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پيش لفظ

ڪري  رهنمائي  جي  انسان  ۾  پهلوَء  هر  جي  زندگي  ۽  آهي  ضابطو  مڪمل  هڪ  جو  زندگي  اسالم 
ٿو. عربي زبان ۾ اسالم جي معنٰي “اطاعت ۽ فرمانبرداري” جي آهي. اسالم اهلل تعالٰي جي اطاعت ۽ 

فرمانبرداري جو دين آهي. 
تعليم ڏيڻ هڪ پيغمبري ڪُم آهي. اها هر استاد جي ذميواري آهي ته ُهو پنهنجي ِهن ڪم کي 
ايمان داريَء سان پورو ڪري. استاد پنهنجي طالبن جي سامهون هڪ مثالي شخصيت جي حيثيت 
رکندو آهي. ٻاَر استاد جي قول ۽ عمل کان گھڻو ڪجهه ِسکندا آهن ۽ ڪڏهن ڪڏهن ته اُهو ئي 
ڪجهه ڪندا آهن جيڪو هو پنهنجي استاَد کي ڪندي ڏسندا آهن. انهيَء ڪري استاد کي ٻارن 

گھرجي.  ڪرڻ  مظاهرو  جو  ڪردار  ۽  ٻولهه  ڳالهه  ُسٺي  سامهون  جي 
اسالميات پڙهائڻ واري استادن جي ذميواريون ٻين استادن جي مقابلي ۾ تمام وڌيل هونديون آهي. 
جيستائين استاد قرآن شريف کي چڱي طرح سمجھي هن تي عمل ڪرڻ جي ڪوشش نه ڪندو، نه 

هو پاڻ سٺو مسلمان ٿي سگھندو ۽ نه ئي پنهنجي طالبن جو ڪردار ٺاهڻ جي قابل ٿيندو. 
استاد اسالم جي زندگي گزارڻ جي طريقي کان جيترو واقف هوندو، ايترو ئي هو اسالم جا سڀ اصوَل 
طالبن ۾ منتقل ڪري سگھندو. اسالميات جو اهم مضمون پڙهائڻ واري استادن کي گھرجي ته هو 
ٻارن کي عربي زبان سيکارڻ جي الِء پهريان پاڻ عربي تي مهارت حاصل ڪن ۽ قرآن شريف جون 
سورتون چڱي طرح ٻارن کي پڙهائن. اها به استاد جي ذميواري آهي ته ُهو اسالميات جو اهم مضمون 
ٻارن کي دلچسپيَء سان پڙهائي ۽ تدريس جا اهڙا طريقا اختيار ڪري جنهن سان ٻاَر ڌيان ۽ توجھ 
سان پورو سبق ُٻڌن. پڙهائڻ جي ِوچ ۾ ٻارن جو حوصلو وڌايو. جيڪي طالَب پڙهائي ۾ ڪمزور ُهجن، 
الڳ سُڏ ڪري هنن جو ڪمزوريون ختم  بجاِء  ڏيڻ  سموري ڪالس جي سامهون هنن کي دڙڪا 

ڪرڻ جي ڪوشش ڪيو. 
اسالميات جي هن نصابي سلسلي ۾ اسالم جي بنيادي عقيدن کي آسان لفظن ۽ عام فهم انداز ۾ 
بيان ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي وئي آهي. انهن ڪتابن ۽ استادن الِء رهبر جي ذريعي اسالميات 

جهڙي اهم ۽ بنيادي مضمون کي پڙهڻ ۽ پڙهائڻ آسان ٿي ويندو. 
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شروعاتي ڳالهيون
پڙهائڻ جو طريقو ٻارن جي تعليم ۽ تربيت تي تمام اثر انداز ٿيندو آهي. هيٺ پڙهائڻ جي طريقي 

کي اثرائتو ڪرڻ جي الِء ڪجهه اهم ُنڪتا لِکيا ويا آهن: 
ٻارن ۾ سالم ڪرڻ جي  پاڻ سالم ڪري. هن سان  ٻارن کي  استاد ڪالس ۾ داخل ٿيڻ سان    .1

عادت پيدا ٿيندي. 
لکن وارو بورڊ تي پڙهائيندڙ موضوع لِکي ۽ هڪڙي پاسي تاريخ لکي.    .2
پوئين سبق جي بابت سواَل ڪري، جيئن ٻارن کي سبق ياد اچي وڃي.    .3

نيو سبق پڙهائڻ کان پهريان سبق جي عنوان جو مختصر تعارف زباني بيان ڪيو.    .4
سبق جا مشڪل لفَظ نوٽ ڪري ٻارن کي هنن جي معنٰي لکرايو.    .5

اسالميات پڙهائڻ ۾ جنهن طريقن جي استعمال ڪري سگھجي ٿو هنن ۾ ڪجهه اهم طريقا اهي آهن: 

استقرائي طريقو 
هن طريقي ۾ استاد کي پهريان شاگردن جي ذهني سطح جو اندازو لڳائڻ گھرجي. هن جي الِء استاد کي 
ٻارن کان اهڙا سواَل ڪرڻ گھرجن جيڪي نه رڳو ٻارن کي سبق تي راضي ڪن ۽ سندن ڌيان حاصل 
ڪن، پر هنن جي منتشر خيالن کي به گڏ ڪندي هنن ۾ غور ۽ فڪر جي صالحيت پيدا ڪن. سواَل هن 

قسم جا هجن جنهن جا جواَب آسان هجن ۽ طالَب هنن کا پريشاني محسوس نه ڪن. 

بياني طريقو 
اسالميات پڙهائڻ ۾ بياني طريقي کي هوشياريَء سان استعمال ڪري وڻندڙ بڻائي سگھجي ٿو. استاد 
هن طريقي ۾ حالتن ۽ ڪيفيتن جو نقشو پنهنجي لفظن ۽ بيان ذريعي ٺاهي سگھي ٿو. بياني طريقي 
جي سلسلي ۾ وضاحت ۽ تشريح به ايندي آهي. مطلب هر شي، لفظ يا لِکت جو مفهوم ۽ مطلب ۽ 
هن جي حقيقَت طالبن جي سامهون بيان ڪجي. پر استادن کي هن طريقي ۾ اهو خيال رکڻ پوندو 
ته وضاحت ۽ تشريح جو معيار طالبن جي عمر ۽ ذهنن جي سطح جي مطابق هجي، نه ته اهو طريقو 

اثرائتو نه رهندو. 

ڪهاڻيَء جو انداز يا طريقو 
پڙهائڻ جي هن طريقي ۾ ڪنهن واقعي يا حالت کي مناسب ۽ وڻندڙ انداز ۾ بيان ڪرڻ “ڪهاڻيَء 
جو انداز” چئبو آهي ۽ اهو طريقو طالبن جو ڌيان آسانيَء سان حاصل ڪرڻ ۾ اثرائتو ثابت ٿيل آهي. 
پر اهو انداز سبق آموز به هجڻ گھرجي. اهو خيال رکڻ به ضروري آهي ته طالَب هن انداز جا ايترا 

عادتي نه ٿي وڃن جو اُهي هر وقت ڪهاڻي ٻُڌڻ جي موڊ ۾ ئي رهن.
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قرآن شريف باب پهريون:  

