
  صنف  7

کتاب معلم
رهنماي تدريس عربي

7 
ف

صن
ي 

رب
 ع

س
ري

د
ي ت

ما
هن

ر

پ＋تو
＇لورم ！ول／ی

د چاپ کال: 1398 هـ .ش.

ی
ل／

！و
رم 

لو
＇ 

و _
＋ت

پ

د پوهن３ وزارت



 دا عــــزت د هـــر افـغـان دى
 هر بچی ي３ قهرمـــــان دى
ازبـکــــــــو د  بـــــلـوڅـــــــو   د 
 د تـــرکـمنـــــــو د تـــاجـکــــــو
 پــاميــريـــان، نـورســـتانيــــان
 هـــم ايمـــاق، هم پشـه يان
 لـکـه لـمــر پـر شـــنـه آســـمـان
 لـکــــه زړه وي جـــاويــــــدان
 وايـــو اهلل اکبر وايو اهلل اکبر

افغانســـتـــان دى  دا وطن 
 کور د سول３ کور د تورې
 دا وطن د ټولـــو کـور دى
 د پ＋ـــتــون  او هـــــزاره وو
 ورســـره عرب، گوجــر دي
 براهوي دي، قزلباش دي
 دا ه５ــــــواد به تل ځلي８ي
 په ســـينــه ک３ د آســـيـــا به
 نوم د حق مـــو دى رهبـــر

ملي سرود



أ
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د چاپ کال: ١٣٩٨ هـ.ش.

د پوهن３ وزارت
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تیاوې ان د کتاب 
-----------------------------------------------------

تو مضمون: پ

ې د دريس کتابونو مؤلف تو ژبې او ادبیاتو څان مؤلفین: د تعلیمي نصاب د پ

ي نټ غ تو ژبې د ایډيټ ډیپار 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



جت

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



ث

فـــــهرست
مخونهسرليکونهشم５رې

١حمد١
٣نعت٢
٥حضرت عمر فاروق/٣
٧انسان٤
٩ب３ پروايي٥
١١مالل٦９
١٣کيسه٧
١٥د لمر －＂٨３
١٧زلزله٩
١٩د ونو －＂١٠３
٢١ميرويس نيکه١١
٢٣د کور پاک ساتل١٢
٢٥د ＄ن／لونو －＂١٣３
٢٧د ماشومانو حقونه١٤
٢٩د تنباکو زيانونه١٥
٣١نوکانو ته پاملرنه١٦
٣٣علم١٧
٣٥－الن١٨
٣٧د م５وو د پوستکو...١٩
٣٩راډيو٢٠
٤١کاغذ٢١
٤٣احمدشاه بابا٢٢
٤٥خبرې اترې٢٣

مخونهسرليکونهشم５رې

٤٧کيس٢٤９
٤٩ترافيکي الر＊وون٢٥３
٥١د وخت ارز＊ت٢٦
٥٣همت٢٧
٥٥د چاپ５ريال پاک ساتل٢٨
٥٧واکسين٢٩
٥٩ر＊تيا ويل٣٠
٦١افغانستان٣١
٦٣خواړه٣٢
٦٥خبرې اترې٣٣
٦٧سخاوت٣٤
٦٩د مور او پالر خدمت٣٥
٧١نوم٣٦
٧٣د چاپ صنعت٣٧
٧٥مفرد او جمع نومونه٣٨
٧٧نيکي٣٩
٧٩متلونه٤٠
٨١د نوم ډولونه٤١
٨٣وزر ماتی مرغه٤٢
٨٥د لويانو خبرې٤٣
٨٧د ناروغ９ رقعه٤٤
٨٩خبرې اترې٤٥
٩١زغم٤٦

د



١

لوم７ى لوست

حــمــد
موخه: د متن سم لوستل، ليکل او د حمد په معنا پوهيدل.

پو＊تنه

د حمد په اړه ＇وک ＇ه ويالی شي؟ 
دی ـــان  ـــي ب دا  مــــ３  خــــــدای  هـــغـــه  د  ـــامـــه  ن پــــه 
ـــوم يــ３ پــه نــومــونــو کــ３ ســبــحــان دی چــ３ يــو ن
پـــادشـــاهـــانـــو و  جــمــلــه  د  دی  پـــــادشـــــاه  هــــم 
ــان دی ــط ــل ـــر س ـــه س ــان پ ــط ــل ــــوه س ـــر ي ـــم د ه ه
ــی ــول ــگ ل دی  ســـــر  ＄ـــمـــکـــ３  يـــــ３  ســــجــــده  پـــــه 
هـــم يـــ３ ＄ـــوړنـــد پـــه رکـــــوع ســــره آســـمـــان دی

)اروا＊اد عبدالرحمن بابا(



٢

فعاليتونه

_ يو زده کوونکی دې له ＊وونکي وروسته حمد ولولي او نور دې ورپس３ تکرار ک７ي.

_ دوه دوه زده کوونکي دې د تخت３ مخ３ ته راشي، يو دې ورته يوه جمله د کتاب له مخ３ 
ولولي، بل دې د امآل په توگه پر تخت３ وليکي، نور دې په کتابچو ک３ وليکي.

_ ＇و زده کوونکي دې په وار سره د ！ولگي مخ３ ته راشي، د حمد په باب دې خبرې 
وک７ي.

_ دوه زده کوونکي دې الندې بيتونه د تخت３ پر مخ وليکي او بشپ７ دې  ک７ي.

په نامه د هغه خدای م３ ................. دی   
چ３ يو نوم ي３ په.................. ک３ سبحان دی   

معناوې لغتونه  
د اهلل> ستاينه حمد  

پاچا سلطان  
پاک  سبحان   

كورن９ دنده

زده کوونکي دې د حمد مطلب په خپلو کتابچو ک３ وليکي، بله ورځ دې په ！ولگي ک３ 
نورو ته ولولي.



٣

دويم لوست

نـعــت
موخه: د متن سم لوستل، ليکل او د نعت په مطلب پوه５دل.

پو＊تن３

_ ＇وک ويلی شي چ３ موږ او تاس３ د چا امتيان يو؟
_ ＇ه فکر کوئ چ３ نعت د چا په هکله ويل ک８５ي؟

اهلل رســــــول  مــحــمــد  دی  ــر  ــمــب ــغ ــي پ ＊ــکــلــی  زمــــــوږ 
اهلل رســــــول  مــحــمــد  دی  رهـــبـــر  جـــهـــان  تـــمـــام  د 
هم ــه  ن ــاه  گــن وړې  ــه  ل ســاتــلــی  دی  سپي）لی  خــــدای 
اهلل رســـــــول  مـــحـــمـــد  دی  ـــشـــر  ب دی  نــــه  مــــاليــــک 
لـــــکـــــه لـــــمـــــر چـــــــ３ تـــــــــــوره شـــــپـــــه ر１ـــــــــا ر１ـــــــــا کـــه
ــر دی مــحــمــد رســـــول اهلل ــم ل ـــه داســـــ３  ت نـــاپـــوهـــي 



٤

فعاليتونه

_ يو زده کوونکی دې له ＊وونکي وروسته نعت ولولي، نور دې ورپس３ تکرار ک７ي.
_ دوه زده کوونکي دې په وار سره د )جهان، رهبر، سپي）لي( کلم３ پرتخت３ په جملو ک３ 

وکاروي، نور دې په کتابچو ک３ وليکي.

_ ＇و زده کوونکي دې په وارسره د نعت شريف د يوه، يوه بيت د مفهوم په اړه د نورو په 
وړاندې خبرې وک７ي.

_ ＇و زده کوونکي دې په وار سره د تخت３ مخ３ ته راشي يو يو بيت دې د امال په ډول 
پرتخت３ وليکي.

معناوې لغتونه  
الر＊وونکی رهبر  

！ول تمام  
پاک سپي）لی 

وړې    کوچن９ 
ن７ۍ جهان   

كورن９ دنده

زده کوونکي دې د نعت شريف لن６ مفهوم په خپلو کتابچو ک３ وليکي، بله ورځ دې په 
！ول／ي ک３ نوروته ولولي.



٥

در４م لوست

Wحضرت عمر فاروق
موخه: د متن سم لوستل، ليکل او د حضرت عمر فاروقW پ５ژندل.

 

پو＊تنه

د حضرت محمدU په يارانو ک３ د فاروق لقب چا ته ورک７ شوی و؟

حضرت عمر فاروقW د حضرت محمدU دويم يار و. اصلي نوم ي３ عمر او  
د پالر نوم ي３ خطاب دى. د حضرت محمدU له خوا ورته د فاروق لقب 
ورک７ل شوى او په )٢٩( کلن９ ک３ د اسالم  په مبارک دين مشرف شوی و. 
د خپل خالفت په وخت ک３ ي３ داس３ ستر اسالمي کارونه ک７ي چ３ په 
ن７ۍ ک３ ساری نه لري، لس کاله، شپ８ مياشت３ او پن％ه ور＄３ د مسلمانانو 

خليفه و. د )٦٣( کلن９ په عمر د ابو لولو له لوري شهيد شو.



٦

فعاليتونه

_ يو زده کوونکی دې له ＊وونکي ＇خه وروسته په لوړ مناسب غ８ لوست ولولي.
_ زده کوونکي دې متن په خپل من＃ ک３ ولولي.

_ ＇و زده کوونکي دې په وار سره د تخت３ مخ３ ته راشي، يو دې له لوست ＇خه ＇و 
کلم３ ورته ووايي، بل دې پرتخت３ وليکي او په جملو ک３ دې راوړي.

_ ＇و زده کوونکي دې د ！ول／ي مخ３ ته راشي او د حضرت عمرW په اړه دې خبرې 
وک７ي.

معناوې لغتونه   
مل／ری يار   

د حق او باطل بيلوونکی فاروق   
سيال، جوړه  ساری    

جهان  ن７ۍ    

كورن９ دنده

زده کوونکي دې د نن ور＄３ لوست په خپلو کتابچو ک３ وليکي او بل درسي ساعت ک３ 
دې له ＄ان سره راوړي.



٧

＇لورم لوست

انسان
موخه: د متن سم لوستل، ليکل، د انسان او انسانيت په مفهوم پوه５دل.

پو＊تنه

ستاسو په فکر د انسان ＄انگ７تياوې کوم３ دي؟

لوى اهلل> انسان اشرف المخلوقات پيداک７ی، عقل او فکر ي３ ورک７ی دی.
انسان ته اهلل> الر＊وونه ک７ې ده چ３ علم زده ک７ي، د خپل علم او پوه３ 
بدلون  لوري  پر سم  ته  ژوند  وپ５ژني، خپل  او خپل اهلل>  واسطه ＄ان  په 
ورک７ي، د يوې هوسا او آبادې ！ولن３ په جوړولو ک３ له علم او پوه３ ＇خه 
کار واخلي. د اهلل> د مخلوق خدمت وک７ي، خپله انساني او ايماني دنده 

سرته ورسوي، تر＇و د دواړو جهانونو برياوې ي３ په برخه شي.



٨

فعاليتونه

پر مناسب غ８ متن و لولي، نور زده  يو زده کوونکی دې له ＊وونکي ＇خه وروسته   _
کوونکي دې ورته غوږ ونيسي.

_ ＇و زده کوونکي دې په وار سره د )توان، زيار، هوسا، مخلوق( کلم３ د تخت３ پر مخ 
په جملو ک３ وکاروي، نور دې په خپلو کتابچو ک３ وليکي.

_ ＇و زده کوونکي دې په وار سره د ！ولگي مخ３ ته راشي، د علم او زده ک７ې په هکله 
دې خبرې وک７ي.

_ ＇و زده کوونکي دې په وار سره له متن ＇خه يوه يوه جمله ووايي او نور دې هغه د امال 
په شکل په خپلو کتابچو ک３ وليکي.

معناوې لغتونه  
غوره  اشرف   

پيدا ک７ل شوی مخلوقات  
ارام هوسا  

وظيفه  دنده   
کاميابي  بريا   

كورن９ دنده

زده کوونکي دې د انسان او انسانيت په اړوند په خپلو کتابچو ک３ ＇و کر＊３ وليکي.



٩

پن％م لوست

ب３ پروايي
موخه: د متن سم لوستل، ليکل، د ب３ پرواي９ په مفهوم او زيانونو پوه５دل.

 

پو＊تنه

ستاسو په فکر که په کوم کار ک３ ب３ پروايي وشي، ＇ه به پ５（ شي؟

د يوه کار ناوړه او منفي پايلو ته پام نه کول، ب３ پروايي بلل ک８５ي. 
سره له دې چ３ ＊وونکي ！ولو زده کوونکو ته الر＊وونه ک７ې وه چ３ په 
چ３  دې  له  پرته  و،  هلک  پروا  ب３  يو  المبي،اجمل  ونه  ک３  اوبو  ناپاکو 
خپل３ روغتيا ته پاملرنه وک７ي او د ＊وونکي الر＊وون３ او سپار＊تن３ په پام 

ک３ ونيسي.
يوه ورځ چ３ له ＊وون％ي ＇خه رخصت شو، د الرې تر＇نگ ي３ په ناپاکو 
اوبو ک３ ولمبل. له دې امله ناروغ شو، ناروغ９ ي３ تر روغتون پورې ورساه، 
ډاک＂ر له معاين３ وروسته ورته الر＊وونه وک７ه چ３ له خپل３ روغتيا سره ب３ 

پروايي ونه ک７ي، ه５）کله په والړو او ناپاکو اوبو ک３ ونه المبي.



