. له زده کوونکو رسه غږونه او توري بیا تکرار کړئ. 

۲. کورنۍ دنده: د هجا کلمې ۳ ځلې ولولئ. توري او کلمې 
د مترين په کتاب کې ولیکئ.

د لوستلو پر مهال

1. زده کوونکي دې  منت پخپله ولويل. 

۲. ښوونکی دې په مناسب لحن )غږ( او حرکتونو رسه منت ولويل. 

۳. ښوونکی او زده کوونکي دې منت یوځای په گډه رسه ولويل. 

۴. زده کوونکي دې منت په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل. 

له لوستلو وروسته

1. له زده کوونکو پوښتنه وکړئ چې د کیسې په اړه د 

هغوی وړاندوینه سمه ده او که نه؟ هو/ نه. 

۲. پوښتنه: چا خپل زوی په َمکتب کې شامل کړ؟

      ځواب: وارث.

3. پوښتنه: رسمعلمې ثریا له چا څخه وپوښتل چې نوم 

دې څه دی؟

      ځواب: له  محمد صالح څخه.

4. ذهني پوښتنه: وارث او رس معلمې له صالح رسه څنکه 

مهرباين وکړه؟

توری:  س، ص موضوع: ښکلی نوم    

لوست 2 اونۍ 27

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(
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لوست 3 اونۍ 27

د زده کړې هدفونه
د کلمې په پیل کې د /ص، ث/ غږونو اورېدل او په . 1

توپیر یې پوهېدل. 
د )ص، ث( تورو لوستل او لیکل.. 2
له نوو تورو رسه د ۴ کلمو ترکیبول. . 3
د کلمو سم لوستل )د سموايل معیار ٪۸۰(. 4
)د . 5 ویل  ته سم ځواب  پوښتنو  د کیسې  اورېدلو  د 

سموايل معیار ٪۸۰(

 1. د غږونو اورېدل، د تورو لوستل 
    او ليکل )10 دقیقې(

1.  د انځورونو په اړه بحث وکړئ او لومړي غږونه یې له 
زده کوونکو رسه په گوته کړئ. 

2. ښوونکی کلمې وایي او زده کوونکي معلوموي چې دغه 
کلمې له نوو غږونو رسه پیل شوي دي او که نه، دغه کلمې 
)صابون، ټال، صندوق، لوټ، صندلۍ، ثریا، ثواب( وکاروئ.

همدې  په  چې  ووایي  کلمې  څو  دې  زده کوونکی   .۳
غږونو پیل شوې وي .

4. توري پر تختې ولیکئ، غږونه او نومونه یې و وایئ. 
یې  کې  هوا  په  ولولئ،  رسه  زده کوونکو  له  توري   .5
زده کوونکي  او  کړئ  تعقیب  یې  گوتو  خپلو  په  ولیکئ، 

دې یې د مترین په کتاب کې ولیکي. 

لوستل   جملو  او  کلمو  د   .2  

)12 دقیقې(

۱. د ترکیب د مترین د چوکاټ دوې لومړۍ کلمې پر تختې 

ولیکئ. دا مترین له زده کوونکو رسه یوځای تررسه کړئ. 

2. زده کوونکي دې نورې کلمې په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل.  

3. لومړۍ جمله پر تختې ولیکئ او له زده کوونکو رسه یې ولولئ. 

4. زده کوونکي دې جملې په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل. 

3. د لومړي منت بیا لوستل

 له لوستلو مخکې           

ماشوم)کوچنی(  مرشه(،  معلامنو  رسمعلمه)د  راوستل،  د   .1

کلمو د معنا په هکله له زده کوونکو رسه بحث وکړئ.

۲. بیا له زده کوونکو وغواړئ چې د دې کلمو معنا او په 

جملو کې يې استعامل مترین کړي. 

۳. د کیسې د انځور او عنوان په هکله له زده کوونکو رسه بحث وکړئ. 

۴. زده کوونکي وړاندوینه کوي چې کیسه به د څه يش 

په هکله وي.

 تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

1. له زده کوونکو رسه نوي غږونه او توري بیا تکرار کړئ. 

2. کورنۍ دنده: د ترکیب کلمې ۳ ځلې ولولئ. توري او 
کلمې د مترين په کتاب کې ولیکئ.

د لوستلو پر مهال

1. زده کوونکي دې پخپله منت ولويل. 

۲. ښوونکی دې په مناسب لحن )غږ( او حرکتونو رسه منت ولويل. 

۳. ښوونکی او زده کوونکي دې منت یوځای په گډه رسه ولويل. 

۴. زده کوونکي دې منت په جوړه یي ډول ولويل.  

له لوستلو وروسته

1. له زده کوونکو پوښتنه وکړئ چې د کیسې په اړه د 

هغوی وړاندوینه سمه ده او که نه؟ هو/ نه. 

۲. پوښتنه: رسمعلمې څه وویل؟

     ځواب: څومره ښکلی نوم!

۳. پوښتنه: حارث څه وویل؟

     ځواب: ماشوم باید په ښه نوم ونوموو.

۴.  ذهني پوښتنه: ستاسو په فکر، د ماشومانو نور کوم 

حقونه دي؟

توری:  ص، ث موضوع:  ښکلی نوم    

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(
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لوست 4 اونۍ 27

د زده کړې هدفونه
غږونو . 1 /ت، ط/  د  پای کې  او  منځ  پیل،  په  کلمې  د 

اورېدل او په توپري یې پوهېدل. 
د )ت، ط( تورو لوستل او لیکل. . 2
له تورو د 4 کلمو هجا کول. . 3
د منت سم لوستل او پوښتنو ته یې سم ځواب ویل. . 4

)د سموايل معیار ٪۸۰(

 1. د غږونو اورېدل، د تورو لوستل 
    او ليکل )10 دقیقې(

زده کوونکو رسه  له  او  وکړئ  بحث  په هکله  انځورونو  د    .1
یوځای اړه غږونه د کلمې په پیل، منځ او پای کې وښیئ. 

2. د تورو بڼې پر تختې ولیکئ، غږونه او نومونه یې و وایئ. 
3. د تورو غږونه له زده کوونکو رسه ولولئ، په هوا کې يې 
ولیکئ، په خپلو گوتو يې تعقیب کړئ او زده کوونکي دې 

يې د مترین په کتاب کې ولیکئ. 
لومړی انځور)تله(،   دویم انځور )کتاب(،   دريم انځور )ساعت(

څلورم انځور)طوطي(، پنځم انځور )سطل(، شپږم انځور )ضابط( 

 2. د کلمو لوستل)12 دقیقې( 

۱. د هجاوو د مترین د چوکاټ لومړۍ دوې کلمې پر تختې 
ولیکئ او دا مترین له زده کوونکو رسه یوځای تررسه کړئ. 

