
انگلیسی برای بقا

برای سنین 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 3

مرحلھ 2
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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
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مواد مورد نیاز

2

3

4

پروژه

منجمد شوید!

ترتیب کردن

علت و اثر
"علت" و "اثر" را با استفاده از کلمات 

پیوند دھنده ترکیب کنید. 

با استفاده از بازیگران موجود در میان 
تماشاگران یک صحنھ را اجرا کنید.

جمالت ساده بھ زبان انگلیسی 
بسازید.

در طول ھفتھ ممثل شوید!

تمثیل اش کنید 

1

بررسی ھفتھ 1

کاغذ•
قلم/پنسل•

داخل خارج
آگاھی ذھنی را از طریق این تمرین 

زمینی تمرین کنید. 

نشان بدھید و بگویید
برای صحبت در مورد یک شی از جال 

کلمھ استفاده کنید. 

115
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روز 1 آموزش پروژه محور

تمثیل اش کنید

نمایش چگونھ می تواند یک 
مفکوره را منتقل کند؟ 

وقتی بھ " نمایشنامھ" فکر می کنید، کدام کلمات بھ ذھن •
شما خطور می کند؟

فرق بین نمایشنامھ و خواندن داستان چیست؟•
بھ نظر شما کدام آن بھتر است؟ چرا؟•

نمایشنامھ داستانی است کھ از طریق دیالوگ 
بین نقش ھا روایت می شود.

بازی تقلید
بدون صحبت کردن، مانند یکی از دوستان خود رفتار کنید.1.
دیگران باید حدس بزنند کھ آن شخص کی است و برای یک حدس درست 1 امتیاز 2.

کسب کنند. 
بعد از مرحلھ اول، با افزودن 

دیالوگ ھا (آنچھ اکثراً می گویند) 
مانند یک شخص رفتار کنید. 

صدای آنھا را نیز تقلید کنید!

از کدام راه ھا می توانیم ارتباط برقرار کنیم؟1.

وقتی از صدا و دیالوگ استفاده می کردید چھ تفاوت داشت؟2.
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یکی از کلمات انگلیسی را انتخاب کنید (مثال ھا در زیر موجود است) و یک 
جال کلمھ (word web) با تمام چیزھای کھ می خواھید در مورد آن کلمھ بھ 

اشتراک بگذارید، بکشید/بنویسید. 

تا جایی کھ می توانید بھ 
کلمات تشریحی در زبان 

انگلیسی فکر کنید!

با استفاده از این مفکوره ھا، در مورد آن شی با دوستان خود صحبت 3.
کنید. کوشش کنید تا شی را با استفاده از کلمات انگلیسی تشریح کنید. 

ھنگامی کھ ھمھ در مورد شی خود توضیح میدھند، دیگران باید آنچھ 4.
گفتھ شده را تکرار کنند. پس با دقت گوش کنید! اگر کلمات انگلیسی 

گفتھ شده باشد، کوشش کنید آنھا را تکرار کنید. 

دوستان و اعضای جامعھ خود را برای انجام این فعالیت دعوت کنید!

روز 1 فعالیت

نشان بدھید و بگویید

Shoes(بوت) Medicine 
(ادویھ) Thirsty (تشنھ) Book  (کتاب)

Water (آب) Paper(کاغذ) Clothes(لباس) Phone(تیلفون) 
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روز 2 آموزش پروژه محور

   تمثیل اش کنید
یک لیست از 5 تا 10 فعالیتی کھ در این ھفتھ انجام دادید تھیھ کنید. 1.

(دویدن، راه رفتن، نوشتن، خوردن، خوابیدن، وغیره)

2.   افعال را بدون صحبت کردن تمثیل کنید. دیگران باید کلمھ را بھ زبان انگلیسی 
حدس بزنند! در اینجا چند مثال وجود دارد!

اینھا را فعل یا کلمات عملی می نامند. 

ھر حدس صحیح 1 امتیاز می گیرد. 
بازیکنی کھ بیشترین امتیاز بدست آورد برنده بازی میشود!

Sleep
(خواب کردن)

Open
(باز کردن)

Clean
(پاک کردن)

Laugh
(خندیدن)

Jump
(خیز زدن)

Dance
(رقصیدن)

Cry
(گریھ کردن)

Play
(بازی کردن)
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روز 2 فعالیت

بازی زمانی بھ پایان می رسد کھ تمام بازیکنان 
تمثیل کرده باشند. سپس، می توانید از حالت انجماد 

خارج شوید و یک سناریوی جدید را اجرا کنید. 

یک سناریو برای تمثیل بھ دست 
می آورد

مثال: یک حرکت مشت زنی

بازیکن 3  بازیکن 2

عکس العمل بھ بازیکن 1 
ضربھ خوردن و افتادن

بازیکن 1

عکس العمل بھ بازیکن 2 
تالش برای گرفتن بازیکن 

1

بازیگران در یک صف ایستاد می شوند و طوریکھ نشان داده شده است بھ 
یکدیگر عکس العمل نشان می دھند:

فعالیت نامتحرک شدن (منجمد شدن)

ھر یک از احساس ھا را تمثیل کنید (بدون استفاده از کلمات) و دیگران باید آن احساس 
را بھ زبان انگلیسی حدس بزنند.

