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 څپرکی  لومړی
 د ژبښوونې ارزښت

 د لوستلو د زده کړې ارزښت

 د ژبښوونې ساحه

 يلوست زده کړ –موږ ولې غواړو چې ماشومان مو ليک 

 ېځانګړن د يوه ښه لوستونکي

 د ماشوم ذهني وده

 څرګندويوم چمتوالی ونه چې لوست ته د ماشهغه ټسټ

 د لومړنيو زده کړو پروګرام ته يو عمومي نظر 

 تئقرا –الف 

 وايي اړهت په ئد لومړنيو زده کړو پروګرام د قرا

 سره د زده کوونکو عادي کول له افادې

 افاده( يرتحري)  ۍليکن

 

 دوهم څپرکی 

 
 د ارونو دريځ ې د ښوونې او روزنپه دغه برخه کې  د زده کونکو ترمنځ فردي توپيرونه او 

 دلاورې 

 څو وړانديزونه اړهدلو په د اورې

 دغوږ نيولو الملونه

 ېد يوه ښه اورېدونکي ځانګړن

 دلو د مهارت د ښه کولو لپاره څو وړانديزونهپه بېال بېلو ټولګيو کې د اورې

ځينې  اړهدلو د مهارت د تدريس په يو څخه پورته ټولګيو کې د اورېګله لومړنيو ټول

 نهوړانديزو
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 م څپرکی يدرې
 ژبښوونه

 لومړنيو ټولګيو کې په الف ـ ژبښوونه

 لوړو ټولګيو ژبښوونهدب ـ 

 

 څلورم څپرکی 

 
 ليکل

 لومړی ټولګی

 ېم وړ ځانګړنو کې ځينې د پالپه ليک

 په لومړيو او دوهمو ټولګيو کې د ليکلو د مهارت وده او د هغې الرې چارې

 لنډيز

 

 

 پېنځم څپرکی 
 

 ې خبرې او د افادې قوهپه لومړنيو ټولګيو ک

 لوړو ټولګيو کې په افاده او خبرې کول

 ټولګيو کې د ليکنۍ افادې ښه والی په لوړو

 (تقريري افاده) وينا 

 اخځليکونه
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 يادښت 

 

مې کال لمريز  ۹۷۳۱ ردژبښوونې ارونه ، زما دلېسانس ددورې مونوګراف دی ، چې پ

هغه مهال په دې اړه دکابل . اغلی پوهنمل غالم نبي فراهي والرښود استاد مې ښ. ليکلی و

چې دژبښوونې دارونو دلوست په اړه  ،پوهنتون دژبو او ادب پوهنځي لپاره اړتيا وه

 . دزدکړې ددورې يو پايليک وليکل شي ، چې هغه مهال داچاره ماته راوسپارل شوه 

دځانګړي کتابتون په يوه  داکتاب زماله هغې ورځې څخه نږدې څوارلس کاله تيريږي ، 

فرهنګي ملګري ښاغلي  تکړهو ، تر دې چې زموږ  دوړو الندې پروت خاورو او کونج کې تر

دغورځنګ ملګرو ورڅخه دوړې وڅنډلې ، چې دادی چاپ او ستاسو صادق ژړک او دهغه 

ددې کتاب په اړه الندينۍ يادونې ضروري دي ، چې هيله ده ترلوستلو  . په السونو کې دی 

 : خکې يې په پام کې ولرئ م

کتاب  په هماغه ليکدود خپريږي ، چې هغه وخت ما پرې ليکل کول ، زه باورلرم چې په دې 

څوارلسو کلونو کې به زما په ليکدود کې بدلون راغلی وي ، ځکه دهرې ژبې ليکدود د 

ه سبکونو الښه پوهاوي ، لنډون ، او اسانتيا لپاره بدلون مني او ورسره دليکوالو دليکلو پ

 . کې هم بدلون راځي

تدريسي نصاب څرنګوالي ته اشارې شوي ( معمول) په کتاب کې څوځايه د هغه مهال دود 

دي ، چې په هغو کلونو کې دهېواد په ښوونځيو کې تدريسېده ، ځکه خو دغه بېلګې پر 

 . اوسمهالي نصاب دتطبيق وړ نه دي ، خو دبېلګه يي شننې لپاره الهم کاريدالی شي 

دا کتاب دژبښوونې په برخه کې يوه ابتدايی الرښوونه وګڼئ ، که ځوان څېړونکي پر دې 

تاداو دنورو ډبرو ايښودواو دشوي کار دنيمګړتياوو دسمون په نيت دا سکالو الپسې 

 . بډايه کړي ، باور لرم چې دپوهنې او زده کړې په برخه کې به يې يوه ملي هڅه کړې وي 

دق ژړک او دغورځنګ له نورو ملګرو څخه مننه کوم  ، چې ددې صا: په پای کې له درنو 

رسالې چاپ ته يې اوږه ورکړه، له ګران همکار څېړندوی رفيع اهلل نيازي څخه مننه چې ددې 

 . کتاب په بيا کتنه کې يې خپله ملګرتيا وپاللـــــه 

 هيله ده ، چې دغه کوچنۍ هڅه په ډيرڅه وشمارئ

 

 څېړندوی عبدالغفور لېوال 

  ۹۱ -سلواغه  - ۹۷۱۱
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 دالرښود استاد نظر 

 

دپښتوڅانګې دتکړه او بااستعداده زده کوونکي ښاغلي  دغه ليکل شوی مونو ګراف 

نوموړي په خپله دې رساله کې ډير  په زړه پورې او نوي . عبدالغفور لېوال هڅه اوزيار دی 

 . مسايل څيړلي دي ، چې کار يې دقدروړدی 

بحثونو کې يو هم دژبې دتدريس اصول دي ، چې په تېره بيا هغو دپښتو څانګې په 

 . محصالنو ته يې زده کړه ډيره مهمه ده چې د ښوونکيو په توګه کار ترسره کوي 

په لوی سر کې دساينسي او . هره پوهنه دورزده کولو خپل اصول او تدريسي ځانګړنې لري 

بيا په بشري علومو کې .  يمتفاوت دتجربي علومو تدريس له ټولنيزو او بشري علومو سره 

دژبې تدريس خپلې ځانګړنې او ميتودونه لري ، چې ښاغلي لېوال په خپله دې رساله کې 

 . دهغو پر څرنګوالي  څېړنه کړې ده 

زه باور لرم ، چې په راتلونکي کې به دغه رساله دژبې دتدريس په برخه کې يوه دپام وړ 

 . سرچينه وي 

ه رساله دلېسانس دورې دبريالۍ پای ته رسوونې لپاره کافي او وړ زه ددې ترڅنګه چې دغ

دپېداګوژيکو علومو . بولم ، ټينګار کوم ، چې دغه په زړه پورې رساله چاپ او خپره شي 

 . مينه وال به ددې رسالې له چاپ او خپراوي څخه بشپړه ګټه پورته کړي 

هڅې ستايم او په راتلونکي کې  زه ددې رسالې دليکلو پرمهال د ښاغلي لېوال  هراړخيزې

 . يې دالډيرو برياليتوبونو غوښتونکی يم 

 

 په درناوي 

 پوهنمل غالم نبي فراهي 

 

 ش .هـ   ۹۷۳۱ـ  ۲ـ  ۱۲

 کابل پوهنتون 
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 .دټولنيز پرمختګ بنسټ فرهنګ او  د فرهنګ بنسټ ژبه ده

 :سرېزه 

له  اړهڅخه ده، چې دهغې د ارونو په  وکيود اوسمهالې پوهنې له هغو بنسټيزو ت ژبښوونه

بنسټ نوي اندونه او نظريات رامنځته اوږده مهاله را په دېخوا د نويو زده کړو او تجربو پر 

) داسې ګروهه شته چې د بشر لومړنۍ ځانګړنه ژبه ده او له فلسفي پلوه د نړۍ ليد  ،ږيکي

او طبيعي بڼه ژبه په فطري .  له غوره او مهمو الملونو څخه يوه هم ژبه ده( شناخت، معرفت

را وړاندې  د ښوونې سکالو اړهخو کله چې د هغې د زده کړې په  ،ږيله کورنۍ څخه زده کي

په مصري، .  ږيته کېدو هم پخوا زمانې ته رسيليک تر رامنځ نو لرغونتيايي د ،شي

وونو ريايي، رومي او يوناني مدنيتونو کې ژبښوونه د پوهنو له لومړنيو ښاچيني، هندي 

 "يپاڼين "يادونه شوې ده او د  اړهژبې د زده کړې په  ، په زړه اوستا کې د سنسکرېټڅخه ده

نې او ژبپوهنې ته څومره داجوتوي چې په زړه اريانا کې ژبښوو څلورزره کلن پښوييز اثر خو

 .پام کېده

ۍ او د بيا د اپالتون تر اکاډم نيولې يت کې د سوکرات له الرښوونود يونان په طاليي مدن

چې د ګڼو نورو  ،بېال بېل بحثونه ليدالی شو اړهارستو تر کتابونو پورې د ژبښوونې په 

) د ژبې تدريس . شودا مدنيت ګڼالی پوهنو په شان يې لومړنی اکاډميک بنسټځای هم هم

چې په شلمه پېړۍ کې د يوې ، پورې بېال بېل پړاوونه وهلي هتر نن هله هغه مهال( ژبښوونې

ورسره مرسته وکړه، د ښوونې او  هم ته کېدلوپه توګه د نوې ارواپوهنې رامنځې جال پوهن

روزنې ارواپوهنه هغه مهال په جدي بڼه را وړاندې شوه چې بشريت ددغو دواړو ټولنيزو 

چې د ژبښوونې په  ،جدي اهميت ته متوجه شو او ټيک همدا مهال و( پديدو) ښکارندو 

 . طرح شولهم نوې تجربې او نوي معلومات م اړه

چې د ښوونې او روزنې په بهير کې د لومړي ، دغه مسله هغه مهال نوره هم د پام وړ شوه

شرط او اړ په توګه د مورنۍ ژبې سمه زده کړه د يوې اړتيا په توګه ومنل شوه او دا يې 

ه وره په دې اړه زما ځانګړې مينه او خور .يله چې تر هر څه مخکې ښايي ژبه زده کړوېوپت

 مې څه نا څه يادښتونه هم ساتلي اړهله پخوا څخه موجوده وه او د ځينو مسايلو په  مطالعه

ته شوه، نو ليکلو اړتيا رامنځپه څلورم کال کې د مونو ګراف  همدا چې د پوهنځي. وو

 . چې په دغه برخه کې دې دا کوچنۍ رساله وليکم  نورو الملونو دې ته وهڅولم څو ورسره

په نامه يو ( د ژبې د تدريس اصول) ولګی کې موږ په دې اړه لومړی دا چې په څلورم ټ

 اړهمضمون لوست او ددغه لوست درانه استاد ښاغلي پوهنيار غالم نبي فراهي راته په دې 
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کتابتون  ، له بلې خوا زما په ځانګړي کوچنيد يادښتونو د تنظيم او راټولولو هدايت راکړ

چې له هغو څخه مې  مقالې السته راغلې،لې او خورې ورې مج ،کې ځينې داسې کتابونه

ږنو ، همدا راز له يو لړ پوښتنو ګروېشوه اخيستالیددې رسالې د ليکلو پرمهال ګټه 

و ګراف يا کتاب په پښتو ژبه چې په دې اړه تر اوسه کوم جال مون ،وروسته راته ښکاره شوه

کلو هڅه دې اړه د څه ليځکه خو په ( او که وي هم نو ماته به نه وي ښکاره) کښل شوی  نه دی

او وخت ناوخت مې  اغه و، چې پر ليکلو مې پېل وکړنو هم ،ښيدهراته ډېره بې ګتې ونه برې

چې درنو الرښوونو يې ددغې رسالې  ه دې اړه مشورې وکړې،له خپل الرښود استاد سره پ

واړه  او او څلور دېرش لوی دا ليکنه پينځه څپرکي.   په بشپړتيا کې راسره ډېره مرسته وکړه

کې د ژبښوونې ارزښت او ځينې هغه ميتودونه څېړل  په لومړي څپرکي.  سرليکونه لري

دوهم څپرکی دا  . د ژبې د زده کړې په برخه کې مرسته کوالی شي سرهماشوم  له چې ،شوي

 . شي د ژبښوونې له چارې څخه سمه ګټه واخلي ي څه ډول کوالیزده کوونک څرګندوي چې

د ژبښوونې چارې په ټيټو او لوړو ټولګيو کې څېړل  وبڼ وپه بېال بېل په درېيم څپرکی کې

کې د ژبنۍ  ينځم څپرکيڅرګندونې لري او په پ اړهڅلورم څپرکی د ليکلو په  . شوي دي

 . دي ښو تر سره کولو په اړه يادونې شوېد ( خبرو اترو) افادې يا 

د ليکوال  ای کې ښوول شوي،چې د رسالې په پپه دې ليکنه کې له هغو سرچينو څخه پرته 

له استادانو څخه پوښتنې او بحث او د دوستانو مشورې هم  ،ورځنۍ تجربې او ليدنې

 و استادانو څخه،په پای کې غواړم له خپلو ټولو درن .رې نه شيچې ښايي هې ،ګټورې وې

او ويشکی استاد صابر خ ښاغلی .مننه وکړم  يې زه نازولی يم زده کړه کېچې په څلور کلنه 

مې ډېر څه له   اړهچې د ژبې په  ،خود ډېرې مننې وړ ځکه دي ،ينښاغلی استاد جمعه ګل لور

وړ استاد محمد بشير دوديال هم د مننې  زما دروند مشر ښاغلی . څخه زده کړي دي دوی

 ،ډېره مرسته راسره کړې ده و کې يېچې د رسالې په تخنيکي چارو او مانيزو الرښوون ،دی

چې د زده  ،اد محترم پوهنيار غالم نبي فراهي يو ځل بيا په مننه لمانځمخپل الرښود است

او مينه ناکه ژبه راته  په ټوله دوره کې يې په خورا صميمياو مونوګراف ليکنې کړې 

 . دي ېالرښوونې کړ

 ټولو نه په مننه او لمانځنهله 

 عبدالغفورلېوال

 ۹۷۳۱/ ۲/ ۹۱کابل پوهنتون 
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 پرکیلومړی څ

 

 د ژبښوونې ارزښت

 

ره بيا په پرمختيايي ب او د وګړو په رويه اواکر، په تېد کوچنيانو او لويانو لپاره د ژبښوونې ښوونيز نصا

هغو ټولو سامان االتو څخه  له په اند د ژبې ارزښت  پام وړ خبره ده، د يوه ستر ښوونکي د ههېوادو کې ډېر

ژوند يو  و کې رامنځته شوي دي،  ځکه چې ژبه د وګړو د ورځنيچې په دې دوه زرو کلون ،زښت زيات دی

 .او تنظيم وسيله ده په ورځني  ژوند کې د افکارو د تبادلې د وګړو ترمنځ ژبه  او  ضروري توکی دی

څيزونه د بشر په الس  ، ښکاره ده چې بايد لومړی ليکل کېدونکيته شيمخکې له دې چې لوستل رامنځ

( فرد)  ې ليکنې را ښکاره شوې وي بايد چې کلمات او يو ځانګړی اند له وګړيمخکې له دې چکې وي او 

دا د بشر  نه نه ده، بلکېاختراع او موند ې ځايه ليدل کيږي چې ژبه کومه نوېنو له همد سره موجود اوسي،

نو و او د ځيهم د ځينو نښو په څرګندول يچې ژو ن داا.  فعاليت دی وسيله او لرغونی يوه ډېره پخوانۍ

 د بېلګې په ډول يو څاروی دا جوتوي چې وږی ،ټاکلو غږونو په اوچتولو خپلې اړتياوې ښکاره او جوتوي

وغواړي، خو دا يوازې  ږي چې د خپلې خوښې خواړهينوغږ د وسيلي په ډول کاروي، خو په دې نه توان ،دی

واسطه خپل افکار ه د هغې پ لي اوژبې څخه د افکارو د تبادلې د يوې وسيلي په ډول کار اخ بشر دی چې له

 . خپلو شاوخوا نورو وګړو سره شريکوي له

، يعنې که  نه ديوسايلو پرته هېڅ ممکن  د افکارو د تبادلې له او نننی تمدن او پرمختياوې له مخابرې

 ، نو نننيی، تيليفون او نورو وجود نه درلوداراډيو، جرايدو : لکه ،ژبې او د هغې په اړوند نورو وسايلو

اب جوړوي، نو ځکه فعاليتونه د هر ښوونځی د زده کړې نص له دې کبله چې ژبني. جود نه درلودمدن به وت

هارت ترالسه کړي، په دې ډول به خپله ژبه کې پوره وړتيا او م په چې تر هر څه دمخه کوچينانو ته پکار دي،

په بڼه وي يا  د ويلو ژبه که  هوشمېرل شي، يعنې پکار ده چې د کوچنيانو لپار دوی د خپل ګروپ فعال غړي

 .او د کور د فعاليتونو مهم جز وګرځول شي ي، بايد دا ورته د ښوونځد لوستلو په بڼه 

ژبه د هغو .  ل کېږيلپاره کارو( دلو، ليکلو او تفکرلوستلو، اورې خبرو کولو،) ژبه د کار د ترسره کولو 

 .مهاروتونو له جملې څخه ده چې بايد زده کړای شي

يوه ژبه خبرې کوي، څوک په پښتو، څوک دري، څوک انګليسي او په يوه نه  لنې هر نورمال وګړید ټو

ټوله نړۍ کې  په ژبه ېعينټوله نړۍ کې پکار ده، خوفرانسوي او همداسې په نورو ژبو ګړيږي، يعنې ژبه په 

بلوچي، :  لکه ،ژبې نورې سربېرههغو پر  نه ده، ان دا چې زموږ په هېواد کې دوه رسمي ژبې شته چې  دود

همدا راز په  .  لري دغه ژبې هم د هېواد په  بېال بېلو سيمو کې ويوونکي . او نورې هم لرو ترکمني، پشه يي

فارسي سره  ګې په ډول ايراني فارسي، د کابل له د بېل ،کې نظر بېال بېلو سيمو ته توپېرونه شته يوه ژبه

پېژندنه، د  د لغاتوپرتله د ژبې د ښه کارولو،  د چاپېريال ن هم د خپلو کورنيوکوچنيا . ډېر توپېر لري

کې  ده کړهز په نورو وسايلو په نظر کې نيولو سره چې د ژبې د کتابونو او مجلو پېژندنه او د ژبې د زده کړې
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وي يا په بل ژبه خپله ريښه له عاليمو او سمبولونو څخه را پيل.  يو بل سره توپېر لريله ارزښت لري، 

شوي او  او عاليم د ټولنې له خوا منل ، چې دغه سمبولونهولونه او عاليم د ژبې بنسټ جوړويبسمعبارت 

 يو ډول کورني موخه له نو زموږ( پسه) د بېلګې په ډول کله چې موږ وايو  ،ده موافقه شوې ماناد هغو په 

. يادوو( پسه) ې نوم مدلري، بې ازاره دی، موږ ته ګټور دی او موږ ټول يې په ه څاروې څخه ده چې وړۍ

، نو څاروی په نوم وپېژنو( څوکۍ) ، چې فرضاً همدا څاروی د وای خو که د بېلګې په ډول موږ موافقه کړې

 .يې دا بل و  به خو نوم ،ه هماغه وب

دوی د داسې  پسه او څوکۍ کوچنيانو ته ډېره اسانه ده، ځکه چې: لکه  ،د داسې ويونو او لغاتو ښوونه

او د هغو ښوونه کوچنيانو ته  مانا( وييونو) لغاتو  او مقصد ليدای شی، خو د ځينو مانا( وييونو) لغاتو 

نيانو ته مجمل وي ، په شان کلمات او لغتونه کوچ ۍيموکراسځکه د د( موکراسييد)  : ستونزمنه ده، لکه

دا د داسې ، ږييدا کلمات صرف د مفاهيمو لپاره کارول ک ، پېژني دوی يې نه ليدای شي او نه يې مقصد

 .چې موږ يې وينو يا يې ترسره کوو شيانو نومونه نه دي،

نو هېڅکله به خبرو ته اړ نه  ،مو په کوم غره کې په يوازيتوب ژوند کوالی به يوه ټولنيزه وسيله ده،خو کهژ

به د ژبه د افکارو د تبادلې لپاره ده، ژ.  واست، ځکه څوک به نه وو چې ستاسو خبرو ته يې غوږ نيوالی وای

 هغه وخت چې وګړو  له  ليک . پاره وسيله دهحقايقو د بيان لپاره ده او بالخره ژبه د ارثي ثقافت د لېږدولو ل

به  یسپين ږيرو به د پخوا زمانو نکلونه ماشومانو ته بيانول او هغومشرانو او لوست سره بلدتيا نه لرله، 

يخ سينه په سينه د وختونو په قلول، هغه وخت تارکول ته به يې ن يا بل نوي وزده کول او نورو نسلونهغه 

ته شو، په تېره بيا کله چې د طباعت فن رواج شو، ېږدول کېده، خو کله چې ليک رامنځچونو کې لکږلې

