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كتاب هاي درسى مربوط وزارت معارف بوده، 

خريد و فروش آن در بازار جداً ممنوع است. با 

متخلفين برخورد قانونى صورت مى گيرد.
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د پوهن３ وزارت



 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 يان
 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 ه５ــــــواد به تل ځلي８ي
 په ســـينــه ک３ د آســـيـــا به
 نوم د حق مـــو دى رهبـــر

ملي سرود



أ

پښتو
لوم７ی ټول／ى

د چاپ کال: ١٣٩٨ هـ.ش.

آ

د پوهن３ وزارت



ج جب ب

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

تو مضمون: پ

تو برخې د دريس کتابونو مؤلف مؤلفین: د تعلیمي نصاب د پ

ي نت غ تو ژبې د اډيټ دیپار اډيټ کوونکي: د پ

ی ی: لوم 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: بهیر مطبعه

 curriculum@moe.gov.af  :نالیک پته برې

------------------------------------------------------
د دريس کتابونو د چاپ، وېش او پلورلو حق د افغانستان اسالمي جمهوریت د پوهنې 

وونکو رسه  وزارت رسه محفوظ دی. په بازار کې یې پلورل او پېرودل منع دي. له رسغ

ي.    قانو چلندکی



ج جب ب

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 او  وون وونکی، زده کوونکی، کتاب،  وونيز نظام، د ژورو بدلونونو شاهد وي.  د گران هېواد 
وونې او  ي، چې د هېواد د  يز عنارص بلل کي گو بنس د والدينو شوراگانې د هېواد د پوهنيز نظام شپ
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



ه هد د

فهرست
مخونهسرليکونهشم５ره

ود چمتووالي دوره١

یالفبا او ان％ورونه٢

١ا _ ث٣

٣ج _ ځ٤

٥د _ ږ٥

٧س _ غ٦

٩ف _ و٧

١١هـ _ ئ٨

١٣ا، اهلل>٩

١٥أ، أس١٠

١٧ب، بابا١١

١٩پ، پل١٢

٢١ت، توت١٣

٢٣ټ، ！ال١٤

٢٥ث، ثريا١٥

٢٧ج، جوار١٦

مخونهسرليکونهشم５ره

٢٩چ، چمن١٧

٣١څ، ＇اه١٨

٣٣ځ، ＄اله١٩

٣٥ح، حج٢٠

٣٧خ، خرما٢١

٣٩د، درمل٢٢

٤١ډ، ډاک＂ره٢٣

٤٣ذ، ذاکر٢٤

٤٥ر، روژه٢٥

٤٧ړ، ړوند٢٦

٤٩ز، زده کوونک٢٧３

٥١ژ، ژمی٢٨

٥٣ږ، ږمن＃٢٩

٥٥س، سابه٣٠

٥٧ش، شپون٣١

٥٩ښ، ＊ار٣٢



ه هد د

فهرست
مخونهسرليکونهشم５ره

٦١ص، صابون٣٣

٦٣ض، ضعيف٣٤

٦٥ط، طوطي٣٥

٦٧ظ، ظاهره٣٦

٦٩ع، علم٣٧

٧١غ، غاښ٣٨

٧٣ف، فو！بال٣٩

٧٥ق، قلم٤٠

٧٧ک، کور٤١

٧٩ګ، －ل٤٢

٨١ل، لمر٤٣

٨٣م، مور٤٤

مخونهسرليکونهشم５ره

٨٥ن، نارنج٤٥

٨٧ڼ، ب٤٦０

٨٩و، واوره٤٧

٩١هـ، هوا٤٨

٩٣ی، منی٤٩

٩٥ې، م５وې٥٠

٩٧ي، من／ي٥١

٩٩ۍ، ه／٥٢９

١٠١ئ، ولولئ٥٣

١٠٣زموږ ه５واد٥٤

١٠٥ب５رغ٥٥

١٠٧د انسان درناوی٥٦

LRS



ز زو و

د چمتووالي دوره

موخه: زده کوونکي به د دغو ان％ورونو په ليدلو سره خپل مسؤوليتونه وپ５ژني.

 
پوښتنه

_ تاسو په پورتنيو ان％ورونو ک３ ＇ه وينئ؟
_ ＇وک به ووايي چ３ هر سهار خپله د خوب بستره په خپله ！ولوي؟



ز زو و

پوښتن３

_ ＇وک به ووايي چ３ په پورتنيو ان％ورونو ک３ ＇ه ويني؟
_ ＇وک به ووايي چ３ له تاسو سره ＊وون％ي ته د تللو په وخت ک３ د تيارۍ لپاره ＇وک 

مرسته کوي؟



ط طح ح

پوښتن３

_ ＇وک به ووايي چ３ په پورتنيو ان％ورونو ک３ ＇ه ويني؟
_ تاسو له سرک ＇خه په ＇ه ډول ت５ر８４ئ؟

_ ＇وک به ووايي چ３ د پولو په سر ت５ر４دل ＇ه －＂ه لري؟



ط طح ح

پوښتن３

_ ＇وک به ووايي چ３ په پورتنيو ان％ورونو ک３ ي３ کوم يو خو＊８５ي؟
_ که وغواړئ ＊وونکي ته ＄واب ورک７ئ، کوم أداب بايد په پام ک３ ونيسئ؟



ك كي ي

الفبا او انځورونه
موخه: د ان％وريزې الفبا تکرار.

پوښتن３

_ ＇وک به ووايي چ３ په پورته عکسونو او ان％ورونو ک３ ＇ه شی وينئ؟
_ ＇وک به ووايي چ３ په خپل کلي ک３ ي３ له پورته عکسونو او ان％ورونو ＇خه کوم شيان 

ليدلي دي؟

مشق او تمرين:
اااا

آ )انار(

ټ )ټال(پ )پل( ت )توت(

چ )چمن(ث )ثور( ج )جوار(

ب )بيل(آ )آس(



ك كي ي

پوښتن３

_ ＇وک به ووايي چ３ په پورته عکسونو او ان％ورونو ک３ ＇ه وينئ؟
_ ＇وک به ووايي چ３ په خپل کلي ک３ ي３ له پورته عکسونو او ان％ورونو ＇خه کوم شيان 

ليدلي دي؟

مشق او تمرين:
أأأأ 

څ )څاه(ح )حج( خ )خرما(

ړ )ړوند(ذ )ذاکر( ر )رمه(

ډ )ډاکټر(ځ )ځآله( د )درمل(



م مل ل

پوښتن３

_ تاسو په پورتنيو ان％ورونو او عکسونو ک３ ＇ه وينئ؟
_ په پورته ان％ورونو ک３ مو کوم يو خو＊８５ي؟

مشق او تمرين:

ږ )ږل９(ژ )ژمی( ز )زمری(

ط )طوطي(ض )ضعيف(ص )صابون(

ښ )ښارو(س )سابه( ش )شال(

بببب



م مل ل

پوښتن３

_ ＇وک به ووايي چ３ په پورتنيو عکسونو او ان％ورونو ک３ ي３ کوم يو ليدلی دی؟
_ ＇وک به ووايي چ３ د خپلو السونو د پرې مين％لو لپاره له ＇ه شي ＇خه کار اخلي؟

مشق او تمرين:

غ )غاښونه(ظ )ظاهره( ع )عينک３(

ک )کتاب(ف )فيل( ق )قلم(

م )مور(ګ )－ل( ل )ل７م(

////



س سن ن

پوښتن３

_ تاسو کله م２ه يا ناک خوړلی دی؟
_ تاسو کله په جومات ک３ له چا سره په －６ه قرأن کريم لوستلی دی؟

مشق او تمرين:

<<<<

ی )من／ی(ه )آره( هـ )ه／９(

و )ونه(ن )ناک( ڼ )م２ه(

ئ )ولولئ( ۍ )سپوږم９(ي )موچي(ې )م３２(



س سن ن

الفب３

ټتپبآا

څخحچجث

ړرذډدځ

ښشسږژز

غعظطضص

ملګکقف

یهـهوڼن

��ئۍيې



٢ ١٢ ١

لوم７ی لوست:
موخه: زده کوونکي به د الندې تورو غ８ سم ادا ک７ي، پوره او نيمه شکل به ي３ 

وپ５ژني، سم به ي３ ولولي او وبه ي３ ليکي.

ثټتپبآا

ااااااا

أأأأأأأ

بـــبـــبـــبببب

پـــپـــپـــپپپپ

تـــتـــتـــتتتت

！ـــ！ـــ！ـــټټټټ

ثـــثـــثـــثثثث

اټتثأپبپاثثاثب



٢ ١٢ ١

فعاليتونه

_ يو زده کوونکی دې توري ولولي او نور دې ورته غوږ ونيسي.
تکرار  ورپس３  دې  کوونکي  زده  نور  او  ولولي  توري  دې  کوونکی  زده  يو   _

ک７ي.
_ دوه دوه زده کوونکي دې توري د کتاب له مخ３ له يو بل سره ولولي.

مشق او تمرين

_ زده کوونکي دې د )ا( توری ＇و وارې د تخت３ پر مخ وليکي.
_ زده کوونکي دې د )ا( شکل ＇و وارې وليکي.

_ زده کوونکي دې د )ب او بـ( شکل ＇و وارې وليکي.

كورن９ دنده:

ک３  کتابچو  خپلو  په  شکل  نيمه  او  پوره  تورو  پورتنيو  د  دې  کوونکي  زده 
وليکي.



٤ ٣٤ ٣

دويم لوست:
موخه: زده کوونکي به د )ج( او نورو هم شکلو تورو غ８ سم ادا ک７ي، پوره او 

نيمه شکل به ي３ وپ５ژني، سم به ي３ ولولي او وبه ي３ ليکي.

ځڅخحچج

جــجــجــجججج

چــچــچــچچچچ

حــحــحــحححح

خــخــخــخخخخ

جــجــجــجججج

＇ــ＇ــ＇ــڅڅڅڅ

چخ     ح＃   ＇ح     جچ جح     حج 



٤ ٣٤ ٣

فعاليتونه

_ زده کوونکي دې په وار سره توري ولولي او نور دې ورته غوږ ونيسي.
تکرار  ورپس３  دې  نور  او  ولولي  له مخ３  کتاب  د  توري  دې  کوونکي  زده   _

ک７ي.
تخت３  پر  دې  توری  يو  يو  او  ولولي  توري  سره  وار  په  دې  کوونکي  زده   _

وليکي.

مشق او تمرين

_ زده کوونکي دې د )ج( توری ＇و وارې د تخت３ پر مخ وليکي.
_زده کوونکي دې د )جــ( نيمه شکل ＇و وارې تمرين ک７ي.

_ زده کوونکي دې د )ج _ ځ( تورو توپير په شکل ک３ و＊يي.

كورن９ دنده:

زده کوونکي دې د پورتنيو تورو پوره او نيمه شکل په خپلو کتابچو ک３ وليکي.



٦ ٥٦ ٥

در４م لوست:
موخه: زده کوونکي به د الندې تورو غ８ سم ادا ک７ي، پوره او نيمه شکل به ي３ 

وپ５ژني، سم به ي３ ولولي او وبه ي３ ليکي.

ږژزړرذډد

ددددددد د

ډډډډډډډډ

ذذذذذذذذ

رررررررر

ړړړړړړړړ

زززززززز

ژژژژژژژژ

ږږږږږږږږ

ژډ رز    رژ       ږژ  رډ   ږر       رذ 



٦ ٥٦ ٥

فعاليتونه

تکرار  ورپس３  دې  نور  او  ولولي  له مخ３  کتاب  د  توري  دې  کوونکي  زده   _
ک７ي.

_ يو يو زده کوونکی دې توري د کتاب له مخ３ ولولي او بيا دې هغه توري پر 
تخت３ وليکي.

مشق او تمرين

_ زده کوونکي دې په وار سره يو يو توری پر تخت３ وليکي او د هم شکلو تورو 
توپير دې له يو بل سره و＊يي.

كورن９ دنده:

زده کوونکي دې پورتني توري په خپلو کتابچو ک３ وليکي.



٨ ٧٨ ٧

＇لورم لوست:
موخه: زده کوونکي به د الندې تورو غ８ سم ادا ک７ي، پوره او نيمه ب２ه به ي３ 

وپ５ژني، سم به ي３ ولولي او وبه ي３ ليکي.

غعظطضصښشس

ســســسسسسسس ســ

شــشــشششششش شــ

صــصــصصصصصص صــ

＊ــ＊ــښښښښښښ ＊ــ

ضــضــضضضضضض ضــ

طططططططط ط

ظظظظظظظظ ظ

عــعــعععععع عــ

غــغــغغغغغغ غــ

ضظ   ضنط    شص سط   سغ     طع      غش     شظ 



٨ ٧٨ ٧

فعاليتونه

غوږ  ورته  دې  نور  او  ولولي  مخ３  له  کتاب  د  توري  دې  کوونکی  زده  يو   _
ونيسي.

