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تعارف
درسي  معياري  ۾  ٻوليَء  سنڌي  پوِء  کان  اردو  ۽  انگريزي  پاران  پاڪستان  پريس  يونيورسٽي  اوڪسفرڊ 
۾  پرڏيهه  توڙي  ڏيهه  ته  جيئن  پريس  يونيورسٽي  اوڪسفورڊ   . آهي  ويو  ڪيو  شروع  سلسلو  جو  ڪتابن 
هڪ معياري اداري طور نهايت سٺي ساک رکي ٿو ، ان ڪري اداري پاران اها ڪوشش ڪئي وئي آهي ته 
سنڌي ٻوليَء ۾ پهريون ڀيرو ڇپجندڙ درسي ڪتابن جي معيار کي به اوترو ئي مٿانهون رکيو وڃي جيترو 
۾  سلسلي  ڪتابي  هن  جي  ٻوليَء  سنڌي   . آهي  ويو  رکيو  کي  معيار  جي  ڪتابن  اردو  ۽  انگريزي  ۾  اڳ 
، اهو سنڌي ٻوليَء کي َسولي نموني پيش ڪرڻ آهي ته جيئن نه رڳو  جيڪو اهم مقصد آڏو رهيو آهي 
ڪجهه  مان  ان  ۽  پڙهي  ڪتاب  سان  آسانيَء  به  ٻار  ڳالهائيندڙ  ٻوليون  ٻيون  پر  ڳالهائيندڙ  ٻولي  سنڌي 

پرائي سگهن .
ان سلسلي ۾ اداري پاران سنڌي ٻوليَء ۾ لکيل درسي ڪتابن کي سَولي نموني پڙهائڻ ۽ سمجهائڻ الِء ۽ 
استادن ۾ صالحيتون پيدا ڪرڻ الِء “ استادن جي رهنمائي ” جي نالي سان هي ڪتاب ترتيب ڏيڻ جي 

ذميواري منهنجي حوالي ڪئي وئي آهي . اميد آهي ته اداري جي واڳ ڌڻين جي اميدن تي پورو لهان .
هر  تي  آڌار  جي  تجربن  ۽  مشاهدن   ، قابليت  علمي  پنهنجي  مون  الِء  ڪرڻ  حاصل  کي  مقصد  ان 
آسانيَء  سنڌي  َسولي  کي  ٻارن  پوِء  کان  پڙهڻ  جي  ڪتاب  هن  استاد  ته  آهي  ڪئي  ڪوشش  ممڪن 

سگهن. پڙهائي  سان 
گل محمد سومرو  
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سبق پهريون

قاعدو 
مقصد

 سنڌي قاعدو سکڻ کان پوِء شاگرد:
سنڌي ‘الف بي’ پڙهي ۽ لکي سگهندا .  •

‘الف بي’ جا آواز آسانيَء سان اُچاري سگهندا .  •
نِج سنڌي اکرن بابت ڄاڻ حاصل ٿيندي.  •

اکرن جي نقطن جي معلومات حاصل ٿيندي.  •

امدادي سامان
سنڌي ‘الف بي’ جي تصويرن جو چارٽ  •

بليڪ بورڊ   •
َسولي سنڌي ڪتاُب 2 ، صفحو نمبر 1  •

       استاَد الِء هدايت
•   استاد سنڌي قاعدو پڙهائڻ وقت ان ڳالهه جو خيال رکي ته سنڌي ٻوليَء ۾ 52 حرف ) اکر ( آهن. انهن ۾ فرق 
صرف نقطن جي گھٽ وڌائيَء سبب آهي. ٻار تصوير جي مدد سان اکرن جي سڃاڻپ ته ڪري ويندا آهن، 
پر ڪجهه شيون يا شڪليون اهڙيون به آهن جن جو نالو يا آواز سنڌيَء ۾ هڪڙو آهي ته وري اردو ٻوليَء ۾ 
ٻيو آهي. ان کانسواِء اکرن تي نقطن جي فرق کي سمجهڻ ۾ به هميشه غلطيون ڪندا آهن ۽ غلط صورتخطي 
لکندا آهن. ان الِء ضروري آهي ته ٻارن کي اکر جي سڃاڻپ تصوير جي مدد سان ڪرائڻ کان پوِء کين اکرن 

جي نقطن جي به ٺيڪ ٺيڪ سڃاڻپ ڪرائجي ۽ لفظن جي معنٰي سمجهائڻ ضروري آهي. 

سکيا جو طريقو 
ڪا  اکر”  “ٻاونجاهه  ۾  بي’  ‘الِف  سنڌي  ته  ڪندو  پيدا  سوچ  اها  ۾  ذهن  جي  شاگردن  پهرين  کان  سڀ  استاد   •
ُمشڪل ڳالهه نه آهي. ان الِء ٻارن کي ‘الِف بي’  کي  چئن حصن ۾ ورهائي سمجهايو ويندو، ته جيئن شاگردن 

جي ذهن ۾ اها ڳالهه ويهجي وڃي ته اسين سنڌي ٻولي سکي سگهون ٿا.
استاد سنڌي  ‘الف بي’  جو چارٽ آويزان ڪندو.  •

استاد سنڌي  ’الف بي’ جي هڪ هڪ اکر کي واضح طريقي سان سمجهائڻ سان گڏ ان اکر سان شروع ٿيندڙ   •
ٽي ٽي لفظ ۽ انهن جي معنٰي شفقت واري انداز ۾ سمجهائيندو.
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سنڌي  ‘الف بي’ )سبق جو پهريون حصو(

اهلل ، اِک ، امڙ. 1 ا    
هي اکر ٻن لِيڪن جي وچ ۾ لکيو ويندو آهي ۽ بلڪل اُڀو يا بيٺل لکيو ويندو آهي.  •

هن ۾ ڪو به نقطو نه هوندو آهي.  •
هي اکر سنڌي ۽ اردو ٻوليَء ۾ لکڻ ۽ پڙهڻ ۾ بلڪل ساڳيو آهي.  •

بدڪ ، باُل ، بصُر. 2 ب    
هي اکر لِيڪ تي لکيو ويندو آهي ۽ بلڪل سڌو لکيو ويندو آهي.  •

هن اکر ۾ هڪ نقطو هيٺان ڏنو ويندو آهي.  •
هي اکر سنڌي ۽ اردوَء ۾ لکڻ ۽ پڙهڻ ۾ يعني شڪل ۽ اُچار ۾ بلڪل ساڳيو آهي  •

ٻڪري ، ٻه ، ٻاُر. 3 ٻ    
هي نج سنڌي اکر آهي. هن جو اردو ٻوليَء ۾ اُچار نه آهي.  •

هي اکر لِيڪ تي ۽ بلڪل سڌو لکيو ويندو آهي.  •
هن اکر ۾ ٻه نقطا هڪ ٻئي جي هيٺان ڏنا ويندا آهن.  •

استاد ، هن اکر جو اُچار ٻارن کي پڙهي ٻڌائيندو ۽ سمجهائيندو.  •

ڀولڙو ، ڀاُء ، ڀيڻ. 4 ڀ    
هن اکر جو اُچار سنڌي ۽ اردو ٻوليَء ۾ ساڳيو آهي، صرف لکڻ ۾ فرق آهي، اردو ٻوليَء ۾ ب + ه  مالئي  بهه لکي   •

ويندي آهي ۽ سنڌي ٻوليَء ۾ ب جي هيٺان  ٽي نقطا وڌائي چار نقطا ڏئي  ڀ لکي ويندي آهي.
هي اکر لِيڪ تي ۽ بلڪل سڌو لکيو ويندو آهي.  •

هن اکر ۾ چار نقطا هيٺان  ڏنا ويندا آهن.  •

تارو ، تاَر ، تلوار. 5 ت    
هي اکر سنڌي ۽ اردو ٻوليَء ۾ لکڻ ۽ پڙهڻ يعني شڪل ۽ اُچار ۾ بلڪل ساڳيو آهي،  

هي اکر  لِيڪ تي ۽ بلڪل سڌو لکيو ويندو آهي.  
هن اکر ۾ ٻه نقطا مٿان هڪ ٻئي جي ڀر ۾ ڏنا ويندا آهن.  

ٿيلهو ، ٿالهي ، ٿلهو. 6 ٿ    
هن اکر جو اُچار سنڌي ۽ اردو ٻوليَء ۾ ساڳيو آهي، صرف لکڻ ۾ فرق آهي، اردو ٻوليَء ۾ ت + ه مالئي  تهه لکي   •

ويندي آهي پر سنڌي ٻوليَء ۾ ت جي مٿان ٻه نقطا وڌائي چار نقطا ڏئي ٿ لکي ويندي آهي.
هي اکر لِيڪ تي ۽ بلڪل سڌو لکيو ويندو آهي.  •

هن اکر ۾ چار نقطا مٿان ڏنا ويندا آهن.  •
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ٽوپي ، ٽي ، ٽانڊو. 7 ٽ    
هن اکر جو اُچار سنڌي ۽ اردو ٻوليَء ۾ ساڳيو آهي، صرف لکڻ ۾ فرق آهي، اردو ٻوليَء ۾ ھن اکر ۾ مٿان ننڍڙي   •

“ط” جي نشاني لڳائي ويندي آهي پر سنڌيَء ۾ مٿان ٽي نقطا لڳايا ويندا آهن.    ) (
هي اکر لِيڪ تي ۽ بلڪل سڌو لکيو ويندو آهي.  •

ٺونٺ ، ٺڳ ، ٺاههُ. 8 ٺ    
هن اکر جو اُچار سنڌي ۽ اردو ٻوليَء ۾ ساڳيو آهي، صرف لکڻ ۾ فرق آهي، اردو ٻوليَء ۾ ٹٹ + ه مالئي  ٹھ لکي   •

ويندي آهي ۽ سنڌي ٻوليَء ۾ ت جي مٿان ڏنل ٻه نقطا بدالئي هڪ ٻئي جي مٿان ڏنا ويندا آهن.
هي اکر لِيڪ تي ۽ بلڪل سڌو لکيو ويندو آهي.  •

ثمر ، ثواب  ، ثاني. 9 ث    
هي اکر سنڌي ۽ اردو ٻوليَء ۾ لکڻ ۽ پڙهڻ، يعني شڪل ۽ اُچار ۾ بلڪل ساڳيو آهي.  •

هي اکر لِيڪ تي ۽ بلڪل سڌو لکيو ويندو آهي.  •
هن اکر ۾ ٽي نقطا مٿان ڏنا ويندا آهن.   ) (            •

َپَڳ ، پڪو ، پکو. 10 پ  
هي اکر سنڌي ۽ اردو ٻوليَء ۾ لکڻ ۽ پڙهڻ ۾، يعني شڪل ۽ اُچار ۾ بلڪل ساڳيو آهي.  • 

هي اکر لِيڪ تي ۽ بلڪل سڌو لکيو ويندو آهي.  
هن اکر ۾ ٽي نقطا هيٺان ڏنا ويندا آهن.   )  (         •

سرگرميون ) اُتساههُ (
•  استاد شاگردن کي هدايت ڪندو ته سڀ گڏجي هڪ آواز ۾ الف کان پ تائين پنج ڀيرا  ‘الف بي’ جا هي 

ڏهه  )10( اکر پڙهي ياد ڪن.
شاگردن کي چيو ويندو ته هو هر اکر سان شروع ٿيندڙ لفظ پڙهي، انهن جي معنٰي ياد ڪن.  •

خوشخطي
استاد هر هڪ شاگرد جي خوشخطيَء تي تمام گھڻو توجهه ڏيندو ۽ هنن ۾ درست اکر لکڻ جي صالحيت پيدا   •

ڪرڻ جي پوري ڪوشش ڪندو. ان الِء پهرين بليڪ بورڊ تي اکر لکي سمجهايا ويندا.
جنهن شاگرد جي خوشخطي بهتر هوندي. ان جو نالو ڪالس جي سرگرمين واري بورڊ تي آويزان ڪيو ويندو   •

۽  سڀني شاگردن جي آڏو ان جي ساراهه ڪئي ويندي ته جيئن ٻين شاگردن ۾ به جذبو پيدا ٿئي.
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سنڌي  ‘الف بي’ )سبق جو ٻيو حصو(

جـهاز ، جاِء ، َجُر. 11 ج  
هن اکر جو اُچار سنڌي ۽ اردو ٻوليَء ۾ پڙهڻ ۽ لکڻ يعني شڪل ۽ اُچار ۾ بلڪل ساڳيو آهي.  •

هن اکر ۾ هڪ نقطو پيٽ ۾ يعني ته اکر جي وچ ۾ ڏنو ويندو آهي.  •
هن حرف جي خوشخطيَء مهل استاد شاگردن جي رهنمائي ڪندو ۽ بليڪ بورڊ تي لکي سمجهائيندو.  •

ڄاري ، ڄڃ ، ڄنگهه. 12 ڄ  
هي نج سنڌي اکر آهي. هن اکر جو اُچار اردو ٻوليَء ۾ نه آهي.  •

هن اکر ۾ ٻه نقطا پيٽ ۾ هوندا آهن. يعني  اکر جي وچ ۾ هڪ ٻئي جي هيٺان  ٻه نقطا ڏنا ويندا آهن.  )  (  •
استاد،  هي اکر شاگردن کي سمجهائڻ الِء بليڪ بورڊ تي لکي بار بار پڙهائي اُچار درست ڪرائڻ جي ڪوشش   •

ڪندو.
هن اکر جي خوشخطيَء دوران استاد شاگردن جي رهنمائي ڪندو ۽ بليڪ بورڊ تي لکي سمجهائيندو.  •

جهرڪي ، جهنُگ  ، جھجھو. 13 جهه 
هي اکر سنڌي ۽ اردو ٻوليَء ۾ لکڻ ۽ پڙهڻ يعني شڪل ۽ اُچار ۾ بلڪل ساڳيو آهي.  •

•  اردو ٻوليَء ۾ به ج + ه  مالئي  جهه  لکي ويندي آهي.
هن اکر ۾ هڪ نقطو هيٺان  هوندو آهي.  •

اَُڃ  ، ڄڃ  ، ُسَڃ. 14 ڃ  
هي نج سنڌي اکر آهي. هن اکر جو اُچار اردو ٻوليَء ۾ نه آهي.   •

) هن اکر ۾ ٻه نقطا پيٽ ۾ هوندا آهن، يعني ته اکر جي وچ ۾ ٻه نقطا هڪ ٻئي جي ڀرسان ڏنا ويندا آهن. )  •
استاد هي اکر شاگردن کي سمجهائڻ الِء بليڪ بورڊ تي لکي بار بار پڙهائي اُچار درست ڪرائڻ جي ڪوشش   •

ڪندو.
هن حرف جي خوشخطيَء دوران استاد شاگردن جي رهنمائي ڪندو ۽ بليڪ بورڊ تي لکي سمجهائيندو.  •

استاد ٻارن کي اهو ضرور ٻڌائيندو ته سنڌي ٻوليَء جي هن اکر سان ڪو به لفظ شروع نه ٿيندو آهي، يعني هن   •
اکر سان ڪو به لفظ ٺهي نه ٿو سگهي.

چنُڊ ، چاچو ، چار. 15 چ  
هن اکر جو سنڌي ۽ اردو ٻوليَء ۾ لکڻ ۽ پڙهڻ يعني شڪل ۽ اُچار بلڪل هڪجهڙو آهي.       •

هن اکر جي پيٽ ۾ ٽي نقطا هوندا آهن. جهڙي طرح سنڌي اکر“ پ ”  جا نقطا آهن.   •
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ڇوڪرو  ، ڇٽي  ، ڇو. 16 ڇ  
هن اکر جو سنڌي ۽ اردو ٻوليَء ۾ اُچار ساڳيو آهي پر لکڻ ۾ فرق آهي.  •

اردو ٻولي ۾ “ چـ ” ۽ “ ه ” مالئي “ چهه ”  لکي ويندي آهي. پر سنڌي ٻولي ۾ چ جي ٽن نقطن ۾ واڌ ڪري چار   •
نقطا ڏنا ويندا آهن. 

حجم ،  حقو ، حسرت. 17 ح  
هي اکر سنڌي ۽ اردو ٻوليَء ۾ لکڻ پڙهڻ يعني شڪل ۽ اُچار  ۾ هڪجهڙو آهي.       •

هن اکر جي پيٽ ۾ ڪو به نقطو نه هوندو آهي.   •

خچر  ، خادم  ، خوبي. 18 خ  
هي اکر سنڌي ۽ اردو ٻوليَء ۾ لکڻ پڙهڻ يعني شڪل ۽ اُچار  ۾ هڪجهڙو آهي.  •           

هن اکر ۾ مٿان هڪ نقطو هوندو آهي.   •

سرگرميون ) اُتساههُ (
•  استاد شاگردن کي هدايت ڪندو ته سڀ گڏجي هڪ آواز ۾“ ج ” کان “ خ ” تائين پنج ڀيرا  ‘الف بي’ جا هي 

اََٺ  )8(  اکر پڙهي ياد ڪن. 
شاگردن کي چيو ويندو ته هو هر اکر سان شروع ٿيندڙ لفظ پڙهي، انهن جي معنٰي ياد ڪن.  •

خوشخطي
استاد هر هڪ شاگرد جي خوشخطيَء تي تمام گھڻو توجهه ڏيندو، ۽ هنن ۾ درست اکر لکڻ جي صالحيت پيدا   •

ڪرڻ جي پوري ڪوشش ڪندو. ان الِء پهرين بليڪ بورڊ تي اکر لکي سمجهايا ويندا.
جنهن شاگرد جي خوشخطي بهتر هوندي ان جو نالو ڪالس جي سرگرمين واري بورڊ تي آويزان ڪيو ويندو   •

۽  سڀني شاگردن جي آڏو ان جي ساراهه ڪئي ويندي ته جيئن ٻين شاگردن ۾ به جذبو پيدا ٿئي.
شاگردن جو خوشخطي الِء پاڻ ۾ مقابلو ڪرايو ويندو.  •

سنڌي  ‘الف بي’ )سبق جو ٽيون حصو(

دروازو  ، ِدل  ، دوست. 19 د  
سنڌي ٻوليَء جو هي اکر لکڻ ۽ پڙهڻ يعني شڪل ۽ اُچار ۾ اردو حرف جهڙو آهي.  •

هن اکر تي ڪو به نقطو نه هوندو آهي.  •
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ڌوٻي ، َڌُڪ ، ڌرتي. 20 ڌ  
سنڌي ٻوليَء جو هي اکر اُچار ۾ اردو جي حرف جهڙو آهي پرشڪل ۾ مختلف آهي.   •

اردو ٻولي ۾ “ د ” ۽ “ ه ” مالئي “ دھ ”  لکيو ويندو آهي. پر سنڌي ٻولي ِ۾“ د ” جي مٿان ٻه  نقطا ڏنا ويندا آهن.  •
هن اکر جو سنڌيَء ۾ اُچار ) دهال ( آهي ۽ اردو ٻوليَء ۾ هن کي“ ٹدٹے ” پڙهيو ويندو آهي.  •

ڏيڏر  ، ڏڪار  ، ڏنڊو. 21 ڏ 
هي نج سنڌي اکر آهي. هن اکر جو اُچار اردو ٻوليَء ۾ نه آهي.  •

هن اکر ۾ ٽي نقطا مٿان هوندا آهن. يعني اکر جي مٿان ٽي نقطا هن ريت ڏنا ويندا آهن. ) (  •
استاد، هي اکر شاگردن کي سمجهائڻ الِء بليڪ بورڊ تي لکي بار بار پڙهائي اُچار درست ڪرائڻ جي ڪوشش   •

ڪندو.
هن حرف جي خوشخطيَء دوران استاد شاگردن جي رهنمائي ڪندو ۽ بليڪ بورڊ تي لکي سمجهائيندو.  •

ڊاک  ،  ڊيل  ، ڊونب. 22 ڊ  
سنڌي ٻوليَء جو هي اکر اُچار ۾ اردو ٻوليَء جهڙو آهي پر شڪل ۾ مختلف آهي.    •

اردو ٻوليَء ۾ هن اکر جي مٿان ننڍڙي ) ط ( جي نشاني لڳل هوندي آهي .  •
•  سنڌيَء ۾ هن اکر جي هيٺان  هڪ نقطو ڏنل هوندو آهي.

ڍڳو  ، َڍُڪ  ، ڍرو. 23 ڍ  
هي اکر اُچار جي لحاظ کان اردو ۽ سنڌي ٻوليَء ۾ هڪ جهڙو آهي. پر شڪل مختلف آهي.  •

اردو ۾ “ ٹڈ ” سان گڏ “ ھ ” جو اضافو ڪرڻ سان هن اکر جو اُچار “ ٹڈٹھ” ٿيندو.  •
سنڌي ٻوليَء ۾ هن اکر جو تلفظ ڍال آهي.  •

هن اکر ۾ هيٺان  ٻه نقطا  ڏنا ويندا آهن.  •

ذرو  ،  ذخيرو  ، ذڪر. 24 ذ  
هي اکر لکڻ ۽ پڙهڻ يعني شڪل ۽ آواز ۾ اردو ۽ سنڌي ٻوليَء ۾ هڪ جهڙو آهي.  •

هن اکر ۾ مٿان هڪ نقطو هوندو آهي.  •

ريل  ، رُت  ،  راِت. 25 ر  
هي اکر لکڻ ۽ پڙهڻ يعني شڪل ۽ آواز ۾ اردو ۽ سنڌي ٻوليَء ۾ هڪ جهڙو آهي.  •
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ساُڙ  ،  ڪاوِڙ  ،  نِرُڙ. 26 ڙ  
هي اکر پڙهڻ يعني آواز جي لحاظ کان اردو ۽ سنڌي ٻوليَء ۾ هڪ جهڙو آهي.  •

اردو ٻوليَء ۾ هن اکر جي مٿان ننڍڙي “ ط ” جي نشاني هوندي آهي.   •
سنڌي ٻوليَء ۾هن اکر جي مٿان چار نقطا هوندا آهن.  •

استاد ٻارن کي اهو ضرور  ٻڌائيندو ته سنڌي ٻوليَء جي هن اکر ) ڙ ( سان ڪو به لفظ نه ٺهندو آهي.  •

زاَل  ،  زبان  ،  زُر. 27 ز  
هي اکر لکڻ ۽ پڙهڻ يعني شڪل ۽ آواز ۾اردو ۽ سنڌي ٻوليَء ۾ هڪ جهڙو آهي.  •

هن اکر ۾ مٿان هڪ نقطو هوندو آهي.  •

َسولو  ، سيٽي  ،  سياڻو. 28 س  
هي اکر لکڻ ۽ پڙهڻ يعني شڪل ۽ آواز ۾ اردو ۽ سنڌي ٻوليَء ۾ هڪ جهڙو آهي.  •

هن اکر ۾ مٿان هڪ به نقطو نه هوندو آهي.  •

ِشينُهن  ،  شيِء  ، شيطان. 29 ش  
هي اکرلکڻ ۽ پڙهڻ يعني شڪل ۽ آواز ۾اردو ۽ سنڌي ٻوليَء ۾ هڪ جهڙو آهي.  •

هن اکر ۾ مٿان ٽي نقطا هوندا آهن.  •

صوف  ،  صاُف  ، صابُڻ. 30 ص  
هي اکر لکڻ ۽ پڙهڻ يعني شڪل ۽ آواز ۾ اردو ۽ سنڌي ٻوليَء ۾ هڪ جهڙو آهي.  •

هن اکر ۾ مٿان هڪ به نقطو نه هوندو آهي.  •

ضعيف  ،  ضو  ، ضرورت. 31 ض  
هي اکر لکڻ ۽ پڙهڻ جي لحاظ سان اردو ۽ سنڌي ٻوليَء ۾ هڪ جهڙو آهي.  •

هن اکر ۾ مٿان هڪ نقطو هوندو آهي.  •

طوطو  ،  طاقت  ، طالب. 32 ط  
هي اکر لکڻ ۽ پڙهڻ يعني شڪل ۽ آواز ۾ اردو ۽ سنڌي ٻوليَء ۾ هڪ جهڙو آهي.  •

هن اکر  مٿان هڪ به نقطو نه هوندو آهي.  •

ظالم  ،  ظرف  ،  ظهير. 33 ظ  
•          هي اکر لکڻ ۽ پڙهڻ يعني شڪل ۽ آواز ۾ اردو ۽ سنڌي ٻوليَء ۾ هڪ جهڙو آهي.

