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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
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د چاپ کال: ١٣٩٨ هـ.ش.

د پوهن３ وزارت
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تیاوې انگ د کتاب 
-----------------------------------------------------

تو مضمون: پ

ي تو ژبې او ادبياتو د څانگې علمي او مسلکي غ مؤلفین: د تعلیمي نصاب د پ

ي نت غ تو ژبې د ايډیټ دیپار يټ کوونکي: د پ اي

م ټولگی: شپ

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
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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 
خه دي. همدارنگه  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  ونوالو په توگه، او  کو او فعالو گ ې په پروسه کې د  ي، او د زده ک ه پورته ک خه گ

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

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

سوکاله وي.
د پوهنې وزير

ويس بلخي دکتور محمد م



د

فـــــهرست
مخونهسرليکونهشم５رې

١حمد١
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٢٧مطالعه١٤
٢٩موږ افغانان يو!١٥
٣١سوله او ژوند١٦
٣٣وزيرمحمد اکبر خان١٧
٣٥ليک ن＋١٨３
٣٧غوره ويناوې١٩
٣٩د وطن مينه٢٠
٤١طبيعي ز４رم٢١３
٤٣خوشحال خان خ＂ک٢٢
٤٥صفت٢٣
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٥١ضميرونه٢٦
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٥٧عدد٢٩
٥٩م５رمن ز４نبه٣٠
٦١د پنسل اختراع٣١
٦٣عبدالرووف بينوا٣٢
٦٥زلزله ＇نگه مخته را＄ي؟٣٣
٦٧عبدالرحمن بابا٣٤
٦٩فعل٣٥
٧١لوی مخترع )ا ډيسن(٣٦
٧٣رابعه بلخي٣٧
٧٥د فعل ري＋ه٣٨
٧٧کوچنيان٣٩
٧٩د پاک چاپ５ريال گ＂٤٠３
٨١نشه يي توکي٤١
٨٣د ＄مک３ په سطح３ ک３ بدلونونه٤٢
٨٥د کار ارز＊ت٤٣
٨٧بشر پالنه٤٤
٨٩د وطن ترانه٤٥
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لوم７ى لوست

حــمــد
موخه: د پاک اهلل> ＊ه پ５ژندنه د شعر او بيتونو سم لوستل او ليکل.

پو＊تنه:

ستاسو په فکر اهلل> پرته له موږ ＇خه  نور کوم شيان پيدا ک７ي دي؟

احــده! خـــــدايــه  يـــوه  اې  ــه  ن ــا  ت لـــــه  غــــواړم  مــــــــدد  زه 
ـــا بــده ـــار بـــه نـــه شـــي زم ـــدد دې راســـــره وي چ کـــه م
ــه فضل ــه ســتــايــم ســتــا پ ــا ب ــم ت زه عــاجــز مــريــى د ســتــا ي
ب５حده لــــرم  ــــوان  ت زه  ــــم ＇ـــو  واي بـــه  ــا صــفــت  ــن ث ــا  ســت
ډ４ــره شگـو  تـر  بيـابان  د  ت５ـره  حـد  تـر  ده  ثنـا  ستا 
عدده لــه  شگو  دې  د  شــي  خبر  چــ３  دي  ＇ــوک  هس３ 
د خــوشحــال  ويل  اومــه دي اليق ستا د صفـــت نه دي
ــــه ويــــل احـــده ــا پــــــــه فـــــــــــضــل بـــه پــخــ５ــ８ي دا اوم ســت
)خوشحال خان خ＂ک(
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فعاليتونه:

_ زده کوونکي دې بيتونه ولولي او هغه دې معنا ک７ي.
_ دوه تنه زده کوونکي دې يو بل ته شعر د امال په توگه ووايي او ودې ليکي.

_ زده کوونکي دې په وار سره د ！ولگي مخ３ ته را شي او په م５ز باندې اي＋ودل شوي  
کارتونه چ３  د اهلل> نومونه او صفتونه په ک３ ليکل شوي واخلي. هر يو زده کوونکى 

دې د خپل کارت کلمه پر تخت３ وليکي او هغ３ ته دې يوه جمله  جوړه ک７ي.
_ ＇و تنه زده کوونکي دې د ！ولگي مخ３ ته راشي او د ژمي د رخصتيو په اړه دې خبرې 

وک７ي. 

معناوې لغتونه   
مرسته مدد   
غالم مريى   

يو )واحد( احد   
ستاينه کوم ستايم   

كورن９ دنده:

زده کوونکي دې په دې فکر وک７ي چ３ اهلل> پرته له موږ ＇خه نور کوم شيان پيدا ک７ي 
دي په خپلو کتابچو ک３ دې وليکي.
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دويم لوست

حضرت محمد�
موخه:د حضرت محمد� د لوړ شخصيت ＊ه پ５ژندنه، د متن سم لوستل او ليکل.

پو＊تنه:

تاسو د حضرت محمد� د شخصيت په اړه ＇ه ويالی شئ؟

حضرت محمد� د اهلل> وروستی او هغه پيغمبر دی چ３ لوی اهلل> 
ورته د ن５کو او غوره اخالقو لرونکی ويلی دی.

حضرت رسول اکرم� په داس３ حاالتو ک３ په پيغمبرۍ مبعوث شو چ３ د 
ن７ۍ پر مخ د کفر، ظلم، وحشت، شرک او بت پرست９ توره تياره خوره وه.

د اهلل> د عبادت پر ＄ای ي３ د لمر، سپوږم９، اور او په خپل الس جوړ 
شوو بتانو عبادت کاوه.

حالل او حرام ي３ نه پ５ژندل، بشريت په خپلو ب３ الريو او نارواوو ک３ په خپل 
سر روان و. په دې وخت ک３ چ３ انسانيت له لوي３ تباه９ او بدبخت９ سره 
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مخامخ و. لوی اهلل> په ！ول بشريت رحم وک７ او دوی ته ي３ د حق３ الرې 
د ＊وون３ لپاره خپل گران پيغمبر حضرت محمد� راول８５ه، خپل کتاب ي３ 

پرې نازله ک７ چ３ د ＄مک３ پر مخ ！ولو اوس５دونکو ته سمه الره و＊يي.
＇خه  بدمرغيو  اخــروي  او  دينوي  له  انسان  او  وروپ５ژني  معبود  حقيقي 

وژغوري.

فعاليتونه:

_ زده کوونکي دې متن ولولي او د مفهوم په هکله دې له يو بل سره مشوره وک７ي.
_ زده کوونکي دې په وار سره د تخت３ مخت３ ته راشي، د متن يوه، يوه کر＊ه دې يو بل 

ته امال ووايي.
_ زده کوونکي دې په متن ک３ درې توريزې او ＇لورتوريزې کلم３ پيدا بيا دې په خپلو 

کتابچو ک３ وليکي.
_ زده کوونکي دې په وار سره د ！ولگي مخ３ ته راشي او د حضرت محمد� د لوړ 

شخصيت او ن５کو اخالقو په اړه خبرې وړک７ي. 
_ زده کوونکي دې د متن لغتونه معنا او بيا دې د تخت３ پر مخ ورته جمل３ جوړې ک７ي. 

معناوې لغتونه   
بهتر انتخاب شوی غوره   

جهان ن７ۍ   
عبادت شوی، هغه چ３ عبادت ي３ ک８５ي معبود   

كورن９ دنده:

زده کوونکي دې د متن يوه برخه په خپلو کتابچو ک３ وليکي.
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دريم لوست

پوهنه
ارز＊ت  او  معنا  په  پوهن３  د  او  وليکالی شي  او  ولوستالی  سم  متن  کوونکي  زده  موخه: 

وپوه８５ي.

پو＊تن３:

_ تاسو پوه８５ئ چ３ پوهنه ＇ه ته وايي؟
_ ستاسو په فکر موږ ＇نگه کوالى شو چ３ د پوه３ خاوندان شو؟

علم د پوه３ او  پ５ژندن３ په معنا ده. پوهنه د يوې ر１ا په ＇５ر د انسان 
زړه او  دماغ رو＊انه کوي. انسان له ب３ الرۍ او مايوس９ ＇خه ژغوري او 
خپل３ موخ３ ته ي３ د رس５دو الرې چارې برابروي. له بل３ خوا ناپوهي 

داس３ تياره  ده چ３ انسان له ډار، خطر او خوارۍ سره مخامخ کوي.
اهلل تعالی> په خپله د پوه او ناپوه ترمن＃ د توپير په هکله داس３ فرمايي: ))آيا 

هغه کسان چ３ پوه８５ي، له هغو کسانو سره چ３ نه پوه８５ي، برابر دي؟((
ه５）کله پوهه او ناپوهي _ ر１ا او تياره سره برابر نه دي.

انسان د علم او پوه３ په وسيله لوم７ى خپل ＄ان او بيا خپل خالق> 
انسان عمل هم ملگرى وي، همدا  له علم سره د  په کار ده چ３  پ５ژني. 
ډول له علم او پوه３ ＇خه بايد د انسانانو د هوساين３ او سوکال９ لپاره کار 

واخلو.  د خپلو خلکو او د بشر د ن５کمرغيو لپاره هل３ ＄ل３ وک７و.



٦

فعاليتونه:

_ زده کوونکي دې متن له خپل ＄ان سره ولولي او د هغه مطلب دې په ساده کلمو ک３ ＇رگند ک７ي.
_ زده کوونکي دې دا الندې لغتونه تر معنا کولو وروسته په جملو ک３ وکاروي.

)پوهه، علم، ر１ا، سوکالي( 

_ زده کوونکي دې د الندينيو جملو پات３ برخ３ بشپ７ې او بيا دې  په  کتابچو ک３ وليکي.
الف: د علم او پوه３  په  وسيله  لوم７ى خپل ＄ان او بيا ............................. .

ب: د علم او پوه３ ＇خه بايد.............................. ................................ .
ج: أيا هغه کسان چ３ پوهي８ي،....................................................... .((
د: پوهنه د يوې ر１ا په ＇５ر د انسان زړه ................................................ .

_ زده کوونکي دې په وار سره د ！ولگي مخ３ ته راشي او ودې وايي چ３ کوم پرمختگونه 
د علم له برکته من＃ ته راغلي دي؟

معناوې لغتونه   
ه）３ او کو＊（ هل３ ＄ل３   

أرامي هوسايي   
اسوده گي سوکالي   

كورن９ دنده:

زده کوونکي دې د علم د ارز＊ت او گ＂و په اړه يوه لن６ه مقاله وليکي. 



٧

＇لورم لوست

＄ان پ５ژندنه
موخه: زده کوونکي د ＄ان پ５ژندن３ په معنا او مطلب وپوه８５ي، متن سم ولوستالی او  

وليکالی شي.

پو＊تنه:

تا سو په دې مطلب پوه８５ئ چ３ ＄ان پ５ژندنه ＇ه معنا لري؟

سترگ３ پرانيزه! د بدبين９ حس له مغزو ＇خه وباسه! په ＄ير＄ير وگوره! 
د  راغون６وي.  اسباب  هوساين３  د  ژوندانه  د  خندا  په  ته  تا  ！ول  طبيعت 
د  ته  چ３  ＄که  دي،  ک８ې  خواته  ستا  سترگ３  ام５د  د  زړو  او  وړو  د  وطن 
 دوى او دوى ستا دي. د کوچنيوالي لوب３ کوچنيانو ته پر８４ده. د زلميتوب 
ب３ ＄ايه عيشونه او هوسونه هغه چا ته وړاندې ک７ه چ３ ته ي３ پ５＋３ کوې.

ته د خپلو ب５وزلو کاريگرو سره ليچ３ ونغاړه. له بزگرانو سره السونه ت２اک３ 
ک７ه. له زده کوونکو سره ماغزه په کار واچوه. د وطن د پرمختگ لپاره زيار 

وباسه. پر８４ده! چ３ نور په هوا الوزي ته ب３ وزرو الوتى نش３.
＄ان وپ５ژنه، په تشو خبرو ه５＆ نه ترسره ک８５ي. عملي ميدان ته راوو＄ه! 
دا خاوره ستا همت ته گوري. کار غواړي. له ب３ غم９ او استراحت سره 
ه５واد  د  يـــ３.  ژونـدى  خو  ته  پر８４ده!  ته  م７و  دگـور  خوب  وک７ه.  وداع 
راتلونکى سعادت په تا پورې اړه لري. د زلميتوب طاليي ور＄３ په همدې 
خدمت ک３ ت５رې ک７ه. سر تر پايه د پ５＋و کولو په جامو ک３ ＄ان مه نغاړه! 
د دې وخت دى چــــ３ ＄انته وواي３: آه ال تـــــر＇ــــو!؟ ＄ان و پ５ژنه! داس３ 

کار وک７ه چ３ نور ستا پ５＋３ وک７ي، لکه پخوا چ３ ي３ کاوه.
)گل پاچا الفت(



٨

فعاليتونه:

_ زده کوونکي دې په ډلو  وو４شل شي. هره  ډله دې د متن په يوې ！اکل３ برخ３ خبرې وک７ي. 
_ دوه، دوه زده کوونکي دې د تخت３ مخ３ ته راشي، يو تن دې د متن يوه جمله د امال په توگه 

ووايي او بل دې وليکي.
_ زده کوونکي دې الندې لغتونه په جملو ک３ وکاروي او بيا دې په خپلو کتابچو ک３ وليکي. 

)سعادت، راتلونکی، زلميتوب، ه５واد، همت(
_ زده کوونکي دې په وار سره د تخت３ مخ３ ته راشي او په دې اړه دې خبرې وک７ي چ３ د خپل 

ه５واد د پرمختگ لپاره بايد ＇ه وک７ي؟

معناوې لغتونه    لغتونه            معناوې   
پ５＋３ کول  تقليد    هيله    ام５د   

مه تاووه مه نغاړه    لستو１ي راپورته ک７ه   ل５چ３ ونغاړه  
ن５کمرغي سعادت    خدای په اماني   وداع   

  گل پاچا الفت د مير سيد پاچا زوی، په ١٢٨٨ لمريز کال د لغمان د عزيز خان په ک＆ ک３   
ز４８４دلی. يو ډ４ر لوړ ليکوال، شاعر او نقاد و. په لسگونو أثار ي３ ليکلي چ３ ＄ين３ مهم أثار 

ي３ دادي: د پسرلي نغمه، عالي افکار، د أزادۍ پيغام، غوره اشعار، د زړه وينا او نور. 
پورته متن هم دده له غوره نثرونو ＇خه انتخاب شوی دی.

كورن９ دنده:

بيا دې په همدې اړه ＇و  زده کـوونـکي دې فکر وک７ي چ３ ＄ان پ５ژندنه ＇ه معنا لري 
کر＊３ په خپلو کتابچو ک３ وليکي.



٩

پن％م لوست

غ８ونه
موخه: زده کوونکي متن سم ولوستالی او وليکالی شي، غ８ونه وپ５ژني او په کارولو 

ي３ وپوه８５ي.

پو＊تنه:

تاسو ＇ه فکر کوئ چ３ غ８ونه هم په ژبه  ک３ ارز＊ت لري؟

د شلم３ پ７５ۍ په پيل ک３ نوو علمي ＇７５نو دا ثابته ک７ه چ３ غ８ونه د يوې 
ژب３ اساس او بنس جوړوي، نو ويالى شو چ３ غ８ونه د ژب３ جوړوونکي  
توکي دي. که ＇ه هم دغه توکي په يوازې توگه معنا نه لري، خو توپير ي３ 
په کلمو ک３، د کلمو معنا بدلوي، لکه: د )ت( آواز د )تور( په کلمه ک３. که 
چ５رې د دغه آواز په ＄اى د )پ( آواز راوړو، نو د )تور( له کلم３ ＇خه د 
)پور( کلمه جوړ８４ي چ３ دا دوه ب５ل３ ب５ل３ کلم３ دي. غ８ونه په ژبه ک３ 
په يوازې او جال جال  توگه نه کارول ک８５ي،بلک３ د هغو له يو ＄اى ک５دو 

＇خه تر ！ولو کوچني معنا داره  واحدونه جوړ８４ي چ３ کلمه ورته وايي.
په هره ژبه ک３ الفب３ د هغ３ ژب３ ！ولو تورو ته ويل ک８５ي چ３ د هغ３ 

ژب３ د آوازونو ان％ورونه کوي. 



١٠

فعاليتونه:

_ زده کوونکي دې متن ولولي او د هغه په هکله دې خبرې وک７ي.
_ دا برخه دې د متن  په لوستلو سره بشپ７ه او په کتابچو ک３ دې وليکي.

�د شلم３ پ７５ۍ نوو علمي ＇７５نو دا ثابته ک７ه چ３ .............................. . t
�غ８ونه په د ژب３ جوړونکي .............................. . t
�غ８ونه په ژبه ک３ په يوازې .............................. . t

_ زده کوونکي دې د ！ولگي مخ３ ته راشي په دې اړه دې خبرې وک７ي چ３: غ８ونه ول３ د ژب３ 
جوړوونکي توکي دي؟

_ زده کوونکي دې د غ８ونو الندنی تعريف له ياده زده ک７ي:
_ غ８ونه د هرې ژب３ جوړوونکي توکي دي چ３ په يوازې توگه معنا نه لري او له يو ＄ای 

ک５دو ＇خه ي３ کلم３ جوړي８ي.

معناوې  لغتونه   
اجزا توکي   
فرق توپير   

تحقيق ＇７５نه   

كورن９ دنده:

زده کوونک３ دې ＇و کلم３ پيدا ک７ي چ３ د غ８ونو په بدل５دو ي３ په معنا ک３ بدلون را＄ي. 
لکه: تور، نور بيا دې په خپلو کتابچو ک３ وليکي.



١١

شپ８م لوست

آريايان
موخه: د متن سم لوستل، ليکل او د أريايانو پ５ژندل.

