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پرائي سگهن .
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ذميواري منهنجي حوالي ڪئي وئي آهي . اميد آهي ته اداري جي واڳ ڌڻين جي اميدن تي پورو لهان .
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سبق پهريون

حمد 
مقصد

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

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

نوان لفظ سکندا.  •
امدادي سامان

اهلل تعالٰي جي نظارن جي تصويرن جو چارٽ   •
هڪ چارٽ تي نظم جي خوشخطي ۽ ڏکين لفظن جي معنٰي لکيل   •

نج سنڌي اکرن جو چارٽ   •
بليڪ بورڊ    •

َسولي سنڌي ڪتاُب 4 ، صفحو نمبر 1  •

 سکيا جو طريقو
شاگردن کان سوال ڪيا ويندا ته )1( هن ڪائنات جو خالق ۽ مالڪ ڪير آهي؟ اهلل. )2( هي آسمان، چشما،   •
جبل ڪنهن جي تخليق آهن؟ ڏينهن کي رات ۾، رات کي ڏينهن ۾ ۽ موسمن کي تبديل ڪرڻ جو نظام ڪير 
هالئي رهيو آهي؟ اهلل. )3(  جنهن شاعريَء ۾ اُن خالق جي ساراهه ڪئي وڃي ان کي ڇا چيو ويندو آهي؟  حمد.
استاد اهلل جي وڏائي بيان ڪندو ، ڌڻي سڳوري جي نعمتن، ڪائنات جي نظارن جي واکاڻ ڪندي سبق جو   •

اعالن ڪندو.
استاد اهلل تعالٰي جي پيدا ڪيل نظارن جو چارٽ بليڪ بورڊ تي آويزان ڪندو.  •

استاد بلند آواز، ُسَر ۽ لئه سان  نظم پڙهندو.  •
نظم جي ڏکين لفظن جو صحيح اُچار ، چٽو ۽ صاف پڙهي سمجهايو 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 سگهن ۽ پڙهڻ ۾ کين ججھڪ ٿئي ته استاد انهن جي رهنمائي ڪري صحيح اُچار ادا ڪرڻ ۾ 
مدد ڪندو. جيڪي شاگرد  لفظن جو صحيح اُچار پڙهي سگھندا اُستاُد انهن جي حوصلي افزائيَء الِء ِمڙني 

شاگردن سان ُمخاطب ٿي سندن تعريف ۾ چار لفَظ چوندو.
شاگردن کي شاعر جي نالي جي ڄاڻ ڏني ويندي ۽ تخلص جي باري ۾ پڻ ٻڌايو ويندو.  •

استاد شاگردن کي نظم جا شعر آسان لفظن ۾ سمجهائڻ سان گڏ نظم جو حاصل مقصد سمجهائيندو.   •
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نظم جو مقصد
اهلل  وٺي  کان  ازل  نظام  سمورو  ۽  مخلوق  سڀ  جي  ڪائنات  آهي،  اهلل  هڪ  مالڪ  ۽  خالق  جو  ڪائنات  هن    •
تعالٰي جي ذات هالئي رهي آهي. اهلل تعالٰي  هن ڪائنات ۾ پنهنجي مخلوق الِء اڻ کٽ نعمتون پيدا ڪيون 
آهن ، جن ۾ پاڻي ، هوا ، باِهه ، غذائون. ميوا، جھنگ ، جبل ۽ ٻيو گھڻو ڪجهه آهي. اسين اهلل تعالٰي جو جيترو 

شڪر ادا ڪيون ۽ اُن جي واکاڻ  ڪيون اوتري گھٽ آهي. 

حل ٿيل َمشَق
) الف ( سوالن جا جواب:

گل ڦل ۽ وڻ ٻوٽا اهلل تعالٰي خلقيا آهن.. 1
باغن منجهه بهار اهلل ٿو آڻي.. 2
اهلل تعالٰي ڌرتيَء کي روشن ڪرڻ الِء سُج ، چنڊ ۽ تارا خلقيا آهن.. 3
اسان جي چوڌاري باغ ، ڏونگر ، درياَء ، ٻيال ۽ ٻنيون آهن جن مان اسان کي وڏو فائدو ٿو رسي.. 4

) ب (  هم آواز لفَظ: هن نظم ۾ هم آواز لفظ ڪهڙا آهن؟  شاگردن کي هم آواز لفظن بابت ڄاڻ ڏني ويندي ۽ بليڪ بورڊ 
تي واضح طور تي سمجهايو ويندو. جيئن  ؛ ُگل ُڦل. شاگرد نظم مان هم آواز لفظ ڳولهي ڪاپيَء ۾ لکي ڏيکاريندا.

)1 (   تارا          )2 (  ٻارا     )3 (  سيارا       )4 (  نيارا  ) 5 (   دريا    
  ) ج (  لفظن جي معنٰي ۽ جمال: 

جمالمعنٰيلفَظ

نيارا
ڏونگر

اُڀ
سرُس

جعبی
جعاہجعڑ

جعآجعامجعن
زجعاجعدجعہ جعتہ 

اهلل جا سڀ نظارا نيارا آهن.
سنڌ ۾ ڪيترائي ڏونگر آهن.

اُڀ ۽ ڀون اهلل تعالٰي پيدا ڪيا آهن.
اسان جو وطن سرُس سونهارو آهي

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

حمد بابت  شاگرد پنهنجن خيالن جو اظهار ڪندي لکندا ته هن نظم ۾ شاعر اهلل تعالٰي جي ڪهڙين ڪهڙين   •
شين جي ساراهه ڪئي آهي؟  

استاد نظم جي نَون ۽ ڏکين لفظن جو چارٽ بليڪ بورڊ تي آويزان ڪندو. شاگردن کي انهن لفظن جي معنٰي     •
سمجهائيندو. 

نوان لفَظ: خلقيا،  ٻيال،  قمُر،  روشن.   
ڏکيا لفَظ: اُڀ، سانوڻ،  ڏونگر، نيارا.  
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سبق ٻيو

kاسان جو پيارو نبي
مقصد

سبق جي ُپڄاڻيَء تي:
شاگرد حضرت محمد k جي زندگيَء بابت ڄاڻ حاصل ڪري سگهن.  •

نبي ڪريم k جن جي هر هڪ سان حسن اخالق واري َرَويي کان واقف ٿين.  •
شاگردن ۾ پاڻ سڳورن سان محبت جو جذبو اُجاگر ٿي سگهي.  •

پاڻ سڳورن جي سيرت مطابق زندگي ُگذارڻ جي ڪوشش ڪن.  •
سنڌي پڙهڻ ۽ سمجهڻ جي صالحيت پيدا ٿي سگهندي.  •

نوان لفَظ سکي سگهندا.  •

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

بليڪ بورڊ  •
َسولي سنڌي ڪتاُب 4 ، صفحو نمبر 3  •

سکيا جو طريقو.
پاڻ سڳورن  واکاڻ ُسهڻيَء طرح ڪئي ويندي.  بابت  شاگردن جي آڏو نبي ڪريمk جن جي حسن اخالق   •

k پاڙيسرين ۽ دشمنن سان  ُسهڻو ورتاُء ڪرڻ بابت ڪجهه واقعا ٻڌايا ويندا.
استاد سبق جو اعالن ڪندي قرآن ۽ حديث ۾ فرق وارو چارٽ بليڪ بورڊ تي آويزان ڪندو۽ سمجهائيندو.  •
  ، ويندي  ڪئي  ۾  انداز  واري  نصيحت  تي  طور  واضح  ۽  آواز  بلند  سمجهاڻي  جي  عبارت  هڪ  هر  جي  سبق   •
بلند آواز ۾ پڙهڻ دوران استاد کي ان ڳالهه جو علم ُهجڻ گھرجي ته سبق جي مشق ۾ 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 
استاد  گھرجي.  ڪرڻ  کي  استاد  پڻ  خيال  جو  توجهه  جي  شاگردن  دوران  ان  وڃي.  پڙهيو  ورجائي  کي  جملي 
سبق جي جملن ۽ عبارت مطابق پنهنجي چهري جي انداز ۽ آواز ۾ پڻ تبديلي آڻيندو رهندو ته جيئن سبق ۾ 

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

افزائي ڪندي شاباس ڏيندو.  



