
ي  فعالیتد ماشومانو لپاره  په زړه  ونه پوري د زده کړې او ساتیر

کالو 7څخه تر 4د 

ماشومانو لپاره

د فعالیت کتاب



د آسانګر لپاره یادونه

یال رسه زده کوونکي د نوي • ز او احساسآشنا کړۍ چاپیر ي او د ټولنیر
ې ات 

هوساینز

.  مالتړ وکړئ

.ړې کړئزده شوي مفکورې پیاو مخکې له الرې د په زړه پوری فعالیتونو •

Objectives

ي ډیزاین ګروپونو لپاره هر عمر  د •
ز او احساسات  پلي ( SEL)ړهکڅو کړې  د زده  شوي ټولنیر

.کړئ

ې په انګلیسي د • ي، هغو کسانو لپاره چ  ي وکړئ د دژبه نه پوهیر ږ
ې ته په وی د عمر  مهرباتز کچ 

د پراخو موضوع ګانو (. Level 2یا  Level 1)فعالیت اړوند کتابونه وکاروئ کتو رسه، د 

ۍ په اوږدو کې تررسه  د جمل ځخه  چ  د 
ی، دوه فعالیته به هره اوتز په منظم ډول رځ و کیر ږ

ي 
. تررسه ش 

ې یاد • ي هغو کسانو لپاره چ  ي وکړئ د دي، رسه راحته د انګلیسي ژت 
دوی د عمر او مهرباتز

ي لپاره وړتیا پراساس د ځان 
او وتي ( کړئسکن  کوډ  QRد )د زده کړې کڅوړې الرښووتز

کاري 2او ( 3، او Level Foundation ،0 ،1 ،2)کچ  ۵د عمر رسه سم -کاروئ

.لريباندی شتون کچه کتابونه په هره  

د زده کړې سفر

ي کړئ ، •
ته اجازه وی کونکي  راحته نه وي، دزده  مګر که د امکان تر حده انګلیسي معرفز

ۍ چ  خپله ورکړئ 
ۍ د قاموسونو لیست څخه . ژبه وکارويمورتز

و تمرین عملي د لغاتهره اوتز

.  مل کړئشالغات هم پکې زده شوي مخکې پرمهال فعالیتونو تررسه کولو  او د کړئ 

ې ۱۵د فلش کارډ په کارولو رسه ورځ هره •
ي لغات تمرین کړئدقیق 

.پخواتز

ې لپاره هیڅ فعالیتونو کې په •
.باش  اړ کوونک مه زده  د برچز اخیستنز

.وکاروئژبه لیوالتیا لپاره امثبته و کوونکزده  د •

ي ذهنیت له امله کورد •
ۍ ته له مراجعې ډډه وکړئ/دوی اوسنز

.کورتز

ي •
ې پراساس د زده کړې کچه تنظیم کړئدوی د وړتیاو وکړئ د مهرباتز

.او عالف 

Tips 



د لغتونو لیسټ

Week 1
به کې ژالرې په انګلیسي مجموعې له پوري فعالیتونو د په زړه 

.کړئلغات زده ګټور 
هدف

زما انګلیسي کتاب

پښتو دری

آډیو اونۍ د د دې دري ژبي کی په پښتو او 

.کړئسکن کوډونه  QRلپاره، دالرښوونو 

Common Items
Water

Shoes

Clothes 

Toilet

Food

Medicine

Paper

Mosque

Feelings
Happy

Sad

Angry

Hurt

Sick

Hungry

Actions
Stop

Come

Go

Sleep

Play

Help

Stand / Sit

Basic Words
House / Villa

Yes / No / Maybe

Good / Bad

Name

Age

Phone Call

You / Me / I

Man / Woman

Boy / GirlNumbers:
One

Two 

Three

Four 

Five

Phrases
I need ______

No English!

I am ______



Day 1

.ستاسو لپاره مهم ديکړئ چې توکي رسم څخه لس عام لیست له •

.کی زده کړئهغوی نومونه په انګلیسي ژبه د •

.لیکئهغه رسم تر څنګ وکې د دري ژبه / پښتوکلمه په تورۍ یا هر توکي لومړی د •

!حرف د هغه څنګ ته ولیکئپه انګلیسي کې هم د کلمې لومړی هڅه وکړئ چې •

ږدو د اونۍ په اودوی یی کړي چې نوری نوي کلمی اضافه شي زده کوونکي کوالی •

.کې په کتاب کې زده کوي

لومړۍ اونۍ

لوبه / ګیم
اوبه

W - Water

‘Ubah’ (په پښتو کی)

په شګه باندی شمیرې لیکل
پورې 5څخه تر 0لوبغاړي به د ګوتو په کارولو سره په شګو کې له •

پا رې، ډب)توکي شمیر کوچني شي ورته کوالی دوی ! شمیرې ولیکي

.د شمیرې تر څنګ ځای په ځای کړي( نورشیاناو ڼې 

.کويیوه نمره ترالسه لوبغاړی لپاره، هرې سمې شمیرې د •

د ټولو نه مخکې دا تمرین پای ته ورسوي، یوهلوبغاړی چې هغه •

!نمره اضافه به ترالسه کړي

پښتو 

شمیرې

دری شمیرې

زما انلګیسی کتاب



دویمه ورځ رسم یی کړئ

په ته یو کسکې ټیم په دوهم  یو کس به څخه د لومړي ټیم . ټیمونه جوړ کړئدوه 1.