١٠

فعاليتونه

_ زده کوونکي دې له ＊وونکي ＇خه وروسته متن پرمناسب غ８ ولولي.
پرتخت３  لمبل( کلم３  پاملرنه، ＇نگ،  )روغتيا،  د  وار سره  په  _ ＇و زده کوونکي دې 

وليکي او په جملو ک３ دې استعمال ک７ي.
_ ＇و زده کوونکي دې د ！ولگي مخ３ ته راشي او هر يو دې په وار سره د ب３ پرواي９ په 

اړوند يوه کيسه ووايي.
_ درې زده کوونکي دې الندې جمل３ پر تخت３ وليکي او درې تنه نور دې په وار سره د 

جملو تش ＄ايونه پر مناسبو کلمو سره ډک ک７ي.
�اجمل يو ب３ پروا ............... و.     t
�له دې امله ............... شو.     t

_ يو زده کوونکی دې ＇و جمل３ د کتاب له مخ３ نورو ته ووايي او نور دې د امال په تو－ه 
په کتابچو ک３ وليکي.

معناوې لغتونه  
الر＊وونه سپار＊تنه 

اړخ ＇ن，  
توجه  پاملرنه   

كورن９ دنده

زده کوونکي دې د ب３ پرواي９ په هکله ＇و کر＊３ وليکي.



١١

شپ８م لوست

مالل９
موخه: د متن سم لوستل، ليکل او د اتل３ مالل９ پ５ژندل.

پو＊تن３

أيا تاسو د ه５واد د ملي اتلو ＊％و نومونه اور４دلي دي؟
＇ه فکر کوئ چ３ مالل９ ＇وک وه؟

او يوه زړوره م５رمن وه. د ميوند په د＊ت３ ک３  اتله  مالل９ د ه５واد ملي 
افغانان په تش الس له انگريزانو سره په ډيرې تودې هوا ک３ په جگ７ې 
بوخت وو، نژدې و چ３ افغانان مات３ وخوري، په دې وخت ک３ مالل９ 

بيرغ را پورته او د جگ７ې ډگر ته ي３ ور ودانگل، دا لن６ۍ ي３ وويله:
ـــوې  ـــد کـــــ３ شـــهـــيـــد نـــــه ش ـــون ـــي کـــــه پـــــه م
ساتينه دې  لــه  نــنــگــ９  بــ３  ــه  ــي الل خـــدايـــ８و 

ددې لن６ۍ په اور４دو سره د افغانانو احساسات راوپار４دل او د＊من ته ي３ 
سخته مات３ ورک７ه.



١٢

فعاليتونه

_ زده کوونکي دې له ＊وونکي ＇خه وروسته متن پر مناسب غ８ ولولي.

_ زده کوونکي دې د )اتله _ ډگر _ احساسات( کلم３ په جملو ک３ استعمال ک７ي.

_ دوه زده کوونکي دې په وار سره د الندې لن６ۍ پر مفهوم خبرې وک７ي چ３ دا لن６ۍ 
چا او د＇ه لپاره ويل３ ده؟

که پـــه ميـوند کې شهيـــد نه شوې 
و الليه بې ننگ له دې ساتينه خداي

_ الندې لغتونه چ３ معنا شوي دي تاسو ي３ په مناسبو جملو ک３ وکاروئ!

معناوې لغتونه  
قهرمانه اتله  
ميدان ډگر  

را پورته ک５دل  پاريدل   

كورن９ دنده

زده کوونکي دې په خپلو کتابچو ک３ پورتن９ لن６ۍ وليکي.



١٣

اووم لوست

کيسه
موخه: د متن سم لوستل، ليکل او د کيس３ په مفهوم پوه５دل. 

پو＊تنه

أيا تاسو له چا ＇خه کومه ک５سه اور４دل３ ده؟

يوه ورځ يو پاچا پر الرې ت５ر４ده، گوري چ３ د الرې تر＇نگ يو سپين ږيری س７ی 
په کار بوخت دی، نيالگي ک＋５نوي، پاچا تر سالم وروسته سپين ږيري ته وويل:

ستا عمر پای ته رسيدلی، نش３ کوالی د دې نيالگيو م５وه وخورې، نو د 
＇ه لپاره لگيا ي３؟

سپين ږيري ＄واب ورک７: نورو نيالگي ک＋５نولي، موږ ي３ م５وه خورو، موږ 
به ي３ ک＋５نوو چ３ نور ي３ م５وه وخوري.

پاچا ته د سپين ږيري ＄واب په زړه پورې و، هغه ته ي３ انعام ورک７.
سپين ږيری په خندا شو، وي３ ويل: قربان دې شم، د نورو خلکو نيالگي 
＇و کاله وروسته حاصل ورکوي، زما ي３ همدا اوس م５وه ونيوه، پاچا ته د 

سپين ږيري دې خبرې هم خوند ورک７، بيا ي３ هم انعام ورک７.



١٤

 
فعاليتونه

_ يو زده کوونکی دې له ＊وونکي ＇خه وروسته متن په لوړ غ８ ولولي.

په مفهوم خبرې  په خپلو ډلو ک３ د ک５س３  _ زده کوونکي دې په ＇و ډلو وو４شل شي 
وک７ي، بيا دې د هرې ډل３ استازی پايله نورو ته ووايي.

ک３  کتابچو  په  دې  بيا  او  پيدا  کلم３  جمع  او  مفردې  ک３  متن  په  دې  کوونکي  زده   _
وليکي.

_که د کوم زده کوونکي لن６ه کيسه زده وي، د تخت３ په مخک３ دې نورو ！ول／يوالو ته ووايي.

_ دوه زده کوونکي دې د ！ول／ي مخ３ ته راشي، د نيال／يو د ک＋ينولو د اهميت په اړه 
دې خبرې وک７ي. 

معناوې لغتونه   
مزه خوند   

لگيا، مصروف بوخت   
بخشش انعام   

م５وه  حاصل    

كورن９ دنده

زده کوونکي دې يوه يوه لن６ه  ک５سه په خپلو کتابچو ک３ وليکي او بله ورځ دې په ！ولگي 
ک３ نورو ته ولولي.



١٥

اتم لوست

د لمر گ＂３
موخه: د متن سم لوستل، ليکل او د لمر په ارز＊ت او  گ＂و پوه５دل.

پو＊تنه

ستاسو په اند لمر ＇ه گ＂３ لري؟
اهلل> لمر، ＄مکه، سپوږم９ او هر ＇ه د انسانانو د گ＂３ لپاره پيدا ک７ي 

دي، لمر ＄مک３ ته ر１ا او تودوخه ورکوي.
د لمر د تودوخ３ په واسطه غل３، دان３، م５وې او نور بو！３ زرغون８５ي او 

پخ８５ي چ３ ！ول ژوندي موجودات ور＇خه تغذيه ک８５ي. 
د لمر تودوخه سرب５ره له ډ４رو نورو گ＂و د ＄مک３ او هوا ډ４ر ميکروبونه هم 
وژني. خلک د اوبو او خونو د تودولو او د بر４＋نا د توليد لپاره له لمر ＇خه 

گ＂ه اخلي، وايي: هغو خونو ته چ３ لمر ننو＄ي، ډاک＂ر نه ور＄ي. 



١٦

فعاليتونه

_ زده کوونکي دې له ＊وونکي ＇خه وروسته متن د يو او بل په مرسته ولولي.

_ ＇و زده کوونکي دې په وار سره د متن يوه، يوه کر＊ه ولولي. 

_ ＇و زده کوونکي دې په وار سره د )ميکروب، خونو، بر４＋نا(  کلم３ معنا او په جملو 
ک３ د تخت３ پرمخ وکاروي، نور دې په کتابچو ک３ وليکي.

_ ＇و زده کوونکي دې په وار سره د ！ولگي مخ３ ته راشي د لمر د گ＂و په اړوند دې 
خبرې وک７ي.

معناوې لغتونه   
برق بر４＋نا    
کو！ه خونه    

خواړه ورکول  تغذيه    

كورن９ دنده

زده کوونکي دې د لمر د گ＂و په اړه ＇و کر＊３ وليکي، بله ورځ دې په ！ول／ي ک３ نورو 
ته ولولي. 



١٧

نهم لوست

زلزله
موخه: د متن سم لوستل، ليکل او د زلزل３ په وخت ک３ د ＄ان ساتلو په الرو چارو پوه５دل.

پو＊تنه

أيا تاسو د زلزل３ په هکله معلومات لرئ؟
او  مالي  دوام  او  سختوالی  زلزل３  د  وايي،  زلزله  ته  خو＄５دلو  ＄مک３  د 

＄اني خطرونه را من＃ ته کوي.
زده کوونکي بايد د زلزل３ پر خطرونو باندې وپوه８５ي او د ＄ان ساتن３ لپاره 
پوره چمتوالی ولري. خلک بايد د زلزل３ د پ５＋５دو په وخت له کو！و  ＇خه د 
باندې وو＄ي، که له کو！و ＇خه د باندې وتلو وخت ونه لري، د کو！و په دروازو 

ک３ دې ودر８４ي. بايد له زړو ديوالونو او ن４７دلو کورونو ＇خه لرې شي.



١٨

فعاليتونه

_ دوه زده کوونکي دې په وار سره له ＊وونکي ＇خه وروسته متن په لوړ غ８ ولولي.

_ زده کوونکي دې په ＇و ډلو وو４شل شي د زلزل３ په اړه دې خبرې وک７ي، پايله دې د 
هرې ډل３ استازی نورو ته واوروي.

_ ＇و زده کوونکي دې په وار سره د تخت３ مخ３ راشي، د زلزل３ په باب دې يوه يوه جمله 
پر تخت３ وليکي، نور دې د تخت３ له مخ３ په خپلو کتابچو ک３ وليکي.

_ ＇و زده کوونکي دې په وار سره د ！ول／ي مخ３ ته راشي، له زلزل３ ＇خه د ＄ان ساتن３  
په هکله دې نورو ته معلومات ورک７ي او نور دې ورته غوږ ونيسي.

_ ！ول زده کوونکي دې لوست ته و－وري، هغه کلم３ دې په ن＋ه ک７ي چ３ له ＇لورو تورو 
＇خه جوړې شوې وي، بيا دې ＇و تنه په خپل وار سره نورو ته ولولي. 

معناوې لغتونه   
＊ور４دل  خو＄５دل  

تياری  چمتووالی   
وارن５دل، غور＄５دل  ن４７دل    

كورن９ دنده

اړه ＇و جمل３  په  د خونديتوب  زلزل３ ＇خه  له  ک３  کتابچو  په خپلو  دې  کوونکي  زده 
وليکي، بله ورځ دې په ！ول／ي ک３ نورو ته واوروي.



١٩

لسم لوست

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

پو＊تنه

ستاسو په اند ون３ ＇ه گ＂３ لري؟

په هغو سيمو ک３ چ３ ون３ ډ４رې وي، هغه ＄ای ＊کلی او سمسور ＊کاري، 
ون３ د هوا پر پاکوالي ډ４ره اغ５زه لري، پاکه هوا د روغتيا لپاره ډ４ره اړينه ده.

زموږ په ه５واد ک３ م５وه لرونک３ او ب３ م５وې ون３ ډيرې دي، له م５وو ＇خه 
ي３ گ＂ه ترالسه ک８５ي. له لرگيو ＇خه ي３ دروازې، ک７ک９، م５زونه، ＇وک９ 
او نور شيان جوړ８４ي. همدارنگه کورونه هم پرې تود８４ي، له پا１و ＇خه 

ي３ د حيواناتو د خوړو لپاره گ＂ه اخيستل ک８５ي.



٢٠

فعاليتونه

_ ＇و زده کوونکي دې له ＊وونکي ＇خه وروسته متن په لوړ غ８ ولولي.

_ ＇و زده کوونکي دې په وارسره د )روغتيا، گ＂ه، خوړو( کلم３ د تخت３ پرمخ په جملو 
ک３ وکاروي.

_ ＇و زده کوونکی دې په وار سره د تخت３ مخ３ ته راشي يو دې ورته يوه جمله ووايي 
بل دې پر تخته وليکي.

_ ＇و زده کوونکي دې الندې تش３ جمل３ په خپلو کتابچو ک３ پر مناسبو کلمو سره ډک３ 
ک７ي.

پاکه هوا .................... لپاره ډ４ره اړينه ده.
زموږ په ه５واد ک３ م５وه لرونکي او ب３ .................... ون３ شته.

_ دوه زده کوونکي دې د ！ولگي مخ３ ته راشي، په وار سره دې د م５وه لرونکو او ب３ م５وو 
ونو نومونه واخلي.

معناوې لغتونه   
ضروري اړينه    

＄ای سيمه   
تاثير اغ５زه   

صحت  روغتيا    
زرغون، شين  سمسور   

كورن９ دنده

زده کوونکي دې د ونو د گ＂و په اړه ＇و کر＊３ وليکي، بله ورځ دې نورو ته واوروي.



٢١

يوو لسم لوست

ميرويس نيکه
موخه: د متن سم لوستل، ليکل او د ميرويس نيکه پ５ژندل.

