
انګلیسې د بقا لپاره
2 (٢) کتاب 

د (٨-١۵) 8-15 کلنو ماشومانو لپاره
 لھ سکرین پرتھ د زده کړې سرچینې چې ګڼ مھارتونھ او د

.انګلیسي کلیمو لومړنۍ ذخیره رامنځتھ کوي
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1

ورځنی کار
زما احساسات

پھ کتابچھ کې د خپلې ھر ورځې احساسات ولیکئ.

Today, I feel ________

نن، زه ________ یم.

confused lonelyanxious

ډٻره خوشالھ ھیجانيخوشالھآرامھ

خوږ شوې ګډوډه اندٻښمنھ یوازې

ځورٻدلې غوسھ



د 1 اونۍ لنډیز

پاڼھ•
قلم/پنسل•

اړین توکي

2

3

4

11 5
پروژه

زما خوندي ځای
نومونھ

!عمل

رسمول او سمون ورکول

دا پاتې شوني ښکار
پھ انګلیسي د شیانو نومونو تھ غوږ نیول 

او بیا د ھغو ښکار کول.

داسې ځای رسم کړئ چې تاسو د ارامۍ 
احساس ورسره کوئ.

پھ انګلیسي کې د څو عملونو نوم 
اخیستی شئ؟

د انګلیسي کلیمو لیکل او پیدا کول تمرین 
کړئ.

پھ انګلیسي کې د شیانو، خوړو، خلکو او 
ژوو د نومونو ویل تمرین کړئ.

ځان تھ د داسې کلیمې ډیکشینري جوړه 
کړئ چې لھ A تر O تورو باندې پیل 

شي.

زما ډیکشینري

1

2



1 ورځ پروژه یي زده کړه

خپلھ ډیکشینري جوړه کړئ

 ډیکشینري یو کتاب دی چې د کلیمو معنی پھ الفباییي
 .ترتیب تشریح کوي

3

الندې کلیمو تھ د خپلې ډیکشینري لپاره 3 کلیمې جوړې کړئ:

Aa
:د ھرې پاڼې لپاره

کلیمھ رسم کړئ.3.

پھ 2 تر 3 کرښو کې کلیمھ پھ پښتو 5.
او دري تشریح کړئ.

Bb

Airplane

Bored
بورٻډ

Country
کونټري

Cc

(اٻئرپلٻن)
.الوتنکھ لھ موږ سره مرستھ کوي چې بٻالبٻلو 
ھٻوادونو تھ الړ شو. دا ډٻر چتک پرواز کوي 

او دٻر مسافر پکې وي. 

لوی او کوچني توري پھ انګلیسي 1.
ولیکئ.

پھ پښتو او دري یې انګلیسي تلفظ 4.
ولیکئ.

ھمداسې، د دغو 
لپاره پاڼې جوړې 

کړئ:

ھغھ انګلیسي کلیمھ ولیکئ چې پھ 2.
دې توري پیلٻږي.



1 ورځ ذھني پوھھ

4

زما خوندي ځای
سترګې پټې کړئ او د ھغھ خای پھ اړه فکر وکړئ چې تاسو پکې د خوندیتوب 

او ارامۍ احساس کوئ. پھ الندې تش ځای کې یې ولیکئ.



ورځ 2 پروژه یي زده کړه

خپلھ ډیکشینري جوړه کړئ

5

Dd

Doctor

(ډاکټر)
 کلھ چې ناروغ وو ډاکټر تھ ورځو. دوی زموږ
 روغتیایي ستونزې معلوموي او د  درملو نسخھ

 .راتھ لیکي چې وا یې خلو

Ee
Eyes

آیز

Friend
فرٻنډ

Ff

D ، E او F تورو تھ پھ خپلھ ډیکشینرۍ کې 3 پاڼې جوړې کړئ. 
الندې ځینې بٻلګې راغلي:

ھماغھ الرښوونې چې پھ 1 ورځ 
درکړل شوې، وڅارئ.

ننګونھ د ھر توري لپاره 1 یا 2 نورې پاڼې جوړې کړئ او 
پھ دغھ توري پیلٻدونکې بلھ کلیمھ وکاروئ.
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2    ورځ فعالیت

اسمونھ یا نومونھ د خلکو، ژوو، ځایونو یا شیانو نومونھ دي.

نومونھ

پھ الندې تشو ځایونو کې د خپل شاوخوا 5 شیان، 4 ژوي، 3 خوراکي 
توکي او 2 د کورنۍ غړي رسم کړئ. 

لھ ملګري مو وغواړئ چې ھر نوم تھ اشاره وکړي او پھ انګلیسي یې پھ اړه جملھ 
ووایئ. د ھغو 3 عکسونو بھ اړه کیسھ ووائ چې دوی یې ټاکي!



ورځ 3 پروژه یي زده کړه

خپلھ ډیکشینري جوړه کړئ

7

Gg

Girl

(ګٻرل)

نجلۍ ښځینھ ماشومې تھ وایي. 
نجونې پیاوړې او تکړه وي. لھ دوی 
سره باید د ھلکانو پشان مساوي چلند 

وشي.

