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درسي کتابونه د پوهنې په وزارت پورې اړه 
لري،  اخيستنه او خرڅونه يې په کلکه منع ده. له 

سر غړوونکو سره قانوني چلن کيږي.

د پوهنې وزارت
د تعليمي نصاب د پراختيا او ښوونکو 

د روزنې  معينيت
د تعليمي نصاب د پراختيا او درسي کتابونو د 

تآليف لوى رياست

)د دري ژبو لپاره(

ره(
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بو 
ي ژ
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)د 
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 دا عــــزت د هـــر افـغـان دى
 هر بچی يې قهرمـــــان دى
ازبـکــــــــو د  بـــــلـوڅـــــــو   د 
 د تـــرکـمنـــــــو د تـــاجـکــــــو
 پــاميــريـــان، نـورســـتانيــــان
 هـــم ايمـــاق، هم پشـه ېان
 لـکـه لـمــر پـر شـــنـه آســـمـان
 لـکــــه زړه وي جـــاويــــــدان
 وايـــو اهلل اکبر وايو اهلل اکبر

افغانســـتـــان دى  دا وطن 
 کور د سولې کور د تورې
 دا وطن د ټولـــو کـور دى
 د پښـــتــون  او هـــــزاره وو
 ورســـره عرب، گوجــر دي
 براهوي دي، قزلباش دي
 دا هيــــــواد به تل ځليږي
 په ســـينــه کې د آســـيـــا به
 نوم د حق مـــو دى رهبـــر

ملي سرود
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پښتو
څلورم ټولګی

)د دري ژبو لپاره(

د چاپ کال: ١٣٩6هـ.ش.

د پوهنې وزارت
د تعليمي نصاب د پراختيا او د ښوونکو 

د روزنې معينيت
د تعليمي نصاب د پراختيا او درسي 

کتابونو د  تآليف لوی ر ياست

الف
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مؤلفان:
_ محمد قدوس زکوخېل

_ محمد يعقوب مومند
_ ميرويس ځدراڼ

- محمد عالم عالميار

ژبنى ايډيټ:
_ محمد قاسم هيله من

ديني، سياسي او فرهنګي کمېټه:
_ محمد أصف کوچی

_ حبيب اهلل راحل د تعليمي نصاب د پراختيا په رياست کې د پوهنې وزارت سالکار

د څارنې کمېټه:
_ دوکتور اسداهلل محقق، د تعليمي نصاب د پراختيا او د ښوونکو د روزنې معين.

_ دوکتور شېرعلي ظريفي د تعليمي نصاب د پراختيا د پروژې رئيس.
_ دکتور محمد يوسف نيازي د تعليمي نصاب د پراختيا او درسي کتابونو د تآليف لوى رياست سرپرست.

کمپوز او ډيزاين: 
_ صفت اهلل مومند

_ فيض محمد فياض حسين خيل 

د چاپ د سمون چارې: 
محمد کبير حقمل د پوهنې وزارت د نشراتو او اطالعاتو رئيس

ب
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

د پوهنې د وزير پيغام

د لوی خدای ډېر شکر دی چې انسان يې په احسن تقويم پيدا او هغه ته يې د خبرو کولو توان ورکړ او د علم او 
فکر پر گاڼه يې سمبال کړ. ډېر درود دې وي د اسالم په گران پيغمبر حضرت محمد مصطفی چې د انسانيت ستر 

ښوونکی دی او د رحمت، الرښوونې او روښنايۍ پيغام راوړونکی.
ښوونه او روزنه په هره ټولنه کې د بدلون او پراختيا بنسټ دی. د ښوونې او روزنې اصلي موخه د انسان د بالقوه 

ځواکونو فعالول او د هغه د پټو استعدادونو غوړول دي.
درسي کتاب د ښوونې او روزنې په بهير کې يو مهم رکن بلل کيږي چې له نوو علمي بدلونونو او پرمختگونو سره 
اوږه په اوږه او د ټولنې له اړتياوو سره سم تاليف کيږي. درسي کتابونه ښايي د منځپانگې له مخې خورا بډای وي چې 
وکړای شي ديني او اخالقي زده کړې د نوو علومو له السته راوړنوسره يوځای د نوو ميتودونو له الرې زده کوونکو ته 

وليږدوي.
دغه کتاب چې اوس ستاسو په واک کې دی، د همدغو پورته ځانگړنو پر بنسټ چمتو او تاليف شوی دی. د 
پوهنې وزارت تل زيار باسي چې په هيواد کې تعليمي نصاب او درسي کتابونه د اسالمي ښوونې او روزنې او د ملي 
هويت د ساتلو پر بنسټ جوړ او له علمي معيارونو، نوو روزنيزو ميتودونو او د نړۍ له علمي پرمختگونو سره سم وي. 
د زده کوونکو استعدادونه په ټولو اخالقي او علمي خواوو کې وغوړيږي او په هغوی کې د فکر کولو او نوښت توان او د 
پلټنې حس پياوړی کړي. د خبرو اترو او پيرزوينې د فرهنگ دودول، د هيواد پالنې، د مينې او محبت د حس پياوړي 

کول، بښنه او پيوستون د پوهنې د وزارت نورې غوښتنې دي چې ښايي د لوست په کتابونو کې غبرگون ومومي.
درسي کتابونه د ښه او مسلکي ښوونکي له درلودو پرته نشي کوالی تر پام الندې موخې ترالسه کړي. ښوونکی 
د ښوونې او روزنې مهم رکن او د زده کړې او روزنې د پروگرامونو سرته رسوونکی دی. د هيواد له ژمنو او زړه سواندو 
ناپوهۍ په وړاندې يې جگړه خپله دنده گرځولې، دوستانه هيله لرم چې د تعليمي  ښوونکو څخه، چې د تورتم او 
نصاب په دقيق او مخلصانه  تطبيق کې د هيواد ماشومان، نجونې او تنکي ځوانان د پوهې، اخالقو او معنويت لوړو 

څوکو ته رهنمايي کړي.
د هيواد د زده کړې د نظام بری د خلکو له جدي مرستو پرته امکان نه لري. له دې امله له ټولو قشرونو او د ملت له 
شريفو خلکو، په تيره بيا له کورنيو او د زده کوونکو له درنو اولياوو څخه هيله لرم چې د معارف د موخو د السته راوړو 
په برخه کې له هيڅ ډول مرستې څخه ډډه ونه کړي. دغه راز له ټولو ليکوالو، پوهانو، د ښوونې او روزنې له ماهرينو او 
د زده کوونکو له محترمو اولياوو څخه هيله کيږي چې په خپلو رغنده نظرونو، وړانديزونو او نيوکو د درسي کتابونو په 

الښه والي کې د پوهنې له وزارت سره  مرسته وکړي.
الزمه بولم چې له ټولو ښاغلو مولفينو او د پوهنې د وزارت له اداري او فني کارکوونکو څخه چې د دغه کتاب په 
چمتو کولو کې يې زيار ايستلی او له ټولو ملي او نړيوالو بنسټونو څخه چې د درسي کتابونو د چاپ او ويش په برخه 

کې يې مرسته کړې، مننه وکړم.
په پای کې له لوی خدای څخه غواړم چې په خپلې بې پايه مهربانۍ له موږ سره د پوهنې د سپيڅلو أرمانونو په 

السته راوړلو کې مرسته وکړي. إنه سميع قريب مجيب.

د پوهنې وزير
دوکتور اسداهلل حنيف بلخي

ج
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فـــــهرست
مخونهسرليکونهشمېره

١١اهلل

٢٣حضرت محمد

5د پښتو ژبې هغه توري... ٣

7زموږ ټولګی٤

٩خبرې اترې 5

١١ډېر لګښت 6

١٣روغتيا7

١5ساده کلمې٨

١7خبرې اترې٩

١٩زموږ کورنۍ١٠

٢١خبرې اترې١١

٢٣زموږ ښوونځي١٢

٢5خبرې اترې١٣

٢7باغ١٤

٢٩ښوونکی او زده کوونکي١5

د
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مخونهسرليکونهشمېره

٣١خواړه١6

٣٣غنم١7

٣5خبرې اترې١٨

٣7غاښونه١٩

٣٩ښه زده کوونکی٢٠

٤١ځاله٢١

٤٣کوتره او مېږی٢٢

٤5نوی زده کوونکی٢٣

٤7زده کوونکی په کور کې٢٤

٤٩سېالب٢5

5١مرسته ٢6

5٣ژوند ٢7

55له ناروغيو مخنيوی٢٨


هـ
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لومړى لوست

اهلل
موخه: د دغه  لوست موخه د اهلل په يووالي ايمان درلودل دي.