پو＊تنه

له تاسو ＇خه ＇وک زموږ د ه５واد د ＇و ملي مشرانو نومونه اخيستالی شئ؟ 

و.  اوس５دونکی  واليت  کندهار  د  او  زوی  خان  عالم  ＊اه  د  نيکه  ميرويس 
مينه  ي３  سره  افغانانو  ！ولو  له  و.  مشر  سواند  زړه  او  پوه  يو  نيکه  ميرويس 
درلوده. افغانان ي３ يووالي ته رابلل. کله چ３ نوموړی د حج له ادا کولو 
وروسته ه５واد ته راستون شو، خلکو ته ي３ د ه５واد د خپلواک９ د گ＂لو 
له  ي３  او د＊منان  ومنله  بلنه  ي３  افغانانو  ！ولو  ورک７ه.  بلنه  پا＇ون  د  لپاره 
خپل３ خاورې وش７ل. ميرويس نيکه د خپل３ واکمن９ تر پايه د يوه ملي مشر 
په توگه کار وک７. له دې امله د افغانستان خلکو هغه ته د نيکه لقب ورک７ی 

دی چ３ تر اوسه ي３ ！ول افغانان په همدې درانه نامه سره يادوي. 



٢٢

فعاليتونه

_ يو زده کوونکی دې له ＊وونکي ＇خه وروسته متن په مناسب غ８ ولولي.
_ زده کوونکي دې په خپلو ډلو ک３ متن له ＄ان سره ولولي.

_ درې زده کوونکي دې د تخت３ مخ３ ته راشي، يو دې الندې لغتونه پرتخت３ وليکي او 
بل دې معنا ک７ي، دريم دې په جملو ک３ استعمال ک７ي. 

)يووالی، پا＇ون، مشر، ه５واد(

_ ＇و زده کوونکي دې په وار سره د ！ول／ي مخ３ ته راشي او د ميرويس نيکه په اړه دې 
لن６ې خبرې وک７ي.

معناوې لغتونه 
اتحاد  يووالی   

د يوه چا پر وړاندې مبارزه  پا＇ون   
دعوت  بلنه   

كورن９ دنده

زده کوونکي دې د لوست متن په خپلو کتابچو ک３ په ＊کلي ليک سره وليکي.



٢٣

دولسم لوست

د کور پاک ساتل
موخه: د متن  سم لوستل، ليکل او د کور د پاک ساتلو په گ＂و پوه５دل.

پو＊تنه

ستاسو په فکر د کور پاک ساتل ＇ه گ＂３ لري؟

د انسان د ژوند کولو لوم７نی چاپ５ريال د هغه کور دی. هر چاته خپل کور 
ډ４ر گران وي. موږ بايد د خپل کور پاکوالي ته ډ４ره پاملرنه وک７و، د خپل３  

او کورن９ د روغتيا او سالمتيا لپاره بايد خپل کور ＊ه پاک وساتو.
په حديث شريف ک３ راغلي دي: «پاکوالی د ايمان يوه برخه ده». 

نو زده کوونکي بايد د کور غ７و ته دا و＊يي چ３ کالي، کمپل３، ش７ۍ، 
ب７ستن３، توشک３ او د کور فرشونه پاک وساتي، په اون９ ک３ ي３ يو ＄ل 

لمر ته واچوي، تر＇و  ي３ ميکروبونه له من％ه والړ شي.



٢٤

فعاليتونه

_ يو زده کوونکی دې له ＊وونکي ＇خه وروسته پر مناسب غ８ متن ولولي.

_ زده کوونکي دې په خپلو من％ونو ک３ د يو بل په مرسته متن ولولي.

_ ＇و زده کوونکي دې په وار سره پر تخت３ باندې د الندې جملو تش ＄ايونه پر مناسبو 
کلمو سره ډک ک７ي:

�د انسان د ژوند کولو لوم７ن９ ........... د هغه کور دی.  t
�پاکوالی د ........ يوه برخه ده.     t
�موږ بايد د خپل کور .............. ته ډيره پاملرنه کوو.   t

_ ＇و زده کوونکي دې په وارسره د ！ولگي مخ３ ته راشي او د کور د پاکوالي په اړه دې 
خبرې وک７ي.

كورن９ دنده

زده کوونکي دې لوست په خپلو کتابچو ک３ په ＊کلي خط وليکي.



٢٥

ديارلسم لوست

د ＄نگلونو گ＂３
موخه: د متن سم لوستل، ليکل او د ＄نگلونو د ساتلو په گ＂و پوه５دل.

پو＊تنه

＇وک ويالی شي چ３ ＄نگلونه ＇ه －＂３ لري؟

＊کال  په  چاپ５ريال  د  ＄نگلونه  دي.  شتمن９  ارز＊تمن３  ه５واد  د  ＄نگلونه 
په هغو سيمو ک３ چ３ ＄نگلونه  لري.  اغيزه  پاکوالي ک３ ＊ه  په  او د هوا 
شتون لري، له س５البونو ＇خه د کرنيزو ＄مکو د وړلو مخنيوی کوي، زموږ 
په ه５واد ک３ ＄نگلونه د پکتيا، کون７، نورستان، ننگرهار، لغمان، سمنگان، 

بادغيس او هرات په واليتونو ک３ شته.
په ＄نگلونو ک３ ＄ين３ ون３ ب３ م５وې او ＄ين３ ي３ م５وه لرونک３ دي، نو 
موږ ته په کار دي چ３ د اهلل> دغه لوی نعمت او ملي شتمنيو ته ＄انگ７ې 

پاملرنه وک７و.



٢٦

فعاليتونه

_ يو زده کوونکی دې له ＊وونکي ＇خه وروسته متن په مناسب غ８ ولولي.

_ يو يو زده کوونکی دې په هره ډله ک３ متن ولولي او نور دې ورته غوږ ونيسي.

_ دوه زده کوونکي دې د تخت３ مخ３ ته راشي، يو دې ورته يوه جمله وايي بل دې پر 
تخت３ وليکي.

_ ＇و زده کوونکي دې په وار سره د ！ولگي مخ３ ته راشي او د ＄نگلونو د －＂و په اړه دې 
خبرې وک７ي.

معناوې لغتونه   
هغه ＄مک３ چ３ ＇ه پک３ کرل ک８５ي کرنيزې ＄مک３  

پانگه، سرمايه شتمني   

كورن９ دنده

زده کوونکي دې د ＄نگلونو د －＂و په هکله په خپلو کتابچو ک３ ＇و جمل３ وليکي.



٢٧

＇وارلسم لوست

د ماشومانو حقونه
موخه: د متن سم لوستل، ليکل او د ماشومانو پر حقونو پوه５دل.

پو＊تنه

له تاسو ＇خه چا تر اوسه په زور ＇ه شی اخيستي دي؟

د ه５واد راتلونکی په ماشومانو پورې اړه لري.
اسالم  د  لري.  حقونه  ＄انگ７ي  شان  په  غ７و  نورو  د  کورن９  د  ماشومان 
پالن３، روزن３، روغتيا او نورو حقونو  سپي）لي دين د ماشومانو د سالم３ 
ته د پاملرن３ الر＊وونه ک７ې ده، ماشومانو ته ي３ حق ورک７ی دی چ３ د 
دوی نظر ته درناوی وشي، په اړوندو چارو ک３ گ６ون وک７ي، مشرانو ته 
ي３ هم په دې اړه الر＊وونه او ！ينگار ک７ی دی چ３ د دوی حقونه په پام 

ک３ ونيسي.



٢٨

فعاليتونه

_ ＇و زده کوونکي دې له ＊وونکي ＇خه وروسته پر مناسب غ８ متن ولولي.

_ دوه زده کوونکي دې د تخت３ مخ３ ته راشي، يو دې د کتاب له مخ３ يوه جمله ووايي 
او بل دې د امال په توگه پرتخت３ وليکي، نور زده کوونکي دې پاملرنه وک７ي.

_ ＇و زده کوونکي دې په وارسره د تخت３ مخ３ ته راشي، د )سپي）لي، پالنه، ！ينگار( 
کلم３ پرتخت３ په جملو ک３ استعمال ک７ي، نور دې په کتابچو ک３ وليکي.

_ ＇و زده کوونکي دې په وار سره دې د ！ولگي مخ３ ته راشي، د ماشومانو د حقونو په 
اړه دې خبرې وک７ي

معناوې لغتونه   
توجه، پام کول  پاملرنه   
پاک او مقدس  سپي）لی   
برخه اخيستنه  －６ون    

كورن９ دنده

زده کوونکي دې په کتابچو ک３ د ماشومانو د حقونو په اړه دوې دوې جمل３ وليکي.



٢٩

پن％لسم لوست

د تنباکو زيانونه
موخه: د متن سم لوستل، ليکل د تنباکو، نسوارو او سگر！و په زيانونو پوه５دل. 

پو＊تنه

＇وک د تنباکو، نسوارو او سگر！و د زيانونو په اړه ＇ه ويالی شي؟

تنباکو يو ن５شه يي بو！ی دی. د خلکو ترمن＃ په ب５الب５لو ډولونو، لکه: سگرټ، 
نسوار او چلم ک３ کارول ک８５ي، تنباکو روغتيا ته زيان رسوي.

د تنباکو کارول غا＊ونه توروي، د معدې ناروغي رامن＃ ته کوي او مالي 
زيانونه لري. موږ بايد د تنباکو له کرلو او کارون３ ＇خه لرې و اوسو.

د تنباکو او نورو ن５شه يي بو！و کرل او پلورل ناروا کار دی. 



٣٠

فعاليتونه

_ ＇و زده کوونکي دې له ＊وونکي ＇خه وروسته متن په مناسب غ８ ولولي.

_ زده کوونکي دې د ＇و دقيقو لپاره د لوست متن په خپل من＃ ک３ ولولي.

_ دوه زده کوونکي دې په وار سره د تخت３ مخ３ ته راشي يو دې د لوست د متن يوه جمله 
ولولي او بل دې پرتخت３ وليکي.

_ ＇و زده کوونکي دې په وار سره په متن ک３ داس３ کلم３ پيدا ک７ي چ３ له پن％و تورو 
＇خه جوړې شوې وي، بل زده کوونکی دې د تخت３ پر مخ وليکي. 

_ ＇و زده کوونکي دې په وار سره د ！ولگي مخ３ ته راشي او د تنباکو د زيانونو په اړه دې 
خبرې وک７ي.

معناوې لغتونه 
ک＋ت کرل  

تاوان، ضرر  زيان   

كورن９ دنده

زده کوونکي دې د نن ور＄３ لوست په خپلو کتابچو ک３ په ＊کلي ليک سره وليکي او 
په بل درسي ساعت ک３ دې له ＄ان سره راوړي.



٣١

شپاړسم لوست

نوکانو ته پاملرنه
موخه: د متن سم لوستل، ليکل او د نوکانو د پاک ساتلو په گ＂و پوه５دل.

پو＊تنه

ستاسو په فکر که موږ نوکان پاک ونه ساتو ＇ه به وشي؟

لن６  نوکان  بايد  يو ＄ل  اون９ ک３  په  لري،  پاک ساتل ډ４رې گ＂３  نوکان 
شي، خپل نوکان په غا＊ونو پرې نک７و او په خوله ک３ ي３ ونه وهو. 

په  امکان  د  السونه  وروسته  او  مخک３  ＇خه  خوړلو  ډوډۍ  له  همدارنگه 
صورت ک３ په صابون پاک پر４من％و، تر＇و زموږ د ناروغ９ المل نشي.



٣٢

فعاليتونه

_ ＇و زده کوونکي دې په وار سره له ＊وونکي ＇خه وروسته متن په مناسب غ８ ولولي.

_ زده کوونکي دې د ＇و دقيقو لپاره د لوست متن په خپل من＃ ک３ ولولي.

_ درې زده کوونکي دې د تخت３ مخ３ ته راشي، يو دې د لوست يوه جمله ووايي، دويم 
دې وليکي او دريم دې ي３ ت５روتن３ سم３ ک７ي.

_ ＇و زده کوونکي دې په و ار سره د ！ولگي مخ３ ته راشي او د نوکانو د پاک ساتلو پر 
گ＂و دې خبرې وک７ي.

كورن９ دنده

زده کوونکي دې الندې کلم３ په جملو ک３ وکاروي: 
)نوکان، السونه، ناروغ９، غا＊ونه(



٣٣

اووه لسم لوست

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

پو＊تنه

تاسو ＇ه فکر کوئ چ３ علم ＇ه ته وايي؟
علم پوه３ ته وايي، علم ر１ا يي ده. د اسالم مبارک دين د علم د زده ک７ې 
الر＊وونه کوي او د علم زده ک７ه ي３ پر هر مسلمان نارينه او ＊％ينه فرض 
ک７ې ده. د اسالم ستر پيغمبر حضرت محمدU د علم د زده ک７ې په اړه 
بل ＄ای ک３  په  په چين ک３ وي.((  که ＇ه هم  زده ک７ئ  ))علم  فرمايي: 

فرمايي: ))له زانگو ＇خه تر گوره زده ک７ه وک７ئ.((
د علم او پوه３ په زده ک７ه ک３  د دنيا او آخرت گ＂３ پرت３ دي، موږ بايد 

ه）ه وک７و چ３ علم زده ک７و.



٣٤

فعاليتونه

_ زده کوونکي دې له ＊وونکي ＇خه وروسته متن پر مناسب غ８ ولولي.

