
د پوهن３ وزارت

د چاپ کال: ١٣٩٨ هـ . ش.

اسالمي ＊وونه او روزنه
دريم ！ول／ی   



 دا عــــزت د هـــر افـغـان دى
 هر بچی ي３ قهرمـــــان دى
ازبـکــــــــو د  بـــــلـوڅـــــــو   د 
 د تـــرکـمنـــــــو د تـــاجـکــــــو
 پــاميــريـــان، نـورســـتانيــــان
 هـــم ايمـــاق، هم پشـه 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

اسالمي ＊وونه او روزنه 
دريم ！ول／ی 

د پوهن３ وزارت



ب

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

وونه او روزنه مضمون: اسالمي 

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

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

ی: دريم ټول

تو د م ژبه: پ

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

خپروونکی: د پوهنې وزارت د اړیکو او عامه پوهاوي ریاست

د چاپ کال: ١٣٩٨ هجري شميس

ای: کابل د چاپ 

چاپ خونه:  

 curriculum@moe.gov.af  :نالیک پته برې

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

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

ي.    قانو چلندکی



ج

د پوهنې د وزير پيغام

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

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

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

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

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

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

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

سوکاله وي.
د پوهنې وزير

ويس بلخي دکتور محمد م



د

 
فهرست

                                 

مخسرليک                                                                                                  
١مفصل ايمان

٣د تمجيد کلمه
٥د توحيد کلمه )١(
٧د توحيد کلمه )٢(
٩أيت الكرسي )١(
١١أيت الكرسي )٢(
١٣أيت الكرسي )٣(

١٥د أيت الكرسي فضيلتونه
١٧توحـــيد

١٩شرک
٢١د شرک ب５ل／３

٢٣کفر
٢٥استنجاء )١(
٢٧استنجاء )٢(

٢٩د اوداسه فرضونه
٣١د اوداسه اوبه

٣٣د ت５ر لوست ادامه
٣٥د اوداسه ماتوونکي



ه

مخسرليک                                                                                                 
٣٧د لمان％ه وختونه
٣٩د لمان％ه فرضونه

٤٣وتر لمون＃
٤٥د قنوت دعا )١(
٤٧د قنوت دعا )٢(
٤٩د قنوت دعا )٣(
٥١د قنوت دعا )٤(

٥٣د جماعت لمون＃
٥٥صف برابرول

٥٧د مسجد أداب
٥٩د اودس ماتي أداب

٦١د مسلمان اخالق
٦٣د مور او پالر حقوق

٦٥د ＊وونکي په وړاندې أداب
٦٧له خپلوانو سره چلند

٦٨د چاپ５ريال پاکوالی
٧٠له ژوو )＇ارويو( سره چلند

٧٢پاکوالی
٧٤ب３ ＄ايه خبرې کول

٧٥د مسلمان خويونه



1

مفصل ايمان 

ــو،  ــماني کتابون ــتو، آس ــه اهللا>، پر＊ ــوږ پ م

پيغمبرانو، د آخرت په ورځ، قضاء، قدر ＊ه او 

بد چ３ د اهللا> له طرفه دي ايمان لرو.  

لوم７ی لوست
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فعاليت

پو＊تن３  بل ＇خه  له  يو  په هکله  ارکانو  د  ايمان  د   زده کوونکي دې 

وک７ي.

ارزونه

١- د ايمان د ارکانو نومونه واخلئ.

٢- مفصل ايمان له ياده ووايئ.

٣- الندې جمله بشپ７ه ک７ئ:

- موږ په قضا او قدر.............  لرو.
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دويم لوست

د تمجيد کلمه 

ُسْبَحاَن اِهللا، َواْلَحْمُد ِهللاِ، َوال ِإلَه ِإالَّ اُهللا، َواُهللا 

َة ِإالَّ ِباِهللا اْلَعِليِّ اْلَعِظْيِم. َأْكَبُر، َوَال َحْوَل َوَال ُقوَّ

د کلمو تکرار:

ُسْبَحاَن اِهللا              َواْلَحْمُد ِهللاِ

َوال ِإلَه ِإالَّ اُهللا           َواُهللا َأْكَبُر

َة      ِإالَّ ِباِهللا اْلَعِليِّ اْلَعِظْيِم َوال َحْوَل َوال ُقوَّ
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فعاليت

زده کوونکي دې د تمجيد کلمه په خپلو من％و ک３ تکرار ک７ي. 

ارزونه

١- د تمجيد کلمه له ياده ووايئ.

٢- د تمجيد کلمه بشپ７ه ک７ئ: سبحان اهللا و الحمدهللا....
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دريم لوست 

د توحيد کلمه (١)

َال ِإلَه ِإالَّ اُهللا َوْحَدُه َال َشِريَك َلُه، َلُه اْلُمْلُك 

 َو َلُه اْلَحْمُد...