۲. زده کوونکي دې د ترکیب او هجا د چوکاټ کلمې په 
جوړه یي او انفرادي ډول ولويل.  

۳. عیني کلمې )کايل، مهرباين( تدریس کړئ.

 3. د لوستلو دويم منت

)۱۳ دقیقې( له لوستلو مخکې          
)زړه  )زړه سوی(، مهربان  څنډل)ټک وهل(، مهرباين  د   .1

سواند(کلمو د معنا په هکله له زده کوونکو رسه بحث وکړئ:
۲. بیا له زده کوونکو وغواړئ چې د دې کلمو معنا او په 

جملو کې استعامل مترین کړي. 
۳. د کیسې د انځور او عنوان په هکله له زده کوونکو 

رسه بحث وکړئ. 
۴. زده کوونکي وړاندوینه کوي چې کیسه به د څه يش په هکله وي.

د لوستلو پر مهال
1. زده کوونکي دې پخپله دا منت ولويل. 

۲. ښوونکی دې په مناسب لحن )غږ( او حرکتونو رسه منت ولويل. 
۳. ښوونکي او زده کوونکي دې منت یوځای په گډه رسه ولويل. 

۴. زده کوونکي دې منت په جوړه یي ډول ولويل.  
له لوستلو وروسته

 تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

۱. له زده کوونکو رسه غږونه او توري بیا تکرار کړئ. 

او  توري  ولولئ.  ځلې  کلمې ۳  هجا  د  دنده:  کورنۍ   .۲
کلمې د مترين په کتاب کې ولیکئ.

1. له زده کوونکو پوښتنه وکړئ چې د کیسې په اړه د 
هغوی وړاندوینه سمه ده او که نه؟ هو/ نه. 

۲.  پوښتنه: څوک مکتب ته روان وو؟ 
      ځواب: طاهر او تواب.

۳.  پوښتنه: چا طاهر ته آفرین وویل؟
      ځواب: تواب.

4. ذهني پوښتنه: مهرباين څه گټې لري؟

توری: ت، ط موضوع:  مهرباين    

           د حسن خط فعاليت )۳۵ دقيقې(

زده کوونکي دې د )ث،س،ص( تورو بڼې ته په پوره دقت 
رسه وګوري او له کړکي قلم رسه يې د کريس خط پر مخ 

ښايسته ليکل مترين کړي.

 ارزونه او کورنۍ دنده: )۵دقيقې(

- ښوونکی دې له څو زده کوونکو څخه د توري د بڼې او 
ښکيل ليکلو په اړه پوښتنه وکړي.

- زده کوونکي دې د )ث،س،ص( تورو په خپلو کتابچو کې په 
کړکي قلم  يا پنسل رسه مترين کړي.

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(
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لوست 5 اونۍ 27

د زده کړې موخې

د کلمې په پیل، منځ او پای کې د /ث، س، ص/ غږونو اورېدل . 1

او په توپري یې پوهېدل. 

د )ث، س، ص(  تورو لوستل او لیکل. . 2

د خانه خايل جملو سم لوستل)د سموايل معیار ٪۹۵(. 3

)د . 4 ویل  ځواب  ته  پوښتنو  او  لوستل  سم  منت  د 

سموايل معیار٪۸۰(

 1. د غږ اورېدل، د توري لوستل 
    او ليکل )10 دقیقې(

1. ښوونکی د تصویرونو په باره کې له زده کوونکو رسه 
بحث کوي او له هغوی رسه یوځای د کلمو په پیل، منځ 

او پای کې غږونه پېژين. 
2. ښوونکی توري پر تختې لیکي، په گوته يې ښيي او غږونه یې لويل. 
3. ښوونکی له زده کوونکو رسه د تورو د لیکلو طریقه تکراروي 
په هوا کې لیکل، په دريس کتاب کې په گوتې رسه د تورو 

څارل، په کتابچه کې لیکل. 

 2. د خانه خايل جملو لوستل  

)10 دقیقې(  

جمله  لومړۍ  چې  ښيي  ته  زده کوونکو  ښوونکی   .۱

څرنگه ولويل. 

2. ښوونکی زده کوونکو ته وخت ورکوي چې ورپسې جملې 

پخپله ولويل او بیا د ځواب په هکله وررسه بحث کوي.  

3. ځوابونه: 1.زوی 2. ښه 3. روان4. آفرين 

 3. د دويم منت بیا لوستل

)۵دقیقې( 
له لوستلو مخکې        

1. زده کوونکو ته ووایاست چې د تېرې ورځې د کیسې په  

اړه فکر وکړي او و دې وايي چې کیسه د څه يش په هکله 

وه؟ یوه یا دوو زده کوونکو ته اجازه ورکړئ چې ځواب ووايي. 

 د لوستلو پر مهال

1.زده کوونکي دې هڅه وکړي چې منت پخپله ولويل. 

2. ښوونکي دې منت زده کوونکو ته ولويل. 

3. ښوونکی او زده کوونکي دې یوځای منت ولويل. 

4. زده کوونکي دې په جوړه یي ډول منت ولويل. 

5. زده کوونکي دې پخپله منت ولويل. 

 4. نوښتي لیکل )10دقیقې( 

دې . 1 د  تاسو  به  اوس  چې  ووایاست  ته  کوونکو  زده 

اونۍ کیسو ته په کتو رسه، خپلې کیسې جوړوئ. 

زده کوونکو ته ووایاست چې په خپل دريس کتاب . 2

کې دوو انځورونو ته وگوري او پوښتنه ورڅخه وکړئ 

چې د کیسو په اړه يې څه په یاد پاتې دي. 

دوو یا دریو زده کوونکو ته اجازه ورکړئ، هغه څه یې . 3

چې په یاد پاتې دي، نورو ته يې ووایي. 

اړه يوه . 4 زده کوونکو ته ووایاست چې دوی دې په دې 

کيسه جوړه کړي چې مکتب ته د تللو او له نورو رسه د 

مهربانۍ گټې څه دي، بيا دې په دې اړه يو رسم وکاږي 

او يو څو کلمې يا يوه لنډه جمله دې وررسه وليکي.  

کله چې زده کوونکي خپلې کیسې نورو ته وایي، تاسو . 5

په ټولگی کې وگرځئ او له هغوی څخه د کیسې په اړه 

پوښتنې وکړئ. که اړتیا وي، مرسته وررسه وکړئ.

 تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

۱. توري او غږونه له زده کوونکو رسه تکرار کړئ. 

ولولئ.  ځلې   ۳ جملې  خايل  خانه  د  دنده:  کورنۍ   .2

انځورونو ته وگورئ، په اړه یې څو کلمې یا لنډه جمله ولیکئ. 

