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 سرلیک: ایا زه ټینګ یم؟ 

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   

: ټینګار د ځان دفاع ، ستاسو د نظر دفاع ، د یو څه لپاره مبارزه او له تاوتریخوالي پرته ستاسو د لنډیز

کولو وړتیا ده ، د نظر د توپیرونو او بیان د آزادۍ درناوي چلند سره. یو دروند  حقونو لپاره د مبارزه 

کس له خپلو احساساتو ، ګټو او اړتیاو خبر دی او کولی شي د نورو او د هغوی اړتیاو په پام کې نیولو 

سره څرګند کړي. سړی کولی شي موافقت وکړي کله چې شخړه رامینځته کیږي او د دوی اړتیاوې ،  

 ، احساسات ، احساسات او محدودیتونه پیژني او د نورو څخه د پټولو اراده نلري. ګټې

 احساساتي استخبارات ، ټولنیز استخبارات ، د احساساتو څرګندونه  کلیدي ټکي:

 هدفونه: 

 پوهیدل او د هوښیاري کس څرنګوالی په اړه پوهیږي  • 

 خپل احساساتي څرګندونې ښه کړئ  •  

 افکارو او احساساتو مثبت اظهار ته هڅول د یو چا د    •

 د ځیرکو او تیري کونکو څرګندونو تر منځ توپیر پیژندل  •  

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

 توضیحات: 

ټینګار د دې وړتیا ده چې د مثبت خواهش سره د یو چا خواهشات او باورونه څرګند کړئ ، زموږ او /   

 یا نورو شخصي حدود په نظر کې نیولو سره. دا فعالیت په انفرادي یا ډله کې کارول کیدی شي. 

یطو په  که چیرې دا په یوې ډلې کې وکارول شي ، نو دا مطلوب دی چې برخه اخیستونکي د داسې شرا

اړه وغږیږي چې پکې لږ ټاکل شوي وو او هوډ نه درلود. پدې توګه موږ د تجربې زده کړې پراساس د 

 ځان زده کړې ، مشاهدې او ځان سپړنې ته وده ورکوو. 
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ټیم کار به برخه اخیستونکي وهڅوي چې د حل الرو لپاره سره کار وکړي ترڅو په راتلونکي حالتونو  

کونکی وي. پوښتنې لکه: بل څه چې په بل وخت کې ترسره کیدی شي ، کومې کړنې  کې ډیر پریکړه 

زما د ناخوښۍ المل کیږي ، زه باید راتلونکي وخت ته څه پاملرنه وکړم ؟، یوازې د کانکور انعکاس  

 لپاره وړاندیزونه دي. 

 د تمرین لپاره پینټری: 

 اندازه نه وه ټاکل شوې. لتو په اړه فکر وکړئ چیرې چې تاسو کافي د وخت او حا

 څه وشو؟ 
____________________________________________________________ 

 تا څه کړي دي؟ 
___________________________________________________________ 

 تاسو څنګه احساس وکړ؟ 
___________________________________________________________ 

اوس ، په راتلونکي کې د ورته ورته وضعیت اداره کولو لپاره غوره الرې په اړه فکر وکړئ. غوره 

ځواب ولیکئ او عملي یې کړئ. که ممکنه وي په یوه ډله کې کار وکړئ ، د رول لوبیدو او / یا  

 نکړ سره پرمخ الړشئ.راتلونکي احتمالي پیښو ا

 د یو داسې وخت په اړه فکر وکړئ کله چې تاسو په خبرو اترو کې سخت یا تیښته لرئ.

 څه وشو؟ 
____________________________________________________________ 

 تا څه کړي دي؟ 
___________________________________________________________ 

 کړ؟ تاسو څنګه احساس و
___________________________________________________________ 
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اوس ، په راتلونکي کې د دې وضعیت اداره کولو لپاره غوره الرې په اړه فکر وکړئ. غوره ځواب 

ولیکئ او عملي یې کړئ. که چیرې په یوه ډله کې کار کول ممکن وي ، د رول لوبیدو او / یا راتلونکي  

 احتمالي پیښو انکړ سره پرمخ الړشئ. 

که چیرې فعالیت د کوچني ګروپ روزنې برخه وي ، نو زموږ سره د نورو سره زموږ په ورځني 

اړیکه کې د ځواکمنتیا اهمیت په اړه عمومي بحث تعقیب کړئ ، د نورو اړتیاو پیژندل او تعریف کول ، 

 حتمند حدونه جوړ کړئ. زموږ په څیر ، او د دې لپاره یوه قوي الره ومومئ. ص

 بحث.

 پایلې / پایلې د ګروپ پوسټرې کیدی شي. 

 : کاغذ ، پنسل ، کریون ، فلیپچارټ ، پوسټرې مواد

 تجربه لرونکې زده کړه ، د ځان سپړنه ، رول لوبول ، د خبرو اترو فورم  :طریقه 

 د تسهیل کونکو لپاره الرښوونې: 

د فعالیت فعالیت  ورقه ډک کړئ د  مخکې تسهیل کونکي الرښودونه لولي او پوښتنو ګډونوالو ته ویشي. 

، دا ښه دی چې تسهیل کونکی د ارزونې اصطالح تشریح کوي او ولې دا زموږ د ورځني ژوند په  

 ډیری برخو کې مهم دی. 

(APA)  :ــ    سرچینه 

 ترمیم شوی(.   2003،  28استخبارات ، ډینیل ګول مین )د جنوري  . څخه تطبیق شوی: احساساتي 1

ټولنیز بیارغونې په هکله مشورتي رساله د انترا  -.. د اروایی 2009 2009. برکو سونجا. . 2

 انسټیټیوټ 

 :  ذخیره خواړو د 

 همکار: د انټیګرا انسټیټیوټ 

 

 