صحبت کردن با احساسات

Happy(
(خوشحال

Sad
(غمگین)

Thirsty(ت
(شنھ

Angry(ق
(ھر

tired(
(خستھ

Sick(م
(ریض

Calm(
(آرام

Shocked(ش
(وکھ



روز 3 آموزش پروژه محور

برای ھر حسی کھ در زیر نشان داده شده است، حداقل 1 شیء را بکشید یا 1.
 بنویسید کھ خوشایند و ناخوشایند باشد.  آنھا را بشکل کارت برش کنید. 

Smell (Flowers) گل ھا

ھر کارت را بردارید و عکس العمل را تمثیل کنید.  دیگران باید حس (بھ 2.
انگلیسی) و آنچھ بھ آن عکس العمل نشان می دھید را حدس بزنید. 

ھر حدس صحیح 1 امتیاز می گیرد. 
بازیکنی کھ بیشترین امتیاز بدست آورد برنده بازی میشود!

Rotten Fish)) ماھی گندیده

حواس پنجگانھ ما کدام ھا اند؟

   تمثیل اش کنید
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روز 2 آگاھی ذھنی

داخل خارج
راحت بنشینید و نفس ھای عمیق بکشید. 

بھ اطراف خود نگاه کنید بھ موارد زیر فکر کنید 
و جاھای خالی را بھ زبان پشتو/دری پر کنید. 

بھ 5 چیزی کھ می توانید ببینید فکر کنید. 

بھ 4 چیزی کھ می توانید بشنوید فکر کنید. 

بھ 3 چیزی فکر کنید کھ می توانید لمس کنید. 

بھ 2 چیز فکر کنید کھ می توانید بو کنید. 

بھ 1 چیزی فکر کنید کھ می توانید طعم آن را بچشید. 

من ______، ______، ______، ______، و ______ را می بینم.

من  _______، _______، _______، و ______ را می شنوم.

من می توانم _______، _______، و ______ را لمس کنم.

من _______ و ______ را بوی می کنم.

من طعم _______ را میچشم.

بعصی از "کلمات ربط دھنده" بھ ما کمک می کنند تا مفکوره 
ھا را بھ ھم وصل کنیم. " And" یکی از این کلمات است. 

I see ______, ______, ______, ______, and ______.

I taste _______.

I hear _______, _______, _______, and ______.

I smell _______ and ______.

I can touch _______, _______, and ______.
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روز 5 آموزش پروژه محور

   تمثیل اش کنید

جمالت ساده
جمالت ساده از 3 قسمت تشکیل شده اند کھ معموالً بھ این ترتیب است:

Verb
(فعل)

Object
(مفعول)

Subject
(فاعل)

شخص یا چیزی کھ این عمل 
را انجام می دھد.

کلمھ عمل شخص یا چیز دریافت 
کننده عمل. 

فاعل، فعل و مفعول در این 
جمالت کدام است؟

با دوست خود، یک طرح کوتاه بھ زبان •
پشتو یا دری آماده کنید. 

حداقل از 2 جملھ کھ دارای فاعل، فعل و •
مفعول بھ زبان انگلیسی باشد استفاده 

کنید!

 I bought
 .this shirt

من این پیراھن 
را خریدم. 

She       eats     her food.

1. I love cars. 

2. You found my bag. 

3. Ali made dinner. 

4. Zaina cleans her room. 
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روز 4 صفحھ کاری ترتیب کردن
کلمات را بھ ترتیب صحیح بنویسید. 

جملھ را با نقطھ (.) ختم کنید.

plays       Sarah      football

I             apples           eat

jumping       She      likes

tired          is           He

They       sleep      late

climbed         She          the tree
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   تمثیل اش کنید
ھر جملھ را با احساسات داده شده بیان کنید و متوجھ تفاوت آن شوید.

 از حرکات دست استفاده نکنید. 

 Happy
(خوشحال)

Sad
(غمگین) 

confused
(سردرگم)

Annoyed
(رنجیده)

بھ 2 تا 3 سناریو فکر کنید. در زیر چند مثال آورده شده است:
معلم از شاگرد می پرسد کھ چرا کارخانھ گی را انجام نداده است.•
داکتر در حال معاینھ مریض.•
مصاحبھ مجری برنامھ گفتگو با یک بازیگر معروف.•
پلیس در حال صحبت با یک مظنون •

این سناریوھا را با یکی از اعضای خانواده یا دوستان تان با این احساسات متفاوت 
اجرا کنید: خستھ، مضطرب، پر انرژی، قھر

چگونھ حرکات شما با احساسات مختلف تغییر می کند؟•
آیا احساسات ما بر نحوه صحبت کردن ما تأثیر می گذارد؟ چگونھ؟•
احساسات را برای دیالوگ ھای مختلف در متن نمایشنامھ اضافھ کنید. •

Scared
(مضطرب)

روز 5 آموزش پروژه محور

• Can you help me out?   (آیا میتوانی برایم کمک کنی)

• I completed my work today.  (امروز کارم را تکمیل کردم)

• I have to tell you something. (باید یک چیزی برایت بگویم)
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روز 5 فعالیت

علت و اثر
ھر رویدادی در یک داستان یا دنیای اطراف ما دلیلی برای وقوع (علت) و 

نتیجھ آن (اثر) دارد. 