توری: ث، س، ص موضوع: د اونۍ تکرار    

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(
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لوست 6 اونۍ 27

د زده کړې موخې
د کلمې په پیل، منځ او پای کې د /ت، ط، س، ص/ غږونو پیژندل . 1

او په توپیر یې پوهېدل. 
د )ت، ط، س، ص( تورو لوستل او لیکل. 2
د کلمو سم لوستل )د سموايل معیار ٪۹۵(. 3
د منت سم لوستل )د سموايل معیار٪۹۰(. 4

 1. د غږونو اورېدل، د تورو لوستل 
    او ليکل )10 دقیقې(

1. ښوونکی د تصویرونو په باره کې له زده کوونکو رسه 
بحث کوي او له هغوی رسه یوځای د کلمو په پیل، منځ 

او پای کې غږونه پېژين. 
2. ښوونکی توري پر تختې لیکي، په گوته يې ښيي او غږونه یې لويل. 
3. ښوونکی له زده کوونکو رسه د تورو د لیکلو طریقه تکراروي 
په هوا کې لیکل، په دريس کتاب کې په گوتې رسه د تورو 

څارل، په کتابچه کې لیکل. 

 3. د دويم منت بیا لوستل

)۵دقیقې( 

له لوستلو مخکې         
1. زده کوونکو ته ووایاست چې د تېرې ورځې د کیسې په  اړه 
دې فکر وکړي او و دې وايي چې کیسه د څه يش په هکله 

وه؟ یوه یا دوو زده کوونکو ته اجازه ورکړئ چې ځواب ووايي. 
 د لوستلو پر مهال

1.زده کوونکي دې هڅه وکړي چې منت پخپله ولويل. 
2. ښوونکی دې منت زده کوونکو ته ولويل. 

3. ښوونکی او زده کوونکي دې یوځای منت ولويل. 
4. زده کوونکي دې په جوړه یي ډول منت ولويل. 

5. زده کوونکي دې پخپله منت ولويل. 

  تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

۱. له زده کوونکو رسه توري او غږونه تکرار کړئ. 

2. کورنۍ دنده: د هجا کلمې او د خانه خايل جملې ۳ 

ځلې ولولئ. کلمې د مترین په کتاب کې ولیکئ. 

توري: ت، ط، س، ص موضوع: د بیاکتنې او دوامدارې ارزونې ورځ    

 2. د خانه خايل جملو لوستل  
)10 دقیقې(  

۱. ښوونکی زده کوونکو ته ښيي چې لومړۍ جمله څرنگه ولويل. 
2. ښوونکی زده کوونکو ته وخت ورکوي چې ورپسې جملې 

پخپله ولويل او بیا د ځواب په هکله وررسه بحث کوي.  
3. ځوابونه: 1.آفرين، 2. په خربو، 3. څومره، 4. توپ. 

           د حسن خط فعاليت )۳۵ دقيقې(

زده کوونکي دې د )ص،ت،ط( تورو بڼې ته په پوره دقت 
رسه وګوري او له کړکي قلم رسه يې د کريس خط پر مخ 

ښايسته ليکل مترين کړي.

 ارزونه او کورنۍ دنده: )۵دقيقې(

- ښوونکی دې له څو زده کوونکو څخه د توري د بڼې او 
ښکيل ليکلو په اړه پوښتنه وکړي.

- زده کوونکي دې د )ص،ت،ط( تورو په خپلو کتابچو کې په 
کړکي قلم  يا پنسل رسه مترين کړي.

 4. امال    )10 دقیقې(        

1. زده کوونکو ته و وایئ چې نن به ځینې کلمې لیکي. 
2. هغوی ته ووایاست چې د )صابون( کلمه ولويل او هجاوې یې د

 السونو په حرکتونو  رسه بېلې کړي  صا  / بون. دا کلمه )2( هجاوې 
لري. زده کوونکو ته ووایاست چې د کلمې د هرې هجا په هکله فکر 
وکړي او د هرې هجا توری دې ولیکي.  دریم پړاو په دغو کلمو رسه 

تکرار کړئ. )اخالص، صابر، نصیر، غیاث، حارث، وارث، ثریا(.
3. کله چې زده کوونکو په لیکلو الس پورې کړ، ښوونکی دې 

په ټولگي کې وگرځي او زده کوونکي دې وڅاري.  
4. د دې مترین په پای کې، دې ښوونکی د هغه تورو په اړه پوښتنه 
وکړي چې زده کوونکو لیکيل دي او هره کلمه دې پر تختې ولیکي. 
5. بیا دې ښوونکی د زده کوونکو کتابچې وگوري چې دا فعالیت 
چا ښه تررسه کړی دی او څوک زیاتې مرستې ته اړتیا لري. په 

بل درس کې دې بیا له همدغو زده کوونکو رسه مرسته وکړي.

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(
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رسیزه

د لومړۍ ورځې د اورېدلو منت

د اونۍ د زده کړې موخې

د کلمو په پیل، منځ او پای کې د /ز، ذ، ظ، ض/ غږونو اورېدل او. 1

 په توپري یې پوهېدل. 

د )ز، ذ، ظ، ض( تورو سم لوستل او لیکل )د سموايل معیار ۹۵٪ دی(. 2

له نوو تورو رسه د 16 کلمو ترکیب او هجا کول.. 3

د کلمو او جملو سم لوستل )د سموايل معیار ۸۰٪ دی(. 4

د )غوړول، لوښي، مرسته، ستړیا، طناب، حاصل( کلمو پر معناگانو پوهېدل.. 5

د اورېدلو او لوستلو د کیسو پوښتنو ته سم ځواب ویل )د سموايل معیار ٪۸۰(. 6

د دې اونۍ کلمې سمې ولیکالی يش. . 7

د یوه انځور په رسمولو رسه د یوې کیسې لیکل او په اړه یې د یوې کلمې/ جملې لیکل.. 8

زده کوونکي د )ز.ذ، ظ، ض( تورو له بڼو رسه بلد يش او د کريس خط پرمخ يې ښایسته وليکي.. 9

فرعي موضوع: د کور کارونه      توري: ز، ذ، ظ، ض اته ویشتمه اونۍ          موضوع: ټولنه 

د دې اونۍ لپاره ځانگړي یاد داشتونه

- ورځنۍ موخې او د ټولگي مقررات په لنډه توگه بيان کړئ.

- له )۱۱- ۲۶( اونۍ پورې الرښوونې په پام کې ونيسئ.

- هغه توري چې شکلونه يې بېل او غږونه يې رسه مشابه وي، په مثالونو کې يو له بل رسه پر تله کړئ. لکه: )س( 

چې له )ث( رسه پرتله شوی دي. همدارنگه)ص( له )ث( رسه، )ص( له )س( رسه او نور.

