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  الروداو ارزیابی  ني زده کود ااو سرونکو وونکو  د
 لهاو  یالس ته راونو په موخه ترتیب شوی د غوره وهغ دا الرود د اني زده کو د تالرې او د

سره دا  ېاخستن ې په چې د وونیو د رخصتیو خه کیيوونکو، سر وونکو او مدیرانو خه هیله اغلو 

چمتووالی  کیيستل یوزارت له خوا اخ ېته چې د پوهن ونېارز یاو وروست يولکتاب او مواد په دقیق ول ول

  .ونیسی

 موخه

د وونیو د وونکو،  زده کې په طریقې سرهني زده کو د ا زو مواد له الرېوونېد کتابونو د مطالعې او 

  .ونکو او مدیرانو مسلکي پراختیا سرو

  ز موادزده کېد وونکو او سروونکو لپاره 

و ل شوي او مطالعه یې چې ستاسو لپاره  يز مواد دزده کېداکتاب د پوهنې وزارت لخوا هغه 

پېژندنه، د مرستندویه  ووژي، د زده کوونکپیدا: دي راغليکتاب کې دغه موضوعانې  په دې. جبري ده

ب په اه زو پالنونو جوول، د ارزونې ولونه، د نوي نصاوونېزو موادو چمتو کول، د ولي تنظیم، د وونې

  .فزیکي وده، ولنیز، رواني او ذهني پاوونه معلومات او د ماشومانو 

  اینې کنالرې

  .یزې حوزې نه ترالسه کوونېې له امریت یا اوندې د مطالعې مواد د ولسوال د پوهن/ کتاب - ۱

پالن او همدارنه  يسيدرتد هغه لپاره کلنی  یسويدرهر مضمون چې ت/ ورورسته لوستلو بشپ دددی کتاب  - ۲

ول کال لپاره ساعتوار درسي پالنونه برابر ک مهال ید ن یو دوون ي، د ) تعطیل (، کله چې دپای ته ورسی

  .ارت غي یا وونکو د روزنې د ریاست استادان جو شوي پالنونه ارزويز نظوونې

؛ نو نوموي مواد داسې مطالعه کیيارزونه  يد مکافاتو په پار د کتاب او مطالعه شویو موادو ملي او معیار - ۳

چمتو واوس یک یچې د ارزونې تېرولو ته بشپ . 
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۴ - وک ئکو  ن یو دوون ی، چې پر مه) تعطیل(چې ده مطالعه کال هغه مضمونونه په اغېزناکه تو

، یيمهال پای ته ورس) تعطیل(ت کی، کله چې د ن دايې یاد کيرند پیچلي او نا  ، نویې یسویدرت

ز نظارت غي وونېد ( ینظارت له غو سره شریکې ک يخپلې پوتنې د تعلیم ېت له مخاتاسو د خپل یادد

  )ياو وروسته يې له تاسو سره شریکو ي، د حل الرې يې پیداکويپوتنې راولوزونه او واندېستاسو 

او د نورمال لوستونو د پیل پر مهال یې اوند د  یکولېد خپلې مطالعې تفصیلي راپور د یوې مقالې په به  - ۵

  .یز نظارت غي ته وسپاروونې

  په پار الروونې  ېد ې لوستن

او هغې موخې ته د رسېدو په پار د وخت، ای او موضوع له پلوه پالن  یاکد خپلې مطالعې لپاره موخه و - ۱

  .جو کی

وخت بې مخکې په اونده موضوع کې د پوتنو لپاره شيکو وکی چې د مطالعې پر مهال او له هغې و  - ۲

انی او  یتنو ته د مطالع هغوکېپو وابونه پیداک یپه جریان کې.  

ت کی، هغه په منظم ول لبندي کی، و د مطالعې اان سره یادد کي پورېپه زه د مطالعې مهم او  - ۳

  .یکلی شولېپه پای کې یې د مقالې په به 

۴ - ه وکلې لوستلو لپاره د مهمو مطالبو الندې په پنسل سره یوه کرید مطالعې پر مهال د بیا.  

  .وي د مطالعې لپاره ارامه ای واکئ، چې حواس مو راول - ۵

  .خوشال او نورمال حالت کې مطالعه وکی که حواس مو راول وي پهکو وکی چې  - ۶

  .له مطالعې خه موخه د کتاب ژر خالصول نه دي، بلکې په ه ول د مطالبو زده کول او لوستل دي - ۷

کئ، له مطالعې ولېکه په کومې کلمې یا جملې ونه پوهېدئ، هغه همداسې مه پرېدئ، په جال پاه کې یې  - ۸

ز نظارت وونېیا هم د  کې وپلئ یا د وونکو د روزنې له استادانو او) کشنر(په سیندونو لغاتوروسته یې د 

  .یيې وپوت له غیو
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انورونه، چارونه، جدولونه، د پرکېو لنیزونه او داسې نورو د : کو وکی د کتاب ولې برخې، لکه - ۹

که دا برخې د کتاب د مطالبو د ه پوهاوي لپاره  ،وریته مطالعه او په غور وکتاب د متن له مطالعې وروس

  .راول شوې دي

د کتاب او سترو وان د نه ستي کېدو او ناسمې مطالعې د زیانونو د مخنیوي په موخه په پام کې ونیسئ  - ۱۰

ب ته مه یوئ همدارنه په سم هېکله د مطالعې پرمهال خپل سر کتا) سانتي متره باید وي ۲۵کلي ول په ا(

  . یای کې کېن

  .پر پلي کېدو فکر وکید موضوع د مطالعې پر مهال   - ۱۱

که شوني وي، د مطالعه شویو مطالبو په هکله له لېوالو همکارانو او ملرو سره بحث وکی، و لوستل  - ۱۲

  . شوي موضوعات مو ذهن کې ه کېني

  د ارزونې کنالره

کو او مدیرانو د اني زده کو زده کې د دورې ارزونه د شواهدو یا د دندې په د وونکو، سروون

کنالرې کې په الندې ول توضیح  ېترسراوي کې د ه والي پربنس ترسره کیي، چې مکانیرم یې په د

  .کیي

۱ .راپور وليکي او ا و د پرمختاني زده ک په پای کې د وونکي دې د هرې اونوونکي او سر وندې

آمر / ادارې ته دې وسپاري، خو د عامې روغتیا د وزارت الروونې دې هم په پام کې ونیسي، د ووني مدیر

دې د ان او اوندو وونېزو کارکوونکو د اني زده کو د پرمخت راپور په منظم ول د اوندو وونېز 

  .  نظارت غو ته وسپاري

يو د وونکو، سروونکو او مدیرانو ون این دی، دغه ارزونه د اني زده کو په ارزونه کې د وون. ۲

عذر پرته ارزونې ته حاضر نه شي، له هغو  اينوک چې له . دي) ووابه(لیکن به لري، پوتنې يې تلې 

  . خه چې په پام کې دي محرومیي مکافاتو
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ې د اني زده کو د مطالعې له موادو چې د وونيو په هر وونکي، سروونکي او مدیر باندې الزمه ده چ  .۳

د نظارت د غو له خوا  راپوردا  .اخري راپور جو کي) زده که يز مسایل او واندېزونه په کې شامل دي(

  . یو سند ل کیي ېکنترولیي چې دا هم د ارزون

نه جو کي، دا هم د باید د هغه مضمون چې تدريسوي یې منظم او مشرح درسي ساعتوار پالنو یهر وونک. ۴

  . ارزونې لپاره یو سند ل کیي

 ې، په دوليکيله مطالعې خه یې یو راپور  .يباید هغه مضمون چې تدريسوي یې منظم مطالعه ک یوونک. ۵

 يپالنونه جو ک ودې يهغې د حل لپاره د مسلک کې د يترو په راتلونک يستونزې ذکر ک پلېراپور کې خ

  .يالزم تدبیرونه ونیس حل لپاره يې او د

او هغه مضمون چې ) د وونکي او سروونکي د مطالعې کتاب(د اني زده کو د مطالعې د موادو . ۶

ساعتواره درسي پالنونو د دوسیې سپارل این دي، که د وونېز نظارت غی یا  ،د مطالعې راپورونهی، سويتدر

  . ياستادان یې تايېدو معلمد تربیه 

  . وني آمر په ووني کې د اني زده کو  د همغ مسوول دید و/ مدیر. ۷

  

  
 
 

  پيداوژي

  )ذهنيت(، مهارتونه او طرزتلقي پوهه
  .پوهه، مهارت او ذهنيت: يد ېانى  يرې مهمداغيزمن تدريس لپاره  درې اصطالح

 مختلفو هېوادونو د چايانو يا داپافغانى  د: مثال ،په نظرياتو او مفاهيمو پوهيدل دى یعنې دحقايقو پيژندنه،:  پوهه 

 د :مثال. ويخو دا راز پوهه د عمومي نظريو يا مفاهيمو په اوند هم . يل حقايق دندنومونه پيژ) پايتختونو(پالزمينو



5 
 

 ېبلک ساده معلومات نه، دغه ول پوهه. او نور توپيرونو پوهه يرامرفعل د نوم او دوران، دد شپى او ورى 

   .ويمفاهيم 

يو ول يې فزيکي مهارتونه . مهارتونه هم دوه غوره ولونه لري. سرته رسولو وتيا یعنې ديوه عمل د :ونهمهارت 

 ریاضي په هکله د لکه د ،بل ول يې فکري مهارتونه دي. کلو ويا د ليکلو او رسمونو الفبا دتورو د لکه د

  . موضوع په اه د منطقي بحث کولو ويا ېيو ليکلو ويا او د د ېيوې ې مقالد موضوع په اه،  شميرلو د

د طرزتلقي خه  يهمکار ادب او توهد مثال په  .احساس همهمو مسائلو په ا یعنې د: )ذهنيت(طرزتلقي

، په وو ماشومانو ويمشرانو درنا د درناوي، ته د نورو احساساتو) یدنهير(راز زغم ،دقت  همدا. عبارت دي

، بېاد بېني، نفرت، بېاني هم لکه بدبختي، بدمنفي تلقي  .خه شميرل کييهم له طرزتلقي او نور شفقت 

، ېچې د ديني عقيد یتمايل د بېاو يا بدو خواته دروني او قل وتلقي د په لن ول . او نور جنجالي توب

او زده  روزنه. را پيدا کيي او وده کوي ېد سي په زه او ذهن کالندې  اغيزاو محيطي عواملو تر  زوروزنې

  .شي یکي اغيزه لرال که د تلقي په جويدو او بدلولو

) مثبت ذهنيت  علم يا پوهه، مهارتونه او( روزنه له ماشومانو سره مرسته کوي چې دغه درې واه  ه وونه او

 . وده وکي يې هاخون

       موخې روزنېاو  وونېد  
. يو موخې ینی مهمیروزنې  وونې او الول دارزتونو انتق د غربت له منه ول، ولنيزکيدل او د

وسيله د فقر په له منه ولو کې  ېرامنته کوي او په د ل کيي چې وونه اوروزنه ولنيز پرمختداسې 

 پکې ېي ېاو ولنيز شي د يې زياتيولت يتعليم يافته کولو معنى داوي چې اقتصاد يو فرد د د. مرسته کوي

چې  هم دا ليک لوست او حساب تدريس الزم ې او وونه او روزنه وان نسل ته د هتوپه عمومي . پيدا شي

  . وده کې ونه واخلي يولنې په اقتصاد معيارونو برابر عمل وکي او د يپه اخالق

  : شو یوريو تنظيموالپه الندې کي موخېوونې او روزنې  په يو ملت کې د

    .پورې اه ولري ورکلت دين او يو هېواد په چې د موخېهغه  ·

  .پورې اه ولري چې په ملې پرمخت موخېهغه  ·



6 
 

  .   مهارتونو او استعدادونو په وده پورې اه ولري چې ديو فرد د موخېهغه  ·

  . چې دکورن او ولس په وده پورې اه ولري موخېهغه  ·

  :و په برخه کې يو شمير نورې نظريې په الندې ول دى موخد  روزنېدوونې او 

   .نسل ته دکلتور ورليدول يېواد راتلونکديو ه ·

  . ارزتونو پوهول يهېواد په دين يو د ·

  .ماهر مسلکي پرسونل روزل لپاره د پرمختي د ملي اقتصاد ·

  . ارزتونو وده ، داسې چې يوه هوسا ولنه رامن ته کي يماشومانو د اخالق د ·

  . هېواد عمومي پرمخت د ودې په وسيله د سرچينو يبشر د ·

·  ملي هويت تقويه ولنيز پيوستون اود.  

 :اخونه په الندې ول دي زده کې مختلف په وونيو کې د

  . فکر کولو د ودې په باب مرسته کول سره د له ماشومانو ·

خه په ژوند  هغو چې د وکوالی شي وتر، )حساب لوستل، ليکل، او(ورو مهارتونو زده که د ·

  .  ب په زده که باندې اکتفا نه کولتاد ک ووني د زييوا - کې کار واخلي 

 ويليکلو له مهارتونو خه د کار اخستلو په وسيله ن لوستلو او د دویله ماشومانو سره مرسته کول چې  ·

  . او خپلې نظريې خلکو ته وويالى شي کيمعلومات او مهارتونه تر السه 

  . شيافراد  کيپلون او ير، تحليلوونکنوت دویله ماشومانو سره مرسته کول و  ·

  . غو نيولو زده که نورو خبروته د بحث کولو او د نظريو يا موضوعاتو د د ·

  . ستونزو د آوارولو زده که هم د فکر کولو او تحليلولو او موضوعاتو د د ·

 یله حقايقو خه جال کا) افواهات(غات بلېچې ت زده کېدا  دویله ماشومانو سره مرسته کول چې  ·

  . شي

  . ملت، نى، خلکو او نورو په اوند زده که ،ې، ولنلچاپيريا د ·

  . په اوند زده کهزغم عدالت  ، صبر اوولېدروغتيا، س ·
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  .زده که خپل دين اوکلتور د ·

 . اه پوهيدلونو په مذهبونو او فرهن نورو خلکو او هېوادونو د د ·

ولنه او ورني , کورن نو،ې په جوماتوپاو يا دول نه بلک دکتاب د يوازېروزنه  مهمه خبره داده چې وونه او

  .شي کیدای تر سره، ترو چې ژوندي يو ېژوند ک
  

  لري؟   یزده که ه معن
ماشوم به هغه وخت يو  يو: تدريس  لپاره کوالى شو ووايو چېد زده کې لپاره ير تعريفونه شته، خو د عملي 

، مهارت او طرز تلقي  وشوم په معلوماتما: ويموجود  په کېوي چې الندې درې حالتونه  زده کې شي

  . يپوهيو

  
  

  .ويي ت او طرز تلقي خپل ذهن ته سپارلماشوم درس، معلومات، مهار

  . ای کې ه اخيستلی شيبل په  له معلوماتو، مهارتونو او ذهنيت خه ماشوم 

  . کار اخيستل) + يادول ( ذهن ته سپارل + پوهيدل  =زده که  :نو

ونو درې  ېتکراروي نو يوازې يو له د يېنکى درسونه د کتاب له پاو خه نقلوي يا کله چې زده کوو 

  .او دا بشپه زده که نده) ذهن ته سپارل . ( ياجزاوو خه سرته رسو

ي کې داسې درسي فعاليتونه برابر کول وونکى دنده دا ده چې په چې ماشومان وکوالى شي چې  ينو د يوه

خه نقلول او حفظول هم په له کتاب  .او عملي کول) حفظول(يدل، يادول پوه: يورسو سرته ېدرې واه عملي

نو  پوهييول زده کوو، خو که ماشوم د يوه متن په مفهوم نه  په دېه وي او مو ير شيان  ېک یخپل ا

، نو يادول يې هم ارزته کار دى او که د پوهې يا علم خه د کار اخيستلو د پاره فرصت نه وي يادول يې يو بې

 .يبې ارزته د

  ستدري جيفعاله زده که او روا
خو په مختلفو  ي؛بحث وک، هر ماشوم د زده کې وتيا لر درس کې مو يچې په لوم نهلکه 

هم  په تيرو بحثونو کې مو دا  .وتيا وو له مخې توپيرونه سره لري په بل عبارت ماشومان د زده کې د ،الرو
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او یوازې  يواخيستالى ش ېنيکار  او يه هغه وخت ه وي چې زده کوونکى ورباندې پوه شوويل چې زده ک

  .حفظول بشپه زده که نه وي

لوستل او ليکل بس  شي، یوازې له کتاب خهدغه ول زده که وکاى  يددې لپاره چې زده کوونک

نه یوازې فکر  يه داده چې زده کوونکوه د اجراکولو ي د فعاليتونو .يبايد فعاليتونه اجرا ک دوی ېنه وي بلک

خوا  بلېاو له  ويې زده کې ته ه دویدغه کار له يوې خوا . ، بلکې په فزيکي ول هم فعال وييکو

له  يا او يووایته  او درس زده کوونکو معلوماتنوي که چيرې وونکى . يزده کولو اسانتيا ورته برابري پخپله د

 يمتحرک اوريدونکیوازې غير يبه زده کوونک کې صورت په دې ، نويولتاب ولغواي چې ک زده کوونکو و

  .يا لوستونکي وي

نو په تدريس کې  ،يخه نه، بلکې يو بل خه هم زده که کو يیوازې له وونک يداچې زده کوونک

ره موقع برابره زده کې لپا بايد د زده کې لپاره داسې فعاليتونه هم وي چې له يو بل خه او له يو بل سره د

  .شي

فعاليتونه بايد وي چې ولو  داسې ې توپير سره لري، نو په تدريس کېوتيا وو له مخد  يزده کوونک

  .يزده که  او يواخل په کېچې برخه  يش کيته فرصت ور زده کوونکو

وونکى دکتابونو  يپه مروجه طريقه کې تدريس معموالً د درسي کتابونو له مخې ترسره کي یومحتاو 

 ېد هنه وي، یعنې مخکې ل تيار يدرس لپاره زده کوونک يکله کله داسې هم وي چې د نو. ياو عنوانونه تعقيبو

 ددې لپاره نو. يدرس پوه ش يترو په دغه نو يمعلوماتو او پوهې ته اتيا لر ونور يچې نوی لوست پيل ش

یعنې زده  ،يدرس پالن ک ی ون بياو وي ا ولېپوهه په نظر کې ني مخکینیزده کوونکو  وونکى بايد د

  .کیيدرس په اکلو کې په نظر کې نيول  ينو د يکوونک

  ! قدرمنو وونکو

 ېبايد په خپله طريقه ک ؟ ه توپيرونهکوي بېدپورته بحث په را کې تاسې خپل تدريس ه ول ارزیا

  اوکه نه؟ يد اصولو په را کې تدريس ممکن درته کار ېزده ک فعالې آيا د ؟یولرا

 .یزده کې يوه له بله يوه مقايسه وور ياو رواج ېد فعال ېپه الندې جدول ک
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  .یکلوستلو وروسته، د پوتنو په هکله غور و الندې ديوه درس مثال واندې کیي، تر! قدرمنو وونکو

  :ورکوي توهيو ووونکى د ژبې لوست په الندې  

  :تهترمقدماتى خبرو وروس

 .درس پيدا کي یله زده کوونکو خه غواي چې کتابونه خالص کي او نو ·

 .ته يې معنى کوي بيا يې لولې او زده کوونکو وونکى مشکل کلمات په تخته ليکي او ·

  تدريس يرواج
  .يه کوونکو ته ورليدونکى پوهه زدوو ·
  .ې نيولى ويیغو  ارام ناست او يزده کوونک ·
وونکى يوه خوا او زده کوونکى بله خواته  ·

  .يو
  .يخه زده که کي يله وونک ېيواز ·
فعاليت  يذهن ېيواز ېتر يره پور يزده کوونک ·

  .ياجراکو
سپلين ير مهم وي او زده  نظم او د يولگ د ·

  .ناست وي په منظمو صفونو کې يکوونک
 .يې کيمجبور وي چې زده  يزده کوونک ·

  .فهرست سره سم وى درس دکتاب د ·
ه  ېيعن يکو ېير يپوتن يوونکى معلومات ·

  شى؟ ه ؟ وک؟ او نور
  .درس داليقو زده کوونکو لپاره وي ·

  فعاله زده که
  زده کوونکى پخپله زده که کوى ·
  .يزده کوونکى متحرک وي او فعاليت اجرا کو ·
·  وونکى د زده کوونکو د گروپونو ترمن

  .ىگر
  .يله يوبل خه هم زده که کو ·
  .دواو شکلونو فعال وي ياو ذهن يپه فيزيک ·
 يداى شى ولگى بى نظمه کاره شى،  کظاهراً ·

وي او زده کوونکى کيداى شى ناست يا وال.  
  وي  کي ته هول شوي زده کوونکي زده ·
درس دزده کوونکو له تيارى او اتياوو سره  ·

  .برابروي
؟ ېول ېيعن ېکو ېپوتن ېوونکى سر خالص ·

 .نور رنگه او

 ولو لپاره ويد درس ·
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او هيله کوي چې زده  يورو، ورو لول بيا ول درس دکتاب له مخې لومى په لو آواز او یبيا وونک ·

يې په و تنو زده کوونکو  بيا. يه کي، ترو لوستل يې زده کورسره بدر کوونکى يې په په خوله

 هم لولې

 .يبيا پوتنه کوي چې وک يې نشي لوستالى؟ بيا يې ورباندې لول ·

خه هم  ياو له يوه زده کوونکي، بيا وونکى د درس مفهوم په يره ه لهجه او اسانه ژبه بیانو ·

 وايې يغواي چې و

  .ياو بيا درس ختمو ·

درس د تدريس بله  ېهمد د ؟شيچې په پورته ول درس دکوم ول تدريس نمونه کيداى  کويه فکر تاسې

  ؟يطريقه به ه و

  
 فعاليت ه شی دی؟

په ره حده ېوالی تر رن زده کېد .ير مهم دېه اخستل د زده کوونکو فعاله ون ېک يېپه عمل ېد زده ک

د زده کوونکو  ېچ يته که را منه زده ک هبس يهغه تدر. ييکس يتدر نه ېچ يه لرا پورې دې

ان د زده کوونکو پخپل  ي،ساتل شوي و په کې يد زده کوونکو عالقه او دلچسپي، و په کېبرخه اخستنه 

     .يات کيشوق ز يېلپاره  زده کېد  او يواعتماد ه

  

  

  

  .يولر ېاويتان ېد النديال بايريه چاپو يلپاره  زده کېد 

 :فضا يميلپاره صم زده کېد  )1

 ي، اعتماد او باور ولر) ووونکزده کوونکو او ( رونورو مل په ،ولېان ارام وب يزده کوونک ېک يولپه که 

ضا به د ف يول صنفدغه  ، نويو په کېه يکولو روح مرستېاو له نورو سره د  يره ونلريتلو وغو له مرستېد 

  .يوره وره ېلپاره  زده کې ېزمنياغ
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  : يره ونلرينکي ووو له يزده کوونک) 2

کو نولو زده کوود له يبا يوونک. يزه لريه اغيلو ېه باندپه زده ک ېکيا وونکي او زده کوونکو تر مند 

په زده د و ایکو په تر کې . يولر ېکيا ې ،سره اوويتان يو سوابقو او فرديسره د هر راز کورن

 پيداکويا يتو دېاو د زده کوونکي په ان باور. رامن ته کیي هياعتماد او متقابل احترام روح د ېکوونکو ک

د  دوی ېچ يوط ته ايمح ېلپاره داس زده کې ېد  يزده کوونک. مقاله وکي سره )سختيو(چلنجونوله  ېچ

کول بد کار نه بلل  يطغل او ييمل کغزتيروتنې  دوی د ېچ يپوه و په دې دویي،  ره ونلريکولو و طغل

له زده يد غلطي کولو خطر منل او د تجربه کولو په وس. يو يمحتکول  یبلکې د زده کولو لپاره د غلطيي، ک

 سمه وهيد افغانستان  ېچ وخه وغوامثالٌ که له زده کوونکو . يد ېالر ېزمنياغ ېېر زده کېد  ،کول

 کامالً يزده کوونک یرییې ا ېصورت ک په دې. يش لسمه نقشه بريالتوب و ېوازياو ي نقشه رسم ک

ه نقشه که هر چا  ېچ يوش ېخو که دغه سوال داس. يهم ونلربه له يتوب هيالياو د بر کای ينقشه رسم نه ش

زده کولو ته  شيد نق يبه زده کوونک ېصورت ک په دې, ل شيووال ويپه د يولله نو هغه به د وک

  .ه نقشه وباسي چېي کو کوه و بياو هر  يو يول شوه

  :لپاره مناسب چاپيريال زده کې فعالېد  )3

نورو سره له , يپه شيانو باندې عملي کار وک توهماشومان هغه وخت ه زده که کوي چې په دوامداره 