_ يو يو زده کوونکی دې توري ولولي او نور زده کوونکي دې ورپس３ تکرار 
ک７ي.

تخت３  پر  توری  يو  يو  دې  بيا  او  ولولي  توري  وار سره  په  دې  کوونکي  زده   _
وليکي.

مشق او تمرين

_ زده کوونکي دې د پورتنيو تورو شکلونه ＇و وارې پر تخت３ وليکي.
_  زده کوونکي دې د هر توري نيمه شکل ＇و وارې پر تخت３ وليکي.

كورن９ دنده:

زده کوونکي دې د پورتنيو تورو نيمه او پوره شکل ＇و وارې په خپلو کتابچو 
ک３ وليکي.



١٠ ٩١٠ ٩

پن％م لوست:
موخه: زده کوونکي به د الندې تورو غ８ سم ادا ک７ي، پوره او نيمه ب２ه به ي３ 

وپ５ژني، سم به ي３ ولولي او وبه ي３ ليکي.

وڼنملګکقف

فــفــفففففف فــ

قــقــقققققق قــ

ګګګګګګګګ ګ

کـــکـــکککککک کـــ

لــلــلللللل لــ

مـــمـــمممممم مـــ

نـــنـــنننننن نـــ

１ـــ１ـــڼڼڼڼڼڼ １ـــ

وووووووو و

مف    قم     قن ول  －ک     فم      ون   فل 



١٠ ٩١٠ ٩

فعاليتونه

_ يو يو زده کوونکی دې توري د کتاب له مخ３ ولولي او نور دې ورپس３ تکرار 
ک７ي.

_ زده کوونکي دې په وار سره توري د کتاب له مخ３ ولولي او بيا دې هر يو زده 
کوونکی يو يو توری پر تخت３ وليکي.

！ول／يوالوته  توري  ليکل شوي  تخت３  پر  وارسره   په  دې  کوونکي  زده  _ ＇و 
ولولي.

مشق او تمرين

_ زده کوونکي دې د پورتنيو تورو پوره شکلونه ＇و وارې پر تخت３ وليکي.
_  زده کوونکي دې د تورو نيمه شکلونه ＇و وارې پر تخت３ وليکي.

كورن９ دنده:

زده کوونکي دې د پورتنيو تورو پوره او نيمه شکلونه ＇و وارې په خپلو کتابچو 
ک３ وليکي.



١٢ ١١١٢ ١١

شپ８م لوست:
موخه: زده کوونکي به د الندې تورو غ８ سم ادا ک７ي، پوره او نيمه شکل به ي３ 

وپ５ژني، سم به ي３ ولولي او وبه ي３ ليکي.

ئۍېيیههـ

هـهـهـهـهـهـهـ

ههههههه

ییییییی

４ـ４ـ４ـېېېې

يـيـيـيييي

ۍۍۍۍۍۍۍ

ئئئئئئئ

ه３      هي ه９       ي９  هی       هه 



١٢ ١١١٢ ١١

فعاليتونه

_ زده کوونکي دې په وار سره توري ولولي او نور زده کوونکي دې ورته غوږ 
ونيسي.

نور زده کوونکي دې ورپس３  او  په وار سره توري ولولي  _ زده کوونکي دې 
تکرار ک７ي.

_ زده کوونکي دې )ی( －ان３ پر تخت３ وليکي او توپير ته دې پاملرنه وک７ي.

مشق او تمرين

_ زده کوونکي دې د پورتنيو تورو پوره شکلونه ＇و وارې پر تخت３ وليکي.
_  زده کوونکي دې د )هـ( دواړه شکلونه )هـ - ه( ＇و وارې پر تخت３ وليکي.

_ زده کوونکي دې د )ی( نيمه او پوره شکل ＇و وارې په خپلو کتابچو ک３ 
وليکي.

كورن９ دنده:

زده کوونکي دې د پورتنيو تورو پوره او نيمه شکلونه ＇و وارې په خپلو کتابچو 
ک３ وليکي.



١٤ ١٣١٤ ١٣

اووم لوست:

ا
موخه: زده کوونکي به د )الف( غ８ سم ادا ک７ي، ب２ه او نوم به ي３ وپ５ژني او سم به ي３ 

وليکي.

پوښتنه

＇وک به ووايي چ３ موږ د چا بنده －ان يو؟

اهلل>

اهلل> يو دی.

اهلل> شريک نه لري.



١٤ ١٣١٤ ١٣

فعاليتونه

غوږ  ورته  دې  کوونکي  زده  نور  او  ادا  غ８  )الف(  د  سره  وار  په  دې  کوونکي  زده   _
ونيسي.

_زده کوونکي دې په وار سره د متن جمل３ ولولي او نور دې ورپس３ تکرار ک７ي.
_ زده کوونکي دې د )الف( توری د )انار، ناک، بابا( په کلمو ک３ و＊يي او بيا دې په خپلو 

کتابچو ک３ وليکي.

مشق او تمرين
_ زده کوونکي دې د )الف( توری د تخت３ پر مخ ＇و وارې مشق او تمرين ک７ي.

_  زده کوونکي دې د )يو _  دی( کلم３ د تخت３ پر مخ ＇و وارې مشق او تمرين ک７ي.

كورن９ دنده:

زده کوونکي دې د )الف( توری ＇و وارې په خپلو کتابچو ک３ وليکي.

باباناکانار



١٦ ١٥١٦ ١٥

اتم لوست:

آ
موخه: زده کوونکي به د )أ( غ８ سم ادا ک７ي، ب２ه او نوم به ي３ وپ５ژني او سم به ي３ وليکي.

پوښتن３

_ ＇وک به ووايي چ３ په پورتني عکس ک３ ＇ه ويني؟
_ له تاسو ＇خه چا أس ليدلی، هغه مو خو＊８５ي؟

آس

دا آس دی.

بابا آس لري.



١٦ ١٥١٦ ١٥

فعاليتونه

_ زده کوونکي دې په وار سره د )أ( غ８ په يوازې تو－ه ادا او نور دې ورته غوږ ونيسي.
_ ＇و زده کوونکي دې د أسمان، ألو او أس کلم３ د کتاب له مخ３ پر تخت３ وليکي او 

)أ( توري دې په ک３ و＊يي.
_ زده کوونکي دې د )الف او أ( تورو توپير و＊يي.

مشق او تمرين
_ زده کوونکي دې د )دا _ بابا _ أس( کلم３ په خپلو کتابچو ک３ مشق او تمرين ک７ي.

_ زده کوونکي دې )أ _ س  أس(، )با _ با بابا( په خپلو کتابچو ک３ مشق او تمرين 
ک７ي.

كورن９ دنده:

ک３  کتابچو  خپلو  په  دې  کلم３  ألو  او  أس  أسمان،  د  ولولي  متن  دې  کوونکي  زده 
وليکي.

ألوأسأسمان



١٨ ١٧١٨ ١٧

نهم لوست:

ب
موخه: زده کوونکي به د )ب( غ８ ادا ک７ي، نوم او ب２ه به ي３ وپ５ژني او سم به ي３ وليکي.

پوښتنه

_ تاسو په پورتني عکس ک３ ＇ه وينئ؟

بابا
دا بابا دی.

بابا باغ لري.



١٨ ١٧١٨ ١٧

فعاليتونه

_ زده کوونکي دې په وار سره د )ب( غ８ ادا ک７ي.
_ زده کوونکي دې په وار سره يوه يوه جمله د ！ول／ي په مخ ک３ ولولي او نور دې ورپس３ 

تکرار ک７ي.
پر مخ دې  د تخت３  او  ولولي  وار سره  په  بابا، کتاب( کلم３  )بيل،  _ زده کوونکي دې 

وليکي او بيا دې د )ب( توری په ک３ و＊يي.

مشق او تمرين
_ زده کوونکي دې د )باغ، بابا، کتاب( کلم３ د تخت３ پر مخ وليکي.

_ زده کوونکي دې د الندې  کلمو توري سره يو ＄ای او بيا دې په خپلو کتابچو ک３ ＇و 
وارې تمرين ک７ي.

بابا   با_ با  
.....     با_ غ  
.....   لر_ ی 

كورن９ دنده:

زده کوونکي دې د متن جمل３ ولولي او بيا دې ＇و وارې په خپلو کتابچو ک３ وليکي.

کتاببابا بيل



٢٠ ١٩٢٠ ١٩

لسم لوست:

پ
موخه: زده کوونکي به د )پ( غ８ سم ادا ک７ي، ب２ه او نوم به ي３ وپ５ژني او سم به ي３ وليکي.

پوښتن３

_ تاسو په پورتني عکس ک３ ＇ه شی وينئ؟
_ تاسو په پله باندې د ت５ر４دلو په وخت ک３ ＇ه شي ته پاملرنه کوئ؟

ُپل
دا ُپل دی.

سيند ُپل لري.



٢٠ ١٩٢٠ ١٩

فعاليتونه

_ زده کوونکي دې په وار سره د )پ( غ８ په سمه تو－ه ادا او نور دې ورته غوږ ونيسي.
_ ＇و زده کوونکي دې د )پ( له توري سره نور توري يو ＄ای او بشپ７ې کلم３ دې ترې 

جوړې ک７ي.

_ ＇و زده کوونکي دې په وار سره د متن يوه يوه جمله د ！ول／ي په مخ ک３ ولولي او نور 
دې ورته غوږ ونيسي.

مشق او تمرين
_ زده کوونکي دې د )توپ، پُل( کلمو توري جال جال پر تخت３ وليکي.

تمرين  او  کتابچو ک３ مشق  په خپلو  )پياله، ＇پل９، توپ( کلم３  د  _ زده کوونکي دې 
ک７ي.

كورن９ دنده:

زده کوونکي دې متن ولولي او د )پياله، ＇پل９ او توپ( کلم３ دې په خپلو کتابچو ک３ 
＇و وارې وليکي.

..........ل   پ

..........اک  

پيالهياله   

＇پل９ توپپياله



٢٢ ٢١٢٢ ٢١

يوولسم لوست:

ت
موخه: زده کوونکي به د )ت( غ８ سم ادا ک７ي، نوم او ب２ه به ي３ وپ５ژني او سم به ي３ وليکي.

پوښتن３

_ تاسو کله توت خوړلي او هغه مو خو＊８５ي؟
_ ＇وک به ووايي چ３ د ناپاکو توتانو خوړل روغتيا ته ＇ه زيان رسوي؟

توت
دا توت دي.

توت ونه لري.

زه پاخه او پاک توت  خورم.



٢٢ ٢١٢٢ ٢١

فعاليتونه

_ زده کوونکي دې په وار سره د )ت( غ８ په يوازې تو－ه ادا او نور دې ورته غوږ ونيسي.
_ ＇و زده کوونکي دې له الندې ورک７ شوو تورو ＇خه بشپ７ې کلم３ جوړې او پر تخت３ 

دې وليکي.

مشق او تمرين
_ يو زده کوونکی دې د )توپ، کتاب، توت( کلم３ د کتاب له مخ３ پر تخت３ وليکي او 

بل زده کوونکی دې د )ت( توری په کلمو ک３ و＊يي.
_ زده کوونکي دې په وار سره د )توپ، کتاب، توت( کلم３ په خپلو کتابچو ک３ مشق او 

تمرين ک７ي.

كورن９ دنده:

زده کوونکي دې متن ولولي او د )توت، ونه، پاخه او خورم( کلم３ دې په خپلو کتابچو 
ک３ د کتاب له مخ３ ＇و وارې وليکي.

توتتوپ کتاب

..........وت   ت

..........ار  

توپوپ   



٢٤ ٢٣٢٤ ٢٣

دولسم لوست:

ټ
موخه: زده کوونکي به د )ټ( غ８ سم ادا ک７ي، ب２ه او نوم به ي３ وپ５ژني او سم به ي３ وليکي.

پوښتن３

_ ＇وک به ووايي چ３ په پورتني ان％ور ک３ ＇ه شيان ويني؟
_ له تاسو ＇خه د چا ！ال خو＊８５ي؟

ټال
زما ټال خوښ دی.

په ټال ک３ ورو ورو زان／و.



٢٤ ٢٣٢٤ ٢٣

فعاليتونه

_ زده کوونکي دې په وارسره د )ټ( غ８ په يوازې تو－ه ادا او نور دې ورپس３ تکرار ک７ي.
يوه کلمه دې پر تخت３  يوه،  او  أواز ولولي  په مناسب  په وار سره متن  _ زده کوونکي دې 

وليکي.
_ ＇و زده کوونکي دې د )ت او ټ( د تورو توپير و＊يي.

