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 د لغاتو استعمال د ژبې فورمه او کنوانسیونونه د ژبپوهنه پېچلتیا د بدیل مهارت کچي

  - P3کچه 
 پرمختیایي

 د اوريدلو، خبرو کولو او لوستلو.وکړئ پورته نمره P3کچه  وړ مهارتبديل د کي ډومېن په شي د ليکلو کيداي  زده کونکي : ولرئ یاد لطفا  
 ; له همدې امله، زده کوونکي دا ازموينه اخلي نشي کولی چې د انګليسيپه نښه کړې او پورته P3نه شاملوي د ازموينې مادې د بديل مهارت کچې  ډمېن

 . ډومېن کې لوړه مظاهره وکړئ ه دغواو پ P3ژبه په بديل مهارت کچه 

  -کچه  P2د 
 را څرګندیدنه

 څو اړونده ساده بيانونه 
 سره يوه مفکوره تود تفصيال 

  مرکب ګراماتي تعميرونهد 
  د تکرار محاورې او د جملي کې د محتوياتوساحو

 نخښه

  ،د عمومي محتوياتو الفاظ او څرګندنه
 په شمول همبنسټي

 ټولنيز او الرښوونې الفاظ او د محتوياتو 
 سراسر څرګندونې ساحو

  - P1د کچه 
 ننوتنه

 يوګړې بيان يا پوښتنې 
  ،کې يو مفکوره نووپټو يا د ژبې ،الفاظوعبارتونو 

 ساده ګراماتي تعميرونه 
 عمومي ټولنيز او الرښوونې فورمې او نخښه 

 عمومي محتوياتو پورې اړونده الفاظ 
 ټولنيز او الرښوونې الفاظ او څرګندونې 

A3  کچه-  
 مشغولول

 بيانونه يا دل شوي د ورځني معمول سره تړلي پيژن
 پوښتنې

 هژبو په ترڅ کې يوپيژندل شوي  يا د ليد استازيتوب 
 مفکوره

  توګه تمرين شوي ټولنيز او الرښوونې ورځني په
 او نخښه هفورمون

 عالمې، خطونه، او / يا شميرې 
 ل شفاهي ټولنيزې او الرښوونې الفاظ او پيژند

 څرګندونېشوي 

A2  کچه-  
 پلټنه کول

  تمرينونه ود شفاهي اساسي کلم توګه ورځنيپه 
  ليديز استازيتوبپيژندل شوي د ورځني ژوند سره تړلی 
 د چاپيلایر نښه يا عالمه او شکلونه 
 د پيژندل شويو خلکو، ورځني ژوند، او / يا چاپيلایر سره تړلې شفاهي الفاظ 

A1  کچه- 
 نوښت کونه

   آوازونه او مخابراتی غږونهپيژندل شوي 
  بدلون )د مثال په توګه، مخ، بدن، غږ(په څرګندونې کې 

 ...د ژبې کارولو لپاره په ټولنيزې فرهنګې قرينه کې
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 د لغاتو استعمال د ژبې فورمه او کنوانسیونونه د ژبپوهنه پېچلتیا د بدیل مهارت کچي

  - P3کچه 
 پرمختیایي 

 )يوازې په ليکلو
 ډومين کې( 

 

 پراخ شوي  د راڅرګنديدونکي پيچليتوب سره لنډ او ځينې
 جملې

  د يوې مفکورې پراخ شوې څرګندنه يا د څو مفکورو
 رګندنهڅراپورته کيدونکی 

  د ځينې وختونو اوښتنه سره د تکرار ګراماتيکي
 جوړښتونو

 د محتوا په ساحو کې د جملو نخښه 

  د ځانکړي محتوا ژبه، په شمول همبنسټي او
 څرګندونې

 ا د څو معنو سره الفاظ يا څرګندونې چې د محتو
 يږيککارول سراسر ساحو کې 

 -کچه  P2د 
 را څرګندیدنه

 عبارتونه يا لنډې جملې 
 د مفکوره راڅرګنديدنه څرګندنه 

 د فارموليک ګراماتي جوړښتونه 
  سراسر د تکرار کې د محتوياتوساحو

 يمحاورې او د جملي نخښ

 سراسر عمومي محتوا  ساحو کې د محتوا
 الفاظ او څرګندونې

  الفاظ او د محتوياتو ټولنيز او الرښوونې
 سراسر څرګندونې

  -P1 د کچه 
 ننوتنه

 ټوپونه  د ژبې الفاظ، عبارتګانې، يا 
 يو ګړې الفاظ د مفکوره استازيتوب لپاره کارول کيږي 

  د عبارتونو کچې ګراماتيک جوړښتونه 
  د عام ټولنيز او الرښوونې حالتونو سره

تړلي په منظمه توګه تمرين شوي 
 نخښي

  عمومي محتوياتو پورې اړونده الفاظ 
  د هره ورځ ټولنيز او الرښوونې الفاظ

 او څرګندونې

A3  کچه-  
 مشغولول

 د لفظونو يا د عبارتونو شفاهي اټکلوني 
 د مفکوره استازيتوب لپاره نښه يا ليکونه 

  د عام ټولنيز او الرښوونې حالتونو سره
 تړلي په منظمه توګه تمرين شوي نخښي

  ل معمول سره تړل شوي پيژندد ورځني
 الفاظ شوي 

  د انځورونو نښه، ليکونو، يا شمېرو سره د
 غږونو، الفاظو، يا مفکورو استازيتوب

A2  کچه-  
 پلټنه کول

 د خبرو اترو کولو لپاره مختلف غږونه او اشارې 
  مرستندويه وسيله(د خبرو اترو لپاره نښانې يا سمبولونه )د مثال په توګه، د ليک لوست وسيله يا 
 د معمولي تمرين شويو الفاظو نږدېوالې 
 )د اړتياوو، غوښتنو يا د حالتونو د رسولو لپاره مختلف لحجه او د غږ زور )د ټولنيزو نورمونو ته متابعت او لپاره 

A1  کچه- 
 نوښت کونه

 د غږونو تقليدونه 
  سترګو ځير ځير کتنه، د نيولی ليک وسيله(د خبرو اترو لپاره د بدن مختلف خوځښت )د مثال په توګه، د 

 ...د ژبې کارولو لپاره په ټولنيزې فرهنګې قرينه کې


