
کالو  16څخه تر8د 

ماښومانو لپاره
د ماشومانو لپاره  په زړه پوري د زده کړې او ساتیري  

فعالیتونه 

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 •

موخه

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

او ( کړئسکن  کوډ  QRد )وړتیا پراساس د ځان الرښود زده کړې لپاره د زده کړې کڅوړې 

کچ  ۵د عمر رسه سم -وه تي کاروئ

(Level Foundation ،0 ،1 ،2 3، او ) پهکاري کتابونه 2او

.لريباندی شتون کچه 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 

پاره د آسانتیا ل

مهم  نکات



لغتونو لیسټد 

ومړی وڼی ل

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

.کړئلغات زده ګټور 
هدف

زما انګلیسي کتاب

پښتو دری

آډیوکلماتاونۍ د د 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 ______



لومړی 

ورځ زما د انګلیسی کتاب 

ړی وڼیلوم

د لوبی وخت

د معمولو شیان نومونه په انګلیسی کی په نوبت سره واخلئ1.

راوړی یو نمره ګټیهر هغه کس چی تر ټولو نه مخکی تاسو ته هغه شی 2.

هغه لوبغاړی چی تر ټولو ډیر نمری تر السه کړی لوبه ګټی 3.

ی نو واخل او لوبغاړی په هغه شمیر شیان باید تاسو ب4. هر ! ته راوړییا د یوی شمیر

.کویهغه لوبغاړی چ  تر ټولو مخک دا شیان چمتو کړی یوه نمره تر السه

و ویل په انګلیس ک زده کړئ۵څخه تر ۱د  ز !پوری د شمیر

د شیانو مسابقه

پاره له لیست څخه لس عام توکي رسم کړئ چې ستاسو ل•

.مهم دي

او د هغوی انګلیسی نوم په دری او پښتو کی زده کړی•

ولیکئ

ر بحث وکړی چی ولی دا توکی په ورځنی ژوند کی ډی•

استعمالیږی

ف هڅه وکړئ چې په انګلیسي کې هم د کلمې لومړی حر•

!د هغه څنګ ته ولیکئ

ې زده کونکي کوالی شي نور نوي کلمی اضافه کړي چ•

.دوی یی د اونۍ په اوږدو کې په کتاب کې زده کوي

کوم داش نور شیان دی چ  تاسو تي هره ورځ کاروی ؟

ړئ انځور تي وباش  او ځان وهڅوی تر څو د دوی انګلیس نومونه زده ک

اوبه

W - Water

‘Ubah’ (in Pashto)



دویمه 

ورځ

!علی وایید لوبی وخت 
.ددی لغاتو لپاره یو عمل غوره او تررسه کړئ1.

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

هغه فعال له دغو فعلونو د جملې نه، یو فعل په لوړغږ اووایاست، ټول لوبغاړي باید

________علي وایي "تمثیل کړي مګر یوازې هغه وخت چې تاسو ووایاست 

"Ali says _____(action)(.عمل)

ي عل"که چیرې یو څوک یو عمل پداسی حال کې تمثیل کړئ، چې تاسو 3.

.له لوبې بهر دیهغه لوبغاړی نه وي ویلي، " وایي

تلفظ زده کوونکي وهڅوئ چې د عمل کولو پرمهال په انګلیسي کې فعلونه4.

.کړي

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

/ خپل د احساساتو څخه شپږ مخونه رسم کړئ او د هر یو احساس نوم په دري 1.

.پښتو ووایئ

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

م ، آیس کری: مثال. )په دایره کې ناست، هر سړی د مختلف شیانو نومونه اخلي3.

(باران ، جګړه ، او نور

نیسي د یوې نمرې السته راوړلو لپاره، نور لوبغاړي باید د هغه احساس رسم لوړ و4.

چې دوی احساس کړئ او بیا دي په انګلیسي کې ووایی

ستړئ غصهپه 

خفهخوشاله

تاسو څه احساس کوۍ؟



!د ګیم وخت
زه اړتیا لرم

__  /I needزه "په انګلیسي کې ، ووایاست . لوبغاړي دي په یوه دایره کې کښیني1.

.او په انګلیسي کې د هر توکي نوم اضافه کړئ" اړتیا لرمته 

بله ې دي شخص باید هغه څه تکرار کړي چې ویل شوي او په انګلیسي کراتلونکی 2.

.کلمه اضافه کړئ

ځي، هغه که یو لوبغاړی توکي په سم ترتیب کې ونه وایي یا کوم شی یی د یاده او3.

.به له لوبې بهر شي

.زه جامو ته اړتیا لرم

.زه جامو او کاغذ ته اړتیا لرم

»که ستاسو د هغه شی نوم  په انګلیسی که زده نه وی ، نو ووایاست 

ئ او د هغه شی نوم په پشتو یا دری کی واخل«  نه ده انګلیسی می زده  

که دوی د کوم توکي لپاره کومه انګلیسي کلمه نه پیژني، له هغوی 

.څخه وغواړئ چې رسم یی کړي او دوی ته دا کلمه ورزده کړي

دریمه ورځ هو او که نه؟

د بټی ګوتی په پورته)په حرکاتو سره ' نه'یا ' هو'کلمو معنی د انګلیسي 1.

