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 سرلیک: دعا وکړئ
ل ډ مو ل ډ فرعي ما  کچه  ې لډد   واحد     ژبه   دوره   
ساعته   5 کوچنۍ ډلې  2 2 2  پښتو ژبه   

پرته لدې چې په هغه څه چې موږ باور لرو ، لمونځ تل انساني اړتیا وه او د کلتور او د انفرادي  : لنډیز

اړخونو پورې اړه لري ، د دې کولو مختلف الرې ، موقعونه او الرې شتون لري. د مذهب یا 

کې وي ، د  سیکولریزم ترالسه کولو سربیره ، ټول نارینه ، ژر یا وروسته ، به د یو څه یا یو چا په لټه

مثال په توګه د بخښنې غوښتنه ، د مننې ویلو ، ایجاد کولو یا د دوی اړتیاو لپاره د ځواب غوښتنه کولو 

لپاره. لمونځ یوازینی ، متقابل ، شریک یا ټولنه کیدی شي او دا د ځانګړي مذهبي ادارې قواعد تعقیب 

دعا کوي ، نور یې په لوړ غږ  خلک په خاموشۍ کولی شي یا دا شخصي ځانګړتیاوې لري. ځینې 

خبرې کوي یا سندرې وایي ، نو د دې لپاره د بدن ځانګړي موقعیت غوره کیږي. د فعالیت مقصد د یو 

چا لپاره د لمانځه وړتیا پورې اړوند شخصي پوهاوي لوړول دي ، څوک کولی شي پیژندل شوی خدای  

ه زده کول دي ، کوم چې کلتوري منطق  وي یا نه؛ بل هدف د مختلف تحرکاتو او طریقو په اړه ډیر څ

 تعقیبوي او د دعا ترکیب له الرې اړیکې او تخلیقي لیکنې پیاوړې کوي.

 خالقیت ، اړیکه ، لیکنه.  : کلیدي ټکي

د فعالیت هدف د مختلف کلتورونو او شخصیتونو لیدو او پرتله کولو لپاره د فرهنګي پوهې او   : موخې

 تخلیقي لیکلو مهارت پراخول دي.

 فعالیت په دریو مرحلو ویشل شوی:  : جزیات

په موضوع باندې د لنډ معرفي کولو وروسته ، برخه اخیستونکي هڅول کیږي چې په یو ساعت کې د  -

کمپیوټر په اړه ځینې څیړنې وکړي ، د لنډ شخصي پریزنټشن جوړولو لپاره ، د مثال په توګه دوی 

 صول ، سندرې او نور. ؛کولی شي دا لټون وکړي: لمونځونه ، د لمانځه ا
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له څیړنې وروسته ، هر ګډونوال هڅول کیږي چې پخپله د لمونځ لیکلو او لیکلو لپاره ، دې لوستلو او   -

 ډلې ته تشریح کړي. نور ګډونوال باید د توضیحاتو اوریدو پرمهال یادداشتونه واخلي.

تخلیقي لیکنو تمرین کولو په وخت کې بحث وي  د ټولو لمونځونو لوستلو او تشریح کولو وروسته به د  -

، نو ځینې مشاهدات به شریک کړئ چې په یو عکس کې به ضمیمه شي ، کوم چې به په تور بورډ کې  

ترکیب شي: هر برخه اخیستونکی به یوه برخه لیکي ، د مختلف ډیزاینرانو تر مینځ شیان په عامه توګه  

ري څوک چې د هغې په اړه خبرې کوي او څوک چې په  روښانه کول یا د یو چا لپاره څه توپیر ل

 ځانګړي ډول تعریف شوی و.

پایلې کیدی شي د مجازی میوزیم یوې ځانګړې وقف شوې خونې کې وښودل شي ، رامینځته شوي  

پیچلي ته یې ډیر ځای ورکړ ، او لیدونکي کولی شي د لوستلو څخه خوند واخلي ، د مختلف کلتورونو  

 مذهبي سندرو کې درک کړي. پس منظر میوزیک او 

 ملټي میډیا خونه ، د کاغذ شیټونه ، قلمونه ، تور تختې ، نښه کونکي.  : مواد

 د البراتوار تدریس ، د حلقې وخت. : طریقه

دا په دوامداره توګه په یاد ساتل دي چې دا فعالیت د نورو په   : د تسهیل کونکو لپاره الرښوونې

مصرف د یو مذهب یا خدای ازمونه کول او تاکید کول ندي ، بلکه د پوهې او مهارتونو پراخولو لپاره  

 چې انفرادي او ټولنیز چلند ته وده ورکړي ، پرته له دې چې اغیزې ولري. ځایی کلتوري. 
 

   سرچینه (APA)  :ــ

 :  ذخیره خواړو د 

محرم شوی )د ښوونځي اداره ، د کډوالو ادارې ، د ځوانانو پاملرنې ادارې ، د مهاجرینو  همکار:

 اتحادیې.( 

 

 