مشق او تمرين
_ زده کوونکي دې د )！ال، مو！ر، ک( کلم３ د کتاب له مخ３ په تخت３ وليکي او د )ټ( 

له توري ＇خه دې کر＊３ وباسي.
_ زده کوونکي دې دا الندې توري سره يو ＄ای او کلم３ دې ترې جوړې او د تخت３ پر 

مخ دې وليکي.
...............    ک _ ټ  ！ال،         ！ا_ل 
...............    زا _ ن／و     ،..............    مو _  ！ر 

كورن９ دنده:

زده کوونکي دې متن ولولي او بيا دې د کتاب له مخ３ )！ال، خوښ، ورو، ورو، زان／و، 
ک او مو！ر( کلم３ په خپلو کتابچو ک３ ＇و وارې وليکي.

کمو！ر！ال



٢٦ ٢٥٢٦ ٢٥

ديارلسم لوست:

ث
موخه: زده کوونکي به د )ث( غ８ سم ادا ک７ي، ب２ه او نوم به ي３ وپ５ژني او سم به ي３ وليکي.

پوښتنه

_ تاسو په پورتني عکس ک３ ＇ه وينئ خبرې پرې وک７ئ؟

ثريا
ثريا زده کوونک３ ده.

غياث د ثريا ورور دی.

کوثر له ثريا سره درس لولي.



٢٦ ٢٥٢٦ ٢٥

فعاليتونه

_ زده کوونکي دې په وارسره د )ث( غ８ ادا او نور زده کوونکي دې ورته غوږ ونيسي.

_ زده کوونکي دې په وار سره د متن جمل３ ولولي او يوه يوه کلمه دې پر تخت３ وليکي.

مشق او تمرين
_ زده کوونکي دې په وار سره د )ثريا، کوثر، غياث( کلم３ پر تخت３ وليکي او نور زده 

کوونکي دې د )ث( توری په ک３ و＊يي.

_ زده کوونکي دې د )ثريا، کوثر، درس، ورور( کلمو توري جال جال ولولي، لکه: ثريا 
)ث _ ر _ ی _ ا( او بيا دې د تخت３ پر مخ وليکي.

كورن９ دنده:

زده کوونکي دې متن ولولي او بيا دې په خپله خو＊ه د متن يوه يوه جمله په خپلو کتابچو 
ک３ ＇و ＄لي وليکي.

کوثر غياثثريا



٢٨ ٢٧٢٨ ٢٧

＇وارلسم لوست:

ج
موخه: زده کوونکي به د )ج( غ８ سم ادا ک７ي، ب２ه او نوم به ي３ وپ５ژني او سم به ي３ وليکي.

پوښتن３

_ له تاسو ＇خه ＇وک جوار پ５ژنئ؟
_ ＇وک به ووايي چ３ جوار خام که پاخه خوړل ک８５ي؟

جوار
اجمل جوار کري.

جوار خواږه دي.

موږ جوار نه ماتوو.



٢٨ ٢٧٢٨ ٢٧

فعاليتونه

_ ＇و زده کوونکي دې د )ج( غ８ ادا ک７ي او نور زده کوونکي دې ورته غوږ ونيسي.
_ زده کوونکي دې په وار سره متن ولولي بيا دې يوه يوه کلمه پر تخت３ وليکي.

مشق او تمرين
_ زده کوونکي دې د چوکاټ له مخ３ د )ج( توری د نورو تورو په سر ک３ راوړي، کلم３ 

دې ترې جوړې ک７ي او بيا دې هغه کلم３ ولولي.

_ زده کوونکي دې د )جال، اجمل، برج( کلم３ پر تخت３ وليکي او بيا دې د )ج( توری 
په ک３ و＊يي. 

كورن９ دنده:

زده کوونکي دې متن ولولي او د )اجمل، جوار، جال( کلم３ دې په خپلو کتابچو ک３ 
＇و وارې وليکي.

برجاجملجال

..........ام   ج

..........ال  

جواروار   



٣٠ ٢٩٣٠ ٢٩

پن％لسم لوست:

چ
موخه: زده کوونکي به د )چ( غ８ په سمه تو－ه ادا ک７ي، نوم او ب２ه به ي３ وپ５ژني او سم به 

ي３ وليکي.

پوښتنه

_ ستاسو د کور په شاوخوا ک３ کوم چمن شته؟

چمن
چمن شين دی.

بابا چمن ته اوبه ورکوي.

موږ چمن پاک ساتو.



٣٠ ٢٩٣٠ ٢٩

فعاليتونه

_ ＇و زده کوونکي دې د )چ( غ８ په يوازې او ډله ييزه تو－ه سم ادا او نور دې ورته غوږ 
ونيسي.

_ زده کوونکي دې د )ج او چ( د تورو توپير په غ８ او ب２ه ک３ و＊يي.
_ زده کوونکي دې )چينه، مچ９، مرچ( کلم３ د کتاب له مخ３ پر تخت３ وليکي او د )چ( 

توری دې په ک３ و＊يي.

مشق او تمرين
_ ＇و زده کوونکي دې د الندې شکل له تورو ＇خه بشپ７ې کلم３ جوړې ک７ي او بيا دې 

پر تخت３ وليکي.

_ زده کوونکي دې د )چمن، چينه، مچ９، مرچ( کلم３ په خپلو کتابچو ک３ مشق او 
تمرين ک７ي. 

كورن９ دنده:

زده کوونکي دې د متن جمل３ ولولي او بيا دې په خپلو کتابچو ک３ ＇و وارې وليکي.

مرچمچ９چينه

..........ينه   چ

..........ای  

چمنمن   



٣٢ ٣١٣٢ ٣١

شپاړسم لوست:

څ
موخه: زده کوونکي به د )څ( غ８ په سمه تو－ه ادا ک７ي، نوم او ب２ه به ي３ وپ５ژني او سم به 

ي３ وليکي.

پوښتن３

_ تاسو په پورتني ان％ور ک３ ＇ه وينئ؟
_ تاسو ويالی شئ چ３ د ＇اه اوبه ＇ن／ه پاک３ ساتل ک８５ي؟

څاه
موږ په کور ک３ څاه لرو.

موږ د څاه سر پټ ساتو.

د سرپټ３ څاه اوبه، پاک３ وي.



٣٢ ٣١٣٢ ٣١

فعاليتونه

_ زده کوونکي دې د )څ( غ８ ادا او نور زده کوونکي دې ورپس３ تکرار ک７ي.
_ زده کوونکي دې د )ج، څ، چ( د تورو توپير و＊يي.

_ زده کوونکي دې د )＇وک９، ليم）ی او سرلوڅ( کلم３ د کتاب له مخ３ پر تخت３ وليکي 
او د )څ( توری دې په ن＋ه ک７ي.

مشق او تمرين
_ زده کوونکي دې له الند４نيو تورو ＇خه بشپ７ې کلم３ جوړې ک７ي او دا تمرين دې په 

نورو تورو ک３ د تخت３ پر مخ تکرار ک７ي.

_ زده کوونکي دې په وار سره د )＇وک９، ＇اه، ＇وک، ليم）ی( کلم３ په خپلو کتابچو 
ک３ مشق او تمرين ک７ي.

كورن９ دنده:

زده کوونکي دې متن ولولي بيا دې د )＇اه، پاک３، سر لوڅ، پ، ليم）ي( کلم３ په خپلو 
کتابچو ک３ ＇و وارې وليکي. 

سرلوڅليم）ی＇وک９

..........اه   څ

..........وک  

＇وک９وک９   



٣٤ ٣٣٣٤ ٣٣

اوولسم لوست:

ځ
موخه: زده کوونکي به د )ځ( غ８ سم ادا، نوم او ب２ه به ي３ وپ５ژني او سم به ي３ وليکي.

پوښتن３

_ تاس３ په پورتني عکس ک３ ＇ه وينئ؟
_ أيا تاس３ کوم وخت د مرغانو ＄اله ليدل３ ده؟

ځاله
مرغان ځان ته ځال３ جوړوي.

په ځالو ک３ ه／９ اچوي.

موږ د ځالو ه／９ نه ماتوو.



٣٤ ٣٣٣٤ ٣٣

فعاليتونه

؛؛؛؛؛

_ ＇و زده کوونکي دې د )ځ( غ８ په يوازې توگه ادا او نور دې ورته غوږ ونيسي.
_ ＇و زده کوونکي دې له الندې تورو ＇خه بشپ７ې کلم３ جوړي او بيا دې ولولي.

ز + ه هـ + ګ + ۍ،   ځ + ا + ل + ه،  

مشق او تمرين
_ زده کوونکي دې له الند４نيو تورو ＇خه بشپ７ې کلم３ جوړې او پر تخت３ دې وليکي.

_ زده کوونکي دې خپل ＄انونه نورو ته وروپيژني. لکه: زما نوم مينه ده. هغه دې بيا په 
تخت３ وليکي

_ زده کوونکي دې په وار سره د )هگ９، ＊％ه، ږمن＃، ＄اله( کلم３ په خپلو کتابچو ک３ 
مشق او تمرين ک７ي.

كورن９ دنده:

زده کوونکي دې متن ولولي بيا دې د )ه／９، ＊％ه، ږمن＃، ＄اله( کلم３ په خپلو کتابچو 
ک３ ＇و وارې وليکي.

ږمن＃＊％ه＄وان

..........وان   ځ

..........ال３  

＄الهاله   



٣٦ ٣٥٣٦ ٣٥

اتلسم لوست:

ح
موخه: زده کوونکي به د )ح( غ８ سم ادا ک７ي، نوم او ب２ه به ي３ وپ５ژني او سم به ي３ وليکي.

پوښتن３

_ ＇وک ويالی شي چ３ په پورتني عکس ک３ ＇ه وينئ؟

حج
د فتاح مور او پالر حج ته ځي.

د حليم３ بابا حج ک７ی دی.

موږ د حاجيانو درناوی کوو.



٣٦ ٣٥٣٦ ٣٥

فعاليتونه

_ زده کوونکي دې په وار سره د )ح( غ８ ادا او نور دې ورته غوږ ونيسي.
_ زده کوونکي دې د متن کلم３ په وار سره سم３ تلفظ او نور دې ورپس３ تکرار ک７ي.

_ ＇و زده کوونکي دې د )ح او ج( د تورو په توپير خبرې وک７ي.

مشق او تمرين
_ ＇و زده کوونکي دې په الندې شکل ک３ له تورو ＇خه بشپ７ې کلم３ جوړې او پر تخت３ 

دې وليکي.

_ زده کوونکي دې د )حليمه، تحفه او فتاح( کلم３ ولولي او بيا دې د )ح( توری پک３ و＊يي.
_ زده کوونکي دې د )حليمه، تحفه، فتاح، حج( کلم３ په خپلو کتابچو ک３ مشق او 

تمرين ک７ي.

كورن９ دنده:

زده کوونکي دې د مشق او تمرين لوم７ی فعاليت په خپلو کتابچو ک３ وليکي. 

فتاحتحفهحليمه

..........ج   ح

..........اجي  

حليمهليمه   



٣٨ ٣٧٣٨ ٣٧

نولسم لوست:

خ
موخه: زده کوونکي به د )خ( غ８ سم ادا ک７ي، نوم او ب２ه به ي３ وپ５ژني او سم به ي３ وليکي.

پوښتن３

_ له تاسو ＇خه چا خرما خوړل３ ده؟
_ ويالی شئ تاسو کله د خرما ونه ليدل３ ده؟

خرما
خرما خوږه ده.

خرما ون３ لري.

د خرما خوړل －ټ３ لري.



٣٨ ٣٧٣٨ ٣٧

فعاليتونه

_ ＇و زده کوونکي دې د )خ( غ８ ادا او نور دې ورته غوږ ونيسي.
_ ＇و زده کوونکي دې په وار سره د متن کلم３ سم３ تلفظ او بيا دې د تخت３ پر مخ وليکي.

_ ＇و زده کوونکي دې د )خ او ج( د تورو توپير په غ８ او ب２ه ک３ و＊يي.

مشق او تمرين
تخت３  پر  دې  بيا  او  جوړې  کلم３  بشپ７ې  ＇خه  تورو  الندې  له  دې  کوونکي  زده   _

وليکي.

_ زده کوونکي دې په وار سره د )خ＂کی، مخ، تخته، خرما( کلم３ په خپلو کتابچو ک３ 
وليکي او ＊３ دې تمرين ک７ي.

كورن９ دنده:

زده کوونکي دې متن ولولي او بيا دې د )خ＂کی، خوږه، گ＂ه، خوړل، مخ، تخته( کلم３ 
په خپلو کتابچو ک３ ＇و وارې وليکي. 

مختختهخ＂کی

..........وږه   خ

..........وړل  

خرمارما   



٤٠ ٣٩٤٠ ٣٩

شلم لوست:

د
موخه: زده کوونکي به د )د( غ８ سم ادا ک７ي، نوم او ب２ه به ي３ وپ５ژني او سم به ي３ وليکي.

