د پﻮهن ３وزارت

تدرﻳس！ﻮل／ی
رهنماي_ دوﻳم
پ＋تﻮ
عربﻲ صنف 7

پ＋تﻮ
دوﻳم ！ﻮل／ی
＊ﻮونکی

د چاپ کال 1398 :هـ .ش.

ملي سرود
دا وطن افغانســـتـــان دى

دا عـزت د هـــر افـغـان دى

کور د سول ３کور د تورې

هر بچی ي ３قهرمـــــان دى

دا وطن د ټولـــو کـور دى

د بـــــلـوڅـــــــو د ازبـکـــــو

د پ＋ـــتــون او هـــــزاره وو

د تـــرکـمنـــــــو د تـــاجـکـــو

ورســـره عرب ،گوجــر دي

پــاميــريان ،نـورستانيــــان

براهوي دي ،قزلباش دي

هـــم ايمـــاق ،هم پشـه يان

دا ه５ــواد بـــه تل ځلي８ي

لـکـه لـمــر پـر شنـه آسمـان

په ســـينــه ک ３د آســـيـــا به

لـکـه زړه وي جـــاويـــدان

نوم د حق مـــو دى رهبـــر

وايو اهلل اکبر وايو اهلل اکبر

د پوهن ３وزارت

پ＋تو
دويم ！ول／ى

د چاپ کال ١٣٩٨ :هـ.ش.
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د تاب ان ت او

-----------------------------------------------------مضمون پ تو
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ه وون يو مدرسو او ولو دولت او خصو
د با يفيته در
ا لري مو ه د باور يو
توز ع ته املرنه د وهن وزارت د ارو ه
تابونو له شتون رته د وون او روزن اسا اهدافو ته رس دل نشو
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ان％وريزه الفبا
موخه :د ان％وريزې الفبا تکرار.
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لوم７ى لوست

اهلل
موخه :د کلمو او جملو سم لوستل ،لﻴکل او د لوى اهلل

پ５ژندنه.

پو＊تن:３
_ تاسو وﻳﻼی شئ چ ３موږ چا پﻴدا ک７ي ﻳو؟
_ اهلل له موږ ＇خه پرته نور کوم شﻴان پﻴدا ک７ي دي؟

اهلل يو دى.
موږ د اهلل بنده گان يو.
！ول مخلوقات اهلل پيدا ک７ي دي.
کعبه شريفه د مسلمانانو قبله ده.
موږ د اهلل اطاعت او عبادت کوو.
٦

فعاليتونه:
_ ＇و زده کوونکﻲ دې په وار سره متن ولولﻲ او نور دې ورته غوږ ونﻴسﻲ.
_ ＇و زده کوونکﻲ دې د تخت ３پر مخ د ﻻندې شکلونو له تورو ＇خه بشپ７ې کلم３
جوړې ک７ي.
لکه :ف _ ي _ ل فيل

م _ ر _ غـ _ ۍ

غ_و_ا

غ_ر

ل_م_ر

_ زده کوونکﻲ دې د متن جمل ３د تخت ３پر مخ مشق او تمرﻳن ک７ي.
_ په لوست ک ３داس ３کلم ３پﻴدا ک７ي چ ３په پﻴل ،من ＃او پاى ک ３ﻳ ３د الف ( )١تورى
راغلى وي.
لغت

معنا

اطاعت
عبادت
مخلوقات

فرمانبرداري
بندگﻲ
پﻴدا شوي موجودات

كورن ９دنده:

زده کوونکﻲ دې د لوست متن په خپلو کتابچو ک３

ولﻴکﻲ.

٧

دويم لوست

حضرت محمد
موخه :د کلمو او جملو سم لوستل ،لﻴكل او د حضرت محمد
پ５ژندل.

د لوړ شخصﻴت

پو＊تن:３
_ ＇وک وﻳﻼی شﻲ چ ３زموږ د گران پﻴغمبر نوم ＇ه دى؟
_ وﻳﻼی شئ چ ３قرأن كرﻳم د اهلل له خوا پر چا نازل شوى دى؟

حضرت محمد
قرآن کريم د اهلل

زموږ پ５غمبر دى.
کتاب دی.

قرانکريم پر حضرت محمد
حضرت محمد

نازل شوی دی.

د ډ４رو ＊و اخالقو خاوند و.
٨

فعاليتونه:
＇و زده کوونکﻲ دې متن په وار سره ولولﻲ او نور دې ورته غوږ ونﻴسﻲ.
＇و تنه زده کوونکﻲ دې له ورک７ل شوو تورو ＇خه د تخت ３پر مخ کلم ３جوړې او بﻴا
دې ولولﻲ.
...............
ن_ا_ز_ل
محمد
م_ح_م_د
پ _ ى _ غ _ م _ ب _ر
ک_ت_ا_ب

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

ا_ل_ل_ه

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

زده کوونکﻲ دې په ﻻندې کلمو ک ３ب！ ３کﻲ کلم ３په ن＋ه ک７ي:
اهلل _ حضرت _ محمد _ دی _ کتاب _ سم _ نازل.
_ که د (کتاب) په کلم ３ک ３د (ت) توری پر (ب) بدل شﻲ ،کومه کلمه ترې جوړﻳ８ي؟
_ زده کوونکﻲ دې په وار سره خپل نومونه په تورو ووﻳشﻲ.

كورن ９دنده:
زده كوونكﻲ دې د لوست د متن له مخ ３داس ３كلم３
پﻴداك７ي چ ３د (ر) تورى پک ３راغلی وي او بﻴا دې په خپلو کتابچو ک ３ولﻴکﻲ.

٩

در４م لوست

علم
موخه :د كلمو او جملو سم لوستل ،لﻴكل او له علم او پوه ３سره أشنا ک５دل او د خبرو
وړتﻴا پﻴدا کول.

پو＊تن:３

_ ＇وک وﻳﻼی شﻲ چ ３موږ د ＇ه لپاره درس لولو؟
_ ＇وک وﻳﻼی شﻲ چ ３موږ په ＊وون％ﻲ ک＇ ３ه زده کوو؟

علم پوه ３ته وايي.
＊وون％ى د زده ک７ې ＄ای دی.
د علم زده ک７ه پر هر مسلمان فرض ده.
زه درس لولم چ ３پوهه تر السه ک７م.
پوهه د ＊ه ژوند لپاره ډ４ره ضروري ده.
١٠

فعاليتونه:

_ زده کوونکﻲ دې په وار سره متن ولولﻲ او نور دې ورته غوږ ونﻴسﻲ.
_ زده كوونكﻲ دې د چوكاټ له تورو ＇خه په خپلو کتابچو ک ３كلم ３جوړې ك７ي.
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＇و زده كوونكﻲ دې په وار سره د تخت ３مخ ３ته راشﻲ او د (＊وون％ی＄ ،ای ،درس او
فرض) کلم ３دې په تورو واړوي.

كورن ９دنده:

زده كوونكﻲ دې د (پوهه ،انسان ،علم ،زده ک７ه＊ ،وون％ى،
لولم) كلم ３په خپلو کتابچو ک ３ولﻴکﻲ او بﻴا دې په تورو واړوي.

١١

＇لورم لوست

کتاب
موخه :د کلمو او جملو سم لوستل ،لﻴکل او د کتاب په ارز＊ت پوه５دل.

پو＊تن:３

_ ＇وک وﻳﻼی شئ چ ３په ان％ور ك＇ ３ه شى وﻳنئ؟
_ وﻳﻼی شئ چ ３موږ ول ３کتاب لولو؟
_ له کتاب ＇خه ＇ه زده کوﻻی شو؟

دا درسي کتاب دى.
زه هره ورځ کتاب لولم.
کتاب زموږ ＊ه مل／رى دى.
موږ خپل کتابونه ＊ه او پاک ساتو.
١٢

فعاليتونه:

_ زده کوونکﻲ دې په وار سره د متن ﻳوه ﻳوه جمله ولولﻲ او نور دې ورته غوږ ونﻴسﻲ.
_ زده کوونکﻲ دې په وار سره د تخت ３مخ ３ته راشﻲ او د کتاب په اړه دې خبرې
وک７ي.
_ زده کوونکﻲ دې په متن ک＇ ３و داس ３کلم ３پﻴدا ک７ي چ＇ ３لور توري ولري ،لکه:
لولم
زده كوونكﻲ دې د ﻻندې ان％ورونو نومونه په خپلو کتابچو ک ３ولﻴکﻲ.

كورن ９دنده:

زده کوونکﻲ دې د لوست متن په خپلو کتابچو ک３

ولﻴکﻲ.

١٣

پن％م لوست

د سالم اداب
موخه :د کلمو او جملو سم لوستل ،لﻴکل او د سﻼم اچولو پر أدابو پوه５دل.

پو＊تن:３

 _١په پورتنﻲ ان％ور ك＇ ３ه وﻳنئ خبرې پرې وك７ئ؟
 _٢تاس ３چاته سﻼم اچوئ؟

سالم اچول سنت دي.
وبرکاته)) او
د سالم لفظ ((السالم عليکم ورحمة اهلل
ُ
وبرکاته)) دی.
＄واب ي(( ３وعليکم السالم ورحمة اهلل
ُ
سالم اچول د خلکو ترمن ＃مينه پيدا کوي.
موږ خپل ３مور ،پالر＊ ،وونکو او ！ولو ته سالم اچوو.
١٤

فعاليتونه:

_ ＇و تنه زده کوونکﻲ دې په وار سره د ＊وونکﻲ په مرسته متن ولولﻲ او نور دې ورته
غوږ ونﻴسﻲ.
_ ＇و تنه زده كوونكﻲ دې د تخت ３پر مخ ﻻندې كلم ３په تورو واړوي ،لکه:

！ول
پالر

سالم
مور
مينه

س_ل_ا_م
سنت
پيدا

＄واب
خلک

_ دوه  -دوه زده کوونکﻲ دې د سﻼم او د هغه ＄واب په خپلو من％ونو ک ３تمرﻳن ک７ي.
_ زده کوونکﻲ دې ﻻندې کلمو ته پاملرنه وک７ي چ ３له ＇و غ８ونو (＇پو) ＇خه جوړې
شوې دي،لکه:
( ميـ _ نه) (س _ الم) (پيـ _ دا) ( ا_ چ _ وو)

كورن ９دنده:

زده كوونكﻲ دې په لوست ك ３داس ３كلم ３پﻴدا ك７ي
چ ３د (م) تورى ولري او بﻴا دې په خپلو کتابچو ک ３ولﻴکﻲ.

١٥

شپ８م لوست

＊ه زده كوونكى
موخه :د کلمو او جملو سم لوستل ،لﻴکل او د زده کوونکو بلدتﻴا له ＊و ک７و وړو
سره.

پو＊تن:３

_ په پورتنﻴو ان％ورونو ك＇ ３ه شی وﻳنئ؟ خبرې پرې وك７ئ.
_ ستاسو په نظر ＊ه زده كوونكى چاته وﻳل كﻴ８ي؟

＊ه زده كوونكى سهار وختي له خوبه پا＇ي８ي،
لوم７ی اودس کوي .خپل غا＊ونه مين％ي ،بيا د
لمان％ه لپاره مسجد ته ＄ي .ورزش کوي .د مور،
پالر＊ ،وونکو او مشرانو درناوی کوي .خپل درسونه
لولي .له خپلو مل／رو سره ＊ه چلند کوي.
١٦

فعاليتونه:

_ ﻳو ﻳو زده کوونکى دې په وار سره متن ولولﻲ او نور دې ورپس ３تکرار ک７ي.
_ ＇و زده كوونكﻲ دې په وار سره د ！ولگﻲ مخ ３ته راشﻲ او ودې واﻳﻲ چ ３هر سهار
کوم کارونه کوي؟
_ زده کوونکﻲ دې په متن ک ３هغه کلم ３پﻴدا ک７ي چ ３د (س) تورى پک ３راغلى وي او
پر تخت ３دې مشق او تمرﻳن ک７ي.
_ زده کوونکﻲ دې د مور ،پﻼر ،مسجد ،سهار او مل／رو کلم ３د تخت ３پر مخ ولﻴکﻲ
او په ＇پو دې وو４شﻲ.
لغت
درناوی
چلند

معنا
احترام
روﻳه

كورن ９دنده:

زده کوونکﻲ دې د لوست متن په خپلو کتابچو ک３

ولﻴکﻲ.

١٧

اووم لوست

د ＊وون％ي ترانه
موخه :د متن سم لوستل ،لﻴکل او له ＊وون％ﻲ سره مﻴنه پﻴدا کول.

