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د پوهنې وزارت



 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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دا کتاب د "افغان ماشومان يې لويل" پروژې په 
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خپروونکی: د پوهنې وزارت د اړیکو او عامه پوهاوي ریاست
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د چاپ ځای: کابل

چاپ خونه:  

 curriculum@moe.gov.af  :برېښنالیک پته

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

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 
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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. 

د دریم ټولګي اونیز مهال وېش

ې
دقيق شپږم لوست

ې
دقيق پنځم لوست

ې
دقيق څلورم لوست

ې
دقيق دريم لوست

ې
دقيق دوهم لوست

ې
دقيق لومړی لوست

۵ د درس پیل ۵ د درس پیل ۵ د درس پیل ۵ د درس پیل ۵ د درس پیل ۵ د درس پیل

۱۰
د کلمو زېرمه/

ګرامر
۱۰

اورېدل او خربې 

کول
۱۰

توري، کلمې او 

جملې
۱۰

توري، کلمې او 

جملې
۱۰

توري، کلمې او 

جملې
۱۰

توري، کلمې او 

جملې

۱۰
د لومړي او دوهم 

منت بیا لوستل
۱۵ نوښتي لیکنه ۱۵ د کلمو زېرمه

۲۵

 

د دوهم منت 

لوستل

۱۵ د کلمو زېرمه
۲۵

 

د لومړي منت 

لوستل

 ۱۵ امالء/ سم لیکل ۱۰
 د لومړي او دوهم 

منت بيا لوستل
۱۰

د دوهم منت بیا 

لوستل
۱۰

د لومړي منت بیا 

لوستل

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 ټوله موده ۴۵ ټوله موده ۴۵ ټوله موده ۴۵ ټوله موده ۴۵ ټوله موده ۴۵ ټوله موده

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

شمېره
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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:

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

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

د پالرنوم نوم

شهرت
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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. 

د دریم ټولګي لپاره د سواد د زده کړې وړتياوې )قابليتونه(

الندې چوکاټ د سواد د زده کړې هغه قابلیتونه ښيي چې مته کېږي د دريم ټولګي زده کوونکي یې باید ولري. دغه 

وړتیاوې د سواد زده کړې د تدریس د پنځو عنرصونو )غږپوهنه، د الفبا اصول، روان لوستل، د لغتونو زېرمه او مفهوم 

اخیستنه( له مخې ډلبندي کېږي. دا په دې چې تاسې وګورئ چې د دوامداره ارزونې په فورمه کې د زده کوونکو 

ښودل شوي قابلیتونه د سواد په زده کړه کې د هغوی له اسايس مهارتونو رسه څنګه رابطه لري. په دریم ټولګي کې 

به زده کوونکي د لوستلو او لیکلو  هغو بنسټیزو مهارتونو ودې ته ادامه ورکړي چې په لومړي او دویم ټولګي کې یې 

ترالسه کړي دي. 
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د الفبې اصول

د الفبې اصولو یا فونیکس کې له غږ رسه د توري تړاو، هجا کول او د هجاوو د یو ځای کولو قابلیتونه شامل دي. 

                     د لوستلو قابليتونه

زده کوونکي د دې وړتیا لري چې: 

وښيي چې یو  توری له یوه غږ رسه سمون لري . 1

او که څنګه؟ 

د هر توري اړوند ټول غږونه ووايي. . 2

توري له خپل غږ )غږونو( رسه ونښلوي. . 3

د عامو کلمو هجاوې )سېالبونه( رسه ترکیب کړي. . 4

ګڼ هجايي )سېاليب( کلمې په هجاوو/سېالبونو . 5

ووېيش. 

پرمختليل . 6 الفبې  د  لپاره  پېژندلو  د  کلمو  د 

عنرصونه وکاروي. 

ترتیب . 7 کلمې  د  او  معنا  کلمې  د  کې  جمله  په 

څخه د ډیکوډینګ هڅو د تاييد لپاره استفاده 

وکړي. 

د کلمو د جوړښت له مخې ګڼ هجايي کلمې وپېژين. . 8

د ليکلو قابليتونه

زده کوونکي د دې وړتیا لري چې: 

ټول توري سم ولیکي. . 1

2 . ۸۰ په٪  کلمې  مناسبې  رسه  کچې  له  ټولګي  د 

په تدریج رسه د هغو کلمو  او  ولیکي  سموايل رسه 

لیکل هم زده کوي چې الزیات پېچلی جوړښت لري. 

د غږپوهنې د تګالرې په کارولو رسه )په کلمو کې . 3

د  تورو  د  ګډون  په  د حرکتونو  او  اورېدل  غږونو  د 

لیکلو وړتیا( له ٪۹۰ سموايل رسه کلمې ولیکي.

عامې کلمې بې له حرکتونو )زور، زېر او پېښ( ولیکي. . 4

له ياده څخه کلمې ولیکي. . 5

د ګڼو شکلونو درلودونکو عامو کلمو لیکل پیل کړي.. 6

روان لوستل

د لوستلو قابلیتونه

زده کوونکي د دې وړتیا لري چې: 

له٪ ۹۵ سموايل رسه ټول تدریس شوي سمبولونه په ګوته کړي.. 1

له . 2 ټولګې  د  او  لري  جوړښت  عام  چې  کلمې  هغه 

سویې رسه یې برابرې دي او پر هجاوو د وېشلو وړ 

وي، له  ۹۰٪ سموايل رسه تشخیصول کړي.

له٪ ۹۵ سم وايل رسه د ټولګي له کچې رسه مناسب . 3

او  پاراګرافونو  )د  ولويل  کیسې  یا  پاراګرافونه  لنډ 

کیسو اوږدوالی په هر ژبه کې متفاوته وي(.

د . 4 چې  ولويل  رسه  رسعت  داسې  په  متنونه  مرتبط 

عبارت لوستلو له کچې څخه پوره روان لوستلو ته ورسېږي.

د لیکنښو په کارولو رسه د جملو د معنا بدلېدل تشخیص . 5

کړي )لکه  چې یوه بیاين جمله په پوښتنه بدلوي(.

د کلمو او جملو د لوستلو په وخت کې خپل لحن او د آواز فشار . 6

په مناسب ډول وکاروي چې د جملو معنا ال ښه څرګنده يش. 

د لیکلو قابلیتونه

زده کوونکي د دې وړتیا لري چې: 

یو پاراګراف له مناسبو لیکنښو رسه ولیکي.. 1

له یوه چمتو شوي چوکاټ څخه په ګټه . 2

اخیستنې رسه او د کلیدي کلمو په کارولو رسه 

یو پاراګراف ولیکي چې د لوستل شوې کیسې یا 

منت محتوا راونغاړي.

د یوه چمتو شوي چوکاټ په کارولو رسه خپلو . 3

ملګرو یا والدینو یا ښوونکي ته د شخيص پېښو یا 

نورو موضوع ګانو په اړه یوه لیکنه ولیکي. 

په کوچنیو ګروپونو کې، خپلې کیسې ولیکي . 4

چې پیل، منځ او پای ولري. 
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د لغتونو زېرمه

د لوستلو قابلیتونه

زده کوونکي د دې وړتیا لري چې: 

داسې متنونه ولويل چې موضوعات یې ورته ناآشنا وي. . 1

په کیسو یا معلومايت پاراګرافونو کې ورکړل شوې ناآشنا . 2

کلمې زده کړي او ویې کاروي. 

د کلمو د شکل )مورفیم( له مخې له هغو کلمو څخه معنا . 3

واخيل چې په منت کې راغلې دي.

د موضوع د قرینې له مخې د کلمو معنا استنباط کړي. . 4

عامې مرتادفې او متضادې کلمې وپېژين. . 5

د ټولګي له کچې رسه سم په اکاډیمیکو )علمي( کلمو . 6

باندې پوه يش. 

د لیکلو قابلیتونه

زده کوونکي د دې وړتیا لري چې: 

کلمې په کټګوریو ووېيش. . 1

د کلمو د معناګانو پوهه یې لوړه يش او په وینا او لیکلو . 2

کې د کلمو نوې زېرمه وکاروي. 

د خانه خايل جملو د پوره کولو لپاره د ټولګي له کچې رسه . 3

برابره د لغتونو نوې زېرمه وکاروي. 

کارول . 4 کلمو  متضادو  او  مرتادفو  عامو  د  کې  لیکلو  په 

پیل کړي.

د اصيل مفاهیمو د لیکلو لپاره د ټولګي له کچې رسه . 5

برابره د لغتونو نوې زېرمه وکاروي. 

په لیکلو کې د جملو لپاره عامې لیکنښې کاروي او له . 6

دې رسه راښيي چې په کلمو پوهېږي. 

مفهوم اخیستنه

د لوستلو قابلیتونه

زده کوونکي د دې وړتیا لري چې: 

• په دې اړه د وړاندوېنې کولو لپاره چې کیسه یا منت به د څه په اړه وي، 	

د کیسې له انځور، عنوان، مهمو کلمو او مخکینۍ پوهې نه ګټه واخيل. 

• کله، 	 شی،  څه  څوک،  چا/  د  وروسته  لوستلو  یا  اورېدلو  تر  منت  یوه  د 

چېرته او څرنګه پوښتنې ځواب کړي.

• ته ځواب 	 پوښتنو  اړه  په  زمان  او   او ځای  پېښو  د کرکټرونو،  د کیسې 

ووايي.

• د یوه معلومايت منت یا د یوې ساده کیسې یا موضوع اصيل مفهوم بیان 	

کړي. 

• د ټولګي له کچې رسه سم یو منت ُخالصه کړي. 	

• د کیسې د معلوماتو له مخې وړاندوینه وکړي چې نور به څه کېږي او بیا 	

ګوري چې وړاندوینه یې سمه ده که نه؟ 

• مخې، 	 له  معلوماتو  راغلو  د  کې  کیسه  په  او  پوهې  مخکینۍ  خپلې  د 

استنباطي پوښتنو ته ځواب ووايي. 

• د لوستل شویو معلوماتو یا کیسو نتیجه بیان کړي. 	

• د ځینو  مهمو کلمو په بیانولو رسه د ټولګي له کچې رسه سم متنونه 	

وارزوي. 

• په منت ښه پوه يش، ویې 	 پر مهال ځای ځای تم يش چې  د لوستلو 

ارزوي او ورته واضح يش )تم کېدل او فکر کول(. 

• د دې لپاره چې په منت ښه پوه يش، ځینې برخې یې له رسه لويل. 	

• کله چې د خپل ټولګي په کچه کیسې لويل، د کیسې عنرصونه لکه 	

کرکټرونه او ځای او زمان په نښه کړي.

د لیکلو قابلیتونه

زده کوونکي د دې وړتیا لري چې: 

• په منت کې د راغلو معلوماتو په اړه 	

پوښتنې ځواب کړي. 

• رسه 	 لیکلو  په  جملو   )۳  –  ۲( د 

استنباطي پوښتنې ځواب کړي. 

له یوه چمتو شوي چوکاټ څخه په . 1

ګټه اخیستنې رسه او د کلیدي کلمو 

په کارولو رسه یو لنډ پاراګراف ولیکي 

چې د لوستل شوې کیسې یا منت 

محتوا راونغاړي.

•  داسې جملې ولیکي چې د کیسې 	

کرکټر  یوه  د  یا  ترشېح  کرکټر  یو 

عملونه ارزیايب کړي. 

• په 	 څخه  چوکاټ   شوي  ورکړل  له 

ګټه اخیستنې رسه لوستل شوی منت 

په دوو جملو کې ُخالصه کړي.

• د یوه منت د ارزولو په هکله یو څو کلیدي 	

کلمې ولیکي. 
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• د خپل ټولګي په کچه د کیسې برخې )پیل، منځ او پای( وپېژين.	

• د ټولګي له کچې رسه سم د منت د جوړښت له مخې د منت پر معنا 	

ځان پوه کړي. 

• د یوې کیسې له پېښو، کرکټرونو او عملونو رسه د خپل ژوند د تجربو 	

رابطه ټینګه کړي.  

• له خپلې مخکینۍ پوهې څخه کار واخيل چې پر منت ښه پوه يش.	

ګرامر

په دې سطح کې ګرامر په ضمني ډول تدریسېږي. دا په ده معنا دی چې زده کوونکي اړ نه دي چې ګرامري کټګورۍ 

او اصطالحات زده کړي. ګرامر د کلمې په کچه او د جملې په کچه تدریسېږي. د کلمې په کچه ګرامر پر هغو مختاړو او 

وروستاړو مترکز لري چې عام دي او د کلمو د معنا په پوهېدلو، لوستلو او لیکلو لپاره ارزښت لري. د جملې په کچه ګرامر 

د منت پر معنا د پوهېدلو او د ښو جملو پر لیکلو مترکز لري.

ګرامر د کلمې په کچه

بې . 1 ډول  ځانګړي  په  اسمونه،  جمع  او  مفرد 

قاعدې اسمونه

مرکب اسمونه. 2

ضمیر او فعل ) د فعل په هکله مورفيم پوهنه(. 3

مثبت فعلونه/ منفي فعلونه. 4

اسمي یا توصیفي عبارت )صفت + اسم(5. 

مختاړی )بې( + اسم6. 

ګرامر د جملې په کچه

د پای ټکي او پوښتنې د نښو په کارولو رسه د ساده . 1

جملې ليکل

مستقيم نقل قول او د شارحې ):( کارول. 2

ساده تېره زمانه )د حال زمانې په ضد(. 3

امریه )!( . 4

کامه )،( او شارحه ):(. 5

ساده راتلونکې زمانه )د حال زمانې په ضد(. 6

مرکبه جمله. 7

څنګه تدریس وکړو؟

برابروي چې  یوه عمومي کتنه  ته  د ښوونکي الرښود د »څنګه تدریس وکړو؟« برخه د تدریس ټولو ورځنیو چارو 

تاسې به یې د الرښود له مخې د لوستونو د تدریس لپاره کاروئ. زده کوونکو ته د یوه ځانګړي لوست د وړاندې کولو 

د څرنګوايل تفصیيل جزئیات به په دې عمومي کتنې پسې راځي. دا عمومي کتنه د چاپي مفاهیمو او لیکلو رسبېره 

د لوستلو د تدریس د )۵( عنرصونو )غږپېژندنه، د الفبې اصول، روان لوستل، د لغتونو زېرمه او مفهوم اخیستنه( په 

شاوخوا څرخېږي. 

د ښوونکي الرښود او دريس کتاب 

د ښوونکي الرښود او دريس کتاب په بشپړه توګه رسه مطابقت لري. د دې معنا دا ده چې په دريس کتاب کې هر یو 

لوست، د ښوونکي الرښود کې تفصیيل ترشېح لري. 

د ښوونکي الرښود او دريس کتاب دواړو کې سمبولونه شته. دا نښې یا سمبولنه ښيي چې زده کوونکي به څه ډول 

فعالیت تر رسه کوي. د ښوونکي الرښود سمبولونه له دريس کتاب رسه مطابقت لري. 
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معناترشېحسمبول

اورېدل او خربې کول) غوږ(

د منت لوستل)کتاب(

 لیکل) قلم(

توري، کلمې او جملې )قلم او کتابچه(

ت

غ
د کلمو زېرمه) مکعب(ل

کورنۍ دنده )کور(

د حسن خط مترین حسن خط 

د ټولنيزې عاطفي زده کړې قابليتونهټولنيزه عاطفي زده کړه 

د هرې اونۍ او هرې ورځې لپاره، لوستونه ورته شکلونه لري. د ښوونکي الرښود تاسو ته د درسونو د هرې برخې د 

تدریس د څرنګوايل په باره کې مشخص معلومات درکوي. 

د ځانگړې زده کړې اړتياوې شاملول

د تعلیمي رضورتونو 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 دوی به ځانگړې ښوونيزې اړتياوې ولري. کېدای يش دوی 

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

ولري چې له نورو رسه خپلې اړیکې ټینګې کړي، څوک خپل ملگري کړي او کورنۍ دنده وررسه یوځای تررسه کړي.

د هغو شاگردانو معلومول چې ځانگړې ښوونيزې اړتياوې لري: 

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

مرستې ته اړتیا لري. کله چې د شاگردانو د ارزونې فورمې ډکېږي، دا معلومېږي چې کوم شاگردان د مهارتونو  په 

خپلولو راوړلو کې پاتې راځي. معلم باید دا معلومه کړي چې څه شی شاگرد نه پرېږدي چې دا مهارتونه ترالسه کړي.

	 شاگرد کومې مهمې ستونزې لري؟

	 شاگرد پر تختې او کتاب لیکل شوي شیان ویني؟ 
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	د معلم غږ اورېدلی يش؟ 

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

شاگردانو په نسبت ناتوانه دي، بلکې معنا یې دا ده چې معلم باید وررسه مرسته وکړي چې له دريس کتاب او نورو 

دريس موادو څخه د نورو په شان استفاده وکړای يش. 

د ځانګړو اړتیاوو درلودونکو زده کوونکو رسه مرسته کول

	هغه شاگردان له پامه مه غورځوئ چې  کمزوري ښکاري. دا معلومه کړئ چې هغوی څه کوالی يش.

	که کوم شاگرد په لیدلو یا اورېدلو کې ستونزه لري، مخکې چوکیو ته یې راولئ چې درنږدې وي.

	له شاگردانو رسه په ساده ژبه خربې وکړئ. په نرمه، آرامه، مهربانه او واضحه غاړه وررسه وغږېږئ.

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

	دا مته به نه لرئ چې ټول شاگردان دې په یوه اندازه مخته الړ يش. ځینې شاگردان که یوه کلمه هم ولیکي، دا 

یې بریا گڼل کېږي.

	هغوی د تکړه شاگردانو څنگ ته کېنوئ چې د صفحې په موندلو او په گوته د کلامتو ښودلو کې وررسه مرسته وکړي، 

یا ورته ووایي 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 يادو شاگردانو رسه د تدریس پر مهال مرستې 

په ټولگي کې ښه تدریس به اړمنو شاگردانو ته گټه ورسوي. 

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

	د کلیدي کلمو رسمونه پر تخته يا چارټ رسم کړئ. 

	 د نویو کلمو او نویو غږونو د ښه تدریس لپاره له هم قافیې کلمو او لوبو څخه کار واخلئ.

د تدریس عیارولو ته اړتیا 

	 په ټولگي کې داسې فضا جوړه کړئ چې هر شاگرد 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 شاگرد په درس پوه شوی دی که یوازې د نورو په تقلید رسه ځواب وايي.

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

	یو تکړه شاگرد وهڅوئ 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 همدا طریقه او اصول د لوستلو په نورو برخو لکه انتقايل میتود )زه یې تررسه کوم، موږ یې تررسه کوو، تاسې 

یې تررسه کوئ( بل چا ته لوستل، له بل چا رسه لوستل او په یوازې ځان لوستلو کې وکارول يش. 

په ابتدايي دوره کې باید د شاگردانو 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 شاگرد کومه 

کلمه لوستلی يش، پرېږدئ چې په لوړ آواز یې ولويل. وگورئ چې شاگردانو کتابونه سم نیويل دي که نه او پوه شوي 

دي چې متنونه له ښي څخه چپ لوري ته لوستل کېږي؟ شاگردان وپوهوئ چې توري او کلمې معناگانې لري او 

توري د غږونو رسمونه دي.له شاگردانو رسه مرسته وکړئ چې کله منت لوستل کېږي، دوی گوته پرې تېره کړي.

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

دغه هدفونه پوره شوي وو، بیا مخته تلی شئ. 
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غوږ نیول او خربې کول
هغه شاگردان چې ځانگړې ښوونيزې اړتياوې لري، ممکن د ټولگي مخې ته د غږېدلو زړه ونه لري. دوی ته الره هواره 
کړئ چې زړور يش. لومړی دې له خپل څنګ لوري زده کوونکي رسه خربې وکړي، بیا د ټولگیوالو وړې ډلې ته خربې 
وکړي او زده کوونکي يو د بل خربو ته غوږ ونييس. 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

	 هر شاگرد له یوه بل شاگرد رسه ملگری کړئ چې وررسه مرسته وکړي او د کتاب پیل، د صفحو شمېرې، کلیدي 
تصویر، او کلمې ورته وښيي. 

	 ساده کتابونه ورته انتخاب کړئ چې د کتاب استفاده ورته اسانه يش. 
	 پر تورو او غږونو مترکز وکړئ. ورته توضیح يې کړئ چې دا توری د دې غږ لیکلی شکل دی. توري په هوا کې رسم 

کړئ او ویې لیکئ. )دا مترین د شاگرد له نوم څخه پيل کړئ.(
	 داسې مترين تررسه کړئ چې لومړين توري، هجاوې او غږونه پکې استعامل يش.

	 د ليکلو د لومړنيو مهارتونو مترین ته دوام ورکړئ )یعنی په هوا کې رسمول، پر ځمکه ليکل، پر تورو دړو لیکل، په 
الس د تورو لیکل(. 

	 نوې کلمې د تصویرونو په چارټونو کې وښياست. 
	 ساده کلمې په فلش کارټونو کې وروښياست د کارټ پر یو مخ دې تصویر وي او پر بل مخ یې کلمه. 

	 له شاگردانو څخه وغواړئ چې د خپلو ورځنيو چارو په اړه خربې وکړي: مثاًل له خوبه پاڅېدل، ښوونځي ته راتلل.
	 په لوړ غږ آشنا او هم قافیه کلمې بیا بیا تکرار کړئ. 

	 په ټولگي کې سامله رواين فضا رامنځته کړئ. 
 د لوستلو متنونه

لومړۍ او دوهمه برخه

۱۱ – ۱۴ جملې

۲ – ۱۰ کلمې په یوه جمله کې )د مرکبو جملو په ګډون(

د کلمو اوسط: ۹۲

دریمه او څلورمه برخه

۱۲ – ۱۵ جملې

۲ – ۱۱ کلمې په یوه جمله کې )د مرکبو جملو په ګډون(

د کلمو اوسط: ۱۰۲

پنځمه او شپږمه برخه

۱۳ – ۱۶ جملې

۲ – ۱۲ کلمې په یوه جمله کې )د مرکبو جملو په ګډون(

د کلمو اوسط: ۱۱۰

اومه او امته برخه

۱۴ – ۱۶ جملې

۲ – ۱۳ کلمې په یوه جمله کې )د مرکبو جملو په ګډون(

د کلمو اوسط: ۱۲۰

د منت ډولونه )ژانرونه( 

په دريم ټولگي کې متنونه درې ډوله دي، چې روايتي، شعر او معلومايت متنونه بلل کېږي. روايتي متنونه 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 کیسه ییزې 

برخې نه لري. مثاًل د السونو پرېمينځل يا د خپل ځان د 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 درسونو 

کې اکرثه متنونه په روايتي او ځينې نور يې په معلومايت بڼه راغيل دي. د توضیحي او روايتي متنونو په لوستلو رسه 
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به زده کوونکي د متنونو دواړو ډولونو  د لوستل او پرې پوهېدل  زده کړي.

د رواين رغونې ټولگی

 د زده کوونکي 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، د ماشوم رواين، احسايس/ عاطفي، سلوکي، اجتامعي، فزیکي، او اقتصادي اړخونو ته توجه وکړي. 

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

ښوونکی له زده کوونکورسه مرسته کولی يش چې پرځان باور پیدا کړي، خپل ارزښت وپېژين، ځان قابو کړي، له نورو 

رسه ټولنيزې اړيکې ټينگې کړي، له ټولگیوالو او ښوونکي رسه ښه 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	

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

• له خپلو ملگرو او تولگيوالو رسه مرسته او همکاري کوي	

• د خپلې کورنې 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.	

د هوساينې عنارص 
 هوساينه دغه پنځه عنرصونه لري:

د کنټرول احساس . 1
 د تړاو/ خپلوي احساس. 2
د ځاين ارزښت احساس . 3
 مثبتې ټولنيز اړیکې. 4
 ذهني/فکري هڅوونه )ذهني پرمختگ( . 5

۱. د کنټرول  احساس              
• کله چې زده کوونکي په ښوونځي کې د کنټرول احساس کوي، نو هغوی: 	
o د خوندیتوب او امنيت احساس کوي 
o  د ثبات احساس لري 
o پر دې پوهيږي 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.
• ښوونکي د کومو فعالیتونو په تررسه کولو رسه د کنټرول حس رامنځته 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.	

مهم پيغام

هر څوک د ماشومانو او ځوانانو د هوساينې لپاره جال تعريف لري. معمواًل د اعتامد، د مثبتو اړيکو، خونديتوب او 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 پکې شاملې دي. 
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• 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 ماحول 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 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 ونه کړي(.	 

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

• 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 نفري، گروپي او خپلواک کارونه وسپارئ.  	
• هغه زده کوونکی چې په ټولگي کې د يوه ځانگړي رول لپاره ټاکل کېږي، د هغوی نقش وخت پر وخت بدل 	

رابدل کړئ.
• پر ټولو زده کوونکو 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 پر 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 خپله توانایي وياړي.	
• سبا ته هیله من وي او احساس کوي چې خپل راتلونکی به پخپله 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 کوونکورسه 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.	
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• د زده کوونکو ځایونه بدل رابدل کړئ. 	
• وگورئ چې درس او فعاليتونه د زده کوونکو له سویې رسه برابر دي که نه. 	

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 بیړنیو 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 کوونکو په خپلو کې مثبت اړیکي 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 کوونکود اداره کولو لپاره قوانین شته

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

o .له زده کوونکو رسه په درنښت وچلېږئ

o .گروپی 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

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

احساس به یې ښه يش.

• کله چې زده کوونکي ته ښکاره يش چې درس ښه زده کوي او له زده کړې 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 پر ژوند مثبت اثر ښندي. 	 

• 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 مختلفو 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 

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 هوسا کېږي. 	

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

 په دريس فعالیتونو کې فعال زده کوونکي دغه ځانگړنې لري:
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• درس او زده کړی ته لېوال وي.	

• ټولگي ته په منظم ډول راځي	

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

• د پوښتنې او تجربه کولو خطر پر ځان مني. 	

• 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.	

غیرفعال زده کوونکي

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

• په ټولگي کې ستړی 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 کوونکي د هوساينې چوکاټ

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

زده کوونکي  د 
هوساينې عنارص

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

د کنټرول 
احساس لرل

وخت پېژندل او د مهال ويش 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 

يوه بل ته احرتام کول، له نورو رسه ښه چلند او مثبتې اړيکې 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 
کول، له خپلو ټولگیوالو او ملگرو رسه سټري مه يش کول او هغوی ته ښه راغالست ويل، د ټولگي 

په فعاليتونو کې د برخې اخيستولو پرمهال د وياړ او خوښۍ احساس کول ....

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، 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 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 
منځته کول

د ذهني ودې لپاره د مناسب چاپېریال درلودل، له نورو رسه ښه چلند کول، د ټولگي په فعالیتونو 
ارامتیا احساس کول؛ لکه )روزنیزې لوبې کول، گروپي کارونه  او  کې په گډون رسه د خوښۍ 
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
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ټولنيزه - عاطفي زده کړه

اجتامعي عاطفي مهارتونه هغه شناختي، 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 يش، 

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

کړي 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 اغیزه کوي. ټولنيز 

– عاطفي مهارتونه ماشومانو ته هغه اسباب او الرې چارې برابروي چې پر خپل درس مترکز وکړي، احساسات کنټرول 

کړي، له نورو رسه مناسب متقابل عمل وکړي، د فشار او سختیو په مقابل کې ودرېږي او خپل ځان بريالیتوب ته ورسوي.

څنگه کوالی شو ټولنيز - عاطفي مهارتونه په سمه توگه زده کوونکو ته وښیيو؟

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

او ځانگړې پاملرنو رسه مل وي. 

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

تررسه يش. 

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

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

د ابتکاري 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 کې . 4

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

د ټولنيزو - عاطفي مهارتونو محتویات څه دي؟

په اجتامعي – 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

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

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  ترالسه کړي. 
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  د ټولنيزو - عاطفي زده کړې د مفاهيمو او بېلګو لنډ جدول

بيلگېتعريفوړتياوې

هني  ذ

وده

د مهارتونو هغه مجموعه ده چې رارسه مرسته کوي چې فکري 

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 

پړاوونو او د معلوماتو منطقي تنظيم، 

او له حافظې څخه کار اخيستل. 

د کنټرول 

احساس

خپل  چې  کوي  مرسته  رارسه  چې  ده  ټولگه  هغه  مهارتونو  د 

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

او الرې چارې راښيي  ته هغه اسباب  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. 

مثبت 

ټولنيز 

مهارتونه

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

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

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

د نورو د احساساتو درک کول او منل، 

په   او  زیاتېدل،  ترحم  او  زړه سوي  د 

ډله يیزو فعالیتونو کې برخه اخیستل.  

شخړې  د 

هوارولو  د 

مهارتونه

دغه مهارتونه رارسه مرسته کوي چې شخړې او ستونزې له 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  پېژندل  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 وړاندې ودرېږو او د خپلو موخو پر لوري پياوړي او 

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

د زده کړې ټوله دوره ډېر زيار او کوښښ غواړي. خپل هدف ته 

په اسانۍ نه شو رسېدلی نو باید ورته ټینگ شو او د ستونزو د 

حل لپاره له نورو څخه 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.
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حسن خط

د خط  ارزښت:  خط د شخيص او ټولنيز ژوند او همدارنګه د علومو او تکنالوژۍ په پرمختګ او پراختيا کې مهم او ارزښتناک 

رول لري. په یقین رسه د علومو او تکنالوژۍ پر مختګ او پراختیا چې د ننني انسان په برخه شوې ده، د خط د اخرتاع او 

کارونې له برکته ده.  لکه چې لوی خدای )ج( په قرآن کریم کې فرمایی:) اْقَرأْ ِباْسِم َربَِّك الَِّذي َخلََق* َخلََق اْلِنَْساَن ِمْن 

َعلٍَق * اْقَرأْ َوَربَُّك اْلَكْرَُم * الَِّذي َعلََّم ِبالَْقلَِم * َعلََّم اْلِنَْساَن َما لَْم يَْعلَْم ( ژباړه: )ولوله، د خپل پروردګار په نامه* چې انسان 

یې له یوه څاڅکي وینې پیدا کړی* ولوله په نامه د پروردګار چې کریم دی* هغه چې علم يې د قلم په واسطه ور زده کړ* په 

هغه څه چې انسان پرې نه پوهیده*(

د خط عمومي قواعد: په دې پوهېږو چې ټول هغه خطونه چې عريب رسم الخط لري په یوه اصل او ریښه پورې تړيل دي، 

دغه ريښه او اصل د الفبې  توري دي چې دې تورو له هنديس شکلونو او له هغو شکلونو څخه چې په طبیعت کې موجود دي 

د یوه داسې پیکر په شان چې په بېالبېلو ټولنو کې ډول ډول لیکونه موجود دي، الهام اخیستی دی. له همدې امله کوالی 

شو ټول د يوې عمومي او کيل قاعدې الندې بريس کړو، دا ځکه چې ټول په اصل او ريښه کې رسه رشيک دي. 

عمومي موخه: د حسن خط مضمون د تدریس موخه دا ده چې زده کوونکي د نسخ خط د خطاطۍ او ښکيل لیکلو له طرز، 

اصولو او قواعدو رسه آشنا يش او ښه یې زده کړي او په ورځنې ژوند کې ورڅخه عمالٌ ګټه واخيل.

د دریم ټولګي  د حسن خط د مضمون د زده کړې موخې:

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

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

- زده کوونکي دې د څو توري لرونکې کلمې او جملې په ښکلې بڼه په نسخ خط رس خطاطي کړي.

- زده کوونکي  دې د نسخ خط کلمې او جملې د کريس خط پر مخ په سمه توګه ولیکي.  

- زده کوونکي دې  په کلمو او جملو کې د تورو ځایونه او جهتونه په پام کې ونیيس.

- زده کوونکي دې کلمې او جملې په نسخ خط او د خطاطۍ د اصولو او قواعدو په پام کې نيولو رسه په ښکلې بڼه ولیکې.

د درېم ټولګي د حسن خط میتودولوژی:

نورو  د  کېږي چې  اخیستل  ګټه  میتودولوژۍ څخه  له هامغه  لپاره  تدریس  د  د حسن خط مضمون  ټولګي کې  دریم  په 

فعالیتونو له پاره مو یاده کړې ده. د » زه يې تر رسه کوم« دريس فعالیتونه زیاتره د  ښوونکي له خوا تر رسه کېږي، د »موږ يې 

تر رسه کوو« دريس فعالیتونه ښوونکي او زده کوونکي په ګډه تررسه کوي، د » تاسو يې تر رسه کوئ« فعالیتونه زیاتره د زده 

کوونکو له خوا تر رسه کېږي. د دې میتودولوژي په کارولو رسه ښوونکي لومړی زده کوونکو ته د تدریس اړین فعالیتونه تر رسه 

کوي او بیا په تدریجي توګه د تدریس او زده کړې فعالیتونه له ښوونکي څخه زده کوونکو ته ليږدول کېږي. دا له زده کوونکو 

رسه مرسته کوي چې سمه زده کړه وکړي او الزم معلومات او قابلیتونه تر السه کړي. 
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تا سو يې تر رسه کوئموږ يې تر رسه کووزه یې تر رسه کوم

- ښوونکي له زده کوونکو څخه غواړي چې د حسن 
او  مشق  د  مترین  لوست  اړونده  د  مضمون  خط 

مترین په کتاب کې را واړوي.
د  چې  غواړي  څخه  کوونکو  زده  څو  له  ښوونکي   -
یا  کلمه  لومړۍ  څخه  لوست  اړوند  له  کتاب  مترین 

جمله ولويل. زد ه کوونکي د ) علم( کلمه لويل. 
ښوونکی لومړی د تختې پر مخ د کريس خط رسم کوي.

- ښوونکی د  کريس خط پر مخ د ) علم( کلمه لیکي.
-------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------

 - ښوونکي  زده کوونکو ته د )علم( په کلمه کې 
د تورو  د لیکلو  د ځای او جهت په باره کې چې 
د کريس خط پر مخ، پورته او یا کښته واقع دي، 

توضیحات ورکوي. 
- ښوونکی زده کوونکو ته روښانه کوي چې په هره کلمه 
کې کېدای يش د کلمې ځینې توري د کريس خط پر 
مخ، ځينې توري د کريس خط له پاسه او ځینې توري 

بیا د کريس خط الندې رايش. 
- ښوونکی زده کوونکو ته الرښوونه کوي چې د مشق 
لیکلو  د  تورو  د  کلمې  د  کتابونو کې  په  او مترین 

لوری په ګوتو او یا پنسل رسه وڅاري او ولیکي.
او  د مشق  وایي چې  ته   کوونکو  زده  - ښوونکی  
مترین په کتاب کې د رنګ او نی قلم په  کارولو 

رسه د ) قلم( کلمه د کريس خط پر مخ وليکي.
او  کلمو  د  کې  کتاب  په  مترین  د  کوونکي  زده   -
زده  هغو  له  ښوونکي  او  کوي  مترین  لیکل  جملو 

کوونکو رسه چې ستونزي لري،  مرسته کوي .

کوونکو  زده  له  ښوونکي   -
حسن  د  چې  غواړي  څخه 
خط مضمون د اړونده لوست 
په  مترین  او  مشق  د  مترین 

کتاب کې را واړوي. 
- ښوونکي له زده کوونکو څخه 
غواړي چې د مترین له کتاب 
لومړۍ  لوست  اړونده  د  څخه 

کلمه یا جلمه ولويل. 
ته  کوونکو  زده  ښوونکی   -
وايې چې زه کلمه یا جمله د 
کريس خط پر مخ لیکم تاسو 
را ته  ووايئ چې د کلمې او یا 
جملې توري د کريس خط په 
کوم ځای کې او په کوم لوري 

لیکل کېږي. 
- زده کوونکي د مترین په کتابونو د 
کريس خط پر مخ د کلمو او جملو 
مترین کوي او د هر توري موقعیت 

او د لیکلو لوري ته پام کوي.
کار  کوونکو  زده  د  ښوونکی   -
کوونکو  زده  هغو   له  او  څاري 
رسه مرسته کوي چې اړتیا لري. 

- ښوونکي له زده کوونکو څخه 
خط  حسن  د  چې  غواړي 
مضمون د اړونده لوست مترین 
د مشق او مترین په کتاب کې 

را واړوي. 
- ښوونکی له زده کوونکو څخه 
مترین  او  مشق  د  چې  غواړي 
اړونده لوست  د  په کتابونو کې 
کلمې او یا جملې د کريس خط 

پر مخ مترین کړي.
کريس  د  چې  ته  کوونکو  زده   -
د  تورو  د  کلمو  د  مخ  پر  خط 
ځایونو او د لیکلو د لوري په پام 
خطاطي  کلمې  رسه  نیولو  کې 

کړي. 
له  ښوونکي  د  کوونکي  زده   -
او  مشق  د  سم  رسه  الرښونو  
کلمې   کې  کتابونو  په  مترین 

خطاطي کوي.
زده  د  کې  ټولګي  په  ښوونکي   -
په  اړتیا  د   او  څاري  کار  کوونکو 

وخت کې وررسه مرسته کوي.

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

خطاطۍ د مشق او مترین لپاره ترشیح شول، په پام کي  ونیيس.
۲. زده کوونکي دې د حسن خط په مضمون کې د تورو، کلمو او جملو د خطاطۍ د مشق او مترين په وخت کې 

بايد له نی قلم او مرکب )رنګ( څخه کار واخيل.
۳. د ښکيل خط لیکلو له پاره په داسې ځای کې مترین وکړئ چې مناسبه رڼا ولري، همدا شان سرتګې مو باید له 

کاغذ څخه شاوخوا )۳۰( سانتی مرته لرې وي. 

د لوستلو 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 تر څو د 
هغوی د لوستلو مهارتونه پیاوړې کړي. د لوستلو مرستندویه مواد د زده کوونکو د لوستلومهارتونو 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 تر څو له دې توکو څخه سمه گټه 

پورته يش او د زده کوونکو د لوستلو مهارتونه پیاوړی يش.
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الف: د ټولگي د کتابون تنظیمول 

1.  ښوونکي دې د لوستلو مرستندویه کتابونه د کتابتون په نوم، لیبل او مهر رسه، په نښه کړي.
2. ښوونکي دې د لوستلو مرستندویه کتابونه د ټولگي، سمیسرت، سویې او اونۍ پر بنسټ تنظیم کړي. 

3. ښوونکي دې د لوستلو مرستندویه ورته کتابونه د عنوان یا موضوع پر اساس هم تنظیم کړئ. 
4. ښوونکي دې د لوستلو مرستندویه کتابونه د الندې منونوي فورمې په څېر لست او ثبت کړي.

 ټولگی:  ـــــــــــــــ   د ټولگي د کتابتون نوم: ــــــــــــــــــــــــــــــــ     نېټه:ـــــــــــــــــــــــــ  
تعدادليکونکید کتاب موضوعد کتاب نومشمېره

۲۰امین الله نژند روغتیاناپاک خواړه۱

۲

5.ښوونکي دې د لوستلو مرستندویه کتابونو باکس یا املاری په ټولګي کې په داسې ځای کې کېږدي چې ټولو زده 
کوونکو ته د لیدو وړ، خوندې او د الرسسی وړ وي. 

6.ښوونکی باید د درسی ساعت په پای کې د ټولګي کتابتون )د لوستلو د مرستندویه کتابونو پالستیکی باکس( په 
یوه خوندې ځای لکه: د ښوونځي کتابتون، د ښوونځي اداره او یا په بل هر خوندي ځای کې کېږدي او د بل درسی 

ساعت په پیل کې له هغه ځای څخه يې راواخيل او ټولگي ته يې له ځان رسه یويس. 
7.کله چې ښوونکي د لوستلو مرستندویه کتابونونه زده کوونکو ته د لوستلو لپاره ویيش، هغوی دې د الندې منونه 

وي فورمې په څېر، راجسرت کړي.
ـــــــــــــــــــــ د ټولگی د کتابتون نوم:ـــــــــــــــــــــــــــــ کال:ـــــــــــــــــــــــ        اونۍ:ـــــــــــــــــــــــــ ټولگی:ـ 

ناپاک شمېره

خواړه

د اخیستلو ټولگی

نېټه

د د سپارلو نېټه / سليک ال

ګوتې نښه

مالحظات د ګټې اخيستونکي نوم

زده 

کوونکی

نورګټه 

اخيستونکی

ناپاک ۱

خواړه

ثریا۱۶/۱۰/1398۲۱/۱۰/1398دریم  

ناپاک ۲

خواړه

غیاث   ۱۶/۱۰/1398۲۱/۱۰/1398دریم

ب: د لوستلو د مرستندویه کتابونو کارول 
1.د لوستلو د مرستندویه کتابونو د کمښت په صورت کې دې ښوونکي 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 کوونکی وکوالی يش د صنف، سمیسرت، سویې او اونۍ اړونده  کتابونه ولويل.
2. ښوونکي 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 ټاکلې وخت يې بېرته ښوونکی ته وسپاري.   
3.  ښوونکي 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 يش خوښ شول او څه يش 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 کړي؟ 
يادښت: ښوونکی دې هغو ماشومان ته چې د لوستلو مرستندویه کتاب په لوستلو کی ستونزي لري او یا هم ورته 
آسانه وي نو، یوه سویه یا اونۍ ټیټ کتاب ورکړی چی ویې لويل. دا مهه ده چې زده کونکي باید د خپلې سویې 
رسه سم او مناسب کتاب ولويل او په دې رسه يې د لوستلو مهارت اوچت يش. خو که چیری ماشومانو ته د لوستلو 

د مرستندویه کتاب منت اسانه اوساده وي تاسو ورته یوه سویه جگ کتاب ورکړئ. 

10/9/1398غازی امان الله خاندریم
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  د حسن خط فعالیت )۳۵دقیقې(

ښوونکي دي د الرښود د مقدمې د )۲۲- ۲۳( مخونو د 
الرښوونو رسه سم مفردې او جمع کلمې تدریس کړي.

     حسن خط ارزونه او کورنۍ دنده)۵ دقیقې(
۱- له زده کوونکو څخه دې په کرسې خط باندې له پاسه د کلمو د حروفو د 

ښايسته ليکلو په اړه پوښتنه ويش.
او جمع  مفردې  قلم رسه  پنسل  یا  قلم(  له کړکي)نی  کوونکي دې  زده   -۲

کلمې په کورونو کې مترین کړی.

د دې برخې ځانګړي فعالیتونه

د لوستلو او لیکلو موخې:
زده کوونکي به د دې برخې تر پایه دا وړتیا ترالسه کړي چې: 

له٪ ۹۵ سموايل رسه د تکرار شوو تورو لوستل او لیکل زده کړي.. 1
د مفرد او جمع کلمو  مفهوم درک کړي او عميل يې کړي.. 2
د مهمو کلمو په معناوو باندې پوه يش.. 3
له انځور، رسلیک، مهمو کلمو او مخکینۍ پوهې څخه په ګټه اخیستنې رسه وړاندوینه وکړي، چې کیسه یا منت . 4

به د څه په هکله وي. 
د لوستلو په بهري کې د پوهې او وضاحت د ارزولو لپاره تم يش.. 5
د یوې ساده کیسې یا د یوه معلومايت منت اصيل مفهوم بيان کړي.. 6
کلمې ډلبندي کړي.. 7
له٪۸۰ سموايل رسه د لوستل شوي منت پوښتنې ځواب کړي.. 8
کلمې صحیح ولیکلی يش.. 9

د ورکړل شوي چوکاټ او مهمو کلمو په کارولو رسه د الرښوونو په مرسته یو لنډ پاراګراف وليکي.. 10
زده کوونکي په نسخ خط رسه مفردي او جمع کلمې د کرسې خط پر مخ په صحیح او ښکيل بڼه وليکي.. 11

د ټولنیزې عاطفي زده کړې موخې:
زده کوونکي به د دې برخې تر پايه د دې وړتيا پيدا کړي چې: 

1-  په غوږ نیولو او خربې کولو کې فعال ګډون وکړي.
د لوست پيل )۵دقيقې(: د لوست د پيل ټول مقدمايت فعاليتونه دې تررسه يش.

په لوستلو کې دتم کېدلو او فکر کولو فعالیت په اوږدو کې:
ښوونکی زده کوونکو ته وايي کله چې منت لولئ، باید . 1

وګورئ  چې آیا تاسو په هغه څه پوهېږئ چې لولئ یې. 
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې په دې برخه کې به . 2

تاسو د تم کېدلو او فکر کولو مترین تررسه کړئ. دا 
په دې معنا ده کله چې تاسې یو منت لولئ، له خپل 
ځان څخه پوښتنې کوئ. د بېلګې په ډول: دا څه 
معنا لري؟ آیا زه په هغه څه پوهېږم چې همدا اوس 

مې ولوستل؟
عماًل . 3 به  تاسې  چې  وايي  ته  کوونکو  زده  ښوونکی 

وښیاست چې دا کار په څه ډول تررسه کېږي؟ 
ښوونکی لومړی پاراګراف لويل او د تم کېدلو او فکر . 4

کولو فعاليت په عميل توګه متثیلوي. 
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې اوس به تاسې په . 5

ګډه  منت را رسه لولئ او د لوستلو په بهري کې به تم 
کېږئ او فکر  به کوئ؟ 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې په دوه کسیزه توګه . 6
لومړی پاراګراف ولويل او په ګډه رسه )د تم کيدلو او 

فکر کولو( د مهارت مترین وکړي. 

له لوستلو څخه وروسته اصيل مفهوم 
لومړۍ اونۍ:

منت . 1 دا  تاسې  چې  اوس  وايي:  ته  کوونکو  زده  ښوونکی 
لوستلی دی، راځئ چې د منت د اصيل مفهوم په اړه فکر 
وکړو. اصيل مفهوم د منت لنډ او عمومي پيغام دی. د دې 

منت اصيل مفهوم دا دی چې:
 د الله )َجّل َجاَلُلُه( امر ومنو او پر نعمتونو يې شکر وباسو.

و . 2 مفهوم  اصيل  لوست  د  وايي چې  ته  کوونکو  زده  ښوونکی 
وايي. 

ښوونکی وايي: زه د اصيل مفهوم د بیانولو لپاره یوه جمله . 3
ليکم. ښوونکی پر تختې یوه جمله لیکي چې په ساده ډول 
اصيل مفهوم بیانوي: موږ الله )َجّل َجاَلُلُه( پيدا کړي يو، 

ټولو مخلوقاتو خالق دی.  د  الله )َجّل َجاَلُلُه( 
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې په خپلو کتابچو کې د . 4

منت اصيل مفهوم ولیکي. 
دوهمه اونۍ: ښوونکی له زده کوونکو څخه پوښتنه کوي 
آیا زده کوونکي ویالی يش چې د منت تر ټولو مهم  چې 
مفهوم څه شی دی؟ ښوونکی له زده کوونکو رسه د منت د 

اصيل مفهوم په پیدا کولو کې مرسته کوي. 
دریمه اونۍ: ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د اصيل مفهوم 
د پیدا کولو لپاره په دوه کسيزه توګه کار وکړي. بیا په خپل منځ کې 
څو زده کوونکي اصيل مفهوم رشیکوي او ښوونکی وررسه مرسته کوي. 

لومړۍ برخه: عمومي کتنه:     اصلی موضوع: ښوونځی

رسيزه برخه 1
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د زده کړې موخې:
تورو . 1 شویو  لوستل  اړوندو  د  رسه  سموايل   ۹۵ له٪ 

پېژندل.
پوهې . 2 مخکینۍ  او  کلمو  مهمو  رسلیک،  انځور،  له 

چې  کول  وړاندوینه  رسه  اخیستنې  ګټې  په  څخه 
کیسه یا منت به د څه په هکله وي. 

 د  لوستلو په بهري کې د پوهې او الښې روښانتيا د . 3
ارزولو لپاره تم کېدل او فکر کول.

د منت اصيل مفهوم بیانول.. 4

           ۱. توري او کلمې )۱۰ دقیقې(               

ښوونکی دغه توري پر تخته ليکی:ا،آ،ب،پ،ت،ټ،ث. 1

ښوونکی له زده کوونکو رسه تورو ته اشاره کوي د هر توري . 2

نوم او غږ لويل.

ښوونکی د هر توري اړوند کلمې لويل او زده کوونکي د هرې  . 3

کلمې الندې ګوته تريه وي.

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې کلمې ولويل او اړوند توري پکې وښيي. . 4

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د دريس کتاب کلمې د . 5

مترين په کتابونو کې وليکي.

ښوونکی زده کوونکو ته الرښوونه کوي چې هره ورځ په کورونو . 6

کې په خپلو کتابچو کې د دې کلمو لیکل مترین کړي.

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د اونۍ په پای کې به دوی . 7

همدغه کلمې د امال په توګه  و لیکي.

          ۲.د لومړي منت لوستل )۲۵ دقیقې(

له لوستلو څخه مخکې 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې عنوان او انځور ته وګوري او  . 1

وړاندوينه وکړي چې منت به د څه په اړه وي. )د خپل څنګ له 

ملګرو رسه رشيکول او بيا له ټولګيوالو رسه رشيکول.( 

۲.ښوونکی  درې کلیدي کلمې له زده کوونکو رسه معنا او په جملو 

کې يې استعاملوي.

 د لوستلو پر مهال

لويل،  ګډه  په  یې  زده کوونکي  او  ښوونکی  متثیلوي،  یې  ښوونکی   .۱

زده کوونکي یې په دوه کسيزه توګه لويل، زده کوونکي یې له ځانه رسه لويل.

2. ښوونکی زده کوونکو ته  ښيي  چې څرنګه کوالی يش د تم 

کېدلو او فکر کولو له تګالرې  څخه ګټه واخيل.

له لوستلو څخه وروسته 
ښوونکی له زده کوونکو څخه پوښتنه کوي چې  دکیسې . 1

فرعي موضوع: الله )َجّل َجاَلُلُه(               توري: آ، ا، ب، پ، ت، ټ، ث

په هکله د هغوی وړاندوینه سمه ده؟ هو/نه

ښوونکی له زده کوونکو څخه ال ندې پوښتنې کوي.. 2

- پوښتنه: دټولو مخلوقاتو خالق څوک دی؟

     ځواب: الله )َجّل َجاَللُُه(

- پوښتنه: الله )َجّل َجالَلُُه( موږ ته ژبه د څه لپاره راکړې ده؟

 ځواب: چې ښې خربې او د الله )ج( ذکر ورباندې وکړو.

- پوښتنه: د کومو کارونو په تررسه کولو رسه الله )َجّل َجاَللُُه(

خوښېږي؟

)َجّل َجاَللُُه(  الله  رسه  کارونو  نېکو  او  ښو  په   : ځواب 

خوښېږي.

- پوښتنه: الله )َجّل َجالَلُُه(  موږ ته نور کوم نعمتونه راکړي دي؟

      ځواب: عقل، روغتيا، کورنۍ او دوستان يې راکړې.

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې اصيل مفهوم په الندې . 3

ډول دی: بايد د الله )َجّل َجالَلُُه(  امر ومنو او په نعمتونو 

يې شکر وباسو. 

او   لیکي  تخته  توره  په  مفهوم  اصيل  منت  د  ۴.ښوونکی 

زده کوونکي يې په خپلو کتابچوکې لیکي. 

 تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې(
 تکرار: له زده کوونکو رسه د تورو نومونه او غږونه تکرارول1. 

کورنۍ دنده: د مترین په کتابونو کې د کلمو لیکل. 2. 

لوست 1 اونۍ 1
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د زده کړې موخې:

 د مفرد او جمع نومونو بېلول. . 1
کلمې په دوو ډلو کې وېشل:. 2
د روان لوستنې ښه کول.. 3

فرعي موضوع: الله )َجّل َجاَلُلُه(             

   1. کلمې )۱۰ دقیقې(                           

ښوونکی یو پنسل زده کوونکو ته ښيي او له هغوی څخه پوښتنه . 1
کوي چې هغوی څه شی ویني؟ بیا ښوونکی  پنځه پنسلونه  

ښيي  او له هغوی څخه پوښتنه کوي چې څه شی ویني؟
ښوونکی يې ترشېح کوي چې یوه يش ته مفرد ويل کېږي . 2

او دوه یا  ډېرو څیزونو ته جمع ویل کېږي. 
ښوونکی دا مفهوم د څو نورو شیانو په مرسته له زده کوونکو . 3

رسه مترین کوي او په دې يې باوري کوي چې ټول زده 
کوونکي د خپلو ګوتو په ښودلو رسه ځواب ورکړي. 

انځورونه . 4 دوه  لومړين  رسه  کوونکو  زده  له  ښوونکی 
رشيکوي. بیا زده کوونکي په ګډه رسه کار کولو ته ادامه 
ورکوي. ښوونکی په زده کوونکو باندې ټینګار کوي چې 

په فعال ډول د یو بل خربو ته غوږ ونیيس.  
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د مترين په کتابونو کې . 5

مفرد او جمع کلمې د خطونو په ايستلو رسه په نښه کړي.
د زده کوونکو د کار کولو پر مهال، ښوونکی  په ټولګي کې ګرځي . 6

چې له ستونزو رسه د مخ شويو زده کوونکو رسه مرسته وکړي. 
لږ وخت وروسته ښوونکی د زده کوونکو ځوابونه ګوري. . 7
ښوونکی له زده کوونکو  څخه پوښتنه کوي چې و وايي په . 8

دې درس کې یې څه شی زده کړي دي. )ځواب: یو شی 

ته مفرد او  ډېرو شیانو ته جمع ويل کېږي.

2. د لغتونو زېرمه )۱۵ دقیقې(                 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې اوس وګورئ چې کومې . 1

کلمې له یو بل رسه تړاو لري. دا کار ډلبندي نوميږي.

يش . 2 کوالی  هغوی  چې  وايي  ته  کوونکو  زده  ښوونکی 

دغه کلمې په یوه بل ډول په ډلو و وېيش، د بېلګې په 

توګه ټول هغه زده کوونکي چې نومونه یې په )ح( او )و( 

پیل کېږي د ټولګي یوې خوا ته دې والړ يش. نور ټول 

زده کوونکي دې د خونې بلې خوا ته والړ يش. ښوونکی 

زده کوونکو ته وايي چې اوس دوه ډلې شتون لري. 

ښوونکی  زده کوونکو ته وايي چې خپلو دريس کتابونو ته ځیر يش. . 3

دوی ۱۰ کلمې ویني چې ځینې یې د ادارې له کټګورۍ او ځینې 

نورې کلمې د زده کوونکو د بکس له کټګورۍ رسه تړاو لري. 

ښوونکی  زده کوونکو ته وايي چې د مترین په کتابونو . 4

کې مترینونه تررسه کړي. هغوی باید کلمې ولويل او 

پرېکړه وکړي چې دا کلمې په کومې ډلې پورې تړاو 

لري او بیا هغوی هغه کلمې په خپله ډله کې لیکي. 

               3.د لومړي منت بيا لوستل)۱۰دقیقې(

1. له څلورو پړاوونو )ښوونکی یې لويل، ښوونکی  او زده کوونکي 

یې په ګډه لويل، زده کوونکي یې په دوه کسیزه توګه لويل، زده 

کوونکي یې له ځانه رسه لويل( څخه په ګټې اخیستنې رسه له 

زده کوونکو رسه د لومړي منت بیا لوستل.

ښوونکی لومړۍ دوه کلمې له زده کوونکو رسه په ګډه 

ته  کار  توګه  کسيزه  دوه  په  کوونکي  زده  بیا  وي.  کار 

ټینګار  باندې  کوونکو  زده  په  ښوونکی  ورکوي.  ادامه 

کوي چې یو بل ته په فعال ډول غوږ ونیيس.  

د زده کوونکو د کار کولو پر مهال، ښوونکی  په ټولګي کې ګرځي . 5

چې له ستونزو رسه د مخ شوو زده کوونکو رسه مرسته وکړي. 

لږ وخت وروسته ښوونکی  د زده کوونکو ځوابونه ګوري. . 6

په . 7 وايي  و  پوښتنه کوي چې  زده کوونکو  له  ښوونکی 

بېال  له  دې درس کې یې څه زده کړي دي. ځواب: 

بېلو کټګوریو رسه د کلمو تړاو.

   تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې( 
تکرار: د مفرد او جمع مفهوم بيا لوستل.. 1
چې  . 2 وايي  و  ته  کوونکو  زده  دې  ښوونکی  دنده:  کورنۍ 

کلمې په  خپلو کورونو  کې په کتابچو کې وليکئ او لومړی 
منت بيا ولولئ.

لوست 2 اونۍ 1

ت

غ
ل
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د زده کړې موخې:

له٪ ۹۵ سموايل رسه د ټولو لوستل شویو تورو پېژندل.- 1

له انځور،رسلیک، مهمو کلمو او مخکینۍ پوهې  څخه - 2

په ګټې اخیستنې رسه وړاندوینه کول چې یوه کیسه 

یا منت به د څه په هکله وي. 

د پوهې او ال ښې روښانتيا  د ارزولو لپاره د لوستلو په - 3

بهري کې تم کېدل )تم کېدل او فکر کول(. 

د لوستلو د منت اصيل مفهوم بیانول.- 4

فرعي موضوع:حرضت محمدملسو هيلع هللا ىلص         توري:ج، چ، ح، خ،څ، ځ

        ۱. توري او کلمې )۱۰ دقیقې(    

ښوونکی دغه توري پر تختې لیکي:  ج- چ- ح- خ - څ- ځ.. 1

ښوونکی له زده کوونکو رسه تورو ته اشاره کوي د هر توري . 2

نوم او غږ لويل.

ښوونکی د هر توري اړوند کلمې لويل او زده کوونکي د هرې  . 3

کلمې الندې ګوته تريه وي.

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې توري او کلمې ولويل او . 4

اړوند توری پکې وښيي.

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د مترين په کتابونو کې د . 5

کلمو ليکل مترين کړي. 

ښوونکی زده کوونکو ته الرښوونه کوي چې هره ورځ په کورونو . 6

کې په کتابچو کې  د کلمو د ليکلو مترين وکړي. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د اونۍ په پای کې به دوی . 7

همدغه کلمې د امال په توګه   ولیکي.

  ۲. د دویم منت لوستل )۲۵ دقیقې( 

له لوستلو څخه مخکې
عنوان . 1 او  انځور  وايي چې  ته  زده کوونکو  ښوونکی 

ته وګورئ او وړاندوینه وکړئ، چې منت به د څه په 
اړه وي ) په خپل منځ کې رشيکول، له ټولګي رسه 

رشیکول(. 
ښوونکی  درې کلیدي کلمې له زده کوونکو رسه معنا او په . 2

جملو کې يې استعاملوي. 
د لوستلو پر مهال

ښوونکی د منت  لوستل متثیلوي. . 1

ښوونکی او زده کوونکي په ګډه منت لويل.. 2

زده کوونکي له ځان رسه منت لويل. . 3

ښوونکی زده کوونکو ته  ښيي  چې څه ډول کوالی يش د . 4

تم کېدلو او فکر کولو تګالرې څخه ګټه واخيل.

له لوستلو څخه وروسته 
چې  . 1 کوي  پوښتنه  څخه  کوونکو  زده  له  ښوونکی 

دکیسې په هکله د هغوی وړاندوینه سمه ده؟ هو/نه

ښوونکی له زده کوونکو څخه الندې پوښتنې کوي.. 2

- پوښتنه: خلکو ولې حرضت محمد ملسو هيلع هللا ىلص امین باله؟

      ځواب:  ځکه چې امانت یې ښه ساتل.

څه  هکله  په  تعليم  د  محمدملسو هيلع هللا ىلص  پوښتنه:حرضت   -

فرماييل وو؟

      ځواب: د علم زده کړه پرهر نارينه او ښځینه مسلامن 

فرض ده.

- پوښتنه: حرضت محمدملسو هيلع هللا ىلص موږ ته د څه شي الرښوونه  کړې ده؟

      ځواب: رښتیا ویل، امانت ښه ساتل، د علم زده کول.

- پوښتنه:دحرضت محمدملسو هيلع هللا ىلص اخالق موږته څه پيغام راکوي.

      ځواب  موږ ته د ښو کارونو کولو پيغام راکوي.

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د منت اصيل مفهوم . 3

په الندې ډول دی: څنګه د حرضت محمدملسو هيلع هللا ىلص ښه 

امتيان کیدالی شو؟ ښه امتيان هغه دي چې د 

حضرت محمدملسو هيلع هللا ىلص په ټولو الرښوونو عمل کوي. 

ښوونکی اصيل مفهوم پر تختې لیکي او زده کوونکي  . 4

یې په خپلو کتابچو کې ليکي.

تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې(  

تکرار: له زده کوونکو رسه د تورو نومونه او غږونه تکرارول.. 1
کورنۍ دنده: په کورونو کې توري او کلمې په خپلو کتابچو . 2

کې وليکئ او دوهم لوست تکرار کړئ.

لوست 3 اونۍ 1



29

فرعي موضوع: حرضت محمدملسو هيلع هللا ىلص           

د زده کړې موخې:

د پای ټکي ).( او  پوښتنې نښې )؟( په کارولو پوهېدل.. 1

د کلمو وېشل په دوو ډلو کې.. 2

روان لوستنې ښه کول.. 3

            1. جملې )۱۰ دقیقې(                         

د . 1 هغوی  به  اوس  چې  وايي  ته  کوونکو  زده  ښوونکی 

ګرامري نښو کارول زده کوي. 

ښوونکی  د پای ټکی ).( او د پوښتنې نښه )؟( پر تختې . 2

لیکي او له زده کوونکو څخه پوښتنه کوي چې دغه  دواړه 

بیا  او  ورکوي  ځواب  کوونکي  زده  ځینې  پېژين؟  نښې 

ښوونکی سم ځواب له زده کوونکو رسه رشیکوي. 

ښوونکی  الندینۍ دوه جملې پر تختې لیکي:. 3

 موږ بايد د حرضت محمد ملسو هيلع هللا ىلص په الرښوونو عمل وکړو.. 4

ښوونکی له زده کوونکو پوښتنه کوي چې آیا جمله ټکي . 5

).( او که د پوښتنې نښې )؟( ته اړتیا لري؟ ډېر ښوونکي 

ځواب ورکوي خو بیا ښوونکی سم ځواب له زده کوونکو 

رسه رشیکوي.

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې خپلو کتابونو ته ځیر . 6

يش. په کتاب کې پنځه جملې دي چې ټکي یا هم  

پوښتنې نښې ته اړتیا لري. 

ښوونکی لومړۍ دوه  بېلګې له زده کوونکو رسه تررسه کوي. . 7

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې په  دوه کسيزه توګه . 8

کار وکړي او ولیکي چې آیا پاتې جملې ټکي ته اړتیا 

لري که پوښتنې نښې ته؟ 

ښوونکی له هغو زده کوونکو رسه مرسته کوي چې له ستونزو . 9

رسه مخ وي.ښوونکی له زده کوونکو څخه د پوښتنو په کولو 

رسه هغه څه خالصه کوي چې هغوی زده کړي دي. هغوی ته 

وخت ورکوي چې له خپلو ټولګیوالو رسه يې رشیک کړي، بیا 

یوه یا دوو زده کوونکو ته وايي چې خپل ځوابونه له نورو رسه 

رشیک کړي. ځواب: هغوی د پای ټکي او د پوښتنې نښې په 

اړه پوهه ترالسه کړې ده.

2. د لغتونو  زېرمه )۱۵ دقیقې(                 

هغوی . 1 به  اوس  چې  وايي  ته  کوونکو  زده  ښوونکی 

وګوري چې کومې کلمې يو له بل رسه تړاو لري د دې 

لپاره چې کلمې ډلبندي کړي. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د مترین په کتابونو . 2

کې مترینونه تررسه کړي. ښوونکی لومړۍ دوه کلمې 

له زده کوونکو رسه په ګډه کار کوي. بیا زده کوونکي 

              3. د دویم منت بيا لوستل)۱۰دقیقې(

او زده  پړاوونو )ښوونکی یې متثیلوي، ښوونکی   له څلورو   -1

کسيزه  دوه  په  یې  کوونکي  زده  لويل،  ګډه  په  یې  کوونکي 

توګه لويل، زده کوونکي یې له ځانه رسه لويل(  څخه په ګټه 

اخیستنې له زده کوونکو رسه د دوهم منت بیا لوستل.

په  دوه کسيزه توګه کار ته ادامه ورکوي. 

زده . 3 پر  مهال  پر  کولو  کار  د  ټولګي کې  په   ښوونکی 

زده  شوو  مخ  د  رسه  ستونزو  له  چې  ګرځي  کوونکو 

کوونکو رسه مرسته وکړي.

لږ وخت وروسته ښوونکی د زده کوونکو ځوابونه ګوري. . 4

ښوونکی  له زده کوونکو څخه پوښتنه کوي چې و وايي . 5

په دې درس کې یې څه زده کړي دي. )ځواب: له بېال 

بېلو کټګوریو رسه د کلمو تړاو(

 تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې(

 تکرار: د ټکي او پوښتنې نښې بيا  لوستل.. 1
کورنۍ دنده: ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د جملو مترین. 2

په خپلو کورونو کې په کتابچو کې تررسه کړي.
ښوونکی په زده کوونکو د امال د مترین لپاره د منت د بیا 

لوستلو او د کلمو د مترین کولو ټینګار کوي. 

لوست 4 اونۍ 1

ت

غ
ل

 د حسن خط فعالیت، ارزونه او کورنۍ دنده )۴۰ دقیقې ( 
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د زده کړې موخې:

د غوږنيول او خربې کولو مترین.- 1

د نوښتي ليکنې د منت بشپړول.- 2

له مناسب لحن، حرکاتو او٪ ۹۵ سموايل رسه د منت لوستل. - 3

  2. نوښتي لیکنه )۱۵ دقیقې(          

۱. ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی به اوس د ښه غوږ 

نيولو  په اړه یو منت ولیکي. 

۲. ښوونکی  د دريس کتاب جملې او د چوکاټ کلمې له زده 

کوونکو رسه یو ځای لويل. 

۳. ښوونکی زده کوونکو ته وایي چې د مترین په کتابونو کې د 

چوکاټ د کلمو په کارولو رسه په تشو ځایونو کې په دوه کسیزه 

توګه جملې جوړې کړي او نیمګړی منت دې بشپړ کړي.

ته چې  او هغو زده کوونکو  ټولګي کې ګرځي  په  ۴. ښوونکی 

ستونزې لري مرسته او الرښوونه کوي. 

کړي  بشپړ  خپل  چې  غواړي  کوونکو  زده  څو  له  ښوونکی   .۵

متنونه ټولګیوالو ته و وايي. 

فرعي موضوعګانې: الله )َجّل َجاَللُُه( او حرضت محمدملسو هيلع هللا ىلص

  1. غوږنيول او خربې کول )10 دقیقې(   

1.ښوونکی زده کوونکو ته وایي چې اوس به د ښه غوږ نیولو 

او خربې کولو په اړه بحث کوو.

2.ښوونکی له زده کوونکو رسه د غوږ نیولو پر دې قواعدو 

بحث کوي: ) مخامخ کېدل، د سرتگو متاس، د معلوماتو د 

تاییدولو لپاره د رس خوځول، چپ پاتې کېدل، د بل خربې 

ځینو  د  او  کول  مترکز  موضوع  پر  بحث  د  کول،  قطع  نه 

معلوماتو بیا تکرارول.( 

کتابونو  دريس  د  چې  وایي  ته  کوونکو  زده  ښوونکی   .3

کسیزه  دوه  په  اړه  په  نیولو  غوږ  د  او  وگوري  ته  انځورونو 

توگه یو له بل رسه بحث وکړي. ښوونکی دا پوښتنې له زده 

کوونکو څخه کوي ) تاسې په انځورونو کې څه وينئ؟ که 

څوک راته خربې کوي څه باید وکړو؟ موږ یو د بل پر خربو 

څنګه ښه پوهیدلی يش؟(. 

خپل  چې  غواړي  څخه  کوونکو  زده  څو  له  ښوونکی   .4

معلومات او نظرونه له ټولګیوالو رسه رشیک کړي. 

په کتابونو  وایي چې د مترین  ته  5. ښوونکی زده کوونکو 

کې ځینو هغو انځورونو ته ځیر يش چې زده کوونکي پکې 

یو له بل رسه خربې کوي او ورته غوږ نیسې خو په ځینو نورو 

انځورونو کې یو او بل ته غوږ نه نیسې. 

کوم  وايي  و  چې  غواړي  څخه  کوونکو  زده  له  ښوونکی   .6

انځورونه ښه غوږ نیول ښیي او کوم انځورونه ښه غوږ نیول 

نه ښيي. زده کوونکو ته و وايي چې د غوږ نیولو او خربې 

کولو مترین په دوه کسيزه توګه تر رسه کړي او له څو زده 

ټولگیوالو رسه  له  وغواړئ چې خپل ځوابونه  کوونکو څخه 

رشیک کړي.  

څه  کوي:  پوښتنې  دا  څخه  کوونکو  زده  له  ښوونکی   .7

ته ښه غوږ  یو څوک ستاسو خربو  احساس کوئ کله چې 

نیيس؟ کله چې یو څوک ستاسو خربو ته غوږ نه نیيس څه 

احساس کوئ؟ 

8. ښوونکی له زده کوونکو څخه د غوږ نیولو د مهمو قواعدو 

په اړه پوښتنه کوي او درس خالصه کوي. 

                 ۳. د لومړي او دوهم منت بيا لوستل )۱۰( دقیقې 

1- ښوونکی دې دوو پړاوونو ) د زده کوونکو له لوري په دوه کسيزه 

توګه لوستل، د زده کوونکو لخوا له خپل ځان رسه لوستل( په 

کارولو رسه لومړی او دوهم منت له زده کوونکو رسه تکرارکړي. 

   تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې(
تکرار: د غوږنيولو د قواعدو تکرار.. 1
کورنۍ دنده: د لومړي او دوهم منت بیا لوستل. په نوښتي . 2

لیکلو کې د کیسې پوره کول او یو انځور وررسه اضافه کول. 

لوست 5 اونۍ 1
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د زده کړې موخې:
کلمې  د مفرد او جمع په توګه  ډلبندي کول.- 1

له٪ ۹۰ سموايل رسه د منت لوستل.- 2

د کلمو او جملو په کچه د مناسب لحن او فشار په - 3

کارولو رسه د منت لوستل. 

له٪ ۹۰ سموايل رسه د کلمو لیکل. - 4

   ۳. امال )15دقیقې(               

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی به اوس ځینې . 1
توري او کلمې ولیکي. 

ښوونکی زده کوونکو ته د خپلو دريس کتابونو د بندولو . 2
او د مترین کتابونو د پرانیستلو وايي. 

غږ . 3 یې  ځلې  )درې  لويل:  /ا/  توری  لومړی  ښوونکی 
وايي(، زده کوونکي توری لیکي. 

ښوونکی همدا کار د الندینیو )۱۱( تورو لپاره هم تررسه . 4
کوي: ب- پ- ت- ټ- ث-ج چ-  ح- خ- څ- ځ.

ښوونکی لومړۍ کلمه ) الله )ج( (په کراره لويل او څلور . 5
ځلې یې تکراروي. زده کوونکي هغه کلمه لیکي. 

هم . 6 لپاره  کلمو   )۱۱( الندینیو  د  کار  همدا  ښوونکی 
ثواب،  ټولګی،  پښې،  حرکت،  بابا  کوي:  تررسه 

جومات، چمن، محمد، مخ، سمڅ، ږمنځ.
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د مترین کتابونه د کتلو لپاره . 7

راوړي. ښوونکی د هغوی امال ګوري او نومرې ورکوي. 
ښوونکی يې د اوږدمهالې  ارزونې په کتاب کې ثبتوي چې آیا زده . 8

کوونکو وکوالی شول چې دا کار په ښه توګه تررسه کړي که نه.

فرعي موضوع: تکرار او دوامداره ارزونه

             تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې(

۱. تکرار:د هغه  څه تکرارول چې د اونۍ په اوږدوکې يې پرې بحث کړی دی.
۲.  کورنۍ دنده: ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې په کورونو کې د درسونو 
د هغو برخو بيا ليکل او لوستل دې تررسه کړی چې د اونۍ په جريان کې يې  

وررسه ستونز ې لرلې.

1. کلمې      او   جملې )۱۰ دقيقې( 

ښوونکی د مفرد او جمع کلمو مفکوره له زده کوونکو . 1

رسه تکراروي. 

کتابونو . 2 خپلو  د  چې  وايي  ته  کوونکو  زده  ښوونکی 

)الف( مترین تررسه کړي. 

د  . 3 او  ټکي).(  پای  د  رسه  کوونکو  زده  له  ښوونکی 

پوښتنې نښې)؟( استعامل تکراروي. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د خپلو کتابونو )ب( . 4

مترین تررسه کړي. 

د . 5 کلمو  د  کې  ډلو  په  رسه  کوونکو  زده  له  ښوونکی 

وېشلو مفکوره تکراروي. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د خپلو کتابونو د . 6

)ج( مترین تررسه کړي. 

ښوونکی د زده کوونکو ځوابونه ګوري. . 7

ښوونکی د اوږدمهالې  ارزونې په کتاب کې یادښت . 8

توګه  ښه  په  کار  دې  د  کوونکی  زده  هر  چې  لیکي 

تررسه کولو باندې توانېدالی دی. 

             2.د لومړي  او دویم منت بيا لوستل)۱۰دقیقې(

ښوونکی زده کوونکو ته په  دوه کسيزه توګه د لومړي یا . 1

دوهم منت د لوستلو لپاره دوې دقیقې وخت ورکوي. 

ښوونکی د زده کوونکو څلورو جوړو ته وايي چې د ټولګي مخې ته رايش. . 2

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هره جوړه دي د منت . 3

یوه برخه ولويل. دوی به منت په روانه توګه او د څېرې 

د  اغيزمنتياوو  او حرکتونو په ښودلو رسه چې د پای 

ټکي او  پوښتنې نښې انعکاس کوي، لويل. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې ورو ورو منت له ځان . 4

رسه  ولويل.

د اتو زده کوونکو د لوستلو پر مهال ښوونکی د هغوی . 5

اوږدمهالې   د  او  کوي  مشاهده  څرنګوالی  لوستلو  د 

ارزونې په فورمه کې یې ثبتوي. 

هغه زده کوونکي چې په ښه لوستلو کې پاتې راغلل . 6

بله اونۍ مرستې ته اړتیا لري. 

لوست 6 اونۍ 1

د حسن خط فعالیت، ارزونه او کورنۍ دنده )۴۰ دقیقې ( 
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د زده کړې موخې:

له٪ ۹۵ سموايل رسه د اړوندو  لوستل  شوو تورو پېژندل.. 1

ګټې . 2 په  څخه  پوهې  مخکینۍ  او  کلمو  مهمو  رسلیک،  انځور،  له 

اخیستنې رسه وړاندوینه کول چې کیسه یا منت به د څه په هکله وي.

د پوهې او الښې روښانتيا  د ارزولو لپاره د لوستلو په بهري کې . 3

تم کېدل.

د لوستل شوي منت اصيل مفهوم بیانول.. 4

           2. توري او کلمې )۱۰ دقیقې(               

ښوونکی دغه توري پر تخته ليکی: د، ډ، ذ. 1

ښوونکی له زده کوونکو رسه تورو ته اشاره کوي د هر توري . 2

نوم او غږ لويل.

ښوونکی د هر توری اړوند کلمې لولی او زده کوونکي د هرې  . 3

کلمې الندې ګوته تريه وي.

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې توري او کلمې ولويل او اړوند . 4

توری پکې وښيي.

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د مترين په کتابونو کې د . 5

کلمو ليکل مترين کړي. 

ښوونکی زده کوونکو ته الرښوونه کوي چې هره ورځ په کورونو . 6

کې په کتابچو کې  د ليکلو مترين وکړي. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د اونۍ په پای کې به دوی . 7

همدغه کلمې د امال په توګه  و لیکي.

۲. د لومړي منت لوستل )۲۵ دقیقې(  

له لوستلو  څخه مخکې

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې  رسليک او انځور . 1

ته وګورئ او وړاندوينه وکړي چې منت به د څه په اړه 

وي،  ) له خپل ملګري رسه رشیکول، بیا له ټولګيوالو 

رسه رشیکول(. 
ښوونکی  درې کلیدي کلمې له زده کوونکو رسه معنا او په . 2

جملو کې يې استعاملوي. 

د لوستلو پر مهال

لويل،  ګډه  په  یې  زده کوونکي  او  ښوونکی  متثیلوي،  یې  ښوونکی   -1

زده کوونکي یې په دوه کسيزه توګه لويل، زده کوونکي یې له ځانه رسه لويل.

2- ښوونکی له زده کوونکو رسه  د تم کېدلو او فکر کولو له تګالرې 

څخه په ګټه اخیستنې او مترین کولو په برخه کې مرسته کوي. 
له لوستلو څخه وروسته 

ښوونکی له زده کوونکو څخه پوښتنه کوي چې  . 1
دکیسې په هکله د هغوی وړاندوینه سمه ده؟ هو/نه

۲. ښوونکی له زده کوونکو څخه الندې پوښتنې کوي:

فرعي موضوع: پوهه                    توري: د، ډ، ذ

- پوښتنه: ښوونځی د څه يش ځای دی؟
      ځواب: ښوونځی د زده کړې ځای دی.

- پوښتنه: ولې پوهه ترالسه کوئ؟
      ځواب: د دې لپاره چې ژوند مو ښه يش. خپل 

هېواد او خلکو ته خدمت وکړو.
- پوښتنه: که پوهه ترالسه کړو، په ژوند کې مو کوم 

بدلون راځي؟
 ځواب: ښه دنده به پیدا کړو او ژوند به مو ښه يش.
کومې  کې  پوهه  په  کوئ  احساس  پوښتنه:څه   -

ښېګڼې پرتې دي؟
ځواب: پوهه مو په ښه او بد، ګټه او زیان پوهوي.

۳.ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د منت اصيل مفهوم په 

الندې ډول دی: موږ بايد پوهه ترالسه کړو څو ژوند مو 

ښه، هېواد او خلکو ته خدمت وکړو. 

۴.ښوونکی اصيل مفهوم پر تختې لیکي او زده کوونکي يې 

اصيل مفهوم په خپلو کتابچو کې لیکي. 

 تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې(

تکرار: له زده کوونکو رسه د تورو نومونه او غږونه تکرارول.1. 

کورنۍ دنده:  ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې په کورونو کې په خپلو 2. 

کتابچو کې د تورو او کلمو ليکل تررسه کړي.

لوستاونۍ 1 2
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د زده کړې موخې:

مفرد او جمع کلمې په نښه کول.. 1

کلمې په دوو ډلو وېشل. . 2

روان لوستنه ښه کول.. 3

فرعي موضوع: پوهه              

               1.  کلمې )۱۰ دقیقې(                 

ښوونکی له زده کوونکو څخه پوښتنه کوې چي آیا اوس هم . 1

په یاد لري چې مفرد او جمع څه ډول دي؟ ښوونکی له زده 

کوونکو څخه د یو څو بېلګو د وړاندې کولو غوښتنه کوي. 

ښوونکی الندینۍ څلور کلمې پر تختې لیکي: ميز، کتابونه، . 2

هلکان، توپ.

ښوونکی له زده کوونکو څخه د کلمو د لوستلو  غوښتنه . 3

کوي او له هغوی څخه پوښتنه کوي چې په څلورو کلمو 

کې کومه کلمه مفرد ده؟ )توپ(  کلمه، ځکه چې دا مفرد 

ده او نورې ټولې جمع  کلمې دي. 

په . 4 مترین  د  هغوی  د  چې  وايي  ته  کوونکو  زده  ښوونکی 

کلمو  د  ښوونکی  دي.  کلمې  ډېرې  ډول  دا  کې  کتابونو 

لومړۍ  کرښه له زده کوونکو رسه په ګډه مترین کوي. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې نورې کلمې په دوه کسيزه . 5

او مفرد په نښه  او د مترين په کتاب کې جمع  توګه ولولی 

کړي.

د زده کوونکو د کار کولو پر مهال، ښوونکی په ټولګي کې ګرځي . 6

او له ستونزو رسه  د مخ شوو زده کوونکو رسه مرسته کوي. 

لږ وخت وروسته، ښوونکی د زده کوونکو ځوابونه ګوري. . 7

2. د لغتونو زېرمه  )۱۵ دقیقې(                 

ښوونکی له زده کوونکو څخه پوښتنه کوي چې اوس . 1

هم په یاد لري چې څه ډول کلمې له بېالبېلو کټګوريو 

رسه تړاو لري؟

ښوونکی له زده کوونکو څخه د یو څو بېلګو د وړاندې . 2

کولو غوښتنه کوي. 

ښوونکی له زده کوونکو څخه غوښتنه کوي چې خپلو . 3

چوکاټونه  دوه  هغوی  يش.  ځیر  ته  کتابونو  دريس 

ویني. د )الف( چوکاټ کلمې د )ب( چوکاټ له کلمو 

له  قلمونه(  )رنګه  کلمه  لومړۍ  لري.  مطابقت  رسه 

بلې کلمې )رسمول( رسه مطابقت لري ځکه دواړه په 

یوې ډلې پورې تړاو لري. 

د . 4 )ب(  او  )الف(  د  توګه  کسيز  دوه  په  کوونکي  زده 

چوکاټونو اړوندې کلمې يو له بل رسه نښلوي.   

 3. د لومړي منت بيا لوستل )۱۰ دقیقې(

1. له څلورو پړاوونو )ښوونکی  یې متثیلوي، ښوونکی  او زده 

کوونکي یې په ګډه لويل، زده کوونکي یې په دوه کسيزه توګه 

لويل، زده کوونکي یې له ځانه رسه لويل( په کارولو رسه له زده 

کوونکو رسه د لومړي منت بیا لوستنه.

ښوونکی د زده کوونکو د کار کولو پر مهال په ټولګي . 5

کوونکو  زده  د مخ شوو  له ستونزو رسه  او  کې ګرځي 

رسه مرسته کوي. 

لږ وخت وروسته ښوونکی د زده کوونکو ځوابونه ګوري. . 6

تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې(   

تکرار: مفرد او جمع کلمې تکرارول.. 1

کورنۍ دنده: ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې کلمې  . 2

لومړی  او  وليکئ  کتابچو کې  په  کورونو کې  په خپلو 

لوست تکرار کړي.

لوست 2 اونۍ 2

ت

غ
ل
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لوست 3 اونۍ 2

د زده کړې موخې:

له٪ ۹۵ سموايل رسه د ټولو  لوستل  شویو تورو پېژندل.- 1

له انځور، رسلیک، مهمو کلمو او مخکینۍ پوهې څخه - 2

یا  کیسه  کول چې  وړاندوینه  اخیستنې رسه  ګټه  په 

منت به د څه په اړه وي. 

د پوهې او الښې روښانتيا د ارزولو لپاره د لوستلو په - 3

بهري کې تم کېدل او فکر کول.

د لوستلو د منت اصيل مفهوم بیانول- 4

فرعي موضوع: مطالعه                توري: ر، ړ، ز، ژ، ږ

            ۱. توري او کلمې  )۱۰ دقیقې(
 ښوونکی دغه توري پر تختې لیکي) ر، ړ، ز، ژ، ږ(. 1

ښوونکی هر توري ته اشاره کوي او له زده کوونکو رسه د هر . 2

توري نوم او غږ لويل.

ښوونکی د هر توري اړوند کلمې لويل او زده کوونکي د هرې  . 3

کلمې الندې ګوته تېروي.

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې توري او کلمې ولويل او اړوند توری . 4

پکې وښيي.

په . 5 ورځ  هره  چې  کوي  الرښوونه  ته  کوونکو  زده  ښوونکی 

کورونو کې  په کتابچو کې  د ليکلو مترين وکړي. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د اونۍ په پای کې به دوی . 6

همدغه کلمې د امال په توګه ولیکي.

 ۲. د دویم منت لوستل )۲۵ دقیقې( 

له لوستلو څخه مخکې

ښوونکی زده کوونکو  ته وايي چې عنوان او  انځور . 1

ته وګوري او وړاندوینه وکړي چې منت به د څه په 

اړه وي. )له خپل ملګري رسه بیا له ټولګيوالو رسه 

رشیکول(. 

ښوونکی  درې کلیدي کلمې له زده کوونکو رسه معنا او په . 2

جملو کې يې استعاملوي. 

د لوستلو پر مهال

ښوونکی له زده کوونکو رسه  د تم کېدلو او فکر کولو په . 1

تګالرې د  مترین کولو په برخه کې مرسته کوي. 

ښوونکی د لوستلو منت متثیلوي. . 2

ښوونکی او زده کوونکي په ګډه منت لويل.. 3

ښوونکی زده کوونکو ته ښيي چې څنګه کوالی يش د تم . 4

کېدلو او فکر کولو له تګالرې څخه ګټه واخيل. 

له لوستلو څخه وروسته 

چې . 1 کوي  پوښتنه  څخه  کوونکو  زده  له  ښوونکی 

دکیسې په هکله د هغوی وړاندوینه سمه ده؟ هو/نه

ښوونکی له زده کوونکو څخه الندې پوښتنې کوي:. 2

- پوښتنه: مطالعه څه ته وايي؟

  ځواب: د کتاب او نورو ليکنو لوستلو ته مطالعه وايي.

- پوښتنه: د مطالعې پر وخت کتاب باید څو سانتي 

له سرتګو لرې وساتو؟

 ځواب: دېرش سانتي لرې وي.

- پوښتنه: مطالعه څه ګټې لري؟

ځواب: پوهه او معلومات مو ډېروي.

- پوښتنه: مطالعه  زموږ په ژوند کې څه بدلون راويل؟

ځواب: خلک راته د قدر په سرتګه ګوري او ژوند مو 

ښه کېږي.

۳.ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د منت اصيل مفهوم په 

الندې ډول دی:  مطالعه باید په مناسب ځای کې او په 

ځیر رسه یې وکړو.

۴.ښوونکی اصيل مفهوم پر تختې لیکي او زده کوونکي يې 

اصيل مفهوم په خپلو کتابچو کې لیکي. 

     تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې(

تکرار: له زده کوونکو رسه د تورو نومونه او غږونه تکرارول.. 1
کورنۍ دنده: زده کوونکي دې توري او کلمې په خپلو کورونو . 2

کې په کتابچو کې وليکي او دوهم منت دې  تکرار کړي.
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لوست 4 اونۍ 2

 فرعي موضوع: مطالعه                         

د زده کړې موخې:

د ټکي ).( او  پوښتنې نښې )؟( د کارولو مترین کول.. 1

له دوو کټګوريو څخه کلمو ته ارتباط ورکول.. 2

روان لوستنه ښه کول. . 3

            1. جملې )۱۰ دقیقې(                           

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د ټکي ).( او پوښتنې . 1

نښې )؟( استعامل بیان کړي. 

د . 2 لیکي:  تخته  پر  جملې  دوه  الندینۍ  ښوونکی 

مطالعې لپاره کوم وختونه مناسب دي؟ کوم کتابونه 

بايد ولولو؟

ښوونکی له زده کوونکو څخه پوښتنه کوي چې جمله . 3

ټکي ).( او که پوښتنې نښې )؟( ته اړتیا لري؟ ډېر زده 

کوونکي ځواب ورکوي خو بیا ښوونکی  سم  ځواب له 

زده کوونکو رسه رشیکوي.

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې خپلو کتابونو ته ځیر . 4

يش. په کتاب کې پنځه جملې دي چې ټکي یا هم 

پوښتنې نښې ته اړتیا لري. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې په  دوه کسيزه توګه . 5

کار وکړي او ولیکي چې آیا جملې ټکي ته اړتیا لري 

که پوښتنې نښې ته؟ 

ښوونکی له ستونزو رسه د مخ شوو زده کوونکو رسه مرسته  کوي.. 6

لږ وخت وروسته ښوونکی  د هغوی ځوابونه ګوري. . 7

2. د لغتونو زېرمه )۱۵ دقیقې(                

ښوونکی له زده کوونکو څخه پوښتنه کوي چې اوس . 1

هم په یاد لرئ چې  څنګه کلمې له بېالبېلو کټګوريو 

رسه تړاو لري.

 ښوونکی له زده کوونکو څخه غوښتنه کوي چې خپل . 2

دريس کتابونو ته ځري يش. هغوی دوه چوکاټونه ويني. 

رسه  کلمو  له  چوکاټ  )ب(  د  کلمې  چوکاټ  )الف(  د 

مطابقت لري. لومړۍ کلمه )ښوونځی( د )ښوونکی( 

ډلې  يوې  په  دواړه  ځکه  لري  مطابقت  رسه  کلمې  له 

پورې تړاو لري.

په . 3 له زده کوونکو  څخه غوښتنه کوي چې  ښوونکی 

دوه کسيزه توګه مترين تررسه کړي.

ښوونکی د زده کوونکو د کار کولو پر مهال په ټولګي . 4

3.د دویم منت بيا لوستنه )۱۰ دقیقې(

زده  او  ښوونکی  متثیلوي،  یې  )ښوونکی  پړاوونو  څلورو  د   -۱

کوونکي یې په ګډه لويل، زده کوونکي یې په دوه کسيزه توګه 

لويل، زده کوونکي یې له ځانه رسه لويل( په کارولو رسه، له زده 

کوونکو رسه د دوهم منت بیا لوستل.

تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې(   

 تکرار: د ټکي او د پوښتنې نښې تکرارول.. 1

کورنۍ دنده: ښوونکی  زده کوونکو ته وايي چې جملې په خپلو . 2

کورونو کې په خپلو کتابچو کې وليکئ او دوهم لوست تکرار 

کړي.

ت

غ
ل

 د حسن خط فعالیت، ارزونه او کورنۍ دنده )۴۰ دقیقې ( 
  

له ستونزو رسه د مخ شوو زده کوونکو  او  کې ګرځي 

رسه مرسته کوي.

لږ وخت وروسته ښوونکی د زده کوونکو ځوابونه ګوري.. 5
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لوست 5 اونۍ 2

د زده کړې موخې:
د پام ساتلو مترين کول.- 1

د نوښتي ليکنې د منت بشپړول.- 2

له مناسب لحن،حرکاتو او٪ ۹۵ سموايل رسه د منت لوستل. - 3

2. نوښتي لیکنه )۱۵ دقیقې(     

۱. ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې اوس به د پام ساتلو په 

اړه یو منت ولیکي. 

۲. ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې  د دريس کتاب جملې 

او د چوکاټ کلمې یو له بل رسه په ګډه ولويل. 

فرعي موضوعګانې: پوهه، مطالعه  

      1.غوږنيول او خربې کول )۱۰ دقیقې(

 ۱. ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې موږ به په دې لوست کې د دې 

په اړه بحث وکړو چې څنګه کولی شو د درس لوستلو ته یا د یو چا 

خربو ته ښه پام وکړو. د پام ساتل د زده کړې لپاره ډېر ارزښت لري 

او له تاسو رسه مرسته کوي چې په خپلو کارونو کې بریايل شئ. 

شیان  کوم  کې  ټولګي  په  چې  وایي  ته  کوونکو  زده  ښوونکی   .۲

ته  کوونکو  زده  اړوي؟ څو  ته  خوا  بلې  له درس څخه  پام  ستاسو 

اجازه ورکړئ چې خپل ځوابونه و وايي. 

۳. ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې په خپلو دريس کتابونو کې اړونده 

انځورونو ته وګوري او څرګنده کړي چې په کوم انځور کې زده کوونکي 

درس ته خپل پام سايت او په کوم انځور کې  درس ته پام نه کوي؟

۴. ښوونکی وايي چې  زده کوونکي د خپل پام ساتلو لپاره کولی يش 

الندې الرې چارې وکاروي، تر څو مو ذهن بلې خوا ته و نه ګرځي:

- شورماشور آرام کړئ

-له هغو شیانو څخه چې پام مو ګډه وډوي ځان لرې وساتئ.

- کله چې یو منت لولئ د هغه الندې ګوته تېروئ. 

- ژوره ساه وباسئ او خپل پام متمرکز کړئ.

- د لوستلو پر مهال خپل السونه داسې ونیسئ چې نور شیان و نه وینئ 

۵. زده کوونکو ته و وایاست چې د مترین په کتابونو کې انځورونو ته 

وګوري. په دې انځورونو کې زده کوونکي د خپل پام ساتلو  ځینې الرې 

چارې کاروي. زده کوونکو ته اجازه ورکړئ چې یو له بل رسه د پام ساتلو 

د ګڼو الرو چارو په اړه بحث وکړي او خپل ځوابونه ټولګیوالو ته و وايي.  

 ۶. له څو زده کوونکو څخه وغواړئ چې د ټولګي په مخ کې د پام 

ساتلو په اړه متثیل وکړي. )یو زده کوونکی کوښښ کوي چې په 

پوره پام او ځیر رسه کتاب ولويل په داسې حال کې چې نور زده 

کوونکي خربې کوي.( هغه زده کوونکی چې درس وایي روښانه 

کوي چې خپل درس ته څه ډول پوره پام وسايت. 

۷. ښوونکي وايي چې د درس د ښه زده کولو او همدارنګه د بل چا خربو ته 

د سم غوږ نیولو لپاره د پام ساتل ډېر اړین او ارزښتناک دي. 

3.د لومړي او دویم منت بيا لوستل )۱۰( دقیقې(  

لخوا . 1 کوونکو  زده  د  توګه  دوه کسيزه  )په   اوونو  پړ  دوو  د 

لوستل، د زده کوونکو لخوا له ځان رسه لوستل( په کارولو 

رسه لومړی او دوهم منت له زده کوونکو رسه تکرارول. 

   تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې(

  تکرار : پام ساتلو د الروچارو تکرار.. 1
کورنۍ دنده: د لومړي او دوهم منت بیا لوستل. د نوښتي . 2

کیسې  بشپړول  او یو انځور وررسه اضافه کول. 

۳. ښوونکی زده کوونکو ته وایي چې د مترین په کتابونو 

کې د چوکاټ د کلمو په کارولو رسه په تشو ځایونو کې په 

او نیمګړی منت دې  دوه کسیزه توګه جملې جوړې کړي 

بشپړ کړي.

۴. ښوونکی په ټولګي کې ګرځي او هغو زده کوونکو ته چې 

ستونزې لري مرسته او الرښوونه کوي. 

۵. ښوونکی له څو زده کوونکو غواړي چې خپل بشپړ کړي 

متنونه ټولګیوالو ته و وايي. 
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لوست 6 اونۍ 2

د زده کړې موخې:
مفرد او جمع کلمو ته له یوه بل رسه مطابقت ورکول.- 1

د ټکي او  پوښتنې نښې د کارولو مترین کول. - 2

د کلمو پېژندل.- 3

له٪ ۹۰ سموايل رسه منت لوستل. - 4

د کلمې او جملې په کچه د مناسب فشار او لحن په - 5

کارولو رسه منت لوستل. 

له ٪ ۹۰ سموايل رسه کلمې لیکل. - 6

موضوع: تکرار او دوامداره ارزونه

تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې(    

۱. تکرار: هغه څه تکرارول چې زده کوونکو په دې اونۍ کې زده کړي دي. 
۲.  کورنۍ دنده: ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې په کورونو کې د درسونو 
د هغو برخو بيا ليکل او لوستل دې تررسه کړی چې د اونۍ په جريان کې يې  

وررسه ستونز ې لرلې.

 2. د لومړي او دویم منت بيا لوستل )۱۰ دقیقې(  

ښوونکی زده کوونکو ته په  دوه کسيزه توګه د لومړي یا . 1

دوهم منت د لوستلو لپاره دوې دقیقې وخت ورکوي. 

ښوونکی د زده کوونکو له د)څلورو( جوړو نه غوښتنه . 2

کوي چې د ټولګي مخې ته رايش. 

ښوونکی هغوی ته وايي چې هره جوړه به د منت یوه . 3

څېرې  د  او  توګه  روانه  په  منت  به  دوی  لويل.  برخه 

د  اغيزمنتياوو  او حرکاتو په ښودلو رسه چې ټکی او 

پوښتنې نښه منعکس کوي، لويل. 

له . 4 ورو  ورو  منت  چې  وايي  ته  کوونکو  زده  ښوونکی 

ځانونو رسه ولويل او په ځري رسه ورته غوږ ونیيس. 

ښوونکی زده کوونکي د لوستلو پر مهال د هغوی د لوست . 5

د څرنګوايل مشاهده کوي او د اوږدمهالې  ارزونې په فورمه 

کې یې ثبتوي. له هغه زده کوونکو رسه چې په ښه لوستلو 

کې پاتې راغلل بله اونۍ باید مرسته ويش. 

   ۳. امال )۱۵ دقیقې(           

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی به اوس ځینې . 1
توري او کلمې لیکي. 

ښوونکی زده کوونکو ته خپل دريس کتاب د بندولو او د . 2
مترین کتاب د پرانیستلو وايي. 

ښوونکی لومړی توری)د( لويل:)درې ځلې غږ لوستل(، . 3
زده کوونکي توری لیکي. 

ښوونکی همدا کار د الندینیو اتو تورو لپاره هم تررسه . 4
کوي، لکه:  د  ډ، ذ، ر، ړ، ز، ژ، ړ.

ښوونکی لومړۍکلمه  )دنده( په کراره لويل او څلور . 5
ځلې یې تکراروي. زده کوونکي هغه کلمه لیکي. 

ښوونکی همدا کار د الندینیو  یوولسو کلمو لپاره هم تررسه . 6
کوي: ډنډ، ذره بني، رڼا، ړنګ، زمرد، مژګان،  ږمنځ، 

کيږدۍ، کور، کاغذ،ربړ.
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د مترین کتابونه د کتلو لپاره . 7

راوړي. ښوونکی د هغوی امال ګوري او نومرې ورکوي. 
آیا زده . 8 ارزونې په کتاب کې ثبتوي چې  ښوونکی يې د اوږدمهالې  

کوونکو وکوالی شول چې دا کار په ښه توګه تررسه کړي.

  ۱ . کلمې او جملې    )۱۰ دقيقې(                   

ښوونکی د مفرد او جمع کلمو مفکوره له زده کوونکو رسه تکراروي. . 1

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د خپلو کتابونو )الف( . 2

مترین تررسه کړي. 

زده . 3 له  استعامل  نښې  پوښتنې  د   او   ټکي  د  ښوونکی 

کوونکو رسه تکراروي. 

)ب( . 4 کتابونو  خپلو  د  چې  وايي  ته  کوونکو  زده  ښوونکی 

مترین تررسه کړي. 

ښوونکی له زده کوونکو رسه په ډلو کې د کلمو د مطابقت . 5

مفکوره تکراروي. 

)ج( . 6 کتابونو  خپلو  د  چې  وايي  ته  کوونکو  زده  ښوونکی 

مترین تررسه کړي. 

ښوونکی د زده کوونکو ځوابونه ګوري. . 7

ښوونکی د اوږد مهالې  ارزونې په کتاب کې یادښت لیکي . 8

چې هر زده کوونکی د دې کار په ښه توګه تررسه کولو 

باندې توانېدلی دی. 

   د حسن خط فعالیت، ارزونه او کورنۍ دنده )۴۰ دقیقې ( 
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د زده کړې موخې:

له ۹۵٪ سموايل رسه د ټولو  لوستل  شویو تورو پېژندل.. 1

ګټه . 2 په  څخه  پوهې  مخکینۍ  او  کلمو  مهمو  رسلیک،  انځور،  له 

اخیستنې رسه وړاندوینه کول چې کیسه یا منت به د څه په هکله وي. 

د پوهې او الښې روښانتيا  د ارزولو لپاره د لوستلو په بهري کې . 3

تم کېدل او فکر کول.

د لوستل شوي منت اصيل مفهوم بیانول.. 4

     ۱. توري او کلمې )۱۰ دقیقې(   

ښوونکی دغه توري پر تختې لیکي:  س، ش، ښ.. 1

ښوونکی له زده کوونکو رسه تورو ته اشاره کوي د هر توري . 2

نوم او غږ لويل.

ښوونکی د هر توري اړوند کلمې لولی او زده کوونکي د هرې  . 3

کلمې الندې ګوته تريه وي.

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې توري او کلمې ولويل او . 4

اړوند توری پکې وښيي.

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د مترين په کتابونو کې د . 5

کلمو ليکل مترين کړي. 

ښوونکی زده کوونکو ته الرښوونه کوي چې هره ورځ په کورونو . 6

کې په کتابچو کې  د ليکلو مترين وکړي. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د اونۍ په پای کې به دوی . 7

همدغه کلمې د امال په توګه  و لیکي.

 ۲. د لومړي منت لوستل )۲۵ دقیقې(

له لوستلو څخه مخکې

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې عنوان او انځور ته . 1

وګوري او وړاندوینه وکړي چې منت به د څه په اړه وي. 

) په خپلو منځونو کې له خپلو ملګرو رسه رشیکول او 

بیا له ټولګيوالو رسه رشیکول(. 
ښوونکی  درې کلیدي کلمې له زده کوونکو رسه معنا او په . 2

جملو کې يې استعاملوي.  

د لوستلو پر مهال 

ښوونکی له زده کوونکو رسه د تم کېدلو او فکر کولو تګالرې . 1

د  مترین کولو په برخه کې  کاروي. 

ښوونکی د لوستلو منت متثیلوي. . 2

ښوونکی او زده کوونکي په ګډه منت لويل.. 3

زده کوونکي له ځان رسه منت لويل. . 4

له لوستلو څخه وروسته 

ښوونکی له زده کوونکو څخه پوښتنه کوي چې آیا  . 1

دکیسې په هکله د هغوی وړاندوینه سمه ده؟ هو/نه

ښوونکی له زده کوونکو څخه الندې پوښتنې کوي:. 2

فرعي موضوع:  ښه ټولګيوال            توري: س، ش، ښ 

- پوښتنه:څنګه کوالی شو چې رسه ښه ټولګيوال 

واوسو؟

ځواب: له تولګيوالو رسه په ښه چلند.

- پوښتنه: د ښه ټولګيوال ځانګړتياوې کومې دي؟

ځواب: ټولګيوالو ته مزاحمت  نه کوي،  مرسته وررسه کوي، 

یوځای لوبې کوي او مهربان وي.

- پوښتنه: له ټولګيوالو رسه ښې اړيکې څه ګټې لري؟

ځواب: ښې اړیکې د انسانانو تر منخ مينه او محبت 

پيدا کوي.

۳.ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د منت اصيل مفهوم په 

الندې ډول دی:  موږ يو بل ته درناوی کوو، مرسته او 

سوله يیز ژوند خوښوو.(

۴.ښوونکی اصيل مفهوم پر تختې لیکي او زده کوونکي يې 

اصيل مفهوم  په خپلو کتابچو کې لیکي. 

   تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې(

تکرار: له زده کوونکو رسه د تورو نومونه او غږونه تکرارول.. 1
کورنۍ دنده: ښوونکی زده کوونکو ته واي چې . 2

په کورونو کې توري او کلمې په خپلو کتابچو کې 
وليکي او لومړی لوست دې تکرار کړي.

لوستاونۍ 1 3
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د زده کړې موخې:

مفردو کلمو ته له جمع کلمو رسه مطابقت ورکول.. 1

کلمې په دوو ډلو وېشل: . 2

روان  لوستل ښه کول.. 3

فرعي موضوع: ښه ټولګيوال          

           1. کلمې )۱۰ دقیقې( 

ښوونکی له زده کوونکو څخه پوښتنه کوې چې آیا اوس . 1

هم په یاد لري چې مفرد او جمع څه  ډول کلمې دي. 

ښوونکی له زده کوونکو څخه غوښتنه کوي چې د مفردو . 2

او جمع کلمو څو بېلګې وړاندې کړي.

په . 3 چې  کوي  غوښتنه  څخه  کوونکو  زده  له  ښوونکی 

خپلو کتابونو کې د مفردو کلمو د )الف( په چوکاټ کې 

لومړۍ کلمې ته ځیر يش او د جمع کلمو د )ب( په 

چوکاټ کې یې د دې اړونده جمع کلمې رسه مطابقت 

ورکړي. 

ښوونکی له زده کوونکو څخه غوښتنه کوي چې په دوه . 4

کسيزه توګه مترین تررسه کړي. 

د زده کوونکو د کار کولو پر مهال، ښوونکی په ټولګي . 5

کې ګرځي او له هغو زده کوونکو رسه چې ستونزې لري 

مرسته کوي.

لږ وخت وروسته ښوونکی د زده کوونکو ځوابونه ګوري. . 6

2. د لغتونو زېرمه )۱۵ دقیقې(                 

ښوونکی له زده کوونکو پوښتنه کوي چې آیا اوس هم . 1

په یاد لري چې څنګه کلمې له بېالبېلو کټګوريو رسه 

تړاو لري. ښوونکی له زده کوونکو  څخه غوښتنه کوي 

چې یو څو بېلګې وړاندې کړي. 

ښوونکی الندینۍ څلور کلمې پر تخته لیکي: )سپني . 2

کوونکو  زده  له  ښوونکی  بزګر(  باباغر،  تورغر،  غر، 

څخه غوښتنه کوي چې کلمې ولويل او له هغوی څخه 

د  کلمه  کومه  کې  کلمو  څلورو  په  چې  کوي  پوښتنه 

دريوکلمو له ډلې رسه مطابقت نه لري. د  بزګر کلمه 

د ډلې له نورو کلمو رسه مطابقت نه لري.  

ښوونکی زده کوونکي ته وايي چې د هغوی د مترین . 3

په کتابونو کې دا ډول کلمې ډېرې دي. ښوونکی د 

په ګډه مترین  کوونکو رسه  زده  له  لومړی خط  کلمو 

کوي. 

ښوونکی زده کوونکو ته په دوه کسيزه توګه د مترین . 4

تررسه کولو او د هغې کلمې د پیدا کولو وايي چې د 

3.دلومړي منت بيا لوستل )۱۰ دقیقې(   

1. د څلورو پړاوونو )ښوونکی یې متثیلوي، ښوونکی  او زده 

کوونکي یې په ګډه لويل، زده کوونکي یې په دوه کسيزه 

توګه لويل، زده کوونکي یې له ځانه رسه لويل( په کارولو 

رسه، له زده کوونکو رسه د لومړي منت بیا لوستل.

ډلې له دريو نوروکلمو رسه مطابقت نه لري.  

د زده کوونکو د کار کولو پر مهال، ښوونکی  په ټولګي . 5

کې ګرځي چې له ستونزو رسه مخ شویو زده کوونکو 

رسه مرسته وکړي. 

لږ وخت وروسته ښوونکی  د زده کوونکو ځوابونه ګوري. . 6

  تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې(

 تکرار: مفردو او جمع کلمو تکرارول.. 1
کورنۍ دنده: ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې  کلمې په . 2

خپلو کورونو کې په کتابچو کې وليکئ او لومړی  لوست 
تکرار کړي.

لوست 2 اونۍ 3

ت

غ
ل



40

لوست 3 اونۍ 3

د زده کړې موخې:

له٪ ۹۵ سموايل رسه د ټولو  لوستل  شوو تورو پېژندل.- 1

په - 2 پوهې څخه  او مخکینۍ  انځور، رسلیک، مهمو کلمو  له 

ګټې اخیستنې رسه وړاندوینه کول چې کیسه یا منت به د 

څه په هکله وي. 

د پوهې او الښې روښانتيا  د ارزولو لپاره د لوستلو په بهري کې - 3

تم کېدل او فکر کول. 

د لوستل شوي منت اصيل مفهوم بیانول.- 4

فرعي موضوع: کتاب                توري: ص، ض، ط، ظ، ع، غ

                        ۱. توري او کلمې ا )۱۰ دقیقې(

ښوونکی دغه توري پر تختې لیکي: ص، ض، ط، ظ، ع، غ.. 1

ښوونکی له زده کوونکو رسه تورو ته اشاره کوي د هر توري . 2

نوم او غږ لويل.

ښوونکی د هر توری اړوند کلمې لولی او زده کوونکي د هرې  . 3

کلمې الندې ګوته تريه وي.

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې توري او کلمې ولويل او اړوند . 4

توری پکې وښيي.

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د مترين په کتابونو کې د . 5

کلمو ليکل مترين کړي.  

ښوونکی زده کوونکو ته الرښوونه کوي چې هره ورځ په کورونو . 6

کې  په کتابچو کې  د ليکلو مترين وکړي. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د اونۍ په پای کې به دوی . 7

همدغه کلمې د امال په توګه  و لیکي.

۲. د دویم منت لوستل )۲۵ دقیقې(   

له لوستلو څخه مخکې
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې عنوان او انځور ته . 1

وګوري او وړاندوينه وکړي چې منت به د څه په اړه 
وي. په خپلو منځونو کې، له خپل ملګري رسه بيا 

له ټولګيوالو رسه رشيکول.
ښوونکی  درې کلیدي کلمې له زده کوونکو رسه معنا او په . 2

جملو کې يې استعاملوي. 
د لوستلو پر مهال

ښوونکی له زده کوونکو رسه د تم کېدلو او فکر کولو تګالرې . 1

بحث کوي.

ښوونکی د لوستلو منت متثيلوي.. 2

ښوونکی او زده کوونکي په ګډه منت لويل.. 3

زده کوونکي له ځان رسه منت لويل.. 4

له لوستلو څخه وروسته 
ښوونکی له زده کوونکو څخه پوښتنه کوي چې آیا  . 1

دکیسې  په هکله د هغوی وړاندوینه سمه ده؟ هو/نه

ښوونکی له زده کوونکو څخه الندې پوښتنې کوي:. 2

- پوښتنه: ښه دوست او ملګري مو څه شی دی؟

ځواب:  ښه دوست او ملګری مو کتاب دی.

- پوښتنه: خپل کتابونه بايد څنګه وساتو؟

پاڼو کې  په  بايد پاک وساتو،  ځواب: خپل کتابونه 

يې ليکل ونکړو او څريې يې نه کړو.

- پوښتنه: د کتاب لوستل کومې ګټې لري؟

علم  او  پوهه  واسطه  په  لوستلو  کتابونو  د  ځواب: 

ترالسه کوو.

له  به  کړه کې  زده  په  وای،  نه  کتاب  که  پوښتنه:   -

کومو ستونزو رسه مخ شوي واي؟

ځواب: ليکل او لوستل به مو نشو کوالی او په ډېرو 

برخو کې به مو معلومات نه درلودلی.

