
لھ 4 -7  کلنو ماشومانو لپاره
 لھ سکرین پرتھ د زده کړې سرچینې چې ګڼ مھارتونھ او د

.انګلیسي کلیمو لومړنۍ ذخیره رامنځتھ کوي

اوسني ھمکاران

انگلیسی د بقا لپاره
کتاب (٢)



ورځنی کار
زما احساسات

Happy
خوشالھ Angry

پھ غوسھ

 ھره ورځ مو خپل احساس رسم کړئ او پھ پښتو/دري او

.انګلیسي یې ولیکئ

Today, I feel ________

نن، زه ________ یم.

1

Sad
خپھ



د 1 اونۍ لنډیز

پاڼھ•
قلم/پنسل•

اړین توکي

2

3

4

11 5
پروژه

د االفبا کتاب
لوی او واړه

پټ شیان

د سندرو االفبا

د تورو سیالي
پھ یوه جالبھ سیالۍ کې الفبا اصالح 

کړئ!

خپل د ABC کتاب جوړول پیل کړئ!

د کوډ پھ څارلو د عکس پھ رنګولو سره پیدا کړئ 
چې څھ شی پټ دي.

پھ خوندوره لوبھ کې د تورو 
غږږونھ ولټوئ!

لوی توري لھ کوچنیو تورو سره یو 
ځای کړئ.

ځان تھ د انګلیسي الفبا کتاب جوړ کړئ 
چې لھ A  تر O توري پکې وي.

ABC پھ ما- 1

1

2

رنګونھ (پخپلھ خوښھ)•



پروژه یي زده کړه ورځ 1

ABC  پھ ما

Aa

A، B  او C  تورو تھ پاڼې جوړې کړئ.

2.  توري پھ کوچینۍ بڼھ وڅارئ:

3

Bb Cc

1.  توري پھ غټھ بڼھ وڅارئ:

Clothes
جامې

Book
کتاب

Airport
ھوایي ډګر



ورځ 2 پروژه یي زده کړه

ABC  پھ ما

Dd

2.  توري پھ کوچینۍ بڼھ وڅارئ:

1.  توري پھ غټھ بڼھ وڅارئ:

4

FfEe

D، E او F تورو تھ پاڼې جوړې کړئ.

Food
خواړه

Doctor
ډاکټر

Eat
خوړل
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لوی توري لھ کوچنیو 
تورو سره ونښلوئ.

کارپاڼھ ورځ 2

لوی او واړه

عکسونو تھ وګورئ، ھغھ توری حلقھ کړئ چې کلیمھ پرې پیل کٻږي.

A  b  C

f  C  A
a  E  d

B  f  D

A  d  eE  B  c



Alphabet

ورځ 3 پروژه یي زده کړه

ABC   پھ ما

Gg

6

IiHh

G، H  او I  تورو تھ پاڼې جوړې کړئ.

1 .  توري پھ غټھ بڼھ وڅارئ:

2.  توري پھ کوچینۍ بڼھ وڅارئ:

House
(کور)

Games
(لوبې)

Internet
(انټرنٻټ)



کوډ وڅارئ او عکسونھ رنګ کړئ، څھ شی وینئ؟

ورځ 3 کارپاڼھ

7

پټ شیان



Alphabet

ورځ 4 پروژه یي زده کړه

ABC  پھ ما

Jj

8

LlKk

J، K او L تورو تھ پاڼې جوړې 
کړئ.

2.  توري پھ کوچینۍ بڼھ وڅارئ:

1.  توري پھ غټھ بڼھ وڅارئ:

Jump
خٻز وھل

Key
کیلۍ

Left
کیڼ
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ورځ 4 فعالیت

د خپل الفبا کتاب پاڼې پھ یوه دایره کې کٻږدئ.1.

کلھ چې سندره پیل شي، لوبغاړی د دایرې شاوخوا ګرځي. کلھ چې سندره ودرٻږي، 2.
لوبغاړی پھ یوه توري درٻږي.

دوی باید دا ووایي:3.
      - د توري غږ.

