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 سرلیک: د پوهاوي ورځ 
ل ډ مو ل ډ فرعي ما  کچه  ې لډد   واحد     ژبه   دوره   
 انفرادي  3  2   2

 کوچنۍ ډلې  
 پښتو ژبه   دقیقې  45

: زموږ د شاوخوا څخه خبر اوسئ او د احتمالي ګواښونو او احتمالي خطرناکو شرایطو پیژندلو  لنډیز

کوي. د ادب په وینا ، دا د وړتیا څخه ډیر رواني ځانګړتیا ده. په  کې وړتیا د وضعیت خبرتیا په ګوته 

 هرصورت ، موږ کولی شو زموږ پاملرنه او زموږ د چاپیریال په اړه پوهاوي وروزو. 

 پاملرنه ، پوهاوی  : کلیدي ټکي

 هدفونه: 

 په اوتوپیلټ د موټر چلولو پرځای شعوري زده کړه • 

 خبر اوسئ زموږ شاوخوا شاوخوا شیانو څخه  • 

 د پاملرنې مودې ته وده ورکړئ  • 

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

 توضیحات: 

 ساعت لپاره تمرین وکړي. 1پدې فعالیت کې برخه اخیستونکي به په دوامداره توګه د 

 اشارې:

 هرڅه په ارامه او احتیاط سره ترسره کوئ.ساعتونو شرایطو پالن کړئ چیرې چې تاسو  1د  • 

 دوه اساسی اصول شتون لری:  • 

 په یو وخت کې یوازې یو شی ترسره کړئ. 

 . هرڅه چې تاسو په ارامه او احتیاط وکړئ ترسره کړئ.1

که چیرې برخه اخیستونکي په اسانۍ سره تحلیل شوي وي ، الرښوونې ورکړئ: خپل پام لرونکي  

 پاملرنه وکړئ او دوام ورکړئ. یا: توجه او مهرباني وکړئ دوام ورکړئ.فکرونو ته 
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ټینګار وکړئ چې دا کش کول معمول دی ، په ځانګړي توګه په پیل کې: د خبرتیا لپاره وخت او روزنه  

دقیقې   10یا   5ټینګار وکړئ چې هره ورځ ستاسو د پوهاوي روزل مهم دي ، حتی په ورځ کې  اخلي.

 لري.دمخه ارزښت 

که چیرې برخه اخیستونکي په ډله ییزه ناسته کې کار وکړي ، اسانګر کولی شي وروسته د ډلې تجربو  

باندې بحث وکړي. فعالیت څنګه پرمخ الړ؟ دوی د تمرین کولو پرمهال کوم ځای ته پام شوی وو؟ ایا 

ي پوسټ  دوی کولی شي خپل پام له ګډوډۍ څخه اصلي هدف ته واړوي؟ برخه اخیستونکي کولی ش

رامینځته کړي او تحلیل کونکي لیست کړي ، په بیله بیا مثبت پام د پاملرنې ساتلو لپاره. بحث / پرتله  

 کول به تعقیب شي. 

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

 داخلي کول ، بحث ، تجربوي زده کړه :طریقه 

 د اسانګرانو لپاره الرښوونې: 

برخه اخیستونکي په ډله ییزه ناسته کې کار وکړي ، اسانګر کولی شي وروسته د ډلې تجربو  که چیرې  

باندې بحث وکړي. فعالیت څنګه پرمخ الړ؟ دوی د تمرین کولو پرمهال کوم ځای ته پام شوی وو؟ ایا 

دوی کولی شي خپل پام له ګډوډۍ څخه اصلي هدف ته واړوي؟ برخه اخیستونکي کولی شي پوسټ  

ته کړي او تحلیل کونکي لیست کړي ، په بیله بیا مثبت پام د پاملرنې ساتلو لپاره. بحث / پرتله  رامینځ 

 کول به تعقیب شي. 

ت یذهن. تطابق سره 2016 ، نی ز-ټ کب جون د  .   :  (APA)     سرچینه 

 :  ذخیره خواړو د 

 همکار: د انټیګرا انسټیټیوټ 

 

 