Hh
Hurt

ھرټ

I
آي

Ii

G ، H اوI  تورو تھ پھ خپلھ ډیکشینرۍ کې 3 پاڼې جوړې کړئ. 
الندې ځینې بٻلګې راغلي:

ھماغھ الرښوونې چې پھ 1 ورځ 
درکړل شوې، وڅارئ.

د ھر توري لپاره 1 یا 2 نورې پاڼې جوړې کړئ او 
ننګونھپھ دغھ توري پیلٻدونکې بلھ کلیمھ وکاروئ.
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ورځ 3

cry   dance   drive wake up     open   listen

hide cook run laugh     eat        brush hug

throw clean catch     drink   cut

HA HA

انتخاب کړئ او د ھر عمل کلیمھ عکس تھ نیږدې ولیکئ.

!عمل کارپاڼھ



ورځ 4 پروژه یي زده کړه

خپلھ ډیکشینري جوړه کړئ

9

Jj

(جمپ)

 زه چې کلھ خوشالھ وم یا لوبې
 کوم، خٻز وھم. خٻز وھل زموږ د

.بدن لپاره ھم ښھ تمرین دی

Kk
Key

کي

Look
لوک

Ll

J ، K او L تورو تھ پھ خپلھ ډیکشینرۍ کې 3 پاڼې جوړې کړئ. 
الندې ځینې بٻلګې راغلي:

ھماغھ الرښوونې چې پھ 1 ورځ 
درکړل شوې، وڅارئ.

د ھر توري لپاره 1 یا 2 نورې پاڼې جوړې کړئ او 
ننګونھپھ دغھ توري پیلٻدونکې بلھ کلیمھ وکاروئ.

Jump



ورځ 4 فعالیت
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د پاتې شونو ښکار
یو لوبغاړی بھ پھ انګلیسي پھ کوټھ کې د یو شي، رنګ یا شکل نوم اخلي.•
نور لوبغاړي باید دغھ شي یا د دغھ شي شکل یا رنګ تھ ور منډه کړي •

او الس پرې کٻږدي.
کوم لوبغاړی چې پھ لومړي شي سم الس کٻږدي، 3 نومرې اخلي.•

د کوم لوبغاړي چې نومرې تر ټولو زیاتې وي، لوبھ ګټي!

Book

کتاب

ننګونھ
لوبغاړی ویلی شي چې دا کلیمھ پھ کوم توري پیلٻږي، لھ دې سره یوه 

نومره اخلي.



ورځ 5 پروژه یي زده کړه

خپلھ ډیکشینري جوړه کړئ
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Morning

(مارنٻنګ)

 کلھ چې لمر راوخٻژي، موږ سھار 
ورتھ وایو. دا پھ ورځ کې زما د 

خوښې وخت دی. زه مې سھار لھ 
حمام او د سھار چای سره پیل کووم.

Nn
Night

نایټ

Okay
اوکې

Oo

M ، N او O تورو تھ پھ خپلھ ډیکشینرۍ کې 3 پاڼې جوړې کړئ. 
الندې ځینې بٻلګې راغلي: 

ھماغھ الرښوونې چې پھ 1 ورځ 
درکړل شوې، وڅارئ.

د ھر توري لپاره 1 یا 2 نورې پاڼې جوړې کړئ او 
ننګونھپھ دغھ توري پیلٻدونکې بلھ کلیمھ وکاروئ.

Mm



ورځ 5 فعالیت
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رسمول او سمون ورکول

پھ انګلیسي کې توري رسم او شیانو تھ سمون ورکړئ.



د 2 اونۍ لنډیز

پاڼھ•
قلم/پٻنسل•

اړین توکي

2

3

4

11 5
پروژه

د کلیمې عمل وکړئ
د انګلیسي کلیمې پھ 

اړه فکر وکړئ

د کلیمې لټون

حافظھ راغلھ

 رسمول او سمون
ورکول

توري رسم کړئ او انګلیسي کلیمھ 
ورتھ پیدا کړئ.

پھ انګلیسي کې د بٻالبٻلو کلیمو عمل 
وکړئ!

د لوبې پھ یوه معما کې انګلیسي 
کلیمھ پیدا کړئ.

د ھغو انګلیسي کلیمو یو جدول جوړ کړئ 
چې لھ خپلې ډیکشینرۍ مو پھ یاد دي.

یوه کلیمھ پھ پښتو/دري تشریح کړئ او پھ 
انګلیسي کې یې د نوم پھ اړه فکر وکړئ.

د کلیمو یوه ډیکشینري جوړه کړئ چې د 
انګلیسي الفبا پھ ھر توري پیل شي.

زما ډیکشینري

1

13

ټٻپ/کوکھ•



ورځ 1 پروژه یي زده کړه

خپلھ ډیکشینري جوړه کړئ
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Pp

Phone
(فون)

پھ ټلیفون موږ لھ ھغو خلکو سره خبرې 
کولی شو چې لھ موږ لرې دي. لوبې ھم 
پکې کولی شو، عکسونھ پرې اخیستی 

شو، پیغامونھ پرې لٻږلی شو او لھ 
ملګرو سره مو خپل ژوندی حال 

شریکولی شو.

Qq
Qatar

قطر

Run
رن

Rr

P ، Q او R تورو تھ پھ خپلھ ډیکشینرۍ کې 3 پاڼې جوړې کړئ. 
الندې ځینې بٻلګې راغلي: 

ھماغھ الرښوونې چې پھ 1 ورځ 
درکړل شوې، وڅارئ.