      - یوه کلیمھ چې دا توری پرې پیلٻږي.

کھ یې غلط وویل، لھ لوبې بھر 
کٻږي.

لوی توري لھ کوچنیو 
تورو سره ونښلوئ.

د سندرو الفبا

راځئ



ورځ 5 پروژه یي زده کړه

ABC  پھ ما

Mm

10

OoNn

M، N او O تورو تھ پاڼې جوړې 
کړئ.

2.  توري پھ کوچینۍ بڼھ وڅارئ:

1.  توري پھ غټھ بڼھ وڅارئ:

Money
پیسې

One
یو

Nose
پوزه



ورځ 5

د خپل کتاب پاڼې قطار کٻږدئ.1.

  لوبغاړي دې د پیل پھ ځای کې لرې ترې ودرٻږي.2.

  اسانھ کوونکی لھ A تر O یو توری وایي. 3.

2  یا زیات لوبغاړي

ھر لوبغاړی چې تر ټولو مخکې ورغی او 4.
ھغھ پاڼھ یې واخیستھ، نومره اخلي!

لوبھ چا وګټلھ؟

لھ A تر O یو توری ووایئ او داسې یوه 
کلیمھ رسم کړئ/ووایئ چې پھ دغھ 

توري پیلٻږي.

 لھ A  تر N  پورې ټکي ونښلوئ. څھ شی وینئ؟ 

د الفبا سیالي

راځئ

فعالیت



د 2 اونۍ لنډیز

پاڼھ•
قلم/پنسل•

اړین توکي

2

3

4

11 5
پروژه

د خټو توري

د الفبا بکس

Z  تر  A

 ABCیوګار  
لھ خپل بدن څخھ پھ استفادې، 

توري اصالح کړئ.

څومره چې کولی شئ، پټ توري پیدا 
کړئ!

کږې وږې الرې حل کړئ او لھ تورو 
پھ استفادې، ټکي سره ونیښلوئ.

پھ یوه خوندوره لوبھ د تورو لیکل 
تمرین کړئ.

ABC 2 - پھ ما

1

12

ځان تھ د انګلیسي الفبا کتاب جوړ کړئ 
چې لھ P تر Z توري پکې وي.

رسۍ/سټٻپلر•

د لرګیو شمٻرې
لھ لرګیو پھ استفادې، 
شمٻرې جوړې کړئ.



ورځ 1 پروژه یي زده کړه

ABC پھ ما

Pp

13

RrQq

P، Q او R تورو تھ پاڼې جوړې کړئ.

2.  توري پھ کوچینۍ بڼھ وڅارئ:

1.  توري پھ غټھ بڼھ وڅارئ:

Play
لوبھ

Read
لوستل

Qatar
قطر
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ورځ 1 فعالیت

د خټو توري
پھ لرګي یا خپلھ ګوتھ د خټې/النده ځای/اوړو/مالګې یا بورې پر مخ لھ A تر •

R توري ولیکئ! پھ خپلھ کتابچھ یا لھ تباشیر څخھ پھ استفادې یې پر ځمکھ ھم 
لیکلی شئ.

د ھرې سمې البفا لپاره، لوبغاړی 1 نومره اخلي! •

چا چې لومړی لوبھ ختمھ کړه، 1 بلھ نومره اخلي.•

چا تر ټولو ډٻرې نومرې واخیستې؟ ھمغو لوبھ وګټلھ!

2  یا زیات لوبغاړي

لوی توري لھ کوچنیو 
تورو سره ونښلوئ.

راځئ



ورځ 2 پروژه یي زده کړه

ABC   پھ ما

Ss

15

UuTt

S ، T او U تورو تھ پاڼې جوړې 
کړئ.

2.  توري پھ کوچینۍ بڼھ وڅارئ:

Sleep
خوب

Toilet
کموډ

Up
پورتھ

1.  توري پھ غټھ بڼھ وڅارئ:



ورځ 2 فعالیت

لھ A تر U توري د پاڼو پر ټوټو ولیکئ.1.

بیا یې پھ بکس کې واچوئ او پرتھ لھ دې2.
         چې ورتھ وګورئ، یوه راواخلئ.

