
انگلیسی برای بقا

برای اطفال 8 (٨) تا 15 (١۵) سالھ
منابع آموزشی بدون صفحھ کھ مھارت ھای متعدد و فرھنگ 

لغات اساسی زبان انگلیسی را ایجاد می کند.

شرکای محتوا

کتاب 2 (٢)

مرحلھ 2



1

کار روزمره
احساسات من

احساسات روزمره خود را در کتابچھ تان بنویسید.

امروز من احساس  ________ می کنم

confused lonelyanxious

________ Today, I feel

ھیجانی خوشحال شاد آرام

صدمھ دیدهسردرگماندیشناکتنھا

رنجیده خشمکین



بررسی ھفتھ 1

کاغذ•
قلم/پنسل•

مواد مورد نیاز

2

3

4

 5
پروژه

فضای مصئون من
اسم ھا

فعل!

ردیابی و مطابقت

بازی جستجوی اشیا
اشیا را با گوش دادن بھ نام آنھا بھ زبان 

انگلیسی، جستجو کنید!

فضای را رسم کنید کھ بھ شما احساس 
آرامش می کند. 

چند فعل را می توانید بھ زبان انگلیسی 
نام ببرید؟

نوشتن حروف الفبا را تمرین کنید و کلمات 
انگلیسی را اصالح نمایید. 

گفتن نام اشیا، غذاھا، افراد و حیوانات را بھ 
زبان انگلیسی تمرین کنید.

 

 A یک فرھنگ لغات از کلماتی کھ با حروف
تا O شروع می شوند ایجاد کنید.

فرھنگ لغات من

1

2



روز 1 آموزش پروژه محور

فرھنگ لغات خود را بسازید

فرھنگ لغات کتابی است کھ معانی کلمات را بھ ترتیب 
حروف الفبا توضیح می دھد. 

3

در فرھنگ لغات خود 3 صفحھ برای کلمات زیر ایجاد کنید:

برای ھر صفحھ:

تصویر کلمھ را رسم کنید. 3.

2 تا 3 سطر برای تشریح کلمھ بھ 5.
زبان دری یا پشتو بنویسید.

Bb
Bored

بورد
Country

کنتری

Cc

Aa
Airplane

(ایرپلین)

طیاره بھ ما کمک می کند تا بھ کشورھای مختلف سفر کنیم. 
آنھا با چندین مسافر با سرعت زیاد پرواز می کنند.

 

حروف بزرگ و کوچک را 1.
بھ انگلیسی بنویسید. 

تلفظ انگلیسی را بھ دری یا پشتو 4.
بنویسید.

بھ طور مشابھ، 
صفحاتی را برای 

کلمات زیر ایجاد کنید:

کلمھ انگلیسی کھ با آن حرف شروع 2.
می شود را بنویسید. 



روز 1 آگاھی ذھنی

4

فضای مصئون من
چشمان خود را ببندید و بھ مکانی فکر کنید کھ در آن احساس امنیت و آرامش 

میکنید. آن را در خالیگاه زیر رسم کنید. 



روز 2 آموزش پروژه محور

فرھنگ لغات خود را بسازید

5

Dd

Doctor

(داکتر)

وقتی مریض باشیم بھ داکتر مراجعھ می کنیم. آنھا مشکالت 
صحی ما را تشخیص می دھند و برای تداوی آنھا ادویھ 

تجویز میکنند. 

Ee
Eyes

Friend

Ff

در فرھنگ لغات خود سھ صفحھ برای حروف D ، E و F ایجاد 
کنید. در زیر چند مثال آورده شده است: 

دستورالعمل ھای داده شده در روز 1 را  دنبال کنید.

1 یا 2 صفحھ دیگر برای ھر حرف با استفاده از یک کلمھ متفاوت کھ چالش
با آن حرف شروع می شود ایجاد کنید. 

(آیز)

(فریند)



6

روز 2 فعالیت

اسم عبارت از نام افراد، حیوانات، مکان ھا یا اشیا میباشد. 

اسم ھا

در خالیگاه ھای زیر، 5 شی اطراف خود، 4 حیوان، 3 مواد غذایی و 2 
عضو خانواده خود را رسم کنید. 

از یک دوست خود بخواھید تا بھ یکی از اسم ھا اشاره کند و با آن یک جملھ ای انگلیسی 
بنویسد. با استفاده از ھر 3 تصویری کھ انتخاب می کنند، یک داستان بگویید!



روز 3 آموزش پروژه محور

فرھنگ لغات خود را بسازید
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Gg

Girl

(گیرل)

دختر عبارت از یک طفل مونث است. دختران قوی و 
ھوشیار ھستند. با آنھا باید مانند بچھ ھا رفتار شود. 

