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 سرلیک: څو کلتوري ماسټر شیف
ل ډمو ل ډ فرعي ما  کچه  ېلډد    واحد     ژبه   دوره 

 پښتو ژبه   دقیقې 120-90 کوچنۍ ډلې  1 3 2

 

خواړه یو له خورا نړیوالو خبرو اترو څخه عبارت دی چې شتون لري. د نورو کلتورونو ،  : لنډیز

لپاره عالقه لري. او دا د دې فعالیت   نورو خواړو او د پخلي نورو الرو په اړه پوهیدل تل د ښاریانو

 اساس دی.

 لفظي اړیکه ، خواړه ، کلتور  : کلیدي ټکي

د دې فعالیت هدف د دې برخه اخیستونکو ترمینځ لفظي اړیکې هڅول او هڅول دي ، د اسانه  : موخې

له  خبرو اترو عمومي ګټو موضوع سره لکه د هر هیواد د ګیسټروونوم کلتور. د معلوماتو د تبادلې 

 الرې ، د برخه اخیستونکو د هر هیواد کلتوري ارزښتونه هڅول کیږي 

د لوبې په پیل کې ، د اروپای پاک پاک کلتور د ځانګړي خواړو عکسونه به په اوږد میز کې  : توضیح

له دې محصوالتو څخه بیا وړاندیز کیدی شي ځکه چې دا به په ورته وخت کې په  کیښودل شي. ځینې 

 عام وي.  څو هیوادونو کې

لوبه د دوه ګروپونو برخه اخیستونکو تقسیم کولو سره پیل کیږي. که امکان ولري ، د عمر ، جندر او 

اصلي هیواد په لحاظ متفاوت ګروپونه. سربیره پردې ، دا به پکار وي چې د دې لوبې لپاره جوړه 

او د جنډر فاصله جوړه د یو سړي او یوې میرمنې څخه جوړه شي ، ترڅو خبرو اترو ته وهڅول شي 

 کمه شي چې ممکن په ځینو هیوادونو کې شتون ولري. 

  5هر جوړه به په مخالف چوکیو کې ناست وي. د جوړه غړي به میز ته الړ شي او د خواړو سره تر 

پورې کارتونه غوره کړي. تاسو به د دوی سره بیرته خپل سایټ ته راشئ او خپل د لوبې ملګري ته به  
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ا اجزا ستاسو په کلتور کې مهم دي او تاسو به یو یا دوه عام ترکیب تشریح کړئ تشریح کړئ چې ولې د 

 چې دا اجزا لري.

په ورته ډول ، لوبغاړی به د دوی مورنۍ ژبه کې هر ډول ځانګړي خواړه او ډش بیانولو څرنګوالی  

ښوونه وکړي. دوی به دا په کاغذ ولیکي. ملګری چې معلوماتو ته غوږ نیسي کولی شي ووایی چې ایا  

روسته  هغه خواړه چې هغه غوره کړي هم په خپل هیواد کې عام دي. د لومړي لوبغاړي توضیح کولو و

 ، هغه عکسونه راستنوي او دوهم لوبغاړی متحرکات تکراروي. 

د اروپایي رژیم خورا ځانګړتیاو لرونکي خواړو عکسونو سره اوږدې میز. د عکسونو او غیر   : مواد

د برخه اخیستونکو   پوسټرونو په شمول هدف ... د برخه اخیستونکو ایډیوماتیک ډول سره تړاو لري.

 لپاره قلم او کاغذ.

 واړه چې په میز باندې توزیع کیدی شي د الندې کټګورۍ له مخې تقسیم شي: خ

 : بادام ، اخروټ ، د وچ کښت میوه

 ې ، وچې پا ،ې ، مرچ ، جوار ،iaمسالې: د جوارو ، تایه ، ګالبو ، دارچین ، کري ، تورې ، م

 د غوښې محصوالت: هام ، سره او سپین غوښه ، ساسیجونه ،

 لوی کب ، کوچنۍ کب ، آکټوپس ، شیلفش / مرسلونه ، نور ، سمندري غذا. د کب کبانو محصوالت:

 : کوچ ، پنیر ، نرم پنیر ، د فایټ ډول .. ، کریم ، جوت ، ملک

 ، دال او لوبیا  نخود :   سبزیجات او لوبیا

 کاربوهایډریټونه: وریجی او پاستا 

 ... نځر، ا مڼه،  نارنجمیوه: 

 ... الوګان،  پیاز ، مرچ،  رومیان: سبیزجات 

 څښاک: بیر ، شراب 

 نور: زیتون غوړ ، هګۍ 
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 : د ډلې انعکاس ، د تدریس وضعیت ته لیږدول طریقه  

 د اسانګر لپاره الرښوونې: 

(APA)  :ــ    سرچینه 

 :  د خواړو ذخیره

 UMA  -شراکتونه: 