77



88

سبق جي متعلق ڪجهه سوال:
حضرت محمدk جن  جي امڙ جي وفات وقت پاڻ سڳورن جي عمر مبارڪ ڪيتري هئي؟. 1
پاڻ سڳورن جا ڏوهٽا ڪير هئا؟. 2
پاڻ سڳورا ڇا تي ُسمهندا هئا؟. 3

 حل ٿيل َمشَق 
سوالن جا جواب: استاد شاگردن کي مشق جي سوالن جا جواب ڏيڻ جو موقعو ڏيندو. شاگردن کان سوال ڪرڻ   )الف( 

دوران استاد کي شفقت وارو َرويو اختيار ڪرڻ گھرجي. 
1 ..kاسان جي پياري نبيَء جو نالو مبارڪ حضرت محمد
اسان جو پيارو نبي حضرت محمد k جن 12 ربيع االول تي عربستان جي شهر مڪي شريف ۾ ڄاوا هئا.. 2
پاڻ سڳورن جي والد جو نالو حضرت عبداهلل هو ۽ والده جو نالو بيبي آمنه هو.. 3
حضرت محمد k جن جي دائيَء جو نالو بيبي حليمه هو.. 4
مڪي شريف ۾ جڏهن ڏڪار پيو ته حضرت عبدالُمطلب پاڻ سڳورن کي ڪلهي تي کڻي جبل تي چڙهي ويا، . 5

ويا ۽ حضرت  ماڻهو حيران ٿي  ُدعا گھريائون. هڪدم برسات وسڻ شروع ٿي وئي.  نهاريندي  ڏانهن  آسمان 
محمد k کي دعائون ڏيڻ لڳا.

حضرت محمد k جن ٻارن سان به ڏاڍو پيار ڪندا هئا، نماز پڙهندي به ڪنهن ٻار جو روئڻ ٻڌندا هئا ته نماز . 6
گھٽ ڪري ڇڏيندا هئا ۽ ٻار کي وڃي پيار سان ماٺ ڪرائينـدا هئا.

اهو . 7 پاڻ  ته  پاڻ سڳورن جي خدمت ۾ موڪليندا هئا  ميوو  پهريون  پنهنجي پوک جو  ماڻهو جڏهن  مڪي جا 
ميوو ننڍڙن ٻارن کي ورهائي ڏيندا هئا.

 ) ب (  لفظن جي معنٰي ۽ جمال: 
شاگردن کي سبق جا جمال بليڪ بورڊ تي لکي آسان طريقي سان سمجهايا ويندا.  

جمالمعنٰيلفَظ

سڳورو
پيارو

برڪت
ڀاڳ

ُدعا

جعاجعک
جعایجعرجعے
جعرجعت
جعبی

جعدجعا

اسان جو نبي سڳورو ٻنهي جهانن جو سردار آهي.
اسان جو پيارو نبي اهلل جو آخري نبي آهي.
نماز پڙهڻ سان گھر ۾ برڪت پوندي آهي.

رُب اسان جا ڀاڳ ڀال ڪندو.
نماز کان پوِء ُدعا گھرڻ گھرجي.
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سرگرميون ) اُتساهه( 
لفَظ شاگردن کي سمجهايا  نوان ۽ ڏکيا  بورڊ تي آويزان ڪري  نَون لفظن جوچارٽ بليڪ  سبق جي ڏکين ۽   •

ويندا. خوشخطيَء جي طور شاگرد اُهي لفظ پنهنجي ڪاپيَء ۾ لکي ايندا.
  نوان لفظ: ڄمار، ماِٺ،  پاليو.

  ڏکيا لفَظ: ڀاتي،  ڏڪار،  پوک. 
•  سبق جي هڪ خاص عبارت بليڪ بورڊ تي لکي ڪجهه شاگردن کان ان جي وضاحت ڪرائي ويندي. هر 

هڪ شاگرُد ان عبارت کي واضح ۽ آسان لفظن ۾  سمجهائڻ جي ڪوشش ڪندو.

عبارت
سدائين  ڪنداهئا.  نه  ِضد  تي  ڳالهه  به  ڪنهن  هئا.  ڪندا  نه  شرارتون  وانگر  ٻارن  ٻين  ۾  پڻ  ننڍ  سڳورا  پاڻ   
ُخوش رهندا ُهئا. پاڻ گهر جي ٻين ٻارن سان َگڏ ٻڪريون چارڻ هليا ويندا ُهئا. ٻڪرين جو کير ُڏهي ايندا 
هئا. ڪم ڪار ۾ به گھر وارن جي مدد ڪندا هئا. پاڻ جڏهن کان سندس گھر ۾ آيا تڏهن کان گھر وارن جا 
ڀاڳ ُکلي ويا. سندن ٻڪرين ۾ کير وڌي ويو. گھر ۾ کاڌي پيتي جي شين ۾ برڪت پوڻ لڳي ڪنهن به شيِء 

۾ ڪڏهن کوٽ نه آئي. گھر جا سڀ ڀاتي ُهن ٻارڙي جي اچڻ تي ڏاڍا ُخوش ُهئا. 
زندگيَء  جي  سڳورن  پاڻ  استاد  الِء  ان   ، ويندي  ڏني  ڄاڻ  وڌيڪ  بابت  زندگيَء  جي  سڳورن  پاڻ  کي  شاگردن   •
جا ڪجهه واقعا ٻڌائيندو. شاگرَد هڪ سادي ڪاغذ تي سيرت نبويَء جا اُهي طريقا لکي ايندا ، جن تي ٻار 
پنهنجي عمر مطابق آسانيَء سان عمل ڪري سگهن. استاد شاگردن جي ان جذبي جي ساراهه ڪري سندن 

حوصال بلند ڪرڻ الِء داد ڏيندو.

تحقيقي ڪم 
•  شاگرد حضرت محمد k جي زندگي ۽ جا واقعا مختلف اخبارن ۽ رسالن مان پڙهي مضمون لکي ايندا. مضمون 
۾ جيڪي غلطيون هونديون استاد انهن غلطين جي نشاندهي ڪري درست ڪندو. صحيح مضمون لکڻ واري 

شاگرد جو مضمون ڪالس جي سافٽ بورڊ تي آويزان ڪيو ويندو.
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سبق ٽيون

نعت   
مقصد

نظم جي ُپڄاڻيَء تي:
شاگرد حضرت محمد k جن جي تعريف بيان ڪري سگهندا.  •

نعت بابت ڄاڻ حاصل ٿيندي.  •
دل ۾ سيرت نبوي مطابق عمل ڪرڻ جو جذبو رکندا.  •

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

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

بليڪ بورڊ   •
َسولي سنڌي ڪتاُب 4 ، صفحو نمبر 6  •

سکيا جو طريقو 
استاد شاگردن کان پڇندو ته:  •

     )1(   قرآن پاڪ ڪهڙي نبيَء تي نازل ٿيو؟  حضرت محمد k  )2 (  حضرت محمد k جن دشمنن ۽ پاڙيسرين 
سان ڪهڙو ورتاُء ڪندا هئا؟ سهڻو ۽ سڀن سان هڪجهڙو ورتاُء. )3(   شاعري جي حوالي سان جنهن نظم ۾ 

پاڻ سڳورن جي واکاڻ ڪئي وڃي ان نظم کي ڇا چئبو آهي؟  نعت.
استاُد نظم جو اعالن ڪندو. نون لفظن جو چارٽ بليڪ بورڊ تي آويزان ڪيو ويندو.  •