Hh
Hurt

I

Ii

در فرھنگ لغات خود 3 صفحھ برای حروف G، H و I ایجاد کنید. 
در زیر چند مثال آورده شده است: 

دستورالعمل ھای داده شده در روز 1 را  دنبال کنید.

1 یا 2 صفحھ دیگر برای ھر حرف با استفاده از یک کلمھ متفاوت کھ با 
آن حرف شروع می شود ایجاد کنید. 

چالش

(ھرت)

(آی)
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روز 3

 cry   dance  drive wake up     open  listenhidecook runlaugh    eat        brushhugthrowcleancatch    drink  cut

HA HA

فعل را  انتخاب کرده و در پھلوی تصویر بنویسید. 

فعل!
صفحھ کاری



روز 4 آموزش پروژه محور

فرھنگ لغات خود را بسازید
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Jj

(جمپ)

من زمانیکھ خوشحال باشم یا گیم بازی کنم، خیز 
میزنم. خیز زدن ھمچنان یک تمرین خوب برای بدن 

ما است. 

Kk
Key

Look

Ll

در فرھنگ لغات خود 3 صفحھ برای حروف J، K و L ایجاد کنید. 
در زیر چند مثال آورده شده است: 

دستورالعمل ھای داده شده در روز 1 را  دنبال کنید.

1 یا 2 صفحھ دیگر برای ھر حرف با استفاده از یک کلمھ متفاوت کھ با آن 
حرف شروع می شود ایجاد کنید. 

چالش

Jump

(کی)

(لوک)



روز 4 فعالیت
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بازی جستجوی اشیا
یک بازیکن نام یک شی، رنگ یا شکلی کھ در اتاق موجود است را  بھ •

زبان انگلیسی می گوید. 
سایر بازیکنان باید بھ سمت شی گفتھ شده یا شی کھ ھمان شکل یا رنگ را •

دارد بدوند و بھ آن دست بزنند. 
بازیکنی کھ اول بھ شی درست دست بزند، 3 امتیاز بدست می آورد. •

بازیکنی کھ بیشترین امتیاز را داشتھ باشد برنده بازی است!

Book

چالش
بازیکنان می توانند بگویند کھ کلمھ با کدام حرف شروع می شود تا یک 

امتیاز اضافی بدست آورند. 

کتاب



روز 5 آموزش پروژه محور

فرھنگ لغات خود را بسازید
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Morning

(مارنینگ)

وقتی آفتاب طلوع می کند، ما آن را صبح می 
نامیم. آن زمان مورد عالقھ من در روز است. من 

صبح ھای خود را با حمام کردن و صبحانھ 
خوردن آغاز میکنم. 

Nn
Night

Okay

Oo

برای فرھنگ لغات خود 3 صفحھ برای حروف M، N و O ایجاد 
کنید. در زیر چند مثال آورده شده است: 

دستورالعمل ھای داده شده در روز 1 را  دنبال کنید.

1 یا 2 صفحھ دیگر برای ھر حرف با استفاده از یک کلمھ متفاوت کھ با 
آن حرف شروع می شود ایجاد کنید. 

چالش

Mm (نایت)

(اوکی)



روز 5 فعالیت
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ردیابی و مطابقت!

حروف و کلمات را بھ انگلیسی دنبال کنید و اشیاء را مطابقت دھید.



بررسی ھفتھ 2

کاغذ•
قلم/پنسل•

مواد مورد نیاز
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3

4

1 15
پروژه

تمثیل کلمھ
حدس زدن کلمھ 

انگلیسی

جستجوی کلمھ

بازی حافظھ

ردیابی و مطابقت
حروف را دنبال کنید و کلمات 

انگلیسی را اصالح کنید.

کلمات مختلف را بھ انگلیسی تمثیل کنید!

کلمات انگلیسی را در یک پازل 
سرگرم کننده پیدا کنید!

نموداری از کلماتی کھ از فرھنگ لغت 
خود بھ یاد می آورید ایجاد کنید!

اشیاء را بھ زبان پشتو/دری تشریح کنید و 
آن شی را بھ زبان انگلیسی حدس بزنید!

یک فرھنگ لغات از کلماتی کھ با ھر حرف از 
الفبای انگلیسی شروع می شود ایجاد کنید

فرھنگ لغات من

1

13

اسکاچ تیپ/سنجاق•



روز 1 آموزش پروژه محور

فرھنگ لغات خود را بسازید
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Pp
Phone

(فون)

با تیلفون می توانیم با افرادی کھ از ما دور ھستند صحبت 
کنیم. ما ھمچنین می توانیم گیم بازی کنیم، عکس بگیریم، 

پیام ارسال کنیم و زندگی خود را از طریق تیلفون با 
دوستان خویش بھ اشتراک بگذاریم. 