.کړئ، زده (او کښته کولو سرهکولو 

.باید یو شۍ خپل تر شا پټ کړيلوبغاړی 2.

دا شی ایا: مثال. )کیدای شي' نه'یا ' هو'باید لس پوښتنې وپوښتي چې ځواب یې نور 3.

(اغوستل کیږی؟

هڅه وکړئ ! پیدا کړيلسو پوښتنو په پای کې، دوی باید هغه شی د 4.

.واخلۍد هغه شي نوم انګلیسي کې به 

 .I need clothes:مثال

I need clothes and paper. 



څلورمه 

ورځ

تمثیل یی کړئ

مه په یو هره کل. له لیست څخه په بیالبیل اکتونو سره انګلیسي لغات زده کړئ1.

.حرکت سره دری ځله ووایاست/ خاص اکت

!د ګیم په کولو سره دا کلمې تمرین کړئ2.

.ټول لوبغاړي په یوه الین کې ودریږي•

:د هرکلمې لپاره یوه خاص اکت پریکړه وکړئ•

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

کلمې په لوړ غږ ووایاستسره دا له بل پسې په مختلف نظم یو •

.لوبغاړي باید د هر کلمې لپاره سم تمثیل وکړۍ•

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

Stop.په سرعت اکت کولو سره دا ګیم نور ال هم سخت کړئ•

Play

ودریږی او بیا حرکت وکړئد لوبی وخت

او دوی الندې کلمی به لوړ غږ اووایاست. ټول لوبغاړي به په یوه لیکه کې ودریږۍ

.باید د هغه کلمې لپاره یو تمثیل وکړي

؟ ایا تاسو له لوبې څخه خوند واخیستی: پوښتنه وکړئ

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

.یا منډه کړهاووهه قدم 

!په خپل ځای باندی تم شه

.د اسی ښکاره کړه چی غوځار شوې او ټپي شوۍ یی

حالت څخه راپورته شئ کله " ټپي"تاسو هغه وخت کوالی شئ چی د 

"(ځئ“او مه" اودریږئ“مه )کلمه واورئ " درمل"چې تاسو د 

که کوم عمل په غلط ډول تمثیل 

لوبې بهر به له شي، نو  لوبغاړی 

!شي Stop

Go

Hurt

Medicine



پنځمه 

ورځ
.  له لیست څخه په انګلیسي کې لومړني لغات او د هغوۍ معنی زده کړئ1.

.ئپه نوبت سره په انګلیسي ژبه کې د خپل ځان په اړه توضیحات ورکړېخه کړ2.

تاسو . )ځان چلنج کړئ چې د دوی د ملګري سره مخ شئ او د دوی په اړه وغږیږئ1.

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

(، او نور

تاسې څوک یاست؟

!لرې شه او توپ ونیسهلوبي وخت/ د ګیم
چې په اړه فکر وکړيداسی شي دوی باید د یو . دوه لوبغاړي  سره جوړه کړئ1.

(کتاب، خواړه او نور: مثال. )دوی خوشحالوی

خپل وغورځوي او د( یا کوم نرم شی)دوی باید یو بل ته توپ په دی لوبه کی 2.

سره ، دوی بایداچونی د هر یو توپ . خوښ شی سره په لوړ غږ حساب وکړي

.یو ګام تر شا الړ سي

نه  وروسته 5له . )که توپ ځینی پر خمکه ولویدئ، دواړه له لوبې بهر کیږي3.

(دري  باندی هم ویلی شی / شمیرې په پښتو

• 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)

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

1 book
2 books

4 books
3 books



لغانو ذخیرهد 

دویمه اونۍ

د ځان او نورو معرفي کول زده کړئ او د خبرو کولو لومړني

.مهارتونو ته وده ورکړئ
موخه

!هر څه زما په هکله

پښتو دری

او الرښوونو لپاره په پښتواونۍ د آډیویی د دې 

.سکن کړئکوډونه QRکې ، د دري ژبه 

Time
• Morning 

• Afternoon

• Evening

• Yesterday

• Today

• Tomorrow

• Before / After

Feelings
• Tired

• Thirsty

• Scared

Numbers

Basic Words
• Again

• Country

• Language

• Games

• Hello

• Bye

• 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 اونېدویمه 

!هر څه زما په هکله
:الندې انګلیسي لغات زده کړئ1.

اغذ پر جال په پورته ذکر شویو وختونو کې چی تاسو یو یا دوه کاره ترسره کوۍ، د ک2.

ړئ او ځان چلنج ک(. خوړل، شاور-سهار: )د مثال په توګه. ټوټو باندې یی رسم کړئ

.په انګلیسي کې د څو فعالیتونو نومونه واخلئ

.یادداشتونه مو له خپل ملګرو سره تبادله کړئ3.

