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وونه او روزنه مضمون: اسالمي 

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

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

ی: څلورم 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 

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

ي.    قانو چلندکی



ج



د

 دا عــــزت د هـــر افـغـان دى
 هر بچی ي３ قهرمـــــان دى
ازبـکــــــــو د  بـــــلـو＇ـــــــو   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 ！ولـــو کـور دى
 د پ＋ـــتــون  او هـــــزاره وو
 ورســـره عرب، گوجــر دي
 براهوي دي، قزلباش دي
 دا ه５ــــــواد به تل ＄لي８ي
 په ســـينــه ک３ د آســـيـــا به
 نوم د حق مـــو دى رهبـــر

ملي سرود



ه

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



و

مخونهسرليکونهد لوست شميره
1عقيدهلوم７ی لوست

3اهلل>دويم لوست

5د اهلل> صفتونهدر４م لوست

7د اهلل> ذاتي صفتونه＇لورم لوست

9د اهلل> فعلي صفتونهپن％م لوست

11قبر＊پ８م  لوست

13حشراوم لوست

15جنتاتم لوست

17دوزخنهم لوست

19اوبه )١(لسم لوست

21 اوبه )۲(يوولسم  لوست

23د اوداسه فرضونهدولسم لوست

25د اوداسه سنتونهديارلسم لوست

27أذان )١(＇وارلسم لوست

29أذان )۲(پن％لسم لوست

31د أذان  معناشپاړسم لوست

33اقامتاوولسم لوست

35د أذان دعااته لسم لوست

37د اذان د دعا معنانولسم لوست

39تحريمه تکبيرشلم لوست

41د ثنا معنايوويشتم لوست

فهرست                                                      



ز

مخونهسرليکونهد لوست شميره
43د  تعوذ او تسمي３ معنادوه ويشتم لوست

45د تسميع او تحميد معنادرويشتم لوست

47د تسبيحاتو معنا＇لور ويشتم لوست

49 سالمپن％ه ويشتم لوست

51د خوب أدابشپ８ ويشتم لوست

53له کور ＇خه د وتلو دعااووه ويشتم لوست

55غوره  اخالقاته ويشتم لوست

57د منافق ن＋３نهه ويشتم لوست

59مسلماند４رشم لوست

61روغتيايو د４رشم لوست

63پر حيواناتو زړه سویدوه د４رشم- لوست
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لوم７ى لوست

عقيده ايمان او باور ته وايي.

عقيده د ！ولو عملونو اساس او بنس دی.

که عقيده سمه نه وي، ه５＆ عمل نه قبل８５ي.

موږ په اهلل تعالی، ماليکو او آسماني کتابونو ايمان لرو.

تقدير  په  شر  او  د خير  او  ورځ  په  آخرت  د  پيغمبرانو،  په  موږ 

ايمان لرو. 

سمه عقيده د انسان د دنيا او آخرت برياليتوب دی.

عقيده



2

فعاليتونه

١. د ＊وونکي په مرسته د سم３ عق５دې د ارز＊ت په هکله په خپلو من％ونو 

ک３ خبرې وک７ئ.

 ۲. الندې تش ＄ايونه په مناسبو کلمو سره ډک ک７ئ:

- تورات پر...... عليه السالم  نازل شوی دی .

- انجيل پر  .......  عليه السالم   نازل شوی دی.

- زبور پر  ....... عليه السالم  نازل شوی دی.

- قرآن کريم پر  .........  � نازل شوی دی.

پو＊تن３

١. عقيده ＇ه ته وايي؟ 

۲. د ！ولو عملونو اساس  ＇ه شی دی؟   

٣. سمه عقيده لرل کوم３ گ＂３ لري؟

کورن９ دنده

زده کوونکي دې پورتنی لوست په خپلو کتابچو ک３ وليکي.
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دويم لوست

اهلل> يو دی، شريک او ساری نه لري.

اهلل> پر هر ＇ه عالم دی.

ه５＆ شی له اهلل> ＇خه پ نه دی.

اهلل> پر هر ＇ه قادر دی.

！ول کاينات اهلل> پيدا ک７ي دي.

موږ يوازې د اهلل> عبادت کوو.

＄مکه، غرونه، ون３، کا１ي، بو！ي، آسمانونه او ！ول مخلوقات 

د اهلل تعالی د امر تابع دي.

د اهلل> له ارادې پرته ه５＆  کار هم ک５دای نه شي.

اهلل>
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فعاليتونه

په دې هکله بحث وک７ئ چ３: 

١. کاينات د چا د امر تابع دي؟

۲. لمر راختل او پر４وتل د اهلل> تابع دي.

په دوو ډلو وو４شل شي، هره ډله دې د اهلل> لس  ٣. زده کوونکي دې 

نومونه واخلي.

پو＊تن３

١. کاينات چا پيدا ک７ي دي؟

۲. موږ د چا عبادت کوو؟

٣. ＄مکه، غرونه او آسمانونه د چا تابع دي؟

کورن９ دنده

زده کوونکي دې د لوست په اړه د کورن９ له غ７و سره خبرې 

وک７ي؛ او بيا دې د اهلل> د قدرتونو په هکله ＇و جمل３ په 

خپلو کتابچو ک３ وليکي.
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در４م لوست 

موږ د اهلل تعالی په ！ولو صفتونو ايمان لرو.

 د اهلل تعالى صفتونه په دوه ډوله دي:

١. ذاتي صفتونه.

۲.  فعلي صفتونه.

١- ذاتي صفتونه: هغه صفتونه دي چ３ اهلل تعالى ي３ پر ضد نه 

ستايل ک８５ي، لکه علم چ３ ضد ي３ جهل دی.    

۲- فعلي صفتونه: هغه صفتونه دي چ３ اهلل تعالى ي３ پر ضد 

ستايل ک８５ي، لکه احياء )ژوندي کول( چ３ ضد ي３ اماتت )م７ه 

کول( دي.

زموږ ژوند او مرگ د اهلل تعالی په واک ک３ دی.

د اهلل> صفتونه 
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فعاليتونه

١. د اهلل تعالی د صفتونو  په اړه خبرې وک７ئ. 

۲. د اهلل تعالی الندې نومونه له  معناوو سره ولولئ:

) ُل، اآلِخُر، اْلَعِزيُز، اْلَمِلُك، اْلَحقُّ َمُد، اَألوَّ  )اْلَواِحُد، الصَّ

 معنا: اهلل يو، بی نيازه، لوم７نی، وروستی، زورور، پاچا او  حق ذات  دی.

تعالی  اهلل  د  ډله دې  يوه  وو４شل شي،  ډلو  دوو  په  زده کوونکي دې   .٣  

پن％ه ذاتي او بله ډله دې فعلي صفتونه ووايي.

پو＊تن３

١. د اهلل تعالى صفتونه په ＇و ډوله دي؟ 

۲. د اهلل تعالی ذاتي صفتونه کوم دي؟ 

٣.د اهلل تعالى فعلي صفتونه کوم دي؟

کورن９ دنده

زده کوونکي دې د اهلل تعالی د ذاتي او فعلي صفتونو په اړه 

د خپل３ کورن９ له غ７و سره خبرې وک７ي.
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＇لورم لوست

د اهلل تعالی ذاتي صفتونه په الندې ډول دي: 

١. قدرت )توانايي(: اهلل تعالی پر هر ＇ه قادر دی.

