
انگلیسی برای بقا

برای اطفال 4 (۴) تا 7 (٧) سالھ
منابع آموزشی بدون صفحھ  نمایش کھ مھارت ھای متعدد و 

فرھنگ لغات اساسی زبان انگلیسی را ایجاد می کند.

شرکای محتوا

کتاب 2 (٢)



کار روزمره

احساسات من

خوشحال 
(Happy)

(Angry) قھر   

ھمھ روزه احساس خود را ترسیم کنید و آن را بھ زبان 
دری/پشتو و انگلیسی بنویسید.

امروز من احساس  ________ می کنم

1

(Sad) غمگین

________ Today, I feel



بررسی ھفتھ 1 (١)

کاغذ•
قلم/پنسل•

مواد مورد نیار

2

3

4

11 5
پروژه

کتاب الفبا
بزرگ و کوچک

اشیایی پنھان

الفبای موسیقی دار

مسابقھ حروف الفبا
اصالح حروف الفبا از طریق یک 

مسابقھ ھیجان انگیز!

بھ ساختن کتاب ABC خود آغاز کنید!

ھنگام رنگ آمیزی تصویر، با تعقیب کردن یک کود 
آنچھ پنھان است را دریابید.

جستجوی صداھای حروف از طریق 
یک بازی سرگرم کننده!

 حرف بزرگ را با حرف کوچک

.آن مطابقت دھید

برای حروف A تا O  کتاب الفبای انگلیسی 
خود را بسازید.

ABC  1 - توسط من

1

2

رنگ ھا (اختیاری)•



روز 1 آموزش پروژه محور

ABC توسط من

Aa

صفحاتی را برای حروف A، B و C ایجاد کنید.

2.  حروف را بھ شکل کوچک آنھا ردیابی کنید:

3

Bb Cc

1.  حروف را بھ شکل بزرگ آنھا ردیابی کنید:

Clothes
(لباس)

Book
(کتاب)

Airport
(میدان ھوایی)



روز  2 آموزش پروژه محور

ABC توسط من

Dd

2. حروف را بھ شکل کوچک آنھا ردیابی کنید:

1.  حروف را بھ شکل بزرگ آنھا ردیابی کنید:

4

FfEe

صفحاتی را برای حروف D، E و F ایجاد کنید.

Food
(غذا)

Doctor
(داکتر)

Eat
(خوردن)
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حرف بزرگ را با حرف 
کوچک آن مطابقت دھید. 

روز 2 صفحھ کاری

بزرگ و کوچک

بھ تصویر نگاه کنید و دور حرفی کھ کلمھ با آن شروع می شود خط بکشید. 

A  b  C

f  C  A
a  E  d

B  f  D

A  d  eE  B  c



الفبا

روز 3 آموزش پروژه محور

ABC توسط من

Gg

6

IiHh

صفحاتی را برای حروف G، H و I ایجاد کنید.

1.  حروف را بھ شکل بزرگ آنھا ردیابی کنید:

2.  حروف را بھ شکل کوچک آنھا ردیابی کنید:

House
(خانھ)

Games
(بازی ھا)

Internet
(اینترنت)



کود را تعقیب نمائید و تصویر را رنگ آمیزی کنید. چی را می بینید؟ 

روز 3 صفحھ کاری

7

اشیایی پنھان



الفبا

روز 4 آموزش پروژه محور
ABC توسط من

Jj

8

LlKk

صفحاتی را برای حروف J، K و L ایجاد کنید.

2.  حروف را بھ شکل کوچک آنھا ردیابی کنید:

1.  حروف را بھ شکل بزرگ آنھا ردیابی کنید:

Jump
(خیز زدن)

Key
(کلید)

Left
(سمت چپ)
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روز 4 فعالیت

صفحات کتاب الفبای خود را در یک دایره بزرگ قرار دھید. 1.

