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ورځنی کار
زما احساسات

خپل احساس مو ھره ورځ پھ خپلو کتابچو کې ولیکئ

Today, I feel ____________

confused lonelyanxious
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اړین توکي

2

3

4

 5
پروژه

کنګل شوی!

ترتیبول

علت او معلول
 د ارتباطي کلیمو پھ وسیلھ علت او

 .معلول یو ځای کړئ

 لھ لیدونکو لوبغاړو څخھ پھ ګټھ اخیستې
!صحنھ ترسره کړئ

 پھ انګلیسي کې ساده جملې جوړې
.کړئ

د اونۍ پھ جریان کې یو 
لوبغاړی شئ!

اجرا یې کړئ

1

د 1 اونۍ لنډیز

کاغذ•
قلم/پنسل•

دننھ بھر
د ځمکني تمرین لھ الرې ځیرکتیا تمرین 

کړئ.

وښیئ او ووایئ
 د یو څیز پھ اړه د خبرو کولو لپاره د کلمو

.شبکې وکاروئ
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ورځ 1 پروژه یي زده کړه

اجرا یې کړئ

 ډرامھ څنګھ یوه نظریھ انتقالولی
شي؟

کلھ چې د "ډرامې" پھ اړه فکر کوئ، کوم ټکي مو ذھن •
تھ راځي؟

ډرامھ لھ کیسې لوستلو سره څھ توپیر لري؟•
ستاسو پھ نظر کومھ یوه غوره ده؟ ولې؟•

ډرامھ ھغھ کیسھ ده چې د کرکټرونو ترمنځ د 
محاورو لھ الرې ویل کیږي.

د احساساتو لوبھ
لھ خبرو پرتھ د خپلو ملګرو لھ ګروپ څخھ د یو کس پھ څیر عمل وکړئ.1.
نور باید اټکل وکړي چې دا څوک دی او د سم اټکل لپاره 1 امتیاز ترالسھ کړي.2.

تر 1 پړاو وروستھ، د ډیالوګونو پھ 
اضافھ کولو سره (ھغھ څھ چې دوی 

یې ډٻر وایي) د یو شخص پھ څیر 
عمل وکړئ.

لھ کومو الرو اړیکھ نیولی شو؟1.

کلھ مو چې غږ او ډیالوګ کاراوه، نو څھ توپیر یې 2.
درلود؟
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ورځ 1 فعالیت

ھره انګلیسي کلمھ غوره کړئ (الندې مثالونھ) او یوه د کلمړ شبکھ د ټولو ھغو شیانو 
سره رسم کړئ / ولیکئ چې غواړئ د کلمې پھ اړه یې شریک کړئ.

 څومره چې فکر کولی شئ پھ

 انګلیسي کې د تشریح کوونکو کلمو
پھ اړه فکر وکړئ

د دغو نظریو پھ کارولو سره، لھ خپلو ملګرو سره د شي پھ اړه خبرې 3.
وکړئ. ھڅھ وکړئ د انګلیسي کلمو پھ کارولو سره شی تشریح کړئ.

کلھ چې ھرڅوک د خپلې موضوع پھ اړه څھ شریکوي، نور باید ویل شوې 4.
خبرې تکرار کړي. نو، پھ غور سره غوږ ونیسئ! کھ انګریزي کلمې ویل 

شوې وي، ھڅھ وکړئ چې تکرار کړئ.

خپلو ملګرو او د ټولنې غړو تھ د دغھ فعالیت لپاره بلنھ ورکړئ!

Shoes
(بوټ)

Medicine
(درمل)

Thirsty
(تږی)

Book
(کتاب)

Water
(اوبھ)

Paper
(کاغذ)

Clothes
(جامې)

Phone
(موبایل)

وښیئ او ووایئ
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ورځ 2 پروژه یي زده کړه

اجرا یې کړئ
د 5- 10 کارونو لٻست جوړ کړئ چې پھ دې اونۍ کې مو کړي وی.1.

       (منډې وھل، ګرځٻدل، لیکل، خوړل، خوب کول، او نور)

فعلونھ لھ خبرو پرتھ اجرا کړئ. نور باید پھ انګلیسي ژبھ د کلمې ګومان وکړي. 2.
دلتھ څو بٻلګې شتھ دي.

دا فعلونھ یا عملي کلمې بلل کٻږي کیږي.

ھر سم ګومان 1 امتیاز لري.
ھغھ لوبغاړی چې ډیر امتیازونھ لري، لوبھ ګټي!

Sleep
(خوب کول)

Open
(خالصول)

Clean
(پاکول)

Jump
(ټوپ وھل)

Cry
(ژړل)

Laugh
(خندل)

Dance
(نڅا کول)

Play
(لوبھ کول)
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ورځ 2 فعالیت

لوبھ ھغھ مھال پای تھ رسیږي چې ټول لوبغاړي 
عمل وکړي. بیا، وروستھ لھ کنګل حالت څخھ 

وتلی شئ او یوه نوی سناریو اجرا کړئ.

د عمل کولو لپاره سناریو ترالسھ کوي 
مثال: د سوک وھنې حرکت

لوبغاړی 2 لوبغاړی 1
د 1 لوبغاړي وھلو او 

لوٻدلو تھ غبرګون ښیي

لوبغاړی 3
2 لوبغاړي تھ عکس العمل 

د 1 لوبغاړي د نیولو ھڅھ

لوبغاړي پھ یوه لیکھ کې دریږي او یو بل تھ لکھ څنګھ چې ښودل شوي، عمل/عکس العمل څرګندوي:

کنګل فعالیت

ھر احساس (لھ کلمو پرتھ) اجرا کړئ او نور باید پھ انګلیسي کې احساس اټکل کړي.

