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 سرلیک: ډالۍ 
ل ډمو ل ډ فرعي ما  کچه  ېلډد  واحد     ژبه   دوره   

  انفرادي 1 3 2
 کوچنۍ ډلې 

 پښتو ژبه   دقیقې 5-10

کډوال او کډوال د خپل نږدې مرکز سره ، د نورو هیوادونو خلکو ، د اصلي اتباعو او چاپیریال  : لنډیز

دا هغه میکانیزم دی چې تنظیم او   سره اړیکه نیسي. مخابرات په ټولو ټولنیزو اړیکو کې بنسټیز دی ،

تنظیم کوي او د خلکو ترمینځ متقابل عمل او ادغام ممکنه کوي. او د دې سره د ټولنیزو اړیکو شبکې  

شتون چې هغه څه رامینځته کوي چې موږ یې ټولنه وایو. په دې واحد کې وړاندیز شوي د خبرو اترو  

د خبرو اترو په ترتیب کې ، یو څوک د یو څه  تمرین د عمل یوه برخه ده چې هڅول یې بلل کیږي. 

کولو لپاره رابلل شوی ، له چا څخه پوښتنه کیږي چې آیا وړاندیز وړاندیز منل شوی یا رد شوی او بل  

 اړخ د بلنې د منلو یا ردولو اختیار لري. 

 اړیکه ، متقابل عمل ، هڅونه ، ادغام.  : کلیدي ټکي

 توګه لفظي تعامل ته وده ورکول دي  د دې زده کړې واحد هدف د یو په : موخې

 . شکل د برخه اخیستونکو لپاره د ټولنیز ادغام یوه 

په ورته وخت کې ، دا هدف د کډوالۍ ژبه او د مهاجرینو او اصلي وګړو تر منځ د څرګندونکي ژبې  

 وده کول دي. دا تمرین هم حافظه هڅوي ، غلظت او ادراکي توجه ته وده ورکوي.

لوبه ده چې د هسپانوي کورنۍ جګړې پای ته رسیدو وروسته د هلکانو او انجونو  "ډالۍ" هغه  : شرح

تر مینځ په هسپانیه کې فیشني شوه ، دا شخصي لوبه او د ټولنیز او مواصالتو مهارتونو پراختیا هڅولو  

 لپاره یوه لوبه ده.

ه چیرې برخه  د لوبې هدف دا دی چې برخه اخیستونکي وهڅوي چې یو له ممنوع ټکو تلفظ وکړي. ک

اخیستونکی یو له ممنوع ټکو څخه تلفظ وکړي ، نو هغه به مجازات شي او بیا به پیل شي. هغه ټکي  

 چې نشي ویل کیدی په الندې ډول دي: هو ، نه ، نه سپین ، سپین ، زر ، سیلور ، کوچنی او ډیر. 
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  رت کله چې لوبیږئ نو د پیل څخه تصوراحتیاط !! دا د خورا ساده لوبو په څیر ښکاري ، په هرصو

 کولو څخه لږ ساده دی. 

 کاغذ ، پنسل. : مواد

. مرکه ، تعامل شخصي :طریقه   

 د پیل څخه دمخه د لوبې قواعد راپور کول.  : د اسانګرانو لپاره الرښوونې

 د لوبې تفسیر اسانولو لپاره ، د مثال په توګه ، الندې ډیالوګ ولولئ:  

A  :ري ته د هغې د کلیزې په ورځ څه ورکړئ؟ تاسو به خپل ملګ 

B  : یوه جوړه پتلون 

 : A ایا ته هغه ته پتلون ورکوې؟ 

 :B البته ، ما دمخه تاسو ته وویل 

 A : او رنګ څه دی؟ 

 B شنه : 

 : A  وروره! ایا تاسو فکر نه کوئ چې دا غوره تورونه دي؟ 

 B .شاید ، مګر زه زرغون خوښوم : 

 : A غه ته د زرو طال ورکړئ؟ ایا دا غوره نه ده چې ه 

 B .د هیڅ ډول نه. زما ګران ملګري : 

 : A مګر ایا تاسو د کمیسونو سره مینه نلرئ؟ 

 B .زه فکر کوم دا ښکلی دی ، په ځانګړي توګه د چرم کمیسونه : 

(APA)  :ــ    سرچینه 
M. (2004)  ، RIZO GARCÍA ــ  

عې ، هویت او کډوالۍ ته د مخابراتو واردات. د ټولنیز متقابل عمل د اساس په توګه اړیکه. د ښار مطال

 . (3)  اوسني
Recuperado de https://bit.ly/2TyQ4Oi 
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- BARRIENTOS CLAVERO, A. (2007) De l'espressione orale e l'interazione. integrazione ed 

evoluzione dei contenuti del MCER. Centro Virtual Cervantes, 323-335. Recuperado de 

https://bit.ly/2scfshd 

- VELEDA VALLELADO, M. J. (1999). Juegos infantiles tradicionales. España: Diputación 

Provincial de Valladolid. 

 

 :  د خواړو ذخیره
 

Collaboratore: UMA 