5 رویدادی کھ در اطراف شما اتفاق می افتد را لیست کنید. برای ھر 

رویداد، علت و اثر آن را بنویسید. 

So

(بناء)
Because

(بخاطریکھ)

کلمھ پیوند دھنده کلمھ پیوند دھنده

 .I brought an umbrella because it is raining

 .It is raining. So, I have an umbrella

خود را برای ترکیب جمالت با استفاده از کلمات پیوند دھنده ‘because’ و 
‘so’  بھ چالش بکشید.

علت اثر

اثرعلت

ما برای اتصال دو جملھ از کلمات پیوند دھنده استفاده می کنیم. 
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ھر وسیلھ خانگی/لوازم مورد نیاز •
برای نمایشنامھ

مواد مورد نیاز

2

3

4

پروژه

مسابقھ صحبت کردن

کارت دعوت

بکس صدا

نمایشنامھ خود را ارائھ 
کنید

زمان داستان

نمایشنامھ خود را بھ تماشاگران 
ارائھ کنید.

برای نمایشنامھ خود یک کارت دعوت 
طراحی کنید. 

چند تمرین تنفسی و آوازی سرگرم 
کننده انجام دھید.

یک داستان در مورد دوستانی کھ 
نمایشنامھ راه اندازی میکنند بخوانید!

کی میتواند راجع بھ موضوع داده شده 
طوالنی تر صحبت کند؟ 

نمایش خود را بسازید و مھارت ھای تمثیلی 
خود را توسعھ دھید!

یک نمایش راه اندازی 
کنید!

1

بررسی ھفتھ 2

کاغذ•
قلم/پنسل•
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روز 1 آموزش پروژه محور

   یک نمایش راه اندازی کنید
نوشتن متن نمایشنامھ

ھر داستان رویداد ھای دارد کھ بھ ترتیب اتفاق می افتد. 
بھ این تصاویر نگاه کنید و داستان را بھ زبان پشتو/دری بگویید. (حداقل از 1 جملھ 

انگلیسی استفاده کنید.)

1 2 3

بھ داستانی فکر کنید کھ می خواھید در نمایشنامھ خود اجرا کنید

یک متن برای نمایشنامھ خود بنویسید کھ دستورالعمل ھا و دیالوگ ھا داشتھ باشد.
رویدادھای داستان را مرتب کنید.•
علت و اثر رویدادھای مختلف در داستان خود را بررسی کنید.•
نقش ھا چھ کسانی ھستند؟ آنھا چگونھ فکر می کنند، احساس می کنند، صحبت می کنند •

و لباس می پوشند؟
بعضی از دیالوگ ھای کھ نقش ھا میگویند کدام ھا اند؟•

(حداقل از 5 جملھ انگلیسی در نمایشنامھ خود استفاده کنید.)

آیا نمایشنامھ شما گوینده دارد؟ یک گوینده معلومات اضافی بھ تماشاگران می دھد. •

بازیگران از کجا می دانند کھ چھ بگویند و چگونھ روی صحنھ تمثیل کنند؟
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بیایید مھارت ھای گفتاری خود را تمرین کنیم!

روز 1 فعالیت مسابقھ صحبت کردن

آیا توانستید بشکل دوامدار در مورد یک موضوع صحبت کنید؟•

چی برای تان آسان بود؟ چی برای تان سخت بود؟•

بیایید منعکس کنیم

در مورد یکی از این موضوعات حداقل 30 
تا 40 ثانیھ بھ زبان پشتو/دری صحبت کنید. 
خود را بھ چالش بکشید تا حداقل 2 جملھ 

انگلیسی بگویید. 

با دوستان و خانواده خود یک بازی 

انجام دھید تا ببینید کی می تواند 

طوالنی تر صحبت کند!

کتاب مورد عالقھ من

رنگ مورد عالقھ من
1

3

ورزش مورد عالقھ من 5

بھترین دوست من 6

بازی مورد عالقھ من 
2

حیوان مورد عالقھ من 4
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روز 2 آموزش پروژه محور

تاکید کلمھ
عین جملھ بر اساس کلماتی کھ باالی آنھا تاکید می کنید می تواند معانی مختلفی داشتھ 

باشد. باالی کلمات آبی تاکید کنید. 

Tara bought the dress.

Tara bought the dress. 

Tara bought the dress. 

Tara bought the dress. 

 .Who bought the dress? Tara

این در اینجا مھم است. 

بررسی کنید کھ چگونھ معانی برای 
دیگران تغییر می کند. 

تمرینات صدا

طوری صحبت کنید کھ فقط شخص 1 بتواند صدای شما را بشنود. •
سپس، شخص 2 و شخص 3.

وانمود کنید کھ یک رازی را شریک میسازید. •
شخص 3 باید قادر بھ شنیدن صدای شما باشد. 

با عصبانیت چیزی بگویید. •
 شخص 1 نباید احساس کند کھ شما فریاد میزنید. 

اینجا ایستاد شوید

10 قدم10 قدم10 قدم

123

زمان تمرین

تصمیم بگیرید کھ کی ھا نقش ھای نمایشنامھ شما را بازی خواھند کرد.1.

ارائھ دیالوگ ھا را با کیفیت ھای صوتی مناسب، احساسات و  حرکات 2.
تمرین کنید. 