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

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

ساراهه  ڪندو. 
شاگردن کي شاعر جي نالي جي ڄاڻ ڏني ويندي.  •

استاد شاگردن کي نظم جي شعرن جي آسان لفظن ۾ سمجهاڻيَء سان گڏ نظم جو حاصل مقصد سمجهائيندو.   •
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نظم جي متعلق ڪجهه سوال:
شاعر صورت ۽ سيرت ۾ ڪنهن کي بي مثال چيو آهي؟. 1
“ ڪيو رات ۾ سير سارو نبي ” جو مطلب ڇا آهي؟. 2
هن نظم جي شاعر جو نالو ڇا آهي؟. 3

نظم جو مقصد
•  اسان مسلمان آهيون ، اسان جو نبي حضرت محمد k آهي. اسين اُن جا اُمتي آهيون. اسان مسلمانن جي الِء 
اِها وڏي فخر جي ڳالهه آهي ته اسان جو نبي حضرت محمد k  ٻنهي جهانن جو سردار  ۽ اهلل جو محبوب  نبي 
آهي. پاڻ سڳورن جي آمد کان اڳ عربستان جي ماڻهن جي حالت تمام خراب هئي.  اهڙيَء حالت ۾ پاڻ سڳورن 
عربستان جي ماڻهن کي اهلل جو پيغام پهچايو ، ڪيتريون ئي تڪليفون برداشت ڪيائون، آخرڪار پنهنجي 
مقصد ۾ ڪامياب ٿيا ، پاڻ سڳورن پنهنجي حسن ُسلوڪ واري َرَويي سان نه صرف عربستان ۾ پر سڄي دنيا ۾ 

اسالم جو نالو بلند ڪري ڏيکاريو. هن نظم ۾ شاعر پاڻ سڳورن جي ڪجهه صفتن جي واکاڻ ڪئي آهي.

حل ٿيل َمشَق 
)الف(  سوالن جا جواب:

جنهن نظم ۾ حضرت محمد k جي ساراهه بيان ڪيل ُهجي ان نظم کي نعت چئبو آهي.. 1
سڄي ڪالس جا ٻار نعت کي گڏجي ُسر سان پڙهن ۽ اُستاد کي ُٻڌائن.. 2

) ب (   لفظن جي معنٰي:

معنٰيلفَظ

نيارو 
غمخوار

واهر
ولي

حامي
سيرت

عرش

جعبی
جعدمجعرجعد

جعدجعد جعوجعہلجع، 
جعدجعوجعت

جعدجعدجعاجعر وجعاجعا /  جعامجعت رکجعے 
جعرکجعدجعاجعر
جعآجعامجعں

هم آواز لفَظ: )ج ( 
اهي لفَظ جن جو آواز هڪ ٻئي سان ملندڙ ُهجي، انهن لفظن کي هم آواز لفَظ چئبو آهي.   •

جيئن:   نيارو ،   پيارو   ،  سهارو. شاگرد نعت مان هم آواز لفَظ چونڊي ڪاپيَء ۾ لکي ايندا.  
هم آواز لفَظ:  ڏکارو  ،  وارو  ،  سارو  ،  ڀالرو.  
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اسم جي تعريف: ) د ( 
ڪنهن ماڻهو ، شيِء، جڳهه ، جاندار يا غير جاندارجي نالي کي اسم چئبو آهي. مثال طور.  نازش ، ُڪرسي ،   •

مسجد ، سمنُڊ ، اسڪول وغيره.
شاگرد اسم جا ڪي به پنج لفَظ ڪاپيَء ۾ لکي ايندا.  •

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 خيالن جي اظهار جو موقعو ڏيندو.

شاگردن کي نظم ۾ قافيي ۽ رديف جو فرق واضح ڪري سمجهايو ويندو. هن نظم ۾ قافيا ۽ رديف  ڪهڙا آهن؟    •
شاگرد  نظم جا قافيا ڌار ڌار ڪري ڪاپيَء ۾ لکندا.

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

نوان لفَظ: ضعيف،  هيڻو، ڏکارو.  
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سبق چوٿون

حضرت علي%
مقصد

سبق جي ُپڄاڻيَء تي:
شاگرد حضرت علي %  جي زندگيَء بابت ڄاڻ حاصل ڪري سگهن.  •

حضرت علي %جي بهادريَء کان واقف ٿين.  •
حضرت علي %جي چوڻين جي ڄاڻ حاصل ٿيندي.  •

سنڌي پڙهڻ ۽ سمجهڻ جي صالحيت پيدا ٿي سگهندي.  •
هڪ خليفي جي خوبين ۽ حڪومت بابت سمجهي سگهندا.  •

نَون لفظن جي ڄاڻ وڌندي.   •

امدادي سامان
هڪ چارٽ تي نوان ، ڏکيا لفَظ ۽ انهن جي معنٰي واضح طور تي لکيل   •

بليڪ بورڊ  •
َسولي سنڌي ڪتاُب 4 ، صفحو نمبر 7  •

سکيا جو طريقو
  استاد شاگردن کان سوال ڪندو ته:

)1( 10 محرم الحرام تي مسلمانن سان ڪهڙو واقعو پيش آيو؟ ڪربال جو.  )2(  ڪربال جي واقعي ۾ ڪهڙي   •
هستيَء وڏي ۾ وڏي قرباني ڏني؟ حضرت امام حسين%. )3(  حضرت امام حسين% ڪنهن جي اوالد هئا؟ 

حضرت علي%.
استاد سبق جو اعالن ڪندو.  •

حضرت علي% جي زندگي ۽ بهادريَء بابت شاگردن کي ڪجهه ڄاڻ ڏيندو.  •
استاد بلند آواز ۽ نصيحت واري انداز ۾ سبق پڙهندو ، بلند آواز ۾ پڙهڻ دوران استاد حضرت علي % جي بهادريَء   •

بابت شاگردن کي ڪجهه وڌيڪ معلومات ڏيندو،  حضرت علي% جي شخصيت ۽ ڪردار بابت ٻڌائيندو.
شاگردن کان بلند آواز ۾ سبق پڙهايو ويندو. شاگرَد ، جيڪي 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 خاموشي   •
سان سوالن جا جواب تالش ڪري پنهنجي پنهنجي ڪاپيَء ۾ لکندا ۽ پڙهي ٻڌائيندا. استاد ۽ گرامر مطابق 

ڀرپور طريقي سان سندن رهنمائي ڪندو.
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سبق متعلق ڪجهه سوال:
“ اسد اهلل ” جو مطلب ڇا آهي؟1. 

حضرت علي% ڪنهن سان گڏ ڪپڙا وٺڻ الِء بازار ويا هئا؟. 2
ٻارن ۾ سڀ کان اڳ ڪنهن ايمان آندو؟. 3
حضرت علي% جي پالنا ڪنهن ڪئي هئي؟. 4
حضرت علي%  حڪومت جو نظام ڪهڙيَء ريت هاليو؟. 5

حل ٿيل َمشَق 
) الف ( سوالن جا جواب:

حضرت علي% پاڻ سڳورنk جن جا سوَٽ هئا. . 1
پاڻ سڳورنk جن پنهنجي نياڻي بيبي فاطمه^ جي شادي حضرت علي% سان ڪرائي هئي.. 2
حضرت علي% مسلمانن جو چوٿون خليفو آهي. . 3
امام حسين% ۽ امام حسن% پاڻ سڳورن جا رشتي ۾ ڏوهٽا آهن.. 4
امام حسين% ۽ امام حسن% حضرت علي% جا ُپَٽ آهن.. 5

) ب (  صحيح جواب تي )( نشان لڳايو:
بليڪ بورڊ تي استاد اڻ پورا جمال لکي ، هر هڪ جملي  آڏو ٽي جواب لکندو. شاگرد انهن مان صحيح جواب   •
چونڊيندا.جن شاگردن جو جواب غلط هوندو استاد ٻين شاگردن کان پڇا جو عمل جاري رکندو. جيڪو شاگرد 

صحيح جواب ڏيندو ان کي شاباس ڏني ويندي ۽ ان جو جواب بليڪ بورڊ تي لکيو ويندو.
صحيح جواب:  •

 k1( خليفو          )2(  اسد اهلل            )3( رسول ڪريم(  
حضرت علي% جون خندق پار ڪري آيل ڪافر کي چيل ٽي ڳالهيون. ) ج ( 

شاگردن جي پروڙ ۽ پرک الِء استاد سبق مان ڪجهه جملن بابت پڇا ڪندو. جيڪي شاگرد صحيح جواب   •
ڏيندا انهن جو جواب بليڪ بورڊ تي لکيو ويندو.