Qq
Qatar

Run

Rr

در فرھنگ لغات خود 3 صفحھ برای حروف P، Q و R ایجاد کنید. 
در زیر چند مثال آورده شده است: 

دستورالعمل ھای داده شده در روز 1 را  دنبال کنید.

1 یا 2 صفحھ دیگر برای ھر حرف با استفاده از یک کلمھ متفاوت کھ با 
آن حرف شروع می شود ایجاد کنید. 

چالش

کلمات بیشتری را در صفحھ 24 بیابید.

(قطر)

(رن)
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روز 1 فعالیت

کلمھ را تمثیل کنید
بازیکنان را بھ 2 تیم تقسیم کنید. 

کلمات مختلف انگلیسی را کھ یاد گرفتھ اید بھ یاد بیاورید و فھرستی از 10 •
کلمھ انگلیسی را در ذھن خود بنویسید. 

تیم 1 یک کلمھ انگلیسی را بھ بازیکن تیم 2 می گوید. •
بازیکن باید آن را  تمثیل کند و اعضای تیم آنھا باید کلمھ را حدس بزنند.•

ھر حدس صحیح یک امتیاز کسب می کند. 
کدام تیم برنده شد؟

چند مثال

Throw
انداختن

Jump
خیز زدن

Scared
ترسیده

Read
خواندن

Eat
خوردن

Laugh
خندیدن

Sleep
خواب کردن

Sick
مریض



روز 2 آموزش پروژه محور

فرھنگ لغات خود را بسازید
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Ss

Stomach

(ستومک)

 معده یک عضو داخلی بدن است کھ بھ ما در ھضم غذا 
کمک می کند.

 برای سالم نگھداشتن معده خود باید غذای مقوی بخوریم.

 

Tt
Toothbrush

Under

Uu

در فرھنگ لغات خود 3 صفحھ برای حروف S، T و U ایجاد کنید. 
در زیر چند مثال آورده شده است: 

دستورالعمل ھای داده شده در روز 1 را  دنبال کنید.

1 یا 2 صفحھ دیگر برای ھر حرف با استفاده از یک کلمھ متفاوت کھ با 
آن حرف شروع می شود ایجاد کنید. 

چالش

(توتبرش)

(اندر)



17

روز 2 فعالیت

کلمھ انگلیسی را حدس بزنید
یک بازیکن بھ یک کلمھ انگلیسی فکر می کند و آن را یادداشت می کند.•
بازیکن آن کلمھ را با استفاده از حداکثر 4 کلمھ دری/پشتو تشریح می کند.•
بازیکنان باید حدس بزنند کھ کلمھ انگلیسی آن چیست. •

بازیکنی کھ بیشترین امتیاز را داشتھ باشد برنده بازی است!

باز کردن، بستھ کردن، 
قفل کردن، کوچک

کسی کھ درست حدس بزند 1 امتیاز می گیرد.

!Key



روز 3 آموزش پروژه محور

فرھنگ لغات خود را بسازید
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Vv
Vegetables

(وی جی تیبلز)

سبزیجات گیاھان یا قسمت ھای از گیاھانی ھستند کھ ما 
می خوریم. سبزی مورد عالقھ من زردک است. 

سبزیجات ما را صحتمند نگھ می دارند. 

Ww
Wash

X-Ray

Xx

در فرھنگ لغات خود 3 صفحھ برای حروف V، W و X ایجاد کنید. 
در زیر چند مثال آورده شده است: 

دستورالعمل ھای داده شده در روز 1 را  دنبال کنید.

1 یا 2 صفحھ دیگر برای ھر حرف با استفاده از یک کلمھ متفاوت کھ با 
آن حرف شروع می شود ایجاد کنید. 

چالش

(واش)

(اکسری)
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روز 3 فعالیتجستجوی کلمھ
کلمات را در پازل پیدا کنید. 

کلمات می توانند در ھر سمت حرکت کنند (راست، چپ، مورب، مستقیم، معکوس). 
کلمات می توانند حروف را در ھنگام عبور از یکدیگر شریک سازند.

bad bath bed today okay
boy clean cook read phone

country food girl run play
good jump laugh water yesterday



روز 4 آموزش پروژه محور

فرھنگ لغات خود را بسازید
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Yy
Yesterday

(یستردی)

دیروز یعنی روز قبل از امروز. دیروز با دوستانم فوتبال 
بازی کردم و کلمات انگلیسی را تمرین نمودم.

 

در فرھنگ لغات خود 3 صفحھ برای حروف Y و Z برای فرھنگ 
ایجاد کنید. در زیر چند مثال آورده شده است: 

دستورالعمل ھای داده شده در روز 1 را  دنبال کنید.