هن اکر ۾ مٿان هڪ نقطو هوندو آهي.  •
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عالم  ،  عينڪ  ،  علم. 34 ع  
هي اکر لکڻ ۽ پڙهڻ يعني شڪل ۽ آواز ۾ اردو ۽ سنڌي ٻوليَء ۾ هڪ جهڙو آهي.  •

هن اکر مٿان هڪ به نقطو نه هوندو آهي.  •

غرور  ، غاليچو  ، غوُر. 35 غ  
هي اکر لکڻ ۽ پڙهڻ يعني شڪل ۽ آواز ۾ اردو ۽ سنڌي ٻوليَء ۾ هڪ جهڙو آهي.  •

هن اکر ۾ مٿان هڪ نقطو هوندو آهي.  •

سرگرميون ) اُتساههُ (
•  استاد شاگردن کي هدايت ڪندو ته سڀ گڏجي هڪ آواز ۾“ د ” کان “ غ ” تائين پنج ڀيرا  ‘الف بي’ جا هي 

سترهن )17( اکر پڙهي ياد ڪن. 
شاگردکي چيو ويندو ته هو هر اکر سان شروع ٿيندڙ لفظ پڙهي، انهن جي معنٰي ياد ڪن.  •

خوشخطي
اکر لکڻ جي صالحيت  استاد هر هڪ شاگرد جي خوشخطيَء تي تمام گھڻي توجهه ڏيندو، ۽ هنن ۾ درست   •

پيدا ڪرڻ جي پوري ڪوشش ڪندو. ان الِء پهرين بليڪ بورڊ تي اکر لکي سمجهايا ويندا.
جنهن شاگرد جي خوشخطي بهتر هوندي. ان جو نالو ڪالس جي سرگرمين واري بورڊ تي آويزان ڪيو ويندو   •

۽  سڀني شاگردن جي آڏو ان جي ساراهه ڪئي ويندي ته جيئن ٻين شاگردن ۾ به جذبو پيدا ٿئي.

سنڌي  ‘الف بي’ )سبق جو چوٿون حصو(

فانوس  ،  فقير  ، فائدو. 36 ف  
هي اکر لکڻ ۽ پڙهڻ يعني شڪل ۽ آواز ۾ اردو ۽ سنڌي ٻوليَء ۾ هڪ جهڙو آهي.  •

هن اکر ۾ مٿان هڪ نقطو هوندو آهي.  •

ڦِيٿو  ،  َڦڪي  ،  ُڦـَر. 37 ڦ  
هي اکر پڙهڻ يعني آواز ۾ اردو ۽ سنڌي ٻوليَء ۾ هڪ جهڙو آهي پر شڪل مختلف اٿس.  •

اردو ۾ “ پ ” سان گڏ “  ھ ” جو اضافو ڪرڻ سان هن اکر جو اُچار “ �پھے ” ٿيندو.  •
سنڌي ٻوليَء ۾ هن اکر جو تلفظ  “  ڦي ” آهي.  •

هن اکر ۾ مٿان چار نقطا ڏنا ويندا آهن.  •



1717



1818

قلم  ،  قيد  ، قابليت. 38 ق  
هي اکر لکڻ ۽ پڙهڻ يعني شڪل ۽ آواز ۾ اردو ۽ سنڌي ٻوليَء ۾ هڪ جهڙو آهي.  •

هن اکر ۾ مٿان ٻه نقطا هوندا آهن.  •

ڪار  ،  ڪرم  ،  ُڪتو. 39 ڪ 
هي اکر پڙهڻ يعني آواز ۾ اردو ۽ سنڌي ٻوليَء ۾ هڪ جهڙو آهي.  •

لکڻ يعني شڪل جي لحاظ کان فرق آهي.   •
هن اکر ۾ ڪو به نقطو نه هوندو آهي.  •

کٽ  ،  کنڀ  ،  کارو. 40 ک  
هي اکر پڙهڻ يعني آواز جي لحاظ سان اردو ۽ سنڌي ٻوليَء ۾ هڪ جهڙو آهي.  •
اردو ۾ “ ک ” سان گڏ “ ھ ” جو اضافو ڪرڻ سان هن اکر جو اُچار “ٹےھ ” ٿيندو.  •

سنڌي ٻوليَء ۾ هن اکر جو تلفظ  “  کي ” آهي.  •
هن اکر ۾ ڪو به نقطو نه هوندو آهي.  •

گل  ،  گڏهه  ، ُگڏي. 41 گ  
هي اکر لکڻ ۽ پڙهڻ يعني شڪل ۽ آواز ۾ اردو ۽ سنڌي ٻوليَء ۾ هڪ جهڙو آهي.  •

هن اکر ۾ ڪو به نقطو نه هوندو آهي.  •

ڳالهه  ،  ڳرو  ،  ڳڻتي. 42 ڳ  
هي نج سنڌي اکر آهي. هن اکر جو اُچار اردو ٻوليَء ۾ نه آهي.   •

هن اکر ۾ ٻه نقطا اکر جي هيٺان  ڏنا ويندا آهن ۽ هڪ ٻئي جي هيٺان هن ريت  ڏنا ويندا آهن. )  (  •
استاد، هي اکر شاگردن کي سمجهائڻ الِء بليڪ بورڊ تي لکي بار بار پڙهائي اُچار درست ڪرائڻ جي ڪوشش   •

ڪندو.
هن اکر جي خوشخطيَء دوران استاد شاگردن جي رهنمائي ڪندو ۽ بليڪ بورڊ تي لکي سمجهائيندو.  •

گھُر  ،  گھٽي  ، گھوڙو. 43 گهه  
هي اکر سنڌي ۽ اردو ٻوليَء ۾ پڙهڻ ۽ لکڻ يعني شڪل ۽ آواز ۾ ساڳيو آهي.  •

•  اردو ٻوليَء ۾ گ + ه  مالئي  گهه  لکيو ويندو آهي.
هن اکر ۾ ڪو به نقطو نه آهي.  •
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اڱارو ،  اڱُر  ، ِسَڱ. 44 ڱ  
هي نج سنڌي اکر آهي. هن اکر جو اُچار اردو ٻوليَء ۾ نه آهي.  •

) هن اکر ۾ ٻه نقطا مٿان هوندا آهن ۽ هن ريت  ڏنا ويندا آهن. )  •
شاگردن کي سمجهائڻ الِء هي اکر بليڪ بورڊ تي لکي بار بار پڙهائي اُچار درست ڪرائڻ جي ڪوشش ڪندو.  •
استاد ٻارن کي اهو ضرور ٻڌائيندو ته سنڌي ٻوليَء جي هن اکر سان ڪو به لفظ شروع نه ٿيندو آهي، مطلب ته   •

هن اکر سان ڪو به لفظ ٺهي نه ٿو سگهي.
هن حرف جي خوشخطيَء دوران استاد شاگردن جي رهنمائي ڪندو ۽ بليڪ بورڊ تي لکي سمجهائيندو.  •

لڪڻ  ،  لڄ  ، لذيذ. 45 ل  
هي اکر لکڻ ۽ پڙهڻ يعني شڪل ۽ آواز ۾ اردو ۽ سنڌي ٻوليَء ۾ هڪ جهڙو آهي.  •

هن اکر جي مٿان ڪو به نقطو نه هوندو آهي.  •

مُس  ،  مک  ،  موُر. 46 م  
هي اکر لکڻ ۽ پڙهڻ يعني شڪل ۽ آواز ۾ اردو ۽ سنڌي ٻوليَء ۾ هڪ جهڙو آهي.  •

هن اکر ۾ ڪو به نقطو نه هوندو آهي.  •

نَُڪ  ، ناني  ، نِنَڊ. 47 ن  
هي اکر لکڻ ۽ پڙهڻ يعني شڪل ۽ آواز ۾ اردو ۽ سنڌي ٻوليَء ۾ هڪ جهڙو آهي.  •

هن اکر ۾ مٿان هڪ نقطو هوندو آهي.  •

وڻ  ،  پاڻي  ،  سياڻو. 48 ڻ  
هي نج سنڌي اکر آهي. هن اکر جو اُچار اردو ٻوليَء ۾ نه آهي.    •

هن اکر ۾ ڪو به نقطو نه هوندو آهي. هن اکر جي مٿان ننڍي “ ط.” جي نشاني لڳل هوندي آهي.       •
هي اکر شاگردن کي سمجهائڻ الِء استاد بليڪ بورڊ تي لکي بار بار پڙهائي اُچار درست ڪرائڻ جي ڪوشش   •

ڪندو.
استاد ٻارن کي اهو ضرور ٻڌائيندو ته سنڌي ٻوليَء جي هن اکر سان ڪو به لفظ شروع نه ٿيندو آهي، مطلب ته   •

هن اکر سان ڪو به لفظ ٺهي نه ٿو سگهي.
هن حرف جي خوشخطي دوران استاد شاگردن جي رهنمائي ڪندو ۽ بليڪ بورڊ تي لکي سمجهائيندو.  •

واڍو  ،  واَر  ،  وسيلو. 49 و  
هي اکر لکڻ ۽ پڙهڻ يعني شڪل ۽ آواز ۾ اردو ۽ سنڌي ٻوليَء ۾ هڪ جهڙو آهي.  •

هن اکر ۾ ڪو به نقطو نه هوندو آهي.  •
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هرُڻ  ،  هوشيار  ،  هاٿي. 50 هه  
هي اکر لکڻ ۽ پڙهڻ يعني شڪل ۽ آواز ۾ اردو ۽ سنڌي ٻوليَء ۾ هڪ جهڙو آهي.      • 

هن اکر ۾ ڪو به نقطو نه هوندو آهي.  •

جائز  ،  الئق  ،  سائل. 51 ء  
هي اکر لکڻ ۽ پڙهڻ يعني شڪل ۽ آواز ۾ اردو ۽ سنڌي ٻوليَء ۾ هڪ جهڙو آهي.  •

هن اکر ۾ ڪو به نقطو نه هوندو آهي.  •
الف همزو، متحرڪ الف، هن جو آواز الف سان زير زبر يا پيش طور ايندو آهي ۽ ضرورت مهل الف جي جاِء   •

تي استعمال ٿيندو آهي.
ڪنهن لفظ سان شروع يا وچ ۾ ڳنڍجڻ جي صورت ۾ هن اکر جي شڪل اڌ ٿي ويندي آهي. جيئن : ئــ  •

يقين ،  ياد  ، ياُس. 52 ي  
هي اکر لکڻ ۽ پڙهڻ يعني شڪل ۽ آواز ۾ اردو ۽ سنڌي ٻوليَء ۾ هڪ جهڙو آهي.  •

اردو ٻوليَء ۾ هن اکر ۾  ڪو به نقطو نه هوندو آهي.  •
سنڌيَء ۾هن اکر ۾ هيٺان  ٻه نقطا هوندا آهن.  •

سرگرميون ) اُتساههُ (
•  استاد شاگردن کي هدايت ڪندو ته سڀ گڏجي هڪ آواز ۾“ ف ” کان “ ي ” تائين پنج ڀيرا  ‘الف بي’ جا هي 

سترهن )17(  اکر پڙهي ياد ڪن. 
شاگردن کي چيو ويندو ته هو هر اکر سان شروع ٿيندڙ لفظ پڙهي، انهن جي معنٰي ياد ڪن.  •

شاگردن کي هدايت ڪئي ويندي ته هو پنهنجي ڪاپيَء ۾ نقطن وارا اکر ۽ بنا نقطن وارا اکر ڌار ڌار ڪري   •
سرگرمين  جي  ڪالس  نالو  جو  انهن  ڏئي  شاباس  کين  استاد  هوندي  نه  غلطي  به  ڪا  جي  شاگردن  جن  لکن. 
سندن  استاُد  سگهيا،  ڪري  نه  ڪم  درست  سبب  مونجهاري  شاگرَد  جيڪي  ڪندو.  آويزان  تي  بورڊ  واري 

رهنمائي ڪندو ۽ سولي طريقي سان سمجهائڻ جي پوري ڪوشش ڪندو.

خوشخطي
پيدا  صالحيت  جي  لکڻ  اکر  درست  ۾  هنن  ۽  ڏيندو،  توجهه  گھڻو  تمام  تي  خوشخطيَء  جي  شاگرد  هر  استاد   •

ڪرڻ جي پوري ڪوشش ڪندو. ان الِء پهرين بليڪ بورڊ تي اکر لکي سمجهايا ويندا.
جنهن شاگرد جي خوشخطي بهتر هوندي. ان جو نالو ڪالس جي سرگرمين واري بورڊ تي آويزان ڪيو ويندو   •

۽  سڀني شاگردن جي آڏو ان جي ساراهه ڪئي ويندي ته جيئن ٻين شاگردن ۾ به جذبو پيدا ٿئي.
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سبق ٻيو 

خالي جاين ۾ اکر لکو
خاص مقصد

سبق جي ُپڄاڻيَء تي:
شاگرد اکرن جي سڃاڻپ ڪري سگهندا.  •

ڪهڙو اکر ڪنهن کان پوِء ايندو؟ يعني سنڌي ‘الف بي’ جي ترتيب معلوم ٿيندي.  •
خالي جايون ڀرڻ جو طريقو معلوم ٿيندو.  •

سنڌي  ‘الف بي’ پڙهي ۽ لکي سگهندا.  •

امدادي سامان
سنڌي  ‘الف بي’ جو چارٽ  •

بليڪ بورڊ   •
َسولي سنڌي ڪتاُب 2، صفحو نمبر 3  •

سکيا جو طريقو
آمادگيَء ۾ استاُد شاگردن کي سمجهائيندو ته سنڌي  ‘الف بي’ جا ٻاونجاهه اکر اوهان کي سيکاريا ويا آهن.   •
پوِء  کان  اکر  ڪهڙي  ته  وڃي  پڇيو  کان  توهان  جڏهن  جو  گھرجن،  هجڻ  ياد  طرح  اهڙي  کي  اوهان  اکر  اهي 
ڪهڙو اکر ايندو؟ ته توهان هڪدم ٻڌائي سگهو. ان الِء اوهان کي ڪالس ۾ اکر ۽ انهن جي ترتيب ياد ڪرڻ 

جو وقت ڏنو ٿو وڃي. اوهان انهن اکرن کي پنهنجي ذهن ۾ ويهارڻ جي ڪوشش ڪريو.
استاُد سبق جو اعالن ڪندو.   •

سنڌي ‘الف بي’  جو چارٽ آويزان ڪندو.  •
•  شاگردن کي سمجهائيندو ته اسين  ‘الف بي’ جا رهيل اکر خالي جاين ۾ ڀري  ‘الف بي’ مڪمل ڪندا سين 

ان طريقي سان اوهان کي  ‘الف بي’ ُسهڻيَء ريت ياد ٿي ويندي.
3 تي لکيل آهن. انهن  استاد بليڪ بورڊ تي ‘الف بي’ جا اُهي اکر لکندو جيڪي ڪتاب جي صفحي نمبر   •

جي وچ ۾ هڪ اکر جي جاِء خالي ڇڏيندو. 
سنڌي  ‘الف بي’ جي لکيل اکرن کي واضح ۽ آسان لفظن ۾ سمجهائڻ کان پوِء  شاگردن کان  بلند آواز ۾ ‘الف   •
بي’ پڙهائي ويندي. ڪالس جي سڀني شاگردن کي  بلند آواز ۾ ‘الف بي’ پڙهڻ جو موقعو ڏنو ويندو. جيڪي 
شاگرد ڏکيا اکَر اُچاري نه سگهندا، انهن کي اکرن جي درست ادائگي سمجهائي ويندي . جيڪي شاگرَد اکرن 

جو صحيح اُچار پڙهي سگھندا اُستاُد انهن جي حوصله افزائيَء الِء سندن ساراهه  ڪندو. 
استاد شاگردن کي سبق جو مقصد سمجهائيندو.   •
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حل ٿيل مشق
سنڌي  ‘الف بي’ جا رهيل اکر ) خالي جاين جا اکر (  •

            ب              ڀ             ٿ            ٺ           پ           ڄ           ڃ  
            ڇ              خ              ڌ              ڊ            ذ             ڙ          س   

           ص              ط            ع             ف           ق            ک         ڳ   
           ڱ               م            ڻ              هه          

سرگرميون ) اُتساهه(  
۾پڙهي  آواز  هڪ  گڏجي  سان  ترنم  ۽  ُسر  ڪري  ياد  زباني  بي’  ‘الف  ته   ويندي  ڪئي  هدايت  کي  شاگردن   •

ٻڌائين.
بيهاري  آڏو  بورڊ  بليڪ  پهرين  کي  شاگرد  هڪ  جي  ڪالس  استاد  الِء  جائزي  جي  پروڙ  ۽  پرک  جي  شاگردن   •
ڪي به ٽي اکر لکندو جن جي وچ ۾ ڪجهه اکرن جي جاِء خالي ڇڏيندو ۽ کيس اُهي لفظ لکڻ جي هدايت 

ڪندو. اهڙي طرح ڪالس جي سڀني شاگردن کي حصو وٺڻ جو موقعو ڏنو ويندو. 

خوشخطي
استاد هر هڪ شاگرد جي خوشخطيَء تي تمام گھڻو توجهه ڏيندو، ۽ هنن ۾ درست اکر لکڻ جي صالحيت پيدا   •

ڪرڻ جي پوري ڪوشش ڪندو. ان الِء پهرين بليڪ بورڊ تي اکر لکي سمجهايا ويندا.
جنهن شاگرد جي خوشخطي بهتر هوندي. ان جو نالو ڪالس جي سرگرمين واري بورڊ تي آويزان ڪيو ويندو   •

۽  سڀني شاگردن جي آڏو ان جي ساراهه ڪئي ويندي ته جيئن ٻين شاگردن ۾ به جذبو پيدا ٿئي.
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سبق ٽيون

سنڌي اردو  ‘الف بي’
خاص مقصد

سبق جي ُپڄاڻيَء تي شاگرد:
سنڌي ۽ اردواکرن ۾ فرق سڃاڻي سگهندا.  •

نِج سنڌي اکرن بابت ڄاڻ حاصل ٿيندي.  •
اکرن جي نقطن بابت سمجهي سگهندا.  •

خبر پوندي ته ڪجهه اکرن سان لفظ شروع نه ٿيندا آهن.  •
امدادي سامان

سنڌي  ‘الف بي’ جو چارٽ  •
بليڪ بورڊ  •

َسولي سنڌي ڪتاُب 2، صفحو نمبر 4  •

سکيا جو طريقو
استاُد سبق جو اعالن ڪندو.   •

سنڌي  ‘الف بي’ جو چارٽ آويزان ڪندو.  •
•  شاگردن کي سمجهائيندو ته  ‘الف بي’ جي اکرن کي چئن حصن ۾ ورهائي هر هڪ ٽيبل جا ٽي خانا ٺاهي 

انهن ۾ سنڌي، اردو ۽ اُچار جي وضاحت بيان ڪئي ويندي. 
پوِء  کان  سمجهائڻ  ۾  لفظن  آسان  ۽  واضح  کي  اکرن  انهن  ورهائي  ۾  حصن  چئن  کي  اکرن  جي  بي’  ‘الف    •
ڏنو  موقعو  جو  پڇڻ  سوال  کي  شاگردن  سڀني  جي  ڪالس  ويندي.  پڙهائي  بي’  آواز۾‘الف  بلند  کان  شاگردن 
ويندو. بعد ۾ شاگردن کان سوال ڪيا ويندا، جيڪي شاگرد ڏکيا اکَر اُچاري نه سگهندا، انهن کي اکرن جي 
درست ادائگي سمجهائي ويندي. جيڪي شاگرَد اکرن جو صحيح اُچار پڙهي سگھندا اُستاُد انهن جي حوصله 

افزائي الِء سندن ساراهه  ڪندو . 

سبق جو مقصد
هن سبق ۾  ‘الف بي’ کي چئن حصن ۾ ورهايو ويو آهي. استادن کي ان ڳالهه جو علم هجڻ گھرجي ته سنڌي   •
آهن  به  اهڙا  اکر  ڪجهه  طرح  اهڙي  آهي.  نه  بلڪل  ۾  ٻوليَء  اردو  اُچار  جو  جن  آهن  اهڙا  اکر  ست  جا  ٻوليَء 
جيڪي پڙهڻ ۾ ته هڪجهڙا آهن پر لکڻ ۾ فرق آهي. ان ڪري ٻارن کي هيٺينَء ريت سمجهايو ويندو. هي 

سبق پڙهڻ سان ٻار بنا پريشانيَء جي  ‘الف بي’ پڙهي ۽ لکي سگهندا.
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حصو پهريون ) نج سنڌي اکر ( 
•      هن حصي ۾ ُڪل ست )7( نج سنڌي اکر آهن. شاگردن کي ٻڌايو ويندو ته ٽِن اکرن سان ڪو به لفظ شروع 
اکرن جي  انهن  نه هوندا آهن. ان ڪري  ۾  لفظ جي شروعات  به  اکر ڪنهن  ٽِن  اهي  ته  ٺهندو آهي، مطلب  نه 

آڏواهڙا اکر لکيا ويا آهن، جن جي وچ ۾ اهو اکر موجود آهي.

معنٰيلفظاکر

ٻ
ڏ
ڄ
ڃ
ڳ
ڱ
ڻ

ٻڪري
ڏيڏر
ڄڀ
ڄڃ

ڳئون
ِسڱ
وڻ

ٹرکٹی
ٹڈنٹک
ٹن ٹا ٹز
ٹاٹرٹاٹت
ٹے ٹا
ٹگن
ٹدٹرٹت

حصو ٻيو
10 اکر آهن. اُهي حرف جن ۾ اردو صورتخطيَء  ۾ “ هه ” جو اضافو ڪري حرف جو آواز  هن حصي ۾ ُڪل   •

تبديل ڪيو ويندو آهي ۽ سنڌي صورتخطيَء ۾ نقطن جي تبديلي سان آواز ۾ فرق ايندو آهي.
يعني، صورتخطيَء ۾ فرق جي باوجود اردو ۽ سنڌيَء ۾ انهن اکرن جو اُچار ساڳيو هوندو آهي.  

اُچار ) سنڌيَء ۾(اردوسنڌي

ڦ
ٿ
ٺ

جهه
ڇ
ڌ
ڍ

گھه
ک

ٹھ
ٹھ
ٹھ
ٹھ
ٹھ
ٹدٹھ
ٹڈٹھ
ٹھ
ٹھ

�پھے

ٹےھ
ٹےھ
ٹےھ
ٹےھ

ٹدٹاٹل
ٹڈٹاٹل
ٹےھ
ٹےھ
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ٽيون حصو
” جي نشاني هوندي آهي،  مٿان “ط  اُهي حرف جن جي  اردو صورتخطيَء جا  اکر آهن.  هن حصي ۾ُڪل ٽي   •

سنڌي صورتخطيَء ۾ نقطن جي فرق سان موجود آهن. جڏهن ته هنن اکرن جو اچار به ساڳيو ئي آهي .  
  )نوٽ(  سنڌي ٻوليَء ۾ “ ڻ ” جي مٿان به اهڙي نشاني آهي، پر اهو نج سنڌي اکرن ۾ شمار ٿئي ٿو.

اُچار ) سنڌيَء ۾(اردوسنڌي

ٽ
ڊ
ڙ

ٹٹ
ٹڈ
ٹڑ

ٹے
ٹڈٹاٹل
ٹڑٹے

چوٿون حصو
هن حصي ۾ 32 اکر آهن. جيڪي سنڌي ۽ اردو صورتخطيَء ۾ پڙهڻ ۽ لکڻ ۾ هڪجهڙا آهن. اهڙي طرح 52   •
)20( اکر شاگرد آسانيَء سان  باقي ويهه  ‘الف بي’ جا  32 اکر ڌار ڪيا وڃن ته سنڌي  اکرن مان جيڪڏهن 

پڙهي ۽ لکي سگهن ٿا .

 سنڌي ۽ اردو ‘الف بي’ جا پڙهڻ ۽ لکڻ ۾ ساڳيا اکر

ا
ج
ذ

ص
غ
ل
ء

ب
چ
ر

ض
ف
م
ي

ت
ح
ز
ط
ق
ن

ث
خ
س
ظ

ڪ
و

پ
د

ش
ع

گ
هه

سرگرميون ) اُتساهه(  
استاد ڪالس جي شاگردن کي پهرين بليڪ بورڊ آڏو بيهاري نج سنڌي اکر پڙهڻ جي هدايت ڪندو. اهڙي   •

طرح ڪالس جي سڀني شاگردن کي حصو وٺڻ جو موقعو ڏنو ويندو. 
جي  ڪالس  ۽  لکندو  پڻ  تلفظ  ۾  ٻوليَء  اردو  آڏو  انهن  لکي  جي  نقطن  بنا  اکر  سنڌي  تي  بورڊ  بليڪ  استاد   •

شاگردن کي انهن اکرن تي نقطا هڻڻ جي هدايت ڪندو.  
خوشخطي

اکر لکڻ جي صالحيت  استاد هر هڪ شاگرد جي خوشخطيَء تي تمام گھڻي توجهه ڏيندو، ۽ هنن ۾ درست   •
پيدا ڪرڻ جي پوري ڪوشش ڪندو. ان الِء پهرين بليڪ بورڊ تي اکر لکي سمجهايا ويندا.

سڀني  ۽   ويندو  ڪيو  آويزان  تي  بورڊ  جي  ڪالس  نالو  جو  ان  هوندي.  بهتر  خوشخطي  جي  شاگرد  جنهن   •
شاگردن جي آڏو ان جي ساراهه ڪئي ويندي ته جيئن ٻين شاگردن ۾ به سکڻ جو جذبو پيدا ٿئي.
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سبق چوٿون

اکر ماليو
مقصد

سبق جي ُپڄاڻيَء تي شاگرد:
کي سنڌي اکرن بابت ڄاڻ حاصل ٿيندي.  •

سنڌي پڙهڻ ۽ سمجهڻ جي صالحيت پيدا ٿي سگهندي.  •
امدادي سامان 

بليڪ بورڊ  •
َسولي سنڌي ڪتاُب 2، صفحو نمبر 6  •

سکيا جو طريقو
شاگردن کي اکرن مان لفظ ٺاهڻ جي سکيا ڏني ويندي.  •

ٻارن کي ٻڌايو ته اوهان  ‘الف بي’ چڱيَء طرح سکي ويا آهيو ان ڪري هاڻي اوهان کي معلوم ُهجي ته اکرن   •
کي مالئي هڪ لفظ ٺاهيو ويندو آهي.

