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وون ولنو کې د سواد او بالغو د  ود ليکلو لپاره د د اقليت ژبو په  ې د ودې او انکشاف په موخه د الر
ه کارول شوی او نا نشر شوی تفسير، په  لخوا  (UNESCO)کال کې د يونيسکو  ٢٠٠۴منبع په تو

  په په بنکاک کې نشر شوی دی



ود  2   ٢٠١٠سوزن مالون     د ليک او لوست د منبع الر

 د محتوياتو جدول
  ٣                        سريزه

. پرک ۍ  رامونو په هکله   لوم وونيزو پرو و ژبو د    ۴    د پالن جوړولکره کتنه: د 

رام چې يو ١٫١منابع:  وونيز پرو ه پل". داسې  ي "قوي بنس او    ٢١  رامن ته او جوړ ک

  

نه ې ن  : لوم پرک   ١۶  دويم 

ولنې د اهدافو او اړتياوو ارزونه٢٫١منبع    ٢٢  . د 

  ٢۵  ١ # .. د ژبې د وضعيت او روٻش په هکله سروې٢٫٢منبع 

  ٢۶  ٢ # .ٻش په هکله سروې. د ژبې د وضعيت او رو٢٫٣منبع 

  ٢٨  . د ژبې د استعمال سروې٢٫۴منبع 

خه د استفادې سروې٢٫۵منبع    ٢٩  . د سواد 

  

پرک ول يا سمبالو :دريم    ٣١  ه

پرک   ٣۵  ومارنه او روزنه :لورم 

وونکو/برابرونکو د روزنې لپاره سترايژۍ۴٫١منبع    ۴٧  . د 

  

پرک م    ۴٩  د ليک دود په هکله پرختګ :پن

پرکش م  وونيز نصاب او تعليمي مواد :پ   ۵۴  د 

ونې په هکله اړين توکي١٫۶منبع    ۶١  . د ژبې د 

نګ د سيال فعاليتونه٢٫۶منبع  ې د پايلو تر   . د زده ک

ي٣٫۶منبع  ه کارول کي   ۶٣  . د هغو دريو تدريسي طريقو مقايسه چې په عمومي تو

: د ادبياتو په برخه کې پرمختګ پرک   ۶۴  اووم 

تياوې١٫٧بع من ان   ٧٠  . د لوستلو د توکو د درجه بندۍ 

  ٧۴  تخليکي ليکنې LI. په ٢٫٧منبع 

ي په موخه وړانديزونه٣٫٧منبع    ٧۶  . ستاسو د خپلو او نورو اشخاصو د ليکنو د اٻ

او ارزول۴٫٧منبع  ي پ ولنه کې د لوستلو د توکو د لوم   ٧٧  . په محلي 

  

: مستند کول او ارزول  پرک   ٧٩  اتم 

ونه١٫٨منبع    ٨٨  . د ليکنو په هکله د پرمختګ رپو

لور ډوله ارزونې٢٫٨منبع  رامونو کې  وونيزو پرو و    ٨٩  . د ژبو په 

ي رام هماهن : د پرو پرک   ٩٠  نهم 

  ٩۶  . د ليکنو د تمويل پروپوزلونه/وړانديزونه١٫٩منبع 
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ای شوي دي ای پر   الندې مطالب په سريزه کې 

رامونو د تطبيق او پالن جوړونې په هکله دی چې د اقلي نوموړی کتاب د هغو  ت ژبووونيزو پرو
ه د اړونده ژبو  ي تو ان وونه رامن ته کوي. دا په  ولنو کې اوږدمهاله  لپاره  يونکووويونکو په 

ولنو سره د  وی د ددی، خو نور هغه کسان هم له دې استفاده کوالی شي چې د اقليت ژبو ويونکو 
رامو   نو په انکشاف کې مرسته کوي. پرو

ور و ئ تاسو به په الندې صفحو کې و رام جوړونکو لپاره د يو  ود د پرو چې نوموړی الر
يتوبونو وړانديز کوي:    لوم

 رامونه په زده کوونکو باندې متمرکز دي. د دې مقصد له زده کوونکو سره رو ی د دو دا پرو
 رسته کول دي. د خپلو تعليمي اهدافو په ترالسه کولو کې م

 را خه د پرو ي له پيل  ولنو غ ولنه باندې متمرکز دي. د  رامونه په  کله هم په نوموړي پرو
ې کولو کې برخه اخلي.   په پرٻک

 وونه باندې متمرکز دي. لوستل او ليکل د اهدا رامونه د پرمختګ لپاره په  جملې  فو لهدا پرو
ه مرسته کوي. خه بلکې د خلکو سره د اهدافو په ترالسه کو نو درسو دلو کې د اسبابو په تو

ي او هغه موض خه د دوی د تجربو له مخې ترتيب او تنظيمي وعات محتويات له زده کوونکو 
ي ډول د دوی لپاره د پاملرنې وړ او د دوی په ژون ان  پورې تر بحث الندې نيسي چې په 

 اړه ولري. 

 رامونه زده کوونکو ته د دوی په لوم و يره د نی/خپله ژبه کې او د دويمې ژبې لپادغه پرو
و دوی وکوالی شي چې وونيز بنس د جوړٻدو توان ورکوي،  ه د قوي  په  مناسب پل په تو

ي.  ې وک  دواړو ژبو کې زده ک

رام باندې تمرکز کوي  وونيز پرو و ژبو په  ۍ برخه کې نوموړی کتاب د  ده د ز –په لوم
وونه. په دې برخه کې بل يا دويم کتاب تر پالنکوونکو په خپله/مورن ژبه ب يزه  ې دی او الند نس

رام هغه برخه تشکيلوي چې زده کوونکي يې د هغه قوي بنس په  "پل"د  ه د پرو ه تپه تو و
ې لپاره يې د تېرٻدو په موخه ن ژبه يا د دويمې ژبې د زده ک په  "لپ"د  کاروي چې دوی په لوم

ی دی (او له ه جوړ ک   اړتيا سره سم د دريمې ژبې لپاره هم کارٻدای شي).  تو
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پرک ۍ  رامونو: لوم وونيزو پرو و ژبو د    کره کتنه: د 

 جوړول پالن د هکله په

  د دوام په هکله فکر کول، 

ۍ په هر هېواد کې پيل شوي دي. له بده مرغ رامونه تقريباً د ن وونيزو پرو و ژبو  ياترو زه چې د 
رامونو رامونه پای ته رسي دغو پرو ل شوی. ډٻرۍ وختونه نوموړي پرو  ي اوته دوام نه دی ورک

وونې د متخصصينو  وونيز اهداف نه ترالسه کوي. کېدای شي چې د  ه پزده کوونکي اوږدمهاله 
و،  تنه وک ه پو رامونه ناکام او نور دوام کوي؟ موږ د خپلو پرو"تو د  رامونوولې يو شمېر پرو

ه کوالی شو؟ برياليتوب او نې چې تر ي "دوام لپاره  ې رامونو په هکله يوې  دې وې مود هغو پرو
ې دي:  تياوې شريکې ک ان ودلې ده چې دوی يو شمېر  ی دی    پورې يې دوام ک

 تنه کوي. دوی په باور لري چ ولنه کې غو ي چې خلک يې په  که پيل کي رام  ې دا دا پرو
و اهدافو په  ان رام به د  و اړتياوو په پوره کولو کېپرو ان ی سره له دو ترالسه کولو يا 

ي.   مرسته وک

 رام په پاملرنه، تطبيق او پالن جوړونه کې مشرتوب په غاړه اخ ي د پرو ولنې غ  لي. د 

 ولنې خلک (په خاص ډول مشران) دې نتيجې ته رسي رام جوړ شي بيا د  ل چې پرو ي يو 
رام د دوی له  لو کېد اړتياوو په پوره کولو او اهدافو په ترالسه کو چې په واقعيت کې پرو

 دوی سره مرسته کوي. 

 ې رام په موخه مسووليت په غاړه اخيستی دی. دوی د هغې په هکله پرٻک او  ولنې د پرو
ه کوي.  ه دوی د اړينو تغيراتو په هکله پرٻک  ارزونه کوي او همدارن

 رام له نورو پرمختيايي پروژو سره ې  دا پرو ل و ليکاد دې لپاره اړيکه لري چې خلک زده ک
ورو نظرياتو، مهارتونو او مالوماتو حاصلولو  مه ه اداتکوي. دوی کوالی شي چې د نويو او 

ي.   ورک

 ولنې پ رامونو سره د  وونيزو پرو رام ته له نورو رسمي او غېر رسمي  ه نوموړي پرو
ولنې نه د باندې ارتباط ورکول ک ولنې پرداخل او له  ی. کله چې زده کوونکي د  رامي بشپ  و

ي. د بېل وونې ته ادامه ورک تنې سره سم دوی کوالی شي چې  ي، نو د دوی له غو ې په ک
ی  ه کې بشپ ک رام يې په خپل کلي/بان وونيز پرو ن  ه، هغه ماشومان چې لوم ي وتو

ي. هغه م په لور حرکت وک وونې د سيس بالغ اشخاص چې په  کوالی شي چې د رسمي 
ی وي کوالی شي چې د مسلکي روزنې يا نور ول بشپ ک و برياليتوب سره يې د بالغو 

ي.  رامونو په لور حرکت وک وونيزو پرو  غېر رسمي يا رسمي 

 خه د باندې له اړتيا سره سم مالت ترالسه کوي لکه له دول ولنې  رام له  ېر تي، غدا پرو
ورو پوهنتونونو، تجارتي سکتور، مرستندويه سازمانونو او ن ،(NGOs)دولتي سازمانونو 

ه، د ژبو او کلتور سازمانونه).   ې په تو خه (د بېل   ادارو 
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وونکې همکاري   د شريکانو ترمن ه

، نور شريکان  ې لري. زده کوونکي او د دوی کورن رام کې خاص  ول هغه خلک دي چې په پرو
وک چې کېدای شې له دې پرو وونې په هغه  و ژبو د  ون د  ي په  رام په وسيله اغېزمن کي

کېل دي رام په مالت کې  ول هغه خلک چې د دې پرو رام او  ي.  پرو   شريکان بلل کي

رام کې د احتمالي شريکانو لس په الندې ډول دی:  وونې په يو پرو و ژبو د    د 
 ي ې ته  ول  هغه خلک چې 
 د دوی کورن 
 رام کې ر وونکيپه پرو ارونکي او   وزونکي، 
  ه د لوستل ٻ کوي، توليد کوي او همدارن و اهغه خلک چې ليکنې کوي، تمثيل کوي، اٻ

 تدريس توکي ويشي. 
 رام مشران  د پرو
  (رام د ماشومانو لپاره وي ايي پرو ي (که چېرې  وون  ايي يا محلي 
 .ي ي په کې دايري ول ولنو کې نور خلک چې   په هغو 
 وونې ادارې.ايي، د ه د  ي تو ان  ولتي او د حکومت ادارې، په 
 ايي، دولتي او ملي مذهبي ادارې 
  وونې يوالې غېر دولتي سازمانونه چې د پرومختګ او  ايي، دولتي، ملي او ن ه پهغه 

کېل او له هغې سره عالقه لري.  رامونو کې   پرو
 ر ايي، دولتي او ملي تجارتي ادارې چې له دې پرو خه مالت کوي. هغه   ام 
 رام لپاره د تمويل الرې چارې او نورې منابع برا  بروي.هغه مرستندويه ادارې چې د پرو
  (ه دولتي او ملي مامورين/مسوولين  ايي دولتي مامورين (او همدارن
 وا رام د  رامونه (خو که چېرې پرو ا ينانو مسلکی مرکزونه او د بالغانو نور روزنيز پرو

 پاره وي). بالغو خلکو ل
 ولن ه لو کې د روغتيا، کرنې او نورې هغه دولتي ادارې چې غواړي د اقليت ژبو ويونکو په 

ي.   خلکو سره مالومات تبادله ک
رو په تو خه د مالت په موخه شريکان د مل رام د برياليتوب په صورت کې له دې  رک ه مشتد پرو

ه دې ته اړت کار کولو ته اړتيا لري. نو په دې ډول به تاسو د رام د مشرانو په تو چې د ئ ريا ولپرو
روپ سره د خبرو لپاره وخت تېر ک ولو بالقوئ. شريکانو د هر  انو ه شريکدا به ډٻر مهم وي چې د 

وونې په ولنه کې د  ول شي چې په  و دوی وه ل شي،  رام ترمن اړيکې ته وده وک  هکله او پرو
رام ل ورخپل لوری سره شريک او د پرو پرک و ي (دريم   ،ئپاره مشترک اهداف رامن ته ک

ول/سمبالول.)   ه
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و ژبو د  د 
وونې 

رامونه  پرو

  دولتي
ادارې، غٻر 

دولتي سازمانونه 
 تجاررتي ادارياو 

  دولتي ادارې؛ غٻر
ولنيز کلتوري- دولتي ادارې؛ 

ولنې، پوهنتونونه، 
 مرستندويه ادارې

  غٻر
نړيوالې دولتي؛ 

 ستندويه ادارېمر

 ، افراد، کورن
ولنيز، مذهبي، 
کلتوري او سياسي

 روپونه 

يواله کچه   ن

 په ملي کچه

ايي تجارت، 
دولتي ادارې، 

ي، روزنيز  وون
رامونه  پرو

ايي/محلي  په 
 کجه

په محلي 
 کجه

رامونو کې سياسي شريکان وونې په پرو و ژبو د   د 



ود  7   ٢٠١٠سوزن مالون     د ليک او لوست د منبع الر

رام په اړوند پالن جوړول وونيز پرو و ژبو د    د 

ي؟  رام په هکله پالن جوړي   ولې د پرو

رام لپاره پالن جوړ وونې د پرو و ژبو د  رام په ئکه چېرې تاسو د  ، نو په دې برخه کې به د پرو
ه پ که چې: اړوند  ور وي    الن 

 و په دې هکله فکر وک ي  رام پئ دا به ستاسو سره مرسته وک ه هر چې تاسو بايد د پرو
ه ترسره ک او کې   ئ. او تاسو به کومو منابعو ته اړتيا ولرئ پ

 و په دې هکله فکر وک ي   سووليتمچې د بېالبېلو فعاليتونو ئ دا به ستاسو سره مرسته وک
وک په غاړه ل شي.  به   واخلي او په کوم وخت کې هر فعاليت ترسره ک

 ي چې آيا ا رام ارزول به ستاسو سره ستاسو په پوهولو کې مرسته وک هداف وروسته د پرو
ه ډول بشپ شوي دي.  ومره   بشپ شوي دي او دغه اهداف په 

رام لپاره پالن بايد  وونې د پرو و ژبو د   شئ پوهـ سو په دې. که چېرې تا"د انتعطاف وړ وي"د 
ه  رام د مشرانو په تو ه کار نه کوي نو د پرو رام يو شمېر برخې په سمه تو ايد په اسو بتچې د پرور

ه په هکله وړاند وينه نه شی کو ې کېدای الی چپالن کې د تغير توان ولري. واقعاً چې تاسو د هر هغه 
ينو رام د تطبيق په پيل سره هغه واقع شي. په  ي چ ستاسو پرو ي ه پې ې وختونو کې داسې 

ه  ې، د پيسو نشتوالی او داسې نور). يا هم کېدای داسې پې کن کوي (طبيعي پې ي اقع شوپرمختګ 
ه، کېدای شي دولت د روزن ې په تو ي (د بېل ک سره حرکت ورک رام ته په ډٻره چ يزو چې پرو

ي يا د ادبياتو د توليداتو لپا ه وک ي). کلهکورسونو د تمويل پرٻک اسو او چې ت ره بودجه برابره ک
رام و ارزو پرک (اتم ئ چې تاسو يې بايد په منظم ډول ترسره کئ ستاسو نور شريکان هغه پرو

ور ه سره نه شي پرئ ارزونه)، نو کېدای شي تاسو درک کئ: و رام پالن د هغه  تله چې د پرو
 ئوک سو بايد د پالن په هکله کره کتنهکېدای چې په واقعيت کې پې شوي ؤ. په دې صورت کې تا

ور ور دی. ئ و و   چې دا واقعي او د حاالتو لپاره 

ول خه تېرٻدو ته وه شي،  پالن جوړونه وخت ته اړتيا لري او کېدای شي خلک له نوموړې پروسې 
ک سره د وړاند ی. له پالن پرته په چ ي پيل ک ول ک سره خپل  ې تګ و دوی وکوالی شي په چ

رام  وونې لپاره هې و نه لري چې د پرو ت سووليموٻره په دې کې ده چې هغه خلک به د دوی د الر
رام په او په برابرولو کې مرسته کوي. د پرو ه  هکله په غاړه لري يا له دوی سره د راتلونکي پ

ي چې تاسو چېرته و وته ک ۍ اسو پت او په کوم لور روان ياست. که چېرېئ پالن بايد تاسو ته په  ه ن
رامونه وليدل، نو تاسو به درک ک وونې بريالي پرو و ژبو د  ر د چې له دغو يې ډٻئ کې د 

ه او الزم پالن سره پيل شوي دي.  رام په    پرو

کېل وي؟  وک    په پالن جوړونه کې بايد 

ولنې استازي باي ولنې لپاره خدمت کول وي، نو د  را په ترڅ کې د  ن ه پالد پکه چېرې د يو پرو
کېل وي. غېر دولتي سازمانونه، مناسبې دولتي ادارې او نور شريکان په پالن نه جوړو جوړونه کې 

ه کوونکي وي.  ني پرٻک ي بايد لوم ولنې غ خه مالت کوالی شي، خو د  ولنې    کې له 

و طريقو په وسيله مالت وک ئتاسو کوالی ش خه د يو  ې  ولنې له پرٻک   ئ: چې د 

 ولنې له يو شمېر مشرانو سره مد تاس خه د ليدنې په برخه کې د  رام  رسته يس شوي پرو
 ئ. وک
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 کاره ک رام د پالن يوه کاپي/نقل  ه پرو خه دوی ته د يو  روپ   . ئد بلې ژبې له 

 رام د بېال بېلو برخو په هکله خبرې وک تنې وکئله دوی سره د پرو و دوی پو ي او ، 
ي. واقعي پالن جوړونې ل ای خبرې اترې وک خه وړاندې يو   ه پيل 

 رام پاملرنې ائد منابعو په مشخص کولو کې له دوی سره مرسته وک و ، دوی به د پرو
 تطبيق ته اړتيا ولري.

رام په هکله پالن جوړولی ش،؟    موږ د کوم ډول پرو

ر ولنه کې د خلکو لخوا مشخص شويو اهدافو او اړتياوو ته په کتو سره پرو ه انو او لاشوممام بايد د په 
رامونه يو له الندې  وانانو يا هم د بالغانو لپاره وي. ډٻر پرو خه د باندې  ي  و سره وريکوون

ه  ور ١٢منابعو،  ١٫١مناسب وي (همدارن   ئ): صفحه و

  يو پيلد هغو خلکو لپاره د ول ي ته نه وي تللي. په د وونيزو  وون غو چې وړاندې 
يو کې دوی  و له دوی سره د هغو شيانو په زده کولوول کې  په ليک او لوست پيل کوي 

ي چې دوی يې ترسره  ي چې دوی يې پوهېدل غواړي او هغه شيان ترسره ک مرسته وک
  کول غواړي. 

  يد هغو خلکو لپاره د ول يز ليک او لوست مهارتونه لري، خو غو فصاحت  اړي چې د بنس
ه ليک يو کې د نويو  چې د ال زياتې پوهې سره  ول ي. د فصاحت په  او لوست وک

ې او د نورو سره د مکاتبې په موخه دوی له لوستل يکلو لو او نظرياتو، او مالوماتو د زده ک
والی زده کوي.  رن  خه د استفادې 

  يد هغو خلکو لپاره د ول چې له وړاندې په يوه ژبه باندې ليک او لوست  پل جوړونې 
چې په هغه دويمه ژبه کې د سواد خاوند شي چې دوی له وړاندې ور کوالی شي او غواړي 

ينو  ي په دوو الرو باندې تالی شي. په  ول ي او خبرې کوي. د پل جوړونې  باندې پوهي
ن ژبه کې سواد لري او غواړي چې په دويمه ژبه  يو کې هغه خلک چې په خپله لوم ول

ي يو ک1کې هم ليک او لوست وک ول ې هغه خلک چې په دويمه ژبه کې سواد . په نورو 
ي. دا دواړه د  ن ژبه کې ليک او لوست وک  "پل جوړونې"لري او غواړي چې په خپله لوم

که چې د دوی مقصد له خلکو سره د دوو ژبو ترمن د  ي دي،  کې  "پل په جوړولو"ول
و دوی په دواړو ژبو کې روان لوستونکي او ليکونکي و اوس  ي.  مرسته کول دی، 

  وونهد هغو خلکو لپاره ن او دويمه ژبه کې دوامدار (تلپاتې)  او  د ليک چې په دواړو لوم
ي. کېدای شي چې دا د کلي د لوستلو  خه استفادې ته ادامه ورک ه لب، لکلوست له وړتياوو 

رامونه وونې رسمي او غېر رسمي پرو رامونه يا د  خه د باندې روزنيز پرو   وي.  ولنې 

کېل وي؟ د  رام په پالن جوړونه کې کوم شی  وونې په پرو   و ژبو پر بنس د 

رام د پالن برخه وي:    ډٻرۍ وخت النديني فعاليتونه د پرو

  رامونو د تاسيس په موخه د وونيزو پرو  ووتلتياغد  ولنېد هر ډول برياليو او دوامدارو 
تياوواو   . وته کولپه  بشپ

  رامنوموړی  خلک ولېچې  لوته کوعواملو په  هغود غواړي. خلک يوازې په هغه  پرو
و  ولنې د غ رامونه پيل کوي چې دوی تغيراتو ته اړتيا ولري. د  صورت کې نوي پرو
کل له مخې کوم فکتورونه د دوی د  ولنې د ژوند لپاره کوم دي؟ د ا اهداف د دوی د خپل او 
                                                     

ي. که   . 1 ي چې دوی له وړاندې په دويمه ژبه پوهي ېرل کي ي نو دوی به د ژبې د ويلو او پوهېدو زده داسې ان چېرې دوی نه پوهي
ي.  ه پيل ک ي او بيا به د ژبې د ليک او لوست زده ک ه پيل ک  ک
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ي؟ دوی ولې داسې فکر کو رام به اهدافو په وړاندې خن کي وونې پرو و ژبو د  ي چې د 
نه/تحقيق).  ې ورۍ،  پرک و  ي؟ (دويم   له دوی سره مرسته وک

ه:  رام د پيل په کله د عامل يوه بېل وونيز پرو و د    د 

وزموږ  ولنه کې ډٻرو  ي ته د تګ چانس او فرصت نه  په  ه چې ددرلود، له همدې امله وون
ې سبزي توليد او دوی ليک، لوست او حساب/شمېر ې. دوی کوالی شي چې   ونه نه ده زده ک

که چې دوی د پيسو ايستلو او جمع کول و پلوري خو په بانک کې خپلې پيسې نه شي ساتلی 
  سليپ/چېک نه شي لوستلی. 

  رام د رام باندې اوږدمهاله اغېزې ترتيبتنظيم او  اهدافود پرو  ري. ل. اهداف په پرو

رام د اهد ې دي: دلته د پرو و بېل   افو يو 

ې د دې توان ولري چې حساب/شمېرنه، ليک او لوست   )١ ولنه کې به  زموږ په 
ي. دوی به په الزم تجارت باندې پوهـ او په مارکې به د توکو د پلور او ر پپېر  وک

ي.    مهال نه تېرايستل کي

د دوی په واک کې  د دوی عايد به په بانک کې خوندي وي او د دوی د اړتيا سره سم به  )٢
ي.    ورکول کي

ه چې دوی د مارکې لپاره د سبزيو په توليداتو کې الزم تخنيکونه کاروي نو دوی   )٣ رن
ي.  ه عايد ترالسه ک  به د خپلې کورن لپاره 

  رام اړتيا وړد رام په تکول مشخص پايلود  پرو ه دي چې د پرو رڅ کې . پايلې هغه خاص 
ي. دلته د پر ې موجودې دي. ترالسه کي رام د پايلو يو شمېر بېل  و

ي تاسيس   )١ ول وونيز  و  و کې د  و کلونو په اوږدو کې به په لسو کليو/بان د پن
ای شي.    ک

وونکې وي.   )٢ ينه  ي لپاره به دوه روزل شوې  ول   د هر 

ای شي چې له مخې ب  )٣ م ايجاد ک ه يې د لوستلو د توکو د توليد لپاره به داسې يو سيس
تنه کوي.    ې د لوستلو غو

  رامد ې مودېکول مشخص الس ته راوړنود  پرو ه دي چې د لن په  . الس ته راوړنې هغه 
ای شي. د الس ته راوړنو په اړوند دلته يو شمېر مثالونه يا ب ې ترڅ کې به حاصل ک  ته: شېل

رامونه ولرو:    د دوو کلونو د مودې په پای کې به موږ الندې پرو

وونکو د روزنيزو کورسونو د دايرولو لپاره يو پالن.   )١   د 

وونې يو پالن.   )٢ يو د تدريس په موخه د الر ول ينه    د 

ې وايي دوی يې   )٣ ن ژبه کې د هغو موضوعاتو په هکله چې  د زده کوونکو په لوم
ه  ني مواد (کيسې، اشتهارات، او داسې  ۴٠لوستل غواړي، ل تر ل   ر). وند لوست لوم

ه  MTد هغو موضوعاتو په اړوند د   )۴ او يا ۴٠ل تر ل ۍ پ  د پرمختللي مواد (لوم
ې وايي دوی يې لوستل غواړي. "فصاحت" کچه) چ   ې 

  رامد ي اعمال دي چې تاس به يې دپالنول فعاليتونود  پرو ان رام . فعاليتونه هغه  د  پرو
وئ. محصول او پايلو په موخه ترسره کو رام د فعاليتونو  دلته د  وونيز پرو پاره لد 

 مثالونه موجود دي: 
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رام د پايلو د حاصلولو په موخه به موږ الندې کارونه ترسره کوو:    زموږ د پرو

  د اړتياوو د تشخيص په هکله د سروې ترسره کول.   )١

  د هنر او ادبياتو د توليد په هکله د ورکشاپ په الر اچول.   )٢

يو ل  )٣ ول   پاره د تعليمي نصاب جوړول. د بالغو د 

رامو وونيزو پرو و ژبو د ډٻرو  ولنو کې الندې فعاليتونه د  خه نو برد اقليت ژبو ويونکو په 
ای شي.)  ي ک ان پرکي به هر يو د دغو فعاليتونو لپاره  ود پاتې    تشکيلوي. د دې الر

نيود   . ١ نو/تحقيق لوم ولول شامل دي چې د پالن  : په دې کې د هغو مالوماتوترسره کول ې را 
 .( پرک رام په تطبيق کې به وکارول شي (دويم    په جوړونې او پرو

رام د ملکيت د رامن ته کول اړيکواو د  انسجام منابعود   .٢ . په دې کې د شريکانو ترمن د پرو
خه د مالت په رام  و د پرو وي  ول او تشويق شامل دی او خلک ه  احساس په موخه ه

). مو پرک ي (دريم    خه مشترک کار وک

وته کول او مشخص کول شامل ومارلاو  روزل کارکوونکود   .٣ . په دې کې د هغو خلکو په 
وته ا ی او د اړتيا وړ وړتياوې په  رام کې به ورته اړتيا ليدل کي ص و مشخدي چې په پرو

ي.    ک

م)د   .۴ ه دې کې د هغو سمبولونو مشخص . پرامن ته کول د يو ليک دودپه هلکه  (ليک د سيس
م تشکيلوي (که چېرې کومه ژبه له دې وړاندې هې نه  ي وکول شامل دي چې د ليکنې سيس

م داسې عياروي چې ژبه د اوسمهال له ويلو س تيب ره ترليکل شوې) يا هم د ليکنې پخوان سيس
  .( پرک م  ای شي (پن   ک

وونې او نصابد   .۵ ې کې د تدريس د هغو طريقو غوره کول شامل دي . په دترتيبول توکود  الر
وونې او درسونو د محتوياتو په هکله پالن وونکو لپاره د الر ي. جوړي چې له مخې به يې د 

 .( پرک م    (شپ

ايي ژبه کې د رامن ته کول ادبياتود   .۶ ت، توليد او په  ، ازماي ي . په دې کې ليکنه، تشريح، اي
لفې درجې شاملې دي چې لوستونکي ورسره عالقه لري (اووم لوستلو د توکو د ويش مخت

 .(   پرک

رامد   .٧ رام او زده کوونکو منظم  مستند کول. پرومختګد  او ارزول پرو په دې کې د پرو
ولنې له اړتياوو سره سم پ رام د  ای شي چې آيا پرو و مالومه ک ي ر مخ پرمختګ شامل دی 

رام اهدا ه په دې کې د زده کوونکوئ. ف ترالسه کواو يا دا چې تاسو د پرو د  همدارن
)پرومختګ، پروسې د تطبيق او پالن جوړنې په هکله سوانح/ريکارډونه شامل دي (اتم    .پرک

رامد   .٨ رام پر مخ بېول باوري کول شامل دی. کول هماهنګ پرو ه د پرو . په دې کې په سمه تو
ي کو ان رام په هماهن کې د بودجو  اتل، سل او ترالسه کول، سوانحو/ريکارډونو د پرو

ارنه او مالت کوي  خه  ونو ليکل او د دې باوري کول شامل چې له کارکوونکو  نهم (رپو
   .(   پرک
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تيا ان رامونو کې دغه او يو شمېر نورې  وونې په ډٻرو او دوامدارو پرو و ژبو د  ې په د 
ه چې په رن ودل شوي دي:  مشخص کېدای شي، لکه    الندې هندسي شکل کې 

رام د  د پرو
او رپوټ  تمويل

ولو په موخه د ورک
حساب، توزيع او 
حاصلولو لپاره يو 

م   سيس

 
وونيزو  ولنې پر بنس د  د 

تياوې ان رامونو    پرو
 

  ،٢٠٠٣سوزن مالون  

ه په باره کې تحقيق د هغه 
) د ژبې د رويې١کول چې  

په هکله مالومات برابروي
ه ولنه کې ترې  او په 

ولنې اهداف،٢اخلي؛  ) د 
) د٣ستونزې؛ او اړتياوې او 

رام لپاره منابع   پرو
 

ومارنې هغه  د 
رام  طريقې چې پرو
انده، زيرک  ته ه
او احترام وړ 
اشخصا راولي (او 
ان سره  هغه له 

 ساتي)

ارنه هغه روزنه او 
ولنه کې د ننه چې په 
ولو کار او بهر د 
کوونکو سره د وړتيا،
ابتکار، ژمنې او باور
په ترالسه کولو کې

  سته کوي.مر

په هکله د  ليک دودد 
ازموينې او پرمختګ 
داسې يوه پروسه چې 
د اقليت د شريکانو 
لپاره د منلو وړ وي 

او په ژبه کې دوامدار 
ليک او لوست ته وده 
ي   او انکشاف ورک

وونې طريقود  او الر
نصاب د کره کتنې او 
ت په موخه د  ازماي
يوې داسې پروسې 
رامن ته کول چې د 

ولنه نژادي  اقليت په 
کې مناسبې او الزمې 

  وي
د اقليت د ژبې په 

د ليکنې، ادبياتو کې 
 ، ي تشريح، اي

ارزونې، توليد او 
زٻرمه کولو لپاره د يو 
م رامن ته کول.    سيس

ی د  داسېادارې او هماهن
رام له م چې د پرو يو سيس
کارکوونکو لپاره مالت 

تامينوي او د اړتيا وړ توکو
. هم باوري کويموجوديت 

چې  هغه ارزونه او مستند کول
رام د  ه د پرو په منظمه تو
تلتيا او نورو شريکانو ته  غ
ولنې) د (مثالً دولت، مرستندويه 

رپوټ ورکولو په موخه مالومات 
   برابروي

هغه فعاليتونه چې په د انسجام
خه د باندې د ولنې  ولنه کې او 
(دولت، غېر دولتي سازمانونو،

وهنتونونو، مرستندويانو،پ
رام لپاره تجارتونو) لخوا د پرو
وڼ) د مالت او (د منابعو په 

ي.  ر   عالقې وړ 

وونه کې د اقليت ژبې د  په 
استعمال د مالت په موخه د 

سياسي چاپېريال رامن ته کول؛ د
مالت کوونکو ادارو، لکه دولت،
غېردولتي سازمانونو پوهنتونونو 

يو ترمن او داسې نور   هماهن
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ه   کاري پا
رام په هکله فکر او غور کول   کره کتنه: د پرو

ه و کارو ي چې ئ دغه کاري پا لې د وو تاسو سره د عواملو په هکله په فکر کولو کې مرسته وک
ي چې ستاسو په اند بايد پرو رام او هغو اصولو ته اړتيا ليدل کي وونيز پرو و هغه ام ارو ژبو 

ول (اهداف) غواړ رام په ترڅ کې بشپ ي چې تاسو يې د پرو ې چ ئتاسو کوالی شئ. خه رهبري ک
ور ه چې دا ستاسو ئ دا د نمونې په هغه پالن کې و رن پل خچې يو شمېر نظريات تعقيبوي. خو 
رام دی نو تاسو بايد باوري ک ه وليکل شي چې ستاسو له وضعيت سئ پرو رابر بره چې دلته بايد 

  وي. 