حضرت علي% خندق پار ڪري آيل پهلوان کي ڪهڙيون ٽي ڳالهيون چيون؟  •
اسالم قبول ڪر. )1(    پهرين ڳالهه:    

مسلمانن سان لڙائي نه ڪر ، واپس هليو وڃ. )2(    ٻي ڳالهه:    
)3(    ٽئين ڳالهه:             مون سان مقابلو ڪر.  

)د(  حضرت علي% جون ٽي چوڻيون:
•  استاد ڪالس جي شاگردن جو توجهه پاڻ ڏانهن ڇڪائي سبق ۾ موجود حضرت  علي% جون ٽي چوڻيون 
۾  بعد  ڏيندو.  الِء  ڪرڻ  ياد  کي  انهن  وقت  ڪجهه  کي  شاگردن  ۽  لکندو  تي  بورڊ  بليڪ  اُهي  الِء  ڪرائڻ  ياد 

بليڪ بورڊ تان اُهي چوڻيون ڊاهي شاگردن کي ڪاپيَء ۾لکڻ جي هدايت ڪئي ويندي.
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حضرت علي% جون ٽي چوڻيون:  •
)1(   غريب اُهو آهي ، جنهن جو ڪو دوست نه آهي.  

)2(   “ علم ، مال کان بهتر آهي.”  
)3(   علم جي خوبي اُن تي عمل ڪرڻ آهي.  

)هه(  حضرت علي% ۽ سندس خادم وارو واقعو:
سبق ۾ حضرت علي% ۽ سندس خادم جو واقعو لکيل آهي استاد ، ٻارن کي هدايت ڪندو ته جن شاگردن   •

کي واقعو ُسٺيَء طرح ياد ٿي ويو آهي ، اُهي سڀني شاگردن آڏو اچي واقعو ٻڌائن.
هڪ ڀيري پاڻ پنهنجي خادم سان ڪپڙا وٺڻ الِء بازار ويا. خادم کي فرمايائون ته هو ٻنهي الِء ڪپڙا پسند ڪري.   
خادم پنهنجي الِء سستو ۽ حضرت علي% الِء مهانگو ڪپڙو پسند ڪيو. ڪپڙا کڻي درزيَء وٽ آيا پاڻ درزيَء 

کا مهانگو ڪپڙو ڏيئي چيائون ؛ “ هن مان خادم الِء وڳو سبي ڇڏ ۽ سستي ڪپڙي مان منهنجي الِء.” 
پاڻ  آهي؟”  ضرورت  ڪهڙي  جي  ڪپڙي  ُسٺي  اهڙي  الِء  جي  منهن   ! المومنين  امير  اي   “ ڪيو  عرض  خادم      •

فرمايائون، “ تون جوان آهين ، توکي ُسٺو ڪپڙو بهتر لڳندو.”        

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

سمجهائيندو.
•   خوشخطيَء الِء شاگردن کان نوان لفظ ڪاپيَء ۾ لکرايا ويندا.

نوان لفَظ: پالنا،  ورتاُء،  خندق.  
ڏکيا لفَظ: للڪارڻ ،  ڊڄڻو ،  چوڻيون.  
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سبق پنجون

مڪليَء جو سير 
مقصد

سبق جي ُپڄاڻيَء تي:
شاگرد مڪليَء واري تاريخي قبرستان بابت ڄاڻ حاصل ڪري سگهن.  •

ٺٽي شهر جي اهميت کان واقف ٿين.  •
مڪليَء جي قبرن ۽ مقبرن تي ٿيل چٽسالي بابت ڄاڻ حاصل ڪن.  •

آڳاٽي وقت ۾ سنڌ جي هنرمند انسانن جي مهارت تي فخر ڪري سگھن.  •
نَون لفظن جي ڄاڻ وڌندي.   •

امدادي سامان
هڪ چارٽ تي مڪليَء واري قبرستان جون مختلف تصويرون  •
هڪ چارٽ تي ڏکيا لفَظ ۽ انهن جي معنٰي واضح طور تي لکيل   •

بليڪ بورڊ  •
َسولي سنڌي ڪتاُب 4 ، صفحو نمبر 10  •

سکيا جو طريقو
•  سنڌ جي تاريخي شهر ٺٽي جي اهميت، تاريخي جاين، علم ادب ۾ هن جي شهرت ۽ دنيا ۾ مشهور مڪلي 

قبرستان بابت ڪهاڻيَء واري انداز ۾ ڄاڻ ڏني ويندي.
استاد سبق جو اعالن ڪندي مڪليَء واري قبرستان جي تصويرن جو چارٽ بليڪ بورڊ تي آويزان ڪندو.  •

جملن  ۽  عبارت  استاد  دوران  پڙهائيَء  ۾  آواز  بلند  پڙهندو.  سبق  ۾  انداز  واري  ڪهاڻيَء  ۽  آواز  بلند  استاُد   •
موجب پنهنجي چهري جي انداز۽ آواز ۾ پڻ تبديلي آڻيندو رهندو ته  جيئن شاگردن جي توجهه ۽ دلچسپي 
سبق ۾ پيدا ٿئي. شاگردن جي ڄاڻ ۾ وڌيڪ اضافي ۽ سندن توجهه ڇڪائڻ الِء استاد مڪليَء جي مقبرن ۽ 

قبرن تي ٿيل شاندار ڪم بابت وضاحت سان ٻڌائيندو. 
۾  مڪليَء  کانسواِء  ان  آهي،  پڻ  مقبرو  ۽  مزار  جي  اصحابيَء  هڪ  نالي  عبداهلل  ۾  قبرستان  واري  مڪليَء   •
ڪيترن ئي اوليائن، بادشاهن، اميرن، وزيرن، تاريخدانن، درويشن ۽ صوفي بزرگن جا مقبرا ۽ مزارون آهن. هر 
هڪ مزار ۽ مقبري جي پٿر تي ڌار ڌار گهڙاوت جو شاندار ڪم ٿيل آهي ۽ ڪٿي ڪٿي ڪاِشي به استعمال 
اهو ئي سبب آهي جو ڪيترن ئي ملڪن جا ماڻهو  ُهنر جي واکاڻ هنڌين ماڳين پکڙيل آهي،  ان  ٿي آهي. 