- ښوونکی دې د مرستې او همکارۍ پر گټو مترکز وکړي.

د درس پیل )۵ دقیقې(: ښوونکی دې د هر درس په پیل کې دغه مقدمايت کارونه وکړي. 	 

- سالم، روغبړ، د ټولگي تنظیم، د کورنۍ دندې کتنه، د تېر درس ارزونه او د انگېزې رامنځته کول.  

د کور کارونه

مهناز په کور کې یوازې وه. اوالدونه یې ذاکر او شازیه په ښوونځي کې وو. مهناز د کور خیرنې جامې مینځلې چې 

ذاکر او شازیه راغلل. مور ته یې سالم وکړ. کتابونه یې کېښودل.*

ذاکر په سطل کې اوبه راوړې. شازیې مینځلې جامې پر طناب وغوړولې. 

مور یې دواړه پر تندیو ښکل کړل. ويې ویل: لوی شئ 

ستړیا ونه پوهېدم. اوس به نو خوندور  بچیانو. نن په 

سابه درته پاخه کړم. 

ذاکر و ویل: ** مورې! سابه به زه درته ومینځم.

شازیې و ویل: لوښي به زه ومینځم.

مهناز و ویل: آفرین! تاسو هر وخت رارسه مرسته کوئ.

اونۍ 28
ټولنيزې- عاطفي زده کړې موخه

له 	  چې  يش  پوه  دې  په 

او  خويندو  پالر،  او  مور 

کول  مرسته  رسه  وروڼو 

څه گټې لري.
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د زده کړې موخې

په . 1 او  اورېدل  غږونو  ذ/  /ز،  د  کې  پیل  په  کلمو  د 

توپري یې پوهېدل. 

د )ز، ذ( تورو لوستل او لیکل.. 2

له نوو تورو رسه د 4 کلمو ترکیبول. . 3

د کلمو سم لوستل )د سموايل معیار ٪۸۰(. 4

د اورېدلو د کیسې پوښتنو ته سم ځوابونه ویل )د . 5

سموايل معیار ٪۸۰( 

 1. د غږونو اورېدل، د تورو لوستل 
    او ليکل )10 دقیقې(

1.  د انځورونو په اړه بحث وکړئ او لومړي غږونه یې له 
زده کوونکو رسه راوښیئ. 

2. ښوونکی کلمې وایي او زده کوونکي معلوموي چې دغه کلمې 
له نوو غږونو رسه پیل شوي دي او که نه، دغه کلمې )ذاکر، 

څوکۍ، ذکرالله، مېرمن، ذره بین، زرڅانگه( وکاروئ.
همدې  په  چې  ووایي  کلمې  څو  دې  زده کوونکی    -۳

غږونو پیل شوې وي. 
1. توري پر تختې ولیکئ، غږونه او نومونه یې و وایئ.  

یې  کې  هوا  په  ولولئ،  رسه  زده کوونکو  له  توري   .۲
زده کوونکي  او  کړئ  تعقیب  یې  گوتو  خپلو  په  ولیکئ، 

دې د مترین په کتاب کې ولیکي. 

 2. د کلمو او جملو لوستل      

)12 دقیقې(  

 ۱. د ترکیب د مترین د چوکاټ دوې لومړۍ کلمې پر تختې 

ولیکئ. دا مترین له زده کوونکو رسه یوځای تررسه کړئ. 

2. زده کوونکي دې نورې کلمې په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل.  

3. لومړۍ جمله پر تختې ولیکئ او له زده کوونکو رسه یې ولولئ. 

4. زده کوونکي دې جملې په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل. 

 3. د اورېدلو فعالیت )۱۳ دقیقې(  

له اورېدلو څخه مخکې         

غوړول)هوارول(، لوښي)ظرفونه(، ستړیا)ستوماين( کلمو  1. د 

په اړه بحث وکړئ:

2. بیا له زده کوونکو څخه وغواړئ چې د دې کلمو معنا 

او په جملو کې يې استعامل مترین کړي. 

3. د کیسې د انځور او عنوان په هکله له زده کوونکو رسه بحث وکړئ. 

4. زده کوونکي وړاندوینه کوي چې کیسه به د څه يش 

  تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

1. له زده کوونکو رسه نوي غږونه او توري بیا تکرار کړئ. 
2. کورنۍ دنده: د ترکیب کلمې ۳ ځلې ولولئ. توري او 

کلمې د مترين په کتاب کې ولیکئ.

په هکله وي.

د اورېدلو پر مهال

1. کیسه په مناسب لحن )غږ( او حرکتونو رسه دوه ځيل ولولئ. 

۲. د لوستلو پر مهال، له زده کوونکو څخه د کیسې په 

هکله دوې پوښتنې وکړئ. 

*. ذاکر او شازیې به بیا څه کړي وي؟
**. ذاکر به څه ویيل وي؟

له اورېدلو وروسته
1. له زده کوونکو پوښتنه وکړئ چې آیا د کیسې په اړه د 

هغوی وړاندوینه سمه ده او که نه؟ هو/نه. 
۲. پوښتنه: ذاکر څه وکړل؟

     ځواب: ذاکر په سطل کې اوبه راوړې.
3. پوښتنه: شازیې څه وکړل؟

    ځواب: شازیې مینځلې جامې پر طناب وغوړولې.

4. ذهني پوښتنه:له نورو رسه مرسته کول څه گټې لري؟

توری:  ز، ذ موضوع:  د کور کارونه     

لوست 1 اونۍ 28

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(
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د زده کړې موخې

د کلمې په پیل، منځ او پای کې د /ظ، ض/  غږ اورېدل . 1

او په توپري یې پوهېدل. 

د )ظ، ض( تورو لوستل او لیکل. . 2

له نوو تورو رسه د 4 کلمو هجا کول. . 3

د منت سم لوستل او پوښتنو ته یې سم ځواب ویل. . 4

)د سموايل معیار ٪۸۰(

 1. د غږونو اورېدل، د تورو لوستل 
    او ليکل )10 دقیقې(

1.  د انځورونو په هکله بحث وکړئ او له زده کوونکو 

رسه یوځای مربوط غږونه د کلمې په پیل، منځ او پای 

کې په گوته کړئ. 

و  نومونه یې  او  ولیکئ، غږونه  پر تختې  بڼې  تورو  د   .1

وایئ. 

۲. د تورو د غږونو له لوستلو رسه یوځای په هوا کې یې 

ولیکئ، په گوتو رسه یې په دريس کتاب کې تعقیب کړئ 

او زده کوونکي دې د مترین په کتاب کې ولیکي. 