د کلمو تکرار:

        َال ِإلَه ِإالَّ اُهللا

َوْحَدُه َال َشِريَك َلُه 

 َلُه اْلُمْلُك

َوَلُه اْلَحْمُد
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فعاليت

زده کوونکي دې د توحيد کلمه يو له بل ＇خه وپو＊تي.

ارزونه

١- د توحيد کلمه له ياده ووايئ.

٢- الندې کلمه بشپ７ه ک７ئ: 

     َال ِإلَه ِإالَّ اُهللا........................... َوَلُه اْلَحْمُد...
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＇لورم لوست 

د توحيد کلمه (٢)

....ُيْحِيْي َو ُيِمْيُت َو ُهَو َحيُّ َال َيُمْوُت ِبيَِدِه اْلَخْيُر 

َو ُهَو َعلى ُكلِّ َشْيٍء َقِدير.

د کلمو تکرار:

ُيْحِيْي

َوُيِمْيُت

ِبيَِدِه اْلَخْيُر
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فعاليت

زده کوونکي دې په ډلييزه تو－ه د توحيد کلمه بشپ７ه ولولي.

ارزونه

١- د توحيد کلمه په لوړ غ８ ولولئ.

٢- د توحيد کلمه له ياده ووايئ.

٣- الندې کلمه بشپ７ه ک７ئ:

 ُيْحِيْی................................... ِبيَِدِه اْلَخْيُر.....................................
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پن％م لوست 

آيت الكرسي (١)

ْوُم َال َتْأُخُذُه ِسنٌَة  y اُهللا َال ِإلـَه ِإالَّ ُهَو اْلَحيُّ اْلَقيُّ
َماَواِت َوَما ِفي اَألْرِض َمن  َال َنْوٌم َلُه َما ِفي السَّ وَّ

w... َذا الَِّذْي َيْشَفُع ِعْنَدُه ِإالَّ ِبِإْذِنهٖ
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فعاليت

آيت الکرسي لوم７ۍ برخه په خپلو من％و ک３ تکرار  زده کوونکي دې د 

ک７ي او يو له بل ＇خه پو＊تن３ وک７ي.

ارزونه

١- د آيت الکرسي لوم７ۍ برخه ولولئ.

٢- د آيت الکرسي لوم７ۍ برخه له ياده ووايئ.
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شپ８م لوست  

 آيت الكرسي (٢)

y...َيْعَلُم َما َبْيَن َاْيِدْيِهْم َوَما َخْلَفُهْم َوَال ُيِحْيُطْوَن 
ُه  ْن ِعْلِمِه ِاالَّ ِبَما َشـآَء َوِسـَع ُكْرِسـيُّ ِبَشـْيٍء مِّ

َوُهَو  ِحْفُظُهَما  َيُؤوُدُه  َوَال  َواَالْرَض  ـَماَواِت  السَّ

ــيُّ   اْلَعِظْيـُمw  )البقـره / 255( اْلَعِل
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فعاليت

 زده کوونکي دې د آيت الکرسي دويمه برخه يو له بل سره تکرار ک７ي او 

يو له بل ＇خه پو＊تن３ وک７ي.

ارزونه

١-  د آيت الکرسي دويمه برخه ولولئ.

٢-  د آيت الکرسي دويمه برخه له ياده ووايئ.
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آيت الكرسي (٣)

ْوُم َال َتْأُخُذُه ِسنٌَة  y اُهللا َال ِإلـَه ِإالَّ ُهَو اْلَحيُّ اْلَقيُّ
َماَواِت َوَما ِفي اَالْرِض َمْن  َال َنْوٌم َلُه َما ِفي السَّ وَّ

َذا الَِّذْي َيْشَفُع ِعْنَدُه ِإالَّ ِبِإْذِنهٖ َيْعَلُم َما َبْيَن َأْيِدْيِهْم 

ْن ِعْلِمِه ِاالَّ ِبَما  َوَما َخْلَفُهْم َوَال ُيِحْيُطوَن ِبَشْيٍء مِّ

َماَواِت َواَألْرَض َوَال َيُؤْوُدُه  ُه السَّ َشآَء َوِسَع ُكْرِسيُّ

ِحْفُظُهَما َوُهَو اْلَعِليُّ اْلَعِظْيُمw )بقره / 255(

اووم لوست  
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فعاليت

زده کوونکي دې آيت الکرسي په لوړ غ８ ولولي او بيا دې يو له بل ＇خه 

پو＊تن３ وک７ي.

ارزونه

١-  آيت الکرسي ولولئ.

٢- بشپ７ې ک７ئ :

 -   اُهللا َال ِإلـَه ِإالَّ ُهَو اْلَحيُّ ................. َوَال َنْوٌم ...... 