مڪليَء جو قبرستان ڏسڻ الِء ايندا آهن.
شاگردن کان واري واري سان سبق بلند آواز ۾ پڙهائي ويندي، شاگرد، جيڪي ڏکيا لفظ اُچاري نه سگهندا، اهي   •

لفظ بليڪ بورڊ تي لکيا ويندا،  انهن جو صحيح اُچار کين سمجهايو ويندو. 
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سبق متعلق ڪجهه سوال:
مڪليَء ڏانهن ويندي شاگردن کي رستي ۾ ڇا ڇا نظر آيو؟. 1
اسڪول جا شاگرَد هر سال ڪهڙين موڪلن ۾ سير الِء ويندا هئا؟. 2
مڪليَء تي ڪهڙن سمن بادشاهن جا مقبرا ۽ قبرون آهن؟. 3
سير تان واپس ورڻ وقت رستي ۾ ٻار ڇا سوچي رهيا هئا؟. 4

حل ٿيل َمشَق 
 ) الف (   سوالن جا جواب:

مڪليَء جون قبرون ۽ مقبرا ِسرن ۽ پٿرن جا ٺهيل آهن. . 1
مڪليَء ۾ صوفين، شاعرن، اديبن، بادشاهن، شهزادن ۽ ٻين اميرن جون قبرون آهن.. 2
انهن . 3 مڪليَء جي مزارن ۽ قبرن تي استعمال ٿيل پٿر جي بالڪن تي خوبصورت ڄاريَء جو ڪم ٿيل هو، 

مان ڪن قبرن تي قرآني آيتون به لکيل هيون.
مڪليَء جو سير ڪرڻ کانپوِء سڀ ٻار فخر ڪري رهيا هئا ته اسان جا وڏا ڪيڏا نه هنر مند هئا ۽ اسان جو . 4

ماضي ايڏو شاندار هو.
) ب (  صحيح جوابن تي )  ( جو نشان لڳايو:

بليڪ بورڊ تي استاد اڻ پورا جمال لکي ، هر هڪ جملي جي آڏو ٽي جواب لکندو. شاگرد انهن مان صحيح   •
جواب چونڊيندا.جن شاگردن جو جواب غلط هوندو استاد ٻين شاگردن کان پڇا جو عمل جاري جاري رکندو، 

جيڪو شاگرد صحيح جواب ڏيندو ان کي شاباس ڏني ويندي ۽ ان جو جواب بليڪ بورڊ تي لکيو ويندو.
)1(   قرآن            )2(   ٻه ماڙ            )3(    هال  صحيح جواب:    •

)ج(  تاريخي جاين بابت ڄاڻ:
استاُد شاگردن کان سنڌ جي ٻين تاريخي شهرن ۽ جاين بابت معلومات حاصل ڪندو، بعد ۾ ڄاڻ ڏيندو.

       )1(   عمر ڪوٽ        )2(   رني ڪوٽ            )3(   ستين جو ٿان
        )4(   موهين جو دڙو  )5(   ڪينجهر ڍنڍ        )6(   بکر جو قلعو 



2727



2828

)د(  لفظن جي معنٰي ۽ جمال:
لفظن مان جمال ٺاهڻ الِء استاد پهرين شاگردن کي سکيا ڏيندو. سبق جي لفظن جي معنٰي ٻڌائي بليڪ بورڊ   •

تي ڪجهه شاگردن کان جمال ٺهرايا ويندا.

جمالمعنٰيلفَظ

حيران 
خوبصورت

گھڙاوت
چترڪاري

ڪمال

جعریجعاجعن
جعوجعوصجعرجعت
جعشق اگنجعرجعی

جعاقجعی
جعامجعل

ٻار مڪلي قبرستان ڏسي حيران ٿي ويا.
بابا سائينَء مون کي خوبصورت تحفو ڏنو آهي.
مڪليَء جي مزارن تي گھڙاوت ڏسڻ وٽان هئي.
مزارن جي ڀتين تي ڇا ته چترڪاري ٿيل هئي.

سنڌ جي ڪاريگرن جي هنر جو وڏو ڪمال آهي.

سرگرميون ) اُتساهه( 
شاگردن کي پنهنجن خيالن جي اظهار جو موقعو ڏيندي هنن کان پڇيو ويندو ته هن سبق جي ڪهڙي عبارت    •

اوهان کي ُسٺي لڳي آهي ۽ ڇو؟ شاگرَد واري واري سان اچي پنهنجن خيالن جو اِظهار ڪندا.
۽  صاف  معنٰي  جي  انهن  ۽  لفظ  ڏکيا  نوان،  جا  سبق  تي  جنهن  ڪندو.  آويزان  چارٽ  تي  بورڊ  بليڪ  استاد    •

واضح لکيل هوندي ، استاد اُهي لفظ ۽ معنٰي پڙهي ٻڌائيندو ۽ سمجهائيندو.
ُنوان لفَظ: ورثو،  پتو،  فخر.  

ڏکيا لفَظ: گارو،  ِسرن،  ُقبو،  ڀتين.  
بابت  تماچيَء  ڄام  بادشاهه  جي  سمن  ۾  عبارت  هڪ  جي  سبق  ڪرائي  بند  ڪاپيون  جون  شاگردن  استاُد   •
ڪجهه ڄاڻ ڏيندو ته سنڌ جي هڪ مشهور لوڪ داستان نوري ڄام تماچي جو ذڪر شاهه عبد اللطيف ڀٽائيؒ 
، قديم ۽ خوبصورت  ، سنڌ جي مشهور تاريخي  پنهنجي شاعريَء جي ڪتاب شاهه جو رسالو ۾  ڪيو آهي 
ڪينجهر ڍنڍ پڻ ڄام تماچيَء جي زندگيَء سان جڙيل آهي. نوريَء جي قبر به سندس وصيت موجب ڪينجهر 
ڍنڍ جي وچ ۾ هڪ ٽڪريَء تي آهي ۽ ڄام تماچيَء جي قبر ۽ مقبرو مڪلي قبرستان ۾ آهي. ڄام تماچي 

پنهنجي وقت جو حاڪم هو ۽ عام خلق سان ڏاڍو پيار ڪندو هو.
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سبق ڇهون

محنت ڪر ُتون محنت ٻار  
مقصد

نظم جي ُپڄاڻيَء تي:
شاگردن ۾ محنت جو شوق پيدا ڪرڻ.  •

محنت جي اهميت کان واقف ٿين.  •
نظم ُسر ۽ لئه سان پڙهي سگهن.  •

نَون لفظن جي ڄاڻ حاصل ڪن.   •

امدادي سامان
هڪ چارٽ تي انهن ماڻهن جون تصويرون جن محنت ڪري ڪاميابي ماڻي  •

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

َسولي سنڌي ڪتاُب 4 ، صفحو نمبر 13  •
سکيا جو طريقو

سمجهايو  ۾  صورت  جي  آکاڻيَء  نصيحتي  هڪ  بابت  اهميت  ۽  قيمت  قدر  عظمت،  جي  محنت  کي  شاگردن   •
ويندو. ان سان گڏو گڏ شاگردن کي انهن شخصيتن بابت ٻڌايو ويندو جن سخت محنت سان دنيا ۾ پنهنجو 
نالو ڪمايو. اهو به ٻڌايو ويندو ته انهن محنت کي پنهنجي زندگيَء جو مقصد بڻايو ۽ ڏينهن رات هڪ ڪري 
ڪاميابي ماڻي. اهڙن انسانن کي نه صرف دنيا ۾ پر آخرت ۾ به عزت ملندي آهي. انهن ڪامياب ۽ بامقصد 

شخصيتن جو نالو تاريخ ۾ هميشه سنهري لفظن سان لکيو ويو آهي. محنت بابت قرآن ۾ ارشاد آهي ته
ترجمو: انسان کي اهو ڪجهه ملندو، جنهن جي الِء هو ڪوشش ڪندو. )سورة النجم: 39(

بليڪ بورڊ تي ملڪ جي ڪامياب ۽ ناميارين شخصيتن جي تصويرن وارو چارٽ ۽ قرآن جي آيت لکيل   •
چارٽ آويزان ڪيو ويندو. استاد نظم جو اعالن ڪندو.

استاد بلند آواز ۽ ُسهڻي انداز ۾ نظم پڙهندو، شعر جي هڪ هڪ ِسٽ ۽ مصرع جي وضاحت آسان لفظن ۾   •
ڪندو.

لفظ  ڏکيا  ويندو. شاگرد، جيڪي  پڙهايو  ۾  آواز  بلند  واري سان نظم جي هڪ هڪ شعر  واري  شاگردن کان   •
اُچاري نه سگهندا، اهي لفظ بليڪ بورڊ تي لکيا ويندا، انهن جو صحيح اُچار سمجهايو ويندو.
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سوال  ڪجهه  مان  نظم  ڏيئي.  تربيت  ُسهڻي  بابت  محنت  الِء  وٺڻ  جائزو  جو  پروڙ  ذهني  جي  شاگردن  استاُد،   •
ڪندو.