د ھر توري لپاره 1 یا 2 نورې پاڼې جوړې کړئ او 
ننګونھپھ دغھ توري پیلٻدونکې بلھ کلیمھ وکاروئ.

پھ 24 پاڼھ کې نورې کلیمې پیدا کړئ.
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ورځ 1 فعالیت

د کلیمې عمل وکړئ
لوبغاړي پھ 2 ډلو ووٻشئ

بٻالبٻلې انګلیسي کلیمې چې تاسو زده کړې ووایئ او د 10 انګلیسي کلیمو •
فکر وکړئ. 

لومړۍ 1 ډلھ بھ د دویمې 2 ډلې لوبغاړي تھ یوه انګلیسي کلیمھ ووایي.•
لوبغاړی باید د ھغې کلیمې عمل وکړي او د ډلې غړي یې باید د کلیمې پھ •

اړه فکر وکړي.

ھر ځل سم فکر کول یوه نومره لري.
چا وګټلھ؟

ځینې بٻلګې

Throw
ګوزارول

Jump
خٻز وھل

Scared
وٻرٻدلی

Read
لوستل

Eat
خوړل

Laugh
خندٻدل

Sleep
خوب کول

Sick
ناروغ



ورځ 2 پروژه یي زده کړه

خپلھ ډیکشینري جوړه کړئ

16

Ss

Stomach

(سټومک)

معده د بدن یو داخلي غړی دی چې لھ 
موږ سره د خوړو پھ ھضم کې مرستھ 
کوي. موږ باید منظم خواړه وخورو 

چې معده مو سالمھ وي.

Tt
Toothbrush

توت بَرش

Under
اوبر

Uu

S ، T او U تورو تھ پھ خپلھ ډیکشینرۍ کې 3 پاڼې جوړې کړئ. 
 الندې ځینې بٻلګې راغلي: 

ھماغھ الرښوونې چې پھ 1 ورځ 
درکړل شوې، وڅارئ.

د ھر توري لپاره 1 یا 2 نورې پاڼې جوړې کړئ او 
ننګونھپھ دغھ توري پیلٻدونکې بلھ کلیمھ وکاروئ.
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ورځ 2 فعالیت

د انګلیسي کلیمې پھ اړه فکر وکړئ
یو لوبغاړی بھ د انګلیسي د یوې کلیمې پھ اړه فکر کوي او لیکي بھ یې.•
دا لوبغاړی بھ دغھ کلیمھ داسې تشریح کوي چې حد اکثر 4 پښتو/دري •

کلیمې وکاروي.
نور لوبغاړي باید فکر وکړي چې دا انګلیسي کلیمھ څھ ده.•

د کوم لوبغاړي چې نومرې تر ټولو زیاتې وې، لوبھ ګټي!

خالصول، بندول
قلف، کوچنۍ

کوم لوبغاړی چې سم فکر وکړي، یوه 1 نومره اخلي.

Key!

کلۍ!



ورځ 3 پروژه یي زده کړه

خپلھ ډیکشینري جوړه کړئ
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Vv
Vegetables

(ویجټٻبلز)
سبزیجات، نباتات یا د نباتاتو ھغھ 

برخې دي چې موږ یې خورو. زما د 
خوښې سبزي ګاذرې دي. سبزیجات 

موږ روغ ساتي.

Ww
Wash

واش

X-Ray
اٻکسرې

Xx

V ، W اوX  تورو تھ پھ خپلھ ډیکشینرۍ کې 3 پاڼې جوړې کړئ. 
 الندې ځینې بٻلګې راغلي: 

ھماغھ الرښوونې چې پھ 1 ورځ 
درکړل شوې، وڅارئ.

د ھر توري لپاره 1 یا 2 نورې پاڼې جوړې کړئ او 
ننګونھپھ دغھ توري پیلٻدونکې بلھ کلیمھ وکاروئ.
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ورځ 3 د کلیمې لټون فعالیت
پھ معما کې کلیمھ پیدا کړئ.

کلیمې ښایي ھر لوري تھ الړې شي (ښی، کیڼ، پھ کونج، مخامخ، شاتھ). کٻدای شي 
د ځینې کلیمو توري سره شریک وي، ځکھ چې لھ یو بل نھ تٻرٻږي.

bad bath bed today okay
boy clean cook read phone
country food girl run play
good jump laugh water yesterday



ورځ 4 پروژه یي زده کړه

خپلھ ډیکشینري جوړه کړئ
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Yy
Yesterday

(یسټرډې)
پرون یعنې لھ نن نھ مخکې ورځ. 

پرون ما لھ ملګرو سره فوټبال وکړ 
او انګلیسي کلیمې مې تمرین کړې.

Y او  Z تورو تھ پھ خپلھ ډیکشینرۍ کې 3 پاڼې جوړې کړئ. الندې 
 ځینې بٻلګې راغلي: 

ھماغھ الرښوونې چې پھ 1 ورځ درکړل شوې، وڅارئ.

د ھر توري لپاره 1 یا 2 نورې پاڼې جوړې کړئ او 
ننګونھپھ دغھ توري پیلٻدونکې بلھ کلیمھ وکاروئ.