لومړی انځور)ظاهره(،   دویم انځور )منظره(،   دريم انځور )حفیظ(

څلورم انځور)ضابط(،   پنځم انځور )فضل(،    شپږم انځور)حوض( 

 2. د کلمو لوستل )12 دقیقې( 

۱. د هجاوو د مترین د چوکاټ لومړۍ دوې کلمې پر تختې 

ولیکئ او دا مترین له زده کوونکو رسه یوځای تررسه کړئ. 

۲. زده کوونکي دې دا کلمې په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل.  

3. د لوستلو لومړی منت)۱۳دقیقې(  

له لوستلو مخکې

1. د مرسته)کومک(، آفرین)شاباش(، طناب )هغه پړی چې کايل پرې 

اچول کېږي( کلمو د معنا په هکله له زده کوونکو رسه بحث وکړئ:

۲. بیا له زده کوونکو وغواړئ چې د دې کلمو معنا او په 

جملو کې استعامل مترین کړي. 

۳. د کیسې د انځور او عنوان په هکله له زده کوونکو 

رسه بحث وکړئ. 

۴. زده کوونکي وړاندوینه کوي چې کیسه به د څه يش 

 تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

۱. له زده کوونکو رسه غږونه او توري بیا تکرار کړئ. 

۲. کورنۍ دنده: د هجا کلمې ۳ ځلې ولولئ. توري او کلمې 

د مترين په کتاب کې ولیکئ.

په هکله وي.

د لوستلو پر مهال

1. زده کوونکي دې پخپله دا منت ولويل. 

۲. ښوونکی دې په مناسب لحن او حرکتونو رسه منت ولويل. 

۳. ښوونکي او زده کوونکي دې منت یوځای په گډه رسه ولويل. 

۴. زده کوونکي دې منت په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل. 

له لوستلو وروسته

1. له زده کوونکو پوښتنه وکړئ چې د کیسې په اړه د 

هغوی وړاندوینه سمه ده او که نه؟ هو/ نه. 

۲.  پوښتنه: ظریف څه وپوښتل؟

      ځواب: نن مو څه ولوستل.

3.  پوښتنه: رضا څه لوستي وو؟

      ځواب: په کارونو کې مرسته کول.

په کارونو کې  تاسو د کور  پوښتنه: کله چې  4. ذهني 

مرسته کوئ، څه احساس کوئ؟

توری:  ظ، ض موضوع: مرسته    

لوست 2 اونۍ 28

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(
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لوست 3 اونۍ 28

د زده کړې هدفونه
د کلمې په پیل کې د /ز، ظ/ غږونو اورېدل او په . 1

توپري یې پوهېدل. 
د )ز، ظ( تورو لوستل او لیکل.. 2
له نوو تورو رسه د ۴ کلمو ترکیبول. . 3
د کلمو سم لوستل )د سموايل معیار ٪۸۰(. 4
)د . 5 ویل  ته سم ځواب  پوښتنو  د کیسې  اورېدلو  د 

سموايل معیار ٪۸۰(

 1. د غږونو اورېدل، د تورو لوستل 
    او ليکل )10 دقیقې(

1.  د انځورونو په اړه بحث وکړئ او لومړي غږونه یې له 
زده کوونکو رسه په گوته کړئ. 

2. ښوونکی کلمې وایي او زده کوونکي معلوموي چې دغه کلمې 
له نوو غږونو رسه پیل شوي دي او که نه، دغه کلمې )زمری، 

غاښ، زانگو، مسواک، زرغونه، ظریف، پیاله، ظرفونه( وکاروئ.
همدې  په  چې  ووایي  کلمې  څو  دې  زده کوونکی    -۳

غږونو پیل شوې وي.
1. توري پر تختې ولیکئ، غږونه او نومونه یې و وایئ.  

یې  کې  هوا  په  ولولئ،  رسه  زده کوونکو  له  توری   .۲
زده کوونکي  او  کړئ  تعقیب  یې  گوتو  خپلو  په  ولیکئ، 

دې یې د مترین په کتاب کې ولیکي. 

 2. د کلمو او جملو لوستل      

)12 دقیقې(  

۱. د ترکیب د مترین د چوکاټ دوې لومړۍ کلمې پر تختې 

ولیکئ. دا مترین له زده کوونکو رسه یوځای تررسه کړئ. 

2. زده کوونکي دې نورې کلمې په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل.  

3. لومړۍ جمله پر تختې ولیکئ او له زده کوونکو رسه یې ولولئ. 

4. زده کوونکي دې جملې په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل. 

3. د لومړي منت بیا لوستل

 )۱۳دقیقې( 
له لوستلو مخکې            

له  هکله  په  معنا  د  کلمو  لوستل(  طناب،  )غوړول،  د   .1
زده کوونکو رسه بحث وکړئ:

۲. بیا له زده کوونکو وغواړئ چې د دې کلمو معنا او په 
جملو کې يې استعامل مترین کړي. 

۳. د کیسې د انځور او عنوان په هکله له زده کوونکو رسه بحث وکړئ. 
۴. زده کوونکي وړاندوینه کوي چې کیسه به د څه يش 

په هکله وي.

  تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

1. له زده کوونکو رسه نوي غږونه او توري بیا تکرار کړئ. 

2. کورنۍ دنده: د ترکیب کلمې ۳ ځلې ولولئ. توري او 

کلمې د مترين په کتاب کې ولیکئ.

د لوستلو پر مهال

1. زده کوونکي دې پخپله منت ولويل. 

۲. ښوونکی دې په مناسب لحن )غږ( او حرکتونو رسه منت ولويل. 

۳. ښوونکی او زده کوونکي دې منت یوځای په گډه رسه ولويل. 

۴. زده کوونکي دې منت په جوړه یي ډول ولويل.  

له لوستلو وروسته

1. له زده کوونکو پوښتنه وکړئ چې د کیسې په اړه د 

هغوی وړاندوینه سمه ده او که نه؟ هو/ نه. 

۲. پوښتنه: مرسته کارونه څنگه کوي؟

     ځواب:  آسانوي یې

۳. پوښتنه: د رضا خور له مور رسه څه مرسته کوله؟

     ځواب: کايل یې پر طناب غوړول.