.د دوی فعالیتونه د ورځو سره سم ترتیب او تنظیم کړئ4.

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

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

سهار ماسپښین ماښام

د  یو بل داسی کار په اړه فکر وکړی 

چی تاسو غواړی هغه هره ورځ تر 

سره کړئ، په کوم وخت د ورځ کی 

تاسو غواړی دا کار تر سره کړی؟ 

د کود وخت 

ا کې د تباشیر یپه یو قدم واټن لکه څنګه چې ښودل شوي له یو بل څخه 1.

ټول . کړئسره لیکې جوړي سکواشټیپ 

.کې والړ اوسي' نن'باید په لوبغاړي 

پهڅنګه چې په تصویر کې ښودل شوي، لغاتونه لکه 2.

او لوبغاړي باید د هغې واټن مطابق )ووایاست لوړ غږ 

(.جمپ اووهی

!بیځایه جمپ اووهي، هغه به له لوبې بهر شيهر هغه لوبغاړي چی 3.

Morning Afternoon Evening

In the morning, I _________

In the afternoon, I _______

In the evening, I _________



ډار شوی وږیتږی

و د اول ټیم نه به یو کس د دویم ټیم د ی. جوړ کړئدوه ټیمونه په دی برخه کې 2.

. ئکړدا احساس تمثیل دي هغه کس . د یو احساس نوم واخليکی لوبغاړي په غوږ 

ه نو دوی به یوه نمره ترالسوکړي او هغه احساس وموندي سم اټکل د دوی ټیم که 

!کړي

ه هم پوښتنوپیژني او له لوبغاړي څخه د احساس په اړه یوه یوځل چې دوی احساس 3.

وئ؟ ، تاسو ولې خفه یاست؟ ، تاسو کله د خوښۍ احساس ک: د مثال په توګه. )وکړي

.  بونس نمره هم ترالسه کويدا ټیم به د ( نوراو داسې 

اوومه ورځ د مرکې وخت

ستاسو نوم څه دی؟

ستاسو د زیږدیدنی ورځ څه وخت 

ده؟

څوک ستاسو باندی پام ساتی ؟

تاسو څنګه احساس کوی ؟

ته چیرته اوسیږې؟

چی څخههغه ملګرو له خپلو یی غواړی ولیکئ چی تاسو داسي پوښتنی لس 1.

سه په اړه ال زیات معلومات تر الد دوی ستاسو سره ژوند کوی وپوښتئ، څو 

.الندی ښودل شوی پوښتنیز کلمی زده کړی. کړی

وکړئ او د مرکې په مهال ښه په کورنی غړی سره مو مرکه ۵څخه تر ۳د 2.

ځان داسی چلنج کړئ چې د .ورته غوږ ونیسئدقت سره 

، خبرو پرمهالپښتو /دري

د انګلیسي ژبی  پوښتنېز  کلمی 

.وکاروئ

!یو احساس و اټکولۍ

ستړۍ په غصه

خفهخوشاله

:د دې احساساتو انګلیسي نومونه زده کړئ1.

خوښوئ؟__ تاسو ولې 

WHERE

WHY

WHAT

WHEN 

WHO

HOW

scared thirstyhungry



(افغانی او نو5افغانی1= د کاغذ بیل 1.)پیسې وګټئخپل د کاغذ په کارولو سره 1.

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

ي په انګلیساو په انګلیسی کی زده کړئ نومونه  هغوی د . دي، راټول کړئا ړین 

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

ړئ ورکړئ او هغوی ته اجازه ورکخپل ملګروته څخه مو یو څه ګتلو پیسو خپل د 3.

کولو سره تشریحتوکي په قانع کړئ چې د پیریدونکي ! واخليچې له تاسو څخه شیان 

.دوی ته اړین دئولې دا شی چې ووایی 

ه کارولو سره کلمو پزد انګلیسي پوښتنېراځي، کله چې یو څوک ستاسو پلورنځي ته 4.

:یو بل څخه ځینې پوښتنې وکړئ

وړ جبیلونه کوښښ وکړی 

کړی

اتمه ورځ

یو پلورنځی جوړکړئ

تاسو څه غواړۍ؟

څوک دا شی غواړي؟

شۍ غواړئ؟دا تاسو ولې 

دا په څو دی؟

د خوښې پلورنځي کې ستاسوپه . چې څومره پیسې مو ګټليوکړئ محاسبه 1.

توکي کوم دي؟ ولې؟

د شیانو مسابقه

پورې د شمیرو ویل زده کړئ 10څخه تر 1په انګلیسي کې له 1.

بیا، یو کس داوطلب یو شمیره وایی او لوبغاړي ورته په هم هغه شمیر شیان 2.

!  راوړي

.نمره ترالسه کړي1هر هغه لوبغاړی چې تر ټولو د مخه توکي چمتو کړي، هغه به 3.

