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 سرلیک: هغه / هغه؟ موږ!
ل ډ مو ل ډ فرعي ما  کچه  ې لډد     واحد      ژبه   دوره 

 پښتو ژبه   دقیقې  60 لوی ډلې  3 3 2

د پیژندلو د اسانتیا لپاره تحرک چې څنګه زموږ احساسات ، توقعات په ژانر کې رامینځته   : لنډیز

د ژوند ، کیریر ، هیلې  کیږي. لوی ګروپ په دوه فرعي ډلو ویشل شوی دی. هره فرعي ډله هڅه کوي 

 او غوښتنې د خپل شخصیت لپاره جوړ کړي. 

 د جنډر رول ، مساوات ، تعصبونه  : کلیدي ټکي

هدف دا دی چې وښیې چې څنګه د دوی جنسیت پراساس خلک پیژندل کیږي. او د دې لومړي   : اهداف

وښتنې او  تشریح څخه پیل کول چې حیاتي دي ، د دوی ذوقونه ، د دوی ژوند تمه ، د دوی غ 

 لومړیتوبونه په ټولنیز او کلتوري ډول جوړ شوي دي. اوسنی ژوند او ستاسو راتلونکی

 توضیحات: 

دا ډله په دوه فرعي ډلو ویشل شوې ده. غوره به دوی په دوه مختلف ځایونو کې موقعیت ولري. هرې 

وړاندې کیږي  ډلې ته یو عکس ورکړل شوی دی. یوه فرعي ډله د ماریو )عکس الف( د عکس په توګه  

او نور فرعي ډله د ماریا )عکس ب( عکس لخوا نمایش کیږي. دا ورته عکس دی مګر برخه وال یې  

له هرې ډلې څخه غوښتل شوي چې خپل "لومړي تاثرات" ولیکي او د عکس "کس" په اړه  نه پوهیږي.

څنګه د ژوند   دقیقو کې د بیانولو غوښتنه کیږي ، دوی 20بیا له هغه څخه د  یو لنډ وضاحت وکړي.

 ماریو / ماریا  تصور کوي

 :  او څنګه د دوی د ژوند تراژیدي 

دوی څه لوبې کوي ، څنګه جامې اغوندي ، د دوی ملګري څوک دي ، څه زده کړه کوي ، په څه کار 

 کوي ، د دوی کورنۍ څنګه ده ، 
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 ستاسو نقش ، ملګری ، او نور څه ډول دی؟ 

ا ورته دی( او  وروسته ، په لوی ګروپ کې ، دوه عکسونه به ځړول کیږي )نو دوی به پوه شي چې د 

لومړی تاثیرات او حیاتي تمې باید توضیح کړي. پایلې به د جنډر سټراټیټونو باندې ټینګار سره تشریح  

 شي.

 پوسټ کارتونه ، رنګونه ، کاغذ ، چپکونکې پټه. توکي: 

 شوي ماشوم عکس  د دې په څیر د ناپیژندل

 

 

 

 : د پیښې همغږی تنظیم طریقه  

د اسانتیا کونکو لپاره الرښوونې: دا امکان لري چې د ماریو / ماریا ژوند تشریح کې دوی "مثالي  

جنریکي فوق العاده" ته الړ شي. دا مساوي ګټور دی ځکه چې دا په ګوته کول اسانه دي چې څه ځای 

کیدی شي چې سټرایټس اغیزې اړیکې ، تمې او اعظمي حد ته د   ځای شوی او څه باید "وي". دا تاکید 

 ژوند وده اغیزه کوي. پشمول که چیرې د ژوند پالن ناکام شي )تل د جندر شرایطو کې(.
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(APA)  :ــ    سرچینه 

 .ډینامیکاس (.2017مثبت تخلیق )
http://creacionpositiva.org/esp/banco-de-recursos/maleta-pedagogica.html 
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