، کله چې برعکس.  جربه یې کیاو ت يوکوي او له نويو مفکورو سره مخامخ ش بحث او  فعاليت, خبرې

وازې غير فعال اوريدونکي وي او يا فعاليت داسې وي چې زده کوونکي فقط غو نيوونکي او ي دوی

  .اخيستونکي وي،  ه زده که به و نه شي کای

  : په نظر کې نيول ېاو وتياو ېتياود زده کوونکو ان )4

( ېولو وتياود زده ک. لري توپير زده کوونکي که د يوه عمر هم وي،  يو له بل سره له مخلتفو اخونو

 هوونکى ته په کار د. يول نه ود زده کولو طريقې،  عکس العملونه او نور په ماشومانو کې يو  ،)استعدادونه

دا هم ېره مهمه ده، چې . ونيسي یېاو په نظر کې  ياتیاوې او استعدادونه وپيژند خپلو زده کوونکو  دویچې 
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 ، ييول که ه يه شپه  یدو ېمهارتونه او دا چ ،پوهه, بهژ ,قيعال, بېرجت کوونکو پخوان د زده وونکي

  .یونيس ېر کظنپه 

ول دغه  یرېبه  ېک روپ ینو د زده کوونکو په لو ي،قه درس ورکيوه طريپه  ېوازيوونکي که 

  .يه ونه کبه سمه زده ک ير زده کوونکېاو  يوي دليله پامه غور اتیاوې

و ي ېپه مضمون ک تاسېس يل زده کوونکو تاسېا سي؟ آيو ېومره مهم ونزېستول به دغه  په فکر تاسېس

  ده؟ ېدغس ېول ېچ کويه فکر ؟ ييپوه ر او نور لېوک او که  ييشان پوه

  ؟يته کوه رامنکه زده تونه يول فعالکوم 

 ماشومان هغه وخت  ېچ يباور د په دېوله زده کېد  دوی ېچ يه کولپاره ه زده کيو يل شوو 

, يولر يآزاد ولوالرو د ل ود حل يا واب د پيداکولو لپاره د مختلف, يزده ک یو شې يچ يغوا دوی یعنې

  . او نوري شوي و لدا کولو موقع ورکياب پوته د  دوی, يو واضح موخهاو  پوتنهدوی ته 

  ؟يدا شپي نهتونو برابروول يول فعالددغه  ېو کيپه فکر په ول تاسېس

 واندېاو که نه؟ کوم مثال  يزده کو ه ېا په لوبو کي؟ آېول, يوخو ېرې بېماشومان لو ېو چيپوه

د مکتب د کتابو  ېزده کوي چ یش ېداس او حتی يکې بهتره زده که وماشومان په لوبو ک ېچ يش یکوال

  زده کوالی؟ يهم نه ش یېخه 

ره ېلوبو ته تر  دویاو هم  يمويلوبه پخپله تنظ دویره يسبر ېاو عالق خو دنو , يکو ېکله لوب ېماشومان چ

  .يو په کېالي ياو هم س, رويدد ويبايې وک بل  یعنېي دوام ورکول غوا

. يه وکه زده کبه  ينو زده کوونک يب شيتونو هم د لوبو په شان ترتيفعال يدرس ېک يولپه  ېکه چېر

و چې د کتاب د درس دا کيت پيفعال داسېو او فکر وکد خپل درس په هکله  چېلپاره په کار ده  ېدد

 وول چې يو دايالبته دا مو په  .يپه شان و يريزده کوونکو ته د ساعت تچې  يش ېاندپه داسې به وموضوع 

ا تيته ا مرستې ېاتيز ېاو هغو زده کوونکو ته چ يواخل په کېبرخه چې  يره وبد موقع برايزده کوونکو ته با

  .يمرسته ورسره وک يا نور زده کوونکياو  وونکیپخپله م واوو او پا ير يلر

  :کياو د بحث زونه واندېلپاره  يوونک د
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کوم  زده کېنو د  یکول د مساحت درس وريد مستط ېد حساب په مضمون ک يوللورم که د ) 1

تونه به په يول فعالولېزدولو سره د ين ېر کظن اتو پهيمحتو يد اساس ېک يه ک يه موقع برابره ک؟  

  ا دکتاب سوالونه حلول؟ کهيکل او يل, د کتاب له مخي لوستل ېوازي -

 ول؟ کهين غودل او ينکو لخوا اورواو زده کو, حات ورکوليوونکي لخوا تشر د -

- وونکي تر لن مات ورکولو وروسته له زده کوونکو لومعيخه وغوا په  ېچولېک ي 

و و, توه يت په انفراديدا فعال يش کیدای .يد هغه مساحت اندازه ک, ولېل بيطتمس یهر ش ېچ

 يه نفروا ديروپونو او روپونو ته ورکهر . يل شکو ېوک د يوک ې ېچدا ير مثالونه پ

خپل خپل راپورونه  يزده کوونک ېد ېاو په پاي ک واکيوخت  یوونک ېلپاره د کار ېدد .يک

 .يک ېاندو

 واندېد پورته . موثر دي يېکوم  ېچ يورو, يتونو غور وکيپه فعال زده کېد  ېو کيلوپه خپلو ) 2

  .يق کبېتط یې او عمالً يک ېجوهم  ېنمون ېتونو په شان نوريو فعاليشو

  دا ستونزې حلوالی شی؟ نه؟ ینيو ستونزې ېتونو لپاره کوميفعال يول درسددغه ) 3

  )نقش(ه نو يو زده کوونکا يوونک په فعاله زده که کې د
پلو مختلفو مهارتو ته وده او خ کيزده که و يول زده کوونک يېکې  پايلهه تدريس هغه وي چې په 

  :په پام کې ولري يوونکى بايد چې الندې ک تدريس لپاره يو ه ولد دغ. ورکي

  :چې درس پيل شي ېله دمخکې   )1

  :ينيسالندې پوتنو په هکله تياري  د باید یوونک

 نهتجربه او معلومات ومره دي؟  یمخکېنموضوع په هکله د زده کوونکو  ددېدرس ورکوم؟،  يده ش

کوي او اجرا ي؟ ، کوم فعاليتونه به زده کوونکشيزده کاى  وي موضوعدرس ورکم چې زده کوونکى دغه ن

  .نور لرم؟ او ته اتياو ه شيان

  .حيث دنده لريپه  يپه دغه مرحله کې وونکى د پالنوونک

  :د درس په جريان کې )2
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او د  کويته خطاب   شمير ماشومانويا محدودو زده کوونکو ته نه، بلکې  نوونکى په ولي کې يوه ت

زده کوونکو، درسي موادو او وخت  پالن شويو فعاليتونو لپاره دد نو وونکى . يولي وخت هم محدود و

حالت کې وونکى ته د ولي د اداره کولو دنده هم ور په غاه  په دې .ته اتيا لري اداره کولو تنظيمولو او

 .وي

له کتاب  يې، يا کويموضوع په اه يا پخپله معلومات ور کله کله وونکى د ېدرس په پيل او نورو برخو  د

  .يکو واندې، یعنې زده کوونکو ته نوي معلومات کويخه د لوستلو غوتنه 

و  يې؟ او چيرې يه کار وک دویچې  کويوونکى زده کوونکو ته الروونه د درسي فعاليت په پيل کې 

و يکاى، و ول يو ؟ او آياه کا روپونو اوير ويا انفرادي توه؟ او کن یې ومره وخت  يوک د

. وي فعاليت د تر سره کولو لپاره بـس نه الروونه به د يپوهيي چې یوازې شفاه وونکى.  نور داسېلپاره او 

  .ياجرا کولو طريقه ورته ي فعاليت پيل او د یعنې د ورپيژنيته فعاليت  نو زده کوونکو

ته اتيا پيدا  مرستېکه کوم زده کوونکى . کويارنه  يېنو وونکى  کويزده کوونکى فعاليت اجرا کله چې

 اخلي پکېبرخه  يچې آيا ول زده کوونک يورپه عين حال کې داهم . کوي، وونکى مرسته ورسره کي

په  .يزده کوونکو سره خاصه مرسته وش له کمزورو او يش لکوي چې ولوته موقع ورکهه  ؟ اوولې که نه او

 .توه دنده ترسره کويپه  کوونکي د نظارت یوونک ېصورت ک دې

 يش رازده کل اوکه نه؟ ه ول نور فعاليتونه اج شيه  يېچې زده کوونکو  يش هپو ېوونکى بايد په د 

؟ کله يمرسته وش نهسره  هغوی، له زده کوونکى نه وي پوهيدلى ينېکه  شي؟چې زده که ه تحکيم 

که چې  .يبل فعاليت اجراء ش یېيا پريودل شي او په ای  ياتيا هم پيداکیي چې فعاليت بدل ش ددېکله 

 . ياجراکوالى، يا نه ورباندې يوهي نشي يېزده کوونکى 

مرستې کولو ، ېواندې کولو، الروونې، ارن وي کې د معلوماتويالى شو چې وونکى په ول توه په دې

  .په غاه لري ېدند ېاو ارزيابې کولو ول

آيا .یکپرتله  يېله پورته بحث سره  او یکپه هکله غور وې ونې خپل يوکې دپه ول تاسې! قدرمنو وونکو

  ؟ولې؟ زمناو که ستون یرول اسانه بول يد وونک توهپه پورته 
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، نو د درس د پالن لويه او مرکزى برخه د نويو ه چې يو وونکى د درس پالن جوويويالى شو چې کل

  .يمعلوماتو د زده کې فعاليتونه و

  . خالصه کوالی شو په الندې ول )نقش( ونهدوونکى او زده کوونکو  ېپه يو فعاليت ک زده کې د 

  :واندېزونه

  ؟کیتاسو د وونکو دغه ول ونه اخستنه د خپلو تجربو سره پرتله  ·

  ه توپيرونه لري؟  ·

 لري؟  ېيا وه اسانت ·

 ؟ يلر ېه ستونز ·

 ؟يکيدای ش عمليکې  وليستاسو په  دغه ول رول يايا د وونک ·

 ؟خنونه ه ول له منه والی شي؟ او دغه لري خنونه شتون کوميبرخه کې  په دې ·

  : يادوونو سره سم يو درس تيار کی یود پورتن

  که

  ي ونهه کوونکزدد   ي ونهوونکد 

  زده کوونکي ان پوهوي  کول يفعاليت معرف  ۱

  کويفعاليت شروع   ي، تکرار ويې ېد اتیا له مخ  ۲

  يې له يو بل سره مرسته کويبيافعاليت مخته   .کوينظارت   ۳

  يې کوياو ه  يفعاليت بشپو  .وويني، مرسته کوي چيرې چې اتيا  ۴

  .يپوتنو ته وابونه واي وونکي د  له زده کوونکو خه وابونه غواي  ۵

  غور او فکر بياغوتنه کوي چې   ۶

  وکي په کې

  عملي کوي يې

او خالصه  يورکو یکهسره ا ېپوه له مخکين  يې ازرويخالصه او   ۷

  يې يکو
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هغه  ، او ديوور هغه درسونه د ترو ياکوی دد خپل ان مرستن یبل وونک د ووني یونکيو و: مثالُ

   .يسره وک ناکو نکتو بحثپه مهمو او ارز

يه جورن ؟ييو فعاليت  

  :ي، و اکل شيچې په نظرکې دهغه مناسب فعاليتونه،  -

و ، تاسيوسيله سرته ورسيه روپو او يا له هغه خه د زياتو نفرو پ يددی په هکله چې فعاليتونه په دوه نفر -

 په دې، د روپو تنظيمول مشکل وي، ياو ولی کوچنی و يشمير زيات ووالو که دون. تصميم ونيسی

او روپونه د  ينفري روپونوکې ه نتيجه ورکو ېپه دوه نفرې او در يزده کونکو روپ بند وخت کې د

ولا په تناسب او د يوالیدلو يک يش یزده کونکو د شمير په تناسب جو.  

 لن ددې لپاره چې پر کوچنيو روپونو -  ېمباحث ېلن :کیيه اجرا  په کېفعاليت  يچې روپوخت هغه  -

د ولو  ، نويو خو که چېرې د جلسې وخت لن. يه سرته رسي په وسيلهواب برابر شی، مثالَ د دوه نفرو 

ژور بحث کولو فعاليت وي، که  د چيرېخو که . يروپو لپاره به د واب ورکولو زمينه برابره نه ش يدوه نفر

نفرو خه زيات د دريو  ې، نو لوی روپونه يعنيشامل و په کېفعاليت جوول  يد پالن جوول او يا د عمل

  .يروپونه دې جو ش

ته  فکر کولو ينکوپوتنې زده کو. و وابونو په توه سرته ورسيیچې د پوتنو ا يفعاليت کيدای ش -

  .يش مثالونه وغو تل، يلر يې ؟ په کلمو چې له انه سرهولې او رنه؟ او د يهو

چې د فعاليت اجرا  يودل په نظرکې ونيول ش په مخ کې د يوه فعاليت يد ول ېحالت کې د په داسې -

  .يوخوا ممکن ه ل نوالويې د ولو وکول 

او  يک يېلمس  ،يد تدريس شوي چېهغه ه  ول دي، ترو دزده کوونکو بل ول فعاليت ساحی ته يو -

  .يکولو لپاره ور تمامي يزده کې د عمل دغه ول فعاليت د. يور يېو

ليدلو د و  اوريدلو اوچې زده که د  یفعاليت د جسميپه شکل رول لوبول او تمثيل کول يو  رامېد  -

  .يکو پورېپه ذريعه په زه  یدور

  .يزده کونکو فکر په کار واچو د ېيل دثرامې او تم چې يوايستل ش ېد رزيا داسې -
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  : ېواکه، له انه و پوت چ هغه وخت چې فعاليت مو -

  ؟په کې برخه ورکوته  ونوالوچې ولو د رنه کوالی شو -

  ؟په فعاليت کې ه والی راوستلی شمايا  -

  ؟فعاليت خه زده شی ېده کومه پوهه به ل -

  ؟يشفعاليت خه په الس را له دېکوم مهارت به  -

  ؟يش يفعاليت کې د ون په اثر غتل په دېروحيه به  هکومه مثبت -

، جريان او اخير په او د فعاليت پيل یاو تمرين کی يا خپلې ستری وت خپلو همکارانو سره فعاليت مشق د -

چې  يدل شولېو چې تر مایید تمرين په جريان کې د فعاليت وخت و از. کیکې مجسم ) تصور( خيال 

  .یپه کې راوتغيرات  ی او که نه؟ نو اينف شوی وخت د پالن سره سم دمصر

  ؟يت نه اجرا شفعالې زده کېد 

  ي تنظيمولفعاليت د اجراء کولو لپاره د ول د
و له بله يهم  ېله مخ وتیاووزده کې د او د , يه کوول زده ک يانپه ي زده کوونک ېو کيپه ول

 فعاليت د ې دپه تدرس ک ېچ ي الزمه دهه وکزده ک يول زده کوونک ېاره چلپ ېد د. يلرتوپير سره 

  .يول شيون ېپه پام ک کيدغه  په وخت پالنولو

  .يلپاره و يولول د  ېت چيفعال ېداس ·

 .يراء شجا ېروپونو کو و پهې ت چيفعال ېداس ·

 .يانته کار وک یتوه هر زده کوونک يپه انفرادې ت چيفعالې داس ·

 .يکار وک ېروپ کزه يا لوی يزده کوونکي په دوه کس چېت يفعال ېداس ·

چې شفاهې، تحريري او يا په موادو اجرا  يش کیدایفعاليتونه د کيفيت او ول له مخې هم  ·

. يور بايد متنوع فعاليتونه اجرا ش ههر. له مخې هم بايد متنوع وي ياو اسانوال يهمدا راز د سختوال شي

. 
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 شمير له مخې د فعاليت ولونهد ونکوونکو د 
  د ول ولي فعاليت :الف

د زده ې معلومات په کم وخت ک ېو دا چي. يلرې ه دو, يلپاره وي ولول د  ېت چيفعال ېداس

ه بله  .يت اجراء کوين فعاليع ېن وخت کعيپه  يول زده کوونکاو  کیيروپ ته ورکول  ويکوونکو ل

 د چېتونه يفعال ېداس .يکويشر ېاو مفکور ېجربت ېو بل سره خپليله  ېريه ول ېب يزده کوونک ېده چدايې 

ول ولبايد د  يلپاره و يو له يزده کوونک د: يدول فعاليت مثالونه داد ېدد .يش يوونکي له خوا معرف

  .ييا نورو په شکل و ول اوبیانا خپله تجربه ي خپل فکر او ل اويه وکوسه يا يخوا کلوه يخه د  ېجمل

ه وه موضوع د تکي يش یداياو ک يسره ولر توپیرممکن  ېله مخ واناو ت ېيد سو يزده کوونک ېو کيولپه 

رانه اما برعکس د کمزورو زده کوونکو لپاره مشکله او  ي،و ياو تکرار ستې کوونکيزده کوونکو لپاره 

او . قه دهيه طرره ېتونه اجرا کول يفعال ېروپونو کول ستونزو د حل لپاره د زده کوونکو په د دغه . يو

او تکه  يو يروپ کې تکه او ضعيف زده کوونکجو کی چې په هر  داسېروپونه تاسی کوالی شی 

  .يوالو سره مرسته وکد خپلو کمزورو ولی يزده کوونک

   روپي کار:ب
و موضوعاتو کار ا مختلفين موضوع يروپ په عاو هر ي شل شېروپونو ووو په ي ولي ش کیدای

انته او  یغروپ هر د  ېچ يو ېد داسيبا ېدند يل شوروپونو ته ورک ېمهمه داده چ ېرهدلته  يوک

او  يو سره کار کوغپخپله او له نورو  يزده کوونک. يه فکر وکو يه په ا ېندد ه دولو سره په  له

و له ي ېروپونو ک وپه و. يورسره کو مرستېاره او دوامد بېيکله کله تعق  او يورته کو ېوونالر ىونکو

 روپ د هراو د  ويد موقع يره باالپ ېتبادل بحث کولو او د نظر د, خبرو کولو, ې هسې, بل سره د همکار

  .ياره د برخه اخستلو فرصت موجود وپل غي

که  .کوي ېونواو زده کوونکو ته به د ضرورت په وخت الري ر ېک وپونو په منرونکي به دو

روپونه د وجو ېاوو له مخيت نو , يو يشووونکي به د هغه  ېروپ سرهېاتيز ېچ يروير وخت ت 

  .يا لريتته ا مرستې
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د . يش ا مختلط جويه او د زده کوونکو پخپله خو ېاوو له مختيد و ېچ يش کیدایروپونه ه وا

په  ېاوو له مخيتوېد  دوید  يزده کوونک ېروپونو کو ي ېله مخ يېد سو زده کاو  يو يشو یا

له ضعيفو  ېد یونکو چې دیدا  کيو مهم ي ,يو يسره برابر يېله سو دوید د يهم با ېدند يسپارل شوور

 خروپونو هيد د يبابلکې  ،يه تقاضا نکوروپ د غ وانتيو وې پاملرنهقو ته ياوو او عالان 

  .ييب وقتاً فوقتاً بدل شروپونو ترکد ېداده چ ه .يوک

  انفرادي کار:ج
د زده کوونکي او  يش کیدایدنده . يوه دنده اجرا کوي توهي په انفراد يکله نا کله زده کوونک

وونکي له خوا وموضوع به د درس په ا .ياکل شا د زده کوونکي د اي او يه ويش کیدای. ېله مخ ووايت 

  .يپه اندازه کار وک يېپه خپل سرعت او د تواناي زده کوونک

  دوه کسيزه کار: د
کار  کاو  مرستېو بل سره د يله  يزده کوونک ېکله چ, يزمن وير اغېزه کار هغه وخت يدوه کس

و بل سره  درس ي د ،يکنه وکيله په  ،يوک ې،  بحث پريحل ک هلئمس وهي يکولو له الرې و غوا

په  که دوه کسيز او ني، کار ير عملېز کار يه کسدو ېو کيولپه  د هېواد زمو  .او نور ييووا

  .کار ممکن دی نپه  نهم  ېرو زده کوونکو په صورت کېکار د  ن

  :شي واندې نهفعاليت 

او صفت په باب پالن کی  نومد  يوونک ، چېتيو فعالي زده کېد  ېپه درس ک ژبې د يد لورم ول

  .يش یکیدا ېاندو توهې په الند ،يو

 نهه او  ،وک ېچ ييزده کوونکو ته وا یعنې ي،کو يت معرفيفعال یوونک یلوم ·

: ميزه وا: مثالً. يت شروع کويفعال یوونک ېي سر کپه لوم, يه کل حلقه جوو: مثالً .يوک

 به کو پاتې ,انو نوم اخلييودو شوجد م ېکي ولو تن په ي. توره تخته: يېوا يزده کوونک. تخته

 .وواییمناسب صفت  يد هغه ش ېچ يکو

کله مرسته - وونه او کلهالر, ارنهوونکي . يت ته دوام ورکويدغه فعال يزده کوونک بيا ·

 .نور داسېاو  یکک يژ: یکتوره تخته، ک: تخته: مثالً .يکو
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د نوم او صفت په  یعنې, يت خالصه کويه فعالوونکي له زده کوونکو سره په  ېپه پاي ک ·

 . يکو ېخبر باب

  :يکزونه او د بحث واندېونکي لپاره ود  

 اغلووونکو:  

 په کېه برخه پخپله خو يا زده کوونکي؟ آیکوتونه يول فعالکوم  ېس کيپخپل تدر تاسې ·

 يشوا تاسې او  يتی وره دوام ورکول غوېتر  وزده کوونک ېچ ید اديت مو په يفعال ې؟ داسياخل

 تاسېل؟ د ه زده کزده کوونکو  ېت کيت وو؟ په هغه فعاليکوم فعال ؟ هغهيک يېبس  ېاست چي

  ول مثالونه لرئ؟وو؟ نور دغه  ر خوې ېت کيپه هغه فعال ېول يپه فکره زده کوونک

 يلپاره به عمل يولد  تاسېد  ېچ يه فکر کوخه مو کله کار اخستي ؟ ز کار يد دوه کس ·

 او که نه؟ يو

 ؟یني؟ ه موانع ويق امکان وبېتط د تونويول فعالد دغه  به ېو کيول په ېتاس د ·

زو يکس وهروپونو دلويو  د ديو ل بايه تر ل ل ېک بايد په هره اون زده کې لپاره ېد  ·

يا انفرادي فعاليتونه اجرا شيوپو او ر.  

  

  
 
 
 
 
 

  چاپيريال من ته راول ويرېد زده کې لپاره د بې  
  : کیکر واو ف وریدې کيسې ته و

او  شيغوتل يې ددې غار په باره کې پوه . دولې يو غار هغوی، کولید ماشومانو يوې لې په غره کې لوبې 

ه ش يپيدا ک ليکني، و یچې د هغې په ننه کې به خه ويري تاسېس. يغار تياره دى او ماشومان له تيارې 

؟ او که نه يپه نظر آيا ماشومان به دغه غار کشف ک  
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چې بايد غار  ويهغه عوامل چې ماشومان دې ته ه لومى. یلپاره دوه حالتونه په نظر کې ولرب ورکولو واد

خه منع  له ننوتلو يې هغه عوامل چې غار ته بيااو  يکشف کى هغه عوامل چې د .کويته  ماشومانو غار لوم

  .يد ننووتو سبب کي

 .يرکتيا ·

 .حادیثه او پېه ·

 . نور ماشومان و هوي شيالى او خواهش چې کو غوتنې ·

 . کار سرته رسول يد کشف کولو د احساس شدت، او د يوه نو يش يد يوه نو ·

  . یولرس ويرسيدلو لپاره يو عاجل محرک چې نورو ماشومانو تر اوسه هغه کار سرته نه  هغه ه ته د ·

  : کويهغه عوامل چې ماشومان غار ته له داخيليدو خه منع 

 له تيارې خه ويره ·

 له ورک کيدو خه ويره ·

 او ماينونو خه ويره وله چاودېدونکو مواد ·

 . له يوه نا آشنا اى خه ويره ·

  . او قهر خه ويره ېد والدينو له غوص ·

   ؟شيوروسته له ولو خبرو، آيا ماشومان به غار ته داخل 

  

؟ که ويره په خپل ېول. يخو يو شمير نور نه غواي غارته ننوز يماشومان به تر يوه ايه غارته ننوز ينې

  . يپه انيزه باندې اثر اچو پلنېچې د ماشومانو د  يو واکمن خن دیذات کې 

کوم ول چاپيريال د انکشاف او زده کې باعث رې او  وليپه نتيجه کې کوالى شو ووايو چې د 

  . رسويبرعکس کوم ول چاپيريال د ماشومانو زده کې ته تاوان 

چې د کشف کولو،  ين يوه پروسه او انيزه ده چې د انسان په دننه کې موجوده وزده که د انسا

 په شاوخوا نن د خپل اماشوما. خه را پيدا کیي ېسرته رسولو له انيز کار د ياو هيجان ياختراع کولو د نو
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له . کوي يپلناو  يماشومان د خپل اى په شا و خوا کې ر ويل. يترو خپل چاپيريال وپيژن کې راولیي

او غواي ه  رايته  وونيدې امله د انسان د ننه انيزه د زده کې لپاره او همدا اصل دى چې ماشومان 

يزده ک .  

