ﻣرﺣﻠﮫ 1

ﮐﺷور ﻣﯾزﺑﺎن ﻣن
ﺑرای ﺳﻧﯾن  (۶) 6ﺗﺎ  (٧) 7ﺳﺎﻟﮫ
ﻣﻧﺎﺑﻊ آﻣوزﺷﯽ ﺑدون ﺻﻔﺣﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﮐﮫ ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﻣﺗﻌددی را اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد.

ﻣﻌرﻓﯽ
ﺑﺎ ﺗﮑﻣﯾل ﻧﻣودن اﯾن ﮐﺗﺎب ﮐﺎر ،ﺷﻣﺎ راﺟﻊ ﺑﮫ ﻣوارد زﯾر ﺧواھﯾد آﻣوﺧت:
ھﻔﺗﮫ

ﭘروژه

1

ﺧﺎﻧﮫ ﻣن در ﮐﺷور ﻣن

ﻣوﺿوع
ﻣوﻗﻌﯾت و وﯾژﮔﯽ ھﺎ ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ
ﻣﻧﺎطق و ﮐﺷورھﺎی ھﻣﺳﺎﯾﮫ
ﻧﻘﺎط دﯾدﻧﯽ ﻣﮭم
واﺣد ﭘوﻟﯽ و ﺑل ھﺎی ﻣﺣﻠﯽ

رﺳﺗوراﻧت ﭘﺎپ آپ )(Pop Up

ﻏذاھﺎ و ﻣواد ﻻزم ﻣﺣﻠﯽ
ﻋﺑﺎرات ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده در رﺳﺗوراﻧت
ﻋﺑﺎرات ﻣﮭم

3

ﻗﺻﮫ ھﺎی ﻣﺎدرﮐﻼن

4

درﺑﺎره ﺷﮭر ﻣن

داﺳﺗﺎن ھﺎی ﻋﺎﻣﯾﺎﻧﮫ
ﻓرھﻧﮓ و ﻣﺣﯾط
ﻟﺑﺎس ﻣﺣﻠﯽ
ﻋﻧﻌﻧﺎت ﻣﮭم
ورزش ھﺎی ﻣﺷﮭور
اﻓراد ﻣﺷﮭور
روﯾداد ھﺎی ﻣﮭم ﺗﺎرﯾﺧﯽ
ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﻣﺣﺑوب

ﺗذﮐر ﺑرای ﻣﻌﻠﻣﯾن:
ﺑﻌﺿﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی اﯾن ﮐﺗﺎب ﮐﺎر ،داﻧش آﻣوزان را ﻣﻠزم ﺑﮫ ﻗدم زدن و ﮐﺎر ﺑﺎ ﻏذا ﻣﯽ ﮐﻧد .در ﺻورﺗﯾﮑﮫ اﯾن اﻣﮑﺎن
وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﻣﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت زﯾر را ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽ ﮐﻧﯾم:

ھﻔﺗﮫ

 :1ﺑﮫ ﺟﺎی ﻗدم زدن ﺑرای ﻣﺷﺎھده ،داﻧش آﻣوزان ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺑﺎ اﻓراد ﻣﺣﻠﯽ ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﮐﻧﻧد و ﻣﮑﺎن ھﺎ را ﺑر اﺳﺎس

ﺗوﺿﯾﺣﺎت داده ﺷده ﺗﺻور ﮐﻧﻧد .در ﺻورت اﻣﮑﺎن ،اﻓراد ﻣﺣﻠﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻋﮑس ﺑﮕﯾرﻧد و داﻧش آﻣوزان ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد از
ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺎﻧﻧد  Google Mapsاﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد .اﮔر ھﯾﭻ ﯾﮏ از ﻣوارد ﻓوق اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر ﻧﺑﺎﺷد ،داﻧش آﻣوزان ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺧﺎﻧﮫ و
ﺟﺎده ﺧود را ﭘﯾدا ﮐﻧﻧد و ﮐﺎرھﺎی دﯾﮕر را ﺑر اﺳﺎس ﺗﺧﯾل اﻧﺟﺎم دھﻧد.
ھﻔﺗﮫ :2داﻧش آﻣوزان ﺑﮫ ﺟﺎی ﭘﺧﺗن ﻏذای ﺧود ،ﻓﻘط ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻣراﺣل طراﺣﯽ رﺳﺗوراﻧت را دﻧﺑﺎل ﮐﻧﻧد .داﻧش آﻣوزان
ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﺎ ﮐﺎﻏذ ،ﺧﻣﯾر ﺑﺎزی و/ﯾﺎ ﻣوادی ﮐﮫ اﻣﮑﺎن ﭘﯾدا ﮐردن آن در ﺧﺎﻧﮫ ﻣوﺟود اﺳت ،ﯾﮏ ﻏذای ﻧﻣوﻧﮫ ﯾﯽ درﺳت
ﮐﻧﻧد.
1

ﺳﻔر آﻣوزﺷﯽ ﻣن
ﻧﺎم______________________ :

ھﻔﺗﮫ 1

روز 1

روز 2

روز 1

روز 2

روز 1

روز 2

روز 1

روز 2

روز 3

ﺧودت را اﯾﻧﺟﺎ رﺳم ﮐﻧﯾد.

روز 4

روز 5

اﻧﺟﺎم ﺷد!

ھﻔﺗﮫ 2

روز 3

روز 4

روز 5

اﻧﺟﺎم ﺷد!

ھﻔﺗﮫ 3

روز 3

روز 4

روز 5

اﻧﺟﺎم ﺷد!

ھﻔﺗﮫ 4
واوو

2

روز 3

روز 4

روز 5

ﮐﺎر روزﻣره
اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻣن
اﺣﺳﺎﺳﺎت روزﻣره ﺧود را در ﮐﺗﺎﺑﭼﮫ ﺧود رﺳم ﮐﻧﯾد.

_________ Today, I feel
Happy
)ﺧوﺷﺣﺎل(

Confuse
)ﺳردرﮔم(

Scared
)ﺗرﺳﯾده(

3

Sad
)ﻏﻣﮕﯾن(

Angry
)ﻗﮭر(

ﺑررﺳﯽ ھﻔﺗﮫ 1
ﮐﺷور ﺷﻣﺎ

ﭘروژه

ﺧﺎﻧﮫ ﺧود را در ﮐﺷور ﻣﯾزﺑﺎن ﺧود ﭘﯾدا
ﮐﻧﯾد!

15

ﺧﺎﻧﮫ ﻣن در ﮐﺷور ﻣن
اﯾﺎﻟت/ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺷﻣﺎ

4

ﺧود را در ﮐﺷور ﻣﯾزﺑﺎن ﺧود ﭘﯾدا
ﮐﻧﯾد.

اﯾﺎﻟت ﯾﺎ ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺟدﯾد ﺧود را ﺟﺳﺗﺟو
ﮐﻧﯾد!

ﺷﮭر ﯾﺎ ﺷﮭرک ﺟدﯾد
ﺷﻣﺎ

3

ﻗرﯾﮫ ﯾﺎ ﺷﮭری ﮐﮫ ﺳرک ﺟدﯾد ﺷﻣﺎ در آن
اﺳت را ﺟﺳﺗﺟو ﮐﻧﯾد

ﺧﺎﻧﮫ ﺟدﯾد ﺷﻣﺎ
ﺧﺎﻧﮫ ﺟدﯾد ﺧود را ﺟﺳﺗﺟو ﮐﻧﯾد!

2

ﺟﺎده ﺟدﯾد ﺷﻣﺎ

1

ﺑﮫ اطراف ﺑﮕردﯾد و ﺑﺑﯾﻧﯾد ﺧﺎﻧﮫ ﺷﻣﺎ در ﮐدام
ﻗﺳﻣت ﺟﺎده ﺷﻣﺎ ﻣوﻗﻌﯾت دارد.

ﻣواد ﻣورد ﻧﯾﺎز
• ﮐﺎﻏذ
• ﭘﻧﺳل/ﻗﻠم
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• ﺗﺎر  /اﺳﺗﺑﻠر

آﻣوزش ﭘروژه ﻣﺣور

روز 1

ﺧﺎﻧﮫ ﻣن در ﮐﺷور ﻣن
آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺧﺎﻧﮫ ﺧود را در ﮐﺷور ﺧود رﺳم ﮐﻧﯾد؟
در اﯾن ﭘروژه ﺷﻣﺎ ﯾﮏ ﮐﺗﺎب رﺳﺎﻣﯽ )ﻓﻠپ ﺑوک( ﻣﯽ ﺳﺎزﯾد ﺗﺎ ﺑﮫ
دﯾﮕران ﻧﺷﺎن دھﯾد ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر در ﮐدام ﻗﺳﻣت دﻧﯾﺎ ھﺳﺗﯾد.

.1

ﺧﺎﻧﮫ ﺟدﯾد ﺷﻣﺎ از ﺑﯾرون ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد؟

.2

آﯾﺎ در ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن اﺳت؟ ﭼﻧد طﺑﻘﮫ دارد؟ ﺷﻣﺎ در ﮐدام طﺑﻘﮫ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯾد؟

.3

ﺧﺎﻧﮫ ﺟدﯾد ﺷﻣﺎ ﭼﮫ رﻧﮓ دارد؟ آﯾﺎ ﺧﺎﻧﮫ ﺟدﯾد ﺷﻣﺎ زﯾﻧﮫ دارد؟ دروازه آن ﭼﮕوﻧﮫ اﺳت؟

• ﯾﮏ ﮐﺎﻏذ ﮐوﭼﮏ ﺑﮫ اﻧدازه  10در  10ﺳﺎﻧﺗﯽ ﻣﺗر ﺑرش ﮐﻧﯾد و آن را ﺑﮫ ﻧﺎم »ﺻﻔﺣﮫ  «1ﻟﯾﺑل
ﺑزﻧﯾد..
)ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد اﯾن را ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻋرض ﯾﮑﯽ از اﻧﮕﺷﺗﺎن ﺗﺎن ﺑﮫ ﻋﻧوان واﺣد ،اﻧدازه ﮔﯾری
ﮐﻧﯾد(.