لفظ : ٻن يا ٻن کان وڌيڪ اکرن جو ميڙ جيڪو معنٰي رکي، ان کي لفظ چئجي.  •
      مثال طور:  اک  ،  نڪ  ،  ڪن  .  ڀت  ،  دل  وغيره.

اکر مالئي لفظ ٺاهيو
استاد بليڪ بورڊ تي ڌار ڌار اکر لکي، سمجهائيندو ۽ پوِء شاگردن کي هڪ هڪ ڪري بورڊ تي اکر جوڙي   •

لفظ ٺاهڻ جي صالحيت پيدا ڪندو. 
استاد شاگردن جي رهنمائي پڻ ڪندو رهندو.  •

)1(   ا      +      ٻ     =    اٻ  )2(   ض     +  ا     =    ضا  
)4(   ط      +     ا     =     طا )3(   آ      +      ب    =  آب   
)6(   ظ      +     ا     =     ظا )5(   اَ      +      ب     =     اَب   
)8(   ع      +     ا     =     عا )7(   ا      +      ب     =     اب   
)10(  غ      +   ا     =     غا )9(   اُ      +      ب     =     اُب   
)12(  ق      +   ا     =     قا )11(  ب     +      ا     =     با   

)14(  ڪ    +  ا    =     ڪا )13(  ج     +       ا     =     جا   
)16(  ل      +     ا    =     ال )15(  جهه    +      ا    =    جھا   
)18(  م      +     ا    =     ما )17(   د      +      ا    =   دا    
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)20(   ن     +     ا    =     نا ) 19(  ر      +      ا    =   را              
)22(    و     +     ا    =     وا )21(  ڙ       +      ا    =   ڙا              
)24(   هه    +     ا    =     ها )23(  س    +     ا    =   سا            
)26(   ي     +     ا    =     يا )25(   ش   +     ا    =   شا             

)27(  ص    +      ا    =   صا            

سرگرميون ) اُتساهه(  
 ‘الف بي’ جا ڪي ٻيا اکر لکي نوان لفظ ٺاهيو.

استاد پهرين بليڪ بورڊ تي ٻه ٻه اکر لکندو ۽ شاگردن کان لفظ ٺهرائيندو. شاگردن جي بهتر ڪارڪردگيَء   •
تي کين شاباس ڏني ويندي.

) 1 (   س   +   ک         ) 2 (   هه   +   ر       ) 3 (   ج   +   ر
) 4 (   گهه   +    ر          ) 5 (   ج   +   و       ) 6 (   ک  +  ي

نوان ٺهيل لفظ:
،  َهُر ، ھل  ، َجُر ، کي ُسُک ، گَھرُ 

شاگردن جي پرک ۽ پروڙ جي جائزي الِء استاد ڪالس جي شاگردن کي پهرين بليڪ بورڊ آڏو بيهاري بورڊ   •
تي لکيل اکرن کي مالئي لفظ ٺاهڻ جي هدايت ڪندو. اهڙي طرح ڪالس جي سڀني شاگردن کي حصو وٺڻ 
ڏنو ويندو. جن شاگردن جي ُسٺي ڪارڪردگي هوندي استاد کين شاباس ڏيندو. جيڪي شاگرَد  جو موقعو 

مونجهارو ظاهر ڪندا، استاد سندن رهنمائي ڪندو.
بليڪ بورڊ تي استاد ٽي ٽي اکر لکندو.

لفظاکر 3اکر 2اکر 1نمبر

1
2
3
4
5

ا
د
د

ف
م

م
ل
ي
ج
و

ڙ
و
ن
ر
ر

امڙ
دلو
دين
فجر
مور

خوشخطي
•   استاد هر هڪ شاگرد جي خوشخطيَء تي تمام گھڻي توجهه ڏيندو، ۽ هنن ۾ درست اکر لکڻ جي صالحيت 

پيدا ڪرڻ جي پوري ڪوشش ڪندو. پهرين بليڪ بورڊ تي اکر لکي سمجهايا ويندا.
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سبق پنجون

هڪ کان ويهن تائين اَنگ 
مقصد

سبق جي ُپڄاڻيَء تي شاگرد:
سنڌي انگن بابت ڄاڻ حاصل ڪري سگهن.  •

انگ، سنڌي اکرن ۾ لکي سگهن.  •
سنڌي پڙهڻ ۽ سمجهڻ جي صالحيت پيدا ٿي سگهندي.  •

امدادي سامان
هڪ چارٽ تي ويهن تائين انگ ۽ اکر واضح طور تي لکيل   •

بليڪ بورڊ  •
َسولي سنڌي ڪتاُب 2 ، صفحو نمبر 7  •

         سکيا جو طريقو
استاد آمادگيَء ۾ انگن بابت ٻڌائيندو ته ڪا به ٻولي سکڻ الِء ضروري آهي ته ان ٻوليَء جا انگ اچن پوِء اهي   •
انگ عددن جي شڪل ۾ ُهجن توڙي اکرن جي صورٽ ۾ شاگردن کي سوالئيَء سان سمجهائڻ الِء استاد هڪ 

ٽيبل ٺاهي انگ، اکر ۽ انهن جي سامهون ساڳيا عدد اردوَء ۾ اکر لفظن جي صورت ۾ لکندو. 
استاد بليڪ بورڊ تي انگن ۽ اکرن جو چارٽ آويزان ڪندو.  •

وقت  لکڻ  ۾  اکرن  کي  انگن  اردو  يا  ُهجي  ٻولي  سنڌي  آهي.  ضروري  ڄاڻ  جي  اکرن  ۽  انگن  الِء  سکڻ  ٻولي   •
شاگردن کي مونجهارو ٿيندو آهي. ٻار جيڪڏهن ابتدا ۾ ئي انگن ۽ اکرن جي سکيا حاصل ڪندا ته اڳتي 

هلي چڱيَء ريت اکر سڃاڻي سگهندا. 
استاد بليڪ بورڊ تي هڪ کان ويهن تائين انگ، اکر ۽ انهن جو اردوَء ۾ اُچار لکي سمجهائيندو.  •

استاُد، انگن کي “ اکرن ” ۾ پڙهڻ وقت ٻارن کي ٻڌائيندو ته اردو صورتخطيَء ۾ “ ن ” مٿان نقطي جي حالت ۾   •
ان جو اُچار به نون سان ئي ظاهر ڪيو ويندو آهي، جنهن جاِء تي نون مٿان نقطو نه ُهجي ) ٹں ( ته ان حرف کي 
نون ُگهڻو يا غنو چيو ويندو آهي. پر سنڌي ٻوليَء ۾ “ ن ” مٿان نقطو الزمي لڳايوويندو آهي صرف پڙهڻ دوران 

فرق ظاهر ڪيو ويندو آهي.
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سرگرميون ) اُتساهه(
لفظ پڙهو ۽ لکو

•  استاد بليڪ بورڊ تي ڪنهن به شيِء جي هڪ تصوير ٺاهي ۽ پوِء وڌندي وڌندي اهي تصويرون ويهن تائين 
ٺاهي شاگردن کان ڳڻپ ۽ سڃاڻپ ڪرائيندو.

تصويرانگاردواکرن ۾ انگ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ِهُڪ
ٻَه

ٽي
چار
َپنَج
َچههَ

َسَت
اََٺ

نََو
َڏههَ

َياَرهن
ٻَاَرهن

تيَرهن
چوَڏهن

َپندَرهن
سوَرهن
َسِتَرهن

اِرَڙهن
اُوڻيههَ

ِويههَ

ٹاٹک
ٹدٹو
ٹنی
ٹاٹر
ٹاٹچ
ٹھ

ٹاٹت
ٹآٹھ
ٹو

ٹدٹس
ٹایٹرٹہ
ٹاٹرٹہ
ٹریٹہ
ٹوٹدٹہ
ٹدنٹرٹہ
ٹوٹہ
ٹرتٹہ
ٹاٹاھٹرٹہ
ٹاٹسی
ٹسی

�ٹ
�ٹ
�ٹ
�ٹ
�ٹ
�ٹ
�ٹ
�ٹ
�ٹ
�ٹ �ٹ
�ٹ �ٹ
�ٹ �ٹ
�ٹ �ٹ
�ٹ �ٹ
�ٹ �ٹ
�ٹ �ٹ
�ٹ �ٹ
�ٹ �ٹ
�ٹ �ٹ
�ٹ�ٹ

انگ  جو  شين  طرح  اهڙي 
پهچايو  تائين  ويهن  وڌائي 
کان  شاگردن  ۽  ويندو 
پڙهائڻ سان گڏ سڃاڻپ به 

ڪرائي ويندي.

خوشخطي
•   استاد هر شاگرد جي خوشخطيَء تي گھڻي توجهه ڏيندو ۽ هنن ۾ درست اکر لکڻ جي صالحيت پيدا ڪرڻ 

جي پوري ڪوشش ڪندو. 
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سبق ڇهون

ُسڃاڻو ۽ پڙهو  
مقصد

سبق جي ُپڄاڻيَء تي:
شاگرد تصوير ڏسي ناال ٻڌائي سگهندا.  •

لفظن جي معنٰي بابت ڄاڻ حاصل ٿيندي.  •

امدادي سامان
هڪ چارٽ تي سبق  جا نوان لفظ ۽ معنٰي لکيل  •

بليڪ بورڊ   •
َسولي سنڌي ڪتاُب 2، صفحو نمبر 8  •

سکيا جو طريقو
ڪا به ٻولي پڙهڻ، لکڻ ۽ سمجهڻ الِء ‘الف بي’ جي سکيا کان پوِء لفظن جي جوڙَجڪ ۽ لفظ مالئي جمال ٺاهڻ   •
جي طريقو سکڻ گھرجي. جمال ٺاهڻ  الِء تصويرن جي مدد جو طريقو سڀ کان آسان ۽ بهتر آهي. هن سبق ۾ 

ڪجهه تصويرن جي آڏو ڪي جمال ڏنل آهن، جن جي سڃاڻپ ڪري لفظ پڙهي ٻڌائڻو آهي. 

ُسڃاڻو ۽ پڙهو ) پهريون حصو (
سڀ کان پهرين، استاد شاگردن کي لفظ ۽ جمال پڙهي ٻڌائيندو ۽ سمجهائيندو بعد ۾ شاگرد اهي جمال پڙهي   •
ٻڌائيندا جن شاگردن کي پڙهڻ ۾ هٻڪ ٿيندي، استاد سندن رهنمائي ڪري آسان طريقي سان سمجهائيندو. 

جيڪي شاگرد سوالئيَء سان پڙهي ويندا، استاد شاباس طور انهن جي پٺي ٺپيندو.

جملولفظ

ٻلي
بلب

ٻڪري
گهوڙو

ڀِت
ڀولڙو

جهرڪي
طوطو

هيَء ٻلي آهي.
هي بلُب آهي.

هيَء ٻڪري آهي.
هي گھوڙو آهي.

هيَء ڀِِت آهي
هي ڀولڙو آهي.

هيَء جھرڪي آهي.
هي طوطو آهي.
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سکيل لفظ
استاد سبق مان سکيل لفظن جو چارٽ بليڪ بورڊ تي آويزان ڪندو. انهن جي اردو معنٰي سمجهائيدو بعد ۾   •

شاگردن کي هدايت ڪندو ته پنهنجي ڪاپيَء ۾ لکن.
ٻولي پڙهڻ ۽ سمجهڻ الِء ٻارن کان بلند آواز ۾ وڌ ۾ وڌ پڙهائي ڪرائڻ گھرجي. پوِء اها عبارت جي صورت ۾   •
ُهجي يا لفظن جي صورت ۾ سبق جا ڪجهه لفظ ڪالس جي ٻارن کان پڙهايا ۽ لکرايا ويندا. پوِء بليڪ بورڊ 

تي انهن لفظن جي معنٰي لکي آسان لفظن ۾ سمجهائي ويندي.

سرگرميون ) اُتساهه(

)1(   هيَء 
هن لفظ جو اردو ۾ مطلب آهي ) ٹہ ( ، پر اهو لفظ مؤنث ) عورت ( الِء استعمال ڪيو ويندو آهي. ڇاڪاڻ ته “ي”   •

کانپوِء الف همزي ) ء ( جي مٿان زبر اچڻ جي صورت ۾ اشارو مونث ڏانهن هوندو آهي .

)2(   هيُء
هن لفظ جو به اردو ۾ مطلب آهي ) ٹہ ( ، پر اهو لفظ مذڪر )مرد( الِء    استعمال ڪيو ويندو آهي. ڇاڪاڻ ته   •

“ي ” کانپوِء الف همزي )ء ( جي مٿان پيش اچڻ جي صورت ۾ اشارو مذڪر ڏانهن هوندو آهي .
•  شاگردن جا ٻه ٽوال ٺاهي هڪ کي سبق جا مذڪر جمال پڙهڻ الِء چيو ويندو ۽ ٻئي کي مؤنث جمال پڙهڻ الِء 

چيو ويندو. شاگرد تياري ڪري سڀني جي اڳيان جمال پڙهي ٻڌائيندا.

سرگرميون ) اُتساهه(
ڪن به ٻين پنجن جانورن ۽ پکين جا ناال لکو. شاگردن کي پنهنجن خيالن جي اظهار جو موقعو ڏنو ويندو.  •

)1(   گڏههُ       )2(   ڪانُء         )3(   ڳئون       )4(   هرڻ        )5(   ڪبوتر  

خوشخطي
•   استاد هر شاگرد جي خوشخطيَء تي گھڻي توجهه ڏيندو، ۽ هنن ۾ درست اکر لکڻ جي صالحيت پيدا ڪرڻ 

جي پوري ڪوشش ڪندو. ان الِء پهرين بليڪ بورڊ تي اکر لکي سمجهايا ويندا.
جنهن شاگرد جي خوشخطي بهتر هوندي، ان جو نالو ڪالس جي سرگرمين واري بورڊ تي آويزان ڪيو ويندو   •

۽  سڀني شاگردن جي آڏو ان جي ساراهه ڪئي ويندي ته جيئن ٻين شاگردن ۾ به سکڻ جو جذبو پيدا ٿئي.
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ُسڃاڻو ۽ پڙهو )ٻيو حصو (
استاد سڀ کان پهرين شاگردن کي لفظ ۽ جمال پڙهي ٻڌائيندو ۽ سمجهائيندو بعد ۾ شاگرد اهي جمال پڙهي   •

ٻڌائيندا.

جملولفظ

ڪير؟
ڇوڪري

ڪير؟
ڇوڪرو

ڇا؟
ميز

ڇا؟
ڪرسي

هيَء ڪير آهي؟
هيَء ڇوڪري آهي.

هيُء ڪير آهي؟
هيُء ڇوڪرو آهي.

اهو ڇا آهي؟
اِهو ميز آهي.
اِها ڇا آهي؟

اِها ُڪرسي آهي.

سرگرميون ) اُتساهه(
: پکو، بليڪ بورڊ، چاُڪ، دروازو، دري،  استاد ڪالس جي ڪجهه شين جا ناال شاگردن کي ٻڌائيندو. جيئن   •

ڇِت ۽ ڊسٽر وغيره.
شين  کي  ٽولي  ٻئي  ۽  ويندو  چيو  جو  ُپڇڻ  سوال  بابت  انهن  کي  ٽولي  هڪ  ورهائي  ۾  حصن  ٻن  کي  شاگردن   •
جا ناال ٻڌائڻ الِء چيو ويندو. ڪجهه منٽن الِء شاگرَد تياري ڪندا،ان دوران هڪ ٻئي سان مشورا ڪندا. ان 
سلسلي ۾ استاد ٻنهي ٽولن جي رهنمائي پڻ ڪندو. پوِء شاگرد پنهنجي ڪارڪردگي ظاهر ڪندا. شآگردن 

کي ڪالس جي نظم ۽ ضبط جو تمام گھڻو خيال رکڻ جوتاڪيد ڪيو ويندو. 

  خوشخطي
استاد هر هڪ شاگرد جي خوشخطيَء تي تمام گھڻو توجهه ڏيندو، ۽ هنن ۾ درست اکر لکڻ جي صالحيت پيدا   •

ڪرڻ جي پوري ڪوشش ڪندو. ان الِء پهرين بليڪ بورڊ تي اکر لکي سمجهايا ويندا.
جنهن شاگرد جي خوشخطي بهتر هوندي، ان جو نالو ڪالس جي سرگرمين واري بورڊ تي آويزان ڪيو ويندو   •

۽  سڀني شاگردن جي آڏو ان جي ساراهه ڪئي ويندي ته جيئن ٻين شاگردن ۾ به سکڻ جو جذبو پيدا ٿئي.
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ُسڃاڻو ۽ پڙهو )ٽيون حصو (
سبق جي هن حصي ۾ سوالن ۽ جوابن جي ذريعي مذڪر ۽ مؤنث لفظن جي سڃاڻپ ڪرائي وئي آهي. استاد   •

جملن جي وضاحت سان گڏ مذڪر ۽ مؤنث جي معلومات پڻ فراهم ڪندو.
استاد سڀ کان پهرين شاگردن کي لفظ ۽ جمال پڙهي ٻڌائيندو ۽ سمجهائيندو بعد ۾ شاگرد اهي جمال پڙهي   •
ٻڌائيندا جن شاگردن کي پڙهڻ ۾ هٻڪ ٿيندي، استاد سندن رهنمائي ڪري آسان طريقي سان سمجهائيندو. 

جيڪي شاگرد سوالئيَء سان پڙهي ويندا، استاد شاباس طور انهن جي پٺي ٺپيندو.

جملو اردو ۾جملو سنڌيَء ۾لفظ

ڪير؟
ماُء

ڪير؟
پيُء
ڇا؟
ٻلي
ڇا؟

ڪتو

هيَء ڪير آهي؟
هيَء ماُء آهي.

هيُء ڪير آهي؟
هيُء پيُء  آهي.

هي ڇا آهي؟
هيَء ٻلي آهي.

هو ڇا آهي؟
هو ڪتو آهي.

ےہٹ؟ وکٹن  ٹہ 
ٹےہٹ۔ امٹں   ٹہ 
ےہٹ؟ وکٹن  ٹہ 
ےہٹ۔ اٹپ  ٹہ 

ٹہ ایک ےہٹ؟
ٹہ یلب ےہٹ۔
ےہٹ؟ ایک  ٹوٹہ 
ےہٹ۔ اتک  ٹوٹہ 

سرگرميون ) اُتساهه(
ٻارن کان بلند آواز ۾ وڌ ۾ وڌ پڙهائي ڪرائڻ گھرجي. پوِء اها عبارت جي صورت ۾ ُهجي يا لفظن جي صورت ۾   •
ُهجي. ٻار جنهن لفظ جو درست اُچار نه پڙهي سگهي، استاُد شفقت سان ان جي رهنمائي ڪري. هن سبق جا جمال 

درست اُچار سان ڪالس جي ٻارن کان پڙهايا ويندا ۽ پوِء ڪاپيَء جي سرگرمين واري ورق تي لکرايا ويندا.

خوشخطي
اکر لکڻ جي صالحيت  استاد هر هڪ شاگرد جي خوشخطيَء تي تمام گھڻي توجهه ڏيندو، ۽ هنن ۾ درست   •

پيدا ڪرڻ جي پوري ڪوشش ڪندو. ان الِء پهرين بليڪ بورڊ تي اکر لکي سمجهايا ويندا.
جنهن شاگرد جي خوشخطي بهتر هوندي. ان جو نالو ڪالس جي سرگرمين واري بورڊ تي آويزان ڪيو ويندو   •

۽  سڀني شاگردن جي آڏو ان جي ساراهه ڪئي ويندي ته جيئن ٻين شاگردن ۾ به سکڻ جو جذبو پيدا ٿئي.
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سبق ستون

هي ڇا ٿا ڪن؟
مقصد

سبق جي ُپڄاڻيَء تي شاگرد:
تصوير ڏسي  ڪم بابت ٻڌائي سگهندا.  •

لفظن جي معنٰي بابت ڄاڻ حاصل ٿيندي.  •
لفظن جو اُچار درست پڙهي سگهندا.  •

نوان لفظ سکندا.  •
امدادي سامان

هڪ چارٽ تي سبق  جا سکيل لفظ ۽ معنٰي لکيل  •
بليڪ بورڊ  •

َسولي سنڌي ڪتاُب 2، صفحو نمبر 11  •

سکيا جو طريقو
استاد سڀ کان پهرين شاگردن کي تصويرن تي غور ڪرڻ جي هدايت ڪندو. شاگرد انهن تصويرن تي غور   •
استاد سندن  ٿيندي،  ٻڌائيندا. جن شاگردن کي پڙهڻ ۾ هٻڪ  بابت جمال پڙهي  ڪرڻ بعد ڪم جي حالت 
رهنمائي ڪري آسان طريقي سان سمجهائيندو. جيڪي شاگرد سوالئيَء سان پڙهي ويندا، استاد شاباس طور 

انهن جي پٺي ٺپيندو. 
استاد ٻارن کي اهو ضرور ٻڌائيندو ته جنهن جملي مان ڪم جي مصروفيت ظاهر ٿئي، ان جملي کي گرامر   •

جي اصطالح ۾ فعل چئبو آهي. استاد بليڪ بورڊ تي فعل جي وضاحت پڻ لکي سمجهائيندو.
فعل جي وصَف

ڪنهن به ڪم جي هئڻ يا ڪرڻ، جي مطلب کي فعل چئجي.  •
جيئن  :  لکڻ ، پڙهڻ ، کائڻ  ،  پيئڻ  ،  ڊوڙڻ وغيره.   

هيٺ لکيل جملن ۾ جيڪي لفظ فعل کي ظاهر ڪن، اهي ڌار خاني ۾ لکيا ويندا.  •

جملوفعل

پڙهڻ
کيڏڻ

ٽمڪڻ
ڀونڪڻ

ڇوڪرا پڙهن ٿا.
ڇوڪريون کيڏن ٿيون.

تارا تمڪن ٿا.
ُڪتا ڀونڪن ٿا.
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سکيل لفظ
تي  بورڊ  بليڪ  معنٰي   جي  انهن  ۽  ڪندو  آويزان  تي  بورڊ  بليڪ  چارٽ  جو  لفظن  سکيل  مان  سبق  استاُد   •

سمجهائڻ کان پوِء شاگردن کي هدايت ڪندو ته اهي لفظ پنهنجي ڪاپيَء ۾ لکن.

سرگرميون ) اُتساهه(
استاد ٻارن کي واحد ۽ جمع جي لفظن ۽ جملن  بابت ڄاڻ ڏيندو ۽ سمجهائيندو.  •

اهڙا جمال جن مان خبر پوي ته ڪم ڪندڙ اڪيلو آهي ته اهي جمال واحد هوندا آهن.  •
اهڙا جمال جن مان خبر پوي ته ڪم ڪندڙ هڪ کان وڌيڪ آهن ته اهي جمال جمع هوندا آهن.  •

واحد ۽ جمع جي لفظن ۽ جملن بابت هيٺ ڏنل ٽيبل سان ٻارن کي سمجهڻ ۾ آساني ٿيندي.  •

واحد جمال
ڇوڪرو پڙهي ٿو.. 1
ڇوڪري  کيڏي ٿي.. 2
تارو ٽمڪي ٿو.. 3
ڪتو ڀونڪي ٿو.. 4

جمع جا جمال
ڇوڪرا پڙهن ٿا.. 1
ڇوڪريون کيڏن ٿيون.. 2
تارا ٽمڪن ٿا. 3
ڪتا ڀونڪن ٿا.. 4

شاگردن جا ٻه ٽوال ٺاهي هڪ کي واحد جمال پڙهڻ الِء چيو ويندو ۽ ٻئي کي جمع جمال پڙهڻ الِء چيو ويندو.   •
شاگرد تياري ڪري سڀني جي اڳيان جمال پڙهي ٻڌائيندا. ُسٺي ڪارڪردگيَء تي شاگردن کي شاباس ڏني 

ويندي.

