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سنڌي قاعدو 
مقصد

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

‘الِف بي’  جا آواز آسانيَء سان اُچاري سگهندا .  •
اکرن جي ننڍين شڪلين بابت ڄاڻ حاصل ٿيندي .  •

سنڌي ‘الِف بي’  جا اکر مالئي لفظ ٺاهي سگهندا .  •
لفظ مالئي ننڍا ننڍا جمال ٺاهڻ جي صالحيت پيدا ٿيندي.  •

هڪ کان پنجاَهه تائين انگ عددن ۽ اکرن ۾ پڙهي ۽ لکي سگهندا.  •

امدادي سامان
سنڌي ‘الِف بي’  ۽ تصويرن جو چارٽ  •

بليڪ بورڊ  •
َسولي سنڌي ڪتاُب 3، صفحو نمبر 1 کان 9 تائين  •

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

سکيا جو طريقو 
استاد سڀ کان پهريان شاگردن جي ذهن ۾ اِها ڳالهه ويهاريندو ته سنڌي ‘الِف بي’ ۾ “ٻاونجاهه اکر” هجڻ ڪا   •
ُ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.
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حصو پهريون ) نج سنڌي اکر ( 
هن حصي ۾ ُڪل ست )7( نج سنڌي اکر آهن. شاگردن کي ٻڌايو ويندو ته خط ڪشيده اکرن سان ڪو به لفظ   •
شروع نه ٿيندو آهي. مطلب ته اهي اکر ڪنهن به لفظ جي شروع ۾ نه هوندا آهن. ان ڪري انهن اکرن جي آڏو 

اهڙا لفظ لکيا ويا آهن، جن جي وچ ۾ اهو اکر هوندو آهي. 

معنٰيلفظاکر

ٻ
ڏ
ڄ
ڃ
ڳ
ڱ
ڻ

ٻڪري
ڏيڏر
ڄڀ
ڄڃ

ڳئون
ِسڱ

وڻ

�رک�ی
�ڈن�ک
�ز�ا�ن
�ا�ر�ا�ت
�ا�ے
�گن
�د�ر�ت

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

ڪيو ويندو آهي، سنڌي ٻوليَء ۾ فقط نقطن جي تبديلي سان ئي آواز ۾ فرق ايندو آهي.
پر اردو ۽ سنڌي ٻولي ۾ انهن اکرن جو اُچار هڪجهڙو هوندو آهي.  

اُچار ) سنڌيَء ۾(اردوسنڌي

ڀ
ڦ
ٿ
ٺ

جھه
ڇ
ڌ
ڍ

گھه
ک
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�ھ
�ھ
�ھ
�ھ
�ھ
�د�ھ
�ڈ�ھ
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�ھ

�ےھ
�پھے

�ےھ
�ےھ
�ےھ
�ےھ
�د�ا�ل
�ڈ�ا�ل
�ےھ
�ےھ
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66

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

ٻوليَء ۾ اهڙن اکرن مٿان پڻ نقطن جو فرق آهي. جڏهن ته اچار هنن اکرن جو به ساڳيو ئي آهي . 
هن خاني ۾ به شاگردن کي اها ڄاڻ ڏني ويندي ته “ ڙ ”سان ڪو به لفظ نه ٺهندو آهي، مطلب ته اهو اکر ڪنهن   •

به لفظ جي شروعات ۾ نه هوندو 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

�ٹ
�ڈ
�ڑ

�ے
�ڈ�ا�ل
�ڑ�ے

چوٿون حصو
هن حصي ۾ 32 اکر آهن. جيڪي سنڌي ۽ اردو ٻوليَء ۾ پڙهڻ ۽ لکڻ ۾ هڪجهڙا آهن. مطلب ته 32 اکر لکڻ   •
۾ به هڪ جهڙا ته اُچار به ساڳيو.  جيڪڏهن 32 اکر ڌار ڪيا وڃن ته باقي 20 اکرن کي سمجهڻ سان شاگرد 

سنڌي الِف بي آسانيَء سان پڙهي ۽ لکي سگهن ٿا.

سنڌي ۽ اردو ‘الِف بي’  جا پڙهڻ ۽ لکڻ ۾ ساڳيا اکر
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سنڌي  حروف تهجي سکڻ
سکيا جو طريقو

سنڌي قاعدي ۾ استاد ، ٻارن کي الف کان ي تائين اکرن جي سڃاڻپ سان گڏ نقطن جي سڃاڻپ ۽ اردو ٻوليَء   •
۾ لفظن جي معنٰي سمجهائيندو.  

سنڌي ‘الف  بي’ جي پٽي

لفظسنڌي اکرنمبرلفظسنڌي اکرنمبر
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ُحقو

َخَچُر
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ڊيَل
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ِشيِشي
صاُبُڻ

َضِعيُف
طوطو
ظالُِم

َعيَنَڪ
غالِيچو
فاُنوُس

ڦِيٿو
َقَلُم

ُڪتو
َکَٽ

َگَڏههُ
َڳُئون

گھوڙو
ِسُڱ

ال ُٽون
موُر
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َوُڻ
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هاٿِي

همزو: الف جي متبادل 
طور به ڪم ايندو آهي.

َيڪتارو 
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سرگرميون ) اُتساهه( 
استاد ٻارن کي هدايت ڪندو ته ‘الف بي’ جا جيڪي اکر نقطن وارا آهن، اُهي پنهنجي ڪاپيَء جي هڪ پني   •

تي لکن ۽ جيڪي اکر نقطن کانسواِء آهن، اُهي ڌار پني تي لکي ڏيکارين. استاد سندن رهنمائي پڻ ڪندو.

نقطن وارا اکر

ٿتڀٻب

جپثٺٽ

ڇچڃجههڄ

ڍڊڏڌخ

ضشزڙذ

قڦفغظ

ينڱڳ

نقطن کان بغير اکر

سردحا

کڪعطص

ڻملگھهگ

ءههو

خوشخطي
شاگردن جي لکائي درست ڪرائڻ الِء استاد ڪالس ۾ بليڪ بورڊ تي ‘الِف بي’جا مختلف اکر لکي سمجهائيندو،   •
سمجهائڻ دوران شاگردن جي توجهه  برقرار رکڻ الِء ٻارن کان سوال به پڇندو رهندو. سمجهاڻي مڪمل ٿيڻ تي 

شاگردن کي هدايت ڪئي ويندي ته هو پنهنجي ڪاپيَء ۾ صفائي ۽ ُسٺائيَء سان خوشخطي ڪن.

خوشخطيَء الِء شاگردن کي ڪجهه هدايتون:
)1(   اکر الئين تي ُهجن.

)2(    اکرن جي ِسَٽ سڌي ُهجڻ گھرجي.
)3(    هر اکر جا نقطا ڌار ڌار ۽ واضح ُهجن.

)4(    جيڪي اکر ڪاپيَء جي الئين کان مٿي آهن ته اُهي مٿي لکيا وڃن، جيڪي اکر الئين کان هيٺ آهن، اُهي 
هيٺ لکڻ گھرجن.

)5(   لکڻ دوران صفائيَء جو خاص خيال رکجي. 
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سنڌي حروف جا آواز
سکيا جو طريقو

سنڌي ٻولي پڙهڻ ۽ لکڻ الِء ضروري آهي ته حروف جا آواز اچڻ گھرجن. اکرن جي سڃاڻپ کان پوِء شاگرد   •
کي لفظ ٺاهڻ بابت ڄاڻ ڏني ويندي.

الف جي مٿان مد “ آ ” جو استعمال ڪيو ويندو آهي.  •
لفظ يا جملو ٺاهڻ الِء اکرن جي هيٺيان يا مٿان اعراب )زير  ،  زبر  ،  پيش ( جو استعمال ڪيو ويندو آهي.   •

اعراب جي استعمال سان لفظن جي اُچار ۾ فرق:

“ آ ” جو استعمال

آکيرو، آهن، آزمودو  

“ زبر ” جو استعمال

َپَڳ  ،َتههَ ، گَھَر

“ زير” جو استعمال
ِدِل ، ِتِڏ ، ِڪُن

“ پيش ” جو استعمال

 ُپُٽ،  ُسُٽ ، ُگُل

مد ، زير، زبر ۽ پيش جو هڪ لفظ تي استعمال:
هيٺ ٽي اکر ڏنل آهن. پر انهن جي مٿان اعراب جي ڪا به نشاني يا َمد موجود نه آهي . جيڪڏهن انهن اکرن   •
ٿو.  با معنٰي لفظ ٺهي سگهي  انهن کي مالئي هڪ لفظ ٺاهيون تڏهن به ڪو  تي اعراب استعمال نه ڪيون ۽ 

جيئن :  )1(  ا  +  ڱ  +  ر   
مثال :  اڱر  :  ان جو اردو ٻوليَء ۾ مطلب ٿيندو:  “�ا�اگ�ر�ہ. ”  

جيڪڏهن مٿين ٽنهي اکرن تي اعراب هنيا وڃن ته هڪ ٻيو لفظ ٺهندو. ان جو اُچار به بدلجي ويندو ۽ ان جي   •
معنٰي ۾ به فرق اچي ويندو. 

جيئن : )2(  آ  +  ُڱ  +  ِر   
مثال :   آُڱِر     ان جو اردو ٻوليَء ۾ مطلب ٿيندو:  “ �ا�یل. ”  
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اکرن جون ننڍيون شڪليون
سکيا جو طريقو

ٻولي سکڻ الِء اکرن ) حرف ( جي سکيا کان پوِء ٻيو مرحلو آهي اکر مالئي لفظ ٺاهڻ . ان مرحلي ۾ ڪن اکرن   •
جي ننڍي صورت استعمال ٿيندي آهي. جڏهن ته ٻارن کي ذهن ۾  الف ، ب جون مڪمل شڪليون ذهن نشين 
هونديون آهن، جن جي سکيا کين مليل هوندي آهي. ان ڪري استاد سڀ کان پهرين الف .ب جي اکرن کي 

ٽن حصن ۾ ورهائيندو. 
هن حصي ۾ اهي اکر آهن جن جي شڪل سدائين مڪمل هوندي آهي، اهي اکر لفظ ۾ ڪنهن به جاِء تي )منڍ   .1

۾، وچ ۾ يا پڇاڙيَء ۾ هجن( انهن جي صورت اڌ نه ٿيندي آهي. جيئن: ا، د، ڪ وغيره: 
مثال الف :  ادا ،  سائين.   مثال   ر :  ريل  سوير .  مثال ڪ :  ڪالس يا ماڪ       

اُهي اکر جن جون شڪليون ننڍيون نه ٿيون ٿي سگهن

ڪڙڊا

وزڍد

طذڌ

ظرڏ
مثال :  ادو  ،  سائين  ،  سرڪار  ،  لڙڪ  ،  زنجير  ،  طوطو  ،  ڪتاب  ،  هوا .  

ٻيا اهي اکر آهن جن سان لفظ ٺاهڻ مهل انهن اکرن جي شڪل ۾ فرق ايندو، يعني، ان اکر کي مختصر يا اڌ   .2
ڪرڻو پوندو. لفظ ٺاهڻ وقت اهو خيال رهي ته هنن اکرن سان ڪو به ٻيو اکر ڳنڍڻ الِء وچ ۾ ننڍڙي سڌي ليڪ 

ڏبي آهي ان جو مثال چارٽ ۾ پڻ  نمايان آهي.  

ننڍڙين شڪلين وارا اکر

   )  م  (      مـ   )  ڦ  (       ڦـ   )  خ  (      خـ   )  پ  (       پـ   ) ب (       بـ

   )  ن  (      نـ   )  ق  (       قـ   )  س (      سـ   )  ج  (       جـ   ) ٻ (       ٻـ

   )  ڻ  (      ڻـ   )  ک  (       کـ   )  ش  (     شـ   )  ڄ  (       ڄـ   ) ڀ (       ڀـ

   )  هه  (      هــ   )  گ  (       گـ   )  ص  (       صـ   )  جهه (      جھـ   ) ت (       تـ

   )  ء   (      ئـ   )  ڳ  (       ڳـ   )  ض  (       ضـ   )  ڃ  (      ڃـ   ) ٿ (       ٿـ

   )  ي  (      يـ   )  گهه  (       گھـ   )  ع  (       عـ   )  چ  (      چـ   ) ٽ (       ٽـ

   )  ڱ  (       ڱـ   )  غ  (       غـ   )  ڇ  (      ڇـ   ) ٺ (       ٺـ

   )  ل  (      لـ   )  ف  (       فـ   )  ح  (      حـ   )  ث  (       ثـ
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مثال : بـدڪ ،  جهاُز  ،  ڄاري  ،  جھرڪي  ،  ساوڪ  ،  شيشو ، صادق  ،  علم  ،  فلم  ، لَـُڪـُڻ   ،  منهنجو  ،  ساڻيهه   
ڏيـئـو  ،  يڪتارو .

ٽيان اهي اکر آهن جن جي اڳيان ته ڪو ٻيو لفظ مالئي سگهجي ٿو پر پويان مالئي نه ٿو سگهجي. جيئن :  .3

اُهي اکر جن کان پوِء ڪو به اکر نه ٿو جڙي

زذڏا

ورڊد

ڙڍڌ

ا   =    ادو       ،       د      =     دروازو    ،    ڌ    =   ڌوٻي مثال:   
ڏ   =    ڏيڏر     ،      ذ     =     ذرو          

ڊ   =    ڊيل       ،      ڍ     =     ڍڳو         ،     ر   =  ريل          
ڙ   =    ماڙي     ،      و     =     وڻ          

سرگرميون ) اُتساهه (
استاد ننڍي شڪل وٺي وارا ڪي مڪمل اکر بليڪ بورڊ تي لکي شاگردن کي هدايت ڪندو ته اُهي پنهنجي   •
ڪاپيَء ۾ جوڙي لفظ ٺاهن. استاد ڪالس ۾ شاگردن جي رهنمائيَء الِء هڪ هڪ شاگرد وٽ وڃي ڏسندو  ۽ 
مونجهاري جي صورت ۾ سندن رهنمائي ڪندو. جن شاگردن جي ڪارڪردگي تعريف جوڳي هوندي استاد 

انهن شاگردن جا ناال ڪالس جي سرگرمين واري بورڊ تي هڪ چارٽ جي صورت ۾ آويزان ڪندو. 
لفظ ٺاهڻ الِء اکر:

)1(   م  +  ک  +  ڻ                             مـکڻ  
)2(   ڀ  +  ي  +  ڻ                             ڀـيـڻ  
)3(   ڀ  +  ت  +  ر                             ڀـتر  

)4(   ڪ  +  م  +  ر  +  و                     ڪمر و  
)5(   ف   +  ج  +  ر                            فجر  
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اکرِمالئڻ
سکيا جو طريقو

استاد اکر مالئڻ جي سکيا کان اڳ شاگردن کي اکر ۽ لفظ جي وصَف سمجهائيندو .  •

)1( اکر
•       الف ، ب جي ٻاونجاهه نشانين مان هر هڪ نشانيَء کي اکر يا حرف چئبو آهي.  

جيئن  :   ا  ، ب  ، ت ، ث ،          ج ، ح ، خ وغيره  

)2(  لفظ
ٻن يا ٻن کان وڌيڪ اکرن کي جوڙي هڪ بامعنٰي لفظ ٺاهيو ويندوآهي.    •

جيئن  :  اک  ،  دل  ،  ڀت  ،  ادا  ،  اما  ،  کير  وغيره  
شاگردن ۾ پڙهڻ ۽ لکڻ جي صالحيت پيدا ڪرڻ الِء الف ، ب جي سکيا کان پوِء اکرن کي مالئڻ جي صالحيت   •
پيدا ڪئي وڃي.  شاگردن جو حوصلو وڌائڻ الِء هنن کي سڏي  بليڪ بورڊ تي مشق ڪرائڻ سان انهن جي 

دلچسپي وڌندي.  
  مثال :  ٻن اکرن وارا لفظ

لفظ اکر    
)1(      ا     +      ک        =     اک  
)2(     ج     +      و         =     جو   
)3(     ک    +      ي        =     کي  
)4(     ت    +      ي         =     تي  

)5(     م     +     ک         =     مک  
مثال :  ٽن اکرن وارا لفظ  

لفظ اکر    
)1(      ا     +      د     +     و          =     ادو  
)2(      ا     +      م    +     ڙ          =     امڙ  
)3(     ک    +    ي    +      ر      =     کير  

)4(     د      +      ا      +     ل        =     دال  
)5(     ص   +    ب   +   ح    =     صبح  



1919



2020

سرگرميون ) اُتساهه (
استاد ٻارن جي پروڙ جو جائزو وٺڻ الِء ڪجهه لفظ بليڪ بورڊ تي لکندو. شاگرَد انهن لفظن کي ٽوڙي ڌار ڌار   •
اکر ڪري لکندا . جن شاگردن جي ُسٺي ڪارڪردگي هوندي استاد شاباس طور انهن جي ُپٺي ٺپيندو ، جن 

شاگردن کي ججهڪ ٿيندي استاُد سندن رهنمائي ڪندو.
ڪ  +   ا   +  ر   +   ا ڪارا   

ت   +    ا   +   ر   +   ا تارا   
ڦ   +   ا   +    ڙ    ڦاڙ    
گ   +  و   +    ل گول   

ک   +  ا   +   ڏ  +  ي کاڏي   
س   +  و   +   ن  +  ي سوني   

ر    +   ا   +    ض  +  ي راضي   
ڳ    +    ي   +  ر   +  و    ڳيرو    
ڪ    +   و   +   ٺ  +  ي ڪوٺي   

ٽ     +    و   +   ل   +  و ٽولو   

خوشخطي
شاگرد پنهنجي ڪاپيَء ۾ ورق نمبر7جي خانن ۾ لکيل لفظن جي خوشخطي صفائي سان ڪري ايندا.  •



2121



2222

لفظ ۽ جمال
سکيا جو طريقو

استاد پهريون لفظ ۽ جمال اردو ترجمي سان گڏ پڙهي ٻڌائيندو . هڪ هڪ جملي کي ٻه ڀيرا پڙهڻ کان پوِء به   •
شاگردن جي توجهه جو جائزو وٺندو رهندو. بعد ۾ شاگرد اِهي جمال پڙهندا. جن شاگردن کي پڙهڻ ۾ ججهڪ 
ٿيندي انهن جي رهنمائي ڪئي ويندي ۽ ڏکيا لفظ بليڪ بورڊ تي واضح طور لکيا ويندا. انهن لفظن کي ٻيهر 

پڙهي سمجهايو ويندو. جن شاگردن جي پڙهڻيَء ۾ رواني هوندي انهن کي شاباس ڏني ويندي. 
ٻارن کي جملي جي وصف سمجهائيندو.  •

جملو
ٻن يا ٻن کان وڌيڪ لفظن جو ميڙ جيڪو معنٰي رکندو ُهجي، ان کي جملو چئبو آهي.  •

جيئن  :   )1(      هيُء ڪير آهي ؟  
                  )2 (      ماني کاُء .

اسين پوئين مشق ۾ اکر ۽ لفظ جي وصف سمجهي آيا آهيون. هن حصي ۾ لفظ ۽ جمال آهن. جملن ۾ ڪجهه   •
سواليه جمال آهن، جن جي آڏو انهن سوالن جا جواب آهن. جملن کي سمجهڻ الِء تصويرون پڻ ٺهيل آهن. 

شاگردن کي ڪجهه لفظن ۾ “ ي ”  ۽ “ و ”  کان پوِء ) ء ( جي مٿان زبر ۽ پيش بابت ڄاڻ ڏجي .  •

)1(   ِهيَء 
هن لفظ جو اردوَء ۾ مطلب آهي )�ہ ( ، پر اهو لفظ مؤنث اسم الِء استعمال ڪيو ويندو آهي. ڇاڪاڻ ته “ ي”   •

کانپوِء همزا ) ء ( جي مٿان زبر اچڻ جي صورت ۾ اشارو مؤنث ڏانهن هوندو آهي .

)2(   ِهيُء
هن لفظ جو به اردوَء ۾ مطلب آهي )�ہ ( ، پر اهو لفظ مذڪر اسم الِء استعمال ڪيو ويندو آهي. ڇاڪاڻ ته “ي”   •

کانپوِء همزا ) ء ( جي مٿان پيش اچڻ جي صورت ۾ اشارو مذڪر ڏانهن هوندو آهي .

)3(   ُهوَء 
هن لفظ جو اردوَء ۾ مطلب آهي )�و�ہ ( ، پر اهو لفظ مؤنث الِء استعمال ڪيو ويندو آهي. ڇاڪاڻ ته “ و” کانپوِء   •

همزا ) ء ( جي مٿان زبر اچڻ جي صورت ۾ اشارو  مؤنث ڏانهن هوندو آهي .

)4(   ُهو
هن لفظ جو به اردوَء ۾ مطلب آهي )�و�ہ( ، پر اهو لفظ مذڪر الِء استعمال ڪيو ويندو آهي. ڇاڪاڻ ته “و” کان   •

اڳ “ هه ”  جي مٿان پيش اچڻ جي صورت ۾ اشارو مذڪر ڏانهن هوندو آهي .
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) 5 (   آهي
هن لفظ جو اردوَء ۾ مطلب آهي ) �ے (. هي لفظ واحد جي صيغي ۾ آيل جملن ۾ استعمال ڪيو ويندو آهي.  •

) 6 (   آهن
هن لفظ جو اردوَء ۾ مطلب آهي ) �ںی (. هي لفظ جمع جي صيغي ۾ آيل جملن ۾ استعمال ڪيو ويندو آهي.  •

سرگرميون ) اُتساهه (
استاد ٻارن کي جملن جي معنٰي سمجهائيندو. ته جيئن آسانيَء سان جمال سمجهي ياد ڪري سگهن.  •

جمال
هوَء ميز آهي.  .4 هو ڇا آهي ؟   .3 هيَء ٻلي آهي.   .2 هيُء ڇا آهي؟   .1

هيَء منهنجي ماُء آهي.  .8 هيَء ڪير آهي؟   .7 هي ڇوڪرا آهن.   .6 هي ڪير آهن؟   .5
گڏههُ ِهينگي ٿو.  .12 طوطو ٻولي ٿو.   .11 هو ٻه تارا آهن.   .10 هي هڪ تارو آهي.   .9

16.  اهو زارا جو تاُج آهي. هي تاُج آهي.   .15 هو ڇيلو آهي.   .14 هي ٿيلهو آهي.   .13
به ٻه شاگرد سرگرميَء الِء چونڊيا ويندا. هڪ کي سواليه جمال ڏنا ويندا ۽ ٻئي کي جوابي  •   ڪالس جا ڪي 
۾  انداز  واري  ٻولهه  ڳالهه  سان  ٻئي  هڪ  بيهي  آڏو  بورڊ  بليڪ  بعد  دير  ڪجهه  ويندا.  ڏنا  الِء  ڪرڻ  ياد  جمال 

سوال جواب ڪندا. ڪالس جا باقي شاگرَد نظم ۽ ضبط جو وڌ ۾ وڌ خيال رکندا.

خوشخطي
شاگرَد اهي جمال پنهنجي ڪاپيَء ۾ خوشخطيَء طور لکي ايندا . جن شاگرد جي خوشخطي بهتر هوندي انهن   •

جا ناال چارٽ تي لکي ڪالس جي سرگرمين واري بورڊ تي آويزان ڪيا ويندا.