• ﺧﺎﻧﮫ ﺟدﯾدﺗﺎن را ﺗرﺳﯾم ﮐﻧﯾد!
• ﺟﺎھﺎی ﺧﺎﻟﯽ زﯾر را ﺑﮫ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﭘر ﮐﻧﯾد و آن را در زﯾر رﺳﺎﻣﯽ ﺧود اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧﯾد.

This is (your name) ’s new home.
).اﯾن ﺧﺎﻧﮫ ﺟدﯾد

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

ﺧﺎﻧﮫ ﺟدﯾد ﻣﺎ دارای

5

).ﯾﮏ ﭼﯾزی ﮐﮫ در ﻣورد آن دوﺳت دارﯾد(اﺳت.

ﭼﺎﻟش :ﮐوﺷش ﮐﻧﯾد ﯾﮏ ﺟﻣﻠﮫ ﮐﺎﻣل ﺑﮫ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺑﻧوﯾﺳﯾد!

ﺻﻔﺣﮫ ﮐﺎری

روز 1

ﭼﯽ ﭼﯾز ﯾﮏ ﺧﺎﻧﮫ را ﻣﯽ ﺳﺎزد؟
ﺧﺎﻧﮫ ﭼﯾﺳت؟
ﻣﺎ در ﺧﺎﻧﮫ ﭼﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم؟
ﻣﺎ ﭼﯽ وﻗت ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﻣﯾﺎﯾﯾم؟
ﮐﺳﺎﻧﯾﮑﮫ در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﻣﺎ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد
ﮐﯽ ھﺎ ھﺳﺗﻧد؟
درﯾن ﻣورد را ﺑﺎ ﯾﮏ دوﺳت ﺗﺎن ﺑﺣث ﮐﻧﯾد 4 .ﭼﯾز ﻣورد ﻋﻼﻗﮫ ﺧود در ﺧﺎﻧﮫ
ﺟدﯾد ﺗﺎن را رﺳم ﮐﻧﯾد و ﻟﯾﺑل ﺑزﻧﯾد!
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)ﺑزرگ ،ﭘر ﺳر و ﺻدا ،آرام

)ﺑزرگ ،ﭘر ﺳر و ﺻدا ،آرام

)ﺑزرگ ،ﭘر ﺳر و ﺻدا ،آرام

)ﺑزرگ ،ﭘر ﺳر و ﺻدا ،آرام

روز 2

آﻣوزش ﭘروژه ﻣﺣور

ﺟﺎده ﺧود را ﺟﺳﺗﺟو ﮐﻧﯾد.

ﺧﺎﻧﮫ ﻣن در ﮐﺷور ﻣن
.1

ﭼﮫ ﭼﯾزی را ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد در ﺟﺎده ﺑﯾرون از ﺧﺎﻧﮫ ﺟدﯾد ﺧود ﺑﺑﯾﻧﯾد؟

.2

آﯾﺎ ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی دﯾﮕری در ﺟﺎده ﺷﻣﺎ وﺟود دارد؟

.3

آﯾﺎ ﻣﮑﺎن ھﺎی دﯾﮕری در آن وﺟود دارد )ﻓروﺷﮕﺎه ھﺎ ،ﭘﺎرک ،ﮐﻠﻧﯾﮏ و ﻏﯾره(؟

.4

آﯾﺎ ﻟوﺣﮫ ھﺎ ﯾﺎ ﺗﺎﺑﻠو ھﺎ در ﺟﺎده ﺷﻣﺎ وﺟود دارد؟

.5

آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﮐﻠﻣﺎت ﺗوﺻﯾف ﮐﻧﻧده ای ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد ﺗﺎ در ﻣورد ظﺎھر ﯾﺎ اﺣﺳﺎس ﺟﺎده
ﺧود ﺑﮫ ﻣﺎ ﺑﮕوﯾﯾد؟ )ﺑزرگ ،ﮐوﭼﮏ ،ﭘر ﺳر و ﺻدا و ﻏﯾره(

• ﯾﮏ ﮐﺎﻏذ ﺑزرﮔﺗر ﺑﮫ اﻧدازه  12در  12ﺳﺎﻧﺗﯽ ﻣﺗر ﺑرش ﮐﻧﯾد و آن را ﺑﮫ ﻧﺎم "ﺻﻔﺣﮫ "2
ﻟﯾﺑل ﺑزﻧﯾد.

• ﺟﺎده ای را ﮐﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺟدﯾد ﺗﺎن در آن ﻣوﻗﻌﯾت دارد را رﺳم ﮐﻧﯾد.
ﺧﺎﻧﮫ ﺟدﯾد ﺧود را ﻧﯾز در ﺟﺎده ﺑﮑﺷﯾد!
• ﺟﺎھﺎی ﺧﺎﻟﯽ زﯾر را ﺑﮫ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﭘر ﮐﻧﯾد و آن را در زﯾر رﺳﺎﻣﯽ ﺧود اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧﯾد.

street.
.ﺧﺎﻧﮫ ﺟدﯾد ﻣن در ﺟﺎده

)(street’s name

My new home is in

)ﻧﺎم ﺟﺎده( ﻣوﻗﻌﯾت دارد
اﯾن ﺟﺎده دارایThe street has: -:
) 2ﻣﮑﺎن دﯾﮕر را ﮐﮫ در ﺟﺎده ﺧود ﻣﯾﺑﯾﻧﯾد ﺑﻧوﯾﺳﯾد
1.
2.

)ﯾﮏ ﮐﻠﻣﮫ ﺗوﺻﯾﻔﯽ(

Our street is
.

7

ﺻﻔﺣﮫ ﮐﺎری
ﮐﻠﻣﺎت ﺗوﺻﯾﻔﯽ
ﮐﻠﻣﮫ را ﺑﺎ ﺗﺻوﯾر ﻣطﺎﺑﻘت دھﯾد.

8

روز 2

ھر ﮐﻠﻣﮫ را دﻧﺑﺎل ﮐﻧﯾد و ﺑﺎ ﺻدای ﺑﻠﻧد ﺑﮕوﯾﯾد!

روز 3

آﻣوزش ﭘروژه ﻣﺣور
ﺧﺎﻧﮫ ﻣن در ﮐﺷور ﻣن

ﺷﮭر/ﺷﮭرک ﺧود را ﺟﺳﺗﺟو ﮐﻧﯾد.

.1

ﺧﺎﻧﮫ ﺟدﯾد ﺷﻣﺎ در ﮐدام ﺷﮭر ﯾﺎ ﻗرﯾﮫ اﺳت؟

.2

ﺑﻌﺿﯽ از ﺟﺎھﺎی ﻣﮭم ﺷﮭر/ﺷﮭرک ﺷﻣﺎ ﮐدام ھﺎ اﻧد؟
)ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ،ﻣﮑﺗب ،ﺣوزه ﭘوﻟﯾس ،وﻏﯾره(

.3

ﻣﮑﺎن ﻣورد ﻋﻼﻗﮫ ﺷﻣﺎ در ﺷﮭر ﯾﺎ ﺷﮭرک ﺗﺎن ﮐدام اﺳت؟

• ﯾﮏ ﺗﮑﮫ ﮐﺎﻏذ ﺑزرﮔﺗر ﺑﮫ اﻧدازه  15در  15ﺳﺎﻧﺗﯽ ﻣﺗر ﺑرش ﮐﻧﯾد و آن را ﺑﻧﺎم "ﺻﻔﺣﮫ "3
ﻟﯾﺑل ﺑزﻧﯾد.
• ﺗﺻور ﮐﻧﯾد از ﺑﺎﻻ ﺑﮫ ﺷﮭر ﺧود ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻧﯾد.

• ﺷﮭر ﯾﺎ ﻗرﯾﮫ ﺧود را رﺳم ﮐﻧﯾد.
• ﺟﺎده و ﺧﺎﻧﮫ ﺧود را ﻧﯾز در آن رﺳم ﮐﻧﯾد .ﺟزﺋﯾﺎت ﺑﯾﺷﺗر اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧﯾد!
• ﺟﺎھﺎی ﺧﺎﻟﯽ زﯾر را ﺑﮫ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﭘر ﮐﻧﯾد و آن را در زﯾر رﺳﺎﻣﯽ ﺧود اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧﯾد.
My new home is in (city or town’s name) .
.ﺧﺎﻧﮫ ﺟدﯾد ﻣن در

)ﻧﺎم ﺷﮭر ﯾﺎ ﺷﮭرک( ﻣوﻗﻌﯾت دارد
)ﻣﺣل ﺟدﯾد ﻣن دارای(My new place has
) 3ﻣﮑﺎن دﯾﮕر ﺷﮭر ﯾﺎ ﺷﮭرک ﺧود را ﺑﻧوﯾﺳﯾد(
1.
2.
3.

)(one describing word
ﺷﮭر/ﺷﮭرک ﻣﺎ

)ﯾﮏ ﮐﻠﻣﮫ ﺗوﺻﯾﻔﯽ(
)(another describing word

.ﺷﮭر/ﺷﮭرک ﻣﺎ ھﻣﭼﻧﺎن
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Our city / town is

اﺳت.
My city / town is also

اﺳت
)ﯾﮏ ﮐﻠﻣﮫ ﺗوﺻﯾﻔﯽ دﯾﮕر(

روز 4

آﻣوزش ﭘروژه ﻣﺣور

اﯾﺎﻟت/ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺧود را ﺟﺳﺗﺟو ﮐﻧﯾد.