.هغه لوبغاړی چې ډیرې نمرې ولري لوبه ګټي4.

رالسه کړئ که تاسو په انګلیسي کې د شیانو نومونه ووایاست، نو به یو بونس نمره ت5.

د لوبی وخت

بل

افغانی 5

یخن قاق

WHAT

WHO

WHY

HOW



نهمه ورځ زما په ژوند کې خلک

:کړئکلمې زده الندې انګلیسي 1.

یا د کورنۍ غړيشي کیدای دا . کړئ چې تاسو ته مهم ديانځوررسم د هغه خلکو 2.

پورته لغات ولیکئ او دې خلکو نومونه هڅه وکړئ چی د . ويمو ملګري 

.وکاروی، ترڅو یو ښه انځور مو په انګلیسي کې رسم کړئ وي

ترڅو دوی شی رامینځته ه الره یوسی ماشومانو لپاره داهدف دا دی چی د 

ځونکی که دا د دوی لپاره رن. پل په ژوند کې شامل کسان نومونه په یاد وساتيخ

.اخیستلو لپاره مه اړباسیکی د برخې  وي نو دوی په دی فعالیت 

!نندارهیو کامیډي  لوې وخت/ د ګیم

:  الندې انګلیسي کلمی تدریس کړئ1.

volunteer, teacher, doctor, friend

هره ګروپ ته . ګروپونو وویشئ4لوبغاړي په . کلمې د کاغذ په کوچنۍ ټوټو ولیکئدا 1.

.یو ټوټه د کاغذ ورکړئ

(  وونکیښ: د مثال په توګه)ګروپ باید د سړي په اړه یوه تمثیلي پارچه وړاندې کړي 2.

!او هغه د امکان تر حده ټوکیزه بڼه ورکړۍ

که چیرې . نمره لري1هره رایه ! ټول لوبغاړي دي غوره پراچې ته رایه ورکړي3.

نوری 5یا ډیر انګلیسي کلمی وکاروي، هغه ته 3ګروپ په خپل تمثیلي پارچه کې 

.  نمرې ورکړئ



لسمه 

ورځ

زه او زما ملګری 

ره د دې انګلیسي الرښوونو په کارولو سره له دوی س. د یو ملګري سره جوړه شی1.

:مرکه وکړئ

۸لږترلږه )ځله تمرین کړئ 2یا 1پوښتنو په اضافه کولو سره  پورته مرکه ځینې د 2.

نخ یی و نوریا په کارولو سره ثبت کړئ تلیفون یو غټ دا مرکه وروسته د (. پوښتنې

!کړئوړاندې 

سره مرکه ستاسو ورکړئ  چی اجازه ته هم ملګري کړئ اوخپل نقشونه مو بدل 3.

!وکړي

د لوبی وخت     دا څه شۍ دی؟

:  مثال. ) یو داوطلب خپل شاوخوا کې ګوری او پوښتنه کوي ؛ دا څه شۍ دئ؟؛1.

(پنسل، دیوال، یخن قاق او نور داسي شیان

نسل هغه بل کس چی پوښتنه تري شوې ده، هغه شی ته اشاره کوي او وایی؛ دا یو پ2.

.دئ؛

.هر یو کس چی دا کار لومړۍ ترسره کړي، هغه به یو نمره ترالسه کړي3.

ووایهخپل ملګري ته سالم 

.ووایاست" /Byeامانخدای په “او " /Thank youمننه"د مرکې په پای کې ، 

ز کد خپل ملګري په اړه د ال زیاتو معلوماتو لپاره، د  . وکاروئلمات انګلیسي پوښتنیې

:هم وپوښن   دا "_____ what is(نور، عمر ، د کورنمبر ، او نوم )?" 

پوښتته ځواب

Which country are you from?

Which language do you speak?

What do you like?

What do you not like?

My country is ______

My language is ________. 

I like ________

I do not like _________



دریمه هفته

موخه    .  خپل د انګلیسی لغاتو ذخیره زیاته کړی

زما د شا او خوا شیان 

Pashto Dari
آډیو الرښونیاو دری د دی هفتی د پښتو 

.کوډ سکن کړی QRلپاره دا

ه      د لغاتو ذخیر

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

• Safe / Danger
Household
• Bed, Pillow

• Bag

• Soap

• Toothbrush

• Blanket

• Glasses

• Glass / Plate

• Spoon / Fork

Actions
• Read

• Hit

• Look

• Touch

• Pray

• Wash

• Say

• Eat

• Shower

Food Items
• Milk

• Fruit

• Vegetable

• Rice

• Bread

• Meat

Clothing
• Shirt

• Pant

• Dress

• Scarf

• Skirt



یولسمه 

ورځ

دریمه هفته

زما د شاوخوا شیان

 ,Bed, Bag, Soap, Toothbrush, Comb, Blanketکړئالندې انګلیسي کلمات زده 1.

