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 سرلیک: هدف او فرعي توضیحات 
 ژبه   وخت   د ډلې کچه  واحد   الندي ماډل   ماډل     

 پښتو ژبه  1  ورځ کوچنۍ ډلې  1 2 2

 

مرجع اکثرا د واقعیت حقیقت ته ویل کیږي: رنګونه ، شکلونه او په پوښتنې کې د شیانو  لنډیز: 

موږ نړۍ مشاهده کوو ، وینو او  مشخصات. د پایلې په توګه ، موږ دا هیر کوو چې هغه الره چې 

و په فعالیت پورې اړه لري ، مګر د لید معلوماتو ډیرو مغز پروسس باندې  پوهیږو هغه زموږ د سترګ

هم. لید او دماغي میکانیزم چې د ډیری خلکو لپاره په بریالیتوب سره کار کاوه هم په ساینسي ډول  

بې نفوذ د منلو وړ پروسو سره ، نړۍ ته اجازه  رامینځته شوی ، او دا یې هم ښودلې چې کلتور او د ژ

ورکوي چې مختلف اړخونو ته الړ شي. یوازې د عکسونو او د مختلف ژانرونو هنرمندانو لپاره د 

روزنې کورس فکر وکړئ: تل یو محرک او موډل شتون لري ، مګر تولیدات څو چنده دي. فعالیت یو  

توضیح کولو وړتیا سره یوځای منعکس کويشان تمرین لري چې د نږدې واقعیت د مشاهدې او   . 

 

مشاهده ، توضیح ، معروضیت / فرعي فعالیت  کلیدي ټکي:  

دغه فعالیت د څارنې او تشریح مهارتونو پیژندلو او تقویه کولو په اړه د پراخه پوهاوي   موخې:

 کړنو پریکړو سره پریکړو ته دوام ورکړي. -رامینځته کولو لپاره دی ، ترڅو د انتخابونو 

 برخه اخیستونکي: روزونکي ، ښوونکي او زده کونکي د ښوونځي په ټولو کچو لپاره 

 مرحلو ویشل شوي  4اخیستونکي به په هغه فعالیت کې برخه اخلي چې په  جزیات: برخه 

 د برنامې برخه والو ته وړاندې کول او تشریح او هغه فعالیت چې ترسره کیږي؛( 1 

( د ټولګي څخه بهر: برخه اخیستونکي به یو مجسمه یا یادګار غوره کړي چې دوی به یې مشاهده او  2

مختلف لیدونه؛ د فعالیت هدفونو لپاره ، د عکس   2لپاره لږترلږه عکسونه ولري )د هر ګډون کونکي 

 کیفیت غیر متعلق دی(؛

( په ملټي میډیا خونه کې: عکسونه به کمپیوټر ته لیږدول کیږي ، د هر ګډونوال لپاره به دوه فایلونه  3

ل عکس  رامینځته شي ، یو د مجسمې عکس او د هغې تشریح سره ، د یو ممکن هدف په توګه ، بل د ب

 او موضوعي توضیح سره. 
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( د ګروپ پریزنټشن او د انفرادي پایلو بحث: دا مهمه ده چې د هرې پریزنټشن لپاره د اوریدلو فعاله 4

وهڅوئ ، په بیله بیا د پایلو عمومي / توپیر لرونکي پایلې پیژندل ، او همدارنګه شخصي او کلتوري  

 دلیل چې فرعي موضوعاتو باندې تاثیر وکړ. . 

یو څه مناسب بدلونونو په کولو سره چې د فعالیت په جریان کې به واقعیا وي ، دا به هم ممکنه وي   د 

 چې د کار او ټولو توضیحاتو لپاره وقف شوي مجازی حافظه کې خونه رامینځته کړي.

 د میډیا خونه ، کیمرې که د کیمرې تلیفونونه شتون نلري.  مواد:

 څرګندونکی میتود  :طریقه 

اسانتیا اخیستونکو لپاره الرښوونې: برخه اخیستونکي یوازې هغه وخت انټرنیټ کارولی شي که  د 

د ورته تشریح   چیرې دوی د هدف توضیح چمتو کولو کې ستونزې ولري )یوازې پدې حالت کې ،

دا به غوره وي چې   مګر حتی که دوی انټرنیټ د مالتړ په توګه وکاروي ، امکان څخه مخنیوی لپاره؛

وهڅوئ په شخصي ډول هرڅه چې دوی سره لري بیا کار وکړي ، او نه یې کاپي او نه یې   دوی

معلومات کاپي کړئ(؛ دا هم مهمه ده چې د برخه اخیستونکو ترمینځ د رقابت مخه ونیول شي ، په یاد  

 ولرئ چې تمرین په ځانګړي ډول د شخصي مهارتونو وده لپاره دی.
 

(APA)  :ــ    سرچینه 

 :  ذخیره خواړو د 

همکار: محرم شوی )د کارپوه / هنر نقد همکار څخه غوښتنه کیدی شي ، هغه / هغه کولی شي د 

ورځې په جریان کې پیښیږي مشاهده کړي او د فعالیت او پایلو په اړه خپل نظر ورکړي ، دوی د هغه  

 پوهه او فرعي فعالیت سره بډایه کړي. 

 د ځوانانو پاملرنې ادارې ، د مهاجرینو اتحادیې.( د ښوونځي اداره ، د کډوالو بنسټونه ،

 