ناظره قرآن
مدد ڪرڻ واري شيئن جي الِء باب پهريون جي عبارتن کي مختلف چارٽس جي شڪل ۾ ڀتن تي 
لڳائجي. استاَد کي اها ڳالهه چڱي طرح ذهن ۾ رکڻ گھرجي ته هو جنهن ٻارن سان ڳالهائي ٿو اهي 
ڏيڻ  ئي  مطابق  صالحيت  جي  هنن  سبق  کي  ٻارن  ٿا.  گھرن  شيون  ٻئي  صحت  ۽  سڄاڻ  جي  حرفن 
گھرجي، جيئن اهي خوش دليَء سان هن کي ياد ڪري سگھن. ڪالس ۾ ڪجهه ٻاَر ڪمزور هوندا 
ڪجي،  ڪوشش  جي  ڪرڻ  پري  کي  هن  ته  هجي  وقتي  ڪمزوري  جي  ٻارن  هن  جيڪڏهن  آهن، 

هڪ طريقو اهو به ٿي سگھي ٿو ته ڪمزور ٻارن کي ڪجهه هوشيار ۽ تيز ٻارن سان گڏ ويهارجي. 
ڌيان  خاص  تي  مخرج  جي  هن  ۽  ڪرڻ  ادا  کي  لفظ  ڪرائيندي  ڄاڻ  جي  حرفن  ۾  باب  جي  ناظره 
چڱي  ڄاڻ  جي  اعراب  وڃن.  ُدهرايا  لفَظ  کان  ٻاَر  هر  جي  ڪالس  ته  وڃي  ڪئي  ڪوشش  ۽  ڏجي 
طرح ڪرائجي ۽ مشڪل لفظن جا معنٰي به ٻڌايا وڃن. ٻارن ۾ غور ۽ فڪر جي عادت پيدا ڪرڻ الِء 
ڪتاب ۾ لکيل مختلف لفظن کي بليڪ بورڊ تي لِکڻ کان پوِء ُپڇا ڪجي ته ڪهڙا لفَظ مشّدد آهن 

يا حرِف مّده مان آهن؟ وغيره. 
مثالً: تشديد ڇا آهي، تشديد جي ِهڪ وڏي شڪل ٺاهي بليڪ بورڊ تي ڏيکارجي ته بهتر آهي. 

مّدِ مفصل سان ڇا مراد آهي، مّدِ متصل ڪنهن کي چوندا آهن وغيره بابت سبق هلندي ٻارن کي 
تفصيل سان ٻڌائجي ۽ هن اعرابن جي مشق ڪرائي وڃي. 

حفِظ قرآن
مدد ڪرڻ واري شيئن جي الِء سورة العصر ۽ سورة الفيل جو چارٽ ٺاهرائجي ۽ ٻئي سورتون واري 

واري سان ٻارن کي ياد ڪرايون وڃن ۽ تلّفظ تي گھڻو ڏيان رکجي. 

حفظ ۽ ترجمو
مدد ڪرڻ واري شيئن جي الِء الحمد هلل، سبحان اهلل، جزاڪ اهلل خيرا ، استغفر اهلل ۽ رّبِ ِزدنِي ِعلماً جا 

چارٽ ترجمي سان تيار ڪرايا وڃن ۽ سبق هلندي هنن کي ڪالس ۾ لڳائجي. 
سمجھاڻي جي الِء ٻارن کان ُپڇا ڪجي. جيئن: اسان الحمد هلل ڇو ۽ ڪڏهن چوندا آهيون؟ جواب 
يا  لفظ  هن  اڄ  اسان  ته  ڪيو  اعالن  ۽  ٻڌائو  مطلب  جو  هن  ڪري  اشارو  ڏانهن  چارٽ  پوِء  کان  اچڻ 
هنن لفظن بابت پڙهنداسين. سبق جي الِء ٻارن ۾ دلچسپي پيدا ڪرڻ خاطر هن لفظن جي اهميت ۽ 

ضرورت تي روشني وجھو. ضروري آهي ته استاد هن بابت ديني ڪتابن کان استفادو ڪري. 
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ايمانيات ۽ عبادتون باب ٻيو:  

اهلل تعالٰي تي ايمان 
مدد ڪرڻ واري شيون 

ڪالس ۾ اچڻ کان پهريان استاد مدد ڪرڻ واري شيون جو انتظام ڪري. مدد ڪرڻ واري شيون جي 
الِء ڪعبي شريف جي تصوير، جنگل ۽ باغن جون تصويرون يا قدرتي منظرن جي تصوير ۽ چارٽس، 

جنهن تي سبق جي اُهي قرآني آيتون لِکيل ُهجن جيڪي اهلل تعالٰي جي هيڪڙائيَء بابت آهن. 

عام مقصَد 
طالبن ۾ اسالمي روح بيدار ڪرڻ، کين اسالمي تعليمن جي ڄاڻ ڏيڻ ۽ اهلل جي َوڏائي بيان ڪرڻ. 

خاص مقصد 
طالبن کي اهو يقين ڏيڻ ته توحيد جو عقيدو ڇا آهي. اهلل تعالٰي واحد آهي، اهو ئي عبادَت جي الئق 
آهي ۽ اسان کي هن جو شڪر ادا ڪرڻ گھرجي ڇا ڪاڻ ته هن دنيا جهان جا نعمت عطا ڪيا آهن. 

تياري
خاص مقصَد طئي ڪرڻ کان پوِء ٻارن کي سبق جي الِء تيار ڪرڻ خاطر ڪجهه اهڙا سواَل ڪرڻ 
ضروري آهن جيئن هنن جو ذهن موضوَع ڏانهن اچي. جيئن اسان اهلل کي ڪيئن ُسڃاتو؟ اهلل تعالٰي 

کي ِڏٺي بغير مڃڻ جا ڪهڙا وجھ آهن؟ يا اسان ڪنهن جي عبادت ڪندا آهيون؟ وغيره 

پڙهائڻ جو طريقو
خاص مقصدن ۾ اِهو ئي حصو سبق جي اعالن جي الِء وڏي آواز سان ٻارن کي ٻڌايو، جيڪو هن پيريڊ 
۾ پڙهائڻو هجي. پهريان سبق جي هن حصي کي مختلف ٻارن کان پڙهرايو ۽ پوِء هن سلسلي ۾ سواَل 

به ڪيا وڃن، جيئن سبق جو ورجاُء به گڏوگڏ ٿيندو رهي. 
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kاسان جو نبي
مدد ڪرڻ واري شيون 

مسجد نبوي جي تصوير، چارٽ جنهن تي “ال نبي بعدي” )ترجمو: مون کان پوِء ڪو نبي ناهي( درج 
هجي. مدد ڪرڻ واري شيون سبق شروع ڪرڻ کان پهريان ڪالس ۾ ڪنهن واضح جاِء ته لڳايون 

وڃن. 

عام مقصَد 
طالبن ۾ اسالمي روح بيدار ڪرڻ، رسالَت جي عقيدي کان روشناس ڪرائڻ. 

خاص مقصَد 
ٻارن کي اِهو يقين ڏيڻ ته حضرت محمد مصطفٰيk اهلل جو آخري رسول، ساري ڪائنات جو قائد ۽ 

اڳواڻ ۽ بهترين اخالق جو مثال آهي. پاڻk رحمت اللعالمين آهن. 