Pillow, Glass, Plate, Spoon, Fork, Tissue

توکي پټ کړئ5څخه تر 4په خپله سیمه کې له . یو ملګري سره جوړه وکړئ2.

ی ستاسو ملګری باید هغه پیدا کړ. د پټ شوي شی لپاره انګلیسي کلمه ووایئ.3.

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

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

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

هڅه وکړی !رولونه بدل کړئ او بیا فعالیت هم تکرار کړئ

.چې نوی انګلیسي کلمات ولیکئ

د عمل شمیرل

پوری د شمیرو ویل زده کړی ۵۰څخه تر۱۰د 1.

.  یوه شمیره د یو عمل سره ووایی( پورې۵۰څخه تر ۱۰له )یو لوبغاړی به 2.

(  السونه پړکول، ټوپ وهل، ګرځیدل، قدم وهل، او نور: د مثال په توګه)

.نور به هغه عمل هغومره خلي چی تاسو ځیني غوښتنه کړې، ترسره کوي3.

.هر څوک چې دا کار تر نورو ژر بشپړوي، یوه نمره ترالسه کوي4.

هغه کوم نمبر دی چی کله د ویل شوی : اضافی نمره

نمبر سره یو ځای شی، شل کیږی؟

د لوبی وخت



دولسمه 

ورځ

د لوبی وخت د سړک څخه تیریدل

لی سپی یو لوبغاړی به ښاغ. په سړک باندی دوې کرښې یو بل څخه لرې په نښه کړئ1.

.بلې خوا ته والړ وي' سړک'نور دي د . شي

:دوی به د ښاغلي سپي نه وپوښتي؟2.

،هو: د مثال په توګه. )مګر په یو شرط سره" /Yesهو"ښاغلی سپی وایي 3.

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

!ښاغلی سپی باید لږ تر لږه یوه انګلیسي کلمه وکاروي

ا هغه لوبغاړي چې پورته شرطونه پوره کوي، مخکې لدې چې د ښاغلي سپي لخو4.

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

یدو نه د نیول شوۍ کس به ښاغلۍ سپئ جوړیږي او هغه لوبغاړي چې پرته له نیول ک5.

.سړک  څخه تیریږي یوه نمره ترالسه کوي

و؟سالم ښاغلی سپی ، ایا موږ له سیند څخه تیریدای ش

عجیبه جامئ
:دا الندی انګلیسی لغات زده کړئ1.

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

نفری ګروپونو باندی وویښئ۵څخه تر ۴لوبغاړی 1.

دوی! هر ګروپ باید یو لوبغاړی ته په  خندونکی ډول جامی واغوندی2.

کوالی شی چی ددی کار لپاره له پاڼو، تیشو، روی پاک او نور داسی

.شیانو څخه  هم کار واخلی

یم کرښی دقیقو وروسته، د مختلفو ګرپونو لوبغاړی باید په یو مستق۱۵څخه تر ۱۰د 1.

.کی ودریږی

ی یی ټیمونه د هغه شیان او رنګونه چی په دی جامو کی استعمال شوی په انګلیسی ک2.

ه پنځ)تر ټولو عجیبه جامی ته رای ورکړی(. هر یو، یوه نمره) نومونه باید واخلی

(  نمری

سړک

لوبغاړی

ښاغلی سپی

دولسمه ورځ

Hey Mr. Dog, can we cross the river? 



دیارلسمه 

ورځ

پر ځمکه باندی پوری شمیری ۲۰صفر څخه تر سره د سکواشپټیپ د تباشیر یا هم 

۴دا الندی ورکول شوی . د شمیرو تر منځ د ټوپ وهلو لپاره ځای پریږدی. ولیکئ

:فعالیتونه د شمیرو په استعمال سره  ترسره کړی

فعالیت  ټوپ شمیرل 

پوری ټوپ اووهۍ او د هر یوی شمیری سره د یو مختلف ۱۰د یو څخه تر 

بازیچی، او داسی ۴قلمونه، ۳، پاڼی۲، کتاب۱: مثال. شی نوم وږغوی

.نور
۵څخه تر ۱وغواړی چی د نه مو د یو ملګری . د صفر څخه شروع وکړی

اب او د ځوکړئ تاسو هم پر شمیرو باندی اضافی . ولوليپوری شمیری 

.ټوپ اووهیځای ته 

، ثانیو لپاره بند ۴، ۳، ۲یو د بل چلینج کړی تر څو د شمیری ویل هر 

.د هر کود سره سم یوه شمیره ووایاست. کړئ

پوری شمیری ۵څخه تر ۱نور ملګری  باید د . څخه شروع کړی۲۰د 

.ټوپ اووهیمنفی کړی او د ځواب ځای ته یو واري . ووایی

د خوښې خواړه

می زده الندي انګلیسي کل. کښینيودریږي یا لوبغاړي دي په یوه دایره کې ټول .1

شیدې، میوه، سبزیجات، وریجې، ډوډۍ، غوښه : کړئ

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

آیا ستاسو هم . /_____ I like(د خواړه نوم) زما ــــــــــــــــــــــــــــــــ خوښیږی 

