
زما کوربه هېواد
کلنو ماشومانو لپاره( ۷)7تر ( ۶)6له 

ې ګڼ مهارتونه رامنځ ې چ 
.ته کويله سکرین پرته د زده کړې رسچین 

Level 1



  
 
معرف

1

ولو رسه به الندې معلومات زده کړئ ړ :د دغه کاري کتاب په بشپ 

موضوع پروژه   
 
اون

جغرافیان   موقعیت او ځانګړتیاوې

په خپل هېواد کې زما کور ګاونډۍ سیمې او هیوادونه1

ې   
مهمې نښ 

اسعار او محل  بېلونه

ي رسټورانټ 
محل  خواړه او ترکیباتموقن 

په رستورانت کې کارېدونک  عبارتونه

مهم عبارتونه

د انا کیسې  فولکلوري کیښې 3

یال فرهنگ او چاپپې

محل  جامې 

زما د هېواد په اړه 4

مهمې جامې 

مشهور ورزشونه

مشهور خلک

ې   
  پېښ 

مهمې تاریخ 

  
مشهوره موسیق 

:د ښوونکو لپاره نوټ
ي شاوخوا زده کوونکي باید کې فعالیتونو ځینو پهکتابدغهد 

ممکنهدا کې صورتدېهپ.وکړيکار رسهخوړو لهاو وګرچ 

:کوووړاندیز خایونو الندېد موږ.دهنه

1  
 
ې لهمت   د او مرکهرسهخلکو لهسیمې د زده کوونکي ځای،پر ګرځېدو شاوخوا د :اون

ي کویلصور تځایونو د مخ 
.ش 

ي اخیسن  عکسونهخلکسیمې د وه،ممکنهکه
Googleدزده کوونکي او ش  Mapsاخیسن  ګټهڅخهرسچینو پشان

ي 
ي کویلزده کوونکي وي،نهممکنهمیو مواردو پورتهلهکه.ش 

هر بلاو کوڅهور،کخپلمخکې لهتصور خپلد ش 

ي څه .وښن 

2  
 
ي کویلزده کوونکي ځای،پر پخلي د :اون

ي کویلونکي زده کو .وڅاريپړاوونهجوړولو رسټورانټیوهد یوازېش 
د ش 

، ې
ې موادو نورو یا /اواوړو لوبو د پاڼ   ې کې کور پهچ  ،راټولویلڼي ي

ي ش 
.کړيبرابر خواړهفرض 



زما د زده کړې سفر

  
1اون 

!وشو5ورځ  4ورځ  3ورځ  2ورځ  1ورځ 

  
2اون 

!وشو5ورځ  4ورځ  3ورځ  2ورځ  1ورځ 

  
 
3اون

!وشو5ورځ  4ورځ  3ورځ  2ورځ  1ورځ 

4اونۍ 

5ورځ  4ورځ  3ورځ  2ورځ  1ورځ 

دلته مو ځان رسم کړئ

واو

2

______________________: نوم



3

ورځن  کار

زما احساسات

خفه

Sad

خوشحاله
Happy

وېرېدیل

Scared

ګډو/مغشوش

ډ

Confused

په غوسه

Angry

په خپلو کتابچو کې رسم کړئهره ورځ خپل احساس مو 

Today, I feel____________



• کاغذ         

• پنسل/قلم

اړین توک  

2

3

4

1
1
5

پروژه

ستاسو نوی کور

ستاسو نوې کوڅه

ایالت/ستاسو نوې ناحیه

ستاسو نوی ښار یا 
ښارګون   

ستاسو هېواد
یدا په خپل کوربه هیواد کې خپل کور پ

!کړئ

ې ستاسو کور ستاس و شاوخوا وګرچ   او وګورئ چ 

ته دی .په کوڅه کې چېې

خپل نوی ایالت یا ناحیه ولټوئ

ې ستاسو ن وې هغه کل یا ښار ولټوئ چ 

کوڅه پکې ده

خپل نوی کور ولټوئ

دا په کوربه هېواد کې مو خپل ځان پی

.کړئ

په خپل هېواد کې زما کور

1

  لنډيز1د 
 
اون

4

• استټيپلر/ تار 



1ورځ  پروژه ن   زده کړه

په خپل هېواد کې زما کور

5

This is      )eman ruoy(’ s new home.
.دیکورنوی( نومستاسو)دا

Our new home has   (1 thing that you like about it.)

.لري( خوښويیېتاسوچېشی1)کورنویزموږ

ه جمله په انګلیسي کې :ننګونه ړ !ولیک  هڅه وکړئ یوه بشې 

ې پرې کړئ او په 10په ( ۱۰)10•
ې رسېښ کړئ« پاڼه1»کې د کاغذ ټوڼ   ڼي

ې د عرض په کارو )
  د یوه واحد په توګه د خپلې ګوڼ 

لو رسه اندازه تاسو کویل ش 
.(کړئ

ې نوی کور مو څنګه ښکاري• !رسم کړئ چ 
ې •  اضافه الندې خایلي ځایونه په انګلیسي کې ډک کړئ او تر خپل انځور الندې ڼي

.کړئ

؟ ایا په خپل هېواد کې مو خپل کور رسمویل ش  

ې کت( حرکت کوونک)په دغه پروژه کې به داشې فلېپ  اب جوړ کړو چ 

ته یو ې اوس موږ په نړۍ کې چېې  .نورو ته وښن  چ 

نوی کور مو له بهر نه څنګه ښکاري؟1.

