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----------------------------------------------------د دريس کتابونو د چاپ ،وېش او پلورلو حق د افغانستان اسالمي جمهوریت د پوهنې
وزارت رسه محفوظ دی .په بازار کې یې پلورل او پېرودل منع دي .له رسغړوونکو رسه
قانوين چلندکیږي.
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ملي سرود
دا وطن افغانس����تـــان دى

دا عـ����زت د هـــر افـغـان دى

دا وطن د ټول����و کـور دى

د بـــــلـوڅــــ����و د ازبـکـــــ����و

کور د سولې کور د تورې
د پښ����تــون او هــ����زاره وو

ورس����ره عرب ،گوجــر دي

براهوي دي ،قزلباش دي

دا هېـــ����واد به تل ځليږي
په س����ينــه کې د آس����يـــا به

نوم د حق م����و دى رهبـــر

د

هر بچی يې قهرمـــــان دى
د تـــرکـمنــــ����و د تـــاجـکـــ����و

پــاميــري����ان ،نـورس����تانيــــان
هـــم ايمـــاق ،هم پشـه ېان

لـکـه لـمــر پـر ش����نـه آس����مـان
لـکـ����ه زړه وي جـــاويـــ����دان

واي����و اهلل اکبر وايو اهلل اکبر

د پوهنې د وزير پيغام
اقرأ باسم ربک
د لوی او بښونکي خدای شکر په ځای کوو چې موږ ته يې ژوند رابښلی او د لوست او ليک له
نعمت څخه يې برخمن کړي يو او د اللّٰه تعالی پر وروستي پیغمرب محمد مصطفی درود وايو چې
هغه ته د اللّٰه تعالی لومړنی پیغام "لوستل" دي.
څرنگه چې ټولو ته ښکاره ده  ۱۳۹۷هجري ملريز کال د پوهنې د کال په نامه ونومول شو ،له دې امله
به د گران هېواد ښوونيز نظام ،په بېال بېلو برخو کې د ژورو بدلونونو شاهد وي .ښوونکی ،زدهکوونکی،
کتاب ،ښوونځی ،اداره او د والدينو شوراگانې د هېواد د پوهنيز نظام شپږگوين بنسټيز عنارص بلل کېږي،
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 د بنسټيزو
بدلونونو رامنځته کېدو ته ژمن دی.
له همدې امله د ښوونيز نصاب اصالح او پراختيا ،د پوهنې وزارت له مهمو لومړيتوبونو څخه ده .په همدې
الره کې په ښوونځيو ،مدرسو او ټولو دولتي او خصويص ښوونيزو تأسيساتو کې ،د دريس کتابونو 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 رسېدالی نشو.
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 د دې دريس کتاب په تدريس او د محتوا په لېږدولو کې ،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 زدهکوونکي 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 د راتلونکې ارزښتناکه پانگه ده ،غوښتنه لرم ،څو له
هر فرصت څخه گټه پورته کړي ،د زده کړې په پروسه کې د ځريک او فعال گډونوال او ښاغليو ښوونکو
ته په احرتام او 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 ،چې د دې کتاب
په ليکلو او چمتو کولو کې يې نه ستړې کېدونکې هلې ځلې کړي ،مننه کوم ،او د لوی خدای له دربار
څخه دوی ته په دې سپيڅلې او انسان جوړوونکې هڅه 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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لومړى لوست

حــمــد

موخه :د متن سم لوستل ،ليکل او د پاک اهلل ښه پېژندنه.

پوښتنه:
ستاسو په فکر حمد څه ته وايي؟

هــدايـــــت راتـــــه عطـــــا کــــړې زمــــــا ربــــــه

د اميــــد غنچــــــه مـــې واکــــــړې زمــا ربـــــــــه
پــــه صفــــت مــــــې تېــــزه ژبــه ستـــــا پـــه ذکر

د بــلبــل پـــه شــان گــويــا کـــــړې زمـــــا ربــــــه

چـــــــې مــــــې نفـــس وي رضـــــا تــه نـــارضايې

و هغـــــه کــار تــه مــې شــا کـــړې زمـــــــا ربــــــــه
نفس ،شيطان ،حرص و هـوا را سره ملـــه دي

لــــــه جملــــــه وو مـــــــــې پنــــاه کــــړې زمــا ربه
يک تنهــــــا چــــې ځم پـــــه الرې بــــــې رفيقــــه

بېگـــانـــه الر مــــــې آشنـــا کــــړې زمــــا ربـــــــــــه

((شمس الدين)) ديار وصـــــال په دعـــــا غواړي

1

کــــه قبــــــــــوله دا دعــــــــــا کـــړې زمــــا ربـــــــــه

شمس الدين په خټه کاکړ او د کندهار د (کليچ أباد) د کلي اوسيدونکی و .دده د زېږيدو

او مړينې نېټه نه ده معلومه .ښاغلي رښتين په تخميني ډول دده زوکړه  1180هـ .ش څخه
وروسته ښودلې ده.

شمس الدين په ځوانۍ کې هند ته تللی او ډېر عمر يې هلته تېر کړی دی او په أخر عمر بېرته
خپل وطن ته راستون شوی دی .له ده څخه يو ديوان راپاتې دی چې دده د ادبي مقام لوړ والی

ترې ښه څرگنديږي

فعاليتونه:

 -زده کوونکي دې په وارسره د تختې مخې ته راشي او خپل ځان دې نورو ته معرفي کړي.

 -څو زده کوونکي دې د تختې مخې ته راشي او د ژمي د رخصتيو په هکله دې خبرې

وکړي.

 -زده کوونکي دې د شعر بيتونه ولولي اوهغه دې معنا کړي.

 -زده کوونکي دې په دوه کسيزه توگه شعر دامالء په توگه يو بل ته ووايي او ودې ليکي.

 -زده کوونکي دې په وار سره د ټولگي مخې ته را شي (هدايت ،عطا ،گويا ،پناه ،حرص،

راستون) کلمې دې پر تختې وليکي او هغو ته دې يوه يوه جمله جوړه کړي.

كورنۍ دنده:
زده کوونکي دې په دې اړه څو کرښې په خپلو کتابچو کې وليکي:
اهلل پرته له انسانانو څخه نور کوم شيان پيدا کړي دي؟
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دويم لوست

حضرت رسول اکرم او اعرابي

موخه:د متن سم لوستل ،ليکل او د حضرت محمد د لوړو الرښوونو (ارشاداتو)
په هکله پوهېدل.

پوښتنه:
ستاسو په فکر ديني ارشادات څه معنا او مفهوم لري؟
له ان��س بن مالک څخه رواي��ت دی چې ي��وه ورځ حضرت رسول
اکرم په مسجد کې ناست و .يو اعرابي راغی ،سالم او احترام يې وکړ.
حضرت محمد د سالم تر ځواب ويلو وروسته وفرمايل(( :له کومه ځايه
راغلی يې؟)) اعرابي وويل(( :له ډېر لرې ځايه او له تاسو څخه څو پوښتنې
لرم .حضرت محمد وفرمايل (( :ووايه چې ځواب يې درکړم )).اعرابي
وويل غواړم :د اهلل په رحمت کې و اوسم ،حضرت محمد وفرمايل:
((د اهلل له مخلوق سره نيکي کوه )).زما په عملنامې کې خير او نيکي وي
نه گناه .حضرت محمد وفرمايل(( :له مور او پالر سره نېکي کوه)).
د دوزخ په اور کې ونه سوزم .حضرت محمد وفرمايل(( :خپلې سترگې
او خپله ژبه وساته)).
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فعاليتونه:

 زده کوونکي دې دوه دوه تنه په وارسره متن ولولي او مشوره دې پرې وکړي. زده کوونکي دې په وار سره د تختې مخې ته راشي او د متن لغتونه دې په جملو کې وکاروي. زده کوونکي دې دوه دوه تنه په خپلو منځو کې متن يو بل ته امال ووايي. زده کوونکي دې څو تنه په وارسره د ټولگي مخې ته راشي او د حضرت محمد له ويناووڅخه يې چې څه اوريدلي دي ،نورو ته ووايي.
 زده کوونکي دې په وار سره د تختې مخې ته راشي او د الندينيو کلمو جمعې دې پرتختې وليکي.(ورځ ،مسجد ،ځواب ،زه ،اور ،ژبه)
 دوه دوه تنه زده کوونکي دې الندې خبرې اترې سرته ورسوي.مينه :پروين جانې السالم عليکم.
پروين :وعليکم السالم ،مينی خورې څنګه يې؟
مينه :ښه يم ،ته څنګه يې؟
پروين :زه هم ښه يم ،مننه.
مينه :پروين جانې! ته هره ورځ خپل لوستونه تکرار وې؟
پروين :هو حتما ً يې تکراروم ،که تکرار نه شي بيا هيرېږي.
مينه :ته له مور سره په کارونو کې مرسته کوې؟
پروين :زه مې له مور او خور سره په کارونو کې تل مرسته کوم.
که مرسته ونه کړم نو د زياتو کارونو له امله به مو مورجانه ناروغه شي.
مينه :ډير ښه ،د کور په کارونو کې مرسته کول ډير ښه کار دی.
زه هم په کارونو کې له مور جانې سره مرسته کوم.
			
لغت

			
ښېگڼې
			
اور

		
معنا

خوبې ها
		
أتش

لغت			

غوره			
وساته			

معنا

بهتر
نگهدار

كورنۍ دنده:
زده کوونکي دې په دې اړه څو کرښې په خپلو کتابچو کې وليکي:
(موږ له خپل مور او پالر سره څنگه مرسته کوالی شو؟)
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دريم لوست

پوهنه

موخه :د متن سم لوستل ،ليکل ،د پوهې په معنا او ارزښت پوهېدل او د پوهې د ترالسه

کولو د روحيې پياوړتيا.

پوښتنې:
 تاسو پوهيږئ چې پوهنه څه ته وايي؟ ستاسو په فکر موږ څنگه کوالی شو چې د پوهې خاوندان شو؟علم د پوهې او پېژندنې په معنا دى .پوهنه هغه رڼا ده چې د انسان زړه
او دماغ روښانه کوي .انسان له بدو کارونو څخه ژغوري او خپلې موخې
ته يې د رسېدو الرې چارې برابروي .له بلې خوا ناپوهي دا سې تياره ده
چې انسان له ډار ،خطر او خوارۍ سره مخامخ کوي.
اهلل د پوه او ناپوه ترمنځ د توپير په هکله فرمايي:
((آيا هغه کسان چې پوهيږي ،له هغو کسانو سره چې نه پوهيږي ،برابر دي؟))
هېڅکله! پوهه او ناپوهي ،لکه چې رڼا او تياره سره برابر نه دي .نو همدا
شان انسان د علم او پوهې په وسيله لومړى خپل ځان او بيا خپل خالق
پېژني ،په کار ده چې له علم ســره عمل هم ملگـــــرى وي ،ځکه چې عمل
د علم مېوه گڼل کېږي.
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فعاليتونه:

 زده کوونکي دې متن له خپل ځان سره ولولي او د هغه مطلب دې په ساده کلمو کې ووايي. زده کوونکي دې الندې لغتونه تر معنا کولو وروسته په جملو کې وکاروي او په کتابچو کېدې وليکي( .پوهه ،موخه ،پوهنه ،ناپوهي ،ژغورل)
 زده کوونکي دې له متن څخه متضادې کلمې پيدا او په خپلو کتابچو کې دې وليکي.مثال :رڼا او تياره
 زده کوونکي دې په وار سره د تختې مخې ته راشي په دې اړه دې چې آيا پوه او ناپوه سره برابردي؟ نورو ته څرگندونې وکړي.
 زده کوونکي دې په وارسره څو پښتو کلمې ووايي چې د ( ټ ،څ ،ښ ،ږ ،او ڼ) توري پکېراغلې وي.
 دوه ،دوه زده کوونکي دې الندې مرکه د ټولګي په مخ کې ترسره کړي:فرهاد :رشاده! السالم عليکم
رشاد :وعليکم السالم څنګه يې فرهاد جانه!
فرهاد :ښه يم وروره ،ته هم ښه يې؟
رشاد :زه هم ښه يم ،سالمت اوسې.
فرهاد :رشاد جانه! ښوونځي ته راتلل او زده کړه دې خوښيږي؟
رشاد :هو – زده کړه د ژوند څراغ دی.
فرهاد :زما هم خوښيږي خو رياضي مضمون مې ډير خوښيږي.
رشاد:فرهاد جانه! ته زيار باسې او کوښښ کوې .ستا زيات وخت په لوبو نه تيريږي او درسونو
ته دې وخت ورکړۍ.
څوک چې زيار باسي ،خامخا به درسونه زده کوالی شي.
فرهاد :ته رښتيا وايې ،زه بايد د درس وخت په لوبو تېر نه کړم.
معنا
		
لغت
			
معنا
		
لغت
ناداني
		
ناپوهي
			
علم
		
پوهنه
هدف
		
موخه
			
روشن
		
روښانه
نجات دادن
		
ژغورل

كورنۍ دنده:
زده کوونکي دې د پوه او ناپوه د توپير په اړه څو کرښې په خپلو کتابچو کې وليکي.
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څلورم لوست

کتاب

موخه :د متن سم لوستل ،ليکل او د کتاب په ارزښت او منځته راتلو پوهېدل.