پو＊تنه:

أيا تاسو د أريايانو کلمه اويا د هغو په هکله ＇ه اور４دلي دي؟

له ميالد ＇خه په زرگونو کلونو مخک３ د اوسني افغانستان په شمال ک３ 
آريايي قومونه اوس５دل. دوى خپل ！ا！وبي ته آرياناو４جه ويله چ３ د اصيالنو 
او شريفو خلکو د استوگن３ د ＄اى معنا لري. آريايان په لوم７ي سر ک３ په يوه 

ژبه چ３ آرييک نوم５ده غ４８دل او دا د پ＋تو ژب３ اصلي مور گ２ل شوې ده.
خو  درلود،  ژوند  مالدارۍ  او  کوچيتوب  د  ک３  آرياناو４جه  په  آريايانو 
د  ي３  لپاره  ＄ل  لوم７ي  د  او  پيل  ژوند  ＊اري  ي３  وروسته  کلونه  زرگونه 
ُبخدي ＊ار جوړ ک７. )يما( پاچا د آريايي دولت اداره په غـاړه درلـوده. دا 

زمــانـه لــه مــيـــالد ＇ــخـــه )١٥٠٠( کاله د مخه ا！کل شوې ده.
افغانستان  د  امله  له  زياتوالي  د  آريايان  وروسته  کلونو ＇خه  زرگونو  له 
نورو س５مو ته وکوچ５دل، او د ه５واد په مرکزي، ختي％و او لويدي％و برخو 

ک３ خپاره او م５شته شول.
له امله د  بيا د وگ７و د شم５ر د زياتوالي  له ډ４رې مودې وروسته دوی 
او ختي＃  ايران  تر  لو４دي＃ خوا  وکـوچ５دل چ３  نـورو  سيموته  افـغـانستان 
خوا ته د هند تر ＄نگلونو پورې ورس５دل. آريايانو له خپل ＄ان سره وړى 

تمدن هلته خپور او ＊ه وده ي３ ورک７ه.



١٢

فعاليتونه:

مشوره  هکله  په  هغه  د  ته  بل  يو  دې  بيا  او  ولولي  متن  سره  وار  په  دې  کوونکي  زده   _
ورک７ي.

_ دا الندې لغتونه دې په مناسبو جملو ک３ راوړي او په کتابچو ک３ دې وليک３.
د: بُخدي ج: أرييک  ب: ختي＃  الف: ！ا！وبي 

_ د جملو تش ＄ايونه دې د متن له لوستلو وروسته په مناسبو کلمو ډک او بيا دې وليکي.
�أريايانو په يوه ژبه خبرې کول３ چ３ ............................... t
�أريايانو په أريانا ويجه ک３ د کوچيتوب او ......................... t

�د أريايانو لوم７نى پاچا ............................... t
_ زده کوونکي دې په وار سره د تخت３ مخ３ ته راشي او د لوم７ی جوړ شوي ＊ار په هکله دې 

خبرې وک７ي. 

معناوې لغتونه   
د اوس５دو ＄اى ！اتوبى   

！ا！وبى ويجه   
اوسنى بلخ چ３ اُم البالد هم نوم５ده. بُخدي   

گومان ا！کل   

كورن９ دنده:

زده کوونکي دې د دغوکلمو په هکله يوه يوه جمله وليکي او بيا دې په خپلو کتابچو ک３ 
وليک３.  )اُم البالد، أرييک، أريانا و４جه، يما پاچا(



١٣

اووم لوست

کتاب
موخه: د متن لوستل، ليکل او زده کوونکي په دې وپوه８５ي چ３ کتاب ＇نگه  من＃  ته  راغلی  

دی؟

پو＊تنه:

تاسو ＇ه فکر کوئ چ３ پخوا زمانو ک３ به  هم کتاب موجود و؟

په ډ４رو پخوا زمانو ک３ کتاب نه و. زموږ نيکونو او پلرونو به ک５س３ په ياد 
ته رس５دل３ دي، ＇رنگه  نسلونو  نورو  پ７５ۍ  پ７５ۍ،  زده کول３ دا ک５س３  
چ３ دا ک５س３ به ي３ ！ول３ په ياد نه پات３ ک５دې، نو دوى په دې فکر ک３ 

شول چ３ د ک５سو د ساتلو لپاره په لرگيو ک３ ＄ين３ ن＋３ ن＋ان３ وک７ي. 
وروسته  په دې هم  و پوه５دل چ３ د ت５ره لرگي په ＇وکه  پر نرمه خ＂ه 
باندې يوه ن＋ه  وباسي او په  اور ي３ پخه ک７ي، تر＇و ډ４ر عمر پات３ شي 

چ３ همدا کارپه حقيقت ک３ دکتاب دمن＃ ته راتلو پيل و.
پاپ５روس د  بيا د  ت５ره  په  پا１و  او  پو！کو  ونو د  انسانان د  تر دې وروسته 
بو！ي په پا１و د ليکلو په فکر ک３ شول چ３ ＇ه نا ＇ه  تر ډ４رې مودې پورې 

ي３ پاي＋ت درلود.
مصريانو کم تر کمه ) ٥٠٠٠ (  کاله پخوا د پاپ５روس د بو！ي له پا１و ＇خه 
يو ډول کاغذ جوړ ک７. کله چ３  و پوه５دل هغه له من％ه ＄ي، نو د هغه په 

＄اى ي３ د ژوو پوستکي د ليکلو لپاره غوره ک７ل.



١٤

دغوکتابونو يوازې په مالدارو خلکو پورې  اړه درلوده. د زرگونو کلونو 
راغى.  ته  من＃  ابتدايي شکل  اوسني کاغذ ډ４ر  په چين ک３ د  بيا  وروسته 
من％ته  د  اختراع شو چ３ دکتاب  ماشين  د چاپ   په جرمني ک３  ورپس３ 

راتلو لپاره سمه الره پرانيستل شوه.

فعاليتونه:

_ زده کوونکي دې متن ولولي او د هغه په هکله دې معلومات وړاندې ک７ي.
_ د جملو نيمگ７ې برخ３ دې  په مناسبو کلمو سره  بشپ７ې او په خپلو کتابچو ک３ دې وليکي.

مصريانو تقريباً پن％ه زره کاله پخوا .............................. جوړ ک７.
د اوسني کاغذ ډ４ر ابتدايي .................................. من＃ ته راغى.
په جرمني ک３ د .................. اختراع  شو چ３ د .................. .

_ يو يو زده کوونکی دې د متن لغتونه پرتخت３ وليکي او بيا دې په جملو ک３ راوړي.
_ ＇و تنه زده کوونکي دې په دې اړه د ！ولگي مخک３ خبرې وک７ي چ３ دوی ول３ د ليکلو لپاره 

د پاپيروس د بوتي په فکر ک３ شول؟
معناوې لغتونه   

قرن پ７５ۍ   
خالصول پرانيستل   

حيوانات    ژوو   
د يوه نوي شي من＃ ته راوړل  اختراع    

پاپ５روس د اوقيانوس د درياب په غاړه د پلنو پا１و درلودونکى بو！ى و.

كورن９ دنده:

زده کوونکي دې په دې اړه چ３ د کتاب من＃ ته راتلل کوم３ مرحل３ ت５رې ک７ي، ＇و کر＊３ په 
خپلو کتابچو ک３ وليکي.



١٥

اتم لوست
حضرت علي کرم اهلل وجهه

موخه: د متن لوستل، ليکل او د حضرت علي ) کرم اهلل وجهه( د شخصيت پ５ژندنه.

پو＊تنه:

أيا تاسو د حضرت علي کرم اهلل وجهه په هکله  ＇ه ويالی شئ؟

طالب  ابو  د  او  ساالر  سپه  لوی  اسالم  د  وجهُه  اهلل  کرم  علي  حضرت 
زوی و. له هجرت ＇ــخـــه يــوويشت کالـــه مــخک３ پــه مـکـ３ مـعـظمـ３ کـ３ 

ز４ـ４８ـدلى او د حـــضرت مــحمـدU ＇لورم يار و.
سره   Uمحمد حضرت  ＇خه،  وړکتوب  له  وجهُه  اهلل  کرم  علي  حضرت 
مينه درلوده او د هغه د اخـالقـو پيروي يـ３ کــولـه. حضرت علي )کرم اهلل 
وجهه( لوم７نى کوچنى ماشوم و  چ３ ايمان ي３ ور باندې راوړ او د اسالم 

په مبارک دين مشرف شو.
حضرت علي )کرم اهلل وجهه( ته ＄که د کرم اهلل وجهه لقب ورک７ل شوی 
چ３ بتانو ته ي３ سجده نه ده ک７ې. حضرت علي )کرم اهلل وجهه( ډ４ر لوى 

عالم، غ＋تلى، زړور او د ن５کو اخالقو خاوند و.
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کوم وخت چ３ حضرت عثمانW په شهادت ورس５د. حضرت عليW د 
مسلمانانو خليفه شو. د خالفت په موده ک３ ي３ ډ４ر فتوحات وک７ل.

＇لور کاله او ＇و مياشت３ ي３ خالفت وک７. په پاى ک３ د عبدالرحمن بن 
ُملجم له خوا د هجرت په ＇لو４＋تم کال د روژې په اووه لسمه ورځ د کوف３ 

په ＊ار ک３ په شهادت ورس５د.

فعاليتونه:

_ زده کوونکي دې متن ولولي او د هغه په مطلب دې خبرې وک７ي.
_ د حضرت عليW په هکله اور４دل３ ک５س３ دې نوروته د ！ولگي په مخک３ ووايي.

_ دا الندې پو＊تن３ دې ولولي او د هغو پر ＄وابونو دې له يو بل سره مشوره وک７ي.
� د چا زوى او ＇ه وخت د اسالم په دين مشرف شو؟ tWحضرت علي 

� په کوم کال ک３ ز４８４دلى دى؟ tWحضرت علي 
� د چا له خوا او په کوم کال ک３ په  شهادت  ورس５د؟ tWحضرت علي 

_ زده کوونکي دې په وار سره د تخت３ مخ３ ته راشي او د حضرت علي کرم اهلل وجهه په هکله 
دې خبرې وک７ي. 

معناوې لغتونه   
قوي غ＋تلی   

سرل＋کر سپه ساالر  
اطاعت، په چا پس３ تلنه  پيروی   

كورن９ دنده:

زده کوونک３ دې په دې هکله چ３ ول３ حضرت علي ته د کرم اهلل وجهه لقب ورک７ شوی. 
معلومات په خپلو کتابچو ک３ وليکي. 



١٧

نهم لوست

کلمه
موخه: په ليکلو او لوستلو ک３ د کلمو سم کارول او د کلم３ په معنا او مفهوم پوه５دل.

پو＊تنه:

أيا تاسو د کلم３ په هکله ＇ه اور４دلي او پوه８５ئ چ３ کلمه ＇ه ته وايي؟

کلم３: هغه کوچني ژبني توکي دي چ３ ＄ين３ ي３ په خپله معنا لري او 
＄ين３ ي３ په يوازې توگه معنا نه ورکوي، خو  د جملو د معناوو په بشپ７ولو 
شوي:  و４شل  برخو  دوو  په  مخ３  له  معنا  د  کلم３  اخلي.  ون６ه  لويه  ک３ 

خپلواک３ او ناخپلواک３ کلم３.
خپلواک３ کلم３

قيدونه،  نومونه،  په هغوى ک３  او  ولري  معنا  په خپله  هغه کلم３ چ３ 
صفتونه او فعلونه را＄ي، لکه: احمد، زه، ＊ه، اليق، راغى او نور....

ناخپلواک３ کلم３
هغه کلم３ دي چ３ په خپلواکه توگه معنا نه لري، خو له خپلواکو کلمو 
سره له يو ＄اى ک５دو وروسته د جمل３ معنا بشپ７وي، لکه: و، به، له، د، نه، 

سره، ＇خه، ＄ين３، او نور....

بسم اهلل الرحمن الرحيم

کتاب، قلم، زده کوونکی، ＊ه، زه، اليق 
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فعاليتونه:

_ زده کوونکي دې متن ولولي او د هغه په معنا او مفهوم دې خبرې وک７ي.
_ يو يو زده کوونکی دې الندې کلم３ پر تخت３ وليکي او بيا دې په جملو ک３ وکاروي.

بشپ７، ون６ه، اليق
_ زده کوونک３ دې متن ولولي او د هغه په مرسته دې الندې برخ３ بشپ７ې ک７ي:

�کلم３ هغه کوچني ژبني توکي دي چ３ .............................. . t
� کلمه په دوو برخو و４شل شوې چ３ .............................. . t

�په خپلواکو کلمو ک３ دا برخ３ شامل３ دي .............................. . t

_ زده کوونکي دې په وار سره د تخت３ مخ３ ته راشي او د ژب３ د کوچنيو توکو په هکله دې 
خبرې وک７ي. 

معناوې لغتونه   
برخه ون６ه   
پوره بشپ７    
اجزا توکي   

كورن９ دنده:

زده کوونکي دې د خپلواکو او ناخپلواکو کلمو د توپير په اړه ＇و کر＊３ په خپلو کتابچو 
ک３ وليکي.
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لسم لوست

اسم )نوم(
موخه: د متن سم لوستل، ليکل او په خپلواکو کلمو ک３ د نوم پ５ژندنه.

پو＊تنه:

ستاسو په فکر نوم په خپلواکو کلمو ک３ راتالی شي؟
اسم )نوم(: هغه خپلواکه کلمه ده چ３ د ！ولو شيانو او اشخاصو لپاره کارول 

ک８５ي، لکه: احمد،وحيده، م５ز، عقل، دود،اکسيجن، ش５دې، ونه او نور...
د نوم ډولونه:

يا مـفـرد نوم، مـرکـب نوم، خاص نوم، عام  لــري: ساده  نـوم دا ډولــونــه 
نوم، مــعنــا نوم، ذات نوم او نور... 

له دې جمل３ ＇خه به ＄ين３  نومونه له مثالونو سره وگورو:
ساده يا مفرد نوم: هــغــه نوم ته وايي چ３ له يوې مفردې کلم３ ＇خه جوړ 

شوی وي، لکه: کور، الس، کتاب، قلم... 
مرکب  نوم: هغه نوم دی چ３ له دوو يا زياتو کلمو ＇خه جوړ شوی وي. 

لکه: افغانستان، پوهنتون، عبداهلل...

کتاب،  کندهار،  کابل،  عقل،  علم،  م５ز،  احمد، 

هلک، اوبه، غوړي
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خاص نوم: هغه کلمه ده چ３ په يوه خاص شي يا س７ي باندې  داللت 
وک７ي، لکه: احمدشاه بابا، کابل، پغمان، غازي امان اهلل خان او نور.

عام نوم: هغه نوم دی چ３ په خپلو همجنسو شيانو يا اشخاصو داللت 
وک７ي،  لکه: س７ی، نجل９، ＊ار، ＊وون％ی او نور.

فعاليتونه:

_ زده کوونکي دې په دوه کسيزه توگه متن ولولي او يو بل ته دې تشريح  ک７ي.
_ زده کوونکي دې  په خپل ！ولگي ک３ د شيانو نومونه په يوه لست ک３ وليکي او په هغو 
نوم(،  نوم(، هلک )عام  نوم(، کتاب )عام  نوم ډولونه و＊يي، لکه: م５ز )عام  د  ک３ دې 

حميد )مفرد نوم( زموږ د تاريخ استاد عبداهلل )خاص نوم(، حميداهلل )مرکب نوم(.
_ زده کوونکي دې متن ولولي نومونه دې پک３ پيدا او په خپلو کتابچو ک３ دې وليکي.

_ زده کوونکي دې په وار سره د ！ولگي مخ３ ته راشي او د نومونو ډولونه دې پر تخت３ وليکي 
او بيا دې د هغو د توپير په هکله خبرې وک７ي.

معناوې لغتونه   
＄انگ７ی خاص   

بعض３  ＄ين３   

كورن９ دنده:

زده  کوونکي دې د نومونو لپاره نوي نوي مثالونه په خپلو کتابچو ک３ وليکي. 
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يوولسم لوست

امير کروړ
موخه: د متن لوستل، ليکل او د لوم７ني شاعر په توگه د امير کروړ پ５ژندنه.

