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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
پنځم ټولگی

)د دري ژبو لپاره(

د چاپ کال: 1396 هـ.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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ب

مؤلفين
_ سر مؤلف محمد سهراب ديدار نابلد

_ د سرمؤلف مرستيال محمد عزيز حسين خيل 
- د مؤلف مرستيال نصير احمد امرخيل

- سرمؤلف فيض اهلل فايز

ژبنى ايډيټ
_ د سر مؤلف مرستيال محمد قدوس زکوخېل 

ديني، سياسي او فرهنگي 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
_ فيض محمد فياض حسين خيل 

- عنايت اهلل غفاري

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 تآليف 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 تآليف 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.
کړي.  ترالسه  موخې  الندې  پام  تر  کوالی  نشي  پرته  درلودو  له  ښوونکي  مسلکي  او  ښه  د  کتابونه  درسي 
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 ښوونکو څخه چې د تورتم او ناپوهۍ په وړاندې يې هڅه او هاند خپله دنده گرځولې، 
دوستانه هيله لرم چې د تعليمي 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 مؤلفينو 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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لومړى لوست

قرآن کريم
موخه: د متن لوستل، ليکل، د اهلل په كالم باندې اېمان راوړل او د هغه د الرښوونو 

منل.

پوښتنې

- په تاسوکې به څوک ووايي چې قرأن كريم د چا كالم دى؟
- په تاسو کې څو ک د قرأن شريف تالوت كوالی شي؟

 
قرآن كريم د اهلل كتاب دى. دا كتاب د جبرائيل په واسطه پر حضرت 
محمد نازل شوى دى. اهلل قرآن كريم د انسانانو د الرښوونې لپاره 

رالېږلى دی. 
قرآن شريف دېرش سپارې او يو سلو څوارلس سورتونه لري. موږ پر قرآن 
كرېم ايمان لرو. څوک چې د قرآن کريم په الرښوونو عمل کوي په دنيا او 

اخرت کې به د ښې برخې خاوند وي.
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٢

فعاليتونه

- د نوي تعليمي کال د پښتو ژبې په لومړي درسي ساعت کې دې ښوونکی زده کوونکو 
ته ځان معرفي کړي. بيا دې زده کوونکي په وار سره د نورو په وړاندې لومړی ځان معرفي 

کړي. بيا دې ووايي چې رخصتي يې څنگه تېره کړې ده.  
- زده کوونکي دې له ښوونکي څخه وروسته لوست له ځان سره ولولي. ښوونکی دې د 

هغوی ستونزې ورته حل کړي.
- يو زده کوونکی دې په ټولگي کې پورته شي، له نورو زده کوونکو څخه دې الندې 
پوښتنې وکړي او هغوی دې ور ته ځواب ووايي، نور زده کوونکي دې ورته پام وکړي. که 

کومه تېروتنه وکړي، ښوونکی دې ورسره مرسته وکړي .
لومړی زده کوونکی: قرأن كريم د چا كتاب دى؟

دويم زده کوونکی: قرأن كريم د اهلل  كتاب دى.
لومړی زده کوونکی: اهلل قرأن كريم انسانانو ته د څه لپاره را لېږلى دى؟

دويم زده کوونکی: اهلل  قرأن كريم د انسانانو د الرښوونې لپاره را لېږلى دى. 
-يو زده کوونکی دې د تختې مخې  ته پورته شي،  بل زده  کوونکی دې ورته د قرأنکريم، 

نازل او  کتاب  کلمې د امال په ډول ووايي او هغه دې پرتختې و ليکي.

معنا لغت  
رسول                استازی
تېروتنه                اشتباه
دنده                  وظيفه

كورنۍ دنده

زده كوونكي دې د قرأن كريم په هكله له کتاب څخه څو جملې وليكي.
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دويم لوست

حضرت عمر
موخه: د  متن سم لوستل، ليکل، د حضرت عمر  د عدالت، رښتنيولۍ پېژندل او له 

عدالت او رښتينولۍ سره ځان عادت کول.

پوښتنې

- په تاسو کې به څوک د حضرت محمد د يارانو نومونه واخيستالی شي؟
- ستا سو په فکر حضرت عمر څوک و؟ 

حضرت عمر د مسلمانانو دويم خليفه و. د پالر نوم يې خطاب و. حضرت 
محمد د فاروق لقب ورکړى و. له ابوبکر صديق څخه وروسته د هجرت 
په ١٣ کال د مسلمانانو خليفه شو. دولتي د فترونه يې جوړ او بيت المال يې 
تاسيس کړ. نوموړی د حق او عدالت طرفدار و. تل به يې د بې وزلو خلکو 
به يې مرستې کولې. لس کاله يې خالفت  له هغوی سره  او  پوښتنه کوله 
وکړ. د هجرت په ٢٣ کال د )٦٣( کالو په عمر د ابولؤلو له خوا شهيد شو. 
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٤

فعاليتونه

- ښوونکی دې يو ځل متن ورته ولولي چې زده کوونکي د کلمو او جملو په سم تلفظ 
او لوستلو پوه شي.

- دوه زده کوونکي دې له ښوونکي وروسته لوست له ځان سره ولولي، که څه ستونزې 
يې درلودې، ښوونکي ته دې ووايي.

- زده کوونکي دې د سوال او ځواب په ډول الندې پوښتنې په دوه کسيز ډول سرته ورسوي:
لومړی زده کوونکی: حضرت عمر د مسلمانانو څووم خليفه و؟

دويم زده کوونکی: حضرت عمر د مسلمانانو دويم خليفه و.

- څو زده کوونکي دې د اسالم د دويم خليفه په باره کې خبرې وکړي.

- يو زده کوونکی دې تختې ته والړشي.د حضرت عمر نوم دې  له يادو وليکي. 
نور زده کوونکي دې ورته ځير او د هغه تېروتنه دې ونيسي .

- زده کوونکي دې په وار سره ووايي: 
	•زما نوم... دی. 

	•پالر مې... نوميږي. 
	•د پنځم ټولگي زده کوونکی يم. 

-زده کوونکي دې د الندې جدول کلمې په ځير سره  وگوري. د جملو تش ځايونه دې  
له جدول څخه په خپلو کتابچو کې ډک کړي.
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حضرت عمر د مسلمانانو .......
خليفه و.

3 خليفه 
٤ خليفه

نوم  پالر  د   عمر حضرت  د 
........... و.

خطاب 
عبدالغزيز

 ...............  عمر حضرت  د 
خالفت وکړ.

1٠ کاله  
1٢ کاله

حضرت عمر  د هجرت ......... 
د مسلمانانو خليفه شو.

په 1٤ کال.

په 1٥ کال.

محاوره:
په وار سره په څلورو زده کوونکو باندې  محاوره وکړئ.

لومړی زده کوونکی: 

گرانه ټولگيواله! داموږ ولې ښوونځي ته راځو؟
دويم زده کوونکی:

موږ ددې لپاره ښوونځي ته راځو چې په دين پوه شو  په لوست او ليک پوه شو او له هيواد 
سره مينه پيدا کړو. 

لومړی زده کوونکی:

زه  به نور هره  ورځ ښوونځي ته راځمه او هيڅکله به  غير حاضري ونه کړم چې درسونه 
راڅخه پاتي نشي.

پروسږ کال چې جمال غير حاضري کوله، په درسونه نه پوهيده هره ورځ به ترې درسونه 
تيريدل بيا يې په ازموينه کې لږې نمرې واخيستې.
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دويم زده کوونکی: 

زه هره ورځ خپله کورنۍ دنده سرته رسوم او له پالر مور سره په کارونو کې هم مرسته 
کوم.

لومړی زده کوونکی:

دا خو ډير ښه کار دی. زه هم  په کور کې کار کوم.
هر زده کوونکی که هلک وي او که جلۍ وي بايد له خپلې مور او پالر سره  چې کوالی 

شي، مرسته و کړي.
دويم زده کوونکی:

زده کوونکي هم بايد لوست ووايي او هم کورنۍ دند ه وليکي او کله چې وزگار شي بيا 
دې له مور او پالر سره مرسته و کړي.  

- زده کوونکي دې الندې عبارتونه په خپلو کتابچو کې جوړې کړي او بيا دې د هغوی 
سم شکل په ټولگي کې ووايي.

ښوونځى دی د پوهې د زده کړې لپاره ښکلی ځاى
ښوونځی په زړه پورې د زده كړې لپاره ځای دی.

كورنۍ دنده

زده كوونكي دې تر خپلې وسې پورې هغه نوې پښتو کلمې په کتابچو کې وليکي چې په 
په تيرو لوستونو کې يې زده کړي دي.
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درېم لوست

ښوونځى
موخه: د متن لوستل، ليکل او له ښوونځي سره مينه پيدا کول.  

 

پوښتنې

- څوک به ووايي چې په انځور كې څه شى ويني؟

- ستاسو په فکر په ښوونځي كې څه زده كيږي؟

او  نجونې  کې  ښوونځي  په  دی.  ځای  روزن��ې  او  کړې  زده  د  ښوونځی 
هلکان زده کړې کوي. موږ هره ورځ ښوونځي ته د زده کړې لپاره راځو. 
د ښوونځي قانون په ځان عملي کوو. که په لوست کې په کوم ځای پوه 
له  او له خپل ښوونکي څخه پوښتنه کوو. کله چې  نشو، هغه په نښه کوو 

ښوونځي څخه رخصت شو، سيده خپلو کورونو ته ځو.
 همدارنگه د تېز باران او يا ږلۍ په وخت کې خپل ځانونه نږدې جومات 

او يا د خپلوانو کورونو ته رسوو.  
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فعاليتونه

- ښوونکی دې زده کوونکو ته يوځلي په مناسب اواز سره لوست ووايي او د لوستلو په 
وخت کې دې ټول زده کوونکي وڅاري چې لوست ته متوجي اوسي.

- څو زده کوونکي دې په خپله خوښه په وار سره په ټولگي کې لوست ووايي او نور دې 
ورته ځير وي. که څه ستونزه ولري ښوونکی دې ورسره مرسته وکړي.

لومړی محاوره: په ټولگي کې دې دوه زده کوونکي پورته شي. يو زده کوونکی دې 
له بل څخه د لوست په اړوند پوښتنه وکړي او بل دې ورته ځواب ورکړي. نور دې ورته 

غوږ ونيسي ښوونکي دې هم ورته ځير وي .
لومړی زده کوونکی: 

ښوونځى دڅه شي ځاى دى؟
دويم زده کوونکی: 

ښوونځی د زده کړې او روزنې ځای دی؟
لومړی زده کوونکی:

په ښوونځي کې څوک زده کړه کوي؟
دويم زده کوونکی: 

په ښوونځي کې انجونې او هلکان زده کړې کوي.
لومړی زده کوونکی:

انجونې د څه لپاره زده کړې کوي؟

دويم زده کوونکی: 

ددې لپاره چې خپلوخلکو او هيواد ته خدمت وکړي.  
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- څو زده کوونکي دې په ټولگي کې پورته شي د تيز باران او ږلۍ له خطرونو د ځان 
ساتنې په هکله دې خبرې وکړي او نور دې ورته متوجې اوسي.  

- يو زده کوونکی دې په ټولگي کې پورته شي د باران د گټو په هکله او بل دې د باران د 
زيانونو په هکله خبرې و کړي.

- دوه زده کوونکي دې د ټولگي مخې ته راشي د ځان له معرفي کولو وروسته دې ووايي 
چې په ټولگي څه شيان گوري نومونه دې واخلي.

- دوه زده کوونکي دې د ټولگي مخې ته راشي خپل ځانونه دې معرفي کړي او بيا دې 
ووايي څو وروڼه لري او هر يو څه کار کوي خبرې دې پرې وکړي.

- يو زده کوونکی دې پورته شي کومې ميوې چې يې خوښيږي د هغو نوم دې پر تختې  
وليکي او بيا دې هماغه نوم په جمله کې استعمال کړي. که په جمله کې يې څه تيروتنه 

درلوده بل زده کوونکی دې ورته سمه کړي.
د هغه  وليکي چې  پرتختې  نوم دې  پرنده  د هغه  پورته شي  کوونکی دې  زده  بل  يو   -
پر تختې خپله جمله  بيا دې  په جمله کې استعمال کړي،  نوم  بيا دې د هغه  خوښيږي 

وليکي. نور زده کوونکي دې د هغه تيروتنه ونيسي او سمه دې وليکي.
زده کوونکي په درو ډلو وويشئ. هرې ډلې ته له الندې جملو څخه دوې جملې و ټاکئ. 
بيا دې هره ډله لومړی خپلې جملې ولولي. بيا دې د الندې جدول کلمې په ځير سره 
ولولي. د خپلو جملو د تشوځايونو د ډکولو لپاره دې له جدول څخه کلمې وټاکي او تش 

ځايونه دې ډک کړي.