پو＊تن:３

_ وﻳﻼی شئ چ ３زده کوونکﻲ په ＊وون％ﻲ ک＇ ３ه کوي؟
_ أﻳا د ＊وون％ﻲ په اړه مو کومه ترانه زده ده؟
＊وون％ى م ３دويــم کــور دى

！ولگيوال م ３لکــه ورور دى

＇ومره ＊کل ３ي ３باغچه ده

ســر تــر پــايــه تکــــه شنه ده

ډ４ر زړه سواند ي ３معلمان دي

مـــــهربانه

دي

پــر مــوږ ه ＆５نــه پــه قـار８４ي

لــه گــــناه مــو راتــ５ــر４ــ８ي

د ＊ــوونــکــو احــتــرام کــ７و

په اخــالص ورتــه ســالم ک７و

انــســانــان

(محمد عثمان نژند)

١٨

فعاليتونه:

_ ﻳو زده کوونکى دې ترانه په ＊کلﻲ غ ８ولولﻲ او نور دې ورپس ３تکرار ک７ي.
_ ＇و تنه زده کوونکﻲ دې په وار سره د خپل ＊وون％ﻲ په اړه خبرې وک７ي.
_ زده کوونکﻲ دې له متن ＇خه په استفادې سره له ﻻندې تورو ＇خه د تخت ３پر مخ
بشپ７ې کلم ３جوړې ک７ي.
_ گنا...
_ ＊کل...
_ ＊وو...
_ زده کوونکﻲ دې په وار سره د تران ３بﻴتونه د تخت ３پر مخ مشق اوتمرﻳن ک７ي.
_ ﻻندې نﻴم７／ې جمل ３دې د تخت ３پر مخ د چوکاټ په مناسبو کلمو سره بشپ７ې ک７ي.
！ول／ﻴوال
＊ ....................وون％ى خوښ دى.
＊وونکی
 ....................راباندې －ران دي.
زما
موږ د  ....................درناوى کوو.

كورن ９دنده:

زده كوونكﻲ دې د لوست متن ＇و ＄ل ３ولولﻲ او بﻴا دې
په خپلو کتابچو ک ３په ＊کلﻲ خط ولﻴکﻲ.

١٩

اتم لوست

＊وونکى
موخه :د متن سم لوستل او لﻴکل او د ＊وونکﻲ د لوړ مقام پ５ژندل.
＊وونکی

پو＊تن:３

_ أﻳا د خپلو ＊وونکو نومونه مو زده دي؟
_ ستاسو په نظر موږ ول ３د ＊وونکو درناوی وک７و؟

＊وونکى موږ ته ليک او لوست را زده کوي.
＊وونکی زموږ په روزنه ک ３ډ４ر زيار باسي.
موږ د ＊وونکي خبرې منو او غوږ ورته نيسو.
موږ د ＊وونکي درناوی کوو.
٢٠

فعاليتونه:

_ زده کوونکﻲ دې د ﻳو بل په مرسته د لوست متن ولولﻲ.
_ زده کوونکﻲ دې د ＊وونکﻲ د لوړ مقام په هکله له ﻳو بل سره خبرې وک７ي.
_ زده کوونکﻲ دې ﻻندې کلم ３د تخت ３پر مخ په تورو واړوي.
_ پوهه

_ زيار

_ خبرې

_ موږ

_ ＊وونکى

_ ＇و زده کوونکﻲ دې په وار سره پورته کلم ３په جملو ک ３مشق او تمرﻳن ک７ي.
_ زده کوونکﻲ دې د جملو تش ＄اﻳونه د چوکاټ د کلمو په کارولو سره د تخت ３پر مخ
بشپ ７ک７ي.
_ موږ له ＊وونکﻲ ＇خه  ....................زده کوو.
کتاب
_ زه  ....................لولم.
لﻴک او لوست
_ ＊وونکﻲ پر موږ ډ４ر  ....................دي.
علم
مجله
گران
كورن ９دنده:

زده کوونکﻲ دې د لوست متن په ＊کلﻲ خط په خپلو کتابچو ک ３ولﻴکﻲ.

٢١

نهم لوست

پسرلى
موخه :د كلمو او جملو سم لوستل ،لﻴكل او د پسرلﻲ د موسم پ５ژندل او په گ＂و ﻳ３
پوه５دل.

＊وون％ى

پو＊تن:３

_ ＇وک وﻳﻼی شﻲ چ ３پسرلى دكال ＇ووم فصل دى؟
_ خلک په پسرلﻲ ك ３كوم كارونه كوﻻى شﻲ؟

پسرلى د كال لوم７ى فصل دى ،په پسرلي ك ３هوا ＊ه وي.
باغونه شنه او گالن غوړ８４ي .مرغان په ونو او نورو
＄ايونو ک＄ ３ال ３جوړوي.
بزگران په خپلو ＄مكو ك ３كار كوي.
په پسرلي ک ３نيال／ي اي＋ودل ک８５ي.
موږ بايد د اي＋ودل شوو نيال／يو ساتنه وک７و.
٢٢

فعاليتونه:

_ زده کوونکﻲ دې په خپلو من％و ک ３لوست ولولﻲ او بﻴا دې ﻳو تن د ！ولگﻲ مخ ３ته
راشﻲ او لوست دې په لوړ غ ８ولولﻲ.
_ زده كوونكﻲ دې د پسرلﻲ په اړه لن６ې خبرې وک７ي.
_ زده کوونکﻲ دې په لوست ک ３درې حرفﻲ کلم ３پﻴدا او هغه دې د امﻼ په توگه د تخت３
پر مخ ولﻴکﻲ.
_ زده کوونکﻲ دې ﻻندې کلم ３په جملو ک ３راوړي:
گالن
پسرلی
لغت
فصل
غوړ８４ي
بزگران

نيالگي

معنا
موسم
شنه ک８５ي
دهقانان

كورن ９دنده:

زده كوونكﻲ دې دخپلو كورنﻴو د غ７و په مرسته د پسرلﻲ

په هکله ＇و جمل ３ولﻴکﻲ.

٢٣

لسم لوست

！وكه
موخه :د كلمو او جملو سم لوستل ،لﻴكل او د زده کوونکو د ادبﻲ ذوق پﻴاوړتﻴا.

پو＊تن:３

_ له تاسو ＇خه د چا كومه ！وكه زده ده؟ خپلو ！ولگﻴوالو ته ﻳ ３وواﻳئ.
_ أﻳا ！وک ３مو خو＊８５ي؟

يو ناروغ ډاک＂ر ته ورغی او ورته ي ３وويل:
ناروغ يم ،گ６５ه م ３خوږ８４ي.
ډاک＂ر ترې پو＊تنه وک７ه＇ :ه شى دې خوړلي دي؟
ناروغ وويل :سوې ډوډۍ.
ډاک＂ر وويل :لوم７ی دې د سترگو عالج وک７ه＄ ،که که
سترگ ３دې روغ ３وای ،سوې ډوډۍ به دې نه خوړه.
٢٤

فعاليتونه:

_ زده کوونکﻲ دې په وار سره متن ولولﻲ او نور دې ورته غوږ ونﻴسﻲ.
_ زده کوونکﻲ دې د متن په لوست ك ３داس ３كلم ３پﻴداك７ي چ ３د (و) تورى په ک３
وي ،بﻴا دې په تخت ３ولﻴکﻲ.
_ ＇و تنه زده كوونكﻲ دې په خپله خو＊ه د ！ولگﻲ مخ ３ته راشﻲ ،که کومه ！وكه ﻳ ３زده
وي ،نورو زده كوونكو ته دې وواﻳﻲ.
_ ﻻندې کلم ３دې په خپلو کتابچو ک ３په تورو واړوي ،لکه:
.
ناروغ

ن_ا_ر_و_غ

ډاک＂ر
سوې
ستر３－

_ زده کوونکﻲ دې په وار سره د متن کلم ３د امﻼ په تو－ه پر تخت ３مشق او تمرﻳن
ک７ي.

كورن ９دنده:

زده كوونكﻲ دې د لوست متن په خپلو کتابچو ک３

ولﻴکﻲ.

٢٥

يوولسم لوست

افغانستان
موخه :د كلمو او جملو سم لوستل ،لﻴكل او د خپل ه５واد پ５ژندل.

پو＊تن:３

_ تاسو وﻳﻼی شئ چ ３موږ ول ３له خپل ه５واد سره مﻴنه لرو؟
_ ستاسو په نظر موږ د خپل ه５واد د ودانولو لپاره باﻳد ＇ه وک７و؟

زموږ د گران ه５واد نوم افغانستان دى.
افغانستان پر موږ گران دی.
زموږ ه５واد لرغونی تاريخ او نوميالي شخصيتونه لري.
افغانستان لوى سيندونه او جگ غرونه لري.
موږ په علم او پوه ３خپل ه５واد ودانوو.
٢٦

زموږ د ه５واد ＄ين ３تاريخي ＄ايونه

د هلمند بست کﻼ

د غور منار جام

د پغمان طاق ظفر

فعاليتونه:

_ ＇و زده کوونکﻲ دې په وار سره متن ولولﻲ او نور دې ورته غوږ ونﻴسﻲ.
_ ＇و زده کوونکﻲ دې په وار د ！ولگﻲ مخ ３ته راشﻲ ،د خپل کلﻲ او ＄ای نومونه دې
واخلﻲ.
_ ＇و زده كوونكﻲ دې په متن ك ３هغه کلم ３په ن＋ه ک７ي چ ３د الف (ا) په توري پﻴل
شوې وي ،بﻴا دې د ！ولگﻲ مخ ３ته راشﻲ او پر تخت ３دې ولﻴکﻲ.
_ زده کوونکﻲ دې په وار سره ﻻندې کلم ３په ＇پو وو４شﻲ او پر تخت ３دې ولﻴکﻲ،
لکه:
باغونه ،غرونه ،ه５واد ،پوهه
لغت
لرغونی
ج，

معنا
پخوانی
اوچت
كورن ９دنده:

زده كوونكﻲ دې د کورنﻴو د غ７و په مرسته د ه５واد د ＇و
＊ارونو نومونه په خپلو كتابچو ك ３ولﻴكﻲ.

٢٧

دولسم لوست

د مور او پالر حقونه
موخه :د لوست سم لوستل ،لﻴکل او د مور او پﻼر د حقونو پ５ژندل.

پو＊تنه:

_ ＇وک وﻳﻼی شئ چ ３مور او پﻼر پر تاسو باندې ＇ه حقونه لري؟

مور او پالر پر موږ ډ４ر حق لري.
مور په خپله غ８５ه ک ３روزلي يو.
مور او پالر له موږ سره ډ４ره مينه لري.
پالر راته خواړه او پو＊اک برابروي.
موږ د مور او پالر درناوی کوو او خبرې ي ３منو.
٢٨

فعاليتونه:

_ ＇و زده کوونکﻲ دې په وار سره متن ولولﻲ او نور دې ورته غوږ ونﻴسﻲ.
_ د لوست په متن ك ３دې داس ３كلم ３په ن＋ه ك７ي چ ３د (ر) تورى ﻳ ３په پﻴل او من＃
ك ３راغلى وي ،بﻴا دې په خپلو كتابچو ك ３ولﻴكﻲ.
_ ＇و زده کوونکﻲ دې په ﻻندې کلمو ک ３دوه تورﻳزه کلم ３په ن＋ه او بﻴا دې د تخت ３پر
مخ ولﻴکﻲ.
_ دي.
_خبرې
_ پﻶر
_ ما
_ مور
_ ＇و زده کوونکﻲ دې په وار سره د مور او پﻼر د حقونو په هکله خبرې وک７ي.
لغت
روزلﻲ ﻳو
درناوی

معنا
پاللﻲ ﻳو
احترام

كورن ９دنده:

زده کوونکﻲ دې په خپلو کتابچو ک ３د مور او پﻼر په
هکله ＇و لن６ې جمل ３ولﻴکﻲ.

٢٩

ديارلسم لوست

ب５رغ
موخه :د متن سم لوستل ،لﻴکل او د خپل ه５واد د ملﻲ ب５رغ په ارز＊ت پوه５دل.

پو＊تن:３

_ ＇وک وﻳﻼی شﻲ چ ３زموږ ب５رغ ＇و رنگه لري؟
_ تاسو د ب５رغ په هکله کومه ترانه اور４دل ３ده؟

خـــوږ مــ ３تــر＄ــان ب５رغه

لـــــوړ دې نــ＋ــان ب５رغه

تـــــل مـــو پـــه ســـر رپــيــ８ه

مــلـــــي آرمـــــــان بــ５ــرغــه

ســتــا شــهــامـــــت بـــه ســاتــو

ســتــا عــظــمــت بـــــه ســاتــو

تــه مـــو د پــت نــ＋ـــــه ي３

د اســالمــيــت نــ＋ـــــه ي３

بيـرغه

لـــــوړ دې نــ＋ــان ب５رغه

اې د افــغـــــان

(اروا＊اد محمد عثمان نژند)

٣٠

فعاليتونه:

_ ＊وونکی دې د ب５رغ ترانه ولولﻲ او زده کوونکﻲ دې ورپس ３تکرار ک７ي.
_ زده کوونکﻲ دې په وار سره شعر ولولﻲ او نور دې ورته غوږ ونﻴسﻲ.
_ ＇و زده كوونكﻲ دې په وار سره د (ن＋ان ،ب５رغ ،شهامت ،اسﻼمﻴت) كلم ３د تخت ３پر
مخ ولﻴکﻲ بﻴا دې په تورو واړوي ،لکه:
ب５رغ

ب_ې_ر_غ

_ ＇و زده كوونكﻲ دې په وار سره له ﻻندې تورو ＇خه كلم ３جوړې او پر تخت ３دې
ولﻴکﻲ.
(ن _ ښ _ ه)
(ر _ پ _ ې _ ږ _ ه)
(ب _ ې _ ر _ غ)
(ا _ ف _ غ _ ا _ ن)
لغت
شهامت
عظمت
پت

معنا
م７５انه ،غﻴرت
لوﻳوالی
عزت

كورن ９دنده:

زده كوونكﻲ دې د ب５رغ شعر په ﻳادو زده ك７ي او په كورك３
دې خپلو خوﻳندو او ورو１و ته وواﻳﻲ.

