
زما کوربھ ھٻواد
لھ 6 (۶) تر 7 (٧) کلنو ماشومانو لپاره

لھ سکرین پرتھ د زده کړې سرچینې چې ګڼ مھارتونھ رامنځتھ کوي.

Level 1



معرفي

1

:د دغھ کاري کتاب پھ بشپړولو سره بھ الندې معلومات زده کړئ

موضوع پروژه اونۍ

جغرافیایي موقعیت او ځانګړتیاوې

پھ خپل ھٻواد کې زما کور ګاونډۍ سیمې او ھیوادونھ1

مھمې نښې

اسعار او محلي بٻلونھ

محلي خواړه او ترکیباتموقتي رسټورانټ 

پھ رستورانت کې کارٻدونکي عبارتونھ

مھم عبارتونھ

د انا کیسې فولکلوري کیسې3

فرھنگ او چاپٻلایر

محلي جامې

زما د ھٻواد پھ اړه 4

مھمې جامې
مشھور ورزشونھ

مشھور خلک

مھمې تاریخي پٻښې

مشھوره موسیقي

:د ښوونکو لپاره نوټ
د دغھ کتاب پھ ځینو فعالیتونو کې باید زده کوونکي شاوخوا وګرځي او لھ خوړو سره کار وکړي. پھ دې صورت کې دا 

ممکنھ نھ ده. موږ د الندې خایونو وړاندیز کوو:
1 اونۍ: د شاوخوا ګرځٻدو پر ځای، زده کوونکي د سیمې لھ خلکو سره مرکھ او د متن لھ مخې د ځایونو تصور کولی 
شي. کھ ممکنھ وه، د سیمې خلک عکسونھ اخیستی شي او زده کوونکي دGoogle Maps  پشان سرچینو څخھ ګټھ 
اخیستی شي. کھ لھ پورتھ مواردو یو ھم ممکن نھ وي، زده کوونکي کولی شي د خپل تصور لھ مخکې خپل کور، کوڅھ او 

بل ھر څھ وښیي.
2 اونۍ: د پخلي پر ځای، زده کوونکي کولی شي یوازې د یوه رسټورانټ جوړولو پړاوونھ وڅاري. زده کوونکي کولی 

شي د پاڼې، د لوبو اوړو او/یا نورو موادو چې پھ کور کې یې راټولولی شي، فرضي خواړه برابر کړي.



زما د زده کړې سفر

اونۍ 1

وشو!ورځ 5 ورځ 4 ورځ 3 ورځ 2 ورځ 1

اونۍ 2

وشو!ورځ 5 ورځ 4 ورځ 3 ورځ 2 ورځ 1

اونۍ 3

وشو!ورځ 5 ورځ 4 ورځ 3 ورځ 2 ورځ 1

اونۍ 4

ورځ 5 ورځ 4 ورځ 3 ورځ 2 ورځ 1

دلتھ مو ځان رسم کړئ

واو

2

نوم: ______________________



3

ورځنی کار
زما احساسات

خفھ
Sad

خوشحالھ
Happy

وٻرٻدلی
Scared

مغشوش/ګډوډ
Confused

پھ غوسھ
Angry

خپل احساس مو ھره ورځ پھ خپلو کتابچو کې رسم کړئ

Today, I feel ____________



•          کاغذ

• قلم/پنسل

اړین توکي

2

3

4

11 5
پروژه

ستاسو نوی کور

ستاسو نوې کوڅھ

ستاسو نوې ناحیھ/ایالت

 ستاسو نوی ښار یا
ښارګوټی

ستاسو ھٻواد
 پھ خپل کوربھ ھیواد کې خپل کور پیدا

!کړئ

 شاوخوا وګرځئ او وګورئ چې ستاسو کور

.ستاسو پھ کوڅھ کې چٻرتھ دی

خپل نوی ایالت یا ناحیھ ولټوئ

ھغھ کلی یا ښار ولټوئ چې ستاسو نوې کوڅھ 
پکې ده

خپل نوی کور ولټوئ

 پھ کوربھ ھٻواد کې مو خپل ځان پیدا
.کړئ

پھ خپل ھٻواد کې زما کور

1

د 1 اونۍ لنډیز

4

• تار / استټیپلر



ورځ 1 پروژه یي زده کړه

پھ خپل ھٻواد کې زما کور

5

This is  (your name)    ’s new home.
دا (ستاسو نوم) نوی کور دی.

Our new home has   (1 thing that you like about it.)
زموږ نوی کور (1 شی چې تاسو یې خوښوي) لري.

ننګونھ: ھڅھ وکړئ یوه بشپړه جملھ پھ انګلیسي کې ولیکئ!