تياري
خاص مقصَد طئي ڪرڻ کان پوِء ٻارن کي موضوع جي ويجھو آڻڻ ۽ کين سبق جي الِء تيار ڪرڻ 
فائدي مند آهي. استاد مسجِد نبوي جي تصوير ڏانهن اشارو ڪري سوال ُپڇا ڪري سگھي ٿو ته هن 
تصويَر بابت توهان ڇا ڄاڻو ٿا؟ تصوير ۾ نظر ايندڙ مسجد کي “مسجد نبوي” ڇو چوندا آهن؟ نبي 

ڪنهن کي چوندا آهن؟ نبي ۽ رسولن ۾ ڪهڙو فرق هوندو آهي؟ 

پڙهائڻ جو طريقو
سوال جواب کان پوِء استاد سبق جو اعالن ڪندي ُرڳو هن موضوع بابت ُٻڌائي جنهن کي پيريڊ ۾ 
پڙهائڻو هجي. جيئن، پيارا ٻارؤ! اڄ اسان پڙهنداسين حضرت محمد مصطفٰيk کي آخري رسول 
ڇو چيو ويندو آهي؟ يا حضرت محمد مصطفٰيk کي ساري ڪائنات جو رهبر ۽ اڳواڻ ڇو مڃيو 

ويندو آهي؟ 
ٻارن کان سبق واري واري سان پڙهرائجي ۽ پوِء جيترو سبق پڙهيو ويو آهي، هن بابت سواَل به ڪيا 
وڃن. جيئن قبيلي عدي جو ذڪر اچي يا طائف جي واقعي بابت سبق هلندو هجي ته هن بابت سوال 

ڪري سگھجن ٿا. 
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قرآن شريف
مدد ڪرڻ واري شيون 

قرآن شريف جي تصوير، آسماني ڪتابن جي نالن جو چارٽ. 

عام مقصَد 
طالبن ۾ اسالمي روح بيدار ڪرڻ، قرآن شريف بابت معلومات ڏيڻ. 

خاص مقصَد 
قرآن شريف سڀ انسانن جي الِء هدايت جو رستو آهي. قرآن شريف زندگي گزارڻ جو هڪ مڪمل 

ضابطو آهي ۽ اها آخري آسماني ڪتاب آهي. 

تياري ۽ پڙهائڻ جو طريقو
خاص مقصَد طئي ڪرڻ کان پوِء ٻارن کي سبق جي الِء تيار ڪرڻ استاد جي ذميواري آهي. سبق 
جي موضوع کان ويجھو آڻڻ جي الِء ۽ ٻارن کي سبق جي الِء تيار ڪرڻ خاطر ڪجهه سواَل ضروري 
آهن. جيئن: ڪتاب ڪنهن کي چوندا آهن؟ آسماني ڪتابن جو ڇا مطلب آهي؟ سڀ کان وڌيڪ 

پڙهندڙ ڪتاب ڪهڙو آهي؟ 
جڏهن ٻارن جو جواب اچي وڃي ۽ ڪو ٻار اهو ُٻڌائي ته سڀ کان وڌيڪ پڙهندڙ ڪتاب قرآن شريف 

آهي ته استاد سبَق جو اعالن ڪري. پيارا ٻارؤ! اڄ اسان قرآن شريف بابت پڙهنداسين. 
سبق جي آخر ۾ سواَل ڪيا وڃن ته قرآن شريف کي هدايت ڇو چوندا آهن؟ قرآن شريف کان پهريان 

آيل ڪتاَب جو منسوخ ڪيا ويا؟ قرآن شريف آخري ڪتاب ڇو آهي؟ 
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طهارت
مدد ڪرڻ واري شيون 
وضو ڪندڙ ٻار جي تصوير. 

عام مقصَد 
ٻارن کي صفائيَء جي فائدن کان روشناس ڪرائڻ.

خاص مقصَد 
طهارت جي اسان جي دين ۾ ڇا اهميت آهي ۽ صفائيَء جا ڪهڙا فائدا آهن؟ 

تياري ۽ پڙهائڻ جو طريقو
ٻارن کي موضوع ڏانهن آڻڻ ۽ سبق جي الِء تيار ڪرڻ خاطر هنن کان ُپڇا ڪيو ته توهان صبح اُٿي 
ڪهڙو ڪم ڪندا آهيو؟ ٻاَر جواب ڏيندا هٿ، منهن ڌوئندا آهيون، ڏنَد صاف ڪندا آهيون. پوِء اهو 
سوال ُپڇيو ته چڱو اهو ٻڌايو ته توهان کي ِڪنا ٻاَر ُسٺا لڳندا آهن يا صاف ٻاَر؟ ٻارن جو الزمي جواب 
هوندو “صاف سٿرا ٻاَر”. پوِء اهو سوال به ڪري سگھجي ٿو ته گھٽين ۾ ِڪن ڦِت ۽ گند ڦهليل ُسٺو 

لڳندو آهي يا خراب؟ هن سوال جو به اهو ئي جواب ايندو ته “خراب لڳندو آهي.”
استاد انهيَء طريقي سان ٻيا سواَل به ڪري سگھي ٿو جنهن کان پوِء سبق جو اعالن ڪري سگھجي 
ٿو. پيارا ٻارؤ! اڄ اسان صفائي بابت پڙهنداسين. اسان جي مذهب ۾ به گدالئيَء کي ناپسند ڪيو ويو 
آهي. هن موقع تي ٻارن کان ُپڇي سگھجي ٿو يا هنن کي ُٻڌائي سگھجي ٿو ته اڄڪلهه صاف ُسٿري 
پر اسان جي مذهب  ُٻڌڻ ۾ اچن ٿيون  بابت ٽي وي، ريڊيو ۽ اخبارن ۾ گھڻيون ئي ڳالهيون  ماحول 

چوڏنهن سؤ سال پهريان هن بابت گھڻو ڪجهه ٻُڌائي ڇڏيو هو. 
هن سمجھاڻي کان پوِء ٻارن کي سبق پڙهڻ جي الِء چئجي ۽ سبق هلندي الڳاپيل سواَل به ڪيا وڃن. 
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روزو
مدد ڪرڻ واري شيون 

چارٽ: “اي ايمان وارئو! توهان تي روزه فرض ڪيا ويا آهن.” )القرآن( 
 )kچارٽ: “روزو ڍال آهي.” )حديث رسول

عام مقصد 
طالبن ۾ اسالمي روح بيدار ڪرڻ. 

خاص مقصد 
روزي بابت طالبن کي آگاهه ڪرڻ. 

تياري
ٻارن کي سبق جي ويجھو آڻڻ ۽ کين سبق شروع ڪرڻ جي الِء تيار ڪرڻ خاطر سان سوال ڪيا 

ويندا. 
رمضان جي مهيني جي خاص ڳالهه ڇا آهي؟ روزي ۾ ڇا ڪندا آهن؟ کائڻ پيئڻ ڪڏهن بند ڪندا 

آهن ۽ ڪڏهن شروع ڪندا آهن؟ 

پڙهائڻ جو طريقو
روزو ڪنهن  ويندو آهي؟  روزو ڇا آهي ۽ ڇو رکيو  ته  ٻڌائينداسين  توهان کي  اسان  اڄ  ٻارؤ!  پيارا 

ماڻهن تي فرض آهي ۽ هن جا ڪهڙا فائدا آهن؟ 
سمجھاڻي جي الِء ٻارن کي ُٻڌائجي ته روزو عبادت آهي ۽ مسلمانن جي عالوه ٻين مذهبن جا مڃڻ 
وارا به روزا رکندا آهن. پر هنن جي روزو ڪجهه مختلف هوندو آهي ۽ اهي رمضان جي بدران ٻين 
مهينن ۾ روزا رکندا آهن. هاڻي توهان پڙهندئو ته اسان جي مذهب ۾ روزي جي ڇا اهميت آهي ۽ روزو 

ڪيئن ٿيندو آهي؟ 
سبق جي ُپڄاڻي ته يا سبق هلندي استاد ٻارن کان مختلف پر الڳاپيل سواَل ُپڇندو رهي جيئن سبق 

دهرائڻ سان گڏوگڏ سڀ ڳالهيون ٻارن کي ياد به ٿي وڃن. 
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سيرِت طيبه باب ٽيون:  

رسول اهلل k جي رضاعت
مدد ڪرڻ واري شيون 

ڪعبي شريف ۽ مسجد نبوي جي تصويرون.