۴.  ذهني پوښتنه: که تاسې هم خپل کارونه ولرئ او 

هم بايد له نورو رسه مرسته وکړئ، اول به کوم کار کوئ؟

توري:  ز، ظ موضوع:  مرسته    

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(
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لوست 4 اونۍ 28

د زده کړې هدفونه
غږونو . 1 /ذ، ض/  د  پای کې  او  منځ  پیل،  په  کلمې  د 

اورېدل او په توپري یې پوهېدل. 
د )ذ، ض( تورو لوستل او لیکل. . 2
له تورو د 4 کلمو هجا کول. . 3
د منت سم لوستل او پوښتنو ته یې سم ځواب ویل . 4

)د سموايل معیار ٪۸۰(

 1. د غږونو اورېدل، د تورو لوستل 
    او ليکل )10 دقیقې(

1.  د انځورونو په هکله بحث وکړئ او له زده کوونکو رسه 
یوځای اړه غږونه د کلمې په پیل، منځ او پای کې وښیئ. 

1. د تورو بڼې پر تختې ولیکئ، غږونه او نومونه یې و وایئ. 
۲. د تورو غږونه له زده کوونکو رسه ولولئ، په هوا کې يې 
ولیکئ، په خپلو گوتو يې تعقیب کړئ او زده کوونکي دې 

د مترین په کتاب کې ولیکئ. 
لومړی انځور)ذره بین(،دویم انځور )تذکره(،   دريم انځور )کاغذ(
څلورم انځور)ضابط(،   پنځم انځور )فضل(، شپږم انځور)حوض( 

 2. د کلمو لوستل )12 دقیقې( 

۱. د هجاوو د مترین د چوکاټ لومړۍ دوې کلمې پر تختې 
ولیکئ او دا مترین له زده کوونکو رسه یوځای تررسه کړئ. 

۲. زده کوونکي دې د ترکیب او هجا د چوکاټ دا کلمې 
په جوړه یي او انفرادي ډول ولويل.  

 3. د لوستلو دويم منت

        )۱۳ دقیقې( 
له لوستلو مخکې           

1. د  )حاصل = نتیجه، مرسته = کومک، الس نيوی( کلمې د 
معنا په هکله له زده کوونکو رسه بحث وکړئ:

۲. بیا له زده کوونکو وغواړئ چې د دې کلمو معنا او په 
جملو کې يې استعامل مترین کړي. 

۳. د کیسې د انځور او عنوان په هکله له زده کوونکو 
رسه بحث وکړئ. 

۴. زده کوونکي وړاندوینه کوي چې کیسه به د څه يش په هکله وي.

د لوستلو پر مهال

1. زده کوونکي دې پخپله منت ولويل. 

۲. ښوونکی دې په مناسب لحن )غږ( او حرکتونو رسه منت ولويل. 

۳. ښوونکی او زده کوونکي دې منت یوځای په گډه رسه ولويل. 

۴. زده کوونکي دې منت په جوړه یي ډول ولويل.

  

 تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

۱. زده کوونکو رسه غږونه او توري بیا تکرار کړئ. 

۲. کورنۍ دنده: د هجا کلمې ۳ ځلې ولولئ.  توري او 

کلمې د مترين په کتاب کې ولیکئ.

له لوستلو وروسته
1. له زده کوونکو پوښتنه وکړئ چې د کیسې په اړه د 

هغوی وړاندوینه سمه ده او که نه؟ هو/ نه. 
۲.  پوښتنه: ذاکر اکا د څه يش باغ لري؟ 

      ځواب: د مڼو.
۳.  پوښتنه: چا وویل چې موږ به دررسه مرسته وکړو؟

      ځواب: ضیا او راضیې.
4. ذهني پوښتنه: کله چې له يو چا مرسته کوئ، ولې 

بايد د هغه رضورتونو ته پام وکړئ؟

توري:  ذ، ض موضوع:  د مڼو باغ    

           د حسن خط فعاليت )۳۵ دقيقې(

زده کوونکي دې د )ز،ذ( تورو بڼې ته په پوره دقت رسه 
مخ  پر  خط  کريس  د  يې  رسه  قلم  کړکي  له  او  وګوري 

ښايسته ليکل مترين کړي.

 ارزونه او کورنۍ دنده: )۵دقيقې(

- ښوونکی دې له څو زده کوونکو څخه د توري د بڼې او 
ښکيل ليکلو په اړه پوښتنه وکړي.

- زده کوونکي دې د )ز،ذ( تورو په خپلو کتابچو کې په کړکي 
قلم  يا پنسل رسه مترين کړي.

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(
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لوست 5 اونۍ 28

د زده کړې موخې

د کلمې په پیل، منځ او پای کې د /ز، ذ، ظ، ض/ غږونو اورېدل. . 1

د )ز، ذ، ظ، ض(  تورو لوستل او لیکل. . 2

د خانه خالی جملو سم لوستل )د سموايل معیار ٪۹۵(. 3

)د . 4 ویل  ځواب  ته  پوښتنو  او  لوستل  سم  منت  د 

سموايل معیار٪۸۰(

 1. د غږونو اورېدل، د تورو لوستل 
    او ليکل )10 دقیقې(

1. ښوونکی د تصویرونو په باره کې له زده کوونکو رسه 
بحث کوي او له هغوی رسه یوځای د کلمو په پیل، منځ 

او پای کې غږونه پیژين. 
2. ښوونکی توري پر تختې لیکي، په گوته يې ښيي او غږونه یې لويل. 
طریقه  لیکلو  د  تورو  د  رسه  زده کوونکو  له  ښوونکی   .3
تکراروي: په هوا کې لیکل، په دريس کتاب کې په گوتې 

رسه د تورو څارل، په کتابچه کې لیکل. 

 2. د خانه خايل جملو لوستل    

)10 دقیقې(  

جمله  لومړۍ  چې  ښيي  ته  زده کوونکو  ښوونکی   .۱

څرنگه ولويل. 

2. ښوونکی زده کوونکو ته وخت ورکوي چې ورپسې جملې 

پخپله ولويل او بیا د ځواب په هکله وررسه بحث کوي.  

3. ځوابونه: 1. ژر 2. کايل 3. حاصل 4. وکړو 

 3. د دويم منت بیا لوستل

)۵دقیقې( 
له لوستلو مخکې        

1. زده کوونکو ته ووایاست چې د تېرې ورځې د کیسې په  اړه 
دې فکر وکړي او و دې وايي چې کیسه د څه يش په هکله 

وه؟ یوه یا دوو زده کوونکو ته اجازه ورکړئ چې ځواب ووايي. 
 د لوستلو پر مهال

1.زده کوونکي دې هڅه وکړي چې منت پخپله ولويل. 
2. ښوونکی دې منت زده کوونکو ته ولويل. 

3. ښوونکی او زده کوونکي دې یوځای منت ولويل. 
4. زده کوونکي دې په جوړه یي ډول منت ولويل. 

5. زده کوونکي دې پخپله منت ولويل. 

 4. نوښتي لیکل )10دقیقې( 

دې . 1 د  تاسو  به  اوس  چې  ووایاست  ته  کوونکو  زده 

اونۍ کیسو ته په کتو رسه، خپلې کیسې جوړوئ. 