10  (١٠) پھ 10  کې د کاغذ ټوټې پرې کړئ او پھ «1 پاڼھ» یې سرٻښ کړئ•
(تاسو کولی شئ د یوه واحد پھ توګھ د خپلې ګوتې د عرض پھ کارولو سره اندازه 

کړئ.)
رسم کړئ چې نوی کور مو څنګھ ښکاري!•
الندې خالي ځایونھ پھ انګلیسي کې ډک کړئ او تر خپل انځور الندې یې اضافھ •

کړئ.

ایا پھ خپل ھٻواد کې مو خپل کور رسمولی شئ؟

پھ دغھ پروژه کې بھ داسې فلٻپ (حرکت کوونکی) کتاب جوړ کړو 
چې نورو تھ وښیی چې اوس موږ پھ نړۍ کې چٻزتھ یو.

نوی کور مو لھ بھر نھ څنګھ ښکاري؟1.

ایا دا یوه ودانۍ ده؟ څو طبقې لري؟ تاسو یې پھ څوومھ طبقھ کې یئ؟2.

د نوي کور رنګ مو څنګھ دی؟ زینې لري؟ دروازه یې څنګھ ښکاري؟3.



(big, loud, calm

6

(big, loud, calm

ورځ 1 ھ کارپا

کور څھ شی دئ؟
پھ کور کې څھ کوو؟

کور تھ کلھ ځو؟
ھغھ خلک چې پھ کور کې راسره 

اوسٻږي، څوک دي؟

کور لھ څھ شي جوړٻږي؟

پھ دې اړه لھ یوه ملګري سره خبرې وکړئ. پھ خپل نوي کور کې ستاسو د 
خوښې 4 شیان رسم او لیبل کړئ!

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



ورځ 2 پروژه یي زده کړه

پھ خپل ھٻواد کې زما کور

7

My new home is in   (street’s name)          street.
زما نوی کور پھ    (د کوڅې نوم)        کوڅھ کې دی.

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

کوڅھ لري:
(دوه نور ځایونھ ولیکئ چې تاسو یې پھ خپلھ کوڅھ کې وینئ)

1. 
2. 

Our street is          (one describing word) 
زمو کوڅھ (یوه توصیفي کلمھ)       ده.

.      

یوه 12 پھ 12 سانتي مترو کې د کاغذ کوچنۍ ټوټھ پرې کړئ 2» پاڼھ« لٻبل ورباندې •
ووھئ. 

ستاسو د نوي کور کوڅھ رسم کړئ.•
پھ کوڅھ خپل نوی کور رسم کړئ!•
الندې خالي ځایونھ پھ انګلیسي ډک کړئ او تر خپلھ رسامۍ الندې یې اضافھ •

کړئ.

تاسو لھ خپل نوي کوره بھر پھ کوڅھ کې څھ لیدلی شئ؟1.

آیا ستاسو پھ کوڅھ کې نور کورونھ شتھ؟2.

ایا نور ځایونھ (دوکان، پارک، کلینیک، او نور) پکې شتھ؟3.

آیا ستاسو پھ کوڅھ کې کومې تابلوګانې یا تختې شتھ؟4.

ایا تاسو داسې توصیفي کلمې موندلی شئ چې موږ تھ ووایاست چې ستاسو کوڅھ څنګھ 5.

ښکاري؟ (لویھ، کوچنی، لھ ګڼې ګوڼې ډکھ، او داسې نور)

.خپلھ کوڅھ وپلټئ



8

ورځ 2 ھ کارپا

توصیفي کلمې ھره کلمھ تعقیب کړئ او پھ لوړ غږ یې ووایاست!

کلمې لھ انځورونو سره ونښلوئ.



ورځ 3 پروژه یي زده کړه

9

My new home is in   (د ښار یا ښارګوټي نوم)      .

My new place has

(د خپل ښار 3 نور ځایونھ ولیکئ)
1. 

2. 

3.

Our city / town is      (یوه توصیفي کلمھ)  .

My city / town is also     (بلھ توصیفي کلمھ)   

یوه 15 پھ 15 سانتي مترو کې د کاغذ غټھ ټوټھ پرې کړئ »3 پاڼھ« لٻبل ورباندې •
ووھئ. 

تصور وکړئ چې تاسو خپل ښار لھ لوړه ځایھ ګورئ.•
خپل ښار یا کلی رسم کړئ. •
خپلھ کوڅھ او کور ھم پکې رسم کړئ. نور جزیات پکې شامل کړئ!•
الندې خالي ځایونھ پھ انګلیسي ډک کړئ او تر خپلھ رسامۍ الندې یې اضافھ کړئ.•

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

ستاسو پھ ښار/ښارګوټي کې کوم مھم ځایونھ دي؟ 2.

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

ستاسو پھ ښار یا ښارګوټي کې ستاسو د خوښې ځای کوم دی؟3.

پھ خپل ھٻواد کې زما کور خپل ښار/ښارګوټی ولټوئ



ورځ 4 پروژه یي زده کړه

My new home is in   (د ایالت یا ناحیې نوم)      .