۲. ِاراده )قصد کول(: اهلل تعالی د خپل３ ِارادې خاوند دی.

٣. سمع )اور４دل(: اهلل تعالی هر ＇ه اوري.

٤. بصر )ليدل(: اهلل تعالی هر ＇ه ويني.

٥. علم )پوهه(: اهلل تعالی پر هر ＇ه پوه８５ي.

٦. حيات )ژوند(: اهلل تعالی تل ژوندی دی.

٧. کالم )خبرې کول(: خبرې کول د اهلل تعالی صفت دی.

د اهلل> ذاتي صفتونه 
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فعاليتونه

 ١. د اهلل تعالی د ذاتي صفتونو په اړه يو له بل سره خبرې وک７ئ.

۲. د اهلل تعالی الندې نومونه په يادو ووايئ: 

الُم اْلُمْؤِمُن اْلُمَهْيِمُن اْلَعِزيُز اْلَجبَّاُر اْلُمَتَكبُِّر( وُس السَّ ) اْلَمِلُك اْلُقدُّ

٣. د اهلل تعالی الندې نومونه له معنا سره ولولئ:

،اْلَقاِدُر( ِميُع، اْلَبِصيُر، اْلَعِليُم، اْلَعِظيُم، اْلُمْتَعاِل، اْلَحيُّ  )السَّ

او  لوړ مرتبه، تل ژوندی  ليدونکی، پوه، لوی،  اور４دونکی،  معنا: اهلل>   

قدرت لرونکی ذات دی.

پو＊تن３

١. د اهلل تعالی ذاتي صفتونه کوم دي؟

۲. د قدرت، ِارادې، سمع او بصر معنا وواياست.

٣. د علم، حيات او کالم معنا وې ＇ه دي؟

کورن９ دنده

زده کوونکي دې د اهلل تعالی پورتني صفتونه په يادو  زده ک７ي.
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 پن％م لوست

د اهلل تعالی ＄ين３ فعلي صفتونه په الندې ډول دي:

١- تخليق ) پيدا کول(:اهلل> د ！ولو  مخلوقاتو پيدا کوونکی دی.

روزي  ته  مخلوقاتو  ！ولو  اهلل>  ورکول(:  )روزي  ۲-ترزيق 

ورکوي.

٣- احياء  )ژوندي کول(: اهلل> ！ولو مخلوقاتو ته ژوند ور ب＋ي .

٤- اماتت )م７ه کول(: د ！ولو مخلوقاتو مرگ د اهلل> په واک 

ک３ دی.

٥- رحمت )مهرباني(: اهلل> ډ４ر مهربان ذات دی.

٦- غضب )قهر(: د اهلل> له احکامو ＇خه سر غ７ونه د اهلل> د 

قهر سبب ک８５ي.

٧-اعزاز) عزت ورکول(:  چا ته چ３ اهلل> وغواړي، عزت ورکوي.

٨-اذالل ) ذلت ورکول(:  چا ته چ３ اهلل> وغواړي ، ذليل کوي 

ي３.

د اهلل> فعلي صفتونه
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فعاليتونه

١. د ＊وونکي په مرسته د اهلل تعالی د فعلي صفتونو په اړه خبرې وک７ئ.

۲. د اهلل تعالی الندې نومونه له معنا سره ولولئ:

، اْلُمْحِيي، اْلُمِميُت( ) الرَّْحَمُن الرَِّحيُم، اْلَغُفوُر، اْلَقاِبُض، اْلَباِسُط، اْلُمِعزُّ، اْلُمِذلُّ

معنا :اهلل> عام او خاص مهربان، ب＋ونکی، د روزۍ اخيستونکی او پراخه 

کوونکی، عزت ورکوونکی، ذلت ورکوونکی، ژوندی کوونکی او  م７ کوونکی 

ذات دی.

پو＊تن３

١. د اهلل تعالی  له فعلي صفتونو ＇خه پن％ه صفتونه ووايئ.

۲. د تخليق معنا ＇ه ده؟

٣. احياء او اماتت ＇ه ته ويل ک８５ي؟

٤. د رحمت ضد ＇ه شی دی؟

٥. اعزاز ＇ه ته ويل ک８５ي؟

کورن９ دنده

زده کوونکي دې د اهلل تعالی فعلي صفتونه په يادو  زده ک７ي.
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 شپ８م لوست

 مرگ حق دی او  ！ول انسانان پرې باور لري.

موږ د قبر په  ژوند ايمان لرو.

  قبر د ن５ک مسلمان لپاره د جنت باغچه او 

 د کافر او بد عمل انسان  لپاره د دوزخ کنده ده.

په قبر ک３ له هر انسان ＇خه درې پو＊تن３ ک８５ي:

١. ستا رب ＇وک دی؟ 

۲. ستا دين ＇ه شی دی؟ 

٣. ستا نبي ＇وک دی؟

 ن５ک مسلمان ي３ په ＄واب ک３ وايي: 

١.  اهلل تعالی م３ رب دی.

۲.   دين م３ اسالم دی. 

٣. حضرت محمد� م３ نبي دی.

 چي په دې سره د قبر له عذابه خالصون مومي.

کافر او بد عمل انسان د دغو پو＊تنو ＄واب نه شي ورکوالی.

قبر
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فعاليتونه

١. د ＊وونکي په مرسته د قبر په اړه يو له بل سره خبرې وک７ئ.

۲. د قبر تر＇نگ د ت５ر４دو پر مهال الندې دعا تکرار ک７ئ: 

َالُم َعَلْيُكْم َداَر َقوٍم ُمْؤِمنيَن، ِو ِإنَّا - ِإْن َشاَء اهلُل - ِبُكْم لََالِحُقْوَن،  َنْسأَُل   السَّ

اهلَل لََنا َولَُكُم اْلَعاِفَيَة .

پو＊تن３

١. قبر د چا لپاره د جنت باغچه ده؟

۲. قبر د چا لپاره د دوزخ کنده ده؟

٣. په قبر ک３ له م７ي ＇خه کوم３ پو＊تن３ ک８５ي؟

٤. په قبر ک３ به ن５ک مسلمان د در４و پو＊تنو په ＄واب ک３ ＇ه 

وايي؟

٥. آيا کافر او بد عمله انسان د قبر پو＊تنو ته ＄واب ويلی شي؟

کورن９ دنده

زده کوونکي دې د قبر په اړه د کورن９ له غ７و سره خبرې وک７ي.
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 اووم لوست 

موږ  د قيامت په راتلو ايمان لرو.

د قيامت په ورځ ！ول م７ي ب５رته را ژوندي ک８５ي. 

！ول مخلوقات د اهلل> په امر د حشر په ميدان ک３ را ！ول８５ي.

په حشرک３ له هر انسان سره حساب ک８５ي.

رسول اهلل� فرمايي: له هر انسان ＇خه ＇لور پو＊تن３ ک８５ي:

١. ＄واني دې په ＇ه ک３ ت５ره ک７ه ؟

۲. عمر او ！ول ژوند دې په ＇ه ک３ ت５ر ک７؟

دې  ک３  ＇ه  په  او  ک７  پيدا  کومه  له  دې  دولت  او  مال   .٣

مصرف ک７؟

٤. په خپل علم دې ＇ومره عمل وک７؟

حشر
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فعاليتونه

١.  د ＊وونکي په مرسته د حشر په اړه يو له بل سره خبرې وک７ئ.