1 یا 2 صفحھ دیگر برای ھر حرف با استفاده از یک کلمھ متفاوت کھ با 
آن حرف شروع می شود ایجاد کنید. 

چالش

Zz

Zip

(زیپ)

از زنجیرک (زیپ) برای بستن لباس ھا استفاده می شود. 
وقتی ھوا سرد باشد، زنجیرک چاکت خود را بستھ میکنم.



روز 4
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فعالیت ردیابی و مطابقت!

حروف و کلمات را بھ انگلیسی دنبال کنید و اشیاء را مطابقت دھید.



روز 5 آموزش پروژه محور

فرھنگ لغات خود را بسازید
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برای فرھنگ لغات خود یک عنوان خوب فکر کنید.1.

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

ساختن پوش جلد

ارائھ کتاب

فرھنگ لغات من

 .(Zarina R) زرینا آر

عنوان

فرھنگ لغات خود را با دوستان تان شریک سازید. 
آنھا می توانند در مورد آن سؤال بپرسند.

برای ساختن کتاب خویش تمام صفحات را بستھ یا استبلر کنید. 

رسامی

اسم شما
(بھ انگلیسی)

بعد از ساختن فرھنگ لغات خود چھ احساسی دارید؟ •
کدام قسمت آن آسان بود؟ کدام قسمت چالش برانگیز بود؟•



روز 5 فعالیت
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روند کتاب
بازیکنان باید تمام کلمات موجود در فرھنگ لغات خود را روی یک تکھ کاغذ از 

حافظھ خود بھ انگلیسی بنویسند.

از نمودار زیر برای شمارش تعداد کلماتی کھ از فرھنگ لغت خود بھ یاد آورده اید با 
استفاده از جدول زیر استفاده کنید:

تعداد کلمات عالئم چوب خط حساب  مجموع

مثال: سارا  | |   | | | |    | | | | (١٢) 12

شخص 1:

شخص 2:

شخص 3:

شخص 4:

مجموع کلمات بھ یاد آمده

مجموع کلمات موجود در فرھنگ لغات

کسی کھ بیشترین کلمات را بھ یاد می آورد برنده است!

ھر بازیکن باید فیصدی کلمات بھ یاد آمده را محاسبھ کند.چالش

% کلمات بھ یاد آمده = 
x100



 کلمات بیشتر

Airport

Book Clothes Eat Food

Games InternetHouse

Left Play

Zero

Up

Villa Water Xerox You

Quiet Read Sleep Toilet

OilMoney Nose

Down

Jar

برای ھر حرف، خواندن و نوشتن کلمات بیشتر را بھ 
زبان انگلیسی تمرین کنید!

Knife

24
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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/


بررسی ھفتھ 3

کاغذ•
قلم/پنسل•

مواد مورد نیاز
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3

4

1 15
پروژه

پوستر من
افراد مشابھ

چی را می بینید؟

در صف قرار بگیرید

زمان داستان
در مورد یک دختر کوچک با خواب 

ھای بزرگ بخوانید!

یک پوستر در مورد خود بسازید!

شخصی را کھ در آئینھ میبینید فوق 
العاده است. 

ھنگام انجام این بازی اعداد سفارشی را 
جستجو کنید. 

برای مشاھده شباھت ھا با اعضای جامعھ 
مصاحبھ کنید.

برای خود و دوستانتان کارت شناسایی 
بسازید

 کارت شناسایی خود را 
بسازید

1

26



روز 1 آموزش پروژه محور

کارت شناسایی بسازید

بھ نظر شما کارت شناسایی برای کدام موارد مفیدتر است؟

27

این کارت شناسایی را مشاھده کنید.  راجع بھ این شخص بھ شما چی میگوید؟1.

ھر کس دید متفاوت و مفکوره متفاوت دارد - این تفاوت ھا ما را خاص می سازد و 

ما باید بھ آنھا احترام بگذاریم.

خود را با دوستان تان یا اعضای جامعھ مقایسھ کنید.2.
  5 شباھت و 5 تفاوتی کھ بین شما و آنھا است را لیست کنید. 

کارت شناسایی
آصف خان

(Wukair) جاده وکایر ،A 32

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

 والدین: علی خان، مایرا خان

گروپ خون: A +چشم ھا: قھوه ایمو: سیاه

کارت ھای شناسایی مختلفی کھ افراد اطراف شما دارند را پیدا کنید.
آنھا بخاطر چی استفاده میشوند؟ 

(بھ عنوان مثال: پاسپورت، جواز رانندگی، کارت صحی و غیره)



روز 1 صفحھ کاری

پوستر زیر را پر کنید تا مردم ھمھ چیز را در مورد شما بدانند!
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پوستر من



چرا و چگونھ می توانیم با مردم بھ زبان دری یا پشتو مصاحبھ کنیم؟1.

