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

ملي سرود
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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



جج

د پوهنې د وزير پيغام

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

نی پیغام ورته (لوستل) و، درود وايو.  لوم
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 

يزو بدلونونو ته ژمن دی. وونيز نظام کې د ودې او پراختیا په لور بنس د 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  دولو کې، هي ډول ه چې د هېواد بچيانو ته دې د دريس کتابونو په تدريس، او د محتوا په لې
هاند ونه سپموي، او د يوه فعال او په ديني، ميل او انتقادي تفکر سمبال نسل په روزنه کې، زيار او 
ي. هره ورځ د ژمنې په نوي کولو او د مسؤوليت په درک رسه، په دې نيت لوست پیل  کو وک
ولنې متمدن  ران، او د  ې گران زده کوونکي به سبا د يوه پرمختليل افغانستان مع ي، چې د نن ور ک

ور اوسېدونکي وي. او گ
و له هر فرصت  تنه لرم،  تناکه پانگه ده، غو خه، چې د هېواد ارز همدا راز له خوږو زده کوونکو 
وونکو ته  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  په 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  وونيز نظام او د داسې ودان افغانستان په هیله چې وگ د معياري او پرمختليل 

او سوکاله وي.
د پوهنې وزير

ويس بلخي دکتور محمد م
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موخه: زده کوونکي به په نسخ خط د الفبا له ليکلو سره بلد شي.

زده کوونکي دې په خپلو کتابچو کې د الفبا توري په ک７کي قلم او يا پنسل تمرين ک７ي.

زده کوونکي دې لوم７ی د الفبا تورو ته په غور وگوري او بيا دې په پنسل تمرين ک７ي.

په نسخ خط کې د مفردو تورو ل７ۍ

لوم７ی لوست

- ستاسو په نظر په الندې تورو کې څو توري ټکې لري؟

پوښتنه
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موخه: زده کوونکي به په  ترکيبي ډول د )ب( توري له ليکلو سره بلدشي.

زده کوونکي دې په خپلو کتابچو کې پورته ترکيبونه په ک７کي قلم او يا پنسل تمرين ک７ي.

زده کوونکي دې پورتنيو ترکيبونو ته په غور وگوري او بيا دې په ک７کي قلم تمرين ک７ي.

دويم لوست

د )ب( توري ترکيب له )الف( څخه تر  )ر( توري پورې

آيا تاسو د ک７کي په قلم دوه توري په ترکيبي ډول ليکلي دي؟ 

پوښتنه
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زده کوونکي دې د)ب( توري ترکيب له )س-ف( تورو سره په ک７کي قلم او يا پنسل مشق ک７ي.

زده کوونکي دې پورتنيو  ترکيبونو ته په غور وگوري، بيا دې هغه په خپلو کتابچو کې  په ک７کي 
قلم وليکي.

د)ب( توري ترکيب له) س( څخه تر )ف( توري پورې 

دريم لوست

-په الندې تورو کې د)ب( توری له کومو تورو سره ترکيب شوي دي؟

موخه: د تورو په لوستلو، ليکلو او ترکيب پوهېدل.

پوښتنه
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موخه:  له نورو تورو سره د ) ب( توري له ترکيب سره آشنايي.

زده کوونکي دې په خپلو کتابچو کې پورتني ترکيبونه په ک７کي قلم او يا پنسل تمرين ک７ي.

زده کوونکي دې  پورتني ترکيبونه په خپلو کتابچو  کې په ک７کي قلم تمرين ک７ي.

څلورم لوست

د ) ب ( توري ترکيب  له )ق( څخه تر)م( توري پورې

- آيا تاسو ويالی شئ چې په الندې ليکنه کې د )ب( توری له  کومو تورو سره ترکيب شوي دي؟

پوښتنه
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موخه: له نورو تورو سره د )ب( توري له ترکيب سره د زده کوونکو بلدتيا.

زده کوونکي دې پورتني ترکيبونه په ک７کي قلم او يا پنسل تمرين ک７ي.

زده کوونکي دې  پورتني ترکيبونو  په خپلو کتابچو کې په ک７کي قلم تمرين ک７ي.

د ) ب ( توري ترکيب  له )ن( څخه تر)ی( توري پورې

پنځم لوست

- د تورو الندې شکلونو ته وگورئ، ووايئ چې )ب( له کومو تورو سره ترکيب شوې ده؟

پوښتنه
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موخه: زده کوونکي به  په ترکيبي ډول د )ج( توري له ليکلو سره بلدشي.

زده کوونکي دې پورتني ترکيبونه په ک７کي قلم او يا پنسل تمرين ک７ي.

زده کوونکي دې پورتني ترکيبونه په ک７کي قلم تمرين ک７ي.

شپ８م لوست

د ) ج ( توري ترکيب  له )الف( څخه تر)ر( توري پورې

- که  د )جا( له ترکيب سره يو ) ن ( زيات شي، څه ډول لوستل کې８ي؟

پوښتنه
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موخه: زده کوونکي به په ترکيبي ډول له نورو تورو سره د )ج( توري ترکيب وپېژني.

زده کوونکي دې په خپلو کتابچو کې پورتني ترکيبونه په ک７کي قلم او يا پنسل تمرين 
ک７ي.

زده کوونکي دې پورتنيو شکلونو ته په پاملرنې سره له نورو تورو سره د )ج( توري ترکيب او تمرين 
ک７ي.

د ) ج ( توري ترکيب  له )س( څخه تر)ف( توري پورې

اووم لوست

- آيا پوهې８ئ چې په الندېنيو ترکيبونو  کې )ج( توری له کومو تورو سره ترکيب شوی دی؟

پوښتنه
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موخه: زده کوونکي به د )ج( توري له ترکيبي ليکلو سره بلدشي.

زده کوونکي دې په خپلو کتابچو کې پورتني ترکيبونه  مشق او تمرين ک７ي.

زده کوونکي دې  په خپلو کتابچو کې پورتني ترکيبونه په ک７کي قلم او يا پنسل مشق او 
تمرين ک７ي.