يوازې دروزنېزده کړې

دويمڅلورم

ورسره ځو.ښوونځي

چاورسره نه ځو.

دزده کړې د کار کولو
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- له داسې خلکو سره چې نه يې پيژنو، .........
- ښوونځی .............. او روزنې ځای دی.

- په ښوونځي کې انجونې او هلکان  ............ کوي.
- حضرت عمر د مسلمانانو ...........خليفه و.

- کله چې له ............ څخه رخصت شو، سيده خپلو کورونو ته ځو.
قرأن كريم د ...............په وسيله په رسول اهلل نازل شوی دی؟

د الندې جدول  ډلې څخه وغواړئ چې  له هرې  وويشئ.  ډولو  درو  په  کوونکي  -زده 
کلمې ولولي. بيا دې په خپله خوښه درې کلمې وټاکي او په جملو کې دې وکاروي. بيا له 
زده کوونکو څخه څوتنه پورته کړئ چې خپلې ليکل شوي جملې پر تختې وليکي. بل 

زده کوونکی دې د هغه تيروتنه ونيسي او سمه دې وليکي.

د بيلگې په توگه:
نازل:  قران کريم په حضرت محمد باندې نازل شوی دی.

ورځهلکاننازل

ځاینښهزده کړه

شهيدجوماتږلي

ځانونهستونزهبڼه

کورتيزقانون

كورنۍ دنده

زده کوونکي دې د خپل ښوونځي په باره کې څو کرښې وليکي.
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څلورم لوست

کتاب
موخه: د كلمو، جملو سم لوستل، ليكل او د كتاب په ارزښت پوهېدل .

پوښتنې

- تاسو تېر کال په ښوونځي كې كوم كوم كتابونه ولوستل؟ 
- ستاسو څه ډول كتاب خوښيږي؟

   ن��وم زم�������ا كت���اب دى         ت���ا ت��ه م�ې خط�اب دى 
   زه ست����ا ښ�ه اشن�ا يم����ه          ت����ا ت�ه كيس�����ې وايم������ه 
   څومره ښې كي�سې ل�رم         ش����اتو نه خ�وږې ل�������رم
   مش�ق دې  د ليكلو ي���م          ه����م دې د لوست�لو  ي��م
   پام مې په  ساتلو ك����ړه          پ�����ه پاڼ��������و  اړول��و كړه 
   پاك مې له گردونو ك��ړه          پ��ام مې په رسمونو كړه

   ښکلی مې ه�ر باب دى          ن�����������وم زم�ا كتاب  دى 
                                                    )ارواښاد  محمد  عثمان نژند(
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او د درسي کتابونو مؤلف و.  نژند د پښتو ژبې شاعر، ليکوال  اروښاد محمد عثمان 
نوموړی د ننگرهار واليت د سره رود اوسيدونکی و. 

فعاليتونه

- ښوونکي دې لومړی لوست په خپله ورته ووايي. بيا دې څو زده کوونکي په ټولگي 
کې ووايي. 

بيا دې  او  او په جملو کې دې وکاروي  - زده کوونکی دې په متن کې عام نومونه پيدا 
ووايي. که چا تيروتنه کړي وه بل زده کوونکی دې ورته سمه وليکي.

-زده کوونکی دې په دوو ډلو وويشل شي، يو ډله دې د زده کړې د اړتيا په هکله خبرې 
وکړي او بله ډله دې د کتاب د گټو په هکله خبرې وکړي، يو استازی دې وليکي او بيا دې 

په ټولگي کې ووايي.

محاوره:
يو زده کوونکی له بل زده کوونکي څخه پوښتنه کوي او هغه ورته ځواب ورکوي.

لومړی زده کوونکی: 
ستا نوم څه شی دی؟
دويم زده کوونکی: 
زما نوم کريم اهلل دی.

ستا د پالر دنده څه شی ده؟
دويم زده کوونکی: 

زما پالر ښوونکی دی.

كورنۍ دنده

زده کوونکي دې د څومره، نوم، زما، ساتل، اړول، ښکلی کلمې معنا او په جملو کې 
دې وکاروي. 

ACKU



13

پنځم لوست

ترافيکي الرښوونې
کې  ژوند  ورځني  په  هغه  او  پوهېدل  نښو  ترافيکي  په  ليکل،  لوستل،  متن  د  موخه: 

مراعاتول .
 

پوښتنې

- تاسو کله په ښار کې ترا فيکي نښې ليدلې دي؟
- ستاسو په فکر که چېرې څو ک له سرک څخه تېريږي او د ترافيکو قوانين مراعات نه 

کړي، څه به وشي؟ 
موټر، بايسکلونه، موټرسايکلونه، کراچۍ او پلي خلک چې په ښار کې پر سړکونو  
تگ را تگ کوي ځمکني ترافيک ورته وايي او هغه کسان چې بېالبېلې ترافيکي 

دندې سرته رسوي، د ترافيک پوليسو په نوم ياديږي .
ترافيک پوليس  پر سړکونو باندې د موټرو او خلکو د تگ راتگ  او له سرکونو څخه 

د تېريدنې لپاره نښې لري چې خلک د تېريدلو په وخت کې ترې کار واخلي.
ترافيکي نښانې په دوه ډوله دي: څراغونه او بل ترافيکي لوحې.

په هغو ښارونو کې چې برښنا وي څراغونه نصب شوي وي او په لويو الرو 
کې ترافيکي لوحې لري. څراغونه درې ډولونه لري: سور، شين او ژيړ.

کله چې د ترافيکو پر مخ څراغ سور شي، څراغ ته مخامخ ترافيک و دريږي 
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او پلی خلک تيريږي. د سره څراغ  په مخکې موټرونه په سړک د تگ راتگ 
اجازه نلري.

کله چې څراغ ژيړ شي، څراغ ته مخامخ وسايط د حرکت لپاره تياری نيسي.
 کله چې څراغ شين شو موټر تېرېږي.

ټولو ته الزمه ده چې پر ترافيکي نښو او قوانينو باندې ځانونه پوه کړي  چې 
له سرکونو څخه د تېريدلو په وخت کې له خطر سره مخامخ نشي.

پلي خلک بايد هغه وخته له سرک څخه تير شي چې هغوی ته مخامخ اشاره 
شنه وي، يا په هغه وخت کې تير شي چې په سرک ترافيک نه وي او بايد په 

کراره له سرک څخه تير شي. 

فعاليتونه:

- يو زده کوونکی دې د نوي لوست متن ولولي او نور دې ورته غوږ ونيسي. که څه ستونزه 
په لوستلو کې وه، ښوونکی دې ورسره مرسته وکړي.

- زده کوونکي دې متن يو ځل په چوپه خوله ولولي. ستونزې دې په نښه کړي او بيا دې 
له ښوونکي څخه پوښتنې وکړي، ښوونکی دې په لوړ او مناسب اواز پوښتنو ته ځوابونه 

ووايي.
- يو زده کوونکی دې پورته شي، د لوست متن دې په مناسب غږ ووايي او نور دې ورته 

غوږ ونيسي.
- يو زده کوونکی دې د څراغونو په هکله خبرې وکړي چې وسايط په کوم  وخت کې 

ودريږي او په کوم وخت کې حرکت کوي، ښوونکی دې الرښوونه وکړي.
- څو تنه زده کوونکي دې په وار سره د ټولگي مخې ته راشي، د )پلي، خلک، تگ 

راتگ، برښنا( کلمې دې پر تختې وليکي او په جملو کې دې وکاروي. 
- ښوونکي دې دوه زده کوونکي په وار سره پورته کړي او هغوی دې له يوبل سره مرکه 

وکړي او نور زده  کوونکي دې ورته  غوږ ونيسي .
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لومړی زده کوونکی:

ستا ترافيکي الرښوونې زده  دي؟
دويم زده کوونکی:

هو! کله چې په سرک ځمه، د سرک په پلي الره ځمه چې موټر مې ونه  وهي.
او که په ښار کې د سرک له يوې خوا څخه بلې خواته تيريږم، نو ترافيکي اشارو ته گورم  

چې کله اشاره شنه وه، زه تيريږم او کله چې سره شوه، بيا نه تيريږم.
لومړی زده کوونکی:

اوس ته راته ووايه چې کله په سرک تيريږي او اشاره در باندې زيړه شوه، څه به کوې؟
دويم زده کوونکی:

 کله چې اشاره زيړه شي د حرکت  لپاره تياری نيسم چي کله اشاره شنه شوه، نو بيا حرکت 
کوم.

خيبر:

گرانه سپين غر جانه!
ستاسو کور چيرې دی؟

خيبر:

زموږ کور په نارنج باغ کې  دی .
سپين غر:

بښنه غواړم د نارنج باغ په کومه برخه کې دی. زه هلته بلد يم. هلته زما د ماماگانو کور دی؟
خيبر:

د اطفايي ترڅنگ دی، په هماغه لومړي سرک کې.
سپين غر:

ښه، ښه. اوس پوه شوم. اطفايه په ښار کې ډيره ضروري ده ځکه چې کله اور ولگيږي د 
اطفايي د موټرو په مرسته اورونه مړه کيږي.

سپين غر جانه! ستاسو کور ما ليدلی دی د انجونو د ښوونځي مخامخ دی. زه يوه ورځ 
کورته راتلم، ته هلته د کور په څنگ کې والړ وې.
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خيبر:
ستا سو پالر مکتب ويلی دی؟

سپين غر:
هو! زما پالر داکتر دی او کاکا مې مستری دی.

خيبر:
کاکا دې په ليکلو او لوستلو پوهيږي؟

سپين غر:
پوهيږي. هغه د ميخانيک ښوونځی لوستی دی. سږ کال زما بل ورور هم په مسلکي 

ښوونځي کې شامل شوی دی. سږ کال په لسم ټولگي کې دی.
خيبر:

ماته مې هم پالر ويلي چې تا د ميخانيک په ښوونځي کې شاملوم چې د برښنا په څانگه 
کې زده کړې وکړم.

سپين غر: 
دا خو ډير ښه کار دی خو زما د موټرونو له برقي سيستم سره ډيره مينه ده.

ـ ښوونکي دې زده کوونکو ته الرښوونه وکړي چې له خپلو پښتنو ټولگيوالو، دوستانو 
او خپلوانو سره په پښتو ژبه خبرې وکړي او په ټولگي کې دې هم په پښتو خبرې کوي او 

ښوونکی دې هم ورسره په پښتو خبرې کوي.

كورنۍ دنده:

زده کوونکي دې په خپلو کتابچو کې وليکي چې د ژيړ، سور او شين څراغ په وخت کې 
څه وکړو؟
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شپږم لوست

د نيالگيو کښېنول 
موخه: د متن سم لوستل، ليکل او د نيالگيو د کښېنولو پر گټو پوهېدل.

پوښتنې

- ستاسو په فکر د نيالگيو کښېنول به څه گټې و لري؟
- که په يوه سيمه کې ونې نه وي، څه زيانونه به رامنځه شي؟

هره سيمه د ونو په کښېنولو سره سمسوره او ښکلې کېږي.
په کومه سيمه کې چې مېوه لرونکي او بې مېوې ونې ډېرې وي، له مېوو  څخه 

يې د خوړلو او له لرگيو څخه د سون او تعميراتو په برخه کې کار اخلي.
موږ بايد په پسرلي کې مېوه لرونکي او زينتي نيالگي کېنوو. دغه راز د و 
چو ونو پر ځای نور نيالگي کښېنوو. همدغه ونې او ځنگلونه دي چې د 

سيالبونو، بادونو او ناروغيو مخنيوی کوي.
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1٨

فعاليتونه

- څو زده کوونکي دې له ښوونکي وروسته لوست له ځان سره ولولي.
- يو زده کوونکی دې د تختې مخې ته والړشي، څو زده کوونکي دې د مېوه لرونکو ونو 

نومونه ورته ووايي او هغه  دې وليکي.
- يوه ډله زده کوونکی دې په خپله ډله کې د بې ميوو  ونو د گټو په باره کې خبرې وکړي، 
د خپل استازي په واسطه دې وليکي او بيا دې هغه استازی د ټولگي په مخکې ووايي او 

بله ډله دې د مېوه لرونکو ونو په باره کې خبرې وکړي او بيا دې هغه معلومات ووايي. 
- زده کوونکي دې د پوښتنې او ځواب په ډول دغه پوښتنې سرته ورسوي.
	•لومړی زده کوونکی: د مېوه لرونکو نيالگيو کښېنول کومې گټې لري؟

پاکوي، مېوه  نيالگيو کښېنول سيمه سمسوره وي. هوا  •دويم زده کوونکی: د مېوه لرونکو  	
ترې الس ته راځي.