عام مقصد 
رسول اهلل k جي شروعاتي زندگي بابت ٻارن کي ڄاڻ ڏيڻ. 

خاص مقصَد 
رسول اهلل k جي ڄمڻ کان پوِء پاڻ جي پرورش ۽ ننڍپڻ جي حاالتن کان ٻارن کي روشناس ڪرائڻ. 

تياري 
پيارا ٻارؤ! اسان جي پيارو رسولk ڪٿي پيدا ٿيو هو؟ جواب اچڻ کان پوِء استاد ٻارن کي سمجھاڻي 
طور ٻڌائي ته اسان جو رسولk اڄ کا ذري گھٽ چوڏنهن سؤ سال پهريان مّڪي ۾ ڄائو هو ۽ هن 
زماني جو رواج هيو ته عرب پنهنجي ٻارن کي ڄمڻ کان پوِء شهر کان ٻاهر ڪنهن آباد نخلستان يا 
ڳوٺاڻي عالئقي ۾ موڪليندا هئا. ڇا ڪاڻ ته هتي جو ماحول تمام ُسٺو ۽ صاف سٿرو هوندو هو. پيارا 
ٻارؤ! اڄ به توهان ِڏسي سگھو ٿا ته شهرن ۾ ٽريفڪ جو دونهو، شور ۽ گند گھڻو هوندو آهي جڏهن ته 

ڳوٺڻ ۾ صاف سٿرو ماحول ۽ ساوڪ، ٻنيون ۽ باغ هوندا آهن جٿي تازي هوا هوندي آهي. 

سبق جو اعالن 
تياري کان پوِء ٻارن کي عنوان جي ويجھو آڻڻ جي الِء سوال ڪجي ته ٻارؤ! توهان مان ڪنهن کي 
خبر آهي ته اسان جي پياري نبيk جي ماُء پاڻ کي ڳوٺ ۾ ڪنهن نيڪ عورت سان گڏ موڪليو 
هو؟ جواب ملي يا نه ملي، استاد اهو اعالن ڪري سگھي ٿو ته پيارا ٻارؤ! اڄ اسان توهان کي هن بابت 

سبق پڙهائي رهيا آهيون. 

پڙهائڻ جو طريقو 
ٻارن کان سبق جو هڪ هڪ پيراگراف وڏي آواز کان پڙهرايو ۽ گڏوگڏ هن بابت سواَل به ُپڇا ڪيو. 
هڪ پيريڊ جي الِء هڪ پيراگراف ٺيڪ آهي. ٻي ڏينهن اڳين پيراگراف جي الِء ٻارن کان ڪجهه 
استقرائي سواَل ُپڇا ڪرڻ کان پوِء سبق جو اعالن ڪيو. مدد ڪرڻ واري شيون کان استفادو ڪرڻ 
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جي هڪ صورت اها به ٿي سگھي ٿي ته جڏهن حضور اڪرمk جي مّڪي ۾ والدَت جو ذڪر اچي 
ته ُپڇا ڪجي ته تصوير ۾ ڪعبو شريف نظر اچي رهيو آهي، اهو ڪنهن شهر ۾ آهي؟ ساڳي نموني 
جڏهن پاڻk جي حضرت بيبي آمنه سان گڏ مديني ڏانهن سفر جو ذڪر اچي ته مسجد نبوي ڏانهن 
k جي  اشارو ڪري پڇيو وڃي ته اها مسجد ِڪٿي واقع آهي؟ انهيَء طريقي سان جڏهن حضور 
ننڍپڻ جو ذڪر اچي ۽ اهو پيراگراف سبق طور پڙهائجي ته ٻي معلومات جي الِء ٻارن کي ٻڌائجي ته 
ٻارؤ! اسان جو اسان جي پيارو نبيk والدت جي وقت يتيم ٿي چڪو هو. ٻارن کي يتيم جو مطلب به 
سمجھائجي. اهو پڻ ٻڌائجي ته تمام ننڍي عمر ۾ حضور اڪرمk جي ماُء ۽ ڏاڏو به فوت ٿي ويو هو 

۽ پوِء نوجواني تائين پاڻk جي پرورش پاڻ جي چاچي حضرت ابو طالب ڪئي. 

ورجاُء
هر سبق جي ُپڄاڻيَء تي استاد نتيجي جي جانچ جي الِء ٻارن کان مشق جا سواَل ُپڇا ڪري ۽ هنن 
جي صحيح يا غلط جوابن کان اندازو ڪري ته ٻارن سبق ۾ ڪيتري دلچسپي ورتي يا پڙهائڻ کان 

ڪيترو استفادو ڪيو؟ 
استاد ٻارن کي گھر جو ڪم به ڏيندو ۽ سبق جي اعالن وقت بليڪ بورڊ تي رضاعت جا معنٰي به درج 

ڪندو. 
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اخالق ۽ ادَب  باب چوٿون:  

ماُء پيُء جو احترام 
مدد ڪرڻ واري شيون 

تصويري چارٽ جنهن ۾ هڪ مرد ۽ عورت ننڍي ٻاَر جو هٿ پڪڙي جھولو ڏئي رهيا آهن.

عام مقصد 
ٻارن کي ماُء پيُء جي مقام جي ڄاڻ ڏيڻ. 

خاص مقصَد 
والدين جو ادب ۽ احترام ڇو ضروري آهي ۽ اسان جي دين ۾ هن جي ڇا اهميت آهي. 

تياري 
ٻارن کي عنوان جي ويجھو آڻڻ جي الِء هيٺ ڏنل سواَل ڪيا وڃن: 

ٻارؤ! صبح جڏهن توهان اسڪول ايندا آهيو ته توهان کي نيرن ڪير ڪرائيندو آهي؟ ۽ تيار   .1
ڪير ڪرائيندو آهي؟ 

جڏهن توهان کي ڪنهن شئي جي يا رانديڪي جي ضرورت هوندي آهي ته توهان ڪنهن کي   .2
چوندا آهيو؟ 

گھڻو ڪري ٻار اهو جواب ڏيندا ته ماُء، پيُء کين تيار ڪندا آهن ۽ هنن جي ضرورتون پوري ڪندا 
آهن. هن کان پوِء استاد سبق جو اعالن ڪندو. 

سبق جو اعالن 
پيارا ٻارؤ! اڄ اسان والدين جي احترام بابت پڙهنداسين. 