3.     بیا توری الندې پھ خپل مناسب ځای کې ولیکئ.

16

لھ A تر U توري پھ کوچنۍ بڼھ ولیکئ، پھ طبیعت کې لھ 
مختلفو توکو کار واخلئ.

د الفبا بکس

راځئ



ورځ 3 پروژه یي زده کړه

ABC  پھ ما

Vv

17

XxWw

V،W او X  تورو تھ پاڼې جوړې کړئ.

2.  توري پھ کوچینۍ بڼھ وڅارئ:

Water
اوبھ

Villa
کور

X-Ray
اکسری

1.  توري پھ غټھ بڼھ وڅارئ:



ورځ 3 د ریاضي لوبھ
د لرګیو توري

د ھر لوبغاړي لپاره (10 ١٠)) غاښ ټومبوني، ښاخونھ/ •
واړه لرګي.

لوبغاړي د کاغذ د کوچني مستطیل پټې پھ پرې کولو سره د •
کاغذ تختې ھم جوړې کړي.

څنګھ لوبھ کولی شو؟
لھ 1- 5 انګلیسي اعداد د حداقل لرګیونو پھ کارولو سره ولیکئ.•
د ھرې شمیرې لپاره، چا حداقل لرګي کارولي؟ دوی 1 امتیاز ترالسھ •

کوي.

چا ترټولو ډٻر امتیازونھ وګټل؟ ھغو لوبھ وګټلھ!

!پټې کلمې پیدا  کړئ راځئ بیا کتنھ وکړو 

Book
کتاب

Read
لوستل

House
کور

Water
اوبھ
Left

پرٻښودل



پروژه یي زده کړه ورځ 4

ABC  پھ ما

19

Yy

Z او Y تورو تھ پاڼې جوړې 
کړئ

Zz

3.  توري پھ کوچنۍ بڼھ وڅارئ:

You
تھ

Zero
صفر

2.  توري پھ غټھ بڼھ وڅارئ:
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کارپاڼھ ورځ 4

It is an ___________________
دغھ یو___________________ 

توري سم رنګ کړئ 
ترڅو لھ ماسره 

مرستھ وکړئ چې 
خپلې ځالې تھ والړه 

شم

ټکي لھ A تر Z پورې ونښلوئ او عکس رنګ کړئ

A  تر Z



پروژه یي زده کړه ورځ 5

21

Living / Non-Living Tally Marks Total
Example:مثال  | | | |   | | 7(٧)
Living ژوندي
Living Things ژوندي شیان 

پھ الندې جدول کې، ستاسو پھ کتاب کې د ھر ژوندي او غیر ژوندي څیز لپاره پھ 3.
سم ردیف کې د شمٻرلو نښھ ('|') رسم کړئ.

وروستھ، د یوې کږې کرښې پھ رسمولو پنځمھ نښھ اضافھ کړئ. نو لھ "5“ (۵) د شمٻرلو لھ نښې 3.
سره مساوي کٻږي.

حیوانات، نباتات او انسانان ژوندي موجودات دي او نور غیر ژوندي شیان 
دي.

ABC  پھ ما

پاڼې پھ سم ترتیب A to Z) ) ترتیب کړئ.1.

پھ تازه پاڼھ کې، د خپل کتاب پوښ ډیزاین کړئ: 2.

Aliya

3 ستاسو د خوښې توري

ھر رسم

ستاسو نوم

د خپل کتاب د جوړولو لپاره ټولې پاڼې یو ځای وتړئ یا یې سنجاق کړئ.



ABC Yoga  یوګا ورځ 5

د  ABC Yoga ھر حالت ترسره کړئ. دننھ او بھر تھ ورو تنفسونھ وباسئ.