پوښتنه:

موږ او تاسې د چا بنده ګان يو؟ 
 اهلل يو دى. شريك نه لري.

موږ د اهلل بندگان يو. 
موږ مسلمانان يو. د اهلل عبادت كوو. زموږ نېك عملونه د اهلل عبادت دی.

مرکه:
توريالى: زلميه! موږ چا پيداكړي يو؟

زلمى: موږ اهلل پيداكړي يو.
توريالى: زلميه! موږ د چا عبادت كوو؟

زلمى: موږ د اهلل عبادت كوو.

ACKU
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فعاليتونه:

- زده کوونکي دې له ښوونکي وروسته په مناسب اواز سره متن ولولي.

- څو زده کوونکي دې په وار سره لوست ولولي، نور دې ورته غوږ ونيسي، ښوونکی 
دې مرسته کوي.

- دوه، دوه زده کوونکي دې د ټولگي مخې ته راشي، يو دې د کتاب له مخې ورته جملې 
ووايي او بل دې د امال په توگه پر تختې وليکي، ښوونکی دې ورسره مرسته وکړي.

- څو زده کوونکي دې په وارسره د ټولگي مخې ته راشي، د اهلل د يووالي په اړه دې 
خبرې وکړي، نور دې ورته غوږ ونيسي.

معنا لغت  
افريده شده مخلوق  

عبادت   ستايش، پرستش، بنده ګی

كورنۍ دنده:

زده کوونکي دې په کورونو کې متن ښه ولولي او بيا دې په کتابچو کې وليکي.
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دويم لوست

حضرت محمد
موخه: د متن سم لوستل، ليکل او د حضرت محمد پيژندل.

پوښتنې:

_  أيا تاسو خپل پيغمبر حضرت محمد پيژنئ؟
_ موږ او تاسې د چا امتيان يو؟

حضرت محمد د اهلل بنده او پيغمبر دی.
د حضرت محمد د پالر نوم عبد اهلل و.
حضرت محمد د ښو اخالقو خاوند و. 
زموږ پيغمبر ته ماشومان ډېر گران وو. 

پر موږ هم خپل پيغمبر گران دی. 
موږ د خپل پيغمبر اطاعت کوو.
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فعاليتونه:

- زده کوونکي دې له ښوونکي وروسته په مناسب اواز سره متن ولولي.

- څو زده کوونکي دې په وار سره د ټولګي په مخ کې متن ولولي.

-دوه، دوه زده کوونکي دې د ټولگي مخې ته راشي، يو دې د کتاب له مخې ورته يوه 
جمله ووايي او بل دې د امال په توگه پر تختې وليکي، نور دې په کتابچو کې وليکي.

معنا لغت  
فرمانبرداری اطاعت   

كورنۍ دنده:

ACKUزده کوونکي دې په کورونو کې متن ښه ولولي او بيا دې په کتابچو کې وليکي.
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درېم لوست

د پښتو ژبې هغه توري چې په دري 
او عربي ژبو کې نشته

موخه: د پښتو د تورو د غږونو سم ادا کول او سم ليکل.
 

پوښتنه:

تاسو له چا سره  کله هم پر پښتو ژبه خبرې کوئ؟

ڼښږړډځڅټ

ټ ټ         ټ         ټ        ټ        ټ         ټ        
څ  څ          څ         څ         څ         څ          څ        
ځ ځ          ځ         ځ         ځ         ځ          ځ        
ډ ډ           ډ          ډ          ډ          ډ           ډ         
ړ ړ           ړ          ړ           ړ          ړ           ړ         
ږ ږ           ږ          ږ           ږ          ږ           ږ         
ښ ښ         ښ         ښ         ښ         ښ          ښ       
ڼ ڼ          ڼ           ڼ         ڼ           ڼ           ڼ        

 

 

 

 

 

 

 

 

ڼ ښ  ږ  ړ  ډ  ځ  څ  ټ 
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فعاليتونه:

- يو زده کوونکي دې توري د کتاب له مخې ولولي، نور دې ورته غوږ ونيسي.

- يو زده کوونکي دې د ټولگي مخې ته راشي، توري دې د کتاب له مخې ولولي، نور 
دې ورپسې تکرار کړي.

- زده کوونکي دې په وار سره توري ولولي او بيا دې يو يو پرتختې وليکي.

- يو زده کوونکي دې توري پر تختې وليکي، بل دې ولولي او نور دې ورپسې تکرار کړي.

د پښتو توري په کلمو کې
ټولګی ټ  
څپلۍ څ  

ځنګل  ځ   
ډنډ  ډ   

ړوند  ړ   
ږلۍ  ږ   

ښکال ښ  
پاڼه  ڼ  

كورنۍ دنده:

په کتابچو کې  بيا دې  او  ياده زده  له  او ځانگړي توري  زده کوونکي دې د پښتو خاص 
وليکي، بله ورځ دې په ټولگي کې نورو ته تکرار کړي.
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څلورم لوست

زموږ ټولگی
موخه: د متن سم لوستل، ليکل او د ساده کلمو زده کول.

پوښتنه:

ستاسو په ټولګي کې ټول څو تنه دي؟

موږ په نوي ټولگي کې ناست يو. دا څلورم ټولگی دی. 
هر مضمون د يوه ښوونکي له خوا تدرسيږي. 

ايمل زموږ د پښتو مضمون ښوونکی دی. 
ډېر ښه سړی دی. موږ ته ښه لوست وايي. 

پر موږ خپل ښوونکی گران دی. 

خبره يې منو، خپل لوست په مينه لولو. 

ACKU
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فعاليتونه:

- زده کوونکي دې له ښوونکي څخه وروسته په چوپتيا سره لوست ولولي.

- څو زده کوونکي دې په وار سره د ټولګي مخې ته راشي او د لوست متن دې ولولي.

- دوه، دوه زده کوونکي دې د ټولګي مخې ته راشي، يو دې ورته يوه جمله له کتاب څخه 
ولولي، بل دې د تختې پرمخ د امال په توګه وليکي.

- څو زده کوونکي دې په وار سره د )ورځ، جوړ، پيل( کلمې د تختې پرمخ په جملو کې 
وکاروي نور دې په خپلو کتابچو کې وليکي.

معنا لغت  
نتيجه پايله       

مشکالت ستونزې  
سال کال   

صنف ټولګی   
معلم ښوونکی  

شاګردان زده کوونکي  

كورنۍ دنده:

ټول زده کوونکي دې د )ټولګی، ناست، والړ، څلورم( کلمې په خپلو  کتابچو کې وليکي 
بيا دې په جملو کې وکاروي.
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پنځم لوست

خبرې اترې
موخه: د متن سم لوستل، ليکل او د خبرو کولو وړتيا ترالسه کول.

 

پوښتنه:

تاسې نن له چا سره خبرې اترې کړې دي؟
سليمان: رحمانه وروره ستړی مه شې!

رحمان:  سليمانه ته هم ستړی مه شې!
سليمان: رحمانه زه نن ښوونځي ته ځم؟

رحمان: زه هم ځم.
سليمان: ته په کوم ټولگي کې يي؟

رحمان: زه په څلورم )ب( ټولگي کې يم
سليمان: ډير ښه، رحمانه کورنۍ دنده دې ترسره کړېده؟

رحمان: هو! کورنۍ دنده مې ترسره کړېده.
سليمان: ما هم خپله کورنۍ دنده ترسره کړېده.

رحمانه: ډيره ښه ده. د خدای په امان. 

ACKU



١٠

فعاليتونه:

- څو زده کوونکي دې په وار سره د ټولګي مخې ته راشي، د لوست متن دې ولولي، 
ښوونکی ورسره مرسته کوي. 

- دوه دوه زده کوونکي دې د ښوونکي په مرسته په خپل منځ کې خبرې اترې وکړي.