Happy
(خوشحالھ)

Sad
(خفھ)

Thirsty
(تږی)

Angry
(پھ غوسھ)

tired
(ستړی)

Sick
(ناروغ)

Calm
(ارام)

Shocked
(وٻرٻدلی)

پھ احساساتو خبرې کول



ورځ 3 پروژه یي زده کړه

د ھر حس لپاره چې الندې ښودل شوي دي، لږ تر لږه 1 شی وکاږئ یا یې 1.
رسم کړئ، چې پھ زړه پورې وي یا نھ وي. پھ کارتونو کې یې پرې کړئ.

Smell

(بوی)
Flowers

(ګل)

ھر کارت واخلئ او عکس العمل وښیئ. نور باید حس (پھ انګلیسي) او ھغھ 2.
څھ چې تاسو عکس العمل ورتھ ښیئ، اټکل کړي.

ھر سم اټکل یو 1 امتیاز لري
ھغھ لوبغاړی چې ډیر امتیازونھ لري لوبھ ګټي!

Rotten Fish

(بوین/چټل ماھی)

زموږ پنځھ حواس کوم دي؟

اجرا یې کړئ

لمس کول بوی خوند اورٻدل لیدل
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ورځ 3 ذھني ځیرکتیا

دننھ بھر
آرام کٻنئ او ژوره ساه واخلئ.

شاوخوا تھ وګورئ. د الندې مواردو پھ اړه فکر 
وکړئ او خالي ځایونھ پھ پښتو/دري ډک کړئ.

پر 5 شیانو چې لیدلی یې شئ فکر وکړئ.

پر 4 شیانو چې اورٻدلی یې شئ فکر 
وکړئ.

پر 3 شیانو چې لمس کولی یې شئ فکر وکړئ.

پر 2 شیانو چې بویولی یې شئ فکر وکړئ.

پر 1 شي چې خوند یې څکلی شئ فکر وکړئ.

I see (وینم) ______, ______, ______, ______, and ______.

I hear (اورم) ______, _______, _______, and ______.

I can touch (لمس) ______, _______, and ______.

I smell (بویولی)_______ and ______.

I taste (څکلی)_______.

Some ‘connecting words’ help us join ideas 

together. ‘And’ is one such word. 

ځینې نښلوونکې کلمې د نظریو پھ یو ځای کولو کې مرستھ 
کوي. ‘And’  (او) یوه ھمدا کلمھ ده.



9

ورځ 5 پروژه یي زده کړه

اجرا یې کړئ
ساده جملې

ساده جملې لھ 3 برخو څخھ جوړې شوې، معموال پھ دغھ ترتیب:

Verb
(فعل)

Object
(مفعول)

Subject
(فاعل)

She       eats     her food.

شخص یا شی چې عمل تر 
سره کوي

عملي کلمھ د عمل تر السھ کوونکی شی یا 
شخص 

1. I love cars. 

2. You found my bag. 

3. Ali made dinner. 

4. Zaina cleans her room. 

 پھ دغو جملو کې فاعل، فعل
او مفعول کوم دی؟

لھ خپل ملګري سره پھ پښتو یا دري کې •
یو لنډ سکریپټ چمتو کړئ.

لږترلږه 2 جملې پھ انګلیسي کې وکاروئ •
چې فاعل، فعل او مفعول ولري!

I bought 
this shirt. 
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ورځ 4 کارپاڼھ ترتیبول
کلمې پھ سم ترتیب ولیکئ. 

جملھ پھ ټکي (.) پای تھ ورسوئ.

plays       Sarah      football

I             apples           eat

jumping       She      likes

tired          is           He

They       sleep      late

climbed         She          the tree
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اجرا یې کړئ
ھره جملھ لھ ورکړل شوو احساساتو سره ووایاست او وګورئ چې څومره 

توپیر لري. د السو حرکات مھ کاروئ.

• Can you help me out?

• I completed my work today. 

• I have to tell you something. 

Happy
(خوشحالھ)

Sad
(خفھ)

Confused
(ګډوډ)

annoyed
(ځورول شوی)

پر 2 تر 3 سناریوګانو فکر وکړئ. الندې ځینې مثالونھ راوړل شوي:
ښوونکي لھ یوه زده کوونکي څخھ پوښتي چې ولې یې کورنۍ دنده نھ ده کړې.•
ډاکټر ناروغ معاینھ کوي.•
لھ یوه مشھور اداکار سره د خبرو اترو پروګرام  کوربھ مرکھ کوي.•
پولیس لھ یوه شکمن سره خبرې کوي.•

دا سناریوګانې د کورنۍ لھ یوه غړي یا یوه ملګري سره پھ دغو مختلفو احساساتو اجرا 
bored, fearful, energetic, angry :کړئ

 

ستاسو د بدن ژبھ لھ مختلفو احساساتو سره څنګھ بدلیږي؟•
ایا زموږ احساسات زموږ د خبرو کولو پھ طریقھ اغٻزه کوي؟ څنګھ؟•
پھ سکریپټ کې د مختلفو ډیالوګونو لپاره احساسات اضافھ کړئ.•

Scared
(وٻرٻدلی)

ورځ 5 پروژه یي زده کړه

زما سره مرستھ کولی شې؟•

ما نن خپل کار بشپړ کړ.•

زه باید یو څھ درتھ ووایم.•

بې حوصلې ویروونک
ی

باانرژي قھرجن
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ورځ 5 فعالیت

معلول او معلولیت
پھ یوه کیسھ یا زموږ پھ شاوخوا نړۍ کې ھره پیښھ د پٻښٻدو لپاره یو دلیل 

(علت) او پایلھ (معلول) لري.

ھغھ پنځھ پٻښې لیست کړئ چې ستاسو پر شاوخوا پٻښیږي. د ھرې 
پیښې لپاره، د ھغې علت او معلول ولیکئ.