ې په څوومه طبقه2. ې لري؟ تاسو ڼي
ۍ ده؟ څو طبق 

؟ایا دا یوه وداڼ  کې ڼي 

ې څنګه ښک3. ې لري؟ دروازه ڼي
اري؟د نوي کور رنګ مو څنګه دی؟ زین 



(big, loud, calm

6

(big, loud, calm

1ورځ  کارپاڼه

کور څه ش  دئ؟

په کور کې څه کوو؟

کور ته کله ځو؟

ې په کور کې رارسه او  ي، هغه خلک چ  سېې ږ

څوک دي؟

ي جوړېږي؟
کور له څه ش 

ې وکړئ  ستاسو د په خپل نوي کور کې . په دې اړه له یوه ملګري رسه خېر

ې  ر
!شیان رسم او لیبل کړئ4خوش 

(big, loud, calm(big, loud, calm



2ورځ  پروژه ن   زده کړه

په خپل هېواد کې زما کور

7

My new home is in   teerts(’ s name)          street.
.دیکېکوڅه(       نومکوڅېد)پهکورنویزما

The street has:
(write 2 other places you see in your street).

:لريکوڅه
(وینئکېکوڅهخپلهپهیېتاسوچېولیکئځایونهنوردوه)

1 .
2 .

Our street is )drow gnibircsed eno(
.ده(   کلمهتوصیفيیوه)کوڅهزمو

.

ۍ ټوټه پرې کړئ 12په 12یوه • و کې د کاغذ کوچن 
ي مې 

لېبل ورباندې » پاڼه« 2سانن 

.  ووه  

.ستاسو د نوي کور کوڅه رسم کړئ•

!په کوڅه خپل نوی کور رسم کړئ•

ې اضافه الندې خایلي ځایونه په انګلیسي ډک کړئ او تر خپله رسامۍ الن• دې ڼي

.کړئ

؟1. تاسو له خپل نوي کوره بهر په کوڅه کې څه لیدیل ش  

آیا ستاسو په کوڅه کې نور کورونه شته؟2.

پکې شته؟( دوکان، پارک، کلینیک، او نور)ایا نور ځایونه 3.

ې شته؟4.
ې یا تخن 

آیا ستاسو په کوڅه کې کومې تابلوګاڼ 

ې ستاسو ک5. ې موږ ته ووایاست چ  ي کلمې موندیل ش   چ 
وڅه څنګه ایا تاسو داشې توصیق 

ې ډکه، او داشې نور)ښکاري؟ 
ې ګوڼ    

، له ګن  (لویه، کوچن 

.خپله کوڅه وپلن    



8

2ورځ  کارپاڼه

  کلمې 
توصیق  ې ووای !استهره کلمه تعقیب کړئ او په لوړ غږ ن 

.کلمې له انځورونو رسه ونښلوئ



3ورځ  پروژه ن   زده کړه

9

My new home is in .(      نومښارګوټيیاښارد)

My new place has

(ولیکئځایونهنور3ښارخپلد)

1 .

2 .

3.

Our city / town is .(  کلمهتوصیفيیوه)

My city / town is also (کلمهتوصیفيبله)

و کې د کاغذ غټه ټوټه پرې کړئ 15په 15یوه •
ي مې 

لېبل ورباندې » پاڼه3«سانن 

.  ووه  

ې تاسو خپل ښار له لوړه ځایه ګورئ• .تصور وکړئ چ 

.  خپل ښار یا کل رسم کړئ•

!نور جزیات پکې شامل کړئ. خپله کوڅه او کور هم پکې رسم کړئ•

ې ا• .ضافه کړئالندې خایلي ځایونه په انګلیسي ډک کړئ او تر خپله رسامۍ الندې ڼي

ستاسو نوی کور په کوم ښار یا کلي کې دی؟1.

ي کې کوم مهم ځایونه دي؟ /ستاسو په ښار2.
ښارګوڼ  

، د پولیسو مرکز، او نور) (روغتون، ښوونخ 

ې ځای کوم دی؟3. ر
ي کې ستاسو د خوش 

ستاسو په ښار یا ښارګوڼ  

په خپل هېواد کې زما کور ښارګوڼ   ولټوئ/خپل ښار



4ورځ  پروژه ن   زده کړه

My new home is in .(      نومناحیېیاایالتد)

My new place has

(ولیکئښارګوټيیاښارونهسترنور2)

1 .

2 .