	•لومړی زده کوونکی: کله مو کوم مېوه لرونکی او يابې مېوې نيالگی کښېنولی دی؟
	•دويم زده کوونکی: هو پروسږ کال ما او ښکال  په خپل کور کې د مڼو دوه نيالگي 

کښېنول او همېشه اوبه ورکوو.

معنا لغت  
کښېنول             غرص کردن

منطقه سيمه               
زيبا ښکلی              

سرسبز سمسوره        
می فروشد پلوري              

كورنۍ دنده

زده کوونکي دې په الرو او باغونو کې د مېوه لرونکو او بې مېوو ونو نومونه وليکي.
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اووم لوست

چاپېريال
موخه: د متن سم لوستل، ليکل، د چاپېريال په ارزښت پوهېدل او د هغه پاک ساتل. 

پوښتنې

- ايا کله مو د چاپېريال په پاکوالي کې برخه اخيستې ده؟
- ستاسو په فکر د چاپېريال پاک ساتل به څه گټې ولري؟

چاپېريال زموږ د اوسېدو شاوخوا سيمې ته وايي. که چيرې زموږ چاپېريال 
او  ونې  سمسورې،  سيمې  خوا  شاو  اوسيدلو  د  زموږ  وي،  سوتره  او  پاک 
گالن په کې وي. له يوې خوا به زموږ د شاو خوا هوا پاکه وي او له بلې 
خوا به د ناروغيو مخنيوی وشي. موږ بايد خپل چاپېريال پاک وساتو، په 
چمنونو کې ونه گرځو.  د کور او ښوونځي په انگړ کې کاغذونه ونه غور 

ځوو او خپل کور او ټولگی پاک وساتو. 
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فعاليتونه

- ښوونکی دې يو ځل متن ورته ولولي چې زده کوونکي د کلمو او جملو په سم تلفظ 
او لوستلو پوه شي.

- څو زده کوونکي دې متن ولولي او نور دې ورته غوږ ونيسي.
- يو زه زده کوونکی دې پرتختې د چاپېريال کلمه وليکي او بيا دې د چاپېريال په باره کې 

د هر زده کوونکي نظر وپوښتي او نور دې ورته متوجې وي.
د  او  گټو  د  وار سره د چاپېريال  په  ډله دې  ډلو وويشل شي، هر  په  - زده کوونکي دې 
چاپېريال د ککړتيا د زيانونو په باره کې خپل نظرونه سره شريک او بيا دې د هرې ډلې 

استازی په ټولگي کې د خپلې ډلې نظرونه ووايي.
- زده کوونکي دې د يوه ښکلي چاپېريال په هکله څو کرښې وليکي او بيا دې په ټولگي 

کې ووايي.
- دوه زده  کوونکي دې په خپل منځ کې له يو بل سره محاوره وکړي او نور زده کوونکي 
دې ورته غوږ ونيسي. بيا دې دوه نور زده کوونکي پورته شي او له يو بل څخه دې پوښتنې 
و کړي. که چيرې يې په محاوره کې گرامري تيروتنه و کړه، بل زده  کوونکی دې ورته سمه 

کړي. د اړتيا په و خت ښوونکی کوالی شي چې ستوتزې يې ورته حل کړي.
- زده کوونکي دې د الندې جدول کلمې په ځير سره وگوري او له دې کلمو څخه دې د 

الندې جملو تش ځايونه په مناسبو کلموسره ډک کړي.

سمسوره او پاکد اوسيدنې

نه سمسوره کيږيناروغيو

د سيالبونوبادونو

ښوونځيچاپيريال
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چاپيريال زموږ .............شاوخوا سيمو ته وايي.
سمسوره .......... د ناروغيو له خپريدو څخه په امن کې وي. 

همدغه ونې او ځنگلونه دي چې ........... او بادونو مخه نيسي او د ناروغيو مخنيوی 
کوي. 

هر................ د ونو په کينولو سره ښکلې کيږي.

محاوره:
په وار سره په څلورو زده کوونکو باندې محاوره وکړئ.

لومړی زده کوونکی: 

گرانه ټولگيواله! چاپيريال څه ته وايي؟ 
دويم زده کوونکی:

زموږ د استوگنې شاوخوا سيمو ته چاپيريال وايي او بايد پاک يې وساتو. ځکه سمسور او 
پاک چاپيريال ساتل د هر چا دنده ده. 

لومړی زده کوونکی:

تاسو تير کال په خپل باغ کې څومره ونې کينولي دي او څومره گالن مو کرلي دي؟ 
دويم زده کوونکی: 

سمه خبره دې وکړه. پرو سږ کال ما په خپل باغ کې د مڼو، زردالو، الوچو ونې کينولې او 
ترڅنگ مې گالن هم وکرل .

لومړی زده کوونکی: 

که چېرې يوه سيمه پاکه او سمسوره وي، نو هلته به ناروغۍ هم کمې وي. 
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٢٢

دويم زده کوونکی:

دا خو ډير ښه کار دی چې موږ او تاسو خپل د استوگنې شاوخوا سيمه پاکه او سمسوره 
وساتو. 

لومړی زده کوونکی:

زده کوونکی هم بايد لوست ووايي او هم کورنۍ دنده وليکي او کله چې وزگار شي، بايد 
د کور په پاکوالي کې ونډه واخلي.  

ښاغلی ښوونکی! زده کوونکو ته په ټولگي کې دنده ورکړئ چې په ډله کې متن ولولي. 
په هغه کې دې عام نومونه په شريکه په نښه او په جملو کې دې وکاروي. بيا دې يوتن په 

ټولگي کې ولولي.
- زده کوونکي دې له الندې عبارتونو څخه بشپړې جملې په خپلو کتابچو کې جوړې 

کړي او بيا دې د هغوی سم شکل په ټولگي کې ووايي.
ښوونځى دی د پوهې د زده کړې لپاره ښکلی ځاى
ښوونځی په زړه پورې د زده كړې لپاره ځای  دی.

معنا لغت   
درخت ونې                     

محيط زيست چاپيريال                   

كورنۍ دنده

زده کوونکي دې په کورکې د يوه پاک او سمسور چاپېريال د گټو په په باره کې څو کرښې 
و ليکي. 
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اتم لوست

ښه خواړه  
موخه: د متن سم لوستل، ليکل د ښوخوړو په گټو او اهميت باندې پوهيدل.

پوښتنه

- ستاسو په فکر  ښه خواړه  به څه گټې ولري؟

ټول پخيدونکي خوراکي شيان بايد لومړی په پاکو اوبو پريمنځو او بيا يې پاخه کړو.
تر خوراک د  بايد  ته ډېره گټه رسوي. خام سابه  او پاخه سابه بدن  خام 

مخه پاک او بيا وخوړل شي. 
دا کار به د بدن يو شمېر اړتياوي پوره کړي، زموږ بدن به د ناروغيو په 

مقابل کې له ډېرو ميکروبونو څخه خوندي پاتې شي. 
ډول  يو  يوازې  بايد  موږ  رسوي.  گټه  ته  بدن  چې  دي  هغه  خواړه  ښه 

خواړه هره ورځ ونه خورو.

ساده کلمې
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فعاليتونه

- زده کو ونکي دې له ښوونکي وروسته متن له ځان سره ولولي.   
- زده کوو نکي دې له متن څخه يو پاراگراف په خپله خوښه په خپلو کتابچو کې وليکي 
او بيا دې يو زده کوونکی خپله ليکنه پر تختې وليکي. بل زده کوونکی دې د هغه تېروتنې 

اصالح کړي. 
- زده کوونکي دې پر ډلو ووېشل شي. يوه ډله د ې د پاکو خوړو او بله ډله دې د بېالبېلو 
پر تختې  په واسطه جملې  استازي  بيا دې د خپل  او  ووايي  اړه جملې  په  گټو  د  خوړو 

وليکي.  
- څو زده کوونکي دې د پاکو اوبو په هکله خبرې وکړي او نور دې ورته غوږ ونيسي.

- يو زده کوونکی دې د ټولگي مخې ته راشي، ځان دې معرفي کړي او د خپلې خوښې 
موضوع په اړه دې خبرې وکړي. 

- دوه زده کوونکي دې د ټولگي مخې ته راشي، د ځان له معرفي کولو وروسته دې د 
خوړو په باره کې خبرې اترې وکړي.

 
معنا لغت   

ضرورت اړتيا                   
زنده گی ژوند                      

برابري تعادل                    

كورنۍ دنده

يو شمېر زده کوونکي دې په کورونو کې د پاکو خوړو د گټو او ځنې دې د ناپاکو خوړو د 
زيانونو په هکله څو کرښې وليکي.
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نهم لوست

روغتيا ته پاملرنه 
موخه: د متن سم لوستل، ليکل، د روغتيا په ارزښت او گټو پوهېدل.

پوښتنې

- ستاسو په فکر روغتيا ته پاملرنه څه گټې لري؟
- که څوک خپلې روغتيا ته پام ونکړي څه به و شي؟

لوبې  او  کېږي  زده  لوست  وي،  روغ  بدن  که  دی.  نعمت  لوی  روغتيا 
ناروغه  په قدر هغه خلک پوهېږي چې يو ځل  خوند کوي. د روغ بدن 
شوي وي. پاک او ډول، ډول خواړه له روغتيا سره مرسته کوي. سپورټ 

او بدني روزنه بدن غښتلی کوي. 
موږ بايد خپلې روغتيا ته پام وکړو، د ناروغۍ پر مهال ژر تر ژره ډاکټر ته 

الړ شو. 
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فعاليتونه

- ښوونکی دې يوځل متن په مناسب اواز زده کوونکو ته ولولي او ټول زده کوونکي دې 
ورته غوږ ونيسي.

- زده کوونکي دې متن ولولي او بيا دې څو کسه په وار سره د ټولگي په مخ کې ولولي.
-څو زده کوونکي دې په وارسره د روغتيا د ساتلو په هکله خبرې وکړي.

- يو زده کوونکی دې پر تختې د روغتيا  کلمه وليکي او څو نور زده کوونکي دې په وار 
سره د روغتيا په باره کې يوه  يوه جمله  ووايي او هغه دې پرتختې وليکي.

- دوه زده کوونکي دې د ټولگي مخې ته راشي او د ځان له معرفي کولو وروسته دې د 
روغتيا او د هغې د گټو په اړ ه له يو بل سره مرکه وکړي. 

- درې زده کوونکي دې د تختې مخې ته راشي، يو زده کوونکی دې د )روغ، بدن، لوبې، 
خوند، ناروغ، غښتلی، ژر تر ژره( کلمې پر تختې وليکي دويم زده کوونکی دې په جملو 

کې وکاروي، پاتې زده کوونکي دې د تختې له مخې په کتابچو کې وليکي. 
- په زده کوونکو باندې الندې محاوره وکړئ

زده کوونکی:

ستا ورور چيرې ښوونکی دی؟
زده کوونکی:

په کابل ښار کې د يوه ښوونځي ښوونکی دی.
اوس لومړی زده کوونکی کيني اوبل زده کوونکی دې پورته شي او له دويم زده کوونکي 

څخه دې پوښتنې وکړي.
زده کوونکی:

ستا د ماما کور په کابل کې دی؟
زده کوونکی:

هو! زما د ماما کور په کابل کې دی، هغه په کابل کې داکتر دی.
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زده کوونکی:

د څه شی داکتر دی؟
زده کوونکی:

هغه په کابل کې په يو روغتون کې د سترگو داکتر دی.
زده کوونکی:

زه هم غواړم چې د سترگو داکتر شم. ته څه شی غواړې؟
زده کوونکی:

زه غواړم چې ښوونکی شم.

دويمه محاوره:
دوه نور زده کوونکي دې پورته شي د نورو زده کوونکو په څير دې له يو بل څخه پوښتنې 

وکړي او بل دې ورته ځواب ووايي.
لومړی زده کوونکی:

تاسو پرونۍ کورنۍ دنده سرته رسولې ده؟
دويم زده کوونکی: 

بلې. ماخپله کورنۍ دنده ليکلي ده. زه هره ورځ خپله کورنۍ دنده سرته رسوم او د نن کار 
سبا ته نه پريږدم.

لومړی زده کوونکی:

تاسو څنگه؟ 
دويم زده کوونکی: 

ما خو خپله کورنۍ دنده سرته رسولې ده، خو په رياضي کې د يوې پوښتنې ځواب را 
څخه پاتي شوی دی او بس.