- دوه زده کوونکي دې د ټولگي مخې ته راشي، يو دې ورڅخه پوښتنې کوي، بل دې 
ځوابونه ورکوي، نور دې ورته غوږ ونيسي.

- دوه زده کوونکي دې د ټولگي مخې ته راشي يو دې د کتاب له متن څخه ورته يوه جمله 
ووايي، بل دې د تختې پرمخ وليکي، نور زده کوونکي دې د تختې له مخې په کتابچو 

کې وليکي.

معنا لغت  
أباد ودان   

ديروز پرونۍ   
وظيفه دنده  

كورنۍ دنده:

ټول زده کوونکي دې دې لوست ته ورته د خبرو اترو په شکل په خپلو کتابچو کې څو 
کرښې وليکي.

ACKU



١١

شپږم لوست

ډېر لگښت )اسراف(
موخه: د متن سم لوستل، ليکل او د ډير لګښت په زيانونو پوهېدل.

پوښتنې:

د بې ځايه او ډېر لګښت په اړه څوک څه ويلی شي؟

- بې ځايه لگښت )اسراف( ښه کار نه دی. 
- د هر شي په لگښت کې بايد پام وشي. 

- د اوبو له اخيستلو وروسته بايد نل بند شي. 
- له اړتيا پرته بايد ګروپونه ونه لگول شي. 

- د اسالم پاک دين هم بې ځايه مصر ف منع کړی دی. 

ACKU



١٢

فعاليتونه:

- زده کوونکي دې له ښوونکي وروسته نوی لوست ولولي.

- څو زده کوونکي دې په وارسره د )لگښت، اړتيا، بې ځايه( کلمې د تختې پرمخ معنا 
او جملو کې استعمال کړي.

- څو زده کوونکي دې په وارسره الندې نيمگړي جملې په مناسبو کلمو ډکې کړي.
بې ځايه لگښت ........... نه دی. 	•

	د هر شي په لګښت کې بايد ..............وشي.  •
	له اړتيا پرته بايد څراغونه...................لګول شي.  •

	موږ بايد خپل لګښت ته ...............پاملرنه وکړو.  •

- څو زده کوونکي دې په وارسره د ټولگي مخې ته راشي، د ډير او بې ځايه لگښت په 
اړه دې خبرې وکړي.

معنا لغت  
مصرف لگښت   

توجه پاملرنه  

كورنۍ دنده:

زده کوونکي دې د بې ځايه لګښت په اړه څو جملې په کتابچو کې وليکي.

ACKU



١٣

اووم لوست

روغتيا
موخه: د متن سم لوستل، ليکل او د خپلې روغتيا په ساتنه پوهېدل. 

پوښتنه:

تاسې خپلې روغتيا ساتنې ته څه ډول پاملرنه کوئ؟

روغتيا د خدای نعمت دی. موږ بايد خپلې روغتيا ته پاملرنه وکړو، هره 
ورځ سپورت وکړو، غاښونه پر مسواک يا برس پريمنځو، خپل بدن او کالي 
پاک وساتو. ناپاک شيان ونه خورو. مېوې او سابه پاک پريمنځو، په چټلو 

اوبوکې لوبې ونه کړو. که ناروغه شو بايد ډاکټر ته والړ شو.

ACKU



١٤

 
فعاليتونه:

- زده کوونکي دې له ښوونکي وروسته متن ولولي.

- څو زده کوونکي دې په وارسره د )سپورت، اړتيا، مسواک، برس( کلمې د تختې پرمخ 
په جملو کې استعمال او نور دې په کتابچو کې وليکي.

- درې زده کوونکي دې د ټولگي مخې ته راشي، په وار سره دې د خپلې روغتيا ساتنې 
په اړه خبرې وکړي.

- څو زده کوونکي دې په وارسره د تختې پرمخ الندې نيمگړي جملې بشپړې کړي.
•	 موږ بايد خپلې روغتيا ته ......... وکړو.

•	 نا پاک ............ شيان ونه خورو.

معنا لغت   
صحت روغتيا   

كورنۍ دنده:

زده کوونکي دې په خپلو کتابچو کې د روغتيا په اړه څو جملې وليکي، بله ورځ دې په 
ټولگي کې نورو ته ولولي.

ACKU



١5

اتم لوست

ساده کلمې 
موخه: د متن سم لوستل، ليکل او د کلمې پيژندل.

پوښتنه:

تاسو پوهيږئ چې کلمې څنگه او له څه شي جوړېږي؟

هر معنا لرونکی لفظ چې په يو وار له خولې راووځي او د ويشلو وړ نه وي، 
ساده کلمه بلل کېږي. 

لکه: احمد، محمود، قلم، کتاب، ميز او نور.
غږونو  راوتلو  د  څخه  خولې  له  زموږ  توري  او  جوړېږي  تورو  له  کلمې 

انځورونه دي. په دې معنا چې له تورو کلمې جوړېږي. 
لکه: کور، اوبه، قلم، بکس او نور.

احمد، قلم، کتاب، مېز...

ACKU



١6

فعاليتونه:

- زده کوونکي دې له ښوونکي وروسته په خپل منځ کې متن ولولي.

- څو زده کوونکي دې په وار سره د متن يوه، يوه کرښه ولولي. 

- دوه، دوه زده کوونکي دې د تختې مخې ته راشي يو دې د کتاب له مخې ورته يوه 
جمله ووايي، بل دې پرتختې د امال په توگه وليکي، نور دې هغه د تختې له مخې خپلو 

کتابچو کې وليکي.

- څو زده کوونکي دې په وار سره د تختې مخې ته راشي، د )قلم، کتاب، ميز( کلمې 
دې په جملو کې استعمال کړي.

- څو زده کوونکي دې په وار سره د ټولگي مخې ته راشي، دوې دوې ساده کلمې دې 
پرتختې وليکي.

معنا لغت   
حروف توري   

كورنۍ دنده:

په  دې  ورځ  بله  وکاروي،  په جملو کې  کلمې  ساده  کوونکي دې څلور څلور  زده  ټول 
ټولگي کې نورو ته ولولي.

ACKU



١7

نهم لوست

خبرې اترې 
موخه: د متن سم لوستل، ليکل او دخبرو اترو له الرې د ژبې زده کول.

پوښتنه:

أيا تاسو له چا سره د خبرو اترو له الرې ستونزه حل کړيده؟
ماللۍ: زرغونې ستړې مه شې! 

زرغونه: ته هم ستړې مه شې.
ماللۍ: خوشحاله اوسې.

زرغونه: نن څه کار کوې؟
ماللۍ: خپلې کورنۍ دندې ترسره کوم.

زرغونه: د کور په کارونو کې له مور سره کومک کوي؟
ماللۍ: هو: د کور په کار کې له مور سره مرسته کوم.  

زرغونه: زه هم د کور په کارونو کې مرسته کوم.  
ماللۍ: د خدای په امان، په مخه دې ښه.

ACKU



١٨

فعاليتونه:

- زده کوونکي دې له ښوونکي څخه وروسته پورتنی لوست په پټه خوله ولولي.

- دوه زده کوونکي دې د ټولگي مخې ته راشي، پورتنی ډيالوگ دې په خپل منځ کې 
تمثيل کړي.

- دوه زده کوونکي دې د تختې مخې ته راشي، يو دې د کتاب له مخې ورته دوې جملې 
ولولي او هغه بل دې د امال په توگه پرتختې وليکي، نور زده کوونکي دې هغه د تختې له 

مخې وليکي، ښوونکی دې څارنه او مرسته وکړي.

- څو زده کوونکي دې په وار سره د تختې مخې ته راشي )مرسته، سترگې او خور( کلمې 
دې په جملو کې استعمال کړي.

معنا لغت   
وظيفه دنده   

كورنۍ دنده:

زده کوونکي دې په خپله خوښه پورتنی ډيالوگ ته ورته يو ډيالوگ په خپلو کتابچو کې 
وليکي، بله ورځ دې دوه دوه تنه د نورو په وړاندې تمثيل کړي.

ACKU



١٩

لسم لوست

زموږ کورنۍ 
موخه: د متن سم لوستل، ليکل او د خپلې کورنۍ پيژندل.