۳.ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د منت  اصيل مفهوم په الندې 

ډول دی: د کتابونو په لوستلو رسه پوهه ترالسه کوو.

۴.ښوونکی اصيل مفهوم پر تختې لیکي او زده کوونکي يې 

اصيل مفهوم په خپلو کتابچو کې لیکي. 

تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې(  

تکرار: له زده کوونکو رسه د تورو نومونه او غږونه تکرارول.. 1
کورنۍ دنده: ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې توري . 2

او کلمې په خپلو کورونو کې په کتابچو کې وليکي او 
دوهم منت  تکرار کړي.
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لوست 4 اونۍ 3

فرعي موضوع: کتاب                   

د زده کړې موخې:

د ټکي ).( او پوښتنې نښې )؟( د کارولو مترین کول.. 1

په دوه ډلو کې د کلمو وېشل: . 2

روان لوستل ښه کول. . 3

                  1.     جملې )۱۰ دقیقې(                  

چې . 1 کوي  غوښتنه  څخه  کوونکو  زده  له  ښوونکی 

هغوی دې ټکی).( او پوښتنې نښه )؟( په عميل توګه 

وکاروي.

ته . 2 کتابونو  خپلو  چې  وايي  ته  کوونکو  زده  ښوونکی 

ځري يش. په کتاب کې )۵( جملې دي چې ټکي يا 

هم د پوښتنې نښې ته اړتيا لري.

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې په دوه کسيزه توګه . 3

کار وکړي او وليکي چې آيا جملې ټکي ته اړتيا لري 

که د پوښتنې نښې ته؟

ښوونکی له هغو زده کوونکو رسه مرسته کوي چې ستونزې لري.. 4

لږ وخت وروسته ښوونکی د هغوي ځوابونه ګوري.. 5

ښوونکی د اوږد مهالې ارزونې په کتاب کې يادښت . 6

توګه  ښه  په  کار  دې  د  کوونکي  زده  آيا  چې  ليکي 

تررسه کولو توانېديل دي؟

2.  د لغتونو زېرمه )۱۵ دقیقې(                 

ښوونکی له زده کوونکو پوښتنه کوي چې آیا اوس هم په یاد . 1

لري چې څنګه کلمې له بېالبېلو ډلو رسه تړاو لري.

ښوونکی الندينۍ څلور کلمې پر تخته ليکي:)ديوال، کور، . 2

کوټه، آسامن ( ښوونکی له زده کوونکو څخه غوښتنه کوي 

چې دا کلمې ولويل او له هغوی څخه پوښتنه کوي چې په 

څلورو کلمو کې کومه کلمه  له دې نورو کلمو رسه مطابقت 

نه لري. د)آسامن( کلمه د ډلې له نورو کلمو رسه مطابقت 

نه لري.

په . 3 مترين  د  هغوی  د  چې  وايي  ته  کوونکو  زده  ښوونکی 

کتابونو کې دا ډول نورې کلمې هم شته. ښوونکی د کلمو 

لومړی خط له زده کوونکو رسه په ګډه مترين کوي.

ښوونکی زده کوونکو ته په دوه کسيزه توګه د مترين تررسه . 4

کول او د هغې کلمې د پيدا کولو وايي چې د ډلې له نورو 

کلمو رسه مطابقت نه لري.

 د زده کوونکو د کار کولو پر مهال، ښوونکی په ټولګي . 5

کې ګرځي او له ستونزو رسه مخ شوو زده کوونکو رسه 

مرسته  کوي.

3.د دویم منت  بيا لوستل )۱۰ دقیقې(    

او زده  پړاوونو )ښوونکی  یې متثیلوي، ښوونکی   1- د څلورو 

کوونکي یې په ګډه لويل، زده کوونکي یې په دوه کسيزه توګه 

لويل، زده کوونکي یې له ځانه رسه لويل( په کارولو رسه له زده 

کوونکو رسه دوهم منت بیا لويل.

 تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې(

تکرار: د ټکي او د پوښتنې د نښې بيا تکرارول.. 1
په . 2 وايي چې جملې  ته  ښوونکی  زده کوونکو  کورنۍ دنده: 

کورونو کې په  خپلو کتابچو کې وليکئ او د لومړي او دوهم 
منت لوستل تکرار کړي. 

لږ وخت وروسته ښوونکی د زده کوونکو ځوابونه ګوري.. 6

يادښت . 7 کې  کتاب  په  ارزونې  اوږدمهالې  د  ښوونکی 

ليکي چې آيا هر زده کوونکی د دې کار په ښه توګه په 

تررسه کولو باندې توانېديل دي؟

ت

غ
ل

 د حسن خط فعالیت، ارزونه او کورنۍ دنده )۴۰ دقیقې ( 
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لوست 5 اونۍ 3

د زده کړې موخې:
د ځان د اداره کولو مترين کول.- 1

د نوښتي ليکنې د منت بشپړول.- 2

له مناسب لحن،حرکاتو او٪ ۹۵ سموايل رسه د منت لوستل. - 3

    2. نوښتي لیکنه )۱۵ دقیقې(     

۱. ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی به اوس خپلو 

کړو وړو ته د پام کولو په اړه یو منت ولیکي. 

فرعی موضوعګانې: ښه ټولګيوال او کتاب 

3.د لومړي او  دویم منت بيا لوستل )۱۰دقیقې(

د دوو پړاوونو )په دوه کسيزه توګه او له ځان رسه لوستل( . 1

رسه  کوونکو  زده  له  منت  دوهم  او  لومړی  رسه  کارولو  په 

تکرارول. 

 تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې( 

چې . 1 تکرارول  حالتونو  او  وختونو  هغو  د  تکرار: 
ځانونه بايد پکې اداره کړو.

کورنۍ دنده: د لومړي او دوهم منت بیا لوستل. د نوښتي . 2
کیسې بشپړول او یو انځور وررسه اضافه کول. 

۲. ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې  د دريس کتاب جملې 

او د چوکاټ کلمې په یوازې توګه ولويل. 

۳. ښوونکی زده کوونکو ته وایي چې د مترین په کتابونو کې 

د چوکاټ د کلمو په کارولو رسه په تشو ځایونو کې په یوازې 

توګه جملې جوړې کړي او نیمګړی منت بشپړ کړي.

۴. ښوونکی په ټولګي کې ګرځي او هغو زده کوونکو ته چې 

ستونزې لري مرسته او الرښوونه کوي. 

۵. ښوونکی له څو زده کوونکو غواړي چې خپل بشپړ کړي 

متنونه ټولګیوالو ته و وايي. 

      1.غوږنيول او خربې کول )۱۰ دقیقې(

 ۱. ښوونکی زده کوونکو ته وایي نن به په دې اړه بحث وکړو  چې 
څرګندوي  ښوونکی  وکړو؟  پام  ته  ځانونو  خپل  شو  کولی  څنګه 
چې تاسو ځینې وخت یو کار تررسه کوئ، خو په هغه وخت کې 
يې تررسه کول مناسب نه وي یا د دې کار تررسه کول خطرناک 
وي یا ښه کار نه وي. د خپل ځان اداره کول له تاسو رسه مرسته 

کوي چې په کور، ښوونځي، ټولنه او ژوند کې بریايل واوسئ.  
۲. ښوونکي زده کوونکو ته ځینې مثالونه وایي: کله چې تاسو پر خپل 
ملګري غوسه یاست، نو کیدای يش وغواړئ هغه ووهئ چې دا ښه کار 
نه دی، تاسو باید خپل ځان اداره کړئ. کله چې ښوونکی پوښتنه کوي 
نو تاسو باید په خپل وار ځواب و وایاست. کله چې هوا ښه وي او تاسو 
باید خپل حواس  تاسو  نو  لوبې وکړئ،  بهر  ټولګي څخه  له  غواړئ چې 
باید  نو  نور  چې  وایاست  و  ته  ځان  خپل  وروسته  لوبو  له  او  کړئ  اداره 
ټولګي ته والړ شو. کله چې غواړئ له سړک څخه تېر شئ، نو لومړی د 
په سړک څه شی  ته وګورئ چې  او دواړو خواوو  ودرېږئ  غاړه  پر  سړک 
نشته او وروسته له سړک څخه تیر شئ. کله چې چای څښئ، نو لومړی 
يې وګورئ چې ډېر ګرم نه وي او د دې کار په تررسه کولو رسه د خپلې 

خولې د سوځیدو مخ نیوی وکړئ.  
کې  کتابونو  دريس  په  چې  وایي  ته  کوونکو  زده  ښوونکی   .۳
انځورونو ته وګوري او و وايي چې که خپل ځانونه اداره نه کړو څه 

ستونزه به رامنځ ته يش؟ 
۴. ښوونکو زده کوونکو ته وايي چې د ځينو نورو وختونو په اړه فکر 
وکړي چې خپل ځانونه پکې باید اداره کړي. زده کوونکو ته اجازه 
ورکړئ چې په دوه کسېزه توګه فکر وکړي او څو زده کوونکي دې 

خپل ځوابونه له ټولګیوالو رسه رشیک کړي. 
۵.لوبه: ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې زه تاسو د ځینو کارونو تررسه 
کولو ته رابومل، خوکله چې ما د دې کارونو د تررسه کولو لپاره له تاسو 
به يې تررسه  تاسو  نو  او د )هو( کلمه مې وویله،  څخه غوښته وکړه 
کوئ او که د )هو( کلمه مې ونه ویله، نو هغه کار به نه تررسه کوئ؟ 

مو  پوزې   - کړئ  پورته  السونه  خپل  هو،کښینئ-   - ودرېږئ  بلی،   -
ونیسئ - هو، السونه مو پورته کړئ - غوږونه مو ونیسئ - هو، غوږونه مو ونیسئ.

۶. ښوونکی څرګندوي موږ باید خپل ځان اداره کړو چې دغه کار 
او کور کې ښې کړنې  له موږ رسه مرسته کوي، ترڅو په ټولګي 

تررسه کړو او بریايل واوسو. 
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لوست 6 اونۍ 3

د زده کړې موخې:
دا معلومول چې کومه کلمه د جمع کلمه نه ده. - 1

د ټکي او د  پوښتنې د نښې د کارولو مترین کول. - 2

کلمې ته له ورته کټګورۍ رسه مطابقت ورکول. - 3

له٪ ۹۰ سموايل رسه منت لوستل. - 4

د کلمې او جملې په کچه د مناسب فشار او لحن په - 5

کارولو رسه منت لوستل. 

له٪ ۹۰ سموايل رسه کلمې لیکل. - 6

  ۳. امال )۱۵ دقیقې(           

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی به اوس ځینې . 1
توري او کلمې لیکي. 

ښوونکی زده کوونکو ته خپل دريس کتاب د بندولو او . 2
خپل د مترین کتاب د پرانیستلو وايي. 

غږ . 3 ځلې  )درې  لويل:  )س(  توری  لومړی  ښوونکی 
لوستل(، زده کوونکي توری لیکي. 

ښوونکی همدا کار د الندینیو )۷( تورو لپاره هم تررسه . 4
کوي: ش، ښ، ص، ض، ط، ظ، ع، غ

5 . )۴( او  لويل  کراره  په  کلمه)سالم(  لومړۍ  ښوونکی 
ځلې یې تکراروي. زده کوونکي هغه کلمه لیکي. 

تررسه . 6 هم  لپاره  کلمو   )۱۱( الندینیو  د  کار  همدا  ښوونکی 
طاهر،  طاووس،  حوض،  صابون،  ښار،  شفتالو،  کوي: 

نعناع، غوږ، احتیاط، بیرغ، خوښ.
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د مترین کتابونه د کتلو لپاره . 7

راوړي. ښوونکی د هغوی امال ګوري او نومرې ورکوي. 
ښوونکی د اوږدمهالې  ارزونې په کتاب کې ثبتوي  چې زده کوونکو . 8

وکوالی شول دا کار په ښه توګه تررسه کړي.

فرعي موضوع: تکرار او دوامداره ارزونه

 تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې(

 ۱. تکرار: هغه څه  تکرارول چې زده کوونکو په دې اونۍ کې زده کړي دي. 
۲.  کورنۍ دنده: ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې په کورونو کې د درسونو 
د هغو برخو بيا ليکل او لوستل دې تررسه کړی چې د اونۍ په جريان کې يې  

وررسه ستونز ې لرلې.

                       1.  کلمې او جملې )۱۰ دقيقي(                    

ښوونکی د مفرد او جمع کلمو مفکوره له زده کوونکو رسه تکراروي. . 1

)الف( . 2 وايي چې د خپلو کتابونو  ته  ښوونکی زده کوونکو 

مترین تررسه کړي. 

ښوونکی د ټکي او د  پوښتنې نښې کارول استعامل له زده . 3

کوونکو رسه تکراروي. 

)ب( . 4 کتابونو  خپلو  د  چې  وايي  ته  کوونکو  زده  ښوونکی 

مترین تررسه کړي. 

ښوونکی له زده کوونکو رسه د )ج( په چوکاټ کې دا روښانه کوي . 5

چې د هر کتار په کلمو کې کومه کلمه له نورو رسه مطابقت نه لري.

)ج( . 6 کتابونو  خپلو  د  چې  وايي  ته  کوونکو  زده  ښوونکی 

مترین تررسه کړي. 

ښوونکی د زده کوونکو ځوابونه ګوري. . 7

ښوونکی د اوږدمهالې  ارزونې په کتاب کې یادښت لیکي چې هر . 8

زده کوونکی په ښه توګه د دې کار تررسه کولو باندې توانېدلی دی. 

2.د لومړي او دویم منت بيا لوستل )۱۰ دقیقې(

ښوونکی زده کوونکو ته په  دوه کسيزه توګه د لومړي . 1

یا دوهم منت د لوستلو لپاره ۲ دقیقې وخت ورکوي. 

ښوونکی د زده کوونکوله ۴ جوړو نه غوښتنه کوي چې . 2

د ټولګي مخې ته رايش. 

ښوونکی هغوی ته وايي چې هره جوړه به د منت یوه . 3

برخه لويل. دوی به منت په روانه توګه او د څېرې د  

اغېزمنتياوو  او حرکاتو په ښودلو رسه چې ټکی).( او د 

پوښتنې نښه)؟( منعکس کړي، لويل. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې ورو ورو منت له نورو . 4

رسه ولويل او په دقت رسه ورته غږو ونیيس. 

کله چې زده کوونکي په لوستلو بوخت وي، ښوونکی د . 5

هغوی د لوستلو څرنګوالی مشاهده کوي او د ارزونې 

په کتاب کې يې ثبتوي. هغه زده کوونکي چې نه يش 

دې  کې  اونۍ  بله  په  کړي  تررسه  فعاليت  دا  کوالی 

د حسن خط فعالیت، ارزونه او کورنۍ دنده )۴۰ دقیقې ( وررسه مرسته وکړي.
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د دې برخې ځانګړي فعالیتونه

د لوستلو او لیکلو موخې:
 زده کوونکی به د دې برخې تر پایه دا وړتیا ترالسه کړي چې: 

له٪ ۹۵ سموايل رسه تکرار شوي توري ولويل او ویې لیکي. . 1
 په مرکبو نومونو باندې پوه يش او کارول یې زده کړي. . 2
د مهمو کلمو پر معنا به پوه يش. . 3
په دې اړه دا وړاندوینه کول چې کیسه یا منت به د څه په اړه وي له انځور، رسلیک، مهمو کلمو او مخکینۍ . 4

پوهې څخه ګټه واخيل. 
د پوهې د الښې روښانتيا  لپاره د یوه منت برخې تکراري ولويل.. 5
د څوک، څه، کله، چېرته او څرنګه په څېر پوښتنې به ځواب کړي. . 6
د یو کرکټر د ترشیح کولو لپاره به یوه جمله ولیکي. . 7
په عامه توګه کارول کېدونکې متضادې او مخالفې معناګانې به وکاروي.. 8
له٪ ۸۰ سموايل رسه د لوستلو پوښتنې به ځواب کړي. . 9

٪۸۰ کلمې په  سمه  ټوګه ولیکي. . 10
یوه لنډه کیسه به ولیکي چې پیل، منځ او پای ولري. . 11
زده کوونکي به په نسخ خط رسه مرکبې کلمې د کرسې خط پر مخ په صحیح او ښکلی بڼه ولیکالی شی.. 12

د ټولنیزې عاطفي زده کړې موخې:
 زده کوونکي به د دې برخې تر پایه د دې وړتیا ترالسه کړي چې:

د معلوماتو د ساتلو وړتيا ښودل  او په ذهن کې يې تازه کو ل.. 1
په ذهن کې د معلوماتو ساتل او په اړونده کارونو کې يې کارول.. 2
په سمه توګه د پيښو د تنظيمولو وړتيا ښودل.. 3

د لوست پيل )۵ دقيقې(: د لوست د پيل ټول مقدمايت فعاليتونه دې تررسه يش.

تخلیقي لیکل. 1
یوه کیسه لیکل چې پیل، منځ او پای ولري. . 2
کیسه . 3 یوه  څارويو  د  هغوی  به  اوس  چې  وايي  ته  کوونکو  زده  ښوونکی 

ولیکي. دا کیسه کټ مټ هامغه کیسې ته ورته ده چې هغوی په دې 
او  پیل، منځ  په خپلو دريس کتابونو کې لوستلې ده. کیسه  اونۍ کې 

پای لري. 
کیسه . 4 یوه  ګډه  په  به  هغوی  چې  وايي  ته  کوونکو  زده  ښوونکی 

جوړوي. ښوونکی له زده کوونکو رسه د یوې نوې کیسې په اړه فکر 
کولو کې د مرستې په موخه الندینۍ پوښتنې کوي. کرکټر چېرته 
اوسېږي؟ د هغوی د کیسې په رس کې څه پېښېږي؟ د هغوی د 
کیسې په منځ کې څه پېښېږي؟ د هغوی کیسه څنګه پای مومي؟ 
څرنګه چې اړین و، ښوونکی  زده کوونکو ته نظرونه ورکوي او په 

ګډه د یوې کیسې په جوړولو کې وررسه مرسته کوي. 
ښوونکی پر توره تخته درې داسې چوکاټونه رسموي کوم چې په . 5

دريس کتاب کې ورکړل شوي دي. 
په ګټې . 6 به د دغو چوکاټونو  اوس  وايي  ته  ښوونکی زده کوونکی 

اخیستنې رسه یوه کیسه ولیکي. 
ښوونکی له زده کوونکو  څخه پوښتنه کوي چې زموږ د کیسې په . 7

رس کې څه پېښ شوي وو؟ لومړی زده کوونکي ځواب ورکوي او 
ښوونکی جمله)جملې( پر تخته د کیسې پیل چوکاټ کې لیکي. 

ښوونکی له زده کوونکو څخه پوښتنه کوي چې زموږ د کیسې په . 8
منځ کې څه پېښ شوي وو؟ زده کوونکي ځواب ورکوي او ښوونکی 

جمله )جملې( پر تخته د کیسې د منځ په چوکاټ کې لیکي. 

د لوستلو فعالیت پر مهال
د مفهوم اخیستلو لپاره بیا لوستل

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې کله تاسو لوست لولئ وګورئ 
چې آیا ورباندې پوهېږئ اوکه نه. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې په دې برخه کې به دوی د 
مفهوم اخیستلو لپاره بیا لوستل مترین کړي، يعنې کله چې 
تاسې یو منت لولئ تاسې په ځینو برخو  نه پوهېږئ، نو د دې 

لپاره چې تاسې پوه شی نو یوه جمله یا څو جملې بیا لولئ. 
ښوونکی  د دې کار تررسه کول په عميل توګه متثیلوي. 

ښوونکی لومړی پاراګراف لويل او د مفهوم اخیستلو لپاره بیا 
تم  بیا  او  لويل  برخه  یوه  لوستل متثیلوي. ښوونکی  د منت 
کېږي او په لوړ غږ وايي باور نه لرم چې زه پوهېږم او که نه؟ 
راځئ چې دا جمله یو ځل بیا ولومل. بیا ښوونکی  هغه جمله 

بیا لويل او وايي، زه اوس په دې ښه وپوهيدم.
ښوونکی  زده کوونکو ته وايي هغه به اوس بل پاراګراف په ګډه له 
زده کوونکو رسه ولويل او د مفهوم اخیستلو لپاره به یې بیا ولويل.

       د دوهمې برخې عمومي کتنه:  اصلی موضوع: ټولنه

رسيزه برخه 2

ښوونکی له زده کوونکو نه پوښتنه کوي چې زموږ د کیسې په پای . 9
او ښوونکی  ورکوي  کوونکي ځواب  زده  وو؟  پېښ شوي  څه  کې 

جمله )جملې( پر تخته د کیسې پای چوکاټ کې لیکي. 
زده کوونکي جملې خپل د مترین کتابونو کې لیکي. . 10
کله چې منت پوره يش، ښوونکی دوه یا درې زده کوونکو ته د هغه . 11

څه د لوستلو وايي چې هغوی لیکيل دي. 
که وخت وي ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې  له خپل منت رسه یو . 12

انځور رسم کړي. 

۴

  د حسن خط فعالیت )۳۵دقیقې( 

ښوونکي دې د الرښود د مقدمې د )۲۲- ۲۳( مخونو د 
الرښوونو رسه سم مرکبې کلمې تدریس کړي.

د حسن خط ارزونه او کورنۍ دنده)۵ دقیقې(
۱- له څو زده کوونکو  څخه د کلمو د ښایسته لیکلو په اړه پوښتنه وکړي.

۲- زده کوونکي دې له کړکي)نی قلم( یا پنسل قلم رسه مرکبې کلمې په 
کورونو کې مترین کړی.



45

د زده کړې موخې:
له٪ ۹۵سموايل رسه د ټولو  لوستل  شویو تورو پيژندل.. 1
په . 2 توري  لوستل  شوي  ټول   له٪ ۹۵ سموايل رسه 

ګوته کول. 
دا وړاندوینه کول چې یوه کیسه یا منت به د څه په . 3

مخکینۍ  او  کلمو  مهمو  رسلیک،  انځور،  له  وي  اړه 
پوهې څخه ګټه اخیستل. 

د مفهوم اخیستلو لپاره بیا لوستل.. 4
د کرکټر په اړه پوښتنو ته ځواب ويل . . 5

    ۱. توري او کلمې )۱۰ دقیقې(

ښوونکی دغه توري پر تخته لیکي : ف، ق، ک،ګ، ل، م ښوونکی هر . 1

توري ته اشاره کوي او وايي: د توري نوم )فې( دی او غږيې/ ف / دی.

ښوونکی له زده کوونکو رسه تورو ته اشاره کوي د هر توري . 2

نوم او غږ لويل.

ښوونکی د هر توری اړوند کلمې لولی او زده کوونکي د هرې  . 3

کلمې الندې ګوته تريه وي.

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې  توري او کلمې ولويل او . 4

اړوند توری پکې وښيي.

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د مترين په کتابونو کې د . 5

کلمو ليکل مترين کړي. 

په        . 6 ورځ  هره  چې  کوي  الرښوونه  ته  کوونکو  زده  ښوونکی 

کورونو کې په کتابچو کې  د ليکلو مترين وکړي. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د اونۍ په پای کې به دوی . 7

همدغه کلمې د امال په توګه  و لیکي.

۲. د لومړي  منت  لوستل )۲۵ دقیقې(

له لوستلو څخه مخکې

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې رسليک او انځور ته . 1

وګوري او وړاندوينه وکړی چې منت به د څه په اړه وي په 

)په خپلو  کې رشيکول او بيا له ټولګيوالو  رسه رشیکول.( 

ښوونکی  درې کليدي کلمې له زده کوونکو رسه معنا او په . 2

جملو کې يې استعاملوي. 

د لوستلو پر مهال

ښوونکی د کيسې د منت لوستل متثیلويي.. 1

ښوونکی او زده کوونکي منت یوځای لويل.. 2

زده کوونکي له ځان رسه منت لويل. . 3

ښوونکی زده کوونکو ته  ښيي  چې د  مفهوم اخیستلو لپاره  . 4

د بیا لوستلو سرتاتیژي څخه څنګه کوالی يش ګټه واخيل. 

فرعي موضوع: ښه ملگرتيا           توري: ف، ق، ک، ګ، ل، م 

له لوستلو څخه وروسته
ښوونکی له زده کوونکو  څخه پوښتنه کوي چې د کیسې . 1

په اړه یې وړاندوینه سمه ده؟ )هو/نه. 

ښوونکی له زده کوونکو څخه الندې پوښتنې کوي:. 2
-  پوښتنه: چا له موږک څخه مرسته وغوښته.

ځواب: کوترې.

- پوښتنه: ولې کوتره موږک ته ورغله؟

ځواب: ځکه د فيل مرغې بچی په اغزن بوټي کې نښتی و.

- پوښتنه: ولې کوترې له موږک څخه د مرستې غوښتنه وکړه؟

ځواب: د فیل مرغې د بچي د خالصولو لپاره.
- پوښتنه: له دې کيسې نه مو څه زده کړل؟

ځواب: ښه ملګرتيا، مرسته، زړه سوی او مهرباين.
رول . 3 د  کرکټر  يوې کيسې  د  ته  کوونکو  زده  ښوونکی 

ترشيح کول  ښيي . ځواب: کوترې او موږک  له فيل 
مرغې رسه مرسته وکړه فيل مرغه خوشحاله شوه.

ښوونکي زده کوونکو ته د دوو جملو د ليکلو طريقه  ښيي  . 4
چې د کرکټر ځانګړنې بيانوي.

 تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې( 
         

      

 تکرار: ښوونکی له زده کوونکو رسه د تورو نومونه او غږونه تکراروي.  . 1

کورنۍ دنده: زده کوونکي توري او کلمې په خپلو کورونو کې په . 2

کتابچو کې ليکي او لومړی منت تکراروي.

لوست 1 اونۍ ۴
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فرعي موضوع: ښه ملګرتيا

                 1.  کلمې )۱۰ دقیقې(                

ښوونکی زده کوونکو ته دوه کلمې )خوشحال او مېنه(  ښيي . ښوونکی . 1

وايي که چېرې دا دوه کلمې یوځای يش، دا یوه نوې کلمه جوړوي. 

ښوونکی همدا کار د الندینیو بېلګو لپاره هم تررسه کوي: . 2

فيل + مرغه= فيل مرغه

کلمې رسه . 3 دوه  یو سړی  کله  ښوونکی ترشیح کوي چې 

یوځای کړي، نو نوې کلمه ترې جوړېږي او نوی معنا لري. 
ښوونکی پر توره تخته الندینۍ بېلګې لیکي: )سپني، شپه،  غر(. 4

ښوونکی له زده کوونکو د کلمو د لوستلو غوښتنه کوي. . 5

ښوونکی له زده کوونکو پوښتنه کوي چې کومې دوه کلمې چې یوځای . 6

يش نوې کلمه جوړوي چې نوې معنا لري. )ځواب: سپني غر(

ښوونکی له زده کوونکو د کلمو د لوستلو غوښتنه کوي. . 7

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې خپل دريس کتاب ته ځیر . 8

يش او لومړۍ دوه بېلګې له زده کوونکو رسه یوځای تررسه  کړي. 

بیا زده کوونکي په ګډه رسه کار کولو ته ادامه ورکوي. ښوونکی . 9

په زده کوونکو باندې ټینګار کوي چې یو بل ته په فعاله توګه 

غوږ ونیيس.  

کله چې زده کوونکي په کار بوخت وي، ښوونکی په ټولګي کې . 10

ګرځي او له هغو زده کوونکو رسه مرسته کوي چې ستونزې لري. 

۱۰. ښوونکی ځوابونه له زده کوونکو رسه ګوري. ښوونکی . 11

له زده کوونکو څخه غوښتنه کوي چې څه شی يې په دې 

درس کې زده کړي، تکرار دې کړي.  

2. د لغتونو زېرمه )۱۵ دقیقې(                 

ښوونکی  زده کوونکو ته وايي چې تاسې به د متضادو . 1
یو  ښوونکی  کړئ.  ترالسه  معلومات  نور  اړه  په  کلمو 
غټ پنسل او یو کوچنی پنسل زده کوونکو ته  ښيي. 
ښوونکی وايي: دا پنسل کوچنی دی او دا پنسل غټ 

دی. دا پنسلونه د اندازې له پلوه د یو بل ضد دي.
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې خپل دريس کتابونو . 2

واړه  او  لوی  شيانو  بېالبېلو  د  هغوی  يش.  ځیر  ته 
د  چې  وايي  ته  کوونکو  زده  ښوونکی  ويني  انځورونه 

لوی کلمه د واړه کلمې متضاد ده.
ګډه . 3 په  رسه  کوونکو  زده  له  مترین  لومړی  ښوونکی   

ته  ښيي  چې څنګ دوه  او زده کوونکو  تررسه کوي 
متضاد څیزونه د یو خط په مرسته رسه نښلول کېږي. 

 3. د لومړي منت بيا  لوستل )۱۰ دقیقې  (        

د څلور پړاوونو څخه په ګټې اخيستنې )لکه ښوونکی یې متثیلوي، 

ښوونکی او زده کوونکي یې په ګډه رسه لويل، زده کوونکي یې په 

دوه کسيزه توګه لويل او زده کوونکي یې له ځانه رسه لويل( په 

تررسه کولو کې ه له زده کوونکو رسه لومړی منت بیا لويل.

ښوونکی زده کوونکو ته د مترین په کتابونو کې د کار . 4
کولو الرښوونه کوي.کله چې زده کوونکي په کار بوخت 
وي، ښوونکی په ټولګي کې ګرځي چې له ستونزو رسه 

مخامخ شوو زده کوونکو رسه مرسته وکړي. 
لږ وخت وروسته، ښوونکی د زده کوونکو ځوابونه ګوري. . 5
بیان . 6 له زده کوونکو څخه غوښتنه کوي  هغه څه  ښوونکی 

کړي چې په دې درس کې يې زده کړي دي. )ځواب: موږ د 

متضادو کلمو په اړه زده کړه ترالسه کړې ده.(

تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې(   

     تکرار: د مفرد او جمع کلمو مفهوم بيا لوستل او د . 1
مرکب نومونو پر مفهوم او مفکوره بيا کتنه.

کورنۍ دنده: ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې په کورونو . 2
کې کلمې په خپلو کتابچو کې وليکي او لومړی منت بيا 

تکرار کړي.

لوست 2 اونۍ 4

ت

غ
ل

د زده کړې موخې:
مرکبې . 1 يوې  د  او  کول  ځای  يو  رسه  کلمو  دوو  د 

کلمې جوړل.
د کلمو ډلنبدي کول.. 2
 روان لوستل ښه کول.. 3
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د زده کړې موخې:

له٪ ۹۵ سموايل رسه د ټولو  لوستل  شویو تورو پيژندل.- 1

له انځور، رسلیک، مهمو کلمو او مخکینۍ پوهې څخه - 2

په ګټې اخیستنې رسه وړاندوینه کول چې یوه کیسه 

یا منت به د څه په هکله وي. 

د پوهې او الښې روښانتيا  د ارزولو لپاره د لوستلو په - 3

بهري کې تم کېدل او فکر کول. 

د لوستلو د منت اصيل مفهوم بیانول.- 4

فرعي موضوع: ښه ګاونډی                              توري: ن، ڼ

۱. توري او کلمې )۱۰ دقیقې(     
                

ښوونکی دغه توري پر تختې لیکي:  ن، ڼ. 1

ښوونکی له زده کوونکو رسه تورو ته اشاره کوي د هر توري . 2

نوم او غږ لويل.

ښوونکی د هر توري اړوند کلمې لويل او زده کوونکي د هرې  . 3

کلمې الندې ګوته تريه وي.

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې کلمې ولويل او اړوند توری . 4

پکې وښيي.

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د مترين په کتابونو کې د . 5

کلمو ليکل مترين کړي. 

ښوونکی زده کوونکو ته الرښوونه کوي چې هره ورځ په کورونو . 6

کې په کتابچو کې  د ليکلو مترين وکړي. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د اونۍ په پای کې به دوی . 7

همدغه کلمې د امال په توګه  و لیکي.

  ۲. د دویم منت لوستل )۲۵ دقیقې( 

له لوستلو څخه مخکې
ښوونکی زده کوونکو ته  وايي  چې رسلیک او انځور ته وګوري او . 1

وړاندوینه وکړي چې منت به د څه په اړه وي )په خپل منځ کې 

رشیکول او له ټولګي رسه  رشیکول(. 

ښوونکی  درې کليدي کلمې له زده کوونکو رسه معنا او په جملو کې . 2

يې استعاملوي. 

د لوستلو پر مهال

ښوونکی د منت  لوستل متثیلوي. . 1

ښوونکی او زده کوونکي په ګډه منت لويل.. 2

زده کوونکي له ځان رسه منت لويل. . 3

د تم کېدلو او فکر کولو له  تګالرې څخه ګټه واخلئ.. 4

له لوستلو څخه وروسته 

ښوونکی له زده کوونکو څخه پوښتنه کوي چې ایا  دکیسې . 1

په هکله د دوی وړاندوینه سمه ده؟ هو يا نه

ښوونکی له زده کوونکو څخه الندې پوښتنې کوي:. 2

پوښتنه: کوترې له کاغۍ رسه څه شی جوړول؟. 3

      ځواب: ځاله.

- پوښتنه: کوترې او مرغۍ چا رسه مرسته وکړه؟

      ځواب : له کاغۍ رسه.

- پوښتنه:  څنګه کولی شو چې ښه ګاونډيان واوسو؟

   ځواب: يو له بل رسه مرسته، ښه چلند او مهرباين وکړو.

- پوښتنه:له دې کيسې څخه مو څه زده کړل؟

      ځواب: يو بل ته درناوی، ښه چلند، تګ راتګ وکړو او 

مهربانه واوسو.

داسې . 4 رول   کرکټر  د  کيسې  يو  د  ته  کوونکو  زده  ښوونکی 

رسه  کاغۍ  له  مرغۍ  او  کوترې   ( ښيي.  کول   ترشيح 

مرسته وکړه کاغۍ خوشحاله وه.(

ښوونکي زده کوونکو ته د دوه جملو ليکلو الره  ښيي  چې کړنو  يا . 5

عمل ځانګړنې بيانوي.

 تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې(
تکرار: ښوونکی له زده کوونکو رسه د تورو نومونه . 1

او غږونه تکراروي.  
کورنۍ دنده: ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې . 2

توري او کلمې په کورونو کې په خپلو کتابچو کې 
وليکي او لومړی منت تکرارکړي.

لوست 3 اونۍ 4
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فرعي موضوع: ښه ګاونډی   

د زده کړې موخې:

په مستقیم نقل کې د شارحې ):( د کارولو پوهه ترالسه کول. 1

متضادو کلمو ته مطابقت ورکول. . 2

روان لوستل ښه کول.  . 3

                1. جملې )۱۰ دقیقې(                             

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی به د هغو کلمو . 1
د لیکلو طریقه زده کړي چې یو شخص یې په یوه کیسه 
کې د خربو په ترڅ کې وايي. ښوونکی شارحه ):( پر تخته 
لیکي. ښوونکی له زده کوونکو څخه پوښتنه کوي چې آیا 

هغوی ته د دې نښې نوم معلوم دی. 
ښوونکی ترشیح کوي چې دې نښې ته )شارحه(  ويل کېږي . 2

او نن به هغوی په لیکلو کې د دې نښې کارول زده کوي. 
دغه . 3 ډيوې  لیکي:د  تخته  پر  جمله  الندینۍ  ښوونکی 

مېوې خوښې دي لکه: مڼې او انګور. ښوونکی له زده 
کوونکو څخه پوښتنه کوي: څوک خربې کوي؟ هغه څه 
وايي؟ ځینې زده کوونکي ځواب ورکوي، بیا ښوونکی  سم  
ځواب له زده کوونکو رسه رشیکوي. ښوونکی زده کوونکو 
ته ترشیح کوي چې که یو شخص څه وايي، هغوی باید د 
یو شخص د خربو څخه وړاندې د شارحې نښه کېږدي. 

ښوونکی په جمله کې د شارحې نښې ږدي. 
زبري مريويس . 4 لیکي:  تخته  پر  الندینۍ جمله  ښوونکی 

نه  له زه کوونکو  ته وويل: زه هم دررسه ځم. ښوونکی 
پوښتنه کوي، څوک خربې کوي؟ هغه څه وايي؟ په جمله 
کې د خربې کوونکي شخص خربې له کومه ځای څخه 
په  ته  ښيي  چې  زده کوونکو  بیا ښوونکی  پیل کېږي؟ 

جمله کې چېرته بايد د شارحې نښه ولیکي. 
ته ځیر . 5 کتابونو  وايي چې خپلو  ته  کوونکو  زده  ښوونکی 

يش. په کتاب کې شپږ جملې ورکړل شوې چې په هغه 
ځای کې چې خلک خربې پیل کوي، د شارحې نښې ته 
اړتیا لري. ښوونکی لومړۍ دوه جملې له زده کوونکو رسه 

مترین کوي. 
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې په  دوه کسيزه توګه کار وکړي . 6

او په ټولو جملو کې د شارحې نښې په سم ځای کې وکاروي. 
ښوونکی له هغو زده کوونکو رسه مرسته کوي چې ستونزې لري. . 7
لږ وخت وروسته د هغوي ځوابونه ګوري. . 8
ښوونکی له زده کوونکو  څخه غوښتنه کوي چې و وايي هغوی . 9

په دې درس کې څه زده کړي دي.  )ځواب: د یو چا د خربو له 

پیل څخه  مخکې په یوه جمله کې د شارحې نښه اېښودل.(

 تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې(
تکرار: په مستقیم نقل قول کې د شارحې پر کارولو مترين کول. . 1
کورنۍ دنده: ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې په کورونو کې . 2

تکرار  لوست دې  دوهم  او  وليکي  کتابچو کې  په خپلو  جملې 
کړي.

لوست 4 اونۍ 4

2. د لغتونو زېرمه )۱۵ دقیقې(                 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی به د متضادو . 1
کلمو په باره کې نور معلومات ترالسه کړي. ښوونکی له 
زده کوونکو څخه پوښتنه کوي چې آیا اوس هم په یاد 

لرئ چې متضادې کلمې کومې دي؟
وايي چې خپل دريس کتابونو . 2 ته  ښوونکی زده کوونکو 

د )الف( او )ب( چوکاټونو ته ځیر يش. هغوی متضادې 
کلمې ویني. ښوونکی لومړی مترین له زده کوونکو رسه 
په ګډه تررسه کوي او زده کوونکو ته  ښيي  چې څرنګه 
دوه متضاد څیزونه د یو خط په مرسته رسه نښلول کېږي. 

ښوونکی زده کوونکو ته د مترین په کتابونو کې د کار . 3
تررسه کولو وايي.کله چې زده کوونکي په کار کې بوخت 
وي ښوونکی په ټولګي کې ګرځي چې له ستونزو رسه 

مخامخ شوو زده کوونکو رسه مرسته وکړي. 
لږ وخت وروسته ښوونکی د زده کوونکو ځوابونه ګوري. . 4
ښوونکی له زده کوونکو  څخه غوښتنه کوي چې هغه څه و . 5

وايي چې په دې درس کې يې زده کړي دي. )ځواب: موږ د 
متضادو کلمو په اړه زده کړه ترالسه کړې ده.(

3.ددویم منت بيالوستل )۱۰ دقیقې( 

او  ښوونکی  متثیلوي،  یې  ښوونکی  )لکه  پړاوونو  څلور  د 

زده کوونکي یې په ګډه رسه لويل، زده کوونکي یې په دوه 

کسيزه توګه لويل، او زده کوونکي یې له ځانه رسه لويل( په 

کارولو رسه، له زده کوونکو رسه دوهم منت بیا لويل.

ت

غ
ل

 د حسن خط فعالیت، ارزونه او کورنۍ دنده )۴۰ دقیقې ( 
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فرعي موضوعګانې: ښه ملګرتيا او ښه ګاونډی

لوست 5 اونۍ 4

د زده کړې موخې:
د حافظې د کارولو مترین کول.- 1

د نوښتي ليکنې د کيسې بشپړول.- 2

له مناسب لحن،حرکاتو او٪ ۹۵ سموايل رسه د منت لوستل. - 3

۲. نوښتي لیکنه )۱۵ دقیقې(
  

۱. ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی به اوس د خپلې 
حافظې د کارولو په اړه یوه کیسه ولیکي. 

۲. ښوونکی  د دريس کتاب جملې او د چوکاټ کلمې له 
زده کوونکو رسه یو ځای لويل. 

۳. ښوونکی زده کوونکو ته وایي چې د مترین په کتابونو کې د 
چوکاټ د کلمو په کارولو رسه په تشو ځایونو کې په دوه کسیزه 

توګه جملې جوړې کړي او نیمګړې کیسه دې بشپړ کړي.
۴. ښوونکی په ټولګي کې ګرځي او هغو زده کوونکو ته چې 

ستونزې لري مرسته او الرښوونه کوي. 
۵. ښوونکی له څو زده کوونکو غواړي چې خپلې بشپړې 

کړې کيسې ټولګیوالو ته و وايي. 

2.دلومړي او دویم منت بيا  لوستل)۱۰دقیقې(

له زده کوونکو رسه د دوو پړاوونو )زده کوونکي يې په . 1
دوه کسيزه توګه لويل، زده کوونکي یې له ځانه رسه 

لويل( په کارولو رسه لومړی او دوهم منت بیا لويل.

تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې(  
تکرار: د دې اونۍ د تورو د غږونو او نومونو تکرارول. . 1
کورنۍ دنده: لومړی او دوهم منت بیا لوستل. د نوښتي لیکلو . 2

په برخه کې د کیسې لیکل او د انځورنو  زياتول.

      1.غوږنيول او خربې کول )۱۰ دقیقې(

۱. ښوونکي وايي چې په دې لوست کې به د حافظې د کارولو په اړه بحث 
وکړو. زموږ حافظه د زده کړې لپاره ډېره مهمه او ارزښتناکه ده. د دې په 
خاطر چې حافظه مو ښه يش، نو باید خپله حافظه وکاروو او مترین يې 
کړو. کله چې تاسې ډېر شیان په خپله حافظه او ذهن کې ولرئ، نو تاسې 

کولی شئ په ښوونځي او ژوند کې ښې السته راوړنې ولرئ. 
۲. ښوونکی زده کوونکو ته وايي، راځئ وګورو چې موږ کولی شو کوم 
شیان په یاد وساتو او څنګه يې په یاد وساتو؟ ښوونکی له زده کوونکو 
دا پوښتنه کوي: تاسو په دې اونۍ کې کوم توري زده کړل؟ ) څو 
زده کوونکو ته اجازه ورکړئ چې خپل ځوابونه و وايي.( بیا له زده 
کوونکو څخه پوښتنه وکړئ چې تېره اونۍ مو کوم توري زده کړل؟ 
څوک يې تر اوسه په یاد لري؟ )څو زده کوونکو ته وخت ورکړئ چې 
خپل ځوابونه و وايي(. یو ځل بیا له زده کوونکو څخه وپوښتئ چې 
درې اونۍ مخکې مو کوم توري زده کړي وو؟ )کيدايش چې ډېر زده 
کوونکي به سم ځوابونه و نه يش ویلی(، ځکه چې د هغو تورو په یاد 
ساتل به ستونزمن وي. زده کوونکو ته و وایاست د هغو شیانو په یاد 
ساتل به چې په دې نژدې وختونو کې مو په زده کړي د هغو شیانو 

په پرتله چې یو څه موده پخوا مو زده کړي، آسانه وي. 
۳. ښوونکی له زده کوونکو پوښتنه کوي چې تاسو په ښوونځي کې 
د کومو شیانو په یاد ساتلو ته اړتیا لرئ؟ زده کوونکو ته اجازه ورکړئ 
الندې   د  يش  کيدای  او  وګوري  ته  انځورونو  کتاب  دريس  د  چې 

موضوعګانو په اړه څه و وايي. 
) د ښوونکی الرښوونې - الفبې د توري- د درس لپاره مهم او اړین 

معلومات-  مفرد او جمع نومونه - د ټولګي قوانین.(
۴. زده کوونکو ته وواياست چې موږ باید ډېر شیان او معلومات په یاد وساتو، 

نو له همدې امله حافظي ته  د دې معلوماتو د سپارلو مترین باید وکړو.  
۵. تاسو څنګه کولی شئ معلومات خپلې حافظې او یاد ته وسپارئ؟ 
ښوونکي زده کوونکو ته وايي چې د مترین د کتاب انځورونو ته وګوري. 

- په ښوونځي کې د معلوماتو د یاد ساتلو مترین کوي. 
- په کور کې د معلوماتو د یاد ساتلو مترین کوي. 

- له خپل ورور یا خور رسه د معلوماتو د یاد ساتلو مترین کوي. 
- د ښوونځي پر الر د معلوماتو د یاد ساتلو مترین کوي. 

ساتلو  یاد  د  چې  کوي  غوښتنه  څخه  کوونکو  زده  له  ښوونکی   .۶
مترین وکړي: ښوونکی وايي زه د دې اونۍ له درسونو څخه یوه کلمه 
به  کلمه  بله  یوه  او  تکراروي  کلمه  زما  به  کوونکی  زده  لومړی  وایم، 
وررسه زیاتوي، دوهم زده کوونکی به هغه کلمه چې ما او لومړي زده 
دغه  زیاتوي.  وررسه  به  کلمه  بله  یوه  او  تکراروي  ده  ویلې  کوونکی 
مترین په همدي ډول ادامه پیدا کوي. کله چې په دې مترین کې 
کوم زده کوونکي غلطي وکړه، نو دا مترین له همغه زده کوونکی څخه 
بیا له رسه پیل کېږي. کوښښ وکړئ معلومه کړئ چې زده کوونکي 

په یوه وخت کې څو کلمې خپلې حافظې او یاد ته سپارلی يش. 
زده کړې  د  یاد ساتل  او  وایاست چې حافظه  و  ته  کوونکو  زده   .۷
لپاره ډېر ارزښت لري. هغه شیان او معلومات چې غواړئ په یاد يې 

وساتئ، نو باید د یاد ساتلو مترین يې وکړئ. 
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۵
د زده کړې موخې:

د مرکبو نومونو د جوړولو لپاره د نومونو پرتله کول.- 1

په مستقیم نقل قول کې جملو ته د شارحې ):( ورزیاتول.- 2

د متضادو کلمو پرتله کول.- 3

له٪ ۹۰ سموايل رسه د منت لوستل. - 4

په - 5 او لحن  په کچه د مناسب فشار  او جملې  د کلمې 

کارولو رسه منت لوستل.

له٪ ۹۰ سموايل رسه د کلمو لیکل. - 6

  ۳. امال )15دقیقې(               

ځینې . 1 اوس  به  هغوی  چې  وايي  ته  کوونکو  زده  ښوونکی 
توري او کلمې ولیکي. 

ښوونکی زده کوونکو ته خپل دريس کتاب د بندولو او خپل . 2
د مترین کتاب د پرانیستلو وايي. 

ښوونکی لومړی توری )ف( لويل: )درې ځلې غږ لوستل(، . 3
زده کوونکي توری لیکي. 

4 .. ښوونکی همدا کار د الندینیو  تورو  لپاره  هم تررسه کوي  
  ق، ک، ګ، م، ل، ن، ڼ. 

یې  ځلې  څلور  او  لويل  کراره  په  فيل  کلمه  لومړۍ  ښوونکی 
تکراروي. زده کوونکي هغه کلمه لیکي. 

ښوونکی همدا کار د الندینیو )11( کلمو  لپاره هم تررسه کوي. . 5
فیل مرغه، قلم، کوترې، ګل، ملن، موږک، نارنج، مڼه، شکوڼ، 

ژوبڼ، سالون
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې خپل د مترین کتابونه د کتلو . 6

لپاره راوړي. ښوونکی د هغوی امال ګوري او نومرې ورکوي. 
ښوونکی د اوږدمهالې  ارزونې په کتاب کې ثبتوي چې زده . 7

کړي  تررسه  توګه  ښه  په  کار  دا  چې  شول  وکوالی  کوونکو 
)له٪۹۰ پورته  سم  لپاره  /_\، د ۷۰ او٪ ۹۰ ترمنځ لپاره  /\ او 

له٪۷۰ټیټ لپاره /. د٪ ۷۰ او ټیټو نومرې ترالسه.

فرعي موضوع: تکرار او دوامداره ارزونه

 تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې(

۱. تکرار: پر هغه څه بيا کتنه چې زده کوونکو په دې اونۍ کې زده کړي دي. 
۲.  کورنۍ دنده: ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې په کورونو کې د درسونو 
د هغو برخو بيا ليکل او لوستل دې تررسه کړی چې د اونۍ په جريان کې يې  

وررسه ستونز ې لرلې.

                        ۱.  کلمې   او  جملې   )۱۰ دقیقې(

ښوونکی د مرکب نومونو مفهوم تکراروي. . 1
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د خپل کتاب )الف( مترین . 2

تررسه کړي. 
ښوونکی له مستقیم نقل قول رسه د شارحې کارول له زده . 3

کوونکو رسه تکراروي. 
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د خپل کتاب )ب( مترین . 4

تررسه کړي. 
ښوونکی  د متضادو کلمو  مفهوم له زده کوونکو رسه تکراروي. . 5
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د خپل کتاب )ج( مترین . 6

تررسه کړي. 
ښوونکی د زده کوونکو ځوابونه ګوري. . 7
ښوونکی د اوږدمهالې  ارزونې په کتاب کې ثبتوي چې زده . 8

کوونکو وکوالی شول چې دا کار په ښه توګه تررسه کړي )له  
، د ۷۰ او٪ ۹۰ ترمنځ لپاره  او له  ٪  ۹۰ پورته  سم  لپاره 
٪ ۷۰ ټیټ لپاره /. د ۷۰٪ او ټیټو نومرې ترالسه کوونکو رسه 

باید راتلونکې اونۍ په دې مترین کې مرسته ويش. 

2.د لومړي او دویم منت بيا لوستل)۱۰دقیقې(

ښوونکی زده کوونکو ته دوه دقیقې وخت ورکوي چې . 1

په دوه کسيزه توګه لومړی یا دوهم منت ولويل. 

ښوونکی د زده کوونکو )۴(جوړو نه غوښتنه کوي چې . 2

د ټولګي مخې ته رايش.

ښوونکی هغوی ته وايي چې هره دوه تنه به د منت یوه . 3

برخه لويل. دوی باید منت په روان ډول او د څېرې د  

اغيزمنتياوو  په ښکاره کولو رسه ولويل چې ټکی او د 

پوښتنې نښه منعکس کوي. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې منت له لوستونکي . 4

رسه غلی غلی ولويل او په ځري رسه غوږ ونیيس. 

کله چې )۸( تنه زده کوونکي په لوستلو بوخت وي، . 5

مشاهده  څرنګوالی  لوستلو  ښه  د  هغوی  د  ښوونکی 

کوي او خپل د اوږدمهالې  ارزونې په کتاب کې یې 

لیکي. هغه زده کوونکو رسه چې ونه يش کوالی ښه 

فعالیت ولري، باید په بله اونۍ کې وررسه مرسته ويش. 

لوست 6 اونۍ 4

   د حسن خط فعالیت، ارزونه او کورنۍ دنده )۴۰ دقیقې ( 
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د زده کړې موخې:

له٪ ۹۵ سموايل رسه ټول  لوستل  شوي  توري په ګوته کول. . 1

اړه وي . 2 په  د څه  به  یا منت  یوه کیسه  وړاندوينه کول چې  دا 

ګټه  پوهې څخه  او مخکینۍ  کلمو  مهمو  انځور، رسلیک،  له 

اخیستل.

د مفهوم اخیستلو لپاره بیا لوستل.. 3

۱. توري اوکلمې )۱۰ دقیقې(         

ښوونکی دغه توري پر تختې لیکي: و، ه، هـ ، ي.. 1

ښوونکی هر توري ته اشاره کوي، د هر توري نوم  او غږ لويل.. 2

ښوونکی د هر توری اړوند کلمې لويل او زده کوونکي د هرې  . 3

کلمې الندې ګوته تريه وي.

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې کلمې ولويل او اړوند توری . 4

پکې وښيي.

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د مترين په کتابونو کې د . 5

کلمو ليکل مترين کړي. 

ښوونکی زده کوونکو ته الرښوونه کوي چې هره ورځ په کورونو . 6

کې په کتابچو کې  د کلمو ليکلو مترين وکړي. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د اونۍ په پای کې به دوی . 7

همدغه کلمې د امال په توګه  و لیکي.

 ۲. د  لومړي منت لوستل )۲۵ دقیقې(

له لوستلو څخه مخکې
ښوونکی زده کوونکو ته وایي چې رسلیک او انځور ته . 1

اړه  په  د څه  به  وکړي چې منت  وړاندوینه  او  وګوري 
وي، )په خپلو منځو کې رشیکول او له ټولګيوالو رسه 

رشیکول(.
2.ښوونکی  درې کلیدي کلمې له زده کوونکو رسه معنا او په 

جملو کې يې استعاملوي. 
د لوستلو پرمهال

ښوونکی د منت لوستل متثیلوي.. 2
ښوونکی او زده کوونکي منت یوځای لويل.. 3
زده کوونکي له ځان رسه منت لويل. . 4
مفهوم . 5 د  چې  کوي  مرسته  رسه  کوونکو  زده  له  ښوونکی 

اخیستلو او د بیا لوستلو له سرتاتیژي  څخه څنګه ګټه واخيل.
له لوستلو څخه وروسته

د . 1 چې  کوي  پوښتنه  څخه  کوونکو  زده  له  ښوونکی 
کیسې په اړه یې وړاندوینه سمه ده؟ )هو/نه. 

ښوونکی له زده کوونکو څخه الندې پوښتنې کوي:. 2

فرعي موضوع: د يو بل منل      توري: و، ه، هـ، ي

- پوښتنه: کاغۍ فيل مرغې ته څه وويل؟

ځواب: همېشه مې زړه خپه وي. له ګاونډۍ بلبلې مې 

بد راځي.

- پوښتنه: فيل مرغې کاغۍ ته څه الرښوونه وکړه؟

ځواب: له زړه څخه د بلبلې کینه وباسه.

- پوښتنه: کينه د خلکو ترمنځ څه پېښوي؟

بې  کرکه،  بدوالی،  زړه  ترمنځ  خلکو  د  کينه  ځواب: 

باوري او بېلتون رامنځته کوي.

 - پوښتنه: که له چا رسه کينه ختمه کړو څه احساس کوو؟

ځواب: د خوښې، مینې او آرامۍ احساس کوو. 

۳. ښوونکي له زده کوونکو رسه د يوې کيسې د کرکټر رول 

ترشيح کولو او د هغوی د ځانګړنو په ليکلو کې مرسته کوي. 

ځواب: د فيل مرغې په الرښوونه  کاغۍجوړه شو.

۴. ښوونکی له زده کوونکو رسه د کرکټر رول په ترشيح کولو او 

د هغوی د ځانګړنو په ليکلو کې مرسته کوي.

 تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې(
تکرار: ښوونکی له زده کوونکو رسه د تورو نومونه او غږونه تکراروي.  1. 

کورنۍ دنده: زده کوونکي توري او کلمې په خپلو کورونو کې په 2. 

کتابچو کې ليکي او لومړی منت تکراروي.

لوستاونۍ 1 ۵
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د زده کړې موخې:

رسه  . 1 ته  کلمو  دوو  لپاره  بدلولو  نوم  مرکب  یوه  د 

مطابقت ورکول

د مرتادف کلمو کارول. . 2

روان لوستل ښه کول.. 3

فرعي موضوع: د يو بل منل  

           1. کلمې  )۱۰ دقیقې(                 

ښوونکی له زده کونکو څخه پوښتنه کوي چې هغوی اوس . 1

هم د دوو کلمو یوځای کول په یاد لري چې د یوې معنا 

لرونکې یوه نوې کلمه ترې جوړېږي. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې خپل دريس کتاب کې د . 2

کلمو د مطابقت فعالیت ته ځیر يش او لومړۍ دوه بېلګې 

له زده کوونکو رسه په ګډه تررسه کړي. بیا زده کوونکي په 

ګډه رسه خپل کار ته ادامه ورکوي. ښوونکی په زده کوونکو 

ټینګار کوي چې یو بل ته ښه غوږ يش. 

ښوونکی زده کوونکو ته و وايي چې د مترین په کتاب کې . 3

مترین تررسه کړي. په داسې حال کې چې زده کوونکي په 

کار بوخت وي، ښوونکی په ټولګي کې ګرځي او له ستونزو 

رسه مخ زده کوونکو رسه مرسته کوي.

ښوونکی د زده کوونکو ځوابونه ګوري.  . 4

ښوونکی له زده کوونکو څخه غوښتنه کوي چې هغه څه . 5

بیان کړي چې په دې درس کې یې زده کړي دي. )ځواب: 

کله چې دوه کلمې رسه یوځای يش، کوالی يش یوه نوې 

کلمه جوړه کړي چې نوې معنا لري.(

2.  د لغتونو زېرمه )۱۵ دقیقې(                 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی به د مرتادفو . 1

کلمو نور مترین تررسه کړي. 

دريس . 2 خپلو  په  چې  وايي  ته  کوونکو  زده  ښوونکی 

ته ځیر يش.  )ب( چوکاټونو  او  )الف(  د  کې  کتابونو 

هغوی به د)الف( د چوکاټ مرتادفې کلمې دې د )ب( 

په چوکاټ کې پيدا کړي. زده کوونکي به کلمو ته په 

ګوتې اشاره کوي او لويل به یې. ښوونکی لومړۍ دوه 

کلمې له زده کوونکو رسه په ګډه تررسه کوي.  

ښوونکی زده کوونکو ته په  دوه کسيزه توګه د مترین . 3

په کتابونو کې د تررسه کولو وايي.  

کله چې زده کوونکي په کار بوخت وي، ښوونکی په . 4

ټولګي کې ګرځي چې له ستونزو مخ شوو زده کوونکو 

رسه مرسته وکړي. 

 ۳. د لومړي منت بيا لوستل )۱۰ دقیقې(

زده  او  ښوونکی  متثیلوي،  یې  ښوونکی  )لکه  پړاوونو  څلور  د 

کوونکي یې په ګډه رسه لويل، زده کوونکي یې په دوه کسيزه 

توګه لويل او زده کوونکي یې له ځانه رسه لويل( په تررسه کولو 

رسه، له زده کوونکو رسه لومړی منت بیا لويل.

ځوابونه . 5 کوونکو  زده  د  ښوونکی  وروسته،  وخت  لږ 

ګوري. 

ښوونکی له زده کوونکو څخه غوښتنه کوي چې هغه . 6

څه وايي چې هغوی په دې درس کې زده کړي دي. 

اړه زده کړه  په  او مرکبو کلمو  )ځواب: موږ د مرتادفو 

ترالسه کړې ده.(

 تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې( 

تکرار: په مرکبو او متضادو  نومونو بياکتنه. . 1
په . 2 چې  وايي  ته  کوونکو  زده  ښوونکی  دنده:  کورنۍ 

کورونو کې کلمې په خپلو کتابچو کې وليکي او لومړی 
لوست تکرار کړي.

لوست 2 اونۍ 5

ت

غ
ل
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د زده کړې موخې:

له٪ ۹۵ سموايل رسه ټول  لوستل  شوي توري په ګوته کول. - 1

دا وړاندوینه کول چې یوه کیسه یامنت به د څه په اړه وي، له - 2

انځور، رسلیک، مهمو کلمو او مخکینۍ پوهې څخه ګټه اخیستل. 

د مفهوم اخیستلو لپاره بیا لوستل- 3

د کرکټر په اړه پوښتنو ته ځواب ويل.- 4

فرعي موضوع: نيکي                             توري: ې، ی، ۍ، ئ

    ۱. توري او  کلمې  )۱۰دقیقې(             

ښوونکی دغه توري پر تختې لیکي:  ې، ی، ۍ ئ.. 1

ښوونکی له زده کوونکو رسه تورو ته اشاره کوي د هر توري . 2

نوم او غږ لويل.

ښوونکی د هر توري اړوندې کلمې لويل او زده کوونکي د . 3

هرې  کلمې الندې ګوته تريه وي.

توري . 4 اړوند  او  وايي چې کلمې ولويل  ته  ښوونکی زده کوونکو 

پکې وښيي.

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د مترين په کتابونو کې د . 5

کلمو ليکل مترين کړي. 

په        . 6 ورځ  هره  چې  کوي  الرښوونه  ته  کوونکو  زده  ښوونکی 

کورونو کې په کتابچو کې  د ليکلو مترين وکړي. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د اونۍ په پای کې به دوی . 7

همدغه کلمې د امال په توګه  و لیکي.

 ۲. د دویم منت لوستل )۲۵ دقیقې( 

له لوستلو څخه مخکې
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې عنوان او انځور ته . 1

وګوري د منت په اړه د وړاندوینه کوي چې منت به د 
څه په اړه وي )په خپلو منځونو کې له خپل ملګري 

رسه رشیکول، بیا له ټولګيوالو رسه رشیکول.( 
ښوونکی  درې کلیدي کلمې له زده کوونکو رسه معنا او په . 2

جملو کې يې استعاملوي. 
د لوستلو پر مهال

ښوونکی د منت  لوستل متثیلوي. . 1

ښوونکی او زده کوونکي په ګډه منت لويل.. 2

زده کوونکي له ځان رسه منت لويل. . 3

ښوونکی زده کوونکو ته  ښيي  چې څنګه کوالی يش د تم . 4

کېدلو او فکر کولو تګالرې  څخه ګټه واخيل.

له لوستلو څخه وروسته 
چې  . 1 کوي  پوښتنه  څخه  کوونکو  زده  له  ښوونکی 

دکیسې په هکله د هغوی وړاندوینه سمه ده؟ هو يا نه

ښوونکی له زده کوونکو څخه الندې پوښتنې کوي.. 2

- پوښتنه:کوتره چېرته والړه؟
      ځواب: کوتره په هيلۍ پسې والړه.

رسه  موږک  له  چې  وکړل  څه  هيلۍ  پوښتنه:   -
مرسته وکړي؟

      ځواب: هيلۍ په منډه راغله د موږک بچی يې له 
اوبو څخه راوايسته. 

- پوښتنه: که څوک مرستې ته اړتيا ولري څه بايد وکړو؟
 ځواب: يا به خپله مرسته  وررسه وکړو يا بل څوک 

یې مرستې ته راوبولو.
- پوښتنه: دې کيسې ته په کتو رسه که نور له موږ 

رسه مرسته وکړي، څه بايد وکړو؟
      ځواب: باید مننه ترې کوو.

ښوونکی  له زده کوونکو رسه د يوې کيسې د  کرکټر  . 3
ځواب:   ( کوي.  مرسته  اړه  په  کولو  ترشيح  رول  د 

کوترې او هيلۍ د موږک د بچي ژوند وژغوره.
ښوونکي له زده کوونکو رسه د کرکټر د رول په ترشيح . 4

کولو او په خپلو د مترين په کتابونو کې د کرکټر د 
ځانګړنو د ترشيح په ليکلو کې مرسته کوي. 

تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې(  

تکرار: ښوونکی له زده کوونکو رسه د تورو نومونه او غږونه تکراروي.  . 1

کورنۍدنده: زده کوونکي توري او کلمې په کورونو کې . 2

په خپلو کتابچو کې ليکي او دوهم منت تکراروي.

لوست 3 اونۍ 5
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فرعي موضوع: نيکي 

د زده کړې موخې:

په مستقیم نقل کې د شارحې ):( د کارولو پوهه ترالسه کول. . 1

مرتادف کلمې يو بل رسه مطابقت ورکول. . 2

روان لوستل ښه کول. . 3

            ۱. جملې )۱۰ دقیقې(                            

ښوونکی د شارحې ):( نښه پر تختې لیکي. ښوونکی . 1
له زده کوونکو څخه پوښتنه کوي چې تاسو ته د دې 

نښې نوم یاد دی؟ 
ښوونکی ترشیح کوي چې نن به هغوی په لیکلو کې د . 2

شارحې نښې د کارولو مترین کوي. 
ښوونکی الندینۍ جمله پر تخته لیکي:کوترې هيلۍ . 3

زده  له  ښوونکی  ډوبيږي.  بچی  موږک  د  وويل:  ته 
کوونکو څخه پوښتنه کوي: څوک خربې کوي؟ هغه 
بیا  ورکوي،  ځواب  کوونکي  زده  ځینې  وايي؟  څه 
رشیکوي.  رسه  کوونکو  زده  له  ځواب  سم   ښوونکی  
ښوونکی زده کوونکو ته ترشیح کوي چې که یو شخص 
څه وايي، هغوی باید د یو شخص د خربونو نه وړاندې 
د  کې  جمله  په  ښوونکی  کېږدي.  نښه  شارحې  د 

شارحې نښې ږدي. 
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې خپلو کتابونو ته ځیر . 4

په  ورکړل شوې چې  کتاب کې شپږ جملې  په  يش. 
هغه ځای کې چې خلک خربې پیل کوي، د شارحې 
نښې ته اړتیا لري. ښوونکی لومړۍ دوه جملې له زده 

کوونکو رسه مترین کوي. 
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې په  دوه کسيزه توګه . 5

کار وکړي او په ټولو جملو کې د شارحې نښه په سم 
ځای کې وکاروي. 

چې . 6 کوي  مرسته  رسه  کوونکو  زده  هغو  له  ښوونکی 
ستونزې لري. 

لږ وخت وروسته د هغوي ځوابونه ګوري. . 7
ښوونکی له زده کوونکو  څخه غوښتنه کوي چې و وايي . 8

هغوی په دې درس کې څه زده کړي دي. )ځواب: د 
د  کې  جمله  یوه  په  مخکې  نه  پیل  د  خربو  د  چا  یو 

شارحې نښه ایښودل کېږي.(

2. د لغتونو زېرمه  )۱۵ دقیقې(                 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی به د مرتادفو کلمو . 1
په باره کې ډېر مترینونه وکړي.  

د . 2 کتابونو کې  خپلو  په  وايي چې  ته  کوونکو  زده  ښوونکی 
)الف( او) ب( چوکاټونو ته ځیر شئ. هغوی به د )الف( د 
چوکاټ د مرتادفې کلمې د )ب( په چوکاټونو کې پيدا کړي 
او په خپلو ګوتو رسه به کلمې ته اشاره وکړي او  کلمه به 
ولويل. ښوونکی له زده کوونکو رسه په ګډه په لومړيو دووکلمو  

کار کوي. او په پاتې کلمو  پخپله زده کوونکوي کار کوي. 

 3.د دویم منت بيا لوستل )۱۰ دقیقې(  

)لکه ښوونکی یې  په ګټې اخيستنې  پړاوونو څخه  د څلور 

لويل،  په ګډه رسه  یې  کوونکي  زده  او  متثیلوي، ښوونکی 

زده کوونکي یې په دوه کسيزه توګه لويل او زده کوونکي یې 

له ځانه رسه لويل( له زده کوونکو رسه دوهم منت بیا لويل.

             تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې(

تکرار: د شارحې او مرتادفو کلمو پر کارولو بياکتنه کول. . 1

په . 2 چې  وايي  ته  کوونکو  زده  ښوونکی  دنده:  کورنۍ 

کورونو کې جملې په خپلو کتابچو کې وليکي او دې 

دوهم منت لوستل تکرار کړي.

ښوونکی زده کوونکو ته د مترین خپل مترین کتابونو کې د . 3
تررسه کولو وايي.  کله چې زده کوونکي په کار کې بوخت 
وي، ښوونکی په ټولګي کې ګرځي چې ستونزو رسه مخ 

شوو زده کوونکو رسه مرسته وکړي. 
لږ وخت وروسته ښوونکی د زده کوونکو ځوابونه ګوري. . 4
ښوونکی له زده کوونکو  څخه غوښتنه کوي چې هغه څه و . 5

وايي چې هغوی په دې درس کې زده کړي دي. )ځواب: 
موږ د مرتادفو کلمو په اړه زده کړه ترالسه کړې ده.(

لوست 4 اونۍ 5

ت

غ
ل

 د حسن خط فعالیت، ارزونه او کورنۍ دنده )۴۰ دقیقې ( 
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د زده کړې موخې:
په يوه وخت کې د څو فعاليتونو تررسه کول.- 1

د نوښتي ليکنې د کيسې بشپړول.- 2

له مناسب لحن،حرکاتو او٪ ۹۵ سموايل رسه د منت لوستل. - 3

            ۲. نوښتي لیکنه )۱۵ دقیقې(

۱. ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی به اوس په يوه وخت کې د 
څو کارونو تررسه کولو  په اړه یوه کیسه ولیکي. 

۲. ښوونکی  د دريس کتاب جملې او د چوکاټ کلمې له زده کوونکو 
رسه یو ځای لويل. 

۳. ښوونکی زده کوونکو ته وایي چې د مترین په کتابونو کې د چوکاټ 
د کلمو په کارولو رسه په تشو ځایونو کې په دوه کسیزه توګه جملې 

جوړې کړي او نیمګړې کیسه دې بشپړه کړي.
۴. ښوونکی په ټولګي کې ګرځي او هغو زده کوونکو ته چې ستونزې 

لري مرسته او الرښوونه کوي. 
۵. ښوونکی له څو زده کوونکو غواړي چې خپلې بشپړې کړې کيسې 

ټولګیوالو ته و وايي. 

فرعي موضوعګانې:  د يو بل منل او نيکي 

3.د لومړي او دویم منت بيل لوستل )۱۰دقیقې(
له زده کوونکو رسه د دوو پړاوونو )زده کوونکي يې په دوه . 1

کسيزه توګه لويل، زده کوونکي یې له ځانه رسه لويل( په 
کارولو رسه لومړی او دوهم منت بیا لويل.

             تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې( 

تکرار: د هغو فعاليتونو تکرارول چې دوی يې په يوه وخت . 1
کې تررسه کوي.

 کورنۍ دنده: د لومړي او دوهم منت بيا لوستل. د نوښتي . 2
د کييس بشپړول او يو انځور وررسه زياتول. 

لوست 5 اونۍ 5

      1.غوږنيول او خربې کول )۱۰ دقیقې(

 ۱. ښوونکی وايي چې په دې لوست کې به پر دې مترکز وکړو چې 
څنګه کولی شو څو فعالیتونه په یوه وخت کې په سمه توګه تررسه 
کړو. تاسو په ښوونځي کې هره ورځ ډېر فعالیتونه په یوه وخت کې 
او په  باید درس ته غوږ ونیسئ  تررسه کوئ. تاسو د درس پر مهال 
خپلو کتابونو کې يې ولولئ. تاسو باید ښوونکي ته غوږ ونیسئ او د 
مترین په کتابونو کې ځینې کلمې ولیکئ. په یوه وخت کې د دغو 
تاسو رسه  له  دا کار  بلل کیږي.  ټولو کارونو تررسه کول ذهنې وده 

مرسته کوي چې په ټولګي کې فعال واوسئ او ښې کړنې ولرئ.  
۲. زده کوونکو ته و وایاست چې په خپلو دريس کتابونو کې انځورونو 
ته وګوري. له زده کوونکو څخه پوښتنه وکړئ چې په انځورونو کې 
ماشومان څه کار کوي؟ څو زده کوونکو ته وخت ورکړئ چې خپل 

ځوابونه له ټولګیوالو رسه رشیک کړي. 
۳. له زده کوونکو پوښتنه وکړئ چې آيا دوی کله هم په یوه وخت 
کې څو کارونه تررسه کړي  له زده کوونکو څخه پوښتنه وکړئ چې 

دوی دغه ډول کارونه په ښوونځي کې تررسه کوي یا په کور کې؟ 
الف: زده کوونکي کیدای شی الندې ځوابونه ورکړي:

- دريس کتاب مو را واخلئ او ښوونکي ته غوږ ونیسئ.
- د امال کلمې ولولئ، ويې لیکئ او هره ورځ یې لوستل او لیکل مترین کړئ.

- زده کوونکي لومړی منت لويل بیا ښوونکی څو پوښتنې کوي او زده 
کوونکي د لوستل شوي منت په اړه فکر کوي او بیا ځوابونه وايي.  

ب: په کور کې:
- خپل السونه ومینځئ او ډوډۍ وخورئ.

- مور او پالر ته ټول غوږ ونیسئ او بیا ځواب ورکړئ.
- د خوب له پاڅېدو وروسته خپله بسرته ټوله کړئ.

- له کورنۍ رسه یو ځای د سهار چای وڅښئ.
- د ښوونځي کالې مو واغندئ.

۴. زده کوونکو ته و وایاست چې  پرون مو د دريس کتاب یو منت 
ولوست. له هغوی څخه وغواړئ چې دغه منت په دوه کسېزه توګه 
بیا ولويل. زده کوونکي د لوستلو پر مهال ټولې هغه کلمې چې د 

)و، هـ، ي( توري لري په نښه کوي. 
- لومړی زده کوونکی د دویم منت اوله جمله لويل، دویم زده کوونکی 
منت په غور رسه اوري او هغه کلمې چې اړونده توري پکې راغلی 
دي په نښه کوي. بیا دویم زده کوونکی دویمه جمله لويل او لومړی 
زده کوونکی هغه په غور رسه اوري او د اړونده توري لرونکې کلمې 
په نښه کوي. وروسته بیا زده کوونکي دویم منت په دوه کسېزه توګه 

لويل او د اړونده تورو لرونکې کلمې په نښنه کوي.  
۵. کله چې زده کوونکي منت لويل او اړونده کلمې په نښه کوي، 
ښوونکی د دوی فعالیت څاري او وروسته له څو زده کوونکو څخه 

غواړي چې په نښه کړې کلمې خپلو ټولګیوالو ته و وايي. 
د  او  ولوست  څنګه  مو  منت  چې  وغواړئ  څخه  کوونکو  زده  له   .۶

اړونده تورو لرونکې کلمې مو څه ډول په نښه کړې. آیا دا سخت کار 
و چې دوه کارونه په یوه وخت کې تررسه کړئ؟ تاسو د منت لوستلو 

او د کلمو په نښه کولو ته خپل پام څنګه ونیو؟ 
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۶
د زده کړې موخې:

د مرکبو  نومونو د جوړولو لپاره د نومونو پرتله کول.- 1

په مستقیم نقل قول کې جملو ته د شارحې):( ورزیاتول.- 2

مرتادفې کلمې رسه پرتله کول.- 3

له٪ ۹۰سموايل رسه د منت لوستل.- 4

په - 5 او لحن  په کچه د مناسب فشار  او جملې  د کلمې 

کارولو رسه د منت لوستل.

  ۳. امال )۱۵ دقیقې(           

ځینې . 1 اوس  به  هغوی  چې  وايي  ته  کوونکو  زده  ښوونکی 
توري او کلمې لیکي. 

 ښوونکی زده کوونکو ته خپل دريس کتاب د بندولو او خپل . 2
د مترین کتاب د پرانیستلو وايي. 

ښوونکی لومړی توری  )و( لويل: )درې ځلې غږ لوستل(، . 3
زده کوونکي توري لیکي. 

ښوونکی همدا کار د الندینیو اوو تورو لپاره هم تررسه کوي،  . 4
ه، هـ، ي، ې، ی، ۍ، ئ

ښوونکی لومړۍ کلمه )ورځ( په کراره لويل او څلور ځلې . 5
یې تکراروي. زده کوونکي هغه کلمه لیکي. 

کوي  . 6 تررسه  هم  لپاره  کلمو  الندینیو  د  کار  همدا  ښوونکی 
وليکئ،  سپوږمۍ،  ښکلې،  کوترې،  يو،  هېواد،  روغه، 

ولولئ، پښې، کينه،زړه.
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې خپل د مترین کتابونه د کتلو . 7

لپاره راوړي. ښوونکی د هغوی امال ګوري او نومرې ورکوي. 
ښوونکی د اوږدمهالې  ارزونې کتاب کې ثبتوي چې زده . 8

کوونکو وکوالی شول چې دا کار په ښه توګه تررسه کړي )له 
او له٪  ، د ۷۰ او٪ ۹۰ترمنځ لپاره  ٪ ۹۰ پورته  سم  لپاره 
۷۰ټیټ لپاره /. د٪ ۷۰ او ټیټو نومرې ترالسه کوونکو رسه 

باید راتلونکې اونۍ په دې مترین کې مرسته ويش.  

فرعي موضوع: تکرار او دوامداره ارزونه

  تکرار او کورنۍ دنده: )۵ دقیقې(
۱. تکرار: د هغه څه بيا تکرار  چې زده کوونکو په دې اونۍ کې زده کړي دي. 

۲.  کورنۍ دنده: ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې په کورونو کې د درسونو 
د هغو برخو بيا ليکل او لوستل دې تررسه کړی چې د اونۍ په جريان کې يې  

وررسه ستونز ې لرلې.

                 1. کلمې او جملې)۱۰ دقيقې(                   

ښوونکی د مرکبو نومونو مفهوم تکراروي. . 1

)الف( مترین . 2 وايي چې د خپل کتاب  ته  زده کوونکو  ښوونکی 

تررسه کړي. 

ښوونکی له مستقیم نقل قول رسه د شارحې کارول له زده کوونکو . 3

رسه تکراروي. 

ښوونکی  زده کوونکو ته وايي چې د خپل کتاب )ب( مترین تررسه کړي. . 4

ښوونکی مرتادفو کلمو  مفهوم له زده کوونکو رسه تکراروي. . 5

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د خپل کتاب )ج( مترین تررسه . 6

کړي. 

ښوونکی د زده کوونکو ځوابونه ګوري. . 7

ښوونکی د اوږدمهالې  ارزونې کتاب کې ثبتوي چې زده کوونکو . 8

وکوالی شول چې دا کار په ښه توګه تررسه کړي )له٪ ۹۰ پورته  

، د ۷۰ او٪ ۹۰ ترمنځ لپاره  او له٪ ۷۰ ټیټ لپاره  سم  لپاره 

/. د٪ ۷۰ او ټیټو نومرې ترالسه کوونکو رسه باید راتلونکې اونۍ په 

دې مترین کې مرسته ويش.  

2.دلومړي او  دویم منت بيا لوستل )۱۰ دقیقې(

ښوونکی زده کوونکو ته  دوې دقيقې وخت ورکوي چې . 1

په دوه کسيزه توګه د لومړی او دوهم منت بيا ولويل. 

ښوونکی د زده کوونکو )۴( جوړو څخه غوښتنه کوي . 2

چې د ټولګي مخې ته رايش.

ښوونکی هغوی ته وايي چې هره جوړه به د منت یوه . 3

برخه لويل. دوی باید منت په روان ډول او د څېرې د  

اغيزمنتياوو  په ښکاره کولو رسه ولويل چې ټکی او د 

پوښتنې نښه منعکس کوي. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې منت له لوستونکي . 4

رسه غلی غلی ولويل او په ځريتيا رسه غوږ ونیيس. 

کله چې )۸( تنه زده کوونکي په لوستلو بوخت وي، . 5

مشاهده  څرنګوالی  لوستلو  ښه  د  هغوی  د  ښوونکی 

کوي او د اوږدمهالې  ارزونې په کتاب کې یې لیکي. 

له هغه زده کوونکو رسه چې ونه يش کوالی ښه فعالیت 

ولري، باید په بله اونۍ کې مرسته ويش. 

لوست 6 اونۍ 5

د حسن خط فعالیت، ارزونه او کورنۍ دنده )۴۰ دقیقې ( 
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د زده کړې موخې:

له٪ ۹۵ سموايل رسه ټول  لوستل  شوي توري په ګوته کول. . 1

په دې اړه وړاندوينه کول چې یوه کیسه یا منت به د څه په اړه . 2

وي له انځور، رسلیک، مهمو کلمو او مخکینۍ پوهې څخه ګټه 

اخیستل.

د مفهوم اخیستلو لپاره بیا لوستل.. 3

د کرکټر په اړه پوښتنو ته ځواب ویل.. 4

       ۱. توري او کلمې )۱۰ دقیقې(               

ښوونکی توري پر تختې لیکي:  ت،ټ، ط، ث، س، ص، ز. 1

ښوونکی له زده کوونکو رسه تورو ته اشاره کوي د هر توري نوم او غږ لويل.. 2

ښوونکی د هر توری اړوند کلمې لويل او زده کوونکي د هرې  . 3

کلمې الندې ګوته تريه وي.

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې کلمې ولويل او اړوند توری پکې . 4

وښيي.

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د مترين په کتابونو کې د . 5

کلمو ليکل مترين کړي. 

په         . 6 ورځ  هره  چې  کوي  الرښوونه  ته  کوونکو  زده  ښوونکی 

کورونوکې په کتابچو کې  د ليکلو مترين وکړي. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د اونۍ په پای کې به دوی . 7

همدغه کلمې د امال په توګه  و لیکي.

 ۲. د لومړي منت لوستل )۲۵ دقیقې(

له لوستلو څخه مخکې

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې رسليک او انځور ته . 1

اړه  په  د څه  به  وکړي چې منت  وړاندوينه  او  وګوري 

ټولګيوالو  له  او  منځونو کې رشیکول  )په خپلو  وي. 

رسه رشیکول(. 
ښوونکی  درې کليدي کلمې له زده کوونکو رسه معنا او په . 2

جملو کې يې استعاملوي.  

د لوستلو پرمهال

مرسته . 1 کې  لوستلو  په  رسه  کوونکو  زده  له  ښوونکی 

له  لوستلو  بیا  د  لپاره  اخیستلو  مفهوم  د  چې  کوي 

سرتاتیژۍ څخه څنګه ګټه واخيل. 

ښوونکی د منت لوستل متثیلوي.. 2

ښوونکی او زده کوونکي منت یوځای لويل.. 3

زده کوونکي له ځان رسه منت لويل. . 4

له لوستلو څخه وروسته

د . 1 پوښتنه کوي چې  کوونکو  څخه  زده  له  ښوونکی 

کیسې په اړه یې وړاندوینه سمه ده؟ )هو/ نه(. 

فرعي موضوع: بې احتياطي     توري: ت، ټ، ط، ث، س، ص، ز

ښوونکی له زده کوونکو څخه الندې پوښتنې کوي.. 2

- پوښتنه: په ځنګله کې چا مېله جوړه کړې وه؟

ځواب: حيواناتو.

- پوښتنه: سويې په وارخطايۍ پیشو ته څه وویل؟

ځواب: پیشو! ترافیکو نښو ته پام کوه. 

- پوښتنه: څنګه د موټرو د ټکر پيښې کموالی شو؟

ځواب: بې احتياطي ونکړو او ترافيکي قوانني په پام کې 

ونيسو.

- پوښتنه: د سړک څخه د تېرېدو پر مهال څه  بايد وکړو؟

کې  پام  په  قوانني  ترافيکي  وکړو،  احتياط  ځواب: 

ونيسو، چې د مرګ او ژوبلې سبب مو و نه ګرځي.

۳. ښوونکی زده کوونکو ته د منت د اصيل مفهوم د اخیستلو 

طریقه  ښيي. )ځواب: اصيل مفهوم )پيشو موټر چالوه. 

پيشو ترافيکي قوانني په پام کې نه نيول. (

          تکراراو کورنۍ دنده )۵ دقیقې(

تکرار: له زده کوونکو رسه د تورو نومونه او غږونه تکرارول.. 1
کورنۍ دنده: زده کوونکي په کورونو کې توري او . 2

کلمې په خپلو  کتابچو کې ليکي او لومړی لوست 
تکراروي.

لوستاونۍ 1 ۶
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فرعي موضوع: بې احتياطي 

لوست 2 اونۍ 6

د زده کړې موخې

د یوه مرکب نوم د بدلولو لپاره دوو کلمو ته مطابقت . 1

ورکول.

دمتضادو کلمو کارول. . 2

روان لوستل ښه کول.. 3

            1. کلمې    )۱۰ دقیقې(                          

ښوونکی له زده کونکو څخه پوښتنه کوي چې هغوی اوس . 1

هم د دوو کلمو یوځای کول په یاد لري چې د یوې معنا 

لرونکي یوه نوې کلمه ترې جوړېږي. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې خپل دريس کتاب کې د . 2

کلمو د مطابقت فعالیت ته ځیر يش او لومړۍ دوه بېلګې 

له زده کوونکو رسه په ګډه تررسه کوي. بیا زده کوونکي په 

ګډه رسه خپل کار ته ادامه ورکوي. ښوونکی په زده کوونکو 

ټینګار کوي چې یو بل ته ښه غوږ يش. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې خپل د مترین په کتاب . 3

زده  چې  کې  حال  داسې  په  کړي.  تررسه  مترین  کې 

کوونکي په کار بوخت وي، ښوونکی په ټولګي کې ګرځي 

له هغو زده کوونکو رسه مرسته کوي چې ستونزې لري.

ښوونکی د زده کوونکو ځوابونه ګوري.  . 4

ښوونکی له زده کوونکو غوښتنه کوي، هغه څه بیان کړي . 5

چې په دې درس کې یې زده کړي دي. )ځواب: کله چې 

یوه نوې کلمه  دوې کلمې رسه یوځای يش، کوالی يش 

جوړه کړي چې نوې معنا لري.(

2. د لغتونو  زېرمه  )۱۵ دقیقې(                 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی به د متضادو . 1

کلمو مترین تررسه کړي. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې خپلو دريس کتابونو . 2

متضادې  کلمو  هغو  د  به  کوونکي  زده  يش.  ځیر  ته 

ورکړل شوي دي.  په چوکاټ کې  وویني چې  کلمې 

او  اشاره کوي  په ګوتې رسه  ته  به کلمو  زده کوونکي 

لويل به یې. ښوونکی لومړۍ دوه کلمې له زده کوونکو 

رسه په ګډه کاروي.  

ښوونکی زده کوونکو ته په  دوه کسيزه توګه د مترین . 3

په کتابونو کې د تررسه کولو وايي.  

کله چې زده کوونکي په کار کې بوخت وي، ښوونکی . 4

په ټولګي کې ګرځي او له هغو زده کوونکو رسه مرسته 

کوي چې ستونزې لري.

 ۳.د لومړي منت  بيا لوستل )۱۰ دقیقې(

د څلور پړاوونو څخه په ګټې اخيستنې رسه )لکه ښوونکی یې 

متثیلوي، ښوونکی او زده کوونکي یې په ګډه رسه لويل، زده 

او زده کوونکي یې له  په دوه کسيزه توګه لويل،  کوونکي یې 

ځانه رسه لويل( په کارولو رسه له زده کوونکو رسه د لومړي منت 

بیا لويل.

ځوابونه . 5 کوونکو  زده  د  ښوونکی  وروسته،  وخت  لږ 

ګوري. 

ښوونکی له زده کوونکو څخه غوښتنه کوي چې هغه . 6

څه و وايي چې هغوی په دې درس کې زده کړي دي. 

ترالسه  کړه  زده  اړه  په  کلمو  متضادو  د  موږ  )ځواب: 

کړې ده.(

            تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې( 

تکرار: د مرکبو او متضادو کلمو د نومونو بيا تکرارول.. 1

په . 2 چې  وايي  ته  کوونکو  زده  ښوونکی  دنده:  کورنۍ 

خپلو کورونو کې کلمې وليکي او لومړی لوست تکرار 

کړي.

ت

غ
ل
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لوست 3 اونۍ 6

د زده کړې موخې:

له٪ ۹۵ سموايل رسه ټول  لوستل  شوي توري په ګوته کول. 

دا وړاندوینه کول چې یوه کیسه یامنت به د څه په اړه وي، - 1

له انځور، رسلیک، مهمو کلمو او مخکینۍ پوهې څخه ګټه 

اخیستل. 

د مفهوم اخیستلو لپاره بیا لوستل.- 2

د کرکټر په اړه پوښتنو ته ځواب ویل.- 3

      ۱. توري او کلمې )۱۰دقیقې(
                

ښوونکی توري په تختې لیکي:  ذ، ظ، ض، پ، ف، ح، هـ. 1
ښوونکی هر توري ته اشاره کوي او وايي: د توري نوم )ذال( . 2

دی او د توري غږ/ ذ/ دی.
ښوونکی زده کوونکو ته په لیکلو کې د بېال بېلو تورو ترمنځ . 3

توپیرونه  ښيي . 
ښوونکی هر توري ته اشاره کوي او د توري نوم او غږ له زده . 4

کوونکو رسه لويل. 
ښوونکی د ترتیب په نه مراعتولو رسه تورو ته اشاره کوي او . 5

زده کوونکو ته وايي چې د توري نوم او غږ و وايي.
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د مترين په کتابونو کې د . 6

کلمو ليکل مترين کړي.  
ښوونکی زده کوونکو ته الرښوونه کوي چې هره ورځ په کورونو . 7

کې په کتابچو کې د تورو مترين وکړي.
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د اونۍ په پای کې به دوی . 8

همدغه کلمې د امال په توګه  ولیکي.

 ۲. د دویم منت لوستل )۲۵ دقیقې( 

له لوستلو  څخه مخکې
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې رسليک او انځور ته . 1

وګوري او وړاندوينه وکړي چې منت به د څه په اړه وي. 
) په خپلو کې له خپل ملګري رسه رشیکول او بیا له 

ټولګيوالو رسه رشیکول(. 
ښوونکی  درې کليدي کلمې له زده کوونکو رسه معنا او په . 2

جملو کې يې استعاملوي. 
د لوستلو پر مهال

ښوونکی د منت  لوستل متثیلوي. . 1

ښوونکی او زده کوونکي په ګډه منت لويل. 2

زده کوونکي له ځان رسه منت لويل. . 3

ښوونکی زده کوونکي ته  ښيي  چې څرنګه کوالی يش د . 4

تم کېدلو او فکر کولو تګالرې نه ګټه واخيل.

له لوستلو څخه وروسته 
آیا  . 1 چې  کوي  پوښتنه  څخه  کوونکو  زده  له  ښوونکی 

دکیسې  په هکله د هغوی وړاندوینه سمه ده؟ هو/ نه

ښوونکی له زده کوونکو څخه الندې پوښتنې کوي.. 2
- پوښتنه: سوله څه ته وايي؟

  ځواب:  سوله امن او آرامۍ ته وايي.
- پوښتنه: ولې موږ ته سوله مهمه ده؟

      ځواب: په سوله کې امن، ورورويل، مينه، آبادي، 
پرمختګ او هوسا ژوند وي.

- پوښتنه:  کله چې سوله وي تاسو د څه احساس کوئ؟
      ځواب:  د خوښۍ او آرامۍ احساس کوو.

- پوښتنه: چې سوله نه وي خلک له کومو ستونزو 
رسه مخامخ وي؟

 ځواب: خلک خپه او ناآرامه وي، هېواد پرمختګ نه 
يش کوالی، د تعليم، کسب او کار مخه هم نيول کېږي.

د . 3 مفهوم  اصيل  د  منت  د  ته  کوونکو  زده  ښوونکی 
اخیستلو طریقه  ښيي . )ځواب: اصيل مفهوم په سوله 

کې خلک آرام ژوند کوي، سوله خوښي راويل.(
 ښوونکی اصيل مفهوم په توره تخته لیکي. زده کوونکي . 4

اصيل مفهوم په خپلو کتابچو کې لیکي. 

          تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې(

او . 1 تکرار: ښوونکی له زده کوونکو رسه د تورو نومونه 

غږونه تکراروي.  

کورنۍ دنده: زده کوونکي توري او کلمې په کورونو . 2

کې په خپلو کتابچو کې ليکي او دوهم منت تکراروي.

فرعي موضوع: سوله                 توري: ذ، ظ، ض، پ، ف، ح، هـ
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فرعي موضوع: سوله   

د زده کړې موخې:

په مستقیم نقل قول کې د شارحې ):( د کارولو اصول . 1

تطبیقول

د متضادو کلمو لیکل.. 2

روان لوستل ښه کول.. 3

                1. جملې )۱۰ دقیقې(                        

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی به د یو شخص . 1

د خربو کولو پر مهال د شارحې ):( کارونه په عميل 

توګه تطبیق کړي. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې خپلو کتابونو ته ځیر . 2

په  چې  شوي  ورکړل  جملې   )۵( کې  کتاب  په  يش. 

اړونده  سم  ځای کې شارحې ):( ته اړتیا لري. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې په دوه کسيزه توګه . 3

کار وکړي او ټولې جملې بشپړې کړي. 

چې . 4 کوي  مرسته  رسه  کوونکو  زده  هغو  له  ښوونکی 

ستونزې لري. 

لږ وخت وروسته ښوونکی د زده کوونکو ځوابونه ګوري.  . 5

ښوونکی د زده کوونکو پرمختګ د اوږدمهالې  ارزونې . 6

په کتاب کې ثبتوي چې ایا زده کوونکي کوالی يش 

، د ۷۰- چې دا کار ښه تررسه کړي )تر٪۹۰ لوړ  سم 

٪۹۰   او تر ٪۷۰ ټیټ/  . کوم زده کوونکو٪۷۰یا تر 

دې ټیټي نومرې واخيل، بله اونۍ باید د دې مترین 

په برخه کې وررسه مرسته ويش. 

2. د لغتونو زېرمه )۱۵ دقیقې(                

ښوونکی له زده کونکو څخه پوښتنه کوي چې هغوی اوس هم  په یاد . 1

لري چې څنګه دوې کلمې د یوه بل متضاد کېدالی يش. ښوونکی 

له زده کوونکو څخه غوښتنه کوي چې یو څو بېلګې وړاندې کړي. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی به خپلو د مترین په کتابونو . 2

کې ځینې کلمې ولويل. هغوی باید د دغو کلمو متضاد/ مخالف معنا 

لرونکې کلمې ولیکي. 

ښوونکی لومړۍ بېلګه له زده کوونکو رسه په ګډه تررسه کوي. . 3

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې په  دوه کسيزه توګه کار وکړي او . 4

هغه کلمې پیدا کړي چې د ۴ کلمو له ټولګې رسه تړاو نه لري. 

کله چې زده کوونکي په کار کې بوخت وي، ښوونکی په ټولګي کې . 5

ګرځي  او له هغو زده کوونکو رسه مرسته کوي چې ستونزې ولري.

لږ وخت وروسته، ښوونکی د زده کوونکو ځوابونه ګوري. . 6

ښوونکی د زده کوونکو پرمختګ د اوږدمهالې  ارزونې په کتاب کې . 7

 3.د دویم منت بيا لوستل )۱۰ دقیقې(

یې  ښوونکی  )لکه  اخيستنې  ګټې  په  څخه  پړاوونو  څلور  د 

زده  لويل،  ګډه رسه  په  یې  کوونکي  زده  او  متثیلوي، ښوونکی 

کوونکي یې په دوه کسيزه توګه لويل، او زده کوونکي یې له ځانه 

رسه لويل( په کارولو رسه له زده کوونکو رسه دوهم منت بیا لويل. 

            تکرار او کورنۍ دنده: )۵ دقیقې(

تکرار: د شارحې او متضادو کلمو کارول.. 1

په . 2 وايي چې  ته  کوونکو  زده  کورنۍ دنده: ښوونکی 

کورونو کې جملې په خپلو کتابچو کې وليکي او دوهم 

لوست تکرار کړي.

ثبتوي چې ایا زکوونکي کوالی يش چې دا کار ښه تررسه کړي )تر  

٪۹۰ لوړ     سم  ، د ۷۰-۹۰٪ ترمنځ        او تر ٪ ۷۰ټیټ /  . کوم 

زده کوونکي٪ ۷۰یا تر دې ټیټي نومرې واخيل، بله اونۍ باید د دې 

مترین په برخه کې وررسه مرسته ويش. 

لوست 4 اونۍ 6

ت

غ
ل

 د حسن خط فعالیت، ارزونه او کورنۍ دنده )۴۰ دقیقې ( 
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فرعي موضوعګانې: بې احتياطي او سوله

لوست 5 اونۍ 6

د زده کړې موخې:
د معلوماتو په سمه توګه تنظيمول.- 1
د نوښتي ليکنې د کيسې بشپړول.- 2

له مناسب لحن،حرکاتو او٪ ۹۵ سموايل رسه د منت لوستل. - 3

       ۲. نوښتي لیکنه )۱۵ دقیقې(

۱. ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی به اوس په سمه 
توګه د معلوماتو د تنظيمولو  په اړه یوه کیسه ولیکي. 

۲. ښوونکی  د دريس کتاب جملې او د چوکاټ کلمې له 
زده کوونکو رسه یو ځای لويل. 

۳. ښوونکی زده کوونکو ته وایي چې د مترین په کتابونو کې د 
چوکاټ د کلمو په کارولو رسه په تشو ځایونو کې په دوه کسیزه 

توګه جملې جوړې کړي او نیمګړې کیسې دې بشپړې کړي.
۴. ښوونکی په ټولګي کې ګرځي او هغو زده کوونکو ته چې 

ستونزې لري مرسته او الرښوونه کوي. 
خپلې  چې  غواړي  څخه  کوونکو  زده  څو  له  ښوونکی   .۵

بشپړې کړې کيسې ټولګیوالو ته و وايي. 

 3.د لومړي او دویم منت بيا لوستل )۱۰دقیقې(

له زده کوونکو رسه د دوو پړاوونو )زده کوونکي يې په دوه . 1

کسيزه توګه لويل، زده کوونکي یې له ځانه رسه لويل( په 

کارولو رسه لومړی او دوهم منت بیا لويل.

           تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې( 

۱. تکرار: زده کوونکي ځينې هغه کارونه چې دوی په منظمه توګه 
تررسه کوي تکراروي.

۲. کورنۍ دنده: ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې لومړی او دوهم 
منت بيا ولويل او  د نوښتي ليکنې کیسه بشپړه کړي، کیسې ته یو 

انځور ور  زيات کړي  او دا کیسه په کور کې یو چا ته ولويل. 

  1. غوږنيول او خربې کول )10 دقیقې(   

۱. ښوونکی وايي چې په دې لوست کې به په سمه او منظمه 

پر تنظیمولو بحث وکړو. د معلوماتو په سمه  توګه د معلوماتو 

توګه تنظیمول له زده کوونکو رسه مرسته کوي چې د کارونو د 

تررسه کولو پر مهال کوم شی هېر نه کړي او همدارنګه د وخت 

او نورو توکو له ضایع کېدو څخه مخنیوی وکړي. 

۲. ښوونکی زده کوونکو ته یو مثال وایي: احمد غواړي مڼې 

واخيل. هغه دوکان ته ځي او له دوکاندار څخه مڼې اخيل 

آیا  راوړم.   درته  به  پیسې  او  راځم  بېا  زه  وايې چې  ورته  او 

احمد دا کار په سمه او منظمه توګه تررسه کړ؟ احمد باید 

څه وکړي چې دا کار په سمه او منظمه توګه تررسه کړي؟  

که احمد دا کار په سمه او منظمه توګه تررسه کړي، نو د 

وخت له ضایع کېدو څخه به څه ډول مخنیوی وکړي؟ 

۳. ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې په خپلو دريس کتابونو 

کې انځورونو ته وګورئ او و وایئ چې څلور انځورونه یو له 

بل رسه څه ډول منظم او منطقي اړیکې لري. زده کوونکو 

او د  په دوه کسېزه توګه بحث وکړي  ته اجازه ورکړئ چې 

انځورونو سم ترتیب وښيي.  له څو زده کوونکو څخه وغواړئ 

چې خپل ځوابونه ټولګیوالو ته و وايي.   

۴. زده کوونکو ته و واياست چې د مترین کتابونو ته وګوري. 

انځورونه  په کتابونو کې دوی د ماشومانو ځینې  د مترین 

ویني چې په کارونو بوخت دي. 

۵. زده کوونکو ته و وایاست چې دوی د مترین په کتاب کې 

دوه انځورونه ویني چې په یوه انځور کې یو ماشوم ویده دی 

او په بل انځور کې بل ماشوم ښوونځي ته د ننوتلو په حال 

په دوه کسېزه  له زده کوونکو څخه وغواړئ چې  کې دی. 

توګه بحث وکړي او و وايي چې ښوونځي ته تر رسېدو مخکې 

دوی باید کوم کارونه په منظمه او پرلپسې توګه تررسه کړي. 

۶. له څو زده کوونکو څخه وغواړئ هغه کارونه چې ښوونځي 

ته تر رسېدو مخکې يې دوی تررسه کوي نورو زده کوونکو ته 

و وايي او بحث پرې وکړي چې آیا دوی کارونه په پرلپسې 

توګه تررسه کول او که نه. 

۷.   زده کوونکو ته و وایاست چې په منظمه او پرلپسې توګه د 

معلوماتو ترتیبول د دې لپاره مهم دي چې کوم کار را نه هېر 

نه يش او همدارنګه وخت مو ضایع نه يش. 
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د زده کړې موخې:
د مرکبو  نومونو لیکل.- 1

د مستقیم نقل قول جملو ته د شارحې ):( ورزیاتول- 2

د متضادو کلمو لیکل.- 3

له ۹۰٪ سموايل رسه د منت لوستل.- 4

د کلمې او جملې په کچه د مناسب فشار او لحن په - 5

کارولو رسه د منت لوستل.

فرعي موضوع: تکرار او دوامداره ارزونه

           تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې(
۱. تکرار: پر هغه څه بيا کتنه چې زده کوونکو په دې اونۍ کې زده کړي دي. 
۲.  کورنۍ دنده: ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې په کورونو کې د درسونو 
د هغو برخو بيا ليکل او لوستل دې تررسه کړی چې د اونۍ په جريان کې يې  

وررسه ستونز ې لرلې.

           1. کلمې او جملې)۱۰ دقيقې(     

ښوونکی د مرکبو نومونو مفهوم تکراروي. . 1

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د خپل کتاب )الف( مترین تررسه کړي. . 2

ښوونکی له مستقیم نقل قول رسه د شارحې کارول له زده . 3

کوونکو رسه تکراروي. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د خپل کتاب )ب( مترین تررسه کړي. . 4

ښوونکی  د متضادو کلمو  مفهوم له زده کوونکو رسه تکراروي. . 5

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د خپل کتاب )ج( مترین تررسه کړي. . 6

ښوونکی د زده کوونکو ځوابونه ګوري. . 7

ښوونکی د اوږدمهالې  ارزونې په کتاب کې ثبتوي چې زده کوونکو . 8

وکوالی شول چې دا کار په ښه توګه تررسه کړي )له ۹۰٪ پورته  سم  

لپاره   د ۷۰ او٪ ۹۰ ترمنځ لپاره   او له ۷۰٪ ټیټ لپاره /. د ٪ 

۷۰ او ټیټو نومرې ترالسه کوونکو رسه باید راتلونکې اونۍ په دې 

مترین کې مرسته ويش.  

 2. د لومړي او دویم منت بیا لوستل )۱۰ دقیقې(  

ښوونکی زده کوونکو ته دوې دقیقې وخت ورکوي چې . 1

په دوه کسيزه توګه ژر ژر لومړی یا دوهم منت ولويل. 

ښوونکی د زده کوونکو )۴( جوړو څخه غوښتنه کوي . 2

چې د ټولګي مخې ته رايش.

ښوونکی هغوی ته وايي چې هره جوړه به د منت یوه . 3

برخه لويل. دوی باید منت په روانه توګه او د څېرې د  

اغيزمنتياوو  په ښکاره کولو رسه چې ټکی او د پوښتنې 

نښه منعکس کوي ولويل. 

لوستونکي . 4 له  منت  چې  وايي  ته  کوونکو  زده  ښوونکی 

رسه په کراره ولويل او په دقت رسه غوږ  ونیيس. 

کله چې )۸( تنه زده کوونکي په لوستلو بوخت وي، . 5

مشاهده  څرنګوالی  لوستلو  ښه  د  هغوی  د  ښوونکی 

کوي او د اوږدمهالې  ارزونې په کتاب کې یې لیکي. 

له هغو زده کوونکو رسه چې ونه يش کوالی ښه فعالیت 

ولري، باید په بله اونۍ کې مرسته وررسه ويش. 

لوست 6 اونۍ 6

۳. امال )۱۵ دقیقې(           

اوس ځینې . 1 به  هغوی  وايي چې  ته  کوونکو  زده  ښوونکی 
توري او کلمې لیکي. 

 ښوونکی زده کوونکو ته خپل دريس کتاب د بندولو او د . 2
مترین کتاب د پرانیستلو وايي. 

ښوونکی لومړی توری )ت( لويل: )درې ځلې غږ لوستل(، . 3
زده کوونکي توری لیکي. 

ښوونکی همدا کار د الندینیو تورو لپاره هم تررسه کوي. . 4
ټ،ط، ث، س، ص، ز ذ، ظ، ض، پ، ف، هـ ،ح. 

څلور . 5 او  لويل  کراره  په  )ترافيک(  کلمه  لومړۍ  ښوونکی 
ځلې یې تکراروي. زده کوونکي هغه کلمه لیکي. 

ښوونکی همدا کار د الندینیو يوولسو کلمو )کوترې، ښکلې، . 6
سپوږمۍ، وليکئ، ذاکر،ظريف، ضابط، پخال، فريده، حج، 

پوهه( لپاره هم تررسه کوي.
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې خپل د مترین کتابونه د کتلو لپاره . 7

راوړي. ښوونکی د هغوی امال ګوري او نومرې ورکوي. 
ثبتوي چې زده . 8 ارزونې په کتاب کې  اوږدمهالې   ښوونکی د 

کوونکو وکوالی شول چې دا کار په ښه توګه تررسه کړي )له٪ 
له٪  او  لپاره    ترمنځ  او٪ ۹۰  ، د۷۰٪  لپاره   پورته  سم    ۹۰
۷۰ ټیټ لپاره /. د٪ ۷۰ او ټیټو نومرو ترالسه کوونکو رسه باید 

راتلونکې اونۍ په دې مترین کې مرسته ويش.  

7

 د حسن خط فعالیت، ارزونه او کورنۍ دنده )۴۰ دقیقې ( 
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د زده کړې موخې

له٪ ۹۵ سموايل رسه ټول  لوستل  شوي  توري په ګوته کول. . 1

دا وړاندوینه کول چې منت به د څه په اړه وي، له انځور، رسلیک، . 2

مهمو کلمو او پخوانۍ پوهې څخه ګټه اخیستل. 

د تم کېدلو او فکر کولو سرتاتیژي کارول. . 3

د منت اصيل مفهوم په ګوته کول. . 4

                ۱. توري،  )۱۰ دقیقې(                             
ښوونکی توري پر توره تخته لیکي:ا، آ،ب،پ، ت، ټ،ث، . 1

ج،چ، ح، خ،څ،ځ،ر، ف، ق،ک، ګ، ل،م، ن،ڼ، د، ډ، ذ.
کوونکي څخه . 2 زده  له  او  کوي  اشاره  ته  توري  هر  ښوونکی 

پوښتنه کوي: د توري نوم  )الف( دی او غږيې / ا/ دی.
تورو . 3 د  کې  لیکلو  په  یوځای  رسه  کوونکو  زده  له  ښوونکی 

ترمنځ توپیرونه په ګوته کوي. 
ښوونکی هر توري ته اشاره کوي او له زده کوونکو رسه یوځای . 4

د توري نوم او غږ وايي. 
ښوونکی د ترتیب په نه مراعتولو رسه تورو ته اشاره کوي او له . 5

زده کوونکو غوښتنه کوي چې د توري نوم و وايي.
ښوونکی د ترتیب په نه مراعتولو رسه تورو ته اشاره کوي او له . 6

زده کوونکو غوښتنه کوي چې د توري غږ و وايي. 
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د مترين په کتابونو کې د . 7

کلمو ليکل مترين کړي. 
ښوونکی زده کوونکو ته الرښوونه کوي چې په کورونو کې   په . 8

کتابچو د دغو کلمو مترین وکړي. 
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د اونۍ په پای کې د دغو . 9

کلمو په اړه  امال  وليکي.

 ۲. د لومړي منت لوستل )۲۵ دقیقې(

له لوستلو څخه مخکې

او . 1 وګوري  ته  انځور  او  رسليک  وايي چې  ته  کوونکو  زده  ښوونکی 

وړاندوينه وکړي چې منت به د څه په اړه وي. )په خپلو منځونو کې 

رشیکول او له ټولګيوالو رسه رشیکول(.

ښوونکی  درې کلیدي کلمې له زده کوونکو رسه معنا او په جملو کې . 2

يې استعاملوي. 

د لوستلو پر مهال

ګډه . 1 په  يې  کوونکي  زده  او  ښوونکی  متثیلوي،  یې  ښوونکی 

لويل، زده کوونکي يې په دوه کسيزه توګه لويل. 

ښوونکی له زده کوونکو رسه د تم کېدلو او فکر کولو سرتاتیژۍ نه په . 2

ګټې اخیستنې او مترین کولو کې مرسته کوي. 

له لوستلو څخه وروسته

ښوونکی له زده کوونکو  څخه پوښتنه کوي چې د کیسې په اړه . 1

یې وړاندوینه سمه ده؟ هو يا نه.

فرعي موضوع: کتابتون   )لومړۍ برخې تکرار( توري: آ،ا، ب....د، ډ.

ښوونکی له زده کوونکو څخه الندې پوښتنې کوي.. 2

- پوښتنه: کتابتون د څه لپاره دی؟

ځواب: د معلوماتو د زياتولو لپاره دی.

- پوښتنه: په کتابتون کې بايد کوم شيان مراعات کړو؟

ځواب: خربې په ټيټ غږ وکړو. په کتاب کې خط ونه کړو، امانت اخيستل 

شوی کتاب   بېرته وسپارو، د کتاب  مهم ټکي په کتابچه کې  وليکو  او 

کتاب بېرته په خپل ځای کېږدو.

- پوښتنه: ولې د کتابتون اداب، په پام کې نېسو؟

ځواب: ځکه چې نورو ته مزاحمت و نه يش.

- پوښتنه: که وغواړئ د یوه يش په اړه معلومات پیدا کړئ، څه کوئ؟

ځواب: مطالعه کوو، له ملګرو، کورنۍ او ښوونکو څخه مرسته غواړو.

په . 3 مفهوم  اصيل  د  کيسې  د  رسه  کوونکو  زده  له  ښوونکی 

اخيستلو کې مرسته کوي اصيل مفهوم داسې دی د کتاب 

مهم ټکي په کتابچه کې وليکو د معلوماتو د زياتولو لپاره 

کتابتون ته والړشو. 