 یک نمایش راه اندازی کنید
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روز 2 آگاھی ذھنی

نفس بکشید. در حالی کھ نفس خود را بیرون می کنید، بگویید:∙
آاااااااااااااااااا (3 بار تکرار کنید)

 
نفس بکشید. در حالی کھ نفس خود را بیرون می کنید، بگویید:∙

اووووووووووووووووو (3 بار تکرار کنید)
 

نفس بکشید. در حالی کھ نفس خود را بیرون می کنید، بگویید:∙
امممممممممممممممم (3 بار تکرار کنید)

 
 ھمچنین می توانید  این صداھا را با صدای بلند و آرام بگویید. 

 

بکس صدا
ایستاده شوید و پاھای خود را کمی باز کنید. 

چشمان خود را ببندید.

بعد از انجام این فعالیت چگونھ احساس میکنید؟ 

صداھای زیر را فقط با صدای خود تقلید کنید. دیگران آنھا را حدس می زنند. 

کدام چیزھا را میتوانیم فقط با صدا بفھمیم؟
صداھا، موسیقی یا آھنگ ھا را بھ نمایشنامھ خود اضافھ کنید تا جذاب تر شود.

صدا سازی!

توتھ کردن چوب•
جاروب کردن کف زمین•
تعلیق•

دندان کندن•
چپھ کردن یک چوکی•
یک عدد قیچی•

چکیدن آب•
میوه فروش•
موتر در حال حرکت•

احساس را بھ انگلیسی بگویید. 
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روز 3 آموزش پروژه محور

   یک نمایش راه اندازی کنید

نمایش خود را تمرین کنید

اجرای نمایشنامھ خود را با استفاده از متن 

نمایش تمرین کنید. در صورت نیاز تغییراتی در 

آن ایجاد کنید.

نقش ھا چھ کسانی ھستند؟ 

آنھا بھ یکدیگر خود چی می گویند؟

حداقل از 5 جملھ انگلیسی استفاده کنید!

لباس ھا را انتخاب کنید.  صحنھ را تمرین کنید.

با احساسات و صدای 
مناسب صحبت کنید!

افکت ھای صوتی را اضافھ کنید تا 
نمایشنامھ خود را جذاب تر کنید!



روز 3

برای دعوت نمودن دوستان تان بھ تماشای نمایش، یک کارت دعوت بسازید. 
کارت شما باید دارای جزئیات زیر باشد:

____________

INVITATION 

19

نام 

عنوان

تاریخ

زمان

مکان

در پایان

نام شما

شما ھمچنین می توانید جزئیات و رسامی ھای بیشتری اضافھ کنید

کارت ھای دعوت را تزئین و بھ مردم توزیع کنید.

فعالیت

کارت دعوت

Dear _______, 

Watch our play 

‘_____________________’

on __________________. 

Time: _______________

Place: ________

Thank you!
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ارائھ نمایشنامھ

نمایشنامھ را در مقابل تماشاگران اجرا  کنید.

آیا آنھا از نمایشنامھ لذت بردند؟•

2 چیز کھ خوب پیش رفت چیست؟•

چھ چیزی را می توان بھبود بخشید؟•

   یک نمایش راه اندازی کنید

روز 4 آموزش پروژه محور

چگونھ نمایش می تواند یک مفکوره را منتقل کند؟ فکر کنید:

اعضای خانواده و دوستان خود را برای تماشای نمایشنامھ تان 
دعوت کنید.
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روز 4
”Yes, and then“

” بلی، و سپس “

آیا در طول داستان از احساسات استفاده کردید؟•
آیا ھنگام تمثیل از حاالت چھره استفاده کردید؟•
درین فعالیت چھ چیزی چالش برانگیز بود؟•
از چی لذت بردید؟•

بیایید منعکس کنیم

در یک دایره ایستاد شوید و این فعال یت را با 

دوستان خود انجام دھید!

فعالیت

یک فعل را انجام میدھد

داستان را با یک فعل دیگر ادامھ می دھد. 

یک جملھ در مورد فعل می گوید.
دانش آموز 1

می گوید ‘Yes, and then’ و در مورد فعل صحبت می کند. 

داستان را با گفتن ’___ ,At last‘ بھ پایان می رساند.

دانش آموز 2

آخرین دانش 
آموز

دانش آموز 3  دانش 
آموز 4 و غیره

Eg: Yara went for a walk.(یارا بھ قدم زدن رفت.) 

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

(بلی و سپس، یارا یک پاپی (چوچھ سگ) پیدا کرد.)

Eg: At last, Yara took the puppy home!

(.در اخیر، یارا پاپی را بھ خانھ برد)
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روز 5 زمان داستان
حاال وقت نمایش است

من و دوستانم در حال اجرای نمایش 
قھوه ای ھستیم. میمون ھا دم ھای بلند و 

خود را درست می  کنند. 

نوشتھ شده توسط نیھا سینگ 
(Neha Singh)

محافظین قصر و رقاصھ ھا در 
حال تمرین رقص خود ھستند.

وای نی! میا باالی نیزه نگھبان افتاد. تیم کمک 
ھای اولیھ سریع وارد می شود.  ھمھ خوب 

ھستند. اوه! 

نویسندگان بھ شیر و میا کمک می کنند تا جمالت خود را حفظ کنند. من نقش 
پادشاه را بازی می کنم.