پڙهائڻ جو طريقو 
اڄ جي دور ۾ ڪجهه ٻارن جا ماُء پيُء روزيَء جي فڪر ۾ ٻارن جي ساَر سنڀال نوڪرياڻن جي حوالي 
ڪري ڇڏيندا آهن يا ڪجهه ٻارن جا ماُء پيُء فوت ٿي چڪا هوندا آهن يا ڪنهن گھرو چڪتاڻ 
اِهو سبق پڙهائيندي استاد کي هن ڳالهه کي به  جي ڪري ٻارن کان ُجدا رهندا آهن. انهيَء ڪري 
ٿي  نه  احساس  کي  ٻارن  محروم  کان  پيُء  ماُء  ته  گھرجي  پڙهائڻ  ايئن  سبق  ۽  گھرجي  رکڻ  سامهون 
سگھي. ٻاَر تمام نازڪ مزاج ۽ ٿوري ذري کي به محسوس ڪرڻ وارا هوندا آهن. انهيَء ڪري والدين 
جي مجبورين جو احساس ڏياري هن محروم ٻارن کي محرومي جا احساسن کان بچائي سگھجي ٿو. 
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استاد سبق هلندي ٻارن کي ماُء پيُء جو چوڻ وٺڻ ۽ هنن جي ادب ۽ احترام بابت ديني بزرگن جا قصه 
به ٻڌائي سگھي ٿو، جنهن ۾ مشهور واقعو شيخ عبد القادر محي الّدين جيالنيرح جو آهي ته پاڻ جي ماُء 
هڪ سفر کان پهريان هدايت ِڏني ته ڪڏهن ُڪوڙ نه ڳالهائيجائن. سندس ماُء سفر جي خرچ جي 
الِء چاليهه درهم پاڻ جي صدري )ويسٽ ڪوٽ( ۾ لِڪاِء ِسبي ڇڏيا. رستي ۾ ڌاڙيلن هنن جي قافلي 
کي ُڦريو ۽ محي الّدين جيالنيرح  جيڪو اڃان ننڍو هو، کان پڇا ڪيو ته ُتون وٽ ڇا آهي؟ پاڻ ٻڌايو 
ُٻڌائي  نه  اِهو  ته منهنجي صدريَء ۾ چاليهه درهم لِڪيل آهن. ڌاڙيلن ُپڇا ڪيو ته جيڪڏهن تون 
هان ته اسان کي ِهن درهمن جي خبر ئي نه پئي هان، پر تون اِها ڳالهه ڇو نه لِڪائي؟ شيخ عبد القادر 
جيالنيرح جواب ِڏنو ته منهنجي ماُء مونکي نصيحت ڪئي ُهئي ته ڪڏهن ُڪوڙ نه ڳالهائيجائن. ڇا 
ڪاڻ ته ُڪوڙ اهلل تعالٰي کي پسند ناهي. اهو ُٻڌي ڌاڙيَل گھڻو متاثر ٿيا ۽ ڌاڙن ۽ ُبري ڪمن کان فوري 

توبه ڪئي. 
اهو واقعو ماُء پيُء جو چَوڻ وٺڻ جي معاملي ۾ ٻارن کي آسان انداز ۾ ُٻڌائجي. ساڳي نموني والدين جي 
احترام جي معاملي ۾ به بزرگن يا ولين جا گھڻا ئي واقعا بيان ڪري سگھجن ٿا. پر پيريڊ جي وقت 

کي به ذهن ۾ رکڻو پوندو. 

ورجاُء
سبق جي پڄاڻي تي روز وانگر الڳاپيل سوال ۽ جواب ذريعي پڙهائڻ جي نتيجن جي جاچ ڪئي وڃي 
۽ اهو اندازو هڻجي ته سبق کي دهرائڻ جي ضرورت آهي يا ناهي. طالبن کي گھر جي الِء ڪم به ِڏنو 

وڃي. 
 

استادن جو احترام
مدد ڪرڻ واري شيون 

چارٽ: ڪالس جو منظر )استاد ۽ شاگرد( 

عام مقصد 
ٻارن کي اخالق ۽ ادَب جي حوالي سان استادن جي عزت ۽ مان جي ڄاڻ ڏيڻ.

خاص مقصَد 
ٻارن کي استادن جي مقام ۽ مرتبي جي ڄاڻ ڏيڻ،
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تياري 
ٻارن جو ڌيان سبق ڏانهن ڪرڻ جي الِء هيٺ ڏنل سواَل ڪيا وڃن: 

1. ٻارؤ! استاد جو ڇا ڪم آهي؟ 
2. اهو ڪم ُسٺو آهي يا ُبرو؟ 

3. علم سان اسان کي ڇا حاصل ٿيندو آهي؟ 
4. ته استاد جو مرتبو ڇا ٿيو؟ 

ڀِت تي لڳيل ڪالس جي تصوير ڏانهن اشارو ڪري ُپڇا ڪجي ته توهان ِهن تصوير ۾ ڇا ِڏسي 
رهيا آهيو؟ 

سبق جو اعالن 
ته اڄ اسان استاد ۽ استاد جي ادب ۽  هيٺ ڏنل سوالن جا جواَب حاصل ڪندي ٻارن کي ٻڌائجي 

احترام بابت پڙهنداسين. 

پڙهائڻ جو طريقو 
ٻارن کي سبق جي شروعات کان پهريان استاد ۽ شاگرد جي رشتي جي ڄاڻ ڏجي ۽ ٻڌائجي ته استاد 

جو درجو ماُء پيُء جي برابر ڇو هوندو آهي؟ 

ورجاُء
سبق جي ُپڄاڻي ته مختلف سوالن ذريعي جاچ ڪجي ته سبق کان ڪيترو استفادو ڪيو ويو آهي. 

بزرگن جو ادب
مدد ڪرڻ واري شيون 

چارٽ: بزرگ )ڪراڙي ماڻهو( ڪي هڪ ٻار اڙڪ پار ڪرائيندي.

عام مقصد 
بزرگن جي عزت ۽ مان جي ڄان ڏيڻ.

خاص مقصَد 
بزرگن جي ادب ۽ احترام جا طريقا ٻڌائڻ.
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تياري 
ٻار ۽ ُڪراڙي ماڻهو جي تصوير ڏانهن اشارو ڪري ُپڇا ڪجي ته اِهو ٻار ُڪراڙي کي ڪاڏي وٺي 
وڃي رهيو آهي؟ جواب ملڻ تي استاد ٻارن کي ُٻڌائيندو ته ُڪراڙن ۽ بزرگن کي اسان جي مدد جي 

ِڪٿي ِڪٿي ضرورت پئي سگھجي ٿي ۽ اسان کي هنن جي مدد ڇو ڪرڻ گھرجي؟ 

سبق جو اعالن 
پوِء ٻارن کي ٻڌائجي ته هاڻي اسان بزرگن جي ادب احترام بابت سبق پڙهنداسين. 

پڙهائڻ جو طريقو 
استاد سوالن ذريعي ٻارن جي ذهن ۾ اها ڳالهه چڱي طرح ويهاري ته بزرگ ڪير هوندا آهن ۽ بزرگيَء 
جو مطلب ڇا هوندو آهي. هو ٻارن کي ذهن نشين ڪرائي ته پاڻ کان وڏو هر ماڻهو بزرگ هوندو آهي. 
انهيَء ڪري هر وڏي جو ادب ۽ احترام ڪرڻ ضروري آهي، جڏهن ته ڪراڙو ماڻهو ادب سان گڏوگڏ 

اسان جي مدد جو به مستحق هوندو آهي. 

ورجاُء
سبق جي ُپڃاڻي ته مختلف سوالن ذريعي پڙهائي جي نتيجن جي پرک ڪجي. 

ڪتابن جو ادب 
مدد ڪرڻ واري شيون 
چارٽ: ڪتابن جي تصوير.

عام مقصَد 
ٻارن کي ڪتابن جي اهميت ۽ مرتبي کان آگاهه ڪرڻ. 

خاص مقصَد 
ڪتابن جي افاديت ڇا آهي؟ اهي اسان جي الِء علم حاصل ڪرڻ جو ذريعو آهن، انهيَء ڪري هنن 

جو ادب ضروري آهي. 

تياري
ڪتاب جي تصوير واري چارٽ ڏانهن اشارو ڪري ٻارن کان استقرائي سواَل ُپڇا ڪيا وڃن. 
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ٻارن کان اهو به ُپڇا ڪري سگھجي ٿو ته توهان جي بستي ۾ جيترا ڪتاب آهن هنن ۾ ڇا لِکيل 
آهي؟ ڪتابن ذريعي تعليم ڪنهن طريقي سان ِڏني ويندي آهي؟ 

سبق جو اعالن 
جڏهن ٻاَر ڪتابن بابت ڪجهه سوالن جا جواب ڏئي وٺن ته کين ٻڌائجي ته اڄ اسان ڪتابن جي 

ادب بابت پڙهنداسين. 

