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 سرلیک: غږ تعقیب کړئ 
 

ل ډ مو ل ډ فرعي ما  کچه  ې لډد   واحد     ژبه   دوره   

ساعتونه  کوچنۍ ډلې  1 2 2  پښتو ژبه    4 

د غږ بیالبیل استعمالونه په حجم ، رواني ، ټون ، اشارو او نورو غیر لفظي خصیو کې دي چې    : لنډیز

د ټیکنالوژۍ ، تلفظونو ، میوزیکیت او دوه اړخیزو انعکاسونو سره د خلکو تر مینځ اړیکه نیسي ، تر  

د مختلف  څو مداخله وکړي. د بل څه پوهیدلو وړتیا او د غلط فهمیو المل کیدی شي. د فعالیت هدف

پوهاوي السته راوړلو لپاره د لوبو کارولو او د غږیزو تولیداتو پورې اړوند معلوماتو د بین االفغاني  

تبادلې پیل کول دي چې د غوره مخابراتو اغیزمنتوب رامینځته کولو په توګه د ټولو اړخونو او د دوی  

 کې. اړیکې د مختلف کلتور شرایطو سره منعکس کوي. په مختلف چاپیریال 

 : اوریدل ، غږ ، ژبه ، اړیکه.  کلیدي ټکي

د فعالیت هدف د پوهاوي السته راوړل د اړیکې مختلف میتودونو پورې اړه لري چې د غږ   : موخې

استعمال باندې تکیه کوي ، دوی شخصي مشاهدو / عکسونو سره وصل کول او د تطابق زده کول ، 

 چیرې چې اړین وي ، زموږ غږونه د فونیتیک تولید په مطابق غږونه . 

 ي او زده کونکي د ښوونځي په ټولو کچو لپاره. : روزونکي ، ښوونک  برخه اخیستونکي

فعالیت به په ټولګي کې په ډله کې ترسره شي ، په غوره توګه پرته له شور او یا په تیاتر کې ،   : شرح

چیرې چې برخه اخیستونکي کولی شي د ځینې رول لوبولو لوبو په جریان کې مرحله بدله کړي ، خپل  

نې بیا تولید کړي چیرې چې اړیکې د پوهیدو وړ ندي. ، کوم ځان تجربه کړي او د ورځني ژوند صح 

چې د توکي مختلف استعماالتو پایله کیدی شي ، روښانه شي. دا به ولیدل شي چې ، که څه هم د لفظي  

ژبې سره په مطابقت کې ، د اصلیت کلتور زموږ د غږ له الرې هغه کارولو باندې تاثیر کوي: د مثال  

ل شتون لري چې یو ایټالوی ، که څه هم په انګلیسي کې د خبرو اترو ماهر ، به  په توګه ، دا ډیر احتما
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توپیر ولري. نفوذ لري او حجم ، ټونونه ، تلفظ او اشارې به د اصلي انګلیسي ژبې خبرې کونکو یا کوم  

د فعالیت ډیر متحرک کولو  بل شخص لخوا چې د مختلف ترکیب ژبې سره مخ شوي کاروي کاروي.

 "تلیفون لوبه" تشریح کیدی شي: لپاره ، د 

ګډونوال لیکه کوي ، لومړی د کاغذ یوې ټوټې باندې یوه جمله لیکي او د شفټ تر پای پورې دوام کوي  

، بیا د دوهم ګډونوال غوږ کې جمله وهي چې څوک په ورته ډول خپل ګاونډي ته رسوي او تر هغه به  

څوک به په لوړ غږ تکرار کړي   رسیږي ، روان وي کله چې جمله وروستي آنالین لوبغاړي ته ونه

. لوبه ، د ساتیرۍ سربیره ، د فعالیت  ترڅو د کاغذ ټوټې باندې لیکل شوي اصلي سره مقابله وکړي

اصلي موضوع باندې د حلقې وخت کې وروستی انعکاس معرفي کوي ، له همدې امله په ټولو خبرو  

 و. زموږ د تولید او فونیتیک تولید د نورو خلک اترو کې

 مایکروفون او سپیکرې ، شیټونه او قلمونه.  : توکي

 : د روزنې ډله ، د همکارۍ زده کړې ، د وخت وخت.طریقه  

د اسانتیا کونکو لپاره الرښوونې: ویډیوګانې یا ویډیوګانې د موضوع معرفي کولو یا د فعالیت په جریان 

 کې انعکاس هڅولو لپاره کارول کیدی شي. 
 

ــ  :  (APA)     سرچینه 

 :  ذخیره خواړو د 

د ښوونځي اداره ، د کډوالو بنسټونه ، د ځوانانو پاملرنې ادارې ، د مهاجرینو   نومول شوی : همکار

 اتحادیې ، ...

 

 