My state / district has ___________________________.

People here speak _________________ .

They mostly eat __________________.

و کې د کاغذ غټه ټوټه پرې کړئ 17په ( ۱۷)17یوه •
ي مې 

لېبل » پاڼه4«سانن 

. ورباندې ووه  

.خپل نوی ایالت یا ناحیه رسم کړئ•

ي وراضافه ک. خپل کور هم پکې رسم کړئ•
.ړئنور سې  ښارونه یا ښارګوڼ  

ې . • . اضافه کړئالندې خایلي ځایونه په انګلیسي ډک کړئ او تر خپله رسامۍ الندې ڼي

په کوم ایالت یا ناحیه کې ستاسو نوی کور دی؟1.

ي شته دي؟2.
ستاسو په ایالت کې نور کوم غټ ښارونه یا ښارګوڼ  

ایا هلته غرونه، سیندونه یا سمندرونه شته؟3.

ې کوي؟4. په کومه ژبه خلک خېر

څه ډول جامې اغوندي؟ 5.

څه ډول خواړه خوري؟6.

په خپل هېواد کې زما کور ناحیه ولټوئ/خپل ایالت

(نوراو، سمندرونه، سیندونه، غرونه، ونېډیرې)

(ژبه)

(توکيخوراکي)



5ورځ 

مخونه یوځای یا ضمیمه 5استیپلر په وسیله / د تار

.کړئ

ۍ او ملګرو رس /خپل فلیپ
یک متحرک کتاب له کورڼ  ه رس 

ې وکړي. کړئ
ي په دې اړه پوښتن 

.دوی کویل ش 

11

پروژه ن   زده کړه

:متحرک کتاب شا ته، د خپل نوي کور پته ولیک  /د خپل فلیپ

Name –Home –Street - Area/City/Town

State - Country

و کې د کاغذ غټه ټوټه پرې کړئ 20په ( ۲۰)20یوه •
ي مې 

سانن 

.  لېبل ورباندې ووه  » پاڼه5«

.خپل نوی هېواد رسم کړئ•

ې وراضافه کړئ. خپل کور هم پکې رسم کړئ•
.نورې کوچ 

.ووایاست/ شیان ولیک  2د خپل نوي هیواد په اړه •

په کوم هېواد کې ژوند کوئ؟1.

څه ته پام کوئ؟ . د خپل کوربه هېواد یوه نقشه پيدا کړئ2.

، او داشې نور) ې ر
پاڼه وګورئ12–( رنګ، شکلونه، کرش 

ې نور ایالتونه یا ولسوایلۍ کومې دي؟3.
ځین 

کوم نور هیوادونه ستاسو هېواد ته نږدې دي؟4.

په خپل هېواد کې زما کور خپل کوربه هېواد ولټوئ



ضمیمه 
شه

نق
ۍ 
نړ
د 

12



13

ګون اونپ   غپ 

ۍ له زده کړې مې خوند واخیس
ت؟ایا د دې اوڼ 

؟د خپل نوي ځای په اړه مې کوم نوي شیان زده کړل

ې ته الړ IFERBکه مو دا خوښ شوی وي، د سلګونو نورو داشې رسچینو لپاره زموږ  
ویبپاڼ 

https://resources.educationaboveall.org. ش   

https://resources.educationaboveall.org/


• کاغذ         

• قلم/پنسل

اړین توک  

2

3

4

1
1
5

پروژه

رستورانت څه شی دی؟

نمینو او ډيکوریش

ې پالن د بن 

لوجستیک موندل

پخل او خواړه 
چمتو کول

ه او په خپل رستورانت کې خواړه پاخ

!خلکو ته وروړئ

!ړئد خپل رستورانت لپاره مینو جوړه ک

فورمه ستاسو د میلمنو لیست او د فیډبیک

.ئچمتو کړئ او خپل د خوړو پالن جوړ کړ 

ور خواړه په خپل کوربه هیواد کې شته مشه

او رستورانتونه وپلن    

ورته د خپل کوربه هیواد په یوه رستورانت ته

یال کې خواړه چمتو کړئ .چاپپ 

  رستوران
تزما موقن 

1

   لنډيز2د 
 
اون

14

محلي توکي •
دستاسو د کوربه هیواد د خوړو الرښوو •

ې  ې وړئ ڼي .د هغو لوښو قیمت معلوم کړئ چ 
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1ورځ  پروژه ن   زده کړه

  رستوران
تزما موقن 

!پدې پروژه کې به تاسو خپل رستورانت جوړ کړئ

؟ څنګه یو بریایل رستورانت جوړویل شی 

؟1. ایا د خپل کوربه هېواد خواړه مو خوړیلي

څه ش  مو ډېر خوښ شول؟2.