_ ＊وونکی دې زده کوونکي پر ډلو وو４شي، هرې ډل３ ته دې سپار＊تنه وک７ي چ３ د 
لوست متن په خپلو من％و ک３ ولولي او بيا دې د هرې ډل３ استازی د لوست د مطلب په 

اړوند نورو ته خبرې وک７ي.

_ ＇و زده کوونکي دې په وارسره د )علم، ر１ا، دين( کلم３ د تخت３ پرمخ په جملو ک３ 
وکاروي، نور دې په خپلو کتابچو ک３ وليکي.

_ دوه زده کوونکي دې په الندې جملو ک３ تش ＄ايونه پر مناسبو کلمو سره ډک ک７ي.

�tعلم زده ک７ئ که ＇ه هم په ............... ک３ وي.  
�tعلم ........................ ده.

�tموږ بايد .....................علم زده ک７و.  

معناوې لغتونه  
کو＊（ ه）ه   
استازی  پيغمبر   

  

كورن９ دنده

زده کوونکي دې د علم د ارز＊ت په هکله ＇و جمل３ وليکي.



٣٥

اتلسم لوست

گالن
موخه: د متن سم لوستل، ليکل او د ډول ډول گالنو پ５ژندل.

پو＊تنه

_ تاس３ ＇و ډوله گالن پ５ژنئ؟

زموږ په گران ه５واد ک３ ډول ډول گالن پيدا ک８５ي. لکه: کشمالي، شبو، 
نرگس، گالب، چنب５لي، پتوني، داودي او داس３ نور. 

هر ＇وک گالن په ب２ونو، چمنونو او کورونو ک３ د ＊ايست او د چاپ５ريال د 
سمسورتيا لپاره کري او پالنه ي３ کوي. 

ارز＊ت  ډ４ر  چ３  جوړ８４ي  درمل  او  عطرونه  پورې  زړه  په  ＇خه  گالنو  له 
لري. گالن د انسان پر روغتيا او خوشحال９ ډ４ره اغ５زه لري.



٣٦

فعاليتونه

_ ＇و زده کوونکي دې له ＊وونکي ＇خه وروسته متن په مناسب غ８ ولولي.

_ درې زده کوونکي دې په وار سره د تخت３ مخ３ ته راشي او د الندې جملو تش ＄ايونه 
دې پر مناسبو کلمو سره ډک ک７ي:

١_ زموږ په گران ه５واد ک３ ډول ډول .............. پيدا کي８ي. 
٢_ د چاپ５ريال د سمسورتيا لپاره ............. او پالنه ي３ کوي.   
٣_ －الن ................................... او خوشحال９ ډ４ره اغيزه لري.  

_ ＇و زده کوونکي دې د ！ولگي مخ３ ته راشي او د گالنو د ډولونو په اړه دې خبرې 
وک７ي، نور دې ورته غوږ ونيسي.

_ که کوم زده کوونکی ب０ لري، ودې وايي چ３ په هغه ک３ کوم３ ون３ او －الن شته. 

معناوې لغتونه   
زرغون سمسور   

دوا درمل   
باغ ب０   

تاثير  اغ５زه    

كورن９ دنده

زده کوونکي دې د خپل３ سيم３ د گالنو د ډولونو نومونه وليکي، په بل درسي ساعت ک３ 
دې له ＄ان سره راوړي. 



٣٧

نولسم لوست

د م５وو د پوستکو ب３ ＄ايه اچول
موخه: د متن سم لوستل، ليکل او د م５وو د پوستکو د ب３ ＄ايه اچولو په زيانونو پوه５دل.

پو＊تنه

 له تاسو ＇خه ＇وک ويالی شي چ３ په الرو ک３ د م５وو د پوستکو اچول کوم زيانونه لري؟

يوه ورځ زمری په ＊وون％ي ک３ له خپلو ملگرو سره د ک５لو  په خوړلو لگيا و او د 
ک５لو پوستکي ي３ په ب３ پرواي９ سره په الره ک３ غور＄ول. اجمل چ３ ！ولگي 
ته روان و، پام ي３ نه و، پ＋ه ي３ د ک５ل３ په پوستکي ک５＋وده. وغور＄５ده او 
سخت ژوبل شو، په روغتون ک３ وروسته له معاين３ ＇خه ＇رگنده شوه چ３ 
او الر＊وونه  ورته نسخه ورک７ه  د پ＋３ ه６وکی ي３ مات شوی دی، ډاک＂ر 
ي３ ورته وک７ه چ３ خپل３ پ＋３ ته ډ４ره پاملرنه وک７ي، اجمل د ډاک＂ر خبرې 
په پام ک３ ونيول３، وي３ ويل چ３ له دې وروسته به اجمل او نور ماشومان 

وپوهوي چ３ د م５وو پوستکي ب３ ＄ايه ونه غور＄وي.



٣٨

فعاليتونه

_ زده کوونکي دې له ＊وونکي ＇خه وروسته متن په مناسب غ８ ولولي.

_ زده کوونکي دې د لوست متن په خپلو من％و ک３ ولولي.

_ ＇و زده کوونکي دې په وار سره د تخت３ مخ３ ته راشی يو دې له لوست ＇خه ورته يوه 
جمله ووايي او بل دې پر تخت３ وليکي

_ ＇و زده کوونکي دې په وار سره د ！ولگي مخ３ ته راشي او د م５وو د پوستکو د ب３ ＄ايه 
غور＄ولو په زيانونو دې خبرې وک７ي.

_ ＇و زده کوونکي دې په وار سره د ！ول／ي مخ３ ته راشي او د پاک چاپ５ريال په اړه دې 
خبرې وک７ي. 

معناوې لغتونه   
رهنمايي الر＊وونه   
شفاخانه روغتون   
زخمي ژوبل   
اچول  غور＄ول   

كورن９ دنده

زده کوونکي دې د چاپ５ريال د پاک ساتلو په اړه ＇و کر＊３ وليکي.



٣٩

شلم لوست

راډيو
موخه: د متن سم لوستل، ليکل او د راډيو په اړه معلومات ترالسه کول.

پو＊تنه

تاسو د راډيو په اړه ＇ه ويالی شئ؟

راډيو هغه غ８يزه وس５له ده چ３ د ه５واد او ن７ۍ د ب５الب５لو موضوعاتو او 
پ５＋و په اړوند معلومات راکوي.

زموږ په ه５واد ک３ د لوم７ي ＄ل لپاره د غازي امان اهلل خان د پاچاه９ په 
دوره ک３ راډيو په رسمي توگه په خپرونو پيل وک７.

راډيو  ملي  لکه:  راډيوگان３،  ب５الب５ل３  ک３  ه５واد  په  زموږ  مهال  اوس 
نورې  او  غ８  اشنا  سي،  بي  بي  ازادۍ،  سپوږم９،  شمشاد،  ！لويزيون، 

راډيوگان３ خپرون３ کوي.
موږ ته په کار دي چ３ د راډيو ＊وونيزې او روزن５زې خپرون３ واورو او په 

ور＄ني ژوند ک３ ترې گ＂ه واخلو.



٤٠

فعاليتونه

_ ＇و زده کوونکي دې له ＊وونکي ＇خه وروسته متن په لوړ او مناسب غ８ ولولي.

_ ＇و زده کوونکي دې په وار سره د ！ولگي مخ３ ته راشي او د راډيو په اړه دې يوه يوه 
جمله د تخت３ پرمخ وليکي.

_ درې زده کوونکي دې په وار سره د ！ولگي مخ３ ته راشي او د راډيو په اړه دې لن６ې 
خبرې وک７ي.

_ يو زده کوونکی دې له لوست ＇خه ＇و جمل３ ولولي او نور دې د امال په توگه په خپلو 
کتابچو ک３ وليکي.

معناوې لغتونه   
د افغانستان د يوه تاريخي غره نوم دی شمشاد   

د واکمن９ موده  دوره   
واسطه  وسيله    

كورن９ دنده

زده کوونکي دې په کورونو ک３ که امکان وي يوه راډيو واوري او بل درسي ساعت ک３ 
دې په ！ول／ي ک３ ووايي چ３ ＇ه ي３ اور４دلي وو.



٤١

يوويشتم لوست

کاغذ
موخه: د متن سم لوستل، ليکل او د کاغذ په －＂و پوه５دل.

پو＊تنه

ستاسو په فکر کاغذ ＇ه گ＂３ لري؟

کاغذ هغه سپينه پاکه پا１ه ده چ３ له يو ډول لرگيو ＇خه جوړ８４ي او پر مخ 
ي３ ليک ليکل ک８５ي. 

له کاغذ ＇خه کتابونه، کتابچ３، مجل３، ور＄پا３１ او نور ډول ډول شيان 
جوړ８４ي، که کاغذ نه وای په زده ک７و ک３ به ډ４رې ستونزې رامن＃ ته شوې 
وای، علم او پوهه د کاغذ په وسيله له يوه نسل ＇خه بل نسل ته ل８５دول 
ک８５ي، همدارنگه کاغذ د هر ډول ليک او معلوماتو د ساتلو او ل８５د وسيله 

ده. موږ بايد له کاغذ ＇خه سمه گ＂ه واخلو او ب３ ＄ايه ي３ مصرف نه ک７و.



٤٢

فعاليتونه

_ ＇و زده کوونکي دې په وار سره له ＊وونکي ＇خه وروسته متن په مناسب غ８ ولولي.

_ زده کوونکي دې په خپلو کتابچو ک３ الندې تش３ جمل３ پر مناسبو کلمو ډک３ ک７ي.
١_ کاغذ هغه سپينه پاکه .................... ده.   
٢_ موږ بايد له کاغذ ＇خه سمه .................... واخلو.  

_ زده کوونکي دې په ډلو وو４شل شي او هره ډله دې په خپل من＃ ک３ د کاغذ په اړه خبرې 
وک７ي او پايله دې د هرې ډل３ استازی نورو ته ووايي.

_ دوه زده کوونکي دې د ！ولگي مخ３ ته راشي يو دې د )کاغذ، ليک، علم، پوه３( 
کلم３ پر تخت３ وليکي بل دې يوه يوه کلمه په جملو ک３ وکاروي.

معناوې لغتونه   
مشکالت  ستونزې   

اخبار  ور＄پا３１  
له يوه ＄ايه بل ＄ای ته انتقال  ل８５د    

كورن９ دنده

زده کوونکي دې لوست په خپلو کتابچو ک３ په ＊کلي ليک سره وليکي.



٤٣

دوه و يشتم لوست

احمدشاه بابا
موخه: د متن سم لوستل، ليکل او د ه５واد د ملي واکمن احمدشاه بابا پ５ژندل.

پو＊تنه

تاسو د احمدشاه بابا په اړه ＇ه اوريدلي دي؟

د احمدشاه بابا اصلي نوم احمدخان و، د ابدالي زمان خان زوی او په 
کندهار ک３ زي４８دلی و.

احمدشاه بابا د نادر افشار له م７ين３ ＇خه وروسته د قومي مشرانو د لوي３ 
جرگ３ له خوا د افغانستان پاچا و！اکل شو، په ډ４ر ل８ وخت ک３ ي３ پياوړی 

مرکزي حکومت جوړ ک７.
احمدشاه بابا نه يوازې يو نامتو واکمن و، بلک３ د پ＋تو او دري ژبو شاعر 

هم و. لکه چ３ ويل３ ي３ دي:
ډ４ر شي ملکونه  دنيا  د  که هر ＇و م３ 

د ډهلي تخت ه５رومه چ３ را ياد ک７م

ډاگونه ＊کلي  ستا  دا  نشي  هير  به  زما 

سرونه غرو  د  پ＋تونخوا  ＊کل３  د  زما 

احمدشاه بابا له )٢٦(کالو پاچاه９ وروسته له ن７ۍ سترگ３ پ＂３ او په کندهار 
ک３ خاورو ته وسپارل شو.



٤٤

فعاليتونه

_ زده کوونکي دې له ＊وونکي ＇خه وروسته په خپلو من％و ک３ لوست ولولي.

_ دوه زده کوونکي دې د ！ولگي مخ３ ته راشي يو دې ورته دکتاب له مخ３ يوه جمله 
ووايي، بل دې د امال په توگه پرتخت３ وليکي، ＊وونکی ورسره مرسته کوي.

_ دوه زده کوونکي دې د تخت３ مخ３ ته راشي په وار سره دې د )پياوړی، حکومت، 
واکمن( کلم３ د تخت３ پرمخ په جملو ک３ استعمال ک７ي.

_ ＇و زده کوونکي دې په وار سره د ！ولگي مخ３ ته راشي او د احمدشاه بابا په اړه دې 
خبرې وک７ي.

معناوې لغتونه   
غ＋تلی  پياوړی    

د هندوستان پايتخت  ډهلي    

كورن９ دنده

زده کوونکي دې د احمدشاه بابا په اړه لوستل شوی لوست په خپلو کتابچو ک３ وليکي، 
او په بل درسي ساعت ک３ دې له ＄ان سره راوړي.



٤٥

درويشتم لوست

خبرې اترې
موخه: د متن سم لوستل، ليکل په ژبه ک３ د خبرو اترو په اهميت پوه５دل.

پو＊تنه

＇ه فکر کوئ چ３ خبرې اترې د ژب３ په زده ک７ه ک３ ＇ه －＂ه لري؟

هيل９: غو！９ خورې ست７ې مه ش３! 
غو！９: مننه، تاسو ست７ې مه شئ. 