اتم لوست

 د ) ج ( توري ترکيب  له )ق( څخه تر)ن( توري پورې

- په الندېنيو ترکيبونو کې )ج( توری له کومو تورو سره يو ځای ليکل شوی دی؟

پوښتنه



99

موخه: د )ج( توري د بېالبېلو ترکيبونو له ليکلو سره د زده کوونکو بلدتيا.

زده کوونکي دې په خپلو کتابچو کې پورتني ترکيبونه په ک７کي قلم او يا پنسل مشق او 
تمرين ک７ي.

زده کوونکي  دې له نورو تورو سره د )ج( توري ترکيبونو، ورته والي او توپيرونو ته ژوره پاملره 
وک７ي، بيا دې هغه په ک７کي قلم او  يا پنسل مشق او تمرين ک７ي.

د ) ج ( توري ترکيب  له )و( څخه تر)ی( توري پورې

نهم لوست

-تاسې ويلی شئ چې  په الندېنيو ترکيبونو کې )ج( له څو تورو سره ترکيب شوی دی؟

پوښتنه



10

موخه: د )س( له بېالبېلو ترکيبونو سره د زده کوونکو بلدتيا.

زده کوونکي دې په خپلو کتابچو کې پورته ترکيبونه په ک７کي قلم او يا پنسل مشق او تمرين 

ک７ي.

زده کوونکي دې  پورتني ترکيبونه په کتابچو کې وليکي.

لسم لوست

د ) س ( توري ترکيب  له )الف( څخه تر)ر( توري پورې

- ستاسو په آند په الندېنيو ترکيبونو کې کوم يو آسان ليکل کې８ي؟

پوښتنه



1111

 

موخه: په ترکيبي ډول د )س( توري له ليکلو سره د زده کوونکو آشنايي.

زده کوونکي دې پورتني ترکيبونه په ک７کي قلم او يا پنسل مشق او تمرين ک７ي.

زده کوونکي دې پورتني ترکيبونه په خپلو کتابچو کې تمرين ک７ي او يو بل ته دې وښيي.

د ) س ( توري ترکيب  له )س( څخه تر)ف( توري پورې

يوولسم لوست

- ستاسو په نظر په الندېنيو ترکيبونو کې )س( له کومو تورو سره ترکيب شوی دی؟

پوښتنه



12

موخه:  په ترکيبي ډول له نورو تورو سره د )س( توري له ليکلو سره د زده کوونکو آشنايي.

زده کوونکي دې په خپلو کتابچو کې پورتني ترکيبونه په ک７کي قلم او يا پنسل مشق او 
تمرين ک７ي.

زده کوونکي دې پورتني ترکيبونه په ک７کي قلم تمرين ک７ي، بيا دې ښوونکي  ته وروښيي.

دولسم لوست

د ) س ( توري ترکيب  له )ق( څخه تر)ن( توري پورې

- له الندېنيو ترکيبونو څخه کوم يو آسانه او ښکلی  ليکل شوی دی؟

پوښتنه



1313

 

موخه:په ترکيبي ډول له نورو تورو سره د )س( توري له ليکلو سره د زده کوونکو آشنايي.

زده کوونکي دې په خپلو کتابچو کې پورتني ترکيبونه په ک７کي قلم او يا يا پنسل تمرين ک７ي.

زده کوونکي دې په خپلو کتابچو کې پورتني ترکيبونه په ک７کي قلم تمرين ک７ي.

د ) س ( توري ترکيب  له )و( څخه تر)ی( توري پورې

ديارلسم لوست

- په الندې ليکنو کې  د )س( توری له کومو تورو سره په ترکيبي ډول ليکل شوی دی؟

پوښتنه



14

 

 موخه: زده کوونکي به له )الف څخه تر ر( تورو پورې د )ص( توري په ترکيب شوی شکل 
وپوهې８ي.

 زده کوونکي دې په خپلو کتابچو کې پورتني ترکيبونه په ک７کي قلم او يا پنسل تمرين ک７ي.

زده کوونکي دې لوم７ی پورتن９ نمونې په غور وگوري او بيا دې په ک７کي قلم تمرين ک７ي.

څوارلسم لوست

د ) ص ( توري ترکيب  له )الف( څخه تر)ر( توري پورې

پوښتنه

- ستاسو په نظر په الندېنيو ترکيبونو کې د)ص( توری له کومو تورو سره ليکل شوی دی؟



1515

موخه:زده کوونکي به له )ص څخه تر ف( تورو پورې له )س( توري سره په ترکيب وپوهې８ي.

زده کوونکي دې په خپلو کتابچو کې پورتنې ترکيبونه په ک７کي قلم او يا پنسل تمرين ک７ي.

زده کوونکي دې پورتني ترکيبونه په ک７کي قلم  تمرين ک７ي.

د ) ص ( توري ترکيب  له )س( څخه تر)ف( توري پورې

پنځلسم لوست

- په الندېنيو ترکيبونو کې )ص( له کومو تورو سره يو ځای ليکل شوی دی؟

پوښتنه



16

موخه: زده کوونکي به  له )ق څخه تر ن( تورو پورې د )ص( توري سره په ترکيب وپوهې８ي.

زده کوونکي دې په خپلو کتابچو کې پورتني ترکيبونه په ک７کي قلم او يا پنسل مشق او تمرين 

ک７ي.

زده کوونکي دې  پورتني ترکيبونه مشق او تمرين ک７ي.

شپاړلسم لوست

د ) ص ( توري ترکيب  له )ق( څخه تر)ن( توري پورې

- تاسو کله د )ص( او )ل( توري يو ځای ليکلي دي؟

صن

پوښتنه



1717

ليکلو  يوځای  په  توري  )ص(  د  پورې  تورو  ی(  تر  څخه  )و  له  به  کوونکي  زده  موخه:    
وپوهې８ي.