.کلمه یا شمیره وواییغوږ کې یوه انګلیسي 

.کلمې لیکلو هغه رسم کړۍکس به پرته له څه ویلو یا 2ټیم د 2.

د کلمې لومړیهغوی به یوه نمره ترالسه کړي او اټکل وکړي سم غړي 2ټیم د 3.

.کې ولیکيپښتو /انګلیسي او دريتورۍ په 

Bed

لوبه/ ګیم کوئ؟تاسو څنګه احساس 

ي او څلور مخونه داسی رسم کړئ چی تاسو په هغه کې خپل احساس بیان کړای ش1.

.کې ووایاستپښتو / درينوم په د هغه احساس 

.زده کړئ( له لیست څخه)نومونه بیالبلو احساساتو انګلیسي کې هم د په 2.

س کریم ، آی: مثال. )نومونه وایيبیالبیلو شیانو د سړئ هر ناست، یوه دایره کې په 3.

(او نورباران ، جګړه ، 

لوبغاړينور لپاره، راوړلو نمرې السته یوې د 4.

هغه رسم لوړ ونیسې کوم چې هغویباید د احساس 

ستړی.وواییکې دي او په انګلیسي احساس کړۍ 

خفهخوشحاله

په انګلیسي کلمو چی ویلکه تاسو 

هغه “No Englishغواړئ، نه پوهیږئ

.تدري ژبه کې ووایاس/ په پښتوکلمه 

په غوسه



بټی ګوتی په پورته د )په حرکاتو سره ' /noنه'یا ' /yesهو'لغاتو معنی انګلیسي د 1.

، زده کړئ(سرهکولو او کښته کولو 

.شا پټ کړيیو شۍ خپل تر باید یو لوبغاړی 2.

شی ا دا ای: مثال. )شيکیدای ' نه'یا ' هو'وپوښتي چې ځواب یې لس پوښتنې باید نور 3.

(اغوستل کیږی؟

یسي کې د هڅه وکړئ په انګل! کړيهغه شی اټکل دوی باید کې، په پای د لسو پوښتنو 4.

.واخلۍشی نوم 

Day 3 Yes or No?

ABC Yoga !څیر پوز کولو هڅه وکړئتوري په یو د 



7

څلورمه 

ورځ

!حساب یې کړئ
!جوړي کړيپورې شمیرې 5څخه تر 1سره له دي د خپل بدن لوبغاړي 1.

.يلیکشمیره واټکلوي او ودی کې پښتو / درينور کسان دي په انګلیسي، 2.

.کويپه بیړه سره شمیره اټکل کړي، یوه نمره ترالسه چې هرڅوک 3.

و کولپه اضافه هغه شمیره ولیکئ چې چلنج کړئ او هڅه وکړئ چې ځان خپل 4.

.شيجوړ سره یی د پنخو عدد 

د لوبي وخت

تمثیل یی کړئ

په یو مه کلهره . لغات زده کړئانګلیسي څخه په بیالبیل اکتونو سره له لیست 1.

.ووایاستحرکت سره دری ځلي / خاص اکت

!د ګیم په کولو سره دا کلمې تمرین کړئ2.

.کرښه کې ودریږي/ دي په یوه الینټول لوبغاړي •

:وکړئد هرکلمې لپاره دي پر یوه خاص اکت پریکړه •

• stop, come, go, sleep, play, help, happy, sad, phone

پسې په ښه نظم سره په لوړ غږ ووایاستله بل کلمې یو •

.تمثیل وکړۍلپاره سم لوبغاړي باید د هر کلمې •

شيلوبې بهر هر یو چي غلط تمثیل وکړی، هغه به له •

.ګیم نور ال هم سخت کړئدا په ګړندي اکت کولو سره •

Stop

لوبه وکړئ



تاسې څوک یاست؟پنځمه ورځ

.  زده کړئهغوۍ معنی او د لغات انګلیسي کې لومړني څخه په له لیست 1.

.ئکړتوضیحات ورکړېخه خپل ځان په اړه کې د انګلیسي ژبه په سره په نوبت 2.

تاسو . )ځان چلنج کړئ چې د دوی د ملګري سره مخ شئ او د دوی په اړه وغږیږئ3.

، او ( احساس)یاست _____ ده، تاسو _____ دی ، ویال_____ یاست ، عمر ____ 

(نور

لوبه/ ګیم ودریږی او بیا حرکت وکړئ

او باید کلمی دي په لوړ غږ اوواییالندې . ودریږۍیوه لیکه کې دي په ټول لوبغاړي 

.هغه کلمې لپاره یو تمثیل وکړيد 

؟ واخیستئایا تاسو له لوبې څخه خوند : پوښتنه وکړئ

.سره ځواب ووایی' بد'یا ' ښه'زده کوونکي باید د 

Stop

Go

Hurt

Medicine

.یا منډه کړهاووهه قدم 

!په خپل ځای باندی تم شه

.ښکاره کړه چی غوځار شوې او ټپي شوۍ ییداسی 

کلمه " درمل"د چي حالت څخه راپورته شئ " ټپي"د تاسو هغه وخت 

"(ځئ“او مه" اودریږئ“مه )واورئ 

که کوم عمل په غلط ډول تمثیل شي، نو  

!لوبغاړی باید له لوبې بهر شي

• I am _________ (name). 