ښوونکی ځينو زده کوونکو ته اجازه ورکوي چې اصيل مفهوم . 4

او بيايې پر توره تخته ليکي. زده کوونکي اصيل  بيان کړي. 

مفهوم  په خپلو کتابچو کې ليکي.

             تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې(

تکرار: ښوونکی د تورو نومونه او غږونه له زده کوونکو . 1
رسه تکراروي. ښوونکی د زده کوونکو د مترین کتاب 

شفاهي مترین الرښوونو ته نظر اچوي. 
په . 2 کلمې  او  توري  کوونکي  زده  دنده:  کورنۍ 

او  ليکي  کې  کتابچو  خپلو  په  کې  کورونو  خپلو 
لومړی منت تکراروي.

لوستاونۍ 1 7
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فرعي موضوع: کتابتون

لوست 2 اونۍ ۷

د زده کړې موخې:
د مفرد او جمع نومونو ترمنځ توپیر کول.. 1
د ټکي ).( او د  پوښتنې نښې )؟( کارول.. 2
د کلمو ډلبندي کول.. 3

روان لوستل ښه کول. . 4

                 1. کلمې  او جملې )۱۰ دقیقې(        

ښوونکی له زده کوونکو نه غوښتنه کوي چې د مفردو او . 1

جمع  کلمو یو څو بېلګې وړاندې کړي. 

ښوونکی الندینۍ )۴( کلمې په توره تخته لیکي: کتابونه، . 2

يخچال،  کتابچې، قلمونه ښوونکی له زده کوونکو د کلمو 

د لوستلو غوښتنه کوي او پوښتنه کوي چې کومه کلمه د ۴ 

کلمو د مفرد او جمع کلمې له مخې رسه تړاو نه لري. يخچال 

کلمه، ځکه چې دا مفرد ده او پاتې ټولې جمع  کلمې دي. 

په . 3 مترین  د  هغوی  د  چې  وايي  ته  کوونکو  زده  ښوونکی 

کتابونو کې دا ډول ډیرې کلمې ورکړل شوې دي. ښوونکی 

د کلمو لومړۍ کرښه له زده کوونکو رسه په ګډه تررسه کوي. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې په  دوه کسيزه توګه کار . 4

وکړي او هغه کلمه پیدا کړي چې د ۴ کلمو په ټولګې پورې 

تړاو نه لري. 

ښوونکی په ټولګي کې ګرځي، ترڅو له هغو زده کوونکو . 5

رسه مرسته وکړي چې ستونزې لري.

ښوونکی الندینۍ دوه جملې په تخته لیکي:. 6

 ډيوه کورته الړه.

کوي . 7 پوښتنه  ځې  چېرته  کوونکو  زده  له  ښوونکی 

پوښتنې  که  او  لري   اړتیا  ته  ټکي).(  آیا جملې  چې 

نښې ته)؟( ګڼ شمېر زده کوونکي ځواب ورکوي، بیا 

ښوونکی  سم  ځواب له زده کوونکو رسه رشیکوي. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې خپلو کتابونو ته ځیر . 8

يش. په کتاب کې)۵(جملې ورکړل شوې یا هم ټکي 

ته اړتیا لري یا د  پوښتنې نښې ته. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې په دوه کسيزه توګه . 9

کار وکړي او ولیکي چې آیا جملې ټکي ته اړتیا لري او 

د که  پوښتنې نښې ته. ښوونکی له هغو زده کوونکو 

رسه مرسته کوي چې ستونزې لري. 

             تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې( 
تکرار: مفرد او جمع کلمې تکرارول.. 1

کورنۍ دنده: ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې کلمې او جملې . 2

په کورونو کې په خپلو کتابچو کې وليکي او لومړی لوست دې 

تکرار کړي.

              ۳.  د لغتونو زېرمه  )۱۵ دقیقې(

ښوونکو له زده کوونکو نه پوښتنه کوي چې آیا اوس هغوی په 

دې پوهيږي چې د )الف( چوکاټ کومه کلمه د )ب( چوکاټ له 

کومې کلمې رسه اړيکه لري .

کولو  وړاندې  د  بېلګو  څو  یو  د  څخه  کوونکو  زده  له  ښوونکی 

غوښتنه کوي. ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې خپلو کتابونو 

ته ځیر يش. هغوی د چوکاټ په دننه دوه چوکاټ کلمې ويني 

د )الف( چوکاټ کلمې د )ب( چوکاټ له کلمو رسه مطابقت 

لري. لومړۍ کلمه  تخته د تباشري له کلمې رسه مطابقت لري. 

ښوونکی د مترین د بشپړولو لپاره له زده کوونکو څخه په دوه 

کسيزه توګه د کار کولو غوښتنه کوي. کله چې زده کوونکي په 

کار کې بوخت وي، ښوونکی په ټولګي کې ګرځي او له هغو زده 

لږ وخت وروسته  کوونکو رسه مرسته کوي چې ستونزې لري. 

ښوونکی د زده کوونکو ځوابونه ګوري.

 ۴. د لومړي منت بيا لوستل )۱۰ دقیقې(

د څلورو پړاوونو )ښوونکي ي متثيلوي، ښوونکي او زده کوونکي 

يې په ګډه لويل، په جوړه توګه لوستل، زده کوونکي يې له 

ځان رسه لويل( په عميل کولو رسه لومړی منت بيا لوستل.

ت

غ
ل
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لوست 3 اونۍ ۷

د زده کړې موخې

له٪ ۹۵ سموايل رسه ټول  لوستل  شوي  توري په ګوته کول. - 1

دا وړاندوینه کول چې منت به د څه په اړه، له انځور، رسلیک، - 2

مهمو کلمو او پخوانۍ پوهې  څخه ګټه اخیستل. 

د مفهوم اخیستنې لپاره بیا لوستل.- 3

د کرکټر په اړه پوښتنو ته  ځوابونه ويل.- 4

 ۱. توري  )۱۰دقیقې(
                  

                

ښوونکی توري پر تخته لیکي:  ذ، ر، ړ، ز، ژ، ږ، و، هـ، ه، . 1

ي،ی، ې، ۍ، ئ، س، ش، ع،غ ښ ص،ض، ط، ظ.

کوونکي څخه . 2 زده  له  او  کوي  اشاره  ته  توري  هر  ښوونکی 

پوښتنه کوي: ” د توري نوم  )ذال( دی، د توري غږ / ذ/ دی.

تورو . 3 د  کې  لیکلو  په  یوځای  رسه  کوونکو  زده  له  ښوونکی 

ترمنځ توپیرونه په ګوته کوي. 

ښوونکی هر توري ته اشاره کوي او له زده کوونکو رسه یوځای . 4

د توري نوم او غږ وايي. 

ښوونکی د ترتیب په نه مراعتولو رسه تورو ته اشاره کوي او له . 5

زده کوونکو غوښتنه کوي چې د توري نوم و وايي.

ښوونکی د ترتیب په نه مراعتولو رسه تورو ته اشاره کوي او . 6

له زده کوونکو غوښتنه کوي چې د توري غږ او نوم و وايي. 
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د مترين په کتابونو کې د . 7

کلمو ليکل مترين کړي. 

ښوونکی زده کوونکو ته الرښوونه کوي چې په کورونو کې په کتابچو  . 8

د دغو کلمو مترین وکړي. 

به . 9 کې  پای  په  اونۍ  د  چې  وايي  ته  کوونکو  زده  ښوونکی 

هغوی د دغو کلمو په  باره کې امال  لیکل ولري. 

 ۲. د دویم منت لوستل )۲۵ دقیقې( 

له لوستلو څخه مخکې

ښوونکی  زده کوونکو ته وايي چې رسليک او انځور ته وګوري . 1

او دا وړاندوينه وکړي چې منت به د څه په اړه وي. )په خپلو 

منځونو کې رشیکول او له ټولګيوالو رسه رشیکول(.
ښوونکی  درې کليدي کلمې له زده کوونکو رسه معنا او په . 2

جملو کې يې استعاملوي.  
د لوستلو پر مهال

ښوونکی له زده کوونکو رسه د تم کېدلو او فکر کولو . 1
سرتاتیِژي نه په ګټې اخیستلو او مترین کولو کې 

مرسته کوي. 
ښوونکی د لوستلو منت متثیلوي.. 2
ښوونکی او زده کوونکي منت په ګډه لويل.. 3
 زده کوونکي پخپله منت لويل.. 4

 له لوستلو څخه وروسته

ښوونکی له زده کوونکو څخه پوښتنه کوي چې آیا د . 1

کیسې په اړه یې وړاندوینه سمه ده؟ هو/ نه. 

ښوونکی له زده کوونکو څخه الندې پوښتنې کوي.. 2

-  پوښتنه: حيواناتو کومه لوبه پيل کړه؟

ځواب:  د رسۍ کشولو لوبه.

-  پوښتنه: لوبه چا وګټله؟

ځواب: غرنۍ وزې او سور لنډي.

- پوښتنه: تاسو ولې لوبې کوئ؟

ځواب: ځکه چې ساعت مو تري يش. ذهن مو وده و کړي.

-  پوښتنه: د لوبې له بايلونکې ډلې څخه مو څه زده کړل؟

ځواب: سامله سيايل، مبارکي، درناوی.

ښوونکی له زده کوونکو رسه د کيسې د اصيل مفهوم . 3

په اخيستلو کې مرسته کوي( ځواب: اصيل مفهوم  د 

لوبې ګټونکي ته بايد مبارکي ووايو.(

ښوونکی له زده کوونکو رسه د کرکټر د توضيحاتو په . 4

اړه د مترين په کتاب کې په ليکلو کې مرسته کوي.

             تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې(

تکرار: ښوونکی د تورو نومونه او غږونه له زده کوونکو . 1

رسه تکراروي. 

خپلو . 2 په  کلمې  او  توري  کوونکي  زده  دنده:  کورنۍ 

کورونو کې په کتابچو کې ليکي او دوهم منت تکراروي.

فرعي موضوع: د رسۍ کشول        توري: ذ، ر، ړ، ..... ع،غ.
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فرعي موضوع: د رسۍ کشول   

د زده کړې موخې
په یو مرکب نوم د اړولو لپاره دوو کلمو ته مطابقت ورکول.. 1
په مستقیم نقل قول کې د شارحې ):( د کارولو الرې زده . 2

کول
متضادو کلمو ته مطابقت ورکول.. 3

روان لوستل ښه کول. . 4

              ۱. کلمې او جملې )۱۰ دقیقې(            

زده . 1 آیا  پوښتنه کوي چې  له زده کوونکو څخه  ښوونکی 

یوځای  په  کلمو  دوو  د  چې  لري  یاد  په  هم  ال  کوونکي 

کولو رسه یوه نوې کلمه منځته راځي چې نوې معنا لري؟ 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د مترین په کتاب کې . 2

دوه  لومړۍ  او  يش  ځیر  ته  فعالیت  ورکولو  مطابقت  د 

بېلګې له زده کوونکو رسه یوځای تررسه کوي. ښوونکی 

پر زده کوونکو ټینګار کوي چې یو بل ته ښه غوږ ونیيس. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې مترین به د مترین . 3

په کتابونو کې تررسه کړي. کله چې زده کوونکي په 

له  او  ټولګي کې ګرځي  په  بوخت وي، ښوونکی  کار 

هغه زده کوونکو رسه مرسته کوي چې ستونزې لري. 

ښوونکی د زده کوونکو ځوابونه ګوري. . 4

ښوونکی له زده کوونکو څخه غوښتنه کوي چې و وايي . 5

)ځواب:  کړي دي.  زده  په دې درس کې څه  هغوی 

یوه نوې کلمه  کله چې دوه کلمې رسه یوځای يش، 

جوړوي چې نوې معنا لري.(

ښوونکی ترشیح کوي چې هغوی به نن په لیکلو کې د شارحې ):( . 6

کارول مترین کوي. 

راځم  . 7 زه  وويل  احمد  لیکي:  تخته  پر  جملې  الندینۍ  ښوونکی 

ښوونکی له زده کوونکو څخه پوښتنه کوي: څوک خربې کوي؟ هغه 

څه وايي؟ ځینې زده کوونکي ځواب ورکوي او بیا  سم  ځواب له زده 

کوونکو رسه رشیکوي. ښوونکی زده کوونکو ته ترشیح کوي چې که 

څوک یو څه وايي، هغوی باید د یو شخص د خربو نه وړاندې د شارحې 

نښه ):( ولیکي. ښوونکی د شارحې نښه :):( په جمله کې ښيي. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې خپلو کتابونو ته ځیر يش. هلته ۵ . 8

جملې ورکړل شوې دي چې د خلکو د خربو په ځایونو کې د شارحې 

نښې ):( ته اړتیا لري. ښوونکی د لومړیو دوو جملو مترین له زده 

کوونکو رسه یوځای تررسه کوي. 

ښوونکی زده کوونکو ته په دوه کسيزه توګه د کار کولو وايي او له . 9

هغوی غوښتنه کوي چې په ټولو جملو کې د شارحې نښه ):( په  

سم  ځای کې کېږدي. 

              ۳.  د لغتونو زېرمه )۱۵ دقیقې(                

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی به د عامو متضادو . 1
کلمو په اړه ال ډېر مترینونه ولري. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې خپل دريس کتابونو ته . 2
ځیر يش. هغوی په چوکاټ کې د کلمو متضادې کلمې 
ویني، دغو کلمو ته په خپلو ګوتو اشاره کوي او لويل یې. 

ښوونکی لومړۍ دوه کلمې له زده کوونکو رسه مترین کوي . 3
او زده کوونکي پاتې کلمې پخپله تررسه کوي. 

په . 4 مترین  د  کار   دا  چې  وايي  ته  کوونکو  زده  ښوونکی 
کتاب کې وکړي. کله چې زده کوونکي په کار بوخت وي، 
ښوونکی په ټولګي کې ګرځي او له هغو زده کوونکو رسه 

مرسته کوي چې ستونزې لري. 

            تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې(

تکرار: د شارحې مرکب نومونو او عامو متضادو د کارولو تکرار. . 1
کورنۍ دنده: ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې په خپلو . 2

او دوهم  کورونو کې جملې په خپلو کتابچو کې وليکي 
لوست تکرار کړي.

لوست 4 اونۍ ۷

 3.د دویم منت بيا لوستل )۱۰ دقیقې(

یې  ښوونکی  )لکه  اخيستنې  ګټې  په  څخه  پړاوونو  څلور  د 
زده  لويل،  ګډه رسه  په  یې  کوونکي  زده  او  متثیلوي، ښوونکی 
کوونکي یې په دوه کسيزه توګه لويل، او زده کوونکي یې له ځانه 

رسه لويل( په کارولو رسه له زده کوونکو رسه دوهم منت بیا لويل. 

ت

غ
ل

 د حسن خط فعالیت، ارزونه او کورنۍ دنده )۴۰ دقیقې ( 
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فرعي موضوعګانې: کتابتون او د رسۍ کشول

لوست 5 اونۍ ۷

د زده کړې موخې:
د معلومات په ياد ساتل، کارونو ته پام کول او په يوه - 1

وخت کې د څو کارونو په منظمه توګه تررسه کول.

د نوښتي ليکنې د کیسې بشپړول.- 2

له مناسب لحن،حرکاتو او٪ ۹۵ سموايل رسه د منت لوستل. - 3

            ۲. نوښتي لیکنه )۱۵ دقیقې(
د  اوس  به  هغوی  چې  وايي  ته  کوونکو  زده  ښوونکی   .۱
حافظې کارولو او په يوه وخت کې د څو کارونو تررسه کولو 

په اړه یو منت ولیکي. 
۲. ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې  د دريس کتاب جملې 

او د چوکاټ کلمې په یوازې توګه ولويل. 
۳. ښوونکی زده کوونکو ته وایي چې د مترین په کتابونو کې 
د چوکاټ د کلمو په کارولو رسه په تشو ځایونو کې په یوازې 
توګه جملې جوړې کړي او نیمګړې کيسه دې بشپړه کړي.

۴. ښوونکی په ټولګي کې ګرځي او هغو زده کوونکو ته چې 
ستونزې لري مرسته او الرښوونه کوي. 

۵. ښوونکی له څو زده کوونکو غواړي چې خپل بشپړ کړي  
متنونه ټولګیوالو ته و وايي. 

 3.د لومړي او دویم منت بيا لوستل )۱۰دقیقې(
د دوو پړاوونو يعنې زده کوونکي یې په دوه کسيزه توګه لويل او 
زده کوونکي یې پخپله لويل په کارولو رسه لومړی او دوهم منت 

له زده کوونکو رسه بیا لوستل.

             تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې( 
تکرار: هغه څه چې زده کوونکو په دې اونۍ کې زده کړي دي تکراروي.1. 

کورنۍ دنده: لومړی او دوهم منت بیا لوستل. د نوښتي لیکلو . 2
د منت بشپړول او یو رسم ورزیاتول. 

  1. غوږنيول او خربې کول )10 دقیقې(   

۱. زده کوونکو ته و وایاست چې په دې لوست کې به د معلوماتو په یاد 

ساتل، کارونو ته سم پام کول او په یوه وخت کې د څو کارونو تررسه 

کول مترین کړي. 

۲. زده کوونکو ته و وایاست چې په خپلو دريس کتابونو کې انځورونو ته 

وګوري. له هغوی څخه پوښتنه وکړئ چې په هر انځور کې زده کوونکي 

کوم مهارتونه مترین کوي. 

۳. ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې په لومړي انځور کې زده کوونکي 

د معلوماتو د یاد ساتلو مترین کوي. له زده کوونکو پوښتنه وکړئ چې د 

معلومات په یاد ساتل څه ارزښت لري؟ څو زده کوونکو ته وخت ورکړئ 

یاد  په  معلوماتو  د  زده کوونکو ځوابونه:  د  وايي.  و  چې خپل ځوابونه 

ساتل د زده کړې لپاره ډېر مهم دي. د دې په خاطر چې معلومات په 

سمه توګه په یاد وساتو، نو باید خپله حافظه سمه وکاروو او د معلوماتو 

په یاد ساتلو مترین وکړو. کله چې تاسې ډېر شیان په یاد ولرئ، نو 

تاسې کولی شئ په ښوونځي کې بریايل واوسئ.  

۴. ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې په دویم انځور کې زده کوونکي 

کارونو ته د سم پام کولو مترین کوي. ښوونکی له زده کوونکو غواړي 

چې څرګنده کړي موږ څنګه کولی شو کارونو ته خپل پام وساتو؟ څو 

زده کوونکو ته اجازه وکړئ چې خپل ځوابونه له ټولګیوالو رسه رشیک 

کړي. د زده کوونکو ځوابونه: موږ کولی شو د کار د تررسه کولولپاره 

خپل پام وساتو او پام مو بلې خوا ته و نه ګرځي. د شورماشور آرامول، 

د لوستلو پر مهال د منت الندې د ګوتې تېرول، د ژورې ساه ایستل، د 

خپل فکر بیا متمرکز کول، د خپلو السو په داسې ډول نیول چې نورو 

شیانو ته پام و نه کړو يا يې ونه وينو. 

۵. ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې په دریم انځور کې زده کوونکي په 

یوه وخت کې د څو کارونو د تررسه کولو مترین کوي. ښوونکی له زده 

کوونکو پوښتنه کوي څوک کولی شی د هغو کارونو مثال راته و وايي 

چې په ټولګي کې  يې په یوه وخت کې تررسه کوي.  څو زده کوونکو ته 

وخت ورکړئ چې خپل ځوابونه له ټولګیوالو رسه رشیک کړي. 
ته وګوري. دوی د  و وایاست چې د مترین کتابونو  ته  ۶. زده کوونکو 

مترين په کتابونو کې دویم منت ویني. ښوونکی له زده کوونکو غواړي له 

ټولو هغو کلمو الندې چې د )ش( او )هـ( توري لري خط کش کړي. زده 

کوونکو ته و وایاست چې دوی ته دوه توري یو ځل ویل کیږي. هغوی 

باید توري په یاد وسايت او  هغه کلمې چې دغه توري پکې راغيل دي 

په نښه کړي. زده کوونکي دغه مترین د مترین په کتابونو کې تررسه 

کوي. له څو زده کوونکو وغواړئ هغه کلمې چې خط ترې الندې کش 

شوی دی له ټولګیوالو رسه رشیکې کړي. 

۷. زده کوونکو ته و وایاست چې دوی به یوځل بیا دا مترین تررسه کړي، 

خو تاسو به دوی ته دا ځل څلور نوي توري وواياست. زده کوونکو ته و 

وایاست ټولې هغه کلمې چې دغه څلور توري لري، په نښه کړي. زده 

کوونکو ته و وایاست چې ښه غوږ ونیيس او دوی ته دا توري و وایاست: 

)ر،ز،ر،س،ې، ( زده کوونکي دغه مترین د مترین په کتابونو کې تررسه 

کوي. له څو زده کوونکو وغواړئ چې په نښه شوې کلمې له ټولګیوالو 

رسه رشیکې کړي. 

په  معلوماتو  د  تاسو  کې  مترین  دې  په  چې  وایاست  و  ته  کوونکو  زده   .۸

یاد ساتل، کارونو ته سم پام کول او په یوه وخت کې د څو کارونو په سمه 

توګه تررسه کول زده کړل. دغه مهارتونه له تاسو رسه مرسته کوي چې په 

ښوونځي کې فعال واوسئ او سمه زده کړه وکړئ. 
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د زده کړې موخې:
د کلمو له ورته کټګوريو رسه کلمو ته مطابقت ورکول. - 1

د مستقیم نقل قول  په جملو کې د شارحې ):( اضافه کول. - 2

متضادو  کلمو ته مطابقت ورکول. - 3

له٪ ۹۰ سموايل رسه منت لوستل. - 4

د کلمې او جملې په کچه د مناسب لحن او فشار په - 5

کارولو رسه منت لوستل. 

          فرعي موضوع: تکرار او دوامداره ارزونه

              تکرار او کورنۍ دنده: )۵ دقیقې(

۱. تکرار: هغه څه تکرارول چې زده کوونکو په دې اونۍ کې زده کړي دي. 
۲.  کورنۍ دنده: ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې په کورونو کې د درسونو 
د هغو برخو بيا ليکل او لوستل دې تررسه کړی چې د اونۍ په جريان کې يې  

وررسه ستونز ې لرلې.

             1.  کلمې او جملې )۱۰ دقيقې(            

ښوونکی د مفردو او جمع کلمو مفهوم تکراروي. . 1

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د خپل کتاب )الف( مترین تررسه . 2

کړي. 

ښوونکی له زده کوونکو رسه په مستقیم نقل قول کې د شارحې ):( . 3

کارول تکراروي. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د خپل کتاب )ب( مترین تررسه . 4

کړي. 

ښوونکی له زده کوونکو رسه د متضادو کلمو مفهوم تکراروي. . 5

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د خپل کتاب )ج( مترین تررسه . 6

کړي. 

ښوونکی د زده کوونکو ځوابونه ګوري. . 7

نومرې . 8 کوونکو  زده  د  کې  کتاب  ارزونې  اوږدمهالې   د  ښوونکی 

ثبتوي. 

۲. د لومړي او دویم منت بیا لوستل )۱۰ دقیقې(

 ښوونکی زده کوونکو ته دوې دقیقې وخت ورکوي چې په . 1

دوه کسيزه توګه لومړی یا دوهم منت ژر ژر ولويل. 

غوښتنه . 2 څخه  جوړو   )۴( له  کوونکو  زده  د  ښوونکی 

کوي چې د ټولګي مخې ته رايش. 

ښوونکی هغوی ته وايي چې هره دوه تنه به د منت یوه . 3

برخه ولويل. هغوی باید منت په روان ډول او د څېرې 

د  او  ټکی  ولويل چې  په ښودلو رسه  اغيزمنتياوو   د  

پوښتنې نښه منعکس کړي.

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې منت له لوستونکي . 4

رسه  ورو ورو ولويل او په دقت رسه ورته غوږ ونیيس. 

وي، . 5 بوخت  لوستلو  په  کوونکي  زده  اته  چې  کله 

ښوونکی د هغوی د لوستلو څرنګوالی مشاهده کوي 

او د اوږدمهالې  ارزونې په کتاب کې یې ثبتوي. 

فعالیت . 6 ښه  کوالی  يش  نه  و  چې  کوونکو  زده  هغه 

تررسه کړي، باید په بله اونۍ کې وررسه مرسته ويش. 

لوست 6 اونۍ ۷

   ۳. امال )۱۵ دقیقې(           

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی به ځينې توري . 1
او کلمې وليکي ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې خپل 

دريس کتابونه وتړي او خپل د مترین کتابونه پرانېزي. 
ښوونکی لومړۍ توری )ا( په کراره لويل او څلور ځلې یې . 2

تکراروي. زده کوونکي هغه لیکي.  
کوي. . 3 هم  لپاره  تورو  اوو  الندې  د  کار  همدا  ښوونکی 

ب،ټ،ج، ځ،ر، ق، ډ. 
ښوونکی لومړۍ کلمه )بابا( په کراره لويل او څلور ځلې . 4

یې تکراروي. زده کوونکي کلمه لیکي. 
ښوونکی همدا کار د الندې 11 کلمو لپاره هم کوي. . 5

 ټولګي، جال، ځنګل، رڼا، قلم، ډيوه، پالر، توت، فیل، 
کتاب، ګل

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې  د خپلو مترین کتابونو . 6
او  ګوري  امال  هغوی  د  ښوونکی  راوړي.  لپاره  کتلو  د 

نومرې ورکوي. 
په . 7 ارزونې  اوږدمهالې   ښوونکی د زده کوونکو نومرې د 

کتاب کې ثبتوي.

3

د حسن خط فعالیت، ارزونه او کورنۍ دنده )۴۰ دقیقې ( 
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  د حسن خط فعالیت )۳۵دقیقې(

د  مخونو   )۲۳  -۲۲( د  مقدمې  د  الرښود  د  دي  ښوونکي 
الرښوونو رسه سم اسمیه عبارت)اسم او صفت( تدریس کړي.

د حسن خط ارزونه او کورنۍ دنده)۵ دقیقې(
۱- له څو زده کوونکو  څخه د کلمو د ښایسته لیکلو په اړه پوښتنه وکړي.

۲- زده کوونکي دې له کړکي یا پنسل قلم رسه اسمیه عبارت )اسم او صفت( 
په کورونو کې مترین کړي.

د درېمې برخې عمومي کتنه:  اصيل موضوع: کورنۍ

رسيزهبرخه
3

د دې برخې ځانګړي فعالیتونه

د لیک او لوست موخې:
 زده کوونکي به د دې برخې تر پایه دا وړتيا ولري چې:

 د  معنا لرونکو کوچنیو واحدونو )مورفیمونو—Morphemes( نه 
په ګټې اخیستنې رسه په چټکۍ رسه کلمې تجزیه کړي. 

د صفتونو پرتلیزې او تفصیيل درجې به وکاروي. . 1
د حال زمانه  به په تېره زمانه واړوي. . 2
له سیاق او سباق څخه په ګټې اخیستنې رسه به له کلمو معنا واخيل. . 3
د مهمو کلمو پر معنا به پوه يش او په خربو او لیکلو کې به یې وکاروي. . 4
له انځور، رسلیک، مهمو کلمو او مخکینۍ پوهې نه په ګټې . 5

داستاين  روایتي  چې  وکړي  وړاندوینه  به  رسه   اخیستنې 
منت به د څه په اړه وي. 

د یو منت د لوستلو پر مهال د مفهوم د اخیستلو او روښانه . 6
کولو لپاره تم يش او فکر وکړي. 

د ټولنیزې عاطفي زده کړې موخې:
زده کوونکي به د دې وړتیا ولري چې: 

ډول ډول احساسات وپیژين او نومونه یې واخيل. 
ترشیح يې کړي چې په بېال بېلو حالتونو کې څنګه احساس لري. 

د احساساتو او عواطفو د مدیریت سرتاتیژي به وپیژين او په عميل توګه به یې متثیل کړي.
د لوست پيل )۵دقيقې(: د لوست د پيل ټول لومړي فعاليتونه دې تررسه يش. 

د څلورم درس د تورو، کلمو او جملو فعالیت. 1
د حال زمانه. 2
اوس . 3 زه  لیکي:  تختې  پر  جمله  الندې  ښوونکی 

ته  کوونکو  زده  جمله  دا  ښوونکی  ځم.  ته  مکتب 
لويل. ښوونکی وايي، زه دا جمله په یو بل ډول هم 
ویالی شم، لکه دا کارچې پرون تررسه شوی وي. بیا 
به جمله داسې وای: زه مکتب ته تللی وم ښوونکی 
زده کوونکو ته وايي چې بدلېدونکې کلمه د ’عمل 
کلمې یا فعل‘ په نوم یادېږي.  ښوونکی یو څو نورې 

بېلګې زده کوونکو ته وړاندې کوي. 
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې خپل دريس کتابونو . 4

ته ځیر يش او ځینې جملې په ګډه رسه مترین کړي. 
هغه کلمه چې الندې یې خط کښل شوی د عمل 

کلمه یا فعل دی. دا هغه کلمه ده چې بدلېږي.  
رسه . 5 کوونکو  زده  له  جملې  دوه  لومړۍ  ښوونکی 

مترین کوي. 
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې په دوه کسيزه توګه کار . 6

وکړي او پاتې نورې جملې ولويل او تېرې زمانې ته یې واړوي. 
له هغو زده کوونکو رسه مرسته کوي چې . 7 ښوونکی 

ستونزې لري. 
لږ وخت وروسته، ښوونکی د زده کوونکو ځوابونه ګوري. . 8
ښوونکی له زده کوونکو څخه غوښتنه کوي چې هغه . 9

څه دې و وايي چې په دې درس کې یې زده کړي 
دي. )ځواب: د تېرې زمانې کارول.(

ښوونکی وايي، اوس چې تاسې دا منت لوستلی دی، له . 1
لوستلو څخه د مفهوم اخیستنې فعالیت. 

یو لوستل شوی منت په لنډو ټکو کې بیانول. . 2
وروسته ښوونکی وايي، دا چې موږ اوس دا منت لوستلی . 3

دی، راځئ چې د منت د اصيل مفهوم په اړه فکر وکړو. 
خپلو ټولګیوالو ته و وایاست چې د منت اصيل مفهوم څه 
چې  ورکوي  اجازه  ته  کوونکو  زده  څو  ښوونکی  وايي  ته 
خپل ځوابونه رشیک کړي. )ځواب: اصيل مفهوم د منت 

د بنسټيز پيغام څخه عبارت دی(. 
ښوونکی له زده کوونکو څخه غوښتنه کوي چې خپلو . 4

ټولګیوالو ته و وايي چې د منت اصيل پيغام څه دی. 
ښوونکی یو څو زده کوونکو ته اجازه ورکوي چې خپل 
ځواب له ټولګيوالو رسه رشیک کړي. )ځواب:مرشانو 
ته بايد درناوی وکړو ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې 
هغوی همداراز منت په لنډو ټکو کې هم بیانوالی يش. 
په لنډو ټکو کې بیانول د اصيل مفهوم او ځینې تر ټولو 

مهمو جزیاتو بیانولو څخه عبارت دی. 
ښوونکی زده کوونکو ته ښيي چې د اصيل مفهوم اړونده . 5

مرستندویه جزيات څنګه پیدا کوالی يش. 
ښوونکی زده کوونکو ته د لنډیز د لیکلو طریقه ښيي. . 6

ښوونکی وايي، زه د لنډيز لیکلو لپاره جملې لیکلی شم، 
یعنې، د اصيل مفهوم او ځینې مهم جزیات.ښوونکی 
د  خپل  لنډیز  دا  کوونکي  زده  لیکي.  تخته  پر  لنډیز 

مترین کتابونو ته نقلوي. 
نهمه اونۍ: ښوونکی له زده کوونکو څخه پوښتنه کوي چې . 7

آیا هغوی یو منت په لنډه توګه بیانوالی يش. زده کوونکي 
باید تر ټولو مهم مفهوم او مرستندویه جزیات ولټوي. 

یوه لوستل شوې کیسه په لنډو ټکو کې بیان کړي. . 7
د څېرې د تاثیراتو په ښودلو او له٪ ۹۵  سموايل رسه د دې . 8

برخې منت ولويل. 
د ژوندانه له تجربو رسه د کیسې پېښې، کرکټرونه او عملونه . 9

ونښلوي. 
ځوابونه . 10 پوښتنوته  اړونده  لوستلو  د  رسه  سموايل  له۸۰٪ 

سمه  په  کلمې  درلودونکې  تورو  ط  او  ت  او  غږ    /t/ ورکړيد 
توګه ولیکي. 

له٪ ۸۰ سموايل رسه کلمې او جملې ولیکي. . 11

یوه کیسه ولیکي چې پیل، منځ او پای ولري. . 12

زده کوونکي به په نسخ خط رسه اسمیه عبارت )اسم او صفت( . 13
د کرسې خط پر مخ په صحیح او ښکلې بڼه ولیکالی شی.
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د زده کړې موخې:

د /ت/ غږ او ت توري لرونکو کلمو  سم  لیکل.. 1

د انځور، رسليک، مهمو کلمو او د مخکينۍ پوهې څخه په ګټې . 2

اخستنې رسه دا  وړاندوينه وکړي چې کيسه  يا منت به د څه په اړه وي.

د لوستلو پر مهال تم کېدل او فکر کول.. 3

لوستل شوی منت په لنډو ټکو کې بیانول. . 4

      ۱. توری او کلمې )۱۰ دقیقې(        

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د)ت( او )ط( توري رسه ورته غږ . 1
لري. ځینې کلمې د) ت( توری او ځینې نور یې د )ط( توری لري.  

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې په دې اونۍ کې به د هغو . 2
کلمو مترین کوي چې د )ت( توری پکې کارول کېږي. 

مکتب. . 3 متيم،  لیکي:  تختې  پر  کلمې  الندینۍ  ښوونکی 
ښوونکی له زده کوونکو څخه غوښتنه کوي چې کلمه په لوړ 
غږ ولويل. ښوونکی له زده کوونکو پوښتنه کوي چې کومه 
کلمه د/ت/غږ لري. ښوونکی څو زده کوونکو ته اجازه ورکوي 

چې کلمې ته ګوته ونیيس. 
رابويل. . 4 ته  لوستلو  کتاب  دريس  د  کوونکي  زده  ښوونکی 

ښوونکی کلمې په داسې حال کې زده کوونکو ته لويل چې 
بیا زده کوونکي هغه  هغوی خپلې ګوتې پر کلمو تېروي.  

کلمې په دوه کسيزه توګه لويل. 
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د مترين په کتابونو کې د . 5

کلمو ليکل مترين کړي. 
کلمو . 6 دغو  د  باید  هغوی  وايي چې  ته  کوونکو  زده  ښوونکی 

لیکل هره ورځ په کورونو کې په خپلو کتابچو کې مترین کړي. 
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی به د اونۍ په پای . 7

کې د دې کلمو په اړه امال ولري.

۲. دلومړي منت لوستل )۲۵ دقیقې(  

له لوستلو څخه مخکې
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې عنوان او انځور ته وګوري . 1

اړه وي، طریقه  په  به د څه  او  وړاندوینه وکړي چې منت 
ښيي. ) په خپلو کې رشیکول، له ټولګي رسه رشیکول(

۲.ښوونکی درې کليدي کلمې له زده کوونکو رسه معنا او په 
جملو کې يې استعاملوي. 

د لوستلو پر مهال
ښوونکی متثيلوي، ښوونکی او زده کوونکي يې په ګډه . 1

لويل او  زده کوونکي يې په  دوه کسيزه توګه لويل. 
ښوونکی زده کوونکو ته ښيي چې څنګه کوالی يش . 2

د تم کېدلو او فکر کولو سرتاتیژۍ څخه ګټه واخيل. 
له لوستلو څخه وروسته

د . 1 ایا  چې  کوي  پوښتنه  نه  کوونکو  زده  له  ښوونکی 
کیسې په اړه یې وړاندوینه سمه ده؟ هو/ نه.

ښوونکی له زده کوونکو څخه الندې پوښتنې کوي.. 2

- پوښتنه: کله چې متيم کور ته ننوت، څه يې وکړل؟
ځواب: بکسه يې د کوټې په منځ کې واچوله.

- پوښتنه: ولې متيم خپلې خور ته په  غوسه و؟

ځواب: ځکه  متنا ورته وويل چې بکس دې ولې په خپل ځای نه ږدې؟

-  پوښتنه: کله چې له  نورو رسه مرسته کوئ څه احساس کوئ؟

ځواب: د خوښۍ او مهربانۍ احساس کوو.

- پوښتنه: نوروته په درناوي رسه څه ترالسه کوئ؟

تسکني  مو  زړه  خوشحاليږي،  )َجّل َجاَللُُه(  الله  ځواب: 

کوي، د هغوی خوښي ترالسه کوو.
ښوونکی زده کوونکو ته د یوه منت بيانول په لنډو ټکو کې . 3

ښيي )د تفصیيل الرښوونو لپاره د برخې د عمومي کتنې 
برخې ته مراجعه وکړئ(. )امکاين لنډیز: (

وغورځاوه. . 4 ته  کنج  کوټې  د  بکس  خپل  متيم 
متنا ورته وويل: بکس دې ولې وغورځاوه؟ متيم 
تندی تريو کړ. مور يې ورته وويل متنا درته ښه 

وايي. بايد د یو بل درناوی وکړئ.

              تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې(

غږ . 1 /ت/  د  رسه  کوونکی  زده  له  ښوونکی  تکرار: 
لرونکې ځینې کلمې تکراروي. 

کورنۍ دنده: زده کوونکي توري او کلمې په کورونو کې . 2
په خپلو کتابچو کې ليکي او لومړی منت تکراروي.

لوست 1 اونۍ

فرعي موضوع: درناوی                                  توری: ت

۸
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فرعي موضوع: درناوی 

لوست 2 اونۍ ۸

د زده کړې موخې:

له مؤنث او مذکر نومونو رسه صفت ته مطابقت ورکول. 1

د منت له سیاق او سباق څخه په ګټې اخیستنې . 2

رسه د کلمو  پر معنا پوهېدل. 

د روان لوستلو ښه کول. له مناسب لحن او حرکاتو نه په . 3

ګټې اخیستنې او له٪ ۹۵ سموايل رسه  د متنونو لوستل.

            1.  کلمې)۱۰ دقیقې(                                       

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی دې د هلکانو او . 1
ښوونکی  وکړي.  مترین  ورکولو  ترشیحاتو  د  اړه  په  نجونو 
یوه  هلک،  کوچنی  یو  لیکي:  تختې  پر  کلمې  الندینۍ 
کوچنۍ نجلۍ. ښوونکی دا کلمې له زده کوونکو رسه لويل. 
ښوونکی وايي چې کوچنۍ یوه کلمه ده چې موږ ته د هلک 
او نجلۍ په اړه یو څه وايي. ښوونکی له زده کوونکو څخه د 
نورو بېلګو د وړاندې کولو غوښتنه کوي لکه )کرش،کرشه، 

هوښيار هوښياره،  او داسې نور(. 
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې خپل دريس کتابونو ته . 2

ځیر يش. هغوی یو هلک او یوه نجلۍ ویني. هغوی ډیرې 
ترشیحي کلمې هم ویني. ځینې کلمې په نجلۍ پورې اړه 
لري او ځینې کلمې به هلک پورې. هغوی به کلمو ته له 
هلک یا نجلۍ رسه مطابقت ورکړي. ښوونکی لومړۍ دوه 

بېلګې له زده کوونکو رسه تررسه کوي. 
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې نورې کلمې په دوه کسيزه . 3

توګه تررسه کړي. 
کله چې زده کوونکي په کار بوخت وي، ښوونکی په ټولګي . 4

کوي چې  مرسته  رسه  کوونکو  زده  هغو  له  او  ګرځي  کې 
ستونزې لري. 

لږ وروسته، ښوونکی د زده کوونکو ځوابونه ګوري. . 5
ښوونکی له زده کوونکو څخه غوښتنه کوي چې و وايي هغوی . 6

په دې درس کې څه زده کړي دي. )ځواب: د یو هلک او 

نجلۍ په اړه د ترشیحاتو ورکولو لپاره د ځانګړو کلمو کارول.(

2. د لغتونو زېرمه )۱۵ دقیقې(                 

ځیر . 1 په  به  هغوی  چې  وايي  ته  کوونکو  زده  ښوونکی 

رسه د جملو په لوستلو رسه د کلمې د معنا د پیدا کولو 

مترین وکړي. 

وايم. . 2 درس  زه  لیکي:  تختې  پر  جمله  دا  ښوونکی 

)اوسپنه، کتاب( ښوونکو د ځواب پیدا کولو طریقه ښيي. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې خپلو دريس کتابونو . 3

ښوونکی  ویني.  جملې  پنځه  هغوی  يش.  ځیر  ته 

لومړۍ دوه جملې له زده کوونکو رسه تررسه کوي.

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې پاتې دوه جملې دې . 4

په  دوه کسيزه توګه تررسه کړي. چټک زده کوونکي 

            تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې( 

۱. تکرار: د پرتلیزو او عايل صفتونو دمفهوم تکرار. 

۲. کورنۍ دند: ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې  کلمې په خپلو 

کورونو کې په کتابچو کې وليکي او لومړی لوست تکرار کړي.

کوالی يش همدې مترین ته د خپل مترین په کتاب 

کې هم ادامه ورکړي. 
کله چې زده کوونکي په کار بوخت وي، ښوونکی په . 5

او له هغو زده کوونکو رسه مرسته  ټولګي کې ګرځي 

کوي چې ستونزې لري. 

لږ وروسته، ښوونکی د زده کوونکو ځوابونه ګوري. . 6

ښوونکی له زده کوونکو پوښتنه کوي چې و وايي هغوی . 7

په دې درس کې څه زده کړي دي. )ځواب: موږ د جملې 

په کارولو رسه د کلمې معنا پیدا کول زده کړل.(

 3. د لومړي منت بيا لوستل )۱۰دقیقې(          

د څلورو پړاوونو څخه په ګټې اخيستنې ښوونکی متثیلوي، . 1

ښوونکی او زده کوونکي په ګډه لويل، يعنې زده کوونکي 

په دوه کسيزه توګه لويل او زده کوونکي یې پخپله لويل په 

کارولو رسه لومړی منت له زده کوونکو رسه بیا لويل.

ت

غ
ل
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لوست 3 اونۍ ۸

د زده کړې موخې

له مؤنثو او مذکرو نومونو رسه صفت ته مطابقت ورکول.- 1

د  منت له سیاق او سباق نه په ګټې اخیستنې رسه  د کلمو د معنا - 2

اخیستل. 

د روان لوستلو ښه کول. له مناسب لحن او حرکاتو نه په ګټې - 3

اخیستنې او له٪ ۹۵ سموايل رسه د متنونو لوستل.

      ۱. کلمې  )۱۰دقیقې(

  ښوونکی د لومړۍ کلمې جوړښت پر تختې لیکي کټ مټ 

هغسې لکه په دريس کتاب کې چې لیکل شوې دي. 
ښوونکی بېلګه په لوړ غږ زده کوونکو ته لويل. بیا ښوونکی . 1

بېلګه له زده کوونکو رسه یوځای لويل. 
ښوونکی ترشیح کوي چې څنګه یوې کلمې ته د) توب( په . 2

ورزیاتولو رسه د کلمې مفهوم بدلېږي. 
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې خپل دريس کتاب ته ځیر . 3

يش او لومړۍ دوه بېلګې له زده کوونکو رسه لويل. 
ته وايي چې په دوه کسيزه توګه کار . 4 ښوونکی زده کوونکو 

وکړي او ټولې  کلمې ولويل.
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د مترين په کتابونو کې د . 5

کلمو ليکل مترين کړي.  
کله چې زده کوونکي د کلمو په لوستلو بوخت وي، ښوونکی . 6

په ټولګي کې ګرځي او له هغو زده کوونکو رسه مرسته کوي 

چې ستونزې لري. 

 ۲. د دویم منت لوستل )۲۵ دقیقې(
 

له لوستلو څخه مخکې

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې رسليک او انځور . 1

ته وګوري او وړاندوینه  وکړي چې منت به د څه په 

له  رشیکول،  کې  خپلو  په   ( کوي  مرسته  وي،  اړه 

ټولګيوالو رسه رشیکول(

۲. ښوونکی  درې کليدي کلمې له زده کوونکو رسه معنا او په 

جملو کې يې استعاملوي. 
د لوستلو پر مهال

ښوونکی له زده کوونکو رسه د تم کېدلو او فکر کولو . 1

مترین  او  اخیستنې  ګټې  په  څخه  سرتاتیژۍ  له 

کولو کې مرسته کوي. 

ښوونکی د لوستلو منت متثیلوي. 2

ښوونکی او زده کوونکي منت په ګډه لويل. 3

، زده کوونکي په خپله منت لويل. . 4

له لوستلو څخه وروسته

ښوونکی له زده کوونکو څخه پوښتنه کوي چې آیا د . 1

کیسې په اړه یې وړاندوینه سمه ده؟ هو/ نه. 

۲-پوښتنه: طيب طوباته څه وويل؟

ځواب: زه به له پالره رسه مرسته وکړم.

خالص  کارونه  کوم  رسه  مور  له  طوبا  پوښتنه:   -۳

کړل؟

ځواب: د کور کارونه.

۴- پوښتنه: په کارونو کې له يو بل رسه مرسته څه 

ګټې لري؟

ځواب: کارونه په ښه توګه او ژر تررسه کېږي.

۵- پوښتنه: تاسو له کورنۍ رسه څه ډول مرستې کوالی شئ؟

ځواب: د کور او بهر په کارونو کې مرسته کوالی شو.

ښوونکی زده کوونکو ته د یوه منت په لنډو ټکو کې بیانول 

ښيي )دتفصیيل الرښوونو لپاره د برخې د عمومي کتنې 

برخې ته مراجعه وکړئ(. )امکاين لنډیز: (

د خپلو درسونو ترڅنګ بايد له مور رسه د کور په 

کارونو کې او له پالر رسه له کور څخه دباندې کارونو 

کې مرسته وکړو.

             تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې(
تکرار: ښوونکی د تورو نومونه او غږونه له زده کوونکو رسه تکراروي. . 1

زده کوونکي توري او کلمې په کورونو کې په خپلو . 2 کورنۍ دنده: 

کتابچو کې ليکي او دوهم لوست تکراروي. 

فرعي موضوع: له کورنۍ رسه مرسته
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فرعي موضوع:  له کورنۍ رسه مرسته  

د زده کړې موخې:
د حال زمانې په تېرې زمانې بدلول.. 1
له . 2 لپاره  کولو  پیدا  د  کلمې  بلې  نږدې  د  کلمې  یوې  د 

سیاق او سباق څخه ګټه اخیستل. 
له مناسب لحن، حرکاتو او٪ ۹۵ سموايل رسه د منت لوستل.. 3

             ۱. جملې )۱۰ دقیقې(                           

دی . 1 ښوونکی  دا  لیکي:  تختې  په  جمله  الندې  ښوونکی 

زه  وايي،  لويل. ښوونکی  ته  کوونکو  زده  دا جمله  ښوونکی 

دا جمله په یو بل ډول هم ویالی شم، لکه: دا ښوونکی و 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې بدلېدونکې کلمه د عمل 

د کلمې یا فعل په نوم یادېږي. ښوونکی یو څو نورې بېلګې 

زده کوونکو ته وړاندې کوي. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې خپلو دريس کتابونو . 2

ته ځیر يش او ځینې جملې په ګډه رسه مترین کړي. 

هغه کلمه چې الندې یې خط کښل شوی د عمل کلمه 

یا فعل دی. دا هغه کلمه ده چې بدلېږي.  

ښوونکی لومړۍ دوه جملې له زده کوونکو رسه مترین کوي. . 3

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې په دوه کسيزه توګه کار وکړي . 4

او پاتې نورې جملې ولويل او تېرې زمانې ته یې واړوي. 

چې . 5 کوي  مرسته  رسه  کوونکو  زده  هغو  له  ښوونکی 

ستونزې لري. 

لږ وروسته، ښوونکی د زده کوونکو ځوابونه ګوري. . 6

هغه . 7 غوښتنه کوي چې  کوونکو څخه  زده  له  ښوونکی 

څه دې و وايي چې په دې درس کې یې زده کړي دي. 

)ځواب: د تېرې زمانې کارول.(

ښوونکی لومړۍ دوه جملې له زده کوونکو رسه مترین کوي. . 8

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې په دوه کسيزه توګه . 9

کار وکړي او پاتې نورې جملې ولويل او تېرې زمانې ته یې 

واړوي. 

                ۲. د لغتونو زېرمه )۱۵ دقیقې(         

 ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی به په ځیر رسه د جملو په . 1
لوستلو رسه د کلمې ته نږدې د بلې کلمې د پیدا کولو مترین وکړي. 

ښوونکی دا جمله په تختې لیکي:  اتل چای څښي.) پياله ، بوټ( . 2
ښوونکو د ځواب پیدا کولو طریقه ښيي. 

ښوونکی  زده کوونکو ته وايي چې خپلو دريس کتابونو ته ځیر يش. هغوی . 3
څلور جملې ویني. ښوونکی لومړۍ دوه جملې له زده کوونکو رسه تررسه کوي.

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې پاتې دوه جملې دې په  دوه کسيزه . 4

            تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې(

۱. تکرار: د حال زمانې فعل په تېرې زمانې د بدلولو تکرار. 
۲. کورنۍ دنده: ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې کلمې په 
خپلو کورونو کې په کتابچو  وليکي او منت بیا ولويل او د امال د 

مترین لپاره د کلمو مترین تررسه کړي.

لوست 4 اونۍ ۸

توګه تررسه کړي. چټک زده کوونکي کوالی يش همدې مترین ته د 

مترین په کتاب کې هم ادامه ورکړي. 

کې . 5 ټولګي  په  ښوونکی  وي،  بوخت  کار  په  کوونکي  زده  چې  کله 

ګرځي او له هغو زده کوونکو  رسه مرسته کوي چې ستونزې لري. 

لږ وخت وروسته، ښوونکی د زده کوونکو ځوابونه ګوري. . 6

ښوونکی له زده کوونکو څخه پوښتنه کوي چې و وايي هغوی په دې . 7

درس کې څه زده کړي دي. )ځواب: موږ د جملې په کارولو رسه د 

کلمې نږدې بله کلمه پیدا کول زده کړل.(

3. د دویم منت بيا لوستل )۱۰دقیقې(   

د څلورو پړاوونو څخه په ګټې اخيستنې ښوونکی متثیلوي، . 1

ښوونکي او زده کوونکي په ګډه لويل،يعنې زده کوونکي په 

دوه کسيزه توګه لويل او زده کوونکي یې پخپله لويل(، په 

کارولو رسه لومړی منت له زده کوونکو رسه بیا لويل.

ت

غ
ل

 د حسن خط فعالیت، ارزونه او کورنۍ دنده )۴۰ دقیقې ( 
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فرعي موضوعګانې: درناوی او له کورنۍ رسه مرسته

لوست 5 اونۍ ۸

د زده کړې موخې:

په خوښۍ، خپګان او داسې نورو حاالتو کې د خپلو - 1

احساساتو پېژندل.
د نوښتي ليکنې د کيسې بشپړول.- 2

له مناسب لحن،حرکاتو او٪ ۹۵ سموايل رسه د منت - 3

لوستل. 

            ۲. نوښتي لیکنه )۱۵ دقیقې(
۱. ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی به اوس د خپلو 

احساساتو د پېژندلو په اړه یوه کیسه ولیکي. 
۲. ښوونکی  د دريس کتاب جملې او د چوکاټ کلمې له زده 

کوونکو رسه یو ځای لويل. 
۳. ښوونکی زده کوونکو ته وایي چې د مترین په کتابونو کې د 
چوکاټ د کلمو په کارولو رسه په تشو ځایونو کې په دوه کسیزه 

توګه جملې جوړې کړي او نیمګړې  کیسه دې بشپړه کړي.
۴. ښوونکی په ټولګي کې ګرځي او هغو زده کوونکو ته چې 

ستونزې لري مرسته او الرښوونه کوي. 
۵. ښوونکی له څو زده کوونکو غواړي چې خپلې بشپړې کړې 

کيسې ټولګیوالو ته و وايي. 

 3.د لومړي او دویم منت  بيا لوستل )۱۰دقیقې(

ښوونکی له  دوو پړاوونو )زده کوونکي په  دوه کسيزه توګه . 1

لويل، زده کوونکي یې پخپله لويل(، څخه په ګټې اخیستنې 

رسه لومړی او دوهم منت له زده کوونکو رسه بیا لويل. 

             تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې( 

تکرار:  زده کوونکي دې د مختلفو احساساتو نومونه واخيل،. 1
۲.کورنۍ دنده: د لومړي او دوهم منت بیا لوستل. د نوښتي 

کیيس بشپړول او يو انځور وررسه زياتول.

  1. غوږنيول او خربې کول )10 دقیقې(   

۱. ښوونکی زده کوونکو ته وایي چې په دې لوست کې 
به دوی ځینې هیجانات او احساسات وپېژين. هیجانات 
د احساساتو يوه هم معنا ستونزمنه کلمه ده. د احساساتو 
پېژندل په دې معنا چې یو څوک یو حالت څه ډول درک 
کوي او په اړه يې څه ډول احساسات له خپله ځانه ښيي. 
۲. زده کوونکو ته و وایاست چې په دريس کتاب کې هغو 
انځورونو ته وګوري چې ماشومان پکې ځینې احساسات 
ښکاره کوي. زده کوونکو ته و وایاست چې د شپږو انځورونو 
په اړه یو له بل رسه بحث وکړي او ووايي چې هر انځور څه 
ډول احساس بیانوي. څو زده کوونکو ته وخت ورکړئ چې 

خپل نظرونه له ټولګیوالو رسه رشیک کړي.   
په کتابونو کې  وایاست چې د مترین  و  ته  ۳. زده کوونکو 
شپږ انځورونه او شپږو کلمو ته وګوري.هغوی ته و وایاست 
ته  کوونکو  زده  څو  ولیکئ.  انځورونو  اړونده  له  کلمې  چې 
رشیک  رسه  ټولګیوالو  له  ځوابونه  خپل  چې  وکړئ  اجازه 

کړي. 
۴. ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې زه یو احساس بیانوم، 
زده  کوئ.  متثیل  یا  عمل  اړوند  احساس  دې  د  به  تاسو 
کولو  تررسه  د  متثیل  یا  عمل  دې  د  شی  کولی  کوونکي 
وکاروي.  او غږونه  نور غړي  بدن  د  په خاطر خپل مخونه، 
ښوونکی زده کوونکو ته یو مثال وايي چې د ’خوشحالۍ ‘ 
له احساس رسه څه ډول عمل یا متثیل وکړي. همدا کار 
خفه،  خوشحاله،  کړئ:  تررسه  لپاره  احساساتو  الندې  د 
هر  د  وي  اړینه  که  کول.  ویاړ  او  ستومانه  وېره،  غوسه، 

احساس متثیل دې وکړي. 
۵. ښوونکی وایي دا مهمه ده چې خپل احساسات وپېژنئ 
او نورو ته یې څرګنده کړئ چې تاسو به پورتنيو حالتونو 
خپل  رسه  ملګرو  خپلو  له  کوئ.  احساس  ډول  څه  کې 
احساسات رشیک کړئ او ورته وواياست چې د یوه حالت 
په اړه څه احساس کوئ. کله چې د خوشحالۍ احساس 
رشیک  رسه  نورو  له  احساس  دا  چې  ده  مهمه  نو  کوئ، 
احساس  خفګان  یا  غوسې  د  تاسو  چېرې  که  خو  کړئ 
کوئ نو داهم ډېره مهمه ده چې دا ډول احساسات هم له 
نورو رسه رشیک کړئ تر څو له تاسو رسه مرسته وکړي او 

تاسو ته د آرامۍ احساس  درکړي.   
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د زده کړې موخې:
له مؤنثو او مذکرو نومونو رسه صفت ته مطابقت ورکول.- 1

له سیاق او سباق څخه په ګټې اخیستنې رسه  د کلمو معنا اخیستل.- 2

حال زمانه په تېره زمانه بدلول. - 3

له٪ ۹۰ سموايل رسه د منت لوستل. - 4

د کلمې او جملې په کچه د مناسب لحن او فشار په - 5

کارولو رسه  د منت لوستل. 

له٪ ۸۰سموايل رسه د کلمو او جملو لیکل. - 6

فرعي موضوع: تکرار او دوامداره ارزونه

                  تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې(

۱. تکرار: هغه څه تکرارول چې زده کوونکو په دې اونۍ کې زده کړي دي.  
۲.  کورنۍ دنده: ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې په کورونو کې د درسونو 
د هغو برخو بيا ليکل او لوستل دې تررسه کړی چې د اونۍ په جريان کې يې  

وررسه ستونز ې لرلې.

             1. کلمې او جملې ) ۱۰ دقيقې(            

ښوونکی مذکر او مؤنث صفتونه له زده کوونکو رسه تکرار وي.. 1

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د دريس کتاب )الف( . 2

مترین تررسه کړي. 

ښوونکی له جملو څخه په ګټې اخیستنې رسه د کلمو . 3

معنا پیدا کول تکراروي. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د دريس کتاب )ب( مترین تررسه کړي. . 4

ښوونکی تېره زمانه تکراروي.. 5

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د دريس کتاب )ج( مترین تررسه کړي. . 6

ښوونکی د زده کوونکو ځوابونه ګوري. . 7

ښوونکی د اوږدمهالې  ارزونې کتاب کې د زده کوونکو . 8

نومرې ثبتوي. 

۲. د لومړي او دویم منت بیا لوستل )۱۰ دقیقې(

 ښوونکی زده کوونکو ته دوه دقیقې وخت ورکوي چې . 1

په دوه کسيزه توګه لومړی یا دویم منت ژر ژر ولويل. 

ښوونکی د زده کوونکو له څلورو جوړو څخه غوښتنه . 2

کوي چې د ټولګي مخې ته رايش. 

ښوونکی هغوی ته وايي چې هره جوړه به د منت یوه . 3

برخه لويل. هغوی باید منت په روانه توګه او د مناسب 

او د  او حرکاتو په کارولو رسه ولويل چې ټکی  لحن 

پوښتنې نښه منعکس کړي. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې منت ورو ورو له هغه . 4

رسه ولويل او ښه غوږ ورته ونیيس. 

کله چې زده کوونکي په لوستلو بوخت وي، ښوونکی . 5

د هغوی د لوستلو څرنګوالی مشاهده کوي او خپله 

لیکي.  کې  کتاب  په  ارزونې  اوږدمهالې  د  مشاهده 

له هغو زده کوونکو رسه چې په ښه توګه دا فعالیت 

تررسه نه کړي، باید په بله اونۍ کې مرسته ويش. 

لوست 6 اونۍ ۸

   ۳. امال )۱۵ دقیقې(           

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی به څو کلمې . 1
او جملې ولیکي. 

د . 2 او  تړلو  د  کتابونو  د دريس  ته  کوونکو  زده  ښوونکی 
مترین کتابونو د پرانیستلو وايي. 

ښوونکی لومړۍ کلمه په کراره وايي او څلور ځلې یې . 3
تکراروي. کلمه دا ده: متيم 

زده کوونکي کلمې د مترین په کتاب کې لیکي. . 4
ښوونکی همدغه کار د الندې اتو)۸( کلمو لپاره هم تررسه کوي: ترب، . 5

مرسته،  ناست،  لوستونه،  مکتب،  تورپيکۍ ستړی،   ساعت.
ښوونکي لومړۍ جمله په کراره لويل او څلور ځله يې په کراره . 6

کراره تکراروي.جمله  دا ده:   1. متيم د مور درناوی کوي.
زده کوونکي جمله د مترين په کتاب کې ليکي. . 7
ښوونکی هم دا کار د الندې . 8

دريو جملو لپاره هم تررسه کوي.                                                                      
2.تورپيکۍ له خپلې مور رسه مرسته کوي.                                                                                                                      
3.په ترب لرګي ماتوو.                                                                                                                   

4. ټولګيوال له يو بل رسه مرسته کوي.
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د مترين کتابچې د کتلو . 9

لپاره راوړي. ښوونکی د هغوی امال ګوري او نومرې ورکوي.
ښوونکی د زده کوونکو نومرې د پرله پسې  ارزونې په . 10

کتاب کې ثبتوي.

   د حسن خط فعالیت، ارزونه او کورنۍ دنده )۴۰ دقیقې ( 
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د زده کړې موخې:

د /ط/ غږ او )ط( توري درلودونکو کلمو  سم  لیکل. 1

او د مخکنۍ پوهې څخه په ګټې . 2 انځور، رسليک مهمو کلمو  د 

اخيستنې رسه د ا وړاندوينه وکړي چې کيسه يا منت به د څه په اړه وي.

د لوستلو پر مهال تم کېدل او فکر کول.. 3

یو لوستل شوی منت په لنډو ټکو کې بیانول. . 4

   ۱. توری او کلمې  )۱۰ دقیقې(              
ښوونکی زده کوونکو ته وايي د )ط( او )ت( توري يو غږ لري . 1

چې ځينې کلمې د )ت( په توري او ځينې نورې يې د )ط( 
په توری ليکل کېږي.

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې په دې اونۍ کې به د هغو . 2
کلمو مترین کوي چې د )ط( توری پکې کارول کېږي. 

سطل . 3 طالب،  لیکي:  تخته  پر  کلمې  الندینۍ  ښوونکی 
ښوونکی له زده کوونکو څخه غوښتنه کوي چې کلمې په 
لوړ غږ ولويل. ښوونکی له زده کوونکو پوښتنه کوي چې کوم 
توری د/t/غږ لري. ښوونکی څو زده کوونکو ته اجازه ورکوي 

چې توري ته ګوته ونیيس. 
رابويل. . 4 ته  لوستلو  کتابو  دريس  د  کوونکي  زده  ښوونکی 

ښوونکی کلمې په داسې حال کې زده کوونکو ته لويل چې 
بیا زده کوونکي هغه  هغوی خپلې ګوتې پر کلمو تېروي.  

کلمې په دوه کسيزه توګه لويل. 
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د مترين په کتابونو کې د . 5

کلمو ليکل مترين کړي. 
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی باید د دغو کلمو . 6

لیکل هر ورځ په کور کې مترین کړي. 
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی به د اونۍ په پای . 7

کې د دې کلمو په اړه امال ولري. 

۲.د لومړی منت لوستل )۲۵ دقیقې(  

له لوستلو څخه مخکې
ته . 1 انځور  او  رسلیک  چې  وايي  ته  کوونکو  زده  ښوونکی 

وګوري او وړاندوینه وکړي چې منت به د څه  په اړه وي.       
)په خپلو کې رشیکول، له ټولګيوالو رسه رشیکول(.

ښوونکی  درې کليدي کلمې له زده کوونکو رسه معنا او په جملو 

کې يې استعاملوي. 
د لوستلو پرمهال

ګډه . 1 په  کوونکي  زده  او  ښوونکی  کوي،  متيثل  ښوونکی 
لوستل کوي، زده کوونکي په  دوه کسيزه توګه لوستل کوي. 

ښوونکی زده کوونکو ته ښيي چې څنګه کوالی يش . 2
د تم کېدلو او فکر کولو سرتاتیژي څخه ګټه واخيل. 

له لوستلو څخه وروسته
د . 1 چې  کوي  پوښتنه  څخه  کوونکو  زده  له  ښوونکی 

کیسې په اړه یې وړاندوینه سمه ده؟ هو يا نه. 

ښوونکی له زده کوونکو څخه الندې پوښتنې کوي.. 2

-  پوښتنه:  طالع ګل ولې خپه و؟

ځواب: ځکه چې ژوند يې ښه نه و.

- پوښتنه: طيبې له طالع ګل رسه څه ډول مرسته وکړه؟

په  به  ځواب: طيبې خوندوره حلوا پخوله، طالع ګل 

بازار کې خرڅوله:

- پوښتنه:  طالع ګل او طيبې څه ډول خپل اقتصاد ښه کړ؟

ځواب: د يو بل په مرسته.

- پوښتنه: که په کورنۍ کې له يو بل رسه مرسته وکړو 

څه ګټه به ولري؟

ځواب: د کورنۍ اقتصاد به مو ښه يش.

۳- ښوونکی له زده کوونکو رسه يو ځای منت په لنډو ټکو 

کې بيانوي. ) د تفصييل الرښوونو لپاره د برخې د عمومي 

کتنې برخې ته مراجعه وکړئ( د اقتصاد په جوړولو کې فکر 

کول او د کورنۍ له غړو رسه مشوره کول ډېر ښه کار دي.

            تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې(

تکرار: ښوونکی له زده کوونکی رسه د /ط/او /ت/ غږ . 1

لرونکې ځینې کلمې تکراروي. 

په . 2 چې  وايي  ته  کوونکو  زده  ښوونکی  کورنۍدنده: 

کورونو کې د توري او کلمو ليکل او لومړی لوست تکرار کړي.

لوست 1 اونۍ 9
فرعي موضوع: کورنی اقتصاد                           توری: ط
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فرعي موضوع: کورنی اقتصاد 

لوست 2 اونۍ 9

د زده کړې موخې:

له نومونو رسه د  مؤنث او مذکر صفتونو کارول.. 1

د منت له سیاق او سباق څخه په ګټې اخیستنې رسه د . 2

کلمو  معنا   اخیستل. 

له مناسب لحن او حرکاتو څخه په ګټه اخیستنې او له٪ ۹۵ . 3

سموايل رسه متنونو لوستل.

                 1. کلمې )۱۰ دقیقې(                      

هغه . 1 ایا  کوي چې  پوښتنه  کوونکو څخه  زده  له  ښوونکی 
کلمې اوس هم په یاد لري چې یو هلک یا نجلۍ تعریفوي. 
ښوونکی له زده کوونکو څخه د څو بېلګو د وړاندې کولو 

غوښتنه کوي. 
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې خپلو دريس کتابونو ته . 2

یو  ویني. هغوی د کلمو  انځور  ځیر يش. هغوی د خلکو 
باید د خلکو  د تعریفولو  لست هم ویني چې هغوی یې 
لپاره وکاروي. ښوونکی لومړۍ دوه بېلګې له زده کوونکو 
رسه یوځای تررسه کوي. بیا زده کوونکي په دوه کسيزه توګه 

کار ته ادامه ورکوي. 
کله چې زده کوونکي په کار بوخت وي، ښوونکی په ټولګي . 3

کوي چې  مرسته  رسه  کوونکو  زده  هغو  له  او  ګرځي  کې 
ستونزې لري. 

ښوونکی د زده کوونکو ځوابونه ګوري. . 4
وايي . 5 و  چې  کوي  غوښتنه  څخه  کوونکو  زده  له  ښوونکی 

هغوی په دې درس کې څه زده کړي دي. )ځواب: د خلکو 
د تعریفولو لپاره د ځانګړو کلمو کارول.(

2. د لغتونو زېرمه  )۱۵ دقیقې(                 

ځیر . 1 په  به  هغوی  چې  وايي  ته  کوونکو  زده  ښوونکی 

پیدا  د  کلمو  مرتادفو  د  رسه  لوستلو  په  جملو  د  رسه 

کولو مترین وکړي. 

ښوونکی دا جمله په تختې لیکي: داتيږه توره ده.. 2

ښوونکی له زده کوونکو څخه پوښتنه کوي چې د هغو . 3

کومه  شوی،  کښل  خط  یې  الندې  چې  لپاره  کلمو 

کلمه )تخته، ډبره(  سم  ځوا ب دی. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې خپل دريس کتابونو . 4

ته ځیر يش. هغوی پنځه)۵( جملې ویني. هغوی باید 

په چوکاټ کې هغه کلمې ولټوي چې په جملو کې له 

ورکړل شویو کلمو رسه چې الندې یې خطونه کښل 

شوي، مطابقت لري. ښوونکی لومړۍ دوه جملې له 

زده کوونکو رسه تررسه کوي.

دې . 5 جملې  پاتې  چې  وايي  ته  کوونکو  زده  ښوونکی 

په  دوه کسيزه توګه تررسه کړي. چټک زده کوونکي 

تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې( 
             

۱. تکرار: د پرتلیزو او عايل صفتونو مفهوم تکرار. 

۲. کورنۍ دنده: ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې په کورونو کې د 

کلمو ليکل په خپلو کتابچو کې تررسه کړي او منت بیا ولويل او د امال 

د مترین لپاره د کلمو مترین تررسه کړي.

کوالی يش همدې مترین ته د خپل مترین په کتاب 

کې هم ادامه ورکړي. 

کله چې زده کوونکي په کار بوخت وي، ښوونکی په . 6

او له هغو زده کوونکو رسه مرسته  ټولګي کې ګرځي 

کوي چې ستونزې لري. 

لږ وخت وروسته، ښوونکی د زده کوونکو ځوابونه ګوري. . 7

ښوونکی له زده کوونکو څخه پوښتنه کوي چې و وايي . 8

هغوی په دې درس کې څه زده کړي دي. )ځواب: موږ 

د جملو په کارولو رسه د کلمو معنا پیدا کول زده کړل.(

 3. د لومړي  منت  بيا لوستل )۱۰دقیقې(           

ښوونکی . 1 رسه  اخيستنې  ګټې  په  څخه  پړاوونو  څلورو  له 

زده  لويل،   ګډه  په  يې  کوونکي  زده  او  ښوونکی  متثیلوي، 

کوونکي يې په دوه کسيزه توګه لويل او زده کوونکي یې پخپله 

لويل، په کارولو رسه لومړی منت له زده کوونکو رسه بیا لويل.

ت

غ
ل
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لوست 3 اونۍ 9

د زده کړې موخې:

د کلمو د تجزیه کولو لپاره په مورفيمونو باندې د کلمو د - 1

جوړښت د پوهې کارول.

وړاندوینه کول چې دا کیسه یا منت به د څه په اړه وي .- 2

د لوستلو پر مهال تم کېدل او  فکر کول.- 3

 لوستل شوی منت په لنډو  ټکو کې بیانول. - 4

    ۱. کلمې  )۱۰دقیقې(
                 

ښوونکی د لومړۍ کلمې جوړښت کټ مټ هغسې پر تخته . 1

لیکي  لکه په دريس کتاب کې چې لیکل شوی دی. 

ښوونکی منونه په لوړ غږ زده کوونکو ته لويل. بیا ښوونکی . 2

منونه له زده کوونکو رسه یوځای لويل. 

ښوونکی ترشیح کوي چې څنګه یوې کلمې ته د )توب(په . 3

ورزیاتولو رسه د کلمې مفهوم بدلېږي. 

ښوونکی زده کونکو ته وايي چې خپل دريس کتاب ته ځیر . 4

يش او لومړۍ دوه بېلګې له زده کوونکو رسه ولويل. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې په  دوه کسيزه توګه کار . 5

وکړي او ټولې کلمې ولويل.
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د مترين په کتابونو کې د . 6

کلمو ليکل مترين کړي. 

کله چې زده کوونکي د کلمو په لوستلو بوخت وي، ښوونکی . 7

په ټولګي کې ګرځي او له هغو زده کوونکو رسه مرسته کوي 

چې ستونزې لري. 

۲. د دویم منت لوستل )۲۵ دقیقې(   

له لوستلو څخه مخکې
ته . 1 انځور  او  رسلیک  چې  وايي  ته  کوونکو  زده  ښوونکی 

وګوري او وړاندوینه وکړي چې منت به د څه  په اړه وي. ) 
په خپلو کې رشیکول، له ټولګيوالو رسه رشیکول(.

ښوونکی  درې کليدي کلمې له زده کوونکو رسه معنا او په . 2
جملو کې يې استعاملوي.  

د لوستلو پر مهال
ښوونکی متثیل کوي، ښوونکی او زده کوونکي په . 1

ګډه  لوست لويل زده کوونکي په  دوه کسيزه توګه 
لوستل کوي. 

تم . 2 د  څرنګه  چې  ښيي  ته  کوونکو  زده  ښوونکی 
کېدلو او فکر کولو له سرتاتیژۍ څخه ګټه واخيل. 

له لوستلو څخه وروسته
د . 1 چې  کوي  پوښتنه  نه  کوونکو  زده  له  ښوونکی 

کیسې په اړه یې وړاندوینه سمه ده؟ هو/ نه. 
ښوونکی له زده کوونکو څخه الندې پوښتنې کوي.. 2

- پوښتنه: طاهر او طاهره چېرته ناست وو؟

ځواب: په خپله شنه باغچه کې.

- پوښتنه: طاهر ولې خپه ناست و؟

ځواب: د مور په هکله يې څه نه وو ليکيل.

- پوښتنه: د طاهر ستونزه څنګه حل شوه؟

ځواب: د مور او خور په مرسته يې ستونزه حل شوه. 

- پوښتنه: طاهر له کومو نورو الرو څخه خپله ستونزه 

حل کوالی شوای؟

ځواب: د کتابتون او ملګرو په مرسته يې.

کې . 3 ټکو  لنډو  په  منت  یوه  د  ته  کوونکو  زده  ښوونکی 

د  برخې  د  لپاره  الرښوونو  تفصیيل  ښيي)د  بیانول 

عمومي کتنې ته مراجعه وکړئ(. 

او . 4 مور  ښکاريده.  خپه  هغه  چې  شوه  پوه  مور  طاهر  د 

خوريې وررسه مرسته وکړه او خوږه ترانه يې وليکله.

            تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې(

تکرار: ښوونکی د )توب( وروستاړي د مترکز کولو رسه کلمې تکراروي.. 1

کورنۍ دنده: زده کوونکي توري او کلمې په کورونو کې په . 2

خپلو کتابچو کې ليکي او دوهم منت تکراروي.

فرعي موضوع: مور
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فرعي موضوع: مور   

د زده کړې موخې:
د حال زمانې په تېرې زمانې بدلول.. 1
د یوې کلمې د معنا د پیدا کولو لپاره له سیاق او سباق . 2

څخه ګټه اخیستل. 
له مناسب لحن  او  حرکاتو   او٪ ۹۵سموايل رسه   د  منت لوستل. . 3

             ۱. جملې )۱۰ دقیقې(                              

ښوونکی الندې جمله پر تخته لیکي: )زه کور ته ځم(  . 1
ښوونکی له زده کوونکو څخه پوښتنه کوي چې ایا هغوی 
په یاد لري چې جمله څرنګه بدلېږي، ترڅو یو کار داسې 

وښودل يش چې پرون تررسه شوی وي. 
 ځواب: تللی وم  

کتابونو . 2 دريس  خپلو  چې  وايي  ته  کوونکو  زده  ښوونکی 
ته ځیر يش. په لومړي چوکاټ کې ورکړل شوې د عمل 
کلمې )فعلونه( هغه کلمې دي چې په ډاګه کوي چې یو 
کار همدا اوس تررسه کېږي. په دوهم چوکاټ کې ورکړل 
شوې د عمل کلمې )فعلونه( هغه کلمې دي چې په ډاګه 

کوي چې یو کار پرون یا ډیر مخکې تررسه شوی دی.   
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی باید د لومړي . 3

چوکاټ د عمل کلمې )فعلونه( د دوهم چوکاټ له کلمو 
رسه پرتله کړي. 

زده . 4 له  )فعلونه(  کلمې  عمل  د  دوه  لومړۍ  ښوونکی 
کوونکو رسه تررسه کوي. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې په دوه کسيزه توګه  . 5
کار وکړي او مترین بشپړ کړي. 

چې . 6 کوي  مرسته  رسه  کوونکو  زده  هغو  له  ښوونکی 
ستونزې لري. 

لږ وروسته، ښوونکی د زده کوونکو ځوابونه ګوري. . 7
هغه . 8 غوښتنه کوي چې  کوونکو څخه  زده  له  ښوونکی 

دي.  کړي  زده  یې  کې  درس  دې  په  چې  وايي  و  څه 
)ځواب: د نن ورځې د عمل کلمې )فعل د تېرې ورځې 
پرتله )پرون( د عمل  )پرون( د عمل کلمو )فعل( رسه 

کلمو )فعل( رسه پرتله کول(. 

                   ۲. د لغتونو زېرمه )۱۵ دقیقې(        

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی به په ځیر رسه د جملو په . 1
لوستلو رسه د کلمې د معنا د پیدا کولو مترین وکړي. 

ښوونکی دا جمله پر تختې لیکي:زده کوونکي ښوونځي ته ځي.  . 2
کلمې . 3 هغې  د  چې  کوي  پوښتنه  څخه  کوونکو  زده  له  ښوونکي 

لپاره چې الندې ترې خط کښل شوی، کومه کلمه سم ځواب دی؟                
) زده کړه، لرګی(.

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې خپل دريس کتابونو ته ځیر يش. . 4
هغوی پنځه)۵( جملې ویني. هغوی باید په چوکاټ کې هغه کلمې 
ولټوي چې په جملو کې له ورکړل شویو کلمو رسه چې الندې یې 
خطونه کښل شوي، مطابقت لري. ښوونکی لومړۍ دوه جملې له 

زده کوونکو رسه تررسه کوي.

            تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې(

تکرار: په حال او تېره زمانه کې د عمل کلمې )فعلونه(.. 1
کورنۍ دنده: ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې جملې په . 2

کورونو کې په خپلو کتابچو کې وليکي او منت بیا ولويل او د 
امال د مترین لپاره د کلمو مترین تررسه کړي.

لوست 4 اونۍ 9

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې پاتې جملې دې په  دوه کسيزه . 5
توګه تررسه کړي. چټک زده کوونکي کوالی يش همدې مترین ته د 

خپل مترین په کتاب کې هم ادامه ورکړي. 
کې . 6 ټولګي  په  ښوونکی  وي،  بوخت  کار  په  کوونکي  زده  چې  کله 

ګرځي او له هغو زده کوونکو رسه مرسته کوي چې ستونزې لري. 
لږ وروسته، ښوونکی د زده کوونکو ځوابونه ګوري. . 7
ښوونکی له زده کوونکو پوښتنه کوي چې و وايي هغوی په دې درس . 8

کې څه زده کړي دي. )ځواب: موږ د جملې په کارولو رسه د کلمې 
معنا پیدا کول زده کړل.(

3. د دویم منت بيا لوستل )۱۰دقیقې(   

له څلورو پړاوونو څخه په ګټې اخيستنې ښوونکی متثیلوي، . 1

ښوونکی او زده کوونکي په ګډه لويل،  یعنې زده کوونکي 

په دوه کسيزه توګه لويل او زده کوونکي یې پخپله لويل، په 

کارولو رسه دوهم منت له زده کوونکو رسه بیا لويل.

ت

غ
ل

 د حسن خط فعالیت، ارزونه او کورنۍ دنده )۴۰ دقیقې ( 
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فرعي موضوعګانې: کورنی اقتصاد او مور

لوست 5 اونۍ 9

د زده کړې موخې:
د - 1 کې  حالتونو  نورو  داسې  او  خپګان  خوښۍ،  په 

احساساتو  پېژندل.

د نوښتي ليکنې د کيسې بشپړول.- 2
رسه - 3 سموايل   ۹۵ او٪  حرکاتو  او  لحن  مناسب  له 

متنونه لوستل. 

         ۲. نوښتي لیکنه )۱۵ دقیقې(

۱. ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی به اوس د دې په اړه 

چې تاسو څه احساس کوئ يوه کیسه ولیکي. 

۲. ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې  د دريس کتاب جملې او د 

چوکاټ کلمې یو له بل رسه په ګډه ولويل. 

 3. د لومړي او دویم منت بيا لوستل )۱۰دقیقې(

ښوونکی  له  دوو پړاوونو )لکه زده کوونکي په  دوه کسيزه توگه . 1

لويل، زده کوونکي یې پخپله لويل(، څخه په ګټه اخیستنې 

رسه لومړی او دویم منت له زده کوونکو رسه بیا لويل.

            تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې( 

تکرار: د زده کوونکي هغه وختونه تکراروي چې دوی پکې . 1
د خوشحالۍ، خفګان، وېرې او وياړ احساس کوي.

۲. کورنۍ دنده:   د لومړي او دوهم منت بیا لوستل. د نوښتي 
لیکنې بشپړول او يو انځور وررسه زياتول.

۳. ښوونکی زده کوونکو ته وایي چې د مترین په کتابونو کې د 

چوکاټ د کلمو په کارولو رسه په تشو ځایونو کې په دوه کسیزه 

توګه جملې جوړې کړي او نیمګړې  کیسه دې بشپړه کړي.

چې  ته  کوونکو  زده  هغو  او  ګرځي  کې  ټولګي  په  ښوونکی   .۴

ستونزې لري مرسته او الرښوونه کوي. 

له څو زده کوونکو غواړي چې خپلې بشپړې کړې   ۵. ښوونکی 

کيسې ټولګیوالو ته و وايي. 

  1. غوږنيول او خربې کول )10 دقیقې(   

۱. ښوونکی زده کووکو ته وايي چې تاسو به د خپلو احساساتو 
او  خوشحالۍ  د  وخت  ځينې  تاسو  کوئ.  مترین  پېژندلو  د 
ځینې وخت د خفګان احساس کوئ. ښوونکی زده کوونکو ته 
یو مثال وايي: څو ورځې مخکې ما د خوشحالۍ احساس کاوه 

ځکه چې ما نوی کتاب تر السه کړ. 
پوښتنه وکړئ چې دوی څه وخت د  زده کوونکو څخه  له   .۲

خوشحالۍ احساس کړی دی او دلیل يې څه و؟ 
ته  کتابونو  دريس  خپلو  چې  وايي  ته  کوونکو  زده  ښوونکی   .۳
خپل  چې  ویني  کوونکي  زده  کې  انځورونو  په  هغوی  وګوري. 
احساسات پکې څرګندوي. له زده کوو څخه وغواړئ چې لومړي 
انځور ته وګوري او پوښتنه ورڅخه وکړئ چې په انځور کې څه 
ډول احساس پېژين؟ )خوشحاله کس(. څه فکر کوئ چې دا 
اجازه  ته  کوونکو  زده  کوي؟  احساس  خوشحالۍ  د  ولې  کس 
ورکړئ چې خپل ځوابونه و وايي. همدا کار د دویم انځور )خفه 

کس( او دریم انځور )وېرېديل کس( لپاره هم تررسه کړئ. 
راواخيل  کتابونه  مترین  د  چې  وایاست  و  ته  کوونکو  زده   .۴
چې  وایاست  و  ته  هغوی  ویني.  انځورونه  نور  درې  پکې  چې 
له خپلو ملګرو رسه د انځورونو په اړه بحث وکړي. هغوی دې 
لومړی څرګنده کړي چې په انځورونو کې زده کوونکي څه ډول 
احساس کوي؟ او بیا دې ولیکي چې هغوی ولې د غوسې، ویاړ 

او وارخطایي احساس کوي؟  
۵. ښوونکی له زده کوونکو رسه د انځورونو په اړه بحث کوي او 

زده کوونکي ځوابونه وايي. 
۶. ښوونکی دې له زده کوونکو غواړي چې و وايي هغوی څه 
وخت د خوشحالۍ، خفګان، وارخطايئ، وېرې، ویاړ او غوسې 

احساس کوي او ويل داسې احساس کوي. 
د  چې  وپوهېږو  دې  په  باید   تاسو  او  موږ  وايي  ښوونکی   .۷
مختلفو حالتونو په اړه به ډول ډول احساسات لرو، ترڅو خپل 
دا ډول  او همدارنګه  کړو  ته چمتو  احساساتو  دا ډول  ځانونه 

احساسات مو د کورنۍ له غړو او ملګرو رسه رشیک کړو.  
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د زده کړې موخې:
د پرتلیزو او عايل صفتونو کارول.- 1

حال زمانه په تېره زمانه بدلول. - 2

له سیاق او سباق څخه په ګټه اخیستنې رسه د کلمې - 3

معنا پیدا کول.

له٪ ۹۰ سموايل رسه د منت لوستل. - 4

د کلمې او جملې په کچه د مناسب لحن او فشار په - 5

کارولو رسه د منت لوستل. 

له٪ ۸۰ سموايل رسه د کلمو او جملو لیکل. - 6

فرعي موضوع: تکرار او دوامداره ارزونه

             تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې(

۱. تکرار: هغه څه تکرارول چې زده کوونکو په دې اونۍ کې زده کړي دي.
۲.  کورنۍ دنده: ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې په کورونو کې د درسونو 
د هغو برخو بيا ليکل او لوستل دې تررسه کړی چې د اونۍ په جريان کې يې  

وررسه ستونز ې لرلې. 

                1. کلمې او جملې)۱۰ دقيقې(  

ښوونکی پرتلیز او عايل صفتونه تکراروي. . 1

)الف( مترین . 2 کتاب  د دريس  وايي چې  ته  کوونکو  زده  ښوونکی 

تررسه کړي. 

ښوونکی د منت څخه په ګټې اخیستنې رسه د کلمو معنا پیدا کول . 3

تکراروي. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د دريس کتاب )ب( مترین تررسه کړي. . 4

ښوونکی تېره زمانه تکراروي.. 5

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د دريس کتاب )ج( مترین تررسه کړي. . 6

ښوونکی د زده کوونکو ځوابونه ګوري. . 7

ښوونکی د اوږدمهالې ا رزونې کتاب کې د زده کوونکو نومرې ثبتوي. . 8

۲. د لومړي او دویم منت بیا لوستل )۱۰ دقیقې(

ښوونکی زده کوونکو ته دوه دقیقې وخت ورکوي چې په دوه کسيزه توګه . 1

لومړی یا دوهم منت ژر ژر ولويل. 

ښوونکی د زده کوونکو له څلورو جوړو نه غوښتنه کوي چې د ټولګي مخې ته رايش. . 2

ښوونکی هغوی ته وايي چې هره جوړه به د منت یوه برخه لويل. هغوی باید . 3

منت په روانۍ او د مناسب لحن او حرکاتو په کارولو رسه ولويل چې ټکی 

او د پوښتنې نښه منعکس کړي. 

ښوونکی ټولګيوالو ته وايي چې ورو ورو منت له لوستونکي رسه ولويل او . 4

ښه غوږ ونیيس.

د . 5 بوخت وي، ښوونکی د هغوی  لوستلو  په  ټول زده کوونکي   کله چې 

لوستلو څرنګوالی مشاهده کوي او خپله مشاهده پرله پسې د ارزونې په 

کتاب کې لیکي. له هغه زده کوونکو رسه چې په ښه توګه دا فعالیت تررسه 

نه کړي، باید بله اونۍ مرسته ويش. 

لوست 6 اونۍ 9

   ۳. امال )۱۵ دقیقې(           

يا څو . 1 یو  به  ته وايي چې هغوی  ښوونکی زده کوونکو 
کلمې او جملې ولیکي. 

د . 2 او  تړلو  د  کتابونو  د دريس  ته  کوونکو  زده  ښوونکی 
مترین کتابونو د پرانیستلو وايي. 

3 . ۴ او  وايي  کراره  په  طالب  کلمه  لومړۍ  ښوونکی 
ځلې یې تکراروي. 

زده کوونکي کلمې د مترین په کتاب کې لیکي. . 4
ښوونکی همدغه کار د الندې اتو)۸( کلمو لپاره هم . 5

تررسه کوي: ۱- طاهره۲- طاهر ۳- سطل ۴- مطلب            
۵- لطيف ۶- خياط ۷- ضابط ۸- وطن. 

ښوونکی لومړۍ جمله په کراره لويل او ۴ ځله يې په . 6
کرارده کراره تکراروي. جمله دا ده: 

           1.  طاهر له خپل پالر رسه مرسته کوي.
زده کوونکي جمله د مترين کتاب کې ليکيل.. 7
ښوونکي همدا کار د الندې ۳ جملو لپاره هم تررسه کوي.. 8

          2. لطيف له وطن رسه مينه لري.
          3.  خياط کايل ګنډي.

          4.  په طاهرې خپله مور ګرانه ده.
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې خپل د مترين کتاب . 9

او  امالګوري  راوړي. ښوونکي د هغوی  لپاره  د کتلو 
نومرې ورکوي.

ښوونکي د زده کوونکو نومرې د پرله پسې ارزونې . 10
کتاب کې ثبتوي.

 د حسن خط فعالیت، ارزونه او کورنۍ دنده )۴۰ دقیقې ( 
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د زده کړې موخې:

د)ت( او )ط( د غږونو د  تورو لرونکو کلمو سم لیکل.. 1

د انځور، رسليک، مهمو کلمو او د مخکينۍ پوهې څخه په ګټې . 2

اخستنې رسه به دا وړاندوينه وکړي چې کيسه يا منت به د څه په اړه وي. 

د لوستلو پر مهال تم کېدل او فکر کول.. 3

لوستل شوی منت په لنډو ټکو کې بیانول. . 4

              ۱. توري او کلمې )۱۰ دقیقې(   

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د)ت( او )ط( توري رسه نږدې غږ . 1

لري. ځینې کلمې د )ت( توری او ځینې نور یې د )ط( توری لري.  

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې په دې اونۍ کې به د هغو . 2

کلمو مترین کوي چې د ت او ط توري پکې کارول کېږي. 

وطن . 3 توت،  لیکي:  تختې  پر  کلمې  الندینۍ  ښوونکی 

ښوونکی له زده کوونکو څخه غوښتنه کوي چې کلمه په لوړ 

پوښتنه کوي چې کوم  له زده کوونکو  ولويل. ښوونکی  غږ 

اجازه  ته  کوونکو  زده  څو  یو  ښوونکی  لري.  د/ت/غږ  توری 

ورکوي چې توري ته ګوته ونیيس. 
رابويل. . 4 ته  لوستلو  کتاب  دريس  د  کوونکي  زده  ښوونکی 

ښوونکی کلمې په داسې حال کې زده کوونکو ته لويل چې 
بیا زده کوونکي هغه  هغوی خپلې ګوتې پر کلمو تېروي.  

کلمې په دوه کسيزه توګه  لويل. 
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د مترين په کتابونو کې د . 5

کلمو ليکل مترين کړي. 
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی باید د دغو کلمو . 6

لیکل هره ورځ په کور کې مترین کړي. 
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی به د اونۍ په پای . 7

کې د دې کلمو په باره کې امال ولري. 

 ۲. د لومړي منت لوستل )۲۵ دقیقې(

له لوستلو څخه مخکې
ته . 1 انځور  او  رسلیک  چې  وايي  ته  کوونکو  زده  ښوونکی 

وګوري او وړاندوینه وکړي چې منت به د څه  په اړه وي.     
) په خپلو کې رشیکول، له ټولګيوالو رسه رشیکول(.

ښوونکی  درې کليدي کلمې له زده کوونکو رسه معنا او په جملو 

کې يې استعاملوي. 
د لوستلو پر مهال

ښوونکی زده کوونکو ته ورپه یادوي چې څرنګه کوالی يش . 1
د تم کېدلو او فکر کولو له سرتاتیژۍ څخه ګټه واخيل. 

ښوونکی متثيلوي، ښوونکی او زده کوونکي په ګډه لوستل . 2
کوي، زده کوونکي په دوه کسيزه توګه   لوستل کوي. 

له لوستلو څخه وروسته
د . 1 چې  کوي  پوښتنه  څخه  کوونکو  زده  له  ښوونکی 

کیسې په اړه یې وړاندوینه سمه ده؟ هو/ نه. 

ښوونکی له زده کوونکو څخه الندې پوښتنې کوي.. 2

- پوښتنه: څوک په غوسه و؟

ځواب: د طاهرې ورور په غوسه و.

-  پوښتنه: مور يې د خپل زوی غوسه څنګه سړه کړه؟

ځواب: مور يې هغه ته یو ګيالس اوبه ورکړې.

- پوښتنه:که تاسو د هغه پر ځای وای څه به مو کړي وای؟

ځواب:  له صرب او زغم څخه به مو کار اخيستی وای.

 پوښتنه: ولې بايد خپله غوسه کنټرول کړو؟. 3

ځواب: ځکه چې غوسه کرکه او زړه بدوالی رامنځته کوي.

ښوونکی زده کوونکو ته د یو منت په لنډو ټکو کې . 4

د  برخې  د  لپاره  الرښوونو  )تفصیيل  ښيي  بیانول 

عمومي کتنې برخې ته مراجعه وکړئ(.)اصيل مفهوم( 

د غوسې پر مهال بايد له زغم څخه کار واخيستل 

 يش، بايد صرب وکړو او له آرامه فکر څخه کار واخلو.

۷. ښوونکي د پرله پسې ارزونې په کتاب کې د ارزول 

شویو زده کوونکو نومرې ثبتوي.

تکرار او کورنۍ دنده: )۵ دقيقې(
           

تکرار: ښوونکی له زده کوونکو رسه د /ت/ غږ لرونکې . 1

ځینې کلمې تکراروي. 

۲. کورنۍ دنده: زده کوونکي توري او کلمې په کورونو 

کې په کتابچو کې ليکي او لومړی منت تکراروي.

لوست 1 اونۍ 10
فرعي موضوع: زغم                       توري: ت او ط
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فرعي موضوع: زغم

لوست 2 اونۍ 10

د زده کړې موخې:

له  نومونو رسه د  سم مؤنث او مذکر صفتونه کارول.. 1

د منت سیاق او سباق  څخه په ګټې اخیستنې رسه د کلمو . 2

معنا  اخیستل. 

له مناسب لحن او حرکاتو نه په ګټې اخیستنې او له٪ ۹۵ . 3

سموايل رسه متنونه لوستل.

             1.کلمې )۱۰ دقیقې(              

هغه . 1 آیا  چې  کوي  پوښتنه  څخه  کوونکو  زده  له  ښونکی 
کلمې اوس هم په یاد لري چې یو هلک یا نجلۍ تعریفوي. 
ښوونکی له زده کوونکو څخه د یو څو بېلګو د وړاندې کولو 

غوښتنه کوي. 
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې خپل دريس کتابونو ته . 2

ویني. هغوی د کلمو  انځورونه  ځیر يش. هغوی د خلکو 
یو لست هم ویني چې هغوی یې باید د خلکو د تعریفولو 
لپاره وکاروي. ښوونکی لومړۍ دوه بېلګې له زده کوونکو 
رسه یوځای تررسه کوي. بیا زده کوونکي په دوه کسيزه توګه   

کار ته ادامه ورکوي. 
کله چې زده کوونکي په کار بوخت وي، ښوونکی په ټولګي . 3

کوي چې  مرسته  رسه  کوونکو  زده  هغو  له  او  ګرځي  کې 
ستونزې لري. 

ښوونکی د زده کوونکو ځوابونه ګوري. . 4
وايي . 5 و  چې  کوي  غوښتنه  څخه  کوونکو  زده  له  ښوونکی 

هغوی په دې درس کې څه زده کړي دي. )ځواب: د خلکو 
د تعریفولو لپاره د ځانګړو کلمو کارول.(

2. د لغتونو زېرمه )۱۵ دقیقې(                 

ځیر . 1 په  به  هغوی  چې  وايي  ته  کوونکو  زده  ښوونکی 

رسه د جملو په لوستلو رسه د کلمې د معنا د پیدا کولو 

مترین وکړي. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې خپل دريس کتابونو . 2

هغوی  ویني.  پنځه)۵(جملې  هغوی  يش.  ځیر  ته 

باید په چوکاټ کې هغه کلمې ولټوي چې په جملو 

کې له ورکړل شویو مرتادفو کلمو رسه چې الندې یې 

لومړۍ  ښوونکی  لري.  مطابقت  شوي،  کښل  خطونه 

دوه جملې له زده کوونکو رسه تررسه کوي.

دې . 3 جملې  پاتې  چې  وايي  ته  کوونکو  زده  ښوونکی 

په دوه کسيزه توګه   تررسه کړي. چټک زده کوونکي 

کوالی يش همدې مترین ته  د خپل مترین په کتاب 

کې هم ادامه ورکړي. 

کله چې زده کوونکي په کار بوخت وي، ښوونکی په . 4

              تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې( 

تکرار: پرتلیزو او عايل صفتونو مفهوم تکرار. . 1

کورنۍ دنده: ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې کلمې په خپلو . 2

کورونو کې په کتابچو کې وليکي او لومړی لوست تکرار کړي.

او له هغو زده کوونکو رسه مرسته  ټولګي کې ګرځي 

کوي چې ستونزې لري. 

ځوابونه . 5 کوونکو  زده  د  وروسته، ښوونکی  وخت  لږ  له 

ګوري. 

ښوونکی له زده کوونکو څخه پوښتنه کوي چې و وايي . 6

)ځواب:  زده کړي دي.  په دې درس کې څه  هغوی 

پیدا کول  معنا  د کلمې  کارولو رسه  په  موږ د جملې 

زده کړل.(

3. د لومړي  منت بيا لوستل )۱۰دقیقې (   

د څلورو پړاوونو یعنې ښوونکی يې متثیلوي، ښوونکی او . 1

زده کوونکي يې په ګډه لويل،  یعنې زده کوونکي يې په 

دوه کسيزه توګه   لويل او زده کوونکي یې پخپله لويل، په 

کارولو رسه لومړی منت له زده کوونکو رسه بیا لوستل.

ت

غ
ل
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لوست 3 اونۍ 10

د زده کړې موخې:

په چټکۍ رسه د کلمو د تجزیه کولو لپاره د مورفیمونو په - 1

اړه د کلمو د جوړښت د پوهې کارول.

۲. د انځور، رسليک، مهمو کلمو او د مخکينۍ پوهې څخه په 

ګټې اخستنې رسه  به دا وړاندوينه وکړي چې کيسه يا منت به 

د څه په اړه وي. 
۳. د لوستلو پر مهال تم کېدل او فکر کول.

۴. یو لوستل شوی منت په لنډو ټکو کې بیانول. 

 ۱. کلمې )۱۰دقیقې(           
                

ښوونکی د لومړۍ کلمې جوړښت پر تخته کټ مټ داسې . 1

لیکي لکه، په دريس کتاب کې چې لیکل شوی دی. 

ښوونکی نومونه په لوړ غږ زده کوونکو ته لويل. بیا ښوونکی . 2

نومونه له زده کوونکو رسه یوځای لويل. 

ښوونکی ترشیح کوي چې څرنګه یوې کلمې ته د)والی( په . 3

ورزیاتولو رسه د کلمې مفهوم بدلېږي. 

ښوونکی زده کونکو ته وايي چې خپل دريس کتاب ته ځیر . 4

يش او لومړۍ دوه بېلګې له زده کوونکو رسه لويل. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې په دوه کسيزه توګه   کار . 5

وکړي او ټولې  کلمې ولويل.
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د مترين په کتابونو کې د . 6

کلمو ليکل مترين کړي. 

وي، . 7 بوخت  کې  لوستلو  په  کلمو  د  کوونکي  زده  چې  کله 

له هغو زده کوونکو رسه  او  ټولګي کې ګرځي  په  ښوونکی 

مرسته کوي چې ستونزې لري. 

 ۲. د دویم منت لوستل )۲۵ دقیقې( 

له لوستلو څخه مخکې
او انځور ته . 1 ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې رسلیک 

وګوري او وړاندوینه وکړي چې منت به د څه په اړه وي.     
) په خپلو کې رشیکول، له ټولګيوالو رسه رشیکول(

ښوونکی  درې کليدي کلمې له زده کوونکو رسه معنا او په جملو 

کې يې استعاملوي. 
د لوستلو پر مهال. 2
ښوونکی زده کوونکو ته ورپه یادوي چې څرنګه کوالی يش . 3

دتم کېدلو او فکر کولو له سرتاتیژي څخه ګټه واخيل. 
په . 4 کوونکي  زده  او  ښوونکی  کوي،  متثیل  ښوونکی 

ګډه لوستل کوي، زده کوونکي په دوه کسيزه توګه   
لوستل کوي. 

له لوستلو څخه وروسته
ښوونکی له زده کوونکو څخه پوښتنه کوي چې ایا د . 1

کیسې په اړه یې وړاندوینه سمه ده؟ هو يا نه.

ښوونکی له زده کوونکو څخه الندې پوښتنې کوي.. 2

- پوښتنه:  پالر له  موږ رسه څه ډول چلند کوي؟

ځواب: پررس مو الس تیروي راته مسکا کوي. 

- پوښتنه: کله چې پالر له تاسو رسه وي څه کوي؟

ځواب:  موږ رسه مینه کوي، خوښ او خوشحاله مو سايت.

- پوښتنه: پالر له دې پرته نور څه صفتونه لري؟

ځواب:  مهربان، زړه سواند د حوصلې خاوند او داسې نور...

- پوښتنه:  له پالر رسه څه ډول چلند وکړو؟

ځواب: خربه يې ومنو، خربو ته يې غوږ  ونيسو او درناوی ٍيې وکړو.

ښوونکی له زده کوونکو رسه يو ځای منت په لنډو ټکوکې . 3

عمومي  د  برخې  د  لپاره  الرښوونو  بيانوي)تفصييل 

کتنې برخې ته مراجعه وکړئ( د منت اصيل مفهوم: 

پالر په خپلو بچيانو ډېر مهربانه وي، تل د هغوی 

 خوښي او بريا غواړي، نو بايد د هغه درناوی ويش.

۴. ښوونکي د پرله پسې ارزونې په کتاب کې دارزول 

شو زده کوونکو نومرې ثبتوي.

            تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې(

تکرار: ښوونکی پر )والی( د مترکز  کولو رسه کلمې لويل. . 1
په . 2 کورونو کې  په  کلمې  کوونکي  زده  دنده:  کورنۍ 

خپلو کتابچو کې ليکي او دوهم منت په کور کې بیا 
لويل. 

فرعي موضوع: د پالر په اړه شعر
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فرعي موضوع: د پالر په اړه شعر   

د زده کړې موخې:
د حال زمانه په تېره زمانه بدلول.. 1
د یوې کلمې د معنا د پیدا کولو لپاره له سیاق او سباق . 2

څخه ګټه اخیستل. 
په مناسب لحن او حرکاتو رسه په٪ ۹۵ رسه د منت لوستل.. 3

                  ۱. جملې )۱۰ دقیقې(           

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې خپل دريس کتابونو . 1
ته ځیر يش. په کتاب کې دوه چوکاټونه ورکړل شوي 
چې د عمل کلمې )فعلونه( لري. په لومړي چوکاټ کې 
دي  کلمې  هغه  )فعلونه(  کلمې  عمل  د  شوې  ورکړل 
په  یو کار همدا اوس تررسه کېږي.  چې دا ښيي چې 
دوهم چوکاټ کې ورکړل شوې د عمل کلمې )فعلونه( 
یا ډیر  پرون  یو کار  هغه کلمې دي چې دا ښيي چې 

مخکې تررسه شوی دی.   
کتابونو . 2 دريس  خپلو  چې  وايي  ته  کوونکو  زده  ښوونکی 

ته ځري يش. په لومړي چوکاټ کې ورکړل شوې د عمل 
کلمې )فعلونه( هغه دي دا په ډاګه کوي چې يو کار همدا 
اوس تررسه کېږي. په دوهم چوکاټ کې ورکړل شوې د 
عمل کلمې )فعلونه( هغه کلمې دي چې دا په ډاګه کوي 

چې يو کار پرون يا ډېر مخکې تررسه شوی دی.
زده . 3 له  )فعلونه(  کلمې  عمل  د  دوه  لومړۍ  ښوونکی 

کوونکو رسه تررسه کوي. 
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې په دوه کسيزه توګه   . 4

کار وکړي او مترین بشپړ کړي. 
ښوونکی له هغو زده کوونکو رسه مرسته کوي چې ستونزې لري. . 5
له لږ وخت وروسته، ښوونکی د زده کوونکو ځوابونه ګوري. . 6
هغه . 7 غوښتنه کوي چې  کوونکو څخه  زده  له  ښوونکی 

څه دي و وايي چې په دې درس کې یې زده کړي دي. 
)ځواب: د نن ورځې د عمل کلمې )فعل د تېرې ورځې 

د عمل له کلمو )فعل( رسه پرتله کول(. 

                ۲. د لغتونو زېرمه )۱۵ دقیقې(         

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی به په ځیر رسه د جملو په . 1

لوستلو رسه د کلمې د معنا د پیدا کولو مترین وکړي. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې خپل دريس کتابونو ته ځیر يش. . 2

په چوکاټ کې هغه مرتادفې کلمې  باید  ویني.  هغوی)۵( جملې 

ولټوي چې په جملو کې ترې الندې خطونه کښل شوي وي مطابقت 

ولري. ښوونکی لومړۍ دوې جملې له زده کوونکو رسه تررسه کوي.

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې پاتې جملې دې په دوه کسيزه توګه   . 3

تررسه کړي. چټک زده کوونکي کوالی يش چې همدې مترین ته د 

خپل مترین په کتابونو کې هم ادامه ورکړي. 

کله چې زده کوونکي په کار کې بوخت وي، ښوونکی په ټولګي کې . 4

          تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې(

تکرار: په حال او تېره زمانه کې د عمل کلمې )فعلونه(.. 1
کورنۍ دنده: ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې جملې په . 2

کورونو کې په خپلو کتابچو کې وليکي او دوهم منت بیا ولويل 
او د امال د مترین لپاره د کلمو مترین تررسه کړي.

لوست 4 اونۍ 10

ګرځي او له هغو زده کوونکو رسه مرسته کوي چې ستونزې لري. 

لږ وخت وروسته، ښوونکی د زده کوونکو ځوابونه ګوري. . 5

ښوونکی له زده کوونکو څخه پوښتنه کوي چې و وايي هغوی په دې . 6

درس کې څه زده کړي دي. )ځواب: موږ د جملې په کارولو رسه د 

کلمې معنا پیدا کول زده کړل.(

3. د دویم منت بيا لوستل )۱۰دقیقې(   

د څلورو پړاوونو یعنې ښوونکی متثیلوي، ښوونکی او زده . 1

کوونکي په ګډه لويل، يعنې زده کوونکي په دوه کسيزه 

توګه   لويل او زده کوونکي یې پخپله لويل، په کارولو رسه 

دوهم منت له زده کوونکو رسه بیا لوستل.

ت

غ
ل

 د حسن خط فعالیت، ارزونه او کورنۍ دنده )۴۰ دقیقې ( 
  



86

فرعي موضوعګانې: زغم او د پالر په اړه شعر

لوست 5 اونۍ 10

د زده کړې موخې:
د خپلو احساساتو کنټرولول.- 1

د نوښتي ليکنې د کيسې بشپړول.- 2

رسه - 3 سموايل   ۹۵ او٪  حرکاتو  او  لحن  مناسب  په 

متنونه لوستل. 

            ۲. نوښتي ليکنه )۱۵ دقیقې(

۱. ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی به اوس د جدي 

او بدو احساساتو د اداره کولو په اړه یوه کیسه ولیکي. 

۲. ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې  د دريس کتاب جملې 

او د چوکاټ کلمې په یوازې توګه ولويل. 

 3.د لومړي او دویم منت بيا لوستل )۱۰دقیقې(

ښوونکی  له دوو پړاوونو )لکه زده کوونکي په دوه کسیزه . 1

ګټه  په  لويل(، څخه  پخپله  یې  کوونکي  زده  لويل،  توګه 

اخیستنې رسه لومړی منت له زده کوونکو رسه بیا لويل. 

              تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې( 

تکرار: زده کوونکي د بدو احساساتو د کنټرول )ارامولو( الرې . 1
چارې بيانوي.  

کورنۍ دنده: ښوونکی زده کوونکو ته په کورونو کې د . 2
دوهم منت د بيا  لوستلو او د نوښتي کيسې بشپړولو او 

د يو انځور ور زياتول  مترين تررسه کوي.

۳. ښوونکی زده کوونکو ته وایي چې د مترین په کتابونو کې 

د چوکاټ د کلمو په کارولو رسه په تشو ځایونو کې په یوازی 

توګه جملې جوړې کړي او نیمګړې کیسه دې بشپړه کړي.

۴. ښوونکی په ټولګي کې ګرځي او هغو زده کوونکو ته چې 

ستونزې لري مرسته او الرښوونه کوي. 

۵. ښوونکی له څو زده کوونکو غواړي چې خپلې بشپړې 

کړې کيسې ټولګیوالو ته و وايي. 

  1. غوږنيول او خربې کول )10 دقیقې(   

۱. ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې دوی به د خپلو جدي او 
بدو احساساتو اداره کول مترین کړي.

۲. ښوونکی څرګندوي چې تاسو څه وخت جدي احساسات  
لرئ او د دې ډول احساساتو د آرامولو الرې چارې باید پیدا 
کړئ. د مثال په توګه، کله چې تاسو پر چا غوسه یاست. نو 
کولی شئ د یوه څخه تر لسو پورې عددونه وشمېرئ. یا تاسو 
کولی شئ ژوره ساه وباسئ، له ملګري رسه مو خربې وکړئ یا 

له هغه ځای څخه لږ لرې والړ شئ او خپل ځان ارامه کړئ. 
۳. ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د دريس کتاب انځورونو ته 
وګوري او په اړه يې بحث وکړي. په انځور کې هلک بد احساس 
کوي او باید دا ډول احساس اداره کړي. هغه هلک د خپل بد 

احساس د اداره کولو څلور الرې چارې په یاد لري. 
کې  کتابونو  په  مترین  د  چې  وایاست  و  ته  کوونکو  زده   .۴
تر  ورکړئ،  وخت  ته  کوونکو  زده  وګوري.  ته  حالتونو  مختلفو 
وايي چې  و  او  وکړي  بحث  اړه  په  مختلفو حالتونو  دغو  د  څو 
زده کوونکي باید څه ډول خپل بد احساسات اداره کړي. چا 
بد احساس کاوه؟ بد احساس څه و؟ هغوی څنګه کولی يش 

خپل بد احساسات اداره کړي؟  
۵. ښوونکی له زده کوونکو رسه د ځوابونو په اړه بحث کوي.  