My new place has

(نور ستر ښارونھ یا ښارګوټي ولیکئ 2)
1. 

2. 

My state / district has ___________________________.

People here speak _________________. 

They mostly eat __________________.

یوه 17 (١٧) پھ 17 سانتي مترو کې د کاغذ غټھ ټوټھ پرې کړئ »4 پاڼھ« لٻبل •
ورباندې ووھئ. 

خپل نوی ایالت یا ناحیھ رسم کړئ.•
خپل کور ھم پکې رسم کړئ. نور ستر ښارونھ یا ښارګوټي وراضافھ کړئ.•
. الندې خالي ځایونھ پھ انګلیسي ډک کړئ او تر خپلھ رسامۍ الندې یې اضافھ کړئ.•

پھ کوم ایالت یا ناحیھ کې ستاسو نوی کور دی؟1.

ستاسو پھ ایالت کې نور کوم غټ ښارونھ یا ښارګوټي شتھ دي؟2.

ایا ھلتھ غرونھ، سیندونھ یا سمندرونھ شتھ؟3.

پھ کومھ ژبھ خلک خبرې کوي؟4.

څھ ډول جامې اغوندي؟ 5.

څھ ډول خواړه خوري؟6.

پھ خپل ھٻواد کې زما کور خپل ایالت/ناحیھ ولټوئ

(ډیرې ونې، غرونھ، سیندونھ، سمندرونھ، او نور)

(ژبھ)

(خوراکي توکي)



ورځ 5

د تار/ استیپلر پھ وسیلھ 5 مخونھ یوځای یا ضمیمھ 
کړئ.

خپل فلیپ/متحرک کتاب لھ کورنۍ او ملګرو سره شریک 
کړئ. دوی کولی شي پھ دې اړه پوښتنې وکړي.

11

پروژه یي زده کړه

د خپل فلیپ/متحرک کتاب شا تھ، د خپل نوي کور پتھ ولیکئ:

Name – Home – Street - Area/City/Town

State - Country

یوه 20 (٢٠) پھ 20 سانتي مترو کې د کاغذ غټھ ټوټھ پرې کړئ •
»5 پاڼھ« لٻبل ورباندې ووھئ. 

خپل نوی ھٻواد رسم کړئ.•
خپل کور ھم پکې رسم کړئ. نورې کوڅې وراضافھ کړئ.•
د خپل نوي ھیواد پھ اړه 2 شیان ولیکئ/ ووایاست.•

پھ کوم ھٻواد کې ژوند کوئ؟1.

د خپل کوربھ ھٻواد یوه نقشھ پیدا کړئ. څھ تھ پام کوئ؟ 2.

(رنګ، شکلونھ، کرښې، او داسې نور) – 12 پاڼھ وګورئ

ځینې نور ایالتونھ یا ولسوالۍ کومې دي؟3.

کوم نور ھیوادونھ ستاسو ھٻواد تھ نږدې دي؟4.

پھ خپل ھٻواد کې زما کور خپل کوربھ ھٻواد ولټوئ



ضمیمھ 
شھ

 نق
ړۍ

د ن

12



13

اونیز غبرګون
ایا د دې اونۍ لھ زده کړې مې خوند واخیست؟

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

 کھ مو دا خوښ شوی وي، د سلګونو نورو داسې سرچینو لپاره زموږIFERB  ویبپاڼې تھ الړ 

https://resources.educationaboveall.org .شئ

https://resources.educationaboveall.org/


•          کاغذ

• پنسل/قلم

اړین توکي

2

3

4

11 5
پروژه

رستورانت څھ شی دی؟

مینو او ډیکوریشن

د بیې پالن

لوجستیک موندل

 پخلی او خواړه
چمتو کول

پھ خپل رستورانت کې خواړه پاخھ او 
خلکو تھ وروړئ!

د خپل رستورانت لپاره مینو جوړه کړئ!

ستاسو د میلمنو لیست او د فیډبیک فورمھ 
چمتو کړئ او خپل د خوړو پالن جوړ کړئ.

پھ خپل کوربھ ھیواد کې شتھ مشھور خواړه 
او رستورانتونھ وپلټئ

د خپل کوربھ ھیواد پھ یوه رستورانت تھ ورتھ 
چاپیلایر کې خواړه چمتو کړئ.

زما موقتي رستورانت

1

د 2 اونۍ  لنډیز

14

محلي توکي •
ستاسو د کوربھ ھیواد د خوړو الرښوود•

.د ھغو لوښو قیمت معلوم کړئ چې وړئ یې
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ورځ 1 پروژه یي زده کړه

زما موقتي رستورانت

پدې پروژه کې بھ تاسو خپل رستورانت جوړ کړئ!

څنګھ یو بریالی رستورانت جوړولی شئ؟

ایا د خپل کوربھ ھٻواد خواړه مو خوړلي؟1.