َماَواِت َواَألْرَض .......................... ُه السَّ  - َوِسَع ُكْرِسيُّ
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اتم لوست

د آيت الکرسي فضيلتونه

- د آيت الکرسي ويل ډير ثواب لري.

پيغمبر� فرمايلي دي:

 کله چ３ ويده کيدل３ آيت الکرسي ووايه، په 
دې تو－ه د اهللا> له طرفه درته يو ساتونکی 

！اکل ک８５ي او تر سهاره هي＆ شيطان درته ن８دې 
ک５دای نشي�.(١)

- موږ له هر فرض لمان％ه وروسته آيت الکرسي 

وايو.

)١(- صحيح البخاری
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فعاليت

زده کوونکي دې د ＊وونکي په مرسته د آيت الکرسي د فضيلتونو په اړه 

خبرې وک７ي.

ارزونه

١- پيغمبر � د آيت الکرسي په اړه ＇ه فرمايلي دي؟

٢- الندې جمل３ بشپ７ې ک７ئ:

     ١- د آيت الکرسي...................ثواب لري.

     ٢- موږ له هر فرض لمان％ه وروسته..................... وايو.
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نهم لوست

توحـــيد

ــه توحيد  ــاور لرلو ت ــت  ب ــه وحداني د اهللا>  پ

وايي. 

اهللا> يو دی.

شريک او ساری نه لري.

 له هر عيبه پاک دی.

 موږ  يوازې د اهللا> عبادت کوو.

 اهللا> د ！ولو مخلوقاتو پيدا کوونکی دی.

 يوازې  اهللا > په غيبو پوهي８ي.
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فعاليت

زده کوونکي دې د ＊وونکي په مرسته اهللا> ته د عبادت په اړه په خپلو 

من％ونو ک３ خبرې وک７ي.

ارزونه

١- توحيد ＇ه ته ويل ک８５ي؟

٢- چا ！ول موجودات پيدا ک７ي دي؟
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لسم لوست

شرک

له اهللا> سره د بل چا شريک او سيال －２لو ته 

شرک وايي.

شرک لويه －ناه ده.

له اهللا> ＇خه پرته  بل چا ته عبادت کول شرک 

دی.

اهللا > مشرک نه ب＋ي. 

مشرک جنت ته نشي داخل５دای.
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فعاليت
 زده کوونکي دې د لوست له متن ＇خه په  －＂３ اخيستن３ سره  په خپلو 

من％و ک３ سوال او ＄واب ترسره ک７ي.

ارزونه

١- شرک ＇ه ته ويل ک８５ي؟

2- آيا مشرک جنت ته داخليدای شي؟
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يوولسم لوست

  

د شرک ب５ل／３ 

د شرک ب５ل／３ عبارت دي:

له اهللا> - ＇خه پرته بل ＇ه ته سجده کول.

له اهللا > - ＇خه پرته د بل ＇ه عبادت کول.

او  ــم  تعظي ــيانو  ش ــورو  ن او  اور  ــو،  بتان د  - 

درناوی.

- د اهللا > په 請فاتو ک３ د مخلوق شريکول.
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فعاليت

زده کوونکي دې د شرک د ب５ل／و په اړه خبرې وک７ي. 

ارزونه

١- له اهللا> ＇خه پرته بل ＇ه ته سجده کول ＇ه －２ل کي８ي؟ 

2- د شرک ب５ل／３ بيان ک７ئ.



23

دولسم لوست

کفر
کفر د انکار کولو په معنا دی.

د کفر ب５ل／３:

ــول� - ＇خه انکار  ــه له رس د اهللا> او د هغ

کول.

 - د اسالم له دين ＇خه انکار کول.

 - د اسالم په دين ملن６ې وهل.

 - خپل ＄ان ته کافر ويل.

ــو ＇خه ＄ان  ــري الفاظو له ويل ــوږ بايد د کف م

وساتو.
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فعاليت

زده کوونکي دې د لوست له متن ＇خه په －＂３ اخيستلو سره د کفر په اړه 

په خپلو من％و ک３ خبرې وک７ي.

ارزونه

 ١-  کفر د ＇ه په معنا دی؟

٢-  د کفر د ب５ل／و نومونه وليکئ.

٣- الندې جمله بشپ７ه ک７ئ:

  -  مون８ بايد.....................  له ويلو ＄ان وساتو. 
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استنجاء (١)

استنجاء:

د شرم ＄ای پاکولو ته استنجاء ويل ک８５ي.

کوالی شو په الندنيو شيانو استنجاء وک７و:

-  اوبه 

- لو！ه 

ديارلسم لوست
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- تي８ه

- تشناب کاغذ

موږ بايد په چپ الس استنجاء وک７و.

کله چ３ نجاست زيات وي په اوبو سره استنجاء 

واجبه ده. 