ې ومو خوړل، کوم نوی څې   و؟3. په هغو خوړو کې چ 

ې فکر وک ې په اړه ڼي !ړوتاسو رستورانت ته تللي یاست؟ راچ   چ 

ې د  هغه څه رسم کړئ چ 

ې خوښوئ :رستورانت په اړه ن 

ې په ک ور هغه څه رسم کړئ چ 

ې د خواړو په اړه خوښو  :ئکې ن 
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  رستوران
تزما موقن 

.موږ به ستاسو د رستورانت لپاره پر الندې مواردو فکر وکړو

ې رستورانتونو په اړه فکر وکړئ ر
ې .  ش   څه پکې موندیل. د خپلې خوش  څه مو ڼي

ي؟ په اړه خوښېې ږ

  رستورانت نوم
زما د موقن 

c

ې ستاسو رستورانت به ځانګړی کړي2 ونه رسم کړئ چ  .څپ  

!  خپل رستورانت ته د نومونو په اړه فکر وکړئ

1. Name
(نوم)

2 . Guest List
(د مېلمنو لېست)

3 . Food Plan
(د خوړو پالن)

4 . Cost
(بیه)

5 . Menu and Decoration
(مینو او ډيکوریشن)

1برخه 

c

My restaurant’s name is ___________________.
.(دی___________________ زما د رستوارنت نوم )
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2ورځ  پروژه ن   زده کړه

5-3د خپل رستورانت لپاره د 1.

.مېلمنو لېست ولیک  

2برخه د مېلمنو لېست

د دوی وزګار وخت پيدا . 2

د کوم وخت ډوډۍ . کړئ

  
؟لپاره مېلمانه راتل شی

___________________

ې 2لپاره، د هر میلمه د . 3  ایا دوی پوښتنو فیډبیک فورمه جوړه کړئ ترڅو پوه ش   چ 

:مثال. له خپلو خوړو خوند اخیسن  

How was the food?
(ووڅنګهخواړه)

Do you want to
come again?

(راشئبیاغواړئ)

FEEDBACK
فیډبک

Breakfast

(ناشته)
Lunch

(د غرمې ډوډۍ)
Dinner

(د ماښام ډوډۍ)

1. _____________

2. _____________

3. ______________

4. ______________

5. ______________



د یوه مش  په مرسته 
اجزاوې ولیک  یا رسم 

!کړئ
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2ورځ  پروژه ن   زده کړه

  رستوران
تزما موقن 

3برخه د خوړو پالن

ې ستاسو په کوربه هیواد کې د خو 1. ې له خپلو ملګرو او ځاڼي خلکو څخه وغواړئ چ 
ړو لپاره ځین 

ې  ي توکي دروښن 
.رسم کړئ3لږترلږه . عام لومړڼ 

c cc

.د مشهور خوړو په اړه ستاسو د کوربه هیواد خلکو رسه مرکه وکړئ1.

، د غرمې ډوډۍ، که د ماښام ډوډۍ)ستاسو میلمانه کومې ډوډۍ 2. ې
؟ ( ناشن  ي

ساده 2ته راچ 

ې له پیله تر پایه مدیریت کویل ش    ې تاسو ڼي داشې خواړه :یادونه. )خواړه مشخص کړئ چ 

ې د چمتو کولو لپاره حداکې   ې وخت ته اړتیا ولري45راوغواړئ چ 
(دقیق 

c

My Recipe

(زما الرښود)

Ingredients

(اجزا)

__________

__________

__________

 __________

ې لېبل کړئ ې په انګلیښ  ن  !ځان وننګوئ چ 

ې څنګه د. )ځانګړتیاوو په اړه بحث وکړئ4د هر جز لپاره، د  ې څه دی؟ بوی ڼي ی؟ ایا تاسو شکل ڼي

(ته یو څه دریادوي؟ او داشې نور

Steps
(پړاونه)

1 .________________

2 .________________

3 .________________

4 . ________________
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3ورځ  پروژه ن   زده کړه

  رستورانت
زما موقن 

5برخه مینو او ډیکورېشن

د . ړئډيزاین کبلنلیکمېلمنو ته یو 2.

ډوډۍ خوړولو ځای، تاری    خ او وخت 

.  پکې شامل کړئ

.خپل نوم هم پکې ولیک  

c

" نامهراښکونک  "خپل رستورانت ته د یوه 1.

ې ستاسو له ک وربه په اړه فکر وکړئ چ 

ې ی بیپ  و هیواد رسه تړاو لري او په نامه ڼي

. جوړ کړئ

ۍ هم وراضافه کړئ) ې نقاش 
!(ځین 

The 

American

TABLE

خپل پر پوښ د ( الندې مثال)له ټولو خوراکونو، اجزاوو او لګښت ډیزاین کړئ مینویوه 3.

!رستورانت نوم هم ولیک  

c

Dear Rahman ,

Please visit us for lunch.