/?______Do you likeــــــــــــــــــــــــــ خوښیږي؟

اړی لوبغ. خوښوي باید خپل السونه و پړکويشی، هرڅوک چې په حلقه کې ورته . 3

.هغه به ورته شی تکراروي. دي توپ هغه ته واچوي

وروسته لدې چې ټول خوراکی توکي په جملو کې . 4

لوبغاړي کوالی شي نور شیان ووایی چې وکارول شول، 

تردوام ورکړئ تر څو چې هر یو لږ . دوی خوښیږيد 

.لږه دوه ځله توپ ترالسه کړي

1

2

3

4



څوارلسمه 

ورځ

!د یو کلمې متضاد اووایه

د لوبی وخت  له توپ څخه ځان بچول

:ته یو عمل وټاکۍهر کلمې د انګلیسي متتضادو کلمو الندې 3.

یوه حال کې چی ټول لوبغاړي په یوه لیکه کې والړ وي، یو کس داوطلب ديداسی 3.

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

.  او تمثیل یی کړئ

!هر شيکه کوم لوبغاړی ناسمه کلمه ووایی یا ناسم تمثیل وکړي، هغه به له لوبې ب4.

:دا الندی انګلیسی کلمې زده کړی1.

face, hand, leg, stomach, back

لومړی ټیم باید یوه. دوه برابر ټیمونه جوړ کړی1.

حلقه جوړه کړی او د دویم ټیم غړی باید د هغه حلقی 

.د ننه شی

.ورواچویتوپ د لومړی ټیم غړی دي هڅه وکړی تر څو د دویم ټیم غړی خوا ته 1.

ی توپ کله چی توپ پر هغه کس باندی ونښلی نو لوبغاړی باید د هغه قسمت د بدن باندی چ2.

له ګیمه ونښلی نو لوبغاړی بهکه توپ پر محفوظ ځای . نښتی په انګلیسی کی نوم واخلی

.وځی

!«خطر»که چیری دوی په خطری ځای کی ووهل شی نو باید ووایی چی 1.

.ه سر بدل کړیکله چی لومړی تیم ټول لوبغاری له لوبی وایستل نو بیا باید ټیمونه خپل ځایون2.

د ځان ساتنی لپاره ځینې قوانین جوړ کړئ

السونه، پښی، شا، نس: محفوظه ځایونه

مخ، د پښو منځ او نور:خطری ځایونه

Quiet / Loud

More / Less

Clean / Dirty

Near / Far Stand / Sit



پنځلسمه 

ورځ

د لوبی وخت 

.ټول لوبغاړی باید په یوه حلقه کی کښینی1.

د هر دری شمیری وروسته. هر یو لوبغاری  په وار سره یو شمیره په انګلیسی کی وایی.

، السنه پرکول،او ۵، ۴، السونه پرکول، ۲، ۱:مثال.)لوبغاړی باید یو واری السونه وپرکوی

(.نور

د حلقه جوړل لوبه 

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

Think, read, hit, write, look, pray, wash, say, eat, shower

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

ې ولیکئ، وګورئ، ټول لوبغاړي باید هغه عمل تمثیل کړي مګر یوازې هغه وخت چ

/”.____ Ali says”“(.عمل)________ علي وایي "تاسو ووایاست 

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

که چیرې یو څوک یو عمل پداسی حال کې 3.

لي، نه وي وی" علي وایي"تمثیل کړئ، چې تاسو 

.دا لوبغاړی له لوبې بهر دی

زده کوونکي وهڅوئ چې د عمل کولو پرمهال 4.

.په انګلیسي کې فعلونه تلفظ کړي

۲

۱

السونه پړکول

' ځان ډاډه کړئ چې تاسو د وهل

کلمې لپاره یو خوندي عمل 

.ترسره کړی

هځه وکړی چی دا لوبه د 

و مختلفو رولونو او عملون

سره ترسره کړئ

که چیری څوک یو شمیری غلطه 3.

ه کړی یا هم السونه و نه پړکوی نو ل

.لوبی نه وځی



څلورمه وڼی

ي په انګلیسي ژبه کی ګټور عبارتونه زده کړئ او د ورځن

.نورمال نوي ژوند سره راحته اوسئ
موخه

نوي کورونه

Pashto Dari

ه، د په دی اونۍ کې د پښتو او دري الرښونو لپار

QRکوډونه سکن کړئ.

د لغاتو ذخیره

Time
• O’ Clock

• What time?

• 30 – Thirty

• 45 – Forty Five

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



شپاړلسمه 

ورځ

څلورمه اوني

نوي کورونه

وختد لوبی 

د هغه ځای نه چی تاسو راغلي یی او هغه ځای ته چي تاسو غواړئ الړ سئ، نومونه یی 1.