 قويله حس خه هم  کنجکاود  یپه دننه کې يوه انيزه ده چې حت خوا وېره هم د انسان بلېخو له 

نلرو  وېره و يناک وه که مو له هغو شيانو خه چې خطرک ،ده ضروريپاتې کيدو لپاره  يوېره د ژوند. ده

په ېر ه داخلي محرک له دې امله وېره ديو. يپه دې صورت کې به ېر کم شمېر له مو خه ژوندي پاتې ش

 هغېو په تر ،حس ته اتيا لرو پلنېمو د . انسان په عمل کې زياته اغيزه لري په نسبت د محرکد  پلنېد 

واقعاً يو ور کار سرته  ويرېينو چې غار کيسه په ژوره توه وورو و ده که وکو، که دشو او ز يمتک

خو د . یوا ويمخ شننوتلو په صورت کې له خطر سره ته د  دى، که ددې امکان وچې ماشومان غار یرسول

 ددېو تر خه خالص وي ېاى نه دى، نو که بايد چاپيريال له وېر ېريولي چاپيريال د ود  ووني

رنېچې د  يباعث وي پلوونک. حس نور هم وده وکبلکې يماشومانو لپاره د تهديد وسيله نه و بايد د ي ،

خو په ينو وليو کې د . يش يپه ير تلق سرچينو ياو کومک ېدبايد د شاردانو لپاره د ېرو ن برعکس

 ،يوره سرچينو په ير ياچې هغوی د کومکدنه  يپه ير شمير سرچينو داو تهديد  ېوېر د يوونک ویهغ

رسیي او په نتيجه کې حس ته زيان  پلنېرنه چې وېره لري نو که يې د . وېره لري هغوینو که 

  . کوالى يزده کې نه ش ېاغيزمن

  

  : علتونه ينې ويرې خه د ماشومانو د وونيد 

 . له غوصه کيدلو خه وېره وونکيد  ·

 .ه وېرهله جزا خ وونکي د ·

 . يورهغوی ته وماشومان  ويله دې خه وېره چې ل ·

 . يشمعرفي کم عقل  کیدایخه وېره چې  ېله د ·

 . يپوتنو ته صحيح وابونه ور نه ک وونکيله دې خه وېره چې مبادا د  ·
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 . يدده له غلطيو خه په غوصه نه ش وونکيله دې خه وېره چې  ·

 . يلپاره به ومارل ش دندوکومو  د يله دې خه وېره چې ايې پوه نه ش ·

 : د ولنيزو سزاانو خه ويره

، پلنېاى دى چې د ماشومانو  ويرېد زده کې اى نه بلکې د  وونيېر شمير ماشومانو لپاره  د

 اخليپه داسې حال کې چې دغه د .رسويزيان  وينو ته لبریالیتوبوکشفياتو، د حوادثو او پيو درک او نور 

په دې  ترو يوده و موم الرېله  وونياو برياليتوب بايد د  حادثې، کشف کول د يکنجکاو احساس لکه

  . يذريعه زده که وش

. يورته ران د هغویچې  کويماشومان خپلو وونکو ته که احترام . يوېره او احترام يو شانته شيان نه د

ي د يد زده کې فرصتونه او زده ک ،ېنظر ي ېمعلومات، نو يتجربې، نو ېله خپلو وونکو خه نو هغوی

و يالى شو و فکر وک که ل ه په غور سره. یېچې زده که وک کويسره مرسته  هغویله  وونکيدغه ول 

، غواي کويته احترام  وونکيکله چې يو ماشوم خپل . معنى نلري ويرېچې دغه احترام له وونکو خه د 

له کوم خه چې دى  يپه شان ش يهي يو ماشوم نه غواي دهغه س خو بر عکس. يهغه په شان و اوس چې د

یعنې . کې لومى او ېر مهم ام دى او نور امونه شته وليخالصه فضا ايجادول په  خه ويرېد . وېره لري

سره نورشيان هم د زده -سره له دېده،  ضروريفضا ايجادول چې د زده کې لپاره  ېخه د خالص ويرېله 

و شياره اهميت لري چې بايد پاملرنه ورته ولپ ېکتر ه وکه زده کيماشومان په اغيزمنه تو .  

 . ماشومان تشويق او مکافاتو ته اتيا لري §

 . يماشومان د کشفياتو لپاره فرصتونوته اه د ·

 . ماشومان د موفقيت احساس ته ضرورت لري ·

 . لري توب ته اتياماشومان د مسؤولېت احساس او ور ·

 . دى ضروريلپاره  دوی مصئونيت احساس هم دد  ·

 . ماشومان عدالت او انصاف ته اتيا لري ·

 . يخه خالص و وماشومان غواي چې له توپيرون ·
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او د  کويسره مرسته  دویکې له  اتیاپه وختد  ي،چې لويان موجود د شيماشومان غواي چې پوه  ·

 . الندې نيسي ېغوتنې تر کتن دوی

 . يزده که وک الرېاو له دې  يوک تنېپوماشومان غواي  ·

 . يک بیانماشومان ضرورت لري چې خپل نظريات په ازاد ول  ·

· يماشومان ضرورت لري چې تصور او تفکر وک . 

 . يحل ک ستونزېو تر يماشومان دې ته اتيا لري چې تشويق ش ·

 . يهم د خلکو په شان و منل ش دویماشومان دې ته اتيا لري چې  ·

 . ييې د بهترينو ايونو له لې خه ومنل ش یولچې  ين دې ته ا دماشوما ·

  : يتنيو اتياوو ته واب ووايرپو. شيکوالى  وونکيچې  طریقې ينې

  : هول، مکافات او ستاينه. ١

)) آفرين(( ، ))شاباش((  وواییچې خپل شارد ته  وونکيه لکه يو هول او ستاينه دومره ساده نه د

د ماشومانو هول حکم . ، دې ته زياته اتيا لرييسخت کارونه اجرا ک کويان کله چې هه بلکې ماشوم

 اساسیخو په . ووريچې د شاردانو کار  يخپل يو ه وخت په دې کې مصرف ک یوونکچې  کوي

وسکا په کله د اشارو او يا م ینې. ه اى چې هغه ته شاباش ووايوددې پ يول ماشوم ته غو نيول ېر مهم د

زده کې  ېم کيداى شي چې د ماشومانو د اغيزمنمنل ه هغویيا د  کويذريعه د ماشومانو د کار خه مننه 

  . شيلپاره عمده عوامل و بلل 

  کشف او پيدا کولو لپاره فرصتونهد . ٢

 اتومعلوم دپوتنو د ورکولو په ذريعه د فکر کولو، د ستونزو د حل کولو،  د شاردانو لپاره د وونکي

او جغرافيايې عواملو د پيدا کولو فرصتونه  ينورو هېوادونو د عمده تاريخ د او دېوااو د ه ،طریقېد پيدا کولو د 

  . کويور

    د برياليتوب روحيه. ٣
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. يته واي يې شارد یوونکده چې  قويلو خه ېره يو)) شاباش((له  للر یېد برياليتوب د روح 

مانو نو که ددې لپاره چې دغه روحيه په ماشو. يد ژوند تر پايه پورې پاتې وکه دغه روحيه له ماشومانو سره 

د  هغوی ترو يماشومانو ته بايد وخت ورکاى ش. يام په ام اجرا ک دندې کې وده وکي بايد هغوی

  . يبرياليتوب خه وروسته ام په ام پرمخ وال ش

شاردانو ته  یوونکنو که بايد . کويکه  خپل ميل يا خوې او چکتيا په مطابق زده هر شخص د

 يماشوم فطر واسطهپه  ندوهغوی د کې د  ام يچې د زده کې په بل وروست يدندې په داسې ول وسپار

 دندې ېلو وختونو کې مختلفېبېالانو ته په بددې مطلب دادى چې ماشوم. کياستعداد په هر مضمون کې وده 

ه په مختلفو وليو او دا خبر يمضمونونو په زده کولو کې تر نورو ېر ه وماشومان د ينو  ينې يورکاى ش

البته دغه د زده کې لپاره . کيخو هر ماشوم دى ته اتيا لري چې د برياليتوب احساس وي،کې بدلون موم

  . يهونې د يبنياد

  توب احساسد مسؤولېت او ور. ٤

ماشومان د ارويو په روزنه او په کليو کې ېر لوي . ؤولېت ولرياو مس يش يماشومان غواي مهم تلق

ت لري چې په وو ماشومانو نظر يلماشومان ددې مسؤ ويپه لويو کورنيو کې يو شمير ل. يساتنه کې ليا د

او په دې بر سيره ماشومان غواي مهم کار . کويلو حس وده مانو کې په خپل ان د باور درلودپه ماشو. وساتي

په . يلپاره و مارل ش دندومطابق د  چې ماشومان بايد د دوی د عمر لروبايد په پام کې وخو . رسويسرته و

په خپلو وليو کې شاردان په هغو  يکوالى ش وونکييو لست موجود دى چې  الندې ول د دندو

  . يومار

 . کيچې د ورى مواد ترتيب او تنظيم  شيددې لپاره ومارل  يوه له شاردان ·

، يايې د ويچې يا معيوب  کيچې له هغو ماشومانو سره مرسته و شيپه دې ومارل  يو ماشوم ·

 . وي یوته داخل ش ووني یوزده يا ن ويژبه نه  ووني

شومانو سره چې له هغو ما شيو مارل  دې په دې ويماشومان چې په يوه مضمون کې ه  ينې ·

هغه  کمزور و شاردانو لپاره د او د دغو ويمضمون کې کمزورى  ېمرسته وکي چې په همد
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 هغویچې  شيارل مو دندوپه لن ول ول شاردان بايد داسې په . شيمضمون وظيفه ورکاى 

ور د ياحساس وک يچې مهم او . 

 . کيبه او ونې او ي ته او به ورکبووني چې د  شيماشومانوته دې وظيفه وکاى  ·

 . کيبه ورشي چې هغو ته اوماشومان دى په دې ومارل  ينې ويالن ولي په داخل کې که د  ·

ستاتنه  ېچارتونو خه د ييوالولي د ولو دچې د  شيکاى رشاردانو ته دې وظيفه ويوه له  ·

 . کيو

  د مصؤونيت احساس. ٥

 مصؤونيت دا مهم دغه راز ترولو. يوسدى چې له وسله والو جو خه لري ونيت داولو ه مصؤوتر

 شي داسې چاپيريالکوالى  وونکينو که . خه به ه توقع کیي دویله  پوهييچې ماشومان وهم دی 

ماشومان  ترو، شياو قوانين روانه او رند  اتمقرر ولياو  وونکي، وونيچې هلته د  کيايجاد 

. شيداليل هم وويل په باب بايد  ومقررات.  کي، او د کوم کار له کولو خه ه ه وکيچې ه و پوهييو

سرغونې  ېهر د. شيپه دى صورت کې سرغونه ماشوم ته شرح  کيمقررات مراعات نه  ينېکه يو ماشوم 

 هغېله هر ماشوم خه انتقاد کول بايد په مشخصه توه په . شيلپاره د جزا ورکولو داليل هم ورته وويل 

  . دى یوسرغونې پورې ارتباط ولري چې ماشوم يې مرتکب ش

  ناسب چلند او عدالتپه ولي کې م.  ٦

چې د سرغونې  پوهييبايد و دوی، دغه راز ید یشنه چې ماشومانو زده کل چې مقررات ه 

له دى چې سرغونه  او پخوا شيماشوم ته هم وخت ورکاى . يشي چې جزا هم ووينپه صورت کې کيداى 

له خپل چلند  ترو شيماشوم ته اجازه ورکاى  او په عين وخت کې شيخبر ورکاى  رسیي هغه تهسرته و

شي، ترو او عدالت عملي  شيتوه ه سلوک او چلند و عمليپه وليو کې بايد په . کيخه دفاع و

  . یاو مناسب د ،ه يد ويله خوا ورکاى ش وونکيهغه مثالونه چې د  پوهييمان وماشو

  .  يي چلند يمسلکغير  وونکيبې له موجبه او غير مناسبه جزا ورکول د 

  د تبعيض منع کول. ٧
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هغه له کلتور، ژبې، قوميت او مذهب  هغه له کورن، د بايد هيکله د ماشوم له شخصيت، د وونکي

چې بل ماشوم يا يوه له په نورو ماشومانو انتقاد ونه  کيبايد دې ته پام و وونکيدغه راز . کيخه انتقاد ون

   . وياو يا هغو ونه ور کي

   يک يداوريدلو د مهارت د انکشاف لپاره بنياد. 8

 . یکيو بشپ آرام مصؤونه چاپيريال ايجاد  ·

 . یکوخت ور پورهد پوهيدلو او پوهولو لپاره  ·

 . یوورپه مستقيمه توه د ماشوم خواته  ·

 .یکومداخله مه  ·

 . وياست یواحترام او زه س ·

 . یکوانتقاد او قضاوت مه  ·

 . تاسې ددې پيې خه ه احساس وکشول، ه ه و بياه  چې ،یکپيل  ېاسد ·

  او له وابونو خه زده که کول د پوتنو کول. 9

او انسانان زده که  رايالس ته  وي معلوماتهغې په ذريعه ن کول داسې طريقه ده چې د پوتنې

يد له دې خه وېره ونه با وونکي. کيو پوتنېکې  وليچې په  شيکه ماشومان بايد وهول  نو ،کوي

پوتنه ېره : ((شيداخبره بالکل د منلو و ده چې وويل . يووایواب ي چې د ماشومانو ولو پوتنو ته ک

ولو ته  هغویکوالى  شيچې هيوک نه  يد يتزيا یرې پوتنې)) هغې واب نلرم معقوله ده خو زه د

. يد کيپيرونو په باب چې په هغو کې شته مشاجرى وهغو ت شته چې فيلسوفانو د پوتنېداسې . وواييواب 

بشريت نه  یونه  پوتنېکه . ينو په له کى دوابوورته د  پوتنې هم شته چې د سانيس پوهان اوس همداسې 

 کيو پوتنېچې  ويبايد ماشومان وه وونکينو که تر ممکنه حده پورې . کيکوالى انکشاف و ویش

  ).کیته په دې کتاب کې مراجعه و ېبرخ ې اخيستلواو له هغو خه  پوتنېد  د زياتو معلوماتو لپاره(

  او افکار و ازادي د بیان. 10
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يه داسې جوردانو ته د افکارو دآزاد  يفعاله زده کي چې شاويزمينه برابر بیاناو طرح کی .

په طرح دې  دندو روپييا  يد انفراد بياد فعالى زده کې او په هغې مربوطو فعاليتونو په طرح په تيره  وونکي

  . ولري يلپاره مناسبه آزاد بیانچې ماشومان د نظر د  کيواقعيت ته پام و

 : يه پام کې وساتپ کي يوونکي الندنق لپاره بايد بېنوکې ددې نظر د تطپه مختلفو مضمونو

 . وياچ د حل لپاره په کار ستونزېيې د ریاضي د  هغویچې  کيتشريح  يهغه ستراتيژ ·

 ؟کياحساس و شيحادثې په واندې د ه  يتاريخ تاسې د کار په مطابق ماشومان بهس ·

، ه يد کيپه جغرافيه کې مطالعه  دویچې  شيکه ماشومان هغو ملکونو ته وال  چې یکفکر و ·

 ؟ کياحساس  به و

  د ماشومانو هول ددې لپاره چې له خپل تصور خه استفاده وکي. 11

. يوه ه وسيله ده تصور کول يا له هغه خه بهر په دوران کې او وونيحل کولو لپاره د  د ستونزو د

چې له خپلو تصوراتو او تفکر  ويماشومان دې ته وه ،شيکوالى  وونکيچې  ي،د يلې طريقې موجودبېالبې

  : ه واخليخه 

کيسې بايد . کيش اجرا او يا يو نق کيطرح  ېرام ېچې لن شيماشومانو ته ددې فرصت ورکاى  ·

 .وي يپه يوه مضمون کې يې لوستل وونيچې د  ويمتکې  میتودپه يوه 

البته دا يوه . وليکيهغو تصويرونو په باب ه  ، او ديوباس انورونهنو خه یچې ماشومان له  یپريد ·

  .کينقل و  يوازېيا کتاب خه  کوي چې له تختېطريقه ده چې ماشومان له دې خه منع 

· و یوماشومان دې ته وهخه کيسې  تر دې ته  هغوی، ددې په عوض چې وليکيله خپلو تصوراتو

د ژوند د پروسې په ليکلو کې ددې امکان شته . کيچې له کتابونو خه کيسى رانقل  شيوهول 

 .خو د وخت په تيريدو سره دغه نيمتيا رفع کیي شيو يغلط ييا رامر يچې امالي

او هر ومره چې ماشومان د خپلو تصوراتو په . لپاره ه طريقه ېره مطالعه کول دىد صحيح ليکلو 

خو بايد په ياد ولرو چې له . کيدې ته هول کیي چې ېر لوستل و دویمره وليکي هغوباب زيات 

و په هغه وخت کې چې ماشومان د نور. کيکوالى امال او رامر تصحيح  شيکتابونو خه نقل کول نه 
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 ه له خپل ان خه دویبايد په ياد ولرو چې که  خو. وي ېانې يې ل يغلط ،کويرانقل  ېکيس

  . وي هايې چې غلطې انې موجود ،وليکي

  يدا کولو لپاره د ماشومانو هولستونزې د حل د الرې د پ فکر کولو او د د. 12

فردى طرز  بايد ماشومان د يوونک. شيماشومان بايد د ستونزې د حل الرې د پيدا کولو لپاره وهول 

تله  بيااو  ويفکر لپاره و هرامچې خپ يهغوی وپو ،او يا رسم کولو په ذريعه  يل افکار او نظريان د ليکلو

  . کي بیان

  کیي درناوید خلکو په ېر  ته احساس وکي چې هغوی. 13 

چې ماشومان بايد نورو خلکو  که وغواو. يلکن دواه يو ول انسانان د يماشومان تر وانانو واه د

نورو ته احترام  بيادوی  ترو، يله د محترم شميرل کيدو خوند ووينلومى دوی بايد خپ کيته احترام و

  . کيو

. کيپريدو هر ه چې يې زه غواي ويې  هغویمفهوم نه دى چې  ېد ماشومانو احترام کول په د

يې په  خطاوې، شيته بايد غو ونيول  هغویهوم دى چې بلکې برعکس ماشومانو ته احترام کول په دې مف

ماشومانو . کي ظريات او افکار په آزاد ول بیانچې خپل ن شيته وخت ورکاى  هغویاو  شيحوصله اصالح 

او په  هغوی )  شيفقرى ته مراجعه و 9( شيورکاى  دندېته  هغویچې  کويددې اتيا پيداته احترام کول 

هغه په باب درس  او هغوی نوروته په احترام کولو مجبور کو او د يش یوده ورکته  يخپل انې درناو

  . ورکو

   ېرولي د ماشومانو لپاره د يوه انى اى په . 14

ته ويل کیي چې ایونو  وهغ ،شوو په دې رساله کې يې ذکربنياد چې  نو پروپد هغو پرنسي ولي

 زده کېد هغوی ته داسې ای د که  وريو ايونو په ستره خپل ان لپاره د ان ته د ماشومان هغو

 هغوی. کيو ویاچې ماشومان په هغو  وي داسې ايونه بايد دا. يتياروول  عمليمصئونيت په  اواسانتيا 

 خبرې هغوی چې د يداسې کسان د وونکيپورې تعلق لري، او  هغویپه  یولچې  کياحساس و يبنياد

  . وپيژني کي او خپل چاپيريال، کشف وکيترو زده که و کويسره مرسته  هغوی، له اورې
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  : چې هلته داسې ای ويبايد  ولي

 . کياحساس و ېماشومان د هوساين .1

 . يکه چې هغه ور د يد ويچې وضع ش يهيپووماشومان په هغو مقرراتو  .2

 . کويپورته  او له هغو ه کويطرح  ېان عملي کارونه، چارتونه او رامماشوم .3

 . ويدرسي مواد موجود  يهلته چارتونه او نور کومک .4

5. ولويمسؤول  یپاک د د هغویاو ماشومان  ويپاک او ستره  ی . 

 . موجوده وي ناييهلته کافى تازه هوا او رو .6

 . کياو ماشومان له هغو خه ه پورته  وونکيچې دواه  وي ويمواد داسې ترتيب ش .7

 .ويکله بل سره معلومات او تجربې شري په باره کې يو افت او پاکد نظ وليماشومان د  .8

  

  فعاله زده که الرېله يو بل خه د زده کولو له  - کار روپي
  وليو مقايسه) او تعاوني انفرادي، يرقابت( د دريو 

  ولي رقابتي
ن خه دا پوتنه ، يرک شاردان تل له ايد تر ولو ېر رند او ولو ته اشنا وليدغه ول  

ولي کې زده په دې ......... باسم، چې زه يې وم او  ېپر مکه، زما رقيب وک دى؟ وک بايد په کوي

ته په داسې ستره  هغوی، يرانو په ير ود خپلو دوستانو او طرفدا ولیوالچې نور  یکوونکي ددې په ا

  . د پرمخت په الر کې خن دى د دوی ېچې وند وري

زده کوونکو لپاره ېره رانه ده،  پاتيروپ لپاره یعنې د متوسطو او وروسته  يد بايلونک وليدغه 

 په ور رواو  يکارورته  ينکايلوب، خپل انونه يهغوی د خپلو انونو لپاره د پرمخت امکان نه وينکه 

روپ لپاره هم ېر په زه  ينکد يرکو شاردانو يا وو وليدغه . يکمي باوريې په خپل نفس باندې 

او له دې نه عالوه . يې مبادا نور ميدان ورخه يو نه سچ ويتل په دې اندينه کې  هغویپورې نه دى که 

وختونه  ينې. يولي هميشه بد نه د رقابتيليکن . ت نلريبېدغه روپ په نورو زده کوونکو کې ېر محبو

سره په رقابت  زده کوونکي له يو بلخو کله چې . يدنه له ان سره لريرقابت د زده کوونکو لپاره خوند او پار

  : کيته پاملرنه و الندنيو کو یوکې اچ
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 ولري؟  يچې تقريباً يو شانته تواناي ويپه رقابت کې سره واچ زده کوونکيهغه  .1

 . د ونکو شمير د امکان تر حده پورې لو بوزى .2

  . ینديتوب کې د بدلون لپاره کار واخل د رقابت خه د خوند اخستلو او د کار په .3

 ولي انفرادي
وي چې بل وک او ددې اندينه نه  کويپه يوازېتوب کې کار  یزده کوونککې هر  وليپه دې 

رکاره بېچې  يددې باعث ونديتوب سره. يیيې و زده  کوي او له نوروکار  هغو په يوازېتوب او په خپل

  . تمه نلري مرستېله يو بل خه د  زده کوونکينلري او ) عاملت( کوونکو سره ير سروکار

  وليتعاوني 
ته  مرستېهر وخت چې  پوهيي ېپه د. يد يله يوه بل سره تل زده کوونکيکې  ولي په دې ول

. وي ولیوال د دوی شياو دغه وک کيداى  کيداسې وک شته چې ورسره مرسته و کيضرورت پيدا 

 ېولي النددغه )) کيو قالصون مومو يا ول سره يو اى غرول سره يو اى خ: ((دادى شعار وليددې 

  : انکتياوې لري

ته  بریالیتوب یر که ول په يو ام شي بریالی توهکوالى په یوازې  شيغى نه هي روپ د 

  . شي تيپاهر شخص د خپلې زده کې مسؤول دى او حق نلري چې په روپ کې بې کاره . رسیي

  : وساتيبايد په پام کې  يک يدر ېشي الندکې بريالى  کار په دې وونکيددې لپاره چې 

 .وساتيد اشخاصو چلند بايد په روپ کې په نظر کې  .1

او په دې کې مرسته . يته وواي هغوی. يچې شاردان يې په کار و پایلېنو مهارتو ولنیزود هغو  .2

 . کيزياته ه پورته چې له دې مهارتونو خه  کيورسره و

 . کيزم وخت کې د روپ په کار کې مداخله ویوازې په ال .3

  کار نه پيل کو؟  روپي

او يايې  ید يزده ک یشچې له نورو خه يې ه  کيپه دې باب فکر و، غوايلومى له شاردانو خه و

وسره د  چې له نور یکفکر و. ده کييايې د چا ستونزه حل  ،دى یلد نورو په مرسته کوم کار سرته رسو