So

نو
Because

ځکھ

ارتباطي کلمې ارتباطي کلمې

I brought an umbrella because it is raining. 

It is raining. So, I have an umbrella. 

خپل ځان چلنج کړئ چې د ‘because’ او ‘so’ ارتباطي کلمو پھ 
کارولو سره جملې سره وتړئ.

Cause Effect

CauseEffect

د دوو جملو د نښلولو لپاره ارتباطي کلمې کاروو.

علت - ولې
معلول – څھ شی
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د ښودنې لپاره ھره اړینھ کورنۍ •
وسیلھ/ توکي

اړین توکي

2

3

4

11 5
پروژه

وینا

بلنلیک

د غږ باکس

خپلھ ډرامھ وړاندې کړئ

د کیسې وخت

 خپلھ ډرامھ یوه لیدونکي تھ وړاندې

.کړئ

 د خپلې ډرامې لپاره یو بلنلیک جوړ
.کړئ

 یو څھ پھ زړه پورې تنفسي او غږیز
.تمرینونھ وکړئ

 د ملګرو د ډارمې جوړولو پھ اړه یوه کیسھ
!ولولئ

 څوک پھ ورکړل شوې موضوع کې تر

ټولو اوږده وینا کړلی شي؟

 خپلھ ډرامھ جوړه کړئ او خپل د اداکارۍ

!مھارتونو تھ وده ورکړئ

یوه ډرامھ جوړه کړئ

1

د 2 اونۍ لنډیز 

کاغذ•
قلم/پنسل•
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ورځ 1 پروژه یي زده کړه

یوه ډرامھ جوړه کړئ
سکریپټ لیکل

ھره کیسھ پٻښې لري چې پھ ترتیب سره پیښیږي.
دغو انځورونو تھ وګورئ او کیسھ پھ پښتو/دري کې ووایئ. 

(لږترلږه 1 انګلیسي جملھ وکاروئ.)

1 2 3

پر یوه کیسھ فکر وکړئ چې غواړئ پھ خپلھ ډارامھ کې یې اجرا کړئ

د خپلې ډرامې لپاره یو سکریپټ ولیکئ چې الرښوونې او ډیالوګونھ ولري.
د کیسې پیښې ترتیب کړئ.•
پھ خپلھ کیسھ کې د بیالبیلو پیښو علت او معلول وپلټئ.•
کرکټرونھ څوک دي؟ ھغوی څنګھ فکر، احساس او خبرې کوي او څنګخ جامې •

اغوندي؟
ځینې محاورې کومې دي چې کرکټرونھ بھ یې ووایي؟•

(لږترلږه 5 انګلیسي جملې پھ خپلھ ډرامھ کې وکاروئ.)
ستاسو پھ ډرامھ کې کوم راوي شتھ؟ راوي اوریدونکو تھ اضافي معلومات ورکوي.•

لوبغاړي څنګھ پوھیږي چې څھ ووایی او څنګھ پر سټیج عمل وکړي؟
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!راځئ د خبرو کولو مھارتونھ تمرین کړو

ورځ 1 فعالیت وینا

ایا ومو کولی شول پھ دوامداره توګھ پر یوه موضوع خبرې •
وکړئ؟

څھ درتھ اسانھ وو؟ څھ مشکل وو؟•

راځئ انعکاس ورکړو

My Favourite Book

(زما د خوښې کتاب)

د دغو موضوعاتو پھ اړه لږ تر لږه لھ 30 تر 
40 ثانیې پھ پښتو/دری خبرې وکړئ. ځان 

وننګوئ چې لږترلږه 2 انګلیسي جملې 
ووایئ.

My Favourite Colour

( (زما د خوښې رن

My Favourite Game

 (زما د خوښې لوبھ)

 لھ خپلو ملګرو او کورنۍ سره لوبھ

 وکړئ ترڅو وویني چې څوک ترټولو

!اوږدې خبرې کولی شي

1 2

3

My Favourite Sport

(زما د خوښې ورزش)

5

My Best Friend

(زما غوره ملګری)

6

My Favourite Animal

 (زما د خوښې حیوان)

4
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ورځ 2 پروژه یي زده کړه

د کلمې فشار
یوه جملھ د ھغو کلمو پر اساس چې تاسو فشار ورباندې راوړئ، ښایي مختلفې 

معناوې ولري د کومو چې تاسو یې ټینګار کوئ. پر نیلي/آبي کلمو فشار راوړئ.

Tara bought the dress.

Tara bought the dress. 

Tara bought the dress. 

Tara bought the dress. 

چا جامې واخیستې؟ تارا.
دا دلتھ مھم دی.

 وګورئ چې څنګھ د نورو لپاره معنی
.بدلوي

غږیز تمرینونھ

یوازې دومره خبرې وکړئ چې 1 شخص مو غږ واورٻدای شي. •
بیا، 2 شخص او 3 شخص.

فرض کړئ چې یو راز شریکوئ. •
دریم شخص باید ستاسو غږ واورٻدای شي.

پھ غوسھ یو څھ ووایئ. •
1 شخص باید داسې احساس ونھ کړي چې تاسو چیغې وھئ.

10 ګامھ 10 ګامھ 10 ګامھ دلتھ ودرٻږئ

123

د تمرین وخت

تصمیم ونیسئ چې څوک بھ ستاسو پھ سکریپټ کې د کرکټرونو 1.
رول لوبوي.

د غږ پھ مناسب کیفیت، احساساتو او کړنو سره د محاورو وړاندې 2.
کولو تمرین وکړئ.