او السونه  په ورځ د مسلمانانو  مخونه  قيامت  به د  په اودس کولو سره   .۲

＄ل８５ي، په دې هکله خبرې وک７ئ .

پو＊تن３

١. حشر ＇ه ته ويل ک８５ي؟

۲. د حشر په ميدان ک３ له انسانانو سره ＇ه ک８５ي؟

٣. په حشرک３ له انسان ＇خه کوم３ پو＊تن３ ک８５ي؟

کورن９ دنده

زده کوونکي دې د کورن９ د غ７و په مرسته د حشر په اړه نور 

معلومات هم تر السه ک７ي.
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 اتم لوست

موږ په جنت ايمان لرو.

لپاره جنت تيار ک７ی دی.په  اهلل> په آخرت ک３ د مؤمنانو 

جنت ک３ هر ډول نعمتونه شته.

مؤمنان به  تل په جنت ک３ اوس８５ي.

جنت  ک３  بدل  په  عملونو  ن５کو  د  ته  مسلمان  تعالی  اهلل 

ورکوي.

موږ بايد ＊ه کارونه وک７و چ３ اهلل تعالی ي３ په بدل ک３ جنت 

را ک７ي.

په جنت ايمان لرل فرض دي.

جنت
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فعاليتونه

١. زده کوونکي دې په دوو ډلو وو４شل شي او د ＊وونکي په مرسته دې د 

لوست په اړه يو له بل سره خبرې وک７ي.

۲.  د ＊وونکي په مرسته د جنت ＇و نومونه واخلئ.

٣. ) َال ِإلََه ِإالَّ اهلل( د جنت کل９ ده. بحث پرې وک７ئ.

پو＊تن３

١. په جنت ک３ اهلل تعالی جنتيانو ته ＇ه تيار ک７ي دي؟

۲. جنت کومو خلکو ته ور په برخه ک８５ي؟

٣. آيا په جنت ايمان لرل فرض دي؟

کورن９ دنده

زده کوونکي دې د جنت په اړه د خپل３ کورن９ له غ７و ＇خه  

پو＊تن３ وک７ي او معلومات دې په خپلو کتابچو ک３ وليکي.
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 نهم لوست

موږ په دوزخ ايمان لرو.

ک７ی  پيدا  دوزخ  لپاره  ورکولو  سزا  د  ته  کافرانو  تعالی  اهلل 

دی.

دوزخ د سختو عذابونو ＄ای دی. 

کافران  به تل په دوزخ ک３ اوس８５ي.

مسلمان په دوزخ ک３ د خپلو گناهونو په اندازه سزا ويني.

په دوزخ  ايمان لرل فرض او انکار ترې کفر دی.

دوزخ
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فعاليتونه

١.  د ＊وونکي په مرسته د دوزخ د عذابونو په اړه خبرې وک７ئ.

۲. موږ په دوزخ ايمان لرو. په دې هکله خبرې وک７ئ.

پو＊تن３

١. اهلل تعالی دوزخ د چا لپاره پيدا ک７ی دی؟

۲. کافران په آخرت ک３ چ５رې اوس８５ي؟

٣. آيا په دوزخ  ايمان لرل فرض دي؟

کورن９ دنده

زده کوونکي دې د لوست متن په ＊کلي خط په خپلو کتابچو 

ک３ وليکي.
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 لسم لوست

اوبه د اهلل> لوی نعمت دی.
！ول ژوندي مخلوقات اوبو ته اړتيا لري.

اوبه د پاکولو وسيله ده.
موږ بايد اوبه ب３ ＄ايه مصرف نه ک７و.

اوبه په درې ډوله دي:
١. پاکوونک３ اوبه

۲. مستعمل３ يا کار اخيستل شوې اوبه
٣. نا پاک３ اوبه

١. پاکوونک３ اوبه: لکه د ＇ا، نل، السي بمب３، چين３، ويال３، 
سيند او باران اوبه چ３ نجاست په ک３ نه وي.

اوبه )١(
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په دغو اوبو اودس ک８５ي او شيان پرې پاک８５ي، 
۲. مستعمل３ اوبه: هغه دي، چ３ اودس يا غسل پرې شوی وي. 
دا اوبه په خپله پاک３ دي، خو اودس او غسل پرې نه ک８５ي. 
هغه مايعات چ３ اوبه ورته نه ويل ک８５ي، لکه: چای، جوس او 

＊وروا پاک دي، خو اودس او غسل پرې نه ک８５ي.

فعاليتونه

١.  د اوبو د ارز＊ت په اړه يو له بل سره خبرې وک７ئ.

۲ .  اوبه بايد ب３ ＄ايه مصرف نه شي په دې هکله خبرې وک７ئ.

پو＊تن３

١. آيا له اوبو پرته ژوند ک５دالی شي؟

۲.  اوبه په ＇و ډوله دي ؟

٣.  د پاکو اوبو يو مثال ووايئ.

٤. آيا په مستعملو اوبو اودس ک８５ي؟

کورن９ دنده

زده کوونکي دې پورتنی لوست په خپلو کتابچو ک３ وليکي.
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 يوولسم لوست

٣. ناپاک３ اوبه: هغه اوبه دي چ３ نجاست ورسره گ６ شوی وي.
نا پاک３ اوبه هر پاک شی ناپاکه کوي.

ل８ې اوبه د نجاست په گ４６دو ناپاکه ک８５ي.
ډ４رې او روان３ اوبه د نجاست په غور＄５دو هغه وخت ناپاکه 

ک８５ي چ３ د نجاست ن＋３ په ک３ ＊کاره شي.
د ډ４رو او روانو اوبو د نجاست ن＋３ درې دي:

١. د نجاست په غور＄５دو ي３ رنگ بدل شي.
۲. د نجاست په غور＄５دو ي３ خوند بدل شي.
٣. د نجاست په غور＄５دو ي３ بوی بدل شي.

ډن６ونه  هغه ډ４رې اوبه دي چ３ د يو لوري په ＊ورولو ي３ بل 

اوبه )۲(
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لوری نه خو＄８５ي.
په ناپاکو اوبو اودس او غسل نه ک８５ي.

＊ه زده کوونکی اوبه نه ناپاکه کوي.

فعاليتونه

١. د ＊وونکي په مرسته يو له بل سره د ناپاکو اوبو د بدو اغ５زو په اړه خبرې 
وک７ئ.

۲. ناپاک３ اوبه د انسان روغتيا ته زيان رسوي. په دې هکله په خپلو من％ونو 
ک３ خبرې وک７ئ.

پو＊تن３

١. ناپاک３ اوبه تعريف ک７ئ .
۲. آيا ناپاک３ اوبه پاک شيان ناپاکوي؟

٣. آيا په ناپاکو اوبو اودس او غسل ک８５ي؟
٤. روان３ او ډ４رې اوبه ＇ه وخت ناپاک３ ک８５ي؟

٥. ډ４رې اوبه تعريف ک７ئ .

کورن９ دنده

کتابچو  خپلو  په  ب５لگ３  اوبو  ناپاکو  د  دې  کوونکي  زده 
وليکي. ک３ 
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 دولسم لوست

اودس د لمان％ه شرط دی.
په اودس کولو سره زموږ  بدن پاک８５ي.

په اودس کولو سره د مسلمان گناهونه ب＋ل ک８５ي.