څھ شی مو ډٻر خوښ شول؟2.

پھ ھغو خوړو کې چې ومو خوړل، کوم نوی څیز و؟3.

تاسو رستورانت تھ تللي یاست؟ راځئ چې پھ اړه یې فکر وکړو!

 ھغھ څھ رسم کړئ چې د

:رستورانت پھ اړه یې خوښوئ

ھغھ څھ رسم کړئ چې پھ کور کې 
یې د خواړو پھ اړه خوښوئ:
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زما موقتي رستورانت

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

د خپلې خوښې رستورانتونو پھ اړه فکر وکړئ. څھ پکې موندلی شئ. څھ مو 
یې پھ اړه خوښٻږي؟

زما د موقتي رستورانت نوم

c

  2 څیزونھ رسم کړئ چې ستاسو رستورانت بھ ځانګړی کړي. 

خپل رستورانت تھ د نومونو پھ اړه فکر وکړئ! 

1. Name
(نوم)

2. Guest List
(د مٻلمنو لٻست)

3. Food Plan
(د خوړو پالن)

4. Cost
(بیھ)

5. Menu and Decoration
(مینو او ډیکوریشن)

برخھ 1

c

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

د خپل رستورانت لپاره د 5-3 1.
مٻلمنو لٻست ولیکئ.

برخھ 2د مٻلمنو لٻست

2. د دوی وزګار وخت پیدا 
کړئ. د کوم وخت ډوډۍ لپاره 

مٻلمانھ راتلی شي؟
___________________

3. د ھر میلمھ لپاره، د 2 پوښتنو فیډبیک فورمھ جوړه کړئ ترڅو پوه شئ چې ایا دوی 
لھ خپلو خوړو خوند اخیستی. مثال:

How was the food?
(خواړه څنګھ وو؟)
Do you want to 

come again?
(غواړئ بیا راشئ؟)

FEEDBACK
فیډبک

Breakfast

(ناشتھ)
Lunch

(د غرمې ډوډۍ)
Dinner

(د ماښام ډوډۍ)

1. _____________
2. _____________
3. ______________
4. ______________
5. ______________



 د یوه مشر پھ مرستھ
 اجزاوې ولیکئ یا رسم

!کړئ

18

ورځ 2 پروژه یي زده کړه

زما موقتي رستورانت

برخھ 3د خوړو پالن

لھ خپلو ملګرو او ځایی خلکو څخھ وغواړئ چې ستاسو پھ کوربھ ھیواد کې د خوړو لپاره ځینې 1.
عام لومړني توکي دروښیې. لږترلږه 3 رسم کړئ.

c cc

د مشھور خوړو پھ اړه ستاسو د کوربھ ھیواد خلکو سره مرکھ وکړئ.1.

ستاسو میلمانھ کومې ډوډۍ (ناشتې، د غرمې ډوډۍ، کھ د ماښام ډوډۍ) تھ راځي؟ 2 ساده خواړه 2.
مشخص کړئ چې تاسو یې لھ پیلھ تر پایھ مدیریت کولی شئ. (یادونھ: داسې خواړه راوغواړئ 

چې د چمتو کولو لپاره حداکثر 45 دقیقې وخت تھ اړتیا ولري)

c

My Recipe
(زما الرښود)

Ingredients

(اجزا)
__________

__________

__________

__________ 

ځان وننګوئ چې پھ انګلیسي یې لٻبل کړئ!

د ھر جز لپاره، د 4 ځانګړتیاوو پھ اړه بحث وکړئ. (شکل یې څھ دی؟ بوی یې څنګھ دی؟ ایا تاسو 
تھ یو څھ دریادوي؟ او داسې نور)

Steps
(پړاونھ)
1. ________________

2. ________________

3. ________________

4. ________________ 
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ورځ 3 پروژه یي زده کړه

زما موقتي رستورانت

برخھ 5مینو او ډیکورٻشن

مٻلمنو تھ یو بلنلیک ډیزاین کړئ. د 2.

ډوډۍ خوړولو ځای، تاریخ او وخت 

پکې شامل کړئ. 

خپل نوم ھم پکې ولیکئ.

c

خپل رستورانت تھ د یوه "راښکونکي 1.

نامھ" پھ اړه فکر وکړئ چې ستاسو لھ 

کوربھ ھیواد سره تړاو لري او پھ نامھ یې 

یو بینر جوړ کړئ. 

(ځینې نقاشۍ ھم وراضافھ کړئ!)

The 
American

TABLE

یوه مینو لھ ټولو خوراکونو، اجزاوو او لګښت ډیزاین کړئ (الندې مثال) پر پوښ د خپل 3.

رستورانت نوم ھم ولیکئ!

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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ورځ 4 پروژه یي زده کړه

زما موقتي رستورانت

برخھ 3ستاسو د رستورانت لګښتونھ

مخکې لھ مخکې خپلو میلمنو تھ د کاغذ پیسې ورکړئ.