٣١

＇وارلسم لوست

زموږ پيس３
موخه :د كلمو او جملو سم لوستل ،لﻴكل او زموږ د مروجو پﻴسو پ５ژندل او د هغو ＊ه ساتل.

پو＊تن:３

_ تاسو په پورتنﻲ ان％ور ك＇ ３ه شى وﻳنئ؟
_ وﻳﻼی شئ چ ３زموږ د ه５واد پﻴس＇ ３ه نوم８５ي؟
زموږ د ه５واد پيس ３افغان ９دي.
زموږ پيس ３د افغان( ９يو －ون ،دوه －ون ،پن％ه －ون ،لس －ون ،شل
－ون ،پن％وس －ون ،سل －ون ،پن％ه سوه －ون او زر －ون) دي.
زموږ د افغان ９يو－ون ،دوه －ون او پن％ه －ون فلزي هم شته.
زه خپل ３پيس ３ب＄ ３ايه نه لگوم.
موږ بايد خپل ３پيس ３＊ ３وساتو.

٣٢

فعاليتونه:

_ زده کوونکﻲ دې په وار سره متن ولولﻲ او نور دې ورته ＄ﻴر شﻲ.
_ زده كوونكﻲ دې د لوست له متن ＇خه پن％ه كلم ３غوره ك７ي او بﻴا دې په وار سره د
تخت ３پر مخ په تورو وو４شﻲ.
_ ＇و زده كوونكﻲ دې په وار سره د خپل ه５واد د بانک نو！ونو نومونه واخلﻲ او ＇و تنه
نور دې د عدد په توگه پرتخت ３ولﻴکﻲ.
_ زده کوونکﻲ دې ﻻندې کلمو ته ساده جمل ３جوړې ک７ي.
_ افغان９
_ پﻴس３
_ ه５واد
لغت
شکل
نه ل／وم
ه５واد

معنا
ب２ه
نه مصرفوم
وطن

كورن ９دنده:

زده كوونكﻲ دې د لوست متن په خپلو کتابچو ک３

ولﻴکﻲ.

٣٣

پن％لسم لوست

سيد جمال الدين افغان
موخه:د کلمو او جملو سم لوستل ،لﻴکل او د سﻴد جمال الدﻳن افغان د لوړ شخصﻴت
پ５ژندل.

پو＊تن:３

_ په لوست ك ３د چا ان％ور وﻳنئ؟
_ أﻳا تاس ３د سﻴدجمال الدﻳن افغان نوم اورﻳدلی؟

سيد جمال الدين افغان د سيد صفدر زوی دی.
د کون ７واليت په اسعدآباد ک ３ز４８４دلی دی.
سيدجمال الدين زموږ د ه５واد لوی عالم و.
هغه د مسلمانانو د ب５دارۍ او يووالي لپاره ډ４ر کو＊＋ونه ک７ي
دي.
زه غواړم چ ３د هغه په ＇５ر عالم شم.

٣٤

فعاليتونه:

_ زده کوونکﻲ دې د لوست جمل ３د ＊وونکﻲ په مرسته ولولﻲ او نور دې ورته غوږ
ونﻴسﻲ.
_ زده كوونكﻲ دې په متن ك ３داس ３كلم ３پﻴداك７ي چ ３د (س) تورى د كلم ３په سر،
من ＃او پاى ک ３راغلی وي ،په خپلوكتابچو ك ３دې ولﻴكﻲ.
_ زده کوونکﻲ دې په لوست ک＇ ３و داس ３کلم ３پﻴدا ک７ي چ！ ３کﻲ ونه لري او په خپلو
کتابچو ک ３دې ولﻴکﻲ ،لکه :علم
_ ＇و زده کوونکﻲ دې په وار سره د تخت ３مخ ３ته راشﻲ او د سﻴد جمال الدﻳن افغان په
هکله دې خبرې وک７ي.
معنا
پوه ،دانا
په شان

لغت
عالم
په ＇５ر

كورن ９دنده:

زده كوونكﻲ دې د لوست متن په خپلو کتابچو ک ３په

＊کلﻲ خط ولﻴکﻲ.

٣٥

شپاړسم لوست

كندهار
موخه :د کلمو او جملو سم لوستل ،لﻴکل او د کندهار په هکله معلومات ترﻻسه کول.

پو＊تن:３

_ تاسو په پورتنﻲ ان％ور ك＇ ３ه وﻳنئ؟
_ تاس ３د کندهار نوم اور４دلی دی؟

کندهار د افغانستان يو لوى ＊ار دی.
کندهار پخوا زموږ د ه５واد پايتخت و.
کندهار ډ４ر تاريخي ＄ايونه لري.
د کندهار انار او انگور ډ４ر مشهور دي.
موږ د خپل ه５واد په تاريخ وياړو.
٣٦

فعاليتونه:

_ زده کوونکﻲ دې متن په وار سره ولولﻲ او نور دې ورته غوږ ونﻴسﻲ.
_ زده كوونكﻲ دې د تخت ３پر مخ له ورك７ل شوو تورو ＇خه كلم ３جوړې ك７ي.
ک

ن

د

هـ

ا

ى

ن

و

ا

ا

ر

ر

د

_ زده كوونكﻲ دې ﻻندې كلم ３د تخت ３پر مخ د امﻼ په توگه ولﻴکﻲ.
(＊ار ،انار ،مشهور ،کندهار ،پخوا)
لغت
پاﻳتخت
وﻳاړو

معنا
د ﻳوه ه５واد مرکز
افتخار کوو

كورن ９دنده:

زده كوونكﻲ دې د کندهار لوست په خپلو کتابچو ک３

ولﻴکﻲ.

٣٧

اووه لسم لوست

جــرگه
موخه :د كلمو او جملو سم لوستل ،لﻴكل او د جرگ ３په ارز＊ت پوه５دل.

پو＊تن:３

_ تاسو په پورتنﻲ ان％ورك＇ ３ه وﻳنئ؟
_ تاس ３د جر ３－نوم اور４دلی دی؟

جر－ه د افغانانو ملي دود دی.
په جر－و ک ３د ！ولن ３ستونزې هوار８４ي.
په جر－و ک ３مشران را！ول８５ي او پر４ک７ې کوي.
موږ د جر－و پر４ک７و ته درناوی کوو.
٣٨

فعاليتونه:

_ ＇و زده کوونکﻲ دې د لوست متن په وار سره ولولﻲ او نور دې ورته غوږ ونﻴسﻲ.
_ زده کوونکﻲ دې له متن ＇خه درې حرفﻲ کلم ３پﻴدا او د تخت ３پرمخ دې ولﻴکﻲ.
_ زده کوونکﻲ دې ﻻندې کلم ３د امﻼ په توگه د تخت ３پر مخ ولﻴکﻲ.
پر４ک７ې

جرگه

درناوى

_ زده کوونکﻲ دې په ډله ﻳﻴزه تو－ه د جر－و په هکله لن６ې خبرې وک７ي.
لغت
دود
ستونزې
پر４ک７ې

معنا
رواج
مشکﻼت
فﻴصل３

كورن ９دنده:

وکاروي.
جر－ه

زده كوونكﻲ دې ﻻندې کلم ３په لن６و جملو ک３
مشران

ستونزه

٣٩

اتلسم لوست

كوچيان
موخه :د متن سم لوستل ،لﻴکل او د کوچﻴانو له ژوند سره د زده کوونکو بلدتﻴا.

پو＊تن:３

_ په پورتنﻲ ان％ور ك＇ ３ه وﻳنئ؟
_ أﻳا تاسو د کوچﻴانو ک６ې لﻴدلﻲ دي؟

کوچيان په ک８５ديو ک ３ژوند کوي.
کوچيان په ژمي ک ３تودو او په اوړي ک ３س７و سيمو ته ＄ي.
کوچيان زيارک） خلک دي.
د کوچيانو ژوند ستونزمن دی.
دوی م８５ې ،وزې ،او＊ان او نور ＇اروي ساتي.
د کوچيانو ماشومان په گر＄نده ＊وون％يو ک ３زده ک７ې کوي.

٤٠

فعاليتونه:

_ ＇و زده کوونکﻲ دې په وار سره د لوست جمل ３د ＊وونکﻲ په مرسته ولولﻲ او نور دې
ورته غوږ ونﻴسﻲ.
_ په چوكاټ ك ３دې د ﻻندې كلمو معناوې پﻴدا او په خپلو کتابچو ک ３ولﻴکﻲ.
＇اروي
ح５ونات
په ＇５ر
کوچنﻴان
ماشومان
په ډول
_ ＇و زده کوونکﻲ دې د (او＊ان ،م８５ې＇ ،اروي ،ژوند) کلم ３په لن６و جملو ک ３راوړي
او بﻴا دې پر تخت ３ولﻴکﻲ.
لغت
زﻳارک）
اوړی
＇اروي

معنا
زحمتک）
دوبی
ح５وانات

كورن ９دنده:

زده کوونکﻲ دې لوستل شوى متن په خپلو كتابچو ك３

په ＊كلﻲ خط سره ولﻴكﻲ.

٤١

نولسم لوست

د اختر ورځ
موخه :د کلمو او جملو سم لوستل ،لﻴکل او د اختر په ارز＊ت پوه５دل.

پو＊تنه:

_ تاس ３داختر په ور＄و ك＇ ３ه كوئ؟

اختر د مسلمانانو د خو＊ ９ور ３＄دي.
مسلمانان په يوه کال ک ３دوه اخترونه لري.
يو ي ３کوچنی او بل ي ３لوی اختر دی.
موږ د اختر لمون ＃په مسجدونو او عيد －اوو ک ３ادا کوو.
موږ په اخترونو ک ３خپل ３کورن ９او دوستانو ته د اختر مبارکي
وايو.

٤٢

فعاليتونه:

_ زده کوونکﻲ دې په وار سره د ＊وونکﻲ په مرسته د لوست جمل ３ولولﻲ او نور دې
ورته غوږ ونﻴسﻲ.
_ په ﻻندې کلمو ک ３دې درې تورﻳزه کلم ３په ن＋ه او بﻴا دې په خپلو کتابچو ک ３ولﻴکﻲ.
خلک
اختر
دوه
＊وون％ی
＊وونکی
کال
_ زده کوونکﻲ دې د متن لوم７ۍ کر＊ه د امﻼء په تو－ه د تخت ３پر مخ ولﻴکﻲ.
_ زده كوونكﻲ دې له ﻻندې ورک７ل شوو تورو ＇خه د تخت ３پر مخ كلم ３جوړې ك７ي.
م _ س _ ل _ م _ ا _ ن _ا _ ن
ا_خ_ت_ر

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

ل_م_و_ن_ځ

...............
معنا
خوشحال９
وړوکی

لغت
خو＊９
کوچنی

كورن ９دنده:

زده كوونكﻲ دې د لوست متن په خپلو کتابچو ک ３په

＊کلﻲ خط ولﻴکﻲ.

٤٣

شلم لوست

اتـ０
موخه :د كلمو او جملو سم لوستل ،لﻴكل او د ملﻲ ات ０په اړه معلومات ﻻس ته
راوړل.

پو＊تن:３

_ تاسو په پورتنﻲ ان％ورك＇ ３ه وﻳنئ؟
_ تاسو كله ات ０لﻴدلى دى؟
_ خلك په كوم وخت ك ３ات ０كوي؟

ات ０د افغانانو ملي دود دى.
زموږ خلک د خپلو ملي ور＄و په لمان％لو ک ３ات２ونه
کوي.
د خو＊يو او خوشحاليو په مراسمو ک ３هم ات２ونه ک８５ي.
افغانان له ات ０سره مينه لري.
٤٤

فعاليتونه:

_ ＇و زده کوونکﻲ دې په وار سره د ＊وونکﻲ په مرسته متن ولولﻲ او نور دې ورته غوږ
ونﻴسﻲ.
_ زده كوونكﻲ دې ﻻندې كلم ３په تورو واړوي( .افغانان ،ات ،０ملﻲ ،ډول)
_ زده كوونكﻲ دې په چوكاټ ك ３له ورك７ل شوو تورو ＇خه د تخت ３پر مخ كلم ３جوړې
ك７ي.
ا

ف

غ

م

ل

ي

د

و

د
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ا

افغان

ن

ه

_ زده کوونکﻲ دې ﻻندې کلم ３په ساده جملو ک ３راوړي:
(خلک ،ات ،０مينه)

كورن ９دنده:

زده كوونكﻲ دې د لوست جمل ３په خپلو کتابچو ک３

ولﻴکﻲ.