وقتی موسیقی شروع می شود، بازیکنان اطراف دایره قدم میزنند.2.
وقتی موسیقی متوقف می شود، بازیکنان باید روی یک حرف توقف کنند. 

آنھا باید :3.
- صدای حرف را بکشند

- یک کلمھ کھ با آن حرف شروع می شود را بگویند.

اگر اشتباه باشد، آنھا از بازی خارج میشوند! 

حرف بزرگ را با حرف 
کوچک آن مطابقت دھید. 

الفبای موسیقی دار

بیایید مرور کنیم



 روز 
(۵)5

آموزش پروژه محور

ABC توسط من

Mm

10

OoNn

صفحاتی را برای حروف M، N و O ایجاد کنید.

2.  حروف را بھ شکل کوچک آنھا ردیابی کنید:

1.  حروف را بھ شکل بزرگ آنھا ردیابی کنید:

Money
(پول)

One
(یک)

Nose
(بینی)



روز 5

صفحات کتاب خود را در یک خط قرار دھید. 1.

  بازیکنان در نقطھ شروع دور از آن ایستاده میشوند. 2.

  تسھیل کننده از A تا O یک حرف را صدا میزند. 3.

2 بازیکن یا بیشتر از آن

اولین بازیکنی کھ می دود و صفحھ 4.
صحیح را میگیرد، یک امتیاز بدست می 

آورد!
چھ کسی برنده بازی شد؟ 

از A تا O یک حرف را صدا بزنید و 
کلمھ ای را کھ با آن شروع می شود 

رسم کنید/ بگویید. 

 نقطھ ھا را از A بھ N وصل کنید. چی می بینید؟ 

مسابقھ حروف الفبا

بیایید مرور کنیم

فعالیت



بررسی ھفتھ 2

کاغذ•
قلم/پنسل•

مواد مورد نیاز

2

3

4

11 5
Project

حروف گل آلود

بکس الفبا

Z تا A  

ABC یوگای
الفبا را با استفاده از بدن خود اصالح 

کنید!

تا کھ می توانید حروف پنھان را جمع 
آوری کنید.

یک مارپیچ حل کنید و نقاط را با استفاده از 
حروف بھ ھم وصل کنید.

یک بازی سرگرم کننده برای تمرین 
نوشتن حروف انجام دھید!

1

12

ریسمان/استبلر•

اعداد چوبی
 با استفاده از چوب اعداد

!بسازید

ABC  2 - توسط من
برای حروف P تا Z کتاب الفبای انگلیسی 

خود را بسازید.



روز 1 آموزش پروژه محور

ABC توسط من

Pp

13

RrQq

صفحاتی را برای حروف P، Q و R ایجاد کنید.

2.  حروف را بھ شکل کوچک آنھا ردیابی کنید:

1.  حروف را بھ شکل بزرگ آنھا ردیابی کنید:

Play
(بازی کردن)

Read
(خواندن)

Qatar
(قطر)
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روز 1 فعالیت

الفبای گل آلود
با استفاده از چوب یا انگشتان خود A تا R را روی گل و الی/رطوبت/مقداری •

از آرد/نمک/شکر بنویسید! شما ھمچنین می توانید آن را در کتابچھ خود یا با 
استفاده از تباشیر روی زمین بنویسید!

برای ھر الفبای صحیح، بازیکن 1 امتیاز بدست می آورد. •

بازیکنی کھ اول تمام کند 1 امتیاز بیشتر بدست می آورد•

کی بیشترین امتیاز را بدست آورد؟ آنھا برنده بازی ھستند!

2 بازیکن یا بیشتر از آن

حرف بزرگ را با حرف 
کوچک آن مطابقت دھید. 

بیایید مرور کنیم



روز 2 آموزش پروژه محور

ABC توسط من

Ss

15

UuTt

صفحاتی را برای حروف S، T و U ایجاد کنید.