محنت ڪرڻ سان انسان ڇا ٿو ٿئي؟. 1
ٻيڙا ڪنهن جا پار ٿيندا آهن؟. 2
هن نظم جي شاعر جو نالو ڇا آهي؟. 3

حل ٿيل َمشَق
سوالن جا جواب: )الف( 

محنت ڪرڻ سان ٻار هوشيار ٿئي ٿو ۽ ٻيڙا پار ٿين ٿا. . 1
جيڪو ٻار محنت ڪندو آهي ، ان کي سنگتي ساٿي سڀ چاهيندا آهن.. 2
هن نظم ۾ اوهان کي ڪهڙو شعر وڻي ٿو ۽ ڇو؟. 3

استاد ، شاگردن جي پروڙ جو جائزو وٺندي پنهجن خيالن جي اظهار جو موقعو ڏيندو.  
هي نظم محمد صديق مسافر جو لکيل آهي.. 4

نظم ياد ڪري ُسر ۾ ٻڌائڻ: )ب( 
مقابلو  ۾  پاڻ  جو  شاگردن  الِء  پڙهڻ  سان  ُسر  نظم  ڏيندو.  الِء  ڪرڻ  ياد  زباني  نظم  وقت  ٿورو  کي  ٻارن  استاد   •

ڪرايو ويندو، شاگرد هڪ هڪ ٿي ُسر ۽ ترنم سان نظم پڙهندا.
)ج(  لفظن جي معنٰي:

معنٰيلفَظ

هوشيار
ُترت

مائٽ
سنگتي

ڌيان

جعاجعاجعک
جعوجعرجعی

جعرجعہت دجعاجعر
جعدجعوجعت

جعوجعہ

)د(  لفظن جا ضَد:
استاد بليڪ بورڊ تي مشق مان ڪجهه لفظ لکندو بعد ۾ انهن لفظن کي ٻن حصن ۾ورهائي ضد مطابق هڪ   •

ٻئي جي سامهون لکرائيندو.

ضَدلفَظضَدلفَظ

ٻار
گدال

ٻڍو
اُجرا

استاُد
نيرن

شاگرُد
مانجهاندو



3333



3434

)هه(  لفظن جا مؤنث:

مؤنثُمذڪر

اُُٺ
گابو

ڇيلو
ٻلو

ُڪتو

ڏاچي
گابي

ڇيلي
ٻلي

ُڪتي

سرگرميون ) اُتساهه( 
هڻايون  نشانيون  جون  بيهڪ  جي  جملي  ۾  ِسٽن  انهن  کان  شاگردن  لکي،  شعر  ٻه  جا  نظم  تي  بورڊ  بليڪ    •

وينديون.
)1(    مائٽ ِمٽ توکي ڀائيندا               سنگتي ساٿي پڻ چاهيندا  

)2(    ٿـيـنـدو تـنـهـنـجو ناماچار           محنت ڪر تون محنت ٻار    
نَون لفظن جو چارٽ آويزان ڪندو، لفظن جي معنٰي سمجهائي ويندي. خوشخطي الِء  بورڊ تي  استاد بليڪ   •

شاگردن کان نوان ۽ ڏکيا لفظ بليڪ بورڊ تي لکرايا ويندا.
نوان لفَظ:  اُجرا،  ناماچار،  مڪتب،  ڌري.  

نظَم جو مقصد
هن نظم ۾ شاعر جو مقصد اهو آهي ته ٻارن کي ننڍي هوندي کان ئي محنت ڪرڻ جي تربيت ڏيڻ گھرجي ۽   •
محنت جا فائدا پڻ ٻڌائڻ گھرجن ته زندگيَء ۾ ڪاميابي ۽ علم حاصل ڪرڻ الِء محنت ڪرڻ گھرجي، محنت 
سان انسان هوشيار ٿئي ٿو. محنت ڪندڙ ٻار مٽ مائٽ ، استاد ۽ سنگت ساٿ پيار ۽ عزت سان پيش اچي ٿي. 

محنت ڪرڻ وارو انسان زندگيَء جي هر موڙ تي ڪاميابي حاصل ڪري پنهنجو نالو روشن ڪري ٿو. 
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سبق ستون

قائد اعظم    
مقصد

سبق جي ُپڄاڻيَء تي:
شاگرد قائد اعظم جي شخصيت بابت ڄاڻ حاصل ڪري سگهن.  •

قائد اعظم جي جاکوڙ۽ جدوجهد مان سبق پرائي سگهندا.  •
ٻارن جي ِدل ۾ پنهنجو ۽ وطن جو نالو روشن ڪرڻ جو جذبو پيدا ٿيندو.  •

نوان لفظ سکندا.  •

امدادي سامان
هڪ چارٽ تي قائد اعظم جي تصوير   •

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

َسولي سنڌي ڪتاُب 4 ، صفحو نمبر 15  •

 سکيا جو طريقو
آمادگيَء جي سوالن ۾ شاگردن کان سوال ڪيا ويندا ته: )1(   اسان جي ُملڪ جو سڄو نالو ڇا آهي؟   اسالمي    •
جمهوريه پاڪستان  )2(   پاڪستان ڪڏهن آزاد ٿيو؟ 14 آگسٽ 1947ع تي. )3(   14 آگسٽ تي پاڪستان 

ڪنهن جي ڪوششن سان آزاد ٿيو؟ قائد اعظم محمد علي جناح 
•  استاُد سبق جو اعالن ڪندي قائد اعظم جي تصوير جو چارٽ بليڪ بورڊ تي آويزان ڪندو. شاگردن کي 

هدايت ڪئي ويندي  ته ملڪ جي بانيَء جي تصوير ڏسندي احترام ۾ پنجن سيڪنڊن الِء بيهي رهن.
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. 
ساراهه  سندن  الِء  افزائيَء  حوصلي  جي  انهن  اُستاُد  سگھندا  پڙهي  اُچار  صحيح  جو  لفظن  شاگرَد  جيڪي 

ڪندو، ٻين شاگردن ۾ به صالحيتون پيدا ڪرڻ الِء انهن جي رهنمائي ڪئي ويندي.
سبق متعلق ڪجهه سوال:

پاڪستان جو پهريون گورنر جنرل ڪير هو؟. 1
قائد اعظم جي معنٰي ڇا آهي؟. 2
قائد اعظم جا گھڻا ڀائر هئا؟. 3



3737



3838

حل ٿيل َمشَق 
)الف( سوالن جا جواب:

قائد اعظم جو پورو نالو محمد علي جناح هو.. 1
قائد اعظم 25 ڊسمبر 1876ع تي ڪراچي شهر ۾ پيدا ٿيو.. 2
قائد اعظم جڏهن وطن موٽي آيو ته ان وقت هندوستان ۾ مسلمانن جي حالت چڱي نه هئي. هو آزاديَء سان . 3

زندگي گذاري نه سگهندا هئا.
قائد اعظم شروعاتي تعليم ڪراچي ۽ ُممبئيَء مان حاصل ڪئي.. 4
قائد اعظم وڪالت پڙهڻ الِء برطانيه هليو ويو.. 5
قائد اعظم 11 سيپٽمبر 1948ع تي ڪراچي شهر ۾ وفات ڪئي.. 6
قائد اعظم جو مقبرو ڪراچي شهر جي مرڪز ۾ آهي.. 7

)ب(  لفظن کي ترتيب ڏئي جمال ٺاهڻ:
بليڪ بورڊ تي سبق جا ڪجهه بي ترتيب جمال لکي شاگردن کي ڪاپيَء ۾ ترتيب سان لکڻ الِء چيو ويندو.   •

ترتيب وار جمال:  •
قائد اعظم رات جو دير تائين پيو پڙهندو هو.  )1(  

قائد اعظم سدائين سچ ڳالهائيندو هو.  )2(  
قائد اعظم کي ننڍپڻ کان ئي پڙهڻ جو شوق هو.  )3(  

قائد اعظم وڪالت جو امتحان پاس ڪري وطن موٽي آيو.  )4(  
)ج(  لفظن جي معنٰي ۽ جمال:

جمالمعنٰيلفَظ

جاکوڙ
شوق

صحت
زيارت
مرڪز

ڪوشش

جعدجعوجعدہ
جعوجعق جعاجعایجعقجع، 

جعدنجعرجعیت
جعزجعاجعرجعت

جعدجعاجعرجعاجعوکجعت
جعوجعش

قائد اعظم وطن حاصل ڪرڻ الِء وڏي جاکوڙ ڪئي.
مون کي اعلٰي تعليم حاصل ڪرڻ جو شوق آهي.
اسان کي پنهنجي صحت جو خيال رکڻ گھرجي.