تلتياوې او منابع   غ

و زموږ سره د اهدافو په حاصلولو کې مرست تلتياوې او منابع لري،  ولنه الندې غ   ي. ه وکزموږ 
 
 
 
 
 
 
 

ندونه)  ر ي (د وضعيت  رام ته اړتيا ليدل کي هغه عوامل چې ولې دې پرو
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که چې .. ي  رام ته اړتيا ليدل کي وونيز پرو و ژبو نوموړي   .د 
 
 
 
 
 

  اهداف:
رام عمومي هدف (اهداف) عبارت دی له .....  د دې پرو

 
 
 
 
 

  پايلې/السته راوړنې
و:  ې ک  موږ به الندين اوږدمهاله پايلې/السته راوړنې په ــــــــــــ کلونو کې بشپ

 
 
 
 
 
 

  محصول
ه و. موږ به الندين اوږدمهاله محصول/کارول شوې قوه د ـــــــ کلونو په ترڅ کې بشپ   ک
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 د پالن نومونه
رام په هکله فکر او غور کولاد ب وونيز پرو و ژبو د  لغو کسانو لپاره د   

يز مالومات)  تلتاوې او منابع (بنس   غ

و زموږ سره د اهدافو په حاصلولو کې مرست تلتياوې او منابع لري،  ولنه الندې غ   ي: ه وکزموږ 
ه مشترک  .١ ولنې په تو ه کار کوو. موږ د يوې    اً 
ولنه   .٢ رام د مشرتوب مسووليت په غاړه  کېپه  يو شمېر داسې خلک شته چې د خپل پرو

  اخيستالی شي. 
ي لري چې زموږ د کلتور،   .٣ وون وونکو په درلودو سره يو شمېر حمايوي  موږ د 

ي.  ت په هکله پوهي   ژبې او راز
رام ته اړتيا ليدل کي ندونه) هغه عوامل چې ولې دې پرو ر   ږي (د وضعيت 
ي چې:  که اړتيا ليدل کي رام ته    نوموړي پرو

ولنه کې يو شمېر بالغان ليک او لوست نه شي کوالی نو له همدې امله دوی نو لوماتو يو مازموږ په 
ولنې د باندې خلکو سره خپل ن  ظرياتاو نظرياتو ته الس رسی نه لري او نه شي کوالی چې له 

 ي. تبادله او شريک ک
  اهداف: 

رام عمومي هدف (اهداف) عبارت دي له .....   د دې پرور
ولنه کې د دې توان ولري چې    بالغان به په دې 

ي؛   .١ ينک ک ه له يو بل سره ارتباط    په ملي او د دوی په خپله ژبه به په ليکي تو
ي؛   .٢ خه د باندې به مالومات او نظريات ترالسه ک ولنې    له 
خه د باندې نورو سره تبادله او شريک  خپل نظريات  .٣ ولنې  او اړتياوې به د دولت او 

ي.    ک
  پايلې

و:  و راتلونکو کلونو کې الندې موضوعات بشپ او تکميل ک   موږ به په پن
يو تاسيس.   .١ ول وونيزو  و کې به د بالغانو لپاره د  و کليو/بان ه په شپ   ل تر ل
م چې په   .٢ وونکو روزنيز سيس منظم ډول له خدمت وړاندې او خدمت په جريان کې به د 

ي.    ورکول کي
م رامن ته   .٣ د لوستلو د توکو د توزٻع، زٻرمه کولو، توليد او ازمونې په موخه د يو سيس

  کول. 
م.   .۴ رام د ارزونې او مستند کولو په موخه سيس  د پرو

  السته راوړنې
و: موږ به په راتلونکو دريو کلونو کې الندې مو   ضوعات بشپ او تکميل ک

او کې د لوستلو   .١ ي پ ه په لوم نيو هغو کتابونو توليد چې له هغو موضوعاتو  ۵٠ل تر ل لوم
ه د زده کوونکو او هغوی له ژوندانه سره عالقه  ې تو ان   لري. وسره ارتباط لري چې په 

او کې د دويمې درجې د لوستلو   .٢ ه په دويم پ بونه چې زده کوونکو ته وي هغه کتا ۵٠ل تر ل
  نظريات او مالومات ور معرفي کوي او هغه د دوی لپار د پام وړ ي. 

ني) کتاب   .٣ د زده کوونکو لپاره د دوی په کورن ژبه کې د الفبا په ترتيب د تدريسي (لوم
  رامن ته کول. 

ني"د   .۴ له دوی سره  داسې کتاب ترتيبول چې ملي ژبې ته د حرکت په لور به "انتقالي لوم
  مرسته کوي. 

ود رامن ته کول.   .۵ وونکو د الر يو لپاره د  ول نيو    لوم
وونکو چمتو کول او مشخص کول.   .۶ ي لپاره د دوو  ول   د هر 
وونکو لپاره د دوو روزونکو مشخص کول او چمتو کول. ٧ ه د    . ل تر ل



ود 15   ٢٠١٠سوزن مالون     د ليک او لوست د منبع الر

رامونه چې يو ١٫١منبع  وونيز پرو و ژبو هغه  ه پلقوي ب". د    جوړوی 2"نس او 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ونې  وونې په وړاندې نن و ژبو د  ه کوالی شو چې د (MLE)د  ن : موږ 
و چې ... رام په هکله پالن جوړ، تطبيق او هغې ته ادامه ورک   وونيز پرو

وونيز بنس د دوی ب و د غېر حاکمو ژبو په اړوند يو قوي  ه ويونکو ته د دې توان ورکوي 
ي ....  ن ژبه کې جوړ ک   لوم

  د يوې يا زياتو اضافي ژبو لپاره د پل جوړول او .....  

ولو ژبو استعمال ته ادامه    د تل پاتې او اوږدمهاله مودې په موخه د دواړو/
  ورکول؟ 

 

  

  

  

وونې په موخه په پام کې  MTد  رام کې د ژبې د  وونيز پرو و ژبو په  پر بنس 
  ې پايلې نيول شوې د زده ک

 

                                                     
 کال کې په ډاکه کې د سوزن مالون لخوا ورقه وړاندې شوې.  ٢٠٠۶په   . 2

ن  د زده کوونکو په لوم
 ژبه کې پيل

د دويمې ژبې لپاره پل او د اوږدمهالې 
ۍ او دويمې  موردې په موخه د لوم

 ژبې استعمال ته ادامه ورکول

ندونې  ر   ٢٠٠٢د ډينېس مالون لخوا 

 ه پل قوي بنس

وونې دويمه حاکمه  د 
 ژبه

ن  د اقليت د لوم
ولنه  ژبې 
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ې په هکله په پام کې نيول شوې پايله    ١#د زده ک

ه د ليکلو، لوستلو، ويلو او اورٻدو په مقصد د (دواړو ژبو) د اورٻدو، ويلو،  زده کوونکي به په سمه تو
ي   لوستلو او ليکلو کې وړتيا او اعماد رامن ته ک

 

ار: دقت او صحت (د ژبو په برخو باندې تمرکز  ين
  .کوي

 

ولو متنونو ين ار: مطلب او ارتباطات (په 
  باندې تمرکز کوي) 

 

 

  د جدي فکر کولو او درک په موخه اورٻدل ولتايد او د اوازونو توپير، د لغاتو د برخو تايد

 
 اورٻدل

رامر، تلفظ او قاموس کارول د تجربو، نظريو او پوهې د تبادلې او شريکولو په  د دقيق 
  موخه په الزم ډول خبرې کول

 

 خبرې کول

رامر د  و، نحو او   ايدتد الفاظو، سېالبونو، اوازونو د ن
خه د متنونو را ايستل  په وسيله له رمز 

د نوې پوهې د تخليق، متنونو د ارزونې، تحليل، 
 او تطبيق به موخه د مطلب او درک لپاره لوستل

 لوستل

راف  ونوپه الزم او واضح ډول د الفاظو، لغاتو، جملو، پرا
رامر کارول. جوړ  ول، د لغاتو دقيق ليکل؛ او درست 

د اهدافو، تجربو، نظرياتو او پوهې د مکاتبې او 
 تبادلې په موخه ليکل

 ليکل

خه:  نلې  ې   له تحقيق/

ۍ يا د ه کې چې کومه تيوري مطلب رسوي او ډٻره ساده ده، لوم ويمه د ژبې په زده ک
ي چې د    درک واقع شي. غامپې حقيقيژب، او دا هغه مهال واقع کي

ي ا رامري اصولو کارولو ته اړتيا نه ليدل کي ه کې د دقيقو  م په هو نه د ژبې په زده ک
ي کوونکو مهارتونو ته اړتيا شته .... (کرٻشن،    )   ٢٠٠١کې ست

  

ې په هکله په پام کې نيول شوې پايله    ٢#د زده ک

ې د مکاتبې او علمي مفاهمو (ذهني) په زده ک ه پې سره به زده کوونکي د هرې ور
ی.   شفاهي او ليکلو کې د ژبو په استعمال کې اعتماد او ړتيا حاصله ک

  

  خه:  "غو له طبيعي اړيکود "
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  3ترکبول
د نوې پوهې او علم 
  تخليق کول (ذهني) 

 
 

 

    
 

  ارزونه
ئ جدي فکر وک

 (ذهني) 

    

  تحليل
ور ؛ ئمثالونه و

پرتله او توپير 
 (ذهني) 

 
  

 تطبيق

ه واخل چې  له هغو 
تدريس شوي دي 

اکلي)  ) 

  

  درک

خه چې تدريس  هغه 
ئ شوي تشريح ک

اکلي)  ) 

 

  يادونه

د تدريس شويو 
درسونو په هکله 

تنه وک اکلي)ئ پو ) 

  ١٩۵۶خه غوره شوي،  (Bloom)له بلوم 
ه پل/الرې د بنس په هکله پالن جوړونه   د قوي بنس او 

ن ژبه کې قوي نوم و دوی په خپله لوم ي  وړې پروسه زده کوونکو ته په توان ورکولو سره پيل کي
ي.    وونيز بنس جوړ ک

خه:  نو  ې   له تحقيقاتو/

ۍ ژبې د پرمختګ کچه د دوی د دويمې ژبې د پرمختګ د يو قوي  د ماشومانو د لوم
خه عبارت دی ... ماشومان .... د دوی د مور رڅ تن ژبې د قوي بنس په وړاندويونکي 

ي (کومېنس،  ي په ژبه کې د سواد ال قوي وړتياوې رامن ته کي وون   ). ٢٠٠٠کې د 

ولو قوي فکتور د اقليت زده کوونکو لپ وونيز برياليتوب کې تر  هغو  اره دد وړاندوينې په 
ن ژبه کې ترالسه کوي. ... ي يو اندازه ده چې دوی يې په خپله لوم وون ې د وازرسمي 

ن ژبې  ه د دويمې ژبې د علم –هغو ژبو اقليت زده کوونکي چې د خپلې لوم ي همدارن
ي کې د ارزونې س ١١او په  –کالنه قوي پوهه لري  ۶ – ۵انکشاف له الرې ول / ره رٻ

ې ده (توماس او کولير،  ه نتيجه ورک   ). ٢٠٠۴، ١٩٩٧سم 

ې په لور يو  ۍ په اورٻدو بيا  "ه ْپل"وروسته د نويې ژبې (ژبو) د زده ک ي او لوم جوړي
ي.     په ويلو او وروسته بيا په لوستلو او ليکلو سره پيل کي

ۍ اورٻدل...   لوم

ې طريقې عبارت دي ... هغوی چې د  ولو  ې] تر  ې درک وړ کارول شو"د [ژبې د زده ک
وي او داسې پېغامونه لري چې په حقيقت کې "قوه زده  د تشويق په حاالتو کې بشپ

بري جکوونکي د هغې اورٻدل غواړي. نوموړې طريقې د دويمې ژبې په له وړاندې توليد کې 
ي چې دوی  نه دي، خو زده کوونکو ته اجازه ورکوي چې دوی په هغه وخت کې توليد وک

ونکو اصالحاتو په  چمتو وي، خو دا بايد د مکاتبې او د درک وړ کارول شوې قوې د بشپ
  ).  ٢٠٠١بري او تصحيح توليد په تايد سره (کرٻشنا، تايد سره وي، نه د ج

  

  

                                                     
ې د تشريح   . 3 ې د نوې پوهې يا علم د تخليق لپاره ترکيب تشريح . ما په سر ک"ارزونه" )Bloom(د دې پرمختګ او ودې په سر کې د 

(Bloom)   .ي سر کې د شته پوهې علم ارزونې ته اړتيا لرو ی دی. نو موږ په لوم  ک
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  بيا ويل ...

اکلي ژبه کې شفاهي مهارت د انکشاف او پرمختګ په الر کې ډٻر د اهميت وړ .. دی . ... په 
ر - د دريم لورم  /درجې زده کوونکو ترمن د لوستلو درک... (ډراپ او وٻرهوٻون،او   ٻ
٢٠٠٣ ،pp .١٠٣ – ٧٨ .(  

نو په ترڅ کې موندل شوې چې د فهم وړ السته راوړنه، د فهد نورو ت ې م او حقيقاتو او 
ت د  ه له زده کوونکو سره د ژبې د جوړ ترک وړ کارول شوې قوې د ضميمې په تو

 برخه خبرولو په برخه کې مرسته کوي او له دوی سره د دې په کارولو کې د ال فعالېدو په
  ).  ٢٠٠١کې مرسته کوي. (کومنيس، 

  له وروسته لوستل او ليکل ...

خه د نا اشنا په لور  ل شي چې له اشنا  د دې پروسې په ترڅ کې بايد زده کوونکو ته توان ورک
ن ژبه کې يې د لوستلو او ليکلو په باره کې  ه واخلي چې په لوم خه  ي او له هغې  حرکت وک

ي دي او همدارنګ په دويمه ژبه کې د دوی شفاهي پوهې د ْپل په وسيله د دويمې ژبې د  زده ک
و په برخه کې هم ورته پروسه تطبيق  ي. (د نورو ژبو د زده ک ليک او لوست په لور حرکت وک

ي).     کي

و ي ... د  خه نورو ژبو ته انتقالي ي د ماشومانو پوهه او مهارتونه له مورن ژبې  بو ژون
  ). ٢٠٠٠ته. (جېم کومينس، 

  د پرمختګ په هکله فکر کول

ولنو کې د  په په موخه پالن جوړونه د هغو محتوياتو په هکله پوهې ته اړتيا لري چې په  MLEنژادي 
ې کې تېرو تحقيقاتو او تجربوته په کتو سره د دې  ي. په ن رام ترسره کي هغې کې به نوموړی پرو

ه شوې ده، موږ کوالی شو چې د ْپل جوړون نګ او کارول چې تر کومه حده زده ک ې شپ خبروي تر
و:  ه او تشخيص ک اوونه په ن   عمومي پ

 

ۍ او دويمې ژبې ليک او تقرير ته دوام ورکول     ه د لوم . د مضامينو په تو
وونې لپاره کار ي له الرې دواړه ژبې د الر وون ني  ه د لوم ې تر ل  ول. ل

ۍ او دويمې ژبې ليک او تقرير ته دوام ورکول،     ه د لوم ويمه په دد مضامينو په تو
 . ژبه کې ليک او لوست معرفي کوي

ۍ ژبې ليک او تقرير ته دوام ورکول   ه د لوم   د مضمون په تو
 د تقرير دويمه ژبه معرفي کوي

ۍ ژبې ته ادامه ورکول  ه د تقرير لوم   د مضمون په تو

ۍ ژبه کې د ليک او لوست معرفي کول  په لوم

ۍ  تماد او فصاحت رامن ته کولژبې په تقرير کې د ماشومانو اع 4د لوم

 

رام کې د ْپل جوړونې په موخه د پرمختګ او انکشاپ په هکله پالن جوړونه.    مثال: د دريمې ژبې په پرو

 
                                                     

4 .  L1  ي، نو له همدې امله دوی ه پوهي ۍ ژبه، کورن ژبه، ميراثي ژبه. دا هغه ژبه ده چې دوي ور باندې ډٻر  = د زده کوونکو لوم
وونې  ي. بايد د  خه استفاده وک  په پيل کې له دې ژبې 
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/درجې لخوا د  رٻ که چې کله  [MLE]د اتم  رام ادامه ډٻره د اهميت وړ ده،  م په هپرو
يو کې د اصلي ژبې  /د هې ويونکي نه وي نو بيا په [L2]ول رٻ رجې ته دويمه ژبه کې د 

ه کې د سواد په برخ L2او  L1رسېدل ډٻر وخت نيسي. په دې نمونه کې زده کوونکي په 
ه په  شاف کې د علمي محتوياتو په برخه کې هم انک L2او  L1کې انکشاف کوي او همدارن

ېر ډٻره غني نمونه ده (ورجينا، کولير، شخصي مک به، اتکوي. دا يوزاې د دوو الرو په 
٢٠٠۴ .(  

د  K2او  K1د پرمختګ او انکشاف د النديني پالن مثال د اته کلن پالن لپاره دی چې په هغې کې به 
وونيز نصاب لري او د  رام د ژبې قوي  ي نه بېلېدونکې برخې وي. نوموړۍ پرو وون ني  لوم

K1 لور کلونه وي. په متنو  ً نو کې چې هلته د دې د پيل کولو پر مهال به د ماشومانو عمر تقريبا
ای شي.    امکان نه وي، بايد انکشاف او پرمختګ غوره ک

  
مه درجه مه درجه شپ ۍ درجه دويمه درجه دريمه درجه لورمه درجه پن (عمر  K2 K1 لوم

  لور کاله)

L1  اوL2  د
مضامينو په 
ه تدريس  تو

  شوي 

  

  

  

  

L1- L2- L1 
  د تدريس لپاره

 

L1  اوL2  د
مضامينو په 

ه ت دريس تو
  شوي 

  

  

  

  

L1- L2- L1 
  د تدريس لپاره

 

L1  اوL2  د
مضامينو په 
ه تدريس  تو

  شوي 

  

  

  

  

L1- L2- L1 
  د تدريس لپاره

 

L1  اوL2  د
مضامينو په 
ه تدريس  تو

  شوي 

  

  

  

  

  

L1- L2- L1 
  د تدريس لپاره

  

په تقريري او 
ه د  ليکلي تو

L1 او په ،
ه د  تقريري تو

L2  رامن ته
  کول

کې د  L2په 
ک او لوست لي

  د ْپل په لور

  

L1- L2- L1 
  د تدريس لپاره

په تقريري او 
ه د  ليکلي تو

L1 او په ،
ه د  تقريري تو

L2  رامن ته
  کول

د الفبا  L2د 
  معرفي کول

(دويم 
ر)   سيميس

  

L1  د تدريس
  لپاره

رامن ته  L1د 
  کول

ه  په لکلي تو
معرفي  L1د 

  کول

په تقريري 
ه د   L2تو

معرفي کول 
(دويم 

ر) سيم   س

  

L1  د تدريس
  لپاره

د تقرير  L1د 
  وده

  

  

  

  

  

L1  د تدريس
 لپاه 
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نې او روزنې ملي شورا ( ې وونې، تحقيق/ ه: د هندي ژبو په تدريس ٢٠٠۵د  اندې د ب). د موقف پا
روپ يا ډله. صفحه    . ٣٩تمرکز 

ي اغې١٩٩٧توماس، وٻيان او ورجنيا کولير ( وون   زمنتوب. ). د ژبې د اقليت زده کوونکو لپاره د 

/http://www.ncela.gwu.edu/ncbepubls/resource/effectiveness 

نه ٢٠٠۴. ____ ې ي د اغېزمنتوب په هکله ملي  وون ه، مطالع/د ژبې د اقليت زده کوونکو لپاره د 
يز. ئيواوږدمهاله علمي السته راوړنه. د وروستي رپوټ اجر ي لن

/http://www.ncela.gwu.edu/ncbepubs   

ه په دوچ/الماني ژبه کې د لوستلو زده ک"د دوي). ١٩٩٠وٻرهوٻن، لوډو. ( و د لوستل "ه.مې ژبې په تو
نه،  ې   . ١١۴ - ٩٠، صفحې ٢۵درې مياشتن تحقيق/
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نه ې ني تحقيق/ . لوم پرک   دويم 

نې ته اړتيا لرو؟ مو ې و، تحقيق/ رام پيل ک وونيز پرو و ژبو    ږ ولې وړاندې له دې چې د 

نې د ترسره کولو په موخهئ وړاندې له دې چې تاسو پالن جوړونه پيل ک ې يو  د تحقيق/
  شمېر عمومي مقاصد موجود دي: 

 ولول چې ستاسو سره به په پالن جوړونه کې مرسته ک  سو دوي او ستاد داسې مالوماتو را 
ولنې لپاره الزم او مناسب وي.  ې  ان  يوې 

  خه وړاندې د حالت په هکله د مالوماتو لرل، په دې ډول تاسو رام له پيل   روستود پرو
 . ئارزونه ترسره کوالی ش

  .ای شي رام په هکله ليکلې تاريخچه جوړه ک  و د پرو

 ئ.لروه د رپوټ ليکلو پر مهال اړتيا د مستند لرلو لپاره به تاسو د مرستندويانو لپار 

 و ولنې د زيات شمېر غ رام مشران د باوري کولو په موخه د امکان ترحده د   د پرو
 نظريات اوري. 

 

ه مرسته کوالی شي؟  ن نه  ې نی تحقيق/ تلتيا لپاره لوم رام د غ   زموږ د پرو

 رام په هکله د پالن جوړونې لپاره د اړتيا وړ ما  ئ. لومات ولرتاسو به د پرو

 رام د ليکلې تاريخچې جوړولو په هکله مالومات ولر  ئ. تاسو به د پرو

 ئ. و مرستندويانو او نورو شريکانو ته دقيق رپوټ وړاندې کئ تاسو به توان ولر 

  خه وړاندې د وضعيت په هکله رام له پيل  توان  اوئ ولر "اساسي مالومات"تاسو به د پرو
رام د تاثير د ارزونې په موخه په راتلونکو کې وک و دا مالومات دئ به ولر  ئ. اروپرو

 

  د پالن جوړونې لپاره موږ کوم ډول مالوماتو ته اړتيا لرو؟ 

ور وي:  رام په هکله ستاسو د پالن جوړولو پر مهال به الندې مالومات    د پرو

ومنبع).  ١٫٢د خلکو د اهدافو په اړوند مالومات، اړتياوې او ستونزې ( راد  م د پالن ل پرو
ه د پالن جوړونې ي تو ان د  لپاره به نوموړي مالومات بنس او اساس وي. دا به په 

ور پرک و م  ور وي. (شپ صاب د نئ: نصاب او لوستلو د موادو د انکشاف/ترتيب لپاره 
: د ادبياتو انکشاف/ترتيب.)  پرک   انکشاف/ترتيب او اووم 

ولنو په باره کې مالوم ي.د هغو  رام په الر اچول کي ه ن خلک ات چې په هغې کې به پرو
خه ولنه کې خلک له هغو کسانو  وک له چا سره کار کوالی شي؟ په   مشترک کار کوي؟ 

وونکي، مذهبي مشران، دوديز  ه مالت کوي چې خدمتونه وړاندې کوي (مثالً  ن
ومارنې پر  رام لپاره د کار کوونکو د  ه اړتيا توماتو مهال به تاسو دغو مالروغتياپاالن؟ د پرو

ارونکي) او هغه مهال چې تاسو د دغو کار کوونکئ ولر وونکي،  ه،  ې په تو ه و لپار(د بېل
  ئ. د جبرانولو په هکله فکر کو
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خد شريکانو په هکله مالومات.  رام  ولو مهم شريکان هغه خلک دي چې د دې پرو ه به تر 
ي  زده کوونکي او د هغوی کورن (که چېرې زده کوونکي  –په مستقيم ډول اغېزمن کي

ولنې مشران، دولتي مامورين،  خه د باندې د  ولنې  ولنه کې او   وون دماشومن وي). په 
و په مامورين، روغتيايي کارکوونکي، مذهبي مشران، غېر دولتي سازمانونه او حتی تجاران

ول د پر نګ دوی  رام بالقوه مالت کوونکي دي. ون نور شريکان. د شريکانو تر  له چېکو
وته ک ه مشخص او په  نيو کسانو په تو چې  ئ، تاسو به وکوالی شئتاسو دوی د ډٻرو لوم

ه واخل خه  ت وړ پوهې او تجربو  و په ئ او هم به تاسو هغوی تشويق ک ئد دوی له ارز
خه مال رام  ي.  خپله پوهه، نظرياتو او مالي امکاناتو سره له پرو   ت وک

م په هکله مالومات. م م سيسآيا د ليکنې په هکله له وړاندې کو د ژبې لپاره د ليک د سيس
ورې برخې وړاندې ه د ژبې  م په الزمه تو  کوي؟ وجود لري؟ که چېرې وي، نو آيا دا سيس

ي؟ آيا  بېلو  بېال دآيا دا د ډٻرو هغو خلکو لپاره د منلو وړ دی چې د دوی لخوا به کارول کي
ايي او م و لي ژبژبو په لهجو کې د استعمال وړ دي؟ آيا دا به د زده کوونکو سره د محلي/

ي چې د ليک وته ک م به ستاسو لپاره په  ي؟ دا سيس سن نې اوترمن په انتقال کې مرسته وک
م د خلکو په وړاندې د منلو وړ وي او يا دا چې له دوی سره په ليک او لوست ک ته ې مرسسيس

ي چې تاسو ورته د ليکنک وته ک ه په  ې په وي. همداشان کېدای شي چې ستاسو لپاره هغه 
م کې تغيراتو ته اړتيا لر ورئ. سيس پرک و م  م  که چېرې د ليکنې ليک دود.)ئ: (پن سيس

ې په برخه کې نه به هم ستاسو سره د زده ک ې ه مرست تغير ته اړتيا ولري، نوموړی تحقيق/
ولنه ي چې  خه د باندې مشورتي مرستې او همکاری ته هم اړتيا ولري. وک ولنې     له 

وونې په هکله مالومات. ولنه کې د  خه وړاندې په  رام له پيل  به  دا مالومات له پرو
ي چې تاسو په دې هکله وغواړ پوهـ ئ وروسته په هغه صورت کې ستاسو سره مرسته وک

رام د مثبتو تغيراتو په لور ح ې/مثالشی چې پرو بارت ونه عرکت کوي. د دا ډول مالوماتو بېل
يو شمېر او د هغې موقعيت؛ ١دي له:  وون هغو  د) په هر کال کې ٢) د ژبې په ساحه کې د 

ي؛  يو کې شاملي وون نيو  ينه) شمېر چې په لوم نو اوسط ) د هغو کلو٣ماشومانو (نارينه/
ي کې تېروي؛  وون ي؛ ) د هغو م۴شمېر چې دوی يې په   )۵اشومانو شمېر چې ليسې ته 

ولنه کې موجود دي او د هغو خلک ر و شمېهغه خدمتونه (روغتيا، کرنه او داسې نور) چې په 
ه اخلي.  خه    چې له دې خدمتونو 

ېرنو په هکله مال و ان ولنې د غ وونې په وړاندې د  ه د  د  ومات،د سواد او په عمومي تو
ن ژبه/ خه د باندې. آيا خلک غواړي چې په خپله ژبهکې او ل L1دوی په لوم يا ملي  ه ژبې 

ي؟ که چېرې داسې وي، ولې؟ که چېرې داسې نه وي، نو ولې نه؟  ژبه کې لوست زده ک
ولنه کې د نالوستو ترمن کافي ل ي چې په  وته ک يا شته ېوالتنوموړي مالومات به تاسو ته په 

ي؛ په دې ډول به رام پيل ک وونې پرو ې ستاسو سره د پالن د انسجام په وخت ک چې د 
ي. او هم به ستاسو سره د لوستلو د موادو په تهيه او ترتيب او نصاب په د  هکله مرسته وک

ي.   پالن جوړونې پر مهال مرسته وک

ولنه کې د خلکو د باسواده کولو د الرو چ خه په استفادې په  ه ارو پد لوستلو او ليکلو 
ه شی ليکي؟ خلک په کورونو کې د خلک کوم هکله مالومات.  ډول موضوعات لولي؟ دوی 

 وموړيلوستلو لپاره کوم ډول مواد لري؟ دوی د ليکو او لوستلو لپاره کومې ژبې کاروي؟ ن
رام له هغ ي چې نوی پرور ه مالومات به ستاسو سره د دې په باوري کولو کې مرسته وک ه 

ولنه کې رامن ه به دا ستاسو پسره مناسب دی چې له وړاندې په  ي. همدارن اوي ه پوه ته کي
ولنه کې  ي چې ولې په  غو کسان غواړي باسواده شي او هم به د ه نالوستيکې مرسته وک

ي چې دوی يې لولي.   شيانو د ډولونو په برخه کې مرسته وک
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ولنه کې د خلکو د ليک او لوست د وړتيا په هکله مالومات هپه  ي تو ان  دفتر ه ، او په 
ۍ/ ه د ژبه او نورو ژبو کې. نوموړي مالومات به ستاسو سر L1الندې زده کوونکي په لوم

ي چې تاسو يې بايد پيل ک يو په تشخيص او مشخص کولو کې مرسته وک ول ئ. هغو 
ه  ه ستاسو لپاره داسې مالومات برابروي چې په وروستيو کې تاسو له هغې   خيستیاهمدارن

وونې پرو ر ه تغيرام د خلکو سره د باسواده کولو په برخه کې په همکارۍ سرشی چې آيا د 
  راوستل دی. 

رام اغېزمن کوي.  ه پرو ت د آيا دولد هغو فکتورنو په هکله مالومات چې په احتمالي تو
ولو ارونکي به د دې توان ولري چې  خه مالت کوي؟   ساحو وونې اقليت ژبو له استعمال 

ي ول ي او له  يو ته د ورتګ لپاره ته سفر وک ول ي؟  بالغان به  خه ليدنه وک ري؟ خت ولوو 
خه د مالت لپاره کوم ډول منابع موجودې دي؟ د دغو فکتورونو په هکله رام  مات مالو د پرو

ي چې الزم  رام په اړوند د هغې پالن په جوړولو کې مرسته وک و ابه ستاسو سره د پرو
ه به ستاسو سره د ي هغو منابعو د سم استعمال په برخه کې مرسته و وقعي وي. همدارن ک

خه د باندې موجودې دي.  ولنې  ولنه او    چې له وړاندې په 
 

نه ترسره شي؟ ې   ولې بايد تحقيق/
يم مهمه برخه جوړوي.  نې د  ې ي د تحقيق/ ولنې غ رام کې د  وونيز پرو و ژبو په   وی پهدد 

  الندې کارونو کې برخه اخلي...

 نې په هکله پالن جوړولد تحقي ې  ق/

 ولول  د مالوماتو را 

 د مالوماتو تحليل 

 ي دي ه مستند کول چې دوی زده ک  د هغه 

 ي ه وک ه کول چې له هغې سره    د دوی لخوا د زده شويو شيانو په هکله پرٻک

ه، دوی  ې په تو ې لري. د بېل ي ډٻرې  ولنې غ ه د  يم په تو نې د  ې هغو  دد تحقيق/
تن ي. دوی د هغوپو تنل کي ي چې له عکس العمل پرته پو  خاصو و د ډولونو په اړوند پوهي

ي).   ي (يا نه ويل کي ي چې د خلکو لخوا ويل کي   ويناوو په مطلب او مقصد پوهي

ون وک نې په پروسه کې  ې ه وي چې د تحقيق/ و لپاره به  ولنې د غ ه د  کههمدارن  ي 
و د خپلو اهدافو، اړتياوو او ستونزو په هکلهچې دا د دوی لپاره يوه نن و غور افکر  ونه ده 

ې رام ته اړتيا شته، نو د تحقيق/ وونې يو پرو وده چې د  ي. که چېرې تحقيق و نې وک
ي چې بايد ترسره ي چې د کوم شي اړتيا ليدل کي و فکر وک ول شي  شي.  برخه وال به و ه

ه ستاسو لپ رام د مشرانو په تو له په چې ک ئاره د اهميت وړ خبره دا ده چې په ياد ولرد پرو
ې دي او دا چې ک ولنې اهداف، اړتياوې او ستونزې تشخيص ک له ولنه کې خلکو د خپلې 
رام د ستونزو په حل کې له دوی سره مرست وونيز پرو و ژبو  ه دوی متوجه شول چې د 

رت ک تاسو کوالی شی چې له کوالی شي او خپل اهداف ترالسه کوالی شي، نو په دې صو
رام په هکله په پالن جوړونه کې مرسته وک   ئ. دوی سره د پرو

 

نه ترسره کوالی شو؟  ې   موږ کوم ډول تحقيق/

نه وکئ چتاسو کوالی ش ې   ئ: ې رسمي يا غېر رسمي تحقيق/
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نه.  ې ني ژوند ته د تلو په حالت کې د خبرغېر رسمي تحقيق/  و پرد خلکو سره د دوی ور
نه ترسره ک ې و کله چې خلک د خپل راتلوکي او ژوندانه له شرايطئ. مهال غېر رسمي 

ه په باره کې ئخه خبرې کوي نو غوږ ورته ونيس . کله چې دوی خبرې کوي تاسو هغه 
ه چې دوی د خپلو او ماشومانو لپاره د ا –چې دوی يې په اړه ورخطا دي ئ اور  هدافو لههغه 

خه منع و او کوي. تاسو خلک د هغوی د ژوندانه د شرايطو په هکله فکر کول ترالسه کولو 
ولی ش ه  ئهغو الرو چارو ته ه چې دوی د هغې الرې کوالی شي خپل د ژوند شرايط 

ولولی ش ي. د اورٻدو په صورت کې تاسو هغه مالومات را  ه رام پچې تاسو به يې د پرو ئک
که ( ئو دا مالومات ثبت او ريکارډ کوالی شوروسته تاسئ. هکله په پالن جوړونه کې کارو

  چېرې الزم وي) او په دې ډول به د ارزونې او راتلونکي پالن لپاره وکارول شي.  

خه د باندې له خلکو سره د خبرو په ترڅ کې تاسو غېر رسمي  ولنې  ه له  همدارن
نه هم ترسره کوالی ش ې نو له سازمانو د دولتي مامورينو، تجارانو، غېر دولتی – ئتحقيق/

خه د باندې تاسو کوالی ش ولنې  ې د چ ئمشرانو او نورو سره. د دغو خلکو په وسيله له 
ون چې کېدای شي پرو وتلنيزو، اقتصادي، مذهبي او نورو هغو فکترونو په  رام سياست، 

ه وک ي، په هکله زده ک   .  ئاغېرمن ک

نې لپاره يو شمېر طريقې او  ې   الرې چارې په الندې ډول دي: د غېر رسمي تحقيق/

 روپونو او افرادو سره غېر رسمي بحثونه وچنيو  ولنه کې له   په 

 وکېدو په صورت کې ناستې و موضوعاتو د را ان  د بحث لپاره د 

 ي مسايل چې د اړوندو مسايلو لپا ان رد لوبو، فعاليتونو او مسخرو په هکله هغه  وپي ره 
وي  بحث ه

  ،ًولنې د نقشې جوړول او داسې نور) چې بحث د اړوندو مسايلوروپي کار (مثال ه لور ت د 
 رهبري کوي. 