خوشخطي
•   استاد هر شاگرد جي خوشخطيَء تي تمام گھڻي توجهه ڏيندو ۽ هنن ۾ درست اکر لکڻ جي صالحيت پيدا 

ڪرڻ جي پوري ڪوشش ڪندو. ان الِء پهرين بليڪ بورڊ تي اکر لکي سمجهايا ويندا.
جنهن شاگرد جي خوشخطي بهتر هوندي ان جو نالو ڪالس جي سرگرمين واري بورڊ تي آويزان ڪيو ويندو   •

۽ سڀني شاگردن جي آڏو ان جي ساراهه ڪئي ويندي ته جيئن ٻين شاگردن ۾ به سکڻ جو جذبو پيدا ٿئي.
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سبق اٺون

ڏسو ۽ ٻڌايو
مقصد

سبق جي ُپڄاڻيَء تي شاگرد:
تصوير ڏسي سوالن جا جواب ٻڌائي سگهندا .  •

لفظن جي معنٰي بابت ڄاڻ حاصل ٿيندي .  •
لفظن جو اُچار درست پڙهي سگهندا .  •

امدادي سامان
هڪ چارٽ تي سبق  جا سکيل لفظ ۽ معنٰي لکيل   •

بليڪ بورڊ  •
َسولي سنڌي ڪتاُب 2، صفحو نمبر 12  •

سکيا جو طريقو
استاد سڀ کان پهرين شاگردن کي تصويرن تي غور ڪرڻ جي هدايت ڪندو. استاد اهي جمال سوالن ۽ جوابن   •
ٻڌائيندا.  پڙهي  جمال  اهي  شاگرد  پوِء  سمجهائيندو.  ۾  لفظن  آسان  پڙهي  گڏ  سان  ترجمي  اردو  ۾  شڪل  جي 
جن شاگردن کي پڙهڻ ۾ هٻڪ ٿيندي، استاد سندن رهنمائي ڪري آسان طريقي سان سمجهائيندو.  سندن 

درست جمال انهن تصويرن آڏو لکندو. 

جماللفظ

ُگڏي
هيَء ُگڏي ڪنهن جي آهي؟

اِها ُگڏي فاطمه جي آهي.

پين
هيَء پين ڪنهن جي آهي؟

اِها پين احمد جي آهي.

ٽوپي
هيَء ٽوپي ڪنهن جي آهي؟

اِها ٽوپي بابا جي آهي.

هار
هي هار ڪنهن جو آهي؟

اهو هار ڪنزا جو آهي.
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استاد ٻارن کي اهو ضرور ٻڌائيندو ته هر ٻولي کي سمجهڻ ۽ پڙهڻ الِء ان ٻوليَء جي لفظن جي معلومات ُهجڻ الزمي   •
آهي. ٻوليَء جي گرامر تي ڪيتري به مهارت هجي، جيڪڏهن ان ٻوليَء جي لفظن بابت ڄاڻ نه آهي ته ضرور 

مونجهارو ٿيندو.ان ڪري هن سبق ۾ لفظن جي ڄاڻ ڏني وئي آهي. استاد نوان لفظ پڻ لکي سمجهائيندو.
استاُد  سکيل لفظن جو چارٽ بليڪ بورڊ تي آويزان ڪندو.  استاد سبق مان سکيل لفظ ۽ انهن جي اردو معنٰي    •

بليڪ بورڊ تي سمجهائي  بعد ۾ شاگردن کي هدايت ڪندو ته پنهنجي ڪاپيَء ۾ لکن.

سرگرميون ) اُتساهه(
استاد ڪجهه تصويرون ٻارن جي سامهون رکندو ۽ ڪالس جي ڪن به اٺن شاگردن جي چونڊ ڪري انهن جا   •
چار ٽوال ٺاهيندو. کين هڪ هڪ تصوير حوالي ڪري هن سبق جي مطابق هڪ ٻئي کان سوال ڪري ُپڇڻ 

۽ جواب ڏيڻ واري سرگرمي ڪرائيندو، استاد شاگردن جي رهنمائي ڪندو.

جماللفظ

ڪاپيون
هي ڪاپيون ڪنهن جون آهن؟

هي ڪاپيون نازش جون آهن.

ٿيلهو
هو ٿيلهو ڪنهن جو آهي؟
هو ٿيلهو برڪت جو آهي.

گالُس
هي گالُس ڪنهن جو آهي؟

هي گالُس عائشه جو آهي.

گَل
هي گَل ڪنهن جا آهن؟

هي گَل ُمدثر جا آهن.

ڪالس ۾ ويٺل شاگردن کي اهي جمال گڏجي هڪ آواز ۾ پڙهڻ الِء چيو ويندو. جمال مٿين ٽيبل ۾ لکيل آهن.   •
شاگردن جي ُسٺي ڪارڪردگي تي کين شاباس ڏني ويندي.

خوشخطي
صالحيت  جي  لکڻ  اکر  درست  ۾  هنن  ۽  ڏيندو  توجهه  گھڻي  تمام  تي  خوشخطيَء  جي  شاگرد  هڪ  هر  استاد   •

پيدا ڪرڻ جي پوري ڪوشش ڪندو. ان الِء پهرين بليڪ بورڊ تي اکر لکي سمجهايا ويندا.
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سبق نائون

شيون سڃاڻو
مقصد

سبق جي ُپڄاڻيَء تي شاگرد:
تصوير ڏسي شيون ُسڃاڻي  سگهندا.  •
لفظن جو اُچار درست پڙهي سگهندا.  •

سنڌي پڙهي ۽ سمجهي سگهن.  •
نوان لفظ سکندا.  •

امدادي سامان
هڪ چارٽ تي سبق  مان سکيل لفظ ۽ معنٰي لکيل  •

بليڪ بورڊ  •
َسولي سنڌي ڪتاُب 2، صفحو نمبر 13  •

سکيا جو طريقو
شاگردن کي ٻڌايو ويندو ته ڳالهه ٻولهه دوران اسان کي اِهو علم ُهجڻ گھرجي ته ڪجهه شيون اسان جي ويجهو   •
هونديون آهن ته اسين انهن الِء ويجهي جو اشارو ڪندا آهيون پر جيڪڏهن پري هونديون آهن ته اسين انهن 

الِء پري جو اشارو ڪندا آهيون. هر هڪ اشاري الِء ڌار ڌار لفظ هوندا آهن. 
استاد سڀ کان پهرين شاگردن کي تصويرن تي غور ڪرڻ جي هدايت ڪندو. استاد اهي جمال واضح لفظن   •
۾ واحد ۽ جمع، صفت ۽ پري، ويجهو جي اشارن مطابق اردو ترجمي سان گڏ پڙهي آسان لفظن ۾ سمجهائيندو. 
بعد ۾ شاگرد اهي جمال پڙهي ٻڌائيندا. جن شاگردن کي پڙهڻ ۾ هٻڪ ٿيندي، استاد سندن رهنمائي ڪري 
آسان طريقي سان ٻيهر سمجهائيندو. جيڪي شاگرد سوالئيَء سان پڙهي ويندا، استاد شاباس طور انهن جي 

پٺي ٺپيندو. سندن درست جمال انهن تصويرن آڏو لکندو. 

هو ٻه ڪتاب آهن.  .2 هي هڪ ڪتاب آهي.   .1
هو ٿيلهو نيرو آهي.  .4 هي ٿيلهو ڳاڙهو آهي.   .3

ڏاڙهون کٽا آهن.  .6 انب مٺا آهن.   .5
هو ٻه گالَس آهن.  .8 هي ٻه ڪوَپ آهن.   .7
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معلومات  جي  لفظن  جي  ٻوليَء  ان  الِء  پڙهڻ  ۽  سمجهڻ  کي  ٻولي  هر  ته  ٻڌائيندو  ضرور  اهو  کي  ٻارن  استاد   •
ُهجڻ الزمي آهي. ٻوليَء جي گرامر تي ڪيتري به مهارت هجي، جيڪڏهن ان ٻوليَء جي لفظن بابت ڄاڻ نه 
لفظ پڻ لکي  نوان  ته ضرور مونجهارو ٿيندو. ان ڪري هن سبق ۾ لفظن جي ڄاڻ ڏني وئي آهي. استاد  آهي 

سمجهائيندو.
بورڊ تي سبق مان سکيل لفظ ۽  بورڊ تي آويزان ڪندو. استاد بليڪ  •  استاُد  سکيل لفظن جو چارٽ بليڪ 

انهن جي اردو معنٰي سمجهائي، بعد ۾ شاگردن کي هدايت ڪندو ته پنهنجي ڪاپيَء ۾ لکن.
ٻولي پڙهڻ ۽ سمجهڻ الِء ٻارن کان بلند آواز ۾ وڌ ۾ وڌ پڙهائي ڪرائڻ گھرجي.  •

سرگرميون ) اُتساهه(
استاد ڪجهه شيون ٻارن جي سامهون رکندو ۽ ڪالس جي ڪن به چئن شاگردن جي چونڊ ڪري انهن جا ٻه   •

ٽوال ٺاهيندو. 
هڪ ٽولي کي  ٽي ڪاپيون ڏيندو جن مان هڪ ڌار ۽ ٻه گڏ هونديون. شاگرد انهن مطابق واحد ۽ جمع جا جمال   •

ٺاهيندا. 
ٻئي ٽولي کي ٻه عدد ٿيلها ڏيندو جن مان هڪ ويجهو رکندو ۽ ٻيو پري رکندو. اهڙي طرح شاگرَد انهن مطابق   •

جمال ٺاهيندا. استاد شاگردن جي رهنمائي ڪندو.

واحد

جماللفظ

هيَء ڪاپي آهي.ڪاپي

جمع

هي ڪاپيون آهن.ڪاپيون

ويجهو

هي ٿيلهو آهي.ٿيلهو

پري

هو ٿيلهو آهي.ٿيلهو

ڪالس ۾ ويٺل شاگردن کي اهي جمال گڏجي هڪ آواز ۾ پڙهڻ الِء چيو ويندو. شاگردن جي ُسٺي ڪارڪردگي   •
تي کين شاباس ڏني ويندي.
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سبق ڏهون

لفَظ پڙهو ۽ جمال ٺاهيو
مقصد

سبق جي ُپڄاڻيَء تي شاگرد:
اکر پڙهي لفظ ٺاهي سگهندا.  •

لفظ سمجهي جملو ٺاهي سگهندا.  •
لفظ ۽ انهن جي معنٰي بابت ڄاڻ حاصل ٿيندي .  •

لفظن جو اُچار درست پڙهي سگهندا.  •
نوان لفظ سکندا .  •

امدادي سامان
هڪ چارٽ تي سبق مان سکيل لفظ ۽ معنٰي لکيل  •

بليڪ بورڊ  •
َسولي سنڌي ڪتاُب 2، صفحو نمبر 14  •

سکيا جو طريقو
هي سبق چئن حصن تي مشتمل آهي.  •

شاگردن کي ٻڌايو ويندو ته اکرن کي مالئي لفظ ٺاهيو ويندو آهي ۽ لفظن کي مالئي جملو ٺاهيو ويندو آهي. هن   •
سبق ۾  جي اکرن کي پاڻ ۾ مالئي لفظ ٺاهڻ جي صالحيت پيدا ڪرڻ کانپوِء انهن لفظن کي مالئي ننڍا ننڍا جمال 

ٺاهڻ جي سکيا ڏني ويندي. شاگردن جي رهنمائيَء الِء هن سبق ۾ اشارن طور تصويرون پڻ ڏنل آهن.
استاُد بليڪ بورڊ تي تصويرن مطابق اکر ڌار ڌار ڪري لکندو، پوِء ان اکرن کي پاڻ ۾ جوڙي هڪ لفظ ٺاهي   •
شاگردن کي ان بابت ٻڌائيندو ۽ ان جي معنٰي پڻ سمجهائيندو. بعد ۾ ان تصوير بابت جملو پورو ڪري ٻڌائيندو.

حصو پهريون
استاد سڀ کان پهرين شاگردن کي تصويرن تي غور ڪرڻ جي هدايت ڪندو. استاد بليڪ بورڊ تي تصوير   •
جي مطابق ان جا اکر ڌار ڌار لکڻ کانپوِء انهن اکرن جو لفظ ٺاهڻ الِء جن اکرن جي اڌ شڪل ڪرڻي هوندي، 
انهن اکرن جي اڌ شڪل پڻ ٺاهي ڏيکاريندو ۽ سمجهائيندو. اهڙيَء طرح لفظ ٺاهڻ کانپوِء هڪ ننڍڙو جملو 

ٺاهي ٻارن کي سمجهائيندو ۽ پڙهڻ جي هدايت ڪندو. 
سبق جي هن حصي ۾ استاد ٻارن کي ٻن اکرن وارا لفظ سمجهائيندو.  •
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)1(   ڪ     +     ن     =     ڪن   
هي لفظ ٺاهڻ الِء ڪنهن به اکر جي شڪل اڌ نه ڪرڻي پوندي.  •  

جملو:   هيُء َڪُن آهي.   
)2(   م     +     ٽ     =     َمُٽ   

هي لفظ ٺاهڻ الِء “ م ” جي شڪل اڌ  ڪرڻي پوندي. ۽“ ٽ ” جي شڪل ساڳي رهندي.   •  
مــ     +    ٽ  •  

جملو:   هيُء َمُٽ آهي.   
)3(   ڀ     +     ت     =     ڀِِت   

هي لفظ ٺاهڻ الِء “ ڀ ” جي شڪل اڌ  ڪرڻي پوندي. ۽“ ت ” جي شڪل ساڳي رهندي.   •  
ڀـــ     +    ت  •  

جملو:   هيَء ڀِِت آهي.  

حصو ٻيو
استاد سڀ کان پهرين شاگردن کي تصويرن تي غور ڪرڻ جي هدايت ڪندو. استاد بليڪ بورڊ تي تصوير   •
جي مطابق ان جا اکر ڌار ڌار لکڻ کانپوِء انهن اکرن جو لفظ ٺاهڻ الِء جن اکرن جي اڌ شڪل ڪرڻي هوندي، 
انهن اکرن جي اڌ شڪل پڻ ٺاهي ڏيکاريندو ۽ سمجهائيندو. اهڙي طرح لفظ ٺاهڻ کانپوِء هڪ ننڍڙو جملو 

ٺاهي ٻارن کي سمجهائيندو ۽ پڙهڻ جي هدايت ڪندو. 
سبق جي هن حصي ۾ استاد ٻارن کي ٽن اکرن وارا لفظ سمجهائيندو.  •

)1(   ب     +     د    +     ڪ      =    بدَڪ   
هي لفظ ٺاهڻ الِء ب جي شڪل اڌ ڪرڻي پوندي.  

جيئن  :   بـــ    د   ڪ  
جملو.   هيَء   بدَڪ  آهي.  

)2(   ٻ     +     ا     +     ر     =     ٻاَر   
هي لفظ ٺاهڻ الِء “ ٻ ” جي شڪل اڌ  ڪرڻي پوندي.   

ٻــــ   ا   ر  
جملو.   هي ٻاَر آهن.  

)3(   ر     +     ي      +     ل      =     ريل   
هي لفظ ٺاهڻ الِء “ ي ” جي شڪل اڌ  ڪرڻي پوندي  

ر     +     يــــ     +    ل  
جملو:   هيَء ريل آهي.  
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حصو ٽيون
استاد سڀ کان پهرين شاگردن کي تصويرن تي غور ڪرڻ جي هدايت ڪندو. استاد بليڪ بورڊ تي تصوير   •
جي مطابق ان جا اکر ڌار ڌار لکڻ کانپوِء انهن اکرن جو لفظ ٺاهڻ الِء جن اکرن جي اڌ شڪل ڪرڻي هوندي، 
انهن اکرن جي اڌ شڪل پڻ ٺاهي ڏيکاريندو ۽ سمجهائيندو. اهڙي طرح لفظ ٺاهڻ کانپوِء هڪ ننڍڙو جملو 

ٺاهي ٻارن کي سمجهائيندو ۽ پڙهڻ جي هدايت ڪندو. 
سبق جي هن حصي ۾ استاد ٻارن کي ٽن ۽ چئن اکرن وارا لفظ سمجهائيندو.  

)1(   ج     +     هه     +     ا     +     ز     =     جـهاز   
هي لفظ ٺاهڻ الِء “ ج ” ۽ “ هه ” اکرن جي شڪل اڌ ڪرڻي پوندي. باقي اکرن جي شڪل ساڳئي رهندي.  •

جيئن   :   جـــ    هـــــ    ا    ز     =   جـها ز  
جملو:   هيُء جـهاز آهي.  

)2(     گهه   +     و     +     ڙ+     و     =     گھوڙو   
هي لفظ ٺاهڻ الِء “ گھــ ”  جي شڪل اڌ ڪرڻي پوندي. باقي اکرن جي شڪل ساڳي رهندي.  •

جيئن   :   گھـــ   و    ڙ    و     =   گھو ڙو  
جملو:   هي  گھوڙو آهي.  

)3(   ح     +     ج     +     م     =     حجم   
هي لفظ ٺاهڻ الِء “ ح ” ۽ “ ج ”  جي شڪل اڌ ڪرڻي پوندي. “ م ” جي شڪل ساڳئي رهندي.  •

جيئن   :   حـــ    ج   م     =   َحـَجـُم  
جملو.   هيُء حجم آهي.  

حصو چوٿون
استاد، سڀ کان پهرين شاگردن کي تصويرن تي غور ڪرڻ جي هدايت ڪندو. استاد بليڪ بورڊ تي تصوير   •
جي مطابق ان جا اکر ڌار ڌار لکڻ کانپوِء انهن اکرن جو لفظ ٺاهڻ الِء جن اکرن جي اڌ شڪل ڪرڻي هوندي،  
انهن اکرن جي اڌ شڪل پڻ ٺاهي ڏيکاريندو ۽ سمجهائيندو. اهڙي طرح لفظ ٺاهڻ کانپوِء هڪ ننڍڙو جملو 

ٺاهي ٻارن کي سمجهائيندو ۽ پڙهڻ جي هدايت ڪندو. 
)1(   ث     +     م     +     ر    =     ثمر   

هي لفظ ٺاهڻ الِء “ ث ” ۽ “ م ”  جي شڪل اڌ ڪرڻي پوندي. “ ر ” جي شڪل ساڳئي رهندي.  •
جيئن  :   ثـــــ     مـــ  ر      =   ثـَمـَـُر  

جملو:   هي ثمر آهي.  
)2(   جهه    +     ر     +     ڪ     +     ي     =     جھرڪي   

هي لفظ ٺاهڻ الِء “ جهه ”  جي شڪل اڌ ڪرڻي پوندي. باقي “ ر ، ڪ ۽ ي ” جي شڪل ساڳئي رهندي.  •
جيئن  :   جھــ  ر  ڪ ي  =   جھـرڪي  

  جملو:   هيَء  جھرڪي آهي.
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  )3(   ڦ     +     ي     +     ٿ     +     و    =     ڦيٿو 
هي لفظ ٺاهڻ الِء “ ڦ ، ي ۽ ٿ ” جي شڪل اڌ ڪرڻي پوندي. باقي “و” جي شڪل ساڳئي رهندي.  

جيئن  :   ڦــ  يـــ  ٿـــ  و     =   ڦـيـٿـو  
جملو.   هي ڦيٿو آهي.  

سکيل لفظ
استاد سبق مان سکيل لفظ ۽ انهن جي اردو معنٰي  بليڪ بورڊ تي سمجهائي  بعد ۾ شاگردن کي هدايت ڪندو   •

ته پنهنجي ڪاپيَء ۾ لکن.
ٻولي پڙهڻ ۽ سمجهڻ الِء ٻارن کان بلند آواز ۾ وڌ ۾ وڌ پڙهائي ڪرائڻ گھرجي. پوِء اها عبارت جي صورت ۾   •
ُهجي يا لفظن جي صورت ۾  ٻار جنهن لفظ جو درست اُچار نه پڙهي سگهي، استاد شفقت سان ان جي رهنمائي 
ڪندو. هن سبق جا نوان لفظ ڪالس جي ٻارن کان پڙهايا ۽ لکرايا ويندا. پوِء بليڪ بورڊ تي انهن لفظن جي 

معنٰي لکي آسان لفظن ۾ سمجهائي ويندي ۽ ڪاپيَء ۾ لکڻ جي هدايت ڪئي ويندي.
نوان لفظ:  ڪُن، َمُٽ، ڀِِت، بدَڪ، ٻاَر، ريَل.جهاُز، گهوڙو، حجُم َثمُر ، جهرڪي ، ڦيٿو.  

خوشخطي
•   استاد هر شاگرد جي خوشخطيَء تي تمام گھڻي توجهه ڏيندو ۽ هنن ۾ درست اکر لکڻ جي صالحيت پيدا 

ڪرڻ جي پوري ڪوشش ڪندو. ان الِء پهرين بليڪ بورڊ تي اکر لکي سمجهايا ويندا.
جنهن شاگرد جي خوشخطي بهتر هوندي. ان جو نالو ڪالس جي سرگرمين واري بورڊ تي آويزان ڪيو ويندو   •

۽  سڀني شاگردن جي آڏو ان جي ساراهه ڪئي ويندي ته جيئن ٻين شاگردن ۾ به سکڻ جو جذبو پيدا ٿئي.
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سبق يارهون

ڏسو ۽ ٻڌايو
مقصد

سبق جي ُپڄاڻيَء تي شاگرد:
تصوير ڏسي شين جا ناال ٻڌائي سگهندا .  •

حرف جر ۽ حرف جملو جي وصف ٻڌائي سگهندا.  •
لفظن جي معنٰي بابت ڄاڻ حاصل ٿيندي.  •

امدادي سامان
هڪ چارٽ تي سبق  جي ڏکين لفظن ۽ جملن جي معنٰي لکيل  •

بليڪ بورڊ  •
َسولي سنڌي ڪتاُب 2 ، صفحو نمبر 18  •

سکيا جو طريقو
هن سبق ۾ جن لفظن جو خاص ذڪر آهي ۽ سمجهائڻ جي ڪوشش ڪئي وئي آهي، اهي آهن: تي، ۾ ، ۽ ،   •
لفظ’ سڏبا آهن. هن  لفظ گرامر جي اصطالح ۾‘ڳالهائڻ جا  ٿا اهي  به ڳالهايون  هيٺيان وغيره. اسان جيڪي 

سبق ۾ حرف جر ۽ حرف جملي جو ذڪر ڪيو ويو آهي. 
هن سبق ۾ بظاهر ڪجهه تصويرون ۽ جمال آهن پر حقيقت ۾ هن سبق ۾ ٻارن کي حرف جر ۽ حرف جملي جي   •
لفظن بابت ٻڌايو ويو آهي. استاد ٻارن کي سڀ کان پهرين حرف جر ۽ حرف جملو جي وصَف سمجهائيندو. 

)1( حرف جر:
ان کي حرف جر  ان جو تعلق ڪنهن ٻي شيِء سان ڏيکاري  پويان اچي،  اهڙو لفظ جيڪو اسم ۽ ضمير جي   •

جيئن  :  جو ، جا ، کي ، تي ، ۾ ، سان ، وٽ وغيره. چئجي ٿو.   

)2(  حرف جملو:
اهڙو لفظ جيڪو ٻن لفظن يا ٻن جملن کي پاڻ ۾ ڳنڍي. انهن کي حرف جملو چئبو آهي.  •

جيئن  :  ۽ ، يا ، پر ، جيڪڏهن وغيره.  
استاد سڀ کان پهرين شاگردن کي تصويرن تي غور ڪرڻ جي هدايت ڪندو. استاد اهي جمال پڙهي آسان   •
ٻڌائيندا. جن شاگردن کي پڙهڻ ۾ هٻڪ ٿيندي، استاد  لفظن ۾ سمجهائيندو. بعد ۾ شاگرد اهي جمال پڙهي 
سندن رهنمائي ڪري آسان لفظن ۾ سمجهائيندو. جيڪي شاگرد سوالئيَء سان پڙهي ويندا، استاد شاباس 

طور انهن جي پٺي ٺپيندو. سندن درست جمال انهن تصويرن آڏو لکندو. 
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جملولفظ

تي 
۾ 
۽ 

هيٺان 

ميز تي گالس آهي.

گالس ۾ پاڻي آهي.
چنُڊ ۽ تارا ڏُس.

کَٽ هيٺان ٻلي آهي.

•    استاُد بليڪ بورڊ تي ڏکين لفظن ۽ جملن جو چارٽ آويزان ڪندو.  
هدايت  کي  شاگردن  ۾  بعد  سمجهائي   تي  بورڊ  بليڪ  معنٰي   اردو  جي  انهن  ۽  لفظ  سکيل  مان  سبق  استاد      •

ڪندو ته پنهنجي ڪاپيَء ۾ لکن.
ٻولي پڙهڻ ۽ سمجهڻ الِء ٻارن کان بلند آواز ۾ وڌ ۾ وڌ پڙهائي ڪرائڻ گھرجي.   •

سرگرميون ) اُتساهه(
انهن لفظن کي گرامر موجب مختصر جملن  ته  بورڊ تي لفظ لکي شاگردن کي هدايت ڪندو  •   استاد بليڪ 
ُسٺي  شاگرد  جيڪي  ڪندو،  رهنمائي  جي  انهن  استاد  ٿيندو  مونجهارو  کي  شاگردن  جن  آڻين.  ڪم  ۾ 

ڪارڪردگي جو مظاهرو ڪندا، استاُد سندن ُپٺي ٺپيندو.

•  استاد کي گھرجي ته اهڙا جمال ٺاهي جن ۾ نوان لفظ هجن.

جملولفظ

تي
تي

۾
۾
۽
۽

وڻ تي پکي ويٺو آهي.
ڇِت تي ٻار بيٺا آهن.

کير ۾ کنُڊ آهي.
ڪالس ۾ استاد آهي.

نازش ۽ مان پڪنڪ تي ويندا سين.
گوشت ۽ مڇي جو ڳنڌڻ ڏاڍو لذيذ آهي.