يش  کولی  کوونکي  زده  کې  صورت  په  شتون  د  وخت  د   .۶
او  یو  دوی  چې  کوي  متثيل  کوونکي  زده  دوه  وکړي.  متثیل 
بل ته په غوسه دي. دوی د خپلو بدو احساساتو او غوسې دا 
داره کولو په خاطر د یوه نه تر لسو عددونه شمېري، ژوره ساه 
وبايس، له هغه ځای څخه ځان لرې کوي یا له یوه ملګري رسه 

په دې اړه خربې کوي. 
۷. ښوونکی څرګندوي چې د احساساتو د اداره کولو الرې چارې 
ډېرې مهمې دي او له موږ رسه مرسته کوي، ترڅو ښه احساس 
وکړو او له ملګرو او کورنۍ رسه سم چلندد وکړو.  د احساساتو د 
اداره کولو د دغو الرو چارو په کارولو رسه موږ کولی شو له نورو 

رسه د بد او نا سم چلندد پر ځای ښه او مناسب چلندد وکړو. 
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د زده کړې موخې:
د پرتلیزو او عايل صفتونو کارول.- 1

حال زمانه په تېره زمانه بدلول. - 2

له سیاق او سباق څخه په ګټه اخیستنې رسه د کلمې - 3

معنا پیدا کول

له٪ ۹۰ سموايل رسه د منت لوستل. - 4

د کلمې او جملې په کچه د مناسب لحن او فشار په - 5

کارولو رسه د منت لوستل. 

له٪ ۸۰ سموايل رسه د کلمو او جملو لیکل. - 6

موضوع: تکرار او دوامداره ارزونه

          تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې(
  ۱. تکرار: هغه څه تکرارول چې زده کوونکو په دې اونۍ کې زده کړي دي.  
۲.  کورنۍ دنده: ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې په کورونو کې د درسونو 
د هغو برخو بيا ليکل او لوستل دې تررسه کړي چې د اونۍ په جريان کې يې  

وررسه ستونز ې لرلې.

              1. کلمې او جملې )۱۰ دقيقې(

ښوونکی پرتلیز او عايل صفتونه تکراروي. . 1

)الف( مترین . 2 کتاب  د دريس  وايي چې  ته  کوونکو  زده  ښوونکی 

تررسه کړي. 

ښوونکی له منت څخه په ګټې اخیستنې رسه د کلمو معنا پیدا . 3

کول تکراروي. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د دريس کتاب )ب( مترین تررسه کړي. . 4

ښوونکی تېره زمانه تکراروي.. 5

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د دريس کتاب )ج( مترین تررسه کړي. . 6

ښوونکی د زده کوونکو ځوابونه ګوري. . 7

ښوونکی د پرله پسې  ارزونې په کتاب کې د زده کوونکو نومرې . 8

ثبتوي چې ایا هر زده کوونکي وکوالی شول چې دا فعالیت په ښه 

، له ۷۰ -٪ ۹۰    او تر   توګه تررسه کړي )له٪ ۹۰ سموايل 

٪ ۷۰ ټیټ او له هغو زده کوونکو رسه چې تر٪ ۷۰ ټیټې نومرې 

خپلوي باید بله اونۍ د دې مترین په برخه کې مرسته ويش. 

۲. د لومړي او دویم منت بیا لوستل )۱۰ دقیقې(

ښوونکی زده کوونکو ته دوه دقیقې وخت ورکوي چې په دوه کسيزه توګه   . 1

لومړی یا دوهم منت ولويل. 

ښوونکی د زده کوونکو له) ۴ (جوړو  څخه غوښتنه کوي چې د ټولګي مخې ته رايش. . 2

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هره جوړه به د منت یوه برخه . 3

لويل. هغوی باید منت روان او د مناسب لحن او حرکاتو په کارولو 

رسه ولويل چې ټکی او د پوښتنې نښه منعکس کړي. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې منت ورو  ورو له ټولګيوالو رسه ولويل.. 4

کله چې اته)۸( زده کوونکي په لوستلو بوخت وي، ښوونکی د . 5

هغوی د لوستلو څرنګوالی مشاهده کوي او خپله مشاهده د  

پرله پسې ارزونې په کتاب کې لیکي. له هغه زده کوونکو رسه 

چې په ښه توګه دا فعالیت تررسه نه کړي، باید بله اونۍ وررسه 

مرسته ويش. 

لوست 6 اونۍ 10

     ۳ . امال )۱۵ دقیقې(           

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې یو څو کلمې او جملې ولیکي. . 1
ښوونکی زده کوونکو ته د دريس کتابونو د بندولو او د . 2

مترین کتابونو  د پرانیستلو وايي. 
ښوونکی لومړۍ کلمه  متيم په کراره وايي او څلور ځلې یې . 3

تکراروي. زده کوونکي کلمې د مترین په کتاب کې لیکي. 
ښوونکی همدغه کار د الندې )8( کلمو د پاره هم تررسه کوي.. 4

لوستل، مياشت، طاهر، سطل، خياط، طاووس، توت، وطن
ښوونکي لومړۍ جمله په کراره لويل او څلور ځله يې په کراره . 5

کراره تکراروي.جمله  دا ده: 
        ۱-  طاووس ښکلی مرغه دی.

زده کوونکي جمله د مترين په کتاب کې ليکي. . 6
ښوونکی هم دا کار د الندې دريو جملو لپاره هم تررسه کوي. . 7

      ۲-  حمل د کال لومړۍ مياشت ده.
      ۳- زما توت خوښيږي.

      ۴ - طاهر په سطل کې اوبه راوړي.
مترين . 8 د  خپل  چې  وايي  ته  کوونکو  زده  ښوونکی 

امال  د هغوی  راوړي. ښوونکي  لپاره  کتلو  د  کتابونه 
ګوري او نومرې ورکوي.

ښوونکي د زده کوونکو نومرې د پرله پسې  ارزونې په کتاب کې ثبتوي. 

ت

غ
ل

   د حسن خط فعالیت، ارزونه او کورنۍ دنده )۴۰ دقیقې ( 
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رسيزه برخه ۴
د څلورمې برخې عمومي کتنه: اصيل موضوع:چاپېريال

د دې برخې ځانګړي فعالیتونه

د زده کړې موخې:
 زده کوونکي به د دې برخې ترپايه دا وړتیا ولري چې: 

د کلمو د تجزیې لپاره  به د مورفیمونو له پوهې څخه ګټه واخيل. . 1
له مفرد او جمع نومونو )مذکر/مؤنث( رسه به صفتونه وکاروي. . 2
امریه او ندایه نښه )!(  به وکاروي. . 3
کلمې به ډلبندي کړي. . 4
د منت له سیاق او سباق څخه په ګټې اخیستنې رسه به  د کلمو معنا درک کړي. . 5
د مهمو کلمو پر معنا به پوه يش او دغه کلمې په به خربو یا لیکلو کې وکاروي. . 6
انځور، . 7 له  اړه وي،  په  به د څه يش  وړاندوينه وکړي چې منت 

رسلیک، مهمو کلمو او مخکینۍ پوهې څخه کار واخيل. 
د پوهې د روښانتيا لپاره دې د منت برخې بیا ولويل. . 8

د ټولنیزې عاطفي زده کړې موخې:
 زده کوونکي به د دې برخې تر پایه د دې وړتیا ولري چې: 

د نورو خلکو احساسات به وپیژين او نومونه به یې واخيل؟. 1
د سناریو په رڼا کې به د نورو خلکو د احساساتو په باره کې وړاندوینه وکړي. . 2
د نورو خلکو د احساساتو او نظرونو پر وړاندې به له مهربانۍ ډک غربګون وښيي. . 3

د لوست پيل )۵دقيقې(: د لوست د پيل ټول مقدمايت فعاليتونه دې تررسه يش.

امريه او ندايه نښه)!(
ښوونکی پر تخته د الندې جملې په لیکلو رسه درس . 1

امر  مثبت  یو  دا  ډاګه کوي چې  په  او  ّځه!(  پیلوي 
امر  دی. ښوونکی زده کوونکو ته ترشیح کوي چې 

یوې نداييه نښې ته اړتیا لري. 
تخته . 2 پر  رسه  امر  منفي  له  جمله  همدا  ښوونکی 

ته هغه  بیا ښوونکی زده کوونکو  )مه ځه!(.  لیکي: 
ځای ښيي چېرته چې په جمله کې باید ندایه نښه 

)!( ولیکل يش. 
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی به له مثبتو . 3

زده  کارول   )!( نښې  ندایه  د  رسه  امرونو  منفي  او 
کړي. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د لومړنیو بېلګو د . 4
لوستلو لپاره دريس کتاب ته ځیر يش . 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې په دوه کسيزه توګه . 5
کار وکړي د مترین په کتاب کې مترین بشپړ کړي. 

کله چې زده کوونکي د مثبت او منفي امرونو پر لیکلو . 6
بوخت وي، ښوونکی په ټولګي کې ګرځي او له هغو 

زده کوونکو رسه مرسته کوي چې ستونزې لري. 
په . 7 ښوونکي  خپل  د  کوونکي  زده  اونۍ:  دولسمه 

مرسته د امریه او ندايه نښې کارولو مترین کوي. 
دیارلسمه اونۍ: ښوونکی له زده کوونکو څخه غوښتنه . 8

کوي چې د امریه او ندایه نښو فعالیتونه تررسه کړي.

له جمع نومونو رسه کلمې ترشيح کول  )۱۰ دقیقې(
او . 1 ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی دې د هلکانو 

نجونو په باره کې د ترشیحاتو ورکولو مترین وکړي. ښوونکی 
نجلۍ.  ښه  هلک،   ښه  لیکي:  تخته  پر  کلمې  الندینۍ 
ښوونکی دا کلمې له زده کوونکو رسه لويل. ښوونکی وايي 
ښه صفت دی چې موږ ته د هلک او نجلۍ په اړه یو څه 
وايي. ښوونکی له زده کوونکو څخه د نورو بېلګو د وړاندې 
کولو غوښتنه کوي لکه )خپه، لوړ، خوشحاله، او داسې نور(. 

کتابونو . 2 دريس  خپل  چې  وايي  ته  کوونکو  زده  ښوونکی 
او نجلۍ ویني. هغوی ډیرې  ته ځیر يش. هغوی هلکان 
ترشیحي کلمې هم ویني. ځینې کلمې په نجونو پورې اړه 
لري او ځینې کلمې به هلکانو پورې. هغوی باید کلمو ته له 
هلکانو یا نجونو رسه مطابقت ورکړي. ښوونکی لومړۍ دوه 

بېلګې له زده کوونکو رسه تررسه کوي. 
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې نورې کلمې په دوه کسيزه . 3

توګه   تررسه کړي. 
کله چې زده کوونکي په کار کې بوخت وي، ښوونکی په . 4

ټولګي کې ګرځي او له هغو زده کوونکو رسه مرسته کوي 
چې ستونزې لري. 

لږ وخت وروسته، ښوونکی د زده کوونکو ځوابونه ګوري. . 5
وايي . 6 و  چې  کوي  غوښتنه  څخه  کوونکو  زده  له  ښوونکی 

هغوی په دې درس کې څه زده کړي دي. )ځواب: د هلکانو 
او نجونو باره کې د ترشیحاتو ورکولو لپاره د ځانګړو کلمو 

کارول.(
مرسته . 7 په  د خپل ښوونکي  کوونکو  زده  اونۍ:  دوولسمه 

جمع ترشيحي کلمې او نومونه مترین کوي. 
دیارلسمه اونۍ: زده کوونکي مترين په خپله تررسه کوي.. 8

 له یوې جملې رسه دې واقعي پوښتنو ته ځواب و وايي. . 9
د ټولګي له کچې رسه مناسب د يو پارګراف  منت دې په . 10

لنډو ټکو کې بیان کړي. 
له ۸۰٪  سموايل رسه دې د لوست پوښتنو ته ځواب و وايي. . 11
دې . 12 رسه  سموالی   ٪۹۰ له  او  حرکاتو  او  لحن  مناسب  له 

متنونه ولويل. 
په سم ډول دې د /s/ غږ او ث + س + ص تورو درلودونکې . 13

کلمې ولیکي. 
له ۸۰٪ سموايل رسه دې کلمې او جملې ولیکي. . 14
یو لنډ الرښودیز منت دې ولیکي.. 15
د . 16 جملې  ساده  رسه  خط  نسخ  په  به  کوونکي  زده 

کرسې خط پر مخ په صحیح او ښکلی بڼه ولیکالی شی.

  د حسن خط فعالیت )۳۵دقیقې(

ښوونکي دي د الرښود د مقدمې د )۲۲- ۲۳( مخونو د 
الرښوونو رسه سم ساده جملې تدریس کړي.

د حسن خط ارزونه او کورنۍ دنده)۵ دقیقې(
۱- له څو زده کوونکو  څخه د کلمو د ښایسته لیکلو په اړه پوښتنه وکړي.

۲- زده کوونکي دې له کړکي یا پنسل قلم رسه ساده جملې په کورونو کې 
مترین کړی.

۱۱
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لوست 1 اونۍ

فرعي موضوع: سمسورتيا                      توری: ث 

د زده کړې موخې:
د/ ث/غږ او ث توري لرونکو کلمو  سم لوستل او لیکل.. 1
دا وړاندوينه کول  چې یوه کیسه یا منت به د څه په باره کې وي له یو . 2

انځور، رسلیک، مهمو کلمو  او  مخکینۍ پوهې څخه ګټه اخیستل. 
د مفهوم اخیستنې لپاره بیا لوستل.. 3
یو منت په لنډو ټکو کې بیانول. . 4

                   ۱. توري او کلمې  )۱۰ دقیقې(            
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د/ ث/غږله نورو دو تورو رسه نږدې . 1

غږ لري. ښوونکی ځینې کلمې د)ث( توری او ځینې نور یې د) س( 
او )ص( توري لري.  

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې په دې اونۍ کې به هغوی د . 2
هغو کلمو مترین کوي چې د )ث( توری پکې کارول کېږي. 

ثريا . 3 کثافات،  لیکي:  تخته  پر  کلمې  الندینۍ  ښوونکی 
ښوونکی له زده کوونکو څخه غوښتنه کوي چې کلمه په لوړ 
پوښتنه کوي چې کوم  له زده کوونکو  ولويل. ښوونکی  غږ 
اجازه  ته  کوونکو  زده  یو څو  لري. ښوونکی  ث/غږ  د/  توری 

ورکوي چې توري ته ګوته ونیيس. 
ښوونکی زده کوونکي دريس کتاب لوستلو ته رابويل. . 4
ښوونکی کلمې په داسې حال کې زده کوونکو ته لويل چې . 5

هغه  کوونکي  زده  بیا  تېروي.  کلمو  پر  ګوتې  خپلې  هغوی 
کلمې په دوه کسيزه توګه لويل. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د مترين په کتابونو کې د . 6
کلمو ليکل مترين کړي. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د مترين په کتابونو کې د . 7
کلمو د ليکلو مترين وکړي.

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی باید د دغو کلمو لیکل . 8
هر ورځ په کور کې مترین کړي. ښوونکی زده کوونکو ته وايي 
چې هغوی به د اونۍ په پای کې د دې کلمو په اړه امال ولري.

 ۲. د لومړي منت لوستل )۲۵ دقیقې(

له لوستلو څخه مخکې
ښوونکی زده کوونکو  ته وايي چې رسلیک او انځور ته وګوري او وړاندوینه . 1

وکړي چې منت به د څه په هکله وي.  زده کوونکی وړاندوينه لومړی )په 

خپلو  منځو کې رشیکوي او  بيا يې له ټولګيوالو رسه رشیکوي(

ښوونکی  درې کلیدي کلمې له زده کوونکو رسه معنا او په جملو 
کې يې استعاملوي. 
د لوستلو پرمهال

ښوونکی متثيل کوي، ښوونکی او زده کوونکي په ګډه . 1
لوستل  توګه  کسيزه  دوه  په  کوونکي  زده  کوي،  لوستل 

کوي. 
ښوونکی زده کوونکو ته ښيي چې څنګه کوالی يش د . 2

مفهوم اخیستنې لپاره  د بیا لوستلو له کړنالرې څخه 
ګټه واخيل )د تفصیيل الرښوونو لپاره د لومړۍ برخې 

عمومي کتنه وګورئ(.
له لوستلو څخه وروسته

د  ایا  پوښتنه کوي چې  له زده کوونکو څخه  ۱.ښوونکی 

کیسې په اړه یې وړاندوینه سمه ده؟ هو يا نه. 
۲. ښوونکی له زده کوونکو څخه الندې پوښتنې کوي.

- پوښتنه: څنګه يوه سيمه ښکلې کوالی شو؟
ځواب: د ونو او نيالګيو په کېنولو رسه سيمه ښکلې کوالی شو.

- پوښتنه: له  سمسورې سيمې څخه څه ګټه  اخيستالی شو؟
ګټه  ورڅخه  لپاره  تفريح   او  ورزش  مطالعې،  د  ځواب: 

اخيستالی شو.
- پوښتنه: تاسو څنګه يوه سيمه سمسوروالی شئ؟ 

ځواب: د ونو او نيالګيو په کېنولو رسه.
-پوښتنه: د سيمې سمسورتيا زموږ روغتيا ته څه ګټه لري؟ 

مو  ذهن  او  کوي  مخنيوی  ګردونو  د  پاکوي،  هوا  ځواب: 
خوشحاله سايت. 

۳.ښوونکی له زده کوونکو رسه يو ځای منت په لنډو ټکوکې 
بيانوي د )تفصييل الرښوونو لپاره د درېمی برخې د عمومي 
چېرته چې  کتنې برخې ته مراجعه وکړئ(امکاين لنډيز: 
ونې او  بوټې ډېر وي سيمه ښکلې ښکاري، سمسور 
په  وي.  لپاره  تفريح  او  ورزش،  مطالعې،  د  ځايونه 

سمسورو ځايونو کې کثافات او خځلې بايد وانه چوو.

           تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې(

تکرار: ښوونکی له زده کوونکی رسه د/ث/ غږ لرونکې . 1
ځینې کلمې تکراروي. 

کورنۍ دنده: زده کوونکي توري او کلمې په کورونو . 2
کې په خپلو کتابچو کې لیکي او د لومړي منت بیا 

لوستلو  مترين کوي.

۱۱
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لوست 2 اونۍ 11

فرعي موضوع: سمسورتيا

د زده کړې موخې

صفتي نومونو ته له مؤنث یا مذکر جمع نومونو رسه مطابقت . 1

ورکول.

کلمې په دريو  ډلو کې وېشل. . 2

له مناسب لحن او حرکاتو څخه په ګټې اخیستنې او له          . 3

٪ ۹۵سموايل رسه د متنونو لوستل.

           1.  کلمې )۱۰ دقیقې(                            

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی دې د هلکانو او . 1
نجونو په باره کې د ترشیحاتو ورکولو مترین وکړي. ښوونکی 
یوه  هلک،  خوشحال  یو  لیکي:  تخته  پر  کلمې  الندینۍ 
کوونکو رسه  زده  له  کلمې  دا  نجلۍ. ښوونکی  خوشحاله 
لويل. ښوونکی وايي چې خوشحاله یوه کلمه ده چې موږ 

ته د هلک او نجلۍ په اړه یو څه وايي.
 ښوونکی له زده کوونکو څخه د نورو بېلګو د وړاندې کولو . 2

غوښتنه کوي: لکه )خفه، لوړ، خندرویه، او داسې نور(. 
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې خپل دريس کتابونو ته . 3

ډیرې  هغوی  ویني.  نجونې  او  هلکان  هغوی  يش.  ځیر 
ترشیحي کلمې هم ویني. ځینې کلمې په نجونو پورې اړه 
لري او ځینې کلمې  په هلکانو پورې. هغوی باید کلمو ته 
له هلکانو یا نجونو رسه مطابقت ورکړي. ښوونکی لومړۍ 

دوه بېلګې له زده کوونکو رسه تررسه کوي. 
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې نورې کلمې په دوه کسيزه . 4

توګه  تررسه کړي. 
کله چې زده کوونکي په کار بوخت وي، ښوونکی په ټولګي . 5

کوي چې  مرسته  رسه  کوونکو  زده  هغو  له  او  ګرځي  کې 
ستونزې لري. 

لږ وخت وروسته، ښوونکی د زده کوونکو ځوابونه ګوري. . 6
ښوونکی له زده کوونکو  څخه غوښتنه کوي چې و وايي . 7

د  )ځواب:  دي.  کړي  زده  څه  کې  درس  دې  په  هغوی 
هلکانو او نجونو باره کې د ترشیحاتو ورکولو لپاره د ځانګړو 

کلمو کارول.(

2. د لغتونو زېرمه )۱۵ دقیقې(                 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی به نن یو ځل . 1

بیا د ډلبندي کولو مترین وکړي. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې کلمې په دوو يا ډېرو . 2

ډلو وېشل کېدای يش. هغوی به نن همدا مترین کوي. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې  خپلو دريس کتابونو . 3

دريو  په  ویني چې  ته ځیر يش. هغوی )۱۲( کلمې 

زده  یوه  له  لري. ښوونکی  اړه  پورې  بېالبېلو کټګوریو 

کوونکي  څخه غوښتنه کوي چې هغه )۳( کټګورۍ 

ولويل. 

            تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې( 

 تکرار: له صفتي نومونو رسه د مؤنث يا مذکر جمع نومونو تکرار.. 1

   کورنۍ دنده: ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د کلمو  مترين . 2

په کورونو کې په خپلو کتابچو کې تررسه کړي او منت بیا ولويل 

او د امال د مترین لپاره د کلمو مترين وکوي.

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې دا مترین د مترین  په . 4

کلمې  لومړۍ دوې  تررسه کړي. ښوونکی  کتابونو کې 

له زده کوونکو رسه تررسه کوي. بیا زده کوونکي په دوه 

کسيزه توګه کار کولو ته ادامه ورکوي.

په . 5 ښوونکی  وي،  بوخت  کار  په  کوونکي  زده  چې  کله 

مرسته  رسه  کوونکو  زده  هغو  له  او  ګرځي  کې  ټولګي 

کوي چې ستونزې لري. 

لږ وخت وروسته، ښوونکی د زده کوونکو ځوابونه ګوري. . 6

وايي . 7 و  چې  کوي  پوښتنه  کوونکو  زده  له  ښوونکی 

هغوی په دې درس کې څه زده کړي دي. )ځواب: په 

بېال بېلو کټګوریو پورې د کلمې تړاو درلودل.(

3. د لومړي منت بيا لوستل )۱۰دقیقې(        

د څلورو پړاوونو )ښوونکی يې لويل، ښوونکی او زده کوونکي . 1

يې په ګډه لويل، زده کوونکي په دوه کسيزه توګه لويل او زده 

کوونکي یې پخپله په مستقل ډول لويل( په کارولو رسه، لومړی 

منت له زده کوونکو رسه بیا لويل.

ت
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لوست 3 اونۍ 11

فرعي موضوع: د څښلو د اوبو زېرمې   

د زده کړې موخې:
په چټکۍ رسه د کلمو د تجزیه کولو لپاره د مورفیمونو په . 1

اړه د کلمو د جوړښت د پوهې کارول
دا وړاندوينه کول چې یوه کیسه یا منت به د څه په باره . 2

کې وي.
د مفهوم اخیستنې لپاره بیا لوستل. 3
یو لوستل شوی منت په لنډو ټکو کې بیانول. . 4

                    ۱. کلمې )۱۰ دقیقې( 

تخته  . 1 توره  پر  مټ  کټ  جوړښت  کلمې  لومړۍ  د  ښوونکی 

هغسې ليکي، لکه په دريس کتاب کې چې لیکل شوې دی. 

ښوونکی يوه بېلګه په لوړ غږ زده کوونکو ته لويل. بیا . 2

يې ښوونکی له زده کوونکو رسه یوځای لويل. 

ته . 3 کلمې  ورستاړی  )هـ(  د  ښوونکی ترشیح کوي چې 

ورزیاتېږي او د کلمې معنا بدلېږي. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د لومړنیو دوو بېلګو د . 4

لوستلو لپاره خپل دريس کتاب ته ځیر يش. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې په دريس کتابونو کې په . 5

دوه کسيزه توګه کلمې ولويل.

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د مترين په کتابونو . 6

کې د کلمو ليکل مترين کړي.

کله چې زده کوونکي د کلمو په لوستلو او ليکلو بوخت . 7

زده  هغو  له  او  ګرځي  کې  ټولګي  په  ښوونکی  وي، 

کوونکو رسه مرسته کوي چې ستونزې لري. 

 ۲. د دویم منت لوستل )۲۵ دقیقې(     

   له لوستل څخه مخکې

او . 1 وګوري  ته  انځور  او  وايي چې رسلیک   ته  کوونکو  زده  ښوونکی 

وړاندوينه وکړي چې منت به د څه په اړه  وي، طریقه ښيي. ) په خپلو 

کې رشیکول، له ټولګيوالو رسه رشیکول(

ښوونکی  درې کليدي کلمی له زده کوونکو رسه معنا او په جملو 

کې يې استعاملوي. 

د لوستلو پر مهال

ښوونکی متثیل کوي، ښوونکی او زده کوونکي په ګډه لوستل کوي، . 1

زده کوونکي په دوه کسيزه توګه لوستل کوي. 

مفهوم . 2 د  يش  کوالی  څنګه  چې  ښيي  ته  کوونکو  زده  ښوونکی 

اخیستنې لپاره د بیا لوستلو له سرتاتیژي څخه ګټه واخيل.  

له لوستلو څخه وروسته

ښوونکی له زده کوونکو څخه پوښتنه کوي چې ایا د کیسې په اړه یې . 1

وړاندوینه سمه ده؟ هو یانه. 

ښوونکی له زده کوونکو څخه الندې پوښتنې کوي:. 2

           تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې(

تکرار: ښوونکی د کلمو مترین له زده کوونکو رسه تکراروي. . 1
کورنۍ دنده: زده کوونکي په کور کې دکلمو ليکل او د . 2

دوهم منت بیالوستل مترینوي. 

- پوښتنه:د څښلو اوبه په کومو ځايونو کې وي؟

ځواب: په څاګانو، کاريزونو، چينو او نلونو کې وي.

-پوښتنه: له  اوبو څخه څنګه سمه ګټه اخيستالی شو؟

ځواب: د اوبو نل خالص پرې نږدو او ترڅنګ يې کثافات 

وانه چوو. د لوښو رسونه پټ وساتو.

- پوښتنه: د  اوبو بې ځایه لګښت په چاپېريال څه اغيزې لري؟ 

ځواب:د  اوبو  زېرمې کمېږي او وچکايل رامنځ ته کوي.

-پوښتنه: څنګه اوبه پاکې ساتلی شو؟

ځواب: د اوبو د زېرمو شاوخوا ته پاملرنه وکړو او پاکې يې وساتو.

لنډو . 3 په  منت  ځای  يو  رسه  کوونکو  زده  له  ښوونکی 

ټکوکې بيانوي دتفصييل الرښوونو لپاره د درېمې برخې 

د عمومي کتنې برخې ته مراجعه وکړئ. د منت لنډيز:

 اوبه د الله)ج( لوی نعمت دی. د څښلو اوبه په څاګانو، 

بايد  زېرمې  اوبو  وي.د  کې  نلونو  او  چينو  کاريزونو، 

ويش. مخنيوی  څخه  ناروغۍ  له  چې  وساتو،   پاکې 
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لوست 4 اونۍ 11

فرعي موضوع: د څښلو د اوبو زېرمې

د زده کړې موخې
د امریه او ندائیه نښې )!( په کارولو پوهېدل- 1

کلمې په ۳ ډلو وېشل. - 2

له مناسب لحن او حرکاتو  څخه په ګټې اخیستنې او - 3

له٪ ۹۵ سموايل رسه د متنونو لوستل.

            ۲. د لغتونو زېرمه )۱۵ دقیقې(

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی به د ډلبندي . 1
کولو مترین وکړي. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې کلمې له دوو څخه . 2
په زیاتو ډلو کې وېشل کېدای يش. هغوی به نن همدا 

مترین کوي. 
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې خپلو دريس کتابونو . 3

دريو  په  ویني چې  کلمې   )۱۲( هغوی  يش.  ته ځیر 
بېالبېلو کټګوریو پورې اړه لري. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې دا مترین د مترین . 4
لومړۍ  کلمو  د  تررسه کړي. ښوونکی  کتابونو کې  په 

کټګوري له زده کوونکو رسه تررسه کوي. بیا زده کوونکي 
په دوه کسيزه توګه کار کولو ته ادامه ورکوي. 

کله چې زده کوونکي په کار بوخت وي، ښوونکی په . 5
له هغو زده کوونکو رسه مرسته  او  ټولګي کې ګرځي 

کوي چې ستونزې لري. 

               1. کلمې او جملې )۱۰ دقیقې(

 ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی به مثبتو او منفي . 1
امريه کلمو کې د ندایې ليک نښې کارول مترين کړي.

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې خپلو دريس کتابونو ته . 2

ځري يش، هلته درې کلمې)تلل، خوړل، خندل( شتون 

لري. چې بايد په مثبت او منفي امريو کې وکارول يش.

ښوونکی لومړی کلمه) تلل( به مثبت امريه جمله)ځه!(. 3

او منفي امريه جمله)مه ځه!( کې له زده کوونکو رسه 

او منفي  امريه  په مثبت  او روښانه کوي چې  کاروي. 

امريه جملو کې د ندايې ليک نښه وکارول يش.

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی به له مثبتو . 4

او منفي امرونو رسه د ندایه نښې )!( کارول زده کړي. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د لومړنیو بېلګو د . 5

لوستلو لپاره دريس کتاب ته ځیر يش . 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې په دوه کسيزه توګه کار . 6

وکړي تر څو د مترین په کتاب کې مترین بشپړ کړي. 

پر . 7 امرونو  منفي  او  مثبت  د  کوونکي  زده  چې  کله 

او لیکلو بوخت وي، ښوونکی په ټولګي کې  لوستلو 

زده کوونکو رسه مرسته کوي چې  له هغو  او  ګرځي 

ستونزې لري. 

3. د  دویم  منت  بيا لوستل )۱۰دقیقې(   

د څلورو پړاوونو څخه په ګټې اخيستنې ښوونکی يې متثیلوي، . 1

ښوونکی او زده کوونکي يې په ګډه لويل،  زده کوونکي  يې په 

دوه کسيزه توګه لويل او زده کوونکي یې پخپله لويل، په کارولو 

رسه دوهم منت له زده کوونکو رسه بیا لوستل.

           تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې( 

تکرار: د امریه او ندایه نښې د کارولو تکرار. . 1
کورنۍ دنده: ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د کلمو او د . 2

کلمو د زېرمې مترین خپل د مترین په کتابونو کې تررسه کړي.  
ښوونکی زده کوونکو باندې ټینګار کوي چې منت بیا ولويل 

او د امال د مترین لپاره د کلمو مترین تررسه کړي.

لږ وخت وروسته، ښوونکی د زده کوونکو ځوابونه ګوري. . 6
ښوونکی له زده کوونکو پوښتنه کوي چې و وايي هغوی . 7

په دې درس کې څه زده کړي دي. )ځواب: بېال بېلو 
کټګوریو پورې د کلمې تړاو درلودل او د امريه او ندايه 

نښو کارول(.

ت

غ
ل

 د حسن خط فعالیت، ارزونه او کورنۍ دنده )۴۰ دقیقې ( 
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لوست 5 اونۍ 11

د زده کړې موخې:
د نورو خلکو  د احساساتو درک کول.- 1

د نوښتي ليکنې د منت بشپړول.- 2

له مناسب لحن او حرکاتو څخه په ګټې اخیستنې او له  - 3

٪۹۵ سموايل رسه د متنونو لوستل.

فرعي موضوعګانې:  سمسورتيا او د څښلو د اوبو زېرمې

            تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې(

تکرار: د خلکو احساساتو ته پام ساتل. . 1

بیا لوستل. د نوښتي . 2 او دوهم منت  کورنۍ دنده: د لومړي 

ليکنې د کیسې بشپړول او یو رسم ورزیاتول. 

   ۲ .  نوښتي ليکنه )۱۵ دقيقې(

۱. ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی به اوس د نورو خلکو د 

احساساتو پېژندلو په اړه یو منت ولیکي. 

۲. ښوونکی  د دريس کتاب جملې او د چوکاټ کلمې له زده کوونکو 

۳.د لومړي او دویم منت بيا لوستل )۱۰ دقيقې( 

ښوونکی  له دوو پړاوونو )لکه زده کوونکي په دوه کسيزه توګه 

لويل، زده کوونکي یې پخپله لويل(، څخه په ګټې اخیستنې 

رسه لومړی او دوهم منت له زده کوونکو رسه بیا لويل. 

رسه یو ځای لويل. 

۳. ښوونکی زده کوونکو ته وایي چې د مترین په کتابونو کې د چوکاټ 

د کلمو په کارولو رسه په تشو ځایونو کې په دوه کسیزه توګه جملې 

جوړې کړي او نیمګړی منت دې بشپړ کړي.

۴. ښوونکی په ټولګي کې ګرځي او هغو زده کوونکو ته چې ستونزې 

لري مرسته او الرښوونه کوي. 

۵. ښوونکی له څو زده کوونکو غواړي چې خپل بشپړ کړي متنونه 

ټولګیوالو ته و وايي. 

  1. غوږنيول او خربې کول )10 دقیقې(   

۱. ښوونکی وايي چې د نن ورځې په درس کې به د نورو  خلکو 

د احساساتو د پېژندلو په اړه بحث وکړي. دا مهمه ده چې موږ 

باید د نورو خلکو احساسات درک کړو او  د هغوی احساساتو 

ته په سمه توګه ځواب ووایو. 

۲. زده کوونکو ته و وایاست چې په خپلو دريس کتابونو  کې 

دوو انځورونو ته ځري يش. چې په هر انځورو کې دوه ملګري 

ویني. له هغوی څخه پوښتنه وکړئ چې په کوم انځور کې یو 

ملګری د بل ملګري پر احساس پوهېږي؟ 

له  ځوابونه  خپل  چې  ورکړئ  وخت  ته  کوونکو  زده  څو   .۳

ټولګیوالو رسه رشیک کړي. 

۴. زده کوونکو ته و وایاست چې تاسو باید خلکو ته وګورئ او  د 

هغوی پر احساساتو خپل ځانونه پوه کړئ.  دا کار له تاسو رسه 

توګه ځواب        په سمه  ته  احساساتو  د هغوی  مرسته کوي چې 

ووایاست او تردې چې تاسو به وکولی شئ له خپلو ملګرو رسه 

مرسته وکړئ.  

۴. زده کوونکو ته و وایاست چې د مترین په کتاب کې د دوو 

ملګرو انځور ته وګوري. هغوی ته و وایاست چې د خپلو ملګرو 

پر احساساتو ځانونه پوه کړي. له زده کوونکو څخه وغواړئ چې 

ووايي آیا يو ملګری له بل ملګري رسه سم چلند کوي که نه؟

۵. زده کوونکو ته و وایاست چې دوی به د څلورو حالتونو په اړه 

متثیل کړي. له زده کوونکو څخه دا پوښتنې وکړئ: کله چې یو 

څوک ستاسو احساساتو ته پام نه کوي څه ډول احساس درته 

پیدا کېږي او که یو څوک ستاسو احساس ته پام وکړي، نو بیا 

څه ډول احساس کوئ؟ 

احساساتو  پر  خلکو  نورو  د  باید  موږ  چې  څرګندوي  ښوونکي   .۶

ځانونه پوه کړو، تر څو دوی ته په سمه توګه ځواب ووایو او تر دې چې 

په ګډه رسه ستونزې هوارې کړو، لکه د څښلو د ناپاکو اوبو ستونزه. 
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لوست 6 اونۍ 11

د زده کړې موخې:
له جمع نومونو رسه د صفتي نومونو کارول.- 1

د امریه او ندایه نښې په کارولو پوهېدل.- 2

کلمې ډلبندي کول- 3

د مناسب لحن او فشار په کارولو او له٪ ۹۵ سموايل - 4

رسه د متنونو لوستل. 

له٪ ۸۰ سموايل رسه د کلمو او جملو لیکل. - 5

د /s/ غږ او د ث توري لرونکو کلمو سم لیکل- 6

فرعي موضوع: تکرار او دوامداره ارزونه

            تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې(

 تکرار: هغه څه تکرارول چې زده کوونکو په دې اونۍ کې زده کړي دي.  
۲.  کورنۍ دنده: ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې په کورونو کې د درسونو 
د هغو برخو بيا ليکل او لوستل دې تررسه کړي چې د اونۍ په جريان کې يې  

وررسه ستونز ې لرلې.

                                  ۱.  کلمې   او جملې   )۱۰ دقیقې(

ښوونکی د ترشیحي کلمو )صفتونو( کارول تکراروي. . 1

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د دريس کتاب )الف( مترین . 2

تررسه کړي. 

ښوونکی د امریه او ندایه نښې کارول تکراروي. . 3

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د دريس کتاب )ب( مترین . 4

تررسه کړي. 

ښوونکی په کټګوریو کې د کلمو وېشل تکراروي. . 5

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د دريس کتاب )ج( مترین . 6

تررسه کړي. 

ښوونکی د زده کوونکو ځوابونه ګوري. . 7

ښوونکی د پرله پسې ارزونې په کتاب کې د زده کوونکو نومرې . 8

ثبتوی.

                  ۳. امال )۱۵ دقیقې(

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی به یو څو کلمې او جملې ولیکي. . 1
د . 2 کتابونو  مترین  د  او  تړلو  د  کتابونو  دريس  د  ته  کوونکو  زده  ښوونکی 

پرانیستلو وايي. 
ښوونکی لومړۍ کلمه په کراره وايي او ۴ ځلې یې تکراروي. کلمه دا ده: )کثافات( . 3

 زده کوونکي کلمې ليکي. 
۴. ښوونکي همدغه کار د الندې )۸( کلمو لپاره هم تررسه کوي: 

۱- ثريا، ۲- ثواب، ۳- حارث ۴- حديثه ۵-  عثامن ۶-  کلثوم، ۷- کوثر، ۸-وارث.
۵. ښوونکی لومړۍ جمله په کراره لويل او ۴ ځلې یې په کراره کراره تکراروي. 

زده کوونکی جمله لیکي. جمله دا ده: 
     ۱- کلثوم تکړه زده کوونکې ده.

۶.ښوونکی همدا کار د الندې ۳ جملو لپاره هم تررسه کوي.
   ۲-ثريا د اوبو نل خالص نه پرېږدي ۳- عثامن او وارث د اوبو د لوښو رس 

پټ سايت. ۴- حارث اوبه راوړي.
راوړي.  لپاره  ليدلو  ته وايي چې د مترين کتابچې د  ۷. ښوونکي زده کوونکو 

ښوونکي د هغو امالء ګوري او نومرې ورکوي.
۸. ښوونکي د زده کوونکو نومرې د پرله پسې  ارزونې په کتاب کې ثبتوي. 

  ۲. د لومړي او دویم منت بیا لوستل )۱۰ دقیقې(

ښوونکی زده کوونکو ته دوې دقیقې وخت ورکوي چې په دوه . 1

کسيزه توګه لومړی یا دوهم منت ژر ژر ولويل. 

ښوونکی د زده کوونکو له )۴( جوړوڅخه غوښتنه کوي چې د . 2

ټولګي مخې ته رايش. 

ښوونکی هغوی ته وايي چې هره جوړه به د منت یوه برخه . 3

لويل. هغوی باید منت په  روانه او د مناسب لحن او حرکاتو په 

کارولو رسه ولويل چې ټکی او د پوښتنې نښه منعکس کړي.

ښوونکي زده کوونکو ته وايي چې منت ورو ورو د خپل څنګ . 4

له ټولګيوال رسه ولويل.

په لوستلو بوخت . 5 کله چې )۸( زده کوونکي )څلور جوړی( 

وي، ښوونکی د هغوی د لوستلو څرنګوالی مشاهده کوي او 

خپله مشاهده د پرله پسې ارزونې په کتاب کې لیکي. له هغه 

زده کوونکو رسه چې په ښه توګه دا فعالیت تررسه نه کړي، 

باید بله اونۍ مرسته ويش. 

۱۲

 د حسن خط فعالیت، ارزونه او کورنۍ دنده )۴۰ دقیقې ( 
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لوست 1 اونۍ

   فرعي موضوع: کثافات                         توري: س

د زده کړې موخې:
د /س/ غږ او توري لرونکوکلمو سم لیکل.. 1
د انځور، رسليک، مهمو کلمو او د مخکينۍ پوهې څخه په ګټې . 2

اخستنې رسه دا وړاندوينه وکړي چې کيسه يا منت به د څه په اړه وي. 
د مفهوم اخیستنې لپاره بیا لوستل.. 3
یو منت په لنډو ټکو کې بیانول. . 4

                   ۱. توری او کلمې )۱۰ دقیقې(           
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د /س/غږ له نورو دوو تورو . 1

رسه نږدې غږ لري. ځینې کلمې د )ث( توری او ځینې نور 
یې بیا د )س( او )ص( توري لري.  

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې په دې اونۍ کې به هغوی د . 2
هغو کلمو مترین کوي چې د )س( توری پکې کارول کېږي. 

ښوونکی الندینۍ کلمې پر تخته لیکي: سيالبونه، اوسپنه . 3
ښوونکی له زده کوونکو  څخه غوښتنه کوي چې کلمه په لوړ 
غږ ولويل. ښوونکی له زده کوونکو پوښتنه کوي چې کومې 
کلمې د )س( غږ لري. ښوونکی یو څو زده کوونکو ته اجازه 

ورکوي چې توري ته ګوته ونیيس. 
رابويل. . 4 ته  لوستلو  کتاب  دريس  د  کوونکي  زده  ښوونکی 

ښوونکی کلمې په داسې حال کې زده کوونکو ته لويل چې 
بیا زده کوونکي هغه  هغوی خپلې ګوتې پر کلمو تېروي.  

کلمې په دوه کسيزه توګه   لويل. 
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د مترين په کتابونو کې د . 5

کلمې ليکل مترين کړي.
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی باید د دغو کلمو . 6

لیکل هر ورځ په کور کې مترین کړي. 
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی به د اونۍ په پای . 7

کې د دې کلمو په باره کې امال ولري. 

  ۲. د لومړي منت لوستل )۲۵ دقیقې(

له لوستلو څخه مخکې
ته . 1 انځور  او  رسلیک  چې  وايي  ته  کوونکو  زده  ښوونکی 

وګوري او وړاندوینه وکړي چې منت به د څه په اړه وي. 
)په خپلو کې رشیکول، له ټولګيوالو رسه رشیکول(.

ښوونکی  درې کلیدي کلمې له زده کوونکو رسه معنا او په جملو 
کې يې استعاملوي. 
د لوستلو پر مهال

ښوونکی متثیل کوي، ښوونکی او زده کوونکي په ګډه . 1
لوستل کوي، زده کوونکي په دوه کسيزه توګه  لوستل 

کوي. 
ښوونکی زده کوونکو ته ښيي چې څنګه کوالی يش . 2

د مفهوم اخیستنې لپاره بیا لوستلو سرتاتیژۍ نه ګټه 
برخې  لومړۍ  د  لپاره  الرښوونو  تفصیيل  )د  واخيل 

عمومي کتنه وګورئ(.
له لوستلو څخه وروسته

ښوونکی له زده کوونکو څخه پوښتنه کوي چې ایا د . 1
کیسې په اړه یې وړاندوینه سمه ده؟ هو/ نه.

ښوونکی له زده کوونکو څخه الندې پوښتنې کوي.. 2
- پوښتنه:  په کثافاتو کې څه شی پيداکېږي؟

ځواب: په کثافاتو کې ميکروبونه پيداکېږي.
- پوښتنه: له کوم ډول کثافاتو څخه رسه جوړېړي؟

ځواب: د ميوو پوستکي او د ترکاريو پاتې شوين.
- پوښتنه:له کثافاتو څخه څه ګټې اخيستالی شو؟

ځواب: له ځينو کثافاتو څخه رسه جوړيږي ځينې نور 
يې خرڅيږي او ځينې سوځوالی شو.

- پوښتنه: څنګه خپل کور او د کور شاخوا پاکه وساتو؟
ځواب: خاورې او خځلې بايد بې ځايه وانه چوو. 

ښوونکی له زده کوونکو رسه په ګډه یو منت په لنډو ټکو . 3
برخې  دریمې  د  لپاره  الرښوونو  )تفصیيل  بیانوي  کې 
عمومي کتنه وګورئ(. امکاين لنډیز: خځلې او کثافات 
زموږ سيمه بدرنګوي. ميکروبونه پيدا کوي. خځلې او 

کثافات بايد په مناسبو ځايونو کې واچوو. 

          تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې(

غږ . 1 /س/  د  رسه  کوونکی  زده  له  ښوونکی  تکرار: 
لرونکې ځینې کلمې تکراروي. 

کورنۍ دنده:زده کوونکي توري او کلمې د مترین . 2
په کتابونو کې لیکي. زده کوونکي د لومړي منت بیا 

لوستل په کور کې مترین کوي. 

۱۲



96

لوست 2 اونۍ 12

فرعي موضوع: کثافات

د زده کړې موخې:

صفتي نومونو ته له مؤنث یا مذکر جمع کلمو رسه مطابقت . 1

ورکول.

کلمې په دريو  ډلو کې وېشل. . 2

له مناسب لحن او حرکاتو څخه په ګټې اخیستنې او له         . 3

٪ 95  سموايل رسه متنونه لوستل.

                  1.  کلمې )۱۰ دقیقې(                    

ښوونکی له زده کوونکو څخه پوښتنه کوي چې هغوی . 1

اوس هم هغه کلمې په یاد لري چې هلکان او نجونې 

څو  یو  د  څخه  کوونکو  زده  له  ښوونکی  کوي.  ترشیح 

بېلګو د وړاندې کولو غوښتنه کوي. 

کتابونو . 2 وايي چې خپل دريس  ته  کوونکو  زده  ښوونکی 

ته ځیر يش. هغوی د هلکانو، نجونو او څارويو انځورونه 

ویني. هغوی د کلمو یو لست هم ویني چې د خلکو او 

څارويو د ترشیح کولو لپاره یې کاروي. ښوونکی لومړۍ 

بیا  په ګډه تررسه کوي.  له زده کوونکو رسه  بېلګې  دوه 

ته  په ګډه رسه کار  او  توګه  په دوه کسيزه  زده کوونکي 

ادامه ورکوی. 

په . 3 ښوونکی  وی،  بوخت  کار  په  کوونکي  زده  چې  کله 

مرسته  رسه  کوونکو  زده  هغو  له  او  ګرځي  کې  ټولګي 

کوي چې ستونزې لري. 

ښوونکی د زده کوونکو ځوابونه ګوري. . 4

ښوونکی له زده کوونکو څخه غوښتنه کوي چې و وايي . 5

هغوی په دې درس کې څه زده کړي دي. )ځواب: د 

خلکو او څارويو په اړه د ترشیحاتو ورکولو لپاره د ځانګړو 

کلمو کارول.(

2. د لغتونو زېرمه  )۱۵ دقیقې(                 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی به نن یو ځل . 1

بیا د ډلبندۍ کولو مترین وکړي. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې کلمې له دوو څخه . 2

نن  به  هغوی  يش.  کېدای  وېشل  کې  ډلو  زیاتو  په 

همدا مترین کوي. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې خپلو دريس کتابونو . 3

 )۳( چې  ویني  کلمې   )۱۲( هغوی  يش.  ځیر  ته 

بېالبېلو کټګوریو پورې اړه لري. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې دا مترین د مترین . 4

دوې  لومړۍ  ښوونکی  کړي.  تررسه  کې  کتابونو  په 

 

           تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې( 

 تکرار: د صفتونو د مفهوم تکرار.  . 1

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د کلمو او د . 2 کورنۍ دنده: 

او   کتابونو کې تررسه کړي  په  زېرمې مترین د مترین  د  کلمو 

ښوونکی په زده کوونکو ټینګار کوي چې منت بیا ولويل او د امال 

د مترین لپاره د کلمو مترین تررسه کړي.

کلمې له زده کوونکو رسه تررسه کوي. بیا زده کوونکي 

په دوه کسيزه توګه   کار کولو ته ادامه ورکوي. 

کله چې زده کوونکي په کار بوخت وي، ښوونکی په . 5

ټولګي کې ګرځي او له هغو زده کوونکو رسه مرسته 

کوي چې ستونزې لري. 

لږ وخت وروسته، ښوونکی د زده کوونکو ځوابونه ګوري. . 6

وايي . 7 و  چې  کوي  پوښتنه  کوونکو  زده  له  ښوونکی 

)ځواب:  زده کړي دي.  په دې درس کې څه  هغوی 

بېال بېلو کټګوریو پورې د کلمو تړاو درلودل.(

     3.د لومړي منت بيا لوستل )۱۰دقیقې(            

د څلورو  پړاوونو څخه په ګټې اخيستنې ښوونکی يې متثیلوي، . 1

ښوونکی او زده کوونکي يې په ګډه لويل،  زده کوونکي  يې په 

دوه کسيزه توګه لويل او زده کوونکي یې پخپله لويل، په کارولو 

رسه دوهم منت له زده کوونکو رسه بیا لويل.

ت

غ
ل
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لوست 3 اونۍ 12

فرعي موضوع: باران   

د زده کړې موخې:
په مورفیمونو باندې د کلمو د تجزیه کولو لپاره د کلمو د . 1

جوړښت د پوهې کارول.
د انځور، رسليک، مهمو کلمو او د مخکينۍ پوهې څخه په . 2

ګټې اخيستنې رسه دا وړاندوينه کول چې منت يا کيسه 
به د څه په اړه وي. 

د مفهوم اخیستنې لپاره بیا لوستل.. 3
لوستل شوی منت په لنډو ټکو کې بیانول. . 4

              ۱. کلمې  )۱۰ دقیقې(                            
تخته  . 1 توره  پر  مټ  کټ  جوړښت  کلمې  لومړۍ  د  ښوونکی 

هغسې ليکي لکه په دريس کتاب کې چې لیکل شوی دی. 

ښوونکی يوه بېلګه په لوړ غږ زده کوونکو ته لويل. بیا . 2

يې ښوونکی له زده کوونکو رسه یوځای لويل. 

ته . 3 کلمې  ورستاړی  د )ی(  ښوونکی ترشیح کوي چې 

ورزیاتېږي او د کلمې معنا بدلېږي. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د لومړنیو دوو بېلګو د . 4

لوستلو لپاره خپل دريس کتاب ته ځیر يش. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې په دريس کتابونو کې په . 5

دوه کسيزه توګه کلمې ولويل.

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د مترين په کتابونو . 6

کې د کلمو ليکل مترين کړي.

کله چې زده کوونکي د کلمو په لوستلو او ليکلو بوخت . 7

زده  هغو  له  او  ګرځي  کې  ټولګي  په  ښوونکی  وي، 

کوونکو رسه مرسته کوي چې ستونزې لري. 

                    ۲. د لومړي منت لوستل  )۱۰ دقیقې(         

له لوستلو څخه مخکې

ته . 1 انځور  او  رسلیک  چې  وايي  ته  کوونکو  زده  ښوونکی 
وګوري او وړاندوینه وکړي چې منت به د څه په اړه وي. 

)په خپلو کې رشیکول، له ټولګيوالو رسه رشیکول(.
ښوونکی  درې کلیدي کلمې له زده کوونکو رسه معنا او په جملو 

کې يې استعاملوي. 
د لوستلو پر مهال

ښوونکی متثیل کوي، ښوونکی او زده کوونکي يې په ګډه لويل، زده . 2
کوونکي په دوه کسيزه توګه   لويل. 

مفهوم . 3 د  يش  کوالی  څنګه  چې  ښيي  ته  کوونکو  زده  ښوونکی 
)د  واخيل.  ګټه  څخه  سرتاتیژي  له  لوستلو  بیا  د  لپاره  اخیستنې 

تفصیيل الرښوونو لپاره د لومړۍ برخې عمومي کتنه وګورئ(.  
له لوستلو څخه وروسته

ښوونکی له زده کوونکو څخه پوښتنه کوي چې د کیسې په اړه یې . 1

وړاندوینه سمه ده؟ هو يا نه.
ښوونکی له زده کوونکو څخه الندې پوښتنې کوي.. 2

          تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې(

تکرار: ښوونکی د کلمو مترین له زده کوونکو رسه تکراروي. . 1
کورنۍ دنده: زده کوونکي په کور کې د کلمو ليکل او د . 2

دوهم منت د بیا لوستلو مترین کوي. 

-  پوښتنه: تندر زیاتره وخت چېرته لوېږي؟
ځواب: پر ونو، ستنو، آنتنونو او لوړو ځایونو.

- پوښتنه:د تالندې او برېښنا په وخت کې بايد څه وکړو؟
ځواب: تر ونو الندې ونه درېږو د برق له ستنو او آنتنونو څخه لری شو.

- پوښتنه: څنګه د تيز او ډېر باران له زيانونو څخه ځان 
خوندي ساتالی شو؟

ځواب: د تيز باران په وخت کې بايد له سيندونو، خوړونو 
څخه ځانونه لرې وساتو.

- پوښتنه: باران څه ګټې لري؟
ځواب: په څاګانو او سیندونو کې اوبه زیاتوي، ونې بوټي زرغوين.

لنډو . 3 په  یو منت  په ګډه  له زده کوونکو رسه  ښوونکی 
دریمې  د  لپاره  الرښوونو  )تفصیيل  بیانوي  کې  ټکو 
تيز  لنډیز:   )امکاين  وګورئ(.  کتنه  عمومي  برخې 
باران د سېالبونو د راوتلو سبب ګرځي. په باران 
کې له چرتۍ څخه ګټه واخلو. د باران پر مهال له 
اوسپنيزو، برقي شيانو څخه ځان خوندي وساتو.

زده . 4  ۸ د  کې  کتاب  ارزونې  پسې   پرله  د  ښوونکي 
کوونکو نومرې ثبتوي.
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لوست 4 اونۍ 12

فرعي موضوع: باران 

د زده کړې موخې:
د امریه او ندایه نښې پر کارولو پوهېدل.- 1

کلمې په دريو ډلو وېشل. - 2

له مناسب لحن او حرکاتو څخه په ګټې اخیستنې او - 3

له٪ ۹۵سموايل رسه د متنونو لوستل.

            ۲. د لغتونو زېرمه )۱۵ دقیقې(
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی به د ډلبندۍ . 1

کولو مترین وکړي. 
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې کلمې له دوو څخه . 2

په زیاتو ډلو کې وېشل کېدای يش. هغوی به نن همدا 
مترین کوي. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې خپل دريس کتابونو . 3
دريو  په  ویني چې  کلمې   )۱۲( هغوی  يش.  ته ځیر 

بېالبېلو کټګوریو پورې اړه لري. 
خپلو . 4 د  مترین  دا  چې  وايي  ته  کوونکو  زده  ښوونکی 

مترین په کتابونو کې تررسه کړي. ښوونکی لومړۍ دوه 

کلمې له زده کوونکو رسه تررسه کوي. بیا زده کوونکي 
په دوه کسيزه توګه   کار کولو ته ادامه ورکوي. 

کله چې زده کوونکي په کار بوخت وي، ښوونکی په . 5
له هغو زده کوونکو رسه مرسته  او  ټولګي کې ګرځي 

کوي چې ستونزې لري. 

                1.کلمې  )۱۰ دقیقې(

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی به مثبتو او منفي . 1

امريه کلمو کې د ندایي ليک نښې کارول مترين کړي.

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې خپلو دريس کتابونو ته . 2

ځري يش، هلته درې کلمې)تلل، خوړل، خندل( شتون 

لري. چې بايد په مثبت او منفي امريو کې وکارول يش.

ښوونکی لومړۍ کلمه) تلل( به مثبت امريه جمله)ځه!(. 3

او منفي امريه جمله)مه ځه!( کې له زده کوونکو رسه 

او منفي  امريه  په مثبت  او روښانه کوي چې  کاروي. 

امريه جملو کې د ندايې ليک نښه وکارول يش.

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د لومړنیو بېلګو د لوستلو . 4

لپاره دريس کتاب ته ځیر يش . 

کار . 5 توګه  دوه کسيزه  په  وايي چې  ته  کوونکو  زده  ښوونکی 

وکړي ترڅو د مترین کتاب کې مترین بشپړ کړي. 

کله چې زده کوونکي د مثبت او منفي امرونو په لیکلو بوخت . 6

وي، ښوونکی په ټولګي کې ګرځي او له هغو زده کوونکو رسه 

مرسته کوي چې ستونزې لري. 

3. د دویم منت  بيا لوستل )۱۰دقیقې(        

زده  او  ښوونکی  متثیلوي،  ښوونکی  يعنې  پړاوونو  څلورو  د 

کوونکي په ګډه لويل، يعنې زده کوونکي په دوه کسيزه توګه  

لويل او زده کوونکي یې پخپله لويل، په کارولو رسه دوهم منت 

له زده کوونکو رسه بیا لويل.

           تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې( 

تکرار: د امریه او ندایه نښې د کارولو تکرار. . 1

کورنۍ دنده: ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د کلمو . 2

مترين په کورونو کې په خپلو کتابچو کې تررسه کړي او 

دوهم لوست تکرار کړي.

لږ وخت وروسته، ښوونکی د زده کوونکو ځوابونه ګوري. . 6
ښوونکی له زده کوونکو پوښتنه کوي چې و وايي هغوی . 7

په دې درس کې څه زده کړي دي. )ځواب: بېال بېلو 
نښو  امريه  او  ندايه  د  او  تړاو،  کلمو  د  پورې  کټګوریو 

کارول.
ت

غ
ل

 د حسن خط فعالیت، ارزونه او کورنۍ دنده )۴۰ دقیقې ( 
  



99

لوست 5 اونۍ 12

د زده کړې موخې:
د نورو خلکو د احساساتو په اړه وړاندوينه او پېژندل. - 1

د نوښتي ليکنې د منت بشپړول.- 2

له مناسب لحن او حرکاتو څخه په ګټې اخیستنې او له - 3

۹۵٪ سموايل رسه د متنونو لوستل.

فرعي موضوعګانې: کثافات او باران 

            تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې(

۱. تکرار: د نورو خلکو د احساساتو په اړه  وړاندوینه کول.

تخلیقي  د  لوستل.  بیا  دوهم منت  او  لومړي  د  دنده:  کورنۍ   .۲

کیسې بشپړول او یو رسم ورزیاتول. 

          ۲. نوښتي لیکنه )۱۵ دقیقې(

۱. ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی به اوس د 
خلکو د احساساتو د وړاندوينې په اړه یوه منت ولیکي. 

کتاب  دريس  د  چې  وايي  ته  کوونکو  زده  ښوونکی   .۲
جملې او د چوکاټ کلمې یو له بل رسه په ګډه ولويل. 

۳. ښوونکی زده کوونکو ته وایي چې د مترین په کتابونو کې د 
چوکاټ د کلمو په کارولو رسه په تشو ځایونو کې په دوه کسیزه 

توګه جملې جوړې کړي او نیمګړی منت دې بشپړ کړي.
۴. ښوونکی په ټولګي کې ګرځي او هغو زده کوونکو ته 

چې ستونزې لري مرسته او الرښوونه کوي. 
بشپړ  زده کوونکو غواړي چې خپل  له څو  ۵. ښوونکی 

کړي متنونه ټولګیوالو ته و وايي. 

۳.د لومړي او دویم منت بيا لوستل )۱۰ دقيقې(   

ښوونکی  له دوو پړاوونو )لکه زده کوونکي په دوه کسيزه توګه   

لويل، زده کوونکي یې پخپله لويل(،  څخه په ګټې اخیستنې 

رسه لومړی او دوهم منت له زده کوونکو رسه بیا لويل. 

  1. غوږنيول او خربې کول )10 دقیقې(   

د  به  په دې درس کې  وايي چې  ته  زده کوونکو  ۱. ښوونکی 
نورو خلکو د احساساتو پر وړاندوینه او پېژندلو خربې وکړو. د 
پېژندل ځکه مهم  او  اړه وړاندوینه  په  نورو خلکو د احساساتو 
او  له هغوی رسه سم چلند وکړئ   تاسو کولی شئ  دي چې 

همدارنګه له هغوی رسه ښه ملګرتیا رامنځ ته کړئ.
لومړي  کتاب  د دريس  وايي چې  ته  کوونکو  زده  ۲. ښوونکی 
انځور ته وګوري. له زده کوونکو وغواړئ چې په انځور کې څه 
شی ویني او ورته وواياست چې یو له بل رسه پرې بحث وکړي. 
له زده کوونکو پوښتنه وکړئ چې څه فکر کوئ که لومړی هلک 
هغه بل هلک ته ووايي چې  د سړک پر غاړه د کثافاتو او خځلو 
غورځول ښه کار نه دی، نو د هغه هلک عکس العمل او ځواب 
به څه وي؟ څو زده کوونکو ته وخت ورکړئ چې خپل نظرونه له 

ټولګیوالو رسه رشیک کړي.
۳. زده کوونکو ته و وایاست چې دویم انځور ته وګوري. په دې 
انځور کې د دریم ټولګي زده کوونکی لیدل کېږي چې یوه بل 
نوي ښوونځي ته ځي. له زده کوونکو وغواړئ وړاندوینه وکړي 
چې دغه زده کوونکی به څه احساس کوي. څو زده کوونکو ته 
وخت ورکړئ چې خپل نظرونه له ټولګیوالو رسه رشیک کړي. 

ته وګوري  وایاست چې د مترین کتابونو  و  ته  ۴. زده کوونکو 
او  پکې دوه نور انځورونه ویني. له زده کوونکو څخه وغواړئ د 
لومړي انځور په اړه چې یو زده کوونکی له نورو زده کوونکو رسه 
په لوبو کې برخه نه اخيل، د هغه د احساس په اړه وړاندوینه 

وکړي. 
۵. زده کوونکو ته و وایاست چې دویم انځور ته وګوري او یو له بل 
رسه بحث وکړي. په دې انځور کې کلیوال له خپل کيل کثافات 
زده  له  اچوي.  يې  کې  ځای  سم  یوه  په  او  پاکوي  خځلې  او 
کوونکو پوښتنه وکړئ چې کلیوال د کيل د پاکوايل په اړه اوس 
ورکړئ چې خپل  ته وخت  کوونکو  زده  لري؟ څو  احساس  څه 

نظرونه د دواړو حالتونو په اړه له ټولګیوالو رسه رشیک کړي.
۶. ښوونکی زده کوونکو ته وایي چې په دریو یا څلورو کوچنیو 
ډلو کې د هغه ماشوم په اړه متثیل وکړي چې ملګرو  يې له 
لوبې څخه ایستلی او هغه یوازې دوی ته ګوري. ښوونکی له 
په نظر هغه ماشوم  زده کوونکو ځینې پوښتنې کوي: ستاسو 
چې له لوبو ایستل شوی دی، څه احساس به کوي؟ که ملګري 

مو تاسو له لوبو وبايس، نو څه احساس به وکړئ؟ 
۷. ښوونکی څرګندوي چې موږ باید د نورو خلکو د احساساتو 

او کوښښ وکړو د هغوی پر احساساتو  اړه وړاندوینه وکړو   په 
ځانونه پوه کړو چې په دې کار رسه موږ کولی شو له خلکو رسه 

ښې اړیکې ټینګې کړو. 
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لوست 6 اونۍ 12

د زده کړې موخې:
د ترشیحي کلمو )صفتونو( کارول- 1
د امریه او ندایه نښې پر کارولو پوهېدل- 2
کلمې ډلبندي کول- 3
د مناسب لحن او فشار په کارولو او له٪ ۹۵ سموايل - 4

رسه د متنونو لوستل. 
له٪ ۸۰ سموايل رسه د کلمو او جملو لیکل. - 5
د /س/ غږ او تورو لرونکو کلمو سم لیکل.- 6

فرعي موضوع: تکرار او دوامداره ارزونه

           تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې(
تکرار:  زده کوونکو ته دا ويل چې د درسونو هغه برخې زده کړي . 1

دي چې هغوی ته په کورونو کې سختې وې، مترین کړي. 
۲.  کورنۍ دنده: ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې په کورونو کې د درسونو 
د هغو برخو بيا ليکل او لوستل دې تررسه کړی چې د اونۍ په جريان کې يې  

وررسه ستونز ې لرلې.

                         ۱. کلمې                   )۱۰ دقیقې(

ښوونکی د ترشیحي کلمو )صفتونو( کارول تکراروي. . 1

کتاب . 2 دريس  د  چې  وايي  ته  کوونکو  زده  ښوونکی 

)الف( مترین تررسه کړي. 

ښوونکی د مثبت او منفي امریه او ندایه نښې کارول تکراروي. . 3

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د دريس کتاب )ب( . 4

مترین تررسه کړي. 

ښوونکی په کټګوریو کې د کلمو وېشل تکراروي. . 5

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د دريس کتاب )ج( . 6

مترین تررسه کړي. 

ښوونکی د زده کوونکو ځوابونه ګوري. . 7

زده . 8 د  کې  کتاب  په  ارزونې  پسې  پرله  د  ښوونکی 

کوونکو نومرې ثبتوي. 

                  ۳. امال )۱۵ دقیقې(
۱.ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی به څو کلمې او جملې ولیکي. 
۲.ښوونکی زده کوونکو ته د دريس کتابونو د تړلو او د مترین 

کتابونو د پرانیستلو وايي. 
یې  ځلې  څلور  او  وايي  کراره  په  کلمه  لومړۍ  ۳.ښوونکی 
تکراروي. کلمه داده:)سيالبونه( زده کوونکي کلمه ليکي.

۴.ښوونکی همدغه کار د الندې )۸( کلمو لپاره هم تررسه 
اوسپنه،  ستنو، پالستيک،  احساس،سيمه،  کوي: 

انسان، نس، پوستکي
څلور  او  لويل  کراره  په  جمله  لومړی  ۵.ښوونکی 
جمله  کوونکي  .زده  تکراروي  کراره  کراره  په  یې  ځلې 
اخلم.  سودا  کې  بازار  په  زه  داده:۱.  لیکي.جمله 

کوي. تررسه  هم  لپاره  جملو  الندې  د  کار  همدا  ۶.ښوونکی 
۲. په باران کې مو کايل لندېږي.   ۳. په تیز باران کې سيالبونه 

راوځي.   ۴.  انسان پاکې هوا ته رضورت لري.
راوړي.  لپاره  ليدلو  ته وايي چې د مترين کتابچې د  ۷. ښوونکي زده کوونکو 

ښوونکي د هغو امالء ګوري او نومرې ورکوي.
۸. ښوونکي د زده کوونکو نومرې د پرله پسې  ارزونې په کتاب کې ثبتوي. 

  ۲. د لومړي او دویم منت بیا لوستل )۱۰ دقیقې(

ښوونکی زده کوونکو ته دوې دقیقې وخت ورکوي چې . 1

په دوه کسيزه توګه  لومړی یا دوهم منت ژر ژر ولويل. 

ښوونکی د زده کوونکو له )۴( جوړو څخه غوښتنه کوي . 2

چې د ټولګي مخې ته رايش. 

ښوونکی هغوی ته وايي چې هره جوړه به د منت یوه . 3

برخه لويل. هغوی باید منت په روانه توګه او د مناسب 

د  او  ټکی  چې  ولويل  رسه  کارولو  په  حرکاتو  او  لحن 

ته  کوونکو  زده  منعکس کړي. ښوونکی  نښه  پوښتنې 

وايي چې ورو ورو منت له لوستونکي رسه ولويل او ښه 

غوږ ورته ونیيس. 

وي، . 4 بوخت  لوستلو  په  کوونکي  زده   )۸( چې  کله 

ښوونکی د هغوی د لوستلو څرنګوالی مشاهده کوي او 

خپله مشاهده د پرله پسې  ارزونې په کتاب کې لیکي. 

فعالیت  دا  توګه  ښه  په  چې  رسه  کوونکو  زده  هغو  له 

تررسه نه کړي، باید  په بله اونۍ کې مرسته ويش. 

۱۳

   د حسن خط فعالیت، ارزونه او کورنۍ دنده )۴۰ دقیقې ( 
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لوست 1 اونۍ

فرعي موضوع: د ښار پاکوالی                  توري:  ث،س،ص

د زده کړې موخې:
د /ث/،/س/،/ص/ غږونو او د دې تورو  لرونکو کلمو  سم لیکل.. 1
د انځور، رسليک، مهمو کلمو او د مخکينۍ پوهې څخه په ګټې  . 2

اخستنې رسه دا وړاندوينه وکړي چې منت يا کيسه به د 
څه په اړه وي.  

د مفهوم اخیستنې لپاره بیا لوستل.. 3

یو منت په لنډو ټکو کې بیانول. . 4

                           ۱. توري او  کلمې )۱۰ دقیقې(                   
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې  د )ث، س او ص ( توري . 1

يو ډول اوازونه لري.
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې په دې لوست کې د هغو . 2

کلمو مترین وکړي چې د نورو دوو تورو )ث( )س( رسبېره د 
)ص( توری پکې کارول کېږي. 

ثواب . 3 سندرې،  لیکي:  تخته  پر  کلمې  الندینۍ  ښوونکی 
ښوونکی له زده کوونکو څخه غوښتنه کوي چې کلمه په لوړ 
پوښتنه کوي چې کوم  له زده کوونکو  ولويل. ښوونکی  غږ 
توری د)س( غږ لري. ښوونکی یو څو زده کوونکو ته اجازه 

ورکوي چې توري ته ګوته ونیيس. 
رابويل. . 4 ته  لوستلو  کتاب  دريس  د  کوونکي  زده  ښوونکی 

ښوونکی کلمې په داسې حال کې زده کوونکو ته لويل چې 
هغه  کوونکي  زده  بیا  تېروي.  کلمو  پر  ګوتې  خپلې  هغوی 

کلمې په دوه کسيزه توګه   لويل. 
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د مترين په کتابونو کې د . 5

کلمې ليکل مترين کړي.
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی باید د دغو کلمو . 6

لیکل هر ورځ په کور کې مترین کړي. 
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی به د اونۍ په پای . 7

کې د دې کلمو په  اړه امال ولري. 

۲. د لومړي منت لوستل )۲۵ دقیقې(  

له لوستلو څخه مخکې

او انځور ته . 1 ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې رسلیک 

وګوري او وړاندوینه وکړي چې منت به د څه په اړه وي. 

)په خپلو کې رشیکول، له ټولګيوالو رسه رشیکول(.

۲.ښوونکی  درې کلیدي کلمې له زده کوونکو رسه معنا او په 

جملو کې يې استعاملوي. 

د لوستلو پر مهال

ښوونکی متثیل کوي، ښوونکی او زده کوونکي په ګډه . 1

لويل، زده کوونکي يې په جوړه يې توګه  لويل.

ښوونکی زده کوونکو ته ښيي چې څنګه کوالی يش د . 2

مفهوم اخیستنې لپاره بیا د لوستلو له سرتاتیژۍ څخه 

ګټه واخيل )د تفصیيل الرښوونو لپاره د لومړۍ برخې 

عمومي کتنه وګورئ(.

له لوستلو څخه وروسته
د . 1 پوښتنه کوي چې  کوونکو  څخه  زده  له  ښوونکی 

کیسې په اړه یې وړاندوینه سمه ده؟ هو/ نه. 

ښوونکی له زده کوونکو څخه الندې پوښتنې وکړئ.. 2
-  پوښتنه: که د ښار صفايۍ ته پام و نه يش څه به پیښ يش؟

ځواب: په ناروغۍ به اخته شو.
 - پوښتنه: څه بايد وکړو چې ښار مو پاک وي؟

ځواب: کثافات په مناسب ځای کې واچوو، په ارش کې برخه واخلو.
-  پوښتنه:  ولې خپل ښار باید پاک وساتو؟

ځواب:  ځکه چې ګډ کور مو دی.
-  پوښتنه: د ښار پاکوالی زموږ په ژوند کې څه اغېز لري؟ 

ځواب: روغتيا ته مو ګټه رسوي، خوند راکوي او خوشحالوي 
مو.

ښوونکی له زده کوونکو رسه په ګډه یو منت په لنډو . 3
دریمې  د  لپاره  الرښوونو  )تفصیيل  بیانوي  کې  ټکو 
برخې عمومي کتنه وګورئ(.  )د منت اصيل مفهوم:  
ښار زموږ ګډ کور دی. ښار بايد صفا او ښکلی وساتو 

په ويالو، لښتيو او سيندونو کې کثافات وا نه چوو.

            تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې(

۱. تکرار: ښوونکی له زده کوونکی رسه د توري نوم او غږ تکراروي.

۲. کورنۍ دنده:    زده کوونکي توري او کلمې په کورونو کې په خپلو کتابچو 

کې لیکي او  د لومړي منت بیا لوستل په کور کې مترین کوي. 

۱۳
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لوست 2 اونۍ 13

فرعي موضوع: د ښار پاکوالی 

د زده کړې موخې:

له  نومونو رسه د مذکرو او مؤنثو صفتونو کارول.. 1

کلمې په  دريو ډلو وېشل. . 2

له مناسب لحن او حرکاتو  څخه په ګټې اخیستنې او له  . 3

٪۹۵سموايل رسه متنونه لوستل.

           1. کلمې )۱۰ دقیقې(                               

آیا . 1 چې  کوي  پوښتنه  څخه  کوونکو  زده  له  ښوونکی 

هغوی اوس هم هغه کلمې په یاد لري چې هلکان او 

نجونې ترشیح کوي. ښوونکی له زده کوونکو څخه د یو 

څو بېلګو د وړاندې کولو غوښتنه کوي. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې خپل دريس کتابونو ته . 2

ځیر يش. هغوی د خلکو انځورونه ويني. هغوی د کلمو 

یوه لست هم ویني چې د خلکو د ترشیح کولو لپاره یې 

کاروي. ښوونکی لومړۍ بېلګه له زده کوونکو رسه کوي. 

بیا زده کوونکي په دوه کسيزه توګه کار رسته رسوي.

په . 3 ښوونکی  وی،  بوخت  کار  په  کوونکي  زده  چې  کله 

مرسته  رسه  کوونکو  زده  هغو  له  او  ګرځي  کې  ټولګي 

کوي چې ستونزې لري. 

ښوونکی د زده کوونکو ځوابونه ګوري. . 4

وايي . 5 و  له زده کوونکو څخه غوښتنه کوي چې  ښوونکی 

هغوی په دې درس کې څه زده کړي دي. )ځواب: د خلکو 

په اړه د ترشیحاتو ورکولو لپاره د ځانګړو کلمو کارول.(

2. د لغتونو زېرمه  )۱۵ دقیقې(                 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی به نن یو ځل . 1

بیا د کلمو د ډلبندي کولو مترین وکړي. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې کلمې له دوو څخه . 2

نن همدا  به  وېشل کېدای يش. هغوی  ډلو  زیاتو  په 

مترین تررسه کړي.

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې خپل دريس کتابونو . 3

دريو  چې  ویني  هغوی)۱۲(کلمې  يش.  ځیر  ته 

بېالبېلو کټګوریو پورې اړه لري. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې دا مترین د مترین . 4

دوې  لومړۍ  ښوونکی  کړي.  تررسه  کې  کتابونو  په 

کلمې له زده کوونکو رسه تررسه کوي. بیا زده کوونکي 

په دوه کسيزه توګه کار کولو ته ادامه ورکوي. 

کله چې زده کوونکي په کار بوخت وي، ښوونکی په . 5

ټولګي کې ګرځي او له هغو زده کوونکو رسه مرسته 

  تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې( 

   تکرار: ښوونکی صفتونه تکرار وي. . 1

کورنۍ دنده: ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د کلمو د مترین . 2

په کورونو کې په خپلو کتابچو کې تررسه کړي.  او لومړی منت بیا 

ولويل او د اونۍ په پای کې  د امال د مترین لپاره د کلمو مترین 

تررسه کړي.

کوي چې ستونزې لري. 

لږ وخت وروسته، ښوونکی د زده کوونکو ځوابونه ګوري. . 6

وايي . 7 و  چې  کوي  پوښتنه  کوونکو  زده  له  ښوونکی 

)ځواب:  زده کړي دي.  په دې درس کې څه  هغوی 

بېال بېلو کټګوریو پورې د کلمو تړاو درلودل.(

3. د لومړي  منت بيا لوستل )۱۰دقیقې(            

او زده . 1 یعنې ښوونکی متثیلوي، ښوونکی  پړاوونو  د څلور 

کوونکي يې په ګډه لويل، زده کوونکي يې په دوه کسيزه 

توګه   لويل او زده کوونکي یې پخپله لويل، په کارولو رسه 

لومړی منت له زده کوونکو رسه بیا لوستل.

ت

غ
ل
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لوست 3 اونۍ 13

فرعي موضوع: د پرسيل ترانه   

د زده کړې موخې:
په چټکۍ رسه د کلمو د تجزیه کولو لپاره د مورفیمونو په . 1

اړه د کلمو د جوړښت د پوهې کارول.

د انځور، رسليک، مهمو کلمو او د مخکينۍ پوهې څخه په ګټې . 2

اخيستنې رسه دا وړاندوينه کوي چې منت يا کيسه به د څه په اړه وي.
د مفهوم اخیستنې لپاره بیا لوستل.. 3
یو لوستل شوی منت په لنډو ټکو کې بیانول. . 4

              ۱.  کلمې  )۱۰ دقیقې(                          

ښوونکی د لومړۍ کلمې جوړښت کټ مټ پر توره تخته . 1
لیکي لکه په دريس کتاب کې چې لیکل شوی دی. 

ښوونکی يې بېلګه په لوړ غږ زده کوونکو ته لويل. بیا . 2
ښوونکی بېلګه له زده کوونکو رسه یوځای لويل. 

ښوونکی ترشیح کوي چې د )وال( ورستاړی کلمې ته . 3
ورزیاتېږي او د کلمې معنا بدلېږي. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د لومړنیو دوو بېلګو د . 4
لوستلو لپاره خپل دريس کتاب ته ځیر يش. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې په دريس کتابونو کې په . 5
دوه کسيزه توګه کلمې ولويل. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د مترين په کتابونو کې د . 6
کلمو ليکل مترين کړي. 

وي، . 7 بوخت  لوستلو  په  کلمو  د  کوونکي  زده  چې  کله 
کوونکو  زده  هغو  له  او  ګرځي  ټولګي کې  په  ښوونکی 

رسه مرسته کوي چې ستونزې لري. 

۲.د دویم منت لوستل )۲۵ دقیقې(                

۱. ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې رسلیک او انځور ته وګوري 
او وړاندوینه وکړي چې منت به د څه په اړه وي. )په خپلو کې 

رشیکول، له ټولګيوالو رسه رشیکول(.

۲.ښوونکی  درې کلیدي کلمې له زده کوونکو رسه معنا او په 
جملو کې يې استعاملوي.

د لوستلو پر مهال 

۱.ښوونکی متثیل کوي، ښوونکی او زده کوونکي په ګډه لوستل کوي، زده 

کوونکي په  دوه کسيزه توګه  لوستل کوي. 

۲.  ښوونکی زده کوونکو ته ښيي چې څنګه کوالی يش د مفهوم اخیستنې 

لپاره د بیا لوستلو له سرتاتیژۍ څخه ګټه واخيل. )د تفصیيل الرښوونو 

لپاره د لومړۍ برخې عمومي کتنه وګورئ(.  

له لوستلو څخه وروسته

ښوونکی له زده کوونکو څخه پوښتنه کوي چې ایا د کیسې په اړه یې . 1

وړاندوینه سمه ده؟ هو/ نه. 

ښوونکی له زده کوونکو څخه الندې پوښتنې کوي.. 2
- پوښتنه: د پرسيل د موسم نښې نښانې څه دي؟

           تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې(

د . 1 لپاره  کولو  تجزیه  د  کلمو  د  ښوونکی  تکرار: 
مورفیمونو پوهه تکراروي. 

کورنۍ دنده: زده کوونکي کلمې په کورونو کې په خپلو . 2
کتابچو کې ليکي او دوهم منت بیا لويل.

ځواب: هوا ښه وي، بوټي پاڼې او ګالن کوي. 
-  پوښتنه: زده کوونکي په پرسيل کې څه کوي؟

ځواب:ښوونځي ته ځي، ليک او لوست زده کوي.
- پوښتنه: تاسې په پرسيل کې څه احساس کوئ؟

ځواب: د خوښۍ احساس کوو او لوبې کوو.
- پوښتنه: په دې شعر کې د پرسيل په اړه څه ويل شوي؟

ځواب: د پرسيل موسم ستاينه پکې شوې. 
ښوونکی له زده کوونکو رسه په ګډه یو منت په لنډو ټکو . 3

کې بیانوي )تفصیيل الرښوونو لپاره د دریمې برخې  
عمومي کتنه وګورئ(. د منت اصيل مفهوم :  پرسيل 
کې هوا ښه کېږي، غر او سمه رنګينه کېږي. زده 

کوونکي ښوونځي ته ځي. بزګر کښت کوي.
ښوونکی د پرله پسې ارزونې په کتاب کې د) ۸( زده . 4

کوونکو نومرې ثبتوي.
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لوست 4 اونۍ 13

فرعٍي موضوع: د پرسيل ترانه

د زده کړې موخې
د امریه او ندایه نښو په کارولو پوهېدل.- 1

کلمې په دريو ډلو کې وېشل. - 2

له مناسب لحن او حرکاتو څخه په ګټې اخیستنې او - 3

له٪ ۹۵ سموايل رسه متنونه لوستل.

            ۲. د لغتونو زېرمه )۱۵ دقیقې(

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی به د ډلبندي . 1

کولو مترین وکړي. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې کلمې له دوو څخه په زیاتو . 2

ډلو وېشل کېدای يش. هغوی به نن همدا مترین کوي. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې خپلو دريس کتابونو . 3

ته ځیر يش. هغوی دولس)۱۲(کلمې ویني چې په 

دريو بېالبېلو کټګوریو پورې اړه لري. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې دا مترین په خپلو . 4

د مترین په کتابونو کې تررسه کړي. ښوونکی لومړۍ 

زده  بیا  کوي.  تررسه  کوونکو رسه  زده  له  کلمې  دوه 

کوونکي په دوه کسيزه توګه کار کولو ته ادامه ورکوي. 

کله چې زده کوونکي په کار بوخت وي، ښوونکی په . 5

ټولګي کې ګرځي او له هغو زده کوونکو رسه مرسته

             1. کلمې او جملې )۱۰ دقیقې(

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی به له مثبت . 1

امر او منفي امر رسه د ندایه نښې )!( کارول زده کړي. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې خپلو دريس کتابونو . 2

ته ځیر يش  هلته ) ۳ (کلمې ورکړل شوې دي چې 

باید په منفي او مثبت امریه ووېشل يش. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې په دوه کسيزه توګه  . 3

کار وکړي،  ترڅو ټولې جملې بشپړې کړي. 

ښوونکی له هغو زده کوونکو رسه مرسته کوي چې . 4

ستونزې لري. 

لږ وخت وروسته، ښوونکی د زده کوونکو ځوابونه ګوري. . 5

پسې . 6 پرله  د  نومرې  کوونکو  زده  ځینو  د  ښوونکی 

ارزونې په کتاب کې ثبتوي. 

3. د دویم  منت بيا لوستل )۱۰دقیقې(         

له څلورو پړاوونو څخه په ګټې اخيستنې ښوونکی يې متثیلوي، 

ښوونکی او زده کوونکي يې په ګډه لويل،  زده کوونکي يې په 

دوه کسيزه توګه لويل او زده کوونکي یې پخپله لويل، په کارولو 

رسه دوهم منت له زده کوونکو رسه بیا لويل.

               تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې( 

تکرار: د امریه او ندایه نښو د کارولو تکرار. . 1

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د کلمو . 2 کورنۍ دنده: 

او جملو مترین په  کورونو کې په خپلو کتابچو کې تررسه 

کړي او دوهم  منت بیا ولويل او د امال د مترین لپاره د کلمو 

مترین تررسه کړي.

ت

غ
ل

 د حسن خط فعالیت، ارزونه او کورنۍ دنده )۴۰ دقیقې ( 
  

کوي چې ستونزې لري. لږ وخت وروسته، ښوونکی د زده 

کوونکو ځوابونه ګوري. 

زده  په کتاب کې د ځینو  ارزونې  پرله پسې  د  ښوونکی 

کوونکو نومرې ثبتوي.
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لوست 5 اونۍ 13

د زده کړې موخې:
د يوه کار يا حالت په اړه د خلکو د بېالبېلو احساساتو او - 1

نظرونو پېژندل.

د نوښتي ليکنې د  منت بشپړول.- 2

له مناسب لحن او حرکاتو څخه په ګټه اخیستنې او له  - 3

٪۹۵سموايل رسه متنونه لوستل.

فرعي موضوعګانې: د ښار پاکوالی او د پرسيل ترانه

           تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې(

تکرار: د یو حالت  په اړه د بېالبېال نظرونو او احساساتو بيانول.. 1

بیا لوستل. د نوښتي . 2 او دوهم منت  د لومړي  کورنۍ دنده: 

کيسې بشپړول ا و يو رسم ورزياتول.

       ۲. نوښتي لیکنه )۱۵ دقیقې(

۱. ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی به اوس د 
خلکو احساساتو ته د ځواب ويلو په اړه یوه منت ولیکي. 

کتاب  دريس  د  چې   وايي  ته  کوونکو  زده  ښوونکی   .۲
جملې او د چوکاټ کلمې په یوازې توګه ولويل. 

۳. ښوونکی زده کوونکو ته وایي چې د مترین په کتابونو کې 
د چوکاټ د کلمو په کارولو رسه په تشو ځایونو کې په یوازی 

توګه جملې جوړې کړي او نیمګړی منت دې بشپړ کړي.
۴. ښوونکی په ټولګي کې ګرځي او هغو زده کوونکو ته 

چې ستونزې لري مرسته او الرښوونه کوي. 
بشپړ  زده کوونکو غواړي چې خپل  له څو  ۵. ښوونکی 

کړي متنونه ټولګیوالو ته و وايي. 

۳.د لومړي او دویم  منت بيا لوستل )۱۰ دقيقې(     

ښوونکی  له دوو پړاوونو )لکه زده کوونکي يې په  دوه کسيزه توګه  

لويل، زده کوونکي یې پخپله لويل(، څخه په ګټې اخیستنې 

رسه لومړی او دوهم منت له زده کوونکو رسه بیا لويل. 

  1. غوږنيول او خربې کول )10 دقیقې(   

۱. ښوونکی ترشیح کوي چې موږ باید پر دې پوه شو چې د یوه کار 

يا حالت په اړه خلک کیدای يش ډول ډول احساسات او نظرونه 

ولري. د دې لپاره چې د دې کار يا حالت په اړه یو له بل رسه خربې 

وکړو، نو مهمه دا ده چې لومړی په دې پوه شو چې هغه بل کس 

د دې حالت په اړه څه نظر لري او دې حالت ته څه ډول ګوري. 

۲. ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د دريس کتاب انځورونو ته 

وګوري. له هغوی څخه وغواړئ چې د انځورونو په اړه یو له بل 

رسه بحث وکړي او و وايي چې په انځورونو کې څه شی ویني؟ 

هغوی څه کار کوي؟ څوک خوشحاله دي؟ څوک په غوسه دي؟ 

۳. له زده کوونکو څخه وغواړئ چې په انځور کې هلکان ولې 

خوشحاله دي؟ څه فکر کوئ د هغوی مور ولې په غوسه ده؟ 

څو زده کوونکو ته وخت ورکړئ چې خپل نظرونه رشیک کړي. 

يا حالت و خو  ښوونکی دې روښانه کړي چې دا یو ډول کار 

هلکان دې کار یا حالت ته یو ډول ګوري او مور يې دې کار یا 

حالت ته له بله نظره ګوري؟ 

۴. زده کوونکو ته و وایاست چې د مترین په کتابونو کې انځورونو 

ته وګوري. زده کوونکو ته و وایاست چې د لومړي انځور په اړه بحث 

وکړي او و وايي چې په دې انځور کې خلک څه ډول احساس کوي؟  

آیا دوی فکر کوي چې د یوه کار یا حالت په اړه ټول خلک یو ډول 

نه دي؟  آیا ټول خوشحاله  آیا ټول خوشحاله دي؟  احساس لري؟ 

ويل ځینې خلک خوشحاله دي او ځینې نور بیا خوشحاله نه دي؟ 

۵. زده کوونکو ته و وایاست چې دویم انځور ته وګوري. له هغوی 

انځور کې څه شی ویني؟ هغه سپین ږيری  په  څخه وغواړئ چې 

سړی څه احساس کوي؟ ستاسو په نظر ولې یوه ماشوم غوښتل له 

هغه رسه مرسته وکړي، او بل ماشوم روان و او هغه ته يې هیڅ پام 

و نه کړ؟ ستاسو په نظر کله چې هغه ماشوم غواړي له سپین ږیري 

سړي رسه مرسته وکړي، نو سپین ږیری سړی به څه احساس وکړي؟ 

۶. له زده کوونکو پوښتنه وکړئ چې که تاسو کومه ورځ له ښوونځي 

په  او  وارخطا  مو  به  پالر  او  مور  نو  ورسیږئ.  ته  کور  ناوخته  څخه 

غوسه وي. ستاسو په نظر هغوی به ويل وارخطا او په غوسه وي؟  

۷. ښوونکی زده کوونکو ته څرګندوي چې د یوه کار یا حالت په اړه 

خلک کیدای شی ډول ډول احساسات ولري. د دې په خاطر چې یو 

له بل رسه د یوه کار یا حالت په اړه خربې وکړو. مهمه ده چې لومړی 

پوه شو هغه کس د دې کار یا حالت په اړه څه احساس لري؟  
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لوست 6 اونۍ 13

د زده کړې موخې:
د صفتونو سم کارول.- 1

د امریه او ندایه نښې پر کارولو پوهېدل.- 2

کلمې ډلبندي کول.- 3

د مناسب لحن او فشار په کارولو او له٪ ۹۵ سموايل - 4

رسه متنونه لوستل. 

له٪ ۸۰ سموايل رسه د کلمو او جملو لیکل. - 5

د /ث/ د غږ او د )ث، س او ص( تورو لرونکو کلمو سم لیکل.- 6

 فرعي موضوع: تکرار او دوامداره ارزونه

            تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې(
۱.  تکرار: هغه څه تکرارول چې زده کوونکو په دې اونۍ کې زده کړي دي.  
۲.  کورنۍ دنده: ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې په کورونو کې د درسونو 
د هغو برخو بيا ليکل او لوستل دې تررسه کړی چې د اونۍ په جريان کې يې  

وررسه ستونز ې لرلې.

                           ۱. کلمې       )۱۰ دقیقې(

ښوونکی د صفتونو مفهوم تکراروي. . 1
کتاب . 2 دريس  د  چې  وايي  ته  کوونکو  زده  ښوونکی 

)الف( مترین تررسه کړي. 
ښوونکی د )وال( د روستاړي کارول تکراروي. . 3
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د دريس کتاب )ب( . 4

مترین تررسه کړي. 
ښوونکی په کټګوریو کې د کلمو وېشل تکراروي. . 5
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د دريس کتاب )ج( . 6

مترین تررسه کړي. 
ښوونکی د زده کوونکو ځوابونه ګوري. . 7
ښوونکی د پرله پسې ارزونې په کتاب کې د ځینو زده . 8

کوونکو نومرې ثبتوی. 

                  ۳. امال )۱۵ دقیقې(
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی به یو څو کلمې . 1

او جملې ولیکي. 
ښوونکی زده کوونکو ته د دريس کتابونو د تړلو او د مترین . 2

کتابونو د پرانیستلو څخه وايي. 

۲. د لومړي او دویم منت بیا لوستل )۱۰ دقیقې(

ښوونکی زده کوونکو ته دوې دقیقې وخت ورکوي چې په . 1
دوه کسيزه توګه  لومړی یا دوهم منت ولويل. 

ښوونکی د زده کوونکو له )۴( جوړو څخه غوښتنه کوي چې . 2
د ټولګي مخې ته رايش. 

ښوونکی هغوی ته وايي چې هره جوړه به د منت یوه برخه لويل. . 3
هغوی باید منت په روانه توګه او د مناسب لحن او حرکاتو په 
کارولو رسه ولويل چې ټکی او د پوښتنې نښې منعکسې کړي.

له . 4 ورو منت  ورو  وايي چې  ته  کوونکو  زده  نورو   ښوونکی 
لوستونکي رسه ولويل او ښه غوږ ونیيس. 

کله چې اته)۸( زده کوونکي په لوستلو بوخت وي، ښوونکی د . 5
هغوی د لوستلو د څرنګوايل کتنه کوي او خپله  کتنه د پرله 
پسې ارزونې په کتاب کې لیکي. له هغه زده کوونکو رسه چې په 

ښه توګه دا فعالیت تررسه نه کړي، باید بله اونۍ مرسته ويش. 

۱۴

 د حسن خط فعالیت، ارزونه او کورنۍ دنده )۴۰ دقیقې ( 
  

ښوونکی لومړۍ کلمه په کراره وايي او څلور) ۴(ځلې یې تکراروي. . 3
کلمه دا ده: د )ثواب( کلمه زده کوونکي ليکي.

۴. ښوونکي همدغه کار د الندې اتو)۸( کلمو لپاره هم تررسه کوي:
 ۱- پرسلی۲- الس۳-  سيند ۴- کثافات ۵- وارث ۶- صفا ۷- نصري ۸- اخالص  
۵. ښوونکی لومړۍ جمله په کراره لويل او )۴( ځلې یې په کراره کراره تکراروي. 

جمله داده: ۱- وراث د ارش په کار کې برخه واخيسته.
۶.ښوونکی همدا کار د الندې )۳( جملو لپاره هم تررسه کوي.

   ۱- په پرسلې کې هوا پاکه او تازه وي.
   ۲- کثافات بايد په ټاکيل ځای کې واچوو.

   ۳- موږ خپل ښار پاک او صفا ساتو.
لپاره  ليدلو  د  کتابچې  د مترين  خپلې  وايي چې  ته  کوونکو  زده  ۷. ښوونکي 

راوړي. ښوونکي د هغو امال ګوري او نومرې ورکوي.
۸. ښوونکی د زده کوونکو نومرې د پرله پسې  ارزونې په کتاب کې ثبتوي. 
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لوست 1 اونۍ

فرعي موضوع: په خپل ځان باور            توري: ت، ط

د زده کړې موخې:
د)ت او ط( د غږونو لرونکو تورو د کلمو سم ليکل. . 1
د انځور، رسليک، مهمو کلمو او د مخکينۍ پوهې څخه په ګټې . 2

اخيستنې رسه  دا وړاندوينه وکړي چې کيسه يا منت به د څه په اړه وي.
د لوستلو پر مهال تم کېدل او فکر کول. . 3

یو  لوستل شوی منت په لنډو ټکو کې بیانول. . 4

                      ۱. توري او کلمې )۱۰ دقیقې(          

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې )ت( او )ط(  رسه ورته غږونه لري.. 1

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې ځينې کلمې د )ت( توری . 2

او ځينې نورې د )ط( توری لري.

ښوونکی الندینۍ کلمې پر تختې لیکي: توريالی، مطالعه ښوونکی . 3

له زده کوونکو  څخه غوښتنه کوي چې کلمې په لوړ غږ ولويل. 

ښوونکی له زده کوونکو څخه غوښتنه کوي چې په کلمو کې . 4

د )ت( او )ط( تورو ته ګوته ونييس، او غږ يې وايي.

رابويل. . 5 ته  لوستلو  کتاب  دريس  د  کوونکي  زده  ښوونکی 

ښوونکی کلمې په داسې حال کې زده کوونکو ته لويل چې 

بیا زده کوونکي هغه  هغوی خپلې ګوتې پر کلمو تېروي.  

کلمې په دوه کسيزه توګه  لويل. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د مترين په کتابونو کې د . 6

کلمو ليکل مترين کړي.

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی باید د دغو کلمو . 7

لیکل هر ورځ په کور کې په خپلو کتابچو کې مترین کړي. 

 ۲. د لومړي منت لوستل )۲۵ دقیقې(  

له لوستلو څخه مخکې

ته . 1 انځور  او  رسلیک  چې  وايي  ته  کوونکو  زده  ښوونکی 

وګوري او وړاندوینه وکړي چې منت به د څه په اړه وي. )په 

خپلو کې رشیکول او بيا له ټولګيوالو رسه رشیکول(

۲.ښوونکی  درې کلیدي کلمې له زده کوونکو رسه معنا او په 

جملو کې يې استعاملوي. 
د لوستلو پر مهال

ښوونکی متثیل کوي، ښوونکی او زده کوونکي لوست . 2
په ګډه لويل، زده کوونکي يې په دوه کسيزه توګه  لويل.

ښوونکی زده کوونکو ته ښيي چې څنګه کوالی يش د . 3
مفهوم اخیستنې لپاره د بیا لوستلو له سرتاتیژۍ څخه 
ګټه واخيل )د تفصیيل الرښوونو لپاره د لومړۍ برخې 

عمومي کتنه وګورئ(.
له لوستلو څخه وروسته

ښوونکی له زده کوونکو څخه پوښتنه کوي چې ایا د . 1
کیسې په اړه یې وړاندوینه سمه ده؟ هو يا نه. 

ښوونکی له زده کوونکو څخه الندې پوښتنې کوي.. 2

- پوښتنه: جاوېد ولې خپه و؟

ځواب:  د دې لپاره چې ښوونځي ته به څنګه ځي.
-  پوښتنه: پالريې له خپل زوی رسه څه مرسته وکړه؟

ځواب:  له مرش زوی څخه يې وغوښتل چې، ورور به دې 

ښوونځي ته بيایې  او  بېرته به  يې راولې.

- پوښتنه:  څه  سبب   شو،  چې  هغه  اوس ښوونځي ته يوازې ځي؟

ځواب: بلد شو او پرځان يې باور پيدا شو.

- پوښتنه: تاسې چې کله ښوونځي ته ځئ، څه احساس لرئ؟

ځواب: د خوښۍ او خوشحالۍ احساس کوو.

یو منت په لنډو ټکو کې بیانوي )تفصیيل الرښوونو لپاره د دریمې . 3

برخې عمومي کتنه وګورئ(.)د منت اصيل مفهوم: جاوېد په لومړي 

ټولګي کې شامل شو، خپه و چې ښوونځي ته به څنګه ځي، پالريې په 

بيايي د ورځو په  غېږکې ونيو ورته يې وويل: ورور به دې ښوونځي ته 

تېرېدو رسه د جاوېد پرځان باور پيدا شو. نور خپله ښوونځي تلو.

            تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې(

تکرار: ښوونکی له زده کوونکو رسه د)ت او ط( غږ . 1
لرونکی ځینې کلمې تکراروي. 

کورنۍ دنده: زده کوونکي توري او کلمې د مترین . 2
کتابونو کې لیکي. هغوی په کور کې د لومړي منت 

د بیالوستلو مترین کوي. 

۱۴
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لوست 2 اونۍ 14

فرعي موضوع: په خپل ځان باور

د زده کړې موخې:
له نومونو رسه د  سمو مؤنثو او مذکرو صفتونو کارول.. 1
د تېرې زمانې کارول.. 2
د منت له سیاق او سباق څخه په ګټې اخیستنې رسه  د کلمو معنا اخیستل. . 3
له مناسب لحن او حرکاتو  څخه په ګټې اخیستنې او له٪ ۹۵ . 4

سموايل رسه  منت لوستل.

                     1. کلمې او جملې )۱۰ دقیقې(                   

ښونکی له زده کوونکو څخه پوښتنه کوي چې ایا هغه . 1

نجلۍ  یا  هلک  یو  چې  لري  یاد  په  هم  اوس  کلمې 

تعریفوي. ښوونکی له زده کوونکو څخه د یو څو بېلګو د 

وړاندې کولو غوښتنه کوي. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې خپلو دريس کتابونو . 2

ویني. هغوی د  انځورونه  ته ځیر يش. هغوی د خلکو 

کلمو یو لست هم ویني چې هغوی یې باید د خلکو د 

زده  له  بېلګه  لومړۍ  ښوونکی  وکاروي.  لپاره  تعریفولو 

کوونکو رسه یوځای تررسه کوي. بیا زده کوونکي په دوه 

کسيزه توګه  کار ته ادامه ورکوي. 

په . 3 ښوونکی  وي،  بوخت  کار  په  کوونکي  زده  چې  کله 

مرسته  رسه  کوونکو  زده  هغو  له  او  ګرځي  کې  ټولګي 

کوي چې ستونزې لري. 

ښوونکی د زده کوونکو ځوابونه ګوري. . 4

ښوونکی د پرله پسې ارزونې په کتاب کې د ځینو زده . 5

کوونکو نومرې ثبتوي.

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې خپلو دريس کتابونو ته ځیر يش. په . 6

کتاب کې دوه بکسونه ورکړل شوي چې د عميل کلمې )فعلونه( لري. 

په لومړي بکس کې ورکړل شوې د عمل کلمې )فعلونه( هغه کلمې دي 

چې په ډاګه کوي چې یو کار همدا اوس تررسه کېږي. په دویم بکس 

کې ورکړل شوې د عمل کلمې )فعلونه( هغه کلمې دي چې په ډاګه 

کوي چې یو کار پرون یا ډیر مخکې تررسه شوی دی.   

عمل . 7 د  بکس  لومړي  د  باید  هغوی  وايي چې  ته  کوونکو  زده  ښوونکی 

کلمې )فعلونه( د دویم بکس له کلمو رسه پرتله کړي. 

ښوونکی لومړۍ دوه د عمل کلمې )فعلونه( له زده کوونکو رسه مترین کوي. . 8

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې په دوه کسيزه شکل کار وکړي او مترین بشپړ کړي. . 9

ښوونکی له هغو زده کوونکو رسه مرسته کوي چې ستونزې لري. . 10

لږ وخت وروسته، ښوونکی د زده کوونکو ځوابونه ګوري. . 11

ښوونکی د دوامداره ارزونې کتاب کې د ځینو زده کوونکو نومرې ثبتوي.  . 12

              ۳.  د لغتونو زېرمه )۱۵ دقیقې(                                                                                 

۱. ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې په ځیر رسه جملې ولويل 
او د کلمو د معنا د پیداکولو لپاره مترین وکړي. 

۲. ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې خپلو دريس کتابونو 

           

             تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې( 

تکرار: د مفردو او جمع نومونو تکرار.. 1

کورنۍ دنده: ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د کلمو او جملو . 2

مترین په کورونو کې په خپلو کتابچو کې تررسه کړي او لومړی 

منت بیا ولويل او د امال د مترین لپاره د کلمو مترین تررسه کړي. 

په چوکاټ کې  باید  ویني.  ته ځیر يش. هغوی شپږ)۶( جملې 
له ورکړل شویو کلمو رسه  په جملو کې  ولټوي چې  هغه کلمې 
مطابقت لري او ترې الندې خطونه کښل شوي، ښوونکی لومړۍ 

دوه جملې له زده کوونکو رسه تررسه کوي.
دوه  په  دې  جملې  پاتې  چې  وايي  ته  کوونکو  زده  ۳.ښوونکی 
کسيزه توګه  تررسه کړي. چټک زده کوونکي کوالی يش همدې 

مترین ته په خپل د مترین کتاب کې هم ادامه ورکړي. 
۴. کله چې زده کوونکي په کار کې بوخت وي، ښوونکی په 
ټولګي کې ګرځي او له هغو زده کوونکو رسه مرسته کوي 

چې ستونزې لري. 
لږ وخت وروسته، ښوونکی د زده کوونکو ځوابونه ګوري. 

ښوونکی د پرله پسې  ارزونې کتاب کې د ځینو زده کوونکو 
نومرې ثبتوي.

              ۴. د  لومړي منت بيا لوستل )۱۰دقیقې(

ښوونکی . 1 رسه  اخيستنې  ګټې  په  څخه  پړاوونو  څلور  د 
متثیلوي، ښوونکی او زده کوونکي په ګډه لويل، يعنې زده 
کوونکي په دوه کسيزه توګه لويل او زده کوونکي یې پخپله 
لويل، په کارولو رسه دوهم منت له زده کوونکو رسه بیا لويل.

ت

غ
ل
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لوست 3 اونۍ 14

فرعي موضوع: پاکه هوا           توري: ث،س،ص

د زده کړې موخې
د /ث/،/س/ او/ص/ غږونو او د دې تورو لرونکو کلمو سم لیکل.. 1
د  انځور، رسليک، مهمو کلمو  او  د  مخکينۍ پوهې څخه . 2

په ګټې اخيستنې رسه  دا وړاندوينه وکړي چې کيسه يا 
منت به د څه په اړه وي. 

د مفهوم اخیستنې لپاره بیا لوستل.. 3

منت په لنډو ټکو کې بیانول. . 4

              ۱. توري او کلمې  )۱۰ دقیقې(              

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د)ث(،)س( او )ص( . 1

توري رسه ورته غږ لري.

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې په دې اونۍ کې به . 2

هغوی د )ث، س، ص( تورو مترین کوي. 

ښوونکی زده کوونکي د دريس کتاب لوستلو ته رابويل. . 3

ته  کوونکو  زده  کې  حال  داسې  په  کلمې  ښوونکی 

لويل چې هغوی خپلې ګوتې پر کلمو تېروي.  بیا زده 

کوونکي هغه کلمې په دوه کسيزه توګه  لويل. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د مترين په کتابونو . 4

کې د کلمو ليکل مترين کړي.

کلمو . 5 دغو  د  باید  چې  وايي  ته  کوونکو  زده  ښوونکی 

لیکل هر ورځ په کور کې مترین کړي. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی به د اونۍ په . 6

پای کې د دې کلمو په اړه امال ولري.

                 د دویم منت لوستل) ۲۵ دقیقې(   
      

له لوستلو  څخه مخکې

او . 1 وګوري  ته  انځور  او  وايي چې رسلیک   ته  کوونکو  زده  ښوونکی 

وړاندوينه وکړي چې منت به د څه په  اړه  وي، مرسته کوي.)په خپلو 

کې رشیکول، له ټولګيوالو رسه رشیکول(.

ښوونکی  درې کلیدي کلمې له زده کوونکو رسه معنا او په . 2
جملو کې يې استعاملوي. 

د لوستلو پر مهال

ښوونکی متثیل کوي، د ښوونکی او زده کوونکي يې په ګډه لويل، . 1

زده کوونکي په دوه کسيزه توګه لوستل کوي. 

مفهوم . 2 د  يش  کوالی  څنګه  چې  ښيي  ته  کوونکو  زده  ښوونکی 

واخيل.                       ګټه  څخه  سرتاتیژي  له  لوستلو  بیا  د  لپاره  اخیستنې 

)د تفصیيل الرښوونو لپاره د لومړۍ برخې عمومي کتنه وګورئ(.  

له لوستلو څخه وروسته

ښوونکی له زده کوونکو  څخه پوښتنه کوي چې د کیسې په اړه یې . 1

وړاندوینه سمه ده؟ هو يا نه. 

ښوونکی له زده کوونکو څخه الندې پوښتنې کوي.. 2
- پوښتنه:  ککړه هوا زموږ روغتيا ته څه زيان رسوي؟

             تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې(

تکرار: ښوونکی له زده کوونکو رسه د /ث/،/س/ او/ص/ غږونو . 1
او تورو درلودونکې ځینې کلمې تکراروي. 

کورنۍ دنده: زده کوونکي توري او کلمې په کورونو کې . 2
په خپلو کتابچو کې لیکي. زده کوونکي د لومړي منت بیا 

لوستل په کور کې مترین کوي.

ځواب:  ککړه هوا انسان ناروغه کوي.
- پوښتنه:  د دې لپاره چې په پاکه هوا کې ژوند وکړو، نو څه باید تررسه کړو؟ 
ځواب:  ګالن او بوټي وکرو، ونې کېنوو او ښکيل باغونه 

جوړ ړو، کثافات په ټاکيل ځای کې واچوو.
- پوښتنه: څنګه هوا پاکه ساتالی شو؟

ځواب: بايدګالن، او بوټې وکرو، کثافات په ټاکيل ځای کې واچوو.
- پوښتنه: کله چې په پاکه هوا کې ژوند کوی، څه احساس لری؟ 

ځواب: د خوښۍ او خوشحالۍ احساس کوو.
ښوونکی له زده کوونکو رسه په ګډه یو منت په لنډو ټکو . 3

کې بیانوي )تفصیيل الرښوونو لپاره د دریمې برخې 
عمومي کتنه وګورئ(.)د منت اصيل مفهوم: ځنګلونه 
هوا پاکوي د پاکې هوا لپاره ګالن او بوټې وکرو ترڅو ښه روغتيا ولرو.

ښوونکي د پرله پسې ارزونې په کتاب کې د اتو) ۸(. 4

زده کوونکو نومرې ثبتوي.
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لوست 4 اونۍ 14

فرعي موضوع: پاکه هوا 

د زده کړې موخې
د مؤنثو او مذکرو نومونو او صفتونو کارول.- 1

د امریه او ندایه نښو پر کارولو پوهېدل.- 2

کلمې په دريو ډلو کې وېشل. - 3

له مناسب لحن او حرکاتو څخه په ګټه اخیستنې او - 4

له٪ ۹۵سموايل رسه متنونه لوستل.

                  ۱. کلمې  )۱۰ دقیقې(

ښوونکی له زده کوونکو  څخه پوښتنه کوي چې آیا هغوی . 1

اوس هم هغه کلمې په یاد لري چې هلکان یا نجونې يې 

تعریفوي. ښوونکی له زده کوونکو  څخه د یو څو بېلګو د 

وړاندې کولو غوښتنه کوي. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې خپل دريس کتابونو ته . 2

ځیر يش. هغوی د خلکو او څارويو انځورونه ویني. هغوی 

د کلمو یوه لست هم ویني چې د خلکو او څارويو د ترشیح 

کولو لپاره یې کاروي. ښوونکی لومړۍ بېلګه له زده کوونکو 

په دوه کسيزه  بیا زده کوونکي  په ګډه تررسه کوي.  رسه 

توګه په ګډه رسه کار ته ادامه ورکوی. 

کله چې زده کوونکي په کار بوخت وی، ښوونکی په ټولګي . 3

له هغو زده کوونکو رسه مرسته کوي چې  او  کې ګرځي 

ستونزې لري. 

پسې  . 4 پرله  د  او   ګوري.  ځوابونه  کوونکو  زده  د  ښوونکی 

ارزونې په کتاب کې د ځینو زده کوونکو نومرې ثبتوي. 
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی به له مثبت امر او . 5

منفي امر رسه د ندایه نښې )!( کارول زده کړي. 