2.  حروف را بھ شکل کوچک آنھا ردیابی کنید:

Sleep
(خواب کردن)

Toilet
(تشناب)

Up
(باال)

1.  حروف را بھ شکل بزرگ آنھا ردیابی کنید:



روز 2 فعالیت

روی تکھ ھای کاغذ از A تا U بنویسید. 1.

آنھا را در یک بکس بگذارید. بکس را تکان 2.
        دھید و بدون نگاه کردن یک حرف را بیرون کنید.

3.     سپس، حرف را در موقعیت صحیح آن در زیر بنویسید. 

16

با استفاده از اشیاء مختلفی کھ در طبیعت می توانید پیدا 
کنید، A تا U را با حروف کوچک بنویسید!

بکس الفبا

بیایید مرور کنیم



روز 3 آموزش پروژه محور

ABC توسط من

Vv

17

XxWw

صفحاتی را برای حروف V، W و X ایجاد کنید.

3.  حروف را بھ شکل کوچک آنھا ردیابی کنید:

Water
(آب)

Villa
(ویال)

X-Ray
(اکسری)

2.  حروف را بھ شکل بزرگ آنھا ردیابی کنید:



روز 3 بازی ریاضی
اعداد چوبی

10 خالل دندان / شاخھ / چوب ھای کوچک برای ھر بازیکن. •

بازیکنان ھمچنین می توانند با بریدن نوارھای مستطیلی کوچک •
از کاغذ، چوب ھای کاغذی بسازند

طریقھ بازی:
اعداد انگلیسی 1 تا 5 را با استفاده از کمترین تعداد چوب بنویسید.•
برای ھر عدد چھ کسی از کمترین چوب استفاده کرده است؟ •

آنھا 1 امتیاز بدست می آورند. 

کی بیشترین امتیاز را بدست آورد؟ آنھا برنده بازی ھستند!

کلمات پنھان را پیدا کنید!
بیایید مرور کنیم

book

read

house

water

left



روز 4 آموزش پروژه محور

ABC توسط من

19

Yy

صفحاتی را برای حروف Y و Z ایجاد کنید.

Zz

3.  حروف را بھ شکل کوچک آنھا ردیابی کنید:

You
(شما)

Zero
(صفر)

2.  حروف را بھ شکل بزرگ آنھا ردیابی کنید:
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روز 4 صفحھ کاری

حروف را بھ درستی 
رنگ آمیزی کنید تا 
مرا بھ کندوی عسلم 
رھنمایی کند!

 

نقطھ ھا را از A بھ Z وصل نمائید و تصویر را رنگ آمیزی کنید.

Z تا A

.___________________ It is an

این یک  ___________________ است.



روز 5 آموزش پروژه محور

21

زنده / غیر زنده عالئم چوب خط  مجموع
مثال: | |   | | | | 7

زندگی کردن 
موجودات زنده

در جدول زیر، برای ھر موجود زنده و غیر زنده کتاب خود در ردیف صحیح، 3.
یک عالمت چوب خط ('|') بشمارید و رسم کنید.

        بعد از 4 عالمت، عالمت پنجم را با کشیدن یک خط کج اضافھ کنید. بنابراین، 4.

مساوی بھ '5' است.

حیوانات، نباتات و انسان ھا موجودات زنده و سایر اشیاء موجودات غیر زنده 
ھستند. 

ABC توسط من

صفحات را بھ ترتیب صحیح (A تا Z) مرتب کنید.1.

در یک صفحھ ای جدید، پوش کتاب خود را دیزاین کنید:2.

(Aliya) عالیھ

3 حرف مورد عالقھ شما 

ھر گونھ رسامی

اسم شما

برای ساختن کتاب خود تمام صفحات را با ھم ببندید یا استبلر کنید. 



روز 5 ABC یوگای
ھر حالت یوگای ABC را انجام دھید. نفس ھای آھستھ بگیرید و خارج کنید. 