ورجاُء
سبق جي پڄاڻيَء تي ٻارن کان ُپڇا ڪجي ته آسماني ڪتاب ڪنهن کي چوندا آهن؟ ڪتابن جو 
ادب ڪنهن طريقي سان ڪيو ويندو آهي؟ پوِء اهو طئي ڪجي ته ٻارن سبق کان ڪنهن حد تائين 

استفادو ڪيو آهي .
 

سچائيَء ۾ وڏي طاقت آهي
مدد ڪرڻ واري شيون 

سچي چوڻين جا چارٽ 
جيئن: “سڇ ڳالهائڻ سٺي عادت آهي.”، “ سچ جي ٻيڙي لُڏي، لُڏي، پر ڪڏهن نه ُٻڏي”، “اسالم هڪ 

سچو دين آهي.”

عام مقصد 
ٻارن کي سچ ڳالهائڻ تي آمادو ڪرڻ. 

خاص مقصَد 
ٻارن کي سچ جي اهميت، فائدي ۽ ضرورت جي ڄاڻ ڏيڻ. 

تياري 
ٻارن کي موضوع جي ويجھو آڻڻ جي الِء استقرائي ۽ بياني طريقا استعمال ڪيا وڃن ۽ چارٽ تي 
لِکيل تحريرون پڙهائي ُپڇجي ته هن چارٽس جي عبارتن ۾ ڪنهن ڳالهه تي زور ڏنو ويو آهي. استاد، 
wجو اهو واقعو به آسان لفظن ۾ ٻڌائي جنهن ۾ نبي  k ۽ هڪ صحابي  ٻارن کي حضور اڪرم 

اڪرم k هڪ صحابي w کي نصيحت ڪئي هئي. 
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واقعو ايئن بيان ڪري سگھجي ٿو: 
 ،k k جي خدمت ۾ هڪ صحابيw حاضر ٿيو ۽ چيو “يا رسول اهلل  ٻارؤ! حضور اڪرم  پيارا 
“ڪوڙ  فرمايو   k اهلل  رسول  ڏيان.”  ڇڏي  ڪَم  ُبرا  سڀ  مان  ته  فرمايو  نصيحت  اهڙي  ڪا  مونکي 
w هليو ويو ۽ نصيحت تي عمل شروع ڪري ڇڏيائين. هن جو  ڳالهائڻ ڇڏي ڏي.” اهو صحابي 

نتيجو اهو نِڪتو ته هن سڀ ُبرا ڪَم ڇڏي ڏنا. 
اسان  ويا؟  ڇڏجي  ڪيئن  ڪَم  ُبرا  سان  ڇڏڻ  ڳالهائڻ  ڪوڙ  ته  هوندؤ  سوچيندا  توهان  ٻارؤ!  پيارا 
توهان کي اهو به ٻڌائينداسين. ٿيو اهو ته اهو صحابي w پنهنجي گھر هليو ويو ۽ جڏهن به ڪنهن 
اهو غلط ڪم ڪيو ۽ نبي  ته جيڪڏهن مان  اهو ئي خيال آيو  ته هن کي  بابت سوچيو  غلط ڪم 
اڪرم k پڇا ڪيو ته مان پاڻ k سان اهو ڪوڙ ته ڳالهائي نٿو سگھان ته مان ڪو غلط ڪم 
ناهي ڪيو. انهيَء ڪري بهتر آهي ته اهو غلط ڪم ڪيو ئي نه وڃي. پيارا ٻارؤ! توهان ِڏٺو ته ڪوڙ 

ڳالهائڻ کان توبه هن صحابيw کان تمام غلط ڪَم ڇڏرايا. 
پيارا ٻارؤ! پوئين سبق ۾ اسان توهان کي شيخ محي الّدين عبد القادر جيالنيرح جو سچ ڳالهائڻ جو 
هڪ واقعو ٻڌايو هو. هن کان سمجھ اچي ٿو ته سچ ڳالهائڻ جي گھڻا فائدا آهن. سڀ کان وڌيڪ اهو 

ته سچ ڳالهائڻ وارو اهلل تعالٰي کان سواِء ڪنهن کان ناهي ُڊڄندو. 

سبق جو اعالن 
تو اچو ٻارؤ! اڄ اسان سچ ڳالهائڻ بابت سبق پڙهنداسين. 

پڙهائڻ جو طريقو 
ٻارن کان وڏي آواز سان سبق پڙهرائجي ۽ پوِء هر پيراگراف جي پڄاڻي تي سواَل ڪيا وڃن. 

ته        ڪجي  سوال  ۽  وڃن  ڪيا  درج  تو  بورڊ  بليڪ  معنٰي  جي  “صادق”  ٻڌندي  پيراگراف  پهريون 
حضورk کي صادق ڇو چيو ويندو هو؟ 

ٻيو پيراگراف ٻڌندي يا ُپڄاڻيَء تي سوال ڪيا وڃن ته سچ ڳالهائڻ جو فائدو ڇا آهي؟ 
سچ ڳالهائڻ وارن جي مدد ڪير ڪندو آهي؟ 

ٽيون پيراگراف ٻڌندي ٻارن کي اهو ٻڌائجي ته ڪوڙ ڳالهائڻ جا ڪهڙا نقصاَن آهن؟ 
چوٿين پيراگراف ۾ سچ جي فضيلت ٻڌائي وئي آهي، هن بابت ٻارن کي ٻيون ڳالهيون ٻڌايون وڃن. 

ورجاُء 
سبق جي ُپڄاڻي ته پڙهائڻ جا نتيجا ڪڍيا وڃن ۽ ٻارن کي گھر جو ڪم ڏنو وڃي. 
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گھر ۾ داخل ٿيڻ جي اجازت ُگھرڻ
مدد ڪرڻ واري شيون 

هڪ تصويري چارٽ جنهن ۾ ڪنهن گھر جي دروازي تي گھر جي رهاڪو ۽ اچڻ واري مهمان کي 
ڏيکاريو ويو هجي.

عام مقصد 
ٻارن کي معاشرتي آدابن جي ڄاڻ ڏيڻ. 

خاص مقصد 
ٻارن کي ڪنهن جي گھر ۾ داخل ٿيڻ جي ادَب جي ڄاڻ ڏيڻ. 

تياري 
ٻارن کي استقرائي طريقي مطابق معاشري بابت آسان زبان ۾ ٻڌائجي ۽ اهو به ڏس ڏجي ته معاشرو 
ماڻهن سان ملي ٺهندو آهي. ُسٺي معاشري ۾ زندگي گزارڻ جا ڪجهه ادب ادَبَ هوندا آهن. پاڙيسرن 
سان ورتاُء ۽ گھرن ۾ اچڻ وڃڻ ۽ محفل ۾ اُٿڻ ويهڻ جا ادَب به هوندا آهن پر اڄ اسان ڪنهن جي گھر 

۾ داخل ٿيڻ جي آدابن بابت پڙهنداسين. 
پيارا ٻارؤ! اسان ڏسندا رهندا آهيون ته ڪجهه ماڻهو بغير اجازت ڪنهن جي گھر ۾ داخل ٿي ويندا 
آهن. اهو طريقو بالڪل غلط آهي. ٿي سگھي ٿو ته گھر جا رهاڪو ڪنهن ضروري ڪم ۾ مصروف 
هجن يا آرام ڪندا هجن ۽ اهي هن وقت ڪنهن اچڻ واري سان نه ملڻ چاهيندا هجن، انهيَء ڪري 

ڪنهن جي گھر ۾ گھرڻ کان پهريان گھر جي مالَڪ کان اجازت ضروري وٺجي. 