ڪالس ۾ ويٺل شاگردن کي اهي جمال گڏجي هڪ آواز ۾ پڙهڻ الِء چيو ويندو. .  •

خوشخطي
استاد هر شاگرد جي خوشخطيَء تي گھڻي توجهه ڏيندو ۽ هنن ۾ درست اکر لکڻ جي صالحيت پيدا ڪرڻ   •

جي پوري ڪوشش ڪندو. ان الِء پهرين بليڪ بورڊ تي اکر لکي سمجهايا ويندا.
جنهن شاگرد جي خوشخطي بهتر هوندي. ان جو نالو ڪالس جي سرگرمين واري بورڊ تي آويزان ڪيو ويندو   •

۽  سڀني شاگردن جي آڏو ان جي ساراهه ڪئي ويندي ته جيئن ٻين شاگردن ۾ به سکڻ جو جذبو پيدا ٿئي.
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سبق ٻارهون

منهنجو ۽ تنهنجو
مقصد

سبق جي ُپڄاڻيَء تي شاگرد:
ضمير جا لفظ استعمال ڪري سگهندا.  •

لفظن جو اُچار درست پڙهي سگهندا.  •
نوان لفظ سکندا.  •

لفظن جي معنٰي بابت ڄاڻ حاصل ٿيندي.  •

امدادي سامان
هڪ چارٽ تي سبق  جي ڏکين لفظن ۽ جملن جي معنٰي لکيل  •

بليڪ بورڊ  •
َسولي سنڌي ڪتاُب 2، صفحو نمبر 19  •

سکيا جو طريقو
۾  جملن  اهي  ۽  آهي،   وئي  ڏني  ڄاڻ  بابت  لفظن  ٿيندڙ  استعمال  طور  اشاري  تي  جاِء  جي  اسم  ۾  سبق  هن   •

استعمال ڪيا ويا آهن. 
هن سبق ۾ جن لفظن جو خاص طور ذڪر آهي ۽ سمجهايا ويا آهن ، اهي آهن منهنجو ، تنهنجي ،  منهنجا  ۽   •
تنهنجا وغيره . هن سبق ۾ ضمير جو ذڪر ڪيو ويو آهي. ان ڪري استاد ٻارن کي اسم ۽ ضمير جي وصَف 

سمجهائيندو. 
اسم

ڪنهن به ساهواري يا غير جاندار شيِء، ڪم، جاِء يا حالت جي نالي کي اسم چئبو آهي.   •
جيئن:  برڪت گل ، نازش ، گھوڙو ، مسجد ، درياُء وغيره.   

ضمير
اهي لفظ جيڪي اسم جي بدران ڪم اچن، انهن کي ضمير چئبو آهي.  •

جيئن  : تون ، توهان ، آُء ، اسان ، تنهنجو ، توهان جو ، تنهنجي، منهنجو، منهنجي وغيره.  
پڙهي  گڏ  جمال  اهي  استاد  ڪندو.  هدايت  جي  ڪرڻ  غور  تي  تصويرن  کي  شاگردن  پهرين  کان  سڀ  استاد   •
آسان لفظن ۾ سمجهائيندو. بعد ۾ شاگرد اهي جمال پڙهي ٻڌائيندا. جن شاگردن کي پڙهڻ ۾ هٻڪ ٿيندي، 
ويندا،  پڙهي  سان  سوالئيَء  شاگرد  جيڪي  سمجهائيندو.  ۾  لفظن  آسان  کين  ڪري  رهنمائي  سندن  استاد 

استاد شاباس طور انهن جي پٺي ٺپيندو. سندن درست جمال انهن تصويرن آڏو لکندو.
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جملو سنڌي ۾ضمير

منهنجو
تنهنجي

منهنجا
تنهنجيون

هي ڪتاُب منهنجو آهي.
هيَء پين تنهنجي آهي.

هي چاڪليٽ منهنجا آهن.
هو ٽافيون تنهنجيون آهن.

استاُد بليڪ بورڊ تي نون جملن جو چارٽ آويزان ڪندو.    •
استاد سبق مان سکيل لفظ ۽ انهن جي اردو معنٰي  بليڪ بورڊ تي سمجهائي  پوِء شاگردن کي هدايت ڪندو   •

ته پنهنجي ڪاپيَء ۾ لکن.
ٻولي پڙهڻ ۽ سمجهڻ الِء ٻارن کان بلند آواز ۾ وڌ ۾ وڌ پڙهائي ڪرائڻ گھرجي.   •

خوشخطي
پيدا  صالحيت  جي  لکڻ  اکر  درست  ۾  هنن  ۽  ڏيندو  توجهه  گھڻي  تي  خوشخطيَء  جي  شاگرد  هڪ  هر  استاد   •

ڪرڻ جي پوري ڪوشش ڪندو. ان الِء پهرين بليڪ بورڊ تي اکر لکي سمجهايا ويندا.
جنهن شاگرد جي خوشخطي بهتر هوندي ان جو نالو ڪالس جي سرگرمين واري بورڊ تي آويزان ڪيو ويندو   •

۽  سڀني شاگردن جي آڏو ان جي ساراهه ڪئي ويندي ته جيئن ٻين شاگردن ۾ به سکڻ جو جذبو پيدا ٿئي.
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سبق تيرهون       

منهنجو بدن
مقصد

سبق جي ُپڄاڻيَء تي شاگرد:
بدن جي حصن بابت ڄاڻ حاصل ڪري سگهندا.  •

لفظن جي معنٰي بابت ڄاڻ حاصل ٿيندي.  •
لفظن جو اُچار درست پڙهي سگهندا.  •

سنڌي پڙهي ۽ سمجهي سگهن.  •
نوان لفظ سکندا.  •

امدادي سامان
هڪ چارٽ تي سبق مان سکيل لفظن جي معنٰي لکيل  •

بليڪ بورڊ  •
َسولي سنڌي ڪتاُب 2، صفحو نمبر 20  •

         سکيا جو طريقو
استاد ٻارن کي بدن جي حصن جا ناال ٻڌائييندو.  •

هن سبق ۾ جسم جي عضون جو ذڪر آهي. اسان انهن عضون سان ڪهڙو ڪم ڪيون ٿا؟ استاد ٻارن کي    •
ٻڌائيندو ته اسان روزاني زندگيَء ۾ جيڪي به ڪم ڪريون ٿا انهن ۾ اسان جي جسم جو ڪو نه ڪو عضوو 
ننڍي  کي  ٻارن  آهي.  ضروري  به  ڄاڻ  جي  نالن  جي  عضون  الِء  سکڻ  ٻولي  به  ڪا  طرح  اهڙي  ٿو.  اچي  ڪم 
ڄمار ۽ ابتدائي ڪتابن ۾ اهي ڳالهيون سمجهايون وڃن ته اڳتي هلي شاگرد سنڌي ٻولي جي لفظن جو اُچار  

آساني سان ادا ڪري سگهندا.
استاد سڀ کان پهرين شاگردن کي تصويرون غور سان ڏسڻ جي هدايت ڪندو. استاد اهي جمال سمجهائيندو.   •
بعد ۾ شاگرد اهي جمال پڙهي ٻڌائيندا. جن شاگردن کي پڙهڻ ۾ هٻڪ ٿيندي، استاد سندن رهنمائي ڪري کين 
آسان لفظن ۾ سمجهائيندو. جيڪي شاگرد سوالئيَء سان پڙهي ويندا، استاد شاباس طور انهن جي پٺي ٺپيندو. 

شاگردن جي پرک ۽ پروڙ جي جائزي الِء استاد سبق متعلق ڪجهه سوال ڪندو. جيڪي شاگرَد درست جواب   •
الَء  لکڻ  ۾  ڪاپيَء  پنهنجي  پنهنجي  لکي  تي  بورڊ  بليڪ  جواب  جا  انهن  ۽  ٺپيندو  ُپٺي  سندن  استاد  ڏيندا، 

چوندو. جن شاگردن کي جواب نه ايندا، استاد سندن رهنمائي ڪندو. 
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)1(         هٿ ۾ ڪيتريون آڱريون آهن ؟            
جواب:  هٿ ۾ پنج آڱريون آهن.                      

)2(        پيَر ۾ ڪيتريون آڱريون آهن؟             
جواب:  پيَر ۾ پنج آڱريون آهن.                      

سکيل لفظن جو چارٽ بليڪ بورڊ تي آويزان ڪندو. ۽ انهن جي اردو معنٰي  بليڪ بورڊ تي سمجهائيندو، پوِء   •
شاگردن کي هدايت ڪندو ته پنهنجي ڪاپيَء ۾ لکن.

ٻولي پڙهڻ ۽ سمجهڻ الِء ٻارن کان بلند آواز ۾ وڌ ۾ وڌ پڙهائي ڪرائڻ گھرجي.  •

جملوجسم جا عضو

اکيون
منهنجيون ٻه اکيون آهن.

اکين سان مان ڏسندو آهيان

َڪَن
منهنجا ٻه ڪَن آهن.

ڪنن سان مان ٻڌندو آهيان.

نڪ
منهجو هُڪ نُڪ آهي.

نَڪ سان مان ُسنگهندو آهيان.

زبان
منهنجي هڪ زبان آهي.

زبان سان ما چکيندو آهيان.

منهنجا ٻه هَٿ ۽ ٻه پيَر آهن.هٿ ۽ َپيَر

سرگرميون ) اُتساهه(
•  استاد بليڪ بورڊ تي ٻه ڪالم ٺاهيندو هڪ ڪالم ۾ لفظ لکيل هوندا ۽ ٻئي ڪالم ۾ جسم جي عضون جا 
ڪم لکيل هوندا ته ڪهڙي عضوي سان ڪهڙو ڪم ڪيو ويندو آهي؟  شاگرد  تير جي نشان جي مدد سان 

عضون ۽ انهن جي ڪم کي پاڻ ۾ مالئيندا.
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ٻڌڻ )1(    اِک   
سوچڻ )2(    پير   

کائڻ )3(    زبان   
هلڻ )4(    نُڪ   

ڏسڻ )5(    ڪُن   
ُسنگهڻ )6(    دماغ   

چکڻ )7(    واُت   
•  استاد بليڪ بورڊ تي ڪجهه شين جون تصويرون آويزان ڪري شاگردن کي هدايت ڪندو ته اهي انهن تصويرن 

آڏو هڪ ننڍو جملو لکن ته هو انهن  مان ڪهڙين شين کي ڏسي، ٻڌي، کائي، ُسنگهي ۽ چکي سگهن ٿا. 
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سبق چوڏهون

منهنجو خاندان
خاص مقصد

سبق جي ُپڄاڻيَء تي شاگرد:
شاگرد خاندان جي نالن بابت ڄاڻ حاصل ڪري سگهندا.  •

لفظن جو اُچار درست پڙهي سگهندا.  •
سنڌي پڙهي ۽ سمجهي سگهن.  •

رشتن بابت ڄاڻ حاصل ٿيندي .  •
امدادي سامان

هڪ چارٽ تي سبق مان سکيل لفظن جي معنٰي لکيل  •
بليڪ بورڊ  •

َسولي سنڌي ڪتاُب 2، صفحو نمبر 22  •
سکيا جو طريقو

استاد ٻارن کي خاندان جي نالن بابت ڄاڻ ڏيندو.  •
هن سبق ۾خاندان جي نالن ۽ رشتن جي سڃاڻپ بابت سمجهائڻ کان اڳ استاد سڀني شاگردن کان معلوم   •
ڪندو ته ڪنهن کي ڪيترا ڀائر ۽ ڪيتريون ڀينرون آهن؟ ڪيترا ڀائر ۽ ڀينرون ان شاگرد کان ننڍيون يا 

وڏيون آهن.اهڙيَء طرح استاد سبق جو اعالن ڪندو.
استاد سڀ کان پهرين شاگردن کي تصويرن تي غور ڪرڻ جي هدايت ڪندو. استاد اهي جمال پڙهي آسان   •
ٻڌائيندا. جن شاگردن کي پڙهڻ ۾ هٻڪ ٿيندي، استاد  لفظن ۾ سمجهائيندو. بعد ۾ شاگرد اهي جمال پڙهي 
استاد  ويندا،  پڙهي  سان  سوالئيَء  شاگرد  جيڪي  سمجهائيندو.  ۾  لفظن  آسان  کين  ڪري  رهنمائي  سندن 

شاباس طور انهن جي پٺي ٺپيندو. 
جمال:

مان نويد آهيان.. 1
هيُء منهنجو پيُء آهي.. 2
هيَء منهنجي ماُء آهي.. 3
هيُء منهنجو ڀاُء آهي.. 4
هيَء منهنجي ڀيڻ آهي.. 5
اسين سڀ هڪ ئي گھر ۾ رهندا آهيون.. 6
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استاد ڪجهه رشتن جا ناال بليڪ بورڊ تي لکي شاگردن کي اردو ترجمي سان گڏ سمجهائيندو.  •
چاچي جي ُپَٽ کي سوُٽ چئبو آهي.  . 1
والده جي ڀاُء کي مامو چئبو آهي.  . 2
ڀاُء جي ُپَٽ کي ڀائٽيو چئبو آهي.  . 3

استاد سکيل لفظن جو چارٽ بليڪ بورڊ تي آويزان ڪندو ۽ انهن جي اردو معنٰي  بليڪ بورڊ تي سمجهائي    •
بعد ۾ شاگردن کي هدايت ڪندو ته پنهنجي ڪاپيَء ۾ لکن.

ٻولي پڙهڻ ۽ سمجهڻ الِء ٻارن کان بلند آواز ۾ وڌ ۾ وڌ پڙهائي ڪرائڻ گھرجي. پوِء اها عبارت جي صورت ۾   •
ُهجي يا لفظن جي صورت ۾  ٻار جنهن لفظ جو درست اُچار نه پڙهي سگهي، استاد شفقت سان ان جي رهنمائي 
ڪندو. هن سبق جا نوان لفظ ڪالس جي ٻارن کان پڙهايا ۽ لکرايا ويندا. پوِء بليڪ بورڊ تي انهن لفظن جي 

معنٰي لکي آسان لفظن ۾ سمجهائي ويندي ۽ ڪاپيَء ۾ لکڻ جي هدايت ڪئي ويندي.
نوان الفاظ : خاندان  ، پيُء  ، ماُء  ، ڀاُء  ،  ڀيڻ  ،  گھُر.  

خوشخطي
استاد هر شاگرد جي خوشخطيَء تي گھڻي توجهه ڏيندو ۽ هنن ۾ درست اکر لکڻ جي صالحيت پيدا ڪرڻ   •

جي پوري ڪوشش ڪندو. ان الِء پهرين بليڪ بورڊ تي اکر لکي سمجهايا ويندا.
جنهن شاگرد جي خوشخطي بهتر هوندي ان جو نالو ڪالس جي سرگرمين واري بورڊ تي آويزان ڪيو ويندو   •

۽  سڀني شاگردن جي آڏو ان جي ساراهه ڪئي ويندي ته جيئن ٻين شاگردن ۾ به سکڻ جو جذبو پيدا ٿئي.
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سبق پندرهون

اسان جو گھر
مقصد

سبق جي ُپڄاڻيَء تي شاگرد:
گھر بابت ڄاڻ حاصل ڪري سگهندا.  •

لفظن جي معنٰي بابت ڄاڻ حاصل ٿيندي.  •
لفظن جو اُچار درست پڙهي سگهندا.  •

نوان لفظ سکندا.  •

امدادي سامان
هڪ چارٽ تي سبق  مان سکيل لفظن جي معنٰي لکيل .  •

بليڪ بورڊ  •
َسولي سنڌي ڪتاُب 2 ، صفحو نمبر 23  •

سکيا جو طريقو 
هن سبق ۾ گھر جي باري ۾ ذڪر ڪيو ويو آهي. استاد ٻارن کي سمجهائيندو ته جمال سکڻ کانپوِء جملن جي   •
مدد سان مضمون لکڻ جي سکيا به وٺڻ گهرجي. اهو ضروري نه آهي ته مضمون هڪ يا ٻن صفحن جو ُهجي 
پر ٻارن جي عمر مطابق مضمون جملن جي شڪل ۾ وڌ ۾ وڌ پنجن يا ڇهن جملن جو ُهجي. ٻارن کي ننڍي 
ڄمار ۽ ابتدائي ڪتابن ۾ اهي ڳالهيون سمجهايون وڃن ته اڳتي هلي شاگرد سنڌي ٻولي جي لفظن جو اُچار 

ياد رکي سگهن ۽ مضمون با آساني لکي ۽ پڙهي سگهندا.
استاد سڀ کان پهريان شاگردن کي تصويرن تي غور ڪرڻ جي هدايت ڪندو. استاد اهي جمال  آسان لفظن   •
سندن  استاد  ٿيندي،  هٻڪ  ۾  پڙهڻ  کي  شاگردن  جن  ٻڌائيندا.  پڙهي  جمال  اهي  شاگرد  پوِء  سمجهائيندو.  ۾ 
رهنمائي ڪري کين آسان لفظن ۾ سمجهائيندو. جيڪي شاگرد سوالئيَء سان پڙهي ويندا، استاد شاباس طور 

انهن جي پٺي ٺپيندو. 
هي اسان جو گھر آهي.. 1
اسان جي گھر ۾ چار ڪمرا آهن.. 2
گھر ۾ هُڪ ورانڊو ۽ پڌُر به آهي.. 3
رَڌ پچاَء الِء هڪ بورچي خانو به آهي.. 4
اسان جو گھر ُڪشادو ۽ صاف آهي.. 5
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استاُد  سکيل لفظن جو چارٽ بليڪ بورڊ تي آويزان ڪندو.  استاد سبق مان سکيل لفظ ۽ انهن جي اردو معنٰي    •
بليڪ بورڊ تي سمجهائي  بعد ۾ شاگردن کي هدايت ڪندو ته پنهنجي ڪاپيَء ۾ لکن.

ٻولي پڙهڻ ۽ سمجهڻ الِء ٻارن کان بلند آواز ۾ وڌ ۾ وڌ پڙهائي ڪرائڻ گھرجي. پوِء اها عبارت جي صورت ۾   •
ُهجي يا لفظن جي صورت ۾  ٻار جنهن لفظ جو درست اُچار نه پڙهي سگهي، استاد شفقت سان ان جي رهنمائي 
انهن  تي  بورڊ  بليڪ  پوِء  ويندا.  لکرايا  ۽  ويندا  پڙهايا  کان  ٻارن  جي  ڪالس  لفظ  نوان  جا  سبق  هن  ڪندو. 

لفظن جي معنٰي لکي آسان لفظن ۾ سمجهائي ويندي ڪاپيَء ۾ لکڻ جي هدايت ڪئي ويندي.
نوان لفظ: گھُر ، ڪمرا  ، پڌُر  ،  ورانڊو  ،  بورچي خانو  ،  ڪشادو  ،  صاُف  

سرگرميون ) اُتساهه(
صاف  ۾  ڪاپيَء  پنهنجي  ۾  شڪل  جي  عبارت  هڪ  جمال  اهي  ته  ڪندو  هدايت  کي  شاگردن  سڀني  استاد   •

سٿري لکائيَء ۾  لکن.
توهان کي پنهنجو گھر ڪيئن ٿو لڳي ؟ ان جي باري ۾ ڪي به چار جمال لکو.  •

استاد شاگردن کي پنهنجن خيالن جي اظهار جو موقعو ڏيندو ۽ شاگرد ن کي سوچي سمجهي پنهنجي ڪاپيَء   •
۾ لکي اچڻ جي هدايت ڪندو. جن شاگردن جي ڪارڪردگي تعريف جوڳي هوندي استاُد انهن جا ناال هڪ 
چارٽ تي لکي ڪالس جي سرگرمين واري بورڊ تي آويزان ڪندو. جن شاگردن کي مونجهارو ٿيندو استاد 

شفقت سان سندن رهنمائي ڪندو.

خوشخطي
استاد هر شاگرد جي خوشخطيَء تي گھڻي توجهه ڏيندو ۽ هنن ۾ درست اکر لکڻ جي صالحيت پيدا ڪرڻ   •

جي پوري ڪوشش ڪندو. ان الِء پهرين بليڪ بورڊ تي اکر لکي سمجهايا ويندا.
جنهن شاگرد جي خوشخطي بهتر هوندي ان جو نالو ڪالس جي سرگرمين واري بورڊ تي آويزان ڪيو ويندو   •

۽  سڀني شاگردن جي آڏو ان جي ساراهه ڪئي ويندي ته جيئن ٻين شاگردن ۾ به سکڻ جو جذبو پيدا ٿئي.
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سبق سورهون

ِسُج
مقصد

سبق جي ُپڄاڻيَء تي شاگرد:
ِسَج جي اهميت بابت ڄاڻ حاصل ڪري سگهندا.  •

لفظن جو اُچار درست پڙهي سگهندا.  •
سنڌي پڙهي ۽ سمجهي سگهن.  •

نوان لفظ سکندا.  •
لفظن جي معنٰي بابت ڄاڻ حاصل ٿيندي.  •

امدادي سامان
هڪ چارٽ تي سبق  مان سکيل لفظن جي معنٰي لکيل  •

بليڪ بورڊ   •
َسولي سنڌي ڪتاُب 2 ، صفحو نمبر 24  •

سکيا جو طريقو 
استاد ٻارن کي ِسَج جي اهميت جي باري ۾ ڄاڻ ڏيندو.  •

فائدا  ڪيترائي  مان  ِسج  کي  اسان  ته  ٻڌائيندو  ڪندي  بيان  اهميت  جي  ِسَج  کي  ٻارن  استاد،  ۾  سبق  هن   •
حاصل ٿين ٿا. اسان کي، گرمين جي ُمند ۾ ِسَج جي تيز ِڪرڻن جي ڪري ِسَج کي نقصان پهچائيندڙ گولو 
ائين  ٿيون.  ٿين  حاصل  نعمتون  گھڻيون  ئي  ڪري  جي  ِڪرڻن  تيز  جي  ان  کي  اسان  پر  گھرجي.  سمجهڻ  نه 
ِسَج جي  اسان کي  انمول نعمت آهي. ان ڪري  نعمتن مان هڪ  تعالٰي جي عطا ڪيل  اهلل  به  ِسُج  ته  چئجي 

اهميت ۽ ان جي فائدن کي سمجهڻ جي ڪوشش ڪرڻ گهرجي ۽ اهلل تعالٰي جو شڪر ادا ڪرڻ گهرجي.
استاد سڀ کان پهرين شاگردن کي تصويرن تي غور ڪرڻ جي هدايت ڪندو. استاد اهي جمال اردو ترجمي   •
سان گڏ پڙهي آسان لفظن ۾ سمجهائيندو. پوِء  شاگرد اهي جمال پڙهي ٻڌائيندا. جن شاگردن کي پڙهڻ ۾ هٻڪ 
ٿيندي، استاد سندن رهنمائي ڪري کين آسان لفظن ۾ سمجهائيندو ۽ ڏکيا لفظ بليڪ بورڊ تي لکي انهن جو 

اُچار پڻ سمجهائيندو. جيڪي شاگرد سوالئيَء سان پڙهي ويندا، استاد شاباس طور انهن جي پٺي ٺپيندو. 
ِسُج روزانو صبح جو اڀرندو آهي.. 1
ِسُج روزانو سانجهيَء جو لهندو آهي.. 2
ِسَج مان اسان کي روشني ۽ گرمي ملندي آهي.. 3
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ِسَج جي روشني ۽ گرميَء تي فصل پچندا آهن.. 4
ِسَج جي گرميَء تي وڻن ۾ ميوا پيدا ٿيندا آهن.. 5

زباني ٻڌايو
شاگردن جي پرک ۽ پروڙ جي جائزي الِء استاد سبق متعلق ڪجهه سوال ڪندو. جيڪي شاگرَد درست جواب   •
الَء  لکڻ  ۾  ڪاپيَء  پنهنجي  پنهنجي  لکي  تي  بورڊ  بليڪ  جواب  جا  انهن  ۽  ٺپيندو  ُپٺي  سندن  استاد  ڏيندا، 

چوندو. جن شاگردن کي جواب نه ايندا، استاد سندن رهنمائي ڪندو.
)1(         ِسُج ڪهڙي طرف کان اُڀرندو آهي؟            

جواب:   ِسُج اوڀر کان اڀرندو آهي.                      
)2(         ِسُج ڪهڙي طرف لهندو آهي؟   

جواب:   ِسُج اولهه طرف لهندو آهي.    
)3(         ِسَج جي روشني ڪنهن الِء فائدي واري آهي؟  

جواب:   ِسَج جي روشني سڀني جاندارن الِء فائدي واري آهي.                               
استاُد  سکيل لفظن جو چارٽ بليڪ بورڊ تي آويزان ڪندو ۽ انهن جي اردو معنٰي  بليڪ بورڊ تي سمجهائي    •

بعد ۾ شاگردن کي هدايت ڪندو ته پنهنجي ڪاپيَء ۾ لکن.
ٻولي پڙهڻ ۽ سمجهڻ الِء ٻارن کان بلند آواز ۾ وڌ ۾ وڌ پڙهائي ڪرائڻ گھرجي. پوِء اها عبارت جي صورت ۾   •
ُهجي يا لفظن جي صورت ۾  ٻار جنهن لفظ جو درست اُچار نه پڙهي سگهي، استاد شفقت سان ان جي رهنمائي 
ڪندو. هن سبق جا نوان لفظ ڪالس جي ٻارن کان پڙهايا ۽ لکرايا ويندا. پوِء بليڪ بورڊ تي انهن لفظن جي 

معنٰي لکي آسان لفظن ۾ سمجهائي ويندي ڪاپيَء ۾ لکڻ جي هدايت ڪئي ويندي.
نوان لفظ: ِسُج ، روشني  ،  روزانو  ، گرمي ، صبح  ، فصل  ، سانجهي  ،  شام  ،  ميوا  ، اڀرڻ  ، وڻ ،  لهڻ   

سرگرميون ) اُتساهه(
ته اهي جمال هڪ عبارت جي شڪل ۾ پنهنجي ڪاپيَء ۾ صاف  •  استاد سڀني شاگردن کي هدايت ڪندو 

سٿري لکائيَء ۾  لکن.
ِسُج روزانو صبح جو اڀرندو آهي. ِسَج مان اسان کي روشني ۽ گرمي ملندي آهي. ِسَج جي روشني ۽ گرميَء   

تي فصل پچندا آهن. ِسَج جي گرميَء تي وڻن ۾ ميوا پيدا ٿيندا آهن.
•  ِسَج مان اسان کي ڪهڙا فائدا حاصل ٿين ٿا ؟ ان جي باري ۾ ڪي به چار جمال لکو.