22
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کارځای ورځ 5

لرې شوي لوی او کوچني توري ډک کړئ.

aA

b

C

d

E

f

G

h

I

j

K

b

M

d

O

f

P

h

R

s

T

u

V

w

X

y

Z
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اونیز غبرګون

د دې پروژې لھ الرې لھ زده کړې مې خوند واخیست؟

څھ مې ښھ تر سره کړل؟

راتلونکې اونۍ څھ شی ښھ ترسره کولی شم؟

څھ نوي شیان مې 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/


اونۍ تھ کتنھ 3

کاغذ•
قلم/پنسل•

د اړتیا وړ توکي

2

3

4

11 5
پروژه

لمریز اړخ
ورتھ خلک

د لوٻشتې پھ وسیلھ اندازه کول

صف کٻدل

بوخت میږیان
د میږیانو او د دوی د ځانګړتیاوو پھ اړه پھ 

اړه زده کړئ.

د ھغھ څھ پھ اړه فکر وکړئ چې تاسو 
ځانګړی او متفاوت کوي.

!د لوٻشتو پھ وسیلھ قد اندازه کول

!د مختلفو خلکو عمرونھ وپٻژنئ

د ورتھ والو د لیدلو لپاره د ټولنې لھ غړو 
سره مرکھ وکړئ.

د خپلې ټولنې د غړو لپاره ID کارتونھ جوړ 
کړئ.

 ID کارت جوړ کړئ

1

25



پروژه یي زده کړه 1  ورځ

 ID کارت جوړ کړئ

دا ID کارت وګورئ.
د شخص پھ اړه څھ درتھ وایي؟

 ID ایا تاسو د خپلو ملګرو او ټولنې د غړو لپاره
کارتونھ جوړولی شئ؟

 ھرڅوک پھ بیالبیلو الرو ګوري او فکر کوي - دا توپیرونھ موږ ځانګړي کوي او

.موږ باید ورتھ درناوی وکړو

26

IDENTIFICATION CARD

اصف خان
Villa 32 A, Wukair Road

موبایل: 123-421-361
3rd May 2013 :د زیږٻدنې نٻټھ

ویښتھ: تور سترګې:  خرمایي

ھغھ 5 الرې لیست کړئ چې  تاسو 

لھ خپلو دوستانو سره ورتھ یاست.
ھغھ 5 الرې لیست کړئ چې  تاسو 

لھ خپلو دوستانو ځانګړي یاست.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.



ذھني ځیرکتیا  ورځ 1

ذھني ځیرکتیا
د ھغو مختلفو الرو پھ اړه فکر وکړئ چې تاسو ځانګړي یاست. تر لمر الندې 

یې پھ دري/پښتو ولیکئ یا رسم کړئ.

27



1. د 5 پوښتنو لیست جوړ کړئ ترڅو د انګلیسي پوښتنو پھ کارولو سره د ټولنې 
     غړو څخھ وپوښتئ. بٻلګې: 

2. د ټولنې لھ 4 -5 غړو یا ملګرو سره مرکھ وکړئ.

د دوی ځوابونھ پھ دري یا پښتو ولیکئ یا رسم کړئ.

Which language do you speak?

پھ کومھ ژبھ خبرې کوې؟
Which Villa do you live in?

پھ کومھ ویال کې ژوند کوې؟

ورځ2  پروژه یي زده کړه

 ID کارت جوړ کړئ

WHAT

څھ

WHEN

 کلھ

What is your name?

 ستا نوم څھ دی؟

When is your birthday?

ستا د زیږٻدو نٻټھ کلھ ده؟

Which

کوم/ه

HOW How old are you?

څو کلن یې؟

28

What is your hair and eye colour?

ستا د وٻښتانو او سترګو  رنګ څھ ډول دی؟

ولې موږ لھ خلکو سره مرکھ کوو؟



فعالیت ورځ 2

 راځئ وګورو چې د ټولنې څومره غړي/ملګري

!ورتھ والی لري

ورتھ خلک

د مرکې ځوابونھ ولولئ (یا پھ شفاھي ډول یاد تھ راوړئ) او وګورئ چې •
کوم یې تکرارٻږي.