Date: 29th March 2022

Time: 1 O’Clock Sara

Sara’s Restaurant

Vegetable Salad

Tomato      Cucumber

Onion         Lettuce

Cabbage     Lemon

$15
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4ورځ  پروژه ن   زده کړه

  رستوران
تزما موقن 

3برخه ستاسو د رستورانت لګښتونه

.ړئمخکې له مخکې خپلو میلمنو ته د کاغذ پیښې ورک

لو لپاره څو • ې ستاسو میلمانه به د خوړو پې  مره پیسو وموم  چ 

.ته اړتیا ولري

، 1د ( سو کې ستاسو د کوربه هیواد په پي)د خپلو میلمنو لپاره •

.ډالرو نوټونه جوړ کړئ10یا 5، 2

.  مختلف رنګونه یا شکلونه کارویل ش   •

.خپلو اسعارو ته یوه رسامي هم اضافه کویل ش   

تاسو په مجموع کې څومره کاغذي پیښې لرئ؟

؟    
تاسو په نظر رستورانتونه څنګه پیښې ګن 

ي؟1. ستاسو په کوربه هیواد کې کوم اسعار کارول کپ  ږ

کوم ډول پیسې او سکې شتون لري؟

؟ ې کوم مقدارونه ښن 

ي قیمت وموم  او د هر وخت ډوډۍ ټول لګښت1. د هرې اجزا تقرینر

.ولیک  

ئ؟ که ایا غواړئ د خپل رستورانت لپاره په ډوډۍ کې لوړ قیمت واچو 1.

.هو، څومره؟ د خپلو خوراکونو وروسن  قیمت ولیک  
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واڼي  یا په کوربه هېواد کې مو څنګه
ې یو ش  ښه خوند لري؟ ښن   چ 

ې پ ي الره څه ده چ  ه د دې د ویلو ادڼر
 نه خوښېې ږ 

ي؟خپل قاب کې مو یو ش 

ګارسونه څنګه د /ګارسون
فرمایش پوښتنه کوي؟

څنګه د خوړو فرمایش ورکوئ؟
د بېل پوښتنه څنګه کوئ؟ 

4ورځ  فعالیت

ې او دودونه وښن    !ستاسو په کوربه هېواد کې د خوړو په اړه خېر

ې د خوړو خپ 
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5ورځ  پروژه ن   زده کړه

  رستوران
تزما موقن 

خوښ خپه سمه ده پوښتنه

خوښ 1#پوښتنه 

2#پوښتنه 

ټول

!نن به مو رسټورانټ پیل کړئ

ې له 1. .رس اشې   رسه مرسته وکړئ»خوړه تیار کړئ  او په پخولو کې ڼي

 او مېې  ټول منظم کړئ2.
.ډیکورېشن، بېې 

.په محلي ژبه فرمایش ورکول او مېلمه پالنه تمرین کړئ3.

ې مېلمانه له خوړو خوند واخلي 4. !پرېږدئ چ 

.د پیسوراټولو لپاره ستاسو جوړ کړي کاغذي پیسې وکاروئ5.

یک له مېلمنو رسه د فیډبک فورم رس  6.

.کړئ

ځوابونه په جدول کې د چوب خط 7.

:لکه.نښو په کارولو رسه حساب کړئ

ي 
؟څه ښه شول؟ څه ښه کېدیل ش 
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ګون اونپ   غپ 

