
د پوهن３ وزارت

د چاپ کال: ١٣٩٨ هـ . ش.

اسالمي ＊وونه او روزنه
لوم７ی ！ول／ی   



 دا عــــزت د هـــر افـغـان دى
 هر بچی ي３ قهرمـــــان دى
ازبـکــــــــو د  بـــــلـوڅـــــــو   د 
 د تـــرکـمنـــــــو د تـــاجـکــــــو
 پــاميــريـــان، نـورســـتانيــــان
 هـــم ايمـــاق، هم پشـه ４ان
 لـکـه لـمــر پـر شـــنـه آســـمـان
 لـکــــه زړه وي جـــاويــــــدان
 وايـــو اهلل اکبر وايو اهلل اکبر

افغانســـتـــان دى  دا وطن 
 کور د سول３ کور د تورې
 دا وطن د ټولـــو کـور دى
 د پ＋ـــتــون  او هـــــزاره وو
 ورســـره عرب، گوجــر دي
 براهوي دي، قزلباش دي
 دا هيــــــواد به تل ځلي８ي
 په ســـينــه ک３ د آســـيـــا به
 نوم د حق مـــو دى رهبـــر

ملي سرود



أ

اسالمي ＊وونه او روزنه

د پوهن３ وزارت



ب

تیاوې ان د کتاب 
-----------------------------------------------------

وونه او روزنه مضمون: اسالمي 

وونې او روزنې د برخې د دريس کتابونو مؤلف مؤلفین: د تعلیمي نصاب د اسالمي 

نت غړي تو ژبې د اډيټ دیپار اډيټ کوونکي: د پ

ی: لومړی  ټول

تو د م ژبه: پ

انکشاف ورکوونکی: د تعلیمي نصاب د پراختیا او دريس کتابونو د تألیف لوی ریاست 

خپروونکی: د پوهنې وزارت د اړیکو او عامه پوهاوي ریاست

د چاپ کال: ١٣٩٨ هجري شميس

ای: کابل د چاپ 

چاپ خونه:  

 curriculum@moe.gov.af  :نالیک پته برې

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

قانو چلندکیږي.   



ج

د پوهنې د وزير پيغام

اقرأ باسم ربک
لی، او د لوست او ليک له  ای کوو، چې موږ ته يې ژوند راب ونکي خدایهلالج لج شکر په  د لوی او ب
نی  ي يو، او د اللّٰه تعالی پر وروستي پیغمرب محمد مصطفی� چې الهي لوم خه يې برخمن ک نعمت 

پیغام ورته (لوستل) و، درود وايو. 
کاره ده ۱۳۹۷ هجري ملريز کال د پوهنې د کال په نامه ونومول شو، له دې امله به  ولو ته  رنگه چې 
ی، اداره  وون وونکی، زده کوونکی، کتاب،  وونيز نظام، د ژورو بدلونونو شاهد وي.  د گران هېواد 
وونې  ي، چې د هېواد د  يز عنارص بلل کي گو بنس او د والدينو شوراگانې د هېواد د پوهنيز نظام شپ
او روزنې په پراختيا او پرمختيا کې مهم رول لري. په داسې مهم وخت کې د افغانستان د پوهنې وزارت د 

يزو بدلونونو ته ژمن دی. وونيز نظام کې د ودې او پراختیا په لور بنس مرشتابه مقام، د هېواد په 
ه  خه دي. همدارن يتوبونو  وونيز نصاب اصالح او پراختيا، د پوهنې وزارت له مهمو لوم له همدې امله د 
وونيزو تأسيساتو کې، د دريس کتابونو محتوا، کيفيت او  ولو دولتي او خصويص  يو، مدرسو او  وون په 
ای لري. موږ په دې باور يو، چې د باکيفيته دريس  توزېع ته پاملرنه د پوهنې وزارت د چارو په رس کې 