با استفاده از ھر یک از کلمات سؤالی زیر یک لیست 5-8 سوال جھت پرسیدن از 2.
اعضای جامعھ تھیھ کنید تا بیشتر در مورد آنھا بدانید. از این مثال ھا الھام بگیرید:

با 4 تا 5 عضو جامعھ مصاحبھ کنید. 3.
جوابات آنھا را یادداشت کنید.

(اگر آنھا در دسترس نیستند،
 می توانید با دوستان خود مصاحبھ کنید.)

 

 What چی
What is your name?   اسم شما چیست؟
What is your hair and eye color?

مو و چشم شما چی رنگ دارد؟

 Who کی  Who is your friend?   دوست شما کیست؟

 Why چرا  ?Why do you like them چرا آنھا را دوست دارید؟

 How چند سالھ ھستید؟ چند How old are you?

 Where کجا ?Where do you work كجا كار میكنید؟

روز 2 آموزش پروژه محور
کارت شناسایی بسازید
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 When چی وقت ?When is your birthday روز تولد شما چی وقت است؟

Which villa do you live?

شما در کدام ویال زندگی می کنید؟
WHICH کدام



روز 2 فعالیت

راجع بھ مردم معلومات پیدا کنید. چند مثال در زیر آورده شده است. •
کتگوری ھای خود را در جدول زیر اضافھ کنید. •
چالش :  % شباھت را محاسبھ کنید. •

کتگوری عالئم چوب خط 
حساب  مجموع %

مثال: موی سیاه  | | | |    5 83%

ماه تولد: ____

سن: بزرگتر از 15 سال

رنگ مورد عالقھ:_______
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افراد مشابھ

مجموع افرادی کھ مصاحبھ شده اند

در مورد نتایج مصاحبھ با گروه خود بحث کنید. بھ نظر شما کدام 
قسمت جالب است؟ چی شما را شگفت زده کرد؟

% شباھت =
X 100تعداد افرادی کھ شباھت دارند



روز 3 آموزش پروژه محور

کارت شناسایی بسازید

برای 2 نفر از دوستان خود بھ زبان انگلیسی کارت شناسایی بسازید. در زیر یک مثال 
آورده شده است: 

Name:نام ___________

Height:قد ___________

Birthday:روز تولد  _________

Villa Number:شماره ویال ____________________

Phone No.:شماره تیلفون _____________________

Languages Spoken:لسان ____________________

Gender:جنسیت _____________________

Eye Colour:نگ چشم _________________

یک تصویر رسم 
کنید.
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3 نوع کارت شناسایی مختلف برای خود بسازید
کارت صحی: تاریخچھ مریضی، گروپ خون و غیره 1.
کارت سفر: زبان ھای کھ می دانید، کشوری کھ اھل آن ھستید و غیره.2.
کارت صنف: سن، سطح/ درجھ و غیره3.

فعالیت اعداد:
قد دوستان خود را بر حسب بازو اندازه گیری کنید. •
قد دوست شما در بازو چقدر است؟•

چھ چیزی را در مورد دوستان خود بیشتر دوست دارید؟

1 بازو

کدام اطالعات دیگری را باید در ھر کارت اضافھ کنید؟



روز 3 آگاھی ذھنی

یک دقیقھ وقت بگذارید و خود را در آئینھ نگاه کنید. •
بھ چھره خود نگاه کنید. بھ خود نگاه کنید.•
بھ خود لبخند بزنید. •
این شما ھستید! شما زیبا ھستید!•

من و آئینھ 
  

من اینجا ھستم! 
 

نگاه کردن بھ آئینھ! 
  

اسم من  ___________________ است

دوستانم من را ______________ صدا میزنند

چشم ھای من ___________________ ھستند

من ________________________ را در مورد خودم دوست دارم.
 

دیگران  ___________________ را در مورد من دوست دارند.
 

بھ خود لبخند بزنید! این شما ھستید. شما زیبا ھستید!

32

چی را می بینید؟



روز 4 آموزش پروژه محور

کارت شناسایی بسازید

1. He is a boy OR she is a girl

2. His/Her age is ______

3. He/She is ______ (صفت)

4. He/She likes ____(یک سرگرمی)

5. He/She has ______(یک شی)

6. He/She is from ______ (یک کشور)

7. He/She is always _____ (یک احساس)

با استفاده از کارت شناسایی کھ از دوستان خود تھیھ کرده اید، بھ نوبت بازی حدس 
زدن را انجام دھید: 

5 جملھ در مورد دوست خود بھ انگلیسی بگویید 
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صفا ت کلماتی ھستند کھ برای توصیف افراد یا اشیا استفاده میشوند. بھ عنوان مثال:

 خنده دار، مفید، مھربان، خوشحال، دوستانھ، قد بلند، قد کوتاه 

از جمالت و کلمات ذخیره لغات زیر استفاده کنید.•
 نام شخص را ذکر نکنید. •



روز 4 بازی ریاضی

دو یا چند تیم 5 نفره.  در صف قرار بگیرید
سن دقیق تمام دوستان خود را بر اساس تاریخ تولد آنھا محاسبھ کنید و آن را بھ 1.