ته . 6 ته وايي چې خپل دريس کتاب  ښوونکی زده کوونکو 

ځیر يش . هلته پنځه) ۵ ( جملې ورکړل شوې دي چې 

باید په منفي او مثبت امریه ؤ کې ووېشل يش. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې په دوه کسيزه توګه کار . 7

وکړي تر څو ټولې جملې بشپړې کړي. 

ښوونکی له هغو زده کوونکو رسه مرسته کوي چې ستونزې لري. . 8

له لږ وخت وروسته، ښوونکی د زده کوونکو ځوابونه ګوري. . 9

ښوونکی د ځینو زده کوونکو نومرې د پرله پسې ارزونې په . 10

کتاب کې ثبتوي.

                  ۳. د لغتونو زېرمه )۱۵ دقیقې(
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی به نن یو ځل بیا د . 1

ډلبندي کولو مترین وکړي. ښوونکی زده کوونکو ته وايي 
خپل دريس کتابونو ته ځیر يش. هغوی دولس)۱۲(کلمې 

ویني چې درې ) ۳ ( بېالبېلو کټګوریو پورې تړاو لري. 
ښوونکی لومړۍ دوه کلمې له زده کوونکو رسه یوځای تررسه . 2

کوي. بیا زده کوونکي په دوه کسيزه توګه   کار ته ادامه ورکوي. 
کله چې زده کوونکي په کار بوخت وي.. 3
کوونکو . 4 زده  هغو  له  او  ګرځي  کې  ټولګي  په  ښوونکی   

رسه مرسته کوي چې ستونزې لري. له لږ وخت وروسته، 
ښوونکی د زده کوونکو ځوابونه ګوري.

            تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې( 

تکرار: ښوونکی ملکي ضامیر تکراروي. . 1
کورنۍ دنده: ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د کلمو مترين . 2

په کورونو کې په خپلو کتابچو کې تررسه کړي او  منت بیا ولويل 
او د امال د مترین لپاره د کلمو مترین تررسه کړي.

د دویم منت بيا لوستل )۱۰ دقيقې(      

د څلورو پړاوونو يعنې ښوونکی متثیلوي، ښوونکی او زده کوونکي 
يې په ګډه لويل، يعنې زده کوونکي يې په دوه کسيزه توګه لويل 
او زده کوونکي یې پخپله لويل، په کارولو رسه دوهم منت له زده 

کوونکو رسه بیا لوستل.

ت

غ
ل

 د حسن خط فعالیت، ارزونه او کورنۍ دنده )۴۰ دقیقې ( 
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لوست 5 اونۍ 14

د زده کړې موخې:
دا درک کول چې خلک د يوه کار يا حالت په اړه په يوه - 1

حالت کې بېالبېل احساسات او غربګونونه درلودالی يش. 

د نوښتي ليکنې د منت بشپړول.- 2

له مناسب لحن او حرکاتو او٪ ۹۵ سموايل رسه د متنونو - 3

لوستل. 

فرعي موضوعګانې: په خپل ځان باور او پاکه هوا

تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې(
            

تکرار: د یوه حالت يا کار په اړه بېالبېل احساسات او غربګونونه بيانوي. . 1

نوښتي . 2 د  لوستل.  بیا  منت  دوهم  او  لومړي  د  دنده:  کورنۍ 

کيسې بشپړول او يو رسم ورزياتول.

                 ۲. نوښتي لیکنه )۱۵ دقیقې(

۱. ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی به اوس د يوه کار 
په اړه د خلکو د ډول ډول احساساتو په اړه یو منت ولیکي. 

کتاب  دريس  د  چې   وايي  ته  کوونکو  زده  ښوونکی   .۲
جملې او د چوکاټ کلمې په یوازې توګه ولويل. 

۳. ښوونکی زده کوونکو ته وایي چې د مترین په کتابونو کې 
د چوکاټ د کلمو په کارولو رسه په تشو ځایونو کې په یوازی 

توګه جملې جوړې کړي او نیمګړی منت دې بشپړ کړي.
۴. ښوونکی په ټولګي کې ګرځي او هغو زده کوونکو ته 

چې ستونزې لري مرسته او الرښوونه کوي. 
بشپړ  زده کوونکو غواړي چې خپل  له څو  ۵. ښوونکی 

کړي متنونه ټولګیوالو ته و وايي. 

             ۳. د لومړي او دویم منت بيا لوستل )۱۰ دقيقې(  

توګه    دو کسیزه  په  کوونکي  زده  )لکه  پړاوونو  دوو  له  ښوونکی 

لويل، زده کوونکي یې پخپله لويل(، څخه په ګټې اخیستنې 

رسه لومړی او دوهم منت له زده کوونکو رسه بیا لويل. 

  1. غوږنيول او خربې کول )10 دقیقې(   

۱. ښوونکی ترشیح کوي چې ځینې وخت کیدای يش تاسو د 

یوه کار یا حالت په اړه یو ډول احساس ولرئ، خو نور خلک د 

هغه په اړه کیدای شی بل ډول احساس ولري. ښوونکی وايي 

چې په دې لوست کې به هغه مترین تررسه کړو چې خلک د 

یوه کار یا حال په اړه ډول ډول نظرونه او ځوابونه وايي. 

ته  انځورونو  وایاست چې د دريس کتاب  و  ته  ۲. زده کوونکو 

وګوري. له هغوی څخه پوښتنه وکړئ چې په انځورونو کې څه 

شی وینئ؟ د کار یا حالت په اړه بحث وکړئ. په انځور کې زده 

کوونکي څه احساس کوي؟ آیا دوی د هغه کار یا حالت په اړه 

یو ډول احساس لري، که د دوی احساس رسه توپېر لري؟ د 

دوی احساسات یو له بل رسه څه ډول توپېر لري؟ او ويل.  

۳. زده کوونکو ته و وایاست چې د مترین کتابونو ته وګوري. 

دوی په دې انځورونو کې څو زده کوونکي ویني. زده کوونکو ته 

اجازه ورکړئ د انځور د حالت او د ماشومانو د احساساتو په اړه 

یو له بل رسه بحث وکړي.  

۴. زده کوونکو ته و وایاست چې په) ۳-۵ (کسېزه ډلو کې کار 

په  کړي.   تررسه  متثیل  اړه  په  انځورونو  د  مترین  د  او  وکړي 

یو ځای کورته ځي.  بده هوا کې  په  زده کوونکي  متثیل کې 

دوی د دې بدې هوا په اړه ډول ډول عکس العملونه او چلند 

له ځانه ښيي. ځينې يې د کور خوا ته منډې وهي، ځینې يې 

غواړي د ونې الندې ودرېږي، خو ځینې نور يې بیا په عادي 

شکل په الره روان دي. دوی باید دغې ستونزې ته چې د دوی 

احساسات تر اغیز الندې راويل په سمه توګه ځواب و وايي او 

مثبت ټولنیز مهارتونه مترین کړي.  

۵. زده کوونکو ته و واياست چې متثیل ته چمتوالی ونیيس او 

په متثیل کې په احساساتو مترکز وکړي.

۶. له زده کوونکو وغواړئ چې د وخت د شتون په صورت کې 

څو ډلې د ټولګي په مخ کې متثیل وکړي. 

۷. زده کوونکو ته و وایاست چې موږ باید پر دې پوه شو چې 

د یوه کار یا حالت په اړه کیدای يش خلک ډول ډول نظرونه 

او ځوابونه ولري. کله چې موږ د کورنۍ له غړو یا له نورو خلکو 

یا یو ځای کار  اړه بحث کوو  یا موضوع ګانو په  رسه  د کارونو 

پر نظر او  اړه د دوی  په  یا موضوع  باید لومړی د کار  نو  کوو، 

احساس پوه شو او پر خپلو احساساتو باور ولرو. 
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لوست 6 اونۍ 14

د زده کړې موخې:
له مؤنثو او مذکرو ضامیرو رسه صفتونو ته مطابقت ورکول. - 1

امریه جملو ته د ندایه نښې )!( ورزیاتول. - 2

کلمې ډلبندي کول- 3

له٪ ۹۰ سموايل رسه منت لوستل. - 4

د مناسب لحن او فشار په کارولو او له٪ ۹۵ سموايل - 5

رسه متنونه لوستل. 

له٪ ۸۰ سموايل رسه د کلمو او جملو لیکل. - 6

فرعي موضوع: تکرار او دوامداره ارزونه

             تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې(

 تکرار: هغه څه تکرارول چې زده کوونکو  په دې اونۍ کې زده کړي دي.. 1
 ۲.  کورنۍ دنده: ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې په کورونو کې د درسونو 
د هغو برخو بيا ليکل او لوستل دې تررسه کړی چې د اونۍ په جريان کې يې  

وررسه ستونز ې لرلې.

                           ۱.کلمې       ا   و      جملې)۱۰ دقیقې(

ښوونکی د هلکانو او نجونو لپاره د  نومونو او صفتونو مفهوم تکراروي. . 1

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د دريس کتاب )الف( مترین . 2

تررسه کړي. 

ښوونکی د امریه او ندایه نښې کارول تکراروي. . 3

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د دريس کتاب )ب( مترین . 4

تررسه کړي. 

ښوونکی په کټګوریو کې د کلمو وېشل تکراروي. . 5

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د دريس کتاب )ج( مترین . 6

تررسه کړي. 

ښوونکی د زده کوونکو ځوابونه ګوري. . 7

ښوونکی د پرله پسې ارزونې په کتاب کې د ځینو زده کوونکو . 8

نومرې ثبتوي. 

                  ۳. امال )۱۵ دقیقې(

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی به یو څو کلمې او جملې ولیکي. . 1
ښوونکی زده کوونکو ته د دريس کتابونو د تړلو او د مترین . 2

دکتابونو له پرانیستلو وايي.
 ښوونکی لومړۍ کلمه په کراره وايي او څلور )۴(ځلې یې . 3

تکراروي. کلمه دا ده: )توريالی( زده کوونکي کلمې ليکي.
ښوونکی همدا کار د الندې لسو کلمو لپاره هم تکرار وي.. 4

۱- اخرت ۲- ساعت ۳- مطلب ۴-  ضابط ۵- سهار ۶- انسان 
۷- ثور ۸- کثافات ۹- صابر ۱۰- خالص 

۴. ښوونکی لومړی جمله په کراره لويل او څلور ځيل يې په کرار کرارده تکراروي.
جمله دا ده:۱. توریايل په لومړي ټولګي کې دی. 

۵.ښوونکی همدا کار د الندې ۳ جملو لپاره هم تررسه کوي.
     ۲. پاکه هوا انسان روغ سايت.

     ۳. حارث کثافات بې ځايه نه اچوي.
     ۴. زه په ښوونځي کې درس لومل.

۶. ښوونکي زده کوونکو ته وايي چې خپلې د مترين کتابچې د ليدلو لپاره راوړي. 
۷.ښوونکي د هغو امال ګوري او نومرې ورکوي.

۸. ښوونکی د زده کوونکو نومرې د پرله پسې په  ارزونې کتاب کې ثبتوي. 

۲. د لومړي او دویم منت بیا لوستل )۱۰ دقیقې(

ښوونکی زده کوونکو ته دوې دقیقې وخت ورکوي چې په دوکسيزه توګه . 1

لومړی یا دوهم منت ژر ژر ولويل. 

ښوونکی د زده کوونکو له  څلورو)۴( جوړو  څخه غوښتنه کوي چې د ټولګي . 2

مخې ته رايش. 

ښوونکی هغوی ته وايي چې هره جوړه به د منت یوه برخه لويل. هغوی باید . 3

منت په روانۍ رسه او د مناسب لحن او حرکاتو په کارولو رسه ولويل چې 

ټکی او د پوښتنې نښې منعکس کړي. 

لوستونکي رسه . 4 له  ورو  ورو  وايي چې منت  ته  کوونکو  زده  نورو  ښوونکی 

ولويل او ښه غوږ ونیيس. کله چې اته) ۸ ( زده کوونکي په لوستلو بوخت 

وي، ښوونکی د هغوی د لوستلو څرنګوايل کتنه کوي او خپله  کتنه  د پرله 

پسې ارزونې په کتاب کې لیکي. له هغو زده کوونکو رسه چې په ښه توګه 

دا فعالیت تررسه نه کړي، باید بله اونۍ مرسته ويش. 

۵

 د حسن خط فعالیت، ارزونه او کورنۍ دنده )۴۰ دقیقې ( 
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  د حسن خط فعالیت )۳۵دقیقې(

ښوونکي دې د الرښود د مقدمې د )۲۲- ۲۳( مخونو د 
الرښوونو رسه سم امریه جملې تدریس کړي.

د حسن خط ارزونه او کورنۍ دنده)۵ دقیقې(
۱- له څو زده کوونکو  څخه د کلمو د ښایسته لیکلو په اړه پوښتنه وکړي.

۲- زده کوونکي دې له کړکي یا پنسل قلم رسه امریه جملې په کورونو کې 
مترین کړی.

رسيزه برخه
۵

د پنځمې برخې عمومي کتنه: اصلی موضوع: روغتیا

د دې برخې ځانګړي فعالیتونه

د زده کړې موخې:
زده کوونکي به د دې برخې تر پایه دا وړتیا ولري چې: 

د کلمو د تجزیې کولو لپاره د مورفیمونو پوهې څخه ګټه واخيل. . 1
له فعل رسه ضامیر سم وکاروي )د فعل د توګه   او صورت پېژندنه(. 2
شارحه ):( او کامه )،( وکاروي. 3
د منت له سیاق او سباق څخه په ګټې اخیستنې رسه به د . 4

کلمو معنا درک کړي. 
د مهمو کلمو په معنا به پوه يش او دغه کلمې به په خربو یا لیکلو کې وکاروي. . 5
مرتادفو کلمو پېژندنه به پیل کړي. . 6
د انځور، رسليک، مهمو کلمو او د مخکينۍ پوهې څخه په . 7

روايتي  يو  وړاندوينه وکړي چې  دا  به  اخيستنې رسه  ګټې 
)غري حقيقي( منت به د څه په اړه وي. 

د ټولنیزې اوعاطفي زده کړې موخې:
زده کوونکي به د دې برخې تر پايه د دې وړتيا ولري چې:

د ملګرتیاوو او له خلکو رسه د تعلق او مالتړ د احساساتو د درلودلو په برخه کې به د دغو ملګرتیاوو د مرستې او 
څرنګوايل پر ارزښت پوه يش. له نورو رسه په ګډه د کار کولو او همدا راز په یوه ټیم کې د کار کولو وړتیا پيدا کړي. 

د ځوروونکو/ملنډې وهونکو عادتونو/کړو وړو په ګوته به پوه او پر وړاندې به یې غربګون وښيي.
د لوست پيل )۵دقيقې(: د لوست د پيل ټول مقدمايت فعاليتونه دې تررسه يش. 

. توري، کلمې او جملې )۱۰ دقیقې(. 1
درس . 2 رسه  لیکلو  په  بېلګو  دوو  د  تخته  په  ښوونکی 

پيلوي) عزیزه هره ورځ ښوونځي ته ځي( او )هغه هر 
ورځ ښوونځي ته ځي( ښوونکي ترشيح کوي چې د 

)عزيزې( پرځای ) هغه( هم ليکل کېدای يش.
 ښوونکی پر تخته باندې لیکلو رسه یوه بله بېلګه هم . 3

وړاندې کوي: )عزیزه او اناهیتا هره ورځ ښوونځي ته 
ځي( او )هغوی هره ورځ ښوونځي ته ځي( ښوونکی 
ترشیح کوي چې د عزیزې او اناهیتا پر ځای هغوی 
کوي چې  روښانه  کېدای يش. ښوونکی  لیکل  هم 
دا  او  دي  ضامیر  شخيص  دواړه  )هغوی(  او  )هغه( 
پر  نومونو  د  شیانونو  یا  اشخاصو  د  ضامیر  دا  چې 

ځای کارول کېږي.
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې خپلو دريس کتابونو . 4

ته ځیر يش. پنځه جملې او یو چوکاټ ورکړل شوی 
دی. ښوونکی له زده کوونکو رسه له چوکاټ څخه د 
سم شخيص ضمري په اخیستلو او په لومړۍ جمله 
کې د تش ځای په ډکولو کې مرسته کوي. بیا زده 
کوونکي په ګډه رسه کار کولو ته ادامه ورکوي. کله 
په  ښوونکی  وي،  بوخت  کار  په  کوونکي  زده  چې 
ټولګي کې ګرځي څو له هغو زده کوونکو رسه مرسته 

وکړي چې ستونزې لري. 
چې . 5 کوي  غوښتنه  څخه  کوونکو  زده  له  ښوونکی 

په دې درس کې څه زده کړي دي.  وايي هغوی  و 
)ځواب: د اشاري ضمیر کارول(.

۲. د منت لوستل  )۲۵ دقیقې(
له تنظيموونکي  چوکاټ څخه په ګټې اخيستنې رسه د پايلې . 1

الس ته راوړل.
له لوستلو څخه وړاندې مترين په مخکينو لوستونو کې هم د . 2

پايلې الس ته راوړلو يوه برخه وه.
له لوستلو څخه وړاندې مترين په اوږدوکې د تنظيم کوونکې . 3

چوکاټ يوه برخه ډکوي چې عنوان يې دی) زه پوهېږم(
ښوونکی وايي: اوس چې مو منت ولوست، يوه پايله به ورڅخه . 4

ترالسه کړو. د دې لپاره تاسو له خپلې پخوانۍ پوهې او څه چې 
مو په منت کې ولوستل ګټه واخلئ. د دې کار د تررسه کولو 
او مرستې لپاره ستاسو د مترين په کتاب کې تنظيم کوونکی 

چوکاټ شته او تاسو په کې ) زه پوهېږم( برخه ډکه کړې ده.
ښوونکی تنظيم کوونکی چوکاټ په تخته رسموي.. 5
ښوونکی له زده کوونکو رسه يو ځای  په چوکاټ کې د )ما زده . 6

کول( برخه ليکي.
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې تاسو به په دې برخه کې له . 7

هغه څخه چې مخکې ورباندې پوهېدئ او څه چې مو په منت 
کې زده کړل يوه پايله الس ته راوړئ.

ښوونکی او زده کوونکي د لوست پايله په ورستۍ برخه کې . 8
ليکي.

هغوی . 9 آيا  چې  کوي  پوښتنه  څخه  کوونکو  زده  له  ښوونکی 

کولی يش د منت لنډيز و وايي.

د یو منت د لوستلو پر مهال د پوهې د روښانه کولو لپاره تم . 8
يش او فکر به وکړي. 

د لوستلو شویو کیسو یا معلوماتو په اړه پایلې استنباط کړي. . 9
دې . 10 د  رسه  سموايل   ۹۵ له٪  او  حرکاتو  لحن،  مناسب  له 

برخې متنونه ولويل. 
او . 11 کرکټرونو  پېښو،  کیسې  یوې  د  رسه  تجربو  له  ژوندانه  د 

عملونو ته ربط ورکول. 
له٪ ۸۰ سموالی رسه د لوستلو پوښتنې ځواب کړي. . 12
په سم ډول د /ز/ غږ او د ز او ذ تورو  لرونکې کلمې ولیکي. . 13
له٪ ۸۰ درستوايل رسه کلمې او جملې ولیکي. . 14

یوه کیسه ولیکي چې پیل، منځ او پای ولري. . 15

زده کوونکي به په نسخ خط رسه امریه جملې د کرسې . 16
خط پر مخ په صحیح او ښکلې بڼه ولیکالی يش.
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لوست 1
فرعي موضوع: صحي خواړه              توی: ز

د زده کړې موخې:

۱. د /ز/ غږ او / ز / توري  لرونکو کلمو سم لیکل.
د انځور،  رسليک،  مهمو کلمو او  د  مخکينۍ پوهې څخه په 
ګټې اخيستنې رسه  دا وړاندوينه وکړي چې کيسه يا منت به د 

څه په اړه وي. 
۲. د لوستلو پر مهال تم کېدلو او فکر کولو  څخه ګټه اخیستل.

۳. له کیسې نه پایله استنباط کول.

              ۱. توری او کلمې )۱۰ دقیقې(                    
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د)ز( او )ذ( توري رسه ورته . 1

غږ لری. ځینې کلمې د)ز( توری او ځینې نور یې بیا د )ذ( توری لري.  
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې په دې اونۍ کې به د هغو . 2

کلمو مترین کوي چې د )ز( توری پکې کارول کېږي. 
ګازره . 3 زمری،  لیکي:  تخته  پر  کلمې  الندینۍ  ښوونکی 

ښوونکی له زده کوونکو څخه غوښتنه کوي چې کلمه په لوړ 
غږ ولويل. ښوونکی له زده کوونکو څخه غوښتنه کوي چې په 

کلمو کې د )ز( توري ته ګوته ونييس او غږ يې و وايي.  
رابويل. . 4 ته  لوستلو  کتاب  دريس  د  کوونکي  زده  ښوونکی 

ښوونکی کلمې په داسې حال کې زده کوونکو ته لويل چې 
بیا زده کوونکي هغه  هغوی خپلې ګوتې پر کلمو تېروي.  

کلمې په دوه کسيزه توګه   لويل. 
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د مترين په کتابونو کې د . 5

کلمې ليکل  مترين کړي.
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی باید د دغو کلمو . 6

لیکل هر ورځ په کور کې مترین کړي. 
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی به د اونۍ په پای . 7

کې د دې کلمو په اړه امال ولري. 

۲. د لومړی منت لوستل )۲۵ دقیقې(  

لوستلو څخه مخکې
ته . 1 انځور  او  وايي چې رسلیک  ته  ښوونکی زده کوونکو  

وګوري او وړاندوینه وکړي چې منت به د څه په اړه وي. 
رشیکول.(  رسه  ټولګيوالو  له  رشیکول،  کې  خپلو  )په 
زده کوونکي باید خپلو دريس کتابونو ته ځیر يش، هغه 
څه چې د موضوع په اړه پوهيږي ولیکي چې هغوی د 

موضوع په اړه مخکې په څه پوهېدل.  
۲.ښوونکی  درې کلیدي کلمې له زده کوونکو رسه معنا او په 

جملو کې يې استعاملوي. 
د لوستلو پر مهال

ښوونکی لوست په متثيل رسه لويل ښوونکی او زده کوونکي . 1
توګه    کسيزه  دوه  په  کوونکي  زده  کوي،  لوستل  ګډه  په 

لوستل کوي. 
ښوونکی زده کوونکو ته ښيي چې څنګه کوالی يش . 2

د تم کېدلو او فکر کولو سرتاتیژۍ څخه ګټه واخيل.
له لوستلو څخه وروسته

ښوونکی له زده کوونکو څخه پوښتنه کوي چې ایا د . 1
کیسې په اړه یې وړاندوینه سمه ده؟ هو/ نه. 

ښوونکی له زده کوونکو څخه الندې پوښتنې کوي.. 2

- پوښتنه: ډاکټر زرمينې ته څه وويل؟
ځواب: ماشوم ته دې صحې او مناسب خواړه نه دي ورکړي.

- پوښتنه: موږ بايد کوم ډول خواړه وخورو؟
لوبيا،  ميوې، سابه،  بايد شيدې، هګۍ،  موږ  ځواب: 

غوښه او داسې نور وخورو.
- پوښتنه: ولې بايد صحي خواړه وخورو؟

ځواب: زموږ روغتيا ته ګټه رسوي او بدن مو غښتلی کوي.
- پوښتنه: څنګه صحي خواړه خوړلی شو؟

ځواب: پاکوايل ته يې پاملرنه وکړو او ډول ډول خواړه وخورو.
)تفصیيل  بیانوي  کې  ټکو  لنډو  په  منت  یو  ښوونکی   .۳
وګورئ(.)د  کتنه  عمومي  برخې  دریمې  د  لپاره  الرښوونو 
زموږ  خواړه  پاک  وي.  پاک  خواړه  صحي  مفهوم:  اصيل  منت 

روغتيا ته ګټه رسوي. بدن مو قوي کوي.

۴.ښوونکي د پرله پسې ارزونې کتاب کې د ۸ زده کوونکو 
نومرې ثبتوي.

           تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې(

تکرار: د )ز( توري غږ او د دې توري لرونکي ځینې . 1

کلمې تکراروي. 

کورنۍ دنده: زده کوونکي توري او کلمې په کورونو . 2

کې په خپلو کتابچوکې لیکي. د لومړي منت لوستل 

تکراروي.

اونۍ ۱۵
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لوست 2 اونۍ 15

فرعي موضوع: صحي خواړه

د زده کړې موخې:

له فعل رسه د اشاري  ضمیرونو  سم کارول.. 1

د کلمو د تر ټولو عامو مرتادفو کلمو پېژندنه.. 2

له مناسب لحن ، حرکاتو رسه او٪ ۹۵ سموايل رسه  د متنونو لوستل. . 3

           1. کلمې او جملې )۱۰ دقیقې(            

ښوونکی په تخته د دوو بېلګو په لیکلو رسه درس پیلوي: . 1

پاک خواړه خوري(.  او )هغه  پاک خواړه خوري(.  )اميل 

هم  پرځای)هغه(  )اميل(  د  چې  کوي  ترشيح  ښوونکی 

ليکل کېدای يش.

ښوونکی پر تخته باندې د جملې په ليکلو رسه يوه بله . 2

بېلګه هم وړاندې کوي: )سپوږمۍ او څانګه روغتون ته 

الړې(. )هغوی روغتون ته الړې( ښوونکی ترشيح کوي 

لیکلی  )هغوی(  پرځای  څانګې(  او  )سپوږمۍ  د  چې 

او   دي  ضمريونه  شخيص  دواړه  )هغوی(  او  )هغه(  شو. 

دا ضمريونه د اشخاصو يا شيانونو پرځای کارول کېږي. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې خپلو دريس کتابونو ته ځیر . 3

يش. )۶( جملې او یو چوکاټ ورکړل شوی دی. ښوونکی 

له زده کوونکو رسه له چوکاټ څخه د سم  اشار ضمیر په 

اخیستلو او په لومړۍ جمله کې د تش ځای په ډکولو کې 

مرسته کوي. بیا زده کوونکي په ګډه رسه کار کولو ته ادامه 

ورکوي. کله چې زده کوونکي په کار بوخت وي، ښوونکی په 

ټولګي کې ګرځي چې له هغو زده کوونکو رسه مرسته وکړي 

چې ستونزې لري. 

وايي . 4 و  له زده کوونکو څخه غوښتنه کوي چې  ښوونکی 

د  )ځواب:  دي.  کړي  زده  څه  کې  درس  دې  په  هغوی 

اشاري ضمیر کارول(.

               ۲.  د لغتونو زېرمه )۱۵ دقیقې(                                                                                 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی به د مرتادفو . 1

کلمو په اړه زده کړه ترالسه کړي. مرتادفې هغه کلمې 

دي چې مفهوم يې يو او بڼه يې بدله وي. د دې یوه 

بېلګه )تيږه( او  )ډبره( ده. دا دواړه کلمې يوه  معنا 

لري.

ښوونکی له زده کوونکو څخه د یو څو بېلګو د وړاندې . 2

کولو غوښتنه کوي. 

ښوونکی له زده کوونکو څخه غوښتنه کوي چې خپل . 3

دريس کتاب ته ځیر يش. هغوی دوه چوکاټونه ویني. 

د )الف( چوکاټ کلمې د )ب(  چوکاټ له کلمو رسه 

مطابقت لري. لومړۍ کلمه تيږه له ډبرې  کلمې رسه 

مطابقت لري ځکه چې دا دواړه مرتادفې کلمې دي. 

  

            تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې( 

تکرار: د اشاري ضمريونو مفهوم تکرارول.. 1

کورنۍ دنده: ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې کلمې او جملې . 2

په خپلو کورونو کې په کتابچو کې وليکي او لومړی منت بیا ولويل 

او د امال د مترین لپاره د کلمو مترین تررسه کړي.

ښوونکی له زده کوونکو  څخه د مترین په کتاب کې د . 4

مترین د رسته رسولو لپاره په دوکسيزه توګه  د کار کولو 

غوښتنه کوي. 

په . 5 بوخت وي، ښوونکی  کار  په  کوونکو  زده  کله چې 

ټولګي کې ګرځي، څو له هغو زده کوونکو رسه مرسته 

وکړي چې ستونزې لري. 

ښوونکی له زده کوونکو څخه غوښتنه کوي چې ووایي . 6

)ځواب:  زده کړي دي.  په دې درس کې څه  هغوی 

چې  کړي  زده  کول  پیدا  کلمې  مرتادفې  بلې  د  موږ 

همدغه کلمې ته ورته معنا لري(.

3.  د لومړي منت بيا لوستل )۱۰دقیقې(   

ښوونکی . 1 رسه  اخيستنې  ګټې  په  څخه  څلوروپړاوونو  له 

متثیلوي، ښوونکی او زده کوونکي په ګډه لويل، يعنې زده 

کوونکي په دوه کسيزه توګه   لويل او زده کوونکي یې پخپله 

لويل، په کارولو رسه لومړی منت له زده کوونکو رسه بیا لويل.

ت

غ
ل
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لوست 3 اونۍ 15

فرعي موضوع: د سرتګو ساتنه    

د زده کړې موخې:
د کلمو د تجزیه کولو لپاره په مورفیمونو باندې د کلمو د . 1

جوړښت د پوهې کارول.
دا وړاندوینه کول چې یوه کیسه یا منت به د څه په اړه وي . 2

له یو انځور، رسلیک، مهمو کلمو او مخکینۍ پوهې څخه 
ګټه اخیستل. 

د لوستلو پر مهال تم کېدل او فکر کول. . 3
له کیسې څخه مفهوم اخيستل.. 4

                      ۱. کلمې )۱۰ دقیقې(                          
مټ . 1 کټ  تخته  پر  جوړښت  کلمې  لومړۍ  د  ښوونکی 

هغسې ليکي لکه په دريس کتاب کې چې لیکل شوی دی. 
بیا . 2 لويل.  ته  کوونکو  زده  غږ  لوړ  په  بېلګه  ښوونکی 

ښوونکی بېلګه له زده کوونکو رسه یوځای لويل. 
ښوونکی ترشیح کوي چې مختاړی کلمې ته ورزیاتېږي . 3

او د کلمې معنا بدلېږي. 
ښوونکی زده کونکو ته وايي چې د لومړنیو دوه بېلګو د . 4

لوستلو لپاره خپل دريس کتاب ته ځیر يش. 
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د مترین په کتابونو . 5

کې د مترین د رسته رسولو لپاره په دوه کسيزه توګه کار وکړي. 
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د مترين په کتابونو . 6

کې د کلمو ليکل مترين کړي.
وي، . 7 بوخت  لوستلو  په  کلمو  د  کوونکي  زده  چې  کله 

ښوونکی په ټولګي کې ګرځي چې له هغو زده کوونکو 
رسه مرسته وکړي  چې ستونزې لري. 

 ۲. د دویم منت لوستل )۲۵ دقیقې(         

له لوستلو څخه مخکې
او . 1 وګوري  ته  انځور  او  رسلیک  چې  وايي  ته  کوونکو  زده  ښوونکی 

وړاندوینه وکړي چې منت به د څه  اړه وي. ) په خپلو منځونو کې 

باید خپلو د  ټولګيوالو رسه رشیکول(. زده کوونکي  له  او  رشیکول 

دريس کتابونو ته ځیر يش. 

او په  ۲.ښوونکی درې کليدي کلمې له زده کوونکو رسه معنا 

جملو کې يې استعاملوي. 
د لوستلو پر مهال

ښوونکی متثیل کوي، ښوونکی او زده کوونکي په ګډه لوستل کوي، . 1

زده کوونکي په دوه کسيزه توګه لوستل کوي. 

ښوونکی زده کوونکو ته ښيي چې څنګه کوالی يش د تم کېدلو او . 2

فکر کولو سرتاتیژۍ څخه ګټه واخيل.

له لوستلو څخه ورسته

ښوونکی له زده کوونکو څخه پوښتنه کوي چې د کیسې په اړه یې . 1
وړاندوینه سمه ده؟ هو يا نه. 

ښوونکی له زده کوونکو څخه الندې پوښتنې کوي.. 2
-پوښتنه:زملي زمرک ته څه وويل؟

ځواب:  زملي زمرک ته وويل راځه چې په کمپيوټر کې لوبه وکړو.

            تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې(

تکرار: ښوونکی له زده کوونکی رسه د پایلې استنباط کولو . 1
مفهوم تکراروي. 

کورنۍ دنده: زده کوونکي توري او کلمې په کورونو کې په . 2
خپلو کتابچو کې ليکي او دوهم لوست تکراروي.

- پوښتنه: په کتاب کې د سرتګو د ساتنې په اړه څه ليکل شوي وو؟

ځواب:  که ټلويزيون، کمپيوټر،  موبايل ته ډېر وخت وګورئ 

سرتګې مو خرابېږي. 

- پوښتنه: ولې بايد کمپيوټر، ټلويزيون او موبايل ته ډېر 

وخت ونه کتل يش؟ 

ځواب: ځکه چې سرتګې خرابوي.

- پوښتنه: څه وخت بايد د سرتګو ډاکټر ته ورشو؟ 

ځواب: کله چې مو سرتګو ته کوم زيان ورسېږي یا شیان 

ښه نه وینو.

۳. ښوونکی له زده کوونکو رسه په ګډه یو منت په لنډو ټکو 
کې بیانوي )تفصیيل الرښوونو لپاره د دریمې برخې عمومي 
کتنه وګورئ(.)دمنت لنډیز: که ټلوېزيون، کمپيوټر او مبايل 
ته وګورئ سرتګې مو خرابېږي،  په تته رڼا کې مطالعه مه کوئ 

که څه شی ښه نه وينئ د سرتګو ډاکټر ته ورشئ.

زده   )۸( د  کتاب کې  ارزونې  پسې  پرله  د  ۴. ښوونکي 

کوونکو نومرې ثبتوي.
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لوست 4 اونۍ 15

فرعي موضوع:  د سرتګو ساتنه

د زده کړې موخې:
د شارحې ):( او کامې )،( کارول.- 1

مرتادفو کلمو پېژندنه.- 2

د - 3 رسه  سموايل   ۹۵ او٪  حرکاتو  لحن،  مناسب  له 

متنونو لوستل.

               ۱. جملې )۱۰ دقیقې(
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی به د دوو ګرامري نښو . 1

کارول زده کړي. 
ښوونکی د شارحې ):( او کامې )،( نښې پر تخته لیکي او له . 2

زده کوونکو څخه پوښتنه کوي چې آیا د دغو دواړو نښو نومونه 
پېژين؟ ځینې زده کوونکي ځواب ورکوي. بیا ښوونکی سم 

ځواب له زده کوونکو رسه رشیکوي.
 ښوونکی الندې جمله پر تخته لیکي. زما د وروڼو نومونه دا . 3

دي: اتل، خيرب،  شمشاد 
ښوونکی له زده کوونکو غوښتنه کوي چې په جمله کې د . 4

شارحې او کامې نښو د ایښودلو د ځایونو په اړه فکر وکړي. یو 
څو زده کوونکي ځواب ورکوي، بیا ښوونکی سم ځواب له زده 

کوونکو رسه رشیکوي. 
مېوې . 5 دا  )زموږ  لیکي:  تخته  توره  پر  جمله  دوهمه  ښوونکی 

خوښيږي انار، مڼې انګور( او له زده کوونکو څخه پوښتنه کوي 
چې په جمله کې د شارحې او کامې نښې چېرته ایښودل کېږي.

 ښوونکی سم ځواب له زده کوونکو رسه رشیکوي.. 6
 ښوونکی ترشیح کوي چې شارحه یوه ګرامري نښه ده چې د . 7

نقل قول،وخت یا د شیانو د ښودلو لپاره کارول کېږي. کامه د 
څیزونو د بېلولو لپاره کارول کېږي. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې خپلو کتابونو ته ځیر يش او . 8
لومړۍ دوه بېلګې له زده کوونکو رسه مترین کړي. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې په دوه کسيزه توګه کار وکړي. . 9
ښوونکی له هغو زده کوونکو رسه مرسته کوي چې ستونزې لري. 

ښوونکی له زده کوونکو  څخه د پوښتنې په کولو رسه چې . 10
بیانوي.  کې  ټکو  لنډو  په  درس  دي،  کړي  زده  څه  هغوی 
هغوی ته اجازه ورکوي چې خپل ځوابونه له ټولګيوالو رسه 
رشیک کړي، بیا له یو یا دوه زده کوونکو څخه غوښتنه کوي 
چې خپل ځوابونه رشیک کړي. )ځواب: هغوی د شارحې او 

کامې کارولو په اړه زده کړه ترالسه کړې ده(. 

           ۲ . د لغتونو زېرمه )۱۵ دقیقې(

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی به د متضادو کلمو . 1
په اړه زده کړه ترالسه کړي. يو ځل بيا د يادولو وړ ده چې 
متضادې کلمې  هغه دي چې  کلمه ورته مفهوم  لري. د 
دې یوه بېلګه د )روغ( او د )رنځور( کلمه ده. دواړه کلمې 
د  او  کلمه  )چټل(  د  يې  بېلګه  بله  يوه  بل ضد دي.  د  يو 

)پاک( کلمه ده.
ښوونکی له زده کوونکو څخه د یو څو بېلګو د وړاندې . 2

کولو غوښتنه کوي. 
ښوونکی له زده کوونکو څخه غوښتنه کوي چې خپل . 3

دريس کتاب ته ځیر يش. هلته دوه چوکاټونه شتون لري.

             تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې( 

۱. تکرار: د شارحې ):( او کامې )،( کارول تکرارول
۲.  کورنۍ دنده: ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې جملې په خپلو کورونو 
کې په کتابچو کې وليکي او دوهم منت بیا ولويل او د امال د مترین 

لپاره د کلمو مترین تررسه کړي.

              ۳.د دویم منت بيا لوستل )۱۰ دقيقې(    

زده کوونکي  او  پړاوونو )ښوونکی متثیلوي، ښوونکی  د څلورو 
په ګډه لويل، يعنې زده کوونکي په دوه کسيزه توګه  لويل او 
زده کوونکي یې پخپله لويل(، په کارولو رسه دوهم منت له زده 

کوونکو رسه بیا لويل.

 د لومړي چوکاټ کلمې د دوهم  چوکاټ له کلمو رسه ضد دي. 
دا  رنځور  کلمې رسه ضد لري ځکه چې  له  روغ  لومړۍ کلمه 
دواړه متضادې کلمې دي. ښوونکی له زده کوونکو نه د مترین په 
کتاب کې د مترین د رسته رسولو لپاره په دوه کسيزه توګه   د کار 

کولو غوښتنه کوي. 
په . 4 ښوونکی  وي،  بوخت  کار  په  کوونکي  زده  چې  کله 

رسه  کوونکو  زده  هغو  له  ترڅو  ګرځي،  کې  ټولګي 
مرسته وکړي چې ستونزې لري. 

ښوونکی له زده کوونکو څخه غوښتنه کوي چې ووایي . 5
)ځواب:  زده کړي دي.  په دې درس کې څه  هغوی 
کړي چې  زده  کول  پیدا  کلمې  متضادې  بلې  د  موږ 

همدغه کلمې ته ورته معنا لري(.

ت

غ
ل

 د حسن خط فعالیت، ارزونه او کورنۍ دنده )۴۰ دقیقې ( 
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لوست 5 اونۍ 15

د زده کړې موخې:
د يوه ښه ملګري پېژندل.- 1

د نوښتي ليکنې د کيسې بشپړول.- 2

له مناسب لحن، حرکاتو او٪ ۹۵ سموايل رسه د متنونو لوستل. - 3

فرعي موضوعګانې: صحي خواړه او د سرتګو ساتنه 

            تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې(
تکرار: د یو ښه ملګري ځانګړنې بيانوي.. 1
نوښتي . 2 د  لوستل.  بیا  منت  دوهم  او  لومړی  دنده:  کورنۍ 

کیسې بشپړول او یو انځور ورزیاتول. 

زده  له  چې  کوي  ترشیح  مترین  هغه  ته  کوونکو  زده  ښوونکی 
کوونکو رسه  مرسته وکړي  څو پوه  يش د  ملګرتیا   د جوړېدو 

الملونه کوم کوم دي. 

   ۲. نوښتي لیکنه )۱۵ دقیقې(
۱. ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی به اوس د ښه ملګري 

په اړه یوه کیسه ولیکي. 
زده  له  کلمې  د چوکاټ  او  کتاب جملې  د دريس  ۲. ښوونکی  

کوونکو رسه یو ځای لويل. 
۳. ښوونکی زده کوونکو ته وایي چې د مترین په کتابونو کې د 
چوکاټ د کلمو په کارولو رسه په تشو ځایونو کې په دوه کسیزه 

توګه جملې جوړې کړي او نیمګړې کیسه دې بشپړه کړي.
چې  ته  کوونکو  زده  هغو  او  ګرځي  کې  ټولګي  په  ښوونکی   .۴

ستونزې لري مرسته او الرښوونه کوي. 
بشپړې کړې  غواړي چې خپلې  کوونکو  زده  له څو  ۵. ښوونکی 

کيسې ټولګیوالو ته و  وايي. 

                  ۳. د لومړي او دویم منت بيا لوستل )۱۰ دقيقې( 

ښوونکی له دوو پړاوونو )لکه زده کوونکي په دوه کسيزه توګه   
لويل، زده کوونکي یې پخپله لويل(، څخه په ګټه اخیستنې 

رسه لومړی او دوهم منت له زده کوونکو رسه بیا لويل. 

  1. غوږنيول او خربې کول )10 دقیقې(   

اړه خربې  په  به د دې  ته وايي چې تاسو  ۱. ښوونکی زده کوونکو 
وکړئ چې ښه ملګری چا ته ویل کېږي. د مثال په توګه، ښه ملګری 
ښه  رشیکوي،  رسه  نورو  له  شیان  خپل  ملګری  ښه  وي،  مهربان 
ملګری له نورو ماشومانو رسه لوبې کوي، ښه ملګری د نورو خربو ته 
غوږ نسیي، ښه ملګری د ستونزو پر مهال له نورو رسه مرسته کوي. 
۲.  زده کوونکو ته و وایاست چې د دريس کتاب انځورونو ته 
وګوري او په اړه يې بحث وکړي. له زده کوونکو څخه پوښتنه 
کې  انځور  په  چې  وویني  يش  کويل  څنګه  دوی  چې  وکړئ 

ځینې زده کوونکي  رسه ښه ملګري دي؟ 
مهمې  دغه  ملګري  ښه  چې  وایاست  و  ته  کوونکو  زده   .۳
خپل  ملګری  ښه  وي،  مهربان  ملګری  ښه  لري:  ځانګړتیاوې 
شیان له نورو رسه رشیکوي، ښه ملګری له نورو ماشومان رسه 
لوبې کوي، ښه ملګری د نورو خربو ته غوږ نسیي، ښه ملګری 

د ستونزو پر مهال له نورو رسه مرسته کوي. 
۴. زده کوونکو ته ووایاست چې د مترین کتابونو ته وګوري او د 
ښه ملګري په اړه یو له بل رسه خربې وکړي. زده کوونکو ته اجازه 
اړه یو له بل رسه  ورکړئ د ښه ملګري د پورتنیو ځانګړتیاوو په 
بحث وکړي او ووايي چې دوی څنګه کولی شی مهربان واويس؟ 
څنګه کولی شی خپل ځینې شیان له نورو رسه رشیک کړي؟ 
څنګه کولی شی د نورو خربو ته سم غوږ ونیيس؟ څنګه کولی 
شی یو ځای لوبې وکړي؟  او څنګه کولی يش له خلکو رسه د 

اړتیا په وخت کې مرسته وکړي؟ 
۵. زده کوونکو ته و وایاست چې خپل نظرونه له ټولګیوالو 

رسه رشیک کړي.
څخه  کوونکو  زده  څو  له  کې  صورت  په  شتون  د  وخت  د   .۶
وغواړئ د ښه ملګري په اړه متثیل وکړي. زده کوونکي کولی 
يش د الندې حالتونو په اړه تثمیل وکړي: )یوه ماشوم د مېلې 
له  ماشومان  نور  خو  راوړي  دي  نه  خواړه  رسه  ځان  له  لپاره 

ځانونو رسه پاک خواړه لري(. 
۷. زده کوونکي په) ۳-۵ (کوچنیو ډلو وویشئ، ترڅو د متثیل 

لپاره چمتوالی ونیيس. 
۸. یوه یا ډېرې ډلې را وغواړئ چې خپل متثیلونه وکړي. 

۹. ښوونکی څرګندوي چې د خپلو خوړو په رشیکولو، پر هغوی 
باندې د مهرباين کولو، نور لوبو ته د رابللو، د نورو خربو ته په 
غوږ نیولو او له نورو رسه د مرستې کولو په واسطه تاسو د یوه 

ښه ملګری ځانګړتیاوې وښوديل.
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لوست 6 اونۍ 15

د زده کړې موخې:
له فعل رسه د اشاري ضمیرونو کارول.- 1

د متضادو کلمو پېژندنه.- 2

شارحه ):( او کامه )،( کارول.- 3

له٪ ۹۰ سموايل رسه د منت لوستل.- 4

د کلمې او جملې په کچه له مناسب لحن او فشار څخه - 5

په ګټې اخیستلو رسه د منت لوستل.

له٪ ۸۹سموايل رسه کلمې او جملې لوستل. - 6

فرعي موضوع: تکرار او دوامداره ارزونه

             تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې(
۱.  تکرار: هغه څه تکرارول چې زده کوونکو دې اونۍ کې زده کړي دي.  
۲.  کورنۍ دنده: ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې په کورونو کې د درسونو 
د هغو برخو بيا ليکل او لوستل دې تررسه کړی چې د اونۍ په جريان کې يې  

وررسه ستونز ې لرلې.

                         ۱.    کلمې او جملې         )۱۰ دقیقې(

کارول . 1 ضمیرونو  اشاري  د  رسه  فعل  له  ښوونکی 

تکراروي.

کتاب . 2 دريس  د  چې  وايي  ته  کوونکو  زده  ښوونکی 

)الف( مترین تررسه کړي. 

ښوونکی مرتادفې کلمې تکراروي.. 3

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د دريس کتاب )ب( . 4

مترین تررسه کړي. 

ښوونکی د شارحې او کامې کارول تکراروي. . 5

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د دريس کتاب )ج( . 6

مترین تررسه کړي. 

ښوونکی د زده کوونکو ځوابونه ګوري. . 7

زده . 8 د  کې  کتاب  په  ارزونې  پسې  پرله  د  ښوونکی 

کوونکو نومرې ثبتوی. 

                  ۳. امال )۱۵ دقیقې(
څو  یو  به  هغوی  چې  وايي  ته  کوونکو  زده  ښوونکی   .۱

کلمې او جملې ولیکي. 
څو  یو  به  هغوی  چې  وايي  ته  کوونکو  زده  ۲.ښوونکی 

کلمې او جملې ولیکي. 
او د  ۳.ښوونکی زده کوونکو ته د دريس کتابونو د تړلو 
مترین کتابونو د پرانیستلو وايي. ښوونکی لومړۍ کلمه  

په کراره )۴( ځلې یې تکراروي کلمه داده: زمری
۴.ښوونکی همدا کار د الندې اتو)۸( کلمو لپاره هم تررسه کوي.

 ۱- ګازره، ۲- ترموز، ۳- وزه، ۴- زړه، ۵- زرکه، ۶- پياز، 
۷- باز، ۸- بزګر

۵.ښوونکی لومړۍ جمله په کراره لويل او څلور ځله يې 
په کرار تکراروي.

جمله داده: ۱- زه پاکه ګازره خورم. 
۶. ښوونکی همدا کار د الندې )۳( جملو لپاره هم تر رسه کوي.

   ۲- د پيازو خوړل روغتيا ته ګټه لري. ۳- زه د خپلو  
سرتګو ساتنه کوم. ۴- بزګر په ځمکه کې کار کوي.

۷. ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې خپل  د مترين کتابچې د 
کتلو لپاره راوړي. ښوونکي د هغوی امال ګوري او نومرې ورکوي.

۸. ښوونکي د زده کوونکو نومرې د پرله پسې ارزونې کتاب کې ثبتوي.

۲. د لومړي او دویم منت بیا لوستل )۱۰ دقیقې(   

ښوونکی زده کوونکو ته دوه دقیقې وخت ورکوي چې . 1

په دوه کسيزه توګه   لومړی یا دوهم منت ژر ژر ولويل. 

ښوونکی د زده کوونکو له څلورو جوړو څخه غوښتنه . 2

کوي چې د ټولګي مخې ته رايش. 

منت . 3 د  به  جوړه  هره  چې  وايي  ته  هغوی  ښوونکی 

یوه برخه لويل. هغوی باید منت په روانه توګه او د 

مناسب لحن او حرکاتو په کارولو رسه ولويل چې هغه 

ګرامري نښې منعکس کړي او هغوی لوستيل دي. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې  ورو ورو منت له لوستونکو . 4

رسه ولويل او ښه غوږ ونیيس. کله چې ۸ زده کوونکي 

لوستلو  د  هغوی  د  ښوونکی  وي،  بوخت  لوستلو  په 

څرنګوالی مشاهده کوي او خپله مشاهده د پرله پسې 

ارزونې کتاب کې لیکي. له هغو زده کوونکو رسه چې 

په ښه توګه دا فعالیت تررسه نه کړي، باید په بله اونۍ 

کې وررسه مرسته ويش. 
 د حسن خط فعالیت، ارزونه او کورنۍ دنده )۴۰ دقیقې ( 
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لوست 1

فرعي موضوع: نس ناستی                   توری: ذ

د زده کړې موخې:
د /ذ/ غږ او ذ تورو لرونکو کلمو سم لیکل.. 1
 د انځور، رسليک، مهمو کلمو او د مخکينۍ پوهې څخه په ګټې . 2

اخيستنې رسه به دا وړاندوينه وکړي چې کيسه يا منت به د څه په اړه وي. 
د لوستلو پر مهال تم کېدلو او فکر کولو  څخه ګټه اخیستل.. 3

له کیسې نه پایله استنباط کول. . 4

                ۱. توری او کلمې )۱۰ دقیقې(   

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د)ذ( او )ز( توري رسه ورته غږ . 1
لري. ځینې کلمې د )ذ (توری او ځینې نور یې بیا د )ز( توری لري.  

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې په دې اونۍ کې به هغوی . 2
د هغو کلمو مترین کوي چې د )ذ( توری پکې کارول کېږي. 

ښوونکی الندینۍ کلمې پر تخته لیکي: )ذره بني، کاغذ.( . 3
ښوونکی له زده کوونکو څخه غوښتنه کوي چې کلمه په لوړ 
پوښتنه کوي چې کوم  له زده کوونکو  ولويل. ښوونکی  غږ 
اجازه  ته  کوونکو  زده  څو  یو  ښوونکی  لري.  د/ذ/غږ  توری 

ورکوي چې توري ته ګوته ونیيس. 
رابويل. . 4 ته  لوستلو  کتاب  دريس  د  کوونکي  زده  ښوونکی 

ښوونکی کلمې په داسې حال کې زده کوونکو ته لويل چې 
بیا زده کوونکي هغه  هغوی خپلې ګوتې پر کلمو تېروي.  

کلمې په دوه کسيزه توګه   لويل. 
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د مترين په کتابونو کې د . 5

کلمو ليکل مترين کړي.
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی باید د دغو کلمو . 6

لیکل هر ورځ په کور کې مترین کړي. 
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی به د اونۍ په پای . 7

کې د دې کلمو په اړه امال ولري. 

 ۲. د لومړی منت لوستل )۲۵ دقیقې(

له لوستلو څخه مخکې
ته . 1 انځور  او  رسلیک  چې  وايي  ته  کوونکو  زده  ښوونکی 

اړه وي.  په  به د څه  او وړاندوینه وکړي چې منت  وګوري 
) په خپلو کې رشیکول، له ټولګيوالو رسه رشیکول(. زده 
کوونکي باید خپلو دريس کتابونو ته ځیر يش چې هغوی د 

موضوع په اړه مخکې له مخکې څه پوهېدل.  
۲.ښوونکی درې کلیدي کلمې له زده کوونکو رسه معنا او په 

جملو کې يې استعاملوي. 

د لوستلو پر مهال
په ګډه . 1 کوونکي  زده  او  ښوونکی متثیل کوي، ښوونکی 

لوستل کوي، زده کوونکي په دوه کسيزه توګه   لوستل 
کوي. 

ښوونکی زده کوونکو ته ښيي چې څنګه کوالی يش . 2
د تم کېدلو او فکر کولو سرتاتیژۍ څخه ګټه واخيل.

له لوستلوڅخه وروسته
ښوونکی له زده کوونکو څخه پوښتنه کوي چې ایا د . 1

کیسې په اړه یې وړاندوینه سمه ده؟ هو يا نه.

ښوونکی له زده کوونکو څخه الندې پوښتنې کوي.. 2
-  پوښتنه: ډاکټرانو دڅه په باره کې خربې وکړې؟ 

ځواب: د نس ناستي په باره کې يې خربې وکړې.
- پوښتنه: د نس ناستي نښې څه دي؟

ځي  ته  تشناب  ژر  ژر  ناروغان  ناستي  نس  د  ځواب: 
کانګې کوي، نس يې خوږيږي او د بدن اوبه يې کميږي.

-  پوښتنه: څنګه له نس ناستي څخه ځان ژغورالی شو؟ 
ځواب:السونه بايد په صابون ومينځو، پاکې اوبه وڅښو 

او پاک خواړه خورو. 
-  پوښتنه:ولې مو رسلوڅي خواړه او اوبه ناروغه کوي؟ 

ځواب: ځکه مچان ورباندې ګرځي او په اسانۍ رسه  
هرشی ورلويږي. 

۳. او د منت اصلی مفهوم دادی. 
هغه څه چې زه پرې پوهېږم نس ناستی هغه څه چې ما زده 
کړل. هغه شيان بايد ونه خورو چې مچان ورباندې ګرځي.

پايله: پاک شيان وخورو، السونه په صابون ومينځو.

            تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې(

تکرار: ښوونکی له زده کوونکی رسه د /ذ/ غږ او ز توري . 1

لرونکې ځینې کلمې تکراروي. 

کورنۍ دنده:زده کوونکي توري او کلمې  په کورونو کې . 2

په خپلو کتابچو کې ليکي او لومړی منت تکراروي.

اونۍ
16
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لوست 2 اونۍ 16

فرعي موضوع: نس ناستی

د زده کړې موخې:

له  فعل رسه د اشاري ضمیرونو سم کارول.. 1

د مرتادفو کلمو پېژندنه.. 2

د . 3 او٪ ۹۵ سموايل رسه   لحن، حرکاتو  مناسب  له 

متنونو لوستل. 

             1.  کلمې او جملې )۱۰ دقیقې(           

درس . 1 رسه  لیکلو  په  بېلګو  دوو  د  تخته  په  ښوونکی 

پيلوي. ښوونکی له زده کوونکو څخه پوښتنه کوي چې 

اشاري ضمیرونه او د خلکو یا شیانو د نومونو پر ځای د 

اشاري ضمیرونو لیکلو کارونه الهم د هغوی په یاد ده. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې خپل دريس کتابونو . 2

ته ځیر يش. )۵( جملې او یو چوکاټ ورکړل شوی دی. 

اشاري  له چوکاټ د سم  له زده کوونکو رسه  ښوونکی 

ضمري په اخیستلو او په لومړۍ جمله کې د تش ځای 

په ډکولو کې مرسته کوي. بیا زده کوونکي په ګډه رسه 

کار کولو ته ادامه ورکوي. 

په . 3 ښوونکی  وي،  بوخت  کار  په  کوونکي  زده  چې  کله 

ټولګي کې ګرځي څو له هغو زده کوونکو رسه مرسته 

وکړي چې ستونزې لري. 

ښوونکی له زده کوونکو څخه غوښتنه کوي چې و وايي . 4

هغوی په دې درس کې څه زده کړي دي. )ځواب: د 

اشاري ضمیر کارول(.

             ۲.  د لغتونو زېرمه )۱۵ دقیقې(                                                                                 

يو ځل بيا د يادولو وړ ده چې مرتادفې کلمې  هغه دي چې . 1

ورته مفهوم  لري. د دې یوه بېلګه د )تياره( د  کلمې مرتادفه  

)تورتم( کلمه ده. دواړه کلمې يو معنا لري. يوه بله بېلګه يې 

د )کوچنی( کلمه ده چې مرتادفه يې د )وړوکي(کلمه ده.

ښوونکی له زده کوونکو څخه د یو څو بېلګو د وړاندې . 2

کولو غوښتنه کوي. 

ښوونکی له زده کوونکو څخه غوښتنه کوي چې خپل . 3

خوا  ښۍ  د  ته  هغوی  يش.   ځیر  ته  کتاب  دريس 

موجودې کلمې د لوستلو او د دې کلمې د متضادې 

لومړۍ  کوي.  الرښوونه  تاوولو  دايرې  د  څخه  کلمې 

کلمه )ملګری( له )انډيوال( کلمې رسه مطابقت لري 

ځکه چې دا دواړه کلمې نږدې او  ورته معنا لري.

     تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې( 
       

 تکرار: د شخيص ضامیرو مفهوم تکرارول . 1

کورنۍ دنده: ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې  کلمې په کورونو . 2

کې په خپلو کتابچو کې وليکي او د لومړي منت لوستل تکراروي.

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د مترين په کتاب . 4

کې د مترين د رس ته رسولو لپاره په دوه کسيزه توګه 

کار وکړي کله چې زده کوونکي په کار بوخت وي.

زده . 5 هغو  له  ترڅو  ګرځي.  کې  ټولګي  په  ښوونکی 

کوونکو رسه مرسته وکړي چې ستونزې لري.

ښوونکی له زده کوونکو څخه غوښتنه کوي چې و وايي . 6

هغوی په دې درس کې څه زده کړي دي. ) ځواب: 

موږ د يوې مضادې کلمې پيدا کول زده کړي.( 

3. د  لومړی منت بيا لوستل   )۱۰دقیقې(
            

زده . 1 او  يعنې ښوونکی متثیلوي، ښوونکی  پړاوونو  د څلور 

توګه    دوه کسيزه  په  کوونکي  زده  لويل،  ګډه  په  کوونکي 

لويل او زده کوونکي یې پخپله لويل، په کارولو رسه لومړی 

منت له زده کوونکو رسه بیا لويل.

ت

غ
ل
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لوست 3 اونۍ 16

فرعي موضوع: واکسني   

د زده کړې موخې:
د کلمو د تجزیه کولو لپاره په مورفیمونو باندې د کلمو د . 1

جوړښت د پوهې کارول.
د انځور، رسليک، مهمو کلمو  او   د  مخکينۍ  پوهې څخه  په . 2

ګټې اخيستنې رسه  به دا  وړاندوينه  وکړي چې کيسه  يا منت  به  
د څه په اړه وي.

د لوستلو پر مهال تم کېدل او فکر کول. . 3
له کیسې څخه پایله استنباط کول. . 4

                   ۱. کلمې )۱۰ دقيقې(                        

ښوونکی د لومړۍ کلمې جوړښت کټ مټ پر تخته هغسې . 1
ليکي لکه په دريس کتاب کې چې لیکل شوی دی. 

بیا . 2 لويل.  ته  کوونکو  زده  غږ  لوړ  په  بېلګه  ښوونکی 
ښوونکی بېلګه له زده کوونکو رسه یوځای لويل. 

ښوونکی ترشیح کوي چې  مختاړی کلمې ته ورزیاتېږي . 3
او د کلمې معنا بدلېږي. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د لومړنیو دوه بېلګو د . 4
لوستلو لپاره خپل دريس کتاب ته ځیر يش. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې په دريس کتابونو کې . 5
په دوه کسيزه توګه نورې کلمې ولويل.

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د مترين په کتابونو کې د . 6
کلمو ليکل مترين کړي. 

وي، . 7 بوخت  لوستلو  په  کلمو  د  کوونکي  زده  چې  کله 
ښوونکی په ټولګي کې ګرځي څو له هغو زده کوونکو 

رسه مرسته وکړي  چې ستونزې لري. 

 ۲.د دویم  منت لوستل )۲۵ دقیقې(         
له لوستلو څخه مخکې

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې رسلیک او انځور ته وګوري او وړاندوینه . 1

وکړي چې منت به د څه په اړه وي. )په خپلو کې رشیکول، له ټولګيوالو 

رسه رشیکول(. زده کوونکي باید خپلو  دريس کتابونو ته ځیر يش چې 

هغوی د موضوع په اړه مخکې له مخکې څه پوهېدل.  

او په  ۲.ښوونکی درې کلیدي کلمې له زده کوونکو رسه معنا 
جملو کې يې استعاملوي. 

د لوستلوپر مهال

ښوونکی متثیل کوي، ښوونکی او زده کوونکي په ګډه لوستل کوي، . 1

زده کوونکي په دوه کسيزه توګه لويل.

د تم کېدلو او فکر کولو سرتاتیژۍ څخه ګټه واخيل.. 2

له لوستلو څخه وروسته

ښوونکی له زده کوونکو څخه پوښتنه کوي چې ایا د کیسې په اړه یې . 1

وړاندوینه سمه ده؟ هو/ نه.

ښوونکی له زده کوونکو څخه الندې پوښتنې کوي.. 2
-  پوښتنه: ولې ذبيح اهللکاکا خپلو ملسيانو ته واکسني 

نه کول؟ 

             تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې(

تکرار: ښوونکی او زده کوونکی په چټکۍ رسه د کلمو تجزیه کول مترین کوي. . 1
کورنۍ دنده: زده کوونکي توري او کلمې په کورونو کې په . 2

خپلو کتابچو کې ليکي او دوهم  لوست تکراروي. 

اهلل کاکا ويل چې زما ملسيان خو روغ دي.  ځواب: ذبيح  
واکسني ورته نه کوم. 

چې  کړ؛  قانع  اهللکاکا  ذبيح  ذکیې  څنګه  پوښتنه:   -
ملسيان يې واکسني کړي؟ 

ځواب: که ماشومان واکسني نه يش سبا کيدای يش په 
سختو ناروغيو  اخته يش.

- پوښتنه: ولې واکسني لګول رضور دي؟
ځواب: ځکه چې د ځینو ناروغيو مخه نييس. 

- پوښتنه: څنګه په خپله سيمه کې له واکسني تطبيق 
کوونکو رسه مرسته وکړو؟ 

ځواب: بايد د واکسني په ارزښت باندې خلک پوه کړو 
چې واکسني د ځینو ناروغيو مخه نييس. 

ښوونکی له زده کوونکو رسه په ګډه یو منت په لنډو . 3
ټکو کې طريقه ښيي)د تفصييل جزيات لپاره د برخې 

عمومي کتنه وګورئ(.
۴. هغه څه چې زه پرې پوهېږم د منت اصيل مفهوم دا دی: 

د واکسني ګټې دي
هغه څه چې ما زده کړل. که ماشومان واکسني نيش، په 

ډېرو ناروغيو به اخته يش. 
پايله:  واکسني کول د ډېرو ناروغيو مخه نييس.
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لوست 4 اونۍ 16

فرعي موضوع: واکسني

د زده کړې موخې
د شارحې ):( او کامې )،( کارول.- 1
د کلمو د تر ټولو عامو مرتادفو کلمو پېژندنه.- 2

له مناسب لحن، حرکاتو او٪ ۹۵ سموايل رسه  د متنونو لوستل. - 3

                    ۱. جملې )۱۰ دقیقې(

 ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی به د دوه ګرامري . 1
نښو  ) شارحې ):( او کامې )،( (کارول زده کړي. 

څلور . 2 )موږ  لیکي.  تخته  توره  پر  جمله  الندې  ښوونکی 
خويندې يو هره يوه: لکه تلوسه، ښکال، ځال او مينه.(

ښوونکی له زده کوونکو غوښتنه کوي چې په جمله کې د شارحې او . 3
کامې نښو د ایښودلو د ځایونو په اړه فکر وکړي. یو څو زده کوونکي 
ځواب ورکوي، بیا ښوونکی سم ځواب له زده کوونکو رسه رشیکوي. 

ښوونکی دوهمه جمله پر توره تخته لیکي:) زموږ هېواد ډول . 4
ډول مېوې لري لکه: ناک، زردآلو، شفتالو،مڼې( او له زده 
او  کوونکو څخه پوښتنه کوي چې په جمله کې د شارحې 

کامې نښې چېرته ایښودل کېږي. 
کوونکو رسه رشیکوي ښوونکی . 5 زده  له  ښوونکی سم ځواب 

ترشیح کوي چې شارحه یوه ګرامري نښه ده چې د نقل قول، 
وخت یا د شیانو لست د ښودلو لپاره کارول کېږي. کامه د 

څیزونو د جال کولو لپاره کارول کېږي. 
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې خپلو کتابونو ته ځیر يش او . 6

لومړۍ دوه بېلګې له زده کوونکو رسه مترین کوي.
 ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې په دوه کسيزه توګه کار وکړي. . 7

ښوونکی له هغو زده کوونکو رسه مرسته کوي چې ستونزې لري. 
ښوونکی له زده کوونکو څخه د پوښتنې په کولو رسه چې هغوی . 8

څه زده کړي دي، درس په لنډو ټکو کې بیانوي. هغوی ته اجازه 
ورکوي چې خپل ځوابونه له ټولګيوال رسه رشیک کړي، بیا له یو یا 

دوه زده کوونکو څخه غوښتنه کوي چې خپل ځوابونه رشیک کړي. 

  ۲. د لغتونو زېرمه )۱۵ دقیقې(
           

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی به د مرتادفو کلمو په . 1
اړه زده کړه ترالسه کوي. د دې یوه بېلګه د )زوړ( کلمه او د 
)سپني ږيری( ده. دواړه کلمې ورته معنا لري. یوه بله بېلګه 

یې د )سوله( کلمه او د )روغه( کلمه ده.
 ښوونکی له زده کوونکو څخه د یو څو بېلګو د وړاندې کولو . 2

غوښتنه کوي. 
ښوونکی له زده کوونکو څخه غوښتنه کوي چې خپل دريس . 3

کتاب ته ځیر يش او هغوی ته ښي خوا ته موجود کلمې د 
لوستلو او د دې کلمې د مرتادفې کلمې نه د  دایرې تاوولو 
الرښوونه کوي. درېمه کلمه )ودان(  ده او مرتادفه کلمه یې 
)آباد( ده ځکه چې دا دواړه کلمې نږدې او  ورته معنا لري. 

ښوونکی له زده کوونکو څخه د مترین په کتاب کې د. 4

             تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې( 

تکرار: د شارحې او کامې کارول. . 1
په . 2 جملې  چې  وايي  ته  کوونکو  زده  ښوونکی  دنده:  کورنۍ 

کورونو کې په خپلو کتابچو کې وليکي او دوهم منت بیا ولويل 
او د امال د مترین لپاره د کلمو مترین تررسه کړي.

۳.د دویم منت بيا لوستل )۱۰ دقيقې(      

د څلور پړاوونو ښوونکی متثیلوي، ښوونکی او زده کوونکي په ګډه 

لويل، زده کوونکي په دوه کسيزه توګه   لويل او زده کوونکي یې 

پخپله لويل، په کارولو رسه دوهم منت له زده کوونکو رسه بیا لويل.

 مترین د رسته رسولو لپاره په دوه کسيزه توګه   د کار کولو . 5
غوښتنه کوي. 

کله چې زده کوونکي په کار بوخت وي، ښوونکی په ټولګي . 6
وکړي  مرسته  کوونکو رسه  زده  هغو  له  تر څو  کې ګرځي 
چې ستونزې لري. ښوونکی له زده کوونکو څخه غوښتنه 
کوي چې ووایي هغوی په دې درس کې څه زده کړي دي. 
)ځواب: موږ د بلې مرتادفې کلمې پیدا کول زده کړي چې 

همدغه کلمې ته ورته معنا لري(

ت

غ
ل

 د حسن خط فعالیت، ارزونه او کورنۍ دنده )۴۰ دقیقې ( 
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لوست 5 اونۍ 16

د زده کړې موخې:
په یو ټیم )ډله( کې ګډ کار کول او له یوه بل رسه همکاري کول.- 1

د نوښتي ليکنې د کيسې بشپړول.- 2

له مناسب لحن، حرکاتو او ۹۵٪ سموايل رسه  د متنونو لوستل. - 3

فرعي موضوعګانې: نس ناستی، واکسني 

            تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې(
تکرار: زده کوونکي به ګډه رسه د يوه کار د تررسه کوول ګټې بيانوي.. 1
او دوهم منت بیا لوستل. د تخلیقي . 2 کورنۍ دنده: د لومړي 

کیسې بشپړول او یو انځور  وررسه زیاتول.
ښوونکی زده کوونکو ته هغه مترين ترشيح کوي چې له زده کوونکو  

رسه مرسته وکړي  څو پوه يش د ملګرتيا د جوړېدو الملونه کوم دي.

   ۲. نوښتي لیکنه )۱۵ دقیقې(
۱. ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی به اوس په ګډه د 

کارکولو په اړه یوه کیسه ولیکي. 
۲. ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې  د دريس کتاب جملې او 

د چوکاټ کلمې یو له بل رسه په ګډه ولويل. 
۳. ښوونکی زده کوونکو ته وایي چې د مترین په کتابونو کې د 
چوکاټ د کلمو په کارولو رسه په تشو ځایونو کې په دوه کسیزه 

توګه جملې جوړې کړي او نیمګړې کیسه دې بشپړه کړي.
۴. ښوونکی په ټولګي کې ګرځي او هغو زده کوونکو ته چې 

ستونزې لري مرسته او الرښوونه کوي. 
۵. ښوونکی له څو زده کوونکو غواړي چې خپلې بشپړې کړې 

کيسې ټولګیوالو ته و وايي. 

۳. د لومړي او دویم منت بيا لوستل )۱۰ دقيقې(       

ښوونکی له دوو پړاوونو )لکه زده کوونکي په دوه کسیزه توګه   
لويل، زده کوونکي یې پخپله لويل(،  څخه په ګټې اخیستنې 

رسه لومړی او دوهم منت له زده کوونکو رسه بیا لويل. 

  1. غوږنيول او خربې کول )10 دقیقې(   

۱. زده کوونکو ته و وایاست چې د نن ورځې په درس کې به 
د یوځای کارکولو یا په ګډه د کار کولو په اړه خربې وکړو. په 
کور، ښوونځي او ټولنه کې په ګډه کار کول ډېر ارزښت لري. 
په ګډه کار کول له تاسو رسه مرسته کوي چې په لږ وخت کې 

ډېر کارونه تررسه کړئ او کارونه په سمه توګه تررسه کړئ.  
۲. زده کوونکو ته و وایاست د دريس کتابونو هغو انځورونو ته 
له زده  تنظیموي.  ټولګی  وګوري چې زده کوونکی پکې خپل 
کوونکو څخه دا پوښتنې وکړئ: په انځور کې څه شی وینئ؟ 
لږ  په  کار  به  دوی  فکر کوئ چې  کار کوي؟  کوونکي څه  زده 
وخت کې تررسه کړي؟ که یوه زده کوونکي ټولګي تنظیم کړي 
ووایاست کله  ته  زده کوونکو  وای؟  به پیښ شوي  نو څه  وای، 
چې تاسو یو له بل رسه په ګډه کار کوئ. نو تاسو کولی شئ 
کار په لږ وخت کې تررسه کړئ او په آسانې رسه يې تررسه کړئ.
۳. زده کوونکو ته و وایاست چې د مترین کتابونو اوو تورو ته 
وګوري. هغوی ته ووايئ چې له دغو )۷( تورو رسه څومره کلمې 
چې کولی يش په یواځې توګه جوړې کړي. دوی درې دقیقې 

وخت لري چې په یواځې توګه کلمې جوړې کړي. 
۴. زده کوونکو ته و وایاست چې د )ک، ا، ن، ل، و، ر، ی( له 
تورو رسه چې څومره کلمې کولی يش جوړې کړي او په الندې 

چوکاټ کې دې ولیکي. 
۵. ښوونکی له زده کوونکو څخه درې دقیقې وروسته پوښتنه کوي، 
چا له )۱۰( څخه ډېرې کلمې  جوړې کړې؟ چا له )۱۵( څخه زیاتې 
کلمې جوړې کړې دي؟ له هغوی زده کوونکو څخه چې ډېرې کلمې 

يې جوړې کړې دي وغواړئ چې کلمې يې ټولګیوالو ته ووايي. 
۶. زده کوونکو ته و وایئ چې اوس به دوی همدا کار د څو نورو تورو 
لپاره هم تررسه کړي. خو دا ځل به دوی له تورو څخه کلمې په)۴-

۶(کسیزه کوچنیو ډلو کې جوړوي. دغه توري پر تخته ولیکئ:  )م، 
ا، ب، ت، و، ر، ه(. زده کوونکو ته و وایاست چې دوی درې دقیقې 
وخت لري چې څومره کلمې کولی يش ترې جوړې کړي. دا ځل 

زده کوونکي باید په ګډه کار وکړي او کلمې جوړې کړي.
چې  وغواړئ  وروسته  دقیقې  درې  څخه  کوونکو  زده  له   .۷
څومره کلمې يې جوړې کړې دي. هغه ډله چې ډېرې کلمې 

يې جوړې کړې دي ټولګیوالو ته خپلې کلمې وایي. 
یواځې  په  پر دې بحث وکړي چې  له زده کوونکو وغواړئ   .۸
توګه د کارونو تررسه کول او په ګډه رسه د کارونو تررسه کول 
کوونکو  زده  له ځینو  وروسته  دقیقې  لري؟ څو  توپري رسه  څه 

وغواړئ چې خپل نظرونه له تاسو رسه رشیک کړي. 
۹. زده کوونکو ته و وایاست چې په ګډه رسه د کار تررسه کول 
په ژوند کې ډېر ارزښت لري. په ګډه کار تررسه کول له تاسو 
رسه مرسته کوي چې په لږ وخت کې ډېر کارونه تررسه کړئ او 

کارونه په سمه توګه تررسه کړئ.
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لوست 6 اونۍ 16

د زده کړې موخې:
له فعل رسه د اشاري ضمیرونو سم کارول.- 1

د کلمو د تر ټولو عامو مرتادفو کلمو پېژندنه.- 2

شارحه ):( او کامه )،( کارول.- 3

له ۹۰٪ سموايل رسه منت لوستل.- 4

د کلمې او جملې په کچه له مناسب لحن او فشار څخه - 5

په ګټې اخیستلو رسه منت لوستل.

له ۸۹٪ سموايل رسه کلمې او جملې لوستل. - 6

فرعي موضوع: تکرار او دوامداره ارزونه

             تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې(

۱. تکرار: هغه څه تکرارول چې زده کوونکو دې اونۍ کې زده کړي دي.
 ۲. کورنۍ دنده: ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې په کورونو کې د درسونو 
د هغو برخو بيا ليکل او لوستل دې تررسه کړی چې د اونۍ په جريان کې يې  

وررسه ستونز ې لرلې.  

                                  ۱. کلمې   ا  و جملې   )   ۱۰ دقیقې(

ښوونکی له فعل رسه د شخيص ضمیرونوسم کارول تکراروي.. 1
کتاب . 2 دريس  د  چې  وايي  ته  کوونکو  زده  ښوونکی 

)الف( مترین تررسه کړي. 
ښوونکی د مرتادفې کلمې تکراروي.. 3
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د دريس کتاب )ب( . 4

مترین تررسه کړي. 
ښوونکی د شارحې او کامې کارول تکراروي. . 5
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د دريس کتاب )ج( . 6

مترین تررسه کړي. 
ښوونکی د زده کوونکو ځوابونه ګوري. . 7
زده . 8 د  کې  کتاب  په  ارزونې   پسې  پرله  د  ښوونکی 

کوونکو نومرې ثبتوي. 

                  ۳. امال )۱۵ دقیقې(
څو  یو  به  هغوی  چې  وايي  ته  کوونکو  زده  ښوونکی   .۱

کلمې ولیکي. 
او د  ته د دريس کتابونو ټولولو  ۲.ښوونکی زده کوونکو 
مترین دکتابونو د پرانیستلو وايي. ښوونکی لومړۍ کلمه په 
کراره وايي او )۴( ځلې یې تکراروي. کلمه دا ده:  ذره بني

زده کوونکي کلمې ليکي. 
۳.ښوونکي همداکار د الندې )۸( کلمو لپاره هم تررسه کوي: 

۱- نذیر، ۲- کاغذ، ۳- ذبيح، ۴- تذکره، ۵- ذاکر، ۶- 
آذان، ۷- محاذ، ۸- ذکيه

۴.ښوونکی لومړۍ جمله په کراره لويل او څلور ځله يې تکراروي 
جمله دا ده: ۱. نذير نا پاکې اوبه نه څښي.

    ۲ .  زما ورور ذبيح دی.
   ۳.  ذاکر په سپني کاغذ خط ليکي. ۴. د واکسينو کول 

ماشوم ته ډېرې ګټې رسوي.
مترين  خپل  د  چې   وايي  ته  کوونکو  زده  ښوونکي   .۵
او  ګوري  امال  هغوی  د  ښوونکي  راوړي.  لپاره  کتلو  د  کتابچې 

نومرې ورکوي.
ښوونکي د زده کوونکو نومرې د پرله پسې  ارزونې کتاب کې ثبتوي.

  ۲. د لومړي او دویم منت بيا لوستل )۱۰ دقیقې(

ښوونکی زده کوونکو ته دوو دقیقې وخت ورکوي چې . 1

په دوه کسيزه توګه   لومړی یا دوهم منت ژر ژر ولويل. 

ښوونکی له اتو تنو زده کوونکو څخه غوښتنه کوي . 2

چې د ټولګي مخې ته رايش. 

ښوونکی هغوی ته وايي چې هر دوه تنه به د منت . 3

یوه برخه لويل. هغوی باید منت په  روانه توګه او د 

مناسب لحن او حرکاتو په کارولو رسه ولويل چې هغه 

ګرامري نښې منعکس کړي چې هغوی لوستيل دي.  

له . 4 ورو منت  ورو  وايي چې  ته  کوونکو  زده  ښوونکی 

لوستونکي رسه ولويل او ښه غوږ ورته ونیيس. کله 

چې )۸( زده کوونکي په لوستلو بوخت وي، ښوونکی 

د هغوی د لوستلو څرنګوالی مشاهده کوي او خپله 

مشاهده د پرله پسې ارزونې په  کتاب کې لیکي. 

له هغو زده کوونکو رسه چې په ښه توګه دا فعالیت 

تررسه نه کړي، باید په بله اونۍ کې مرسته  وررسه 

 د حسن خط فعالیت، ارزونه او کورنۍ دنده )۴۰ دقیقې ( ويش. 
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لوست 1

فرعي موضوع: ورزش                      توري: ز، ذ

د زده کړې موخې:

د / ز/ او /ذ/ غږونو او تورو  لرونکو کلمو سم لیکل.. 1

د انځور،  رسليک،  مهمو کلمو او    د  مخکينۍ پوهې څخه    . 2

په ګټې اخيستنې رسه  به د   ا وړاندوينه وکړو چې کيسه يا 

منت به  د څه يش  په اړه وي.

د لوستلو پر مهال له تم کېدلو او فکر کولو څخه ګټه اخیستل.. 3

له  کیسې څخه مفهوم اخيستل.. 4

                   ۱. توري او کلمې   )۱۰ دقیقې(         
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د )ز( او )ذ(  توري رسه نږدې . 1

غږونه لري. ځینې کلمې د) ز( توری او ځینې نور یې بیا د )ذ (
توری لري.  

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې په دې اونۍ کې به هغوی د . 2
هغو کلمو مترین کوي چې د )ز( او )ذ( توري پکې کارول کېږي. 

ښوونکی الندینۍ کلمې پر تخته لیکي:  )ذکريا، ذره بین( . 3
ښوونکی له زده کوونکو څخه غوښتنه کوي چې کلمه په لوړ 
پوښتنه کوي چې کوم  له زده کوونکو  ولويل. ښوونکی  غږ 

توري د)ز( او )ذ( غږونه لري. 
ښوونکی یو څو زده کوونکو ته اجازه ورکوي چې توري ته ګوته ونیيس. . 4
ښوونکی زده کوونکي دريس کتابونو لوستلو ته رابويل. . 5
ښوونکی کلمې په داسې حال کې زده کوونکو ته لويل چې . 6

بیا زده کوونکي هغه  هغوی خپلې ګوتې پر کلمو تېروي.  
کلمې په دوه کسيزه توګه لويل. 

 ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د مترين په کتابونو کې د . 7
کلمو ليکل مترين کړي.

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی باید د دغو کلمو . 8
لیکل هر ورځ په کور کې مترین کړي. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی به د اونۍ په پای . 9
کې د دې کلمو په اړه امال ولري. 

۲. د لومړي منت لوستل )۲۵ دقیقې(  

له لوستلوڅخه مخکې
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې رسلیک او انځور ته وګوري . 1

)په خپلو  اړه وي.  په  به د څه  وړاندوینه وکړي چې منت  او 
منځو کې رشیکول، له ټولګيوالو رسه رشیکول(. 

ښوونکی  درې کلیدي کلمې له زده کوونکو رسه معنا او په . 2
جملو کې يې استعاملوي. 

د لوستلو پر مهال
ښوونکی متثیل کوي، ښوونکی او زده کوونکي يې په ګډه . 1

لوستل کوي، زده کوونکي يې په دوه کسيزه توګه لويل. 
ښوونکی زده کوونکو ته ښيي چې څنګه کوالی يش . 2

د تم کېدلو او فکر کولو سرتاتیژي څخه ګټه واخيل.
له لوستلوڅخه وروسته

ښوونکی له زده کوونکو څخه پوښتنه کوي چې ایا د . 1
کیسې په اړه یې وړاندوینه سمه ده؟ هو/ نه.

ښوونکی له زده کوونکو څخه الندې پوښتنې کوي:. 2
-پوښتنه: ذکريا په کوڅه کې څه کول؟

ځواب: واليبال. 
- پوښتنه:  ولې ورزش مهم دی؟ 

له  او  کوي  غوښتلی  مو  بدن  او  ذهن  ځکه  ځواب: 
ناروغيو څخه مو سايت.

- پوښتنه: د ورزش آداب څه شی دي؟
ځواب: د ګټلو او بايللو په وخت کې يو بل ته درناوی 

په پام کې نېول. 
- پوښتنه: تاسې کومې لوبې کوئ؟ 

ځواب: واليبا ل، کرېکټ، فوټبال، او داسې نورې... 
یو منت په لنډو ټکو کې بیانوي )تفصیيل الرښوونو لپاره . 3

د دریمې برخې عمومي کتنه وګورئ(.)امکاين لنډیز: 

ښوونکي د پرله پسې ارزونې په کتاب کې د ۸ زده . 4

کوونکو نومرې ثبتوي.

             تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې(

له زده کوونکی رسه ځینې کلمې . 1 تکرار: ښوونکی 
تکراروي چې د  )ز( او )ذ( توري رسه نږدې غږ لري.

کورنۍ دنده: زده کوونکي توري او کلمې په کورونو . 2
منت  لومړی  او  ليکي  کې  کتابچو  خپلو  په  کې 

تکراروي. 

اونۍ
17
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لوست 2 اونۍ 1۷

فرعي موضوع: ورزش 

د زده کړې موخې:

له فعل رسه د  اشاري ضمیرونو سم کارول.. 1

له کلمو څخه تر ټولو  دعامو مرتادفو کلمو پېژندنو پیل کول. . 2

په مناسب لحن او حرکاتو رسه د٪ ۹۵ سموايل رسه د متنونو . 3

لوستل.

            1. کلمې او جملې )۱۰ دقیقې(            

د . 1 ایا  پوښتنه کوي چې  کوونکو څخه  زده  له  ښوونکی 

ضمیرونو  اشاري  د  ځای  پر  نومونو  د  شیانو  یا  خلکو 

لیکلو کارونه الهم د هغوی په یاد دي. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې خپلو دريس کتابونو . 2

ته ځیر يش. څلور)۴( جملې او یو چوکاټ ورکړل شوی 

د  جملې  لومړۍ  د  رسه  کوونکو  زده  له  ښوونکی  دی. 

اشاري ضمیر په لیکلو کې مرسته کوي چې د هغه نوم یا 

نومونو ځای ونیيس چې ترې الندې خط کښل شوی دی. 

زده کوونکي په ګډه رسه کار کولو ته ادامه ورکوي. کله . 3

چې زده کوونکي پر کار بوخت وي، ښوونکی په ټولګي 

کې ګرځي چې له هغو زده کوونکو رسه مرسته وکړي 

چې ستونزې لري. 

و . 4 چې  کوي  غوښتنه  څخه  کوونکو  زده  له  ښوونکی   .

وايي هغوی په دې درس کې څه زده کړي دي. )ځواب: 

د اشاري ضمیر کارول(.

)۱۵ دقیقې(                                                                                 
              ۲.  د لغتونو زېرمه 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې په ځیر رسه  کلمې . 1

ولويل او د هرې کلمې مرتادفې )هم معنا( کلمې د 

پيدا کولو لپاره دې مترين وکړي.

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې خپلو دريس کتابونو ته . 2

ځیر يش. هغوی په چوکاټ کې شپږ)۶( کلمې ویني. 

هغوی باید له هغې کلمو څخه دایره تاوه کړي چې په 

لومړي چوکاټ کې له اړونده کلمې رسه مطابقت لري.

 ښوونکی له زده کوونکو رسه لومړی دوو  کلمو مترين کوي. . 3

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې نورې کلمې په دوه . 4

زده کوونکي همدې  تررسه کړي. چټک  توګه  کسيزه 

ادامه  هم  کې  کتابونو  په  مترین  د  خپلو  ته  مترین 

ورکوالی يش. 

په . 5 وي، ښوونکی  بوخت  کار  پر  کوونکو  زده  کله چې 

رسه  کوونکو  زده  هغو  له  ترڅو  ګرځي،  کې  ټولګي 

مرسته کړي چې ستونزې لري. 

  تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې( 
 

 تکرار: د  اشاري ضمیرونو مفهوم تکرارول. . 1

کورنۍ دنده: ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې کلمې او جملې . 2

بیا  لومړی منت  او  وليکي  کتابچو کې  په خپلو  کورونو کې  په 

لپاره د کلمو مترین  اونۍ د پای د امال د مترین  او  د  ولويل 

تررسه کړي.

له لږ وخت وروسته، ښوونکی د زده کوونکو ځوابونه ګوري. . 6

ووایي . 7 چې  کوي  غوښتنه  څخه  کوونکو  زده  له  ښوونکی 

هغوی په دې درس کې څه زده کړي دي. )ځواب: موږ له 

یوې جملې څخه په ګټې اخیستنې رسه د یوې کلمې معنا 

موندل زده کړل(.

            3. د  لومړي منت بيا لوستل   )۱۰دقیقې(

له څلورو پړاوونو )ښوونکی متثیلوي، ښوونکی او زده کوونکي . 1

يې په ګډه لويل، زده کوونکي يې په دوه کسيزه توګه لويل او 

زده کوونکي یې پخپله لويل(، په کارولو رسه لومړی منت له 

زده کوونکو رسه بیا لوستل.

ت

غ
ل
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لوست 3 اونۍ 1۷

فرعي موضوع: د روغتيا ترانه    

د زده کړې موخې:
د کلمو تجزیه کول د مورفیمونو په اړه د کلمو د جوړښت . 1

د پوهې کارول.
انځور، رسليک، مهمو کلمو او مخکينۍ پوهې څخه په . 2

ګټې اخيستنې رسه دې دا وړاندوينه وکړي چې منت يا 
کيسه به د څه په اړه وي. 

د لوستلو پر مهال تم کېدل او فکر کول. . 3
له کیسې څخه نتيجه اخيستل.. 4

            ۱.کلمې او جملې )۱۰ دقیقې(             

ښوونکی د لومړۍ کلمې جوړښت پر تخته لیکي کټ مټ . 1
هغسې لکه: په دريس کتاب کې چې لیکل شوی دی. 

ته . 2 کوونکو  زده  غږ  لوړ  په  بېلګه  ښوونکی  يې  لومړي 
لويل. بیا يې له زده کوونکو رسه یوځای لويل. 

ښوونکی ترشیح کوي چې یوه کوچنۍبرخه کلمې ته . 3
ورزیاتېږي او د کلمې معنا بدلېږي. 

ښوونکی زده کونکو ته وايي چې د لومړنیو دوه بېلګو د . 4
لوستلو لپاره خپل دريس کتاب ته ځیر يش. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې په دريس کتابونو کې . 5
په دوه کسيزه توګه کلمې ولويل.

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د مترين په کتابونو کې . 6
د کلمو ليکل مترين کړي.

وي، . 7 بوخت  لوستلو  په  کلمو  د  کوونکي  زده  چې  کله 
ښوونکی په ټولګي کې ګرځي چې له هغو زده کوونکو 

رسه مرسته وکړي  چې ستونزې لري. 

۲.د دویم منت لوستل )۲۵ دقیقې(                                  

له لوستلو څخه مخکې

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې رسلیک او انځور ته وګوري . 1

او وړاندوینه وکړي چې منت به د څه په اړه وي. )په خپلو 

منځو کې رشیکول، له ټولګيوالو رسه رشیکول(. زده کوونکي 

باید  خپلو دريس کتابونو ته ځیر يش چې هغوی د موضوع 

په اړه مخکې له مخکې  په څه پوهېدل.  

ښوونکی  درې کلیدي کلمې له زده کوونکو رسه معنا او په . 2
جملو کې يې استعاملوي. 

د لوستلو پر مهال

ګډه . 1 په  يې  کوونکي  زده  او  ښوونکی متثیل کوي، ښوونکی 

لويل، زده کوونکي يې په  دوه کسيزه توګه لويل.

ښوونکی زده کوونکو ته ښيي چې څرنګه کوالی يش د تم کېدلو او . 2

فکر کولو سرتاتیژي  څخه ګټه واخيل.

له لوستلو څخه وروسته

ښوونکی له زده کوونکو څخه پوښتنه کوي چې د کیسې په اړه یې . 1

وړاندوینه سمه ده؟ هو يا نه. 

               تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې(

تکرار: ښوونکی او زده کوونکي په چټکۍ رسه د کلمو تجزیه . 1
کول مترین کوي. 

کورنۍ دنده: زده کوونکي کلمې او جملې په کورونو کې په . 2
خپلو کتابچو کې ليکي او دوهم منت تکراروي.

ښوونکی له زده کوونکو څخه الندې پوښتنې کوي.. 2
- پوښتنه: څنګه کوالی شو خپله روغتيا وساتو؟

ځواب: پاک خواړه او پاکې مېوې وخورو. 
- پوښتنه: ولې مو روغتيا مهمه ده؟

ځواب:  ځکه روغ انسان خوشحاله وي او خپل کارونه ښه کولی يش. 
- پوښتنه: ناپاک خواړه خوړل څه زيان لري؟ 

ځواب: په ډول ډول ناروغيو مو اخته کوي.
- پوښتنه: که روغ بدن ونه لرو، له کومو ستونزو رسه به مخ شو؟  

ځواب: له بېالبېلو ستونزو رسه به مخامخ شو. تل به نورو 
ته احتياج يو. کار به په ټاکيل وخت نشو تررسه کوالی.

ښوونکی له زده کوونکو رسه په ګډه یو منت په لنډو . 3
دریمې  د  لپاره  الرښوونو  )تفصیيل  بیانوي  کې  ټکو 
مفهوم:  اصيل  منت  وګورئ(.)د  کتنه  عمومي  برخې 
که غواړو ّښه صحت ولرو تل بايد ځان، خوړو او 

چاپېريال ته پاملرنه وکړو.
ښوونکي د پرله پسې ارزونې  په کتاب کې د ارزول . 4

شويو زده کوونکو نومرې ثبتوي.
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لوست 4 اونۍ 1۷

فرعي موضوع:د روغتيا ترانه

د زده کړې موخې:

د شارحې ):( او کامې )،( کارول.- 1

له کلمو څخه تر ټولو د عامو مرتادفو کلمو پېژندل.- 2

رسه - 3 سموايل   ۹۵ او٪  حرکاتو  او  لحن  مناسب  له 

متنونه لوستل.  

                 ۱.  جملې )۱۰ دقیقې(

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی به دوه ګرامري  ليک نښې . 1

چې شارحه ):( او کامه )،( دي، کارول زده کړي. 

ښوونکی زده کوونکو ته تکراروي چې شارحه یوه ګرامري نښه ده . 2

چې د نقل قول، وخت یا د شیانو لست د  اېښودلو لپاره کارول 

کېږي. کامه  د څیزونو بېلولو لپاره کارول کېږي. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې خپلو کتابونو ته ځیر يش او . 3

لومړۍ دوه بېلګې له زده کوونکو رسه مترین کړي.

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې په دوه کسيزه توګه کار وکړي. . 4

ښوونکی له هغه زده کوونکو رسه مرسته کوي چې ستونزې لري. 

ښوونکی له زده کوونکو  څخه د پوښتنې په کولو رسه چې . 5

هغوی څه زده کړي دي، درس په لنډو ټکو کې بیانوي. هغوی 

ته اجازه ورکوي چې خپل ځوابونه له ټولګيوالو رسه رشیک 

کړي، بیا له یو یا دوه زده کوونکو څخه غوښتنه کوي چې خپل 

او کامې د  ځوابونه رشیک کړي. )ځواب: هغوی د شارحې 

کارولو  په اړه  زده کړه ترالسه کړې ده(. 

             ۲. د لغتونو زېرمه )۱۵ دقیقې(
ت

غ
ل

په ځیر رسه دې متضادې کلمې . 1 وايي چې  ته  زده کوونکو  ښوونکی 

ولويل د هرې کلمې د متضاد شکل د پيدا کولو لپاره دې مترين وکړي. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې خپلو دريس کتابونو ته ځیر . 2

يش. هغوی شپږ)۶(  کلمې ویني. هغوی باید له هغې کلمې 

څخه دایره تاوه کړي چې ترې الندې خط کښل شوی دی. 

ښوونکی لومړۍ کلمه له زده کوونکو رسه تررسه کوي. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې نورې کلمې په دوه کسيزه . 3

توګه   تررسه کړي. چټک زده کوونکي همدې مترین ته په 

خپلو د مترین کتابونو کې هم ادامه ورکوالی يش. 

کې . 4 ټولګي  په  ښوونکی  وي،  بوخت  کار  پر  کوونکي  زده  چې  کله 

ګرځي تر څو له هغو زده کوونکو رسه مرسته وکړي چې ستونزې لري. 

لږ وخت وروسته، ښوونکی د زده کوونکو ځوابونه ګوري. . 5

               تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې( 

۱. تکرار: د شارحې او کامې د کارولو تکرار

وايي چې  ته  ۲. کورنۍ دنده: ښوونکی زده کوونکو 

او  په خپلو کتابچو کې وليکي  په کورونو کې  جملې 

دوهم منت بیا ولويل او د امال د مترین لپاره د کلمو 

مترین تررسه کړي.

 ۳. د دویم منت بيا لوستل )۱۰ دقيقې 

د څلور پړاوونو يعنې ښوونکی متثیلوي، ښوونکی او زده . 1

کوونکي يې په ګډه لويل، يعنې زده کوونکي يې په دوه 

کسيزه توګه لويل او زده کوونکي یې پخپله لويل، په 

کارولو رسه لومړی منت له زده کوونکو رسه بیا لوستل.

 د حسن خط فعالیت، ارزونه او کورنۍ دنده )۴۰ دقیقې ( 
  

۶. ښوونکی له زده کوونکو څخه غوښتنه کوي چې ووایي هغوی 

په دې درس کې څه زده کړي دي. )ځواب: موږ له یوې جملې 

څخه په ګټه اخیستنې رسه د یوې کلمې معنا موندل زده کړل(.
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لوست 5 اونۍ 1۷

د زده کړې موخې:

د ځورونو په ګوته کول او پر وړاندې یې مثبت غربګون ښودل.- 1

د نوښتي ليکنې د کيسې بشپړول.- 2

له مناسب لحن،حرکاتو او٪ ۹۵ سموايل رسه د منت لوستل. - 3

فرعي موضوعګانې: ورزش او د روغتيا ترانه 

            تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې(

مثبت  د  يې  وړاندې  پر  او  ګوته کول  په  د ځورونو  تکرار:   .۱

غربګون د ښودلو تکرارول.

۲. کورنۍ دنده: د زده کوونکو له خوا د لومړي او دوهم منت 

لوستل. نوښتي کيسې بشپړولو کيسې ته د يو انځور د ورزياتولو 

او په کور کې کيسه يو چاته لويل.

              ۲. نوښتي لیکنه )۱۵ دقیقې(
۱. ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی به اوس د مثبت 

چلند او د ځو رولو د مخنیوي په اړه یوه کیسه ولیکي. 
۲. ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې  د دريس کتاب جملې او 

د چوکاټ کلمې یو له بل رسه په ګډه ولويل. 
۳. ښوونکی زده کوونکو ته وایي چې د مترین په کتابونو کې د 
چوکاټ د کلمو په کارولو رسه په تشو ځایونو کې په دوه کسیزه 

توګه جملې جوړې کړي او نیمګړې کیسه دې بشپړه کړي.
۴. ښوونکی په ټولګي کې ګرځي او هغو زده کوونکو ته چې 

ستونزې لري مرسته او الرښوونه کوي. 
۵. ښوونکی له څو زده کوونکو غواړي چې خپلې بشپړې کړې  

کيسې ټولګیوالو ته و وايي.

 ۳.د لومړي او دویم منت بيا لوستل )۱۰ دقيقې(   

ښوونکی له دوو پړاوونو )لکه زده کوونکي په دوه کسيزه توګه 

لويل، زده کوونکي یې پخپله لويل(، څخه په ګټه اخیستنې 

لومړی او دوهم منت له زده کوونکو رسه بیا لويل. 

  1. غوږنيول او خربې کول )10 دقیقې(   

۱. ښوونکی وایي چې د نن ورځې په درس کې به د مثبت چلند او 

د ځورولو د مخنیوي په اړه خربې وکړو. ځورول په دې معنا دي چې 

یو زده کوونکی بل زده کوونکې پرته له کوم دلیله ځوروي. د مثال په 

توګه: له ځانه د کوچني زده کوونکي وهل، د هلک له خوا د نجلۍ 

وهل کیدل، د يو چا په بد نامه يادول او داسې  نور.

۲. زده کوونکو ته و وایاست چې په دريس کتابونو کې انځورونو 

ته وګوري. چې په انځورونو کې څه شی ویني. په انځورونو کې 

ځینې زده کوونکي ځینې نور ځوروي.  

۳. زده کوونکو ته و وایاست چې هغوی به اوس د یوه حالت په 

اړه معلومات واوري او وروسته به د خپل څنګ له ملګری رسه 

د حالت په اړه بحث وکړي. زده کوونکو ته دغه حالت ولولئ: 

مینه  ډېره  رسه  فوټبال  له  او  دی  هلک  کوچنی  یو  الله  ذبیح 

لري. زملی چې تر ذبیح الله لوی هلک دی غواړي د فوټبال پر 

ځای والیبال وکړي. زملي د ذبیح الله توپ په ډېر زور او شدت 

رسه په پښه ووهلو او توپ د ذبیح الله پر مخ ولګید ځکه چې 

زملی نه غوښتل فوټبال وکړي. 

۴. زده کوونکو ته و وایاست چې د مترین کتابونو ته وګوري. دوی 

د مترین په کتابونو کې د انځورونو په اړه درې پوښتنې ویني. له 

زده کوونکو څخه وغواړئ د دې پوښتنو په اړه په دوه کسیزه او یا 

دری کیسزه توګه بحث وکړي. پوښتنې په الندې ډول دي:

- څه ډول کړنو او کارونو ته ځورول ویل کیږي؟

- څه فکر کوئ چې ذبیح الله څه احساس کاوه؟ څه فکر کوئ 

چې زملي څه احساس کاوه؟ 

- که تاسو د زملي پر ځای وای څه به مو کړی وای؟ 
۵. زده کوونکو ته و وایاست چې خپل ځوابونه له ټولګیوالو رسه 

رشیک کړي او د پوښتنو په اړه وررسه بحث وکړئ. 
۶. له زده کوونکو وغواړئ د ځورونې هغه پیښې چې دوی په 
نورو زده کوونکو  له  لیدلې دي  یا کيل کې  ټولګي، ښوونځي 
رسه رشیکې کړي او په اړه يې لنډ بحث وکړي. له زده کوونکو 
وغواړئ چې د دې ځورونو په اړه  د دوی عکس العمل او ځواب 

څه و؟ دوی د دې ځورونو په اړه څه احساس کوو؟ 
باید د ځورولو چلند وپېژنو  ۷. زده کوونکو ته وواياست چې موږ 
او د نورو له ځورولو څخه ډډه وکړو. موږ باید له خپلو ټولګیوالو او 
ملګرو رسه په ګډه ژوند وکړو او د یو بل له ځورولو څخه په کلکه 

ډډه وکړو. تل باید یو له بل رسه مثبت چلند وکړو. 
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لوست 6 اونۍ 1۷

د زده کړې موخې:
له فعل رسه د اشاري ضمیرونو سم کارول.- 1

له کلمو  څخه تر ټولو د عامو مرتادفو کلمو پېژندنه او پیل کول.- 2

شارحه ):( او کامه )،( کارول.- 3

له٪ ۹۰ سموايل رسه منت لوستل.- 4

د کلمې او جملې په کچه له مناسب لحن او فشار څخه - 5

په ګټې اخیستلو رسه منت لوستل.

له٪ ۸۹ سموايل رسه کلمې او جملې لوستل. - 6

فرعي موضوع: تکرار او دوامداره ارزونه

             تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې(
  ۱. تکرار: هغه څه تکرارول چې زده کوونکو په دې اونۍ کې زده کړي دي. 
۲. کورنۍ دنده: ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې په کورونو کې د درسونو د 
هغو برخو بيا ليکل او لوستل دې تررسه کړی چې د اونۍ په جريان کې يې  

وررسه ستونز ې لرلې.  

                              ۱. کلمې   ا و  جملې       )۱۰ دقیقې(

ښوونکی له فعل رسه د اشاري ضمیرونو سم کارول . 1
تکراروي.

کتاب . 2 دريس  د  چې  وايي  ته  کوونکو  زده  ښوونکی 
)الف( مترین تررسه کړي. 

او . 3 مرتادفې  ټولوعامو  د  تر  څخه  کلمو  له  ښوونکی 
متضادې کلمې تکراروي

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د دريس کتاب )ب( . 4
مترین تررسه کړي. 

ښوونکی د شارحې او کامې کارول تکراروي. . 5
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د دريس کتاب )ج( . 6

مترین تررسه کړي. 
ښوونکی د زده کوونکو ځوابونه ګوري. . 7
هر زده کوونکي د دې وړتیا ښودلې ده چې دا فعالیت . 8

په ښه توګه تررسه کړي. )له٪ ۹۰ پورته د سمې کچې 
، د٪ ۷۰ - ۹۰ ترمنځ لپاره  او تر٪ ۷۰ ټیټې  لپاره
کچې لپاره / نښه کاروي. له هغو زده کوونکو رسه چې 
له  ٪۷۰ یا تر دې ټیټې نومرې  لري باید بله اونۍ د 

همدې مترین په برخه کې مرسته ويش. 

                  ۳. امال )۱۵ دقیقې(
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی به یو څو کلمې او جملې ولیکي. . 1
له . 2 کتابونو  او د مترین  تړلو  د  کتابونو  د دريس  ته  کوونکو  زده  ښوونکی 

پرانیستلو څخه وايي. ښوونکی لومړۍ کلمه په کراره وايي او څلور ځلې 
یې تکراروي. کلمه دا ده: زکريا

ښوونکي همدغه کار د الندې اتو) ۸(کلمو لپاره هم تررسه کوي.. 3
۱- ورزش، ۲- پياز، ۳- ذره بني، ۴- کاغذ، ۵- عذاب، ۶- زرمينه، ۷- تذکره، ۸- کاريز.

ښوونکی لومړۍ جمله په کراره لويل او )۴( ځلې يې په کراره کراره تکراروي.. 4
     ۱. زرمينه خپلې روغتيا ته پام کوي.

ښوونکی همدا کار د الندې)۳( جملو لپاره تررسه کوي.. 5
     ۲. زکريا هره ورځ ورزش کوي.۳. زموږ سيمه کاریز لري. ۴.  زه هر سهار 

ورزش کوم. 
۶. ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې خپلې د مترين کتابچې د کتلو لپاره راوړي. 

ښوونکي د هغوی امال ګوري او نومرې ورکوي.

۷. ښوونکي د زده کوونکو نومرې د پرله پسې ارزونې په کتاب کې ثبتوي.

  ۲. د لومړي او دویم منت بیا لوستل )۱۰ دقیقې(

په دوه . 1 ته دوه دقیقې وخت ورکوي چې  ښوونکی زده کوونکو 
کسيزه توګه لومړی یا دوهم منت ولويل. 

د . 2 کوي چې  غوښتنه  تنو څخه  له څو  کوونکو  زده  د  ښوونکی 
ټولګي مخې ته رايش. 

ښوونکی هغوی ته وايي چې هره دوه تنه د منت یوه برخه لويل. . 3
هغوی باید منت په روانۍ رسه او د مناسب لحن او حرکاتو په کارولو رسه 
ولويل چې هغه ګرامري نښې منعکس کړي چې هغوی لوستلې دي. 

 ښه غوږ ونیيس. کله چې اته)۸ (زده کوونکي په لوستلو بوخت . 4
او  کوي  مشاهده  څرنګوالی  لوستلو  د  هغوی  د  ښوونکی  وي، 
خپله مشاهده د پرله پسې  ارزونې په کتاب کې لیکي. له هغه 
زده کوونکو رسه چې په ښه توګه دا فعالیت تررسه نه کړي، باید 

   د حسن خط فعالیت، ارزونه او کورنۍ دنده )۴۰ دقیقې ( بله اونۍ مرسته ويش. 
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رسيزه برخه

د شپږمې برخې عمومي کتنه:  اصيل موضوع: ميل او فرهنګي ارزښتونه

6

د دې برخې ځانګړي فعالیتونه

د لیک او لوست موخې:
د دې برخې تر پایه به زده کوونکي د دې وړتیا ولري چې: 

د کلمو د تجزيه په مورفیمونو دکلمو د جوړښت اړونده له . 1
پوهې څخه ګټه واخيل. 

په سم ډول شخيص ضمیرونه وکاروي او فعلونو ته مطابقت ورکړي. . 2
راتلونکې زمانه وکاروي )د حال زمانې په پرتله(. 3
د منت له سیاق او سباق څخه په ګټه اخیستنې رسه د کلمو په معنا پوه يش. . 4
په کیسو او معلومايت متنونو کې ښودل شو ې ناآشنا کلمې . 5

زده کړي او وې کاروي. 
به . 6 منت  داستاين  غیرې  روایتي  یو  چې  کول  وړاندوینه  دا 

او  کلمو  مهمو  رسلیک،  انځور،  له  وي،  کې  باره  په  څه  د 
مخکینۍ پوهې څخه کار واخيل. 

د ټولنیزې عاطفي زده کړې موخې:
زده کوونکي به د دې برخې ترپايه دا وړتیا ولري چې:

د یوې شخړې الملونه په ګوته او ترشیح کړي. 
هغه تګالرې په ګوته کړي چې په رغنیز ډول د شخړو د حلولو لپاره کارول کېږي. 

د شخړو د هواري کړه وړه او ګامونه عماًل څرګند کړي. 
د لوست پيل )۵دقيقې(: د لوست دپيل ټول لومړين فعاليتونه دې تررسه يش.

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د مناسبو ګرامري . 1
نښو د کارولو پر مټ یو پاراګراف ولیکي. پاراګراف به 
د هغه څه په اړه وي چې تاسې په دې اونۍ کې زده 
کړی وي. پاراګراف بايد یو عنواين جمله، معلومات 
او پايلې جمله ولري. عنواين جمله له پرانیستونکې 
پکې  مفهوم  اصيل  چې  ده  عبارت  څخه  جملې 

نغښتی وي. 
ښوونکی زده کوونکو ته د عنواين جملې، جزياتو او . 2

پای جملې ولري د یو پاراګراف د لیکلو د څرنګوايل 
پړاوونه ترشیح کوي. 

ښوونکی ترشیح کوي چې عنواين جمله تر ډېره د . 3
اصيل مفهوم په څېر ده چې هغوی یې له منت څخه 

استنباط کول تررسه کړي. 
ښوونکی روښانه کوي چې جزيات تر ډېره د هغه څه . 4

په اړه لنډیز ته ورته دي چې هغوی په دې اونۍ کې 
زده کړي دي. 

ښوونکی ترشیح کوي چې وروستۍ جمله تر ډېره د . 5
پایلې د استنباط مهارت دی چې هغوی یې مترینونه 

تررسه کړي دي. 
ښوونکی پر زده کوونکو ټینګار کوي چې هغه ګرامري . 6

نښې وکاروي چې هغوی دمخه زده کړې دي. 
زده کوونکي جملې خپل د مترین په کتابونو ته نقلوي. . 7
يا  دريو زده کوونکو څخه غوښتنه . 8 له دوه  ښوونکی 

کوي چې پاراګرافونه ټولګي ته ولويل. 
د . 9 کې  کور  په  چې  وايي  ته  کوونکو  زده  ښوونکی 

پاراګراف لیکل بشپړ کړي. 

  د حسن خط فعالیت )۳۵دقیقې(

ښوونکي دې د الرښود د مقدمې د )۲۲- ۲۳( مخونو د 
الرښوونو رسه سم سوالیه جملې تدریس کړي.

د حسن خط ارزونه او کورنۍ دنده)۵ دقیقې(
۱- له څو زده کوونکو  څخه د کلمو د ښایسته لیکلو په اړه پوښتنه وکړي.

۲- زده کوونکي دې له کړکي یا پنسل قلم رسه سوالیه جملې په کورونو 
کې مترین کړی.

