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 سرلیک: سکین او مشاهده 
ل ډ مو ل ډ فرعي ما  کچه  ې لډد   واحد     ژبه   دوره   

 پښتو ژبه   دقیقې 30-15 انفرادي  3  2   2

هغه خلک چې له وضعیت ښه پوهیږي په خپل چاپیریال کې شیان په پام کې نیسي. فعالیت له  : لنډیز

لید او خبرتیا لپاره. د پیریفیریل لید د ژوند په   - موږ سره مرسته کوي چې زموږ مشاهده جوړه کړي 

  ډیروالي SAډیری اړخونو کې یو مهم مهارت دی ، مګر د عمر سره کمیدو ته اړتیا لري. زموږ د 

لپاره دا مهمه ده چې خبر اوسئ څه چې زموږ سره نږدې دي او څه زموږ په شاوخوا کې پیښیږي. 

 وړتیاو ښه کولو سره ، موږ خپل امنیت ښه کوو.  SAزموږ د 

 وړتیا  SA: مشاهده ، لید ، د  کلیدي ټکي

 اصلي هدف د ارادي مشاهدې او د مشاهدې مشاهده مهارتونو وده کول دي. : موخې

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

 توضیحات: 

کله چې تاسو لومړی کور ته ورشئ او ننوځئ ، په یاد ولرئ چې د "بشپړ خونې سکین" وکړئ. دا به  

 څوکۍ سره ورته کولو عادت رامینځته کړئ. ښه وي چې د هر نوي 

لکه څنګه چې تاسو ننوتئ ، تاسو شاوخوا ګورئ او ذهني د ځای ځای ، توکي ، رنګونه ، فرنیچر ، 

توضیحات وګورئ ... لکه څنګه چې موږ ډیری ځله ورته ځایونو ته ځو ، موږ نور هیڅ شی ته پام نه  

 ه شتون لري. کوو. موږ فرض کوو چې موږ ال دمخه پوهیږو چې څ

 . د امنیتی اهدافو لپاره سکین کول 1

 ځای )خونه ،( سکین کړئ او خپل ځان څخه داسې پوښتنې وکړئ لکه: 

 د وتلو ځای چیرته دی؟  -
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دا کوم ډول خنډونه دي؟ زه په وتلو کې چیرته یم؟ که دا تیاره وي زه څنګه کولی شم چې یوازې   -

 پرمخ الړ شم؟ 

عجیب یا اعصاب ښکاري ، څوک چې عجیب چلند کوي؟ د خلکو  ایا کوم مشکوک خلک دي چې  -

 السونو او سترګو ته ځانګړې پاملرنه وکړئ. خپلو احساساتو ته غوږ شئ 

 ښه پټ ځای چیرته دی؟ )که اړتیا وي(؛ ایا دلته کوم مشکوک توکي نږدې دي؟  -

 د نظارت مهارتونو تمرین وکړئ  2 .  

 ځله پوهیږم چې خلک څه اغوندي؟ زه د کمیس څو رنګونه ګورم؟ زه څو  -

 څو تنه خوښ ښکاري؟ خفه؟ ستړیا؟ په زړه پوری؟  -

 څو ښځی دي؟ څو ماشومان؟ څو مشران؟ وغیره.  -

پوښتنو لیست جوړول د هغه شیانو په اړه دي چې تاسو یې   30-20ستاسو غوره شرط په حقیقت کې د 

غوره کړئ ، کله چې تاسو کوم ځای ته ځئ. د په هره اونۍ کې د کارولو لپاره  5په لټه کې یاست او بیا  

هرې اونۍ وروسته ، خپل ځان څخه وپوښتئ ، "تاسو اوس څومره ښه یاست؟" او ځواب په فورمه کې  

 سکیل کې و ارزئ.  1-10

 : /  مواد

 ځان زده کړه ، ځان سپړنه  : طریقه

 د اسانګرانو لپاره الرښوونې: / 

(APA)  :ــ    سرچینه 

 (. د وضعیت د پوهاوي تمرینونو بالګ. له سره را ایستل: 2018) سوینسن ، میشل. 
https://smartenings.com 

 :  ذخیره خواړو د 

 همکار: د انټیګرا انسټیټیوټ 

 

 