Zz

Zip

(زیپ)

ځنځیر کش کول دې تھ وایې چې 
څوک اغوستی شی وتړي. کلھ چې 

ھوا سړه وي، زه د خپل جاکټ 
ځنځیر کش کوم.



ورځ 4
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رسمول او سمون ورکولفعالیت

پھ انګلیسي کې توري رسم او شیانو تھ سمون ورکړئ.



ورځ 5 پروژه یي زده کړه

خپلھ ډیکشینري جوړه کړئ

22

خپلې ډیکشینرۍ تھ د یوه ښھ عنوان پھ اړه فکر وکړئ.1.

پھ یوه نوې پاڼھ کې د خپل کتاب پوښ ډیزاین کړئ:2.

پوښ پاڼھ جوړول

د کتاب وړاندې کول

زما ډیکشینري

Zarina R. 

عنوان

ډیکشینري مو لھ ملګرو سره شریکھ کړئ.
دوی یې پھ اړه پوښتنې کولی شي.

ټولې پاڼې سره یو ځای او سټٻپلر کړئ چې کتاب مو جوړ شي.

رسامي

ستاسو نوم
(پھ انګلیسي)

د خپلې ډیکشینرۍ لھ جوړولو وروستھ مو څھ احساس کوئ؟•
اسانھ وه؟ څھ شی یې سخت او ننګوونکي وو؟•



ورځ 5 فعالیت
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د کتاب لٻوالتیاوې
لوبغاړي ستاسو د ډیکشینرۍ ټولې کلیمې لھ خپلې حافظې د کاغذ پھ یوه ټوټھ کې 

ولیکي.

لھ الندې جدول څخھ کار واخلئ چې ھغھ کلیمې وشمٻرئ چې تاسو لھ خپلې 
ډیکشینرۍ یاد کړې دي.

د کلیمو شمٻر د چوب خط نښې ټولټال

Sara :ًمثال  | | | |    | | | |   | | 12

:شخص 1

:شخص 2

:شخص 3

:شخص 4

x   100    __د یاد کلیمو  =       د یاد کلیمو ټولټال شمٻر %

د ډیکشینرۍ د کلیمو ټولټال شمٻر                              

د کوم کس چې ډٻرې کلیمې یاد وې، ھغھ یې ګټي!

ننګونھ ھر لوبغاړی باید د ھغو کلیمو فیصدي محاسبھ کړي چې یاد 
کړې یې دي.

سل



نورې کلیمې 

Airport
الوتکھ

Book
کتاب

Clothes
جامې Eat

خوړل
Food
خواړه

Games
لوبې

Internet
انټرنٻټ
ا

House
کور

Left
کیڼ

Play
لوبھ

Zero
صفر

Up
پورتھ

Villa
کور

Water
اوبھ

Xerox
زیراکس

You
تھ

Quiet
چوپ

Read
لوستل

Sleep
خوب

Toilet
کموډ

Oil
غوړي

Money
پیسې

Nose
پوزه

Down
ښکتھ

Jar
بوتل

د ھر توري لپاره پھ انګلیسي کې د نورو 
کلیمو لوستل او لیکل تمرین کړئ.

Knife
چاړه

24
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اونیز غبرګون

ایا دا اونۍ مې لھ زده کړې 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/


د 3 اونۍ لنډیز

• Paper

• Pen/Pencil

Materials Needed

2

3

4

11 5
پروژه

زما پوسټر
ورتھ خلک

څھ وینئ؟

صف کٻدل

د کیسې وخت
د لویو خوبونو لرونکې کوچنۍ نجلئ 

پھ اړه ووایئ.

د ځان پھ اړه یو پوسټر جوړ کړئ.

 پھ ھنداره کې کس ډٻر حیرانوونکی
.دی

پھ دغھ لوبھ کې ویل شوې شمٻرې وپلټئ.

د ټولنې لھ غړو سره مرکھ وکړئ چې ورتھ 
والي وګورئ.

ځان او ملګرو تھ مو پٻژند کارټونھ جوړ 
کړئ.

خپل ID کارټ جوړ کړئ

1

26



ورځ 1 پروژه یي زده کړه

ID کارټونھ جوړ کړئ

څھ فکر کوئ، ID کارټ د څھ لپاره ډٻر ګټور دی؟

27

دا ID کارټ وګورئ. دا د دغھ کس پھ اړه څھ درتھ وایي؟1.

 ھر څوک پھ مختلفو الرو ګوري او فکر کوي – دا موږ ځانګړي کوي او باید

.درناوی ورتھ وکړو

ځان مو لھ ملګري او د ټولنې لھ غړو سره پرتلھ کړئ.2.

د ځان او ھغوی تر من 5 ورتھ والي او 5 توپیرونھ لٻست کړئ.3.

IDENTIFICATION CARD

پٻژندکارټ

Asif Khan
32 A, Wukair Road

Mob: 361-421-123
DOB: 3rd May 2013

Parents: Ali Khan, Myra Khan
Hair: Black Eyes: Brown

Blood Type: A +

بٻالبٻل ID کارټونھ چې ستاسو شاوخوا خلک یې لري، پیدا کړئ.
دا د څھ لپاره کارٻږي؟

(مثالً: پاسپورټ، د موټر لٻسنس، روغتیایي کارټ او داسې نو.)