معلم رقص بھ آنھا کمک می کند.

My friends and I are staging a play. 

The monkeys are getting their long, 

brown tails fixed. 

The writers are helping the Lion and Mia remember their lines. I 

play the King.

The palace guards and 

dancers are practicing 

their dance. 

The dance teacher is helping them.

Oh no! Mia tripped over the guard’s 

spear. The first aid team rushes in. 

Everyone is fine. Phew! 
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تماشاگران وارد سالون می شوند. ما بسیار وارخطا 
ھستیم! اما من نمی توانم خانواده ام را ببینم. آنھا کجا 

ھستند؟ اوه، صبر کن! من آنھا را می بینم!

اوه ھوو! بروت ام در حال افتیدن است.  نمایش 
تقریبا در حال شروع شدن است.

چھ کار کنم؟

من بھ عنوان یک ممثل باید خودم فکر کنم! صبر 
کنید و تماشا کنید - من بھترین پادشاه تاریخ خواھم 

بود. 
موھایم حاال بروت ام ھستند!

دور کلمات انگلیسی کھ برای شما جدید ھستند حلقھ کنید و معنی آنھا را بیابید.•
نقش ھای این داستان چھ کسانی ھستند؟•
تنظیم کردن چیست؟•
بھ نظر شما نمایش درباره چیست؟•
آیا ھنگام اجرا در مقابل مردم احساس ورخطای می کنید؟ چھ چیزی شما را •

آرام می کند؟

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!
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روز 5 صفحھ کاری

متضاد ھا
کلمات متضاد را مطابقت دھید.

Cold
(سرد)

Hot
(گرم)

Small
(کوچک)

Big
(بزرگ)

Up
(باال)

Down
(پایین)

Morning
(صبح)

Night
(شب)

Left
(چپ)

Right
(راست)

Sleep
(خواب کردن)

Wake up
(بیدار شدن)

خود تان سھ جفت کلمھ متضاد بنویسید.

 برای نوشتن آنھا بھ زبان انگلیسی خود را بھ چالش بکشید!
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بازتاب ھفتھ وار

آیا از آموزش این ھفتھ لذت بردم؟

کدام کار را خوب انجام دادم؟

آیا با درنظر داشت آموختھ ھای ھفتھ گذشتھ بھتر عمل کردم؟

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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کاغذ•
قلم/پنسل•

مواد مورد نیاز

2

3

4

1 15

پروژه

گفتن وقت

(To Be) فعل بودن

زمان بازی

ترتیب رویداد

جدول کلمات متقاطع

حل یک معما برای اصالح 
روزھای ھفتھ!

استفاده از فعل (To Be) و شناسایی افعال 
در زمان ھای مختلف را تمرین کنید. 

رویدادھا را با استفاده از کلمات پیوند 
دھنده بیشتر مرتب کنید.

گفتن وقت در فارمت 12 ساعتھ و 24 
ساعتھ را بیاموزید. 

کتابچھ خاطرات ھفتھ وار من

1

بررسی ھفتھ 3

برای ثبت و برنامھ ریزی ھفتھ خود یک 
کتابچھ خاطرات بسازید!

تار / استبلر•

برای تمرین روزھای ھفتھ با دوستان خود 
یک بازی رومیزی سرگرم کننده انجام 

دھید!
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در ھر وقت کاری را کھ دیروز انجام 
دادید رسم کنید.

Morning(صبح) 

Evening(شام) 

Afternoon (بعد 
(از ظھر

Night(شب) 

ھر کلمھ را ردیابی کنید.

روز 1 آموزش پروژه محور

کتابچھ خاطرات ھفتھ وار من
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روز 1 فعالیت ریاضی

اعداد 1-24 را بھ انگلیسی بنویسید1.

 2. جاھای خالی را با خواندن ساعت پر کنید. 

یک شبانھ روز 24 ساعت میباشد. کدام ساعات مربوط صبح، عصر و شب 
میشود؟

گفتن وقت

وقت را می توان در فارمت 12 ساعتھ و 24 ساعتھ گفت. در فارمت 12 ساعتھ از 
AM و PM استفاده می کنیم. 

در فارمت 24 ساعتھ، فقط از اعداد استفاده می کنیم. 

ساعت PM 2  در فارمت 24 ساعتھ چیست؟•
00:00 در فارمت 12 ساعتھ چیست؟ از AM یا PM استفاده کنید.•

AM 8 در فارمت 24 ساعتھ چیست؟•

PM 3:30 در فارمت 12 ساعتھ چیست؟ •

._______ It is.It is ____ o’clock

 .It is 7:15 AM فارمت 12 ساعتھ

It is 7:15. فارمت 24 ساعتھ

 .It is 7:15 PM

 .It is 19:15

ساعت ___ بجھ است.
ساعت ___ بجھ است.
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روز 2 آموزش پروژه محور

پھلوی روز ھای رخصتی آخر ھفتھ یک عالمھ صحیح بکشید. 

بھ زبان پشتو/دری در مورد کاری کھ ھفتھ گذشتھ در ھر روز 
انجام دادید با یک دوست خود صحبت کنید.

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

روز ھای ھفتھ را در زیر زدیابی کنید.