ﺧﺎﻧﮫ ﻣن در ﮐﺷور ﻣن
.1

ﺧﺎﻧﮫ ﺟدﯾد ﺷﻣﺎ در ﮐدام اﯾﺎﻟت ﯾﺎ ﻧﺎﺣﯾﮫ ﻣوﻗﻌﯾت دارد؟

.2

ﮐدام ﺷﮭرھﺎ ﯾﺎ ﺷﮭرک ھﺎی ﺑزرگ دﯾﮕر در اﯾﺎﻟت ﺷﻣﺎ ھﺳﺗﻧد؟

.3

آﯾﺎ ﮐوه ،درﯾﺎ ﯾﺎ ﺑﺣر در آن وﺟود دارد؟

.4

ﻣردم ﺑﮫ ﮐدام زﺑﺎن ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد؟

.5

ﭼﯽ ﻧوع ﻟﺑﺎس ﻣﯽ ﭘوﺷﻧد؟

.6

ﭼﯽ ﻧوع ﻏذا ﻣﯽ ﺧورﻧد؟

• ﯾﮏ ﺗﮑﮫ ﮐﺎﻏذ ﺑزرﮔﺗر ﺑﮫ اﻧدازه  (١٧) 17در  17ﺳﺎﻧﺗﯽ ﻣﺗر ﺑرش ﮐﻧﯾد و آن را ﺑﻧﺎم »ﺻﻔﺣﮫ «4
ﻟﯾﺑل ﺑزﻧﯾد.

• اﯾﺎﻟت ﯾﺎ ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺟدﯾد ﺧود را رﺳم ﮐﻧﯾد.
• ﺧﺎﻧﮫ ﺧود را ﻧﯾز در آن رﺳم ﮐﻧﯾد .ﺷﮭرھﺎ ﯾﺎ ﺷﮭرک ھﺎی ﺑزرگ دﯾﮕر را اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧﯾد.
• ﺟﺎھﺎی ﺧﺎﻟﯽ زﯾر را ﺑﮫ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﭘر ﮐﻧﯾد و آن را در زﯾر رﺳﺎﻣﯽ ﺧود اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧﯾد.
(state or district’s name) .

My new home is in

)ﻧﺎم ﻧﺎﺣﯾﮫ ﯾﺎ اﯾﺎﻟت(اﺳت.

ﺧﺎﻧﮫ ﺟدﯾد ﻣن در

)ﻣﺣل ﺟدﯾد ﻣن دارای( My new place has
).ﻧﺎم  2ﺷﮭر ﯾﺎ ﺷﮭرک ﺑزرگ را ﺑﻧوﯾﺳﯾد(
1.
2.

)(.many trees, mountains, rivers, sea, etc
My state / district has ___________________________.
اﯾﺎﻟت/ﻧﺎﺣﯾﮫ ﻣن دارای

درﺧﺗﺎن ،ﮐوه ھﺎ ،درﯾﺎ ھﺎ ،ﺑﺣر ھﺎ و ﻏﯾره

ﻣﯾﺑﺎﺷد

)(language
People here speak _________________.
ﻣردم در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﮫ زﺑﺎن

.آﻧﮭﺎ ﺑﯾﺷﺗر

)ﻧﺎم ﻏذا(

)زﺑﺎن(

ﻣﯾﺧورﻧد

ﺻﺣﺑت ﻣﯾﮑﻧﻧد.
)(food item
They mostly eat __________________.

آﻣوزش ﭘروژه ﻣﺣور
ﺧﺎﻧﮫ ﻣن در ﮐﺷور ﻣن

روز 5

ﮐﺷور ﻣﯾزﺑﺎن ﺧود را ﺟﺳﺗﺟو ﮐﻧﯾد.

.1

در ﮐدام ﮐﺷور زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯾد؟

.2

ﻧﻘﺷﮫ ﮐﺷور ﻣﯾزﺑﺎن ﺧود را ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد .ﭼﯽ را ﻣﺷﺎھده ﻣﯾﮑﻧﯾد؟ )رﻧﮓ ھﺎ ،اﺷﮑﺎل،
ﺧطوط و ﻏﯾره(  -ﺻﻔﺣﮫ  (١٢) 12را ﻣﺷﺎھده ﮐﻧﯾد

.3

ﺑﻌﺿﯽ از اﯾﺎﻟت ھﺎ ﯾﺎ ﻧﺎﺣﯾﮫ ھﺎی دﯾﮕر ﮐدام اﻧد؟

.4

ﭼﻧد ﮐﺷور دﯾﮕر ﺑﮫ ﮐﺷور ﺷﻣﺎ ﻧزدﯾﮏ ھﺳﺗﻧد؟

• ﯾﮏ ﺗﮑﮫ ﮐﺎﻏذ ﺑزرﮔﺗر ﺑﮫ اﻧدازه  (٢٠) 20در  20ﺳﺎﻧﺗﯽ ﻣﺗر ﺑرش ﮐﻧﯾد و آن را ﺑﻧﺎم "ﺻﻔﺣﮫ
 "5ﻟﯾﺑل ﺑزﻧﯾد.

• ﮐﺷور ﺟدﯾد ﺧود را رﺳم ﮐﻧﯾد.
• ﺧﺎﻧﮫ ﺧود را ﻧﯾز در آن رﺳم ﮐﻧﯾد .اﯾﺎﻟت ھﺎی دﯾﮕر را اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧﯾد
•  2ﭼﯾز در ﻣورد ﮐﺷور ﺟدﯾد ﺗﺎن ﺑﻧوﯾﺳﯾد/ﺑﮕوﯾﯾد.

 (۵) 5ﺻﻔﺣﮫ را ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از رﯾﺳﻣﺎن/ﺗﺎر ﯾﺎ اﺳﺗﺑﻠر
ﮐردن ،ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب ﺑﺎ ھم ﺿﻣﯾﻣﮫ ﮐﻧﯾد.
ﮐﺗﺎب رﺳﺎﻣﯽ ﺧود را ﺑﺎ ﺧﺎﻧواده و دوﺳﺗﺎن ﺗﺎن ﺷرﯾﮏ
ﺳﺎزﯾد .آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد در ﻣورد آن ﺳؤال ﺑﭘرﺳﻧد.
در ﭘﺷت ﻓﻠﯾپ ﺑوک ﺗﺎن ،آدرس ﺧﺎﻧﮫ ﺟدﯾد ﺧود را ﺑﻧوﯾﺳﯾد:

ﻧﺎم – ﺧﺎﻧﮫ – ﺟﺎده – ﻣﻧطﻘﮫ/ﺷﮭر/ﺷﮭرک
اﯾﺎﻟت  -ﮐﺷور
11

ﺿﻣﯾﻣﮫ

ﻧﻘﺷﮫ ﺟﮭﺎن

12

ﺑﺎزﺗﺎب ھﻔﺗﮫ وار
آﯾﺎ از آﻣوزش اﯾن ھﻔﺗﮫ ﻟذت ﺑردم؟

ﻣوﺿوﻋﺎت ﺟدﯾدی ﮐﮫ در ﻣورد ﻣﮑﺎن ﺟدﯾدم آﻣوﺧﺗم ﮐدام
ھﺎ اﻧد؟

13

اﮔر اﯾن ﺧوش ﺗﺎن آﻣد ،ﺑرای ﺻدھﺎ ﻣﻧﺑﻊ دﯾﮕر ﺑﮫ وﯾب ﺳﺎﯾت  IFERBﻣﺎ ﻣراﺟﻌﮫ
ﮐﻧﯾدhttps://resources.educationaboveall.org

ﺑررﺳﯽ ھﻔﺗﮫ 2

15

ﻏذا ﭘﺧﺗن و ﺳرو
ﮐردن!

ﭘروژه

در رﺳﺗوراﻧت ﺧود ﻏذا ﺑﭘزﯾد و ﺳرو
ﮐﻧﯾد!

رﺳﺗوراﻧت ﭘﺎپ آپ
ﻣن

ﭘﻼن ﻗﯾﻣت ﮔذاری

4

در ﯾﮏ ﻣﺣﯾط رﺳﺗوراﻧت ﻣﺎﻧﻧد ﯾﮏ ﻏذای ﮐﺷور
ﻣﯾزﺑﺎن ﺧود را ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﯾد.

ﻗﯾﻣت ﻏذاھﺎی ﮐﮫ ﺳرو ﻣﯽ ﮐﻧﯾد را ﻣﺷﺧص
ﮐﻧﯾد.

3

ﻓﮭرﺳت ﻏذا و ﺗزﺋﯾن
ﺑرای رﺳﺗوراﻧت ﺧود ﻓﮭرﺳت ﻏذا ﺑﺳﺎزﯾد!

رﺳﺗوراﻧت ﭼﯾﺳت؟
ﻣوﺿوﻋﺎت ﻟوﺟﺳﺗﯾﮑﯽ را
ﻣﺷﺧص ﮐﻧﯾد

ﻏذاھﺎ و رﺳﺗوراﻧت ھﺎی ﻣﺷﮭور ﮐﺷور
ﻣﯾزﺑﺎن ﺧود را ﺟﺳﺗﺟو ﮐﻧﯾد

2

ﻟﯾﺳت ﻣﮭﻣﺎﻧﺎن ،ﻓرم ﺑﺎزﺧورد ﺧوﯾش را ﺗﮭﯾﮫ
ﻧﻣوده و ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻏذای ﺧود را ﺑﺳﺎزﯾد.