د زیږون نٻټھ د مبایل شمٻره والدین

ویښتان سترګې د وینې ګروپ



ورځ 1 کارپاڼھ

د خلکو لپاره الندې پوسټر ډک کړئ چې ستاسو پھ اړه پھ ھر څھ پوه شي!

28

زما پوسټر

زما د خوښې رنګ ...... دی.

زما د خوښې شمٻره ...... دی.

کلھ چې لوی شم، غواړم ....... شم.

زما د خوښې ژوی ...... دی.

زما خوښٻږي چې .....



پھ دري او پښتو کې ولې او څنګھ لھ خلکو سره مرکھ وکړو؟1.

د 5-8 پوښتنو لٻست جوړ کړئ چې غواړئ د ټولنې لھ غړو یې وپوښتئ چې د دوی 2.
پھ اړه ډٻر پوه شئ، پھ پوښتنو کې لھ الندې کلیمو ګټھ واخلئ. لھ دغو بٻلګو انګٻزه 

واخلئ:

د ټولنې لھ 4 تر 5 غړو سره مرکھ وکړئ.3.
ځوابونھ یې نوټ کړئ.

(کھ دوی د السرسي وړ نھ وي.

       لھ خپلو ملګرو سره مرکھ کولی شئ.)

څھ
ستا نوم څھ دی؟

ستا د سترګو او ویښتانو رنګ څھ دی؟

څوک ستا ملګری څوک دی؟

ولې ولې دې خوښٻږي؟

څنګھ څو کلن یې؟

چٻرتھ چٻرتھ کار کوې؟

ورځ 2 پروژه یي زده کړه
ID کارټونھ جوړ کړئ
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څھ وخت د زیږون ورځ دې کومھ ده؟

کوم پھ کوم کور کې ژوند کوې؟



ورځ 2 فعالیت

د خلکو پھ اړه معلومات پیدا کړئ. الندې ځینې بٻلګې ورکړل شوې.•
الندې جدول تھ خپلې کټګورۍ ور زیاتې کړئ.•
ننګونھ: د ورتھ والي فیصدي محاسبھ کړئ.•

x  100ورتھ والی % = د ھغو خلکو شمٻر چې ورتھ والی لري      

کټګوري د چوب خط نښې ټولټال %

بٻلګھ: تور ویښتان  | | | |    5 83%

د زیږون میاشت: ____

عمر: لھ 15 کالو پورتھ

د خوښې رنګ:_______

30

ورتھ خلک

د مرکھ شویو خلکو ټولټال شمٻر

لھ خپلې ډلې سره د مرکې پایلې شریکې کړئ.
څھ شی درتھ جالب دي؟ څھ شي حیران کړئ؟



ورځ 3 پروژه یي زده کړه

ID کارټونھ جوړ کړئ

پھ انګلیسي کې مو 2 ملګرو تھ ID کارټ جوړ کړئ. الندې یې یوه بٻلګھ شتھ: 

Name: ___________

نوم

Height: ___________

قد

Birthday:  _________

د زیږون ورځ

Villa Number: __________________________

د کور نمبر

Phone No.: _________________________

د ټلیفون شمٻره

Languages Spoken: ______________________

ھغھ ژبې چې خبرې پرې کوي

Gender: _____________________

جنسیت

Eye Colour: _________________

د سترګو رنګ

 یو عکس رسم
.کړئ
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د ځان لپاره د ID کارټ 3 بٻالبٻلې بڼې جوړې کړئ:
روغتیایي کارټ: د ناروغیو تاریخچھ، د وینې ګروپ او نور. 1.
د سفر کارټ: پھ کومو ژبو پوھٻږئ، د کوم ھٻواد یئ او نور.2.
د ټولګي کارټ: عمر، کچھ/ټولګی او نور.3.

د شمٻرو فعالیت
د خپل ملګري قد د السونو لھ نظره اندازه کړئ. •
د السونو لھ نظره مو ملګری څومره لوړ دی؟•

د ملګري پھ اړه مو څھ شی ډٻر خوښٻږي؟

1 arm 

span

پھ ھر کارټ کې نور کوم معلومات باید زیات کړئ؟



ورځ 3 ذھني پوھھ

یوه دقیقھ واخلئ او ځان تھ پھ ھٻنداره کې وګورئ.•
مخ تھ مو وګورئ. ځان تھ مو وګورئ.•
ځان تھ موسکا وکړئ.•
دا تاسو یئ! ښایستھ یئ!•

زه او ھٻنداره
  

دا زه یم!
 

ھٻندارې تھ ګورم!
  

زما نوم___________________  دی.
 

ملګري مې ______________  بولي.
 

زما سترګې___________________  دي.
 

زما د ځان پھ اړه_________________________  خوښٻږي.
 

د نورو زما پھ اړه___________________ خوښٻږي. 
ځان تھ موسکي شئ! دا تاسو یئ، تاسو ښایستھ یئ!

32

څھ شی وینئ؟



ځواب 4 پروژه یي زده کړه

ID کارټونھ جوړ کړئ

1. He is a boy OR she is a girl

2. His/Her age is ______

3. He/She is ______ (adjective)

4. He/She likes ____(a hobby)

5. He/She has ______(an object)

6. He/She is from ______ (a country)

7. He/She is always _____ (a feeling)

لھ ھغو ID کارټونو پھ استفادې چې لھ ملګرو یې جوړوئ، پھ نوبت د فکر کولو 
لوبھ وکړئ.