د لوستلو منت )۲۵ دقیقې(

ښوونکي ته یادونه: له لوستلو  څخه وړاندې مترین. . 1

ښوونکی الندې جمله پر تخته لیکي: زه نيالګي کرم. 2

 ښوونکی دا جمله زده کوونکو ته لويل. ښوونکی وایي، زه دا . 3

جمله په یو بل ډول هم ویالی شم چې شايد دا کار به سبا 

زه به نيالګی  پېښ يش  بیا نو جمله دا رنګه لیکلی يش: 

وايي چې هغه کلمه چې  ته  بیا ښوونکی زده کوونکو  وکرم 

بدلون مومي د عمل کلمې )فعل( په نوم یادېږي. ښوونکی یو 

څو نورې بېلګې زده کوونکو ته وړاندې کوي. 

ښوونکی زده کوونکي خپل دريس کتاب ته ځیر کېدلو او په . 4

رابويل. هغه کلمه  ته  یو څو جملو مترین کولو  د  ګډه رسه 

چې الندې ترې خط کښل شوی، د عمل کلمه )فعل( ده. دا 

هامغه کلمه ده چې بدلون مومي. 

ښوونکی له زده کوونکو د لومړيو دوو کلمو مترین کوي. . 5

ښوونکی زده کوونکو ته په دوه کسيزه توګه  د کار کولو او د نورو . 6

جملو د لوستلو او جملې په راتلونکې زمانې ته د بدلولو وايي . 

ښوونکی له هغو زده کوونکو رسه مرسته کوي چې ستونزې لري. . 7

لږ وخت وروسته، ښوونکی د زده کوونکو ځوابونه ګوري. . 8

ښوونکی له زده کوونکو غوښتنه کوي چې و وايي هغوی په . 9

دې درس کې څه زده کړي دي. )ځواب: د راتلونکې زمانې 

کارول(. 

د پوهې د روښانتيا لپاره د یوه منت بیا لوستل.. 7
د لوستلو شویو کیسو مفهوم ترالسه کړي.. 8
په مناسب لحن او حرکاتو رسه او له٪ ۹۵ سموايل رسه د . 9

دې برخې متنونه ولويل. 
د ژوندانه له تجربو رسه د یوې کیسې د پېښو، کرکټرونو او . 10

عملونو ته تړاو ورکړي. 
له٪ ۸۰ سموالی رسه واقعیتي او استنباطي پوښتنې ځواب کړي. . 11
په سمه توګه د /z/ غږ او د ض او ظ تورو درلودونکې کلمې ولیکي. . 12
په تدریجي ډول پېچلې کلمې له٪ ۸۰ سموايل رسه ولیکي. . 13
یو پاراګراف ولیکي چې مناسبې ګرامري نښې پکې کارول شوې وي.. 14

زده کوونکي به په نسخ خط رسه سوالیه جملې د کرسې خط . 15

پر مخ په صحیح او ښکلی بڼه ولیکالی شی.

18
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لوست 1

فرعي موضوع: د غزين لرغونی ښار              توری: ظ

د زده کړې موخې:
د /ظ/ غږ او توري لرونکو کلمو  سم لیکل.. 1
انځور، رسلیک، مهمو کلمو او مخکینۍ پوهې څخه ګټه اخیستلو  دا . 2

وړاندوینه کول چې یوه کیسه یا منت به د څه په اړه وي.
د پوهې د وضاحت لپاره د یوه منت بیا لوستل. 3
له یوه لوستل شوي منت څخه لنډ مفهوم اخيستل.. 4

              ۱. توری او کلمې )۵ دقیقې(                 
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د)ظ( او )ض( توری رسه ورته غږ . 1

لري. ځینې کلمې د )ظ( توري او ځینې نور یې بیا د )ض( توری لري.  
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې په دې اونۍ کې به د هغو . 2

کلمو مترین کوي چې د )ظ( توری پکې کارول کېږي. 
ښوونکی الندینۍ کلمې پر تخته لیکي: )ظريف، محفوظ( . 3

ښوونکی له زده کوونکو څخه غوښتنه کوي چې کلمه په لوړ 
زده  یو څو  لري. ښوونکی  د/ظ/غږ  توری  کوم  او  ولويل  غږ 

کوونکو ته اجازه ورکوي چې توري ته ګوته ونیيس. 
رابويل. . 4 ته  لوستلو  کتاب  دريس  د  کوونکو  زده  ښوونکی 

ښوونکی کلمې په داسې حال کې زده کوونکو ته لويل چې 
هغه  کوونکي  زده  بیا  تېروي.  کلمو  په  ګوتې  هغوی خپلې 

کلمې په دوه کسيزه توګه لويل. 
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د مترين په کتابونو کې د . 5

کلمو ليکل مترين کړي.
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی باید د دغو کلمو . 6

لیکل هر ورځ په کور کې مترین کړي. 
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی به د اونۍ په پای . 7

کې د دې کلمو په باره کې امال ولري. 

          ۲. د لومړي منت لوستل )۲۵ دقیقې( 

له لوستلو څخه مخکې

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې رسلیک او  انځور ته وګوري . 1

او وړاندوینه وکړي چې منت به د څه په اړه وي.  ) په خپلو 

منځونو کې رشیکول او بيا له ټولګيوالو رسه رشیکول(. زده 

کوونکي باید خپلو دريس کتابونو ته ځیر يش.  
ښوونکی  درې کلیدي کلمې له زده کوونکو رسه معنا او په . 2

جملو کې يې استعاملوي. 

د لوستلو پر مهال

ښوونکی متثیل کوي، ښوونکی او زده کوونکي په ګډه لوستل . 1

کوي، زده کوونکي په دوه کسيزه توګه   لوستل کوي. 

ښوونکی زده کوونکو ته ښيي چې څرنګه کوالی يش . 2

د تم کېدلو او فکر کولو سرتاتیژي څخه ګټه واخيل.

له لوستلو څخه وروسته

ښوونکی له زده کوونکو څخه پوښتنه کوي چې ایا د . 1

کیسې په اړه یې وړاندوینه سمه ده؟ هو يا نه. 

ښوونکی له زده کوونکو څخه الندې پوښتنې کوي:. 2

او نور زده کوونکي د کوم  - پوښتنه: ښوونکي، ظريف 

ځای ليدلو ته بوتلل؟ 

ځواب:د غزين د لرغونو آثارو ليدو ته يې بوتلل. 

- پوښتنه: په غزين کې کوم لرغوين آثار شته؟  

ځواب: په غزين کې لوړ منارونه  او  د محمود غزنوي قرب  او  باغ شته.

 پوښتنه:   ستاسو په سیمه کې کوم لرغوين ځایونه او ودانۍ شته؟

ځواب: 

پوښتنه: که خپل لرغوين آثار ونه ساتو څه به پېښ يش؟ 

ځواب: له منځه به الړ يش؟ 

ښوونکي زده کوونکو ته له منت څخه د پايلو د استنباط کولو . 3

الره ښيي)د ال ډېرو معلوماتو لپاره د برخې عمومي کتنه وګورئ. 

هغه څه چې زه پرې پوهېږم: د غزين لرغونی  ښار دی.. 4

هغه څه چې ما زده کړل: غزين ډېر پخواين سرت منارونه لري.

پايله: غزين د اسالمي نړۍ د علمي او فرهنګي مرکز په 

توګه منل شوی دی.

         تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې(

تکرار: ښوونکی له زده کوونکی رسه )ظ( غږ درلودونکې . 1

ځینې کلمې تکراروي. 

کورنۍدنده: زده کوونکي توري او کلمې په کورونو . 2

کې په خپلو کتابچو کې ليکي او دوهم منت تکراروي.

اونۍ 18
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لوست 2 اونۍ 1۸

فرعي موضوع: د غزين لرغونی ښار 

د زده کړې موخې:

له فعل رسه د  اشاري ضمیرونو سم کارول.. 1

د منت له سیاق او سباق څخه په ګټه اخیستنې رسه د کلمو . 2

معنا استنباط کول.

په مناسب لحن او حرکاتو رسه او له٪ ۹۵ سموايل رسه د منت روان لوستل.. 3

                1.  کلمې او جملې )۱۰ دقیقې(       

ښوونکی په تخته د الندې دوه)۲( بېلګو په لیکلو رسه . 1
درس پیلوي: هوسۍ لوست لويل او )هغه( لوست لويل. 
پر  نوم  )هوسۍ(   چې  کوي  ترشیح  ورته  يې  ښوونکی 

ځای )هغه( کارول شوی.
ښوونکی پر تخته د ډيوه او سپوزمۍ ښوونځي ته ځي او . 2

)هغوی( ښوونځي ته ځي،  لیکلو رسه بله بېلګه وړاندې 
موږ   ځای  پر  دوی  د  چې  کوي  ترشیح  ښوونکی  کوي. 
کارول کېدای يش. ښوونکی ترشیح کوي چې )هغه( او 
)هغوی( دواړه اشاري ضمیرونه دي چې د خلکو یا شیانو 

د نومونو پر ځای کارول کېدای يش. 
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې خپل دريس کتابونو ته . 3

ځیر يش. څلور) ۴(جملې او یو چوکاټ ورکړل شوی دی. 
ښوونکی له زده کوونکو رسه له بکس څخه د سم اشاري 
د تش ځای  لومړۍ جمله کې  په  او  اخیستلو  په  ضمیر 
په ډکولو کې مرسته کوي. بیا زده کوونکي په ګډه رسه 
پر کار  ادامه ورکوي. کله چې زده کوونکي  ته  کار کولو 
بوخت وي، ښوونکی په ټولګي کې ګرځي چې له هغو زده 

کوونکو رسه مرسته وکړي چې ستونزې لري. 
وايي . 4 و  له زده کوونکو څخه غوښتنه کوي چې  ښوونکی 

د  )ځواب:  دي.  کړي  زده  څه  کې  درس  دې  په  هغوی 
اشاري ضمیر کارول(

 ۲.  د لغتونو زېرمه )۱۵  دقیقې(                                                                                 
              

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې په ښه توګه د جملو په . 1

لوستلو رسه د کلمې مفهوم پیدا کړي. 

ښوونکی لومړۍ جمله پر تخته لیکي چې یوه کلمه پکې . 2

کمه لیدل کېږي: حامد خپل ځان )        ( سايت.

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې سمه کلمه )پاک( ده.. 3

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې خپل دريس کتابونو . 4

ته ځیر يش. هغوی پنځه جملې ويني. ښوونکی لومړۍ 

دوه جملې له زده کوونکو رسه تررسه کوي. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې دوه نورې جملې په دوه کسيزه . 5

توګه تررسه کړي. چټک زده کوونکي کوالی يش همدې مترین 

ته په خپل د مترین په کتابونو کې هم ادامه ورکړي.

 کله چې زده کوونکي پر کار بوخت وي، ښوونکی په . 6

             تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې( 

 تکرار: د  اشاري ضمیرونو مفهوم تکرارول. 1

کورنۍ دنده: ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې کلمې په کورونو . 2

کې په خپلو کتابچو کې وليکي او لومړی منت بیا ولويل او د امال 

د مترین لپاره د کلمو مترین تررسه کړي.

ټولګي کې ګرځي ترڅو له هغو زده کوونکو رسه مرسته 

وکړي چې ستونزې لري. له لږ وخت وروسته، ښوونکی 

د زده کوونکو ځوابونه ګوري. 

ښوونکی له زده کوونکو څخه غوښتنه کوي چې په دې . 7

درس کې يې څه زده کړي دي. )ځواب: موږ د جملې 

په کارولو رسه د یوې کلمې معنا پیدا کول، زده کړل.(

            3. د   دلومړي منت بيا لوستل )۱۰دقیقې(
 

له څلورو پړاوونو څخه په ګټې اخيستنې ښوونکی متثیلوي، . 1

ښوونکی او زده کوونکي يې په ګډه لويل، يعنې زده کوونکي 

يې په دوه کسيزه توګه لويل او زده کوونکي یې پخپله لويل، 

په کارولو رسه لومړی منت له زده کوونکو رسه بیا لويل.

ت

غ
ل
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لوست 3 اونۍ 1۸

فرعي موضوع: زموږ هېواد   

د زده کړې موخې:

په مورفيمونو د کلمو تجزیه کول او په اړه يې د کلمو د . 1

جوړښت د پوهې کارول.

انځور، رسلیک، مهمو کلمو او مخکینۍ پوهې څخه ګټه اخیستلو  دا . 2

وړاندوینه کول چې یوه کیسه یا منت به د څه په اړه وي.

د پوهې د وضاحت لپاره د یوه منت بیا لوستل.. 3

له یوه لوستل شوي منت  څخه پایلې استنباط کول. . 4

                 ۱.کلمې او جملې )۱۰ دقیقې(         
ښوونکی د لومړۍ کلمې جوړښت پر توره تخته لیکي . 1

لیکل  کتاب کې چې  په دريس  لکه  کټ مټ هغسې 
شوی دی. 

بیا . 2 لويل.  ته  کوونکو  زده  غږ  لوړ  په  بېلګه  ښوونکی 
ښوونکی بېلګه له زده کوونکو رسه یوځای لويل. 

برخه . 3 کوچنۍ   یوه  ښوونکی ترشیح کوي چې څرنګه 
کلمې ته ورزیاته يش، نو د کلمې معنا بدلېږي. 

ښوونکی زده کونکو ته وايي چې خپلو دريس کتابونو ته . 4
ځیر يش او لومړۍ دوه بېلګې له زده کوونکو رسه لويل. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې په دريس کتابونو کې . 5
په دوه کسيزه توګه کلمې ولويل.

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د مترين په کتابونو . 6
کې د کلمو ليکل مترين کړي. 

وي، . 7 بوخت  لوستلو  په  کلمو  د  کوونکي  زده  چې  کله 
ښوونکی په ټولګي کې ګرځي چې له هغو زده کوونکو 

رسه مرسته وکړي  چې ستونزې لري. 

                      ۲.د دویم  منت لوستل )۲۵ دقيقې(           

له لوستلو څخه مخکې

او . 1 وګوري  ته  انځور  او  رسلیک  چې  وايي  ته  کوونکو  زده  ښوونکی 

کې  منځو  )خپلو  وي.  اړه  په   څه  د  به  منت  چې  وکړي  وړاندوینه 

رشیکول او له ټولګيوالو رسه رشیکول(. زده کوونکي باید خپلو دريس 

کتابونو ته ځیر يش .

ښوونکی  درې کلیدي کلمې له زده کوونکو رسه معنا او په . 2

جملو کې يې استعاملوي. 
د لوستلو پر مهال

ښوونکی متثیل کوي، ښوونکی او زده کوونکي په ګډه لوستل کوي، . 1

زده کوونکي په دوه کسيزه توګه   لوستل کوي. 

ښوونکی زده کوونکو ته ښيي چې څنګه کوالی يش د تم کېدلو او . 2

فکر کولو څخه له سرتاتیژۍ  څخه ګټه واخيل.

له لوستلو څخه وروسته
ښوونکی له زده کوونکو  څخه پوښتنه کوي چې ایا د کیسې په اړه یې . 1

وړاندوینه سمه ده؟ هو يا نه.

ښوونکی له زده کوونکو څخه الندې پوښتنې کوي: . 2

            تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې(

تکرار: ښوونکی له زده کوونکی رسه د پایلې استنباط کولو . 1
مفهوم تکراروي. 

کورنۍ دنده: زده کوونکي توري او کلمې په کورونو کې په خپلو . 2
کتابچو کې ليکي او دوهم منت تکراروي.

-پوښتنه: خيرب او سهراب په کوم ځای  کې ګرځېدل؟  

ځواب: په ننګرهار کې د رساج العامرت په باغ کې.

-پوښتنه: خيرب سهراب ته څه وويل؟ 

ځواب:  ښاخ دې ولې مات کړ؟

-پوښتنه: ولې بايد د ونو ښاخونه مات نکړو؟

ځواب: ونې وچيږي او له منځه ځي.

-پوښتنه: تاسو د خپلې سيمې له ميل شتمنيو څخه 

څنګه ساتنه کوئ؟

ځواب: مات يې نه کړو، بل چاته اجازه ورنه کړو چې 

خراب يې کړي، پاک يې وساتو.

ښوونکي زده کوونکو ته له منت څخه د پايلو د استنباط . 3

برخې  د  لپاره  معلوماتو  ډېرو  ښيي)د  طريقه  کولو 

عمومي کتنه وګورئ (. 

 زموږ د هېواد ميل شتمنۍ اثار، منارونه او نور دي.. 4

پايله: موږ بايد له خپلو ميل شتمنيو څخه ساتنه وکړو.
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لوست 4 اونۍ 1۸

فرعي موضوع: زموږهېواد

د زده کړې موخې:
د حال زمانه په راتلونکې زمانه بدلول.- 1

د منت له سیاق او سباق  څخه په ګټه اخیستنې رسه - 2

د کلمو معنا پیدا کول. 

په مناسب لحن او حرکاتو رسه او٪ ۹۵ سموايل رسه - 3

د منت لوستل.

                    ۱. کلمې )۱۰ دقیقې(

ښوونکی الندې جمله پر تخته لیکي: زرغونه ډوډۍ خوري. . 1

ښوونکی دا جمله زده کوونکو ته لويل. ښوونکی وایي، زه دا جمله 

په یو بل ډول هم ویالی شم چې شايد دا کار به سبا پېښ يش. 

به ډوډۍ وخوري.  زرغونه  لیکالی شو:  داسې  نو جمله  بیا 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغه کلمه چې بدلون مومي،  

د عمل کلمې )فعل( په نوم یادېږي. ښوونکی یو څو نورې بېلګې 

زده کوونکو ته وړاندې کوي. 

ښوونکی زده کوونکي خپلو دريس کتابونو ته ځیر کوي او په . 2

ګډه رسه دوی د یو څو جملو د مترین کولو ته رابويل. هغه 

کلمه چې الندې ترې خط کښل شوی، د عمل کلمه )فعل( 

ده. دا هامغه کلمه ده چې بدلون مومي.  

ښوونکی لومړۍ دوه جملې له زده کوونکو رسه مترین کوي. . 3

ښوونکی زده کوونکو ته په دوه کسيزه توګه د کار کولو او د نورو . 4

جملو د لوستلو او جملې په راتلونکې زمانه کې د بدلولو وايي . 

ښوونکی له هغو زده کوونکو رسه مرسته کوي چې ستونزې لري. . 5

لږ وخت وروسته، ښوونکی د زده کوونکو ځوابونه ګوري. . 6

ښوونکی له زده کوونکو غوښتنه کوي چې و وايي هغوی په دې . 7

درس کې څه زده کړي دي. )ځواب: د راتلونکې زمانې کارول(. 

               ۲. د لغتونو زېرمه )۱۵ دقیقې(

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې په ښه توګه د جملو په . 1

لوستلو رسه د کلمې مفهوم پیدا کوي. 

ښوونکی یوه جمله پر تخته لیکي چې یوه کلمه پکې کمه . 2

لیدل کېږي: فريد)         ( هلک دی.

ښوونکی زده کوونکو ته د  سم ځواب پیدا کول ښيي)پاک(. . 3

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې خپلو دريس کتابونو ته . 4

ځیر يش. هغوی شپږ)۶( جملې ويني. ښوونکی لومړۍ 

دوه جملې له زده کوونکو رسه تررسه کوي. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې دوه)۲( نورې جملې په . 5

دوه کسيزه توګه   تررسه کړي. چټک زده کوونکي کوالی 

په خپل د مترین کتابونو کې هم  ته  يش همدې مترین 

            تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې( 

تکرار: د حال زمانه په راتلونکې زمان بدلول.. 1

کورنۍ دنده: ښوونکی  زده کوونکو ته وايي چې جملې په کورونو . 2

کې په خپلو کتابچو کې وليکي او دوهم منت بیا ولويل او د 

امال د مترین لپاره د کلمو مترین تررسه کړي.

          ۳.د دویم منت بيا لوستل )۱۰ دقيقې(  

متثیلوي،  ښوونکی  اخيستنې  ګټې  په  څخه  پړاوونو  څلور  د 

ښوونکی او زده کوونکي يې په ګډه لويل، يعنې زده کوونکي 

يې په دوه کسيزه توګه لويل او زده کوونکي یې پخپله لويل، په 

کارولو رسه دوهم منت له زده کوونکو رسه بیا لوستل.

وي،  بوخت  کار  پر  کوونکو  زده  چې  کله  ورکړي.  ادامه 

ښوونکی په ټولګي کې ګرځي،  تر څو له هغو زده کوونکو 

رسه مرسته کړي چې ستونزې لري. 

لږ وخت وروسته، ښوونکی د زده کوونکو ځوابونه ګوري. . 6

وايي . 7 و  زده کوونکو  څخه غوښتنه کوي چې  له  ښوونکی 

هغوی په دې درس کې څه زده کړي دي. )ځواب: موږ د 

جملې په کارولو رسه د یوې کلمې معنا پیدا کول زده کړل.(

ت

غ
ل

 د حسن خط فعالیت، ارزونه او کورنۍ دنده )۴۰ دقیقې ( 
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لوست 5 اونۍ 1۸

فرعي موضوعګانې: د غزين لرغونی ښار او زموږ هېواد

د زده کړې موخې:
غربګون - 1 مثبت  يې  اړه  په  او  کول  ګوته  په  ځورونې  د 

ښودل.

د نوښتي ليکنې د کيسې بشپړول.- 2

له مناسب لحن،حرکاتو او٪ ۹۵ سموايل رسه د منت لوستل. - 3

تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقيقې(
                  

تکرار: د یوې شخړې الملونه په ګوته کول. . 1

بیا لوستل. د نوښتي کیسې  او دوهم منت  لومړی  کورنۍ دنده: 
 
بشپړول او یو انځور ورزیاتول.

  ۲.  نوښتي لیکنه )۱۵ دقیقې(

۱. ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی به اوس د ځورولو پېژندلو 
په اړه یوه کیسه ولیکي. 

۲. ښوونکی  د دريس کتاب جملې او د چوکاټ کلمې له زده کوونکو 
رسه یو ځای لويل. 

د  کتابونو کې  په  د مترین  وایي چې  ته  کوونکو  زده  ۳. ښوونکی 
چوکاټ د کلمو په کارولو رسه په تشو ځایونو کې په دوه کسیزه توګه 

جملې جوړې کړي او نیمګړې  کیسه دې بشپړه کړي.
۴. ښوونکی په ټولګي کې ګرځي او هغو زده کوونکو ته چې ستونزې 

لري مرسته او الرښوونه کوي. 
کړې  بشپړې  خپلې  چې  غواړي  کوونکو  زده  څو  له  ښوونکی   .۵

کيسې ټولګیوالو ته و  وايي. 

                    ۳. د لومړي او دویم منت بيا لوستل )۱۰ دقيقې(   

ښوونکی له دوو پړاوونو )لکه زده کوونکي په دوه کسيزه توګه   
لويل، زده کوونکي یې پخپله لويل(، څخه په ګټه اخیستنې 

لومړی او دوهم منت له زده کوونکو رسه بیا لويل. 

  1. غوږنيول او خربې کول )10 دقیقې(   

۱. ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د نن ورځې په درس کې به 
د ځورولو په اړه خربې وکړو. ځورول په دې معنا دي چې یو زده 

کوونکی بل زده کوونکی بې له کوم دلیله ځوروي. 
منځ  رسه  کولو  په  خربو  ناسمو  ځینو  د  شی  کیدای  ځورول   -
ته رايش لکه: یو چا ته په سپک نامه غږ کول، په یو چا باندې 
ملنډې وهل، یو چا ته د هغه د قوم په نام غږ کول، په یو چا پورې 

تور لګول، د یو چا تهدیدول او داسې نور.
- ځورول کیدای يش د ځینو کارونو په تررسه کولو رسه منځ ته 
رايش لکه: د یو چا محرومول،  په ډله یيزه توګه د یو چا وهل، له 
یو چا څخه د جامو یا کالیو اخیستل او یا هم یو څوک په ناپاکو 
یا خټو یا نورو چټلو شیانو ککړول یا پکې غورځول او داسې نور.   
- ځورول کیدای شی د بدن په واسطه هم منځ ته رايش لکه: له يوه يش 
څخه له یو چا رسه په قصدې توګه متاس کول، وهل،الړې توکول،  د یو 

چا غورځول، ځان ښودل، پورې وهل، حمله کول او داسې نور. 
۲. زده کوونکو ته و وایاست چې دريس کتابونو ته وګوري. ورڅخه 
پوښتنه وکړئ چې په انځور کې څه شی ویني؟ دوی د انځور له 
ليدلو څخه څه ډول احساس کوي؟ څوک خوشحاله دي؟ څوک 
خفه دي؟ هلکان څه کار کوي؟ ستاسو په نظر پر چا باندې ملنډې 
شوو  یاد  پورتنیو  له  باندې  ماشوم  پر  کې  انځور  په  کېږي؟  وهل 
ملنډو څخه کوم ډول ملنډې وهل کېږي؟ څو زده کوونکو ته وخت 
ورکړئ چې خپل نظرونه او ځوابونه له ټولګیوالو رسه رشیک کړي. 
۳. زده کوونکو ته و وایاست چې د مترین کتابونو ته وګوري. د 
له هرې جملې رسه  او  پنځه جملې دي  په کتابونو کې  مترین 
څو کلمې لیکل شوې. هره کلمه یو ډول ځورول بیانوي. له زده 
کوونکو وغواړئ چې د هرې جملې اړونده کلمه پیدا کړي او و 

وايي چې دا څه ډول ځورونه ده.  
۴. له زده کوونکو رسه د پوښتنو او ځوابونو په اړه بحث وکړئ.

۵. د وخت د شتون په صورت کې له زده کوونکو وغواړئ د دريس 
کتاب د انځور په اړه  د ټولګې په مخ کې متثیل وکړي. د مختلفو حالتونو 

په اړه دې څو څو زده کوونکي د ټولګي په مخ کې متثیل وکړي.  
۶. د زده کوونکو له څو ډلو څخه وغواړئ چې د ټولګي مخې ته 

رايش او خپل متثیل وړاندې کړي. 
۷. له هر متثیل وروسته له ځینو زده کوونکو وغواړئ چې و وايي 
په متثیل کې څه ډول شخړې او ځورونې وې او دوی د هغه په 

اړه څه فکر کوي. 
۸. زده کوونکو ته و وایاست چې موږ کولی شو ځورول د نښو 

نښانو له الرې، لکه: اشارې حالت او کلمې، وپېژنو.  
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لوست 6 اونۍ 1۸

فرعي موضوع: تکرار او دوامداره ارزونه

د زده کړې موخې:

له  فعل رسه اشاري ضمیرونه کارول.- 1
د منت له سیاق او سباق نه په ګټه اخیستنې رسه د - 2

کلمو معنا السته راوړل. 
د حال زمانه په راتلونکې زمانه بدلول. - 3
د منت لوستل له٪۹۰ سموايل رسه.- 4
د کلمې او جملې په کچه له مناسب لحن او فشار څخه - 5

په ګټه اخیستلو رسه منت لوستل.

له٪ ۸۰ سموايل رسه کلمې او جملې لیکل. - 6

           تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې(

 ۱. تکرار: هغه څه تکرارول چې زده کوونکو په  دې اونۍ کې زده کړي دي.
۲. کورنۍ دنده: ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې په کورونو کې د درسونو 
د هغو برخو بيا ليکل او لوستل دې تررسه کړی چې د اونۍ په جريان کې 

يې  وررسه ستونز ې لرلې.    

                  ۱. کلمې   او  جملې         )۱۰ دقیقې(

کارول . 1 ضمیرونو  اشاري  د  رسه  فعل  له  ښوونکی 
تکراروي.

کتاب . 2 دريس  د  چې  وايي  ته  کوونکو  زده  ښوونکی 
)الف( مترین تررسه کړي. 

او . 3 په لوستلو رسه د کلمې مفهوم  ښوونکی د جملو 
معنا پيدا کول تکراروی. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د دريس کتاب )ب( . 4
مترین تررسه کړي. 

بدلول . 5 زمانې  راتلونکې  په  زمانه  حال  د  ښوونکی 
تکراروي. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د دريس کتاب )ج( . 6
مترین تررسه کړي. 

ښوونکی د زده کوونکو ځوابونه ګوري. . 7
ښوونکی د پرله پسې  ارزونې په کتاب کې د زده کوونکو . 8

نومرې ثبتوي.

                  ۳. امال )۱۵ دقیقې(
یو څو . 1 به  ته وايي چې هغوی  ښوونکی زده کوونکو 

کلمې او جملې ولیکي. 
ښوونکی زده کوونکو ته د دريس کتابونو د تړلو او د . 2

مترین کتابونو د پرانیستلو وايي.
 ښوونکی لومړۍ کلمه په کراره وايي او څلور)۴( ځلې . 3

یې تکراروي. کلمه دا ده:  )ظريف(  زده کوونکي کلمې ليکي.
ښوونکي همدغه کار د الندې)8( کلمو لپاره هم تررسه کوي.. 4

۱- نظيفه، ۲- محفوظ، ۳- ظاهره، ۴- ظرفونه، ۵- نظر، 
۶- لحاظ، ۷- مظلوم، 8- لفظ.

ښوونکی لومړۍ جمله په کراره لويل او )۴( ځله يې تکرار وي. جمله دا ده:  . 5
۱. زموږ هېواد ښکلی دی.

ښوونکی همدا کار د الندې )۳( جملو لپاره هم تکراروي.. 6
        ۲. په هېواد کې مو تاريخي آثار شته.

        ۳. زه غزين ته تللی وم ۴.  په هرات کې منارونه دي.
۷.ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې خپلې د مترين کتابچې د کتلو لپاره راوړي. 

ښوونکي د هغوی امال ګوري او نومرې ورکوي.
۸. ښوونکي د زده کوونکو نومرې د پرله پسې ارزونې په کتاب کې ثبتوي.

  ۲. د لومړي او دویم منت بیا لوستل )۱۰ دقیقې(

ښوونکی زده کوونکو ته  دوه دقیقې وخت ورکوي چې په . 1
دوه کسيزه توګه   لومړی یا دوهم منت ژر ژر ولويل. 

ښوونکی د زده کوونکو له څلور)۴( جوړو  څخه غوښتنه . 2
کوي چې د ټولګي مخې ته رايش. 

ښوونکی هغوی ته وايي چې هره جوړه به د منت یوه برخه . 3
او  لحن  مناسب  د  او  روانۍ  په  منت  باید  هغوی  لويل. 
حرکاتو په کارولو رسه ولويل چې پای ټکی او د پوښتنې 

نښې منعکسې کړي. 
ښوونکی ټولګيوالو ته وايي چې ورو ورو منت له لوستونکي رسه . 4

ولويل او ورته ښه غوږ ونیيس.کله چې اتو)۸( زده کوونکي 
په لوستلو بوخت وي، ښوونکی د هغوی د لوستلو څرنګوالی 
مشاهده کوي او خپله مشاهده د پرله پسې  ارزونې په کتاب 
کې لیکي. له هغو زده کوونکو رسه چې په ښه توګه دا فعالیت 

تررسه نه کړي، باید بله اونۍ مرسته ويش. 

19

 
 د حسن خط فعالیت، ارزونه او کورنۍ دنده )۴۰ دقیقې (
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لوست 1
فرعي موضوع: افغانۍ                       توری: ض

اونۍ

د زده کړې موخې:
د/ ض/ غږ او توري لرونکې کلمو لیکل.. 1
دا وړاندوینه کول چې یوه کیسه یا منت به د څه  په اړه  وي له یو . 2

انځور، رسلیک، مهمو کلمو او مخکینۍ پوهې څخه ګټه اخیستل. 
د پوهې د وضاحت لپاره د یوه منت برخې بیا لوستل. 3
له یوه لوستل شوي منت څخه پایلې استنباط کول. . 4

                 ۱. توری او کلمې )۱۰ دقیقې(                 
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د )ض( او )ظ( توری رسه . 1

ورته غږ لري. ځینې کلمې د )ظ( توری او ځینې نور یې بیا د )ض( توری لري.  
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې په دې اونۍ کې به د هغو . 2

کلمو مترین کوي چې د )ض( توری پکې کارول شوی وي.
حوض( . 3 لیکي:)ضيا،  تختې  پر  کلمې  الندینۍ  ښوونکی 

ښوونکی له زده کوونکو څخه غوښتنه کوي چې کلمه په لوړ 
غږ ولويل. ښوونکی له زده کوونکو پوښتنه کوي چې کوم توری 
د)ض(غږ لري. ښوونکی څو زده کوونکو ته اجازه ورکوي چې 

توري ته ګوته ونیيس. 
رابويل. . 4 ته  لوستلو  کتاب  دريس  کوونکي  زده  ښوونکی 

ښوونکی کلمې په داسې حال کې زده کوونکو ته لويل چې 
هغه  کوونکي  زده  بیا  تېروي.  کلمو  پر  ګوتې  خپلې  هغوی 

کلمې په دوه کسيزه توګه   لويل. 
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د مترين په کتابونو کې د . 5

کلمو ليکل مترين کړي.
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی باید د دغو کلمو . 6

لیکل هر ورځ په کور کې مترین کړي. 
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی به د اونۍ په پای . 7

کې د دې کلمو په باره کې امال ولري. 

 ۲. د لومړي منت لوستل )۲۵ دقیقې(

له لوستلو څخه مخکې
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې رسلیک او انځور ته وګوري . 1

او وړاندوینه وکړي چې منت به د څه په اړه وي. )په خپلو 
زده  رشیکول(.  رسه  ټولګيوالو  له  او  رشیکول  کې  منځونو 

کوونکي باید خپلو دريس کتابونو ته ځیر يش .
ښوونکی  درې کلیدي کلمې له زده کوونکو رسه معنا او په . 2

جملو کې يې استعاملوي. 
د لوستلو پر مهال

ګډه . 3 په  کوونکي  زده  او  ښوونکی  کوي،  متثیل  ښوونکی 
لوستل کوي، زده کوونکي په دوه کسيزه توګه  لوستل کوي. 

ښوونکی زده کوونکو ته ښيي چې څنګه کوالی يش . 4
د تم کېدلو او فکر کولو سرتاتیژۍ  څخه ګټه واخيل.

 له لوستلوڅخه وروسته
ښوونکی له زده کوونکو څخه پوښتنه کوي چې ایا د . 1

کیسې په اړه یې وړاندوینه سمه ده؟ هو/ نه. 
ښوونکی له زده کوونکو څخه الندې پوښتنې کوي:. 2

- پوښتنه:  مرضيې ته پالر د څه يش د اخيستلو لپاره پيسې   ورکړې؟

د  کتابچې  د  رسم  د  پالر  يې  ته  مرضيې  ځواب: 

اخيستلو لپاره پنځوس افغانۍ ورکړې.

- پوښتنه: پالریې مرضیې ته څه وویل؟  

ځواب:چې نوي نوټونه دې خوښ د ي، نو ته يې هم 

موږته  پیسې دي.  زمونږ دهیواد  افغانۍ  وساته.  ښه 

ارزښت لري.

- پوښتنه: له پيسو ولې ګټه اخلو؟ 

ځواب: ځکه چې د ژوند ځینې اړتياوې په پيسو پوره کېږي. 

معنا . 3 لنډې  د  څخه  منت  له  ته  کوونکو  زده  ښوونکي 

اخيستلو الر ښيي )د تفصييل جزياتو لپاره د برخې 

عمومي کتنه وګورئ(.

هغه څه چې زه پرې پوهېږم: افغانۍ ده.

هغه څه چې ما زده کړل: افغانۍ زموږ د هېواد پیسه ده.

پايله:  موږ بايد خپلې پيسې ښې وساتو.

            تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې(

تکرار: ښوونکی له زده کوونکی رسه /ض/ غږ لرونکې . 1
ځینې کلمې تکراروي. 

کورونو . 2 په  کلمې  او  توري  کوونکي  دنده:زده  کورنۍ 
کې په خپلو کتابچو کې ليکي او لومړی منت تکراروي.

19
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لوست 2 اونۍ 19

فرعي موضوع: افغانۍ 

د زده کړې موخې:

له فعل رسه د اشاري ضمیرونو سم کارول.. 1

د منت له سیاق او سباق  څخه په ګټې اخیستنې رسه د . 2

کلمو په معنا پوهيدل.

له مناسب لحن،حرکاتو او له٪ ۹۵ سموايل رسه د متنونو . 3

لوستل. 

                1. کلمې او جملې )۱۰ دقیقې(        

آیا . 1 چې  کوي  پوښتنه  څخه  کوونکو  زده  له  ښوونکی 
هغوی اوس هم اشاري ضمیرونه او د خلکو او شیانو د 

نومونو پر ځای د ضمیرونو کارول په یاد لري؟ 
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې خپل دريس کتابونو . 2

ته ځیر يش. )۵( جملې او یو چوکاټ ورکړل شوي دي. 
اشاري  سم  د  چوکاټ  د  رسه  کوونکو  زده  له  ښوونکی 
ضمیر په اخیستلو او په لومړۍ جمله کې د تش ځای 
په ډکولو کې مرسته کوي. بیا زده کوونکي په ګډه رسه 

کار کولو ته ادامه ورکوي. 
په . 3 ښوونکی  وي،  بوخت  کار  په  کوونکي  زده  چې  کله 

ټولګي کې ګرځي څو له هغو زده کوونکو رسه مرسته 
وکړي چې ستونزې لري. 

ښوونکی له زده کوونکو څخه غوښتنه کوي چې و وايي . 4
هغوی په دې درس کې څه زده کړي دي. )ځواب: د 

شخيص ضمیر کارول(.

            ۲. د لغتونو زېرمه )۱۵ دقیقې(                                                                                 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی به په ښه توګه . 1

د جملو په لوستلو رسه د کلمې مفهوم پیدا کوي. 

ښوونکی یوه جمله پر تختې لیکي چې یوه کلمه پکې . 2

کمه لیدل کېږي:  زه )                 ( ته ځم، 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې سمه کلمه )هرات( ده.. 3

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې خپل دريس کتابونو . 4

کوونکي  زده  ويني.  جملې   )۶( هغوی  يش.  ځیر  ته 

باید په چوکاټ کې هغه کلمه پیدا کړي چې په جمله 

یې  لري چې الندې  مطابقت  کلمو رسه  هغو  له  کې 

خط کښل شوی دی. 

ښوونکی لومړۍ دوه جملې له زده کوونکو رسه تررسه کوي. . 5

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې نورې جملې په دوه . 6

کسیزه توګه  تررسه کړي. چټک زده کوونکي کوالی 

يش همدې مترین ته د خپل د مترین په کتابونو کې 

هم ادامه ورکړي. 

  تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې( 

تکرار: د  اشاري ضمیرونو مفهوم تکرارول.. 1

کورنۍ دنده: ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د کلمو او جملو . 2

مترين  په کورونو کې په خپلو کتابچو کې وليکي او لومړی منت 

بیا ولويل او د امال د مترین لپاره د کلمو مترین تررسه کړي.

کله چې زده کوونکي په کار بوخت وي، ښوونکی په . 7

رسه  کوونکو  زده  هغو  له  څو  تر  ګرځي،  کې  ټولګي 

وروسته،  وخت  لږ  لري.  ستونزې  چې  وکړي  مرسته 

ښوونکی د زده کوونکو ځوابونه ګوري. 

وايي . 8 و  چې  کوي  غوښتنه  څخه  کوونکو   زده  له  ښوونکی 

هغوی په دې درس کې څه زده کړي دي. )ځواب: موږ د 

جملې په کارولو رسه د یوې کلمې معنا پیدا کول زده کړل.(

             3. د لومړي منت بيا لوستل   )۱۰دقیقې(

د څلورو پړاوونو يعنې ښوونکی يې متثیلوي، ښوونکی او . 1

زده کوونکي په ګډه لويل، زده کوونکي په دوه کسيزه توګه   

لويل او زده کوونکي یې پخپله لويل، په کارولو رسه لومړی 

منت له زده کوونکو رسه بیا لويل.

ت

غ
ل
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لوست 3 اونۍ 19

فرعي موضوع: ګل رسخ  مېله   

د زده کړې موخې:
باندې په چټکۍ رسه د کلمو تجزیه کولو . 1 په مورفیمونو 

لپاره د کلمو د جوړښت د پوهې کارول.
د انځور، رسليک، مهمو کلمو او د مخکينۍ پوهې څخه په . 2

ګټې اخيستنې رسه دا وړاندوينه کول چې منت يا کيسه 
به د څه په ا ړه وي. 

د پوهې د وضاحت لپاره د یوه منت برخې بیا لوستل.. 3
د یوه لوستل شوي منت  په  پایلو پوهيدل.. 4

                ۱. کلمې او جملې  )۱۰ دقیقې(           

ښوونکی د لومړۍ کلمې جوړښت کټ مټ پر تخته لیکي . 1
هغسې لکه په دريس کتاب کې چې لیکل شوی دی. 

بیا . 2 لويل.  ته  کوونکو  زده  غږ  لوړ  په  بېلګه  ښوونکی 
ښوونکی بېلګه له زده کوونکو رسه یوځای لويل. 

ښوونکی ترشیح کوي چې څنګه یوې کلمې ته د يوې . 3
برخې په ورزیاتېدلو رسه د کلمې معنا بدلېږي. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې خپل دريس کتاب ته . 4
ځیر يش او لومړۍ دوه بېلګې له زده کوونکو رسه لويل. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې په دريس کتابونو کې . 5
په دوه کسيزه توګه کلمې ولويل.

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د مترين په کتابونو . 6
کې د کلمو ليکل مترين کړي. 

وي، . 7 بوخت  لوستلو  په  کلمو  د  کوونکي  زده  چې  کله 
کوونکو  زده  له هغو  او  ټولګي کې ګرځي  په  ښوونکی 

رسه مرسته کوي  چې ستونزې لري.

۲.د دویم منت لوستل )۲۵دقيقې(            
له لوستلو  څخه مخکې

او . 1 وګوري  ته  انځور  او  رسلیک  چې  وايي  ته  کوونکو  زده  ښوونکی 

وړاندوینه وکړي چې منت به د څه په اړه وي. ) په خپلومنځونو کې 

رشیکول، له ټولګيوالو رسه رشیکول(. زده کوونکي باید خپلو دريس 

کتابونو ته ځیر يش.  

۲.ښوونکی  درې کليدي کلمې له زده کوونکو رسه معنا او په 
جملو کې يې استعاملوي. 

د لوستلو پر مهال

ښوونکی متثیل کوي، ښوونکی او زده کوونکي يې په ګډه لويل، زده . 1

کوونکي په  دوه کسيزه توګه   لويل.

ښوونکی زده کوونکو ته ښيي چې څنګه کوالی يش د تم کېدلو او . 2

فکر کولو سرتاتیژۍ  څخه ګټه واخيل.
له لوستلو څخه وروسته

ښوونکی له زده کوونکو څخه پوښتنه کوي چې ایا د کیسې په اړه یې . 1
وړاندوینه سمه ده؟ هو/ نه. 

ښوونکی له زده کوونکو څخه الندې پوښتنې کوي.. 2
-پوښتنه:  د ګل رسخ مېله چېرته جوړيږي؟  

            تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې(

تکرار: ښوونکی کلمې لويل.  . 1
کورنۍ دنده: زده کوونکي توري او کلمې  په کورونو کې په . 2

خپلو کتابچو کې ليکي او دوهم منت تکراروي.

ځواب: د ګل رسخ لرغونې مېله د بلخ په واليت کې 
جوړيږي. 

- پوښتنه: ضياء له چا رسه ملګری شو؟
ځواب: ضياء له ضمري رسه ملګری شو.

- پوښتنه:  خلک ولې مېلو ته ځي؟
ځواب: د تفريح کولو او ساعت تريۍلپاره .

- پوښتنه: مېلې څه ارزښت لري؟
ځواب: په فکرونو کې بدلون راځي، نوي شيان ګوري 

او له بېالبېلو خلکو رسه اشنا کېږي.
لڼد مفهوم . 3 ته له منت  څخه د  ښوونکي زده کوونکو 

اخستلو طريقه ښيي)د تفصييل جزياتو لپاره د برخې 
عمومي کتنه وګورئ(.

هغه څه چې زه پرې پوهېږم: د ګل رسخ مېله ده.. 4
هغه څه چې ما زده کړل: د ګل رسخ مېله په پرسلی کې په 
بلخ کې جوړيږي.پايله: د ګل رسخ مېله يو له مشهورو 
او لرغونو مېلو څخه ده چې هر کال په بلخ واليت کې 

تررسه کېږي.
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لوست 4 اونۍ 19

فرعي موضوع: ګل رسخ مېله

د زده کړې موخې:
حال زمانه په راتلونکې زمانه بدلول.- 1

د منت له سیاق او سباق  څخه په ګټې اخیستنې - 2

رسه د کلمو معنا پیدا کول. 

په مناسب لحن، حرکاتو او٪ ۹۵ سموايل رسه  دمنت - 3

لوستل. 

                 ۱. جملې )۱۰ دقیقې(
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی به یوه جمله له حال . 1

زمانې څخه راتلونکې زمانې ته بدلوي. 
ښوونکی الندې جمله پر تختې لیکي: )موږله خپلو پيسو . 2

لويل.  ته  کوونکو  زده  جمله  دا  ښوونکی  لرو(  مينه  رسه 
ښوونکی وایي، زه دا جمله په یو بل ډول هم ويالی شم چې 
ګوندې دا کار به سبا پېښ يش.  بیا نو جمله داسې لیکالی 
شو:) موږ به له خپلو پيسو رسه مينه ولرو( ښوونکی زده 
کوونکو ته وايي هغه کلمه چې بدلون مومي د عمل کلمه د 
)فعل( په نوم یادېږي. ښوونکی یو څو نورې بېلګې زده کوونکو 

ته وړاندې کوي. 
ښوونکی زده کوونکي خپلو دريس کتابونو ځیر کېدلو او په . 3

ګډه رسه د یو څو جملو د مترین کولو ته رابويل. هغه کلمه 
چې الندې یې خط کښل شوی، د عمل کلمه )فعل( ده. دا 

هامغه کلمه ده چې بدلون مومي.  
ښوونکی لومړۍ دوه جملې له زده کوونکو رسه مترین کوي. . 4
ښوونکی زده کوونکو ته په دوه کسيزه توګه د کار کولو او د نورو . 5

جملو د لوستلو او جملې په راتلونکې زمانه کې د بدلولو وايي . 
ښوونکی له هغو زده کوونکو رسه مرسته کوي چې ستونزې لري. . 6
لږ وخت وروسته، ښوونکی د زده کوونکو ځوابونه ګوري. . 7
ښوونکی له زده کوونکو غوښتنه کوي چې و وايي هغوی په دې . 8

درس کې څه زده کړي دي. )ځواب: د راتلونکې زمانې کارول(. 

                  ۲. د لغتونو زېرمه )۱۵ دقیقې(

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی به په ښه توګه د . 1

جملو په لوستلو رسه د کلمو مفهوم پیدا کوي. 

ښوونکی یوه جمله پر تختې لیکي چې یوه کلمه پکې کمه . 2

لیدل کېږي: موږ يو پربل )             ( يو

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې سمه کلمه )مهربانه( ده.. 3

  ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې خپلو دريس کتابونو ته . 4

ځیر يش. هغوی شپږ)۶( جملې ويني. زده کوونکي باید په 

چوکاټ کې هغه کلمه پیدا کړي چې په جمله کې له هغو 

کلمو رسه مطابقت لري چې الندې یې خط کښل شوی دی. 

ښوونکی لومړۍ دوه جملې له زده کوونکو رسه تررسه کوي. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې نورې جملې په دوه کسيزه . 5

            تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې( 

۱. تکرار: د حال زمانې او  راتلونکې زمانې د عمل کلمې )فعلونه( تکرارول.

۲. کورنۍ دنده: زده کوونکو ته وايي چې جملې په کورونو کې 

په خپلو کتابچو کې وليکي او دوهم منت بیا ولويل او د امال د 

مترین لپاره د کلمو مترین تررسه کړي.

 ۳.د دویم منت بيا لوستل )۱۰ دقيقې(  

د څلور پړاوونويعنې ښوونکی متثیلوي، ښوونکی او زده کوونکي په 

ګډه لويل، زده کوونکي په دوه کسيزه توګه   لويل او زده کوونکي یې 

پخپله لويل، په کارولو رسه دوهم منت له زده کوونکو رسه بیا لوستل.

همدې  يش  کوالی  کوونکي  زده  چټک  کړي.  تررسه  توګه   

مترین ته په خپلو د مترین په کتابونو کې هم ادامه ورکړي. 

کله چې زده کوونکي په کار بوخت وي، ښوونکی په ټولګي . 6

کې ګرځي تر څو له هغو زده کوونکو رسه مرسته وکړي چې 

ستونزې لري. 

لږ وخت وروسته، ښوونکی د زده کوونکو ځوابونه ګوري. . 7

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی په دې درس کې . 8

څه زده کړي دي. )ځواب: موږ د جملې په کارولو رسه د 

یوې کلمې معنا پیدا کول زده کړل.(

ت

غ
ل

 د حسن خط فعالیت، ارزونه او کورنۍ دنده )۴۰ دقیقې ( 
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لوست 5 اونۍ 19

فرعي موضوعګانې: افغانۍ او ګل رسخ

د زده کړې موخې:
د ځورونو په ګوته کول او پر وړاندې یې مثبت غربګون ښودل.- 1

د نوښتي ليکنې د کيسې بشپړول.- 2

له مناسب لحن،حرکاتو او٪ ۹۵ سموايل رسه د منت لوستل. - 3

    تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې(

د یوې شخړې د الملونو په ګوته کولو تکرارول. . 1

بیا لوستل. د نوښتي . 2 او دوهم منت  کورنۍ دنده: د لومړي 
کیسې  بشپړول او یو انځور وررسه زیاتول.

               ۲. نوښتي ليکنه  )۱۵ دقیقې(
۱. ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی به اوس د ځورولو او 

نورو زده کوونکو په اړه یو ه کیسه ولیکي. 
۲. ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې  د دريس کتاب جملې او 

د چوکاټ کلمې یو له بل رسه په ګډه ولويل. 
۳. ښوونکی زده کوونکو ته وایي چې د مترین په کتابونو کې د 
چوکاټ د کلمو په کارولو رسه په تشو ځایونو کې په دوه کسیزه 

توګه جملې جوړې کړي او نیمګړې  کیسه دې بشپړه کړي.
۴. ښوونکی په ټولګي کې ګرځي او هغو زده کوونکو ته چې 

ستونزې لري مرسته او الرښوونه کوي. 
۵. ښوونکی له څو زده کوونکو غواړي چې خپلې بشپړې کړې  

کيسې ټولګیوالو ته و وايي. 

۳. د لومړي او دویم منت بيا لوستل )۱۰ دقيقې(     

ښوونکی  له دوو پړاوونو )لکه زده کوونکي په دوه کسيزه توګه   

لويل، زده کوونکي یې پخپله لويل(، څخه په ګټې اخیستنې 

رسه لومړی او دوهم منت له زده کوونکو رسه بیا لويل. 

  1. غوږنيول او خربې کول )10 دقیقې(   

۱. زده کوونکو ته و وایاست چې د نن ورځې په درس کې به د ځورولو 

په اړه ال زیات بحث وکړي. چې ځورول ډېر بد کار دی او پر ماشومانو 

په رښتیا رسه ډېر بد اغیز کوي.  

۲. زده کوونکو ته و وایاست چې په دريس کتابونو کې انځورونو ته 

وګورئ. له هغوی پوښتنه وکړئ چې په انځورونو کې څه شی ویني؟ 

)په انځور کې څلور ډلې ماشومان دي چې یو او بل ځوروي(.  

2. زده کوونکو ته وخت ورکړئ چې د انځورونو په اړه خپل نظرونه 

له ټولګیوالو رسه رشیک کړي. هغوی ته و وایاست چې په انځور 

کې ځینې ماشومان ځینې نور ځوروي او په انځور کې ځینې نور 

او ملګري دي. زده کوونکو ته و  بیا رسه ښه ټولګیوال  ماشومان  

وایاست چې موږ باید یو او بل و نه ځوروو. هغو ماشومانو ته چې 

نور ځوروي الرښوونه وکړو او له هغه ماشوم رسه مرسته وکړو چې 

د نورو له خوا ځورول کېږي لکه: زه ستاسو ملګری یم، تاسو ډېر 

تکړه هلک يا نجلۍ یاست، تاسو ډېر مهربانه یاست، تاسو له موږ 

رسه کولی شی په درسونو کې مرسته وکړي. د هغه چا رسه چې 

نور ځوروي مه خاندئ او د نورو په ځورولو کې وررسه مه یو ځای 

کېږئ. که اړتیا وي له بل چا څخه د ځوولو په مخنیوي کې مرسته 

وغواړئ. هغو کسانو ته چې نور ځوروي ووایاست چې دا ښه کار نه 

دي. موږ باید هیڅکله نور ماشومان و نه ځوروو.  
۳. زده کوونکو ته و وایاست چې د مترین کتابونو ته وګوري. 
هغوی د مترین په کتابونو کې د لویو ماشومانو کوچنی انځور 
ویني. هغوی ته ووایاست چې په) ۲-۳ (کسیزه ډلو کې مترین 
وکړي او د هغو الرو چارو په اړه فکر وکړي چې کولی شی د 

نورو له ځورولو مخنیوی وکړي.   
۴. د زده کوونکو له څو ډلو وغواړئ چې د شخړو د هوارولو الرې 
چارې  يې له ټولګیوالو رسه رشیکې کړي. د هغوی ځوابونه او د حل 

الری پر تخته ولیکئ او له ټولو زده کوونکو رسه پرې بحث وکړئ.  
ورکړئ  وخت  ته  کوونکو  زده  کې  صورت  په  شتون  د  وخت  د   .۵
چې د شخړو د هوارولو په اړه د ټولګي په مخ کې متثیل وکړي. په 
متثیل کې به ځینې زده کوونکي ځینې نور ځوروي خويو شمېرنور 
زده کوونکي به بیا د ځورولو مخنیوی کوي او له هغو زده کوونکو 
له  کې  صورت  په  اړتیا  د  کېږي.  ځورول  چې  کوي  مرسته  رسه 
ښوونکي غواړي د ځورولو د مخنیوي په خاطر وررسه مرسته وکړي.

۶. ښوونکی څرګندوي هغه زده کوونکي چې د نورو په ځورولو 
کې ښکیل نه دي باید د ځورولو په اړه چپ پاتې نه يش او د 

زده کوونکو له ځورولو څخه مخنیوی وکړي. 
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لوست 6 اونۍ 19

فرعي موضوع: تکرار او دوامداره ارزونه

د زده کړې موخې:
د منت له سیاق او سباق څخه په ګټې اخیستنې رسه د - 1

کلمو معنا ترالسه کول.

حال زمانه په راتلونکې زمانه بدلول. - 2

له٪ ۹۰ سموايل رسه د منت لوستل.- 3

د کلمې او جملې په کچه له مناسب لحن او فشار څخه - 4

په ګټې اخیستلو رسه د منت لوستل.

له٪ ۸۰ سموايل رسه کلمې او جملې لیکل.- 5

            تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې(

 ۱. تکرار: هغه څه تکرارول چې زده کوونکو دې اونۍ کې زده کړي دي. 
۲. کورنۍ دنده: ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې په کورونو کې د درسونو د 
هغو برخو بيا ليکل او لوستل دې تررسه کړی چې د اونۍ په جريان کې يې  

وررسه ستونز ې لرلې.   

                                  ۱. کلمې ا و جملې    )۱۰ دقیقې(

ښوونکی له فعل رسه د شخيص ضمیرونو  سم کارول . 1

تکراروي

کتاب . 2 دريس  د  چې  وايي  ته  کوونکو  زده  ښوونکی 

)الف( مترین تررسه کړي. 

ښوونکی د جملو په لوستلو رسه د کلمې د مفهوم او . 3

معنا پيدا کول تکراروی. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د دريس کتاب )ب( . 4

مترین تررسه کړي. 

بدلول . 5 زمانې  راتلونکې  په  زمانه  حال  د  ښوونکی 

تکراروي. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د دريس کتاب )ج( . 6

مترین تررسه کړي. 

ښوونکی د زده کوونکو ځوابونه ګوري. . 7

ښوونکی د پرله پسې  ارزونې په کتاب کې د زده کوونکو . 8

نومرې ثبتوی. 

                  ۳. امال )۱۵ دقیقې(
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی به یو څو کلمې او جملې ولیکي. 

ښوونکی زده کوونکو ته د دريس کتابونو دټولولو او د مترین . 1
کتابونو د پرانیستلو وايي. ښوونکی لومړۍ کلمه په کراره وايي او ۴ 

ځلې یې تکراروي. کلمه دا ده: )ضيا(  زده کوونکي کلمه ليکي.
ښوونکي همدغه کار د الندې ۸ کلمو لپاره هم تررسه کوي.. 2

۱- مرضيه، ۲- حوض ۳- ضابط، ۴- عريضه، ۵- مريض، ۶- 
رضورت،  ۷- حرضت، ۸- عارض.

ښوونکی لومړۍ جمله په کراره لويل او څلور ځله يې تکراروي.. 3
جمله دا ده: ۱- ضيا ماته لس افغانۍ راکړې.. 4
زده کوونکي جمله د مترين په کتاب کې ليکي. ښوونکی همدا . 5

کار د الندې )۳( جملو لپاره هم تررسه کوي.
     ۲. مرضيه خپلې پيسې ښې سايت.۳. عارض په حوض 

کې المبي. ۴. موږ د ګل رسخ مېلې ته ځو.
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د خپل مترين کتابچې د . 6

کتلو لپاره راوړي. ښوونکی د هغوی امال ګوري او نومرې ورکوي.
ښوونکی د زده کوونکو نومرې د پرله پسې ارزونې په کتاب کې ثبتوي.. 7

۲. د لومړي او دویم منت بیا لوستل )۱۰ دقیقې(

ښوونکی زده کوونکو ته دوې دقیقې وخت ورکوي چې . 1

په دوه کسيزه توګه لومړی یا دوهم منت ژر ژر ولويل. 

ښوونکی له اتو)۸( تنو زده کوونکو څخه غوښتنه کوي چې د . 2

ټولګي مخې ته رايش. 

ښوونکی هغوی ته وايي چې هر  دوه تنه به د منت یوه برخه لويل. . 3

هغوی باید منت په روان او مناسب لحن او حرکاتو په کارولو رسه 

ولويل چې د پای ټکی او د پوښتنې نښه منعکس کړي . 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې ورو ورو منت له لوستونکي رسه . 4

ولويل او ښه غوږ ورته ونیيس. کله چې)۸( زده کوونکي په لوستلو 

بوخت وي، ښوونکی د هغوی د لوستلو څرنګوالی ګوري او خپله  

کتنه د پرله پسې  ارزونې په کتاب کې لیکي. له هغو زده کوونکو 

رسه چې په ښه توګه دا فعالیت تررسه نه کړي، باید په بله اونۍ 

کې مرسته  وررسه ويش. 

20

 د حسن خط فعالیت، ارزونه او کورنۍ دنده )۴۰ دقیقې ( 
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لوست 1

فرعي موضوع: ماللۍ                                توري: ظ، ض

اونۍ

د زده کړې موخې
د/ظ/ او/ض/ غږونو او  تورو لرونکو کلمو سم لیکل.. 1
د انځور، رسليک، مهمو کلمو او د مخکينۍ پوهې څخه . 2

يا  منت  چې  کول  وړاندوينه  دا  رسه  اخيستنې  ګټې  په 
کيسه به د څه په ا ړه وي. 

د پوهې د زياتوايل لپاره د یوه منت بیا لوستل. 3
له یوه لوستل شوي منت  څخه  پایلې استنباط کول. . 4

                 ۱. توري او کلمې )۱۰ دقیقې(                

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د)ظ( او )ض( توري رسه ورته غږونه . 1
لري. ځینې کلمې د) ظ( توری او ځینې نور یې بیا د )ض( توری لري.  

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې په دې اونۍ کې به د هغو کلمو . 2
مترین کوي چې د )ظ( او )ض( توري پکې کارول کېږي. 

ښوونکی الندینۍ کلمې پر تختې لیکي: ظفر، ضيا ښوونکی له . 3
زده کوونکو څخه غوښتنه کوي چې کلمه په لوړ غږ ولويل. ښوونکی 
له زده کوونکو پوښتنه کوي چې کوم توری د/ض/غږ لري. ښوونکی 

یو څو زده کوونکو ته اجازه ورکوي چې توري ته ګوته ونیيس. 
ښوونکی زده کوونکو دريس کتاب لوستلو ته رابويل. ښوونکی . 4

کلمې په داسې حال کې زده کوونکو ته لويل چې هغوی 
خپلې ګوتې پر کلمو تېروي.  بیا زده کوونکي هغه کلمې په 

دوه کسيزه توګه  لويل. 
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د مترين په کتابونو کې د . 5

کلمو ليکل مترين کړي.
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی باید د دغو کلمو . 6

لیکل هر ورځ په کور کې مترین کړي. 
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی به د اونۍ په پای . 7

کې د دې کلمو په اړه امال ولري. 

۲. د لومړي منت لوستل )۲۵ دقیقې(  

له لوستلو څخه مخکې
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې رسلیک او انځور ته وګوري . 1

او وړاندوینه وکړي چې منت به د څه په اړه وي. ) په خپلومنځو 
کې رشیکول، له ټولګيوالو رسه رشیکول(. زده کوونکي باید 
خپلو دريس کتابونو ته ځیر يش چې هغوی د موضوع په اړه 

مخکې له مخکې  په څه پوهېدل.  
۲.ښوونکی  درې کلیدي کلمې له زده کوونکو رسه معنا او په 

جملو کې يې استعاملوي. 
د لوستلو پر مهال

ګډه . 1 په  کوونکي  زده  او  ښوونکی  کوي،  متثیل  ښوونکی 
لوستل کوي، زده کوونکي په دوه کسيزه توګه لوستل کوي. 

ښوونکی زده کوونکو ته ښيي چې څنګه کوالی يش د . 2
تم کېدلو او فکر کولو سرتاتیژي نه ګټه واخيل.

له لوستلو څخه وروسته
د . 1 چې  کوي  پوښتنه  کوونکوڅخه  زده  له  ښوونکی 

کیسې په اړه یې وړاندوینه سمه ده؟ هو يا نه. 

ښوونکی له زده کوونکو څخه الندې پوښتنې کوي:. 2
- پوښتنه:   راضیې څه پوښتنه وکړه؟ 

ځواب: زرغونه انا څوک وه او ولې یې انا بولو.
- پوښتنه: زرغونه انا څوک وه؟  
ځواب:  د احمد شاه بابا مور وه.
- پوښتنه: زرغونه ولې انا بولو؟

ځواب: ځکه چې د ټولو وطنوالو په فکر کې وه.
- پوښتنه:د هېواد پر وړاندې ستاسو مسؤوليت څه دی؟ 

ځواب: دا چې ښه درس ووایو، زیار وباسو او وطن ته 
خدمت وکړو. 

ښوونکي زده کوونکو ته له منت څخه د پايلو د استنباط . 3
برخې  د  لپاره  جزياتو  تفصييل  ښيي)د  طريقه  کولو 

عمومي کتنه وګورئ.(
هغه څه چې زه پرې پوهېږم: ماللۍ ده.. 4

هغه څه چې ما زده کړل: ماللۍ په ميدان کې غازيانو 
ته اوبه رسولې.

پايله:  د لنډۍ په اورېدلو د غازيانو وينه په جوش راغله او 
دښمن يې مات کړ.

          تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې(

۱. تکرار: ښوونکی له زده کوونکو رسه د)ظ( او )ض( غږ 
او تورو لرونکې ځینې کلمې تکراروي. 

۲. کورنۍ دنده:زده کوونکي توري او کلمې په کورونو 
کې په خپلو کتابچو کې ليکي او لومړی منت تکراروي. 

20
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لوست 2 اونۍ 20

فرعي موضوع: ماللۍ 

د زده کړې موخې:

له  فعل رسه د اشاري ضمیرونو سم کارول.. 1

د منت له سیاق او سباق څخه په ګټې اخیستنې رسه د . 2

کلمو معنا استنباط کول.

له مناسب لحن او حرکاتو رسه او له٪ ۹۵ سموايل رسه د . 3

منت لوستل.

    1. کلمې او جملې )۱۰ دقیقې( 
              

اشاري . 1 به  هغوی  چې  وايي  ته  کوونکو  زده  ښوونکی 

د  ځای  پر  نومونو  د  شیانو  او  خلکو  د  او  ضمیرونه 
ضمیرونو کارول مترین کړي.  

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې خپل دريس کتابونو . 2
ته ځیر يش. ۵ جملې او یو چوکاټ ورکړل شوی دی. 
سم  د  څخه  چوکاټ  له  رسه  کوونکو  زده  له  ښوونکی 
اشاري ضمیر په اخیستلو او په لومړۍ جمله کې د تش 
ځای په ډکولو کې مرسته کوي. بیا زده کوونکي په ګډه 

رسه کار کولو ته ادامه ورکوي. 
په . 3 ښوونکی  وي،  بوخت  کار  په  کوونکي  زده  چې  کله 

ټولګي کې ګرځي چې له هغو زده کوونکو رسه مرسته 
کوي چې ستونزې لري. 

ښوونکی له زده کوونکو څخه غوښتنه کوي چې و وايي . 4
هغوی په دې درس کې څه زده کړي دي. )ځواب: د 

اشاري ضمیر کارول(

                   2.  د لغتونو زېرمه )۱۵ دقیقې(                                                                                 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی به د جملو په . 1

لوستلو رسه د کلمې مفهوم پیدا کوي. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې خپلو دريس کتابونو . 2

ته ځیر يش. هلته شپږ)۶( جملې ويني. زده کوونکي 

باید په چوکاټ کې هغه کلمه پیدا کړي چې په جمله 

یې  لري چې الندې  مطابقت  کلمو رسه  هغو  له  کې 

خط کښل شوی دی.

 ښوونکی لومړۍ دوه جملې له زده کوونکو رسه تررسه کوي. . 3

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې نورې جملې په دوه . 4

کوالی  کوونکي  زده  چټک  کړي.  تررسه  توګه  کسيزه 

يش همدې مترین ته خپل د مترین په کتابونو کې 

هم ادامه ورکړي. 

په . 5 وي، ښوونکی  بوخت  کار  پر  کوونکو  زده  کله چې 

رسه  کوونکو  زده  هغو  له  ترڅو  ګرځي،  کې  ټولګي 

 تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې( 

تکرار: د  اشاري ضمیرونو مفهوم تکرارول.. 1

کورنۍ دنده: ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې کلمې په خپلو . 2

کورونو کې په کتابچو کې وليکي او لومړی منت بیا ولويل او د 

امال د مترین لپاره د کلمو مترین تررسه کړي.

مرسته وکړي چې ستونزې لري. 

لږ وخت وروسته، ښوونکی د زده کوونکو ځوابونه ګوري. . 6

ښوونکی له زده کوونکو څخه غوښتنه کوي چې هغوی . 7

په دې درس کې څه زده کړي دي. )ځواب: موږ د جملې 

په کارولو رسه د یوې کلمې معنا پیدا کول زده کړل.(

3. د  لومړي منت بيا لوستل   )۱۰دقیقې(
 

يې . 1 اخيستنې رسه ښوونکی  په ګټې  پړاوونو څخه  له څلورو 

زده  لويل،  ګډه  په  يې  کوونکي  زده  او  ښوونکی  متثیلوي، 

کوونکي په دوه کسيزه توګه  لويل او زده کوونکي یې پخپله 

لويل، په کارولو رسه لومړی منت له زده کوونکو رسه بیا لوستل.

ت

غ
ل
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لوست 3 اونۍ 20

فرعي موضوع: د وطن ترانه   

د زده کړې موخې:
په چټکۍ رسه د کلمو د تجزیه کولو لپاره په مورفیمونو . 1

باندې د کلمو د جوړښت د پوهې کارول.
د انځور، رسليک، مهمو کلمو او د مخکينۍ پوهې څخه . 2

په ګټې اخيستلو  رسه دا وړاندوينه کول چې منت يا کيسه 
به د څه په ا ړه وي.  

د پوهې د وضاحت لپاره د یوه منت برخې بیا لوستل.. 3
له یوه لوستل شوي منت  څخه پایلې استنباط کول. . 4

               ۱. کلمې او جملې )۱۰ دقیقې(            

ښوونکی د لومړۍ کلمې جوړښت پر تخته لیکي کټ مټ . 1

هغسې لکه، په دريس کتاب کې چې لیکل شوي دي. 

بیا . 2 لويل.  ته  کوونکو  زده  غږ  لوړ  په  بېلګه  ښوونکی 

ښوونکی بېلګه له زده کوونکو رسه یوځای لويل. 

ښوونکی ترشیح کوي چې د ضمريونو يوه کلمه د فعل . 3

له کلمو  رسه يو ځای کېږي او يوه جمله جوړه وي.

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې خپل دريس کتاب ته . 4

ځیر يش او لومړۍ دوه بېلګې له زده کوونکو رسه لويل. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې په دريس کتابونو کې . 5

په دوه کسيزه توګه کلمې ولويل.

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د مترين په کتابونو . 6

کې د کلمو ليکل مترين کړي. 

کله چې زده کوونکي د کلمو په لوستلو کې بوخت وي، . 7

کوونکو  زده  له هغو  او  ټولګي کې ګرځي  په  ښوونکی 

رسه مرسته کوي  چې ستونزې لري. 

                     2. د دویم منت لوستل )۲۵ دقیقې(         
له لوستلو څخه مخکې

او . 1 وګوري  ته  انځور  او  رسلیک  چې  وايي  ته  کوونکو  زده  ښوونکی 
وړاندوینه وکړي چې منت به د څه په اړه وي. ) په خپلو منځو کې 
خپلو  د  باید  کوونکي  زده  رشیکول(.  رسه  ټولګيوالو  له  رشیکول، 
دريس کتابونو ته ځیر يش چې هغوی د موضوع په اړه مخکې له 

مخکې په څه پوهېدل.  

ښوونکی  درې کلیدي کلمې له زده کوونکو رسه معنا او په . 2
جملو کې يې استعاملوي. 

د لوستلو پر مهال
ښوونکی متثیل کوي، ښوونکی او زده کوونکي په ګډه لوستل کوي، . 1

زده کوونکي په دوه کسيزه توګه لوستل کوي. 
ښوونکی زده کوونکو ته ښيي چې څنګه کوالی يش د تم کېدلو او . 2

فکر کولو سرتاتیژۍ  څخه ګټه واخيل.
له لوستلو څخه وروسته

ښوونکی له زده کوونکو څخه پوښتنه کوي چې د کیسې په اړه یې . 1
وړاندوینه سمه ده؟ هو/ نه. 

         تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې(

تکرار: ښوونکی کلمې لويل.  . 1
کورنۍ دنده: زده کوونکي توري او کلمې په خپلو کورونو کې . 2

په کتابچو کې ليکي او د دوهم منت لوستل تکرا روي.

ښوونکی له زده کوونکو څخه الندې پوښتنې کوي:. 2

- پوښتنه: زموږ وطن څه نومېږي؟  

ځواب: افغانستان. 

- پوښتنه: زموږ بريغ کوم رنګونو لري؟  

ځواب: تور، سور او زرغون.

- پوښتنه: ولې له وطن رسه مينه لرو؟

ځواب: ځکه چې موږ خپلواک ژوند پکې کوو.

- پوښتنه: وطن پر موږ څه حقونه لري؟ 

ځواب: وطن پر موږ د مور او پالر په شان حق لري بايد 

وطن سمسور کړو، درناوی يې وکړو، خپل درسونه ښه 

ووایو او خپل کتاب، مېز، څوکۍ او ښوونځی ښه وساتو.

ښوونکي زده کوونکو ته له منت څخه د پايلو د استنباط . 3

برخې  د  لپاره  جزياتو  تفصييل  ښيي)د  طريقه  کولو 

عمومي کتنه وګورئ(.

هغه څه چې زه پرې پوهېږم: د وطن ترانه. 4

هغه څه چې ما زده کړل:  د وطن رسه مينه

پايله:  موږ بايد خپل وطن په پوهه او قلم ودان کړو.
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لوست 4 اونۍ 20

فرعي موضوع: د وطن ترانه

د زده کړې موخې:
د حال زمانه په راتلونکې زمانې بدلول.- 1

د منت له سیاق او سباق څخه په ګټې اخیستنې رسه - 2

د کلمو معنا پیدا کول. 

د - 3 رسه  سموايل   ۹۵ او٪  حرکاتو  لحن،  مناسب  له 

متنونو لوستل. 

                  ۱. جملې )۱۰ دقیقې(

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی به یوه جمله له حال . 1

زمانې څخه راتلونکې زمانې ته بدلوي. 

ښوونکی الندې جمله پر تختې لیکي:)موږ له مور رسه . 2

مرسته کوو.( ښوونکی دا جمله زده کوونکو ته لويل. 

ښوونکی وایي، دا جمله یو بل ډول هم ويل کېږي چې 

شايد دا کار به سبا پېښ يش.  او جمله داسې ليکالی 

شو: )موږ به له مور رسه مرسته وکړو. (ښوونکی زده 

کوونکو ته وايي چې هغه کلمه چې بدلون مومي د عمل 

کلمې )فعل( په نوم یادېږي. ښوونکی یو څو نورې بېلګې 

زده کوونکو ته وړاندې کوي. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې درس ته ځري يش . 3

او په ګډه رسه د څو جملو مترین وکړئ. هغه کلمه 

چې الندې یې خط کښل شوی، د عمل کلمه )فعل( 

ده. دا هامغه کلمه ده چې بدلون مومي.  

ښوونکی لومړۍ دوه جملې له زده کوونکو رسه مترین کوي. . 4

ښوونکی زده کوونکو ته په دوه کسيزه توګه د کار کولو او د نورو . 5

جملو د لوستلو او جملې په راتلونکې زمانه کې د بدلولو وايي . 

ښوونکی له هغو زده کوونکو رسه مرسته کوي چې ستونزې لري. . 6

لږ وخت وروسته، ښوونکی د زده کوونکو ځوابونه ګوري. . 7

ښوونکی له زده کوونکو څخه غوښتنه کوي چې  په دې درس . 8

کې څه زده کړي دي. )ځواب: د راتلونکې زمانې کارول(. 

              ۲. د لغتونو زېرمه  )۱۵ دقیقې(

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی به په ښه توګه د . 1
جملو په لوستلو رسه د کلمې معنا پیدا کوي. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې خپلو دريس کتابونو ته ځیر . 2
په چوکاټ  باید  کوونکي  زده  ويني.  يش. هغوی ۶ جملې 
کې هغه کلمه پیدا کړي چې په جمله کې له هغو کلمو رسه 

مطابقت لري چې الندې یې خط کښل شوی دی. 
ښوونکی لومړۍ دوه جملې له زده کوونکو رسه تررسه کوي. . 3
دوه . 4 په  جملې  نورې  چې  وايي  ته  کوونکو  زده  ښوونکی 

           تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې( 

تکرار: د حال زمانې او راتلونکې زمانې د عمل کلمې )فعلونه( . 1
تکرارول. 

کورنۍ دنده: ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې جملې په خپلو . 2
کتابچو کې وليکي او دوهم  منت بیا ولويل او د امال د مترین 

لپاره د کلمو مترین تررسه کړي.

  ۳. د دویم منت بيا لوستل )۱۰ دقيقې(   

د څلور پړاوونو يعنې ښوونکی متثیلوي، ښوونکی او زده کوونکي 

او  په ګډه لويل، يعنې زده کوونکي په دوه کسيزه توګه لويل 

زده کوونکي یې پخپله لويل، په کارولو رسه دوهم منت له زده 

کوونکو رسه بیا لوستل.

کسيزه توګه   تررسه کړي. چټک زده کوونکي کوالی يش 

همدې مترین ته د خپل مترین په کتابونو کې  ادامه ورکړي. 
کله چې زده کوونکو پر کار بوخت وي، ښوونکی په ټولګي کې . 5

ګرځي څو له هغو زده کوونکو رسه مرسته کړي چې ستونزې لري. 
لږ وخت وروسته، ښوونکی د زده کوونکو ځوابونه ګوري. . 6
ښوونکی له زده کوونکو څخه غوښتنه کوي هغوی په دې . 7

درس کې څه زده کړي دي. )ځواب: موږ د جملې په کارولو 

رسه د یوې کلمې معنا پیدا کول، زده کړل.(

ت

غ
ل

 د حسن خط فعالیت، ارزونه او کورنۍ دنده )۴۰ دقیقې ( 
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لوست 5 اونۍ 20

فرعي موضوعګانې: ماللۍ او د وطن ترانه 

د زده کړې موخې:
د شخړې د هوارۍ کړو وړو/عادتونه په ګوته کول او ترشیح کول. - 1

د نوښتي ليکنې د کيسې بشپړول.- 2

له مناسب لحن او حرکاتو او٪ ۹۵سموايل رسه متنونه لوستل. - 3

  تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې(

او  په ګوته کول  يا عادتونه  د شخړې د هواري د کړو وړو  ۱. تکرار: 

ترشیح کول.

۲. کورنۍ دنده: لومړی او دوهم منت بیا لوستل. د نوښتي کیسې 

بشپړول او یو انځو ورزیاتول.

  ۲. نوښتي لیکنه )۱۵ دقیقې(

۱. ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی به اوس د ځو رولو د 
مخنيوي په اړه یو کیسه ولیکي. 

۲. ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې  د دريس کتاب جملې او 
د چوکاټ کلمې په یوازې توګه ولويل. 

۳. ښوونکی زده کوونکو ته وایي چې د مترین په کتابونو کې د 
چوکاټ د کلمو په کارولو رسه په تشو ځایونو کې په یوازی توګه 

جملې جوړې کړي او نیمګړې کیسه دې بشپړه کړي.
۴. ښوونکی په ټولګي کې ګرځي او هغو زده کوونکو ته چې 

ستونزې لري مرسته او الرښوونه کوي. 
۵. ښوونکی له څو زده کوونکو غواړي چې خپلې بشپړې کړې  

کيسې ټولګیوالو ته و وايي.

                 ۳. د لومړي او دویم منت بيا لوستل)۱۰ دقيقې ( 

ښوونکی  له دوو پړاوونو )لکه زده کوونکي په دوه کسيزه توګه 

لويل، زده کوونکي یې پخپله لويل(، څخه په ګټه اخیستنې 

رسه لومړی او دوهم منت له زده کوونکو رسه بیا لويل. 

  1. غوږنيول او خربې کول )10 دقیقې(   

۱. زده کوونکو ته و وایاست په ننني درس کې به په دې اړه 

وکړو.  مخنیوی  ځورولو  د  شو  کولی  څنګه  چې  وکړو  خربې 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې موږ باید د ځورولو د مخنیوي 

لپاره د سمو الرو چارو څخه کار واخلو. 

۲. زده کوونکو ته و وایاست چې د دريس کتاب انځورونو ته وګوري. 

په  ویني؟  شی  څه  کې  انځورونو  په  چې  وپوښتئ  څخه  هغوی  له 

انځورونو کې څه ډول احساس پېژنئ؟ )په لومړي انځور کې یو زده 

ځورول  چې  کوونکی  زده  هغه  ځوروي.(  کوونکی  زده  بل  کوونکی 

کېږي په جرآت رسه ځواب وايي او نور زده کوونکي چې هلته دي، د 

ځورول شوي زده کوونکي تر څنګ درېږي، د هغه مالتړ کوي او له 

زده کوونکي څخه د ځورولو د بس کولو غوښتنه کوي. څوک خربې 

کوي؟ څوک ځورول کېږي؟ ځورول شوی کس څه ډول عکس العمل 

ښيي؟ په ټولګي کې نور زده کوونکي څه کوي؟ 

۳.  زده کوونکو ته و وایاست چې ځورول ډېر بد کار دی. موږ 

کولی شو د مختلفو الرو چارو په کارولو رسه د ځورولو مخنیوی 

وکړو. هغه زده کوونکي چې د نورو په ځورولو کې ښکیل نه دي 

دوی  ولوبوي.  رول  مخنیوي کې ښه  په  د ځورولو  کولی يش 

کولی يش زده کوونکو ته و وايي چې دا کار مو ښه نه دی او 

ماشومان مه ځوروئ. دوی کولی شی له هغو ماشومانو څخه 

مالتړ وکړي چې نور يې ځوروي. دوی له هغو زده کوونکو څخه 

په صورت کې دوی  اړتیا  د  نه کړي.  و  نور ځوروي مالتړ  چې 

کولی شی له ښوونکی او نورو لویانو خلکو مرسته وغواړي چې 

د ځورولو مخنیوی وکړي.  

راخالص  کتابونه  مترین  د  چې  وایاست  و  ته  کوونکو  زده   .۴

انځور ته  کړي. دوی د مترین په کتابونو کې د دريس کتاب 

په)۳-۲(  وایاست چې  و  ته  هغوی  ویني.  انځور  کوچنۍ  ورته 

کسیزه ډلو کې د ځورولو د مختلفو الرو چارو په اړه بحث وکړي. 

هغوی ته اجازه ورکړئ چې  د ګڼو الرو چارو په اړه فکر وکړي.  

له څو ډلو څخه وغواړئ چې خپلې د حل  د زده کوونکو   .۵

الرې ټولګیوالو ته ووايي. د هغوی حل الرې پر تخته ولیکئ او 

له هغوی رسه بحث پرې وکړئ. 

۶. د وخت د شتون په صورت کې له څو زده کوونکو وغواړئ 

اړه متثیل  په  مخنیوي  د  د ځورولو  مخ کې  په  ټولګي  د  چې 

وکړي. په متثیل کې ځینې زده کوونکو نور زده کوونکي ځوروي 

او دوی کوښښ کوي چې د ځورولو شخړه له منځه یويس. زده 

کوونکو ته و وایاست چې موږ باید د ځورولو مخه ونیسو. 
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لوست 6 اونۍ 20

فرعي موضوع: تکرار او دوامداره ارزونه

د زده کړې موخې:
د منت له سیاق او سباق څخه په ګټې اخیستنې رسه د - 1

کلمو معنا ترالسه کول. 
د اوس زمانه په راتلونکې زمانې بدلول. - 2
له٪ ۹۰ سموايل رسه د منت لوستل- 3
د کلمې او جملې په کچه له مناسب لحن او فشار څخه - 4

په ګټې اخیستلو رسه منت لوستل

له٪ ۸۰ سموايل رسه کلمې او جملې لیکل. - 5

           تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې(
۱. تکرار: هغه څه تکرارول چې زده کوونکو  په دې اونۍ کې زده کړي دي. 

۲. کورنۍ دنده: ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې په کورونو کې د درسونو د 
هغو برخو بيا ليکل او لوستل دې تررسه کړی چې د اونۍ په جريان کې يې  

وررسه ستونز ې لرلې.   

                                ۱.  کلمې      او     جملې  )۱۰ دقیقې(

ښوونکی له فعل رسه د  اشاري ضمیرونو سم کارول تکراروي.. 1

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د دريس کتاب )الف( مترین تررسه کړي. . 2

ښوونکی  د جملو په لوستلو رسه د کلمې د مفهوم او معنا پیدا . 3

کول تکراروی. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د دريس کتاب )ب( مترین . 4

تررسه کړي. 

ښوونکی د حال زمانه په راتلونکې زمانې بدلول تکراروي. . 5

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د دريس کتاب )ج( مترین تررسه کړي. . 6

ښوونکی د زده کوونکو ځوابونه ګوري. . 7

ښوونکی د پرله پسې ارزونې کتاب کې د زده کوونکو نومرې . 8

ثبتوی چې آیا هر زده کوونکي د دې وړتیا ترالسه کړې ده چې 

دا فعالیت په ښه توګه تررسه کړي )له٪ ۹۰ پورته لپاره  نښه، 

د  ٪۷۰-۹۰ ترمنځ لپاره   نښه او له ٪ ۷۰ټیټ لپاره / نښه. هغه 

زده کوونکي چې نومرې یې ٪ ۷۰ یا تر دې ټیتې دي باید بله 

اونۍ د همدې مترین په برخه کې مرسته ترالسه کړي.

                  ۳. امال )۱۵ دقیقې(
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی به یو څو کلمې او جملې ولیکي. . 1
د . 2 کتابونو  مترین  د  او  تړلو  د  کتابونو  دريس  د  ته  کوونکو  زده  ښوونکی 

یې  ځلې   )۴( او  وايي  کراره  په  کلمه  لومړۍ  ښوونکی  وايي.  پرانیستلو 
تکراروي. کلمه دا ده: ظفر  زده کوونکي کلمه ليکي.

ښوونکي همدغه کار د الندې )۸( کلمو لپاره هم تررسه کوي.. 3
۱- محفوظ، ۱- ضيا، ۳- عريضه، ۴- عارض، ۵- ظرف، ۶- نظر، ۷- منظرې،۸-رضب.

ښوونکی لومړۍ جمله په کراره لويل او ۴ ځلې يې په کراره کراره تکراروي. . 4
جمله دا ده: ۱- موږ وطن رسه مينه لرو

زده کوونکي جمله د مترين په کتاب کې ليکي. . 5
ښوونکي همدا کار د الندې ۳ جملو لپاره هم تررسه کوي.. 6

      ۲. ماللۍ ميل اتله ده.
      ۳. زه عريضه ليکالی شم.

     ۴. محفوظ د ضيا ورور دی.
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې خپل  د مترين کتابچې د کتلو لپاره . 7

راوړي. ښوونکی د هغوی امال ګوري او نومرې ورکوي.

ښوونکی د زده کوونکو نومرې د پرله پسې  ارزونې کتاب کې ثبتوي.. 8

 ۲. د لومړي او دویم منت بیا لوستل )۱۰ دقیقې(

ښوونکی زده کوونکو ته دوه دقیقې وخت ورکوي چې په دوه کسيزه توګه . 1

لومړی یا دوهم منت ژر ژر ولويل. 

ښوونکی د زده کوونکو له )۴( جوړو څخه غوښتنه کوي چې د ټولګي مخې . 2

ته رايش. 

ښوونکی هغوی ته وايي چې هره جوړه به د منت یوه برخه لويل. هغوی باید . 3

منت په روانه توګه او د مناسب لحن او حرکاتو په کارولو رسه ولويل چې 

پای ټکی او د پوښتنې نښه منعکس کړي . 

ښوونکی ټولګيوالو ته وايي چې ورو ورو منت له لوستونکي رسه ولويل او . 4

ښه غوږ ونیيس. کله چې )۸( زده کوونکي په لوستلو بوخت وي، ښوونکی 

د هغوی د لوستلو څرنګوالی مشاهده کوي او خپله مشاهده د پرله پسې  

دا  توګه  ښه  په  چې  رسه  کوونکو  زده  هغو  له  لیکي.  کې  کتاب  ارزونې 

فعالیت تررسه نه کړي، باید بله اونۍ کې مرسته ويش. 

21

د حسن خط فعالیت، ارزونه او کورنۍ دنده )۴۰ دقیقې ( 
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لوست 1

فرعي موضوع: د ځان پاک ساتل       توري: ز، ذ

اونۍ

د زده کړې موخې:

د/ز/او /ذ/ غږونو او تورو درلودونکو کلمو درست لیکل.. 1
د انځور، رسليک، مهمو کلمو او د مخکينۍ پوهې څخه . 2

په ګټې اخيستلو  رسه دا وړاندوينه کول چې منت يا کيسه 
به د څه په ا ړه وي. 

د لوستلو پر مهال له تم کېدلو او فکر کولو څخه ګټه اخیستل.. 3
له کیسې  څخه مهفوم اخيستل.. 4

                 ۱. توري او کلمې )۱۰ دقیقې(                 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د)ز( او )ذ( توری رسه ورته غږ . 1
لري. ځینې کلمې د)ز( توری او ځینې یې د )ذ( توري لري.  

ښوونکی، زده کوونکو ته وايي په دې اونۍ کې به هغوی د هغو . 2
کلمو مترین کوي چې د )ز( او )ذ( توري پکې کارول کېږي. 

ښوونکی الندینۍ کلمې پر تخته لیکي: ذاکر، زرکه .. 3
ښوونکی له زده کوونکو  څخه غوښتنه کوي چې کلمه په لوړ . 4

غږ ولويل. پوښتنه کوي چې کوم توری د/z/غږ لري. څو زده 
کوونکو ته اجازه ورکوي چې توري په خپلو ګوتو رسه وښيي.

ښوونکی، زده کوونکي د دريس کتابونو لوستلو ته رابويل. . 5
ښوونکی کلمې په داسې حال کې زده کوونکو ته لويل چې 
هغه  کوونکي  زده  بیا  تېروي.  کلمو  پر  ګوتې  خپلې  هغوی 

کلمې په دو کسيزه او انفرادی توګه لويل. 
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی باید د دغو کلمو . 6

لیکل هر ورځ په کور کې مترین کړي. 
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی به د اونۍ په پای . 7

کې د دې کلمو په اړه امال ولري. 

 ۲. لومړي منت لوستل )۲۵ دقیقې(

له لوستلو څخه مخکې
ته . 1 انځور  او  رسلیک  چې  وايي  ته  کوونکو  زده  ښوونکی 

اړه وي.  په  به د څه  او وړاندوینه وکړي چې منت  وګوري 
) په خپلو کې رشیکول، له ټولګيوالو رسه رشیکول(. زده 
د  هغوی  چې  يش  ځیر  ته  کتابونو  درسی  باید  کوونکي 

موضوع په اړه مخکې له مخکې په څه پوهېدل.  
۲. ښوونکی  درې کلیدي کلمې له زده کوونکو رسه معنا او په 

جملو کې يې استعاملوي. 
د لوستلوپر مهال

ښوونکی متثیل کوي، ښوونکی او زده کوونکي يې په ګډه . 1
لويل، زده کوونکي يې په دوه کسيزه او انفرادي توګه  لويل. 

ښوونکی زده کوونکو ته ښيي چې څرنګه کوالی يش . 2
له  کولو  فکر  او  کېدلو  تم  پرمهال  لوستلو  د  منت  د 

سرتاتیژۍ څخه ګټه واخيل.
له لوستلو څخه وروسته

ښوونکی له زده کوونکو څخه پوښتنه کوي چې آیا د . 1
کیسې په اړه یې وړاندوینه سمه ده؟ هو يا نه. 

ښوونکی له زده کوونکو څخه الندې پوښتنې کوي.. 2

- پوښتنه: د روغتيا  لپاره بايد څه وکړو؟ 
ځواب: ځانونه، جامې، او شاوخوا پاک او صفا وساتو.
- پوښتنه: په ۹۰ کلنۍ کې د زېور اکا غاښونه ولې روغ رمټ وو؟  

ځواب: ځکه  چې تر خوراک وروسته يې غاښونه  په برس يا 
مسواک پاک   مينځل.

- پوښتنه: ولې ځانونه پاک ساتو؟
ځواب:چې ناروغه نه شو، جامې مو پاکې وي او خوشحاله و اوسو. 
- پوښتنه: که ځان مو پاک ونه ساتو له کومو ستونزو 

رسه به مخ شو؟  
ځواب: بدن  بدبوی کوي او په بېال بېلو ناروغيو اخته کېږو.

ښوونکی زده کوونکو ته له منت څخه د مفهوم اخيستلو طريقه . 3
ښيي)دډېرو معلوماتو لپاره د برخې عمومي کتنه وګورئ(.

هغه څه چې زه پرې پوهېږم: د ځان پاک ساتل دی. هغه . 4
څه چې ما زده کړل: د ځان، جامو او شاوخوا پاک ساتل 

او ورزش ګټور دي.
پايله: په پاکوايل او ورزش بدن روغ او غښتيل وي.

 تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې(
)ز( . 1 او  د)ذ(  رسه  کوونکی  زده  له  ښوونکی  تکرار: 

غږونه، توري او کلمې تکراروي. 
کورنۍ دنده: زده کوونکي توري او کلمې په کورونو . 2

بیا  کې په خپلو کتابچوکې لیکي او د لومړي منت 
لوستل په کور کې مترین کوي. 

21
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لوست 2 اونۍ 21

فرعي موضوع: د ځان پاک ساتل

د زده کړې موخې:
له  فعل رسه د  اشاري ضمیرونو سم کارول. . 1
شارحه ):( او کامه )،( کارول.. 2
له جملو څخه د مرتادفو کلمو پېژندل.. 3
د منت لوستل له ٪۹۵ سموايل رسه.. 4

           1. کلمې او جملې )۱۰ دقیقې(             

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی به د خلکو او شیانو . 1

د نومونو پر ځای د  اشاري ضمیرونو کارول مترین کړي.  

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې خپلو دريس کتابونو . 2

څو  کې  بکس  یو  په  او  جملې   )۵ يش.پنځه)  ځیر  ته 

کلمې ورکړل شوی دی. ښوونکی له زده کوونکو رسه له 

چوکاټ څخه د سم  اشاري ضمیر په اخیستلو د لومړۍ 

جملې په څري د تش ځای په ډکولو کې مرسته کوي. 

بیا زده کوونکي په ګډه رسه کار کولو ته ادامه ورکوي. 

کله چې زده کوونکي پر کار بوخت وي، ښوونکی په ټولګي کې . 3

ګرځي، له هغو زده کوونکو رسه مرسته کوي چې ستونزې لري. 

ښوونکی له زده کوونکو څخه پوښتنه کوي چې هغوی په دې . 4

درس کې څه زده کړل. )ځواب: د اشاري ضمیر کارول(.

ښوونکی د شارحې ):( او کامې )،( نښې پر تخته لیکي او له . 5
زده کوونکو څخه پوښتنه کوي چې د دغو نښو نومونه يې په  
ياد پاتې دي؟ ځینې زده کوونکي ځواب ورکوي. بیا ښوونکی 
سم ځواب له زده کوونکو رسه رشیکوي. ښوونکی الندې جمله 
پر تخته لیکي.) زموږ هېواد ډېر لرغوين ځايونه لري، لکه د 
هرات جامع جومات منارونه، د غزين منارونه، بُست کال، 
د رستم تخت( ښوونکی له زده کوونکو غوښتنه کوي چې په 
جمله کې د شارحې او کامې نښو د ایښودلو د ځایونو په اړه 
فکر وکړي. یو څو زده کوونکي ځواب ورکوي، بیا ښوونکی سم 

ځواب له زده کوونکو رسه رشیکوي. 
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې خپلو کتابونو ته ځیر يش او . 6

لومړۍ دوه بېلګې له زده کوونکو رسه مترین کړي.
 ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې په دوه کسيزه توګه کار وکړي. . 7
ښوونکی له هغو زده کوونکو رسه مرسته کوي چې ستونزې لري. . 8
ښوونکی له زده کوونکو  څخه دا پوښتنه کوي چې هغوی څه . 9

له  اجازه ورکوي چې خپل ځوابونه  ته  زده کړي دي. هغوی 
ټولګيوالو رسه رشیک کړي )ځواب: هغوی د شارحې او کامې 

کارولو په اړه زده کړه ترالسه کړې ده(. 

   ۳. د لغتونو زېرمه )۱۵  دقیقې(                                                                                 
ت

غ
ل    

په ځیر رسه  دې . 1 وايي چې  ته  کوونکو  زده  ښوونکی 
جملې ولويل.

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې خپلو دريس کتابونو . 2
او د مترین کتابونو ته ځیر يش. هغوی شپږ)۶( جملې 

تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې(        

    تکرار: د اشاري ضمريونو او مرتادفو کلمو تکرارول.. 1

د . 2 په کورونو کې  وايي چې  ته   کورنۍ دنده: ښوونکی زده کوونکو 

کلمې او جملې مترين په خپلو کتابچو کې تررسه کړي. ښوونکی په 

زده کوونکو باندې ټینګار کوي چې منت بیا ولويل او  د امال د 

مترین لپاره د کلمو مترین تررسه کړي.

۴.د لومړي منت بيا لوستل )۱۰دقیقې(
د څلور پړاوونو )ښوونکی يې لويل ښوونکی او زده کوونکي . 1

يې په ګډه لويل، زده کوونکي يې په جوړه توګه لويل او زده 
کوونکي یې په انفرادي توګه لويل( په کارولو رسه لومړی 

منت له زده کوونکو رسه بیا لوستل.

ویني. هغوی باید له هغې کلمې څخه دایره تاوه کړي 

چې په جمله کې له راغلې کلمې رسه مطابقت لري 

چې الندې ترې خط کښل شوی دی. ښوونکی لومړۍ 

جمله له زده کوونکو رسه تررسه کوي. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې نورې جملې په دوه . 3

کسيزه توګه   تررسه کړي.

 زده کوونکي همدې مترین ته د مترین په کتابونو کې . 4

ادامه ورکوالی يش. 

کله چې زده کوونکي پر کار بوخت وي، ښوونکی په . 5

ټولګي کې ګرځي له هغو زده کوونکو رسه مرسته کوي 

چې ستونزې لري. 
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لوست 3 اونۍ 21

فرعي موضوع: موزيم                          توري: ظ، ض  

د زده کړې موخې:
د)ظ( او )ض( د غږونو او تورو درلودونکو کلمو سم لیکل.. 1
د انځور، رسليک، مهمو کلمو او د مخکينۍ پوهې څخه . 2

يا  منت  چې  کول  وړاندوينه  دا  رسه  اخيستنې  ګټې  په 
کيسه به د څه په ا ړه وي. 

د پوهې د وضاحت لپاره د یوه منت برخې بیا لوستل. 3
له یوه لوستل شوي منت څخه د مفهوم اخيستلو پایلې . 4

استنباط کول. 

          ۱. توري او کلمې )۱۰ دقیقې(                  

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د)ظ( او )ض( توري . 1
رسه ورته غږ لري. ځینې کلمې د) ظ( توری او ځینې 

نور یې بیا د )ض( توری لري.  
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې په دې اونۍ کې د هغو کلمو . 2

مترین هم کوي چې د )ظ، ض(  توري پکې کارول کېږي. 
ښوونکی زده کوونکي د دريس کتاب لوستلو ته رابويل. . 3

ته  کوونکو  زده  کې  حال  داسې  په  کلمې  ښوونکی 
لويل چې هغوی خپلې ګوتې پر کلمو تېروي.  بیا زده 

کوونکي هغه کلمې په دوه کسيزه توګه لويل. 
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د مترين په کتابونو . 4

کې د کلمو ليکل مترين کړي.
دغو . 5 د  باید  هغوی  چې  وايي  ته  کوونکو  زده  ښوونکی 

کلمو لیکل هر ورځ په کور کې مترین کړي. 
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی به د اونۍ په . 6

پای کې د دې کلمو په اړه امال ولري. 

 ۲.د دویم منت لوستل  )۲۵ دقیقې(         

له لوستلو څخه مخکې

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې رسلیک او انځور ته وګوري او وړاندوینه . 1

وکړي چې منت به د څه په اړه  وي. )په خپلو کې رشیکول، له ټولګيوالو 

رسه رشیکول(. زده کوونکي باید دريس کتابونو ته ځیر يش چې هغوی 

د موضوع په اړه مخکې له مخکې په څه پوهېدل.  

ښوونکی درې مهمې کلمې له زده کوونکو رسه معنا او په جملو کې کاروي.. 2

د لوستلو پر مهال

ښوونکی متثیل کوي، ښوونکی او زده کوونکي يې په ګډه لويل، زده . 1

کوونکي يې په دوه کسيزه او انفرادي توګه  لويل.

ښوونکی زده کوونکو ته ښيي چې څنګه کوالی يش د تم کېدلو او . 2

فکر کولو له سرتاتیژي  څخه د منت د لوستلو پرمهال ګټه واخيل.

له لوستلو څخه وروسته

ښوونکی له زده کوونکو څخه پوښتنه کوي چې ایا د کیسې په اړه یې . 1

وړاندوینه سمه ده؟ هو/ نه. 

ښوونکی له زده کوونکو څخه الندې پوښتنې کوي:. 2

- پوښتنه: ښوونکي،  ظاهره او د هغې ټولګيوال چېرته بو ويل وو؟  

         تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې(

تورو . 1 )ض(  او  )ظ(  رسه  کوونکی  زده  له  ښوونکی  تکرار: 
لرونکې ځینې کلمې تکراروي. 

کورنۍ دنده: زده کوونکي توري او کلمې په خپلو کورونو کې . 2
په کتابچو کې ليکي او دوهم  منت تکراروي.

ځواب:  موزيم ته يې بوويل وو.
کوم  کې  موزيم  په  يې  ټولګيوالو  او  ظاهرې  پوښتنه:   -

شيان وليدل؟ 
ځواب:  مجسمې، ډبرين او خاورين لوښي او بېال بېل انځورونه.

- پوښتنه: موزيم د څه لپاره جوړيږي؟
ځواب: د تاريخي او لرغونو آثارو د خونديتوب لپاره.

-  پوښتنه: که تاريخي آثار، موزيم ته ونه سپارل يش 
نو څه به پيښ يش؟

ځواب: ورک به يش، خراب به يش او تاريخ ته به مو زيان ورسيږي. 
ښوونکي زده کوونکو ته له منت څخه د مفهوم اخيستلو . 3

برخې  دې  د  لپاره  جزيياتو  تفصييل  ښيي)د  طريقه 
عمومي کتنه وګورئ(.

هغه څه چې زه پرې پوهېږم: موزيم. 4
آثار،  تاريخي  موزيم کې  په  کړل:  زده  ما  هغه څه چې 

مجسمې او ډبرين لوښې شتون لري.
پايله: موږ بايد خپل تاريخي آثار ښه وساتو.
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لوست 4 اونۍ 21

فرعي موضوع: موزيم

د زده کړې موخې:
د اشاري ضمیرونو کارول. - 1

د راتلونکې زمانې د کارولو عمالً ښودل- 2

کلمې په دريو )۳ (کټګوریو وېشل.- 3

په مناسب لحن، حرکاتو او٪ ۹۵ سموايل رسه متنونه لوستل. - 4

ت    ۳. د لغتونو زېرمه  )۱۵ دقیقې(

غ
ل

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی به نن یو ځل . 1

بیا ډلندي کول مترین کړي. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې خپلو دريس کتابونو . 2

 )  ۳ په)  چې  ویني  کلمې  هغوی)۱۲(  يش.  ځیر  ته 

بېالبېلو کټګوریو پورې اړه لري. 

         تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې( 

۱. تکرار   :    ښوونکی له زده کوونکو رسه شخيص ضمیرونه  او 

راتلونکې  زمانې ته  د جملو  اړول  تکراروي. 

۲. کورنۍ دنده:  ښوونکی زده کوونکو ته   وايي چې کلمې او 

جملې  په کورونو کې    په   خپلو کتابچو کې   وليکي.  

ښوونکی   په زده کوونکو باندې ټینګار کوي چې منت بیا ولويل او 

د  امال د  مترین لپاره د کلمو  د ليکلو مترین تررسه کړي.

     ۴.  د دویم منت بيا لوستل )۱۰ دقيقې(       

د څلورو پړاوونو )ښوونکی لويل، ښوونکی او زده کوونکي يې په 

ګډه لويل، زده کوونکي يې په جوړه توګه  لويل او زده کوونکي 

زده  له  منت  دوهم  رسه  کارولو  په  لويل(  توګه  انفرادي  په  یې 

کوونکو رسه بیا لوستل.

ښوونکی لومړۍ دوه کلمې له زده کوونکو رسه تررسه . 3
کوي. بیا زده کوونکي په دوه کسيزه توګه خپل کار ته 

ادامه ورکوي. 

ښوونکی له هغو زده کوونکو رسه مرسته کوي چې ستونزې لري.. 4

           1. کلمې او جملې )۱۰ دقیقې(             

ښوونکی له زده کوونکوڅخه پوښتنه کوي چې آیا هغوی . 1

په  چې  ملکیت  يش  یوه  د  چې  لري  یاد  په  هم  اوس 

همدوی یا بل چا پورې تړاو لري، څرنګه بیانېږي؟ 

وړاندې . 2 د  بېلګو  یو څو  د  کوونکو څخه  زده  له  ښوونکی 

کولو غوښتنه کوي. 

کتابونو . 3 دريس  خپل  چې  وايي  ته  کوونکو  زده  ښوونکی 

ته ځیر يش او لومړی دوه بېلګې له زده کوونکو رسه په 

ګډه تررسه کوي. کله چې زده کوونکي پر کار بوخت وي، 

ښوونکی په ټولګي کې ګرځي او له هغو زده کوونکو رسه 

مرسته کوي چې ستونزې لري. 

ښوونکی د زده کوونکو ځوابونه ګوري. . 4

ښوونکی د ځینو زده کوونکو نومرې د پرله پسې په ارزونې . 5

کتاب کې ثبتوي. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی به یوه جمله له . 6

حال زمانې څخه راتلونکې زمانې ته واړوي.

ښوونکی زده کوونکي خپل دريس کتاب ته ځیر کوي او . 7

په ګډه رسه د څو جملو مترین کولو ته رابويل. هغه کلمه 

چې الندې یې خط کښل شوی، د عمل کلمه )فعل( ده. 

دا هامغه کلمه ده چې بدلون مومي.  

ښوونکی لومړۍ دوه جملې له زده کوونکو رسه مترین کوي. . 8

نورو جملو . 9 د  توګه  په جوړه  کوونکي څخه  زده  ښوونکی 

لوستلو او راتلونکې زمانې ته دهغوی بدلولو ته را بويل.

ښوونکی له هغو زده کوونکو رسه مرسته کوي چې . 10

ستونزې لري. 

 د حسن خط فعالیت، ارزونه او کورنۍ دنده )۴۰ دقیقې ( 
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لوست 5 اونۍ 21

فرعي موضوعګانې:  ځان پاک ساتل، موزيم

د زده کړې موخې:
له ملګرو رسه د شخړو هوارول په عميل توګه وړاندې کول.- 1

د نوښتي ليکنې د کيسې بشپړول.- 2

له مناسب لحن او حرکاتو رسه او ٪ ۹۵سموايل رسه د منت - 3

لوستل. 

 تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې(

۱. تکرار: له ملګرو رسه شخړې هوارول

نوښتي  د  لوستل.  بیا  منت  دوهم  او  لومړي  د  دنده:  کورنۍ   .۲

کیسې بشپړول او په اړه يې یو  انځور رسمول.

۲. نوښتي لیکنه )۱۵ دقیقې(
      

د  اوس  به  هغوی  چې  وايي  ته  کوونکو  زده  ښوونکی   .۱
ځورولو د مخنيوي په اړه یوه کیسه ولیکي. 

۲. ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې  د دريس کتاب جملې 
او د چوکاټ کلمې په یوازې توګه ولويل. 

۳. ښوونکی زده کوونکو ته وایي چې د مترین په کتابونو 
کې د چوکاټ د کلمو په کارولو رسه په تشو ځایونو کې په 
یوازی توګه جملې جوړې کړي او نیمګړې کیسه دې بشپړه 

کړي.
۴. ښوونکی په ټولګي کې ګرځي او هغو زده کوونکو ته چې 

ستونزې لري مرسته او الرښوونه کوي. 
۵. ښوونکی له څو زده کوونکو غواړي چې خپلې بشپړې 

کړې کيسې ټولګیوالو ته و وايي. 

    ۳.د لومړي او دویم منت بيا لوستل )۱۰ دقيقې(        

ښوونکی  له دوو پړاوونو )زده کوونکي په دوه کسيزه توګه   لويل، 

زده کوونکي یې په انفرادي توګه لويل(  څخه په ګټې اخیستنې 

رسه لومړی او دوهم منت له زده کوونکو رسه بیا لويل. 

  1. غوږنيول او خربې کول )10 دقیقې(   

۱. زده کوونکو ته و وایاست چې په دې درس کې به د ځورولو 

وايي  ته  کوونکو  زده  ښوونکی  وکړو.  خربې  اړه  په  مخنیوی  د 

چې موږ باید د ځورولو د مخنیوي لپاره د سمو الرو چارو څخه 

کار واخلو. 

ته  انځورونو  وایاست چې د دريس کتاب  و  ته  ۲. زده کوونکو 

وګوري. له هغوی څخه وپوښتئ چې په انځورونو کې څه شی 

)په  پېژندلی يش؟  احساس  انځورونو کې څه ډول  په  ویني؟ 

ځوروي(.  کوونکی  زده  بل  کوونکی  زده  یو  کې  انځور  لومړي 

ځوروي  نور  چې  رسه  کوونکو  زده  هغو  له  کوونکی  زده  بل  یو 

خاندي. هلته یو بل زده کوونکی هغوی ته وايي چې ماشوم مه 

ځوروئ او ځورول مو بند کړئ، خو یو بل زده کوونکی بیا خپلو 

لوبو ته ادامه ورکوي. 

۳. ښوونکی له زده کوونکو پوښتنه کوي چې چا ځورول کول؟ 

څوک ځورول کېږې؟ له نورو زده کوونکو څخه څوک د ځورولو 

په اړه عکس العمل ښيي؟ له زده کوونکو څخه پوښتنه وکړئ 

چې د ځورولو د مخنیوي په اړه د کوم زده کوونکي چلند ښه و؟ 

زده کوونکو ته اجازه وکړئ چې دې پوښتنو ته ځوابونه و وايي. 

۴. زده کوونکو ته و وایاست چې د مترین کتابونو ته وګوري. 

دوی د مترین په کتابونو کې خايل ځای ویني چې د ځورولو 

کوونکو  زده  له  ولیکي.  معلومات  پکې  دې  اړه  په  مخنیوي  د 

وکړي.  کار  کې  ډلو  کسیزه  کوچنیو)۴-۳(  په  چې  وغواړئ 

هغوی ته اجازه ورکړئ چې د ځورولو د مخنیوي پر الرو چارو 

یو له بل رسه خربې وکړي. هغوی دې د ځورولو د مخنیوي د 

الرې چارو په اړه پوسرتونه جوړ کړي او د مترین په کتابونو کې 

يې دې ولیکي. 

ته  ټولګیوالو  پوسټرونه  خپل  چې  وغواړئ  کوونکو  زده  له   .۵

وښيي او ورته ترشیح يي کړي. 