پوښتنه:
تاسو څه فکر کوئ چې پخوا زمانو کې به هم کتاب موجود و؟
په پخوا زمانوکې کتاب نه و .خلکو به کېسې په ياد زده کولې .دا کېسې
پيړۍ پيړۍ نورو نسلونو ته رسېدلې دي .څرنگه چې دا کېسې به يې ټولې
په ياد نه پاتې کېدې ،نو دوى په دې فکر کې شول چې د کېسو د ساتلو
لپاره په لرگيو کې ځينې نښې نښانې وکړي .مصريانو لږ و ډېر ( )5000کاله
پخوا د پاپيروس د بوټي له پاڼو څخه يو ډول کاغذ جوړ کړ ،کله چې
وپوهېدل هغه له منځه ځي ،نو د هغه پر ځاى يې د ليکلو لپاره د ژوو
پوستکي غوره کړل .د زرگونو کلونو وروسته بيا په چېن کې د اوسني کاغذ
ډېر ابتدايي شکل منځ ته راغى .ورپسې په جرمني کې د چاپ ماشين
جوړ او د کتاب د منځته راتلو لپاره سمه الره پرانيستل شوه.
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فعاليتونه:

يادونه ( :پاپيروس د اوقيانوس د سمندر په غاړه د پلنو پاڼو درلودونکی بوټی و).
 زده کوونکي دې متن ولولي او دهغه په هکله دې خبرې وکړي. زده کوونکي دې الندی لغتونه په جملو کې وکارويپيړۍ ،غوره ،نښې ،غوښتنې
 زده کوونکي دې په وارسره د تختې مخې ته راشي او په دې اړه دې خبرې وکړي چې کتابڅنگه منځته راغلی؟
 زده کوونکي دې په وارسره د ټولگي مخې ته راشي هر يو دې خپل نوم ،د پالر نوم ،دښوونځي او ټولگي نوم واخلي او ودې وايي چې زه په راتلونکي کې غواړم  .......شم.
 دوه ،دوه زده کوونکي دې الندې محاوره ترسره کړي:تورپيکۍ :هوسۍ خورې! ستړې مه شې!
هوسۍ :تورپيکۍ خورې په خير اوسې.
تورپيکۍ :له ښوونځي څخه په خير راغلې؟
هوسۍ :جوړه اوسې خورې! مننه.
تورپيکۍ :تا خپل ټول کتابونه وپوښل؟
هوسۍ :څو کتابونه مې وپوښل ،خو ځينې يې پاتې دي.
تورپيکۍ :زه هم غواړم کتابونه مې پوښ کړم ،ته راسره مرسته کوې؟
هوسۍ :هو ،ولې نه .زه به در سره حتما ً مرسته وکړم.
خو لومړی بايد پالستيک او ډبل کاغذ پيدا کړو.
تورپيکۍ :پالر جان وويل :زه درته پالستيک راوړم.
هوسۍ :ډير ښه دا کار به په ګډه سرته ورسوو.
معنا
			
لغت
			
معنا
			
لغت
حيوانات
			
ژوي
			
قرن
			
پېړۍ
بازکردن
			
پرانيستل
			
بهتر
			
غوره
			
نښې

			
نشانه ها

			
بوټي

بته ها

كورنۍ دنده:

زده کوونکي دې ددې موضوع په اړه څو کرښې په خپلو کتابچو کې وليکي:
مصريانو د ليکلو لپاره ولې د پاپيروس په ځای د ژوو پوستکي غوره کړل؟
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پنځم لوست

ښوونکی

موخه :د متن سم لوستل ،ليکل او د ښوونکي د مقام په ارزښت پوهېدل او د دوی د
درناوي کولو د ذهنيت پياوړتيا.

پوښتنه:
ستاسو په فکر ولې ښوونکى پر موږ د مور او پالر په شان حق لري؟
ښوونکی د هغې مهمې دندې لرونکی دی چې موږ ته ليک او لوست را

زده کوي .ښوونکى موږ د علم او پوهې د الس ته راوړلو لپاره روزي چې
د هغو په وسيله نېکمرغه او سوکاله ژوند ولرو ،نو ځکه ښوونکى د مور او
پالر په شان پر موږ حق لري.

بايد د ښوونکي قدر او درناوى وکړو او په الرښوونو يې عمل کول

ضروري خبره ده .عمل د علم مېوه گڼل کېږي ،وايي(( :بې عمله عالم د

هغې شنډې ونې په څېر دی چې مېوه نه لري)).
فعاليتونه:

 زده کوونکي دې د يو بل په مرسته د متن جملې ولولي؟ -زده کوونکي دې د الندې کلمو هم معنا کلمې له چوکاټ څخه وټاکي او بيا دې د کلمو تر
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څنگه په خپلو کتابچو کې وليکي.
سوکاله________:
احترام
درناوى________:
آرامه
استاد
ښوونکى________:
 زه کوونکي دې د لوست کلمې او جملې يو بل ته د امال په توگه ووايي. دوه تنه زده کوونکي دې د ټولگي مخې ته راشي او متن کې دې درې توريزې او څلور توريزېکلمې پيدا او پرتختې دې وليکي.
 دوه دوه زده کوونکي دې په وار د ټولگي مخې ته راشي او د ځان له معرفۍ کولو څخهوروسته دې د ښوونکي د مقام په اړه خبرې وکړي.
 دوه ،دوه زده کوونکي دې دا الندې خبرې اترې د ټولګي په مخ کې ترسره کړي:ولوله :تهمينې خورې السالم عليکم
تهمينه :ولولې خورې وعليکم السالم.
ولوله :څنګه يې تهمينې جانې ،صحت دې ښه دی؟
تهمينه :شکر ښه يمه ،ډيره مننه.
ولوله :تهمينې جانې! دا ښکلي ګالن دې د څه لپاره راوړي دي؟
تهمينه :دا ګالن مې د کور له باغچې څخه خپلې ښوونکې ته راوړې دي.
ولوله :ښوونکي پر تا ډير ګران دي؟
تهمينه :هو! ښوونکی هر چا ته د ګرانښت وړ ده.
زما پالر وايي :موږ د ښوونکو له زيار ايستلو څخه د پوهې خاوندان کيږو.
نو ځکه پر موږ د مور او پالر په شان حق لري.
ولوله :ستا پالر جان ډيره ښه خبره کوي.
موږ بايد د ښوونکو قدر او درناوی وکړو.
معنا
			
لغت
			
معنا
			
لغت
بې ثمر
			
شنډه
		
تربيه کردن
			
روزل
احترام
			
درناوی
نيکبخت		
نېکمرغه		
أرام و أسوده
			
سوکاله

كورنۍ دنده:
زده کوونکي دې په دې اړه څو کرښې په خپلو کتابچو کې وليکي:
((موږ ولې د مور او پالر په شان د ښوونکو درناوی کوو؟))
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شپږم لوست

ملي يووالى

موخه :د متن سم لوستل ،ليکل ،د يووالي په معنا او ارزښت پوهېدل او په دوی کې د
يووالي د روحيې پياوړتيا.

پوښتنه:
 أيا تاسو د يووالي په معنا او مطلب پوهېږئ؟ تاسې پوهېږئ چې يووالى يوه ملت ته څه گټې لري؟يووالی د ژوند کاميابي او نيکمرغي ده .يووالی د ملتونو د ترقۍ وسيله
ده .يووالی د بې اتفاقۍ ضد دی او بې اتفاقي انسانان له بد مرغۍ او مرگ
سره مخامخ کوي.
لـــــکـــه بـــــــــاغ يـــــــــــــو مـــمــــلکــــت وگـڼــــــــــه وروره
پــــــه کـــــې هـــــــر قــــسم گـلـونــــه بــــوټـــــي گـــــــــوره!
ونــــې ډېـــرې خــــو بـاغ يـــو دى کـه پـــوهېـــــــــــــږې!
کـــــــه کـــــــوې بــــــل رنگــــه فــــــــــکر ډېــر غـــولــېــــږې
د وه ســکـــــــه وروڼـــه لــــري بـېل بــېـل نـــومــونـــــــــــه
بـــېـل رنـــــگــونـه بــــېل غږونــــــه بـــــېــل خـــويـــونـــــــه
مــــــگــــر دواړه او سـېـدونــکـــــي د يـــــو کـــــــــــــور دي
د يـــوې ستـرگـــــې پـــه کــور کـې سپـــيــــن او تـور دي
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(( ُالفت))

فعاليتونه:

 زده کوونکي دې په وارسره متن ولولي او د هغه په مطلب دې خبرې وکړي. زده کوونکي دې په وارسره له ښوونکي څخه وروسته متن پر لوړ غږ ولولي. زده کوونکي دې الندينۍ کلمې په جملو کې وکار وي او په خپلو کتابچو کې دې وليکي.(وگڼه ،سکه ،بېل ،اوسېدونکي ،وروڼه)
 دوه دوه تنه زده کوونکي دې دتختې مخې ته راشي ،د شعر بيتونه دې يوبل ته امال ووايي. زده کوونکي دې په خپلو ډلو کې په دې اړه چې په ولسونو کې څنگه يووالی راوستالی شو؟مشوره وکړي ،بيا دې له هرې ډلې څخه يو تن خپله ليکل شوې پاڼه نورو ته ولولي.
 دوه ،دوه تنه زده کوونکي دې الندې مرکه ترسره کړي!حميد :متين وروره السالم عليکم
متين :وعليکم السالم حميدجانه ستړی مه شې.
حميد :سالمت اوسې
متين :ان شااهلل خيريت به وي ،ناوخته را ورسيدې.
حميد :له پالر سره مې بر کلي ته تللی وم.
متين :بر کلي کې مو څه کول؟ حميد جانه!
حميد :هلته د مشرانو غونډه وه .په اتفاق او يووالي يې خبرې کولې.
متين :حميد جانه يووالی څه ته وايي؟
حميد :متين جانه! يووالی د خلکو يو الس کيدلو او اتحاد ته وايي.
چې د خپل وطن د أبادۍ لپاره په ګډه فکر او کار وکړي.
متين :ډېر ښه ،دا شان کارونه به هرومرو ښه نتيجه ورکوي.
معنا
			
لغت
			
معنا
			
لغت
قبول کن ،بدان
		
وگڼه
جدا 		
			
بېل
قبول کن
		
ومنه
اتحاد
			
يووالى

كورنۍ دنده:
زده کوونکي دې په دې هکله ښه فکر وکړي بيا دې څو کرښې په خپلو کتابچو کې وليکي:
(ولسونه ولې يووالي ته ډيره اړتيا لري؟)
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اووم لوست

مور او پالر

موخه :د متن سم لوستل ،ليکل ،د مور او پالر په حقونو پوهېدل او په شاگردانو کې د مور او

پالر د درناوي کولو د روحيې پياوړتيا.