وونې او روزنې اسايس اهدافو ته رسېدلی نشو. کتابونو له شتون پرته، د 
ته کولو لپاره، د راتلونکي نسل د روزونکو  وونيز نظام د رامن پورتنيو موخو ته د رسېدو او د اغېزناک 
خه په درناوي هيله کوم،  وونکو، استادانو او مسلکي مديرانو  ولو زړه سواندو  په توگه، د هېواد له 
ه او هاند  دولو کې، هي ډول ه چې د هېواد بچيانو ته دې د دريس کتابونو په تدريس، او د محتوا په لې
ونه سپموي، او د يوه فعال او په ديني، ميل او انتقادي تفکر سمبال نسل په روزنه کې، زيار او کو 
ي، چې  ي. هره ورځ د ژمنې په نوي کولو او د مسؤوليت په درک رسه، په دې نيت لوست پیل ک وک
ور  ولنې متمدن او گ ران، او د  ې گران زده کوونکي به سبا د يوه پرمختليل افغانستان مع د نن ور

اوسېدونکي وي.
و له هر فرصت  تنه لرم،  تناکه پانگه ده، غو خه، چې د هېواد ارز همدا راز له خوږو زده کوونکو 
وونکو ته په  ه، او  ونوالو په تو کو او فعالو گ ې په پروسه کې د  ي، او د زده ک ه پورته ک خه گ

ي. ه او اغېزناکه استفاده وک خه  درناوي رسه، له تدریس 
خه، چې د  وونيز نصاب له مسلکي همکارانو  ولو پوهانو او د  وونې او روزنې له  په پای کې د 
ې دي، مننه کوم، او د لوی  لې ک ې کېدونکې هلې  دې کتاب په ليکلو او چمتو کولو کې يې نه ست

ې کې بريا غواړم. لې او انسان جوړوونکې ه خه دوی ته په دې سپي خدایهلالج لج له دربار 
ي ېې خپلواک، پوه او  وونيز نظام او د داسې ودان افغانستان په هیله چې وگ د معياري او پرمختليل 

سوکاله وي.
د پوهنې وزير

ويس بلخي دکتور محمد م



د

 
فهرست

                                 
مخونهعنوانونه                                                                                               

١اهلل>

٣زموږ پيغمبر�

٥طيبه کلمه

٧د شهادت کلمه

٩قرآن کريم

١١اسالم

١٣کعبه شريفه

١٥لمان％ه لپاره پاکوالی

١٧اودس

١٩د لمان％ه وختونه

٢١لمون＃ )تکبير او ثناء(

٢٣د فاتح３ سورت )١(

٢٥د فاتح３ سورت )٢(

٢٧قرائت

٢٩د رکوع تسبيحات

٣١تسميع او تحميد

٣٣د سجدې تسبيحات



ه

مخونهعنوانونه                                                                                               

٣٥التحيات )١(

٣٧التحيات )٢(

٣٩التحيات )٣(

٤١التحيات )٤(

٤٣درود شريف )١(

٤٥درود شريف )٢(

٤٧دعا او سالم

٤٩د مور او پالر درناوی

٥١د ＊وونکي درناوی

٥٣ر＊تيا ويل

٥٥امانتداري

٥٧پاکوالی

٥٩د ډوډۍ خوړلو ادبونه

٦١د اوبو ＇＋لو ادبونه

٦٣د سالم ادبونه

٦٥د الرې ادبونه
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اهللا>

موږ د اهللا> بند－ان يو.

اهللا> د ！ولو مخلوقاتو پيداکوونکی دی.

يوازې اهللا> د عبادت وړ دی.

لوم７ی لوست 



2

فعاليت
زده کوونکي دې د لوست متن په لوړ غ８ ولولي.

ارزونه

  الندې خالي ＄ايونه په يادو بشپ７ ک７ئ:
١_ موږ د....................بند－ان يو.

٢_ اهللا> د ！ولو مخلوقاتو ............ دی.  

٣_ اهللا > د عبادت.............دی.
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زموږ پيغمبر 

حضرت محمد� زموږ پيغمبر دی.

حضرت محمد� د اهللا> وروستنی پيغمبر دی.