• Age is ______

• Villa is ______

• I am a ______ (man/lady or boy/girl)

• I am ______ (feeling)

• I need  __________ (any common item you learnt)

(نوم)

(انجلۍ/یا هلکمیرمن /سړی )

(احساس)

(کوم عام توکي چې تاسو زده کړي)

(You are ____, Age is _____, Villa is _____, You are _____ (feeling), etc.)



کلمې

دویمه اونۍ

معرفي کول زده کړئ او د خبرو کولو نور کسانو د ځان او 

.ته وده ورکړئلومړني مهارتونه 
هدف

!هر څه زما په هکله

پښتو دری

او الرښوونو لپاره په پښتواونۍ د آډیویی د دې 

.سکن کړئکوډونه QRدري کې ، د 

Time
• Morning 

• Afternoon

• Evening

• Yesterday

• Today

• Tomorrow

• Before / After

Feelings
• Tired

• Thirsty

• Scared

Numbers

Basic Words
• Again

• Country

• Language

• Games

• Hello / Bye

• Sorry

• Thank you

• Book

• Okay
Question
• What

• Why

• When

• Where

• How

• Why

Phrases
• What is _______?

• I do not _______

• I like / I don’t like

People
• Mother / Father

• Brother / Sister

• Aunt / Uncle

• Grandmother / 

Grandfather

• Friend

• Volunteer

• Doctor

• Teacher

• Boy / Girl

• Six         Seven         Eight          Nine          Ten



شپږمه ورځ دویمه اونۍ

!هر څه زما په هکله
:کړئکلمې زده الندې انګلیسي 1.

پر کاغذ ، دپورته ذکر شویو وختونو کې چی تاسو یو یا دوه کاره ترسره کوۍپه 2.

هڅه (. خوړل، شاور-سهار): مثال په توګهد . کړئباندې یی رسم ټوټو جال 

.واخلئنومونه څو فعالیتونو انګلیسي کې د وکړئ چی په 

.سره تبادله کړئملګرو خپل یاداشتونه مو له 3.

.کړئتنظیم او ترتیب  سم د هغوی فعالیتونه د ورځو سره 4.

ووایاست او بیا هغه څه عملي کړئ چې' سهار'کار مو سرته ورسیدئ، چې کله 5.

لپاره هم همداسې ' ماښام'او ' ماسپښین'د . ترسره کوئتاسو یې په سهار کې 

.وکړئ

سهار ماسپښین ماښام

Time Jump ه د یو قدم پلکه څنګه چې ښودل شوي له یو بل څخه 1.

اده لیکی تباشیر یا سکواشټیپ څخه به استفد واټن کې 

کې ' /todayنن'باید په ټول لوبغاړي . جوړي کړئ

.اوسيوالړ 

ه په شوي، لغاتونښودل چې په تصویر کې څنګه لکه 2.

ق واټن مطابلوبغاړي باید د هغې او )لوړ غږ اووایاست 

.جمپ اووهی

ې لوبکله چی لوبغاړي بیځایه جمپ اووهي، هغه به له 3.

!شيبهر 

لغاتو باندی یو ځل بیا پیل ( /after، او وروسته/now، اوس/beforeمخکې) دا ګیم د 

.  پر خای یی وکاروی( /tomorrow، او سبا/today، نن/yesterdayپرون)کړئ او د 

Morning Afternoon Evening



Day 7 د مرکې وخت

رو څخه ملګیی غواړئ له خپلو په اړه فکر وکړئ چې تاسو هغه پنځو پوښتنو د 1.

ندې ال. کوي، وپوښتئ، څو د دوی په اړه ال زیات پوه شئستاسو سره ژوند چې 

ه کور پستاسو . کلمې زده کړئ چی د پوښتنو لپاره کارول کیږيښودل شوي 

و د هغوۍ خبرپه غور سره او . سره مرکه وکړئله درې نه تر پنځو غړو کې 

.ته غوږ شئ

ډار شوی وږیتږی

و د اول ټیم نه به یو کس د دویم ټیم د ی. په دی برخه کې به دوه ټیمه جوړ کړئ2.

ئ که د هغه کس به دا احساس تمثیل کړ. لوبغاړي په غوږ  کی د یو احساس نوم واخلي

!دوی ټیم سم اټکل وکړي نو دوی به یوه نمره ترالسه کړي

له یوځل چې دوی احساس وپیژني، د ټیم غړي د بونس نمره هم ترالسه کوي که دوی3.

خفه تاسو ولې: د مثال په توګه. )لوبغاړي څخه د احساس په اړه یوه پوښتنه وکړي

(یاست؟ ، تاسو کله د خوښۍ احساس کوئ؟ ، او داسې نور

!د احساس اټکل

ستړی په غوسه

خفهخوشحاله

:د دې احساساتو انګلیسي نومونه زده کړئ1.

ستاسو نوم څه دی؟

؟د زیږدیدنی ورځ څه وخت دهستاسو 

خوښوئ؟__ تاسو ولې 

؟چیرته اوسیږېته 

ې د کړئ داش چلنج  ځان  چ 

ې کولو پښتو /دري ل، پرمهاخی 

ې کلیم کې د پوښپه انګلیسي ژبه  
پهتنز

.وکاروئ

څه

څه وخت

ولې

چیرته

WHAT

WHEN

WHY

WHERE

scared thirstyhungry



What do you want?

Why do you want it?

How much is it? 

اتمه 

ورځ

جوړکړئیو پلورنځی 

(افغانی1= د کاغذ بیل 1. )د کاغذ په کارولو سره خپلې پیسې وګټئ1.