ۍ له زده کړې مې خوند واخیس
ت؟ایا د دې اوڼ 

؟د خپل نوي ځای په اړه مې کوم نوي شیان زده کړل

ې ته الړ IFERBکه مو دا خوښ شوی وي، د سلګونو نورو داشې رسچینو لپاره زموږ  
ویبپاڼ 

https://resources.educationaboveall.org. ش   

https://resources.educationaboveall.org/


کاغد•

قلم         /پنسل•

اړین توکي

2

3

4

1
1
5

پروژه

له کور څخه یوه فولکلوري کیسه

یسهپه نوي کور کې فولکلوريکه ک

یوه بېله کیسه

ې 
د کیښې برچ 

  پایله
 
اخالف

ې راتلو  نکي یوه فولکوري کیسه ولیک  چ 

.نسل ته د امېد پیغام ورکوي

ئ لکه ستاسو خپله فولکلوریکه کیسه داشې تصور کړ 

ې پېښه شوې وي .په هېواد کې چ 

ري د خپل کوربه هېواد د یوې فولکلو 

کیسې په اړه زده کړئ

.د کیسې پيل پای او منځ تشخیص کړئ

له خپل اصلي هېواد څخه یوه کیسه رایاده 

.کړئ

له کیسو څه شی زده  کویل 

شو؟

د انا کیښې 

1

  لنډيز3د 
 
اون

24
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1ورځ  پروژه ن   زده کړه

د انا کیښې 

:راچ   د دغو پوښتنو د ځوابونو په اړه فکر وکړو

د کیسو له الرې مو له مشرانو څه زده کولی شو؟

کیسې دغهریډې.شوېویلوار وار پهتهبلڅخهنسلیوهلهکیسې فولکلوري

لري؛نظمناټاکلو یکیسې فولکلوريډېری.راغلې بڼهشفاهي پهځایپر لیکلو د 

ونو ژویو له ړ ې،رسهکرکې  ې درسیو او ایپخوشالهیوهلپارهکرټر اصلي د خېر چ 

ي زدهترېباید 
.ش 

ې خپلې د مو څخههېواد اصلي خپلله ر
خوش 

ي دا )وکړئفکر اړهپهکیسې فولکلوري هغهد ښاڼي

ې ويکیسهکتاب ې تاسو چ  ې ههغیا لویل  ڼي لهچ 

.(اورېدیلې مو چا 

ې زما په سن کې به دې والدینو یا ن• انا درته /یکههغه کومه کیسه ده چ 

ېږي؟ ویله او ستا هېڅکله نه هېې

ې له اورېدو خون• ې د ماشوم په توګه دې ڼي د اخیست؟کومه کیسه ده چ 

ي  ې واڼي ې درته وڼي ې پوښ. که مو نه وي په یاد، له بل چا وغواړئ چ 
ې تاسو ځین  ې چ 

تن 

، د ې فولکلوري کیسې پیدا کولو لپاره کویل ش   ر
ې د هغو د خوش  :  ا ديڼي
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د انا کیښې 

ې بندې کړئ1.
ک  .خپلې سې 

کیسې مو کوم احساس راوپاراوه؟1.
.ځان ته د فکر کولو لپاره وخت ورکړئ

ې خالضې کړه2.
ک  ې څنګه احس. خپلې سې  ئ چ  اس کوئ، که نه پوهې  ږ

کویل ش   د بکس څخه یوه یا دوه کلمې غوره کړئ

ې دا احساس لرئ، خپل ځان رسم کړئ1. .کله چ 

Happy (      خوشحاله) Sad (     خفه)
Surprised (         متعجب/حیران) Angry (     قهرجن) Playful

(   شوخ) Inspired ( خالق)
Calm (          ارام) Grateful (    منندوی) Excited ( هیجاني)

ي 1.
ونو، جادو، ا)په کیسه کې څه ش  ، کرکې ړ په تاسو ( و نورځانګړي ټکي

کې دا احساس رامنځته کړ؟

له کیسې مو څه زده کړل؟1.

ې وختونه زړورتوب سخت دی: "مثال
ې ځین  .“ما زده کړل چ 

ې برخه کومه ده؟1. ر
په کیسه کې مو د خوش 
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2ورځ  پروژه ن   زده کړه

د انا کیښې 

ه مخ کرکپ ړ له ستونزې رس 
ي .کپې ږ

دررسه وکړه؟یا بیا ویلو کې مرسته/کومو شیانو د کیښې په یادولو او

ګالره کاروي؛ د کیسه لیکوال د خپلو نظریاتو د تنظیم او یادولو لپاره یوه ساده ت

:کیسې ترتیب په دریو شیبو کې 

ې بیا ووان    ، خپل ملګري ته ن  ه ورځ مو اوریدیلې ې تپ  .هغه کیسه چ 

ونه څوک وو؟1. د کیسې کرکې ړ

انسانان وو که ژوي؟

ته پېښه شوې وه؟ په ښار کې 1. ؟ په ځنګل کیسه چېې

؟ ؟ تاسو څه ویل ش   کې

ایا کوم جادو پکې و؟4.

او (ځای یا وخت)تنظیم 
.کرکپ ړ 

(پيل)
BEGINNING

(منځ)
MIDDLE

ي .  ستونزه حل کپې ږ

(پای)
END
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؟ له دې رسامۍ څخه کیسه ویل ش  

2ورځ  فعالیت

پاۍمنځپیل

!کیسه رسم کړئ

ې کیسه. دا یوه ملګري ته وښایاست   چ 
زموږ له ایا دوی اټکل کویل شی

  څخه د څه په اړه ده؟
نقاشی

ې په همدې توګه، د فولکلوري کیسې د ه
رې برچ 

، یوه رسامي جوړه ې تاسو اورېدیلې .کړئلپاره چ 
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3ورځ  پروژه ن   زده کړه

د انا کیښې 

ې نن هلته ې فولکلوري کیښې هغه ځای ته راوړئ چ   
!یاستستاسو د خوش 

تر 2وې وای، له که دا فولکلوري کیسه ستاسو په کوربه هېواد کې ش1.

کوم شیان به پکې بدل وای؟3

و اترو، کلیمو او اص طالحاتو په د خلکو او شیانو د هغو نومونو، جامو، تنظیماتو، خېر

ونو به کارویلي وای او داشې نور ړ ې کرکې  .اړه فکر وکړئ چ 

ې 2.
نسټ بیا د هغه بدلونونو پر ب( پیل، منځ او پای)د کیښې مهمې برچ 

ې تاسو مشخص کړي .ولیک  چ 

نوې نسخه اصلې نسخه
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3ورځ  فعالیت

عام عبارتونه

ې څنګه کوي؟ ه څه خلک ستاسو د کوربه هیواد په ژبه کې الندې خېر

ي لیک   ؟. وکړئ او وڼي ي ې کله واڼي دوی ڼي

Hello
(سالم)

Thank You
(مننه)

Goodbye
(خدای پامان)

What’s the 
price?