سبق جو اعالن 
اچو ٻارؤ! اڄ اسان ڪنهن جي گھر ۾ داخل ٿيڻ جي آدابن بابت پڙهنداسين. 

پڙهائڻ جو طريقو 
ٻارن کان وڏي آواز ۾ واري واري سبق پڙهرائجي ۽ سبق ُٻڌندي سواَل ڪيا وڃن، جيئن ٻارن کي اُهي 

ادَبَ ياد ٿي وڃن. 

ورجاُء 
سبق کان ڪيترو استفادو ڪيو ويو آهي؟ هن جي جاَچ الِء آخر ۾ ٻارن کان سواَل ڪيا وڃن ۽ کين 

گھر جو ڪم به ڏنو وڃي. 
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شڪر گزاري
مدد ڪرڻ واري شيون 

الحمد هلل جو چارٽ

عام مقصد 
شڪر گزاري جي مختلف پاسن کان ٻارن کي روشناس ڪرائڻ. 

خاص مقصَد 
ڪنهن جو شڪر ادا ڪرڻ سڀ کان وڌيڪ اهم آهي؟ 

شڪر ادا ڪرڻ جا ڪهڙا فائدا آهن؟ 

تياري 
ماڻهن کي  يا  ُٻڌندا آهيو  ڪندي  ادا  لفظ  “مهرباني” جا  يا  يو”  “ٿينڪ  ماڻهن کي  توهان  ٻارؤ!  پيارا 
شڪر الحمد هلل جا لفظ چوندي ڏٺو هوندو. ڇا توهان ٻڌائي سگھو ٿا ته اهي لفَظ ڪڏهن ۽ ڪنهن 

موقعن تي ادا ڪيا ويندا آهن؟ 
جيڪڏهن ٻاَر هن سوالن جو ڪو معقول جواب نه ڏئي سگھن، جيئن ته سندن عمرون ِڏسندي امڪان 
به آهي ته استاد پاڻ ٻارن کي وضاحَت سان ٻڌائي ته اهي لفَظ ڪڏهن ۽ ڪنهن موقعن تي ادا ڪيا 

ويندا آهن. انهيَء طريقي سان ٻارن کي موضوع جي ويجھو آڻيو وڃي. 

سبق جو اعالن 
سبق جو اعالن ڪندي ُٻڌائي ته اڄ اسان شڪر گزاري بابت سبق پڙهي رهيا آهيون جنهن ۾ ٻڌايو 
ويو آهي ته سڀ کان وڌيڪ شڪر جي قابل ڪهڙي ذات آهي؟ شڪر ادا ڪرڻ جو ڪهڙو طريقو 

سڀ کان بهتر آهي ۽ شڪر ڪنهن طريقن سان ادا ڪيو ويندو آهي؟ 

پڙهائڻ جو طريقو 
جي  ُشڪر  ٻاَر  جيئن  ڪجن  سواَل  مختلف  ُٻڌندي  سبق  ۽  پڙهرائجي  سبق  ۾  آواز  وڏي  کان  ٻارن 
اهميت ۽ ضرورت کي چڱي طرح سمجھي وڃن. سبق هلندي چارٽ ڏانهن اشارو ڪري “الحمد هلل” 
جو مطلب به کين ٻڌائجي ۽ اهو به ٻڌائجي ته اهو لفَظ اسان ڪڏهن ۽ ڪنهن موقعن تي ادا ڪندا 

آهيون؟ 
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ورجاُء
سبق جي ُپڄاڻي ته پڙهائڻ جا نتيجا ڪڍجن ۽ ٻارن کان مختلف سوالن ذريعي جاچ ڪجي ته هنن 

سبق کان ڪيترو استفادو ڪيو آهي. کين گھر جو ڪم به ڏنو وڃي. 

معافي ُگھرڻ
عام مقصَد 

ٻارن کي سهائتا، معاف ۽ درگزر ڪرڻ جي معاملن جي ڄاڻ ڏيڻ. 

خاص مقصَد 
غلطيون انسانن کان ئي ٿينديون آهن، غلطين تي معافي گھرڻ ُسٺي ڳالهه آهي. ٻارن کي اِهو احساس 
به غلطين کي معاف ڪري ڇڏيندو  ته غلطيون ڪرڻ تي معافي گھرڻ گھرجي. اهلل تعالٰي  ڏيارجي 

آهي. 

تياري 
“سوري”  کي  ماڻهن  اسان  ته  ڪجي  سوال  کان  هنن  الِء  جي  آڻڻ  ڏانهن  موضوع  جي  سبق  کي  ٻارن 
چوندي ُٻڌو هوندو. اهو لفظ ڇو ۽ ڪڏهن چيو ويندو آهي ۽ هن جو ڇا مقصد يا معنٰي هوندا آهن؟ 
استاد هن سلسلي ۾ ٻارن جي سامهون وضاحتون پيش ڪن، جيئن کين معافيَء جو مفهوم چڱي طرح 

سمجھ ۾ اچي وڃي. هن کان پوِء سبق جو اعالن ڪجي. 

سبق جو اعالن 
پيارا ٻارؤ! اڄ اسان غلطين ته معافي گھرڻ بابت پڙهي رهيا آهيون. 

پڙهائڻ جو طريقو 
غلطيون  ته  جيئن  وڃن.  ڪيا  به  سواَل  هلندي  سبق  ۽  پڙهرائجي  سان  آواز  وڏي  کي  ٻارن  سبق  اهو 

ڪنهن قسَم جون هونديون آهن؟ معافي گھرڻ سان ڪهڙو فائدو ٿيندو آهي؟ وغيره. 

ورجاُء 
 سبق جي ُپڄاڻيَء تي پڙهائڻ جي جاَچ الِء ٻارن کان سواَل ڪيا وڃن ۽ کين گھر جو ڪم ڏنو وڃي. 
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ڪالس روم جا ادَب
عام مقصد 

ٻارن کي معاشرتي آدابن جي ڄاڻ ڏيڻ. 

خاص مقصَد 
ٻارن کي ڪالس ۾ داخل ٿيڻ، ڪالس جي نظم ۽ ضبط جو خيال رکڻ ۽ استادن جي عزَت جي آدابن 

جي ڄاڻ ڏيڻ. 

تياري 
ٻارن کي استقرائي طريقي مطابق مختلف معاشرتي ۽ ڪالس جي آدابن بابت ٻڌايو. اهو به ُٻڌائجي 
ته زندگي گزارڻ جا ڪجهه ادَبَ هوندا آهن جنهن جو خيال رکڻ معاشري ۾ رهندڙ ماڻهن جي الِء تمام 

ضروري هوندو آهي. اڄ اسان ڪالس جي آدابن بابت پڙهنداسين. 
پيارا ٻارؤ! اسان ڪالس ۾ ويهي علم حاصل ڪندا آهيون انهيَء ڪري اسان کي ڪالس جي آدابن 
جو خيال رکڻ گھرجي، ڇا ڪاڻ ته اسان ڪالس جي صفائيَء جو خيال نه رکنداسين ته خراب ماحول 
به رهنداسين.  ۾ اسان ُسٺي طريقي سان تعليم حاصل نه ڪري سگھنداسين ۽ گھڻو ڪري بيمار 
ساڳي نموني جيڪڏهن ڪالس ۾ ٻاَر شور ڪندا ۽ ڪو به استاد جي ڳالهه غور سان نه ُٻڌي ته ٻاَر 
تعليم حاصل نه ڪري سگھندا. انهيَء ڪري اسان کي گھرجي ته اسان ڪالس جي آدابن جو پاڻ به 

خيال رکؤن ۽ ٻين ٻارن کي به هن جي هدايت ڪيون. 