  .نه ې ونو او داسې نورو په هلکه  و، بحثونو د جريان، ليکونو، رپو پا  د ور

 ون کو ه، کله چې تاسو د خلکو سره په فعاليتونو کې  ې تو ان   ئ)کتنه (په 

رام په هلکبه ستاسو د هغه مالومات  اسو يې ته د مستندو اسنادو يوه مهمه برخه وي چې پرو
ولو ه را  ي د باوراو هم به د پالن جوړونې لپاره الزم وي. نو تاسو بايئ په غېر رسمي تو

ي دي. همدارنه بهتره ده چې له ئ ک ه ثبت ک ول مالومات په ليکي ب لکو خچې تاسو دغه 
کې  ل شي، حتی په غېر رسمي بحثونوخه د دوی د ويناوو د ثبت او ريکارډ اجازه واخيست

ه له د اجازې لپارئ په رپوټ کې د دوی نومونه وليکئ هم. په خاص ډول که چېرې تاسو غواړ
تنه کول د اهميت وړ ده.  خه پو   دوی 

نه.  ې ورسمي تحقيق/ ي، د رسمي تحقيق په ترڅ کې مالومات په ډٻر سيستماتيک ډول را  لي
ينو حاالتو کې تاسله معمول سره سم د دې لپاره  ي. په  و له چمتو شوې فورمې کارول کي

تنې کوالی شخاص خلکو نه  يپ کې ريکارډ يا يې هم په ک ئپو وابونه په  اغذ کې او د دوی 
تنه کوالی شئوليک خه پو و د دویئ چې ارام وک ئ. په نورو حاالتو کې له خلکو  د  (

  ئ). ليک او لوست وړتيا و ارزو

ي: په رسمي تحقيق/ نه کې الندې طريقې کارول کي   ې

 ې تن پا  پو

 مرکې 
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 ازموينې  
 

ه کوو؟  ولوو په هغې موږ  نې په ترڅ کې چې موږ کوم مالومات را  ې   د دې تحقيق/

 ور تل و يې وايي. د امکان په ئ و ي دي چې خلکو غو ه ريکارډ ک چې تاسو هغه 
ه ولولچې تاسو ورسره خرې ک هغو خلکو ته ورشئ صورت کې بېرته چې  ئې وې. هغه 

ت خه وپو دا  يت کېآيا په واقع"، ئتاسو د تحقيقاتي ناستو په ترڅ کې ليکلي دي او له دوی 
تل چې ويې واياست؟ ه دي چې تاسو ويلي وو يا تاسو غو   "هغه 

 ل چې تاسو باوري ش ې دي، ب ئيو  ً ريکارډ ک يا چې د خلکو ويل شوې ويناوې مو دقيقا
و شيانو سرهئ. مالومات تحليل ک ان  ومره خلک ورته شيان ويل کوي؟ آيا خلک د 

ه ډول نتيجې اخيستلی ش  ئ؟ موافق يا مخالف دي؟ تاسو له دې 

 ور ولنه کې د اعتماد وړ خلکو سره خپلې پايلې/نتيجې چېک او و نتيجې د آيا پايلې/ئ. په 
واب ويونکې دي؟ که چېرې دوی له نت وافق يجو/پايلو سره مدوی په وړاندې په دقيق ډول 

 ئ. نه وي، دوی تاسو ته ويالی شي که چېرې تاسو درست نه و

 ه ريکارډ ک ي مو دي. د هغو فورمو کاپي/نقل وساتئ هغه  چې استعمال  ئچې زده ک
ور ل لپاره يې هم له خلکو سره و ې مو دي. (خو د دويم  ای شي ئک و مالومه ک ې د چ، 

 دوی د نومونو کارول سم دي.) 

 ئ. وموړي مالومات د مکاتبې، مستندو اسنادو، او پالن جوړونې لپاره وکارون 
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ه   کاري پا
نې ې ني تحقيقات/  لوم

 
 

نې په هکله پالن شوې پايلې  ې ني تحقيق/   زموږ د لوم
ي؟  ه ترالسه کي ي  ان نې په ترڅ کې کوم  ې ني تحقيق/   زموږ د لوم

١.   
 
 

٢.   
 
 

٣.   
 
 

 ۴. 
 
 
 

  مهالوٻش او کارول شوې قوهفعاليتونه، 
و:    د دغو پايلو د ترالسه کولو لپاره به موږ الندې کارونه وک

 
 

ۍ فعاليت. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلوم
  

  مهالوٻش:
  

  کارول شوې قوه:
  

ېرنې:خط   رونه/ان
  

  پالن:
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 د پالن نمونه
نه ې ۍ تحقيق/ رام په موخه لوم وونيز پرو  د بالغانو د 

 
ای شي؟  ی هدف يا شي تر السه ک ان نې په ترڅ کې بايد کوم  ې ني تحقيق/   زموم د لوم

ولنې  .١ رام په هکله د  روپونو له تشريح سره سم د پرو ولنه کې د بېال بېلو خلکو د   په 
ونې مستند   د ه

  د راتلونکو بالغو زده کوونکو د سواد د کچې مستند.   .٢
ې په ډول، د خلکو لخوا د ترتيب   .٣ ولنه کې د ژبې د وضعيت په هکله مستند (د بېل په 

  ې) کشويو الفبا د منلو په صورت کې او هم د هر ډول کارٻدونکو کتابونو په صورت 
ولنې د هغو منابعو په هکله مس  .۴ رام کې کارول کېدا شي. د    تند چې په پرو

 
  فعاليتونه، مهالوٻش او کارول شوې قوه

و:    د دغو پايلو د ترالسه کولو په موخه به موږ الندې کارونه ترسره ک
 

ۍ فعاليت: ي.   لوم ی پيل ک ول وونيز    د دې د پوهېدو په موخه چې خلک غواړي د بالغانو لپاره 
  

ه)په راتلونکو دوو م  مهالوٻش:   ياشتو کې (نې
  

وابونو د ريکارډ په   کارول شوې قوه: ؛ د  تنو لېس ي؛ د پو تنې وک ي بايد پو ولنې غ د 
  موخه د تمرين کتابونه

  
ېرنې: واب ويلو سره   خطرونه/ان تنو ته په علني ډول له  کېدای شي چې خلک يو شمېر پو

  عالقه ونه لري، او کېدای شي خصوصي خبرو ته اړتيا ولري. 
  

ي؛ ل تر   الن:پ ولي خه ليدنه چې خلک هلته سره را ايونو  ونو او هغو  له بېال بېلو مارکې
روپ، ماشومان) سره په  ي، مختلط  ې، س روپونو ( ه د خلکو د دريو ډلو/ ل

ه له    ئ.کسانو سره خبرې وک ٢٠انفرادي تو
ايي دولتي مامورينو    وونکو، مذهبي مشرانو، او  ي له  وون ايي  ورد    ئ.سره و
ول مالومات د تمرين په کتابونو کې ريکارډ او ثبت ک     ئ.د غېر رسمي مرکو وروسته، 

  
ولنه کې د ژبې سروې  دويم فعاليت:   په 

ه)  مهالوٻش:   په راتلونکو دريو مياشتو کې (نې
ونکي؛ د تحقيق کوونکو لپاره روزنيز ورکارول شوې قوه:  ې   کشاپد سرې فورمې؛ تحقيق کوونکي/

ېرنې:خط ه د هې ډول فعاليت سره عالقه و ن رونه/ان   . ه لريکېدای شي چې خلک د ازموينې په تو
  ) د هغو مالوماتو مشخص کول چې موږ ورته د پالن جوړونې لپاره اړتيا لري. ١  پالن:

  ) د تحقيق لپاره د دريو بالغو کسانو انتخاب. ٢  
تې ٣ ه  - ئ تحقيق ترسره ک) د روزنيز ورکشاپ تر الس الندې نيول. ازماي جلسه/غون

  ئ. او له اړتيا سره سم طريقې ته تغير ورکئ جوړه ک
ولول. ۴  ) د مالوماتو او نورو را
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ولنې د اهدافو او اړتياوو ارزونه١٫٢منبع:    . د 
 

  د سوزن او ډنيس مالون لخوا برابر شوی
، نېپال CERIDد    ورکشاپ، کتمن

  کال د نومبر مياشت  ١٩٩٩د 
 

  : مقصد

ه ده چ "اهدافو او اړتياوو د ارزونې"د  ه په باره کې زده ک ولنه ې په مقصد او هدف د هغو 
  کې د خلکو لپاره د اهميت وړ دي. 

نه خلک د ستونزو او اړتياوو مشخص ک "د اهدافو او اړتياوو" ې ه ولو تپه هکله تحقيق يا 
ای شي. و دوی د هغې د حل په الرو چارو الس پورې ک وي  وي چې  ه ه دوی ه همدارن

ولنې ي. د دوی لپاره د دوی، خپلو کورنيو او  ف اهدا د راتلونکې په هکله فکر او غور وک
  کوم دي؟ 

ي:    کېدای شي چې د اړتياوو او اهدافو ارزونه الندې فعاليتونه احتوا ک

 روپونو کې کار کوي) چې د خپل شخصيت، کورن او  هغه خلک (له معمول سره سم په 
ولنې د يا   په هکله فکر کوي او تشريح کوي يې. وضعيتهم 

  وته کوي  ستونزېموجوده وضعيت ته په کتو سره دوی خپلې  دوی هغه يامشخص او په 
وته کوي چې اړينې او ضروري ستونزې نه وي، خو دوی غواړي چې  ه مشخص او په 

ي.  ي يا په هغې کې اصالحات رامن ته ک  هغې ته تغير ورک

 ولنې او ژوندانه لپاره دوی د خ وته کوي.  اهدافپلې   مشخص او په 

 ی خه دوله دوی لخوا د مشخص شويو ستونزو د حل يا هم د اهدافو د الس ته راوړلو په مو
ه په هکله فکر کوي چې دوی ورته   لري.  اړتياد هغه 

  الندې د هغو موضوعاتو لېس دی چې د دا ډول ارزونې لپاره کارول کېدای شي: 

  ني شرايط او حاالت. کورن اړوندد و ور ان  : د افرادو کورن 

 ولنې يې د خپلو اړتياوو دپه دندې پورې اړوند ن په تامي : هغه کار چې افراد، کورن او 
ای، کالي، پيسې او داسې نور.  ن اک، استو  موخه ترسره کوي: خوراک، 

 ولنې په وپه منابعو پورې اړوند نابع شري مبړاندې موجود مواد او : د افرادو، کورنيو او 
 (يا دا چې موجودې نه وي). 

 مکه پورې اړوند والي په هکله الرپه  رن مکې د وٻش او هغې د استعمال د  ې : د 
 چارې.

 ې : د موسم هغه خصوصيات چې د خلکو ژوند تر خپلې سيورې الندپه موسم پورې اړوند
رول (نه شي کن و کن  رولېدای). راولي؛ د موسم او طبيعي پې

 ولنه کې عمومي روغتيايي ستونزې؛ دوديزې او عصري  :په روغتيا پورې اړوند بي طپه 
ه توغيو منابع/عادات؛ د روغتيا په اړه د ودې او انکشاف فعاليتونه؛ هغه عوامل چې نار

ې.  ېدونکو ناروغيو بېل ولنه کې د پې  وده او انکشاف ورکوي؛ په 
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 ت پورې اړوند ته  ې پيسوچمالي اړتياوې؛ د هغو چا لپاره د اعتبار منابع : په عايد او ل
تونو او عايد په هکله ستونزې.  ني ژوند کې د ل  اړتيا نه لري، د خلکو په ور

 نیپه صالحيت او قدرت پورې اړوند ولنيزې اړيکې چې د خلکو ور  : هغه سياسي او 
ي؛ هغه الرې چارې چې د قدرت او صالحيت  دد اړيکو له الرې  ژوند ترې اغېزمن کي

ي.  و/زيانونو باعث کي  مختلفو خلکو لپاره د 

 ق : نور هغه اهداف او اړتياوې چې دلته تر بحث الندې نه دي نيول شوي. تحقينورې
ونکي د نورو هغو اهدافو او اړتياوو په هکله زيرک ته ضرورت لري چ ې ې کوونکي/

ي.  وته او مشخص ک   کېدای شي خلک يې په 
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ولول او استعمالد دغو    مالوماتو را 

ي چې د هغو خلکو لخوا مشخص  ولنه د هغو اړتياوو د ارزونې مقصد درک ک ل چې  و ايو 
نې د پروسې ې کېل شي. د تحقيق يا  وته شوې دي غواړي د ارزونې په پروسه کې   په 

  پالن. 

ولولو لپاره دوه الندې طريقې موجودې دي.  اسې يقې ده دواړه طردغ يادونه:د مالوماتو د را 
تنې کوي يا د بحثونو لپاره اسانتياوې برابروي په  ېرل کی چې هغه خلک چې پو ې کولنه ان

ۍ يا    ژبې ويونکي دي.  L1د احترام وړ د لوم

ې روپې ناستې يا غون   مرکې او 

  ولنه کې د منلو وړ وي نو له کورنيو سره د هغوی په کورونو کې مرکې رسره تکه چېرې په 
تنې وکئ ک خه يو شمېر ازادې پو او ئ (د امکان تر حده له ډٻرو کورنيو سره). له دوی 

د ندٻدونکو اهدافو، اړتياوو او ستونزو ته غوږ کې ر  ئ. بيا د دوی لخوا 
 ه جوړهرک ولنې مشترکه ناسته يا غون  عمومي د هغوئ. د مرکو له پای ته رسېدو وروسته د 

ي وي (خو د هغو کسانو نومونه ما ئ مالوماتو په هکله خبرې وک ول ک ئ لخچې تاسو را 
ي وي. د هغو ستونزو او اړتياوو په اړه بحث وکچ خلکو  چېئ ې تاسو ته يې مالومات در ک

تنه وک خه غو و  ولنې له غ ي وي. د  وته ک چې د دغو ستونزو او ئ مشخص او په 
ي. دوی تشويق ک يتوبونو ته پو ئ اړتياوو په هکله ډٻرې خبرې وک ه کتو د اړتياوو لوم

ولنې سره خبرې وک ي. بيا له  و اچې د دغو ستونزو، اړتياوو ئ سره يو لېس ترتيب ک
ه کوالی شي.   اهدافو د مشخص کولو په اړه د اقدام کولو په برخه کې 

و په هکله اشتراکي ارزيابي رافPRA( 5( د کليو او بان ي د  ولنې غ ونو په ، په دې پروسه کې د 
رافونو د  وسيله د خپل ژوند هغه شرايط تحليلوي چې دوی يې خپله رامن ته کوي. د هغو 
تلتياوې او کمزورتياوې  جوړولو په هکله خبرې کول چې د دوی د وضعيت په ارتباط غ
وته کوي. د داسې مشخص شويو اړتياوو لرل چې دوی يې  (ستونزې/اړتياوې) مشخص او په 

ي. په په هکله د داسې اق ه والي رامن ته ک و د دوی په وضعيت کې  دام په اخيستو فکر کوي 
ي ډولونه دي چې د  ان رافونو  رامونو کې کارول  PRAدې باره کې النديني د هغو  په پرو

رافونه د سمبالوونکي په مرسته او همکارۍ جوړوي.  ي. برخه وال دغه    کي

  :نخشې  
ول  ولنې  کاري (کېدای شي چې په هر کور کې د ود کورنيو په نقشو کې د  و کورونه 

امل کې ش شمېر يا د کور ډول، د اوبو له منابعو سره اړوند د کور موقعيت او داسې نور هم په
ی).    ک

  
ي (کېدای شي چې  ندي ر د د تولي دپه کرنيزو نقشو کې د بېال بېلو موقعيتونو کرنيز محصوالت 

  ير نمونو د بحث په لور رهبري کدای شي). کچې يا د کلونو په اوږدو کې د تغ
  

وته کو يو او اوبو منابع په  د  ي (داد طبيعي منابعو نقشې منابعو ته الس رسی يا هم د لر
  چاپېريال اړوند مسايلو د بحث په لور رهبري کېدای شي). 

  

                                                     
ل لپاره   .5 ي  ي مثالونه له ارچر ډي  PRAاغلي روبرټ چمبرس د لوم . نوم (ليندۍ) او  )Archer, D(جوړ او رامن ته ک

هام  ين ولنې د تخنيکونو د قوي (1996b)خه په  (.Cottingham, S)کو ود انعکاس: د   کولو له الرې د کې اخيستل شوي دي. د مور د الر
Freirean  :ه له سره پيدا شوه. لندن  . Actionaidسواد زده ک
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مکې د ملکيت استازيتوب کوي، چې آيا افراد همکار يا په پ مې د جايداد نقشې د  ول د خ ډراد 
 مکو لرونکي دي. 

 کليزونه 
 

ندوي (د سيالبوونو ر ې/تمايالت  تونو کليزونه/موسمونه د اقليم په هکله بېل اليو په ، وچکد اور
  لور بحث ته رهبري کېدای شي.)

  
ه، ې په تو کارندوی دي (د بېل لونو  کرنيز کليزونه/موسمونه د مختلفو کرنيزو فعاليتونو  ن د 

يو پاکول، حاصلخېزه کول، درمند کول يا رٻبل، زٻروهل، د ونو کينو ل، مه کول، د زيانمنو بو
ول کال په اوږدو کې صورت نيسي.     پلورل) چې د 

يو لخوا ترسره  و او س ر د کاري بار کليزونه/موسمونه د کال په اوږدو کې د  وي شد جن
ر د بحث په لور رهبري کېدای شي) ندوي (د جن ر   . اساسي فعاليتونه 

ندوي  ر  د هغه(روغتيايي کليزونه د کال په اوږدو کې محلي ناروغ او د هغې اړوند درملنه 
ي بحث په لور رهبري کېدای شي چې ولې په بېال بېلو وختونو کې بېال بېلې ناروغ واقع   ). کي

ې کورن اقتصادي نمونې سپ ان ت کليزونه د کال په اوږدو کې د يوې  ي د عايد او ل
يي. د پيسو د سپما د الرو(کوال تونه و ث په د بح ی شي چې عايد مختلفې منابع او بېال بېل ل

 لور رهبري کوالی شي، نو له دې امله د ډٻرې اړتيا پر مهال موجود وي) 

 ونه  چار

مکې د کارونې؛ سرې د کارونې او  ندونه کوي. (د  ر ونه د مختلفو فصلونو  اسې دد فصل چار
  ر رهبري کېدای شي). نورو د بحث په لو

و د هغه درملنې بيانوي چې د مختلفو ناروغيو لپاره ا ولنې د غ ونه د  ي. ستعماد روغتيا چار لي
ي، درمل، دوديز درملونه، روغتون)، (د ناروغيو د مختلفو عوام ه، بو ې په تو حليل تلو د (د بېل

  ي.) او بېال بېلو درملنو د پرتلې يا مقايسې په لور رهبري کوالی ش

ې په تو ونه د اعتبار د هغو منابعو لېس جوړوي جې دوی يې لري (د بېل ه، د اعتبار چار
/اعتبار اتحاديه، بانک) او ٻ ري يا دوستان، د پيسو پور ورکوونکي، د کرٻ ، مل هغه  کورن

ٻ يا اعتبار له الرې جوړوي.   کارونې چې دوی يې د کرٻ

ونه په کور کې د و مرستې/بس د کورن د تصميم چار ې کولو د مختلفو کورنيو د غ پنې پرٻک
ې په بحث، پالن  وي چې  ي د هغې درجې تحليل ته وه ې او س ندوي (کوالی شي چې  ر

ې کوي).    او د کورني ژوند په مختلفو ساحو کې پرٻک

  :هندسي شکلونه 

ونه"د سازمانونو  ولنه کې له ډولو سازمانو استازيتو "کلچه ډوله چار رني ب کوي او بهپه 
  سازمانونه هم نفوذ لري. 

ولنه کې صالحيت لرونکي افراد او د  د غېر رسمي قدرت/صالحيت د اړيکو هندسي شکل په 
وته کوي.  ند او په  ر ي اړيکې او داسې نور  روپونه، اختالفات، خپلمن   هغوی 

 نور تخنيکونه يا الرې چارې 

ولنې، يو سازمان يا يو شخص ندوي.  مهالوٻش د يوې  ر تاريخچه 
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ېرنې په هکله سروې ٢٫٢منبع     ١#. د ژبې د ان

ايي/محلي ژبې د نوم لپاره دی] ې د    [خالي يا تشې کر
برې خــ . آيا ستايو ماشومان بايد توان ولري چې په ــــــــــــــــ١ 

ي؟   وک

ي؟ ٢   . آيا ستاسو ماشومان بايد په ملي ژبه خبرې وک

 پل ماشوم ته کومه ژبه و وايي؟ . يوه مور بايد خ٣ 

ۍ په هغې خبرې ۴  ي چې لوم . ماشومان بايد کومه ژبه زده ک
ي؟   وک

ي چې په دويم قدم کې په هغې ۵  . ماشومان بايد کومه ژبه زده ک
ي؟   خبرې وک

ه وی؟ ۶   . تاسو کومه ژبه ډٻره زياته خو

ي او  د - . که چېرې ـــــــــــــــــــــــ ٧  ني ملي ژبه په منوون
ي ته خپل ماشومان استو وون ي کې وي، تاسو به کوم  ؟ ئوون

 . آيا ستاسو ماشومان بايد وکوالی شي چې ــــــــ ولولي؟ ٨ 

. آيا ستاسو ماشومان بايد وکوالی شي چې په ملي ژبه لوست ٩ 
ي؟.   وک

چې يوازې په ژبه ئ . آيا تاسو له هغه چا سره واده کو١٠ 
 ـــــــــــ؟ ــــــ

ې چې يوازې په ملي ژبه خبرئ . آيا تاسو له هغه چاسره واده کو١١ 
 کوي؟ 

چې د خپل ماشوم واده له داسې شخص سره ئ . آيا تاسو غواړ١٢ 
 چې هغه يوازې په ملي ژبه خبرې کوي؟ ئ وک
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   ٢#. د سواد د روٻش په هکله سروې ٣٫٢منبع 

ر  ، پي ) په استعمال کې د سواد د درجې ١٩٨۶برابر شوی. ( لخوا(Unseth, Peter)د آنسې
  . ۵- ٣: ۴٨ارزونه. د سواد په هکله يادداشتونه 

 
 

ي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولنه سروې کي
  

ه ــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنې
  

ي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــژپه سروې کي
  

ي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ولنه کې کارول کي   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنورې هغه ژبې چې په 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد تحقيق کوونکو نومونه ــــــــــــــــــــــــ

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
ونو نومونه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ه ې   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمکارو حقيق کوونکو/

 

ۍ برخه: د محلي ژبې په وړاندې روٻشونه او د محلي ژبې سواد    لوم
  ئکومه ژبه کاروئ ) تاسو چې کله خبرې کو١٫١

  

رېستاسو د  ري/مل   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسره ـــــــــــــــ ژوند د مل
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــستاسو د ماشومانو سره ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــستاسو د مور او پالر سره 
  

و سره ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــستاسو د هم نژادو يا خويندو او ورو
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخلکو سره ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــپه مارکې يا بازار کې له 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ولسوال په مرکز کې له خلکو سره ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد کلي په شورا کې له خلکو سر
  

ي والو سره ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ول ي کې له  وون   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــپه 
  

وونکي سره  ي کې له  وون   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــپه 
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 ، دوامداره) ٢#(د سواد په هکله د روٻشونو ارزونه 
ۍ/٢٫١  ژبه د ختمېدو په  L1) يو شمېر خلک وايي چې لوم

ه فکر ک  ئوحالت کې ده. تاسو په دې هکله 
 ٣٫١/ ن ژبې په  L1) يو شمېر خلک وايي چې ماشومان د لوم

ه فکر کو ي. تاسو   ؟ ئويلو سره شرمي
 ۴٫١/ ن ول ماشومان بايد لوم  L1) يو شمېر خلک وايي چې 

دي او يوازې په دويمه/ ي.  L2ژبه پرٻ ژبه باندې خبرې وک
ه فکر کو  ؟ ئتاسو 

ۍئ ) فرض ک۵٫١  ه کې ليک او ژب L1چې ماشومان په لوم
ژبه کې  L2لوست زده کوالی شي وړاندې له دې چې په دويمه/

ي ته خپل  وون ي. آيا تاسو به دا ډول  ليک او لوست زده ک
 ؟ ولې؟ ولې نه؟ ئماشومان واستو

ۍ/ئ ) فرض ک۶٫١  ژبې د ليک او  L1چې چې يو چا د لوم
ی دی. تاسو  وون پيل ک / ول ې په موخه  لوست د زده ک

؟ د کوم مقصد ئچې هغه تعقيب کئ خپله دې ته تيار شبه 
 لپاره؟ 

  دويمه برخه: د ملي ژبې د سواد په وړاندې روٻشونه 
ۍ/١٫٢  ؟ تاسو شئژبه ليک او لوست کوالی  L1) تاسو په لوم

ې ده؟  ه زده ک  ن
د  ) آيا په دويمه ژبه کې په ليک او لوست پوهېدل مهم دي؟٢٫٢ 

 پاره؟ کومو سببونو/مقاصدو ل
ۍ يا دويمه ژبه کې ليک او لوست٣٫٢   ) که چېرې تاسو په لوم

  ؟ ولې؟ ئ، تاسو به کومه يوه انتخاب کئزده کوالی ش
ۍ/۴٫٢  ژبه قوي  L2ژبې شخص وايي چې دويمه/ L1) د لوم

ه وي چې يوازې  و، نه  L2ده او دا به  . تاسو L2استعمال ک
 ؟ ئه فکر کو

ول ماشو۵٫٢  يا دويمې ژبې له استعمال  L2مان د ) که چېرې 
ي او يوازې  استعمالوي يا د خبرو کولو،  L2خه ډډه وک

ولنه کې کوم رات تغي لوستلو او ليکلو لپاره، نو بيا به ستاسو په 
ه احساس کو  ؟ ئرامن ته شي؟ تاسو د هغې په اړه 

  دريمه برخه: په محلي ژبه کې ادبيات
ۍ/١٫٣  ه چې ليکل ژب L1) آيا تاسو په لوم ه کې په هر هغه 

ه شی دی؟ ئشوي وي پوهې  ؟ که داسې وي، هغه 
ۍ/٢٫٣  م ته انکشاف  L1) که چېرې د لوم ژبې د ليکنې سيس

ل شي، نو کوم ډول شيان بايد وليکل شي؟    ورک
ژوند او دستور  L1) يو شمېر خلک وايي چې که چېرې د ٣٫٣ 

ه ه  په کتابونو کې ليک شوی وي، دا به يو  کار وي؟ تاسو 
 فکر کوي؟ 

ه ب) که چېرې په هغه ډول کتابونه ليکل شوي وای، نو تاسو ۴٫٣ 
تل؟ آيا ستاسو ماشومانو به د هغې د  د هغې لوستل زده کول غو

تلی؟   لوستلو زده کول غو
ې، مجلې، اشتها۵٫٣  پا رات ) آيا تاسو په کور کې (کتابونه، ور

ي د   ؟ ئي؟ تاسو يې کوم ډول لراو داسې نور) مواد پرٻن ک
 په کومه ژبه (ژبو) کې ليکل شوي دي؟ 
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  . د ژبې د استعمال سروې ۴٫٢منبع 

په ورځ کې      په اون کې        په مياست کې 
 هې کله هم نه

ومره په ـــــــــــــــ خبرې کو١  ؟ ئ. تاسو 

په ورځ کې      په اون کې        په مياست کې 
 هې کله هم نه

ومره په ٢   ؟ئباندې خبرې کو L2. تاسو 

ومه . په مارکې يا بازار کې د توکو د پېر په وخت کې تاسو په ک٣ 
 ؟ ئژبه خبرې کو

 . په دکانو کې د توکو د پېر پر مهال تاسو په مومه ژبه خبرې۴ 
 ؟ ئکو

ومره په ــــــــــ۵  خه د باندې د خلکو سره په  ولنې   خبرې ــــ. له 
 ؟ ئکو

خه د يو شخص۶  ولنې   . آيا تاسو کله هم ستاسو د خپلې ژبې له 
ې دي؟  L2سره په    خبرې ک

 ؟ ئ. تاسو له خپلو کار کوونکو سره په کومه ژبه خبرې کو٧ 

ه ـــــــــــــــــــ خبرې کوونکي چې په ــــ٨  ــ ـــــــــ. آيا داسې 
خه په بېله ژبه خبرې کوي  ؟ ستاسو 

چې تاسو يې نه ئ . د هغو چا سره تاسو په کومه ژبه خبرې کو٩ 
؟   پېژن

ينې وختونه/هې کله هم نه ومره ــــــــــــــــــــــــ١٠ هميشه/ معموالً/ ـــ تاسو ـــــــــ. د موزيک د اورٻدو لپاره 
 ؟ ئژبه انتخابو

ينې وختونه/هې کله هم نه ومره د  . د موزيک د١١ هميشه/ معموالً/  ؟ ئژبه انتخاو L2اورٻدو لپاره تاسو 

 ؟ ئ. په معبد/کليسا/جومات کې تاسو په کومه ژبه خبرې کو١٢ 

رې سره په کومه ژبه خبرې ١٣  ري/مل . تاسو د خپل ژوند د مل
 ؟ ئکو

رې ستاو د ماشومانو سره په کومه ١۴  رۍ/مل . ستاسو د ژوند مل
 ژبه خبرې کوي؟ 

 پالر ستاسو سره په کومه ژبه خبرې کوي؟ . ستاو مور او ١۵ 

 ئ. تاسو د خپلو ماشومانو سره په کومه ژبه خبرې کو١۶ 

رې ستاسو د ماوشومانو سره په ١٧  رۍ/مل . ستاسو د ژوند مل
 کومه ژبه خبرې کوي؟ 

رې سره په کومه١٨  ري/مل  . ستاسو ماشومان ستاسو د ژوند له مل
 ژبه خبرې کوي؟  

 ؟ ئپل ورور سره په کومه ژبه خبرې کو. تاو له خ١٩ 

 ؟ ئ. تاسو له خپلې خور سره په کومه ژبه خبرې کو٢٠ 
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ې اخيستنې په هکله سروې۵٫٢منبع  خه د    . د سواد 
 

  

ر  ، پي ) په استعمال کې د سواد د درجې ١٩٨۶لخوا برابر شوی. ((Unseth, Peter)د آنسې
  . ۵- ٣: ۴٨ارزونه. د سواد په هکله يادداشتونه 

ي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولنه سروې کي
  

ه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنې
  

ي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــژپه سروې کي
  

ي ـــــــــــــــــــــــ ولنه کې کارول کي   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنورې هغه ژبې چې په 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد تحقيق کوونکو نومونه ـــــــــــ
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   

ۍ برخه: په ژبه کې د تجارتي سواد کارول يا استعمالول    لوم

و او نورو لپاره ليکلې ژبه کا١٫١ _____  روي.  ) دکانونه او تجارتونه د خپلو عالمو، اعالناتو، ن

ي.٢٫١ _____ و داسې وظيفې يا دندې شته چې په هغې کې ادبي ژبې ته اړتيا ليدل کي  ) يو 

ي.) ډٻ١٫٣ _____  رې داسې وظيفې يا دندې شته چې په هغې کې ادبي ژبې ته اړتيا ليدل کي

ي (د توليد د الزم است۴٫١ _____ وونو پر اساس پلورل کي ه موخه عمال پ) توليدات په ژبه کې د ليکليو الر
 بايد ولوستل شي).

ي.١٫۵ _____ و اعالنونه په ژبه کې چاپ کي پا  ) د ور

ر۶٫١ _____ ي.) د عامه   انسپورټ عالمې په ژبه کې ليکل کي

 ) خصوصي خلک د غېر رسمي اعالن، خبرتياوو لپاره ليکلې ژبه کاروي.٧٫١ _____

الو په موخه اشتهارات، دٻوالي اعالنونه، کليزې او داسې نور په ژبه ٨٫١ _____ ور خر  ې ليکلک) د 
ي.  کي

 

خه  ولنه له په ژبه کې له ادبياتو    ه اختليدويمه برخه: 

ي.١٫٢ _____  ) عامه اعالميې په ژبه کې خپري

ولنې د اقليت د خبروي لپاره مناسبې دي. ٢٫٢ _____ ي او د   ) خبرتياوې په ژبه کې ليکل کي

ي. ٣٫٢ _____ ه په ژبه کې خپري پا  ) يوه محلي ور

 ) يو شمېر کسان يو بل ته ليکونه په ژبه کې ليکي. ۴٫٢ _____

ي: سندرې، د عبادت مراسم، تدريس، سمبو) ل۵٫٢ _____   لونه. يکل شوې ژبه د مذهبي خدمتونو لپاره کارول کي

 ) ماشومان د لوبو په فعاليتونو کې او او ليکلو کې ژبه کاروي. ۶٫٢ _____
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وونيز کارول   دريمه برخه: په ژبو کې د ادبياتو 

ي.١٫٣ _____   ) خلک په ليک او لوست په خپله ژبه کې پوهي

ي. ٢٫٣ _____ وونو کې د تدريس لپاره ليکل شوې ژبه کارول کي  ) په يو شمېر 

وونې په ليکلي ډول ژبه کاروي. ٣٫٣ _____ ن   ) لوم

وونې په ليکلي ډول ژبه کاروي. ۴٫٣ _____ نی   ) من

وونې په ليکلي ډول ژبه کاروي. ۵٫٣ _____  ) ثانوي 

ولنه کې د بالغو لپ۶٫٣ _____  اره ادبايت په ژبه کې موجود دي. ) په 

ولنه کې موجود دي. ٧٫٣ _____ وونې مواد/توکي په   ) په ژبه کې ليکل شوي د الر

  لورمه برخه: ادبيات په ژبه کې
م موجود دی. ١٫۴ _____  ) د ژبې لپاره د ليکلو يو سيس

ي (پنسلونه، ق٢٫۴ _____ داسې  ې، اولمونه، ورقې، کتابچ) د ليکلو مواد يا توکي په محلي کچه پلورل کي
 نور.) 