زده کوونکو ته ووایاست چې په خپل دريس کتاب . 2

کې دوو انځورونو ته وگوري او پوښتنه ورڅخه وکړئ 

چې د کیسو په اړه يې څه په یاد پاتې دي. 

دوو یا دریو زده کوونکو ته اجازه ورکړئ، هغه څه یې . 3

چې په یاد پاتې دي، نورو ته يې ووایي. 

زده کوونکو ته ووایاست چې دوی دې له خپلې کورنۍ رسه د . 4

مرستې په اړه يوه کيسه جوړه کړي. بيا دې په دې اړه يو رسم 

وکاږي او يو څو کلمې يا يوه لنډه جمله دې وررسه وليکي.  

کله چې زده کوونکي خپلې کیسې نورو ته وایي، تاسو . 5

په ټولگي کې وگرځئ او له هغوی څخه د کیسې په اړه 

پوښتنې وکړئ. که اړتیا وي، مرسته وررسه وکړئ.

 تکرار او کورنۍ دنده: )5 دقیقې( 

۱. توري او غږونه له زده کوونکو رسه تکرار کړئ. 

ولولئ.  ځلې   ۳ جملې  خايل  خانه  د  دنده:  کورنۍ   .2

انځورونو ته وگورئ، په اړه یې څو کلمې یا لنډه جمله ولیکئ.

توري: ز، ذ، ظ، ض موضوع: د اونۍ تکرار    

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(
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لوست 6 اونۍ 28

د زده کړې موخې
د کلمې په پیل، منځ او پای کې د /ز، ذ، ظ، ض/ غږونو پیژندل . 1

او په توپیر یې پوهېدل. 
د )ز، ذ، ظ، ض( تورو لوستل او لیکل.. 2
د کلمو سم لوستل )د سموايل معیار ٪۹۵(. 3
د منت سم لوستل )د سموايل معیار٪۹۰(. 4

 1. د غږ اورېدل، د توري لوستل 
    او ليکل )10 دقیقې(

1. ښوونکی د تصویرونو په باره کې له زده کوونکو رسه 
بحث کوي او له هغوی رسه یوځای د کلمو په پیل، منځ 

او پای کې غږونه پېژين. 
2. ښوونکی توري پر تختې لیکي، په گوته يې ښيي او غږونه یې لويل. 
3. ښوونکی له زده کوونکو رسه د تورو د لیکلو طریقه تکراروي 
په هوا کې لیکل، په دريس کتاب کې په گوتې رسه د تورو 

څارل، په کتابچه کې لیکل. 

 3. د دويم منت بیا لوستل

)۵دقیقې( 

له لوستلو مخکې         
1. زده کوونکو ته ووایاست چې د تېرې ورځې د کیسې په  اړه 
دې فکر وکړي او و دې وايي چې کیسه د څه يش په هکله 
وه؟ یوه یا دوو زده کوونکو ته اجازه ورکړئ چې ځواب ووايي. 

 د لوستلو پر مهال
1.زده کوونکي دې هڅه وکړي چې منت پخپله ولويل. 

2. ښوونکی دې منت زده کوونکو ته ولويل. 
3. ښوونکی او زده کوونکي دې یوځای منت ولويل. 

4. زده کوونکي دې په جوړه یي ډول منت ولويل. 

5. زده کوونکي دې پخپله منت ولويل. 

 تکرار او کورنۍ دنده )5 دقیقې( 

۱. له زده کوونکو رسه توري او غږونه تکرار کړئ. 
2. کورنۍ دنده: د هجا کلمې ۳ ځلې ولولئ. کلمې د 

مترین په کتاب کې ولیکئ. 

توري: ز، ذ، ظ، ض موضوع: د بیاکتنې او دوامدارې ارزونې ورځ    

 2. د خانه خايل جملو لوستل    
)10 دقیقې(  

۱. ښوونکی زده کوونکو ته ښيي چې لومړۍ جمله څرنگه ولويل. 
2. ښوونکی زده کوونکو ته وخت ورکوي چې ورپسې جملې 

پخپله ولويل او بیا د ځواب په هکله وررسه بحث کوي.  
3. ځوابونه: 1.زوی 2.  راواخله 3. حافظ 4. لوبو

           د حسن خط فعاليت )۳۵ دقيقې(

پوره دقت  په  ته  بڼې  تورو  زده کوونکي دې د )ض،ظ( 
رسه وګوري او له کړکي قلم رسه يې د کريس خط پر مخ 

ښايسته ليکل مترين کړي.

 ارزونه او کورنۍ دنده: )۵دقيقې(

- ښوونکی دې له څو زده کوونکو څخه د توري د بڼې او 
ښکيل ليکلو په اړه پوښتنه وکړي.

په  کې  کتابچو  خپلو  په  تورو  )ص،ط(  د  دې  کوونکي  زده   -
کړکي قلم  يا پنسل رسه مترين کړي.

 4. امال    )10 دقیقې(        

1. زده کوونکو ته و وایئ چې نن به ځینې کلمې لیکي. 
2. هغوی ته ووایاست چې د )زانگو( کلمه ولويل او هجاوې یې د 

السونو په حرکتونو رسه بېلې کړي  زانـ  / ـگو. دا کلمه )2( هجاوې 
لري. زده کوونکو ته ووایاست چې د کلمې د هرې هجا په هکله فکر 
وکړي او د هرې هجا توری دې ولیکي.  دریم پړاو په دغو کلمو رسه 
تکرار کړئ. )زرمینه، نيمروز، ظفر، لحاظ، منظره، ضابط، غزنی(.

3. کله چې زده کوونکي په لیکلو الس پورې کړ، ښوونکی 
دې په ټولگي کې وگرځي او زده کوونکي دې وڅاري.  

4. د دې مترین په پای کې، دې ښوونکی د هغه تورو په اړه پوښتنه 
وکړي چې زده کوونکو لیکيل دي او هره کلمه دې پر تختې ولیکي. 
5. بیا دې ښوونکی د زده کوونکو کتابچې وگوري چې دا فعالیت چا 
ښه تررسه کړی دی او څوک زیاتې مرستې ته اړتیا لري. په بل درس 

کې دې بیا له همدغو زده کوونکو رسه مرسته وکړي.

د تېر درس تکرار او نوي  درس ته تياری )۵ دقیقې(



287

لغت نامه

معناوېلغتاونۍمعناوېلغتاونۍ

نوم دی. د اولو ورځو سپوږمۍ هالل ۳ اونۍ

ته چې نرۍ وي.