پو＊تنه:

أيا تاسو د امير کروړ نوم اور４دلى او په دې برخه ک３ ＇ه ويالی شئ؟
امير کروړ د امير فوالد سوري زوی و. په )١٣٩هـ.ق.( د غور په مند４ش 
ک３ امير شو. دى داس３ غ＋تلى او پهلوان و چ３ له سلو تنو جنگياليو سره 

به جنگ５ده، نو ＄که ي３ کروړ باله چ３ معنا ي３ کلک او غ＋تلى دى.
！ينگ３ ارادې ＇＋تن و. ＊ه وينا ي３   او د  امير کروړ ډ４ر عادل، مهربان 
ول３ دي.  کار  پ＋تو کلم３  او سپي）ل３  په شعرونو ک３ ي３ سوچه  درلوده. 
امـير کــروړ د عـباسيانـو پـه پــلــوۍ لــه بني ُاميه وو سره ډ４رې جگ７ې وک７ې 
چ３ زيات３ سوب３ ي３ په برخه شوې. د هغو په وياړ ي３ دا شعرونه وويل چ３ 

وياړنه ي３ بولي او د پ＋تو شعرونو په ل７ ک３ لوړه حماسي ترانه ده.
بلل شوى، ＄که چ３   لوم７نى شعر  له مخ３ دا شعر  تاريخي سندونو  د 
مخک３ له دې ＇خه کوم بل شعري سند  نه لرو، خو  د دغه شعر له  پوخوالي 
＇خه ＇رگند８４ي چ３ له دې شعر ＇خه پخوا به هم نورو شاعرانو شعرونه 
ويلي وي، ＄که چ３ لوم７ني شعر ته ډ４ر وخت په کار دى، تر＇و دغس３ 
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پوخوالي ته ورس８５ي. امير کروړ په )١٥٤هـ.ق.( کال د پوشنگ په جگ７و 
ک３ م７ شو. د ده حماسي ترانه داس３ پيل ک８５ي:

فعاليتونه:

_ زده کوونکي دې متن ولولي او د هغه مطلب دې په لن６ه توگه ووايي.
_ زده کوونکي دې په خپلو ډلو ک３ په دې اړه مشوره وک７ي چ３: 

�ول３ د امير کروړ شعر ته لوم７نی شعر نشو ويالی؟  t
بيا دې له هرې ډل３ ＇خه يو تن د تخت３ مخ３ ته راشي او خپله ليکل شوې پا１ه دې نورو 

ته ولولي. 
په جملو ک３  نور دې  او  پر مخ وليکي  د تخت３  لغتونه  د متن  _ ＇و زده کوونکي دې 

وکاروي. )کروړ، وياړ، مهربان، سوبه، پهلوان، غ＋تلی، وياړنه(

معناوې لغتونه    لغتونه             معناوې   
فتح سوبه    سخت    کروړ   

افتخار وياړ    قوي، توانمن   غ＋تلى   
قهرمان اتل    فخرکول   وياړنه   

كورن９ دنده:
زده کوونکي دې د الندې مطلب په اړه ＇و کر＊３ په خپلو کتابچو ک３ وليکي.

امير کروړ خپله حماسي ترانه د ＇ه شي په وياړ ويل３ ده؟ 

زه يـم  زمرى پردې نـ７ۍ له ما اتل نشـــته

بل په زابل نشـــته له مـا اتل نشـــته

پـه هند و سـند و په تخـار و په کابل نـشته
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دولسم لوست

متلونه
موخه: د متن سم لوستل، ليکل او د متلونو په مناسب ＄ای او سموکارولو پوه５دل.

پو＊تنه:

أيا تاسو متلونه اور４دلي او د هغو په مطلب پوه８５ئ؟

متلونه د پ＋تو ژب３ په ولسي ادب ک３ يوه غوره او په زړه پورې برخه ده.
په ک３  پراخ مطالب  او  لوى  وينا وې  دي چ３ ډ４ر  لن６ې  متلونه هغه 

＄اى شوى وي. 
د متلونو ويوونکي معلوم نه دي. په هره زمانه ک３ ويل شوي. د ملتونو 
په وسيل３ د ！ولن３ دودونه او د خلکو افکار له يوه نسل ＇خه  بل نسل ته 
ل８５دول ک８５ي. دمتلونو اغ５زه په ژبه ک３ دومره زياته ده چ３ په خبرو اترو 

ک３ ي３ د يوه ！ينگ استدالل په توگه راوړي.
ته  زرگونو  ي３  شم５ر  چ３  ده  شتمنه  ډ４ره   ک３  ادب  پ＋تو  په  برخه  دا 

رس８５ي. ＄يني متلونه به د مثال په توگه ولولو:
کبرجن د اهلل> د＊من دى.

په يوه ＇پ７５ه سل مخه خوږ８４ي.
خپل عيب  د ولو من＃، د بل عيب د کلو من＃ دى.
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په سوال کولو خوله هم بده ＊کاري.
بد خوی چ３ زورور شي نو عقل مرور شي.

ک８５دۍ په خپلو مراندو والړه ده.
ب３ م５وې ونه ＇وک په کا１و نه ولي.

گل له گل نه رنگ اخلي.

فعاليتونه:

_ زده کوونکي دې متن ولولي او د متلونو په هکله دې خبرې وک７ي.
_ زده کوونکي دې متلونه د امال په توگه وليکي.

_ يو يو زده کوونکی دې د ！ولگي مخ３ ته راشي او کوم متل ي３ چ３ زده وي، د هغه په 
مطلب دې خبرې وک７ي.

_ زده کوونکي دې د متن لغتونه، په جملو ک３ وکاروي او له يو بل ＇خه دې وپو＊تي. 

معناوي لغتونه   
اوږه ولى   

د خيم３ يا کي８دۍ نوی پ７ی مراندو   
دليل راوړل استدالل   

شم５ر    حساب
ب６ايه شتمنه   
تاثير اغ５زه   

كورن９ دنده:

زده کـوونکي دې ددې متل «کوږ بار تر منزله نه رس８５ي» مفهوم په خپله ژبه وليکي.
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ديارلسم لوست

پ＂ه خزانه
موخه: د متن لوستل، ليکل او د پ＂３ خزان３ د ليکوال پ５ژندنه.

پو＊تنه:

_ تاسو د پ＂３ خزان３ په هکله ＇ه اور４دلي دي؟

پ＂ه خزانه د پ＋تو ژب３ په ادبياتو ک３ يو ارز＊تمن کتاب دى چ３ محمد 
په  هوتکي  حسين  شاه  د  ک３  کندهار  په  کال  )١١٤١هـ.ق.(  په  هوتک 

ه）وون３ ليکلى دى.
محمد هوتک په )١٠٨٤هـ.ق.( کال د کندهار په کوکران ک３ ز４８４دلى، د 
پالر نوم ي３ داوود خان او د نيکه نوم ي３ قادر خان هوتک دى. ده د خپل 
وخت علوم له خپل پالر ＇خه ولوستل. لوى عالم او پوخ شاعر شو. محمد 
نرينه او ＊％ينه شاعرانو د ژوند  هوتک په خپله  پ＂ه خزانه ک３ د پن％وسو 
پ５＋３ او د شعرونو ب５لگ３ ذکر ک７ي دي. په دې ترتيب ي３ له سل تر يوولس 
سوه هجري کلونو پورې د پ＋تو د شعر او ادب تاريخ خوندي ساتلى دى.

محمد هوتک نور کتابونه هم ليکلي چ３ خالصة الفصاحت او خالصة 
الطب نوم８５ي او د شعرونو يو ＊کلى ديوان هم لري چ３ بولل３ او غزل３ 

ي３ په ک３  راوړي دي.
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فعاليتونه:

_ زده کوونکي دې دوه دوه تنه متن ولولي او يو بل ته دې مطلب  ووايي.
_ زده کوونکي دې په خپلو ډلو ک３ مشوره وک７ي چ３: 

�په پ＂３ خزان３ ک３ کوم تاريخي شيان خوندي ساتل شوي دي؟  t
بيا دې له هرې ډل３ ＇خه يو تن د ！ولگي مخ３ ته راشي او خپله پا１ه دې نورو ته ولولي. 

دې  ک３  کتابچو  خپلو  په  او  ووايي  امال  ته  بل  يو  جمل３  متن  د  دې  کوونکي  زده   _
وليکي.

_ زده کوونکي دې د ！ولگي مخ３ ته راشي او د محمد هوتک د کتابونو په هکله دې خبرې 
وک７ي. 

معناوې لغتونه    
ساتل شوي، محفوظ خوندي   

واقع３  پ３＋５   
تشويقول  ه）وونه   
قصيدې بولل３   

كورن９ دنده:

زده کوونکي دې د پ＂３ خزان３ د ارز＊ت په اړه ＇و جمل３ په کتابچو ک３ وليکي.
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＇وارلسم لوست

مطالعه
په او  پوهيدل  گ＂و  او  ارز＊ت  په  مطالع３  د  ليکل،  سم  لوستل،  سم  متن  د   موخه: 

 زده کوونکو ک３ د مطالع３ د روحي３ پياوړتيا.

پو＊تنه:

＇ه فکر کوئ چ３ مطالعه ＇ه گ＂３ لري؟

مطالعه داس３ ک７نه ده چ３ د انسان له سترگو او مغزو ＇خه د ناپوه９ پردې 
لرې کوي. انسان دې ته  ه）وي چ３ بايد د علم او پوه３ ＇＋تن شي. 

او  وده  ي３  ته  ＄واک  دماغي  رسوي.  ته  کمال  او  علم  انسان  مطالعه 
پراختيا ورکوي، تر ＇و انسان وکوالی شي د ＊و او بدو ترمن＃ د توپير په 

پوه５دو سره د دنيا او آخرت د ＊ه والي لپاره زيار وباسي.
همدا راز مطالعه انسان د خپل ژوند له ！ولو مسؤوليتونو ＇خه خبروي. 
هغه ته دا الر＊وونه کوي چ３ انسان ډ４ر مسووليتونه لري، بايد په هغو پوه 

شي او هغه وپ５ژني.
د مطالع３ لپاره بايد د کتاب په ！اکلو ک３ ډ４ر پام وک７و، هغه کتاب انتخاب 
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ک７و چ３ موږ ته د ژوند سمه الر＊وونه وک７ي. هر ＇وک چ３ ډ４ره مطالعه 
وک７ي او ډ４ر کتابونه ولولي ذهن ي３ پراخ او معلومات ي３ ډ４ري８ي.

فعاليتونه:

_ زده کوونکي دې متن ولولي او د هغه  په مطلب دې خبرې وک７ي.
_ زده کوونکي دې د مطالع３ متن يو بل ته امال ووايي.

_ زده کوونکي دې د الندې جملو تش ＄ايونه په مناسبو کلمو سره بشپ７ او په کتابچو 
ک３ وليکي.

�t مطالعه د انسان له سترگو او مغزو ＇خه .................... 
�t مطالعه  انسان  دې ته ه）وي چ３ ＊ايي د .................... 

�t مطالعه انسان د خپل ژوند له .................... 
_ زده کوونکي دې په وار سره د ！ولگي مخ３ ته راشي او ودې وايي چ３ مطالعه ＇ه ډول ک７نه ده. 

معناوې      لغتونه  
وسعت ورکول    پراختيا  

توان او قدرت     ＄واک  
عمل ک７نه  

 

كورن９ دنده:

زده کوونکي دې په دې هکله چ３ مطالعه ＇نگه انسان علم او کمال ته رسوي ＇و کر＊３   
په خـپلو کتابچو ک３ وليکي.
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پن％لسم لوست

موږ افغانان يو!
موخه: د متن سم لوستل، ليکل او په زده کوونکو ک３ د افغانيت د روحي３ پياوړتيا.

پو＊تنه:

 ستاسو په فکر )موږ افغانان يو( ＇ه مفهوم او ارز＊ت لري؟
زموږ د ه５واد د اساسي قانون له مخ３ د افغانستان د ملت وگ７ي له پ＋تون، 
تاجک، هزاره، ازبک، ترکمن، بلوڅ، پشه يي، نورستان، ايماق، عرب، 

قزلباش، گوجر، براهوي او نورو قومونو ＇خه عبارت دي. 
د افغان کلمه د افغانستان د ملت هر وگ７ي ته ويل ک８５ي.

له دې امله ！ولو ته الزمه ده چ３: 
�د ه５واد ملي يووالی وساتو. t

�په ！ولنه ک３ د ！ولو منل شوو اصولو او ملي ارز＊تونو درناوی وک７و. t
�په ！ولنه ک３ د ملي او تاريخي خلکو د ک７نو پيروي وک７و. t

�د خپل ！ا！وبي د ملي شتمنيو، وياړونو او برياوو ＊ه ساتونکي او پالونکي  t
واوسو.

�د ！ولن３ د خير، پرمختگ او ＊５گ３２ په چارو ک３ ون６ه واخلو. t
�د خپل کور، کلي، سيم３ او چاپيريال له ساتلو او پاک９ سره د زړه له تله مينه  t
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ولرو.
او گ＂ورې مشورې  په چارو ک３ سالم３ الر＊وون３  ته د ژوند  �کوچنيانو  t

ورک７و.
مرستندويان  او  خواخوږي  خويندو  او  ميندو  د  ک３  ژوند  ور＄يني  �په  t

واوسو.
� t.تل په کوچنيانو شفقت او د مشرانو درناوی وک７و

فعاليتونه:

_ زده کوونکي دې متن  ولولي او د هغه مطلب دې په لن６ه ！وگه ووايي.
په جملو ک３  دې  پرمخ  تخت３  د  او  معنا  لغتونه  متن  د  وار سره  په  دې  کوونکي  زده   _

وکاروي.
او  افغان  له  په هغه ＇ه چ３  او  ته راشي  په وار سره د تخت３ مخ３  _ زده کوونکي دې 

افغانيت سره ＊ايي خبرې وک７ي.
_ زده کوونکي دې د متن جمل３ يو بل ته امال ووايي او بيا دې اصالح ک７ي. 

معناوې لغتونه   
جامعه ！ولنه   

د اوس５دو ＄ای ！ا！وبی   
دارايي شتمني   

افتخارونه وياړونه   

كورن９ دنده:

زده کوونکي دې په دې اړه )موږ د يوه افغان په صفت بايد ＇ه وک７و( ＇و کر＊３ په خپلو 
کتابچو ک３ وليکي.
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شپاړسم لوست

سوله او ژوند
موخه: د متن لوستل، ليکل، په ژوند ک３ د سول３ په ارز＊ت او اړتيا پوه５دل او د سول３ 

غو＊تلو د روحي３ پياوړتيا.

پو＊تنه:

ستاسو په فکر موږ ول３ په ژوند ک３ سول３ ته اړتيا لرو؟

ي３  قرآن کريم ک３  په  او سپ５）ل３ کلمه ده، ＄که  مقدسه  يوه ډ４ره  سوله 
ستاينه شوې ده او هغه )والصلح خير( بلل３ ده. د بشريت هستي، پاي＋ت او 

سوکالي هم په سول３ پورې اړه لري.
زړونه سره  انسان حق دی. سوله د خلکو  ژوند کول د هر  په سول３ ک３ 
نژدې کوي. خو＊ي او ن５کمرغي راولي. که د بشري ن７ۍ په هر ＄ای ک３ 
سوله او امن نه وي، نو هلته به جگ７ه برالس３ وي. جنگ او جگ７ه له ＄ان 

سره انسانانو ته له وژلو، ورانولو او تباه９ پرته بل ＇ه نه راوړي.
د تاريخ له پا１و ＇خه ＇رگند８４ي، هغو خلکو چ３ په خپلو ک３ او يا هم له نورو 
سره د سوله ييز ژوند الره غوره ک７ې، ډ４ر ژر د سوکاله او هوسا ژوند خاوندان 

گر＄５دلي او د ترق９ او پرمختگ له کاروان سره يو ＄ای شوي دي.
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فعاليتونه:

_ زده کوونکي دې متن ولولي او دهغه په اړه دې خبرې وک７ي.
_ زده کوونکي دې دوه، دوه تنه متن ولولي. بيا دې يو بل ته امال ووايي.

_ زده کوونکي دې دا الندې لغتونه  وروسته  تر معنا، په جملو ک３ وکار وي او په کتابچو 
ک３ دې وليکي.

)سپ５）ل３، پاي＋ت، سوکالي، هوسا(
_ زده کوونکي دې په وارسره د ！ولگي مخ３ ته راشي او د سول３ د اړتيا او گ＂و په هکله دې 

خبرې وک７ي.

معناوي لغتونه   
پاک سپ５）لی  

بقا او دوام پاي＋ت   
أرامه هوسا   

كورن９ دنده:

زده کوونـکي دې په دې اړه په خپلو کتابچو ک３ په لن６ه توگه وليکي چ３: موږ په سوله ييز 
ژوند ک３ کوم گ＂ور کارونه سرته رسولی شو.
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اووه لسم لوست

وزير محمد اکبرخان
موخه: د متن لوستل، ليکل او د وزير محمد اکبر خان د شخصيت پ５ژندنه.

پو＊تنه:

تاسو د وزير محمد اکبر خان دکارنامو په هکله ＇ه اور４دلي او هغه  پ５ژنئ؟

زموږ په ه５واد ک３ ډ４ر نوميالي غازيان او اتالن ت５ر شوي. له هغو ＇خه يو 
هم وزير محمد اکبرخان دى. وزير محمداکبرخان د امير دوست محمدخان 

زوى او په ١٢٣٢هـ.ق. کال ک３ ز４８４دلى و.
غازي محمد اکبر خان د افغان او انگليس په لوم７ۍ جگ７ه ک３ له افغاني 

غازيانو سره يو ＄اى د ه５واد په  آزادولو ک３ ډ４ره لويه ون６ه اخيست３ وه.
وزير محمداکبرخان د ډ４رو ＊و اخالقو ＇＋تن و. پر ب５وزلو  زړه سواند او 

د ظالمانو او ت５ري کوونکو سخت مخالف و.
په جگ７ې ک３ د جنگي اسيرانو او نيول شوو بنديانو قدر ي３ د م５لمنو 
په شان کاوه. د هغو روغتيا او سالمتيا ته به ي３ پاملرنه کوله، تر دې چ３ د 

هغوی په ！پونو به ي３ په خپله پ＂９ لگول３.
د خپل ه５واد له خلکو سره ي３ ډ４ره مينه درلوده او خپلو خلکو ته له 
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کال ک３  په ١٢٦٢هـ.ق.  په عمر  کلو  وروسته د٣٠  ډ４رو خدمتونو ＇خه 
وفات او د ده له سپار＊تنو سره سم په مزار شريف ک３ خاورو ته وسپارل شو. 

روح دې ＊اد وي.

فعاليتونه:

_ زده کوونکي دې متن ولولي او بيا دې د هغه په مطلب خبرې وک７ي.
_ زده کوونکي دې دغو  پو＊تنو ته ＄وابونه ووايي او بيا دې په خپلو کتابچو ک３ وليکي.