روهڙي ۾اسان پاڻ سڳورنk جي وار ُمبارڪ جي زيارت ڪئي.
ڪراچي سنڌ صوبي جو حڪومتي مرڪز آهي.

ڪاميابي حاصل ڪرڻ الِء ڪوشش ڪرڻ گھرجي.

سرگرميون ) اُتساهه( 
واضح  معنٰي  جي  لفظن  ،انهن   ڪندو  آويزان  تي  بورڊ  بليڪ  چارٽ  جو  لفَظن  ڏکين  ۽  نَون  جي  سبق  استاُد   •
ڪري  سمجهائيندو. ڪالس جي ڪجهه شاگردن کان بليڪ بورڊ تي انهن لفظن جي خوشخطي ڪرائيندو.

نوان لفَظ: ورتاُء،  جدوجهد،  الڏاڻو.  
ڏکيا لفَظ: اڳواڻ،  ساڻن،  جاکوڙ،  نيٺ.  
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سبق اٺون

 اسان جي ڌرتي
مقصد 

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

زمين مان حاصل ٿيندڙ اهلل جي نعمتن بابت ڄاڻ حاصل ڪن.  •
سنڌي پڙهڻ ۽ سمجهڻ جي صالحيت پيدا ٿي سگهندي.  •

زمين مان نڪرندڙ قدرتي وسيلن جي باري ۾ سمجهن.  •
نَون لفظن جي ڄاڻ حاصل ڪن.  •

امدادي سامان
ڌرتيَء جو گولو ۽ نقشو  •

قدرتي وسيلن ۽ پوکن جي تصويرن جو چارٽ   •
هڪ چارٽ تي نوان ، ڏکيا لفَظ ۽ انهن جي معنٰي واضح طور تي لکيل   •

بليڪ بورڊ  •
َسولي سنڌي ڪتاُب 4 ، صفحو نمبر 17  •

         سکيا جو طريقو
•  آمادگيَء ۾ استاد شاگردن کان سوال ڪندو ته:  )1( انسانن کي زنده رهڻ الِء ڪهڙين ٽن شين جي ضرورت 
هوندي آهي؟  )2( اسان پاڻي ۽ اَُن ڪٿان حاصل ڪندا آهيون؟   زمين مان. )3( زمين بناوٽ جي لحاظ کان 

ڪيئن آهي؟ گول.  
•  استاد سبق جو اعالن ڪندي ڌرتيَء جو گولو سڀني شاگردن جي آڏو ميز تي ظاهر ڪري رکندو. 

سبق جي وضاحت بلند آواز ۾ درست اُچار سان ڪندو.  بلند آواز ۾ پڙهڻ دوران امدادي شين جو استعمال پڻ   •
ڪيو ويندو. بلند آواز ۾ پڙهائي پوري ٿيڻ تي سبق جو حاصل مقصد ضرور ٻڌايو ويندو. 

اُچاري نه سگهندا انهن کي لفظن جي  شاگردن کان بلند آواز ۾ سبق پڙهايو ويندو. جيڪي شاگرد ڏکيا لفظ   •
درست ادائگي سمجهائي ويندي ۽ جيڪي درست اُچار سان پڙهي سگھندا  انهن  جي حوصلي افزائي ڪندو.  

سبق متعلق ڪجهه سوال:
ڌرتيَء کي اسين ٻيو ڪهڙي نالي سان سڏيندا آهيون؟. 1
چيڪي ِمٽيَء جي تهه تي ڪهڙيون پوکون ٿينديون آهن؟. 2
سنڌ ۾ ڪهڙا وڏا بيابان آهن؟. 3
وڻن مان اسان کي ڇا ٿو حاصل ٿئي؟. 4
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حل ٿيل َمشَق 
سوالن جا جواب: )الف( 

شاگردن کي مشق جي سوالن جا جواب ڏيڻ جو موقعو ۽ جواب ڳولهڻ جو وقت ڏيندو. پوِء شاگردن کان سوال   •
پڇڻ جو سلسلو شروع ڪيو ويندو. شاگردن جا ڏنل جواب بليڪ بورڊ تي لکيا ويندا. 

اسين سڀ هن ڌرتيَء تي رهون ٿا ، اُن جو اُپايل اناج، ميوا ۽ ڀاڄيون کائون ٿا. زمين تي گھر اڏيون ٿا. اسڪول . 1
۽ ڪاليج ٺاهيون ٿا. ڌرتيَء جي وڻن جي ڇانَو ۾ ويهون ٿا. 

ڌرتيَء جي شڪل بصر جي گول ڳنڍي وانگر تهه تهه ۽ گول آهي.. 2
ڌرتيَء جا سڀئي تهه هڪٻئي کان مختلف هوندا آهن. ڌرتيَء جو مٿيون تهه به هڪجهڙو نه آهي. ڪٿي سنهو . 3

ته وري ڪٿي ٿلهو هوندو آهي.
جبل . 4 ڪي  آهن.  هوندا  ُڀرڪڻا  وري  ڪي  ته  سخُت  جبل  ڪي  ۾  جبلن  انهن  آهن   هوندا  به  جبل  تي  ڌرتيَء 

اُوچائيَء ۾ ڊگها ته ڪي وري ننڍيون ننڍيون ٽڪريون هونديون آهن.
ڌرتيَء جا بيابان واريَء جا ٺهيل هوندا آهن. انهن ۾ ِڪٿي واريَء جون وڏيون وڏيون ڀِٽون به هونديون آهن.. 5
ڌرتيَء ۾ بيشمار خزانا لِڪل آهن. ان ۾ سوُن ، چاندي، لوههُ ۽ ٻيا ڪيترائي قيمتي ڌاُتو لِڪل آهن.. 6

ترتيب ڏئي جمال ٺاهڻ:  )ب( 
استاد بليڪ بورڊ تي سبق جا ڪجهه بي ترتيب جمال لکي شاگردن کان ترتيب ۾ لکرائيندو.  •

ترتيب وار جمال:
)1(   اسين سڀ هن ڌرتيَء تي رهون ٿا.   

)2(   ڌرتي اسان جي ماُء آهي.  
)3(   اسين سنڌو درياَء جو پاڻي پيئون ٿا.  

)4(  سنڌ دنيا جي قديم تهذيب آهي.   
)5(   سنڌ جا ماڻهو مهمان نواز آهن.  

)ج( لفظن جا جمال ٺاهڻ:
ٺاهي  جمال  مان  لفظن  تي  بورڊ  بليڪ  استاُد  الِء  ڪرڻ  پيدا  صالحيت  جي  ٺاهڻ  جمال  مان  ۾لفظن  شاگردن   •
ٻه ٻه جمال  اُنهن لفظن مان ڪنهن به هڪ لفَظ جا  لکندو ۽ گڏ َسولي طريقي سان سمجهائيندو. آخر ۾شاگرَد 

ڪاپيَء ۾ ٺاهي ايندا.