پوښتن３

_ تاس３ په پورتني عکس ک３ ＇ه وينئ؟
_ أيا تاس３ کله په خپل سر دوا خوړل３ ده؟

درمل
دا درملتون دی.

ناروغ درملو ته اړتيا لري.
ناروغ بايد پر خپل وخت درمل وخوري.



٤٠ ٣٩٤٠ ٣٩

فعاليتونه

_ يو زده کوونکي دې د )د( غ８ په سمه توگه ادا او نور دې ورپسي تکرار ک７ي.
_ يو، يو زده کوونکی دې په وار سره متن ولولي او نور دې ورته غوږ ونيسي. بيا دې يوه 

يوه کلمه د تخت３ پرمخ وليکي.

مشق او تمرين
_ زده کوونکي دې له الندې تورو ＇خه بشپ７ې کلم３ جوړې بيا دې په خپلو کتابچو ک３ 

مشق او تمرين ک７ي.

_ زده کوونکي دې په وار سره د )ناروغ، دود، درمل، بادام، رود( کلم３ پر تخت３ وليکي.

كورن９ دنده:

زده کوونکي دې متن د کتاب له مخ３ ولولي. د )درمل، دوا، ناروغ، بادام، رود( کلم３ 
دې په خپلو کتابچو ک３ ＇و وارې وليکي.

بادام روددرمل

..........ود   د

..........ارو  

درملرمل   



٤٢ ٤١٤٢ ٤١

يوويشتم لوست:

ډ
موخه: زده کوونکي به د )ډ( غ８ سم ادا ک７ي، ب２ه او نوم به ي３ وپ５ژني او سم به ي３ وليکي.

پوښتن３

_ تاسو په پورتني عکس ک３ ＇ه وينئ؟
_ ＇وک ويالی شي چ３ موږ په کوم وخت ک３ ډاک＂ر ته اړتيا پيدا کوو؟

ډاکټره
ډيوه ډاکټره ده.

ډاکټره ناروغ３ ته درمل ليکي.

موږ په خپل سر درمل نه خورو.



٤٢ ٤١٤٢ ٤١

فعاليتونه

_ زده کوونکي دې په وار سره د )ډ( غ８ په سمه توگه ادا ک７ي.
نور دې ورپس３  تکرار  او  وار سره د متن جمل３ ولولي  په  يو زده کوونکي دې  يو،   _

ک７ي.
_ دوه زده کوونکي دې د ！ولگي مخ３ ته راشي يو دې د کتاب له مخ３ د )ډوډۍ، راډيو، 

ډن６( کلم３ د تخت３ پر مخ وليکي او بل دې د )ډ( توری پک３ و＊يي.

مشق او تمرين
_ زده کوونکي دې د )د او ډ( د تورو توپير په ب２ه او غ８ ک３ و＊يي.

_ زده کوونکي دې په الندې شکل ک３، توري سره ون＋لوي او کلم３ دې ترې جوړې 
ک７ي بيا دې پر تخت３ وليکي.

كورن９ دنده:

زده کوونکي دې د متن جمل３ ولولي او بيا دې په خپلو کتابچو ک３ وليکي.

اک＂ر ډ

ن６

يوه

راډيو ډن６ډينگ



٤٤ ٤٣٤٤ ٤٣

دوه ويشتم لوست:

ذ
موخه: زده کوونکي به د )ذ( غ８ سم ادا ک７ي، ب２ه او نوم به ي３ وپ５ژني او سم به ي３ وليکي.

پوښتنه

_ تاسو په پورتني عکس ک３ ＇ه وينئ؟

ذاکر
ذاکر زده کوونکی دی.

ذاکر په خپل وخت ښوونځي ته ځي.
ذاکر خپل کتاب او کاغذونه هر ځای نه اچوي.



٤٤ ٤٣٤٤ ٤٣

فعاليتونه

_ زده کوونکي دې د )ذ( غ８ په سمه توگه ادا او نور دې ورته غوږ ونيسي.
_ زده کوونکي دې په وار سره د متن جمل３ ولولي او نور دې ورپس３ تکرار ک７ي.

_ زده کوونکي دې د )د، ذ( توري پر تخت３ وليکي او توپير دې په غ８ او ب２ه ک３ و＊يي.

مشق او تمرين
_ زده کوونکي دې په ډلو وويشل شي هره ډله دې د الند４ني شکل له تورو او نورو تورو 

＇خه بشپ７ې کلم３ جوړې ک７ي.

_ زده کوونکي دې د )کاغذ، ذره بين، ذاکر، أذان( کلم３ د تخت３ پرمخ وليکي بيا دې 
＇و وارې مشق او تمرين ک７ي.

كورن９ دنده:

زده کوونکي دې د متن جمل３ ولولي او بيا دې د )ذره بين، کاغذ، ذاکر، أذان، ذاکره( 
کلم３ په خپلو کتابچو ک３ وليکي او د )ذ( توری دې په ن＋ه ک７ي.

کاغذأذانذاکر

..........        ره بين   ذ

..........اکره  

ذاکراکر   

م        شق

تن

خ



٤٦ ٤٥٤٦ ٤٥

درويشتم لوست:

ر
موخه: زده کوونکي به د )ر( غ８ په سمه تو－ه ادا ک７ي، ب２ه او نوم به ي３ وپ５ژني او سم به 

ي３ وليکي.

پوښتنه

_ تاسو په پورتني عکس ک３ ＇ه وينئ؟

روژه
روژه په هر مسلمان فرض ده.

روژه په کال ک３ يوه مياشت وي.

روژه روغتيا ته －ټ３ رسوي.



٤٦ ٤٥٤٦ ٤٥

فعاليتونه

_ ＇و زده کوونکي دې د )ر( غ８ په سمه توگه ادا او نور دې ورپس３ تکرار ک７ي.
_ زده کوونکي دې په وار سره د )رمه، اره، اور( کلم３ د کتاب له مخ３ پر تخت３ وليکي 
او ودې وايي چ３ د اور او نورو سو＄وونکو شيانو ＇خه ＇رن／ه ＄انونه وساتي او ＊وونکی 

دې ورسره مرسته وک７ي.

مشق او تمرين
_ زده کوونکي دې په ＇و ډلو ک３ له الندې تورو ＇خه چ３ په شکل ک３ ＊ودل شوي، 

بشپ７ې کلم３ جوړې او بيا دې د تخت３ پرمخ وليکي.

_ يو، يو زده کوونکی دې په وارسره د )روژه، اور، اره، رمه( کلم３ پر تخت３ وليکي او 
نور زده کوونکي دې هغه په خپلو کتابچو ک３ مشق او تمرين ک７ي.

كورن９ دنده:

زده کوونکي دې د متن جمل３ ولولي او بيا دې ＇و وارې په خپلو کتابچو ک３ وليکي.

اورارهرمه

..........وغ   ر

..........مه  

روژهوژه   



٤٨ ٤٧٤٨ ٤٧

＇لورويشتم لوست:

ړ
موخه: زده کوونکي به د )ړ( غ８ په سمه تو－ه ادا، نوم او ب２ه به ي３ وپ５ژني او سم به ي３ 

وليکي.

پوښتنه

_ ＇وک به ووايي چ３ له ړندو سره ＇ه ډول مرسته کوالی شو؟

ړوند
دا ړوند دی.

ړوند  انسان هم لوستل او ليکل کوالی شي.

موږ بايد له ړندو سره مرسته وک７و.



٤٨ ٤٧٤٨ ٤٧

فعاليتونه

_ زده کوونکي دی په وار سره د )ړ( غ８ ادا او نور دې ورته غوږ ونيسي.

_ زده کوونکي دې په وار سره متن په مناسب أواز ولولي او نور دې ورپس３ تکرار ک７ي.

_ زده کوونکي دې د )ړوند _ ل７م _ گيدړ( کلم３ د کتاب له مخ３ پر تخت３ وليکي. نور 
دې د هغو توري ووايي او د )ړ( توری دې پک３ و＊يي.

مشق او تمرين
دې  تخت３  پر  او  و＊يي  ک３  ب２ه  او  غ８  په  توپير  تورو  د  ړ(   _ )ر  د  دې  کوونکي  زده   _

وليکي.
_ ＇و زده کوونکي دې د ！ول／ي مخ３ ته راشي او له ل７م ＇خه د ＄ان ساتن３ په هکله 

خبرې وک７ي. ＊وونکی دې ورسره مرسته او الر＊وونه وک７ي. 

كورن９ دنده:

زده کوونکي دې د متن جمل３ ولولي او بيا دې په خپلو کتابچو ک３ وليکي او د )ړ( توری 
دې پک３ په ن＋ه ک７ي.

－يدړل７مړوند



٥٠ ٤٩٥٠ ٤٩

پن％ه ويشتم لوست:

ز
موخه: زده کوونکي به د )ز( غ８ سم ادا ک７ي، ب２ه او نوم به ي３ وپ５ژني او په سمه تو－ه به 

ي３ وليکي.

پوښتن３

_ تاسو په پورتني عکس ک３ ＇ه وينئ؟
_ تاسو سره په درسونو ک３ ＇وک مرسته کوي؟

زده کوونک３
زرمينه زده کوونک３ ده.

د زرمين３ خور زرغونه ښوونک３ ده.
زرغونه له خپل３ خور سره په درسونو ک３ 

مرسته کوي.



٥٠ ٤٩٥٠ ٤٩

فعاليتونه

_ زده کوونکي دې په وارسره د )ز( غ８ ادا او نور دې ورته غوږ ونيسي.
_ زده کوونکي دې په وار سره د متن جمل３ ولولي او نور زده کوونکي دې ورپس３ تکرار 

ک７ي.
_ زده کوونکي دې په وار سره د ！ول／ي مخ３ ته راشي او په دې اړه دې خبرې وک７ي چ３ 

د زلزل３ په وخت ک３ د ＄ان د ژغورن３ لپاره بايد ＇ه وک７و؟

مشق او تمرين
دې  تخت３  پر  او  کلم３ جوړې  تورو ＇خه  الند４نيو  له  سره  وار  په  دې  کوونکي  زده   _

وليکي.
ز _ ر  زر

.......... ز _ ل _ ز _ ل _ ه    ............ ز _ ل _ م _ ی  

.......... م _ ي _ ز     ............ ز _ ر _ غ _ و _ ن _ ه 

يو زده کوونکی دې د )زرمينه، زلزله، ميز، زرغونه، زلمی، زده کوونکی( کلم３ د   _
کتاب له مخ３ د تخت３ پرمخ وليکي او نور دې د )ز( توری پک３ و＊يي.

كورن９ دنده:

زده کوونکي دې ＇و )ز( لرونک３ کلم３ په خپلو کتابچو ک３ وليکي.

م５ززلزلهزر



٥٢ ٥١٥٢ ٥١

شپ８ويشتم لوست:

ژ
موخه: زده کوونکي به د )ژ( غ８ په سمه تو－ه ادا ک７ي، ب２ه او نوم به ي３ وپ５ژني او سم به 

ي３ وليکي.

پوښتن３

_ په پورتني عکس ک３ ＇ه وينئ؟
_ تاسو د ژمي په س７و ک３ ＇ه ډول جام３ اغوندئ؟

ژمی
ژمی د کال څلورم فصل دی.

په ژمي ک３ هوا س７ه وي.

موږ بايد تاوده کالي واغوندو.



٥٢ ٥١٥٢ ٥١

فعاليتونه

_ زده کوونکي دې په وار سره د )ژ( غ８ په سمه توگه ادا او نور دې ورپس３ تکرار ک７ي.
_ زده کوونکي دې په وار سره د متن جمل３ ولولي او نور دې ورته غوږ ونيسي.

_ يو زده کوونکي دې د کتاب له مخ３ د )ژبه، ژمی، روژه( کلم３ پر تخت３ وليکي او نور 
دې د )ژ( توری پک３ و＊يي.

مشق او تمرين
_ زده کوونکي دې په ＇و ډلو وو４شل شي او هر ډله دې له الندې تورو ＇خه بشپ７ې 

کلم３ جوړې بيا دې پر تخت３ وليکي.

_ زده کوونکي دې په وار سره د )ژبه، ژمی، ژړا، تاوده، س７ه( کلم３ په تورو وو４شي، 
لکه: )ژ _ ب _ ه( او د تخت３ پرمخ دې وليکي.

كورن９ دنده:

زده کوونکي دې د ژمي د متن يوه جمله په خپلو کتابچو ک３ وليکي.

ژړاروژهژمی

..........به   ژ

..........ړا  

ژمیمی   



٥٤ ٥٣٥٤ ٥٣

اووه ويشتم لوست:

ږ
موخه: زده کوونکي به د )ږ( غ８ په سمه تو－ه ادا ک７ي، ب２ه او نوم به ي３ وپ５ژني او سم به 

ي３ وليکي.