شمارنده ھای خود را روی «START» قرار دھید. •
یک تاس بیندازید و بھ ھمان اندازه حرکت کنید.

اگر تاس ندارید روی توتھ ھای کاغذ از 1 تا 6 بنویسید و یکی را با چشمان بستھ •
 انتخاب کنید. 

سوال موجود در چوکات را جواب دھید. اگر جواب درست باشد، روی چوکات •
میمانید. اگر غلط باشد، 1 قدم بھ عقب می روید. 

بازیکنی کھ بھ "FINISH" برسد برنده است!•

تختھ بازی در صفحھ بعد تختھ بازی
است. 

کتابچھ خاطرات ھفتھ وار من

3 بازیکن یا بیشتر از آن



روز 2 زمان بازی!

شما می توانید قوانین خود را نیز بسازید (محدودیت ھای زمانی وضع کنید، جملھ 
بسازید و غیره)
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روز 3 آموزش پروژه محور

ھنگام نوشتن جمالت در کتابچھ خاطرات خود، از افعال (کلمات عملی) استفاده خواھید 
کرد. برای نشان دادن اینکھ چی وقت اعمال اتفاق افتاده است، از "زمان" استفاده می 

کنیم. آنھا 3 نوع ھستند: 

کتابچھ خاطرات ھفتھ وار من
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گذشتھ  حال آینده
Slept Sleep /Sleeps Will sleep

Studied Study / Studies Will study

Went Go / Goes Will go

Drank Drink / Drinks Will drink

Showered Shower / Showers Will shower

Ate Eat / Eats Will eat

Talked Talk / Talks Will talk

Ran Run / Runs Will run

Played Play / Plays Will play

Danced Dance / Dances Will dance

Did Do / Does Will do

Laughed Laugh / Laughs Will laugh

Had Haas/ Have Will have

بیشتر افعال در زمان گذشتھ فقط ‘ed’  بھ آنھا اضافھ شده است. اما برای بعضی 
  از آنھا این قانون صدق نمی کند. در زیر چند مثال آورده شده است. 

در افعال زمان آینده بھ چھ چیزی توجھ می کنید؟

با استفاده از افعال باال 5 جملھ بنویسید:

• Yesterday, I _________________________  (زمان گذشتھ)

• Everyday, I _________________________ (زمان حال)

• Tomorrow, I will _____________________ (زمان آینده)

• With my friend, I ________________________ (ھر زمان)

• This evening, I _______________________ (کدام زمان؟)
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روز 3 صفحھ کاری To Be افعال

چند کلمھ افعال زمان گذشتھ ھستند؟ ______•
چند کلمھ افعال زمان حال ھستند؟ ______•
چند کلمھ افعال زمان آینده ھستند؟ ______•

گذشتھ حال 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!

با استفاده از فعل ’to be ‘ سھ جملھ بنویسید. 

آنچھ اعجاز در کتابچھ خاطرات خود نوشتھ است را بخوانید:
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روز 4 آموزش پروژه محور

کتابچھ خاطرات ھفتھ وار من

بیایید بھ ساختن کتابچھ خاطرات ھفتھ وار خود شروع کنیم!

یک صفحھ برای تمام روزھای ھفتھ بسازید (مانند مثال زیر) و آنھا را با ھم بستھ 
کنید تا یک کتاب ساختھ شود:

برای ھر روز اھداف تعین کنید. بعد از رسیدن بھ ھدف، یک عالمھ صحیح بگذارید. •
در مورد لحظات خاص روزتان برای امروز بنویسید. •
بنویسید کھ در پایان روز چگونھ احساس میکنید. •
شما می توانید صفحھ خود را تزئین کنید یا جزئیات بیشتری را نیز اضافھ کنید!•



روز 4 فعالیت ترتیب رویداد
ما از کلمات خاصی برای نشان دادن ترتیب رویدادھا نیز استفاده می کنیم! مثال: 

• First, Haya went to her house. (نخست، حیا بھ خانھ اش رفت.) 

• Next, Haya ate food. (بعداً، حیا غذا خورد.)            

• Then, Haya watched TV.    (سپس، حیا تلویزیون تماشا کرد)      

• Last, Haya went to sleep.(در اخیر، حیا خواب کرد.)      

"next"، "first" و 

"last" را بھ ترتیب 

صحیح بنویسید!

ترتیب رویداد

.I went to the doctor

 I took medicine and felt
.better

 .I did not feel well

 ,First  ,Next

 ,Then ,Last

در ھر چوکات جمالت ساده ای بنویسید تا نشان دھید کھ دیروز چھ کار کرده اید. از 
این کلمات در کتابچھ خاطرات ھفتھ وار خود نیز استفاده کنید!
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صفحھ امروز را در کتابچھ خاطرات ھفتھ وار خود پر کنید!

برای بقیھ روزھا فراموش نکنید کھ کارھای انجام داده خود را  در کتابچھ 
خاطرات خود بنویسید یا رسم کنید. صفحات را با ھم بستھ یا استبلر کنید.

روز مورد عالقھ شما کدام روز است؟ چرا؟

روز مورد عالقھ من

با استفاده از کلمات انگلیسی زیر آن را برای یک دوست خود توضیح دھید:

در کشور شما مردم چند روز در ھفتھ کار میکنند؟1.

در کشور شما اطفال چند روز در ھفتھ بھ مکتب میروند؟2.