ومومئ چې ستاسو میلمانھ بھ د خوړو پیرلو لپاره څومره پیسو •
تھ اړتیا ولري.

د خپلو میلمنو لپاره (ستاسو د کوربھ ھیواد پھ پیسو کې) د 1، 2، •
5 یا 10 ډالرو نوټونھ جوړ کړئ.

 مختلف رنګونھ یا شکلونھ کارولی شئ. •

خپلو اسعارو تھ یوه رسامي ھم اضافھ کولی شئ.

تاسو پھ مجموع کې څومره کاغذي پیسې لرئ؟
تاسو پھ نظر رستورانتونھ څنګھ پیسې ګټي؟ 

ستاسو پھ کوربھ ھیواد کې کوم اسعار کارول کیږي؟1.
کوم ډول پیسې او سکې شتون لري؟

کوم مقدارونھ ښیې؟

د ھرې اجزا تقریبي قیمت ومومئ او د ھر وخت ډوډۍ ټول لګښت 2.
ولیکئ.

ایا غواړئ د خپل رستورانت لپاره پھ ډوډۍ کې لوړ قیمت واچوئ؟ کھ 3.
ھو، څومره؟ د خپلو خوراکونو وروستی قیمت ولیکئ.
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پھ کوربھ ھٻواد کې مو څنګھ وایئ یا 
ښیئ چې یو شی ښھ خوند لري؟

د دې د ویلو ادبي الره څھ ده چې پھ خپل 
قاب کې مو یو شی نھ خوښٻږي؟

ګارسون/ګارسونھ څنګھ د 
فرمایش پوښتنھ کوي؟

څنګھ د خوړو فرمایش ورکوئ؟
د بٻل پوښتنھ څنګھ کوئ؟ 

ورځ 4 فعالیت

ستاسو پھ کوربھ ھٻواد کې د خوړو پھ اړه خبرې او دودونھ وښیئ!

د خوړو خبرې
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ورځ 5 پروژه یي زده کړه

زما موقتي رستورانت

خوښ خپھ سمھ ده پوښتنھ
خوښ پوښتنھ 1#

پوښتنھ 2#
ټول

نن بھ مو رسټورانټ پیل کړئ!

خوړه تیار کړئ  او پھ پخولو کې یې لھ «سر اشپز سره مرستھ وکړئ.1.

ډیکورٻشن، بٻنر او مٻز ټول منظم کړئ.2.

پھ محلي ژبھ فرمایش ورکول او مٻلمھ پالنھ تمرین کړئ.3.

پرٻږدئ چې مٻلمانھ لھ خوړو خوند واخلي!4.

د پیسوراټولو لپاره ستاسو جوړ کړي کاغذي پیسې وکاروئ.5.

لھ مٻلمنو سره د فیډبک فورم شریک 6.
کړئ.

ځوابونھ پھ جدول کې د چوب خط نښو 7.
پھ کارولو سره حساب کړئ. لکھ:

څھ ښھ شول؟ څھ ښھ کٻدلی شي؟
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اونیز غبرګون

ایا د دې اونۍ لھ زده کړې مې خوند واخیست؟

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

 کھ مو دا خوښ شوی وي، د سلګونو نورو داسې سرچینو لپاره زموږIFERB  ویبپاڼې تھ الړ 

https://resources.educationaboveall.org .شئ

https://resources.educationaboveall.org/


کاغد•
        پنسل/قلم •

اړین توکي

2

3

4

11 5
پروژه

لھ کور څخھ یوه فولکلوري کیسھ

پھ نوي کور کې فولکلوریکھ کیسھ

یوه بٻلھ کیسھ

د کیسې برخې

اخالقي پایلھ
 یوه فولکوري کیسھ ولیکئ چې راتلونکي

.نسل تھ د امٻد پیغام ورکوي

خپلھ فولکلوریکھ کیسھ داسې تصور کړئ لکھ ستاسو 
پھ ھٻواد کې چې پٻښھ شوې وي.

 د خپل کوربھ ھٻواد د یوې فولکلوري
کیسې پھ اړه زده کړئ

.د کیسې پیل پای او منځ تشخیص کړئ

 لھ خپل اصلي ھٻواد څخھ یوه کیسھ رایاده
.کړئ

لھ کیسو څھ شی زده  کولی شو؟

د انا کیسې

1

د 3 اونۍ لنډیز

24
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ورځ 1 پروژه یي زده کړه

د انا کیسې

:راځئ د دغو پوښتنو د ځوابونو پھ اړه فکر وکړو

د کیسو لھ الرې مو لھ مشرانو څھ زده کولی شو؟

فولکلوري کیسې لھ یوه نسل څخھ بل تھ پھ وار وار ویل شوې. ډٻری دغھ کیسې د 
لیکلو پر ځای پھ شفاھي بڼھ راغلې. ډٻری فولکلوري کیسې یو ناټاکلی نظم لري؛ 
لھ ژویو کرکټرونو سره خبرې، د اصلي کرټر لپاره یوه خوشالھ پای او یو درس 

چې باید ترې زده شي.