2525



2626

ِهَڪ کان پنجاههَ تائين اَنَگ
سکيا جو طريقو

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

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

استاُد، ٻارن کي انگ “ اکرن ” ۾ پڙهڻ الِء ٻڌائيندو ته اردو ٻوليَء ۾“ ن” مٿان نقطي جي حالت ۾ ان جو اُچار به نون   •
سان ئي ظاهر ڪيو ويندو آهي، جنهن جاِء تي نون مٿان نقطو نه ُهجي )�ں( ته ان حرف کي نون گُھڻو يا ُغنو چيو ويندو 

آهي. پر سنڌي ٻوليَء ۾ “ن” مٿان نقطو الزمي لڳايوويندو آهي صرف پڙهڻ دوران فرق ظاهر ڪيو ويندو آهي.

اکرن ۾انگاکرن ۾انگاکرن ۾انگاکرن ۾انگ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

ِهُڪ
ٻَه

ٽي
چار
َپنَج
َڇههَ

َسَت
اََٺ

نََو
َڏههَ

َياَرهن
ٻَاَرهن

تيَرهن

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

چوَڏهن
َپندَرهن
سوَرهن
َستَرهن

ارَڙهن
اُوڻيههَ

ِويههَ
ايِڪويهه

ٻاويِهه
ٽيِويههَ

چوويِهه
َپنجويِهه

ڇِويهه

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

َستاويِههَ
اَٺا ِويهه

اَُڻِٽيههَ
ٽِيههَ

ايَڪٽِيههَ
ٻَِٽيههَ

ٽيِٽيهه
چوٽِيههَ

َپنَجِٽيههَ
َڇِٽيهه

َسَتِٽيهه 
اَٺَِٽيهه 

اُڻيتالِيهه

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

چالِيههَ
ايڪيتالِيهه

ٻائيتالِيههَ
ٽيتالِيَهه

چوئيتالِيههَ
پنجيتالِيَهه
ڇائيتالِيههَ
ستيتالِيههَ

اٺيتالِيههَ 
اُڻونجاههُ 

َپنجاههُ

 سرگرميون ) اُتساهه (
بورڊ تي صرف  بليڪ  استاد  ويندو.  الِء چيو  اکرن تي غور ۽ ويچار ڪرڻ  ۽  انگن  الِء  10 منٽن  شاگردن کي   •
انگ لکي کين سنڌي اکرن ۾ لکڻ جي هدايت ڪندو. جن شاگردن کي لکڻ ۾ ججهڪ ٿيندي ، استاُد سندن 

رهنمائي ڪندو. سڀ شاگرَد گڏجي هڪ کان پنجاهه تائين انگ سنڌي اکرن ۾ وڏي آواز ۾ گڏجي پڙهندا. 
خوشخطي

شاگرَد پنهنجي ڪاپيَء ۾ هڪ کان ٽيهن تائين انگ ۽ اکر سهڻي سنڌيَء ۾ لکي ايندا،  جن جي خوشخطي بهتر   •
هوندي انهن جو نالو ڪالس جي سرگرمين واري بورڊ تي لکي آويزان ڪيو ويندو.     
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سبق پهـريون

گيت ڌڻيَء جا گڏجي ڳايون 
مقصد

نظم جي ُپڄاڻيَء تي:
شاگرد اهلل تعالٰي جي تعريف بيان ڪري سگهندا.  •

حمد بابت ڄاڻ حاصل ٿيندي.  •
اهلل جي عبادت ڪرڻ جو دل ۾جذبو رکندا.  •

نظم ُسَر سان پڙهي ۽ ٻڌائي سگهندا.  •
نظم جا شعر ۽ سمجهاڻي آسانيَء سان سمجهي سگهندا.  •

نوان لفظ سکندا.  •

امدادي سامان
هڪ چارٽ تي نظم جي خوشخطي ۽ نَون  لفظن جي معنٰي لکيل  •

بليڪ بورڊ  •
َسولي سنڌي ڪتاُب 3، صفحو نمبر 10  •

سکيا جو طريقو
آمادگيَء جي سوالن ۾ استاد شاگردن کان پڇندو ته :  )1(   هيَء ڪائنات ڪنهن خلقي آهي ؟  اهلل تعالٰي   )2(     •
اسان کي ڪنهن پيدا ڪيو آهي ؟  اهلل تعالٰي    )3(   اسان کي رزق ڪير ٿو رسائي؟  اهلل تعالٰي    )4(   اهلل تعالٰي 

کي ڪهڙيَء ريت ياد ڪرڻ گھرجي ؟  اهلل تعالٰي جي ساراهه  ڪرڻ گھرجي.
استاُد نظم جو اعالن ڪندو .   •

استاد بلند آواز، ُسَر ۽ لئه سان نظم پڙهندو .  •
نظم جي ڏکين لفظن کي ٻه يا ٽي ڀيرا پڙهي اُچار سمجهائڻ جي ڪوشش ڪندو .  •

نظم جي هر هڪ مصرع ۽ شعر کي واضح ۽ آسان لفظن ۾ سمجهائڻ کان پوِء  شاگردن کان بلند آواز ۾ نظم   •
پڙهايو ويندو. ڪالس جي سڀني شاگردن کي بلند آواز ۾ نظم پڙهڻ جو موقعو ڏنو ويندو. جيڪي شاگرد ڏکيا 
لفظ اُچاري نه سگهندا، انهن کي لفظن جي درست ادائگي سمجهائي ويندي . جيڪي شاگرَد لفظن جو صحيح 

اُچار پڙهي سگھندا اُستاُد انهن جي حوصله افزائي الِء سندن ساراهه  ڪندو . 
شاگردن کي شاعر جو نالو ۽ تخلص ٻڌايو ويندو.  •

استاد، ٻارن کي حمد جي تعريف سمجهائيندو.  •
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حمد جي تعريف
اُهو نظم جنهن ۾ ڌڻي سڳوري جي تعريف بيان ڪيل ُهجي، ان کي حمد چيو ويندو آهي.  •

استاد شاگردن کي نظم جا شعر آسان لفظن ۾ سمجهائڻ سان گڏ نظم جو مقصد به سمجهائيندو.   •
نظم متعلق ڪجهه سوال:

 ويس ُگلن کي ڪير ٿو پهرائي ؟. 1
 گاهه ڪير ٿو اُپائي؟. 2
هن نظم جي شاعر جو نالو ڇا آهي ؟. 3

نظم جو  مقصد
•  هن نظم ۾ شاعر اسان کي اهو پيغام ڏنو آهي ته هن ڪائنات جو خالق ۽ مالڪ هڪ اهلل آهي، اهلل جي ذات 
اسان کي پيدا ڪيو آهي ۽ اسان الِء نعمتون به پيدا ڪيون آهن. اهلل جي ذات انسانن جي الِء اناج پيدا ڪيو، 
ُگل ڦل، ميوا ۽ سبزيون پيدا ڪيون آهن. ان کانسواِء اهلل تعالٰي سج، چنڊ ۽ تارا خلقيا آهن. اسان کي گھرجي 
ته اهلل تعالٰي جي هر وقت ۽ هر حال ۾ ساراهه ڪندا رهون ۽ ان جي عبادت ڪريون. اهلل تعريف ۽ عبادت جي 

الئق آهي. 

حل ٿيل َمشَق
)الف(  لفظ پڙهو ۽ لکو:

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 نظم جا ڪجهه لفظ  ڪالس جي ٻارن کان پڙهايا  ۽ لکرايا ويندا. بعد ۾ بليڪ بورڊ تي انهن لفظن 

جي معنٰي لکي آسان لفظن ۾ سمجهائي ويندي.
الفاظ:  )1( ڌڻي  )2( اُپائي )3( ٿڌڙا  )4( ٽِمڪائي )5( َپچائي )6( ساراهيون  )7( ويَس    

ڇا اوهان کي خبر آهي ته: )ب(  
استاد، ٻارن  کي پنهنجن خيالن جي اظهار جو موقعو  ڏيئي ڪجهه سوال ڪندو، جن ٻارن کي صحيح جواب   •
نه ايندا، استاُد انهن جي رهنمائي ڪندو. جيڪي شاگرد صحيح جواب ڏيندا انهن جو جواب بليڪ بورڊ تي 

لکيو ويندو.
ِمينهن اهلل تعالٰي وسائيندو آهي.. 1
باغن ۾ انَب اهلل تعالٰي پچائيندو آهي.. 2
عرش ۾ تارا اهلل تعالٰي ٽمڪائيندو آهي.. 3
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ڌڻيَء جي ساراهه ۾ ٻه جمال:  )ج( 
استاد ڪالس جي سڀني شاگردن کي هن مشق ۾ حصو وٺڻ جو موقعو ڏيندو. جن شاگردن جا جمال گرامر جي   •
مطابق درست  هوندا، اهي بليڪ بورڊ تي لکيا ويندا. هي جمال کين ڪاپيَء ۾ لکڻ جي هدايت ڪئي ويندي.

اهلل تعالٰي وڏو ڪريم آهي.. 1
اسان کي رزق اهلل تعالٰي ٿو رسائي.. 2

)د(  لفظ لکي ِسٽون پوريون ڪرڻ:
بند  اڻ پورا شعر لکي شاگردن کان مڪمل ڪرائيندو. ان کان اڳ سڀني جا ڪتاب  بورڊ تي  استاد بليڪ   •

ڪرايا ويندا. 
  جو ٿو ٿڌڙا ....................... وسائي.                       )ِمينهن ( . 1
  عرش ۾ جو تارا .................... .                              )ٽمڪائي (. 2
  .................... ڌڻيَء جا گڏجي ڳايون .                 ) گيت (. 3

)هه(   نظم جا هم آواز لفظ:
پهرين شاگردن کي هم آواز لفظن بابت سمجهايو ويندو. بعد ۾ استاد کين هدايت ڪندو ته هو نظم مان هم   •

آواز لفظ چونڊي ڪاپيَء ۾ لکن.
اهي لفظ جن جو اُچار هڪ جهڙو ُهجي پر معنٰي ۾ فرق ُهجي، انهن کي هم آواز لفظ چيو ويندو آهي. جيئن:    •

ايندو ، ٿيندو ، ويندو وغيره
نظم جا هم آواز لفظ:  وسائي  ،  پچائي  ،  پهرائي  ،  اُپائي  ،  ٽمڪائي.  •

)و (   بيت زباني ياد ڪرڻ:
شاگردن کي هدايت ڪئي ويندي ته نظم ياد ڪري ُسر ۽ ترنم سان پڙهي ٻڌائين.  •

سرگرميون ) اُتساهه(
•   نظم جي خوشخطي ڪالس ورڪ ڪاپيَء ۾ صفائيَء سان ڪيو .

•   نظم جو ڪهڙو شعر اوهان کي پسند آهي . ان شعر جي سمجهاڻي پنهنجن لفظن ۾ لکي اچو . استاد شاگردن  
کي پنهنجن خيالن جي اظهار جو موقعو ڏيندو .

استاد نظم جي خوشخطي ۽ نَون لفظن جو چارٽ بليڪ بورڊ تي آويزان ڪندو،   •
انهن لفظن جي معنٰي سمجهائيندو . شاگرد ُسٺن اکرن ۾ اُهي لفظ ۽ معنٰي پنهنجي پنهنجي ڪاپيَء ۾ لکندا.    •

نوان لفظ.:  ويس ، ٽمڪائي ، ساراهيون  
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سبق ٻيو

kاسان جو پيارو نبي سڳورو
مقصد

سبق جي ُپڄاڻيَء تي:
حضرت محمد k جي زندگيَء بابت ڄاڻ حاصل ٿيندي.  •

شاگردن جي دل ۾ پاڻ سڳورن k سان محبت جو جذبو پيدا ٿيندو.  •
پاڻ سڳورن k جي سيرت  مطابق زندگي ُگذارڻ جي ڪوشش ڪن.  •

نوان لفظ سکي سگهندا.  •

امدادي سامان
هڪ چارٽ تي نوان لفظ ۽ انهن جي معنٰي واضح طور تي لکيل  •

بليڪ بورڊ  •
َسولي سنڌي ڪتاُب 3، صفحو نمبر 12  •

سکيا جو طريقو
آمادگيَء ۾ شاگردن کي حضرت محمد k جن جي ننڍپڻ جي سٺين عادتن بابت معلومات  ٻڌائي ويندي. پاڻ   •

سڳورن k جن جو ٻارن ۽ پاڙيسرين سان  ُسهڻو ورتاُء ڪرڻ بابت ڪو به هڪ واقعو ٻڌايو ويندو .
استاد سبق جو اعالن ڪندو. سبق بلند آواز ۾ واضح طور تي ۽ نصيحت واري انداز ۾ پڙهيو ويندو ، استاد کي   •
بلند آواز ۾ پڙهائي دوران ان ڳالهه جو علم هجڻ کپي ته سبق جي مشق ۾ ڪهڙا سوال آهن ؟ مشق ۾ موجود 
سوالن جا جواب سبق جي جنهن عبارت يا جملي ۾ آهن، پڙهائيَء وقت اُن جملي کي ورجائي پڙهيو وڃي . ان 
دوران استاد کي شاگردن جي توجهه جو خيال پڻ رکڻ گھرجي. استاد سبق جي جملن ۽ عبارت مطابق پنهنجي 

چهري جي تاثر ۽ آواز ۾ پڻ تبديلي آڻيندو رهندو ته جيئن سبق ۾ شاگردن جي توجهه ۽ دلچسپي پيدا ٿئي. 
بلند آواز ۾ پڙهڻ دوران استادن کي ان ڳالهه جو علم ُهجڻ گھرجي ته: جڏهن استاد سبق يا نظم بلند آواز ۾   •
پڙهندو آهي ته ان وقت ٻار بظاهر خاموش نظر ايندا آهي پر سندن خيالن تي ڪو به اعتبار نه آهي. جيئن ته 
سبق يا نظم سمجهڻ الِء ٻار جي ڌيان جي سخت ضرورت هوندي آهي انڪري استاد کي گهرجي ته بلند آواز 
۾ پڙهڻ دوران اهڙو طريقو اختيار ڪري جو ٻار پنهنجو پاڻ دلچسپي وٺن. ان الِء استاد کي ڪالس ۾ وڃڻ کان 

اڳ سبق جي  تياري ڪرڻ کپي. 
اُچاري نه سگهندا انهن کي لفظن جي  شاگردن کان سبق بلند آواز ۾ پڙهايو ويندو. جيڪي شاگرد ڏکيا لفظ   •
جي  انهن  اُستاُد  سگھندا  پڙهي  اُچار  صحيح  جو  لفظن  شاگرد  جيڪي   . ويندي  سمجهائي  ادائگي  درست 

حوصلي افزائي الِء کين شاباس ڏيندو .  
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سبق متعلق ڪجهه سوال:
پاڻ سڳورن k کي ڄمڻ  کانپوِء ڪنهن جي حوالي ڪيو ويو ؟. 1
پاڻ سڳورن k جي چاچي جو نالو ڇا هو؟. 2
پاڻ سڳورا k سدائين ڪهڙي هٿ سان کائيندا هئا ؟. 3
پاڻ سڳورن k ڪهڙي شيِء کان عاُر نه ڪيو؟. 4

حل ٿيل َمشَق 
 )الف( سوالن جا جواب:

استاد شاگردن کي مشق جي سوالن جا جواب ڏيڻ جو موقعو ڏيندو.  •
پاڻ سڳورا عربستان جي شهر مڪي شريف ۾ ڄاوا هئا.. 1
پاڻ سڳورن جي والد جو نالو حضرت عبد اهلل هو.. 2
پاڻ سڳورن جي والده جو نالو بيبي آمنه^ هو .. 3
پاڻ سڳورا ننڍپڻ کان ئي ُسلڇڻا، سچار ۽ ايماندار هئا.. 4
پاڻ سڳورا پاڙي جي ٻارن کي هر وقت راند کيڏندي ڏسي چوندا هئا ته اسان رڳو راند روند الِء پيدا ڪونه ٿيا . 5

آهيون. اسان کي دنيا ۾ ٻيا به ڪم ڪرڻا آهن.
 )ب(  لفظ پڙهو ۽ لکو:

يا  ُهجي  ۾  صورت  جي  عبارت  اها  پوِء  گھرجي.  پڙهائڻ  وڌ  ۾  وڌ  ۾  آواز  بلند  کي  ٻارن  الِء  سمجهڻ  کي  سبق   •
لفظن جي صورت ۾ ُهجي. ٻار جنهن لفظ جو درست اُچار نه پڙهي سگهي، ان جي رهنمائي ڪري. هن سبق جا 
ڪجهه لفظ  ٻارن کان پڙهايا ۽ لکرايا ويندا. بعد ۾ بليڪ بورڊ تي انهن لفظن جي معنٰي لکي آسان لفظن ۾ 

ويندي. سمجهائي 
لفَظ معنٰي: )1( ڄاوا  �)���( ُگٿو  )3(حوالي )4(راند روند )5( پاليو )6(پورهيو  )7(وڻنديون )8( عاُر

)ج(  پاڻ سڳورن بابت  چار جمال:
استاد ڪالس جي سڀني شاگردن کي هن مشق ۾ حصو وٺڻ جو موقعو ڏيندو. جن شاگردن جا جمال گرامر جي   •
مطابق درست ۽ مختصر هوندا، اهي بليڪ بورڊ تي لکيا ويندا. کين ڪاپيَء ۾ لکڻ جي هدايت ڪئي ويندي. 

جملن سان گڏ شاگردن جي لکائيَء تي پڻ توجهه ڏني ويندي.
حضرت محمدملسو هيلع هللا ىلص جن غريبن جا هڏ ڏوکي هئا.. 1
 حضرت محمدملسو هيلع هللا ىلص هر هڪ سان ُسهڻو ورتاُء ڪندا هئا.. 2
پاڻ سڳورن دشمنن کي به معاف فرمايو.. 3
حضرت محمدملسو هيلع هللا ىلص جن تي قرآن شريف نازل ٿيو آهي.. 4
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)د(   ڇا اوهان کي خبر آهي ته:
استاد، ٻارن کي پنهنجن خيالن جي اظهار جو موقعو ڏيئي ڪجهه سوال ڪندو، جن ٻارن کي صحيح جواب نه   •

ايندا، استاُد انهن جي رهنمائي ڪندو. جيڪي جواب درست هوندا، اهي بليڪ بورڊ تي لکيا ويندا.
پاڻ سڳورنملسو هيلع هللا ىلص  جو روضو مديني شريف ۾ آهي.. 1
اسان حج ڪرڻ الِء مڪي پاڪ ويندا آهيون.. 2
12 ربيع االول تي اسين عيد ميالد النبي ملهائيندا آهيون.. 3

تصوير ڏسي ناال لکو: )هه( 
)1( ڪعبة اهلل شريف  )2( روضه نبي   )3( حجِر اسود

سرگرميون ) اُتساهه( 
. شاگرد،  نوان لفظ شاگردن کي سمجهايا ويندا  بورڊ تي آويزان ڪري  نَون لفظن جوچارٽ بليڪ  •  سبق جي 

اُهي لفظ خوشخطي طور پنهنجي ڪاپيَء ۾ لکي ايندا .
  نوان لفظ : ُگذاري  ، حوالي  ، ُسلڇڻا  ، ُگٿو.

زندگيَء  جي  سڳورن  پاڻ  استاد  الِء  ان   ، ويندي  ڏني  ڄاڻ  وڌيڪ  بابت  زندگيَء  جي  سڳورن  پاڻ  کي  شاگردن   •
بابت ننڍپڻ جا ڪجهه واقعا ٻڌائيندو . شاگرد هڪ سادي ڪاغذ تي اُهي واقعا لکندا ، جن تي ٻار پنهنجي 
جي  ڪرڻ  عمل  تي  ڳالهين  ساڳين  کي  شاگردن  استاد  هجن.  سگهندا  ڪري  عمل  سان  آسانيَء  مطابق  عمر 

نصيحت ڪندو.

حضور اڪرمk جن جي زندگيَء بابت ڪجهه ڳالهون
جو  ديانتداريَء  ۽  سچائيَء  جي  سڳورن  پاڻ  آهن.  سرچشما  جا  ڀالئيَء  ۽  نيڪيَء  الِء  دنيا  سڄي  جن   kمحمد حضرت 
اعتراف سندن سخت دشمنن به ڪيو آهي. حضرت انس% چوي ٿو ته مون ڏهه سال پاڻ سڳورن جي خدمت ۾ گذاريا پر 

پاڻ سڳورنk نه ڪڏهن دڙڪو ڏنو، نڪي ماريائون.
پاڻ سڳوراk قرضدارن جو قرض ڏيندا هئا، غالمن سان شفقت فرمائيندا هئا، هيڻن تي رحم ڪندا ۽ بيمارن کي دالسو 
ڏيندا هئا. بيواهن جو سهارو بڻبا هئا، ڏوهارين کي معاف ڪري ڇڏيندا هئا. پاڻ سڳورا غالمن کي پنهنجي گھر جو ڀاتي 
سمجهندا هئا. غالمن الِء پاڻ تلقين ڪيائون ته “جهڙو توهين پهريو تهڙو انهن کي پهرايو، جهڙو توهين کائو ته تهڙو انهن 
کي به کارايو” . پاڻ سڳورا پاڙيسرين جي سار سنڀال لهندا هئا. انهن جي حقن کي پورو ڪرڻ جو تاڪيد فرمائيندا هئا. 
نبي ڪريمk جن ٻارن سان ڏاڍو پيار ڪندا هئا، جيڪڏهن رستي ۾ ڪو ٻار ملندو هو ته پهرين ان کي سالم ڪندا هئا. 