فعاليت

پرې  استنجاء  په هکله خبرې وک７ي چ３  د هغو شيانو  بايد  زده کوونکي 

کي８ي.

ارزونه

١- استنجاء تعريف ک７ئ؟

٢- په کومو ＇يزونو سره استنجاء کول روا دي؟
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(٢)
استنجاء 

هغه ＇ه چ３ استنجاء پرې روا نه ده:

 - ډوډۍ

 - ه６وکی

 - خوشايي

- او همدارن／ه په ＊ي الس سره استنجاء روا نه 

ده.

＇وارلسم لوست
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فعاليت

 زده کوونکي دې د هغو ＇يزونو په اړه چ３ استنجاء پرې روا نه ده يو له 

بل ＇خه پو＊تن３ وک７ي.

ارزونه

١- د هغو ＇يزونو نومونه واخلئ چ３ استنجاء پرې روا نه ده.

٢- استنجاء په دغو ＇５زونو روا نه ده:

.............-١-................. ٢-.................٣-.................٤
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د اوداسه فرضونه 
د اوداسه فرضونه ＇لور دي

١- د ！ول مخ مين％ل.    

٢- د السونو مين％ل له ＇ن／لو سره.

٣- ＇لورمه برخه د سر مسح کول.

٤- د پ＋و مين％ل له ＊ن／ريو سره.

پن％لسم لوست
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فعاليت

زده کوونکي دې د ＊وون％ي په ان／７ ک３ د ＊وونکي تر الر＊وون３ الندې 

عمًال اودس وک７ي.

ارزونه

١- د اوداسه فرضونه ＇و دي؟

٢- د اوداسه د فرضونو نومونه واخلئ؟
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د اوداسه اوبه
په الندنيو اوبو سره اودس کول روا دي: 

١- د باران اوبه

٢- د چينو او ويالو اوبه

٣- د کوهيانو اوبه

٤- د سيند اوبه

شپاړسم لوست
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٥- د واورې، ږل９ او يخ اوبه

٦-  د لويو ډن６ونو او حوضونو اوبه

ــو اودس  ــه پاکو اوب ــ３ پ ــوږ الزمه ده چ ــه م پ

وک７و.

فعاليت

روا دي  پرې  کول  اودس  په ډولونو چ３  اوبو  د هغو  کوونکي دې  زده 

خبرې وک７ي.

ارزونه

١- په کومو اوبو اودس کول روا دي؟

٢- الندې جمله بشپ７ه ک７ئ:

      - پر موږ الزم دي.................. ...................   وک７و.
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اووه لسم لوست

د ت５ر لوست ادامه 

په الندې اوبو پاکوالی روا نه دی:

١- هغه مايعات چ３ اوبه نه ورته ويل کي８ي.

لکه: د م５وې اوبه، ＊وروا، چای او داس３ نور.

ــ３ لويدلی  ــی پک ــه چ３ ناپاک ش ــه اوب ٢- هغ

وي.

موږ بايد په ناپاکو اوبو اودس ونه ک７و.
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فعاليت

په خپلو من％و ک３ خبرې  اړه  په  اوبو  ناپاکو  او  پاکو  د  زده کوونکي دې 

وک７ي.

ارزونه

١- په کومو اوبو اودس کول روا دي؟ 

٢- په کومو اوبو اودس کول روا نه دي؟

٣- الندې جمله بشپ７ه ک７ئ:

     - موږ بايد................................. وک７و.
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د اوداسه ماتوونکي

د اوداسه ماتوونکي په الندې ډول دي:

١- غائطه مواد، متيازې او د بادو وتل له مقعد 

＇خه.

٢- له بدن ＇خه د وين３ او زوو وتل او جاري 

ک５دل. 

٣- په ډکه خوله قی کول. 

٤- خوب

٥- ب５هوشي 

٦- ليونتوب

اتلسم لوست
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٧- په لمان％ه ک３ په لوړ غ８ خندل.

فعاليت

زده کوونکي دې په وړو ډلو وويشل شي او د اوداسه ماتوونکي دې يو 

له بل ＇خه وپو＊تي.

ارزونه

١- د اوداسه ماتوونکي ＇و دي؟

٢- د اوداسه ماتوونکو ＇يزونو نومونه واخلئ.
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 نولسم لوست

د لمان％ه وختونه 
١- د سهار د لمان％ه وخت:

 د 請بح 請ادق (ر＊تيني سبا) له راختلو ＇خه پيل 
د لمر تر راختلو پورې.

٢- د ماسپ＋ين د لمان％ه وخت:
د لمر له زوال ＇خه د هر شي د سيوري تر دوه 

برابره ک５دلو پورې.
٣- د ماز دي／ر د لمان％ه وخت:

ــه د لمر تر  ــه پای ＇خ ــه ل ــين د لمان％ د ماسپ＋
لويدلو پورې.