پوښتنه:
ستاسو په فکر مور او پالر پر موږ کوم حقونه لري؟
د مور او پالر درناوى او له هغوى سره نيکي کول د انسانيت او مسلمانۍ
له لوړو اخالقو څخه دي .اهلل فرماېلي دي« :تاسـو د مور او پالر په
مخـکې ( ُاف) هم مه وايئ چې زړه يې له تاسو څخه ناراضه نه شي».
نو موږ بايد له هغو ټولو عملونو څخه ډډه وکړو چې د دوى د خپگان
سبب کيږي.
همدا رنگه رسول اهلل د مور او پالر په اړه داسې فرمايي:
«د اهلل رضا د مور او پالر په رضا کې او د اهلل نا رضايتي د مور او پالر
په نا رضايتۍ کې ده ».نو موږ ټولو ته الزمه ده چې له خپلې مور او پالر
سره په ډېری نرمۍ او ادب خبرې وکړو ،احترام يې وساتو ،په رښتينې يې
خدمت وکړو او تل يې دعا واخلو چې د دواړو جهانو نېکمرغي او کاميابي
مو په برخه شي.
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فعاليتونه:
 زده کوونکي دې دوه دوه تنه په خپلو منځو کې متن ولولي او په دې اړه دې خبرې وکړي. زده کوونکي دې په خپلو گروپونو کې له يو بل سره د مور او پالر د حقونو په هکله خبرى وکړي او بيادې له هر گروپ څخه يو تن د ټولگي مخې ته راشي اوخپل معلومات دې وړاندې کړي.
 زده کوونکي دې په چوکاټ کې ليکل شوې کلمې په خپلو کتابچو کې هيجا کړي.نې  +کي= نېکۍ
څو زده کوونکي دې په وارسره د تختې
			پالر
مخې ته راشي او له متن څخه دې د جمعې
			درناوى
			آزار
کلمې پيدا او بيا دې پرتختې وليکي.
		 مرسته
 څو تنه زده کوونکي دې د تختې مخې ته راشي په دې اړه دې خبرې وکړي چې( :تاسې ولې د موراو پالر پر مخکې (اف) هم مه وايئ) يوه يوه جمله دې د تختې پرمخ وليکي.
 دوه ،دوه تنه زده کوونکي دې الندې خبرې اترې ترسره کړي:فرشته :مدينې خورې! السالم عليکم
مدينه :وعليکم السالم فرشتې خورې ،ښوونځي ته په خير راغلې؟
فرشته :په خير اوسې ،ډيره مننه.
مدينه :د ښوونکي له راتلو څخه مخکې زه يوه پوښتنه لرم.
فرشته :پوښتنه دې وکړه.
مدينه :پرون ښوونکي وويل :له مور او پالر سره نيکي وکړئ!
موږ څنګه له مور او پالر سره نيکي کوالی شو؟
فرشته :ښوونکي وويل :د مور او پالر خدمت او احترام وکړئ!
له هغوی سره په ډېر ادب او نرمۍ خبرې وکړئ!
مدينه :ډيره مننه ،ښه شو چې وپوهيدم او دغو ټکو ته مې پام شو.
فرشته :مدينې خورې! په هغو ښو کارونو چې مور او پالر را څخه خوشحاليږي ،بايد سرته يې ورسوو.
معنا
			
لغت
			
معنا
			
لغت
أزرده گی
			
خپگان
کناره گيری		
			
ډډه
راستين
			
رښتيني
			
احترام
			
درناوی

كورنۍ دنده:
زده کوونکي دې په دې اړه چې( :د خدای(ج) رضا د مور او پالر په رضا کې ده) څو کرښې په خپلو
کتابچو کې وليکي.
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اتم لوست

د مطالعې گټې

موخه :د متن سم لوستل ،ليکل ،د مطالعې په ارزښت پوهيدل او په دوی کې د مطالعې د

روحيې پياوړتيا.

پوښتنه:
څه فکر کوئ چې مطالعه څه گټې لري؟
کتاب د انسان ښه دوست او ملگری دی .زموږ پوهه زياتوي او له پوهانو

سره مو آشنا کوي.

د هغوی له فکر او نظر څخه مو خبروي .د تېرو زمانو د يادونو له پندونو

ډکې کيسې راته کوي او په دې راز مو پوهوي چې څرنگه يې د خپل

ژوند سرمشق وگرځوو.

د انساني ژوند په ټولو چارو او مسووليتونو مو پوهوي ،د نيمکرغۍ او

هو ساينې الرې راښيي او هغو ته د رسېدو لپاره خپلې ښې الرښوونې له
موږ څخه نه سپموي.

موږ ته پکار دي چې د مطالعې لپاره غوره ،گټور او علمي کتابونه وټاکو ،د

داسې کتابونو په مطالعې سره د خپل ذهن او دماغ ښه روزنه او پالنه وکړو.

همدارنگه د کتابونو د ارزښت او گټو په پوهېدو سره بايد د هغو ساتنې

ته هم پوره پاملرنه وشي.
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فعاليتونه:
 زده کوونکي دې په وارسره متن ولولي او د هغه په مطلب دې خبرې وکړي. زده کوونکي دې الندې لغتونه په جملو کې وکاروي او په خپلو کتابچو کې دې وليکي.گټور -ملگرتيا -ستر  -پاملرنه
 يو يو زده کوونکی دې د تختې مخې ته راشي او په دې اړه دې خبرې وکړي( :موږ څنگه کوالی شود مطالعې په وسيله د پوهې خاوندان شو).
 زده کوونکي دې دوه دوه تنه د تختې مخې ته راشي او د متن يوه يوه جمله دې يو بل ته امال ووايياو پرتختې دې وليکي.
 زده کوونکي دې په وارسره د تختې مخې ته راشي او د الندينيو جمعو کلمو مفرد شکل دېوليکي(:کتابونه ،ملگري ،انسانان ،چارې ،الرښوونې ،کيسې ،تختې ،کتابچې ،قلمونه ،ښوونکي)
 دوه ،دوه زده کوونکي دې الندې مرکه ترسره کړي:رشاد :ميالده وروره السالم عليکم
ميالد :رشاد جانه وعليکم السالم په خير راغلې؟
رشاد :ميالد جانه! پرون زموږ د کور له مخې تير شوې چيرې تلې؟
ميالد :له ورور سره مې بازار ته تلم يو کتاب مې په کار و.
رشاد:کوم کتاب دې په کار و؟
ميالد :د مطالعې لپاره مې يو ښه کتاب په کار و.
رشاد :ميالد جانه! کتاب دې بيا پيدا کړ؟
ميالد :هو يو ښه کتاب مې ورور راته واخيست.
رشاد :ميالد جانه!موږ په کور کې ډېر کتابونه لرو .زه به مې پالر ته ووايم او کوم کتاب دې چې په کار
وي ،تاته به يې امانت راوړم.
ميالد :رشاد جانه ډيره مننه ،دا خو ډيره ښه خبره ده.
معنا
		
لغت
			
معنا
		
لغت
		
قابل اعتماد
		
باوري
دوست و رفيق
		
ملگری
همراهی و دوستی
		
ملگرتيا
			
أرامی
		
هوساينه
دريغ نمی کند
نه سپموي
بزرگ
		
ستر
کارها 		
		
چاری
			
مفيد
		
گټور
توجه
		
پاملرنه
		
انتخاب شده
		
غوره

كورنۍ دنده:
زده کوونکي دې ددې مطلب په اړه څو کرښې په خپلو کتابچو کې وليکي :موږ د مطالعې په واسطه
د ژوند کومو هدفونو ته رسيدالی شو.
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نهم لوست

رښتيــا ويل

موخه :د متن سم لوستل ،ليکل ،د رښتيا ويلو په ارزښت او گټو پوهيدل او په دوی کې
د رښتيا ويلو د روحيې پياوړتيا.
پوښتنه:
ستاسو په فکر رښتيا ويل څه ارزښت او گټې لري؟

د انسانانو عزت او درناوی د دوی په ښو اخالقو او لوړو کړو وړو پورې تړلي

دي .له دغو ښو اخالقو او صفاتو څخه يو هم رښتيا ويل دي چې د انسان
اعتبار او حيثيت ساتي .که چېرې هر سړی د خپل ژوند په ټولو چارو کې
رښتنی وي او دغه صفت خپل خوی او عادت وگرځوی ،نو هېڅکله به د نورو

له اعتبار او نظر څخه ونه لويږي .ډېره عامه او غوره خبره ده چې وايي:

هر څه چې خام وي پخيږي ،خو انسان که خام شي بيا نه پخيږي .دلته

د انسان له خامۍ څخه مطلب دروغ ويل او په دروغو مشهورېدل دي.
عالمانو په دې برخه کې څه ښه ويلي دي:

د وجود هر غړی پر موږ حق لري ،د ژبې حق پر موږ دادی چې په

درواغو او بدو خبرو يې عادت نه کړو.

نو الزمه ده چې د ژوند په ټولو الرو چاورو کې رښتيا ووايو او رښتينی عمل

وکړو.
فعاليتونه:
 زده کوونکي دې په وارسره د تختې مخې ته راشي او متن دې په لوړ أواز ولولي. زده کوونکي دې الندې لغتونه معنا او په جملو کې دې وکاروي او په خپلو کتابچو کې دېوليکي.
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رښتيا ،چلند ،رښتنی
 که چيرې زده کوونکو د رښتيا يا دروغو په هکله که کومه کيسه اورېدلې وي هغه دې نورو ته ووايي. زده کوونکي دې په وار سره يو يو تن د تختې مخې ته راشي او په دې اړه دې خبرې وکړي( :موږڅنگه کوالی شو چې په خلکو کې خپل اعتبار او حيثيت وساتو)
 زده کوونکي دې په وارسره د ټولگي مخې ته راشي ،د ځان له معرفي کولو وروسته دې د رښتيا ويلود گټو او درواغو ويلو د زيان په اړه خبرې وکړي.
 زده کوونکي دې په وارسره د تختې مخې ته راشي او له متن څخه دې دوه توريزې او درې توريزېکلمې پيدا او بيا دې پرتختې وليکي.
 دوه ،دوه تنه زده کوونکي دې دا محاوره ترسره کړي:مدينه :فرزانې السالم عليکم ورحمته اهلل
فرزانه :مدينې خورې وعليکم السالم و رحمته اهلل
مدينه :څنګه يې خورې ان شااهلل ښه يې؟
فرزانه :ډيره مننه ته هم ان شااهلل ښه يې؟
مدينه :فرزانه جانې! نن به ښوونکې رښتيا ويل درس را کوي.
رښتيا ويل مې ډېر خوښ دي ،زه غواړم چې تل رښتيا ووايم.
فرزانه :هو خورې! رښتيا ويل د انسان لوی صفت دی.
په رښتيا ويلو اهلل خوشحاليږي .رښتيا ويوونکی هر چاته عزت او قدر لري.
مدينه :زما مور هم ماته تل وايي :چې هر وخت رښتيا ووايه او هېڅکله دروغ مه وايه.
فرزانه :ستا مور ډيره ښه خبره کوي .بايد ټول رښتيا ووايو او د دروغو له شرمنده ګۍ څخه ځان
وساتو!
معنا
			
لغت
		
معنا
		
لغت
صادق
			
رښتنی
		
راستي
		
رښتيا
سلوک و روش
			
چلند
عالی
		
لوړ

كورنۍ دنده:
زده کوونکي دې په دې هکله څو کرښې په خپلو کتابچو کې وليکي( :موږ څنگه کوالی شو چې
رښتني واوسو او رښتيا خپل عادت وگرځو).
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لسم لوست

کلمه

موخه :د متن سم لوستل ،ليکل ،د کلمې په معنا او مفهوم پوهېدل او د هغو سمه
کارونه.
محمد  -تکړه  -ښه  -څخه  -له  -به
پوښتنه:
 أيا تاسو د کلمې نوم اورېدلى او پوهېږئ چې کلمه څه معنا لري؟کلمـــــــه:

هغه کوچنی توکی دی چې ځينې يې په خپله معنا لري او ځينې يې په

يوازې توگه معنا نه ورکوي ،خو د جملو په جوړښت کې اساسي رول لري.
کلمې د معنا له مخې په دوو برخو ويشل شوې :خپلواکې او ناخپلواکې کلمې.
خپلـــــــواکې کلمې:

هغه کلمې دي چې په خپله معنا ولري ،لکه :احمد ،زه ،ښه ،اليق،

راغى او نور...

ناخپلـــــواکې کلمې:

هغه توري دي چې په يوازې توگه معنا نه لري ،خو کله چې له خپلواکو

کلمو سره يو ځاى شي د کلمو او جملو معنا بشپړوي.

