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 رسلیک: کلتور او احساسات
 

ول ډان ل ډ ما  فرعي  کچه  ېلډ  د واحد    ژبه دوره  
ژبه  پښتو  یوه ورځ  کوچني ګروپونه  3 1 1  

په ادب کې تکراري موضوع د احساساتو نړیوالیت دی:د لومړني او ثانوي احساساتو تر مینځ   لنډیز: 

احساسات تجربه کړي ، پرته لدې چې د کلتور او   8/ 7توپیر ښه پیژندل شوی؛هر سړی کولی شي د 

نورو شیانو په پام کې نیولو سره چې وده یې کړې.تراوسه د نړیوال کیدو وروسته دوره کې،په  

کوم چې په دوامداره توګه وده کوي   کلتوري تبادله کې زیاتوالی بې له شکه د پیچلتیا المل شوی دی.

احساساتي شالید کې په ساینسي ډول د دې څرګند توپیر څرګندول  او کوم چې نن ورځ زموږ په 

دا ډاډه ده چې د احساساتو پیژندلو ، پیژندلو ، کنټرولولو او کارولو وړتیا د زده کړې   ستونزمن کوي.

او تطابق پروسې لپاره اړین اوزار دي؛ د فعالیت موخه د نورو کلتورونو سره ورته والي او توپیرونو  

 احساساتي مهارتونه وده کول دي. ښودلو سره دا 

 کلیدي ټکي: 

 احساسات ، مقابله ، ورته والي ، توپیرونه. 

 هدفونه: 

 احساساتي او احساساتي وده. 

 .n.aبرخه اخیستونکي: 

 توضیحات: 

 پړاؤ لری:   3دا فعالیت 

 : ( پوهه او مهرباني1

 : ( فعالیت او کنټرول 2

 : ( خپل احساس وکاروئ 3
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 سهار او وروستی یو په ماسپښین کې ترسره شي. فعالیتونه به د  2 لمړی

د   د لومړي مرحلې په جریان کې ، برخه اخیستونکي هڅول کیږي چې داحساس مفهوم منعکس کړي ، 

دوی تجربوي تجربې او هرڅه په اړه چې د هغه تجربې سره وصل کیدی شي چې دوی د ودې  

ه ترالسه کړي ،د اروا پوهنې او بشری  پرمهال زده کړل او د اړوندو لوستلو په اړه ځینې وړاندیزون

د مشاهدې او   ادب په اړه.موږ د بیالبیل پیښو او حاالتو پورې اړوند ورته مساوات او توپیرونه ګورو ،

 ځانګړي فعالیتونو په لوبولو او تکیه کولو سره د ډلې د غړو تر مینځ احساساتي اړیکې هڅولو هڅې؛

  -په فرضي    د بل متوازن بل چا په اړه نظارتونه وکړي ، په پایله کې ، هر ګډونوال هڅول کیږي چې 

احساساتي حالت کې برخه اخیستل؛ وروسته به هغه راپورته شي او په بیړه به د هغه چا په سترګو  

دننه کې احساس کوي ، او د  وګوري چې مخکې یې د هغه څه څرګندولو هڅه کوله چې د هغه په 

 نورو ټولو برخه والو سره تکرار کوي. 

لومړۍ مرحله د تمرین په اړه د ځینې مشاهدو سره پای ته رسیدلې چې پیل شوي ، او د برخه  

اخیستونکي تیر سره هغه کلتور پورې تړاو لري چې دوی یې تړاو لري او د احساساتو د ککړتیا  

 پروسو سره. 

اداره کولو یا  دوهم پړاو د ټولو حاالتو د ارزونې پر بنسټ والړ دی چیرې چې برخه وال د احساس 

د دې لپاره احتمالي عکس العمل کتلو او زده کولو   اداره کولو توان نلري او د دوی نقشونو پراساس ،

 لپاره ، او څنګه ستاسو په احساساتو او فلج کیدو باندې ښه کنټرول ولرئ ، 

وروستی   تل هغه توپیرونه او توپیرونه و ارزول چې ممکن د فرد کلتوري نړۍ پورې اړوند وي. 

مرحله ، چې په ماسپښین کې به ترسره شي ، د ګروپ پالن کولو پراساس دي: په کوچنیو ډلو کې او  

برخه اخیستونکي به د یوې پایلې په رامینځته کولو کار وکړي چې د   د کمپیوټر په کارولو سره ، 

 تخلیقیت او شخصي مینې په کچه پورې اړه لري ، 

وزیک ، او نورو ټولنو مشتمل وي. د محصول تمرکز د  دا کولی شي د عکسونو ، سندرو ، می 

احساساتو کلتورونو ترکیب دی او هغه څه چې د ورځې په جریان کې زده کړل شوي دي ، اهداف یې  
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د خوښۍ او هڅول دي. د ډلې کار پایلې پایلې په مجازی میوزیم کې د احتمالي خپرونې لپاره وټاکل  

 کیدی شي. 

 
 

.   ، قلمونه پنړه خونه ، د کاغذ   ا یډیم ي ټمواد: مل   
 

   ه ړزده ک ۍ ، د وخت وخت ، د همکار لهډ  ې: د احساساتي روزن   :قه یطر
! و ړداخل ک ېک  ېپه هغ  ه ړز ږ زمو ې چ ئ ځ: راې وونښلپاره الر اوونکو ید اسانت   

 
(APA) -     نهیسرچ  

 
ود ښالر : - 

 
ی شو مټ سیشراکتونه: س   

 
 
 

 