اگر می توانستید بر جھان حکومت کنید، آیا آن را تغییر می دادید؟ 3.
چرا و چرا نی؟

روز 5 آموزش پروژه محور

کتابچھ خاطرات ھفتھ وار من

My favorite day is ______________.

روز مورد عالقھ من ______________ است. 

I like it because _________________.

من دوست اش دارم بخاطریکھ ______________.
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روز 5 صفحھ کاری

افقی
2. 4 روز بعد از سھ شنبھ کدام روز می آید؟

4. 2 روز قبل از شنبھ کدام روز است؟

6. بعد از دوشنبھ کدام روز می آید؟
7. کدام روز با حرف W شروع می شود؟

عمودی
1. کدام روز با حرف F شروع می شود؟

3. قبل از دوشنبھ کدام روز می آید؟
5. 2 روز بعد از شنبھ کدام روز می آید؟

بھ سرنخ زیر با شماره آن نگاه کنید. •

کلمھ را شناسایی کنید و آن را روی آن عدد در جدول کلمات متقاطع بنویسید.•

جدول کلمات متقاطع
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بازتاب ھفتھ وار

آیا از آموزش این ھفتھ لذت بردم؟

کدام کار را خوب انجام دادم؟

آیا با درنظر داشت آموختھ ھای ھفتھ گذشتھ بھتر عمل کردم؟

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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کاغذ•
قلم/پنسل•

مواد مورد نیاز

2

3

4

1 15

پروژه

بیایید بیاموزیم!

اھداف ربعوار

ردیابی کنید

فھمیدن تقویم

بیایید ارتباط دھیم!
یاد بگیرید کھ از کلمات ارتباط 
دھنده در جمالت استفاده کنید. 

نوشتن نام ماه ھا را بھ زبان انگلیسی 
تمرین کنید. 

یک تقویم را بخوانید و بھ سواالت جواب 
دھید.

تمام موضوعات را در مورد ماه ھای 
 مختلف سال بیاموزید. 

تقویم خود را بسازید و آن را بھ 
مردم ارائھ دھید!

تقویم من

1

بررسی ھفتھ 4

تار / استبلر•

برای ھر ربع سال اھداف تعیین 
کنید. 



روز 1
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تقویم من

کشور شما کدام فصل ھا را تجربھ می کند؟ 

آموزش پروژه محور

Spring(ب

ھار)
Summer(ت

ابستان)

Winter

(زمستان)

Fall

(خزان)

Rainy

(بارانی)

آب و ھوا در ھر فصل چگونھ است؟-
مردم معموالً در این فصل چھ می کنند؟-
ترتیب این فصل ھا در یک سال چگونھ است؟-

فصل مورد عالقھ شما کدام است؟ 
3 کاری را  کھ در این فصل انجام می دھید رسم کنید. آن را با دوست خود بھ اشتراک 

بگذارید. 
حداقل از 3 کلمھ انگلیسی استفاده کنید! 



روز 1 بیایید بیاموزیم!
در یک سال چند ماه وجود دارد؟ در زیر بشمارید:

ھر ماه 30 یا 31 روز دارد. 

فبروری ماه خاص است چون 28 روز و 
گاھی 29 روز دارد! 

نام ماه ھای زیر را منظم کنید:



روز 2

تقویم من

آموزش پروژه محور

1            2            3           4            5            6            7           8

خواھید دید کھ روزھا 4 بار در 31 روز تکرار می شوند.
بنابراین در ھر ماه 4 ھفتھ وجود دارد و 2 تا 3 روز باقی می ماند.

....

ھفتھ ھا چند بار تکرار می شوند؟

برای اعداد 1 تا 31 یک خط اعداد رسم کنید.
یک ھفتھ چند روز دارد؟ •
آنھا را نام ببرید و مرتباً باالی خط اعداد بنویسید تا بھ عدد 31 برسید.•

شنبھ
یک

شنبھ
دو

شنبھ
سھ 

شنبھ
چھار 

شنبھ
پنج 

جمعھ شنبھ شنبھ
یک

می توانید از بند انگشتان خود استفاده کنید تا بفھمید کھ یک ماه 30 روز است یا 31 روز.

برای 31 جنوری از اولین بند انگشت بلند شده شروع کنید.
خط الراس 30 روز دارد.

بند انگشت بعدی 31 روز است. 

شما متوجھ 2 مورد خاص خواھید شد:

فبروری ھمیشھ 28 یا 29 روز دارد. 1.

اگست 31 روز دارد و بعد از جوالی می آید 2.
کھ او نیز 31 روز دارد.

یک ماه چند ھفتھ است؟

یک ماه چند روز است؟
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روز 2 صفحھ کاری
نام ماه ھا را ردیابی کنید.

ردیابی کنید



44

روز 3 آموزش پروژه محور

تقویم من

در ھر صفحھ:

نام انگلیسی ماه و سال را بنویسید.•

تعداد روزھای آن ماه را بھ انگلیسی •
بنویسید.

(برای پیدا کردن از بند انگشتان خود 
استفاده کنید!)

با مراجعھ بھ یک تقویم واقعی از درست •
بودن تاریخ ھا و روزھا اطمینان حاصل 

کنید. 

بیایید تقویم خود را بسازیم!