لھ خپل اصلي ھٻواد څخھ مو د خپلې خوښې 
فولکلوري کیسې پھ اړه فکر وکړئ (دا ښایي د 
ھغھ کتاب کیسھ وي چې تاسو یې لولئ یا ھغھ چې 

لھ چا مو اورٻدلې).

ھغھ کومھ کیسھ ده چې زما پھ سن کې بھ دې والدینو یا نیکھ/انا درتھ •

ویلھ او ستا ھٻڅکلھ نھ ھٻرٻږي؟

کومھ کیسھ ده چې د ماشوم پھ توګھ دې یې لھ اورٻدو خوند اخیست؟•

کھ مو نھ وي پھ یاد، لھ بل چا وغواړئ چې درتھ ویې وایي. ځینې پوښتنې چې 
تاسو یې د ھغو د خوښې فولکلوري کیسې پیدا کولو لپاره کولی شئ، دا دي: 
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د انا کیسې

خپلې سترګې بندې کړئ.1.

کیسې مو کوم احساس راوپاراوه؟2.
ځان تھ د فکر کولو لپاره وخت ورکړئ.

خپلې سترګې خالصې کړه. کھ نھ پوھیږئ چې څنګھ احساس کوئ، 3.
کولی شئ د بکس څخھ یوه یا دوه کلمې غوره کړئ

کلھ چې دا احساس لرئ، خپل ځان رسم کړئ.4.

Happy(خوشحالھ)      Sad (خفھ)     Surprised(حیران/متعجب)         
Angry(قھرجن)     Playful (شوخ)   Inspired(خالق) 

Calm(ارام)          Grateful(منندوی)    Excited(ھیجاني) 

پھ کیسھ کې څھ شي (ځانګړي ټکي، کرکټرونو، جادو، او نور) پھ 1.
تاسو کې دا احساس رامنځتھ کړ؟

لھ کیسې مو څھ زده کړل؟2.
مثال: "ما زده کړل چې ځینې وختونھ زړورتوب سخت دی“.

پھ کیسھ کې مو د خوښې برخھ کومھ ده؟3.
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ورځ 2 پروژه یي زده کړه

د انا کیسې

کرکټر لھ ستونزې سره مخ 
کٻږي.

کومو شیانو د کیسې پھ یادولو او/یا بیا ویلو کې مرستھ درسره وکړه؟

کیسھ لیکوال د خپلو نظریاتو د تنظیم او یادولو لپاره یوه ساده تګالره کاروي؛ د کیسې 
ترتیب پھ دریو شیبو کې:

ھغھ کیسھ چې تیره ورځ مو اوریدلې، خپل ملګري تھ یې بیا ووایئ.

د کیسې کرکټرونھ څوک وو؟1.
انسانان وو کھ ژوي؟

کیسھ چٻرتھ پٻښھ شوې وه؟ پھ ښار کې؟ پھ ځنګل 2.
کې؟ تاسو څھ ویلی شئ؟

ایا کوم جادو پکې و؟4.

 تنظیم (ځای یا وخت) او
.کرکټر

(پیل)
BEGINNING

(منځ)
MIDDLE

 

ستونزه حل کٻږي. 

(پای)
END
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لھ دې رسامۍ څخھ کیسھ ویلی شئ؟

ورځ 2 فعالیت

پاۍمنځپیل

کیسھ رسم کړئ!

دا یوه ملګري تھ وښایاست. ایا دوی اټکل کولی شي چې کیسھ زموږ لھ 
نقاشۍ څخھ د څھ پھ اړه ده؟

پھ ھمدې توګھ، د فولکلوري کیسې د ھرې برخې 
لپاره چې تاسو اورٻدلې، یوه رسامي جوړه کړئ.
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ورځ 3 پروژه یي زده کړه

د انا کیسې

ستاسو د خوښې فولکلوري کیسې ھغھ ځای تھ راوړئ چې نن ھلتھ یاست!

کھ دا فولکلوري کیسھ ستاسو پھ کوربھ ھٻواد کې شوې وای، لھ 2 تر 1.
3 کوم شیان بھ پکې بدل وای؟

د خلکو او شیانو د ھغو نومونو، جامو، تنظیماتو، خبرو اترو، کلیمو او اصطالحاتو 
پھ اړه فکر وکړئ چې کرکټرونو بھ کارولي وای او داسې نور.

د کیسې مھمې برخې (پیل، منځ او پای) د ھغھ بدلونونو پر بنسټ بیا 2.
ولیکئ چې تاسو مشخص کړي.

