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 سرلیک: استدالل
 

د دې تمرین هدف دا دی چې په خپله خوښه د یو څه لپاره ډیری دلیلونه )دلیلونه( ومومئ. موږ   : لنډیز

ځان روزنه ورکوو چې د "نواز" یا "ضد" دلیل په ورکولو سره روښانه دریځ غوره کړو. دا ښیې چې  

 ساحې )"توپوي"( څومره توپیر درلودلی شي ، چیرې چې د یو څه الملونه موندل کیدی شي. 

 همکاري ، د ستونزې حل کول ، استدالل  : ي ټکيکلید

 :  هدفونه

 مومئ چې څنګه بحث وکړئ  • 

 د سکې دواړه اړخونه وپیژنئ  • 

 د نورو لیدونو څخه د فکر کولو څرنګوالي زده کړئ  • 

 د نورو د نظر ټکي درک کول  •  

 د محدودیتونو باورونو باندې بریالیتوب  • 

د کار ځای کې لویان ، د بیالبیل ټولنیز او کلتوري شالید اشخاص ،   : برخه اخیستونکي 

 مهاجرین. 

  :  جزیات

برخه وال په یوه دایره کې والړ دي. تسهیل کونکی پوښتنه کوي او هغه سړی ته یوه ګولۍ / ډبره  

بال  ورکوي چې ښیې خوا ته وي. هغه باید یو اصلي دلیل ومومي ، بیا د هغه ښي لور ته نجلۍ ته 

 وویشئ او یو دالیل یې ومومئ. دا پدې ډول دوام لري. هدف دا دی چې ګول خورا ګړندی توی کړي.

 :  د ډیری مسلو لپاره مسلکي او موافقې

 

ل ډ مو ل ډ فرعي ما  کچه  ې لډد   واحد     ژبه   دوره   

 کوچنۍ ډلې   1  4   2
 لوی ډلې 

 پښتو ژبه   دقیقې  30
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 د ورځني چارو په اړه نظر: "د چاکلیټ آیس کریم ښه / خراب دی ، ځکه چې ..."  ◊ 

خوښ / نه خوښوم )د مثال په توګه پوپ ، مډونا ،  xxxد یو پیژندل شوي کس په اړه نظر: "زه د  ◊ 

 ستاسو د هیواد څخه سیاستوال ، ...( ، ځکه چې هغه / هغه ..."

دقیقو لپاره ترسره نه کړو ،  20د اوسني وضعیت په اړه نظر: "موږ باید / باید دا تمرین د راتلونکو  ◊ 

 ځکه چې ..."

دې ډلې په اړه نظرونه: "موږ باید / باید / د سمینار راتلونکې ناسته په بحري کشتۍ کې ترسره نه  د  ◊ 

 کړو ، ځکه چې ..."

د ټولنې د اندیښنې په اړه نظر: "زموږ په هیواد کې ځواني میرمنې باید / اردو / اردو ته د ورته   ◊ 

 ، ځکه ..."ورته دندې حق ولري ، لکه څنګه چې ځوانان کوي 

 توپیرونه )پرمختللي کچه(: 

د هغه اساساتو څرګندولو لپاره چې تاسو رامینځته کوئ ، هغه کس / د هغه اساس پورې اړه لري چې  

 سړي دمخه وویل / د دوه بالونو درلودل چې شاوخوا ځي

 ځوابونه 

 ایا تاسو د "مثبت" او "منفي" نظر موندل اسانه کړی؟ - 

 زموږ د دالیلو د تشکیل المل کیږي څنګه توپیر لري؟ د پوښتنو په اړه پوښتنې چې  -

 ستونزې څه دي او کوم وضعیتونه دي چې په "پلوه" او "متضاد" دلیلونو کې فکر کول ګټور ندي؟  -

 ساحه / ډبره  : مواد

 : د متحرک ډلې فعالیت  طریقه

 د اسانګرانو لپاره الرښوونې:

د بحث کولو احتمال لري. ډلی د چمتو کولو لپاره  مسلې هغه دي چې په بحث کې  -"باید / نه / وکړي" 

 د فیډبیک دور کې ډلې ته پدې اړه خبر کړئ. 
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(APA)  :ــ    سرچینه 

 (. ځواني میرمنې سیاستواالنو ته مناسب دي.2006تطبیق شوي: له سرحدونو پرته میرمنې. )
Ritirato da www.women.without.borders.org 

 د خواړو ذخیره: / 

 همکار: د انټیګرا انسټیټیوټ 

 

 