ې ) قیمت ن 
(څومره دی؟

Yes
(هو)

No
(نه)

Where is it?
(دیچېرته)
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4ورځ  پروژه ن   زده کړه

د انا کیښې 

. رتله کړئد خپل اصل  هېواد فولکلوري کیښې مو د کوربه هېواد له هغو رسه پ

ديکومڅیزونهورته2•

ديکومڅیزونهمتفاوت2•

!ړئد خپل کوربه هېواد د یوې فولکلوري کیسې په اړه زده ک

ې یوه فولکلوري ک یسه دررسه ستاسو له کوربه هېواد څخه له یو چا وغواړئ چ 

یکه کړي، همدا راز ترې وپوښن    :رسی

کومه کیسه ده چې د ماشوم په توګه دې یې له اورېدو خوند اخیست؟•

؟• ي په دغه هېواد کې لویان هر وخت کومې کیسې واڼي

ي  ې درته واڼي ې چ   لکه دوی ڼي
. کیسه داشې ولیک 

ې رسم کړئ .پیل، منځ او پای ڼي

پاۍپیل منځ



5ورځ 
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پروژه ن   زده کړه

د انا کیښې 

ې (کې پاراګرافونو 3په)ولیک  کیسهفولکلوريیوه ې کیسو دوو لهچ  ې لو تاسو چ 
وي،سن 

ولريپیغامهیلې او امېد د تهنورو او ويجوړه

وي؟څه ش  کیسه په زړه پورې ک

یکه کړئ• .فولکلوري کیسه مو له همزولو رسه رس 

ول؟ستاسو د کیسې په اړه، د نورو خلکو څه ش  خوښ ش•

تل پکار ستاسو د کیسې د ښه وایلي لپاره کوم بدلونونه راوس•

دي؟

:زما د هیلې او امېد پیغام
.  مهربانه اوش  : مثال

پاۍپیل منځ
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اونیز غبرګون

ۍ له زده کړې مې خوند واخیس
ت؟ایا د دې اوڼ 

ړل؟د خپل نوي ځای په اړه مې کوم نوي شیان مې زده ک

ې ته IFERBکه مو دا خوښ شوی وي، د سلګونو نورو داشې رسچینو لپاره زموږ  
ویبپاڼ 

https://resources.educationaboveall.org. الړ ش   

https://resources.educationaboveall.org/


اونۍ لنډیز4د 

2

3

4

1
1
5

پروژه

په یو هیواد کې څه شی دي؟

  چلنج
د موسیق 

!شاوخوا ګرځېدل

ستاسو د کوربه هیواد لپاره خپل کلتوري عنص 

.ډیزاین کړئ

ر شع/د خپل کوربه هیواد یوه سندره

.زده کړئ

یل ایا زه د خپل هیواد لپاره نوي څه جوړو

شم؟

زما د هېواد په اړه

1

34

!یو نوی څپ   

د خپل کوربه هیواد د سپورت قواعد 

!وموم  او لوبه وکړئ

ې یو  د هغو شیانو په اړه زده کړئ چ 

هیواد ځانګړی کوي

کیښې ښکاره کول
ړه د خپل کوربه هېواد د مهمو پېښو په اړه زده ک

.وکړئ

کاغد•

قلم         /پنسل•

اړین توک  



1ورځ  پروژه ن   زده کړه

35

زما د هېواد په اړه

!د خپل کوربه هیواد کلتور وپلن    

غ رسم کړئ1. . د خپل کوربه هېواد بې 

ې په اړه وپ3-2شاوخوا وګرچ   او له 2. ئمحلي خلکو رسه مرکه وکړئ، ترڅو ڼي .وهېې ږ

ې عادتونه او دودونه څه دي؟
ځین 

خلک څنګه یو بل ته سالم اچوي؟ 
دوی څنګه خپل کور سینګاروي؟

خلک د تفری    ح لپاره څه کوي؟
ې لوی جشنونه کوم دي؟ خلک 

ځین 
ۍ په پای کې څه کوي؟

معموال د اوڼ 

ورزشکاران، فلمي ) مشهور شخصیتونه 
مندان، لیکواالن، ژورنالیستان (  ستوري، هې 
ې ستاینه کوي او  ې خلک ن  څوک دي چ 

؟ ویلې

  کارو 
نهفرهنک 

مشهور 
فعالیتونه

مشهور 
خلک

لک ستاسو د هیواد په بیالبیلو برخو کې خ
ا کوم رنګونه څه شی اغوندي؟  دوی اکې 

اغوندي؟ خلک کوم مواد کاروي؟

جامې 
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2ورځ  پروژه ن   زده کړه