_ وزير محمد اکبر خان کوم ＊ه صفتونه در لودل؟
_ وزير محمد اکبر خان د ه５واد د خپلواک９ لپاره ＇ه ډول خدمتونه ک７ي دي؟
_ د وزير محمد اکبر خان  م７ينه په کوم کال پ５＋ه شوې او مقبره ي３ چ５رې ده؟

_ دوه، دوه زده کوونکي دې د تخت３ مخ３ ته راشي، يو بل ته دې د متن امال ووايي او 
بيا دې اصالح ک７ي. 

_ زده کوونکي دې د ！ولگي مخ３ ته راشي او په دې هکله دې خبرې وک７ي چ３ د غازيانو او 
نوميالو په ژوند ليک پوه５دل ＇ه گ＂３ لري. 

معناوې لغتونه   
قهرمانان اتالن   

برخه ون６ه   
ظالمان   ت５ري کوونکي  

كورن９ دنده:

زده کوونکي دې د وزير محمد اکبر خان د اوصافو په اړه ＇و کر＊３  په خپلو کتابچو ک３ 
وليکي.
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اتلسم لوست

ليک ن＋３
موخه: د متن لوستل، ليکل او د ليک ن＋و په ارز＊ت او کارولو پوه５دل.

پو＊تنه:

تاس３ ليک ن＋３ پ５ژنئ او کله مو په ليکنو ک３ کارولي دي؟

په هره ژبه ک３ د ليکن３ د سموالي او ＊ه والي لپاره ＄ين３ ن＋３ ن＋ان３ 
ن＋و  دغو  له  ب３  دي.  ضروري  مراعاتول  ي３  ک３  ليکنه  هره  په  چ３  شته 
＇خه ليکن３ سمه معنا نه ورکوي او لوستونکي له ډ４رو ستونزو سره مخامخ 

ک８５ي. 
اړينه ده چ３ ليک ن＋３ په لن６ ډول وپ５ژنو:

_ ！کی ).(: دا ن＋ه د بشپ７ې جمل３ په پای ک３ اي＋ودل ک８５ي.
لکه: ب３ له زيار او زحمت ＇خه کاميابي نشته.

_ کامه )،(: کامه يا چپه پي（ د يوه لن６ ＄ن６ لپاره را＄ي. همدارنگه د 
کلمو او جملو د ب５لولو لپاره هم کارول ک８５ي، لکه: ميرويس، اجمل، رشاد 

او سليمان زيارک（ زده کوونکي دي.
_ شارحه ):(: شارحه يا دوه ！کي له هغو کلمو ＇خه وروسته را＄ي چ３ 

  ! .   ،  : ؛  ؟  
))   ((  
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ورپس３ شرح او بيان ولري. لکه: د ژب３ مهارتونه دا دي: غوږ نيول، خبرې 
کول، لوستل او ليکل.

_ سواليه )؟( دا ن＋ه د پو＊تن３ لپاره راوړل کي８ي، يعن３ د هر ډول سواليه 
جملو په پای ک３ را＄ي. لکه: د آريايانو لوم７ن９ ژبه ＇ه نوميده؟

کارول  په وخت ک３  تعجب  او  ندا  يا  کولو  غ８  د  دا عالمه   :)!( ندايه   _
کي８ي، لکه: لويه خدايه! ته زموږ د بيچاره ولس په حال رحم وک７ې.

فعاليتونه:

_ زده کوونکي دې متن ولولي او په مفهوم دې له يو بل سره خبرې وک７ي.
_ زده کوونکي دې دوه دوه تنه په خپلو من％و ک３ د لوست لغتونه په جملو ک３ وکاروي.

_ زده کوونکي دې يو يو د تخت３ مخ３ ته راشي او د ليک ن＋و په اړه دې توضيحات 
ورک７ي.

_ زده کوونکي دې په وار سره د تخت３ مخ３ ته راشي او يوه، يوه جمله دې د هرې ليک ن＋３ 
لپاره د مثال په توگه وليکي. 

معنا لغت   
مشکالت ستونزې   

اړينه ضروري   
زحمت، کو＊（ زيار   

غ８  يا أواز ندا   

كورن９ دنده:

زده کوونکي دې په خپله خو＊ه ＇و جمل３ وليکي او د لوست ليک ن＋３ دې په ک３ و＊يي. 
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نولسم لوست

غوره ويناوې
موخه: د متن لوستل، ليکل، د غوره ويناوو په معنا او مفهوم  پوه５دل او د ژوند په چارو 

ک３ له هغو ＇خه پيروي کول.

پو＊تنه:

ستاسو په فکر غوره ويناوې ＇ه معنا او ＇ه ته وايي؟
چــــــ３ دانا نه کــــــ７ې گــــــردش د زمانـــــ３        

نــــــور به زده نه کــــــ７ې دانـــش د زمانــــ３ 

زر پ５ــــــــرې لري د ستــــــرگـــــــــو په ＄نبل کــ３        

خبـــــــــر دار شــــــه پـــــــه روش د زمانــــ３ 

په يوه زمــــــــان وي شاه، بيا دې گــدای کا  

＇ــــــــــــــــه بـــــــــاور په نوازش د زمانـــــــــ３ 

په خزان کـــــ３ د بوستــــــان په ونو راشـــــــه! 

＇ه و، ＇ــــــــه شــــــــو بيـا پوشـــش د زمان３ 

کلـه ＄مـکــــه سپ５ـــــــره ډاگ، کلــه گلــــــونه  

＇ــــــــه اميــــــــــــــد په آرايــــش د زمانــــــــ３ 

د سفلـــــه غونــدې ي３ ورکـ７ه رانيـــــول دي  

غــــــــره مه شــــــــه پــه بخشش د زمانــــــــــ３ 



٣٨

چ３ ي３ شــــــــا ک７ه د دنيـــا و آسـايش تــه  

هم هغـــــه کــــــــا آســــــــايش د زمانــــــــ３ 

چ３ دا هس３ ي３ کـردې د زړه په يـاد وي      

ال «خوشحـــــــال»لري خواهـــش د زمان３   
)خوشحال بابا(

فعاليتونه:

_ زده کوونکي دې په وار سره د شعر بيتونه ولولي او د هغه په هکله دې خبرې وک７ي.
_ زده کوونکي دې دوه دوه تنه د شعر بيتونه يو بل ته امال ووايي.

_ زده کوونکي دې په وارسره د تخت３ مخ３ ته راشي، د متن لغتونه دې لوم７ی معنا بيا 
دې په جملو ک３ وکاروي. 

_ زده کوونکي دې په خپلو ډلو ک３  په  دې اړه مشوره وک７ي چ３ په بيتونو ک３ د شاعر مطلب 
کومو ！کو ته توجه کول دي، بيا دې له هرې ډل３ ＇خه يو تن خپله ليکل３ پا１ه نورو ته ولولي. 

معناوې   لغتونه      معناوې لغتونه   
دوره وهل    د سترگو ＄نبل      د سترگو رپول پيرې    

پست، ناکس   بوستان       باغ  سفله    
         ورک７ه       سخاوت 

كورن９ دنده:

زده کوونکي دې د الندې بيت  مفهوم په خپله ژبه په کتابچو ک３ وليکي. 
نور به زده نه ک７ې دانش د زمان３  چ３ دانا نه ک７ې گردش د زمان３  



٣٩

شلم لوست

د وطن مينه
موخه: د متن سم لوستل، ليکل او د وطن د مين３ په مفهوم پوه５دل او د وطن پالن３ د 

روحي３ پياوړتيا.

پو＊تنه:

ستاسو په فکر د وطن مينه ＇ه ته وايي؟

د وطن مينه «شعر» د ستر شخصيت احمدشاه بابا ليکنه ده. احمدشاه بابا هغه نوميالی پاچا 
و چ３ د تورې تر ＇نگ ي３ قلم هم درلود. هغه د خپل ه５واد سره د زړه مينه درلوده. احمد 
شاه بابا په پ＋تو ژبه ډ４ر شعرونه ويلي او يو ＊کلی ديوان هم لري. دلته ي３ «د وطن مينه» 

شعر د ب５لگ３ په توگه راوړو چ３ دده له ه５واد سره د پاک３ مين３ احساسات ＇رگندوي. 
ستا په الره ک３ بايلي زلمي ســـرونــــه  ستا د عشق له وينو ډک شول ＄يگرونه   

ب３ له تا م３ اند４＋ن３ د زړه مارونـــــــه  تاتـــه راشمـــه زړگــــی زما فــــارغ شـــي 

زما به ه５ر نه شي دا ستا ＊کلي باغونه که هر ＇و م３ د دنيا ملکـونه ډ４ر شـــي  

زما د ＊کل３ پ＋تونخوا د غرو ســــــرونه  د ډهلي تخت ه５رومه چ３ را ياد ک７م   

چــ３ په تــــورو پ＋تـــانه کا گـــــــوزارونه د رقيب د ژوند متاع به تار په تار کـــ７م 

چ３ زه وکاندم په هر لوري تاختــــونه  د فـــريــد او د حميـــد دور به بيــا شـــي   

زما خوښ دي ستا خالي تش ډگـــرونه  که تمامه دنيـــــا يو خواته بل خـــوا ي３ 

احمدشاه به دغه ستا قدر ه５ر نه ک７ي

کـــــه ونيســـــي د تمام جهان ملکــــــونه

)احمدشاه بابا(



٤٠

فعاليتونه:

_ زده کوونکي دې دوه، دوه تنه متن ولولي او د هغه د مطلب په اړه دې خبرې وک７ي.
_ دوه، دوه تنه زده کوونکي دې د تخت３ مخ３ ته راشي او بيتونه دې يو بل ته د امال په 

توگه ووايي.
_ زده کوونکي دې په متن ک３ هم وزنه کلم３ پيدا او د تخت３ پرمخ دې وليکي، لکه: 

سرونه _ مارونه... .
_ زده کوونکي دې په خپلو ډلو ک３ د احمد شاه بابا د ه５وادن９ مين３ په اړه ＇و کر＊３ وليکي او بيا 

دې له هرې ډل３ ＇خه يو تن د تخت３ مخ３ ته راشي خپل معلومات دې نورو ته وړاندې ک７ي. 

معناوي لغتونه   
له السه ورکول بايلل   

له من％ه وړل تار په تار   
دوران دور   

ميدان    ډگر   
بريدونه تاختونه   

سيال او رقابت کوونکی رقيب   
جنس، شی، مال متاع   

＇رگندون３: 
له فريد ＇خه مطلب د سوري په کورن９ ک３ شيرشاه سوري دی چ３ اصلي نوم ي３ فريد و. 
او حميد ＇خه مطلب په لودي کورن９ ک３ سلطان حميد لودي دی چ３ په هند ک３ ي３ 

پاچاهي ک７ې وه. 

كورن９ دنده:

زده کوونکي دې په دې اړه چ３ ول３ هر ＇وک له خپل ه５واد سره مينه لري؟ ＇و کر＊３ 
په خپلو کتابچو ک３ په ＊کلي خط وليکي.



٤١

يوويشتم لوست

طبيعي ز４رم３

موخه: د متن سم لوستل، ليکل، د طبيعي ز４رمو په ارز＊ت او گ＂و پوه５دل او د هغو د 
ساتن３ د روحي３ پياوړتيا.

پو＊تنه:

تاسو د طبيعي ز４رمو په  هکله ＇ه اور４دلي او په دې هکله ＇ه ويالی شئ؟

زموږ گران افغانستان يو  غرنى ه５واد دى. زياتره غرونه ي３ په مرکزي، شمالي 
او نورو برخو ک３ پراته  دي چ３ په آب و هوا ي３ ډ４ره ＊ه اغ５زه ک４７ده.

غرونه د واورو او د يخچالونو پراخ３ سيم３ جوړوي چ３  په بدخشان 
ک３ پامير د يوه  طبيعي پارک په  توگه  يا دولى شو. همدارنگه د هندوکش، 
سليمان او د ترکستان  د تيربند غرونه  د يادولو وړ دي چ３ لوى کانونه او 

معدنونه لري. 
＄نگلونه هم  دطبيعي زيرمو غوره برخه ده چ３ د غرونو په  لمنو ک３ 
ي３ د ژوو او ＄ناورو لپاره د استوگن３ سيم３  جـوړې کـ４７دي. سرب５ره پردې 
چ３ د هوا په ＊ه والي او پاکوالي ک３ ډيره اغ５زه لري، د س５البونو او وچو 

بادونو مخنيوى هم کوي. 
نورستان،  کون７ونو،  پکتيا،ننگرهار  لوي３  په  ه５واد  د  زموږ  ＄نگلونه 

کاپيسا، بادغيس، بدخشان او هرات ک３ موجود دي.



٤٢

د دغو طبيعي شتمنيو ساتنه او پالنه د هر افغان ايماني او ملي دنده ده 
که موږ د هغو ساتن３ ته سمه پاملرنه و نه ک７و، دغه طبيعي شتمني به زموږ 

نورو نسلونو ته پات３ نشي.

 
فعاليتونه:

_ زده کوونکي دې متن ولولي او د طبيعي زيرمو په ارز＊ت دې له يو بل سره مشوره 
وک７ي.

_ زده کوونکي دې په وار سره د ！ولگي مخ３ ته راشي، د خپل ه５واد د طبيعي شتمنيو 
په اړه دې خبرې وک７ي.

دا الندې کلم３ دې وگوري او هغه دې په جملو ک３ وکاروي.
شتمني طبيعی   افغانستان   غرونه  

＄نگلونه کانونه  
_ هر يو زده کوونکی دې د طبيعي شتمنيو د ساتن３ او پالن３ په اړه يوه يوه لن６ه مقاله وليکي او 

＇و تنه دې د ！ولگي په مخ ک３ ولولي.
  

معناوې لغتونه   
ذخيرې ز４رم３   
معدنونه کانونه   

تاثير اغيزه   
طبيعي شتمن９ طبيعي ز４رم３  

كورن９ دنده:

زده کوونکي دې په دې اړه چ３ موږ د خپل ه５واد د شتمنيو په هکله ＇ه مسووليت لرو، 
＇و کر＊３ په خپلو کتابچو ک３ وليکي.



٤٣

دوه ويشتم لوست

خوشحال خان خ＂ک

موخه: د متن لوستل، ليکل او د خوشحال خان خ＂ک د ادبي شخصيت پ５ژندنه.

پو＊تنه:

＇ه فکر کوئ چ３ أيا خوشحال خان يوازې شاعر و؟
خوشحال خان د شهباز خان زوی دی. په )١٠٢٢( هـ.ق کال د خ＂کو 
په اکوړه نومي ＄ای ک３ ز８４يدلی دی. خوشحال خان د خ＂کو د قبيل３ 
مشر خورا م７５نی، غ＋تلی، پر ه５واد او آزادۍ مين مبارز و. ده ډ４ر کتابونه 
ليکلي چ３ شم５ر ي３ )٢٥٠( ！وکو ته رس８５ي. د شعرونو يو ديوان هم لري. د 
هغه کارنام３، اتلولي او پوهه زموږ د تاريخ يوه وياړل３ برخه ده. خوشحال 

بابا په )١١٠٠( هـ.ق کال ک３ وفات شوی دی. 
د خوشحال خ＂ک د شعر ب５لگه: 

هر يو پند ي３ مرغلرې دي اللــــــونه  خپــــــل استاد و ماته ووې ＇ــــــو پنـــــدونه  
چ３ له السه دې آزار شي د چا زړونه  وې ي３ هـــــــره بدي ک７ه هغه بد مه کـــــــ７ه   
اول ته پر８４ده د بـــــــدو خصلتـــــونه  که دې زړه وي چ３ بد نه مومي له چا نه  
د هـــــــــر چا ســــــــره د ＊و سلــــوک بايده دی              په بدۍ ک３ ＇ه فايده ده کوم ســودونه 



٤٤

د دنيا په مال د ن５کــو نـــــوم حاصل کــــــــ７ه       تل جهان و چاته نه پر８４دي مالـــــــــونه 
هغه  کـــار چــــــ３ په نـــــــرم９ ترســـــــره ک８５ي        ＇ه حاجت چ３ رساوه شي تر جنگونه 

که په خپله د خپل ＄ان په بدۍ نه يـــــــــ３       د مــــارونو په غـــــار مه من６ه الســــــــونه 
په خپلوانو باندې هومـــره خشــــم مـــه کــــ７ه       چ３ پردي در ＄ينـ３ ت＋تـــي په ملکــــونه 
په ＄وان９ ک３ چ３ دې کار له السه وو＄ي       پــه پيرۍ به دې ور نه رســـي الســونـــه 
په ر＊تيا که په درواغ وي سوگند مـــه خـــــوره        منافق دي چ３ ډ４ر ډ４ر خوري سوگندونه 

فعاليتونه:

- زده کوونکي د ې شعر ولولي او د معنا په اړه دې خبرې وک７ي .
- زده کوونکی دې په وار سره د تخت３ مخ３ ته راشي او د متن لغتونه دې په جملو ک３ وکاروي.

او  ته راشي، د خوشحال خان د م７５ان３  په وار سره د ！ولگي مخ３  - زده کوونکي دې 
اتلول９ په برخه ک３ دې خبرې وک７ي. 

- زده کوونکي دې په دې اړه چ３: موږ ＇نگه کوالی شو له دغو پندونو ＇خه د ژوند په 
چارو ک３ پيروي وک７و، دوه دوه جمل３ په خپلو کتابچو ک３ وليکي. 

معناوې لغتونه   
نصيحتونه  پندونه    

قهر او غوصه خشم    
قسم  سوگند    

دوه مخی  منافق    

كورن９ دنده:

زده کوونکي دې د خوشحال خان د دې بيت په اړه ＇و کر＊３ په خپلو کتابچو ک３ وليکي.
ه حاجت چې رساوه يش تر جنگونه ي   هغه کار چې په نرم تررسه کې



٤٥

در ويشتم لوست

صفت
موخه: د متن سم لوستل، سم ليکل، د صفت د کلم３ پ５ژندنه او سمه  کارونه.