ځينو اوامرو  ، ساينس او ان دا چېحافظه کې ثبت شو، همدارنګه رياضي تاريخ وليکل شو او د زمان په

 . ته شوېکې اسانتياوې رامنځ

 

 :وستلو د زده کړې ارزښت د ل

لوست هغه وسيله ده چې  : زی، يا په بله وينايچې د کتابونو ور زموږ پر مخ را پران ،ده لوستل هغه کونجي

ونې او روزنې بنسټ په حقيقت کې لوستل د ښو.  دهغې په واسطه کوچنيان ښوونه او رزونه زده کوي

مضامينو څخه هېڅ  يغرافيې او نورو ساينستاريخ، ج ، نو لهيو څوک لوست ونشي ويالی جوړوي، که

 ه مهارت کې وروسته پاته وي، هغه لهڅوک چې د لوستلو پ. نشي زده کوالی او نه هم پرې پوهېدای شي

 . ښوونې او روزنې څخه پوره ګټه نشي پورته کوالی

د بېال بېلو بېال بېلو ټولګيو کې  د لومړنيو ښوونځيو په د افغانستان د لومړنيو زده کړو پروګرام چې

ساعته دري ژبه او  ۹۱کې  يوه اونۍ په ټاکي، په دري ژبو سيموکېمضامينو تدريس او درسي ساعتونه 

ځلې زيات وخت درې  پرتله  ت ساعته پښتو لوست تدريسوي، دا د رياضي د لوس ۹۱پښتو ژبو سيمو کې 

. دی


، نو زموږ مقصد وايو( باسواد )کله چې موږ لوستي .  کال د سواد د ودې لپاره دی د ښوونځي لومړی 

                                                 

لمريز کې ليکل شوی دی ، ځکه خو د تعليمي نصاب بېلګې دهماغې زمانې له  ۹۷۳۱دا کتاب په کال     : يادونه   

 . وجهه پر اوسمهالي نصاب دتطبيق وړ نه دي  دود نصاب څخه اخيستل شوي دي او په هيڅ
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ځينې وخت د يو لنډ ساده  ،چې ټول بايد هغه اندازه ليک ولوستالی شي له هغه سويه مهارت څخه دی،

 څو کلمو له د صرف ول بايد پوه شو چې سوادږي، خو په هر ډف د لوستلو د قدرت په توګه تعريفيپرګرا

 مانامقصد،  پر د ليک چې لوستونکی دې ه،دادله سواد څخه  وخهکولو څخه لوړ دی يعنې زموږ متلفظ 

 .اومفهوم باندې پوه شي

دې مهارت لويان له .  ږيېدو لپاره ورځ په ورځ اړتيا زياتيپه پرمختيايي هېوادونو کې د وګړو د باسواده ک

لپاره کار اخلي، هغوی دې ته اړ د ترافيکي ليکنو، عالماتو، لوحو، اخبارونو او نورو ( سواد څخه) څخه 

له همدې  اړهښه کولو، د خوراک د غوره کولو او نورو په چې د روغتيا، دماشوم روزنې، د کرنې د  دي،

او  ولوليهغوی بايد د خپلو دوستانو او مسافرو خپلوانو ليکونه .  الرې معلومات او پوهه ترالسه کړي

 .الرښوونه هم ولولي ږي او په پای کې دوی اړ دي، چې ليکل شوې ډېره ساده يه ورولځواب بېرت یدهغو

او هم د نړۍ له نيمايي زيات  ا له نيمايي زيات وګړي نالوستي ديچې د دني ،د يونسکو يو راپور څرګندوي

د خوراکي توکيو د لږوالي او د  نالوستي د توليداتو د کمي،.  لوږې او فقر سره مخامخ دي له وګړي

 . وژونکو ناروغيو عامل ده

په افغانستان مجادلې سره چې  تاسو له ډېر لوی خنډ او لويې. ه ډېره درنه دهستاسو دنده د ښوونکي په توګ

 .سوادۍ سره مجادله دهېب هغه له ،کې مخامخ ياست

نه ځي او ته  يې ښوونځي ايينځو ماشومانو څخه نيميپهرو  نسکو راپور زياتوي چې په نړۍ کې لهد يو

ي کوالی او له لسو ماشومانو څخه يوازې يو نش ېکړ ېزد ېلومړنيو زده کړو څخه لوړ څلور نور يې له

هغې کې بريالي شئ،  په بايد  افغاني ښوونکي داده هغه جګړه چې تاسو.  ږييماشوم لوړو زده کړو ته رس

رنګه کوالی شئ او څ ځه نور يې بايد ښوونځي ته راوبولئهغه پېن څخه څرنګه له هرو لسو ماشومانو چې

ېره ښه توګه ښوونه او روزنه نشي کوالی په ډ کړو څخه پورته زده کړېومړنيو زده ل هغه پېنځه نور چې له

چې  ر شي او په پای کې څرنګه کوالی شئ هغوی وهڅوئچې خپل ځان او خپلې ټولنې ته ګټو ورکړئ،

افغانستان تکړه ښوونکو ته .  افغانستان تحصيل کړي الرښود ته اړتيا لري.  لوړو زده کړو ته دوام ورکړي

لري  تياانستان دې ته اړغانستان روزل شويو ماهرو کارګرانو ته ضرورت لري او باالخره افغاړتيا لري اف

 . وي ېترسره کړ ېکليوالي زده کړو څخه لوړې زده کړ يې له وچې خلک

رتله اسانه ده ، ځکه پنو، لکه د چين يا نورو په افغانستان کې د ليک لوست ښوونه د ځينو نورو هېوادو

 وليک لوست د هغو ژبو د زده کړو او د الفبايي ژب پښتو او دري ژبې الفبا لرونکې دي تلهپر چې د چينايي

په چين  . کلمات افاده کوي نه دا چې حروف و کېاو انځورون وشکلون په کومې چې،پرتله ډېرې اسانه وي

ني،چې ې شکلونه او انځورونه وپېژکې مخکې له دې چې يو کوچنی ليک زده کړې، بايد لږ تر لږه زر داس

يعنې هره   . څرګندوي ځکه چې د چينايي رسم الخط هره نښه او انځور يوه کلمهږي، يعاليم او نښې بلل ک

 . سان کار نه دیانو ځکه د دا ډول زرو انځورونو پېژندنه څه  ،نه ده نښه د يوه حرف ښوونکې

لکه د چينايي رسم الخط  ، داسې څه ويني، چې ده ته زييپاره کتاب پرانځل ل کله چې يو کوچنی د لومړي

انځورونه ذهن ته کوالی شي ځينې شکلونه او  ږي، خو بيا هم دیينځورونه ښکاره کپه شان عجيب ا

                                                                                                                                                 

 ليکوال



 دژبښوونې آرونه www.samsoor.com عبدالغفور لېوال

  ېتر هغ ږي، خو دا هم بايد وويل شي يک کلمې په همدې بڼه ښوول لومړنۍ ډېرې.  ياد کړي وسپاري او هغه 

 ژني، هغه چينايي ته ورته  دی  چې يوازې پره پېغږونو سره ونی له چې ماشوم ددغو کلماتو حروف د هغو

 . نښو او انځورونو او خپله حافظه باندې استناد کوي ،کلماتو

 

 :د ژبښوونې ساحه 

 

 ږي؟يـ کومه ژبه ښوول ک۹

پښتو په   . ږييژبه تدريس تر درېيم ټولګې پورې مورنۍ نن سبا په  افغانستان کې له لومړي ټولګي څخه

څلورم ټولګي څخه وروسته  ژبه لوستل زده کوي او پارسي ژبه له ن پښتو ژبو سيمو کې لومړی کوچنيا

. ږييليو له څلورم ټولګي څخه پسي ژبو سيمو کې پښترپا په ي، همداسېل کويپ


 

 

 زده کړه کې راځي  په ژبې ـ هغه ساحې چې د مورنۍ۱

 :ښوونې ساحې په الندې ډول دي د ژب

په پوهېدو سره لوستل پوهېدل، د مفهوم  اانمد مفهوم په وخت  رپ ، د خبرو(ښې خبرې کول) ښه مکالمه 

ويل، اورېدل، لوستل او ) همدا څلور برخې . افکارو د راکړې ورکړې لپاره بس وي چې د  ،ليکل اوهومره

 . ږييښوونې په نوم يادد ژب( ليکل

 

 ژبې د ښودلو موخې ـ د مورنۍ ۷

 :نظر کې لري  په  هدافموخې او ا نۍيساتو پروګرام الندوزارت د تدريد پوهنې 

دوی ته چمتو  کې په ليکنه يا په ژبه ، چېهغه افکار او احساسات ،دې سرهد زده کوونکو روږدي کول له  -

 (.م م۶اماده . ) ږي، دوی وکوالی شي هغه په ښه ډول افاده کړای شييک

پوهوالی پوهه د ليک او قلم په واسطه په ښه ډول و هزده کوونکو ته ددې وس ورکول چې خپل -

 (.م۶ماده، ۱.)شي

هغې سره مينه پيدا کول، ددې لپاره چې په هغې سره کتاب، له  ژبه ګرانول او زده کوونکو ته مورنۍ -

د يو ډول مينې او عالقې  له لوستلو او پوهېدلو سره  کېوجود  په مجله او نور ولوستالی شي او د انسان

 (.م۶ماده، ۷)ته کول رامنځ

زده کول، دهغو  او پوهول، دهغو ليکل ماناژبې دکلماتو په  تو زياتوالی، دمورنۍکوونکو د لغا د زده -

 (.م۶ماده، ۲) لوستل او په دې ډول زده کوونکو ته د ليکلو وريادول

                                                 

 . دودنصاب ته اشاره ده ( لمريز ۹۷۳۱) بيا هم د کتاب دليکلو دزمانې   

 ليکوال



 دژبښوونې آرونه www.samsoor.com عبدالغفور لېوال

، دل او ويل يو له بل څخه بېل نه ديې، لوستل، ليکل، اورپورته اهدافو څخه ښکاري له لکه څرنګه چې

 و خبرې کول ټول د ژبښوونې اجزأ ديامال، انشأ ا.  ټول يو شان برخه لري کې برخه په بلکې دا د ژبښوونې

کزي او اصلي هدف د افادې د ژبښوونې د پروګرام مر.  درسي فعاليت کې الزم مواد دي په تئاو بيا د قرا

چې واضح او منطقي  ،ښوونکي بايد له زده کوونکو سره مرسته وکړي ،درستوالی او سمه افاده کول دي

 . ډول او هم د وينا په ډول په وضاحت بيان کړای شي و خپل مطالب په ښه ډول هم په ليکليړي افکر وک

 ؟و چې ماشومان مو ليک لوست زده کړيموږ ولې غواړ

ان دا چې  ،زييده چې د کتابونو ور د انسان پر مخ پران وويل شول لوستل داسې کونجيمخکې چې  لکه

کيسې، ادبي مضامين، اشعار او نور اوله هغو خوند :لکه  لولي، ځينې خلک د تفنن او تفرېح لپاره کتاب

وی ته شخصي قناعت د ،ځکه چې معلومات يې زيات شي د زده کړې لپاره ښوونځي ته ځي، انسان. اخلي

، جغرافيه او نور علوم لولي، چې يو څه هغوی تاريخ. حس يې ارام شي ۍحاصل شي او د لټولو او کنجکاو

ل کوي او ځان د خپل چاپېريال او نړۍ له پېښو نو او مجلو په لوستلو پيکتابو ،دوبيا د جراي ،زده کړي

  ول دویلګې په ډد بې ،دموندلو لپاره کتابونو ته مراجعه کوي نورومعلوماتوهمدارنګه د ځينو .  خبروي

چې کتاب ګوري يا که غواړي  شي؟ نو ددې پوښتنې لپاره د اشپزۍ زده کوي چې څرنګه يو خوراک پوخ اد

نو د ماشين ښودنې يو کتاب ته مراجعه کوي او داسې  ،ږييچې د يو ماشين پرزۍ څرنګه تړل ک يدا زده کړ

هغه څخه ګټه واخلي چې  لههم  يدونکېږو، چې اورياړ ک ته ځينې وخت په لوړ غږ د يو کتاب لوستلو .نور

 .معلومات وي اړه، ممکن دا يوه کيسه وي، يا يو اخبار وي، يا د کوم شي په يپه کتاب کې د

 

 :ې ـ د يوه ښه لوستونکي ځانګړن۴

و مفهوم نه واضح کوي، د هغو پوه شي، يعنې يوازې تلفظ کول د کلم هايد پلوستونکی چې څه لولي، ب

کې  ليکنه په چې سره بلد وي، ماناله  هغه بايد د هغو نښو.  بايد لوستونکي ته واضحه وي ماناکلمو 

کلمات او د مطالبو لنډيز چې د کتاب په پای کې راغلي  ،ېونه، جملفګراربايد هغه ټول پ ، دیدي  راغلي

دي  اړهچې د ليکل شويو موادو په  اړهنقشو، ګرافونو او نورو انځورونو په هغه بايد د . ولوستالی شي

لوستلو کې  پهچې  هم پوهه ولري، اړهبايد دهغو نورو ټولو وسايلو په  ، همدارنګه دیپوره پوهه ولري

هغه کې  په مانابايد پوه شي او د نوي لغات  اړهپه ( يسيندګ) د بېلګې په ډول د قاموسي  ،ږييپکار

 ،معلومات وړاندې کوي وپېژندالی شي د کتاب بېال بېلې برخې چې ځانګړي هغه بايد. وموندالی شي

 .، فهرست او نور،څپرکي جدولونه، مفردات، عنوانونه: لکه 

  لکه ،ولی شيهدف له مخې د لوستلو بېال بېل تکنيکونه په کار واچهمدارنګه لوستونکی بايد د خپل 

او هغه خبرې چې  يوه ساده کيسه په چټکۍ ولولي، خو د علمي مسايلو لرونکې ليکنې به په غور لولي

يې څرنګه يې  لوليچې  هغه څه  بايد په دې هم پوه شي .  يادښت کړي شي هغه دېبايد په ياد وساتل 

 والي ثبوت وکړي او ايا  لوستل شويو موادو د صحت او ثقه ا داسې کومه الره شته چې د اي.  ارزيابي کړي

انوي که ايا دا معلومات حقيقي او مهم موضوعات بي ،او که زاړه دغه معلومات چې ده ولوستل نوي دي

 ؟ او که د ليک له مخې کمزوري دي مواد ښه ليکل شوي ايا دا،عادي

 . تلو ته ميل او رغبت ولريبل دا چې لوستونکی بايد لوس
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له  ورکړي او ورته وده ،زده کوونکو کې وروزي په  ېنده داده چې پورته ټولې ځانګړنښوونکو دد زموږ 

 .شي چې هغوی ښه لوستونکي هغوی سره مرسته وکړي،

 :  نو سرهد لوستلو اړيکې له نوروموضوعاتو اومضامي: ج 

خبرو کولو، لوستلو او ليکلو  ،دوېچې د اور ،څرګندوي داوزارت د لومړنيو تدريساتو پروګرام  د پوهنې

لومړنيو ښونځيو کې دا بايد د ځانګړو مضامينو  په ژبې تر عنوان الندې راځي او ۍټول فعاليتونه دمورن

 .ي مضمون اجزا د ېاو بېل لوست په ډول ونه پېژندل شي، يعنې دغه فعاليتونه ټول دعين

ژبې په زده کولو کې په تقريرې  ۍچې ماشومان دمورن ،ده کړې وسايل ديامأل، انشأ او له يادول، ټول د ز

تاريخ، جغرافيه، ساينس او نور تدريس  : لکه ،بڼه روزي، کله چې ښوونکي نور مضامين ۍاو ليکن

 . اوتشريح کوي، نو بايد د ژبې قواعد مراعات کړي

 يکوچنيانو ځوابونه که تحريري ود .  ښوونکي بايد هڅه وکړي ښې خبرې وکړي او کلمات واضح ادا کړي

 . مضمون ژبه نه وي اړونددې که له هم اصالح کړي، سره  دې د ژبې له پلوه ،او که تقريري

د ژبې ځواک د  ي،چې کلي دیتر نامه الندې ( رونهاد ژبښوونې ) خپل کتاب کې چې  په دوکتور دورلست

تکړه وي، هر څومره چې د لغاتو ذخيره ولري، لوستلو کې  په هر څومره چې يو څوک. يوه وسيله ده ېزده کړ

ښه زده کوالی شي او همدومره يې څه  ه اوروالی شي اوهومر ېسانه ډول خپل افکار او خبرې ښاهغومره په 

 . پخپله او څه هم دنورو په مرسته د زده کولو ظرفيت لوړ وي

 کوي یذهني ځواک پياوړ يکوونکژبه دتفکر يوه وسيله ده، نو ځکه په ژبه کې پرمختګ او ښه والی د زده 

، ۍ، ارزياب(موخې سره سم له  يد لوستونک) يو ښه لوست د مفکورو د ښه تنظيم، د هغو د ښه غوره کولو . 

 . تنقيداتو سره سروکار لري له مفکورود تعديالتو او 

يت دا ولود لومړنيو ښوونځيو يو لوی مس: مخ کې ليکي  ۱۲ په همدارنګه دوکتور دورلست د خپل کتاب

 ۍژبنيو عملياتو په ښوونه کې هم هڅې وکړي، په يوه ټولنه کې د ديموکراس ۍ دچې د ديموکراس ،هم دی

څومره  ی پهچې دو ،کچې پورې اړه لري په تعليمي سويې يا د زده کړو پهبرياليتوب دهغې ټولنې د وګړو 

بل سره  له کې برخمن او يوکړو ېګډو فيصلو او پر ،يزو پالنونويخبرواترو، ډله ( يزويډله ) ګروپي 

زده کوونکي بايد د  ،خپل نظر وړاندې کوي یيزو کارونو کې د کار د ګروپ هر غړيپه ډله .  يمرستندوی د

هغوی بايد دنورو خبرې په  . دلو اداب زده کړي او نورو ته دخبرو کولو وار ورکړيېنورو د نظرياتو د اور

د يوه  ،په پای کې ټول نظريات سره انسجام کړای شي ،ورباندې وکوالی شيقضاوت  ،کره توګه واوري

 ،چېيز فکر کولو استازيتوب وکوالی شييټوليز يا مجموعي پالن په بڼه يې راوستالی شي او د ډله 

 .ده همدا  عملي ديموکراسي

 

 :ق او الزم مهارت په ژبښوونه کې معلومات، سواب –د 

 خلک څنګه لوستالی شي ؟ –لومړی 

 دماغ  په  نښې پر کاغذ وينو او دغه نښې زموږ ېنو په حقيقت کې يو شمېر تور ،لولو کله چې موږ يو ليک

ذهن  په چې زموږ ،لرو يعنې دا هغه کلمې دي اشنايي چې موږ  له هغو سره  ،راښيي ېناوعکې د کلماتو م

ه له اوبو يو تورڅرب پس: ) داسې يوه جمله ولولو چې   هد بېلګې په ډول ک.  کې ټاکلي انځورونه مجسموي
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موږ پسه . ذهن کې مجسموو په د پورې وتو عمل اوبو اوبو او له د يوه پسه، نو موږ فوراً ( پورې وت

داسې  له  خو ددې پر ځای که ،سره هم بلد يو( تور)خپل ذهن کې لرو او رنګ  په ليدلی او د هغه بڼه اوڅېره

 له يې هم نه پوهېږو، نو  ماناي او په ذهن کې مجسم ش په زموږيې چې  مفهوم  ،يوې کلمې سره مخامخ شو

 .ی هغې څخه مطلب هم نشو اخيست

ډېر زيات  اړهاو هر ډول لوست يو له بله بېل کړی شوی، په دې  يډېرې زياتې څېړنې شو اړهد لوستلو په 

خو چټکو حرکاتو تعقيبوي، بيا يې  ،د لوست په وخت کې د انسان سترګې هره کرښه په لنډو.  حقايق شته

 یيو وګړږي، که  يدل کير لي، دلته د هر بېال بېل وګړي د سترګو د حرکت ترمنځ توپيکرښې ته اوړبلې 

او په هماغه ګړيندتوب  يلوست کوالی شي کلمات ټول ويني ان دا چې څو څو کلمې په يو ځل لول یګړند

ت وکړای شي ممکن کمخوانه وي يا په ځنډ لوس یږي، خو يو بل وګړينا دده ذهن ته رسعمفهوم او م يې

بېال  ینا ذهن ته ورځي ان دا چې ممکن د يوې کلمې هر تورعچې يوه کلمه يو ځل ګوري بيا يې وروسته م

د  سربېرهسترګو  پرممکن هره کرښه .  ږييذهن ته ورس يې نا او مفهومعم ترڅو چېبېل په ځنډ وګوري 

نو  ،او په غږ سره يې ولولي ګوتو په حرکت هم تعقيب کړي، همدارنګه امکان لري هره کلمه تلفظ کړي

سترګو څخه د لوست په وخت کې  له يکوچن هد يو.  يوڅوک چې لومړی لوست زده کوي همداسې کوي

ه سترګې هغچې د ئ،ږي او هم ليدالی شيهره کرښه کې څو څو ځله در په چې د هغه سترګې ،ئپوهېدای ش

