
لوست
 

پ� ماشوم خپلواکه لوستلو �خه �ن�ه م�ت� کولی شئ�د خ
له کتا� لوستنې �خه مخ�ې، په �ريان کې، او وروسته 
خبرې وکړئ، په همدې شان کله چې خپل ماشوم ته يې په 

له ماشوم سره �ن�ه "لوړ اواز لولئ. په شاتن� پا�ه کې د 
  موضوع ته د مالوماتو لپاره ورشئ.  "لوستنه وکړو

  
که چٻرته مو ماشوم �ه شي کې تٻروتنه کوي، تٻروتنه يې 
مه سموئ. که چٻرته تٻروتنه د ماشوم په پوهاوي باندې اغٻزه 

  کوي، په دې �ورت کې يې تٻروتنه اړينه ��ل کي�ي. 
  

  د خپل ماشوم د لوستنې د ه�و ستاينه وکړئ. 
  

دا م�مه نده چې ستاسو ماشوم په سمه تو�ه لوستل ترسره 
�مه دا ده چې ستاسو ماشوم يې په دوامداره تو�ه کوي. م

  تمرين کوي او له لوستنې سره خوښ دی. 
  

که چٻرته متن ډٻر سخت وي، د خپل ماشوم لپاره يې په لوړ 
آواز لوستلی شئ. وروسته ماشوم کولی شي متن په خپله 

  ولولي. 
تاسو له ماشوم سره يو�ای کتا� لوستلی شئ. 

 

که چٻرته ماشوم کلمات نشي لوستلی، په الندې مواردو کې 
  ورسره مرسته کولی شئ: 

 
 محتوا او ان�ورونو چې ورک�� وخت مو ته ماشوم 

 . وک�ي فکر سره کتو په ته
 وواياست ورته تلفظ حرف لوم�ي د کلمې د. 
 تشويق لپاره ويلو آوازونو/حروفو د مو ماشوم 

 .ک��
 ک�� ظتلف/وواياست برخه لوم�� کلمې د. 

 

د خپل ماشوم سره په لوستنه کې د ه�وی د ه�و کولو په اړه 
  د پل�ون�و پو�تنو په کولو سره م�تړ کولی شئ� 

  
 ؟....کلمه دا چې پو�ې�ې �ه ته 
 کېدای؟ نشي....  ولې کلمه 
 پ�ل��ي؟ کلمه باندې آواز/حرف کوم په 
 ورکوي؟ مانا دا آيا  

 

  

لوست
 

پ� ماشوم خپلواکه لوستلو �خه �ن�ه م�ت� کولی شئ�د خ
له کتا� لوستنې �خه مخ�ې، په �ريان کې، او وروسته 
خبرې وکړئ، په همدې شان کله چې خپل ماشوم ته يې په 

له ماشوم سره �ن�ه "لوړ اواز لولئ. په شاتن� پا�ه کې د 
  موضوع ته د مالوماتو لپاره ورشئ.  "لوستنه وکړو

  
که چٻرته مو ماشوم �ه شي کې تٻروتنه کوي، تٻروتنه يې 
مه سموئ. که چٻرته تٻروتنه د ماشوم په پوهاوي باندې اغٻزه 

  کوي، په دې �ورت کې يې تٻروتنه اړينه ��ل کي�ي. 
  

  د خپل ماشوم د لوستنې د ه�و ستاينه وکړئ. 
  

دا م�مه نده چې ستاسو ماشوم په سمه تو�ه لوستل ترسره 
�مه دا ده چې ستاسو ماشوم يې په دوامداره تو�ه کوي. م

  تمرين کوي او له لوستنې سره خوښ دی. 
  

که چٻرته متن ډٻر سخت وي، د خپل ماشوم لپاره يې په لوړ 
آواز لوستلی شئ. وروسته ماشوم کولی شي متن په خپله 

  ولولي. 
تاسو له ماشوم سره يو�ای کتا� لوستلی شئ. 

 

که چٻرته ماشوم کلمات نشي لوستلی، په الندې مواردو کې 
  ورسره مرسته کولی شئ: 

 
 محتوا او ان�ورونو چې ورک�� وخت مو ته ماشوم 

 . وک�ي فکر سره کتو په ته
 وواياست ورته تلفظ حرف لوم�ي د کلمې د. 
 تشويق لپاره ويلو آوازونو/حروفو د مو ماشوم 
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 ک�� ظتلف/وواياست برخه لوم�� کلمې د. 
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مه سموئ. که چٻرته تٻروتنه د ماشوم په پوهاوي باندې اغٻزه 

  کوي، په دې �ورت کې يې تٻروتنه اړينه ��ل کي�ي. 
  

  د خپل ماشوم د لوستنې د ه�و ستاينه وکړئ. 
  

دا م�مه نده چې ستاسو ماشوم په سمه تو�ه لوستل ترسره 
�مه دا ده چې ستاسو ماشوم يې په دوامداره تو�ه کوي. م

  تمرين کوي او له لوستنې سره خوښ دی. 
  

که چٻرته متن ډٻر سخت وي، د خپل ماشوم لپاره يې په لوړ 
آواز لوستلی شئ. وروسته ماشوم کولی شي متن په خپله 

  ولولي. 
تاسو له ماشوم سره يو�ای کتا� لوستلی شئ. 

 

که چٻرته ماشوم کلمات نشي لوستلی، په الندې مواردو کې 
  ورسره مرسته کولی شئ: 

 
 محتوا او ان�ورونو چې ورک�� وخت مو ته ماشوم 

 . وک�ي فکر سره کتو په ته
 وواياست ورته تلفظ حرف لوم�ي د کلمې د. 
 تشويق لپاره ويلو آوازونو/حروفو د مو ماشوم 

 .ک��
 ک�� ظتلف/وواياست برخه لوم�� کلمې د. 

 

د خپل ماشوم سره په لوستنه کې د ه�وی د ه�و کولو په اړه 
  د پل�ون�و پو�تنو په کولو سره م�تړ کولی شئ� 

  
 ؟....کلمه دا چې پو�ې�ې �ه ته 
 کېدای؟ نشي....  ولې کلمه 
 پ�ل��ي؟ کلمه باندې آواز/حرف کوم په 
 ورکوي؟ مانا دا آيا  
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