پو＊تنه:

أيا تاسو د صفت له کلم３ سره أشنا ياست او هغه پ５ژنئ؟

صفت هغه کلمه ده چ３ د نوم حالت او ＇رنگوالى و＊يي. صفتونه تل له 
خپل موصوف سره  يو ＄اى را＄ي. لکه : تورې ＇پل９، شين آسمان، پوه 

هلک او نور.
دصفت مهم ډولونه:

١_ اصلي صفتونه: هغه دي چ３ د نوم ذاتي ＊ه والى او بدوالى و＊يي 
لکه: توره تخته، ＊ه س７ى، هو＊ياره نجل９، جگه ونه، ناپوه س７ى، سپين 

کاغذ.
٢_ نسبتي صفتونه: هغه کلم３ چ３ نسبت ي３ بل نوم، شي يا حالت ته 

وشي لکه: کابلى، ميوندوال، سليمان خ５ل،  قيمتي، طاليي او نور.
٣_ اشاري صفتونه: هغه صفتونه چ３ د هغو په واسطه موصوف ته اشاره 
وشي لکه: دغه نجل９ درس وايي. هغه ونه يخ سيورى لري. دا د ابن سينا 

＊وون％ى دى. هغه ＊％ه ډوډۍ پخوي.



٤٦

فعاليتونه:

_ زده کوونکي دې دوه دوه تنه په خپلو من％و ک３ متن له يو بل سره په مشورې ولولي.
_ د خپل ！ولگي او چاپ５ريال د ＄ينو شيانو نومونه دې د صفت او موصوف په توگه راوړي 

او بيا دې په کتابچو ک３ وليکي، لکه: سپين ديوال، لوى صنف، ＊کلي گالن.
_ په دې الندې متلونو ک３ دې صفت او موصوف په ن＋ه او بيا دې  په خپلو کتابچو ک３ 

وليکي.
تر نادان دوست ＇خه هو＊يار د＊من ＊ه دى.

کوږ بار تر منزله  نه رس８５ي.
له تندو اوبو مه و４ري８ه، له م７و اوبو وو４ري８ه! 

معناوې لغتونه   
ستاينه صفت   

ستايل شوی، ستايلی موصوف  
تورې  لکه:  راغلى وي،  لپاره  د هغه  وايي چ３ صفت  ته  کلم３  يادونه: موصوف هغ３ 

＇پل９ چ３ تور ي３ صفت او ＇پل９ ي３  موصوف دى. 
په اشاري صفت ک３ دغه نژدې، هغه لرې او هوغه ډ４ره لرې اشاره ده.

كورن９ دنده:

زده کوونکي دې په خپله خو＊ه )صفت او موصوف( ＇و نوي مثالونه په خپلو کتابچو 
ک３ وليکي.



٤٧

＇لور ويشتم لوست

قيمتي ډبرې
موخه: د متن لوستل، ليکل او د قيمتی ډبرو په ارز＊ت پوه５دل او د هغو د ساتن３ د 

روحي３ پياوړتيا.

پو＊تنه:

تاسو داس３ رنگه ډبرې ليدلي چ３ له عادي ډبرو ＇خه توپير ولري؟

زموږ چاپ５ريال له طبيعي موادو ＇خه ډک دى. ＄ين３  ډبرې ي３ له هغو 
موادو ＇خه دي چ３ په غرونو او درو ک３ په ب５ال ب５لو ډولونو پيداک８５ي. 
＄ال  ＄ين３  دي.  پورې  زړه  په  او  ＊کلي  ډ４ر  رنگونه  طبيعي  ډبرو  دغو  د 

لرونک３،＄ين３ ي３ نيمه ＄ال لرونک３ او＄ين３ نورې ي３ ب３ ＄ال دي.
په زړه پورې  او  لرونک３ ډبرې په طبيعي توگه ＊کل３، ارز＊تمن３  ＄ال 
گا１و  په  توگه  په  غميو  د  ＇خه  ډبرو  دغو  له  چ３  لري  شکلونه  او  رنگونه 
عقيق،  الجورد،  زمرد،  ياقوت،  لکه:  ک８５ي،  اخيستل  کار  ک３  )ز４وراتو( 

الماس او نور.
ياقوت ＄ال لرونک３ ډبره ده چ３  ډ４ر صفا سور رنگ لري. زمرد په ＊کلي 

شنه رنگ پيدا ک８５ي.
عقيق هم تور، سپين، ژ７４ او نور رنگونه لري. الماس تر ！ولو ډبرو د لوړې 



٤٨

بي３ لرونکی دى چ３ ＄ال لرونکی سپين رو＊انه رنگ لري  او ډ４ر ل８ پيدا 
ک８５ي.

په دې ترتيب تر ٣٥ ډوله زيات３ مختلف３ قيمتي ډبرې زموږ د گران ه５واد 
په طبيعت ک３ موجودې دي چ３ د بدخشان، پروان، کندهار، نورستان، 

کابل، ميدان، او د نورو مرکزي سيمو له غرونو ＇خه الس ته را＄ي.

فعاليتونه:

_زده کوونکي دې په وار سره متن ولولي او په مطلب دې خبرې وک７ي.
- زده کوونکي دې د تخت３ مخ３ ته راشي او الندې لغتونه دې په جملو ک３ وکاروي.

کا１ي، ډبره،  غمي، الماس، زمرد 
- زده کوونکي دې په وار سره ！ولگيوالو ته ووايي چ３ له ＄ال لرونکو ډبرو ＇خه په کومو 

برخو ک３ کار اخيستل ک８５ي؟ 
- زده کوونکي دې په وار سره  د تخت３ مخ３ ته راشي او د صفت کلم３ دې په متن ک３ 

پيدا بيا دې پرتخت３ وليکي. 

معناوې لغتونه   
تي８ه ډبره   

زيورات گا３１   

كورن９ دنده:

زده کوونکي دې په دې هکله چ３: موږ د ه５واد د قيمتي ډبرو او نورو شتمنيو د ساتن３ په 
برخه ک３ ＇ه مسووليت لرو؟ ＇و کر＊３ په خـپلو کـتابچو ک３ وليکي.
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پن％ه ويشتم لوست

کمپيو！ر
موخه: د متن لوستل، ليکل او د کمپيو！ر د مهارتونو د زده ک７ې د روحي３ پياوړتيا.

پو＊تنه:

تاسو د کمپيو！ر نوم اور４دلى او د هغه په هکله ＇ه ويالى شئ؟

کمپيو！ر هغه ماشين دى چ３ د انسانانو ب３ شم５ره ستونزې ي３ حل ک７ي دي.  
د لوم７ي  ＄ل  لپاره په ١٩٤٢ م کال د امـــريـــکايي )اال تا سوټ برى( په  وسيله 

اختراع شو او له هغه وخت ＇خه ي３ را وروسته ډ４ره پراختيا موندل３ ده.
کمپيو！ر له ＇لورو اساسي برخو ＇خه جوړ شوى دى.

يا مانيتور نوم８５ي چ３ په دې صفح３ ک３ د  لوم７ۍ برخه ي３ سکرين 
کمپيو！ر پروگرامونه ليدل ک８５ي.

دويمه برخه ) پي، سي، يو( ده چ３  د کمپيو！ر اساسي برخه گ２ل ک８５ي 
او د کمپيو！ر حافظه ده.

در４مه برخه ي３ د کيبورډ برخه ده چ３ د کمان６ونو توري او نورې ب＂ن３ 
په دې برخ３ پورې اړه لري.
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＇لورمه برخه ي３ د موس )Mouse( په نامه ياد８４ي چ３ کمان６ونه د هغه 
په وسيله  کارول ک８５ي. 

کمپيو！ر ！ول معلومات  په خپله حافظه ک３ ساتي که ＇وک هر وخت 
وغواړي له هغه ＇خه کار اخيستالى شي او هم کوالى شي چ３ معلوماتو 

ته بدلون ورک７ي.

فعاليتونه:

_ زده کوونکي دې په وار سره متن ولولي او په هغه دې خبرې وک７ي.
_ زده کوونکي دې وه）ول شي چ３ په سيال９ سره د کمپيو！ر هره برخه له يو بل ＇خه 

وپو＊تي:
_ دوه دوه زده کوونکي دې په خپلو من％و ک３ متن يو بل ته امال ووايي او بيا دې اصالح 

ک７ي.
- زده کوونکي دې په وار سره د تخت３ مخ３ ته راشي او د کمپيو！ر د مهارتونو په هکله 

چ３ ＇ومره پوه８５ي خبرې وک７ي. 

معناوې لغتونه   
ک７اوونه او مشکالت ستونزې   

تغيير بدلون   

كورن９ دنده:

زده کوونکي دې په اوسني عصر ک３ د کمپيو！ر د ارز＊ت او اړتيا په اړه ＇و کر＊３ په خپلو 
کتابچو ک３ وليکي.
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شپ８ ويشتم لوست

ضميرونه
موخه: د متن سم لوستل، ليکل، د ضميرونو پ５ژندل او د هغو سمه کارونه.

پو＊تنه:

تاسو کله د ضمير کلمه اور４دل３ او د هغه په هکله ＇ه ويالی شئ؟

ضميرونه هغه خپلواک３ کلم３ دي چ３ د نوم پر＄اى را＄ي، لکه: زه، 
موږ، ته، تاس３، دى، دا، دوى،  هغه ، دغه، هغوى.

د ضميرونو مهم ډولونه په الندې ډول دي:
شخصي ضميرونه:

هغه ضميرونه دي چ３ د يوه شخص يا وگ７ي لپاره راشي، لکه:
موږ ما   د متکلم لپاره:  زه  

تاس３ تا   د مخاطب لپاره:  ته  
دوى دا   دى   دغائب لپاره: 

ما کتاب واخيست. دوى راغلل.  مثالونه: زه راغلم. 
اشاري ضميرونه: 

هغه ضميرونه دي چ３ شخص يا شي ته د اشارې لپاره راشي، لکه: دغه 
وايي. هغه راغى. دا زما ملگرى دى.
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اشاري ضميرونه عموماً د نژدې لپاره  )دغه(، د ل５رې لپاره )هغه( او ډ４ر 
ل５رې لپاره )هوغه( را＄ي.

فعاليتونه:

- زده کوونکي دې د ضميرونو په هکله له يو بل سره خبرې وک７ي. 
په خپلو  هغه دې  او  ډولونه و＊يي  د ضمير  په دې الندې جملو ک３  کوونکي دې  زده 

کتابچو ک３ وليکي. 
�دا زما استاد دى. t

�دوى ！ول ！ولگي  ته را غلل. t
�ورور م３ له بهر ＇خه را ورس５د. t

- دوه دوه تنه زده کوونکي دې د تخت３ مخ３ ته راشي، يو تن دې د شخصي ضميرونو 
مثالونه پر تخت３ وليکي او بل دې د هغو په توپير خبرې وک７ي. 

- زده کوونکي دې په وار سره د تخت３ مخ３ ته راشي، ＇و جمل３ دې په خپله خو＊ه 
ووايي او په هغو ک３ دې ضميرونه و＊يي. 

معناوې لغتونه   
خلک وگ７ي   

اوريدونکى مخاطب   
ويونکى متکلم   

چ３ حاضر نه وي )دريم س７ى( غائب   

كورن９ دنده:

زده کوونکي دې په نوو مثالونو ک３ ضميرونه و＊يي او په کتابچو ک３ دې وليکي.
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اووه ويشتم لوست

لن６ۍ
موخه: د متن سم لوستل، ليکل، د لن６يو پ５ژندل او د هغو په مفهوم او ازر＊ت پوه５دل.

پو＊تنه:

تاسو ويالى شئ چ３ لن６ۍ به ＇ه ډول اشعار وي؟
لن６ۍ هغـــه ولسي او ملي شعرونه دي چ３  شاعــــران ي３ معلوم نه دي. 
د هر حساس پ＋تانه او پ＋تن３ د زړه غ８ او د احساساتو هنداره بلل ک８５ي. 
دا ملي اشعار يوازې د پ＋تو  ژب３ د ادبي ميراث ستره پانگه ده چ３ په نورو 
ژبو ک３ ي３ سارى نه  ليدل ک８５ي. لن６ۍ ډ４ر ډولونه لري، لکه: د ه５واد 

پالن３، ！ولنيزې، اخالقي، عشقي او نورې.
 له نورو اشعارو ＇خه د لن６يو توپير دا دى چ３  ويونکي ي３ معلوم نه 
دي. تر ويلو وروسته د خلکو مال گر＄ي او ولسونه ي３ نسل په نسل يو بل 

ته ل８５دوي. 
دا شعرونه ＇ومره چ３ ساده او سوچه دي، هغومره د نورو ژبو له اغ５زو 
＇خه هم پاک ساتل  شوي. لن６ۍ ＄انته س５البي سيستم لري چ３ لوم７ۍ 

برخه ي３ لن６ه )٩( ＇پ３ او دويمه برخه ي３ اوږده  )١٣( ＇پ３ )س５البه( ده.
د دغو اشعارو بله ＄انگ７تيا دا ده چ３ زياتره د ＊％و له خوا نر４نه وو ته 

ويل شوي، نو ＄که اغ５زمن او د نازکو احساساتو لرونکي دي.
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لکه الندې لن６ۍ: 

     پـــــه  وطـــــن  نـــيـمـــــــــه  ډوډۍ  ＊ـــــــــــه  ده

   نـه  پـــه  پـردي  وطـن کـــ３ غـو＊ـ３ پـلــوونـــــــه
   ＄ــــــــوانانـــــو خپــــــل وطـــــن تـــــه راشـــــــــــئ 
که خلک ډ４ر دي پرې ودان دي خپل کورونه    

فعاليتونه:

- زده کوونکي دې په وار سره متن ولولي او د هغه  په مطلب دې خبرې وک７ي.
- زده کوونکي دې د ！ولگي مخ３ ته راشي او د لن６يو د مهمو ＄انگ７تياوو په هکله دې 

خبرې وک７ي.
په خپلو کتابچو ک３  بيا دې  او  په جملو ک３ وکاروي  لغتونه  - زده کوونکي دې الندې 

وليکي. هنداره، لن６ۍ، ＇په، ＄انگ７تيا
په  او  - زده کوونکي دې د ！ولگي په مخک３ ＄ين３ لن６ۍ چ３ د دوی زده وي ووايي 

مطلب دې خبرې وک７ي. 
معناوې لغتونه  
أيينه    هنداره   

س５الب، هيجا                 ＇پ３   
خصوصيت ＄انگ７تيا 

مثل    ساری    
کوچ، انتقال  ل８５د        

تاثير   اغ５ز      
ذخيره، شتمني پانگه   

كورن９ دنده:

زده کـــوونـــکـي دې  د کورن９ په مرسته ＇و لن６ۍ چ３ په مفهوم ي３ وپوه８５ي په خپلو 
کتابچو ک３ وليـکـــي.
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اته ويشتم لوست

آيوډين 
موخه: د متن سم لوستل، ليکل او د ايوډين په روغتيايي ارز＊ت پوه５دل.

پو＊تنه:

ستاسو په فکر زموږ په سالمت９ ک３ أيوډين ＇ه ارز＊ت لري؟

منرالونه د انسان د بدن لپاره ډ４ر گ＂ور او اړين دي چ３ آيوډين هم يو له 
دغو منرالونه ＇خه دى. ډ４ر خلک ي３ د غذايي موادو او اوبو له  الرې  تر 
السه کوي. په هغو سيمو ک３  چ３ له سمندر ＇خه لرې وي او د ماهي غو＊ه  

په آسان９ سره نه پيدا ک８５ي، خلک  ي３ د آيوډين په کم＋ت  اخته وي.
＇رنگه چ３ آيوډين د انسان په بدني ودې او د دماغ د حجرو په جوړولو 
ک３ ډ４ره اغ５زه لري، نو که د ماشوم په بدن ک３ آيوډين ل８ وي، ماشوم  له 
دماغي کمزورتيا سره مخ ک８５ي. او د بدن ！ول غ７ي ي３ په سم ډول وده 
نشي کوالی. په لويانو ک３ د آيوډين د ل８والي له کبله د غاړې مـخـکن９ 

برخه )ُغده( چ３ تايرايد نـــومـ５ـ８ي لوي８５ي او په جاغور بدل８５ي.
د هغو خلکو په بدن ک３ چ３ آيوډين کم وي بايد په خوړو ک３ آيوډين 

لرونک３ مــالگه وکاروي.
د کبانو غو＊３ او نور هغه خواړه دې  وخوري چ３ آيوډين ولري. همدا 
له  آيوډين کم＋ت  په بدن ک３ د  لرونکو درملو خوړل هم  آيوډين  راز د 

من％ه وړي.
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فعاليتونه:

-  يو يو زده کوونکي دې متن ولولي او په هغه دې خبرې وک７ي.

- زده کوونکي دې په وار سره د تخت３ مخ３ ته راشي او په بدن ک３ د أيوډين د کم＋ت 
په هکله دې خبرې وک７ي.

- زده کوونکي دې دوه دوه تنه د متن جمل３ يو بل ته امال ووايي او بيا دې اصالح ک７ي.

ـ زده کوونکي دې د متن لغتونه له يو بل ＇خه وپو＊تي او جمل３ دې ورته جوړې ک７ي.

په هکله ＇و کر＊３  ارز＊ت  أيوډين د روغتيايي  د  په خپلو ډلو ک３  ـ زده کوونکي دې 
وليکي او بيا دې له هرې ډل３ ＇خه يو تن هغه نورو ته ولولي.