ممکن يو . ي و هغه بيا لولاي ځپرې راګرخو بيا  ،شوي ېرېيوې کلمې څخه ت لهپه داسې حال کې چې يو ځل 

ږي بيا ځنډ کوي اوهڅه کوي د هغې يکلمې ته ورس ېخو کله چې يوې نو ي،ولول ۍکوچنی يوه کرښه ګړند

 .نا پوه شيعپه م

عکاسي کړي،   مهالشته چې کوالی شي د انسان د سترګو حرکات د لوست پر  ېيو ډول ځانګړې کامر

ده د سر دخوځېدو مخنيوي وشي، دا  چې د ،ز ږديېاو خپله زنه پر مناست وي  یغل یداسې چې لوستونک

دا وخت ليکل  ،ږييسترګو د رڼا يوه وړانګه غورځول کر ده پ ږي او ديوخت کمره دده سترګو ته ځېر ک

دو يو تور ټکی ېدرد سترګو په هر ځل  ،لوييږي او په لوست پيپاڼې دده د سترګو مخې ته ايښودل ک ېشو

د فلم پر مخ  . ږييلم پر مخ دا کرښه هم  ثبتفږي او کله چې سترګې بلې کرښې ته اوړي د يثبت فلم رد کامرې پ

؟ په دې ډول د هغه يدلېيوه کرښه در رتن سترګې څو ځله پ هچې د يو ،ږويد تورو ټکيو په شمېرلو سره پوه

 .د لوست ګړنديوالی سنجوالی شو

 :ښوونځي څخه لري  لهې ې مخکهغه تجربې او مهارتونه چې کوچنيان ي –دوهم 

کې  يښوونځ په کله چې کوچنيان. ښکاره کوي هغوی چمتوالید  دکوچنيانوسوابق د لوست لپاره

 ږي او همدا ييې او پرې پوه ياور ،ږي، پخپله په هماغه ژبه خبرې کوييژبه پوه ۍږي په خپله مورنيشامل

 . ږييمهمو سوابق څخه شمېرل ک لهزده کړې لپاره د 

چې هغه داسې  ،ژبه پښتو وي دا ډېر ستونزمن کار دی ۍداسې ماشوم لپاره چې دهغه مورن هالبته د يو

د . ته والړ شي چې هلته تدريس په پاړسي ژبه وي اوهمدارنګه ددې سرچپه هم همداسې ده يښوونځ

 لهکې  يټولګ يلومړ په نو هلته ،ټولګي يو ښوونکی بايد پوه وي کله چې دی ښوونځي ته ځي يلومړ

، يعنې يو يشمېر يې لږ څه لويان يا وړوک لږشپږ کلن،  هغوی ډېری چې ،ږييکوچنيانو سره مخامخداسې 

ښوونځيو کې ټولې نجونې په يو شان  په وي ان دا چې د نجونوتقريباً زيات شمېر يا ټول يې په يوه عمر کې 
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به ټول په يو شان او چې دوی  ،نا لريعنو دا ظاهري يو شان ته والی ددې م ،ته راځي يکاليو کې ښوونځ

څخه راځي بل يې له  ۍله يو ډول شرايطو او کورن يو يېدغه ماشومان ذهني او جسمي سويه کې وي؟  هيو

بل سره  له يو شان نه دي او نه له هره پلوه يو ۍنو د دوی کورونه او کورن ،څخه ۍبل ډول شرايطو اوکورن

 . لري یورته وال

نو ځکه ، و توپيرونه راښيي او د ماشومانو د ودې توپېر جوتوييګړد ماشومانو د ودې مضمون موږ ته د و

وي  يبل سره ورته والی نه لري، خو که دوه ګون لهموږ بايد تل په ياد ولرو چې هېڅکله دوه ماشومان يو

 .هغه بېله خبره ده

 يبه شره نو ښکا ،ر لريييوه کور کې څومره توپپه چې ماشومان مو ان  ئ،که  له ميندو څخه پوښتنه وکړ

 کې په ګرځېدو يو ماشوم په لسو مياشتو ،لري توپيربل سره ډېر  لهماشومان هم يو ۍکورن ېچې د عين

عمر کې لوی شي او  يماشوم غاښ په شپږمياشتن هد يو ،يځرا کلنۍ کې په ګرځېدو هيو په بل  ايله ،راځي

 . اتو او نهو مياشتو پورې غاښ نه لري تر بل 

او هم به تر هاغه  يخبرې زده کوي او بل ممکن ډېر وروسته خبرې زده کړ ي کېاليوماشوم په ډېر کوچنيو

يو ماشوم خپل الس پښې ښه  . بل به ډېر په ځنډ او خنډ خبرې کوي ،خبرې وکړای شي ېبل ښې او واضح

زيات شمېر ارواپوهانو د نجونو او هلکانو  . همداسې ډېر نور توپېرونه . پکار اچوي بل يې نشي اچوالی

تله چټکه وده کوي، د بېلګې په ډول  چې معموالً نجونې د هلکانو پر ي،دلېېړنې کړي او دې پايلې ته رسڅ

ږي، خو ښه به وي چې يدو لپاره چمتو کېهغوی عقيده لري چې نجونې په شږ کلنۍ کې ښوونځي ته د داخل

ن د ساينس په زده کولو سره له دې هم هلکا.  ل کړييپ یکې ښوونځ ۍه کلنويا او ۍهلکان په شپږ نيم کلن

ږي چې هلکان د يليدل ک ،نوږييته ورس ۍکله چې هلکان او نجونې څوارلس کلن.  کې تر نجونو تکړه دي

 . نجونو پرتله ځواکمن وي

 ؟يانو چمتوالی ښکاره کوکوم شيان لوستلو ته د کوچني –م درېي

 :وده  يجسم يـ د کوچن۹

خو کله چې  ،لرې څخه ښه ليدالی شي لها چې شيان نعوي، په دې م يليدونک ېکوچنيان لر: سترګې 

نښې د کاغذ د پاڼې پر مخ وويني او له  ۍکوچن ېبايد ډېر اندا کوچنيل کوي، نو يکوچنيان په لوستلو پ

لورې مخ  يبايد د هغه سترګې له ښ. شي ېنږدې څخه د کوچنيو شيانو په ليدلو سره دهغه سترګې روږد

قوه بايد دومره ځېرکتيا ومومي چې  ېباصر ماشوم دد. کې وروزل شي کيڼې خواته د کرښو په تعقيبولو

 .ر کړای شييبل سره توپ له او نور يو« او، و، ر، او ز» د : لکه  ،سره ورته توري

ايا هغه کوالی شي دا ډول  ،ر وکړي؟ لکه تار او داريتوپ نويا کوچنی کوالی شي د سره ورته غږوا: غږونه 

 .؟يول واورډکلمات په ښه 

ږي؟ له خپل کوم يخوځ ۍپر خپله چوک که ناستالی شيېارام ک ایخپل ځ رايا ماشوم پ :رول ټعضالتي کن

 چې د ې،ده مور و پالر دا هڅه کړ الس څخه زيات کار اخلي؟ که  يې په کيڼ الس عادت اخيستی وي ايا د

عي ښکاري په کار ده دا عادت بدل کړي؟ يو شپږ کلن ماشوم بايد خپل هر هغه الس چې ورته ډېر طبي

 يکرښو منځ ړنګ کړي يا دا چې ددې کار لپاره د خپلو السونو حرکات نشايا هغه کوالی شي د .  واچوي

 ول را نقلوالی شي؟ډتورې دړې څخه کلمات په ښه  لهرولوالی؟ ايا هغه ټکن
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ماشومانه  وضاحت سره خبرې کوالی شي يا دا چې تلفظ يې واضح نه دی او ډېر په ايا ماشوم :خبرې کول 

 يا هغه د ځينو غږونو په تلفظ کې ستونزې لري؟ا او ږييايا د هغه ژبه بند ،ید

 :جاني وده ـ د ماشوم هي۱

شنا انا په دلی يعنېېنه و اوس پکې کې چې پخوا نوهغو ځايو په يا ماشوماږي؟ ييا ماشوم ډېر ژر په ژړا کا

خپل ځان کې پر خپل ځان  په چې ،ته وکړيسره دامرس يزده کوونک له ږي؟ ښوونکی بايديرېځايونو کې و

ی که ايا هغه تند اوعصبي د. ي ټولګې کې ډاډه وبول په ته وده ورکړي او ځان( اعتماد به نفس) ويسا والی 

  ؟يژو ېخپلې ګوت

 :زه وده دماشوم ټولنيـ ۷

خپلو  له چې يکړ، نو دا يې زده يوړکتون کې و  په نورو ماشومانو سره لوبې کوي؟ که دا ماشومله ايا هغه 

 ویچې هغ ،يا خور لري رورخپل ځان څخه مشر و له همزولو سره څرنګه راشه درشه ولري؟ ايا دغه ماشوم

تر نورو مشر وي؟ يا دا چې پخپله همدا ماشوم  ېوي او خپلې غوښتنې يې پرې منل ېيې ځان ته مطيع کړ

ايا . ر کوي او خپلې غوښتنې پرې منيام یهغو راو نور وروڼه لري او پ ېخويند ۍدی او له ده څخه کوچن

 نه لري؟ ياو د لوبو نورو همزول یکې يوازې د ۍخپلې کورن په داسې يو ماشوم دی چې ید

روزنه کې په چې دهغه  ،ږي؟ ايا هغه انا، عمه، خاله اونور خپلوان لرييرېنورو ماشومانو څخه وله ايا هغه 

 ؟ينه عاداتو په لرلو لوی کړی ووي او هغه يې نازولی او دماشوما ېيې ونډه اخيست

تله تګ، خبرې کول اونور ډېر ژر زده  لکه چې وويل شول ځينې ماشومان دنورو پر :د ماشوم ذهني وده 

تله چې  هغوی د هغو ماشومانو پر.  کوالی شي، همدارنګه ځينې بيا په زده کولو کې تر نورو چټک وي

 ي کېيو ذکي ماشوم طبعاً نظر نورو ته په کوچنيوال ،يورو ورو وده کوي ډېر ژر د زده کړې لپاره چمتو و

لپاره ( ۍارزياب) دماشومانو د زده کړې د ارزونې  اړهپه دې  ،لوي او ډېر ژر يې زده کوالی شييزده کړه پ

په مرسته کوالی شو هغه ماشومان چې ژر زده کړه کوالی  یچې د هغو ،شته( ښتونهېازم) ونه ټسټځينې 

 .پېژنو او هغوی چې په ځنډ زده کړه کوي بېل کړای شوتله و نورو پر شي، د

 :انو سوابق او تجربې ـ د کوچني۱

؟ ايا د دوی په کور کې کتابونه شته، يکتابونو سره بلد دی؟ ايا مور و پالر يې کتاب ورته لول لهايا ماشوم 

دلی او  ېرځايا دغه ماشوم چېرې ګچې لوستل يو په زړه پورې اومهم مهارت دی؟  ي،ايا دا احساسو

؟ ايا د سړک جوړولو کار يې ی، کله هوايي ډګر ته ورغلی او د الوتکو الوتل يې ليدلیمسافرت يې کړ

کاروان يې پوښتنه کړي؟ يا د اوښانو  يې چې خاورې يوه خوا بله خوا اړوي کله اړهوزر په ډاود بل یليدل

چې کوالی شو د  ،غه موضوعات ديشيان ه ياد ټول ؟  پورتهېځي پوښتنه يې کړ ېرتهليدلی او دا چې چ

 ي،او همدا تجارب د يته راوړ يځان سره ښوونځ له ډېرې خبرې وکړو، دغه ټولې تجربې ماشوم اړههغو په 

 . ږيياو پر مفاهميو ښه پوه يډکو ماناچې لوست هغه ته له 

 :ره ـ د لغاتو ذخي۶

وکړي، ايا هغه داسې کلمات چې  کوالی شي په وضاحت سره خبرې، ايا د ماشوم د لغاتو ذخيره څنګه ده

کاروالی شي او که دا چې هغه په لنډو جملو  ږيينا نه پوهعه کلن ماشومان يې په مولويان يې وايي او او
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خبرواترو کې برخه اخيستالی شي اوخپل نظر نورو ته څرګندوالی شي؟  په ايا هغه د ټولګي.  خبرې کوي

 وي؟ يچې هغه يې له خپلو تجربو ترالسه کړ ،لري ېوانام یيا هغه د لغاتو يوه پوره ذخيره او دهغوا

ړي، هڅه کوي پورتنيو يڅ يزده کوونک يټولګ يد لومړ لومړيو ورځو کې ي پهچې د ټولګ يهغه ښوونک

ږي چې ايا ماشوم ياساس قضاوت کوي او دې پرېکړې ته رس روروسته دهغو پ. ه ځوابونه وموميتپوښتنو 

 .که نهل کړي او يچمتو دی  ليک لوست پ

 : يپوښت پوښتنې ۍالندېن له ځان څخه  ښوونکي اړهپه دې 

 .سره مينه ښيي نووتدننه فعالي ي لهايا ماشوم د ټولګ -

 . ايا ماشوم ازادانه خبرې کوي او خپل مطلب نورو ته پوهوالی شي -

 .يې په لوړ غږ دوی ته وايي مينه ښيي يايا ماشوم هغو کيسو ته چې ښوونک -

 .ينې هدايات تر کومه تعقيبوالی شيځ يايا ماشوم د ښوونک -

پېژنې؟  ي،د يپر ديوالونو ځړول شو يده نوم چې ليکل شوی پېژني يې؟ هغه نښې چې د ټولګ د -

ده د نوم  يې د یپېژني؟ هغه کلمې چې لومړی تور يهغه کلمې چې څو څو ځلې پر کاغذ ليکل شو

 الی شي؟د بېال بېلو حروفو غږونه پېژنداو  سره ورته دي پېژني يتور له

 :ښکاره کوي  یالوچې لوست ته د ماشوم چمتو( ونهټسټ) ښتونه ېزماهغه 

چې د هغو له مخې  ،معلومات نه لري اړهد والياتو ښوونکي په دې برخه کې د خپرو شويو ازموينو په 

ږي، يوازې يو څو يډول ازموينو برابرول ګران تمام غهالي باندې پوه شي، ددوچمتو پر لوست ته د ماشوم

ونو ټسټ غوښوونکی څه ناڅه دهمد ی، خو يو تجربه لرونکيه پښتو او دري محدودې ازموينې چاپ شوپ

ماشوم څومره لوست ته  یچې نوموړ ،کړه کوالی شيېدا پرپه اندازه دماشوم په ليدلو سره  ۍد ارزياب

 .شي کوالی پليماشومانو  رچې خپله ښوونکی هغه پ ،پرته ځينې ساده ازموينې شتهدې  له  ی اوچمتو د

 ،ته ورکوي او د يوه انځور رسمول ورته وايي يکاغذ زده کوونک ڼهښوونکی يوه پا: وه انځور کښل د يـ ۹

مرې ورکوي، په دې ونو د انځور هرې برخې ته ځانګړې ن ،انځور بشپړ کړي ینوموړ یزده کوونک چې کله

 . لري یت ته ښه چمتو والتله لوس تر السه کړي، هغه د نورو پر ېډول هر ماشوم چې لوړې نومر

 

 

 

 

تله چې د کيڼې خوا انځور يې بشپړ  هغه ماشوم چې ښه او لومړی انځور بشپړ کړي، هغه د هغه ماشوم پر

 .ی ډېر د زده کړې لپاره چمتو د یکړ
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چې دغه  ي،يو انځور خپل زده کوونکي ته ورکوي او له هغه څخه غواړ یښوونک :ـ د انځورونوښودل ۱

 :هغه څه چې زده کوونکی يې وايي ښوونکی يې ليکي  ،يانځور شرحه کړ

 (.سپی اوهلک) يوه يا دوه کلمې ووايي لکه  ښايي يټېټ سويه زده کوونک  ډېر -

 (.زه يو هلک وينم، زه يو سپی وينم) : ووايي لکه  ېلمممکن يوه يا دوه ج -

وښتنې ور څخه نوموړې پ یخو کله چې ښوونک ،ممکن زده کوونکی خپله يوه يا دوه جملې ووايي -

 (.تور سپی ډېر کوچنی دی) نو ماشوم ممکن ووايي ، وکړي او ورته ووايي چې نور څه ويني

خبرې وکړي او ډېر څه ووايي ان دا چې يوه لنډه کيسه  اړهيوماشوم ممکن په ازاد ډول د انځور په  -

 لهچنی سپی دغه انځور کې يو کوپه : وکړي، د بېلګې په ډول ممکن ووايي  اړهد هغه انځور په 

فکر کوم چې هلک ښوونځي ته ځي او د هغه سپی هم ورسره  ،هلک سره د سړک کوزې خواته ځي

 ...ږي يرته کور ته ولېممکن دهغه ښوونکی يې سپی ب ،ځي

 يخپل ښوونک لهممکن پر دې سربېره  پورته په شان عکس العمل وښيي او د  يو ماشوم ممکن  -

دا له موضوع سره د هغه مينه ښکاره کوي، د بېلګې په  چې ،پوښتنه وکړي اړهانګور په  څخه د

 لهدا انځور  يهلک دی؟ ايا ښوونک غهښوونکي څخه پوښتنه کوي ايا دا سپی د همد لهډول 

داسې نورې  اوی کومه کړی؟ يا هغه داسې نور انځورونه لري؟ ولې يې دا انځور دوی ته راوړ

 . پوښتنې

د ښودنې لپاره يا د هغو  ياوکوچنيوال يد لويوال یو رسمول د هغوـ پر کاغذ باندې د بېال بېلو انځورون۷

 .اړهبل سره يې د توپېرونو په خاطر يا د الس دعضالتو د تمرين په   له د ورته والي او يا يو

 

 

 د بېلګې په ډول کوم يو  لوی او کوم يو کوچنی دی؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کوم يو له نورو سره توپېر لري؟
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 يو بل سره ورته دي؟ له کوم انځورونه

 

 

                                                          

 

 

 الندې ټکيو کرښه وکاږي؟ راو پ ئخپل قلم واخل
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................                                                 
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 وکاږي؟ ېتر څنګ د یالندې ټکو باندې هغه انځورونه چې دهغوپر 

 

 

 

 ؟ئټ مټ وکاږد الندې انځورونو نقل ک

 

 

 

 . ئپه خوا کې دي بشپړ کړ یلکه دهغو انځورونو  په شان چې دهغو ،الندنې انځورونه
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 ئ دغه شکل يو ځل بيا رسم کړ

 

 

 

 

 :ادونه ي

دغو ساده ازموينو په ترسره کولو سره ښوونکی کوالی شي ماشومان په  دغو فعاليتونو پر اساس او د د

، کوالی شي په يد يچې لږ څه مخکې اوذک يشي، هغه ماشومان او زده کوونکېبېال بېلو ګروپونو وو

 يحد کې دی يعنې د لومړ يمنځن په ل کړي، بل ګروپ چېيد لوست کتاب پ يټولګ يسيده ډول د لومړ

 دو، د لغاتو اوېزده کوونکو په اندازه لياقت او ذکاوت نه لري هغوی کوالی شي د کيسو په اور د ګروپ

 په دوی چې دا ټول د ،نورو اسانه کارونو بوخت شيپر ونو په لوست او ټمرين، د ځينو چارکلماتو په ت

البته يو شمېر فعاليتونه .  تجربو کې زياتوالی راوستی شی دا دوی ته د خبرواترو موضوعات برابروي

 .شته چې کوچنيان لوست ته ښه چمتو کوالی شي

ر لري، همداسې يجسمي ودې له پلوه يو له بل سره توپ لکه څرنګه چې کوچنيان د ،په لنډ ډول ويالی شو

د  چې  یدغه ټول حقايق بايد يو ښوونک. لري توپير بل سره  له هم د ذهني او ټولنيزې ودې او رشد له پلوه يو

 . نظر کې ولري په ښيي ټولګي زده کوونکو ته لوست يلومړ

 :و عمومي نظر د لومړنيو زده کړو پروګرام ته ي

وونځيو ښوونکو ته کومه موضوع چې د ډېر ارزښت وړ ده، هغه داده چې د خپل تدريس ساحه د لومړنيو ښ

 . د لوست له کتاب څخه بهرته هم پراخه کړي

د  اړهچې د لومړنيو ښوونځيو د درسي پروګرام په ( وړانديزونه) کله چې ښوونکی هغه پيشنهادونه 

ي چې په هغه کې د ژبې د تدريس د ښه والي او ږينو ورته څرګند ،ولولي يپوهنې وزارت له خوا جوړ شو

پياوړتيا او ال پراختيا لپاره هڅې نغښتي، په هغه کې زده کوونکو ته د ورځنيو موضوعاتو او په لفظ او 

چې وچ او تش  ي،ښودنه باندې ټېنګار شوی، په دې اصولنامه کې ښکاره شو پر مفهوم سره د مسايلو

ماده، ۱) .  رامنځته کوي یباسي او زړه توروال هکرارونه وخت له الستکرار هېڅ ګټه نه لري او بېځايه ت