د پلورنځی لپاره ستاسو هغه شیان راټول کړئ چې تاسو فکر کوئ 2.

هغوی نوموونه  په انګلیسی کی زده کړئ  او په انګلیسي د . ا ړین دي

.تنظیم  کی کار واخلئپلورنځي په  له دی شیانو څخه خپل د . کی یی ووایاست

ئ او هغوی ته اجازه ورکړورکړئ څه خپل ملګروته یو څخه مو پیسو خپل د ګتلی 3.

!چې له تاسو څخه شیان واخلي

ارولو سره یو کلمو په کزد انګلیسي پوښتنېراځي، کله چې یو څوک ستاسو پلورنځي ته 4.

:بل څخه ځینې پوښتنې وکړئ

څه

ولۍ

څنګه

ې څومره پیوکړئ محاسبه 1. سې چ 

ي کې په . مو ګټلي 
ستاسو پلورنچ 

ې توکي کوم دي؟ ولې   
؟د خوشز

!د ګوتو شمیر
.کړئویل زده پورې د شمیرو 10څخه تر 1په انګلیسي کې له 1.

.ديپه لیکه کې والړ ټول لوبغاړي 2.

لوبغاړی چې په ګوتو لومړی .غږوي شمیره نه یوه 10څخه تر 1له یو داوطلب 3.

.یې شمیره وښیې یوه نمره ترالسه کوي

لوبغاړی چې ډیرې نمرې هغه 4.

!ګټيلوبه ولري 

په انګلیسي څه وکړی چې ه1.

!هم شمیرې ولیکئکې 

د  لوبی وخت 

WHAT

WHY

HOW



نهمه 

ورځ

زما په ژوند کې خلک

:کړئکلمې زده الندې انګلیسي 1.

ري شي کورنۍ یا ملګکیدای دا . د هغه خلکو انځور رسم کړئ چې تاسو ته مهم دي2.

.د دې خلکو نومونه په ګوته کړئ او ووایاست. وي

ترڅو هغوی شی رامینځته ه الره یوسی داماشومانو لپاره هدف دا دی چی د 

ځونکی که دا د دوی لپاره رن. شامل کسان نومونه په یاد وساتيژوند کې پل په خ

.وي نو دوی په دی فعالیت کی د برخي اخیستو لپاره مه اړباسی

د لوبی وخت  څلور کسان

: لغات تدریس کړئانګلیسي الندې 1.1.

Volunteer, Teacher, Doctor, Friend

ته د رسموي چې دوی هر لوبغاړی دوه داسی شیان                                               2.

کتاب -ښوونکی: د مثال په توګه). ښکارندوی ویداوطلب یا ملګری ډاکټر، ښوونکی، 

(عینکی ، 

بیا نځ ټیمونو وویشئ او د دوی ترمیپه دوه لوبغاړي . ټول رسمونه سره یو ځای کړئ3.

.مساوي ډول وویشئدا رسمونه په 

کی، ډاکټر، ښوون)کټګوریوسم هر هغه ټیم چی د بل ټیم نه مخکی  دا رسمونه په 4.

!لوبه یی ګټلیکړی تنظیم کې (  یا ملګریداوطلب، 



ره د دې انګلیسي الرښوونو په کارولو سره له دوی س. شید یو ملګري سره جوړه 1.

:مرکه وکړئ

کړئ تمرین ځله 2یا 1پورته مرکه د خپلو ځینې پوښتنو په اضافه کولو سره 2.

ت کړئ یا په کارولو سره ثبغټ کس د تیلفون یو دا مرکه د بیا (. پوښتنې5لږترلږه )

!وړاندې کړئمخکی یې د نورو په 

/where، چیرته/whoڅوک:  د نور پوښتنو کلمو زده کړی لپاره وهڅویځان خپل 

سره مرکه اوخپل ملګرو ته هم  اجازه ورکړئ چی ستاسو  بدل کړئ رولونه 1.

!وکړي

لسمه 

ورځ
زه او زما ملګری 

د لوبی وخت     ګړندي کارتونه

.اتیوسکارډونه چمتو فلش . دریږیزده کونکي په یوه لیکه کې 1.

ر ټولو لغت تهغه لوبغاړی چې د انګلیسي . فلش کارت وښایاستیو 2.

هغه لوبغاړی چې ډیرې . مخکی ووایی یو نمره تر السه کوی 

!ګټينمرې ولري لوبه 

. Helloووایهخپل ملګري ته سالم 

.ووایاست" په امانخدای bye/“او " مننهthank you/“د مرکې په پای کې، 

د خپل ملګري په اړه د نورو پوهیدو لپاره د انګلیسي پوښتنېز کلمات وکاروئ 

“What is ( عمر ، د کورنمبر ، او نورنوم ،)دا هم وپوښتئ"؟:

پوښتته ځواب

What country are you from?

What language do you speak?

What do you like?

My country is ______.

My language is ________.

I like _______. 