یوه ډرامھ جوړه کړئ
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ورځ 2 ذھني ځیرکتیا

ساه واخلئ. کلھ چې ساه وباسئ، ووایاست: ∙
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااا (3 ځلھ یې تکرار کړئ)

 
ساه واخلئ. کلھ چې ساه وباسئ، ووایاست: ∙

اووووووووووووووووووو (3 ځلھ یې تکرار کړئ)

ساه واخلئ. کلھ چې ساه وباسئ، ووایاست: ∙
امممممممممممممممم (3 ځلھ یې تکرار کړئ)

 
 تاسو کولی شئ دا غږونھ پھ لوړ غږ او ورو ووایئ. 

 

غږیز باکس

ودرٻږئ او خپلې پښې لږ ازادې کړئ.
سترګې مو بندې کړئ.

لھ دغھ فعالیت ترسره کولو وروستھ څنګھ احساس کوئ؟

الندې غږونھ یوازې پھ خپل غږ سره تقلید کړئ. نور یې اټکل کوي. 

څھ شی یوازې پھ غږ سره درک کولی شو؟
غږونھ، موزیک یا سندرې خپلې ډرامې تھ وراضافھ کړئ ترڅو ال پھ زړه پورې شي.

!غږ جوړول

لرګی ټوټې کړئ•
غولی جارو کړئ•
ځړول•

خولھ لګول•
څوکۍ چپھ کړئ•
یوه جوړه قیچي•

اوبھ څڅٻدل•
میوه پلورونکی•
روان موټر•

احساسات پھ انګلیسي کې ووایاست
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ورځ 3 پروژه یي زده کړه

یوه ډرامھ جوړه کړئ

خپل نمایش تمرین کړئ

د سکریپټ پھ کارولو سره د خپلې ډرامې اجرا 

کولو تمرین وکړئ. کھ اړتیا وي، بدلونونھ پکې 

راولئ.

کرکټرونھ څوک دي؟

دوی یو بل تھ څھ وویل؟

لږ تر لږه 5 درې انګلیسي جملې.

جامې غوره کړئ. صحنھ تمرین کړئ.

پھ احساساتو او مناسب غږ سره 
خبرې وکړئ!

ستاسو د ډرامې د ال پھ زړه پوري کولو 
لپاره د غږ افیکټونھ اضافھ کړئ!
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ورځ 3

د خپلو ملګرو د دعوت لپاره یو بلنلیک جوړ کړئ، ترڅو ستاسو نمایش 
وګوري. ستاسو کارت باید الندې جزیات ولري:

Dear _______, 

Your are invited to watch our play 

‘_____________________’

on __________________. 

Time: _______________

Place: ________

Thank you!

____________

INVITATION

19

 نوم

عنوان

نٻټھ

وخت

ځای

پای

 ستاسو

نوم

نور جزیات او رسامۍ ھم اضافھ کولی شئ

بلنلیکونھ ښکلي کړئ او خلکو تھ یې ووٻشئ.

فعالیت

بلنلیک
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ورځ 4 پروژه یي زده کړه

ډرامھ وړاندې کول

ډرامھ د لیدونکو پھ مخ کې اجرا کړئ.

ایا دوی لھ ډرامې خوند واخیست؟•

دوه څیزونھ چې ښھ مخکې والړل، څھ شی دي؟•

څھ شی ښھ کیدی شي؟•

.د کورنۍ غړي او دوستان مو راوبولئ ترڅو ستاسو ډرامھ وګوري

یوه ډرامھ جوړه کړئ

ډرامھ څنګھ یوه نظریھ انتقالولی شي؟ فکر:
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ورځ 4

“Yes, and then”

د کیسې پھ جریان کې مو لھ احساساتو څخھ کار اخیستی؟•
د عمل کولو پرمھال مو د څٻرې حاالت او څرګندونې کارولې؟•
د دغھ فعالیت پھ اړه څھ شی ننګوونکي وو؟•
لھ څھ شي مو خوند واخیست؟•

راځئ انعکاس ورکړو

 پھ یوه دایره کې ودریږئ او لھ خپلو

!ملګرو سره دا فعالیت وکړئ

فعالیت

عمل کوي

.کیسې تھ پھ یوه بل عمل سره دوام ورکوي

د عمل پھ اړه یوه جملھ وایي.
1 زده کوونکی

.وایي 'ھو، او بیا' او د عمل پھ اړه خبرې کوي

کیسھ د "پھ پای کې، ___" پھ ویلو سره پای تھ رسوي

زده کوونکی 2

وروستی 
زده کوونکی

Eg: Yara went for a walk.

Eg: Yes and then, Yara went found a puppy.

Eg: At last, Yara took the puppy home!

3 زده کوونکی، 4 
زده کوونکی، ...
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Day 5 Story Time

It’s Play Time

My friends and I are 

staging a play. The 

monkeys are getting their 

long, brown tails fixed. 

Written by Neha Singh

The palace guards 

and dancers are 

practising their 

dance. 

Oh no! Mia tripped over the 

guard’s spear. The first aid team 

rushes in. Everyone is fine. 

Phew! 

The writers are helping the Lion and Mia remember their 

lines. I play the King.

The dance teacher is helping them.
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ورځ 5 د کیسې وخت
د ډرامې وخت دی
My friends and I are 

staging a play. The 

monkeys are getting their 

long, brown tails fixed. 

لیکوالھ: نیھا سینګ

د ماڼۍ ساتونکي او نڅاګران 
د نڅا تمرین کوي.

اوه نھ! میا د ساتونکي پھ نٻزې وروخوت. د 
لومړنیو مرستو ډلھ راورسیده، ټول ښھ دي. 

اوه!

لیکوال لھ زمري او میا سره د دوی د خطونو پھ یادولو کې مرستھ کوي. زه د 
پاچا رول لوبوم.