 (.مخ۱

ښاري ښوونځيو کې له داسې د لومړيو  وځين په ان دا چې ځينو کليوالي ښوونځيو اوپه خو سره له دې هم 

، ېچې دوی په هماغه ډول چې دوی ته ښوونه شو ،ږويښوونکو سره مخامخ له ټولګيو ښوونځيو
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واز يو اپه لوړ  يد بېلګې په ډول ښوونکي او ټول زده کوونک . او اوس هم درس ورکوي هماغسې لګيا دي

زده کوونکي څو څو . په يادو زده کوي  صرف کلمات يچې په دې ډول زده کوونک ،ځای لوست تکراروي

 له ه نشي لوستالی، يا دا چې ښوونکي د ټولګيڅخو د کتاب له مخې  ،ځله دکتاب محتويات له ياده کوي

خپلو  دې چې يو پرګراف يا يوه پاڼه ولولي او نور زده کوونکي ،ذکي زده کوونکي څخه غواړي هيو

 پر مهال  يعنې د لوست يکتابونو ته ځېر شي ان دا چې ځينې وخت کلمات د خپلو ګوتو په واسطه تعقيبو

 . ګوته پرې کاږي او پر مخ ځي

تر هغو چې د ټولو وار  ،بل راځي لولي يېورپسې يو  ،همدارنګه يو بل زده کوونکی بيا درس لولي

د درس او زده .  ر وييولولي او نور زده کوونکي غوږ نيسې اوکرښو ته ځ ږي او  لوست په لوړ غږ يورس

چې پوه شو  ايا رښتيا هم زده کوونکي  ،دې طريقه کې مناقشات نشته او نه داسې کومه الره شته په کړې

 .چې لولي يې کنه لپه هغه څه پوه شو

 :ت ئالف ـ قرا

 :وايي  اړهت په ئو زده کړو پروګرام د قراد لومړني

د اماده په ښکاره ډول ښيي چې يو  . يچې ليکل شو ي،د هغه څه پوهېدل نه د وخهلوستلو څخه م لهـ ۹

اومفهوم څخه صرف څو څو ځله په لوړ غږ په زده کوونکو تکرار نه کړو، دلته موخه  مانا له لوست بايد بې

د هغه په مفهوم بايد پوه  ېته اړ نه شي چې لوست د توتي په شان ياد کړي، بلک ېد يزده کوونکداده چې 

ته الزمه ده چې  پوښتنې وکړي، د زده کوونکو پوښتنې راوپاروي او غوږ ورته ونيسي بيا  يښوونک. شي

يقين راشي ټولګي کې مناقشات او خبرې اترې رامنځته کړي او په دې ډول يې په يې ښه ځواب ورکړي، 

او بايد دغه هدف  یت د هدف ټاکل ډېر مهم دئد قرا. ي د يچې زده کوونکي پر هغه څه چې لولي يې پوه شو

ځان سره پرېکړه وکړو چې زده له زده کوونکو سره مرسته وکړو، د بېلګې په ډول له دو لپاره ېته د رس

داسې يو هدف ونه لرو، زده کوونکي په  ځان سره له که.  ټاکلي لوست څخه څه زده کړي هکوونکي بايد له يو

ږي، د لومړيو يږي، د لوست له مفهوم څخه بې خبره پاته کيک يهماغه توتي ډوله حفظ کولو باندې روږد

 .نا د لوستلو بنسټ جوړويعښوونو پروګرام ښيي چې، م

ت و ليکلو ژوند او په تېره بيا هغه څه چې زده کوونکي په ګډه پرې بحث او خبرې کوي د لوس يدښوونځ

ډول فرصت څخه زياته  غههمد لهليک لوست لپاره  د لپاره ډېر برابر فرصت برابروي، بايد هڅه وکړو چې

کتاب څخه بهر  لهدا په ښکاره ښيي چې ښوونکی بايد د خپل لوست موضوعات د لوست . ګټه واخلو

ه ډېر په زړه پورې ملي او محلي پېښې د زده کوونکو د لوست لپار.  ته هم ور پراخ کړي وموضوعات

زده کوونکو سره خبرې اترې وکړي او شاګردان د هغو  له يښوونک اړهچې په دې  ،دای شيېموضوعات ک

ښوونکي او زده کوونکي . ځينې لوحې وليکي اړهت  لپاره په دې ئد قرا یوليکي او ښوونکي د هغو اړهپه 

کي، دا شيان هم په لوحو ليکالی شو کيسې ولي اړهژوند په کوالی شي د خپل ښوونځي اود خپل شاوخوا 

دارنګه زده کوونکي کوالی شي د ليکنو د همپه ډول کار اخيستالی شو،  وه د درسي موادڅخهغو  لهاو 

 . ح لپاره ځينې انځورونه وکاږيېتشر

 يچې که ليک او لوست د ورځن ،څرګندويوزرت د لومړنيو زده کړو د تدريساتو پروګرام   ـ د پوهنې۷

 ېبلک ،چې يوازې د لوست دکتاب په متن پورې تړلي پاته شي ،سټ وي، ښوونکي اړ نه ديژوند پر بن
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هغه ته  چې ځينې ځينې وخت  ،په ډول کاروالی شي ېال او ېت کتاب يوازې د يوې وسيلې يا واسطئقراد

 : يهغو څخه  کار اخېستل کېدای شي داد لهپه پيل کې هغه څه چې د ليک لوست  او  اړه پيداکېږي

او پر  يو يدړې چې پر هغو کلمات او جملې د زده کړې لپاره ليکل شو ې، هغه لوي(لوحې) ونه ټرچا

د   لوست کې هم لکه د ليک لوست په ساينس د ، دا لوحېيو يخواته ځړول شو ېتختې ديوالونو او د تور

 .او کارول کېدای شي ېدرسونو په شان جوړ

 ېلغت يا جمل يکوم نو د او دا ټکټونه هغه وخت چې يشوټکټونه چې پر هغو جملې او کلمې ليکل  يکوچن

 . ږييږي او لوستل کيدرس ورکړل شي زده کوونکو ته ورکول ک

منځ کې ساتل په وطيو قد  ي،نوکار الندې ونيس تر الزم وخت کې په دغه مواد يدې لپاره چې زده کوونک د

 . په واسطه چاپ کړي ېتدنر يا ټاپسدا ټکټونه د ګدې ږي، که  ممکنه وي نو ښوونکی يک

 توره تخته هم زيات ارزښت لري، له يوې خوا ښوونکي له هغې پر مهال  د ليک لوست: توره تخته  -

 . کار اخلي او له بلې خوا په يوه وخت کې زيات شمېر زده کوونکي ورڅخه ګټه اخلي څخه

  د لوست  ،واضح  ښهده ليک بايد  ځکه چې د ،توره تخته ليک ښه تمرين او مشق کړي ربايد پ يښوونک

معموالً د نويو کلمو او لغاتو د ورپېژندلو لپاره او د هغو مهمو  يښوونک.  وړ او کرښې يې سيخې وي

په ه کار اخلي چې غواړي  د زده کوونکو څختورې تختې  له  ټکيو او مهمو جملو او کلمو د ليکلو لپاره

 .ذهن کې کېني

ز څخه هم کار اخېستل کېدای شي، په تېره بيا په کليو کې ېم لهزده کړه کې دخاورو او شګو  په دلوست

په  کې چې د ليک لوست نور وسايل ډېر لږ وي او ټولګي دميدان پر مخ وي، چې نوهغو ځايو په يعنې

 .ز ليکالی شوېګ پر مېکې کلمات او حروف د خاورو پر مخ يا د ر نوځايو  داسې

معلومات  اړهشعر او نورو هغو کتابونو په  ،حکاياتو ښوونکی بايد زده کوونکو ته د تاريخ، سياحت،ـ ۲

چې د هغوی له سويې سره برابر وي او دوی وهڅوي چې د  ،ورکړي يا داسې کتاب زده کوونکو ته وښيي

وخت کې دا کتابونه ولولي اوهغه څه يې چې لوستي خپلو نورو ملګرو ته يې نکل وکړي او د  په کارۍېب

 (.مخ۱ماده، ۱) خپل افکار او نظر نورو ته افاده کړي اړه د محتوياتو په نونوموړو کتابو

او هغه دا ډول مواد  يواک کې و په  يکتاب څخه پرته د ښوونک له تئد قرا  مواد يلوستل شو چې هيله ده

پرته بايد وهڅول شي چې زده کوونکو ته دا  څخهکتابتونو  له د ښوونځيو. خپلو زده کوونکو ته ورکړل شي

کتابونه نه وي، هر ډول نور کتابونه يا مجلې چې  غه ډولکې چې د نوهغو ځايو و پهکړي، خډول کتابونه ور

خپل  پرکوالی شي  يپه دې ډول زده کوونک ، چېښودل شيېز کېوموندل شي بايد را ټول او د لوست پر م

 .دغو شيانو څخه هم ښه کار واخلي او خپل استعداد ته وده ورکړيله   سربېره ت کتابئقرا

زده کوونکو  يکوالی ش يبرخه کې ورکړل شو ۍوروست په د هغو اخځونو له مخې چې د کتاب يوونکـ ښ۱

 لهاو  د لغاتو  يددغه بحث کيفيت د کتاب له منځه د پوهې وړ وګرځو،ته نورې بېلګې هم وړاندې کړي 

 (.مخ۹۱ماده، ۹۲:) کتاب څخه د لغاتو د موندلو ډول زده کوونکو ته وښيي 

دې زده  ياو ښوونک يش يکې بايد زده کوونکي د اخبار په لوستنه هم روږد يښوونځ ينلومړ هيوپه ـ ۶

 (.مخ۹۱ماده، ۹۹.) ور زده کړي له اخبار څخه استفاده کوونکو ته
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شمېرل کېدای شي او ( ممد) اخبار د جغرافيې، تاريخ، ساينس او ان د رياضي لپاره يو ډېر ښه مرستندوی 

 . ور ثابتېدای شيبرخه کې ډېر ګټ په د زده کړې

سويې سره برابر وي او ملي بديعي ارزښت لري   هغوی لهـ په زده کوونکو دې منظوم او منثور اثار چې د ۳

 (.مخ۹۷الف ماده،  -۹۱) حفظ کړای شي

د زده  ورسره خوا ې، له يويداسې شعرونه چې ملي او ادبي ارزښت لري په لوړ غږ ولولي که ښوونک

ښکال او ښېګڼو  لهد خپلې مورنۍ ژبې  يکيږي او له بلې خوا زده کوونک ېاوړکوونکو د لغاتو ذخيره پي

پوه شي او  ماناپارچې بايد داسې غوره شي چې  زده کوونکي يې په  ېدغه حفظېدونک. څخه خوند اخلي

 .ي ښېګڼې يې وپېژنې او خوښې يې ش،واخلي څخهخوند ور

زيات  چې ځکه ،ارزښته کوي باطالعه بډايه او ژبې م ۍد شعرونو لوستل او حفظول د زده کونکو د مورن

نړۍ د ادبياتو خوږوالی : ليکوال وايي  یيو ايران.  وي يادبي ليکنو کې ځای شو په ر باريک خياالتېشم

 .نو ځکه بايد زده کوونکو ته وخت ورکړل شي چې له هغو ګټه واخلي ،ستايلی

توب په وخت کې دې له غوره شويو پارچو د ېچې د يواز ،دې خپلو زده کوونکو ته ورزده کړي يـ ښوونک۸

 يې حفظ لپاره څنګه کار واخلي او هغه کله کله په زده کوونکو تکرار کړي او د هغو د هېريدلو مخه

 (.مخ۹۲خ ماده، ) ونيسي

 :افادې سره د زده کوونکو عادي کول له 

د لومړنيو .  پورې اړه لري يوې څانګې په ت يعنې د ژبښوونېئکوم مواد چې تر اوسه ليدل شوي ټول د قرا

څو  په په دې پروګرام کې ښوونکي ،هم ځينې مواد لري اړهدلو په ېاور او کولو وزده کړو پروګرام د خبر

چې زده کوونکو ته د خبرو کولو وخت ورکړل شي او د مناقشاتو او مذاکراتو  ،ځايونو کې ځير کړای شوي

چې خبرې پرې  ،کوالی شي ېملي ژبه هغه وخت پياوړ يا دوهمه ۍخپله مورن يزده کونک. موقع ورکړل شي

چې د  څرګندوي، ددغه پروګرام مواد.  په واضح او صحيح ډول واوري يې وکړي، ويې ليکي او له نورو

داسې  له کې يته هغه وخت په الس ورځي چې په ښوونځ يافادې د صنعت مهارت ترالسه کول زده کوونک

 . بيعي اړتيا پېښه شيحاالتو سره مخامخ شي چې افادې ته ط

ډول چې ګټې او زيان يې سره شريک او  په يګډ ټول هچې د يو ي،ښوونکي دې زده کوونکي داسې وروز

 (.ماده۹۲ماده، ۱) مشترک وي، ژوند وکړي

خپلو زده کوونکو  رچې پ ،ږييک يکولو هغه وخت بريال وښوونکي د زده کوونکو په طبيعي افاده او خبر

ژوند څخه سرچينه ولري، د بېلګې په  له ياو د زده کوونک يچې د ښوونځ ،کړيپلي داسې موضوعات 

يې  یچې د ،هغې مفکورې څخه دفاع وکړي لهمخکې  په ډول کله چې زده کوونکي اړ شي د خپلو همزولو

اهميت  رد خبرو د اورولو پ یهغو، په افکارو د ژورې اغېزې په اچولو يدی، نو دا وخت د مقابل لور پلوی

 (.مخ۹۲ماده، ۱)  ږيياو د کلماتو د ښه تلفظ او ښه اورولو په لټه کې کږي يپوه

ښوونکي بايد د زده کوونکي هغه : وزارت د لومړنيو زده کړو پروګرام په خپله يوه ماده کې ليکي  ېد پوهن

کولو او افادې ته لري وپېژني او له هغو ګټه  وبهر يې خبر ي څخهاو له ښوونځ يښوونځ په اړتيا چې

ږي زده کوونکي ډېر لږ دا موقع مومي چې خبرې وکوالی يښوونځيو کې ليدل ک په ي، خو څرنګه چېواخل

چې له خپله ځايه پاڅي او په خاصو تشريفاتو خبرې وکړي، دغه رويه د  ،شي اوکه وخت هم ومومي اړ دي
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اچوي، ان دا  د تدريساتو ذکر شوی پروګرام په مناقشاتو زيات زور. طبيعي مذاکرې او خبرو رويه نه ده

د زده  يکې د ښوونځبېال بېلو مضامينو  په ي چېړزده کوونکو ته وخت ورک ،دې ښوونکي: چې وايي 

ټول شرايط  ېد تبادل وخبرې وکړي او د بحث او افکار يزده کوونک اړهکوونکو د ژوند او نورو مسايلو په 

 (.مخ۹۶ماده،  ۱) پام کې ونيسي په 

خو زده کوونکي بايد داسې وروزل شي چې د بحث ټول اداب  ،وسيله ده د تدريس يوه ډېره مهمه همناقش

خبرو کې نوبت مراعات شي، ټول په يو ځل خبرې  په پام کې ولري، هغوی بايد پوه شي چېپه او شرايط 

په زده کوونکي هغه وخت . پرې  او اخالل نشي بايد ل کړي د هغه خبرېيچې خبرې پل نه کړي، هغه چا يپ

 . ښه برخه اخلي چې خپل نظريات په ښکاره اظهار او وهڅول شيمناقشاتو کې 

بحث  په لکه د افادې ،عاداتو سره نږدې اړيکې لري له دلو عادات د ښو خبرو کولوېد ښه اور: دل ېاورج ـ 

پام کې ولري، همدا خبر په وخت  د خبرو کولو اداب پر ، زده کوونکي بايد د خبرو کولو لوويل شو چې کې

د څو قاعدو رعايت وکړي  يکې بايد ښوونک يټولګ ييوه لومړن په. يکوبرخه کې هم صدق   پهدوېد اور

 :ږي يح کېاو ډېرې ساده دي چې الندې توضې دغه قاعدې ډېرې لږ 

 يبايد دا زده کړ يزده کوونک . بايد مودبانه او په زړه پورې ډول سره د نورو خبرې واوري يزده کوونک -

 . نظرياتو او افکارو څخه هم کار واخلي لهد نورو خپلو مناقشاتو کې  په چې

 .يول تعقيب کړای شډکوونکو هغه مهمه مفکوره په ښه  وچې د خبر ،بايد هڅه وکړي يزده کوونک -

يو عادت ته وده ورکړي يعنې وکوالی شي چې د  ۍخپل ځان کې د لټون او کنجکاوپه بايد  يزده کوونک -

 . حات هم وغواړيېنور توض اړهو دهغو په خبرو ځينې برخې ځان ته ثبوت کړي ا

 يچې دوی دخبرو لوروښيي په کولو دا ( تقليد) بايد زده کوونکي د پوښتنو يا د خبرو کوونکو د پېښو  -

 . ر دييته ځ

 :افاده ( ريتحري) د ـ ليکنې 

 ،ونه لريهم ځينې وړانديز اړهد لومړنيو تدريساتو پروګرام د موضوعاتو د ليکنې او تحريري افادې په 

ټولګي څخه د بهر  لهوظيفې او  ۍته د کورن ياو ښوونک يکتاب څخه بهر د لهت ئچې د زده کوونکو د قرا

 . يوه ښه مفکوره ورکوي اړهکارونو په 

افادې سره د زده کوونکو د عادي کولو لپاره د تقريري افادې او  له دغه پروګرام دا هم جوتوي چې د ليکنې

ليکنه وکړي او  اړهبايد د موضوعاتو په  يپه توګه کېښودل شي، زده کوونکوينا کولو اصول د بنسټ 

 . وي ېپوهې سره برابر لهمقالې وليکي چې د دوی 

څه وليکي او  اړهژوند په  يد بېلګې په ډول زده کوونکو ته وخت ورکړل شي چې د خپل ښوونځي او د کورن

هڅول شي چې دوی خپل شخصي احساسات او د خپلو کتنو پايله ليکي، بايد و یکله چې يو زده کوونک

 (.مخ۹۸ماده، ۶)  ابداعي کتنې په ليکنه کې ښکاره کړي

موضوع کې مهمه ده، هغه  په زده کوونکو سره ډېره مرسته کوي، په تېره د تاريخ له  يوه بله موضوع چې

چې  ،ت کړيټاکلی شخص په توګه فرض کړي او بيا خپل اوصاف جو هيوداده چې زده کوونکي خپل ځان د 

د  ۍد ملګرو لپاره د ليک ليکل يا د ناروغ ،کوي ېد زده کوونکو زده کړه پياوړ اړهدا ډول دتاريخ په 

ثابتېدای شي، زده کوونکو ته بايد د ښوونځي په ديوالي  ورليکل او نور هم زده کوونکو ته ډېر ګټ ېرقع
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ونکي څه ليکي او هغه چاپ شي، بيا که  د لوړو ټولګيو زده کو.اخبارونو کې د ليکلو موقع ورکړل شي 

ږي او د دواړو سويو زده يدوی ډېر هڅ ،ليکنې د ټېټو ټولګيو زده کوونکو ته وښودل شي ېدغه چاپ شو

پروګرام څخه بهر فعاليت هم ډېر اغېزمن وي او د  لهپه دې ډول د ښوونې او روزنې .  دي ګټورې کوونکو ته

) ت  ئځينې ښوونکي ممکن پوښتنه وکړي چې موږ د قرا. ی ژبښوونې په برخه کې ور باندې تاکيد شو

خو بايد وويل شي چې د لوست  ،کتاب په بشپړلو مکلف يو، د نورو فعاليتونو لپاره وخت نشته( لوست

 (.مخ ۱و ماده، )  کتاب يوازې يوه وسيله يا اله ده چې ځينې وخت هغه ته مراجعه کېدای شي

د خپل زده  ی دېيو ښه ښوونک :  ې داسې تعريفوينځانګړ يښوونکد تفتيش او نظارت تعليماتنامه د يوه 

زده  ېنو ېنظر کې ونيسي او د زده کوونکي پخوانيو تجربو او زده کړو سره د په توافق او عاليق يکوونک

څخه د زده کوونکي او  يضعيف ښوونک له یيو ښه ښوونک.  نيويو تجربو اړيکې ټېنګويداو  ېکړ

وسايلو،  يڅخه هم پېژندل کېدای شي او بله دا چې ښه معلم د تختې، درس پوښتنو لهښوونکي ترمنځ 

چې هغه څرنګه کاروي او څرنګه زده  ،نورو څخه هم پېژندالی شوله ونو، رسمونو او ټنويو لغاتونو، چار

 . کوونکو ته دموضوع په اړه مثالونه ورکوي

په  ېبلک ،اب له مخې پرېکړه نه کوينو ځکه ويالی شو چې د تفتيش او نظارت هييات يوازې د لوست کت

م پا په مناقشات، د درس طريقې او نور هم ،ونهټخپل قضاوت او پرېکړه کې د وسايلو کارول، نقش، چار

 .کې نيسي
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 دوهم څپرکی

 

 

 ځ د ښوونې او روزنې داصولو دري په دې برخه کې ه اود زده کوونکو ترمنځ فردي توپېرون

 