دریمه هفته

موخه    . خپل د انګلیسی لغاتو ذخیره زیاته کړی

زما د شا او خوا شیان 

Pashto Dari
آډیو الرښونیاو دری ددی هفتی د پښتو 

سکن کړیکوډ  QRلپاره دا

د لغاتو ذخیره     

Body Parts
• Face

• Hand

• Leg

• Stomach

• BackNumber Names  (10 to 20)

Basic Words
• Quiet / Loud

• More / Less

• Clean / Dirty

• Near / Far

• Circle / Line

• Stand / Sit
Household
• Bed, Pillow

• Bag

• Soap

• Toothbrush

• Blanket

• Glasses

• Glass / Plate

• Spoon / Knife

Actions
• Read

• Hit

• Look

• Touch

• Pray

• Wash

• Say

• Eat

• Shower

Food Items
• Milk

• Fruit

• Vegetable

• Rice

• Bread

• Meat

Clothing
• Shirt

• Pant

• Dress

• Scarf

• Skirt



Bed, Bag, Soap, Toothbrush, Blanket, 

Pillow, Plate, Spoon, Glass

یولسمه ورځ
دریمه هفته

د شا وخوا شیانزما 

 ,Bed, Bag, Soap, Toothbrush, Blanket:کلمات زده کړئانګلیسي الندي 1.

Pillow, Plate, Spoon, Glass

کړئپټ توکي 5څخه تر 4په خپله سیمه کې له . وکړئدوه کسه سره جوړه 2.

ړی هغه پیدا کستاسو ملګری باید . د پټ شوي شی لپاره انګلیسي کلمه ووایئ.3.

.  ووایاست" /nearنږدې"چې دوی د پټولو ځای ته نږدې شي ، کله -

ووایاست" /farلرې"چې دوی نور لرې ځي ، کله --

ورکړئ یږی لوبی ته ادامه کچې ټول توکي وموندل وتر هغ4.

هڅه وکړی !کړئفعالیت هم تکرار او بیا کړئ نقشونه بدل 

.چې نوی انګلیسي کلمات ولیکئ

د شمیرې سندره

:تمرین وکړئویل پورې د شمیرو 10څخه تر 1ددی سندری په ویلو سره  له 

فعالیت

دوهیو  

زما بوټونه وتړه

درې، څلور

کړه بنده دروازه 

پنځه ،شپږ

لرګی پورته کړه 

اووه، اته 

هغوی مستقیم کښیږده 

نهه لس 

!یوه لویه چاغه چرګه

اسو تپرځای، د انګلیسي لیکو •

شئ خپلې لیکې په کوالی 

وم پښتو کې اضافه کړئ ک/دري

چې د شمیرو سره سمون 

!خوري

شمیرو لپاره 20څخه تر 11د •

!هم د دې کولو هڅه وکړئ

دا . سندره باید معنی ونلري

!مسخره کړئ

One, Two 

Buckle my shoe

Three, Four

Shut the door

Five, Six

Pick up the sticks

Seven, Eight 

Lay them straight

Nine, Ten

A big fat hen!



دولسمه 

ورځ
ومسترګو سره جاسوسي کخپل د زه 

:کړئکلمې زده الندې انګلیسي 

shirt, pant, dress, scarf, skirt, jacket, towel

.ودریږیپه یوه دایره کې لوبغاړي دي ټول 1.

خپل په هر هغه شی چې دوی )' _______ I spy a‘وایی لوبغاړی یو 2.

د . یاووایژبه کېپه انګلیسي البته هغه کلمه دي . ګوريشاوخوا کې 

(یخن قاق)توګهمثال په 

هغه هرڅوک چې . د هغه شي خوا ته ورمنډه کړيباید دا نور لوبغاړي 3.

.کويشي ته تر نورو مخکې ورسیږي، یوه نمره ترالسه 

.واخليت لپاره باید نوبنوم اخیستلو مختلف شیانو د هم پاتي لوبغاړي 4.

ګیمد سړک څخه تیریدل

لی سپی ښاغیو لوبغاړی به . کړئبل څخه لرې په نښه یو کرښې دوې په سړک باندی 1.

.ويبلې خوا ته والړ ' سړک'نور دي د . شي

:دوی به د ښاغلي سپي نه وپوښتي؟2.

که تاسو هو، : د مثال په توګه). یو شرط سرهپه مګر " /Yesهو"ښاغلی سپی وایي 1.

.(  نور داسي شیاناو لرئ، توکي سور تاسو یا که کمیس اغوستی وي 

!انګلیسي کلمه وکارويلږ تر لږه یوه سپی باید ښاغلی 

ا سپي لخوچې د ښاغلي مخکې لدې پورته شرطونه پوره کوي، لوبغاړي چې هغه 4.

.  نه تیر شيسړک شي، هڅه دي وکړي چی د ونیول 

نه د یدو لوبغاړي چې پرته له نیول کنیول شوۍ کس به ښاغلۍ سپئ جوړیږي او هغه 5.

.کويسړک  څخه تیریږي یوه نمره ترالسه 

Hey Mr. Dog, can we cross the river?

تیریدای شو؟ښاغلی سپی ، ایا موږ له سیند څخه سالم 

سړک

لوبغاړی



دیارلسمه ورځ د خوښې خواړه

: کړئزده الندي انګلیسي کلمی. والړ یا کښینيپه یوه دایره کې ټول لوبغاړي دي . 1

شیدې، میوه، سبزیجات، وریجې، ډوډۍ، غوښه 

:  لوبغاړی وایی(. شیبل نرم یا کوم )یو توپ لري لوبغاړی یو . 2

I like _________. Do you like _________? 