  : يوواي بالندنيو پوتنو ته وا بياکار خوند په ياد راولې او 
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 ؟ ويروپونه و کسيزه  .1

 ؟ کيو يو اى سره کار زده کوونکيکوم  .2

  ؟ کومو وسايلو ته اتيا لري؟ کيو چيرې کار .3

  : نو د اشخاصو شميرد روپو

  کسيزه ٢ – ٣کې  وليم دویپه لومى او 

  کسيزه ٣ – ٤ه دريم او لورم وليو کې پ

  . کسيزه ٤په لوو وليو کې 

کار په مفهوم  روپيد  هغویچې  یکچې کله ا پيدا  کيکسيزه روپ هغه وخت کار پيل  ٤ليکن په 

  .پوهيي

ده زليکن مهمه داده چې . کوي؟ روپ معموالً بهتر کار کيبايد له يو بل سره کار و زده کوونکيکوم . ٢

  . سره يو اى کار وکي زده کې چې له هر چا کوونکي

يو اى  زده کوونکياو  وونکيد روپ د کار اى . او کومو وسايلو ته ضرورت لري کيچيرې کار و. ٣

  .شيشرط چې روپ يې وکوالى  ېپه د یوغاه واچ وسايلو تهيه کول د روپ په د.  ياک

په  وليون کوونکي د هر يوه . تي، انفرادي او تعاوني وليرقاب: کويولونه معرفي  ېد وليو در

  : کوياو الند نيو پوتنو ته وابونه ور کوي خبرېيو له بل سره ) کي منفيمثبت او (انکتياوو 

يې بايلم، که زه يې وم ته يې  هکه ته يې وې ز: لري اهپورې  وليدغه شعار په کوم ول  .1

 . بايلې

 .یکولېشعارونه  تاسېوليو لپاره د دو و نورو  .2

 ؟ کويه پورته  زده کوونکيخه کوم ول  ولي رقابتيله  .3

 ؟ کويه پورته  زده کوونکيخه کوم ول  ولي انفراديله  .4

 ؟ کويه پورته  زده کوونکيخه کوم ول  وليله تعاوني  .5

 ؟کیکې تل بد دى؟ توضيح يې  وليايا رقابت په  .6
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  : ېاره مشوروونکو لپد 

يو له بل سره ) يک منفيمثبت او (تياوو ولي په انخه د هر يوه  د  رقابتي، انفرادي او تعاوني وليو. 1

  : کينيو پوتنو ته وابونه وري او الندکو خبرې

يې بايلم، که زه يې وم ته يې  هکه ته يې وې ز: لري اهپورې  وليدغه شعار په کوم ول  .7

  .بايلې

 .کولېشعارونه  تاسېد دو و نورو وليو لپاره  .8

 ؟ کويه پورته  زده کوونکيخه کوم ول  ولي رقابتيله  .9

 ؟ کويه پورته  زده کوونکيخه کوم ول  ولي انفراديله  .10

 ؟ کويه پورته  زده کوونکيخه کوم ول  وليله تعاوني  .11

  ؟یککې تل بد دى؟ توضيح يې  وليايا رقابت په  .12
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  د دزه کوونکو پيژندنه
  ): د زيـيدو له وخته خه( دماشوم وده 

  عوامل طبیعياو  ولنیزمؤثر  باندېدماشوم پر وده 
چې وروسته (دغه دانه  .يوده کو په خپله، ياو اوبه ورته ورکی ش يش یدانې وکرل ېکه چېر .1

 . يخصوصيات اک ېلرونکې ده چې د ود ېشپالن او نق داخليديوه  ) شينې جوه ي به يا

، ید یلدوی ته بخ) ج(ديوه داخلي پالن او طرحې له مخې، چې خدای پاکماشومان هم  .2

سره - له دې سره. یهم د يبلکې روان ی،جسمي دطرح او پالن نه داچې  يدغه داخل ېود د. يوده کو

 . يخت په تيريدو سره نمو کو، د دوی ذهن او روان د ورايته  نشکل  يې ېر ماشومان په صحچ

 ې،نو په همد يهغه ونه کي د شيپه وخت کې کومې موانع پيدا ودېد نبات د  چيرېکه  .3

اخه  روانياو  ذهني، له شيپه مخکې موانع پيدا  ودې روانياو  يذهن يعبېتوه که ديوه ماشوم د ط

 . رايکمزوری 

بوې په توه  ياو قو يديوه غتل يوکهغه ماشوم چې په يوه متوازينه فضا او محيط کې وده  .4

 .رايمن ته  ی، مهربان او له نورو سره مرسته کوونکی، يو معتدل، متعهد، غتلراي

نلري،  یغوتنو سره برابر وال روانيمحيط کې چې له ) ناموزون(هغه ماشوم چې په يوه ناسالم  .5

ی، يو جاه طلب، باور یلکه بوشين شوی وی،  وده وک او ناموزون  بينه، بدیه لرونکن چې کو

 يشخصيتيينې جو. 

 : توه دی الندې، په شيوالي نې چې د ماشومانو سالمه وده ونمو ينېلويانو د سلوک  د ·

 ).اشتباهاتو لپاره طبیعيساده او  د(او جزا ورکول  ېسپور پکېس ·

ن او دوی ته د ماشومانو سره له حده زياته مرسته کول، په خاصه توه ېر واه ماشوما ·

زده وخت نه ورکول چې پرخپله دوی د تجربې له الرې کو وکی چې ه 

 . کې

 ). اوله حده زيات يغير ضرور(کول  ېپه ېره تندی انتقاد ورباند ·



35 
 

 . کول رلبې مورده  ·

 .وهل او کول ·

د او همدارنه  يددې وخت نه ورکول چې په خپله دوی تصميم ونيس ماشومانو ته ·

 . شيونه  يېورنه کل شي او درناوی  ترایې ته ارزدوی شخصيت او 

 . ماشومانو ته د پوتنې اجازه نه ورکول ·

او  يزده کسطه و پواد کتلو، اوريدلو او ويل يوازېماشومانو خه دا هيله کول چې  د ·

 .په  کار کې د برخې اخستلو د پاره وخت نه ورکول

 نې يد لويانويمرستندوی واقع  ودې ماشومانو د چې د)سلوک(نې ککی . 

. يبرخه جوو طبیعياو رشد کولو  ودې عقيده پيداکول چې د غلطيو کول د په دې ·

ماشومان پريانې وکيدی چې خطا ه وکخه زده ک ياو له هغو . 

 .نکلونو، او تبصروته پاملرنه کول د ماشومانو پوتنو، ·

 . يکول ددوی باور معنی چې پر په دې ماشومانوته وخت ورکول او دا ·

ماشومان په خپله د  .يسرته ورسو يېماشومانو ته د ورو کارو سپارل چې دوی  ·

 . يبو سرته رسولو خه ه زده که کوکارونو او لو

  مرحلې طبیعي ودېد ماشوم د 
سره يو ای، ذهن، روان، سلوک، رفتار او د هغو ضرورتونه هم بدلون او  ودې جسميماشومانو د  د

 . کويوده 

 : توه صنف بندی کو الندېمرحلې کوالی شو په  ودې مانو دماشو د

 ).)0-6کلن د زييدو خه تر شپ .1

 ). )7 -12کلن 12خه  تر  کلن د شپ .2

  ) )13 -18کلن 18خه  تر  کلن 12له  .3
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مرحلې کې د ضرورتونو او  ېيو ېدغه صنف بندی ددې لپاره سرته رسيدلې ده چې ماشومان په پورتنيو هر

  . يله اخه توپير لر عالقمنديو

  )خه مخ کې عمر وونيد ( کلن 6 -د زييدو خه :اول
ماشوم د  ماشوم لپاره او يپيدا شو يد يوه نو نان نو. يلپاره نابلده و ن او ددې لپاره چې د خپل 

 يغوا. يته پام و ن فزیکياو  يماشوم ذهن او روان ماد يپيدا شو يدرک وکی، د نو وشياند  د چاپيريال

شيانو د رنونو او شکلونو په برخه کې زده که  او د ،يته پاملرنه کو شي ي، هر کوچنيلمس ک یشچې هر 

يو ېر بسيط . يفعاليتونو ته ضرورت لر جسميکبله  له دې، نو کويخپل ان په هکله زده که  او د. کوي

يې بدلون نه او په شيانو کې  ييخو یېد شيانو ترتيب کول . کويکار، په تکرار سرته رسولو سره زده 

ن  يکه دوی پخپله کوچن. يعمر کې په عمومي توه سليقه او نظم رعايت کو په دېماشومان . ييزخو

په سرته ) يکو يېهغه کارونه چې لويان (کارونو  مرحله کې د کور د په دېماشومان  .يکې نظم ته اتيا لر

سره مرسته  ودې جسمياو  رواني، ذهنيسرته رسول د ماشوم له  وددغه ول کارون. کیيرسولو خوشحاله 

  .يکو

ېر غوايوازې ي يوازې، او يکار وک مرحله مستقيم او ساده  په دېدماشوم فکر کول . يلوبې وک

 مرحله کې د په دې ياو د شيانو د نومونو د پوهيدلو شوق لر خويي يېول دساده او لنو جملو کار. يو

  . يکلمې د دوو کالو په اودو کې نسبت ول عمر ته زده کو ېاو ېر ير حساس وماشوم ذهن ي

  )عمر دورې لومد  ووني د(  کلن 12 – 6له : دوهم
او په  يشوی و یاو جسماً غوتل يمحسوس و يياشنا يکيمادي او فز نمرحله کې ماشوم د  په دې 

سره مينه ) تجسس(جسماً او ذهناً له پلنې. يته رار ن لور یېد لو یېذهن . شيسره تفاهم کوالی  یاسان

زيات  يېپه ذهن کې . يو پيژندلو ته تيار ودده ذهن د شيانو، درک کولو ا. يسره مينه پيداکو شياو د هر  لري

شيانو د فعاليتونو په  ېاو ند ېد لر غواي. اخلينکلو او قصو خه خوند  د، کیيرا پيدا) تصورات(خيالونه 

تر يره حده زمو  ،يد يلمس ک یېاو نه  يليدل ينه و يېهغو شيانو په هکله، چې پخوا . شيپوه  يالرنو

مهمه . يو یراغلت يې په خواو ذهن  شيچې وهول  په دې، يخه زده که کو) تصوراتو(د خيالونو 

  . شيسره مينه دار کای  نريال د شيانو او ېپچې ماشوم بايد د چا نکته داده
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دغه ده هم .يمفاهيم وپيژنناسم او  سمچې  ياو کو کو يو یمرحله کې ماشوم ېر پلونک دې په

مرحله کې يو  په دې چيرېکه . يپه خپل ان کې وده ورک تونو ته، لکه عدالت او اخالق،زچې داسې ار

کولو کې ورکيي او  په توپير) صحيح او غلط(، هغه د و او بدو شيمخ سره  انصاف بېاو  يماشوم د بې عدالت

ن وي، 12او  16یې د هغه ماشومان چې  عمر. يکيدو احساس وده کوس په ده کې د د   دکلونو تر من

د  يآزادالبته محدوده . ياو عمل اکلو ته ضرورت لر آزادپه غرض د  ودې د ېاو سالمې اراد ميرس

  . يحق ماشومانو ته ورکل شوی وکولو او اکلو  یهغه کې بايد د غلط په غرض چې پر ودېشخصيت د 

له نو . يو ياو ير اجتماع يپه باره کې زده که کو نمرحله کې ماشومان په پراخه پيمانه د ولنې او  په دې

چې له دوی سره يو ای کار او لوبې  ،يارزت ورته لرهمولې ماشومان ېر  دې کبله د دوستان او هم

 ييو له بل سره د خبروکول زده کو.  يداسې روپونه لکه يوه ولنه مرحله کې خپل  په دېماشومان . وکی

  . يولنې جز ر يترتيب د بشر په دېاو 

  )عمر دورېد ثانوی  وونيد (  پورې کلن  18- 12دريم
 عمليدده ذهن د ژوند د . مرحلې ته د اخليی یددغه عمر ماشوم له ماشومتوب خه د تنک وان

د ماشوم . کیيرفتار او نورو سره مخامخ ، ې کار کول او د ولنې، د کو وود په بدل کمسايلو سره لکه د مز

 اینه. کیيهم اخته  يېوارخطا او هکله په وير- کله. يسره په يوه وخت کې ذهن هم وده کو ودې جسميد 

بل  لوک او يو، سيمثالً د درناو يمرحله کې د اخالقو او روزنې خاص حدود واکل ش په دېده چې د ماشوم 

ددې مرحلې لپاره دغه ده، چې ماشوم کار کولو ته ومارل  کارورد ساحه يو ېر مهم او ضروری سره د برخ

په . شيد يوه مستقل شخصيت په توه قدم پورته کای  ترو، يېاشنا رهعايداتود السته راولو س يشي او د مال

شي، چې او له ده سره دی ديوه وان په شان عمل و شيمرحله کې ماشوم ته بايد ېر مسؤليتونه وسپارل  دې

  . د يوه ماشوم خه ېره زياته ده يې يياتوان

ه پ باندېد يادونې وده چې دا مرحلې او عمر عام دی او ممکن په ولو ماشومانو  ·

هر ماشوم له هغې . يمرحلې خه تيري له دېپه مجموع کې هر ماشوم  ، اماشينه  عمليدقيقه توه 

 يو پلونکیيې داسې مرحلې ته چې ذهن ې ، يوين متمرکز و ماديپه  يېخه چې ذهن  مرحلې
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پوه  چې غواييو وان . ي، وده کويراخه توه معلومات ولرپخه په  ن غواي چې د بهرناو 

دی  شيه هغه کې ه پای  او دده ينه فعاليت کو ن ېاو ده ته ند ېچې له ده خه لر شي

 . يشولنه کې يو مستقل شخصيت  لري تلوسهاو 

د  يلپاره  يره مهمه ده چې ديو ماشوم لپاره په هره مرحله کې چې و وونکيد  ·

و په . يفعاليت زمينه برابره کطبیعيتر ه وده وکه چې خدای پاک هر . ياو سالمه تورن لکه

نه و ېو ترو هر ماشوم لکه غتلکبله بايد زيار وباس له دېلې ده نو ودې او نمو وتيا بخچاته د 

ې، نه د يويمستقماً وده وک نې په شانو ېاو کمزور ېک . 

چې رنه کوالی شو چې د تدريس طريقه او له ، انه وپوتو اوس نو د وونکو په ير بايد له

مرحلې په ضرورتونو پوهيو، رنه کوالی  هرېاوس چې د . ماشومانو سره خپل برخورد ور کو

  کې مرسته وکو؟  يپه سالمتيا او اله وال ودېچې د ماشومانو او زده کوونکو د  شو

  ېانتياوودې د مرحلو او د  ېاتياو زده کېد ماشومانو د 
 هغه متقابله اثر دتدريس د طريقي تنظيمول او د نتیجه محوره اتياوې او سلوک انتياوې عمر

واس ير حساس وي ح  ٥ -٦

له  زده کوونکیاو 

 مادي او فزیکي ن

 .خه زده که کوي

ورته نا اشنا دی، ماشوم هر هغه شي  یش هر

يې،  يلمس کو يته چې الس يې ورسي

، هر يالس رسيدلو الرې زده کو هغه ته د

توه ترکتنې الندې نيسې، هر  يشي په جد

  .يشي ته پاملرنه کو يکوچن

، ترو ماشوم يفزیکي چاپيريال بايد محفوظ و

ماشوم حرکتونه بايد محدود  د. وکای شيپلنه 

لوبو شيان ورکل شي  د طماشوم ته د. نه شي

و پر هغو لوبې وکاو هغه شيان چې  يتر

 ینېغ او بوی  ،رن،ی، لنوالیتودوال

  . محسوس شي بايد ورته ورکل شي

د ژبې زده که وده   

 .کوي

 توه کلمې زده کوي اما يعیماشوم په طب

هغه  يينه خو یېضيحات ېر اوده تو

   يشيانو نومونه وپيژن غواي چې د

له ماشوم سره  يپه هره اندازه چې امکان ولر

  . کتاب او نور ورته وويل شي وشي او ېخبر

او  د ساتنې، آرام 

امنيت احساس ته اتيا 

 .لري

شيانو ای په ای کولو د  ماشوم بېرته د

او د  يتنظيم او ترتيب خه خوند اخل

  . خوشحاله کیيته يريال بدلون چاپ

چې د ماشوم په چاپيريال کې بدلون  یزيار مه باس

پاک او )ولي، کور(ماشوم چاپيريال  د. یراول

  .یمنظم وسات
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هغه وخت هغه زده که  

کوي چې په خپلو 

السونو يې درسره 

 .کي

ماشوم په کور يا ووني کې د کار په سرته 

 یوچنک ېرسولو خوشحاله کیي که چېر

 يې شي په سرته رسولو يغا ترمسؤليت ور

  .خوشحاله کیي

زمينه برابره کی،  کار محيط او د ماشوم لپاره د

ه وکو د اشتباهاتو په کولو سره زده کيتر ،

  . چې ورته بد وويل شي ېبېله د

د کنې په تکرار سره  

  .زده که کوي

ل  او ېر يماشوم يو عمل و واره تکراره و

  . ييا احساس کوستت د

 رماشوم پريدی چې يو عمل و، و واره تکرا

نه کې يې الس وهنه مه کويپاو  يکه پل .  

خيال او تصور يې ير  ١٢-٦

  .قوي وي

ه زده  الرېنکلونو او رامو اوريدلو له  د

  . که کوي

و په شکل نکلونخپل درسونه د دې وونکی 

ته  که امکان ولري ماشوم .يترتيب او بیان ک

  . شي ليلو اجازه ورکقصې و د ېد

ير ولنیز وي او له  

دوستانو سره يې ايکې 

  .يرې مهمې وي

  کارونه يې ېر خويي او يوازې کار 

  .یې نه خويي

 کارونه په خپل درس کې زيات  ېوونکي د

وخت ورکل شي چې  ېکی او ماشومانو ته د

ه فعاليت اجرا کروپي تو يپه .  

ذهن يې وده کوي،   

ترو يره پراخه ن و 

پيژني او غواي چې 

توضیحات او داليل 

  .واوري

ته تيار  ېاو د ید پلونکي ماشوم يرک او

که چيرې  .يپيدا ک یچې هر ش ید

 توان بشپ وهول شي نو د زده کې

 ند ماشومانو له دغه توا خو يری وخت(يلر

   ).له ه اخستل کييخه 

ه چې درس ورکوي بايد له هغو  وونکي هغه

ماشومانو د مينې پيداکولو  او د يسره مينه ولر

من ازاد رقابت رامن ته تر یلپاره بايد د هغو

يک .  

د مادي ن د پيژندنې  

لپاره يې ذهن او جسم 

  .واکمن شوی وي

مادي . ويزده ک لاو فکرکو يضرورت لر

 او  ياو فزیکي شيانو محسوس والې لو

  . يوک خپلواکه پلنهغواي ازادانه او 

ماشومان د  ې له ولي خه د باندېد یوونک

پيريال يا د په چا( يومار هلپارنو کارو يتحقيق

    )په ولنو او سازمانونو کې ولس په من کې،

د سم او ناسم په اه   

  .قوي احساس لري

ترو په اصولو او قواعدو او د  يضرورت لر

ه غواي چې ل. ليلونو باندې پوه شيهغو په د

ده سره نيکه رويه او سلوک وشي او د و او 

  . اکلو په برخه کې حق ورکل شي بدو د

 .وکی بحثضوابطو  اصولو اوپه   ېوونکي د

ېر  ماشومانو سره په سلوک او رفتار کې بايد له

په ولي اوپه ولنه کې دی د  يو محطاط

او د زده  يراوقضات کولو ه نمونه مثال 

د و او بدو د اکلو او تصميم  ېکوونکو لپاره د



40 
 

ينيولو وخت برابر ک.  

١٢-

١٨ 

د واني په لورې تحول 

  .کوي

يې نيم  رکیي، سلوک او رفتا يېر احساسات

ی وی، جدل او بحث کوي او په عين ک

  .يحال کې اه نه و

او په عين  يحوصله ولراو الدين بايد  ینکوو

د اخالقو، سلوک، وونې او درناوي  وخت کې 

وضع  محکم او مشخص حدودپه برخه کې 

  . کي

پر ان متکي کيدلو او   

د کار کولو پر لوري 

  .تحول پیدا کوي

 نو وختو کې د دوی په کار کې د يپه

په قهر  او پرې ه نه لييلويانو الس وهنه 

  کیي 

وونکي او والدين بايد زده کوونکي ته 

د ژوند عملي درسونه دی . ورکی مسؤليتونه

وونکي .يدوی ته بیان ک  د زده کوونکو

او له هغو  ينه ستره وورشخصيت ته په در

يسره د لويانو په شان رفتار وک .  

  : ونکو لپاره مشورهود 

 يونه پيژن مرحلېودې  ماشومانو د که لويان د چې یله وونکو خه وپوت بيالومى مثالونه ولول او 

  ؟ ويه نه بلند چعکس العمل او  د هغویماشومانو په واندې  د

او له  همر او حالت په هکله نه فکر کاوماشوم د ع دوی مخکې د چېپخپلو منو کې بحث وکی  بيا

د ماشوم  ېبېالبېلو مرحلو کعمر په  چې کله دوی دباب  ېدغه راز په د. هيې نه چلند کاوماشومانو سره 

  په چلند کى ه بدلون راغى؟  د هغویې، لندوپيژ ېواتيا

  ): يونو دبندونو په تلو ېر وخت باسيو پنه کلن ماشوم د بو( :لومى مثال

  : له درک خه وروسته پيژندنېد ماشوم داروا 

ونو بوونو د بند د پخپله او ويشاته ا او السونهمخ  بيا ماشوموونکى دو دقيقو لپاره بې صبرانه انتظار باسي، 

چې له ماشوم سره يې مرسته کې ده، خو په حقيقت کى هغه ماشوم له  کويوونکى فکر . په بندولو پيل کوي

(( یام چې ماشوم ته رسيدلى دى دادغهغه پي. دى کيزده کولو خه منع  ددې کار له سرته رسولو خه : 

  )). دى یوش ېپاتعاجز 
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  : ستهخه ورو پيژندنېتياوو له درک او ماشوم د ا د

 ترو باسياو پخپله په چپه خوله انتظار . بوونو بندونه پخپله وتي وونکى انتظار باسې چې ماشوم د

 یې باندېاو پخپل ان  کويپه دې ول ماشوم د برياليتوب احساس . زده کېماشوم د بوونو بندول پخپله 

نې ي ويتر هغو چې ماشوم مرسته نه  ،شيهم ن بریالیبندونو په تلو  که ماشوم د. اعتماد زياتيياو ويسا 

  . کومک ته نه وري یې، وونکى يغوت

  )ماشومان  وليد لورم ( م مثال دوی

يو بل  او د کوييو اى کار . کوي خبرې ې، تل په خپل من کينهه کلن د چېماشومان  وليد لورم ( 

  )وايي پوتنو ته وابونه

  : د درک او پيژندنې خه مخکې

په مکرر ول . دى کيجو یې او شور کويکى شوخى  وليپه  يزده کوونک چې کويفکر  یکوون

او هر  کيو ن خبرې، کي، له يو بل سره مطالعه ونشيچپه خوله  چې کويامر ورته  ازوآته په لو  هغوی

  . کیوک یوازې کار و

  : خه وروسته پيژندنېله درک او 

 کې) کار په (کارونو  روپيزياتره په ) کلن  ١٢ – ٦له (ده کوونکى چې ز ويوونکى درسونه داسې ترتيب

  . په ه ول زده که کوي خه کارونو له اجرا روپيپه نتيجه کى ماشومان د . شيمصروف 

  ): زده کوونکى وليدپنم ( دريم مثال 

  . ير ستى معلومييلس کلن دى، د تاريخ د مضمون د لوستلو په وخت کى  چېزده کوونکى  وليدپنم 

  : مخکېد پيژندنې او درک خه 

په ذريعه زده  وياو سپکا ويرېد . کوي يوه هغویيا  يوونکى په غوصه کیي او په شارد چېغى وه

 يدرس ته پام و چې باسيکوونکى دې ته اک .  
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  : له درک خه وروسته  ودې ذهنياو  يماشومانو د عالق د

خپل تصورات او خيال په کار  چېاتيا لري ) کلونو په من کى ١٢ – ٦(  يونکزده کو چې پوهييوونکى 

او زده کوونکو ته ددې امکان  کوي، نو د تاريخ د مضمون درسونه د خوندورو کيسو په شکل تشريح ويواچ

ه ل ويد زده کوونکو تخيل نور هم په کار واچ ه چېلپار ېاو دد ويمانانو نقش ولوبد قهر ورکوي چې د کيسو

  . به نه وي ېصحن ېپات ېکيسدچې  کوي پوتنېخه  هغوی

 يتورا پ کلن ماشوم په ېر تکليف د هيجيو ش) شپ کلن ماشومان او په ليکلو د وتو ماتول ( لورم مثال 

  . ليکيدرست 

  : مخکېخه  پيژندنېله درک او 

 يپه مکرر ول عين تور چې ويرماشوم مجبو. چې ېر سوکه دى وايياو بلکې ماشوم ته  کويوونکى فکر 

). کويله ماشوم سره په زده که کى مرسته نه  ميتودچې دغه  له دېسره (  وليکيکې په پنسل سره  چېپه کتاب

  . نيسيپنسل په صحيح شکل په الس کى و کويکوشش  ېين وخت کعتکراروي او په  يغلط بيا بياماشوم 

  : د ماشوم د اتيا وو له درک خه وروسته

، په کيپه الس ليکل و مکهپه  شيچې نه کوالى  یېور بيایې اوخه بهر  ولينکى ماشوم له وو

چې  يیماشوم ته وا ويوونکى يوه ل. يپه کار ولوي ېچې دهغه وت یېليکل داسې ور يد يوه تور مکه

او د وتو په ذريعه  کوي يوروسته ووکى ماشوم له هغه خه پيرو. په مخ وکاي مکېتورى په وتو د  يو

  . وليکي يپرمخ تور مکې په وتو سره د هن چې کويپه دى ول ماشومان زده . کويليکل  مکهپه 

و ورو  ماشوم د. ليکل کيي هن چېيې و ته  وونکى ماشوم) له و ورو وروسته  یېا( بل ل 

دپنسل سره په  ېچې کپه کتاب ،شو ریالیب ېکار ک ېوروسته له هغه چې ماشوم په د. کويهغه مشق  لپاره د

  .کويليکلو پيل 

  ):کلن ماشوم او يرکتيا ١١( پنم مثال 

چې د کتاب د متن خه بهر وي، دمثال په توه د  کوي پوتنې يافاق یرېکى  وليکلن ماشوم په  ١١يو 

  . کوي پوتنې ېو په باره کيد کري، اسمان، نورو ملکونو او کل ېمک
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  :مخکېشناخت خه له درک او 

کوي او بې چې ماشوم بې ايه مزاحمت  کويفکر . په غوصه کیيته کیي او ماشوم  ېوونکى بې حوصل

، واييهغه پوتنو ته واب نه  او يا د کوينه  پوتنې ېنور د چې واييسره ماشوم ته  ېپه غوص. ادبه دى

  . خصوصاً په هغه صورت کى چې سوالونو ته واب ونلري

  : خه وروسته پيژندنېديرکتيا له درک او  د ماشوم

 کيچې داسې کتاب پيدا  کويبرسيره هه  ېپرد. وونکى د ماشوم پوتنوته په ه طريقه واب ورکوي

(وواييچې پخپله يې  کويوریې چې پکې د دنيا نقشه وي، او شارد ته  که دغه ماشوم يا نور ماشومان . 