 اودس ＇لور فرضونه لري:

١. د مخ پر４مين％ل، د و４＋تانو له شنه ک５دلو تر زن３ الندې او 
د يوه غوږ له نرم９ ＇خه  د بل غوږ تر نرم９ پورې.

۲. د ＇نگلو سره د السونو پر４مين％ل.
٣. د سر ＇لورمه برخه مسح کول.
٤. د ＊نگرو سره د پ＋و پر４مين％ل.

د اوداسه فرضونه
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فعاليتونه

١. ＇و زده کوونکي دې د ＊وونکي په وړاندې اودس  وک７ي.

۲. د ＊وونکي په مرسته د اودس او تيمم تر من＃ توپير ووايئ .

پو＊تن３

١. آيا اودس د لمان％ه له شرطونو ＇خه دی؟

۲. اودس مسلمان ته ＇ه گ＂ه رسوي؟

٣. د اوداسه فرضونه ＇و او کوم دي؟

کورن９ دنده

ک３  کتابچو  خپلو  په  فرضونه  اوداسه  د  دې  کوونکي  زده 

وليکي.
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ديارلسم لوست

 موږ له خپل پيغمبر محمد� سره مينه لرو. 
په ُسنتونو ي３ عمل کوو.   

 اودس د پيغمبر�  له ُسنتونو سره سم کوو. 

 د اوداسه له سنتونو ＇خه:

١. د اودس نيت کول.
۲. د اوداسه په پ５ل ک３ )ِبسم اهلل الرحمن الرحيم( ويل.

٣. تر م７وندو پورې د  دواړو السونو پر４مين％ل.
٤. مضمضه يعن３ د خول３ پريمين％ل.
٥. استنشاق يعنی د پوزې پر４مين％ل.

٦. د ！ول سر مسح کول.
٧. د هر غ７ي درې ＄ل３ پريمين％ل.

د اوداسه سنتونه
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فعاليتونه

١. د ＊وونکي په وړاندې د اوداسه ُسنتونه تمثيل ک７ئ.

۲. په اوداسه ک３ د کومو غ７و درې ＄ل３ پر４من％ل ُسنت دي؟ په دې هکله 

خبرې وک７ئ.

پو＊تن３

١. موږ بايد ＇نگه اودس وک７و ؟

۲. )ِبسم اهلل( ويل په اوداسه ک３ ＇ه ُحکم لري؟
٣. مضمضه او استنشاق ＇ه ته وايي؟

٤. د هر غ７ي ＇و ＄ل３ پر４مين％ل ُسنت دي؟

کورن９ دنده

ک３  کتابچو  خپلو  په  ُسنتونه  اوداسه  د  دې  کوونکي  زده 

وليکي.
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＇وارلسم لوست

اذان  لمان％ه ته د خلکو رابللو لپاره ک８５ي.
لمان％ه  د  او د جمع３  لمون％ونو  گونو  پن％ه  د  اذان کول  د 

لپاره مؤکد ُسنت دی.
اذان کول ډ４ر ثواب لري.

اذان ويونکي ته مؤذن ويل ک８５ي.
حضرت ِبالل/ لوم７نی مؤذن دی.

د آذان ادبونه:

- مؤذن بايد په اوداسه، د قبل３ لوري ته په والړه او لوړ آواز 
اذان وک７ي.

َالِة» ويلو په وخت ک３ مخ ＊ي  - مؤذن بايد د «َحىَّ َعَلى الصَّ
او د «َحىَّ َعَلى اْلَفَالِح» ويلو په وخت ک３ مخ کي０ لوري ته 

وگر＄وي.

اذان )١(
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فعاليتونه

١. اذان د ＇ه لپاره ک８５ي؟ په دې هکله خبرې وک７ئ.

۲. هغه کوم لمون％ونه دي چ３ اذان ورته نه ک８５ي؟ په دې هکله خبرې وک７ئ.

لري؟  توپير  ＇ه  ＇خه  اذان  له  وختونو  نورو  د  ا ذان  لمان％ه  د  سهار  د   .٣

بحث پرې وک７ئ.

پو＊تن３

١. اذان کول د کومو  لمون％ونو  لپاره ُسنت دی؟

۲. آيا اذان کول ثواب لري؟

٣. لوم７نی مؤذن ＇وک و؟

٤. د اذان دوه ادبونه ووايئ.

کورن９ دنده

زده کوونکي دې پورتنی لوست په خپلو کتابچو ک３ وليکي.
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 پن％لسم لوست 

اذان )۲(

د اذان الفاظ:

�àß�á²ß?�à�=�&�àß�á²ß?�à�=��&��àß�á²ß?�à�=�&�àß�á²ß?�à�=
à�=�ç×åC�ßÄß¶åC�ß×� áÁß?� àbßÃ ámß?��&�à�=�ç×åC�ßÄß¶åC�ß×� áÁß?� àbßÃ ámß?

å�=� à¹Ç àiße�=âb ç»ßà�� çÁß?� àbßÃ ámß?��&�å�=� à¹Ç àiße�=âb ç»ßà�� çÁß?� àbßÃ ámß?
åÌßØ çr¶=�Îß· ß¢� çÎ ßU��&�åÌßØ çr¶=�Îß· ß¢� çÎ ßU
å\ßØß«á¶=�Îß· ß¢� çÎ ßU��&� å\ßØß«á¶=�Îß· ß¢� çÎ ßU

���àß�á²ß?�à�=�&�àß�á²ß?�à�=
à�=�ç×åC�ßÄß¶åC�ß×

د سهار په اذان ک３ له دوه ＄ل３ )َحىَّ َعَلى اْلَفَالِح( ويلو  وروسته 
َالُة َخْيٌر ِمَن النَّْوِم( ويل ک８５ي. دوه ＄ل３ )الصَّ
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فعاليتونه

١. ＇و زده کوونکي دې په ！ولگي ک３ اذان تمثيل ک７ي.

۲.  اذان کوونکی بايد ＇ه ＄انگ７تياوې ولري؟ په دې هکله خبرې وک７ئ.

پو＊تن３

١. ＇وک کوالی شي چ３ اذان عمالً تمثيل ک７ي؟

۲. د سهار په اذان ک３ له دوه ＄ل３ )َحىَّ َعَلى اْلَفالَِح( ويلو  وروسته 

＇ه ويل ک８５ي؟ 

کورن９ دنده

زده کوونکي دې اذان په يادو زده ک７ي.
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ژباړهالفاظ او کلم３

àß�á²ß?�à�=اهلل> ډ４ر لوی دی

à�=�ç×åC�ßÄß¶åC�ß×� áÁß?� àbßÃ ámß? شاهدي ورکوم چ３ له اهلل> پرته
بل حق معبود نشته

å�=� à¹Ç àiße�=âb ç»ßà�� çÁß?� àbßÃ ámß? شاهدي ورکوم چ３ محمد� د
اهلل تعالی رسول دی

åÌßØ çr¶=�Îß· ß¢� çÎ ßUراشئ لمان％ه ته

å\ßØß«á¶=�Îß· ß¢� çÎ ßUراشئ د خالصون خوا ته

à�=�ç×åC�ßÄß¶åC�ß× له اهلل تعالی پرته بل حق معبود
نشته

å½áÇç¿¶=� ßÀåº�ãá� ß]�àÌßØ çr¶=لمون＃ له خوب ＇خه غوره دی

شپاړسم لوست

د اذان  معنا
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فعاليتونه

١. د اذان د معنا په اړه يو له بل سره خبرې وک７ئ.