1
ﻣواد ﻣورد ﻧﯾﺎز

• ﮐﺎﻏذ
• ﭘﻧﺳل/ﻗﻠم
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• ﻣواد ﻻزم ﻣﺣﻠﯽ
• دﺳﺗور ﭘﺧت ﻏذاھﺎی ﮐﺷور ﻣﯾزﺑﺎن ﺷﻣﺎ

آﻣوزش ﭘروژه ﻣﺣور

روز 1

رﺳﺗوراﻧت ﭘﺎپ آپ ﻣن
.1

آﯾﺎ ﻏذاھﺎی ﮐﺷور ﻣﯾزﺑﺎن ﺧود را اﻣﺗﺣﺎن ﮐرده اﯾد؟

.2

ﮐدام ﭼﯾز زﯾﺎد ﺧوش ﺗﺎن آﻣد؟

.3

آﯾﺎ ﭼﯾز ﺟدﯾدی در ﻏذای ﮐﮫ اﻣﺗﺣﺎن ﮐردﯾد ﺑود؟

آﯾﺎ ﺑﮫ رﺳﺗوراﻧت رﻓﺗﯾد؟ ﺑﯾﺎﯾﯾد در ﻣورد آن ﻓﮑر ﮐﻧﯾم!
آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ در ﻣورد ﻏذا ﺧوردن
در ﺧﺎﻧﮫ دوﺳت دارﯾد رﺳم ﮐﻧﯾد:

آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ در ﻣورد رﺳﺗوراﻧت
ھﺎ دوﺳت دارﯾد رﺳم ﮐﻧﯾد:

در اﯾن ﭘروژه ﺷﻣﺎ رﺳﺗوراﻧت ﺧود را ﺧواھﯾد ﺳﺎﺧت!

ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﯾﮏ رﺳﺗوراﻧت ﻣوﻓق اﯾﺟﺎد ﮐرد؟
15

رﺳﺗوراﻧت ﭘﺎپ آپ ﻣن
ﻣﺎ ﺑﮫ ﻣوارد زﯾر ﺑرای رﺳﺗوراﻧت ﺷﻣﺎ ﻓﮑر ﺧواھﯾم ﮐرد.
 .1ﻧﺎم

 .2ﻟﯾﺳت ﻣﮭﻣﺎﻧﺎن

 .4ﻗﯾﻣت

ﺑﺧش 1

 .3ﭘﻼن ﻏذاﯾﯽ

 .5ﻓﮭرﺳت ﻏذا و ﺗزﺋﯾن

ﻧﺎم رﺳﺗوراﻧت ﭘﺎپ آپ ﻣن

ﺑﮫ رﺳﺗوراﻧت ھﺎی ﻣورد ﻋﻼﻗﮫ ﺧود ﻓﮑر ﮐﻧﯾد .ﭼﮫ ﭼﯾزی در آﻧﮭﺎ ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧﯾد؟
ﭼﯽ را در ﻣورد آﻧﮭﺎ دوﺳت دارﯾد؟
 2ﭼﯾزی رﺳم ﮐﻧﯾد ﮐﮫ رﺳﺗوراﻧت ﺷﻣﺎ را ﺧﺎص ﻣﯽ ﺳﺎزد.

Cc

Cc

ﺑرای ﺗﻌﯾن ﻧﺎم ﺑﮫ رﺳﺗوراﻧت ﺧوﯾش اﯾده ﭘردازی ﮐﻧﯾد!
ﻧﺎم رﺳﺗوراﻧت ﻣن ___________________ اﺳت.
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آﻣوزش ﭘروژه ﻣﺣور
ﺑﺧش 2
.1

ﻟﯾﺳت ﻣﮭﻣﺎﻧﺎن

ﻧﺎم  5-3ﻣﮭﻣﺎن را ﺑرای رﺳﺗوراﻧت ﺧود
ﺑﻧوﯾﺳﯾد.

 .2ﻣﻌﻠوم ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﭼﯽ وﻗت آﻧﮭﺎ
ﺑﯾﮑﺎر ھﺳﺗﻧد .ﻣﮭﻣﺎﻧﺎن ﺑرای ﮐدام
وﻋده ﻏذاﯾﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﯾﺎﯾﻧد؟
__________________
.3

.1

_____________

.2

_____________

.3

______________

.4

______________

.5

______________

ﻏذای ﺻﺑﺢ
ﻏذای ﭼﺎﺷت
ﻏذای ﺷب

ﺑرای ھر ﻣﮭﻣﺎن ،ﯾﮏ ﻓرم ﺑﺎزﺧورد ﺑﺎ  2ﺳوال ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ آﯾﺎ از ﻏذا
ﻟذت ﺑرده اﻧد ﯾﺎ ﻧﮫ .ﻣﺛﺎل:

ﺑﺎزﺧورد
ﻏذا ﭼطور ﺑود؟
آﯾﺎ ﻣﯾﺧواھﯾد دوﺑﺎره ﺑﯾﺎﯾﯾد؟
17

روز 2

روز 2

آﻣوزش ﭘروژه ﻣﺣور
رﺳﺗوراﻧت ﭘﺎپ آپ ﻣن
ﭘﻼن ﻏذاﯾﯽ

ﺑﺧش 3
.1

از دوﺳﺗﺎن ﺧود و اﻓراد ﻣﺣﻠﯽ ﺑﺧواھﯾد ﮐﮫ ﺑﻌﺿﯽ از ﻣواد ﻻزﻣﮫ راﯾﺞ ﺑرای ﻏذا در ﮐﺷور ﻣﯾزﺑﺎن را
ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻧﺷﺎن دھﻧد .ﺣداﻗل  3ﻋدد آن را رﺳم ﮐﻧﯾد.

Cc

Cc

Cc

ﺑرای ﻟﯾﺑل زدن آن ﺑﮫ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺧود را ﺑﮫ ﭼﺎﻟش ﺑﮑﺷﯾد!
ﺑرای ھر ﻣواد ﻻزﻣﮫ 4 ،وﯾژﮔﯽ را ﻣورد ﺑﺣث ﻗرار دھﯾد) .ﺷﮑل اش ﭼﮕوﻧﮫ اﺳت؟ ﭼﮕوﻧﮫ ﺑو
ﻣﯾدھد؟ آﯾﺎ ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ﯾﺎد ﭼﯾزی ﻣﯽ اﻧدازد؟ و ﻏﯾره(.
.1
.2

ﺑﺎ ﻣردم ﮐﺷور ﻣﯾزﺑﺎن ﺧود درﺑﺎره ﻏذاھﺎی ﻣﺣﺑوب ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﮐﻧﯾد.
ﻣﮭﻣﺎﻧﺎن ﺷﻣﺎ ﺑرای ﮐدام وﻋده ﻏذاﯾﯽ ﻣﯽ آﯾﻧد؟ )ﻏذای ﺻﺑﺢ ،ﻏذای ﭼﺎﺷت ﯾﺎ ﻏذای ﺷب(
 2ﻏذای ﺳﺎده را ﺑرای آﻣﺎده ﮐردن ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﯾد آﻧﮭﺎ را از ﺷروع ﺗﺎ ﺧﺗم ﻣدﯾرﯾت ﮐﻧﯾد.
)ﻧﮑﺗﮫ :ﻏذاھﺎی را ﺑﺧواھﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ زﻣﺎن آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺣداﮐﺛر  45دﻗﯾﻘﮫ ﻧﯾﺎز دارﻧد(

دﺳﺗور ﭘﺧت ﻣن
ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﯾﮏ ﺑزرﮔﺳﺎل
طرز ﺗﮭﯾﮫ ﻏذا ھﺎ را
ﺑﻧوﯾﺳﯾد ﯾﺎ رﺳم ﮐﻧﯾد!
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ﻣراﺣل
________________ .1
Cc
________________ .2
________________ .3
________________ .4

ﻣواد ﻻزﻣﮫ
_________
_________
_________
_________

آﻣوزش ﭘروژه ﻣﺣور

روز 3

رﺳﺗوراﻧت ﭘﺎپ آپ ﻣن
ﻓﮭرﺳت ﻏذا و ﺗزﺋﯾن

ﺑﺧش 5
.1

ﯾﮏ "ﻧﺎم ﺟذاب" ﺑرای رﺳﺗوراﻧت ﺧود ﮐﮫ
ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﮐﺷور ﻣﯾزﺑﺎن ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺷود در ﻧظر
ﺑﮕﯾرﯾد و ﯾﮏ ﻟوﺣﮫ ﺑﺎ ھﻣﺎن ﻧﺎم ﺑﺳﺎزﯾد.
)ﭼﻧد رﺳﺎﻣﯽ ﻧﯾز اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧﯾد!(

The American
TABLE

 .2ﺑرای ﻣﮭﻣﺎﻧﺎن دﻋوﺗﻧﺎﻣﮫ طراﺣﯽ ﮐﻧﯾد .ﺗﺎرﯾﺦ،
ﻣﮑﺎن و زﻣﺎن ﺻرف ﻏذا را درج ﮐﻧﯾد.
ﻧﺎم ﺗﺎن را ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﻧوﯾﺳﯾد.

ﺳﺎرا

رﺳﺗوراﻧت ﺳﺎرا
رﺣﻣﺎن ﻋزﯾز
 Ccﻣﺎ ﺳر ﺑزﻧﯾد
ﻟطﻔﺎ ﺑرای ﻏذای ﭼﺎﺷت ﺑﮫ
ﺗﺎرﯾﺦ 29 :ﻣﺎرچ 2022
زﻣﺎن 1 :ﺑﺟﮫ

.3

ﯾﮏ ﻓﮭرﺳت ﻏذا ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﻏذاھﺎ ،ﻣواد ﻻزﻣﮫ و ﻗﯾﻣت آن طراﺣﯽ ﮐﻧﯾد )ﻣﺛﺎل زﯾر( ﻧﺎم رﺳﺗوراﻧت
ﺧود را ﻧﯾز در ﭘوش آن ﺑﻧوﯾﺳﯾد!