اعشار بنویسید. 
(بھ عنوان مثال: (١٣) 13 سال و 6 (۶) ماه = 13.5(١٣.۵) سال)

تیم 1 سن 5 (۵) دوست خود را روی کاغذ می نویسد و آنھا را بھ پشت بازیکنان تیم 2.
2 (٢) می چسباند. تیم 2 ھمین کار را برای تیم 1 انجام می دھد. 

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

کدام تیم اول و بھ درستی بازی را بھ پایان رسانید؟ آنھا برنده بازی ھستند! 
ھمھ باید حدس بزنند کھ سن کی بھ پشت شان چسبیده است! 

13.4 3.516.5 9.0 10.8
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بزرگترین و کوچکترین دوست شما کی است؟ •
حد اوسط سن دوستان شما چند است؟ (تمام سن ھا را جمع نموده تقسیم تعداد •

دوستان خود کنید)

٩.٠ ١٠.٨١۶.۵١٣.۴ ٣.۵



(When I Grow Up) وقتی من بزرگ شدم
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زمان داستان

(Priyadarshini Gogoi) نوشتھ شده توسط  پریادارشینی گوگوی

روز 5

وقتی من بزرگ شدم انجنیر می شوم و چیزھای زیادی می سازم. چیزھای بزرگ 
و کوچک. چیزھای خود رو و شگفت انگیز. من از علم ساینس برای ساختن تمام 

آنھا استفاده خواھم کرد

اول من یک پل می سازم. بعد از آن یک برج بسیار بلند خواھم 
ساخت. و سپس، من طوالنی ترین سرک جھان را خواھم ساخت. 

این سرک از اتاق من شروع می شود و بطرف مھتاب می رود!
وقتی این ساختمان ھا را بسازم، من یک انجنیر ساختمان خواھم 

بود.

من ماشین ھا نیز خواھم ساخت. بعضی از ماشین ھا در موشک و بعضی دیگر آنھا در طیاره 
خواھند بود. طیاره ما را از یک کشور بھ کشور دیگر و موشک ما را تا مریخ خواھد برد. 

مادرکالنم در تمام سفرھایم با من خواھد آمد!

وقتی ماشین ھای پرنده بسازم، انجنیر ھوافضا خواھم بود.

من یک وسیلھ نقلیھ خواھم ساخت کھ زیر دریا حرکت کند. این وسیلھ نقلیھ از فوالد و 
آلومینیوم ساختھ خواھد شد و بسیار سریع خواھد بود. ما با ماھی ھا، شارک ھا و 
نھنگ ھا شنا خواھیم کرد.  مادرکالنم خواھد گفت: "آھستھ پاپوری (Papori)!" اما 

مخفیانھ، او نیز این وضعیت را دوست خواھد داشت.

وقتی زیردریایی ام را بسازم، انجنیر دریایی خواھم شد.

When I grow up, I will be an engineer and build many 

things. Big and small things. Wild and amazing things. I 

will use science to build them all

First, I will build a bridge. After that, I will build a 

very tall tower. And then, I will build the longest 

road in the world. It will start at my room and go 

right up to the moon!

When I build these structures, I will be a civil 

engineer.

I will build engines too. Some engines will be in rockets and some will be 

in planes. The plane will take us from country to country and the rocket 

will fly us all the way to Mars. My grandmother will come with me on all 

my trips!

When I build flying engines, I will be an aerospace engineer.

I will build a vehicle that travels under the sea. It will be made of steel 

and aluminium, and it will be very fast. We will swim with the fishes, 

sharks and whales.  My grandmother will say, “Slow down, Papori!” 

But secretly, she will love it too.

When I build my submarine, I will be a marine engineer.
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 (Gogo) ھنوز خالص نکردم! بعد، من یک ربات خواھم ساخت. نام او گوگو
خواھد بود. من و گوگو ماجراھای زیادی خواھیم داشت. ما دیوارھا را رنگ 
خواھیم کرد و ظرف ھا را خواھیم شست. ما ماھی ھای بسیار زیادی را خواھیم 

گرفت! وقتی رباتم را بسازم، انجنیر رباتیک خواھم بود.