٤٥

يوويشتم لوست

يووالى
موخه :د كلمو او جملو سم لوستل ،لﻴكل او د ﻳووالﻲ او اتفاق په معنا او گ＂و پوه５دل
دي.

پو＊تن:３

_ تاسو په پورتنﻲ ان％ور ك＇ ３ه شی وﻳنئ؟
_ أﻳا تاسو د ﻳووالﻲ په معنا پوه８５ئ؟

يوه سپين ږيري خپلو زامنو ته د ل＋تو يوه ６５－ۍ ورک７ه چ３
ماته ي ３ک７ي ،خو زامنو ي６５－ ３ۍماته نه شوه ک７ای .بيا ي３
پالر په خپله يوه يوه ل＋ته ماته ک７ه او ورته ي ３وويل :که په
خپلو من％و ک ３ب ３اتفاقه شئ ،نو ما غوندې سپين ږيری به هم
تاسو د دې ل＋تو په ＇５ر مات او له من％ه يوسي.

٤٦

فعاليتونه:

_ ＇و زده کوونکﻲ دې په وار سره متن د ＊وونکﻲ په مرسته ولولﻲ او نور دې ورته غوږ
ونﻴسﻲ.
_ ＇و تنه زده كوونكﻲ دې د لوست له متن ＇خه داس ３كلم ３پﻴداك７ي چ ３د (و) تورى
په ك ３راغلى وي او بﻴا دې په خپلو كتابچو ك ３ولﻴكﻲ.
_ زده كوونكﻲ دې له ورك７ل شوو تورو ＇خه كلم ３جوړې او بﻴا دې پر تخت ３ولﻴکﻲ.
ل_ښ_ ت_ ه

ز_ا_م_ن

ا_ ت_ ف_ا_ق

م_ا_ت_ه

ن_ا_ر_و_غ

ګ_ې_ډ_ۍ

_ زده کوونکﻲ دې ﻻندې جمله د امﻼء په تو－ه ولﻴکﻲ:
يووالی د يوه ملت او قوم زور او قوت دی.
معنا
اتفاق
کوده

لغت
ﻳووالی
６５－ۍ

كورن ９دنده:

زده کوونکﻲ دې د متن جمل ３په ＊کلﻲ خط په خپلو

کتابچو ک ３ولﻴکﻲ.

٤٧

دوه ويشتم لوست

د كال فصلونه
موخه :د كال د ＇لورو فصلونو پﻴژندل او د دې لوست سم لوستل او لﻴکل.

پو＊تن:３

_ تاسو پوه８５ئ چ ３ﻳو كال ＇و فصلونه لري؟
_ تاسو کوﻻى شئ چ ３په پورتنﻴو ان％ورونو ك ３د اوړي فصل و＊ﻴئ؟

يو کال ＇لور فصلونه لري :پسرلی ،اوړی ،منی ،ژمی.
په پسرلي ک ３هوا ＊ه وي .هر ＇وک په کار پيل کوي.
په دوبي ک ３هوا توده وي.
په مني ک ３هوا معتدله وي.
په ژمي ک ３هوا ډ４ره س７ه او په زياترو ＄ايونو ک ３واوره
اوري.
٤٨

فعاليتونه:

_ ＇و زده کوونکﻲ دې په وار سره د ＊وونکﻲ په مرسته د لوست جمل ３ولولﻲ او نور دې
ورته غوږ ونﻴسﻲ.
_ زده كوونكﻲ دې ان％ورونو ته و－وري او د هغو نومونه دې پر تخت ３ولﻴکﻲ.

_ زده کوونکﻲ دې د متن په لوستلو سره د ﻻندې جملو تش ＄اﻳونه په مناسبو کلمو د
تخت ３پر مخ بشپ ７ک７ي.
ﻳو کال  ..........فصلونه لري.
په پسرلﻲ ک＊ .......... ３ه وي.
په اوړي ک ３هوا ډ４ره . ..........
لغت
پﻴل
اوړی

معنا
شروع
دوبی

كورن ９دنده:

زده كوونكﻲ دې متن په خپلو کتابچو ک ３ولﻴکﻲ.

٤٩

درويشتم لوست

د اون ９ور３＄
موخه :د دې لوست د كلمو او جملو سم لوستل ،لﻴكل او د اون ９د ور＄و د نومونو
پ５ژندل.
د اون ９د ور＄و نومونه
شنبه
يکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه

پو＊تن:３

_ تاسو وﻳلى شئ چ ３ﻳوه اون＇ ９و ور ３＄ده؟
_ تاس ３د اون ９د ور＄و نومونه اخﻴستﻼى شئ؟

يوه اون ９اووه ور ３＄ده.
شنبه ،يكشنبه ،دوشنبه ،سه شنبه ،چهار شنبه،
پنجشنبه او جمعه.
موږ په اون ９ك ３شپ ８ور＊ ３＄وون％ي ته ＄و.
د جمع ３په ورځ ＊وون％ي رخصت وي.
٥٠

فعاليتونه:

_ زده کوونکﻲ دې متن ولولﻲ او نور دې ورته غوږ ونﻴسﻲ.
_ زده كوونكﻲ دې په وار سره د ！ولگﻲ مخ ３ته راشﻲ ،د اوون ９د ور＄و نومونه دې د
تخت ３پر مخ ولﻴکﻲ.
_ زده كوونكﻲ دې په لوستل شوي لوست ك ３داس ３كلم ３پﻴداك７ي چ ３د (ش) تورى
په ك ３راغلى وي اوبﻴا دې په خپلو كتابچو ك ３ولﻴكﻲ.
_ زده کوونکﻲ دې د اوون ９د ور＄و نومونه ﻳو بل ته امﻼ وواﻳﻲ او پر تخت ３دې ولﻴکﻲ.
معنا
هفته

لغت
اوون９

كورن ９دنده:

زده كوونكﻲ دې د اوون ９د ور＄و نومونه په خپلو کتابچو

ک ３ولﻴکﻲ.

٥١

＇لورويشتم لوست

！وکه
موخه :د ！وک ３د متن سم لوستل ،لﻴکل او د ！وک ３په مفهوم پوه５دل.

پو＊تن:３

_ په پورتنﻲ ان％ور ک＇ ３ه شی وﻳنئ؟
_ تاسو کوم وخت کومه ！وکه اور４دل ３ده ،هغه وﻳﻼی شئ؟

يو س７ی ون ３ته ختلی و .چا ور ＇خه پو＊تنه وک７ه،
چ＇ ３ه کوې؟ س７ي ＄واب ورک :７توتان خورم .هغه
ورته وويل :ته خو د چنار ون ３ته ختلی ي ،３س７ي
وويل :توتان م ３په ج５ب ک ３دي.
٥٢

فعاليتونه:

_ زده کوونکﻲ دې لوست د ﻳو بل په مرسته ولولﻲ او بﻴا دې ﻳو تن د ！ولگﻲ مخ ３ته راشﻲ
او لوستل شوې ！وکه دې په خپله ژبه ！ولگﻴوالو ته واوروي.
_ زده کوونکﻲ دې په لوست ک ３درې تورﻳزې کلم ３پﻴدا او د تخت ３پر مخ دې ولﻴکﻲ.
_ ﻻندې کلم ３دې په ساده جملو ک ３راوړي.
توتان

س７ی

ختلی

چنار

زده کوونکﻲ دې د ﻳوه توري په راوړو سره ﻻندې کلم ３بشپ７ې ک７ي ،لکه:
！وکه
！و...
_ توتا....
_ خور...
_ چنا...
_ س...７

كورن ９دنده:

زده کوونکﻲ دې لوست په ＊کلﻲ خط په خپلو کتابچو

ک ３ولﻴکﻲ.

٥٣

پن％ه ويشتم لوست

باران
موخه :د باران په ارز＊ت او گ＂و پوه５دل او د دې لوست سم لوستل او لﻴكل.

پو＊تن:３

_ تاسو وﻳﻼی شئ چ ３باران په کوم فصل ک ３زﻳات ور８４ي؟
_ ستاسو په نظر كه باران ونه ورﻳ８ي ＇ه كﻴ８ي؟

بـــــــارانـــه ＊ـــــــه ور４ـــــ８ه
زمـــــا پـــــــه زړه ور４ـــــ８ه
گـــلـــونـــه ســـمـــه غــــر کـــ７ه
پـــه ســـمـــه ،غـــــــره وريــــ８ه
بــــــــاران هـــــــــوا پـــاكـــوي
بــــــــاران فــضـــــا پـــاكـــوي
دوړې گـــردونـــه پـــاک شي
بـــــــاران دنـــيـــا پــاكـــــوي
(اروا＊اد غالم حضرت روغمن)

٥٤

فعاليتونه:

_ زده کوونکﻲ دې د باران ترانه د ﻳو بل په مرسته ولولﻲ.
_ که د غره په کلمه ک ３د (غ) د توري پر ＄اى د (س) تورى ولﻴکو ،کومه کلمه ترې
جوړ８４ي؟
_ زده کوونکﻲ دې د باران ترانه له ﻳاده زده ک７ي.
_ زده کوونکی دې د تران ３له مخ＇ ３و کلم ３پﻴدا ک７ي چ ３له درﻳو تورو ＇خه جوړې
شوې وي ،بﻴا دې د تخت ３پر مخ ولﻴکﻲ.
لغت
فضا
دوړې

معنا
هوا
گردونه

_ زده کوونکﻲ دې پورتنﻲ لغتونه په ساده جملو ک ３راوړي.

كورن ９دنده:

زده كوونكﻲ دې د باران ترانه په ＊کلﻲ خط سره په خپلو

کتابچو ک ３ولﻴکﻲ.

٥٥

شپ ８ويشتم لوست

د اوبو گ＂３
موخه :د کلمو او جملو سم لوستل ،لﻴکل او د پاکو اوبو په ارز＊ت او ＂－و پوه５دل.

پو＊تن:３

_ له تاسو ＇خه ＇وک وﻳﻼی شﻲ چ ３پاك ３اوبه چ５رې پﻴداكﻴ８ي؟
_ د پاکو اوبو د گ＂و په هکله ＇ه وﻳﻼی شئ؟

اوبه د اهلل

لوی نعمت دی.

انسانان او ！ول ژوندي موجودات ب ３اوبو ژوند نشي
کوالی.
د پاکو اوبو ＇＋ل روغتيا ته گ＂ه لري.
موږ بايد د اوبو له ب＄ ３ايه لگ＋ت ＇خه مخنيوی وک７و.
٥٦

فعاليتونه:

_ زده كوونكﻲ دې لوست ولولﻲ او نور دې ورته غوږ ونﻴسﻲ.
_ ﻻندې کﻴس ９دې په خپلو کتابچو ک ３ولﻴکﻲ او ＄واب دې پﻴدا ک７ي.
)
تشه ＄ﻲ ،ډکه را＄ﻲ( .
_ ﻳو زده کوونکی دې د (انسانان＇ ،اروي ،بو！ﻲ ،روغتﻴا) کلم ３د تخت ３پرمخ ولﻴکﻲ او
نور زده کوونکﻲ دې په خپلو کتابچو ک ３ولﻴکﻲ.
_ زده کوونکﻲ دې ﻻندې کلم ３په ساده جملو ک ３وکاروي!
３＂－
پاک
اوبه
_ ＇و زده کوونکﻲ دې د اوبو د گ＂و په هکله لن６ې خبرې وک７ي.

كورن ９دنده:

زده كوونكﻲ دې د لوست له متن ＇خه ＇و كلم ３خو＊３
او بﻴا دې په خپلو کتابچو ک ３ورته جمل ３جوړې ک７ي.

٥٧

اوه ويشتم لوست

لــمر
موخه :زده کوونکﻲ د لمر په ارز＊ت او گ＂و وپوهﻴ８ي ،د لمر لوست سم ولولﻲ او وﻳ３
لﻴکﻲ.

پو＊تنه:

_ تاسو وﻳﻼی شئ چ ３لمر له كوم ３خوا راخﻴژي او كوم لور ته لو８４ي؟

لمر ډ４ره ر１ا او تودوخه لري.
لمر په خپله ر１ا ！ول ＄ايونه رو＊انوي.
د لمر په تودوخ ３غل ３او م５وې پخ８５ي.
انسانان او ！ول ژوندي شيان لمر ته اړتيا لري.
ب ３له لمر ＇خه ژوند نشته.