سبق جو اعالن 
اچو ٻارؤ! اڄ اسان ڪالس جي آدابن بابت پڙهؤن. 

پڙهائڻ جو طريقو 
ٻارن کان وڏي آواز ۾ واري واري سبق پڙهرائجي. 

ورجاُء
سبق کان ڪيترو استفادو ڪيو ويو آهي؟ هن جي اندازي الِء آخر ۾ ٻارن کان سواَل ڪيا وڃن. 
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ُسٺا ساٿي
عام مقصد 

ٻارن کي ُسٺي دوستن جي صحبت اختيار ڪرڻ جي ترغيب ڏيڻ. 

خاص مقصَد 
ٻارن کي ُسٺي دوستن جي اهميت ۽ افاديت جي ڄاڻ ڏيڻ. 

تياري 
ٻارن کي موضوع ڏانهن آڻڻ جي الِء بياني طريقو استعمال ڪجي. استاد ٻارن کي نبي اڪرمk ۽ 
صحابه ڪرام& جا مثاَل ڏئي ٻڌائي ته سٺا دوسَت نه رڳو دنيا جي معاملن ۾ ڪم ايندا آهن پر هڪ 

ٻئي کي دين تي عمل ڪرڻ جي به ترغيب ڏيندا آهن. 
ٻارن کي استاد اهو به ُٻڌائي ته خراب ماڻهن جي صحبت انسان جي شخصيت، عادتن ۽ اعمال کي 
خراب ڪري ڇڏيندي آهي ۽ هن جو نتيجو اهو نِڪرندو آهي ته انسان جي دنيا ۽ آخرت تباهه ۽ 

برباد ٿي ويندا آهن. 

سبق جو اعالن 
اچو ٻارؤ! اڄ اسان سٺي دوستن جو خاصيتن بابت پڙهؤن. 

پڙهائڻ جو طريقو 
ڪهڙيون  ۾  دوستن  جي  هنن  ته  ُپڇجي  کان  ٻارن  ئي  گڏ  ۽  پڙهرائجي  سبق  ۾  آواز  وڏي  کان  ٻارن 
ڪهڙيون ُسٺيون ۽ خراب عادتون آهن؟ ٻارن کان معلوم ڪجي ته هو پنهنجي دوستن جي مختلف 

ڪمن ۾ ڪيئن مدد ڪندا آهن ۽ پنهنجي دوستن کي خراب ڪمن کان ڪيئن جھليندا آهن؟ 

ورجاُء
سبق جي ُپڄاڻي ته ٻارن کان ُسٺي دوستن جو خاصيتون ُپڇا ڪجن. 
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استادن الِء ڪجهه ضروري ڳالهيون
ڪردار ۽ سيرت جي لحاظ سان اسالميات پڙهائڻ وارن کي ُسٺي اوصاف وارو هجڻ گھرجي. هنن جو 

عقيدو ٺيڪ هجڻ گھرجي، ڇا ڪاڻ ته اسان جي دين جو بنياد ئي ٺيڪ عقيدن تي آهي.
طالبن  ۾  انداز  آسان  ۽  سٺي  ڳالهه  پنهنجي  هو  ته  گھرجي  هجڻ  به  اها  خوبي  هڪ  جي  استاد  ُسٺي 
تائين پهچائي ۽ هنن سان اهڙي نموني ڳالهائي ته جيڪڏهن ڪو سوال طالبن جي ذهنن ۾ هجي ته 
کين هن جو واضح جواب ملي سگھي. ِهڪ سٺي استاد جي الِء پڙهائڻ جي طريقن، تاريخ جي ڄاڻ 
۽ تعليم جي اهميت سان واقف هجڻ به تمام ضروري آهي. هن جو سبقن جي سمجھاڻي ٺاهڻ جي 
اصولن کان به واقف هجڻ ضروري آهي. ڪالَس ۾ استاد کي هر وقت هوشيار ۽ هلندي ڦرندي نظر 

اچڻ گھرجي. لباس ۽ اُٿ ويهه ۾ سادگي ۽ حيا جو مثال نظر اچڻ گھرجي.
هڪ ُسٺو استاد پنهنجي اخالق ۽ نوڙت ئي جي وجه سان طالبن جو سچو دوست، ڀلو گھرندڙ ۽ اڳواڻ 
ٿي سگھي ٿو. انهيَء ڪري نرمي، صبر، روشن خيالي، استاد جو وصف هجي ۽ طالبن سان شفقت ۽ 
محبت سان پيش اچي. هنن کي دالسو ڏي، دل داري ڪري ۽ کين صاف نيت سان سبق پڙهائي. اهڙو 

استاد ئي شاگردن جي الِء مثال ۽ هنن جو محبوب ٿي سگھي ٿو.
قرآن جي تعليمن ۾ استادن جي فرضن جو روح، شفقت، محبت، دل داري ۽ هنن جو ڀلو گھرڻ جھڙو 
آهي. پڙهائڻ جي فرضن کي پورو ڪندي طالبن تي جبر ۽ تشدد ڪنهن به لحاظ سان استاد کي زيب 
نٿو ڏي. انهيَء ڪري استاد، خاص طور اسالميات جي استادن کي گھرجي ته اهي شاگردن سان محبت 
نه ڏين، پر پيار ۽ نرميَء سان کين سمجھائن.  ۽ شفقت جو ورتاُء ڪن. ڪاوڙ ۾ اچي ٻارن کي سزا 
سختي ڪرڻ، مارڻ يا خوف ۽ دٻاُء جو ورتاُء ڪرڻ سان طالَب ٿوڙي وقت جي الِء ته اثر قبول ڪندو، 
پر اهو اثر وقتي هوندو. تجربن کان ثابت ٿيو آهي ته سخت ڳالهائڻ جي مقابلي ۾ نرم ڳالهه جو لهجو 

وڌيڪ اثر وارو ثابت ٿيندو آهي.
استادن جي الِء اها ڳالهه ياد رکڻ جي آهي ته اهي جنهن ٻارن کي اسالميات پڙهائي رهيا آهن، اهي 
تمام ننڍي عمر جا ۽ معصوم آهن. هنن ُگل جھڙي معصوم ٻارن سان سخت لهجي ۾ ڳالهائڻ يا کين 
خوف ۾ ِوڪوڙڻ ايئن ئي آهي جيئن ُگلن تي جھولو هلي يا ُٻوٽن تي ماڪڙ حملو ڪري. استاد جو 
اهو به فرض آهي ته هو هر سبق کان پوِء ٻارن سان اهڙا سواَل ضرور ُپڇا ڪري جنهن سان اهو اندازو 
لڳائي سگھجي ته طالبن سبق کان ڪيترو استفادو ڪيو آهي يا کين سبق ڪنهن حد تائين ياد 
ٿي ويو آهي. استاد ٻارن طرفان ڏنل جوابن کان اندازو لڳائي ته هنن سبق ڪنهن حد تائين ياد ڪيو 
طريقو  جو  پڙهائڻ  جو  استاد  ته  وڃي  سمجھيو  اهو  ته  هجن  ڏيندڙ  اطمينان  جواب  جيڪڏهن  آهي. 

ڪامياب رهيو. نه ته سبق کي ٻيهر ُدهرائجي.
استاد جي الِء اها ڳالهه تمام ضروري آهي ته نه ُرڳو ڪالس ۾ اچڻ کان پهريان اهو سبق ضرور پڙهن 

جيڪو هن ڏينهن پڙهايو ويندو، پر استادن الِء رهبر جي مدد سان مڪمل تياري به ڪري اچن.