 

 . ر لرييبل سره توپ له يو ېښوونکو ته دا موضوع روښانه ده چې زده کوونکي ټول په يوه سويه نه دي، بلک

په   .  يوزياتې پاملرنې ته اړ  يچې د ښوونک ،هم وي يزده کوونک کمزوريټولګي کې يو شمېر هپه يو

ي او بوخت يې هغوی وهڅو يکې يو شمېر ذکي زده کوونکي هم شته چې بايد ښوونک يهمدې ټولګ

ښتو يا له هغو زيات ېټولګي د څلو هڅرنګه کوالی شي د يو یاوس پوښتنه داده چې يو ښوونک. وساتي

ږي چې يدا هدف په دې ډول ښه ترسره ک شمېر زده کوونکو سره خپل پالن په بېال بېله توګه پر مخ بوځي؟ 

يو يې ذکي زده ،شالی شوېو وپه دوو ګروپون ید بېلګې په ډول ټولګ. شل شيېپه ګروپونو وو یټولګ

 لهد لوست سويه  یچې د هغو ،داسې زده کوونکي وي یڅلورم ټولګ . کيدای شي کمزوري کوونکي بل يې

داسې زده کوونکي وي چې د لوست څلورم ټولګی کې  په ږي چېيدرېيم ټولګي سره برابره وي، داسې هم ک

و ښوونکي کوالی شي د ذکي زده کوونکو لپاره سره برابره وي، ن يشپږم ټولګ له ن اد پنځم او  يې سويه

 .نور مواد لکه اخبار او مجلې هم بېلې کړي

بسيط څخه د مرکب خواته پر مخ والړ  لهزده کوونکو سره عيناً لکه د لويانو په شان  له ، چېضرور نه ده

ساده څخه د مرکب لري يعنې د اشياوو د استعمال طرز  له  توپيرلويانو سره  لهد کوچنيانو ذهن  ېبلک ،شو

هغه له او عالقمندۍ ته پام وساتو،  ېمهمه داده چې د زده کوونکو فردي مين بلکې ،خواته پر مخ نه بيايو

کوم شی چې زده  ،څه سره چې زده کوونکي مينه لري د هغو اجرا وروسته هېڅ ستونزمن کار نه دی

له امر سره سم او په نه پوهېدل  ده د خوښې پر خالف، د نورو دکوونکي مايوس او ستومانه کوي هغه 

د بېالبېلو قابيليتونو په لرلو ښوونځي ته راځي، ښوونکي بايد  يزده کوونک. ي شويو کارونو اړ ايستل د

 (.مخ۱۹مادی څخه،  ۶د ه او )  د زده کوونکو دا استعدادونه وپېژنې اوهغوی وروزی

ه خبره داده چې ښوونکي بايد خپل زده مهم ه، خو ډېريشلېارواپوهانو کوچنيان په بېال بېلو برخو و

.  ځان سره وسنجوي چې څرنګه هغوی په زده کړه کې وهڅوي او مرسته ورسره وکړي له کوونکي وڅېړي او

 غوښتنو سره برابر له روحيذکر شوی پروګرام دا هم روښانه کوي چې ليک او لوست بايد د زده کوونکو 

ل شي، ور پسې تحليلي او ترکيبي جملې او يو کلمو څخه پساده جملو ا لهليک لوست بايد  یلومړن.  وي

 (.مخ۳ماده، ۱) کلمې زده کړای شي او ورو ورو د ليک لوست قابليت رامنځته کړي او وده ومومي

فکري سويې سره  له یږي، بايد د هغويدا پروګرام دا هم وايي هغه جملې او کلمې چې په زده کوونکو زده ک

 (.خم ۸جيم ماده، ) سمون ولري 
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زده کوونکي ته د يوې . چې زده کوونکي يوه جمله ډېر ژر ولوستالی شي، بايد هغه ښه وپېژنېددې لپاره 

د کلمې بڼه بايد څو څو ځله وګوري او دا  ېجملې د پېژندلو لپاره يوازې د حرفونو پېژندنه کافي نه ده، بلک

 ېتش تکرار کومه ګټه نه کوي بلک وچ او. ي چې هغه ښه وپېژن ،بېال بېلو جملو کې تکرار شي په کلمې

ډېر دقت سره يو ځای وي چې له هغه تکرار څخه يوه اغېزه رامنځته  لههسې وخت ضايع کوي، تکرار بايد 

 (.ماده۱ماده، ۹) چې ليکل شوي دي ،له لوست څخه مقصد دادی چې پر هغه څه پوه شو. شي

وي او ښوونکي  يچاپېريال څخه غوره شو هلهغه څه چې زده کوونکي يې ليکي بايد د زده کوونکو د ژوند 

چې د زده کوونکو ذهن په کار واچوي او ورو ورو د زده کوونکو فکري  ،ددې زمينه او وسيله برابره کړي

 . وده پياوړتيا ومومي

 تر چې اروايي پرنسيپونه ،ږييښوونکي څخه دا هيله ک لههغو کې په کله چې موږ پورته مواد څېړو، نو 

دغو موادو د زده کوونکو د ودې او نمو او د ښوونې او روزنې له قوانينو سرچينه . سېکار الندې وني

 : يد ښوونې او روزنې پرنسيپونه داد. ده ېاخيست

 . کوچنی هغه څه ډېر ژر زده کوالی شي چې مينه او عالقه يې ورسره ويـ ۹

 يه شي  کومو ته چې دی غواړـ کله چې کوچنی د زده کولو وړ شي او دهغې موخې ترمنځ اړيکو باندې پو۱

 . ډېره ښه پرمخ بيايي هځان ورسوي، نو زده کړ

 .زده کړې څيزونه پرلپسې په دوامداره ډول وکاروي د چې ،يوکوچنی هغه وخت هم ډېره ښه زده کړه کويـ ۷

 .يـ کله چې يو کوچنی د خپلو موخو او هدفونو په ټاکلو کې برخه ولرالی شي هم ډېر ښه زده کړه کوالی ش۲

پخوانيو او اوسنيو  لهده  چې د هغه زده کړې د ،ښه زده کړه کوالی شي هـ يو زده کوونکی هغه وخت هم ډېر۱

 . تجربو سره ډېرې ښې اړيکې ولرالی شي

مساعد او مناسب  ځای ورته  د زده کړې چې ،همدارنګه يو کوچنی هغه وخت ډېره ښه زده کړه کوالی شيـ ۶

 . چمتو وي

رونه او يتوپ يچې د زده کړې په وخت کې ځانګړ ،وچنی هغه وخت ښه زده کړه کوالی شياو په پای کې کـ ۳

 . پام کې نيول شوي وي په فردي اختالفات

زده  –دغه کتاب د .  ېکې کړ يخپل رونيزې ارواپوهنې کتاب په نهم څپرک ره دس همدا خبټجرسلدو ګي

زده کړه په ډاډه ډول هغه : چې  يکل شوکې لي ېدپه . ی عنوان الندې ليکل شو تر کړې عمومي طبيعت

چې د زده کړې لپاره هيله او ميل او د لرلو لپاره يې مينه موجوده وي او د زده  ،ږييوخت ډېره ښه ترسره ک

اخلي دا  ېنمر  ېهغه زده کوونکي چې لږ.  وي هزه او تشويق موجودېانګ ېکړې لپاره يو دليل او هڅوونک

 . اړتيا او زده کړې ترمنځ اړيکې نشي موندالی ۍنله دې امله چې هغوی د خپلې اوس

.  ږي ټولې بې ګټې دييچې د ښوونکي له خوا پر دوی د زده کړې لپاره ترسره ک ۍدوی فکر کوي هغه خوار

 ينو پرې دې ښودل شي چې زده کوونک ،د دندو سپارل زده کوونکي ته ګټه ونه لري  کتاب ليکي چې که

زده کړې باندې وخت  پر دندې پر ځای د خپلې خوښې ۍزده کړي او د کورن خپلې اړتيا سره سم څه لهپخپله 

د زده کولو د فعاليت اغېزمنتيا . يلول ېڅه سره يې چې مينه وي هماغه دي وليکي او ود له يعنې.  تېر کړي

 . ريپخوانيو تجربو پورې هم اړه ل په ودې پورې اړه لري او له بلې خوا د دوی په خوا د زده کوونکوله يوې 

پورته ټولو  له ،ږييشرط دی، هڅونه د اهدافو او د ماشون د موخو په اړه ک یکړې يو لومړن هڅونه د زده
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يې بايد مينه ولري او د خپلې مطالعې  ويهغه څه سره چې زده کله ږي چې زده کوونکي يخبرو څخه څرګند

نوي، ېذهن کې کپه زده کړې  او موخو ترمنځ اړيکې وموندلی شي، هغه تکرارولو ته اړتيا لري چې خپلې

 يورځن له  لوست یتکرار او د وخت ضايع کول نه وي، بايد زده کوونکي ورځن ماناخو دغه تکرار بايد بې 

ښه زده  هژوند سره مرتبط کړای شي، ځکه دغه لوست بايد ده ته مفهوم پيداکړي، يو کوچنی هغه وخت ډېر

وي، د ټولګي خونه نه ډېره توده او نه ډېره سړه  يواندده ښوونکي مهربانه او زړه س کړه کوالی شي چې د

هغه مهمه خبره چې .  سويې سره برابر او کلمات يې د پوهېدو وړ وي له لوست بايد د زده کوونکي ،وي

د ودې او مهارت له  او چې کوچنيان د خپلو استعدادونو له مخې ،ښوونکي يې بايد په ياد وساتي داده

 . ر لرييبل سره ډېر توپ لهمخې يو

 

 دلېاور

 :زونه څووړاندي اړهدلو په ېد اور

دلو ېنو لومړی به دا خبره وکړو چې څرنګه د اور ،ر دیا یدل د ژبې د زده کړې لومړنېله دې کبله چې اور

 يکوچنی غوږ نيس ؟پکې راوستل شي یدل څرنګه اصالح شي او ښه والېاور و،مهارت ته وده ورکوالی ش

ښوونځي  لهماشوم .  ي، بيا هڅه کوي چې خپله هماغسې غږ زده او ويې کاږيچې بېال بېل غږونه واور

ږي يهڅه ک هږي په ښوونځيو کې ډېره لږيڅخه څو کاله مخکې دا هڅې کوي، خو لکه څرنګه چې ليدل ک

چې زده کوونکي په وضاحت خبرو کولو ته ځېر کړای شي او دا چې زده کوونکي دې په اغېزمنه توګه 

 . شوی یکړای شي هېڅ پام نه ددو سره ځېر ېاور

نو په دې ډول ، ښوونکي زياتره وخت وايي چې زده کوونکي غوږ نه نيسې يا پام نه کوي او داسې نور

ږي يپه اصالح کولو تېرتېر وتنو او زيات وخت د هغو ږي يزيات وخت د موضوعاتو تکرارولو ته ورکول ک

 .دي ېوچې د سم غوږ نه نيولو او غلط فهميو له کبله پېښې ش

وه شی، د بېلګې په ډول پنا دا چې په هغه ژبه معږي، يدل ددې غوښتنه کوي چې زده کوونکي وپوهېاور

موږ به په روسي ژبه خبرو ته غوږ نيولی وي يا به د يو چا په انګليسي ژبه خبرې اورو، خو تر څو په ذکر 

دلو او پوهېدولو دايره نه ېاور – ترمنځ د ويلودونکي ېږو، هېڅکله د ويوونکي او اوريشويو ژبو ونه پوه

 :ږي يعنې بايد پوهېدل موجود وي تر څو چې دا دايره بشپړه شي يبشپړ

 

 لوي                             دلېاور

 

 پوهېدل

 

 

دلو کې يوه موخه او هدف لرو، د بېلګې په ډول، موږ ځکه اورو چې پوه شو، معلومات مو ېموږتل په اور

يو ته ډدو کار اخلو، راېح لپاره هم ځينې وخت له اورېداياتو پوه شو، ان دا چې موږ د تفرزيات شي، په ه
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 چې دا ، څوک چې نکل تېروي غوږ ورته نيسو،هغه څوک چې سندره وايي ورته غوږ نيسو غوږ نيسو،

اشنا کېدو بېال بېلو خلکو سره د  لههمدارنګه موږ . د غوږ نيولو مثالونه وود تفريح لپاره  ېبېلګ ۍستوور

دوستانو او نورو سره زموږ  لهد غړو،  ۍد ښوونکو د کورن. دلو له مهارت څخه کار اخلوېپه خاطر د اور

دلو ېهره ورځ زموږ  زيات شمېر وخت په ويلو او اور.  دي ېټولې اړيکې د افکارو د تبادلې غوښتونک

بيا هم دې ټکي ته موږ  خوږي، يتېر دلوېپه ټولګي کې د زده کوونکي له نيمايې زيات وخت په اور.  ږييتېر

له موضوع نه ېدل کومه بېاورد که نه؟ ېاغېزمن ډول واور پهايا زده کوونکو وزيات پام نه کوو چې ډاډه ش

 . لوست کې ډېر ارزښت لريپه د درسي موضوعاتو يوه برخه ده او  ېده، بلک

 ؟مهارت سره مرسته وشي له دلوېڅه بايد وکړو چې د زده کوونکو د اور

 . دو ارزښت ولريېبايد داسې يو څه ووايو چې د اورـ ۹

 .نظر کې ونيسو ي پهـ بايد ښه درسي پالن ولرو اود زده کوونکو پاملرنه او دلچسپ۱

د ) دو ته بايد يو هدف ولرو ېيو دليل وړاندې کړو، يعنې اور اړهبايد زده کوونکو ته دغوږ نيولو په ـ ۷

 (.زده کړو؟ هغواړو څدو ېبېلګې په ډول د يو نکل له اور

 . چې هغوی په هغو د پوهېدو هيله ولري( ور واوروو) ـ بايد هغه څه زده کوونکو ته ووايو ۲

 .ي چې زده کوونکي يې واور ،بايد په کافي اندازه لوړې او واضحې خبرې وکړوـ ۱

 . بايد داسې کلمات وکاروو چې زده کوونکي پرې پوه شي يعنې دکوچنيانو د پوهې وړ ويـ ۶

 :موجوده وي  هدو لپاره مناسبه وضعېدرسي ټولګې کې د اور په ـ بايد۳

 . دل شيېټولګي کې وانه ورپه ټولګي څخه بهر غږ زوږ  له ( الف 

 . بايد راحت او مناسبې وي ۍزده کوونکو چوکد ( ب 

 . سړه او نه زياته ګرمه وي هد ټولګي هوا نه زيات( ج 

 . رالوېږي ته  چې رڼا ورڅخه ټولګي ،ږييښوونکي دې هغې خواته نه در( د

سرچپه خبرې ته ځېر شو، يعنې وبه ګورو چې زده  دې ځينې وړانديزونه، اوس به د اړهدو په ېد اور ودا و

 . کوونکي ولې غوږ نه نيسې

 :ولو الملونه د غوږ نه ني

 . ږييـ زده کوونکي د ښوونکي په خبرو نه پوه۹

 .خبرې نه کوي ېيا دا چې واضح یديا دا چې د هغه غږ پوره لوړ نه ( الف 

ږي او ښوونکي يې شرحه کوي يچې زده کوونکي پرې نه پوه ،ممکن ښوونکي داسې کلمات وکاروي( ب 

 . هم نه

لوړ ( د ټولګي او عمر له پلوه) ممکن هغه مفکورې چې ښوونکي يې شرحه کوي، د کوچنيانو د سويې ( ج 

 . ويې 

چې موضوع زده  ،لري، ښوونکي پوره اندازه هڅې نه دي کړي موضوع سره مينه نه له زده کوونکيـ ۱

 . کوونکو ته په زړه پورې کړي

زوږ، يا داسې په زړه پورې شيان چې  ،لکه لوړ غږ ،عوامل موجود دي يزټولګي څخه بهر خنډ لهـ ۷

 . کوچنيان د هغو د ليدو لېوال وي او دهغو خواته کتل ورته په زړه پورې وي



 دژبښوونې آرونه www.samsoor.com عبدالغفور لېوال

 .سوچ کې ډوب وي  اړهن دنورو شيانو په ځينې وخت کوچنياـ ۲

دو سره ېبيااور لهنو ځکه يې  ،دلې ويېښوونکي څخه اور له هـ زده کوونکو هماغه يوه موضوع څو څو ځل۱

 . مينه نه وي

 . وي ېلوست کې لوستل په ر کالېدوی همدا موضوع تـ ۶

 لهنو په داسې حالت کې هم  ،بيا هم همدا موضوع تکراوي یچې ښوونک ،ـ کله چې زده کوونکي ډاډه وي۳

 .ډېره مينه نه ښيي سره دوېاور

 . ښوونکي سره يې عقيده يو شان نه وي لهـ ځينې وخت زده کوونکي بېله ځانګړې مفکوره لري او ۸

 .دو سره مينه وښييېاور له يې چې زده کوونکي ې،ـ ښوونکي کوم علت او موخه ورته نه وي څرګنده کړ۱

 

 : نېنګړدونکي ځاېد يوه ښه اور

 

 .ي نه غوڅو ېدونکی مودب وي او د خبرې کوونکي خبرېـ يو ښه اور۹

 . ږييځايه نه خوځېدونکی غلی ناست وي بېـ ښه اور۱

 .دونکی د خبرو کوونکو د خبرو مهمه مفکوره تعقيبويېـ ښه اور۷

 . له ځانه عالقه ښکاره کوي اړهدونکي د وينا په ېـ ښه اور۲

 . ښتنې کويېرې ښې پوډدونکي ېـ ښه اور۱

 . يو څه زيات شواهد غواړي اړهدونکي د ټاکلو ټکيو په ېـ ښه اور۶

 څخه څېړي يې او له حقيقت څخه لرې او مبالغه لرونکي مسايل له حقيقي مسايلو يـ هغه څه چې ويل شو۳

 .په ښه ډول بېلوالی شي

ساتلو لپاره بايد هېڅکله ښه ښوونکي په توګه بايد په ياد ولرو چې د ټولګي دننه د نظم او نسق  هد يو

 ورو خبرې وکړي او ېد يښوونکي په لوړ غږ نارې ونه وهي، که زده کوونکي غږ زوږ جوړوي، نو ښوونک

هغوی دې پوه کړي، نه دا چې خپل غږ د زده کوونکو له غږ څخه هم اوچت کړي، په داسې حالت کې زده 

کوم نکل   ته و زده کوونکوکه  تاس شي او دخپل ښوونکي غږ ته ځېر شي، يچې غل ،ږييکوونکي اړ ک

تر څو  ينه لول يې چې تر هغو ئ،او ورته وواي ئهغوی شور زوږ کوي، نو ښه به وي چې کتاب وتړ او ئلول

 . او غږ مو وانه وري ه وين يدوی غل

 

 زونهيو څو وړانديدلو د مهارت د ښه کولو لپاره ېپه بېال بېلو ټولګيو کې د اور

 :ټولګي کې  يلومړپه 

 .ي غږ اور يونيسې چې د څه ش ېـ زده کوونکي دې خپلې سترګې وتړي او غوږ د۹

ګوري چې څو ډوله  ېغوږ ونيسې او ود ېڅو شيبې د ،ځيوميدان ته و يښوونځ ې دد يـ زده کوونک۱

لکه د موټر غږ، د چرګ غږ، د پسونو غږ، د  ،روالی شي او نومونه يې پېژنييغږونه اوري ايا دا غږونه توپ

 .د ماتولو غږ او داسې نورلرګيو 

 . دلېد پېژندلو لپاره اور( ت او د ، ب او پ او نور و) ـ د سره ورته حروفو ۷
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 (.ولري  د بېلګې په ډول داسې کلمه ومومي چې تور او نور غږ)  بهکلماتو لو يـ د يوې قافيې لرونک۲

 شي غږ و؟ هوباسي او وپوښتي چې دا د څ ژوې غږ  هـ دا لوبه چې د يو۱

يو ېر شي، بيا دې څو هدايات ورکړي او د دريزده کوونکو ته وايي چې ښه ځ ی،ښوونک: د هداياتو څارل  ـ۶

ه ويل شوي ترسره تزده کوونکي دې دا کارونه په هماغه ډول چې ور ، ورته ووايي ېکارونو ترسره کول د

 !ک ته يې ورکړهز څخه کتاب واخله او اڅېم لهزما  ،زلميه ورپرانيزه: د بېلګې په ډول .  کړي

يا هغو ورځو کې چې اورښت وي او دوی بهر نشي وتالی نو   تفريح په ی چې زده کوونکی يېبـ هغه لو۳

 :ټولګې کې يې ترسره کوي  په دننه

کې ( حلقه) د نورو په کړۍ  ی، بل زده کوونکئهر زده کوونکي ته د يوې ميوې يا يوه سابه نوم ورکړ: الف 

چې همدا نومونه ورته ايښودل  ،اوس نو هغه زده کوونکي( ازره او انګورګ) ي ږي او دوه نومونه اخليدر

او  ایترسره نشو کړ ۍني، که  يې دا کار په پوره چټکېږي او بل يې پر ځای کيشوي ډېر ژر له خپل ځايه پاڅ

