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روانی

Urdu Translation

روانی ،زبانی پڑھنے کی اس صالحیت کا نام ہے جس میں الفاظ کی غلطی کیے بغیر اور الفاظ
پر صحیح لہجے سے زور دے کر مناسب رفتار سے ایسے پڑھا جاتا ہے کہ وہ عام بات چیت
لگے۔ بار بار پڑھنا ،پڑھنے کی روانی بہتر کرتا ہے اور اس سے پڑھنے کے عمل سےمتعلق
تمام شعبوں میں ترقی ہوتی ہے اور جو کچھ پڑھا جا تا ہے اسکی سمجھ مزید بڑھتی ہے۔
روانی کی صالحیت میں مہارت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بچے ایسے پڑھیں کہ:
 وہ الفاظ درست پڑھیں ،لفظ پڑھنے میں غلطی نہ کریں۔
 وہ جملے درست لہجے سے پڑھیں۔
 وہ جملے عام بات چیت کی رفتار سے پڑھیں ،اور باقاعدگی سے یہ رفتار قائم رکھیں۔
اپنے بچے کی الفاظ درست پڑھنے میں مدد کرنے کے لیے:
 اسے جانے پہچانے الفاظ ایسے رٹائیں کہ بچہ نظر پڑتے ہی ،بغیر ہجے کیے ،لفظ بول
سکے۔ ان ’بصری الفاظ‘ ) (sight wordsکی فہرست بڑھاتے جائیں۔
 اسے دوبارہ پڑھنے اور اپنی غلطی خود ٹھیک کرنے کو کہیں۔
 اسے مضمون کی نوعیت اور جملے کی بناوٹ سے مشکل لفظ کا اندازہ لگانا سکھائیں۔
 اسے کہیں وہ آپکے ساتھ ساتھ ،آپکے پیچھے پیچھے پڑھے۔
 اسے کہیں کو وہ آپ کے ساتھ بلند آواز سے پڑھے۔
 اسے کہیں کہ وہ دہرائی کے لیے زبانی دوبارہ پڑہے
اپنے بچے کے پڑھنے کا لہجہ درست کرنے کے لیے:
 اسے کہیں کسی اور کو وہی چیز روانی سے پڑھتا سنے۔
 چھوٹے بچوں کی نرسری کی نظمیں  /گانے ) (nursery rhymesپڑھے۔
 اسے کہیں کہ لہجے اور آواز کے اتار چڑھاؤ کے ذریعے لکھے ہوئے مضمون کا
رموز اوقاف ) (punctuationکو بطور نشاندہی استعمال
صحیح مفہوم ادا کرنے کے لیے
ِ
کرے (مثالا نقطہ ] ،[.جذبات دیکھانے کے لیے ایکسکالمیشن کا نشان ]![ ،کومہ ]،[,
کوٹیشن کا نشان ]“ “[ وغیرہ)۔
 اسے کہیں وہ آپکے ساتھ ساتھ ،آپکے پیچھے پیچھے پڑھے۔
 دہرائی کے لیے زبانی دوبارہ پڑھے
اپنے بچے کو ایک باقاعدہ اور عام بات چیت کی رفتار سے پڑھنے میں مدد دینے کے لیے:
 اسے کہیں کہ وہ آپکے ساتھ ساتھ ،آپکے پیچھے پیچھے پڑھے۔
 اسے کہیں کہ وہ آپ کے ساتھ بلند آواز میں پڑھے۔
 اسے کہیں کہ وہ لکھا ہوا مضمون اونچی آواز میں بہت مرتبہ پڑھے۔
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