اسان کي گھرجي ته پاڻ سڳورنk جن جي سنتن تي عمل ڪرڻ جي ڪوشش ڪريون.
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سبق ٽيون

پيارو وطن 
مقصد

سبق جي ُپڄاڻيَء تي:
شاگرد وطن جي صوبن ۽ ٻولين بابت ڄاڻ حاصل ڪري سگهن.  •

پاڪستان جي اهميت کان واقف ٿين.  •
وطن جي ماڻهن جي مهمان نوازيَء بابت ڄاڻ حاصل ٿيندي .  •

نَون لفظن جي ڄاڻ وڌندي .  •

امدادي سامان
هڪ چارٽ تي وطن جي ماڳن جون تصويرون  •

هڪ چارٽ تي ڏکيا لفظ ۽ انهن جي معنٰي واضح طور تي لکيل  •
بليڪ بورڊ   •

َسولي سنڌي ڪتاُب 3 ، صفحو نمبر 15  •

سکيا جو طريقو
آمادگي جا سوال: )1( اسان ڪهڙي شهر ۾ رهون ٿا؟  ڪراچيَء ۾  )2( ڪراچي شهر ڪهڙي صوبي ۾ آهي؟      •
سنڌ صوبي ۾  )3( سنڌ صوبو ڪهڙي ملڪ سان الڳاپيل آهي؟ پاڪستان سان  )4( پاڪستان سان اسان جو 

ڪهڙو تعلق آهي؟  اسان جو وطن آهي.
استاد سبق جو اعالن ڪندي وطن جي ماڳن جي تصويرن جو چارٽ بليڪ بورڊ تي آويزان ڪندو .  •

استاُد بلند آواز ۽ ڪهاڻيَء واري انداز ۾ سبق پڙهندو. بلند آواز ۾ پڙهائيَء دوران استاد عبارت ۽ جملن مطابق   •
ته  جيئن سبق ۾ شاگردن جو توجهه ۽ دلچسپي  تاثر ۽ آواز ۾ پڻ تبديلي آڻيندو رهندو  پنهنجي چهري جي 
پيدا ٿئي. شاگردن جي ڄاڻ ۾ اضافي ۽ سندن ڌيان پوري طرح بلند آواز ۾ ٿيندڙ پڙهائيَء ڏانهن ڇڪڻ الِء 

استاد ملڪ جي مشهور شهرن ۽ تفريح گاهن بابت  به ڄاڻ  ڏيندو. 
سبق متعلق ڪجهه سوال:

 پاڪستان جي چئني صوبن جا ناال ٻڌايو؟. 1
 پاڪستان جي جھنڊي جو سائو رنگ ڇا کي ٿو ظاهر ڪري؟. 2
پاڪستان جو وڏي ۾ وڏو درياُء ڪهڙو آهي ؟. 3
پاڪستان ۾ ڪهڙيون ڪهڙيون پوکون ٿين ٿيون؟. 4
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حل ٿيل َمشَق 
 ) الف (   سوالن جا جواب:

پاڪستان 14 آگسٽ 1947ع تي وجود ۾ آيو. . 1
پاڪستان جا چار صوبا آهن.. 2
اسان جي وطن جي جهنڊي جو رنگ سائو ۽ اڇو آهي.. 3

) ب (  تصويرن ۾ وطن جي ماڳن جا ناال لکو:
استاد وطن جي ماڳن جو تصويري چارٽ بليڪ بورڊ تي آويزان ڪندو. شاگردن کان تصويرن جي ُسڃاڻپ   •
حاصل  ڄاڻ  ڪجهه  بابت  شهرن  جي  وطن  کي  ٻارن  طرح  اهڙي  ويندو.  لکرايو  نالو  هيٺيان  جي  ان  ڪرائي 
ٿيندي. هو ڪنهن به اخبار يا رسالي ۾ اهڙيون تصويرون ڏسي جلد ٻڌائي سگهندا ته هي تصوير ڪهڙي شهر 

جي آهي؟
)1( قائد اعظم جي مزار  )ڪراچي (   )2( مينار پاڪستان ) الهور (  )3( فيصل مسجد  ) اسالم آباد ( 

)ج(  لفظن جا ضَد
اهڙا لفظ جن جي معنٰي ڪنهن ٻئي لفظ جي ابتڙ ُهجي، اُهي انهن لفظن جا ضد هوندا آهن.  •

ضَدلفظ

ڌار
محبت
گھڻائي

اوچا
وڏا

گُڏ
نفرت
ٿورائي

اونها
ننڍا

وطن جي باري ۾ چارجمال: )د( 
استاد ڪالس جي سڀني شاگردن کي هن مشق ۾ حصو وٺڻ جو موقعو ڏيندو. جن شاگردن جا جمال گرامر جي   •
مطابق درست ۽ مختصر هوندا، اهي بليڪ بورڊ تي لکيا ويندا. بعد ۾کين ڪاپيَء ۾ لکڻ جي هدايت ڪئي 

ويندي. جملن سان گڏ شاگردن جي لکائيَء تي پڻ توجهه ڏنو ويندو.
)1(   اسان جو وطن هڪ اسالمي ملڪ آهي.

)2(   پاڪستان هڪ پر امن ملڪ آهي.
)3(   اسان کي پنهنجي وطن پاڪستان تي ناز آهي.

)4(   پاڪستان جا چار صوبا آهن.
) هه (  تصويرن ۾ جايون ڏسي شهرن جا ناال لکو:

شاگردن کان تصويرن جي ُسڃاڻپ ڪرائي ڪتاب ۾ ان جاين جي هيٺيان شهرن جا ناال لکرايا ويندا. بعد ۾   •
استاد انهن شهرن جا ناال بليڪ بورڊ تي لکي سمجهائيندو. 

)1( بادشاهي مسجد )الهور(  )2( ڪوٽ ڏيجي قلعو  )خيرپور ميرس(  )3( حبيب بينڪ پالزا  )ڪراچي (  
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سرگرميون ) اُتساهه( 
شاگردن  کي پنهنجن خيالن جي اظهار جو موقعو  ڏيئي هنن کان پڇيو ويندو ته هن سبق جي ڪهڙي عبارت   •
اوهان کي آسان لڳي ٿي؟ شاگرَد واري واري سان اچي اها عبارت پڙهندا ۽ ان جو اردو ترجمو ڪندا. غلطين 

جي صورت ۾ استاد سندن رهنمائي ڪندو.
واضح  ۽  صاف  معنٰي  جي  انهن  ۽  لفظ  نوان  جا  سبق  تي  جنهن  ڪندو.  آويزان  چارٽ  تي  بورڊ  بليڪ  استاد    •

لکيل هوندي ، استاد اُهي لفظ ۽ معنٰي پڙهي ٻڌائيندو ۽ سمجهائيندو .
نوان لفظ : وجود ، باني ، جاَم.

وطن جي متعلق وڌيڪ ڄاڻ
•   استاُد شاگردن کي هدايت ڪندو ته سڀئي شاگرد خاموشي ۽ ڌيان سان معلومات سمجهڻ جي پوري ڪوشش 
ڪن. استاد ان ڳالهه جو خيال رکندو ته ٻار عمر ۾ ننڍا آهن. ان ڪري جيڪا به ڄاڻ ڏني وڃي، اها ڌار ڌار 

جملن ۾ ڏني وڃي ۽ مختصر پر خاص ڏني وڃي.
 اسان جي ملڪ جو نالو پاڪستان آهي، پاڪستان جا چار صوبا آهن.. 1
 پاڪستان جي قومي ٻولي اردو آهي.. 2
 صوبن جون به پنهنجون پنهنجون ٻوليون آهن.. 3
 سنڌ صوبي جي ٻولي سنڌي، پنجاب جي پنجابي، بلوچستان جي بلوچي ۽ خيبر پختوخواهه جي ٻولي پشتو . 4

آهي.
 پاڪستان جي گاديَء جو هنڌ اسالم آباد آهي. . 5
خيبر . 6 ۽  ڪوئٽا  هنڌ  جو  گاديَء  جي  بلوچستان  الهور،  جو  پنجاب  ڪراچي،  هنڌ  جو  گاديَء  جي  صوبي  سنڌ 

پختونخواهه جي گاديَء جو هنڌ پشاور آهي.
 پاڪستان جو وڏي ۾ وڏو ڪاروباري شهر ڪراچي آهي. ملڪ جي وڏي بئنڪ اسٽيٽ بئنڪ ۽ اسٽيل مل . 7

به ڪراچي شهر ۾ آهي. 

خوشخطي
بهتر  ايندا.  لکي  سان  ُسٺائيَء  ۽  صفائي  طور  خوشخطيَء  ۾  ڪاپيَء  عبارت  هڪ  به  ڪا  جي  سبق  شاگرد    •
ڪارڪردگي ڏيکاريندڙ شاگرد جو نالو ڪالس جي سرگرمين واري بورڊ تي هڪ ڪاغذ تي واضح لفظن ۾ 

لکي آويزان ڪيو ويندو.
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سبق چوٿون

 هوا، پاڻي ۽ باههِ 
مقصد

سبق جي ُپڄاڻيَء تي شاگرد:
هوا، پاڻي ۽ باههِ جي اهميت بابت ڄاڻ حاصل ڪري سگهن .  •

تندرست رهڻ جي اصولن کان واقف ٿين.  •
گندي پاڻيَء جي نقصانن بابت ڄاڻ حاصل ٿيندي .  •

استاد ۽ شاگردن جي وچ ۾ گفتگو ڪرڻ جي طريقي کان واقف ٿي سگهن.  •

امدادي سامان
هڪ چارٽ تي نوان لفظ ۽ انهن جي معنٰي واضح طور تي لکيل   •

بليڪ بورڊ  •
َسولي سنڌي ڪتاُب 3 ، صفحو نمبر 18  •

سکيا جو طريقو 
دارومدار  ان جي جيئري رهڻ جو   به مخلوق آهي،  ته:  هن ڪائنات ۾ جيڪا  ڏيندو  بابت ڄاڻ  استاد عنوان   •
طرح  اهڙي  سگهي،  ٿي  نه  رهي  جيئري  سواِء  کان  پاڻيَء  مڇي  ريت  جهڙيَء  آهي.  تي  شيِء  ڪنهن  نه  ڪنهن 
انسان به ڪجهه شين کان سواِء جيئري رهي نه ٿو سگهي. انهن مان هڪ آهي پاڻي، ٻي هوا ۽ ٽين باههِ آهي. 

اهي ٽي شيون انسان جي جيئري رهڻ الِء تمام ضروري آهن.  
استاد بلند آواز ۽ ڪهاڻيَء واري انداز ۾ سبق پڙهندو. سبق جي هر هڪ عبارت بلند آواز ۾ واضح طور پڙهي   •
،  استاد کي بلند آواز ۾ پڙهڻ دوران ان ڳالهه جو علم ُهجڻ گھرجي ته سبق جي مشق ۾  ۽ سمجهائي ويندي 
ڪهڙا سوال آهن ؟ اهڙي طرح مشق جي مطابق سبق جي سوال جو جواب سبق جي جنهن عبارت يا جملي ۾ 
پڙهيو وڃي ته ان وقت اُن جملي کي ورجائي پڙهيو وڃي . ان دوران شاگردن جي توجهه جو خيال پڻ استاد کي 
ڪرڻ گھرجي. استاد سبق جي جملن ۽ عبارت مطابق پنهنجي چهري جي تاثر ۽ آواز ۾ پڻ تبديلي آڻيندو 

رهندو ته جيئن سبق ۾ شاگردن جو ڌيان ۽ دلچسپي پيدا ٿئي.
شاگردن کان سبق بلند آواز ۾ پڙهايو ويندو، جيڪي شاگرد ڏکيا لفظ اُچاري نه سگهندا، اهي لفظ بليڪ بورڊ   •

تي لکي انهن جي درست ادائگي سمجهائي ويندي.
مشق جي سوالن جا جواب لکڻ الِء شاگردن کي ڪالس ۾ ڪجهه وقت ڏنو ويندو ، جنهن دوران هو خاموشيَء   •
سان سوالن جا جواب تالش ڪري پنهنجي پنهنجي ڪاپيَء ۾ لکندا ۽ پڙهي ٻڌائيندا . استاد جوابن ۽ گرامر 

مطابق سندن ڀرپور طريقي سان رهنمائي ڪندو.
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سبق متعلق ڪجهه سوال:
ماسترياڻيَء کان معلومات الِء سوال ڪندڙ شاگردن جا ناال ٻڌايو؟. 1
صاف پاڻي ڪهڙو هوندو آهي؟. 2
کاڌو پچائڻ کانسواِء باههِ مان ٻيا ڪهڙا فائدا آهن.. 3

حل ٿيل َمشَق
)الف( سوالن جا جواب:

انسان پاڻي، هوا ۽ باهه کان سواِء جيئرو نه ٿو رهي سگهي.. 1
اسان کي صاف ُسٿري هوا وڻن ۽ ٻوٽن مان ملندي آهي.. 2
هوا صاُف نه ُهوندي ته ڦڦڙن جون بيماريون پيدا ٿينديون. . 3
باههِ جي مدد سان اسين کاڌا پچايون ٿا.. 4

)ب(  لفظ پڙهو ۽ لکو:
هن سبق جا ڪجهه لفظ  ڪالس جي ٻارن کان پڙهايا  ۽ لکرايا ويندا.   •

الفاظ معنٰي: )1(صاف سٿرو  )2( اوٻاري  )3( جذب  )4( آٺرائي  )5( خارج  )6( ٻاڦ  
)ج (  ٻٽا لفظ ٺاهيو:

ٻارن کي ٻٽن لفظن بابت ڄاڻ ڏيندو. اهڙا ٻه لفظ جيڪي گڏ استعمال ڪيا وڃن. انهن مان پهريون لفظ اصل   •
هوندو آهي ۽ پويون لفظ هم معنٰي ٿئي ٿو . اهو هم معنٰي لفظ هميشه وغيره جي جاِء تي استعمال ڪيو ويندو 

آهي. جيئن  :  صاف ُسٿرو
اهڙا ٽي لفظ استاُد بليڪ بورڊ تي لکي سمجهائيندو:  )1(  ٻانهه ٻيلي     )2(  پاڻي ُچڪو     )3( جھر جھنگ  

)د (  صحيح ۽ غلط جواب جي سڃاڻپ ڪريو:
)1(   وڻ ۽ ٻوٽا ماحول جي گندي هوا کي جذب ڪن ٿا.              )  صحيح  (

)2(   انسانن ۽ سڀني جاندارن الِء صاف پاڻي ضروري ناهي.      )  غلط     (
)3(   پاڻيَء کي اوٻاري، آٺرائي ۽ ٺاري پوِء استعمال ڪجي.       )  صحيح (

)هه ( جمال درست ڪريو:
درست جمال:

)2(   باههِ به انسان جي جيئڻ الِء ضروري آهي. )1(   ساههُ کڻڻ الِء صاف هوا ضروري آهي. 
)3(   باههِ وسيلي اسين کاڌا پچايون ٿا.

سرگرميون ) اُتساهه( 
سبق جي نَون لفظن جو چارٽ بليڪ بورڊ تي آويزان ڪيو ويندو. استاد انهن  لفظن جي معنٰي سمجهائيندو .  •

•   خوشخطي الِء شاگردن کان نوان لفظ ڪاپيَء ۾ لکرايا ويندا .
 نوان لفظ : جذب  ، اوٻاري  ، آٺرائي
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سبق پنجون

پوپٽ   
مقصد

نظم جي ُپڄاڻيَء تي:
شاگرد پوپٽ جي تعريف بيان ڪري سگهندا.  •

نظم ُسَر ۽ لئه سان پڙهي ۽ ٻڌائي سگهندا.  •
نظم جا شعر ۽ انهن جو مطلب آسانيَء سان سمجهي سگهندا.  •

امدادي سامان
هڪ چارٽ تي خوشخطيَء ۾ نظم ۽ نَون لفظن جي معنٰي لکيل   •

بليڪ بورڊ  •
َسولي سنڌي ڪتاُب 3 ، صفحو نمبر 21  •

سکيا جو طريقو
رنگ  مختلف  کي  انسانن  اسان  طرح  جهڙيَء  ڏيندو.  ڄاڻ  بابت  خوبصورتيَء  جي  پوپٽ  کي  شاگردن  استاُد،   •
برنگي ُگلن جي خوبصورتي ۽ انهن جي ُسڳنڌ ڏاڍي پسند آهي اهڙيَء طرح پوپٽ به ُسهڻن رنگن جي ڪري 
ڏاڍو پيارو لڳندو آهي ۽ پوپٽ کي به ُگل ڏاڍا پسند آهن، پوپٽ کي ُگلن جي رُس ڏاڍو وڻندو آهي. پوپٽ جي 

غذا به ُگلن جي رُس آهي.  
نظم جو اعالن ڪندو.  •

•  بليڪ بورڊ تي نظم جي خوشخطي ۽ نون لفظن جو چارٽ آويزان ڪيو ويندو. 
استاد بلند آواز ۽ ُسر ۾ نظم پڙهندو. نظم جي ڏکين لفظن کي ٻه يا ٽي ڀيرا پڙهي اُچار سمجهائڻ جي ڪوشش   •

ڪندو .
نظم جي هر هڪ مصرع ۽ شعر کي واضح ۽ آسان لفظن ۾ سمجهائڻ کان پوِء  شاگردن کان نظم بلند آواز ۾   •

پڙهايو ويندو . 
شاگردن کي شاعر جو نالو ٻڌايو ويندو .  •

استاد شاگردن کي نظم جي شعرن جو مطلب آسان لفظن ۾ سمجهائڻ سان گڏ نظم جو مقصد سمجهائيندو.   •
نظم جي متعلق ڪجهه سوال:

پوپٽ جو ُگذارو ڪهڙي شيِء تي ٿيندو آهي ؟. 1
شاعر ڀاڳ ڀالرو ڪنهن کي چيو آهي؟. 2
هن نظم جي شاعر جو نالو ڇا آهي ؟. 3
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نظم جو مقصد
•  انسان اهلل تعالٰي جي هر نعمت ۽ قدرت جي خوبصورت نظارن کي ڏسي حيران ٿئي ٿو ۽ انهن تي سندس دل 
به تمام سهڻي تخليق آهي. ان جا ُسهڻا ۽ پيارا  هرکي پوندي آهي. قدرت جي انهن خوبصورت شين ۾ پوپٽ 
رنگ، ُگلن جي مٿان ڦِرڻ ۽ ُسهڻي انداز ۾ اڏامڻ تي انسان جي دل موهجي ويندي آهي . ان ڪري شاعر هن نظم 

۾ پوپٽ  جي تعريف ڪئي آهي .

حل ٿيل َمشَق
)الف(  سوالن جا جواب :

پوپٽ ٽن رنگن جا هوندا آهن.  2.  پوپٽ ُگلن جو رُس پيئندا آهن.   3. پوپٽ تمام سهڻا هوندا آهن.  .1
)ب(  لفظ پڙهو ۽ لکو:

الفاظ:  )1( موچارو  )2( ُسندر  )3( ِچلڪي  )4( من ُمهڻو  )5( چمڪي  )6( ُچوسين
 )ج (   نظم ياد ڪري ُسر ۽ ترنم سان پڙهڻ:

شاگردن کي نظم ياد ڪرڻ الِء ٿورو وقت ڏنو ويندو ان دوران ڪالس ۾ ٻار سانت اختيار ڪندا. بعد ۾ ڪي   •
به پنج شاگرد سڀن آڏو ٿي بيهندا ۽ سڀ شاگرَد وڏي آواز ۾ ُسر ۽ ترنم سان نظم پڙهندا.

)د ( تصوير ڏسي پکين جا ناال لکو:
)1( جهرڪي  )2( ُڪُڪڙ  )3( ڪانُء  )4( موُر

) هه ( تصوير ۾ رنگ ڀريو:
ٻارن کي ڊرائنگ جو ڏاڍو شوق هوندو آهي. ٻار هميشه ڪا به سهڻي شيء ڏسي ان جي تصوير جي ڪوشش   •
ٻارن کان تصويرن تي رنگ ڀرائڻ جو ڪم ڪرايو  به مضمون ۾  ڪندا آهن. ان ڪري جيڪڏهن ڪنهن 
ويندو ته ٻار ان ۾ دلچسپي ظاهر ڪندا. استاد ٻارن کي هدايت ڪندو ته نظم جي مشق ۾ پوپٽ جي جيڪا 

سادي تصوير آهي، ان ۾ صفائيَء سان رنگ ڀريو. 

سرگرميون ) اُتساهه( 
نظم جو ڪهڙو شعر اوهان کي پسند آهي ؟ ان شعر جي سمجهاڻي پنهنجن  لفظن ۾ لکي اچو . استاد شاگردن    •

کي پنهنجن خيالن جي اظهار جو موقعو ڏيندو .

 پوپٽ متعلق وڌيڪ ڄاڻ
پوپٽ هڪ جيت آهي، جيڪو پنهنجن خوبصورت پرن جي ڪري ممتاز آهي.   •

سڄي دنيا ۾ پوپٽن جا لڳ ڀڳ 17500 قسم ملن ٿا. پوپٽن کي پنجن خاندانن ۾ ورهايو ويو آهي.  •
•  پوپٽ پنهنجي زندگيَء ۾ چئن مختلف حالتن مان گذرندو آهي:

         )1(  آنو    )2(  الروا    )3(  پيوپا    )4(  پوپٽ .
ُگلن جو رُس پوپٽن جي بنيادي خوراڪ آهي.  •

ان کانسواِء زرد ُگل داڻا، وڻن جو رس، ميوا ۽ ڪيتريون ئي شيون به پوپٽن جي خوراڪ ۾ شامل آهن.  •
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سبق ڇهون

اسان جو ماحول
مقصد 

سبق جي ُپڄاڻيَء تي:
شاگرد ماحول جي باري ۾ ڄاڻ حاصل ڪن .  •

گندگيَء سبب پيدا ٿيندڙ بيمارين بابت ڄاڻ حاصل ڪن.  •
قدرتي ماحول بابت معلومات حاصل ٿيندي.  •

ماحول کي صاف سٿرو رکڻ جو شعور حاصل ڪن.  •

امدادي سامان 
گندي ماحول جي تصويرن جو چارٽ  •

هڪ چارٽ تي نوان لفظ ۽ انهن جي معنٰي واضح طور تي لکيل  •
بليڪ بورڊ  •

َسولي سنڌي ڪتاُب 3، صفحو نمبر 23  •

سکيا جو طريقو
روزانو  الِء  رکڻ  سٿرو  صاف  کي  گھر  پنهنجي  اسان  ريت  جهڙيَء  ڏيندو.  ڄاڻ  متعلق  جي  ماحول  کي  شاگردن   •
شهر  پاڙي،  جنهن  اسان  طرح  اهڙي  آهيون.  رکندا  شيون  ُسهڻيون  الِء  سجائڻ  کي  گهر  آهيون.  ڪندا  صفائي 
به  بازارن ۽ تفريح گاهن جي صفائيَء جي ذميواري  پاڙي، گھٽين، روڊن، رستن،  اتان جي  ٿا،  يا ڳوٺ ۾ رهون 
ٿا، اهو اسان جو ماحول آهي. جيڪڏهن اسان ماحول  ته اسين جنهن جاِء تي رهون  اسان جو فرض آهي ڇو 
گندگي  اتي  پاڻ  اسان  جيڪڏهن  ۽  آهي  تعريف  ۽  فائدو  پنهنجو  جو  اسان  ته  رکنداسين  سٿرو  صاف  کي 
ڪنداسين ته پوِء اسان جو پنهنجو نقصان آهي. ان ڪري اسان هن سبق جي ذريعي ماحول کي صاف سٿرو 

رکڻ بابت ڄاڻ حاصل ڪري، ان تي عمل ڪري ُسٺا شهري ٿي ڏيکارينداسين.  
استاد سبق جو اعالن ڪندو. گندي ماحول جي تصويرن جو چارٽ بليڪ بورڊ تي آويزان ڪندو .  •

سبق جي هر هڪ عبارت بلند آواز ۾، لفظن جي صحيح اُچار ۽ وضاحت سان پڙهي ويندي، استاد سبق جي   •
جملن ۽ عبارت مطابق پنهنجي چهري جي تاثر ۽ آواز ۾ پڻ تبديلي آڻيندو رهندو ته جيئن سبق ۾ شاگردن 

جو توجهه ۽ دلچسپي پيدا ٿئي. بلند آواز ۾ پڙهائيَء دوران امدادي شين جو استعمال پڻ ڪيو ويندو. 
اُچاري نه سگهندا انهن کي لفظن جي  شاگردن کان بلند آواز ۾ سبق پڙهايو ويندو. جيڪي شاگرد ڏکيا لفظ   •
جي  انهن   استاد  سگھندا  پڙهي  اُچار  صحيح  جو  لفظن  شاگرَد  جيڪي  ويندي.  سمجهائي  ادائگي  درست 

حوصلي افزائي ڪندو.
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سبق متعلق ڪجهه سوال:
ڪهڙيون ڪهڙيون شيون اسان جي ماحول جو حصو آهن ؟. 1
وڏن شهرن ۾ ماحول جي گدالڻ ڇا جي ڪري ٿئي ٿي ؟. 2
وڻ ۽ ٻوٽا ڪهڙي ماحول ۾ اچن ٿا ؟. 3

سبق جو مقصد 
•  هن سبق ۾ اسان کي اهو سبق ٿو ملي ته اسين جنهن پاڙي، شهر يا ملڪ ۾ رهون ٿا، ان ۾ جيڪي ڪجهه آهي، 
اهو اسان جو ماحول آهي. ان ماحول جي صفائي ۽ خيال رکڻ اسان سڀني جو فرض آهي. اسان کي پنهنجي 

گھر کان وٺي شهر ۽ وطن تائين هر هنڌ ماحول کي صاف رکڻ الِء اهم ڪردار ادا ڪرڻو پوندو. 