ستل شوی د ينو هغه زده کوونکي چې نوم يې اخ ،د دوی ځای هماغه زده کوونکي چې والړ دي ونيسې

دې لوبه کې ليدل په ږي او دوه نور نومونه اخلي، لوبه همداسې پر مخ ځي، يکړۍ کې در په پر ځای هغه

 خپل نوم ته غوږ ږدي کنه؟ ۍږي چې ايا زده کوونکي په ځېر کيک

دا لوبه .  ږيينوم( ځم چې خپل نيکه او انا وګورم) يوه بله لوبه چې زده کوونکو ته به په زړه پورې وي،ب ـ 

خپل بکس اخلي او وايي خپل د غاښو  ،زه ځم چې خپل نيکه اوانا وګورم: وي يلداسې پ ینکيو زده کوو

خپل د غاښو : جمله تکراروي او يو څه پرې زياتوي، د بېلګې په ډول  نېهم عي یبل زده کوونک.  برس وړم

 یزده کوونک که کوم.  خبرې تکراروي او يوه بله پرې زياتوي ۍړومبن یهر زده کوونک. برس او بوټان وړم

لوبه  ینو دا زده کوونک ې،کړ ېرې، تکرار کړي، ځينې يې هيکړ ونشي کوالی هغه ټولې خبرې چې نورو

 .بايلي

ځينې  اړهدلو د مهارت د تدريس په ېپورته ټولګيو کې د اور په لومړنيو ټولګيو څخه له

 : زونهوړاندي

 :لوبې ترسره کړي  ۍساعتونو کې زده کوونکي کوالی شي الندين په د سپورت: الف 

د يوې ډلې غړو ته جفت  یږي، ښوونکيدا هره يوه ډله يو د بل مخامخ در: ږي يـ زده کوونکي په دوو ډلو بېل۹

ږه يت ۍبيا يوه کوچن( او نورې...  ۱، ۳، ۱، ۷، ۹او ...  ۶، ۲، ۱) :  لکه  ،نمري او بلې ډلې ته طاق نمري ورکوي

يوه جفته او يوه طاق نمره  یشانته نږدې وي، وروسته ښوونک ډلو ته يو وپر ميدان داسې ږدي چې دواړ

ږه يچې همدا نمرۍ ورکړل شوي ميدان ته ننوځي او هر يو هڅه کوي ت یوايي له دواړو ډلو يو يو زده کوونک

که  . يې ونيوالی شي یله ميدان څخه واخلي او ډېر ژر خپل ځای ته ستون شي، پرته له دې چې مقابل لور

زده کوونکی مقابل ګروپ  ینو نيول شو ي،ونيس ېچې تېږه يې اوچته کړ یه زده کوونکمقابل ګروپ هغ

دې لوبه کې ، په ږييبلل ک یوي هغه وړونک یپه پای کې چې هر ګروپ د زيات شمېر غړو لرونک.  ته ورځي

 . بايد زده کوونکي ډېر ځېر اوسي چې خپلې نومرې واوري

دا کار  یځل ښوونک یکله چې لومړ. واضح ووايي  خو ،ورو بايد خپل درسي هدايات يو ځل، یب ـ ښوونک

چې هغه يوازې يو ځل خپل هدايات ځکه  ،نو زده کوونکي ته دا ښيي چې دوی بايد ښه غوږ ونيسي ،کوي

 . او بيا يې نه تکراروي يلول
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 اړههغه په او بيا له زده کوونکو د  يو لنډ پرګراف لولي یلپاره ښوونک ۍدلو د مهارت د ارزيابېج ـ د اور

دا ازموينه پوښتنه کوي، تر څو دا ښکاره شي چې زده کوونکو ددې پرګراف مهم ټکي ياد کړي کنه؟ 

 په دې برخه کې  يسوالونه د( غ) او ( ص) بڼه يا د وينا په بڼه وي، د بېلګې په ډول دوه  ېکېدای شي ليکل

 . راوړل شيدې 

بيا زده  و،کې ثبت او بيا يې زده کوونکو ته واورويپ ريکارډر ټـ کېدای شي چې يوه صنفي مناقشه په ۱

 . دغه مناقشه کې خپل فعاليت وڅېړي په کوونکو ته وخت ورکوو چې

 .لوست کې ګټوره وسيله ده په پ ريکارډر د ژبېټيهمدارنګه 

 .هـ ـ د زده کوونکو له خوا په څو جملو کې د بېال بېلو غږونو تعريف

 . غږ ېفايد بېلګې په ډول، د امبوالنس يا اط

 .د ماشوم ژړا.  د باد د لګېدو غږ چې ونې خوځوي يد من

غږونه څرنګه تعريفوي، د بېلګې په ډول د ماشومانو غږ د لوبو په  ياو پاروونک يز ـ زده کوونکي هڅونک

 . ترڅ کې، د ملي اتڼ د نغمې غږ، د يوې مور غږ چې ماشوم ته يې اوروي

ځان  له دې برخه کې يو رپوټ جوړ او بله ورځ يې په ، ييو واورچې راډ ،زده کوونکو څخه وغواړيله ح ـ 

دونکي يوه ېنو ښه به وي چې دوی د راډيو اور ،ږييکه ځينې پوښتنې زده کوونکو ته ورکول ک. ي سره راوړ

 . موخه ولري

ر هپه چې دا ټول عملي کوي که نه؟ دا کار  ئ،او وګورئ ظ ـ يو شمېر شفاهي هدايات زده کوونکو ته ورکړ

 :لوست دغه مناقشه ارزيابي کېدای شي  همثالً وروسته تر يو ،ی ټولګي کې ممکن د

يا منطقي پوښتنې ايا مودبانه يې يو بل ته غوږ نيوه؟ ا؟ يخبرو کولو کې نوبت رعايتو په يا زده کوونکيا

 .يا ټولو غوښتل يو ځل خبرې وکړي او داسې نورا ؟ېيې کول

که څرنګه چې ښايي ارزيابي کړو، تر څو چې يو پرګراف زده کوونکو ل ،دو مهارتېموږ نشو کوالی د اور

په ځان کې د زده کوونکو له کتنې ښکاري چې دوی څومره . پوښتنې وکړو اړهبيا ورپسې په دې  ته ونه لولو

په پای کې بايد ووايو .  کې ارزښت لري هزده کړ په دو مهارت روزلی؟ ځکه ددې عادت وده د دویېد اور

هغوی بايد زده کوونکو ته داسې ونه ښيي چې ګواکې .  دو ډېر ښه عادت ولريېهم بايد د اور چې ښوونکي

دو وخت نه لري چې زده کوونکي يې غواړي هغه ووايي او خپل ېخبرو د اور ی دډېر بوخت دي او د هغو

ه وکړي هم مرست اړهزده کوونکو سره په دې  وخپل له يبايد ښوونکهمدارنګه .   ته يې واوروي يښوونک

کې د  هخوند واخلي او په زده کړ څخه زده کوونکي له موزيک. ي چې هغوی د غږونو له نړۍ خبر کاند

زده کوونکي هغو تجربو او  ،ارزښت څخه برخمن او با خبره شي او په پای کې بايد ښوونکيله  دلوېاور

برخه کې د تنقيدي طرز  په موزشي الرو چاروا ونور د دو اوېچې د اور ،فعاليتونو ته رهنمايي او وهڅوي

 . تفکر غوښتنه کوي
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 م څپرکیدرېي

 

 ژبښوونه

 

 :و کې لومړنيو ټولګي په ژبښوونه: الف 

ټولګي ټول تدريسي فعاليت ليکل او  يد لومړ چې ،د پوهنې  وزارت د لومړنيو زده کړو پروګرام جوتوي

 (.مخ۳ماده،  ۹.) لوستل دي

، نو ځکه بايد ډېر ښه او تکړه ید یه حقيقت کې په ښوونځيو کې يو ډېر مهم ټولګپ یلومړی ټولګ

لوست زده کوي، دلته زده  –دلته زده کوونکي ليک . ښوونکي دغه ټولګي کې درس ته وګومارل شي

 اړهالبته موږ پوهېږو چې د لوست په .  بنسټ ږدی ۍودان ېکوونکي د خپلې ښوونې او روزنې د راتلونک

کرښو  رستونزې لرو، زيات شمېر لوی زده کوونکي ګورو چې د لوست پر وخت خپله ګوته پ موږ ډېرې

دی او ولې زيات شمېر وګړي په ګړندۍ او  څه د لوست پر وخت خپلې شونډې خوځوي ددې  الملکاږي، يا 

څرنګه کوالی شو ښه لوستونکي وروزو؟ کومه نيمګړتيا چې همدا  ،چټکه توګه ليک نشي لوستالی

برخه کې د ستونزو المل ده، د بېلګې په کتابونو کې شته هغه د لوست  په لومړيو ټولګيو د لوست اوس د

تله کړو، ليدل  کتابونو سره پر له په ډول که موږ د خپلو لومړيو ټولګيو کتابونه د امريکا د لومړيو ټولګيو

و زموږ د لومړي ټولګي د ا( ۷) د نويو کلماتو شمېر په منځني ډول  په امريکايي کتابونوکې ږي چېيک

ه کې د نويو کلمو ڼيوه پا په  د امريکا د دوهمو ټولګيو . ږييته رس ۱۲پاڼه کې د نويو کلمو شمېر  په کتاب

 يد امريکا د لومړ . لغتونه دي ينو ۷۸کې  پاڼه هره يوه په کتابونو د دی او زموږ ۱، ۳منځني ډول  په شمېر 

پام کې ساتل  په هغه کې تکرار او مذاکرات زيات په ، ځکه چېیدټولګي د کتاب د پاڼو شمېر ډېر زيات 

ه کومه لړۍ تچلو لغاتو خواېاسانه لغاتو څخه د پ لهدې برخه کې  په يوه څېړنه کې څرګند شول چېپه  . يشو

ډول نه دي تکرار   يوه الزمپه  ، زيات شمېر لغات يو يا دوه ځله راغلي، ېپام کې نده نيول شوپه او پوړۍ 

ټولګي د  يد بېلګې په ډول د لومړ. کوچنيانو کې نه دي دود په کتابونو زيات شمېر لغات غو، ددشوي

مخ کې د ( ۹) په د دوهم ټولګي کتاب .  راغلي چې ډېر لږ معمول دي اتپاڼه کې هغه لغ ۍلومړپه کتاب 

ولګي له سويې چې دا هم د دوهم ټ ،، اليق، فقرا او داسې نور لغات راغليی، اعلیمولی، مخلوق، ادن

(.۹) پورته دي


 

                                                 

په دې پرتلنه کې د افغانستان د لومړيو ټولګيو د بېال بېلو دورو کتابونو وکتل شول او پورته ذکر شوې بېلګه د سويډن د ( ۹) 

 .کال  له خپرو شويو درسي کتابونو څخه غوره شوي ۹۷۳۶ موسسې له خوا پر
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 روحياتو سره برابر لهد لومړيو ټولګيو د ليکلو او لوست ډول بايد د ماشومانو او کوچنيو زده کوونکو 

ورپسې ترکيبي او تحليلي پر مخ  ،ل شييساده جملو څخه پ لهليکل او لوست بايد  یلومړن ،غوره شي

 (.مخ۳ماده، ۱) والړ شي

پېچلو اومرکبو جملو او لغاتو پر خوا د  ه څخ واوجمل وساده لغات لهلوست  دلته مو وويل چې بايد ليک

پوره اندازه نور  یدا چې کوم ښوونک خو،ید ی نهکېدونک کتابونو سره وموجود لهالړ شي، دا کار و

دا کارډونه جوړوي او  یل کې فلش کارډونه ډېر ګټور دي، ښوونکيپه پ.  درسي مواد ولري یمرستندو

دای شي د کارډ  پر بل ېپه انځور کښلو کې ماهر وي، ک یه پنډ ليک پرې ليکي، که  ښوونکځينې کلمې پ

ډبل کاغذ څخه جوړ  له يا ېډبلې قطع لهکه دا  ،چې هماغه کلمه افاده کړي ،هم وکاږي( انځور) مخ رسم 

لي مه جکوالی شي ساد یښوونک.  وطيو کې ساتل کېدای شيق په شي د څو کالو لپاره دوام کوالی شي او

په دې ډول زده کوونکي کوالی شي  ،لغات وښيي يلوست نو ياو په هغو کې د نو  توره تخته وليکيپر 

بې ځايه تکرار يوازې  ،لغاتونه په ياد کې وساتي او بيا نوي لغات زده کړې يپخوان ،چې ښه تکرار وکړي

 ۱ماده، ۹۲) ږي يزمن واقع کدقت او پوره ځېرتيا سره وي، ځکه دقت اغې لهوخت ضايع کوي، تکرار بايد 

 (.مخ

د بېلګې په توګه هم  ،بېال بېلو شکلونو کې زده کوونکو ته وښودل شي ډېره ګټه لري په که کلمات او لغات

نو په دې وخت کې ډاډ مومو چې زده کوونکو ددغو  ،هم کتاب او هم عادي کاغذ او هم پر تخته د کېکار

چې زده کوونکي د کتاب کلمات په  ،ږييونځيوکې ليدل کزيات شمېر ښوپه . ی کلماتو حقيقت درک کړ

ت  کوي د وچ تکرار په بڼه لولي، بيا هم د خپل ټولګي له بل زده ئچې هغه يې قرا یخپل ښوونکي پس

له ياده زده کړې، پرته له دې چې   ږي تر هغو چې هماغه مخيکوونکي اوري او همدا عمل څو څو ځله تکرار

 رد کلمو پ.  ږييزده کوونکو کې د دقت او پام کولو بد عادت روزل ک  ډول غهپه د . نا يې پوه ويعپه م

ناوې له زده عکلمې په لوست کې راځي، ښوونکي د هغو م ېمفهوم تاکيد کول ډېر ضرور دي، کله چې نو

له زده  یممکن ښوونک.  وي پکار وي ېجملې چې هماغه کلمه پکې راغل ېکوونکو څخه پوښتي او هغه نو

لري چې ايا زده  مانادې  جملو کې وکاروي دا د په کلمې پخپله ېخه داهيله وکړي چې نوکوونکو څ

 او کارولو پوه شوي که نه؟ ماناکوونکي د نويو لغاتو په 

څرنګه چې .  ، نو هغه ليکي هميکلمې لول ېږي، دا چې زده کوونکي نويلوست دواړه يو ځلې زده ک –ليک 

ږي چې دغه نوی لغت چېرې او څرنګه کارول ينو په دې پوه ،يې يولليکنه کې ګوري او ل په لغت یيو نو

 .ی کومو حروفو څخه جوړ د له ږي اويک

په اړيکو ډېر تاکيد کوي، ( عالمو) ټولګي کې درس او لوست ورکول د شيانو او سمبولونو  يلومړپه 

ه حقيقت کې يو سمبول کلمه پ( سا) شی څخه نماينده ګي کوي د  هيو لهيعنې هغه عالمې او سمبولونه چې 

 . س سره هېڅ ورته والی نه لريا له  چې پخپله ی،د

ږي کله چې زده يېره ذهن ته را تداعي کڅ( ژوی) داسې  ودېاو د هغه په اور یموږ تل دا سمبول کارول خو

 .ی يې يو ډول څاروی د ماناږي چې ينو پوه ي،کوونکي دا لغت زده کړ
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ټولګي  يچې ليکل شوي، نو ځکه بايد د لومړ ،يانو پوهېدل ديلوست څخه موخه او مقصد په هغو ش له

هم وپوهول شي او د هغې د  مانا رجملو کې راغلي، د هغو پ په زده کوونکي د کلماتو له پېژندلو پرته چې

 (.مخ۹۲ماده، ۹) اخېستل بايد د زده کوونکو عادت وګرځي ماناپوه شي او د کلمې  مانابڼې په ليدو يې په 

ليدو سره هغه  لهزده کوونکو ته دا وخت ورکړي چې جملې څو څو ځله وګوري چې بل ځل سم  ېښوونکي د

تختې ليکلو، په ديتو کاغذ د چاپولو، په فلش کارډونو ليکلو او نورو الرو دا موخه  رپ یوپېژني، ښوونک

کوونکي د ږي بايد څو څو ځله تکرار شي، دا کاز زده يکارول ک ېکلمې چې زياتهغه . ترالسه کوالی شي

هغه کلمې چې .  نورو له مخې زده کوي د ورې تختې اوت د د ټولګي ،اعالناتو له تختې، فلش کارډ، اخبار

ژوند کې  يپه ورځن. زده کوونکي ته ور وپوهول شي ماناږي، بايد د هغو يزده کوونکي ته ور ښودل ک ينو

هغه ډېر معمول لوستل چې موږ . ه لولوځان سر له ځينې په ورو ،موږ ځينې کلمات او اثار په لوړ غږ لولو

دې زده کوونکي په ښوونځي کې په دواړو وروزې هم  یلوستل دي، نو ښوونک هغږ ېبيې کوو همدا ورو او

موضوع ډېره ضروري ده ځکه وروسته وروسته وګړي اړ  ېذکر شو.  په لوړ غږ لوستل او هم په ورو لوستل

نو زده  ،واخلي، لکه د اخبار او مجلو لوستل ماناف څخه ليکلي پراګرا لهدي چې ورو مطالعه وکړي او 

ن  کومېټې د دوهم ډول د سويډدلته د بېلګې په . لوست هم روږدی شي( خموشانه) کونکي بايد په ورو 

اخلو، درسي پالن داسې  را یالندې د تر سرليک مخ لوست چې د باغ ( ۷۲)ت د ئټولګي لپاره د پښتو د قرا

 : پرمخ بوځي

مخ انځور ته په غور ځېر  ۷۲وست ته د زده کوونکو مينه راوپاروي، زده کوونکي وهڅوي چې د ل يـ نو۹

 انځور کې څه ګوري؟ په . مناقشه وکړي اړهشي او د هغه په 

سوچ کولو ته وهڅوي، په دې  اړهڅو پوښتنې وکړي او دوی د باغ په ... کيږي کوم ډول ونې او سابه ليدل 

انځور کې د کال کوم وخت ښکاري؟ ولې په  ،لوست کې راتالی شي په تئراد ساينس موضوع هم د ق  ډول

البته دا هڅونه دې صرف ... اوړي کې څه اغوندو په کې هوا څنګه وي؟  ياوړپه ؟ یپکې ښودل شو یاوړ

 .ي څو شېبې وخت ونيس

نکي د روغتيا، په مناقشه کې زده کوو.  بيا د نويو لغاتو پېژندنه راځي او ـ بيا لوست ادامه پيدا کوي۱

، ممکن يتخته وليک ربيا همدا لغات پ ،ږييوي تکرا ېنارنج، پالنه او نورې دا ډول کلمې چې ممکن نو

چې همدا لغات پکې راغلي وي او ور الندې کرښه  ېددې لپاره فلش کارډونه وکارول شي، څو داسې جمل

ده کوونکو وغواړي چې دوی خپله ز له بيا ،د باغ يو څو نور انځورونه هم راوړي یوکاږي، ممکن ښوونک

ذهن کې کيني  پهد زده کوونکو ماناپه دې ډول د ذکر شويو نويو لغاتو  ،کړي ېجملې جوړ ېځينې نو

ډېره پالنه  –نيالګۍ کينوي، باغونه  يوي د هغې پر ځای نو ې، که کومه ونه وچه شوی مثالً دا باغ د،

(۹)او داسې نور... غواړي 

  

دا .  چې هغه ولولي، نور دې هم هغه تکرار کړي ئ،زده کوونکو څخه وغواړله او  ئړکلمه غوره ک ېيوه نو

 .ئ جملې په تخته هم تکرار کړ ې، نويوکړ اړهکار د ټولو نويو لغاتو په 

                                                 

مخونه، غوره شول تر څو موضوع روښانه شوې ( ۷۹ -۷۲) دلته د بېلګې لپاره د پښتو لوست د دوهم ټولګي درسي کتاب ( ۹) 

 .وي
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زده کونکو څخه هيله له ، د بېلګې په ډول ئلوست هدايت ورکړ( خموشانه) درېيم ګام کې د اوار په ـ ۷

 . مطلب باندې ځان پوه کړي پر ه ځان سره ورو ووايي او د هغېمخونه ل ۷۹ -۷۲چې  ئوکړ

له  وچې همدا لوست پرته د شونډو له خوځولو او د ګوټ ئ،څلورم ګام کې زده کوونکو ته دنده وسپارپه ـ ۲

کله چې زده .  او کلمې دې نه تلفظوي تعقيبولو ولولي يعنې په سترګو يې ولولي له حرکت او د کرښې

 . ته ورسوي ایني چې نور يې هم پېپل لوست پای ته رسوي ارام دي ککوونکي هر يو خ

په  اړهد باغ په  ،وه څه زده کړل ېهغه څه څخه چې تاسو ورنه پوښتنه کړ لهګوري چې زده کوونکو دې  ـ و۱

څه پوه شوي، دوی به د ځواب ورکولو لپاره الس اوچت او په وار به خبرې کوي، دا به ښکاره شي چې 