ځورولو  د  باید  موږ  چې  کړي  څرګنده  دې  کوونکي  زده   .۶

مخنیوی وکړو. موږ باید یو او بل و نه ځوروو. 
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لوست 6 اونۍ 21

موضوع: تکرار او دوامداره ارزونه

د زده کړې موخې:
د اشاري ضمیرونو او فعل کارول.- 1

د راتلونکې زمانې کارول.- 2

کلمې ډلبندي کول.- 3

له٪ ۹۰سموايل رسه  د منت لوستل.- 4

د کلمې او جملې په کچه له مناسب لحن او فشار څخه - 5

په ګټه اخیستنې رسه د منت لوستل.

له٪ ۸۰سموايل رسه کلمې او جملې لیکل. - 6

 تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې(

 ۱. تکرار: هغه څه تکرارول چې زده کوونکو په دې اونۍ کې زده کړي دي.
۲. کورنۍ دنده: ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې په کورونو کې د درسونو د 
هغو برخو بيا ليکل او لوستل دې تررسه کړی چې د اونۍ په جريان کې يې  

وررسه ستونز ې لرلې.    

                             ۱. کلمې    او      جملې  )۱۰ دقیقې(

ښوونکی اشاري ضمیرونه تکراروي.. 1

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د دريس کتاب د )الف( مترین . 2

دې تررسه کړي. 

ښوونکی له جملې څخه په ګټه اخیستلو رسه د کلمې د معنا . 3

پیدا کول تکراروي. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د دريس کتاب  د )ب( مترین . 4

تررسه کړي. 

ښوونکی راتلونکې زمانه تکراروي.. 5

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د دريس کتاب د )ب( مترین . 6

دې تررسه کړي. 

ښوونکی د زده کوونکو ځوابونه ګوري. . 7

ښوونکی د پرله پسې ارزونې په کتاب کې د ځینو زده کوونکو . 8

نومرې ثبتوی. 

                  ۳. امال )۱۵ دقیقې(
څو . 1 یو  به  اوس  چې  وايي  ته  کوونکو  زده  ښوونکی 

کلمې او جملې ولیکي. 
ښوونکی زده کوونکو ته د دريس کتابونو د بندولو او د مترین د . 2

کتابونو د پرانیستلو الرښونه کوی. ښوونکی لومړۍ کلمه په کراره 
وايي او څلور) ۴ (ځلې یې تکراروي. کلمه دا ده: ذاکر

  زده کوونکي کلمه ليکي.
ښوونکي همدغه کار د الندې اتو) ۸ (کلمو لپاره هم تررسه کوي.. 3

۱- مېز ۲- کاغذ۳- زبري۴- پياز  ۵- لفظ  ۶-لحاظ ۷- بزګر ۸-قرض
ښووونکی لومړۍ جمله په کراره لويل او څلور ځله يې تکراروي جمله دا . 4

ده:  ۱. زه ښکلی ميز لرم.
زده کوونکي جمله د مترين په کتاب کې ليکي.. 5
ښوونکي همدا کار د الندې )۳( جملو لپاره هم تررسه کوي.. 6

       ۲. د حج کول فرض دي.
       ۳. ظاهر په حوض کې المبي.

       ۴. د مسواک کارول غاښونه روغ ساتئ.
ښووونکی، زده کوونکو ته وايي چې د مترين کتابچې د کتلو لپاره . 7

راوړي. ښوونکي د هغوی امال ګوري او نومرې ورکوي.
ښوونکي د زده کوونکو نومرې د پرله پسې  ارزونې کتاب کې ثبتوي.. 8

  ۲. د لومړي او دویم منت بیا لوستل )۱۰ دقیقې(

ښوونکی زده کوونکو ته دوې دقیقې وخت ورکوي چې . 1

په دوه کسيزه توګه   لومړی یا دوهم منت ژر ژر ولويل. 

ښوونکی د زده کوونکو له څلور) ۴( جوړو څخه غوښتنه . 2

کوي چې د ټولګي مخې ته رايش. 

ښوونکی هغوی ته وايي چې هره جوړه به د منت یوه برخه لويل. . 3

هغوی باید منت په روانۍ رسه او د مناسب لحن او حرکاتو په 

کارولو رسه ولويل چې ټکی او د پوښتنې نښې منعکسې کړي. 

ښوونکی ټولګي ته وايي چې ورو ورو منت له لوستونکي . 4

رسه ولويل او ورته ښه غوږ ونیيس. 

د . 5 وي، ښوونکی  بوخت  لوستلو  په  کوونکي  زده  اته) ۸(  کله چې 

هغوی د لوستلو څرنګوالی مشاهده کوي او خپله مشاهده د پرله 

پسې  ارزونې په کتاب کې لیکي. له هغو زده کوونکو رسه چې دا 

فعاليت په ښه توګه نه يش تررسه کوالی باید په راتلونکې اونۍ کې 

مرسته  وررسه ويش. 

۷

   د حسن خط فعالیت، ارزونه او کورنۍ دنده )۴۰ دقیقې ( 
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  د حسن خط فعالیت )۳۵دقیقې(

ښوونکي دي د الرښود د مقدمې د )۲۲- ۲۳( مخونو د الرښوونو رسه 

سم کامه او شارحه لرونکې مثبتې او منفې جملې تدریس کړي.

د حسن خط ارزونه او کورنۍ دنده)۵ دقیقې(
۱- له څو زده کوونکو  څخه د کلمو د ښایسته لیکلو په اړه پوښتنه وکړي.

۲- زده کوونکي دې له کړکي یا پنسل قلم رسه کامه او شارحه لرونکې مثبتې 
او منفې جملې په کورونو کې مترین کړی.

رسيزه

د اوومې برخې عمومي کتنه: اصيل  موضوع: معيشت) ژوند کول(

برخه

د دې برخې ځانګړي فعالیتونه

د زده کړې موخې:
زده کوونکي د دې برخې تر پایه به د دې وړتیا ولري چې: 

لپاره د کلمو د جوړښت . 1 په چټکۍ رسه د کلمو د تجزیې 

اړونده د مورفیمونو له پوهې څخه ګټه واخيل. 

مثبت او منفي فعلونه وکاروي. . 2

مرکبې جملې وکاروي. . 3

کلمې ډلبندي کړي. . 4

د منت د سیاق له سموايل نه په ګټې اخیستنې رسه د کلمو . 5

معنا ترالسه کړي. 

د مهمو کلمو پر معنا پوه  يش او په خربو یا لیکلو کې یې وکاروي. . 6

له انځور، رسلیک، مهمو کلمو او مخکینۍ پوهې څخه کاراخيستلو رسه. 7

دا وړاندوینه کول چې یو منت به د څه په اړه وي، د لوستلو پر . 8

د ټولنیزې عاطفي زده کړې موخې
د دې برخې تر پایه، زده کوونکي به د دې وړتیا ولري چې:. 1
 بيان کړی چې د هغوی ټول کړه وړه/ عادتونه پر نورو اغېزه اچوالی يش. . 2
د شخړو د مخنیوي لپاره د یوې پېښې پر وړاندې غربګون وښيي.. 3
د ټولنې په مثبته فضا )چاپېریال(  منځته راوړلو کې ونډه واخيل.. 4

د لوست پيل )۵دقيقې(: د لوست د پيل ټول مقدمايت فعاليتونه دې تررسه يش.

 کلمې او جملې )۱۰ دقیقې(. 1
درس . 2 لیکلو  په  جملې  الندې  د  تخته   پر  ښوونکی 

یوه  دا  چې  بیانوي  او  کري(   بانجان  )اتل  پیلوي 
ساده جمله ده.  ښوونکی زده کوونکو ته ترشیح کوي 

چې ساده جمله کې يو مفهوم نغښتی وي. 
ښوونکی پر تخته الندې جمله )اتل بانجان کري او . 3

خيرب يې اوبه کوي( لیکي او وايي چې دا یوه مرکب 
جمله ده. ښوونکی زده کوونکو ته ترشیح کوي چې 
یوه مرکبه جمله دوه بېل مفاهیم او فعلونه لري چې 

یو له بل رسه تړاو لري. 
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی به د مرکبو . 4

جملو پېژندل او جوړول زده کوي. 
په . 5 ښوونکي  د  چې  وايي  ته  کوونکو  زده  ښوونکی 

مرسته د لومړۍ دوه بېلګو د لوستلو او د تررسه کولو 
لپاره خپل دريس کتابونو ته ځیر يش. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د مترین په کتاب کې د . 6
مترین د رسته رسولو لپاره په دوه کسيزه توګه کار وکړي. 

په . 7 باندې  کله چې زده کوونکي د مرکبو جملو په مترین 
کار بوخت وي، ښوونکی په ټولګي کې ګرځي ترڅو له هغو 

زده کوونکو رسه مرسته وکړي چې ستونزې لري. 
په . 8 ښوونکي  خپل  د  کوونکي  زده  اونۍ:  درویشتمه 

مرسته مرکبو جملې مترین کوي. 
د . 9 کوونکو څخه  زده  له  اونۍ: ښوونکی  څلوریشتمه 

مرکبو جملو د فعالیتونو د تررسه کولو غوښتنه کوي. 

مثبت او منفي فعلونه. 1
توري، کلمې او جملې )۱۰ دقیقې(. 2
پیلوي           . 3 درس  لیکلو  په  جملې  الندې  د  تخته   پر  ښوونکی 

زه بادرنګ کرم
او بیانوي چې دا یوه مثبت فعل دی.  ښوونکی زده کوونکو ته . 4

ترشیح کوي چې فعل په مثبت حالت کې قرار لري. 
لیکي:            . 5 تخته  پر  فعل رسه  منفي  له  ښوونکی همدغه جمله 

زه بادرنګ نه کرم. ښوونکی زده کوونکو ته ترشیح کوي چې 
فعل اوس په منفي حالت کې قرار لري. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی به په مثبت اومنفي . 6
دواړو حالتونو کې د فعل کارول زده کړي. 

د . 7 مرسته  په  ښوونکي  د  چې  وايي  ته  کوونکو  زده  ښوونکی 
لومړۍ دوه بېلګو د لوستلو او د تررسه کولو لپاره خپل دريس 

کتابونو ته ځیر يش. 
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د مترین په کتاب کې د . 8

مترین د رسته رسولو لپاره په دوه کسيزه توګه   کار وکړي. 
کله چې زده کوونکي پر مثبت او منفي فعلونو په مترين بوخت . 9

وي، ښوونکی په ټولګي کې ګرځي. ترڅو له هغو زده کوونکو 
رسه مرسته وکړي چې ستونزې لري. 

درویشتمه اونۍ: زده کوونکي د خپل ښوونکي په مرسته . 10
مثبت او منفي فعلونه مترین کوي. 

څلوریشتمه اونۍ: ښوونکی له زده کوونکو څخه د مثبت . 11
او منفي فعلونو د فعالیتونو د تررسه کولو غوښتنه کوي. 

مهال د تم کېدلو او فکر کولو  دسرتاتیژۍ څخه کار واخيل. 

له یوې جملې رسه د واقعیتي پوښتنو پر وړاندې غربګون وښيي. . 9

د ټولګي له کچې رسه برابر د یو منت درک کول وارزوي. . 10

له٪ ۸۰ سموايل رسه د لوستلو پوښتنو ته ځواب و وايي. . 11

له مناسب لحن. حرکاتو رسه او ٪ ۹۵ سموايل رسه متنونه ولويل. . 12

په درست ډول د /ا/ او /ع/ غږونو او/ ا / /ع/ تورو درلودونکې . 13

کلمې ولیکي. 

٪۸۰ سموايل رسه کلمې او جملې ولیکي. . 14

یو پاراګراف ولیکي. . 15
زده کوونکي به په نسخ خط رسه کامه او شارحه لرونکې مثبتې . 16

بڼه  او ښکلې  په صحیح  پر مخ  او منفې جملې د کرسې خط 

ولیکالی يش.

۷
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لوست 1 اونۍ

فرعي موضوع: شنه خونه                   توری: ح

د زده کړې موخې:
د / ح / غږ او تورو  درلودونکو کلمو درست لیکل.. 1
د انځور، رسليک، مهمو کلمو او د مخکينۍ پوهې څخه په . 2

ګټې اخيستنې رسه دا وړاندوينه کول چې منت يا کيسه 
به د څه په ا ړه وي. 

د لوستلو پر مهال د  تم کېدلو او فکر کولو له سرتاتیژۍ څخه کار اخیستل . 3
د منت لنډيز بيانول.. 4

                 ۱. توری او کلمې )۱۰ دقیقې(                   

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د /ا/ او /ح/ غږونه رسه  نژدې دي. . 1
ځینې کلمې د )ا(توری او ځینې نورې کلمې بیا د )ح (توری لري.

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې په دې اونۍ کې به هغه . 2
کلمې مترین کړي چې د )ح( توري پکې کارول کېږي.  

محمد، . 3 لیکي:)حاجي،  تخته  پر  کلمې  الندې  ښوونکی 
اصالح( ښوونکی له زده کوونکو څخه په لوړ غږ د کلمو د 
لوستلو غوښتنه کوي. ښوونکی له زده کوونکو څخه پوښتنه 
کوي چې کومې کلمې د /ا/ او /ح/ غږونه لري. ښوونکی څو 

زده کوونکو ته اجازه ورکوي چې توري ته ګوته ونیيس. 
ښوونکی د زده کوونکو پام دريس کتاب ته رااړوي. ښوونکی، زده . 4

کوونکو ته کلمې په داسې حال کې لويل چې هغوی خپلې ګوتې 
پر کلمو تېروي.  بیا زده کوونکي کلمې په دوه کسيزه توګه لويل. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د مترين په کتابونو کې د کلمو . 5
ليکل مترين کړي.

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی باید په کور کې هره . 6
ورځ د دغو کلمو مترین وکړي. 

 ۲. د لومړي منت لوستل )۲۵ دقیقې(

له لوستلو  څخه مخکې
ته . 1 انځور  او  رسلیک  چې  وايي  ته  کوونکو  زده  ښوونکی 

وګوري او وړاندوینه وکړي چې منت به د څه په باره کې 
وي.)په خپلو کې رشیکول، له ټولګيوالو رسه رشیکول(. 
زده کوونکي باید دريس کتابونو ته ځیر يش چې هغوی د 

موضوع په اړه مخکې له مخکې په څه پوهېدل.  
ښوونکی درې مهمې کلمې له زده کوونکو رسه معنا او په جملو . 2

کې يې کاروي. 
د لوستلو پر مهال

او زده کوونکي يې په ګډه . 1 ښوونکی يې لويل، ښوونکی 
لويل، زده کوونکي يې په دوه کسيزه توګه  لويل. 

ښوونکی زده کوونکو ته ښيي چې څرنګه کوالی يش . 2
له سرتاتیژۍ څخه منت د  فکر کولو  او  تم کېدلو  د 

لوستلو پرمهال ګټه واخيل.
له لوستلو څخه وروسته

ښوونکی له زده کوونکو څخه پوښتنه کوي چې ایا د . 1
کیسې په اړه يې وړاندوینه سمه ده؟ هو يا نه.

ښوونکی له زده کوونکو څخه الندې پوښتنې کوي.. 2

          تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې(

تکرار: ښوونکی له زده کوونکو رسه څو هغه کلمې چې د 
/ا/ او /ح/ حرف غږ لري، تکراروي. 

کورونو  په  کلمې  او  توري  کوونکي  زده  دنده:  کورنۍ 
کې په خپلو کتابچو کې لیکي. هغوی د لومړي منت بیا 

لوستل په کور کې مترین کوي. 

۲۲

-  پوښتنه: چا  د  ترکاريو  فارم جوړ کړ؟  

ځواب:  حکيم خان.

- پوښتنه:  د ترکاريو په پيسو د څه يش لګښتونه پوره کيدل؟ 

ځواب: د کور او مکتب.

- پوښتنه: د شنو خونو جوړول کومې ګټې لري؟

ځواب: په شنو خونو کې ترکارۍ ژر وده کوي او زیات 

حاصل ورکوي.

-پوښتنه: په شنو خونو کې کوم شيان کرل کېږي؟

ځواب: بادرنګ، بېنډۍ، روميان، بانجان او نور. 

۳.ښوونکي، زده کوونکو ته له منت څخه د پايلو د استنباط 

برخې  دې  د  لپاره  جزياتو  تفصييل  ښيي)د  طريقه  کولو 

عمومي کتنه وګورئ. هغه څه چې زه پرې پوهېږم:

  په شنو خونو کې ډول ډول ترکاري کرل کېږٍي.

۴. هغه څه چې ما زده کړل. د شنو خونو له الرې موږ 

کوالی شو پيسې السته راوړو، د کور او مکتب لګښونه 

پرې پوره کړو.
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لوست 2 اونۍ 22

فرعي موضوع: شنه خونه   

د زده کړې موخې:

د مثبت او منفي فعلونو پېژندل او کارول. . 1

کلمې په ۴ کټګوریو کې وېشل. . 2

له مناسب لحن، حرکاتو رسه او ۹۵٪ سموايل رسه منت . 3

لوستل. 

                   1. کلمې او جملې )۱۰ دقیقې(     

  ښوونکی پر تخته  د الندې جملې په لیکلورسه درس . 1
پیلوي )زه بادرنګ کرم(  او وايي چې دا یو مثبت فعل 
دی.  ښوونکی زده کوونکو ته ترشیح کوي چې فعل په 

مثبت حالت کې قرار لري. 
تخته . 2 پر  رسه  فعل  منفي  له  جمله  همدغه  ښوونکی 

لیکي: )زه بادرنګ  نه کرم( ښوونکی، زده کوونکو ته 
قرار  منفي حالت کې  په  اوس  فعل  ترشیح کوي چې 

لري. 
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی به په مثبت او منفي . 3

دواړو حالتونو کې د فعل  پېژندل يا کارول زده کړي. 
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د ښوونکي په مرسته . 4

د لومړيو دوه بېلګو د لوستلو او د تررسه کولو لپاره خپل 
دريس کتاب ته ځیر يش. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د مترین په کتاب کې . 5
د مترین د رسته رسولو لپاره په دوه کسيزه توګه   کار 

وکړي. 
کله چې زده کوونکي پر مثبت او منفي فعلونو باندې په . 6

مترين بوخت وي، ښوونکی په ټولګي کې ګرځي تر څو 
له هغو زده کوونکو رسه مرسته وکړي چې ستونزې لري. 

ښوونکی له زده کوونکو څخه پوښتنه کوي چې و وايي . 7
)ځواب:  دي.  کړي  زده  څه  کې  اونۍ  دې  په  هغوی 

مثبت او منفي فعلونه.(

ت     ۲. د لغتونو زېرمه )۱۵ دقیقې(                                                                                 

غ
ل

ښوونکی، زده کوونکو ته وايي چې هغوی به نن یو ځل . 1

بیا د کلمو ډلبندي کول مترین کوي. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې کلمې له دوه يا درې . 2

څخه په ډېرو ډلو کې وېشل کېدای يش. هغوی به نن 

همدا کار مترین کوي. 

ته . 3 لوستلو  کتاب  دريس  خپل  د  کوونکي  زده  ښوونکی 

څلور)۴(  چې   ویني  کلمې  دولس)۱۲(  هغوی  رابويل. 

بېالبېلو ډلو )کټګوریو( رسه تړاو لري. ښوونکی له یوه زده 

کوونکي څخه د څلور)۴( کټګوریو د لوستلو غوښتنه کوي. 

د . 4 کتاب کې  د مترین  ته خپل  کوونکو  زده  ښوونکی 

مترین د تررسه کولو وایي.

          تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې( 

 تکرار: د مثبت او منفي فعلونو مفهوم او مثالونو تکرارول. . 1

کورنۍ دنده: ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د کلمو او جملو مترين په . 2

کورونو کې په خپلو کتابچو کې تررسه کړی او دوهم  منت لوستل تکراروي.

 ښوونکی لومړۍ دوه کلمې له زده کوونکو رسه تررسه کوي. . 5

ادامه  ته  کولو  کار  توګه    کسيزه  دوه  په  کوونکي  زده  بیا 

ورکوي. کله چې زده کوونکي په کار بوخت وي، ښوونکی 

په ټولګي کې ګرځي تر څو له هغو زده کوونکو رسه مرسته 

وکړي چې ستونزې لري. 

زده . 6 له  او  ګوري  ځوابونه  کوونکو  زده  د  ښوونکی  وروسته،  وخت  لږ 

کوونکو څخه پوښتنه کوي چې و وايي هغوی په دې اونۍ کې څه 

زده کړي دي. )ځواب: له بېالبېلو کټګوریو رسه د کلمو تړاو درلودل(. 

            3. د  لومړي منت بیا لوستل   )۱۰دقیقې(

د څلور پړاوونو )ښوونکی لويل ښوونکی او زده کوونکي په . 1

او زده  ګډه لويل، زده کوونکي په دوه کسيزه توګه لويل 

کوونکي یې انفرادي ډول لويل( په کارولو رسه لومړی منت 

له زده کوونکو رسه بیا لويل.
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لوست 3 اونۍ 22

فرعي موضوع: زعفران

د زده کړې موخې:
په چټکۍ رسه د کلمو د تجزیه کولو لپاره د مورفیمونو په . 1

اړه د کلمو د جوړښت د پوهې کارول.
له انځور، رسلیک، مهمو کلمو او مخکینۍ پوهې څخه . 2

یا  یوه کیسه  وړاندوینه کول چې  دا  اخیستلو رسه  ګټې 
منت به د څه په اړه وي 

د پوهې د وضاحت لپاره د یوه منت د برخو بیا لوستل.. 3
له یوه لوستل شوي منت څخه د مفهوم اخيستل.. 4

                ۱.  کلمې )۱۰ دقیقې(                            

پر . 1 هغسې  مټ  کټ  جوړښت   کلمې  لومړۍ  د  ښوونکی 

تخته لیکي لکه په دريس کتاب کې چې لیکل شوی دی. 

بیا . 2 لويل.  ته  کوونکو  زده  غږ  لوړ  په  بېلګه  ښوونکی 

ښوونکی بېلګه له زده کوونکو رسه یوځای لويل. 

ښوونکی ترشیح کوي که چېرې له يوې کلمې رسه يو يا . 3

څو توري زيات يش. د کلمې معنا بدلېږي. 

ښوونکی زده کونکو ته وايي چې خپل دريس کتاب ته . 4

ځیر يش او لومړۍ دوه بېلګې له زده کوونکو رسه لويل. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې په دريس کتابونو کې . 5

په دوه کسيزه توګه کار وکړي.

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د مترين په کتابونو . 6

کې د کلمو ليکل مترين کړي. 

کله چې زده کوونکي د کلمو په لوستلو کې بوخت وي، . 7

ښوونکی په ټولګي کې ګرځي له هغو زده کوونکو رسه 

مرسته  کوي.  چې ستونزې لري. 

                   ۲. د دویم منت لوستل )25 دقیقې(           
له لوستلو څخه مخکې

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې رسلیک او انځور ته وګوري او . 1

)په خپلو کې  اړه وي.  په   د څه  به  وکړي چې منت  وړاندوینه 

رشیکول، له ټولګيوالو رسه رشیکول(. زده کوونکي باید دريس  

کتابونو ته ځیر يش.

ښوونکی درې مهمې کلمې له زده کوونکو رسه معنا او په . 2
جملو کې يې کاروي. 

د لوستلو پر مهال

ښوونکی منت لويل، ښوونکی او زده کوونکي يې په ګډه لويل، زده . 1

کوونکي يې په دوه کسيزه توګه  لويل.

ښوونکی زده کوونکو ته ښيي چې څنګه کوالی يش د تم کېدلو او . 2

فکر کولو له سرتاتیژۍ  څخه د لوستلو پرمهال ګټه واخيل.

له لوستل څخه وروسته 

ښوونکی له زده کوونکو څخه پوښتنه کوي چې ایا د کیسې په اړه یې . 3

وړاندوینه سمه ده؟ هو يا نه.

            تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې(

راو . 1 منفي  د  رسه  کوونکو  زده  له  ښوونکی  تکرار: 
مثبت فعلونه تکراروي.

کورنۍ دنده: زده کوونکي کلمې په کورونو کې په خپلو کتابچو کې . 2
لیکي. زده کوونکي د دوهم منت بیا لوستل په کور کې مترین کوي. 

ښوونکی له زده کوونکو څخه الندې پوښتنې کوي.. 4

-پوښتنه: په ننګرهار کې د څه په اړه غونډه جوړه شوه؟  

ځواب: د زعفرانو  د کښت په اړه. 

-پوښتنه: له زعفرانو څخه څه شی جوړيږي؟

ځواب: عطر، درمل، او رنګونه. 

- پوښتنه:  د زعفرانو کرل څه ګټې لري؟  

ځواب: زعفران په ښه بیه پلورل کېږي.

- پوښتنه: زعفران د هېواد په کوم  واليت کې ډېر کرل کېږي؟

ځواب:هرات، بادغيس، غور.

۳.ښوونکي زده کوونکو ته له منت څخه مفهوم اخيستنې طريقه 

ښيي)د تفصييل جزياتو لپاره د برخې عمومي کتنه وګورئ(.
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لوست 4 اونۍ 22

فرعي موضوع: زعفران 

د زده کړې موخې:
د ساده او مرکبو جملو پېژندل او کارول.- 1

کلمې په څلورو کټګوریو وېشل- 2

له مناسب لحن، حرکاتو رسه او٪ ۹۵ سموايل رسه د - 3

منت لوستل.

            ۲. د لغتونو زېرمه )۱۵ دقیقې(

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی به نن یو ځل . 1
بیا د کلمو ډلبندي کول مترین کوي. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې کلمې له دوه)۲( يا . 2
يش.  کېدای  وېشل  کې  ډلو  زیاتو  په  څخه  درې)۳( 

هغوی به نن همدا کار مترین کوي. 
ته . 3 ښوونکی زده کوونکي دخپل دريس کتاب لوستلو 

رابويل. هغوی دولس)۱۲( کلمې ویني چې  په څلورو 
)۴( بېالبېلو ډلو )کټګوریو( رسه تړاو لري. ښوونکی له 
لوستلو  د  زده کوونکي څخه د څلور)۴( کټګوریو  یوه 

غوښتنه کوي. 

ښوونکی زده کوونکو ته د مترین کتاب کې د مترین . 4
د تررسه کولو وایي. ښوونکی لومړۍ دوه کلمې له زده 

              1.  توري او جملې )۱۰ دقیقې(

ښوونکی پر توره تخته  د الندې جملې په لیکلو رسه . 1

درس پیلوي )اتل بانجان کري(  او وايي چې دا یوه  

ساده جمله ده. ښوونکی زده کوونکو ته ترشیح کوي 

چې  په ساده جمله کې یو مفهوم نغښتی وي. 

ښوونکی پر تخته الندې جمله ) اتل بانجان کري او خيرب . 2

يې اوبه کوي( لیکي او بیانوي چې دا یوه مرکبه جمله ده. 

ښوونکی زده کوونکو ته ترشیح کوي چې یوه مرکبه جمله دوه  

بېل مفاهیم او فعلونه لري چې یوه له بل رسه تړاو لري. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی به د ساده او مرکبو . 3

جملو پېژندل زده کړي. ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې 

د ښوونکي په مرسته د لومړي  مترين دوه بېلګو د لوستلو 

او د تررسه کولو لپاره خپل دريس کتاب ته ځیر يش.

 ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د مترین په کتاب کې د مترین د . 4

رسته رسولو لپاره په دوه کسيزه توګه   کار وکړي. کله چې زده کوونکي د 

مرکبو جملو په مترین باندې په کار بوخت وي، ښوونکی په ټولګي کې 

ګرځي تر څو له هغو زده کوونکو رسه مرسته وکړي چې ستونزې لري. 

ښوونکی له زده کوونکو څخه غوښتنه کوي چې و وايي هغوی په دې . 5

3.د دویم منت بيا لوستل )۱۰دقیقې(درس کې څه زده کړي دي. )ځواب: ساده او مرکبې جملې.(  

يې  کوونکي  زده  او  ښوونکی  لويل،  )ښوونکی  پړاوونو  څلور  د 

په ګډه لويل، زده کوونکي يې په دوه کسيزه توګه لويل او زده 

کوونکي یې په انفرادي ډول لويل( په کارولو رسه دوهم منت له 

زده کوونکو رسه بیا لويل.

             تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې( 

 تکرار: د ساده او مرکبو جملو د کارولو تکرار. . 1
کورنۍ دنده: ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د کلمو ليکل . 2

دې په کورونو کې په خپلو کتابچو کې تررسه کړي. 
ښوونکی په زده کوونکو باندې ټینګار کوي چې منت بیا ولويل 

او د امال د مترین لپاره د کلمو مترین تررسه کړي.

کوونکو رسه تررسه کوي. بیا زده کوونکي په دوه کسيزه 
توګه  مترين ته ادامه ورکوي. 

په . 5 ښوونکی  وي،  بوخت  کار  په  کوونکي  زده  چې  کله 
ټولګي کې ګرځي ترڅو له هغو زده کوونکو رسه مرسته 

وکړي چې ستونزې لري. 
لږ وخت وروسته، ښوونکی د زده کوونکو ځوابونه ګوري. . 6
ښوونکی له زده کوونکو څخه پوښتنه کوي چې و وايي . 7

هغوی څه زده کړي دي. )ځواب:  له بېالبېلو کټګوریو 

رسه د کلمو تړاو درلودل(. 

ت

غ
ل

 د حسن خط فعالیت، ارزونه او کورنۍ دنده )۴۰ دقیقې ( 
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لوست 5 اونۍ 22

فرعي موضوعګانې شنه خونه او زعفران

د زده کړې موخې:

د خلکو رسه ښه چلند او رويه کول. - 1

د نوښتي ليکنې د منت بشپړول.- 2

له مناسب لحن، حرکتونو رسه او٪ ۹۵ سموايل رسه د - 3

منت لوستل.

           تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې(

تکرار: زده کوونکي د هغو فعاليتونو او کړو وړو تکرار کوي چې . 1

د نورو د عکس العمل سبب ګرځي.

بیا لوستل. د نوښتي . 2 او دوهم منت  کورنۍ دنده: د لومړي 

کیسې بشپړول او  په اړه يې یو انځور رسمول.

    ۲.  نوښتي  لیکنه )۱۵ دقیقې(
۱. ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی به اوس له خلکو 

رسه د چلندد په اړه یوه منت ولیکي. 
۲. ښوونکی  د دريس کتاب جملې او د چوکاټ کلمې له زده 

کوونکو رسه یو ځای لويل. 
۳. ښوونکی زده کوونکو ته وایي چې د مترین په کتابونو کې د 
چوکاټ د کلمو په کارولو رسه په تشو ځایونو کې په دوه کسیزه 

توګه جملې جوړې کړي او نیمګړی منت دې بشپړ کړي.
۴. ښوونکی په ټولګي کې ګرځي او هغو زده کوونکو ته چې 

ستونزې لري مرسته او الرښوونه کوي. 
کړي  بشپړ  غواړي چې خپل  کوونکو  زده  څو  له  ۵. ښوونکی 

متنونه ټولګیوالو ته و وايي. 

  ۳. د لومړي او دویم منت بيا لوستل )۱۰ دقيقې(      

توګه    په دوه کسيزه  يې  )زده کوونکي  پړاوونو  له دوو  ښوونکی 
ګټه  په  څخه  لويل(،  توګه  انفرادي  یې  کوونکي  زده  لويل، 

اخیستنې رسه لومړی او دوهم منت له زده کوونکو رسه بیا لويل. 

  1. غوږنيول او خربې کول )10 دقیقې(   

۱. زده کوونکو ته و وایاست چې د نن ورځې په درس کې به له 

خلکو رسه د ښه چلند او رويې په اړه بحث وکړو. تاسو له خلکو 

رسه څه ډول چلند کوئ؟ خلک د تاسو د چلند په اړه څه ډول 

عکس العمل ښيي؟

۲. ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د دريس کتاب انځورونو 

ته وګورئ او په اړه يې بحث وکړئ. په انځور کې بزګر څه کوي؟ 

په انځور کې هغه بل بزګر ولې خوشحاله دی؟ کوم ډول کار د 

څه ډول عکس العمل سبب کېږی؟ 

۳. ښوونکو له زده کوونکو غواړي د پورتنیو پوښتنو په اړه د خپل 

کوونکي دې خپل  زده  وکړي. څو  بحث  ملګرو رسه  له  څنګ 

نظرونه له ټولګیوالو رسه رشیک کړي. 

۴. ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې موږ څه  يش تررسه کوو او 

په څه ډول يې چې  تررسه کوو، زموږ کړه وړه د نورو خلکو عکس 

غواړي  بزګر  چې  کله  توګه،  په  مثال  د  کوي.  اغیزمن  العمل 

خپله ځمکه او بوټي اوبه کړي، نو کولی يش له ګاونډي څخه 

اجازه وغواړي. که بزګر دا کار وکړي، نو خامخا به د ګاونډي له 

خوا مثبت عکس العمل یا ځواب تر السه کوي، خو که دا کار 

ونه کړي، کیدای يش د ګاونډي له خوا منفي عکس العمل یا 

ځواب تر السه کړي. 

۵.    زده کوونکو ته و وایاست چې د مترین کتابونو ته وګوري. 

د مترین په کتابونو کې یو فعالیترترسه کوي چې له دوی رسه 

مرسته کوي چې د خلکو د کړو وړو او عکس العملونو په اړه فکر 

وکړي. دا فعالیت له زده کوونکو رسه مرسته کوي چې پر خلکو 

باندې د هغوی د چلند د اغیز په اړه پوه يش. 

۶. ښوونکی د زده کوونکو ځوابونه اوري: ) یو او بل په غېږ کې 

نیول ـــــــ دوست لری، وهل ـــــ په غوسه کیدل، داسې ویل: 

ملګرتیا،  ــــ  رشیکول  شیان  لوبو  د  بخشش،  ــــ  غواړم  بښنه 

ښوونځي ته تلل ـــــ د لویانو په څیر کار تررسه کول، ملګری ته 

غوږ نیول ــــ نژدې ملګرتیا(. 

۷. زده کوونکو ته و وایاست کله چې تاسو هر کار تررسه کوئ، 

نو ستاسو کړوه وړه پر نورو اغیز کوي او د هغوی د عکس العمل 

سبب ګرځي.  



163

لوست 6 اونۍ 22

فرعي موضوع: تکرار او دوامداره ارزونه

د زده کړې موخې:
د مثبت او منفي فعلونو پېژندل او کارول.- 1

د ساده او مرکبو جملو پېژندل او کارول.- 2

کلمې په څلور) ۴ (کټګوریو کې وېشل.- 3

له مناسب لحن،حرکتونو رسه او ٪ ۹۵سموايل رسه د - 4

منت لوستل

له٪ ۸۰ سموايل رسه کلمې او جملې لیکل. د / ح/ غږ - 5

او د )ح( توري درلودونکو کلمو لیکل. 

          تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې(

۱. تکرار: هغه څه تکرارول چې زده کوونکو په دې اونۍ کې زده کړي دي.  
۲. کورنۍ دنده: ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې په کورونو کې د درسونو د 
هغو برخو بيا ليکل او لوستل دې تررسه کړی چې د اونۍ په جريان کې يې  

وررسه ستونز ې لرلې.    

                           ۱. توري، کلمې،  جملې       او     د کلمو زېرمه )۱۰ دقیقې(

ښوونکی د مثبت او منفي فعلونو مفهوم تکراروي. . 1

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د دريس کتاب )الف( . 2

مترین تررسه کړي. 

ښوونکی ساده او مرکبې جملې تکراروي. . 3

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د دريس کتاب )ب( . 4

مترین تررسه کړي. 

ښوونکی په کټګوریو کې د کلمو وېشل تکراروي. . 5

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د دريس کتاب )ج( . 6

مترین تررسه کړي. 

ښوونکی د زده کوونکو ځوابونه ګوري. . 7

ښوونکی د پرله پسې  ارزونې کتاب کې د زده کوونکو . 8

نومرې ثبتوی. 

                  ۳. امال )۱۵ دقیقې(
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی به یو څو کلمې او جملې ولیکي. . 1
ښوونکی زده کوونکو ته د دريس کتابونو بندولو او د مترین . 2

کتابونو د پرانیستلو الرښونه کوي. ښوونکی لومړۍ کلمه 
په کراره وايي او ۴ ځلې یې تکراروي. کلمه دا ده: حاجي

   زده کوونکي کلمه ليکي.
 ښوونکي همدغه کار د الندې اتو)۸( کلمو لپاره هم تررسه.. 3

نصحيت                 -۵ محمود   -۴ محمد   -۳ صالح  ۱-حامد۲ 
۶- اصالح، ۷- صلح، ۸- نکاح.

ښوونکي لومړۍ جمله په کراره لويل او څلور ځله يې تکراروي. . 4
جمله دا ده. ۱. د حامد پالر حاجي دی.

زده کوونکي جمله د مترين په کتاب کې ليکي.. 5
ښوونکي همدا کار د الندې )۳( جملو لپاره هم تررسه کوي.. 6

       ۲. محمود په خپله ځمکه کې شنه خونه جوړه کړه.
       ۳. مور او پالر موږ ته نصحيت کوي.

       ۴. محمد په دوکان کې زعفران خرڅوي.
۷. ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې خپلې  د مترين کتابچې د کتلو 

لپاره چمتو کړي. ښوونکي د هغوی امال ګوري او نومرې ورکوي.
۸. ښوونکي د زده کوونکو نومرې د پرله پسې ارزونې په کتاب کې ثبتوۍ.

۲. د لومړي او دویم منت بیا لوستل )۱۰ دقیقې(

ښوونکی زده کوونکو ته دوې دقیقې وخت ورکوي چې په دوه . 1

کسيزه توګه  لومړی یا دوهم منت ژر ژر ولويل. 

ښوونکی له اته تنو  زده کوونکو څخه غوښتنه کوي چې . 2

د ټولګي مخې ته رايش. 

ښوونکی هغوی ته وايي چې دوه تنه به د منت یوه برخه لويل. هغوی . 3

باید منت په روانه توګه، د مناسب لحن او حرکاتو په کارولو رسه ولويل 

چې په جملو کې د  پای ټکي او د پوښتنې نښې منعکسې کړي . 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې منت له لوستونکي رسه  په کراره . 4

ولويل او ښه غوږ ونیيس. کله چې زده کوونکي په لوستلو بوخت 

وي، ښوونکی د هغوی د لوستلو څرنګوالی مشاهده کوي او خپله 

مشاهده د پرله پسې  ارزونې په کتاب کې لیکي. له هغو زده 

کوونکو رسه چې په ښه توګه دا فعالیت تررسه نه کړي، باید  په 

 د حسن خط فعالیت، ارزونه او کورنۍ دنده )۴۰ دقیقې ( بله اونۍ کې مرسته ويش. 
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لوست 1 اونۍ

فرعي موضوع: اليس صنايع 

د زده کړې موخې
ـ /  غږد تورو لرونکو کلمو سم لیکل.. 1 د/ه / او /ه
د انځور، رسليک، مهمو کلمو او د  مخکينۍ پوهې څخه په ګټې . 2

اخيستنې رسه دا  وړاندوينه کول چې کيسه يا منت به د څه په اړه وي. 
د لوستلو پر مهال د تم کېدلو او فکر کولو له سرتاتیژي څخه کار اخیستل.. 3
له مناسب لحن، حرکاتو او ٪۹۵ سموايل رسه د متنونو لوستل.. 4

                 ۱. توري او کلمې )۱۰ دقیقې(                 
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د)ه( او )هـ( توري يو ډول آواز لري او بڼه يې . 1

بيله ده ځینې کلمې د)ه( تورو او ځینې نورې کلمې بیا د )هـ( توری لري.
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې په دې اونۍ کې به  هغه کلمې . 2

مترین کړي چې د )هـ(توری پکې کارول کېږي.  
ښوونکی الندې کلمې پر تخته لیکي: )هوا ، شهرت، هېواد(. 3
 ښوونکی له زده کوونکو څخه په لوړ غږ د کلمې د لوستلو غوښتنه کوي. . 4

ـ/ غږ لري.  ښوونکی له زده کوونکو څخه پوښتنه کوي چې کوم توری د   /ه
ښوونکی یو څو زده کوونکو ته اجازه ورکوي چې توري ته ګوته ونیيس. 

ښوونکی د زده کوونکو پام دريس کتاب ته را اړوي. ښوونکی کلمې . 5
زده کوونکو ته په داسې حال کې لويل چې هغوی خپلې ګوتې پر 

کلمو تېروي.  بیا زده کوونکي کلمې په دوه کسيزه توګه  لويل. 
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د مترين په کتابونو کې د کلمو . 6

ليکل او مترين کړي.
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی باید په کور کې هره ورځ د . 7

دغو کلمو د لیکلو مترین وکړي. 
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د اونۍ په پای کې به د همدغو . 8

کلمو په اړه امال ولري. 

 ۲. د لومړی منت لوستل )۲۵ دقیقې(

له لوستلو څخه مخکې
ته . 1 انځور  او  رسلیک  چې  وايي  ته  کوونکو  زده  ښوونکی 

اړه وي.  په  به د څه  او وړاندوینه وکړي چې منت  وګوري 
)په خپلو کې رشیکول، له ټولګيوالو رسه رشیکول(. زده 
د  هغوی  چې  يش  ځیر  ته  کتابونو  دريس  باید  کوونکي 

موضوع په اړه مخکې له مخکې په څه پوهېدل. 
ښوونکی درې مهمې کلمې له زده کوونکو رسه معنا او په جملو . 2

کې يې کاروي. 
د لوستلو پر مهال. 3
ښوونکی يې لويل، ښوونکی او زده کوونکي په ګډه يې . 4

لويل، زده کوونکي په دوه کسيزه توګه لويل. 
ښوونکی زده کوونکو ته ښيي چې څنګه کوالی يش د . 5

تم کېدلو او فکر کولو سرتاتیژۍ څخه د منت د لوستلو 
پرمهال ګټه واخيل.

له لوستلو څخه وروسته
د . 1 آیا  چې  کوي  پوښتنه  نه  کوونکو  زده  له  ښوونکی 

کیسې په اړه یې وړاندوینه سمه ده؟ هو يا نه. 
ښوونکی له زده کوونکو څخه الندې پوښتنې کوي.. 2

- پوښتنه:  د اليس صنايعو نندارتون چېرته پرانېستل شو؟  
ځواب: د پکتيا په مرکز کې.

- پوښتنه: د نندارتون مرش څه وويل؟ 
ځواب: زموږ اليس صنايع شړۍ، ليمڅي، د مريو خولۍ او نور دي.

-  پوښتنه: د څو اليس صنايعو نومونه واخلئ؟
ځواب: په الس جوړ شوي کارونه لکه: خامک، قالينې، 

ټغر، شړۍ، ملڅي او نور.
- پوښتنه: ولې زموږ اليس صنايع په سيمه او نړيواله 

کچه ډېر شهرت لري؟ 
ځواب: ځکه چې ښه کیفیت لري،  زر نه خرابيږي او ښایسته دي. 

ښوونکي زده کوونکو ته له منت څخه د پايلو د استنباط . 3
برخې  د  لپاره  جزياتو  تفصييل  ښيي)د  طريقه  کولو 

عمومي کتنه وګورئ.
 هغه څه چې زه پرې پوهيږم. زموږد هېواد اليس صنايع . 4

لکه: شړي، ليمڅي،  د مريو خولۍ او داسې نور

           تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې(

هغه . 1 څو  یو  رسه  کوونکو  زده  له  ښوونکی  تکرار: 
کلمې چې د /ه/ او/هـ/ غږ او توري لري، تکراروي. 

کورنۍ دنده: زده کوونکي توري او کلمې په خپلو . 2
لومړي  د  لیکي. هغوی  کتابچو کې  په  کورونو کې 

منت بیا لوستل په کور کې مترین کوي. 

23
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لوست 2 اونۍ 23

فرعي موضوع: اليس صنايع    

د زده کړې موخې:

د مثبتو او منفي فعلونو پېژندل او کارول. . 1

کلمې په څلورو)۴ (کټګوریو  وېشل. . 2

د مناسب لحن، حرکاتو رسه او له٪ ۹۵سموايل رسه  د منت . 3

لوستل.

             1. کلمې او جملې )۱۰ دقیقې(            

درس . 1 لیکلورسه  په  جملې  الندې  د  تخته  پر  ښوونکی 

پیلوي) زه پکتيا ته ځم( او له زده کوونکو څخه د دې 

خربې د معلومولو غوښتنه کوي چې آیا دا فعل مثبت 

دی او که منفي.

نه ځم( . 2 ته  پکتيا  زه   ( لیکي:  بله جمله  یوه  ښوونکی 

او له زده کوونکو څخه په دې جمله کې هم د فعل د 

حالت د پېژندنې غوښتنه کوي. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی به په مثبت او . 3

منفي دواړو حالتونو کې د فعل  پېژندل او کارول زده 

کړي. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د ښوونکي په مرسته . 4

د لومړيو دوه بېلګو د لوستلو او د تررسه کولو لپاره خپل 

دريس کتاب ته ځیر يش. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د مترین په کتابونو . 5

توګه  دوه کسيزه  په  لپاره  کې د مترین د رسته رسولو 

کار وکړي. 

کله چې زده کوونکي په مثبت او منفي فعلونو په کار . 6

بوخت وي، ښوونکی په ټولګي کې ګرځي، ترڅو له هغو 

زده کوونکو رسه مرسته وکړي چې ستونزې لري. 

  ۲.  د لغتونو زېرمه )۱۵ دقیقې(                                                                                 
ت

غ
ل   

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی به نن یو ځل . 1

بیا د کلمو ډلبندي کول مترین کوي. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې کلمې له دوو يا دريو . 2

څخه په زیاتو ډلو وېشل کېدای يش. هغوی به نن د 

همدې کار مترین کوي. 

ښوونکی زده کوونکي د خپل دريس کتاب لوستلو ته رابويل. . 3

هغوی دولس)۱۲( کلمې ویني چې په څلورو )۴ ( بېالبېل 

ډلو )کټګوریو( رسه تړاو لري. ښوونکی له یوه زده کوونکي 

څخه د څلورو) ۴ (کټګوریو د لوستلو غوښتنه کوي. 

ښوونکی زده کوونکو ته د مترین په کتابونو کې د مترین . 4

د تررسه کولو په هکله وایي. ښوونکی لومړۍ دوه کلمې 

 تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې( 

 تکرار: د مثبت او منفي فعلونو کارول تکرارول. . 1

کورنۍ دنده: ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د کلمې او جملې . 2

مترين په کورونو کې په خپلو کتابچو کې تررسه کړي.   

  ښوونکی په زده کوونکو باندې ټینګار کوي چې منت بیا ولويل او د 

امال د مترین لپاره د کلمو مترین تررسه کړي.

له زده کوونکو رسه تررسه کوي. بیا زده کوونکي په دوه 

کسيزه توګه کار کولو ته ادامه ورکوي. 

ښوونکی . 5 وي،  بوخت  کار  په  کوونکي  زده  چې  کله 

په ټولګي کې ګرځي، ترڅو له هغو زده کوونکو رسه 

مرسته وکړي چې ستونزې لري. 

لږ وخت وروسته، ښوونکی د زده کوونکو ځوابونه ګوري. . 6

3. د  لومړي  منت بیا لوستل   )۱۰دقیقې(   

د څلورو پړاوونو )ښوونکی لويل، ښوونکی او زده کوونکي په . 1

ګډه لويل، زده کوونکي يې په دوه کسيزه توګه لويل او زده 

کوونکي یې په انفرادي توګه لويل( په کارولو رسه لومړی 

منت له زده کوونکو رسه بیا لويل.
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لوست 3 اونۍ 23

فرعي موضوع: آهنګري

د زده کړې موخې:

د مثبتو او منفي فعلونو پېژندل او کارول.. 1

کلمو او مخکينۍ پوهې څخه په ګټې اخيستنې رسه دا . 2

وړاندوينه کول چې کيسه يا منت به د څه په اړه وي.

د لوستلو پر مهال د  تم کېدلو او فکر کولو له   سرتاتیژۍ څخه کار اخیستل.. 3

                ۱. کلمې  )۱۰ دقیقې(                       

ښوونکی د لومړي فعل جوړښت کټ مټ هغسې چې . 1

په  دريس کتاب کې ورکړل شوی، پر تخته لیکي. 

ښوونکی يې بېلګه په لوړ غږ زده کوونکو ته لويل. بیا . 2

يې ښوونکی بېلګه له زده کوونکو رسه په ګډه لويل.

ښوونکی ترشیح کوي چې یوه کوچنۍ برخه فعل ته ور . 3

زیاتېږي او فعل له مثبت څخه منفي ته بدلېږي.  

زده . 4 لپاره  لوستلو  د  بېلګو  دوه)۲(  لومړيو  د  ښوونکی 

کوونکو ته وايي چې دريس کتاب ته ځیر يش. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې په دريس کتابونو کې . 5

په دوه کسيزه توګه کلمې ولويل.

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د مترين په کتابونو کې . 6

د کلمو ليکل مترين کړي.

کله چې زده کوونکي کلمې لويل، ښوونکی په ټولګي . 7

کې ګرځي، څو له هغو زده کوونکو رسه مرسته وکړي 

چې ستونزې لري. 

۲.د دویم منت لوستل )۲۵ دقیقې(           

له لوستلو څخه مخکې
ته . 1 انځور  او  رسلیک  چې  وايي  ته  کوونکو  زده  ښوونکی 

اړه وي.  په  به د څه  او وړاندوینه وکړي چې منت  وګوري 
) په خپلو کې رشیکول، له ټولګيوالو رسه رشیکول(. زده 
کوونکي باید د خپلو دريس کتابونو ته ځیر يش چې هغوی 

د موضوع په اړه مخکې له مخکې په څه پوهېدل.  
ښوونکی درې مهمې کلمې له زده کوونکو رسه معنا او په . 2

جملو کې يې کاروي. 
د لوستلو پر مهال

ښوونکی منت لويل ښوونکی او زده کوونکي په ګډه لويل . 1
زده کوونکي يې په دوه کسيزه توګه  لويل. 

ښوونکی زده کوونکو ته ښيي چې څنګه کوالی يش . 2
د تم کېدلو او فکر کولو له سرتاتیژۍ څخه د منت د 

لوستلو پرمهال ګټه واخيل.
له لوستلو څخه وروسته

ښوونکی له زده کوونکو څخه پوښتنه کوي چې ایا د . 1
کیسې په اړه يې وړاندوینه سمه ده؟ هو يا نه. 

          تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې(

تکرار: ښوونکی له زده کوونکو رسه د پایلې استنباط کولو . 1
مفهوم تکراروي. 

کورنۍ دنده: زده کوونکي کلمې په کورونو کې په خپلو کتابچو کې . 2
لیکي او د دوهم منت بیا لوستل په کور کې مترین کوي. 

ښوونکی له زده کوونکو څخه الندې پوښتنې کوي:. 2

- پوښتنه: د  آهنګرۍ نندارتون چېرته جوړ شو؟  

ځواب: په کابل کې.

-  پوښتنه: په نندارتون کې کسبګرو څه ژمنه وکړه؟  

ځواب: کسبګرو وويل چې نور به هم ښه ښه شيان 

جوړ کړي.

 - پوښتنه: آهنګر کوم شيان جوړوي؟

ځواب: ترب،يوم، بېلچه، ترښځ او نور شيان جوړوي.

-  پوښتنه: له اوسپنو څخه څه جوړوالی شو؟ 

ځواب: ميخونه، ګاډر، کړکۍ، دروازې، موټر، الوتکې... 

ښوونکي زده کوونکو ته له منت څخه د پايلو د استنباط . 3

برخې  د  لپاره  جزياتو  تفصييل  ښيي)د  طريقه  کولو 

عمومي کتنه وګورئ(.

آهنګري د اوسپنې . 4 هغه څه چې زه پرې پوهېږم: 

شيان  اړتياوړ  د  څخه  هغه  له  او  بدلول  بڼې  د 

جوړول دي.
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لوست 4 اونۍ 23

فرعي موضوع: آهنګري

د زده کړې موخې:
د مرکبو جملو پېژندل او کارول.- 1

کلمې په څلورو) ۴ (کټګوریو وېشل.- 2

په مناسب لحن، حرکاتو او٪ ۹۵ سموايل رسه متنونه - 3

لوستل. 

            ۲. د لغتونو زېرمه )۱۵ دقیقې(
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی به نن یو ځل . 1

بیا د کلمو  ډلبندۍ کول مترین کوي. 
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې کلمې له دوو يا دريو . 2

څخه په زیاتو ډلو وېشل کېدای يش. هغوی به نن 
دهمدې کار مترین  تررسه کړي.

ښوونکی زده کوونکي د خپلو دريس کتابونو لوستلو ته . 3
رابويل. هغوی دولس)۱۲( کلمې ویني چې څلور)۴( 
بېالبېلو ډلو )کټګوریو( رسه تړاو لري. ښوونکی له یوه 
لوستلو  د  کټګوریو   )۴( څلورو  د  څخه  کوونکي  زده 

غوښتنه کوي. 

ښوونکی زده کوونکو ته د مترین  په خپلو کتابونو کې . 4
د مترین د تررسه کولو په اړه وایي. ښوونکی لومړۍ 

دوه کلمې له  زده کوونکو  رسه مترين کوي. 

                1. جملې )۱۰ دقیقې(

ښوونکی پر تخته  د الندې ساده جملې په لیکلو رسه . 1

زده کوونکو  له  او  پیلوي)توريايل درس لويل(  درس 

څخه پوښتنه کوي چې آیا دا یوه  ساده جمله ده که 

په  ته ترشیح کوي چې  کوونکو  زده  مرکبه. ښوونکی 

ساده جمله کې یو فعل او یو مفهوم نغښتی وي. 

ښوونکی پر تخته دا جمله )توريايل درس وايي او بريالی . 2

وررسه مرسته کوي( ښوونکی زده کوونکو ته ترشیح کوي 

چې یوه مرکبه جمله دوه بشپړ مفاهیم او فعلونه لري چې 

یوه له بل رسه تړاو لري. 

به د مرکبو . 3 وايي چې هغوی  ته  ښوونکی زده کوونکو 

جملو جوړول زده کوي. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د لومړيو دوو بېلګو د لوستلو . 4

او د تررسه کولو لپاره خپل دريس کتابونو ته ځیر يش. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د مترین په کتابونو کې . 5

د مترین د رسته رسولو لپاره په دوه کسيزه توګه کار وکړي. 

3. د  دویم منت بيا لوستل )۱۰دقیقې(        

د څلور پړاوونو ښوونکی لويل، )ښوونکی او زده کوونکي يې په 

ګډه لويل، زده کوونکي يې په دوه کسيزه توګه   لويل او زده 

کوونکي یې انفرادي توګه لويل( په کارولو رسه دوهم منت له 

زده کوونکو رسه بیا لويل.

           تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې( 

تکرار: د ساده او مرکبې جملې تکرارول.  . 1
کورنۍ دنده: ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د جملو . 2

مترین په کورونو کې په خپلو کتابچو کې تررسه کړي.   
ښوونکی په زده کوونکو باندې ټینګار کوي چې دوهم منت 

بیا ولويل او د امال د مترین لپاره د کلمو مترین تررسه کړي.

کله چې زده کوونکي په کار بوخت وي، ښوونکی په . 5
ټولګي کې ګرځي، څو له هغو زده کوونکو رسه مرسته 

وکړي چې ستونزې لري. 
له لږ وخت وروسته، ښوونکی د زده کوونکو ځوابونه ګوري. . 6

ت

غ
ل

 د حسن خط فعالیت، ارزونه او کورنۍ دنده )۴۰ دقیقې ( 
  



168

لوست 5 اونۍ 23

   فرعي موضوعګانې  اليس صنايع او آهنګري

د زده کړې موخې:
بښنه غوښتل.- 1

د نوښتي ليکنې د  منت بشپړول.- 2

په مناسب لحن، حرکتونو رسه او٪ ۹۵سموايل رسه د - 3

منت لوستل. 

            تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې(

تکرار: د خپلو کړنو  په اړه د بښنې غوښتل تکرار کړي.. 1

نوښتي . 2 د  لوستل.  بیا  منت  دوهم  او  لومړی  دنده:  کورنۍ 

کیسې بشپړول او په اړه يې يو انځور رسمول. 

۲. نوښتي لیکنه )۱۵ دقیقې(

۱. ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی به اوس د بښنې 
غوښتلو په اړه یو منت ولیکي. 

۲. ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې  د دريس کتاب جملې او 
د چوکاټ کلمې یو له بل رسه په ګډه ولويل. 

۳. ښوونکی زده کوونکو ته وایي چې د مترین په کتابونو کې د 
چوکاټ د کلمو په کارولو رسه په تشو ځایونو کې په دوه کسیزه 

توګه جملې جوړې کړي او نیمګړی منت دې بشپړ کړي.
۴. ښوونکی په ټولګي کې ګرځي او هغو زده کوونکو ته چې 

ستونزې لري مرسته او الرښوونه کوي. 
له څو زده کوونکو غواړي چې خپل بشپړ کړي  ۵. ښوونکی 

متنونه ټولګیوالو ته و وايي. 

۳.د لومړي او دوهم منت لوستل )۱۰ دقيقې(      

ښوونکی له دوو پړاوونو )لکه زده کوونکي په دوه کسيزه توګه   
په ګټه  توګه لويل(، څخه  انفرادي  په  یې  زده کوونکي  لويل، 

اخیستنې رسه لومړی او دوهم منت له زده کوونکو رسه بیا لويل. 

  1. غوږنيول او خربې کول )10 دقیقې(   
۱. زده کوونکو ته و وایاست چې په ننني درس کې به د بښنې غوښتلو 
په اړه بحث وکړو. ځینې وخت له تاسو څخه ځینې کارونه په غلطۍ رسه 
تررسه کېږي، نو په دې صورت کې تاسو باید بښنه وغواړئ. که تاسو د خپل 
ناسم کار د کړلو مسؤلیت پر غاړ وا نخلئ او په اړه يې له نورو څخه بښنه و 

نه غواړئ، نو کیدای يش ستاسو دا کار د ستونزو او شخړو المل وګرځي. 
۲. زده کوونکو ته و وایاست چې د دې اونۍ په درسونو کې تاسو د آهنګر 
منت ولوست. آهنګر هم ځینې وخت اشتباه کوي. ځینې وخت د یو 
چا کار پر خپل وخت نه يش تر رسه کوالی. ځینې وخت د کار کولو 

پر مهال د خپل ملګری الس یا پښه په غلطۍ رسه خوږوي. 
۳. زده کوونکو ته و وایاست چې په دريس کتاب کې انځورونو ته وګوري 
او په اړه يې بحث وکړي. له زده کوونکو څخه پوښتنې وکړي چې دوی 
په انځور کې څه ویني؟ څه پیښه رامنځ ته شوې ده؟ څوک خوږ شوي 
دي؟ څه فکر کوئ د هغه کس په قصدي توګه خوږ شوی یا په غلطۍ 
رسه؟ زده کوونکو ته اجازه ورکړئ چې یو له بل رسه د دې پوښتنو په اړه 
بحث وکړي او څو زده کوونکي دې خپل ځوابونه ټولګیوالو ته و وايي. 
۴. له زده کوونکو څخه وغواړئ چې آیا دوی کوم وخت غلطي کړې 
ده یا کومه پېښه ترې شوې ده چې دوی له نورو بښنه غوښتې وي. 
څو زده کوونکو ته وخت ورکړئ چې خپل ځوابونه ټولګیوالو ته و وايي.  
۵. زده کوونکو ته و وایاست چې زموږ او ستاسو هر یو په ژوند کې 
د کارونو د تررسه کولو پر مهال غلطۍ او اشتباوې کوو، خو مهمه 
دا ده چې د خپلې اشتباه او غلطۍ په اړه له نورو باید بښنه وغواړو. 
۶. زده کوونکو ته و وایاست چې د مترین کتابونو ته وګوري. د مترین 
کې  مترین  دې  په  او  کوئ  تررسه  مترین  یو  تاسو  کې  کتابونو  په 
لیکئ چې د دې اونۍ په جریان کې یا په دې نژدې وختونو کې 
تاسو کومې غلطۍ کړې دي. زده کوونکو ته وخت ورکړئ چې په 
دوه کسیزه توګه بحث وکړي او ووايي چې د اونۍ په جریان کې یا 
په دې نژدې وختونو کې دوی کومې غلطۍ کړې دي؟ زده کوونکو 
ته و وایاست چې خپل ځوابونه د جملو په خالی ځايونو کې ولیکي.  
نورو  له  امله  له  و وایاست چې د خپل ټګر  ته  ۷. زده کوونکو 

خلکو بښنه وغواړي او و وايي: )بښنه غواړم(. 
رسه  کوونکو  زده  له  فعاليت  دغه  چې  واياست  و  ته  کوونکو  زده   .۸
مرسته کوي چې د پيښو پر مهال بايد څه ډول چلند وکړي. کله چې 
له موږڅخه يو کار په غلطۍ رسه يش، نو بايد بښنه وغواړو که داذ 

دکار ونه کړو کيدای يش د ستونزو او شخړو سبب وګرځي.
۹. د  وخت د شتون په صورت کې له څو زده کوونکو څخه وغواړئ 
په مخ کې د بښنې غوښتلو متثیل تررسه کړي. زده کوونکي  چې د ټولګي 
زده  له  وکړي.  اړه متثیل  په  پښې  بلې  د  یا  اړه  په  د منت  آهنګر  د  کولی يش 
کوونکو وغواړئ چې کله دوی د خپلو کړو په اړه د بښنې غوښتل متثیلوی، نو 
څه احساس کوي او ولې دا کار کوي؟ څو زده کوونکو ته وخت ورکړي چې خپل 

نظرونه ټولګیوالو ته و وايي. 
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لوست 6 اونۍ 23

فرعي موضوع: تکرار او دوامداره ارزونه

د زده کړې موخې:
د مثبت او منفي فعلونو پېژندل او کارول.- 1

د مرکبو جملو پېژندل او کارول.- 2

کلمې په څلورو) ۴(کټګوریو وېشل.- 3

له مناسب لحن، حرکتونو رسه او له٪ ۹۵ سموايل رسه - 4

د منت لوستل.

له٪ ۸۰ درستوايل رسه کلمې او جملې لیکل. - 5

د /ه/ غږ او د / هـ/ توري درلودونکو کلمو درست لیکل. - 6

             تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې(

۱. تکرار: هغه څه تکرارول چې زده کوونکو په دې اونۍ کې زده کړي دي. 
۲. کورنۍ دنده: ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې په کورونو کې د درسونو د 
هغو برخو بيا ليکل او لوستل دې تررسه کړی چې د اونۍ په جريان کې يې  

وررسه ستونز ې لرلې. 

                                 ۱. توري، کلمې،  جملې    )۱۰ دقیقې(

ښوونکی د مثبت او منفي فعلونو مفهوم تکراروي. . 1

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د دريس کتاب )الف( مترین . 2

تررسه کړي. 

ښوونکی ساده او مرکبې جملې تکراروي. . 3

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د دريس کتاب )ب( مترین . 4

تررسه کړي. 

ښوونکی په کټګوریو کې د کلمو وېشل تکراروي. . 5

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د دريس کتاب )ج( مترین . 6

تررسه کړي. 

ښوونکی د زده کوونکو ځوابونه ګوري. . 7

ښوونکی د پرله پسې  ارزونې په کتاب کې د زده کوونکو نومرې . 8

ثبتوی. 

                  ۳. امال )۱۵ دقیقې(
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې اوس به یو څو کلمې او جملې ولیکئ. . 1
ښوونکی زده کوونکو ته د دريس کتابونو د تړلو او د مترین . 2

کتابونو د پرانیستلو الرښونه کوي. 
ښوونکی لومړۍ کلمه په کراره وايي او څلورو)۴( ځلې یې . 3

تکراروي. کلمه دا ده: هوا
  زده کوونکي کلمه د مترين په کتاب کې ليکي.

ښوونکي همدغه کار د الندې اتو)۸( کلمو لپاره هم تررسه کوي.. 4
۱- شهرت، ۲- مڼه، ۳- هيلۍ، ۴- جوهر، ۵- نېټه، ۶- هېواد 

۷- مهربان، ۸- اره.
ښوونکی لومړۍ جمله په کراره لويل او څلور ځله يې تکراروي.. 5

جمله دا ده. ۱. په ژمي کې هوا سړه وي.
زده کوونکی جمله د مترين په کتاب کې ليکي.

ښوونکی همدا کار د الندې درې جملو لپاره هم تررسه کوي.. 6
       ۲. زموږ د هېواد اليس صنايع نړيوال شهرت لري.

       ۳. ښوونکی مهربان وي.
       ۴. زموږ هېواد ښکلی دی.

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې خپلې  د مترين کتابچې د . 7
کتلو لپاره راوړي. ښوونکي د هغوی امال ګوري او نومرې ورکوي.

ښوونکي د زده کوونکو نومرې د پرله پسې ارزونې کتاب کې ثبتوي.. 8

۲. د لومړي او دویم منت بیا لوستل )۱۰ دقیقې(

ښوونکی زده کوونکو ته دوې دقیقې وخت ورکوي چې . 1

په دوه کسيزه توګه   لومړی یا دوهم منت ولويل. 

څخه . 2 ۴(جوړو  څلورو)  له  کوونکو  زده  د  ښوونکی 

غوښتنه کوي چې د ټولګي مخې ته رايش. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هره جوړه به د منت . 3

د  رسه،  روانۍ  په  منت  باید  هغوی  لويل.  برخه  یوه 

په کارولو رسه ولويل چې د  او حرکاتو  مناسب لحن 

ټکی او د پوښتنې نښې منعکسې کړي . 

له . 4 منت  ورو  ورو  چې  وايي  ته  کوونکو  زده  ښوونکی 

ټولګيوالو رسه ولويل او ښه غوږ ورته ونیيس. کله چې 

بوخت وي، ښوونکی  لوستلو  په  اته )۸( زده کوونکي 

او خپله  لوستلو څرنګوالی مشاهده کوي  د  د هغوی 

مشاهده د پرله پسې  ارزونې کتاب کې لیکي. له هغه 

زده کوونکو رسه چې په ښه توګه دا فعالیت تررسه نه 

کړي، باید بله اونۍ وررسه مرسته ويش. 
   د حسن خط فعالیت، ارزونه او کورنۍ دنده )۴۰ دقیقې ( 
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لوست 1 اونۍ

فرعي موضوع: دنده اړتيا ده                  توري: ه، هـ، ح

د زده کړې موخې:

د /ه/  /ّهـ/  او /ح/  غږونو او تورو لرونکو کلمو سم لیکل.. 1
 له انځور، رسليک، مهمو کلمو او مخکينۍ پوهې څخه په ګټې . 2

اخيستنې رسه  د دې وړاندوينه کول چې کيسه منت به د څه په اړه وي.
د لوستلو پر مهال د تم کېدلو او فکر کولو سرتاتيژي څخه کار اخيستل.. 3
په مناسب لحن، حرکاتو او له ٪۹۵ سموايل رسه د منت لوستل.. 4

                 ۱. توري اوکلمې )۱۰ دقیقې(                 
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د  /ه/  / هـ/  او /ح/ غږونه رسه ډیر ورته . 1

دي. ځینې کلمې د )ه (توری او ځینې نورې بیا د )هـ( او )ح( توري لري.
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې په دې اونۍ کې به د هغو کلمو . 2

مترین تررسه کړي چې د  /ه/  /ّهـ/  او /ح/  توري پکې کارول کېږي.  
ښوونکی الندې کلمې پر تخته لیکي: )فريده، هرات، محمود، . 3

اصالح(  ښوونکی له زده کوونکو  څخه په لوړ غږ د کلمې د لوستلو 
غوښتنه کوي. ښوونکی له زده کوونکو  څخه پوښتنه کوي چې کوم 
ـ/  او /ح/ غږ لري. ښوونکی څو زده کوونکو ته اجازه  توری د /ه/  /ه

ورکوي چې توري ته ګوته ونیيس. 
ښوونکی د زده کوونکو پام دريس کتاب ته را اړوي. ښوونکی کلمې  . 4

لويل او زده کوونکي خپلې ګوتې پر کلمو تېروي.  بیا زده کوونکي 
کلمې په دوه کسيزه توګه   لويل. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د مترين په کتابونو کې د کلمو . 5
ليکل مترين کړي.

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی باید په کور کې هره ورځ د . 6
دغو کلمو د لیکلو مترین وکړي. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د اونۍ په پای کې به هغوی د . 7
همدغو کلمو  په باره کې امال ولري .

 ۲. د لومړي منت لوستل )۲۵ دقیقې(

له لوستلوڅخه مخکې
انځور . 1 او   رسلیک  چې  وايي  ته  کوونکو  زده  ښوونکی 

په  د څه يش  به  وکړي چې منت  وړاندوینه  او  وګوري  ته 
هکله وي. ) په خپلومنځوکې رشیکول، له ټولګيوالو رسه 
ته ځیر يش  کتابونو  باید دريس  زده کوونکي  رشیکول(. 
چې هغوی د موضوع په اړه مخکې له مخکې څه پوهېدل.  

ښوونکی درې مهمې کلمې له زده کوونکو رسه معنا او په جملو . 2
کې يې کاروي.  
د لوستلو پر مهال

ښوونکی يې لويل،ښوونکی او زده کوونکي په ګډه لويل، . 1
زده کوونکي په دوه کسيزه توګه  لويل. 

ښوونکی زده کوونکو ته ښيي چې څنګه کوالی يش . 2
او فکر کولو سرتاتیژۍ څخه  د منت د  تم کېدلو  د 

لوستلو پر مهال ګټه واخيل.
له لوستلو څخه وروسته

ښوونکی له زده کوونکو څخه پوښتنه کوي چې ایا د . 1
کیسې په اړه یې وړاندوینه سمه ده؟ هو/ نه. 

ښوونکی له زده کوونکو څخه الندې پوښتنې کوي.. 2

- پوښتنه: د دندې د اړتيا  په اړه غونډه چېرته جوړه شوه؟  

ځواب: د کابل په نوي ښارکې.

- پوښتنه: د کار او ټولنيزو چارو رئيس څه وويل؟  

ځواب: دنده مهمه او ټولنيزه اړتيا ده.

- پوښتنه: که خپلې دندې ته په ټاکيل وخت حارض نشو څه به  ويش؟

ځواب: کارونه به مو وروسته پاتې يش. 

- پوښتنه: څوک ويلی يش چې دنده څه ته ويل کېږي؟ 

ځواب: دایمي کار او وظیفې ته دنده ویل کېږي. 

۳.ښوونکي زده کوونکو ته له منت څخه د پايلو د استنباط 

برخې  لپاره د دې  تفصييل جزيياتو  کولو طريقه ښيي)د 

عمومي کتنه وګورئ(.

۴.هغه څه چې زه پرې پوهېږم: دنده يوه ټولنيزه اړتيا ده.

په  دندې  خپلې  موږبايد  کړل:  زده  ما  چې  څه  هغه 

صداقت رسه تررسه کړو.

پايله: راځئ چې په خپل وخت دندې ته الړشو.

           تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې(

زده کوونکو رسه څو هغه کلمې . 1 له  تکرار: ښونکی 
چې د /ه/  /ّهـ/  او /ح/ غږونه او توري لري، تکراروي. 

کورنۍ دند: زده کوونکي توري او کلمې په کورونو . 2
کې په خپلو کتابچو کې او د منت لوستل تکراروي.

24
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لوست 2 اونۍ 24

فرعي موضوع: دنده اړتيا ده   

د زده کړې موخې:

د مثبت او منفي فعلونو پېژندل او کارول. . 1

کلمې په څلورو)۴ (کټګوریو کې وېشل. . 2

له مناسب لحن، حرکاتو او له٪ ۹۵ سموايل رسه  د منت  لوستل. . 3

             1. کلمې او جملې )۱۰ دقیقې(          

ښوونکی پر تخته  د الندې جملې په لیکلو درس پیلوي . 1

)زه ټلويزيون ته ګورم( او له زده کوونکو څخه د دې 

خربې د معلومولو پوښتنه کوي چې آیا دا یو مثبت فعل 

یا منفي فعل دی.   

نه . 2 ته  ټلويزيون  )زه  لیکي:  جمله  بله  یوه  ښوونکی 

ګورم( او له زده کوونکو څخه په دې جمله کې هم د 

فعل د حالت د پېژندنې غوښتنه کوي. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی به په مثبت او . 3

منفي دواړو حالتونو کې د فعل  پېژندل/ کارول زده کړي. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د ښوونکي په مرسته . 4

د لومړيو دوو بېلګو د لوستلو او د تررسه کولو لپاره خپل 

دريس کتاب ته ځیر يش. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د مترین په کتاب کې . 5

د مترین د رسته رسولو لپاره په دوه کسیزه توګه کار وکړي. 

کله چې زده کوونکي په په کار بوخت وي، ښوونکی په . 6

ټولګي کې ګرځي چې له هغو زده کوونکو رسه مرسته 

وکړي چې ستونزې لري. 

               ۲.  د لغتونو زېرمه )۱۵ دقیقې(                                                                                 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی به نن یو ځل . 1

بیا ډلبندۍ د کلمو مترین کوي. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې کلمې له دوه يا دريو . 2

څخه په زیاتو ډلو کې وېشل کېدای يش. هغوی به 

نن همدا کار مترین کوي. 

ته . 3 لوستلو  کتاب  دريس  خپل  کوونکي  زده  ښوونکی 

څلورو  چې  ویني  کلمې  دولس)۱۲(  هغوی  رابويل. 

)۴( بېالبېلو ډلو )کټګوریو( رسه تړاو لري. ښوونکی له 

یوه زده کوونکي څخه د څلورو )۴( کټګوریو د لوستلو 

غوښتنه کوي. 

ښوونکی زده کوونکو ته په خپلو د مترین په کتابونو . 4

کې د مترین د تررسه کولو وایي. ښوونکی لومړۍ دوه 

 )
            تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې

 تکرار: د مثبت او منفي فعلونو تکرارول. . 1

کورنۍ دنده:ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د کلمو او د. 2

جملو مترين به کورونو کې په خپلو کتابچو کې تررسه کړي.   

 ښوونکی زده کوونکو باندې ټینګار کوي چې منت بیا ولويل او د امال 

د مترین لپاره د کلمو مترین تررسه کړي.

کلمې له زده کوونکو رسه تررسه کوي. بیا زده کوونکي 

په دوه کسيزه توګه  مترين تررسه کوي.

کله چې زده کوونکي په کار بوخت وي، ښوونکی په . 5

ټولګي کې ګرځي او له هغو زده کوونکو رسه مرسته 

کوي چې ستونزې لري. 

ځوابونه . 6 کوونکو  زده  د  ښوونکی  وروسته،  وخت  لږ 

ګوري.

  3. د  لومړی منت بيا لوستل   )۱۰دقیقې(

د څلور پړاوونو )ښوونکی لويل، ښوونکی او زده کوونکي په . 1

ګډه لويل، يعنې زده کوونکي په دوه کسيزه توګه   لويل 

او زده کوونکي یې  په انفرادي توګه لويل( په کارولو رسه 

لومړی منت له زده کوونکو رسه بیا لويل.

ت

غ
ل
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لوست 3 اونۍ 24

فرعي موضوع: د ښوونکي ترانه

د زده کړې موخې:
په چټکۍ رسه د کلمو  تجزیه کول په  مورفیمونو پوهه کارول.. 1
دا وړاندوینه کول چې یوه کیسه یا منت به د څه په اړه وي له یو . 2

انځور، رسلیک، مهمو کلمو او مخکینۍ پوهې څخه ګټه اخیستل. 
د لوستلو پر مهال د  تم کېدلو او فکر کولو  له سرتاتیژۍڅخه کار . 3

اخیستل.
له مناسب لحن، حرکاتو او٪۹۵ سموايل رسه د منت لوستل.. 4

               ۱. کلمې او جملې )۵ دقیقې(             

تخته . 1 په  هغسې  مټ  کټ  جوړښت  فعل  لومړي  د  ښوونکی 

ليکي لکه څنګه چې په دريس کتاب کې ليکل شوي دي. 

بیا . 2 لويل.  ته  کوونکو  زده  غږ  لوړ  په  بېلګه  ښوونکی 

ښوونکی بېلګه له زده کوونکو رسه په ګډه لويل.

ښوونکی ترشیح کوي چې یوه کوچنۍ برخه )نه( فعل . 3

ته ور زیاتېږي او فعل له مثبت څخه په منفي بدلېږي.  

ښوونکی د لومړيو دوو بېلګو د لوستلو لپاره زده کوونکو . 4

ته وايي چې دريس کتاب ته ځیر يش. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې په دريس کتابونو کې . 5

په دوه کسيزه توګه کلمې ولويل.

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د مترين په کتابونو کې . 6

د کلمو ليکل مترين کړي.

کله چې زده کوونکي کلمې لويل، ښوونکی په ټولګي کې ګرځي . 7

څو له هغو زده کوونکو رسه مرسته وکړي چې ستونزې لري. 

۲. د دویم منت لوستل )۲۵دقيقې(
  

   له لوستلو څخه مخکې
                                                      

او . 1 وګوري  ته  انځور  او  رسلیک  چې  وايي  ته  کوونکو  زده  ښوونکی 
وړاندوینه وکړي چې منت به د څه په اړه وي. ) په خپلو کې رشیکول 
او له ټولګيوالو رسه رشیکول(. زده کوونکي باید خپلو  دريس کتابونو 
ته ځیر يش او و وايي چې هغوی د موضوع په اړه مخکې له مخکې 

په څه پوهېدل.  

ښوونکی درې مهمې کلمې له زده کوونکو رسه معنا او په . 2
جملو کې يې کاروي. 

د لوستلو پر مهال
ښوونکی متثیل کوي، ښوونکی او زده کوونکي په ګډه  لويل، زده . 1

کوونکي په دوه کسيزه توګه لويل.
ښوونکی زده کوونکو ته ښيي چې څنګه کوالی يش د تم کېدلو . 2

او فکر کولو  سرتاتیژۍ څخه د منت د لوستلو پرمهال ګټه واخيل.
له لوستلو څخه وروسته

ښوونکی له زده کوونکو  څخه پوښتنه کوي چې ایا د کیسې په اړه یې . 1
وړاندوینه سمه ده؟ هو يا نه. 

ښوونکی له زده کوونکو څخه الندې پوښتنې کوي.. 2

تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې(  

تکرار: ښوونکی له زده کوونکی رسه د پایلې استنباط کولو . 1
مفهوم تکراروي. 

کورنۍ دنده: زده کوونکي د کلمې او جملې  په کورونو کې په خپلو . 2
کتابچو کې لیکي او  د دوهم منت بیا لوستل تکراروي. 

- پوښتنه: پوهه د چا له برکته ده؟  

ځواب:پوهه د ښوونکي له برکته ده.
-  پوښتنه:  ښوونکي موږ ته څه را زده کوي؟ 

ځواب: ښوونه او روزنه .
 - پوښتنه: که پوهه ترالسه نکړو له کومو ستونزو رسه 

به مخامخ شو؟
ځواب: نوروته به احتياج وو.

- پوښتنه: ولې ښوونکی پر موږ ګران دی؟ 
ځواب: درس را کوي د مور او پالر په شان نصحيت راته 

کوي، تل مو  ښه کارونو ته هڅوي.
ښوونکي زده کوونکو ته له منت څخه د پايلو د استنباط . 3

برخې  د  لپاره  جزيات  تفصييل  ښيي)د  طريقه  کولو 
عمومي کتنه وګورئ(.

هغه څه چې زه پرې پوهېږم: د ښوونکی ترانه ده.. 4

هغه څه چې ما زده کړل: ښوونکی موږ ته پوهه او ليک 

او لوست را زده کوي.
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لوست 4 اونۍ 24

فرعي موضوع: د ښوونکي ترانه 

د زده کړې موخې:
د مرکب جملو پېژندل او کارول.- 1

کلمې په )۴( کټګوریو کې وېشل.- 2

له مناسب لحن، حرکاتو او٪ ۹۵ سموايل رسه د منت - 3

لوستل. 

            ۲. د لغتونو زېرمه )۱۵ دقیقې(
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی به نن یو ځل . 1

بیا د کلمو ډلبندي کولو مترین کوي. 
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې کلمې له دوه يا دريو . 2

څخه په زیاتو ډلو کې وېشالی شو. هغوی به نن همدا 
کار مترین کوي. 

لوستلو . 3 کتاب  دريس  خپل  د  کوونکي  زده  ښوونکی 
ته رابويل. هغوی ۱۲ کلمې ویني چې په څلورو )۴( 
بېالبېلو ډلو )کټګوریو( رسه تړاو لري. ښوونکی له یوه 
لوستلو  د  کټګوریو   )۴( څلورو  د  څخه  کوونکي  زده 

غوښتنه کوي. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د مترین په کتابونو . 4

              1.  کلمې او جملې )۱۰ دقیقې(

ښوونکی پر تخته  د الندې ساده جملې په لیکلو رسه درس . 1

پیلوي )مرش شفقت کوي( او له زده کوونکو څخه پوښتنه 

کوي چې آیا دا یوه ساده جمله  ده که  مرکبه .

ښوونکی زده کوونکو ته ترشیح کوي چې ساده جمله کې یو . 2

فعل او یو مفهوم نغښتی وي. 

شفقت . 3 )مرش  جمله  مرکبه  الندې  تخته  توره  پر  ښوونکی 

له زده کوونکو څخه  او  لیکي  او کرش درناوی کوی(  کوي 

پوښتنه کوي چې آیا دا یوه ساده جمله  ده که  مرکبه جمله 

ده. ښوونکی زده کوونکو ته ترشیح کوي چې یوه مرکبه جمله 

دوه بشپړ مفاهیم او فعلونه لري چې یو له بل رسه تړاو لري. 

به د مرکبو جملو . 4 ته وايي چې هغوی  ښوونکی زده کوونکو 

جوړول مترین کړي. 

د . 5 مرسته  په  ښوونکي  د  چې  وايي  ته  کوونکو  زده  ښوونکی 

لومړيو دوه بېلګو د لوستلو او د تررسه کولو لپاره خپل دريس 

کتاب ته ځیر يش. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د مترین کتاب کې د مترین . 6

د رسته رسولو لپاره په دوه کسيزه توګه کار وکړي. 
3. دویم منت  بيا لوستل )۱۰دقیقې(   

او زده کوونکي . 1 پړاوونو )ښوونکی لويل، ښوونکی  د څلور 

يې په ګډه لويل، يعنې زده کوونکي يې په دوه کسیزه توګه 

لويل او زده کوونکي یې  په انفرادي توګه لويل( په کارولو 

رسه لومړی او دوهم منت له زده کوونکو رسه بیا لويل.

           تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې( 

۱. تکرار: د ساده او مرکبو جملو تکرارول.  
۲.کورنۍ دنده: ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د کلمو او جملو 

مترين په کورونو کې په خپلو کتابچو کې تررسه کړي.   
ښوونکی زده کوونکو باندې ټینګار کوي چې منت بیا ولويل 

او د امال د مترین لپاره د کلمو مترین تررسه کړي.

کې مترین د تررسه کړي. ښوونکی لومړۍ دوه کلمې 
له زده کوونکو رسه تررسه کوي. بیا زده کوونکي په دوه 

کسيزه توګه کار کولو ته ادامه ورکوي. 
کله چې زده کوونکي په کار بوخت وي، ښوونکی په . 5

ټولګي کې ګرځي تر څو له هغو زده کوونکو رسه مرسته 
وکړي چې ستونزې لري. 

6 .
 
لږ وخت وروسته، ښوونکی د زده کوونکو ځوابونه ګوري.

ت

غ
ل

 د حسن خط فعالیت، ارزونه او کورنۍ دنده )۴۰ دقیقې ( 
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لوست 5 اونۍ 24

فرعي موضوعګانې دنده اړتيا ده او د ښوونکي ترانه

د زده کړې موخې:
ديوې ښې ټولنې جوړل.- 1

د نوښتي ليکنې د منت بشپړول.- 2

په مناسب لحن، حرکتونو او٪ ۹۵ سموايل رسه د منت - 3

لوستل. 

         تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې(

تکرار: د ټولنيزو پياوړتياوو يا غښتلتياوو د په ګوته کولو تکرار.. 1

نوښتي . 2 د  لوستل.  بیا  منت  دوهم  او  لومړی  دنده:  کورنۍ 

کیسې بشپړول او په اړه يې يو انځور رسمول.

              ۲. نوښتي لیکنه )۱۵ دقیقې(
۱. ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی به اوس د  يوې ښې 

ټولنې دجوړولو په اړه یوه منت ولیکي. 
۲. ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې  د دريس کتاب جملې او 

د چوکاټ کلمې په یوازې توګه ولويل. 
۳. ښوونکی زده کوونکو ته وایي چې د مترین په کتابونو کې د 
چوکاټ د کلمو په کارولو رسه په تشو ځایونو کې په یوازې توګه 

جملې جوړې کړي او نیمګړی منت دې بشپړ کړي.
۴. ښوونکی په ټولګي کې ګرځي او هغو زده کوونکو ته چې 

ستونزې لري مرسته او الرښوونه کوي. 
کړي  بشپړ  غواړي چې خپل  کوونکو  زده  څو  له  ۵. ښوونکی 

متنونه ټولګیوالو ته و وايي. 

 ۳.د لومړي او  دویم منت بيا لوستل )۱۰ دقيقې(      
ښوونکی  له دوو پړاوونو )زده کوونکي په دوه کسيزه توګه   لويل، 
زده کوونکي یې انفرادي توګه لويل(،  څخه په ګټې اخیستنې 

رسه لومړی او دوهم منت له زده کوونکو رسه بیا لويل. 

  1. غوږنيول او خربې کول )10 دقیقې(   

۱. زده کوونکو ته و وایاست چې د نن ورځې په درس کې به 

د یوې ښې ټولنې د جوړولو په اړه بحث وکړو. )ټولنه د خلکو 

یوې ډلې ته ویل کېږي چې یو له بل رسه ګډې اړیکې لري او 

په ګډه ژوند کوي. ښه ټولنه یو له بل رسه په ګډه کارونه تررسه 

کوي او یو له بل رسه مرسته کوي.( 

د  کې  کتابونو  دريس  په  چې  وایاست  و  ته  کوونکو  زده    .۲

مارکیټ انځور ته وګوري. مارکیټ هم یوه کوچنۍ ټولنه ده. له 

زده کوونکو وپوښتئ چې په انځور کې څه شی ویني؟ خلک 

یو له بل رسه څه ډول اړیکې لري؟ کوم شیان کولی يش په 

مارکیټ کې یوه ښه ټولنه جوړه کړي؟ کوم شیان کولی يش له 

مارکیټ څخه یوه بده ټولنه جوړه کړي؟

۳. زده کوونکو ته و وایاست چې په ښه ټولنه کې خلک تل یو 

ځای کار کوي او کوښښ کوي چې یو او بل ښه وپېژنې او په 

کارونوکې یو له بل رسه مرسته وکړي. 

۴. زده کوونکو ته و وایاست چې د مترین کتابونو ته وګوري او 

پکې یو فعالیت دی چې له دوی رسه مرسته کوي ترڅو خپله 

ټولنه په سمه توګه وپېژين. 

زده کوونکو ته وواياست چې د مترين په کتابونو په پوکانو کې 

ستاسو د ټولګي یا د ښوونځي د ټولنې د مختلفو غړو نومونه 

ولیکئ. د مثال په توګه: ”ښوونکی“. 

۵. زده کوونکو ته و وایاست چې د خپل مور او پالر رسه د دې 

په اړه بحث وکړي چې د دوی په ټولنه کې خلک یو له بل رسه 

څه ډول یو ځای کار کوي؟ څو زده کوونکو ته و وایاست چې 

ټولګیوالو ته خپل ځوابونه و وايي. 

۶. زده کوونکو ته و وایاست چې د خپل مور او پالر رسه په دې 

اړه بحث وکړي چې څنګه کولی يش په ښوونځي کې یوه ښه 

ټولنه را منځ ته کړي.

۷. له څو زده کوونکو څخه وغواړئ چې خپل ځوابونه ټولګیوالو ته و وايي.  

۸. زده کوونکو ته و وایاست چې موږ باید یو ځای کار وکړو او د 

یو او بل په اړه پوره معلومات ولرو، تر څو یوه ښه ټولنه را منځ ته 

کړو. زده کوونکو ته و وایاست چې همدا کار باید په کور، کيل، 

ښوونځي او د دندې په ځای کې هم تر رسه کړي. 
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لوست 6 اونۍ 24

فرعي موضوع: تکرار او دوامداره ارزونه

د زده کړې موخې:
د مثبت او منفي فعلونو پېژندل او کارول.- 1

د مرکبو جملو پېژندل او کارول.- 2

کلمې په )۴( کټګوریو وېشل او له٪ ۹۵ سموايل رسه - 3

د متنونو لوستل

له٪ ۸۰  سموايل رسه کلمې او جملې لیکل. - 4

د /ه/ /هـ/ /ح/ تورو لرونکو کلمو سم لیکل. - 5

           تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې(
 ۱. تکرار: هغه څه تکرارول چې زده کوونکو په دې اونۍ کې زده کړي دي.  
۲. کورنۍ دنده: ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې په کورونو کې د درسونو د 
هغو برخو بيا ليکل او لوستل دې تررسه کړی چې د اونۍ په جريان کې يې  

وررسه ستونز ې لرلې. 

                                 ۱. کلمې   او   جملې        )۱۰ دقیقې(

ښوونکی د مثبت او منفي فعلونو مفهوم تکراروي. . 1

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د دريس کتاب )الف( . 2

مترین تررسه کړي. 

ښوونکی ساده او مرکبې جملې تکراروي. . 3

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د دريس کتاب )ب( . 4

مترین تررسه کړي. 

ښوونکی په کټګوریو کې د کلمو وېشل تکراروي. . 5

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د دريس کتاب )ج( . 6

مترین تررسه کړي. 

ښوونکی د زده کوونکو ځوابونه ګوري. . 7

ښوونکی د پرله پسې ارزونې په کتاب کې د زده کوونکو . 8

نومرې ثبتوی. 

                  ۳. امال )۱۵ دقیقې(

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی به اوس یو څو . 1
کلمې او جملې ولیکي. 

او د مترین . 2 تړلو  ښوونکی زده کوونکي د دريس کتابونو 
په  کلمه  لومړۍ  ښوونکی  رابويل.  پرانیستلوته  دکتابونو 
ده:  دا  کلمه  تکراروي.  یې  ځله  څلور)۴(  او  وايي  کراره 

فريده   زده کوونکي کلمه د مترين په کتاب کې ليکي.
ښوونکي همدغه کار د الندې ۸ کلمو لپاره هم تررسه کوي.. 3

مهال،                       -۵ هګۍ،   -۴ هرات،   -۳ لښته،   -۲ ګوړه،   -۱
۶- محمود، ۷- اصالح، ۸- حج.

ښوونکی لومړۍ جمله په کراره لويل او څلور ځله يې تکراروي.. 4
جمله دا ده: ۱. فريده زما ټولګيواله ده.

 ښوونکی همدا کار د الندې دريو جملو لپاره هم تررسه کوي.. 5
زده کوونکي جمله د مترين په کتاب کې ليکي.

     ۲. زما مور او پالر حج ته ځي.
     ۳. زه کورنۍ دنده ليکم.
     ۴. محمود هرات ته ځي.

ښوونکي زده کوونکو ته وايي چې خپل  د مترين کتابچې . 6
د کتلو لپاره راوړي. ښوونکي د هغوی امال ګوري او نومرې ورکوي.

ښوونکی د زده کوونکو نومرې د پرله پسې  ارزونې په  کتاب کې ثبتوي.. 7

۲. د لومړي او دویم منت بیا لوستل )۱۰ دقیقې(

ښوونکی زده کوونکو ته دوه دقیقې وخت ورکوي چې په . 1

دوه کسيزه توګه لومړی یا دوهم منت ژر ژر ولويل. 

څخه . 2 جوړو   )۴( څلورو  له   کوونکو  زده  د  ښوونکی 

غوښتنه کوي چې د ټولګي مخې ته رايش. 

ښوونکی هغوی ته وايي چې هره جوړه به د منت یوه . 3

برخه لويل. هغوی باید منت په روانه توګه او د مناسب 

لحن او حرکاتو په کارولو رسه ولويل چې د پای ټکی او 

د پوښتنې نښې منعکسې کړي. 

له . 4 ورو  ورو  وايي چې منت  ته  کوونکو  زده  ښوونکی 

ټولګيوالو رسه ولويل او ښه غوږورته ونیيس. 

وي، . 5 بوخت  لوستلو  په  کوونکي  زده  اته)۸(  کله چې 

ښوونکی د هغوی د لوست د څرنګوايل کتنه کوي او 

خپله دا کتنه د پرله پسې  ارزونې په کتاب کې لیکي.

 له هغو زده کوونکو رسه چې په ښه توګه دا فعالیت . 6

وررسه  مرسته  بايد  اونۍ  راتلونکی  کړي،  نه  تررسه 

ويش. 
د حسن خط فعالیت، ارزونه او کورنۍ دنده )۴۰ دقیقې ( 
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  د حسن خط فعالیت )۳۵دقیقې(

له  ۲۳( مخونو  د مقدمې )۲۲-  د الرښود  ښوونکی دې 
الرښوونو رسه سم مرکبې جملې تدریس کړي.

د حسن خط ارزونه او کورنۍ دنده)۵ دقیقې(
۱- له څو زده کوونکو  څخه د کلمو د ښایسته لیکلو په اړه پوښتنه وکړي.

په  جملې  مرکبې  وسيله  په  قلم  پنسل  یا  کړکي  د  دې  کوونکي  زده   -۲
کورونو کې مترین کړی.

رسيزه

د امتې برخې عمومي کتنه:  اصيل موضوع: معيشت) ژوند کول(

برخه

د دې برخې ځانګړي فعالیتونه

د لیک او لوست موخې:
زده کوونکي به د دې برخې تر پایه، وتوانيږي چې: . 1

لپاره د کلمو د جوړښت . 2 په چټکۍ رسه د کلمو د تجزیې 

اړونده )مورفیمونو( د پوهې څخه ګټه واخيل. 

مرکبې جملې وکاروي. . 3

عادي يا عامې مرتادفې او متضادې کلمې وکاروي. 4

د مهمو کلمو په معنا پوه او په خربو یا لیکلو کې یې وکاروي. . 5

انځور، . 6 له  اړه وي،  په  به د څه  داوړاندوینه کول چې منت 

رسلیک، مهمو کلمو او مخکینۍ پوهې څخه کار واخيل. 

کار . 7 څخه  سرتاتیژي  د  لوستلو  تکراري  د  مهال  پر  لوستلو  د 

واخيل. 

د ټولنیزې عاطفي زده کړې موخې:
د ځان پېژندنې او پر خپل ځان )نفس( د باور درکولو مثبت حس منځته راوړل.. 1
د شخيص او اکاډیمیکو موخو ټاکل.. 2
دموخو السته راوړل او پر خنډونو براليس کېدل.. 3

د لوست پيل )۵دقيقې(: د لوست د پيل ټول مقدمايت فعاليتونه دې تررسه يش.

توري، کلمې او جملې )۱۰ دقیقې(
ښوونکی پر تخته د دوو جملو او په لیندیو کې د یوه . 1

ـــــــــــــ او  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  نښلوونکي 
په  )ــــــــــــــــــــــــــــــ(  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

لیکلو رسه درس پیلوی. 
ښوونکی زده کوونکو ته ترشیح کوي چې هغوی د . 2

نښلوونکې کلمې په کارولو رسه له دوو جملو څخه 
یوه جمله جوړوالی يش. 

چې . 3 کوي  غوښتنه  څخه  کوونکو  زده  له  ښوونکی 
نښلوونکې  د  وايي چې هغوی  و  ته  تولګیوالو  خپلو 
کلمې په کارولو رسه څنګه دوې جملې رسه یوځای 

کوالی يش. 
يا دوه زده کوونکو څخه د جملې د . 4 يو  له  ښوونکی 

لوستلو غوښتنه کوي.
دريس . 5 خپل  چې  وايي  ته  کوونکو  زده  ښوونکی 

کتابونو ته ځیر يش. ښوونکی لومړۍ دوه جملې له 
زده کوونکو رسه تررسه کوي. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د مترین کتاب کې د . 6
مترین د بشپړولو لپاره په دوه کسيزه توګه کار وکړي.

کله چې زده کوونکي د مرکبو جملو په مترین په کار . 7
بوخت وي، ښوونکی په ټولګي کې ګرځي تر څو له 
هغو زده کوونکو رسه مرسته وکړي چې ستونزې لري.   

درویشتمه اونۍ: زده کوونکي د ښوونکي په مرسته . 8
د مرکبو جملو مترین تررسه کوي. 

څلورویشتمه اونۍ: ښوونکی له زده کوونکو څخه د . 9
مرکبو جملو د فعالیتونو د تررسه کولو غوښتنه کوي. 

مثبت او منفي فعلونه
توري، کلمې او جملې )۱۰ دقیقې(

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی به د مناسبو ګرامري . 1
نښو په کارولو رسه د دوو پاراګرافونو لرونکی یو منت ولیکي. 
منت یوه )لړۍ(  چې د چارو د منځته راتګ د ترتیب څخه 

عبارت ده، ترشیح کوي. 
د . 2 بېلګو  څو  یو  د  تسلسل  د  څخه  کوونکو  زده  له  ښوونکی 

وړاندې کولو غوښتنه کوي )لکه ښوونځي ته د چمتو کېدو 
لپاره تاسې څه کوئ؟ همداسې له پاڅېدو څخه تر ښوونځي 
ته تر رسېدو پورې په ترتیب رسه بیان کړئ. تاسې په ټولګي 

کې څه کوئ؟ 
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې په دې اونۍ کې به هغوی . 3

یو منت ولیکي چې د چارو يا شیانو ترتیب توضیح کوي. منت 
ـــــــــــــــــــ اړه وي.  به دـ 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د منت لومړی جمله به موضوعي . 4
يا عنواين جمله وي. چې  ډیره بریده د منت اصيل مفهوم ته ورته ده. 

ښوونکی ترشیح کوي چې جزيات تر ډیره بریده د هغو چارويا . 5
شیانو لنډیز ته ورته دي چې هغوی په دې اونۍ کې زده کړي دي. 

ښوونکی ترشیح کوي چې د منت په پای کې به هغوی د پای . 6
جمله لیکي چې تر ډیره د پایلې د استنباط مهارت ته ورته وي 

چې هغوی یې مترین تررسه کړی دی. 
ښوونکی پر زده کوونکو ټینګار کوي چې هغه ګرامري نښې . 7

وکاروي چې هغوی دمخه زده کړې دي. 
زده کوونکي جملې د خپل مترین کتاب ته نقلوي. . 8
ښوونکی له ۲ یا ۳ زده کوونکو څخه ټولګي ته د پاراګرافونو د . 9

لوستلو غوښتنه کوي. 
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې منت په کور کې بشپړ کړي. . 10

وړاندې غربګون . 8 پر  پوښتنو  واقعیتي  د  یوې جملې رسه  له 

وښيي. 

د ټولګي له کچې رسه برابر د یو منت پوهېدنه ارزیايب کړي. . 9

له٪ ۸۰ درستوايل رسه د لوستلو پوښتنو ته ځواب و وايي. . 10

له مناسب لحن، حرکاتو او له٪ ۹۵ سموايل رسه منت ولويل. . 11

په سم ډول د ) ی(، )ي( تورو درلودونکې کلمې ولیکي. . 12

٪۸۰سموايل رسه کلمې او جملې ولیکي. . 13

له دوو لنډو پاراګرافونو رسه یو مسلسل منت ولیکي. . 14

د . 15 جملې  مرکبې  رسه  خط  نسخ  په  به  کوونکي  زده 
کريس خط پر مخ په صحیح او ښکلې بڼه ولیکالی 

يش.

8۲۵
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لوست 1 اونۍ

فرعي موضوع: ميل شتمني             توري: ی، ي  

د زده کړې موخې:
 د)ی( او )ي(  تورو  لرونکو کلمو سم لیکل. . 1
انځور، رسلیک، مهمو کلمو او مخکینۍ پوهې څخه ګټې اخیستلو . 2

رسه دا وړاندوینه کول لپاره چې یوه کیسه یا منت به د څه په اړه  وي. 
د لوستلو پر مهال د  مفهوم اخیستنې لپاره  دبیا لوستلوڅخه کار اخیستل.. 3
د مناسب لحن، حرکاتو او ٪۹۵ سموايل رسه د منت لوستل.. 4

۱. توري  او کلمې   )۱۰ دقیقې(                

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې څرګنده)ی( او نرمه)ي( رسه  نژدې  غږونه . 1
لري. ځینې کلمې )ی( توری او ځینې نورې کلمې بیا د )ي( توری لري.

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې  په دې اونۍ کې به د هغو کلمو . 2
مترین وکړي چې د)ی (  او  د )ي( پکې کارول کېږي.  

ميل، . 3 احمدزی  لیکي:کلی  تخته  پر  کلمې  الندې  ښوونکی 
عايدات، ښوونکی له زده کوونکو  څخه په لوړ غږ د کلمو د لوستلو 
غوښتنه کوي. ښوونکی له زده کوونکو څخه پوښتنه کوي چې کوم 
توری د)ی (  او د )ي(غږونه لري. ښوونکی یو څو زده کوونکو ته اجازه 

ورکوي چې تورو ته ګوته ونیيس. 
ښوونکی د زده کوونکو پام دريس کتاب ته را اړوي. ښوونکی کلمې . 4

زده کوونکو ته  په داسې حال کې لويل چې هغوی خپلې ګوتې پر 
کلمو تېروي.  بیا زده کوونکي کلمې په دوه کسيزه توګه   لويل. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د مترين په کتابونو کې د کلمو . 5
ليکل مترين کړي.

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی باید په کور کې هره ورځ د . 6
دغو کلمو د لیکلو مترین وکړي. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د اونۍ په پای کې به هغوی د . 7
همدغو کلمو  په اړه  امال ولري. 

 ۲. د لومړي منت لوستل )۲۵ دقیقې(

له لوستلو څخه مخکې
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې رسلیک او انځور ته وګوري . 1

او وړاندوینه وکړي چې منت به د څه په اړه وي. )په خپلو 
کې رشیکول او له ټولګيوالو رسه رشیکول(. زده کوونکي 
باید دريس کتابونو ته ځیر يش چې هغوی د موضوع په اړه 

مخکې له مخکې په څه پوهېدل. 
ښوونکی درې مهمې کلمې له زده کوونکو رسه معنا او په جملو . 2

کې يې کاروي. 
د لوستلو پرمهال

ښوونکی يې لويل، ښوونکی او زده کوونکي يې په ګډه . 1
لويل، زده کوونکي په دوه کسيزه توګه لويل. 

ښوونکی زده کوونکو ته ښيي چې څنګه کوالی يش د . 2
تم کېدلو او فکر کولو سرتاتیژي څخه د منت د لوستلو 

پرمهال ګټه واخيل.
له لوستلو څخه وروسته

ښوونکی له زده کوونکو  څخه پوښتنه کوي چې ایا د . 1
کیسې په اړه یې وړاندوینه سمه ده؟ هو يا نه. 

ښوونکی له زده کوونکو څخه الندې پوښتنې کوي:. 2

-  پوښتنه: زموږ هېواد کومې ميل شتمنۍ لري؟
ځواب: ښوونځي، سيندونه، برېښنا، ځنګلونه، غرونه او داسې نور.

- پوښتنه: د ناروغ درملنه چېرته کېږي؟ 

ځواب: د ناروغ درملنه په روغتون کې کېږي.

- پوښتنه: ميل شتمنۍ ولې باید ښه وساتو؟

- ځواب: ځکه چې د ټولو وطنوالو رشیک مال دی او ګټه 

یې ټولو ته رسېږي. 

- پوښتنه: که ميل شتمنيو ته پاملرنه ونکړو څه به پېښ يش؟

ځواب: ټول هېوادوال به مو تاوان کړي.

له زده کوونکو پوښتنه کوي چې د منت اصيل . 3 ښوونکي 

مفهوم څه شی دی:

ځواب: د منت اصيل مفهوم دا دی: موږ د ميل شتمنۍ په 

اړه فکر کوو، موږ ته دا ښيي چې څنګ وکوالی شو خپله 

رسمايه ښه وساتو او پوره ګټه ترې واخلو.

 تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې(

تکرار: ښوونکی له زده کوونکو رسه یو څو هغه کلمې . 1
چې د)ی( او )ي( غږونه لري، تکراروي. 

کورنۍ دنده:زده کوونکي توري او کلمې په کورونو . 2
کې په خپلو کتابچو کې لیکي. او د لومړي منت بیا 

لوستل  تکراروي.

۲۵
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لوست 2 اونۍ 25

فرعي موضوع: ميل شتمني

د زده کړې موخې:

له) بې( مختاړي رسه  د کلمو پېژندل.. 1

متضادې کلمې پرتله کول.. 2

له مناسب لحن، حرکاتو او ٪ ۹۵سموايل رسه د منت لوستل. . 3

            1.  کلمې او جملې )۱۰ دقیقې(            

ښوونکی دې)ګټې( کلمه د)بې( مختاړی پر تخته ليکي.. 1

ښوونکی له زده کوونکو څخه پوښتنه کوي چې آيا هغوی . 2

پوهېږي. ښوونکی څو  معنا  پر  او مختاړي  د دې کلمې 

زده کوونکو ته د ځواب ويلو لپاره وخت ورکوي.

ته . 3 کلمو  مختاړی  د)بې(  چې  کوي  ترشيح  ښوونکی 

متضادي معنا وې ورکوي.

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې خپلو دريس کتابونو ته . 4

وګوري. هغوی په چوکاټ کې اته )۸( کلمې ويني چې د 

)بې( د مختاړی په يو ځای کيدلو رسه د کلمو معنا وې 

تغيري کړي.

ښوونکی لومړۍ دوه بېلګې له زده کوونکو رسه تررسه کوي. . 5

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د مترین کتابونو کې . 6

توګه  دوه کسيزه  په  لپاره  د دې مترین د رسته رسولو 

کار وکړي. 

په . 7 ښوونکی  وي،  بوخت  کار  پر  کوونکي  زده  چې  کله 

ټولګي کې ګرځي تر څو له هغو زده کوونکو رسه مرسته 

وکړي چې ستونزې لري. 

ښوونکی له زده کوونکو څخه پوښتنه کوي چې هغوی په . 8

دې لوست کې څه زده کړل. ځواب: د )بې( د مختاړی 

په يو ځای کولو رسه د کلمو معنا وې تغيري کوي.

                     ۲.  د لغتونو زېرمه  )۱۵ دقیقې(                                                                                 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی به د متضادو . 1

کلمو په اړه الزیات مترین وکړي. 

ښوونکی له زده کوونکو څخه پوښتنه کوي چې آیا د هغوی . 2

اوس هم په یاد دي چې متضادې کلمې څه ته وايي. او د 

متضادو کلمو یو څو بېلګې وړاندې کوالی يش؟ 

ښوونکی زده کوونکي د خپلو دريس کتابونو لوستلو ته . 3

رابويل. هغوی د)الف( او )ب( دوه چوکاټونه ویني چې 

متضادې  چوکاټ  د  )الف(  د  باید  هغوی  لري.  کلمې 

کلمې د )ب( په چوکاټ کې وښيي.

 ښوونکی لومړۍ دوه کلمې له زده کوونکو رسه تررسه کوي. . 4

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې په دوه کسيزه توګه . 5

د خپل مترین په کتابونو کې مترین کړي. 

تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې( 
 

  تکرار: د )بې( له مختاړي رسه د  متضادو کلمو تکرارول.. 1

کورنۍ دنده: ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د کلمو او جملو . 2

مترین په کورونو کې په خپلو کتابچو کې تررسه کړي او لومړی 

منت دې تکرارکړي.

ښوونکی . 6 وي،  بوخت  کار  په  کوونکي  زده  چې  کله 

په ټولګي کې ګرځي تر څو له هغو زده کوونکو رسه 

مرسته وکړي چې ستونزې لري. 

لږ وخت وروسته، ښوونکی د زده کوونکو ځوابونه ګوري. . 7

ښوونکی له زده کوونکو څخه پوښتنه کوي چې و وايي . 8

هغوی په دې لوست کې څه زده کړي دي. )ځواب:  

موږ د متضادو کلمو په اړه زده کړه وکړه(.

3. د  لومړي منت بيا  لوستل )۱۰دقیقې(   

د څلور پړاوونو ) ښوونکی يې لويل، ښوونکی او زده کوونکي . 1
يې په ګډه لويل، زده کوونکي يې په دوه کسيزه توګه لويل 

او زده کوونکي یې په انفرادي توګه لويل( په کارولو رسه 

لومړی منت له زده کوونکو رسه بیا لويل

ت

غ
ل
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لوست 3 اونۍ 25

فرعي موضوع: حاجي ګک کان

د زده کړې موخې:
په چټکۍ رسه د کلمو د تجزیه کولو لپاره د مورفیمونو  د پوهې کارول.. 1
د انځور، رسليک، مهمو کلمو او د مخکينۍ پوهې څخه . 2

يا  وړاندوينه کول چې کيسه  په ګټې اخيستنې رسه دا 
منت به د څه په اړه وي.

د لوستلو پر مهال د  مفهوم اخیستنې لپاره د بیا لوستلو څخه کار . 3
اخیستل.

د مناسب لحن، حرکاتو او ٪۹۵ سموايل رسه د منت لوستل.. 4

            ۱. کلمې  )10 دقیقې(                               

ښوونکی د لومړۍ کلمې جوړښت کټ مټ پر تخته  هغسې . 1
لیکي، لکه چې په دريس کتاب کې لیکل شوی دی. 

بیا . 2 لويل.  ته  کوونکو  زده  غږ  لوړ  په  کلمه  ښوونکی 
ښوونکی کلمه له زده کوونکو رسه په ګډه لويل. 

ښوونکی ترشیح کوي چې کلمې ته یوه کوچنۍ برخه . 3
ورزیاتېږي او د نوم معنا بدلوي. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د لومړنیو دوو بېلګو د . 4
لوستلو لپاره خپل دريس کتابونو ته وګوري. 

ښوونکي زده کوونکو ته وايي چې په دريس کتابونو کې . 5
په دوه کسيزه توګه کلمې ولويل.

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د مترين په کتابونو کې . 6
د کلمو ليکل مترين کړي.