January 2022

تقویم خود را با رسامی ھای فصل، لباس یا غذاھای کھ مردم مخصوصاً در آن ماه 
میخورند تزئین کنید. چند مفکوره:

دانھ ھای برف دستمال گردنباالپوش موزه

بھ ھمین ترتیب برای ماه جنوری، فبروری، مارچ و اپریل صفحھ 
بسازید. روزھای رخصتی آخر ھفتھ را نشانی کنید.
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روز 3 فعالیت

اھداف ربعوار
سال را بھ چھار ربع تقسیم کنید (4 قسمت مساوی)1.
در ھر ربع چند ماه وجود دارد؟2.

4 ربع (طوریکھ در زیر نشان داده شده است) و 3 ھدفی کھ می خواھید در ھر 

ربع بھ آن برسید را بنویسید.  شما می توانید اھداف خود را بھ زبان پشتو/دری 
بنویسید. 

ربع 1 
ماه ھا: _____________________________

اھداف من:

.1 

.2 

.3 

اھداف ربعوار خود را با یک دوست تان شریک سازید. 
از آنھا بخواھید تا بھ شما بازخورد بدھند:

آیا اھداف واقع بینانھ ھستند؟•
آیا پالنی برای رسیدن بھ اھدافتان وجود دارد؟•
اگر در رسیدن بھ اھداف خود با چالش مواجھ شدید آیا راھی برای •

بازگشت بھ مسیر اصلی وجود دارد؟



46

روز 4 آموزش پروژه محور

تقویم من

صفحات تقویم خود را برای ماه ھای می، جون، جوالی و 
اگست ایجاد کنید.

اضافھ نمودن رسامی ھا و نشانی نمودن رخصتی ھای آخر ھفتھ را  فراموش نکنید!

نوشتن تاریخ
بھ طور عموم تاریخ ھا را بھ این صورت می نویسیم:

تاریخ ھای زیر را بنویسید:

تاریخ تولد شما تاریخ امروز

تاریخ تولد دوست تانتاریخ فردا

15     May  2022

روزماهسال
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روز 4 صفحھ کاری

فھمیدن تقویم

26 (٢۶) سپتامبر 2023 (٢٠٢٣) در تقویم کدام روز است؟1.

سپتامبر 2023 چند یکشنبھ دارد؟2.

آمنھ در 17 (١٧) سپتامبر 2023 بھ ھند سفر می کند. روز را بنویسید. 3.

آمنھ بعد از 5 (۵) روز ھند را ترک خواھد کرد. روز را بنویسید.4.

سپتامبر 2023 چند ھفتھ مکمل دارد؟ 5.
چند روز اضافی دارد؟

تاریخ را بنویسید:6.

چھار روز بعد از 5 سپتامبر 2023 ________________•
اولین چھارشنبھ سپتامبر 2023 _____________•
8 روز قبل از 23 سپتامبر 2023 ________________•

2 ھفتھ بعد از 2 سپتامبر 2023 ____________•

تقویم را مشاھده کنید و 
سواالت را بھ زبان انگلیسی 

جواب دھید. 
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روز 5 آموزش پروژه محور

تقویم من

صفحات تقویم خود را برای ماه ھای سپتامبر، اکتوبر، 
نومبر و دسامبر ایجاد کنید.

صفحات تقویم خود را بھ ترتیب صحیح بستھ یا استبلر کنید. •
تزئین تقویم خود را تمام کنید و تمام مناسبت ھای خاص، رویدادھا، روز ھای تولد •

و غیره را در تمام ماه ھا نشانی کنید.
اھداف ربعوار خود را نیز اضافھ کنید!•

تقویم خود را با دوستان تان بھ اشتراک بگذارید! در 
مورد ماه ھای مورد عالقھ خود و بعضی از تاریخ 
ھای کھ برای شما خاص ھستند صحبت کنید (مثال: 

روز تولد).
(Zara) تقویم زارا

فبروری در ھر 4 سال یکبار 29 روز دارد. بھ این سال کبیسھ می گویند. •
یک سال کبیسھ چند روز خواھد بود؟

چند فیصد ماه ھا با حرف "M" شروع می شود؟•
(x   100 شروع می شوند "M" تعداد ماه ھای کھ با)

                         مجموع ماه ھا

چالش
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روز 5 فعالیت بیایید ارتباط دھیم

از تخیل خود استفاده نموده و ھر جملھ را  تکمیل کنید.

.________________________________ It’s 5 AM but

.________________________________ It’s 5 AM and

._____________________________ It is a holiday but

._____________________________ It is a holiday and

کوشش کنید جمالت خود 
را با استفاده از "but" یا 

"and" بنویسید!

.The car is fast

.The car is blue and the car is fast              

 .The car is blue

‘And’ یک حرف ربط است. این دو مفکوره یکسان را با ھم ربط 

میدھد. 

 .Ali is sad

.Mia is happy but Ali is sad                  

.Mia is happy

‘But’  یک حرف ربط است. این دو مفکوره متفاوت را با ھم ربط 

میدھد. 
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بازتاب ھفتھ وار

آیا از آموزش این ھفتھ لذت بردم؟

کدام کار را خوب انجام دادم؟

آیا با درنظر داشت آموختھ ھای ھفتھ گذشتھ بھتر عمل کردم؟

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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