ﺳﻼد ﺳﺑزﯾﺟﺎت
روﻣﯽ
ﭘﯾﺎز
ﮐرم

ﺑﺎدرﻧﮓ
ﮐﺎھو
ﻟﯾﻣو

 15داﻟر
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روز 4

رﺳﺗوراﻧت ﭘﺎپ آپ ﻣن
ﺑﺧش 3

ﻗﯾﻣت ھﺎی رﺳﺗوراﻧت ﺷﻣﺎ

.1

در ﮐﺷور ﻣﯾزﺑﺎن ﺷﻣﺎ ﮐدام واﺣد ﭘوﻟﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﺷود؟
ﮐدام ﻧوع ﭘول و ﺳﮑﮫ در آﻧﺟﺎ وﺟود دارد؟
ﮐدام ﻣﺑﻠﻎ ھﺎ را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھﻧد؟

.1

ﻗﯾﻣت ﺗﻘرﯾﺑﯽ ھر ﻣواد ﻻزﻣﮫ را ﺑﯾﺎﺑﯾد و ﻗﯾﻣت ﻣﺟﻣوﻋﯽ ھر ﻏذا را ﺑﻧوﯾﺳﯾد.

.2

آﯾﺎ ﻣﯾﺧواھﯾد در درﺳﺗوراﻧت ﺧود ﻗﯾﻣت ﺑﺎﻻﺗر ﺑﺎﻻی ﻏذاھﺎی ﺧوﯾش ﺑﮕذارﯾد؟
اﮔر ﭼﻧﯾن اﺳت ،ﭼﻘدر؟ ﻗﯾﻣت ﻧﮭﺎﯾﯽ ﻏذاھﺎی ﺧود را ﺑﻧوﯾﺳﯾد.

•

درﯾﺎﺑﯾد ﮐﮫ ﻣﮭﻣﺎﻧﺎن ﺷﻣﺎ ﺑرای ﺧرﯾد ﻏذاھﺎ ﺑﮫ ﭼﻘدر ﭘول ﻧﯾﺎز دارﻧد.

•

ﺑرای ﻣﮭﻣﺎﻧﺎن ﺧود ﺑﺎﻧﮏ ﻧوت ھﺎی  1داﻟری 2 ،داﻟری 5 ،داﻟری ﯾﺎ 10
داﻟری )ﺑﺎ واﺣد ﭘوﻟﯽ ﮐﺷور ﻣﯾزﺑﺎن ﺧود( ﺑﺳﺎزﯾد.

•

ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از رﻧﮓ ھﺎ ﯾﺎ اﺷﮑﺎل ﻣﺧﺗﻠف اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.

•

ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﯾﮏ رﺳﺎﻣﯽ ﺑﮫ واﺣد ﭘوﻟﯽ ﺧود اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧﯾد.

ﭘول ﮐﺎﻏذی را از ﻗﺑل ﺑﮫ ﻣﮭﻣﺎﻧﺎن ﺧود ﺑدھﯾد.
در ﻣﺟﻣوع ﭼﻘدر ﭘول ﮐﺎﻏذی دارﯾد؟
ﺑﮫ ﻧظر ﺷﻣﺎ رﺳﺗوراﻧت ھﺎ ﭼﮕوﻧﮫ ﭘول ﺑدﺳت ﻣﯽ آورﻧد؟
20

ﻓﻌﺎﻟﯾت

روز 4

ﺻﺣﺑت ھﺎی ﻏذاﯾﯽ
ﮐﻠﻣﺎت و ﻋﻧﻌﻧﺎت در ﻣورد ﻏذا را در ﮐﺷور ﻣﯾزﺑﺎن ﺧود ﺟﺳﺗﺟو ﮐﻧﯾد!
ﺧوﺷﻣزه ﺑودن ﯾﮏ ﭼﯾز را در ﮐﺷور
ﻣﯾزﺑﺎن ﺧود ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﯾﺎن ﯾﺎ اظﮭﺎر
ﻣﯾﮑﻧﯾد؟

روش ﻣؤدﺑﺎﻧﮫ ﺑرای ﮔﻔﺗن اﯾﻧﮑﮫ ﭼﯾزی در
ﺑﺷﻘﺎب ﺷﻣﺎ ھﺳت ﮐﮫ دوﺳت ﻧدارﯾد
ﭼﯾﺳت؟

ﭼﮕوﻧﮫ ﯾﮏ ﮔﺎرﺳون ﻣرد /زن
ﻣﯽ ﭘرﺳد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھﯾد ﭼﯽ
ﺳﻔﺎرش دھﯾد؟

ﭼﮕوﻧﮫ ﻏذا ﺳﻔﺎرش ﻣﯽ دھﯾد؟
ﭼﮕوﻧﮫ ﺑل را درﺧواﺳت ﻣﯽ ﮐﻧﯾد؟
21
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روز 5

رﺳﺗوراﻧت ﭘﺎپ آپ ﻣن
اﻣروز ﺷﻣﺎ رﺳﺗوراﻧت را ﺧواھﯾد ﺳﺎﺧت!
.1

ﻏذا را آﻣﺎده ﮐﻧﯾد ﯾﺎ در ﭘﺧﺗن ﻏذا ﺑﮫ "آﺷﭘز" ﮐﻣﮏ ﮐﻧﯾد.

.2

ﺗزﺋﯾن ،ﻟوﺣﮫ و ﻟوازم ﻣﯾز را ﭘﮭﻠوی ھم ﺑﮕذارﯾد.

.3

ﻧﺣوه ﺳﻔﺎرش و ﺳروﯾس دھﯽ را ﺑﮫ زﺑﺎن ﻣﺣﻠﯽ ﺗﻣرﯾن ﮐﻧﯾد!

.4

ﺑﮕذارﯾد ﻣﮭﻣﺎﻧﺎن از ﻏذا ﻟذت ﺑﺑرﻧد!

.5

ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﭘول ھﺎی ﮐﺎﻏذی ﮐﮫ ﺳﺎﺧﺗﮫ اﯾد ﭘول را ﺟﻣﻊ آوری ﮐﻧﯾد.

.6

ﻓرم ﺑﺎزﺧورد را ﺑﺎ ﻣﮭﻣﺎﻧﺎن ﺷرﯾﮏ ﺳﺎزﯾد.

.7

ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻋﻼﯾم ﭼوب ﺧط ﺟواﺑﺎت را در
ﺟدول ﺑﺷﻣﺎرﯾد .ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل:

ﻏﻣﮕﯾن

ﺧوب

ﺧوﺷﺣﺎل

ﺳوال
ﺳوال 1#
ﺳوال 2#
ﻣﺟﻣوع

ﭼﮫ ﭼﯾز ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﭘﯾش رﻓت؟ ﭼﮫ ﭼﯾز ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮭﺑود ﯾﺎﺑد؟
22

ﺑﺎزﺗﺎب ھﻔﺗﮫ وار
آﯾﺎ از آﻣوزش اﯾن ھﻔﺗﮫ ﻟذت ﺑردم؟

ﻣوﺿوﻋﺎت ﺟدﯾدی ﮐﮫ در ﻣورد ﻣﮑﺎن ﺟدﯾدم آﻣوﺧﺗم ﮐدام
ھﺎ اﻧد؟

23

اﮔر اﯾن ﺧوش ﺗﺎن آﻣد ،ﺑرای ﺻدھﺎ ﻣﻧﺑﻊ دﯾﮕر ﺑﮫ وﯾب ﺳﺎﯾت  IFERBﻣﺎ ﻣراﺟﻌﮫ
ﮐﻧﯾدhttps://resources.educationaboveall.org

ﺑررﺳﯽ ھﻔﺗﮫ 3
15

ﺳﺧن ﻧﮭﺎﯾﯽ

ﭘروژه

ﯾﮏ داﺳﺗﺎن ﻋﺎﻣﯾﺎﻧﮫ ﭘﯾش ﻧوﯾس ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﭘﯾﺎم
اﻣﯾد ﺑﺧش ﻣﯾدھد!

از داﺳﺗﺎن ھﺎ ﭼﮫ ﭼﯾزی ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﯾﺎد
ﺑﮕﯾرﯾم؟

ﯾﮏ داﺳﺗﺎن ﻣﺗﻔﺎوت

4

ﻗﺻﮫ ھﺎی ﻣﺎدرﮐﻼن

درﺑﺎره ﯾﮏ داﺳﺗﺎن ﻋﺎﻣﯾﺎﻧﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ
ﮐﺷور ﻣﯾزﺑﺎن ﺧود ﺑﯾﺎﻣوزﯾد

داﺳﺗﺎن ﻋﺎﻣﯾﺎﻧﮫ در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﮫ ﺟدﯾد

3

داﺳﺗﺎن ﻋﺎﻣﯾﺎﻧﮫ ﺧود را طوری ﺗﺻور ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﮔوﯾﺎ در
ﮐﺷور ﺷﻣﺎ اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎده اﺳت.

داﺳﺗﺎن ﻋﺎﻣﯾﺎﻧﮫ از ﺧﺎﻧﮫ
ﺑﺧش ھﺎی ﯾﮏ داﺳﺗﺎن
ﺷروع ،وﺳط و ﭘﺎﯾﺎن ھر داﺳﺗﺎن را ﻣﺷﺧص ﮐﻧﯾد.

ﯾﮏ داﺳﺗﺎن ﮐﺷور ﺧود را ﺑﮫ ﯾﺎد ﺑﯾﺎورد.