 يچې پوتنو ته واب لري، هغه سى يوه ور د وونک وپيژنيوک که وونکى کوم بل ). ولري يدلچسپ

بيا هم او نور وسايل ونلري،  شيرته پاته بېکى  ميتود ويکه وونکى په پورته ذکر ش. يلرابوولي ته په ير 

 وونکى نه چېالبته په هغه ه . کيپوتنو ته ادامه ور چې یو، بلکې هغه دې ته هیکوه نا اميده مماشوم 

  . له وکي ېوليکي او تل د هغو په وابونو پسبايد  یېله ان سره  پوهيي

  ستونزېکې دزده کوونکو  وونيپه 
 یوون چېخه يو نا آشنا اى ته  خپل خواه کور شک نشته چې کله ماشومان د ېک ېپه د

 هېواد کې نشته او د اوسنيو وکتون رواج خو زمون په د. به لري اتیاوې او زېشي ، نو يرې ستونميى رانو

 چېنو کله . يول اسانتياوو امکان هم کم بريتو په نظر کې نيولو سره په نژدي راتلونکى کې ددغه حاال

ل يو نا يماشومان په لوم  اى ته ير محدوداشنا آمران  ينونوي خلک او  ،، مقرراتپکې وييتونه چې

که زمو دکليوالى او سيدونکو  ،وي زده کې ېپه جومات کينو به شايد . او ورخطا کيي ييار ،ولري

 کیدای شي، خو امکان لري ولو ماشومانول ل يدوکتون بد) مخته  وونيتر(لپاره په جومات کې زده که 

  . په مسجد کې زده که نه وي کي

  وونکى مسؤليت  د

. نيسي ر وي او په نظر کې يې ود زده کوونکو په دغه ول اتياو خب يوونک چېمهمه خبره داده 

  . د دغو اتياوو له اخه متفاوت وي يهم پوي وي چې مختلف زده کوونک په دېوونکى بايد  ېبرسيره پرد
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  . وپيژنياو وتياوي  د دوی اتیاوې او يامکان تر حده خپل زده کوونک وونکى بايد د

له منه ول او يا کم  ېروی دکې  هغه په ماشومانو کيو وونکى يې بايد چېتر ولو مهم کار 

ه او اتياوو په و ازخپلو ستون د چې کيجرئت پيدا ېدد يکار سره به زده کوونک په دې. ترکمه کمول دي

  . کي ېپ ويرېله  اتیاوېخپلې  چې، نه دا کيو حل کولوکو يا يې پخپله د اومرسته وغواي 

 د وي او ېد ولو زده کوونکو  ينې چې کي ېلبېې سره داس ېزده کوونکو اتيا و وونکى همدا راز د

 ، دد ووني اى، مثالً زده کوونکو ته . شينو او يا معلوماتو ورکولو حل کيداى په الروو يوونک

 مرستې ېشي انکيداى  اتیاوې ينېزده کوونکو  د. شيل نورو په هکله معلومات ورک لو اوبو او

  .نيسير وبېايد ددغه ول اتياوو په هکله الزم تدوونکى ب .وغواي

په لوميو ورو  ووني د تاسې چې ستونزېهغه  چې کياو کو و کيپه ياد خپل ماشومتوب در تاسې

د نورو ماشومانو حالت درک  تروکاوو ور په ياد کي  تاسې نه احساس چې کې ورسره مخ واست او دا

  .کي

  : په لومنيو ورو کې ورسره مخ کيي ووني ماشومان د چېهغه مشکالت 

  شيوونکى په له پاملرنه او مرسته رفع کيداى  د چېداسې وي  ستونزې ينېماشومانو  کي د وونيپه 

  . لري اوده وخت زيار ته اتيا د بيا ينې خو

په  شيرفع کوالي  اسانه مثالونه چې وونکى يې پ ې ين د ستونزو ماشومانو دپه لومنيو ورو کې د ووني

   .الندې ول دي

  . له وونکى يا  نورو زده کوونکو خه ويره

  . کولو خه ويره يله غلط

   .يله مقرراتو سره نابلد

   .يمکتب سره نا بلد د

  .ولو جرات نه لرلبیاند  ستونزې اتيا او د

  . نهي او نه پوهيدل چې له چا خه مرسته وغوا ېپه د
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  ).، لوه  اوبه ،( معلوماتوته نه درلودل ونو د رفع کولو په هکلهضرورت يانسان د

  ).فرق کول رمند زده کوونکو ت(- دالنه چلندوونکى غير عا د

  . بلده وظيفي ورته سپارل کيدلنا

  . والى پاتيله نورو وليوالو خه وروسته 

  :ايجابوي مرستې نورو د اود مهاله تالش او چې ستونزې او ويزده کوونکو هغه اتيا د

  )د وخت په تيريدو ورسره عادت کيي(اشنامحيط نا

  )د وخت په تيريدو ورسره عادت کيي(مور خه لري کيدل پالر او د

  )سره فرق لري بېژبه د تدريس له ژ د ماشوم مورن(په ژبه نه پوهيدل ووني کتاب او د

  ناروغتيا ·

   يتأبې جر ·

  للرپه زده که کې مشکالت  ·

  معلولیتونه لکه  للر اتیاوې ېاصزده کې خ د ·

  .نور او ي، غليتوب، بې حوصلاتیاوې لکه نازولتوب، ناامتوب يهيجان

. کوي اغيزې منفيزده کوونکو په زده که او د زده کې لپاره په تيارى  د شيکه رفع نه  ستونزېدغه ول 

  .ت لريثيرامنفي تااو مهاله  بيايې  ينېوي او ييې موقت اغيزې منفي ينې

خوا  ېله يو چېترو . کيد رفع کولو لپاره يو ه و ستونزوپه لومنيو ورو کې ددغو  چېوونکى بايد 

 . پياوى شي پکېدبر السى توان  ستونزوپه نورو بلې خوا او له  شيته خوشحاله را وونيزده کوونکي 

  ؟شيپوره  اتیاوې د دوی چېزده کوونکو سره نه مرسته کوالى شو  د 

، وليخپل  تروتعمير او چاپيريال سره د زده کوونکو بلدول لومى قدم دي  د وونيپه لوميو ورو کې 

  . شينور پيداکاى  او لو اوبه  د

د رفع حاجت لپاره هي کوم  کي چې مثالًلومنيو مقرراتو په هکله زده کوونکو ته معلومات ور وونکى د

  ...نور سره اجازه ورکول کیي او په جولوالس  ممانعت نشته او فقط د
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هم يره مهمه ده چې وونکى په خاصه توه په  لومنيو وروکې د زده کوونکو په نسبت داسې فکر  دا

بلديدو او مراعات کولو  سره د نورو ، قيوداتو اومقرراتو، اى، چاپيريال کې د ووني دوی په چې کيو

زيات زغم  ماشومانو هي عمل غلط ونه ى بلکې د نو په دغو ورو کې د. لرياره وخت او پوهيدلو ته اتيا لپ

ک چلند نه  وااو  هراو د ق یکته وونه و دویهر غلط عمل په مقابل کې  د د دویاو  یاخلخه کار و

 خه وکهی.  

 اتياوو دپه کي که چې په ان باور سره بايد مرسته وشي چې په ان اعتماد پيدا يله زده کوونک 

 دویزغمل کيي خو  يغلط د دوی چې شياو پوهه  امن زده کوونکى بايد. شرط دى مهم برالسى لومى او

 شي ياورپه ان ب دوی ترو شيد زده کوونکو ه کار بايد وستايل . بايد د غلطيو د اصالح لپاره زيار وباسي

  .ريوه ان ته ونه ي او په يه ستران ته درناوي وک او

 هچنو و. وک وى کیيدي، که  کار کي لکه جن کول ير بدالروونې هم و يبايد اضافوونکى  

 یلرچې کل شهر م اوی ولپه شان وب دکور یوون، یوخور يېاو په تفريح کې  یسره راودر وي له کوره

  . "نور او یووايماته يې 

هي کله بايد . شيته په احترام قايل  دوی او يه زده کزده کوونکو نومون ده چې وونکى ديره مهمه داهم دا

  .  ويمونه نو) فالنى زويه  مثالً د( په بدو نومونو ياد پالر په نوم  دوی

  :کيزونه او د بحث واندېد وونکو لپاره 

  :کیپه ده سره د الندې پوتنو په هکله بحث و تاسې! قدرمنو وونکو

  .وواییخپل داليل  ؟ياوو او وتياوو له اخه يو شان ديول زده کوونکي د ات تاسېآيا س

  شئ؟ یه کومه اخه او په و ولو ويشالزده کوونکي ل ېک وليپخپل  تاسې

ددغه راز زده کوونکو ستونزې لري؟ دغه  ولېلري؟  ستونزې ېچې په زده که ک یزده کوونکي لر داسېآيا 

  په اه ه کوالى شئ؟

  : ول ماشومان ولرئ په الندې ېه په ولکي کک
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کار  وروسته له وخته ېپه کور ک چېيا سرپرست نلري او مجبور وي  یکورن خه د بېغري د يو ماشوم

  . يزده کدي ه سم ن يېته معلومه شوه چې درسونه  تاسېاو  کيو

و ته نور بياتل تر نورو ملرو مخکي خالصوي او  دندهيو ماشوم ير اليق او ذهين دى او ورسپارل شوي 

  .مزاحمت کوي

  .  خاندي پورېور  ، نو نوريولد يوه شارد مو ژبه دريي او کله چې په جهر درس ل

  به له دغه ول زده کوونکو سره ه کوئ؟ تاسې

  پيژندنه زده کوونکيد 

  ولو زده کوونکو ته د زده کې په فعاليتونو کې ونه ورکول
خوا ول زده کوونکى له  بلېخو له  کيه که وچې زد يته هر زده کوونکى ددې لپاره را ووني

 زده ېپرد برسيره. لري حالتونه يهيجان او مرحلې ودې يذهن د ،ېعالق ،ېووتيا ېان –يوبل سره فرق لري 

 د لخوا يوونک د بيا نور ،کوي که زده ه کتابه له وک – کويفو ولو زده که مختل په کوونکى

، حتي هم له نورو سره په ه زده توه يان په نور ينې خه، يملر خپل له بيا ينې خه، تشريحاتو

  . کيکه خوه 

 بلېکې د زده کوونکو شمير ير وي او له  وليداده چې له يوې خوا په  زهستون ېپه هېواد ک زمو

زده که  ېرفعاليتونه چې ول زده کوونکى ت داسې. لري ستونزې ېخوا وونکى هم فعاليتونه په طرحه ک

د محدودو  ېچې په تدريس ک ويد وخت کموالى او د موادو نشتوالى هم وونکى مجبور ېبرسيره پرد. کيو

  . يطريقو  خه کار واخل

په زده که کې وروسته پاته  بيانور  ينېزده کوونکي ه زده که کوي او  ينېدا شي چې  يېنتيجه 

 )مثالٌ نوره زده که نشي کوالى(وي زيات ستونزېو ته د زده کې دغه کار له يوې خوا ينو زده کوونک. کیي

 زمنکار د وونکو لپاره تدريس ستونزياتوي چې دا  ېخوا د تکه او ضعيفو زده کوونکو ترمن فاصل بلېاو له 

  . کوياو بې خونده 
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  ه بايد وشي؟

 .وپيژنيد انتياوو له مخې  دوید  يوونکى بايد تر ولو مخته خپل زده کوونک ·

 لکه د وونکى لخوا وي په کېچې د زده کې متنوع فعاليتونه  کيدرس بايد داسې طرحه او پالن  ·

بحث کول، لوبې،  روپيويل، تجربه کول،  ېيزکار، د کتاب له مخه جو) لکچر ( موضوع تشريح کول 

 .د باندې فعاليتونه او نور وليسوالونه وابول، له 

دا کار ( مرسته ورکل شي  يزده کې مشکالت لري، مناسب فعاليتونه او اضاف هغو زده کوونکو ته چې د ·

 ).پخپله وونکى او يا د نورو زده کوونکو په مرسته کوالى شي 

، نيسيدرس د واندې کولو په وخت کې بايد د زده کوونکو موجوده پوهه اوسويه په نظر کې و ويد ن ·

 . اخيستالى شي ينېکي ه چې ول زده کوون کيمطمئن  ېیعنې ان په د

 .اخليد امکان تر حده له مختلفو درسي موادو خه کار و ·

 . تهديد او تحقير خه کار وانه خلي کي او هيکله له يې، اصالح يد زده کوونکو غلطى وزغم ·

یعنې ول  وساتيچې د درس په جريان کې له ولو زده کوونکو سره رابطه  کيوونکى کو و ·

 .کيشريک 

  ؟ه زده که کوون
 ېندپرې زده که کوي په الچې ماشومان او لويان  طریقېهغه  ينې. خلک په مختلفوطريقو زده که کوي

  . ول دى

رايو ته  ونو اوبیان پلرونو او وونکو الروونې يا ،دمثال په توه دميندو: په واسطه د ويلو  ·

  . غو نيول

  .لوستلو پواسطه د ·

په دې فکر  او بيادکو او فکر کولو په واسطه  په اوند یوارآ هغې د او ستونزېديوې  ·

ستونزه نه آواره  او دا ،واندېز او دى ته ير کيدلحل الرو لپاره  د مختلفو ستونزېکول چې ديوې 

  . شوه
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خه زده که کول او  ېتجربه کولو په واسطه یعنې د يو کار عملي اجرا کول، او د هغ د ·

  . ه ه ده کومه الر.تجربه ميندل

يوې پيې يا يو داستان په ذهن کي انور  سترو تل او د دخيال يا تصور کولو په واسطه د ·

  . کول

  . له نورو خه تقليد کول ·

ضوعاتو کې دکار اخيستلو له حفظولو او له هغو خه په نويو مود زده کولو يا  دمعلوماتو د ·

  . الرې

  . د دوامداره تمرين له الرې ·

 د ينې خلک خو. بيا نورې الرې کارويکاروي او وک  الرې ولې ورتنپاره پي لوک د زده ک

  . یبيا زده که نشي کوال ه زده که کوالي شي خو په ينو نورو طريقو الرېينو خاصو طريقو له 

 واوفکر ک ،کوالي یه سمه نه شوازده ک يېپه يوه معينه طريقه  چې، ماشومانو په اوند مخکې به مو غالباً د

مثال په توه ول  د. مختلف ولونه شته) وتياوو(دونو استعدا هيو چې د، خو اوس پويپوه د نا دویچې 

ليکلو کې يې دکلمو په  ينېماشومان په ریاضي کې تر نورو ماشومانو ه دي او  ينېهيي چې وونکي پو

 تر اوينې نو. تلي دىکې غ خطاطينې په رسمولو او  ه حافظه لري او ينې. تر نورو ماشومانو ه دي

خو اوس پوهيو چې دغه  ېمانو وهلاپي په ماشواليقتوب مخکې به مو غالباٌ د اليقتوب يا نا. ير دينې تحليل

  :ولونه په الندې ول دي ېداستعدادونو ين.  دي مختلف ولونه)وتيا (نه د لياقت توپيرو

نفوس يادول او دتاريخ په مضمون کې په پيو  ، په جغرافيه کې دىتيا په حساب او الجبر کې ه والو ددېع

  . او سيموکې وتيا

  .په نقشو کلو کې ه والى یېجغراف تصويرونو، د ،په هندسه ، رسام  - بصرى وتيا  ·

 هيدل چې نور خلک رنه احساس کوي، په نوتيزوپه دې ه پو - )وتيا( هيجاني ذکاوت ·

  .  نو کې ۀ والىداستانو ليکنو، شعرونو او

  . ه توب والىپه لوستلو ، ليکلو اورامر کې تک -ژبنى ذکاوت  ·
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تاريخ او ساينس دو په پوهيدو، دکمپيور په  کې، دنو په تحليل دليلو د –منطقي ذکاوت  ·

  . تلتوبغلو کې سوالونو په حلو اضي په مضمون کې ددرې، کارولو

ير . وريو سره سم سرته رسييوو يا دريو خاصو کتد و اکثره درسونه دد وونيله بده مرغه    

 ، تخيل اوحساسيت ،د مثال په ول نوترى. غوروينور ولونه له پامه  وواستعدادونو او وتيا د ووني

 سرچينو يهېواد دبا ارزته بشر وو او دوتيانيمتياوو پايله په وونيوکې د ددې. يتجربه معموال نه تشويقي

هنتون کې لپاره په پو) ريسرچ( ېين ه دوي عالم او پواين يو لالبرت انش:  توهمثال په  . (زيان دى ويلپاره ل

عالم کيدو پوره  اصولو سى دى او د بېاو  وچې دى يو  هورکه، خو وونکوو فکرکاو يخپله درخواست

  . نل شويني لپاره په پو هنتون کې ونه م امله دى د ېنو لد په کې نشته،ذکاوت 

   :کي په پام کي ويتونو په نظر کي نيولو سره بايد الندې يواقع ددې

  . لرونکى دي مختلفو وتياوو او کمزوريو او ماشومان د يه وو چې ول زده کوونکبايد په دې پو ·

په لويو وليو کې رانه البته ( ماشومانو وتيا او کمزور تشخيصول  دتر ممکنه حده په وليو کې  ·

  .)ه هم د

  .فعاليتو نو طرح کول چې زده کوونکو ته په مختلفو الرو د زده کې چانس ورکي يداسې صنفد ·

  . له ماشومانو وتياوو ته د ودې په ورکولو کي مرسته کول ·

پيژندنې په اه طريقو د  لو دد کمولو يا له مينه و) کمزورتيا وو(د ضعفولو  د هغویله ماشومانو سره  ·

  . مرسته کوي

ماشومان به په  ينې. اليقو ماشومانو ته توجه وشي يوازېماشومانو ته ارزت ورکول، نه داچې ولو  ·

ه حيرانوونکى توه رارندى به وروسته پ ېپ استعدادونه او وتياو دوینه کاري خو د  پيل کې ذکې

   .شي

  . وونې او روزنې برابر حق لري دا درک کول چې ول ماشومان د ·
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 له هغو دى، خو ديوه وونکى لپاره ريتنى چلنجاسانه  ماشومانو ته تدريس يذک پوهيدل چې ېپه د ·

. ذکى ماشومان په هره چاره زده که کوالى شي. چې درسونه ورته ران کاريماشومانو سره مرسته ده 

  . ماشومان يري پامرني او وونې ته اتيا لري يخو دي استعداد لرونک

  :کياو د بحث  زونهواندېد وونکو لپاره 

  ؟ولې؟ یخه د يو ول فعاليت اجرا وغوا آيا ه به وي او که نه چې له ولو زده کوونکو ·

  ؟ولېپه ه به وي؟ ) تکه او که کمزورو( که ير اسانه فعاليت ورکي، د کومو زده کوونکو  ·

ولو زده کوونکو  او هم د یپه اسانه تياروالى ش يېچې هم  یفعاليتونو مثالونه راو داسېپه خپل مضمون کي د

  .ممکنه وي کېه پبرخه اخيستنه 

  مواد کومکيدرسي 
  ېهغو  مواد او د کومکيدرسي 

پوه . خه ه اخيستنه له پخوا خه په وونه او روزنه کې رواج درلود ومواد کومکي درسيله 

هغو په وسيله وکاى  د چې ويول ترو درسي الرې او طريقې یهنر استادانو زحمت ايستل ددېاو  وونکي

  . يدو ولېچې مفاهيم او مطالب په آسانه توه زده کوونکو ته انتقال او 

تعليماتو او ارشاداتو کې ورته  يپه اسالم يمواد چې په تدريس کې مهم رول لر کومکي درسيهغه 

) ص(حضرت محمد يادونه شويده، ) قلم لوح او(ن کې هميشه د آپه عظيم الشان قر. ی دیک شوورېر اهميت 

په  يېغ او وعظ کاوه نو د موضع د روانه کولو په خاطر به بلېت يېود په حيث، کله چې به دين او دنيا د الر

 يپه خپلو ليکنو کې د پيژندنې اساس) رح(غزالې  ممکه باندې د مخصوص وسايلو په واسطه کرې کلې، اما

خپل  فيلسوف فيثاغورث د ينانيو. يه موادو امکان نلروسيله تجربه ودلې ده چې په حقيقت کې تجربه بې ل

له پاسه ه  ېروانه کولو لپاره له هندسې شکلونو خه د مکې د کرکار د مضامينو او مطالبو د واضح او 

  . هاخست
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  تعريف
سره د  زده کوونکياو  وونکيچې  يهغو شيانو او وسايلو خه عبارت د مواد د کومکي درسي 

مواد له هغو يزونو او شيانو خه  درسياو يا په بل عبارت . کويالس ته راولو کې مرسته په  موخه درس د

اخيستل کیي  ينېپه شاو خواکې په اسانه توه پيدا کیي او په تدريس کې ه  وونکيعبارت دى چې د 

درسي د  شيليداى چې په محيط کې موجود دى او په زده که کې په مناسبه توه استعمال  شياو يا هر هغه 

  . ييمواد و په نوم ياد

  موادو اهميت کومکي درسيد 
ل ترله  لس ساعته  شي، کچيرې نوموى سى پياده وال يکيلومتره واتن ووه ٣٠ک غواي يو و

 موخهنو معلومه خبره ده چې په ل وخت کې به  اخليوخت ورته پکار ده، خو که چيرې د وسايلو خه کار و

نو که چيرې له بايسکل خه کار : تليفون که چيرې په نظر کې ونيسواو ر ايل لکه بايسکل، مووس رسیيته و

ممکن په  شي ر په واسطه الاو که چيرې د مو يکې نو موى واتن ووه نوامکان لري په پنه ساعتو اخليو

قيقو خپل مشکل حل ممکن په پنه د اخلياو که چيرې د تليفون خه کار و. رسیينيم ساعت کې منزل ته و

  . رسیيته و ېموخ ېاو خپل کي

 ېخو هغه خوند، اسانتياوي، وف وساتهم مصرپرته موادو  درسيله  زده کوونکي شي یکوال وونکي

 درسيته وربخې بې له  زده کوونکياو  وونکيموادو استعمال په تدريس کې  درسيد  چې ياو دلچسپ

. زمينه برابروې او د مشق او تمرين يتنوع من ته راواو په کارول  درسي مواد استعمالولموادو وجود نلری د 

کوي او ه واندې وت يدونيکې ول خه راباسې او زده کوونکو ته زده که په عينې او مشاهزده که له ميخا

ه له لنزده ک خه په دايمم وياو دومداره حالت بدل ياله حالت .  