•  استاد شاگردن کي پنهنجن خيالن جي اظهار جو موقعو ڏيندو ۽ شاگرد ن کي سوچي سمجهي پنهنجي ڪاپيَء 
۾ لکي اچڻ جي هدايت ڪندو. جن شاگردن جي ڪارڪردگي تعريف جوڳي هوندي استاُد انهن جا ناال هڪ 
چارٽ تي لکي ڪالس جي سرگرمين واري بورڊ تي آويزان ڪندو جن شاگردن کي مونجهارو ٿيندو استاد 

شفقت سان سندن رهنمائي ڪندو.
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 ِسَج جي روشنيَء تي اسين ڪپڙا ُسڪايون ٿا.. 1
 ِسَج جي روشنيَء جي ڪري اسان کي اناج ۽ ميوا حاصل ٿين ٿا.. 2
 ِسَج جي روشنيَء سبب وڻ پيدا ٿين ٿا ۽ اسان کي انهن مان ڇانَو ملي ٿي.. 3
 ِسَج جي روشنيَء سان انسان جي جسم جون بيماريون پڻ ختم ٿين ٿيون.. 4

•  استاد بليڪ بورڊ تي ِسج جي باري ۾ ڪجهه سوال لکندو ۽ شاگردن کان انهن جا جواب ) ها ( يا ) نه (  ۾ انهن 
ڪندو.  رهنمائي  سندن  استاد  هوندا،  غلط  جواب  جا  شاگردن  جن  ڪندو.  هدايت  جي  لکڻ  آڏو  جي  جملن 

جيڪي شاگرد درست جواب ڏيندا انهن کي شاباس ڏني ويندي.
ِسَج جي باري ۾ ٻارن کان ڪيل سوال:

ها. 1 گرمين ۾ ِسَج جي روشني تيز هوندي آهي.  
نه. 2 ِسُج رات جو اڀرندو آهي. 
ها. 3 ِسَج جي روشنيَء سان اسان ميوا حاصل ڪريون ٿا. 
نه. 4 ِسَج جي روشني نقصان ڪار آهي. 
ها. 5 سياري ۾ ِسَج جي روشني تيز نه هوندي آهي. 

خوشخطي
استاد هر شاگرد جي خوشخطيَء تي گھڻي توجهه ڏيندو ۽ هنن ۾ درست اکر لکڻ جي صالحيت پيدا ڪرڻ   •

جي پوري ڪوشش ڪندو. ان الِء پهرين بليڪ بورڊ تي اکر لکي سمجهايا ويندا.
جنهن شاگرد جي خوشخطي بهتر هوندي ان جو نالو ڪالس جي سرگرمين واري بورڊ تي آويزان ڪيو ويندو   •

۽  سڀني شاگردن جي آڏو ان جي ساراهه ڪئي ويندي ته جيئن ٻين شاگردن ۾ به سکڻ جو جذبو پيدا ٿئي.
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سبق سترهون 

ليمون
مقصد

سبق جي ُپڄاڻيَء تي شاگرد:
ليمي جي خاصيت بابت ڄاڻ حاصل ڪري سگهندا.  •

ليمي جي فائدن بابت سمجهي سگهندا.  •
نوان لفظ سکندا.  •

امدادي سامان
هڪ چارٽ تي سبق  مان سکيل لفظن جي معنٰي لکيل  •

بليڪ بورڊ   •
َسولي سنڌي ڪتاُب 2، صفحو نمبر 25  •

سکيا جو طريقو
استاد ٻارن کي ليمي جي اهميت ۽ فائدن جي باري ۾ ٻڌائيندو.  •

فائدا  ڪيترائي  مان  ليمي   کي  اسان  ته  ٻڌائيندو  ڪندي  بيان  اهميت  جي  ليمي  کي  ٻارن  استاد  ۾  سبق  هن   •
مٺو  ڀاڄين جو کٽو  ان کانسواِء  پيئندا آهيون.  ٺاهي  ليمي جو شربت  ۾  ُمند  اسان گرمين جي  ٿا.  ٿين  حاصل 
ذائقو ڪرڻ الِء اسان ليمي جو رس استعمال ڪندا آهيون. اسان کي ليمي جي اهميت ۽ ان جي فائدن کي 

سمجهڻ جي ڪوشش ڪرڻ گهرجي ۽ اهلل تعالٰي جو شڪر ادا ڪرڻ گهرجي.
لفظن  آسان  جمال  اهي  استاد  ڪندو.  هدايت  جي  ڪرڻ  غور  تي  جملن  کي  شاگردن  پهرين  کان  سڀ  استاد   •
سندن  استاد  ٿيندي،  هٻڪ  ۾  پڙهڻ  کي  شاگردن  جن  ٻڌائيندا.  پڙهي  جمال  اهي  شاگرد  پوِء  سمجهائيندو.  ۾ 
رهنمائي ڪري کين آسان لفظن ۾ سمجهائيندو ۽ ڏکيا لفظ بليڪ بورڊ تي لکي انهن جو اُچار پڻ سمجهائيندو. 

جيڪي شاگرد سوالئيَء سان پڙهي ويندا، استاد شاباس طور انهن جي پٺي ٺپيندو.
پيارا ٻارو!. 1
مان آهيان ننڍڙو کٽڙو ليمون. 2
توڙي قَد ۾ آهيان ننڍڙو. 3
فائدو ڏيندو آهيان وڏڙو. 4
خاصيت مون ۾ هڪ  ڏاڍي آ. 5
هاضمو سڀ کي ڏياريندي آ. 6
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جيڪو مون کي ڀائيندو آهي. 7
فائدو مون مان پائيندو آهي. 8

زباني ٻڌايو
شاگردن جي پرک ۽ پروڙ جي جائزي الِء استاد سبق متعلق ڪجهه سوال ڪندو جيڪي شاگرَد درست جواب   •
الَء  لکڻ  ۾  ڪاپيَء  پنهنجي  پنهنجي  لکي  تي  بورڊ  بليڪ  جواب  جا  انهن  ۽  ٺپيندو  ُپٺي  سندن  استاد  ڏيندا، 

چوندو. جن شاگردن کي جواب نه ايندا، استاد سندن رهنمائي ڪندو.
•   استاُد  سکيل لفظن جو چارٽ بليڪ بورڊ تي آويزان ڪندو ۽  استاد سبق مان سکيل لفظ ۽ انهن جي اردو 

معنٰي  بليڪ بورڊ تي سمجهائي  پوِء شاگردن کي هدايت ڪندو ته پنهنجي ڪاپيَء ۾ لکن.
ٻولي پڙهڻ ۽ سمجهڻ الِء ٻارن کان بلند آواز ۾ وڌ ۾ وڌ پڙهائي ڪرائڻ گھرجي.  هن سبق جا نوان لفظ ڪالس   •
جي ٻارن کان پڙهايا ۽ لکرايا ويندا. پوِء بليڪ بورڊ تي انهن لفظن جي معنٰي لکي آسان لفظن ۾ سمجهائي 

ويندي ۽ ڪاپيَء ۾ لکڻ جي هدايت ڪئي ويندي.
نوان لفظ: ليمون  ،  ننڍڙو  ، کٽڙو ، توڙي ، قد ، فائدو ، وڏڙو ، هاضمو ، ڀائيندو .  

سرگرميون ) اُتساهه(
استاد هدايت ڪندو ته سڀئي شاگرد گڏجي هن سبق جا جمال ُسر ۽ لئه ۾ پڙهن.   •

•  استاد بليڪ بورڊ تي ليمي جي باري ۾ ڪجهه سوال لکندو ۽ شاگردن کان انهن جا جواب ) ها ( يا ) نه (  ۾ 
انهن جملن جي آڏو لکڻ جي هدايت ڪندو. جن شاگردن جا جواب غلط هوندا، استاد سندن رهنمائي ڪندو. 

جيڪي شاگرد درست جواب ڏيندا انهن کي شاباس ڏني ويندي.
ليمي جي باري ۾ ٻارن کان ڪيل سوال:  

نه. 1 ليمون سياري جي ُمنَد ۾ هوندو آهي.  
ها. 2 ليمي جو ذائقو کٽو ٿيندو آهي. 
نه. 3 ليمون هاضمو خراب ڪندو آهي. 
ها. 4 ليمي مان اسان شربت ٺاهيندا آهيون. 
ها. 5 ليمي جو رنگ پِيلو ٿئي ٿو. 
ها. 6 ليمون ميوو آهي. 
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سبق ارڙهون

اسان جو اسڪول
مقصد

سبق جي ُپڄاڻيَء تي شاگرد:
اسڪول جي باري ۾ ڄاڻ حاصل ڪري سگهندا.  •

اسڪول متعلق ڪجهه جمال لکي سگهندا.  •
نوان لفظ سکندا.  •

امدادي سامان
هڪ چارٽ تي سبق  مان سکيل لفظن جي معنٰي لکيل.  •

بليڪ بورڊ   •
َسولي سنڌي ڪتاُب 2، صفحو نمبر 26  •

         سکيا جو طريقو
استاد ٻارن کي اسڪول جي باري ۾ ڄاڻ ڏيندو.  •

سڀ کان پهرين شاگردن کي تصويرن ۽ جملن تي غور ڪرڻ جي هدايت ڪندو. استاد اهي جمال اردو ترجمي   •
سان گڏ پڙهي آسان لفظن ۾ سمجهائيندو. پوِء شاگرد اهي جمال پڙهي ٻڌائيندا. جن شاگردن کي پڙهڻ ۾ هٻڪ 
ٿيندي، استاد سندن رهنمائي ڪري کين آسان لفظن ۾ سمجهائيندو ۽ ڏکيا لفظ بليڪ بورڊ تي لکي انهن جو 

اُچار پڻ سمجهائيندو. جيڪي شاگرد سوالئيَء سان پڙهي ويندا، استاد شاباس طور انهن جي پٺي ٺپيندو. 
هي اسان جو اسڪول آهي.. 1
اسڪول ۾ ڪئي ڪمرا آهن.. 2
هي اسان جو ڪالس آهي.. 3
هي اسان جي استاد آهي. . 4

تي  بورڊ  بليڪ  معنٰي   اردو  جي  لفظن  انهن  ۽  ڪندو  آويزان  تي  بورڊ  بليڪ  چارٽ  جو  لفظن  سکيل  استاُد    •
سمجهائي شاگردن کي هدايت ڪندو ته پنهنجي ڪاپيَء ۾ لکن.

ٻولي پڙهڻ ۽ سمجهڻ الِء ٻارن کان پڙهائي ڪرائڻ گھرجي. پوِء اها عبارت جي صورت ۾ يا لفظن جي صورت ۾   •
ٻار جنهن لفظ جو درست اُچار نه پڙهي سگهي، استاد ان جي رهنمائي ڪندو. نوان لفظ  پڙهايا ۽ لکرايا ويندا ۽ 

انهن لفظن جي معنٰي لکي آسان لفظن ۾ سمجهائي ويندي ۽ ڪاپيَء ۾ لکڻ جي هدايت ڪئي ويندي.
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سرگرمي
•  استاد بليڪ بورڊ تي اڻپورا جمال لکي شاگردن کي خالي جاين تي صحيح جواب لکڻ الِء ڪجهه وقت ڏيندو. 
پوِء   کان  لکڻ  جمال  اهي  تي  صفحي  واري  سرگرمين  ۾  ڪاپيَء  پنهنجي  ته  ڪندو  هدايت  کي  شاگردن  پوِء 

استاد کان تپاس ڪرائين. ان سلسلي ۾ استاد شاگردن جي رهنمائي ڪندو.
منهنجي اسڪول جو نالو ...........................................آهي.. 1
منهنجو اسڪول ..............................  عالئقي ۾ آهي.. 2
منهنجي ڪالس ٽيچر جو نالو ............................... آهي.. 3
آٌء  ............................. ۾ پڙهندو آهيان.. 4

خوشخطي
استاد هر شاگرد جي خوشخطيَء تي گھڻي توجهه ڏيندو ۽ هنن ۾ درست اکر لکڻ جي صالحيت پيدا ڪرڻ   •

جي پوري ڪوشش ڪندو. ان الِء پهرين بليڪ بورڊ تي اکر لکي سمجهايا ويندا.
جنهن شاگرد جي خوشخطي بهتر هوندي ان جو نالو ڪالس جي سرگرمين واري بورڊ تي آويزان ڪيو ويندو   •

۽  سڀني شاگردن جي آڏو ان جي ساراهه ڪئي ويندي ته جيئن ٻين شاگردن ۾ به سکڻ جذبو پيدا ٿئي.
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سبق اوڻيهون

جانور
خاص مقصد

سبق جي ُپڄاڻيَء تي شاگرد:
جانورن جي اهميت بابت ڄاڻ حاصل ڪري سگهندا.  •

جانورن جي رنگن ۽ آوازن بابت سمجهي سگهندا.  •
سنڌي پڙهي ۽ سمجهي سگهن.  •

نوان لفظ سکندا .  •

امدادي سامان
هڪ چارٽ تي سبق  مان سکيل لفظن جي معنٰي لکيل  •

بليڪ بورڊ  •
َسولي سنڌي ڪتاُب 2، صفحو نمبر 27   •

سکيا جو طريقو
هن سبق ۾ استاد ٻارن کي جانورن جي باري ۾ ٻڌائيندو ته اسان کي جانورن مان ڪيترائي فائدا حاصل ٿين   •
ٿا. اسان کي گھرجي ته جانورن جو قدر ڪريون ۽ انهن تي ظلم نه ڪريون. انهن جانورن مان ڪن جانورن 
آهن  هوندا  پالتو  جانور  ڪي  آهيون.  پيئندا  کير  جو  جانورن  ڪن  وري  ته  آهيون  کائيندا  اسان  گوشت  جو 
فائدن کي  اهميت ۽  انهن جي  اسان کي  به استعمال ڪندا آهيون.  بار کڻڻ الِء   اسان  ته ڪجهه جانورن کي 

سمجهڻ جي ڪوشش ڪرڻ گهرجي ۽ اهلل تعالٰي جو شڪر ادا ڪرڻ گهرجي.
استاد سڀ کان پهرين شاگردن کي تصويرن تي غور ڪرڻ جي هدايت ڪندو. استاد اهي جمال اردو ترجمي   •
سان گڏ پڙهي آسان لفظن ۾ سمجهائيندو. پوِء شاگرد اهي جمال پڙهي ٻڌائيندا. جن شاگردن کي پڙهڻ ۾ هٻڪ 
ٿيندي، استاد سندن رهنمائي ڪري کين آسان لفظن ۾ سمجهائيندو ۽ ڏکيا لفظ بليڪ بورڊ تي لکي انهن جو 

اُچار پڻ سمجهائيندو. جيڪي شاگرد سوالئيَء سان پڙهي ويندا، استاد شاباس طور انهن جي پٺي ٺپيندو. 
هي اُُٺ آهي.. 1
گھوڙو ناسي آهي.. 2
مينهن ڪاري آهي.. 3
ُهوَء ڳئون آهي.. 4
هي ڍڳو آهي.. 5
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هو گڏههُ آهي.. 6
•    استاُد  سکيل لفظن جو چارٽ بليڪ بورڊ تي آويزان ڪندو ۽ انهن جي اردو معنٰي  بليڪ بورڊ تي سمجهائي  

بعد ۾ شاگردن کي هدايت ڪندو ته پنهنجي ڪاپيَء ۾ لکن.
ٻولي پڙهڻ ۽ سمجهڻ الِء ٻارن کان بلند آواز ۾ وڌ ۾ وڌ پڙهائي ڪرائڻ گھرجي. پوِء اها عبارت جي صورت ۾   •
ُهجي يا لفظن جي صورت ۾ ٻار جنهن لفظ جو درست اُچار نه پڙهي سگهي، استاد شفقت سان ان جي رهنمائي 
ڪندو. هن سبق جا نوان لفظ ڪالس جي ٻارن کان پڙهايا ۽ لکرايا ويندا. بعد ۾ بليڪ بورڊ تي انهن لفظن 

جي معنٰي لکي آسان لفظن ۾ سمجهائي ويندي ۽ ڪاپيَء ۾ لکڻ جي هدايت ڪئي ويندي.
،  ڍڳو  ،  مينهن ،  گڏههُ  ،  ڪاري لفظ: جانور  ، گھوڙو  ،  اَُٺ  ،  ناسي ،  ڳئون   

سرگرميون ) اُتساهه(
•  جانورن مان اسان کي ڪهڙا فائدا حاصل ٿين ٿا ؟ ان جي باري ۾ چار جمال لکو.

شاگردن کي پنهنجن خيالن جي اظهار جو موقعو ڏيندو ۽ شاگرد ن کي پنهنجي ڪاپيَء ۾ سوچي لکي اچڻ   •
جي هدايت ڪندو. جن شاگردن جي ڪارڪردگي تعريف جوڳي هوندي استاُد انهن جا ناال هڪ چارٽ تي 
لکي ڪالس جي سرگرمين واري بورڊ تي آويزان ڪندو جن شاگردن کي مونجهارو ٿيندو استاد شفقت سان 

سندن رهنمائي ڪندو.
اسين حالل جانورن جو گوشت کائيندا آهيون.. 1
 اسين جانورن ) ِمينهن، ڳئون، ٻڪري ۽ ڏاچي (  جو کير پيئندا آهيون.. 2
 جانورن کان اسين بار کڻڻ جو ڪم وٺندا آهيون.. 3
 جانورن جي کلن مان ڪيترائي فائدا حاصل ڪيا وڃن ٿا.. 4

بليڪ بورڊ تي ٻه ڪالم ٺاهيندو )1( کير ڏيندڙ جانور )2( بار کڻڻ جي ڪم ايندڙ جانور. شاگردن کان انهن   • 
خانن ۾ جانورن جا ناال لکرائيندو.

بار کڻڻ جي ڪم ايندڙ جانورکير ڏيندڙ جانور

ٻڪري ، ِمينهن
ڳئون ، ڏاچي

اُُٺ ، گھوڙو  ، گڏههُ
ڍڳو  ، خچر

خوشخطي
استاد هر شاگرد جي خوشخطيَء تي گھڻي توجهه ڏيندو ۽ هنن ۾ درست اکر لکڻ جي صالحيت پيدا ڪرڻ   •

جي پوري ڪوشش ڪندو. ان الِء پهرين بليڪ بورڊ تي اکر لکي سمجهايا ويندا.
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سبق ويهون    

منهنجو وطن
خاص مقصد

سبق جي ُپڄاڻيَء تي شاگرد:
وطن جي باري ۾ ڄاڻ حاصل ڪري سگهندا.  •

وطن متعلق ڪجهه جمال لکي سگهندا.  •
سنڌي پڙهي ۽ سمجهي سگهن.  •

نوان لفظ سکندا .  •

امدادي سامان
هڪ چارٽ تي سبق  مان سکيل لفظن جي معنٰي لکيل  •

بليڪ بورڊ   •
َسولي سنڌي ڪتاُب 2، صفحو نمبر 28  •

سکيا جو طريقو
•  استاد ٻارن کي سمجهائيندو ته قوم جي سڃاڻپ پنهنجي مذهب ۽ وطن سان ٿيندي آهي. اسان کي پنهنجي 
ڪري  حاصل  ڪاميابي  ۽  ترقي  ۾  دنيا  گھرجي.  ڪرڻ  ڪوشش  الِء  ترقيَء  جي  انهن  ۽  محبت  سان  وطن 
پنهنجو ۽ ملڪ جو نالو روشن ڪرڻ گھرجي. اسان هن سبق ۾ پنهنجي وطن پاڪستان جي باري ۾ ڪجهه 

ڄاڻ حاصل ڪندا سين. 
استاد سڀ کان پهرين شاگردن کي پاڪستان جي نقشي کي غور سان ڏسڻ جي هدايت ڪندو. استاد سبق   •
جن  ٻڌائيندا.  پڙهي  جمال  اهي  شاگرد  پوِء  سمجهائيندو.  ۾  لفظن  آسان  پڙهي  گڏ  سان  ترجمي  اردو  جمال  جا 
شاگردن کي پڙهڻ ۾ هٻڪ ٿيندي، استاد سندن رهنمائي ڪري کين آسان لفظن ۾ سمجهائيندو ۽ ڏکيا لفظ 
بليڪ بورڊ تي لکي انهن جو اُچار پڻ سمجهائيندو. جيڪي شاگرد سوالئيَء سان پڙهي ويندا، استاد شاباس 

طور انهن جي پٺي ٺپيندو. 
پاڪستان منهنجو وطن آهي.. 1  
پاڪستان 14 آگسٽ 1947ع تي آزاد ٿيو.. 2  
پاڪستان جا چار صوبا آهن.. 3  
سنڌ ، پنجاب ، بلوچستان ۽ خيبر پختونخوا. 4  
پاڪستان جي گاديَء جو هنڌ اسالم آباد آهي.. 5  
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بورڊ تي  اردو معنٰي  بليڪ  انهن لفظن جي  بورڊ تي آويزان ڪندو.  ۽  استاُد  سکيل لفظن جو چارٽ بليڪ   •
سمجهائي  پوِء شاگردن کي هدايت ڪندو ته پنهنجي ڪاپيَء ۾ لکن.

سرگرميون ) اُتساهه(
•  استاد شاگردن کي هدايت ڪندو ته سڀئي هن سبق جا جمال وڏي آواز ۾ صحيح اُچار سان پڙهن. 

استاد بليڪ بورڊ تي وطن جي باري ۾ ڪجهه سوال لکندو ۽ شاگردن کان انهن جا جواب ) ها ( يا ) نه (  ۾ انهن   •
ڪندو.  رهنمائي  سندن  استاد  هوندا،  غلط  جواب  جا  شاگردن  جن  ڪندو.  هدايت  جي  لکڻ  آڏو  جي  جملن 

جيڪي شاگرد درست جواب ڏيندا انهن کي شاباس ڏني ويندي.
 وطن جي باري ۾ ٻارن کان ڪيل سوال:

ها )1(   پاڪستان جي بانيَء جو نالو قائد اعظم آهي.  
ها )2(   ڪراچي سنڌ صوبي جو وڏو شهر آهي. 
ها )3(   اسين سنڌ ۾ رهون ٿا. 
نه )4(   پاڪستان جا ست صوبا آهن. 
ها )5(   ڪراچي شهر سمنڊ جي ڪناري تي آهي. 