٥٨

فعاليتونه:

_ زده کوونکﻲ دې د لمر لوست په خپلو من％ونو ک ３په سمه توگه ولولﻲ او نور دې ورته
غوږ ونﻴسﻲ.
_ زده كوونكﻲ دې له تورو ＇خه كلم ３جوړې او بﻴا دې په خپلو کتابچو ک ３ولﻴکﻲ.
لمر
 ...............ت _ و _ د _ و _ خ _ ه ...............
ل_م_ر
...............
 ...............ر _ ڼ _ ا
ش_ي_ا_ن
...............
ا_ن _س _ا _ ن _ ا _ ن  ...............م _ ې _ و _ ې
_ زده کوونکﻲ دې د متن لوم７ۍ جمله د امﻼء په ډول ولﻴکﻲ.
_ ﻻندې کﻴس ９دې ولولﻲ او ＄واب دې پﻴدا ک７ي.
)
د ور ３＄وي او د شپ ３نه وي(.
_ زده کوونکی دې د متن کلم ３د تخت ３پر مخ ولﻴکﻲ.
لغت
تودوخه
اړتﻴا

معنا
گرمﻲ ،حرارت
ضرورت

كورن ９دنده:

زده كوونكﻲ دې متن په ＊کلﻲ خط په خپلو کتابچو ک３

ولﻴکﻲ.

٥٩

اته ويشتم لوست

د وخت ارز＊ت
موخه :د وخت په ارز＊ت پوه５دل او د متن لوستل اولﻴكل.

پو＊تن:３

_ تاسو وﻳﻼی شئ چ ３موږ ＇ن／ه کوﻻی شو چ ３خپل کارونه په ！اکلﻲ وخت سرته
ورسوو؟
_ تاس ３خپل وخت په کومو کارونو ک ３ت５روئ؟

له وخت ＇خه بايد ＊ه گ＂ه واخلو.
زه خپل وخت خوش ３نه ت５روم.
＇وک چ ３خپل وخت ب＄ ３ايه ت５روي ،په ژوند ک ３به
وروسته پات ３شي.
ت５ر شوی وخت ب５رته الس ته نه را＄ي.
٦٠

فعاليتونه:

_ زده کوونکﻲ دې د لوست جمل ３د ﻳو بل په مرسته ولولﻲ او بﻴا دې ﻳو زده کوونکی د
وخت د ارز＊ت په هکله لن６ې خبرې وک７ي.
_ ＇و تنه زده كوونكﻲ دې د خپلو ور＄نﻴو کارونو په اړه خبرې وک７ي.
_ زده كوونكﻲ دې له ﻻند４نﻴو تورو ＇خه په خپلو کتابچو ک ３كلم ３جوړې ك７ي ،لکه:
و _ خ _ ت وخت
..........
خ _ پ _ ل  ..........گ_ټ _ ه  ..........ک _ ا _ ر ..........
_ زده کوونکﻲ دې ﻻندې کلم ３د تخت ３پر مخ په تورو وو４شﻲ.
خوش.３
＇وک
ﻻس
ژوند وروسته
لغت
＂－ه
خوش３

معنا
فاﻳده
ب＄ ３اﻳه

كورن ９دنده:

زده كوونكﻲ دې د لوست د متن له مخ＇ ３و كلم ３غوره

ك７ي او بﻴا دې په تورو وو４شﻲ.

٦١

نهه ويشتم لوست

د خوړلو آداب
موخه :د کلمو او جملو سم لوستل ،لﻴکل او د خوړلو په ادبونو پوه５دل.

پو＊تنه:

_ تاسو د خوړو د أدابو په اړه ＇ه اور４دلﻲ دي؟

له ډوډۍ خوړلو ＇خه مخک ３خپل السونه په صابون
او اوبو پاک مين％و.
د ډوډۍ خوړلو په پيل ک ３بايد (بسم اهلل آلرحمن
آلرحيم) ووايو.
خواړه بايد په ＊ي الس وخورو.
خپل خواړه بايد ورو ورو وخورو.
خواړه بايد د خپلی مخ＇ ３خه وخورو.
٦٢

فعاليتونه:

_ زده کوونکﻲ دې د لوست جمل ３ولولﻲ.
_ زده كوونكﻲ دې په ډلو وو４شل شﻲ او د لوست له مخ ３دې داس ３کلم ３چ ３له درﻳو
تورو ＇خه جوړې شوې وي ،په خپلو كتابچو ك ３ولﻴكﻲ.
...................._٢
...................._١
...................._٤
...................._٣
_ دا ＇ه شى دى؟
الوزي مرغه غوندې ،نه ب２ک ،３نه پنج ３لري ،کلک ３عراب ３لري.
_ زده کوونکﻲ دې د متن له مخ ３د تخت ３پر مخ داس ３کلم ３ولﻴکﻲ چ ３د (خ) توری
پک ３راغلی وي.

كورن ９دنده:

د لوست متن په خپلو کتابچو ک ３ولﻴکئ.

٦٣

د４رشم لوست

＇اروي
موخه :د ＄ﻴنو ＇اروﻳو د نومونو پ５ژندل ،لوستل او لﻴكل.

پو＊تن:３

_ تاسو په پورتنﻴو ان％ورونوك ３كوم ＇اروي وﻳنئ؟ نومونه ﻳ ３واخلئ.
_ تاسو وﻳﻼی شئ چ ３کوم ＇اروي په کور ک ３ساتل ک８５ي؟

زموږ خلک کورني ＇اروي ساتي.
د ＇ارويو ساتل گ＂ ３لري.
خلک له ＇ارويو ＇خه ډول ،ډول گ＂ ３اخلي.
د غوا له ش５دو ＇خه مست ،３کوچ او پن５ر
جوړ８４ي.
٦٤

فعاليتونه:

_ زده كوونكﻲ دې د لوست متن ولولﻲ.
_ زده کوونکﻲ دې د ﻻندې پو＊تنو سم ＄واب د چوکاټ په ورک７ل شوو کلمو ک ３پﻴدا
او بﻴا دې د هرې پو＊تن ３تر＇نگ په خپلو کتابچو ک ３ولﻴکﻲ.
(دا کوم ＇اروی دی؟)
_ غ ８ﻳ ３لوړ دی او بار وړي.
...............
_ ډ４ره ت５زه من６ه وهﻲ.
...............
_ په ونه او د４وال په من６ه خ５ژي.
...............
_ ！وله شپه وﻳ） وي او پ５ره کوي.
_ زده کوونکی دې ﻻندې کلم ３د تخت ３پر مخ په تورو وو４شﻲ.
خلک _ ＇اروي _ ساتﻲ _  _ ３＂－غوا _ مست _ ３کوچ _ پن５ر
_ زده کوونکﻲ دې د کورنﻴو ＇اروﻳو د ＂－و په هکله لن６ې خبرې وک７ي.

كورن ９دنده:

زده كوونكﻲ دې په خپلو کتابچو ک ３د خپل ３خو＊ ３د

＇و ＇اروﻳو نومونه ولﻴکﻲ.

٦٥

يو د４رشم لوست

واليبال
موخه :د کلمو او جملو سم لوستل ،لﻴکل او د والﻴبال له لوب ３سره بلدتﻴا.

پو＊تن:３

_ تاسو په پورته ان％ورك＇ ３ه شى وﻳنئ؟
_ تاسو وﻳﻼی شئ چ ３والﻴبال ＇ه ډول لوبه ده؟

واليبال ＊ه لوبه ده.
زده کوونکي په لوبغالي ک ３واليبال کوي.
د واليبال لوبغاړي دولس تنه وي.
دا لوبه ډ４ره په زړه پورې ده.
واليبال روغتيا ته گ＂ه رسوي.
٦٦

فعاليتونه:

_ زده کوونکﻲ دې د لوست متن ولولﻲ.
_ زده کوونکﻲ دې له ﻻندې تورو ＇خه په خپلو کتابچو ک ３بشپ７ې کلم ３جوړې ک７ي.
لوب
ميدا
زده
واليبا
_ ＇و زده كوونكﻲ دې داس＇ ３لور كلم ３د تخت ３پر مخ ولﻴکﻲ چ ３د (و) تورى
ولري.
_ ＇و زده کوونکﻲ دې ﻻندې کلم ３د تخت ３پر مخ ولﻴکﻲ او بﻴا دې په ﻻندې جملو
ک ３وکاروي.
لوبه
ميدان
واليبال
هلکان
لغت
لوبغالی

معنا
د ورزش مﻴدان

كورن ９دنده:

زده كوونكﻲ دې د والﻴبال لوست ＊ه ولولﻲ او بﻴا دې په
خپلو کتابچو ک ３په ＊کلﻲ خط سره ولﻴکﻲ.

٦٧

دوه د４رشم لوست

پاک خواړه
موخه :د کلمو او جملو سم لوستل ،لﻴکل او د پاکو خوړو په گ＂و پوه５دل.

پو＊تن:３

_ تاسو په پورتنﻲ ان％ور ک＇ ３ه شی وﻳنئ؟
_ تاسو وﻳﻼی شئ چ ３پاک خواړه ＇ه ډول خوړو ته وﻳل ک８５ي؟

زه پاک خواړه خورم.
پاک خواړه روغتيا ته گ＂ه لري.
پاک خواړه د بدن په وده ک ３مرسته کوي.
ناپاک خواړه انسان ناروغه کوي.
خواړه بايد په مناسب ＄ای ک ３وساتل شي.
٦٨

فعاليتونه:

_ زده کوونکﻲ دې د لوست متن ولولﻲ.
_ ＇و زده کوونکﻲ دې له متن ＇خه ＇و كلم ３پﻴدا ک７ي چ ３د (و) توری پک ３راغلی
وي.
............_٤
............ _٣
............ _٢ ............_١
_ زده کوونکﻲ دې د ﻻندې کلمو په واسطه د جملو تش ＄اﻳونه د تخت ３پر مخ بشپ７
ک７ي.
ناروغه
گ＂ه
خورم
_ زه پاک خواړه . ...................
_ پاک خواړه روغتﻴا ته ............لري.
_ ناپاک خواړه انسان  ...........کوي.
_ ＇و زده کوونکﻲ دې د پاکو خوړو د ＂－و په هکله لن６ې خبرې وک７ي.
لغت
وده
مرسته

معنا
نمو
کمک

كورن ９دنده:

زده کوونکﻲ دې په خپله خو＊ه د ＇و خوړو نومونه په

خپلو كتابچو ك ３ولﻴكﻲ.

٦٩

درې د４رشم لوست

د شاتو مچ９
موخه :د متن سم لوستل ،لﻴکل او د شاتو د مچﻴو پ５ژندل.

پو＊تن:３

_ تاسو د شاتو مچ ９لﻴدل ３دي؟
_ تاسو وﻳﻼی شئ چ ３د شاتو له مچ＇ ９خه ＇ه شى ﻻس ته را＄ﻲ؟

په تصوير ک ３د شاتو مچ ９وينو.
مچ ９په اتفاق ژوند کوي.
مچ ９شات جوړوي.
شات خواږه دي.
د شاتو خوړل روغتيا ته گ＂ه لري.
٧٠

فعاليتونه:

_ زده کوونکﻲ دې د لوست متن ولولﻲ.
د ﻻندې كلمو متضادې کلم ３دې له چوكاټ ＇خه پﻴدا او په خپلو کتابچو ک ３ولﻴکﻲ.
ترخه
...............
...............
...............

_ خواږه
_ اتفاق
_ روغتﻴا

ناروغ９
ترخه
ب ３اتفاق

_ له لوست ＇خه دې هغه کلم ３د تخت ３پر مخ ولﻴکﻲ چ ３له ＇لورو تورو ＇خه جوړې
شوې وي ،لکه :خوړل
_ زده کوونکﻲ دې د شاتو مچﻴو په هکله لن６ې خبرې وک７ي.

كورن ９دنده:

زده کوونکﻲ دې د لوست متن په خپلو کتابچو ک ３په سم

خط ولﻴکﻲ.

٧١

＇لور د４رشم لوست

د م５وو گ＂３
موخه :د متن سم لوستل ،لﻴکل او د م５وو په ＂－و پوه５دل.

پو＊تن:３

_ تاسو په پورته ان％ور ک ３کوم ３م５وې وﻳنئ؟
_ تاس ３کوم ３م５وې پ５ژنئ؟ نومونه ﻳ ３واخلئ.

زموږ ه５واد هر ډول م５وې لري.
م５وې تر خوړلو مخک ３بايد پاک ３ومين％ل شي.
موږ بايد خام ３او ناپاک ３م５وې ونه خورو.
د م５وو خوړل روغتيا ته ډ４ره گ＂ه لري.
٧٢

فعاليتونه:

_ ＇و زده کوونکﻲ دې د ！ولگﻲ په وړاندې د لوست متن ولولﻲ او نور دې ورته غوږ
ونﻴسﻲ.
_ ＇و زده كوونكﻲ دې د تازه م５وو نومونه واخلﻲ او د هغو رنگونه دې وواﻳﻲ.
_ هره م５وه چ ３په رسمونو ك ３وﻳنﻲ ،نوم دې واخلﻲ.

_ زده كوونكﻲ دې له ﻻندې تورو ＇خه بشپ７ې کلم ３جوړې ک７ي.
ان／ور
...............
...............
...............
...............

ا_ن_گ_و_ر
ا_ن_ا_ر
ب_ا_د_ا_م
گ_ي_ل_ا_س
معنا
اوم３
هر قسم

لغت
خام３
هر ډول

كورن ９دنده:

زده كوونكﻲ دې په خپلو كتابچو ك ３د لوست جمل３

سم ３ولﻴکﻲ.