زده کوونکي دې په خپلو کتابچو کې پورتني ترکيبونه په ک７کي قلم او  يا پنسل تمرين ک７ي.

زده کوونکي دې پورتني ترکيبونه په ک７کي قلم مشق ک７ي او يو بل ته دې وښيي.

د )ص( توري ترکيب  له )و( څخه تر)ی( توري پورې

اوولسم لوست

- ستاسو په نظر )ص( توری له الندېنيو کومو تورو سره آسان ليکل کې８ي؟

پوښتنه



18

موخه:زده کوونکي به له )الف څخه تر ر( تورو پورې د )ط( له يو ځای ليکلو سره بلدشي.

زده کوونکي دې په خپلو کتابچو کې پورتني ترکيبونه په ک７کي قلم او يا پنسل تمرين ک７ي.

زده کوونکي دې لوم７ۍ پورتني ترکيبونه په غور وگوري او بيا دې په ک７کي قلم مشق ک７ي.

اتلسم لوست

د ) ط ( توري ترکيب  له )الف( څخه تر)ر( توري پورې

- داسې کوم نوم مو اوريدلی چې له الندې ترکيبونو څخه يو په کې راغلی وي؟

پوښتنه



1919

 

موخه: له )س څخه تر ف( تورو پورې د )ط( توري له يو ځای ليکلو سره د زده کوونکو بلدتيا.

زده کوونکي دې پورتني ترکيبوته په خپلو کتابچو کې په ک７کي قلم او يا پنسل تمرين ک７ي.

زده کوونکي دې پورتني ترکيبونه په ځير وگوري او بيا دې په ک７کي قلم مشق ک７ي.

د ) ط ( توري ترکيب  له )س( څخه تر)ف( توري پورې

نوولسم لوست

-په الندې ترکيبونو کې )ط( توری له کومو تورو سره ترکيب شوی دی؟

پوښتنه



20

موخه: له)ق څخه تر ن( تورو پورې د )ط( توري له يو ځای ليکلو سره د زده کوونکو آشنايي.

زده کوونکي دې پورتن９ نمونې په خپلو کتابچو کې په ک７کي  قلم او يا پنسل تمرين ک７ي.

پورتنيو ترکيبونو ته پاملرنه وک７ئ، بيا هغه په ک７کي قلم او يا پنسل تمرين ک７ئ.

شلم لوست

د ) ط ( توري ترکيب  له )ق( څخه تر)ن( توري پورې

-که د )           ( له ترکيب مخکې د )و( توری راشي، څه ډول لوستل کې８ي؟

پوښتنه



2121

موخه: له )و څخه تر ی( تورو پورې د )ط( توري له يو ځای ليکلو سره د زده کوونکو آشناکېدل.

زده کوونکي دې پورتني ترکيبونه په ک７کي قلم  او يا پنسل تمرين ک７ي.

زده کوونکي دې د کتاب پورتن９ نمونې ته په کتو سره د ژورې پاملرنې له مخې پورتني ترکيبونه 
تمرين ک７ي.

د ) ط ( توري ترکيب  له )و( څخه تر)ی( توري پورې

يوويشتم لوست

 - که چېرې )طو( له )طي( سره يو ځای وليکل شي، کومه کلمه ورڅخه جوړي８ي؟

پوښتنه



22

موخه: له )الف څخه تر ر( تورو پورې د )ع( توري په ترکيبي ليکلو د زده کوونکو پوهيدل.

 زده کوونکي دې په خپلو کتابچو کې پورتني ترکيبونه په ک７کي قلم  او يا پنسل تمرين ک７ي.

زده کوونکي دې د کتاب نمونې ته په ژورې پاملرنې سره پورتني ترکيبونه تمرين ک７ي. 

دوويشتم لوست

د ) ع ( توري ترکيب  له )الف( څخه تر )ر( توري پورې

- ستاسو  په نظر په الندېنيو ترکيبونو کې کوم يو آسان ليکل کې８ي؟

پوښتنه



2323

موخه: زده کوونکي به له )س څخه تر ف( تورو پورې د )ع( په ترکيبي ليکلو پوه شي.

زده کوونکي دې په خپلو کتابچو کې پورتني ترکيبونه په ک７کي قلم  او يا پنسل تمرين ک７ي.

زده کوونکي دې پورتنيو ترکيبونو ته په غور وگوري او بيا دې په ک７کي قلم تمرين ک７ي.

د ) ع ( توري ترکيب  له )س( څخه تر)ف( توري پورې

درويشتم لوست

-په الندېنيو ترکيبونو کې )ع( له کومو تورو سره وينئ؟

پوښتنه



24

 

موخه: د )ق څخه تر ن( تورو پورې د )ع( له ترکيبي ليکلو سره د زده کوونکو بلدتيا.

تمرين  پنسل  يا  او  قلم  ک７کي  په  ته  ترکيبونو  پورتني  کې  کتابچو  خپلو  په  دې  کوونکي  زده 
ک７ي.

زده کوونکي دې پورتني ترکيبونه په ژوره توګه وگوري، بيا دې هغه په ک７کي قلم  او يا پنسل سره 
مشق او تمرين ک７ي.

څلرويشتم لوست

د ) ع ( توري ترکيب  له )ق( څخه تر)ن( توري پورې

- په الندېنيو ترکيبونو کې )ع( له کومو تورو سره وينئ؟

پوښتنه



2525

موخه: د )س څخه تر ف( تورو پورې د )ع( له ترکيبي ليکلو سره د زده کوونکو بلدتيا.

زده کوونکي دې پورتني ترکيبونه په خپلو کتابچو کې په ک７کي قلم  او يا پنسل تمرين ک７ي.

زده کوونکي دې پورتني ترکيبونه په غور وگوري او بيا دې په ک７کي قلم  تمرين ک７ي.

د ) ع ( توري ترکيب  له )و( څخه تر)ی( توري پورې

پنځه ويشتم لوست

- ستاسو په نظر )ع( او )غ( توري څه توپير سره لري؟

پوښتنه



26

موخه:  له )الف څخه تر ر( تورو پورې د )ف( توري له ترکيبي ليکلو سره د زده کوونکو بلدتيا.