خپلھ کټګوري الندې جدول تھ اضافھ کړئ.•
د شمٻرلو نښھ ولیکئ او ټول وشمٻرئ.•

Categoryکټګوري Tally Marks
 د شمٻرلو نښې

Total
ټول

Example: Black Hair
مثال: تور ویښتھ  | | | |    5

Birthday Month: ____
د زیږٻدنې میاشت ــــــــــــ

Age: Older than 10 years
عمر: تر 10 (١٠) کلونو مشر

Birthday Year:_____
د زیږٻدنې کال ــــــــــــ

Hair Colour: ______
د ویښتانو  رنګ ـــــــــــ

Eye Colour: _____
د سترګو رنګ ـــــــــــ

Languages spoken:____
ھغھ ژبې چې خبرې پرې کٻږي ـــــــ

Villa Number:
د ویال نمبر

Add your own category
خپلھ کټګوري زیاتھ کړئ

29

(مختلف) (ورتھ)



پروژه یي زده کړه ورځ 3

لکھ څنګھ چې الندې ښودل شوي د ھغو کسانو لپاره چې تاسو مرکھ 
ورسره کړې لھ 3 - 4 پورې ID کارتونھ ورتھ جوړ کړئ.

Name: ___________
:نوم
Age: _____________
:عمر
Height: ___________
:قد
Birthday:  _________
:د زٻږٻدنې نٻټھ
Girl or Boy: _________
:نجلۍ کھ ھلک
Languages they speak: _______________
:ھغھ ژبې چې پرې غږٻږي
Eye Colour: _________________
:د سترګو رنګ
Hair Colour: _________________
:د ویښتانو رنګ
Villa Number:_______________
:ویال نمبر

د دوی عکس رسم کړئ
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نورې کټګورئ ھم زیاتولی شئ!

ځان تھ ھم کارت جوړ کړئ.

 ID کارت جوړ کړئ
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3  ورځ فعالیت 
د لوٻشتې پھ وسیلھ اندازه کول

Object
(شی)

Total
(ټول)

Table
(مٻز)

7 spans
(لوٻشتې 7)

د لوٻشتې پھ وسیلھ 5 مختلف څیزونھ اندازه کړئ.1.

پھ الندې جدول کې د شي نوم ولیکئ  او دا چې څو لوٻشتې و.2.

یوه لوٻشت ستاسو د لھ بټې ګوتې څخھ تر 1  لوٻشت
غچې ګوتې پورې فاصلھ ده، کلھ مو چې 

منګول خالصھ وي.

ایا تاسو کولی شئ د لوٻشتې پھ کارولو سره د ملګري 

قد اندازه کړئ؟ د دوی قد پھ  IDکارت کې اضافھ کړئ!



پروژه یي زده کړه  ورځ 4 

کوم نوي شیان مو د خپلې ټولنې د غړو پھ اړه زده کړل؟ پھ پښتو/دري کې 1.
یې ولیکئ او یا لھ نورو سره بحث ورباندې وکړئ

خپل ID کارتونھ سینګار کړئ.2.

He is ________ years old.

ھغھ ــــــــــــــــــــ کلن دی.
His birthday is on ________.

د ھغھ د زیږٻدنې ورځ ـــــــــــ ده. 
His eye colour is______.

د ھغھ د سترګو رنګ ــــــــــــــــــــ دی.
His hair colour is _______.

د ھغھ ویښتانو رنګ ــــــــــــــــ دی.
He speaks ________.

ھغھ ــــــــــــــــ خبرې کوي. 

تر کارتو ورکولو مخکې، د کارتونو جزئیات پھ انګلیسي ژبھ ولولئ. نوم او •
عکس مھ شریکوئ.

لھ خپلو ملګرو څخھ وغواړئ چې اټکل وکړي چې دا د چا ID کارت دی.•

د اټکل کولو لوبھ
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ایا ستاسو ملګرو خپلID کارت خوښ کړ؟1.

ایا تاسو غواړئ پھ کارتونو کې بدلون راولئ؟2.