پوښتنه:

تاسو په کور کې يو له بل سره څه ډول مرسته کوئ؟
زه ميرويس د څلورم ټولگي زده کوونکی يم، په کورنۍ کې له مور، پالر، 

يوه ورور )اتل( او دوو خويندو )غوټۍ او زرمينې( سره يو ځای ژوند کوم.
موږ د )زردالو او مڼو( يو باغ لرو، مور او پالر مې دواړه ښوونکي دي، ورور 
مې د ساينس پوهنځي د دريم ټولگي محصل دی. خويندې مې په اووم 

او پنځم ټولگيو کې زده کړې کوي.
مور او پالر مې چې له ښوونځي څخه کورته راشي، له ما او خويندو سره 
مې په درسونو کې مرسته کوي. ټول په گډه د کور او باغ کارونه ترسره 

کوو، ټول خوښ او خوشحاله ژوند کوو.

ACKU



٢٠

فعاليتونه:

- زده کوونکي دې له ښوونکي څخه وروسته متن په چوپتيا سره ولولي.
- څو زده کوونکي دې په وار سره د ټولګي مخې ته راشي او د متن يوه، يوه کرښه دې 

ولولي. 
- درې زده کوونکي دې په وار سره د ټولگي مخې ته راشي، هر يو دې د خپلې کورنۍ 

غړي نورو ته وروپيژني.
- څو زده کوونکي دې په وار سره د تختې مخې ته راشي د ) کور، خور او ورور( کلمې 
دې د تختې پرمخ په جملو کې استعمال کړي، نور دې د تختې له مخې په خپلو کتابچو 

کې وليکي.

- درې زده کوونکي دې په وار سره د الندنيو جملو تش ځايونه په مناسبو کلمو سره ډک 
کړي.

زه ميرويس د څلورم ټولگي ...... يم.                    	•
مور او پالر مې دواړه ............ دي.   	•

ټول خوښ او خوشحاله .................. کوو.     	•

معنا لغت   
باهم گډه    

کمک مرسته   
خانه کور    

كورنۍ دنده:

زده کوونکي دې په خپلو کتابچو کې د خپلې کورنۍ او د کورنۍ د غړو په باب معلومات 
وليکي، بله ورځ دې نورو ته ولولي.

ACKU



٢١

يوو لسم لوست

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

پوښتنه:

تاسو نن د کورنۍ له غړو سره خبرې اترې کړيدي؟ 
زرمينه: غوټۍ خورې السالم عليکم. 

غوټۍ: خورې وعليکم السالم. 
زرمينه: خورې تاسو نن څه کار کوئ؟

غوټۍ: گرانې زه کالي مينځم.
زرمينه: خورې زه درسره مرسته وکړم؟

غوټۍ: گرانې قربان دې شم، دومره ډېر نه دي، مننه.
زرمينه: ښه چې داسې ده، د خدای په آمان 

غوټۍ: خور جانې د بيا ليدو په هيله، د خدای په آمان 

ACKU



٢٢

فعاليتونه:

- زده کوونکي دې له ښوونکي وروسته پورتنې ډيالوگ ولولي.

- دوه تنه زده کوونکي دې د ټولگي مخې ته راشي، پورتنۍ خبرې اترې دې د نورو په 
وړاندې په تمثيلي بڼه اجرا کړي.

- دوه زده کوونکي دې د تختې مخې ته راشي او پخپل منځ کې دې يو ډيالوګ تمثيل 
کړي، ښوونکی دې مرسته او څارنه کوي.

- دوه زده کوونکي دې د تختې مخې ته راشي په وار سره دې د )مرستې، غرمې( کلمې 
په جملو کې استعمال کړي.

معنا  لغت   
چاشت  غرمه   

لباس کالي   

كورنۍ دنده:

ټول زده کوونکي دې په خپله خوښه په خپلو کتابچو کې يو يو ډيالوگ وليکي، بله ورځ 
دې د يوه تن په مرسته د نورو په وړاندې تمثيل کړي.

ACKU



٢٣

دولسم لوست

زموږ ښوونځى
موخه: د متن سم لوستل، ليکل او د ژبې زده کول.

پوښتنه:

تاسو په ښوونځي کوم کوم کارونه ترسره کوئ؟

موږ ډېر ښه ښوونځی لرو، په ښوونځي کې گالن، شنې ونې او روانې اوبه 
شته، زموږ ښوونځی د کريکټ، واليبال او فوټبال لوبو لپاره ميدانونه لري.

د کريکټ، واليبال او فوټبال ډلې د ښوونځي په ميدانونو کې لوبې کوي.
موږ هم د سپورت په ساعت کې له دې ميدانونو څخه گټه اخلو او پکې 

لوبې کوو. موږ خپل ښوونځی او ټولګی پاک ساتو.

ACKU



٢٤

فعاليتونه:

- زده کوونکي دې له ښوونکي وروسته متن ولولي.
د  دې  پرمخ  تختې  د  راشي،  ته  مخې  ټولگي  د  سره  وار  په  دې  کوونکي  زده  درې   -

ښوونځي په اړه په خپله خوښه يوه يوه جمله وليکي.
- دوه، دوه زده کوونکي دې په وار سره د تختې مخې ته راشي، يو دې ورته دکتاب له 
مخې يوه يوه جمله ووايي، بل دې پرتختې وليکي، نور دې په خپلو کتابچو کې وليکي، 

ښوونکی دې مرسته او څارنه کوي.
- څو زده کوونکي دې په وارسره د الندينيو جملو تش ځايونه د تختې پر مخ په مناسبو 

کلمو ډک کړي.
•	موږ ډير ښه ....... لرو.                 

•	په ښوونځي کې گالن، شنې ونې او روانې .......... شته.   
•	موږ خپل ښوونځی او ټولگی ....... ساتو.    

معناوې  لغتونه       
مکتب  ښوونځی  
صنف  ټولګی   

سبز شين   

كورنۍ دنده:

زده کوونکي دې پورته لغتونه په خپلو کتابچو کې وليکي.

ACKU



٢5

ديارلسم لوست

خبرې اترې
موخه: د متن سم لوستل، ليکل او خبرو اترو له الرې د ژبې زده کول.

پوښتنه:

أيا تاسو نن له چا سره خبرې اترې کړي دي؟
اجمل: ايمله! ستړی مه شې. 

ايمل: په خير اوسې. 
اجمل: ايمله! چېرته ځې؟ 

ايمل: ټولگي ته ځم. 
اجمل: ايمله! لومړی ساعت کوم مضمون لرو؟ 

ايمل: د پښتو مضمون دی، ته چېرته ځې؟ 
اجمل: زه هغه دوکان ته ځم. 

ايمل: په دوکان کې څه کوي؟ 
اجمل: له دوکان څخه قلم اخلم او بيا درځم. 

ACKU



٢6

فعاليتونه:

- زده کوونکي دې له ښوونکي وروسته پخپل منځ کې خبرې اترې وکړي.

- زده کوونکي دې په خپل منځ کې پورتنۍ خبرې اترې تمثيل کړي.

- دوه، دوه زده کوونکي دې په وار سره د تختې مخې ته راشي، يو دې ورته يوه جمله د 
امال په توگه ولولي، هغه بل دې د تختې پرمخ وليکي.

- څو زده کوونکي دې په وارسره د )ساعت، مضمون، قلم( کلمې په جملو کې وکاروي، 
نور دې د تختې له مخې په خپلو کتابچو کې وليکي.

- دوه زده کوونکي دې د ټولگي مخې ته راشي او خبرې اترې دې تمثيل کړي.

معنا لغت   
اول  لومړی    
کجا   چېرته    

می روم  ځم    
 

كورنۍ دنده:

زده کوونکي دې د نن ورځې لوست په خپلو کتابچو کې وليکي او په بل درسي ساعت 
کې له ځان سره راوړي.

ACKU



٢7

څوارلسم لوست

باغ
موخه: د متن سم لوستل، ليکل او د باغ پر ګټو پوهيدل.

پوښتنه:

په پورته انځور کې څه شی وينئ؟

او مېوه  باغ کې د گالنو بوټي  په  باغ لري، د دوی  يو  د گاللۍ کورنۍ 
لرونکي ونې، لکه )زردالو، شفتالو، الوچې او مڼې( شته.