پوښتن３

_ تاسو په پورتني عکس ک３ ＇ه شی وينئ؟
_ تاسو د ژمي په س７و ک３ ＇ه ډول جام３ اغوندئ؟

ږمنځ
دا ږمنځ  پاکه ده.

و４ښته ږمنځول －ټ３ لري.

وږمه په خپل３ ږمنځ３ و４ښتان ږمنځوي.



٥٤ ٥٣٥٤ ٥٣

فعاليتونه

_ ＇و زده کوونکي دې د )ږ( غ８ په سمه توگه ادا او نور دې ورته غوږ ونيسي.
_ ＇و زده کوونکي دې په وار سره متن ولولي او نور دې ورپس３ تکرار ک７ي.

_ زده کوونکي دې د )وږي، غوږ، ږمن＃( په کلمو ک３ د )ږ( توری و＊يي.

مشق او تمرين
_ زده کوونکي دې په ډلو وو４شل شي هره ډله دې له دغو تورو ＇خه کلم３ جوړې ک７ي، 

لکه:  و _ ږ _ م _ ه  وږمه
................ گ _ ټ _ ه 
................ و _ ږ _ ی 
................ غ _ و _ ږ 

_ زده کوونکي دې د )ږمن＃، و４＋تان، وږمه، ږمن％ول( کلم３ د تخت３ پرمخ وليکي او 
په تورو دې وويشي.

كورن９ دنده:

زده کوونکي دې متن ولولي او بيا دې د )ږمن＃، وږمه، وږی، غوږ، و４＋تان( کلم３ ＇و 
وارې په خپلو کتابچو ک３ وليکي.

وږی غوږږمن＃

Ö



٥٦ ٥٥٥٦ ٥٥

اته ويشتم لوست:

س
موخه: زده کوونکي به د )س( غ８ په سمه تو－ه ادا ک７ي، نوم او ب２ه به ي３ وپ５ژني، سم به 

ي３ ولولي او وليکي.

پوښتن３

_ تاس３ په پورتني عکس ک３ ＇ه وينئ؟
_ ＇وک ويالی شي چ３ تاس３ له کوم ډول سبو سره مينه لرئ؟

سابه
سابه ښه خواړه دي.

سابه روغتيا ته －ټه رسوي.

موږ بايد پاک او تازه سابه وخورو.



٥٦ ٥٥٥٦ ٥٥

فعاليتونه

غوږ  ورته  دې  کوونکي  زده  نور  او  ادا  توگه  سمه  په  غ８  )س(  د  دې  کوونکي  زده   _
ونيسي.

_ زده کوونکي دې د )سيالب، رس９، أس( کلم３ د کتاب له مخ３ پر تخت３ وليکي او 
د )س( تورې دې پک３ و＊يي.

_ ＇و زده کوونکي دې په وار سره د ！ول／ي مخ３ ته راشي او په دې هکله دې خبرې 
وک７ي چ３ د سيالب يا ت５ز باران په وخت ک３ ＇ن／ه خپل ＄انونه وساتي، ＊وونکی دې 

ورسره مرسته وک７ي.

مشق او تمرين
_ زده کوونکي دې د )سيالب، رس９، أس( کلم３ په تورو وويشي او په خپلو کتابچو ک３ 

دې وليکي. 

كورن９ دنده:

زده کوونکي دې متن ولولي او بيا دې د )سابه، روغتيا، رس９، گ＂ه، أس( کلم３ په خپلو 
کتابچو ک３ وليکي او د )س( توری دې پک３ په ن＋ه ک７ي.

أسرس９سيالب



٥٨ ٥٧٥٨ ٥٧

نهه ويشتم لوست:

ش
موخه: زده کوونکي به د )ش( غ８ ادا ک７ي، نوم به ي３ وپ５ژني او ب２ه به ي３ سمه وليکي.

پوښتن３

_ ＇وک رمه پيايي؟
_ له تاسو ＇خه ＇وک ويالی شي چ３ د رمو ساتل ＇ه －＂３ لري؟

شپون
شاکر شپون دی.

شپون خپله رمه ښه ساتي.

د رمو ساتل －ټ３ لري.



٥٨ ٥٧٥٨ ٥٧

فعاليتونه

_ زده کوونکي دې د متن جمل３ ولولي او د )ش( غ８ دې پک３ سم ادا ک７ي.
_ يو زده کوونکي دې د )شمع، ماشين او داش( کلم３ د کتاب له مخ３ پر تخت３ وليکي 

او نور دې د )ش( توری پک３ و＊يي.

مشق او تمرين
_ هر زده کوونکی دې په وار سره داس３ يوه کلمه ووايي چ３ )ش( توری پک３ راغلی 

وي.
_ زده کوونکي دې په الندې شکل ک３ د تورو په ن＋لولو سره کلم３ جوړې او پر تخت３ 

دې وليکي.

_ زده کوونکي دې د )شپون، شاکر، شين، ساتل( کلم３ په تورو واړوي.

كورن９ دنده:

زده کوونکي دې دويم فعاليت په خپلو کتابچو ک３ وليکي.

اکر ش

ين

پون

داشماشين شمع



٦٠ ٥٩٦٠ ٥٩

د４رشم لوست:

ښ
موخه: زده کوونکي به د )ښ( غ８ ادا ک７ي، نوم به ي３ وپ５ژني او ب２ه به ي３ سمه وليکي.

پوښتنه

_ ＇وک ويالی شي چ３ په پورتني عکس ک３ ＇ه وينئ؟

ښار
د کابل ښار ښکلی دی.

د کابل ښار پر موږ ډ４ر －ران دی.

موږ خپل ښار پاک ساتو.



٦٠ ٥٩٦٠ ٥٩

فعاليتونه

_ زده کوونکي دې د )ښ( غ８ په سمه توگه ادا او نور دې ورته غوږ ونيسي.
_ زده کوونکي دې د متن جمل３ ولولي او د متن يوه يوه کلمه دې پر تخت３ وليکي.

مشق او تمرين
_ زده کوونکي دې په درې ډلو وو４شل شي، هره ډله دې الند４ن９ کلم３ پر تخت３ وليکي 

او بيا دې په تورو وو４شي، لکه:
_ ن＋ان: _ ＊ارو:    _ ＊ار:    

په کلمو ک３ دې  او  توپير ＄انونه وپوهوي  په  تورو  د  او ښ(  _ زده کوونکي دې د )ش 
و＊يي.

په خپلو  دې  کلم３  او جوړې شوې  ون＋لوي  توري سره  دا الندې  دې  کوونکي  زده   _
کتابچو ک３ مشق او تمرين ک７ي.

كورن９ دنده:

زده کوونکي دې د متن جمل３ ولولي او بيا دې په خپلو کتابچو ک３ دوه وارې وليکي.

ارو ښ

کلی

ار

اوښن＋ان＊ارو



٦٢ ٦١٦٢ ٦١

يو د４رشم لوست:

ص
موخه: زده کوونکي به د )ص( غ８ په سمه تو－ه ادا ک７ي، نوم به ي３ وپ５ژني او ب２ه به ي３ 

سمه وليکي.

پوښتن３

_ په پورتني عکس ک３ ＇ه شی وينئ؟
_ ＇وک ويالی شي چ３ د صابون کارول ＇ه －＂３ لري؟

صابون
ناصر صابون راووړ.

بصيره په صابون السونه مينځي.

په صابون د السونو مينځل －ټ３ لري.



٦٢ ٦١٦٢ ٦١

فعاليتونه

_ زده کوونکي دې د )ص( غ８ په سمه توگه ادا او نور دې ورپس３ تکرار ک７ي.
_ زده کوونکي دې متن په وار سره ولولي او نور زده کوونکي دې ورته غوږ ونيسي.

_ زده کوونکي دې په وار سره د )ناصر، بصيره، صابون( په کلمو ک３ د )ص( توری په 
ن＋ه ک７ي.

مشق او تمرين
_ زده کوونکي دې په وار سره په دې اړه خبرې وک７ي چ３ موږ ＇ه وخت بايد په صابون 

السونه ومين％و؟
_ زده کوونکي دې د الند４ني شکل له تورو ＇خه کلم３ جوړې بيا دې پر تخت３ وليکي.

كورن９ دنده:

زده کوونکي دې د )صابون، ناصر، صندل９، خالص، نصير، گ＂３( کلم３ په خپلو کتابچو 
ک３ وليکي

هريصب
ريص

ابا







اخالصناصرصابون



٦٤ ٦٣٦٤ ٦٣

دوه د４رشم لوست:

ض
موخه: زده کوونکي به د )ض( غ８ په سمه تو－ه ادا ک７ي، نوم به ي３ وپ５ژني او ب２ه به ي３ 

سمه وليکي.

پوښتن３

_ تاسو په پورتني عکس ک３ ＇ه وينئ؟
_ تاسو کوم وخت له چا سره مرسته ک７ې ده؟

ضعيف
بابا ضعيف دی.

ضعيف مرست３ ته اړ وي.

له ضعيف سره مرسته ښه کار دی.



٦٤ ٦٣٦٤ ٦٣

فعاليتونه

_ زده کوونکي دې د )ض( غ８ په سمه توگه ادا او نور دې ورته غوږ ونيسي.
_ زده کوونکي دې د متن جمل３ په وار سره ولولي او نور دې ورپس３ تکرار ک７ي.

_ يو تن زده کوونکی دې د )ص او ض( توري پر تخت３ وليکي، نور زده کوونکي دې په 
وارسره د هغو د توپير په اړه خبرې وک７ي.

مشق او تمرين
_ زده کوونکي دې له الندې تورو ＇خه کلم３ جوړې او هغه دې په تخت３ مشق او تمرين 

 ضيا ک７ي، لکه: )ض _ ی _ ا( 
............... )م _ ر _ س _ ت _ ه(  
............... )ق _ ض _ ا _ و _ ت(  
............... )ض _ ع _ ي _ ف(  
............... )ح _ و _ ض(   
............... )ر _ ا _ ض _ ی _ ه(  

_ ＇و زده کوونکي دې د ！ولگي په وړاندې خپل نومونه ووايي او پر تخت３ دې وليکي.

كورن９ دنده:

زده کوونکي دې د تمرين لوم７نی فعاليت په خپلو کتابچو ک３ وليکي.

حوضقضاوتضياء



٦٦ ٦٥٦٦ ٦٥

درې د４رشم لوست:

ط
موخه: زده کوونکي به د )ط( غ８ په سمه تو－ه ادا ک７ي، نوم به ي３ وپ５ژني او ب２ه به ي３ سمه 

وليکي.

پوښتنه

_ تاس３ کله طوطي ليدلی دی؟

طوطي
طاهر طوطي لري.

طوطي ښکلی مرغه دی.

لطيفه د طاهر خور ده.



٦٦ ٦٥٦٦ ٦٥

فعاليتونه

_ زده کوونکي دې د )ط( غ８ په سمه توگه ادا او نور دې ورته غوږ ونيسي.
_ زده کوونکي دې په وار سره د متن جمل３ ولولي او نور زده کوونکي دې ورپس３ تکرار 

ک７ي.
يوه د تخت３ پرمخ  يوه  يو زده کوونکي دې د )سطل، خياط، طاهره، طوطي( کلم３   _

وليکي او نور زده کوونکي دې هغه په ＇پو وو４شي، لکه: س _ طل

مشق او تمرين
_ زده کوونکي دې د ＊وونکي په مرسته د ＄ينو مرغانو نومونه ووايي.

_ زده کوونکي دې له الند４نيو تورو ＇خه کلم３ جوړې بيا دې پر تخت３ وليکي.

كورن９ دنده:

زده کوونکي دې د دريم فعاليت کلم３ په خپلو کتابچو ک３ وليکي.

..........اهره   ط

اهر

ارق

..........  

..........  

طوطيوطي   

خياطسطلطوطي



٦٨ ٦٧٦٨ ٦٧

＇لور د４رشم لوست:

ظ
موخه: زده کوونکي به د )ظ( غ８ سم ادا ک７ي، نوم به ي３ وپ５ژني او ب２ه به ي３ سمه وليکي.

پوښتنه

_ تاسو په پورتني عکس ک３ ＇ه شی وينئ؟

ظاهره
ظاهره د حفيظ خور ده.

حفيظ او ظاهره ښوونځي ته ځي.

دوی په کور ک３ هم کار کوي.



٦٨ ٦٧٦٨ ٦٧

فعاليتونه

_ زده کوونکي دې د )ظ( غ８ په سمه توگه ادا او نور دې ورته غوږ ونيسي.
_ زده کوونکي دې د متن جمل３ ولولي نور زده کوونکي دې په مناسب غ８ ورپس３ تکرار 

ک７ي.
_ زده کوونکي دې )ظاهره، حافظ، حفيظه( کلم３ پر تخت３ وليکي او هغه دې په ＇پو 

وو４شي، لکه: ظا /هـ /ره

مشق او تمرين
_ زده کوونکي دې د )ط او ظ( د تورو ＇و کلم３ د تخت３ پرمخ وليکي او د هغو توپير 

دې په غ８ او شکل ک３ و＊يي.