 ID کارت جوړ کړئ
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د ریاضي لوبھ ورځ 4

ردیف کړئدوه یا ډیر ټیمونھ د 3 یا 4 لوبغاړو ھر یو.
څنګھ لوبھ وکړو

لھ ھر لوبغاړي څخھ پوښتنھ وکړئ چې څومره عمر یې دی. 1 ټیم بھ 1.
خپل عمرونھ د کاغذ پھ مختلف ټوټو ولیکي او د 2 ټیم د غړو پر شا یې 

دې سریښ کړي.
2 ټیم دې ورتھ کار لھ 1 ټیم سره وکړي.2.
کلھ چې وخت پیل شي، ټیمونھ باید لھ خبرو کولو پرتھ خپل ځانونھ پھ 3.

صعودي ترتیب (کوچني څخھ لوی) کې تنظیم کړي.

 کوم ټیم لومړی او پھ سمھ توګھ پای تھ ورسید؟

!دوی لوبھ ګټي

5 137 9 10



بوخت مٻږیان

34

د کیسې وخت

Written by Kanchan Bannerjee
لیکوال: کانچان بانرجی

 ورځ 5

سالم، زه پھ قطار کې څلورم یم. تھ ما لیدلی شې؟
ښی، چپ، ښی، چپ. موږ چوپ پھ یوه خط کې روان یو.

موږ د نورو حیوانانو غوندې غالمعالي نھ یو. زموږ ژبھ د بوی ژبھ ده.
د بوی یوه برخھ وایي، «ما لھ دې الرې د یوه جشن لپاره تعقیب کړه.»

 ،بل بوی وایي
«.خطر! ھلتھ مھ څھ»
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بوخت مٻږیان

الندې پوښتنو تھ ځوابونھ ورکړئ
څھ شی میږیان ځانګړی کوي؟1.
تر ټولو لوی شی څھ شی دی چې ستاسو پھ فکر یو میږی یې وړلی شي؟2.
تاسو څومره لھ میږیانو سره ورتھ یاست؟3.
تاسو نور کوم کوچني څاروي پیژنئ؟4.

زما کیک او ټول خواږه شیان خوښٻږي، لکھ تھ.

غواړې پھ کار کې زما عضلې ووینې؟ زه ښایي تا تھ ډٻر 
کوچنی ښکاره شم،  خو زه ډٻر قوي یم.

باور کوئ کھ نھ، زموږ سلګونھ پھ یوه نفر پھ خوښۍ پھ یوه ځالھ کې ژوند کوو.



3636

اونیز غبرګون

ایا پھ دې اونۍ کې مې لھ زده کړې څخھ خوند واخیست؟

څھ مې ښھ تر سره کړل؟

راتلونکې اونۍ څھ شی ښھ ترسره کولی شم؟

څھ نوي شیان مې زده کړل؟

 IFERBکھ مو دا خوښ شوی وي، د سلګونو نورو داسې سرچینو لپاره زموږ 

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

https://resources.educationaboveall.org/
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،پنسل، کاغذ
رنګونھ (اختیاري) 

د اړتیاو ړ توکي

2

3

4

11 5
پروژه

د رنګونو نومونھ
ورک شوی توری

شکل څھ شی دی؟

د پسرلي ورځ

د کیسې وخت
 زموږ پھ شاوخوا کې د مختلف رنګونو پھ

!اړه یوه کیسھ ولولئ

د رنګونو پھ نومونو کې ورک شوي 
توري وپیژنئ!

پھ خپل شاوخوا کې پھ عام شیانو کې مختلف 
شکلونھ وپیژنئ.

 د عکس ښکاره کٻدو لپاره د رنګ
!کوډ تعقیب کړئ

 د عام رنګونو نومونو لیکلو تمرین
.وکړئ

!مختلف رنګونھ وپٻژنئ

!رن یې کړئ

1

اونۍ تھ کتنھ  4
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شکلونھ او رنګونھ

38

الندې رنګونھ پھ انګلیسي کې زده کړئ

پھ الندې توکو کې کوم ورتھ رنګ لري؟ د رنګونھ نومونھ یې واخلئ.1.

Red
سور

Yellow
زٻړ

Blue
آبي/اسماني

Green
شین

Orange
نارنجي

خپل ځان وننګوئ چې پھ انګلیسي د دغو شیانو نوم واخلئ!

