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  رکې ته ښه راغالست!م څېړنې او پېژندنېد 

 
موږ ستاسو ښوونکي غواړو چې تدریس په داسې یو ډول پالن کړو چې د امکان تر حده پورې ستاسو 
 ورشایطو رسه مناسب وي. له دې المله موږ غواړو چې لیک او لوست ته اړونده ستاسو تجربو او اړتیاو 

       ویل کېږي. څېړنه او پېژندهپه اړه نور معلومات ترالسه کړو. دې بهیر ته 
 

  څېړنه او پېژنده څرنګه تررسه کېږي؟

اختیاري ځ یوه مرکه ده او په دې کې ګډون ستاسو او د یو ښوونکي ترمن څېړنه او پېژنده په اصل کې
  دی. مرکه ستاسو په ژبه د یو ژباړن په مرسته تررسه کېږي.

  کې څه شی رانغښتل کېږي؟ څېړنه او پېژندنهپه 

موږ غواړو چې معلومه کړو چې آیا تاسو تر دې دمخه د بېلګې په توګه په کور، کار یا کېدای يش په 
ښوونځي کې په خپله ژبه لیک او لوست کړی دی او که مو کړی وي نو د څه يش لیک او لوست مو 

  .کړی دی

موږ به  .ډېر اهمیت لريد لیک او لوست زده کولو په وخت  دا راز ټولې تجربې په یوه نوې ژبه کې
خو موږ به په دې اړه هم خربې  اړه خربې کوو.زیاتره ستاسو د سویډن ته د راتګ څخه مخکې وخت په 

  .کومې زده کړې تررسه کول غواړئپه سوېډين ژبه کې به کوو چې تاسو 

ای يش یو څو متنونه د لوستلو لپاره تاسو ته څوک چې په خپله ژبه لیک او لوست کوالی شئ، کېد
په اړه پوښتنو ته ځواب ورکوئ. د دې وروسته به تاسو او ښوونکی د دې  دېد بیا به درکړل يش او 

  متنونو په اړه خربې اترې کوئ.

  د څېړنې او پېژندنې څخه وروسته څه پېښېږي؟

به ات ترالسه کوي چې موږ د څېړنې او پېژندنې څخه وروسته ستاسو ښوونکي د هغه څه په اړه معلوم
ستاسو د آسانه يش چې پرې دمخه خربې اترې کړې وي. د دې په نتیجه کې به ستاسو ښوونکي لپاره 

  .جوړه کړي طرح هتدریس لپاره د یو 

 

 