شو چې د تير  ی، تلويزون او نورو په وسيله کولپ ريکاریيو، ه رامواد په مرسته لک يد ينو تخنيک

او  ېوخت پيې زده کوونکو ته ل وخت کې ور ويو چې هم زده کوونکو او هم وونکو ته په زه پور

  .ويور 
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  موادو کې کومکي درسيد 
  : موادو خه ه اخلو درسيولې د 

ليدنه، اوريدنه، بويونه او ( د حواسو تحرک. ىېر متحرک او فعال د زده کوونکي :که چې .1

ساعتونو پکار ول د وخت د وولو  يد کاغذ( وه تلکې په بې هم صورت نيسې د يې) د درک حس

 ). لپاره

 . رسیي ته ېموخژر  وونکي، يپه زه پورې او د اوريدلو  و ردرس ېر  .2

 . يقوي کیي او د ذهن د انکشاف سبب رعملي مهارتونه  .3

 . کويلو مهارت مؤثر د زده کونکو د ويلو او پوهو .4

 . ينیهن کې ه کذاو درس د زده کوونکو په  کويته د درس موضوع اسانه  د زده کوونکو .5

 . کوياو ستتيا نه حس  رندوی او عالقه يد لچسپ زده کوونکي .6

 . او د معلوماتو د زياتوالې سبب کیي رايکې بدلون په درس  .7

ې او ماشومان د فعاليت د سرته رسولو پواسطه ه زده سرته رسولو سبب ريت فعال درسي مواد د .8

 . کويکه 

 . ويوخت زيات ېاخيستن ېبرخ د د زده کوونکو ددرسي موا .9

 .کويتدريس مجسم  .10

 

  تنظيمول وليد 
  . ې شيانو تنظيمول شامل دیکې د الند) دندو(دندو  په وونکيديوه 

 ).زده کوونکي، ماشومان: (خلک ·

 .توخ ·

 ...).مواد يکتابونه، چارتونه، قرطاسيه، درس: (مواد ·

 )یول: (فضا ·
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  خلک
زده کې د  دا ول. روپونه يانفراداو  ن تنظيمول، واه روپونه، جوه،ماشوما وليول  د ·

 . هتلې د پورېو موخپه ماهيت او د درس په  ېد دند

 .سيپلين کنترول او د وليد  ·

زده د  او همدارنه) یېصفا(پاکول  وليدمثال په ول د  .لپاره منظم روپونه د خاصو دندو ·

 .فعاليتونه) مختلف( کې

  

  وخت 
 . سره سم تدريس کول ینصاب د محتو درسيد  ·

په پام کې نيولو سره د ورکل شوی وخت په ) ضرورتونه(زده کوونکو ته د خاصو شرايطو  ·

و يا نور ا زېزده کوونکي، احساساتې ستون)) تيز((زده کوونکو، ژر )) بطي((ورو (نظر کې نيول لکه 

 ). هلکان وي اوکه  یجينک، ماشومان يناتوانې لرونک

 .وخت اهتمام کافيد مهارتونو د تمرين لپاره د  ·

  کولو اهتمام ) يو اي(ه  د مختلفو فعاليتونو په ·

  مواد
ت کې ترو د ضرورت په وخ، د موادو د منظم او ترتيب سره ای په ای کول يرس الس ·

 .موجود وی

 ) را غونول)) ظروف((د مختلفو سايزو لوې(، )ساتنه(ودام کول  ·

 )وریالندې د فضا مثالونه و) ( ودنه(نمايش  ·

  

  فضا
 )یېصفا( یپاکوال وليد  ·

 ). يوقتاً فوقتاً بدلي( ننداره کولکارونو  يد ماشومانو دالس ·

 .نندارو وودنه ېپه زه پور ·
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ورکولو  پالستيکې پوش(رو ساتنه او حفاظت ، او نو... ونو، نقشوچار يووند شو په ديوال ·

 ). سره

 ). نور او..... تار، سيم، د نمايش تختې، .(الروونهشيانو د بندولو  د باندېپه ديوالونو  ·

( يکه موجود و(په ترتيب ايودل ) یميز او چوک( د فرنيچر ·  روپيوکيو برابرول، چد ) 

 ). په شکلشکل او د قطار  يشکل، دايرو

د دوی  یولچې  ياو داسې و يياوو وليچې په خپل ) تشويقول(د ماشومانو هول  ·

  . ای دی انیلپاره 

  کنترول دوه مهمې طريقې د وليد 
  : د تنظيمولو دوه مهمې مسئلې وليد 

 )تزيا 40له (د لويو وليو تنظيمول  ·

  )دتحسين او ترنې په شمول (کنترول  وليد ·

  : الرېد کنترول دوه  ليود

 : د مخ له طرفه کنترول .1

ه په اوچت اواز  وونکيېر . يکنترولو وليپه خپل حضور او موجودېت سره  وونکي

د زده کوونکو سره ه تفاهم  يو کار کې ماهر په دې وونکيېر تجربه کار . کوي ېخبر

کوي، ېر خپل السونه پورته او ماشومانو د واب ورکولو لپاره  کويپوتنې  وونکي. کوي

 يمحور تر يره معلمدا  کوياحتوا  ، نو تقريباً درس ول ماشومانيو توره تخته په اکیدت

  . هد ستې کوونکېلپاره پوره  وونکيد ده، نو که طريقه 

دی  غ وونکيد  کیيغ چې اوريدل  ياصل): مشخصات( ېانتياو د دغه ول کنترول

  . کیيسره بدره  غنوانو د واب ورکولو له کله د ماشوم- چې کله

 : ذريعه کنتروله کارو کې د ماشومانو مصروف ساتلو پ روپيپه  .2
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سره  ويې په دندو کې په مارلماشومان . دنده لري يوونکي د تنظيموونکصورت کې  په دې

په  .يد ېپه زه پور ېچې ماشومانو ته ېر ېکنترول کی دی، البته داسې دند مصروف او

 يبوخت د هغه ه په کولو ، خو هغوی ديو الندېصورت کې ماشومان ل ترکنترول  دې

  . لچسپ دی او د ېزه پور چې ورته په

 يکیي د ماشومانو ددلته اصلې غ چې اوريدل : چېدادی  ېد دغه ول کنترول انتياو

  . کیيهم اوريدل ) الروونې(لخوا هدايات  وونکي د کله- خو کله

  ل او سزا ورکولستاي
خاصې . ېر مهم دی کيدلو په پرتله يبریالکول د  هه. شيبايد اعتراف و د ماشومانو په هو باندې :ستايل

. شيده چې د ماشوم هر کار وستايل ه ن اینه. شيستاينې بايد د رتيانې ه کوشش کولو په صورت کې و

  . شيه په ستايلو حاصليدای په ودلو او همدارن ېاو دا د عالق هد همهم هېر هوونه

  سزا ورکول

 هيکلهوهل . کويوهل ماشوم ته ويره، تشدد او ورول ور زده . شيماشومان هيلکه بايد ونه وهل 

ماشومان . يېچې خپله زورتيا و ترو، کیيکله ماشومان شوخ - ، بلکې کلهينه راول یپه سلوک کې ه وال

هغه . يخواته بوز) بد سلوک( دا به هغوی د نورو بدو عملونو  که نه. شينه ) تحقير(بايد کله هم سپک 

باندې ی په خپلو اشتباهاتو وداخبره يقيني کی چې د. شيورسره و ېخبرباید ، کوي يماشومان چې بد سلوک

د  ايکې) دوستانه(کو په من کې ه او زده کوون وونکي د. وهوئ یېته  خپل سلوک سمولو او دي پوه ش

او  يقدر او غزت وک وونکيچې د  غوايماشومان . عامل دی يسلوک په اصالح کې ېر قو ماشومانو د

د چاه سره چې د دوی مينه ده يهغه خوشحال ک .  

بايد په دوی  یوونکوکی او  يېسره مينه ولری او قدر  وونکي بايد د زده کوونکي. این ديدواه  دا

ه و کويور  کار نه يوازېدوو نه  له دېيو . يشفقت وکي، بايد دوا .  

اکثره . کیياکثراً د نورو د توجه جلبولو په غرض تر سره  يسلوکبد. ولېتونه ورکیماشومانو ته مسؤ

يو ماشوم هميشه  رېېچکه . یوک يېنو کله هم چې هغوی يو ه کار وکی نو ستاينه  غوايماشومان ستاينه 

  . يالره ن جه کولو يوازېنانته د متو يبيا د بدسلوک، نو هغه شي دتنقي
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  سزا ممکنه بديلونه يد جسمان
) ييصفا(په پاکولو  وليد  کار يا يلو لپاره ورکی، اضافوک) نقل( يليکلو، يا کاپ د و کرې

( ر کیکې ايسا وليدتفريح په وخت کې ماشوم په . وماری يې باندې ې فرصت خه په  ېده ل. 

  ). کیو ېله ماشوم سره خبر اخيستنې

مزل په مخ کې  هومره نه چې که هغه ته اود(  ونویکې  وليخه وروسته ماشوم په ) درس( وليد 

 ېده بايد ل یوونک. يپه غاه و ماشوم کورته رسول ور يته ديوه بل کوچناو يا هغه ) يو ېلر يې کور( يو

  ). يو حاالتو خه خبر

  . ته حواله کی وونکینو ماشوم سر يدوامداره و يسلوکچيرې بدکه 

  )يووایکورسونه  روزنېزداسې سرغونکو ماشومانو د اصالح کولو لپاره  بايد د سروونکی(
  

ن او داسې ، خفاستونزواکثراً ماشومان په کورکې د . يوک) کوشش(د عواملو د پيداکولو هه  يسلوکد بد

، که په کيدلو يورکول مناسبه نه و مواردو کې شايد سزا په داسې. کوي يسلوکنورو عواملو په وجه بد

  .  يسمولو الره نه و شايد د) زياتول(بې انصافې ورعالوه کول  باندې) وريدلو(

  ورول

کله هم يو . شيو بايد د هغه چارهموضوع په توه  ېعاجل ېمهم ېد يو. شييوه لويه ستونزه کيدی  دا

 وواییدا خبره ورته په صراحت . يوورو يېاو يا  يماشومان مه پريدی چې نور ماشومان وارويا يوه له 

  . یزغل شيدغسې ورونې نه ) مقررات(پاليسې  وونيچې د 

  ب او تنظيموليترت ولي د
مخ په ه ول پرکې ت يولو ته رنده ده چې هر کار د خاص نظم او مساعدو شرايطو په موجود

وونه ي-تنو  ېن کانه په دورانو د ژونداروزنه چې د انسان اوتناکو غوولنیزوو مهمو اد ارز  کارونو له

وونکي له ره بايد د اد تدريس لپ .په حتمي ول ه نظم او ترتيب ته اتيا لري، چې ده ېخه منل شو ېجمل

 ېايد ستونزبواندې په  ېد پروس روزنې -ېد وون. زمينه او امکان برابر شيپه مطلوب ول  ېخوا په ولي ک

ته ه زيان ورسيي بايد په مناسب ول د  يېعمل روزنېاو  زده کېچې د  ېيله دبه لري شي او او بنديزون
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 سپلين،اداره،  ،ترتيب، نظم(ساسي موضوع په باب ا ېد هر. تدريس د پرمخت لپاره تدريسي فضا برابره شي

  .د توان په اندازه بحث کيي) هونهستاينه او

  د ولي ترتيب او تنظيم -1

ترتيب او تنظيم ، که د ولي ېبرخه ک) يتدريس(شاميليي نه په تعليمي  ېتنظيم په روزنېزه برخه ک ترتيب او

یعنې . يني برابرول دياو يا په بل عبارت د ولي تنظيم او ترتيب د تدريس لپاره د زم. يتیارود تدريس لپاره 

زده که او  ترو، تیارويس لپاره د تدري یولزده کوونکي او  ېد درس له شروع خه مخک یداچې وونک

  .توه جريان پيدا کي سمهروزنه په 

رسيره چې د درس له اسانتيا سره مرسته کوي د زده کوونکو له زده ب ېترتيب او تنظيم په  وليد 

 ېک پامپه  کي يالند ېد داخليدو په وخت کته  ولينو که الزمه ده چې . سره هم کومک کوي ېک

  :وساتو

  :په پام کي وساتي کي ديالن ېبايد ولي ته د داخليدو په وخت ک یوونک

  .وخت کي د سالم اچولو دود پر اي کينکي بايد ولي ته د داخليدو په وو .1

 . وکي خبرې غپه خالصه نه او مناسب  بايد ېپه ولي ک .2

ودريي او  ېک یپه مناسب ا بياخوا ته وري  بلې ېيو ېبايد د ولي په من ک وونکي .3

  .له زده کوونکو خه د حال پوتنه وکي

او که ممکن وي  د مهرباني وشي ناروغ يا معيوب وي، له هغه سره یکله چې يو زده کوونک .4

 .لپاره معرفي شي یله خوا د تداو ېد ادار هغوی

ترتيبول او  ېتخت ېد ميزونو، چوکيو، درسي موادو، توري، ظم کمن یبايد ول یوونک .5

 .ودل

 .توصيه کول ته هغویسره  او نظافت ليدل او مهربان د زده کوونکو د پاک .6

د بدو عواقبو په باره  حاضرد اهميت او د غير نيول او د حاضر د زده کوونکو د حاضر .7

 .کول ېخبر ېک
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 .خه ليدنه او د غلطيو اصالح کول دندود زده کوونکو د کورنيو  .8

  .په باب په الندې ول بحث کيي د ولي د ترتيب او تنظيم د مهمو کو .9

  سالم اچول
د وونکي او زده کوونکو خالصوي او  ېاو د خبرو اترو درواز یسالم د لوي خداي کالم د .1

په وخت کي بايد په  ننوتورنه چې مو مسلمانان يو نو ولي ته د . ينوي ېايک ېپه من ک

سنت  اخهووایی چې دا له يوه )  وبرکاتهالسالم عليکم وحمت اهللا(سره غ خالصه نه او مناسب 

، ېو د زده کااحساس را پيداکوي  یلاد خوشح ېخوا د زده کوونکو په من ک بلېطريقه ده او له 

  .و رتينوالي زمينه برابرويا ېمين

  روغب کول. ٢
د زده ده چې وونکي  اینهايکي پيدا شي  دېونکي او زده کوونکو په من کي نلپاره چې د و ددې

ي او دغه راز ان شريک و  ېک یپه غم او خوشحال هغویوي او د  کوونکو له حال او احوال خه خبر

د  ید ستونزو شته وال ترو، ورسره مرسته کوي ېپه حل ک وي اود زده کوونکو له ستونزو خه ان خبر

عمومي  بلکې هغه بايد په ،ددې لپاره ير وخت ضايع نکيبايد  یوونک. لپاره خن ونه ري زده کې

  .پوتنه وکي يېوضع معلومه کي او له حال نه  يهرتوه سره د زده کوونکو ظا

  نظافت. ٣
په پام کي  او نور.....نو، نوکانو، پوبايد د زده کوونکو د جامو، کاليو، ويتا یي لپاره وونکوالاو پاک ييد صفا

خه را پيدا کيي او هغو  پاکبیان کي چې له ناورته  روغکي او دغه راز هغه نا بیان ېد نظافت . ونيسي

 توصيه ېاو ولي د ديوالونو ساتندغه راز د ميز، چوک د ووني . يېپه ول و يېد توص الرېد مخنيوي 

او له جامي اغوندي  ېکه زده کوونکي کل.هغو په ساتنه کې کو وکی د زده کوونکي ترو. وکي

هم هغه په پام  یوشي او هغه کنترول شي او پخپله وونک یکار مخنيو ددېبايد  کار اخليفيشنې وسايلو خه 

  .کي ولري

  حاضري. ٤
بايد د تعليمي  یتنظيم ير اهميت لري او وونک ېپه خپل وخت سره د زده کوونکو حاضري او په ووني ک

کيدو سبب  پاتېکي د وروسته  چې په درسونو يحاضري ونه کبې ايه غيرتوضيح کي چې  ېکال په پيل ک
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د ولي د  ېحاضري بايد د درس په شروع ک. شي چې په ازموينه کي منفي اغيزي ولري کیدایري اوهم 

حاضر  بياراشي او  ېم يا دريم ساعت کدویونه شي چې يو وک په  بايد داسېشي او  نران له خوا واخستل

  .تضاد را پيدا کوي ېاو د زده کوونکو په من کته کوي لېمسؤ بېدغه کار زده کوونکي . ونيول شي

  د ولي فيزيکي تنظيم .٢

  : ظونو تنظيم شي ولي بايد په دوو لحا

   .اخه زده کوونکو د کيناستلو له تنظيم د وليد : الف

   اخهد ولي تظيم د موادو له : ب

  ! ېد ولي تنظيم د زده کوونکو د کيناستلو له مخ: الف
 تاسې د درسي کوې؟ يا په بله ژبه سیزده کوونکي په ولي کې نه کينو یورکو کله چې درس

کای شي چې  برابرهزده کې لپاره ومره چې امکان ولري هغومره د  ي کوهدرس يرنه و وضعه فزیکي

. لري هيره اغيز تنوع په تدريس او د زده کې په عمليه باندې  زده کوونکو د کيناستلو ول ترتيب او د

هغه فعاليت سره سم  عملي فعاليتونو په اساس او د او د درس د ميتودد تدريس د  نکيبايد زده کوو یوونک

چې زده  کيوونه والر نو وونکى د يو لوند یولچوک و نلري او  کينکه زده کوو. کيتنظيم 

ان سره و ېتوشک ېکوونکى له و دغه عوامل يراوسبب ونه  ددې، تررناروغ يچې نورې جسمان ي 

  . يوې خواته وکاي وليونه په منظم ول د د تلو او راتلو په وخت کې خپل بو. کیورته پيدا

د زده مدا ول شي او هورکل  کې ایقطار  لوميپه  وليد  چې لنه ونه ولري يهغه زده کوونک

بدلون  کې وليکوونکو د کيناستلو نظره په د زده . شيکوونکو دليدلو او اوريدلو حس هم په پام کى ونيول 

په  وليد  يپه عمومي ول اليقه زده کوونک که چيرې. ير سبب کیيد زده کوونکو د ايونو د بدلون او تغ

سبب  ددېتل ثابت وي، دغه عمل  یېاو ايونه  يپه پاى کې کين وليد  يمخکې او تنبل زده کوونک

نو که وونکى بايد هه . شيرقابت او تضاد را پيدا يو ناسالم ېمن کزده کوونکو په  چې د شيکيداى 

دغه بدلونونه الندې  .کير يبدل او تغ ايونهې کي جوت او د زده کوونکو د ناستفزي وليچې د  کيو

لري ې :  
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  :لري ېکې بدلون ه  ولي په

 .وي ېد زده کوونکو لپاره د په زه پور .1

 . يو ول بدلون دى په کار او فعاليت کې .2

 .ويدرس ه زده ک يزده کوونک .3

 . ادت نيسياو موقعيت سره ع ېله هر وضع يزده کوونک .4

 . او درسي فعاليت لپاره زمينه برابروي ميتودد هر  .5

  . کويد زده کوونکو اندينه ورک کیي او له يو بل سره د همکارى روحيه پيدا  .6

  پلوهولي تنظيم د موادوله د .ب
وونکى بايد . کې رنده اغيزه لري ههم د زده کوونکو په زده ک پلوهله  ويم د موادولي تنظد 

چې ول زده کوونکى له هغو خه ه واخستى  کيکې په منظم ول نصب  وليپه  انورونهچارتونه او 

ونجونو ک ولي په لوروچې د  شيوونکى کوال اخلياو اشکاستب نه  ويديوالونه خام  وليکه د . شي

  .  کې بند کيب چارتونه او انورونه په تناواچوي په دې ول  )سنر ر(  بميخونه ک وهي او تنا ېک

په خپل درسي ساعت  شيوونکى کوالي . شيدغه مواد بايد په تحميلي ول د زده کوونکو له خوا برابر نه 

نصب  ېک وليي او الس ته راغلى نتيجه په د برابرولو لپاره روپي يا انفرادي کارونه سرته ورسو وکى د مواد

  . کي

 هد مثال پهي چې د پسرل د رسم په ساعت: وي يکى زده کوونکو ته ويل کیپه . د موسم يو تصوير رسم ک

، او يا هر زده ويپه ديوال باندې و  يد ولک انورونهېر ه او رند  شيوونکى کوالي  ېپاي ک

او د موادو په ير له هغه خه ه  یوو ب، هغه په تناوليکي يه پاه يو توريويې چې په کوونکى ته وا

  . یواخل

يدو خپرو د شخصيت ا د دوی د افتخار ويپه ذريعه جو شوي  الفبا ول چې د زده کوونکود هغو مواد نصب

ر يرله پخوا  او يسبب وونکى کوالى  يزده کوونک. کويدرس سره مينه ېيدا  له ول شياود هغو  ی

  . وي ويتير ش يېچې تاريخ  کيايسته  انورونو يا نوروانورونو جنترى انو په 
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. ترتيب او تنظيم کي له پلوه موادو ينیېد تزهم د کيناستلو او هم  یولچې  کيیعنې وونکى بايد هه و

وه هغه شاردان چې د مثال په ت. شيغير منظم  یچې ولک يباعث ر ددېوختونه پخپله وونکى  ينې

 ايه ج يله شي او بل زده کوونکى تخته وويني او هره دقيقه لهوي کوياو يا داچې . او شور ماشور جو

 شي، ول په دي کار مصروف ئچې خپلې کتابچې و باس ييوونکى د درس په جريان کى زده کوونکو ته وا

په جريان کى هغه ته  هر هغه ه چې د درسچې  يووایاو د درس له پيل کيدو خه د مخه شاردانو ته 

شور جن، الس اچول  ېک ولياو کله چې په . یدييې کـ ېباسي او په خپل مخ کضرورت پيداکیي راو

او هغه  کيعلت پوتنه و هغه د د بيااو  کيوونکى بايد د زده نکوونکو ايونه بدل  شياو يا بحث رم 

سره ذکر  الروحل  هغوی دد  ستونزېو . شين کى بندت رانه حل او فصل کي ترو د درس په جريا

  . کیي

  : ستونزو حل د وليد . ٣

حل  ه واسطه يېيد هغه د مسلکي معلوماتو پمخ کیي او باله ينو ستونزو سره  ېولي کپه  ييو شمير وونک

  .حث الندې نيسودلته د ولي يو شمير ستونزې د ال يرو مهارتونو زده کولو لپاره تر ب. کي

ولک يپه لومېک ي ستونزه یلوم :  

 پوهييوونکى . يخي يېناست دى او خوب وى دى او خرهار  ېک یپه پا ولييو زده کوونکى د 

په داسې . ته راى وونيايه  ېله لر او غريبې کورن خه دى او ېچې دغه زده کوونکى له يو بې وزل

او نور زده کوونکى له خندا خه  نيسيد بې نظمى مخه و ېک وليپه  شيحالت کى وونکى نه کوالى 

  . منع کي

 حل ستونزېد پورتن :  

شي او مخ او الس بانه لهجه ورته وايو چې والجو و او په مهر يېله ايه  زده کوونکى له خوبه را پا و و او

زده  هغو .زيات وروو ېليتونو کفعا هغه په لومى قطار کى کينوو او هم هغه په درسي بيااو . مينىو

ايکه کي له پالر سره يې تکرار  بيال عمشارد دغه  ويش رکاو که ذ چې کوونکو چې خندل يې توصيه کوو

  . او يوه چاره و سنجوو شيو ددې علت پيدا نيسو تر
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  : مه ستونزهدوی ېک ولي دویمپه 

يو شارد له بل شارد سره الس  ېوخت ک ېد په. یکى د درس په ورکولو مصروف د وليوونکى په 

د حل لپاره ه بايد  ستونزېددې  ېوونکى کله چې دا حالت وين. او درس ته يې پام نشته کوي يشوخ ،وياچ

  ؟ کيو

 حل ستونزېد پورتن :  

خه  د شوخى علت له هغو دویمخې ته راغواي او د  وليهغه زده کوونکى چې شوخى يې کوله د 

په نرمه  وي کيهغه شارد چې اول يې الس اچول پيل  .يله چې علت پيدا شو عادالنه فيصله کوک .يتپو

ار کى کينوو او په درسي قط يهغه په لوم بيااو  کيون دغه کار ېپه راتلونکى ک بيا ترولهجه پوهوو 