حل ٿيل َمشَق. 
 ) الف ( سوالن جا جواب :

اسين جتي رهون ٿا، ساههُ کڻون ٿا اهو اسان جو ماحول آهي.. 1
درياَء، جبل ۽ ٽڪر . 2 تارا، ڪڪر، ڍنڍون،  پاڻي، ِسج، چنُڊ،  ٻوٽا،  اسان جي آس پاس رهندڙ جانور، پکي، وڻ، 

وغيره اهي سڀ قدرتي ماحول ۾ اچن ٿا. .
ٻين . 3 ۽  مليريا  جيڪي  ٿا.  ٿين  پيدا  جڻا  جيت  ڪيترائي  ٻيا  ۽  مڇر  ڪري  جي  پاڻيَء  گندي  ۽  ڪچري  گند 

بيمارين جو سبب بڻجن ٿا.
اسان پنهنجي گھٽي، پاڙي، ڳوٺ، يا شهر کي صاف سٿرو رکي پنهنجي ماحول کي بهتر بڻائي سگهون ٿا.. 4

) ب ( لفظ پڙهو ۽ لکو:
الفاظ:  )1( چوگرد  )2( جيت جڻا  )3( آس پاس  )4( گدالڻ  )5( َوُس

لفظ ٺاهيو: ) جيئن قدرت مان قدرتي ( )ج( 
سان  لکڻ  لفظ  تي  بورڊ  بليڪ  استاُد  الِء  ڪرڻ  پيدا  صالحيت  جي  بدالئڻ   ۾  حالت  ٻي  کي  ۾لفظن  شاگردن   •
گڏ َسولي طريقي سان سمجهائيندو ته لفظ جي آخر ۾ “ ي ” جو اضافو ڪرڻ سان لفظ جي معنٰي ۾ فرق اچي 

ويندو. بعد ۾ شاگرد سبق مان ڪجهه ٻيا لفظ بدالئي ڪاپيَء ۾ لکي ايندا.
)1(   روشن                          روشني
)2(   نشان                           نشاني

)3 (   انسان                          انساني
)4(   امتحان                         امتحاني

)5(   انعام                           انعامي 
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مناسب لفظ چونڊي جمال مڪمل ڪريو: )د( 
لفظ  صحيح  شاگرد  ويندا.  لکيا  پڻ  لفظ  مناسب  ۾  ِسٽ  هڪ  طور  اشاري  لکي  جمال  اڻپورا  تي  بورڊ  بليڪ    •
جيڪي  ڏيندو.  شاباس  استاد  کي  انهن  هوندو،  درست  جواب  جو  شاگردن  جن  ڪندا.  مڪمل  جمال  چونڊي 

شاگرد غلط جواب لکندا، استاد سندن رهنمائي ڪندو.     ) هوندو  ،  هو  ،  آهي  ،  هئا  (
)1(   سڀاڻي عيد جو ڏينهن .................................. .               ) آهي (

)2(   علي ڪالههَ اسڪول ڪونه آيو .......................... .       )هوندو (
)3(   سبزيَء وارو آيو ............................ .                                   )هو  (

)4(   آسمان ۾ تارا نظر اچي رهيا ..................... .                     ) هئا (
)هه( لفظن جا ضَد:

شاگردن کي پهريون لفظ ۽ ضَد بابت ڄاڻ ڏني ويندي ته ڪنهن به لفظ جي اُبتڙ معنٰي ڏيکاريندڙ لفظ کي ان جو   •
ضُد چئبو آهي.  جيئن :  زمين جو اُبتڙ  آسمان ٿيندو.

سمجهاڻيَء کانپوِء استاُد بليڪ بورڊ تي سبق جي مشق جا لفظ لکي انهن جا ضَد لکندو ۽ معنٰي سمجهائيندو.  

ضَدلفظ

شروع
صاف
بهتر
گھڻا

آخر
گندو
بدتر
ٿورا 

ماحول بابت ڪجهه جمال ٺاهيو : )و( 
استاد ڪالس جي سڀني شاگردن کي هن مشق ۾ حصو وٺڻ جو موقعو ڏيندو. جن شاگردن جا جمال گرامر جي   •
مطابق، درست هوندا، اهي بليڪ بورڊ تي لکيا ويندا. کين ڪاپيَء ۾ لکڻ جي هدايت ڪئي ويندي. جملن 

سان گڏ شاگردن جي لکائيَء تي پڻ توجهه ڏنو ويندو.

جماللفظ

ماحول

ماحول کي صاف سٿرو رکڻ سان صحت برقرار رهي ٿي.
ٻارن کي صاف ماحول ۾ رهڻ جي تربيت ڏيڻ گھرجي.
گاڏين جي دونهين سان به ماحول تي خراب اثر پوي ٿو.

ماحول جي گدالڻ سان بيماريون پيدا ٿين ٿيون.
صفائي نه ٿيڻ ڪري ماحول تي ُبرو اثر پوي ٿو

هميشه صاف سٿري ماحول ۾ رهڻ گھرجي.
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سرگرميون ) اُتساهه( 
شاگردن جون ٻه ٽوليون ٺاهي هر هڪ ٽوليَء کي پاڻ ۾ صالح مشورو ڪرڻ الِء چيو ويندو. ٻئي ٽوليون هيٺ   •

ڏنل عنوان مطابق ڪالس ۾ پنهنجو پنهنجو ڪم ڪنديون . 
•  عنوان ) ماحول کي صاف سٿرو رکڻ الِء ڪهڙا اُپاَء وٺڻ گھرجن ( 

•  نَون لفظن جو چارٽ بليڪ بورڊ تي آويزان ڪيو ويندو، لفظ ۽ انهن جي معنٰي سمجهائي ويندي .
نوان لفظ : چو گرد ، گدالڻ ، صاف سٿرو.  
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سبق ستون

ڪمپيوٽر    
مقصد

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

ڪمپيوٽر ۽ ان جي حصن بابت معلومات حاصل ڪندا .  •
ڪمپيوٽر جا فائدا ۽ استعمال بابت سمجهي سگهن .  •

•  مشق جا سوال حل ڪرڻ جي صالحيت پيدا ٿي سگهندي . 

امدادي سامان
هڪ عدد ڪمپيوٽر۽ پروجيڪٽر  •

هڪ چارٽ تي نوان لفظ ۽ انهن  جي معنٰي واضح لکيل  •
بليڪ بورڊ  •

َسولي سنڌي ڪتاُب 3، صفحو نمبر 26  •

سکيا جو طريقو
ڪم  به  ڪو  کي  انسان  جو  آهي.  ڪئي  ترقي  ته  ايتري  سائنس  ڏيندو.  ڄاڻ  بابت  ڪمپيوٽر  کي  ٻارن  استاُد   •
نه ٿي ٿئي. سائنس جي ايجادن ۾ سڀ کان وڌيڪ فائديمند ڪمپيوٽر جي ايجاد  سر انجام ڏيڻ ۾ پريشاني 
آهي جنهن پوري دنيا کي پاڻ ۾ ڳنڍي ڇڏيو آهي. دنيا ۾ هاڻي هر اداري ۾ هر ڪم ڪمپيوٽر جي مدد سان ٿو 

ڪيووڃي. اوهان کي به اڄ جي سبق ۾ ڪمپيوٽر بابت معلومات ڏني ويندي.
استاُد سبق جو اعالن ڪندو.  •

•  ڪمپيوٽر۽ پروجيڪٽرعملي تجربي الِء ڪالس ۾ رکيا ويندا. شاگردن کي هدايت ڪئي ويندي  ته ڪالس 
۾ نظم ۽ ضبط جو وڌ ۾ وڌ خيال ڪن.

سبق  ۾  آواز  بلند  سان  وضاحت  ۽  اچار  صحيح  جي  لفظن  سان،  قابليت  ۽  صالحيت  پوري  پنهنجي  استاد   •
پڙهندو. استاد سبق جي جملن ۽ عبارت مطابق پنهنجي چهري جي تاثر ۽ آواز ۾ پڻ تبديلي آڻيندو رهندو ته 

جيئن سبق ۾ شاگردن جو توجهه ۽ دلچسپي پيدا ٿئي.
سبق جي هر هڪ جملي  کي واضح ۽ آسان لفظن ۾ سمجهائڻ کان پوِء شاگردن کان بلند آواز ۾ سبق پڙهايو   •
ويندي.  سمجهائي  ادائگي  درست  جي  لفظن  کي  انهن  سگهندا،  نه  اُچاري  لفظ  ڏکيا  شاگرد  جيڪي  ويندو. 
جيڪي شاگرَد لفظن جو صحيح اُچار پڙهي سگھندا استاد انهن جي حوصلي افزائي الِء سندن ساراهه ڪندو، 

ٻين شاگردن ۾ به صالحيتون پيدا ڪرڻ الِء انهن جي رهنمائي ڪئي ويندي .



6363



6464

حل ٿيل َمشَق 
) الف ( سوالن جا جواب:

اسان ڪي بورڊ جي مدد سان ڪو به سوال يا ڪم جو نالو ٽائيپ ڪندا آهيون .. 1
مائوس سان اسان اسڪرين تي موجود شين کي کولي، بند ڪري يا هيڏانهن هو ڏانهن ڪري سگهندا آهيون.. 2
مانيٽر ٽي وي جيان هوندو آهي، اهو سي پي يو جي ڪيل ڪم کي اسان جي سامهون اسڪرين تي آڻيندو آهي.. 3

) ب ( لفظ پڙهو ۽ لکو:
الفاظ: )1( کوڙ سارا  )2( جھِٽ  )3( آڏو  )4( ڪالس واسي  )5( ڄاَڻ  )6( معلومات  )7( پيش

خالي جايون ڀريو: )ج( 
•   ٻارن جي پروڙ جو جائزو وٺڻ الِء استاُد بليڪ بورڊ تي اڻپورا جمال لکي شاگردن کان خالي جاِء تي صحيح 
لفظ لکرائيندو. جن شاگردن جو جواب غلط هوندو انهن کي هڪ پاسي بيهاريو ويندو، جيڪي شاگرد جواب 
سمجهائي  سان  طريقي  آسان  کي  شاگردن  ڏيندڙ  جواب   غلط  ۾  بعد  ڏيندو  شاباس  کين  استاد  لکندا،  درست 

سندن رهنمائي ڪئي ويندي. 
 ڪمپيوٽر جي دٻي کي سي پي يو چئبو آهي .. 1
  ڪمپيوٽر کوڙ سارا سوال حل ڪري ٿو.. 2
 اسان ڪي بورڊ  جي مدد سان ڪمپيوٽر کان سوال  پڇندا آهيون.  . 3

اکر وجهي لفظ ٺاهيو: )د( 
•  استاد بليڪ بورڊ تي ڪجهه خانا ٺاهي ٻارن کي چوندو ته وچ واري خاني جو کٽل اکر وجهي اهي لفظ مڪمل 

ڪريو. ٻارن کي اهو سمجهايو ويندو ته اکر اهڙو لکن جنهن سان ٻه لفظ ٺهي پون.

رر

ٿاسٿس

تت

وچ واري اڻپوري خاني ۾ هڪ اکر “ ا ” استعمال ڪرڻ سان ٻه لفظ ٺهي پيا آهن.  •
) 1 (  رات           ) 2 (   ساٿ

)هه( تصوير ڏسي ناال لکو
۾  بعد  ويندا.  لکرايا  ناال  هيٺيان  جي  تصويرن  انهن  ۾  ڪتاب  ڪرائي  ُسڃاڻپ  جي  تصويرن  کان  شاگردن   •

استاد انهن تصويرن جا ناال بليڪ بورڊ تي لکي سمجهائيندو.  
)1( مانيٽر  )2( ڪي بورڊ  )3( مائوس   )4( سي پي يو

سرگرميون ) اُتساهه( 
•  سبق جي نَون لفظن جو چارٽ بليڪ بورڊ تي آويزان ڪندو ،انهن  لفظن جي معنٰي واضح ڪري  سمجهائيندو. 

   نوان لفظ : آڏو  ، ڄاَڻ  ، کوڙ سارا 
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سبق اٺون

 سال جون ُمندون
مقصد 

سبق جي ُپڄاڻيَء تي:
شاگرد مندن جي باري ۾ ڄاڻ حاصل ڪن .  •

ُمند مطابق زمين مان حاصل ٿيندڙ فصلن بابت ڄاڻ حاصل ڪن.  •
سنڌي پڙهڻ ۽ سمجهڻ جي صالحيت پيدا ٿي سگهندي .  •

نَون لفظن جي ڄاڻ حاصل ڪن .  •

امدادي سامان
چئني ُمندن جي تصويرن جو چارٽ  •

هڪ چارٽ تي نوان لفظ ۽ انهن جي معنٰي واضح طور تي لکيل  •
بليڪ بورڊ   •

َسولي سنڌي ڪتاُب 3، صفحو نمبر 29  •

         سکيا جو طريقو.
استاد شاگردن کان سوال ڪندو ته :  )1( اسان کي جون ۽ جوالِء جون موڪلون ڇو ملنديون آهن ؟   گرميَء   •

سبب  )2(   جنوريَء ۾ اسين ڪوٽ ۽ گرم ڪپڙا ڇو پهريندا آهيون؟  سيَء جي ڪري   
)3(   ڪڏهن گرمي ته ڪڏهن سيُء ڇا الِء ٿيندو آهي؟ ُمندون بدلبيون آهن.  

بابت  ُمندن  ئي  پاڻ  استاد  ته  سگهن  ُپهچي  نه  تائين  عنوان  سان  مدد  جي  سوالن  جي  آمادگيَء  ٻار  جيڪڏهن   •
سمجهائي سبق جو اعالن ڪندو.

چئني مندن جي تصويرن جو چارٽ بليڪ بورڊ تي آويزان ڪندو .  •
سبق جي هر هڪ عبارت بلند آواز ۾، لفظن جي صحيح اُچار ۽ وضاحت سان پڙهي ويندي، استاد سبق جي   •
جملن ۽ عبارت مطابق پنهنجي چهري جي تاثر ۽ آواز ۾ پڻ تبديلي آڻيندو رهندو ته جيئن سبق ۾ شاگردن 

جو توجهه ۽ دلچسپي پيدا ٿئي. بلند آواز ۾ پڙهائيَء  دوران امدادي شين جو استعمال پڻ ڪيو ويندو. 
اُچاري نه سگهندا انهن کي لفظن جي  شاگردن کان سبق بلند آواز ۾ پڙهايو ويندو. جيڪي شاگرد ڏکيا لفظ   •
جي  انهن   اُستاُد  سگھندا  پڙهي  اُچار  صحيح  جو  لفظن  شاگرَد  جيڪي  ويندي.  سمجهائي  ادائگي  درست 

حوصلي افزائي ڪندو.  
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سبق متعلق ڪجهه سوال:
موسم ۽ مند ۾ ڪهڙو فرق آهي؟. 1
ڪهڙي ُمند ۾ ساوڪ ئي ساوڪ ٿي ويندي آهي؟. 2
اسين گرم کاڌا ڪهڙي مند ۾ کائيندا آهيون؟. 3
ربيع  ڇا کي چيو ويندو آهي؟. 4
وڻن جا َپَن ڪهڙي مند ۾ ڇڻي ويندا آهن؟. 5

سوالن جا جواب:
موسم روز تبديل ٿيندي آهي ۽ ُمنَد ُرڳو پنهنجي وقت تي ئي تبديل ٿيندي آهي. 1
بهار جي ُمند ۾ ساوڪ ئي ساوڪ ٿي ويندي آهي.. 2
اسين گرم کاڌا سياري جي مند ۾ کائيندا آهيون.. 3
سياري ۾ اسان وٽ جيڪي فصل ٿين ٿا تن کي ربيع جا فصل چيو ويندو آهي.. 4
ُسرَء جي ُمنَد ۾وڻن جا َپَن ڇڻي ويندا آهن.. 5

حل ٿيل َمشَق
)الف( سوالن جا جواب:

شاگردن کي مشق جي سوالن جا جواب ڏيڻ جو موقعو ڏنو ويندو، استاد ، شاگردن کي سوالن جا جواب ڳولهڻ   •
جو وقت ڏيندو. پوِء شاگردن کان سوال پڇڻ جو سلسلو شروع ڪيو ويندو. 

سال ۾ چار ُمندون ٿينديون آهن.. 1
اَُس جسم کي . 2 پائيندا آهن. ِسج جي  ماڻهو گرم ڪپڙا  اتر جي هوا لڳندي آهي۽  ٿڌ هوندي آهي،  ۾  سياري 

پئي وڻندي آهي.
بهار جي ُمنَد ۾ هر جاندار خوش نظر ايندو آهي.. 3

لفظ پڙهو ۽ لکو: )ب( 
سبق پڙهڻ، لکڻ ۽ سمجهڻ الِء ٻارن کي بلند آواز ۾ وڌ ۾ وڌ پڙهائڻ 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 ڪجهه لفظ  ڪالس جي ٻارن کان پڙهايا  ۽ لکرايا ويندا. بعد ۾ بليڪ بورڊ تي انهن لفظن 

جي معنٰي لکي آسان لفظن ۾ سمجهائي ويندي. 

الفاظ:  )1( ُمنَد  )2( ٽڙندا  )3( َمٽجي  )4( وڻندڙ  )5( جاَم  )6( ساوڪ  )7( ڇڻي  )8(  
ڇا ۽ ڇو ضمير آهن .انهن کي هيٺين جملن ۾ استعمال ڪريو: )ج( 

•   شاگردن کي سمجهايو ويندو ته ڳالهه ٻولهه دوران ڪجهه لفظ ضمير هوندا آهن. هن مشق جي ذريعي اسين 
ضمير بابت سکيا حاصل ڪندا سين.
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ضمير جي وصَف:
اُهي لفظ جيڪي اسم جي بدران ڪم اچن، انهن کي ضمير چئبو آهي.  •

جيئن  :  هو .توهان ، هي ، اسان ، آُء ، مان ، اهو ، ڇا ، ڇو وغيره.  
ضمير     

)1(   اوهان وڃي رهيا آهيو.                     )1(   هي ڇا آهي؟
)2(   ايمان اڄ اسڪول نه آئي آهي.     )2(   آخر ائين ڇو ٿيو؟           

)د(  لفظن جا ُمذڪر ۽ مؤنث لکو :
پهرين مذڪر ۽ مؤنث بابت ڄاڻ ڏني ويندي.  •

دنيا ۾ انسان، جانور، پکي پکڻ ۽ جيت جڻا هر شيِء جو نر ۽ ماُد ٿيندو آهي. مطلب ته ُمذڪر ۽ مؤنث هوندو   •
آهي. جيئن : عورت ۽ مرد .  ) عورت مؤنث ۾ ۽ مرُد ُمذڪر ۾ اچي ٿو. اهڙي طرح هر لفظ جو شمار به ُمذڪر ۽ 

مؤنث ۾ ٿيندو آهي.
بليڪ بورڊ تي مشق جا ُمذڪر ۽ مؤنث لفظ لکيا ويندا. استاد انهن لفظن جا مذڪر ۽ مؤنث لکندو.  •

مؤنثُمذڪر

گھوڙو
ُپُٽ
ابو

ڪبوتر

گھوڙي
نياڻي

امڙ
ڪبوتري

) هه (  پسند جي ُمند مطابق پنهنجن  لفظن ۾بيان ڪريو.
اوهان کي ڪهڙي ُمنَد وڌيڪ وڻندي آهي پنهنجن لفظن ۾ بيان ڪريو.  •

شاگردن  کي پنهنجن خيالن جي اظهار جو موقعو ڏنو ويندو. هر هڪ شاگرُد بليڪ بورڊ جي آڏو اچي خيالن   •
جو اظهار ڪندو. استاد سندن رهنمائي ڪندو ۽ حوصلي افزائي پڻ ڪندو.

سرگرميون ) اُتساهه( 
نوان لفظ : ُمنَد  ، مٽجي  ، ُٻوُر  

استاد، شاگردن جا ٻه ٽوال ٺاهي ٻنهي کي ڌار ڌار عنوان ڏيندو. هر هڪ پنهنجي پنهنجي عنوان مطابق تياري   •
هوندي  سٺي  وڌيڪ  ڪارڪردگي  جي  ٽولي  جنهن  ڪندو.  اظهار  جو  خيالن  پنهنجن  آڏو  جي  سڀني  ڪري 

استاد انهن جا ناال ڪالس جي سرگرمين واري بورڊ تي هڪ چارٽ جي صورت ۾ آويزان ڪندو.
عنوان.  

)1(   بهار جون نشانيون ۽ فائدا  
)2(   اونهاري  جون نشانيون ۽ فصل.  
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سبق نائون

 عقلمند بيوقوف  
مقصد  

سبق جي ُپڄاڻيَء تي:
شاگرَد آخرت بابت نصيحت حاصل ڪري سگهن .   •

دنيا ۽ آخرت جي حقيقت کان واقف ٿين.  •
سنڌي پڙهڻ ۽ سمجهڻ جي صالحيت پيدا ٿي سگهندي  .  •

نوان لفظ سکن .  •

امدادي سامان
هڪ چارٽ تي ڏکيا لفظ ۽ انهن جي معنٰي واضح طور تي لکيل  •

بليڪ بورڊ  •
َسولي سنڌي ڪتاُب 3 ، صفحو نمبر 32  •

سکيا جو طريقو 
آمادگيَء ۾ استاد آخرت متعلق نصيحت آموز سمجهاڻي ڏيندو. اهلل تعالٰي اسان انسانن کي هن دنيا ۾ پنهنجي   •
انسان اهلل  ته جيئن  عبادت جي الِء موڪليو آهي. اهلل تعالٰي پنهنجن بندن جي رهنمائي الِء پيغمبر موڪليا 

جي حڪمن جي اطاعت ڪن . هن دنيا کي فاني سمجهندي آخرت جي تياري ڪن. 
تعالٰي  اهلل  الِء  جنهن  ڪن  ڪم  اهو  هر  الِء  سنوارڻ  آخرت   . ڪن  ڳڻتي  جي  زندگيَء  واري  هميشه  ۽  حقيقي   •
حڪم فرمايو آهي.  هن سبق ۾ به ليکڪ اسان کي دنيا جي پرواهه کان وڌيڪ آخرت جي تياريَء طرف توجهه 

ڏيارڻ جي ڪوشش ڪئي آهي.
استاد سبق جو اعالن ڪندو.  •

استاد بلند آواز ۽ ڪهاڻيَء واري انداز ۾ سبق پڙهندو، بلند آواز ۾ پڙهڻ دوران استاد عبارت ۽ جملن موجب   •
پنهنجي چهري جي تاثر ۽ آواز ۾ پڻ تبديلي آڻيندو رهندو ته جيئن سبق ۾ شاگردن جو توجهه ۽ دلچسپي پيدا 

ٿئي.