موږ د حضرت محمد � پيروان يو.

دويم لوست



4

فعاليت
 زده کوونکي دې د لوست متن په لوړ غ８ سره ولولي او يو له بل ＇خه 

دې پو＊تن３ وک７ي.

ارزونه
 

 الندې نيم／７ې جمل３ په يادو بشپ７ې ک７ئ:

١_ حضرت....................... زموږ پيغمبر دی.

٢_ موږ د حضرت محمد�.................. يو.

٣_  حضرت محمد�د اهللا >.......... پيغمبر دی.
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طيبه کلمه 

         َال ِإٰلَه ِإالَّ اُهللا.

معنا: د بنده گ９ وړ يوازې اهللا> دی.

ٌد َرُسْوُل اِهللا.         ُمَحمَّ

معنا: محمد� د اهللا> پيغمبر دی.

دريم لوست

ُسْوُل اِهللا ٌد رَّ َال ِإلَه ِإالَّ اُهللا ُمَحمَّ



6

فعاليت

 زده کوونکي دې طيبه کلمه ولولي او يو له بل ＇خه دې وپو＊تي.

ارزونه

١-  طيبه کلمه ولولئ.

٢-   َال ِإٰلَه ِإالَّ اُهللا� معنا ک７ئ.

ُسوُل اِهللا� معنا ووايئ. ٌد رَّ ٣- د  ُمَحمَّ
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＇لورم لوست

د شهادت کلمه

ُسوُل اِهللا دًا رَّ َأْشَهُد َأْن الَّ ِإٰلَه ِإالَّ اُهللا َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمَّ

         َأْشَهُد َأْن الَّ ِإٰلَه ِإالَّ اُهللا.

معنا: －واهي ورکوم چ３ د بنده گ９ وړ يوازې 

اهللا> دی.

ُسْوُل اِهللا  دًا رَّ           َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمَّ

معنا: او －واهي ورکوم چ３ محمد� د اهللا> 

پيغمبر دی.
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فعاليت

زده کوونکي دې په ＊وونکي پس３ د شهادت کلمه تکرار ک７ي.

ارزونه

١_  د شهادت کلمه ولولئ.

٢_  َأْشَهُد َأْن الَّ ِإٰلَه ِإالَّ اُهللا� معنا ک７ئ.

ُسْوُل اِهللا� معنا ک７ئ. دًا رَّ ٣_  َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمَّ

٤- د شهادت کلمه له ياده ووايئ.
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 پن％م لوست

قرآن کريم

قرآن کريم د اهللا> کالم دی.

قرآن کريم  پر حضرت محمد� نازل شوی دی.

موږ په قرآن کريم باندې ايمان لرو.
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فعاليت

زده کوونکي دې د لوست متن په لوړ غ８ ولولي  او د لوست په اړوند 

دې له يو بل ＇خه پو＊تن３ وک７ي.

ارزونه

١_ قرآن کريم د چا کالم دی ؟

٢_  قرآن کريم پر چا نازل شوی دی ؟
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شپ８م لوست

اسالم 

زموږ دين اسالم دی.

 اسالم پن％ه بناوې لري:

 ١-طيبه کلمه

 ٢- لمون＃

 ٣- روژه

 ٤- زکات

 ٥- حج

 موږ له خپل دين سره مينه لرو.
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فعاليت

زده کوونکي دې د لوست متن په لوړ غ８ ولولي او يو له بل ＇خه دې 

د اسالم د پن％و بناوو په هکله پو＊تن３ وک７ي.

ارزونه
١_ اسالم ＇و بناوې لري؟

٢_  د اسالم د پن％و بناوو نومونه واخلئ.
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اووم لوست

کعبه شريفه

- کعبه شريفه زموږ قبله ده.

- کعبه شريفه په مکه مکرمه ک３ ده.

- موږ د کعب３ شريف３ لور ته لمون＃ کوو.
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فعاليت

زده کوونکي دې د ＊وونکي په مرسته د کعب３ شريف３ په هکله يو له 

بل سره خبرې وک７ي.