د دوی ټوله کورنۍ يو د بل په مرسته د ونو او گالنو پالنه او روزنه کوي.
دوی له باغ څخه ښه حاصل اخلي، له دې الرې څخه د ژوند اړتياوې 
له برکته آرام او خوشحاله  پوره کوي. د گاللۍ کورنۍ د گډ کار او زيار 

ژوند کوي.

ACKU



٢٨

فعاليتونه:

- زده کوونکي دې له ښوونکي وروسته متن ولولي.

- څو زده کوونکي دې په وار سره د )بوټي، ژوند، ميوه( کلمې په جملو کې وکاروي او 
نور دې په خپلو کتابچو کې وليکي.

- څو زده کوونکي دې په وار سره د ټولگي مخې ته راشي، د باغ او ونو د گټو په اړه دې 
خبرې وکړي.

- څو زده کوونکي دې په وارسره د تختې پرمخ الندې نيمگړې جملې بشپړې کړي.
د گاللۍ کورنۍ يو ...... لري.     	•
له دې الرې د ژوند ....... پوره کوي.    	•

د گډ کار او زيار له برکته ارام او خوشحاله ........ لري.  	•

معنا لغت   
می فروشه پلوري    

کوشش زيار   
ضرورت ها  اړتياوې   

كورنۍ دنده:

زده کوونکي دې په خپلو کتابچو کې د څلورو څلورو ونو نومونه وليکي، بله ورځ دې 
ټولگي ته راوړي او نورو ته دې ولولي.

ACKU



٢٩

پنځلسم لوست

ښوونكى او زده كوونكي
موخه: د متن سم لوستل، ليکل او د ژبې زده کول. 

پوښتنې:

- تاسو ته په ټولګي کې څوک لوست وايي؟ 
لنډې  او  سالم  له  راننووت،  ته  ټولگي  ښوونکی  وې،  بجې  اووه  ساعت 
پر کتلو  او حاضري اخيستلو څخه وروسته يې د کورنۍ دندې  پوښتنې، 
وليده، ډير خوشحاله شو،  پيل وکړ، کله چې يې د ميوند کورنۍ دنده 
چې  وکړه،  الرښوونه  يې  ته  کوونکو  زده  ووايه،  افرين  ډېر  يې  ته  ميوند 

ميوند ته چک چکې وکړي.
سرته  توګه  ښه  په  وظيفې  کورنۍ  خپلې  چې  وهڅولو  ټول  موږ  ښوونکي 

ورسوو.

ACKU



٣٠

فعاليتونه:

- زده کوونکي دې له ښوونکي وروسته متن ولولي.

- څو زده کوونکي دې په وارسره د )ساعت، دنده، چک چک( کلمې د تختې پرمخ په 
جملو کې استعمال کړي.

- څو زده کوونکي دې په وارسره د تختې مخې ته راشي، د کتاب له مخې دې يوه يوه 
جمله پرتختې وليکي.

ډک  کلمو  پرمناسبو  ځايونه  تش  جملو  الندينيو  د  وارسره  په  دې  کوونکي  زده  څو   -
کړي.

ښوونکی ټولگي ته .....    	•
ميوند ته يې ډير ......... وويل   	•
ښوونکي ميوند ډېر .........   	•

معناوې  لغتونه  
وظيفه دنده:    

تشويق کردن هڅول   
داخل شد ننووت   

كورنۍ دنده:

زده کوونکي دې د څو ښوونکو نومونه په کتابچو کې وليکي.

ACKU



٣١

شپاړسم لوست

خواړه
موخه: د متن سم لوستل، ليکل او د خوړو پر ګټو پوهېدل.

پوښتنه:

تاسو په کورونو کې له کومو خوړو گټه اخلئ؟

ټول ژوندي موجودات خوړو او اوبو ته اړتيا لري، له خوړو پرته ژوند نه 
کېږي، ددې له پاره چې موږ خپل ژوند ته دوام ورکړو، خوړو ته اړتيا لرو.

شيان  وړ  اړتيا  د  بدن  د  او  پاک  چې  وخورو،  خواړه  داسې  تل  بايد  موږ 
گټه  ته  بدن  خوړل  سابو  او  مېوو  ډول  ډول  د  او  هگۍ  شېدې،  ولري، 

رسوي، خواړه زموږ بدن ته انرژي او د کار توان ورکوي.
موږ بايد تل پاک خواړه او پاکې مېوې وخورو.

ACKU



٣٢

فعاليتونه:

- زده کوونکي دې له ښوونکي څخه وروسته په چوپتيا سره متن ولولي 

- دوه، دوه زده کوونکي دې د ټولگي مخې ته راشي، يو دې ورته يوه جمله د امال په بڼه 
ولولي بل دې پرتختې وليکي، نور دې په کتابچو کې وليکي.

- څو زده کوونکي دې په وار سره د ټولگي مخې ته راشي، د )اړتيا، هګۍ، ګټه( کلمې 
دې په جملو کې استعمال او نور دې د تختې له مخې په خپلو کتابچو کې وليکي.

- څو زده کوونکي دې په وار سره د ټولگي مخې ته راشي، د خوړو د گټو په اړه دې 
خبرې وکړي.

معنا لغت   
فايده  گټه    

ضرورت اړتيا    
طاقت توان   

كورنۍ دنده:

زده کوونکي دې په کورونو کې متن ولولي، بيا دې درې درې جملې د خوړو د گټو په 
اړوند وليکي، بله ورځ دې ټولگي ته راوړي او نورو ته دې ولولي.

ACKU



٣٣

اووه لسم لوست

غنم
موخه: د متن سم لوستل، ليکل او د غنمو پيژندل.

پوښتنه:

أيا تاسو کله د غنمو کرل ليدلي دي؟

غنم يو گټور نبات دی، چې زموږ د خوړو لويه او ارزښتناکه برخه جوړوي. 
زموږ د هېواد په ډېرو برخو کې غنم کرل کېږي، کله چې غنم له ځمکې 
څخه ترالسه شي. بيا يې په ژرنده کې اوړه کوي، له خميره کېدو وروسته 
ورڅخه ډوډۍ پخيږي. غنم ډېر ډولونه لري، لکه: سره غنم، سپين غنم، او 
نور چې هر ډول ځانته خصوصيات لري. موږ په کرنه کې له خپلې کورنۍ 

سره مرسته کوو او خپل درسونه هم لولو.

ACKU



٣٤

فعاليتونه:

- زده کوونکي دې له ښوونکي وروسته يو د بل په مرسته لوست ولولي.

- درې تنه زده کوونکي دې په خپله خوښه په وار سره د ټولگي مخې ته راشي، د )غنم، 
ډوډۍ، مرسته( کلمې دې په جملو کې استعمال کړي.

- دوه، دوه زده کوونکي دې د تختې مخې ته راشي، يو دې ورته د کتاب له مخې يوه 
جمله ولولي، هغه بل دې پرتختې د امال په ډول وليکي، نور زده کوونکي دې د تختې له 

مخې په خپلو کتابچو کې وليکي.

- دوه زده کوونکي دې په خپله خوښه په وار سره د ټولگي مخې ته راشي، د غنمو په 
هکله دې نورو ته معلومات ورکړي.

معنا لغت  
کشت و زراعت کرنه   

قيمتي ارزښتناکه  

كورنۍ دنده:

زده کوونکي دې د کورنۍ د غړو په مرسته د غنمو په هکله په خپلو کتابچو کې دوې دوې 
لنډې جملې وليکي، بله ورځ دې په ټولگي کې نورو ته واوروي.

ACKU



٣5

اتلسم لوست

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

پوښتنه:

څو ويلي شي خلک د څه لپاره په خپلو منځونو کې خبرې کوي؟
توريالی: زلميه! السالم عليکم 

زلمی: وعليکم السالم 
توريالی: زلميه: دا ستا ورور دی؟

زلمی: هو! دا زما ورور دی.
توريالی: ستا ورور څه کار کوي؟

زلمی: زما ورور په نهم ټولگي کې دی
توريالی: ستاسو سره په لوستونو کې مرسته کوي؟
زلمی: هو! زموږ سره په لوستونو کې مرسته کوي.