٤- د ما＊ام د لمان％ه وخت:
ــر ورک５دلو  ــفق ت ــه د ش ــو ＇خ ــه لو４دل ــر ل د لم

پورې.
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٥- د ماخوستن د لمان％ه وخت:
ــپ３ تر  ــه د ش ــای ＇خ ــه پ ــه ل ــام د لمان％ د ما＊

آخره.

فعاليت

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

وک７ي.

ارزونه

١- ＇وک د لمان％ه وختونه بيانولی شي؟

٢- ＇وک به د ماسپ＋ين د لمان％ه وخت ووايي.

د لمان％ه وختونه

د سهار لمون＃

د ماسپ＋ين لمون＃

د مازدي／ر لمون＃

د ما＊ام لمون＃

د ماخوستن لمون＃
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شلم لوست

  

د لمان％ه فرضونه  

په لمان％ه ک３ اووه ＇５زونه فرض دي:

١- تحريمه تکبير

٢- قيام (دريدل)
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٣- قرائت (ويل )

٤- رکوع 
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٥- سجده 

٦- وروست９ قعده (ناسته).

٧- له لمان％ه ＇خه وتل (سالم －ر＄ول).
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فعاليت

 ＊وونکی دې په زده کوونکو باندې په عملي ب２ه لمون＃ وک７ي.

ارزونه

١-  د لمان％ه فرضونه ＇و دي؟

٢-  د لمان％ه د فرضونو نومونه واخلئ.
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وتر لمون＃

د وتر لمون＃ واجب دی.

د وتر لمون＃ درې رکعته دی.

لمون＃ کوونکی:

 - په دريم رکعت ک３ د سورت له ويلو وروسته 

د تکبير په ويلو سره دواړه السونه د تحريمه 

تکبير په ＇５ر پورته کوي.

وروسته له تکبير ويلو ＊ی الس په چپ الس  - 

ږدي او د قنوت دعا وايي.

يوويشتم لوست
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فعاليت

 زده کوونکي دې د وتر لمون＃ په ！ول／ي ک３ په عملي ب２ه اداء ک７ي.

ارزونه

١- د وتر لمون＃ ＇و رکعته دی؟

٢- د قنوت دعا د وترو په کوم رکعت ک３ ويل ک８５ي؟

٣- الندې جمله بشپ７ه ک７ئ:

    - د وتر لمون＃ ............. دی.
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د قنوت دعا (١)
 

ُل  الّلُهمَّ    إنَّا َنْسَتِعْيُنَك َوَنْسَتْغِفُرَك َوُنْؤِمُن ِبَك َوَنَتَوكَّ

َعلَْيَك َوُنْثِنْي َعلَْيَك اْلَخْيَر ...

 دوه ويشتم لوست
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فعاليت

په لوړ غ８  توکه  په ډلييزه  زده کوونکي دې د قنوت د دعا لوم７ۍ برخه 

ووايي.

ارزونه

١- د قنوت دعا لوم７ۍ برخه په ياد ووايئ.

٢- الندې جمله بشپ７ه ک７ئ:

    - الّلهم إنا نستعْينك...............و نؤمن بك.....................................
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د قنوت دعا (٢)

ــْن  َم ــُرُك  َوَنْت ــُع  وَنْخلَ ــُرَك  َنْكُف َوال  ــُكُرَك  َوَنْش

يَّْفُجُرَك...

درويشتم لوست
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فعاليت

 زده کوونکي دې د قنوت دعا دويمه برخه په لوړ غ８  ووايي او له يو بل 

＇خه دې پو＊تن３ وک７ي.

ارزونه

  د قنوت دعا دويمه برخه له ياده ووايئ.
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＇لور ويشتم لوست

د قنوت دعا (٣) 

ــُجُد َوِإَلْيَك  ــُد َوَلَك ُنَصلِّي َوَنْس ــمَّ ِإيَّاَك َنْعُب  الّلُه

َنْسَعى...
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فعاليت

 زده کوونکي دې د قنوت دعا دريمه برخه په ډلييزه  توگه په لوړ غ８ 

ووايي.

ارزونه

١- د قنوت دعا دريمه برخه له ياد ووايئ.

٢- الندې جمله بشپ７ه ک７ئ:

- الّلهم إياك نعبد................................. نسعى.
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 پن％ه ويشتم لوست

د قنوت دعا (٤)

ــى َعَذابََك ِإنَّ  ــوا َرْحَمَتَك َوَنْخَش ــُد َوَنْرُج َوَنْحِف

َعَذابََك ِباْلُكفَّاِر ُمْلِحٌق.



52

فعاليت

زده کوونکي دې د قنوت دعا وروست９ برخه په لوړ  غ８ ووايي.

ارزونه

١- د قنوت دعا آخره برخه ولولئ.