پيل ک３ کومه کلمه راغل３ ده؟ د شهادت، که طيبه کلمه؟  په  ۲. د اذان 

بحث پرې وک７ئ.

٣. د اذان پر مهال اور４دونکي ته ＇ه په کار دي ؟ په دې هکله خبری وک７ئ.

پو＊تن３

١. )اهلُل أَْكَبُر (＇ه معنا لري؟
الَِة وژباړئ. ۲. َحىَّ َعَلى الصَّ

٣. َحىَّ َعَلى اْلَفالَِح وژباړئ.

الَُة َخْيٌر ِمَن النَّْوِم ＇ه معنا لري؟ ٤. الصَّ

کورن９ دنده

زده کوونکي دې د اذان د الفاظو معنا په خپلو کتابچو ک３ 

وليکي.
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 اوولسم لوست

اقامت 

د اقامت الفاظ

�àß�á²ß?�àç�=�&�àß�á²ß?�àç�=��&��àß�á²ß?�àç�=�&�àß�á²ß?�àç�=
àç�=�ç×åC�ßÄß¶åC�ß×� áÁß?� àbßÃ ámß?��&�àç�=�ç×åC�ßÄß¶åC�ß×� áÁß?� àbßÃ ámß?

åç�=� à¹Ç àiße�=âb ç»ßà�� çÁß?� àbßÃ ámß?��&�åç�=� à¹Ç àiße�=âb ç»ßà�� çÁß?� àbßÃ ámß?
åÌßØ çr¶=�Îß· ß¢� çÎ ßU��&�åÌßØ çr¶=�Îß· ß¢� çÎ ßU

å\ßØß«á¶=�Îß· ß¢� çÎ ßU��&� å\ßØß«á¶=�Îß· ß¢� çÎ ßU
àÌØ çr¶=� åKßº>ß®�ábß®�&�àÌØ çr¶=� åKßº>ß®�ábß®

���àß�á²ß?�àç�=�&�àß�á²ß?�àç�=
àç�=�ç×åC�ßÄß¶åC�ß×
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ژباړهالفاظ او  کلم３

àÌØ çr¶=� åKßº>ß®�ábß®يقيناً جماعت )َجمعه( ودر４ده

فعاليتونه

١.  د اقامت معنا په ！ولگي ک３ تکرار ک７ئ.

۲. ＇وک د اقامت د ويلو لوم７يتوب لري؟ په دې هکله خبرې وک７ئ.

پو＊تن３

١. د اذان او اقامت توپير ＇ه دی؟

الُة ＇ه معنا لري؟ ۲. َقْد َقاَمِت الصَّ

کورن９ دنده

زده کوونکي دې د اقامت الفاظ په خپلو کورونو ک３ تکرار او 

عملي ک７ي.
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 اتلسم لوست

د اذان اجابت مستحب دی.
اجابت  اذان  د  ته  تکرارولو  کلمو  د  اذان  د  سره  مؤذن  له 

وايي.
َالِة( او )َحىَّ َعَلى اْلَفَالِح( د اور４دلو په وخت  د )َحىَّ َعَلى الصَّ

ِ( ويل ک８５ي. ک３ )َالَحوَل وَالُقوَة إالهّ ِباهللهّ

له اذان ＇خه وروسته دعا:

ًدا  ُمَحمَّ آِت  اْلَقاِئَمِة،  َالِة  َوالصَّ ِة،  التَّامَّ ْعَوِة  الدَّ َهِذِه  َربَّ  اللَُّهمَّ 
اْلَوِسيَلَة َواْلَفِضيَلَة، َواْبَعْثُه َمَقاًما َمْحُموًدا الَِّذى َوَعْدَتُه.

د اذان دعا 
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فعاليتونه

١. د اذان دعا په خپلو من％و نو ک３ تکرار ک７ئ.

۲. په اذان ک３ هغه کومه جمله ده چ３ مسلمانان لمان％ه ته پرې بلل ک８５ي؟ 

په گوته ي３ ک７ئ.

پو＊تن３

١. آيا د اذان اجابت مستحب دی؟

َالِة( کلم３ واورئ،  ۲. کله چ３ له مؤذن ＇خه د )َحىَّ َعَلى الصَّ

＇ه وايئ؟

٣. له اذان ＇خه وروسته دعا په ياد و وايئ؟

 
کورن９ دنده

زده کوونکي دې د اذان دعا حفظ ک７ي. 
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ژباړهالفاظ او کلم３

åÍçº>çJ¶=�åÌßÇ á¢çb¶=�åÅ åd ßÂ� çHße� ç¼ àÃç·¶=  ３اې اهلل زما ربه، د دغ
بشپ７ې بلن３ خاونده

åÍ ß»åÑ>ß̄á¶=�åÌßØ çr¶=ßÆ.او د والړ لمون＃ خاونده

ßÍß·É åvß«á¶=ßÆ�ßÍß·É åißÇá¶=�= âb ç»ßà�� åLA محمد� ته هغه وسيله او
غوره والی ورک７ه

�Ïådç¶=�=âaÇ à»áß��>âº>ß̄ ßº�àÄáN ß£áE=ßÆ
àÄßIáb ß¢ßÆ

او په هغه محمود او ستايل 
شوي ＄ای ي３ را پا＇وه چ３ 

تا ورسره وعده ک７ې ده.

نولسم لوست

د اذان د دعا معنا



38

فعاليتونه

١. د اذان د دعا ژباړه په خپلو من％ونو ک３ تکرار ک７ئ.

دعا  اذان  د  ډل３ دې  يوه  شي،  وو４شل  ډلو  دوو  په  کوونکي دې  زده   .۲

ولولي او بله ډله دې معنا ووايي.

پو＊تن３

ِة( وژباړئ؟ ْعَوِة التَّامَّ ١. )اللَُّهمَّ َربَّ َهِذِه الدَّ

َالِة اْلَقاِئَمِة(  ＇ه معنا لري؟ ۲. ) َوالصَّ

ًدا اْلَوِسيَلَة َواْلَفِضيَلَة ( معنا ووايئ. ٣. د )آِت ُمَحمَّ

٤. د )َواْبَعْثُه َمَقاًما َمْحُموًدا الَِّذى َوَعْدَتُه( ژباړه وک７ئ.

کورن９ دنده

زده کوونکي دې د اذان د دعا معنا حفظ او په خپلو کتابچو 

وليکي. ک３ 



39

 شلم لوست

ويل  تکبير  تحريمه  ته  ويلو  َأْكَبُر(  )اهلُل  ک３  پيل  په  لمان％ه  د 
ک８５ي.

په لمان％ه ک３ تحريمه تکبير فرض دی.

په تحريمه تکبير سره لمون＃ پيل ک８５ي.
د تحريمه تکبير په وخت ک３ به نارينه دواړه السونه د غوږونو 
پورته  اوږو  تر  السونه  دواړه  به  ＊％ه  او  کوي  پورته  نرميو  تر 

کوي.
کله چ３ تحريمه تکبير وويل شي، له لمان％ه ＇خه بهر کارونه 

په لمون＃ کوونکي حرام８５ي.

تحريمه تکبير 
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فعاليتونه

١. ＇و زده کوونکي دې د تحريمه تکبير ويلو پر مهال د السونو پورته کول 

تمثيل ک７ي. 