پھ انګلیسي کې خپل شاوخوا 5 مختلف رنګونھ وپیژنئ.2.
- کوم رنګ ډیر ګورئ؟

- کوم رنګ لږ ګورئ؟

د خوښې رنګ دې کوم دی؟ ولې؟2.
3 شیان رسم کړئ چې ستاسو د خوښې رنګ دریادوي!



کارپاڼھ 1ورځ

رنګ پھ لوړ غږ ووایئ او الندې یې نوم تعقیب کړئ:

د رنګونو نومونھ

39
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Purple
بنفش

Black
تور

Pink
ګالبي

White
سپین

Grey
ایره یي

شکلونھ او رنګونھ
الندې رنګونھ پھ انګلیسي کې زده کړئ

پھ الندې توکو کې کوم ورتھ رنګ لري؟ د رنګونھ نومونھ یې واخلئ. خپل ځان 
وننګوئ چې پھ انګلیسي د دغو شیانو نوم واخلئ!

د لوبې وخت!
لوبغاړي پھ دوو ټیمونو وویشئ.•
ھر ټیم د ټولو ھغو رنګونو رنګي کارتونھ جوړوي چې دوی زده کړي.•
د 5 دقیقو وخت حد وټاکئ. ھر ټیم باید د امکان تر حده مختلف شیان راوړي او د رنګ •

کارتونو سره سم یې ترتیب کړي.
ھغھ ټیم چې ډٻر شیان ولري ګټونکی دی!•

Brown
خرمایي
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کارپاڼھ ورځ 2

ورک شوي توري
د ھر رنګ نوم پھ لوړ غږ ووایاست او ورک شوي توري ولیکئ.
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الندې شکلونھ پھ انګلیسي کې زده کړئ:

Rectangle            Square          Circle         Triangle      Oval

Shape Object 1 Object 2

.خپل شاوخوا 2 شیان وپیژنئ چې د ھر شکل پھ څیر وي

لھ یوه ملګري څخھ وغواړئ چې د 2 رنګونو نوم ووایی. لھ بل ملګري څخھ 1.
وپوښتئ چې د 2شکلونو  نومونھ ووایی.

د 2 رنګونو او شکلونو پھ کارولو سره خپل مخلوق جوړ کړئ! تاسو کولی شئ 2.
نور جزیات اضافھ کړئ. خپل انځور وړاندې کړئ!

خپل مخلوق جوړ کړئ!

ستاسو د مخلوق نوم څھ دی؟•
د ھغھ بې ساري وړتیا څھ ده؟•
کوم خواړه یې خوښٻږي؟•
چیرتھ اوسیږي؟•

شکلونھ او رنګونھ

     (بیضوي)              (مثلث)                      (دایره )                    (مربع)                           (مستطیل) 
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اصلي شکل چې پھ ھر عکس کې یې وینئ، مشخص کړئ. د شکل نوم پھ انګلیسي کې 
ووایاست او پھ الندې ځای کې یې ولیکئ/ رسم کړئ.

____________

_____________

____________

_____________

____________ ____________

_____________ _____________

شکل څھ شی دی

_____________ __________________________ _____________

ننګونھد شي نوم پھ انګلیسي کې ووایست

Circle

دایره
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خپل تخیل وکاروئ او الندې موارد د مختلفو شکلونو او رنګونو پھ کارولو سره 1.
رامنځتھ کړئ:

د موجوداتو نومونھ څھ دي؟•
دوی لھ کومې ستونزې سره مخ دي؟•
څنګھ حل کیږي؟•

یو بل موجود (حیوان، خلک، او نور)
یو ځای (د دوی کور، د اوبو الندې، او نور)

یو څیز (الماس، یو جادو کتاب، او نور)

خپل انځورونھ پرې کړئ. بٻلګې:2.

اوس د دې رسمونو پھ کارولو سره خپلھ کیسھ پھ پښتو/دري کې جوړه کړئ. ھڅھ 2.
وکړئ او لږ تر لږه درې انګلیسي کلمې وکاروئ.

