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د مورنی ږبی اهمیت او دنورو ږبو زده کول ؟

pashtu

دا دیره مهمه ده چی ماشوم خپله مورنی ږبه په توگه یاده کری حکه چه دمورنی ږبی یادول د ماشوم داحساساتو او فکر کولو لپاره یوه وسیله او
پایه ده .همدا رنگه دمورنی ږبی یادول د نورو ږبو د یاد ولو او همدا رنګه د اطالعاتو د حاصلولو وسیله گرزی .

آ یا ماشوم کوالی شی دوه یا سو ږبی په ښه تو گه یادی کری ؟
ماشوم کوالی شی دوه یا سو ږبی په ښه تو گه یادی کری که چیری ورته امکانات برابر شی .

والدین باید په کومه ږبه دخپلو ماشومانو سره خبری وکری ؟
که چیری والدین پخپلو منحو نو کښی په مختلفو ږبو خبری کوی نو باید دخپلو ماشومانو سره د هغوی په مورنی ږبه خبری وکری .

آ یا ماشومان کوالی شی فنلندی ږبه یاده کری که چیری د دوی والدین په مورنی ږبه خبری وکری؟
ماشوم کوالی شی په ورکتون ،مکتب او یا هم دخپلو ملگرو سره په خبرو کولو فنلندی ږبه یاده کری .
که چیری دماشوم لغات او مفهومونه په خپله مورنی ږبه زده وی نو د ده لپاره دیره آ سانه ده چی هغه په فنلندی ږبه هم زده کری حکه چی هغه په
خپله مورنی ږبه هم په دی باره کښی معلومات لری .

والدین حنگه کوالی شی چه دمورنی ږبی په زده کوولو کښی دخپلو اوالدو نو حما یت وکری؟
دماشوم د مورنی ږبی حمایت هغه وخت کیږی چه والدین له خپل ماشو م سره د هغه په مورنی ږبه خبری وکری .
له دی نه عالوه دا هم شه ده چه ماشوم په خپل د مورنی ږبی په یادولو کشی برخه واخلی .
همدا رنگه دماشوم حمایت او دهغه روزول هم دمورنی ږبی په پراختیا کښی دیر مم دول لوبوی .

آیا ماشوم هم باید د خپلی مورنی ږبی په تدریس کښی برخه واخلی؟
ماشوم باید د خپلی مورنی ږبی په تدریس کشی برخه واخلی حکه چه د مورنی ږبی په یادولو سره هغه حمایت کیږی او همدا رنګه دماشوم د فکر
او پو هی او همدارنګه د ماشوم د شخصیت په لورولو کشی ډیر مهم ډول لوبوی .
د مورنی ږبی زده کول د ماشوم د پوهی د لورولو او په مکتب کښی د هغه له فعالیت سره مرسته کوی .

والدین ځنګه کوالی ښی چی خپل ماشومان د فنلندی ږبی په یادولو کښی حمایه کری؟
که چیری د ماشوم مورنی ږبه زده وی نو د دوهمی ږبی یادول ورته آسانه وی.
ماشومان کوالی شی په مکتب  ،تفریحی او سپورتی ځایو نو او یا له خپلو ملګرو سره په خبرو کولو فنلندی ږبه زده کری.
ماشوم په مکتب کښی فنلندی ږبه د دوهمی ږبی په حیث زده کوی تر سو چه د ماشوم مهارت د مورنی ږبی په اندازه شی.
د ماشوم ښه روزول هم د فنلندی ږبی په زده کولو کښی له هغو سره مر سته کوی .
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