زما د هېواد په اړه

!د کوربه هېواد مشهور ورزشونه مو وښن   

ي لوبو د سیمې له خلکو رسه مرکې وکړئ ترڅو د خپل کوربه هېواد مشهو 1.
رو ورزش 

ئ .په اړه مو وپوهېې ږ

ي؟ په خپل کوربه هېواد کې مو کومه یوه ډېره خوښپې ږ

ې پ1. ې هېڅکله ڼي ی    ح کوئ چ  ې دا لوبه داشې چا ته تش  ه عمل کې نه تصور وکړئ چ 

، دا کار څنګه کوئ؟ ې لیدیلې کړې او نه ڼي

ې لیک  1.  څه دي؟ وڼي
ې قوانت   !د لوڼر

ې لوبه دررسه وکړي او خوند 2. !واخل  ملګري او سیمې اوسېدونکي راوبویل  چ 

ې کولو څنګه احساس درکړ؟• ې لوڼر
د دغ 

ې دا لوبه کوي؟• ي چ  دا لوبه د هغو خلکو په اړه څه درښن 

په کوم دلیل مو داشې وویل؟•



 په سندره کې ی
وه یا دوې ایا تاسو اوس کویل شی 

ې له خپل شعر رسه بدیلې کړئ؟  
کرش 

3ورځ  پروژه ن   زده کړه
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هوره ستاسو په کوربه هیواد کې ترټولو مش
سندره یا شعر کوم دی؟

؟ ې زده کویل ش   ر
ې کرش 

ې ځین  ایا تاسو هغه یا ڼي

ی !که کړئخپله سندره له یوه بل چا رسه رس 

سندره د څه په اړه ده؟ یو 

، یوه شیبه، یا یو ش    رسم کرکې ړ

ې په اړه خ ې سندره ڼي ې کړئ چ  ېر

.کوي

زما د هېواد په اړه

!د خپل کوربه هېواد مشهورې سندرې وپلن    
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کیښې څرګندول

.دوی ته په دقت رسه غوږ ونیس  1.

ۍ 2. .تفکر لپاره د انتظار وخت چمتو کړئ/د خاموش 

ې کړئ او3. ، رسم ڼي
.یا مرکې ثبت کړئ/نوټونه واخل 

ي 2یا 1په خپل کوربه هېواد کې له 
خلکو رسه مرکه وکړئ، ترڅوهغه مهې تاریخ 

ې شوې دي ر
ې په دغه هېواد کې پېس  ې پيدا کړئ چ  ر

. پېس 

ې شو  ر
ې ستاسو په کوربه هیواد کې پیس  ې چ  ر

ې تشخیص او یو یا دوې مهمې پیس 

.رسم کړئ

۲پېښه  ۱پېښه 

زما د هېواد په اړه



ځینې   نظریې

.د خپل هیواد لپاره جامې ډیزاین کړئ•

اع کړئ• د خپل کوربه هیواد لپاره نوې لوبه اخې 

ي • ې ازموڼي ې وڼي .د خلکو لپاره نوي خواړه جوړ کړئ، چ 

.د خپل کوربه هېواد په اړه یوه سندره ولیک  •

.د خپل کوربه هیواد د یو مشهور کس په اړه پوسې ړ جوړ کړئ•

ې لرئ• ې تاسو ڼي !  کوم بل نظر چ 

5ورځ  پروژه ن   زده کړه

ې تاسو د یو هیواد د فرهنګ په اړه ډیر څه زده کړي، اجازه راکړئ ستاسو د اوس چ 

!زده کړې پراساس ستاسو د کوربه هیواد لپاره یو نوی څې   جوړ کړو
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خپل هیواد وړاندې کول

یکې کړئ
ې له نورو رسه رسی

د مهمو پیښو همدارنګه،. خپلې پنځون 

یکې کړئ
ې ستاسو د ک. خپلې رسام  رسی وربه خلک وهڅوئ چ 

ې وکړي
.هیواد په اړه پوښتن 

نګه د خپل کوربه هیواد لپاره د شیانو تر جوړولو وروسته څ•

احساس کوئ؟

ي وو؟•
څه اسانه وو؟ څه ننګوونک 

د خپل برانډ په زړه پوري کولو لپاره مو څه کړي دي؟•
راچ   انعکاس 

!ورکړو

زما د هېواد په اړه



اونیز غبرګون

ۍ له زده کړې مې خوند واخیس
ت؟ایا د دې اوڼ 

ړل؟د خپل نوي ځای په اړه مې کوم نوي شیان زده ک
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ې ته IFERBکه مو دا خوښ شوی وي، د سلګونو نورو داشې رسچینو لپاره زموږ  
ویبپاڼ 

https://resources.educationaboveall.org. الړ ش   

؟د خپل کوربه هېواد په اړه کومې پوښتنې اوس هم لرم

https://resources.educationaboveall.org/
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ځانګړي کول

 Creative Commonsد زده کړې دا ټولګه دغه جواز لري 

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0

International License.

2020Geology.com© -د نړۍ نقشه : ص17

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