لکه  :و ،به ،له ،د ،نه ،سره ،څخه ،ځينې او نور....
فعاليتونه:

 زده کوونکي دې په وارسره د تختې مخې ته راشي ،متن دې ولولي او د هغه په هکلهدې خبرې وکړي.
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 زده کوونکي دې د الندې جملو تش ځايونه بشپړ او په کتابچو کې دې وليکي. کلمه هغه کوچنى توکى دى چې . ................................... کلمه په دوو برخو ويشل شوې چې . ................................. خپلواکې کلمې هغه دي چې . ............................... نا خپلواکې کلمې هغه دي چې . ............................. يو يو زده کوونکی دې د تختې مخې ته راشي له خپل فکر څخه دې يوه جمله ووايياو په هغې کې دې خپلواکې او ناخپلواکې کلمې پيدا او په تختې دې وليکي.
 زده کوونکي دې د تختې مخې ته راشي د متن لغتونه دې معنا او بيا دې په جملو کې وکاروي. دوه ،دوه تنه زده کوونکي دې الندې خبرې اترې سرته ورسوي:ماللۍ :زرغونې جانې السالم عليکم
زرغونه :وعليکم السالم ،ستړې مه شې ماللۍ جانې
ماللۍ :په خير اوسې
زرغونه :ماللۍ جانې څنګه يې؟
ماللۍ :شکر ښه يمه ،مننه ،ته څنګه يې؟
زرغونه :زه هم ښه يم ،ډيره مننه.
ماللۍ :زرغونې جانې! خپله کورنۍ دنده دې سرته رسولې ده؟
زرغونه :هو ،زه له کورنۍ دندې سره ډيره مينه لرم.
ماللۍ :ډېر ښه ،ما هم خپله کورنۍ دنده ليکلې ده.
زرغونه :ماللۍ جانې راځه چې ټولګي ته الړې شو.
ماللۍ :راځه ،نورې ټولګيوالې هم راغلې دي.

		
لغت
		
خپلواک
ناخپلواک
		
بشپړ

		
معنا
		
مستقل
نامستقل
		
پوره

		
لغت
		
توري
		
برخه
جوړښت

معنا
حروف
		
حصه
ساختمان

كورنۍ دنده:
زده کوونکي دې له خپل فکر څخه جملې په خپلو کتابچو کې وليکي او په هغو کې دې
خپلواکې او ناخپلواکې کلمې پيدا کړي.
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يوولسم لوست

ميوې او سابه

موخه :د متن سم لوستل ،ليکل د مېوو او سبو په گټو او ارزښت پوهيدل.

پوښتنه:
ستاسو په فکر ميوې او سابه زموږ د وجود لپاره څه غذايي ارزښت لري؟

ميوې او سابه زموږ د ورځنيو خوړو ډيره مهمه برخه ده چې زموږ له

روغتيا او سالمتۍ سره نژدې اړيکې لري.

په ميوو او سبو کې ډېر ويټامينونه ،مالگې او نور گټور مواد شته چې د

روغتيا لپاره ډېر اړين او گټور دي .د تازه او پاکو ميوو او سبو خوړل د بدن

د وزن د زياتوالی مخنيوی کوي.

ميوې او سابه په بيالبيلو رنگونو کې پيدا کيږي چې هر يو يې ځانته

روغتيايي ارزښت لري .د ځينو ميوو د ارزښت په هکله د مثال په توگه

ويالی شو که هره ورځ يوه پاکه مينځل شوې مڼه له پوستکي سره وخوړل
شي ،انسان د سرطان له ناروغيو څخه ژغوړي.
فعاليتونه:

 زده کوونکي د ې په وارسره متن ولولي او په مطلب دې خبرې وکړي. -زده کوونکي دې د ټولگي په مخ کې د سبو او ميوو د گټو په هکله خبرې وکړي.
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 زده کوونکي دې الندې لغتونه په جملو کې وکاروي .اړيکې – اړين – مخنيوی – سابه – خواړه زده کوونکي دې د ميوو او سبو د ارزښت په هکله خبرې وکړي او يو مثال دې ووايي. زده کوونکي دې له يو بل څخه پوښتنې وکړي چې په ميوو او سبو کې کوم مواد موجود دي؟ زده کوونکي دې د الندې کلمو مترادفې کلمې وليکي( .زياتوالی ،ډېر ،گټور ،روغتيا) دوه ،دوه تنه زده کوونکي دې دا الندې خبرې اترې د ټولګي په مخ کې تکرار کړي:حسينه :پلوشې خورې! السالم عليکم ورحمته اهلل
پلوشه :حسينې جانې! وعليکم سالم ورحمته اهلل
حسينه :ته او ستا کورنۍ ښه ده؟
پلوشه :مننه تاسې څنګه ياست؟
حسينه :سالمتي مو غواړم.
پلوشه :د نن ورځې لوست ته دې (ميوې او سابه) تياری نيولی دی؟
حسينه :هو ما په کور کې څو واره ولوست.
پلوشه :حسينه جانې! ستا سابه او ميوې خوښيږي؟
حسينه :زما ميوې ډيرې خوښيږي.
پلوشه :سابه دې نه خوښيږي؟
حسينه :نه ،سابه مې هم خوښيږي.
پلوشه :حسينه جانې ميوې او سابه ډير ګټور خواړه دي .زموږ وجود ورته ډېره اړتيا لري.
په سبو او مېوو کې ډېر ويټامينونه او نور ګټور مواد شته.
حسينه :موږ ميوې او سابه ښه پاک مينځو.
پلوشه :موږ هم مېوې او سابه ښه پاک مينځو.

		
لغت

		
سابه
		
ژغوري
		
اړين
		
مخنيوی

			
معنا

		
سبزيجات
		
نجات می دهد
ضروري		
جلوگيری		

			
لغت

			
مالگې
			
خواړه
			
اړيکې
		
مينځل شوی

معنا

نمکيات
غذا 			
رابطه
شسته شده

كورنۍ دنده:
زده کوونکي دې د ميوو او سبو د گټو په هکله څو کرښې په خپلو کتابچو کې وليکي.
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دوو لسم لوست

ښه زده کوونکى
موخه :د متن سم لوستل ،ليکل ،د ښو زده کوونکو په صفاتو پوهېدل او په دوی کې
ددې روحيې روزل چې ښه زده کوونکي شي.

پوښتنه:
ستاسو په فکر ښه زده کوونکى کوم صفتونه لري؟
ښوونځي کې شـــاگــــــــــــــــــــردان يو

د هېواد ښــکلي گـــــــالن يــــو

ښوونځــــي ته ځـــو پـــه مينــــــــــــــــــــه

پـــه درسو کې زيار کښان يـــــو

رښتيــــا وايــــــــــــــــــــــــو رښـتيـــــــا اورو

پـــه رښتيـــــــا پـــــسې روان يـــو

هېڅ وخت چا ســره جنگ نه کــــــــړو

يو د بل مـــــــــددگــــــاران يــــو

مدام پام پـــه کتـــــــــابو کـــــــــــــــــــــړو

مهــــال وېش سره ســم درومـــــــــــــــــو
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د کتـــاب طرفــــــداران يــــــــــو

همېشـه وخـــــت شناسان يــــــو

د (نژند) يــــو مــوږ ملگـــــــــــــــري

		
مينه ناک د خپل عــــــــــرفان يـو

(محمد عمثان نژند)

فعاليتونه:
 زده کوونکي دې په وار سره نظم ولولي او نور دې ورته غوږ ونيسي.دغه کلمې(هېواد ،مينه ،زيارکښان ،شوق) دې په جملو کې وکاروي او په خپلو کتابچو کې دې
وليکي.
 يو يو زده کوونکی دې د تختې مخې ته راشي په دې اړه دې نورو ته ووايي چې :څنگه کوالی شوموږ هم ښه زده کوونکي شو.
 څو تنه زده کوونکي دې د تختې مخې ته راشي د ښه زده کوونکي په اړه دې خبرې وکړي. زده کوونکي دې په الندنيو کلمو کې د جمعې کلمې په نښه کړي :زده کوونکی (تختې ،هيواد،عرفان ،ملگري ،نژند)
 دوه دوه زده کوونکي دې الندې مرکه ترسره کړي:صديق :امين جانه! السالم عليکم
امين :وعليکم السالم،صديق جانه څنګه يې؟
صديق :مننه ،ښه يم وروره .ته ښه يې؟
امين :زه هم ښه يم ډېره مننه ،جوړ اوسې.
صديق :امين جانه! يوه پوښتنه په ذهن کې لرم لومړی به يې له تا څخه وکړم.
امين :ويې وايه!
صديق :ښه زده کوونکی چا ته ويل کيږي؟
امين :زما پالر وايي :ښه زده کوونکی هغه څو ک دی چې تل په درسونو کې کوښښ وکړي ،خپل
وخت ضايع نه کړي ،د ښوونکو او مشرانو احترام وکړي ،له نورو سره هم ښه چلند ولري.
صديق :نو که هرڅوک دا کارونه وکړي هغه ته ښه زده کوونکی ويالی شو؟
امين :هو ،ولې نه .د ښه زده کوونکي نور صفتونه به له ښوونکي څخه وپوښتو.
صديق :ډېره مننه ،سالمت اوسې.
			
لغت
مهال وېش		

			
معنا
		
تقسيم اوقات

		
لغت
		
مددگار

معنا
کمک کننده

			
عرفان

		
علم و معرفت

		
زيارکښان

زحمت کشان

كورنۍ دنده:
زده کوونکي دې د خپلې پوهې له مخې د ښو زده کوونکو ځينې صفتونه په خپلو کتابچو کې
وليکي.

24

ديارلسم لوست

غوره ويناوې
موخه :د متن سم لوستل ،ليکل ،د پندونه په معنا پوهېدل او په ژوند کې پرې عمل
کول.
ښه خلک هغه دي چې نورو ته خير او
ګټه ورسوي.

پوښتنه:
تاسو کله له چا څخه پندونه اورېدلي دي؟
•ښه خلک هغه دي چې نورو ته خير او گټه ورسوي.

•څوک چې خپله ژبه له بدو خبرو څخه وساتي ،په ژوند کې نه
پښېمانه کېږي.

•څوک چې بل چاته کوهی کيني ،خپله به پکې ولوېږي.
•د بې فکره او بې تدبيره کار نتيجه خرابه ده.

•له ښو خلکو سره دوستي کوئ او د بدو خلکو له دوستۍ څخه ځان
وساتئ.

•هغه څه مو چې نه وي زده په پوښتنه يې مه شرمېږئ ،که څوک په
پوښتنه شرمېږي ناپوه پاتې کېږي.

•که غواړئ چې دوستان مو ډېر وي د ښو اخالقو خاوندان شئ.

25

فعاليتونه:

 -زده کوونکي دې په خپلو گروپونو کې لوستل شوې غوره ويناوې ولولي اود مطلب په

هکله دې له يو بل سره مشوره وکړي .بيا دې د هر گروپ يو تن د ټولگي مخې ته راشي
او د ورمونو د مطلب په اړه دې خپله ليکنه نورو ته ولولي.

 -زه کوونکي دې د تختې مخې ته راشي او که کومه داسې وينا يې زده وي هغه دې نورو

ته ووايي.

 زده کوونکي دې په وار سره د تختې په مخ کې په دې مطلب خبرې وکړي چې ( :موږڅنگه کوالی شو خپله ژبه له بدو خبرو څخه وساتو)

 زده کوونکي دې د الندنيو کلمو متضادې کلمې وليکي.(گټه ،ژوند ،دوستي ،ناپوه ،دوستان ،خراب)

			
لغت

			
معنا

		
لغت

معنا

			
پندونه

نصايح 		

بې تدبېره

بې فکر

			
ژغورل

		
نجات دادن

		
کوهی

چاه

كورنۍ دنده:
زده کوونکی دې ددغو ويناوو په شان که ځينې نورې ويناوې اوريدلې وي په خپلو کتابچو

کې وليکي.
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څوارلسم لوست

ترافيکي الر ښوونې

موخه :د متن سم لوستل ،ليکل ،د ترافيکي نښو او اشارو پېژندل او تل ورته پاملرنه کول.