د ملګري پھ اړه مو پھ انګلیسي 5 جملې ووایئ.
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صفتونھ ھغھ کلیمې دي چې خلک او شیان توصیفوي. بٻلګې:

Funny, helpful, kind, happy, friendly, tall, short  

     ټیټ، لوړ، دوستانھ، خوشالھ، مھربانھ، مرستھ کوونکی، خندوونکی

الندې د کلیمو لھ ذخیرې جملې او کلیمې وکاروئ.•
د شخص نوم مھ ذکر کوئ.•

 دی یو ھلک دی او
دا یوه نجلۍ ده

د ده/دې عمر ــــــــــ دی.

دی/دا ــــــــــ دی 
(صفت).

د ده/دې ــــــــــخوښٻږي (سرګرمي).

دی/دا ــــــــــ لري (یو شی).

دی/دا د ــــــــــدی 
(یو ھٻواد).

دی/دا تل ــــــــــ دی (یو 
احساس).



ورځ 4 د ریاضي لوبھ
صف کړئد 5 لوبغاړې دوې یا تر دې زیاتې ډلې. 

د زیږون د ورځو لھ مخې د خپلو ملګرو دقیق عمر حساب کړئ او اعشاري یې 1.
ولیکئ. (بٻلګھ: ١٣ کالھ او ۶ میاشتې = ١٣،۵ کالھ)

(Eg: 13 years and 6 months = 13.5 years)

1 ټیم بھ خپل عمرونھ د کاغذ پھ مختلف ټوټو ولیکي او د 2 ټیم د غړو پر شا یې دې 2.

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

ترتیب (لھ لوی څخھ کوچني تھ) کې تنظیم کړي.

کوم ټیم لومړی او سمھ خالصھ کړه؟ھمدوی لوبھ ګټي!
ھر څوک باید فکر وکړئ چې پر شا یې د جا عمر سرٻښ دی!

13.4
١٣،۵

3.5
٣،۵

16.5
١۶،۵

9.0
٩،٠

10.8
١٠،٨

34

کوم ملګر تر ټولو ډٻر او کوم تر ټولو کم عمر لري؟•
ستاسو د ملګرو د عمرونو اوسط څھ دی؟ (ټول عمرونھ جمع او د ملګرو پھ •

شمٻر یې تقسم کړئ)



When I Grow Up
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Story Time
Written by Priyadarshini Gogoi

Day 5

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.



کلھ چې لویھ شم
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د  کیسې وخت
لیکوالھ: پرییا درشیني ګوګوی

5     ورځ

کلھ چې لویھ شم، زه بھ انجنیره وو او ډٻر شیان بھ جوړ کړم. لوی 
او کوچني شیان. لوی او حیرانوونکي شیان. زه بھ د دغو ټولو د 

جوړولو لپاره لھ ساینس څخھ کار واخلم.

لومړی بھ یو پل جوړ کړم. بیا بھ یو ډٻر لوړ ټاور جوړ 
کړم.  بیا بھ د نړۍ تر ټولو اوږد سړک جوړ کړم. دا بھ 

زما لھ خونې پیلٻږي او سپوږمۍ تھ بھ رسٻږي.
کلھ چې دا ساختمانونھ جوړ کړم، زه بھ د ساختمان انجیره 

وم.

زه ماشینونھ ھم جوړ کړم. ځینې ماشینونھ بھ پھ راکټونو او ځینې بھ پھ الوتکو کې 
وي. الوتکھ بھ موږ لھ یوه ھٻواد نھ بل تھ وړي او راکټ بھ مو مریخ تھ رسوي. نیا 

بھ مې پھ ټولو سفرونو کې راسره وي!

کلھ چې الوتونکي ماشینونھ جوړ کړم، زه بھ د ھوا-فضا انجنیره وم.

زه بھ داسې یوه واسطھ جوړه کړم چې تر بحر الندې سفر وکړي. دا بھ لھ 
فوالدو او المونیم جوړه وي او ډٻره بھ چټکھ وي. موږ بھ لھ کبانو، 
شارک کبانو او نھنګانو سره المبو وھو. نیا بھ مې واي « ورو ځغلوه، 

پاپوري!» خو پھ زړه کې بھ یې خوښٻږي.

کلھ چې خپل اوبتل جوړ کړم، زه بھ دریایي انجنیره وم.
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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.

1. Who are the characters in the story?

2. Imagine you are a robotics engineer, draw the robot you 

would create? How would it help people?

3. What do you want to become when you grow up?

Answer the following questions:
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کار مې ال نھ دی خالص شوی! بیا بھ یو روباټ جوړ کړم چې 
نوم یې ګوګو وي. زه او ګوګو بھ ډٻر کارونھ وکړو. دیوالونھ بھ 
رنګ کړو او لوښي بھ ومینځو. ډٻر کبان بھ ونیسو! کلھ چې خپل 

روباټ جوړ کړم، زه بھ د روباټانو انجنیره وم.