معناوې لغتونه  
کموالى  کم＋ت  

لوي５دل، نمو      وده  
عضل３  غ７ي  

دوا، دارو درمل  

كورن９ دنده:

زده کــوونـــکــي دې په دې هکله چ３ د أيوډين کم＋ت په لويانو او ماشومانو ک３ کومه 
ستونزه رامن＃ ته کوي لن６ معلومات پـــه خـپلو کـتـابـچـو ک３ وليکي.
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نهه ويشتم لوست

عدد
موخه: د متن لوستل، ليکل، د عدد پ５ژندل او د هغه سمه کارونه.

پو＊تنه:

تاسو کله د عدد کلمه اور４دل３ ده، عدد ＇ه ته وايي؟
اشخاصو  او  شيانـو  )نـومـونـو(  د  چ３  ده  کلمـه  خـپلــواکـه  هــغـه  عــــدد: 

شم５ر را＊يي. 
يا مقام هم ＇رگندوالى  همدارنگه د شيانو او اشخاصو درجه او مرتبه 

شي. کوم شى چ３ د عدد په وسيله شم５رل ک８５ي معدود بلل ک８５ي.
د مثال پـه ډول: دوه سترگــ３، درې کـتـابــونــه، شـــل زده کـــوونــکـــي، 

＇لور ه５وادونه.
په دغو مثالونو ک３ )دوه، درې، شل، ＇لور( عـددونه او )سترگ３، کتـابـونه، 

زده کوونکي او ه５وادونه( معدود بلل ک８５ي.
د عــدد ډولـــونه:

اصلي عددونه: چــ３ يــوازې شم５ر او کـميت  و＊يي، لـــکــه: دوه، درې، 
شــل اونور.

ر تبي عــددونه:  چـ３ د مـعـدود درجــــه او مرتــــبــه ＇ـرگـنده کـــ７ي. لـکـه:  
در４م س７ی، شلم پوړ، دريمه درجه اونور.....
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فعاليتونه:

- زده کوونکي دې متن ولولي، د عدد او معدود لپاره دې ډول ډول مثالونه و＊يي.
- زده کوونک３ دې الندې جمل３ ولولي او په هغو ک３ دې عدد او معدود و＊يي.

 خوشحال خان يو نامتو شاعر دى چ３ �t٢٥٠ ！وکه کتابونه ي３ ليکلي دي.
�t د ＄مک３ درې برخ３ اوبه او يوه برخه ي３ وچه ده.

�t هو＊ياره مرغ９ په دوو لومو ک３ ن＋لي.
�t د شپ８م ！ولگي درسونه په زړه پورې دي.

- زده کوونکی دې د تخت３ مخ３ ته راشي او الندې لغتونه دې په جملو ک３ وکاروي.
شم５ر  -  معدود  -   کميت  -  وصفي

- ＇و تنه زده کوونکي دې د اصلي او رتبي عددونو مثالونه ووايي او په توپير دې خبرې 
وک７ي. 

- زده کوونکي دې د تخت３ مخ３ ته راشي، د ！ولگي شيان دې د عدد او معدود په شکل 
ووايي، لکه: يوه تخته، درې ک７ک９ ...

معناوې لغتونه  
حساب، اندازه                    شم５ر   

اندازه   کميت   
شم５ر ل شوى شى   معدود   

كورن９ دنده:

زده کوونکي دې عدد او معدود تعريف او په نوو مثالونو ک３ دې و＊يي، بيا دې په خپلو 
کتابچو ک３ وليکي.



٥٩

د４رشم لوست

م５رمن زينبه
موخه: د متن سم لوستل، ليکل او د مشهورې شاعرې م５رمن زينب３ پ５ژند گلوي.

پو＊تنه:

تاسو له پ＋تنو م５رمنو ＇خه کومه يوه پ５ژنئ؟

زموږ ه５واد افغانستان ډ４رې نوميال９ م５رمن３ لري چ３ په پوه３، م７５ان３ 
او کارنامو ي３ تل وياړو. له دغو نامتو م５رمنو ＇خه يوه هم د ستر ملي مشر 
ميرويس نيکه لور م５رمن زينبه ده. م５رمن زينب３ د ١١٤٢ هـ. ق کلونو په 

شاوخوا ک３ ژوند کاوه.
م５رمن زينب３ د خپل وخت ديني، ادبي کتابونه او د شاعرانو ديوانونه 
لوستلي و. م５رمن زينبه يوه فاضله م５رمن او له پياوړو ＊％ينه شاعرانو ＇خه 
شم５رل ک８５ي، دې م５رمن３ ډ４رو نجونو او ＊％و ته ديني زده ک７ې ورک７ي 

او ليک لوست ي３ ور زده ک７ى و.
دا هو＊ياره م５رمن د ژوند په الرو چارو ډ４ره ＊ه پوه５ده، تر دې چ３ 
ورور ي３ شاه حسين هوتک د سلطنت په چارو ک３ له دې ＇خه مشورې 

اخ５ستل３.
د م５رمن زينب３ د شعر يوه نمونه چ３ دخپل ورور شاه محمود هوتکي په 
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وير ک３ ي３ ويل３ او په پ＂ه خزانه ک３ ذکر شوې دا ده:
ږغ شــــو چــ３ ورور تـــ５ر لـه دنـــيـا ســـــــونــا     

      کــــنـــدهــــار   واړه   پـــه   ژړا  ســــونـــــا
زړه   مـ３  پــــه   ويــر  کــ３   مــبتــال   ســونـــا      

      چـ３ شـــاه محـمود لـه مــا جـدا ســــونــا
هــوتـــک  غـــمــجـن  پــه دې مــاتـــم دى نـا     

       د پــاچـا هـ９ تـــاج  مــو بـــرهم دى نــا

فعاليتونه:

- دوه دوه تنه زده کوونکي دې متن په خپلو من％و ک３ ولولي او د هغه په مطلب دې مشوره وک７ي.
- زده کوونکي دې دوه دوه تنه په خپلو من％و ک３ متن يو بل ته امال ووايي. 

- زده کوونکي دې په وار سره د تخت３ مخ３ ته راشي، د م５رمن زينب３ د شخصيت په اړه 
دې يوه يوه جمله جوړه او پر تخت３ دې وليکي. 

- زده کوونکي دې په خپله خو＊ه د تخت３ مخ３ ته راشي او د کوم３ بل３ نوميال９ م５رمن３ 
په اړه دې خبرې وک７ي. 

معناوې لغتونه  
غ＋تلى    پياوړى  
ډ４ر عالي کارونه   کارنام３  
غم، ماتم   وير  

د ديوان جمع دی، د يو شاعر د اشعارو مجموعه ديوانونه  

كورن９ دنده:

زده کوونکي دې د م５رمن زينب３ د پوه３ او شخصيت په هکله لن６ه مقاله په خپلو کتابچو 
ک３ وليکي.
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يو د４رشم لوست

د پنسل اختراع
موخه: د متن لوستل، ليکل او د لوم７ي ＄ل لپاره د پنسل د جوړ４دو په هکله پوه５دل.

پو＊تن３:

أيا تاسو پوه８５ئ  چ３ پنسل به ＇ه ډول جوړ شوى وي؟
تاسو فکر کوالی شئ چ３ پنسل به لوم７ى ＇ه ډول و؟

په ډ４رو پخوا زمانو په انگلستان ک３ د سکرو په شان يو شى کشف شو 
خو  اخيسته،  کار  ترې  ک３  ک＋لو  په   رسم  د   نوم５ده.خلکو  گرافيت  چ３ 
ستونزه دا وه چ３ دې گرافيت يا سکرو به السونه تورول، نو وپتيل شوه 
چ３ دا ستونزه هواره او کار آسان ک７ي. همدا و چ３ گرافيت ي３ د دوو 
لــــرگيو پـــه مــنــ＃ ک３ د تار په واسطه وتاړه. دا کار هم ستونزمن و، ＄که 

چ３ دا لرگي بايد ＇و ＄ل３ خالص او ت７ل شوي واى. 
د کلونو په ت５ر４دو سره خلکو ته نوي، نوي فکرونه پيدا شول. په پايله  

ک３ دې مفکورې ته ورس５دل:
  لرگي په طبيعت ک３ ډ４ر او ارزانه پيدا ک８５ي. گرافيت دې د لرگيو په 
من＃ ک３ ک５＋ودل شي چ３ د پنسل سر په آسان９ سره ت５ره او د ليکلو کار 

ترې واخيستل شي.
په دې ډول د پنسل قلم  چ３ تاس３ کار ترې اخلئ، ورو،  ورو په اوسن９ 

ب２ه من＃ ته راغى.
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فعاليتونه:

- زده کوونکي دې متن ولولي او په مطلب دې له يو بل سره مشوره وک７ي.
- زده کوونکي دې په  چوکاټ ک３ اړوندې کلم３ په ن＋ه او په خپلو کتابچو ک３ دې د يوې 

کر＊３ په مرسته و＊يي.

ت５ره، ستونزمننومونه
تاس３، دغهصفتونه

گرافيت، انگلستانعدد او معدود
لوم７ى ، دوه لرگيضميرونه

- زده کوونکي دې په وار سره د لوست لغتونه د تخت３ پر مخ په جملو  ک３ وکاروي.
- زده کوونکي دې د تخت３ مخ３ ته راشي، د پنسل د من＃ ته راتلو بهير دې په خپله ژبه 

ووايي. 

معناوې لغتونه  
د سکرو په شان مواد   گرافيت  

＇و واره ＇و ＄ل３ 
شکل ب２ه  

تصميم نيول پتيل    

كورن９ دنده:

زده کوونکي دې د پنسل د من＃ ته راتلو مطلب په لن６ه توگه په خپلو کتابچو ک３ وليکي.
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دوه د４رشم لوست

عبدالرووف بينوا
موخه: د متن سم لوستل، ليکل او د عبدالرووف بينوا د ادبي شخصيت پيژندل.

پو＊تنه:

أيا تاس３ د عبدالرووف ب５نوا په هکله ＇ه ويالی شئ؟
ک３  کندهار  په  کال،  هـ.   ١٢٩٢ په  زوی  عبداهلل  د  ب５نوا  عبدالرووف 
ژب３  پ＋تو  د  و.  رسولي  ته  پای  ي３  علوم  مروجه  وخت  خپل  د  ز４８４دلی، 
پ５ژندل شوی ＇７５ونکی، نامتو ليکوال او پوخ شاعر و. ب５نوا سرب５ره له پ＋تو 

په دري، عربي، اردو، انگريزي او روسي ژبو هم ＊ه پوه５ده.
بينوا د خپل ژوند په اوږدو ک３ ډ４رې سترې دندې په برياليتوب سره سرته 
رسولي دي. پر نورو دندو  سرب５ره د اطالعاتو د وزير په توگه ي３ هم دنده 

ترسره ک７ې ده.
بينوا د پ＋تو ژب３ او ادب د ودې او پراختيا په ډگر ک３ ستر گامونه اخيستي 
دي، نوموړي له علمي او ادبي خدمتونو ＇خه وروسته په  ١٣٦٣ هـ. کال 

له ن７ۍ ＇خه سترگ３ پت３ ک７ي دي.
دي:  دا  ي３  ＄ين３  چ３  ليکلي  کتابونه  ډ４ر  ادبياتو  او  ژب３  پ＋تو  د  ب５نوا 
＇ه  خ＂ک  خان  خوشحال  فنون،  ادبي  ميرمن３،  پ＋تن３  نيکه،  ميرويس 
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افغانستان  د  زلميان،  و４（  ک３،  جلدو  درې  په  ليکوال  اوسني  وايي؟، 
نوميالي او نور  .

خورم سوړسک خيال د حلوا کوم تر کومه  زه عاجز به نفس هوا کوم ترکومـه 
زه احتياج به د بل چـــا کوم تر کــــومـــه له خوارۍ او غريب９ نه م３ عار نشته 
نو به فخـــــــــر په بابا کــــــــوم تر کـــــــومه چ３ په خپله م７５ه نه يم په دنيا ک３ 
اعتبـــــــــار به په سبــــــــا کــــــوم تر کــــومه چ３ د نن کار و سباو ته معطل ک７م 
نو خـــــــالف له دې وينــــــــا کوم تر کومه ب３ زحمته راحت کله «ب５نوا» شتــه 

      
فعاليتونه:

- زده کوونکي دې متن ولولي او د هغه په مطلب دې خبرې وک７ي.
- هر يو زده کوونکی دې الندې لغتونه په جملو ک３ وکاروي او په کتابچو ک３ دې وليکي. 

)نامتو، ＇７５ونکی، برياليتوب،و４（، نوميالي(
- زده کوونکي دې په وار سره د تخت３ مخ３ ته راشي او متن دې يو بل ته امال ووايي.

- زده کوونکي دې په وار سره د تخت３ مخ３ ته راشي او د بينوا د ادبي کارنامو او خدمتونو 
په اړه دې خبرې وک７ي. 

معنا لغت   معنا     لغت  
کاميابي برياليتوب  محقق يا تحقيق کوونکی   ＇７５ونکی 

ننگ او عيب عار   مشهور     نامتو  
        

كورن９ دنده:

زده کوونکي دې د عبدالرووف ب５نوا په اړه ＇و کر＊３ په خپلو کتابچو ک３ وليکي.
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درې د４رشم لوست

زلزله ＇نگه من＃ ته را＄ي؟
موخه: د متن لوستل، ليکل، د زلزل３ په هکله پوه５دل او د زلزل３ په وخت  ک３ د خپل 

＄ان د ژغورن３ په الرو چارو پوه５دل.

پو＊تنه:

أشنا  سره  کلم３  له  دزلزل３  او  ياست  پوه５دلي  ！کانونو  په  زلزل３  د  وخت   کوم  تاسو 
ياستئ؟

کله به تاس３ هم د ＄مک３ په ＊ور４دو پوه شوى ياست يا به مو د ＄مک３ د 
！کانونو په نتيجه ک３ ډ４رې خراب９ ليدل３ وي. د ＄مک３ دغو ＊ور４دو او 

！کانونو ته زلزله  وايي.
او نورو موجوداتو د مرگ سبب  انسانانو  زلزله لوى آفت دى چ３ د زرگونو 

گر＄ي. ＊ارونه، کلي، باغونه او هر ＇ه و４جاړوي. 
＄مکه پ５ژندونکي پوهان تر علمي ＇７５نو  وروسته دې نت５ج３ ته رس５دلي 
چ３: د اهلل> په امر زلزله د ＄مک３ د الند４ن９ برخ３ د ډبرو له حرکت او 
＊وي５دو ＇خه من＃ ته را＄ي. هغه ＄اى چ３ دا پ５＋３ په ک３ من＃ ته را＄ي د 
زلزل３ مرکز بلل ک８５ي. د زلزل３ د ！کانونو  زور او شدت په مرکز ک３ تر نورو 

！ولو ＄ايونو زيات وي.
＄مکه پ５ژندونکي او د جغرافي３ پوهان د زلزل３ زور او سختوالى د زلزله 

سنج په واسطه  چ３ )ر４کتر( نوم８５ي، اندازه کوي.
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فعاليتونه:

- يو يو تن زده کوونکي دې متن ولولي او په مطلب دې خبرې وک７ي.

- هر يو زده کوونکی دې الندې لغتونه معنا بيا دې په جملو ک３ وکاروي او په خپلو کتابچو 
ک３ دې وليکي.

پ５＋ه، پوهان، ريک＂ر، ويجاړ

- دوه دوه تنه زده کوونکي دې د تخت３ مخ３ ته راشي او د متن جمل３ دې يو بل ته امال 
ووايي. 

- زده کوونکي دې د تخت３ مخ３ ته راشي او په دې اړه دې خبرې وک７ي چ３:
�tد زلزل３ د پ５＋５دو په وخت ک３ د ＄ان او مال د ژغورن３ لپاره بايد ＇ه وک７و؟

معنا لغت  
مصيبت    أفت  
وران              و４جاړ  

واقعه پ５＋ه  
هغه أله چ３ د زلزل３ د زور او شدت  اندازه پرې معلوم８５ي. ر４کتر  

كورن９ دنده:

زده کوونـکي دې په دې هکله چ３ د زلزل３ په وخت ک３ ＇نگه خپل ＄ان له خطر ＇خه 
وساتي يو لن６ مطلب په خـپلو کتابچو ک３ وليکي.
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＇لور د４رشم لوست

عبدالرحمن بابا
موخه: د متن لوستل، ليکل او د رحمان بابا د ادبي شخصيت پ５ژندنه.

     

پو＊تنه:

أيا تاسو د رحمان بابا نوم اور４دلى او هغه پ５ژنئ؟
عبدالرحمان  بابا د پ＋تو ژب３ نوميالى اديب او صوفي شاعر و. د پالر نوم ي３ 

عبدالستار او په ١٠٤٢ هـ . ق کال د پ５＋ور په بهادر کلي ک３ ز４８４دلى دى.
د رحمان بابا د شخصيت د پ５ژندن３ لپاره دومره بس دى چ３ ！ول خلک 
ورته بابا وايي. نوموړى يو خوږ ديوان لري چ３ ارز＊تمن مضامين ي３ په 
په  شاعرانو  نورو  د  چ３  دي  ک７ي  بيان  ک３  الفاظو  ＊کلو  او  ساده  داس３ 

اشعارو ک３ ډ４ر ل８ ليدل ک８５ي.
دا نامتو شاعر په  ١١٢٨ هـ ق کال  وفات شوى او د پ５＋ور د هزار خان３ په 

هد４رې ک３ ＊خ دى. د ده  له کالم ＇خه ＇و بيتونه:
کر دگلـو کـ７ه چ３ س５ـمــه  دې گلــــزار شــــي         

اغزي مه کره چ３ پ＋و ک３ به دې خار شــي     
تـه چ３ بــــل په غشــــو ول３  هـس３ پـــــوه  شه             

              چ３ همـدا غـشـــــی به ستا په لور گــــــوزار شي  
         کوهی مـه کينه د بـــــــل س７ي پــــــه الر ک３ 

چـ５رې ستــا به د کــوهــــــي پــه غــاړه الر شي     
 )) رحمان بابا ((



٦٨

فعاليتونه:

- زده کوونکي دې متن ولولي او د شعر هر بيت دې په نثر واړوي.
- زده کوونکي دې د رحمان بابا له اشعارو ＇خه که کوم بيت يا بيتونه زده وي پر تخت３ 

وليکي او د هغه په هکله دې خبرې وک７ي. 
- زده کوونکي دې يو بل ته د متن امال ووايي او بيا دې ورته اصالح ک７ي. 