2

ﻣواد ﻣورد ﻧﯾﺎز
• ﮐﺎﻏذ
• ﭘﻧﺳل/ﻗﻠم
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روز 1

ﻗﺻﮫ ھﺎی ﻣﺎدرﮐﻼن
ﺑﯾﺎﯾﯾد ﺟواﺑﺎت اﯾن ﺳوال را اﯾده ﭘردازی ﮐﻧﯾم:

از طرﯾق داﺳﺗﺎن ھﺎ ﻣﺎ ﮐدام ﭼﯾزھﺎ را ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم از ﺑزرﮔﺎن ﺧوﯾش ﺑﯾﺎﻣوزﯾم؟
داﺳﺗﺎن ھﺎی ﻋﺎﻣﯾﺎﻧﮫ ﺑﺎرھﺎ و ﺑﺎرھﺎ از طرﯾق ﻧﺳل ھﺎ ﻧﻘل ﺷده اﺳت .ﺑﺳﯾﺎری از اﯾن
داﺳﺗﺎن ھﺎ ﺑﮫ ﺟﺎی ﮐﺗﺑﯽ ﺑﮫ ﺻورت ﺷﻔﺎھﯽ ﻣﻧﺗﻘل ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﺑﯾﺷﺗر داﺳﺗﺎنھﺎی
ﻋﺎﻣﯾﺎﻧﮫ دارای ﻣﺣﯾط ،ﻧﻘش ھﺎی ﺣﯾواﻧﺎت ﻧﺎطق ،ﭘﺎﯾﺎن ﺧوش ﺑرای ﻧﻘش اﺻﻠﯽ و
درﺳﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد آﻣوﺧت.

ﺑﮫ داﺳﺗﺎن ﻋﺎﻣﯾﺎﻧﮫ ﻣورد ﻋﻼﻗﮫ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺧود
ﻓﮑر ﮐﻧﯾد )ﻣﯾﺗواﻧد از ﮐﺗﺎﺑﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺧواﻧده اﯾد
ﯾﺎ داﺳﺗﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﻧﯾده اﯾد(.

اﮔر ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﮫ ﯾﺎد ﺑﯾﺎورﯾد ،از ﮐﺳﯽ ﺑﺧواھﯾد ﮐﮫ ﯾﮏ داﺳﺗﺎن را ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺷرﯾﮏ
ﺳﺎزد .ﺑﻌﺿﯽ از ﺳواﻻﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑرای ﯾﺎﻓﺗن داﺳﺗﺎن ﻋﺎﻣﯾﺎﻧﮫ ﻣورد ﻋﻼﻗﮫ
آﻧﮭﺎ ﺑﭘرﺳﯾد ﻋﺑﺎرﺗﻧد از:
•

واﻟدﯾن ﯾﺎ ﻣﺎدرﮐﻼن و ﭘدرﮐﻼن ﺷﻣﺎ ﺑرای ﺗﺎن ﮐدام داﺳﺗﺎن را ﮔﻔﺗﮫ اﻧد
ﮐﮫ ھرﮔز ﻓراﻣوش ﻧﮑردﯾد؟

•
25

داﺳﺗﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﮔوش دادن ﺑﮫ آن ﻟذت ﻣﯽ ﺑرﯾد ﮐدام اﺳت؟

ﻗﺻﮫ ھﺎی ﻣﺎدرﮐﻼن
.1

ﭼﺷﻣﺎن ﺧود را ﺑﺑﻧدﯾد.

.1

داﺳﺗﺎن ﭼﮫ ﺣﺳﯽ در ﺷﻣﺎ اﯾﺟﺎد ﮐرد؟
ﮐﻣﯽ ﺑﮫ ﺧود ﻓرﺻت ﻓﮑر ﮐردن ﺑدھﯾد.

.1

ﭼﺷﻣﺎن ﺧود را ﺑﺎز ﮐﻧﯾد .اﮔر ھﻧوز ﻧﻣﯽ داﻧﯾد ﭼﮫ اﺣﺳﺎﺳﯽ دارﯾد ،ﻣﯽ
ﺗواﻧﯾد ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﮐﻠﻣﮫ را از ﭼوﮐﺎت اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد

آرام
ﻗﮭر
ﺧوﺷﺣﺎل
.1

ﻣﻣﻧون
ﺳرﮔرم
ﻏﻣﮕﯾن

ھﯾﺟﺎﻧﯽ
اﻟﮭﺎم ﮔرﻓﺗﮫ
ﻣﺗﻌﺟب ﺷده

ﺧود را زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﺣﺳﺎس داﺷﺗﯾد رﺳم ﮐﻧﯾد.

 .1ﮐدام ﭼﯾزھﺎ در داﺳﺗﺎن )ﮐﻠﻣﺎت ﺧﺎص ،ﻧﻘش ھﺎ ،ﺟﺎدو و ﻏﯾره( اﯾن
اﺣﺳﺎس را در ﺷﻣﺎ اﯾﺟﺎد ﮐرد؟
 .1از آن داﺳﺗﺎن ﭼﮫ آﻣوﺧﺗﮫ اﯾد؟
ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل" :ﻣن آﻣوﺧﺗﮫ ام ﮐﮫ ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت ﺷﺟﺎع ﺑودن ﺳﺧت
اﺳت".
 .2ﻗﺳﻣت ﻣورد ﻋﻼﻗﮫ ﺷﻣﺎ در داﺳﺗﺎن ﭼﯾﺳت؟
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روز 2

ﻗﺻﮫ ھﺎی ﻣﺎدرﮐﻼن
داﺳﺗﺎﻧﯽ را ﮐﮫ روز ﻗﺑل ﺷﻧﯾده اﯾد ﺑرای دوﺳت ﺗﺎن ﺑﺎزﮔو ﮐﻧﯾد.
.1

ﻧﻘش ھﺎی داﺳﺗﺎن ﮐﯽ ھﺎ ﺑودﻧد؟ آﯾﺎ آﻧﮭﺎ اﻧﺳﺎن
ھﺳﺗﻧد ﯾﺎ ﺣﯾوان؟

.1

داﺳﺗﺎن در ﮐﺟﺎ اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎده ﺑود؟ در ﯾﮏ ﺷﮭر؟
در ﯾﮏ ﺟﻧﮕل؟ ﭼطور ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑﮕوﯾﯾد؟

.2

آﯾﺎ ﺟﺎدوی در داﺳﺗﺎن ﺷﺎﻣل ﺑود؟
ﮐدام ﭼﯾزھﺎ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﮐرد ﺗﺎ داﺳﺗﺎن را ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺑﺳﭘﺎرﯾد و/ﯾﺎ
ﺑﺎزﮔوﯾﯽ ﮐﻧﯾد؟

داﺳﺗﺎن ﮔوﯾﺎن از ﯾﮏ اﺳﺗراﺗژی ﺳﺎده ﺑرای ﺗﻧظﯾم و ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺳﭘردن ﻣﻔﮑوره ھﺎی ﺧود
اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی داﺳﺗﺎن در ﺳﮫ ﻟﺣظﮫ:
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ﺷروع

وﺳط

ﭘﺎﯾﺎن

ﺗﻧظﯾم )ﻣﮑﺎن ﯾﺎ زﻣﺎن( و
ﻧﻘش

ﻧﻘش ﺑﮫ ﻣﺷﮑل ﻣواﺟﮫ ﻣﯽ
ﺷود.

ﻣﺷﮑل ﺣل ﻣﯾﺷود.

روز 2

ﻓﻌﺎﻟﯾت

داﺳﺗﺎن را ﺗرﺳﯾم ﮐﻧﯾد!
آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد داﺳﺗﺎن را از اﯾن رﺳﺎﻣﯽ
ﺑﮕوﯾﯾد؟
ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺗرﺗﯾب ،ﺑرای ھر ﻗﺳﻣت از داﺳﺗﺎن
ﻋﺎﻣﯾﺎﻧﮫ ای ﮐﮫ ﺷﻧﯾدﯾد ،ﯾﮏ رﺳﺎﻣﯽ ﺑﮑﺷﯾد.

ﺷروع

وﺳط

ﭘﺎﯾﺎن

آن را ﺑﮫ ﯾﮏ دوﺳت ﺧود ﻧﺷﺎن دھﯾد .آﯾﺎ آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺣدس ﺑزﻧﻧد ﮐﮫ
داﺳﺗﺎن در ﻣورد ﭼﯾﺳت؟
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روز 3

ﻗﺻﮫ ھﺎی ﻣﺎدرﮐﻼن
داﺳﺗﺎن ﻋﺎﻣﯾﺎﻧﮫ ﻣورد ﻋﻼﻗﮫ ﺧود را ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﻣروز ھﺳﺗﯾد ﺑﯾﺎورﯾد!
.1

اﮔر اﯾن داﺳﺗﺎن ﻋﺎﻣﯾﺎﻧﮫ در ﮐﺷور ﻣﯾزﺑﺎن ﺷﻣﺎ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺗﺎد ،ﮐدام  2ﯾﺎ
 3ﭼﯾز ﻣﻣﮑن ﺗﻐﯾر ﻣﯾﮑرد؟
ﺑﮫ ﻧﺎم اﻓراد و اﺷﯾﺎ ،ﻟﺑﺎس ھﺎ ،ﺗﻧظﯾﻣﺎت ،دﯾﺎﻟوگ ھﺎی ﮐﮫ ﻧﻘش ھﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد و ﻏﯾره ﻓﮑر ﮐﻧﯾد.
ﻧﺳﺧﮫ اﺻﻠﯽ

ﻧﺳﺧﮫ ﺟدﯾد

 .2ﺑر اﺳﺎس ﺗﻐﯾﯾراﺗﯽ ﮐﮫ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐردﯾد ،ﺑﺧش ھﺎی ﮐﻠﯾدی داﺳﺗﺎن
)ﺷروع ،وﺳط و ﭘﺎﯾﺎن( را دوﺑﺎره ﺗرﺳﯾم ﮐﻧﯾد.
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ﻓﻌﺎﻟﯾت