من یک ماشینی خواھم ساخت کھ دریا را پاک کند. و یک ماشین دیگر کھ ھوا 
را پاک کند. حیوانات صحتمند خواھند بود و مردم راحت نفس خواھند کشید. 
من با ماشین ھایم زمین را نجات خواھم داد! وقتی ماشین ھای برای پاک کردن 

سیاره بسازم، انجنیر محیط زیست خواھم بود.

من برای سگ ام پمپم (Pempem)، یک گوش جدید خواھم ساخت (او گوش 
خود را در جنگ از دست داده است!). سپس برای مادرکالنم یک سیت دندان 

جدید خواھم ساخت. در نھایت، برای خودم بال خواھم ساخت!

وقتی قطعات مصنوعی بدن را بسازم، انجنیر زیست پزشکی خواھم بود. و من 
در سراسر جھان بھ دنبال چیزھای بیشتری برای ساختن خواھم گشت.

نقش ھای این داستان چھ کسانی ھستند؟1.

تصور کنید یک انجنیر رباتیک ھستید، رباتی را کھ می خواھید بسازید، رسم 2.
کنید؟ چگونھ بھ مردم کمک می کند؟

شما وقتی بزرگ شدید میخواھید چی کاره شوید؟3.

بھ سواالت زیر جواب بدھید:

I’m not done yet! Next, I will build a robot. Her name 

shall be Gogo. Gogo and I will have many adventures. We 

will paint the walls and do the dishes. We will catch 

many, many fishes! When I build my robot, I shall be a 

robotics engineer.

I will build a machine to clean the sea. And another to clean 

the air. The animals will be healthy and people will breathe 

easy. I will save the earth with my machines! When I make 

machines to clean the planet, I will be an environmental 

engineer.

I will build a new ear for my dog, Pempem (she lost it in a 

fight!). Then I will build a new set of teeth for my 

grandmother. Finally, I will build wings for me!

When I build artificial body parts, I will be a biomedical 

engineer. And I will soar over the world looking for more 

things to build.
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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/


38

کاغذ•
قلم/پنسل•

مواد مورد نیاز

2

3

4

5
پروژه

توصیف اش کنید

نام، مکان، شی

کمیدی را تکمیل کنید

موجودات خنده دار
نقش ھای خود را ایجاد کنید و یک 

کمیدی بسازید!

یک بازی برای تمرین کلمات و جمالت 
انگلیسی انجام دھید!

تصور کنید کھ نقش ھا چھ می گویند یا چھ 
فکر می کنند!

صفت صحیح را برای توصیف تصویر 
انتخاب کنید.

از طریق تصاویر یک داستان ارائھ کنید!

کتاب کمیدی خود را 
بسازید 

1

بررسی ھفتھ 4

رنگ ھا (اختیاری)•

گل مثبت
آنچھ را کھ برای مثبت ماندن بھ خود می 

گویید بنویسید. 



روز 1 آموزش پروژه محور

کتاب کمیدی خود را دیزاین کنید
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بھ یک داستان ساده ای فکر کنید کھ می خواھید ارائھ دھید. 

یک کتاب کمیدی داستانی را با نقش ھا، دیالوگ ھا و رسامی ھا بیان می کند.

افراد یا حیوانات داستان شما چھ کسانی ھستند؟ 
آنھا کجا ھستند؟

در داستان بھ آنھا چی اتفاق می افتد؟ 
داستان چگونھ شروع یا ختم می شود؟

چھ پیامی را می خواھید بھ خواننده بدھید؟
 (مثالً مھربانی، نظافت و غیره)

نقش اصلی داستان خود را رسم کنید!

کلمات برای توصیف نقش 
(بھ زبان انگلیسی):

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

نام نقش: _____________

نقش ھا

طرح

پیام



40

روز 1 آموزش پروژه محور

بھ کلماتی کھ چیزی را توصیف می کنند، صفت گفتھ میشود.
جاھای خالی را با صفتی کھ بھ بھترین شکل تصویر را توصیف می کند پر کنید. 

توصیف اش کنید!



روز 2 آموزش پروژه محور
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داستان خود را توسعھ دھید
داستان خود را با یک دوست تان بھ زبان پشتو/دری شریک سازید. دوست تان باید 

بھ سواالت زیر جواب دھد:

داستان چگونھ آغاز می شود؟ •
سپس بھ نقش ھا چی اتفاق می افتد؟ •
چی شما را شگفت زده کرد؟ •
داستان چگونھ بھ پایان می رسد؟•
آیا داستان کدام پیام دارد؟•
آیا مفکوره ای برای بھتر شدن داستان دارید؟•

داستان را با جمالت ساده بھ زبان پشتو/دری یادداشت کنید.
 برای ھر یک از موارد زیر حداقل از 3 کلمھ انگلیسی استفاده کنید:

داستان خود را با دوستان خود تبدیل 1.
کنید. 