نوې نسخھ اصلې نسخھ
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ورځ 3 فعالیت

عام عبارتونھ
 خلک ستاسو د کوربھ ھیواد پھ ژبھ کې الندې خبرې څنګھ کوي؟ ھڅھ

وکړئ او ویي لیکئ. دوی یې کلھ وایي؟

Hello
(سالم)

Thank You
(مننھ)

Goodbye
(خدای پامان)

What’s the 
price?
 قیمت یې څومره)
(دی؟

Yes
(ھو)

No
(نھ)

Where is it?
(چٻرتھ دی؟)
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ورځ 4 پروژه یي زده کړه

د انا کیسې

د خپل اصلي ھٻواد فولکلوري کیسې مو د کوربھ ھٻواد لھ ھغو سره پرتلھ کړئ. 
2 ورتھ څیزونھ کوم دي؟•
2 متفاوت څیزونھ کوم دي؟•

د خپل کوربھ ھٻواد د یوې فولکلوري کیسې پھ اړه زده کړئ!

ستاسو لھ کوربھ ھٻواد څخھ لھ یو چا وغواړئ چې یوه فولکلوري کیسھ درسره 
شریکھ کړي، ھمدا راز ترې وپوښتئ:

کومھ کیسھ ده چې د ماشوم پھ توګھ دې یې لھ اورٻدو خوند اخیست؟•
پھ دغھ ھٻواد کې لویان ھر وخت کومې کیسې وایي؟•

کیسھ داسې ولیکئ لکھ دوی یې چې درتھ وایي. 
پیل، منځ او پای یې رسم کړئ.

پاۍپیل منځ



ورځ 5
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پروژه یي زده کړه

د انا کیسې

یوه فولکلوري کیسھ ولیکئ (پھ 3 پاراګرافونو کې) چې لھ دوو کیسو چې تاسو لوستې 
وي، جوړه وي او نورو تھ د امٻد او ھیلې پیغام ولري

څھ شی کیسھ پھ زړه پورې کوي؟

فولکلوري کیسھ مو لھ ھمزولو سره شریکھ کړئ.•
ستاسو د کیسې پھ اړه، د نورو خلکو څھ شی خوښ شول؟•
ستاسو د کیسې د ښھ والي لپاره کوم بدلونونھ راوستل پکار دي؟•

:زما د ھیلې او امٻد پیغام
مثال: مھربانھ اوسئ. 

پاۍپیل منځ
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اونیز غبرګون

ایا د دې اونۍ لھ زده کړې مې خوند واخیست؟

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

 کھ مو دا خوښ شوی وي، د سلګونو نورو داسې سرچینو لپاره زموږIFERB  ویبپاڼې تھ 

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

https://resources.educationaboveall.org/


د 4 اونۍ لنډیز

2

3

4

11 5
پروژه

پھ یو ھیواد کې څھ شی دي؟

د موسیقۍ چلنج

شاوخوا ګرځٻدل!

 ستاسو د کوربھ ھیواد لپاره خپل کلتوري عنصر

.ډیزاین کړئ

 د خپل کوربھ ھیواد یوه سندره/شعر
.زده کړئ

ایا زه د خپل ھیواد لپاره نوي څھ جوړولی 
شم؟

زما د ھٻواد پھ اړه

1

34

یو نوی څیز!

 د خپل کوربھ ھیواد د سپورت قواعد
!ومومئ او لوبھ وکړئ

 د ھغو شیانو پھ اړه زده کړئ چې یو
ھیواد ځانګړی کوي

کیسې ښکاره کول
 د خپل کوربھ ھٻواد د مھمو پٻښو پھ اړه زده کړه

.وکړئ

کاغد•
        پنسل/قلم •

اړین توکي
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35

زما د ھٻواد پھ اړه

د خپل کوربھ ھیواد کلتور وپلټئ!

د خپل کوربھ ھٻواد بیرغ رسم کړئ. 1.

شاوخوا وګرځئ او لھ 2- 3 محلي خلکو سره مرکھ وکړئ، ترڅو یې پھ اړه 2.
وپوھٻږئ.

ځینې عادتونھ او دودونھ څھ دي؟
 خلک څنګھ یو بل تھ سالم اچوي؟
دوی څنګھ خپل کور سینګاروي؟

خلک د تفریح لپاره څھ کوي؟
 ځینې لوی جشنونھ کوم دي؟ خلک معموال د

اونۍ پھ پای کې څھ کوي؟

 مشھور شخصیتونھ ( ورزشکاران، فلمي
 ستوري، ھنرمندان، لیکواالن، ژورنالیستان)
څوک دي چې خلک یې ستاینھ کوي او ولې؟

 فرھنګي
کارونھ

 مشھور
فعالیتونھ

 مشھور
خلک

 ستاسو د ھیواد پھ بیالبیلو برخو کې خلک
 څھ شی اغوندي؟ دوی اکثرا کوم رنګونھ

اغوندي؟ خلک کوم مواد کاروي؟
جامې
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زما د ھٻواد پھ اړه

د کوربھ ھٻواد مشھور ورزشونھ مو وښیئ!