هيل９: ＇نگه ي３ او چ５رته روانه ي３؟ 
غو！９: ＊ه يم، ＊وون％ي ته ＄م. 

هيل９: له ＊وون％ي ＇خه رخصت شوې نه ي３؟ 
غو！９: خورې له ＊وون％ي رخصت يم، خو د ساينس له استاذې ＇خه يو ＇و 

پو＊تن３ کوم. 
هيل９: گران３ اوس به استاده په ＊وون％ي ک３ وي؟ 

غو！９: هو! له موږ سره ي３ ژمنه ک７ې ده چ３ يو ساعت درته پات３ ک８５م. 
هيل９: چ３ داس３ ده، نو په مخه دې ＊ه. 

غو！９: د خدای > په آمان، ورځ دې په خير. 



٤٦

 
فعاليتونه

- درې زده کوونکي دې له ＊وونکي ＇خه وروسته لوست په لوړ او مناسب غ８ ولولي.

_ زده کوونکي دې په خپلو ډلو ک３ د خبرو اترو په －＂و بحث وک７ي، پايله دې د هرې ډل３ 
استازی نورو ته واوروي.

_ دوه زده کوونکي دې د تخت３ مخ３ ته راشي د )ژمنه، امان، پات３( کلم３ دې په جملو 
ک３ استعمال ک７ي.

- دوه زده کوونکي دې د ！ول／ي مخ３ ته راشي يو ډيالوګ دې تمثيل ک７ي.  

معناوې  لغتونه    
وعده ژمنه    

ستومانه ست７ې    

كورن９ دنده

زده کوونکي دې په کورونو ک３ د خبرو اترو په اړه ＇و جمل３ وليکي په بل درسي ساعت 
ک３ دې له ＄ان سره راوړي.



٤٧

＇لورويشتم لوست

کيس９
موخه: د متن سم لوستل، ليکل او د کيسيو په مفهوم پوه５دل. 

پو＊تنه

تاسو د کيس９ په اړه معلومات لرئ؟

هغه لن６ې، خوږې ويناوې او پو＊تن３ دي چ３ ماشومان ي３ په لوبو  ک３ 
له يو بل ＇خه پو＊تي، لکه:

هغه ＇ه شی دي؟
د ور＄３ گر＄ي چ３ شپه شي د يوې روپ９ ＄ای نيسي. 

هغه ＇ه شی دي؟        
چ３ ووايم را＄ئ، نه را＄ي، چ３ ووايم مه را＄ئ، را＄ي. 
هغه ＇ه شی دي؟ ＄ي ＄ي مخ نه را اړوي.   

هغه ＇ه شی دي؟
！وله ورځ گر＄ي گر＄ي چ３ شپه شي، خوله ي３ وازه پات３ وي. 

هغه ＇ه شی دي؟ سل خول３ لري، نه گ６５ه، نه کولم３ لري.  

)امسا(

)شون６ې(
)اوبه(

)بوټ(
)غلب５ل(



٤٨

 
فعاليتونه

_ يو زده کوونکی دې له ＊وونکي ＇خه وروسته متن په مناسب غ８ ولولي.

_ زده کوونکي دې لوست په چوپه خوله په خپلو من％و ک３ ولولي.

_ ＇و زده کوونکي دې په خپله خو＊ه په وار سره د تخت３ مخ３ ته راشي. يوه يوه کيس９ 
دې ووايي نور دې ورته غوږ ونيسي. 

_ ＇و زده کوونکي دې په وار سره د ！ولگي مخ３ ته راشي. د کيس９ په اړه دې لن６ې 
خبرې وک７ي او نور دې ورته غوږ ونيسي.

معناوې لغتونه   
د الس لرگی، لک７ه امسا   

خ５＂ه  －６５ه    
خبرې  وينا    

ساعت ت５ري لوب３    

كورن９ دنده

زده کوونکي دې په کور ک３ يوه يوه کيس９ وليکي، بله ورځ دې له ＄ان سره ！ولگي ته 
راوړي، نورو ته دې واوروي.



٤٩

پن％ه ويشتم لوست

ترافيکي الر＊وون３
موخه: د متن سم لوستل، ليکل، د ترافيکي اشارو پ５ژندل او په اړتياوو ي３ پوه５دل.

پو＊تنه

که غواړئ له سرک ＇خه ت５ر شئ، ＇ه بايد وک７ئ؟

په ＊ارونو ک３ مو！رونه، مو！رسايکلونه، بايسکلونه او نور وسايط هرې خوا 
د  وخت  پر  ت５ر４دو  د  ＇خه  سرک  له  چ３  ده  کار  په  کوي،  راتگ  تگ  ته 
سرک دواړو خواوو ته وگورئ، بيا په پوره احتياط له سرک ＇خه ت５ر شئ. 
پر ＄ای شوي دي. سور  ترافيکي ＇راغونه ＄ای  پر غاړو درې  د سرکونو 
＇راغ د در４دو، ژ７４ ＇راغ د تياري نيولو او شين ＇راغ له يوې خوا بل３ 

خوا ته د ت５ريدو ن＋ه ده.



٥٠

فعاليتونه

_ ＇و زده کوونکي دې په وارسره له ＊وونکي ＇خه وروسته لوست ولولي.

_ زده کوونکي دې په خپلو ډلو ک３ د ترافيکي ن＋و د پ５ژندلو په اړه بحث وک７ي، پايله دې 
د هرې ډل３ استازی نورو ته واوروي.

_ دوه زده کوونکي دې په وار سره د تخت３ مخ３ ته راشي، يو دې ورته د کتاب له مخ３  
متن ولولي، هغه بل دې د امالء په ډول پر تخت３ وليکي او نور دې په خپلو کتابچو ک３ 

وليکي.

_ دوه زده کوونکي دې په وار سره د ！ول／ي مخ３ ته راشي او د ترافيکي الر＊وونو په اړه 
دې نورو ته معلومات ورک７ي.

معناوې لغتونه   
له يوې خوا بل پلوته او＊تل  ت５ر   

＇ن６ه  غاړه    
پام کول  احتياط    

كورن９ دنده

زده کوونکي دې د ترافيکي ن＋و او الر＊وونو په اړه دوې دوې جمل３ وليکي، بله ورځ 
دې په ！ول／ي ک３ نورو ته ولولي.



٥١

شپ８ ويشتم لوست

د وخت ارز＊ت
موخه: د متن سم لوستل، ليکل او د وخت پر ارز＊ت پوه５دل.

پو＊تنه

ستاسو په فکر وخت ＇ه ارز＊ت لري؟

هرې شيب３ ته وخت وايي. وخت د سروزرو په شان ارز＊ت لري. 
د نن کار سبا ته مه پر８４دئ. ليک او لوست وک７ئ. 

خپل３ دندې له مهال و４ش سره سم３ ترسره ک７ئ! 
ددې لپاره چ３ د ژوند په ！ولو چارو ک３ بريالي و اوسئ، د وخت له هرې 

شيب３ ＇خه سمه گ＂ه واخلئ. 



٥٢

فعاليتونه

_ زده کوونکي دې له ＊وونکي ＇خه وروسته له ＄ان سره لوست ولولي.

_ ＇و زده کوونکي دې د تخت３ مخ３ ته راشي،په وار سره دې د وخت د ارز＊ت په هکله 
يوه يوه جمله پر تخت３ وليکي، نور دې له تخت３ ＇خه په خپلو کتابچو ک３ وليکي.

_ دوه زده کوونکي دې د ！ول／ي مخ３ ته راشي په وار سره دې د وخت د ارز＊ت په اړه 
خبرې وک７ي.

_ ＇و زده کوونکي دې په وار سره د تخت３ مخ３ ته راشي، په خپلو کورونو ک３ دې د 
چارو د مهال و４ش په اړوند نورو ته معلومات ورک７ي. 

معناوې لغتونه  
وخت  مهال   

تقسيم اوقات  مهال و４ش  

كورن９ دنده

زده کوونکي دې د وخت د ارز＊ت په باب يوه مقاله وليکي.



٥٣

اووه ويشتم لوست

همت
موخه: د متن سم لوستل، ليکل او د همت په مفهوم پوه５دل.

پو＊تنه

ستاسو په فکر همت ＇ه ته وايي؟
له حاتم طايي ＇خه چا پو＊تنه وک７ه، په دنيا ک３ دې تر خپل ＄ان د لوړ 

همت خاوند ليدلی دی؟
حاتم طايي ＄واب ورک７، هو. يوه ورځ م３ د عربو سپين ږ４ري او مشران 
م５لمانه وو، هغوی ته م３ ＇لوي＋ت او＊ان حالل ک７ي وو. په دې وخت 
ک３ نژدې يوې د＊ت３ ته وتلی وم، يو س７ی م３ وليد چ３ د لرگيو يوه لويه 
گ６５ۍ ي３ پر شا وه، له هغه م３ وپو＊تل، د حاتم طايي م５لمستيا ته ول３ نه 

ور＄３؟ چ３ ډ４ر خلک ي３ پر دسترخوان را！ول شوي دي؟ هغه وويل:
هغه ＇وک چ３ خوري ډوډۍ د خپله السه 

        د حاتم منت پر＄ان نه ږدي دپاسه
کله چ３ م３ د هغه س７ي لوړ همت وليد، له ＄ان سره م３ وويل: په ر＊تيا 

دغه س７ی په م７５انه او همت ک３ له ما ＇خه ډ４ر لوړ دی.



٥٤

فعاليتونه

_ زده کوونکي دې له ＊وونکي ＇خه وروسته په خپلو من％و ک３ متن ولولي.

_ دوه زده کوونکي دې د تخت３ مخ３ ته راشي، يو دې د کتاب له مخ３ يوه جمله ولولي 
ک３  کتابچو  خپلو  په  دې  کوونکي  زده  نور  وليکي،  پرتخت３  توگه  په  امال  د  دې  بل  او 

وليکي.

_ دوه زده کوونکي دې د تخت３ مخ３ ته راشي يو دې د )م５لمه، حالل، د＊ت３( کلم３ 
پرتخت３ وليکي او بل دې په جملو ک３ استعمال ک７ي، نور زده کوونکي دې په کتابچو 

ک３ وليکي.

_ ＇و زده کوونکي دې په وار سره د ！ولگي مخ３ ته راشي د همت په اړه دې خبرې 
وک７ي.

معناوې لغتونه   
قوي اراده، م７５انه  همت    

احسان منت   
＇＋تن  خاوند    

كورن９ دنده

زده کوونکي دې د همت په اړوند ＇و جمل３ وليکي.



٥٥

اته ويشتم لوست

د چاپ５ريال پاک ساتل
موخه: د متن سم لوستل، ليکل او د چاپ５ريال په اړه د معلوماتو ترالسه کول.

پو＊تنه

ستاسو په فکر د چاپ５ريال پاک ساتل ＇ه گ＂３ لري؟
غرونه،  ياد８４ي.  نوم  په  چاپ５ريال  د  کوو،  ژوند  موږ   چ３  ک３  ＄ای  کوم  په 
＄نگلونه، اوبه، بو！ي، الوتونکي، ژوي او نور هر＇ه د چاپ５ريال برخ３ دي. 
چاپ５ريال د نيالگيو په ک＋５نولو او د گالنو په کرلو ＊ايسته ک８５ي. ＊ايسته او 

＊کلی چاپ５ريال ژوند او روغتيا ته گ＂ه رسوي. 
پاکوالي  کار ده چ３ د خپل چاپ５ريال سمسورتيا،  په  ته  موږ  امله  له دې 
او ساتن３ ته ＊ه پاملرنه وک７و، د نيالگيو ل＋ت３ مات３ نه ک７و، گالن ي３ ونه 

شکوو، تل اوبه ورک７و، ＊ه ي３ وساتو او له هغو ＇خه سمه گ＂ه واخلو. 



٥٦

فعاليتونه

_ زده کوونکي دې له ＊وونکي ＇خه وروسته متن ولولي.

_ دوه زده کوونکي دې په وار سره د ！ولگي مخ３ ته راشي، يو دې ورته د کتاب له مخ３ 
يوه جمله ولولي او بل دې د امال په توگه پرتخت３ وليکي.

_ دوه زده کوونکي دې په وار سره د ！ولگي مخ３ ته راشي او د چاپ５ريال په هکله دې 
خبرې وک７ي.

_ درې زده کوونکي دې د تخت３ مخ３ ته راشي يو دې د )ژوند، چاپ５ريال، سمسورتيا( 
کلم３ د تخت３ پرمخ وليکي دويم زده کوونکی دې په جملو ک３ وکاروي او که ت５روتن３ 

ولري دريم زده کوونکی دې ورته اصالح ک７ي ＊وونکی ورسره مرسته کوي. 

معناوې لغتونه   
محيط  چاپ５ريال   

أباد، زرغون سمسور   

كورن９ دنده

زده کوونکي دې د چاپ５ريال په هکله ＇و جمل３ وليکي.



٥٧

نهه ويشتم لوست

واکسين
موخه: د متن سم لوستل، ليکل او د واکسينو په گ＂و پوه５دل. 