د نځا ښوونکې لھ دوی سره مرستھ کوي.
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The audience is coming into the 

hall. We are so nervous! But I 

cannot see my family. Where are 

they? Oh wait! I see them! 

Uh oh! My moustache is falling 

off. The play is about to start. 

What shall I do?

As an actor, I must think on my 

feet! Wait and watch – I will be 

the best King ever. My hair is my 

moustache now!

● Circle the English words that are new to you and find 

their meanings. 

● Who are the characters in the story? 

● What is the setting? 

● What do you think the play is about? 

● Do you feel nervous while performing in front of 

people? What calms you down?
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لیدونکي تاالر تھ راځي. موږ ډیر پھ غوسھ 
یو! مګر زه نشم کولی خپلھ کورنۍ ووینم. 

ھغوی چٻرې دي؟ اوه صبر وکړه! زه دوی 
وینم!

اوه! زما برٻتونھ پرې کٻږي. لوبھ د پیلیدو 
پھ حال کې ده.
زه څھ وکړم؟

د یوه لوبغاړی پھ توګھ، زه باید پر خپلو پښو 
فکر وکړم! صبر وکړئ او وګورئ - زه بھ 

د تل لپاره تر ټولو غوره پاچا شم.
زما ویښتان اوس زما برٻت دی!

ھغھ انګلیسي کلمې چې تاسو تھ نوې دي حلقھ کړئ او د معنی یې •
ومومئ.

پھ کیسھ کې کرکټرونھ څوک دي؟•
تنظیمات څھ دي؟•
ستاسو پھ نظر ډرامھ د څھ پھ باب ده؟•
ایا تاسو د خلکو پھ مخ کې د اجرا پرمھال د عصبانیت احساس کوئ؟ •

څھ شی تاسو آراموي؟
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ورځ 5 کارپاڼھ

متضاد
متضادې کلمې ونښلوئ

Cold

Hot

Small

Big

Up

DownMorning

Night

Left

Right

Sleep

Wake up

خپلې درې جوړې متضادې کلمې ولیکئ. خپل ځان چلینج کړئ چې پھ 

انګلیسي کې یې ولیکئ!



اونیز غبرګون

ایا د دې اونۍ 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؟

27

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/
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• کاغذ
• قلم/پنسل

اړین توکي

2

3

4

5

پروژه

وخت ویل

’To Be‘ فعل

د لوبې وخت

د پیښو ترتیب

معمایي جدول
 د اونۍ د ورځو بیاکتنې لپاره یوه

!معما حل کړئ

د ‘to be’فعل کارول او پھ 
مختلفو زمانو کې د فعلونو 

پٻژندلو تمرین. 

 د نورو ارتباطي کلمو پھ کارولو سره
.پیښې ترتیب کړئ

وخت ویل د 12 او 24 ساعتھ ساعتونو 
پھ چوکاټ کې زده کړئ.

زما اونیز یادښتونھ

1

د 3 اونۍ لنډیز 

د خپل اونۍ د ثبت او پالن لپاره یوه ډایری 
جوړه کړئ!

• تار/اسټپلر

د اونۍ د ورځو د تمرینولو لپاره لھ خپلو 
ملګرو سره د ساتیرۍ تختې لوبھ وکړئ!



ورځ 1 پروژه یي زده کړه

زما ورځني یادښتونھ
 ھغھ څھ رسم کړئ چې تاسو پرون

Morning.ھر وخت ترسره وکړل

(سھار)

Evening

(ماښام)

Afternoon

(ماسپښین)

Night

(شپھ)

ھره کلمھ وسپړئ.
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ورځ 1 د ریاضي فعالیت

لھ 1-24 پھ انګلیسي ژبھ عددونھ ولیکئ.1.

خالي ځایونھ ساعت پھ لوستلو ډک کړئ.2.

پھ ورځ کې 24 ساعتھ دي. سھار، ماښام او شپھ کوم ساعتونھ دي؟

وخت ویل

وخت د 12 ساعتونو او 24 ساعتونو پھ فارمټ/چوکاټ کې ویل کیدای شي. د 12-
ساعتھ ساعت لپارهAM  او PM  کاروو. د 24 ساعتھ ساعت لپاره، یوازې اعداد 

کاروو.

• What is 2 PM in the 24-hour clock?

• What is 00:00 in a 12-hour clock? Use AM or PM.

• What is 8 AM in a 24-hour clock?

• What is 3:30 PM in a 12-hour clock? 

It is _______.It is ____ o’clock.

It is 7:15 PM. 12 ساعتھ فارمټ

24 ساعتھ فارمټ  It is 19:15. 

It is 7:15 AM. 

It is 7:15. 
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Day 2 پروژه یي زده کړه

د اونۍ د پای رخصتۍ تھ نږدې ټیک رسم کړئ.

پھ پښتو/دري د ھغھ کار پھ اړه لھ یوه ملګري سره 
خبرې وکړئ چې تٻره اونۍ مو ھره ورځ ترسره کړی.

Sunday(یکشنبھ)

Monday (دوشنبھ) 

Tuesday (سھ شنبھ) 

Wednesday (چھارشنبھ)

Thursday (پنجشنبھ) 

Friday (جمعھ) 

Saturday (شنبھ) 

د اونۍ الندې ورځې تعقیب کړئ.

خپل شماروونکي/کاونټرونھ پھ پیل/ ‘START’ کې کٻږدئ.•
ټاس واچوئ او ډٻرې خانې وښوروئ.

کھ ټاس نھ لرئ، پھ چیټونو کې لھ 1 تر 6 پورې ولیکئ او پھ پټو سترګو سره یو غوره •
کړئ.

پر باکس پوښتنې تھ ځواب ورکړئ. کھ سمھ وي، پھ باکس کې پاتې شئ. کھ غلطھ •
وي، یو ګام شاتھ والړ شئ.