د سیمې لھ خلکو سره مرکې وکړئ ترڅو د خپل کوربھ ھٻواد مشھورو ورزشي 1.
لوبو پھ اړه مو وپوھٻږئ.

پھ خپل کوربھ ھٻواد کې مو کومھ یوه ډٻره خوښٻږي؟

تصور وکړئ چې دا لوبھ داسې چا تھ تشریح کوئ چې ھٻڅکلھ یې پھ عمل کې نھ 2.
کړې او نھ یې لیدلې، دا کار څنګھ کوئ؟

د لوبې قوانین څھ دي؟ ویې لیکئ!3.

ملګري او سیمې اوسٻدونکي راوبولئ چې لوبھ درسره وکړي او خوند واخلئ!4.

د دغې لوبې کولو څنګھ احساس درکړ؟•
دا لوبھ د ھغو خلکو پھ اړه څھ درښیي چې دا لوبھ کوي؟•
پھ کوم دلیل مو داسې وویل؟•



ایا تاسو اوس کولی شئ پھ سندره کې یوه یا دوې 
کرښې لھ خپل شعر سره بدلې کړئ؟

ورځ 3 پروژه یي زده کړه
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 ستاسو پھ کوربھ ھیواد کې ترټولو مشھوره
سندره یا شعر کوم دی؟

ایا تاسو ھغھ یا یې ځینې کرښې زده کولی شئ؟

خپلھ سندره لھ یوه بل چا سره شریکھ کړئ!

سندره د څھ پھ اړه ده؟ یو 
کرکټر، یوه شیبھ، یا یو شی رسم 

کړئ چې سندره یې پھ اړه خبرې 
کوي.

زما د ھٻواد پھ اړه

!د خپل کوربھ ھٻواد مشھورې سندرې وپلټئ
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کیسې څرګندول

دوی تھ پھ دقت سره غوږ ونیسئ.1.

د خاموشۍ/تفکر لپاره د انتظار وخت چمتو کړئ.2.

نوټونھ واخلئ، رسم یې کړئ او/یا مرکې ثبت کړئ.3.

 پھ خپل کوربھ ھٻواد کې لھ 1 یا 2 خلکو سره مرکھ وکړئ، ترڅوھغھ مھې تاریخي
 .پٻښې پیدا کړئ چې پھ دغھ ھٻواد کې پٻښې شوې دي

یو یا دوې مھمې پیښې چې ستاسو پھ کوربھ ھیواد کې پیښې شوې تشخیص او رسم 
کړئ.

پٻښھ ٢ پٻښھ ١

زما د ھٻواد پھ اړه



ځینې   نظریې
د خپل ھیواد لپاره جامې ډیزاین کړئ.•

د خپل کوربھ ھیواد لپاره نوې لوبھ اختراع کړئ•

د خلکو لپاره نوي خواړه جوړ کړئ، چې ویې ازمویي.•

د خپل کوربھ ھٻواد پھ اړه یوه سندره ولیکئ.•

د خپل کوربھ ھیواد د یو مشھور کس پھ اړه پوسټر جوړ کړئ.•

کوم بل نظر چې تاسو یې لرئ! •

ورځ 5 پروژه یي زده کړه

اوس چې تاسو د یو ھیواد د فرھنګ پھ اړه ډیر څھ زده کړي، اجازه راکړئ ستاسو د 
زده کړې پراساس ستاسو د کوربھ ھیواد لپاره یو نوی څیز جوړ کړو!
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خپل ھیواد وړاندې کول

خپلې پنځونې لھ نورو سره شریکې کړئ. ھمدارنګھ، د مھمو پیښو 
خپلې رسامۍ شریکې کړئ. خلک وھڅوئ چې ستاسو د کوربھ 

ھیواد پھ اړه پوښتنې وکړي.

د خپل کوربھ ھیواد لپاره د شیانو تر جوړولو وروستھ څنګھ احساس •
کوئ؟

څھ اسانھ وو؟ څھ ننګوونګي وو؟•
د خپل برانډ پھ زړه پوري کولو لپاره مو څھ کړي دي؟•

 راځئ

 انعکاس
!ورکړو

زما د ھٻواد پھ اړه



اونیز غبرګون

ایا د دې اونۍ لھ زده کړې مې خوند واخیست؟

د خپل نوي ځای پھ اړه مې کوم نوي شیان زده کړل؟
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 کھ مو دا خوښ شوی وي، د سلګونو نورو داسې سرچینو لپاره زموږIFERB  ویبپاڼې تھ 

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

د خپل کوربھ ھٻواد پھ اړه کومې پوښتنې اوس ھم لرم؟

https://resources.educationaboveall.org/
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