پوښتنه:
په پورتنيو انځورونو کې څه وينئ؟ خبرې پرې کوالی شئ!
ستاسو په فکر له عمومي سړک څخه د تېريدو په وخت بايد څه وکړئ؟
په لويو او وړو ښارونو ،بازارونو او نورو ځايونو کې موټرونه ،نقليه وسايط
او خلک تگ او راتگ کوي .په کار ده چې هېڅ وخت د سړکونو په منځ

کې تگ او راتگ ونه کړو ،ځکه چې دا کار خطر لري .همدا رنگه کله

چې د سړک له يوې خوا څخه بلې خوا ته تېرېږو ،لومړى بايد د سړک

دواړو خواووته وگورو چې موټر او نور وسايط نه وي .بيا په احتياط او پوره
پاملرنې له سړک څخه تېر شو .همدا راز ماشومان دې د سړکونو څخه د

تېرېدلو په وخت کې له ترافيک يا نورو کسانو څخه مرسته وغواړي.

د سړکونو په غاړوکې ځينې نښې او اشارې ايښودل شوي چې د الرويو
او موټر چلوونکو لپاره گټورې الرښوونې دي .دا نښې د ترافيکي اشارو په

نامه يادېږي.
فعاليتونه:
 څو تنه زده کوونکي دې د تختې مخې ته راشي لوست دې په لوړ أواز ولولي. زده کوونکي دې په خپلو گروپونو کې د ترافيکي اشارو د اړتيا او گټو په هکله له يو بل سره خبرېوکړي او بيا دې له هر گروپ څخه يو تن د ټولگي مخې ته راشي او د ترافيکي اشارو په هکله دې
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نورو ته معلومات ورکړي.
 زده کوونکي دې ترافيکي اشارې په خپلو کتابچو کې رسم کړي ،نومونه دې ورته وليکي. زده کوونکي دې په وار سره د تختې مخې ته راشي او الندې کلمې دې په جملوکې وکاروي.(نښې ،ښارونه ،موټرونه ،ترافيک ،بازارونه ،ماشومان)
 زده کوونکي دې د تختې مخې ته راشي او د څو رنگونو نومونه دې پرتختې وليکي. دوه دوه تنه زده کوونکي دې الندې خبرې اترې ترسره کړي!خالد :ميرويس جانه! السالم عليکم
ميرويس :خالد جانه! وعليکم السالم
خالد :ستړی مه شې وروره ،ښه يې.
ميرويس :په خير اوسې خالدجانه ،ډيره مننه.
خالد :سهار دې ښوونځي ته نژدې ترافيکي پېښه وليده؟
ميرويس :هو ،زه هم له همدې الرې راځم .ډېر خپه شوم.
خالد :ځينو هلکانو په سرک کې لوبې کولې او بې پامه د موټر مخې ته ور برابر شول.
ميرويس :داسې لوبې ډيرې خطرناکې وي .هيڅکله په سرک کې بايد لوبې ونه کړو.
خالد :موږ بايد خپلو وړو خويندو او ورونو ته ووايو:
هيڅکله په الرو کې لوبې او بې پروايي ونه کړو .ځکه خطر لري.

!
له سړک څخه د تېريدو اشاره

		
لغت
		
اشاره
تگ را تگ

P

دپام کولو اشاره د موټرو د تم ځاى اشاره

			
معنا
عالمه 		
		
رفت و أمد

		
لغت
		
انځور
		
پاملرنه

P
د بسونو د تم ځاى

د موتورو د نه تم ځای

معنا
تصوير 		
توجه

كورنۍ دنده:
زده کوونکي دې څو کرښې په دې اړه په خپلو کتابچو کې وليکي چې :موږ له سړک څخه د کومې
اشارې په وخت کې په خوندي توگه تيريدالی شو.
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پنځلسم لوست

ټوکه
موخه :د متن سم لوستل ،ليکل ،د ټوکې په مطلب او مفهوم پوهېدل او د مناسبو ټوکو
د ويلو په وخت او ځای وپوهېږي.

پوښتنه:
تاسو له ټوکو سره مينه لرئ او کومه ټوکه مو په ياد ده؟
يوه مرغۍ په يوې ډبرې ناسته وه.

نا څاپه يې سترگې پټې شوې .يوې گيدړې پرې ورټوپ کړ او مرغۍ يې

ونيوه .مرغۍ پر گيدړې غږ وکړ« :زه خو دې ښـــــــکارکړم ،اوس د خداى
شکر پرځاى کړه».

ناپوهې گيدړې خوله وازه کړه چې د خداى شکــر وباسي .مرغۍ يـې
لــه خــولې څخــه والوتــه .لرې په ښاخ کښېناسته .وې ويل«:ورکه دې هغه

خوله شي چې نعمت يې نه وي خوړلى او شکر باسي».

گېدړې ورته وويل« :ورکې دې هغه سترگې شي چې د خوب وخت نه وي

او پټې وي!»

29

فعاليتونه:

 -زده کوونکي دې دوه دوه تنه په خپلو منځو کې متن ولولي.

 زده کوونکي دې په متن کې يا له خپل فکر څخه متضادې کلمې پيدا او پر تختې دې وليکي،لکه(:پټ او ښکاره)
 زده کوونکي دې په وار سره د تختې مخې ته راشي او د ټوکې په مطلب دې خبرې وکړي. زده کوونکي دې په خپلو ډلو کې په دې اړه مشوره وکړي چې( :هره ټوکه ولې ځانته وخت او مناسبځای لري) بيا دې يو تن خپله ليکل شوې پاڼه نورو ته ولولي.
 زده کوونکي دې د تختې مخې ته راشي او يوه ټوکه يې که زده وي ووايي. دوه دوه تنه زده کوونکي دې د تختې مخې ته راشي او يو بل ته له متن څخه يوه يوه جمله امالووايي.
 دوه دوه زده کوونکي دې الندې خبرې اترې ترسره کړي:فاروق :نويد جانه! السالم عليکم ورحمته اهلل
نويد :وعليکم السالم ورحمته اهلل ته څنګه يې؟
فاروق :اهلل دې سالمتي نصيب کړه ،ډيره مننه نويد جانه.
نويد :په ليدو دې خوشحاله شوم.
فاروق :نويدجانه! په لوست کې راوړل شوې ټوکه دې خوښه شوه؟
نويد :هو زما ټوکې خوښيږي.
فاروق :ښوونکي د ټوکو په اړه ډيره ښه خبره وکړه چې:
په هر وخت او هر ځای کې ټوکې کول مناسب کار نه دی.
ټوکې بايد د ادب په چوکاټ کې وي.
نويد :زما پالر هم ماته وايي:
بی وخته او بې ځايه ټوکې مه کوه ،ځکه شخصيت ته زيان رسوي.
فاروق :رښتيا چې همداسې ده ،له تا څخه ډيره مننه.
		
لغت
		
ټوکه
		
نا څاپه
		
گيدړه

			
معنا
			
فکاهي
			
ناگهان
			
روباه

		
لغت
		
ټوب
		
ښکار
		
ډبره

معنا
خيز
شکار
سنگ

كورنۍ دنده:
زده کوونکي دې له خپل فکر څخه يوه ښکلې او مناسبه ټوکه په خپلو کتابچو کې وليکي.
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شپاړسم لوست

عادل پاچا
موخه :د متن سم لوستل ،ليکل او زده کوونکي د عدل او عدالت په مفهوم وپوهېږي.
پوښتنه:
څه فکر کوئ چې عدل يا عدالت څه ډول عمل دی؟
وايي چې د روم پاچا نوشيروان پاچا ته استازی ليږلی و ،کله چې هغه
دربار ته ورسېده گوري چې يوه لويه ماڼۍ ده ،پاچا پکې په تخت ناست

دی او نور اميران او وزيران په څوکيو ناست دي .استازي چې شاوخوا
وکتل ،پدغې ماڼۍ کې يو ځای ورته کوږ ښکاره شو .له يوه سړي څخه يې

پوښتنه وکړه چې دا ځای ولې کوږ دی؟

هغه ورته وويل چې دا د يوې بوډۍ کور و .په هغه وخت کې چې پاچا دا
ماڼۍ جوړوله ،نو هغې بوډۍ ته يې وويل :چې دا کور په ما خرڅ کړه ،مگر
د هغې رضا او خوښه نه وه پاچا په زور سره دا کار ونه کړ ،نو ځکه دا ځای

پدې ماڼۍ کې کوږ پاتې شوی دی .استازي وويل(( :رښتيا خبره داده چې
دا کوږ والی ډير ښه دی ،تر هغه سموالي چې په ظلم سره شوی وای)).
فعاليتونه:

 زده کوونکي د ې په وارسره د تختې مخې ته راشي ،جملې دې ولولي او معنا دې کړي. دوه دوه تنه زده کوونکي دې د متن جملې يو بل ته د امال په توگه ووايي او بيا دې پهخپلو کتابچو کې وليکي.
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 زده کوونکي دې په خپلو ډلو کې ددې کيسې د مفهوم په اړه خبرې وکړي.بيا دې له هرې ډلې څخه يو تن د تختې مخې ته راشي او د خپلې ډلې ليکل شوی نظر
دې نورو ته ووايي.
 څو تنه زده کوونکي دې د الندينو کلمو د جمع شکل پرتختې وليکي او بيا دې پهجملو کې وکاروي.
(وزير – امير – پاچا – سړی – بوډۍ – استازی)
 دوه دوه تنه زده کوونکي دې الندې خبرې اترې ترسره کړي:نصيب :عزيز جانه! السالم عليکم
عزيز :نصيب جانه! وعليکم السالم
نصيب :څنګه يې وروره ،صحت دې ښه دی؟
عزيز :شکر ښه يم ،جوړ اوسې.
نصيب :عزيز جانه! ته وروسته له ښوونځي څخه څه کار کوې؟
عزيز :نصيب جانه! زه چې کله له ښوونځي څخه راشم لوستل شوي درسونه په کور کې
تکرار وم.
بيا مې له ورور او پالر سره په کارونو کې مرسته کوم.
نصيب :ډير ښه – زه هم د کور په کارونو کې له خپل پالر سره مرسته کوم.
د کور په کارونو کې مرسته کول ډېر ښه کار دی.
نصيب :موږ بايد د کور په کارونو کې برخه واخلو او کورنۍ خوشحاله وساتو!
عزيز :هو! ستا خبره باالکل سمه او په ځای ده.
		
لغت
		
استازی
		
کوږ
		
سموالی

			
معنا
قاصد
			
کج
		
راست بودن

		
لغت
		
ماڼۍ
		
بوډۍ
		
کوږوالی

معنا
قصر
پيره زن
کجی

كورنۍ دنده:
زده کوونکي دې فکر وکړي او څو کرښې دې په دې اړه په خپلو کتابچو کې وليکي:
چې موږ له دې کيسې څخه څه زده کړل؟

32

اووه لسم لوست

متلـونه
موخه :د متن سم لوستل ،ليکل او د متلونو په مطلب او ارزښت پوهېدل او په خپلو
ويناوو کې د هغو په ځای کارونه.
پوښتنه:
تاسوله متلونو سره أشنايي لرئ او کوم متل مو په ياد دی؟
متلونه د پښتو ژبې په ولسي ادب کې يوه غوره او په زړه پورې برخه ده.

متلونه هغه لنډې ويناوې دي چې ډېر لوی او پراخ مطلب په کې ځای
شوی وي .د متلونو ويونکي معلوم نه دي.په هره زمانه کې ويل شوي او د

هغو په وسيلې د ټولنې دودونه او د خلکو افکار له يوه نسل څخه بل نسل
ته ليږدول کيږي .د متلونو اغيزه په ژبه کې دومره زياته ده چې په خبرو اترو

کې د يوه ټينگ استدالل په توگه راوړل کيږي .دا برخه په پښتو ادب کې
ډيره شتمنه او بډايه برخه ده چې شمېر يې زرگونو ته رسيږي.
ځينې متلونه به د مثال په توگه وگورو:
•چـې څه کرې هغـه به رېبې.

•چېرې چې اوسې ،په خوى به د هغو سې.
•وخت لکه سره زر دی.

•په يوه گل نـه پسـرلى کېږي.

•مار ته په لستوڼي کې ځاى مه ورکوه.