ي.۴٫٣ _____  ) په ژبه کې پرٻن شوي توکي/مواد په محلي کچه پلورل کي

ي. ۴٫۴ _____ ه يوه مهالن مجله په ژبه کې پلورل کي  ) ل تر ل

 ) کتابونه د پلور لپاره په ژبه کې. ۵٫۴ _____

خه ۶٫۴ _____ و عنوانونو  الو لپاره له پن  زيات کتابونه په ژبه کې.  ) د خر

وونه، مذهب، ناولونه٧٫۴ _____ لور ډوله کتابونه په ژبه کې ( ه د پلور لپاره  ې تر ل ست، او ، سيا) ل
 داسې نور) 

ولنه کې د پلور لپاره قاموس په ژبه کې. ٨٫۴ _____  ) په 

و پرٻن شويو موادو لپاره يوه اسانتيا په٩٫۴ _____ ه د غبر  ژبه کې.  ) ل تر ل

الو لپاره. ١٠٫۴ _____  ) په ژبه کې پرٻن شوې لوبې د خر

وابونه =  وابونه =  ١هو  ونه يا نومرې  ٠پوين يا نومره؛ نه    پوين
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: انسجام  پرک  دريم 

ه شی شامل دي؟  ه دی او په دې کې    د انسجام مانا او مفهوم 

و د يو خاص م "انسجام" ي. د قصد لپاره په عمل الس پورې کد خلکو د تشويق لپاره دی، 
رامونو کې د انسجام هدف عبارت دی چې،  وونيز پرو ولنې په داخ١و ژبو په  ل کې ) د 

ولنې د انکشاف  وونه د دوی او دوی د  روپونو او افرادو لخوا تايد شي چې  ختګ و پرمابه د 
ت وړ وسيله کېدای شي،  وونيز پرو٢لپاره د ارز غې رام پالن او له ه) دوی به داسې 

ولنې اړتياوې وړاندې کوي، او  ي چې د دوی د  و٣مالت وک خه د ) افراد، ادارې او له  لنې 
رام په دوام او تطبيق کې مرسته وک ولنې سره د دوی د پرو   ي. باندې سازمانونه به د 

ه وغواړ رام د مشرانو په تو رام په واقعي مانائ که چېرې تاسو د پرو ولپسره  و پرو نه ه 
رام د پيل لپاره تر هغې انتظار وباس ولنه په  چې ئباندې متمرکز شي، نو تاسو به بيا د پرو

رام د مسووليت په اخيستو  ي او چمتو شي چې د نوموړي پرو تنه وک ې ککې خلک د دې غو
ي.    مرسته وک

و دوی د ول دي  او د خلکو ه ام يا پ ن  ولنې د انسجام لپاره لوم او  هغو منابعو د 
ولنه کې يې لري، هغه اهداف چې دوی يې د ي چې په  تلتياوو په باره کې خبرې وک  ژوند غ

ه چې دوی ورته اړتيا لري او هغه ستونزې چې دوی په خپله مشخص ا و لپاره لري، هغه 
نه).  ې ، تحقيق يا  پرک ې دي (دوم    تشخيص ک

تلتياوې او منابع، اه ل چې دوی خپلې غ ص داف، اړتياوې او ستونزې مشخص او تشخييو 
والي رن رام د ډول او  وونيز پرو و دوی د  ي. بيا تاسو هغوی تشويق کوالی شی  په  ک

وونيز  ه، په پرمختګ او انکشاف باندې تمرکز، پر رسمي  ې په تو ي (د بېل فکر وک
ه مرسته چمتووالي باندې تمرکز)، چې له دوی سره به د اهدافو په ترالسه کولو ک ي وې  ک

ای شي.    او د دوی اړتياوې به پورې او ستونزې به يې حل ک

رام پيل کول غواړي وونيز پرو و ژبو  ي چې دوی د  نده ک ر ي  ولنې غ او  کله چې د 
رام په هکله ن د پال دوی د دې مسووليت په غاړه اخيستو لپاره چمتو دي، نو بيا د جدي پرو

  جوړول شروع کېدای شي. 
 

رام د پالن يوه برخه و اوسي؟ ا  نسجام ولې بايد د پرو

رامونو يوه مهمه برخه جوړوي  وونيزو پرو و ژبو د  ولنهپه دې مانا چې پ –انسجام د   ه 
ي.  خه مالت وک   باندې متمرکز او مرکزي انکشاف او پرمختګ 

 و چار ولو الروله دې الرې خلک د شرايطو په هکله د جدي فکر کولو او اهدافو د ترالسه ک
تلتياوو او منابعو په کارولو سره  و اړتياوې پوره او د خپلو غ ي،  ول کي پلې خته ه

ي.   ستونزې هوارې او حل ک

  رام د دوی سره د ي چې نوموړی پرو ي چې پر هغو الرو چارو غور وک ول کي خلک ه
ولنې د اهدافو په ترالسه کولو کې مرسته کوالی شي.   خپلو او دوی د 

 رامونو په اړه مالومات برابروي او ا وونيزو پرو و ژبو  و ه نورپنسجام د دوی لپاره د 
ې وي. رامونو په کې مرسته ک    ولنو کې او هغو الرو چارو په هکله چې نوموړو پرو



ود 39   ٢٠١٠سوزن مالون     د ليک او لوست د منبع الر

  رام په ه په پوهاوي کې مرسته کوي چې د يو قوي پرو و سره د هغه  ولنې له غ اسيس تد 
ه شی شامل. او رامن ته کولو ک  ې 

 .ي رام د پيل او دوام په موخه په مشترک ډول کار وک و د پرو وي  ي ه ولنې غ   د 

  ي چې کېدای و هغه ادارې (دولتي او غېر دولتي سازمانونه) مشخص ک وي  دا خلک ه
ي ې ک ين ي او بيا له دغو ادارو سره اړيکې  خه مالت وک رام   . شي د دوی له پرو

 ولنې په داخ خه د باندې دولتي ادارې او غېر دولتي سازمانونهد  ولنې  وي ل کې او  و  ه
ي.  خه مالت وک رام   له پرو

و؟  ولنې ته انسجام ورک ه کوالی شو چې  ن   موږ 

خه ولنې  ه د  ولنې د انسجام او همدارن ايي  ي د دوی د  ولنې غ ندې د با کېدای شي چې د 
ر و شمېوخه هم ډٻر نظريات ولري. د انسجام دفعاليتونو يد بالقوه شريکانو د انسجام په م

ۍ په ډٻرو هېوادونو کې کارول شوي دي:    مثالونه په الندې ډول دي چې د ن

 ين اعالنونه جوړ ک وله سيمه کې يئ داسې رن ندونه کوي او په  ر رام  ې چې د پرو
 ئ. توزيع ک

 رام په هکله غېر رس ولنه کې له خلکو سره د پرو  ئ. مي خبرې وکپه 

 و ولنې هغه خلک وينا کولو ته وه رام د پيل له ئ د  وونيز پرو و ژبو د  ظريې نچې د 
ندونو په ترڅ کې تمثيل و کخه مالت کوي،  ر ايونو کې د   ئ:  په الندې محلونو يا 

 ايونو کې ولېدو په نورو غېر رسمي  ونو او را  د کلي په مارکې

 و يا ناستو  کې په مذهبي غون
  د غېر دولتي سازمانونو(NGO) و او ورکشاپونو کې  په ناستو/غون

 و او مختصرو کتابونو او نور مواد توليدول او بيا په محلي ، مارک په محلي ژبه کې د لن ې
الو ته وړاندې کول.  يو، دکانونو او داسې نورو کې خر وون انو،   کليسا

خه د باندې خ ولنې  ه کوالی شو چې له  ن و؟ موږ   لک سره منسجم ک

 و کې ې نورپه دولت، غېر دولتي ادارو، پوهنتونونو، مذهبي سازمانونو، تجارتي ادارو او داس
ناليکونو په موخه ترتيب او جوړ ک ا ډول دچې د ئ د هغو کسانو د نومونو يو لېس د برٻ

ې عالقې  ان رام سره عالقه لري او حتی که چېرې دوی په دې برخه کې د  پرو
ې. ر  ندونه هم نه وي ک

 رام په هکله داسې منظم رپوټ جوړ ک چې په هغې کې عکسونه، توليد شويو ئ د پرو
ي او ن ولنې غ وابونه، مور او پالر، د  مل ور شاموادو عنوانونه/نومونه، د زده کوونکو 

 . چې نومونه يې په لېس کې ديئ وي. بيا دغه رپوټ هغو کسانو ته ولې

  خه د ولنې  ي او د انسجام ئ باندې خلکو ته بلنه ورکد  ولنې ليدنه وک ه پچې له 
ي د کال د پای په محفلونو کې برخه واخ وون يناو لي، وفعاليتونو، روزنيزو ورکشاپونو، او 

ي ي او د محفلونو په پرانستلو او پای کې تصديق ليکونه ورک  . وک
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ه   کاري پا

  انسجام
 
 

و په هکله    پالن شوې پايلېزموږ د انسجام د ه
ړي کارونه ترسره شي؟  ان و د الس ته راوړنې په هکله بايد کوم    زموږ د انسجام د ه

١.   
 
 

٢.   
 
 

٣.   
 
 

۴. 
 
 
 

  فعاليتونه
و:    د دغو پايلو د ترالسه کولو په موخه به موږ الندې کارونه ترسره ک

 
 
 

ۍ فعاليت.    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلوم
  

  مهالوٻش:  
    
  کارول شوې قوه:   

  
ېرنې:     خطرونه/ان

  
  پالن:  
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ه يا نمونه   د پالن بېل
  انسجام

 
و په هکله پالن شوې پايلې   زموږ د انسجام د ه

و د  ړي کارونه ترسره شي؟ زموږ د انسجام د ه ان   الس ته راوړنې په هکله بايد کوم 
 

ولنې حمايوي کمېسيون تاسيس شوی.   .١   د 
  
  د غېر دولتي سازمانونو د مشرانو او دولتی مسوولينو لخوا مالت  .٢
  
٣.   . روپ او قومي مشرانو لخوا مالت ينه   د محلي 

 
  فعاليتونه:

و: د دغو پايلو د ترالسه کولو په موخه ب   ه موږ الندې کارونه ترسره ک
 

ۍ فعاليت: خه ليدل.   لوم ولنې  ای له  روپونو سره يو    د افرادو او 
  

ولنې تشويق کول  مقصد: رام مسووليت په غاړه اخيستو لپاره د    د پرو

نيزو مالوماتو له پای ته رسېدو وروسته او مشورتي   مهالوٻش: ې زموږ د تحقيقاتي/
ي.کمېسيون د جوړٻدو و   روسته پيل کي

ي او نور له پرمختګ او ودې سره موفقه لري.   کارول شوې قوه: ولنې غ   د 

ېرنې: و په برخه کې   خطرونه/ان کېدای شي چې د مسوولينو او نورو سره د ناستو/غون
  ستونزې ولري. 

رام په هکله د خلکو سره د خبرو کولو په موخه محلي   پالن: هره اون د پرو
  . ئر ته والړشمارکې يا بازا

روپونو سره ناسته يا    و د محلي  کمېسيون د محلي دولتي مسوولينو او 
رامونو په هکله خبر وونيز پرو و ژبو هغو  ه کوي؛ هغوی ته د   غون

ولنو کې له وړاندې پيل شوي دي.    ورکوي چې په نورو 

ي له مسوولينو سره د مالقات وخت    وون ي د مشرانو او  وون د محلي 
خه د دوامدار رام په باره کې وايي؛ له دوی   اکي او دوی ته د پرو

تنه کوي. رام سره د ارتباط د الرو په هکله د نظريو غو    وونيز پرو

 د محلي قومي مشرانو سره غېر رسمي کتنې ترسره کوي  
 

 .Etc  دويم فعاليت:
Etc. 
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ورمانه او روزنه  : پرک   لورم 

رامونه وونيز پرو و ژبو  ای کې د اهميت وړ دي د  ول يې په خپل  . خو ډٻر اړخونه لري چې 
خه يې خلک  ولو له جملې  وک ډ –شايد له دغو  ارونکي او نور هغه  ٻر مهم وونکي، ليکواالن، 

ار خه نظارت او  رام  يو کې تدريس کوي، تدريسي توکي برابروي او له پرو ول نه وي چې په 
  کوي. 

رام لپاره د خلکو   ومارنه د پرو

و؟  ه شي په باره کې فکر وک و، بايد د  ومارنه پيل ک   وړاندې له دې چې موږ 

رام لپاره کار کوونکي  ل چې مشورتي کمېسيون جوړ شي مخکې له دې چې تاسو د پرو  ويو 
اوونه تعقيب ک ئ، تاسو کوالی شئومار    ډول): (له ال زيات تفصيل سره په الندېئ چې دغه پ

 وونکي، د هغو کار ک ي ( وته کول چې اړتيا به ورته ليدل کي وونکو مشخص او په 
ارونکي او داسې نور)   ليکواالن، 

  .په هر موقف کې د کارکوونکو لپاره د مسووليتونو لېس جوړول 

 لري. د هغو وړتياوو مشخص کول چې دوی به د خپل کار د ترسره کولو لپاره ورته اړتيا و 

 خه وړاندې د روز رام پالنول چې له مخې به يې دوی د کار کولو له خدمت  پاره لنيز پرو
ای شي.   مجهز او جمتو ک

  .د دوی د تخنيکي، مالي او شخصي مالت په موخه دوامدار پالن 

ومارنې پيل ک رام لپاره د خلکو  کو په پام ئ وړاندې له دې چې تاسو د پرو د  ې نيولکد دغو 
ک کېدای شي چې د ناسمو خلکو سره ئ  سره حرکت وکاهميت وړ دي. که چېرې تاسو په چ

ه هغو لاو د دوی ئ چې روزنيز توکي برابر کئ کوالی . يا هم کېدای شي تاسو و نه شئکېل ش
خه مالت وک ه پر مخ بوزي. ئ اړتياوو  ه تو   و دوی خپل کار په 

رام لپاره به موږ کوم ډول خلکو ته اړتيا ولرو؟    د پرو

و ژبو روز رام به الندې خلکو ته اړتيا ولري: د    نيز پرو
 وونکي 

 ليکواالن 

 سمبالونکی/روزونکی 

 ۍ کمېسيون  حمايوي يا مالت

 مرستيال روزونک/  ارونک

 په هر موقف يا مقام کې به د خلکو لپاره مسووليتونه کوم وي؟ 

  وونکي
 يو کې تدريس ول  په 

  و زده کوونکي ي کې د داسې چاپېريال ساتل  ول ي.  په   تشويق او حمايت ک
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 ولو هغو اړخ ه د تدريسي ميتوډولوژی استعمالول. د ميتوډولوژی د  ونو په اغېزمنه تو
رامونو په ترڅ کې وړاندې شوي  خه وړاندې د روزنيزو پرو تطبيق کول چې له خدمت 

 وي. 

 ې کې د زده کووکو لخوا تهيه ک ول ولول چې په  يد هغو تقريري يا شفاهي کيسو را  و ا ي
ي کې په اشتهارونو باندې ليکل. (يادونه: يو شمېر دغه کيسې د  ول ونکو ده کوز"بيا هغه په 

ولنې د ليکو اد "لخوا رامن ته شوې وي و کې هم ليکل کېدای شي او د  و يوه  بياتوپه کتاب
ي).   برخه جوړي

  .د دقيقو ريکارډونو يا سوانحو ساتل 

ران)، هنرم ي   ندانليکواالن، کتونکي (اي
 .ليکواالن د لوستلو مواد ترجمه، انتخاب او ليکي 

  .هنرمندان دا مواد تمثيلوي 

 وري. د م والی، ژبه، عالمې او امال  رن حلي کتونکي (او ليکواالن) د نوموړو موادو 
وري.  ای دا مواد ارزوي. د اړتيا سره سم يې له سره   خلکو سره يو 

رام کې يو کس ته د سمبالوونکي، کېدای شي چې ارونکی/روزونکی (يادونه:  په نوي پرو
ه اړتيا وليدل شي).    ارونکي او روزونکي په تو

 خه ليدنه وونکو  خه ليدنه کوي؛ د تدريس پر مهال له  ي  ول د  کوي؛ په منظم ډول له هر 
وته کوي؛ د ستونزو درلودو په تياوې/کمزورۍ مشخص او په  تلتياوې او نيم  دوی غ

و  ونکو سره مرسته کوي. صورت کې له 
د زده کوونکو د پرمختګ د ارزونې مسووليت لري؛ د دوی د پرمختګ په هلکه د دقيقو   .١

  ريکارډونو يا سوانحو باوري کول. 
ي په هکله د دوی   .٢ ول خه په منظم ډول د  له زده کوونکو (يا له دوی له مور او پالر) 

تلد نظرياتو    . پو
وونکو لپاره د خدمت   .٣ خه د وړاندې د روزنيزو کورسونو په د  پر مهال او خدمت 

 الر اچول (د سمبالونکي مرسته او همکارۍ). 
  .وونکي د اړتيا وړ تجهيزات او مواد لري  د دې باوري کول چې 

  .ارنه چې د موادو په توليد کې بوخت دي  د هغو خلکو روزنه او 

رام سمبالوونکی   د پرو
  رام د عمومي مسووليد مشورتي يا حمايوي کمېسيون ول پرو تونو به مرسته او همکارۍ د 

 په غاړه اخيستل. 

 ې کولو په موخه د کمېسيون سره مشترک کار کول (د بې رام په اړوند د پرٻک ې پد پرو ه ل
رام پراخول).  وونکو انتخابول، د پرو ه، د   تو

  ؛ د دې باوري کول چې دوی يو خه مالت وونکو تشويق او له هغې  ش ه مزد يا معاد 
 ترالسه کوي. 

  د دې باوري کول چې ارزونې په منظم ډول تر سره شوې دي؛ د دې باوري کول چې
ي.   ريکاډونه يا سوانح د هر زده کوونکي لپاره ساتل کي

 خه مال رام  و له کارکوونکو او پرو ول  خه د باندې ادارو ه ولنې  ولنې او  ت د 
رام په هکله هر يو ي. د پرو ونو ليکل.  وک  باخبره ساتل؛ د منظمو رپو
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  خه وړاندې او د خدمت په ترڅ کې روزنيز ورکشاپونه ه پد دې باوري کول چې له خدمت 
ي؛ د روزنې د کيفيت باوري کول.   منظم ډول په الر اچول کي

  .ارنه کول  د لوست د موادو او نصاب د توليد 

  .د موجودو منابعو کارول او مشخص کول 

  ا مشورتي کمېسيونحمايوي ي
  .ه خدمت کول رام سمبالوونکي په موخه د مشاورينو په تو  د پرو

 و او کارونو د تنظيم په مومقصد د سمبالوونکي سره کار کول (د بې ومارنې د ه ې پد  ه ل
و په  وونکو او ليکواالنو د مشخص کولو او تشخيص په موخه د ليکلو د ه ه، د  اړه غتو

 اخيستل). 

 ولنې او رام د د  ولنې ته د پرو ه خدمت کول؛  يتونو، فعال کارکوونکو ترمن د ارتباط په تو
 موخو او اهدافو رسول. 

  .ول او تشويق ولنې ه يو د دوام لپاره د  ول يو د موادو او  ول  د 

  .ي لپاره مواد برابروي وون وونکي د   د دې باوري کول چې 

 رام د مالت په ولول.  د امکان په صورت کې د پرو  مقصد د بودجې را 

 کول. د بودجې او نورو منابعو د استعمال په برخه کې د حساب ورکولو يا مسووليت باوري  

رام کارکوونکي به د خپلو کارونو د پرمخ بېولو په موخه کومو وړتياوو ته ضرورت ولري؟    د پرو

خه وړاندې تاسو د هغو وړتياوو  رام لپاره د استخدام له پيل  ې هر چئ وک په باره کې فکرد پرو
ې  ي). ددکار کوونکی به د مسووليتونو د ترسره کولو لپاره ورته اړتيا ولري (پورته ياد شوي  بېل

وونکو احترام وشي، دوی بايد د دې توان ولري چې په ف ولنه کې بايد د  و اصاحت په ډول، په 
ه  ي او ويې لولي او همدارن ولپدوی بايد توان ولري چې روان ډول په خپله ژبه خبرې وک ي ه 

ي.  ند ليکل وک ر   کې په تخته باندې واضح او 

ولنې له خلکو سره مالقات کول. دوی ته د هغو خلکو په هکله خبر ور کول چې اړتيا ه ور ت د 
وونکي، ليکواالن او داسې نور) او بيا د هر مقام يا موقف لپاره ورته  ي ( اوو وړتي دليدل کي

ولنې ته د هغو خلکو د نومونو ورکولو لتشريح کول ( لنه بپاره وړانديزونه په الندې ډول دي). 
تنه وکئ. ورکول چې هغه وړتياوې ولري چې تاسو يې تشريح کو خه غو چې له ئ له دوی 

ي چې د هر موقف لپاره نوماندان وړاندې  ه دې لتاسو سره د دې په باوري کولو کې مرسته وک
 ئن ش، يو شمېر ضروري وړتياوې لري. بيا به تاسو مطميئووليت وسپارچې تاسو ورته دنده/مس

  چې هر کار کوونکی به په اغېزمن ډول د خپلو مسووليتونو د پرمخ بېولو توان ولري.  

  د کار کوونکو لپاره وړانديز شوې وړتياوې په الندې ډول دي. 

ي)وونکي (چې د پارونکي، تهيه کوونکي/برابروکي په نوم سره هم يا   دي
  .ولنې په ژبه رواندې خبرې کول، ليکل او لوستل  د 

  .ولنې د کلتور درک او د هغې احترام کول  د 

 ند د الس ليکل.  واضح ر  او 

 خه بهر ژبه باندې روانې خبرې کول، ليکل او لوستل.  له  ولنې 

  ولنې لخوا تصوب شوي، انتخاب شوي او محترم بلل شوي؛ د مشورتي کمېسيون لخوا د 
 تصويب شوي دي. 
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  ليکواالن: 
  ۍ/ خپلېد ولنې په ژبه خبرې کول، ليکل او لوستل.  L1لوم ه د   ژبې په تو

 ايپ ليکونکی)  واضح رو د استعمال توان لرل يا يا   ليکل (يا د کمپيو

  د کلتور درک او د هغې احترام کول. ولنېد 

 ه تايدو ه کيسې ويونکي او يا هنرمند په تو ولنه کې د   ل.په 

 ولنې ژبې ته د مو خه د باندې ژبې نه د  ولنې   ادو دپه بهرن ژبه کې باسواده وي؛ د 
 انتخاب توان لرل. 

   .ولنې لخوا تصويب او انتخاب شوی وي  د مشورتي کمېسيون او 

  هنرمندان:
  ولنې محلي کلتور منعکس ي چې د  و داسې عکسونه رسم ک د دې توان او وړتيا لرل 

ي.   ک

 ولنې لخوا تصويب او انتخاب شوی وي.  د مشورتي  کمېسيون او 

ران ي   کتونکي/اي
  .ولنې په ژبه رواندې خبرې کول، ليکل او لوستل  د 

 رامر په اصولو و ودلو او  م سره بلديه ولري؛ د عالمو اٻ  ي. پوهيد ژبې د ليکلو له سيس

  د کلتور درک او د هغې احترام کول. ولنېد 

 ا تصوب شوی وي. د مشورتي کمېسيون لخو 

ي   د مشورتي کمېسيون غ
  .رام په اهدافو او مقصد پوهېدل  د پرو

 رام د برياليتوب لپاره مشترک کار وک ه د پرو رام ته ژمن وي او په خپله خو  ي. پرو

  .ولنې لخوا تصويب شوی، انتخاب شوی او محترم بلل شوی وي  د 

ارونکی/روزونکی  سمبالوونکی/
 ولنې په ژبه روان  دې خبرې کول، ليکل او لوستل.د 

  .روپ د کلتور او تاريخچې په هکله زيرک وي  د ژبې د 

  .ولنې نه په بهرنی ژبه روانې خبرې کول، ليکل او لوستل  له 

 توان  کولو د غېر دولتي سازمانونو له مشرانو او دولتي مسوولينو سره د متقابل عمل د ترسره
 ولري (سمبالوونکی). 

 ې نمونې د وړاندې د ذهني نظرياتو د  کولو تبادلې او مکاتبې او د تدريسي تخنيکونو د 
 وړتيا ولري (روزونکی). 

  .(ارونکی وونکی وي (روزونکی،   ه مکاتبه کوونکی، روزونکی يا 

  .رام ته ژمن وي  پرو

  .ولنې لخوا تصويب شوی، انتخاب شوی او محترم بلل شوی وي  د 

ومارلی  ه  ن   شو؟ موږ د اړتيا وړ خلک 

ي. نور ا ه معرفي ک و په تو ولنې مشران کوالی شي چې خلک د مشورتي کمېسيون د غ داري د 
ولنه کې د خلکو، مشورتي کمېسيون او سمبالوونکي لخوا نومول کېدای شي.    پرسونل په 
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ه تصويب او تايد ک وونکو په تو ه وي چې د هئمخکې له دې چې تاسو خلک د   غوی د، دا به 
  ئ. موينه وکوړتيا از

  .ي ولنې ژبه درک او په هغې خبرې وک  د 

  .ولنې ژبه ولولي  د 

  .ي ي په توره تخته باندې واضح ليکل وک ول ه او   په ورقه/پا

ران او ليکواال ئتاسو کوالی شی چې د ليکلو مسابقه په غاړه واخل ي خص او ن مشو کتونکي يا اي
وته ک ه تاسو د هنرمندانو ئپه   سيالي د مشخص کولو او پېژندلو په موخه د رسامی؛ همدارن

  . ئسپانسر کوالی ش

خه وړاندې ازموينه واخل خه د دوی له انتخاب  رانو  ي و باوري  ،ئله ليکواالنو او کتونکو/اي
ايب او ليکل کوالی شي. ئ ک   چې دوی په درست او واضح ډول د دوی په ژبه کې 

وونکو روزنه    6د 

وونکو د روزنې  په موخه د پالن جوړونې پر مهال موږ د کوم شي په باره کې فکر کولو ته اړتيا د 
  لرو؟ 

وونکو د روزنې لپاره چې کله تاسو پالن جوړو تنو الندينی لېس به له تئ د  ه اسو سرنو د پو
ي:     مرسته وک

  ه دی؟  د روزنې مقصد 

 خه تاسو د ک ه وي: تر روزنې الندې کسانو  ې د روزنې اهداف به  وم شي د زده ک
تنه کو ه غواړئغو ای شي؟ ئ ؟ تاسو   چې دوی يې هغه ترسره ک

 ه کوالی ش وک ن ي؟ تاسو  ې چ ئتر روزنې الندې دي؟ دوی له وړاندې په کوم شي پوهي
ي؟   هغوی له وړاندې په کوم شي پوهي

  ومره وي؟  د ورکشاپ موده به 

 رٻنينګ پر مخ بيايي؟  وک  به روزنه يا 

 ه شامل وي؟ "د خدمت پر مهال"( د روزنې  ) د تعقيب په صورت کې به 

 له روزنيز ورکشاپونه ولر و   ؟ ئد خدمت د مودې په ترڅ کې به 

  ،ای)، مواد ې  ای/محل، (د ناستې يا غون ې و داساد روزنې لپاره بودجې او نورې منابع (
خه ترالله کوئ نور) کومې دي؟ تاسو هغه اضافي منابع چې اړتيا به ورته لر ای  سه م 

 ؟  ئکو

ه دی؟    د روزنې مقصد 

ردانو يا زده کوونکو د ظرفيت لوړول دي. دا عبارت وونکو د شا خه مقصد د  دي  د روزنې 
  له: 

  ي.  زدهد يو لپاره خپل ليد لوری شريک او ترتيب ک ول و د  ول   کوونکو ه

 ي (ي و د نصاب په هغه پالن باندې کار وک ا موجود نصاب غوره دوی ته وخت ورکول 
يو لپاره به مناسب او الزم وي.  ول ي) چې د دوی د   ک

                                                     
ور  . 6 پرک و  د ليکواالنو د روزنې په اړوند د مالوماتو په موخه د ادبياتو وده او انکشافئ. اووم 
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  دد تدريس د ميتود سره د بلديه په برخه کې له دوی سره مرسته کول، دوی به له دې 
و دوی د  ل شي،   ديتود ماستعمال او ميتود د عملي کولو لپاره ډٻر فرصتونه او موقع ورک

ای شي.  کارونې په برخه کې مطمين او چم  تو ک

  و رينيز ازاد وي   نويو دد داسې چاپېريال رامن ته کول چې په هغې کې زده کوونکي يا 
و تخليقي و اوسي.  ول شي  ي؛ دوی وه  نظرياتو، مالوماتو او مهارتونو تجربه وک

 ل. د نظرياتو د تبادلې او تجربو د شريکولو په موخه د دوی لپاره د فرصتونو برابرو 

 نو پهنکو لپاره د احترام د داسې يو روٻش غوراه کول چې تر روزنې الندې کساد زده کوو 
ندونه کوي.  ر  وړاندې د احترام 

 ې د ې چاپېريال ته د زده ک و د متقابلې زده ک  د دوی لپاره د فرصتونو برابرول 
ي.  والي په موخه وده او انکشاف ورک  رن

 ه د ودې او انکشاف په موخه  له دوی سره مرسته کول.  د مشرانو په تو

رام کې بايد کوم شی شامل وي؟  وونکي په روزنيز پرو   د 

ل چې تاسو تر روزنې الندې کسانو د روزنې او هغوی پسمنظر لپاره مقاصد او اهدا ف يو 
ي وي (تجربه او پوهه)، نو تاسو کوالی ش وته ک نو د چې د روزنيزو ورکشاپو ئمشخص او په 

ونه هغه فعاليتونه تشريئ. کله پالن جوړول پيل کبرخو يا جزياتو په ه ې چح کوي النديني لېس
خه وړاندې ورکشاپونو کې شاملولی ش   .  ئتاسو يې د خدمت په جريان او يا هم له خدمت 

خه وړاندې روزنه   له خدمت 
ه تر  خه وړاندې روزنيز ورکشاپونه ل تر ل ه وي، که چېرې له خدمت  ونيو ا ۴ – ٣ډٻر به 

و مالوماتو د ترالپو ه د ورکشاپ نيمه موده بايد د عملي کار او لن  ولو لپاره سه کورې وي. ل تر ل
اپ ورکش چې د فعاليتونو الندې زماني تسلسل د عملي کار او روزنيز ئکارول شي. تاسو کوالی ش

  ئ: لپاره و کارو

 ه په اړه تشريح ورکوي چې له  )١ وړادې ور باندې  برخه وال د زده کوونکو اړوند د هغه 
ي او ترسره کوالی شي؛ او دا چې دوی د خپلو اهدافو د ترالسه کولو په موخه د  ې ده کزپوهي

ه ته اړتيا لري.    لپاره 

 ول په هغو مسايلو باندې مشترک بحث کوي چې دوی کوالی شي له زده کوونکو سره د   )٢ دوی 
ي.  ې د اهدافو په ترالسه کولو کې مرسته وک   زده ک

 ي د يو داسې چاپېريال د ډول په هکله بحث کوي چې د زده   )٣ ول ه د  دوی په مشترکه تو
ونې لپاره الزم وي.    کوونکو د تشويق او ه

 ۴(   ،ه ې په تو ي کې شامل شي (د بېل ول دوی د هغو مسايلو په اړه بحث کوي چې بايد په هر 
ه، د ن وابونه، تدريس او زده ک تنې او  ل او داروپي بحثونه، پو   ر) سې نوويو موضوعاتو سپ

 ۵ :ي والي باندې پوهي رن   ) دوی د تدريسي ميتود د کارونې او استعمال په 

 (روزونکی عمالً ميتود تشريح کوي.  الف  

 (و دوی ميتود په اړه     ب تر روزنې الندې کسان د هغه الرې چارې تر بحث الندې نيسي 
ي او د زده کوونکو لپاره ال د  وي. کره کتنه وک ر   پام وړ و

 (وونکي تر روزنې الندې کسانو سره د   ج زده "تر روزنې الندې کسان دا ميتود د 
ه عملي کوي.  "کوونکو   په تو
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 (ي يې دي  دوی يو  د ه په باره کې خبرې کوي چې ترسره ک ه  –ای د هغه  چې کوم 
ای شي.  ه بايد مختلف ترسره ک  ور وو او کوم 

خه وړندې د ر   وزنې نورې برخې عبارت دي له: له دندې 
  و، ېژندلپد ورکشاپ په پيل کې د اړتياوو ارزونه او توقعات (د برخه والو د مشخص کولو او

ه دا هغه مهال د اهميت وړ ي تو ان ې اړتياوې، اهدافو او توقعاتو). په  ې وي چ زده ک
 ا شوي. روزونکي له وړاندې تر روزنيې الندې کسانو/زده کووکو سره نه وي اشن

  روپونو لپاره وي نو د و ژبو د  و فعاليتونو حاصلو "اشناشويو"که چېرې ورکشاپ د  ل (
ي).  ې ک ين  برخه وال له يو بل سره و پېژني او اړيکې 

 ي و نظريات د يوې زړه پورې الرې لخوا وړاندې ک ندونې ( ر ې کول، تمثيل او  ؛ او پې
وي چې د بالقوه ستونزو په ي او دا چې دوی به د هغې  برخه وال و ه ه پهکله فکر وک

ه کوي؛ د تدريس د ميتود عصري کول).   وړاندې 

 ې پرمخ بېول؛  د ليد لوري شريکول ه پ(نظرياتو شريکول، د دوه اړخيزې ودې او زده ک
ول او  رام خپله د دوی په هکله د فکر کولو لپاره د نويو الرو ه و زده اهمداشان د پرو

 . کوونکو په هکله)

  يم جوړونې فعاليتونه وي چې د هغو الد  و تر روزنې الندې کسان/زده کوونکي وه رو (
وونکو او زده کوونکو  ي چې له مخې يې دوی کوالی شي د نورو  په هکله فکر وک

ي. ولنه کې له خلکو سره مشارکت رامن ته ک نګ په   تر

  ي چې زده کوونکي له وړاندې ومباحثې ه تصفيه ک و هغه  و دو( ي؛  ی ر باندې پوهي
وي).  و دوی د نظرياتو شريکولو ته وه ي؛   وړاندې کېدونکې نظريه درک ک

 و ترروزنې الندېد ستونزو د حل فعاليتونه روپونو کې (  ، په خاص ډول په کوچنيو 
ي او جدي ذهني مهارتونه  ي چې خبل خالقيت استعمال ک کسان/زده کوونکي تشويق ک

ي.   وړاندې ک

 و يا مثالونو په وسيله روزنه) نې وړاندې کولد نمو  (د بېل

  وابونه و وايي). تشريح/لېکچر تنو ته  ي او پو و نويې مفکورې تشريح ک ) 

  د خدمت په ترڅ کې روزنه
ينې وختونه ي ٢ – ١له معمول سره سم د خدمت په موده کې زوزنه  وازې د اونيو پورې وي، خو 

و پورې. د فکر يا هيلې  لور دريو ور وونکي د خدمت په موده کې هر کال تر  ورې پسره سم 
  روزنيز ورکشاپونه لري. 