ارزونه

الندې نيم／７ې جمل３ بشپ７ې ک７ئ:

١_ کعبه شريفه زموږ......................... ده.

٢_ کعبه شريفه په ....................... ک３ ده.

٣_ موږ د................. لور ته لمون＃ کوو.
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اتم لوست

لمان％ه لپاره پاکوالی 

د لمان％ه د اداء لپاره بايد:

-  زموږ ＄ان پاک وي.

-  زموږ کالي پاک وي.

-  د لمان％ه ＄ای پاک وي.
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فعاليت

زده کوونکي دې د لمان％ه د پاکوالي په اړه يو له بل ＇خه پو＊تن３ 

وک７ي.

ارزونه

 الندې نيم／７ې جمل３ په مناسبو کلمو سره بشپ７ې ک７ئ:

١- زموږ ＄ان.................... وي.

٢_ زموږ کالي................... وي.

٣_ د لمان％ه............. وي.
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نهم لوست 

اود س

د اوداسه فرضونه ＇لور دي:

 ١. د مخ مين％ل.

٢.  د السونو مين％ل
له ＇ن／لو  سره.

٣. د سر مسح کول.

٤.  د پ＋و مين％ل
 له ＊ن／رو سره.

(＇لورمه برخه)
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فعاليت

＇و زده کوونکي دې اودس په ！ول／ي ک３ تمثيل ک７ي.

ارزونه

١_ د اوداسه فرضونه ＇و دي؟

٢_ د اوداسه د فرضونو نومونه واخلئ.
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لسم لوست 

د لمان％ه وختونه 

لمون＃ د اسالم دويمه بنا ده.

موږ پن％ه وخته لمون＃ کوو:

١.  سهار

٢.  ماسپ＋ين

٣.  مازدي／ر

٤.  ما＊ام 

٥.  ماخستن 
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فعاليت

ــه  ــل ＇خ ــه لمون％ونو نومونه يو له ب ــي دې د پن％ه وخت زده کوونک

ــتي. وپو＊

ارزونه

الندې نيم／７ې جمل３ په مناسبو کلمو سره بشپ７ې ک７ئ:

١_ لمون＃ د.............. دويمه بنا ده.

٢_ موږ ..................... وخته لمون＃ کوو.
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يولسم لوست  

لمون＃ 

ثنا او  تکبير 
َاُهللا َاکَبْر

ــُمَك،  ــِدَك َوتََباَرَك اْس ــمَّ َوِبَحْم ــْبَحاَنَك الّلُه ُس

َك َوَال ِإٰلَه َغْيُرَك. َوتَعالی َجدُّ

د کلمو تکرار:

- ُسْبَحاَنَك الّلُهمَّ  - َوِبَحْمِدَك

َك - َوتََباَرَك اْسُمَك  - َوتَعالی َجدُّ

- َوَال ِإٰلَه َغْيُرَك
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فعاليت

زده کوونکي دې تحريمه تکبير او ثنا په لوړ غ８ ولولي او يو له بل ＇خه 

دې پو＊تنه وک７ي.

ارزونه

� ولولئ. ١.  ُسْبَحاَنَك الّلُهمَّ
� له ياده ووايئ. ٢.  ُسْبَحاَنَك الّلُهمَّ

٣. بشپ７ ي３ ک７ئ:

..........  ُسْبَحاَنَك الّلُهمَّ
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دولسم لوست 

د فاتح３ سورت (١)

ِجْيِم ْيَطاِن الرَّ َأُعوُذ ِباِهللا ِمَن الشَّ

ِحْيِم حمِن الرَّ ِبسِم اِهللا الرَّ

ِحْيِم  ْحمـِن الرَّ اْلَحْمُد ِهللاِ َربِّ اْلَعاَلِمْيَن !1� الرَّ

ْيِن !3� !2� مـِلِك َيْوِم الدِّ
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فعاليت

زده کوونکي دې لمون＃ عملي تمثيل ک７ي.
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ديارلسم لوست  

د فاتح３ سورت (٢)

َراَط  الصِّ اْهِدَنا   �4! َنْسَتِعيُن  وِإيَّاَك  َنْعُبُد  ِإيَّاَك 

َغيِر  َعَلْيِهْم  َأنَعْمَت  الَِّذيَن  ِصَراَط   �۵! الُمْسَتِقْيَم 

الِّْيَن !۶� الَمْغُضْوِب َعَلْيِهْم َوَال الضَّ



26

فعاليت

زده کوونکي دې د فاتح３ سورت په لوړ غ８  ووايي.