توريالی: زلميه! غرمه له ما سره الړشه؟
زلمی: وروره! ډيره مننه، د خدای په آمان، 

توريالی: د خدای په آمان، په مخه مو ښه،

ACKU



٣6

فعاليتونه:

- څو زده کوونکي دې په وار سره د لوست يوه، يوه جمله د کتاب له مخې ولولي. 

- زده کوونکي دې په وارسره له پورتني لوست څخه يوه، يوه جمله پرتختې وليکي، نور 
دې په خپلو کتابچو کې وليکي.

- دوه زده کوونکي دې پورتنۍ خبرې د نورو په وړاندې تمثيل کړي، نور دې ورته غوږ 
ونيسي.

- دوه زده کوونکي دې په وار سره د ټولگي مخې ته راشي، د خبرو اترو په اړوند دې 
خبرې وکړي، نور دې ورته غوږ ونيسي، ښوونکی دې مرسته او څارنه کوي.

معنا لغت   
تشکر  مننه    
کمک مرسته    
برادر  ورور!    

چاشت غرمه    

كورنۍ دنده:

زده کوونکي دې پورتنی متن ولولي، بيا دې، دې ته ورته )ډيالوگ( په خپلو کتابچو کې 
وليکي، بله ورځ دې د نورو په وړاندې د يوه بل تن په مرسته تمثيل کړي.

ACKU



٣7

نولسم لوست

غاښونه
موخه: د متن سم لوستل، ليکل او د غاښونو پر ساتلو پوهيدل.

پوښتنه:

د غاښونو پاک ساتل څه گټې لري؟
غاښونه د اهلل يو لوی نعمت دی، د خوړو د ژوولو وسېله ده. ددې لپاره 
چې غاښونه مو خراب نه شي، بايد هر سهار غاښونه پرمسواک او يا کريم او 
برس سره پريمينځو. د غاښونو برس کول ډيرې گټې لري او موږ له ډول 
ډول ناروغيو او د غاښونو له خرابېدو څخه ساتي. موږ بايد تل خپل غاښونه 

پاک وساتو، ترڅو روغتيا ته مو زيان ونه رسېږي. 

ACKU



٣٨

فعاليتونه:

- زده کوونکي دې له ښوونکي وروسته د يو بل په مرسته متن ولولي.

- دوه زده کوونکي دې په وار سره د ټولگي مخې ته راشي او د غاښونو د پاک ساتلو پر 
گټو دې خبرې وکړي، نور دې ورته غوږ ونيسي.

- دوه دوه زده کوونکي دې د ټولگي مخې ته راشي، يو دې ورته يوه جمله د کتاب له مخې 
ووايي، بل دې د امال په توگه پرتختې وليکي، نور دې په خپلو کتابچو کې وليکي.

په گوته  ته  نورو  يوه گټه  يوه  په وار سره د غاښونو د پاک ساتلو  - څو زده کوونکي دې 
کړي.

معنا لغت   
جويدن ژوول    

صبح سهار    
امراض ناروغيو    
همېشه  تل    

كورنۍ دنده:

زده کوونکي دې په خپلو کتابچو کې د غاښونو د پاک ساتلو په اړوند دوې دوې کرښې 
وليکي، بله ورځ دې په ټولگي کې نوروته واوروي.

ACKU



٣٩

شلم لوست

ښه زده كوونكى
موخه: د متن سم لوستل، ليکل او د ښه زده کوونکي په صفتونو پوهېدل.

پوښتنه:

په پورتني انځور کې څه وينئ؟

هغه څوک چې ښه او نيک اخالق ولري، ښه زده کوونکی دی، پر هر چا 
سالم اچوي او د هر چا درناوی کوي، له نورو سره مينه کوي او د چا بې 

احترامي نه کوي.
پر خپل وخت  اخلي،  ونډه  فعاله  کارونو کې  په  د کور  زده کوونکی  ښه 
درسونه لولي او کورنۍ دندې ترسره کوي. له دې امله پرهر چا گران او 

په ښوونځي کې بريالی وي.

ACKU



٤٠

فعاليتونه:

- زده کوونکي دې له ښوونکي څخه وروسته په خپلو منځونو  کې متن ولولي.

- څو زده کوونکي دې په وار سره د تختې مخې ته راشي، د کتاب له مخې دې يوه يوه 
جمله پر تختې وليکي، نور دې په خپلو کتابچو کې وليکي.

- دوه دوه زده کوونکي دې په وار سره د ټولگي مخې ته راشي، يو دې د کتاب له مخې 
ورته يوه جمله ووايي او بل دې د امال په توگه پر تختې وليکي، نور دې په کتابچو کې 

وليکي.

ته خبرې  نورو  اړه دې  په  زده کوونکي  د ښه  او  راشي  ته  ټولګي مخې  د  تن دې  يو   -
وکړي.

معنا لغت   
خوب  ښه    
سهم  ونډه    

کامياب  بريالی    
محبت مينه    

كورنۍ دنده:

زده کوونکي دې متن ولولي، په خپلو کتابچو کې دې د ښه زده کوونکي څو صفتونه په 
خپله خوښه وليکي بله ورځ دې په ټولگي کې نورو ته واوروي.

ACKU



٤١

يوويشتم لوست

ځاله 
موخه: د متن سم لوستل، ليکل او له زهر لرونکو حشراتو څخه ځان ساتل.

پوښتنه:

تاسو کله د مرغانو ځالې لېدلې دي؟
ټول الوتونکي د ژوند د دوام له پاره ځالې جوړوي، په ځالو کې هگۍ 
ونو، ځينې  په  الوتونکي  باسي، ځينې  له هگيو څخه بچي  بيا  او  اچوي 
نور يې د ځمکې پرمخ پټ ځای او يو شمېر يې د غرونو په لوړو برخو کې 

ځالې جوړوي.
کله کله د الوتونکو هگۍ او بچي ماران او نور حيوانات خوري، ډېر وخت 
يې  ماران  لپاره چې  پټوي، ددې  په ځالو کې ځانونه  الوتونکو  د  ماران 
ونه چيچي، هوښيار ماشومان او زده کوونکي د الوتونکو ځالو ته الس نه 

وروړي.

ACKU



٤٢

فعاليتونه:

- زده کوونکي دې له ښوونکي وروسته لوست ولولي.

- درې تنه زده کوونکي دې په وار سره د )هګۍ، دوام، ژوند( کلمې د تختې پرمخ په 
جملو کې وکاروي او نور دې د تختې له مخې په خپلو کتابچو کې وليکي.

- دوه دوه زده کوونکي دې د تختې مخې ته راشي، يو دې د کتاب له مخې ورته يوه جمله 
ولولي او بل دې د امال په توگه پرتختې وليکي، ښوونکی مرسته او څارنه کوي.

- دوه زده کوونکي دې په وارسره د ځالې په اړوند په خپله خوښه پرتختې يوه يوه جمله 
وليکي.

- دوه زده کوونکي دې په وارسره د الوتونکو په ځالو کې د الس وهلو د زيانونو په اړوند 
خبرې وکړي.

معنا لغت   
اشيانه ځاله   
تخم  هګۍ    

فهميده  هوښيار      

كورنۍ دنده:

زده کوونکي دې متن ولولي، بيا دې د ځالې په اړوند دوې کرښې وليکي، بله ورځ دې 
نورو ته واوروي.

ACKU



٤٣

دوه و يشتم لوست

كوتره او مېږى 
موخه: د متن سم لوستل، ليکل او د مرستې پر مفهوم پوهېدل.

پوښتنه:

تاسو کوم الوتونکی له مرگ څخه ژغورلی دی؟

كې  اوبو  په  مېږى  چې  و  نژدې  وليد.  مېږى  يو  كې  اوبو  په  كوترې  يوې 
پاڼه په اوبو كې د ميږي مخې ته واچوله.  ډوب شي. كوترې د ونې يوه 
په  بله ورځ ښكاري كوتره  له مرگ څخه بچ شو،  او  پاڼه وخوت  په  ميږی 
ښكاري  د  وچيچله.  يې  پښه  ښكاري  د  او  شو  پام  ورته  ميږي  د  كړه.  نښه 
السونه ورېږدېدل. نښه يې خطا شوه او كوتره والوته. بايد موږ له کمزورو 

سره مرسته وکړو، چې د دنيا او اخرت گټې مو په برخه شي.