زده کوونکی:

په  به  او سوالونه  به هم درسره مرسته وکړم  زه  راشه.  له غرمې وروسته زموږ کورته  نن 
شريکه حل کړو.
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زده کوونکی:

دا خوبه ډيره ښه شي. يوه پوښتنه درڅخه کوم. ته خو ورباندې نه خپه کيږي؟
زده کوونکی:

ولې به خپه کيږم، مهرباني وکړه ويې وايه.
زده کوونکی:

ستا مشر ورور ددې ښوونځي په څوم ټولگي کې دی؟
زده کوونکی:

زما ورور؟
زده کوونکی:

هو ستا ورور يادوم.
زده کوونکی:

زما ورور په اتم ټولگي کې اول نمره دی. زه هم غواړم چې سږ کال په ټولگي کې اول 
نمره شم.

ښوونکی دې په خبرو اترو کې د زده کوونکو تيروتنو ته متوجې اوسې او تيروتنې دې 
ورته سمې کړي چې زده کوونکي سم تلفظ زده کړي. په پای کې دې ښوونکی ټول زده 

کوونکي تشويق کړي او چکچکې دې ورته وکړي.

معنا لغت   
فايده گټه                           

به طور نمونه د بېلگې په توگه            

كورنۍ دنده

زده کوونکي دې په کور کې د روغتيا په هکله څو جملې وليکي او  په بل درسي ساعت 
کې دې په ټولگي کې ووايي.
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لسم لوست

د پسرلي ترانه
موخه: د شعر سم  لوستل، ليكل او د شعر په معنا پوهېدل.

پوښتنې

- په تاسوکې به څوک د پسرلي د مياشتو نومونه واخلي؟
-ستاسو په فکر زموږ په هېواد کې کومې مېوې پيدا  کيږي؟

پسرلی د کال لومړی فصل دی. پسرلی درې مياشتې دی )حمل، ثور او جوزا(. په پسرلی 
کې هوا پاکه او تازه وي. پسرلی د کار وخت دی. د پښتو ژبې شاعر او ليکوال د پسرلي 

په باره کې يو شعر ويلی دی چې الندې يې لولو. 

ژون�د س�ره سينگار راغ��ى زېرى چې به�ار راغ����ى   
گل ته پ�ه چغ�ار راغ��������ى سر شو  په نغ�م��و بلب����ل   
بڼ ت�ه پ�ه تل�وار راغ��������ى يوم په الس مليار د باغ   
بل مو  په  روزگ�ار راغ���ى يو د نوي كا ل س�پرل���ى   
وخ�ت د افت�خ�ار راغ�����ى دا وايي روغمن موږ ت��ه   

)ارواښاد غالم حضرت روغمن(    
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کتابونو  درسي  پښتو  د  او  ليکوال  شاعر،  ژبې  پښتو  د  روغمن  ارواښاد غالم حضرت 
مولف و، نوموړی د ننگرهار واليت د ښېوې ولسوالی د شگي د قريي اوسيدونکی و.

فعاليتونه

- څو زده كوونكي دې له ښوونکي وروسته لوست په لوړ او مناسب غږ ولولي او ښوونکی 
دې ورته ستونزې حل کړي.

- زده كوونكي دې  په دوو ډلو ووېشل  شي. يوه ډله دې په پسرلي كې د مېوو او بله  ډله دې  
د سبو نومونه واخلي. بيا دې د دواړو ډلو استازي د نوموړو شيانو نومونه پر تختې وليکي، 

ښوونکی دې څارنه و کړي چې ټول زده کوونکي په نظر ورکولو کې ونډه واخلي.
- بله ډله دې په وارسره د پسرلي د گټو په هکله خبرې وکړي.  

- څو زده کوونکي دې په دې هکله خبرې  وکړي: که چيرې أسمان وريځ شي د ږلۍ او 
تېز باران د کيدو نښې را څرگندې شي، په څه ډول کوالی شو چې ځانونه ترې وساتو؟ 

په دې هکله دې ښوونکي ور سره مرسته و کړي.
- يو زده کوونکی دې په ټولگي کې پورته شي، د پسرلي د مياشتو نومونه دې واخلي او 

پر تختې دې وليکي.
- دوه زده کوونکي دې د ټولگي مخې ته راشي. لومړی دې ځان معرفي کړي وروسته دې 

هر يو ووايي چې د کال کوم فصل يې خوښېږي. 

معنا لغت   
بېل يوم                        

باغوان مليار                      
باغ بڼ                          

كورنۍ دنده

زده كوونكي دې د كال د لومړي موسم د مياشتو نومونه په خپلو کتابچو کې وليکي. 
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يوو لسم لوست

کال
موخه: د متن سم لوستل، ليکل، د كال د موسمونو او مياشتو پېژندل.

پوښتنې

- څوک به  په پورتنيو انځورونو كې د پسرلي موسم راوښيي؟
- په تاسوکې به څوک د كال د فصلونو نومونه په ترتيب سره واخلي؟        

يو كال څلور موسمه لري. پسرلى، دوبی، منی او  ژمی.
پسرلی درې مياشتې لري: حمل، ثور او جوزا. پسرلى په زړه پورې هوا لري 

او د كار او فعاليت موسم دى. پسرلی ښکلی موسم او پاکه هوا لري.
په پسرلي کې بارانونه ډير وي، بايد د تېز باران په وخت کې امن ځای ته 
ځان ورسوو. د خوړونو او پلونو الندې ونه درېږو چې په داسې  وختونو 

کې د سېالبونو د راوتلو امکان وي.
دوبی هم درې مياشتې لري: سرطان، اسد او سنبله. په دې موسم كې هوا 

توده وي او مېوې پخېږي. 
منی هم درې مياشتې لري: مېزان، عقرب او قوس. په دې موسم كې مېوې 

ټولېږي او ټول خلك د ژمي لپاره تياری نيسي. 
ژمی هم درې مياشتې لري:جدي، دلو او حوت. په دې موسم كې هوا 
ډېره سړه وي او په ځينو سيمو کې واوره اوري. موږ بايد د سړو د مخنيوي 

لپاره له تودو جامو څخه کار واخلو.
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فعاليتونه

- ښوونکی دې يو ځل متن ورته ولولي چې زده کوونکي د کلمو او جملو په سم تلفظ 
او لوستلو پوه شي.

زده  دوه  بيا دې  ولولي.  له ځانه سره  له ښوونکي وروسته  - څو زده کوونکي دې متن 
کوونکي په مناسب غږ په ټولگي کې ولولي او پاتې دې ورته ځير شي، ښوونکی دې 

ورسره په لوستلو کې مرسته وکړي.
- دوه زده کوونکي دې په ټولگي کې پورته شي او دا الندې مرکه دې سرته ورسوي.            

پوښتنه: د كال لومړى موسم كوم دى؟
ځواب: د كال لومړى موسم پسرلى دى.

پوښتنه: پسرلى څو مياشتې دى؟
ځواب: پسرلى درې مياشتې لري: حمل، ثور او جوزا.

پوښتنه: پسرلى څه ډول موسم دى؟
ځواب: پسرلى ښه هوا لري او د كار او فعاليت موسم دى.

- زده کوونکي دې دوه، دوه شي او الندې جملې دې له يو بل سره د سوال او ځواب په 
ډول ووايي. 

	•په دوبي کې هوا څنگه وي؟ 
د اوړي موسم	• څو مياشتې لري؟ 

	•په پسرلي کې هوا څنگه وي؟

محاوره:
له زده کوونکو څخه دوه داسې زده کوونکي پورته کړئ چې کله پورته شوي نه وي په 

هغوی باندې الندې محاوره سرته ورسوئ او نور دې ورته غوږ ونيسي.
لومړی زده کوونکی:

ته راته ووايه چې د کال په ټولو فصلونو کې دې کوم فصل خوښيږي؟
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دويم زده کوونکی:
زما په ټولو فصلونو کې د اوړي فصل خوښيږي ځکه چې په دې فصل کې هوا توده وي 

او ميوې پکې پخيږي. ستا کوم فصل خوښيږي؟
لومړی زده کوونکی:

زما هم د اوړې فصل خوښيږي خو گوره وروره! د ژمي فصل هم ښه دی. په دې فصل 
کې هوا يخيږي او په يخو واليتونو کې په لوړو غرونو واورې اوري. دا واورې د زراعت 

لپاره ډيره گټه رسوي.
دويم زده کوونکی:

دا ټول فصلونه د انسانانو د گټو لپاره دي. مثال پسرلي کې ونې او بوټي شنه کيږي او گالن 
کوي، ميوې نيسي او ځينې ميوې د ثور او جوزا په مياشتو  کې پخيږي. 

تاسو د ميوه دارو ونو باغ لرئ.
لومړی زده کوونکی:

موږ يو کوچنی باغ لرو خو ډير لوی نه دی.
ما سږ کال د خپل باغ په باغچه کې ډول ډول ترکاري هم کرلي ده. ځکه چې ترکاري د 

وجود لپاره ډيره گټه لري .
- يو زده کوونکی په ټولگي کې پورته کړئ د هيواد د بيرغ رنگونه دې ووايي او بيا دې بل 
زده کوونکی پورته شي دا درې رنگونه دې پرتختې وليکي او هر رنگ دې په جمله کې 
استعمال کړي. نور زده کوونکي دې د هغه تيروتنه ونيسي که تيروتنه يې کړي وي سمه 

دې وليکي.
په هکله چې يې  په خپلو کتابچو کې د کال د هر موسم  ته ووايئ چې  - زده کوونکو 
بيا دې خپلې ليکل شوي جملې  او  خوښ وي دوه دوه جملې په خپله خوښه وليکي 

خپلو ټولگيوالو ته ووايي.
- دوه زده کوونکي دې په وارسره يوه کيسه و کړي. که کله يې له حيواناتو څخه په کوم يو 

باندې مهرباني کړي وي او مرسته يې ورسره کړي وي.
يو زده کوونکی دې خپلو ټولگيوالو ته له ترافيکي خطرونو څخه د ځان ساتنې په هکله  

چې په مخکې لوست کې وويل، خبرې وکړې او نور دې ورته غوږ ونيسي.
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- څو زده کوونکی دې په وارسره د خپل کور د باغچې په هکله خبرې وکړې چې په هغې 
کې يې څه شی کرلي دي او ولي يې کرلي دي گټې يې څه شی دي.

- يو زده کوونکی دې له بل سره محاوره وکړي او د هغو کارونو پوښتنه دې وکړي چې په 
کورکې يې سرته رسوي.

- ټول زده کوونکي دې خپلې کتابچې راوباسي او هر يو دې په هغې هغه کارونه وليکي 
چې پرون يې په کور کې کړي دي اويا يې له مور او پالرسره په کارونو کې مرسته کړي 

وي. بيا دې څوکسه خپلو ټولگيوالو ته ووايي.
زده کوونکی دې الندې تش ځايونه ډک کړي:

- زه مکتب ته ......
- زما د ورور نوم ............ دی 

- ښوونکی دې زده کوونکو ته الرښوونه وکړي چې له خپلو پښتنو ټولگيوالو دوستانو 
او خپلوانو سره په پښتو خبرې وکړي او په ټولگي کې دې هم په پښتو خبرې کوي او 

ښوونکی دې هم ورسره په پښتو خبرې کوي.

معنا  لغت   
زمستان  ژمی   

خزان  منی   
انځور                عکس
دوبی                 تابستان

كورنۍ دنده

زده كوونكي دې د متن په مرسته د کال د دولسو مياشتو نومونه وليکي.
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دولسم لوست

له ټولگي سره مينه
موخه: د متن سم لوستل، ليکل، له ټولگي او ټولگيوالوسره مينه پيدا کول

پوښتنې

- تاسو په ښوونځي کوم کوم کارونه ترسره کوئ؟
-له ټولگي سره د زده کوونکو مينه څه  گټې لري؟                                                       

  ښکال او رشاد خور او ورور دي. هغوی له ټولگي سره مينه لري  او هېڅكله 
غير حاضري نه كوي. ښکال  غواړي په را تلونکي کې ډاکټره شي او رشاد 

له انجنيرۍ سره مينه لري .
دوی د خپلو ښوونکو لوست ته غوږ نيسي. په کورونو کې کورنۍ دندې 
سرته رسوي. دوی تل خپل ورځني لوستونه زده کوي، ځکه چې د زده 
کړې په واسطه خپل ځان او هېواد ابادولی شي.که څوک په خپلو  لوستونو 

کې زيار ونه باسي هغه له خپلو ټولگيوالو وروسته پاتې کيږي.
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فعاليتونه

- زده کو ونکي دې متن له ښوونکي وروسته په وار سره ولولي او ښوونکی دې ورسره 
مرسته وکړي.