حل ٿيل َمشَق
)الف(  سوالن جا جواب:

امير شخص جو نوڪر سڄي شهر ۾ پنهنجي بيوقوفيَء جي ڪري مشهور هو.. 1
امير شخص نوڪر کي لڪڻ ڏنو.. 2
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امير شخص جي ڳالهه ٻڌي بيوقوف کيس چيو ته “ جتي اوهان کي ٿورن ڏينهن الِء رهڻو هو، اتي اوهان هيڏو . 3
وڏو محل ٺهرايو، آرام ۽ آسائش جو هيڏو وڏو سامان گڏ ڪيو. پر جتي اوهان کي هميشه جي الِء رهڻو آهي 

اُتان جي الِء اوهان ڪجهه به ڪونه ٺاهيو آهي.”
امير شخص جي نوڪر جي ڳالهين مان اهو سبق ٿو ملي ته اسان چئن ڏينهن جي زندگيَء الِء هيڏي ُڊَڪ ڊوڙ . 4

ڪيون ٿا، پر آخرت جي الِء ڪجهه به ڪونه ٿا سوچيون. 
)ب( لفظ پڙهو ۽ لکو:

سبق پڙهڻ، لکڻ ۽ سمجهڻ الِء ٻارن کي بلند آواز ۾ وڌ ۾ وڌ پڙهائڻ 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 ڪجهه لفظ  ڪالس جي ٻارن کان پڙهايا  ۽ لکرايا ويندا. بعد ۾ بليڪ بورڊ تي انهن لفظن 

جي معنٰي لکي آسان لفظن ۾ سمجهائي ويندي. 

الفاظ:  )1( بيوقوفي  )2( آسائش  )3( موڪالڻي  )4( احمق  )5( ثمُر  )6( ُڊَڪ ڊوڙ  
لفظن جا ضَد لکو: )ج( 

شاگردن کي پهرين لفظ ۽ ضَد بابت ڄاڻ ڏني ويندي ته ڪنهن به لفظ جي اُبتڙ معنٰي ڏيکاريندڙ لفظ کي ان جو   •
ضُد چئبو آهي.

جيئن :  زمين جو اُبتڙ  آسمان ٿيندو.  
سمجهاڻيَء کانپوِء استاُد بليڪ بورڊ تي سبق جي مشق جا لفظ لکي انهن جا ضَد لکندو ۽ معنٰي سمجهائيندو.  •

ضدلفظ

امير
بيمار

بيوقوف

غريب
تندرست
هوشيار

تير جي اشاري سان ساڳي معنٰي وارا لفظ ماليو: )د( 
استاد شاگردن کي پهرين هم معنٰي لفظن بابت ڄاڻ ڏيندو.  •

•  اهڙا لفظ جيڪي پڙهڻ ۾ اُچار جو فرق رکن پر معنٰي ساڳئي ُهجي انهن کي هم معنٰي وارا لفظ چئبو آهي. 
سياڻو )1(    ُسڪون  

بيوقوف )2(    پڇاڙي                                     
آرام )3(    ڳڻتي                                       

فڪر )4(    احمق                                       
آخرت )5(    عقلمند                                   
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ڪنهن به ڏاهي جون پنج چوڻيون لکو. )هه( 
1.  اَُن آهي ته ايمان به آهي.

2.  جيترو پاڻي اونهو، اوتري ِمٽيَء جي ِسَڪ وڌيڪ.
3.  گھڻن هاريين هُر نه هلي.

4.  اُها ڪجي جو ِمينهن وسندي ڪم اچي.
جيئڻ الِء به َسهَپ کپي.  .5

.

سرگرميون ) اُتساهه( 
بليڪ بورڊ تي سبق جي آخري عبارت لکي شاگردن کان ان عبارت جي سمجهاڻي ڪرائي ويندي . ڪالس   •
جا ڪي به چار شاگرَد ان عبارت کي پنهنجن لفظن ۾ سمجهائيندا. بهترين انداز ۾ سمجهائڻ واري شاگرَد جو 

نالو ڪالس جي سرگرمين واري بورڊ تي لکيو ويندو .
•   استاد بليڪ بورڊ تي چارٽ آويزان ڪندو، جنهن تي سبق جا نوان لفظ ۽ انهن جي معنٰي لکيل هوندي، استاد 

اُهي لفظ ۽ معنٰي پڙهي ٻڌائيندو ۽ سمجهائيندو.
•   خوشخطيَء الِء شاگردن کان نوان لفظ ڪاپيَء ۾ لکرايا ويندا.

نوان لفظ.: ثمر  ، آسائش  ، احمق  
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سبق ڏهون

 ٻُڌو جانور ڇا ٿا چون  
مقصد

نظم جي ُپڄاڻيَء تي:
شاگرَد جانورن جي آوازن بابت ڄاڻ حاصل ڪري سگهن .  •

جانورن ۽ انهن جي نالن بابت ڄاڻ حاصل ڪن.  •
نظم ُسر ۽ لئه سان پڙهي سگهندا .  •

نوان لفظ سکن.   •

امدادي سامان 
هڪ چارٽ تي نوان لفظ ۽ انهن جي معنٰي واضح طور تي لکيل  •

بليڪ بورڊ  •
َسولي سنڌي ڪتاُب 3، صفحو نمبر 35  •

سکيا جو طريقو 
حاصل  کير  کان  جانورن  ڪن  اسان   . آهن  فائديمند  ڏاڍا  الِء  اسان  جانور  ته  ويندو  سمجهايو  کي  شاگردن   •
ڪريون ٿا. ڪن جانورن کي اسان وزن کڻڻ الِء به استعمال ڪندا آهيون. انهن جانورن ۾ هڪڙا پالتو جانور 

آهن جيڪي گھرن ۾ پاليا ويندا آهن. 
استاد نظم جو اعالن  ڪندو .  •

استاد بلند آواز، ُسَر ۽ لئه سان نظم پڙهندو .  •
نظم جي نَون لفظن کي بليڪ بورڊ تي لکي، انهن جو صحيح اُچار سمجهائيندو.  •

استاد نظم جي هر هڪ مصرع ۽ شعر کي واضح ۽ آسان لفظن ۾ سمجهائڻ کان پوِء  شاگردن کان نظم بلند   •
آواز ۾ پڙهائيندو.

•  شاگردن کي شاعر جي نالي، تخلص ۽ ادبي پورهئي بابت ٻڌايو ويندو . 

حل ٿيل َمشَق 
سوالن جا جواب : )الف( 

رنڀ ڳئون ڪندي آهي .. 1
 ِڍَڪ َمينهن ڀٽاري ڪندي آهي.. 2
 ٻَيَڪ ٻڪري ڪندي آهي.. 3
 گڏههِ ِهينگ ڪندي آهي.. 4
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لفظ پڙهو ۽ لکو: )ب( 
الفاظ: )1( ڀٽاري  )2( ِهينَگ  )3( َرنَڀ  )4( ِهڻڪاَر  )5( ِڍَڪ  )6( ڀونَڪ  )7( ٻَيَڪ  

پالتو جانور: جيڪي جانور گھرن ۾ پاليا ويندا آهن، انهن کي پالتو جانور چيو ويندو آهي. )ج( 
)1(  ٻڪري    )2(  ڳئون      )3(   َمينهن  

جيڪي جانور باُر کڻڻ جي ڪم ايندا آهن، انهن جا ناال هيٺ ڏجن ٿا. )د( 
)1(  گھوڙو     )2(   گڏههُ      )3(   اُُٺ       )4(   ڏاند     

) هه ( تصوير ڏسي جانورن جا ناال لکو:
)1( هرڻ  )2( پٽا پٽي گڏههُ  )3( هاٿي    

 سرگرميون ) اُتساهه( 
نظم جي خوشخطي ڪالس ورڪ ڪاپيَء ۾ صفائيَء سان لکو .  •

نظم جو ڪهڙو شعر اوهان کي پسند آهي. ان شعر جي سمجهاڻي پنهنجن لفظن ۾ لکي اچو. استاد شاگردن    •
کي پنهنجن خيالن جي اظهار جو موقعو ڏيندو.

استاد بليڪ بورڊ تي چارٽ آويزان ڪندو جنهن تي نظم جا نوان لفظ ۽ انهن جي معنٰي لکيل هوندي، استاد   •
اُهي لفظ ۽ معنٰي پڙهي ٻڌائيندو ۽ سمجهائيندو. 

خوشخطي الِء شاگردن کان نوان لفظ ڪاپيَء ۾ لکرايا ويندا.  •
نظم جا نوان لفظ : َرنَڀ ، ٻَيَڪ ،  ِڍَڪ ، ميائون  ، ِهينَگ  ، ڀونَڪ  ، ِهڻڪاَر  •
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سبق يارهون

اسان جو کاڌو
مقصد

سبق جي پڄاڻيَء تي:
کاڌي جي اهميت ۽ فائداسمجهي سگهن.  •

صحت سالم رکڻ جي شين بابت ڄاڻ حاصل ڪري سگھن.  •
پاڻيَء جي اهميت بابت ڄاڻ حاصل ڪندا.  •

ڀاڄين جي نالن کان واقف ٿيڻ.  •
نوان لفظ سکن .  •

امدادي سامان 
نَون لفظن  جو چارٽ  •

ميون ۽ ڀاڄين جي تصويرن جو چارٽ   •
بليڪ بورڊ   •

3، صفحو نمبر37 َسولي سنڌي ڪتاب   •

سکيا جو طريقو
اُپائي؟ ڪڻَڪ، ڀاڄيون، چانور ۽   شاگردن کان سوال ڪندو ته: )1( ٻارو! هاري اسان الِء ڪهڙيون پوکون ٿو   •
کائيندا  شيون  اهي  اسان  ٿا؟   اچن  ڪم  ڪهڙي  جي  اسان  ميوا  ۽  چانور  ڀاڄيون  ڪڻَڪ،   )2( پوکون.  ٻيون 

آهيون. )3( اسان اهي شيون ڇا الِء کائيندا آهيون؟ اسان جا اهي کاڌا آهن. 
استاُد سبق جو اعالن ڪندي ميون ۽ ڀاڄين جي تصويرن جو چارٽ بليڪ بورڊ تي آويزان ڪندو. چارٽ ۾   •

موجود تصويرن جي آسان لفظن ۾ وضاحت ڪندو.  
استاد بلند آواز ۾ سبق پڙهندو .  •

اُچار، انهن  هر هڪ عبارت جي سمجهاڻي بلند آواز ۽ آسان لفظن ۾ ڪئي ويندي. ڏکين لفظن جو صحيح   •
جي معنٰي واضح لفظن ۾ سمجهائي ويندي .

شاگردن کان سبق جون ٻه ٻه ِسٽون بلند آواز ۾ پڙهايون وينديون. جيڪي شاگرد ڏکيا لفظ اُچاري نه سگهندا   •
انهن کي لفظن جي درست ادائگي سمجهائي ويندي .
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سبق متعلق ڪجهه سوال:
اسان جي غذا الِء ڪهڙو ُجُز الزمي آهي ؟. 1
هر ماڻهوَء کي گھٽ ۾ گھٽ ڪيترو پاڻي پيئڻ گھرجي؟. 2
ڪهڙيون شيون اسان جي جسم جي ٿڪاوٽ ختم ڪن ٿيون؟. 3
تندرست رهڻ الِء ڪهڙين ٽن شين جي ضرورت آهي؟. 4

حل ٿيل َمشَق 
 ) الف ( سوالن جا جواب:

کاڌو انساني جسم ۾ طاقت جو ڪم ڏئي ٿو.. 1
ُسٺي صحت الِء وچٿري غذا جي ضرورت هوندي آهي.. 2
پاڻي جسم جي بيڪار مادن کي خارج ڪرڻ ۾ مددگار ثابت ٿيندو آهي.. 3
کاڌو کائڻ کان اڳ ۾ چڱيَء ريت هٿ ڌوئي صاف ڪجن۽ کاڌو کائڻ کان اڳ ۾ هميشه بسم اهلل پڙهڻ گھرجي.. 4

کاڌو آهستي آهستي چٻاڙي کائجي، تڪڙ نه ڪرڻ گھرجي .
) ب ( لفظ پڙهو ۽ لکو:

الفاظ: )1( تندرست  )2( ُجزا  )3( خوراڪ  )4( واَڌ ويجههَ  )5( سالم  )6( ِريت  )7( غذا  )8( ُگرڙيون
پنجن ڀاڄين جا ناال: )ج( 

استاد شاگردن کان ڀاڄين جا ناال پڇندو، بعد ۾ انهن ڀاڄين جا ناال سنڌي ۽ اردو ۾ بليڪ بورڊ تي لکي ٻارن   •
کي سمجهايا ويندا. ٻار ڪاپيَء ۾ پڻ لکندا.

اردوسنڌي

پٽاٽا
واڱڻ
بصر

گوگڙو
ڀينڊيون

�آ�و
�نگن
�ای�ز
�مج

�ڈن�ی

) د ( هيٺ ڏنل تصويرون ُسڃاڻو۽ ناال لکو:
)1( ميوا  )2( آنا  )3( مڇيون
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 سرگرمي ) اُتساهه( 
سبق جي ڪهڙي ڳالهه توهان کي وڌيڪ پسند آهي ۽ ڇو ؟ استاد سڀني شاگردن کي پنهنجي راِء جي اظهار   •
جو موقعو ڏيندو. شاگرد پنهنجي ڪاپيَء ۾سرگرمين  واري ورق  تي لکي ايندا. استاد ٻه ڪالم ٺاهي ) هڪ 
ڪالم ۾ تندرست رهڻ جا اصول ۽ ٻئي ڪالم ۾ اسان جي صحت کي نقصان پهچائيندڙ شيون ( شاگردن 
کان ُپڇا ڪري بورڊ تي لکندو. اهڙي طرح مضمون ٺهي پوندو. شاگرد  اهي سڀ جمال هڪ عبارت جي شڪل 

۾ هڪ مختصر مضمون ڪاپيَء ۾ لکي  ايندا.
تندرست رهڻ جا اصول:

•  صاف ۽ تازو پاڻي پيئڻ گھرجي.  

کاڌو وقت تي کائڻ گھرجي.  •  

جيتري بک ُهجي، کاڌو ان کان ڪجهه گھٽ کائڻ گھرجي.  •  

گھر کي صاف سٿرو رکڻ گھرجي ۽ صاف هنڌن تي ويهڻ گھرجي.  •  

روزانو ورزش ڪرڻ به صحت الِء ضروري آهي.  •  

صحت کي نقصان پهچائيندڙ شيون.
سوپاريون، چيوگم، پان ۽ ٻيون گنديون بازاري شيون کائڻ.  •  

رات جي ماني کائي هڪدم ُسمهڻ.  •  

بار بار ماني کائڻ.  •  

گندين جاين تي ويهڻ.  •  

صبح جو دير تائين ُسمهڻ.  •  

استاد بليڪ بورڊ تي چارٽ آويزان ڪندو جنهن تي نظم جا نوان لفظ ۽ انهن جي معنٰي لکيل هوندي،   •  

استاد اُهي لفظ ۽ معنٰي پڙهي ٻڌائيندو ۽ سمجهائيندو.   
•      خوشخطيَء الِء شاگردن کان نوان لفظ ڪاپيَء ۾ لکرايا ويندا.  

        نوان لفظ.:  سالم  ،  وچٿري  ، واڌ ويجههَ 
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سبق ٻاهون

سٺيون عادتون
مقصد 

سبق جي ُپڄاڻيَء تي:
شاگرد ُسٺين عادتن بابت ڄاڻ حاصل ڪري سگهن.  •

والدين، بزرگن، استادن ۽ پاڙيوارن جي عزت ڪن.  •
هڪ ُسلڇڻي ٻار جي خصلتن بابت ڄاڻ حاصل ڪن.  •
سٺين عادتن تي عمل ڪرڻ جو  دل ۾ جذبو پيدا ڪن.  •

نَون لفظن جي ڄاڻ وڌندي .   •

امدادي سامان
هڪ چارٽ تي نوان لفظ ۽ انهن جي معنٰي واضح طور تي لکيل  •

بليڪ بورڊ   •
َسولي سنڌي ڪتاُب 3، صفحو نمبر 40  •

سکيا جو طريقو
آمادگيَء ۾ استاد تربيت واري انداز ۾ ڪجهه نصيحت ڪندو. والدين ۽ استاد پنهنجن ٻارن جي بهتر تربيت   •
الِء کين هميشه ُسٺيون ڳالهيون، ڪهاڻيون، نصيحتون ۽ سلڇڻن انسانن جا مثال ڏئي انهن منجهه خصلتون 
پيدا ڪرڻ جي هر ممڪن ڪوشش ڪندا آهن. ٻارن کي گھرجي ته وڏن جي اهڙين ُسٺين ڳالهين کي غور 
سان ٻڌي انهن مطابق زندگي ُگذارڻ جي ڪوشش ڪن. جنهن ٻار ۾ ُسٺا گڻ هوندا آهن، مثال طور هر هڪ 
ديني تعليم وڏي شوق ۽ دلچسپيَء سان حاصل  دنياوي ۽  جي عزت ڪرڻ، وڏن جو چيو مڃڻ، سچ ڳالهائڻ، 
پاڙي، اسڪول ۽ مٽن مائٽن وٽ وڏي عزت هوندي آهي. هر ڪو پنهنجي  ٻار جي گھر،  . اهڙي  ڪرڻ وغيره 
اوالد کي اهڙي ٻار جي صحبت ۾ رهڻ جو مشورو ڏيندو آهي. ان ڪري دنيا ۾ عزت ۽ ڪاميابي حاصل ڪرڻ 

الِء ٻارن کي وڏن جو احترام ڪرڻ سان گڏ انهن جي ڪيل نصيحت تي دل سان عمل ڪرڻ گھرجي.
استاد سبق جو اعالن ڪندو.   •

استاد بلند آواز ۽ نصيحت واري انداز ۾ سبق پڙهندو، بلند آواز ۾ پڙهڻ دوران استاد عبارت ۽ جملن موجب   •
پنهنجي چهري جي تاثر ۽ آواز ۾ پڻ تبديلي  آڻيندو رهندو ته  جيئن شاگرد  توجهه ۽ دلچسپي سان سبق کي 

سگهن. سمجهي 
شاگردن کان واري واري سان سبق جي هڪ هڪ عبارت بلند آواز ۾ پڙهائي ويندي. شاگرد، جيڪي  ڏکيا   •

لفظ اُچاري نه سگهندا، اهي لفظ بليڪ بورڊ تي لکيا ويندا،  انهن جو صحيح اُچار سمجهايو ويندو.
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اُنهن کان مشَق جي سوالن جا جواب زباني ُپڇيا ويندا. جيڪي شاگرد صحيح  شاگردن جي پروڙ ۽ پرک الِء   •
جواب ڏيندا، شاباس طور انهن جي ساراهه ڪئي ويندي ۽ جن شاگردن کي جواب نه ايندا، انهن جي رهنمائي 

ڪئي ويندي .
سبق متعلق ڪجهه سوال:

جبران پاڻ کان ننڍن سان ڪهڙو ورتاُء ڪندو هو ؟. 1
 جبران اسڪول کان موٽي اچي ماني کائي وري ڪيڏانهن ويندو هو؟. 2
اسان کي جبران جي زندگيَء مان ڪهڙو سبق ٿو ملي؟. 3
سڀ کان اڳ اسيمبليَء ۾ ڪير پهچندو هو؟. 4
جبران رات جي ماني کائڻ کانپوِء ڇا ڪندو هو؟. 5

حل ٿيل َمشَق
) الف ( لفظ پڙهو ۽ لکو:

سبق پڙهڻ، لکڻ ۽ سمجهڻ الِء ٻارن کي بلند آواز ۾ وڌ ۾ وڌ پڙهائڻ 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 ڪجهه لفظ  ڪالس جي ٻارن کان پڙهايا ۽ لکرايا ويندا. بعد ۾ بليڪ بورڊ تي انهن لفظن 

جي معنٰي لکي آسان لفظن ۾ سمجهائي ويندي. 

ڀائيندا  )3( سيبتو  )4( وڃائيندو  )5( مڃيندو  )6( وڻنديون الفاظ:  )1( ُسلڇڻو  )2(  
درست  ترتيب ۾ جمال : )ب( 

) 1 (   هر ڪنهن جو چيو مڃيندو آهي.
 ) 2 (   پڙهائيَء ۾ پڻ هن جو سڀني کان وڌيڪ ڌيان هوندو آهي.

 ) 3 (   وقت اَجاين ڪمن ۾ ڪو نه وڃائيندو آهي. 
) ج (  “ ۾، تي، جو، کي ” جملن ۾ استعمال ڪريو. جيئن ڪمري ۾ ڪٻُٽ:

استاد سڀ کان پهرين شاگردن کي گرامر جي مطابق انهن لفظن جي ڄاڻ ڏيندو.  •
حرف جر: اهڙا لفظ جيڪي اسم يا ضمير جي پويان اچي ان جو الڳاپو ڪنهن ٻئي لفظ سان ڏيکارين، انهن   •

کي حرف جر چئجي ٿو.  مثال طور :  جو ، جي ، جا ، کي ، ۾ ، تي ، سان ، الِء وغيره.
استاد بليڪ بورڊ تي ڪجهه اڻپورا جمال لکندو، جن ۾ حرف جر جا لفظ لکي جملن کي مڪمل ڪيو ويندو.   •

مڪمل ڪرڻ الِء پهرين شاگردن کان سوال ڪيا ويندا. صحيح جواب ڏيندڙ شاگرد جي ُپٺي ٺپي ويندي.
پاڻيَء ۾ ٻاَر وهنجن ٿا.  . 1
َکَٽ تي ِرلي وڇايل آهي.. 2
اعظم جو گھوڙو تڪڙو ڊوڙي ٿو.. 3
نبيال کي اُڃ لڳي آهي.. 4
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۾  ڪاپيَء  پنهنجي  عادتون  ُسٺيون  ٽي  جون  دوست  به  ڪنهن  پنهنجي  هو  ته  ويندي  ڪئي  هدايت  کي   ) د (   شاگردن 
لکن. 