اړی دي لوبغ. خپل السونه و پړکويچې په حلقه کې ورته شی خوښوي باید هرڅوک . 3

.شی تکرارويهغه به ورته . توپ هغه ته واچوي

شي ی کواللوبغاړي په جملو کې وکارول شوه، توکي خوراکی لدې چې ټول وروسته . 4

څو چې هر یو لږ تر لږه دوه دوام ورکړئ تر . خوښیږيدوی چې د نور شیان ووایی 

.کړيځله توپ ترالسه 

د ). د یو عمل سره وواییشمیره یوه ( پورې20څخه تر 1له )لوبغاړی به یو 1.

(  او نوروهل، ګرځیدل، قدم وهل، ټوپ السونه پړکول، : مثال په توګه

. واخلۍعمل نوم هڅه وکړئ ځان چلنج کړی څو په انګلیسی ژبه کې د 2.

.چی تاسو ځیني غوښتنه کړې، ترسره کويبه هغه عمل هغومره خلي نور 3.

.یوه نمره ترالسه کويکار تر نورو ژر بشپړوي، چې دا هر څوک 4.

د لوبی وخت شمیرلد عمل 



څوارلسمه ورځ !د یو کلمې متضاد اووایه

فعالیت

:اکۍکړئ او هرې کلمې ته یو عمل وټمتتضادو کلمو الندې جوړې زده د انګلیسي 3.

ي یوه دیو کس داوطلب وي، لیکه کې والړ ټول لوبغاړي په یوه پداسی حال کې چی 4.

ووایی کلمه په لوړ غږ اووایی، نور لوبغاړی باید په انګلیسي کې د هغه مخالف لغت

.  او تمثیل یی کړئ

!شيهر لوبې بهغه به له ، تمثیل وکړيیا ناسم کوم لوبغاړی ناسمه کلمه ووایی که 5.

پښېیدوه کوچني السونه او دوه کوچنۍ 

یوه لویه سینهاو یوه لویه مال 

د پښو لس کوچنۍ الس ګوتی، کوچنۍ د لس 

ګوتې

پوزهغوږونه او یو کوچنی دوه کوچني 

د ډیروغاښونه سرهکوچنۍ خوله وه ی

پښېغوږونه او دوه کوچني دوه کوچني 

دوه چاغ باړخوګان اوږده غاړه او یوه 

!زنګونونهګرد او دوه دوې غټي سترګې 

غړي دی زما د بدن دا 

!ډیر خوښ یم چې زه یمزه 

غړيزما د بدن 

د تمثیل سره زده ویل دې انګلیسي سندرې د 

!کړئ او تمرین یې کړئ

کله چې زده کوونکو  

کړه، د دوی سندره زده 

نه وغواړئ چی پوره 

.کړيبشپړ الین 

Quiet / Loud

More / Less

Clean / Dirty

Near / Far

Stand / Sit

Two little hands and two little legs

One big back and one big chest

Ten little fingers, ten little toes

Two little ears and one little nose

One little mouth with lots of teeth

Two little ears and two little feet

One long neck and two chubby 

cheeks

Two big eyes and two round knees!

These are the parts of my body

I am so happy to be me!



Day 15

په یو خاص واټن کی ودریږۍ او توپ د لوبې وخت

په الس کې ونیسئ

!علي وایي
:  د دې لغاتو لپاره یو عمل غوره او ترسره کړئ1.

think, read, hit, write, look, wash, eat

ومینځئ، )له دغو فعلونو نه یو په لوړغږ اووایاست، 2.

فکروکړئ، ولولئ، ووهئ، ولیکئ، وګورئ، ټول 

لوبغاړي باید هغه عمل تمثیل کړي مګر یوازې هغه 

(."عمل)____ Ali says“وخت چې تاسو ووایاست 

!ال ډیر خوند لپاره په ګړندي ډول اووایاست چ  دا عمل تررسه کړهد 

یل یو عمل پداسی حال کې تمثکه چیرې یو څوک 3.

دا نه وي ویلي، " علي وایي"کړئ، چې تاسو 

وهڅوئ زده کوونکي . لوبغاړی له لوبې بهر دی

نه چې د عمل کولو پرمهال په انګلیسي کې فعلو

.تلفظ کړي

هر ټاس سرهکوالی شئ د دی کار لپاره غوره کړئ چی دوی د تاسو •

:  وګهمثال په تد . واخلينومونه نور شیانو رنګونو او یو ځای، څارویو، 

(سپي ، او نور2کتاب ، 1)

هم ورکړئ چی کولو تمرین هڅه وکړئ چی هغوی ته د داسی حساب •

(6 ,4 ,2): د مثال په توګه! یو شمیره په مینځ کې پریږدي

یو بل سره مخامخ ودریږی او یو بل ته توپهغوی باید . کړئلوبغاړي جوړه 3.

پورې په لوړ غږ 20څخه تر 1د هر ټاس سره، دوی باید له . وغورځوي

توپ پر ځمکه هر ټیم نه که  د . والړ سيحساب وکړي او یو ګام نور لرې 

 .دیبهر وغورځیږي، هغه ټیم 

چې تاسوځان ډاډه کړئ 

یو کلمې لپاره ' وهلد 

خوندي عمل ترسره 

.کړی



څلورمه وڼی

ي ورځنکړئ او د په انګلیسي ژبه کی ګټور عبارتونه زده 

.راحته اوسئسره نوي ژوند نورمال 
هدف/ موخه

نوي کورونه

پښتو دری
ه، د الرښونو لپارپښتو او دري په دی اونۍ کې د 

QRې.کوډونه سکن کړئ

د لغاتو ذخیره

Time
• O’ Clock

• What time?