- دوه زده کوونکي دې په وار سره پورته شي، يو له بل څخه دې دا الندې پوښتنه وکړي.
	•لومړی زده کوونکی: ښکال او رشاد هره ورځ په کورونو کې څه کوي؟

	•دويم زده کوونکی: په خپلوکورونو کې خپلې کورنۍ دندې سرته رسوي. 
- دوه زده کوونکي دې په ټولگي کې پورته شي، يو دې د ښوونځي د گټو په اړه پوښتنې 
وکړي او هغه بل دې ورته ځواب ورکړي. ښوونکی دې د هغو جملې ورته اصالح کړي. 
دوه زده کوونکي دې په ټولگي پورته شي. يو دې له يادو له بل څخه دښوونځي د گټو په 
هکله پوښتنې وکړي اوهغه بل دې ورته ځواب ورکړي. ښوونکی  دې د هغو جملې ورته 

اصالح کړي.
•لومړی زده کوونکی: ته په کورکې څه کوې؟ 	

•دويم زده کوونکی: زه په کورکې خپله کورنۍ دنده سرته رسوم او بيا له پالرسره په  	
کارونو کې مرسته کوم او کله کله له خپلې مورسره هم مرسته کوم. ته څنگه:

•لومړی زده کوونکی: زه هم په کور کې له مور او پالر سره مرسته کوم.  	

معناوې  لغتونه       
روزمره ورځني            

وطن، ټاټوبی هېواد               
زحمت زيار                  

كورنۍ دنده

څو زده كوونكي دې د ټولگي په هکله او څو نور دې د زده کړې په هکله خپل معلومات  
په خپلو كتابچو كې وليكي.
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ديارلسم لوست

د اختر ورځ
موخه: د متن سم لوستل، ليکل، د نېكمرغه او مباركو ورځو په لمانځلو پوهېدل.

پوښتنې

- په پورتنيو انځورونو كې څه وينئ؟ خبرې پرې وکړئ.
- مسلمانان په كال كې څو اخترونه لري؟

موږ مسلمانان په کال کې دوه اخترونه لرو. يو ته کوچنی او بل ته لوی اختر 
وايي. 

په اختر کې هر څوک خوشحاله وي. نوي يا پاک کالي اغوندي. نارينه د 
اختر د لمانځه لپاره لويو جوماتونو او عيدگاو ته ځي. خلک په اختر کې د 
گاونډيانو او خپلوانو کورونو ته ځي او د اختر مبارکي ورکوي. نجونې د 
اختر په شپه په السونو او پښو نکريزې ږدي. که څوک په دې مبارکو  ورځو 
کې  يو له بل سره خپه وي، د يو بل کورنو ته ورځي، د اختر مبارکي ور 

کوي او پخال کيږي.

 
اختر مو مبارک 
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فعاليتونه

- ښوونکی دې يوځل متن په مناسب اواز زده کوونکو ته ولولي او ټول زده کوونکي دې  
ورته غوږ ونيسي.

- څو زده کوونکي دې لوست له ښوونکي وروسته په لوړ او مناسب غږ ولولي او ښوونکی 
دې ورسره په لوستلو کې مرسته وکړي.

- څو زده کوونکي دې په ټولگي کې د اختر د ورځو په هکله خبرې وکړي او نور زده 
کوونکي دې ورته غوږ ونيسي.

- څو زده کوونکي دې په ټولگي  کې پورته شي او هر يو دې ووايي چې د اختر په ورځو 
کې څه کوي.

- يو زده کوونکی دې په ټولگي کې پورته شي، د اختر په هکله دې يوه جمله پر تختې 
وليکي او هغه دې ولولي.که په ليکلو کې يې تېروتنه کړې وي، بل زده کوونکی دې هغه 

ورته سمه کړي.
- څو زده کوونکي دې د اختر د مبارکو ورځو په هکله څو کرښې په خپلو کتابچو کې 

وليکي او بيا دې په ټولگي کې ووايي.

معنا لغت   
جامې کالي                     

همسايگانو گاونډ يانو                
خينه نکريزې                    

 

كورنۍ دنده

زده كوونكي دې په خپلو كورو نو كې د اختر په هكله څو جملې  وليكي او بيا دې په بل 
درسي ساعت کې خپلو نورو ټولگيو الو ته ولولي.

ACKU



39

څوارلسم لوست

خپلواکي
موخه: د متن سم لوستل، ليكل او د خپلواكۍ په ارزښت پوهېدل

پوښتنې

- پورتنی عکس د چا دی؟
- افغانان هر كال ولې د خپلواكۍ جشن لمانځي؟

تيري  باندې هېڅوك د  پر دغه حق  انسان طبيعي حق دى.  خپلواكي د 
حق نه لري. وگورئ الوتونكي په هوا او ځنگلونو كې او څاروي په غرونو، 

د ښتو او ځنگلونو كې څومره په زړه پورې ازاد ژوند لري. 
دي.  خلك  مين  خپلواکۍ  او  هېواد  خپل  پر  نارينه  او  ښځې  افغانان، 
هغوی د هېواد د خپلواکۍ ساتنه کوي. زموږ د هېواد نارينه وو او ښځو 
د خپلواکۍ په گټلو کې خپلې وينې تويې کړي دي او هېواد يې په خپلو 

وينو ساتلی دی.
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٤٠

فعاليتونه

-زده کوونکي دې متن له ښوونکي وروسته له ځان سره ولولي ښوونکی دې ورسره په 
لوستلو کې مرسته وکړي.

- څو زده کوونکي دې  پورته شي، له يوبل څخه دې د خپلو اکۍ په اړه  پوښتنه وکړي او 
بل دې ورته ځواب ورکړي.

- دوه زده کوونکي دې په ټولگي کې پورته شي. يو دې الندې پوښتنې وکړي او بل دې 
ورته ځوابونه ورکړي. نور زده کوونکي دې ورته غوږ ونيسي.

لومړی زده کوونکی: خپلواكي د انسان څه ډول حق دى؟
دويم زده کو ونکی:...    

لومړی زده کوونکی: الوتونكي او څاروي په غرو، دښتو او ځنگلونو كې څه ډول ژوند لري؟
دويم زده کو ونکی: ...

- يو زده کوونکی دې تختې ته را شي، د خپلواکی کلمه دې پرتختې وليکي، نور دې په 
وارسره د خپلواکۍ په هکله خپل نظر ووايي او هغه دې پرتختې وليکي او ودې وايي.

که يې په ليکلو کې تېروتنه وکړه، بل زده کوونکی دې ورته سمه کړي.
معنا لغت   
ازادي خپلواکي                   
مرغان الوتونکي                

كورنۍ دنده

زده كوونكي دې دغه الندې پوښتنه دکورنۍ دندې په توگه ځواب کړي.   
خپلواکي څه معنا لري؟ 

زده کوونکي دې په دې اړه درې درې کرښې وليکي؟ 

ACKU



٤1

پنځلسم لوست

د ماشوم حقونه
موخه: د متن سم لوستل، ليکل او د ماشوم په حقونو پوهېدل   

پوښتنې

- ستاسو په فکر ماشوم په خپل پالر او مور څه حقونه لري ؟
- ستاسو په فکر د ماشوم په حقونو کې څه شامل دي؟

ماشومان د را تلونکي ځوانان دي.که ښه وروزل شي د خپل ځان، کورنۍ 
او هېواد لپاره خدمت کوالی شي. ماشوم پر خپلې کورنۍ حق لري چې 
ښه نوم پرې کېږدي او درس پرې ولولي. ماشومان د لباس، خوړو او زده 
کړې  حق لري. ماشومانو ته د خپل چاپېريال په هکله ډول، ډول پوښتنې 
پيدا کېږي. د ماشومانو خبرو ته بايد غوږ ونيول شي او پوښتنو ته يې ځواب 
ورکړل شي.د ماشومانو د روزنې لپاره بايد سم چاپيريال برابر شي او له خپلو 
حقونو څخه برخمن شي. همدغه نجونې او هلکان دي چې زده کړې کوي 

او په راتلونکې کې هېواد ته په بېالبېلو الرو خدمت کوي.
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٤٢

فعاليتونه

- زده کوونکي دې متن يو له بل سره ولولي، ستونزمنې کلمې او جملې دې په نښه کړي 
او ښوونکی دې ورسره مرسته و کړي.

- زده کوونکي دې د ماشوم د حقونو په هکله خبرې شريکې کړي، يو استازی دې د  
کاغذ پر مخ وليکي او بيا دې د ټولگي په مخ کې ووايي.

- يو زده کوونکی دې تختې ته الړشي، بل دې  ورته د متن يو پاراگراف ووايي او هغه دې 
پرتختې وليکي، بل زده کوونکی دې د هغه تېروتنه ونيسي.

- څو زده کوونکي دې په وارسره د ټولگي مخې ته راشي، لوست دې په وارسره ولولي 
او نور زده کوونکي دې ورته غوږ ونيسي. 

- دوه زده کوونکي دې په وار سره د تختې مخې ته راشي، د ځان له معرفي کولو وروسته 
دې ووايي چې د يو ماشوم په توگه له لويانو څخه څه غوښتنې لري؟ 

معنا  لغت   
اينده راتلونکې                 

شا اوخوا چاپيريال                     
طفل ماشوم   

فاميل کورنۍ   

كورنۍ دنده

دې  کې  جملو  په  او  وليکي  کې  کتابچو  خپلو  په  دې  کلمې  الندې  دې  کوونکي  زده 
استعمال کړي. )ماشوم، ماشومان، حقونه، کورنۍ، غوږ(
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٤3

شپاړسم لوست

سوله 
موخه: د متن سم لوستل، ليکل او د سولې په ارزښت باندې د زده كوونكو پوهول

پوښتنې

- ستاسو په فکر که په يوه ټولنه کې سوله نه وي، څه زيانونه به رامنځه ته شي؟
-  څوک کوالی شي د جگړې د زيانونو په هکله څه ووايي؟

سوله د ژوند اړتيا ده. په سوله کې هر څوک کوالی شي په امن کې کار 
وکړي. په سوله کې ښوونځي خالص وي او زده کوونکي خپلې زده کړې 
کوي. په جگړو كې خلک وژل کيږي، انسانان معيوبيږي او ابادي له منځه 

ځي او په پايله کې ټولنه له هر راز بدبختۍ سره مخ کيږي.
په جگړو کې مينه او محبت کمېږي. او د هېواد د ابادۍ مخه نيول کېږي. 
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٤٤

فعاليتونه

- ښوونکی دې يوځل متن په مناسب اواز زده کوونکو ته ولولي او ټول زده کوونکي دې 
ورته غوږ ونيسي.

- څو زده كوونكي دې له ښوونکي وروسته لوست له ځان سره ولولي او نور دې ورته غوږ 
ونيسي، ښوونکی دې ورته ستونزې حل  کړي.

- زده کوونکي دې په دوو ډلو ووېشل شي. يوه ډله دې د جگړې د زيانونو او بله ډله دې 
د سولې د گټو په هکله خپل نظرونه سره شريک کړي. يو زده کوونکي دې هغه وليکي 

او بيا دې د هرې ډلې استازی نظرونه د ټولگي په مخکې  ووايي.
-  دوه زده کوونکی دې پورته شي، يو دې د سولې د گټو په هکله پوښتنه وکړي او بل دې 

ځواب ورکړي، نور زده کوونکي دې ورته غوږ ونيسي.
- هر زده کوونکی دې په خپله کتابچه کې د سولې د گټو په هکله يوه يوه جمله وليکي او 

بيا دې څوتنه نور په ټولگي کې ووايي.
- يو زده کوونکی دې تختې ته ورشي، پرتختې دې د سولې کلمه وليکي. بيا دې يو يو زده 

کوونکی خپل نظر په ترتيب سره پرتختې وليکي او هر نظر دې ټولگيوالو ته ووايي.
- زده کوونکوته ووايئ چې د الندې چوکاټ له کلمو څخه سمې جملې په خپلو کتابچو 

کې جوړې کړي او بيا دې څوتنه د خپلو ټولگيوالو په مخ کې ووايي:

هرهته ځمورځدويښوونځيزه

هغهدیپه کاکازموږدا

دیښوونکیخورزمازمادا

خوردهدهکتابچهد هغهجميله
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٤٥

محاوره
دوه داسې زده کوونکي د محاورې لپاره پورته کړئ چې کله په ټولگي د محاورې لپاره 

پورته شوي نه وي.
لومړی زده کوونکی:

ملگريه! ستا پالر ژوندی دی  که ژوندی وي چيرې کار کوي؟
دويم زده کوونکی:

زما پالر ژوندی دی بزگر دی خپل ځمکه کري.
 لومړی زده کوونکی:

ستا وروڼه څه  کار کوي؟
دويم زده کوونکی:

زما مشر ورور ډاکتر دی. بل ورور مې رنگمال دی او دريم زه خپله يم. دوه خويندې مې 
هم په ښوونځي کې دي او يوه ډاکتره ده. ستاسو کور چيرې دی؟

لومړی زده کوونکی:

زموږ کور د روښان کوټ د لويې ويالې په څنگ کې دی.

