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 سرلیک: ځای ومومئ
ل ډ مو ل ډ فرعي ما  کچه  ې لډد   واحد     ژبه   دوره   

 کوچنۍ ډلې  2 2 2
 لوی ډلې 

 پښتو ژبه   1         ورځ

 

: ټیکنالوژي نن ورځ په مختلفو الرو کې مرسته کوي او ځینې انساني مهارتونه یې ځای په ځای لنډیز

کړي. تغیر موندنه د تل لپاره د بیالبیل ډیسکونو لپاره د عالقې مطالعې موضوع ګرځیدلې ، په حقیقت  

ونو ذهني  کې ، نن موږ پوهیږو چې د لید مهارتونو وده څومره ګټوره کیدی شي او د تیریدونکو ځای 

 GPSنمایشګانې رامینځته کړي. د ټیکنالوژۍ تحول د کوچني ماشینونو لپاره دا ممکنه کړې ، لکه د 

نیویګیشن وسیلې ، چې دا شرکت د دوی د نصب شوي الرې لپاره شتون لري ، په هر سمارټ فون کې  

کړئ. کله چې موږ  د ډیفالټ په واسطه ، موږ ته وښیی چې کومه الره پرمخ وړو او غوره الرې تعقیب 

د تړل شوي ځای له الرې ځو ، یا د یوې سیمې له الرې چې موږ دمخه پوهیږو ، دا د هغه ځایونو  

موندلو لپاره اسانه ده چې موږ یې په لټه کې یوو ، تر هغه چې موږ د حوالې نښې کاروو: کلیسا ، یو  

پراخه ، نامعلوم ځای کې یا   ښوونځی ، یو یادګار ، هټۍ او داسې نور. پرځای یې ، کله چې موږ په

پرته له حوالو څخه په سیمه کې یو ، نو دا د ځای موندل خورا ګران دي: د مثال په توګه که موږ د 

به   GPSلومړي ځل لپاره په ښار کې یا په لرګي کې یوو. په ښکاره ډول ، په وروستي حالت کې ، 

مګر په اوږد  ګوګل" وایو ، دا ټول دي "هیلوموږ له ستونزو لرې کړي ، موږ یوازې "هیلو سري" یا 

مهال کې ، زموږ د لیوالتیا مهارتونو دوامداره بدیل ، کوم چې ډیری وختونه موږ ته د معلوماتو غوښتنه  

کولو لپاره د نورو خلکو سره ساده اړیکه نیسي ، د دې ډول ټیکنالوژۍ سره کیدی شي د دې انساني  

عالیت هدف د مخابراتو مهارتونه بیرته فعالول دي چې د وړتیاو راتلونکي راجلبولو المل شي. د ف

 موقعیت موندلو لپاره د معلوماتو غوښتنه کولو وړتیا ته اشاره کوي ، د ترالسه شوي پوهې پرتله کول.

 مخکې زموږ د کلتوري دودونو او ممکنه نوي چلندونو سره.



 

 

Toolkit Activities 

 
 

 

  

  
  

2017-1-IT02-KA204-036678 
 

 الرښود ، د مخابراتو مهارتونه.  : کلیدي ټکي

د فعالیت هدف په لږ پیژندل شوې سیمه کې د ځای موندلو زده کول دي ، او د ځایی   : موخې

 اوسیدونکو څخه د معلوماتو غوښتنه کول. 

ته یو ، نو د دې لپاره پوهیږو چې  چیر ا پدې معنی ده چې پوهیږو چیرې د الرښوونې وړتی : توضیحات

موندلو څرنګوالی چې په اسانۍ سره د مراجع ځایونو سره پیژندل کیدی شي. دا اساس د مرجع نقطو 

دی له کوم ځای څخه چې د فعالیت تشریح کولو لپاره برخه اخیستونکو ته ، کوم چې به په یوه مربع کې  

سره وګوري ، د ښار په مرکز کې به لږترلږه موقعیت ولري. بیا به دوی په کوچني ډلو ویشل شوي  

و د فعالیت اجرا کولو پورې اړوند توکي ، معلومات او قواعد ترالسه کړي ، او همدارنګه ځانګړي  ترڅ

رول چې د ډلې غړي یې باید فرض کړي ، د بیلګې په توګه الرښود )د فارمان په څیر یو څه( او  

چې   خبریاالن ) څوک به عکسونه ، ویډیوګانې اخلي او د دوی ترمینځ به هغه څوک وپیژندل شي څوک

د ورځې په اوږدو کې معلومات لیکي(. جوړ شوی فعالیت یوه لوبه ده ، یو ډول "ځای پرځای کول". 

ګډونوالو ته چمتو شوي توکی په ښار کې د ځایونو لیست لري چې په ډله کې یې کشف شي؛ دوی  

هدف  یوازې د ټیکنالوژۍ کارولو پرځای له خلکو څخه د الرښوونو غوښتنه کوي ، پرته لدې چې دوی 

ترالسه کړي. د فعالیت له پیل کولو دمخه ، برخه اخیستونکي کولی شي د معلوماتو په اړه وغږیږي چې  

خبرې وکړي ، یوازې د ترالسه شوي انفرادي مهارتونو چک کولو لپاره چې د ډلو جوړولو لپاره ګټور  

د حلقې وخت کې  کیدی شي. وروستی مرحله د ملټي میډیا خونه ده ، چیرې چې برخه اخیستونکي باید 

تجربه څرګند کړي او ملټي میډیا فایلونه رامینځته کړي ، د هغه موادو سره چې له تحقیق څخه السته  

راځي )عکسونه ، آډیو کلیپونه ، ویډیوګانې ، لنډ راپورونه او داستانونه( چې غوره کیدی شي او په 

 ملټي میډیا میوزیم کې ښودل شوی. 
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ه ، د ښار نقشه ، د ځایونو لیست ، ملټي میډیا خونه ، ګرځنده تلیفونونه یا  نوټ بوکونه او پنسلون مواد:

 ې ، کوچنۍ قاموسونه چې د محلي ژبې سره ستونزې حل کړي.  کیمر

 زده کړه ، د وخت وخت ، همکاري زده کړه. AESد ستونزې حل کول ، د  : طریقه

هره ډله به د یو چا سره وي څوک چې ښار پیژني ، مګر باید    : د اسانتیا کونکو لپاره الرښوونې

یوازې د لټون پرمهال نظارت او نظارت وکړي ، پرته لدې چې برخه اخیستونکي بې ځایه وي او یا  

 ستونزې ولري. 
 

   سرچینه (APA)  :ــ

 :  ذخیره خواړو د

 مهاجرینو د  ، ادارې پاملرنې ځوانانو د  ، ادارې کډوالو د  ، اداره ښوونځي د ) شوی محرم :همکار

 .( اتحادیې

 

 