ارزونه

١-  َأُعوُذ ِباِهللا� له ياده ووايئ.

٢-  ِبسِم اِهللا� ووايئ.

٣- د فاتح３ سورت ووايئ.



27

＇وارلسم لوست 

قرائت 
 د اخالص سورت

َمُد �2� َلْم َيِلْد َوَلْم  ُقْل ُهَو اُهللا َأَحـٌد �1� َاُهللا الصَّ

ُيوَلْد �3� َوَلْم َيُكن لَُّه ُكُفًوا َأَحٌد �4�



28

فعاليت

زده کوونکي دې د اخالص سورت په لوړ غ８ په تکرار سره ولولي.

ارزونه

١- د لوست متن په لوړ غ８ سره ولولئ.

٢- د اخالص سورت له ياده ووايئ.



29

پن％لسم لوست 

د رکوع تسبيحات  

ُسْبَحاَن َربَِّي اْلَعِظْيِم 

ُسْبَحاَن َربَِّي اْلَعِظْيِم

ُسْبَحاَن َربَِّي اْلَعِظْيِم



30

فعاليت

زده کوونکي دې  د رکوع تسبيحات درې ＄ل３ تکرار ک７ي.

ارزونه

١.د رکوع تسبيحات ولولئ.

٢.تکميل ي３ ک７ئ: ُسْبَحاَن..........

٣. رکوع په عملي ب２ه ترسره ک７ئ.



31

شپاړسم لوست 

تسميع او تحميد

له رکوع ＇خه د پورته ک５دو په وخت ک３ وايو:

َسِمَع اُهللا ِلَمْن َحِمَدُه

َربَّنَا َوَلَك اْلَحْمُد



32

فعاليت

زده کوونکي دې تسميع او تحميد په لوړ غ８ ولولي.

ارزونه

بشپ７ ي３ ک７ئ:

١- َسِمَع اُهللا.......... 

٢- ......  َوَلَك اْلَحْمُد



33

اوولسم لوست 

د سجدې تسبيحات 

ُسْبَحاَن َربَِّي اَألْعلى

ُسْبَحاَن َربَِّي اَألْعلى

ُسْبَحاَن َربَِّي اَألْعلى



34

فعاليت

زده کوونکي دې د سجدې تسبيحات په لوړ غ８ ولولي.

ارزونه

بشپ７ ي３ ک７ئ:

١- ُسْبَحاَن................

.............. ٢- ..... َربِّيَّ

٣- ...............اَألْعلى.



35

اتلسم لوست  

التحيات (1)

يَِّباُت.... لََواُت َوالطَّ التَِّحيَّاُت ِهللاَِ َوالصَّ

د کلماتو تکرار:

التَِّحيَّاُت ِهللاِ

لََواُت َوالصَّ

يَِّباُت َوالطَّ



36

فعاليت

زده کوونکي دې د التحيات لوم７ۍ   برخه په ډله ييزه تو－ه تکرار 

ک７ي.

ارزونه

١- د التحيات لوم７ۍ برخه ولولئ.

٢- د التحيات لوم７ۍ برخه له ياده ووايئ.



37

نولسم لوست 

التحيات (2)

الُم َعلَْيَك َأيَُّها النَِّبيُّ َوَرْحَمُة اِهللا َوبََرَكاُتُه..... السَّ

د کلماتو تکرار:

الُم َعلَْيَك السَّ

َأيَُّهاالنَِّبيُّ

َوَرْحَمُةاِهللا َوبََرَكاُتُه



38

فعاليت

زده کوونکي دې د التحيات دويمه برخه په ډله ييزه تو－ه تکرار ک７ي.