٧٣

پن％ه د４رشم لوست

نصيحت
موخه :د متن سم لوستل ،لﻴکل او د نصﻴحت په ارز＊ت پوه５دل.

پو＊تن:３

_ کله چا تاس ３ته نصﻴحت ک７ی دی؟
_ موږ ول ３د مشرانو نصﻴحت ته غوږ ونﻴسو؟

د پوهانو او مشرانو الر＊وونو ته نصيحت وايي.
الندې نصيحتونو ته ＄ير شئ:
_ د نن کار سبا ته مه پر８４دئ.
_ په هر کار ک ３د مشرانو نصيحت ته غوږ ونيسئ.
_ له خپلو دوستانو سره ＊ه چلند کوئ.
٧٤

فعاليتونه:

_ ＇و تنه زده کوونکﻲ دې په وار سره متن ولولﻲ او نور دې ورته غوږ ونﻴسﻲ.
_ ＇و تنه زده كوونكﻲ دې په وار سره ﻻندې كلم ３د تخت ３پر مخ په تورو وو４شﻲ.
مشران
سبا
مشوره
کار
_ زده کوونکﻲ دې لوم７ى د چوکاټ کلم ３په خپلو کتابچو ک ３ولﻴکﻲ او بﻴا دې متضادې
کلم ３د کر＊ ３پواسطه سره ون＋لوي.
بد
ل８
کشران

مشران
ډ４ر
＊ه
_ ﻻندې کلم ３په لن６و جملو ک ３وکاروئ.
مشر
الر
کار

سبا

_ زده کوونکﻲ دې د (کار ،سره ،چلند ،غوږ) کلم ３د امﻼء په ډول د تخت ３پر مخ
ولﻴکﻲ.
معنا
پندونه
سلوک

لغت:
نصﻴحتونه
چلند

كورن ９دنده:

زده كوونكﻲ دې د لوست متن په ＊کلﻲ خط په خپلو

کتابچو ک ３ولﻴکﻲ.

٧٥

شپ ８د４رشم لوست

سابه
موخه :د متن لوستل ،لﻴکل او د سابو په ＂－و پوه５دل.

پو＊تن:３

_ تاسو په پورتنﻲ ان％ور ك ３كوم سابه وﻳنئ؟ نومونه ﻳ ３واخلئ.
_ كوم سابه خام او كوم سابه پاخه خوړل كﻴ８ي؟

د سبو خوړل بدن ته گ＂ه لري.
سابه بايد په پاکو اوبو ومين％ل شي او بيا وخوړل شي.
زموږ خلک ډول ډول سابه ،لکه :پالک－ ،ازرې ،مول،９
－ندنه ،مرچ او داس ３نور کري.
＄ين ３سابه خام او ＄ين ３هم پاخه خوړل ک８５ي.
٧٦

فعاليتونه:

_ ＇و تنه زده کوونکﻲ دې متن په وار سره ولولﻲ او نور دې ورته غوږ ونﻴسﻲ.
_ د ﻻندې سابو نومونه په خپلو کتابچوک ３ولﻴكئ.

_ زده کوونکﻲ دې د ＇لورو سابو نومونه واخلﻲ چ ３هم خام اوهم پاخه خوړل كﻴ８ي.
_ د لوست په متن ك ３درې داس ３كلم ３پﻴدا ک７ئ چ ３د (ب) توری ولري.
.................... _٣ .................... _٢ .................... _١
لغت
سابه
＄ﻴن３

معنا
ترکاري ،سبزﻳجات
بعض３

كورن ９دنده:

د لوست متن په خپلو كتابچو ك ３په ＊کلﻲ خط

ولﻴكئ.

٧٧

اووه د４رشم لوست

د خپلواك ９ورځ
موخه :د كلمو او جملو سم لوستل ،لﻴكل او د خپلواک ９په ارز＊ت پوه５دل.

پو＊تنه:

_ تاسو په پورتنﻲ ان％ور ك＇ ３ه وﻳنئ؟

د اسد د مياشت ３اته ويشتمه ن＂５ه زموږ د خپلواک ９ورځ ده.
افغانان هر کال د خپلواک ９ورځ لمان％ي.
دا ورځ زموږ د يووالي ن＋ه ده.
موږ له خپل ３خپلواک ９سره مينه لرو.
موږ خپلواکي په خپل ３پوه ３او يووالي سره ساتو.
٧٨

فعاليتونه:

_ زده کوونکﻲ دې متن ولولﻲ او نور دې ورته غوږ ونﻴسﻲ.
_ ＇و زده کوونکﻲ دې وواﻳﻲ چ ３د (خپلواک )９کلمه له ＇و تورو ＇خه جوړه شوې
ده؟
_ زده کوونکﻲ دې داس ３کلم ３وواﻳﻲ چ ３د (خ ،پ ،ا) توري پک ３راغلﻲ وي.
_ له ﻻندې تورو ＇خه کلم ３جوړې او د تخت ３پر مخ ﻳ ３ولﻴکئ ،لکه:
ا_ف_غ_ا_ن
ک_ا_ل
خ_پ_ل_و_ا_ک_ي
و_ر_ځ

افغان
...............
...............
...............
...............

_ که د (کال) په کلمه ک ３د (ک) توري پر ＄ای د (ټ ،ج ،خ ،ش) توري ولﻴکو ،کوم３
کلم ３ترې جوړ８４ي؟ پر تخت ３دې ولﻴکﻲ.
لغت
خپلواکﻲ
ﻳووالی

معنا
أزادي
اتفاق

كورن ９دنده:

زده كوونكﻲ دې د لوست متن په خپلو كتابچو ك３

ولﻴكﻲ.

٧٩

اته د４رشم لوست

کورن ９دنده
موخه :د لوست سم لوستل ،لﻴکل او د کورن ９دندې په ارز＊ت پوه５دل.

پو＊تن:３

_ په ان％ور ک＇ ３ه وﻳنئ؟
_ تاس ３خپله کورن ９دنده د چا په مرسته ترسره کوئ؟

ذاکر ＊ه زده کوونکی دی.
ذاکر خپله کورن ９دنده په ＊کلي خط ليکي.
زه هم هره ورځ خپله کورن ９دنده ليکم.
موږ خپل ３کورن ９دندې ＊وونکي ته ＊يو.
٨٠

فعاليتونه:

_ ＇و زده کوونکﻲ دې متن په وار سره ولولﻲ ،نور دې ورته غوږ ونﻴسﻲ.
_ ＇و زده کوونکﻲ دې د تخت ３پر مخ ﻳو بل ته امﻼء وواﻳﻲ.
_ زده کوونکﻲ دې د ﻻندې کلمو ＇خه جمل ３جوړې ک７ي.
کتابچه
＊وونکى
پاملرنه
کورن９
_ ＇و زده کوونکﻲ دې په وار سره د خپل ３کورن ９دندې د سرته رسولو په هکله نورو ته
معلومات ورک７ي.
لغت
کورن ９دنده
＊کلﻲ

معنا
کورن ９وظﻴفه
＊اﻳسته

كورن ９دنده:

زده کوونکﻲ دې د لوست متن په خپلو کتابچو ک ３په

＊کلﻲ خط ولﻴکﻲ.

٨١

نهه د４رشم لوست

س７ک
موخه :د لوست سم لوستل ،لﻴکل او د س７ک د پلﻲ ﻻرو په ارز＊ت پوه５دل.

پو＊تنه:

_ ستاسو په فکر س７کونه د ＇ه لپاره جوړ شوي دي؟

س７ک هغه الر ده چ ３مو！ر او نور وسايط پرې ت ，رات，
کوي.
د س７کونو دواړو خواوو ته پلي الرې دي.
په دې الرو د پلو کسانو ت ，او رات ，خطر نه لري.
په ＄ينو س７کونو ک ３ترافيکي اشارې هم موجودې وي.
د اشارو د شنه ＇راغ په بل５دو سره پلي کسان له س７ک
＇خه ت５ر８４ي.
٨٢

فعاليتونه:

_ زده کوونکﻲ دې لوست په وار سره ولولﻲ او نور دې ورته غوږ ونﻴسﻲ.
_ ＇و تنه زده کوونکﻲ دې د لوست له متن ＇خه ＇و کلم ３و！اکﻲ چ ３د (ک) توری په
ک ３راغلی وي ،بﻴا دې په جملو ک ３راوړي.
_ زده کوونکﻲ دې له ﻻندې تورو ＇خه د تخت ３پر مخ پوره کلم ３جوړې او بﻴا دې په
لن６و جملو ک ３وکاروي.
خط ..........
آل ..........
س..........７
_ زده کوونکﻲ دې په درﻳو ډلو وو４شل شﻲ او د لوست د متن په اړه دې په خپلو من％ونو
ک ３خبرې وک７ي.

كورن ９دنده:

زده كوونكﻲ دې لوست ＇و ＄ل ３له خپل ＄ان سره ولولﻲ
او بﻴا دې په خپلو کتابچو ک ３ولﻴکﻲ.

٨٣

＇لو＋４تم لوست

ماشومان
موخه :د متن لوستل ،لﻴکل او د ＊ه ماشوم په صفتونو پوه５دل.

پو＊تنه:

_ ستاسو په نظر چاته ＊ه ماشومان وﻳﻼی شو؟

ماشومان په هر کور ک ３د گالنو په ＇５ر دي.
د ماشومانو ＊ه روزنه د هغوی ＊ه راتلونک ３جوړوي.
＊ه ماشومان په خپلو درسونو ک ３زيار باسي.
د خپلو ＊وونکو خبرو ته غوږ نيسي.
تل د مشرانو درناوی کوي.
٨٤

فعاليتونه:

_ زده کوونکﻲ دې لوست په وار سره سم ولولﻲ ،نور دې ورته غوږ ونﻴسﻲ.
_ زده كوونكﻲ دې د لوست د متن هغه كلم ３چ ３د (ب) تورى ﻳ ３په پﻴل او من ＃ك３
راغلى وي ،په ن＋ه او په خپلو كتابچو ك ３دې ولﻴكﻲ.
_ که د غوږ په کلمه ک ３د (غ) د توري پر ＄اى د (خ) توری ولﻴکل شﻲ＇ ،نگه لوستل
ک８５ي؟
_ زده كوونكﻲ دې د لوست د متن د (درناوی _ ماشومان _ گﻼنو _ زﻳار _ درسونه)
كلم ３د تخت ３پر مخ ولﻴکﻲ او بﻴا دې په لن６و جملو ک ３وکاروي.
معنا
کو＊）
احترام

لغت
زﻳار
درناوی

كورن ９دنده:

زده کوونکﻲ دې متن په خپلو کتابچو ک ３په ＊کلی خط

سره ولﻴکﻲ.

٨٥

يو＇لو＋４تم لوست

گاون６ى
موخه :د متن سم لوستل ،لﻴکل او د گاون６ي په حقونو پوه５دل.

پو＊تن:３

_ ستاسو په فکر گاون６ی چاته وﻳل كﻴ８ي؟
_ ستاسو په نظر له －اون６ي سره باﻳد ＇ن／ه چلند وک７و؟

－اون６يان پر يو بل ډ４ر حقونه لري.
سليم زموږ گاون６ى دى.
موږ له هغوى سره ＊ه ناسته والړه لرو.
موږ يو له بل سره د اړتيا په وخت ک ３مرسته كوو.
！ول گاون６يان بايد يوله بل سره ＊ه چلند وك７ي.
٨٦

فعاليتونه:

_ زده کوونکﻲ دې متن په وار سره ولولﻲ او نور دې ورپس ３تکرار ک７ي.
_ ＇و زده كوونكﻲ دې په وار سره د گاون６ﻳو په حقونو خبرې وک７ي.
_ که د (بل) په کلمه ک ３د (ب) توري پر ＄ای د (ت) توری راشﻲ＇ ،نگه لوستل
ک８５ي؟
_ ＇و زده کوونکﻲ دې ﻻندې کلم ３د تخت ３پر مخ ولﻴکﻲ او په لن６و جملو ک ３دې
راوړي.
موږ
－اون６ی
سليم
لغت
－اون６ی
چلند
اړتﻴا

معنا
همساﻳه
سلوک ،روﻳه
ضرورت

كورن ９دنده:

زده کوونکﻲ دې متن په خپلو کتابچو ک ３ولﻴکﻲ.

٨٧

دوه ＇لو＋４تم لوست

د انسان درناوى
موخه :د متن سم لوستل ،لﻴکل او د انسانانو د درناوي په مفهوم پوه５دل.

پو＊تنه:

_ ستاسو په نظر انسانان باﻳد له ﻳو بل سره ＇ه ډول چلند وک７ي؟

！ول انسانان د اهلل

مخلوقات دي.