•بد خوى چې زورور شي ،نو عقل مرور شي.
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فعاليتونه:
زده کوونکي دې په وارسره متن په لوړ أواز د ټولگي په مخکې ولولي.
 زده کوونکي دې د يو بل په مرسته لوستل شوی متن د امال په توگه وليکي. زده کوونکي دې په گروپي توگه د متلونو په هکله مشوره وکړي او بيا دې د هر گروپ يو غړىد ټولگي مخې ته راشي او يو متل دې په شفاهي توگه نورو ته ووايي او په مطلب دې لنډې خبرې
وکړي.
 يو يو زده کوونکی دې د تختې مخې ته راشي او په دې اړه دې خبرې وکړي چې:موږ ولې متلونه د يوې خبرې د استدالل په توگه کاروو؟
 زده کوونکي دې د دغه متل په اړه خبرې وکړي.چېرې چې اوسې په خوی به د هغو سې.
 دوه دوه زده کوونکي دې الندې خبرې اترې ترسره کړي:مالله :شبنم جانې السالم عليکم
شبنم :مالله جانې وعليکم السالم ښه راغلې.
مالله :شبنم جانې کورنۍ دې ښه ده؟
شبنم :شکر دی الحمداهلل.
مالله :شبنم جانې د نن لوست دې خوښ شو؟
شبنم :هو ،متلونه مې ډېر اوريدلي وو ،خو په معنا يې نه پوهيدم.
مالله :متلونه د پخوانيو خلکو پخې خبرې دي چې ډيره لويه معنا لري.
شبنم :موږ بايد په متلونو ځان پوه کړو.
د ويلو په ځای او مطلب يې هم بايد پوه شو.
مالله :شبنم جانې! ستا خبره سمه ده ،همداسې به وکړو.
		
لغت
		
متل
		
مل
		
لستوڼى

		
معنا
ضرب المثل
همراه ،دوست
أستين

			
لغت
			
استدالل
			
شتمن

معنا
دليل أوردن
ثروتمند

		

كورنۍ دنده:
زده کوونکي دې په خپلو کتابچو کې داسې متلونه وليکي چې په کتاب کې نه وي راغلي.
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اته لسم لوست

د غاښـونو ساتنه
موخه :د متن سم لوستل ،ليکل ،د غاښونو په ارزښت پوهېدل او د زده کوونکو داسې
روزنه چې د خپلو غاښونو ساتلو او مېنځلو ته پاملرنه وکړي.

پوښتنه:
ستاسو په فکر د خپلو غاښونو د ساتنې لپاره بايد څه وکړو؟
د ماللۍ غاښ خوږېده .پالر يې د غاښونو کلينيک ته راوسته .ډاکټرې له
ماللۍ څخه پوښتنه وکړه« :ستا په غاښونو څه شوي دي؟» ماللۍ وويل:
«پرون مې بادام پرې ماتول چې پاسنى غاښ مې په درد شو ».ډاکټرې

راته وويل« :غاښونه د خوړو د ژوولو او د مخ د ښکال لپاره ډېر ارزښت لري.

که غاښونه مو روغ نه وي خواړه نشو ژووالى.

موږ بايد دخپلو غاښونو ښه ساتنه وکړو .هره ورځ له خوړو څخه وروسته خپل

غاښونه په برس يا مسواک پاک ومينځو .هېڅکله بايد په خپلو غاښونو کلک
شيان مات نه کړو چې غاښونو ته مو زيان رسوي».
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فعاليتونه:
 زده کوونکي دې په خپلو گروپونو کې متن ولولي او د غاښونو دارزښت په اړه دې له يو بل سرهمشوره وکړي او بيا دې له هر گروپ څخه يو تن د ټولگي مخې ته راشي او د غاښونو د ارزښت په
اړه دې معلومات وړاندې کړي.
 الندې کلمې دې په خپلو کتابچو کې وليکي او بيا دې په لنډو جملو کې وکاروي:( غاښونه -کلک شيان – مينځم – ارزښت  -ساتنه  -خواړه )
 زده کوونکي دې له متن څخه څو متضادې کلمې پيدا او د تختې پرمخ دې وليکي ،لکه :زيان اوگټه...
 زده کوونکي دې په دې اړه خبرې وکړي چې:موږ ولې بايد هره ورځ خپل غاښونه ومينځو؟
 دوه دوه زده کوونکي دې دا الندې خبرې اترې ترسره کړي:اسد :عمرجانه! السالم عليکم
عمر :وعليکم السالم اسدجانه ته ښه يې؟
اسد :ډيره مننه.
عمر :يوازې غاښ مې خوږيږي.
اسد :عمرجانه! ولې دې غاښ خوږيږي؟
کوم کلک شی خو به دې پرې مات کړی نه وي؟
عمر :همداسې ده .زه کله کله بادام په غاښو ماتوم.
اسد :تا بايد دا کار نه وای کړی .په غاښونو باندې د کلکو شيانو ماتول غاښونو ته زيان رسوي .ته بايد د
غاښونو ډاکټر ته والړ شې او د خپلو غاښونو غم وخورې.
عمر :وروسته تر ښوونځي له ورور سره مې ډاکټر ته ځم.
اسد :هرومرو ډاکټر ته والړ شه او په الرښوونو يې عمل وکړه!
عمر :حتماً يې په الرښوونو عمل کوم ،ستا له نېکو مشورو او الرښوونو څخه مننه.
		
لغت
		
خوږېدل
		
ژوول
		
زيان

			
معنا
			
درد کردن
			
جويدن
نقص

			
لغت
			
ماتول
			
ساتنه

معنا
شکستاندن
حفاظت

كورنۍ دنده:
زده کوونکي دې په دې اړه څو کرښې په خپلو کتابچو کې وليکي:
موږ ولې په خپلو غاښونو کلک شيان نه ماتوو؟
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نولسم لوست

مرکبې کلمې
موخه :د متن سم لوستل ،ليکل ،د مرکبو کلمو پېژندل او د هغو سمه کارونه.
پوښتنه:
ستاسو په فکر مرکبې کلمې څه ډول کلمې دي څوک يې کوم مثال ويالی شي؟
مرکبې کلمې :هغو کلمو ته وايي چې له دوو يا زياتو کلمو څخه جوړې
شوې وي .لکه :ميرويس ميدان ،مزار شريف ،ورځپاڼه او نور...
په الندې جملو کې مرکبې کلمې وگورئ!
 .١احمد شاه خپلې مور ته کميس واخيست.
 .٢سرتور ښکلى فيل مرغ لري.
 .۳د سپين بولدک ولسوالي د کندهار په واليت کې ده.
 . ۴مزارشريف لوی ښار دی.
 .۵اورمړي لرغونې ژبه ده.

ټـوکه

نن سليم او احمد رشاد ښوونځي ته ناوخته راغلل .ښوونکي ترې پوښتنه وکړه:
سليمه« ،ولې ناوخته راغلې؟»
 سليم« :ما نه په الره کې روپۍ ورکه شوې وه ،هغې پسى گرځيدم». ښوونکى« :احمد رشاده ،تا ولې ناوخته کړه؟» -احمد رشاد« :صاحب ،ما د ده په روپۍ پښه ايښې وه».

37

فعاليتونه:

 زده کوونکي دې په وارسره د ټولگي مخې ته راشي ،متن دې په مناسب أواز ولولي. زده کوونکي دې له يو بل سره د مرکبو کلمو په معنا او تعريف خبرې وکړي او د هغولنډ تعريف دې تمرين کړي.
 الندې کلمو څخه مرکبې کلمې په نښه او په خپلو کتابچو کې يې وليکئ:(سپين غر ،گل غوټۍ ،بادام گل ،سره بادنجان ،توربادنجان ،قلم ،کتاب).
 څو تنه زده کوونکي دې د ټولگي مخې ته راشي ،که کومه ټوکه يې زده وي نوروته دېووايي.
 زده کوونکي دې د تختې مخې ته راشي او له خپل فکر څخه د څو مرکبې کلمېوليکي.

			
لغت

خپلواک		
			
کميس

			
معنا

			
مستقل
			
پيراهن

		
لغت

		
ورځپاڼه
		
پښه

معنا

روزنامه
پای

كورنۍ دنده:
زده کوونکي دې له خپل فکر څخه څو مرکبې کلمې په خپلو کتابچو کې وليکي او په جملو
کې دې وکاروي.
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شلم لوست

له هېواد سره مينه
موخه :د متن سم لوستل ،سم ليکل ،له هېواد سره د مينې او د هغه د خدمت کولو د
ذهنيت وده او پياوړتيا.

پوښتنه:
ستاسو په فکر موږ ولې له خپل هېواد سره مينه لرو؟
هېواد زموږ د ټولو افغانانو گډ کور دى ،موږ ټول په دې کور کې ژوند
کوو .د هيواد له مينې ډکه غيږ کې رالوييږو .او له پاکې او تازه هوا څخه

يې گټه اخلو او په نعمتونو يې زموږ بدن وده کوي.

هيواد موږ ته د مور په شان دی .له دې امله پر موږ ډېر حقونه لري .د

هيواد د سرحدونو ساتل ،ودانول او پرمختگ زموږ ملي دنده ده .هيواد

په علم او پوهې ودانيږي .زده کړه د علم او پوهې د السته راوړلو يوازينۍ
الر ده .نن چې موږ زده کوونکي يو ،بايد د علم او پوهې په فکر کې شو،

ډېر لوست ووايو او ښه زده کړه وکړو ،ترڅو وکوالی شو د خپلو بيوزلو

خلکو د خدمت جوگه وگرځو او خپل وېجاړ وطن له بدبختيو څخه خالص
او ودان کړو.
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فعاليتونه:
 زده کوونکي دې په وار سره د تختې مخې ته راشي او متن دې ولولي. زده کوونکي دې په وار سره د تختې مخې ته راشي او د متن جملې دې يو بل ته امال ووايي. څو تنه زده کوونکي دې د تختې مخې ته راشي ،د هېواد د مينې په هکله دې خبرې وکړي. دوه تنه زده کوونکي دې د ټولگي مخې ته راشي يو بل دې ټولگيوالو ته معرفي او يوه مرکه دې سرتهورسوي.
 دوه دوه تنه زده کوونکي دې الندې خبرې اترې ترسره کړي:فريده :خديجې! السالم عليکم ورحمت اهلل
خديجه :فريدې جانې وعليکم السالم ستړې مه شې
فريده :ته ستړې مه شې خديجې خورې جوړه يې؟
خديجه :شکر ته جوړه يې؟
فريده :خديجه جانې! د وطن مقاله چې ښوونکې کورنۍ دنده راکړې وه ،هغه دې ليکلې ده؟
خديجه :هو فريده جانې! زه له وطن سره ډيره مينه لرم.
پرما خپل وطن ډېر ګران دی.
فريده :ډير ښه – پر هر چا خپل وطن ګران وي.
پر ما هم خپل وطن ډير ګران دی.
خديجه :زما پالر وايي تاسې په درسونو کې زياز وباسئ چې ښه انسانان درڅخه جوړ شي او خپل
وطن ته د خدمت جوگه شئ!
فريده :ستا پالر جان ډيره ښه خبره کړې ده وطن د مور حيثيت لري.
لومړی بايد زده کړه وکړو .چې د پوهې خاوندان شو ،بيا خپل وطن جوړوالی شو.
			
لغت
			
ويجاړ
			
هېواد
			
مينه

		
معنا
		
ويران
		
وطن
محبت

			
لغت
			
رښتينی
			
گډ
			
وړ

معنا
		
راستين
مشترک
شايسته  -مناسب

كورنۍ دنده:
زده کوونکي دې په دې اړه څو کرښې په خپلو کتابچو کې وليکي چې:
((موږ د خپل هېواد د ساتنې او أبادولو په اړه څه مسووليتونه لرو؟))
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يوويشتم لوست

جمله
موخه :د متن سم لوستل ،ليکل ،د جملې په معنا او مفهوم پوهېدل او د هغو سمو

ليکنو ته پاملرنه.

پوښتنه:
ستاسو په فکر جمله څه ته وايي؟
جمله :د څو کلمو له يو ځای کېدو څخه چې پوره معنا او مفهوم واخيستل

شي جمله بلل کيږي.

جمله له دوو برخو چې مبتدا او خبر نوميږي منځته راځي.

د جملې د مبتدا په برخه کې فاعل او د خبر په برخې کې مفعول ،فعل

او د هغو اړوند توکي راځي.

لکه :احمد راغی احمد مبتدا او راغی خبر دی

حميدې خپل درسونه ولوستل .په دې جملې کې (حميدې) مبتدا

ولوستل د خبر برخه ده.