زه بھ داسې ماشین جوړ کړم چې بحر پاک کړي. او یو بل داسې 
چې ھوا پاکھ کړي.ژوي بھ سالم او خلک بھ پھ اسانۍ ساه اخلي. زه 
بھ مې پھ خپل ماشین نړۍ وژغورم! کلھ چې د سیارې د پاکولو 

لپاره ماشین جوړ کړم، زه بھ د چاپٻلایر ساتنې انجنیره وم.

زه بھ مې خپل سپي، پٻمپٻم تھ یو نوی غوږ جوړ کړم (خپل یې پھ 
جنګ کې لھ السھ ورکړم). بیا بھ مې نیا تھ غاښونھ جوړ کړم. پھ 

اخر کې بھ ځان تھ وزرې جوړې کړم.
کلھ چې مصنوعي د بدن غړي جوړ کړم، بیا بھ بیومیډیکل انجنیره 
وم. زه بھ پھ ټولھ نړۍ راوګرځم او د جوړولو لپاره بھ نور شیان 

پیدا کړم.

د کیسې کرکټرونھ څوک دي؟1.

تصور وکړئ چې تاسو د رباټ انجنیر یئ، ھغھ روباټ رسم کړئ چې تاسو بھ 2.
یې جوړ کړئ؟ دا بھ لھ خلکو سره څھ مرستھ وکړي؟

کلھ چې لوی شې غواړې څھ شی شې؟3.

الندې پوښتنې ځواب کړئ



39

اونیز غبرګون

ایا دا اونۍ مې لھ زده کړې 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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• Paper

• Pen/Pencil

Materials Needed

2

3

4

11 5
پروژه

تشریح یې کړئ

نوم، ځای، شی

سرګرمي بشپړه کړئ

خندني موجودات
لھ ځانھ کرکټر رامنځتھ کړئ او 

سرګرمي جوړه کړئ.

 یوه لوبھ وکړئ چې انګلیسي کلیمې او
.جملې تمرین کړئ

 تصور وکړئ چې کرکټرونھ بھ څھ ووایي
.او څھ فکر بھ وکړي

.د عکس د تشریح لپاره سم صفت وټاکئ

.یوه کیسھ پھ عکسونو کې وړاندې کړئ

 خپل د سرګرمۍ کتاب
جوړ کړئ

1

د 4 اونۍ لنډیز

• Colours (Optional)

د مثبتوالي ګل
 ھغھ څھ ولیکئ چې تاسو یې د ځان د

.مثبت ساتلو لپاره وایئ
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خپل د سرګرمۍ کتاب جوړ کړئ
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د نمومې پھ توګھ د یوې کیسې پھ اړه فکر وکړئ چې غواړئ وړاندې یې 
کړئ

د سرګرمۍ کتاب د کرکټرونو، ډیالوګونو او رسامیو لھ الرې کیسې وایي.

ستاسو پھ کیسھ کې خلک او ژوي څوک دي؟ چیرتھ دي؟

پھ کیسھ کې لھ دوی سره څھ کٻږي؟
کیسھ څنګھ پیلٻږي او څنګھ پای تھ رسٻږي؟

غواړئ لوستونکو تھ څھ پیغام ورکړئ؟ (مثالً: مھرباني، 
پاکوالی، او داسې نور.)

د خپلې کیسې اصلي کرکټر رسم کړئ!

ھغھ کلیمې چې کرکټر تشریح 
کوي (پھ انګلیسي):

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

د کرکټر نوم:_____________

کرکټر جوړول

چوکاټ

پیغام
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ورځ 1 پروژه یي زده کړه

ھغھ کلیمې چې یو شی تشریح کوي، صفتونھ ورتھ وایي.
پھ تشو ځایونو کې ھغھ صفت ولیکئ چې عکس تشریح او توصیفوي.

تشریح یې کړئ!

لوی پاک نوی زوړ اوږد کوچنی

ښایستھ ککړ لنډ چاغ



ورځ 2 پروژه یي زده کړه
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خپلھ کیسھ جوړه کړئ
لھ ملګري سره مو خپلھ کیسھ پھ پښتو/دري شریکھ کړئ. ملګری مو باید الندې 

پوښتنې ځواب کړي:

کیسھ څنګھ پیل شوه؟•
لھ کرکټرونو سره وروستھ څھ وشول؟•
څھ شي حیران کړئ؟•
کیسھ څنګھ ختمٻږي؟•
ایا دا کیسھ کوم پیغام لري؟•
کوم نظر لرئ چې کیسھ پرې ښھ شي؟•

کیسھ پھ ساده جملو پھ پښتو/دري ولیکئ.
لھ الندې څخھ ھر یوه تھ لږ تر لږه 3 انګلیسي کلیمې وکاروئ:

لھ ملګري سره مو کیسھ بدلھ کړئ.1.

.2 nouns د دوی پھ کیسھ کې تر
الندې خط کش کړئ، verbs حلقھ 
کړئ او د adjectives چې تاسو 
یې پٻژنئ، شاوخوا یو باکس رسم 

کړ.