مثال: موجودات کیدی شي اصلي کرکټرونھ وي چې پھ ھغھ ځای کې ژوند کوي 3.
چې تاسو رسم کړی او دوی ناڅاپھ یو جادویی توکي ومومي، او داسې نور.

فکر تھ ھڅول

شکلونھ او رنګونھ

میکي د اوسٻدو کور جادویي ډبره
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د پسرلي ورځ

د انځور بشپړولو لپاره د رنګ کوډ څخھ کار واخلئ
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ستاسو کیسھ وړاندې کول

خپلھ کیسھ لھ کورنۍ او ملګرو سره پھ پښتو یا دري کې شریکھ کړئ.•

د خپلې کیسې د بیانولو پرمھال، ھغھ وسایل وکاروئ چې تاسو جوړ کړي •

ترڅو دا نور پھ زړه پوري کړي.

ننګونھپھ خپلھ کیسھ کې لږترلږه 4 انګلیسي کلمې وکاروئ!

اوریدونکو څھ خوښ کړل؟•

پھ خپلھ کیسھ کې د ښھ کولو لپاره •

بدلونونھ راولي.

خپلھ نقاشي تشریح کړئ
د خپلو موجوداتو، شیانو او ځای انځورونھ شریک کړئ.•

د ھغو رنګونو نومونھ واخلئ او ووایاست چې تاسو یې پھ انګلیسي کې کاروئ.•

پھ انګلیسي کې ھم د شکلونو نومونھ پھ ګوتھ کړئ او ووایاست.•

This is my creature, Meeki.

،دغھ زما موجود دی، میکي
It has  ________, _________, and 

__________ colours. 

داــــــــــــــ لري، اوــــــــــــــ رنګونھ
It has 2 shapes: __________ and

.___________ دوه شکلونھ لري اوـــــــــــــ

TRY THIS!

شکلونھ او رنګونھ
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ورځ 5 د کیسې وخت
پھ کوڅھ کې رنګونھ

Written by Manisha Chaudhry and Mala Kumar

لیکوال: مانیشا چادری و ماال کومار

سونو لھ حمام وروستھ ابي کمیس اغوستی و. 
مونو او رینا ابي جرابې پښو کړې وې. دلتھ د دادي سره مرچ دي. الس مھ وروړه!

 بھلو ارغواني (تور) بانجان ټوټې کوي.راني دیدي ژٻړ لمریز لیمو لري.

Sonu wore a blue shirt after his bath. 
Monu and Rina wore blue socks. 

Here are Dadi’s red chillies. Do not 
touch them!

Rani Didi has sunshine yellow lemons. Bholu is cutting purple brinjals.



48

پھ کوڅھ کې رنګونھ

رنګونھ لیدل ډیر پھ زړه پوري دي! رینا 
غواړي رنګارنګ څھ وخوري! خوندور! ایا 

ھغھ باید ګالبي آیس کریم وخوري؟

یا باید دوی خوږه قھوه یي خرما ولري؟ څھ 
شی خورې؟

الندې ځواب ورکړئ:
پھ کیسھ کې د کرکټرونو نومونھ پھ ګوتھ کړئ.1.
خپل شاوخوا څومره رنګونھ لیدلی شئ؟ نومونھ یې پھ لوړ غږ پھ انګلیسي کې 2.

ووایاست!
الندې د خپلې خوښې درې میوې او سبزیجات رسم کړئ. څھ رنګ لري؟3.

Colours are so fun to see! Rina wants to 
eat something colourful too! Yummy! 
Should she eat pink ice-cream?

Or should they have sweet brown dates? 
What would you eat?
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اونیز غبرګون

پھ دې اونۍ کې مې لھ زده کړې څخھ خوند واخیست؟

څھ مې ښھ تر سره کړل؟

راتلونکې اونۍ څھ شی ښھ ترسره کولی شم؟

څھ نوي شیان مې زده کړل؟

 IFERBکھ مو دا خوښ شوی وي، د سلګونو نورو داسې سرچینو لپاره زموږ 

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

https://resources.educationaboveall.org/
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