22
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روز 5 صفحھ کاری

حروف بزرگ و کوچک کمبود را تکمیل کنید.

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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بازتاب ھفتھ وار

آیا از آموزش ذریعھ این پروژه لذت بردم؟

کدام کار را خوب انجام دادم؟

ھفتھ آینده کدام کار را می توانم بھتر انجام دھم؟

کدام چیزھای جدید را آموختم؟

اگر این خوش تان آمد، برای صدھا منبع دیگر بھ ویب سایت IFERB ما مراجعھ کنید. 
 https://resources.educationaboveall.org

https://resources.educationaboveall.org/


بررسی ھفتھ 3

کاغذ•
قلم/پنسل•

مواد مورد نیاز

2

3

4

1 15
پروژه

سمت آفتابی

افراد مشابھ

اندازه گیری با استفاده از بلست 

در صف قرار گرفتن

مورچھ ھای مصروف
درباره مورچھ ھا و ویژگی ھای 

خاص آنھا بیاموزید

بھ این فکر کنید کھ چھ چیزی شما را خاص 
و متفاوت می سازد.

قد را با استفاده از بلست اندازه کیری 
کنید!

سن افراد مختلف را دریابید!

برای مشاھده شباھت ھا با اعضای جامعھ 
مصاحبھ کنید.

برای اعضای جامعھ خود کارت شناسایی 
بسازید. 

کارت ھای شناسایی بسازید

1

25

کاغذ•



روز 1 آموزش پروژه محور

کارت ھای شناسایی بسازید

این کارت شناسایی را مشاھده کنید.
   راجع بھ این شخص بھ شما چی 

میگوید؟

آیا می توانید برای دوستان و اعضای جامعھ خود 
کارت شناسایی بسازید؟

ھر کس دید متفاوت و مفکوره متفاوت دارد - این تفاوت ھا ما را خاص می 
سازد و ما باید بھ آنھا احترام بگذاریم. 

26

کارت شناسایی

آصف خان
(Wukair) جاده وکایر ،A 32 خانھ

مبایل: 123-421-361 
تاریخ تولد: 3 می 2013

چشم ھا: قھوه ایرنگ مو: سیاه

5 چیزی کھ مشابھت شما با دوستانتان را 

نشان میدھد لیست کنید. 

5 چیزی کھ تفاوت شما با دوستانتان را 

نشان میدھد لیست کنید.

.1

.2

.3

.4

.5

.1

.2

.3

.4

.5



روز 1 آگاھی ذھنی

(Sunny Side) سمت آفتابی
بھ روش ھای مختلفی کھ در آن خاص ھستید فکر کنید. آنھا را در آفتاب زیر 

بھ زبان دری/پشتو بنویسید یا رسم کنید. 

27



?Which language do you speak

بھ کدام زبان صحبت می کنید؟

?Which Villa do you live in

در کدام خانھ (ویال) زندگی می کنید؟

روز 2 آموزش پروژه محور

کارت ھای شناسایی بسازید

1.  فھرستی از 5 سوال برای پرسیدن از اعضای جامعھ با استفاده از این کلمات 
سوالی انگلیسی تھیھ کنید. مثال ھا:

      

با 4 تا 5 عضو جامعھ یا دوستان خویش2.
 مصاحبھ کنید.

جوابات آنھا را بھ زبان دری یا پشتو بنویسید
 یا رسم کنید.

 

What (چی)

When (چی وقت) 

 ?What is your name (اسم شما چیست؟)

?When is your birthday

(روز تولد شما چی وقت است؟)

Which (کدام) 

How (چند) How old are you? (چند سالھ ھستید؟)

28

?What is your hair and eye colour

(مو و چشم شما چی رنگ دارد؟)

چرا با مردم مصاحبھ می کنیم؟



روز 2 فعالیت

بیایید ببینیم کھ چھ تعداد از اعضای جامعھ/دوستان 
با ھم شباھت دارند!