۲. په تحريمه تکبير ويلو سره له لمان％ه ＇خه بهر کارونه په لمون＃ کوونکي 

حرام８５ي. په دې هکله خبرې وک７ئ.

پو＊تن３

١. تحريمه تکبير ＇ه ته وايي؟

۲. آيا تحريمه تکبير په لمان％ه ک３ فرض دی؟

٣. د تحريمه تکبير پر مهال به نارينه خپل السونه تر کوم ＄ايه 

پورته کوي؟

٤. د تحريمه تکبير پرمهال به ＊％ه خپل السونه تر کوم ＄ايه 

پورته کوي؟

کورن９ دنده

زده کوونکي دې پورتنی لوست په خپلو کتابچو ک３ وليکي.
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ثنا د اهلل تعالی صفت او ستاين３ ته وايي.

( ويل ُسنت دي.  په لمان％ه ک３ د ثنا )ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ

له تحريمه تکبير ＇خه وروسته ثنا ويل ک８５ي.
د ثنا معنا:

ژباړهالفاظ او کلم３

ç¼ àÃç·¶=� ß́ ß¾> ßVáF ài!ته له عيب ＇خه پاک ي３ اې اهلل

ßµåb á»ßå}ßÆتا لره ＊ه صفتونه دي

ß́ àá�=� ßµße>ßFßIßÆ ستا نوم د خير او برکت دی

ßµèb ßQ� ß�>ß£ßIßÆ او شان دې لوړ دی

ßµàá�ß¦�ßÄß¶åC�×ßÆ. او پرته له تا ＇خه بل حق معبود نشته

د ثنا معنا

 يو ويشتم لوست
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فعاليتونه

١. د ثنا معنا په ！ولگي ک３ بيان ک７ئ.

۲. اهلل> له هر عيب ＇خه پاک دی، په دې هکله خبرې وک７ئ.

پو＊تن３

١. ثنا ＇ه ته ويل ک８５ي؟

۲. آيا په لمان％ه ک３ د ثنا ويل ُسنت دي؟

٣. په لمان％ه ک３ ثنا ＇ه وخت ويل ک８５ي؟

٤. د ثنا ژباړه ووايئ؟

کورن９ دنده

زده کوونکي دې ثنا له معنا سره په خپلو کتابچو ک３ وليکي.
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ْيَطاِن الرَِّجيِم( ته تعوذ ويل ک８５ي. )َأُعوُذ ِباهلِل ِمَن الشَّ

)ِبْسِم اهلِل الرَّْحَمِن الرَِّحيِم( ته تسميه ويل ک８５ي.

ْيَطاِن الرَِّجيِم(  په لمان％ه ک３ له ثنا وروسته د )َأُعوُذ ِباهلِل ِمَن الشَّ

او )ِبْسِم اهلِل الرَّْحَمِن الرَِّحيِم( ويل ُسنت دي.

د هر کار  په پيل ک３ د )ِبْسِم اهللِ الرَّْحَمِن الرَِّحيِم( ويل ُسنت دي. 
د تعوذ  معنا: 

ژباړهالفاظ او کلم３

å�>åE�àcÇ à¢ß?په اهلل تعالی پناه غواړم
å¼É åQçf¶=� åÁ> ßìáÉ çn¶=� ßÀåº.د ش７ل شوي شيطان له شره

د تسمي３ معنا

å�=� å¼ ájåEد اهلل تعالی په نامه سره پيل کوم

åÀßá�çf¶=زيات رحمت واال دی
å¼É åUçf¶=مهربانه دی

د  تعوذ او تسمي３ معنا

دوه ويشتم لوست
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فعاليتونه

١. د تعوذ او تسمي３ معنا تکرار ک７ئ.

ِحيِم( پيل نه شي، نيمگ７ی  پات３  ْحَمِن الرَّ ۲. کوم کار چ３ په )ِبْسِم اهلِل الرَّ

ک８５ي.  په دې هلکه خبرې وک７ئ.

پو＊تن３

١. په لمان％ه ک３ تعوذ او تسميه ＇ه وخت ويل ک８５ي؟

۲. آيا په لمان％ه ک３ د )ِبْسِم اهللِ الرَّْحَمِن الرَِّحيِم( ويل ُسنت دي؟

٣. )َأُعوُذ ِباهلِل( ＇ه معنا لري؟

٤. د )الرَّْحَمِن( او )الرَِّحيِم( معنا وواياست.   

کورن９ دنده

زده کوونکي دې د تعوذ او تسمي３ معنا حفظ ک７ي. 
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تسميع د )َسِمَع اهلُل لَِمْن َحِمَدُه( ويلو ته وايي.

تحميد د )َربََّنا َولََك اْلَحْمُد( ويلو ته وايي.

او  تسميع  د  والړه  په  وروسته  ＇خه  رکوع  له  ک３  لمان％ه  په 

تحميد ويل سنت دي.

د تسميع او تحميد معنا

ژباړهالفاظ او کلم３

à�=� ß¤åßاوري )قبلوي( اهلل تعالی�

àÅ ßbåß�� áÀßå� له هغه چا ＇خه چ３ د ده ستاينه
او حمد وايي.

àb á»ßá�=� ß́ ß¶ßÆ�>ß¿çEße  اې زموږ ربه، يوازې تا لره ده ثنا
او ستاينه.

د تسميع او تحميد معنا

 درويشتم لوست
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فعاليت

١. د تسميع او تحميد معنا تکرار او  د لوستلو ＄ای   ي３ رو＊انه ک７ئ. 

۲. تسميع او تحميد د لمان％ه په کوم ＄ای ک３ ويل ک８５ي؟ په دې هکله 

خبرې وک７ئ.

پو＊تن３

١. تسميع ＇ه ته ويل ک８５ي؟

۲. تحميد ＇ه ته ويل ک８５ي؟

٣. تسميع او تحميد د لمان％ه په کوم ＄ای ک３ ويل ک８５ي؟

٤. آيا د )َربََّنا َولََك اْلَحْمُد( ژباړه مو زده ده؟

کورن９ دنده

زده کوونکي دې د تسميع او تحميد معنا حفظ ک７ي.
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ته  ويلو  اَالْعَلى(  َربَِّي  )ُسْبَحاَن  او  اْلَعِظيِم(  َربَِّي  )ُسْبَحاَن  د 

تسبيحات ويل ک８５ي. 

په رکوع ک３ درې ＄ل３ )ُسْبَحاَن َربَِّي اْلَعِظيِم( ويل سنت دي.

په سجده ک３ درې ＄ل３ )ُسْبَحاَن َربِّي اَالْعَلى( ويل سنت دي.
د رکوع د تسبيح معنا:

ژباړهالفاظ او کلم３

ÊëEße� ßÁ> ßVáF ài پاکي ده زما رب لره
å¼É å�ß£á¶=ډ４ر لوی دی

د سجدې د تسبيح معنا

ÊëEße� ßÁ> ßVáF ài پاکي ده زما رب لره

Îß· á¢ßÙ=د ډ４ر لوړ مقام خاوند دی

د تسبيحاتو معنا

 ＇لور ويشتم لوست
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فعاليتونه

١. تسبيحات په خپلو من％ونو ک３ تکرار ک７ئ.