)1( صبح جو سوير اُٿڻ  )2(برش ڪري ڏنَد صاف ڪرڻ  )3( ڪتاب پڙهڻ  )4( گڏجي راند کيڏڻ

سرگرميون ) اُتساهه(
ورهايو  ۾  حصن  ٻن  کي  شاگردن  جي  ڪالس  ڏيئي،  موقعو  جو  اظهار  جي  خيالن  پنهنجن  کي  شاگردن    •
ويندو. هڪ کي حصي کي ُسٺين عادتن بابت لکڻ الِء چيو ويندو ۽ ٻئي کي گندين عادتن ۽ انهن کان پاسو 
شاگردن  جن  ڪندا.  اظهار  جو  خيالن  پنهنجن  شاگرد  کانپوِء  دير  ڪجهه  ويندو.   چيو  الِء  لکڻ  بابت  ڪرڻ 
جو  ڪارڪردگيَء  ُسٺي  کين  الِء  افزائي  حوصلي  جي  انهن  استاد  هوندي،  جوڳي  تعريف  ڪارڪردگي  جي 

ڏيندو. سرٽيفڪيٽ 
انهن جي معنٰي صاف ۽ واضح  لفظ ۽  نوان  بورڊ تي چارٽ آويزان ڪندو، جنهن تي سبق جا  •   استاد بليڪ 

لکيل هوندي، استاد اُهي لفظ ۽ معنٰي پڙهي ٻڌائيندو.
نوان لفظ : ُسلڇڻو  ،  مڃيندو  ، ڀائيندو  
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سبق تيرهون

شينُهن ۽ ُڪوئو ) تصويري ڪهاڻي (  
مقصد

سبق جي ُپڄاڻيَء تي:
شاگرد ن ۾ تخليقي صالحيتون پيدا ٿي سگهن .  •

تصويرن جي مدد سان آکاڻيَء کي سمجهي سگهندا .  •
ڪاميابي حاصل ڪرڻ الِء عقل جي استعمال جو سبق حاصل ڪندا.  •

ڪا به تصويري آکاڻي ٺاهي سگهندا.   •

امدادي سامان 
اخبار يا رسالي مان چونڊيل تصويري آکاڻي  •

ِشينهن ۽ ُڪوئي جي تصويري آکاڻيَء جو چارٽ  •
بليڪ بورڊ   •

َسولي سنڌي ڪتا ُب 3، صفحو نمبر 43  •

سکيا جو طريقو 
استاُد اخبار يا رسالي مان ِشينهن ۽ ٻين جانورن بابت ڪا به مختصر ڪهاڻي چونڊي شاگردن کي ٻڌائيندو.   •
ڪهاڻيَء جو دلچسپ هجڻ ضروري آهي ته جيئن ٻارن  جو اخبارن ، رسالن ۽ ڪتابن ۾ لکيل ڪهاڻيون پڙهڻ 

جو چاههُ وڌي. 
استاُد ِشينهن ۽ ُڪوئي جي تصويري ڪهاڻيَء جو چارٽ آويزان ڪندو .  •

ڇا  ڇا  ۾  تصوير  ته  ڪندو  سوال  ڪرائيندي  ڏانهن  تصوير  پهرين  جي  ڪهاڻيَء  توجهه  جو  شاگردن  استاُد،   •
نظر اچي رهيو آهي. اهڙي طرح هڪ هڪ ڪري سڀني تصويرن تي غور ڪرايو ويندو ۽ کين آکاڻيَء کي 

سمجهي ان جو مقصد ٻڌائڻ الِء چيو ويندو. 

ڪهاڻي نثر جي شڪل ۾
ِشينهن کي جهنگ جو بادشاهه چيو ويندو آهي. هڪ ڏينهن شينهن جهنگ ۾ آرام ڪري رهيو هو. هڪ ُڪوئو . 1

ِشينهن جي ويجهو آيو. ڇا ڏسي ته ِشينهن آرام ڪري رهيو آهي، ڪوئي سوچيو ته ڇو نه ِشينهن جي جسم تي 
ٽپا ڏيان! ائين سوچي ُڪوئو ِشينهن تي چڙهي ٽپا ڏيڻ لڳو.



9595



9696

 ُڪوئي جي پيرن جا تيز نهن ِشينهن کي ُچڀيا ته ِشينهن جاڳي پيو ۽ جهٽ هڻي ُڪوئي کي پڪڙي چنبي . 2
ته  لڳو  ڪرڻ  منٿون  کي  ِشينهن  ۽  لڳو   روئڻ  ڏاڍو  کانپوِء  اچڻ  ۾  قابو  جي  ِشينهن  ُڪوئو  ڪيائين.  قابو  ۾ 
نه  به  مان ننڍڙو جانور آهيان، مونکان غلطي ٿي وئي آهي، مونکي معاف ڪر، مان ٻيهر اهڙي غلطي ڪڏهن 

ڪندس! ُڪوئي جي روئڻ تي ِشينهن کي رحم اچي ويو ۽ هن کيس معاف ڪندي آزاد ڪري ڇڏيو. 
ڪجهه ڏينهن کانپوِء ڪنهن شڪاريَء ِشينهن کي ڄار ۾ قيد ڪري ڇڏيو.. 3
ساڳيو ُڪوئو جڏهن ان جاِء تان گذري رهيو هو، ڇا ڏسي ته ِشينهن هڪ ڄار ۾ ڦاٿل آهي، هن سوچيو ته ڪجهه . 4

ڏينهن اڳ شينهن مون سان مهرباني ڪئي هئي. منهنجو به فرض آهي ته آٌء به ِشينهن جي مدد ڪريان.
ُڪوئو ِشينهن جي ڀرسان ويو ۽ ڄار ُڪتري ِشينهن کي قيد مان آزاد ڪيائين.. 5
ِشينهن ڪوئي جي ان ڀالئيَء تي ڏاڍو خوش ٿيو. ان جي مهرباني مڃڻ لڳو. ُڪوئي کيس چيو ته اهو ته منهنجو . 6

فرض هو ڇاڪاڻ ته ڪجهه ڏينهن اڳ تو مون سان ڀالئي ڪئي هئي، انڪري اڄ مون تنهنجي جان بچائي .

حل ٿيل َمشَق
سوالن جا جواب: )الف( 

اُنهن کان مشَق جي سوالن جا جواب زباني ُپڇيا ويندا. جيڪي شاگرد صحيح  شاگردن جي پروڙ ۽ پرک الِء   •
جواب ڏيندا، شاباس طور انهن جي ساراهه ڪئي ويندي، جن شاگردن کي جواب نه ايندا، انهن جي رهنمائي 

ڪئي ويندي.
هيَء تصويري آکاڻي مشڪل وقت ۾ هڪ ٻئي جي مدد ڪرڻ بابت آهي.. 1
ڪنهن شڪاريَء ِشينهن کي ڄار ۾ ڦاسايو هو.. 2
ُڪوئي ڄار ُڪتري ِشينهن جي مدد ڪئي . . 3
هن تصويري آکاڻيَء مان اهو سبق ٿو ملي ته  ڪو کڻي ڪيترو به طاقتور ُهجي پر پنهنجي طاقت تي غرور نه . 4

ڪرڻ گھرجي، هر هڪ کي معاف ڪرڻ ۽ اُن جي مدد ڪرڻ گھرجي. وقت اچڻ تي ننڍي ۾ ننڍي ۽ ڪمزور 
شيِء به ان جي مدد ڪري سگھي ٿي.

لفظ پڙهو ۽ لکو: )ب( 
سبق پڙهڻ، لکڻ ۽ سمجهڻ الِء ٻارن کي بلند آواز ۾ وڌ ۾ وڌ پڙهائڻ 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 ڪجهه لفظ  ڪالس جي ٻارن کان پڙهايا  ۽ لکرايا ويندا. بعد ۾ بليڪ بورڊ تي انهن لفظن 

جي معنٰي لکي آسان لفظن ۾ سمجهائي ويندي. 
الفاظ معنٰي:  )1( ِشينهن  )2( ڄار  )3( ُڪوئو  )4( ُڪتري  )5( َجهنُگ

َجهنَگ ۾ ٻيا ڪهڙا جانور رهندا آهن؟ ڪن به پنجن جا ناال لکو: )ج( 
استاد جهنگ ۾ رهندڙ جانورن جا ناال بليڪ بورڊ تي لکي شاگردن کي ڪاپيَء ۾ لکڻ جي هدايت ڪندو.  •

)1(  هرڻ      )2( چيتو   )3( هاٿي   )4(   گدڙ   )5(   گينڊو  



9797



9898

 ) د ( ِشينهن ۽ ڪوئي جهڙي ڪا ٻي آکاڻي لکي ڏيکاريو:
هڪڙو غريب ماِري روزانو جھنگ ۾ وڃي پکين جو شڪار ڪري اُهي پکي وکڻي پنهنجو پيٽ گذر ڪندو   •
هو. هڪ ڏينهن سڄو ڏينهن گذري ويو پر ڪو به پکي ڦاسائي نه سگھيو، تمام گھڻي ٿڪاوٽ سبب ُهو هڪ 
وڻ جي ڇانَو ۾ ڪجهه دير الِء آرام ڪرڻ لڳو ته اوچتو ڪانَء جي ٻچڙن جي ُچون ُچون جو آواز سندس ڪنن 
تي پيس. اُٿي ڏسي ته هڪ نانگ هنن جي آکيري طرف وڌي رهيو هو. انهن ٻچڙن جا ماُء پيُء چوڳي جي تالش 
۾ ويل هئا. ماِريَء سوچيو ته ڪانَء جي ٻچڙن کي بچائڻ جي ڪوشش ڪرڻ گهرجي، ائين سوچي هو وڻ تي 
چڙهي نانگ کي مارڻ جي ڪوشش ڪرڻ لڳو پر نانگ ڀڄي ويو. ايتري ۾ ڪانَء به پهچي ويا ، ڪانَون جي 
ماِريَء  ماِري اسان جي ٻچڙن جو شڪار ڪرڻ آيو آهي. هنن  ته  پيو  ته کين شڪ  ماِريَء تي پئي  نظر جيئن 
کي ٺونگا هڻي زخمي ڪري ڇڏيو. جڏهن ڪانَء آکيري ۾ ويا ته سندن ٻچا ڊپ ۾ هڪ پاسي لڪا ويٺا هئا. 
نه اچي ها ته نانگ اسان کي ماري ڇڏي ها!  ڪانَء جي ٻچن ڪانَون کي حقيقت ٻڌائي ته جيڪڏهن ماِري 
ڪانَء هيٺ لٿا ۽ ڏاڍو شرمسار ٿيا. هنن کي ڪجهه ڏينهن اڳ درياَء جي ڪناري تان هڪ هيرن جو هار مليو 
هو هنن سوچيو ته ڇو نه اسان هيرن جو هار ماريَء کي ڏيئي ڇڏيون! اهڙي طرح هنن اهو هار ماريَء جي آڏو 
اڇاليو. ماريَء اهو هيرن جو هار کنيو ۽ ڏاڍو خوش ٿيو. ماِري گھر وڃي رهيو هو ته ڪانَء سندس ان جا ٿورا 

مڃڻ الِء هن جي مٿان ڪان ڪان ڪري گڏ هلي رهيا هئا .

ڪهاڻي جو مقصد
هن آکاڻيَء مان اسان کي اها نصيحت ملي ٿي ته انسان ُهجي يا جانور پر ان کي پنهنجي طاقت تي تڪبر نه   •
ڪرڻ گھرجي ، بلڪه ٻين جي مدد ڪرڻ گھرجي، زندگيَء ۾ هڪ اهڙو وقت به ايندو آهي جو ڪا ڪمزور 
۽ ننڍڙي شيِء به سندس مدد ڪري جان بچائڻ ۾ اهم ڪردار ادا ڪندي آهي. ان ڪري اسان کي گھرجي ته 

زندگيَء جي هر موڙ تي هر هڪ جي مدد ڪريون ان مدد جي موٽ اسان کي ڪڏهن به ملي سگهي ٿي.

تحقيقي ڪُم 
استاد شاگردن جي پروڙ ۽ پرک الِء  ٻين جانورن جي ڪا به تصويري ڪهاڻي هڪ سادي ڪاغذ تي ٺاهي کڻي   •

اچڻ الِء چوندو .
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سبق چوڏهون

اَُچ َوُڃ جا ذريعا               
مقصد

سبق جي ُپڄاڻيَء تي:
شاگرد اُچ َوُڃ جي ذريعن بابت ڄاڻ حاصل ڪري سگهن .  •

آڳاٽي زماني ۽ جديد دؤر جي سوارين بابت معلومات حاصل ڪن .  •
باُر کڻائڻ الِء “ جانورن جو استعمال ” بابت ڄاڻ حاصل ڪن.  •

سنڌي پڙهڻ ۽ سمجهڻ جي صالحيت پيدا ٿي سگهندي  .  •
سبق مان واحد ۽ جمع جي سڃاڻپ ڪري لکي سگهندا .  •

نَون لفظن جي ڄاڻ وڌندي .    •

امدادي سامان
اُچ َوُڃ جي ذريعن  جي تصويرن جو چارٽ  •

هڪ چارٽ تي نوان لفظ ۽ انهن جي معنٰي واضح طور تي لکيل   •
بليڪ بورڊ   •

َسولي سنڌي ڪتاُب 3 ، صفحو نمبر 45  •

سکيا جو طريقو 
آمادگيَء جا سوال: )1( اسان هڪ شهر کان ٻَي شهر وڃڻ الِء ڪهڙا ذريعا استعمال ڪندا آهيون؟ موٽر ، رڪشا،   •
ڪار يا بس وغيره. )2( جيڪڏهن اسان کي پرڏيهه وڃڻو ُهجي ته اسين ڇا جي ذريعي ويندا سين؟ اسين جهاز جي 
ذريعي ويندا سين.  )3( ڀال اهو ٻڌايو ته اسان هڪ جاِء کان ٻِي جاِء تائين گھڻو سامان ڇا جي وسيلي پهچائيندا 

آهيون؟ ٽرڪ وسيلي.  )4( اهي سڀ ڇا جا ذريعا آهن؟ سائين اهي سڀ اُچ َوُڃ جا ذريعا آهن.
استاد سبق جو اعالن ڪندو.  •

استاد بلند آواز ۽ ڪهاڻيَء واري انداز ۾ سبق پڙهندو، بلند آواز ۾ پڙهڻ دوران استاد عبارت ۽ جملن مطابق   •
ته  جيئن سبق ۾ شاگردن جو توجهه ۽ دلچسپي  تاثر ۽ آواز ۾ پڻ تبديلي آڻيندو رهندو  پنهنجي چهري جي 

پيدا ٿئي. 
شاگردن کان واري واري سان سبق جي هڪ هڪ عبارت بلند آواز ۾ پڙهائي ويندي. شاگرد، جيڪي  ڏکيا   •

لفظ اُچاري نه سگهندا، اهي لفظ بليڪ بورڊ تي لکيا ويندا ،  انهن جو صحيح اُچار سمجهايو ويندو.
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سبق متعلق ڪجهه سوال:
ڳري کان ڳرو سامان هڪ ملڪ کان ٻئي ملڪ تائين پهچائڻ الِء ڪهڙا ذريعا استعمال ڪيا ويندا آهن؟. 1
اڳوڻي دور ۾ بار کڻڻ الِء ڪهڙا ذريعا استعمال ڪيا ويندا هئا؟. 2
ننڍن توڙي وڏن الِء سولي ۽ سستي سواري ڪهڙي آهي؟. 3

حل ٿيل َمشَق 
سوالن جا جواب: )الف( 

آڳاٽي زماني ۾ ماڻهو پيادل به گھڻو سفر ڪندا هئا.  . 1
آڳاٽي زماني ۾ ڏاند گاڏيون، گڏهه گاڏا، اَُٺ گاڏا ۽ ٽانگا سواريَء الِء عام هئا.. 2
اڄڪلههَ اُچ َوُڃ الِء موٽر سائيڪل جي سواري تمام َسولي ۽ عام آهي.  . 3
سڀ کان تيز ترين اُچ وُڃ جو ذريعو هوائي جهاز آهي.. 4

لفظ پڙهو ۽ لکو: )ب( 
سبق پڙهڻ، لکڻ ۽ سمجهڻ الِء ٻارن کي بلند آواز ۾ وڌ ۾ وڌ پڙهائڻ گھرجي. پوِء اها عبارت جي صورت ۾ ُهجي   •
يا لفظن جي صورت ۾ ُهجي. ٻاُر جنهن لفظ جو درست اُچار نه پڙهي سگهي، استاُد شفقت سان ان جي رهنمائي 
ڪري. هن سبق جا ڪجهه لفظ  ڪالس جي ٻارن کان پڙهايا  ۽ لکرايا ويندا. بعد ۾ بليڪ بورڊ تي انهن لفظن 

جي معنٰي لکي آسان لفظن ۾ سمجهائي ويندي. 
الفاظ:  )1( َسولي  )2( ڀاڱي  )3( طئي  )4( سواري  )5( ڳري  )6( َسستي  

خال ڀريو: )ج( 
)1(    سڀني سوارين جي جاِء موٽر گاڏين گاڏين ورتي آهي.

)2(   ريل گاڏيَء جي سواري نهايت َسولي آهي.
)3(   سامان پهچائڻ الِء ٽرڪ جو استعمال ڪيو  وڃي ٿو.

)4(   موٽر سائيڪل جي سواري تمام عام آهي.
) د (  نوان لفظ ٺاهيو. جيئن گھڻو مان گھڻا:

•  پهرين استاد انهن لفظن بابت شاگردن کي ڄاڻ ڏيندو.
واحد ۽ جمع جي اصولن مطابق اهڙا لفظ جن جو آخري اکر “ و ” ُهجي، انهن کي جمع ٺاهڻ الِء “ و ” هٽائي ان   •

جي جاِء تي “ الف ” استعمال ڪيو ويندو آهي .
ياد رهي ته جن لفظن جو آخري اکر “ و ” هوندو آهي انهن جو اُچار ُمذڪر لفظن ۾ شمار ڪيو ويندو آهي.  •

جمعواحد

ڇڙو
ڳرو

ڇڙا
ڳرا 
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سرگرميون ) اُتساهه(
شاگردن  کي پنهنجن خيالن جي اظهار جو موقعو  ڏيئي کين چيو ويندو ته هن سبق جي ڪهڙي عبارت اوهان   •

کي ُسٺي لڳي آهي ۽ ڇو ؟ شاگرَد واري واري سان اچي پنهنجن خيالن جو اِظهار ڪندا.
ٻڌائيندو ۽  لفظ ۽ معنٰي پڙهي  اُهي  انهن جي معنٰي صاف ۽ واضح لکيل هوندي، استاد  لفظ ۽  نوان  •  سبق جا 

سمجهائيندو.
نوان لفظ : آڳاٽي  ، پيادل  ، ڳري  

استاد ٻه ڪالم ٺاهي هڪ ڪالم ۾ آڳاٽي دور جي سوارين جا ناال ۽ ٻئي ڪالم ۾ هاڻوڪي دور جي سوارين   •
جا ناال  شاگردن کان ُپڇا ڪري بورڊ تي لکندو. اهڙي طرح ٻارن کي اُهي شيون ياد ڪرڻ الِء چيو ويندو. 

هاڻوڪي دور جي سوارين جا ناالآڳاٽي دور جي سوارين جا ناال

ڏاند گاڏي
ٽانگو

گڏهه گاڏو
اَُٺ گاڏو

ٻيڙي

موٽر سائيڪل
رڪشا

ڪار
بس

 ايئر ڪنڊيشن ڪوچ
ريل گاڏي

جهاز
پاڻيَء وارو جهاز
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سبق پندرهون

جو کير پيئي 
مقصد

نظم جي ُپڄاڻيَء تي:
شاگرد کير جا فائدا ۽ اهميت بيان ڪري سگهن.  •

اهلل تعالٰي جي طرفان عطا ڪيل نعمتن جو ُشڪر ادا ڪندا .  •
نظم ُسَر سان پڙهي ۽ ٻڌائي سگهندا .  •

نظم جا شعر ۽ سمجهاڻيون آسانيَء سان سمجهي سگهندا .  •
نوان لفظ سکندا .  •

امدادي سامان
ڪنهن کير پيئندڙ ٻار جي تصوير جو چارٽ   •

هڪ چارٽ تي نظم جي خوشخطي ۽ نَون لفظن جي معنٰي لکيل   •
بليڪ بورڊ  •

َسولي سنڌي ڪتاُب 3 ، صفحو نمبر 48  •

سکيا جو طريقو 
آمادگي : شاگردن کان سوال ڪيا ويندا ته ٻارو! )1( َمينهن، ڳئون ۽ ٻڪريَء مان اسان کي ڪهڙا فائدا ملن ٿا؟     •
انهن جانورن جو کير اسين ڪهڙي ڪهڙي استعمال ۾   )2( ٿا.  ٿا ۽ کير پيئون  انهن جو گوشت کائون  اسين 
آڻيندا آهيون؟ اسين ان کير مان چانههِ، ڪسٽرڊ، کيرڻي ٺاهيندا آهيون ۽ خاص ڪري خوراڪ طور پيئندا 

آهيون. )3( اسين اهو کير ڇو پيئندا آهيون؟  اسان جي دماغ کي طاقت ملي۽ اسين صحت مند رهون.
استاُد نظم جو اعالن ڪندو.  •

•  استاد ڪنهن کير پيئندڙ ٻار جي تصوير جو چارٽ بليڪ بورڊ تي آويزان ڪندو .
استاد بلند آواز ۾ ُسَر ۽ ترُنم سان  نظم پڙهندو .  •

نظم جي هر هڪ مصرع ۽ شعر کي واضح ۽ آسان لفظن ۾ سمجهائڻ کان پوِء  شاگردن کان بلند آواز ۾ نظم   •
پڙهايو ويندو، جيڪي شاگرد ڏکيا لفظ اُچاري نه سگهندا انهن کي لفظن جي درست ادائگي سمجهائي ويندي. 
جيڪي شاگرَد لفظن جو صحيح اُچار پڙهي سگھندا، اُستاُد انهن جي حوصلي افزائي الِء کين شاباس ڏيندو. 

شاگردن کي شاعر جي نالي ۽ ادبي پورهئي بابت ٻڌايو ويندو ۽ تخلص جي باري ۾ پڻ ٻڌايو ويندو.  •
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حل ٿيل َمشَق
سوالن جا جواب: )الف( 

اُنهن کان مشَق جي سوالن جا جواب زباني ُپڇيا ويندا. جيڪي شاگرد صحيح  شاگردن جي پروڙ ۽ پرک الِء   •
جواب ڏيندا، اُنهن کي شاباس ڏني ويندي، جن شاگردن کي جواب نه ايندا انهن جي رهنمائي ڪئي ويندي.

هي نظم ٻارن جي ذهني نشو و نما الِء کير جي اهميت جي باري ۾ آهي.. 1
اسان جو بدن کير پيئڻ سان ُچسُت رهي ٿو.. 2
اکين جي روشني کير پيئڻ سان وڌي ٿي.. 3

لفظ پڙهو ۽ لکو: )ب( 
سبق پڙهڻ، لکڻ ۽ سمجهڻ الِء ٻارن کي بلند آواز ۾ وڌ ۾ وڌ پڙهائڻ 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 ڪجهه لفظ  ڪالس جي ٻارن کان پڙهايا ۽ لکرايا ويندا. بعد ۾ بليڪ بورڊ تي انهن لفظن 

جي معنٰي لکي آسان لفظن ۾ سمجهائي ويندي. 