٢- د قنوت دعا له ياده ＇خه ووايئ.
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شپ８ ويشتم لوست  

د جماعت لمون＃ 
پيغمبر�  فرمايلي دي:

ــره لمون＃ کول له ＄ان ته لمان％ه   په جماعت س
＇خه اووه ويشت درج３ فضيلت لري�(١)

_ موږ په جماعت سره لمون＃ اداء کوو.
_ د ماسپ＋ين او مازدي／ر لمون％ونه په جماعت 

سره په خفيه (ورو) ويل ک８５ي.
ــهار لمون％ونه په  ــتن او س ــام، ماخوس _ د ما＊

جماعت سره په جهر (لوړغ８) ويل ک８５ي.

ــ３ د امام قرائت ته  ــوږ په جهري لمون％ونو ک م

غوږ نيسو.
1- البخارى 



54

فعاليت

زده کوونکي دې د جماعت د لمان％ه په اړه خبرې وک７ي.

ارزونه

١- پيغمبر� د جماعت د لمان％ه په اړه ＇ه فرمايلي دي؟

٢- کوم لمون％ونه په جماعت سره په خفيه (ورو) ويل ک８５ي؟

٣- کوم لمون％ونه په جماعت سره په جهر (لوړغ８) ويل ک８５ي؟
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اووه ويشتم لوست

請ف برابرول 

حضرت محمد� فرمايلي دي:

 請فونه مو برابر ک７ئ ＄که د 請فونو برابرول د 
لمان％ه برخه ده�(١)

- يو د بل ＇ن， ته اوږه په اوږه دريدل سنت 

دي.

المل  نفاق  او  حسد  د  برابرول  نه  請فونو  د   -

－ر＄ي.

1- البخارى
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فعاليت

زده کوونکي دې په ！ول／ي ک３ د 請ف برابرول تمثيل ک７ي.

ارزونه

١- پيغمبر� د لمان％ه د 請ف په اړه ＇ه فرمايلي دي؟

٢- د 請ف نه برابرول د ＇ه سبب －ر＄ي؟

٣-  الندې جمله بشپ７ه ک７ئ:

- يو د بل ＇ن，................................. سنت دي.
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د مسجد آداب

جومات ته له ننوتلو ＇خه مخک３ اودس کوو.

په ＊９ پ＋ه جومات ته ننو＄و او دا دعا وايو:

wَالّلُهمَّ اْفَتْح ِلْی َاْبَواَب َرْحَمِتَكy
کله چ３ له جومات ＇خه راو＄و، نو چپه پ＋ه 

لوم７ۍ کوو او دا دعا وايو: yَالّلُهمَّ ِإنِّی َأْسئَُلَك 

.wِمْن َفْضِلَك

د چا د لمان％ه په مخ ک３ نه ت５ري８و.

په جومات ک３ ب３ ＄ايه او په لوړ غ８ خبرې کول 

＊ه نه دي.

اته ويشتم لوست
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فعاليت

  زده کوونکي دې د جومات د آدابو په اړه خبرې وک７ي.

ارزونه

١- د جومات له آدابو ＇خه ＇و ب５ل／３ ووايئ.

٢- الندې جمله بشپ７ه ک７ئ:

- جومات ته له ننوتلو مخک３...............
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د اودس ماتي آداب 
الندې  ک３  وخت  په  ماتي  اودس  د  بايد  موږ 

آداب مراعات ک７و:

کله چ３ بيت الخالء ته ＄و، بايد دا دعا ووايو: 

 الّلُهمَّ  ِإنِّْی َأُعْوُذ ِبَك ِمَن اْلُخُبِث َواْلَخَباِئِث�
 له وتلو ＇خه وروسته دا دعا وايو:  ُغْفَراَنَك� 

د ننوتلو په وخت ک３ کي２ه پ＋ه او د وتلو په وخت 

ک３ ＊９ پ＋ه مخک３ کوو.

د اودس ماتي په وخت ک３ مخ او شا د قبل３ 

لوري ته نه کوو.

نهه ويشتم لوست
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 په اوبو ک３ متيازې نه کوو.

په کي０ الس سره د نجاست ＄ای پاکوو.

فعاليت

زده کوونکي دې د اودس ماتي د آدابو په اړه خبرې وک７ي.

ارزونه

١- بيت الخالء ته د ننوتلو دعا ووايئ.

٢- د بيت الخالء ＇خه د راوتلو دعا ووايئ.

٣- د نجاست ＄ای په کوم الس پاکوو؟
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د مسلمان اخالق 
د  اخالقو  ＊و  د  دي  زه  فرمايلي  پيغمبر� 

بشپ７ولو لپاره رال８５ل شوی يم �.(١)

د مسلمان له اخالقو ＇خه دا دي:

هي）وک سپک نه －２ي. - 

يو او بل ته ب＋نه او ت５ريدنه کوي. - 

- له خپل مور او پالر سره نيکي کوي او د هغوی 

پر وړاندې په نرم９ سره خبرې کوي او اطاعت 

ي３ کوي.