ارزونه

د التحيات دويمه برخه له ياده ووايئ.



39

شلم لوست 

التحيات (3)

اِلِحْيَن.... الُم َعلَْينَا َوَعلى ِعَباِد اِهللا الصَّ السَّ

د کلمو تکرار:                                  

الُم َعلَْينَا السَّ

َوَعلی ِعَباِد اِهللا

اِلِحْيَن الصَّ



40

فعاليت

زده کوونکي دې د التحيات دريمه برخه په لوړ غ８ ولولي.

ارزونه

د التحيات دريمه برخه له ياده ووايئ.



41

يو ويشتم لوست  

التحيات (4)

ًدا  َأْشَهُد َأن الَّ ِإلَه ِإالَّ اُهللا َو َأْشَهُد َأنَّ ُمَحمَّ

َعْبُدُه َوَرُسوُلُه.

د کلمو تکرار:

- َأْشَهُد َأْن        - الََّ ِإلَه ِإالَّ اُهللا

دًا َعْبُدُه َو َرُسوُلُه - َوَأْشَهُد َأنَّ     - ُمَحمَّ



42

فعاليت

زده کوونکي دې د التحيات ＇لورمه برخه په لوړ غ８ ولولي او له يو 

بل ＇خه دې پو＊تن３ وک７ي.

ارزونه

بشپ７ ي３ ک７ئ :

١- َأْشَهُد َأْن............................ َوَرُسوُلُه.



43

دوه ويشتم لوست  

درود شريف (١)

ٍد َكَما 請َلَّْيَت  َعلى آِل ُمَحمَّ ٍد وَّ اَلّلُهمَّ 請َلِّ َعلى ُمَحمَّ

ِجْيٌد. َعلى إِْبَراِهْيَم َوعلی آِل إِْبَراِهْيَم إِنََّك َحِمْيٌد مَّ

د جملو تکرار:

ٍد َعلى آِل ُمَحمَّ ٍد وَّ ١- َالّلُهمَّ 請َلِّ َعلى ُمَحمَّ

٢- َكَما請َلَّْيَت َعلى ِإْبَراِهْيَم

٣- َوعلی آِل ِإْبَراِهْيَم

ِجْيٌد ٤- ِإنََّك َحِمْيٌد مَّ



44

فعاليت

زده کوونکي دې درود شريف په ډله ييزه تو－ه تکرار ک７ي.

ارزونه
بشپ７ ي３ ک７ئ :

١- َكَما請َلَّْيَت..........................................َحِمْيٌد َمِجْيٌد.

٢- درودشريف ولولئ.

٣- درود شريف له ياده ووايئ.



45

درويشتم لوست  

درود شريف (٢)

ٍد َكَما بَاَرْكَت  َعلى آِل ُمَحمَّ ٍد وَّ اَلّلُهمَّ بَاِرْك َعلى ُمَحمَّ

ِجْيٌد. َعلى إِْبَراِهْيَم َوَعلی آِل إِْبَراِهْيَم إِنََّك َحِمْيٌد مَّ

د جملو تکرار :

ٍد ١- َالّلُهمَّ بَاِرْك َعلَى ُمَحمَّ

ٍد ٢- َوَعلى آِل ُمَحمَّ

٣- َكَمابَاَرْكَت َعلى ِإْبَراِهْيَم

٤- َوعلی آِل ِإْبَراِهْيَم

ِجْيٌد ٥- ِإنََّك َحِمْيٌد مَّ



46

فعاليت

 زده کوونکي دې درود شريف په لوړ غ８ ولولي او يو له بل ＇خه دې 

پو＊تن３ وک７ي.