ACKU



٤٤

فعاليتونه:

- زده کوونکي دې له ښوونکي وروسته په خپل منځ کې لوست ولولي.

- زده کوونکي دې پر ډلو وويشل شي، هره ډله دې لوست په خپل منځ کې ولولي، بيا 
دې د هرې ډلې استازی په وار سره د لوست يوه يوه برخه ولولي.

- دوه زده کوونکي دې د تختې مخې ته راشي، يو دې ورته د کتاب له مخې دوې جملې 
ولولي او بل دې د امال په ډول پرتختې وليکي.

- درې زده کوونکي دې په وار سره د ټولگي مخې ته راشي، د کېسې په اړه دې خبرې 
وکړي، نور دې ورته غوږ ونيسي، ښوونکی دې مرسته او څارنه وکړي.

معنا لغت   
غرق ډوب   
برگ پاڼه    
نشان نښه    

مورچه مېږی   
شکارچي ښکاري   

ګزيدن چيچل    

كورنۍ دنده:

زده کوونکي دې پورتنی کيسه ولولي، بيا دې هر يو پخپلو کتابچو کې وليکي، بله ورځ 
دې په ټولگي کې نورو ته واوروي.

ACKU



٤5

درويشتم لوست

نوى زده كوونكى
موخه: د متن سم لوستل، ليکل او د ژبې زده کول.

پوښتنه:

له تاسو څخه کوم يوه بل ښوونځي ته سه پارچه اخيستې ده؟

پرون زموږ ټولگي ته يو نوی زده کوونکی راغی، دده نوم ايمل و، له ټولو 
ټولگيوالو سره يې ستړي مه شي وکړه، له ستړي مه شي وروسته زموږ د ټولگي 
کپتان د نورو په استازيتوب له هغه سره په درسونو کې د هر ډول مرستې ژمنه 
وکړه، ايمل هم ورڅخه ډيره مننه وکړه او د دوی له مينې او محبت څخه 

ډير خوشحاله شو.

ACKU



٤6

 
فعاليتونه:

- زده کوونکي دې له ښوونکی وروسته لوست ولولي.
- درې زده کوونکي دې په وار سره د تختې مخې ته راشي، د )پرون، ژمنه، کپتان(  کلمې 
دې پرتختې په جملو کې استعمال کړي، نور دې هغه د تختې له مخې په کتابچو کې 

وليکي.
- دوه دوه زده کوونکي د تختې مخې ته راشي، يو دې ورته د کتاب له مخې يوه جمله  
ولولي، بل دې د امال په ډول پرتختې وليکي، نور دې د تختې له مخې په کتابچو کې 

وليکي.
- دوه زده کوونکي دې په خپله خوښه د ټولگي مخې ته راشي، په وار سره دې له خپلو 
ټولگيوالو سره د مرستې په باب خبرې وکړي، نور دې ورته غوږ ونيسي، ښوونکی دې 

مرسته او څارنه وکړي.
 

معناوې  لغتونه    
نماينده استازی    

وعده ژمنه     
ديروز پرون    

اول نمره کپتان    

كورنۍ دنده:

زده کوونکی دې په خپلو کتابچو کې د لوست په هکله دوې دوې کرښې وليکي، بله ورځ 
دې په ټولگي کې نورو ته واوروي.

ACKU



٤7

څلرويشتم لوست

زده كوونكی په كوركې
موخه: د متن سم لوستل، ليکل او د ژبې زده کول. 

پوښتنه:

تاسو په کور کې له چا سره مرسته کوئ؟

زما نوم توريالى دى. زه له خپلو درسونو سره ډېره مينه لرم. كله چې له 
ښوونځي څخه کورته راشم، له خپلې کورنۍ سره يو ځای ډوډۍ خورم، 
د لمانځه له اداکولو وروسته خپلې کورنۍ دندې ترسره کوم، که په لوست 
کې ستونزه ولرم، له خپل پالر او مور څخه مرسته غواړم، له کورنۍ دندې 
وروسته له مور او پالر سره په کارونو کې مرسته کوم. موږ د کورنۍ غړي يو 

له بل سره مينه لرو او خوشحاله ژوند کوو.

ACKU



٤٨

 
فعاليتونه:

- زده کوونکي دې له ښوونکی څخه  وروسته لوست ولولي.
- دوه زده کوونکي دې په وار سره د تختې مخې ته راشي، الندې نيمگړي جملې دې پر 

تختې وليکي او بشپړې دې کړي، نور زده کوونکي دې هغه په کتابچو کې وليکي.
زه له خپلو درسونو سره ......... لرم.   	•

زما نوم ...... دی.   	•
بيا له کورنۍ سره يو ځای ........... خورم.  	•

- دوه دوه زده کوونکي دې د تختې مخې ته راشي، يو دې د کتاب له مخې يوه جمله 
ولولي، بل دې د امال په ډول پرتختې وليکي، نور دې هغه په کتابچو کې وليکي.

- دوه زده کوونکي دې په وارسره په کور کې له مور او پالر سره د مرستې په باب خبرې 
وکړي، نور دې ورته غوږ ونيسي.

معنا لغت   
مشکل  ستونزه    

نماز لمونځ   
نان ډوډۍ   

اعضا غړي    
وظيفه خانګی کورنۍ دنده  

كورنۍ دنده:

زده کوونکي دې په کورونو کې لوست ښه ولولي، بيا دې له لوست څخه درې درې کرښې 
وليکي، بله ورځ دې ټولگي ته راوړي، نوروته دې واوروي.

ACKU



٤٩

پنځه ويشتم لوست

سېالب
موخه: د متن سم لوستل، ليکل او د سېالب له زيانونو څخه د ځان ساتلو پر الرو چارو 

پوهيدل.

پوښتنه:

تاسو کله د سېالب له خطر سره مخامخ شوي ياست؟

سېالبونه  اوري،  باران  کې  وخت  دې  په  دی،  موسم  بارانونو  د  پسرلی 
جوړوي، خو ډير سېالبونه د اوړي په موسم کې د ډېر او تيز اورښت له امله 
رامنځ ته کېږي، هرڅه، لکه: کورونه، کرنيزې ځمکې، ونې او بوټي له ځان 

سره وړي.
ته  ځای  امن  ځانونه  پروخت  باران  تېز  د  کوونکي  زده  بايد  امله  دې  له 
ورسوي، د پلونو الندې ونه درېږي او له هغو ځايونو څخه چې د سېالب 
د راوتلو امکان ولري، ځانونه لوړو ځايونو ته ورسوي، ترڅو ورته زيان ونه 

رسېږي.

ACKU



5٠

فعاليتونه:

- زده کوونکي دې له ښوونکي وروسته متن په خپل منځ کې ولولي.

- څو زده کوونکي دې په وار سره د ټولگي مخې ته راشي، د متن يوه يوه جمله دې 
پرتختې وليکي، نور دې په خپلو کتابچو کې وليکي.

- څو زده کوونکي دې د ټولگي مخې ته راشي، په وارسره دې د سېالب په اړوند نورو 
ته معلومات ورکړي.

- څو زده کوونکي دې د تختې مخې ته راشي، په وارسره دې د )موسم، اورښت، باران، 
سېالب( کلمې په جملو کې وکاروي.

معنا لغت   
باران اورښت   

شديد تېز   
اندازه   کچه    

كورنۍ دنده:

زده کوونکي دې په خپلو کتابچو د سېالب په هکله يوه يوه کرښه وليکي، بله ورځ دې 
نورو ته واوروي.

ACKU



5١

شپږ ويشتم لوست

مرسته
موخه: د متن سم لوستل، ليکل او د مرستې پر مفهوم پوهېدل.

پوښتنه:

ستاسې په فکر کوم کسان مرستې ته اړتيا لري؟

زرغونه او مالله ښوونځي ته روانې وې، ويې ليدل، چې يوه نجلۍ )گاللۍ( 
پر ځمکه ولويده، ويې ژړل، زرغونې ورته وويل، پروا مه کوه، ژاړه مه، زه 
به ستا کتابونه در ټول کړم، زرغونې د گاللۍ کتابونه ورټول کړل او کالي 

يې ورپاک کړل.
بيا يې گاللۍ ته وويل: ځه چې ښوونځي ته والړې شو، ځکه ډير لږ وخت 
پاتې دی، لوست پيل کېږي، زرغونې وويل: زموږ وظيفه ده چې د اړتيا په 

وخت کې له هر چا سره مرسته وکړو.