 وونکو سره خ رامونو د اړتيا په اړوند له  ارونکي د نورو روزنيزو پرو ه برې نکه چېرې 
تنې له الرې د اړتيا سره سم  ئکوي، نو تاسو کوالی ش خه د پو ه پچې له برخه والو 

و ساحو کې د ورکشاپ و د خدمت په ان ي،  وته ک  لپاره خپل توقعات مشخص او په 
 ئ. ترڅ کې روزنيز ورکشاپ پيل ک

  ،وله فعاليتونو سره اشنا کېدل روپونو لپاره وي ( و ژبو د  برخه  که چېرې ورکشاپ د 
ي) ې ک ين ي، او اړيکې  لو توان ورک  والو ته د يو او بل سره د پېژند

 و د ستونزد تجربو شريکول دې و د مشخص کولو لپاره نظريات شريک او تر روزنې الن، (
ي)  ي په داخل کې خپل اجرااټ تحليل ک ول ي چې د   کسان/زده کوونکي تشويق ک

  ي او تر اوسه پهبحثونه ه پوهي ي چې برخه وال له وړاندې په کوم  نده ک ر و  کومو  (
ي).   شيانو نه پوهي
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  ،ې کول ې/پې و ي شراتمثيلي  ول و د  ول  يط (تر روزنې الندې کسانو/زده کوونکو ه
ي). ي او د ستونزو د حل د الرو چارو په باره کې فکر وک  بيان ک

 ي چې واقع شوي دي، او  انفرادي سالم مشورې/توسيه ه په هکله بحث وک و د هغه  ا د(
ي؛ د هغو مواردو ه او مشخص ک تلتياوې په ن ه زده شوي دي؛ غ په هکله  چې کوم 

ای شي ه والی رامن ته ک ل شي او يا هم په هغې کې  ي چې بايد تغير وک  ) خبرې وک

 وابونه و وايي).  لېکچر تنو ته  ي، او پو  (نوي مفکورې توضيح ک

  ارنه خه د باندې د مالت برابرول).  دوامداره   (له ورکشاپ 
 

مهال کوم ډول اصول موږ رهبري زموږ لخوا د روزنيزو ورکشاپونه د پالن او دايرولو پر 
  کولی شي؟

خه دی چې په ډٻرو هېوادونو کې يې روآغلې جان وٻال،  وونکو له جملې  زنيز د هغو بالغو 
ره د لغو سورکشاپونه تنظيم او په الر اچولي دي. نوموړې يو کتاب ليکلی چې په هغه کې يې د با

ي دي. د آغلې   دول کېجوٻال يو شمېر اصول په الندې کارکولو په موخه يو شمېر اصول تنظيم ک
رامونه پ ود کېدای شي چې روزنيز پرو ای شوي دي چې د هر هغه چا لپاره الر  ه الرای په 

  اچوي. 
 

نې وونکو اعمال/ک ې اصول د    د بالغو د زده ک

 
  د زده کوونکو احترام کول. 

په زده کوونکو پورې اړوند مضمون د دوی لپاره 
  الزمي کول. 

ه په د ې پوهېدل چې زده کوونکي له وړاندې په 
ي.   شي پوهي

ه پر زده کوونکو باندې متمرکز  ې هر شرط/پې د زده ک
 کول.

و کې د انعکاس او عمل  ې په شېبو/پې د زده ک
 طرح طرحه کول.

ول او بيا د خپل عم ل د عمل کولو لپاره د زده کوونکو ه
 او د هغې د پايلو منعکس کول. 

ه په  اړه د تمثيل وړاندې کول چې زده د هغه 
ي او د ستونزو  کوونکي د ستونزو سره مخامخ کي

والی.  رن  د حل 

و  د زده کوونکو لپاره د فرصتونو يا مواقع برابرول، 
ي.  ستونزې حل ک

 د زده کوونکو لپاره د فرصتونو يا مواقعو برابرول
ي.  روپي ډول کار وک  و په 

ونه. يم کار په هکله ه  د 

ي کې د هغه ز ول و په  ده کوونکو ته بلنه ورکول 
ي  ول و کې بره واخلي چې په  ه په اړه په پرٻک

ي.  ي  کې به پې

په خپله د کشف او لوري د غوره کولو لپاره  . 1
ول.  ه

ه. د بالغانو په باسواده کولو کې١٩٩۴وٻال، جنوري ( ه، د تدريس زده ک ترو اد خبرو  ). د اورٻدو زده ک
  باس.  -ا قدرت. سن فرانسېسکو: جوزيصالحيت ي
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ه   کاري پا

ومارل رام لپاره د کارکوونکو  وونيز پرو و ژبو د    د 
  

 
  وونکي

  مسووليتونه:
 
 
 
 

   وړانديز شوې وړتياوې:
 
 
 
 

  ليکواالن
  مسووليتونه: 

 
 
 
 

  وړانديز شوې وړتياوې: 
  
  
  
  

  هنرمندان
  مسووليتونه:  

  
  
  

  وړانديز شوې وړتياوې: 
  
  
  
  

رانکتون ي   کي/اٻ
  مسووليتونه:  

  
  
  

  وړانديز شوې وړتياوې:
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  سمبالوونکی
  مسووليتونه:  

  
  
  

  وړانديز شوې وړتياوې:
  
  
  

ي   د حمايوي کمېسيون غ
  مسووليتونه:  

  
  
  

  وړانديز شوې وړتياوې:
  
  
  
  

  ارونکی
  مسووليتونه:   

  
  
  

  وړانديز شوې وړتياوې:
  
  
  

  روزونکی
  مسووليتونه:   

  
  
  

 وې:وړانديز شوې وړتيا
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ه   کاري پا
 د روزنيزو اړتياوو عمومي کتنه 

 
 

ي:    وونکي به الندې روزنې ترالسه ک
  
  
  

ي:    روزونکي به الندې روزنې ترالسه ک
  
  
  

ي:    ارونکي به الندې روزنې ترالسه ک
  
  
  

ي:    ليکواالن به الندې روزنې ترالسه ک
  
  
  

ي:   هنرمندان به الندې روزنې ترالسه ک
  
  
  

ي ي:کتونکي/اي   ران به الندې روزنې ترالسه ک
  
  
  

Etc . 
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ه  کاري پا
وونکو روزل  د 

 

و پالن شوې پايلې وونکي لپاره زموږ د روزنيزو ه   د 
ای شي.  ه ترالسه ک ي  ان و په ترڅ کې بايد کوم  وونکي دروزنيزو ه   زموږ د 

١.   
 
 

٢.   
 
 

٣.   
 
 

 ۴.  
  

  فعاليتونه
و: د دغو پايلو د ترالسه کولو لپاره    به موږ الندې کارونه وک

 
 

ۍ فعاليت. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلوم
  

  مهالوٻش:
  

  کارول شوې قوه:
  

ېرنې:   خطرونه/ان
  

  پالن:
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدويم فعاليت. ــــــــــــــــــــــ
  

  مهالوٻش:
  

  کارول شوې قوه:
  

ېرنې:   خطرونه/ان
  

  پالن:
  

Etc. 
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  د پالن نمونه

رام لپاره د کار کوونکو د روزنې په هکله عم وونيز پرو ومي د بالغو د 
  کتنه

 
ي:  وونکي به   الندې روزنې تر السه ک

 
ون کول (د نورو ليکواالنو، هنرمندانو او داسې نورو سره   .١ د موادو د توليد په ورکشاپ کې 

ای.):    يو 
  

ي ورکشاپ کې   .٢ وري چې دوی په لوم و هغه مواد و راتلونکې اته اون په کلي کې تېرول، 
ي کې د هر شخص لپاره د ليکلي دي. له اړتيا سره سم د موادو کره کتنه او پ ول ه 

  کاپيانو/نقلونو پرٻن کول. 
  
ون کول.   .٣ وونکي په روزنيز ورکشاپ کې    له اتو اونيو وروسته د 
  
ه د يوې اون   .۴ وونکي ساتل او بيا ل تر ل ه د يوې اون لپاره د يو تجربه لرونکي  ل تر ل

ارنې ال وونکي تر نظارت او  ي ته تدريس کول. لپاره د تجربه لرونکي  ول  ندې 
 

ي (په ورکشاپ کې ران به الندې روزنې ترالسه ک ي ا هم په او ي ليکواالن، هنرمندان او کتونکي يا اي
  غېر رسمي ډول). 

  
   د تايد شويو يا تصويب شويو الفبا په کارونې سره په خپله ژبه کې د ليک زده کول.  .١
  
  موادو د ليکلو عمل ترسره کول. د بېال بېلو ډولونو د درجه بندي شويو   .٢
  
ي کول.   .٣   د نورو ليکواالنو د کيسو کتل يا اي
  
  د تمثيلي کيسو تمرين کول.   .۴
  
   په کليوالي شرايطو کې د توکو ازمويل يا کتل. د اړتيا سره سم د هغې کرته کتنه.   .۵
  
وونکي لخوا د توکو ک  .۶ ارونکي يا تجربه لرونکي  خه وړاندې د   تل او چېک کول. له چاپ 
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  د پالن نمونه

  روزنه
 

و وونکو لپاره زموږ د روزنيزو ه   پالن شوې پايلې د 
ان شي بايد ترالسه شي؟ وونکي د روزنې په ترڅ کې کوم   د 

و د برابرولو په برخه کې وړتيا، اعتماد او   .١ يو کې د برياليو زده ک ول وونکي به په خپلو 
  لياقت ولري. 

د لوستلو لپاره د بېال بېلو هغو موادو په توليد کې د ارام او هوساينې احساس وونکي به   .٢
  کوي چې د زده کوونکو لپاره په زړه پورې وي. 

ه به د زده کوونکو پرمختګ مستند او   .٣ وونکي به دقيق ريکارډونه يا سوانح وساتي او همدارن
  و ارزوي.  

 
  فعايلتونه

و: د دې پايلو يا نتيجو د حاصلولو   لپاره به موږ الندې کارونه ترسره ک
 

ۍ فعاليت:   د هغو روزونکو لپاره د روزنې برابرول چې هغوی به روزونکي وي.   لوم
  

خه اته مياشتې)   مهالوٻش:   د کال په پای کې (له اوس 
  

  په واليتي کچه روزنيز ورکشاپ (د دولت لخوا په غاړه اخيستل شوی).  کارول شوې قوه:
خه راغ ای. له بهر  ن   لو روزونکو زده کوونکو لپاره د استو

يو لپاره تعليمي پالن.  ول   د بالغو 
Etc.  

  
ېرنې: ای شي. روزونکي به وکوالی   خطرونه/ان رام به د دولت لخوا لغوا نه ک د روزنې پرو

ي.  ون وک   شي چې تر دوو اونيو پورې په ورکشاپ کې 
  

  ) د روزونکو مشخص کول او پېژندل١  پالن:
ي.  NFEد واليتي  )٢     آمر وايي چې په کوم تعداد خلک به را
ي او غذا ترتيبول. ٣   ن ېشن، موقتي استو   ) د ترانسپور
ور۴   رام د برخو په هکله د پالن جوړول (پورتن پايلې و  ئ). ) د پرو
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رامونو د تسهيلوونکي/روزونکي لپاره ستراتيژۍ١٫۴منبع    . د روزنيزو پرو
 

 

لور د هغو روزنيزو مو خه غوره شوي چې د جېسي  يوال لخوا Jessie Glover” ،SIL“ادو   ن
  توليد شوي دي

  د بالغو زده کوونکو لپاره د الزمو ستراتيژيو کارول
ه کې د افرادو پخوان تجربې د روزنې په ترڅ کې ستونزې وړاندې کوالی شي. يو  شمېر په زده ک

ي ډول هغوی چې ډٻر رسمي زده  ان رٻنينګ روزونکي په  ه کوي چې د  ې لري ه د ميتو اوږدک
ې پوهه او مهارتونه کارو ان که چې دوی هغه  ول).  خه بيا  ۍ برخې  ي چې و کاروي (له لوم

ي کې ورته اړتيا ولري او هره موضوع به له معمول سره  ول وونکي زده کوونکي به په  م د سد 
ه ې حال کې چې تر روزنې الندې کسان/زدلېکچر د ميتود په کارولو سره وړاندې کوي، په داس

  کوونکي به يادداشتونه نيسي. 
ولو ډٻ ولو نوی او اغېزمن ميتود په خاص ډول له بالغانو د روزنې لپاره يو تر   وانشناسیرر د يو تر 

ي. تسهيلوون رام کې ترسره کي  کي ياهدف دی. په دې کې تمرکز په هغه متن باندې وي چې په پرو
نو يا اعماتهيه کوونکي  وي چې خپل محلي شرايط او حاالت تحليل او د هغو ک ړه الو په برخه وال ه

ي. بيا به برخه وال او تهيه کوونکي يا  ي چې اړتيا ورته ليدل کي يري وک ونکي په سهيلوتخپله نتيجه 
ي.    ه سره اغېزمنې ستراتيژۍ طرحه ک

  د روزنې لپاره وړانديز شوې ستراتيژۍ: 

 کی يا تهيه کوونکی زده کوونکو ته بلنه ورکوي چې د روزنې د نصاب په پالن تسهيلوون  )١
ه  ي چې دوی يې زده ک جوړونه کې د هغو شيانو په مشخص کولو سره ورسره مرسته وک

ه اخلي. د خه  ې روزن غواړي. تهيه کوونکی د مهالوٻش په جوړولو کې د دوی له وړانديزونو 
ې په نيمه يي ک  يراتوې زده کوونکي يوه غېر رسمي ارزونه کوي او د هغو تغد ناستې يا غون

وري.  و کې يې و   لپاره خپل نظريات وړاندې کوي چې دوی غواړي د کورس په پاتې ور

 ته په کتلو سره ترٻنينګ پيل کوي.  "لوی تصوير"تسهيلوونکی يا تهيه کوونکی يو   )٢  
 رام لخو ۍ په هغو خلکو باندې تمرکز کوي چې د پرو زده ا به خدمتونه وړاندې کوي (لوم

ي دي. شايد چ ې کوونکي)، د دوی سوابق، او هغه اړتياوې او اهداف چې دوی په مشخص ک
خه يو لېس جوړ ي او بيا د دوی له خصوصياتو   روپ د زده کوونکو په اړه خبرې وک

ر باندې وليکي چې هغه به بيا د روزنې په ساحه کې په يو ي. بيا يې په يو پوس يژيک تراتس ک
ي.  ودل کېدای شي او ورته په وار وار مراجعه کي  موقعيت کې اٻ

 رام، د دې اهدافو او مقا رام د مقصد په هکله بحث کول: ولې دې پرو ه صدو توروسته د پرو
ه چې د زده کوونکو د اهدافو او اړتياوو پر بنس وال ول هغه  ي ( . ړ وي)اړتيا ليدل کي

ه تاسو کوالی ش ر باندې وليک ئهمدارن ه يو پاو دا لېس  ئچې د دغو لېس هم په يو پوس
ای ک ای پر  ای کې  و يا جلسو په ترڅ کې ورته مراجئمرکزي  و د روزنې د غون عه ، 

 وشي.  

 ې روانې وي، تسهيلوونکی يا تهيه کوونک د   )٣ ه چې د روزنې ناستې يا غون لوی "رن
  ه. لپار ط ته دوام ورکوي او په خاص ډول د زده کوونکوتر شا د نويو نظرياتو د ارتبا "تصويب
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 ۴(   خه نيولې بيا تر يوې کوچن برخې پورې د تدريس د ميتود په ولې برخې  تسهيلوونکی له 
ول ورکشاپ په ترڅ کې خپل دري يا لوری ساتي. نوموړی/نوموړې يې د بشپ لو ست ون د 

ي او بيا د ميتوپه تشريح کولو سره پيل کوي. د دې په تعقيب پ تنې او بحث پيل کي غې د هد او و
وونيزو تيوريو/مفکورو په هکله لن توضيحات ورکول ک ي دسابقې/پسمنظر په اړوند د هغو   ي

  هغې پر بنس او وړتياوو باندې والړ وي. 

 ۵(   تنې کوي تر روزنې الندې کسان/زده کوونکي د ال زيات وضاحت او بحث په موخه نورې پو
يو سره الزم او سمون ولري. چې دا م ول و د دوی د محلي  ه غوره کېدای شي  ن   يتود 

 ۶(   ېتسهيلوونکی د ميتود اړونده وونکی  برخې معرفي کوي ان په يو وخت کې يوه برخه. 
 زده کوونکی د هغې طريقې په اړه بحث کوي چې دوی فکر کوي خاص برخه د لوی تصوير سره

ه مرس الزمه او سمون لري (مثالً د ن ه دی او په عمومي ډول  ې برخې مقصد  ان ته دې 
  کوي؟)

 تسهيلوونکی د لوست يا درس هره برخه تشريح کوي. د هرې تشريح وروسته زده کوونکي په   )٧
نوموړې برخه په عملي ډول ترسره کوي. د تمرين يا عمل د هر وخت په  روپونو کې ۴-٣

روپونه د هر زده کوونکي د تشريح  تلتياوې تر بحثتعقيب  تياوې/کمزوري او غ  الندې د نيم
ه والي لپاره وړانديزونه وړاندې کوي. مرستيال روزونکي د دغو تمرينونو و د په ي نيسي او د 

  وختونو کې کيني او هم وړانديزونه کوي. 

ۍ تعقيبوي:   په دې ډول د ميتود هره برخه د فعاليتونو دغه سلسله يا ل
 /ه رتر روزنې الندې کسان عايت زده کوونکي د تسهيلوونکو د درس يا لوست د يوې برخې په تو

 کوي. 

  .ي وي ه په اړه بحث کوي چې دوی ليدلي يا رعايت ک  دوی د هغه 

  رو کوونکو او يوه تسهيلوونکي په وړاندې لورو زده مل خه د دريو يا  ړي نومو دهر يو له دوی 
 ميتود دغه برخه عملي کوي. 

  ه پهتر روزنې الندې ن  کسان/زده کوونکي مشترک بحث کوي (د تسهيلوونکي سره) چې دوی 
ه والی راوستلی شي.   خپل تدريس کې 

 و د روزنيزو   .٨ په ورته او (په لېواتيا سره) واقعي ډول د تدريس د شرايطو کارول، 
ي. تر روزنې الندې کسانو/زد و يا جلسو په ترڅ کې زده شوي مهارتونه تقويه ک ه غون

ي او د امکارن ترحده تر کوو و د ميتود په غوره والي کې ابتکار وک ولو نکو تشويقول 
ي.   زياتو مهمو برخو ته ادامه ورک

 ه د تمرين له   .٩ ي تو ان ل شي، په  تنو او وضاحت لپاره بايد ډٻر وخت ورک د پو
ي او د ارامی اح ي چې هر يو په دې ميتود پوهي و باوري ک خه وروسته  ساس ناستو 

  کوي. 

 و، سندرو ويلو، بصري  .١٠ و، ډرامو، پې و صوتي، مرکو او د امکان تر حده  - له تمثيلي 
ه د نويو مفکورو او پوهې د تبدا ې تو ان خه استفاده کول، په  روپي بحثونو   لې اود 

 مکاتبې په برخه کې. 
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  هکله فکر او غور کول د بالغانو سره د کار کولو او روزنې په موخه د ډٻرو نورو مسايلو په 

ور کېدای شي چې د لېکچر د ميتود سره سم تدريس کول د لېکچر د ميتود په برخه کې ستونزې. 
ېشن کې برخه  که چې استاد/لېکچرر يوازين شخص دی چې په فعال ډول په پرٻزٻن خلي. اثابت شي 

والي احساس کوي. ي   په دې ډول ويونکو ته لوړ او اورٻدونکي به د 

ت.د  روپونو کې برخه وال يو له بل سره خپلې تجربې او پوهه شري روپي بحثونو ارز ه پکوي. په 
ي. او راپوته کېدونکي مسايل د برخه ت تايدي  والو دې ميتود کې د هر برخه وال د همکاری ارز

تو کې و حااللپاره د اهميت وړ دي. کله چې دوی د نويو نظريو په هکله بحث کوي او په خپلو شرايطو ا
وي چې له مخې يې له نظ ه غواړي داسې الرې چارې ول  رياتويې تطبيقوي، نو دوی په احتمالي تو

ي. وته ک ي چې دوی بالقوه ستونزې هم په  کل کي ه ډٻر ا ته واخيستلی شي. همدارن    خه 

ي چې دوی په خپله تدرد نمونې د وړاندې کولو اهميت.  س يخلک غواړي په داسې ډول تدريس وک
ې تجربې يو د زده ک ول ی وي. نو له همدې امله که چېرې تسهيلوونکي يوازې د دوديزو  لري  ک

خه به اس وونکي وي له دې نمونې  کل له مخې که چېرې دوی خپله   تفاده(لکه استاذان)، نو د ا
ي   ت پهرزپرته له دې چې دوی ته ډٻر اشتراکي ميتود معرفي او له هغې سره اشنا او د يو ا –وک

ي.  ه يې تايد ک   تو

ې نويې طريق.  و د نظرياتو د شريکولو لپاره د زده ک تو د نظريا دتسهيلوونکي مرستې ته اړتيا لري 
وي:   شريکولو لپاره تازه طريقې ول

 ه کول  د عمل له الرې زده ک

 عملي تجربه 

  روپ بحثونه  د کوچني 

  د واقعي ستونزو حل، ازموينه او
 تېروتنه

 

 کيسې 

 سندرې 

 لوبې 

 ې و  تمثيلي 

 کې ننداره  ډرامه او د نان

  نور ماخذونه/مراجع
  .ې ډولونه او د روزنې اساسات. ١٩٩٠رٻمپېل، روبين  . NOL 64: 51-56. د زده ک

  .او بيل باور ، ې کې مرسته١٩٨٢وٻرنر، ډٻوٻ کوی.  . د روغتيايي کارکوونکو سره په زده ک
و: غربي بنياد.   . Ch.1. (Hesperian Foundation. Ch.1.)پالو آل
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: د ليک دود وده او انکشاف پرک م    7پن

ه ده؟  "ليک دود"د    هدف او مانا 

خه عبارت دی. د ليک دود په رامن ته کولسيد يوې خاصې ژبې د ليک له ليک دود  م  و کې س
لو ې او نلو سمبولونه او ازموينه او د الفبا اصول شامل دي (لوی حروف، عالمې، د اتصال يا ن
ي. د ليک دود د رامن ته کولو هدف دا  و د ژبې مهم اوازونه وړاندې ک  دی چې دداسې نور)، 

ۍ/ ه  ژبې ويوونکي به دغه ليک دود تصويب او تايد او له ستونزې پرته به له هغې L1لوم
 واخلي. بل هدف يې دا دی چې د اقليت ژبو ليک دودونه به د الزمو دولتي رياستونو يا

ونو لپاره د منلو وړ وي. ډيپا مېن   ر

ي؟    ليک دود د چا لخوا رامن ته کي

ه کوونکي وي. له  ني پرٻک م لپاره لوم خژد اقليت ژبې ويوونکي بايد د ليکنې خپل سيس ه بې 
ي تنې برابرې ک ۍ . ډٻربهر نوور کوالی شي چې د دوی لپاره تخنيکي، سياسي مالومات او سپار

و د ليک دود د رامن ته کولو پهوختونه د ژبې کمېسيون پ ور وي  کې  برخه ه جوړولو کې ډٻر 
ي:    مسووليت په غاړه واخلي. الندې خلک کوالی شي چې په کمېسيون کې خدمت ترسره ک

ي د  ون چې په ليک او لوست نه پوهي ه د کمېسيون لروان ويوونکي،  MTد هغو کسانو په 
ي. دوی په خپله ژ خه بلل کي و  ندونې په هکمهمو غ ر  له پهبه کې د بېال بېلو نظرونو د 

ي. دوی د والي پوهي رن ه د لغاتو د ادا کولو په  ر په رام بهترينو الرو چارو او په سمه تو
ي، حتی په هغه صورت کې هم چې دوی د  برخه کې د لغاتو د استعمال په اصولو باندې پوهي

اسواده ن ويوونکي چې د اقليت په ژبه کې هم بهغه روا MTاصولو د تشريح توان هم نه لري. د 
که چې دوی د  ي و اوسي  ولو نفوذ لرونکي غ وي، کېدای شي چې نوموړي د کمېسيون تر 

ي. که چېرې د  وونيز  MTخپلې ژبې او بهرن (حاکمې) ژبې ترمن په اړيکو هم پوهي
ي، نو دا به بهتره وي چې د  رام په اړوند پالن نيول کي کې شامل  غه ويوونکي هم پهه MTپرور

ه دنده ترسره کوي وونکو په تو ي چې په کمېسيون کې به د روزونکو، ليکواالنو او    .ک

نګ چې د محلي ژبې سره د ژبې متخصص.  په ژبو کې د تخصصي روزنې لپاره د هغه کس تر
د هم اشنايي ولري، بهرنی حاکمه ژبه به د کمېسيون لپاره مهمه مرجع وي. نوموړی شخص 

تياوو په مشخص کولو کې مرسته کوالی شي چې باي ان د د کمېسيون سره د ژبې د هغو مهمو 
ه دا متخصص هغه سمبولونه هم وړاندې کو ای شي. همدارن الی دوی په ليک دود کې وړاندې ک

ل چې کمېسيون د ليک  ي. يو  تياوو په وړاندې کولو کې کارول کي ان م سشي چې د مهمو  يس
م په پالن لپاره سمب ي، نو د ژبې متخصص د ازموينې لپاره د يو سيس ته ې مرسکولونه انتخاب ک

  کوالی شي. 

يو ژبو خلک. اون يو ژبو خلک هم د وړانديزونو په برخه کې مرسته کوالی  د  اون  ي، پهشله 
ه که چېرې د دوی ژبه يو له هغو سره نژدې اړيکې ولري چې د پرمختګ په حا ې تو ل کې ان

  . ده

                                                     
ينې برخې د   .7 پرکي  ود"د دې  الون لخوا ليکل شوی، د خه غوره شوې دی، او د سوزن م "د بومي خلکو د وظيفوي سواد الر

  کال کې په بنکاک کې نشر شوی دی.  ٢٠٠۴يونيسکو لخوا په 
 (http://www.unescobkk.org/ips/ebooks/documents/minoritylanguage/minoritylanguage_revised.pdf) 



ود 60   ٢٠١٠سوزن مالون     د ليک او لوست د منبع الر

مېن يا راياست استازی کوالی شي چې د کمېسيون لپاره د دولت استازی. ې د د ژب د دولت ډيپار
و  ي چې د ليک دود په هکله د دوی پر پرٻک غېزه ااندې بپاليسيو په اړوند داسې مالومات برابر ک

  کوالی شي. 

ه د خپلې ژبې لپاره د ليک دود د رامن ته کولو په لور حرکت کوو ن   ؟ موږ 

ي  ان ې و په دخوجود نه لري،  "قواعد"د يو ليک دود د جوړولو يا رامن ته کولو لپاره کوم 
و تنې موجودې چې د ژبې له کمېسيون سره مرسته کوالی شي  د  برخه کې يو شمېر عمومي پو

تنې په الندې ډول دي.  ي. دا ډول پو ي او خپل ليک دود پالن ک   هغې په اړه فکر وک

ه غواړو يا موږ غواړو چې له نورآيا موږ خپ ی ژبې په تو اون خه  و ژبوله ژبه د ملي ژبې يا 
ولو امکاناتو د الزاماتو په باره کې له پمتخلفه وي؟  ې نوموړی کمېسيون بايد د دغو  خه رٻک

ه، که چېرې د مورن ژبې  ې په تو ي. (د بېل له  ويوونکي وغواړي چې (MT)وړاندې فکر وک
ي او د مورن ژبې ماشومانو لپ وون د ژبې لور ته  (MT)اره يې آسانه ک ش کخه يې د 

ي د ليک دود ته ورته جوړ  وون ي چې خپل ليک دود د  ه وک ي، کېدای شي دوی پرٻک ک
ي). د ژبې متخصص بايد د مختلفو امکاناتو او بالقوه پايلو په هکله د مالوماتو د  رولو توانبراب ک

 لري. 
 

ه کويد مورن ژبې    ويوونکي د خپل ليک دود په باره کې پرٻک
  

  د امکان تر حده له      د امکان تر حده        د امکان ترحده  
  LWC د مورن ژبې         ته ورته(MT)    LWC  خه  
  مختلفه وي      په شان وي          وي  

|_______________________________|_______________________________| 
 

خه زياتې وي، آيزموږ په ژبه کې په  ا کوم شمېر کې لهجې موجودې دي؟ که چېرې له يوې 
د ي؟ ا ولرولې ورته سمبولونه کارولی شي يا دا چې يو شمېر لهجې به مختلفو سمبولونو ته اړتي

ولې لهجې وړاندې کوي، هر چا ته به  جازه ايو داسې واحد ليک دود غوره کول چې په ژبه کې 
و د ليکنې ورته مواد ي  خه ډٻر توپير ولري وک ای ، کېدوکاروي. خو که چېرې لهجې له يو بل 

روپونه د هغو موادو په لوستلو کې ستونزه ولري چې د نورو ل پاره هجو لشي چې د يو شمېر لهجو 
روتهيه شوي وي. له بل پلوه د هرې مختلفې لهجې لپاره د ليک دود رامن ته کول به د ه پ ر 

  ي.  و ته اړتيا ولري. او دا په ډٻر قېمته او زيات وخت ونيسلپاره د ليکنې مختلفو مواد

م له وړاندې موجود دی؟  ک يو لي دکه چېرې په تېر وخت کې آيا زموږ د ژبې لپاره د ليکلو سيس
ي چې پخوان و پيدا ک  دود يو شمېر برخې جوړې او تهيه شوې وي، نو کمېسيون مکلف دی 

ره کبايد  ليک دود د استعمال وړ دی خو د اړتياوو په اړهليک دود مناسب دی، يا دا چې پخوان 
ي. که چېرې کمېسيون د نوي ليک د ړتيا اود د کتنه وشي يا دا چې نوي ليک دود ته اړتيا ليدل کي
ي چې آيا يو شمېر داسې خلک شته چې له پخواني ه کوي، دوی بايد پيدا ک ود دليک  په اړه پرٻک

و نوی ليک دود په دقت سره و ازمويې او پسره قوي اړيکه ولري. دوی به اړ  ه هغېتيا ولري 
ون د امکان تر حده د مورن ژبې  يوونکي ډٻر و (MT)کې د پخواني ليک دود د عالقمندانو په 

ي.    د ازمويې په بهير يا پروسه کې شامل ک

کومتونه يو شمېر حآيا دولت داسې يوه پاليسي لري چې له مخې يې بايد اقليتي ژبې وليکل شي؟ 
ېر وي (هغه دا چې، د ملي يا رسمي ژبې په  يا دولتونه غواړي چې اقليتي ژبې هم د ملي ژبې په 
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شان الفبا استعمالوي). خو نور حکومتونه يا دولتونه د اقليتي ژبو د الفبا په اړوند هې ډول قواعد او 
  پاليس نه لري. 

ه په موافقيت او درست ډول د خپلې ژبې اساسي  ن تياوې وړاندې کوالی شو؟ موږ  ان
و د ژبې اساسي يا مه زونه م اواکمېسيون به د سمبولونو مشخص کولو او پېژندلو ته اړتيا ولري 

ه، فشار/لهجه ې په تو ي (د بېل تياوې وړاندې ک ان ه نورې  ي او همدارن بې ژ). د وړاندې ک
تياوې متخصص له کمېسيون سره د دې په مشخص کولو کې مرسته کوالی ش ان ي چې کومې 

تيا د وړاندې کولو لپاره د انتخاب ان ه باره ونو پضروري دي چې بايد وړاندې شي او بيا د هرې 
ي. بيا د مورن ژبې  ې کوي.   (MT)کې فکر وک   ويوونکي پرٻک

و؟  ې لپاره آسان جوړ ک ه کوالی شو چې ليک دود د زده ک ن بې ژد د امکان تر برٻده موږ 
ي چې له اړتيا سره سم دقيق سمبمتخصص با ي او باوري ک  ولونهيد له کمېسيون سره مرسته وک

ينو وختونو کې هغه اواز ي. په  ې ونه چکاروي د دوی د ژبې مهم او اساسي آوازونه وړاندې ک
ي. د غېر ضروري سمبولو نو له يو بل سره نژدې اړيکې لري بايد يو واحد سمبول وړاندې ک

 بايد لپاره مشکل جوړوي چې د ژبې لوستل زده کوي. له بل پلوه کمېسيون زياتول د هغو خلکو
ود ول مهم اوازونه په ليک دود کې شامل شوي دي. د مهمو آوازونو پرٻ ي چې   دل هم باوري ک

  هغو خلکو لپاره مشکل جوړوي چې د اړوندې ژبې ليک زده کوي. 