افراد مشابھ

جوابات مصاحبھ را بخوانید (یا بھ صورت لفظی بیاد بیاورید) و ببینید کدام •
یک تکرار می شوند. 

کتگوری ھای خود را در جدول زیر اضافھ کنید. •
عالئم چوب خط را وارد کنید و مجموعھ را بشمارید. •

کتگوری عالئم چوب خط  مجموع

مثال: موی سیاه  | | | |    5

ماه تولد: ____

سن: بزرگتر از 10 سال

سال تولد:_____

رنگ مو: ______

رنگ چشم: _____

زبان ھای کھ صحبت می کند:____

شماره خانھ (ویال):

کتگوری خود را اضافھ کنید

29



روز 3 آموزش پروژه محور

کارت ھای شناسایی بسازید
ھمانطور کھ در زیر نشان داده شده است، برای 3 تا 4 تن از 
افرادی کھ با آنھا مصاحبھ کرده اید کارت شناسایی بسازید. 

یک تصویر از آنھا رسم 
کنید.

30

شما می توانید کتگوری ھای بیشتری را نیز اضافھ کنید!

برای خود نیز یک کارت شناسایی بسازید

Name:(اسم) ___________

Age:(سن) _____________

Height:(قد) ___________

Birthday:(روز تولد)  _________

Girl or Boy:(دختر یا پسر) _________

Languages they speak:(لسانی کھ صحبت میکنند) ____

Eye Colour: (رنگ چشم)_________________

Hair Colour: (رنگ مو)_________________

Villa Number:(شماره ویال)_______________
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روز 3 فعالیت

اندازه گیری با استفاده از فاصلھ دست (بلست)

شی مجموع
میز 7 بلست

 5 شی مختلف را با استفاده از بلست اندازه گیری کنید.1.

جدول زیر را با نام شیء و طول آن بھ بلست خانھ پری کنید.2.
 

1 بلست
یک بلست فاصلھ بین نوک شست تا نوک 
انگشت کوچک شما است زمانی کھ دست 

شما باز باشد.

آیا می توانید قد یک دوست خود را با استفاده از بلست 

اندازه گیری کنید؟ اندازه قد آنھا را در کارت شناسایی 

اضافھ کنید!



روز 4 آموزش پروژه محور
کارت ھای شناسایی بسازید

چھ چیزھای جدیدی در مورد اعضای جامعھ خود آموختید؟1.
 آنھا را بھ زبان پشتو/دری یادداشت کنید یا با دیگران در مورد آنھا بحث 

 کنید. 

کارت ھای شناسایی خود را تزئین کنید.2.

He is ________ years old.

 .او ــــــــــــــــ سالھ است
His birthday is on ________. 

.تاریخ تولد او در ــــــــــــــــــــ است
His eye colour is______.

.رنگ چشم او ـــــــــــــــــ است

His hair colour is _______.

.رنگ موی او ـــــــــــــــــ است

He speaks ________.

 .او بھ زبان ــــــــــــــــــ صحبت میکند

قبل از تسلیم نمودن کارت ھا، جزئیات کارت ھا را بھ زبان انگلیسی •
بخوانید. نام یا تصویر را شریک نسازید.

از دوستان خود بخواھید تا حدس بزنند کھ کارت شناسایی از کیست. •

بازی حدس زدن
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آیا دوستان شما کارت شناسایی خود را خوش کردند؟1.

آیا می خواھید تغییراتی در کارت ھا ایجاد کنید؟2.
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روز 4 بازی ریاضی

دو یا بیشتر از دو تیم 3 تا 4 نفری  در صف قرار گرفتن

طریقھ بازی

از ھر بازیکن بپرسید کھ چند سالھ است. اعضای تیم 1 سن خود را 1.
روی کاغذھای مختلف می نویسند و آنھا را در پشت اعضای تیم 2 می 

چسپانند. 

