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وړاندی له دی چی تاسو توستل کوئ
تاسو د خپل ماشوم رسه مرسته کولی شئ پدی کی چې په کتاب باندې مترکز وکړي، که 

چیرې تاسو د مخه له دی، د هغې په اړه خربې وکړئ.

د مثال په توګه، تاسو کولی شئ:

• کتاب ملس کړئ  او لټون پاڼی یی واړوئ او د انځورونو په اړه خربې وکړئ

• د کتاب د رسلیک او د لومړۍ پاڼې  انځور  په اړه خربې وکړئ

• د دې په اړه خربې وکړئ چی دا کتاب کیدای يش د څه شی په اړه وی

• د کتاب شا وګورئ

• د هغه څه په اړه وغږیږئ چې ستاسو ماشوم د هغه څه په اړه له مخکی پوهیږي، 

چې کتاب د هغی په اړه دی.

وروسته ته دی چی تاسو ولوستل
تاسو د خپل ماشوم رسه مرسته کوالئ شئ چی دکتاب د محتوياتو په اړه پوه شی، که چیری تاسو د 

هغې په اړه خربې وکړئ، وروسته ته دی چی تاسو ولوستل .

د مثال په توګه، تاسو کولی شئ:

• د هغه څه په اړه خربې وکړئ او هغه څه وښایئ چې کتاب د هغه څه په اړه دی

• د کتاب انځورونو ته وګورئ او د هغی د محتویاتو په اړه خربې وکړئ، د انځورونو په رویت

• د هغه شیانو په اړه خربې وکړئ چې ستاسو ماشوم یی د ورځني ژوند څخه پیژين

 • د هغه څه په اړه خربې وکړئ چې ستاسو ماشوم فکر کوي په کتاب کې خورا خورا په

 زړه پوری دی

• د نوې کلمې په اړه خربی وکړئ او وښایئ او د کتاب څخه کلامت وکاروي  په نورو روابطو کې 

• هغه ځانګړی توکي پیدا کړئ چې په کتاب کې شامل شوي.

که ماشوم ستاسو پوښتنو ته ځواب ورنکړي، نو تاسو د ځوابونو وړاندیزونو رسه مرسته کولی شئ او 

یا هم ځواب ورکولی شئ. تاسو کولی شئ هغه څه تکرار کړئ چې ماشوم یې وايي او جمله پراخه 

کړئ. په یاد ولرئ چې د ماشوم ځواب کیدای شی د بدن ژبې او د څیری د حرکاتو په ذریعه هم 

ښکاره کیدی يش.

د لوستلو په جریان کی
تاسو د خپل ماشوم رسه مرسته کوالئ شئ چی دکتاب د محتوياتو په اړه پوه شی، که چیری 

تاسو د هغې په اړه خربې وکړئ، کله چی تاشو لوست کوی.

د مثال په توګه، تاسو کولی شئ:

• د هغه څه په اړه خربې وکړئ، چی په انځورونو کې یی تاسو ګورئ. شیانو، اعاملواو 

احساساتو ته لفظونه وکاروئ

• انځورونو او منت ته اشاره وکړئ

• په اړه یی خربې وکړئ او وښایئ چې کلمې یا عبارتګانې څه معنی لري

• د هغه څه په اړه چې ماشوم ته په زړه پورې وي، خربې کوي

• په یو وخت کې لږې جملې ولیکئ او د هغه څه په اړه وغږیږئ، چی هغه د څه په اړه دی

• د هغه څه په اړه چې تاسو یې فکر کوئ راتلونکی پاڼه به یی په اړه وی، خربې وکړي. شاید 

عکسونه ستاسو د ماشوم رسه مرسته وکړي چی اټکل وکړی او ویی وایی.

، د خپلی نیا حویلی ته په الره کی دی Rødhætteهو

تاسو څه فکر کوی، دلته څه کیږی....؟

حویلئ

تاسو څه فکر کوی څه شی په ژړه پوری وو....؟

لیوه....فکر.......

دیهو، لیوه تیره غاښونه لری  Rødhætteهڅه وکړه او دلته وګوره، دا


