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 سرلیک: د احساساتو رول 
 

ل ډ مو ل ډ فرعي ما  کچه  ې لډد   واحد     ژبه   دوره   

/ انفرادي  3  1   2  
ې لډ ۍکوچن   

ېقی دق 60  پښتو ژبه   

احساسات زموږ د شخصیت خورا مهم برخې دي. د خپل احساساتو پیژندل او د نورو احساسات  لنډیز:

احساساتي عقل پراساس دي. په دې ساینسي برخه کې څیړنه د دې مهارتونو  د فرد لخوا رامینځته شوي 

وده هڅوي ، ځکه چې دا د ژوند په اوږدو کې د فرد د بریا مهمه برخه جوړوي. د احساساتو پیژندنه او  

د دوی څرګندونې باید د مدرن تعلیمي سیسټمونو اساس وي. تمرین د احساساتو پیژندل او پلي کول  

 د او نور قوي کوي.هڅوي چې افرا

 احساسات ، مزاج ، احساسات. کلیدي ټکي:

هدف د احساساتو بیالبیل ډولونه کشف کول او په ورته وخت کې د نورو احساساتو کشف او    موخې:

 پیژندل دي.

 د مختلف ټولنیزو ډلو لپاره مناسب. / .n.a  برخه اخیستونکي:

 توضیحات: 

"احساساتي ساحو" په توګه ډیزاین شوي لکه غصه ، خوښۍ ، خفګان او بې  د خونې څلور کونجونه د 

طرفي. هرکله چې تاسو د دې یوې یوې سیمې کې یاست نو تاسو هم دا احساس ترالسه کوئ. کله چې  

تاسو بلې سیمې ته الړشئ ، نو ستاسو احساس هم په دوامداره توګه بدلیږي. لومړی تاسو دا پخپله  

و خلکو سره د دننه کیدلو احساس سره یا د هغه چا سره ملئ چې له هغه ځایه  وکړئ. نو تاسو د نور 

 راځئ.

تاسو کولی شئ خورا ګړندي له کونج څخه بل کونج ته الړشئ؛ خپل بدن سره احساسات احساس کړئ ، 

تاسو هم غږ کولی شئ ، مګر تاسو هیڅ ټکي نشئ کارولی. سر څنګه ځي ، اوږې څنګه احساس کوي ،  

 احساس څنګه کیږي ، پښې څه کوي؟ د معدې 
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لومړی دا په چوپتیا کې وکړئ ، مګر بیا: ستاسو غږ څه کول غواړي؟ پریږده یې! که ستاسو غږ  

 وغواړي غلی پاتې شي ، سمه ده ، که دا وغواړئ ، چیغې وکړئ! 

د خندا څخه په قهر پورې ، له   -ډاډ ترالسه کړئ چې تاسو هرې الرې ته لږ ترلږه یوځل ځئ 

 هر یو سمت لږترلږه یوځل.  -الۍ څخه بې طرفۍ ته ، له قهر څخه خوشی کول او داسې نور. خوشح

اوس د نورو سره اړیکه ونیسئ او دوی سره مالقات وکړئ. که تاسو یو څوک په ورته کونج کې ولیدل  

 ، تاسو خوښ یا غمجن یاست ، تاسو یوځای څه کوئ؟ ایا کوم تعامل شتون لري؟ 

 دریځ څخه راځئ او له داسې چا سره وینئ چې غمجن ښکاري ، تاسو څه کوئ؟ که تاسو له بې طرفه 

 تاسو څنګه ووایاست؟ څه تاثیر کوي؟ 

تاسو په یوه خونه کې یاست ، ځینې خلک خوښ دي ، ځینې خفه دي ، ځینې غیر جانبدار ، ځینې  

 ناراض دي. تاسو له دې سره څنګه چلند کوئ؟ 

وکاروئ ، تاسو کولی شئ خبرې وکړئ ، حرکت وکړئ او په نورمال تاسو کولی شئ خپل ټول بدن 

ډول عمل وکړئ. کله چې تاسو چمتو یاست ، هغه احساس وټاکئ چې په هغه کې تاسو غواړئ وروستی  

 اوسئ او بیا له مربع څخه وباسئ ، که دا تاسو سره مناسب وي. 

په خوندي او قطار چاپیریال کې د   الندې بحثونه ښیې چې تمرین څومره بډای دی. دا تل ګټور دی چې

احساساتو له الرې الړ شئ. سالم ژوند ټول احساسات لري. هیڅ ښه یا بد احساسات شتون نلري ،  

 یوازې احساسات. 

 د فیډبیک او فعالیت لنډیز 

 تاسو څنګه احساس وکړ؟ ایا تاسو د احساساتو هڅه کولی شئ؟ 

کولی شئ نورې پوښتنې وپوښتۍ  ې کوي. تاسو دا د روزونکي لپاره اصلي وسیله ده چې پوښتنې تر

 کوم سړکونه ستونزمن وو او کوم یو چې سفر کول اسانه وو؟  لکه:

 تاسو څنګه فکر کوئ او غږونه اورئ؟ 
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 / )خونه(.  : مواد

 : په کولو ، بحث کولو سره زده کړهطریقه  

 د اسانګرانو لپاره الرښوونې: 

خلکو ته وخت ورکړئ ، د مثال په توګه ، له حوزې څخه  د آپریټر په توګه تاسو باید صبر وکړئ او 

 وتل. 

(APA)  :ــ    سرچینه 

 (. په کوچنۍ ډله کې د رواني ټولنیز بیارغونې )سکرین پلې(. ویلینج: زاودورج.2003. برکو ، ایس ) 1

 سیمینارونه(.  -ټولنیز بیارغونې نوټ بوک )د روان ټولنیز بیارغونې  -د روان 

 (. 2006د روزنې الرښود ) راتلونکي ته ګام په ګام؛ تنظیم شوی:. له اړخه 2

 :  ذخیره خواړو د 

 همکار: د انټیګرا انسټیټیوټ 

 

 