کلمو څخه په انګلیسي کې کار ( To)او ( From)د ( د افغانستان نه امریکا ته: مثال. )ولیکئ

.واخلئ

عل  ، او هغه ف(لوستل: مثال)د هغه کار لپاره چي تاسو ترسره کړئ، یو  فعل اضافه کړئ، 2.

.چی تاسو به یی په یو نوي ځای کی ترسره کړئ، هم اضافه کړی

.کلمي پکښی استفاده کړي،( To)او ( From)د : یو جمله په انګلیسي که اووایاست3.

!  هڅه وکړئ چی یو احساسی کلمه هم خپل جملې ته وراضافه کړئ چی تاسو یی احساسوئ4.

.زه ــــــــــــــــــــــــــــ احساس کوم: مثال)

.ولیکئ( To)او په بل کنج کې یی ( From)د کوټې په یو کنج کې 5.

په ځای کې ودریږي او و دي وایی د ( From)هر یو دي په وار سره د 6.

او هغې بلې خوا ته . ولیکئ( احساس. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ تر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.(ّآرامی او سکون څخه تر لوړ غږ پوری) د. دي منډه کړي تر څو یو نمره ترالسه کړئ

.مستقیم، ګامونه/ نیغګرځیدل، ښي، کیڼ، : لغات زده کړئ/ دا انګلیسي کلمی1.

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

.د یو هیواد نوم ولیکئ او په کوم ځای کې یې نصب کړۍ. د پیل ټکی په نښه کړئ3.

و دوهم لوبغاړی دې د الرښود په صفت، ړوند چرګ ته اووایی چې کومي خوا ته الړ شي څ4.

.ړوند چرګ دي په دقیق ډول الرښوونې تعقیت کړۍ. خپل نوي کور ته ورسیږي

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

.ګټونکۍ دئ

د سمی = الرښود ته یوه نمره •

الري ښودلو په نتیجه کې 

ړوند چرګ ته یوه نمره په سمه •

توګه د الرښووني تعقیبول

د روبوټ لوبې

د غم نه تر خوشالي پوري، د کوجنی څخه تر غټ پوری،: مثال)



اولسمه 

ورځ

ستاسو ساعت

یو ساعت رسم کړئ او په انګلیسي کې له یو څخه ار دولس شمیرې په1.

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

او ”?what time is it“" څو بجې دي؟“له یو داوطلب څخه په انګلیسي ژبه کې وپوښتئ، 2.

.هغه وخت خپل په ساعت کې وښایاست

دقیقو ښکاره کول پر ساعت باندی زده کړی ۴۵او ۳۰د 3.

نتخاب کړی چی د ورځی په څلور مختلفو وختونو کی تاسو 4.

څنګه احساس کوالی؟5.

.خپل ملګری ته ووایاست چی په ــــــــــــــــــ بجو باندی  ما ـــــــــــــ احساس کوالی6.

زما ورځنی فعالیتونهفعالیت  

سم د هر یو فعالیت لپاره چی تاسو یی ترسره کوی یو ستوری د ځان لپاره ر

 ..کړی

ړی ،چی تاسو یی غواړی په ځان کی را پیدا ک.د ځینی ښو عادتونو په اړه فکر وکړی1.

(.نورکول، او یو ساعت کتاب لوستل، یا یوه سپورټی لوبه هره ورځ : مثال)

سی کی د فعالیتونو وخت او نوم په انګلی. د ورځنی کار لپاره ځانته مهال ویش جوړ کړی2.

:ثال م. ولیکئ

رځنز زده کوونک وهځوی چ  خپل د و . ثبات ډاډ رامینځته کوی: نوت
. کړیفعالتونو یو طرح جوړه کړی کوم چ  دوی وکوالی ش  پری عمل و 



اتلسمه ورځ یوه وینا وړانډی کړی 

فعالیت زموږ د کور سفر 

.په انګلیسی کی ستری مشی د ورځی مختلف وختونو پر اساس زده کړی

 ..خپل د خوښی موضوع په اړه په پښتو یا دری کی یوه دقیقه خبری وکړی1.

نا  پیل اوریدونکو ته په ښه راغالست ویلو او احوال نیولو سره  په انګلیسی  کی خپل وی2.

کړی 

.خڅه وکړی تر څو یو دوه نور انګلیسی کلمی په خبرو کی مو وکاروی

وم چی زدهکونکی دی خپل وینا یو  بل ته وړانډی کړی بیا هغه وینا ته به رای ورکړی ک3.

چی ټول ؛ګټونکی ته به چانس ورکول کیږی تر څو یوه لوبه وټاکی.ډیر په زړه پوری وی

.یی سره یو ځای ولوبوی

«  الرښود»او « ګرځندوی»په دوه ټیومونو باندی وویشل شی  ـــــــــ1.

الرښونکی به د خپل استوګن ځای شاخوا  شیان باندی نومونه یی په2.