تیم 2 ھمین کار را برای تیم 1 انجام خواھد داد. 2.

وقتی بازی شروع می شود، تیم ھا باید بدون گپ زدن خود را بشکل 3.
صعودی (کوچک بھ بزرگ)  ترتیب نمایند. 

کدام تیم اول و بھ درستی بازی را بھ پایان رسانید؟
آنھا برنده بازی ھستند!

(۵) 5 (١٣) 13(٧) 7 (٩) 9 (١٠)10



مورچھ ھای مصروف
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زمان داستان

 Kanchan) نوشتھ شده توسط کنچن بنرجی
(Bannerjee

روز 5

سالم، من نفر چھارم قطار ھستم. آیا مرا دیده میتوانی؟

ما مانند حیوانات دیگر سر و صدا نمی کنیم. زبان ما زبان بویایی است.

یک نوع بو بھ ما میگوید، ” برای غذا ما را بھ اینطرف تعقیب کنید “

بوی دیگر میگوید، ” خطر! بھ 
آنطرف نروید “

چپ، راست، چپ، راست. ما خاموشانھ در یک قطار راه میرویم.
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مورچھ ھای مصروف

سواالت ذیل را جواب دھید:
کدام ویژه گی ھا مورچھ ھا را خاص می سازند؟1.
بزرگترین چیزی کھ فکر می کنید یک مورچھ می تواند حمل کند چیست؟2.
شما چگونھ با مورچھ ھا شباھت دارید؟3.
دیگر کدام حیوانات کوچک را می شناسید؟4.

من ھم مانند شما کیک و تمام انواع شیرینی را دوست دارم.

آیا می خواھید عضالتم را در حال کار 
ببینید؟ من ممکن بنظر شما خیلی کوچک 

معلوم شوم، اما بسیار قوی ھستم. 

 ..باور کنید یا نھ، صدھا نفر از ما با خوشحالی در یک محل زندگی می کنیم
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بازتاب ھفتھ وار

آیا از آموزش این ھفتھ لذت بردم؟

کدام کار را خوب انجام دادم؟

ھفتھ آینده کدام کار را می توانم بھتر انجام دھم؟

کدام چیزھای جدید را آموختم؟

 اگر این خوش تان آمد، برای صدھا منبع دیگر بھ ویب سایت IFERB ما مراجعھ کنید. 

 https://resources.educationaboveall.org

https://resources.educationaboveall.org/
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پنسل، کاغذ•
رنگ ھا (اختیاری)•

مواد مورد نیاز

2

3

4

1 15
پروژه

نام رنگ ھا 

حرف کمبود

شکل اش چگونھ است؟

روز بھار

زمان داستان
در باره رنگ ھای مختلف اطراف 

ما یک داستان بخوانید!

حروف کمبود در نام رنگ ھا را شناسایی 
کنید!

اشکال مختلف را در اشیایی معمولی اطراف 
خویش شناسایی کنید!

کود رنگ را تعقیب کنید تا 
تصویر آشکار شود!

نوشتن نام رنگ ھای معمولی را تمرین 
کنید.

در مورد رنگ ھای مختلف بیاموزید!

آنرا رنگ آمیزی کنید!

1

بررسی ھفتھ 4



روز 1 آموزش پروژه محور

اشکال و رنگ ھا

38

رنگ ھای ذیل را بھ زبان انگلیسی بیاموزید:

کدام یک از اجناس ذیل رنگ یکسان دارند؟ 1.
        رنگ آنھا را نام بگیرید. 

Red
(سرخ)

Yellow
(زرد)

Blue
(آبی)

Green
(سبز)

تمام اشیاء را بھ انگلیسی نام ببرید.

Orange
(نارنجی)

برای نام گرفتن این اشیا بھ زبان انگلیسی، خود را بھ چالش بکشید!

5 رنگ مختلف اطراف خود را بھ زبان انگلیسی شناسایی کنید.2.