كورن９ دنده:

 زده کوونکي دې )ظاهره، حافظ، حفيظه( کلم３ په خپلو  کتابچو ک３ وليکي.

حافظحفيظهظاهره



٧٠ ٦٩٧٠ ٦٩

پن％ه د４رشم لوست:

ع
موخه: زده کوونکي به د )ع( غ８ سم ادا ک７ي، نوم به ي３ وپ５ژني او ب２ه به ي３ سمه وليکي.

پوښتنه

_ ＇وک ويالی شي چ３ موږ ول３ کتاب لولو؟

علم
علم پوه３ ته وايي.

علم د ژوند ر１ا ده.

ب３ علمه ژوند －ران دی.



٧٠ ٦٩٧٠ ٦٩

فعاليتونه

_ زده کوونکي دې د )ع( غ８ په سمه توگه ادا او نور دې ورته غوږ ونيسي.
_ زده کوونکي دې په وار سره د متن جمل３ ولولي او نور دې په مناسب غ８ ورپس３ تکرار 

ک７ي.
_ زده کوونکي دې په وار سره د )عينک３، ساعت او شمع( کلم３ د تخت３ پرمخ وليکي 

او پات３ کسان دې د تخت３ د مخ کلم３ ولولي او د )ع( توری دې پک３ و＊يي.

مشق او تمرين
_ زده کوونکي دې د )عينک３، ساعت او شمع( کلم３ د کتاب له مخ３ پر تخت３ وليکي 

او په ＇پو دې وو４شي، لکه: پو / هه
_ زده کوونکي دې له الند４نيو تورو ＇خه کلم３ جوړې بيا دې د تخت３ پر مخ مشق او 

تمرين ک７ي.

كورن９ دنده:

زده کوونکي دې د متن جمل３ لوم７ی ولولي او بيا دې په خپلو کتابچو ک３ وليکي.

ينک３ ع

سل

لم

شمعساعتعينک３



٧٢ ٧١٧٢ ٧١

شپ８ د４رشم لوست:

غ
سمه  ي３  به  ب２ه  او  وپ５ژني  ي３  به  نوم  ک７ي،  ادا  سم  غ８  )غ(  د  به  کوونکي  زده  موخه: 

وليکي.

پوښتن３

_ أيا تاسو خپل غا＊ونه مين％ئ؟
_ ＇وک ويالی شي چ３ د غا＊ونو پاک ساتل ＇ه －＂３ لري؟

غاښ

هره ورځ د غاښونو مينځل －ټ３ لري.
زرغونه خپل غاښونه په برس يا مسواک مينځي.

موږ په غاښونو کلک شيان نه ماتوو.



٧٢ ٧١٧٢ ٧١

فعاليتونه

_ زده کوونکي دې د )غ( غ８ په سمه توگه ادا او نور دې ورته غوږ ونيسي.
تکرار  ورپس３  دې  نور  او  ولولي  يوه جمله  يوه  متن  د  سره  وار  په  دې  کوونکي  زده   _

ک７ي.
_ زده کوونکي دې د )غر، کارغه، باغ، زرغونه، غاښ( کلم３ د کتاب له مخ３ پر تخت３ 

وليکي او د )غ( توری دې پک３ و＊يي.
مشق او تمرين

توري  نور  سره  توري  له  )غ(  د  مخ３  له  د چوکاټ  پرمخ  تخت３  د  دې  کوونکي  زده   _
ون＋لوي او کلم３ دې ترې جوړې ک７ي.

_ زده کوونکي دې د )غر، غا＊ونه، کارغه، مسواک، برس، زرغونه، باغ( کلم３ د کتاب 
له مخ３ پر تخت３ وليکي او بيا دې په ＇پو وو４شي، لکه: زر / غو / نه

كورن９ دنده:

توگه  په  دندې  کورن９  د  فعاليت  لوم７ی  مشق  د  ک３  کتابچو  خپلو  په  دې  کوونکي  زده 
وليکي.

همرغ
ښا

ر

غاښ 





باغکارغهغر



٧٤ ٧٣٧٤ ٧٣

اوه د４رشم لوست:

ف
موخه: زده کوونکي به د )ف( غ８ په سمه تو－ه ادا ک７ي، نوم به ي３ وپ５ژني او ب２ه به ي３ 

سمه وليکي.

پوښتن３

_ تاس３ کوم３ لوب３ پ５ژنئ؟
_ تاسو له کوم３ لوب３ سره زياته مينه لرئ؟

فوټبال
فوټبال ښه لوبه ده.

فرهاد له رف５ع سره فوټبال کوي.

فوټبال روغتيا ته －ټ３ لري.



٧٤ ٧٣٧٤ ٧٣

فعاليتونه

_ زده کوونکي دې د متن يوه يوه جمله ولولي او نور دې ورپس３ تکرار ک７ي.
پرمخ  تخت３  د  کلم３  نداف(  فو！بال،  عارفه،  )فيل،  د  سره  وار  په  دې  کوونکي  زده   _

وليکي او د )ف( توری دې په ن＋ه ک７ي.
_ زده کوونکي دې د ＄ينو نورو لوبو نومونه واخلي.

مشق او تمرين
_ زده کوونکي دې دا الندې چوکاټ بشپ７ ک７ي.

فرهادداهـف

هراع

لف

لاټف

ادن

كورن９ دنده:

 زده کوونکي دې د ＄ينو لوبو نومونه په خپلو کتابچو ک３ وليکي.

ندافعارفهفيل



٧٦ ٧٥٧٦ ٧٥

اته د４رشم لوست:

ق
موخه: زده کوونکي به د )ق( غ８ په سمه تو－ه ادا ک７ي، نوم به ي３ وپ５ژني او ب２ه به ي３ سمه 

وليکي.

پوښتنه

_ تاسو په ＇ه شي ليکل کوئ؟

قلم
په قلم  ليکل ک８５ي.

د اقبال خط ښکلی دی.

سبق په ويلو او ليکلو زده ک８５ي.



٧٦ ٧٥٧٦ ٧٥

فعاليتونه

_ زده کوونکي دې د )ق( غ８ په سمه توگه ادا او نور دې ورپس３ تکرار ک７ي.
_ زده کوونکي دې په وار سره د متن جمل３ ولولي او نور دې يوه يوه کلمه پرتخت３ وليکي 

او پات３ کسان دې کلم３ په هيجاوو وو４شي.

مشق او تمرين
_ زده کوونکي دې له الندې تورو ＇خه کلم３ جوړې بيا دې په تخت３ وليکي او پات３ 

کسان دې هغه په تورو وو４شي.
............... )ښ _ ک _ ل _ ی(   قلم    )ق _ ل _ م(  
............... )ل _ ي _ ک _ ل(   ............... )س _ ب _ ق( 
............... )ا _ ق _ ب _ ا _ ل(   ............... )خ _ ط( 

_ زده کوونکي دې د )قلم، اقبال، سبق، ليکل، لوستل( کلم３ د تخت３ پرمخ وليکي او 
ودې وايي چ３ هره کلمه له ＇و تورو ＇خه جوړه شوې ده؟

كورن９ دنده:

زده کوونکي دې د متن جمل３ ولولي او بيا دې په خپلو کتابچو ک３ ＇و وارې  وليکي.

سبقاقبالقلم



٧٨ ٧٧٧٨ ٧٧

نهه د４رشم لوست:

ک
موخه: زده کوونکي به د )ک( غ８ په سمه تو－ه ادا ک７ي، نوم به ي３ وپ５ژني او ب２ه به ي３ 

سمه وليکي.

پوښتنه

_ تاس３ په پورتني عکس ک３ ＇ه وينئ؟

کور
هغه د کريم کور دی.

کريم او شاکره خپل کور پاک ساتي.

دوی دواړه په کور ک３ کار کوي.



٧٨ ٧٧٧٨ ٧٧

فعاليتونه

_ زده کوونکي دې د )ک( غ８ په سمه توگه ادا او نور دې ورته غوږ ونيسي.
_ زده کوونکي دې په وار سره د متن جمل３ ولولي او نور دې ورپس３ تکرار ک７ي.

مشق او تمرين
_ زده کوونکي دې په وار سره دا الندې توري پر تخت３ وليکي او نور زده کوونکي دې له 

هغو ＇خه کلم３ جوړې ک７ي.
 کدو  )ک _ د _ و(  

............ )ک _ ر _ ی _ م(   ............ )ک _ ت _ ا _ ب( 

............ )ک _ ر _ ي _ م _ ه(   ............ )ښ _ ک _ ر(  

............ )ش _ ا _ ک _ ر _ ه(   ............ )ن _ ا _ ک(  

_ يو يو زده کوونکی دې ووايي چ３ د )زده کوونکي، کور، کريم، شاکره، کار، پاک( 
کلم３ ＇و توري لري او د )ک( توری د کلم３ په کوم３ برخ３ ک３ راغلی دی؟

كورن９ دنده:

زده کوونکي دې د متن جمل３ له ＄ان سره ولولي او بيا دې په خپلو کتابچو ک３ وليکي.

ناک＊کرکدو



٨٠ ٧٩٨٠ ٧٩

＇لو４＋تم لوست:

ګ
موخه: زده کوونکي به د )ګ( غ８ په سمه تو－ه ادا، نوم به ي３ وپ５ژني او ب２ه به ي３ سمه 

وليکي.

پوښتن３

_ ستاسو په کور ک３ －الن شته؟
_ ستاسو کوم رن， －الن خو＊８５ي؟

－ل
－ل ښکلی رنګ او ښه بوی لري.

－الل９ او نن／يال －النو ته اوبه ورکوي.
موږ －الن نه شکوو.



٨٠ ٧٩٨٠ ٧٩

فعاليتونه

_ زده کوونکي دې د )ګ( غ８ په سمه تو－ه ادا او نور دې ورپس３ تکرار ک７ي.
_ زده کوونکي دې په وار سره د متن جمل３ ولولي او نور دې ورته غوږ ونيسي.

_ زده کوونکي دې د )ک او ګ( تورو توپير په غ８ او ب２ه ک３ و＊يي.
مشق او تمرين

تخت３  په  له مخ３  کتاب  د  او چرګ( کلم３  د )－الل９، ه／９  زده کوونکي دې  _ ＇و 
وليکي او د )ګ( توری دې پک３ و＊يي.

_ زده کوونکي دې د چوکاټ خالي ＄ايونه په تورو سره ډک او کلم３ دې ترې جوړې 
ک７ي بيا دې پر تخت３ تمرين ک７ي.

كورن９ دنده:

زده کوونکي دې د متن جمل３ له ＄ان سره ولولي او بيا دې په خپلو کتابچو ک３ وليکي.

چرګه／９－ل

ګچ��

ۍللګ

لایګ

�الګ

 چرګ

............

............

............



٨٢ ٨١٨٢ ٨١

يو ＇لو４＋تم لوست:

ل
موخه: زده کوونکي به د )ل( غ８ په سمه تو－ه ادا ک７ي، په نوم به ي３ پوه او ب２ه به ي３ سمه 

وليکي.

پوښتن３

_ ＇وک ويالی شي چ３ په پورتني عکس ک３ ＇ه ويني؟
_ ＇وک ويالی شي په هغو ور＄و ک３ چ３ لمر نه وي، هوا ＇ن／ه وي؟

لمر
لمر م５وې او دان３ پخوي.

لمر زموږ ه６وکو ته قوت ورکوي.

ت５ز لمر ته －رځ５دل انسان ناروغه کوي.



٨٢ ٨١٨٢ ٨١

فعاليتونه

_ ＇و زده کوونکي دې د )ل( غ８ په سمه توگه ادا او نور دې ورته غوږ ونيسي.
_ ＇و زده کوونکي دې په وار سره د متن جمل３ ولولي او نور دې يوه يوه کلمه د کتاب 

له مخ３ پرتخت３ وليکي.

مشق او تمرين
د  کلم３  －ل(  مالل９،  لور،  انسان،   ،３＂－ ＄ن／ل،  )لمر،  د  دې  کوونکي  زده  ＇و   _
＊وونکي په مرسته د تخت３ په مخ وليکي او نور دې په وار سره دغه کلم３ په تورو او ＇پو 

وو４شي.
_ ＇و زده کوونکي دې له متن ＇خه )ل( لرونک３ کلم３ پيدا او په خپلو کتابچو ک３ دې 

مشق او تمرين ک７ي.

كورن９ دنده:

زده کوونکي دې د متن جمل３ له ＄ان سره ولولي او بيا دې په خپلو کتابچو ک３ وليکي.