ACKU



5٢

فعاليتونه:

- زده کوونکي دې له ښوونکي وروسته لوست ولولي.

- درې زده کوونکي دې په وار سره د ټولگي مخې ته راشي، الندې نيمگړي جملي دې 
پر مناسبو کلمو سره بشپړې کړي.

زرغونه او ماللۍ ....... ته روانې وی.   	•
زه به ستاسې ............ درټول کړم.   	•
ځکه ډېر لږ وخت ............... دی.   	•

- دوه دوه زده کوونکي دې د تختې مخې ته راشي، يو دې ورته يوه جمله له کتاب څخه 
ولولي او بل دې پرتختې وليکي.

- دوه زده کوونکي دې په وارسره د مرستې په باب خبرې وکړي.

معناوې  لغتونه   
گريه ژړا   

شروع پيل    

كورنۍ دنده:

زده کوونکي دې لوست ولولي، بيا دې په خپلو کتابچو کې د مرستې په هکله درې درې 
کرښې وليکي، بله ورځ دې نورو ته واوروي.

ACKU



5٣

اووه ويشتم لوست

ژوند
موخه: د متن سم لوستل، ليکل او د ژوند پر مفهوم پوهېدل.

پوښتنه:

تاسې پوهيږئ چې ژوند څومره ارزښت لري؟

ژوند د لوی اهلل لوی نعمت دی. ژوند هر ژوندي ته گران دی، رښتيا 
هم ژوند ځانگړي ښکال لري، انسان يو ټولنيز مخلوق دی، په ټولنه کې 
ژوند کوي، يوازې ژوند د انسان لپاره ډېر بې خونده وي. موږ ته په کار ده 
چې په ژوند کې د دين او دنيا کارونو ته پاملرنه وکړو او ژوند داسې سمبال 

کړو چې گټه يې نوروته هم ورسېږي.

ACKU



5٤

فعاليتونه:

- زده کوونکي دې له ښوونکي وروسته په خپل منځ کې لوست ولولي.

- درې زده کوونکي دې په وار سره د تختې مخې ته راشي، د )ژوند، ښکال، سمبال( 
په خپلو کتابچو کې  له مخې  نور دې د تختې  په جملو کې استعمال کړي،  کلمې دې 

وليکي.
- دوه، دوه زده کوونکي دې د تختې مخې ته ر اشي، يو دې ورته د کتاب له مخې يوه 

جمله ولولي، بل دې د امال په توګه پر تختې وليکي.

- دوه زده کوونکي دې په وار سره د ټولگي مخې ته راشي، د ژوند په اړه دې خبرې 
وکړي، نور دې ورته غوږ ونيسي، ښوونکی دې مرسته او څارنه وکړي. 

معنا لغت   
ترتيب سمبال   
جامعه ټولنه   
زيبايي ښکال   

تنها يوازې   

كورنۍ دنده:

زده کوونکي دې متن ولولي بيا دې د ژوند په باب دوې دوې کرښې وليکي، بله ورځ دې 
په ټولگي کې د نورو په وړاندې ولولي.

ACKU



55

اته ويشتم لوست

له ناروغيو مخنيوی
موخه: د متن سم لوستل، ليکل او له ناروغيو څخه د مخنيوی پر الرو چارو پوهيدل.

پوښتنه:

څه وکړو، ترڅو په ناروغۍ اخته نه شو؟
ددې لپاره چې ناروغه نه شو، موږ بايد په خپل ورځني ژوند کې ځينو ټکو 

ته پاملرنه وکړو:
د  چې  لوښي  هغه  او  جامې  ځان،  وخورو،  خواړه  مناسب  او  پاک  بايد 
خوراکي توکو د خوړلو پروخت ورڅخه کار اخلو، پاک پريمنځو او لمر ته 
يې کيږدو، پر خپل وخت د بېال بېلو ناروغيو واکسين وکړو، د خپلې روغتيا 
ساتنې لپاره سپورت وکړو، لکه چې وايي: )عقل سليم در بدن سالم است( 
همدارنگه خپل چاپيريال پاک وساتو، په هر ځای کې د خوسا شوو موادو 
له غورځولو ډډه وکړو، نو بې له شکه به مو د ډېرو ناروغيو مخه نيولي وي.

ACKU



56

فعاليتونه:

- زده کوونکي دې له ښوونکي څخه وروسته په خپل منځ کې لوست ولولي.
- درې زده کوونکي دې په وار سره د تختې مخې ته راشي د )چاپيريال، روغتيا، خوسا( 
کلمې دې د تختې پرمخ په جملو کې استعمال کړي، نور دې د تختې له مخې په خپلو 

کتابچو کې وليکي.
- دوه زده کوونکي د تختې مخې ته راشي، يو دې د کتاب له مخې ورته دوې جملې 
ولولي، بل دې د امال په ډول پرتختې وليکي، نور دې د تختې له مخې په کتابچو کې 

وليکي.
- دوه زده کوونکي دې په وار سره د ټولگي مخې ته راشي، د ځينو ناروغيو په اړه دې 

خبرې وکړي، ښوونکی مرسته او څارنه کوي.

معنا لغت   
پوسيده  خوسا    
محيط چاپيريال   

مريض  ناروغ    
روزه مره  ورځني    
صحت  روغتيا    

كورنۍ دنده:

زده کوونکي دې لوست ولولي، بيا دې د ناروغيو د مخنيوي په هکله درې درې کرښې 
وليکي، بله ورځ دې نورو ته واوروي.
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د پوهنې ترانه

ــــــا آري د  ــــــې  ي ــــګ  ــــن ن ــــــه  ت
ـــا ــــــــه ت ځـــــــارېـــــــږمـــــــه ل

ښـكال مــو  تــه  ـــن  وط رڼــــا،  ده  پــوهــنـــــه 
رهــنـــــمــا زمـــــــونـــږه  ـــــم  ـــ قــل او  كـــتـــاب 

يـــمـــا د  يـــــــې  تـــــــــاج  او 
افــــــغــــــانــــــســــــتــــــان زمــــــا

رڼـــــــا ده   پـــــــــوهــــنـــــــــه 
قـــلـــــــــــم او  ــــاب  ـــــ ـــــ ــــت ك

ښـكال مــو  تــه  ـــن  وط رڼــــا،  ده  پــوهــنـــــه 
رهــنـــــمــا زمـــــــونـــږه  ـــــم  ـــ قــل او  كـــتـــاب 

ـــــــو ښـــکـــال ـــــــه م وطــــــــــن ت
ــــا ــــم ــــن زمـــــــــــونـــــــــــږه ره

ــــــې ځــــان ــــــــا ي ــــــــن زم وط
افـــــغـــــان د  ويــــــنــــــه  تـــــــه 

ښـكال مــو  تــه  ـــن  وط رڼــــا،  ده  پــوهــنـــــه 
رهــنـــــمــا زمـــــــونـــږه  ـــــم  ـــ قــل او  كـــتـــاب 

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

ـــــــاد آبــــــــــــاد اوســــــــــــې آب
ــا ـــــه ت ــــدو پ ــــن ــــرښ ــــږ س ــــون م

ښـكال مــو  تــه  ـــن  وط رڼــــا،  ده  پــوهــنـــــه 
رهــنـــــمــا زمـــــــونـــږه  ـــــم  ـــ قــل او  كـــتـــاب 

وطــــــنــــــه تـــــــه شـــــــې ښـــــاد
آزاد دې  ـــــو  ـــــات س او 

ــــې هــــم مــــې ګـــور ـــــور ي ــــه ک ت
ـــا ـــي آس د  ــــــې  ي زړه  ــــــه  ت

ښـكال مــو  تــه  ـــن  وط رڼــــا،  ده  پــوهــنـــــه 
رهــنـــــمــا زمـــــــونـــږه  ـــــم  ـــ قــل او  كـــتـــاب 

ـــــالر يــــې هــــم مــــې مـــور تــــه پ
تـــــور ســـــتـــــرګـــــو  د  زمـــــــــا 

محمد ُمعين مرستيال
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