و د اقليت ژبې او زمويوونکو لپاره د دې توان لرل م (MT)آيا د مورن ژبې  وږ د ژبې هم دي، 
ي؟  ولنه فکر کوي چې داد لوستلو ترمن وروسته او وړاندې انتقال ک د  که چېرې د ژبې 

ولري.  توان مورن ژبې د ويوونکو لپاره مهمه ده چې په خپله او اقليت په ژبه کې د ليک او لوست
ي چې ب تنه وک ېرپايد د اقليت ژبې د ليک دود کېدای شي چې دوی د خپل ليک دود داسې غو  ه 

  وي. په دې ډول به د ژبو ترمن وړاندې او وروسته انتقال نور هم آسان شي. 

 زموږ د ليک دود په رامن ته کولو کې موږ کومه پروسه تعقيبولی شو؟ 

پورته يادونه وشوه چې د يو ليک دود د جوړولو يا رامن ته کولو لپاره د قواعدو هې ډول داسې 
احده مجموعه نه شته چې بايد په هر وخت کې هغه تعقيب شي. الندې وړانديزونه د ژبې له و

و د ليک  کمېسيون سره مرسته کوالی شي (د ژبې د متخصص لرل له دوی سره مرسته کوي)، 
ي.   .8دود د ودې او انکشاف لپاره پالن جوړ ک

ه دئ. د يوې ژبې په اړه د ژب پوهنې يو تحليل وک  .١ ولنيز وضعيت تحليل  همدارن ژبې 
روپونئ ک  و طريقې(مثالً، د خلکو رويه له خپلې ژبې سره، د بېال بېلو عمرونو د هغو 

  جې ژبه استعمالوي). 

ه د ئهر ډول هغه ليک دودونه چې له وړاندې موجود دي په ژبه کې تشريح ک  .٢ ؛ همدارن
ي ژبو ليک دودونه تشريح ک اون   ئ. اړونده 

ه وک  .٣ خه د سمبولونو په کارولو سره ئ پرٻک چې ستاسو په ژبه کې به د اړوندو ژبو 
ل شي. د هغو انتخابونو فهرست جوړ ک چې ئ کوم آوازونه په واضح ډول وړاندې ک

ي.چې په نورو ژبو کې نه پيدئ کېدای شي تاسو يې د هغو آوازونو لپاره اسعمال ک   ا کي

                                                     
يک ورکشاپ په هکله روبرټ، ١٩٩۵خه برابر شوی دی. ( )Chelsey Ray(د چيلسي رې   . 8 ) د آوکارومپا په اورت 

PNG, 14-21, June 1995." رابرټ" 
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او د مورن ژبې ئ دود يو ورکشاپ جوړ کستاسو د خپلې ژبې په ساحه کې د ليک   .۴
(MT) روپ او نورو هغو کسانو ته بلنه ورک ې چې په دې کئ د ويوونکو يو استازي 

خه؛ د دولت استازۍ؛ د و ي  وون ه، يو شمېر له محلي  ې په تو رته کېل وي (د بېل
ن او ابت خه خلک). د ورکشاپ مقصد به د ليک دود په هکله لوم ي ژبې   دايياون

ار وک ين ې وي.  ې پئ پرٻک ه چې په دې ورکشاپ کې به د برخه والو هر ډول پرٻک
خه وړاندې په دقت سره و ازمايل و    شي.  ولنه کې د ليک دود په هکله د نهايي پرٻک

ې کوي.ئ په ورکشاب کې هغو خلکو ته د انتخابونو په اړه توضيحات ورک  .۵ د  چې پرٻک
ه هم په کې شامله کتدريس د خلکو په اړه ي ست و په ژبه کې ليک او لوئ وه پرٻک

و ي. برخه وال وه ي چې دوی د کومو ئ وک تنه وک خه پو انو  چې له خپلو 
ه کوي: آيا نوموړی ليک دود به خلک تشويق او له هغوی  سمبولونو په اړه او کله پرٻک

ي يا دا چې نوموړې  سره زموږ په ژبه کې د ليک او لوست په برخه کې مرسته وک
ي.  ه به دا نور هم ستونزمن ک   پرٻک

ه وي. تاسو به مکلف وئ فکر وک  .۶ ن ئ چې د ليک دود په اړه به د کمېسيون ازموينه 
خه وړاندې امتحان ک ې  ول مختلف انتخابونه له نهايي پرٻک  د غېر رسميئ. چې 

ود باسو (MT)ازموينې/امتحان د ترسره کولو لپاره د مورن ژبې  ل الزم اده ويوونکو ه
ه چې دوی ليکنه کوي او د مورن ژبې  ن ي.  نور ويوونکي  (MT)دي چې ليکل وک

ي او هم ب ه ليکي. دوی به د سمې ليکنې د انتخابونو کوشش وک ه په يې لولي چې دوی 
ه کار کوي.  خه کوم  ي چې له انتخابونو    دې هکله بهتر نظريات حاصل ک

د ئ. ازموينې لپاره (د امکان ترحده ژر) يو مهالوٻش ترتيب کد ليک دود د رسمي   .٧
اک ه و  او د ازموينې د پيل او پای ته رسېدو نې ي پ م پاره هل. د تعقيبي ورکشاپ ئلوم

اکهغه  ه و  ي  ې د ازموينو له تحليل سره سم صورت نيسي، او هغه ستونزې حلئ چنې ک
او کې مشخص او په  ي پ   وته شوې وي. چې د ازموينې په لوم

د ويوونکو د موافقې پر اساس په ليک دود کې ضروري تغيرات  (MT)د مورن ژبې   .٨
  ئ. د دوامدار او کره کتنې لپاره پالن جوړ کئ. رامن ته ک
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  پالن کاري
  د ليک دود جوړول او رامن ته کول

 
و په هکله پالن شوې پا   يلېزموږ د ليک دود د جوړولو او رامن ته کولود ه

ړي کارونه ترسره شي؟  ان و د الس ته راوړنې په هکله بايد کوم    زموږ د ليک دود د ه
١.   

 
 

٢.   
 
 

٣.   
 
 

۴. 
 

  فعاليتونه
و:    د دغو پايلو د ترالسه کولو په موخه به موږ الندې کارونه ترسره ک

 
 
 

ۍ فعاليت.    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلوم
  

  مهالوٻش:  
    
  کارول شوې قوه:   

  
ېرنې:     خطرونه/ان

  
پالن:
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  د پالن نمونه
  د ليک دود جوړول يا رامن ته کول

 
 

و په هکله پالن شو   ې پايلېزموږ د ليک دود د جوړولو او رامن ته کولود ه
ړي کارونه ترسره شي؟  ان و د الس ته راوړنې په هکله بايد کوم    زموږ د ليک دود د ه

 

هغه ليک دود چې د مورن ژبې د ويوونکو لپاره د منلو وړ وي او هغوی په خپله ژبه کې   .١
وي.    ليک او لوست ته ه

  
  چې د دولت يا حکومت لپاره د منلو وړ وي.   .٢
  
ي چې د مورن ژبې د ليکلو او لوستلو او بهرن ژبې د ليکلو او  هغو خلکو ته توان  .٣ ورک

  لوستلو ترمن د ْپل حيثيت ولري. 
ای شو.   .۴ ايپ په ماشين ليکل وک ر او د   چې موږ په کمپيو

 
  فعاليتونه

و:    د دغو پايلو د ترالسه کولو په موخه به موږ الندې کارونه ترسره ک
 

ن ژبن تحئ (فرض ک ي) چې لوم    ليل بشپ شوی او امتحاني ليک دود چمتو کي
  

ۍ فعاليت:    د ليک دود په اړه د ورکشاپ دايرول.   لوم
  

ن ورکشاپ    مهالوٻش: لورو مياشتو پورې درې ور خه تر    له اوس 
  

باسواده او بې سواده  (MT)د ورکشاپ سمبالوونکی؛ د مورن ژبې   کارول شوې قوه:
ولنې ژبه وړا و د  ي؛ د نورو ويوونکي  ندې او له هغې استازيتوب وک

ای؛ د الفبا يو چارټ يا جدو وونې استازۍ؛  نګ د دولت او  ل شريکانو تر
رونو کاپيانې/نقلونه)؛ د توصيه ش ک وي لي(د برخه والو لپاره انفرادي او پوس

ه نمک MTدود په کارولو سره په  ونه ې د آشنا موضوع په هکله د لوستلو لن
ې (د سمبولونو په کارولو سره د ليکلو ت(کيسه)؛ پنسل ؛ مرين)ونه او سپينې پا

  مرکزي شخص (ژب پوهـ).  
  

ېرنې: په دې هکله به وخت د هر چا لپاره الزم وي؛ راتلونکي خلک به د نفوس د   خطرونه/ان
روپونو استازيتوب کوي.    بېال بېلو 

توصيه شوي  ) د الفبا د يو چارټ يا جدول چمتو کول (تصويرونه او١  پالن:
  سمبولونه) 

) د داسې وخت پيدا کول چې په هغې کې ژب پوهـ او نور مرکزي خلک ٢  
ای شي.    استازيتوب وک

خه د استازيتوب په موخه د مورن ژبې ٣   ولنې  د ويوونکو  (MT)) د 
ي).  ې او س   مشخص کول او پېژندل (باسواده او بې سواده؛ 

  ش په اړه پالن. ) د ورکشاپ د محتوياتو او مهالوٻ۴  
رانسپورټ، او داسې نورو تنظيم او ترتيب. ۵   ای، غذا،   ) د 
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: تعليمي او د نصاب مواد پرک م    شپ

ه دی؟  "نصاب"د    مفهوم 

خه بحث کوي:  تنو    نصاب له دريو اساسي پو

  روپونو لپاره به مختلف رام اهداف کوم دي؟ (آيد د مختلفو زده کوونکو د   ي).ود پرو

 ې پايلې کومې دي؟ (په  د هرې رامونو کې، دا په هغو  MLEدرجې لپاره د زده ک پرو
وونې او روزنې وزارت لخوا تاسيس او رامن شوي دي).   9وړتياوو باندې والړ دي چې د 

 ي؟ ې پايلې ترالسه ک و د زده ک ي  ه مرسته وک ن  وونکي به له زده کوونکو سره 
ې ف وونيز پالن؛ د زده ک  عاليتونه). (تعليمي/

که تاسيس او رامن ته شوي دي چې خلک غواړي د اړتيا رامونه  وونيز پرو و ژبو  وړ  د 
ي.  وونيز اهداف ترالسه ک   پوهې او مهارتونو په ترالسه کولو سره خپل 

 ي ا و کېدای شي چې مور او پالر وغواړي چې د دوی ماشومان په برياليتوب سره د لوم
خ م  وونيز سيس ني  ه من ول ماشومان و کوالی شي چې يو  و په دې  ه تېر شي 

 عايد/راتلونکې ولري. 

 وانان داسې تخنيکي روزنې وغواړي چې هغه به دوی ته د کار پيداکول و کېدای شي چې 
ي.  ور خدمتونه وړاندې او اجرا ک ولنې لپاره  ي يا دا چې د خپلې   توان ورک

 تممکن بالغان د عايد د الس ته راوړلو پ ي نه وکه اړه د داسې يوې پروژې د پيل کېدو غو
ي.  ولنې د پروژو او افرادو لپاره بودجې برابري  چې له مخې به يې د دوی د 

وونيز اهداف ولري. د نصاب جوړول به د وړتي روپ به بېالبېل  اوو، د زده کوونکو دغه هر 
کې  روپ به زده کوي چې په هر تعليمي پالنونو په جوړولو باندې تمرکز کوي او هغه فعاليتونه

ي او هم هغه معيارونه يا  و خپل اهداف ترالسه ک ې ړتياووزده کوونکو ته د دې توان ورکوي، 
رام لپاره د دولت لخوا رامن ته شوي وي.  ي چې د دوی د پرو   ترالسه ک

رامونو لپاره نصاب بايد د چا لخوا جوړ او رامن ته شي؟  وونيز پرو و ژبو د    د 

رامونو لپاره نصاب د دولت لخوا د وونيزو پرو و ژبو  م کې د  وونيز سيس س تاسي په رسمي 
ي وون ي چې د رسمي  په  شويو وړتياوو پر بنس وي، خو د هغو زده کوونکو لپاره غوره کي
خه د باندې د دوی د نصاب لپا م  رامونه چې له رسمي سيس ره ژبه خبرې نه کوي. هغه پرو

اتاسيس ته ا ي ړتيا لري يا دا چې دوی کوالی شي هغه موجوده نصاب وکاروي چې د دوی د  ن
ه ه غاړپنصاب لپاره غوره او برابر شوی وي. د دې بهير يا پروسې لپاره الندې کسان مسووليت 

  اخيستلی شي:  

  ي چې دا باوري کوي چې درسونه په هغو موضوعاتو باندې متمرکز دي ولنې هغه غ د 
ينه دواچې د زده کو رام د نارينه او  اره ړو لپونکو لپاره د اهميت وړ دي. که چېرې پرو

که چې دواړه د پالن ج ه وړاندې شي  روپونه بايد په مساويانه تو په  وړونېوي، نو دواړه 
 محتوياتو کې رول او اهميت لري. 

  .ه اخلي خه به  وونکي/تسيهلوونکي چې له موادو يا توکو   هغه 

                                                     
ونه. ١٫۶منبع   .9 رام د لومړن ژبې د برخې لپاره د شاخصونو او وړتياوو لٻس وونيز پرو  . د ماشومانو د 
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 وونکي ارونکي به روزي. هغه  وونکي او  ی  ول    او روزونکي چې د 

 ا ايي کلتور  و په درسونو کې محلي يا  خه کلتوري کارپوهان/ماهرين ( ولنې  ی په له 
ي) جمعه هغه ليکواالن او هنرمندان چې د لوستلو د توکو يا موادو په براب ې کرولو ای ک

 به مرسته کوي. 

  او  تدريسي موادو د برابرولو په برخه کې د نصاب مجربد پروسې د اسانولو په موخه د
 پوهـ ماهر/کارپوهـ. 

   خه يو استازی (ملي، واليتي او يا م  وونيز سيس م هد امکان په صورت کې د دولتي 
کي تعقيب شوې دي.  ود  ي چې په دغو موادو کې دولتي الر و باوري ک  محلي)، 

  ه کومو مالوماتو ته اړتيا ولرو؟ موږ به د خپل نصاب د ودې او انکشاف لپار

ه له وړاندې په دې برخه ي په تو ولنې د يو غ و کې ي کېدای شي چې تاسو د اړونده ژبې د 
واب وئ حتی که چېرې تاسو د دې توان ولرئ. شمېر مالومات ولر تنو ته خپله   چې پو

ولنه کې له خلکو سره خبرې وک خه و او له دوی ئ واياست، او دا به هم بهتره وي چې په 
ت ه فکر کوي. د نورو سره د خبرو له الرې تاسو ک ئپو والی و تاسو ته و وايي چې دوی 

ولنې په اړه ډٻر نوي شيان زده ک ئش وئ چې د  ي دې ته و ه ولنې غ ې د چئ او د بلې 
رام په هکله په پالن جوړونه کې برخه واخلي.   پرو

تنو د ه . ئترې مجموعې د مالوماتو يو ليکلی ريکارډ وسادا به بهتره وي چې تاسو د پو
ور ئوروسته تاسو کوالی ش و سره مطرح او و ولنې له غ  (اوئ چې نوموړي مالومات د 

يرک او مالومات لري)، و  نورو هغو کسانو سره چې د بېال بېلو موضوعاتو په باره کې 
ه سره موافق دي چې تاسو ليکلي دي.ئ باوري ک  کله چې تاسو مطمين چې دوی له هغه 

ول مالومات درست دي نو تاسو کوالی ش ئش خه د نصاب او ئ چې  چې له هغې 
وونيز ميتود په رامن ته کولو کې استفاده وک   ئ. تعليمي/

  ئ: دلته د هغو مالوماتو ډول دی چې تاسو به ورته اړتيا ولر

تونه شريک شوي دي ولنه کې د ډٻرو خلکو لخوا ارز   په 
اکلي عقايد سره شريکوي. وړد ژبې د ه تونه او  اکلي ارز ه او بد  ي  ولنې غ ه لاندې رې 

تونو پېژندل او مشخص ئ دې چې تاسو د نصاب په هکله پالن جوړول پيل ک د هغو ارز
ولنه کې له يو بل سره شريک شوي دي، نو په دې ډول نوم وړو کول د اهميت وړ دي چې په 

ا رام کې  تونو ته په پرو تنو بېلارز  ې يای ورکول کېدای شي. دلته د يو شمېر هغو پو
ت   :   ئمثالونه شته چې کېدای شي تاسو يې و پو

  و په وړاندې ارثي ژبه او کلتور د اهميت وړ دي؟ ولنې د غ  آيا د 

  ای اوسېدل مهم دي؟  آيا دوی په دې عقيده دي چې له کورنيو سره يو 

 وانا خلک د مشرا  نو احترام کوي؟ آيا دا مهمه ده چې 

  تونه له يو بل سره شريکوي؟ اکلي معنوي ارز  آيا خلک 

 ي؟ که چېرې داسې وي، نو آيا دغه تغيرات له مو ولنه کې تغيرات رامن ته کي جودو آيا په 
خه مالت کوي يا دوی له دغو تغيراتو سره مخالفت کوي؟ که چېرې له دوديزو تونو   ارز

تونو سره مخالف وي، خلک  ې په توارز ه او بد په اړه فکر کوي؟ (د بېل  ه، آيابه د هغې د 
ي؟ آيا ي  ې غواړي چې د نارينه سره په احترام خپل اوسني موقف يا وضعيت ته تغير ورک س

ه چې دي هغه په خپل حال وساتي؟)   هم تغيرات غواړي، يا دوی غواړي چې هغه 
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يم داخلي کارکوونک ي چې نصد نصاب د ترتيب او انکشاف د  اب ي به په دقت سره فکر وک
ي او د هغو نقطو  خه مالت وک و نقطو  ولنه کې له الزمو او  ون ه بدلپنکه کوالی شي په 

ې نه دي.  ي چې ډٻرې    کې مرسته وک

وونيز اهداف   د زده کوونکو تعليمي/
ه ترسره کول  ي دي  رام کې يې زده ک ه په وسيله چې په پرو زده کوونکي د هغه 

وته ک ل چې د زده کوونکو اهداف مشخص او په  ې بيا به ستاسو راتلونکئ غواړي؟ يو 
تنه عبارت وي له:  ي او له دوی"پو  سره د زده کوونکي کوم شي ته اړتيا لري چې زده يې ک

ي؟ ووني "اهدافو په ترالسه کولو کې مرسته وک وابونه به د تعليمي/ تنې  ن د ز پالد دې پو
خه وي. ترتيب او انکش   اف لپاره يو له مهمو منابعو 

و شيان شته چې له مخې يې تاسو کوالی ش هداف اد زده کوونکو تعليمي  ئپه د برخه کې يو 
  ئ: مشخص ک

  رام په اړه پالن جوړو ماشومانوکه چېرې تاسو د وونيز پرو و ژبو  نو او والدي ، نو تاسو لهئد 
وونکي، دچ ئشايد له نورو هغو کسانو سره خبرې وک ې ولن ې ماشومانو ته پاملرنه کوي (لکه 

و وونيزو اهدافو په اړه خبرو ته وه ر ډٻئ. مشران، مذهبي مشران). دوی د ماشومانو لپاره د 
ي نو د دوی ماشو لي ه و  م کې  وونيز سيس مان والدين غواړي چې د دوی ماشومان په رسمي 

ې وظيفې يا دندې ولري. آ ه به په راتلونکي کې  ه ده کزيا دوی دا هم غواړي چې ماشومان يې 
و په دې ډول ماشومان ژبه او کلتور قو ي او له خپلې ژبې او کلتور سره مينه لري  تي؟ ي وساوک

رخه چې زياتره مور او پالر نوموړي دواړه اهداف شريکوي. په دې بئ کېدای شي تاسو درک ک
 ئ.  اهدافو په اړه غور وک و په نصاب کې د دواړوئ کې به تاسو اړتيا ولر

  رام د وون بالغانوکه چېرې پرو دافو يزو اهلپاره وي تاسو په خپله له زده کوونکو سره د دوی د 
ه والی سرهئپه هکله خبرې کوالی ش  . کېدای شي چې دا د دوی په اقتصادي وضعيت کې له 

ی يا دولتي م ی چې رايه ورک ي). وليک سوولينو ته ليکونهارتباط ولري يا له دوی سره مرسته وک
ولنيز (دوی  ممکن د دوی اهداف معنوي وي (دوی غواړي چې مقدس/مذهبي نصوص ولولي) يا 

 ئموم غواړي چې خپلو کورنيو او دوستانو ته ليکونه وليکي). په دې ترڅ کې کېدای شي تاسو و
خه ډٻر اهداف لري.  ې لپاره له يو   چې بالغ زده کوونکي د زده ک

ي او له کوم شي سره د زده ک ه شي پوهي وونکو سوابق/پسمنظر: دوی له وړاندې په 
  عالقه لري؟ 

، تاسو اړ ياست چې د زده ئمخکې له دې چې تاسو د نصاب په اړه پالن جوړول پيل ک
وونه،  دد دوی عمر،  - ئ کوونکو په هکله مالومات ترالسه ک رٻنينګ يا  دوی وړاندين 

ه چې دوی له وړاند ه چې دوی ورسره عالقه لري او ههغه  ي، هغه  غه ې ور باندې پوهي
  ه چې د دوی لپاره د اهميت وړ دي. 

 يو ته کوم ډول مهارتونه ول ه وړه او پوهه راوړي؟ دوی به   ، 

  کوم شی د دوی د خاص عالقې وړ دي؟ 

وونې فرصتونه   د زده کوونکو لپاره د ال زيات تعليم/

وونيز ولنې  وک چې د  رام پای ته رسوي کېدای شي وغواړي چې خپلې زده  هغه  پرو
م کې (زياتره  ه ماشومان) يا هم غېر رسمي سيس ي تو انک م (په  ې ته په رسمي سيس ک

تنه دلته ده چې  ي. پو ه باوري کوالی شو چې زموږ "وانان او بالغان) ادامه ورک ن موږ 
وونيز متن سره مناسب وي؟ رام به د پراخ  تنې دي چې کېدای دلت "پرو ه يو شمېر هغه پو
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تلو ته اړتيا ولر ن ئشي تاسو يې پو ، په هغه صورت کې چې تاسو د ماشومانو لپاره لوم
  ئ: ول پيل کو

  ه کوي؟ که چېرې رام پای ته رسوي هغوی به نور  وونيز پرو ولنې  وی دکله چې ماشومان د 
ي تاسو په دې کار کې له دوی  ي ته  وون ني  ه مرسته کولوم الی سره د چمتو کولو لپاره 

خه د خلکو هغه توقعات کوم دي چې ماشومان به يې ترالسه کويئش ي له مسوول  وون  ؟ ؟ د 

  آيا ماشومان به لهL1  ي ته الړ شي چې په هغې کې بله وون ني  خه هغه لوم يو  به ژول
ه ماشومان  ن ي؟ که چېرې دا موضوع وي، نو تاسو به  ی چې دوی وکوالئ چمتو ککارول کي

ي.  ه وک  شي په نوې ژبه کې اغېزمنه زده ک

را وانانو يا بالغانو لپاره وي چې دوی غواړي ستاسو د پرو ي د هغو  ول ای پم په که چېرې 
وونيزو فرصتو ي، نو تاسو به د دوامدارو  وونې ته ادامه ورک  نو پهته رسولو سره خپلې 

  ئ. اړه مالوماتو ته اړتيا ولر

 رامونو يا روزنو په لور د حرکت په موخه به تاسو کوم خاصو مهار وونيزو پرو و اتونو د نورو 
 ؟ ئپوهې ته اړتيا ولر

 ي، نو د ژبې په اړه توقعات او رام د اقليت په ژبه کې تدريس کي ه  هيلې که چېرې تعقيبي پرو
رام پيل کوي، ب برو ه د خايد د اقليت په ژبدي؟ آيا زده کوونکي په هغه وخت کې چې دوی بل پرو

اسې ېرې دکولو توان ولري؟ آيا دوی بايد د اقليت په ژبه کې د ليک او لوست توان ولري او که چ
 وي، نو په کومه کچه؟  

ې ته اړتيا ولر رامونو د شرايطو په اړه هغو زده ک وونيزو پرو ده چې زئ تاسو به د 
رام پای ته ورسوي. نو بيا تاسوکوونکي به يې هغه مهال ترالسه کوي چې ستاسو پ ی کوال رو

وونې د دوام په موئ د نصاب په اړه پالن ترتيب او باوري ک ئش ه چې زده کوونکي د  خه 
ي.    مجهز کي

وونې لپاره).   دولتي معيارونه (په تېره بيا د رسمي 
او د دې پيدا کول دي چې که چېرې د دولت لخوا د هغه  يو ضروري او له وخت نه وړاندې پ

رام لپاره چې تاسو يې پيل کول غواړ ي. که ويو شمېر معيارونه تاسيس او رامن شوي ئ پرو
م کې د ماشومانو لپاره وي، نو محلي نصاب بايد د هرې د وونيز سيس رجې چېرې په رسمي 

وونې لپ م اره هلپاره د دولت پر معيارونو باندې والړ وي. يو شمېر دولتونه د غېر رسمي 
ته  لري. که چېرې د دولتي تاسيس شوي معارونه وجود ولري، نو تاسو به اجازې معيارونه
ي په ژبهئ و هغه د هغو زده کوونکو لپاره انتخاب کئ اړتيا ولر وون  چې د رسمي 

ه به تاسو اړتيا ولرئ. خبرې نه شي کوال وونې د مربوطه مسوولينو ئ همدارن خوا د لچې د 
خه وړاندې ترالسه کتصويب شوی محلي نصاب په خپل  رام کې له استعمال    ئ. پرو

وونيز سوابق او وړتياوې وونکو تعليمي/   د 
ي دوی به د  ې مناسب چاپېريال رامن ته ک وونکي د زده ک د دې لپاره چې 

وونيزو توکو د کارونې لپاره هوساينې او ارام ته اړتيا ولري. کېدای شي و چې ي تعليمي/
ي ول وونکي په  رينينګ او تجربه ولري. نور کېدای شي په تدريس ک شمېر  ې کې رسمي 

وون کو هې سابه و نه لري او يوازې محدود رسمي تعليم ولري. که چېرې ستاسو هدف له 
ه ترسره ک ه تو وونيز تاسو د نصاب او تعليمي/ئ. سره مرسته کول وي نو د دوی کار په 

  له وړتياوو سره مناسب وی.    چې د دویئ د داسې پالن جوړولو ته اړتيا لر

ه کول وي: وونکو په هکله ډٻره زده ک     ستاسو دنده به له توان او امکان سره سم د 
 وونيز سوابق  د دوی د تعليمي/
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 (وونکي روزنه  د دوی مخکينی روزنه (هر ډول روزنه چې وي؛ نه يوازې د 

  وي)د دوی د تدريس تجربه (د تدريس هغه ميتودونه چې دوی کارولي 

  ولنې د ژبې او کلتور په اړه د دوی درک  د 

 خه د باندې ژبې او کلتور په اړه د دوی درک ولنې   له 

  ونه  د تدريس په برخه کې د دوی ه

وونيز او د نصاب په اړه داسې پ و تعليمي/ ي  الن دا مالومات به ستاسو سره مرسته وک
وونکو له تجربو او مهارتونو سره مطائ طرحه ک ه به ستاسچې د  و بقع ولري. همدارن

ي. الندې نورهغه  وونکو د روزنيزو ورکساپونو په طرحه کولو کې مرسته وک سره د 
ې او تدريسي موادو په جوړولو او ترتيبولو کې  ورته اضافي شيان دي چې تاسو به د زده ک

  ئ:  اړتيا ولر

  

ولنه کې موجود د وونيز او لوستلو مواد له وړاندې په    يتعليمي/

رام موجود ؤ؟ که داسې وي، نو کېدا وونيز پرو ولنه کې کوم  ې چی شي له دې وړاندې هم په 
وونې، درسي کتابونه، د لوستلو لپاره کتابونه، ابتدايي کتابونه، يا وونيز نور  وونکي، الر

ه مواد به هم موجود وو. که چېرې يو شمېر مواد له وړاندې موجود وي، هغه په دقت سر
ور رام لپاره استعمالچئ و  دا يې او بي ولی شئې آيا تاسو د هغې يو شمېر برخې د خپل پرو

  ئ.استعمال لپاره اجازه واخل

رام لپاره يو نصاب جوړ او رامن ته کوو؟  ه د خپل پرو ن   موږ 

واونه دي چې تاسو يې نصاب جوړولو او رامن  امونه يا پ و ه کولتالندې يو شمېر هغه عمومي 
  : ئيبولی شلپاره تعق

ې اړوند د پايلو او شاخصونو ايجادول.١ رام کې د هر مضمون لپاره د زده ک په  ) په پرو
ا رام د هر پ خه عبارت دي چې د پرو ندونو  ر ې پايلې له هغو  ه د زده ک و له عمومي تو

ي يا يې د ترسره کولو توان ولري ه زده ک خه وروسته زده کوونکي بايد د يو  ده . د زتکميل 
اکلې او د اندازې وړ وي. منبع  ې هره پايله بايد  وته او د شاخصونو او پايلو مثالو ۶٫١ک نه په 

ندوي.   ر

م کې وي، نصاب باي وونيز سيس رام په غېر رسمي  ر د د هپورته يادونه وشوه چې که چېرې پرو
ۍ د دې معي /درجې لپاره په دولتي معيارونو والړ وي. بهتره ده چې لوم تيب  ترارونو لېسرٻ

ای شي چې له اړتيا سره سم د هر معيار پر اسا ړې س والاو بيا هغه شاخصونه او پايلې طرحه ک
ي  وون ه پاو انتخاب شوې وي، نو دوی به د هغو زده کوونکو لپاره مناسب وي چې د رسمي 

خه راغلی وي.    ژبه خبرې نه کوي يا هم له حاکم کلتور 

وون   10يز/تعليمي پالن طرحه کولد هرې اون لپاره د 
ې لپاره د شاخصونو يا پايلو  ان وونيز پالن بايد د همغې مودې يا  ې لپاره  ان د هرې مودې يا 
پر بنس وي. د درسونو محتويات بايد پر هغو موضوعاتو باندې متمرکز وي چې زده کوونکي 

پخواني مواد بايد هغه محلي  ورسره آشنا، مربوط او يا هم عالقه ولري. د مثال په ډول، د لوستلو
                                                     

ني مهارتونه د دوی په يو   . 10 و د سواد لوم رامونه له زده کوونکو سره په مرسته متمرکز وي  وونيز پرو ني او ابتدايي  شمېر لوم
ي. د دريو هغو عمومي ميتودونو د تشريح په موخه په  ن ژبه کې حاصل ک ور۶٫٣لوم ست او چې د ليک، لوئ . منبع کې و

ي.   تدريس لپاره کارول کي
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ي چې د ليکواالنو لخوا د ووتر په ژبه  د هغو  (Vother Tongue)کيسې استعمال ک
ليکل شوي وي چې زده کوونکي  (Nother Tongue)موضوعاتو په اړه د دوی په نورتر ژبه 

ور پرک و م  ور مالومات له وړاندئ). ورسره آشنا وي. (شپ ې که چېرې په زړه پورې او 
ای کئ چموجود وي، نو تاسو کوالی ش ای په  وونيز پالن کې يې    ئ. ې په تعليمي/

 
وونه  ه د دوی تعليم/ وونکي په مسلکي ډول نه وي روزل شوي او په خاصه تو م هکه چېرې 

ئ کتهيه  و د دوی لپاره د لوست هغه نمونېئ محدوده وي، نو بيا کېدای شي چې تاسو اړتيا ولر
وونيزئ چډول له اونيو اونيو را په دٻخوا پاتې وي. ډاډه اوسچې په ورته  ه پپالن  ې تعليمي/

و ولو موادو لېس ترتيبوي چې  ې فعاليتونه تشريح کوي او د هغو  ه بونکي واضح ډول د زده ک
  ورته د هر فعاليت لپاره اړتيا ولري.  

 د ارزونې وسايلو ته انکشاف ورکول

که ا و و کتل شي چې آيا زده کوونکي د زده کد ارزونې وسيالو ته به  ه ې هغړتيا وليدل شي 
/درجې) لپاره په پام کې نيول رٻ رام د هرې کچې (   ي  دشوې  پايلې ترالسه کوي چې د دوی د پرو

اکلو ستونزو په مشخص کولو کې هم مرسته  ارزونې به ستاسو سره د نصاب په برخه کې د 
و تاسو اړين اصالحات رامن ي،  ې به کله پالن پرته دوامدارې ارزونې په صورت ئ. ته ک وک

ولنې له  ولو د زده کوونکو له السته راوړنې او  رام په بشپ وونيز پرو ول  و وونيزتاسو د 
وونيز و هغو تعليمي/ و اهدافو پرته له خطر سره مخ شي. ارزونې تاسو ته اجازه در کوي 

اړتيا  کله چې تاسو داسې نوي ميتود ور زياتولو تهچې کار نه کوي. ئ ميتودونو ته تغير ورک
وته کوي.  ئ ولر   نو ستاسو لپاره د تدريس په پالن کې ډٻرې اغېزمنې نظريې په 

ارونکي يې له مخې تنظ وونکي او   يم اوالندې يو شمېر د ازونې هغه وسايل او سباب دي چې 
  ريکار کوالی شي:

  :ت وړ (اسناد) ارزونه وونکي د زده کوونکو هغه نمونې لپه دې ارزود ارز ان نه کې  ه 
ی وي. نوموړي سندونه وله دوره کې يې ورباندې کار ک رام په  د  سره ساتي چې د پرو

ه شخص په پرمختک کې د ارزونې په موخه کارول کېدای شي او د هر يوه زده کوونکي سر
رامونو له زده کوونکو سره. ه د نورو پرو ي او همدارن تو که په (يادونه: دې ت مقايسه کي

ي. کېدای شي چې پ ينسره د هر زده کوونکي دوسيو ساتلو او تنظيم ته اړتيا ليدل کي و ه 
 حاالتو کې د دې امکان نه وي موجود).