پو＊تنه

ستاسو په فکر  واکسين ＇ه －＂ه لري؟
د واکسين کول زموږ په بدن ک３ د ميکروبونو د پرمختگ مخه نيسي، په 
ناروغ９  له هغ３  ناروغ９ واکسين وک７ي،  معنا، ＇وک چ３ د کوم３  دې 

＇خه خوندي پات３ ک８５ي او هغه ناروغي ي３ نه نيسي.
واکسين ډ４ر مهم او گ＂ور دي، کوالی شو  په ل８ لگ＋ت سره د ＄ينو ناروغيو 
او  تنکيو ＄وانانو  په کار دي چ３ خپلو ماشومانو،  ته  مخنيوی وک７و. موږ 
لويانو ته پرخپل وخت د ب５الب５لو ناروغيو، لکه: گو زڼ، تور！وخي، شري، 
غ＂و دانو، تيتانوس او نورو واکسين وک７و او له ډ４رو خطرناکو ناروغيو ＇خه 

ي３ وژغورو.



٥٨

فعاليتونه

لوست  مرسته  په  بل  د  يو  من％و ک３  په خپلو  وروسته  له ＊وونکي  کوونکي دې  زده   _
ولولي.

_ دوه زده کوونکي دې دتخت３ مخ３ ته راشي، يو دې د کتاب له مخ３ ورته يوه جمله 
ولولي، بل دې د امال په توگه پرتخت３ وليکي.

_ ＇و زده کوونکي دې د )بدن، واکسين، ل／＋ت( کلم３ په وار سره د تخت３ پرمخ په 
جملو ک３ وکاروي او نور دې په کتابچو ک３ وليکي.

_ ＇و زده کوونکي دې په وارسره د ！ولگي مخ３ ته راشي، د واکسينو په هکله دې خبرې 
وک７ي.

معناوې لغتونه   
مصرف لگ＋ت   

يو ډول ناروغي  شری    
په امن ک３  خوندي    

كورن９ دنده

زده کوونکي دې د واکسينو په هکله درې درې جمل３ وليکي.



٥٩

د４رشم لوست

ر＊تيا ويل
موخه: د متن سم لوستل، ليکل او د ر＊تيا ويلو په گ＂و پوه５دل.

پو＊تنه

ستاسو په نظر ر＊تيا ويل ＇ه گ＂３ لري؟
د اتل کورن９ يو ب０ لري، يوه ورځ اتل په خپل ب０ ک３ يوې او بل３ خوا 
ي３  تبر  ولگ５دې.  سترگ３  تبر  يوه  په  ي３  وخت  پر  گر＄５دو  د  گر＄５ده،  ته 
ورځ  بله  پرې ک７ل،  ي３  پوستکي  ون３  لرونک３  م５وې  يوې  د  راواخيست، 
اتل له خپل پالر سره په ب０ ک３ گر＄５ده، وي３ ليدل چ３ د يوې ون３ پا３１ 
ژ７４ې شوې وې، پالر ي３ ډ４ر خواشينی شو، له اتل ＇خه ي３ پو＊تنه وک７ه، 
د دې ون３ پوستکی چا پرې ک７ی دی؟ اتل پر وچو شون６و د پالر په ＄واب 
ک３ وويل: د ون３ پوستکی ما پرې ک７ی دی. زه په دې نه پوه５دم، چ３ ونه 
به وچه شي، پالر ي３ د ده په ر＊تيا ويلو ډ４ر خوشحاله شو، ورته وي３ ويل:

له يوې  بيا ون３ وچ８５ي.  نه پرې کوي، ＄که  ونو پوستکي ＇وک  زويه! د 
خوا که ＇ه هم د دې ون３ په وچ５دو ډ４ر خپه شوم، له بله پلوه ستا په ر＊تيا 
ويلو ډ４ر خوشحاله شوم، ＄که چ３ تا ر＊تيا وويل، ر＊تيا ويل تر زرو ونو ډ４ر 

ارز＊ت لري.



٦٠

 
فعاليتونه

_ زده کوونکي دې له ＊وونکي ＇خه وروسته متن ولولي.
_ ＇و زده کوونکي دې په وارسره د )ب０، خوشحاله او پوستکی( کلم３ د تخت３ پرمخ په 

جملو ک３ استعمال او نور دې په خپلو کتابچو ک３ وليکي.
_ زده کوونکي دې په خپلو کتابچو ک３ د الندې جملو تش ＄ايونه پر مناسبو کلمو ډک 

ک７ي.
١ _ د اتل کورن９ يو ب０ ......      
٢ _ د گر＄５دو پر وخت ي３ په يوه ..... سترگ３ ولگيدې   

٣ _ ر＊تيا ويل تر زرو .... زيات ازر＊ت لري.    

_ درې زده کوونکي دې په وارسره د ！ولگي مخ３ ته راشي، د ر＊تيا ويلو د گ＂و پر اړوند 
دې خبرې وک７ي.

_ ＇و زده کوونکي دې په وارسره د تخت３ پرمخ د ر＊تيا ويلو په اړوند دې يوه يوه جمله 
وليکي.

معناوې لغتونه   
باغ ب０   

اهميت ارز＊ت   
خفه خواشينی   

كورن９ دنده

زده کوونکي دې په خپلو کورونو ک３ متن ولولي او بيا دې د ر＊تيا ويلو په اړه يوه يوه مقاله 
وليکي.



٦١

يو د４رشم لوست

افغانستان
موخه: د متن سم لوستل، ليکل او د خپل ه５واد پ５ژندل.

پو＊تنه

تاسو پوه８５ئ چ３ افغانستان د ن７ۍ په کوم３ وچ３ ک３ پروت دی؟

زموږ گران ه５واد افغانستان، ＊ه هوا او خوږې م５وې لري. ډ４ری او س５دونکي 
ي３ په کرن３ او مالدارۍ بوخت دي.

زموږ د ه５واد ！ول اوس５دونکي قومونه، لکه: پ＋تانه، تاجک، ازبک، هزاره، 
ترکمن، بلوڅ، نورستانيان، پشه يان او نور د افغانانو په نوم ياد８４ي.

！ول افغانان د دې ه５واد له هوا، اوبو، غلو دانو او م５وو ＇خه گ＂ه اخلي، 
د دې ه５واد په لمن ک３ را لوی شوي دي، نو ＄که پر ！ولو د مور په شان 

حق لري، بايد هر بچی ي３ په آبادۍ او ＊يرازۍ ک３ برخه واخلي.



٦٢

فعاليتونه

_ يو زده کوونکی دې له ＊وونکي ＇خه وروسته متن په لوړ او مناسب غ８ ولولي.

_ دوه زده کوونکي دې په وار سره د ！ولگي مخ３ ته راشي، يو دې د کتاب له مخ３ يوه 
جمله ولولي، هغه بل دې د امأل په ډول پرتخت３ وليکي.

_ درې زده کوونکي دې په وارسره د ！ولگي مخ３ ته راشي، د گران ه５واد د أبادولو په اړه 
دې خبرې وک７ي.

_ ＇و زده کوونکي دې په وارسره د ！ولگي مخ３ ته راشي، د )مالدارۍ، ه５واد، ＊يرازۍ( 
کلم３ دې د تخت３ پرمخ په جملو ک３ استعمال ک７ي.

_ يو زده کوونکی دې د ！ول／ي مخ３ ته راشي د تازه او وچو م５وو نومونه دې واخلي. 

معنا  لغت    
أبادۍ  ＊５رازۍ   

كورن９ دنده

زده کوونکي دې د گران ه５واد د أبادۍ او ＊يرازۍ په اړوند ＇و جمل３ وليکي، بله ورځ 
دې په ！ولگي ک３ نورو ته واوروي.



٦٣

دوه ديرشم لوست

خواړه
موخه: د متن سم لوستل، ليکل د پاکو خوړو په اړتياوو او گ＂و پوه５دل.

پو＊تنه

＇ه فکر کوئ چ３ خواړه ＇ه －＂３ لري؟

ژوندي  ！ول  ک８５ي.  ويل  خواړه  خورو،  ي３  موږ  چ３  ته  شيانو  هغو  ！ولو 
موجودات د ژوند کولو لپاره خوړو ته اړتيا لري. 

له خوړو پرته ژوند کول امکان نه لري، خواړه زموږ بدن ته وده او قوت 
ورکوي، بدن ته مو انرژي برابروي، ددې انرژۍ په واسطه موږ جسمي او 
فکري کارونه ترسره کوو، هغه خواړه چ３ زموږ د بدن ！ول３ اړتياوې پوره 

کوي. شيدې، هگ９، لوبيا، سابه، ډوډۍ، م５وې او نور دي.



٦٤

فعاليتونه

_ زده کوونکي دې له ＊وونکي ＇خه وروسته په خپلو من％و ک３ لوست ولولي.

_ ＇و زده کوونکي دې په وارسره د ！ولگي مخ３ ته راشي، د خوړو په هکله دې يوه يوه 
جمله پر تخت３ وليکي.

_ ＇و زده کوونکي دې په وار سره د خوړو د گ＂و په هکله خبرې وک７ي.

_ دوه زده کوونکي دې د تخت３ مخ３ ته راشي، يو دې ورته د کتاب له مخ３ يوه جمله 
ووايي، بل دې د امال په ډول پرتخت３ وليکي، نور زده کوونکي دې په خپلو کتابچو ک３ 

وليکي.

_ ＇و زده کوونکي دې په وار سره د )خواړه، وده، بدن( لغتونه په جملو ک３ وکاروي.

معناوې لغتونه   
وجود بدن   
قوت انرژي   

لو４دل )نمو(  وده    
ضرورت  اړتيا    

كورن９ دنده

زده کوونکي دې د خوړو په اړه ＇و جمل３ وليکي.



٦٥

درې د４رشم لوست

خبرې اترې
موخه: د متن سم لوستل، ليکل او د ژب３ زده کول.

     

پو＊تنه

أيا نن مو له چا سره خبرې اترې ک７ې دي؟ 
ډ４وه: السالم عليکم!

اوربل: وعليکم السالم، ست７ې مه ش３!
ډ４وه: خير يوس３.

اوربل: تاسو په ژمي ک３ ＇ه کارونه کول؟
ډ４وه: موږ په ژمي ک３ د ＇لورم ！ولگي درسونه لوستل.

اوربل: ډ４ر ＊ه، موږ هم خپل درسونه لوستل.
ډ４وه: که خير و، موږ به د دې کال په اوږدو ک３ هم خپل درسونه ولولو.

اوربل: هو ډ４وې! موږ به ＊وون％ي ته را＄و، خپل درسونه به لولو، تر＇و 
＊３ پايل３ ترالسه ک７و.



٦٦

فعاليتونه

_ زده کوونکی دې له ＊وونکي ＇خه وروسته په خپلو من％و ک３ لوست ولولي.

_ دوه زده کوونکي دې د ！ول／ي مخ３ ته راشي، په خپل من＃ ک３ دې يو له بل سره خبرې 
اترې وک７ي.

_ دوه زده کوونکي دې په وار سره د ！ول／ي مخ３ ته راشي، يو دې ورته يوه جمله د کتاب 
له مخ３ ولولي، بل دې د تخت３ پرمخ وليکي، نور زده کوونکی دې په خپلو کتابچو ک３ 

وليکي.

معنا لغت   
نتج３ پايل３   

كورن９ دنده

！ول زده کوونکي دې په خپلو کتابچو ک３ يو يو ډيالوګ وليکي، بله ورځ دې په ！ول／ي 
ک３ تمثيل ک７ي.



٦٧

＇لور د４رشم لوست

سخاوت
موخه: د متن سم لوستل، ليکل او د سخاوت په مفهوم ي３ پوه５دل.

پو＊تنه

ستاسو په اند سخاوت ＇ه ته وايي؟

که يو ＇وک د خپل مال، پيسو او نورو شيانو ＇خه يو ＇ه د اهلل> د رضا 
لپاره يوه محتاج او اړ انسان ته ورک７ي، سخاوت بلل ک８５ي.

چ５رې  که  دی.  عمل  ＊ه  ډ４ر  مخ３  له  دين  سپي）لي  د  اسالم  د  سخاوت 
＇وک له يوه ب３ وزله انسان سره د خپل توان په اندازه مرسته وک７ي، دې 

انسان ته سخي او د اهلل> دوست ويل ک８５ي.
اهلل> سخي انسان ته په دنيا او اخرت ک３ اجرونه او ثوابونه ورکوي، لکه 

چ３ يو شاعر وايي:
ــ８ي ــره زيات５ ــخاوت س ــه س ــا پ ــي ال زيات８５يدا دني ــي اوبه چ３ باس د کوه



٦٨

فعاليتونه

_ زده کوونکي دې له ＊وونکي ＇خه وروسته متن له ＄ان سره ولولي.

_ ＇و زده کوونکي دې په وار سره د ！ول／ي مخ３ ته راشي الندې لغتونه دې په جملو 
ک３ وکاروي.

)سخاوت، سخي، سپ５）لی(

_ ＇و زده کوونکي دې په وار سره د تخت３ مخ３ ته راشي، د سخاوت په اړه دې يوه يوه 
جمله پر تخت３ وليکي، نور دې د تخت３ له مخ３ په خپلو کتابچو ک３ وليکي.

_ ＇و زده کوونکي دې په وار سره د سخاوت په هکله خبرې وک７ي.

معناوې لغتونه   
اړ محتاج   

د اهلل> په نوم چا ته ＇ه ورکول       سخاوت  
اړ او محتاج ب３ وزله    

كورن９ دنده

زده کوونکي دې د سخاوت په اړوند يوه کيسه وليکي او په بل درسي ساعت ک３ دې 
！ول／يوالو ته ووايي.