دويمه محاوره
لومړی زده کوونکی:

ته راته ووايه چې يو ښه زده کوونکی چا ته ويالی شو؟
دويم زده کوونکی:

ښه زده کوونکی هغه دی چې هر ورځ خپل ښوونځي ته راشي او د ښوونکي خبرو او 
لوست ته غوږ ونيسي. لوست ولولي او کورنۍ دنده په کور کې وليکي. اوس ته راته ووايه 

چې ښه زده کوونکی چاته وايي.
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٤6

لومړی زده کوونکی :

ښه زده کوونکی همداسې وي لکه تا چې وويل او دغه راز ښه زده کوونکي د مشرانو 
درناوی کوي. مشرانو ته سالم اچوي. له چا سره جنگ نه کوي.

دويم زده کوونکی:

هو جنگ خو بد شی دی. په جنگونو خبگان منځته راځي. په جنگونه کې وطن ورانيږي. 
خلک پکې وژل کيږي. په جنگونو کې خلک له زده کړې پاتي کيږي مکتبونه بنديږي. 

لومړی زده کوونکی :

په جنگونو کې خو سوله نه وي. په جنگونو کې خلک معيوب کيږي. ته وگوره زموږ په 
هيواد کې په تيرو جگړو کې څومره ډير هيواد وال معيوب شوي دي. 

دويم زده کوونکی:

هو! موږ بايد معيوبو ته ډير درناوی ولرو. ځکه هغوی هم زموږ د هيواد خلک دي. هغوی 
هم کار او زده کړه کوالی شي. خلک بايد له هغوی سره مرسته وکړي. کار ورته پيدا کړي.

لومړی زده کوونکی:

هو! که هغوی ته کارپيدا شي، نو خپله به کار کوي او خپل کور به په خپله ساتي له احتياج 
څخه به خالص وي.

معنا لغت   
کشتن وژل                 
امنيت امن   
کرکه                             نفرت

كورنۍ دنده

 زده كوونكي دې د سولې د ارزښت په هكله څو جملې وليكي.
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٤7

اووه لسم لوست

جرگـه
موخه: د متن سم لوستل، ليكل او د جرگې په ارزښت پوهېدل

پوښتنې

- ستاسو په فکر په پورتني انځور كې څه شی ليدل کيږي؟
- ستاسې په ولس کې خلک خپلې النجې څه ډول هواروي؟

جرگه زموږ له پخوانيو دودونو څخه يو دود دى. د جرگې دنده دا ده چې 
د خلكو ستونزې هوارې كړي. د جرگې پرېكړې تر ډيرې کچې عملي بڼه 
لري. جرگه د دوو تنو، دوو كليو او د دوو قومونو ترمنځ النجې حل کوي. 

كله، كله ملي ستونزې هم د جرگې له الرې هواريږي. 
په جرگه كې د كليو، ولسوالي�و د سپين ږيرو او قومي مشرانو د گډون په 
ټاكل  څخه  خلكو  مارو  جرگه  او  پوهو  له  جرگه  حليږي.  ستونزې  وسيله 
كېږي. د جرگې خلكو ته مرکچيان هم وايي.که چيرې کوم لوری دجرگې 

پرېکړه ونه مني، هغه د جرگې له خوا پړ بلل کيږي. 
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٤٨

فعاليتونه

- څوزده کوونکي دې متن په مناسب اواز ولولي او نور دې ورته غوږ ونيسي.
- زده كوونكي دې د جرگې په متن كې داسې کلمې پيدا كړي چې په هغه كې د پښتو 
توري راغلي وي او بيا دې هغه په خپلو كتابچو كې په جملوکې و کاروي، لکه: )ړ، ښ، 

ږ...(.
- زده كوونكي دې د )لويې جرگې، پرېكړې او گډون( کلمې په خپلو کتابچو کې وليکي 

او بيا دې په جملو کې وکاروي.
- زده کوونکي دې الندې جملې په غور سره ولولي، بيا دې د اړوندو پوښتنو سم ځوابونه 

د الندې پاراگراف له مخې په خپلو كتابچو كې وليكي.
د جرگې پرېكړې د دوو النجمنو ډلو د ستونزو د هواري لپاره كېږي. كله كله ملي ستونزې 

هم د جرگې له الرې هواريږي. په جرگو كې مخور او په جرگو پوه كسان گډون كوي.  
	•جرگې د چا ترمنځ پرېكړې کوي؟

	• كومې ستونزې د جرگې له الرې هواريږي؟
	•په جرگو كې كوم ډول كسان گډون كوي؟

معنا لغت  
هواروي             خالصوي

بڼه                    شکل
پريکړه              فيصله

كورنۍ دنده

ستونزې،  )جرگه،  وكاروي  په جملو كې  کلمې  دغه  له مخې  متن  د  دې  كوونكي  زده 
پريكړې( بيا دې په خپلو كتابچو كې وليكي.
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٤9

اتلسم لوست

پر حيواناتو زړه سوی 
موخه: د متن سم لوستل، ليکل او په حيواناتو باندې د زړه سوي په ارزښت پوهېدل

پوښتنې

- تاسو کله په حيواناتو زړه  سوی کړی دی ؟
- ستاسو په فکر په حيواناتو باندې زړه سوی څه گټې لري؟

هغه حيوانات چې له کورونو بهر په دښتو او ځنگلونو کې اوسېږي. هغوی ته 
وحشي حيوانات وايي اوهغه حيوانات چې په کورونوکې اوسېږي، هغوی 
ته اهلي حيوانات وايي. موږ اهلي حيوانات ساتو او له هغوی څخه ډېرې 
گټې ترالسه کوو. د يو شمېر حيواناتو له غوښو، شېدو او پوستکو څخه گټه 
اخلو. موږ بايد پر حيواناتو زړه سوی ولرو چې هغوی راڅخه وږي نشي او 

بايد هغوی ته زيان ونه رسوو.
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فعاليتونه

- زده کوونکي دې متن په لوړ اومناسب اواز ولولي او نور دې ورته غوږ ونيسي.
- زده کوونکي دې په دوو ډلو ووېشل شي، يوه ډله دې د اهلي حيواناتو نومونه او د هغو 
گټې د يوه استازي په واسطه وليکي او بله ډله دې د وحشي حيواناتو نومونه او د هغوی 

گټې وليکي. بيا دې د هرې ډلې استازی د خپلې ډلې نظرونه نورو ته ووايي.
ونه  زيان  بايد  ته  په دې هکله خبرې وکړي چې حيواناتو  يو شمېر زده کوونکي دې   -

رسوو. 
- څو زده کوونکي دې د لوست په مفهوم خبرې وکړي او خپل نظر دې ښکاره کړي 

نوردې ورته  غوږ ونيسي.
- څو زده کوونکي دې په وارسره په دې خبرې وکړي، که چيرې په حيواناتو زړه سوی 

ونه  کړو او يا يې ووژنو څه زيانونه به رامنځته شي؟
- دوه زده کوونکي دې لومړی ځان معرفي کړي بيا دې د يو بل په مرسته د هغو حيواناتو 

نمونه واخلي چې د انسانانو په شاوخوا کې ژوند کوي. 
- دوه نور زده کوونکي دې د ځان له معرفۍ وروسته هغه نومونه په جملو کې راوړي چې 

مخکې دوو تنو ويلي دي. 

معنا لغت   
مهرباني زړه سوی             

كورنۍ دنده

کې  کتابچو  په  دوه جملې  يا  يوه  اړه  په  گټو  د  حيواناتو  د  کې  کور  په  دې  کوونکي  زده 
وليکي.
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نولسم لوست
سپين ږيری او د هغه زامن

موخه: د كلمو، جملو سم لوستل، ليكل او د يووالي په ارزښت پوهېدل

پوښتنې

-په پورتنيو انځورونو كې څه وينئ؟ 
-ستاسو په نظر دا خلك څه كوي؟

 يو زوړ بزگر و. څو زامن يې درلودل چې ټول ځوانان وو. خپل زامن يې 
يې  راوړه. زوى  لښتې  يوه گېډۍ  وويل چې  ته  يې  يو زوى  را وغوښتل. 
والړ، لښتې يې راوړې. بزگر لښتې كلكې وتړلې. هر يوه زوی ته يې وركړې 
او ورته ويې ويل چې دا گېډۍ ماته كړه. يوه هم د لښتو گېډۍ ماته نه 
شوای كړی. له هغه وروسته بزگر  د لښتو گېډی خالصه کړه، يوه  يوه لښته 
يې ماته کړه او بيا يې خپلو زامنو ته وويل: ای زامنو! که يووالی ولرئ، 
هېڅ يو غښتلى الس به پر تاسو برى ونه مومي اوکه مو يووالی نه درلود، 

زما په څېر يو کمزوری به هم پرتاسې بريالی اوسي.
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فعاليتونه

- ښوونکی دې يوځل متن په مناسب اواز زده کوونکو ته ولولي او ټول زده کوونکي دې 
ورته  غوږ ونيسي.

- زده کوونکي دې له ښوونکي وروسته لوست له ځانه سره ولولي، ښوونکی دې د هغوی 
ستونزې ورته حل کړي. 

- زده کوونکي دې په متن كې داسې کلمې پيدا كړي چې د )پ، ټ، ړ، ژ، ښ، څ، 
ځ، گ( توري په كې راغلي وي او بيا دې زده کوونکي په جملو کې وکاروي او پر تختې 

دې وليکي. 
- ښوونكى دې زده كوونكي د تختې مخې ته را وغواړي او هغه کلمې چې د )ز، ږ، ړ، 
ښ ډ( توري په كې راغلې وي پر تختې دې وليكي او بيا دې يو يو زده كوونكى دا کلمې 

هېجا كړي. 
- څو زده کوونکي دې په وارسره پورته شي، د لوست د مفهوم  په هکله دې خبرې وکړي 

او نور دې ورته غوږ ونيسي.

معنا لغت   
دهقان بزگر                    
اتحاد يووالی                
قوي غښتلی                  
شان څېر                          

كورنۍ دنده

زده كوونكي دې د سپين ږيري او د هغو د زامنو كيسه په كور كې د كورنۍ غړو ته ووايي 
او بيا دې څو کرښې په خپله خوښه وليکي.
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شلم لوست
د مشرانو د مشورو منل

موخه: د متن سم لوستل، ليکل، د مشرانو د مشورو منل او په گټو يې پوهېدل

پوښتنه

- ستاسو په نظر د مشرانو د مشورو به څه گټې ولري؟
پرون زموږ د کلي سپين ږيږو او مشرانو يوه غونډه جوړه کړې وه. د کلي ټول 
خلک ورته راغلي وو .اجمل او زرغونې هم په دې غونډه کې گډون کړی وو.

دکلي مشر خلکو ته په خبروکې وويل: تاسو پوهېږئ چې پاکوالی د ايمان 
او کشرانو! راځئ  نو ځوانانو  لپاره گټه رسوي،  او د روغتيا  برخه ده  يوه 
سهار ته چې د جمعې ورځ ده، د خپلو کورونو شاوخوا سيمې پاکې کړو او 

يو گډ کار و کړو. ټولو خلکو د مشرخبره ومنله. 
زرغونې اجمل ته وويل: وروره! راځه چې زه اوته هم بېگاه ته په خپل کور 

کې دا خبره وکړو او د خپل کلي د شاوخوا په پاکوالي کې برخه واخلو.
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فعاليتونه

- زده کوونکي دې له ښوونکي وروسته متن له ځان سره ولولي، ستونزمن ځايونه دې په 
نښه او له ښوونکي څخه دې پوښتنه و کړي.

- څو زده کوونکي دې په وار سره د متن يوه يوه جمله په مناسب غږ ولولي، که يې تېروتنه 
درلوده، ښوونکی دې ورته اصالح کړي.

-څو زده کوونکي دې کيسې وکړي چې په خپلو کلو کې د مشرانو په مشوره کوم کارونه 
تر سره شوي دي. 

- دوه زده کوونکي دې پورته شي، يو زده کوونکی دې له بل څخه په الندې ډول پوښتنه 
وکړي او هغه دې ورته ځواب ورکړي، لکه په الندې ډول:

- خلک په کلي کې د څه لپاره غونډ شوي وه؟
ځواب:...