بَدن  )3( زوُر  )4( ُچسُت  )5( َجوِت  )6(  َوڌون  )7( ُسونَهن الفاظ: )1( ِويُر  )2(    
“پِئي ۽ ٿِئي ” هم آواز لفظ آهن. هن نظم مان اهڙا ٽي لفظ چونڊي لکو: )ج( 

هم آواز لفظ:
اهڙا لفظ جن جو اُچار هڪ جهڙو ُهجي، پر معنٰي ٻي ُهجي. انهن کي هم آواز لفظ چئبو آهي. جيئن مٿي مثال   •

ڏنل آهي.   پِئي ۽  ٿِئي.
هن نظم ۾ به اهڙا هم آواز لفظ آهن. استاد آسان طريقي سان سمجهائي شاگردن کان بليڪ بورڊ تي هم آواز   •

لکرائيندو. لفظ 
)3(   ُسٺو   ،    ِمٺو           )1(    ِکيُر    ،    ِويُر    )2( پيئون    ،    وٺون   

هيٺيان خال ڀريو: )د( 
استاد بليڪ بورڊ تي اڻپورا شعر لکندو. رهيل لفظ جي جاِء خالي ڇڏيندو. شاگردن کان انهن خالي جاين تي   •
درست لفظ لکرائي شعر مڪمل ڪرائيندو. جن شاگردن جا لفظ غلط هوندا، انهن کي پنهنجي جاِء تي واپس 
موڪليو ويندو۽ انهن کي وڌيڪ توجهه ڏيڻ ۽ سمجهڻ جي هدايت ڪئي ويندي، استاد اهڙن شاگردن جي 
، انهن کي شاباس ڏني ويندي. شعر مڪمل  رهنمائي شفقت سان ڪندو. جن شاگردن جا لفظ درست هوندا 

ٿيڻ بعد شاگرد پنهنجي پنهنجي ڪاپيَء ۾ لکندا.
 ڏنَد زوُر وٺـــن، ُسٺا ُســـهڻا لڳن.. 1
وٺَي زوُر بدن ، لڱ ُچسُت ٿِين.. 2
ٻارو اچو پِيئون، ڀري ِکيَر وٽيون.. 3
 ڏي ِکــير امـان، پِي پڙهڻ وڃـــان.. 4
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نظم ياد ڪري ُسر ۽ ترنم سان پڙهڻ. )هه( 
شاگردن کي نظم ياد ڪرڻ الِء ٿورو وقت ڏنو ويندو ان دوران ڪالس ۾ ٻار خاموش رهندا. بعد ۾ ڪي به پنج   •

شاگرد سڀني شاگردن جي آڏو ٿي بيهندا ۽ سڀ شاگرَد وڏي آواز ۾ ُسر ۽ ترنم سان نظم پڙهندا.

نظم جو  مقصد
انسان  ته  ٻڌائيندو  لفظن ۾ سمجهائڻ سان گڏ نظم جو حاصل مقصد  استاد شاگردن کي نظم جا شعر آسان   •
جي جسماني عمر وڌڻ سان گڏ ذهني عمر پڻ وڌندي آهي.اسين جسماني نشوونما الِء تازيون ۽ ُسٺيون غذائون 
استعمال ڪندا آهيون ۽ ٻارن کي به کارائيندا آهيون. اهڙي طرح ذهني نشو ونما الِء اسين ٻارن سان گڏ پاڻ 
به ميون ۽ کير جو گھڻو استعمال ڪندا آهيون. ڇاڪاڻ ته اِهي قدرتي غذائون آهن ۽ انهن ۾ واڌ ويجهه جا 
ڪيترائي ُجزا آهن. ٻارن کي کير سان گھڻو چاههُ هوندو آهي ۽ والدين به اها ئي ڪوشش ڪندا آهن ته ٻار 

روزانو کير پيئن. ان ڪري شاعر به نظم ۾کير جي ساراهه ڪندي ان جي اهميت ۽ فائدا بيان ڪيا آهن. 
استاد ٻارن کي کير جي اهميت کان واقف ڪري ۽ ڪالس ۾ شاگردن کان ُپڇي ته توهان مان ڪهڙا ٻار کير   •

پيئندا آهن ۽ ڪهڙا نه پيئندا آهن؟
جيڪي نه پيئندا آهن ته ڇو؟  

انهن جا سبب معلوم ڪري ٻارن کي کير پيئڻ الِء راضي ڪري.  

سرگرميون ) اُتساهه( 
ٻار نظم جي هڪ شعر جي سمجهاڻي پنهنجن لفظن ۾ لکي ايندا .  •

سڀ زوُر وٺون، پِي ِکيُر وڌون،  
ڏي ِکيـــــر امان، پِي پڙهڻ وڃان.  

•   نظم جي خوشخطي ، نون لفظن جو چارٽ  آويزان ڪيو ويندو، اُهي لفظ پڙهي سمجهايا ويندا .
نوان لفظ : جوِت  ،  ُسونهَن  ، ُچسُت  

نظَم جي خوشخطي ڪالس ورڪ ڪاپيَء ۾ صفائيَء سان ڪرائي ويندي.  •
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سبق سورهون

وَڻ ۽ ُٻوٽا  
مقصد

سبق جي ُپڄاڻيَء تي:
شاگرد وڻن ۽ ٻوٽن جي فائدن بابت ڄاڻ حاصل ڪري سگهن .  •

وڻن ۽ ٻوٽن جي اهميت کان واقف ٿين.  •
•  وڻن ۽ ٻوٽن جي قسمن بابت ڄاڻ حاصل ڪن .

نَون لفظن جي ڄاڻ وڌندي .   •

امدادي سامان
هڪ چارٽ تي نوان لفظ ۽ انهن جي معنٰي واضح طور تي لکيل  •

بليڪ بورڊ  •
َسولي سنڌي ڪتاُب 3 ، صفحو نمبر 50  •

سکيا جو طريقو
استاد سبق جو اعالن ڪندو. استاد بلند آواز ۽ ڪهاڻيَء واري انداز ۾ سبق پڙهندو، بلند آواز ۾ پڙهڻ دوران   •
۾  سبق  جيئن  ته   رهندو  آڻيندو  تبديلي  پڻ  ۾  آواز  ۽  تاثر  جي  چهري  پنهنجي  مطابق  جملن  ۽  عبارت  استاد 

شاگردن جو توجهه ۽ دلچسپي پيدا ٿئي. 
شاگردن کان واري واري سان سبق جي هڪ هڪ عبارت بلند آواز ۾ پڙهائي ويندي. شاگرد، جيڪي ڏکيا لفظ   •

اُچاري نه سگهندا، اهي لفظ بليڪ بورڊ تي لکيا ويندا، انهن جو صحيح اُچار سمجهايو ويندو.
سبق بابت ڪجهه سوال:

ٻوٽن جا ڪهڙا ٽي حصا آهن؟. 1
پاڙون زمين مان ڪهڙي شيِء جذب ڪن ٿيون؟. 2
پنن جو رنگ ڪهڙو ٿيندو آهي؟. 3
ساوا پن ڇا جي مدد سان کاڌو ٺاهين ٿا؟. 4
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حل ٿيل َمشَق 
)الف(  سوالن جا جواب:

وڻ ۽ ٻوٽا اسان جي ماحول الِء تمام گھڻا فائديمند آهن، انهن سان موسم ۾ تازگي ۽ ماحول صاف رهي ٿو. وڻن . 1
۽ ٻوٽن مان انسانن توڙي جانورن کي کاڌو پڻ ملي ٿو . 

وڻن مان اسان کي ميوا ملن ٿا. وڻ نه رڳو اسان کي ڇانَو ڏين ٿا، پر اسان کي پنهنجا گھر اڏڻ ۾ انهن جو ڪاٺ . 2
ڪم اچي ٿو. 

جتي وڻ گھڻا هوندا آهن، اُتي ِمينهن به گھڻو پوندو آهي.. 3
ٻوٽن جا ٽي حصا ٿين ٿا.. 4

لفظ پڙهو ۽ لکو: )ب( 
هن سبق جا ڪجهه لفظ  ڪالس جي ٻارن کان پڙهايا  ۽ لکرايا ويندا. بعد ۾ بليڪ بورڊ تي انهن لفظن جي   •

معنٰي لکي آسان لفظن ۾ سمجهائي ويندي. 
الفاظ:  )1( ُسونَهن  )2(  ُٿَڙ  )3( چارو )4( پاَڙ  )5( ڇانَو  )6(  جذب  )7( اڏڻ   )8(َرسائڻ  

)ج(  اکر مالئي لفظ ٺاهيو:
‘الِف بي’  جي ٻاونجاهه نشانين کي اکر چئبو آهي. انهن اکرن کي مالئڻ سان هڪ با معنٰي لفظ ٺهندو آهي.   •

استاد شاگردن کي بليڪ بورڊ تي اکَر مالئي لفظ ٺاهڻ جي سکيا ڏيندو.
استاد بليڪ بورڊ تي ڌار ڌار اکر لکندو. شاگردن کي هدايت ڪندو ته هو اکرن کي جوڙي لفظ ٺاهن.   •

لفظ اکر    
)1(   ٻ + و + ٽ + ا           =                 ُٻوٽا

)2(   ج + ا + ن + و + ر      =                 جانور
)3(   م + ا + ح + و + ل      =                 ماحول

سرگرميون ) اُتساهه(
استاد بليڪ بورڊ تي چارٽ آويزان ڪندو، جنهن تي سبق جا نوان لفظ ۽ انهن جي معنٰي صاف ۽ واضح لکيل   •

هوندي، استاد اُهي لفظ ۽ معنٰي پڙهي ٻڌائيندو ۽ سمجهائيندو.
نوان لفظ :  چارو ،  اڏڻ  ،  رسائڻ   
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سبق سترهون

شاهه عبداللطيف ڀٽائيؒ
مقصد

سبق جي ُپڄاڻيَء تي:
شاگرد شاهه عبداللطيف ڀٽائيؒ جي شخصيت بابت ڄاڻ حاصل ڪري سگهن.  •

شاهه لطيف جي زندگيَء بابت ڄاڻ حاصل ڪن.  •
سنڌي پڙهڻ ۽ سمجهڻ جي صالحيت پيدا ٿي سگهندي .  •

شاهه جي رسالي بابت معلومات حاصل ڪري سگھندا.  •

امدادي سامان 
شاهه جو رسالو  •

هڪ چارٽ تي شاهه عبداللطيف ڀٽائيؒ جي خيالي تصوير   •
بليڪ بورڊ  •

َسولي سنڌي ڪتاُب 3 ، صفحو نمبر 52  •

سکيا جو طريقو 
آمادگي: آمادگيَء ۾ شاگردن کان سوال پڇيا ويندا.  )1(   ڪتاب ۾ جيڪا شاعري لکيل هوندي آهي، اُن جي   •
لکندڙ کي ڇا چيو ويندو آهي ؟    شاعر  )2(  شاعر پنهنجي شاعريَء وسيلي اسان کي ڪهڙو پيغام ڏيندا آهن؟

ڀٽائيؒ                  عبداللطيف  شاهه  ؟   ٻڌايو  نالو  جو  شاعر  مشهور  ڪنهن  جي  ٻوليَء  سنڌي    )3( آهن.   ڪندا  نصيحت      
)4(  سنڌ جو وڏي ۾ وڏو شاعر ۽ صوفي بزرگ ڪير آهي؟  شاهه عبداللطيف ڀٽائيؒ .

استاد سبق جو اعالن ڪندي شاهه عبداللطيف ڀٽائيؒ جي خيالي تصوير جو چارٽ بليڪ بورڊ تي آويزان ڪندو.  •
استاد بلند آواز ۽ ڪهاڻيَء واري انداز ۾ سبق پڙهندو، بلند آواز ۾ پڙهڻ دوران استاد عبارت ۽ جملن موجب   •
پنهنجي چهري جي تاثر ۽ آواز ۾ پڻ تبديلي آڻيندو رهندو ته  جيئن شاگرد سبق کي  توجهه ۽ دلچسپي سان 

سمجهي سگهن .
شاگردن کان واري واري سان سبق جي هڪ هڪ عبارت بلند آواز ۾ پڙهائي ويندي. شاگرد، جيڪي ڏکيا لفظ   •

اُچاري نه سگهندا، اهي لفظ بليڪ بورڊ تي لکيا ويندا،  انهن جو صحيح اُچار سمجهايو ويندو.
اُنهن کان مشَق جي سوالن جا جواب زباني ُپڇيا ويندا. جيڪي شاگرد صحيح  شاگردن جي پروڙ ۽ پرک الِء   •
جواب ڏيندا، شاباس طور انهن جي ساراهه ڪئي ويندي، جن شاگردن کي جواب نه ايندا، انهن جي رهنمائي 

ڪئي ويندي .
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سبق متعلق ڪجهه سوال:
حضرت شاهه عبداللطيف ڀٽائيؒ شاعريَء ۾ ڪنهن جي تعريف بيان ڪئي آهي؟. 1
شاهه سائينَء جو مقبرو ڪنهن اَڏايو؟. 2
شاهه عبداللطيف ڀٽائيؒ  هاال حويلي ڇڏي ڪٿي رهڻ لڳو؟. 3
ڀٽ شاهه تي صفر مهيني جي ڪهڙي تاريخ تي وڏو ميلو لڳندو آهي؟. 4

حل ٿيل َمشَق 
)الف(  سوالن جا جواب:

 حضرت شاهه عبداللطيف ڀٽائيؒ سن 1690ع ۾هاال حويلي ۾ پيدا ٿيو. . 1
حضرت شاهه عبداللطيف ڀٽائيؒ جي والد جو نالو شاهه حبيب هو.. 2
حضرت شاهه عبداللطيف ڀٽائيؒ جي شاعريَء جي ڪتاب کي “ شاههَ جو رسالو” چئبو آهي.. 3
حضرت شاهه عبداللطيف ڀٽائيؒ راڳ رنگ کي گھڻو پسند ڪندو هو.. 4
شاهه عبداللطيف ڀٽائيؒ سن 1752ع ۾ وفات ڪئي.. 5

لفظ پڙهو ۽ لکو: )ب( 
هن سبق جا ڪجهه لفظ  ڪالس جي ٻارن کان پڙهايا  ۽ لکرايا ويندا. بعد ۾ بليڪ بورڊ تي انهن لفظن جي   •

معنٰي لکي آسان لفظن ۾ سمجهائي ويندي. 
الفاظ معنٰي: )1( سرتاج  )2( تنبورو  )3( هيڪڙائي  )4(  اَڏائي  )5( وحدانيت  )6( جهومائي  )7(  ڀٽائي   

)ج(  صحيح ۽ غلط جملن جي ُسڃاڻپ:
بليڪ بورڊ تي جمال لکي شاگردن کان صحيح ۽ غلط جو نشان لڳرايو ويندو.  

شاهه صاحب کي شاعرن جو سرتاج پڻ چيو ويندو آهي.        )صحيح (. 1
آخري ڏينهن ۾ هاال حويلي ڇڏي حيدرآباد آيو.                         )غلط ( . 2
سندس نالي ُپٺيان ڀٽائي لڳايو ويندو آهي.                                )صحيح (. 3
سندس فقير اڄ به يڪتاري چپڙي تي ڪالم ڳائين ٿا.          )غلط ( . 4

هيٺين لفظن جا جمع لکو. جيئن ڪمرو مان ڪمرا. )د( 
•  پهرين استاد انهن لفظن بابت شاگردن کي ڄاڻ ڏيندو.

واحد ۽ جمع جي اصولن مطابق اهڙا لفظ جن جو آخري اکر “ و ” ُهجي، انهن کي جمع ٺاهڻ الِء “ و ” هٽائي ان   •
جي جاِء تي “ الف ” استعمال ڪيو ويندو آهي .
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ياد رهي ته جن لفظن جو آخري اکر “ و ” هوندو آهي انهن جو اُچار ُمذڪر لفظن ۾ شمار ڪيو ويندو آهي.  •

جمعواحدجمعواحد

پکاپکوڪپڙاڪپڙو

رستارستوسنهڙاسنهڙو

ِمٺاِمٺوميراميرو

)هه(  سبق پڙهي شاهه عبداللطيف ڀٽائيؒ جي زندگي تي پنج جمال لکو.
)1(   شاهه عبداللطيف ڀٽائيؒ سڄي سنڌ جو پيرين پيادو سفر ڪيو.

)2(   شاهه صاحب کي ڀٽائي گھوٽ ۽ الکيڻو لطيف به چيو ويندو آهي. 
)3(    شاهه صاحب جي شاعري تصوف جي رنگ ۾ رڱيل آهي.
)4(    شاهه صاحب جو ننڍي هوندي کان فقيريَء الڙو ڏانهن هو.

)5(    شاهه عبداللطيف ڀٽائيؒ  سير ۽ سفر جو ڪوڏيو هو.

سرگرميون ) اُتساهه( 
شاگردن  کي پنهنجن خيالن جي اظهار جو موقعو ڏيئي، ڪالس جي شاگردن کي شاهه عبداللطيف ڀٽائيؒ جي   •

زندگيَء بابت لکڻ الِء چيو ويندو. ڪجهه دير کانپوِء شاگرَد پنهنجي محنت ۽ خيالن جو اظهار پيش ڪندا. 
استاد بليڪ بورڊ تي چارٽ آويزان ڪندو، جنهن تي سبق جا نوان لفظ ۽ انهن جي معنٰي صاف ۽ واضح لکيل   •

هوندي، استاد اُهي لفظ ۽ معنٰي پڙهي ٻڌائيندو۽ سمجهائيندو.
نوان لفظ :  سرتاج  ،  وحدانيت  ، ڀَِٽ  

شاهه عبداللطيف ڀٽائيؒ جي شاعري بابت
•   شاهه عبداللطيف ڀٽائيؒ جي شاعريَء جي ڪتاب جو نالو “ شاهه جو رسالو ”  آهي.

شاهه جو رسالو دنيا جي ڪيترين ئي ٻولين ۾ ترجمو ڪيو ويو آهي.   •
شاهه جو رسالو سنڌي ٻوليَء جو هڪ الفاني سرمايو آهي.  •

•  شاهه جي رسالي ۾ ٽيهه “ ُسَر ”  آهن. 
هر هڪ ُسَر ۾ مختلف عنوانن تي داستان آهن.   •
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سبق ارڙهون

وڏڙن جو ادب
مقصد

سبق جي ُپڄاڻيَء تي :
وڏن جو ادب ڪرڻ بابت ڄاڻ حاصل ڪري سگهن.  •

سڀني رشتن جو قدر ۽ احترام ڪن.  •
شاگردن ۾ ُسٺي تربيت حاصل ڪرڻ  جو جذبو پيدا ٿئي.  •

نَون لفظن جي ڄاڻ وڌندي .   •

امدادي سامان 
هڪ چارٽ تي نوان لفظ ۽ انهن جي معنٰي واضح طور تي لکيل  •

بليڪ بورڊ   •
َسولي سنڌي ڪتاُب 3 ، صفحو نمبر 54  •

سکيا جو طريقو 
استاد ٻارن کي پاڻ ۾ ُسٺيون عادتون پيدا ڪرڻ جي نصيحت ڪندو ۽ سمجهائيندو ته ٻار ُگلن جيان پيارا ۽   •
ُسهڻا هوندا آهن. گھر جو هر ڀاتي، ِمٽ مائٽ، پاڙي وارا سڀ کين عزت ۽ پيار جي نگاهه سان ڏسندا آهن. پر 
جڏهن اهي ٻار ُسٺين عادتن سان سنواريندا آهن ته کين وڌيڪ عزت ۽ ماُن ملندو آهي. هر ماُء پيُء پنهنجي 
اوالد کي چڱن ٻارن سان دوستي رکڻ جو مشورو ڏيندو آهي. اهڙي تربيت ٻار کي والدين، بزرگ ۽ استاد ڏيندا 
نه  ٻار وڏن جو چيو  نه! جيڪي  يا  ٿو  ته هو وڏن جي نصيحت تي عمل ڪري  ٻار جي مٿان آهي  ان  پوِء  آهن، 
مڃيندا آهن سندن ڪو به عزت نه ڪندو آهي ۽ نه ئي وري ڪو کين پسند ڪندو آهي . والدين به پنهنجن 
ٻارن کي اهڙن نافرمان ٻارن سان دوستي رکڻ کان سختيَء سان روڪيندا آهن. اوهان کي به گھرجي پاڻ ۾ سٺا 
پنهنجي  ۾  نگاهه  بزرگن جي نصيحت تي عمل ڪري سڀني جي  استادن،  والدين،  پنهنجن   پيدا ڪريو  گڻ 

عزت ۽ ُرتبو ٺاهيو ان ۾ ئي اوهان جي ڪاميابي، عزت ۽ ڀالئي آهي. 
استاد سبق جو اعالن ڪندو.  •

استاد بلند آواز ۽ ڪهاڻيَء واري انداز ۾ سبق پڙهندو. بلند آواز ۾ پڙهڻ دوران استاد عبارت ۽ جملن مطابق   •
پنهنجي چهري جي تاثر ۽ آواز ۾ پڻ تبديلي آڻيندو رهندو ته  جيئن شاگرد سبق کي  توجهه ۽ دلچسپي سان 

سگهن. سمجهي 
شاگردن کان واري واري سان سبق جي هڪ هڪ عبارت بلند آواز ۾ پڙهائي ويندي. شاگرد، جيڪي ڏکيا لفظ   •

اُچاري نه سگهندا، اهي لفظ بليڪ بورڊ تي لکيا ويندا، کين انهن جو صحيح اُچار سمجهايو ويندو.
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سبق متعلق ڪجهه سوال:
سماج ڇا کي ٿو چئجي ؟. 1
سماج ۾ ُسڌارو ڪيئن ايندو؟. 2
ماُء پيُء جي عزت ڇا جي برابر آهي ؟. 3
ٻين جي دلين ۾ جاِء ڪيئن ُجڙندي؟. 4

حل ٿيل َمشَق 
)الف(  سوالن جا جواب:

اُنهن کان مشَق جي سوالن جا جواب زباني ُپڇيا ويندا. جيڪي شاگرد صحيح  شاگردن جي پروڙ ۽ پرک الِء   •
جواب ڏيندا، شاباس طور انهن جي ساراهه ڪئي ويندي.

۽ . 1 ادب  فرُد ننڍي توڙي وڏي جو  قائم رهي سگهندو جڏهن اسان مان هر هڪ  امن ۽ َسڪون تڏهن  سماج ۾ 
احترام ڪندو.

ماُء پيُء جو چيو مڃجي، انهن جو ادب ڪجي ۽ انهن سان آهستي ڳالهائجي.. 2
اسان کي پاڙي وارن ۽ ِمٽن مائٽن جي عزت ڪرڻ گھرجي ۽ انهن سان ُسهڻو ورتاُء ڪرڻ گھرجي.. 3

لفظ پڙهو ۽ لکو: )ب( 
سبق پڙهڻ، لکڻ ۽ سمجهڻ الِء ٻارن کي بلند آواز ۾ وڌ ۾ وڌ پڙهائڻ 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 ڪجهه لفظ ڪالس جي ٻارن کان پڙهايا  ۽ لکرايا ويندا. بعد ۾ بليڪ بورڊ تي انهن لفظن 

جي معنٰي لکي آسان لفظن ۾ سمجهائي ويندي. 
الفاظ معنٰي:  )1( ُڪٽنب  )2( وطن واسي  )3( سماج  )4( ُگڻ  )5( ُسڌارو  )6( جوڙيندو  )7( تربيت  )8( ورتاُء 

هيٺيان خال ڀريو.  )ج( 
استاد بليڪ بورڊ تي اڻپورا جمال لکندو. رهيل لفظ جي جاِء خالي ڇڏيندو. شاگردن کان انهن خالي جاين تي   •
درست لفظ لکرائي جمال مڪمل ڪرائيندو. جن شاگردن جا لفظ غلط هوندا، انهن کي پنهنجي جاِء تي واپس 
اهڙن  استاد شفقت سان  ويندي،  ڏيڻ ۽ سمجهڻ جي هدايت ڪئي  انهن کي وڌيڪ توجهه  ويندو۽  موڪليو 
شاگردن جي رهنمائي ڪندو. جن شاگردن جا لفظ درست هوندا ، انهن کي شاباس ڏني ويندي. جمال مڪمل 

ٿيڻ بعد شاگرد اهي جمال پنهنجي پنهنجي ڪاپيَء ۾ لکندا.
ادب  ،  عزت  ،  عبادت  ،  استاد .  