انسانان د درناوي وړ دي.
＊ه زده کوونکي د انسانانو درناوى کوي.
انسانان بايد يو د بل حقونه وپ５ژني.
انسانان د اړتيا په وخت ک ３له يو بل سره مرسته کوي.
٨٨

فعاليتونه:

_ زده کوونکﻲ دې متن د ！ولگﻲ په مخک ３ولولﻲ او د ＊وونکﻲ په مرسته دې خپل３
ت５روتن ３سم ３ک７ي.
_ زده كوونكﻲ دې د ﻻندې كلمو مفرد شكل له چوكاټ ＇خه پﻴدا او د كلمو مخ ３ته
دې په خپلو کتابچو ک ３ولﻴکﻲ.
_ انسانان _ ....................ماشومان ....................
_ ＄وانان  _ ....................مشران .....................

＄وان
ماشوم

انسان
مشر

_ که د مشرانو په کلمه ک ３د (م) توري پر＄ای د (ک) توری ولﻴکو＇ ،نگه لوستل
ک８５ي؟
_ زده کوونکﻲ دې په وار سره د انسانانو د درناوي په هکله لن６ې خبرې وک７ي.
_ زده کوونکﻲ دې له ﻻندې کلمو ＇خه د تخت ３پر مخ لن６ې جمل ３جوړې ک７ي.
_ درناوی ....................
_ زده کوونکﻲ ....................
_ خبرې .....................
_ انسا نان .........................

كورن ９دنده:

زده كوونكﻲ دې د لوست متن ＊ه ولولﻲ او بﻴا دې په
＊کلی خط سره په خپلو کتابچو ک ３ولﻴکﻲ.

٨٩

درې ＇لو＋４تم لوست

د خبرو اداب
موخه :د متن سم لوستل ،لﻴکل او د خبرو په ادابو پوه５دل.

پو＊تن:３

_ ستاسو په نظر که ＇وك خبرې کوي ،موږ باﻳد ＇ه وک７و؟
_ ＇و ک وﻳﻼی شﻲ چ ３د مشرانو خبرو ته غوږ نﻴول ＇ه گ＂ه لري؟

خبرې کول ＄ان ته اداب لري.
موږ بايد د خبرو کولو اداب په پام ک ３ونيسو.
＇وک چ ３خبرې کوي ،بايد خبرو ته ي ３غوږ ونيسو.
د چا په خبرو ک ３ب＄ ３ايه ورگ ６نه شو.
په خبرو ک ３بايد وار په پام ک ３وساتو.
٩٠

فعاليتونه:

_ ＇و تنه زده کوونکﻲ دې متن په وار سره ولولﻲ او نور دې ورته غوږ ونﻴسﻲ.
_ ＇و تنه زده كوونكﻲ دې د لوست په متن ك ３هغه كلم ３چ ３د (ب) تورى ﻳ ３په پﻴل،
من ＃او پاى ك ３راغلی وي ،په ن＋ه ك７ي اوبﻴا دې هغه کلم ３په خپلو كتابچو ك＇ ３و ＄ل３
ولﻴكﻲ.
_ زده كوونكﻲ دې له ﻻندې کلمو ＇خه د تخت ３پرمخ مناسب ３جمل ３جوړې ك７ي.
وار
پام
خبرې
اداب
لغت
وار
ور６－

معنا
نوبت
ورداخل５دل

كورن ９دنده:

زده کوونکﻲ دې د متن جمل ３په خپلو کتابچو ک ３په

＊کلﻲ خط ولﻴکﻲ.

٩١

＇لور ＇لو＋４تم لوست

ترانه
موخه :د متن سم لوستل ،لﻴکل او د تران ３د وﻳلو وړتﻴا پﻴدا کول.

پو＊تنه:

_ تاسو کومه ترانه وﻳل ３ﻳا اورﻳدل ３ده؟
مــــــوږ بـــچـــيـــان د دې هـــ５ـــواد
پــــــيــــــدا شــــــــــوي يـــــــو آزاد
خــــويــــنــــدې ،ورو１ــــــــه افـــغـــانـــان
گـــــ ６مـــــو کـــــــور افـــغـــانـــســـتـــان
يــــوکــــه نـــــن مـــــــوږ کـــوچـــنـــيـــان
خــــــو ســــبــــا تــــــه يــــــو لــــويــــان
دغـــــــه خــــــــــاوره بـــــه کـــــــ７و بــ０
کــــــ７و ډاگـــــونـــــه بــــــه يــــ ３چــمــن
خـــپـــل هــــ５ــــواد بــــه کـــــ７و ودان
＇ــــو مــــو مـــ＂ـــو کــــ ３وي تــــوان
()....

٩٢

فعاليتونه:

_ ＇و تنه زده كوونكﻲ دې ترانه په ډله ﻳﻴزه توگه د ！ولگﻲ په مخک ３په لوړ أواز وواﻳﻲ او
نور دې ورپس ３تکرار ک７ي.
_ زده كوونكﻲ دې د لوست په متن ك ３هغه كلم ３په ن＋ه ك７ي چ ３له ＇لور تورو ＇خه
جوړې شوې وي ،بﻴا دې په خپلو کتابچو ک ３ولﻴکﻲ.
_ که د کور په کلمه ک ３د (ک) توري پر ＄ای د (م) توری ولﻴکل شﻲ ،کومه کلمه ترې
جوړ８４ي؟
_ ﻳو تن زده کوونکی دې د تران ３د مفهوم په اړه لن６ې خبرې وک７ي.
_ له ﻻندې تورو ＇خه كلم ３جوړې او بﻴا ﻳ ３د تخت ３پر مخ په جملو ک ３راوړئ.
ه_ې_و_ا_د
ک_و_ر
ا_ف_غ_ا_ن
لغت
کوچنﻴان
ب０
ډا－ونه

معنا
ماشومان
باغ
مﻴدانونه

كورن ９دنده:

د لوست له متن ＇خه دې په خپله خو＊ه ＇و كلم ３و！اكﻲ
او هغه دې په جملو ک ３وکاروي.

٩٣

پن％ه ＇لو＋４تم لوست

مرسته
موخه :د متن سم لوستل ،لﻴکل او د مرست ３په ارز＊ت او ＂－و پوه５دل.

پو＊تن:３

_ له تاسو ＇خه ＇وک وﻳﻼی شﻲ چ ３مرسته ＇ه ته واﻳﻲ؟
_ تاسو کله له کوم ب ３وزله سره مرسته ک７ې ده؟

له اړو کسانو سره مرسته کول ＊ه کار دی.
له ب５وزلو سره مرسته د اهلل د رضا سبب
ک８５ي.
له －اون６يو سره مرسته کول ډ４ر ثواب لري.
موږ له خپلو خپلوانو سره مرسته کوو.
٩٤

فعاليتونه:

_ زده کوونکﻲ دې متن په وار سره د ！ولگﻲ په مخک ３ولولﻲ.
_ ＇و زده كوونكﻲ دې ﻻندې کلم ３په لن６و جملو ک ３وکاروي.
کور
ب５وزلي
مرسته
_ زده کوونکﻲ دې ﻻندې کلم ３د امﻼ په تو－ه د تخت ３پر مخ ولﻴکﻲ.
＊ه کار
کور
خويندو
رضا
مرسته
_ زده كوونكﻲ دې په ډلو وو４شل شﻲ او له ﻳوبل سره دې د مرست ３او کومک په هکله
خبرې وک７ي ،بﻴا د هرې ډل ３ﻳو زده کوونکی د ！ول／ﻲ مخ ３ته راشﻲ او له ب ３وزلو سره
د مرست ３کولو په هکله دې لن６ې خبرې وک７ي.

كورن ９دنده:

زده كوونكﻲ دې د لوست متن په خپلو کتابچو ک ３په

＊کلﻲ خط ولﻴکﻲ.

٩٥

شپ＇ ８لو＋４تم لوست

پاکوالی
موخه :د متن سم لوستل ،لﻴکل او د پاکوالﻲ په ارز＊ت او ＂－و پوه５دل.

پو＊تن:３

_ كه چ５رې موږ خپل ＄ان پاك ونه ساتو＇ ،ه پ＋５ﻴ８ي؟
_ ＇وک وﻳﻼی شﻲ چ ３پاکوالی ＇ه  ３＂－لري؟
پـــــــاك ســــاتـــــــــم الســـــــــونــــه مــ３
پــــــاك ســـاتـــــــم غـــا＊ـــــــونـــه مــ３
پــــاكـــــــــ ３جــــامـــــــــ ３اغـــــــــونــــدم
پـــــــــاك ســـــــاتـــم بــــو！ــــونــــه مــ３
پـــــاك خـــــــــــواړه اوبــــــــه غـــــواړم
پــــــاك ســـــــاتـــم ＄ـــــــايـــونـــه مــ３
پـــــاك ژونــــــد كــــ ３خـــوشـــحـــالـــه يــم
پـــــاك دي ！ـــــول كـــــارونـــــه مــ３
＊ـــكـــلـــــــى پـــــــــه پـــــاكـــــ ９يــمـــــه
گـــــــــــل د كـــــــــــورنـــــ ９يــمـــــه

٩٦

فعاليتونه:

_ ＇و زده کوونکﻲ دې متن په وار سره ولولﻲ او نور دې ورته غوږ ونﻴسﻲ.
_ زده کوونکﻲ دې د ﻻندې کلمو متضادې کلم ３ولﻴکﻲ:
＊کلی
خوشحال
پاک
_ که د (پاک) په کلمه ک ３د (پ) پر ＄اى د (ن) تورى ولﻴکو＇ ،نگه لوستل ک８５ي؟
_ ＇و زده کوونکﻲ دې په وار سره د پاکوالﻲ ترانه له ﻳاده ولولﻲ.
_ زده کوونکﻲ دې له ﻻندې کلمو ＇خه د تخت ３پر مخ لن６ې جمل ３جوړې ک７ي.
－ل
ژوند
＊کلی
السونه
پاک
_ زده کوونکﻲ دې د پاکوالﻲ د ＂－و په اړه لن６ې خبرې وک７ي.

كورن ９دنده:

زده کوونکﻲ دې ترانه له ﻳاده زده ک７ي.

٩٧

اووه ＇لو＋４تم لوست

واكسين
موخه :د متن سم لوستل ،لﻴکل او د واکسﻴن په ارز＊ت پوه５دل.

پو＊تن:３

_ تاسو کله خپل ＄انونه واكسﻴن ك７ي دي؟
_ تاس ３په خپل كلﻲ ك ３صحﻲ كلﻴنﻴك لرئ؟

واکسين کول د روغتيا لپاره ډ４ر ارز＊ت لري.
واکسين ماشومان له ناروغيو ＇خه ساتي.
هر واکسين د اړوندو ناروغيو لپاره تطبيق ک８５ي.
د ماشومانو د واکسين دورې بايد بشپ７ې شي.
ميندې بايد خپل ماشومان واکسين ک７ي.
٩٨

فعاليتونه:

_ زده کوونکﻲ دې په وار سره متن د ！ولگﻲ په مخک ３ولولﻲ او نور دې ورته غوږ
ونﻴسﻲ.
_ په متن ك ３دې داس ３کلم ３پﻴداک７ي چ ３د (ن) توری ولري او بﻴا دې په خپلو کتابچو
ک ３ولﻴکﻲ.
_ زده كوونكﻲ دې د (واكسﻴن ،ماشوم ،كلﻴنﻴك) كلم ３په جملو ک ３وکاروي.
_ زده کوونکﻲ دې د متن لوم７ۍ جمله د امﻼ په تو－ه ولﻴکﻲ.
_ زده کوونکﻲ دې د واکسﻴن د ارز＊ت په هکله لن６ې خبرې وک７ي.

كورن ９دنده:

زده كوونكﻲ دې د لوست متن ＇و ＄ل ３په خپلو کتابچو

ک ３ولﻴکﻲ.

٩٩

اته ＇لو＋４تم لوست

نظافت
موخه :د لوست سم لوستل ،لﻴکل او د نظافت په ارز＊ت پوه５دل.

پو＊تن:３

_ وﻳﻼی شئ چ ３په پورتنﻴو ان％ورونو ك ３ماشومان ＇ه كوي؟
_ وﻳﻼی شئ چ ３ول＄ ３ان پاك ساتو؟
_ که نظافت ته پاملرنه ونه شﻲ ＇ه پ８５＋５ي؟

نظافت د ايمان جزء دی.
نظافت د روغتيا لپاره گ＂ور دی.
زه خپل ＄ان او کالي پاک ساتم.
خپل غا＊ونه په مسواک يا برس سره مين％م.
١٠٠

فعاليتونه:

_ زده کوونکﻲ دې په وار سره متن ولولﻲ او نور دې ورته غوږ ونﻴسﻲ.
_ زده كوونكﻲ دې له ورك７ل شوو کلمو ＇خه جمل ３جوړې ک７ي.
نظافت
گ＂ور
روغتيا
ايمان
_ زده كوونكﻲ دې د لوست له متن ＇خه دوه حرفﻲ او درې حرفﻲ كلم ３په ن＋ه ك７ي
او بﻴا دې د تخت ３پرمخ ولﻴكﻲ.
_ زده كوونكﻲ دې په ډلو وو４شل شﻲ او د نظافت په هكله دې له ﻳو بل سره خـبرې وكـ７ي،
بﻴا دې د هرې ډل ３په اسـتازﻳتوب ﻳو زده کوونکى خپل ３خبرې نورو ته واوروي.