- زده کوونکي دې ＊ه فکر وک７ي بيا دې ووايي چ３ د رحمان بابا له دې بيتونو ＇خه 
پيروي کول ＇ه گ＂ه لري؟ 

معناوې لغتونه  
مشهور او د نوم خاوند              نوميالى  

＊خ            خاوروته سپارل شوى
اديب            ادب پوه         

کيندل مه کوه مه کينه        
 کوهی           ＇اه 

كورن９ دنده:

زده کوونکي دې دا مطلب په لن６ه توگه په خپلو کتابچو ک３ وليکي چ３: 
موږ په خپل ژوند ک３ د رحمان بابا له اشعارو ＇خه ＇نگه پيروي کوالی شو؟



٦٩

پن％ه د４رشم لوست

فعل 
موخه: د متن لوستل، ليکل او د فعل په معنا، مفهوم پوه５دل او د هغه سمه کارونه.

پو＊تنه:

أيا تاسو ويالی شئ چ３ د فعل کلمه ＇ه ډول کلمه ده؟
فعل: هغه خپلواکه کلمه ده چ３ له درې گونو زمانو ＇خه په يوه زمانه ک３  

د يوه  کار کول او پ５＋５دل را و＊يي.
نه   معنا  جمل３  د  ＇خه  هغه  له  ب３  ده،  برخه  ارز＊تمنه   ډ４ره  وينا  د  فعل 

بشپ８４７ي. 
لکه: مينه درس وايي.

احمد راغلی و.
فعلونه د زمان３ له مخ３ دا درې ډولونه لري:

د حال زمان３ فعل:
هغه کلمه ده چ３ د يوه کار کول په حال يا جاري زمانه ک３ ＇رگند ک７ي.

لــکــه:  زه کتاب لـولـم. دى ډوډۍ خوري. احـمـد درس وايي.
د ت５رې زمان３ يا )ماضي فعلونه(:

هغه فعلونه دي چ３ د يوه کار، کول په ت５ره زمانه ک３ و＊يي.
لکه: ما ډوډۍ خوړل３ ده. هغه درس لوستلى و. احمد پرون تللى و.



٧٠

د راتلونک３ زمان３ يا مستقبل فعلونه :
هغه فعلونه دي چ３ د يو کار کول په  راتلونک３ زمان３ ک３ راو＊يي.

لکه: زه به کاميابه شم. ته به کورته الړ ش３. نوريه به خط وليکي.

فعاليتونه:

- زده کوونکي دې متن ولولي او د درس په مطلب دې خبرې وک７ي.
- زده کوونکي دې په  الندې جملو ک３ فعلونه او د هغو ډولونه و＊يي.

�t افغانستان پخوا د أريانا په نامه ياد شوی دی.
�t زه هوډ لرم چ３ خپل کار په خپل وخت ک３ ترسره ک７م.

�t موږ به په زيار او کو＊（ خپله خاوره ودانه ک７و.
�t بله مياشت به زموږ أزموينه پيل شي.

- دوه دوه تنه زده کوونکي دې د ！ولگي مخ３ ته راشي او د متن يوه برخه دې يو بل ته 
امال ووايي او پات３ کسان دې د هغه په معنا او مفهوم خبرې وک７ي. 

- ＇و زده کوونکي دې په وار سره د تخت３ مخ３ ته راشي او کوم３ خبرې چ３ په ！ولگي 
ک３ له يو بل سره کوي، په هغو ک３ دې فعلونه راو＊يي. 

لکه: ＊وونکي درس راک７، زده کوونکو کورن９ دنده راوړې وه. 

معناوې لغتونه  
ت５رمهال،  ت５ره زمانه ماضي  

راتلونک３، أينده   مستقبل  

كورن９ دنده:

زده کوونکي دې په درې گونو زمانو ک３ د فعلونو ＇و ＇و نوي مثالونه په خپلو کتابچو ک３ 
وليکي.



٧١

شپ８ د４رشم لوست

لوى مخترع  
)اډيسن(

موخه: د متن سم لوستل،ليکل او د اديسن پ５ژندنه.

پو＊تن３:

أيا تاسو د اډيسن نوم اوريدلی او هغه پيژنئ؟ 
أيا تاسو د بر４＋نا من＃ ته راوړل د بشريت لپاره لوی خدمت بولئ؟

توماس اډيسن په  )١٨٤٧( ميالدي کال په امريکا ک３ ز８４يدلی، دى ال 
اووه کلن  نه و چ３ په ＊وون％ي ک３ شامل شو. ده پر ＊وون％ي سرب５ره په 

خپلو ＄مکو ک３ هم کار کاوه.
 په  پن％لس کلن９ ک３ ي３ د چاپ ماشين  واخيست. خپله ور＄پا１ه  ي３ پرې 
چاپوله.  په شپاړس کلن９ ک３ نيويارک ته الړ. په پن％و کلونو ک３ ي３ يو سلو دوه 
ويشت  اختراعگان３ وک７ې. گرامافون ي３ جوړ ک７، ＇ه موده وروسته د رو＊نايي  
په فکر ک３ شو، خپل کارته ي３ په کلک عزم  مال وت７له،  تر＇و چ３ په )١٨٧٩( 

ميالدي کال ک３  په دې بريالى شو چ３ د بر４＋نا ＇راغ من＃ ته راوړي.
دغه  ستر خدمت کوونکي په )١٩٣١( ميالدي کال ک３ له دې ن７ۍ ＇خه 

سترگ３ پ＂３ ک７ې دي.



٧٢

فعاليتونه:

- زده کوونکي دې متن ولولي او د اډيسن  په هکله دې خبرې وک７ي.
- زده کوونکي دې دوه دوه تنه يو بل ته د متن امال ووايي او په خپلو من％و ک３ دې اصالح 

ک７ي. 
- زده کوونکي دې د متن لغتونه له يو بل ＇خه وپو＊تي او بيا دې په جملو ک３ وکاروي. 
- ＇و تنه زده کوونکي دې په خپله خو＊ه د تخت３ مخ３ ته راشي او په دې اړه دې خبرې 

وک７ي چ３: د اډيسن له ستر خدمت او کارونو ＇خه ي３ ＇ه درس اخيستی دی؟ 

معناوې لغتونه  
جهان    ن７ۍ   

لوی ستر    
ر１ايي    رو＊نايي  

برق بر４＋نا    

كورن９ دنده:

زده کوونکي دې په دې اړه يو لن６ مطلب په خپلو کتابچو ک３ وليکي: 
موږ ＇نگه کوالی شو چ３ خپلو خلکو ته د خدمت وړ وگر＄و.



٧٣

اووه د４رشم لوست

رابعه بلخي

بلخي  رابعه  د  توگه  په  شاعرې  مشهورې  يوې  د  ليکل،  لوستل،  سم  متن  د  موخه: 
پيژندنه.

پو＊تنه:

أيا تاسو د دري ژب３ له پخوانيو شاعرانو ＇خه د چا نوم اوريدلی دی؟

م５رمن رابعه لوم７ن９ ＊％ه ده چ３ په ＇لورمه پ７５ۍ ک３ ي３ په شعر ويلو پيل 
ک７ی دی. دا م５رمن د ساماني دورې د اميرانو له کورن９ ＇خه وه. پالر ي３ 
رابعه  م５رمن  و.  نورو شاوخوا سيمو حکمران  او  بلخ  د  نوم５ده چ３  کعب 

سرب５ره له حُسن او ＊کال ＇خه په علم و معرفت ک３ هم ډ４ره مشهوره وه.
موالنا نورالدين عبدالرحمن جامي په خپل کتاب )نفحات االنس( ک３ دا 

يوه عالمه او عارفه ＊％ه بلل３ ده. 
زده ک７ي  ي３  فنون  او  لوستلي  علوم  مروجه  رابع３ د خپل وخت  م５رمن 

وو. 
په شعر ويلو ک３ ي３ ډ４ر لوړ استعداد درلوده چ３ نوموړې ته د هغه وخت 

لوړو شاعرانو او د ادب مينه والو د زين العرب لقب ورک７ی و.



٧٤

فعاليتونه:

- زده کوونکي دې يو يو تن د تخت３ مخ３ ته راشي، متن دې ولولي، په مفهوم او مطلب 
دې خبرې وک７ي.

-دوه دوه تنه زده کوونکي دې د متن جمل３ يو بل ته امال ووايي او په خپلو کتابچو ک３ 
دې وليکي.

- زده کوونکي دې په وار سره د تخت３ مخ３ ته راشي او کوم پيغام ي３ چ３ له دې متن 
＇خه اخيستی نورو ته بيان ک７ي. 

- ＇و تنه زده کوونکي دې په وار سره د تخت３ مخ３ ته راشي که د دري يا پ＋تو ژب３ د نورو 
شاعرانو نومونه ي３ په ياد وي د تخت３ پر مخ دې وليکي.

معناوې لغتونه  
قرن پي７ۍ  

پيژندنه  معرفت   
حکم کوونکی، لوی ولسوال حکمران 

كورن９ دنده:

زده کوونکي دې د لوست مفهوم په لن６ه توگه په خپلو کتابچو ک３ وليکي. 



٧٥

اته د４رشم لوست

د فعل ري＋ه
موخه: د متن سم لوستل، ليکل، د فعلونو د ري＋و پ５ژندل او د هغو سمه کارونه.

پو＊تنه:

تاسو ＇ه فکر کوئ، فعلونه هم ري＋３ لري؟

د فعلونو ري＋３:
ري＋ه د فعل اصل او بنس دى، د فعل ري＋ه د فعل هغ３ برخ３ ته ويل کي８ي 

چ３ تاړي يا وندونه ور پورې ون＋لي او نورې کلم３ ترې جوړې ک７ي.
لکه: د )خوړل( کلمه د يوې ري＋３ په شکل په الندې مثالونو ک３ وگورئ:

خوړلى، وخوړ، خوړلى و، خوړل３ ده، خوړونک３.
لکه ＇نگه چ３ ري＋ه د فعل اصل او بنس جوړوي، په نومونو ک３ هم ري＋ه 

اصل دى او له وندونو سره نوې کلم３ جوړوالى شي.
د مثال په توگه: 

کله چ３ د )کار، زړه او فکر( تر کلمو مخک３ يا وروسته وندونه راوړل شي، 
نوې کلم３ ور＄ين３ جوړي８ي چ３ په دغو نوو کلمو ک３ د )کار، زړه او فکر( 

نومونه اسمي ري＋３ بلل ک８５ي. 
کار ........................ ب５کاره، ناکار، کارگر، کارونه او نور. 

زړه......................... ب３ زړه، نازړه، زړور، زړه سوی او نور.



٧٦

فعاليتونه:

- زده کوونکي دې په وار سره متن ولولي او په مطلب دې خبرې وک７ي.
- زده کوونکي دې د فعل ري＋ه  تعريف، په مثالونو ک３ ＇رگنده او په کتابچو ک３ دې وليکي.

- زده کوونکي دې  په الند４نيو کلمو ک３ ري＋ه په ن＋ه ک７ي.
مخونه، مخک３، مختاړي، مخور، ب３ مخي، ب３ مخه.

سرور، ب３ سره، له سره، سردار، سره.
- زده کوونکي دې په وار سره د تخت３ مخ３ ته راشي، د متن لغتونه دې لوم７ی معنا او 

بيا دې په جملو ک３ وکاروي. 
- ＇و زده کوونکي دې د تخت３ مخ３ ته راشي، ＇و نوي مثالونه دې پر تخت３ وليکي او 

په هغو ک３ دې د فعل يا نوم ري＋ه و＊يي. 

معناوې لغتونه  
تهداب       بنس

ډارن، ب３ هوډه   نازړه     

 ＇رگندونه: 
وندونه: هغه ناخپلواک３ کلم３ دي چ３ په فعلونو او نومونو ک３ تر ري＋３ مخک３ يا وروسته 

راشي.
لکه: )ب３ فکره( يا د )ب３ واکه( په کلمو ک３، )ب３( مختاړی بلل ک８５ي.

كورن９ دنده:

زده کوونکي دې ＇و فعلي او اسمي ري＋３ په نوو مثالونو ک３ پيدا بيا دې په خپلو کتابچو 
ک３ وليکي.



٧٧

نهه د４رشم لوست

کوچنيان

موخه: د متن لوستل، ليکل ، د لوست په مطلب او مفهوم پوه５دل.

پو＊تنه:

ستاسو په فکر ماشومان کوم ＊ه صفتونه لري؟

اروا＊اد گل پاچا الفت په خپل مشهور کتاب ))غوره نثرونه(( ک３ ليکلي دي:  
)) ..... زه پــه مــــاشومــانو ک３ ＄ين３ داس３ لوى خويونه او ستر صفتونه وينم 
چ３ هغه په لويانو ک３ نشته. هغه کسان چ３ ＄انونه ورته لوى او  زورور ＊کاري، 
د خپل３ کين３ او بغض په وړاندې ډ４ر کمزوري دي. زه او ته که هر ＇ومره  
لوى شو، قوت ومومو، په خپلو غليمانو رحم نشو کوالى. په زورورو باندې قهر 
او غــضب ډ４ر زورور دی. مگر ماشومان دغه راز نه دي. د دوى په زړونو ک３ 
که عناد او کينه  پيدا شي،  ډ４ر ژر ي３ له  مــنـ％ـــه وړى شي. يوه ش５به وروسته 

له هغه چا سره مينه کوي چ３ مخک３ ي３ ورسره منگول３ لگول３.
دا کار لويان نشي کوالى . لوى خلک د خپل قهر او غضب په وړاندې  ډ４ر 

واړه او کمزوري دي.



٧٨

دا زور او قوت د کوچنيانو په برخه رس５دلى دى چ３ د کين３ او عناد اور م７ 
ک７ي او  دا جهنم په گلزار بدل ک７ي((.

فعاليتونه:

- زده کوونکي دې په وار سره متن ولولي  او د هغه مطلب دې په لن６ ډول ووايي.
- زده کوونکي  دې  الندې  کلم３  په مناسبو جملو ک３ راوړي او په خپلو کتابچو ک３ 

دې وليکي.
د.     عناد    الف:   لويان   
هـ.     کمزورى    ب.     بغض   

و.     مينه  ج.      زورور   
- دوه تنه زده کوونکي دې د تخت３ مخ３ ته راشي او د متن جمل３ دې يو بل ته د امال په 

توگه ووايي.
- زده کوونکي دې په متن ک３ متضادې کلم３ پيدا او په خپلو کتابچو ک３ دې وليکي. 

- ＇و تنه زده کوونکي دې د ！ولگي مخ３ ته راشي، په دې اړه دې خبرې وک７ي چ３ موږ 
＇نگه کوالی شو له هر چا سره د خپل قهر او غضب مخنيوی وک７و؟ 

معنا لغت  
کينه عناد  

په زړه پورې    غوره  
دوزخ جهنم  
بُغض   کينه 

كورن９ دنده:

زده کوونکي دې د متن په پوه５دو سره په دې اړه ＇و کر＊３ په خپلو کتابچو ک３ وليکي 
چ３: موږ ＇نگه کوالی شو د کوچنيانو په شان له خپلو زړونو ＇خه کينه او عناد لرې ک７و؟ 



٧٩

＇لوي＋تم لوست

د پاک چاپ５ريال گ＂３

موخه: د متن لوستل، ليکل، پاک چاپ５ريال په ارز＊ت او گ＂و پوه５دل او د چاپ５ريال د 
پاک ساتلو د روحي３ پياوړتيا.

پو＊تنه:

أيا تاسو کله د چاپ５ريال کلمه اور４دل３ او په معنا ي３ پوه８５ئ؟ 

زموږ خوا و شا ！ول ＇يزونه، لکه: هوا، اوبه ＄نگلونه، کروندې، د＊ت３، 
غرونه او نور... د چاپ５ريال په نامه ياد８４ي. چاپ５ريال په ！ولو وگ７و پورې اړه 

لري، ＄که انسان پک３ ژوند کوي او گ＂ه ترې اخلي.
＇ومره چ３ يو چاپ５ريال پاک او ＊کلی وي، په هماغه اندازه ژوند په زړه 

پورې او خلک له روغتيا ＇خه برخه من وي.
＇رنگه چ３ له چاپ５ريال ＇خه ！ول انسانان گ＂３ اخلي، ＊５رازي او ساتنه 
ي３ هم په ！ولو وگ７و پورې اړه لري.موږ ！ولو او په ت５ره ＄وانانو ته په کار 
ده چ３ د ه５واد هره برخه خپل گ６ کور وبولي او د هغه حفاظت او پاک 



٨٠

ساتل خپله ملي دنده او مسووليت وگ２ي او له خپل چاپ５ريال ＇خه سمه او 
مناسبه گ＂ه واخلي.

 
فعاليتونه:

- زده کوونکي  دې په وارسره د تخت３ مخ３ ته راشي متن دې ولولي او د هغه په مطلب 
دې خبرې وک７ي.

- دوه دوه تنه زده کوونکي دې په خپلو من％و ک３ لوستل شوى متن يو بل ته امال ووايي.