له بد －مان９ او جاسوس９ ＇خه ＄ان ساتي. - 
١- سنن الکبرا للبيهقی

ديرشم لوست
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د بدو لفظونو له ويلو ＇خه ＄ان ژغوري. - 

- دروغ نه وايي، غيبت نه کوي او له چا سره 

دوکه نه کوي.

او چاته کن％ل３ هم نه کوي. - 

فعاليت

زده کوونکي دې د مسلمان د اخالقو په اړه يو له بل سره خبرې وک７ي.  

ارزونه

١- پيغمبر� د اخالقو په اړه ＇ه فرمايلي دي؟

٢- د مسلمان د اخالقو ＇و ب５ل／３ ووايئ؟
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د مور او پالر حقوق 

ــتيا سره اهللا>  پيغمبر� فرمايلي دي:  په ر＊

تاسو ته د خپلو ميندو او پلرونو په هکله د نيک９ 

کولو امر کوي� (١).

موږ له خپل مور او پالر سره مينه کوو. - 

له مور او پالر سره تل مرسته کوو. - 

د خير په کارونو ک３ د هغوی پيروي کوو. - 

له خپل مور او پالر سره نيکي کوو. - 

درناوي  او  ادب  په  وړاندې  په  هغوی  د   -

١-   د احمد او ابن ماجه ＇خه روايت 

يو د４رشم لوست
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کوو. چلند 

د هغوی غ８ ته ژر ＄واب وايو. - 

فعاليت

زده کوونکي دې د مور او پالر د حقونو په اړه په ب５الب５لو ډلو ک３ خبرې 

وک７ي.

ارزونه

١- پيغمبر� د مور او پالر په اړه ＇ه فرمايلي دي؟

٢- د مور او پالر د حقونو نومونه واخلئ.

٣- الندې جمله بشپ７ ه ک７ئ:

........... په وړاندې............................ چلند کوو.
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دوه د４رشم لوست

د ＊وونکي په وړاندې اداب 

ــول اهللا� فرمايلي دي  په تحقيق سره زه  رس
＊وونکی رال８５ل شوی يم�.(١)

-  ＊وونکی زموږ د مور او پالر په ＇５ر دی.             

- کله چ３ لوست پيل کوي، نو ＊ه غوږ  ورته نيسو.

 - د هغه د خبرو په من＃ ک３ نه غ８ ي８و.

ــرې، لوب３ او  ــت ک３ خب ــه موجودي ــه پ - د هغ

شوخي نه کوو.

ــت ک３ کومه ستونزه ولرو، نو د  - کله چ３ په لوس

هغه ＇خه پو＊تنه کوو.
١- د ابن ماجه روايت
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 د هغه له اجازې ＇خه پرته له ！ول／ي ＇خه بهر 

نه و＄و.

 - د ＊وونکي نصيحت منو.

فعاليت
له ＊وونکي سره د ＊ه چلند په اړه خبرې وک７ئ.  

ارزونه

١- له ＊وونکي سره بايد ＇ن／ه چلند وشي؟

٢- پيغمبر� د ＊وونکي په اړه ＇ه فرمايلي دي؟
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دري د４رشم لوست

له خپلوانو سره ＊ه چلند 
رسول اهللا� فرمايي:  هر ＇وک چ３ غواړي روزي ي３ 

زياته او عمر ي３ اوږد شي، نو بايد 請له رحمي ولري�.(١)
موږ له خپلوانو سره مينه لرو. - 

له خپلوانو سره سم چلند کوو. - 

له هغوی سره اړيک３ نه پرې کوو. - 

له هغوی سره په کارونو ک３ مرسته کوو. - 

هغوی ته ضرر نه رسوو او تکليف نه ورکوو. - 

فعاليت
زده کوونکي دې له خپلوانو سره د ＊ه چلند په اړه خبرې وک７ي.

ارزونه

١- له خپلوانو سره بايد ＇رن／ه چلند وک７و؟

٢- پيغمبر � له خپلوانو سره د چلند په اړه ＇ه فرمايلي دي؟

١- صحيح البخاری .
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د چاپ５ريال پاکوالی 

پيغمبر� فرمايلي دي:
 خپل چاپ５ريال پاک وساتئ� (١)

موږ  بايد خپل چاپ５ريال پاک وساتو.

- د کور او ＊وون％ي په شاوخوا ک３ ون３ ک＋ينوو 

او ساتنه ي３ کوو.