روز 3

ﻋﺑﺎرات ﻣﻌﻣول
ﭼﮕوﻧﮫ ﻣردم ﻣوارد زﯾر را ﺑﮫ زﺑﺎن ﮐﺷور ﻣﯾزﺑﺎن ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد؟
اﻣﺗﺣﺎن ﮐﻧﯾد و آن را ﯾﺎدداﺷت ﮐﻧﯾد .ﭼﯽ وﻗت ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد؟

ﺳﻼم
ﺗﺷﮑر

ﺧدا ﺣﺎﻓظ

ﻗﯾﻣت اش ﭼﻧد اﺳت؟

ﮐﺟﺎﺳت؟

ﺑﻠﯽ
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ﻧﺧﯾر
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روز 4

ﻗﺻﮫ ھﺎی ﻣﺎدرﮐﻼن
درﺑﺎره ﯾﮏ داﺳﺗﺎن ﻋﺎﻣﯾﺎﻧﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﮐﺷور ﻣﯾزﺑﺎن ﺧود ﺑﯾﺎﻣوزﯾد!
از ﮐﺳﯽ در ﮐﺷور ﻣﯾزﺑﺎن ﺧود ﺑﺧواھﯾد ﮐﮫ ﯾﮏ داﺳﺗﺎن ﻋﺎﻣﯾﺎﻧﮫ را ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺷرﯾﮏ
ﺳﺎزد .ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﭘرﺳﯾد:
• داﺳﺗﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﮐودﮐﯽ از ﺷﻧﯾدن آن ﻟذت ﻣﯽ ﺑردﯾد ﮐدام اﺳت؟
• درﯾن ﮐﺷور ﺑزرﮔﺎن ھﻣﯾﺷﮫ ﮐدام داﺳﺗﺎن را ﻣﯾﮕوﯾﻧد؟
داﺳﺗﺎن را ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﯾﺎدداﺷت ﮐﻧﯾد.
ﺷروع ،وﺳط و ﭘﺎﯾﺎن را رﺳم ﮐﻧﯾد.
ﺷروع

وﺳط

داﺳﺗﺎن ﻋﺎﻣﯾﺎﻧﮫ ﮐﺷور ﺧود را ﺑﺎ ﮐﺷور ﻣﯾزﺑﺎن ﺧود ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﮐﻧﯾد:
•  2ﭼﯾزی ﮐﮫ ﺑﺎ ھم ﺷﺑﺎھت دارﻧد ﮐدام اﺳت؟
•  2ﭼﯾزی ﮐﮫ ﺑﺎ ھم ﺗﻔﺎوت دارﻧد ﮐدام اﺳت؟
31

ﭘﺎﯾﺎن

روز 5

آﻣوزش ﭘروژه ﻣﺣور
ﻗﺻﮫ ھﺎی ﻣﺎدرﮐﻼن
ﭼﮫ ﭼﯾزی ﯾﮏ داﺳﺗﺎن را ﺟﺎﻟب ﻣﯽ ﮐﻧد؟

ﯾﮏ داﺳﺗﺎن ﻋﺎﻣﯾﺎﻧﮫ )در  3ﺑﺧش( ﭘﯾش ﻧوﯾس ﮐﻧﯾد ﮐﮫ از ﺗرﮐﯾب ﻋﻧﺎﺻر دو داﺳﺗﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﺧواﻧده اﯾد ﺗﺷﮑﯾل ﺷده ﺑﺎﺷد و ﯾﮏ ﭘﯾﺎم اﻣﯾد ﺑﺧش ﺑﮫ دﯾﮕران ﺑدھد.
ﺷروع

وﺳط

ﭘﺎﯾﺎن

ﭘﯾﺎم اﻣﯾد ﺑﺧش ﻣن:
ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل :ﻣﮭرﺑﺎن ﺑﺎﺷﯾد.

•
•
•
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داﺳﺗﺎن ﻋﺎﻣﯾﺎﻧﮫ ﺧود را ﺑﺎ ھﻣﺳﺎﻻن ﺧود ﺑﮫ اﺷﺗراک ﺑﮕذارﯾد.
دﯾﮕران ﭼﯽ را در ﻣورد داﺳﺗﺎن ﺷﻣﺎ ﭘﺳﻧدﯾدﻧد؟
ﺑرای ﺑﮭﺗر ﺳﺎﺧﺗن داﺳﺗﺎن ﺧود ﮐدام ﺗﻐﯾرات را ﻣﯾﺧواھﯾد در آن
وارد ﮐﻧﯾد؟

ﺑﺎزﺗﺎب ھﻔﺗﮫ وار
آﯾﺎ از آﻣوزش اﯾن ھﻔﺗﮫ ﻟذت ﺑردم؟

ﻣوﺿوﻋﺎت ﺟدﯾدی ﮐﮫ در ﻣورد ﻣﮑﺎن ﺟدﯾدم آﻣوﺧﺗم ﮐدام
ھﺎ اﻧد؟
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اﮔر اﯾن ﺧوش ﺗﺎن آﻣد ،ﺑرای ﺻدھﺎ ﻣﻧﺑﻊ دﯾﮕر ﺑﮫ وﯾب ﺳﺎﯾت  IFERBﻣﺎ ﻣراﺟﻌﮫ
ﮐﻧﯾدhttps://resources.educationaboveall.org

ﺑررﺳﯽ ھﻔﺗﮫ 4
15

ﯾﮏ ﭼﯾز ﺟدﯾد!

ﭘروژه

ﻋﻧﺻر ﻓرھﻧﮕﯽ ﺧود را ﺑرای ﮐﺷور ﻣﯾزﺑﺎن ﺧود
طراﺣﯽ ﮐﻧﯾد.

درﺑﺎره ﮐﺷور ﻣن

4

آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧم ﯾﮏ ﭼﯾز ﺟدﯾد ﺑرای ﮐﺷور ﺧود
اﯾﺟﺎد ﮐﻧم؟

روﻧﻣﺎﯾﯽ داﺳﺗﺎن ھﺎ
درﺑﺎره روﯾدادھﺎی ﻣﮭم در ﮐﺷور ﻣﯾزﺑﺎن ﺧود
ﺑﯾﺎﻣوزﯾد!

ﭼﺎﻟش ﻣوﺳﯾﻘﯽ

3

ﯾﮏ آھﻧﮓ/ﺷﻌر ﮐﺷور ﻣﯾزﺑﺎن ﺧود را
ﺑﯾﺎﻣوزﯾد

در ﯾﮏ ﮐﺷور ﭼﯾﺳت؟
ﺳﯾر ﮐردن ﺑﮫ اطراف!
ﻗواﻧﯾن ﯾﮏ ورزش ﮐﺷور ﻣﯾزﺑﺎن ﺧود را
ﺑﯾﺎﺑﯾد و آن را ﺑﺎزی ﮐﻧﯾد!

2

ﻣواد ﻣورد ﻧﯾﺎز
• ﮐﺎﻏذ
• ﻗﻠم ﯾﺎ ﭘﻧﺳل
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در ﻣورد ﭼﯾزھﺎی ﮐﮫ ﯾﮏ ﮐﺷور را
ﺧﺎص ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﯾﺎﻣوزﯾد

1
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روز 1

درﺑﺎره ﮐﺷور ﻣن
ﻓرھﻧﮓ ﮐﺷور ﻣﯾزﺑﺎن ﺧود را ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد!
.1
.2
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ﺑﯾرق ﮐﺷور ﻣﯾزﺑﺎن ﺧود را رﺳم ﮐﻧﯾد.
در اطراف ﻗدم ﺑزﻧﯾد و ﺑﺎ  2ﺗﺎ  3ﻧﻔر از اﻓراد ﻣﺣﻠﯽ ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﮐﻧﯾد ﺗﺎ راﺟﻊ
ﺑﮫ ﻣوارد زﯾر ﺑﯾﺎﻣوزﯾد:

اﻗداﻣﺎت
ﻓرھﻧﮕﯽ

ﺑﻌﺿﯽ از ﻋﺎدات و ﻋﻧﻌﻧﺎت ﭼﯾﺳت؟
ﻣردم ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر اﺣوال ﭘرﺳﯽ ﻣﯾﮑﻧﻧد؟
ﭼﮕوﻧﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺧود را ﺗزﺋﯾن ﻣﯽ ﮐﻧﻧد؟

ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی
ﻣﺷﮭور

ﻣردم ﺑرای ﺳرﮔرﻣﯽ ﭼﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد؟
ﺑﻌﺿﯽ از ﺟﺷﻧواره ھﺎی ﺑزرگ ﮐدام ھﺎ اﻧد؟
ﻣردم ﻣﻌﻣوﻻ در آﺧر ھﻔﺗﮫ ﭼﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد؟

اﻓراد
ﻣﺷﮭور

اﻓراد ﻣﺷﮭور )ورزﺷﮑﺎران ،ﺳﺗﺎرﮔﺎن ﺳﯾﻧﻣﺎ،
ھﻧرﻣﻧدان ،ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ،روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران( ﮐﯽ ھﺎ
ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣردم آﻧﮭﺎ را ﺗﺣﺳﯾن ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﭼرا؟

ﻟﺑﺎس ھﺎ

ﻣردم در ﻣﻧﺎطق ﻣﺧﺗﻠف ﮐﺷور ﺷﻣﺎ ﭼﮫ ﻣﯽ
ﭘوﺷﻧد؟ ﺑﯾﺷﺗر ﮐدام رﻧﮓ ھﺎ را ﻣﯽ ﭘوﺷﻧد؟
ﻣردم از ﮐدام اﺟﻧﺎس اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد؟

