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 سرلیک: پاملرنه او څارنه 
ل ډ مو ل ډ فرعي ما  کچه  ې لډد   واحد     ژبه   دوره   

 پښتو ژبه   دقیقې  60 انفرادي 3 2 2

حسونو   5ستاسو د نظارت مهارتونو لوړول څو ګټې لري. زموږ دماغ زموږ د چاپیریال څخه د  : لنډیز

له الرې معلومات ترالسه کوي )لید ، اوریدل ، بوی ، خوند او لمس(. د ټیکنالوژیک چاپیریال پراختیا  

 سره ، د حواسو رامینځته کول د وضعیت پوهاوي کچې ترالسه کولو لپاره اړین دي.

 : مشاهده ، توجه ، تمرکز ، د حافظې وده يکلیدي ټک

  : هدفونه

 هدف د حالت پوهاوي په وده کې د دوو مهمو عناصرو په توګه د مشاهدې او توجه لوړول دي. 

 ځوانان ، لویان ، د مختلف ټولنیز او کلتوري ډلو اشخاص  /.n.a : برخه اخیستونکي

 یا لوبې. د حواسو د زیاتولو لپاره تمرینونه او /  : توضیحات

عکس وګورئ. بیا وروسته ، یو   1ثانیو لپاره د السي بم کې   60. د لوستلو ته دوام ورکولو دمخه ، د 1

عکس یو طرف ته کړئ او هغه څه ولیکئ چې تاسو یې ګورئ. تاسو کولی شئ الندې پوښتنو ته ځواب  

 ووایاست: 

 څومره خلک په حادثو کې دخیل دي؟  -

 څو نر او څو ښځینه؟  -

 توکي شاوخوا دي؟ کوم   -

 موټرونه کوم رنګ دي؟  -

 سړی په ځمکه کې کوم ډول زیان لري؟  -

 په موټر کې د جواز پلیټ څه شی دی؟  -

 بیا عکس خالص کړئ او وګورئ چې ځوابونه څنګه پرمخ تللي. 
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 خپل هوښیارتیایی پوهاوی د حواسو سره روزئ   2. 

 

 (aشیانو موندلو هڅه وکړئ چې تاسو به یې معموال له السه   3خپل چاپیریال سکین کړئ او د  :وګورئ

 ورکړئ 

bدقیقو لپاره ستاسو د اوسني چاپیریال غږونو ته پاملرنه وکړئ  5-2: د ( اوریدل 

 C په خپل چاپیریال کې بوی ومومئ او د خوشبو نښې تعقیب کړئ ( بوی : 

 (d  د مثال په توګه.  - وڅښئ )تاسو کولی شئ هر ډول خواړه غوره کړئ ذوق: خورا پام او خواړه 

 ، سوپ ، ...(مڼه

 (e لمس کړئ: خپل چاپیریال کې شیانو ته الس ورکړئ او د دوی مستقالت احساس وکړئ 

 وګورئ(. 2. په نهایت کې ، د تمرکز یو بل تمرین )په پینټري کې د عکس شمیره 3

اړخ یې کېږدئ ، هغه توکي ولیکئ چې مو لیدلي دي او بیا خپل ثانیو لپاره وګورئ ، یو   60عکس د 

 نمرې چیک کړئ. 

 آنالین ترتیبونه  D-Cultکاغذ ، پنسل ، الوتونکی ، د  توکي:

 شخصي تجربه ، مشاهده :طریقه 

د اسانتیا کونکو لپاره الرښوونې: تمرین د فرد لخوا ترسره کیدی شي ، مګر دا په یوه ډله کې هم کیدی  

 شي.

(APA)  :ــ    سرچینه 

  2019،  24( آرټف مینالي. د مارچ په 2019، وروستي تازه معلومات  2016بریټ او کیټ مکۍ. ) 

 کې وموندل شو 
dahttps: //www.artofmanliness.com/articles/10-tests-exercises-and-games-to-heighten-

your-senses-and-situational-awareness/ 

 :  ذخیره خواړو د 

  همکار: د انټیګرا انسټیټیوټ 
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 شراکتونه: 

 

 : عکس1
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