 :وونکو لخوا تنظيم شوي د لوستلو تقريري ازموينې اکل شو د  ی کله چې زده کوونکي 
وونکی له زده کوو ثبت  نکي سره کيني او هر ډول هغه ستونزېمتن په لوړ آواز لولي نو 

ي.  ارنه يې کوي چې زده کوونکی د متن د لوستلو پر مهال ورسره مخامخ کي  او 

  :ولو زده کوونکو لپاره وروستی وروستی ازموينې رام اداري مسوولين د  د پرو
ي  ېس په الر اچوي. په دې ډول د هغې درجې په اړوند ارزونه ترسره کي ې له چازموينه/

اکل شوې پايلې ترالسه شوې دي.  ې   مخې يې د زده ک

  وانانو او بالغانو په پپه خپله د زده کوونکو لخوا ارزونه ه د  ې تو ان رام(په  ونو رو
ي چې خپل پرمختګ و ارزو تنه کي خه غو او وروسته اداري ئ. کې). له زده کوونکو 

وابونو ارزونه کوي، وونکي د دوی د  ي چې کومو تغيراتو مسوولين او  ته  و مالوم ک
رام کې رامن ته شي.  ي چې بايد په پرو  اړتيا ليدل کي
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ه    کاري پا
  د نصاب جوړول

  
و زموږ د  وونيز انکشاف د ه   په هکله پالن شوې پايلې نصاب او 

ي اهداف ترال ان و په ترڅ کې بايد موږ کوم  وونيز پالن جوړونې د ه    ؟سه شيزموږ د نصاب او 
١.   

 
 

٢.   
 
 

٣.   
 
 

 ۴. 
 
 
 

  فعاليت، مهالوٻش او کارول شوې قوه
و:   د دغو پايلو د ترالسه کولو لپاره به موږ الندې کارونه وک

 

ۍ فعاليت. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلوم
  

  مهالوٻش:
  

  کارول شوې قوه:
  

ېرنې:   خطرونه/ان
  

  پالن:
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  د پالن نمونه 
رام لپاره د نصاب جوړول او انکشاف وونيز پرو  د بالغانو د 

 
 

و زموږ د  وونيز انکشاف د ه   په هکله پالن شوې پايلې نصاب او 
ا و په ترڅ کې بايد موږ کوم  وونيز پالن جوړونې د ه ي اهداف ترالزموږ د نصاب او    ؟ سه شين

 

وونې په هکله پالن به له زده کوونکو سره د دوی د ژبې د ليک او لوست په   .١ د نصاب او 
ي. د نصاب  ي او و به کوالی شي چې په ملي ژبه خبرې وک رواندٻو کې مرسته وک

و سره اړيکه ولري چې زده کوونکو مشخص او په  وته محتويات به له هغو عالقمندی يا 
ې وي.    ک

 

  فعاليتونه، مهالوٻش او کارول شوې قوه
و:   د دغو پايلو د ترالسه کولو لپاره به موږ الندې کارونه وک

ۍ فعاليت: وته کول چې د نصاب د انکشاف يا   لوم د هغو خلکو مشخص او په 
  جوړولو په پالن کې به شامل وي. 

ه)      مهالوٻش: اکلې نې   په دريو راتلونکو مياشتو کې (
د نصاب د جوړولو او انکشاف د پروسې په اړه هغه توضيحات چې   ارول شوې قوه:ک

ودل شي.  و ته و يم غ   بايد د 
  د ورکشاپ لپاره روزونکی/تسهيلوونکی    

ېرنې: و مرسته   خطرونه/ان ي چې دوی ډٻر مصروف دي  وونکي فکر وک ممکن 
ي؛ کېدای شي موږ د بهرنيو کارپوهانو په پيدا کولو کې س  تونزېوک

ي (که موږ ورته اړتيا لرله) و زموږ سره مرسته وک   ولرو 

و د يو يا دوو داسې کسانو   پالن: ولنه کې له خلکو سره خبرې کول  په 
ولنې او د اوسني او پخواني کلتوري ي چې هغوی د   نومونه پيدا ک

دې حالت په هکله د خپلې پوهې له کبله د منلو وړ وي، او هم د اړون
  يوونکی وي. ژبې روان و

تنه    کېلو خلکو سره تماس نيول. غو رامونو کې د  په موجودو پرو
) په دې پروسه کې د هغو مجربو ٢) د دوی د نصاب لپاره، ١، ئوک

  کسانو د نومونو لپاره چې له موږ سره مرسته کوالی شي.

وونکو د نومونو پيدا    رام کې د هغو شاملو  وونيز پرو په رسمي 
ه من کول (د پخوانيو وونکو په تو ون) چې د اليقو  ل وونکو په 

  شوي وي. 

رام د انکشاف    د يو داسې يو چارټ/جدول چمتو کول چې د پور
ون)، او خلکو  رام د مقصد په  وته کوي (د پرو ه تعمومي پالن په 

ومارو.  يم لپاره  و چې موږ دوی د  نده ک   ر

  دويم فعاليت:

  Etc.    
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  وونې اساسي عناصر. د ژبې د ١٫۶منبع 
 

خه غوره شوي ١٩٩٩په  مېن  وونيز ډيپار   کال کې د پاپوا نيو جينيا له ملي 
 

  د دې لپاره چې زده کوونکي بريالي زده کوونکي شي، دوی بايد توان ولري چې: 

ه لو --    ستل؛د جملو، لغاتو او تورو په سمه تو

ه د ژبې کارول؛ او د خبرو کولو پر مهال په سمه ت --    درست ليکل؛  و

  له پوهې سره اورٻدل؛ -- 

  د تجربو، اړتياو، نظرياتو او فکرونو د تبادلې په موخه خبرې کول او ليکل؛ --   

لور واړو مهارتون "متعادل يا متوازن تدريسي ميتود"داسې يو  و په چې له زده کوونکو سره د 
ي. يوه برخه يې  "برخو"حاصلولو کې مرسته کوي او په دوو  اندې بپه درستوالي او دقت وٻشل کي

ار کوي او هم د ژبې په اجزاؤ باندې تمرکز کوي. بله بره يې په مفهوم او مکاتبه  ارين ه پکوي او  ين
رامونو د دغو اساس وونيزو پرو ولو متنونو باندې تمرکز کوي. الندې جدول د ژبې د  و ي برخپه 

  عمده خصوصياتو وړاندې کوي:

ار: درستوالی او دق تين  
 د ژبې په اجزاؤ باندې تمرکز

  ينکار: مفهوم او مکاتبه 
ولو متنونو باندې تمرکز  په 

  

د  د اوازونو توپير او تايد، د لغاتو د برخو تايد،
  لورو تعقيبول

Listening 

د درک او پوهې په موخه اورٻدل؛ جدي فکر کول 
واب ويل  او تخليقي 

  

 اورٻدل

رامر)د ژبې دقيق استعمال (د تلفظ عالم   ې، 

Speaking 

ه پد مفکورو، نظرياتو، اړتياوو او تجربو د تبادلې 
 موخه د درک وړ خبرې کول

  

 خبرې کول

خه د لغاتو ايستل د دوی د برخو په تايد  له رمز 
ې او داسې نور)  سره (توري، سيالبونه، د اواز ن

   د درک او مفهوم لپاره لوستل

 لوستل

ندو تورو جوړول ر ؛ د لغاتو دقيق د الزمو او 
رامر استعمالول   ويل/سپېل کول؛ د دقيق 

Writing 

و مفکورې، نظريات، اړتياوې او  په تخليقي ډول ليکل 
ي  تجربې مکاتبه او تبادله ک

  

 ليکل
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ې له پايلو سره د فعاليتونو تطبيقول٢٫۶منبع    . د زده ک
 

  رام وونيز پرو ني  ن ژبې  L1–د ماشومانو د لوم اليتونو رکيب په موخه د فعد ت (L1)لوم
ې پايلې په  ليتونه ؛ فعاډول بولاو پايلو فهرست يا لېس په الندې جدول کې ترتيب شوی دی. د زده ک

ې پايلې او فعاليتونه د بولې د  ندولو سره د هرې پايلې الندې. د زده ک ر و په  ودد ن لې وی د 
  سم په فهرست کې ترتيب شوې دي.   ژبې/مفهوم يا د ژبې/درستوالي د برخو د تمرکز سره 

  

ه ژبه/مفهوم باندې تمرکز په ژبه/درستوالي باندې تمرکز  په بشپ
و او د ژبې د نورو حصوصياتو  د الفبا د تورو، لهجې د ن

  تايدول
 .ه د تورو د اوازونو لوستل/ويل  په جال تو
 و لغاتونو آواز/ولست ه د لن  په جال تو
 ه لوستل  او ويل. د خپل نوم په سمه تو
  

ي او  خه ترکيبي د دې تايدول چې جملې له هغو لغاتو 
ي (د امأل په اړ خه ترکيبي ه لغات له سيالبونو او تورو 

   . مالومات)
 .ای کول  د نويو لغاتونو لپاره د لغات يو 
 اتو لغ د سيالبونو او يا آوازونو په بېلوالي سره د نا آشنا

 آواز.

ه کې د  په دقيق ډول د سمبولونو د ليکلو په زده ک
  مرستې په موخه د ستراتيژيو کارول. 

  خه په دقيق ډول د سمبولونو کاپي له تورې تختې 
کول؛ په کاري کتاب کې په درست ډول د سمبولونو د 

 اساساتو طرحه کول. 
  د دقيقو تورو جوړول؛ دقيقه امأل

 .و تعقيبول  د تورو جوړولو لپاره د په نشه شويو کر
  ډول د لغاتو او تورو کاپي کول. په واضح او درست 
  ني درس خه د جملو او اساسي لغاتو (له لوم له امأل 

 خه) ليکل. 
  په درست ډول د پېژندل شويو لغاتو سپېل کول/تورل

خه).  ي درس   لوستل (له لوم
  ،ې ليکل (ور، ديوال ي کې د شيانو لپاره د ن ول په 

 توشکه، او داسې نور). 
  دجريان کې د تورو د لوستلو سره د ليکنو د فعاليت په 

  مرستې په موخه لغاتو ته آواز ورکول. 

  د هغه چاپ شوي متن تايد چې مانا او مفهوم ولري
  د ورته صحنو ته تصويرونو ته کتل او د هغې د مفهوم

ندول.  ر
 د مشترکو لوستلو په فعاليتونو کې برخه اخيستل 
 ه  يوازې په کتابونو کې په کارولو سره په فعاله تو

کېلېدل؛ د صفحو په سمه او دقيق ډول اړول او د 
 تصويب په اړه خبرې کول.

  د تصويرونو هغې سلسلې ته کتل چې چې کيسه بيانوي؛
ه کيسې ته ارتباط ورکول.  په سمه تو

 او) کيسو ۍ پ و او آسانو (لوم  له تصويرونو سره د لن
  لوستل او درک.

و ليکنو پوهه او لوس   تلد وړاندوينې وړ لن
  فعاليتونو په جريان کې د نورو  "شريکو شويو"د

نګ لوستل.  تر
  او د کيسو ي پ ان يا له شريک سره د لوم په يوازې 

 لوستل. 
 ي په صحنه کې ول  د هغې له کتلو سره عالقه لرل او د 

 د چاپ شويو موادو لوستل. 
  د يوې شريکې شوې کيسې سره په دقيق ډول د جملې او

 يسه کول.لغات د کارډونو مقا
و ليکنو د د پوهې او لوستلو لپاره د ستراتيژيو  د لن

او کيسې).  ي پ   جوړول (د لوم
 د ليکنې يا متن د پوهېدو لپاره د تصويرونو کارول 
  ي چې په کيسه و وړاند وينه وک د تصويرونو کارول 

ي.  ي ه پې  کې به د ورته موضوع په اړه 
 تند متنونو لوستل او اورٻدل او د وضاحت ل و پاره د پو

 کول
 د واقعي پېغامونو د مکاتبې په موخه د ليکل شويو پورمو

  .کارول
 " په ايجادولو کې برخه اخيستل "تجربه لرونکو کيسود. 
 د يو تصوير رسمول او په تصوير کې د کيسې ويل. 
 د يو تصوير رسمول او تصوير لپاره د يو عنوان ليکل. 
 و او تصويرونو کارو و توري سرسري ليکل او د ن ل 

ن ليکنه) ي (ډٻر لوم  . وړاندې ک
  رسمول او د دوو يا دريود (کال په پای کې)، د تصوير 

 جملو د کيسې ليکل. 
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  ي٣٫۶منبع   . د دريو هغو ميتودونو مقايسه چې په عمومي ډول کارول کي

يوال   ٢٠٠١، SILډينېس مالون، ن

له بشپ نه بيا تر برخې پورې  معتادل ميتودونه
 دونهميتو

خه بيا تر بشپ پورې  له برخې 
 ميتودونه

 

د مختلفو مفاهمو له الرې لوست 
و متنونو برابرول: د  لپاره د بشپ
ژبې د تجربې له مخې کيسې، د 
فاصح لوستونکي لخوا د کيسو د 
لوستلو اورٻدل، او شريک 

 لوستل. 

د لويو کتابونو (ماشومانو سره) او 
نورو په زړه پورې کيسو د 

و په کارولو سره د محتويات
خصوصياتو او مفهوم په موخه په 
لوستلو باندې تمرکز. د ډٻرو هغو 
ون چې فعاليتونه  کيسو په 

 تکراروي. 

ينو وختونو کې  رول او په  د کن
نګ ل تر  د عېر طبيعي ژبې تر

ه لوستل.  ه تو ه د متن په بشپ  ل

  

د متنونو 
 بشپ لوستل

ه  د يوې برخې نه بيا په بشپ
يز تو ه د يو شمېر صوتي او غ

ون  سمبولونو د فعاليتونو په 
لوستل چې هدف يې له زده 
کوونکو سره د لغاتو په نا آشنا 
خه په  مجموعه کې له رمز 
ايستلو کې مرسته کول دي، او دا 
زياتره د يو مهم لغات په ماتولو 
سره په خپلو سيالبونو او اوازونو 
ل لباره  کې، بيا سيالبونه د دويم 
په يو نوي يا مختلفو لغاتونو کې 

 ترکيبوي. 

تاکيد نه کول. يو شمېر روٻشونه، 
وونو کې د صوتي  نيو  په لوم
پو  ون د لغات د  وونې په 
درسونه احتوا کوي، خو په دې 
برخه کې يوازې لوستونکي د 
خپلې اړتيا او چمتووالي اظهار 
کوالی شي. د يو شمېر زياتو د 

ونکو ل ې خوا تر لوستلو هغو 
انتقاد الندې راغلي دي چې د دې 
نيو  احساس کوي چې په لوم
لوستلو کې مستقيم صوتي 

 وونه/تعليم الزم دی.   

د سيستماتيکو تمرينونو په نمونې 
ار کول (د کوډ/رمز  ين باندې 
ماتول. د وخت زياته برخه د 
ي. د  تمرينونو لپاره کارول کي
فعاليتونو د رمز د ماتولو او پر 

ار له مهار ين تونو باندې د ډٻر 
امله د لوستلو د يو شمېر ډٻرو 
ونکو لخوا تر نيوکې الندې  ې
راغلي دي، خو د مفهوم لپاره په 
لوستلو باندې ل توجه شوې ده. له 
لوستلو سره د زده کوونکو د 

 شوق د کموالي ويره. 

د لغاتونو او 
لغاتونو د 
برخو يا 
اجزاؤ 
  لوستل

ه د درس په د ې برخه همدارن
کې د مجازو تورو د ويلو په اړه 
ندونې وړ ليکنې  ر د تخليقي او 
ونې په برخه  تنې او ه د غو
ولې ژبې ته ل تمرکز  کې نسبت 

 موجود دی. 

په زده کوونکو باندې له 
محدوديتونو پرته لوی تمرکز دا 
دی چې د ليکنې د معيارونو خن 
ي. د زده کوونکو لخوا د  کي

ندو ر نې د تشويق تر تخليقي او 
تل شويو"نګ د  تورو  "غو

  ويلو تشويق.

ي سر کې د دې  ً په لوم تقريبا
برخې يا جز لپاره هې ډول حکم 
نه شته. زده کوونکي توقع لري 
خه د ايستلو  چې د رمز 
ه چې  ن مهارتونه و کاروي لکه 
دوی بهتر فکر کوي. نو په دې 
و عملي او  برخه کې د بشپ

کنو ته اړتيا تخليکي فعاليتونو لي
ي.   ليدل کي

د متنونو 
ه  بشپ
 ليکنه

د ليکنو د نورو معيارونو د 
نګ په درست ډول د  ونونو تر ت
هجې په مستقيم تدريس باندې د 

ول يا مصرفول.   برابر وخت ل

له دې سره مخالفت چې د تورو يا 
ار د  ين هجې کولو باندې زيات 
ه خپه کوي. په دې باندې  ليکنه ب

شوی دی چې دا د  که انتقاد
هجې کولو د کمزورو وړتياوو د 

ي.    پايلو سبب کي

خه د ليکلو او متن د  له امأل 
کاپي کولو، تورو د ويلو/سپېل 
کولو، او تورو جوړولو په برخه 

 کې د پراخ تمرين برابرول. 

د لغاتونو 
او لغاتو د 
برخو ليکل
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: د ادبايتو انکشاف پرک   اووم 
  

ه په باره کله چې موږ په خ پله ژبه کې د لوستلو موادو يا توکو ته انکشاف ور کوو موږ د 
  کې فکر کولو ته اړتيا لرو؟ 

ه رئ مخکې له دې چې تاسو د لوستلو د موادو د ډولونو په اړه فکر وک ه او امن تتاسو به هغه 
ولنه کې د بالقوه لوستونکو او د دوی د عالقې وړ د ئ انکشاف ورک  وکو ياتلوست چې تاسو په 

  ئ. موادو د ډولونو په هکله فکر کولو ته اړتيا لر

روپونه،    د لوستونکو مختلف 

 ينه  نارينه او 

 وانان او بالغان/د ستر عمر خلک  ماشومان، 

 و کې اوسي ي او هغوی چې په کليو او بان و کې اوسي و ار ارونو او   يهغه خلک چې په 

  د لوستلو لپاره مختلف مقاصد
 ماتو ترالسه کولد مالو 

 ولنيز ميراث په اړه د زياتو مالوماتو ترالسه کول يا زده کول  د دوی د کلتوري او 

 ۍ په اړه د مالوماتو ترالسه کول يا زده کول خه د باندې د ن ولنې   د دوی له 

 د معنوي ودې لپاره 

 مارکې ته د وړاندې کولو وړ مهارتونو ترالسه کول 

 د ساتېرۍ لپاره 

و وړتياوو په پام کې نيولو سره موږ د خلکو لپاره د لوستلو کوم ډول موادو يا توکو ته اړتيا د بېال بېل
  لرو؟ 

ۍ ژبه/ ل لپاره خلک په لوم ي  ه کوي نو دوی هغو موادو ت L1کله چې د لوم ه اړتيا کې زده ک
ه په اړه وي چې دوی ورسره آشنا/بلد وي. کله چې لوستونکي ، اسان او هغه  په  لري چې لن

ۍ ژبه کې او وروسته بيا دوی په دويمه ژبه کې فصاحت او روانتيا مومي. دوی په د بو ژواړو لوم
ولنه ک ې يو کې داسې موادو ته اړتيا لري چې ډٻر عمر ولري او پېچلي وي. ستاسو د ژبې په 

ه کې د خه برشمېر خلکو ته د لوست توکو يا موادو په برابرولو سره به تاسو د ادبياتو د انکشاف پ
اونو په هکله فکر کولو ته اړتيا ولر   ئ:     لورو پ

  ی سوادد او لوم ن ژبه کې پ لوستل  د هغو خلکو لپاره دي چې اوس دستي يې په خپله لوم
ي وي.   پيل ک

  او دويم سوادد ۍ ژبه کې د لوستونکو فصاحت ا پ و د هغو خلکو لپاره دی چې په لوم
ي.   روانتيا زياتي

  او مدري سوادد ي وي ا پ و د هغو خلکو لپاره دی چې په يوه ژبه کې يې لوست زده ک
ه، هغه خلک چې اول يې په  ې په تو ي. د بېل پله خغواړي په دويمه ژبه کې هم لوست وک

ي وي، کېدای شي وغواړي چې د دوی په دويمه ژبه کې هم ن ژبه کې لوست زده ک  لوم
ي. هغه خلک چې په دويمه ژب ي وي، کېدای شي چې لوست زده ک ه کې يې لوست زده ک

ه وغواړي.  ن ژبه کې د لوستلو زده ک  اول په خپله لوم



ود 77   ٢٠١٠سوزن مالون     د ليک او لوست د منبع الر

  او لورم سوادد ۍ او دويمه ژبه  پ ې روان کد هغو خلکو لپاره دی چې په خپلو دواړو لوم
کې  لوستل کوالی شي او غواړي چې د بېال بېلو اهدافو او مقاصدو لپاره په دواړو ژبو

ي. لوستلو   ته ادامه ورک

 

 

 

   
 

  هغه درجه بندي شوي مواد چې په دوو ژبو کې سواد ته وده ورکوي
 

ه سواد حاصلولی شو؟  ن ولنه کې د خلکو لپاره موږ    زموږ په 

ي.  (MT)د مورن ژبې    ويوونکي کوالی شي چې خپل مواد تهيه ک

تياوې ان ې/   بېلوونکې ن
 ايونو او فعاليتونو پ   ه اړه چې لوستونکي ورسره اشنايي يا بلدتيا لري.د هغو خلکو، 

 .و احترام کول  د لوستونکو پوهې ته وده ورکول او هغوی د ژبې او کلتور د بېل

  ه شوېتهغه واقعي کيسې، سندرې، شاعري، متلونه، نکلونه/افسانې چې د محلي خلکو لخوا رامن 
 وي. 

 خه د باندې د ليکواالنو د تجر ولنې  ولنه او   بو په هکله کيسې. په 

خه د باندې ايجاد شوي وي، کېدای شي چې د محلي ژبې او متن  ولنې  ره سهغه توکي چې له 
ل شي.    مطبقت ورک

تياوې ان   خصوصيات/

  ايی خه د باندې په داسې شکل او ژبه کې د مالوماتو برابرول چې محلي يا  ولنې  کي وستونلله 
 استعمالولی شي. ور باندې پوهېدای او اسان سره يې 

  .ې ته يې تغير وکول کېدای شي  ابتدايي شکل يا ب

 که چې محلي لوستونکي ورسره آشن ايونو او فعاليتونو کې تغير راتلی شي    ا دي.په نومونو، 

ې   بېل

  ز ه ترتيب شوي  (AIDS)د اٻ  ي.وپه هکله هغه مالوماتي رساله چې د کيسې يا اشتهار په ب

 په اړه هغه مالومات چې د لوبې په شکل کې ترتيب شوي وي.  د چاپېريال د خونديتوب 

خه محلي ژبې ته وژباړي.  (MT)د مورن ژبې    ويوونکي کوالی شي چې مواد له بلې ژبې 

تياوې ان   خصوصيات/

 شکل لوستل يې د هغو موادو په نسبت چې په محلي کچه برابر شوي او رامن ته شوي وي ډٻر م
 دی. 

 ي. متن محلي ژبې ته ژ ي، خو په محتوياتو کې يې تغير نه را  باړل کي

او، د لوم ۍ پ
ۍ ژبې د زده  لوم

ې لپاره مواد   ک
(L1) 

او، په  دويم پ
ۍ ژبه کې د  لوم

فصاحت د 
خاصلېدو لپاره 

 توکي
(l1) 

او، د بلې  دريم پ
ژبې لپاره د ْپل د 
 جوړولو لپاره مواد

(L1L2) 

او، د  لورم پ
اوږدې مودې د 
  لوستلو لپاره مواد

(L1 & L2) 
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  مثالونه

 روغتيايي او کرنيز مالومات 

  .د رايې اچوونې او سياسي موضوعاتو په اړه مالومات 

 ديني/اسالمي ليکنې  

ولنې لپاره د ملي ژبې اړوند توکي يا مواد پېرودل کېدای هم شي.    د 

تياوې ان   خصوصيات/

  خه د باندې ژبه ولنې  و دويمه يا دريمهله  ولنې د غ ژبه  کې ليکل شوي (کېدای شي چې د 
 وي). 

  خه د باندې/بهرن ولنې  او) ويوونکو لپاره مناسب دي چې له  لورم پ ندې به باژد هغو روانو (
ي.   پوهي

  مثالونه

 ې او مجلې پا  واليتي يا ملي ور

 کيسې، سندرې، شاعري، ډرامې 

 ولنيز ژوندانه او ملي کلتور پ  ه هکله مقالېد 

  .ولنه کې د خلکو لپاره په زړه پورې وي  د هر هغو موضوعاتو په اړه مالومات چې په 

 موږ په خپله د سواد/ادبياتو کوم ډولونه رامن ته کوالی شو؟ 

ي. په  ولنه کې خلک کوالی شي د سواد/ادبياتو ډٻر ډولونه توليد او رامن ته ک چه حلي کمپه 
د  د دوی يوازې د نويو زده کوونکو لپاره په زړه پورې وي، بلکې دا بهتوليد شوي مواد به نه 

 په دې اړوند لوستلو لپاره د هغو موادو په نسبت ډٻر آسان وي چې د نا اشنا موضوعاتو په اړه وي.
  يوازې يو شمېر امکانات په الندې ډول دي:   

 خه رامن ته شويو تجربو يا  له مخې ابتدايي د ليکواالنو د شخصي يا د دوی له تصور 
 اصلي کيسې. 

 خه شاعري او سندرې يا هم دا چې د ليکواالنو لخوا ايجاد او را ه من تله دوديز کلتور 
 شوې وي. 

  .رافی/ژوندليکونه و په هکله تاريخچې او بيو  د معاصر يا تاريخي خلکو او پې

خه د د فصيحو او روانو لوستونکو لپاره تاريخچې او ژوندليکونه د ژبې له  و اندې پبولنې  ې
  او خلکو په هکله کېدلی شي. 

  .خه ولسي کيسې او افسانې/نکلونه  له دوديزو ادبياتو (تقريري/شفاهي) 

 وکې/مخسرې، معماوې او زرب المثالونه يا هم دا چې د ليک خه  و لخوا واالنله دوديزو ادبياتو 
 رامن ته شوې وي.  

  ايونو په اړه وي چې هغه جغرافيه او سفر چې کېدای شي د وللولنې هغو ليکواالنو د  نې ه 
ايونو په هکله  يوالو  ه د مهمو ملي او ن ی وي او همدارن ي (د وخه د باندې يې سفر ک

 فصيحو لوستونکو لپاره). 
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 سي ، سياد هغو موضوعاتو په اړه مالومات چې د زده کوونکو لپاره د اهميت وړ وي (چاپېريال
 وضعيت، روغتيا). 

 وونې، ال وونې او هدايات (د نباتاتو د مخلوط د کارونې او جوړونې په موخه الر د  ډوډۍ در
رام د پيل ل وونې، د کوچنيو پورونو د پرو دلو لپاره الر ود، د جامو  پاره پخلي الر

وونې).   الر

  ولنې هغه اخالقي او مذهبي تدريسونه چې د معنوي، پند او اخالقي موضوعاتو په هکله د
 قدس نصوص او کيسې يا درسونه په کې شامل وي. م

  .ې او ډرامې لري  هغه کتابونه چې د ډيلوګ او عمل سره پې

  و ايونو او فعاليتونو (د نويو لوستونکو لپاره) په هکله له لن تو سره وضيحاتد مشهورو خلکو، 
ايونه او خلک (د ډ خه د باندې فعاليتونه،  ولنې  ه له  يحو ٻر فصتصويرونه او همدارن

 لوستونکو لپاره). 

 ې کچې الفبا کتابونو هره  د الفبا داسې کتابونه چې د ژبې توري تدريس کوي. د لوم
و د داسې اشنا شيانو تصويرونه لرلی شي چې په همغه تو ه/صفحه يو توری او يو  ه ري سرپا

ليسي کې مثالونه: د  ي. (په ان وسکي  "B"پيل کي ، (Boy)لک ، ه(Ball)له توري سره د پن
وکرۍ/کجاوه  (Bucket)ستل/سلواغه  تصويرونه). د دريمې کچې الفبا  (Basket)او 

 کتابونه د ژبې اکثريت توري تدريس کوالی شي. 

  د مورنې ژبې(MT)  ينو له لغاتو يا اکثريت ژبې سره برابر/معادل ساده قاموسونه. په
ې جم  لې شاملې وي. قاموسونو کې د هر لغات لپاره په دواړو ژبو کې لن

 تونزېداسې عددي کتابونه چې د نويو مفکورو د تدريس په موخه فعاليتونه کاروي او هغه س 
ي.  و خپلې عددي وړتياوې پراخې ک وي   ور پېژنې چې زده کوونکي نن

 تللو) پرمخ د فعاليت هغه کتابونه چې بېال بېل داسې فعاليتونه وړاندې کوي چې د نويو (او ال
 عالقې وړ او په زړه پورې وي. زده کوونکو د 

 ې پر مهال د ساتيرۍ لپاره الر هوا و د روي اداسې لوبې چې د خلکو لپاره د لوستلو د زده ک
 تونکونويو مفکورو او مفاهمو په تدريس او ستونزو د حل په مهارتونو (د ډٻرو فصيحو لوس

 لپاره) کې مرسته کوي. 

 و په هکله/ترفيعي يا د لوړوالي هغه مواد او خبرتياوې مات مالو اعالنات چې د راتلونکو پې
 برابروي. 

  م چې د مورن ژبې د  ويوونکي يې (MT)هغه کليزونه/سالنامې چې د کال (يا هر هغه سيس
يي.  ې، اون او مياشتې  و د تعقيب لپاره کاروي) ور  نې

  .د مالقاتونو د تعقيب د ساتلو لپاره د پالن جوړونې کتابونه 

  خه د باندې خلکو لپاره توري. د هر يوه او  ولنې 

 يو، يا مذهبي ودانيو باندې د نومونو او په مورن ژبه يا اقلي وون به کې د ژت په په دکانونو، 
ې.   نګ عالمې/ن  نورو مالوماتو تر

 ې کواړو د نويو لوستونکو او ال زياتو فصيحو لوستونکو لپاره يوازې په مورن ژبه يا په د
ې او يا   خبر ليکونه. خبر پا
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ولنه کې د لوستلو لپاره د موادو ډٻر ډولونه رامن ته او ان ئتاسو کوالی ش ئ ر کوکشاف چې په 
ای ک ای پر  ونو کې    . ئاو کيسې، دوديز ادبيات او مالومات په مختلفو فارم

 د لوستلو کوچني کتابونه 

 لوی کتابونه 

 ونه ې/چار  مالوماتي پا

 اشتهارونه
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ه  کاري پا

و  لنه باندې متمرکز د ادبياتو انکشافپه 

ولنه باندې متمرکزو ادبياتو د انکشاف په هکله پالنې شوې پايلې   په 
ي؟  ه ترالسه ک ه  ې تو ان ې به په    زموږ د ادبياتو د انکشاف ه

 
١.  
 
 
 
٢.  
 
 
 
٣.  
 
 
 
۴.  
 

  فعاليتونه، مهاوٻش او کارول شوې قوه
و د دې پايلو د ترالسه کولو په موخه ب  ه موږ الندې کارونه ترسره ک

 
 

ۍ   _________________________________________________ فعاليت:  لوم
  

  مهالوٻش:
  

  کارول شوې قوه:
  

ېرنې:    خطرونه/ان
  

       پالن:
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ې نمونه   د پا
ولنه باندې متمرکز ادبيات   په 
ولنه باندې د متمرکزو ادبياتو د انکشاف په هکله پالن شوې پاي   لېپه 

ي؟  ه ترالسه ک ه  ې تو ان ې به په    زموږ د ادبياتو د انکشاف ه
  

او   .١ ي پ ه د بالغو زده کوونکو لپاره د لوم ي.  ۴٠ل تر ل و   کيسې او مربوطه مالوماتو کتاب
او   .٢ ي پ ه د لوم او لري چې د  ۴٠ل تر ل ې/رسالې چې د هغو موضوعاتو سره ت و کتاب

وته شوي وي.  بالغو زده کوونکو لخوا   د اهميت په پام کې نيولو سره مشخص او په 
او   .٣ ه د دريم پ (د ْپل جوړولو) هغه مواد چې د زده کوونکو لپاره په زړه پورې او  ۴٠ل تر ل

  ور وي. 
او په مورن ژبه   .۴ لورم پ ه د  هغه عنوانه چې د مورن ژبې د  ۴٠کې  (MT)ل تر ل

  وي.  ويوونکو لپاره په زړه پورې
ه   .۵ د لوستلو مواد د ليکواالنو لخوا ژباړل  MTد مورن ژبې هغه ويوونکي چې د  ١٠ل تر ل

ي.  ي او ډال کي ي، ليکل کي ي، برابري   کي
ي او د لوستلو مواد په   .۶ ه ډالی کي ي چې د هنرمندانو په تو ولنې دوه هغه غ ه د   MTل تر ل

  کې تمثيلوي. 
ه د مورن ژ  .٧ ي  (MT)بې ل تر ل ه منل کي رانو په تو ي و کتونکو/اي هغه ويوونکي چې د 

ي کوي.  وري/اي ول توليد شوي مواد  ولنه کې    او هغوی چې په 
ه   .٨ ه تو ولنه کې د استعمال لپاره په بشپ   مجهز شوی مرکز.   "د ادبيات توليد"په 

 
  فعاليتونه، مهاوٻش، کارول شوې قوه

و: د دې پايلو د ترالسه ک   ولو په موخه به موږ الندې کارونه تر سره ک

ۍ فعاليت: ليکنې او رسم د "د هنرمندانو او ليکواالنو د تشخيص او پېژندلو په موخه د   لوم
  په الر اچول.  "مسابقې

  

و مياشتو پورې؛ سيالي يا مسابقه به يوه اون وخت   مهالوٻش: خه تر شپ ې  له اوسن نې
  ونيسي. 