 ولومه له کورن او هددې له خوا ادار د، شيتکرار  بياکه دده دغه عمل . نو کى يې زيات مصروفووفعاليتو

     .شيپيدا او ستونزه حل  يې علت تروسره يې تماس نيسو 

  : کى دريمه ستونزه وليپه پنم 

چوکيو د چې د تن دی  دومره یولخو  اخليامتحان و يکال په پيل کې صنف يوونکى غواي د تعليم

وونکى نه .  کويان له يوه بل خه نقل خو شارد. کينونو امکان نشته ېودلو او د شاردانو د لراي ېلر

  ؟ اخلياو ازموينه و کيدغه ستونزه حل  شيکوالى 

 حل ستونزېد پورتن:   

  .کې جوې کيوونکى صاحب بايد پوتنې په دو وروپونو 

 بل هغه اسانه نه او د ېمنوي یعنې د يوه روپ ستونزخو عادالنه  ،ېد هر روپ پوتنې بايد مختلف) ب–الف (

 ېسرک يپه لوم. شیهغوی د الف او ب په روپونو وياو  یوپه منظم قطار کې کين زده کوونکي. وي

او  ويپه بل مخ وا ېچې د پوتنو پا يووای کوي او ورتهد الف روپ زده کوونکو ته پوتنې ور وونکي

 ويچاپې  پوتنېکه . يکحل  پوتنېچې  کويهدايت ور بيااو  وايي پوتنېته  د ب روپ زده کوونکو بيا

  . وليکيشاردان وابونه  ترو کويهر روپ ته هغه توزيع 

ول ب الف ب الف   زده  يد 
يکوونک  
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  پالن درسي
  هغه ولونه واحد پالن او د درسيد 

او هغو خپلو مقاصدو ته د  یهميشه د الرو او طريقو په لون کې د .یاو ولنيز موجود هدفمنديو  انسان

انسان په  هر. يېدغه کار ته په حقيقت کې پالن وا .يورسي موخه تهخپل  ترو کوي هطرح الرې رسيدو لپاره

که چيرې د خپلې برعکس  د .رسیيد ژوند په اودو کې مطلب ته و چېي نه لرژوند کې ول، ول پالنو

 ورفه ممکن خپلط شي، له يوهسنجونه ونه  سمهرونه او د کار بېسر ته رسولو لپاره الزم تد مرامنامې او کار د

رو ستونزو امکان لري چې د کار په جريان کې له ې اخهاو له بله  رسیيرنه چې غواي ونه  لکهته  موخه

  . شيمخ او سره 

 ېموخ ېخپل هم د یوونکچې  وي، ومره به ه ووونې او روزنې په هکله خبرې کو مو د رنه چې

 له هر ه .ولرينه درسي پالنومنظم  ،و خه عبارت دهد هېواد د زامنو روزل او له زده کې، تدريس لپاره چې

  . مخکې پالن تعريف وو

  د پالن تعريف
ر، سنجول، طرح کول، نقشه کول او د يوه کار سرته رسولو لپاره بېکلمه ده په لغت کي تد يپالن يوه فرانسو 

ار د چې د يوه ک ،ید خه عبارت ېاو ذهني نقش ېطرح ېهغ له او په اصطالح کي پالن. واييتصميم نيولو ته 

لرونکو منسجمو فعاليتونو د سر ته رسولو  موخهيا په بل عبارت د . سرته رسولو لپاره د هغه فعاليتونه منظم کوي

، وونکي چې ياو روزنی فعاليتونه ول، ول او مختلف د وونېد . واييته پالن  ېاو طرح ېنقش ېلپاره منظم

ورکولو د  ودې زده کې اوچې د  ه مخکې الزمه دهنو له ولو ن ، ياو مسؤل د وونکيددغو فعاليتونو الر

چې له  يو په سر ته رسولو کې ين او متين قدمونه واخلدندد  ترو ،يمنظم پالن ولر او تدريس لپاره ېعملي

سره سمه  ېاو د خپل درس د غوتن. ياو بريالی ش ېمن پاتااو تيت پرک حالت خه په  ثبات بېوی، 

  .يالس راوه نتيجه پ

  د وخت له کبله د درسي پالن ولونه
  :وله دی درېپه عمومی توه درسي پالن د وخت له کبله په 

  )کلنی درسي پالن( لپاره درسي پالن  ودېم ېد اود: 1
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  )موضوعی يا فصل وار درسي پالن( درسي پالن ) وخت( ودېد مننی م: 2

3:نساعتوار پال ايدرسي واحد ( لپاره درسي پالن  ودېم هد لن(  

 کولو لپاره ساعت وار ياد درس ور وونکييره مهمه او ضروری ده چې رنه چې پورته وويل شول چې  

 ېخبر باندېقدم کې په درسي واحد پالن  لومیکبله الزمه ده چې په  له دېنو . يپالن ولر درسي واحد

  .وکو

  درسي واحد پالن
مهارت  دېد ي، چېت دی او کوالی شمهار ياو مسلک ييو ول خاص، فردوونکي درسي پالن د 

 په دې وونکياو  يواخل ه ېنيپه توه په تدريس کې  ي عنصرمحور لرونکيپه وسيله د يوه مهم او اغيز

 نويره ه نموېچې  يکوالی ش یوونککبله  له دېنو ي، لر انتياچې درسي پالن د بدلون  يپوه و باندې

او مقصدونه، د تدريس د طريقو خه ه اخستنه، د  ېموخچې درسي  يپام و یېته  ېاو د .يجوه ک هطرح

 ل ان د فعاليتونو د اجرا ارزونه، د زده کوونکو او خپ) موادو( تنظيم او درسي لوازم  وليپوتنو تکنيکونه، د 

  . يو یدرسي پالن بايد لن او پريک. يوکې د خپل کار بنس ور د پالن په من ولئاو ولو کليدی مس

  د واحد درسي پالن تعريف 

ول په هغه کې  وونکيچې  عبارت دی خه حېاو طر ېشنق ذهنيله يوې منظمې  درسي پالنواحد 

 .او درج کي يسنجول ،بېرتد ،رسويپه همغه درس کې سرته  يې زده کوونکياو  ید درسي فعاليتونه چېهغه 

خه ولو برابر) موادو(ولو او د لوازمو و، د وخت تقسيمفعاليتونو د طرحه کول د هغه درسي پالن: يا په بل عبارت

موضوع د  يوه یوونکيعنې هغه وخت چې . جویيراولو لپاره ته  الس وموخ ېزده کد چې عبارت دی،

کولو لپاره په  عملي د ویوی او د هغو لپاره يوه سلسله فعاليتونه سنجاکل ي د هغې دوزده کوونکو لپاره تدريس

پالن او  وونکي د چې همدغه کار په حقيقت کې. ياو د ضرورت و مواد تيار و يوخت ويش یولنظر کې ني

  . تیاري یي یمخکن وونکي يا د

  ؟ هشي ده  موخهپالن د درلودلو خه  درسيد 
 يوونکې که چېر يپيدا کول د ويو پوتنو په هکله د معلوماتشو ينبېپيش  حاکميت او د ېباند عپه موضو. ١

او يا د زده کوونکو پوتنو ته واب ونه ي ولر ياو د متن په لوستلو کې غلط. ياندې حاکميت ونه لرپه درس ب
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 خبرې به په زده کوونکو کومه اغيزهاو دده  کويله السه ور او احترام خپل مقام ، د زده کوونکو په وادېيېوا

  . لريونه 

لکه رنه چې . رايالزمو طريقو له نظره من ته  تيارى د محتوا، وخت، د لوازمو د ترتيبولو او وونکيد . ٢

چې رنه  يدا ورته معلوم و، او ويدرس په موضوع په بشپه توه مسلط  د ي بهمخکې يادونه وشوه وونک

او  رسیيو ر او اسانهژ، ترو چې پوهې او مطلب ته کيکوم مواد او لوازم تيار . کي سيدرتيوه موضوع 

له  وونکيچې دغه کار . يزده کوونکي د فعاليت مرکز ور چې ويکار واچ کومې مناسبې طريقې په

  . ويتياره  يېاو درس ته  خالصوي سرردان

او  يورته ليک موخههغه  او د ييد درس موضوع وا یوونکته د رسيدو په صورت کې،  ېد درس موخ. ٣

 یته رسيدل ېموخه دې ترتيب د درس چې پ ياو پالن ليک ويفعاليتونه سنج يرسيدو لپاره پورتنهغه ته د 

 . شي

  واحد پالن خصوصيات درسيد 
او  وونکي زيات وخت ضايع کینه داچې د ليکلو په وخت کې د . ويپالن بايد لن او کاره  درسي. ١

يا داچې د ليکلو  .په مناسبه توه کار وانه خلې له هغه خهاو  نيوالی شيون يد درس لپاره تيار یوونک

  . رسويو يېکوالى چې سرته  شياو نور ون شيسته يو ستومانه پالن خه ورو

هغه خه  بلکې د. ه ديح کول ن، که د پالن درلودل تنها د پالن طرويپالن بايد کاره  ويطرح ش.٢

 یوونکهغه خه د ه اخيستلو په وخت کې  که چيرې پالن وضاحت ونلري د. يمنه ه اخيستل داغيز

ته نه  ېموخ او سلسله ويي او يپه من کې ايک وواو د پالن د اجزا کیي مخامخ د ستونزو سر

  . رسیي

 یودرس سره او ن ويتسلسل وجود ولري يعنې تير درس د ن يپه من کې بايد منطق وود پالن د اجزا. ٣

ويه داچې درس ترتيب درس له تمرينو سره او لن .  

 يکهو سره دې اپي طبیعيد ولنيز ژوند او  ،شيراول  هنمثالوانو د کاره کولو لپاره ع د موضو. ٤

تاثيرات  نو بايد ونه لريعت کې مثال بېپه ط عملي توهپه  وونکي د درس موضوعمثالً که د . شيورکل 

چې د کتاب  شيکوالى  وونکي ويدرس موضوع رخ  د يا که .يورک ملوسراعوله يې په ولنيز ژوند 



67 
 

شيانو  وولو رخ او د نورد تير يتبياهې رخ، د بايسکل عراده د چاقو انو چو او د متن خه عالوه د کو

سې، که يپوهې سطحه په نظر کې ون د مثالو د ويلو په وخت کې هم د زده کوونکو اما د. مثالونه راوى

يو مثال  يوونک چيرې، که لپاره نه د تردد دپيداکولو ع د روانه کولو لپاره ويل کیيمثالو نه د موضو

ېپه درس ک به زده کوونکيچې  برسيره پر دې ،ويزده کوونکو لپاره واضح نه  او هغه مثال وي يراو 

چې دا په خپل زات کې دوه عمده  شي، ستونزو سره مخ لههم به ستونزې لري د مثالونو په پوهولو کې 

  .ستونزې شوې

 زده کوونکي، وچې فعاليتونه ل و کيدرک دا  ي، که چيرې وونکوي یيو ه پالن بايد بدلون منونک. ٥

هغه ته  شيکوالى  ،ېده که ، زده کوونکو زده که نياو يا فعاليتونه ېر د يزيات تمرين ته ضرورت لر

وونک. ېبدلون ورک کې الزم بدلونونه تو په نظرکې نيولو سره په پالن د زده کوونکو د حاال ييعنې

قبېې تطيهغه سره سم د  او د يراو وونکي مثالً. يک د تدريس او آزموينې په خاطر  ېد تقسيم د عملي

د يوه عدد تقسيم پر بل عدد  يهغه خه کار اخلکې له  ولي ههغه وخت چې پ دی، کيپالن طرح 

، بلکې د زده کوونکو د ينه و يحکول صح عمليلري دلته د پالن بشپ  ستونزې زده کوونکيباندې 

پوره  زده کوونکيترو د تقسيم په عمليه باندې . يناتو ته ضرورت پيدا کیيضرورت سره سم زياتو تمر

  . کي عمليچې د پالن پاتې برخه بله ور  شيکوالى  یوونکاو  شيپوه 

 درسيدبرابر ويش، د  ، د فعاله طريقو، د وختنو، د ول، ول فعاليتووموخپالن د کاره  درسييو ه . ٦

  . يو ييرنې لرونکاو د زده کوونکو د ياد الرېاسبې رزونې مناد ) ومواد( ولوازم

  واحد پالن ې درسيد 
  . کياو ېره ه توه تنظيم  يحموضوع محتويات، مواد او مطالب پر صح درسيد . ١

  . کويونو اکل پر زده که کې مرسته ميتودد مناسبو . ٢

  . ويمينه برابره برخې اخيستو ته ز وفعاليتونو کې د زياتو زده کوونک درسيپه . ٣

  .ويمرستې ته مجبور  وونکيلو کې درسي موادو په اکلو او برابرود . ٤

د ضايع کيدو کوي، او د وخت لو مرسته وادو په مناسب وخت کې د استعمالوم درسيسره د  وونکيد . ٥

  . کوي ويکې خه مخن
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  . ياو ور تمامي منغيزاو لپاره هم وي او د زده کوونک آرامدرسي پالن په لرلو سره اه او د  وونکي. ٦

ترو خپل درس د زه له کومې، په  کويسره مرسته  زده کوونکياو  وونکيپالن درلودل د  درسيد . ٧

  . رسويسرته و يېپرلپسې توه په  او ووريپاملرنه  ېان

  . یيرسوته و ېموخچې ژر  کويسره مرسته  وونکيد درس پالن لرل د . ٨

نصاب او  درسي په دې باندې قادروي چې په یوونکپالن جوول،  ينې توه د درس ورنشيپه هم. ٩

د حل د الرو  هغوید  و نظريې ارزتد  ېاو خپل کيرا په وته  ېوتياستونزې او کمزورپرورام کې 

  . کيله مخې واندې  مرجع ته د همکار اوند اه چارو د پيدا کولو په

ترو د تدريس په برخه کې  کيبه د هميشه لپاره د وونکو سره مرسته و پالن جوول درسيد . ١٠

  . يمن او ور ابتکارات من ته راواغيز

  واحد پالن جوول درسيد 
  : او نکتې ایکېواحد پالن په جولوکې اساسې  درسيد 

  : کې ولري کي په پامواحد پالن د جوولو خه مخکې بايد الندې  درسيد  وونکي

 )مقصد يا مطلب( موخهست د لو .1

  ؟ کوم بل خوا يا په لور ېموخچې درس ورکولو ته چيرې ې؟ د  شيوه پ دباي یوونک

 بيااو  بیانويلوست مطلب يا محتوا  چې د کوييا عامو جملو شروع  پالن په لن و او درسي يوونکېر 

او  وونکيمر . ه ليکېهغه له مخې د خپل درس مقصدون د. کويخاص موضوعات او يا عنوانونه لست 

 يې وونکياجرا کول چې  شيهغه  چې د رسیيته  ېموخدواه هغه وخت په اغيزمنه توه  زده کوونکي

  . شيتوه سرته ورسوالى  عمليپه . د درس په اخير کې د زده کوونکو خه هيله لري

 : د پوهې د سطحې يا موقف اکل زده کوونکيد  .2

د هغوی د پوهې اندازه د نو الزمه ده چې . کي ويسره مخکې کار ند زده کوونکو  وونکيکه چيرې 

، کويدغه کار  یوونکاو تجربه کاره  پوهاو يو . کيرزونې په وسيله معلومه ارسمې ازموينې يعنې غير
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رس له کومه ايه ې سطحه تر کومه حده پورې ده او دد پوهې دلووال زده کوونکي، چې د شيپوه  ترو

  . کيشروع 

 : ونو اکلميتودد  د هغویر او بېطرزالعمل تدا درسيد  .3

او د  يمواد و اک درسي اومناسبکوي چې ميتودونه، طريقې ته دا فرصت ور وونکيسنجش  یمخکن 

د تدريس ول ول ميتودونه  يېساعت لپاره  درسي او فصلوار پالن د يکلنموضوع لپاره د  درسي ېهر

  . وياکلې 

يا خير؟  يته رسيدل موخه درسيدواه  زده کوونکياو  وونکيچې  شيددې لپاره چې معلوم  .4

ته د رسيدو حد او  ېموخ، چې وير او تدارکات موجود بېپالن تدا درسيالزمه ده چې د هر ول 

يزاين په پالن د طرح او  درسيد  وونکيد درس دغه برخه د . شي یويل په وسيلههغې  اندازه د

 . کويو او کنو ينه شمول د زده کوونکو د فعاليت

  پالن مرحلې درسيد 
  . وي یالندې مرحلو درلودونک پالن د درسييو 

 .يسريزه او تيار .1

 . واندېزدرس وده او  ويد ن .2

 .پاید درس  .3

  . په الندې توه په اه کیينيولو سره، هر يوه مرحله  په نظرکې ود پالن د غوره اجزا

  موخه. ١
وي يعنې په هغه د زده کې لوه سطحه  موخه، که چيرې زمون يلرل د هموخديوه ه  ید يوه پالن ه وال

ول، تحليل کول، تجزيه کول، جمله جوول، نوم اخيستل، بیانپه وته کول، مقايسه کول،  :کې فعاليتونه لکه

 هکبله بايد کو وکو چې ه او مناسب له دې، نو کويپه همغه اندازه زده که  زده کوونکي. وي........ 

و د ې او زياتې زده کې سبب د زده کوونک ترونظر د درس موضوع ته په پالن کې اى ورکو  موخه

  . يزمينه برابره کدپاره  دا ستعدادونو د دویاو ي ور
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له  موادو د پالن په وخت کې د موضوع سره سم مخکې تيار او درسيچې د  ،کيبايد کو و وونکي. ٢

ينې مواد ممکن . شيمخ نه  کار په جريان کې د ستونزو سرهد  ترو. وي يازمويل يېهغه خه ه اخيستنه 

درس له شروع خه  ويبايد مخکې د ن یوونکمر  ،رسیيل په همغه ساعت کې سرته وک لکه د تصوير

  . وي یکاختصاص ور

  وخت. ٣

پاره  محتوا د سم د درسد سطحې سره  پوهېپه نظر کې نيولو د زده کوونکو  درسي ساعتبايد د  یوونک

  . شي یکدرس د واندې کولو په غرض مصرف  وياو ېر وخت بايد د ن وي یپالن کې ويشل وخت په

  )مقدمه(د تيارى مرحله .  ٤

 واحد پالن په دغه برخه کې د سالم اچول، پوتنې کول، د نظافت ليدل، حاضرى اخيستل، د کورن درسيد 

انې د وونکو د عموضو یرنه چې پورتن. يپيداکول شامل د ېاو دانيز ليدلو او د تير درس ارزونه ېدند

  . يده پالن کې الزم ن درسيهغه ذکر کول په  د کوياو هميشه پر هغه عمل  ييدلعادت ر

 هم يېده او  ستې کوونکېدنده ورکول  هره موضوع کې زده کوونکو ته کورنو په اهر ور : دنده کورن

 تروموضوع زيات مشق او تمرين ته ضرورت لري،  هبايد په نظر کې ولري چې کوم یکوون. يکمي زتار

  . شيپوه  ېاو پر کيپر هغه زيات کار و زده کوونکي

ولو زده کوونکو  بايد د وونکيليدل هم ېر مهم دى،  دېکورن دنلو خه عالوه دورکو دېدن کورند 

يله نظره تيره  دېدن کورنتن. ککه چيرې پوتنه په  شيد پورته  یزده کوونک نو يو وي، ې د حل وو پو

له دې خپ یزده کوونکيو  وي، يوکه په جمله کې د لغات استعمالول  کياصالح  يکي او نور دتخته حل 

ته  طریقېد هغو د اصالح  کويه ورددن کورنهغه وخت چې  یوونک، وليکيتخته پر ېاو يا د يووایجمله 

  . کيور هم په پالن کې اى

  : د تير درس ارزونه
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د تير درس د . يزده کوونکي هغه زده کنکتې پکې شاملې وې او بايد  يهغه پوتنې چې د تير درس کليد

مختلفو طريقو لکه پوتنه او چې د  شيکوالى  وونکي. شي یپه پالن اى ورک ېارزونې تر عنوان الندې د

  . يتير درس د ارزونې په توه ه واخل اسې نور دکار او د يېکار، جوه  روپيمسابقه،  واب

  : يتپيدا ېدانيز

 ېد يو رسم په وودلو، لن وونکيدرس ته د درس د عنوان د پيدا کولو سره،  ويول ند زده کوونکو تيار

او ي په وسيله د درس عنوان له زده کوونکو خه په الس راو.... په ويلو، د و پوپتنو په طرحه کولو  کېسې

نه  سره مخامخ ستونزو د کار د اجرا په وخت کې د ترو. يکبايد هغه ته په خپل پالن کې اى ور یوونک

  . شي

درس له  یوونکاو  درس پيل کیي یواو ن کوي معرفيدرس عنوان  دغه د پالن ېره غوره برخه ده چې د. ٥

نکتې چې زده  ينېاو  پوهييه چې ن بيايېلور  پوهيي په هغه پرې زده کوونکي چې هغې برخې خه

د پالن په  وونکي خپل زيات وختاو  شينلري چې پر هغو باندې زيات نار و ضروري، يپر پوه د يکونک

پالن کې  بايد هغه په یوونکاو . رسیيته و ېموخ ترو درسي ميتودونه پکې وي،چې  ولويبرخه کې  هغه

  . کيپه اه 

  ): درس تل(د درس ختم . ٦

درس د اله کولو لپاره  ويدرس ارزونه د ن وياو منسجم کول، د ن لنولدرس  ويکې د ن برخه په دېپالن د 

ديوې  په يوه درسي ساعت کې  لپاره زده کېرنه چې د . يورکول شامل د دېدن کورنتمرينونه او د 

چې  اينه دهنو  ،يستل کیيخه کار اخ نومختلفو ميتودوله او ير مطالب تر بحث الندې نيول کيي موضوع 

يوه  په دې وونکياو که چيرې د متن او يا شعر ويل وې او  ېووایکې  لنيزپه  کي يد درس کليد یوونک

پکې لري او  ستونزې زده کوونکيچې  شي یولوستل ېنيسي، نو يوازې هغه برخه دچې زيات وخت  شي

حالت  و اخیزچې له ي ،کيول تمرينونه بايد تيار  بلکې ول اخیز ونه ارزوي،درس بايد يو  یون یوونک

ر یزده کوونک. يخه درس راوباسود فعاليت مرکز و و شيلنيې په مغزدرس  تره کي يوکې .  