ارزونه

بشپ７ ي３ ک７ئ :

ٍد ١- َالّلُهمَّ بَاِرْك.........................................  آِل ُمَحمَّ

٢- َكَمابَاَرْكَت........................................... ِإنََّك َحِمْيٌد َمِجْيٌد

٣- درود شريف ولولئ.

٤- درود شريف له ياده ووايئ.



47

＇لورويشتم لوست  

دعا او سالم 
دعا:

اآلِخَرِة  ِفي  وَّ َحَسنًَة  ْنيَا  الدُّ ِفي  آِتنَا  َربَّنَا  َالّلُهمَّ 

ِقنَا َعَذاَب النَّاِر. َحَسنًَة وَّ

سالم:

َالُم َعلَْيُکْم َوَرْحَمُة اِهللا َالسَّ

َالُم َعلَْيُکْم َوَرْحَمُة اِهللا َالسَّ

د جملو تکرار:

َالّلُهّم ََربَّنَا

ْنيَا َحَسنًَة - آِتنَا ِفي الدُّ

ِفي اآلِخَرِة َحَسنًَة    وَّ ِقنَا َعَذاَب النَّاِر - وَّ



48

فعاليت

زده کوونکي دې په خپلو من％و ک３ دعا ولولي او ＊وونکی دې د 

دوی ت５روتن３ ا請الح ک７ي.

ارزونه

١-  َالّلُهمَّ َربَّنَا� ولولئ.

٢-  َالّلُهمَّ َربَّنَا� له ياده ووايئ.



49

پن％ه ويشتم لوست 

د مور او پالر درناوی

موږ له خپل مور او پالر سره مينه لرو.

د دوی نصيحت ته غوږ نيسو.

د دوی په نصيحت عمل کوو.

له دوی سره تل په ادب او درناوي چلن کوو.



50

فعاليت

زده کوونکي دې د لوست متن ولولي او يو له بل ＇خه دې پو＊تن３ 

وک７ي.

ارزونه

بشپ７ ي３ ک７ئ:

١- موږ له خپل مور او پالر سره..............

٢- .................................. غوږ نيسو.

٣- د دوی په................ عمل کوو.



51

شپ８ ويشتم لوست 

د ＊وونکي درناوی 

موږ د خپل ＊وونکي خبرو ته غوږ نيسو.

موږ له خپل ＊وونکي سره مينه لرو.

موږ د خپل ＊وونکي عزت کوو.

له اجازې پرته ي３ له ！ول／ي ＇خه نه و＄و.



52

فعاليت

زده کوونکي دې د لوست متن په ډله ييزه تو－ه په لوړ غ８ ووايي.

ارزونه

بشپ７ ي３ ک７ئ:

١- موږ د......................... غوږ نيسو.

٢- موږ  له خپل........... سره مينه لرو.

٣- له اجازې پرته ي３................... نه و＄و.

٤- موږ د خپل ＊وونکي................... کوو.



53

اووه ويشتم لوست  

ر＊تيا ويل 

مسلمان ر＊تينی  وي.

له ر＊تيني شخص سره خلک مينه لري.

موږ هميشه ر＊تيا وايو.

دروغ ويل －ناه ده.



54

فعاليت

زده کوونکي دې د ر＊تيا ويلو په هکله يو له بل سره خبرې وک７ي. 

ارزونه

بشپ７ ي３ ک７ئ:

١- مسلمان ................ وي

٢- موږ هميشه ر＊تيا.....................

٣- دروغ ويل.........................ده.

٤- له ................. شخص سره خلک مينه لري.



55

اته ويشتم لوست  

امانتداري

امانتداري د مسلمان 請فت دی.

موږ د امانت ساتنه کوو.

د امانت خيانتول －ناه ده.

د ＊وون％ي کتابونه  له موږ سره امانت دي.



56

فعاليت

هر زده کووونکی دې د ＊وونکي په مرسته  د امانتدارۍ يوه يوه ب５ل／ه 

ووايي. 

ارزونه

١- امانت د چا 請فت دی؟

٢- آيا تاسو د امانت ساتنه کوئ؟

    



57

نهه ويشتم لوست 

پاکوالی
زموږ پيغمبر� فرمايلي دي:

 پاکوالی د ايمان برخه ده�.
 موږ خپل ＄ان او کالي پاک ساتو.