زده کوونکي دې په خپلو کتابچو کې پورتني ترکيبونه په ک７کي قلم  او يا پنسل تمرين ک７ي.

زده کوونکي دې پورتنيو ترکيبونو ته وگوري، بيا دې هغه په ک７کي قلم  مشق او تمرين ک７ي.

شپ８ويشتم لوست

د ) ف ( توري ترکيب  له )الف( څخه تر)ر( توري پورې

- ستاسو په نظر په الندېنيو  ترکيبونو کې کوم يو ډېر آسان دی؟

پوښتنه



2727

موخه:له )س څخه تر ف( توري پورې د )ف( توري له ترکيبي ليکلو سره د زده کوونکو 
بلدتيا.

 زده کوونکي  دې په خپلو کتابچو کې پورتني ترکيبونه په ک７کي قلم  او يا پنسل تمرين ک７ي.

زده کوونکي دې  پورتنيو ترکيبونو ته وگوري، بيا دې هغه په ک７کي قلم  تمرين او مشق ک７ي.

د ) ف ( توري ترکيب  له )س( څخه تر)ف( توري پورې

اوويشتم لوست

- په الندېنيو ترکيبونو کې د ۰ف( توری له کومو تورو سره ترکيب شوی دی؟

پوښتنه



28

موخه: له )ق څخه تر ن( تورو پورې د )ف( له ترکيبي ليکلو سره د زده کوونکو بلدتيا.

زده کوونکي دې په خپلو کتابچو کې پورتني ترکيبونه په ک７کي قلم  او يا پنسل تمرين ک７ي.

پر تختې ځوړند  ليک  ټولو ښه  تر  او ښوونکی دې  ترکيبونه مشق ک７ي  زده کوونکي دې پورتني 
ک７ي.

اته ويشتم لوست

د ) ف ( توري ترکيب  له )ق( څخه تر)ن( توري پورې

- په الندېنيو ترکيبونو کې )ف( له کومو تورو سره ترکيب شوې ده؟

پوښتنه



2929

 

موخه: له )و څخه تر ی( تورو پورې د )ف( په ترکيبي ليکلو د زده کوونکو پوهېدل.

زده کوونکي دې په خپلو کتابچو کې پورتني ترکيبونه په ک７کي قلم  او يا پنسل تمرين ک７ي.

زده کوونکي دې پورتني ترکيبونو په ک７کي قلم  مشق او تمرين ک７ي.

د ) ف ( توري ترکيب  له )و( څخه تر)ی( توري پورې

نه ويشتم لوست

- ستاسو په نظر د )ف( توری له کومو تورو سره په ترکيبي بڼه ليکل کېدای شي؟

پوښتنه



30

موخه: له )الف څخه تر ر( تورو پورې د )ک( توري په ترکيبي ليکلو د زده کوونکو پوهېدل.

زده کوونکي دې په خپلو کتابچو کې پورتني ترکيبونه په ک７کي قلم  او يا پنسل تمرين ک７ي.

زده کوونکي دې پورتني ترکيبونه په ک７کي قلم مشق ک７ي او يو بل ته دې وښيي.

دېرشم لوست

د ) ک ( توري ترکيب  له )الف( څخه تر)ر( توري پورې

- په الندې ترکيبونو کې )ک( توری له کومو تورو سره ترکيب شوی دی؟

پوښتنه



3131

موخه: له )س څخه تر ف( تورو پورې د )ک( توري په ترکيب د زده کوونکو پوهېدل.

زده کوونکي دې په خپلو کتابچو کې پورتني ترکيبونه په ک７کي قلم  او يا پنسل تمرين ک７ي.

زده کوونکي دې پورتني ترکيبونه په ک７کي قلم تمرين ک７ي او يو بل ته دې وښيي.

د ) ک ( توري ترکيب  له )س( څخه تر)ف( توري پورې

يو دېرشم لوست

- په الندې ترکيبونو کې )ک( توری له نورو تورو سره څو واره ترکيب شوی دی؟

پوښتنه



32

موخه: له) ق څخه تر ن( تورو پورې د )ک( توري په مشق کولو د زده کوونکو پوهېدل.

زده کوونکي دې په خپلو کتابچو کې پورتني ترکيبونه په ک７کي قلم  او يا پنسل تمرين ک７ي.

زده کوونکي دې پورتنيو ترکيبونو ته په غور وگوري او بيا دې په ک７کي قلم تمرين ک７ي.

دوه دېرشم لوست

د ) ک ( توري ترکيب  له )ق( څخه تر)ن( توري پورې

- په الندې ترکيبونو کې )ک( توری له کومو تورو  سره آسانه ترکيبې８ي؟

پوښتنه



3333

موخه: له ) و څخه تر ی( تورو پورې د )ک( توري له ترکيبي  ليکلو سره د زده کوونکو بلدتيا.

زده کوونکي دې په خپلو کتابچو کې پورتني ترکيبونه په ک７کي قلم  او يا پنسل تمرين ک７ي.

زده کوونکي دې پورتني ترکيبونه وگوري او بيا دې په ک７کي قلم  تمرين ک７ي.

د ) ک ( توري ترکيب  له )و( څخه تر)ی( توري پورې

درې دېرشم لوست

١-ستاسو په نظر )ک( په ترکيبي ډول ليکلو کې له کومو تورو سره آسانه ليکل کې８ي؟

پوښتنه
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موخه: له )الف څخه تر  ر( تورو پورې د )ل( توري په ترکيبي ليکلو د زده کوونکو پوهېدل.

زده کوونکي دې په خپلو کتابچو کې پورتني ترکيبوته په ک７کي قلم  او يا پنسل تمرين ک７ي.

زده کوونکي دې پورتني ترکيبونه په ک７کي قلم  مشق او تمرين ک７ي.