  : تونهادياد ضروري او مهم. ٧
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رات چې په تدريس کې راولې د دليل په يېهغه تغ وونکي. دغه برخه چې د پالن له چوکاه خارجه ده

  . کيوروستنې درسونه د هغو تغيراتو په نظر کې نيولو سره پالن  تروليکې  يېلو سره ذکرکو

يوه د  نظر) -(او (+) باالخره ولې ...... اغيزې نه لرل،، د فعاليت او موادو ت نه لرلخو کافيمثالً د محتوا لپاره د 

ن کې په نظر کې په وروستې پال زونهواندېاو  او وروسته، نظريې ينه لرلو په صورت کې په هغه کې ليک

 درسيد . کويو د الس ته راولو لپاره کو موخاو د زده کې د  ويناک پالن جوه غیزه او ا. نيسې

پالن په يوه مناسب  درسيد خپلې غوتنې سره، سم  وونکياو هر . يزياتې د یرېپالنو د چوکا نمونې 

  . چوکا کې ترتيب وی
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  نمونهپالن د درسي 
  : موضوع              : نوم وونکيد 

  : نيه              : مضمون

ولی :              وونی :  

  : یموخ

  مواد  فعاليتونه او ميتودونه  محتوا  وخت

  : يسريزه او تيار. ١  

 ترتيب او تنظيم  وليد  §

 د تير درس ارزونه §

 پيدا کول ېد انيز §

  : درس واندې کول او وده  ويد ن. ٢

 . ان معرفي کولعنودرس  ويد ن §

 او زده کوونکو فعاليتونه  وونکيد  §

په درس کې د ول، ول ميتودو خه  §

 .کار اخيستل

  .پاید درس . ٣

 . پای او لنيز د درس §

 درس ارزونه  ويد ن §

  ورکول دېکورن دند  §

    

  : ونېوياد مهمې او ضروري

 : ارزونه §

  : تبصره §
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  وکو؟ ونه زشو چې د يوه پالن د تاثيراتو اررنه کوالى 

وخت په  د او. يخت ونيسپه وخت کې، زيات و ممکن ليکلو. یده د پالن ليکل او ترتيبول سخت کارن

، د پالن جوول د کيپه کو سره په ل وخت کې کوالى شو چې پالن جو وونکي تيريدو او د

الن هغه دى چې د يو ه او مؤثر پ. غوره مهارت دی وونکيمن پالن طرح د غيزاوونکي دنده ده او ديوه 

 يېنې ي، پالن په جوولو کې ستونزې لري د وونکيېر . شيدولو سبب زده کې او يا ېزده کوونکو د 

ېر پالن جو وونک. ه وين بریالیيې کولو کې  عمليپه ، خو ويشته چېخپل  بايد ددې توان ولري او د ی

ه او په عملي کولو کې يې کومو وتیا ته اتيا که ن چې آيا په پالن کې مشکالت لري او کيان، ارزونه و

   .شته

زمو . ويطرح  په کېچې د زده کوونکو د يادولو موضوع اغيزلرونکی دی، هغه وخت له دې کبله پالن نو 

له دې نو  .زده کوونکو په زده که د هغه د اغيزو ارزونه ده بلکې د ه؛کې ن يينار هم د پالن په تفصيل وال

  . دى ینه پورې تلوپالن په ارزد  او هپه طرح برياليتوب د پالن نکېوو د کبله

  کولو وروسته مرحله عمليد پالن د 
  : چې کيخپل پالن ارزونه و بايد د وونکيق خه وروسته، بېد پالن دتط

 په ه ول مې فعاليت سرته ورساوه؟  .1

 برخه اخيستې وه؟  په کېومره زده کوونکو  .2

 ته واب ووايه؟  ومره زده کوونکو پوتنو .3

 ؟ ېکومره زده کوونکو پوتنې و .4

 ؟ هدغه فعاليت ومره وخت ونيو .5

 ونيو؟  يېوخت خه کم او يا زيات وخت  يآيا داکل .6

 تدريس ومره مؤفق وه؟  .7

 پيريال د فعاليت لپاره برابر وه؟ فزیکي چا وليآيا د  .8

 ؟ کيه تنظيم په راتلونکې کې هغه رن شيسره مخامخ  ستونزې ېکومکه چيرې د  .9
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  : پوتنې

 ؟ يمرتبې او نکتې کومې د ياساس ن پال درسيد  .1

 ؟ ید ضروريپالن  ولېد زده کوونکو د پوهې د سطحې د تشخيص کولو لپاره  .2

 ؟ يپالن د مرحلو خه نوم واخل درسيد  .3

 ؟ رسیيچې سر ته و يضروري دد درس دختمدو په وخت کې کوم شيان  .4

 شو؟  زولیارپالن تاثيرات رنه  درسيد  .5

  : زونهواندېد وونکو لپاره 

  : وونکي د درسي پالن د ترتيب کولو خه مخکې بايد فکر وکي چې

به ه شي وي؟ زما د زده کوونکو دپوهې سطحه په کومه  موخهزما د درس موضع ه شي ده؟ زما د درس 

رنه زده کوونکي . ته ورسيو موخهمواد په وسيله کوالى شو چې د درس  او کوم نهاندازه ده؟ د کوم ميتودو

وي او همدارنه د پالن په ترتيبولو کې د پالن ولې اجزا  .نه؟که ترالسه شوې ده او کم چې موخه  يارزیاب

ترو په . کي يعملي کولو خه وروسته هغه ارزیاب او د. او خپل پالن تيار کي يمرحلې په نظر کې ونيس

  .کې يې ه پالن کاى شي يراتلونک

  )پالن کلنی(مومي پالن ع
مو  داچېضروري دى سرته رسولو لپاره پالن  نو دته درسيد او د فعاليتو ېوهيو موخلکه رنه چې پ

او  دى اينکبله د پالن تيارول  له دېنو  ،ه په غاه لرودوونکي يو او د درس ورکولو مهمه دنول  او تاسو

  . کوي کولوکې مرستهو په اجرا دزمو سره د تدريسې دن

  : یوله د ېت له نظره پر درخپالن د و درسيلکه رنه چې مخکې هم وويل شول چې 

 . پالن یواحد پالن يا ساعتواره يا ورن درسي .1

 . پالن یفصلواره يا مياشتن درسي .2

 . پالن یلنعمومي پالن يا ک .3
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يا ساالنه پالن په الندې عمومي  دلته غواو چې وعتواره پالن په هکله مخکې بحث وشواحد پالن يا سا درسيد 

  : توه بحث وکو

  پالن تعريف) عمومي( یلند ک
 دى چېعبارت فاهيمو د طرحو او نقشوخه له هغو عمومي م کلنی پالن درسيپالن يا  عمومي

سره مطابق ديوه  یهغو کال په جريان کې د تعليميفعاليت درج او د  يپه هغه کې خپل راتلونک وونکی

له هغې طرحې او  عمومي پالن يا .اخليه  نصاب د پرورام په سرته رسولو کې عليميتمضمون په تدريس او 

 خه وونکيچې عبارت دی، يزاين  ېي پالن تعليم نو ویالی شو چې په کلني. ويته رس ېموخد زده ک

 نظيمت عمده مطالب تشخيص او د ستونزو اندازه ترالسه شي،درسي موضوعاتو  د ولو ددې لپاره جويي چې

  . شي او نهايتاً په عملي کولو سره يې زده که یزې موخې ترالسه شي

  پالن جوول) کلنی( عموميد 
کې د درسي ساعتونو او دکتاب د حجم  پیلو ورو په يمول د تعلیمي کال د پيل د پالن درسي کلنی  

و، د امکانات لرونکوول اغيزچې په هغه کې د درس ورکولو  په وسيله جويي،په نظر کې نيولو سره د وونکي 
 .د رخصتيو او ازموينو ورو ويش او د ولي ولې کنې سنجش او اندازه کيي او درسي ساعتونو، اونيو،

قدم کې يو کلنی درسي  يمويعنې په ل. پالنونو په برابرولو کې مرسته کوي رووونکي سره د نوله  همدا ول
چې واحد درسي پالن  په وسيله کوالى شي نوو ددې دوه پالنوپالن جوشي، وروسته فصلوار درسي پالن ا

  . تيار کو) يا ساعتوار یورين(
  پالن د جوولو ې  درسي کلنید 

 .د موضوعاتو ويشد وخت له نظره  په تناسب پرورام درسيد  .1

 . تدريس انسجام او ويشل مودې د ېد اود .2

درسي کال په اودو کې د زده کې او  يميتعلاو د  لپاره واندوينهدو د برابرولو موا درسيد  .3

 . پيداکول سرچينورو موادو او نو

الرو پيداکول او د  له نظره د تدريس د اغيزمنو او و ایکيمطالبو د  درسيد موضوعاتو او  .4

 . مناسبو طريقو په کارول

 . نه په اه کييدرسي طرزالعملو مناسب دوکې وونکي لپاره د کال په اود  .5
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 شي او روسې ساتل چې د زده کوونکو د هونې سبباو منظمې پ ېمنزده کې ا وا ېدو د .6

 . کيو یستتيا خه مخنيو لهزده کونکو  د

او د موضوعاتو د وولو خه په  بې ثبات ،کوي چې د وېسره مرسته  وونکي له .7

 . ويامان 

نصاب  تعليميچې  کويکې مرسته  وکول عملي وونکي سره د پرورام په سرته رسولو او د .8

 . شيبشپ  يې

و د السته راولو په برخه کې په ه وجه موخنصاب د  يمیاو زده کونکو سره د تعل وونکيد  .9

 . کويمرسته 

 . لپاره يو بنس جوويسيستم ته د ې وده  جوونېکې د پالن  يالخره په راتلونکب .10

  : کي يدرسي پالن په جوولو کې اساس کلنی د

  : لریکتې په نظر کې ونالندې  دادرسي پالن په جوولوکې  نیکلد  وونکي

 کيمعلوم  شيد جنترى له مخې کوالى  وونکي: کال ورې تعليمي مياشتې او د .1

 . کال و مياشتې او و ورې کیي تعليميچې يو 

ورې، د  وچې د جمعې ورې، د آزموين: ورې یکال کې د رخصت تعليميپه  .2

د  يورخصت يد قانون وونکي ، مريضى او دېور یواطر د رخصتهوا په خ ېاو س رم

 . ورو خه عبارت دى

کال  تعليمي درسيچې يو  يپه اه ک بايد دا وونکيکال درسي ورې  يد تعليم .3

 . کیي و ورې او و اون

کې تدريس  وليد کتاب مخونه چې په مربوطه : د کتاب مخونه ، مضمون اوولي .4

 . شيکې ونيول کیي په نظر 

درسي چې پر يوه  کيدا بايد پيدا یوونک: ساعت کې د درس حجم په يو درسي .5

 . کياندازه تدريس و ساعت کې په کومه
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 درسيکې د مضمون د  سره سم په يوه اون مهالويشد : مهالويشدرسي  داون .6

 . ساعتونو شمير

ل پيل د تعلميات نامې کا تعليميپه سو او نور سميو کې د : د تعليمات نامې مقررات .7

چې د تيرو کالونو په اودو کې تعليمات  شياو دا بايد وويل . شيسره سم په نظر کې وينول 

کال د  تعليميد . کیدای شي بدلون وکيکې هم  ينامه د تغير په حالت کې وه او په راتلونک

ظر کې ونيول پالن کې په ن درسي کلنیموزينې د هغه وخت د مقرراتو سره په اپيل، ختم او 

 . شي

 او اسانتيا درجه بايد تشخيص او يوالد هر فصل د موضوع د محتوا د سخت د کتاب .8

 . شي وال

9. ېر سخته  :یوالد زده کوونکو پوهې د سطحې لو د زده  ويکه چيرې موضوع

او که چيرې د زده کوونکو لپاره  شيزيات وخت ورکل  ېسره سم د يېکوونکو د سو

 . شيورکل  ېم وخت دنو ک ويموضع اسانه 

چې د کتاب  ويپوه  په دېبايد  وونکي :د موضوعاتو ايکې د يوه او بل سره .10

او د زده کې لپاره د  سره لري، د زده کوونکو مخې ه ايکهموضوعات د محتوا له 

طالبو د د پالن د ترتيب کولو خه مخکې ددې م وونکي. موضوعات تسلسل ور دى

مطلبونو  یود پورتن او د کتاب موضوعات او عنوان ووريکتاب ل تشخيص لپاره بايد يو 

چې د کومو موضوعاتو لپاره ير فعاليتونه او ، شيوکوالى  ترو کي تادسره سم ياد

بايد په  وونکیکبله  له دېنو ، زيات وخت ته ضرورت لري راو نو يد ضروريتمرينات 

خه  ساعتو د الو د جنتر درسيو او پالن د جوولو، د ور درسي کلنیلمى قدم کې د 

او  يرخصتيو، د جمعې ورې، د امتحان ورې په نظر کې ونيس عموميپه ه اخيستو سره د 

 . کيالندې جدول دى ترتيب 
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درسي ) 5(کې  اونپه  چېمضمون په نظر کې ونيسو  ولي يومل د مثال په توه د ریاضي د

  .درس ويل کیي ساعته

  . شيپالن د جوولو خه مخ کې بايد په نظر کې ونيول  عموميد  کيورې او مهم 

 ه

ت
 مياش

 ورې

د عمومي رخصتی
 و

 ورې

 دجمعې ورې

 د ازموينې ورې

د رمې  د رخصتی
 و

 ورې

دونکې د مريضى 
او رخصتی

 و
ورې

 

س ورې
 د در

د اونيو مجموعه
:

 

 ٢٤ ٠ ٠ ٠ ٥ ٢ ٣١ ورى ١
٥× ٢٩د درسي ساعتونو مجموعه    

148= 3+ 145= و اون ساعتونه دي  
 ٢٣ ١ ٠ ٠ ٤ ٢ ٣١ غويې ٢
 ٢٢ ٢ ٠ ٠ ٥ ٢ ٣١ غبرولې ٣
٤ ١٥ ٢ ٠ ١٠ ٤ ٠ ٣١ چنکا 

مخه کیي ٣٤= د کتاب د مخونو شمير   ١٦ ٠ ١٠ ٠ ٤ ١ ٣١ زمرى ٥ 
ىرو ٦  ٢٤ ٢ ٠ ٠ ٥ ٠ ٣١ 
 ٢٤ ١ ٠ ٠ ٤ ١ ٣١ تله ٧

هرمخ په و درسي ساعته کې تدريس 
درسي ساعت ٣.٤= ٣٤÷ ١٤٨کیي   

 ٢٤ ١ ٠ ٠ ٤ ١ ٣٠ لم ٨
نديل ٩  ٣ ٠ ٠ ١٠ ٢ ٠ ١٥ 

مياشتې٩ ول  ٩ ٢٦١ 37 ١٧٦ ٩ ١٠ ٢٠ 

ساعتو شمير، د کتاب  درسيچې د پورته جدول په الس ته راولو سره چې پر هغه کې د  شيکوالى  وونکي

نه له هغه عنوانو او د وريودرسونه  اوندتاب ، د پورته عواملو په نظر کې نيولو سره د کهد ېونمونه په اه ش

انو په اساس او د اکلو موضوع مخېمطالبو له  يد کليد يېدرجه  د سختوالې او اسان ،ليکېوان سره 

ساعتونه او هم د  درسيول  کال  تعليمي، نو د لوروسته له هغه چې ول موضوعات کامالً تشخيص شو. واکې

کلنی او  په دې ترتيباو  وليکيکې د ) چوکا(کي او په يوه جدول تقسيم  نهدرسي ساعتويوې مياشتې د 

 چې د شيکوالى  وونکي، لري شتون نمونې ول شکلونه او- ولدکلني پالن د جدول . يتياري مياشتنې پالن

 د دوه يوازېمو  کياى مطلبونه په هغه کې  يچې پورتن کيزه له غوتنې سره سم هغه داسې ترتيب 

  .  اخليچې له هغو خه ه و شيکوالی  وونکي. جدولو نمونې د موضوع د روانه کولو لپاره ذکر کوو
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  : نمونهدالف  
ی )    ( مضمون )      ( :پالن عمومی جدولدکلنی    تعلیمی کال):     (   ول

  ظات حمال  میاشت   د درسی ساعتونو تعداد  کتاب د صفحی نمبر د  درجه مشکل بودن   موضوعاتکتاب د  ھ
              

  : نمونهد ب 
ی)     (مضمون )     ( :پالن عمومی جدولد کلنی    تعلیمی کال ):    ( ول

  قوس  عقرب  میزان  سنبله  اسد  سرطان  جوزا  ثور  حمل  یمیاشت

د ساعتونو مجموعه
  

  هفتی 
  
  

   تاریخ او ساعتونه
1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  

  یکشنبه
                                                                            تاریخ 

                                                                            ساعتونه

  دوشنبه
                                                                            تاریخ 

                                                                            ساعتونه

  سه شنبه
                                                                            تاریخ 

                                                                            اعتونهس

  چهار شنبه 
                                                                            تاریخ 

                                                                            ساعتونه

  پنجشنبه
                                                                            تاریخ 

                                                                            ساعتونه

                                                                            مجموعه
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  :پوتنې

 پالن په و وله دی؟  درسي )1

 پالن تعريف کی؟  درسي لنیک )2

 پالن ې وواياست؟  درسيد عمومي  )3

 ؟ بايد په پام کې ولرو کيپالن د جوولو په وخت کې کوم اساسې  درسييو کلن  )4

  : زونهواندېلپاره  وونکيد

پالن په مشرح  درسي عمومينو په مرسته خپل جدولو يب د نمونوچې الف او  شيکوالی  وونکي

يې ترتيب پالن  کلنی درسيوروسته له هغه چې . يسره سم ترتيب کنو ساعتو درسي درس او توه د

ېرکوالی  ،ک اسان ېشي چې په  پالن د درسيسره ساعت واره ک که په هغه  يهغه په اساس جو

د شي چې پر اه زه کوالی  یوونکاو ي تونو شمير مشخص وعسا درسيکې د درس موضوع او د 

 پهساعتو  درسيد خپلو  يلپاره زيات مشق او تمرين ته ضرورت لر درس کار او فعاليت د اله والېهر 

و. ياساس تيار کوونکي ، چې که چیرېبايد يادونه وک ېمشور په خپلو کې دغه  ي، نوسره وک

 همدارنه .يرونو د همغي کيدو سبب وووني په سطح د کار او فعاليت په مختلفو وليو د به کار

کله په هچارو  درسيد  چې شيد کار او فعاليت په برخه کې کوالی  مختلفو مضامينود ي وونک

ته راو يکې په خپله احساس  به د مختلفو مضامينو زده کوونکياو  يمشترکه وجه منکې ا په من

يشکای 
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  د هغې مختلف اخونه  او ارزونه
 یول دا معن عموميپه  ارزونهپه وونه او روزنه کې . ييسنجش او اندازه کولو ته وا ارزونه

وونکي زده کوونکو مو مطلوبه زده که کيده او که نه؟ په مروج تدريس کې  چېپوه شو  چېلري 

کامياب او ناکام ورته  دي اوي زده کزده کوونکو ه  چې يپيدا ک ترو کويونه ددې لپاره ارز

 په معمولې ول زده که د. کیي يوه وسيله بلل ونېارز يېمعموالً امتحان د نها. او بس شيمعلوم 

دغه صورت کې تدريس د پوهې د انتقال په ه البته پ( کیيلخوا د تدريس په نتيجه کې تر سره  وونکي

هغه ول  کې بايد ونهارز په وونکي، نو د )دی اعنبرابرولو په م نتيا دالپاره اس زده کېبلکې د  ،نه یمعن

، پوه شو ېچداوي  موخهعمده  ونېنو که د ارز. يلري، شامل و اغيز ېپه زده که باند چېعوامل 

او د زده  يو پروسهبايد دوامداره  ارزونه له دې امله. کې ده او که نه مو زده ک وزده کوونک وول چې

زده سيره د تدريس مختلف اخونه، په زده که اغيزمن عوامل او په لو برزده کې السته راوکوونکو د 

  . شي وارزولکله -اخونه هم بايد کله اوندنور  پورې ولياو  کوونکي

  : يوک ونهارز مواردوبايد د الندې  وونکي په دې لحاظ

ي ولې دغه درس ورکوم؟ ايا زده کوونک: ونهموضوع ارز ېد اکل شو تدريس لپاره د .1

  .؟ او نوريته تيار د زده کې يې

وونکي د درس د  ېد هر درس په پاي ک: السته راونې زده کېد زده کوونکو د  .2

 او که نه؟  يد راغليالسته  موخې ېاکل شو چېي سره سم دا پيدا کو ېموخ

ولې ينو زده کوونکو زده که وکه او نورو ونه که؟ : ونهارز ميتودونود تدريس د  .3

 يه شوزده کوونکي پوزده که؟ په بله کومه طريقه به مې په ه او اسانه ول  يېسانه ايا په ا

 ؟ یوا

. يو ايکېبې  د کتابونو محتوی هم مشکله او يا کله- کله: ونهزده کې د موادو ارزد  .4

نوع موادو خه کار اخستل ممکن وی، نو دا بايد هم کله له مت- د تدريس په وخت کې هم کله

  . کويوم مواد ه کار ورک چې شي وکتل
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  !قدرمنو وونکو

  ؟ي؟ نه پوهييپه يوه شان تکه د زده کوونکيول  د ستاسوايا 

  

  

؟ او که تاسې یزده کوونک؟ پخپله ی، وک به مالمت بولزده کې يمو ه نه و زده کوونکيکه يوه 

  پخپله؟ او که والدين؟ ولې؟ 

اکل  موخېواحد لپاره  درسيد يو  چېکله : ونهو ارزموخپه يوه درس کې د زده که لپاره وضع شوو 

د پوهې  شيکيدای  موخې. يو يودوونې موجالر ېحنو د هغو د اندازه کولو لپاره هم بايد واض کیي

د درس په . ياو يا هم يو ول ذهنيت پيداکول و ي، يا يو مهارت حاصلول ويترالسه کول و) معلومات(

په درس کې د حضرت  د ژبېکه  مثالً. يو السته راولو په اه وموخهم بايد د دغوو  ونهارز ی کېپا

تو د درس په حيث به ليک، لوست، د لغا يو ، نو د ژبې ديد درس موضوع و کيسه )رض(عمرفاروق 

مونه او نيې به نو ېسيره پردبر. يو موخهاو يا هم رامري جوتونه د درس معلوماتې  يزياتوال ېذخير

زه (ه حاکم ه صفات  به د توهد اخالقي ارزتونو د خپلولو په . يو يوه برخه وموخهم د معلوماتې 

ه  چې شيله زده کوونکو سره دا ذهنيت پيدا چې ي،و موخه همطلوب) ت احساس او نوریلمسؤ سوی، د

بايد د  وونکي. له غريبو خلکو سره مرسته کول يو اخالقي کار دی او داچې يحاکم بايد نه و

  . يپه نظر کې ولر موخېپه وخت کې دغه  ارزونې

  . شي کیدایتوه  الندېنې مثالونه په ي ارزولو لپارهو د موخ درسيد 

. ، متضاد او مشابه لغاتونه او نوریمثال کې د لغاتو معن يد ساده پوتنو خه کار اخستل، مثالً په پورتن. 1

  .شي دا کار هم په مختلفو الرو تر سره شي کیدای

، مثالً تمثيلول، له درس خه پوتنې شي یدایه کاررلپا ارزونېد تحکيم فعاليتونه هم د  کېزده د . 2

 ې رامېنور، مثالً په پورته مثال کې ديوجوول، په بل عبارت ويل، کيسه جوول، کيسې تکميلول او 

  . جوول

د چکتيا  ېتلفو طريقو او د انسانانو د زده ک، خو په مخيوتيا لر يچه هر وک د زده ک يپه ياد مو و
 . اندازه هم فرق سره لري
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نې ودل او نور، مثالً د نمو باندېخه د  ي، له ولپرتلنهاجرا کول، تحليلول، نتيجه يری،  ييعمل. 3

ولې لومی د  )رض(، حضرت عمر فاروقيلر ی، ه معنکیيستل خیکيسې خه ه نتيجه ا پورتن

  . نورو ا ؟نمونې شته داسې زمو په معاصر تاريخ کې؟ ونه پيژانده ته ان ور ماشومانو مور

  زونهخپل تدريس ار د وونکيد 
  : مقولې معنې ه ده الندېد  ووونکقدرمنو 

يا داچې هي يو هم ه نه  کوي اوده چې وونکي او زده کوونکي دواه يو ه ز په تدريس کې يا دا(

  ).زده کوي

، نو دا يکه درس زده ن زده کوونکياو يا يو و  زده کوونکيول  چې مخکې وويل شول کهلکه 

چې بايد فکر وکی  یوونکصورت کې  په دې، بلکې يوتيا نلر زده کېهغه د  چې ينلر اددې معن

؟ په بل شيد ولو زده  چې ،بايد تدريس کم يېنه  - ه ه نقص موجود ووبزما په تدريس کې 

په شان پوتنې  الندېلپاره د  ارزولود  د تدريس. يکو ونهخپل تدريس ارزد بايد  وونکيعبارت 

  : کوالی شو

 یاو په اسان يدوی پوه شو چېپوه شم، په اسانه پوه شول، که نه؟ ولې؟ نه  زده کوونکييا ول آ -

 زده کل؟  يې

 ؟ يلپاره مناسبې و زده کېموضوع او د تدريس طريقه د زده کوونکو د  ايا -

  ؟شيزده که اسانه او ه  چېتدريس کم  يې نهپه بل ول  -

 . ووایی، نو نورو وونکو ته هم بايد يو بریالیکه د تدريس دغه تجربه  -

 ؟ شيتدريس کم، وک مرسته راسره کوالي  يېه وکم او رنه  چېنه پوهيم  -

؟ شيخوشحاله او ه زده که کوالی  زده کوونکي په کوم ول تدريسولو چېپيدا کم  نه به دا -

 .او نور

  : وونکو ته مشوري

کوم ول ، تاسې د لسان په مضمون کې د سيد جمال الدين افغان د عنوان موضوع تر تدريس وروسته - ۱

ه پوه  چې يالره به له تاسې سره مرسته وک عملي؟ کومې پوتنې او يا ویيې ارز؟ نه زویپوهه ار
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به ه  موخېاو اخالقي  ي؟ معلوماتي ديتر السه ک موخې ېزده کوونکو مو د درس اکل چېی، ش

  ؟ يوي او کوم ول پوتنې به مناسبې و

د  د دویمعلوميدل، ستاسې په نظر به  ستيه کوونکي زدکې مو يو و تکه  ولي په دېکه  - ۲

به خپل تدريس  تاسېاسانوالي وي، نو کيدلو علت د درس  د ستتيا د دوی؟ که يعلت ه و ستتيا

زده  يکې د يو شمير زده کوونکو درس نه و ولي په دېکه  ؟)مناسب که نامناسب( يولنه وب

، او ودېې درلزخه د مفهوم اخستلو په هکله ستونست دوی د لوستلو او له لو چېکه  شوی او دا

صورت کې به  په دېنو ي، زده کاو درس  يکتاب ولول چې يو يتاسې له زده کوونکو خه غوت

  ؟ یتاسې خپل تدريس نه بول
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