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کس طرح جرمن اور مادری زبان دونوں میں پآ  

:ہیںسکتے اسکول کے لئے اپنے بچے کے ساتھ مشق کر   
 
 

 تیاری
۔جگہ کا انتخاب کریں پرسکوناپنے بچے کے ساتھ ۔ 1  
۔مشق کرنے کے لئے بہت اہم ہے ہونا ماحول کا پرسکون۔ 2  
۔ہوںاسکول کی چیزیں میز پر تیار ۔ 3  
۔ہے اتادیکھ اسائنمنٹس اپنےبچہ آپ کو۔ 4  
۔تو ہر روز اسکول کی ڈائری چیک کریں  ہےکیا اسکول کی ڈائری ہے ؟ اگر ۔ 5  

 

 
:آخرمیں  

؟۔کیا اسکول کا بستہ صاف ہے1  
موجود ہیں ؟ بستے میں ۔ کیا تمام اسکول اسٹیشنری2  
  س طرح سیکھ رہا ہے۔جوہ سے خوش ہوں  کارکردگیبچے کی  آپ اپنے۔ 3
  کریں۔ کی تعریف سا۔ 4
  ۔ اپنے بچے کے ساتھ اسکول کے ہوم پیج کو باقاعدگی سے چیک کریں۔5
  
  
  

  :براہ مہربانی یاد رکھیں
  .بچے کو پڑھنے اور سیکھنے کے لئے آرام اور وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ 1
کی حمایت اور آپ کو اس . کی ضرورت ہوتی ہے اچھی کارکردگی دیکھانےکو سیکھنے کے لئے بچوں  ۔2

  حوصلہ افزائی کرنا چاہئے۔
 خوشگوار ہونا چاہئے۔ کو سیکھنے کے عمل ۔3
 منٹ کیلئے بلند آواز میں  مطالعه کرنا 10آپ کے بچے کو دن میں کم ازکم  ۔4
 چاہیے ۔ 
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  روزانہ مشق کرسکتے ہیں۔ کے لیےاس طرح آپ اپنے بچے کے ساتھ اسکول 
  
  ۔ضرورت ہے یجگہ ک پرسکون کیکے لئے ا مشقآپ کے بچے کو ۔ 1

 ۔ ساتھ بیٹھیںکے  سای ھآپ ب
  ۔بتاتا ہے ںیاپنے دن کے بارے م گزرنے والے ںیاسکول م آپ کو آپ کا بچہ۔ 2
  ۔ںیسن ی سےیں دلچسپبات یاس ک 

 
  .وضاحت کرتا ہے یک ہوم ورکتمام دن کے  اس آپ کو ہبچ۔ 3

 ۔سوال کریں مزید آپ
اور  میں آواز  ف ، الفاظ اور جملے بلندوحر کے جرمن زبان کے دوران ، بچہ تمام مشق۔ 4

  آہستہ پڑھتا ہے۔
  ترجمہ کریں اس کا مل کر اپنی زبان میں

  آپ کا بچہ آپ کو مکمل شدہ ہوم ورک دکھاتا ہے۔ ۔5
 ۔اپنے بچے کو داد دیں

:سمزید ٹپ  

  :لیںروزمرہ کی زندگی میں ، جرمن اور مادری زبان میں چیزوں کے نام  - 
Ø کے نام رنگ ، لوگ اور اشیاء  

Ø کے نام کھانے کی اشیاء  

Ø کے ناموں ٹریفک میں چیز  

Ø ۔ کے نام جسم کے اعضاء ، کپڑے وغیرہ  
  جرمن میں خریداری کی فہرست لکھیں - 
 ںتصاویر بیان کری - 

 ۔کو کہیں ہرانےدجب آپ اکٹھے ہوں تو اپنے بچے کو جرمن الفاظ کو بار بار بلند آواز سے 

 

 
 