٦٩

پن％ه د４رشم لوست

د مور او پالر خدمت
موخه: د متن سم لوستل، ليکل، د مور او پالر د حقونو پ５ژندل.

پو＊تنه

ستاسو په فکر مور او پالر په خپلو بچيانو کوم حقونه لري؟

！ولو مسلمانانو او په ＄انگ７ي ډول ماشومانو ته په کار ده چ３ د مور او پالر 
خدمت، درناوی او عزت وک７ي، د اړتيا پر وخت ورسره مرسته وک７ي، لکه 
چ３ په حديث شريف ک３ راغلي دي: )جنت د مور او پالر تر پ＋و الندې 

دی.(
 Uرسول هغه  د  او  اهلل>  لوی  خدمت  او  مرسته  په  سره  پالر  او  مور  له 

خوشحال８５ي.
موږ ته په کار ده چ３ تل د مور او پالر خبرو ته غوږ ونيسو، شپه او ورځ د 

هغوی خدمت وک７و، تر＇و د دوی دعا او د اهلل> رضا مو به برخه شي.



٧٠

فعاليتونه

_ زده کوونکي دې له ＊وونکي ＇خه وروسته متن ولولي.
_ ＇و زده کوونکي دې د )خدمت، اړتيا، مرسته( کلم３ پرتخت３ په جملو ک３ استعمال 

ک７ي.
_ ＇و زده کوونکي دې په وار سره د ！ولگي مخ３ ته راشي، د مور او پالر د خدمت په 

هکله دې خبرې وک７ي.
_ ＇و زده کوونکي دې په وار سره د کتاب له مخ３ يوه يوه جمله ولولي، نور دې د امآل 

په تو－ه په خپلو کتابچو ک３ وليکي.

معناوې لغتونه   
احترام درناوی   

کومک  مرسته   

كورن９ دنده

زده کوونکي دې په کورونو ک３ متن ولولي او بيا دې په خپلو کتابچو ک３ په ＊کلي ليک 
وليکي.



٧١

شپ８ د４رشم لوست

نوم
موخه: د متن سم لوستل، ليکل او د نوم په مفهوم پوه５دل.

پو＊تنه

ستاسو په فکر نوم ＇ه ته وايي؟

نوم: هغه خپلواکه کلمه ده چ３ يو ＇وک يا هم يو شی نوموي لکه: احمد، 
محمود، وړانگه، آس، اوښ، ونه، ＇وک９، او نور.

د اجمل پالر جميل په کور ک３ يو کوچنی فارم جوړ ک７ی، په فارم ک３ 
چرگان، غواگان３ او پسونه ساتي. اجمل په ＇لورم ！ولگي ک３ زده ک７ې 
درسونو  خپلو  د  راشي،  ته  کور  ＇خه  ＊وون％ي  له  چ３  کله  خو  کوي، 
تر＇نگ د کور په کارونو او د چرگانو په پالن３ او ساتن３ ک３ له پالر سره هم 

مرسته کوي، په لوست ک３ ډ４ر تک７ه او د خپل ！ولگي اول نومره دی.

عايشه خديجه  ذاکر  عبداهلل 

ک７ک９  دروازه  چرګ  غوا  ونه 

ب５ل لور  کور 

بسم اهلل الرحمن الرحيم

نــوم



٧٢

فعاليتونه

_ زده کوونکي دې له ＊وونکي ＇خه وروسته په خپلو من％و ک３ متن ولولي.

_ زده کوونکي دې په ډلو وو４شل شي، هره ډله دې د نوم په باب په خپل من＃ ک３ خبرې 
وک７ي، پايله دې د ډل３ استازی نورو ته ولولي.

_ ＇و زده کوونکي دې په وار سره د )چرگ، غوا، پسه او فارم( کلم３ د تخت３ پر مخ په 
جملو ک３ استعمال ک７ي.

_ يو زده کوونکي دې د کتاب له مخ３ دوې جمل３ ولولي او نور دې په کتابچو د امال په 
توگه وليکي.

_ يو زده کوونکی دې په لوست  ک３ نومونه په گوته او بل دې پر تخت３ وليکي، دوه نور 
زده کوونکي دې په وار سره په جملو ک３ راوړي. 

معناوې لغتونه   
د چرگانو، حيواناتو د پالن３ او ساتن３ ＄ای فارم   

اليق  تک７ه    

كورن９ دنده

کتابچو ک３  په  نومونه  نورو شيانو  او  په خپل چاپ５ريال ک３ د حيواناتو  زده کوونکي دې 
وليکي.



٧٣

اووه د４رشم لوست

د چاپ صنعت
موخه: د متن سم لوستل، ليکل او د چاپ د ماشين په هکله د معلوماتو ترالسه کول.

پو＊تنه

أيا تاس３ د چاپ ماشين په اړوند ＇ه اوريدلي دي؟

ي３  ＇خه  پالر  له  وو،  ک３  الس  په  ي３  کتابونه  رنگه  او  ＊کلي  چ３  احمد 
وپو＊تل، پالره! د چاپ ماشين چا جوړ ک７ی دی؟

پالر ي３ په ＄واب ک３ ورته وويل: ډ４ر کلونه پخوا خلکو ليک نه پ５ژانده، له 
دې امله د مطلبونو په ل８５د ک３ لويه ستونزه وه، وروسته بيا خلکو ليکل زده 
ک７ل، خو د ليکلو په چاپ ＇وک نه پوه５دل، د لوم７ي ＄ل لپاره )گوتنبرگ( 
له لرگي ＇خه توري جوړ ک７ل او د هغه په وسيله ي３ کتابونه چاپ ک７ل. 
اوس مهال د کمپيو！ر په واسطه د چاپ چارې ترسره ک８５ي، چ３ د علم او 

زده ک７ې په ډگر ک３ ي３ ډ４رې اسانتياوې رامن＃ ته ک７ې دي.



٧٤

فعاليتونه

_ زده کوونکي دې له ＊وونکي ＇خه وروسته په خپلو من％و ک３ لوست ولولي.

_ ＇و زده کوونکي دې د لوست يوه يوه برخه پرلوړ غ８ ولولي، نور دې ورته غوږ ونيسي، 
＊وونکی دې ورسره مرسته وک７ي.

_ ＇و زده کوونکي دې په وارسره دتخت３ مخ３ ته راشي د )لرگي، چاپ، ماشين( کلم３ 
دې د تخت３ پرمخ په جملو ک３ وکاروي.

_ ＇و زده کوونکي دې په وار سره د ！ولگيوالو په وړاندې د چاپ صنعت په اړوند خبرې 
وک７ي.

معناوې لغتونه   
انتقال ل８５د   
خط ليک   

وخت  مهال    
د يوه عالم نوم دی －وتنبرګ   

كورن９ دنده

زده کوونکي دې متن ولولي او بيا دې د چاپ ماشين په اړوند ＇و جمل３ وليکي، بله 
ورځ دې نورو ته واوروي.



٧٥

اته د４رشم لوست

مفرد او جمع نومونه
موخه: د متن سم لوستل، ليکل، د مفرد او جمع نومونو پ５ژندل.

پو＊تنه

أيا تاسو مفرد او جمع نومونه پيژنئ؟

مفرد نوم: هغه نوم ته وايي چ３ يوه شخص، يوه حيوان او يوه شي لپاره 
وکارول شي، لکه: هلک، پسه، کتاب، ونه او نور.

داللت  شيانو  او  حيواناتو  کسانو،  زياتو  پر  چ３  دی  نوم  هغه  نوم:  جمع 
وک７ي، لکه: هلکان، پسونه، کتابونه، ون３ او نور.

په جملو ک３ جمع نومونه په جملو ک３ مفرد نومونه   
دا هلکان دي.  دا هلک دی.      
دا  پسونه  دي. دا  پسه  دى.     

دا  کتابونه  دي. دا  کتاب  دى.    
هغه  ون３  دي. هغه  ونه  ده.     

بسم اهلل الرحمن الرحيم

مفرد نوم

هلک

قلم

تخته

جمع نوم

هلکان

قلمونه

تخت３

مفرد او جمع نومونه



٧٦

فعاليتونه

_ زده کوونکي دې له ＊وونکي ＇خه وروسته متن ولولي.

_ دوه زده کوونکي دې په وار سره د تخت３ مخ３ ته راشي، يو دې ＇و مفرد نومونه پرتخت３ 
وليکي او بل دې د هغه جمع وليکي.

_ دوه زده کوونکي دې د تخت３ مخ３ ته راشي، يو دې دوې جمل３ وليکي چ３ مفرد 
نومونه پک３ راغلي وي، بل دې د هغه نومونو جمع وليکي.

_ دوه زده کوونکي دې د ！ولگي مخ３ ته راشي، يو دې مفرد نومونه او بل دې جمع 
نومونه پرتخت３ وليکي، نور زده کوونکي دې هغه په کتابچو ک３ وليکي.

معناوې لغتونه 
استعمالول کارول   

＇اروي  حيوانات  

كورن９ دنده

زده کوونکي دې پن％ه پن％ه جمل３ چ３ مفرد او جمع نومونه پک３ راغلي وي په خپلو 
کتابچو ک３ وليکي.



٧٧

نهه د４رشم لوست

نيکي
موخه: د متن سم لوستل، ليکل، د نيک９ په گ＂و او مفهوم پوه５دل.

پو＊تنه

ستاسو په فکر نيکي ＇ه ته وايي او ＇ه گ＂３ لري؟
له يو چا سره په ژبه، الس او مال مرسته کول نيکي بلل ک８５ي، ！ول انسانان 

د يو بل مرست３ او خوا خوږۍ ته اړتيا لري.
موږ بايد هر وخت له يو بل سره ＊ه وک７و. په دې اړه عبدالرحمن بابا ＇ه 

＊ه ويلي دي:
کــر د گلــو کـ７ه چـ３ سيـمـه دې گلــزار شـي
به دې خار شي پــ＋و ک３  پـه  کـره  مـه  اغـزي 
کـوهـی  مه  کـنـه  د بـل  سـ７ي  پــه  الر کــ３
غـاړه  الر شي پـه  بـه  د کـوهي   چـ５رې  ستا 



٧٨

فعاليتونه

_ زده کوونکي دې له ＊وونکي ＇خه وروسته متن ولولي.

_ دوه زده کوونکي د تخت３ مخ３ ته راشي، هر يو دې په خپل وار سره د نيک９ په اړه يوه 
يوه جمله پر تخت３ وليکي.

_ ＇و زده کوونکي دې په وارسره د نيک９ په اړه د ！ولگيوالو په وړاندې خبرې وک７ي.

ته معلومات ورک７ي،  نورو  اړه  په  په وارسره د نيک９ د ＊２／５و  _ ＇و زده کوونکي دې 
＊وونکی مرسته او ＇ارنه کوي.

معناوې لغتونه   
کرنه، زراعت کر   

ايستل کنل   
＇اه کوهی   

كورن９ دنده

زده کوونکي دې د نيک９ په اړه ＇و جمل３ وليکي، بله ورځ دې نورو ته واوروي.



٧٩

＇لو４＋تم لوست

متلونه
موخه: د متن سم لوستل، ليکل او د متلونو په مفهوم پوه５دل.

پو＊تنه

أيا تاسو متلونه اوريدلي دي؟
کاروي  ک３  خبرو  خپلو  په  ي３  خلک  دي،  ويناوې  لن６ې  او  پخ３  متلونه 
چ３ لوی مفهوم لري. متلونه خلکو ته د نصيحت لپاره کارول ک８５ي. متلونه 
له يوې پ５＋３ ＇خه وروسته  زموږ د ولس پخوانيو مشرانو جوړ ک７ي چ３ 

رامن％ته شوي دي.
لکه دا متلونه:

پوره ورک دې ک７ل دوه کوره.
＇ه چ３ کرې هغه به ر４ب３.

خپل عمل د الرې مل.
 کوم کار چ３ په سال وي، هغه ب３ بال وي. 

ی.
ک د

 ناز
 تر گل

 تر کا１ي سخت،
انسان



٨٠

فعاليتونه

_ زده کوونکي دې له ＊وونکي ＇خه وروسته متن ولولي.

_ زده کوونکي دې په خپلو ډلو ک３ د متلونو په اړه خبرې وک７ي، بيا دې د هرې ډل３ 
استازی، خپل３ پايل３ نورو ته واوروي.

کتابچو ک３  په  دې  نور  وليکي،  پرتخت３  متل  يو  يو  وارسره  په  دې  کوونکي  زده  دوه   _
وليکي.

_ ＇و زده کوونکي دې په وارسره د متلونو په اړه د نورو په وړاندې خبرې وک７ي.

_ دوه زده کوونکي دې په خپله خو＊ه د ！ول／ي مخ３ ته راشي او داس３ متلونه دې ووايي 
چ３ کتاب ک３ نه وي راغلي. 

معناوې لغتونه   
پر＄ای او محکم３ پخ３   

خلک  ولس    
پند  نصيحت   

كورن９ دنده

زده کوونکي دې پورتني لغتونه په جملو ک３ استعمال ک７ي، بله ورځ دې په ！ولگي ک３ 
نورو ته واوروي.