  
رونه؛ د برخه والو لپاره پنسلونه او کاغذونه؛ د   کارول شوې قوه: ې د اعالن په موخه پوس پې

ونکي لپاره جايزې؛ خلک بايد د کيسو او تصويرونو په اړه قضاو ت متن د 
ي.    وک

ېرنې:   هې نه شته  خطرونه/ان
ه کيسو او تصويرونو لپاره د خلکو مشخص کول؛١  پالن:   ) قاضيانو په تو

رونو ٢   ي؛) د هغو پوس   جوړول چې په هغه کې سيال او جايزې اعالني
) د سيال لپاره د مقررات وضع کول؛ د تصوير او کيسو د نمونو چمتو ٣  

؛ د تصويرونو موضوعات؛ د منلو وړ  کول: د کيسو موضوع/اوږدوال
ې د سمونه)؛  ه، يوازې د کر ې په ت   تصويرونو ډولونه (د بېل

ور ) د پرانستلو د محفل جوړول (جال۴   ؛ د وينا لپاره د خاصو ئ)پالن و
  مېلمانو بلنه؛ 

  ) د سيال يا مسابقې په الر اچول۵  
ولو داخلو ازمويل يا کتل؛ د جايزو ورکول؛ ۶     ) د 
  ) د بالقوه هنرمندانو، ليکواالنو (او کتونکو) مشخص کول او پېژندل. ٧  
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تياوې . د لوستلو لپاره د درجه بندي شويو موادو خصوصيات١٫٧منبع  ان  يا 
 

او: د نويو لوستونکو لپاره ادبيات/سواد ۍ پ  لوم

و په ماتي اد نويو لوستونکو په پيدا کولو کې مرسته کول چې ليک شوي ادبيات مفهوم لري او کېدای شي چې مالو
 زړه پورې وي. 

  

 مقصد

  ۍ ژبې د هغو فصيحو ويوونکو لخوا ليکل شوی وي چې د زده کوونکو د کلتور رايطو او ژوند له شد لوم
 سره اشنايي ولري. 

  .ه يې کاروي ن ژبې په تو ن ژبه کې ليکل شوي وي چې د ور  د زده کوونکو په هغه لوم

  .ې او آسانه؛ د لغاتو د مجموعې نه محدوديت  د لوستلو لپاره جملې لن

 ايونو او خلکو باندې تمرکز  په اشنا فعاليتونو، 

  ً فحه ونده صد ورته پېغام رسول (تصويرونه د نويو لوستونکو سره د په اړ د متن او تصويرونو لخوا دقيقا
 باندې د متن په لوستلو کې مرسته کوي. 

 ي لغاتونه، اصطالحات او هغه جملې چې کېدای شي ان رونو کې کيسې،  و په لويو کتابونو او پوس ل په 
ول وکارول شي.   کتاب کې په تکراري 

  
  

ې  بېلوونکې ن

 ري سره د لوستلو لپاره). کوچني کتاب  ونه (يوازې يا هم د مل

 "رونو کيسې"يا  "لوی کتابونه  (د مشترکو لوستلو لپاره).  "د پوس

 .لوبې 

 .انې  کليزونه/جنتري

 د الفبا د تورو تصويري کتابونه 

 

 ډولونه/فارم

 .کيسې، سندرې، شاعري، محلي کلتور او اشنا خلکو او فعاليتونو په اړوند مالومات 

  نګ روغتيا (په دې برخه کې هې ډول نوي په  ه). فکورې نماشنا مالوماتو پورې د اړوندو نورو مالوماتو تر

ې: د بانکي امانت  ه و کاروي (بېل د بالغو زده کوونکو لپاره: هغه اشنا فورمې چې دوی غواړي هغه په اغېزمنه تو
  رسيد، د رايې اچوونې فورمې). 

   

  وضوعات

 

 کلتور او ژوند له شرايطو سره برابر. د لوستونکو د عمر ، 

  .ي ي ه پې ه بيانوي چې د صفحې پر مخ په متن کې   د هرې صفحې لپاره تصوير چې دقيقاً هغه 

  :ې صفحې لپاره يو تصوير. د هرد کوچنيو کتابونو او لويو کتابونو لپاره 

 .نور مواد: د ډول او محتوياتو په پام کې نيولو سره 

 تصويرونه

او کتابونهد لوم   ني او وختي پ
د هرې صفحې لپاره (ضروري نه ده چې جملې او  لندې جملې ٢ - ١صفحې،  ١٠ - ۴د لوستلو کوچني کتابونه: 

  لغات تکرار شي). 
  صفحې، د کوچنيو کتابونو په شان.  ١٠- ۶لوی کتابونه: 

او کتابونه ي پ   وروسته د لوم
  لنډې جملې. ٣ - ٢لپاره  صفحې، د هرې صفحې ١٠- ٨د لوستلو کوچني کتابونه: 

  نور مواد
 په محتوياتو، مقصد او ډول پورې اړه لري. 

  
 اوږدوالی
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او: د هغو خلکو لپاره ادبيات/سواد چې فصاحت ترالسه کوي   دويم پ
 

 وي. يباور ډٻر ان په کې کارولو په ادبياتو/سواد شويو چاپ د چې کوي مرسته سره لوستونکو هغو د

وي دوی  ستعمالا ادبيات شوي چاپ لپاره کولو ترالسه د مالوماتو او نظرياتو نويو او ساتېرۍ د و ه

ي.  ک

  مقصد/هدف

  

 

 /ن ژبه  کې.  L1د زده کوونکو په لوم

  .ۍ ژبې ويوونکو ژبې ته ژباړل شوي ه برابر شوي يا په محلي ژبه د لوم  په ليکلې تو

 کول.   د نويو نظرياتو او مالوماتو په معرفي کولو يا پېژندلو پيل  

 

  

ې  بېلوونکې ن

 د لوستلو کوچني کتابونه 

  .رونه، لوبې، د فعاليت/کار کتابونه، کليزې او داسې نور  پوس

 ې ې/خبرپا پا   ور

  
  

ونه/ډولونه   فارم

 

او   د موادو لپاره دويم وختي پ
 .وکې انې، نکلونه/افسانې، ولسې کيسې،   محلي کيسې، سندرې، شاعري، معما
  ،تاريخچې.محلي ژوندليکونه 
 .خه د باندې د محلي خلکو د تجروبو په اړه توضيحات  له سيمې 
  .(ل ن  ، وونې (د محلي خوړو پخل  د اشنا فعاليتونو په اړه لوري، الر
  .د لوستونکو د عالقې وړ محلي موضوعاتو په هکله ماومات 
 وونيز مواد او خبرونه ه بې تژ، محلي د دويمې ژبې په اړه کيسې، مالوماتي کتابونه، تعليمي/

 ژباړل شوي او غوره شوي او تنظيمول. 
 د تصوير قاموسونه 

او   وروسته د موادو لپاره دويم پ
 نګ او او د موادو په شان يوازې د لوستلو د کچې د ډٻرې پېچلتيا تر   ږده. د وختي دويم پ
  خه د باندې فعاليتونو او خلکو په اړه د محلي خلکو لخوا ليکل شوې  سېکيله محلي ساحې 
  ن ژبه کې ژباړل وي شد دويمې ژبې په اړه کيسې، سندرې، شاعري، او داسې نور چې په لوم

 وي. 
 .وونې او داسې نور چې زده کوونکي يې زده کول غواړي  لوري، الر

  

  موضوعات
  

  د لوستونکو د عمرونو او ژوند له شرايطو سره برابر وي

او په اړه د لوستلو کوچني کتاب   ونه د وختي دويم پ
  صفحو پورې (تصويرونه د متن په توضيح کولو کې مرسته کوي)  ٢- ١د هرې 

او په هکله د لوستلو کوچني کتابونه   د وروستي دويم پ
  صفحو پورې ۴- ٢هرې 

  نور مواد
 په محتوياتو او ډول پورې اړه لري 

  تصويرونه
  

 

او په اړه د لوستلو کوچنی کتابونه   د وختي دويم پ
  :جملو پورې ۶- ٣صفحو پورې، د هرې صفحې لپاره د  ٢٠- ١٠کوچني کتابونه 

او په اړه د لوستلو کوچني کتابونه   د وروستي دويم پ
  :جملو پورې ۶- ٣صفحو پورې، د هرې صفحې لپاره  ٣٠- ١۵کوچني کتابونه 

  نور مواد
 په محتوياتو او ډول پورې اړه لري 

  
  
  

 اوږدوال
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او: د هغو خلکو لپاره ادبيات/سواد چې ي دريم پ غواړي په بله ژبه کې لوست وک  
 

 /ۍ ژبه و L1د هر عمر له هغو زده کوونکو سره مرسته کوي چې په لوم د  کې فصيح لوستونکي وي، 
ي او خبرې کوي.  ي چې دوی له وړاندې ور باندې پوهي  بلې ژبې هغې لپاره ْپل جوړ ک

 و بېرته د لومد هغو زده کوونکو سره مرسته کوي چې په بله ژبه کې يې لوست زده ک  ن ژبېي وي، 
ه ترې واخلي.  ه   پر لور د پله په تو

 .ي و په دواړو ژبو کې لوستلو ته ادامه ورک وي   لوستونکي ه

  مقصد/هدف

او مواد (   )L2 – L1او  L1 – L2د وختي دريم پ
  لهL1  نهL2  ته انتقالول: په هره صفحه باندې دL2  متن؛ دL1  شاژباړه د کتاب پر  يا 
  لهL2  خهL1  :ته انتقالول: په هره صفحه باندې د دواړو ژبو لپاره متنL1  په سر کې؛L2 ه بېخ/پای پ

 کې. 
 L3  .ته د انتقال لپاره، ورته نظريات استعمالېدای شي 

او مواد   د وروستي دريم پ
  :په هره صفحه باندې دواړه ژبېL1  د صفحې په سر کې؛L2 .د صفحې په بېخ/پای کې 

ېبېلو   ونکې ن
 

   د انفرادي لوستلو لپاره کوچني کتابونه (په دواړو ژبو کې، بيا يوازې بهL2  .(کې 
  ،ونه (مثالً، د الفبا چارټ رونه او چار  ونه). "يو شان او مختلف" چارپوس
  د مشترک لوست لپاره پهL2  .رونو کيسې  کې لوی کتابونه او د پوس
  ېد رای اچوون استعمال توان ته اړتيا لري. مثالً: بانکي رسيدونه،هغه فورمې چې بالغ زده کوونکي د هغې 

 فورمې، د ماليې فورمې) 
  دL2 .هغه مواد چې بالغ زده کوونکي يې د استعمال توان ته اړتيا لري 

ونه/ډولونه  فارم
 

او مواد   د وختي دريم پ
  .د خلکو او فعاليتونو په اړه هغه کيسې چې لوستونکي ورسره اشنا وي 
 ه وظيفوي مالومات چې په مستقيم ډول د زده کوونکو په ژوند پورې اړه لري. هغ 
  ني او يا د الفبا د هغو کتابونو ې "انتقال"د لوست لوم م بېلوونکې ن کوي او  وړاندې چې د ليکنې د سيس

 يا دويمه ژبه کې بېل دي.  L2کې يو شان دي او بيا هغه چې په  L2او  L1په 
 /د دويمې ژبېL2 ني (که چېرې دويمه ژبه/د لو ۍ ژبې/ L2ست لوم ه له لوم ه تو ه په خ L1په بشپ

 مختلف شکل ليکل شوې وي). 
 /د دويمې ژبېL2 .کي ود  رامر الر  د هجې کولو او 
  .(بله ژبه/ ې کيسې (د هرې صفحې په شان يا  باندې بهرن ولو ژبو کې لن  په دواړو/
 نګ ت ولو ژبو کې د لغاتو تر  صويري قاموسونه.په دواړو/

 
او مواد   د وروستي دريم پ

  .په دواړو ژبو کې نوي مالومات او نظريات 
  .انې، لوبې، نکلونه/افسانې، او داسې نور  په دواړو ژبو کې سندرې، شاعري، متلونه، معما
  ي"د  لغاتو پورې) چې دواړه ژبې احتوا کوي.  ۴٠٠ – ٣٠٠لن قاموسونه (د  "وون
 /په دويمه ژبهL2 د  کې)L1 – L2 ند ر  ونې، د بس مهالوٻشونه).  لپاره) وظيفوي مواد (مثالً، بانکي 

  موضوعات
 

  .د لوستونکو د عمرونو او ژوند له شرايطو سره مناسب 

  تصويرونه.  ٣- ٢د الفبا کتابونه: په هره صفحه باندې د سمبول لپاره مقايسوي تشريحي لغاتونه او 

 وونې: اتفاقي تصويرونه.   د هجې کول/د تورو لوستل، تلفظ او  رامر الر

 نور مواد: هغه اتفاقي تصويرونه چې له محتوياتو او ډول سره برابر او مناسب وي.

 تصويرونه

 اوږدوال د موادو په محتوياتو او ډول پورې اړه لري. 
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ي ول عمر لپاره لوستونکي جوړي او: د هغو خلکو لپاره ادبيات/سواد چې د    لورم پ
 

 ن او دويمه ژبه کې داسې ادبيات/سواد برابروي چې د دوی دد لو نه سره ژوندا ستونکو لپاره د دوی په لوم
وي.   اړخ ل

  .خه مالت کوي  له ژبې او کلتور 

  .ۍ په هکله له دوی سره مرسته کوي خه د باندې ن ولنې   د دويله 

 تنې سره سم د دوی لپاره مالومات او نظريات برابرو  ي. د دوی له غو

 .کېل شي ولنې او ملت په چارو کې  و په فعال ډول د خپلې  وي   دوی ه

 مقصد/هدف

ې ژبه کې L2او  L1د لوستلو مواد د لوستونکو په دواړو   بېلوونکې ن
ې، مجل پا ې، ور وکې، خپرپا رونه، ننداره، خندونکې  اسې نور.ې او دکتابونه، لوبې، مقالې، کليزې/جنترۍ، پوس

ونه/ډو  لونهفارم

سېنه، او دا)، د چاپېريال اړوند، وظيفوي، په پرمختګ پورې اړوند، پارونکې، ساتېري، خبروL2او  L1کلتوري (
ه چې د لوستونکو د عالقې وړ وي.  –نور    هر هغه 

 موضوعات

روپ له عمر، موضوع او اوږدوالي سره مناسب وي.   تصويرونه چې د يو 

روپ او موادو د محتوياتو   اوږدوال او ډول په پام کې نيولو سره مختلف وي. عمر د 
ۍ ژبې ه کوي چې د لوم ولنې پرٻک او کې يو شمېر  ي مواد د هغو موضوعاتو په اړه محد L1په دې پ ود ک

ه، کلتوري او مذهبي مواد ې په تو ولنيز او کلتوري وضعيت پورې اړه لري (د بېل ي ، محلچې د دوی په 
ي چې محلي لوستونکي کوالی شي او خوښ دي چې د دويمې ژبخبرونه). په دې ډول داس ېرٻل کي  ې هغهې ان

ي.  خه د باندې توليدي ي چې د دوی د ژبې له ساحې    مواد استعمال ک

 ژبه

 

ۍ/ ې L2او دويمه/ L1په لوم او مثالونه يا بېل لورم پ   ژبه کې د ادبياتو/سواد په هکله د 
 

خ(L2)دويمه ژبه  ه د باندې توليدل ، د ژبې له ساحې 
 شوي

ۍ ژبه   ، په محلي کچه توليد شوې(L1)لوم

  .ۍ په اړوند کتابونه خه د باندې د ن  له محلي ساحې 
  .د لوستلو لپاره تفريحي او ساتېرۍ کتابونه 
 د چاپېريال، کرنې، اقتصاد او روغتيا اړوند مسايلو په 

 هکله مواد. 
 د عوايدو اړوند پروژو په هکله مواد 
 ۍ پههغه ور خه د باندې ن ولنې  ې او مجلې چې له   پا

 هکله مالومات لري. 
  د لوبو او داسې فعاليت کتابونه چې نوي مالومات او

 نظريات معرفي کوي. 
  .د تفريح لپاره لوبې 
  .خه د باندې متلونه، موزيک او شاعري ولنې   له 
  پارونکي ادبيات 

  .دوديزه شاعري، موزيک 
  ،افسانې، تاريخ. دوديز نکلونه/افسانې 
  .خه کيسې  له محلي کلتور 
 و او حاالتو/شرايطو په اړه کيسې  د محلي خلکو، پې
 و د دوديزو درملو، خوراکونو کرنيزو مېتودونو او داسې نور

 په اړه کتابونه. 
  .نيو دلچسپيو او ژوندانه اړوند کتابونه ولنې د ور  د 
  .محلي تاريخچې او ژوند ليکونه 
  .ليکونه 
 ې، خبرليکونه. خبرپا پا  ې، ور
  .لوبې، د فعاليتونو په اړه کتابونه 
  .پارونکي ادبيات/سواد 

که چې په د  اونو کې ادبياتو/سواد ته اړتيا لري  لورو پ ولنه په  په هر  رخه کېبد يادونې وړ ده چې هره 
وونې په انکشاف کې خلک موجود وي. هدف دا دی چې لوس او کې د دوی د   ت به د خلکووخت او هر پ

ور وي. نو تاسو به د ډٻرو شيانو لوستلو ته اړتيا ولر  ئ! لپاره په زړه پورې او 
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ۍ ژبه کې د ليکلو تخليق/ابتکار٢٫٧منبع    . په لوم

  ستاو په ژبه کې د لوستلو لپاره د واقعي کيسو ايجادول يا رامن ته کول

ه په باره کې فکر وک، نو د چا، چېرېئوړاند له دې چې تاسو په ليکلو پيل وک   ئ: ، او 

  وک به دغه کيسه لولي او د دوی دلچسپی د ليدونکو/نندارچاينو مشخص کول چې. (
 کومې دي؟)

  ه د کيسې د ليکلو په موخه د هدف او مقصد مشخص کول. (زه ولې دا کيسه ليکم؟ زه
 غواړم چې د لوستونکو غوږونو ته يې و رسوم؟) 

  ه په هکله وي؟) د محتوياتو مشخص کول او په  وته کول. (دا کيسه به د 

  ئ، نو الندې ساده قواعد په ياد ولرئکله چې تاسو د نويو لوستونکو لپاره کيسې ليک

 ې او ساده  کيسې لن

ست ی د لوچې دوئ د يادولو وړ ده چې د نويو لوستونکو لپاره لوستل آسانه نه دي. تاسو غواړ
ول شي چې لوستل جاري وساتي او وکوالی شه تجربه ولري، او په دې ډول به دوی و ي ه

ي.    و د لوستلو د ال پېچليو موادو په لور حرکت وک

 د وړاند وينې وړ وي 
ي د وړاندې وينې وړ هغه کيسې چې په زړه پورې او کلتوري لحاظ اشنا وي نوي لوستونک

ه برخه واخلي او د لوستلو يو ت کې په فعاله تو و د لوستلو په ازماي وي   بريال ه
ي، حتی د هغو خلکو لپاره هم چې يوازې لوستل زده کوي. په دې ډو ت تامين ک ل ازماي

ه د بالغو لوستونکو لپاره) او هغوی د لوستلو  ې تو ان ي (په  ه وام تدخونديتوب تاميني
وي.    ه

 

 د عادي ژبې کارول 

ه دو  ا نظری کېدای شي دکېدای شي چې نوي لوستونکي د تيز لوستلو توان ولري، خو همدارن
ه کله چې متن د دوی په لوم "ه"يا فکر هم ولري چې  ې تو ان  ن ژبهژبه کومه ده، په 

ي. د  ه په لوړ آوا "عاديتوب"کې ليکل کي ه الر دا ده چې هغه  ز سره د کتلو لپاره يې 
ه دی؟ که چېرې يې  ن ادي عولولي چې تاسو ليکلي دي. کله يې چې تاسو لولی نو آواز يې 

والي په اړه يې فکر وک رن ه بدي ژبه چې ډٻره عائ په ياد ولرئ. آواز نه درلود، د تغير د 
  د نويو لوستونکو لپاره د درک په موخه ډٻره اسانه وي. 

 ايونو استعمال     د آشنا نومونو او 

ي چې وئ په ياد ولر ه پيل ک ه کوي چې دوی يې له هغه  ه زده ک ر چې خلک هغه مهال 
ايونوبا ي. د نويو لوستونکو لپاره د لوستلو مواد بايد د هغو خلکو او  ړه وي په ا ندې پوهي

ي، نو دوی به توان و لري چې دوی ورسره اشنا وي. وروسته، چې کله دوی نور هم فصيح کي
ي. ې په موخه چاپ شوي ادبيات استعمال ک    چې د نويو مالوماتو او نظرياتو د زده ک

 چې د خلکو استازيتوب کوي او ستاسو کتاب به لولي.  ئې وليکد هغه چا لپاره ي 

چې تر هدف الندې لوستونکو استازيتوب ئ کله چې تاسو د داسې خاص شخص لپاره ليکنه کو
کوي، نو ستاسو ليکنه به د لوستونکو لپاره ډٻره په زړه پورې او د هغوی د ژوند سره به ډٻر 

ه فکر وي چې په او د ليکلو پر  ئيو کاغذ باندې د شخص نوم وليک ارتباط ولري. دا به يو 
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د ه خپلې مخې ته کې دا به ستاسو سره پر هغه شخص باندې له تمرکز ئ. مهال يې په سمه تو
ي چې فکر کو د نوموړي شخص لپاره به کوم شی ډٻر په زړه پورې او ئ سره مرسته وک

ه ستاسو لوستونکو ته.     تفريحي وي، او همدارن
 

 ئ. اتو د مکاتبې لپاره تاسو مختلفې فورمې وکارود خپلو نظري 

ه اخيسئ کله چې تاسو د نويو لوستونکو لپاره ليکنه کو خه  . په ئتلی شنو له مختلفو فورمو 
  دې اړه يو شمېر مثالونه په الندې ډول دي: 

  هغه شخصي تجربې چې لوستونکي ورسره آشنا وي. (د نوموړي خاص شخص په هکله فکر
 چې د هغوی لپاره په زړه پورې وي).  ئاړه يې داسې شخصي تجربه وليکاو په ئ وک

  .ولنه کې خلک ورسره آشنا وي  هغه نکلونه يا افسانې چې ستاسو په 

  نوي يا پخواني.  –سندرې يا شعرونه 

  .متلونه يا زرب المثلونه 

 او لوستونکي ورسره اشنا وي.  ئ داسې کيسې چې تاسو يې د شيان په هکله جوړو 

 : ئال زياتو مجربو لوستونکو لپاره تاسو مختلفې ليکنې کوالی ش د

 ونو حواسو په اړه ف ل کر کوډٻر تشريحي لغاتونه او اصطالحات. ستاسو د ليکلو پر مهال د پن
کل، لمس کول).   (اورٻدل، ليدل، بويول، 

  .د داسې نظرياتو او مالوماتو معرفي کول چې د لوستونکو لپاره په زړه پورې وي 

 د تنو سره پرٻ ول. هغوی له داسې پو و چې دوی د خپلو نظرونئ د لوستونکو چېلېنج يا نن
و وي. هغوی و نن  ري فکرو د بېال بېلو موضوعاتو په اړه تخليقي يا ابتکائ ازموينې ته و ه

و ي. هغوی و ه ي.ئ وک   و د کارونو د اجرا په موخه د نويو الرو چارو په اړه فکر وک

سې د ې د کيچئ ، نو په ياد ولرئو د نويو او تجربه لرونکو لوستونکو لپاره کيسې ليککله چې تاس
  ئ!غره باندې خيليکلو پر مهال تاسو په 

 
 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

ې . د کيسې په داسې ډول جوړول چ٢
لوستونکي غواړي پوهـ شي چې وروسته

ي. ي   ه پې

ولو مهمه نقطه ٣ نتيجې ته –. د کيسې تر 
ررسېدل

خه ۴ . نتيجې ته له رٻسدو 
وروسته د کيسې زر پای ته 

 رسول 

و مع١ . په کيسه کې د خلکو او پې
 کول.
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  ستاسو د خپلو او نورو اشخاصو د ليکنو د کتنې په هکله وړانديزونه. ٣٫٧منبع 
 

ٻ کول  ستاسو د خپلو ليکنو کتل/اي

 ئې ولولي، بيا ئاو تمه وکئ و د خپلې کيسې ليکل پای ته رسولي وي نو ليکنه ودروکله چې تاس
خه وک ان  تنې له خپل  ه ليکلي دي. الندې پو   ئ: چې تاسو 

  تل؟ ه دي چې تاسو غو  آيا دا هغه 

 ه عالق کيسه د چا (شعر، سندره يا داسې نور) لپاره ده. آيا نوموړۍ شخص به له دې سره
ه م  ا ليکلي دی؟ ولري چې 

  آيا دا واضح دي؟ 

  م؟ ه شته چې زه يې بايد ترې لرې ک  آيا په دې کې داسې 

  م؟ ه شته چې زه يې ور اضافه ک  آيا داسې نور 

 
ٻ کول   د نورو اشخاصو د ليکنو کتل/اي

ور   ئمحتويات يې و
 ې وړ به و   ي؟رآيا تر هدف الندې لوستونکي به په کيسه باندې پوهـ شي؟ د دوی د خو

  ۍ/سلسله)؟ ي (ل  آيا په کيسه کې عادي پرمختګ تعقيب کي

  آيا د کيسې پای له نورو برخو سره سر خوري؟ 

ور   ئد ژبې ادبيات او جمله بندي و
  آيا په واضحه ژبه ليکل شوې ده؟ 

  آيا په عادي ډول ليکل شوې ده؟ 

 .رامر) کې کوم ډول تېروتنې/غلط شته   آيا د جملو په ليکلو او ترتيب (

  آيا بهتر او په زړه پورې داسې لغات شته چې کارول کېدای شي؟ 

  ای يې د محلي ژبې ای شي او پر  ه غاتونلآيا په دې کې بهرني لغات شته چې بايد لرې ک
 ليکل شي؟ 

ور   (اصالح شوي لوست) ئ. تفصيالت يې و
  آيا په سپېلينګ يا هجې کې غلط شته؟ 

  آيا لغاتونه پاتې شوي دي؟ 

 

  ئ ...ولرپه ياد 

ه تاسو دنده لر ر) د چې کيسه (يا شعر، سندره او داسې نوئ و باوري کئ د يو کتونکي په تو
  لوستونکي لپاره په زړه پورې، عادي او واضح ده. 

تيا هم اړين وي. تاسو غواړئ يوازې هغو نقطو ته تغير ورک يکنو لچې نوی ليکوال د ئ چې په ر
و   ئ. ادامې ته وه
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او . په۴٫٧منبع  ولنه کې د لوستلو د موادو د ارزونې پ   محلي 
 

ۍ ي په برخه: لوم او لوم بک/مثبت خه بالغانو له ارزونه: کيسو د کې پ تېس منفي يا في  پار
   
  :د کتاب عنوان  
 :ليکوال  
  :ه          د کتاب د ليکلو نې

وابول:  تنو    ه ده؟  (L1)ن ژبه ) آيا لوم٢) آيا کيسه د لوستلو لپاره اسانه ده؟ ١د دوو پو

ئ. ستاسو د کتاب په ارزونه کې د مرستې لپاره درې بالغان/زيات عمر لرونکي کسان پيدا ک  .١
 ئ).  (له هر يوه سره جال کار وک

 چې دوی په محلي ژبه کې روان لوستونکي دي. ئ باوري ک 

 چې دوی له دې وړاندې کتاب نه دی ليدلی.  ئ باوري ک 

  ه د يوې کاپي/نقل لرل. د لوستونکي لپار  .٢

ان لپاره هم د يو کاغذ درلودل. د صفحې په چپ طرف باندې د کتاب د صفحې   .٣ د خپل 
  : ئشمېرې وليک

  

تنه وک  .۴ خه د کيسې د لوستلو غو ل ئ. له شخص  د دوی لخوا د لوستلو پر مهال د هر 
ه کو دل، ، زړه نا زړه کې(د لغات غلط لوستلئ ستونزې سره د مخامخ کېدو په صورت کې ن

د ه د هغې صفحې وروسته کې زو په کومو کې چې دوی له ستونئ د لغات د آواز ايستل). ن
چې ئ سره مخ شوي وي. کله چې دوی لوستل پای ته ورسوي، د هغو وختونو شمېر ثبت ک
  ئ. دوی له ستونزو سره مخ وو او نمبر يا شمېرې په الندې جدول کې په مناسب ډول وليک

مه مه صفحه صفحه شپ ۍ صفحه دويمه صفحه دريمه صفحه لورمه صفحه لورمه صفحه پن   لوم

       ١ # 

       ٢ # 

       ٣ # 

 
تنه وک  .٢ خه پو ه ده؟ ئ. په کتاب کې د ژبې په اړه له هر لوستونکي  آيا دوی فکر کوي چې ژبه 

ل شي؟    که چېرې نه وي نو کومو شيانو ته بايد تغير وک
ه ده ژبه درسته ده ي.ل شې کو شي ته بايد تغير ورکئ او و ليکئ چتغير ته اړتيا لري (د صفحې شمېره وليک ژبه لوستونکی ژبه 

    ١ # 

   ٢ # 

   ٣ # 

ه زده کئ کله چې د دريو کسانو لخوا ژبه او د لوستلو وړ ازول شوې وي، نو فکر وک و ي دي اچې تاسو 
واب تنو ته   ئ. ونه ورکبيا الندې پو

و ي؟ (د کتاب په شا خپل    ). ئلکوابونه د کتاب د لوستلو د اسانولو لپاره کومو تغيراتو ته اړتيا ليدل کي
وابونه وليک ي؟ (د کتاب په شا خپل  ه والي لپاره کومو تغيراتو ته اړتيا ليدل کي   ئ). د ژبې د 

١  
٢  
٣  
۴  
۵
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خ او: له ماشومانو  ۍ پ بکدويمه برخه: د کيسو د ارزونې لوم   ه في

م لخوا په   ا او جی لېن کې برابر شوی ٢٠٠٣د مارلينه وٻ  
 

ي:  تنې کي او د کتاب په هکله دوه نورې پو ي پ اشومان به م) آيا ١د ارزونې په دې برخه کې د لوم
ل لپاره ٢په کيسه باندې پوهـ شي؟  پيدا ومان درې داسې ماش) آيا دوی به تصويرونه و پېژني؟ د دې 

ي کې بهچې لوسئ ک وون د  ت نه شي کوالی او عمرونه يې د هغو ماشومانو په شان وي چې په 
ه اخلي. آيا د ارزونې دا برخه له دريو هغو ماشومانو سره د خه  او له کيسو  ي پ ه له چې لوم

وابونه درک نه شياورٻدلې او هم  نه ويوړاندې يې دا کيسه  تنو ته    ي. کوالی چې ستاسو پو

تنې په الندې ئچې تاسو يې پيل کوړاندې   .١ ، په خپله کيسه ولولی. بيا د کيسې په هکله دوه پو
ايونو) کې وليک واب وليکئجدولونو (خالي  تنې لپاره صحيح  تئ. بيا د هرې پو نو . د پو

ور تی و  و نوې ک ې وهي؟ ( وابونو سره: ولې انجونې د ساحل په لور من ه ي) کلمثالونه له 
تی د توفان په وخت کې ډوبه شوې وه.)چې هغه ساحل  ل؟ (ک ه ترالسه ک   ت ورسېده هغې 

تنې وکئماشومانو ته کيسه ولول   خه هغه دوه پو چې تاسو د کيسې په اړه ليکلې ئ . بيا له هغوی 
واب په هغه شان دی چې تاسو ليکلی، تقريباً همغه شان يا بلکل مختل مناسب  ف؟ پهدي. آيا د دوی 

ای کې    . ئد صحيح عالمه وليکخالي 

  
ۍ ماشوم دويم ماشوم دريم ماشوم تنې وليک لوم . بيا يې ئد کيسې په اړه دوه پو

واب وليک   ئ. صحيح 

 ورته 

 تقريباً ورته 

 مختلف 

 ورته 

 تقريباً ورته 

 مختلف 

 ورته 

 تقريباً ورته 

 مختلف 

تنه: ۍ پو   لوم

  

واب:    ستاسو 

 

 ورته 

 تقريباً ورته 

 مختلف 

 ورته 

 هتقريباً ورت 

 مختلف 

 ورته 

 تقريباً ورته 

 مختلف 

تنه:    دويمه پو

  

واب  ستاسو 
 

ور  .2 خه وړاندې په کتاب کې دوو تصويرونو ته و  نوموړي تصويرونه په ئ. ستاسو له پيل 
ايوونو کې تشريح ک   ئ. الندې دوو خالي 

تنه وک   خه پو خهئ د ارزونې په ترڅ کې له ماشوم  وي. او له دوی   چې تصوير ته و
ور"چې ئ وغواړ ه  واب په هغه شان دی چې تاسو  "؟ئتاسو په تصوير کې  آيا د دوی 

ای چېک ک   ئ. ليکلی دی، تقريباً همغه شان يا مختلف دی؟ دقيق خالي 
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ۍ ماشوم دويم ماشوم لورم ماشوم د دوو تصويرونو په هکله لن  لوم
 ئ. توضيحات وليک

 ورته 

 تقريباً ورته 

 مختلف 

 ورته 

 اً ورتهتقريب 

 مختلف 

 ورته 

 تقريباً ورته 

 مختلف 

ي تصوير په هکله توضيحات:   د لوم

 ورته 

 تقريباً ورته 

 مختلف 

 ورته 

 تقريباً ورته 

 مختلف 

 ورته 

 تقريباً ورته 

 مختلف 

 د دويم تصوير په هکله توضيحات: 

 

يز:  ادامه  چې دا کتاب به دې ارزي چې وساتل شي اوئ د دې ارزونو له مخې، آيا تاسو فکر کولن
واب د دې صفحې په شا باندې  ل شي؟ ـــــ هو ــــــ نه، کوم تغيرات بايد راوړل شي؟ ـ (خپل  ورک

.) ئوليک
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: مستند کول او ارزونه پرک لورم   
رام مستند کول   د پرو

رام مستند کول"د  ه مانا او موږ ولې په دې هکله ورخطا يو؟  "پرو   په 

رام په مستند کولو په برخ رام په هکله د سوانحد پرو وونيز پرو ولنې د  و يا ه کې د 
ونو ليکنه شامل دي. منظم او دقيق مستند کول او رپوټ ليک  نه بهريکارډونو ساتل او رپو

ي چې تاسو اړين مالومات لر و ...ئباوري ک  ،  

  .رام ارزونه  د پرو
 