څلور دېرشم لوست

د )ل( توري ترکيب  له )الف( څخه تر)ر( توري پورې

- په الندې ترکيبونو کې )ل( له کومو تورو سره ترکيب شوی دی؟

پوښتنه
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موخه: له )س څخه تر ف( تورو پورې د )ل( توري په ترکيبي ليکلو د زده کوونکو پوهېدل.

زده کوونکي دې په خپلو کتابچو کې پورتني ترکيبونه په ک７کي قلم  او يا پنسل تمرين ک７ي.

زده کوونکي دې پورتنيو ترکيبونو ته په غور وگوري او بيا دې په ک７کي قلم  تمرين ک７ي.

د )ل( توري ترکيب  له )س( څخه تر)ف( توري پورې

پنځه دېرشم لوست

- د )ل( توری له الندې کومو تورو سره ساده ليکل کې８ي؟

پوښتنه
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موخه: له )ق څخه تر ن( تورو پورې د )ل( توري په ترکيبي ليکلو د زده کوونکو پوهېدل.

زده کوونکي دې په خپلو کتابچو کې پورتني ترکيبونه په ک７کي قلم  او يا پنسل تمرين ک７ي.

زده کوونکي دې  پورتنيو ترکيبونو ته په غور وگوري او بيا دې  په ک７کي قلم  مشق او 
تمرين ک７ي.

شپ８ دېرشم لوست

د ) ل ( توري ترکيب  له )ق( څخه تر)ن( توري پورې

- ستاسې په فکر د )ل( توری له کومو تورو سره په ترکيبي ډول آسانه ليکل کې８ي؟

پوښتنه
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موخه: له ) و څخه تر ی( تورو پورې د )ل( توري په ترکيبي ليکلو د زده کوونکو پوهېدل.

زده کوونکي دې په خپلو کتابچو کې پورتني ترکيبونه په ک７کي قلم  او يا پنسل تمرين ک７ي.

: زده کوونکي دې پورتني ترکيبونه په ژورې پاملرنې سره وگوري، بيا دې په ک７کي قلم  هغه مشق 
او تمرين ک７ي.

د ) ل ( توري ترکيب  له )و( څخه تر)ی( توري پورې

اوه دېرشم لوست

- کله مو د ک７کي په قلم د )ل( توری له نورو تورو سره ليکلی دی؟

پوښتنه
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موخه:له )الف څخه تر ر( تورو پورې د )م( توري له ترکيبي ليکلو سره د زده کوونکو  بلدتيا.

زده کوونکي دې په خپلو کتابچو کې پورتني ترکيبونه په ک７کي قلم  او يا پنسل تمرين ک７ي.

زده کوونکي دې  پورتني ترکيبونه په غور وگوري،بيا دې هغه په ک７کي قلم  په واسطه مشق او 
تمرين ک７ي.

اته دېرشم لوست

د )م( توري ترکيب  له )الف( څخه تر)ر( توري پورې

- په الندې ترکيبونو کې د )م( توری له څو تورو سره په ترکيبي بڼه ليکل شوی دی؟

پوښتنه
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موخه: له )الف څخه تر ر( تورو پورې د )م( توري له يو ځای ليکلو سره د زده کوونکو بلدتيا.

زده کوونکي دې په خپلو کتابچو کې پورتني ترکيبونه په ک７کي قلم  او يا پنسل تمرين ک７ي.

زده کوونکي دې پورتني ترکيبونه په ډېر غور او دقت سره وگوري او هغه دېپه ک７کي قلم  تمرين 

ک７ي.

د )م( توري ترکيب  له )س( څخه تر)ف( توري پورې

نه دېرشم لوست

- په الندې ترکيبونو کې د )م( توری له څو تورو سره په ترکيبي ډول ليکل شوی دی؟

پوښتنه
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موخه: له) ق څخه تر ن( تورو پورې د )م( توري له ليکلو سره د زده کوونکو آشنا کول.

 زده کوونکي دې په خپلو کتابچو کې پورتني ترکيبونه په ک７کي قلم او يا پنسل مشق او 
تمرين ک７ي.

زده کوونکي دې پورتني ترکيبونه په ک７کي قلم  مشق ک７ي او يو بل ته دې وښيي.

څلويښتم لوست

د ) م ( توري ترکيب  له )ق( څخه تر)ن( توري پورې

- کله مو د )م( توری د نورو  تورو په پای کې ليکلی دی؟

پوښتنه
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کوونکو  زده  د  سره  ليکلو  ترکيبي   له  توري  )م(  د  پورې  تورو   ف(  تر  څخه  )س  له  موخه: 
بلدتيا.

زده کوونکي دې په خپلو کتابچو کې پورتني ترکيبونه په ک７کي قلم  او يا پنسل تمرين ک７ي.

زده کوونکي دې لوم７ی پورتن９ نمونې ته په غور وگوري او بيا دې په ک７کي قلم تمرين ک７ي.

د ) م ( توري ترکيب  له )و( څخه تر)ی( توري پورې

يو څلويښتم لوست

کله  مو د )م( توری د )ل( له توري سره په ترکيبي بڼه ليکلی دی؟

پوښتنه
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موخه:  له )الف څخه تر ر( تورو  پورې د )      ( توري په ترکيبي ليکلو د زده کوونکو پوهېدل.

زده کوونکي دې په خپلو کتابچو کې پورتني ترکيبونه په ک７کي قلم  او يا پنسل تمرين ک７ي.

زده کوونکي  دې په ک７کي قلم  پورتني ترکيبونه مشق ک７ي.

دو ه څلويښتم لوست

د ) هـ ( توري ترکيب  له )الف( څخه تر)ر( توري پورې

- په الندې ترکيبونو کې د  )       ( توری له څو نورو تورو سره ترکيب شوی دی؟

پوښتنه
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موخه: له )س څخه تر ف( تورو پورې د )         ( توري په ترکيبي ليکلو د زده کوونکو پوهېدل.