ماُء پيُء جي عزت ڪرڻ عبادت ۾ شامل آهي.. 1
 استاد به والدين جي جاِء تي هوندا آهن.. 2
ننڍن وڏن جو ادب ڪرڻ اعلٰي انساني ُگڻ آهي.. 3
ٻين جو ادب ڪندڙ جي هر ڪو عزت ڪري ٿو.. 4
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“ِمٽ مائٽ ” ٻٽا لفظ آهن. اوهان ڪي به اهڙا پنج ٻِٽا لفظ لکو. )د( 
استاد بليڪ بورڊ تي ٻِٽن لفظن جي وضاحت آسان طريقي سان ڪندو، بعد ۾ ٻِٽا لفظ لکندو.  •

لفظ :
اهو ٻول يا ڪلمو جيڪو معنٰي رکي، ان کي لفظ چئبو آهي.  •

ٻِٽا لفظ:
اهڙا ٻه لفظ جيڪي گڏ استعمال ڪيا وڃن. انهن مان پهريون لفظ اصل هوندو آهي ۽ پويون لفظ هم معنٰي ٿئي   •

ٿو .  هم معنٰي لفظ هميشه وغيره جي جاِء تي استعمال ڪيو ويندو آهي.  جيئن  :   سنگت ساٿ.
)1(  پاڙو اوڙو      )2(   يار دوست     )3(   شادي ُمرادي      )4(   پاڻي ُچڪو       )5(   ڪم ڪار    

اسم جي وصَف لکي ان جا ڏهه لفظ ) اسم ( لکو:  )هه( 
•  ڪنهن به ماڻهو، جاندار، يا غير جاندار جي نالي کي “ اسم ” چئبو آهي.

مثال طور :  اسلم، اسڪول، پين، ڪتاب، گھوڙو وغيره  

اسم

ٻلي
مسجد

ميز
اسپتال

برڪت گل

ڪانُء
قبرستان
ڪرسي

سمنڊ
نازش

سرگرميون ) اُتساهه( 
اوهان ۾ هن وقت ڪهڙيون ڪهڙيون سٺيون عادتون ۽ خوبيون موجود آهن ۽  ته  استاد شاگردن کان پڇندو   •

هاڻي اوهان پاڻ ۾ ڪهڙي نئين خوبي پيدا ڪندا ؟
شاگرَد پنهنجن خيالن جو اظهار سڀن آڏو اچي ڪندا.   •

استاد بليڪ بورڊ تي آويزان ٿيل چارٽ ڏانهن ڌيان ڇڪائيندو. جنهن تي سبق جا نوان لفظ ۽ انهن جي معنٰي   •
صاف ۽ واضح لکيل هوندي ، استاد اُهي لفظ ۽ معنٰي پڙهي ٻڌائيندو .

نوان لفظ :  ُڪٽنب  ،  ُگڻ  ،   جوڙيندو  
استاد ڪالس جي ڪنهن به هڪ شاگرد کي پاڻ وٽ گھرائي وڏي شفقت سان سندس ُپٺي ٺپي وڏن جو ادب   •
َرَويو اختيار ڪيو، اوهان کي به  ڪرڻ جي هدايت ڪندو ۽ ٻڌائيندو ته جيئن مون هن ٻار سان شفقت وارو 

ننڍن سان پيار ۽ وڏن جي عزت ڪرڻ گھرجي .
•  سڀاڻي ڪالس جا سڀئي ٻار ڪاپيَء ۾ لکي ايندا ته اوهان عملي طور وڏن جو ادب ڪيئن ڪيو ۽ ڪيئن 

پيش آيا؟
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سبق اوڻيهون              

ڌنڌا ۽ پيشا
مقصد  

سبق جي ُپڄاڻيَء تي:
شاگرد ڌنڌن ۽ پيشن بابت ڄاڻ حاصل ڪري سگهن .  •

علم ۽ هنر جي اهميت کان واقف ٿين.  •
سنڌي پڙهڻ ۽ سمجهڻ جي صالحيت پيدا ٿي سگهندي  .  •

ڪاميابي حاصل ڪرڻ الِء محنت ڪرڻ جو جذبو پيدا ڪن .  •
نَون لفظن جي ڄاڻ حاصل ڪن .   •

امدادي سامان
ڌنڌن ۽ پيشن بابت هڪ چارٽ  •

هڪ چارٽ تي ڏکيا لفظ ۽ انهن جي معنٰي واضح طور تي لکيل  •
بليڪ بورڊ   •

َسولي سنڌي ڪتاُب 3، صفحو نمبر 57   •

سکيا جو طريقو
استاد سبق جو اعالن ڪندو.  •

انهن هنرن جي وضاحت ۽ اهميت واضح  •   ڌنڌن ۽ پيشن بابت هڪ چارٽ بليڪ بورڊ تي آويزان ڪندو. 
لفظن ۾ سمجهائيندو .

استاد بلند آواز ۽ ڪهاڻيَء واري انداز ۾ سبق پڙهندو. بلند آواز ۾ پڙهڻ دوران استاد عبارت ۽ جملن مطابق   •
ته  جيئن سبق ۾ شاگردن جو توجهه ۽ دلچسپي  تاثر ۽ آواز ۾ پڻ تبديلي آڻيندو رهندو  پنهنجي چهري جي 

پيدا ٿئي. 
نه  اُچاري  لفظ  ڏکيا  جيڪي  شاگرد،  ويندي.  پڙهائي  ۾  آواز  بلند  عبارت  هڪ  هڪ  جي  سبق  کان  شاگردن   •

سگهندا، اهي لفظ بليڪ بورڊ تي لکيا ويندا کين لفظن جو صحيح اُچار سمجهايو ويندو .
سبق متعلق ڪجهه سوال:

ڳوٺن ۾ ماڻهو ڪهڙو ڪاروبار ڪندا آهن ؟. 1
واڍو ڪهڙو ڪم ڪندو آهي؟. 2
ڇڳل ۽ پراڻا جوتا ڪير ڳنڍيندو آهي ؟. 3
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حل ٿيل َمشَق
)الف(  سوالن جا جواب:

شاگرد  جيڪي  ويندا.  ُپڇيا  زباني  جواب  جا  سوالن  جي  مشَق  کان  اُنهن  وٺندي  جائزو  جو  پروڙ  جي  شاگردن   •
صحيح جواب ڏيندا انهن کي شاباس ڏني ويندي.

پيٽ گذر الِء انسان کي محنت جي ضرورت پوي ٿي. . 1
ماڻهو روزي ڪمائڻ الِء جيڪي ڪم ڪن ٿا، ان کي ڌنڌو يا پيشو چئبو آهي.. 2
ُڪڙمي ۽ هاري فصل پوکين ٿا ۽ مال به ڌارين ٿا. هو اناج، ڀاڄيون ۽ ميوا اُپائين ٿا.. 3
ماڻهن جي حفاظت پوليس وارا ڪندا آهن.. 4
لوهه مان ڏاٽا ۽ ُڇريون ٺاهڻ واري کي لوهار چئبو آهي.. 5

) ب ( لفظ پڙهو ۽ لکو:
سبق پڙهڻ، لکڻ ۽ سمجهڻ الِء ٻارن کي بلند آواز ۾ وڌ ۾ وڌ پڙهائڻ 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 ڪجهه لفظ  ڪالس جي ٻارن کان پڙهايا  ۽ لکرايا ويندا. بعد ۾ بليڪ بورڊ تي انهن لفظن 

جي معنٰي لکي آسان لفظن ۾ سمجهائي ويندي. 

الفاظ: )1( کاڌ خوراڪ   )2( ٻني ٻارو   )3( پيٽ ُگذر    )4( اناج   )5( روزي    )6( رازا    )7( ڌنڌو    )8( مهارت 
                 )9( پيشو

لفظ چونڊي هيٺيان خال ڀريو: )ج( 
)1(   ڳوٺن ۾ گھڻو ڪري ماڻهو ..................... ڪندا آهن.               ) ٻني ٻارو  (

)2(    ................... اسان جي الِء نوان نوان وڳا تيار ڪن ٿا.              )  درزي    (
)3(   جايون ٺاهڻ واري کي .................. چئبو آهي.                       )   رازو    (                                                         

)4(   ڪي مرد ۽ عورتون ................... نوڪري ڪن ٿيون.              ) سرڪاري (
اوهان جو والد صاحب ڪهڙو ڌنڌو ڪندو آهي، ان بابت چار جمال لکو: )د( 

استاد شاگردن کان اهو سوال ڪندو ۽ کين پنهنجي والد محترم جي ڌنڌي جي ساراهه ۾ ڪي به چار جمال   •
لکڻ جي هدايت ڪندو. 
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سرگرميون ) اُتساهه( 
سبق جي ڪهڙي عبارت وڻي ٿي ۽ ڇو؟  •

شاگردن کي پنهنجن خيالن جي اظهار جو موقعو  ڏيئي کين چيو ويندو ته هن سبق جي ڪهڙي عبارت اوهان   •
کي ُسٺي لڳي آهي ۽ ڇو ؟ شاگرَد هڪ هڪ ٿي پنهنجن خيالن جو اِظهار ڪندا. ڪالس ۾ موجود ٻيا شاگرَد 

توجهه سان ڳالهيون ٻڌندا.
نوان لفظ.:  ڪڙمي  ،  رازا  ،   واڍا   

استاد بليڪ بورڊ تي چارٽ آويزان ڪندو جنهن تي سبق جا نوان لفظ ۽ انهن جي معنٰي صاف ۽ واضح لکيل   •
هوندي ، استاد اُهي لفظ ۽ معنٰي پڙهي سمجهائيندو.

استاد ٻه ڪالم ٺاهي ) هڪ ڪالم ۾ ڌنڌن ۽ پيشن جا ناال ۽ ٻي ڪالم ۾ انهن جا ڪم ( شاگردن کان ُپڇا   •
ڪري بليڪ بورڊ تي لکندو. اهڙي طرح ٻارن کي اُهي شيون ياد ڪرڻ الِء چيو ويندو. 

ڪم پيشا

ڪڙمي ۽ هاري
رازا
واڍا

موچي
درزي
ڌوٻي
لوهار
استاد

ڊاڪٽر
انجينيئر

جج
پوليس

فوج

ٻني ٻارو ڪن ٿا ۽ مال ڌارين ٿا
جايون ٺاهين ٿا

ڪاٺ مان فرنيچر ۽ در، دريون تيار ڪن ٿا
ڇڳل ۽ پراڻا جوتا ڳنڍين ٿا

نوان وڳا تيار ڪن ٿا
ڪپڙا ڌوئن ٿا

لوهه مان ڏاٽا، ڪوڏرون، ڇريون ۽ ٻيو سامان ٺاهين ٿا
شاگردن کي پڙهائن ٿا

مريضن جو عالج ڪن ٿا
مشينن تي اوزار ٺاهين ٿا
ماڻهن جا فيصال ڪن ٿا

ماڻهن جي حفاظت ڪري ٿي
ملڪ جي حفاظت ڪري ٿي

تي  ورق  واري  سرگرمين  ۾  ڪاپيَء  پنهنجي  بابت  ماڻهو  هنرمند  مختلف  ته  ڪندو  هدايت  کي  ٻارن  استاد   •
معلومات لکي اچو.
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سبق ويهون

واهه ڙي تارا 
مقصد

نظم جي ُپڄاڻيَء تي:
ٻارن کي تارن بابت ڄاڻ حاصل ٿيندي.  •

تارن جي خوبين بابت معلومات حاصل ٿيندي .  •
نظم ُسَر سان پڙهي ۽ ٻڌائي سگهندا .  •

نظم جا شعر ۽ سمجهاڻيون آسانيَء سان سمجهي سگهندا .  •
نوان لفظ سکندا .  •

امدادي سامان
هڪ چارٽ تي نظم جي خوشخطي ۽ نَون لفظن جي معنٰي لکيل  •

بليڪ بورڊ  •
َسولي سنڌي ڪتاُب 3، صفحو نمبر 60  •

سکيا جو طريقو
استاد سبق جو اعالن ڪندو.   •

نظم جي خوشخطي ۽ نَون لفظن جو چارٽ بليڪ بورڊ تي  آويزان ڪندو.  •
•  نظم بلند آواز، ُسَر ۽ لئه سان پڙهيو ويندو .

نظم جي هر هڪ مصرع ۽ شعر کي واضح ۽ آسان لفظن ۾ سمجهائڻ  کان پوِء  شاگردن کان بلند آواز ۾ نظم   •
پڙهايو ويندو،  جيڪي شاگرد ڏکيا لفظ اُچاري نه سگهندا انهن کي لفظن جي درست ادائگي سمجهائي ويندي.    

جيڪي شاگرَد لفظن جو صحيح اُچار پڙهي سگھندا اُستاُد انهن جي حوصلي افزائي ڪندو.
نظم بابت ڪجهه سوال :

تارا ڪهڙي وقت نڪرندا آهن؟. 1
تارن ۾ جيڪڏهن روشني نه ُهجي ها ته ڇا ٿئي ها ؟. 2
هي نظم ڪنهن لکيو آهي ؟. 3



135135



136136

حل ٿيل َمشَق 
لفظ پڙهو ۽ لکو: )الف( 

ڪو به نظم کي پڙهڻ، لکڻ ۽ سمجهڻ الِء ٻارن کان بلند آواز ۾ وڌ ۾ وڌ پڙهائڻ 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 نظم جا ڪجهه لفظ  ڪالس جي ٻارن کان پڙهايا  ۽ لکرايا ويندا. بعد ۾ بليڪ 

بورڊ تي انهن لفظن جي معنٰي لکي آسان لفظن ۾ سمجهائي ويندي. 
الفاظ:  )1( چلڪي  )2( چمڪو  )3( ٽاڻي  )4( واٽهڙو  )5( اُڀ  )6( ُمنجهي  

نظم زباني ياد ڪريو ۽ ڪورس ۾ ڳايو )ب( 
ڪالس جي ڪن به پنجن ذهين شاگردن کي سڀني جي آڏو بيهاري، استاد ٻارن کي هدايت ڪندو ته سڀئي   •
شاگرَد گڏجي بيهي نظم ُسر ۽ لئه سان پڙهن. استاد به سندن رهنمائي ڪندو . بعد ۾ سڀني شاگردن کي نظم 

ياد ڪرڻ جي هدايت ڪئي ويندي.
تارا ۽ وارا هم قافيه آهن. هن نظم مان ٻيا لفظ ) قافيه ( ڳولي لکو. )ج( 

استاد ٻارن کي هم قافيه لفظن بابت سمجهائيندو.  •
اهڙا لفظ جن جو پڙهڻ ۾ اُچار هڪ جهڙو ُهجي پر معنٰي ۾ فرق ُهجي انهن کي هم قافيه لفظ چئجي. هم قافيه   •

لفظ گھڻي قدر نظم ۾ استعمال ڪيا ويندا آهن. 
)1(  نڪرو    ،   پکڙو      )2(  ساري    ،  ڪهڙي     )3(  بات  ،  رات    )4(  ڇا   ،   اها    )5(   ُهجي    ،   ُمنجهي

ِسٽون مڪمل ڪريو: )د( 
استاد بليڪ بورڊ تي اڻپورا شعر لکندو ۽ رهيل لفظ جي جاِء خالي ڇڏيندو. شاگردن کان انهن خالي جاين تي   •
درست لفظ لکرائي شعر مڪمل ڪرائيندو. جن شاگردن جا لفظ غلط هوندا، انهن کي پنهنجي جاِء تي واپس 
اهڙن  استاد  انهن کي شفقت سان وڌيڪ توجهه ڏيڻ ۽ سمجهڻ جي هدايت ڪئي ويندي.  موڪليو ويندو۽ 
شاگردن جي رهنمائي ڪندو. جن شاگردن جا لفظ درست هوندا ، انهن کي شاباس ڏني ويندي. شعر مڪمل 

ٿيڻ بعد شاگرد اهي جمال پنهنجي پنهنجي ڪاپيَء ۾ لکندا.
)1(   روشن تارا چلڪي وارا وارا.

)2(    سانجهي ٽاڻي نڪرو ٿا.
)3(   چلڪو چمڪو ساري رات

)4(   واٽهڙو َڪر واَٽ ُمنجهي. 
هيٺين لفظن جا جمع لکو. جيئن تارو مان تارا )هه( 

•  پهرين استاد انهن لفظن بابت شاگردن کي ڄاڻ ڏيندو.
واحد ۽ جمع جي اصولن مطابق اهڙا لفظ جن جو آخري اکر “ و ” ُهجي، انهن کي جمع ٺاهڻ الِء “ و ” هٽائي ان   •

جي جاِء تي “ الف ” استعمال ڪيو ويندو آهي .
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ياد رهي ته جن لفظن جو آخري اکر “ و ” هوندو آهي انهن جو اُچار ُمذڪر لفظن ۾ شمار ڪيو ويندو آهي.  •

جمعواحدجمعواحد

کاراکارواشارااشارو

جاراجارونظارانظارو

ڪاراڪاروويچاراويچارو

سرگرميون ) اُتساهه( 
نظم جي خوشخطي ۽ نون لفظن جو چارٽ  آويزان ڪيو ويندو، اُهي لفظ پڙهي سمجهايا ويندا .  •

نوان لفظ.: چلڪو  ،  اَُڀ  ،  جوِت  

خوشخطي
نظم جي خوشخطي ڪالس ورڪ ڪاپيَء ۾ صفائيَء سان ڪرڻ جي هدايت ڪئي ويندي.

نظم جو مقصد
شاگردن کي نظم جو حاصل مقصد سمجهايو ويندو.  •

انهن نعمتن  انسانن الِء بيشمار نعمتون خلقيون آهن،  ته اهلل تعالٰي اسان  ٿو ملي  هن نظم مان اسان کي سبق   •
ڇانئجي  اونداهي  تي  دنيا  ۽  آهي  ويندي  ٿي  رات  ته  آهي  ويندو  لهي  سُج  جڏهن  آهن.  به  تارا  ۽  چنڊ  ِسُج،  ۾ 
ويندي آهي. اهلل تعالٰي رات اسان جي آرام الِء خلقي آهي. پر جيڪڏهن اسين ڪنهن ڪم ڪار الِء رات جو 
نڪرندا به آهيون ته چنڊ ۽ تارن جي روشنيَء جي ڪري اسان کي مونجهارو نه ٿيندو آهي. آسمان تي تارن 
ادا  جي هلڪي هلڪي روشني اسان جي الِء وڏي نعمت آهي. اسان اهلل تعالٰي جي نعمتن جو جيترو شڪر 

ڪريون اوترو گھٽ آهي.
شاگردن جي ڄاڻ ۾ اضافي ۽ هن نظم کي دلچسپ بنائڻ الِء استاد تارن جا ناال ٻڌائيندو ۽ اها ڄاڻ به ڏيندو ته   •

آڳاٽي دور ۾ ماڻهو تارن جي مدد سان وقت ۽ رستا معلوم ڪندا هئا.
آڳاٽي دور جا ماڻهو تعليم يافته ته نه هئا پر هو تمام ڏاها هئا. عربستان جو وڏو حصو واري ۽ ريگستان آهي   •
جتي هوا جي جھوٽي سان پيچرا ڊهيو وڃن، تنهنڪري اهڙن بيابانن ۾ سفر ڪرڻ الِء عرب تارن جي بيهڪ 
اُتر، ڏکڻ ڪهڙي پاسي آهن. عربستان ۾ سال جو وڏو حصو  يا  ته اوڀر ڪهڙي پاسي آهي  مان مدد وٺندا هئا 
آسمان صاف هُجڻ ڪري تارا چٽيَء طرح نظر اچن ٿا. ان ڪري عرب تارن جي ڄاڻ ۽ چرپر کان گھڻو واقف 
هئا. ڪيترن ئي عربن ڏوراهن تارن جي ڳوال ڪئي ۽ انهن جي جاچ الِء مختلف قسمن جون دوربينيون ايجاد 

ڪيون ۽ انهن جي چرپر جو حساب رکڻ الِء انگي حسابن ۽ ٽرگناميٽري جون جدولون ايجاد ڪيون. 
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ايڪونجاهه کان َسؤ تائين اَنَگ
سکيا جو طريقو

وقت  لکڻ  انگ  ۾  اکرن   پر  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 سٺيَء ريت اکر سڃاڻي سگهندا. 
•    استاد بليڪ بورڊ تي هڪ کان پنجاهه تائين انگ، اکر ۽ انهن جو اردوَء ۾ اُچار لکي سمجهائيندو.

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

ڪيو ويندو آهي.

اکرن ۾انگاکرن ۾انگاکرن ۾انگاکرن ۾انگ

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

ايڪَونجاههُ
ٻاَونجاههُ
ٽيَونجاههُ

چوَونجاههُ
َپنجَونجاههُ

َڇاونجاههُ
َستَونجاههُ

اَٺَونجاههُ 
اُڻهٺ

َسِٺ
ايَڪهِٺ

ٻَاهِٺ
ٽيهِٺ

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

چوهِٺ
َپنجهِٺ

ڇاهِٺ
َستهِٺ

اٺَهِٺ
اُوڻهتِر

َستِر
ايَڪـهتر

ٻاهتر
ٽيهتر

چوهتر
َپنجهتر

ڇاَهتِر

77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

ستهتَر
اَٺهتر

اُڻاسي
اسي

ايڪاسي
ٻَياسي
ٽياسي

چوراسي
َپنجاسي

َڇهاسي
ستاسي
اَٺاسي 
اُڻانوي

90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100

نَوي
ايڪانوي

ٻيانوي
ٽيانوي

چورانوي 
پنجانوي 

ڇهانوي
ستانوي

اٺانوي
نوانوي

َسؤ
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سرگرميون ) اُتساهه (
شاگردن کي 10 منٽن الِء انگن ۽ اکرن تي غور ۽ ويچار ڪرڻ الِء چيو ويندو.استاد هڪ هڪ شاگرد کي سڏي   •
بليڪ بورڊ تي صرف انگ لکي هر هڪ کي سنڌي اکرن ۾ لکڻ جي هدايت ڪندو. جن شاگردن کي لکڻ ۾ 

ججهڪ ٿيندي، استاُد سندن رهنمائي ڪندو. جيڪي شاگرَد آسانيَء سان لکي ويندا، استاد کين شاباس ڏيندو.
ڪالس جا ڪي به پنج شاگرَد بليڪ بورڊ آڏو اچي بيهندا ۽ ڪالس جا باقي شاگرَد اُٿي بيهندا سڀ شاگرَد   •
گڏجي هڪ کان پنجاهه تائين انگ سنڌي اکرن ۾ وڏي آواز ۾ گڏجي پڙهندا. استاد به سندن رهنمائي ڪندو.

خوشخطي
شاگرَد پنهنجي ڪاپيَء ۾ هڪ کان ٽيهن تائين انگ ۽ سنڌي اکر سهڻي سنڌيَء ۾ خوشخطي ڪري ايندا،    •
خوشخطيَء ۾ جن شاگردن جون غلطيون هونديون، استاُد سندن    رهنمائي ڪري سمجهائيندو.جن شاگردن 
بورڊ تي هڪ چارٽ تي لکي آويزان  واري  نالو ڪالس جي سرگرمين  انهن جو  بهتر هوندي  جي خوشخطي 

ڪيو ويندو. 
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