ھغھ لوبغاړی چې ‘FINISH’ تھ ورسٻږي، ګټې یې!•

د لوبې تختھ
 د لوبې تختھ پھ راتلونکې پاڼھ

.کې ده

زما اونیز یادښتونھ

3 یا ډٻر لوبغاړي



ورځ 2 !د لوبې وخت

تاسو خپل قوانین ھم جوړولی ړئ (د وخت محدودیتونھ وټاکئ، جملې جوړې 
کړئ، او نور)
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ورځ 3 پروژه یي زده کړه

پھ خپل ډایري کې د جملو لیکلو پرمھال، بھ فعلونھ (عملي کلمې) وکاروئ. د عملونو د 
پیښٻدو د ښودلو لپاره موږ «زمانې» کاروو. زمانې پھ 3 ډولھ دي:

زما اونیز یادښتونھ

بشپړ شوی عمل یا د شتون تٻر حالت

تٻرمھال

اوسمھال

راتلونکی مھال

تکراري عمل یا د شتون حالت

یو عمل یا د شتون حالت چې ښایي پھ راتلونکي کې ترسره شي.
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Past Present Future
ویده کٻدل/خوب کول Slept Sleep /Sleeps Will sleep

مطالعھ کول Studied Study / Studies Will study

تلل Went Go / Goes Will go

څښل Drank Drink / Drinks Will drink

اورٻدل Showered Shower / Showers Will shower

خوړل Ate Eat / Eats Will eat

خبرې کول Talked Talk / Talks Will talk

منډې وھل/اجرا کول Ran Run / Runs Will run

لوبھ کول/ خپرول Played Play / Plays Will play

نڅا کول Danced Dance / Dances Will dance

کول Did Do / Does Will do

خندل Laughed Laugh / Laughs Will laugh

درلودل Had Haas/ Have Will have

پھ تٻرمھال کې لھ ډٻرو فعلونو سره یوازې ‘ed’  اضافھ کٻږي. خو د ځینو لپاره دا 
ډول نھ ده. الندې څو مثالونھ راوړل شوي.

پھ راتلونکي مھال کې د فعلونو پھ اړه څھ شي تھ پام کوئ؟

د پورتنیو فعلونو پھ کارولو سره 5 جملې ولیکئ:

• Yesterday, I _________________________  (past tense)

• Everyday, I _________________________ (present tense)

• Tomorrow, I will _____________________ (future tense)

• With my friend, I ________________________ (any tense)

• This evening, I _______________________ (which tense?)
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ورځ 3 کارپاڼھ To Be

پھ past tense  کې څو کلمې فعلونھ دي؟ ______•
پھ present tense کې څو کلمې فعلونھ دي؟ ______•
پھ future tense کې څو کلمې فعلونھ دي؟ ______•

Past(ماضی)  Present(حال)  Future(آینده) 

I was I am I will be

You were You are You will be

She / He / It was She / He / It is She/ He / It will be

We were We are We will be

They were They are They will be

Last weekend, I visited my Uncle John. He lives in a village. He 

lives in the village and has a big farm. My uncle likes cattle. He 

went to a cattle market and bought five cows! I remember that 

day. My aunt baked bread and it was delicious! Tomorrow, I will 

take the recipe from her and bake it myself. I will give it to my 

friends. Next Sunday, I will visit Uncle John again. I wonder if he 

named the new cows already!

3 جملې ولیکئ ‘to be’ فعل پکې وکاروئ.

څھ چې اعجاز پھ خپلھ ډایري کې لیکلې ویې لولئ:
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ورځ 4 پروژه یي زده کړه

زما اونیز یادښتونھ

راځئ د خپلې د اونیزې ډایري پھ جوړولو پیل وکړو!

د اونۍ د ټولو ورځو لپاره یوه پاڼھ جوړه کړئ (الندې بیلګھ) او د کتاب جوړولو 
لپاره یې سره یوځای کړئ:

د ھرې ورځې لپاره موخې وټاکئ. تر پوره کٻدو وروستھ، د ټیک نښھ اضافھ •
کړئ.

د نن ورځې لپاره د خپلو ځانګړو شیبو پھ اړه ولیکئ.•
د ورځې پھ پای کې خپل احساس ولیکئ.•
تاسو کولی شئ خپلھ پاڼھ سینګار کړئ یا نور توضیحات ھم اضافھ کړئ!•



ورځ 4 فعالیت د پٻښو ترتیب
موږ د پیښو ترتیب ښودلو لپاره خاصې کلمې ھم کاروو! بٻلګھ:

• First(لومړی) , Haya went to her house.

• Next(بل/ورپسې) , Haya ate food.

• Then(بیا، وروستھ) , Haya watched TV.

• Last(وروستی) , Haya went to sleep.

“first”، “next” او 

“last” پھ سم ترتیب 

ولیکئ.

Sequence Event

I went to the doctor.

I took medicine and felt 
better.

I did not feel well. 

،لومړۍ ،وروستۍ

آخر ,بیا

 پھ ھر باکس کې ساده جملې ولیکئ ترڅو وښیي چې تاسو پرون څھ وکړل. دا کلمې پھ
!خپلھ اونیزه ډایري کې ھم وکاروئ
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د نن لپاره پھ خپلھ اونیزه ډایري کې پاڼھ ډکھ کړئ!

د پاتې ورځو لپاره، پھ خپلھ ډایري کې د ھغھ څھ لیکل یا رسمول مھ ھیروئ چې 
تاسو کړي دي. مخونھ یو بل سره وتړئ یا سټیپل کړئ.

ستاسو د خوښې ورځ کومھ ده؟ ولې

زما د خوښې ورځ

My favourite day is ______________. 
(زما د خوښې ورځ______________ ده.)