کله چې زده کوونکي کلمې لويل، ښوونکی په ټولګي . 7
کې ګرځي ترڅو له هغو زده کوونکو رسه مرسته وکړي 

چې ستونزې لري. 

       ۲.دویم منت لوستل )25 دقیقې(         

له لوستلو څخه مخکې

ته . 1 انځور  او  رسلیک  چې  وايي  ته  کوونکو  زده  ښوونکی 
اړه وي.  په  به د څه  او وړاندوینه وکړي چې منت  وګوري 
) په خپلو کې رشیکول، له ټولګيوالو رسه رشیکول(. زده 
د  هغوی  چې  يش  ځیر  ته  کتابونو  دريس  باید  کوونکي 

موضوع په اړه مخکې له مخکې په څه پوهېدل. 
ښوونکی درې مهمې کلمې له زده کوونکو رسه معنا او په . 2

جملو کې يې کاروي. 
د لوستلو پر مهال

ښوونکی يې لويل، ښوونکی او زده کوونکي یې په ګډه  . 1
لويل، زده کوونکي په دوه کسيزه توګه لويل. 

ښوونکی زده کوونکو ته ښيي چې څنګه کوالی يش د . 2
تم کېدلو او فکر کولو سرتاتیژۍ څخه د منت د لوستلو 

پرمهال ګټه واخيل.
له لوستلو څخه وروسته

ښوونکی له زده کوونکو  څخه پوښتنه کوي چې ایا د کیسې په اړه . 1

یې وړاندوینه سمه ده؟ هو يا نه. 

   تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې(

رسه  کوونکو  زده  له  مترین  کلمو  د  ښوونکی  تکرار:   .۱
تکراروي. 

۲. کورنۍ دنده: زده کوونکي د کلمو ليکل او  د دوهم منت 
بیا لوستل په کور کې مترین کوي. 

ښوونکی له زده کوونکو څخه الندې پوښتنې کوي:. 2

-  پوښتنه:د حاجي ګک د اوسپنې کان په کوم واليت کې دی؟ 

ځواب: د باميان په واليت کې. 

- پوښتنه: که د حاجي ګک کان راويستل يش څه به ويش؟  

ځواب: د وطن اقتصاد به مو پرې پیاوړی يش.

-  پوښتنه: څه فکرکوئ له کانونو څخه کوم شيان الس ته راځي؟

ځواب:تېل، ګاز، طال، اوسپنه، او داسې نور.

- پوښتنه:که کانونه، استخرج نه يش څه به ويش؟ 

ځواب:  هېواد مو پرمختګ نيش کوالی.

ښوونکي له زده کوونکو پوښتنه کوي چې د منت اصيل . 3

مفهوم څه شی دی:

د خپل هېواد . 4 دا دی:  ځواب: د منت اصيل مفهوم 

ګټې  د  څخه  کانونو  دې  له  راښيي،  کانونه 

اخيستنې الرې راښيي او دا راښيي چې د حاجي 

ګک کان د اوسپنې کان دی.
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لوست 4 اونۍ 25

فرعي موضوع: حاجي ګک کان 

د زده کړې موخې:
د مرکبو جملو پېژندل او کارول.- 1

په یوه جمله کې د متضادو کلمو بدلول.- 2

له مناسب لحن، حرکاتو رسه او ٪ ۹۵ سموايل رسه - 3

د منت لوستل. 

    

۲. د لغتونو زېرمه )۱۵ دقیقې(
               

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی به د متضادو . 1
کلمو په اړه الزیات مترین وکړي. 

ښوونکی له زده کوونکو څخه پوښتنه کوي چې آیا د . 2
هغوی اوس هم په یاد دي چې متضادې کلمې څه ته 
وايي. آیا هغوی د متضاد کلمو یو څو بېلګې وړاندې 

کوالی يش؟ 
ښوونکی زده کوونکي دخپلو دريس کتابونو لوستلو . 3

ته رابويل. هغوی څو جملې ویني. په هره جمله کې 
ترڅو  ده  شوې  ايستل  کرښه  الندې  کلمې  یوې  د 
په چوکاټ کې د هامغه کلمې متضاده کلمه پیدا 
کړي. ښوونکی لومړۍ دوه جملې له زده کوونکو رسه 

تررسه کوي. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې په دوه کسيزه توګه   . 4

 1. کلمې او جملې )۱۰ دقیقې(

یوه . 1 د  کې  لیندیو  په  او  جملو  دوه  د  تخته  پر  ښوونکی 

ميل  )موږ  لکه:  پیلوی.  درس  رسه  لیکلو  په  نښلوونکي 

شتمني ساتو)ځکه( چې چاته اړ نشو(

ښوونکی زده کوونکو ته ترشیح کوي چې هغوی د نښلوونکې . 2

کلمې په کارولو رسه له دوو جملو  څخه یوه جمله جوړوالی يش. 

خپلو . 3 چې  کوي  غوښتنه  څخه  کوونکو  زده  له  ښوونکی 

تولګیوالو ته و وايي چې هغوی د نښلوونکې کلمې په کارولو 

رسه څنګه دوه جملې رسه یوځای کوالی يش. 

ښوونکی له يو يا دوو زده کوونکو څخه د جملې د لوستلو غوښتنه کوي.. 4

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې خپل دريس کتابونو ته ځیر . 5

يش. ښوونکی لومړۍ دوو جملې له زده کوونکو رسه تررسه کوي. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د مترین کتاب کې د مترین . 6

بشپړولو لپاره په دوه کسيزه توګه کار وکړي.

کله چې زده کوونکي د مرکبو جملو پر مترین بوخت وي، . 7

ښوونکی په ټولګي کې ګرځي ترڅو له هغو زده کوونکو رسه 

مرسته وکړي چې ستونزې لري.   

ښوونکی له زده کوونکو  څخه غوښتنه کوي چې و وايي هغوی . 8

په دې درس کې څه زده کړي دي. )ځواب: د مرکبو جملو 

جوړول.(

3.  د دویم منت بيا لوستل )۱۰دقیقې(        

د څلور پړاوونو ) ښوونکی لويل، ښوونکی او زده کوونکي . 1

يې په ګډه لويل، زده کوونکي يې په دوه کسيزه توګه لويل 

او زده کوونکي یې په انفرادي توګه لويل( په کارولو رسه 

لومړی منت له زده کوونکو رسه بیا لويل

             تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې( 

تکرار: دساده او مرکبو جملو تکرارول. . 1
کورنۍ دنده: ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې . 2

کلمو او جملو مترین په کورونو کې په خپلو کتابچو 
کې تررسه کړي او لومړی او دوهم منت تکرارکړي.  

خپل د مترین کتابونو کې مترین تررسه کړي. 
کله چې زده کوونکي په کار بوخت وي، ښوونکی په . 5

ټولګي کې ګرځي تر څو له هغو زده کوونکو رسه مرسته 
وکړي چې ستونزې لري. 

لږ وخت وروسته، ښوونکی د زده کوونکو ځوابونه ګوري. . 6
ښوونکی له زده کوونکو څخه پوښتنه کوي چې و وايي . 7

هغوی په دې لوست کې څه زده کړي دي. )ځواب:  
موږ د متضادو کلمو په اړه زده کړه وکړه(. 

ت

غ
ل

 د حسن خط فعالیت، ارزونه او کورنۍ دنده )۴۰ دقیقې ( 
  



181

لوست 5 اونۍ 25

فرعي موضوعګانې:  ميل شتمني او د جاجي ګک کان

د زده کړې موخې:
په مثبته توګه د ځان پېژندل او پر خپل ځان وياړل.- 1

د نوښتي ليکنې د منت بشپړول.- 2

له مناسب لحن، حرکاتو رسه او٪ ۹۵ سموايل رسه د - 3

منت لوستل. 

            تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې(

تکرار: زده کوونکي هغه کارونه تکراروي چې پر تررسه کولو يې وياړي.. 1

نوښتي . 2 د  لوستل.  بیا  منت  دوهم  او  لومړی  دنده:  کورنۍ 

کیسې بشپړول او په اړه يې یو انځور رسمول.

                   ۲. نوښتي لیکنه )۱۵ دقیقې(

۱. ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی به اوس په 
مثبته توګه د ځان پېژندلو  په اړه یو منت ولیکي. 

۲. ښوونکی  د دريس کتاب جملې او د چوکاټ کلمې له 
زده کوونکو رسه یو ځای لويل. 

۳. ښوونکی زده کوونکو ته وایي چې د مترین په کتابونو کې د 
چوکاټ د کلمو په کارولو رسه په تشو ځایونو کې په دوه کسیزه 

توګه جملې جوړې کړي او نیمګړی منت دې بشپړ کړي.
۴. ښوونکی په ټولګي کې ګرځي او هغو زده کوونکو ته 

چې ستونزې لري مرسته او الرښوونه کوي. 
بشپړ  زده کوونکو غواړي چې خپل  له څو  ۵. ښوونکی 

کړي متنونه  ټولګیوالو ته و وايي. 

  ۳. د لومړي  او دویم منت بيا لوستل )۱۰ دقيقې(       

ښوونکی له دوو پړاوونو )لکه زده کوونکي په دوه کسيزه توګه   

په ګټه  توګه لويل(، څخه  انفرادي  په  یې  زده کوونکي  لويل، 

اخیستنې رسه لومړی او دوهم منت له زده کوونکو رسه بیا لويل. 

  1. غوږنيول او خربې کول )10 دقیقې(   

د  توګه  په مثبته  به موږ  وایاست چې نن  و  ته  ۱. زده کوونکو 

پر  او  زحمت  او  زیار  کوو.  خربې  اړه  په  پېژندلو  د  ځان  خپل 

ځان باور هغه وخت ډېر مهم دی چې کله موږ غواړو ستونزمن 

مهال  پر  کولو  تررسه  د  کارونو  د ستونزمنو  کړو.  تررسه  کارونه 

باید په دې پوه شو چې موږ څوک یو؟ څه ډول وړتیاوې لرو؟  

او  په خپلو ميل شتمنيو  باید  موږ  ښوونکی ترشیح کوي چې 

ځانونو وویاړو.  ویاړ په دې معنا دې چې موږ د یوه يش یا د یو 

چا د السته راوړنو او ځانګړتیاوو په اړه د خوشحالۍ احساس 

کوو او افتخار پرې کوو.     

۲. زده کوونکو ته و وایاست چې په دريس کتابونو کې د دوو 

زده کوونکو انځور ته وګوري. له زده کوونکو څخه وغواړئ چې 

پکې  احساسات  کوونکو  زده  د  او  وکړي  بحث  اړه  په  انځور  د 

وپېژين. له زده کوونکو دغه پوښتنه وکړئ: ستاسو په نظر زده 

کوونکي ولې دا ډول احساس کوي؟ زده کوونکو ته و وایاست 

موږ الله )ج( پیدا کړي یو چې د هغه عبادت وکړو، له بېوزلو 

رسه مرسته وکړو، د مرشانو درناوی وکړو، له خلکو رسه زړه سوی 

نور. دا ټول هغه ښه کارونو دي  او داسې  او خواخوږي وښیو 

چې په تررسه کولو رسه يې موږ ویاړو او خوشحاله کېږو. کله 

چې موږ دا ډول ښه کارونه تررسه کړو، نو الله )ج( هم له موږ 

خوشحاله کېږي. 

۳. زده کوونکو ته و وایاست چې د مترین کتابونو ته وګورئ. د 

مترین په کتابونو کې به تاسو یو فعالیت تررسه کوئ. په دې 

فعالیت کې به تاسو د خپل ځان په اړه يو انځور او شپږ غوره 

ځانګړتیاوې یا صفتونه ولیکئ. 

۴. زده کوونکو ته و وایاست چې هر یو خپل انځور ټولګیوالو 

ته وښيي. 

۵. زده کوونکو ته څرګنده کړئ چې موږ ټولو ته الله )ج( ډېرې 

پرې  باید  چې  دي  کړي  را  مسؤلیتونه  او  ځانګړتیاوې  غوره 

وویاړو. موږ ټول باید د یوې غوره ټولنې او پياوړي افغانستان په 

را منځ ته کولو کې برخه واخلو. 
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لوست 6 اونۍ 25

فرعي موضوع: تکرار او دوامداره ارزونه

د زده کړې موخې:
د )بې( مورفیم  لرونکو نومونو پېژندل او کارول. - 1
د مرکبو جملو پېژندل او کارول. - 2
متضادو کلمو ته مطابقت ورکول. - 3
له مناسب لحن،حرکاتو او ٪ ۹۵ سموايل رسه د متنونو لوستل. - 4
له٪ ۸۰ سموايل رسه کلمې او جملې لیکل. - 5

د / ي/ او /ی/ غږونو او د / ي/ تورو لرونکو کلمو سم لیکل. - 6

            تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې(

 ۱. تکرار: هغه څه تکرارول چې زده کوونکو په دې اونۍ کې زده کړي دي.
۲. کورنۍ دنده: ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې په کورونو کې د درسونو د 
هغو برخو بيا ليکل او لوستل دې تررسه کړي چې د اونۍ په جريان کې يې  

  
وررسه ستونز ې لرلې. 

               ۱.کلمې   او  جملې      )۱۰ دقیقې(

ښوونکی د )بې( مورفیم لرونکو نومونو مفهوم تکراروي. . 1
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د دريس کتاب )الف( . 2

مترین تررسه کړي. 
ښوونکی متضادې کلمې تکراروي. . 3
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د دريس کتاب )ب( . 4

مترین تررسه کړي. 
ښوونکی ساده او مرکبې جملې تکراروي.. 5
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د دريس کتاب )ج( . 6

مترین تررسه کړي. 
ښوونکی د زده کوونکو ځوابونه ګوري. . 7

ښوونکی د پرله پسې  ارزونې په کتاب کې د زده کوونکو نومرې ثبتوی. . 8

۲. د لومړي او دویم منت بیا لوستل )۱۰ دقیقې(

ښوونکی زده کوونکو ته دوه دقیقې وخت ورکوي چې په . 1
دوه کسيزه توګه   لومړی یا دوهم منت ژر ژر ولويل. 

ښوونکی د زده کوونکو له )۴( جوړو نه غوښتنه کوي چې د . 2
ټولګي مخې ته رايش. 

ښوونکی هغوی ته وايي چې هره جوړه به د منت یوه برخه لويل. . 3
هغوی باید منت په روانۍ رسه او د مناسب لحن او حرکاتو په 
کارولو رسه ولويل چې د ټکی او د پوښتنې نښې منعکسې کړي.  

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې منت ورو ورو له ښوونکی . 4
رسه ولويل او ښه غوږ ورته ونیيس. کله چې اته) ۸ ( زده 
کوونکي په لوستلو بوخت وي، ښوونکی د هغوی د لوستلو 
پسې   پرله  د  مشاهده  خپله  او  کوي  مشاهده  څرنګوالی 
ارزونې کتاب کې لیکي. له هغه زده کوونکو رسه چې په 
بايد  اونۍ  راتلونکې  کړي،  نه  تررسه  فعالیت  دا  توګه  ښه 

مرسته وررسه ويش.

                  ۳. امال )۱۵ دقیقې(
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی به څو کلمې . 1

او جملې ولیکي. 
د . 2 او  تړلو  کتابونو  دريس  د  ته  کوونکو  زده  ښوونکی 

مترین د کتابونو پرانیستلو ته رابويل ښوونکی لومړۍ 

کلمه په کراره وايي او )۴( ځلې یې تکراروي.  کلمه دا 

ده:ميل   زده کوونکي کلمه ليکي.
ښوونکی همدغه کار د الندې )۸( کلمو لپاره هم تررسه کوي.. 3

۱-  عايدات ۲- دولتي ۳-  لرګی  ۴-  کلی  ۵- احمدزی  ۶- 
سړی ۷-    درناوی  ۸- يرغل.

ښوونکی لومړۍ جمله په کرار ه لويل او څلور ځله يې . 4
تکراروي. جمله  دا ده: ۱. موږ د خپلو ميل شتمنيو 

ساتنه کوو.
زده کوونکي جمله د مترين په کتاب کې ليکي.. 5
ښوونکی همدا کار د الندې دري، جملو لپاره تررسه کوي.. 6

     ۲. افغانستان ډېر کانونه لري. ۳. ميزونه او څوکۍ له 
لرګي څخه جوړيږي.۴.  احمدزی پرون کيل ته  الړ.

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې خپل  د مترين کتابچې . 7
او  ګوري  امال  هغوی  د  ښوونکي  راوړي.  لپاره  کتلو  د 

نومرې ورکوي.
ښوونکی د زده کوونکو نومرې د پرله پسې  ارزونې کتاب . 8

کې ثبتوي.

   د حسن خط فعالیت، ارزونه او کورنۍ دنده )۴۰ دقیقې ( 
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لوست 1 اونۍ

فرعي موضوع: د پستې ځنګل   

د زده کړې موخې:
د ي، ئ،ی تورولرونکو کلمو سم لیکل. . 1
له انځور رسليک، مهمو کلمو او مخکينۍ پوهې څخه په ګټې . 2

اخيستنې دا وړاندوينه کول چې کيسه يا منت به د څه په اړه وي.
د لوستلو پر مهال د  مفهوم اخیستنې لپاره د بیا لوستلو  څخه کار اخیستل.. 3
د منت اروزل.. 4

                  ۱. کلمې او جملې )۱۰ دقیقې(               
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د اوږدې)ې(، امريه)ئ( او لکۍ لرونکې . 1

)ۍ( رسه نژدې غږونه لري. ښوونکی واضح کوی چې ځينې کلمې د )ې( 
توری ځينې کلمې د )ئ( توری او ځينې نورې بيا د)ۍ( توری لري.

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې په ډې لوست کې به د هغو  کلمو . 2
مترين تررسه کړي چې د )ې(، )ئ(او )ۍ( توري پکې کارول کېږي.

ښوونکی الندې کلمې پر تخته ليکي: )بېل، کورئ او شتمنۍ(. 3
ښوونکی له زده کوونکو  څخه په لوړ غږ د کلمې د لوستلو غوښتنه کوي. . 4

ښوونکی له زده کوونکو څخه پوښتنه کوي چې کوم توری د/ې/،/ئ/،ۍ/غږ 
ونه لري. ښوونکی یو څو زده کوونکو ته اجازه ورکوي چې توري ته ګوته ونیيس. 

ښوونکی د زده کوونکو پام دريس کتاب ته را اړوي. ښوونکی کلمې . 5
زده کوونکو ته په داسې حال کې لويل چې هغوی خپلې ګوتې پر 

کلمو تېروي.  بیا زده کوونکي کلمې په دوه کسيزه توګه   لويل. 
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د کلمو د ليکلو متري دې  د . 6

مترين په کتابونو کې تررسه کړي.
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی باید په کور کې هره ورځ د . 7

دغو کلمو د لیکلو مترین وکړي. 
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د اونۍ په پای کې به هغوی د . 8

همدغو کلمو باره کې امالء ولري.  

 ۲. د لومړي منت لوستل )۲۵ دقیقې(

له لوستلو څخه مخکې
ته . 1 انځور  او  رسلیک  چې  وايي  نه  کوونکو  زده  ښوونکی 

اړه وي.  په  به د څه  او وړاندوینه وکړي چې منت  وګوري 
)خپلومنځونو کې رشیکول، له ټولګيوالو رسه رشیکول(. 
زده کوونکي باید دريس کتابونو ته ځیر يش. چې هغوی د 

موضوع په اړه مخکې له مخکې په څه پوهيدل.

۲.ښوونکی درې کلیدي کلمې له زده کوونکو رسه معنا او په 
جملو کې يې استعاملوي. 

د لوستلو پر مهال
ګډه . 1 په  کوونکي  زده  او  ښوونکی  کوي،  متثیل  ښوونکی 

لوستل کوي، زده کوونکي په دوه کسيزه توګه   لوستل کوي. 
ښوونکی زده کوونکو ته ښيي چې څنګه کوالی يش د . 2

تم کېدلو او فکر کولو له سرتاتیژي څخه ګټه واخيل.
له لوستلو څخه وروسته

د . 1 ایا  چې  کوي  پوښتنه  نه  کوونکو  زده  له  ښوونکی 
کیسې په اړه یې وړاندوینه سمه ده؟ هو یا نه. 

ښوونکی له زده کوونکو څخه الندې پوښتنې کوي:. 2

- پوښتنه: د افغانستان کوم واليتونه د پستې ځنګلونه لري؟ 
فارياب،  سمنګان،  بغالن،  بدخشان،تخار،  ځواب: 

بادغيس او هرات. 
- پوښتنه: څه بايد وکړو چې د پستې تنکي نيالګي 

مو خراب نيش؟  
ځواب: هلته بايد مېږې او وزې ونه څروو.

- پوښتنه: که د پستې ځنګلونو ته پاملرنه ونه کړو څه به 
رامنځ ته يش؟ 

ځواب: ځنګلونه به مو له منځه الړيش. د هېواد اقتصاد 
او ښکال به مو زيامننه يش. 

-  پوښتنه: ولې د افغانستان پسته په نړۍ کې ښه نوم لري؟
ځواب:ځکه چې ښه کيفيت لري او ډېره خوندوره ده.

ښوونکي له زده کوونکو پوښتنه کوي چې د منت اصيل . 3
مفهوم څه شی دی:

ځواب: د منت اصيل مفهوم دا دی: دپستې د ارزښت . 4
په اړه درس په زړه پورې و، د افغانستان پسته په 

دنيا کې ښه نوم لري.

             تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې(

تکرار: ښوونکی له زده کوونکو رسه یو څو هغه کلمې . 1
چې د/ې/،/ۍ/ /ئ/ غږونو لري، تکراروي. 

کورنۍ دنده: زده کوونکي کلمې او جملې مترين . 2
او  کوي  تررسه  کې  کتابچو  خپلو  په  کې  کورونو  په 

لومړی لوست تکراروي.

۲۶
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لوست 2 اونۍ 26

فرعي موضوع: د پستې ځنګل

د زده کړې موخې:

له )بې( مختاړي مورفیم رسه نومونه پېژندل.. 1

مرتادفې )هم معنا( کلمې پرتله کول.. 2

له مناسب لحن او حرکاتو رسه او له ۹۵٪ سموايل رسه منت . 3

لوستل. 

             1. کلمې )۱۰ دقیقې(                            

ښوونکی الندینۍ دوه کلمې پر تخته لیکي: جوړه او . 1
بې جوړه  

ښوونکی له زده کوونکو څخه پوښتنه کوي چې آیا هغوی . 2
زده  یو څو  پوهېږي. ښوونکی  معنا  پر  کلمو  ددو  دغو  د 
ښوونکی  ورکوي.  فرصت  ورکولو  ځواب  د  ته  کوونکو 
او  نورې  ته  کلمو  مختاړی  )بې(  د  چې  کوي  ترشیح 

متضادې معناوې ورکوي. 
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې خپل دريس کتاب ته . 3

وګوري. هغوی یو شمېر کلمې ویني چې د )بې( مختاړی 
لري. خو دغه ټولې کلمې حقیقي کلمې نه دي. ښوونکی 
زده کوونکو ته وايي چې هغوی باید د هرې کلمې لپاره و 

وايي چې آیا دا یوه سمه کلمه ده او که نا سمه؟ 
بېلګې له زده کوونکو رسه تررسه . 4 ښوونکی لومړۍ دوه 

کوي. 
د . 5 وايي چې د مترین کتاب کې  ته  ښوونکی زده کوونکو 

مترین د رسته رسولو لپاره په دوه کسيزه توګه   کار وکړي. 
په . 6 ښوونکی  وي،  بوخت  کار  په  کوونکي  زده  چې  کله 

ټولګي کې ګرځي ترڅو له هغو زده کوونکو رسه مرسته 
وکړي چې ستونزې لري. 

ښوونکی له زده کوونکو څخه پوښتنه کوي چې و وايي . 7
هغوی به په دې لوست کې څه زده کړي دي. )ځواب: 

برخه )بې( مختاړی کلمې ته بله معنا ورکوي(. 

ت     ۲.  د لغتونو زېرمه )۱۵ دقیقې(                                                                                 

غ
ل   

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی به د مرتادفو . 1

کلمو باره کې الزیات مترین وکړي. 

ښوونکی له زده کوونکو څخه پوښتنه کوي چې اوس هم . 2

په یاد لري چې مرتادفې کلمې څه ته وايي. آیا هغوی د 

مرتادفو کلمو یو څو بېلګې وړاندې کوالی يش؟ 

ښوونکی زده کوونکي خپلو دريس کتابونو لوستلو ته . 3

ویني  چوکاټونه  دوه  )ب(  او  د)الف(  هغوی  رابويل. 

چې کلمې لري. هغوی باید مرتادفو کلمو ته په دواړو 

دوه  لومړۍ  ورکړي. ښوونکی  مطابقت  چوکاټونو کې 

کلمې له زده کوونکو رسه تررسه کوي. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې په دوه کسيزه توګه  . 4

          تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې( 
  

 تکرار: له )بې( مختاړي رسه نومونه تکرارول.. 1

په . 2 کلمو  د  چې  وايي  ته  کوونکو  زده  ښوونکی  دنده:  کورنۍ 

لومړی منت  د  او  تررسه کړي  کتابچو کې  په خپلو  کورونو کې 

لوستل بيا تکرار کړي.

خپلو د مترین په کتابونو کې مترین تررسه کړي. 

ښوونکی . 5 وي،  بوخت  کار  په  کوونکي  زده  چې  کله 

په ټولګي کې ګرځي تر څو له هغو زده کوونکو رسه 

مرسته وکړي چې ستونزې لري. 

لږ وخت وروسته، ښوونکی د زده کوونکو ځوابونه ګوري. . 6

ښوونکی له زده کوونکو  څخه پوښتنه کوي چې و وايي . 7

هغوی په دې لوست کې څه زده کړي دي. )ځواب:  

موږ د مرتادفو  کلمو باره کې زده کړه وکړه(. 

              3. د لومړي منت بيا لوستل )۱۰دقیقې(

د څلور پړاوونو ) ښوونکی لويل، ښوونکی او زده کوونکي . 1

يې په ګډه لويل، زده کوونکي يې په دوه کسيزه توګه لويل 

او زده کوونکي یې په انفرادي توګه لويل( په کارولو رسه 

لومړی منت له زده کوونکو رسه بیا لويل



185

لوست 3 اونۍ 26

فرعي موضوع: زمرد

د زده کړې موخې:
په مورفیمونو د کلمو تجزیه کول او د جملو د جوړښت د پوهې کارول.. 1
له انځور، رسليک، مهمو کلمو او مخکينۍ پوهې څخه په ګټه اخيستنې . 2

رسه دا وړاندوينه  کول چې کيسه يا منت په د څه په اړه وي.
د لوستلو پر مهال د  مفهوم اخیستنې لپاره له بیا لوستلو  نه کار . 3

اخیستل.
د منت اروزل.. 4

                ۱.کلمې )10 دقیقې(           

ښوونکی د لومړي نوم جوړښت کټ مټ پر توره تخته هغسې . 1
لیکي لکه چې په دريس کتاب کې لیکل شوی دی. 

بیا . 2 لويل،  ته  کوونکو  زده  غږ  لوړ  په  منونه  ښوونکی 
ښوونکی منونه له زده کوونکو رسه په ګډه لويل. 

ښوونکی ترشیح کوي چې کلمې ته یوه کوچنۍ برخه . 3
ورزیاتېږي او د نوم معنا بدلوي. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د لومړنیو دوو بېلګو د . 4
لوستلو د پاره خپل دريس کتاب ته وګوري. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې په دريس کتابونو کې په . 5
دوه کسيزه توګه کلمې ولويل.

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د مترين په کتابونو کې . 6
د کلمو ليکل مترين کړي.

کله چې زده کوونکي کلمې لويل، ښوونکی په ټولګي . 7
کې ګرځي تر څو له هغو زده کوونکو رسه مرسته وکړي 

چې ستونزې لري. 

۲. د دویم منت لوستل )۲۵ دقیقې(            

له لوستلو څخه مخکې

ته . 1 انځور  او  رسلیک  چې  وايي  ته  کوونکو  زده  ښوونکی 
وګوري او وړاندوینه وکړي چې منت به د څه په  اړه وي. 
)په خپلو کې رشیکول، له ټولګيوالو رسه رشیکول(. زده 
د  هغوی  چې  يش  ځیر  ته  کتابونو  دريس  باید  کوونکي 

موضوع په اړه مخکې له مخکې په څه پوهېدل. 
ښوونکی درې مهمې کلمې له زده کوونکو رسه معنا او په . 2

جملو کې يې کاروي. 
د لوستلو پر مهال

ښوونکی يې لويل، ښوونکی او زده کوونکي په ګډه يې . 1
لويل، زده کوونکي په دوه کسيزه توګه لويل. 

ښوونکی زده کوونکو ته ښيي چې څنګه کوالی يش د . 2
تم کېدلو او فکر کولو سرتاتیژۍ څخه د منت د لوستلو 

پرمهال ګټه واخيل.
له لوستلو څخه وروسته

ښوونکی له زده کوونکو څخه پوښتنه کوي چې ایا د کیسې په اړه یې . 1
وړاندوینه سمه ده؟ هو يا نه. 

ښوونکی له زده کوونکو څخه الندې پوښتنې کوي:. 2

- پوښتنه: د هېواد په کومو غرونو کې د زمرد کانونه شته؟    

 تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې(
تکرار: ښوونکی د کلمو مترین له زده کوونکو رسه تکراروي. . 1
کورنۍ دنده: زده کوونکي د کلمې ليکل او  د دوهم منت بیا لوستل په . 2

کور کې مترین کوي. 

ځواب:د پنجشري او بدخشان په غرونو کې. 
- پوښتنه: کله چې زمرد له کان څخه راوايستل يش 

بيا پرې څه کوي؟
او  کورنيو  لپاره  او د خرڅالو  ډلبندي کېږي   ځواب: 

بهرنیو بازارونو ته استول کېږي.
- پوښتنه:  ستاسو په فکر قيمتي کاڼي څه ته ويل کېږي؟

ځواب: زمرد، ياقوت، لعل، جواهر او فريوزه.
- پوښتنه: که چېرته د زمردوکانونه په خپل رسي توګه 

راويستل يش څه به پېښ يش؟
ځواب: ميل شتمني به مو له منځه الړه يش او اقتصاد 

ته به مو لوی زيان ورسيږي. 

ښوونکي له زده کوونکو پوښتنه کوي چې د منت اصيل . 3

مفهوم څه شی دی:

د زمرد منت په . 4 ځواب: د منت اصيل مفهوم دا دی: 
او  پنجشري  د  ده  شتمني  ميل  زمرد  و،  پورې   زړه 
هندوکش په غرونو کې د زمردو کانونه شته چې بايد 

سم يې وساتو.
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لوست 4 اونۍ 26

فرعي موضوع: زمرد 

د زده کړې موخې:
د مرکبو جملو پېژندل او کارول.- 1

 په یوه جمله کې د مرتادفو کلمو تبدیلول.- 2

له مناسب لحن، حرکاتو او له٪ سموايل رسه د متنونو - 3

لوستل. 

            ۲. د لغتونو زېرمه )۱۵ دقیقې(

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی به د مرتادفو . 1
کلمو په اړه الزیات مترین وکړي. 

ښوونکی له زده کوونکو  څخه پوښتنه کوي چې اوس هم . 2
په یاد لري چې مرتادفې کلمې څه ته وايي. آیا هغوی د 

مرتادفو کلمو څو بېلګې وړاندې کوالی يش؟ 
ته . 3 لوستلو  کتاب  دريس  خپل  کوونکي  زده  ښوونکی 

رابويل. هغوی یو څو جملې ویني. په هره جمله کې 
د یوې کلمې الندې خط ایستل شوی دی. هغوی باید 
جملې ته څېرمه چوکاټ کې د کلمو له جملې څخه د 

هامغه کلمې مرتادفه کلمه پیدا کړي. ښوونکی لومړۍ 

دوه جملې له زده کوونکو رسه تررسه کوي. 

                1. کلمې او جملې )۱۰ دقیقې(

د . 1 کې  لیندیو  په  او  جملو  دوو  د  تخته  پر  ښوونکی 

زمرد  شمشاد  اخيل  پسته  نښلوونکي)خيرب  یوه 

خرڅوي.( او  )خيرب پسته اخيل او شمشاد زمرد 

اخيل( لیکلو رسه درس پیلوي. 

ښوونکی زده کوونکو ته درس ترشیح کوي چې هغوی د نښلوونکې . 2

کلمې په کارولو رسه له دوو جملو څخه یوه جمله جوړوالی يش. 

ښوونکی له زده کوونکو  څخه غوښتنه کوي چې خپلو تولګیوالو . 3

ته و وايي چې هغوی د نښلوونکې کلمې په کارولو رسه څنګه 

دوو                 يا  يوه  له  ښوونکی  يش.  کوالی  یوځای  رسه  جملې  دوه 

زده کوونکو  څخه د جملې د لوستلو غوښتنه کوي. ښوونکی 

يش.  ځیر  ته  کتابونو  دريس  خپل  چې  وايي  ته  کوونکو  زده 

ښوونکی لومړۍ دوه جملې له زده کوونکو رسه تررسه کوي. 

د . 4 کې  کتاب  مترین  د  چې  وايي  ته  کوونکو  زده  ښوونکی 

مترین بشپړولو لپاره په دوه کسيزه توګه کار وکړي.کله چې 

زده کوونکي د مرکبو جملو  په مترین بوخت وي، ښوونکی په 

ټولګي کې ګرځي ترڅو له هغو زده کوونکو رسه مرسته وکړي 

چې ستونزې لري. ښوونکی له زده کوونکو  څخه غوښتنه کوي 

چې و وايي هغوی په دې درس کې څه زده کړي دي. )ځواب: 

د مرکبو جملو جوړول.(
3. د دویم منت  بيا لوستل )۱۰دقیقې(   

د څلور پړاوونو ) ښوونکی لويل، ښوونکی او زده کوونکي . 1

يې په ګډه لويل، زده کوونکي يې په دوه کسيزه توګه لويل 

او زده کوونکي یې په انفرادي توګه لويل( په کارولو رسه 

لومړی منت له زده کوونکو رسه بیا لويل.

            تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې( 

تکرار: د مرکبو جملو تکرارول. . 1
کورنۍ دنده: ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د کلمو او . 2

جملو ليکل او د دوهم منت لوستل په کورونو کې په خپلو 
کتابچو کې تررسه کړي.

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې په دوه کسيزه توګه   . 4
خپلو د مترین  په کتابونو کې مترین تررسه کړي. 

په . 5 کله چې زده کوونکي په کار بوخت وي، ښوونکی 
ټولګي کې ګرځي تر څو له هغو زده کوونکو رسه مرسته 

وکړي چې ستونزې لري. 
لږ وخت وروسته، ښوونکی د زده کوونکو ځوابونه ګوري. . 6
ښوونکی له زده کوونکو څخه پوښتنه کوي چې په  دې . 7

اونۍ کې څه زده کړي دي. )ځواب:  موږ د مرتادفو 
کلمو په اړه زده کړه وکړه(. 

ت

غ
ل

 د حسن خط فعالیت، ارزونه او کورنۍ دنده )۴۰ دقیقې ( 
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لوست 5 اونۍ 26

فرعي موضوعګانې: د پستې ځنګل، زمرد 

د زده کړې موخې:

د موخو ټاکل.- 1

د نوښتي ليکنې د  منت بشپړول.- 2

له مناسب لحن، حرکاتو او٪ ۹۵ سموايل رسه  د متنونو - 3

لوستل. 

تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې(
            

تکرار: زده کوونکي خپلې موخې تکراروي.. 1

نوښتي . 2 د  لوستل.  بیا  منت  دوهم  او  لومړی  دنده:  کورنۍ 

کیسې بشپړول او یو انځور پکې ورزیاتول.

   ۲.  نوښتي لیکنه )۱۵ دقیقې(
۱. ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی به اوس  د موخو د 

ټاکلو په اړه یوه منت ولیکي. 
۲. ښوونکی  د دريس کتاب جملې او د چوکاټ کلمې له زده 

کوونکو رسه یو ځای لويل. 
۳. ښوونکی زده کوونکو ته وایي چې د مترین په کتابونو کې د 
چوکاټ د کلمو په کارولو رسه په تشو ځایونو کې په دوه کسیزه 

توګه جملې جوړې کړي او نیمګړې منت دې بشپړ کړي.
۴. ښوونکی په ټولګي کې ګرځي او هغو زده کوونکو ته چې 

ستونزې لري مرسته او الرښوونه کوي. 
کړي  بشپړ  غواړي چې خپل  کوونکو  زده  څو  له  ۵. ښوونکی 

متنونه ټولګیوالو ته و وايي. 

 ۳.د لومړي او دویم منت بيا لوستل )۱۰ دقيقې(     

ښوونکی له دوو پړاوونو )لکه زده کوونکي په دوه کسيزه توګه   
لويل، زده کوونکي یې پخپله لويل(، څخه په ګټه اخیستنې 

رسه لومړی او دوهم منت له زده کوونکو رسه بیا لويل. 

  1. غوږنيول او خربې کول )10 دقیقې(   

۱. زده کوونکو ته ووایاست چې د نن ورځې په درس کې به د 

باندې بحث  ټاکلو  پر  او مسلکي موخو  خپلو شخيص، علمي 

وکړو. زده کوونکو ته ووايئ چې موږ باید په ژوند کې موخې ولرو 

او د موخو د السته راوړلو لپاره هغه اړین قدمونه یا کارونه چې 

باید تررسه يش وپېژنو. 

۲.   زده کوونکو ته ووایاست د دريس کتاب د هغه انځور په اړه 

چې نجلۍ پکې غواړي یوه ښه ډاکټره يش او هلک غواړي یو 

ښه ښوونکی يش یو له بل رسه بحث وکړي. له زده کوونکوڅخه 

دغه پوښتنې وکړئ: نجلۍ غواړي څه شی يش؟ د هغې موخه 

یوه ښه  هغه  لپاره چې  دې  د  ډاکټره يش(،  )غواړي  ده؟  څه 

ډاکټره يش، نو څه کارونه باید تررسه کړي؟ ) هره ورځ ښوونځي 

ته والړه يش، په درسونو کې کوښښ وکړي، کورنۍ دنده تررسه 

مرسته  نورو  له  لري  ستونزه  چې  کې  درسونو  هغو  په  کړي، 

وغواړي، په رخصتیو کې درسونه ووایي او داسې نور.( 

۳. ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې موږ باید پر خپلو موخو پوه شو 

او د موخو د السته راوړلو لپاره ټول اړین قدمونه او کارونه وپېژنو.  

۴. زده کوونکو ته ووایاست چې د مترین کتابونو ته وګوري. د 

مترین په کتابونو کې دوی یو فعالیت تر رسه کوي. زده کوونکو 

ته و وایاست چې پوښتنې ولويل او له خپلو ملګرو رسه پرې بحث 

وکړي. له زده کوونکو بیا وغواړئ چې د دوی موخې څه شی دي 

او په راتلونکې کې غواړي څه شی يش؟ له زده کوونکو وغواړئ 

چې د دې پوښتنې ځوابونه د مترین په کتابونو کې ولیکي.  

۵. له څو زده کوونکو څخه وغواړئ چې خپلې موخې او هغه 

کړي  تررسه  باید  يې  لپاره  راوړلو  السته  موخو  د  چې  کارونه 

ټولګیوالو ته و وايي. 

۶. زده کوونکو ته و وایاست د دې لپاره چې موخې مو السته 

پړاونه چې د موخو د السته  او  باید ټول هغه کارونه  نو  راوړو، 

راوړلو لپاره اړین دي وپېژنو. 
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لوست 6 اونۍ 26

فرعي موضوع: تکرار او دوامداره ارزونه

د زده کړې موخې:
د )بې( مورفیم درلودونکو نومونو پېژندل او کارول. - 1

د مرکبو جملو پېژندل او کارول. - 2

مرتادفو کلمو ته مطابقت ورکول. - 3

له مناسب لحن، او حرکاتو او له٪ ۹۵سموايل رسه د - 4

متنونو لوستل. 

له ۸۰٪ سموايل رسه کلمې او جملې لیکل. - 5

د / ی، ۍ،ئ / غږ او د / ی،ۍ،ئ/ تورو لرونکو کلمو - 6

سم لیکل. 

          تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې(

 ۱. تکرار: هغه څه تکرارول چې زده کوونکو په دې اونۍ کې زده کړي دي.  

۲. کورنۍ دنده: زده کوونکی د کلمو او جملو مترين په کورونو کې په 

خپلو کتابچو کې تررسه کوي او د لومړي او دوهم منت لوستل تکراروي.

       ۱. کلمې   او  جملې       )۱۰ دقیقې(

نومونو . 1 درلودونکو  مورفیم)مختاړی(  د)بې(  ښوونکی 
مفهوم تکراروي. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د دريس کتاب )الف( . 2
مترین تررسه کړي. 

ښوونکی مرتادفې کلمې تکراروي.. 3
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د دريس کتاب )ب( . 4

مترین تررسه کړي. 
ښوونکی  ساده او مرکبې جملې تکراروي.. 5
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د دريس کتاب )ج( . 6

مترین تررسه کړي. 
ښوونکی د زده کوونکو ځوابونه ګوري. . 7
ښوونکی د پرله پسې ارزونې کتاب کې د زده کوونکو . 8

نومرې ثبتوی. 

                  ۳. امال )۱۵ دقیقې(

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی به څو کلمې او جملې ولیکي. . 1
ښوونکی زده کوونکو ته د دريس کتابونو د تړلو او د مترین . 2

کتابونو د پرانیستلو وايي. ښوونکی لومړۍ کلمه په کراره 
وايي او )۴( ځلې یې تکراروي. کلمه دا ده: )يو(

 زده کوونکي کلمه د مترين په کتابونو کې ليکي.. 3
ښوونکي همدغه کار د الندې اتو)۸( کلمو لپاره هم تررسه کوي.. 4

۵-ښاپېرۍ  ۴-وساتئ  ۳-ډبرې  ۲-شتمنۍ  ګورئ   -۱
۶-اوسپنې ۷-پوهېږئ ۸- هيلۍ

۵.ښوونکی لومړۍ جمله په کراره لويل او څلور ځله يې تکراروي.
جمله دا ده.  ۱. ګاللۍ پسته خوري.

زده کوونکي جمله د مترين په کتاب کې ليکي.
 ۶. ښوونکی همدا کار د الندې )۳( جملو لپاره هم تررسه کوي.

         ۲. خپل کتابونه پاک وساتئ.
        ۳. د مرمرو ډبرې ښکلې وي.

        ۴. بايد د ميل شتمنۍ ساتنه وکړئ.
۷. ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې  د مترين کتابونو د کتلو 

لپاره راوړي. ښوونکي د هغوی امال ګوري او نومرې ورکوي

۸. ښوونکي د زده کوونکو نومرې د پرله پسې  ارزونې په کتاب کې ثبتوي.

۲. د لومړي او دویم منت بیا لوستل )۱۰ دقیقې(

ښوونکی زده کوونکو ته  دوه دقیقې وخت ورکوي چې په . 1

دوه کسيزه توګه  لومړی یا دوهم منت ژر ژر ولويل. 

ښوونکی د زده کوونکو له څلورو جوړو نه غوښتنه کوي چې . 2

د ټولګي مخې ته رايش. 

ښوونکی هغوی ته وايي چې هره  دو کسيزه به د منت یوه . 3

برخه لويل. هغوی باید منت په روانه توګه او د مناسب لحن 

او حرکاتو په کارولو رسه ولويل چې  د پای ټکی او د پوښتنې 

نښه منعکس کړي . 

ښوونکی ټولګي ته وايي چې ورو ورو منت له لوستونکي رسه . 4

ولويل او ښه غوږ ونیيس. کله چې اته)۸( زده کوونکي په 

لوستلو بوخت وي، ښوونکی د هغوی د لوستلو څرنګوالی 

په  ارزونې  پرله پسې   د  او خپله مشاهده  مشاهده کوي 

کتاب کې لیکي. له هغه زده کوونکو رسه چې په ښه توګه 

   د حسن خط فعالیت، ارزونه او کورنۍ دنده )۴۰ دقیقې ( دا فعالیت تررسه نه کړي، باید بله اونۍ وررسه مرسته ويش. 
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لوست 1 اونۍ

فرعي موضوع: برېښنا        توري: ي، ئ،ۍ  

د زده کړې موخې
د  )ي، ئ، ی( غږ لرونکو کلمو سم لیکل. . 1
د رسليک، انځور، مهمو کلمو او له مخکينۍ پوهې څخه په ګټې اخيستنې . 2

رسه دې دا وړاندينه وکړي چې کيسه يا منت به د  څه په اړه وي.
د لوستلو پر مهال د مفهوم اخیستلو لپاره له بیا لوستلو څخه کار اخیستل.. 3
د منت ارزول.. 4

                 ۱. توري او کلمې )۱۰ دقیقې(                  

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د )ی( توري رسه ورته غږ لري. . 1
ځینې کلمې د ) ي(   غږ او ځینې نورې کلمې بیا د )ې( غږونه لري.

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې په دې اونۍ کې به هغوی د هغو . 2
کلمو مترین وکړي چې دا غږونه پکې کارول کېږي.  

ښوونکی الندې کلمې پر تخته لیکي: سپوږمۍ، برقي. ښوونکی . 3
له زده کوونکو څخه په لوړ غږ د کلمې د لوستلو غوښتنه کوي. 
درڅخه پوښتنه کوي چې کوم توری د / ي/ غږ لري. ښوونکی یو 

څو زده کوونکو ته اجازه ورکوي چې تورو ته ګوته ونیيس. 
ښوونکی د زده کوونکو پام دريس کتاب ته را اړوړي. کلمې زده . 4

کوونکو ته په داسې حال کې لويل چې هغوی خپلې ګوتې پر کلمو 
تېروي.  بیا زده کوونکي کلمې په دوه کسيزه توګه   لويل. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د مترين په کتابونو کې د کلمو . 5
ليکل مترين کړي.

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی باید په کور کې هره ورځ د . 6
دغو کلمو د لیکلو مترین وکړي. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د اونۍ په پای کې به هغوی د . 7
همدغې کلمو  په اړه امال ولري.  

 ۲. د لومړي منت لوستل )۲۵ دقیقې(

له لوستلو څخه مخکې
ښوونکی زده کوونکو ته وايي ي چې رسلیک او انځور ته . 1

اړه وي.  په  به د څه  او وړاندوینه وکړي چې منت  وګوري 
)په خپلو کې رشیکول، له ټولګيوالو رسه رشیکول(. زده 
کوونکي باید خپلو دريس کتابونو ته ځیر يش چې هغوی د 

موضوع په اړه مخکې له مخکې څه پوهېدل.  
۲.ښوونکی درې کليدي کلمې له زده کوونکو رسه معنا او په 

جملو کې يې استعاملوي. 

د لوستلو پر مهال
ښوونکی متثیل کوي، ښوونکی او زده کوونکي يې په . 2

ګډه لويل، زده کوونکي يې په دوه کسيزه توګه  لويل. 
ښوونکی زده کوونکو ته ښيي چې څنګه کوالی يش د . 3

تم کېدلو او فکر کولو له سرتاتیژي څخه ګټه واخيل.
له لوستلو څخه وروسته

ښوونکی له زده کوونکو څخه پوښتنه کوي چې ایا د . 1
کیسې په اړه یې وړاندوینه سمه ده؟ هو يا نه. 

ښوونکی له زده کوونکو څخه الندې پوښتنې کوي:. 2

- پوښتنه: هغه ماشني چې برېښنا توليدوي څه نومېږي؟
ځواب:هغه توربین یا ډاینمو نومېږي.

- پوښتنه:  کوم شيان په برېښنا چلېږي؟    
ځواب: د فابریکې ماشينونه، اوتو، بخارۍ او نور برقي 

شیان. همدرانګه څراغونه پرې روښانه کېږي.
- پوښتنه: که له برېښنا رسه بې احتياطي ويش کومې پېښې 

به رامنځته يش.
ځواب: زموږ رس او مال ته به پکې زيان ورسيږي.

- پوښتنه: ولې غواړو برېښنا ډېره مرصف نه کړو؟
ځواب: که چېرې ډېره برېښنا مرصف کړو له يوې خوا به مو 
لګښت ډېر وي او له بلې خوا به نورو خلکو ته پوره برېښنا ونه رسيږي.

ښوونکي له زده کوونکو پوښتنه کوي چې د منت اصيل . 3

مفهوم څه شی دی:

د . 4 او  برېښنا  د  ځواب: د منت اصيل مفهوم دا دی: 
باد،  د  برېښنا  کوو  فکر  اړه  په  کيفيت  د  برېښنا 
ملريزو  ښيښو، اوبو، تيلو او ګازو په وسيله ترالسه 

کېږي.

  تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې(

تکرار: ښونکی له زده کوونکو رسه یو څو هغه کلمې . 1
تکراروي چې د /ی/،/ي/،ئ/ غوږونه لري.

مترين . 2 کلمو  او  تورو  د  کوونکي  دنده:زده  کورنۍ 
په کورونو کې په خپلو کتابچو کې تررسه کوي او د 

لومړي منت لوستل تکراروي.

27
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لوست 2 اونۍ 2۷

فرعي موضوع: برېښنا

د زده کړې موخې:

له )بې(مختاړي رسه  نومونه پېژندل او کارول.. 1

د  مرتادفو )هم معنا(  کلمو رسه متضادو کلمو پرتله کول.. 2

په مناسب لحن، حرکاتو او له٪ ۹۵ سموايل رسه د متنونو . 3

لوستل. 

              1. کلمې )۱۰ دقیقې(                           

لیکي: . 1 تخته  توره  پر  کلمې  دوه  الندینۍ  ښوونکی 
)حوصلې او بې حوصلې(

آیا . 2 چې  کوي  پوښتنه  څخه  کوونکو  زده  له  ښوونکی 
هغوی د دغو دوو کلموپه معنا پوهېږي. ښوونکی یو څو 
زده کوونکو ته د ځواب ورکولو وخت ورکوي. ښوونکی 
متضاده  ته  کلمې  مختاړی  )بې(  د  چې  کوي  ترشیح 

معنا ورکوي. 
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې خپلو دريس کتابونو ته . 3

وګوري. هغوی یو شمېر کلمې ویني چې د )بې(کوچنۍ 
دي.  نه  کلمې  حقیقي  کلمې  ټولې  دغه  خو  لري.  برخه 
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی باید د هرې کلمې 

لپاره و وايي چې آیا دا یوه سمه کلمه ده او که څنګه؟ 
ښوونکی لومړۍ دوه بېلګې له زده کوونکو رسه تررسه کوي. . 4
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د مترین په کتابونو . 5

توګه    دوه کسيزه  په  لپاره  کې د مترین د رسته رسولو 
کار وکړي. 

په . 6 ښوونکی  وي،  بوخت  کار  په  کوونکي  زده  چې  کله 
ټولګي کې ګرځي، ترڅو له هغو زده کوونکو رسه مرسته 

وکړي چې ستونزې لري. 
ښوونکی له زده کوونکو څخه پوښتنه کوي چې و وايي . 7

هغوی په دې اونۍ کې څه زده کړي دي. )ځواب: دا 
معنا  متضاده  ته  کلمې  )بې(  برخه  کوچنۍ  یوه  چې 

ورکوي(. 

                   ۲.  د لغتونو زېرمه )۱۵ دقیقې(                                                                                 

عامو . 1 د  به  هغوی  چې  وايي  ته  کوونکو  زده  ښوونکی 

مرتادفو او متضادو کلمو  په اړه الزیات مترین وکړي. 

ته . 2 لوستلو  کتابونو  دريس  خپلو  کوونکي  زده  ښوونکی 

رابويل. هغوی د کلمو څلور )۴( کتارونه ویني. هغوی باید 

مرتادفو او متضادو کلمو ته په خپلو کې مطابقت ورکړي. 

ښوونکی لومړۍ دوه کلمې له زده کوونکو رسه تررسه کوي. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې په دوه کسيزه توګه . 3

د مترين په کتابونو کې مترین تررسه کړي. 

کله چې زده کوونکي په کار بوخت وي، ښوونکی په . 4

  تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې( 
  

 
  تکرار: د مرکبو جملو مفهوم تکرارول.. 1

کورنۍ دنده: ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د کلمو مترين په . 2

کورونو کې په خپلو کتابچو کې تررسه کړي او د لومړي منت بيا 

لوستل تکرار کړي.

ټولګي کې ګرځي، څو له هغو زده کوونکو رسه مرسته 

وکړي چې ستونزې لري. 

له لږ وخت وروسته، ښوونکی د زده کوونکو ځوابونه ګوري. . 5

ښوونکی له زده کوونکو څخه پوښتنه کوي چې په دې . 6

درس کې څه زده کړي دي. )ځواب:موږ د متضادو او 

مرتادفو کلمو په اړه زده کړه کړې ده.( 

 3. د  لومړي  منت بيا لوستل )۱۰دقیقې(

له څلورو پړاوونو څخه يعنې ښوونکی متثیلوي، ښوونکی او . 1

زده کوونکي په ګډه لويل، زده کوونکي يې په دوه کسيزه 

توګه   لويل او زده کوونکي یې پخپله لويل، په کارولو رسه 

لومړی منت له زده کوونکو رسه بیا لويل.

ت

غ
ل
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لوست 3 اونۍ 2۷

فرعي موضوع: ميل شتمني

د زده کړې موخې:
د کلمو تجزیه کول په مورفیمونو د کلمو د جوړښت  د . 1

پوهې کارول.
له انځور، رسليک، مهمو کلمو او له مخکينۍ پوهې څخه . 2

يا  په ګټې اخيستنې رسه دا وړاندوينه کوي چې کيسه 
منت به د څه په اړه وي.

د لوستلو پر مهال د مفهوم اخیستنې لپاره له بیا لوستلو  څخه کار اخیستل.. 3
د منت ارزول.. 4

                ۱. کلمې )۱۰ دقیقې(                           

ښوونکی د لومړي کلمې جوړښت پر توره تخته هغسې . 1
لیکي چې په دريس کتاب کې لیکل شوی دی. 

ښوونکی منونه په لوړ غږ زده کوونکو ته لويل. بیا يې . 2
وررسه په ګډه لويل. 

ښوونکی ترشیح کوي چې کلمې ته یوه کوچنۍ ټوټه . 3
ورزیاتېږي او د کلمې معنا بدلوي. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د لومړنیو دوه بېلګو د . 4
لوستلو لپاره خپلو دريس کتابونو ته وګوري. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې په دريس کتابونو کې . 5
په دوه کسيزه توګه توری او کلمې ولويل.

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د مترين په کتابونو . 6
کې د کلمو ليکل مترين کړي.

کله چې زده کوونکي کلمې لويل، ښوونکی په ټولګي . 7
کې ګرځي، ترڅو له هغو زده کوونکو رسه مرسته وکړي 

چې ستونزې لري. 

۲.د دویم منت لوستل )25 دقیقې(               

له لوستلو څخه مخکې

ښوونکی زده کوونکو ته  وايي چې رسلیک او انځور ته وګوري او وړاندوینه . 1

وکړي چې منت به د څه په اړه وي. ) په خپلو کې رشیکول، له ټولګيوالو 

رسه رشیکول(. زده کوونکي باید خپلو  دريس کتابونو ته ځیر يش چې 

هغوی مخکې له مخکې د موضوع په اړه  په څه پوهېدل.  

۲.ښوونکی درې کلیدي کلمې له زده کوونکو رسه معنا او په 

جملو کې يې استعاملوي. 
د لوستلو پر مهال

ښوونکی متثیل کوي، ښوونکی او زده کوونکي يې په ګډه لويل، زده . 1

کوونکي يې په دوه کسيزه توګه لويل. 

ښوونکی زده کوونکو ته ښيي چې څنګه کوالی يش د تم کېدلو او . 2

فکر کولو له سرتاتیژي څخه ګټه واخيل.

له لوستلو څخه وروسته

ښوونکی له زده کوونکو څخه پوښتنه کوي چې ایا د کیسې په اړه یې . 1

وړاندوینه سمه ده؟ هو يا نه. 

ښوونکی له زده کوونکو څخه الندې پوښتنې کوي.. 2

 تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې(

تکرار: ښوونکی د کلمو مترین له زده کوونکو رسه تکراروي. . 1
کورنۍ دنده: زده کوونکي د کلمو ليکل او  د دوهم منت د . 2

بیا لوستلو لپاره په کور کې مترین کوي. 

-  پوښتنه: غرونه، ځنګلونه او معدنونه د چا مال دی؟

ځواب: د ټولو هېوادوالو رشيک مال دی.   

- پوښتنه: په ميل شتمنيو کې کوم شيان راځي؟

ځواب:ځنګلونه، معدنونه او اوبه.

- پوښتنه: که ميل شتمنۍ ونه ساتل يش څه به ويش؟ 

ځواب: د هېواد او خلکو اقتصاد به مو کمزوری يش.

- پوښتنه:  ولې خلک ميل شتمنۍ سايت؟

ځواب: ځکه چې زموږ د ټولو رشیک مال دی.

ښوونکي له زده کوونکو پوښتنه کوي چې د منت اصيل . 3

مفهوم څه شی دی:

ځواب: د منت اصيل مفهوم دا دی: ميل شتمني د . 4

اوبه، تيل، کاڼې  ټولو هېوادوالو ګډ مال ده ګاز، 

ټول په ميل شتمنيو کې راځي.
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لوست 4 اونۍ 2۷

فرعي موضوع: ميل شتمني 

د زده کړې موخې:
د مرکبو جملو پېژندل او کارول- 1

 په یوه جمله کې د مرتادفو کلمو پر متضادو کلمو - 2

بدلول.

له مناسب لحن، حرکاتو او له٪ ۹۵ سموايل رسه د - 3

منت لوستل.

                                      
۲. د لغتونو زېرمه)۱۵ دقیقې(

            
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی به د مرتادفو او . 1

متضادو کلمو  په اړه زیات مترین وکړي. 
ښوونکی زده کوونکي د خپلو دريس کتابونو لوستلو ته . 2

رابويل. هغوی هلته څو جملې ویني. په هره جمله کې 
تر یوې کلمې الندې خط ایستل شوی دی. هغوی باید 
جملې ته په مخامخ چوکاټ کې دشته کلمو له جملې 
څخه د هغې کلمې مرتادفه او متضاد کلمه پیدا کړي. 

ښوونکی لومړۍ دوه جملې له زده کوونکو رسه تررسه 

کوي. 

                 1. کلمې او جملې )۱۰ دقیقې(

یوې . 1 د  کې  لیندیو  په  او  جملو  دوه  د  تخته  پر  ښوونکی 

نښلوونکې کلمې په لیکلو رسه درس پیلوی. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی د نښلوونکې کلمې . 2

په کارولو رسه له دوو جملو څخه یوه جمله جوړوالی يش. 

خپلو . 3 چې  کوي  غوښتنه  څخه  کوونکو  زده  له  ښوونکی 

ټولګیوالو ته و وايي چې هغوی د نښلوونکې کلمې په کارولو 

رسه څنګه دوه جملې رسه یوځای کوالی يش. 

ښوونکی له يوه يا دوو  زده کوونکو څخه د جملې د لوستلو غوښتنه . 4

کوي ورته وايي چې خپلو دريس کتابونو ته ځیر يش. ښوونکی 

لومړۍ دوې جملې  له زده کوونکو رسه تررسه کوي. 

د . 5 کتابونو کې  د مترین  وايي چې  ته  کوونکو  زده  ښوونکی 

مترین د بشپړولو لپاره په دوه کسيزه توګه  کار وکړي.

کله چې زده کوونکي د مرکبو جملو  د مترین په کار بوخت . 6

وي، ښوونکی په ټولګي کې ګرځي، ترڅو له هغو زده کوونکو 

رسه مرسته وکړي چې ستونزې لري.   

ښوونکی له زده کوونکو څخه غوښتنه کوي چې و وايي هغوی . 7

په دې درس کې څه زده کړي دي. )ځواب: د مرکبو جملو 

جوړول.(

3. د دویم منت بيا لوستل )۱۰دقیقې(              

له څلورو پړاوونو څخه يعنې ښوونکی متثیل کوي، ښوونکی او 

زده کوونکي يې په ګډه لويل، زده کوونکي يې په  دوه کسيزه 

توګه   لويل او زده کوونکي یې پخپله لويل، په کارولو رسه دوهم 

منت له زده کوونکو رسه بیا لوستل.

            تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې( 

تکرار: ساده او مرکبو جملو تکرارول. . 1
کورنۍ دنده: ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د . 2

کلمو او جملو مترين په کورونو کې په خپلو کتابچو 
کې تررسه کړي او د دوهم منت لوستل تکراروي.

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې په دوه کسيزه توګه په . 3
خپلو د مترین په کتابونو کې مترین تررسه کړي. 

کله چې زده کوونکي په کار بوخت وي، ښوونکی په . 4
ټولګي کې ګرځي ، ترڅو له هغو زده کوونکو رسه مرسته 

وکړي چې ستونزې لري. 

ت

غ
ل

 د حسن خط فعالیت، ارزونه او کورنۍ دنده )۴۰ دقیقې ( 
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لوست 5 اونۍ 2۷

فرعي موضوعګانې: د برېښنا او ميل شتمني

د زده کړې موخې:
د موخو الس ته راوړل.- 1

د نوښتي ليکنې د منت بشپړول.- 2

په مناسب لحن، حرکاتو او ۹۵٪ سموايل رسه  د متنونو لوستل. - 3

             تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې(
      تکرار: زده کوونکي هغه کارونه تکراروي چې د موخو السته . 1

راوړلو لپاره يې تررسه کوي.
نوښتي . 2 د  لوستل.  بیا  منت  دوهم  او  لومړی  دنده:  کورنۍ 

کیسې د لیکلو بشپړول او یو انځور پکې ورزیاتول.  

ښوونکی هغه مترین ترشیح کوي چې له زده کوونکو . 1
رسه د هغوی لخوا د ټاکل شویو موخو په السته راوړلو 

کې مرسته کوي.

   ۲.   نوښتي ليکنه )۱۵ دقیقې(
به اوس د خپلو  وايي چې هغوی  ته  ۱. ښوونکی زده کوونکو 

موخو د السته راوړلو په اړه یوه منت ولیکي. 
۲. ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې  د دريس کتاب جملې او 

د چوکاټ کلمې په یوازې توګه ولويل. 
۳. ښوونکی زده کوونکو ته وایي چې د مترین په کتابونو کې د 
چوکاټ د کلمو په کارولو رسه په تشو ځایونو کې په یوازې توګه 

جملې جوړې کړي او نیمګړې منت دې بشپړ کړي.
۴. ښوونکی په ټولګي کې ګرځي او هغو زده کوونکو ته چې 

ستونزې لري مرسته او الرښوونه کوي. 
کړي  بشپړ  غواړي چې خپل  کوونکو  زده  څو  له  ۵. ښوونکی 

متنونه ټولګیوالو ته و وايي. 

۳.د لومړي او دویم منت بيا لوستل)۱۰دقيقې(     

ښوونکی  له دوو پړاوونو )لکه زده کوونکي يې په دوه کسيزه توګه   
لويل، زده کوونکي یې پخپله لويل(، څخه په ګټه اخیستنې 

رسه لومړی او دوهم منت له زده کوونکو رسه بیا لويل. 

  1. غوږنيول او خربې کول )10 دقیقې(   
۱. زده کوونکو ته و وایاست چې د نن ورځې په درس کې به پر 
او که لویان  دې خربې وکړو چې ټول خلک که ماشومان دي 
يې  اوږدو کې  په  ژوند  د  او  وټاکي  ته موخې  باید خپلو ځانونو 

ترالسه کړي ترڅو د ټولنې په پرمختګ کې برخه واخيل. 
۲. زده کوونکو ته و وایاست چې د موخو السته راوړلو لپاره موږ 
باید ځینې اړین کارونه او پړاوونه تررسه کړو. ښوونکی د موخو 
په  مترین  د  اچوي.  رڼا  کړنو  او  پړاوونو  مهمو  پر  راوړلو  السته 

کتابونو کې د انځور اړوند الندې پړاوونه په پام کې ونیسئ(:
- واضح او رېښتیني هدفونه ځانونو ته وټاکئ )کوم ځای ته وغواړئ 

ځانونه ورسوی(
- د هدف یا موخې د السته راوړلو لپاره ۵ پړاوونو یا کارونه ولیکئ

وکړئ.  مشوره  رسه  ملګرو  له  اړه  په  هدفونو  یا  موخو  خپلو  د   -
ملګرو ته مو خپلې موخې ووايي. هغوی ته همدارنګه ووايي چې 
موخې مو څه ډول السته راوړئ او له هغوی څخه د اصالح کولو 

په اړه مالتړ وغواړئ.
- خپلې موخې او د موخو د السته راوړلو پړاوونه يا کارونه مو اصالح کړئ.

- هغه پړاوونه چې تاسو يې غواړې تررسه کړئ چک کړئ.  
۲. زده کوونکو ته ووایاست چې په دريس کتاب کې د ښوونکي 
له زده کوونکو څخه دا پوښتنه وکړئ: څنګه  ته وګوري.  انځور 
کولی شو ښوونکي شو؟ د دې موخې د السته راوړلو اړین پړاوونه 
پر تخته ولیکئ. د مثال په توګه، )۱. هره ورځ ښوونځي ته والړ 
 .۴ وکړو  مطالعه  ښه   .۳ کړو  تررسه  سمه  دنده  کورنۍ   .۲ شو 
ښه  چې  وکړو  مترکز  دې  اوپر   .۵ وکړو  چلند  سم  رسه  نورو  له 
ښوونکي شو ۶. له مور او پالر رسه د خپلې موخې په اړه چې 

غواړي ښوونکي يش خربې وکړي.(  
۳. زده کوونکو ته و وایاست چې د مترین کتابونو ته وګوري. د 
مترین په کتابونو کې تاسو اوس یو فعالیت تررسه کوی. هغوی 
ته ووایاست د تېرې اونۍ د موخو د السته راوړلو لپاره تاسو باید 

پنځه هغه پړاوونه یا کارونه چې  باید تررسه يې کړئ ولیکئ.  
۴. زده کوونکو ته و وایاست چې د تېرې اونۍ موخو ته وګوري. هغوی 

ته اجازه ورکړئ چې د موخو په اړه يې له ټولګیوالو رسه بحث وکړي.
۵. زده کوونکو ته ووایاست چې د نن ورځې پر فعالیت باندې له 
ټولګیوالو رسه خربې وکړي او ووايي چې د یوې موخې د السته 

راولو لپاره باید کوم اړین کارونه تررسه کړي. 
۶. زده کوونکو ته ووايي چې دوی دې خپل لست کړي کارونه 

ملګرو او بیا ټولګیوالو ته ووايي. 
۷. د وخت د شتون په صورت کې هغه کارونه چې زده کوونکي يې د 
موخو د السته راوړلو لپاره تررسه کوي پر تخته ولیکئ او بحث پرې وکړئ. 
رسه  کوونکو  زده  له  کار  دغه  چې  ووايئ  ته  کوونکو  زده   .۸
مرسته کوي ترڅو خپلې موخې السته راوړي او اړونده کارونه په سمه او 

منظمه توګه تررسه کړي. 
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لوست 6 اونۍ 2۷

فرعي موضوع: تکرار او دوامداره ارزونه

د زده کړې موخې:
د)بې( مورفیم درلودونکو نومونو پېژندل او کارول. - 1

د مرکبو جملو پېژندل او کارول. - 2

مرتادفو او متضادو کلمو ته مطابقت ورکول. - 3

په مناسب لحن او حرکاتو رسه او له٪ ۹۵ سموايل رسه - 4

متنونه لوستل. 

له٪ ۸۰ سموايل رسه کلمې او جملې لیکل. - 5

د / ۍ، ئ، ي/ غږونه او د / ۍ،ئ، ي/ تورو درلودونکو - 6

کلمو درست لیکل. 

            تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې(

 ۱. تکرار: هغه څه تکرارول چې زده کوونکو  په دې اونۍ کې زده کړي دي.

۲. کورنۍ دنده: زده کوونکي د کلمو او جملو مترين په کورونو کې په 

خپلو کتابچو کې تررسه کوي او د لومړي او دوهم منت لوستل تکراروي.  

            ۱. کلمې   او جملې    )۱۰ دقیقې(

ښوونکی د )بې( د مورفیم لرونکو  نومونو مفهوم تکراروي. . 1

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د دريس کتاب )الف( . 2

مترین تررسه کړي. 

ښوونکی مرتادفې او متضادې کلمې تکراروي. . 3

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د دريس کتاب )ب( . 4

مترین تررسه کړي. 

ښوونکی ساده او مرکبې جملې تکراروي.. 5

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د دريس کتاب )ج( . 6

مترین تررسه کړي. 

ښوونکی د زده کوونکو ځوابونه ګوري. . 7

ښوونکی د پرله پسې  ارزونې په کتاب کې د زده کوونکو . 8

نومرې ثبتوی. 

                  ۳. امال )۱۵ دقیقې(
۱. ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې یو څو کلمې او جملې ولیکي. 
۲. ښوونکی زده کوونکو ته د دريس کتابونو له تړلو او د 
مترین کتابونو له پرانیستلو څخه وايي. ښوونکی لومړۍ 
کلمه په کراره وايي او څلور)۴( ځلې یې تکراروي. کلمه 

دا ده: )پوهېږئ ( زده کوونکي کلمې ليکي.
۳. ښوونکي همدغه کار د الندې اتو)۸( کلمو لپاره هم تررسه کوي.

ښوونځي                          -۵ مزی     -۴ کتابچې   -۳ ۲-پېښې،     
۶-  برقي   ۷- سپوږمۍ  ۸-   وژغورئ، چرتۍ.

۴. ښوونکی لومړۍ جمله په کراره لويل او څلور ځلې يې تکراروي.
جمله داده:۱. بریښنا څراغونه روښانه کوي.

زده کوونکی جمله د مترين په کتاب کې ليکي.
۵. ښوونکی همدا کار د الندې )۳( جملو لپاره هم تررسه کوي:

    ۲. د برېښنا په لګولو کې بايد احتياط وکړو.
    ۳. د برېښنا لوڅو مزوته الس وروړل خطر لري.

    ۴. موږ بايد ميل شتمنيو ته پام وکړو.
وايي چې  د مترين خپلې  ته  زده کوونکو  ۴. ښوونکی 
کتابچې د کتلو لپاره راوړي. ښوونکي د هغوی امال ګوري 

او نومرې ورکوي.
په  ارزونه  پسې  پرله  له  نومرې  کوونکو  زده  د  ښوونکی 

کتاب کې ثبتوي. 

۲. د لومړي او دویم منت بیا لوستل )۱۰ دقیقې(

ښوونکی زده کوونکو ته دوې دقیقې وخت ورکوي چې . 1

په دوه کسيزه توګه   لومړی یا دوهم منت ولويل. 

څخه . 2 جوړو  څلورو)۴(  له  کوونکو  زده  د  ښوونکی 

غوښتنه کوي چې د ټولګي مخې ته رايش. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هره جوړه به د منت . 3

يوه یوه برخه لويل. هغوی باید منت په روانه توګه او د 

مناسب لحن او حرکاتو په کارولو رسه ولويل چې پای 

ټکی او د پوښتنې نښه منعکسه کړي . 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې ورو ورو منت له لوستونکي . 4

زده  اته)۸(  چې   کله  ونیيس.  ورته  غوږ  ښه  او  ولويل  رسه 

کوونکي په لوستلو بوخت وي، ښوونکی د هغوی د لوستلو 

د څرنګوايل کتنه کوي او خپله کتنه د پرله پسې  ارزونې په 

کتاب کې لیکي. له هغه زده کوونکو رسه چې په ښه توګه دا 

د حسن خط فعالیت، ارزونه او کورنۍ دنده )۴۰ دقیقې ( فعالیت تررسه نه کړي، باید بله اونۍ مرسته ويش. 
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لوست 1 اونۍ

فرعي موضوع: کاغذ څنګه جوړېږي          توری: ه، هـ، ی 

د زده کړې موخې:

د / ه / /هـ/ او /ي/ غږونو او تورو درلودونکې کلمو سم ليکل.. 1
د انځور، رسليک، مهمو کلمو او د مخکينۍ پوهې څخه په ګټې . 2

اخيستنې رسه دا وړاندوينه وکړي چې کيسه يا منت به د څه په اړه وي.
د لوستلو پر مهال د مفهوم اخيستلو لپاره  دبيا لوستلو څخه کار اخيستل.. 3
د منت ارزول.. 4

                   ۱. توري او کلمې )۱۰ دقیقې(               
ـ/ غږ دوه توري لري. . 1 ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د / ه / او /ه

ـ ( توری لري. ځینې کلمې د) هـ( توري او ځینې نورې کلمې بیا د  )ه
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې په دې اونۍ کې به هغه کلمې . 2

مترین کړي چې د ) ه ( توری پکې کارول کېږي. او همدارنګه )ي( 
توري لرونکې کلمې  ښوونکی الندې کلمې پر تخته لیکي اوبه، میده  

ښوونکی له زده کوونکو څخه په لوړ غږ د کلمې د لوستلو غوښتنه کوي. 
ـ/  غږ لري.. 3 ښوونکی له زده کوونکو څخه پوښتنه کوي چې کوم توری د / ه / او /ه
 ښوونکی یو څو زده کوونکو ته اجازه ورکوي چې توري ته ګوته ونیيس. . 4
ښوونکی د زده کوونکو پام دريس کتاب ته را اړوي. ښوونکی کلمې . 5

زده کوونکو ته په داسې حال کې لويل چې هغوی خپلې ګوتې په 
کلمو تېروي.  بیا زده کوونکي کلمې په دوه کسيزه توګه   لويل. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د مترين په کتابونو کې د کلمو . 6
ليکل مترين کړي.

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی باید په کور کې هره ورځ د . 7
دغو کلمو د لیکلو مترین وکړي. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د اونۍ په پای کې به هغوی د . 8
همدغې کلمو  په اړه  امال ولري.  

            تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې(

تکرار: ښونکی له زده کوونکو رسه یو څو هغه کلمې . 1
چې د /ه/ او /هـ/ غږونه لري، تکراروي. 

کورنۍ دنده: زده کوونکي د تورو او کلمو مترين په . 2
کورونو کې او په خپلو کتابچو کې تررسه کوي او د 

لومړي منت بیا لوستل تکراروي.

28

     ۲.د لومړي منت لوستل )۲۵ دقیقې(         
له لوستلو څخه مخکې

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې رسلیک او انځور ته وګوري او وړاندوینه . 1

له  منځو کې رشیکول،  )خپلو   اړه وي.  په  د څه  به  وکړي چې منت 

ته  باید خپلو  دريس کتابونو  ټولګيوا لو رسه رشیکول(. زده کوونکي 

ځیر يش چې هغوی د موضوع په اړه مخکې له مخکې په څه پوهيدل.  

۲.ښوونکی درې کلیدي کلمې له زده کوونکو رسه معنا او په 
جملو کې يې استعاملوي. 

د لوستلو پر مهال

ښوونکی متثیل کوي، ښوونکی او زده کوونکي په ګډه لوستل کوي، . 1

زده کوونکي په دوه کسيزه توګه   لوستل کوي. 

ښوونکی زده کوونکو ته ښيي چې څنګه کوالی يش د تم کېدلو او . 2

فکر کولو سرتاتیژۍ څخه ګټه واخيل.

له لوستلو څخه وروسته

ښوونکی له زده کوونکو څخه پوښتنه کوي چې ایا د کیسې په اړه یې . 1

وړاندوینه سمه ده؟ هو يا نه. 

ښوونکی له زده کوونکو څخه الندې پوښتنې کوي.. 2
-  پوښتنه:  زده کوونکي چېرته تليل وو؟  

ځواب: د کاغذ جوړولو فابریکې ته.

- پوښتنه: کاغذ  چې نه و، خلکو به پر څه يش لیکل کول؟ 

ځواب:  پر ډبرو او د حیواناتو پر پوستکو.

 - پوښتنه:له کاغذ نه د څه لپاره کار اخيستل کېږي؟ 

ځواب: د کتابونو، پوسټرونو او نورو ليکنو لپاره.

به  رسه  ستونزو  کومو  له  وای  کاغذنه  که  پوښتنه:   -

مخامخ شوي وو؟ 

ځواب: کتابونه به نه وو،  ليک او لوست به سخت شوی و. 

ښوونکي له زده کوونکو پوښتنه کوي چې د منت اصيل . 3

مفهوم څه شی دی:

ځواب: د منت اصيل مفهوم دا دی:  کاغذ د لومړي ځل 

لپاره  په مرص کې جوړشو. کاغذ له ونو او کارول شويو 

کاغذونو جوړيږي. 
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لوست 2 اونۍ 2۸

فرعي موضوع: کاغذ څنګه جوړيږي

د زده کړې موخې:

د مثبتو او منفي فعلونو پېژندل او کارول. . 1

د عامو مرکبو جملو پېژندل او کارول.. 2

کلمې په ۴ ډلو کې وېشل.. 3

له مناسب لحن، حرکاتو او له٪ ۹۵ سموايل رسه دمتنونو  لوستل. . 4

              1. کلمې او جملې )10 دقیقې(         

ښوونکی پر توره تخته د الندې جملې ) کاغذ له ونو . 1

جوړيږي( په لیکلو رسه درس پیلوي او له زده کوونکو 

جملې  د  ایا  چې  کړي  معلوم  څو  کوي  غوښتنه  څخه 

فعل مثبت دی که منفي. 

)ښوونکی کاغذونه نه . 2 ښوونکی یوه بله جمله لیکيل 

او له زده کوونکو څخه د دې جملې د فعل د  اخيل( 

حالت د معلومولو غوښتنه هم کوي. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی به په مثبت او منفي . 3

دواړو حالتونو کې د فعل  پېژندل/کارول زده کړي. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د ښوونکي په مرسته . 4

د لومړيو دوه بېلګو د لوستلو او د تررسه کولو لپاره خپل 

دريس کتاب ته ځیر يش. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د مترین  په کتابونو کې . 5

د مترین د رسته رسولو لپاره په دوه کسيزه توګه   کار وکړي. 

کله چې زده کوونکي پر مثبتو او منفي فعلونو په کار . 6

بوخت وي، ښوونکی په ټولګي کې ګرځي تر څو له هغو 

زده کوونکو رسه مرسته وکړي چې ستونزې لري. 
ښوونکی پر تخته الندې مرکبه جمله) زه فابريکې ته ځم او ته . 7

کورته الړشه( ليکي او له زده کوونکو  څخه پوښتنه کوي چې آيا 
دا يوه ساده جمله ده که مرکبه جمله ده. ښوونکی زده کوونکو 
ته ترشيح کوي چې يوه مرکبه جمله دوه بشپړ مفاهيم  لري چې 

يوه له بل رسه تړاو لري.
جملو . 8 مرکبو  د  به  هغوی  چې  وايي  ته  کوونکو  زده  ښوونکی 

جوړول زده کوي.
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د ښوونکي په مرسته د  لومړیو . 9

دوه بېلګو د لوستلو لپاره خپل دريس کتاب ته ځري يش.
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د مترين په کتاب کې د مترين . 10

د رسته رسولو لپاره په جوړه يې توګه   کار وکړي.
کله چې زده کوونکي د مرکبو جملو په مترين باندې په کار . 11

بوخت وي، ښوونکی په ټولګي کې ګرځي ترځو له هغو 
تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې( زده کوونکو رسه مرسته وکړي چې ستونزې لري.

           

تکرار: مرتادفې او متضادې کلمې تکرارول.  . 1

 کورنۍ دنده: ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د کلمو او جملو . 2

مترين په کورونو کې په خپلو کتابچو کې تررسه کوي او د لومړي 

منت لوستل تکراروي.

۴. د لومړي منت بيا لوستل   )۱۰دقیقې(

زده . 1 او  يعنې ښوونکی متثیلوي، ښوونکی  پړاوونو  د څلور 
کوونکي په ګډه لويل، يعنې زده کوونکي په دوه کسيزه 
توګه   لويل او زده کوونکي یې پخپله لويل، په کارولو رسه 

لومړی منت له زده کوونکو رسه بیا لوستل.

                ۳.  د لغتونو زېرمه )۱۵ دقیقې(     

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی به نن یو ځل . 1
بیا د کلمو ډلبندي مترین کوي. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې کلمې له دوه يا دريو . 2
څخه په زیاتو ډلو کې وېشل کېدای يش. 

ته . 3 لوستلو  کتاب  دريس  خپل  کوونکي  زده  ښوونکی 
ډلو  بېالبېلو  چې)۳(  ویني  کلمې  هغوی)9(  رابويل. 
)کټګوریو( رسه تړاو لري. ښوونکی له یوه زده کوونکي 

څخه د)۳( کټګوریو د لوستلو غوښتنه کوي. 
په کتابونو . 4 ته په خپلو د مترین  ښوونکی زده کوونکو 

کې د مترین د تررسه کولو وایي. ښوونکی لومړۍ دوه 
کلمې له زده کوونکو رسه تررسه کوي. بیا زده کوونکي 

په دوه کسيزه توګه  کار کولو ته ادامه ورکوي. 
کله چې زده کوونکي په کار بوخت وي، ښوونکی په ټولګي کې . 5

ګرځي او له هغو زده کوونکو رسه مرسته کوي چې ستونزې لري. 
لږ وخت وروسته، ښوونکی د زده کوونکو ځوابونه ګوري.. 6

ت

غ
ل
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لوست 3 اونۍ 2۸

فرعي موضوع:  د اوبو بندونه

د زده کړې موخې:
په مورفیمونو د کلمو تجزیه کول او د جملو د جوړښت د . 1

پوهې کارول.
د انځور، رسليک، مهموکلمو او د مخکينۍ پوهې څخه په . 2

ګټې اخيستنې رسه دا وړاندوينه وکړي چې کيسه يا منت 
به دڅه په اړه وي.

د لوستلو پر مهال د مفهوم اخیستنې لپاره بیا لوستلو څخه کار اخیستل. 3
د منت ارزول.. 4

               ۱. توري اوکلمې )10 دقیقې(                
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د نرمې)ی(، امريه)ئ(،اوږد)ې( او . 1

لکۍ لرونکی )ۍ( توري رسه نژدې غږونه لري. ځينې کلمې  / ی/ 
/ ئ /ې / توري لری.  

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې دې لوست کې به هغوی هغه . 2
کلمې مترین کړي چې د ) ۍ( توری پکې کارول کېږي.  ښوونکی 
الندې کلمې پر تختې لیکي نړۍ، ملګری ښوونکی له زده کوونکو 
څخه په لوړ غږ د کلمې د لوستلو غوښتنه کوي. ښوونکی له زده کوونکو نه 
پوښتنه کوي چې کوم توری د /ئ/ / ې /ۍ / غږونه لري. ښوونکی یو څو 

زده کوونکو ته اجازه ورکوي چې توري ته ګوته ونیيس. 
ښوونکی د زده کوونکو پام دريس کتاب ته را اړوي. ښوونکی کلمې . 3

زده کوونکو ته په داسې حال کې لويل چې هغوی خپلې ګوتې پر 
کلمو تېروي.  بیا زده کوونکي کلمې په دوه کسيزه توګه   لويل. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د مترين په کتابونو کې د کلمو . 4
ليکل مترين کړي.

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی باید په کور کې هره ورځ د . 5
دغو کلمو د لیکلو مترین وکړي. 

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د اونۍ په پای کې به هغوی د . 6
همدغو کلمو باره کې امال ولري.  

  تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې(
        

تکرار: ښوونکی له زده کوونکو رسه یو څو هغه کلمې چې د . 1
/ ی/ / ئ/،/ ې/ او / ۍ/غږونه لري، تکراروي. 

کورنۍ دنده: زده کوونکي توري او کلمې په کورونو کې په . 2
خپلو کتابچو کې ليکي او د  دوهم منت بیا لوستل  تکراروي.

  ۲. د  دویم منت لوستل )25 دقیقې(       

له لوستلو څخه مخکې
ته . 1 انځور  او  رسلیک  چې  وايي  ته  کوونکو  زده  ښوونکی 

وګوري او وړاندوینه وکړي چې منت به د څه په اړه وي. ) په 
خپلو منځو کې رشیکول، له ټولګيوالو رسه رشیکول(. زده 
کوونکي باید خپل دريس کتابونو ته ځیر يش چې هغوی 

په دې موضوع مخکې له مخکې په څه پوهيدل.
۲.ښوونکی درې کلیدي کلمې له زده کوونکو رسه معنا او په 

جملو کې يې استعاملوي. 
د لوستلو پر مهال

ګډه . 1 په  کوونکي  زده  او  ښوونکی  کوي،  متثیل  ښوونکی 
لوستل کوي، زده کوونکي په  دوه کسيزه توګه   لوستل کوي. 

ښوونکی زده کوونکو ته ښيي چې څنګه کوالی يش . 2
د تم کېدلو او فکر کولو سرتاتیژي څخه ګټه واخيل.

له لوستلو څخه وروسته
ښوونکی له زده کوونکو څخه پوښتنه کوي چې ایا د . 1

کیسې په اړه یې وړاندوینه سمه ده؟ هو يا نه. 
ښوونکی له زده کوونکو څخه الندې پوښتنې کوي:. 2

-پوښتنه:   له بندونو څخه د څه يش په توليدکې کار اخيل؟

ځواب: د برېښناپه توليد کې. 

- پوښتنه: په بندونو او ډنډونو کې څه شی روزل کېږي؟    

ځواب: کبان پکې روزل کېږي. 

- پوښتنه: ستاسو په نظر د اوبو بندونه کومې ګټې لري؟

ځواب: برېښناتوليد وي، ډېرې کرنيزې ځمکې او باغونه 

پرې اوبه کېږي. غلې دانې، ونې او باغونه ډېريږي.

- پوښتنه: څنګه کوالی شو خپلې دښتې ښريازه کړو؟ 

ځواب: د اوبو بندونه جوړ کړو.

ښوونکي له زده کوونکو پوښتنه کوي چې د منت اصيل . 3

مفهوم څه شی دی:

بندونو کې . 4 په  دا دی:  مفهوم  ځواب: د منت اصيل 

کبان روزل کېږي او د هېواد ډېرې کرنيزې ځمکې 

پرې اوبه کېږي.
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لوست 4 اونۍ 2۸

فرعي موضوع: د اوبو بندونه 

د زده کړې موخې:

د )بې( مختاړي رسه د نومونو پېژندل او کارول.- 1

د مرکبو جملو پېژندل او کارول.- 2

عامې مرتادفې )هم معنا( او متضادې کلمې پرتله کول- 3

رسه - 4 سموايل   ۹۵ له٪  او  حرکاتو  لحن،  مناسب  له 

متنونه لوستل. 

                 ۱.  کلمې )۱۰ دقیقې(

ښوونکی الندینۍ دوه کلمې پر توره تخته لیکي: )کوم( او )بې کوم( . 1
ښوونکی له زده کوونکو څخه پوښتنه کوي چې د دغو دوو . 2

کلمو په معنا پوهېږي. ښوونکی یو څو زده کوونکو ته د ځواب 
د)بې(   چې  کوي  ترشیح  ښوونکی  ورکوي.  وخت  ورکولو 

مختاړی کلمې ته متضاده معنا ورکوي. 
ته . 3 کتاب  دريس  خپل  چې  وايي  ته  کوونکو  زده  ښوونکی 

یو شمېر کلمې ویني چې د )بې( مختاړی  وګوري. هغوی 
لري. خو دغه ټولې کلمې حقیقي کلمې نه دي. ښوونکی 
زده کوونکو ته وايي چې هغوی باید د هرې کلمې لپاره و وايي 

چې آیا دا یوه سمه کلمه ده او که نا  سمه؟ 
ښوونکی لومړۍ دوه بېلګې له زده کوونکو رسه تررسه کوي. . 4
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د مترین  په کتاب کې د مترین . 5

د رسته رسولو لپاره په دوه کسيزه توګه  کار وکړي. کله چې زده 
کوونکي پر کار بوخت وي، ښوونکی په ټولګي کې ګرځي تر څو 

له هغو زده کوونکو رسه مرسته وکړي چې ستونزې لري.
ښوونکی دوې جملې )زه ځم(، )ناوخته دی( د )ځکه( کلمې . 6

پواسطه رسه نښلوي او پر تخته يې ليکي. زه ځم ځکه چې 
ناوخته دی.

  ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی د نښلوونکې کلمې . 7
په کارولو رسه له دوو جملو څخه يوه جمله جوړوالی يش.

خپلو . 8 چې  کوي  غوښتنه  څخه  کوونکو  زده  له  ښوونکی 
ټولګيوالو ته وايي چې هغوی د نښلوونکې کلمې په کارولو 

رسه څنګه دوه جملې رسه يو ځای کوالی يش.
لوستلو . 9 يا دوه زده کوونکو څخه د جملې د  يو  له  ښوونکی 

غوښتنه کوي.

ته ځري . 10 کتابونو  وايي چې خپلو دريس  ته  کوونکو  زده  ښوونکی 

يش. ښوونکی لومړۍ دوې جملې له زده کوونکو رسه تررسه کوي.

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د مترين کتاب کې د مترين . 11

بشپړولو لپاره په دوه کسيزه توګه کار وکړي.

کله چې زده کوونکو د مرکبو جملو د مترين په کار بوخت وي، . 12

ښوونکی په ټولګي کې ګرځي، څو له هغو زده کوونکو رسه 

مرسته وکړي چې ستونزې لري. ښوونکی د ځينو زده کوونکو 

نومرې د پرله پسې ارزونې په کتاب کې ثبتوي.

3. د  دویم منت بيا لوستل)۱۰دقیقې(   

د څلور پړاوونويعنې )ښوونکی متثیلوي، ښوونکی او زده کوونکي يې په 

ګډه لويل، زده کوونکي  يې په دوه کسيزه توګه   لويل او زده کوونکي 

یې پخپله لويل( په کارولو رسه دوهم منت له زده کوونکو رسه بیا لويل.

              تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې( 

تکرار: ښوونکی مرکبې کلمې تکراروي. . 1
کلمې . 2 د  چې  وايي  ته  کوونکو  زده  ښوونکی  دنده:  کورنۍ 

مترين په کورونو کې په خپلو کتابچو کې تررسه کړی او د دوهم  
منت تکرارکړي.

          ۳.   د لغتونو زېرمه )۱۵ دقیقې(
 

عامو . 1 د  به  هغوی  چې  وايي  ته  کوونکو  زده  ښوونکی 
مرتادفو او متضادو کلمو په باره کې الزیات مترین تررسه کړي. 

ته . 2 لوستلو  کتابونو  د خپلو دريس  کوونکي  زده  ښوونکی 
رابويل. هغوی دې هره جمله ولويل، د جملې  د نظر وړ 
مرتادفې کلمه دې په چوکاټ کې به نښه کړي.  ښوونکی 

لومړۍ دوه کلمې له زده کوونکو رسه تررسه کوي. 
ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې په دوه کسيزه توګه   د . 3

مترین په کتابونو کې مترین تررسه کړي. 
کله وچې زده  کوونکي په کار بوخت وي، ښوونکی په . 4

ټولګي کې ګرځي تر څو له هغو زده کوونکو رسه مرسته 
وکړي چې ستونزې لري.  لږ وخت وروسته ښوونکی د 

زده کوونکو ځوابونه ګوري. 
ښوونکی له زده کوونکو  څخه پوښتنه کوي چې هغوی . 5

د  موږ   )ځواب:  دي.  کړي  زده  څه  کې  درس  دې  په 
مرتادفو کلمو په باره کې زده کړه ترالسه کړه.(

ت

غ
ل

   د حسن خط فعالیت، ارزونه او کورنۍ دنده )۴۰ دقیقې ( 
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لوست 5 اونۍ 2۸

فرعي موضوعګانې: کاغذ څنګه جوړيږي او د اوبو بندونه

د زده کړې موخې:

ننګونې - 1 پرتې  وړاندې  پر  د یوې موخې د ترالسه کولو 

پېژندل او له منځه وړل.

د نوښتي ليکنې د منت بشپړول.- 2

له مناسب لحن، حرکاتو رسه او٪ ۹۵ سموايل رسه د - 3

متنونو لوستل.

             تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې(
تکرار: د یوې موخې د ترالسه کولو پر وړاندې د پرتو ستونزو يا . 1

ننګونه تکرارول.
کورنۍ دنده: لومړی او دوهم منت بیا لوستل. د نوښتي کيسې . 2

بشپړول او د هغې په اړه يو انځور رسمول ا و په اړه يې يو څه ليکل.

۲.  نوښتي لیکنه )۱۵ دقیقې(

۱. ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی به اوس د ستونزو 

حلولو په اړه یوه منت ولیکي. 

۲. ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې  د دريس کتاب جملې او 

د چوکاټ کلمې په یوازې توګه ولويل. 

                  ۳. د لومړي  او دویم منت بيا لوستل )۱۰ دقيقې 

ښوونکی  له دوو پړاوونو )لکه زده کوونکي په دوه کسيزه توګه   

لويل، زده کوونکي یې پخپله لويل(، څخه په ګټې اخیستنې 

رسه لومړی او دوهم منت له زده کوونکو رسه بیا لويل. 

  1. غوږنيول او خربې کول )15 دقیقې(   

۱. ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د نن ورځې په درس کې به 

د ستونزو پر له منځه وړلو خربې وکړو. کله چې موږ د خپل ځان 

لپاره موخې ټاکو او غواړو چې په ژوند کې ځینې کارونه تررسه 

کړو، نو له بېالبېلو ستونزو او ننګونو رسه کيدای يش مخ شو. 

موږ باید پوه شو چې څنګه کولی شو ستونزې له منځه یوسو؟ 

۲. زده کوونکو ته ووایاست چې دريس کتاب ته وګوري. هغوی 

ته ووایاست چې د دې اونۍ یو منت د اوبو په اړه و. زده کوونکو 

ته ووایاست چې که  د ستاسو په کلې کې د څښلو پاکې اوبه 

نه وي، نو خلک به له څه ډول ستونزو رسه مخ يش؟ کلیوال مو 

څنګه کولی يش دا ستونزه حل کړي؟ کلیوال له چا رسه باید دا 

ستونزه په ګډه حل کړي؟ څو زده کوونکو ته وخت ورکړئ چې 

خپل ځوابونه ټولګیوالو ته ووايي. 

۳. زده کوونکو ته ووایاست چې د مترین کتابونو ته وګوري. د 

مترین په کتابونو کې دوی یو فعالیت تررسه کوي. زده کوونکو 

مهال  پر  راوړلو  موخو السته  د  اونۍ  تېرې  د  ووایاست چې  ته 

شئ.  مخ  رسه  ستونزو  او  ننګونو  ځینو  له  يش  کیدای  تاسې 

دری  څخه  ستونزو  یا  ننګونو  هغو  له  چې  ووایاست  ته  هغوی 

ننګونې یا ستونزې د مترین په کتابونو کې ولیکئ. 

۳. ښوونکی زده کوونکو ته وایي چې د مترین په کتابونو کې د 

چوکاټ د کلمو په کارولو رسه په تشو ځایونو کې په یوازی توګه 

جملې جوړې کړي او نیمګړی منت دې بشپړ کړي.

۴. ښوونکی په ټولګي کې ګرځي او هغو زده کوونکو ته چې 

ستونزې لري مرسته او الرښوونه کوي. 

کړي  بشپړ  خپل  چې  غواړي  کوونکو  زده  څو  له  ښوونکی   .۵

متنونه ټولګیوالو ته و وايي. 
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لوست 6 اونۍ 2۸

موضوع: تکرار او دوامداره ارزونه

د زده کړې موخې:
د مثبت او منفي فعلونو پېژندل او کارول.- 1

د مرکبو جملو پېژندل او کارول. - 2

له٪ ۹۰ سموايل رسه د منت لوستل.- 3

له مناسب لحن، حرکاتو او له٪ ۹۵ سموايل رسه متنونه - 4

لوستل. 

له٪ ۸۰سموايل رسه کلمې او جملې لیکل. - 5

             تکرار او کورنۍ دنده )۵ دقیقې(
 ۱. تکرار: هغه څه تکرارول چې زده کوونکو دې اونۍ کې زده کړي دي.  
۲. کورنۍ دنده: زده کوونکی د کلمو او جملو مترين په کورونو کې په 
خپلو کتابچو کې تررسه کوی او د لومړی او دوهم منت لوستل تکراروي.  

                              ۱. کلمې ا و  جملې      )۱۰ دقیقې(

ښوونکی د )بې( مختاړی چې کلمې ته متضاده معنا . 1

ورکوي، تکراروي. 

د . 2 وايي چې د دريس کتاب  ته  ښوونکی زده کوونکو 

)الف( مترین تررسه کړي. 

ښوونکی مرتادفې او متضادې  کلمې تکراروي. . 3

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د دريس کتاب  د)ب( . 4

مترین تررسه کړي. 

ښوونکی مرکبې جملې تکراروي.. 5

ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې د دريس کتاب د )ج( . 6

مترین تررسه کړي. 

ښوونکی د زده کوونکو ځوابونه ګوري. . 7

زده . 8 د  کې  کتاب  په  ارزونې  اوږدمهالې   د  ښوونکی 

کوونکو نومرې ثبتوی. 

                ۳. امال )۱۵ دقیقې(
۱.ښوونکی زده کوونکو ته وايي چې هغوی به یو څو کلمې او جملې ولیکي. 
مترین  د  او  ټولولو  د  کتابونو  دريس  د  ته  کوونکو  زده  ښوونکی 

کتابونو د پرانیستلو وايي. 
۲.ښوونکی لومړۍ کلمه په کراره وايي او ۴ ځلې یې تکراروي. 
کلمه دا ده:) اوبه( زده کوونکي کلمه د مترين په کتاب کې ليکي.
۳.ښوونکي همدغه کار د الندې دولس)۱۲( کلمو لپاره هم تررسه کوي.

۱- هغه  ، ۲-  نړۍ ۳- ولولئ ۴-  هوا   ۵-  خمريه    ۶- وګورئ  
۷-  لرګی ۸ خاورې  ۹- جوړوي، ۱۰- مهرباين،۱۱- شيدې، ۱۲- ناوې.

۴. ښوونکی لومړی جمله په کرار لويل او څو ځلې يې تکراروي. جمله دا 
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زده کوونکي جملې د مترين په کتاب کې ليکي.
۵.ښوونکی همدا کار د الندې )۳( جملو لپاره هم تررسه کوي.

    ۲. موږ د ګاونډيانو درناوی کوو. ۳. کاغذ له څه يش څخه جوړيږي؟
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د دريم ټولګي د درسونو لغت نامه

معنالغتلوستاونۍمعنالغتلوستاونۍ

۱

۲

۱

۳

۱

- مخلوقات
-خالق

-نعمتونه

پيدا کړل شوي
پيداکوونکی

احسان، نيکي، مال
 ۶

۷

۳

۱

۳

- ډېوه
-ودان
-مروره

-څراغ، د تېلو څراغ
- آباد، جوړ شوی

- ناراضه، خفه، زړه بدې

- امتيان
-تعليم
-فرض

- پريوان
- علم حاصلونه، زده کړه 

- د الله )ج( حکم

- نوبت

- احتياط
-امانت

- وار، منرب
-پام، اتيات

- امني والی، د چايو يش يا 
پيسو سمه ساتنه

- خدمت
-اسانتياوې

-پوهه

- چوپړ، نوکري، کار
- اساين، سهولت
- علم، عقل فکر

- احساس
- غوره

- ميدان

- پوهېدل، حسول، خربه زړه ته پرېوتل
- ټاکل شوي، په نښه شوي

- ډګر

۳

- کتابتون

-مناسب

-مطالعه

- کتابخونه، کتابخانه

-برابر، هم شکله

۸-لوستنه، کتنه

۹

۱۰

۱۱

۱
- تريو

- پخلنځی
- درناوی

- تروش، مالګني
- اشپزخانه، د پخيل ځای

-  دروندوالی، سنګيني، احرتام

۳

۱

۳

- مزاحمت

- پاملرنه

- مرسته

- زحمت ورکول، مخنيوی

-توجه

- کومک

۳

۱

- ښوونځی
- مرسته

- دنده

- مکتب، د زده کړې ځای
-کومک
-وظيفه

- غوسه

- دوست

- حوصله

- قهر
- ملګری

- زغم، صرب، تحمل

- اسويلی

- خوندور

- شتمنه

- سړه سا

- مزه ناکه، مزه داره

- پانګواله، بډايه

۴

۱

۳

- ازغن بوټي  

- بيړه

- وژغوره

- هغه بويت چې ازغي لري
-عجله - تلوار

  ۳-خالص يې کړ

۱

- باغچه

- انديښنه

- مشوره

- وړوکی باغ

- تشويش، ويره

- مصلحت

- ستومانه

-کاغۍ

-گاونډيان

- ستړی، خسته، زيله، 

-ترکارغه وړه او حالله مرغۍ 

ده چې رسه مښوکه لري.

- همسايه گان

- کرښې

- غوسه

- خوندي

- ليکې، خطونه، نښانه

- قهر

- ساتل شوی، پټ کړل شوی

۵

۱

۳

- نسخه

- کينه

- موسکا

- هغه کاغذچې ډاکټر درمل په کې ليکي.

- دښمني، عداوت، کرکه

- تبسم، بې غږه خندا

۳

۱

- مينه

- رښتيا  

- ملتيا

- محبت، دوستي

- صداقت، رښتينويل

همراهی، ملګرتيا

- هيلۍ

- ډوبېږي

- مننه

- يو ډول مرغاوۍ ده چې اهيل او صحرايي ډولونه لري.

-غرقيږي

-کور ودانی

- سيمه

- سمسور 

- ورزش

- منطقه، ساحه

- تراو تازه، شنه، غوړيدلې

سپورت، مترين

۶۱

- مېله

- ترافيکي نښې

- اوسپنې

-  په ځانګړو ورځو کې د خلکو ټولېدنه

-هغه نښې چې د سړکونو پرغاړه د موټر چلونکو او خلکو 

د تنيظم لپاره والړې وي.

- چې مفرد يې اوسپنه ده او يو خړرنګه فلزدی

۳

- نعمت

-کثافات

- زېرمې

- پريزوينه. د الله تعالی ورکړه

-چټيل، خځيل

-  ذخريې
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معنالغتلوستاونۍمعنالغتلوستاونۍ

۱۲

۱۳

۱

۳

۱

- خوندي
- ميکروب

- رسه

-ساتل شوی، ځای په ځای شوي.
- يو وړوکی  ژوندی  موجود دی  چې د ذره بني  په وسيله 
ليدل کېږي  او د ناروغۍ د رامنتځته کيدو سبب کېږي.

- کود، امبار

۱۷

 

۱۸

۳

۱

۳

- سالمتيا
- غذا

- ملتيا

- روغتيا، جوړتيا
- خواړه، ډوډی

- ملګرتيا

- تالنده

- برېښنا
- تندر

- د اسامن غورا، په وريځو کې غورهار چې د باران او ږلۍ  
پروخت رامنځته کېږي.

-  بر ق
- ټکه،  تنا

- لرغونی
- منارونه

- مرکز

- پخوانی، سابقه
- څيل، برجونه

- پايتخت

- صفايي
- پام

- ارش

- پاکي، پاکيزه ګي، روڼوالی
-توجه، فکر

- ډليز وړيا کار، کډ کار

- رساج 
العامرات

- پښېامنه
- ژمنه

- د جالل آباد په ښار کې يو له قدميي اثارو 
څخه دی. دا باغ د امري حبیب الله د دورې 

اړوند دی
-له  خپل عهد او قول څخه اوښتلی

- قول ، لوز، عهد

۳

- بڼ

- تلوسه

- زرغونه

- باغ

- بی تايب، هيله، تلوار

- شنه، سمسوره

۱۹

۲۰

۲۱

۲۲

- نوټونه۱
- ناچله
ارزښت

- کاغذي پيسې، لوټونه
-له چلندده لويدلې سکه، بې رواجه

- قیمت، قدر

۱۴

۱

۳

-  خپه

-انديښنه

- باور

- خوابدی، ناراضه

- فکر، غم، تشويش

- اعتبار، يقني، اعتامد

۳

۱

-  لرغونی
-غاټول

- بزکشی 

- پخوانی، قدميي
- د ګل يو ډول دی )ريدې ګل(

- ورلوبه

- ککړتيا

-غوڅ

-ټاکيل

- چټيل، ککړ
-شليدلی، قطع

- انتخاب شوي، په نښه شوي

- خندق
- دښمن

- امن

- د ځان ساتلو په خاطر د ژور ځای یا 
ویالې ایستل 

- جنګي مخالف، رضر او خطر اړوونکی
- سوله، آرامي

۱۵

۱

۳

- کمزوری

-صحي

مناسب

-  ضعيف، ناتوانه، خوار

- روغتيايي، په صحت اړوند

- سم، برابر، ښه

۳  

۱

- د بوډۍ ټال
- زرغون
- جلګې

- شنه زرغونه
- شني، شني شوی

- شني او سمسورې سيمې

- لوبه

- مطالعه

- دوړې

- ورزش، سپورت

- لوستنه، کتنه

- ګرد، غبار

- موسکی
-روغ

- ګټې

- موسکا کوونکی
- جوړ، تندرست، برابر

- فايده، سود

۱۶

۱

۳

- نس ناستی

-کانګې

- ناويل

- اسهال

- استفراق

- خیرن، نا پاک

۳

۱

- موزيم

- مجسمه
- لوښې

- هغه ځای چې تاريخي آثار پکې ساتل کېږي.

- بت له خاورې، تږي، اوسپني او نور څخه جوړ شوی .

- آشپږخانې سامان لکه: کاسه، څمڅه، ديګ....

- واکسني

- خوړ

- ناروغي

- يو ډول مواد دي چې د ناروغيو د مخنيوي لپاره پکاريږي.

- شيله، د سيالو د اوبو وچ مسري

- ناجوړي، رنځوري

- اغزن
- ډاک

-شنه خونه

- اغزي لرونکی بوټی يا ونه
- هوار ميدان، بيابان، دښته

- له پالستيک څخه جوړه شوې کوټه 
چې ترکاري پکې کرل کېږي.

۱۷۱

- واليبال

- ذهن

- ژمنه

- په الس رسه د توپ لوبه

- فهم، فکر، عقل

۳- قول، عهد

 - زعفران

- نړۍ

- پلورل

-  يو ډول نبات دی چې ژيړ خوشبوي ګالن لري.

- دنیا، جهان 

- خرڅول په بيه ورکول.
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معنالغتلوستاونۍمعنالغتلوستاونۍ
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- فايده، سود

۱۶

۱

۳

- نس ناستی

-کانګې

- ناويل

- اسهال

- استفراق

- خیرن، نا پاک

۳

۱

- موزيم

- مجسمه
- لوښې

- هغه ځای چې تاريخي آثار پکې ساتل کېږي.

- بت له خاورې، تږي، اوسپني او نور څخه جوړ شوی .

- آشپږخانې سامان لکه: کاسه، څمڅه، ديګ....

- واکسني

- خوړ

- ناروغي

- يو ډول مواد دي چې د ناروغيو د مخنيوي لپاره پکاريږي.

- شيله، د سيالو د اوبو وچ مسري

- ناجوړي، رنځوري

- اغزن
- ډاک

-شنه خونه

- اغزي لرونکی بوټی يا ونه
- هوار ميدان، بيابان، دښته

- له پالستيک څخه جوړه شوې کوټه 
چې ترکاري پکې کرل کېږي.

۱۷۱

- واليبال

- ذهن

- ژمنه

- په الس رسه د توپ لوبه

- فهم، فکر، عقل

۳- قول، عهد

 - زعفران

- نړۍ

- پلورل

-  يو ډول نبات دی چې ژيړ خوشبوي ګالن لري.

- دنیا، جهان 

- خرڅول په بيه ورکول.

معنالغتلوستاونۍمعنالغتلوستاونۍ

۲۳

۲۴

۱

۳

۱

- مناسب
- نندارتون

- ليمڅی

- هغه څه چې په الس جوړيږي لکه: غالۍ، ټغر، 

او نور...

- دنندارې کولو ځای

- مند، له وړویو څخه جوړ شوي فرش 

 ۲۶

۲۷

۲۸

۱

۳

۱

- پسته
- خوندوره
- خوندي 

- وچه ميوه ده چې دانې 
زرغون رنګ لري.

- مزه لرونکې ، مزه ناکه
- ساتل شوي، په امن

- غونډه
- کسبګر

-نندارچيان
- غربګويل

- ټوليدنه،    مجلس
-  د کسب خاوند، د يو ه شغل څښنت

-    ننداره کوونکي
-  جوړه   پيدا شوي ماشومان، غربګونې

- خرڅالو
- مسلکي 
- شتمني 

-  خرڅېدل.
- په يوه څانکه کې د معلوماتو درلودونکی

- زېرمې، رسمایه

- دنده
- مبارک

- ټولنه
- اړتيا

- وظيفه، کار
- له برکت نه ډک، نيک، نيکمرغۍ

- غونډه، مجلس
- رضورت

- توربني
-وړانګې
-لګښت

- د برق د توليد ماشني دی
-رڼاوې، پلوشئ
- خرڅ، مرصف

۳

- شور

- حکمت

-برکت

- چغې، نارې، ځوږ

- پوهه، هوښيار

-زياتوالی، ډيروالی، نيکمرغۍ

۳
- معدن

-ګاز
- برکتي

- کان
- غاز، د سون مواد دي

-زيات، ډېر، نيکمرغه

۲۵

۱

۳

-  روغتونونه

- پارکونه

- درملنه

- د ناروغانو، عالج او درملنې ځايونه

- د متاشې لپاره جوړ شوي باغونه

- عالج، دوا خوړل

۱

۳

- مواد
- ماشین 

- خوند 

- شیان، توکي، 
- د کار هغه وسیله چې په 

برېښنا رسه هم کار کوي
مزه

- اوسپنه

- کان

- بټۍ

- وسپنه، خړرنګی فلزدی
- معدن

- داش، د لوښو او خښتو پخولو ځای

- نهرونه

- کبان

- خړوبېږي

-  لويې ويالې

- ماهیان 

- اوبېږي، اوبه کیدل، تنده 

ماتېدل  
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