- الندين９ کلم３ دې په جملو ک３ وکار وي  او په خپلو کتابچو ک３ دې وليکي:
)مسووليت، وگ７ي، حفاظت، دنده(

- زده کوونکي دې د پاک چاپ５ريال د گ＂و په هکله يوه لن６ه مقاله وليکي. 
- زده کوونکي دې په وار سره د تخت３ مخ３ ته راشي او په دې اړه دې خبرې وک７ي چ３ 

موږ ول３ پاک چاپ５ريال ته اړتيا لرو؟ 

معناوې لغتونه  
خلک وگ７ي  
وظيفه دنده  

د برخ３ ＇＋تن برخه من 

كورن９ دنده:

زده کوونکي دې د ه５واد په اوسني حالت ک３ د پاک چاپ５ريال په اړه ＇و کر＊３ په خپلو 
کتابچو ک３ وليکي.
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يو ＇لو４＋تم لوست

نشه يي توکي
موخه:  د متن سم لوستل، ليکل، د نشه يي موادو په اغ５زو او زيانونو پوه５دل او له هغو 

＇خه د ＄ان ساتن３ د روحي３ پياوړتيا. 

پو＊تنه:

أيا تاسو نشه يي توکي پ５ژنئ او د هغو په زيانونو پوه８５ئ؟

زموږ په چاپ５ريال ک３ داس３ توکي شته چ３ ＄انته غذايي ارز＊ت لري لکه: 
م５وې، سابه، غو＊３ او نور چ３ د ژوند د پاي＋ت، روغتيا او سوکال９ المل 
روغيتايي  او  يوازې غذايي  نه  توکي هم موجود دي چ３  ک８５ي. داس３ 
خاصيت نه لري، بلک３ ډ４ر ناوړه او وژونکي هم دي. لکه: نسوار، سگرټ، 

چرس، بنگ، شراب، ترياک، ه５روين، او نور.
هغه انسان چ３ يو وخت روغ رم او د خپلو ک７و وړو له  امله  په خپله ！ولنه 
ک３ د درناوي او باور وړ وي، د دغو نشه يي توکو په کارولو سره د خپل 

ژوند ！ول نعمتونه او ＊５گ３２ له السه ورکوي.
دا کسان ناروغ، کمزوري، په هر ＄اى ک３ پراته او له خپلو کورنيو ＇خه 
جال شوي او ناوړه ژوند لري. په نشه روږدي کسان ورو ورو خپله روغتيا له 
السه ورکوي او په ډول ډول ناروغيو، لکه: د بدن پر کمزورۍ، د زړه  او د 

س８و په سرطان اخته او په پای ک３ ي３ د م７ين３ سبب گر＄ي.
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فعاليتونه:

- زده کوونکي دې په وار سره متن ولولي او د هغه مطلب دې په ساده وينا بيان ک７ي.
- دوه دوه تنه زده کوونکي دې د متن جمل３ يو بل ته امال ووايي. 

- زده کوونکي دې په خپلو ډلو ک３ د نشه يي توکو د بدو اغ５زو په هکله ＇و کر＊３ وليکي 
او بيا دې يو تن د تخت３ مخ３ ته راشي او نورو ته دې ولولي. 

- زده کوونکي دې د تخت３ مخ３ ته راشي او په دې اړه دې خبرې وک７ي چ３: ＇نگه 
کوالی شو له دغو تباه کوونکو توکو ＇خه خپل ＄انونه او د کورن９ غ７ي وساتو. 

معناوي لغتونه  
محيط   چاپ５ريال  

چارې اوعملونه  ک７ه وړه  
أموخته اوعادت  روږدى  

أسوده گي سوکالي  

كورن９ دنده:

زده کوونکي دې د نش３ د تباه کوونکو اغ５زو په باب د خپلو کورنيو له غ７و سره خبرې 
وک７ي او بيا دې ＇و کر＊３ په دې هکله په خپلو کتابچو ک３ وليکي.
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دوه ＇لو４＋تم لوست

د ＄مک３ په سطح３ ک３ بدلونونه
موخه: د متن لوستل، ليکل او په دې وپوه８５ي چ３ د ＄مک３ پرمخ او من＃ ک３ بدلونونه  

هم من＃ ته را＄ي.

پو＊تنه:

أيا تاس３ د ＄مک３ د بدلون په هکله  ＇ه فکر کوالى شئ؟

د ＄مک３ پر مخ د ب５ال ب５لو الملونو له امله ＇و ډوله بدلونونه رامن＃ ته ک８５ي. 
يو ډول ي３ هغه بدلونونه دي چ３ په تدريجي ډول د ډ４رو کلونو په اوږدو 
ک３ د باد، باران او د سيندونو د اوبو له امله من＃ ته را＄ي. په ت５ره هغو 

خاورينو سيمو ک３ چ３ ون３ او بو！ي ونلري.
لکه:  آفتونه،  طبيعي  ي３  الملونه  چ３  دي  بدلونونه  نا＇اپي  ي３  ډول  بل 
اورغور＄ون３، زلزل３، س５البونه، ＄مک３ ＊وي５دن３، اورلگ５دن３، طوفانونه 
او نور دي. بايد وويل شي چ３ د خوړونو او سيندونو په غاړه او شاوخواوو 
ک３ د کورونو جوړول، کارکول يا لوب３ کول ډ４ر خطرناک دي، ＄که په 
داس３ ＄ايونو ک３ له ت５زو بارانونو سره د س５البونو د راتلو امکانات ډ４ر زيات 
وي او س５الب هغه آفت دی که په مخ ک３ ي３ کورونه، زراعتي ＄مک３، 
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انسانان، ＇اروي يا هر ＇ه برابر شي له من％ه ي３ وړي.

 
فعاليتونه:

- ＇و تنه زده کوونکي دې متن ولولي او د هغه په مطلب دې خبرې وک７ي.
- دوه دوه تنه زده کوونکي دې د متن جمل３ يو بل ته امال ووايي او په خپلو کتابچو ک３ 

دې وليکي.
- زده کوونکي دې د ＄مک３ د سطح３ د بدلونونو په اړه که ＇ه اوريدلي وي نورو ته دې 

ووايي. 
- دوه دوه تنه زده کوونکي دې له يو بل سره په دې اړه مشوره وک７ي چ３ کوم شيان د 
＄مک３ په سطح３ ک３ د بدلون المل ک５دالی شي، بيا دې خپل３ ليکل شوې کر＊３ نورو 

ته ولولي. 

معناوې لغتونه  
علتونه الملونه  

تغييرات بدلونونه  
أتشفشان اورغور＄ون３ 

خاکي خاورينه  

كورن９ دنده:

زده کوونکي دې په ＄مکه ک３ د بدلون په هکله چ３ ＇ه فکر کوالی شي په خپلو کتابچو 
ک３ وليکي.
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درې ＇لو４＋تم لوست

د کار ارز＊ت
موخه: د متن سم لوستل، ليکل، د کار په ارز＊ت پوه５دل او د کار کولو د روحي３ 

پياوړتيا. 

پو＊تن３:

أيا تاس３ له  کار کولو سره مينه لرئ؟ کوم ډول کارونه مو خو＊８５ي؟
کار کول زموږ روغتيا ته هم گ＂ه لري؟

د اسالم ستر پيغمبر حــضـرت رسول اکــرمU داســ３ الر ＊وونه کــ７ې  ده: 
))خپله روزي د کار او زيار په وسيله  وگ＂ئ، سوال مه کوئ.(( 

 Uمـحمـد حضرت  انصاري  يو  چ３  دى  روايت  ＇خه    Wانس حضرت  له 
حضور ته راغى. وي３ ويل: ))اى د اهلل حبيبه! ماته يو ＇ه راک７ه.(( رسول 
يوه  وويــــل:  سـوالـــگـــر   لـرې؟((  ＇ـه  کـ３  کـور  ))پـه  چ３  وفرمايل:   Uاهلل
 Uش７ۍ لرم او يوه د لرگي کاسه چ３ اوبـه  پـــه ک３ ＇＋و. حضرت محمد

ورته  وفرمايل: ))دواړه راوړه!(( هغه دواړه راوړل.
حضرت محمدU وفرمايل: ))دا دواړه ＇وک اخلي؟(( يوه س７ي وويل زه 
له دې ＇خه  ))＇وک ي３  وفرمايل:  بـيـا   Uپيغمبر روپ９ اخلم.  يوه  په   ي３ 

گران اخلي؟(( بل س７ي وويل زه ي３ په دوه روپ９ اخلم. 
رسول اهللU هغه شيان ورک７ل او روپ９ ي３ انصاري ته ورک７ې. وي３ ويل: 
))په يوې روپ９ خوراکي شيان  واخله او په بله  روپ９ يو تبر واخله او ماته 
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ي３ راوړه! (( انصاري تبر راوړ او حضرت محمدU په  مبارکو السونو په خپله 
هغه ته الستى  ور واچاوه. بيا ي３ وفرمايل: چ３ ＄ه لرگي وهه او خر＇وه 

ي３. پن％لس ور＄３ دې ونه گورم.
 انصاري لرگي وهل او هغه ي３ پلورل. پن％لس ور＄３ وروسته حـضـور ته 
راغى چـ３ حال يــ３ ډ４ــر ＊ه شـوى و. حــضــرت  مــحــمــدU وفرمايل: ))دا 
کار تاته له سوال نه غوره دى، ＄که چ３ سوال به د قيامت په ورځ  ستا 

پرمخ تور ！کى وي.(( 

فعاليتونه:

- ＇و تنه زده کوونکي دې د تخت３ مخ３ ته راشي، متن دې ولولي او دهغه په مطلب دې 
خبرې وک７ي.

- زده کوونکي دې الندې لغتونه معنا او په خپلو کتابچو ک３ دې وليکي 
 تور！کی، خر＇ول.

- زده کوونکي دې په وارسره د تخت３ مخ３ ته راشي او د متن يوه يوه جمله دې د امال 
په توگه وليکي.

- زده کوونکي دې د تخت３ مخ３ ته راشي او د کار د ارز＊ت په اړه دې يوه يوه جمله 
پرتخت３ وليکي. 

معناوې   لغتونه  
عيب او شرمندگي تور！کى  

   
بختورو، پاکو، ن５کمرغو، له برکت ＇خه ډک مبارکو   

كورن９ دنده:

زده کوونکي دې د کار د اړتيا او ارز＊ت په اړه ＇و کر＊３ په خپلو کتابچو ک３ وليکي. 
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＇لور ＇لو４＋تم لوست

بشر پالنه
موخه: د متن سم لوستل، ليکل، د بشر پالن３  په معنا او مفهوم پوه５دل او د بشر پالن３ 

د روحي３ پياوړتيا.

پو＊تنه:

ستاسو په فکر  بشر پالنه ＇ه ته وايي؟

انسان په ！ولنه ک３ يو زيار ک（  موجود دى او د بشري ستونزو د لرې  کولو لپاره  
د نه ه５ر４دونکو خدمتونو وياړ لري. بايد د ژوند په ！ولو چارو ک３ له يو بل سره 

مرسته، همکاري او د ستونزو په وخت ک３ خواخوږي ولري.
＇نگه چ３ موږ انسانان يو، نو ＊ايي چ３ له انسانانو سره مينه او محبت خپله بشري 

فريضه وبولو او په دې عمل وک７و، چ３ هر انسان د عزت او درناوي وړ دى. 
انسان ته ＊ايي يوازې د خپل３ سوکال９ او ن５کمرغ９ په فکر ک３ نه وي، بلک３ پر 

نورو هم دا پيرزوينه ولري.
وگورئ رحمان بابا دبشر پالن３ دا لوړ احساس په ＇ومره خوږوالي سره په دې 

بيت ک３ ＄اى ک７ى دى:

هــغـه  زړه بـه  لــه  طــوفانـه  پــه امــان  وي
چ３ ک＋ت９ غوندې د خلکو باربـردار شـي
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فعاليتونه:

- زده کوونکي دې متن ولولي او په دې مطلب دې خبرې وک７ي.
- دوه دوه تنه زده کوونکي دې د تخت３ مخ３ ته راشي او متن دې يو بل ته امال ووايي.

- زده کوونکي دې په خپلو ډلو ک３ په دې اړه چ３ )موږ ＇نگه کوالی شو د رحمان بابا 
د بشر پالن３ له روحي３ ＇خه پيروي وک７و.( ＇و کر＊３ وليکي او بيا دې يو تن د تخت３ په 

مخک３ نورو ته ولولي. 
- ＇و زده کوونکي دې په وار سره د تخت３ مخ３ ته راشي او په دې اړه دې خبرې وک７ي 

چ３: )زموږ له کومو ک７و وړو ＇خه بشر پالنه ＇رگند４دالی شي(. 

معناوې لغتونه  
لورينه پ５رزو  

همدردي   خواخوږي 
درن＋ت درناوى  

كورن９ دنده:

زده کوونکي دې د بشر پالن３ په هکله يوه لن６ه مقاله وليکي. 
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پن％ه ＇لو４＋تم لوست

د وطن ترانه
موخه: د متن لوستل، ليکل او د ه５وادن９ مين３ د روحي３ پياوړتيا.

پو＊تنه:

ستاسو په فکر وطن ول３ په هر چا  گران دى؟

دا  وطـــن  ودان  وطــــــن     دا  د لـــــوى افـــغـان وطــــن
       دا پـــر موږه گــــران وطــــن  

خــاوره د غــ５ـرت ده زلـزلــ３ لــري طـــوفـان لــري    
       غــرونــو کــ３ بــازان لـــــري 

تــاو يــ３ لـــويــو  غــرونـوکـ３ شـــور يـــ３ پــه سيـندونــوکــ３ 
مـيـنـه يـ３ پـــه زړونـوکــ３

خـيـژي لـه سينـ３، د هـر افـغـان ولـول３ لـري
            بـــــــــلــــ３ يــــ３  لـمـبـ３ لــري  

نــــسل  اتـــــالن  پـــکـــــــــ３ اوســــــــي  افــــغـانــان  پـکـ３ 
            واړه  ســربـــازان پـــکــــ３ 

＇ــــاري يــ３ د غـــرو او چـــت سـرونــه لـــه آســـمـان ســره
         نــــنـــگ او لــــه ايـــمـان ســـره 
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فعاليتونه:
 

- زده کوونکي دې ترانه په ډله ييزه توگه په لوړ أواز ولولي.

- د تران３ مطلب دې په نثر واړوي او بيا دې په خپلو کتابچو ک３ وليکي. 

- زده کوونکي دې الندې لغتونه په جملو ک３ وکاروي.
سيندونه، تاو، لمب３، بازان، اتالن

هکله چ３ ＇ه  په  ساتن３  د  وطن  د  او  دوست９  وطن  د  سره  وار  په  دې  کوونکي  زده   -
مسووليت لرو او ＇نگه ي３ ترسره کوالی شو، خبرې وک７ي. 

معناوې لغتونه  
شور اوغوغا    ولولى  

！ا！وبى يا د اوسيدو ＄اى وطن  
باز   با＊ه   
سر＊ندونکي    سربازان  
قهرمانان    اتالن  

＇ارنه ي３ کوي، يا ساتنه ي３ کوي  ＇اري  
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د پوهن３ ترانه

ــــــا آري د  ــــــ３  ي ــــگ  ــــن ن ــــــه  ت
ـــا ــــــــه ت ＄ـــــــار４ـــــــ８مـــــــه ل

＊ـكال مــو  تــه  ـــن  وط ر１ــــا،  ده  پــوهــنـــــه 
رهــنـــــمــا زمـــــــونـــ８ه  ـــــم  ـــ قــل او  كـــتـــاب 

يـــمـــا د  يـــــــ３  تـــــــــاج  او 
افــــــغــــــانــــــســــــتــــــان زمــــــا

ر１ـــــــا ده   پـــــــــوهــــنـــــــــه 
قـــلـــــــــــم او  ــــاب  ـــــ ـــــ ــــت ك

＊ـكال مــو  تــه  ـــن  وط ر１ــــا،  ده  پــوهــنـــــه 
رهــنـــــمــا زمـــــــونـــ８ه  ـــــم  ـــ قــل او  كـــتـــاب 

ـــــــو ＊ـــکـــال ـــــــه م وطــــــــــن ت
ــــا ــــم ــــن زمـــــــــــونـــــــــــ８ه ره

ــــــ３ ＄ــــان ــــــــا ي ــــــــن زم وط
افـــــغـــــان د  ويــــــنــــــه  تـــــــه 

＊ـكال مــو  تــه  ـــن  وط ر１ــــا،  ده  پــوهــنـــــه 
رهــنـــــمــا زمـــــــونـــ８ه  ـــــم  ـــ قــل او  كـــتـــاب 

ــــان ــــرب ــــــم ق ـــــه ش ـــــان ــــــه ت ل
ــــــول جــهــان ــــــوړ پــــه ！ تــــه ل

ـــــــاد آبــــــــــــاد اوســــــــــــ３ آب
ــا ـــــه ت ــــدو پ ــــن ــــر＊ ــــ８ س ــــون م

＊ـكال مــو  تــه  ـــن  وط ر１ــــا،  ده  پــوهــنـــــه 
رهــنـــــمــا زمـــــــونـــ８ه  ـــــم  ـــ قــل او  كـــتـــاب 

وطــــــنــــــه تـــــــه شـــــــ３ ＊ـــــاد
آزاد دې  ـــــو  ـــــات س او 

ــــ３ هــــم مــــ３ گـــور ـــــور ي ــــه ک ت
ـــا ـــي آس د  ــــــ３  ي زړه  ــــــه  ت

＊ـكال مــو  تــه  ـــن  وط ر１ــــا،  ده  پــوهــنـــــه 
رهــنـــــمــا زمـــــــونـــ８ه  ـــــم  ـــ قــل او  كـــتـــاب 

ـــــالر يــــ３ هــــم مــــ３ مـــور تــــه پ
تـــــور ســـــتـــــرگـــــو  د  زمـــــــــا 

محمد ُمعين مرستيال