I like it because _________________.
(زما خوښٻږي ځکھ______________.)

د الندې انګلیسي کلمو پھ کارولو سره یې یوه ملګري تھ تشریح 
کړئ:

ستاسو پھ ھیواد کې خلک پھ اونۍ کې څو ورځې کار 1.
کوي؟

ستاسو پھ ھیواد کې ماشومان پھ اونۍ کې څو ورځې 2.
ښوونځي تھ ځي؟

کھ مو وکولی شول پر نړۍ واکمن شئ، ایا دا بھ مو بدل 3.
کړي وای؟ ولې او ولې نھ؟

ورځ 5 پروژه یي زده کړه

زما اونیز یادښتونھ
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ورځ 5 کارپاڼھ

Across

2. تر Tuesday 4 ورځې وروستھ څھ شی دی؟ 
4. تر Saturday دوه ورځې مخکې څھ راځي؟

6. تر Monday وروستھ څھ راځي؟
7. کومھ ورځ پھ 'W' توِري پیلیږي؟

Down

1. کومھ ورځ پھ 'F' توِري پیلیږي؟ 

3. تر Monday مخکې څھ راځي؟
5. لھ شنبې څخھ دوې ورځې څھ شی دي؟

د  الندې نښې شمٻرې تھ •
وګورئ.

کلمھ وپیژنئ او پھ معمایي جدول •
کې د دې شمیرې پھ اوږدو کې یا 

ښکتھ ولیکئ.

معمایي جدول



اونیز غبرګون

ایا د دې اونۍ 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؟
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کاغذ•
قلم/پنسل•

اړین توکي

2

3

4

5

پروژه

!راځئ زده  کړو

درې میاشتنۍ موخې

تعقیب یې کړئ

د کلیز کشف

!راځئ ویې نښلوو
 پھ جملو کې د نښلونکو/ارتباطي

.کلمو کارول زده کړئ

 پھ انګلیسي ژبھ د میاشتو نومونو لیکلو
.تمرین وکړئ

 یو کلیز ولولئ او پوښتنو تھ ځواب
.ووایئ

 پھ کال کې د مختلفو میاشتو پھ اړه ټول
.معلومات زده کړئ

خپل کلیز جوړ کړئ او خلکو تھ یې 
وړاندې کړئ!

زما کلیز

1

د 4 اونۍ لنډیز 

تار / سټٻپلر•

 د کال د ھرې ربعې لپاره موخې
.وټاکئ



ورځ 1
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زما کلیز
ستاسو ھیواد کوم فصلونھ تجربھ کوي؟

پروژه یي زده کړه

Spring

(پسرلی)
Summer

(دوبی)
Winter

(ژمی)

Fall

(منی)

Rainy

(باراني)

پھ ھر موسم کې ھوا څھ ډول وي؟-
پھ دې موسم کې خلک معموال څھ کوي؟-
دا موسمونھ پھ یو کال کې پھ کوم ترتیب راځي؟-

ستاسو د خوښې موسم کوم یو دی؟
3 شیان وکاږئ چې تاسو یې پھ دغھ فصل کې کوئ. لھ خپلو ملګرو سره یې شریک 

کړئ. لږ تر لږه 3 انګلیسي کلمې وکاروئ!



ورځ 1 راځئ زده کړو!
.پھ یوه کال کې څو میاشتې دي؟ الندې یې وشمٻرئ

ھره میاشت30  یا 31 ورځې لري.

 فبروري ځانګړې ده ځکھ چې دا 28 ورځې
!لري او ځینې وختونھ 29

جنوري اپریل جوالی اوکتوبر

مارچ

فیبروري مې اکیسټ نوموبر

جون سپټمبر اوکتوبر

د الندې میاشتو نومونھ یو لھ بلھ جال کړئ:



ورځ 2

زما کلیز

پروژه یي زده کړه

1            2           3           4           5           6           7         8

وبھ وینئ چې ورځې 4 ځلھ پھ 31 ورځو کې تکرارٻږي. نو، پھ میاشت کې 4 
اونۍ دي او 2-3 ورځې پاتې کٻږي.

....

اونۍ څو ځلھ تکرارٻږي؟

د 1 څخھ تر 31 پورې د اعدادو کرښھ رسم کړئ.
پھ اونۍ کې څو ورځې دي؟•
نوم یې واخلئ او پھ تکرار یې د اعدادو پر سر ولیکئ ترڅو 31 تھ ورسیږئ.•

Sunday
Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Frid
ay

Satu
rd

ay

Sunday

د ګوتو لھ بندونو څخھ ګټھ اخیستلی شئ ترڅو پوه شئ چې میاشت 30 ورځې لري کھ 31 
ورځې!

د جنوري د 31 لپاره د لومړي پورتھ شوي ګوتې سره پیل کړئ.
لړۍ 30 ورځې لري.

بل د ګوتو بند 31 ورځې لري.

تاسو بھ 2 ځانګړو مواردو تھ ځیر شئ:
فبروري تل ٢٨ یا ٢٩ ورځې لري.1.
اګست ٣١ ورځې لري او تر جوالی 2.

وروستھ راځي چې ھغھ ھم ٣١ 
ورځې لري.

پھ یوه میاشت کې څو اونۍ دي؟

پھ یوه میاشت کې څو ورځې دي؟



ورځ 2 کارپاڼھ
.د میاشتو نومونھ تعقیب کړئ

تعقیب یې کړئ
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Day 3 پروژه یي زده کړه

زما کلیز

پھ ھره پاڼھ کې:

د میاشتو او کال انګلیسي نومونھ ولیکئ.•

پھ دغھ میاشت کې د ورځو نومونھ پھ •
انګلیسي ولیکئ.