كورن ９دنده:

زده کوونکﻲ دې متن په خپلو کتابچو ک ３په ＊کلﻲ خط

ولﻴکﻲ.

١٠١

نهه ＇لوي＋تم لوست

سوله
موخه :د لوست سم لوستل ،لﻴکل او د سول ３په ارز＊ت پوه５دل.

پو＊تنه:

_ تاس ３د سول ３په هکله ＇ه اور４دل ３دي؟

موږ په سوله ک ３په آرام ９سره ＊وون％ي ته تالی شو.
خپل درسونه په ＊ه تو－ه ويالی شو.
سوله د ژوند اړتيا ده.
سوله د انسانانو ترمن ＃مينه زياتوي.
سوله ن５کمرغي او ج７／ه بدمرغي راولي.
موږ سوله غواړو.
١٠٢

فعاليتونه:

_ ＇و تنه زده کوونکﻲ دې متن ولولﻲ او نور دې ورته غوږ ونﻴسﻲ.
_ زده كوونكﻲ دې له ﻻندې کلمو ＇خه جمل ３جوړې او په كتابچو ك ３دې ولﻴكﻲ.
مينه)
جگ７ه
(ماشومان سوله
_ زده کوونکﻲ دې ﻻندې کلم ３ﻳو بل ته د تخت ３پر مخ امﻸ وواﻳﻲ.
نيکمرغي
اړتيا
ژوند
مينه
سوله
_ زده کوونکﻲ دې په ډلو وو４شل شﻲ او هره ډله دې د سول ３په اړه په خپلو من％و ک３
خبرې وک７ي.

لغت
ن５کمرغﻲ
بدمرغﻲ

معنا
خوشبختﻲ
بدبختﻲ

كورن ９دنده:

زده كوونكﻲ دې د لوست متن په خپلو کتابچو ک３

ولﻴکﻲ.

١٠٣

پن％وسم لوست

همکاري
موخه :د کلمو او جملو سم لوستل ،لﻴکل او د همکارۍ په ارز＊ت پوه５دل.

پو＊تن:３

_ تاسو په پورتنﻲ ان％ور ك＇ ３ه وﻳنئ ،خبرې پرې وك７ئ؟
_ تاسو له خپلو ！ول／ﻴوالو سره په کومو کارونو ک ３همکاري کوﻻی شئ؟

！ول انسانان يو بل ته اړتيا لري.
د اړتيا په وخت ک ３له اړو خلکو سره همکاري ＊ه کار
دی.
موږ خپل ３ستونزې يو د بل په همکارۍ حلوو.
موږ بايد په کارونو ک ３له خپل ３کورن ９سره مرسته او
همکاري وک７و.
١٠٤

فعاليتونه:

_ ＇و تنه زده کوونکﻲ دې په وار سره متن د ！ولگﻲ په مخک ３ولولﻲ او نور دې ورته
غوږ ونﻴسﻲ.
_ زده كوونكﻲ دې ﻻندې كلم ３په ساده جملو ک ３راوړي:
ستونزې
همکاري
انسانان

کورن９

_ د لوست اصلﻲ مطلب ＇ه شى دى؟ سم ＄واب په ن＋ه ك７ئ:
الف :د زغم او صبر په هكله خبرې اور４دل دي.
ب :په لوبوك ３له شخ７و ＇خه كار اخﻴستل دي.
ج :ﻳو له بل سره همکاري کول.
_ زده کوونکﻲ دې په وار سره د لوست ﻻندې جمله د امﻸء په تو－ه د تخت ３پر مخ
ولﻴکﻲ.
(！ول انسانان يو بل ته اړتيا لري).

كورن ９دنده:

زده کوونکﻲ دې د لوست متن په خپلو کتابچو ک３

ولﻴکﻲ.

١٠٥

يو پن％وسم لوست

ر＊تيا ويل
موخه :د کلمو او جملو سم لوستل ،لﻴکل او د ر＊تﻴا وﻳلو په ارز＊ت پوه５دل.

پو＊تن:３

_ تاسو وﻳﻼی شئ چ ３ر＊تﻴا وﻳل ＇ه گ＂ه لري؟
_ ＇ه فکر کوئ چ ３دروغ وﻳل ول＊ ３ه کار نه دی؟

اهلل په ر＊تيا ويلو راضي ک８５ي.
ر＊تيا ويل د انسان ＊ه صفت دی.
خلک ر＊تيني انسانان خو＊وي.
ر＊تيا ويل انسان له ب５ال ب５لو گناهونو او بديو ＇خه
ژغوري.
١٠٦

فعاليتونه:

_ ＇و زده کوونکﻲ دې په وار سره متن ولولﻲ او نور دې ورته غوږ ونﻴسﻲ.
_ زده كوونكﻲ دې ﻻندې کلم ３په لن６و جملو ک ３راوړي.
خلک
صفت
راضي
ر＊تيا
_ زده کوونکﻲ دې د متن لوم７ۍ جمله د امﻼء په تو－ه ولﻴکﻲ.
_ ＇و زده کوونکﻲ دې د ر＊تﻴا وﻳلو په اړه لن６ې خبرې وک７ي.
لغت
راضﻲ ک８５ي
ژغوري

معنا
قانع ک８５ي
ساتﻲ

كورن ９دنده:

د لوست متن دې په ＊کلﻲ خط په خپلو کتابچو ک３

ولﻴکﻲ.

١٠٧

دوه پن％وسم لوست

＊ه چلند
موخه :د متن لوستل ،لﻴکل او د ＊ه چلند په ارز＊ت پوه５دل.

پو＊تنه:

_ تاسو د ＊ه چلند په اړه ＇ه وﻳﻼی شئ؟

＊ه چلند له يو بل سره د انسانانو ＊و ک７و وړو ته وايي.
＊ه زده کوونکي په کورن＊ ،９وون％ي او هر ＄ای ک ３له
خپلو دوستانو سره ＊ه چلند کوي.
په خپلو ک７و وړو ک ３د مور ،پالر＊ ،وونکو او مشرانو
درناوی ساتي.
له زده کوونکو سره په ادب او احترام خبرې کوي.
١٠٨

فعاليتونه:

_ ＇و تنه زده کوونکﻲ دې په وار سره متن د ！ولگﻲ په مخک ３ولولﻲ او نور دې ورته
غوږ ونﻴسﻲ.
_ زده کوونکﻲ دې ﻻندې کلم ３په لن６و جملو ک ３راوړي:
＊ه زده کوونکي

پاملرنه

مشرانو

ادب

＊ه چلند

_ ＇و زده کوونکﻲ دې په متن ک ３داس ３کلم ３په ن＋ه ک７ي چ！ ３کﻲ ونه لري .بﻴا دې
د تخت ３پرمخ ولﻴکﻲ.
_ ＇و زده کوونکﻲ دې په وار سره د ＊ه چلند په اړه لن６ې خبرې وک７ي.
لغت
＊ه چلند
پاملرنه

معنا
＊ه خوی＊ ،ه روﻳه
توجه

كورن ９دنده:

زده كوونكﻲ دې د لوست متن په خپلو کتابچو ک３

ولﻴکﻲ.

١٠٩

درې پن％وسم لوست

پر ＄ان باور
موخه :د لوست د کلمو او جملو سم لوستل ،لﻴکل او په ＄ان د باور د پﻴدا کولو د
روحﻴ ３پﻴاوړتﻴا.

پو＊تن:３

_ تاسو په ان％ور ک＇ ３ه شى وﻳنئ؟
_ أﻳا تاس ３پر ＄ان د باور په معنا او مطلب پوه８５ئ؟

＊ه زده کوونکي پر ＄ان باندې باور لري چ ３خپل
درسونه ＊ه زده کوالی شي.
په هر ＊ه کار ک ３برياوې الس ته راوړالی شي.
په دې هم باور لري چ ３د درسونو تر ＇ن ，له کورن９
سره په کارونو ک ３هم مرسته کوالی شي.
١١٠

فعاليتونه:

_ زده کوونکﻲ دې په وار سره متن ولولﻲ او نور دې ورته غوږ ونﻴسﻲ.
_ زده كوونكﻲ دې ﻻندې كلم ３په لن６و جملو ک ３راوړي:
مرسته
توان
کورن９
باور
_ زده کوونکﻲ دې په وار سره ﻻندې کلم ３د امﻸء په تو－ه د تخت ３پر مخ ولﻴکﻲ.
کارونو
مرسته
برياوې
درسونه
_ زده کوونکﻲ دې پر ＄ان د باور په اړه لن６ې خبرې وک７ي.
معنا
ﻳقﻴن ،ډاډ
کامﻴاب９

لغت:
باور
برﻳاوې

كورن ９دنده:

زده کوونکﻲ دې لوست له ＄ان سره ولولﻲ او بﻴا دې په

خپلو کتابچو ک ３ولﻴکﻲ.

١١١

＇لور پن％وسم لوست

زړه سوى
موخه :د لوست سم لوستل ،لﻴکل او د زړه سوي په مفهوم پوه５دل.

پو＊تن:３

_ تاسو وﻳﻼی شئ چ ３زړه سوی ＇ه ته واﻳﻲ؟
_ تاسو د زړه سوي په هکله کومه کﻴسه اور４دل ３ده؟

زړه سوی ترحم او مهربان ９ته وايي.
د اسالم دين موږ زړه سوي ته رابولي.
زړه سوی يو ＊ه انساني صفت دی.
موږ بايد پر ！ولو مخلوقاتو باندې زړه سوی
ولرو.
١١٢

فعاليتونه:

_ زده كوونكﻲ دې لوست د ﻳو بل په مرسته ولولﻲ.
_ زده كوونكﻲ دې د جملو تش ＄اﻳونه د چوکاټ په مناسبو کلمو سره په خپلو کتابچو
ک ３ډک ک７ي.
صفت
زړه سوی ﻳو ＊ه انسانﻲ  ............دی.
زړه سوي
د اسﻼم دﻳن موږ  ............ته رابولﻲ.
ثواب
_ زده کوونکﻲ دې په متن ک ３داس ３کلم ３پﻴدا ک７ي چ ３د (ر) تورى ولري او بﻴا دې د
تخت ３پر مخ ولﻴکﻲ.
_ ＇و زده کوونکﻲ دې د ！ولگﻲ په وړاندې د زړه سوي په اړه لن６ې خبرې وک７ي.

كورن ９دنده:

زده كوونكﻲ دې د زړه سوي په هکله ＇و ساده جمل ３په

خپلو کتابچو ک ３ولﻴکﻲ.

١١٣

د پوهن ３ترانه
وطــــــــــن تـــــــه مـــــــو ＊ـــکـــال
زمـــــــــــونـــــــــــ８ه رهــــنــــمــــا

ر１ـــــــا
پـــــــــوهــــنـــــــــه ده
كــــتــــــــــــــاب او قـــلـــــــــــم

پــوهــنـــــه ده ر１ــــا ،وطـــن تــه مــو ＊ـكال
كـــتـــاب او قــلــــــــم زمـــــــونـــ８ه رهــنـــــمــا
لــــــه تـــــانـــــه شــــــم قــــربــــان
تــــه لــــــوړ پــــه ！ــــــول جــهــان

وطــــــــن زمــــــــا يــــــ＄ ３ــــان
تـــــــه ويــــــنــــــه د افـــــغـــــان

پــوهــنـــــه ده ر１ــــا ،وطـــن تــه مــو ＊ـكال
كـــتـــاب او قــلــــــــم زمـــــــونـــ８ه رهــنـــــمــا
وطــــــنــــــه تـــــــه شـــــــ＊ ３ـــــاد
آزاد
دې
ســـــاتـــــو
او

آبــــــــــــاد اوســــــــــــ ３آبـــــــاد
مــــونــــ ８ســــر＊ــــنــــدو پـــــه تــا

پــوهــنـــــه ده ر１ــــا ،وطـــن تــه مــو ＊ـكال
كـــتـــاب او قــلــــــــم زمـــــــونـــ８ه رهــنـــــمــا
تــــه پـــــالر يــــ ３هــــم مــــ ３مـــور
زمـــــــــا د ســـــتـــــر－ـــــو تـــــور

تــــه کـــــور يــــ ３هــــم مــــ－ ３ـــور
تــــــه زړه يــــــ ３د آســـيـــا

پــوهــنـــــه ده ر１ــــا ،وطـــن تــه مــو ＊ـكال
كـــتـــاب او قــلــــــــم زمـــــــونـــ８ه رهــنـــــمــا
او تـــــــــاج يـــــــ ３د يـــمـــا
افــــــغــــــانــــــســــــتــــــان زمــــــا

تــــــه نــــنــــ ，يــــــ ３د آريــــــا
＄ـــــــار４ـــــــ８مـــــــه لــــــــه تـــا

پــوهــنـــــه ده ر１ــــا ،وطـــن تــه مــو ＊ـكال
كـــتـــاب او قــلــــــــم زمـــــــونـــ８ه رهــنـــــمــا
محمد ُمعين مرستيال

١١٤