Conversation
• Good Morning / Afternoon/ Night

• Excuse me

• Sorry

• How are you? / I am fine .

• I have _________

• I need _________

• Can I ______? Can you  ______?

• I am feeling _________

Countries
• Qatar

• Turkey

• America

• Austria

• France

• Sweden

• UK

• Canada

• India

• Pakistan

• Iran

Positions
• Left / Right

• Up / Down

• Straight

• Turn



شپاړلس

مه ورځ

څلورمه اوني

نوي کورونه

د لوبی وخت

ې په یوه 1.
. ولیک  ' /toته'او په بل اړخ کې ' /fromڅخه'اړخ کې د خوتز

ې ( 'ټیګر')لوبغاړی یو . په خوا کې ودریږي' څخه'دي د لوبغاړي ټول 2.
په مینځ کې د خوتز

:اړخ ته واوړي' ته'د دې جملې په ویلو رسه نور لوبغاړي باید . دریږي

From ____ To _____.

ي ، دوی ' ته'که یو لوبغاړی پرته له نیول کیدو څخه 3. ه نمره ترالسه یو اړخ ته ورسیر ږ

، که . کوي ي
.انتخاب کړيباید ' ټګر'نوۍ دوی دا لوبغاړئ ونیول ش 

 right, left, turn, straight, steps: کړئلغات زده / کلمیدا انګلیسي 1.

(۱ړوند چرګ )یو د هغوی دی سترګی پوټي ونیسي . دوه لوبغاړي جوړه کړئ2.

نصب کوم ځای کې یې او په ولیکئد یو هیواد نوم . پیل ټکی په نښه کړئد 3.

.  کړۍ

کومي خوا تهچې دوهم لوبغاړی دې د الرښود په صفت، ړوند چرګ ته اووایی 4.

ې ړوند چرګ دي په دقیق ډول الرښوون. ته ورسیږينوي کور الړ شي څو خپل 

.تعقیت کړۍ

هغه جوړه چی ډیري نمرې ترالسه کړې، هغه ! لوبغاړي دي نقشونه بدل کړۍ5.

.ټونکۍ دئګ

د سمی الري ښودلو په نتیجه کې = الرښود ته یوه نمره •

نمره په سمه توګه د الرښووني تعقیبولچرګ ته یوه ړوند •

د روبوټ لوبې

ۍ ، ل: د مثال په توګه ې له غم څخه تر خوښ  
ه خون 

ي پورې ، له افغانستان 
ه  څخڅخه تر پخلنځ 

هندوستان ته



اولسمه ورځ ستاسو ساعت
د . شمیرې په نښه کړئ9او 6، 3، 12کړئ او په انګلیسي کې رسم ساعت یو 1.

.رسم کړئ( اوږد)ګر د هغه څخه لږ او دقیقه ( لنډ)ګر ساعت 

"  /?what time is itڅو بجې دي؟“په انګلیسي ژبه کې وپوښتئ، څخه یو داوطلب له 2.

.ساعت کې وښایاستاو هغه وخت خپل په 

( رورځني کا) ستاسو د جملې نه یو کس د داوطلب په صفت را والړ سئ او یو عمل 1.

پل په خ(. او نورلوستل، لوبیدل، خوب، تشناب، : د مثال په توګه)ته اشاره وکړئ 

" یعنی اوس. وښایاست چی دا کار په یو ځانګړی وخت کې ترسره کوئساعت کې 

(ویده. )زه ــــــــــــــــــــــ کیږم“ .بجي دي______ 

!وږی سپید لوبی وخت
.دي' پیشوګانی'یې شي پاتې کسان د ځانه ښاغلی سپۍ یو لوبغاړی دي 1.

:ښاغلي سپي څخه لس ګامه لرې والړ دي او پوښتنه کويپیشوګاني د 2.

یو عمل )" /___It is time toدیوخت ___ دا د "ښاغلی سپی کوالی شي ووایی 3.

(.  لکه لوستل ، خوب کول، لوبې کول، او نور

"  /It is ___ O’clock.ديبجې _____ "دی به نوبت سره اووایي چې ' پیشوګانې'4.

، !" کله چی ښاغلۍ سپۍ اووایی چی اوس د خوړلو وخت دی: د مثال په توګه5.

کی ښاغلی سپی ونیسي راتلوند دوی نه چی کوم یو ښاغلی ! پیشوګانې باید منډه کړي

.هغه دۍسپی 

، دوی (نه پوهیږی چی څو بجې دي) لوستلی وخت نشي اوس الهم د هغه چا لپاره چې •

ور لیو شمیرې په د ( ساعت ګر)السچې لنډ ځان پوه کړې کله یوازې پدې دي لومړۍ،  

(.بجې2د مثال په توګه ). دا ساعت ښیی، الړ شي 

په دې شي ، کوالی (پوهیږي چې څو بجی دی) ويڅوک چې د وخت سره راحته هغه •

۱۲یا ۶باندی او ساعت ګر په ( 30: مثال په توګهد ) ګر سره  پیل کړی کله چې دقیقه 

.باندی ودریږي

سپی، څو بجې دي؟سالم ښاغلی 

Hey Mr. Dog, What time is it? 



اتلسمه 

ورځ
!د مبارکۍ سندره

د لوبې وخت لوبه شریکول

.په انګلیسي الفبا کې ټولي توری د کاغذ په ټوټو ولیکئ1.

