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 سرلیک: کلتوری شرایط
 

ول ډان ل ډ ما  فرعي  کچه  ېلډ  د واحد    ژبه دوره  
ژبه  پښتو  ساعته   6 لوی ډلې  1 1 1  

 

 

 لنډیز: 

کلتور او کلتوري میراث په دوامداره توګه د  انفرادي ، کلتوري او چاپیلایر اغیزه د ژوند په اوږدو کې.

تاسو به   شوي کلتور ، سمبولیک او چلند کې زیږیدلی یاست.تاسو په یوه ورکړل  جوړیدو الندې دی:

د ودې پروسې کښت کول زده کړئ او د اشخاص لخوا به په منظم ډول اداره او کار وشي پداسې حال  

 کې چې د هغه هویت رامینځته کیږي. 

دا  دا د کلتوري پوهې له مخې ده چې فرد په نړۍ کې فعالیت کوي ،د کلتوري چاپیلایر په تړاو چې 

ژوند کوي ، بدلول.او د دې دلیل لپاره دا فعالیت د یو فرهنګی خبرو اترو په توګه وړاندې کیږي.په  

له ډیر شخصي ځای   کوم کې چې دا امکان شتون لري چې د فرهنګ د ځایونو په اړه پوهه زیاته کړي 

ټونو له الرې  زموږ د اصلیت او کورنۍ پورې اړوند ،ټولنیز ته چې فرد د تعلیمي ، ساینسي بنس  څخه

 رامینځته کوي ،مذهبي ، سیاسي او هنري. 

 کلیدي ټکي: 

 شرایط ، پوهاوی  

 هدفونه: 

د فعالیت هدف د فرد اختصاص له مینځه وړل دي چې کولی شي د "کلتور" کلمې پورې اړوند وي ،  

 خپل ځان ته افتخاري هڅوي او د مایکرو او میکرو چاپیلایر ته الره پرانیزي. 

    n.a اخیستونکي:برخه 
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  توضیحات: 

 فعالیت دوه مرحلې لري: 

 ( د فرهنګ په تعریف او درک کې فرعي فعالیت او اعتراض کول. 1

 د زده کړې چاپیلایر او فرهنګی پرمختګ؛ ( 2

 ( نهایی هدف.  3

لومړی ګام د شخصي پوهاوي په اړه پوهه کول دي چې کلتور څه شی دی ، او احتمالي نظرونه یا  

 تعصبات چې له اصطالح سره تړلي دي ، تخلیقي عکاسي هڅوي: 

او له دوی به وغوښتل شي   پنسلونه ده سپین کاغذونه ، برخه اخیستونکو ته به قلمونه ورکړل شي ، 

جملې ،   ،کیدی شيچې د کلتور تعریف یا توضیح ورکړي )د شخصي تخلیق کلمو مطابق لیکل 

سمبولونه یا رسم(؛ یوځل چې لومړی مرحله بشپړه شي ،د دایرې وخت میتود به د هغه څه د  

شریکولو لپاره وکارول شي چې ترسره شوي وي؛ برخه اخیستونکي به توضیحات وړاندې کړي او له  

چې  نورو څخه نظریات ترالسه کړي. د پیښو د ورته والي او توپیرونو پریښودل ، دا به اسانه وي 

دوهم پړاو ته الړ شئ ، دا هغه شرایط په ګوته کوي چې په هغه کې هرڅه چې دمخه یې یادونه وشوه  

، دا زده کړل. په بدل کې ، او د دوی د ارادې سره سم ،برخه وال به خبرې وکړي او، د ښوونکي /  

ح  منځګړی لخوا رهبري کیږي څوک چې دوی تعقیبوي،برخه اخیستونکي به کلتوري تجربې تشری 

کړي: په کورنۍ ډله کې ، په جوړه ډله کې ، په ښوونځي کې ، د شخصي مطالعاتو له الرې ترالسه  

شوي یا په ټولنه کې د شاملیدو له الرې کوم چې ، د ځانګړو موضوعاتو پراساس ، د  فرهنګی  

 شهرت سره معامله کوی. 

  شکل به اخلي  زده کړل ، مختلف تجربه چې دوی پورې اړه لري او نوي شیان  د پخوانیو پوهې ډول ،

هغه څه چې د فعالیت ساعتونو    د ملټي میډیا پایله رامینځته کول.  کې همکاري هلته   له الرې په کلکه 

 په جریان کې ترسره شوي و په ملټي میډیا میوزیم کې د احتمالي خپرولو لپاره وټاکل شي. 

 



 

Toolkit Activities 

 
 

 

  

  
  

2017-1-IT02-KA204-036678 
 

 مواد: 

 خونه د کاغذ شیټونه ، قلمونه ، پنسلونه ، ملټي میډیا 

 :  طریقه 

 )د ساینس زده کړې پوهه(  ، د روزنې ډله ، د همکارۍ زده کړې ، د دایره وخت 
  IBSE (InquireBased Science Education) 

 د اسانګرانو لپاره الرښوونې: 

 

د دې فعالیت لپاره د کوډ ټکي "حساسیت او د قضاوت بشپړ نه شتون" دي: دا مهمه ده چې خبرې  

نکی دی ، ځکه چې د  بیدو سوله ایز او لو  هوښیارۍ او همدردۍ په حالت کې ترسره شي ،اترې د 

"کلتور" اصطال کولی شي په مختلف تجربو کې د شخصي تجربو سره تړلي افکار او احساسات  

د نامناسب مسلو حلولو لپاره د نقشونو تقلید   رامینځته کړي او د دې موضوع ته منسوب ضمني معنی. 

 ه کول ناممکن دي. کول او تبادل

 ( :(APAسرچینه 

 الرښود: 

، د ښوونځي اداره ، د کډوالو ادارې ، د ځوانانو مرستې بنسټونه ، د   CESMEDهمکاران:  

 مهاجرینو اتحادیې 

 

 