نارينه نوم او د يو قوم  نوم هم دی.لودين۱۰ اونۍ

نارينه نومنويد//غاټولالله//

نارينه نومرساج//نوم دی. د  اصحايب نوم هم دي.بالل۴ اونۍ

دودرواج//فصل، اړهباب//

نارينه نومونه ديوهاج، منهاج//د زخم داروملهم//

الرښوونکی، هغه چاته هم وايي چې امام//

په جومات کې ملونځ ورکوي.

جهاد کوونکیمجاهد//

يوه دنګه ونه ده چې اوړی ژمی شنه ويناجو//ښځينه نوم دی.مالله//

يو نارينه نوم دی. د قوم د مرش او بهلول۵ اونۍ

نيک سړې معنا هم لري.

نومونه ديبربک، خاټوله۱۱ اونۍ

څوک چې خپل واک نه لريبېواک//دارو، درملدوا//

ځایمکان//آشنابلد//

د اوروزګان والیت مرکزترینکوټ//د يو سیند نوم دی.آمو۶ اونۍ

د الوتکې چلوونکیپیلوټ//ودانآباد//

نوم دی. په هند کې پښتنو ته هم پټان وايي.پټان//نارينه نوم، یو قیمتي غمی املاس//

سیمه، ځایټاټوبی//جامې، کايل.لباس//

سینهټټر//هيله او غوښتنه او نوم هم دی.هوس//

د يوې سيمې نوم دی.باجوړ۱۳اونۍمسلامنمسلم۷ اونۍ

په سعودي عربستان کې د يو ښار نوم دی.مدینه //ملګریمل//

مزه ناکهخوندوره//آلوچه )يو ډول مېوه ده(آلو//

له ویالې څخه پټیو ته د اوبو د ورتلو خولهورخ//سوختهَسَوی ۸ اونۍ

د بخارۍ په نل کې د لوګیو تور لََوی//

ګردونه

ټینګ، کلکپوخ

ارتپراخد قرآن کريم لوستلتالوت//

نوم دی. د يو قوم نوم دی چې د سادات//

نسب سلسله يې حرضت محمد )ص( 

ته رسېږي.

د اوسپنی يا لرګيو ډانک چې درانه شيان پرې پورته کېږي.اړم//

نیکی او بدی د وليس کیسو بََدی//

شخصیتونه دي

مريضناجوړ//

نارينه نوم دیمريباش۱۴ اونۍهغه بېل چې ټکک لري.یوم//

هڅهتالش//په هلمند کې د يوې سيمې نومبُست//

نغری، بټۍداش//نوم دی.رستم۹ اونۍ

په ننگرهار کې د يوې ولسوالی رودات//

نوم دی.

غورهممتاز۱۵ اونۍ

نوم دی. د کال لومړی ورځ ته هم وايينوروز//نارينه نوم دی د اعتبار معنا لري.باور//

يو قوم دیبلوچ//ښځينه نوم دیمروه//

اهنگرپښ۱۶ اونۍښځينه نوم دیسارا //

جوړهغربگ//په الره تلونکیالروی//

د هېواد يو واليت دیوردگ//ځيدرومي//

چینه، کاریز، یا ویالهگودر۱۷اونۍباوراميان۱۰ اونۍ
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باغ وحش هغه بڼ چې وحيش او اهيل حيوانات په ژوبڼ۲۱ اونۍدهقان، ښکاروز، څوک چې ځمکه کريبزګر//

کې ساتل شوي وي او خلک د ليدو لپاره ورځي.

ښځې او نجونېاناث۲۲ اونۍټېپر، منګړیتهشلغم//

خوندمزه//ښه، ښه کارونهخیر//

هغه ماشین چې غنم او جوار اوړه کويژرنده//َمیناښارو//

امتحانآزموينه//خاکسرتي، ککړخړ//

د شتو او مال یوه برخه چې زکات//

غریبانو ته ورکول کېږي

نوم دیوارث۲۳ اونۍ

هغه ځای چې ډېر کتابونه په کې ساتل کېږي او کتابتون//پاشل، اچولشیندل//

خلک په کې مطالعه کوي

هغه ډاکټر چې عملیاتونه کويجراح//ملر خاتهختيځ۱۸ اونۍ

تلوار، تادي، عجلهبیړه//پټۍبنداژ//

قهرغوسه//لګول، روښانه کولبَلَول//

نوم دیفتاح//اردو، عسکرپوځ//

خالصون  فالح//سهارګهیځ//

حوصله کولزغمل//يو قوم دیبړېڅ۱۹اونۍ

زحمتزيار۲۴ اونۍنوم دی.اڅک//

هغه څوک چې قران رشیف یې په یادو زده ويحافظ//پريغوڅ//

زيارزحمت//نوم دی. یو قوم هم دیبلوڅ//

نوم دیمحفوظ//زوړ، سپین ږیریبوډا//

خاطر، مراعات، نوم هم دیلحاظ//څراغ، نوم هم دیډېوه//

هغه مدرسه چې حافظان په کې روزل کېږيدارالحفاظ//باورمن، مطمینډاډه//

هغه ښیښه چې شیان غټ ښکاره کويذره بین//نوم دیڅپاند //

هوښیار، نوم هم دیذکي//د کور حوييل، رسایانگړ۲۰ اونۍ

خویونه او عادتونهخواص۲۵ اونۍپاکمقدس//

د زړه صفايي او ښه نیتاخالصکوټهاُتاق//

څوک چې ښه نیت لريمخلص//نوم دی او شوق لرونکي ته هم واييمشتاق//

احتیاط کارهمحتاط۲۶ اونۍغاړه، مغزۍ، غړۍورمېږ//

ګډ، رسه ګډ شويمخلوط//تکړه، ناميالیق//

د نوي يش جوړولاخرتاع//زخميټپي//

څوک چې اخرتاع کوي )نوي شیان جوړوي(مخرتع//د ماشومانو لپاره فلمکارټون۲۱اونۍ

مخه ښه، خدای پامانوداع//څوک چې مالوچ ټکوينداف//

د خطر لرې کول او مخنیویدفاع//غوره، نوم هم دیارشف//

رسګردانهاللهانده//د مزرې له پاڼو  اوبدل شوي رسۍ ده.کټ بوڼ//

ښه، نېک عمله، نوم هم دیصالح۲۷ اونۍباغبڼ//

د ټکان په وسیله له ګردونو پاکولڅنډل//نجار، وستاکارترکاڼ//

نوم دی او د يوه قوم نوم هم ځدراڼ//

دی

تسيل او ډاډ ورکولدالسا//

مهرباين، خواخوږيشفقت//په تکرار رسه يو کارکولمترين//

ساتونکیمحافظ۲۸ اونۍيو حيوان دی چې تېره غيش لريشکوڼ//

د هېواد یو غريب والیتنیمروز//يو حيوان دیفيل//
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