＄ن／لمالل９لور



٨٤ ٨٣٨٤ ٨٣

دوه ＇لو４＋تم لوست:

م
موخه: زده کوونکي به د )م( غ８ په سمه تو－ه ادا ک７ي، په نوم به ي３ پوه او ب２ه به ي３ سمه 

وليکي.

پوښتنه

_ په تاسو باندې ＇وک ډ４ر －ران دي؟

مور
مور په ما ډ４ره －رانه ده.

زه د خپل３ مور او پالر خبرې منم.

موږ د مور درناوی کوو.



٨٤ ٨٣٨٤ ٨٣

فعاليتونه

_ زده کوونکي دې د )م( غ８ په سمه توگه ادا او نور دې ورته غوږ ونيسي.
_ زده کوونکي دې په وار سره متن د ！ولگي په مخ ک３ ولولي او نور دې ورپس３ تکرار 

ک７ي.
مشق او تمرين

_ زده کوونکي دې د الند４ني چوکاټ له تورو ＇خه کلم３ جوړې او په تخت３ دې وليکي 
او بيا دې زده کوونکي په وار سره هغه په خپلو کتابچو ک３ مشق او تمرين ک７ي.

_ زده کوونکي دې له متن ＇خه د )م( لرونکي کلم３ پيدا او پر تخت３ دې وليکي وروسته 
دې د )م( توری په نورو کلمو ک３ مشق او تمرين ک７ي.

كورن９ دنده:

زده کوونکي دې د )مال＂ه، مور، پالر، درناوی، گرانه، خبرې، معلم، ليمو( کلم３ په خپلو 
کتابچو ک３ وليکي او د )م( توری دې پک３ و＊يي.

ليمو معلممال＂ه

مال＂ههتلا

ملع

ږو
رو

م











٨٦ ٨٥٨٦ ٨٥

درې ＇لو４＋تم لوست:

ن
موخه: زده کوونکي به د )ن( غ８ سم ادا ک７ي، په نوم به ي３ پوه او ب２ه به ي３ سمه وليکي.

پوښتنه

_ له تاسو ＇خه چا د نارنج ون３ ليدلي دي؟

نارنج
نارنج ژ７４ رنګ لري.

د نارنج ون３ په نن／رهار ک３ ډ４رې دي.

نارنج روغتيا ته －ټ３ لري.



٨٦ ٨٥٨٦ ٨٥

فعاليتونه

_ زده کوونکي دې په وارسره د )ن( غ８ په سمه توگه ادا او نور دې ورپس３ تکرار ک７ي.
_ زده کوونکي دې په وار سره د متن جمل３ ولولي او نور زده کوونکي دې يوه يوه کلمه 

پر تخت３ وليکي او )ن( دې پک３ و＊يي.
مشق او تمرين

_ زده کوونکي دې د )نارنج، ژي７، گل، رنگ، ناک، ونه، م５چن( کلم３ پر تخت３ وليکي 
او دغه کلم３ دې په تورو وو４شي.

_ زده کوونکي دې په وار سره د ！ول／ي مخ３ ته راشي او د الندني چوکاټ توري دې سره 
ون＋لوي او کلم３ دې ترې جوړې ک７ي.

كورن９ دنده:

زده کوونکي دې د )نارنج، ناک، ژ７４، ون３، －＂３، ونه( کلم３ په خپلو کتابچو ک３ ＇و   
وارې وليکي.

���ړېژ�

�ايتغور

����کان

����هټګ

راهـرګنن

 ژ７４
............
............
............
............

ميچنونهناک



٨٨ ٨٧٨٨ ٨٧

＇لور ＇لو４＋تم لوست:

ڼ
موخه: زده کوونکي به د )ڼ( غ８ سم ادا ک７ي، نوم به ي３ وپ５ژني او ب２ه به ي３ سمه وليکي.

پوښتن３

_ ＇وک ويالی شي چ３ په پورتني عکس ک３ ＇ه ويني؟
_ أيا له تاسو ＇خه چا د م２و ونه ليدل３ ده؟

ب０
دا د م２و ب０ دی.

د م２و د ونو پا３１ ښکلي دي.
په ب０ ک３ هر ډول ون３ وي.
موږ د ونو ښاخونه نه ماتوو.



٨٨ ٨٧٨٨ ٨٧

فعاليتونه

_ زد کوونکي دې په وارسره د )ڼ( غ８ په سمه توگه ادا او نور دې ورپس３ تکرار ک７ي.
_ زده کوونکي دې په وارسره د متن جمل３ ولولي او نور زده کوونکي دې د متن يوه يوه 

کلمه پرتخت３ وليکي.
_ زده کوونکي دې په وارسره د )ن او ڼ( تورو توپير په غ８ او ب２ه ک３ و＊يي.

مشق او تمرين
_ زده کوونکي دې په وار سره د ！ول／ي مخ３ ته راشي او د )م２ه، پا１ه، ب０، ＊اخونه، 
＊کل３، نه ماتوو( کلم３ دې د ＊وونکي په مرسته پر تخت３ وليکي او هر زده کوونکی دې 

هغه په تورو وو４شي.
_ زده کوونکي دې له الند４نيو تورو ＇خه کلم３ جوړې بيا دې پر تخت３ وليکي.

كورن９ دنده:

زده کوونکي دې د متن جمل３ په خپلو کتابچو ک３ وليکي.

�هڼم

�ېڼم

هڼاپ

یلکښ

م２ه   

............  

............  

............  

ب０پا１هم２ه



٩٠ ٨٩٩٠ ٨٩

پن％ه  ＇لو４＋تم لوست:

و
موخه: زده کوونکي به د )و( غ８ په سمه تو－ه ادا ک７ي، نوم به ي３ وپ５ژني او ب２ه به ي３ سمه 

وليکي.

پوښتنه

_ تاسو واوره ليدل３ ده، هغه مو خو＊８５ي؟

واوره
واوره سپين رنګ لري.

له واورې سره هوا س８４７ي.

واورې او اوبه ځمک３ ښ５رازوي.



٩٠ ٨٩٩٠ ٨٩

فعاليتونه

_ زده کوونکي دې په وار سره د )و( غ８ په سمه توگه ادا او نور دې ورپس３ تکرار ک７ي.
_ زده کوونکي دې په وارسره د متن جمل３ ولولي او نور دې د متن يوه يوه کلمه پر تخت３ وليکي.

مشق او تمرين
_ زده کوونکي دې په وارسره  د )واوره، وږی، غوا، پيشو، رنگ، هوا، گ＂ه، ＄مکو( 

کلم３ د تخت３ پرمخ وليکي او بيا دې هغه په تورو وو４شي.
دې  تخت３  پر  او  جوړې  کلم３  ＇خه  تورو  له  چوکاټ  الند４ني  د  دې  کوونکي  زده   _

وليکي، بيا دې ولولي.

كورن９ دنده:

زده کوونکي دې د متن په جملو ک３ )و( لرونک３ کلم３ پيدا او په خپلو کتابچو ک３ دې 
وليکي.

هرواو

ېروا

يږ 





پيشوغواوږي



٩٢ ٩١٩٢ ٩١

شپ８ ＇لو４＋تم لوست:

هـ _ ه _ ـه
موخه: زده کوونکي به د )ه( غ８ سم ادا ک７ي، نوم په ي３ وپ５ژني او ب３２ په ي３ سم３ وليکي.

پوښتنه

_ ＇وک ويالی شي چ３ هوا په کوم فصل ک３ ＊ه وي؟

هوا
په پسرلي ک３ هوا پاکه او تازه وي.

پاکه او تازه هوا روغتيا ته －ټ３ لري.

زه په تازه هوا ک３ درس وايم.



٩٢ ٩١٩٢ ٩١

فعاليتونه

_ زده کوونکي دې د )هـ( غ８ په سمه توگه ادا او نور دې ورته غوږ ونيسي.
_ زده کوونکي دې په وار سره د متن جمل３ ولولي او نور دې ورپس３ په مناسب غ８ تکرار 

ک７ي.

مشق او تمرين
)هـ(  له مخ３ دې  د کتاب  او  ته راشي  ！ول／ي مخ３  د  وار سره  په  _ زده کوونکي دې 

لرونک３ کلم３ د تخت３ پرمخ وليکي او نور دې ولولي.
_ زده کوونکي دې د )هوږه، چاپ５ريال، گ＂ه، پاکه، تازه، هوا، اره( کلم３ پر تخت３ وليکي 

او نور زده کوونکي دې هغه په تورو واړوي.

كورن９ دنده:

په ＊کلي خط  ک３  کتابچو  خپلو  په  دې  بيا  او  ولولي  متن جمل３  د  دې  کوونکي  زده 
وليکي.

ارهسهارهوږه



٩٤ ٩٣٩٤ ٩٣

اووه ＇لو４＋تم لوست:

ی
موخه: زده کوونکي به د ساده )ی( غ８ سم ادا ک７ي، نوم به ي３ وپ５ژني او ب２ه به ي３ سمه 

وليکي.

پوښتنه

_ ＇وک ويالی شي چ３ په کوم فصل ک３ د ونو پا３１ رژ８４ي؟

منی
منی د کال در４م فصل دی.

په مني ک３ هوا ورو ورو س８４７ي.

په س７ې هوا ک３ بايد تودې جام３ واغوندو.



٩٤ ٩٣٩٤ ٩٣

فعاليتونه

_ زده کوونکي دې په وار سره د ساده )ی( غ８ په سمه توگه ادا او نور دې ورته غوږ ونيسي.
_ زده کوونکي دې په وار سره د متن جمل３ ولولي او يوه يوه کلمه دې د کتاب له مخ３ 

پر تخت３ وليکي.

مشق او تمرين
تورو بشپ７ې کلم３  له  په مرسته د چوکاټ  په وارسره  د ＊وونکي  _ زده کوونکي دې 

جوړې او پر تخت３ دې وليکي.

_ زده کوونکي دې په وار سره د )منگی، ！ولگی، خ＂کی، منی، جام３، س７ې، تودې، 
اغوندو( کلم３ پر تخت３ وليکي او هغه دې په تورو واړوي.

كورن９ دنده:

زده کوونکي دې جمل３ ولولي او بيا دې په خپلو کتابچو ک３ وليکي.

�ینم

مسو

یګن
�ږو









موسم   

............  

............  

............  

خ＂کی！ول／یمن／ی



٩٦ ٩٥٩٦ ٩٥

اته ＇لو４＋تم لوست:

ې
موخه: زده کوونکي به د اوږدې )ې( غ８ سم ادا ک７ي، نوم به ي３ وپ５ژني او ب２ه به ي３ سمه 

وليکي.

پوښتنه

_ ＇وک ويالی شي چ３ په وچو او تازه م５وو ک３ مو کوم３ م５وې خو＊８５ي؟

م５وې
زموږ ه５واد ډ４رې م５وې لري.

موږ بايد پاک３ م５وې وخورو.

د پاکو م５وو خوړل روغتيا ته －ټ３ لري.



٩٦ ٩٥٩٦ ٩٥

فعاليتونه

_ زده کوونکي دې په وارسره د اوږدې )ې( غ８ په سمه توگه ادا او نور زده کوونک３ دې 
ورته غوږ ونيسي.

_ زده کوونکي دې په وارسره د متن جمل３ ولولي او يوه يوه کلمه دې د کتاب له مخ３ 
پرتخت３ وليکي.

_ زده کوونکي دې په وارسره د )ساده ی او اوږدې ې( ترمن＃ توپيرونه و＊يي.
مشق او تمرين

_ زده کوونکي دې د ＊وونکي په مرسته دا کلم３ )م５وې، ه５واد، م３２، روغتيا، گ＂ه، 
پاک３، خوړل( پر تخت３ وليکي او نور زده کوونکي دې په وار سره ووايي چ３ هره کلمه 

له ＇و تورو جوړه شوې ده؟
_ زده کوونکي دې له ＊ي خوا ＇خه د الند４نيو تورو په ن＋لولو سره بشپ７ې کلم３ جوړې 

بيا دې پرتخت３ وليکي.

كورن９ دنده:

زده کوونکي دې د متن جمل３ ولولي او بيا دې په خپلو کتابچو ک３ ＇و وارې وليکي.

وېم

ڼم�

وی�
رېډ

ې

پ３２ه５واديوې



٩٨ ٩٧٩٨ ٩٧

نهه ＇لو４＋تم لوست:

ي
موخه: زده کوونکي به د ＇ر－نده )ي( غ８ په سمه تو－ه ادا ک７ي، نوم به ي３ وپ５ژني او ب２ه 

ي３ سمه وليکي.

پوښتنه

_ ＇وک ويالی شي چ３ په پورتني ان％ور ک３ ＇ه شی ويني؟

من／ي
کالل من／ي جوړوي.

موږ من／ي پاک او سر ي３ پټ ساتو.
د من／ي اوبه پاک３ او يخ３ وي.