در داستان آنھا، زیر اسم ھا خط بکشید، 2.
افعال را حلقھ کنید و اطراف صفاتی کھ 
شناسایی می کنید یک چوکات رسم کنید.

کتاب کمیدی خود را دیزاین کنید
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روز 3

از A تا Z یکی از حروف الفبا را بگویید. •

تمام بازیکنان باید یک نام، مکان و چیزی را کھ با آن حرف شروع می •
شود (بھ زبان انگلیسی) بنویسند. 

برای ھر کلمھ صحیح انگلیسی 1 امتیاز می گیرید.•

برای گفتن یک جملھ بھ زبان انگلیسی با ھر کلمھ ای از جدول با استفاده •
از یک فعل و یک صفت، یک امتیاز جایزه کسب کنید. 

روز 2 فعالیت

نام، مکان، شی

کی بیشترین امتیاز را کسب کرد؟ آنھا برنده بازی ھستند!

نام مکان شی
Zoya Zambia, Zoo ZipZ

 .Cute Zoya sang
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فقط وقایع اصلی را ترسیم کنید و نھ تمام جزئیات را. •
 نقش ھای اصلی و مکان ھای کھ در آن موقعیت دارند را اضافھ کنید. •

در ھر صفحھ، تعداد چوکات ھای را کھ برای 1.
داستان خود می خواھید انتخاب کنید - 2، 3 یا 4.

بھ ھمان اندازه چوکات در صفحھ رسم کنید.2.

در ھر چوکات، آنچھ در داستان اتفاق می افتد را رسم کنید. در زیر ھر رسامی، یک 3.
جملھ بھ زبان دری/پشتو بنویسید تا توضیح دھید کھ در داستان چی اتفاق می افتد. 

خود را برای استفاده از کلمات انگلیسی بھ چالش بکشید!

زینا بھ برادرش پول می دھد تا کیک 
بخرد. 

علی برای خرید کیک بھ مغازه می 
رود. 

مثال
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روز 3 آگاھی ذھنی

صحبت مثبت با خودم
بعضی اوقات در حین آموزش ممکن است با 

چالش ھای مواجھ شویم. 

در چنین مواقعی چھ چیزی می توانید بھ 
خودتان بگویید تا با انگیزه بمانید؟

آنرا در برگ ھای گل زیر یادداشت کنید!

صحبت مثبت با 
خودم
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در ھر چوکات کتاب کمیدی خود، حداقل یک دیالوگ کھ نقش می گوید یا فکر می 1.
کند اضافھ کنید. 

2.   در ھر چوکات کتاب کمیدی خود، حداقل یک دیالوگ کھ نقش می گوید یا فکر می 
کند بھ زبان دری/پشتو اضافھ کنید. 

      حداقل از 1 کلمھ انگلیسی استفاده کنید!

زینا بھ برادرش پول می دھد تا کیک 
بخرد. 

علی برای خرید کیک بھ مغازه می 
رود. 

5 دالر را 
بگیر

من کیک کاکوی می 
خرم!

وقتی نقش چیزی می گوید وقتی نقش چیزی فکر می کند



46

کمیدی را تکمیل کنید!
علی و مونا در مورد چی صحبت و فکر می کنند؟ پوقانھ ھا را پر کنید!

روز 4 صفحھ کاری



بعد از ساختن کتاب کمیدی خود چگونھ احساسی دارید؟ •
کدام قسمت آن آسان بود؟ کدام قسمت چالش برانگیز بود؟•
برای جذاب کردن کتاب کمیدی خود کدام کارھا را انجام دادید؟•

روز 5 آموزش پروژه محور
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شماره چوکات را در پھلوی ھر صندوق بھ انگلیسی بنویسید.1.

تصاویر را رنگ آمیزی کنید! 2.

علی چی خواھد خرید؟

(Raina T) توسط راینا تی

عنوان

رسامی

اسم شما

برای کتاب کمیدی خود بھ یک عنوان خوب فکر کنید. 1.

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

ساختن پوش جلد

ارائھ کتاب
کتاب کمیدی خود را با دوستان تان شریک سازید. 

آنھا می توانند در مورد آن سؤال بپرسند.

کتاب کمیدی خود را دیزاین کنید
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روز 5

نقش ھای زیر را رسم کنید و با استفاده از آنھا داستان خود را بسازید!

موجودات خنده دار!

داستان خود را بسازید و با تمام این نقش ھا یک کمیدی رسم کنید!

یو کوچنۍ 
شی رسم 

کړه

یو بوین 
شی رسم 

کړه

یو ګرم 
شی رسم 

کړه
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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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