٨١

يو ＇لو４＋تم لوست

د نوم ډولونه
موخه:  د متن سم لوستل، ليکل، او د نوم د ډولونو پ５ژندل. 

پو＊تنه

أيا تاسو د نوم د ډولونو په اړوند ＇ه اوريدلي دي؟

موږ به د نومونو له ډولونو ＇خه خاص او عام نومونه په دې لوست ک３ در 
وپيژنو؟ 

باندې د اللت  يا شي  او  يوه خاص شخص  پر  نوم: هغه دى چ３  خاص 
وک７ي، لکه: احمد شاه بابا، کندهار، ننگرهار، کابل، پغمان او نور. 

لکه:  پر ！ولو غ７و داللت وک７ي،  عام نوم: هغه نوم دی چ３ د يوې ډل３ 
هلک، نجل９، ونه، ډبره او نور.

_ سطان محمد عزنوي _ ميرويس نيکه   
_ سيدجمال الدين افغان _ وزير محمداکبر خان 

_ بدخشان _ پکتيا   
_ هرات _ نورستان  

د نوم ډولونه
بسم اهلل الرحمن الرحيم



٨٢

فعاليتونه

_ زده کوونکی دې له ＊وونکي ＇خه وروسته متن ولولي.

_ ＇و زده کوونکي دې په وار سره په پورتني متن ک３ خاص نومونه پرتخت３ وليکي.

پرتخت３  او  گوته  په  نومونه  عام  ک３  متن  پورتني  په  وارسره  په  دې  کوونکي  زده  ＇و   _
وليکي.

_ دوه زده کوونکي دې د ！ولگي مخ３ ته راشي، يو دې د عام نوم او بل دې د خاص نوم 
په اړه خبرې وک７ي، ＊وونکی دې ورسره مرسته وک７ي.

كورن９ دنده

زده کوونکي دې په خپلو کتابچو ک３ لس عام نومونه او لس خاص نومونه وليکي، بله 
ورځ  دې نوروته ولولي.



٨٣

دوه ＇لو４＋تم لوست

وزر ماتى مرغه
موخه: د متن سم لوستل، ليکل او په الوتونکو زړه سوی کول.

پو＊تنه

ستاسو په اند پر الوتونکو زړه سوی ＇ه گ＂３ لري؟
يوه ورځ احمد له خپل ملگري محمود سره په باغ ک３ د يوې ون３ الندې 
خپل درسونه لوستل. الوتونکي د ب０ په ونو ک３ يوې او بل３ خوا ته الوتل، 
دوی د ب０ په يوې گو＊３ ک３ يو مرغه وليد چ３ وزر ي３ مات او الوتلی نه 

شي.
احمد مرغه را واخيست او له ＄ان سره ي３ کور ته يووړ او درملنه ي３ وک７ه. 
له ＇و ور＄و وروسته مرغه جوړ شو. کله چ３ احمد په دې پوه شو چ３ د 

مرغه وزر جوړ شوی، له قفس ＇خه ي３ راوايست او خوشی ي３ ک７.



٨٤

 
فعاليتونه

_ زده کوونکي دې له ＊وونکي ＇خه وروسته متن ولولي.

_ زده کوونکي دې پر ډلو وو４شل شي، هره ډله دې په خپلو  ک３ لوست ولولي، ستونزې 
دې د هرې ډل３ استازی له ＊وونکي وپو＊تني.

_ ＇و زده کوونکي دې په وار سره د )وزر، مات، گو＊ه( کلم３ د تخت３ پرمخ په جملو 
ک３ وکاروي.

خبرې  اړه  په  الوتونکو  د  وړاندې  په  ！ولگيوالو  د  وارسره  په  دې  کوونکي  زده  ＇و   _
وک７ي.

معناوې لغتونه   
باغ ب０   

＇ن，  －و＊ه    

كورن９ دنده

زده کوونکي دې د کورن９ د غ７و په مرسته د الوتونکو په اړوند يوه لن６ه کيسه په کتابچو 
ک３ وليکي، بله ورځ دې له ＄ان سره راوړي او خپلو ！ولگيوالو ته دې ولولي.



٨٥

درې ＇لو４＋تم لوست

د لويانو خبرې
موخه: د متــن سم لوستل، ليــکل او د لويانو د خبرو په گ＂و پوه５دل. 

پو＊تنه

أيا تاسو ته د لويانو د خبرو اوريدل گ＂ور دي؟

د لويانو خبرې هغه پخ３ په تول پوره ويناوې دي چ３ د ژوند په ب５الب５لو 
اړخونو ک３ د تجربو له مخ３ ويل شوې وي.لکه: 

د انسان برياليتوب، په قوي او غ＋تلي هوډ پورې ت７لی دی.
هر ＇وک چ３ ادب نه لري، عقل نه لري.

د زده ک７ې لپاره ه５＆ وخت، ناوخته نه دی.
پوه هغه ＇وک دی چ３ له خپلو تجربو پند واخلي.

برياليتوب د هغه چا په برخه دی، چ３ په خپل برياليتوب باور او ايمان لري.



٨٦

فعاليتونه

_ يو زده کوونکي دې له ＊وونکي ＇خه وروسته په لوړ او مناسب غ８ متن ولولي.

_ زده کوونکي دې په خپلو ډلو ک３ د لويانو پرخبرو بحث وک７ي. پايله دې د هرې ډل３ 
استازی نورو ته واوروي.

_ ＇و زده کوونکي دې په وار سره د ！ولگي مخ３ ته راشي، هر يو دې د لويانو يوه يوه 
خبره نورو ته واوروي.

_ ＇و زده کوونکي دې په وار سره د )تول، پخ３، هوډ( کلم３ د تخت３ پرمخ په جملو ک３ 
وکاروي، نور دې په کتابچو ک３ وليکي.

معناوې لغتونه   
قوي غ＋تلي   

نصيحت  پند    
اراده  هوډ    

كورن９ دنده

زده کوونکي دې د کورن９ د غ７و په مرسته د لويانو ＇و خبرې وليکي، بله ورځ دې نورو 
ته واوروي.



٨٧

＇لور ＇لو４＋تم لوست

د ناروغ９ رقعه
موخه: د متن سم لوستل، ليکل او د ناروغ９ پر رقع３ پوه５دل.

پو＊تنه

تاسو د ناروغ９ په وخت ک３ ＊وون％ي ته ＇نگه
 خبر ورکوئ؟

بريالی د ننگيالي زوی د ＇لورم ！ولگي زده کوونکی
د عبدالرحمن بابا د ＊وون％ي مدير صاحب،

السالم عليکم ورحمة اهلل وبرکاته!      
نن د ناروغ９ له امله ＊وون％ي ته درتالی نه شم، هيله ده چ３ د سوبتيا 

په کتاب ک３ ناسوب ونه گ２ل شم.
په درن＋ت



٨٨

فعاليتونه

_ ＇و  زده کوونکي دې په وار سره د ناروغ９ د رقع３ يوه، يوه کر＊ه د کتاب له مخ３ پر 
تخت３ وليکي، نور دې د تخت３ له مخ３ په کتابچو ک３ وليکي.

_ ＇و زده کوونکی دې د ناروغ９ له رقع３ ＇خه يوه، يوه جمله د کتاب له مخ３ ولولي، 
بل دې د امال په توگه پر تخت３ وليکي.

_ زده کوونکي دې په وارسره د )ناروغ９، رقعه، ناسوب( کلم３ د تخت３ پرمخ په جملو 
ک３ استعمال ک７ي.

_ ＇و زده کوونکي دې په وار سره د الندې جملو تش ＄ايونه د تخت３ پرمخ پرمناسبو 
کلمو ډک ک７ي.

نن د .................... له ................. ＊وون％ی ته .................... نه شم.

معناوې لغتونه   
غير حاضر  ناسوب    

حاضرۍ کتاب  سوبتيا کتاب   

كورن９ دنده

زده کوونکي دې په خپلو کتابچو ک３ د ناروغ９ رقعه وليکي، بله ورځ دې په ！ولگي ک３ 
نورو ته ولولي.



٨٩

پن％ه ＇لو４＋تم لوست

خبرې اترې
موخه: د متن سم لوستل، ليکل او د خبرو اترو په گ＂و او ارز＊ت پوه５دل.

پو＊تنه

أيا تاسو کله له چا سره خبرې اترې ک７ې دي؟
احمد: السالم عليکم عالم خانه!

عالم: وعليکم السالم احمده
احمد: په دې شپو ور＄و ک３ ＇ه کار کوې؟

عالم: وروره! کلن９ آزموينه مو رانژدې ده، خپل درسونه لولم.
احمد: آزموينه مو ＇ه وخت پيل ک８５ي؟
عالم: د ليندۍ د مياشت３ په لوم７ۍ ن５＂ه.
احمد: تر کوم３ ن５＂３ پورې دوام کوي؟

عالم: د همدې مياشت３ تر پن％لسم３ ن５＂３ پورې.
احمد: له آزموين３ ＇خه وروسته ＇ومره رخصتي لرئ؟

عالم: له آزموين３ ＇خه وروسته درې مياشت３ رخصتي لرو.
احمد: د ژمي په رخصت９ ک３ ＇ه کار کوئ؟

عالم: خپل درسونه لولم.



٩٠

فعاليتونه

_ زده کوونکي دې له ＊وونکي ＇خه وروسته په خپلو من％و ک３ متن ولولي.

_ ＇و زده کوونکي دې د ！ولگي مخ３ ته راشي، په وارسره دې د متن يوه يوه برخه ولولي 
او نور دې ورته غوږ ونيسي.

_ يو زده کوونکی دې د ！ولگي مخ３ ته راشي، ＇و جمل３ دې د کتاب له مخ３ ولولي او 
نور زده کوونکي دې په خپلو کتابچو ک３ د امال په توگه وليکي.

_ ＇و زده کوونکي دې د ！ولگي مخ３ ته راشي، د پورتنيو خبرو اترو يوه يوه برخه دې 
تمثيل ک７ي.

معناوې لغتونه   
تاريخ ن５＂ه   

امتحان أزموينه   

كورن９ دنده

زده کوونکي دې پورتنيو خبرو اترو ته ورته خبرې اترې په خپلو کتابچو ک３ وليکي، بله 
ورځ دې دوه زده کوونکي هغه تمثيل ک７ي.



٩١

شپ８ ＇لو４＋تم لوست

زغم
موخه: د متن سم لوستل، ليکل او د زغم کولو په گ＂و پوه５دل.

پو＊تنه

تاس３ کله د چا د تيري په وړاندې زغم ک７ی دی؟

حضرت محمدU د ستونزو په اوارولو ک３ له عدالت ＇خه کار اخيسته.
وايي کله به چ３ د اسالم ستر پيغمبر حضرت محمدU د لمان％ه د ادا کولو 
لپاره جومات ته روان و، په دې وخت ک３ يوې يهودۍ ＊％３ له بامه پرې 
خ％ل３ راغور＄ول３ او د حضرت محمدU د ازار المل ک５ده، خو حضرت 
محمدU به زغم او صبر کاوه، دې کار ډ４رې ور＄３ دوام درلود، خو ＇و 
ور＄３ د يهودۍ ＊％３ پته ونه لگيده، حضرت محمدU په دويمه ورځ په 
جومات ک３ پو＊تنه وک７ه، هغه يهودۍ ＊％ه چ３ پرما ي３ خ％ل３ را اچول３، 
چ５رې ده؟ يوه تن ده مبارک ته ＄واب ورک７، هغه ＊％ه ناورغه ده، حضرت 
محمدU د لمان％ه له ادا کولو وروسته د هغ３ ＊％３ پو＊تن３ ته ورغی، د 
هغ３ د روغتيا پو＊تنه ي３ وک７ه، د حضرت محمدU دې کار يهودۍ ＊％ه 
نوموړې ＊％３ ډ４ره  په  او زغم  حيرانه ک７ه، د حضرت محمدU دې صبر 

اغ５زه وک７ه، په همغه ورځ ي３ ايمان راوړ، مسلمانه شوه.

`َوِإنََّك لََعلى ُخُلٍق َعِظيٍم^]اآلية[



٩٢

 
فعاليتونه

_ زده کوونکي دې له ＊وونکي ＇خه وروسته متن سم ولولي.

_ دوه زده کوونکي دې په وار سره د تخت３ مخ３ ته راشي، يو دې له کتاب ＇خه يوه جمله 
ووايي او بل دې د امال په توگه پرتخت３ وليکي، نور دې په کتابچو ک３ وليکي.

_ ＇و زده کوونکي دې په وار سره د تخت３ مخ３ ته راشي، هر يو دې د زغم په اړه يوه يوه 
جمله پرتخت３ وليکي، نور زده کوونکي دې په خپلو کتابچو ک３ وليکي.

_ ＇و زده کوونکي دې په وار سره د ！ولگي مخ３ ته راشي، د لوست مفهوم دې نورو ته 
ووايي، ＊وونکی دې ورسره مرسته وک７ي.

_ دوه زده کوونکي دې د ！ولگي مخ３ ته راشي، په وار سره دې د زغم د گ＂و او ＊５گ２و 
په اړه خبرې وک７ي.

معنا لغت   
صبر، زغم حوصله   

كورن９ دنده

زده کوونکي دې د زغم په اړه ＇و جمل３ وليکي، بله ورځ دې ！ولگي ته راوړي، نورو 
ته دې ولولي.