سرگرمي
استاد بليڪ بورڊ تي اڻپورا جمال لکي شاگردن کي خالي جاين تي صحيح جواب لکڻ الِء ڪجهه وقت ڏيندو.   •
پوِء شاگردن کي هدايت ڪندو ته پنهنجي ڪاپيَء ۾ سرگرمين واري صفحي تي اهي جمال پورا لکڻ پوِء استاد 

کان تپاس ڪرائين. ان سلسلي ۾ استاد شاگردن جي پڻ رهنمائي ڪندو.
)سنڌ ، ڪراچي ، پاڪستان( منهنجي وطن جو نالو ........................................آهي.   .1  

اسين  .......................................  صوبي ۾ رهون ٿا.              )سنڌ ، بلوچستان ، پنجاب ، خيبر پختونخوا(  .2  
)ڪراچي ، الهور ، اسالم آباد( پاڪستان جي گاديَء جو هنڌ ............................. آهي.   .3  

)15 ، 14 ، 11( پاڪستان   ................................ آگسٽ تي آزاد ٿيو.   .4  
)اردو ، سنڌي ، پنجابي( پاڪستان جي قومي ٻولي ............................... آهي.   .5  

)سنڌي .  پنجابي  .  بلوچي ( سنڌ جي صوبائي ٻولي ..................... آهي.              .6  
)بلوچي .  اردو  .  پنجابي ( پنجاب جي صوبائي ٻولي .................. آهي.                 .7  
)سنڌي .  بلوچي  .  پشتو ( بلوچستان جي صوبائي ٻولي .................. آهي.             .8  

)پشتو .  اردو  .  سرائڪي، هندڪو ( خيبر پختونخواه جي رهاڪن جي ٻولي .......... آهي.      .9  
)ڪراچي  .  سکر  .  الڙڪاڻو ( سنڌ جي گاديَء جو هنڌ .................. آهي.               .10  

) الهور  .  ملتان  .  ساهيوال ( پنجاب جي گاديَء جو هنڌ .................. آهي.             .11  
)سبي  .  تربت  .  ڪوئٽه ( بلوچستان جي گاديَء جو هنڌ .................. آهي.             .12  

)پشاور .  سوات  .  گلگت ( خيبر پختونخوا جي گاديَء جو هنڌ .................. آهي.    .13  
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سبق ايڪيهون

ريل گاڏي
خاص مقصد

سبق جي ُپڄاڻيَء تي شاگرد:
ريل گاڏيَء بابت ڄاڻ حاصل ڪري سگهندا .  •

سنڌي پڙهي ۽ سمجهي سگهن.  •

امدادي سامان
هڪ چارٽ تي سبق  مان سکيل لفظن جي معنٰي لکيل  •

بليڪ بورڊ  •
َسولي سنڌي ڪتاُب 2، صفحو نمبر 29  •

سکيا جو طريقو
استاد ٻارن کي ريل گاڏيَء بابت ڄاڻ ڏيندو.  •

هن سبق ۾ ريل گاڏيَء جي باري ۾ ذڪر ڪيو ويو آهي. آڳاٽي دور ۾ اسان هڪ شهر کان ٻئي شهر وڃڻ الِء   •
تمام گھڻا ڪشاال ڪڍي پوِء وڃي پهچندا هئاسين. ڇاڪاڻ ته ان دور ۾ وسيال نه هئا. پر هي سائنس جو دور 
آهي. هن وقت دنيا ترقي ڪري رهي آهي. نه صرف هڪ شهر کان ٻئي هنڌ پر اسان ڪنهن به ملڪ ڏانهن 

آسانيَء سان وڃي سگهون ٿا. انهن ذريعن ۾ ريل گاڏي جو سفر به ڏاڍو آرامده، تيز رفتار ۽ لطف وارو آهي. 
استاد ٻارن کي سمجهائيندو ته جملن جي سکيا حاصل ڪرڻ کانپوِء جملن جي مدد سان مضمون لکڻ به سکن.   •
ان الِء ضروري نه آهي ته مضمون هڪ يا ٻن صفحن جو ُهجي پر ٻارن جي عمر مطابق مضمون جملن جي شڪل 

۾ وڌ ۾ وڌ پنجن يا ڇهن جملن جو ُهجي. 
استاد سڀ کان پهريان شاگردن کي تصويرن تي غور ڪرڻ جي هدايت ڪندو. استاد اهي جمال اردو ترجمي   •
۾  پڙهڻ  کي  شاگردن  جن  ٻڌائيندا.  پڙهي  جمال  اهي  شاگرد  پوِء  سمجهائيندو.  ۾  لفظن  آسان  پڙهي  گڏ  سان 
سان  سوالئيَء  شاگرد  جيڪي  سمجهائيندو.  ۾  لفظن  آسان  کين  ڪري  رهنمائي  سندن  استاد  ٿيندي،  هٻڪ 

پڙهي ويندا، استاد شاباس طور انهن جي پٺي ٺپيندو. 
هيَء ريل گاڏي آهي.. 1
ريل گاڏي پٽڙيَء تي هلي ٿي.. 2
ريل گاڏي مسافرن کي کڻي ۽ الهي ٿي.. 3
ريل گاڏيَء ۾ ڪئي گاڏا هوندا آهن.. 4
ريل گاڏيَء جي اڳيان انجڻ هوندي آهي.. 5
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•    استاُد  سکيل لفظن جو چارٽ بليڪ بورڊ تي آويزان ڪندو  ۽ انهن لفظن جي اردو معنٰي  بليڪ بورڊ تي 
سمجهائي پوِء شاگردن کي هدايت ڪندو ته پنهنجي ڪاپيَء ۾ لکن.

ٻولي پڙهڻ ۽ سمجهڻ الِء ٻارن کان بلند آواز ۾ وڌ ۾ وڌ پڙهائي ڪرائڻ گھرجي. پوِء اها عبارت جي صورت ۾   •
ُهجي يا لفظن جي صورت ۾  ٻار جنهن لفظ جو درست اُچار نه پڙهي سگهي، استاد  ان جي رهنمائي ڪندو. هن 
سبق جا نوان لفظ ڪالس جي ٻارن کان پڙهايا ۽ لکرايا ويندا. پوِء ڪاپيَء ۾ لکڻ جي هدايت ڪئي ويندي.

لفظ: ريل گاڏي ،  چاڙهڻ ، پٽڙي  ، مسافر ، گاڏا ، الهڻ ، انجڻ  

سرگرميون ) اُتساهه(
توهان کي ريل گاڏيَء جو سفر ڪيئن ٿو لڳي ؟ ان جي باري ۾ چار جمال لکو.  •

استاد، شاگردن کي پنهنجن خيالن جي اظهار جو موقعو ڏيندو ۽ شاگردن کي پنهنجي ڪاپيَء ۾ سوچي لکي   •
اچڻ جي هدايت ڪندو. جن شاگردن جي ڪارڪردگي تعريف جوڳي هوندي استاُد انهن جا ناال هڪ چارٽ 

تي لکي ڪالس جي سرگرمين واري بورڊ تي آويزان ڪندو. 
2.   ريل گاڏي تيز هلندي آهي. ريل گاڏيَء جو سفر آرام وارو آهي.   .1

ريل گاڏيَء ۾ اندر آرام سان گھمي ڦري سگھجي ٿو.  .3
ريل گاڏيَء ۾ رات جو آرام ڪرڻ جي سهولت به آهي.  .4

اچ وڃ جا ٻيا وسيال
جو  انهن  ۽  آهن  اهم  ڪيترا  وسيال  ڪهڙا  ته  سمجهائيندو  لکي  وسيال  ٻيا  جا  وڃ  اچ  تي  بورڊ  بليڪ  استاد    •

استعمال ڪٿي آهي. 

ڪٿي هلن ٿاڇا ٿا کڻنوسيالنمبر

1
2
3
4
5
6

ڪار / رڪشه
بس / ڪوچ

ٽرڪ
ريل گاڏي

هوائي جهاز
پاڻيَء وارو ٻيڙو

مسافر
مسافر
سامان

مسافر/ سامان
مسافر/ سامان

مسافر / سامان

روڊن تي
روڊن تي
روڊن تي

پٽڙيَء تي
هوا ۾ اڏامي ٿو

پاڻيَء تي تري ٿو

خوشخطي
•   استاد هر  شاگرد جي خوشخطيَء تي گھڻي توجهه ڏيندو ۽ هنن ۾ درست اکر لکڻ جي صالحيت پيدا ڪرڻ 

جي پوري ڪوشش ڪندو. ان الِء پهرين بليڪ بورڊ تي اکر لکي سمجهايا ويندا.
جنهن شاگرد جي خوشخطي بهتر هوندي ان جو نالو ڪالس جي سرگرمين واري بورڊ تي آويزان ڪيو ويندو   •

۽  سڀني شاگردن جي آڏو ان جي ساراهه ڪئي ويندي ته جيئن ٻين شاگردن ۾ به سکڻ جو جذبو پيدا ٿئي.
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سبق ٻاويهون

ٻلي
خاص مقصد

سبق جي ُپڄاڻيَء تي شاگرد:
ٻليَء جي باري ۾ ڄاڻ حاصل ڪري سگهندا.  •

ٻليَء متعلق ڪجهه جمال لکي سگهندا.  •
نوان لفظ سکندا .  •

امدادي سامان
هڪ چارٽ تي سبق  مان سکيل لفظن جي معنٰي لکيل .  •

بليڪ بورڊ  •
َسولي سنڌي ڪتاُب 2  ، صفحو نمبر 30  •

سکيا جو طريقو 
استاد ٻارن کي ٻليَء جي باري ۾ ڄاڻ ڏيندو.  •

هوندا  پسند  ميوا  کي  ڪنهن  آهي.  هوندي  پسند  ڪا  نه  ڪا  جي  انسان  هر  ته  سمجهائيندو  کي  ٻارن  استاد،    •
آهن ته ڪنهن کي گل ۽ ٻوٽا اهڙي طرح ڪي انسان جانورن سان پيار ڪندا آهن. ٻلي به هڪ اهڙو جانور 

آهي جنهن کي گھڻا ماڻهو پسند ڪندا آهن. هن سبق ۾ ٻلي جي خوبين بابت ڄاڻ ڏني وئي آهي.  
استاد سڀ کان پهرين شاگردن کي ٻليَء جي تصوير تي غور ڪرڻ جي هدايت ڪندو. استاد سبق جا جمال   •
اردو ترجمي سان گڏ پڙهي آسان لفظن ۾ سمجهائيندو. پوِء شاگرد اهي جمال پڙهي ٻڌائيندا. جن شاگردن کي 
پڙهڻ ۾ هٻڪ ٿيندي، استاد سندن رهنمائي ڪري کين آسان لفظن ۾ سمجهائيندو ۽ ڏکيا لفظ بليڪ بورڊ 
تي لکي انهن جو اُچار پڻ سمجهائيندو. جيڪي شاگرد سوالئيَء سان پڙهي ويندا، استاد شاباس طور انهن جي 

ٺپيندو.  پٺي 
ٻلي مون هڪ ڌاري آهي.. 1
رنگ جي اُها ڪاري آهي.. 2
کير پيئي ۽ گوشت هي کائي.. 3
ٻنهي سان هن جي  ياري آهي.. 4
ِڪين ڇڏي ٿي ڪوئو گھر ۾.. 5
ِتن جي پويان ماري آهي.. 6
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سڀني کي آ وڻندي ڏاڍي.. 7
سڀني کي هوَء پياري آهي.. 8

استاُد  سکيل لفظن جو چارٽ بليڪ بورڊ تي آويزان ڪندو ۽ انهن جي اردو معنٰي  بليڪ بورڊ تي سمجهائي    •
پوِء شاگردن کي هدايت ڪندو ته پنهنجي ڪاپيَء ۾ لکن.

ٻولي پڙهڻ ۽ سمجهڻ الِء ٻارن کان بلند آواز ۾ وڌ ۾ وڌ پڙهائي ڪرائڻ گھرجي. پوِء اها عبارت جي صورت ۾   •
ُهجي يا لفظن جي صورت ۾  ٻار جنهن لفظ جو درست اُچار نه پڙهي سگهي، استاد شفقت سان ان جي رهنمائي 
ڪندو. هن سبق جا نوان لفظ ڪالس جي ٻارن کان پڙهايا ۽ لکرايا ويندا. بعد ۾ بليڪ بورڊ تي انهن لفظن 

جي معنٰي لکي آسان لفظن ۾ سمجهائي ويندي ۽ ڪاپيَء ۾ لکڻ جي هدايت ڪئي ويندي.
الفاظ: ٻلي  ،  ياري ،  ڌاري ، ُڪوئو  ، رنگ ، ماري  ، ڪاري  ، وڻندي ، کير  ، ڏاڍي ، گوشت  ، پياري ،   

سرگرميون ) اُتساهه(
سبق ُسر ۽ لئه ۾ پڙهو.  •

استاد شاگردن کي هدايت ڪندو ته سڀئي گڏجي هن سبق جا جمال وڏي آواز ۾ صحيح اُچار سان پڙهن. استاد   •
سندن رهنمائي ڪندو.

استاد بليڪ بورڊ تي ٻليَء جي باري ۾ ڪجهه سوال لکندو ۽ شاگردن کي انهن جا جواب ) ها ( يا ) نه (  ۾ انهن   •
ڪندو.  رهنمائي  سندن  استاد  هوندا،  غلط  جواب  جا  شاگردن  جن  ڪندو.  هدايت  جي  لکڻ  آڏو  جي  جملن 

جيڪي شاگرد درست جواب ڏيندا انهن کي شاباس ڏني ويندي.
 ٻليَء جي باري ۾ ٻارن کان ڪيل سوال.

ها. 1 ٻلي ڪوئا کائيندي آهي.  
ها. 2 ٻلي ناسي، اڇي ۽ ڪاري رنگ جي هوندي آهي. 
نه. 3 ٻلي ڪنهن کي به نه وڻندي آهي. 
نه. 4 ٻلي کي کير پسند نه آهي. 
ها. 5 ٻلي گوشت به کائيندي آهي. 

خوشخطي
ڪرڻ جي  پيدا  صالحيت  اکر لکڻ جي  ۾ درست  ۽ هنن  ڏيندو  توجهه  تي  شاگرد جي خوشخطيَء  استاد هر     •

پوري ڪوشش ڪندو. ان الِء پهرين بليڪ بورڊ تي اکر لکي سمجهايا ويندا.
جنهن شاگرد جي خوشخطي بهتر هوندي ان جو نالو ڪالس جي سرگرمين واري بورڊ تي آويزان ڪيو ويندو   •

۽  سڀني شاگردن جي آڏو ان جي ساراهه ڪئي ويندي ته جيئن ٻين شاگردن ۾ به سکڻ جو جذبو پيدا ٿئي.
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سبق ٽيويهون

 ڪاريگر ۽ انهن جا ڪم
خاص مقصد

سبق جي ُپڄاڻيَء تي شاگرد:
ڪاريگرن جي باري ۾ ڄاڻ حاصل ڪري سگهندا.  •

ڪاريگرن جي ڪم متعلق ڪجهه جمال لکي سگهندا.  •
لفظن جي معنٰي بابت ڄاڻ حاصل ٿيندي.  •

لفظن جو اُچار درست پڙهي سگهندا.  •
سنڌي پڙهي ۽ سمجهي سگهن.  •

نوان لفظ سکندا.  •

امدادي سامان
هڪ چارٽ تي سبق مان سکيل لفظن جي معنٰي لکيل   •

بليڪ بورڊ   •
َسولي سنڌي ڪتاُب 2، صفحو نمبر 31  •

سکيا جو طريقو
استاد ٻارن کي ڪاريگرن جي باري ۾ ڄاڻ ڏيندو.  •

•  استاد ٻارن کي سمجهائيندو ته اهلل تعالي هر انسان کي ذهن ۽ فهم عطا ڪيو آهي. اسان کي گھرجي ته ان 
ويا آهن جن تي عمل ڪري  به ڪيتريون ئي نصيحتون ڪري  وڏا  جو صحيح استعمال ڪريون. اسان جا 
اسان گھڻو ڪجهه حاصل ڪري سگهون ٿا. جيئن اسان جي الِء ضروري آهي ته اسين علم حاصل ڪريون 
اهڙي طرح هن دور ۾ علم سان گڏ هنر ِسکڻ به ضروري آهي. بزرگن جو قول آهي ته “علم بادشاهه آهي ته هنر 
شهنشاهه آهي ” . اها حقيقت آهي ته هنرمند انسان ڪڏهن به بک نه مرندو. اسان هن سبق ۾ هنرمند انسانن 

جي محنت ۽ سندن ڪم بابت پڙهنداسين. 
استاد سڀ کان پهرين شاگردن کي ڪاريگرن جي تصويرن تي غور ڪرڻ جي هدايت ڪندو. استاد سبق   •
جن  ٻڌائيندا.  پڙهي  جمال  اهي  شاگرد  پوِء  سمجهائيندو.  ۾  لفظن  آسان  پڙهي  گڏ  سان  ترجمي  اردو  جمال  جا 
شاگردن کي پڙهڻ ۾ هٻڪ ٿيندي، استاد سندن رهنمائي ڪري  ۽ ڏکيا لفظ بليڪ بورڊ تي لکي انهن جو اُچار 

پڻ سمجهائيندو. جيڪي شاگرد سوالئيَء سان پڙهي ويندا، استاد شاباس طور انهن جي پٺي ٺپيندو.
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ڪمڪاريگر

رازو
هي رازو آهي.

هي جايون ٺاهيندو آهي.

واڍو
هي واڍو آهي.

هي ڪاٺ مان فرنيچر ٺاهيندو آهي.

درزي
هي درزي آهي.

هي اسان جا ڪپڙا سبندو آهي.

لوهار
هي لوهار آهي.

هي لوهه مان اوزار ٺاهيندو آهي.

ڪنڀار
هي ڪنڀار آهي.

هي ِمٽيَء مان ٿانَو ٺاهيندو آهي.

موچي
هي موچي آهي.

هي ڇڳل جوتا ڳنڍيندو آهي.

تي  بورڊ  بليڪ  معنٰي   اردو  جي  لفظن  انهن  ۽  ڪندو  آويزان  تي  بورڊ  بليڪ  چارٽ  جو  لفظن  سکيل  استاُد    •
سمجهائي  بعد ۾ شاگردن کي هدايت ڪندو ته پنهنجي ڪاپيَء ۾ لکن.

ٻولي پڙهڻ ۽ سمجهڻ الِء ٻارن کان بلند آواز ۾ وڌ ۾ وڌ پڙهائي ڪرائڻ گھرجي پوِء اها عبارت جي صورت ۾   •
ُهجي يا لفظن جي صورت ۾  ٻار جنهن لفظ جو درست اُچار نه پڙهي سگهي، استاد شفقت سان ان جي رهنمائي 
ڪندو. هن سبق جا نوان لفظ ڪالس جي ٻارن کان پڙهايا ۽ لکرايا ويندا. پوِء بليڪ بورڊ تي انهن لفظن جي 

معنٰي لکي آسان لفظن ۾ سمجهائي ويندي ۽ ڪاپيَء ۾ لکڻ جي هدايت ڪئي ويندي.

سرگرميون ) اُتساهه(
سان  اُچار  صحيح  ۾  آواز  وڏي  جمال  جا  سبق  هن  گڏجي  شاگرد  سڀئي  ته  ڪندو  هدايت  کي  شاگردن  استاد    •

پڙهن. استاد سندن رهنمائي ڪندو.
استاد بليڪ بورڊ تي ٻه ڪالم ٺاهيندو هڪ ڪالم ۾ ڪاريگرن جا ناال لکيل هوندا ۽ ٻئي ڪالم ۾ انهن جا   •
انهن جي ڪم کي پاڻ ۾ مالئيندا. جن شاگردن  ڪم لکيل هوندا. شاگرد هڪ تير جي نشان جي مدد سان 
جا جواب غلط هوندا، استاد سندن رهنمائي ڪندو. جيڪي شاگرد درست جواب ڏيندا انهن کي شاباس ڏني 

ويندي.
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وار ٺاهيندو آهي.. 1 بورچي 
کاڌا تيار ڪندو آهي.. 2 ڊرائيور 
گاڏي هالئيندو آهي.. 3 هاري 
جانور ذبح ڪندو آهي. 4 حلوائي  
ٻني ٻارو ڪندو آهي.. 5 حجم 
مٺايون ٺاهيندو آهي. 6 ڪاسائي 

پڙهي  جمال  اُهي  پهرين  لکندو.  پڻ  جواب  ٽي  آڏو  جي  انهن  لکي  جمال  اڻپورا  ڪجهه  تي  بورڊ  بليڪ  استاد   •
سمجهائيندو، پوِء شاگردن کي هدايت ڪندو ته هر هڪ جملي جي سامهون لکيل جوابن مان صحيح جواب 
سگهندا  لکي  نه  جيڪي  ڏيندو،  شاباس  کي  انهن  استاد  لکندا  جواب  صحيح  شاگرد  جيڪي  لکن.  چونڊي 

استاد سندن رهنمائي ڪندو.
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سبق چوويهون

پکين جون ٻوليون
خاص مقصد

سبق جي ُپڄاڻيَء تي شاگرد:
پکين جي ٻولين بابت ڄاڻ حاصل ڪري سگهندا.  •

پکين جي رنگن ۽ نالن بابت سمجهي سگهندا.  •
سنڌي پڙهي ۽ سمجهي سگهن.  •

نوان لفظ سکندا .  •

امدادي سامان
هڪ چارٽ تي سبق مان سکيل لفظن جي معنٰي لکيل  •

بليڪ بورڊ   •
َسولي سنڌي ڪتاُب 2 ، صفحو نمبر 33  •

سکيا جو طريقو
استاد ٻارن کي پکين جي باري ۾ ڄاڻ ڏيندو.  •

مان  پکين  کي  اسان  آهن.  مخلوق  جي  اهلل  به  پکي  ته  ٻڌائيندو  ۾  باري  جي  پکين  کي  ٻارن  استاد  ۾  سبق  هن   •
ڪيترائي فائدا حاصل ٿين ٿا. اسان کي گھرجي ته پکين جو قدر ڪريون ۽ انهن تي ظلم نه ڪريون.  اسان 
کي انهن جي اهميت کي سمجهڻ جي ڪوشش ڪرڻ گهرجي. پکين جون مٺڙيون مٺڙيون ٻوليون هونديون 

آهن. هن سبق ۾ پکين جي ٻولين بابت ڄاڻ ڏني وئي آهي. 
اهي جمال  استاد  پهرين شاگردن کي پکين جي تصويرن تي غور ڪرڻ جي هدايت ڪندو.  استاد سڀ کان   •
اردو ترجمي سان گڏ پڙهي آسان لفظن ۾ سمجهائيندو. پوِء شاگرد اهي جمال پڙهي ٻڌائيندا. جن شاگردن کي 
پڙهڻ ۾ هٻڪ ٿيندي، استاد سندن رهنمائي ڪري کين آسان لفظن ۾ سمجهائيندو ۽ ڏکيا لفظ بليڪ بورڊ 
تي لکي انهن جو اُچار پڻ سمجهائيندو. جيڪي شاگرد سوالئيَء سان پڙهي ويندا، استاد شاباس طور انهن جي 

ٺپيندو.  پٺي 
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ُسڃاڻو
استاد ٻارن کي هدايت ڪندو ته تصويرن تي غور ڪيو ۽ ُسڃاڻو ته اهي ڪهڙا پکي آهن؟ هڪ هڪ شاگرد   •
اچي بليڪ بورڊ تي تصويرن جي هيٺان  ناال لکندو. جيڪي شاگرد درست جواب لکندا استاد کين شاباس 
ڏيندو ۽ جن جا جواب غلط هوندا استاد سندن رهنمائي ڪندو. بعد ۾ ڪالس جي سڀني شاگردن کي پنهنجي 

ڪتاب ۾ تصويرن هيٺان  ناال لکڻ جي هدايت ڪئي ويندي.
ڪڪڙ ، طوطو ، مور  

سکيل لفظ
•    استاُد  سکيل لفظن جو چارٽ بليڪ بورڊ تي آويزان ڪندو ۽ انهن جي اردو معنٰي  بليڪ بورڊ تي سمجهائي  

پوِء شاگردن کي هدايت ڪندو ته پنهنجي ڪاپيَء ۾ لکن.
ٻولي پڙهڻ ۽ سمجهڻ الِء ٻارن کان بلند آواز ۾ وڌ ۾ وڌ پڙهائي ڪرائڻ گھرجي. پوِء اها عبارت جي صورت ۾   •
ُهجي يا لفظن جي صورت ۾  ٻار جنهن لفظ جو درست اُچار نه پڙهي سگهي، استاد شفقت سان ان جي رهنمائي 
ڪندو. هن سبق جا نوان لفظ ڪالس جي ٻارن کان پڙهايا ۽ لکرايا ويندا. پوِء بليڪ بورڊ تي انهن لفظن جي 

معنٰي لکي آسان لفظن ۾ سمجهائي ويندي ۽ ڪاپيَء ۾ لکڻ جي هدايت ڪئي ويندي.

سرگرميون ) اُتساهه(
•  پکين مان اسان کي ڪهڙا فائدا حاصل ٿين ٿا ؟ ڪي به ٽي جمال لکو.

•  استاد شاگردن کي پنهنجن خيالن جي اظهار جو موقعو ڏيندو ۽ شاگرد ن کي سوچي سمجهي پنهنجي ڪاپيَء 
۾ لکي اچڻ جي هدايت ڪندو. جن شاگردن جي ڪارڪردگي تعريف جوڳي هوندي استاُد انهن جا ناال هڪ 

چارٽ تي لکي ڪالس جي سرگرمين واري بورڊ تي آويزان ڪندو. 
اسين ُڪڪَڙ جو گوشت کائيندا آهيون.. 1
بيماريَء جي حالت ۾ ڪنهن ڪنهن پکيَء جو گوشت فائديمند هوندو آهي.. 2
ماڻهو شوق خاطر به پکي پاليندا آهن.. 3

استاد بليڪ بورڊ تي پکين جي باري ۾ ڪجهه سوال لکندو ۽ شاگردن کان انهن جا جواب ) ها ( يا ) نه (  ۾   •
انهن جملن جي آڏو لکڻ جي هدايت ڪندو. جن شاگردن جا جواب غلط هوندا، استاد سندن رهنمائي ڪندو. 

جيڪي شاگرد درست جواب ڏيندا انهن کي شاباس ڏني ويندي.
 پکين جي باري ۾ ٻارن کان ڪيل سوال:

ها. 1 جھرڪي چون چون ڪري ٿي.  
نه. 2 ڪوئل ٻولي ُڪڪُڙو ُڪو. 
ها. 3 ڪانُء ڪان ڪان اليون ويٺو آهي. 
نه. 4 ڳيرو ڳائي ڳٽرُڳون. 
ها. 5 ڪبوتر داڻو کائي ٿو. 
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ٻارن کي پکين متعلق سبق جا جمال هڪ عبارت جي شڪل ۾ پنهنجي پنهنجي ڪاپيَء ۾ لکڻ جي  استاد   •
هدايت ڪندو ۽ ان الِء ڪجهه وقت ڏيندو. اهي جمال لکڻ بعد استاد انهن جملن جي تپاس ڪندو. ان سلسلي 

۾ استاد شاگردن جي پڻ رهنمائي ڪندو.آخر ۾ شاگردن کي اهي جمال ياد ڪري ٻڌائڻ جي هدايت ڪندو.