زده کوونکي دې په خپلو کتابچو کې پورتني ترکيبونه په ک７کي قلم  او يا پنسل تمرين ک７ي.

زده کوونکي دې پورتنيو ترکيبونو ته په ځير وگوري او بيا دې په ک７کي قلم  مشق ک７ي.

د ) هـ ( توري ترکيب  له )س( څخه تر)ف( توري پورې

درې څلويښتم لوست

- ستاسو په نظر له الندې ترکيبونو څخه کوم يو ډېر آسان دی؟

پوښتنه
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( توري په ترکيبي ليکلو د زده کوونکو پوهېدل. موخه:  له )الف څخه تر  ر( توري پورې د )

زده کوونکي دې په خپلو کتابچو کې پورتني ترکيبونه د ک７کي په قلم او يا پنسل تمرين ک７ي.

زده کوونکي دې پورتني ترکيبونه په ک７کي قلم مشق ک７ي او خپل ښوونکي ته دې وښيي.

څلورڅلويښتم لوست

د ) هـ ( توري ترکيب  له )ق( څخه تر)ن( توري پورې

( توری له نورو تورو سره په ترکيبي بڼه ليکلی دی؟ - کله مو  د )

پوښتنه
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موخه: له )س څخه تر ف( تورو پورې د )      ( توري په ترکيبي ليکلو د زده کوونکو پوهېدل.

زده کوونکي دې په خپلو کتابچو کې پورتني ترکيبونه د ک７کي په قلم او يا پنسل تمرين ک７ي.

زده کوونکي دې  پورتني ترکيبونه د ک７کي په قلم مشق او تمرين ک７ي.

د ) هـ ( توري ترکيب  له )و ( څخه تر)ی( توري پورې

پنځه څلويښتم لوست

-په الندې ترکيبو کې د )     ( توری له  کوم توري سره ډېر ساده ليکل کيدای شي؟

پوښتنه
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د ښوونکي الښود )لوم７ني لوستونه(
موخه: د زده کوونکو د الرښوونې لپاره، د ښوونکو د خطاط９ او دليک د ښکال له وسيلو سره بلدتيا.

�tد خطاط９ کاغذ: هغه کاغذ چې په نسبي ډول شفاف او ښوی وي  چې د ک７کي قلم په اسانتيا سره 
پرې حرکت وک７ي او رنگ د کاغذ پر مخ نشر ونه ک７ي.

tد ک７کي قلم: له پخې درمې څخه جوړي８ي چې ښه سر شي او د ليکلو په وخت کې ژر مات او خراب 
نه شي. د مشق لپاره داسې ک７کي بايد وټاکئ چې کوږ نه وي او بندونه يې د قلم په وروستی برخه کې 

وي.
tقلم توږونکی: ځانگ７ی چاقو دی چې تېغه يې نازکه او شايې ل８ څه ډبله وي، خو له عادي چاقو ګانو 

څخه نری وي چې قلم ښه پرې وتوږل شي.
tقطع وهونکي: د لرگي له کلک جنس  او يا د څارويو له ښکرو څخه لکه د غرڅه له ښکرو څخه السته 

راځي چې د قلم د نوکې الندې د قلم د قطع کولو لپاره اېښودل کې８ي.
tليقه: له اليافو، وريښمو او يا د خامک  گن６لو له سون６و څخه الس ته راځي. له گټې اخېستنې مخکې 
بايد په اوبو او صابون پاک پريمنځل شي چې د کيمياوي موادو خاصيت يې له منځه الړشي، له وچېدو 
وروسته بايد په مشواڼ９ کې ځای پرځای شي. ليقه د رنگ د چپه کيدو، د کاغذ پر مخ د قلم له قی کولو، 
د الس، جامو او د فرش د کک７تيا مخنيوی کوي. له مالوچو څخه بايد استفاده ونشي، د مالوچو نري 

تارونه دليکلو په وخت کې ستونزې رامنځته کوي.
سياهي: هغه رنگ دی چې د مشق کولو په وخت کې ترې گټه اخېستل کې８ي او په بازارونو کې د ک７کي 
ترکيبي موادو څخه جوړوله،  له  په پخوا زمانو کې سيايي خلکو  يادې８ي،  په نوم  قلم د رنگ )سياهي( 

نوځکه په مرکب نوم هم يادې８ي.
مشواڼ９:هغه بوتل دی چې ليقه او رنگ پکې ځای په ځای کې８ي.

بايد يادونه وک７و چې  د مشواڼ９ لپاره داسې بوتل وټاکو چې خوله يې د نورو بوتلونو په پرتله لويه وي.
پاتې دې نه وي چې د لوم７ي ټولگي په درسي کتاب کې الفبا په څلورو کرښو کې ليکل شوې ده، خو 
ضروری نه ده چې د دويم ټولگي زده کوونکي دې په څلورو کرښو کې دننه مشق او تمرين وک７ي، په 

الندې څلورو کرښو کې دريم خط د کرس９ خط دی.

                                                                       شکل
د کرسي خط

�tد کرس９ خط: مستقيم او افقي خط دی  چې د پنسل او خط کش په واسطه کم رنگه ايستل کې８ي چې 
په استقامت يې خط سم وليکل شي.