 ؟ی دی وی لوست زده کړرښتيا هم د

دا څېړي چې د زده کوونکو څومره د لوست مهارت ښه  یشپږم ګام کې ښوونکپه   –په لوړ غږ لوست ـ ۶

 .ی شو

 يکړي، ممکن زده کوونکي نولوست په ليکلو تمرين  یـ زده کوونکو ته وخت ورکړي چې لوستل شو۳

تابچه کې وليکي دا ټول کارونه ګټور او ک په خپله کتابچه کې يادښت کړي او له تختې څخه جملېپلغات 

 . دياجزا  پالن يد درس

ورځ کې د تير درس کلمات مذاکره کړي او وګوري چې د پرون لوست کلمات د  ېراتلونکپه   –ـ مذاکره ۸

 . لوست څخه مخکې ځغلنده تکرار کړي ينو لهلوست  یذهن کې پاتې دي او پرون په  دوی

 .ښه لوست پالن ذکر کوو ه، الندې موږ د يویپالن د په عمومي ډول پورته پالن يو ښه

 . جلبول ېـ د زده کوونکو د عالق۹

 . په بېال بېلو بڼو د نويو لغاتو او جملو راوړل او ليکلـ ۱

 . ـ د لوست ورو او خاموشانه لوست۷

 . لوست لوستل پرته د شونډو له حرکت څخه يپه زده کوونکو  د نوـ ۲

 ې پوښتنې کول چې رښتيا هم په لوست پوه دي که نه؟ځين څخه ـ له زده کوونکو۱

 . ـ په لوړ غږ د لوست تکرارول۶

 .لوست تکرار یورځ کې د پرون ېـ په راتلونک۳

لولي او تر هغو پورې  نه هتهېڅکله په لوړ غږ لوست زده کوونکو  دې یلکه څرنګه چې وکتل شول ښوونک

لوست کې  يکه په نو ،د نوي لوست ويلو اجازه نشتهپه لوړ غږ  يونه لول چې زده کوونکي ورو نوی لوست

هغه د پورته پالن په دوهم پړاو کې حل کوي، نو ځکه په لوړ غږ  ی نو ښوونک ،لغات او جملې وي يپېچل

پخپله لوست په غږ سره لولي او زده کوونکي د ګوتو په  یکه ښوونک.  سره لوستلو ته کوم دليل نشته

په دې ډول . مينه او پاملرنه له منځه ځيورسره تعقيبوي، د هغوی ټوله  حرکت يا د سترګو په واسطه هغه

غواړي د لغاتو تلفظ اصالح کړي په پای  یخو که  ښوونک ،ږيياومفهوم هم نه پوه مانادوی د لوست په 

 .کې کوالی شي مربوطه جملې په لوړ غږ هم ولولي

 :استثنأ 

شعر کې  په ښوونکي په لوړ غږ لوستالی شي ځکهچې دا  ،پورته پالن کې منظومې توپېر لريپه  صرف 

تلفظ يې مشکل وي او په لوړ غږ د هغو لوستل د هغو ادبي ښکال هم  ،ځينې کلمې شته چې پېچلې وي
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د ښه غږ  یخو که ښوونک ،ږييک یز او ښکلېزياته او د پاملرنې وړ ګرځوي او موزون کالم نور هم خيال انګ

ږي او دا کوښښ کوي چې شعر او منظومه يزده کوونکي ډېر هڅ نو ،او په ښه شکل يې ولولي یلرونک

ادب سره مينه پيدا کوي او د نورو اشعارو او منظومو په لوستلو هم  لههماغه ډول ولولي او په پای کې 

 ل کويپ

 

 

 څلورم څپرکی

 

 کللي

 

 

ليکنه پر تخته زده کوونکي د کلماتو .  ږييليلوست کې پ يژبې په هماغه لومړن ۍد ليکلو فعاليت د مورن

ل کې زده کوونکي ممکن ليک په هوا په ګوته يا د الس په اشاره يپه پ.  ږييليکلو سره اشنا ک له وينې او

نه لري،  مانايې انځور کړي چې دا انځورول د بشپړ ليک وليکي، ممکن ليکنه پر ميز وليکي يا عيناً 

ه خپلو کتابچو کې وليکي، څه موده چې زده کړی لوست پ ،ږييوروسته زده کوونکو ته دنده ورکول ک

 ۍکورنساده کلمې د امال په بڼه ورته وايي، ورو ورو دوی ليکل زده کوي، همدارنګه  یوروسته ښوونک

زيات  اړهد پوهنې  وازرت پروګرام د ليکلو په  . ږي چې د دوی د ليکلو مهارت لوړوييدندې ورکول ک

زده کوونکي بايد دا وړتيا   .ی ې ځای ورکړل شوشمېر مطالب لري ان دا چې د حسن خط مضمون ته پک

الف ) وي  یسره وليکالی شي او ليک يې پوخ او ښکل ۍومومي چې د لوست وړ واضح او ښه خط په اسان

 (.مخ ۱۲ماده، 

ځينې  ،او د لوستل کېدو وړ ليک وکړي یتخته ښکل ربايد تل هڅه وکړي چې تر ممکنه حده پ یښوونک

 ،ه کې د کوچنيو کرښو ايستل د ليک په ښکلي کولو کې مرسته کويډنڅ په وخت په خط کش سره د تختې

 یزده کوونکي د ښوونکي ليک ځان ته يوه بېلګه بولي او د هغه له مخې يې زده کوي، نو ځکه بايد ښوونک

ږي چې پخپله وکوالی شي يخط ولري او ليک يې پوخ وي، کله چې زده کوونکي دې حد ته ورس یډېر ښکل

ل وکړي او له خپله ځانه يو پلنو دوی بايد د نکلونو په ليک ،جملې ور نه جوړې کړي ،ړيکلمات ګډ ک

پای کې  په دورې ۍد لومړن. وشي بسنه ګرامونه وليکي، نه دا چې صرف د ښوونکي پر امالومقالې او پر

 . شي ی ليک وليکل ۍاو چټک ۍبايد زده کوونکي د ليک برخه کې پوره مهارت ولري او په اسان

وږ موخه داده چې زده کوونکي دې ليک ليکل په هماغه بڼه چې لويان ورته اړتيا لري زده کړې، دوی زم

وليکالی شي، فورمې ډکې کړای شي،  يې پته پاکټ  ربايد دوستانو او خپلوانو ته ليک وليکالی شي، پ

 . عرض پاڼه، حواله، رسيد او ساده يادښتونه وليکالی شي
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 : یلومړی ټولګ

کړي، نو په ښکلي او پوخ  ېعضلو هومره چې اړ دي وده نه و نود السو ولګي کې د زده کوونکټو يلومړپه 

چې ليکي يې  ،ليک د کلماتو ليکل ورته ګران وي، نو ښه به وي دوی ته لږ څه پنډ پنسلونه او داسې کاغذ

زده  ېکمخ تر ليکلو.  ورباندې وليکالی شي ۍچې حروف لږ څه لوی او په اسان ،وي ورکړل شي ېسره لر

، نو هلته يې په ې ويره کړېدوره ت يوه د وړکتون که  زده کوونکو : کوونکي يو شمېر الرښوونو ته اړ وي 

و نور په رنګه پنسل رنګول زده وي او يو شمېر انځورونه رسموالی شي دا د ګوتو په کارولو د قلم نيولو او

ف په هوا کې صرف انځور کړي او پنسل په ل کې ممکن زده کوونکي حرويپه پ.  نو کې مرسته کويومهارت

تخته هم ليکل وکړي، نو دا ټولې ليکنې د دوی  رپ ،ليکنه وڅرخوي، ممکن په خاورو او شګويي وليکي

بايد د زده کوونکي  ینو ښوونک، ول ليکل ورته ګران ديډليکنې او د انځورونو بڼه لري، په ښه  ۍلومړن

 یښوونک ،يوپرمختګ کې ډېر اغېزمن  په داد د هغه د کارشخص استع هځکه د يو ،استعداد ته ځېر وي

چې څه وليکي ليکلو او غلط ليکلو کې مرسته کوي او اصالح کوي يی، زده کوونکي مينه ښيي  په چې

 ،کړي( يکاپ) اړ اېستل شي چې زيات شمېر حروف نقل  یکه د.  لکه دده خپل نوم ،چې ده ته مفهوم ولري

ډېر مشق او  یهغه څه غواړي چې ده ته مفهوم ولري، د یځکه د ،ږيينه کمبرخه کې يې مي پهنو د ليکلو

 ښه ليکل په تمرين او د زده کوونکو په ودې . ونيول شي پام کېپه چې دا ټول بايد  ی،تمرين ته هم اړ د

 ږيييوه کال کې نه زده کپه ، يوه مياشت ان ۍ، دا په يوه اونیږي او پر مخ ځي، ليکل يو د ځنډ مهارت ديک

، ئالس باندې ليکلو ته مه اړ باس يښ په زور هرومروزده کوونکي په  يکيڼ الس ارواپوهان وايي چې. 

سره  ېستونز له ممکن زده کوونکي د ژبې ان دا چې او خنډنې ډک پړاو المل ګرځي  يځکه د ليک د ځنډن

الس  يښ له ول شي چې ، خو ورو ورو دې وهڅ(ياتد ژبې ګوډ) ل يا د ژبې لکنت ېدلکه ژبه بند ،مخامخ شي

چې په  ،السو خلکو لپاره جوړ شوي يد ښ ونهشمېر سامان ځکه چې ډېر څخه کار واخلي دا يې په ګټه ده،

( مايل) ب ېخواته ور ڼېنو کاغذ بايد کي ،وي ينيول کېدای، که زده کوونکي کيڼ الس نشي کيڼ الس

 او کنه؟ ي، نو ښوونکي دې وګوري چې هغه په صحيح ډول ږديونيس

 :اوې په ليکلو کې ځينې د پام وړ ځانګړتي

 .ي و( متحد الشکل) ليکلو کې په يوه بڼه  په بايد ټول حروفـ ۹

 . ليکنه بايد واضحه وي: ـ وضاحت ۱

 . ـ ليک بايد صفا او ښکلی وي۷

 .پکې وي   ـ چټکوالی او اساني۲

قيده د هغه په وسيله نورو ته خپله مفکوره او ع یبايد په ياد ولرو چې ليکل هغه وسيله ده چې يو وګړ

نو کله چې مينه او  ،هغه سره ډېره مينه ښيي له د ليکلو طرز ډېر ښه وي زده کوونکي  بيانوي، نو که

 . ږييدلچسپي وي، هغه ډېر ژر او ښه زده ک

 :کلو دمهارت وده او دهغې الرې چارې په لومړيو او دوهمو ټولګيو کې د لي

زده کوونکو سره بايد مرسته وشي چې د خپل نوم ليکل له نه وپارول شي، بايد ليکلو ته د زده کوونکو مي

چې  ،زده کړي، هغه په خپل ميز وليکي، د خپل کتاب پر پوښ يې وليکي، په هغه کوټ بند يې وليکي

بايد هغه اړتياوې  یښوونک... خپل نوم وليکي  یخپلې جامې پرې زړوي او د هغه انځور الندې چې ده کښل
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د . ته اړ يو زده کوونکو ته وښيي تر څو زده کوونکي د ليک په اړتيا او موخه پوه شي وچې موږ ليکل

وليکي، د نورو زده کوونکو  ېوليکي، د ورځې نېټه دپر تخته  ېبېلګې په توګه ځينې مهم خبرونه د

 وليکي او بيا دې زده کوونکي د هغو لوستلو ته ېد اليقو زده کوونکو نومونه د نومونه دي وليکي،

ليکلو کې لري حل او لرې شي،  په زده کوونکو سره مرسته وشي  هغه ستونزې چېله بولي، بايد ورا

هغوی سره دې مرسته وشي له ستونزې وپېژني او په خپله شخصاً هغه حل کړي او  یبايد د هغو یښوونک

. کالی شيلغات وليکالی شي او خپله مفکوره ولي يکلمې او جملې جوړي او ښې وليکي، نو يچې امالي

هغوی ته دې وښودل شي چې سم کيني، لږ څه دې مخ خواته ځان کوږ کړي بيا . دوی بايد ودې ته چمتو شي

دې پر  ېږي، خپلې څنګليږي چې پزه يې پر پنسل يا کاغذ ولګيل کړي، دومره دې هم نه کړوپيدې ليکنه پ

ي دغذ دې ډېر ښه مخې ته کېږچې هغه ورنه چپه نشي، کا ،ز کېږدي، خپل رنګ دي ځان ته نږدې کېږديېم

وخت ليک ته وټاکل شي چې  یکې دې يو ځانګړ ۍهره اونپه  . نورې مرستې او الرښوونې ېسااو د

برخه کې خپلې په چې زده کوونکي د ليکلو  يښکلی، چټک او واضح ليک پکې زده شي، زيات ليدل شو

او د ليک ښکال ته پام نه ساتل ږي ينه اصالح ک ۍدندې پر مخ نه بيايي، د هغوی اماليې غلط ۍکورن

د امال او  ،ت ، تاريخ، جغرافيېئل وخت ونه ټاکل شي، يوازې د قراېنو تر هغو چې د ليک لپاره ب ،ږييک

 .نورو مضامينو په وخت کې نشي زده کېدای او نه وده موندالی شي

 :ز لنډي

انځور کړي  رولري، لکه پ ل شي چې زده کوونکي ته هدف او مفهوميداسې حالت څخه پ لهـ ليکل بايد ۹

 . رسم باندې يې د نوم ليکل

مشق او تمرين څخه مخکې په تحريري بڼو بلد شي، د ښوونځي په لومړيو  لهـ زده کوونکي بايد د ليکلو ۱

ورځوکې ښوونکي کوالی شي چې د مياشتو نومونه زده کوونکو ته وليکي، د زده کوونکو نمونه وليکي، 

چې په هغه ورځ بايد ترسره شي، ځکه چې زده کوونکي بايد په دې  ،ته وليکيتخ رد هغو کارونو ليکلړ پ

لري او کرښې او ليکنه په حقيقت  مانالري او هره ليکنه يوه  ماناکرښې  ېپوه شي چې د ښوونکي ليکل شو

 . کې عالمې دي

بايد لومړی دای، هغوی ته ېزده کوونکو څخه د برياليتوب ډېره هيله نشي ک لهپه لومړيو وختو کې ـ ۷

کړي، ځينې زده کوونکي د ( کاپي) وخت ورکړل شي چې صرف د تختې له مخې د ښوونکي ليکنې نقل 

 . پرمخ ځي، خو ښوونکي بايد له فردي توپيرونو خبر وي ۍتله په چټک نورو پر

 . زده کوونکي بايد وهڅول شي چې له خپله ځانه لنډ نکلونه وليکيـ ۲

لکه ليدل، تعقيبول د  ،ستل شي او زده کوونکو ته حروف ور وپېژندل شييـ بايد له هرې الرې ګټه واخ۱

تله کول او  له کلمې سره پر ،واز سره ليکاله  ،پر کاغذ د حرف تعقيبکرښو، تلفظ، په ګوته يا په قلم 

تکراراً تلفظ او وليکل شي چې ډاډه شو پرته له دې  وکلمه تر هغو په زده کوونک ېداسې نور او بيا هره نو

 . ل ته وګوري هغه له ياده ليکالی شيډې اصل موچ

کې بايد بېال بېل وختونه د ليک لپاره بېل کړای شي او په هر لوست کې چې د هر مضمون  ۍـ په يوه اون۶

 .وي د ليک ښکلي کولو ته پاملرنه وشي
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ونورو ته نې پر وخت بايد د ليکلو کرښو، فاصله، وضاحت، ښکال، تنظيم الېکد زده کوونکو د ليک د ـ ۳

 . پام وشي

دغو ټولو پورته ذکر شويو اصولو او اړونو د ښه ترسره کولو لپاره د بېلګې لپاره د افغانستان لپاره د  د

، دوهم او درېيمو ټولګيو د لوست کتابونو د لمن ليکونو ين کومېټې له خوا خپاره شوي د لومړډسوي

هغه دې ټول  ،نکو لپاره هم دي ډېر ګټور بولوچې زيات شمېر يې د ښوو ،تمرينونه، هدايات او يادښتونه

 .درس څخه مخکې دې د هغه د اجرا ډاډ ترالسه شي ينو لهتطبيق او  ېزده کوونکو د رپ .په پام کې ونيسي 

  

 

 پېنځم څپرکی

 

 او افادې قوه وخبر د و کېپه لومړينو ټولګي

 

ټولګي څخه د  يهماغه  لومړ ايد لهب چې زده کوونکو ته ،ښوونکی بايد ددې خبرې په ارزښت ښه پوه وي

 څخه راتګ  لهځکه له هغه څخه ښوونځي ته  ،نظر څرګندولو، خبرې کولو او موخو ښودلو وخت ورکړل شي

کيني، نو دا  غلی ږي چې په ټولګي کېي، خو اوس اړ کېله شوېڅلور کاله مخکې هر وخت د خبرې کولو ه

له  یيو ښه ښوونک.  کړي او خپل نظريات څرګند کړيږي، هغوی اړتيا لري چې خبرې ويورته دروند تمام

چې مخکې له خبرې کولو خپل الس اوچت  ،کوي يزده کوونکي په دې روږد څخه  هماغه لومړي ټولګي

 يپه درناوبايد وخت پر نوبت په پام کې ولري، د بل د خبرو  په پر مهال دېد خبروکړي او اجازه واخلي، 

وخت کې  ه يو په چې غواړي ټول ،ږي  دادیين چې ان په لويانو کې ليدل کيو بد ميال.  خبرو ته غوږ ونيسي

مناقشاتو د د ننه  کې ټولګي پهخبرې وکړي او هر يو غواړي له بل څخه په ال لوړ غږ خبرې وکړي، دا کار 

جوړوي، هېڅ ستونزو سره مخامخوالی شي، خو منظم مناقشات د ډېرې ښې روزنې بنسټ له پروګرام 

دې د  یپام کې ونه نيول شي، ښوونکپه  دای تر څو د خبرو نوبت ېاو مجلس تر هغو نشي جوړ جرګه، غونډه

يعنې  ،پام کې ولري او دغې اړتيا ته ځواب ووايي اوتسکين ورکړي په زده کوونکو اړتيا خبرو کولو ته

او زده  ه په نوبت وبلل شيتخبرو او مناقشې  اړهزده کوونکي د هغې په  دې يوه موضوع غوره شي بيا

چې د افادې قوه ښه وروزي، مناسبې کلمې وکاروي او په طبيعي بڼه خبرې  ،کوونکي دې وهڅول شي

ځينې ښوونکي ټول ليک لوست زده کړي او . وکړي، هڅه دي وشي چې د زده کوونکو خبرې غوڅې نه کړو

ورکوي او نه  دوی صنفي مناقشې ته نه وخت ،ت او کتاب متن پورې تړيئښوونه روزنه صرف د درسي قرا

ره لري چې د زده کوونکو پوښتنو ته به ېهغوی و ،وازې کتاب په زده کوونکو حفظويي ،ارزښت ورکوي

بر وي، خورځنيو پېښو څخه  لهبايد په پرلپسې ډول مطالعه وکړي چې  یځواب ونشي ويالی، نو ښوونک

ووايي چې نه  ېصراحت دنو په صداقت او  و،دې هم کومې پوښتنې ته بې ځوابه شله سره  یښوونککه  

ه ټولو پنړۍ کې هېڅوک  په وښيي چې ېخو بله ورځ به معلومات حاصل او ځواب راوړم او داد ،پوهېږم
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وايي چې دا خو ښه  ېان دا چې زده کونکي دي ټول دغې پوښتنې ته راووبولي او ورته ود ،ږييخبرو نه پوه

و نمقصد دا چې د زده کوونکو د پلټ، هغوی ته وسپاري ېدندې په ډول د ۍپوښتنه ده او د کورن

حس بايد وپارول شي، ځينې وخت ځينې پوښتنې څو څو ځوابونه لرالی شي اوممکن هر زده  ۍاوکنجکاو

د  رينو زده کوونکو ته دې وښودل شي چې هر څوک حق ل ،کړي وړاندې ې يبېلې نظر ېبېل په يې یکوونک

موضوع  لهدادی چې  خو شرط  ی،روزنې يو بل ار د بېال بېل  نظرونه ورکړي دا د ښې اړه يوې موضوع په

په دا ډول زده کول او تجربې د زده کوونکو  ،ه خبرو وخت ضايع نه کړيښتڅخه بهر نه شي او په بې ارز

 . اغېزه لري ه ژوند کې غور يراتلونک

 : افاده او خبرې کول په لوړو ټولګيو کې 

 :دادی چې لومړنيو ټولګيو کې مهم هدف  په لکه چې وويل شول

ليکلي يا شفاهي نظرياتو او مفکورو باندې ښه پوه شي او هغه  په ـ د زده کوونکو چمتوکول دې ته چې۹

 .بېرته ښه افاده کړای شي

 .هغه نورو ته يا افاده کړی يا يې وليکي يـ دوی وکوالی شي پر هغه څه چې پوه د۱

مطالعې او لوست سره د هغوی د  لهدا کېدل، هغې سره مينه پيله ژبه ګرانول او  ۍـ زده کوونکو ته مورن۷