موږ خپل جومات پاک ساتو.

موږ خپل کور او کو＇ه پاکه ساتو.

 پاکوالی زموږ روغتيا ته －＂ه رسوي.



58

فعاليت

زده کوونکي دې د کور، ＊وون％ي او خپل هستو－ن％ي د پاک ساتلو په 

هکله، يو له بل سره خبرې وک７ي.

ارزونه

بشپ７ ي３ ک７ئ:

١- موږ خپل ＄ان او خپل .....................ساتو.

٢ – موږ خپل جومات، کور او کو＇ه.............

٣- موږ................. پاکه............................



59

 د４رشم لوست 

ادبونه  د ډوډۍ خوړلو 

د ډوډۍ له خوړلو ＇خه مخک３ خپل السونه مين％و. 

ِحْيِم�  ْحمِن الرَّ د خوړلو په پيل ک３  ِبْسِم اِهللا الرَّ

وايو.

خواړه له خپل３ خوا ＇خه خورو. 

په ＊ي الس ي３ خورو.

� وايو. له ډوډی خوړلو ＇خه وروسته  اَْلَحْمُدِهللاِ

ا



60

فعاليت

ــره  ــو په هکله يو له بل س ــو د آدبون ــي دې د ډوډۍ خوړل  زده کوونک

خبرې وک７ي.

ارزونه

بشپ７ ي３ ک７ئ:

١- د ډوډۍ خوړلو ادبونه کوم دي؟

٢- د ډوډۍ له خوړلو ＇خه مخک３...............................

٣- د خوړلو په پيل ک３ ............................................��وايو.

٤- له ډوډۍ خوړلو ＇خه وروسته ........................ وايو.



61

يو د４رشم لوست 

د آوبو ＇＋لو ادبونه

 
د اوبو ＇＋ل په  ِبسم اهللا� پيلوو.

په ＊ي الس ي３ ＇＋و.

اوبه په در４و دمو ＇＋و.

اوبه په ناسته ＇＋و.

وروسته له ＇＋لو ＇خه  الحمد هللا� وايو.



62

فعاليت

زده کوونکي دې د لوست متن په لوړ غ８ په ډله ييزه تو－ه ولولي او د 

لوست په هکله دې يو له بل ＇خه پو＊تن３ وک７ي.

ارزونه

بشپ７ ي３ ک７ئ:

١- اوبه په................ دمو سره ＇＋و.

٢- اوبه په ناست３ سره....................

   ٣-  په.................. الس ي３ ＇＋و.

 



63

دوه د４رشم لوست 

د سالم ادبونه 

سالم اچول سنت دي.

 د سالم ＄واب ورکول واجب دي.

سالم اچول ډ４ر ثواب لري.

د سالم الفاظ او ＄واب دادي: 

السالم عليکم ورحمة اهللا وبرکاتُه.

وعليکم السالم ورحمة اهللا وبرکاتُه.



64

فعاليت

زده کوونکي دې له خپلو ！ول／يوالو سره مسنونه سالم په عملي تو－ه 

تمرين ک７ي.

ارزونه

بشپ７ ي３ ک７ئ:

١- سالم اچول........................... دي.

٢- د سالم ＄واب ورکول........................... دي.

٣- د سالم الفاظ او ＄واب ي３ ＇وک ويالی شي؟



65

درې د４رشم لوست 

د الرې ادبونه 

 د الرې په ＊ي لوري ＄و.

د تللو پر وخت احتياط کوو.

په الره ک３ ＇وک نه ＄وروو.

د تللو په وخت ک３ پر نورو سالم اچوو.



66

فعاليت

زده کوونکي دې د الرې د ادبونو په هکله يو له بل سره خبرې وک７ي.

ارزونه

١-  د الرې ادبونه ووايئ.

٢- د الرې کوم خواته بايد الړ شو؟


