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 فعالیت تعریفونه WIDA د
 

 ، توليد یا کارویپوهيدنه، سد انګليسی ژبی زده کوونکی به پروسشوي کچه کې،ورکړل په مهارت  د د انګليسي ژبې

 

 رسیدنه6- 

 يسانعکا د ځانکړي یا تخنيکی ژبه کې د محتویاتو ساحو په کچه بندي درجه د

 ختلف مې اوږدوال د فقرو د ليتياپيچ بنيد مختلف ژ یا ليکلی شوي خبرو کې شفاهي په پراخه

ويکه څنګه چې د ځانګړي درجه بندي کچه ورته اړتيا ل ډولونه

  ړود انګليسي ماهره ملګرو سره د پرتله کېدو  مخابرهیا ليکلی  شفاهي انګليسي کېپه

 

 

 

 پلونه5- 

 د محتویاتو ساحو ځانګړي یا تخنيکي ژبه

  ختلف مد مختلف ژبني پيچليتيا د فقرو د اوږدوالې  کې خبرویا ليکل شوې  شفاهيپه پراخه

ډولونه په شمول د کيسو، مقالې یا د جملې مختلف راپورونه 

 کله چېکول ملګرو سره پرتله  وړتيا دانګليسی د ماهره یا ليکل شوی ژبه شفاهي

موادو سره وړاندې کيږي درجه بندي کچهد  

 پراخوالې4- 

  تخنيکي ژبه د محتویاتو ساحېد ځانګړي او ځينې د

  قرو د پيچليتيا د ف نيد مختلف ژبکې  وینا یا د څو، اړوند جملې یا پراګرافونهپه شفاهي

اوږدوالې مختلف ډولونه

  ،مخابره  کم چې د سره زباني یا ليکلي ژبهد غلطي  مانيزهیا  امالیيلږترلږه د فونولوژیکي

ا ليکل یړ سره د زباني مالت محاوره یي، ګرافيک یا حسي کله چې دټوليزه معنا نه خنډ کوي 

سره وړاندې کيږياړوند وینا شوي 

 یيپرمختیا3- 

 د محتویاتو ساحو عمومي او ځيني څانګړي ژبه

 شوي جملې هپه شفاهي خبرو اترو یا ليکل شوي پيراګرافونو کې پراخ

 کړي نډخی شي ارتباط اغلطي کيدامالیي یا مانيزه فونولوژیکي،  سره یا ليکلي ژبه د شفاهي ،

 دشریح تمګر د هغې ډیره معنا وساتې، کله چې د شفاهي، یا ليکل شوي بڼه، خبریه یا تبصری 

حسي، ګرافيک یا محاوره یي مالتړ سره وړاندې کيږي

 پيل2- 

 ساحو پورې اړوند عمومي ژبهد محتویاتو

 عبارتګانې یا لنډې جملې

 باط معنا زیات تر د ارت چې سره غلطيامالیي یا مانيزه د فونولوژیکي،  یا ليکلي ژبه شفاهي

حسي،  یا د بيانونو لړ د الرښوونې، پوښتنېخنډ کړي کله چې د یو تر څو ګامونو امرونه، 

ګرفيک یا محاوره یي مالتر سره وړاندې کيږي

 ننوتنه1- 

 د محتویاتو ساحو د ژبې انځور یا ګرافکي استازیتوب

  خاب یا هو ، انتکله چې د یو ګام امرونه، الرښونې، د ژبې ټوپونه  ، عبارتګانې یاالفاظد

نه پوښتنې، یا بيانونه  د حسي، ګرافيک یا د محاوره یي مالتړ سره وړاندې کيږي

  له ک، کړي زیات ترمعناخنډچې کم  سرهغلطي امالیي یا مانيزه د فونولوژیکي، شفاهي ژبه

وره ا محاامرونو، مستقيم پوښتنو، یا ساده بيانونو سره د حسي، ګرافيک ی چې د اساسي شفاهي

یي مالتړ سره وړاندې کيږي