(د موندلو لپاره یې د ګوتو لھ بندونو 
ګټھ واخلئ)•
یوه حقیقي تقویم تھ پھ مراجعې سره د نٻټو •

او ورځو لھ سموالي څخھ ډاډ ترالسھ کړئ .

!راځئ خپل کلیز جوړ کړو

January 2022

خپل کلیز د موسم پھ رسامیو، جامو یا خوړو سره سینګار کړئ چې خلک یې پھ 
ځانګړي توګھ پھ دې میاشت کې لري. ځینې نظریات:

 April او ،January، February، March پھ ھمدې توګھ، د
لپاره پاڼې جوړې کړئ. د اونۍ پای پھ نښھ کړئ.

Snowflakes
(د واورې دانې)

Coat
(کورتۍ)

Scarf
(ټیکری)

Boot
(موزه)
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ورځ 3 فعالت

درې میاشتنۍ موخې
کال پھ ربعو ووٻشئ (4 مساوي برخې)1.
پھ ھره ربع کې څو میاشتې دي؟ 2.

الندې 4 ربعې (لکھ الندې چې ښودل شوي) او 3 موخې چې غواړئ پھ ھره 
ربع کې ترالسھ کړئ، ولیکئ. تاسو کولی شئ خپلې موخې پھ پښتو/دري 

ولیکئ.

 ربع 1

:میاشتې_____________________________

زما اھداف:

.1 

.2 

.3 

خپل درې میاشتنۍ موخې لھ یوه ملګري سره شریکې 
کړئ. 

موخې واقعي دي؟•لھ ھغوی څخھ وغواړئ چې خپل نظر درکړي:
کوم پالن شتھ چې خپلې موخې تر السھ کړئ؟ •
کھ خپلو موخو تھ پھ رسٻدو کې لھ ننګونو سره مخ شئ، مسیر تھ د •

راستنیدو لپاره کومھ الره شتھ؟



ورځ 4

زما کلیز

پروژه یي زده کړه

 د مې، جون، جوالی او اګست لپاره د خپل کلیز پاڼې جوړې
.کړئ

!د نقاشیو اضافھ کول مھ او د اونیو د پای ورځې پھ نښھ کول ھیروئ

15  May  2022

تاریخ لیکل

Day of the 

Month

Month Year

پھ عمومي توګھ تاریخونھ داسې لیکو:

الندې تاریخونھ ولیکئ:

Your Birth Date
ستاسو د زیږٻدو نٻټھ

Today’s Date
د نن نٻټھ

Tomorrow’s Date
د سبا ورځې نٻټھ

Friend’s Birth Date
د ملګري د زیږٻدو نٻټھ



49

ورځ 4 کارپاڼھ

د کلیز کشف

د September 2023 26 پھ کلیز کې کومھ ورځ ده؟1.

د September 2023 څومره یکشنبې لري؟2.

امین د September 2023 17 ھند تھ پھ سفر ځي. ورځ ولیکئ.3.

امینھ 5 وروستھ ھند پرٻږدي. ورځ ولیکئ. 4.

د September 2023  څو پوره اونۍ لري؟ څو اضافھ ورځې لري؟5.

نٻټھ ولیکئ:6.

د September 2023 5  څلور ورځې وروستھ________________•
د September 2023  لومړۍ چھارشنبھ_____________•
د September 2023 23  څخھ 8 ورځې وروستھ ____________•
د September 2023 2 څخھ 2 اونۍ وروستھ ____________•

 کلیز وګورئ او پوښتنو تھ پھ

 انګلیسي ژبھ ځواب
.ورکړئ
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ورځ 5 پروژه یي زده کړه

زما کلیز

 December او September، October، November د
لپاره د خپل کلیز پاڼې جوړې کړئ.

د خپل کلیز پاڼې پھ سم ترتیب وتړئ او یا یې سینجاق کړئ.•
د خپل کلیز سینګار بشپړ کړئ او د ټولو میاشتو لپاره ټول ځانګړي •

مناسبتونھ، پیښې ، د زیږون ورځې او داسې نور پھ نښھ کړئ.
خپلې ربعوارې موخې ھم اضافھ کړئ!•

خپل کلیز لھ خپلو ملګرو سره شریک کړئ! د خپلې 
خوښې میاشتې او ځینو نیټو پھ اړه خبرې وکړئ 
 Zara’sچې تاسو تھ ځانګړي دي (مثالً: د زیږون ورځ).

Calendar

February پھ ھرو 4 کلونو کې 29 ورځې لري. دغھ تھ کبیسھ کال ویل •
کیږي. کبیسھ کال څو ورځې لري؟

څو سلنھ میاشتې پھ ‘M’ توري پیلٻږي؟ •
(x 100  د پیلٻدونکو میاشتو شمٻر ’M‘ پھ)

د میاشتو ټول شمٻر

ننګونھ
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ورځ 5 فعالیت !راځئ ویې نښلوو

خپل تخیل وکاروئ او ھره جملھ بشپړه کړئ.

It’s 5 AM but ________________________________.

It’s 5 AM and ________________________________.

It is a holiday but _____________________________.

It is a holiday and _____________________________.

ھڅھ وکړئ خپلې جملې 
 ’and‘ یا ’but‘ ولیکئ

پکې وکاروئ!

The car is blue.

              The car is blue and the car is fast.

The car is fast. 

 ‘And’(او) یو ربط /نښلوونکی دی. دوې مطابقت لرونکې نظریې سره یوځای 

کوي. 

Mia is happy. 

                  Mia is happy but  (خو)Ali is sad.

Ali is sad.

‘But’ یو ربط /نښلوونکی دی. دوې متضادې نظریې سره یوځای کوي. 



اونیز غبرګون

ایا د دې اونۍ 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؟
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