آﻣوزش ﭘروژه ﻣﺣور

روز 2

درﺑﺎره ﮐﺷور ﻣن
ورزش ھﺎی ﻣﺷﮭور ﮐﺷور ﻣﯾزﺑﺎن ﺧود را ﺟﺳﺗﺟو ﮐﻧﯾد!
.1

ﺑﺎ ﻣردم ﻣﺣﻠﯽ ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﮐﻧﯾد ﺗﺎ در ﻣورد ﻣﺷﮭور ﺗرﯾن ورزش ھﺎ ﯾﺎ ﺑﺎزی ھﺎی
ﮐﺷور ﻣﯾزﺑﺎن ﺧود ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑدﺳت آورﯾد.
در ﮐﺷور ﺧود ﮐدام ورزش ﯾﺎ ﺑﺎزی را زﯾﺎد دوﺳت دارﯾد؟

.1

ﺗﺻور ﮐﻧﯾد ﮐﮫ آن ﺑﺎزی را ﺑرای ﮐﺳﯽ ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﯽ دھﯾد ﮐﮫ ﺑﺎزی را اﻧﺟﺎم ﻧداده ﯾﺎ
در ﻋﻣل ﻧدﯾده اﺳت ،ﭼﮕوﻧﮫ اﯾن ﮐﺎر را اﻧﺟﺎم ﺧواھﯾد داد؟

.2

ﻗواﻧﯾن ﺑﺎزی ﭼﯾﺳت؟

.1

دوﺳﺗﺎن و اﻓراد ﻣﺣﻠﯽ را دﻋوت ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺑﺎزی را اﻧﺟﺎم دھﻧد و ﻟذت ﺑﺑرﻧد!

• اﻧﺟﺎم ﺑﺎزی ﭼﮫ اﺣﺳﺎﺳﯽ در ﺷﻣﺎ اﯾﺟﺎد ﮐرد؟
• اﯾن ﺑﺎزی در ﻣورد اﻓرادی ﮐﮫ آن را ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﭼﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾد؟
• ﭼﮫ ﭼﯾزی ﺑﺎﻋث ﻣﯽ ﺷود اﯾن ﺣرف را ﺑزﻧﯾد؟
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روز 3

درﺑﺎره ﮐﺷور ﻣن
آھﻧﮓ ھﺎی ﻣﺣﺑوب ﮐﺷور ﻣﯾزﺑﺎن ﺧود را ﺟﺳﺗﺟو ﮐﻧﯾد!

ﻣﺣﺑوب ﺗرﯾن آھﻧﮓ ﯾﺎ ﺷﻌر در ﮐﺷور ﻣﯾزﺑﺎن
ﺷﻣﺎ ﭼﯾﺳت؟
آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد آن را ﯾﺎ ﭼﻧد ﺳطر آن را ﯾﺎد ﺑﮕﯾرﯾد؟

آھﻧﮓ در ﻣورد ﭼﯾﺳت؟ ﯾﮏ
ﻧﻘش ،ﯾﮏ ﻟﺣظﮫ ﯾﺎ ﭼﯾزی را ﮐﮫ
آھﻧﮓ در ﻣورد آن ﺻﺣﺑت ﻣﯽ
ﮐﻧد ،رﺳم ﮐﻧﯾد.

آﯾﺎ اﮐﻧون ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﺳطر آھﻧﮓ را ﺑﺎ
اﺷﻌﺎر ﺧود ﺗﻐﯾﯾر دھﯾد؟

آھﻧﮓ ﺧود را ﺑﺎ ﺷﺧص دﯾﮕری ﺑﮫ اﺷﺗراک ﺑﮕذارﯾد!
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روز 4

درﺑﺎره ﮐﺷور ﻣن
روﻧﻣﺎﯾﯽ داﺳﺗﺎن ھﺎ
ﺑﺎ  1ﯾﺎ  2ﻧﻔر در ﮐﺷور ﻣﯾزﺑﺎن ﺧود ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﮐﻧﯾد ﺗﺎ از روﯾدادھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻣﮭﻣﯽ
ﮐﮫ در ﮐﺷور رخ داده اﺳت ﻣطﻠﻊ ﺷوﯾد.
.1
.2
.3

ﺑﮫ دﻗت ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﮔوش ﮐﻧﯾد
زﻣﺎن اﻧﺗظﺎر ﺑرای ﺳﮑوت/ﺗﻔﮑر ﻓراھم ﮐﻧﯾد.
ﯾﺎدداﺷت ﺑﮕﯾرﯾد ،رﺳﺎﻣﯽ ﮐﻧﯾد و/ﯾﺎ ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ھﺎ را ﺛﺑت ﮐﻧﯾد.
ﯾﮏ ﯾﺎ دو روﯾداد ﻣﮭم ﮐﮫ در ﮐﺷور ﻣﯾزﺑﺎن ﺷﻣﺎ رخ داده اﺳت را ﺷﻧﺎﺳﺎی و
رﺳم ﮐﻧﯾد.

روﯾداد 1
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روﯾداد 2
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روز 5

درﺑﺎره ﮐﺷور ﻣن
اﮐﻧون ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر در ﻣورد ﻓرھﻧﮓ ﯾﮏ ﮐﺷور آﻣوﺧﺗﮫ اﯾد ،اﺟﺎزه دھﯾد ﺑر اﺳﺎس
آﻣوﺧﺗﮫ ھﺎی ﺷﻣﺎ ﯾﮏ ﭼﯾز ﺟدﯾد ﺑرای ﮐﺷور ﻣﯾزﺑﺎن ﺷﻣﺎ اﯾﺟﺎد ﮐﻧﯾم!

ﭼﻧد ﻣﻔﮑوره
• ﯾﮏ ﻟﺑﺎس ﺑرای ﮐﺷور ﺧود طراﺣﯽ ﮐﻧﯾد.
• ﯾﮏ ﺑﺎزی ﺟدﯾد ﺑرای ﮐﺷور ﻣﯾزﺑﺎن ﺧود اﺧﺗراع ﮐﻧﯾد
• ﯾﮏ ﻏذای ﺟدﯾد ﺑرای ﻣردم ﺑﺳﺎزﯾد ﺗﺎ اﻣﺗﺣﺎن ﮐﻧﻧد!
• ﯾﮏ آھﻧﮓ در ﻣورد ﮐﺷور ﻣﯾزﺑﺎن ﺧود ﺑﻧوﯾﺳﯾد.
• ﯾﮏ ﭘوﺳﺗر درﺑﺎره ﯾﮏ ﻓرد ﻣﺷﮭور ﮐﺷور ﻣﯾزﺑﺎن ﺧود ﺑﺳﺎزﯾد.
ھر ﻣﻔﮑوره دﯾﮕری ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد!

•

ﭘﺷﮑش ﻧﻣودن ﮐﺷور ﺷﻣﺎ
ﺳﺎﺧﺗﮫ ھﺎی ﺧود را ﺑﺎ دﯾﮕران ﺑﮫ اﺷﺗراک ﺑﮕذارﯾد .ھﻣﭼﻧﯾن،
رﺳﺎﻣﯽ ھﺎی ﺧود را از روﯾدادھﺎی ﻣﮭم ﺑﮫ اﺷﺗراک ﺑﮕذارﯾد .ﻣردم
را ﺗﺷوﯾق ﮐﻧﯾد ﺗﺎ درﺑﺎره ﮐﺷور ﻣﯾزﺑﺎن ﺷﻣﺎ ﺳؤال ﺑﭘرﺳﻧد.

ﺑﯾﺎﯾﯾد
ﻣﻧﻌﮑس
ﮐﻧﯾم!
39

• ﭘس از ﺳﺎﺧﺗن ﭼﯾزھﺎی ﺑرای ﮐﺷور ﻣﯾزﺑﺎن ﺧود ﭼﮫ اﺣﺳﺎﺳﯽ دارﯾد؟
• ﮐدام ﻗﺳﻣت آن آﺳﺎن ﺑود؟ ﮐدام ﻗﺳﻣت ﭼﺎﻟش ﺑراﻧﮕﯾز ﺑود؟
• ﺑرای ﺟﺎﻟب ﺳﺎﺧﺗن ﻧﺎم ﺗﺟﺎرﺗﯽ ﺗﺎن ﮐدام ﮐﺎرھﺎ را اﻧﺟﺎم دادﯾد؟

ﺑﺎزﺗﺎب ھﻔﺗﮫ وار
آﯾﺎ از آﻣوزش اﯾن ھﻔﺗﮫ ﻟذت ﺑردم؟

ﻣوﺿوﻋﺎت ﺟدﯾدی ﮐﮫ در ﻣورد ﻣﮑﺎن ﺟدﯾدم آﻣوﺧﺗم ﮐدام
ھﺎ اﻧد؟

ﺑﻌﺿﯽ از ﺳواﻻﺗﯽ ﮐﮫ ھﻧوز ھم در ﻣورد ﮐﺷور ﻣﯾزﺑﺎن
ﺧود دارم ﭼﯾﺳت؟
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اﮔر اﯾن ﺧوش ﺗﺎن آﻣد ،ﺑرای ﺻدھﺎ ﻣﻧﺑﻊ دﯾﮕر ﺑﮫ وﯾب ﺳﺎﯾت  IFERBﻣﺎ ﻣراﺟﻌﮫ
ﮐﻧﯾدhttps://resources.educationaboveall.org

اﺧﺗﯾﺎرات
Creative Commons اﯾن ﺑﺳﺗﮫ آﻣوزﺷﯽ ﺗﺣت
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
. ﻣﺟوز داردLicense
Geology.com 2020 © -  ﻧﻘﺷﮫ ﺟﮭﺎن:17 ﺻﻔﺣﮫ

41