نور داوطلبان هم کوالی شی د دوی. لکه پخلنځی او نور. انګلیسی کی  لیکئ 

دوی کوالی شی چی احساسات هم ورسره رسم . په دی کار کی ورسره مرسته وکړی

( .خوشحاله--تخت : مثال.)کړی

ی الرښونګي به خپل به مینځ کی څایونه  وویښی تر څو نور غړی په هغه  ځایونو ک1.

(.هر غړی به یو مختلف ځای یا خونه وټاکی : مثال.)وګرځوی

.دوی باید الندی جمالت وکاروی.زده کوونکی باید خپل وینا تمرین کړی2.

وی او وروسته ټیمونه سره ځای بدل. الرښونکی به ګرځندوی ددوی په کور کی  ګرځوی3.

.فعالیت تکراروی

ګرځندویالرښونیک 

Good Morning, I am ____, 

How are you? 

Can I show you ___?

Sure, this is ____. That is ____.

I am _______.

I am fine. 

Can you show me ______?

What is that?



نولسمه ورځ د سوداګری لوبه

د لوبی وخت یو پړاو نژدی

یا دا ب. هر لوبغاړی باید دوه داسی شیان  چی دوی یی غواړی پر یو کاغذ باندی رسم کړی یا ولیکئ 1.

.کاغذونه خپل په مینځ کی بدل کړی او یو د بل ته یی وویښی

داوطلبان باید د هر لوبغاړی لیکنی ثبت کړی2.

وداګری لوبغاړو ته به دا چانس ورکول کیږی چی  د الندی عبارتنو په استعمال سره  یو له بل سره  س3.

بیرته تر السه کړیشیان یی چی ورکړیوګړی او هغه 

.یو بل ته په پښتو او دری کی قناعت ورکړی تر څو ستاسو سره سوداګری وکړی4.

لوبی ! یهغه لوبغاړی چی تر ټولو مخکې ورکول شوي شیان بیرته تر السه کوي، لوبه ګټ5.

.  ته وخت تعیین کړی او په دی ډول لوبه ال ډیر ستونرمن کړی

زه ـــــــــــــــ لرم .څوک ــــــــــــــ لری

.زه ــــــــــــ غوارم

!بخښنه غواړم

!وبخښی

ږ تر لږه یو لوبغاړی به د ټګر رول ولوبوي او دا نور لوبغاړي باید د ټیګر څخه ل1.

.  ګامه لرې د هغه شا ته ودریږی5

 What, when)ټیګر د انګلیسي پوښتنو کلمو او عبارتونو په کارولو سره 2.

where, how, why, can I) ،یوه پوښتنه کوي:

. واخليټول لوبغاړي باید پوښتنې ته په وار وار ځواب ووایی او یو ګام مخکې را3.

هغه لوبغاړی چې ټګر ته تر . هدف دا دی چې څوک لومړی ټګر ته رسیږئ

.نورو مخکې ځان ورسوي، یوه نمره ترالسه کوي

د دوی له مینځه نه چی هر یو ټګګر ونیسي هغه به ! بیا ، هرڅوک منډې وهي4.

.نوی ټګګر کیږي او فعالیت یې تکراروي

I have ___. Who has ___? Sorry!

I want ___. Excuse me!



شلمه ورځ د کاغذ الوتکې

د لوبي وخت
کوم ښار؟

:د الندې الرښوونو په تعقیب سره د کاغذ الوتکې جوړي کړئ1.

ه په ځمکه کې مختلف هیوادونه په نښه کړئ پدې پورې اړه لري چې کوم یو ل1.

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

(:دۍ

سي کې په انګلی)لوبغاړي اټکل کوي چې د دوی الوتکه به چیرې راښکته شي او 1.

M".ته ځی______ زما الوتکه له افغانستان څخه (: "ووایی 

د هر چا الوتکه چې په هغه             . خپلې الوتکې غورځويلوبغاړي 2.

کوی            ترالسه  کې ښکته شي چی دوی اټکل کړې، یوه نمره هیواد 3.

.  هیوادونو نومونه په نښه کړۍبیالبیل په ځمکه باندی د 1.

ي به ګرد یو لوبغاړې به په یو ګوښه کې والړ وي، د موسیقي د پیل کیدو سره، نور لوبغاړ2.

.ګرد منډي وهي او هغه کس چی ګوښه والړ دئ، هغه به په پوټو سترګو سندره وایی

هغه . موسیقی ودریږی، لوبغاړۍ به سم دستی د یو هیواد اړخ ته ودریږي/ کله چی سندره3.

هغه لوبغاړي چی د هغه هیواد څنګ ته والړ وي، . ګوښه لوبغاړئ به د هیواد نوم اخلي

.  هغوی به د ګیم نه بهر شي

.لوبي ته ادامه ورکړۍ تر څو چی یو لوبغاړئ پاتي شي4.

1 2 3 4 5 6 7 8

لستان ، پاکستان ، هند ، ایران ، قطر ، ترکیه ، ایران ، اتریش ، فرانسه ، سویډن ، انګ

کاناډا ، امریکا

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

Sweden, UK, Canada, America 