- کدام رنگ را بیشتر می بینید؟ 

- کدام رنگ را کمتر می بینید؟

رنگ مورد عالقھ شما چیست؟ چرا؟3.
3 چیزی را رسم کنید کھ رنگ مورد عالقھ تان، شما را بھ یاد آنھا می اندازد!



روز 1 صفحھ کاری

Name all of the objects in English.

رنگ را با صدای بلند بگویید و نام آن را در زیر دنبال کنید:

نام رنگ ھا

39



روز 2 آموزش پروژه محور
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تمام اشیاء را بھ انگلیسی نام ببرید.

Purple
(بنفش)

Black
(سیاه)

White
(سفید)

Grey
(خاکستری)

اشکال و رنگ ھا
رنگ ھای ذیل را بھ زبان انگلیسی بیاموزید:

کدام یک از اجناس ذیل رنگ یکسان دارند؟ رنگ آنھا را نام بگیرید.  برای نام گرفتن 
اشیا بھ زبان انگلیسی، خود را بھ چالش بکشید. 

زمان بازی!
بازیکنان را بھ دو تیم تقسیم کنید. •
ھر تیم از تمام رنگ ھای کھ یاد گرفتھ اند کارت ھای رنگھ می سازند.•
5 دقیقھ زمان تعین کنید. ھر تیم باید تا آنجایی کھ ممکن است اشیاء مختلف را بیاورد و •

آن ھا را طبق کارت ھای رنگھ مرتب کند. 
تیمی کھ بیشترین تعداد اشیاء را داشتھ باشد برنده است!•

Brown
(ًقھویی)

Pink
(گالبی)
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روز 2 صفحھ کاری

حرف کمبود
نام ھر رنگ را بھ صدای بلند بگویید و حروف کمبود را بنویسید.



روز 3 آموزش پروژه محور
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تمام اشیاء را بھ انگلیسی نام ببرید.

اشکال و رنگ ھا

شکل ھای ذیل را بھ انگلیسی بیاموزید:

شکل شی 1 شی 2

2 شیء اطراف خود را کھ شبیھ ھر شکل ھستند شناسایی کنید.

از یک دوست خود بخواھید تا 2 رنگ را نام بگیرد. 1.
از دوست دیگر خود بخواھید تا 2 شکل را نام بگیرد. 

با استفاده از 2 رنگ و شکل، از خود چیزی بسازید!2.
می توانید جزئیات بیشتری را اضافھ کنید. رسامی خود را ارائھ کنید!

از خود چیزی بسازید!

نام چیزی کھ ساختھ اید چیست؟•
توانایی خاص آن چیست؟•
غذای مورد عالقھ وی چیست؟•
کجا زندگی می کند؟•

Rectangle            Square            Circle           Triangle        Oval

بیضوی      مثلث              دایره            مربع              مستطیل



روز 3 صفحھ کاری
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شکل اصلی را کھ در ھر تصویر می بینید شناسایی کنید. نام شکل را بھ انگلیسی بگویید و آن را در خالیگاه زیر 
بنویسید/ رسم کنید.

____________

_____________

____________

_____________

____________ ____________

_____________ _____________

شکل اش چگونھ است؟

_____________ __________________________ _____________

نام اشیا را بھ انگلیسی بگویید.  چالش

Circle



روز 4 آموزش پروژه محور
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تمام اشیاء را بھ انگلیسی نام ببرید.

اشکال و رنگ ھا
از تخیل خود استفاده کنید و موارد زیر را با استفاده از اشکال و رنگ ھای مختلف 1.

بسازید:

نام موجودات چیست؟•
آنھا با کدام مشکل روبرو ھستند؟•
چگونھ این مشکالت حل می شود؟•

یک موجود دیگر (حیوان، مردم و غیره)•
یک مکان (خانھ آنھا، زیر آب و غیره)•
یک شی (الماس، کتاب جادویی و غیره)•

رسامی ھای خود را قطع کنید. مثال ھا:2.