زرغونې اجمل ته څه وويل؟
ځواب:...

- په غونډه کې د کلي مشر خلکو ته څه وويل؟
ځواب:.....

- څو زده کوونکي دې د مشورو د گټو په هکله خبرې وکړې.  
- څو زده کوونکي دې د سيمې د پاکوالي په هکله خبرې وکړي.

- څو زده کوونکي دې له ځان معرفي کولو وروسته د خپلې کورنۍ په اړه خبرې وکړي. 

كورنۍ دنده

زده کوونکي دې په خپلو کتابچو کې د مشرانو د مشورو د گټو په اړه څو کرښې وليکي. 
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يوويشتم لوست

تاريخي شتمني  
موخه: د متن سم لوستل، ليکل، د ملي شتمنيو په ارزښت پوهېدل او د هغوى خوندي ساتل

پوښتنې

- تاسې د هېواد تاريخي ځايونه ليدلي دي، که مو ليدلې وي، نوم يې واخلئ؟ 
- ولې د هېواد تاريخي شتمنۍ د ارزښت وړ دي؟

ټول منقول او غير منقول تاريخي اثار تاريخي شتمنۍ بلل کېږي.
افغانان بايد په گډه هڅې وكړي چې خپلې ټولې تاريخي شتمنۍ خوندي 
وساتي. د هغو كسانو مخنيوى وكړي چې تاريخي شتمنۍ په بهرنيانو خرڅوي 
يا يې له منځه وړي. هغه خلك چې زموږ  ملي شتمني غال كوي، يوازې له 

پيسو سره مينه لري. هغوى د دې هېواد دښمنان او دغندنې وړ دي. 
موږ  بايد د تاريخي شتمنيو څارنه او ساتنه وكړو. بايد خپلې ملي شتمنۍ 

خوندي وساتو چې پرځاى پاتې شي.
هر کال يو شمېر بهرنيان د دې شتمنيو د لېدلو لپاره زموږ هېواد ته راشي. 

له دې الرې زموږ خلک او حکومت گټه ترالسه کوي. 
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فعاليتونه

- ښوونکی دې يوځل متن په مناسب اواز زده کوونکو ته ولولي او ټول زده کوونکي دې 
ورته  غوږ ونيسي.

- څو زده کوونکي دې متن په مناسب اواز ولولي او نور دې ورته غوږ ونيسي.
- دوه زده کوونکي دې پورته شي، يو دې په الندې ډول پوښتنه وکړي او بل دې ځواب 

ورکړي.
	•موږ خپلې تاريخي شتمنۍ څنگه وساتو؟

	•د تاريخي شتمنيو ساتل څه گټه لري؟
	• کوم شيان په تاريخي شتمنيو کې ساتل کېږي؟

-څو زده  کوونکي دې د تاريخي ځايونو د ارزښت او اهميت په هکله خبرې وکړي او 
نور دې ورته غوږ ونيسي.

- يو زده کوونکی دې د تختې مخې ته راشي، نور زده کوونکي دې د تاريخي ځايونو 
د ارزښت په هکله يوه يوه جمله ووايي او هغه دې پرتختې وليکي. که په ليکلو کې يې 

تېروتنه وکړه بل زده کوونکی دې ورته سمه کړي. 
- څو زده کوونکي دې په هېواد کې د تاريخي ځايونو په هکله که يې ليدلې وي، خبرې 

وکړي.
موضوع  ورته  دې  ښوونکی  وکړي.  محاوره  کې  منځ  خپل  په  دې  کوونکي  زده  څو   -

وټاکي. 

كورنۍ دنده

او پالر څخه  له خپل مور  په هكله  تاريخي شتمنيو  د  زده كوونكي دې د خپل هېواد 
معلومات وغواړي که يې زده وو، نومونه دې په کتابچو کې وليکي.
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دوه و يشتم لوست

د څارويو گټې 
موخه: د څارويو د نومونو پېژندل، لوستل، ليكل او د هغوى په گټو پوهېدل

پوښتنې

- په پورتنيو انځورونو كې څه وينئ، نوم يې واخلئ؟ 
- له كورنيو څارويو څخه كومې گټې الس ته راځي؟

څاروي ډېرې گټې لري. دوى تل زموږ  په گټه كارول كېږي. بزگران په غوايانو 

قلبه كوي. له غوا، مېږو او وزو څخه شېدې په الس راوړو او له غوښو څخه يې 

هم گټه اخلو. د څارويو له څرمنو او وړيو څخه هم گټې ترالسه كېږي.

مثال وړينې جامې، بنيانونه، خولۍ، جرابې او نور شيان له وړيو څخه جوړېږي. 

آسونه، کچر او خره د بار او سورلۍ لپاره کاروو. بايد حيواناتو ته زيان ونه رسوو. 

هغوی ونه ځوروو او که ناروغه شي په درملنه کې يې الزمه مرسته وکړو. 
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فعاليتونه

- ښوونکی دې يوځل متن په مناسب اواز زده کوونکو ته ولولي او ټول زده کوونکي دې  
ورته  غوږ ونيسي.

- زده کوونکي دې متن له ځان سره ولولي، که يې ستونزه درلوده، ښوونکی دې ورسره 
مرسته وکړي.

-زده كوونكي دې په ډلو كې د كورنيو څارويو د گټو په هكله خبرې وكړي.
- زده کوونکي دې د څو ځنگلي او غرنيو څارويو نومونه واخلي او په شفاهي ډول دې 

په جملو کې وکاروي.
- څو زده كوونكي دې ووايي چې كورني او ځنگلي حيوانات څه توپير لري؟

- څو زده کوو نکي دې ووايي چې که چېرې حيوانات سم ونه ساتل شي او يا ورته زيان 
ورسېږي، څه به پېښ شي؟

- دوه زده کوونکي دې د ځان له معرفي کولو وروسته د اهلي څارويو نومونه واخلي او په 
وار سره دې په جملو کې وکاروي. 

- يو زده کوونکی دې د ځان له معرفۍ وروسته د څو وحشي حيواناتو نومونه واخلي. 

محاوره: 
په ټولگي کې دې د محاورې لپاره دوه داسې کسان پورته شي چې کله پورته شوي نه وي 

هر يو دې د بل د پوښتنې په ځواب کې خبرې وکړي.
لومړی زده کوونکی:

ستا په ټولو حيوانا تو کې کوم حيوان خوښيږي؟
دويم زده کوونکی دې 

په ځواب کې ورته شپږ جملې ووايي.
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دويم زده کوونکی: 

اوس ته راته ووايه چې ستا په ټولو پرنده گانو کې کوم پرنده خوښيږي؟
لومړی زده کوونکی دې

شپږ يا اوه جملې دې ووايي.
اوس دې دوه نور زده کوونکي پورته شي او هريو دې له يو بل څخه پوښتنې وکړي.

لو مړی زده کوونکی:

ته را ته ووايه چې له ميږو او وزو څخه کومې گټې ترالسه کيږي؟
دويم زده کوونکی دې

د ميږو او وزو د گټو په هکله شپږ يا اوه جملې ورته ووايي.
دويم زده کوونکی:

اوس ته راته ووايه چې ستا په ترکاريو کې کومه ترکاري خوښيږي؟
لومړی زده کوونکی دې

په دې هکله ورته خبرې وکړي او ډيرې جملې دې ورته ووايي.
بل  او  پوښتنې وکړي  يوبل څخه دې  له  پورته شي  نور زده کوونکي  که وخت وي دوه 

ملگری دې ورته ځوابونه ووايي.
لومړی زده کوونکی:

ته راته ووايه چې يووالی څه گټې لري؟
دويم زده کوونکی دې

د يووالي د گټو په هکله ورته خبرې کوي.
اوس دويم زده کوونکی پوښتنه کوي. ته راته وويه چې ملي شتمني څه وايي؟

لومړی زده کوونکی ورته په ځواب کې څو جملې وايي. نور زده کوونکي ورته غوږ 

نيسي.
دويم زده کوونکی:

ته راته ووايه چې زموږ د هيواد خپلواکي چا گټلې ده؟
لومړی زده کوونکی په ځواب کې ورته د خپلواکی د گټونکي نوم اخلي.
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- زده کوونکو ته ووايئ چې په خپلو کتابچو کې د الندې جملو تش ځايونه د چوکاټ 
له مخې ډک کړي:

لرم دنده 

دیقلم

بابا ته ځي

1- زه په کور کې خپله کورنۍ ........... سرته رسوم 
٢- دا زما د کاکا ............. دی

3- زما ورور هر ورځ ښوونځي ته .....

- يو زده کوونکی دې پورته شي، پرتختې باندې دې د يو ډول ميوې تصوير وباسي او نور 
زده کوونکي دې په وار سره د هغې ميوې نوم واخلي بيا دې بل زده کوونکی تختې ته و 

الړ شي د هغې ميوې نوم دې په جمله کې استعمال کړي.
- يو زده کوونکی دې پورته شي، د ځان د پاکوالي په هکله دې خبرې وکړي او نور دې 

ورته  غوږ ونيسي.
- بيا دې بل زده کوونکی پورته شي، د خپل پالر يا ورور د دندې او کار په هکله دې 

خبرې وکړي 

كورنۍ دنده

زده كوونكي دې د هغو څارويو نومونه په خپلو كتابچو كې وليكي او په جملو کې دې 

وکاروي چې د هغو خوښيږي.
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61

درويشتم لوست
پاک سابه

موخه: د نظم سم لوستل، ليكل  او د پاکو سبو د گټو په هکله معلومات ترالسه کول 

پوښتنې

- په پورتني انځور كې څه وينئ؟
- د ناولو سبو خوړل سړي ته څه زيان رسوي؟   

سابه ډېر خوندور خواړه دي، بدن ته ډېره گټه لري. د پښتو ژبې شاعر او ليکوال محمد 
عثمان نژند په دې اړه ماشومانو ته يو ښکلی شعر ويلی چې په الندې ډول يې لولو. 

د سب�������و  دې نم����ون�����ې ت������ه كاه��������و  ووې گن�دن��������ې ت���ه 
په خ�����وراك م����و ن�ه پوهې�����ږي ماشوم موږ ته ه��وسې��������������ږي 
دست������رخ����وان لره مو وړين������ه نا مينځلي م��وږه خ�وري��ن����������ه 

وار خطا يې پالر او م�����ور ش����ي چې په گېډه يې كل�ه شورشي 
چې يې حل په څو شې�بوك������ې ل�����ږه م�����الگ�ه په اوب����و ك��������ې 
له گيل������و څخ�������ه خالصي������ږي پ�����ه پټ����اس ب�ان�دې پاكې�������ږي 
چې يې پاك خ�وري بخت�ور دي پاك كاه���و ډې����ر  گټ�����������ور دي 

)ارواښاد محمد عثمان نژند(
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6٢

 
فعاليتونه

- ښوونکی دې يوځل متن په مناسب اواز زده کوونکو ته ولولي او ټول زده کوونکي دې  
ورته  غوږ ونيسي.

- څو زده کوونکي دې متن په وار سره ولولي او ښوونکی دې د هغو ستونزې ورته حل 
کړي.

زده  يو  بيا دې  راشي، ځانونه دې معرفي کړي.  ته  ټولگي مخې  د  زده کوونکي  - څو 
کوونکی يو بيت ولولي او بل دې مفهوم په خپل ژبه ووايي.

- يو زده کوونکي دې پورته شي، پر تختې دې د )پاک سابه( نوم وليکي. نور زده کوونکي 
دې د هغو د گټو په اړه يوه، يوه جمله ووايي.

- زده كوونكي دې د لوست په متن كې هم وزنه كلمې پيدا او بيا دې هغه هېجا كړي.
- څو زده کوونکي دې د هغو سبو نومونه واخلي چې هم خام خوړل کېږي هم پاخه، 

نور دې ورته غوږ ونيسي.
- دوه زده کوونکي د ټولگي په وړاندې د ځان له معرفي کولو وروسته ووايي چې پالک 

څنگه پخيږي او گندنه تر خوړو دمخه څنگه پاکېږي؟ 
- په څو زده کوونکو باندې محاوره وکړئ چې يو زده کوونکی له بل څخه په کور کې 
ته دوام  د هغه کار په هکله پوښتنه وکړي که چيرې وخت وه په همدې ډول محاورې 

ورکړئ. 