۲. تسبيحات د لمان％ه په کوم ＄ای ک３ ويل ک８５ي؟ په دې هکله خبرې وک７ئ.

پو＊تن３

١.تسبيحات ＇ه ته وايي؟

۲.په رکوع او سجده ک３ ＇و ＄ل３ تسبيحات ويل سنت دي؟

٣. )اْلَعِظيِم( ＇ه معنا لري؟

٤.د )اَالْعَلى( معنا ووايئ؟

کورن９ دنده

زده کوونکي دې د تسبيحاتو معنا حفظ ک７ي. 
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د لمان％ه له پوره ک５دلو وروسته، وتل ترې فرض دي.

الُم َعَلْيُكْم َوَرْحَمُة اهلِل( په ويلو سره له لمان％ه ＇خه وتل  د )السَّ

ُسنت دي. 

لمون＃ کوونکی  ＊ي او کي０ لوري ته سالم گر＄وي .

 په سالم گر＄ولو ک３ مخ له اوږو سره برابر８４ي.

له لمان％ه ＇خه بهر د سالم اچول ُسنت او ＄واب ي３ واجب 

دی.

سالم 

پن％ه ويشتم لوست
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ژباړهالفاظ او کلم３

à½Ø çj¶=سالم دې وي

á¼ à³áÉß· ß¢پر تاسو

å�=�àÍßá�ßeßÆ.او د اهلل تعالی مهرباني دې وي

فعاليتونه

١. د سالم د معنا او ارز＊ت په اړه په خپلو من％ونو ک３ خبرې وک７ئ.

۲. په کومو حالتونو ک３ سالم اچول په کار، نه دي؟ په دې هکله د ＊وونکي 

معلومات له ＄ان سره شريک ک７ئ.

پو＊تن３

په  اهلِل(  َوَرْحَمُة  َعَلْيُكْم  الُم  )السَّ د  وتل  لمان％ه ＇خه  له  آيا   .١
ويلو سره ُسنت دي؟

۲. آيا له لمان％ه ＇خه بهر د سالم اچول ُسنت دي؟

٣.  د سالم معنا ووايئ.

کورن９ دنده

زده کوونکي دې د سالم الفاظ او معنا حفظ ک７ي.
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خوب د اهلل> لخوا پر بندگانو لوی نعمت دی .
خوب سره د انسان د بدن ست７يا له من％ه ＄ي  او اعصاب ي３ 

آرامي８ي.
مسلمان د ويده ک５دو  پر مهال ＄ان اهلل> ته سپاري.

 اهلل> ي３  له ستونزو او ک７اوونو ＇خه ژغوري.
له خوبه ب５رته پا＇５دل د انسان لپاره نوی ژوند دی.

د خوب ادبونه:
 زه د ويده ک５دو په وخت د خپل پيغمبر محمد� دا الندې 

الر＊وون３ په پام ک３ نيسم: 
١. په وخت ويده ک８５م.

۲. په ＊ي اړخ ويده ک８５م.
٣.  په ＊ي الس  سر ږدم.

٤. آيت الکرسي، اخالص، الفلق او الناس سورتونه لولم.
٥. د خوب دا دعا وايم: )اللَُّهمَّ ِباْسِمَك َأُموُت َوَأْحَيا(.

 معنا: اې اهلل>! ستا په نوم مرم ) ويده ک８５م( او ب５رته ژوندی 
ک８５م )له خوبه پا＇８５م(.

د خوب آداب

شپ８ ويشتم لوست
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٦. له خوبه د پا＇５دلو په وخت ک３ دا دعا وايم: )اْلَحْمُد هلِلِ 
الَِّذي َأْحَياَنا َبْعَد َما َأَماَتَنا َوِإلَْيِه النهُّشوُر(.

له مرگه )خوبه( ي３  لره ده چ３  معنا: ！وله ستاينه هغه اهلل> 
موږ بيرته ژوندي ک７لو او همغه ته ورتگ دی.

 موږ بايد له اړتيا پرته زيات خوب ونه ک７و.

فعاليتونه
١. د خوب د ادبونو په هکله په خپلو من％ونو ک３ خبرې وک７ئ.

۲. د خوب په ليدلو ک３ له ＄ان ＇خه نورې خبرې جوړول لويه گناه ده.
     په دې هکله د ＊وونکي معلومات له ＄ان سره شريک ک７ئ.

پو＊تن３

١. خوب انسان ته ＇ه گ＂ه رسوي؟
۲. د ويده ک５دو په وخت کومه دعا لوستل ک８５ي؟

٣.  هغه کوم سورتونه دي چ３ له خوبه مخک３ ي３  ويل سنت 
دي؟

٤.  له خوبه د را پا＇５دو دعا ووايئ. 

کورن９ دنده

زده کوونکي دې خپل３ هغه ُسنت چارې چ３ له خوبه مخک３ 
ي３ سرته رسوي د مقال３ په شکل په خپلو کتابچو ک３ وليکي.
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 موږ د خپل پيغمبر محمد� پيروي کوو. 

 رسول اهلل� فرمايي: کله چ３ مسلمان له کوره و＄ي او دا دعا 

َة إِالَّ ِباهلِل». ْلُت َعَلى اهلِل الَ َحْوَل َوالَ ُقوَّ ِ َتَوكَّ ووايي: «ِبْسِم اهللَّ

نو دا آواز ورته وشي:

١.  تا ته د حق الر＊وونه وشوه.

۲.  ！ول３ اړتياوې دې پوره ک８５ي. 

٣. او له هر ډول شر او فتن３ ＇خه خوندي شوې.

 د پورتن９ دعا معنا: 

د اهلل> په مرسته و＄م، توکل م３ پر اهلل> دی، د اهلل> په 

مرسته به له گناه نه ＄ان ژغورم او ن５ک کارونه به کوم. 

له کور ＇خه د وتلو دعا

 اووه ويشتم لوست
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فعاليتونه
١. له کور＇خه د وتلو دعا يو بل ته ووايئ.

۲. له کور＇خه د وتلو د دعا معنا يو بل ته ووايئ.

پو＊تن３

١. له کور ＇خه د وتلو په وخت کومه دعا ويل ک８５ي؟
۲. د يادې دعا گ＂３ ووايئ.

٣. ياده دعا معنا ک７ئ .

کورن９ دنده

په  ژباړې سره  له  وتلو دعا  د  له کور ＇خه  زده کوونکي دې 

خپلو کتابچو ک３ وليکي.
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الُخُلُق  اْلِميَزان  ِفي  َشيٍء  «َأْثَقُل  فرمايي:  محمد�  حضرت 

اْلَحَسن»  مسند امام احمد

ژباړه: )د قيامت په ورځ به( د اعمالو په تله ک３ له ！ولو عملونو 

＇خه دروند )ارز＊تمن( عمل، ＊ه اخالق وي. 

له غوره اخالقو ＇خه ＄ين３ ي３ په الندې ډول بياني８ي:

- ر＊تيا ويل او له دروغو ＇خه د ＄ان ژغورل.

- له بدو او سپکو ويلو ＇خه ډډه کول.

- له خلکو سره په روا کارونو ک３ مرسته کول.

- د مشرانو درناوی او په کوچنيانو شفقت کول.

- خلکو ته له زيان رسولو ＇خه ډډه کول.

- د امانت ساتل.

موږ بايد ＊ه اخالق ولرو، تر ＇و اهلل> را ＇خه خوښ شي او 

خلکو ته مو گ＂ه ورس８５ي.