٩٨ ٩٧٩٨ ٩٧

فعاليتونه

_ زده کوونکي دې په وارسره  د متن جمل３ ولولي او نور دې ورپس３ تکرار ک７ي.
_ زده کوونکي دې په وار سره د متن جمل３ د کتاب له مخ３ ولولي او نور زده کوونکي 

دې د هرې يوې کلم３ توري ووايي.
_ زده کوونکي دې د )س７ي، سيند، بياتي، منگي، پاک３، يخ３، پ( کلم３ پر تخت３ 

وليکي او د )ي( له توري دې دايره وکاږي.
مشق او تمرين

_ زده کوونکوچ３ له ت５رو درسونو ＇خه، کوم３ کلم３ زده ک７ې وي ،په خپلو کتابچو دې 
وليکي.

تخت３  پر  دې  بيا  جوړې  کلم３  ＇خه  تورو  له  چوکاټ  الند４ني  د  دې  کوونکي  زده   _
وليکي.

كورن９ دنده:

په ＊کلی خط  ک３  کتابچو  خپلو  په  دې  بيا  او  ولولي  متن جمل３  د  دې  کوونکي  زده 
وليکي.

کيلو
تايب
ګنم�
ړس��

ي

بياتي سيند يوم



١٠٠ ٩٩١٠٠ ٩٩

پن％وسم لوست:

ۍ
موخه: زده کوونکي به د زورک９ واله )ۍ( غ８ سم ادا، نوم به ي３ وپ５ژني او ب２ه به ي３ سمه 

وليکي.

پوښتنه

_ تاس３ د کومو مرغانو ه／９ ليدل３ دي؟

ه／９
مرغان ه／９ اچوي.

موږ د چر－انو تازه ه／９ خورو.

د چر－انو ه／９ او غوښ３ ښه خواړه دي.



١٠٠ ٩٩١٠٠ ٩٩

فعاليتونه

_ زده کوونکي دې د زورک９ واله )ۍ( غ８ په سمه توگه ادا او نور دې ورته غوږ ونيسي.
_ زده کوونکي دې په وار سره د متن جمل３ ولولي او د ＊وونکي په مرسته دې د )هوس９، 
هگ９، گالل９، هيل９، ډوډۍ، ＇پل９( کلم３ پر تخت３ وليکي او نور زده کوونکي دې په 

تورو واړوي.
مشق او تمرين

_ زده کوونکي دې په وار سره د ！ولگي مخ３ ته راشي او د ＇و مرغانو نومونه دې ووايي 
او د ＊وونکی په مرسته دې وليکي.

_ زده کوونکي دې له الند４نيو تورو ＇خه بشپ７ې کلم３ جوړې ک７ي.

كورن９ دنده:

زده کوونکي دې د متن جمل３ په ＊کلي خط په خپلو کتابچو ک３ وليکي.

�ۍګهـ

ۍلپڅ
ۍډوډ
ۍسوهـ
ۍليهـ

م２ه   

............  

............  

............  

............  

＇پل９هوس９ډوډۍ



١٠٢ ١٠١١٠٢ ١٠١

يو پن％وسم لوست:

ئ
موخه: زده کوونکي به د زورک９ واله )ئ( غ８ په سمه تو－ه ادا ک７ي، نوم به ي３ وپ５ژني او 

ب２ه به ي３ سمه وليکي.

پوښتنه

_ تاس３ دا )ئ( پ５ژنئ او کله مو ليدل３ ده؟

ولولئ
ټول／ي ته په خپل وخت راشئ.
تاس３ خپل درس ښه ولولئ!

کورن９ دنده په سمه تو－ه وليکئ!



١٠٢ ١٠١١٠٢ ١٠١

فعاليتونه

_ ＇و زده کوونکي دې د زورک９ واله )ئ( نوم په سمه توگه ووايي او نور زده کوونکي دې 
ورپس３ تکرار ک７ي.

_ زده کوونکي دې په وار سره د متن جمل３ ولولي او نور دې ورته غوږ ونيسي.
_ زده کوونکي دې د الندې پن％و ډولو )ی( گانو )ی، ې، ي، ۍ، ئ( ترمن＃ توپيرونه د 

شکل له مخ３ و＊يي او د ＊وونکي په مرسته دې مثالونه ورته راوړي.
مشق او تمرين

_ زده کوونکي دې په وارسره دا کلم３ )ولولئ، وخورئ، وگورئ، وليکئ، شئ، ک７ئ، 
وپيژنئ( کلم３ په تخت３ وليکي او بيا دې په تورو واړوي او تمرين دې ک７ي.

_ زده کوونکي دې له الند４ني چوکاټ ＇خه چ３ لوم７ی او اخر توری ي３ شريک دی، 
کلم３ جوړې ک７ي.

كورن９ دنده:

زده کوونکي دې د تمرين دويم فعاليت په ＊کلي خط په خپلو کتابچو ک３ وليکي.

ړک
روګ
کيل
لول

ئ و

 وک７ئ

پاکه م５وه وخورئخط وليکئکتاب ولولئ



١٠٤ ١٠٣١٠٤ ١٠٣

دوه پن％وسم لوست:

زموږ ه５واد
موخه: زده کوونکي به متن سم ولوستالی او وليکالی شي او خپل ه５واد به وپ５ژني.

پوښتن３

_ ＇وک ويالی شي چ３ زموږ د ه５واد نوم ＇ه دی؟
_ ＇وک ويالی شي چ３ زموږ د ه５واد پايتخت ＇ه نوم８５ي؟

افغانستان زموږ ه５واد دی.

د افغانستان پايتخت کابل دی.

موږ درس وايو چ３ خپل ه５واد ودان ک７و.



١٠٤ ١٠٣١٠٤ ١٠٣

فعاليتونه

_ زده کوونکي دې متن په وار سره ولولي او نور زده کوونکي دې ورته غوږ ونيسي.

_ زده کوونکي دې په وارسره د تخت３ مخ３ ته راشي د ه５واد او پايتخت نوم دې واخلي 
او نور زده کوونکي دې پر تخت３ وليکي.

مشق او تمرين
_ زده کوونکي دې په وارسره په الند４ني شکل ک３ د )الف( د تورې په ن＋لولو سره کلم３ 

جوړې ک７ي:
ا

افغانستان

فغان

فغانان

حمد

كورن９ دنده:

زده کوونکي دې متن په خپلو کتابچو ک３ وليکي.



١٠٦ ١٠٥١٠٦ ١٠٥

درې پن％وسم لوست:

ب５رغ
موخه: زموږ زده کوونکي به متن سم ولوستالی، وليکالی او د خپل ه５واد د ب５رغ په 

ارز＊ت به پوه شي.

پوښتن３

_ تاسو د خپل ه５واد ب５رغ ليدلی دی؟
_ ＇وک ويالی شي چ３ زموږ ب５رغ کوم رن／ونه لري؟

زموږ ملي ب５رغ د خپلواک９ نښه ده.

زموږ ب５رغ تور، سور او شين رنګ لري.

موږ د خپل ملي ب５رغ درناوی کوو.



١٠٦ ١٠٥١٠٦ ١٠٥

فعاليتونه

_ زده کوونکي دې په وار سره متن د کتاب له مخ３ ولولي او نور دې ورته غوږ ونيسي.

_ زده کوونکي دې په وار سره د بيرغ د رنگونو نومونه واخلي او خبرې دې پرې وک７ي.

مشق او تمرين
_ زده کوونکي دې په وار سره د تخت３ مخ３ ته راشي او د کتاب له مخ３ دې يوه يوه 

جمله پر تخت３ وليکي.
_ ＇و زده کوونکي دې د ＊وونکي په مرسته په الند４ني شکل ک３ )زموږ( کلمه له نورو 

کلمو سره يو ＄ای ک７ي.

زموږ

درس

ه５واد

خپلواکي

ب５رغ

= زموږ ه５واد

كورن９ دنده:

زده کوونکي دې د خپل ه５واد ب５رغ رسم او د رنگونو نومونه دې وليکي.



١٠٨ ١٠٧١٠٨ ١٠٧

＇لور پن％وسم لوست:

د انسان درناوی
موخه: زده کوونکي به متن سم ولوستالی، وليکالی شي او د انسان د درناوي په مفهوم 

به وپوه８５ي.

پوښتن３

_ تاسو ته ＇وک د قدر او درناوي وړ دي؟

ټول انسانان د درناوي وړ دي.
موږ د مور، پالر، ښوونکي او ټولو انسانانو 

درناوی کوو.

د انسانانو په درناوي اهلل> رضا کي８ي.



١٠٨ ١٠٧١٠٨ ١٠٧

فعاليتونه

غوږ  ورته  دې  نور  او  ولولي  درناوی(  انسانانو  )د  متن  سره  وار  په  دې  کوونکي  زده   _
ونيسي.

_ زده کوونکي دې په وار سره د متن يوه يوه جمله د ！ولگي په مخ ک３ ولولي او يوه يوه 
کلمه دې پرتخت３ وليکي او په ＇پو دې وو４شي.

_ زده کوونکي دې د )انسانان، ＊وونکی، درناوی، رضا، ！ول، وړ( کلم３ د کتاب له مخ３ 
پر تخت３ وليکي او په ＇پو دې وو４شي. 

مشق او تمرين
١- زده کوونکي دې متن ولولي او بيا دې په خپلو کتابچو ک３ وليکي.

٢- زده کوونکي دې له الند４نيو تورو ＇خه کلم３ جوړې او پر تخت３ دې وليکي.
 .......... ک _ و _ ر    ！ول    ټ _ و _ ل  
.......... پ _ ل _ ا _ ر     .......... م _ و _ ر 
.......... د _ ر _ ن _ ا _ و _ ی    .......... م _ و _ ږ  
.......... ا _ ن _ س _ ا _ ن    .......... و _ ړ  

كورن９ دنده:

زده کوونکي دې متن ولولي او بيا دې په خپلو کتابچو ک３ وليکي.



PB ١٠٩

د پوهن３ ترانه

ــــــا آري د  ــــــ３  ي ــــګ  ــــن ن ــــــه  ت
ـــا ــــــــه ت ځـــــــار４ـــــــ８مـــــــه ل

ښـكال مــو  تــه  ـــن  وط ر１ــــا،  ده  پــوهــنـــــه 
رهــنـــــمــا زمـــــــــوږه  ــم  ـــ ـــ ــل ق او  ـــاب  كـــت

يـــمـــا د  يـــــــ３  تـــــــــاج  او 
ـــا ــــ ــــ ــــان زمــــ ــــت ــــس ــــان ــــغ اف

ر１ـــــــــا ده  ــــه  ـــــ ــــن ــــوه ـــــ پ
قـــلـــــــــــم او  ــــاب  ـــــ ـــــ ــــت ك

ښـكال مــو  تــه  ـــن  وط ر１ــــا،  ده  پــوهــنـــــه 
رهــنـــــمــا زمـــــــــوږه  ــم  ـــ ـــ ــل ق او  ـــاب  كـــت

ـــــــو ښـــکـــال ـــــــه م وطــــــــــن ت
ـــــمـــــا ــــــــــــــــــــوږه رهـــــن زم

ــــــ３ ځــــان ــــــــا ي ــــــــن زم وط
افـــــغـــــان د  ويــــــنــــــه  تـــــــه 

ښـكال مــو  تــه  ـــن  وط ر１ــــا،  ده  پــوهــنـــــه 
رهــنـــــمــا زمـــــــــوږه  ــم  ـــ ـــ ــل ق او  ـــاب  كـــت

ــــان ــــرب ــــــم ق ـــــه ش ـــــان ــــــه ت ل
ــــــول جــهــان ــــــوړ پــــه ټ تــــه ل

ـــــــاد آبــــــــــــاد اوســــــــــــ３ آب
ــا ـــــه ت ــــدو پ ــــن ــــرښ ــــ８ س ــــون م

ښـكال مــو  تــه  ـــن  وط ر１ــــا،  ده  پــوهــنـــــه 
رهــنـــــمــا زمـــــــــوږه  ــم  ـــ ـــ ــل ق او  ـــاب  كـــت

وطــــــنــــــه تـــــــه شـــــــ３ ښـــــاد
آزاد دې  ســـــــاتـــــــــــــو  او 

ــــ３ هــــم مــــ３ －ـــور ـــــور ي ــــه ک ت
ـــا ـــي آس د  ــــــ３  ي زړه  ــــــه  ت

ښـكال مــو  تــه  ـــن  وط ر１ــــا،  ده  پــوهــنـــــه 
رهــنـــــمــا زمـــــــــوږه  ــم  ـــ ـــ ــل ق او  ـــاب  كـــت

ـــــالر يــــ３ هــــم مــــ３ مـــور تــــه پ
تـــــور ســـــتـــــر－ـــــو  د  زمـــــــــا 

محمد ُمعين مرستيال