كورنۍ دنده

زده كوونكي دې په خپله خوښه د هغو سبو نومونه په خپلو كتابچو كې وليكي چې هم 
اومه او هم پاخه خوړل کېږي او بيا دې په جملو كې وكاروي.
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څلرويشتم لوست

مرسته او دوستي 
موخه: د متن سم لوستل، ليکل، د مرستې او دوستی په ارزښت پوهېدل  

پوښتنې

- تاسو کله له چاسره دوستي کړې ده؟
- ستاسو په فکر دوستي څه گټې لري؟

محبت  او  مينه  کې  دوستۍ  په  دی.  کار  ښه  کول  دوستي  سره  يوبل  له 
ډېريږي. دوستان د ستونزو په وخت کې له يو بل سره مرسته کوي او د يو 
بل په درد خوري. کينه او دښمني د دوستانو شمېر کموي او انسان په ټولنه 
کې يوازې کېږي. انسان بايد له پوهو او ښو خلکو سره دوستي وکړي. ښه 
دوست چا ته زيان نه رسوي، د دوستۍ گټه دا ده چې دوستان زياتېږي له 

يو بل سره په سختو حاالتو کې مرسته کوي.
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6٤

 
فعاليتونه

- ښوونکی دې يو ځل متن په مناسب اواز زده کوونکو ته ولولي او ټول زده کوونکي دې 
ورته غوږ ونيسي.

- زده کوونکی دې متن په وارسره ولولي او نور دې ورته غوږ ونيسي.
- زده کوونکي دې په خپلو کتابچو کې د دوستۍ د گټو په هکله يوه يوه کرښه وليکي او 

په ټولگي کې دې ووايي.
- څو زده کوونکي دې په وارسره په ټولگي کې د دوستۍ د گټو په هکله خبرې وکړي او 

نور دې ورته غوږ ونيسي. 
- زده کوونکي دې متن ولولي. په خپله خوښه دې له متن څخه څو کلمې خوښې کړي، 

په جملوکې دې وکاروي او بيا دې په ټولگي کې ووايي، نور دې ورته غوږ ونيسي.
- يو زده کوونکی دې پر تختې د دوستۍ کلمه وليکي. نور زده کوونکي دې د دوستۍ د 

گټو په هکله يوه يوه جمله ووايي او لومړی زده کوونکی دې هغه پر تختې وليکي.

معنا لغت   
بعض، عقده کينه                  
يواځې، تنها گوښی                

فايده  گټه    

كورنۍ دنده

زده کوونکي دې په کور کې د مرستې په هکله څو کرښې وليکي او په بل درسي ساعت 
کې دې ووايي.
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پنځه ويشتم لوست

هېواد پالنه
موخه: د متن سم لوستل، ليکل او د هېواد پالنې په ارزښت باندې پوهېدل

پوښتنې

- ستاسو په فکر هېواد پالنه څه ته و ايي؟
- ستاسو په نظر هېواد پالنه څه گټې لري؟

له هېواد سره رښيتني مينه، ساتنه او ودانول يې هېواد پالنه بلل کېږي. زموږ 
هېواد افغانستان دی. موږ په دې هېواد کې زېږيدلي يو او دلته ژوند کوو. د 
هېواد له اوبو او هوا څخه گټه اخلو. موږ ټولو ته الزمه ده چې خپل هېواد 

ته کار وکړو. هغه اباد او ودان کړو او په ساتلو کې يې تل زيار و باسو. 
هېواد د علم او پوهې په واسطه ودانېږي، که څوک د هېواد د هرې برخې 
د خرابولو په برخه کې حرکت کوي بايد په خبرو يې پوه کړو چې له هغه 

عمل څخه الس واخلي او د خپل هېواد په ودانولو کې برخه واخلي.
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فعاليتونه

- ښوونکی دې يوځل متن په مناسب اواز زده کوونکو ته ولولي او ټول زده کوونکي دې 
ورته غوږ ونيسي.

- څو زده کوونکي دې متن ولولي او نور دې ورته غوږ ونيسي.
- څو زده کوونکي دې پورته شي او د هېواد پالنې په هکله دې خبرې و کړي.

- زده کوونکي دې د هېواد پالنې په هکله په خپلو کتابچو کې څو کرښې وليکي او بيا دې 
څو نور زده کوونکي په ټولگي کې ووايي .

- دوه زده کوونکي دې پورته شي، له يو بل څخه دې پوښتنې و کړي او هغه بل دې ورته 
ځوابونه  ورکړي، نور زده کوونکي دې ورته غوږ ونيسي.

- څو زده کوونکي دې په وار سره د خپل ښوونځي په اړه خبرې وکړي. 
- درې زده کوونکي دې پورته شي، ځانونه دې په وار سره معرفي کړي او لس پښتو کلمې 

دې ووايي. 

معنا لغت   
اباد می شود ودانيږي   

محبت  مينه    
زحمت  زيار    

كورنۍ دنده

زده کوونکي دې په کورونو کې خپل ځانونه معرفي کړي.
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شپږ ويشتم لوست

انساني حقونه
موخه: د متن سم لوستل، ليکل او د انسانيت په گټو او چلند پوهېدل

پوښتنې

- ستاسو په فکر يو انسان بايد کومې ځانگړتياوې ولري؟
-  د انساني حقونو په هکله څه ويالی شئ؟

ټول انسانان يو پر بل حقونه لري. د هر انسان حق ته درناوی د ټولو انسانانو 
يو  نارينه  او  منع دی. ښځې  تبعيض  او  امتياز  ترمنځ  انسانانو  د  ده.  دنده 
شان حقونه لري. ژوند د انسان طبيعي حق دي. د بيان ازادي د انسانانو 
طبيعي حقونه دي. موږ ته پکار دي چې د انسانانو حقونو ته درناوی وکړو 

او هيچاته په ژبه يا الس زيان ونه رسوو.
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6٨

فعاليتونه

- ښوونکی دې يوځل متن په مناسب اواز زده کوونکو ته ولولي او ټول زده کوونکي دې 
ورته غوږ ونيسي.

- زده کوونکي دې د لوست متن په مناسب اواز ولولي او ښوونکی دې ورسره په لوستلو 
کې مرسته وکړي.

- ښوونكى دې په وار سره په زده كوونكو باندې لوست ولولي.
- يو زده کوونکی دې د ټولگي په مخکې د پسرلي په اړه څو خبرې وکړي. 

- دوه زده کوونکي دې پورته شي. له يو بل څخه دې د انساني حقونو په هکله پوښتنې 
وکړي او هغه بل دې ورته ځواب ورکړي.

- يو زده کوونکي دې پورته شي د لوست مفهوم دې په خپله ژبه بيان کړي. 
- دوه زده کوونکي په ټولگی کې پورته کړئ لومړی زده کوونکی دې له دويم څخه پوښتنه 
وکړي چې په کور کې له خپل مور او پالر سره په کومو کارونو کې مرسته کوي، بيا دريم 
زده کوونکی پورته کړئ لومړی زده کوونکی دې کښيني او دويم دې له دريم زده کوونکي 

څخه په هماغه ډول پوښتنې وکړي نور زده کوونکي دې ورته غوږ ونيسي. 
- يو زده کوونکی دې پورته شي خپلو ټولگيوالو ته دې ووايي چې ماشوم په خپل مور او 

پالر څه حقونه لري؟ 

كورنۍ دنده

زده كوونكي دې د انسانانو د حقونو په هكله له خپل مور او پالر يا کوم بل نږدې خپلوان 
څخه معلومات وغواړي او بيا دې په خپلوكتابچو كې وليكي.
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اووه ويشتم لوست
باران 

موخه: د متن سم لوستل، ليکل او د باران په گټو پوهېدل 

پوښتنه

– ستاسو په نظر باران به څه گټې لري؟
په ژمي او پسرلي کې ډېر بارانونه کېږي. بارانونه ځمکو، دښتو او غرونو 
ته ډېره گټه رسوي واښه او فصلونه پرې خړوبيږي. که په يوه سيمه کې د 
باران اورېدل زيات شي ږلۍ او يا د آسمان  غوريدل ورسره ملگري وي، 
نو په داسې وختونو کې بايد په خوړونو کې والړ نشو، ځکه چې د سېالب 

د را وتلو امکان وي.
د تېز باران او ږلۍ په وخت کې الزمه ده چې ځان خوندي ځای ته ورسوو 
هغه کورونه چې په ټيټو ځايونو او د خوړونو ترڅنگ جوړ شوي دي، د 

بارانونو او سېالبونو په وخت کې مادي او ځاني زيانونه ورته رسېږي .
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7٠

فعاليتونه

- ښوونکی دې يوځل متن په مناسب اواز زده کوونکو ته ولولي او ټول زده کوونکي دې 
ورته غوږ ونيسي.

- زده کوونکي دې متن په وار سره ولولي او نور دې ورته غوږ ونيسي. 
-  زده کوونکي دې په دوو ډلو وويشل شي او هر ډله دې د نوي لوست سخت او مشکل 

لغاتونه په نښه کړي او ښوونکی دې ورته معنا کړی.
- يو زده کوونکی دې له بل څخه پوښتنه وکړي چې د تېز باران او يا د ږلې د اودرېدو په 

وخت کې کوم ډول عمل ترسره کړو.
- يو زده کوونکی دې ووايي چې باران څه گټې لري. 

- څو زده كوونكي دې په ټيتو ځايونو او د خوړونو په غاړو کې د کورونو د جوړولو په 
زيانونو خبرې وکړي.

- څو زده کوونکي دې په وار سره د ټولگي مخې ته راشي له يو بل څخه دې د هغه د 
عمر، ځای او ښوونځي په اړه پوښتنه وکړي، ځواب دې واوري او ودې ووايي چې پښتو 

يې څومره زده کړې ده.
- دوه زده کوونکي په ټولگی کې پورته کړئ لومړی زده کوونکی دې له دويم څخه پوښتنه 
وکړي چې په کور کې له خپل مور او پالر سره په کومو کارونو کې مرسته کوي، بيا دريم 
زده کوونکی پورته کړئ لومړی زده کوونکی دې کښينی او دويم دې له دريم زده کوونکي 

څخه په هماغه ډول پوښتنې وکړي نور زده کوونکي دې ورته غوږ ونيسي. 

كورنۍ دنده

کرښې  څو  کې  کتابچو  خپلو  په  هکله  په  گټو  د  باران  د  كې  كور  په  دې  كوونكي  زده 
وليکي.
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اته ويشتم لوست
وزلوبه 

موخه: د كلمو سم لوستل، ليكل او د وزلوبې پېژندل 

پوښتنې

- په پورتني انځور كې څه وينئ؟ 
- وزلوبه څه ډول لوبه ده؟

وزلوبه زموږ  په هېواد كې يوه په زړه پورې لوبه ده. زموږ د هېواد په يو 
شمېر واليتونو كې دا لوبه ډېره دود ده.

ډلې  وزلوبې  د  كيږي.  ترسره  كې  موسمونو  په  مني  او  پسرلي  د  وزلوبه 
ځانگړې جامې لري، دوى لوبه په يوه ټاكلي ځاى كې سرته رسوي چې 
هغه ځاى ته د وزلوبې ميدان وايي. د لوبې د ميدان په مرکز کې لوبغاړي 
هڅه کوي چې خوسکی د لوبې د ميدان مرکزي دايرې ته ورسوي. خو 
د  ته  دايرې  نوموړې  لوبغاړي  خو  نيسي،  مخه  يې  غړي  ډلې  مخالفې  د 

خوسکي په رسولو سره هر ځل يوه نمره اخلي. 
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7٢

فعاليتونه

- زده کوونکي دې له ښوونکي وروسته متن ولولي او نور دې ورته غوږ ونيسي.
- زده کوونکي د لوبو د ارزښت په باره کې په وارسره خبرې وکړي.

- څو زده کوونکي دې په ټولگي کې پورته شي هر يو دې په وار سره د يوې لوبې په باره 
کې خبرې وکړي.

- زده كوونكي دې د هېواد، لوبه، دود، اسونه، خوسکی، وز لوبې او جامې کلمې په 
خپلو کتابچو کې په جملو کې استعمال کړي.

- څو زده كوونكي دې د وزلوبې په هكله معلومات وركړي.
- دوه زده کوونکي دې له ځان سره فکر وکړي چې کومې پښتو کلمې يې نوې زده کړي. 

وروسته دې په وار سره هغه کلمې ووايي.
- ښوونکی دې په زده کوونکو باندې د درسي ساعت تر پای پورې محاوره وکړي. 

معنا لغت   
دستور دود                        
ميدان ډگر   
گروه ډله   

كورنۍ دنده

زده كوونكي دې څو مفردې کلمې له متن څخه په كور كې وټاكي، بيا دې هغه په خپلو 
كتابچو كې د جمعې په کلمو سره واړوي.
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د پوهنې ترانه

ــــــا آري د  ــــــې  ي ــــگ  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 گـــور 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 ســـــتـــــرگـــــو  د  زمـــــــــا 

محمد ُمعين مرستيال
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