 . مجلو او اخبارونو لوستلو ته هڅول ،مينې راپارول اود کتابونو

د هغوی د لغاتو د ذخيرې زياتول او د  ی،پوهول، د ليک لوست ښه وال ماناوييونو په  د ژبې ۍـ دمورن۲

 . ژبې بډايول

دا پام کې ونيسو، د بېلګې په ډول  په و موخېښوونه او روزنه کې خپل راتلونکي اهداف ا په موږ بايد

درس څخه څه ګټه  لهبه مثالً شل کاله وروسته زموږ  يچې ايا زده کوونک ،موږ سره مطرح وي له بايد

و کوالی شي، دخپل هېواد د پرمختګ، حکومتي چارو او نورو مسلو په  واخلي؟ هغه بايد ليک او لوست

نو ځکه نن  ،ول ارايه کړای شيډږي چې خپلې مفکورې په ښه يوتوان دوی بايد په دې.  ږييډېر ښه وپوه اړه

 . يباورته اړ د –ورځ موږ هغه څه ورته ښايو چې 

دې چې دلته زده کونکو ليک لوست زده کړی وي، خو په پوره له سره :  اړهاوس به را شو د لوړو ټولګيو په 

سه کړي، امکان لري زيات شمېر زده ټولګيو ښوونکو مسلکي روزنه نه وي ترال غوډول نه وي، که دد

 تېره چې په مفهوم يې پوه شي، په کوونکي لوست د توتي په شان ميخانيک ضبط او ياد کړي پرته له دې 

کيميا، رياضی، )  مضامين يساينس : لکه ،ر يې مهم ديېټولګيو مضامين زيات شمغود د چې

دوی ان دا چې ممکن تر اوسه ال د لوست . ي  د( نورتاريخ، جغرافيه او ) : لکه  ،ټولنيز مضامين...( بيولوژی

که  . ی چې دا ناوړه عادت د ،او د شونډو په خوځولو په لوړ غږ کرښې ولولي يپر وخت ګوته پر کرښه کاږ

 لهبايد  ، نووغواړو دا ډول زده کوونکي چې اوس لوی لوی هلکان او نجونې دي اوموږ ورسره مرسته کوو

نو لومړی به  ، ترالسه کړي مانانکي جوړ کړو چې د لوست پر وخت مفهوم اودوی څخه داسې ماهر لوستو

را پيدا شي، دلته د زده  يبرخه کې د دوی عالقه او دلچسپ په اخيستو مانادوی لوست ته وهڅوو چې د 

کتابونه لولي، نو کله چې دوی  اړهدوی دا وخت د دنيا د براعظمونو په  ،ږييکوونکو دمعلوماتو افق پراخ

او نورو  نوچې د نورو هېوادو ،ږييمعلومات ترالسه کړي، عالقه يې نوره هم زيات اړهړي د نړۍ په غوا
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نورمضامين هم د ښوونې او  ې، بلکیلوست يوازې د پښتو او دري ژبې لوست نه د ، پوه شي اړهخلکو په 

 . کوي توپيرسره  چې ددغو مضامينو د مطالعې ساحل، اسباب او وسايل هم ،روزنې مهمه برخه جوړوي

 :دای شي ېالندې بېال بېل فعاليتونه ترسره ک اړهد بېلګې په ډول د هر يوه مضمون په 

 ساينس                            جغرافيه                                                                      تاريخ                                           

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                              ـــــــــــــــــــ                                                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــ

 نه او ليکلوراپور يد موزيمونو کتنه                                                مطالعات   مطالعه                                        ېدنقش

 لدنقشو جوړول                                        مطالعاتي راپورونه                                           تجربې ترسره کو

 خلکو ژوند ليک کتل                      نمايشات ودمشهور          د ګرافونو رسمول                      

 ونو جوړول                                 تاريخي ګراف جوړول او نور                          البراتوارونهټد چار

 د علمي تجربو د ياداشت کتابچې                                              د راپورونو ليکل او نور                                                          

 

خو دلته هم دنويو  ،په انفرادي ډول وي ېبلک ،ي بڼه نه ويپپه لوړو ټولګيو کې اکثراً لوست په ګرو

او  ، نقش، ګرافټد چار. هغو پوه شي راصطالحاتو او لغاتو پېژندل ضرور دي او هغه څه چې لولي بايد پ

ان دا چې د اخبار د کتنې او مطالعې پر  یبرخه کې هم د لوست مهارت مهم او ارزښتمن د په نور د لوست

. لوړو ټولګيو د درسي فعاليت يو جز شي د وخت درست او صحيح لوستل خاص ارزښت لري او دا بايد

تاريخ، جغرافيې، د  لهزياتوالي کې رول لري، ددې په لوستلو دوی  په ځکه د اخبار لوستل د معلوماتو

له قوانينو او  ،ږييوارداتو څخه خبر صادراتو او لهږي، د  خپل هېواد يحاالتو او نورو څخه خبر لههېواد 

نورو هېوادونو کې د خپل هېواد په ملګروملتونو کې د خپل هېواد نماينده پېژني،  ، پهږييمقرراتو خبر

نو خپل داعادت ټول عمر ساتي  ،تلو سره عادت شياخبار لوس لهسفيران پېژني، که زده کوونکي دا وخت 

 . درسي کتابونو سره دوی ته نور درسي ممد يا درسي مرستندوی مواد ډېر ضرور دي  لهپه دې توګه 

ږي، يسيمو کې پښتو ژبو زده کوونکو ته پارسي او پارسي ژبو زده کوونکو ته پښتو ښودل ک وځين په که

دواړو ژبو کې ليک له ښې خوا  په واړو ژبو الفبا عين الفبا ده، بل دا چېځکه يو خو د د ،نو دا ډېر اسانه ده

پام  په الندې مهارتونه بايد نو د دوهمې ژبې په زده کړه کې ،ږي او زيات شمېر لغات شريک دييترسره ک

 :کې ونيول شي 

 مانايا  هغه څخه مفهوم له، دا مهمه ده چې ونيول شيپه نظر کې  له دې چې ژبه په لوستلوکې پرته

 . موخې لپاره الندې پړاوونه ضرور دي ېنو د ،واخېستل شي

 .ر شيياو مفهوم ته ډېر ښه ځ ماناـ زده کوونکي بايداړ شي چې د لوستلو په ترڅ کې ۹

لوستلو کېدونکو متنونو څخه د لوست پر وخت د واقعاتو او پېښو تسلسل او پرلپسې  لهـ دوی بايد ۱

 .ي ره ذهن ته وسپارتعقيب کړي او اصلي مفکو یوال

 . حات يادداشت کړيېمهم تشرـ ۷

 .يو دوه جملو کې خالصه کړای شيپه  ـ هغه څه چې لوستي يې دي د هغه نتيجه ۲

 .چې د ليکنې په پای کې راغلي ،ـ د هغو ټولو هداياتو تعقيب او عملي کول۱

 .يې ارزيابي شيـ ښه به وي لوستل د کره کتنې په بڼه وي يعنې تنقيدي اړخ ولري او مواد ۶
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 . سوچ کول اړهلږ څه لوستل او بيا د هغه په ـ ۳

 . بو په رڼا کې د لوستل شويو مطالبو څېړنهجرـ د خپلو شخصي ت۸

 .ـ د اخبار د لوست پر وخت د حقايقو تغير او پېژندل۱

 . دمهمې مفکورې لپاره د لوست پای ته رسولـ ۹۲

په عين موضوع کې د دوو بېال بېلو خبرونو کتل او بيا د  په موخه لوست، مثالً نېـ  د مقايسې او پرتل۹۹

 . هغو پرتله کول

 .ت شويو موادو په ياد ساتلئـ د قرا۹۱

لوړو ټولګيو کې د زده کوونکو مهارت  په چې ،په دې ډول د پورته موادو په تطبيق سره موږ کوالی شو

 .شيلوړ بوځو او د دوی دمعلوماتو سطحه اوچته او مطالعه يې اغېزمنه 

 

 

 : یکنې افادې ښه واللي و کې دپه لوړو ټولګي

 

 

. وه ځواکمنه او ښه شيقافادې ( تحريرې) د ژبښوونې يوه مهمه موخه داده چې د زده کوونکو د ليکنې 

د پوهنې  وازرت د لومړنيو زده . ي ليکل کېدونکي درسونه دغې موخې ته د رسېدو لپاره ډېر ښه وسايل د

په ليکلي ډول  ېيز لري چې که زده کوونکي کوم وخت دخپلو ليدنو کتنو پايلکړو پروګرام همدا وړاند

بيانوي، نو دوی بايد وهڅول شي تر څو خپل ابداعي او شخصي احساسات څرګند کړای شي او په ليکلي 

 (.مخ۸ماده، ۶) بڼه يې وړاندې کړای شي

زده  دې ډول په ،چېواخلي ليکلو کې برخه په ان دا چې زده کوونکو ته وخت ورکړي چې په ګډه توګه

د  یښه به وي چې د بېلګې په ډول ښوونک.  ږييښه زده کوالی شي او رهنمايي يې اسانه ک کوونکي

ورځنيو پېښو څخه  له ،زده کوونکي د هغو ليکلو ته وهڅوي، ورځنيو پېښو څخه ګټه واخلي لهښوونځي 

ټولګيو لپاره بيا الندې وړانديزونه  بڼه راوړي، خو د لوړو ېيادداشت وليکي او ساده مسايل په ليکل

 :صورت نيوالی شي 

 . برخه کې وويل شول، بايد هغه ټول تر کار الندې ونيول شي ۍلومړ په هغه ټول ارونه چې د همدې رسالېـ ۹

 .ـ ښه به وي د زده کوونکو له خوا ډېر ساده نکلونه وليکل شي۱

 .کو له خوا وليکل شيبېال بېلې مقالې پخپله د زده کوون اړهـ د لوست په ۷

 .يالوګونه او لنډ ډارمونه د زده کوونکو له خوا وليکل شيډـ ډېر لنډ لنډ ۲

 . ـ د عرض پاڼو، اسنادو، اعالنونو او نورو ليکل۱

ژبې په کارولو کې ډېرو تمرينونو ته اړتيا لري، هغوی بايد ولولي، وليکي،  ۍزده کوونکي د خپلې مورن

 يپه کار واچوي او ښوونکي دې ورته امال ووايي اودوی وهڅوي چې نو جملې جوړې کړي او خپله پوهه

دې برخه کې موږ ته را پاتې دی، هغه د ديني په نج چې له پخوا ګهغه بډای .  جملو کې وکاروي په لغات

د کالسيکو شاعرانو ديوانونه، د مورخينو  ،اثار يشوايانو ويناوې او ليکلېالرښوونکو، علماوو او  پ
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ښي او موږ ته لوی ثروت دی، د دوی ې  ايبڼه موږ ته را پر ې، دغو ټولو خپل افکار په ليکليور داسناد اون

او خلک يې  يچې د ډېرو اوږدو کلونو په ترڅ کې دخلکو له خوا منل شو ،ځينې اشعار ډېر لوړ ارزښت لري

بايد په ياد ولرو چې  اوسه الهام بخښونکي دي، خو دا ادبي مضامين تر. يی يهر ځای کې وايي او يادو په 

 ېته امال ويل شو ی، نه دا چې هغوېدغو اکثرو ليکنو پخپله د خلکو له احساساتو منشا او ريښه نيول

دې برخه په وي، نن  هم موږ اړ يو زده کوونکي وهڅوو چې خپل احساسات اومفکورې پخپله وليکي او 

خو ورو  ورو به ښې  ،نه وي ېيکنې بډايلومړيو وختونو کې به د زده کوونکو ل په کې پياوړي شي، ممکن

چې خپل احساسات اوس په ضعيفه  یزده کوونک يو ږي چې دنن ورځې د څلورم ټولګييڅوک څه پوه. شي

ان دا چې په لومړنيو ټولګيو کې هم زده کوونکي کوالی شي ځينې لنډې . بڼه ليکي بله ورځ لوی شاعر شي

 یه نه کوي، چې کلمات په ښه توګه وکاروي نو ښوونککيسې او نکلونه وليکي، لومړی دومره زيات ود

ږي او دا به دوی ينو زده کوونکي ورته ډېر خوشحال ،بيا که دا ټولې سره يو ځای شي ،ورته اصالح کړي ېد

ښوونکي بايد زده . و واره لوليڅنو دوی به يې څو  ،ته ډېر د وياړ ځای وي چې د دوی ليکنې ټولې شي

خپل شاوخوا له ل ټول احساسات په کار واچوي، ځکه چې په دې ډول دوی کوونکي داسې وروزي چې خپ

زده کوونکو څخه  لهکېدای شي ښوونکي  ،ييږږي او معلومات يې زياتياو چاپېريال څخه ډېر ښه خبر

يا دا چې څه شي سره مينه لري؟ له پوښتنه وکړي چې د دوی لپاره ډېره ښه بوختيا او مصروفيت کوم دی او 

دی؟ يا هغه څه چې په نړۍ کې دوی ته ډېر په زړه  یڅه ش یڅيز چې تر اوسه مو ليدل یښکل ايا هغه ډېر

خبرې وکړي او څه  اړهښي د هغو په ېدي هغه کوم شی دی؟ يا دا چې کوم شی چې تاسو ته ډېر مهم برپورې 

ه وويل ځينې وخت کېدای شي زده کوونکو ت. وليکي اودا هم وليکي چې ولې دا ورته ډېره مهمه ښکاري

څه  اړهد هغې په  ېڅه وليکي يا کومه پېښه يې چې ليدل اړهوا شيانو او پېښو په خشي چې دخپلو شاو

د  ،کېدای شي ښوونکي بېال بېلې په زړه پورې پېښې زده کوونکو ته د مقالو لپاره غوره کړي ،ووايي

ېرته راځي يا د اوښانو د بچې منی يوې خواته ځي او پسرلی  اړهبېلګې په ډول د الوتونکو د مهاجرت په 

کاروان سفر هم يوه په زړه پورې مقاله جوړوي، کېدای شي زده کوونکي پخپله خوښه يوه موضوع غوره 

زده کوونکي بايد په . کړي او هغه وليکي يا يې بيان کړي، خو ښوونکي دې ورته عمومي الرښوونې وکړي

ليکلو پورې  په ې دوی نه رټي او نه هم د دویخپل ښوونکي ډاډه وي او په دې هم ډاډ ولري چې ښوونکي ي

او  ي يېته درناوی کوي او ستاي یدوی بايد ډاډه وي چې ښوونکي د دوی ليکنې هڅوي او هغو. ي خاند

څو  یخپله خپلې غلطۍ ومومي که  ښوونکپان دا چې زده کوونکي دي وهڅول شي چې . هڅول يې ښه دي

نو ممکن زده کوونکي ناهيلي شي او  ،ه ورته غلطه ثابته کړيڅو ځايه د دوی په ليکنه کرښه وکاږي او هغ

ورته وويل شي چې عين موضوع، په څه ډول ډېره ښه بيا به هېڅکله څه ونه ليکي، خو که ددې پر ځای 

 . نو زده کوونکي بيا هم ليکي او بيا يې هم ليکي او ښه يې ليکي ،ليکل کېدای شي

خپله جوړې کړي او په هغو کې د خپل پې ديوالي جريدۍ د لوړو ټولګيو زده کوونکي کوالی شي خپل

چې زده  دي، دوی سره يو شمېر نور روشونه لهالرې او  ېپورته ذکر شو.  ښوونځي اخبار څرګند کړي

 .کوونکي په ښه ليکلو کې روزي او وده ورکوي

 ( :افاده  يرتقري) وينا 
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 اړههماغه ټکي د وينا يا د تقريرې افادې په په برخه کې وويل شول ( تحريرې افادې) هغه څه چې د ليکنې 

پام کې ده هغه داده په دې برخه کې چې کومه موخه په هم اغېزمن او ضرور دي او همداسې ارزښت لري، 

چې بايد زده کوونکي داسې وروزل شي چې وکوالی شي په راتلونکي کې خپل افکار او نظريات ډېر ښه 

برخه کې بايد د وينا ښه روزلو په د لومړنيو زده کړو . د کړای شيافاده کړای شي او په وينا کې يې څرګن

 :ره الندې اهداف تعقيب شي الپ

پام کې نيول چې زده کوونکي غواړې خبرې وکړي او خپل افکار څرګند کړي او په په کلکه  يددې ټکـ ۹

 . ښوونکي بايد ددې وخت ورکړي

داسې فرصتونو سره مخامخ  له ښوونځي کې په د افادې قوه هغه وخت ښه وده مومي چې زده کوونکيـ ۱

 .شي چې په طبيعي ډول خبرو ته اړتيا پېښه شي او دوی ته د وينا ضرورت پيدا شي

 .چې په موضوع ښه پوهه موجوده وي ېد يوې موضوع ښه افاده په دې پورې تړلـ ۷

خپله هم  سربېر حېشر پر پېښې ېـ زده کوونکي هغه وخت ښه افاده کوالی شي چې د خپلو سترګو ليدل۲

 . ي پرې زياتې يا ور اضافه کړينڅه څرګندو

 . بايد هڅه وشي چې زده کوونکي هر تعبير او افاده په خپل خپل ځای وکارويـ ۱

نو دی دې اړ شي چې د  ،ږييـ کله چې زده کوونکي د يوې موضوع د بيانولو او څرګندولو لپاره ګومارل ک۶

 . مي او هماغه الزم کلمات وکارويمربوطه موضوع په اړه الزم لغات ومو

ته ځېر شي چې زده کوونکي خپله افاده په مناسبه، صحيح او طبيعي ډول ترسره  يـ ښوونکي بايد دې ټک۳

 .چې هغه څه ټول ووايي کوم چې دده مافی الضمير کې دي ،کړي

ړل شي چې موضوع نو هغوی ته دې وخت ورک ،خبرې او وينا کوي اړهکله چې زده کوونکي د کوم څه په ـ ۸ 

 .پرې کېدو افاده کړي لهمنظماً او پرته له ځنډه او د خبرو 

 :ځينې وړانديزونه  اړهپه ( خبرو اترو)  ېد مذاکرې او مباحث

د ټولو شرايطو په پام کې نيولو سره د ښوونځي  ېزده کوونکي ته وخت ورکوي چې د مباحث ،ـ ښوونکي۹

 . خبرې اترې وکړي اړهيا وروځني ژوند په 

 . ـ د علمي سير او خپلو ليدنو کتنو څرنګوالی بيان کړي۱

 . خبرې کول اړهيا سفر په  ۍد کورنـ ۷

 . ويناوې بيان کړي ېدلېيو څخه يې اورډراله  ـ ۲

اجازې څخه خبرې وکړي له ـ بايد په کلکه زده کوونکي دې ټکي ته پام وکړي چې په خپل وار وروسته ۱

 . کړياخالل نه  ېاوهېڅکله د نورو خبر

 

 

 

 

 :کونه اخځلي

 .لمريز کال پېښور۹۷۳۸د ارواپوهنې ښوونځي د کور د خپرونو څانګه : ګل رحمن ،ـ حکيم ۹
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کال د غبرګولی او چنګاښ  دويمه ۹۷۳۲) ـ حکمتي څېړنوال جالت خان د ښوونکی غږ عرفان مجله ۱

 .مخونه۲۱ -۲۲ګڼه

ابتدايي متوسط و ثانوی، عرفان مجله،  سيستم تعليم و تربيه در دوره های : عبدالشکور ،ـ حميدي۷

 .مخونه۷۲ -۹۸پورته ياده شوي ګڼه 

 -۹کال د تلې اوومه ګڼه ۹۷۶۹د زده کړې ځينې عمومي پرنسيپونه عرفان مجله د  : محمد صديق ،ـ روهي۲

 .مخونه ۱

ورمه دغبرګولی او چنګاښ درېيمه او څل۹۷۲۱د پښتو د زده کړې الرې عرفان مجله  : محمد دين ،ـ ژواک۱

 .مخونه ۱ -۳ګڼه 

 .لمريز کال د کابل چاپ۹۷۲۲ـ کونفورث موريس او نور زبان تفکر و شناخت د فيروز شيروانو ژباړه ۶

) کال، کابل ۹۷۲۲اصول تدريس ارت لسان د هاشم ژباړه د ښوونې او روزنې موسسه  :ورد ليکـ ۳

 (.ګستتنري چاپ

 .دا اوس د هېواد په يو شمېر سيمو کې تدريسېږيـ د سويدين دکومېټې بېال بېل درسي کتابونه چې هم۸

 .کلونه کابل پوهنتون د ژبو او ادبياتو پوهنځی( ۹۷۳۱او  ۹۷۳۸ -۹۷۳۳) ـ درسي لکچر نوټونه ۱

ـ د ګڼ شمېر سيمينارونو دمقالو مجموعې چې د بېال بېلو هغو موسسو له خوا جوړ شوي چې اوس اوس ۹۲

کار کوي او ددغې رسالې ليکوال د ځينو دغو سيمينارونو  اړهد افغانستان د ښوونې او روزنې په 

 .غړيتوب درلود

 .word laic the Teaching of language U.S.A1978ـ ۹۹

 

 

 