اکنون با استفاده از این نقاشی ھا داستان خود را بھ زبان پشتو/دری بسازید. 3.
کوشش کنید کھ حد اقل از سھ کلمھ انگلیسی استفاده کنید.

بھ عنوان مثال: این موجودات می توانند نقش ھای اصلی باشند کھ در مکانی کھ 
شما رسم کرده اید زندگی می کنند و ناگھان یک شی جادویی و غیره پیدا می کنند. 

تشویق بھ تفکر



روز 4 صفحھ کاری
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(Spring Day) روز بھار



روز 5 آموزش پروژه محور
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Name all of the objects in English.

اشکال و رنگ ھا

آرائھ نمودن داستان تان
داستان خود را با خانواده و دوستان تان بھ زبان پشتو یا دری شریک 1.

سازید.
ھنگام گفتن داستان خود، از وسایلی کھ ساختھ اید برای جالب تر 2.

کردن آن استفاده کنید.

در داستان خود حد اقل از 4 کلمھ انگلیسی استفاده کنید! چالش

کدام قسمت خوش شنونده گان آمد؟•

برای بھتر شدن داستان تان، تغییراتی •
در آن ایجاد کنید.

رسامی خود را تشریح کنید
رسامی ھای موجودات، اشیاء و مکان خود را بھ اشتراک بگذارید.•
اشاره کنید و نام رنگ ھای را کھ در آن استفاده نموده اید بھ انگلیسی •

بگویید.
اشاره کنید و نام اشکالی کھ در آن استفاده شده است را ھمچنان بھ •

انگلیسی بگویید.
This is my creature, Meeki.

                             این مخلوق من است، میکی. 

 .It has  ____, ____, and ____ colours

دارای رنگ ھای ____، ____، و _____ می باشد. 

.______ It has 2 shapes: ______ and

دارای 2 شکل ______ _____. است.

!امتحان کنید
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روز 5 زمان داستان

(Colours on the Street) رنگ ھای موجود در سرک
Mala Kumar  و   Manisha Chaudhry نوشتھ شده توسط

 سونو بعد از حمام یک پیراھن آبی پوشید. مونو 
و رینا جراب آبی پوشیدند.

در اینجا مرچ ھای سرخ مادرکالن است. بھ 
آنھا دست نزن!

بولو در حال قطع کردن بادنجان ھای بنفش است.رانی خواھر لیموھای زرد دارد.

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

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

Bholu is cutting purple brinjals. Rani Didi has sunshine yellow 
lemons. 
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دیدن رنگ ھا بسیار خوشایند است! رینا ھم 
می خواھد یک چیز رنگارنگ و لذیذ بخورد! 

آیا او باید آیسکریم گالبی بخورد؟

یا باید خرمای قھوه ای شیرین بخورند؟
شما چی میل دارید بخورید؟

بھ موارد ذیل جواب دھید:

بھ نقش ھای داستان اشاره کنید و نام ببرید.1.

چند نوع رنگ را میتوانید در اطراف خود ببینید؟ نام آنھا را با صدای 2.
بلند بھ انگلیسی بگویید!

سھ تا از میوه ھا و سبزیجات مورد عالقھ خود را در زیر رسم کنید. آن 3.
ھا چی رنگ دارند؟

رنگ ھای موجود در سرک

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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بازتاب ھفتھ وار

آیا از آموزش این ھفتھ لذت بردم؟

کدام کار را خوب انجام دادم؟

ھفتھ آینده کدام کار را می توانم بھتر انجام دھم؟

کدام چیزھای جدید را آموختم؟

اگر این خوش تان آمد، برای صدھا منبع دیگر بھ ویب سایت IFERB ما مراجعھ کنید. 
 https://resources.educationaboveall.org

https://resources.educationaboveall.org/
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