�tښاغلی ښوونکی دې لوم７ی زده کوونکو ته سپارښتنه وک７ي چی د ک７کي قلم،کتابچه او د رنگ مشواڼ９ 
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د حسن خط په ساعت کې له ځان سره راوړي. زده کوونکې يوازې په خپلو کتابچو کې بايد مشق وک７ي 
او په درسي کتاب کې له ليکلو څخه ډډه وک７ي. همدارنگه پوه يې ک７ئ چې  له مشق کولو وروسته خپل 

قلمونه پاک ک７ي چې دالسونو او جامو د کک７تياالمل نه شي.
�tښوونکي دې د زده کوونکي قلمونه جوړ ک７ي، اجازه مه ورکوئ چې د قلم د جوړولو لپاره له چاقو 

څخه گټه واخلي، د چاقو کارول ماشومانو ته خطر لري.
�tزده کووونکي وپوهوئ چې له مشق کولو څخه مخکې د کتاب سر مشقونه په غور او دقت سره وګوري، 

چې سترگې يې د تورو له شکلونو سره آشنا شي. بيا دې د کتاب د سر مشق له مخې تمرين وک７ي.
�tسر مشق )سرليک(: هغه ليک دی چې ښوونکی يې ليکي او زده کوونکي د هغه له مخې مشق کوي. د 
حسن خط په درسي کتاب کې، سر مشق هغې بيلگې ته وايي چې د زده کوونکو د تمرين لپاره په پام 

کې نيول شوي وي او زده کوونکي د هغې له مخې مشق او تمرين کوي.
د دې کتاب سرمشقونه په څو بېالبېلو رنگونو ليکل شوي دي، ترڅو د زده کوونکو د مينې او خوښې وړ 
وگرځي.همدا رنگه ترکيبي حرکتونه ورته اسانې８ي. زده کوونکو ته سپارښتنه وک７ئ چې د مشق او تمرين 

په وخت کې دې له سياهي )تور رنگ( څخه کار واخلي.
د ترکيبونو په ليکلو کې که زده کوونکي ستونزې ولري، په بل درسي ساعت کې دې بياورته تدريس 
شي، همدارنگه هغه ترکيبونه چې ډېر تمرين ته اړتيا لري په دوو او يا څو برخو يې ووېشئ او په نورو 

ساعتو کې يې تدريس ک７ئ.
دزده کوونکو کورن９ دندې هره ورځ وگورئ او الزمې الرښوونې ورته وک７ئ.

د تېر لوست اړيکه له نوي لوست سره په پام کې ونيسئ چې مخکيني تمرينونه يې هېرنشي.
د ليکلو لپاره د ک７کي د قلم د نوک اندازه له )٣( ملي مترو څخه تر )٤( ملي مترو پورې مناسبه ده.

د يادونې وړ ده د حسن خط ښوونکی بايد نسخ خط د جملو د مشق کولو په وخت کې د کتابچې د 
صفحې په تناسب د زده کوونکو قلمونه سر يا جوړ ک７ي.

زده کوونکو په لوم７ي ټولگي کې د مفردو تورو ليکل زده ک７ي دي، په دويم ټولگي کې به د الفبا د دوه 
توريزو مرکبونو ليکل  زده ک７ي. هغه توري چې ترکيبونه يې د شکل له مخې کوم توپير نه لري،  يوازې د 
ټکو په ور زياتولو يې په لوستلو کې توپير رامنځته کې８ي، نوځکه مو د هغې له ليکلو څخه ډډه ک７ې ده، ځکه 
چې د کتاب حجم زياتوي. په درسي کتاب کې د لوست د تدريس لپاره اړېنې الرښوونې شوي دي، بايد 

ښوونکي له الرښوونو سره سمې ک７نې تر سره  ک７ي.

سپارښتنه:
څرنگه  چې د الف توری د کلمې په سر کې له نورو تورو سره نه ترکيب کې８ي او د کلمې په اخير کې د 

ترکيب وړ دی، نو ځکه مو د الف توري له ځانگ７ي لوست څخه ډده ک７ې ده.
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ی لوست لوم

)۱( مخ                                         د حسن خط د تدريس الرښود

 لومړی درسی  ساعت                  )د تدريس وخت دوه درسي ساعتونه(

د نسخ پرخط د الفبا توريد لوست سرليک

له )الف- ی( پورې تورو د نسخ خط پېژندل او په  کړکي قلم عمومي موخې
د هغو د ليکلو بڼه.

د زده ک７ې موخې

 پوهنيزې

مهارتي 

 ذهنيتي موخې

له زده کوونکو   هيله کېږي چې د دې لوست په پای کې الندې 
موخوته ورسيږي

�tد کړکي قلم په واسطه به په نسخ خط د تورو پرليکلو وپوهېږي.
�tد کرسۍ خط په ارزښت به وپوهېږي.

�tدوی به د ښکلو ليکلو توان پيدا کړي.
�tپه نسخ خط به د تورو له ليکلو  سره  مينه او عالقه پيدا شي.

ډله ييز او ځانګړي فعاليتونه، پوښتنې او ځوابونه، عملي کار د تدريس الرې
او تمرين

د تدريس اړين 
توکي

کتاب، کتابچه، قلم، پنسل، پنسل پاک، کړکي قلم، تباشير، 
مشواڼۍ او خط کش.

په عملي او مشاهدوي توګه.د ارزونو الرې

لوم７ني يا مقدماتي  
فعاليتونه

د  تنظيم،  ټولګي  د  پوښتنه،  اچول،  سالم 
حاضرۍ اخېستل، د تېر کال د لومړي ټولګي 

د حسن خط کتاب يادونه .

وخت
۵دقيقې

د انگېزې رامنځ ته کول د متن پوښتنې

- کله مو د کړکي په قلم په نسخ خط توري 
ليکلي دي؟

۵ 
دقيقې



4949

وختد ښوونکي فعاليتونه
زده کوونکو ته د کړکي قلم نيول ور زده کړئ او هغوی ته  د کړکي قلم جوړکړئ.

-هغوی ته ووايئ چې د کړکي قلم په واسطه رنګ واخلي او د نسخ خط توري مشق او 
تمرين کړي.

- له هغوی سره مرسته وکړئ او د نسخ په خط ليکلي توري سم کړئ.

٣۵

دقيقه

ارزونه: د ډاډ د ترالسه کولو په موخه چې زده کوونکو له )الف-ی( پورې د تورو ليکل 
زده کړې، ارزونه يې وکړئ.

کورن９ دنده: زده کوونکي دې د ښوونکي له الرښوونې سره سم د نسخ خط توري مشق او تمرين کړي.