－النو او چمنونو ته اوبه ورکوو. - 

خ％ل３ په ＄ان／７و ＄ايونو ک３ اچوو. - 

ــتکي او خوراکي ＇５زونه په الر  ــوې پوس - د مي

١-   سنن الکبرا للبيهقی – سنن ترمذی

＇لور د４رشم لوست
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ک３ نه اچوو.

ــي او تازه والي ک３  ــين وال د چاپ５ريال په ش - 

کو＊（ کوو.

فعاليت

زده کوونکي دې د ژوند د چاپ５ريال د پاک ساتلو په اړه خبرې وک７ي.

ارزونه

 د خپل ژوندانه د چاپ５ريال د پاکوالي په اړه بايد ＇ه وک７و؟
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له ژوو ( ＇ارويو) سره چلند 

له  ته  هغوی  او  جن／ولو  له  ژوو  د   پيغمبر� 
ضرر رسولو ＇خه منع ک７ې ده �.(١)

 موږ د حيواناتو په وړاندې له مهربان９ ＇خه 

کار اخلو.

- ژوو ته وا＊ه او اوبه ورکوو.

هغوی نه وهو او نه پرې ظلم کوو. - 

د ضرر رسوونکو حشراتو،لکه: مار، ل７م  او  - 

داس３ نورو وژل  روا  دي.
١- سنن ابی داود

پن％ه د４رشم لوست
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فعاليت

زده کوونکي دې له ژوو سره د چلند په اړه خبرې وک７ي.

ارزونه

١- پيغمبر� د ژوو د جن／ولو په اړه ＇ه فرمايلي دي؟

٢- له حيواناتو سره د ＊ه چلند په اړه ＇و مثالونه ووايئ.
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پاکوالی 
پيغمبر� فرمايلي دي:  د اسالم دين د پاکوالي 

پر بنس والړ دی�.(١)

ــواک يا  ــونه په مس ــهار خپل غا＊ ــوږ هر س  - م

بورس پاکوو.

موږ د ډوډۍ له خوړلو مخک３ او وروسته خپل 

السونه مين％و.

 - په ناپاکو السونو ډوډۍ نه خورو.

 خپل بدن ＊ه مين％و او پاک کالي آغوندو.

ــونه په  ــته خپل الس ــناب وتلو ＇خه وروس له تش
١-  صحيح البخاری

شپ８ د４رشم لوست
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請ابون او پاکو اوبو مين％و.

پاکوالی له ناروغيو ＇خه مخنيوی کوي.

فعاليت

زده کوونکي دې د پاکوالي په اړه يو له بل سره خبرې وک７ي.

ارزونه

١- پيغمبر� د پاکوالي په اړه ＇ه فرمايلي دي؟

٢- الندې جمل３ بشپ７ې ک７ئ:

 - پاکوالی له..................................... کوي.

 - په........................ السونو ډوډۍ نه خورو.
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ب３ ＄ايه خبرې کول

پيغمبر� فرمايلي دي  ＇وک چ３ په اهللا> او د آخرت 

په ورځ ايمان لري، نو تل بايد نيک３ خبرې وک７ي او يا 
دې ُچپ اوسي�».(١)

- له هغو خبرو ＇خه چ３ زموږ له پاره －＂ه نه لري ＄ان ساتو.

- له اړتيا پرته زيات３ خبرې نه کوو.

په فکر او غور سره خبرې کوو. - 

له ب５کاره خبرو ＇خه ＄ان ژغورو. - 

فعاليت زده کوونکي دې د ب３ ＄ايه خبرو په اړه خبرې وک７ي.

＇ه  اړه  په  کولو  خبرو  ＄ا４ه  ب３  د  پيغمبر�  ارزونه

فرمايلي دي؟

١- صحيح البخاری

اووه د４رشم لوست
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د مسلمان خويونه 
ــوک دی چ３ بل  ــلمان هغه ＇ ــر� فرمايلي دي:  مس پيغمب
مسلمان د هغه د الس او ژب３ له ضرر ＇خه په امن وي�.(١) 

د مسلمان ＄ين３ خويونه دادي:
مسلمان د ！ولو مخلوقاتو سره ＊ه چلند کوي. - 

په خپله وعده وفا کوي. - 

تل ر＊تيا وايي او له دروغو ＇خه ډډه کوي. - 

請بر کوونکی او شکر ايستونکی وي. - 

خلکو ته په ＊و کارونو امر او له بدو کارونو ＇خه ي３ منع کوي. - 

خپله غوسه زغمي او د خلکو ت５روتن３ ب＋ي. - 

فعاليت
زده کوونکي دې د مسلمان د خويونو په اړه خبرې وک７ي.

ارزونه

١-  د مسلمان د ＇و خويونو نومونه واخلئ.
٢- پيغمبر� د مسلمان په هکله ＇ه فرمايلي دي؟

١- صحيح البخاری

اته د４رشم لوست


