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مخکی له دی چی تاسی لولئ
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.

مثالونه:

• په لومړين مخ کی څوک ګورئ؟

• ایب په السونو کې څه شی لري؟ )اشاره( ایا تاسو د خوب په یوه کڅوړه کې ویده 

شوی یاست؟

• تاسو څه فکر کوئ چې ایب باید څه وکړي؟ کېدای يش هغه په چکرالړ يش؟

• د کتاب په شا کې لږ لیکل شوی چی کتاب د څه په اړه  دي.

• ایا ستاسو په یاد دی کله چې موږ په سفر کې وو؟ دا څنګه وه؟

• د کتاب عنوان دی 

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.

مثالونه:

• انځورته وګورئ. ایب چیرته دی؟ په ښار یا په ځنګل کې؟

• آیا تاسو فکر کوئ چې دا به سهار یا ماښام وي؟ موږ څنګه کوالی شو دا ووینو؟

• ایب څه باید وکړي؟ )د خیمی رسه عکس ته اشاره وکړئ(

• تاسو څه فکر کوئ چې دفاعي لرګي وي؟ ایب ولې دفاعي لرګي لری؟

• تاسو څه فکر کوي چې د خیمې څخه بهر څوک  دی؟ )په انځور کې وګورئ(

• خوګ څنګه حالت لري؟ تاسو څنګه ښکارئ کله چی غمجن یاست کله چې تاسو خوښ یاست؟

• تاسو څه فکر کوئ چې ایب خوګ  ته وايي؟ زه فکر کوم چی ایب...

• ایب څه کوی؟ زه فکر کوم  چی ایب...

• په وروستی مخ کې، ایب سپوږمۍ ته ګوري. اوس زه تاسو ته ګورم )دا ښکاره کړئ(. هڅه وکړئ 

چې تاسی وګورئ؟

• د کيسې پای څرنګه ده؟ ایا ایب خوشحاله یا غمجن 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 .

مثالونه:

• د کتاب کوم مخ خورا به زړه پوری وو؟ دلته څه کیږي؟ یا تاسو په یاد لرئ چې دا 

دلته وه ...

• د ایب حالت څنګه دی ، کله چې هغه د خیمی څخه بهر د خوګ سیوری وینی؟ زما 

په فکر هغه ...

• ایا تاسو کله ویریدلې یاست؟ کله چې زه ډاريږم، نو داسې ښکارم. تاسو څنګه 

ښکارئ؟

زه ډاريږم ...؟ تاسو له څه ډارېږي؟

• ولی ایب د کیسی  په پای کې نه وو ډارېدلی؟

• تاسو څنګه فکر کوئ چې ایب د خوګ پر وړاندی څنګه دی؟ ایا ایب مهربانه یا 

احمق دی؟ ولې تاسی داسې فکر کوئ؟

• ایا تاسو په یاد لرئ کله چې تاسو رسه مرسته شوس ده؟ څنګه  احساسیږی؟

د لږ تویو د شیرخوارګاه ماشومانو په اړه هم تاسو کولی شئ منت ته اشاره وکړئ او په 

اړه یی وغږیږئ،  چې څنګه توری او کلمې ښکاري او غږ لری.

مثالونه:

•  دلته اوف راغلی دی – خوګ نورڅه  وایي؟ سپی څه وايي؟ یو بل څه وايي ...؟

•  یو ګریس د فیس په شان غږ لری. ایا موږ کولی شو نوری داسی کلمی  وښایو چې د 

ګریس او فیس په حیر غږ ولری )غیس(؟

•  دلته مور لیکل شوی ده او دا په م - ممممم رسه پیل کیږي. ایا تاسو کولی شئ د 

هغه ایم غږونه واورئ لکه ستاسو نوم میری -

ممموه او مممیری؟

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.

تاسو څه فکر کوئ، دلته څه پیخیږی.....؟

هو، ایب ډاریږی،ځکه جی هلته د خیمی بهر یو سیوری دی

هڅه وکړئ دلته وګورئ، تاسو 

څه فکر کوئ دا څوک دی؟

سپي

اووها

هو، دا سپی، ایب او یو خوګ دی