يوازې د يوې کلمې په ويلو مطلب نه بيانيږي لکه :ورځ ،قلم ،لوست او نور

موږ خپل مطلب په جملو کې بيانوو .د کتاب ټول لوستونه هم په جملو

ليکل شوي دي .لکه :دوه تنه زده کوونکي درس لولي.
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فعاليتونه:

 زده کوونکي دې متن په وار سره ولولي ،په مطلب او مفهوم دې خبرې وکړي. دوه دوه تنه زده کوونکي دې د تختې مخې ته راشي څو جملې دې يو بل ته امالووايي.
 زده کوونکي دې د متن لغتونه تر معنا کولو وروسته په جملو کې وکاروي او بيا دې پهکتابچو کې وليکي.
 زده کوونکي دې د تختې مخې ته راشي له خپل فکر څخه دې څو جملې ووايي ،دمبتدا او خبر برخه دې پکې وښيي.
زده کوونکي دې په وارسره د تختې مخې ته راشي درې ،څلور او پنځه کلمې لرونکې
جملې دې پرتختې وليکي.

		
لغت

معنا 		

لغت

معنا

		
مېږی

			
مورچه

فاعل

اجرا کننده کار

		
گڼل

		
وېرېدل

شمېرل 		

ترسيدن 		

فعل

مفعول

							

کار يا عمل

کسی يا چيزی که فعل باالی
أن اجرا شده باشد.

كورنۍ دنده:
زده کوونکي دې له تېرو درسونو څخه په خپله خوښه څو جملې وټاکي ،مبتدا او خبر
دې پکې وښيي او په کتابچو کې دې وليکي.
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دوه ويشتم لوست

تيلفون

موخه :د متن سم لوستل ،ليکل ،د تيلفون په ارزښت ،گټو او سمې کارونې پوهيدل.

پوښتنه:
ستاسو په فکر بايد له تيلفون څخه څه ډول کار واخيستالی شي؟
تيلفون يوه امريکايي پوه چې(گراهام بل) نومېده ،اختراع کړ .خو د

گراهام بل تيلفون بشپړ نه و .تر ده وروسته نورو پوهانو هم په دې برخه کې

ډېر زيار ايستلی دى .تر څو په دې وتوانېدل چې تر لرې واټن پورې يې غږ
ولېږدوي .اوس مهال په تيلفون کې ډېر زيات بدلونونه او پرمختگونه رامنځته
شوي .خلک کوالى شي په ډېرې آسانۍ سره د نړۍ له يوې برخې څخه په
بله برخه کې له خپلو دوستاتو سره د خبرو له الرې اړيکې ټينگې کړي.
فعاليتونه:
 زده کوونکي دې په خپلو گروپونو کې د تيلفون متن ولولي او بيا دې له هر گروپ څخه يو تن د ټولگيمخې ته راشي او د تيلفون په اړه دې خپل معلومات نورو ته وړاندې کړي.
 د الندې کلمو سمه معنا له چوکاټ څخه پېدا او د کلمو تر څنگه دې په خپلو کتابچو کې وليکي. .١اختراع__________:
فاصله
کوشش
 .٢بشپړ___________ :
پوره
 .٣هڅه___________ :
د نوي شي جوړول
 .٤واټن___________ :
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 زده کوونکي دې د متن لغتونه معنا او په جملو کې وکاروي. زده کوونکي دې په وارسره د تختې مخې ته راشي او د تيلفون د کارونې په اړه دې خبرې وکړي. زده کوونکي دې په وارسره د تختې مخې ته راشي او له متن څخه د څلور او پنځو څپو لرونکېکلمې پيدا بيا دې پرتختې وليکي.
 دوه دوه تنه زده کوونکي دې دا الندې خبرې اترې سرته ورسوي.سائل :راشده! السالم عليکم
راشد :سائل جانه! وعليکم السالم
سائل :څنګه يې وروره ،ښه يې؟
راشد :ډيره مننه ،تاسې هم ښه ياست؟
سائل :راشد جانه! تاسې په کور کې ټيلفون لرئ؟
راشد :هو – موږ په کور کې ټيلفون لرو.
سائل :ستا ټيلفون خوښيږي؟
راشد :هو – زما ټيلفون خوښيږي.
خو له ټيلفون څخه کار نه اخلم ،ځکه پالر مې وايي:
کله چې ته د ټيلفون په سمې کارونې وپوهيږې ،بيا تاته ټيلفون اخلم.
سائل :راشد جانه! ستا پالر ښه خبره کوي ،زما پالر هم همداسې وايي:
که د ټيلفون په سمې کارونې ونه پوهيږو ،نو له هغه څخه سمه ګټه هم اخيستالی نه شو.
راشد :نو الزمه ده چې د پالر خبرې ومنو.
معنا
		
لغت
			
معنا
		
لغت
پيشرفت
پرمختگ
پوره 		
		
بشپړ
تغيير 		
		
بدلون
فرستاندن		
		
استول
تالش وکوشش
		
هڅه
کنار
		
گوښه
فاصله
		
واټن
		
انتقال دادن
		
لېږدول
کوشش
		
زيار

كورنۍ دنده:
زده کوونکي دې د تيلفون د مناسبې کارونې په اړه څو کرښې په خپلو کتابچو کې وليکي.
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در و يشتم لوست

نظم
موخه :د متن سم لوستل ،ليکل او د نظم او نثر په معنا او مفهوم پوهيدل.

پوښتنه:
 أيا تاسو د نظم کلمه اورېد لې او په معنا يې پوهېږئ؟ أيا تاسې نثر پېژنئ او له نظم سره څه توپير لري؟نظم په لغت کې د مرغلرو پېيلو ته وايي .په اصطالح کې هغې وينا او

ليکنې ته ويل کېږي چې د بيتونو په پای کې وزن او قافيه ولري .داسې

نظمونه هم شته چې قافيه نه لري.

قافيه په نظمونو کې هغو هم آهنګيو ته ويل کيږي چې د بيتونو په پای کې
راغلې وي.

لکه په دې بيتونو کې د (پندونه ،اللونه او زړونه) د قافيې کلمې دي چې
په يوه وزن او آهنگ سره راوړل شوي دي:
خپل استاد و ماتـــه ووې څــــو پندونــه

هـــر يو پند يې مرغلرې دي اللونــــــه

وې يې هره بدي کړه هغه بد مه کړه

چې له السه دې آزار شي د چا زړونه

هغه وينا او ليکنې د نظم پرخالف چې وزن او آهنگ ونه لري نثر بلل کيږي.
لکه :زموږ خبرې اترې يا د کتاب زياتره لوستونه چې په نثر ليکل شوي دي.
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فعاليتونه:

 زده كوونكي دې لوست په لوړ او مناسب أواز ولولي. زده کوونکي دې د متن لغتونه معنا او په خپلو کتابچو کې دې ورته جملې جوړېکړي.
 -زده کوونکي دې له خپل فکر يا له کتاب څخه ځينې بيتونه ووايي او په هغو کې دې د

قافيې کلمې وښيي.
 زده کوونکي دې دوه دوه تنه د متن بيتونه يو بل ته امال ووايي.زده کوونکي دې په وارسره د تختې مخې ته راشي او د نثر په برخه کې دې څو مثالونه د
تختې پرمخ وليکي.

		
لغت

ارزښتناکه
		
مرغلرې

			
معنا

			
قيمتي
مرواريد		

			
لغت

			
ښکال
			
پېيل

معنا

زيبايی
جيل کردن

كورنۍ دنده:
زده کوونکي دې يو ښکلی نظم په خپلو کتابچو کې وليکي او قافيه دې پکې وښيي.
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څلور ويشتم لوست

ليک نښې

موخه :د متن سم لوستل ،ليکل او د ليک نښو په معنا او کارولو پوهيدل او په ليکنو کې
هغو ته پاملرنه.

( ، ).؟ !
پوښتنه:
له تاسو څخه څوک ليک نښې پيژني؟
په ليکنو کې د يوه مطلب د ښه څرگندولو لپاره د ليک نښو کارول ډېره
ضروري خبره ده .دغو ټکو ته پاملرنه په ليکنو کې داسې آسانتياوې منځ ته
راوړي چې لوستونکي او اورېدونکي په آسانۍ سره کوالى شي د هغه په
مطلب وپوهېږي.
د مثال په توگه د ځينو ليک نښو کارونه به په الندې جملو کې وگورو:
ټکى( ).د يوې جملې په آخر کې راځي ،لکه :احمد تږى دى.
سواليه(؟) د يوې سواليې جملې په پاى کې اېښودل کيږي ،لکه :چېرته ځې؟
ندائيه(!) د امريه ،تعجب او هغو جملو په آخر کې راځي چې چا ته غږ
پکې شوی وي ،لکه:
ژر ژر وليکه! سبحان اهلل! احمده راشه!
کامه( :)،د کلمو او جملو په منځ کې چې يوه لنډه وقفه يا ځنډ را شي د
کامې نښه( )،ايښودل کېږي .لکه :په نثرونو کې د ټکي ،سواليه ،ندايې او
کامې کارول ضروري خبره ده.
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شارحه ( :):دا نښه د يوې کلمې يا تر يوه مطلب وروسته د توضيح کولو
لپاره راوړل کېږي.د مثال په ډول:
صفت :هغه کلمه ده چې د نوم حالت او څرنگوالی ښيي ،لکه :تورقلم،
سپين کاغذ او نور.
فعاليتونه:

 زده کوونکي دې متن ولولي او د ليک نښو په هکله دې خبرې وکړي .ښوونکى دې دهغو نيمگړتياوو ته پاملرنه وکړي.
 زده کوونکي دې په وار سره د تختې مخې ته راشي او لغتونه دې معنا او بيا دې په جملوکې راوړي.
 زده کوونکي دې د متن ليک نښې په جملو کې وکاروي. زده کوونکي دې له خپل فکر څخه څو جملې وليکي او په هغو کې دې ليک نښېوکاروي.
 زده کوونکي دې په وارسره د تختې مخې ته راشي له متن څخه دې د جمعې کلمې پهنښه او بيا دې پرتختې وليکي.

			
لغت

			
ټکي
اسانتياوې		
		
خبري جملې
		
امريه جملې

معنا

نقطه ها
سهولتها
جمله های که خبر را برساند.
جمله های که در أن امر کرده شود.

كورنۍ دنده:
زده کوونکي دې په خپله خوښه يوه مقاله په خپلو کتابچو کې وليکي او ليک نښې دې
په مناسبو ځايونو کې وکار وي.
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پنځه ويشتم لوست

جرگه
موخه :د متن سم لوستل ،ليکل او په دې پوه شي چې د ولسونو شخړې او ستونزې د
جرگو له الرې حل کېږي.

