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 سرلیک: شخصي ماموریت 
کچه  ېلډ د  واحد   الندي ماډل   ماډل       ژبه  وخت   

 انفرادي 1 1 2
ې لډ ۍکوچن   

ېقی دق 60  پښتو ژبه   

د هغه ارزښتونو پراساس چې ستاسو لپاره مهم دي ، تاسو کولی شئ د شخصي ماموریت بیان   : لنډیز

ورکړئ. موږ اکثرا دمخه زموږ په زړونو کې پوهیږو هغه څه چې زموږ لپاره مهم دي. په هرصورت  

، دا ستونزمن کیدی شي چې د خپل چاپیریال او ټولنې اړتیاو سره د غوښتنو سره پخال کړئ. د شخصي  

موریت بیان تاسو سره مرسته کوي د هوش سره ژوند وکړئ ، د دې په ځای چې د نورو توقعاتو  ما

سره سم ژوند وکړئ. دا تاسو سره مرسته کوي لومړیتوب ورکړئ څه شی ستاسو په ژوند کې واقعیا  

 مهم دی او څه لږ مهم دي. 

 ارزښتونه ، ماموریت ، اهداف : کلیدي ټکي

 :  هدفونه

 شخصي ماموریت ترتیب چمتو کړئ د خپل   • 

 د خپلو شخصي ارزښتونو سره په اړیکه کې د خپل ژوند الره مستقیم کړئ   •  

 لویان ، د مختلف ټولنیز او کلتوري ډلو اشخاص.  : برخه اخیستونکي

 :  توضیحات

 دقیقو کې ولیکئ ، هر هغه څه چې ستاسو د ماموریت په اړه ستاسو ذهن ته راځي 5په  • 

 د لومړۍ نسخې څرګندول مهم دي. دا مهمه ده چې خپل افکار او احساسات ښکیل کړئ.  دانه دهنه  • 

 خپل السونه )قلم / پنسل( حرکت وکړئ ، حتی کله چې تاسو د لیکلو لپاره هیڅ نلرئ. • 

تاسو نشئ کولی ځان مجبور   دا لومړۍ نسخه رامینځته شوې او نور )په کور کې؟( بیا لیکل شوې. • 

 نو خپل وخت ونیسئ. د ماموریت بیان لیکل یوه پروسه ده چې تاسو یې شپې نه کوئ.کړئ ، 
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 د شخصي ماموریت جوړولو لپاره الرښوونې: 

په شک او قاطعیت پرته په کانکریټ او پریکړه لیکلو سره ولیکئ )زه امید نه لرم ... ، زه هڅه کوم    • 

 .)... 

 جملې(  10لنډ او پریکنده اوسئ )حد اکثر  • 

 د نورو په اړه فکر وکړئ ، شاوخوا نړۍ ستاسو او خپل ځان. توازن ومومئ.   • 

د یو ښه کتاب یا فلم څخه الهام اوسئ. د هغه خلکو ژوندلیکونه مطالعه کړئ چې تاسو یې ستاینه   •  

 کوئ. 

 کوي. د "ذهن نقشه" رامینځته کولو سره ، زده کونکي په ډیر هوښیار او همکاري طریقه کار   •

سره پیل کړئ او په مینځ کې "زما شخصي ماموریت" رسم کړئ. په آزاده توګه اضافي   ورقی  د سپینې

 افکار او نظرونه شریک کړئ )هیڅ سم یا غلط جملې شتون نلري ، تاسو وروسته پریکړه کولی شئ(. 

 برخه اخیستونکي کولی شي د خپل شخصي ماموریت بیان فارمونه رامینځته کړي.   : وړاندیز

 "په نورو او ځان کې د غوره والي هڅونه." د مثال په توګه. 

 کاغذ ، پنسلونه ، فلیپچارټ   : توکي

 ځان زده کړه ، تجربه لرونکې زده کړه : طریقه

 د اسانګرانو لپاره الرښوونې: 

روزونکی باید وړتیا هم ولري چې خپل شخصي ماموریت منعکس کړي )نه یوازې د مینځپانګې مګر 

 لیکلو پروسې باندې(. 

 

(APA)  :ــ    سرچینه 

 د سټیون کووی له کتاب څخه غوره شوی "د خورا اغیزمن خلکو اوه اوسیدونکي".

 :  ذخیره خواړو د 

 همکار: د انټیګرا انسټیټیوټ 