سرگرمي
ُڪڪُڙون ڪون ُڪڪُڙ ڪندو آ 

ُڪو ُڪو ُڪو ڪوئل ٻولي  
گهُو گهُو گهُو ڳيرو ٽام تي ڳائي ويٺو 

چون چون چون چون جهرڪين جا آواز اچن ٿا 
ڪيئن ڪري پيو ڳٽر ڳون هو ڏس داڻو کائي ڪبوتر 

ڪانُء ڏسو ڪوٺي تي هو ڪان ڪان اليو ويٺو آهي 

اڻپورا جمال:
پڙهي  جمال  اُهي  پهرين  لکندو.  پڻ  جواب  ٽي  آڏو  جي  انهن  لکي  جمال  اڻپورا  ڪجهه  تي  بورڊ  بليڪ  استاد   •
صحيح  مان  جوابن  ٽن  لکيل  سامهون  جي  جملي  هڪ  هر  ته  ڪندو  هدايت  کي  شاگردن  پوِء  سمجهائيندو، 
لکي  نه  جيڪي  ڏيندو،  شاباس  کي  انهن  استاد  لکندا  جواب  صحيح  شاگرد  جيڪي  لکن.  چونڊي  جواب 

سگهندا استاد سندن رهنمائي ڪندو.
)ڪبوتر  ،  ٻولي  ،  ڪارو  ،  ناسي  ،  مٺڙي (  

ڪوئل جي ٻولي  ......................  آهي.            )   مٺڙي ، بي ُسري  ، ُبري  (. 1
ُڪڪڙ جو رنگ  ..................... آهي.              )  فيروزي ، ناسي  ،  گالبي (. 2
ڪانَو جو رنگ ......................... آهي.               )  ڪارو  ،  اڇو ، ڳاڙهو (. 3
............................ گنبذ تي ويٺو آهي.               ) مور ، ڪبوتر ،  ُڪڪُڙ (. 4
طوطو................................. ٿو.                        ) روئي  ،  ڳائي  ،  ٻولي (. 5

خوشخطي
استاد هر شاگرد جي خوشخطيَء تي گھڻي توجهه ڏيندو ۽ هنن ۾ درست اکر لکڻ جي صالحيت پيدا ڪرڻ   •

جي پوري ڪوشش ڪندو. ان الِء پهرين بليڪ بورڊ تي اکر لکي سمجهايا ويندا.
جنهن شاگرد جي خوشخطي بهتر هوندي ان جو نالو ڪالس جي سرگرمين واري بورڊ تي آويزان ڪيو ويندو   •

۽  سڀني شاگردن جي آڏو ان جي ساراهه ڪئي ويندي ته جيئن ٻين شاگردن ۾ به سکڻ جو جذبو پيدا ٿئي.
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سبق پنجويهون

صفائي
خاص مقصد

سبق جي ُپڄاڻيَء تي شاگرد:
صفائيَء جي اصولن بابت ڄاڻ حاصل ڪري سگهندا.  •

تندرستيَء متعلق ڪجهه جمال لکي سگهندا.  •
سنڌي پڙهي ۽ سمجهي سگهن.  •

نوان لفظ سکندا .  •

امدادي سامان
هڪ چارٽ تي سبق مان سکيل لفظن جي معنٰي لکيل  •

بليڪ بورڊ   •
َسولي سنڌي ڪتاُب 2، صفحو نمبر 35  •

سکيا جو طريقو
استاد ٻارن کي صفائيَء جي باري ۾ ڄاڻ ڏيندو.  •

•  استاد ٻارن کي سمجهائيندو ته اهلل تعالي هر انسان کي ذهن ۽ فهم عطا ڪيو آهي. اسان کي گھرجي ته ان جو 
صحيح استعمال ڪريون. 

سکيل لفظ
استاُد سکيل لفظن جو چارٽ بليڪ بورڊ تي آويزان ڪندو ۽ انهن جي اردو معنٰي  بليڪ بورڊ تي سمجهائي    •

پوِء شاگردن کي هدايت ڪندو ته پنهنجي ڪاپيَء ۾ لکن.
ٻولي پڙهڻ ۽ سمجهڻ الِء ٻارن کان بلند آواز ۾ وڌ ۾ وڌ پڙهائي ڪرائڻ گھرجي. پوِء اها عبارت جي صورت ۾   •
ُهجي يا لفظن جي صورت ۾  ٻار جنهن لفظ جو درست اُچار نه پڙهي سگهي، استاد شفقت سان ان جي رهنمائي 
ڪندو. هن سبق جا نوان لفظ ڪالس جي ٻارن کان پڙهايا ۽ لکرايا ويندا. پوِء بليڪ بورڊ تي انهن لفظن جي 

معنٰي لکي آسان لفظن ۾ سمجهائي ويندي ڪاپيَء ۾ لکڻ جي هدايت ڪئي ويندي.
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سرگرميون ) اُتساهه(
سان  اُچار  صحيح  ۾  آواز  وڏي  جمال  جا  سبق  هن  گڏجي  شاگرد  سڀئي  ته  ڪندو  هدايت  کي  شاگردن  استاد    •

پڙهن. استاد سندن رهنمائي ڪندو.
استاد صفائيَء بابت تصويرن جو چارٽ بليڪ بورڊ تي آويزان ڪندو. شاگردن کي انهن تصويرن هيٺان  ناال   •
لکڻ جي هدايت ڪئي ويندي. استاد هڪ شاگرد کي بليڪ بورڊ وٽ گھرائي نالن لکڻ جو موقعو ڏيندو . جن 

شاگردن جا جواب غلط هوندا، استاد سندن رهنمائي ڪندو. 

اڻپورا جمال
پڙهي  جمال  اُهي  پهرين  لکندو.  پڻ  جواب  ٽي  آڏو  جي  انهن  لکي  جمال  اڻپورا  ڪجهه  تي  بورڊ  بليڪ  استاد   •
جواب  صحيح  مان  جوابن  ٽن  لکيل  سامهون  جي  جملي  هر  ته  ڪندو  هدايت  کي  شاگردن  پوِء  سمجهائيندو، 
سگهندا  لکي  نه  جيڪي  ڏيندو،  شاباس  کي  انهن  استاد  لکندا  جواب  صحيح  شاگرد  جيڪي  لکن.  چونڊي 

استاد سندن رهنمائي ڪندو.
...................... وهنجڻ گھرجي.                      ) رات جو .  روزانو .  سال ۾ (. 1
ڏنَد  ..................... ڪرڻ گھرجن.                   ) صاُف .  گندا .  ميرا (. 2
وارن کي  .................. ڏجي.                       ) ڪريم .  پاڻي .  ڦڻي (. 3
صبح جو .................. اٿجي.                        ) دير سان .  سوير .  نه  (. 4
روزانو ................. گھرجي.                        ) وهنجڻ .   ترڻ  .  ڀڄڻ ( . 5

استاد بليڪ بورڊ تي هڪ جملو لکندو  “اوهان پنهنجي گھر، پاڙي ۽ اسڪول ۾ صفائيَء جي ڪهڙين ڳالهين   •
تي عمل ڪري سگهندا.” هر هڪ ٻار پنهنجي ڪاپيَء ۾ سرگرمين واري ورق تي پنهنجيون عملي خوبيون 

لکي ايندو. ان ڳالهه تي عمل ڪرائڻ الِء استاد گذريل ڏينهن تي پنهنجي خوبين بابت ڄاڻ ڏيندو.
مون گند ڪچرو گند جي دٻي ۾ اڇالئي صفائيَء جو خيال ڪيو.. 1
آُء هميشه صاف ۽ تازي شيِء کائڻ پسند ڪندو آهيان.. 2
آُء خراب هنڌن تي نه ويهندو آهيان.. 3
آُء ماني کائڻ کان اڳ ۽ پوِء صابڻ سان هٿ ڌوئيندو آهيان.. 4
آُء هر جمعي تي پنهنجا ننهن وڍيندو آهيان.  . 5

خوشخطي
استاد هر شاگرد جي خوشخطيَء تي گھڻي توجهه ڏيندو ۽ هنن ۾ درست اکر لکڻ جي صالحيت پيدا ڪرڻ   •

جي پوري ڪوشش ڪندو. ان الِء پهرين بليڪ بورڊ تي اکر لکي سمجهايا ويندا.
جنهن شاگرد جي خوشخطي بهتر هوندي. ان جو نالو ڪالس جي سرگرمين واري بورڊ تي آويزان ڪيو ويندو   •

۽  سڀني شاگردن جي آڏو ان جي ساراهه ڪئي ويندي ته جيئن ٻين شاگردن ۾ به سکڻ جو جذبو پيدا ٿئي.
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سبق ڇويهون                

َوُڻ
خاص مقصد

سبق جي ُپڄاڻيَء تي شاگرد:
وڻ جي خاصيتن بابت ڄاڻ حاصل ڪري سگهندا.  •

وڻ جي متعلق ڪجهه جمال لکي سگهندا.  •
لفظن جي معنٰي بابت ڄاڻ حاصل ٿيندي .  •

لفظن جو اُچار درست پڙهي سگهندا .  •
سنڌي پڙهي ۽ سمجهي سگهن.  •

نوان لفظ سکندا .  •

امدادي سامان
هڪ چارٽ تي سبق  مان سکيل لفظن جي معنٰي لکيل  •

بليڪ بورڊ   •
َسولي سنڌي ڪتاُب 2، صفحو نمبر 36  •

سکيا جو طريقو
استاد ٻارن کي وڻ جي باري ۾ ڄاڻ ڏيندو.  •

•  استاد ٻارن کي سمجهائيندو ته اهلل تعالٰي پنهنجي مخلوق الِء بي انتها نعمتون پيدا ڪيون آهن جن مان اسين 
فائدا حاصل ڪيون ٿا. انهن نعمتن ۾ پاڻي، مٽي، هوا، اناج، ٻوٽا ۽ وڻ وغيره شامل آهن. هن سبق ۾ وڻ ۽ ان 
ٿا. ڪجهه وڻن مان  فائدا حاصل ٿين  بابت ڄاڻ ڏني وئي آهي. اسان کي وڻن مان ڪيترا ئي  جي خاصيتن 
اسان کي ميوا ملن ٿا ته ڪن وڻن مان اسان کي ڪاٺ ملي ٿو. ان کانسواِء وڻن مان اسان کي ڇانَو ملي ٿي. 

اسان کي اهلل جي عطا ڪيل نعمتن جو هر وقت شڪر ادا ڪرڻ گھرجي. 
استاد سڀ کان پهرين شاگردن کي وڻ جي تصوير تي غور ڪرڻ جي هدايت ڪندو. استاد سبق جا جمال اردو   •
ترجمي سان گڏ پڙهي آسان لفظن ۾ سمجهائيندو. پوِء شاگرد اهي جمال پڙهي ٻڌائيندا. جن شاگردن کي پڙهڻ 
۾ هٻڪ ٿيندي، استاد سندن رهنمائي ڪري کين آسان لفظن ۾ سمجهائيندو ۽ ڏکيا لفظ بليڪ بورڊ تي لکي 
پٺي  جي  انهن  طور  شاباس  استاد  ويندا،  پڙهي  سان  سوالئيَء  شاگرد  جيڪي  سمجهائيندو.  پڻ  اُچار  جو  انهن 

ٺپيندو. 
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جملو اردو ۾جملو سنڌي ۾

هي هُڪ گھاٽو وڻ آهي.
وڻ جي گھاٽي ڇانَو ۾ اسين کيڏندا آهيون.

وڻ جا ٽي حصا ٿيندا آهن. 
پاَڙ  ، ُٿُڙ  ۽  َپُن

ٹدٹرٹت ےہٹ۔ اٹک انھگ   ٹہ 
ٹدٹرٹت یک ینھگ اھچٹؤٹں ںیم مہ ےتلیھک ںیہٹ۔

ٹدٹرٹت ےک نی ےصح وہٹے ںیہٹ۔
ٹوٹر ےتپ ٹا ٹان   ٹ،  ٹڑٹں 

سکيل لفظ
استاُد  سکيل لفظن جو چارٽ بليڪ بورڊ تي آويزان ڪندو ۽ انهن جي اردو معنٰي  بليڪ بورڊ تي سمجهائي    •

پوِء شاگردن کي هدايت ڪندو ته پنهنجي ڪاپيَء ۾ لکن.
ٻولي پڙهڻ ۽ سمجهڻ الِء ٻارن کان بلند آواز ۾ وڌ ۾ وڌ پڙهائي ڪرائڻ گھرجي. پوِء اها عبارت جي صورت ۾   •
ُهجي يا لفظن جي صورت ۾  ٻار جنهن لفظ جو درست اُچار نه پڙهي سگهي، استاد شفقت سان ان جي رهنمائي 
ڪندو. هن سبق جا نوان لفظ ڪالس جي ٻارن کان پڙهايا ۽ لکرايا ويندا. پوِء بليڪ بورڊ تي انهن لفظن جي 

معنٰي لکي آسان لفظن ۾ سمجهائي ويندي ۽ ڪاپيَء ۾ لکڻ جي هدايت ڪئي ويندي.
حصا ، وڻ  ، پاڙ  ،  ڇانَو  ، ٿُڙ  ،کيڏندا  ، َپُن الفاظ:  گھاٽو  ،    

سرگرميون ) اُتساهه(
سبق ُسر ۽ لئه ۾ پڙهو  •

سان  اُچار  صحيح  ۾  آواز  وڏي  جمال  جا  سبق  هن  گڏجي  شاگرد  سڀئي  ته  ڪندو  هدايت  کي  شاگردن  استاد   •
پڙهن. استاد سندن رهنمائي ڪندو.

•  استاد بليڪ بورڊ تي وڻ جي باري ۾ ڪجهه سوال لکندو ۽ شاگردن کان انهن جا جواب ) ها ( يا ) نه (  ۾ انهن 
ڪندو.  رهنمائي  سندن  استاد  هوندا،  غلط  جواب  جا  شاگردن  جن  ڪندو.  هدايت  جي  لکڻ  آڏو  جي  جملن 

جيڪي شاگرد درست جواب ڏيندا انهن کي شاباس ڏني ويندي.
وڻ جي باري ۾ ٻارن کان ڪيل سوال.

ها. 1 وڻ جا َپَن ساوا ٿين ٿا.  
ها. 2 ڪي وڻ ميوا ڏين ٿا. 
نه. 3 وڻ ڪمزور هوندا آهن. 
ها. 4 وڻ اسان کي ڇانَو ڏين ٿا. 
ها. 5 وڻن مان اسان کي ڪاٺ ملي ٿو. 

کين  الِء  ان  ۽  ڪندو  هدايت  جي  لکڻ  ۾  شڪل  جي  عبارت  هڪ  جمال  جا  سبق  متعلق  وڻن  کي  ٻارن  استاد   •
ڪجهه وقت ڏيندو. اهي جمال لکڻ بعد استاد انهن جملن جي تپاس ڪندو. استاد شاگردن جي پڻ رهنمائي 

ڪندو.آخر ۾ شاگردن کي اهي جمال ياد ڪري ٻڌائڻ جي هدايت ڪندو.
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سرگرمي
هي هُڪ گھاٽو وڻ آهي. وڻ جي گھاٽي ڇانَو ۾ اسين کيڏندا آهيون. وڻ جا ٽي حصا ٿيندا آهن. پاَڙ، ٿُڙ ۽ َپُن.  •
شاگردن  هوندا،  نشان  ڪجهه  جا  تيرن  تي  تصوير  ان  ڪندو.  آويزان  تصوير  جي  وڻ  تي  بورڊ  بليڪ  استاد   •
جي  وڻ  ته  ٿيندي  حاصل  ڄاڻ  اها  کي  ٻارن  طرح  اهڙي  آهن.  حصا  ڪهڙا  ڪهڙا  جا  وڻ  ته  سمجهائيندو  کي 
ڪهڙي حصي کي ڇا چئبو آهي؟ پوِء شاگرد وڻ جي اها تصوير ۽ ان جي حصن جا ناال پنهنجي ڪاپيَء جي 

سرگرمين واري پني تي ٺاهي ايندا.

وڻن جون خوبيون
•   استاد هر شاگرد کي وڻن جي خوبين بابت ڄاڻ ڏيندو.

وڻ ميويدار به ٿيندا آهن. وڻن مان اسان کي ڇانَو ملي ٿي.  •
وڻن جي ڪري ماحول خوشگوار ٿئي ٿو.  •

هر وڻ مان ڪو نه ڪو فائدو حاصل ٿيندو آهي.   •
وڻن مان اسان کي ڪاٺ ملي ٿو ۽ اسان گھرن ۾ ان جو استعمال ڪريون ٿا.  •

خوشخطي
•   استاد هر شاگرد جي خوشخطيَء تي گھڻي توجهه ڏيندو ۽ هنن ۾ درست اکر لکڻ جي صالحيت پيدا ڪرڻ 

جي پوري ڪوشش ڪندو. ان الِء پهرين بليڪ بورڊ تي اکر لکي سمجهايا ويندا.
جنهن شاگرد جي خوشخطي بهتر هوندي ان جو نالو ڪالس جي سرگرمين واري بورڊ تي آويزان ڪيو ويندو   •

۽  سڀني شاگردن جي آڏو ان جي ساراهه ڪئي ويندي ته جيئن ٻين شاگردن ۾ به سکڻ جو جذبو پيدا ٿئي.
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سبق ستاويهون

رنگن جي ُسڃاڻپ
خاص مقصد

سبق جي ُپڄاڻيَء تي شاگرد:
شاگرد رنگن جي باري ۾ ڄاڻ حاصل ڪري سگهندا.  •

رنگن جي متعلق ڪجهه جمال لکي سگهندا.  •
لفظن جي معنٰي بابت ڄاڻ حاصل ٿيندي.  •

لفظن جو اُچار درست پڙهي سگهندا.  •
سنڌي پڙهي ۽ سمجهي سگهن.  •

نوان لفظ سکندا.  •

امدادي سامان
هڪ چارٽ تي سبق  مان سکيل لفظن جي معنٰي لکيل  •

مختلف رنگن جو چارٽ  •
بليڪ بورڊ   •

َسولي سنڌي ڪتاُب 2، صفحو نمبر 37  •

سکيا جو طريقو
استاد ٻارن کي رنگن جي باري ۾ ڄاڻ ڏيندو.  •

•  ٻارن کي رنگ برنگي شيون ڏاڍيون پسند هونديون آهن. ان ڪري ٻار ننڍ پڻ ۾ رنگ ڀرڻ وارين سرگرمين 
۾ گھڻي دلچسپي وٺندا آهن ۽ وڏي شوق سان رنگ ڀريندا آهن. ان ڪري ڪتاب ۾ ڪو به هڪ سبق رنگن 

بابت هجڻ گھرجي ته جيئن شاگرد ان مان به ڪجهه پرائي سگهن. 
استاد ٻارن کي ته اسين هن سبق ۾ رنگن جي باري ۾ پڙهنداسين.  •

رنگن جي ُسڃاڻپ
استاد سڀ کان پهرين شاگردن کي رنگن جي چارٽ تي غور ڪرڻ جي هدايت ڪندو. استاد سبق جا جمال   •
اردو ترجمي سان گڏ پڙهي آسان لفظن ۾ سمجهائيندو. پوِء شاگرد اهي جمال پڙهي ٻڌائيندا. جن شاگردن کي 
پڙهڻ ۾ هٻڪ ٿيندي، استاد سندن رهنمائي ڪري کين آسان لفظن ۾ سمجهائيندو ۽ ڏکيا لفظ بليڪ بورڊ 
تي لکي انهن جو اُچار پڻ سمجهائيندو. جيڪي شاگرد سوالئيَء سان پڙهي ويندا، استاد شاباس طور انهن جي 

ٺپيندو.  پٺي 
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جملو اردو ۾جملو سنڌي ۾

منهنجي ڪار جو رنگ ڳاڙهو آهي.
ِمنسا سائي رنگ جي قميص پاتي آهي.

ُسميَر جا جوتا  اڇا آهن.
ايمان جو ٿيلهو ڪارو آهي.

روماَن جو ڀالو نيرو آهي.

رٹگ رسٹخ ےہٹ۔ اک  اکٹر  ٹریٹی 
ٹاس ےن رہٹے رٹگ یک رشٹٹ ینہپ ےہ

ٹےک وجٹےٹدی ںیہٹ۔ ٹری  
اکٹا ےہٹ۔ ٹاٹامٹن اک الیھت 

ٹال ےہٹ۔ اک ولھکٹا   ٹرٹوٹامٹن 

پسند جا رنگ ڀريو
•   استاد بليڪ بورڊ تي مختلف خانا ٺاهي شاگردن کي هدايت ڪندو ته هو پنهنجي پنهنجي ڪاپيَء ۾ اهڙا 
خانا ٺاهي انهن منجهه رنگ ڀرن. جن شاگردن جو ڪم سٺو هوندو، استاد کين شاباس ڏيندو ۽ جن شاگردن 

کي مونجهارو ٿيندو استاد سندن رهنمائي ڪندو. 

سکيل لفظ
استاُد  سکيل لفظن جو چارٽ بليڪ بورڊ تي آويزان ڪندو ۽ انهن جي اردو معنٰي  بليڪ بورڊ تي سمجهائي    •

پوِء شاگردن کي هدايت ڪندو ته پنهنجي ڪاپيَء ۾ لکن.
ٻولي پڙهڻ ۽ سمجهڻ الِء ٻارن کان بلند آواز ۾ وڌ ۾ وڌ پڙهائي ڪرائڻ گھرجي. پوِء اها عبارت جي صورت ۾   •
ُهجي يا لفظن جي صورت ۾، ٻار جنهن لفظ جو درست اُچار نه پڙهي سگهي، استاُد شفقت سان ان جي رهنمائي 
ڪندو. هن سبق جا نوان لفظ ڪالس جي ٻارن کان پڙهايا ۽ لکرايا ويندا. پوِء بليڪ بورڊ تي انهن لفظن جي 

معنٰي لکي آسان لفظن ۾ سمجهائي ويندي ۽ ڪاپيَء ۾ لکڻ جي هدايت ڪئي ويندي.
، سائي  ، رانديڪو  ، قميص  ، نيرو  ، جوتا الفاظ: ڪارو ، اڇو ، رنگ  ، ڳاڙهو  ، ٿيلهو   

سرگرميون ) اُتساهه(
سبق ُسر ۽ لئه ۾ پڙهو  •

•  استاد شاگردن کي هدايت ڪندو ته سڀئي شاگرد گڏجي هن سبق جا لفظ وڏي آواز ۾ صحيح اُچار سان پڙهن. 
استاد سندن رهنمائي ڪندو.

ٻارن کي جمال هڪ عبارت جي شڪل ۾ پنهنجي پنهنجي ڪاپيَء ۾ لکڻ جي هدايت ڪندو ۽ ان الِء ڪجهه   •
وقت ڏيندو. اهي جمال لکڻ کان پوِء استاد انهن جملن جي تپاس ڪندو. ان سلسلي ۾ استاد شاگردن جي پڻ 

رهنمائي ڪندو.آخر ۾ شاگردن کي اهي جمال ياد ڪري ٻڌائڻ جي هدايت ڪندو.
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سرگرمي
منهنجي ڪار جو رنگ ڳاڙهو آهي. ِمنسا سائي رنگ جي قميص پاتي آهي. ُسميَر جا جوتا  اڇا آهن. ايمان   •

جو ٿيلهو ڪارو آهي. روماَن جو رانديڪو نيرو آهي.
استاد بليڪ بورڊ تي ٻه ڪالم ٺاهيندو. هڪ ڪالم ۾ رنگن جا ناال لکيل هوندا ۽ ٻئي ڪالم ۾ اهي رنگ   •
هوندا. شاگرد تير جي نشان جي مدد سان انهن نالن ۽ رنگن کي پاڻ ۾ مالئيندا. جن شاگردن جا جواب غلط 

هوندا، استاد سندن رهنمائي ڪندو. جيڪي شاگرد درست جواب ڏيندا انهن کي شاباس ڏني ويندي.

خوشخطي
استاد هر شاگرد جي خوشخطيَء تي گھڻي توجهه ڏيندو ۽ هنن ۾ درست اکر لکڻ جي صالحيت پيدا ڪرڻ   •

جي پوري ڪوشش ڪندو. ان الِء پهرين بليڪ بورڊ تي اکر لکي سمجهايا ويندا.
جنهن شاگرد جي خوشخطي بهتر هوندي. ان جو نالو ڪالس جي سرگرمين واري بورڊ تي آويزان ڪيو ويندو   •

۽ سڀني شاگردن جي آڏو ان جي ساراهه ڪئي ويندي ته جيئن ٻين شاگردن ۾ به سکڻ جو جذبو پيدا ٿئي.