خپل د سرګرمۍ کتاب جوړ کړئ

اسمونھ

فعلونھ
صفتونھ

(شخص، ځای یا شی)

(ھغھ څھ تشریح کوي چط نوم یې کوي)

(دا تشریح کوي چې یو نوم څنګھ ښکاري
څنګھ بوی کوي، غږ یې څنګھ دی،

 څنګھ احساس لري یا خوند یې څنګھ دی)
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Day 3

د الفبا یو توری ووایئ.•
ټول لوبغاړي باید یو نوم، ځای یا شی ووایي چې پھ دغو تورو پیلٻږي (پھ •

انګلیسي).
تاسو د ھرې سیي انګلیسي کلیمې لپاره یوه 1 نومره اخلئ.•

کلھ پھ انګلیسي داسې جملھ ووایئ چې لھ جدول څخھ یوه د فعل او صفت •
کلیمھ پکې راوړئ، یوه اضافي نومره اخلئ.

2   ورځ فعالیت

نوم، ځای، شی

چا تر ټولو ډٻرې نومرې واخیستې؟ھمدوی لوبھ ګټلې!

نوم ځای شی
Zoya Zambia, Zoo ZipZ

Cute Zoya sang. 
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خپل د سرګرمۍ کتاب جوړ کړئ
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یوازې اصلي پٻښھ رسم کړئ، ټول جزیات نھ.•
 اصلي کرکټران او ھغھ ځای چې دوی پکې دي، شامل کړئ. •

پھ ھره پاڼھ کې وټاکئ چې خپلې کیسې تھ څومره 1.
چوکاټونھ غواړئ - 2، 3  یا 4.

پر پاڼو ھمغومره باکسونھ رسم کړئ.2.

پھ ھر باکس کې، ولیکئ چې پھ کیسھ کې څھ کٻږي. لھ ھرې رسامۍ الندې، پھ 3.
پښتو/دري یوه جملھ ولیکئ چې پھ کیسھ کې څھ روان دي. ځان وننګوئ چې لھ 

انګلیسي کلیمو کار واخلئ!

Zaina gives her brother money to 

buy cake. 

زینا خپل ورور تھ پیسې ورکوي چې کٻک 
واخلي.

Ali goes to the shop to buy 

cake. 

علي پلورنځي تھ ځي چې کٻک واخلي.

بٻلګې
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ورځ 3 ذھني پوھھ

لھ ځان سره زما مثبتې خبرې
ځینې وخت ښایي پھ زده کړه کې لھ ستونزو 

سره مخ شو.
پھ داسې حالتونو کې، ځان تھ څھ ویلی شئ 
چې متحرک پاتې شې؟ الندې یې د ګل پر 

پاڼې ولیکئ!

لھ ځان سره زما 
مثبتې خبرې
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خپل د سرګرمۍ کتاب جوړ کړئ
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د خپل د سرګرمۍ کتاب پھ ھر چوکاټ کې، لږ تر لږه یو ډیالوګ زیات کړئ چې 1.
کرکټر یې وایي یا یې پھ اړه فکر کوي.

د خپل سرګرمۍ کتاب پھ ھر چوکاټ کې، پھ پښتو/دري لږ تر لږه یو ډیالوګ زیات 2.
کړئ چې کرکټر یې وایي یا یې پھ اړه فکر کوي.

لږ تر لږه 1 انګلیسي کلیمھ وکاروئ.

زینا خپل ورور تھ پیسې ورکوي چې 
کٻک واخلي.

علي پلورنځي تھ ځي چې کٻک واخلي.

واخلھ 5 
.dollars

زه بھ واخلم
chocolate cake!

کلھ چې کرکټر څھ وایي کلھ چې کرکټر د څھ پھ اړه فکر کوي
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سرګرمي بشپړه کړئ!
علي او مونا د څھ بھ اړه خبرې کوي؟ ځایونھ دک کړئ!

ورځ 4 کارپاڼھ



د خپلې سرګرمۍ کتاب لھ جوړولو وروستھ څھ احساس کوئ؟•
څھ شی اسانھ وو؟ څھ شی سخت وو؟•
څھ شی مو وکړل چې د سرګرمۍ کتاب مو ال پھ زړه پورې شو؟•

ورځ 5 پروژه یي زده کړه
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ھر باکس تھ نیږدې پھ انګلیسي د چوکاټ نمبر ولیکئ.1.

عکسونھ رنګ کړئ!2.

What will Ali Buy?

By Raina T.

عنوان

رسامي

ستاسو نوم

د خپل سرګرمۍ کتاب لپاره د یوه ښھ عنوان پھ اړه فکر وکړئ.1.

پھ یوه نوې پاڼھ کې، د خپل کتاب پوښ ډیزاین کړئ.2.

پوښ پاڼھ جوړه کړئ

د کتاب وړاندې کول
د سرګرمۍ کتاب مو لھ ملګرو سره شریکھ کړئ.

دوی یې پھ اړه پوښتنې کولی شي.

خپل د سرګرمۍ کتاب جوړ کړئ
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ورځ 5

الندې کرٻکترونھ رسم کړئ او لھ دغو پھ استفادې خپلھ کیسھ جوړه کړئ.

خندني موجودات

خپلھ کیسھ جوړه کړئ او لھ دغو کرکترونو سره یو کاریکاتور رسم کړئ.

کوچنی

وٻروونکی
بوین

اوږده

ښایستھ ناوړه
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اونیز غبرګون

ایا دا اونۍ مې لھ زده کړې 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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