
 

 
 

 

Pashto 

 لپاره  والدینو د زده کوونکو ټولو د پورې ټولګياووم نه تر  د لومړي ټولګي 

 

 او خوندوره ده! هځکه چې په دوبي کې  مطالعه مهم -په دوبي کې مطالعه وکړئ 
 

   څه ته وایي؟  Sommerles.no یاپه دوبي کې مطالعه  

 

 

• Sommerles.no   ماشومانو لپاره د د  وټولګي اووم  نه ترلومړي د  کېپه ټوله ناروې

 . ید مطالعې سيالي د له خوا  ونوکتابتون

• Sommerles.no    دی!  یپور هړپه ز رډی یپه ک  ونګډ او د ګډونوالو لپاره وړیا 

• Sommerles.no نيټه پای ته رسي. 31. د جون په لومړۍ نيټه پيليږي او د اګست په 

• Sommerles.no  هغه  د لوستونکو او هم  هښ نيځمن، عالي  ، ښه هم د  .د هرچا لپاره دی

   ته اړتيا لري! سره مرستېچې د لوستلو لپا ره  چا 

کې ثبتوي او د هغه څه لپاره چې  Sommerles.noماشومان کتابونه لولي، کتابونه په  •

نګړي ليکل شوې    دوی لوستلې دي ،نومرې ترالسه کوي. دوی کولی شي د دوبي یو ځا

لوستل کيدی شي!   sommerles.noکيسې هم ولولي کوم چې یوازې په 

  یکولهم حل کړي او  تمرینونهپه ویب پاڼه کې ماشومان کولی شئ    sommerles.noد 

   وګوري چې د دوی ملګري څه شئ لولي.شي 

کولی شي ښې جایزې  له خواکتابتون د که چيرې ماشومان په کافي اندازه مطالعه کړې وی!  •

 ترالسه کړي. 

ناروېژی ژبه مطالعه وکړي. که چېرې تاسو  په ماشومان کولی شي په خپله مورنۍ ژبه ، یا   •

  ګټه په ګډه لوستل خورا ښه چیهم نومرې ترالسه کوي )، تاسوماشومانو ته ولوئ  یی خپلو 

 دي(.

 اوریدلو څخه هم نومرې ترالسه کوئ. د تاسو د آډیو کتابونو  •

 

 



 

 
 

 

 

 برخه واخلي؟ کی چی په زما ماشوم څنګه کولی شي 

 

 جال پروفایل جوړ کړئیوباید  یشامليدو لپاره ، تاسماشوم د د  •

• https://sommerles.no   شي یکول د کتابتون کارکونکی .که تاسو مرستې ته اړتيا لرئ 

 کړي ومرسته  تاسو سره

 خپل نوم د مور یا پالر د بریښناليک سره راجستر کړي. باید ماشوم د ګډون لپاره 

 ؟دیمهمه ولی په مطالعه کې ګډون دوبيد 

 

مطالعه په ښوونځي کې د ودې  اساسي رکن او په نورو مضامينو کې د ښو پایلو ښه  •

 اساسي شرط دى.

هغه ماشومان چې د دوبی په  ،  کيدو سرهبيا پيل  ود ښوونځي د چې ده ي ه کړښکاروڅيړن  •

کې مطالعه   دوږاوکې مطالعه نده کړې  د هغو ماشومانو په پرتله چې د دوبی په اوږدو 

 په لوستلو کې ضعيف دي. ، کړې

 او پۀ زړۀ پورې دی! ی په دوبی کې د مطالعې سيالي خوندور •

 

 

 

 

  Sommerles.no په   وماشومان والويلد مطالعې سره  ۱۳۰،۰۰۰څه د پاسه کال کې ،  ۲۰۱۹په  

 شي! سږکال زموږ سره یوځای  هم  هيله مند یو چې ستاسو ماشوم  و.کې  ګډون کړې و
 

https://sommerles.no/