اضافي معلومات

 - زده کوونکي دې د نسخ په خط د تورو ليکل له )الف-ی( پورې پرتختې د ښوونکي په 
مرسته پيل کړي.-د لوست د تحکيم لپاره د نسخ پر خط لوستل شوي توري له )الف-ض(  زده 
کوونکو ته ور زده کړئ. هغوی دې ياد شوي توري د دوی په کتابچو کې د کړکي قلم په واسطه 
مشق او تمرين کړئ. د محترمو ښوونکو د زياتو معلوماتو لپاره بايد يادونه وکړو چې نسخ خط د 
لومړي ځل لپاره د دريمې هجري قمري پيړۍ په لومړيو وختو کې د ابن مقلﾢ شيرازي په واسطه 
چې لومړی کوفي خط و، رامنځ ته شو. نسخ د کاپي کولو پر معنا دی، خط نسخ په حقيقت 
کې لومړی خط و چې د کوفی خط د نمګړتياوو د سمولو او د عربي حرکتونو، اوازونو او د ژبي 
د نه تجزيه کيدونکو واحدونو په ور زياتولو چې يو د بل ترڅنګ ليکل کېږي او لوستل کېړي، 
اختراع شو، دا ليک له دوو خطونو قبطي.... او سرياني خطونو څخه اخېستل شوی دی. که 
څه هم ځينې په دې عقيده دي چې نسخ خط له دې وړاندې هم وجود درلود. خو هغه څه چې 

حقيقت لري، دا دی چې ابن مقله دا ليک لوړو پوړيو ته ورساوه.
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دويم لوست

)٢( مخ                                    د حسن خط د تدريس الرښود

دويم درسی ساعت                  )د تدريس وخت دوه درسي ساعتونه(

د نسخ خط په  واسطه د الفبا توريد لوست سرليک
له )ب+ا  تر  ب+ر( پورې تورو د نسخ خط پېژندل او په  کړکي عمومي موخې

قلم د هغې د ليکلو بڼه.

د زده ک７ې موخې

 پوهنيزې 

مهارتي 

ذهنيتي موخې

 له زده کوونکو هيله کېږي چې ددې لوست په پای کې الندې 
موخوته ورسيږي.

�tپه نسخ خط به د ترکيبي تورو د ليکلو  له طريقې سره أشنا شي.
�tپه کړکي قلم به په نسخ خط ليکل شوي توري ترکيب کړای 

شي.
�tپر  کړکي قلم په نسخ په خط ليکل شوو ترکيبي تورو له ليکلو 

سره  د مينې پيدا کول.
ډله ييز فعاليتونه،ځانګړي فعاليتونه، پوښتنې او ځوابونه، د تدريس الرې

عملي کار او تمرين.
د تدريس اړين 

توکي
کتاب، کتابچه، قلم، پنسل، پنسل پاک، کړکي قلم، تباشير، 

مشواڼي او خط کش.
په عملي او مشاهدوي توګه.د ارزونو طريقه

لوم７ني يا مقدماتي  
فعاليتونه

د  تنظيم،  ټولګي  د  پوښتنه،  اچول،  سالم 
حاضرۍ اخېستل،  د کورنۍ دندې کتنه، د تېر 
لوست يادونه او له نوي لوست سره د هغه اړيکې.

وخت
۵دقيقې

د انگيزې رامنځ ته کول د متن پوښتنې

-  تاسو کله پر کړکي قلم دوه توري په ترکيبي  
بڼه ليکلي دي؟

۵ 
دقيقې
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وختد ښوونکي فعاليتونه
- د نسخ خط ترکيبي تورو د ليکلو په طريقه له )ب-ر( پورې توري وليکئ.

- هغوی  ته  ووايي چې د کړکي قلم په څو که له مشواڼۍ رنګ واخلي له ) ب-ر( پورې ترکيبي توري 
وليکي.

- زده کوونکي دې له )ب-ر( پورې ترکيبي توري مشق  کړي، بيا دې ښوونکي  ته د اصالح لپاره 
وښايي.

٣۵

دقيقه

ارزونه: د ډاډ د ترالسه کولو په موخه چې زده کوونکو له )الف-ر( پورې د تورو ليکل زده 
کړې، ارزونه يې کوي.

کورن９ دنده: زده کوونکي دې د )ب-ر( ترکيبي توري په کړکي قلم په خپلو کتابچو کې مشق او تمرين 
کړي.

اضافي معلومات
او  ترکيبونو څخه موخه  توريزو  دوه  د  زده کوي.  ترکيبونه  توريز  دوه  ټولګي کې  دويم  په   -زده کوونکي 
مقصد، د کلمې او جملې د ليکلو په اړوند د زده کوونکو د مهارت زياتول دی. کيدای شي ځينې دوه 
توريز ترکيبونه  ځانګړي معنا ورکړي د بېلګې په ډول: د ګ  او )ل( تورو له ترکيب څخه د ګل کلمه السته 
راځي، ډېريې په دې ترکيبونو کې معنا نه لري، کيدای شي تاسو ته پوښتنه پيدا شي چې ولې ترکيبونه د الف 
په توری نه پيل کېږي. څنګه چې د الف توری يو مجرد توری دی او مفرد توری له نورو تورو سره په پيل 
کې نه شي ترکيبيدای، له دې امله له مفردو تورو څخه په ترکيبونو کې ډډه شوې ده. همدارنګه د هم شکله 
تورو له تکرار څخه لکه: ج، ح، چ او يا ص، ض تورو څخه چې د شکل له مخې يو ډول دي، يوازې  د 
ټکو په ايښودلو سره توپير پيدا کوي. هڅه وکړئ چې زده کوونکي له کرسۍ خط څخه چې څلور شکله 

يې په دې کتاب کې راغلي دي، په دوه توريزو ترکيبونو کې ګټه واخلي.  

ښاغلو ښوونکو: په دې کتاب کې د تدريس د الرښود له بيا ليکلو څخه ډ ده شوې ده. تاسې کولی 
شئ چې له دې الرښود څخه د ټولو لوستو په تدريس کې ګټه واخلئ. 