غوره  اخالق

 اته  ويشتم لوست 
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فعاليتونه
١.  په دې هکله خبرې وک７ئ چ３ د مشرانو درناوی په ＇ه ډول ک５دای شي؟

۲. د غوره اخالقو ＇و ب５لگ３ ووايئ.

پو＊تن３

١. الندې کلم３ معنا ک７ئ:
- َأْثَقُل َشيٍء .

- ِفي اْلِميَزان.
- الُخُلُق اْلَحَسن.

۲. د ＊و اخالقو ＇و ب５لگ３ ووايئ.

کورن９ دنده

زده کوونکي دې د ＊و اخالقو په هکله د کورن９ له غ７و سره 

خبرې وک７ي او په راتلونکي لوست ک３ دې په خپل وار سره 

د ＊و اخالقو گ＂３ په گوته ک７ي.
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َث َكَذَب،  حضرت محمد� فرمايي: «آَيُة اْلُمَناِفِق َثَالٌث ِإَذا َحدَّ

َوِإَذا َوَعَد أَْخَلَف ، َوِإَذا اْؤُتِمَن َخاَن». روايت ي３ امام بخاري ک７ی دی

ژباړه: د منافق درې ن＋３ دي: 

١. په خبرو ک３  دروغ وايي.

۲.   وعده نه  پوره  کوي.

٣. او په امانت ک３ خيانت کوي.

موږ بايد تل ر＊تيا ووايو، په خپلو وعدو والړ واوسو او امانت 

وساتو.

دروغ ويل انسان ب３ باوره کوي.

د منافق ن＋３

 نهه ويشتم لوست
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فعاليتونه
١.  د دروغ ويلو د زيانونو په هکله په خپلو من％ونو ک３ يو له بل سره خبرې 

وک７ئ.
۲.  د امانت ساتلو ＇و ب５لگ３ بيان ک７ئ.

پو＊تن３

الندې کلم３ معنا ک７ئ:
- آَيُة اْلُمَناِفِق.

- َكَذَب .
- َخاَن.

۲. د منافق ＇و ن＋３ دي؟ بيان ي３ ک７ئ .
٣. دروغ ويل ＇ه زيان لري؟ 

٤. آيا خلک دروغ ويونکی شخص خو＊وي؟

کورن９ دنده

زده کوونکي دې د کورن９ د غ７و په مرسته د دروغ ويلو زيانونه 

وليکي.
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مسلمان چا ته زيان نه رسوي، حضرت محمد� فرمايي:

«اْلُمْسِلُم َمْن َسِلَم اْلُمْسِلُموَن ِمْن لَِساِنِه َوَيِدِه». صحيح مسلم

ژباړه: بشپ７ مسلمان هغه ＇وک دی چ３ د ژب３ او الس له ضرر 

＇خه ي３ خلک په امان ک３ وي.

مسلمان د مسلمان ورور دی، ظلم او ت５ری پرې نه کوي.

کن％ل، غيبت کول، سپک３ او سپورې ويل  گناه ده.

موږ ＇وک په بد نوم سره نه يادوو.

زه له خپلو ！ولگيوالو سره مينه لرم او چا ته زيان نه رسوم.

مسلمان

د４رشم لوست
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فعاليتونه
١.  د ＊وونکي په مرسته هغه ک７ن３ په ن＋ه ک７ئ  چ３ د ژب３ له زيانونو ＇خه 

شم５رل ک８５ي.
۲. زده کوونکي دې په دوو  ډلو  وو４شل شي، يوه ډله دې د ژب３ زيانونه او بله 

دې د الس زيانونه بيان ک７ي.

پو＊تن３

١. د لوست حديث معنا ک７ئ.
۲. د ژب３ په واسطه د زيان رسولو ＇و ب５لگ３ ووايئ.

٣. الندې کلم３ معنا ک７ئ: 
١. ِمْن لَِساِنِه  ۲.  َوَيِدِه . ٣.  َمْن َسِلَم

کورن９ دنده

زده کوونکي دې له ژب３ ＇خه د ＊３ گ＂３ اخيستلو  په هکله ＇لور 

کر＊３  وليکي. 
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محمد�  حــضــرت  دی.  نعمت  ــوی  ل اهلل>  د  روغتيا 

ُة  حَّ فرمايلي دي: «ِنْعَمَتاِن َمْغُبوٌن ِفيِهَما َكِثيٌر ِمَن النَّاِس، الصِّ

َواْلَفَراُغ». صحيح البخاري

ژباړه: دوه نعمتونه دي چ３ ډ４ر خلک ترې ب３ خبره دي: يو 

روغتيا او بل وخت.

موږ بايد خپل３ روغتيا ته پاملرنه وک７و.

موږ خپل بدن، جام３، او استوگن％ی پاک ساتو.

خپل غا＊ونه په مسواک پاکوو.

روغتيا 

 يو د４رشم لوست
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فعاليتونه

١. د روغتيا د ارز＊ت په هکله په خپلو من％ونو ک３ خبرې وک７ئ او د روغتيا 

ساتن３ الرې چارې د ＊ـوونکي په مرسته بيان ک７ئ.

۲. د لوست د حديث معنا يو بل ته ووايئ.

پو＊تن３

١- د لوست حديث سم ولولئ.
۲- الندې کلم３ معنا ک７ئ:

ُة،   َواْلَفَراُغ( حَّ )ِنْعَمَتاِن،   َمْغُبوٌن، الصِّ
٣- الندې جمل３ بشپ７ې ک７ئ:

- روغتيا د اهلل> لوی ........  دی.
- خپل ..............او د استوگن％ی پاک ساتو.

- غا＊ونه په .............  پاکوو.

کورن９ دنده

مقاله  لن６ه  يوه  اړه  په  ارز＊ت  د  روغتيا  د  دې  کوونکي  زده 

وليکي.
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اسالم د شفقت او زړه سوي دين دی.

زړه سواندی بنده اهلل> ته نژدې دی.

پر حيواناتو زړه سوی ثواب لري.

موږ بايد حيوانات و نه وهو.

موږ بايد حيواناتو ته وا＊ه او اوبه ورک７و.

حيواناتو  ته د و＊و  او  اوبو  په ورکولو  سره مسلمان جنت ته ＄ي.

پر حيواناتو ظلم کول لويه گناه ده.

پر حيواناتو بايد د دوی له توان ＇خه دروند پ５＂ی بار نه ک７و.

پر حيواناتو زړه سوی 

دوه د４رشم لوست
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فعاليتونه

١. د ＊وونکي په مرسته پر حيواناتو د زړه سوي ＇و نورې ب５لگ３ ووايئ او 

په دې هکله يو له بل سره خبرې وک７ئ.

۲. په قفسونو ک３ د مرغانو او حيواناتو ساتل گناه ده. په دې اړه يو له بل 

سره خبرې وک７ئ.

پو＊تن３

الندې تش ＄ايونه په مناسبو کلمو سره ډک ک７ئ:
١. اسالم د شفقت او زړه سوي .......... دی.

۲. ........ بنده اهلل> ته نژدې وي.
٣. آيا پر حيواناتو ظلم کول ......  ده؟

کورن９ دنده

زده کوونکي دې د کورن９ د غ７و په مرسته د زړه سوي او شفقت 

په هکله ＇لور کر＊３ مقاله وليکي.