وري لوبغاړو ترمینځ توزیع کړئ پرته لدې چې بل څوک دا تپه مساوي ډول د دا 2.

.اوویني

ه تورو تسلسل جوړولو لپاره خپل توري یو بل سره تبادل4زده کوونکي به د 3.

.  کړي

:ته الندي اصطالحات وکاروئیو بل د تبادلی لپاره، 4.

ې لومړی د 5. ي ګټونکۍ 4هغه لوبغاړی چ  ! دیتورو نه یو کلیم ترتیب کړۍ، د لوت 

رین لپاره سالم کولو تمپه انګلیسي کې د کښیني او یوه دایره کې کوونکي دي په زده 

.وواییالندې سندره 

وایېته 

نور هم وایي

یئتاسو په دایره کې لومړني کس ته اووا

په دایره کې ټول هغه ته وایی

تاسو وایۍ

لومړۍ کس ځواب ورکوي

ر همداسی ت! بیا لومړۍ کس وایی سهار پخیر

څو چی نوبت ټولو ته رسیږی

.لرم ___ زه  لري؟___ څوک 

بخښنه غواړم

!اوبخښه

ورکړئ؟____ تاسو کولی شئ ایا 

Good morning! 

Good morning

Hello _______

Hi _______

How are you?

I am fine!

Good morning!

I have ___. Who has ___? Sorry!

Excuse Me Can you give ____?



نولسمه ورځ زه لرم ، زه غواړم

د لوبی وخت یو پړاو نژدی

!  شئد یو ملګري سره جوړه 1.

ان په د لوبي یو سام/ څیزپه خپل نوي کور کې د خپلې خوښې دواړه ملګري به 2.

وی د یو شی سره رسم کړي چې دځانونه دوی بیا به . کړينیولو سره ځان رسم 

.خو اوس د دوی سره نشتهغواړي  یې 

_  ________زه : "له یو بل سره شریک کړي او وواییخپل عکسونه به دوی 3.

/.______ I want”._________زه غواړم "او " /.___ I have.لرم

.فعالیت تکرار کړئوي، که اړتیا "4.

5لږ تر لږه څخهد ټیګر لوبغاړي باید نور رول ولوبوي او دا لوبغاړی به د ټګریو 1.

.  لرې د هغه شا ته ودریږیګامه 

 ,What, When)د انګلیسي پوښتنو کلمو او عبارتونو په کارولو رسه ټیګر 2.

Where, Who, How, Why, Can I,) ،یوه پوښتنه کوي:

ې ته په وار وار ځواب وواتي او یو ګام مخکې ټول 3.
.  را واخلي لوبغاړي باید پوښتنز

ې څوک دا دی هدف  ئته ټګر لومړی چ  ې . رسیر ږ تر نورو ټګر تههغه لوبغاړی چ 

.کويمخکې ځان ورسوي، یوه نمره ترالسه  

غه به نوی هونیسي د دوی له مینځه نه چ  هر یو ټګګر ! ، هرڅوک منډې وهي بیا 4.

ې تکراروي ي او فعالیت تي .ټګګر کیر ږ

.خرس لرمیو ټیډی زه 

زه یو کتاب غواړم

مثال

I have a teddy bear. 

I want a book. 



شلمه ورځ د کاغذ الوتکې

کوم ښار؟

:کړئجوړي  د کاغذ الوتکې تعقیب رسه د الندې الرښوونو په 1.

و له کوم یپه ځمکه کې مختلف هیوادونه په نښه کړئ پدې پورې اړه لري چې 2.

کوم یو ترټولو نږدې)ترتیب ته ځیر شئ الندې . افغانستان څخه څومره لرې دی

(:دۍ

لیسي په انګ)لوبغاړي اټکل کوي چې د دوی الوتکه به چیرې راښکته شي او 3.

 My planeځیته ______ زما الوتکه له افغانستان څخه (: "کې ووایی 

is from Afghanistan to _____.”

ته ښککې هغه هیواد په د هر چا الوتکه چې . غورځويخپلې الوتکې لوبغاړي 4.

!کويشي چی دوی اټکل کړې، یوه نمره ترالسه 

.  بیالبیل هیوادونو نومونه په نښه کړۍ/ په ځمکه باندی د مختلف1.

ي د پیل کیدو رسه، ن2.
ور لوبغاړي به ګرد یو لوبغاړې به په یو ګوښه کې والړ وي، د موسیق 

ګو س .ندره واتي ګرد منډي وهي او هغه کس چ  ګوښه والړ دئ، هغه به په پوټو سی 

.  ته ودریږيموسیق  ودریږی، لوبغاړۍ به سم دسن  د یو هیواد اړخ/ کله چ  سندره3.

نګ ته هغه لوبغاړي چ  د هغه هیواد څ. هغه ګوښه لوبغاړئ به د هیواد نوم اخلي 

ي 
.  والړ وي، هغوی به د ګیم نه بهر ش 

ي 4.
ي ش 
ي ته ادامه ورکړۍ تر څو چ  یو لوبغاړئ پات  .لوت 

1 2 3 4 5 6 7 8

ریکاپاکستان ، هند ، ایران ، قطر ، ترکیه ، ایران ، اتریش ، فرانسه ، سویډن ، انګلستان ، کاناډا ، ام

د لوبي وخت

Pakistan, India, Iran, Qatar, Turkey, Iran, Austria, France, Sweden, UK, 

Canada, America 