پوښتنه:
ستاسو په نظر جرگه څه ته وايي؟
جرگه د افغانانو ملي دود دى.دوی ته دا پخوانى دود له نيکونوڅخه
را پاتې دى .زموږ خلکو دغه منل شوى دود تر نن ورځې پورې ښه
پاللى دى .که د خلکو يا ولسونو ترمنځ کومه ستونزه راپېدا شي ،بيا
جرگه راغواړي .خپلې ستونزې د جرگو له الرې هواروي .جرگې
ځان ته قوانين لري .د قوم منلي ،سپين ږيري او مشران په يوه ځانگړي
ځاى کې راغونډيږي او په اړوندو ستونزو باندې خبرې کوي ،په پاى
کې د هغې پرېکړه اعالنوي .زموږ خلک د جرگو پرېکړو ته په درنه
سترگه گوري او له عملي کولو څخه يې هيڅوک سر نه غړوي.
فعاليتونه:
 زده کوونکي دې متن ولولي او په خپلو گروپونوکې دې د متن د مطلب په اړه له يو بل سره مشوره وکړياو بيا دې د هر گروپ څخه يو تن د ټولگي مخې ته راشي او د متن د مطلب په اړه دې خبرې وکړي.
 -زده کوونکي دې د مترادفو کلمو معنا له چوکاټ څخه پيدا او د کلمو تر څنگ دې په خپلو کتابچو
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کې وليکي:
مثال :جرگه_______ :
فيصله
ستونزې_______ :
غونډه ،ولسي مجلس
سپيڅلى_______ :
مشکالت
پاک
ځانگړي_______ :
خاص  -مشخص
پرېکړه_______ :
 زده کوونکي دې لغتونه تر معنا کولو وروسته په جملو کې وکاروي بيا دې په خپلو کتابچو کې وليکي. زده کوونکي دې په وار سره د تختې مخې ته راشي او له متن څخه دې د يوې ،دوو او درو څپولرونکې کلمې پيدا او بيا دې پرتختې وليکي.
 دوه دوه زده کوونکي دې دا الندې خبرې اترې د ټولګي په مخ کې ترسره کړي:شېرشاه :قسيم جانه! السالم عليکم
قسيم :وروره! وعليکم السالم
شېرشاه :څنګه يې ،ښه يې؟
قسيم :ډيره مننه ،شکر ښه يم.
شېرشاه :قسيم جانه! پرون چې ښوونکي وويل :په کور کې د جرګې په اړه له مشرانو سره خبرې وکړئ
تا له چا سره خبرې وکړې؟
قسيم :هو ما له خپل پالر څخه د جرګې په اړه پوښتنې وکړې.
شېرشاه :پالر دې په دې اړه څه وويل؟
قسيم :پالر مې وويل:
جرګه د افغانانو ډېر پخوانی دود دی .جرګې ځانته اصول او قوانين لري.
کله چې د خلکو ترمنځ ستونزې پيدا شي ،بيا سپين ږيري او مشران هغه ته د حل الر پيدا کوي ،د
جرګو فيصلې به حتما ً ټول خلک مني.
شېرشاه :ډېر ښه ،زه په دې خبره ښه نه پوهيدم ،ښه معلومات دې راکړل.
له تا څخه ډيره مننه کوم.
معنا
		
لغت
			
معنا
			
لغت
مشکالت
		
ستونزې
			
قديمی
			
پخوانى
		
فيصله
		
پړيکړه
			
بزرگان
			
مشران
مربوط
		
اړوند
			
احترام
			
درناوی
		
قبول شده
		
منلي
			
مشخص
			
ځانگړی
رسم و رواج
			
دود

كورنۍ دنده:
زده کوونکي دې په دې اړه څو کرښې په خپلو کتابچو کې وليکي چې:
(زموږ خلک ولې د جرگو د پريکړو درناوی کوي؟)
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شپږ ويشتم لوست

انټرنېټ

موخه :د متن سم لوستل ،سم ليکل ،د انټرنېټ پيژندنه او زده کوونکي په دې روحيه
وروزل شي چې له انټرنېټ څخه په سمه توگه کار واخيستالی شي.

پوښتنه:
تاسو د انټرنېټ کلمه اوريدلې او په دې برخه کې معلومات لرئ؟

د انټرنېټ کلمه له دوو کلمو څخه جوړه شوې چې انټر (له انټرنېشنل
يعنې نړيوال څخه اخيستل شوې)او نېټ يې د جال په معنا ده .انټرنېټ
هغه نړيواله شبکه ده چې څو يا زرگونه متصل کمپيوټرونه پکې شامل دي.
د انټرنېټ د کارولو لپاره له بېالبېلو وسايلو څخه کار اخيستل کېږي ،لکه
کېبلونه ،کمپيوټرونه او نور...
هر کمپيوټر خپل معلومات له نورو کمپيوټرونو سره شريکوي .په دې اساس هغه
خلک چې انټرنېټ کاروي د يوه او بل له معلوماتو څخه گټه اخيستالی شي.
د انټرنېټ معلوماتي ساحه ډيره پراخه ده چې هلته د هرې موضوع په اړه
معلومات شته انټرنېټ بيالبيلې پاڼې لري چې د انټرنيټي پاڼې ()Website
په نوم ياديږي.
د معاصری تکنالوژۍ ساينسي ،علمي او ادبي معلومات ،تربيتي فلمونه،
کارتوني فلمونه ،کمپيوټري لوبې يا ( )Gameاو په زرگونو نور په زړه پورې
شيان پکې موجود دي.
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فعاليتونه:

 زده کوونکي دې متن ولولي او د انټرنېټ په هکله دې خبرې وکړي. زده کوونکي دې دوه دوه تنه يو بل ته د متن امال ووايي او په خپلو منځو کې دې اصالحکړي.
 زده کوونکي دې د متن د لغتونو معنا له يو بل څخه وپوښتي او بيا دې په جملو کېراوړي.
 زده کوونکي دې په ډله ييزه توگه خپلو منځو کې د انټرنېټ په اړه مشوره وکړي بيا دېيو تن زده کوونکی د تختې مخې ته راشي او د خپلې ډلې نظر يې دې نورو ته وړاندې
کړي.
 څو تنه زده کوونکي دې د تختې مخې ته راشي له خپل فکر يا له متن څخه دې د (ساو ش) لرونکې کلمې پيدا بيا دې پرتختې وليکي.

			
لغت

			
شبکه
			
پاڼې

		
معنا

جال
		
صفحه

		
لغت

		
ټولگه
		
گيم

معنا

مجموعه
بازی های کمپيوټری

كورنۍ دنده:
زده کوونکي دې په دې اړه يو لنډ مطلب په خپلو کتابچو کې وليکي:
موږ څنگه کوالی شو له انټرنېټ څخه په سمه توگه کار واخلو؟
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اووه ويشتم لوست

د ناروغۍ رقعه
موخه :د متن سم لوستل ،ليکل او د ناروغۍ د رقعې ليکل.

پوښتنه:
ستاسو په فکر که چېرې څوک ناروغه شي ښوونځي ته څنگه خبر ورکوي؟
سباوون د خوشحال زوی

د ميرويس نيکه د ښوونځي

د شپږم ټولگي زده کوونکی

											

						
		

1395/7/21هـ ش

د ميرويس نيکه د ښوونځي محترمې ادارې ته!

نن د ناروغۍ له امله ښوونځي ته د زده کړې لپاره درتالى نه شم .له دې

کبله مې تاسې ته خبر درکړ.
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په درناوي
سباوون

			
د زده کوونکي السليک (

)

فعاليتونه:

 زده کوونکي دې د ناروغۍ رقعه له يو بل سره ولولي او په خپلو کتابچو کې دېوليکي.
 زده کوونکي دې يو بل ته د ناروغۍ د رقعې امال ووايي. د ناروغۍ رقعه دې ښه مشق او تمرين کړي او بيا دې په خپلو کتابچو کې وليکي. زده کوونکي دې د ټولگي په وړاندې د خپلې خوښې د يوې موضوع په اړه خبرېوکړي.
 زده کوونکي دې په وارسره د تختې مخې ته راشي له خپل فکر يا له متن څخه دېمتضادې او مترادفې کلمې پيدا او پرتختې دې وليکي.
		
لغت

		
سوبتيا
		
ناروغي
		
سوب
		
هيله
		
ناسوب
		
درناوی

معنا

حاضري		
مريضی
حاضر 			
اميد
		
غيرحاضر
احترام

كورنۍ دنده:
د ناروغۍ يوه رقعه دې په خپل نامه په خپلو کتابچو کې وليکي!
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اته ويشتم لوست

ترانه

موخه :د ترانې سم لوستل ،ليکل او د ترانې په مفهوم پوهېدل.

پوښتنه:
تاسو له ترانو سره مينه لرئ او يوه ترانه له ياده ويالی شئ؟
ایزماوطنهدلعلونوخـــــــزانېزمــــــــــــــــا ستاهرهدرهکېديدتورېنښانېزما
ستا عزت چې نه وي زه به نـــــــوم او عزت څه کړمـــــه
ته چې خوارو زار يې زه به خوب او راحت څه کړمـه
ستا سر چې وي ټيټ نو زه به شان او شوکت څه کړمه
مسته به دې خاوره کړم په وينه مستانې زما ای زما وطنه د لعلونو خزانې زما
يا به دې زه سيــــال کړمـــــــــــه وطنـــــه د جهــــــان
يا به ستا په پښو کې تورې خاورې کړم خپل ځان
زه بــــــه دړې وړې شــــــــم خـو تا به کــــــــړم ودان
نر يمه پښتون يم تا ته يادې افسانــــې زمـــــــا
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ای زما وطنه د لعلونو خزانې زما

عبدالغني خان د پښتو د نوميالي مشر ،خان عبدالغفارخان زوی دی .دی په  ۱۹۱۴کال
په پښتونخوا کې زيږدلی دی .په پنځلس کلنۍ کې يې مور له نړۍ سترگې پټې کړي.
لومړنۍ زده کړې يې د اتمانزو په أزاد ښوونځي کې ترسره کړي او د نورو زده کړو لپاره
انگلستان او امريکې ته الړ .غني خان د پښتنو نوميالی شاعر و چې ځينې شعري
مجموعې يې چاپ شوي دي لکه :د غني پلوشې ،د پنجرې چغار ،فانوس او نور .د
شعرونو مجموعه يې د (غني کليات) په نامه چاپ شوي دي.

فعاليتونه:

 زده کوونکي دې ترانه په ډله يېزه توگه ولولي. زده کوونکي دې د ترانې هموزنه کلمې په نښه او بيا دې خپلو کتابچو کې وليکي. زده کوونکي دې متن يو بل ته امال ووايي. زده کوونکي دې د ټولگي مخې ته راشي او د ترانې په هکله دې خبرې وکړي. الندې کلمې دې په لنډو جملو کې وکار وي او په خپلو کتابچو کې دې وليکي.(خاوره ،ودان ،تورې ،شوکت ،خزانې)
		
لغت

		
نړۍ
		
نوميالی
		
پلوشې
		
وينه
		
خاورې
دړې وړې
		
سيال

معنا

		
جهان
		
نامدار
شعاع
		
خون
			
خاک
توته و پارچه
رقيب هم چشم
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د پوهنې ترانه
رڼ���ـ���ا
پ����ـ����وه����ن����ـ����ه ده
ك����ت����ـ����ـ����اب او ق���ل���ـ���ـ���م

وط����������ن ت�������ه م�������و ښ���ک�ل�ا
زم�����������ون�����������ږه ره����ن����م����ا

پ��وه��ن��ـ��ه ده رڼ����ا ،وط���ن ت��ه م��و ښـكال
ك���ت���اب او ق��ل��ـ��ـ��م زم���ـ���ون���ږه ره��ن��ـ��م��ا
وط��������ن زم��������ا ي������ې ځ����ان
ت�������ه وي������ن������ه د اف�����غ�����ان

ل������ه ت�����ان�����ه ش������م ق����رب����ان
ت����ه ل������وړ پ����ه ټ������ول ج��ه��ان

پ��وه��ن��ـ��ه ده رڼ����ا ،وط���ن ت��ه م��و ښـكال
ك���ت���اب او ق��ل��ـ��ـ��م زم���ـ���ون���ږه ره��ن��ـ��م��ا
آب������������اد اوس������������ې آب�������اد
م����ون����ږ س����رښ����ن����دو پ�����ه ت��ا

وط������ن������ه ت�������ه ش�������ې ښ�����اد
آزاد
دې
س�����ات�����و
او

پ��وه��ن��ـ��ه ده رڼ����ا ،وط���ن ت��ه م��و ښـكال
ك���ت���اب او ق��ل��ـ��ـ��م زم���ـ���ون���ږه ره��ن��ـ��م��ا
ت����ه ک�����ور ي����ې ه����م م����ې ګ���ور
ت������ه زړه ي������ې د آس���ي���ا

ت����ه پ��ل��ار ي����ې ه����م م����ې م���ور
زم���������ا د س�����ت�����رګ�����و ت�����ور

پ��وه��ن��ـ��ه ده رڼ����ا ،وط���ن ت��ه م��و ښـكال
ك���ت���اب او ق��ل��ـ��ـ��م زم���ـ���ون���ږه ره��ن��ـ��م��ا
ت������ه ن����ن����ګ ي������ې د آري������ا
ځ�������ارې�������ږم�������ه ل��������ه ت���ا

او ت���������اج ي�������ې د ي���م���ا
اف������غ������ان������س������ت������ان زم������ا

پ��وه��ن��ـ��ه ده رڼ����ا ،وط���ن ت��ه م��و ښـكال
ك���ت���اب او ق��ل��ـ��ـ��م زم���ـ���ون���ږه ره��ن��ـ��م��ا
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محمد ُمعين مرستيال