جماللفَظ

جبل
درياَء

بيابان
ميدان

برسات

سنڌ ۾ به ڪيترائي جبل آهن.
درياَء مان اسان پوکن الِء پاڻي حاصل ڪريون ٿا.

بيابان واريَء جا ٺهيل هوندا آهن.
ميدان ۾ ٻار راند کيڏن پيا.

اڄ تيز برسات وسي پئي.
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سرگرميون ) اُتساهه(
•  نَون ۽ ڏکين لفظن جو چارٽ بليڪ بورڊ تي آويزان ڪيو ويندو، لفظ ۽ انهن جي معنٰي سمجهائي ويندي.

نوان لفَظ: اُپايل،  اَڏايون،  ناڻو.  
ڏکيا لفَظ: ڳنڍي،   ڀٽون،  کؤنر،  ٻيال.   

سبق جي هڪ عبارت  بليڪ بورڊ تي لکي ويندي ، جنهن ۾ لفظن جون غلطيون هونديون. شاگر ان عبارت ۾   •
غلط لفظن جي ُسڃاڻپ ڪري درست ڪندا.

شيون  سب  جون  ظرورت  جي  ذندگيِء  چڌي  ڪي  هوا  هڪ  آهڻ.  هوندا  ٻه  زخيرا  جا  پانيَء  ٽهه  جي  درطيَء    
ڌرتيِء مان حاصل ٿنيديون آهڻ. اسين اهلل سائين جو شڪر ادا ڪڻدا آهيون ، جنهڻ اسان ڪي خذانن سان 

بريل ڌرٽي اطا ڪعي آهي.
، ان نقشي جي مدد سان شاگردن کي خشڪي ۽ پاڻيَء   استاد بليڪ بورڊ تي ڌرتيَء جو نقشو آويزان ڪندو   •

جا حصا ٻڌائي انهن بابت ڄاڻ ڏيندو.
•   ڌرتي گول آهي، زمين ٻن حصن ۾ ورهايل آهي ، هڪ خشڪي ۽ ٻيو پاڻي.

خشڪي:  خشڪيَء واري حصي ۾ جبل، جهنگ، ٻيال، دڙا، وارياسي عالئقا، کاڻيون ۽ ميدان ٿين ٿا ، جن تي   •
ڪيترن ئي جاندارن جو گذر سفر آهي. 

پاڻي:  ٻيو حصو پاڻي آهي جيڪو خشڪيَء جي بنسبت وڌيڪ آهي ، ان ۾ درياَء ۽ سمنڊ اچي وڃن ٿا. ڏٺو   •
وڃي ته دنيا جا ڪيترائي ملڪ سمنڊ جي وچ ۾ هڪ جزيري يعني ٻيٽ تي اڏيل آهن. ان کان سواِء به اسان 
جي چوڌاري ڪيتريون ئي ڍنڍون ، درياَء ۽ تالَء آهن. ڪيترائي جانور ۽ جيت جڻا آهن جيڪي پاڻيَء ۾ رهن 

ٿا پرخشڪيَء واري حصي تي رهندڙ جيڪا به مخلوق آهي ان جي ضرورت به پاڻي آهي.
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سبق نائون

جهنڊي جي عظمت  
مقصد

سبق جي ُپڄاڻيَء تي:
شاگرَد جهنڊي جي عظمت بابت ڄاڻ حاصل ڪري سگهن.   •

جهنڊي جي رنگن جي عالمتن بابت ڄاڻ حاصل ڪن.  •
پنهنجي ُملڪ جي جھنڊي جي عزت ڪرڻ جو جذبو وڌندو.  •

سنڌي پڙهڻ ۽ سمجهڻ جي صالحيت پيدا ٿي سگهندي.  •
نوان لفَظ سکڻ.  •

امدادي سامان
هڪ عدد قومي جهنڊو  •

مختلف ُملڪن جي قومي جھنڊن جو تصويري چارٽ   •
هڪ چارٽ تي ڏکيا لفَظ ۽ انهن جي معنٰي واضح طور تي لکيل   •

بليڪ بورڊ  •
َسولي سنڌي ڪتاُب 4 ، صفحو نمبر 20  •

سکيا جو طريقو 
ُدعا ۽ قومي ترانو.  )2(   قومي ترانو پڙهڻ وقت    )1(   اسين صبح جو اسيمبليَء ۾ گڏجي ڇا پڙهندا آهيون؟  
ڪهڙي شيَء کي سالم ڪيو ويندو آهي؟  قومي جهنڊي کي.  )4(  قومي جهنڊو ڇا جي عالمت آهي؟  پاڪستان 

جي ُسڃاڻپ آهي.
پڪڙي  سان  ادب  وڏي  جهنڊو  قومي  جو  پاڪستان  کي  شاگرَد  هڪ  به  ڪنهن  ڪندي  اعالن  جو  سبق  استاد   •
بيهڻ جي هدايت ڪندو، استاد جهنڊي جي احترام ۾ ڪالس جي سڀني شاگردن کي اُٿي بيهڻ ۽ جھنڊي کي 
سالم ڪرڻ جي هدايت ڪندو، استاُد بليڪ بورڊ تي پاڪستان ۽ ٻين ُملڪن جي جھنڊن جي  تصويرن جو 
بلند  استاد  چارٽ آويزان ڪندو. شاگردن کي جهنڊي جي اهميت، عزت ۽ شان بابت ڄاڻ ڏيندو. • 
پنهنجي  ۽ جملن موجب  استاد عبارت  دوران  پڙهڻ  ۾  آواز  بلند  پڙهندو،  سبق  ۾  انداز  واري  ڪهاڻيَء  ۽  آواز 
ڄاڻ  منجهن  ۽  رهي  ۾  سبق  ڌيان  جو  شاگردن  جيئن  ته  رهندو  آڻيندو  تبديلي  پڻ  ۾  آواز  ۽  انداز  جي  چهري 

حاصل ڪرڻ جو جذبو پيدا ٿئي.
جي  لفظن  مختلف  ۽  ويندي  پڙهائي  ۾  آواز  بلند  عبارت  هڪ  هڪ  جي  سبق  سان  واري  واري  کان  شاگردن   •

معنٰي پڻ پڇي ويندي، نوان ۽ ڏکيا لفظ بليڪ بورڊ تي لکيا ويندا ۽ شاگردن کي سمجهايا ويندا.
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سبق متعلق ڪجهه سوال:
پراڻي دؤر ۾ جنگين دوران ملڪن جي فوج جي ُسڃاڻپ ڪيئن ٿي سگهندي هئي؟. 1
پاڪستان جي بَري، بحري ۽ هوائي فوج جي جهنڊن ۾ ڇا جو نشان آهي؟. 2
ميلن ۽ مالکڙن ۾ ڇا ڦڙڪايو ويندو آهي؟. 3
پاڪستان جي قومي جهنڊي ۾ چنڊ ۽ ستارو ڪهڙي رنگ جو هوندو آهي؟. 4

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، اُنهن کي شاباس ڏني ويندي، جن شاگردن کي جواب ڏيڻ ۾ ججھڪ ٿيندي، انهن جي 

رهنمائي ڪئي ويندي.
پاڪستان جي قومي جھنڊي جا ٻه حصا آهن. . 1
پاڪستان جي جهنڊي جو سائو رنگ ملڪ جي گھڻائيَء واري آبادي يعني مسلمانن جي نمائندگي ڪري ٿو.. 2
پاڪستان جي قومي جھنڊي جو اڇو حصو امن جي عالمت آهي ۽ ملڪ ۾ رهندڙ ٿورائيَء وارن مذهبن سان . 3

تعلق رکندڙن جي نشاندهي ڪري ٿو.
اسالمي تاريخ به اسان کي اهو ٻڌائي ٿي ته حضرت محمد k جن پڻ “ جھنڊي ” کي وڏي اهميت ڏني آهي ۽ . 4

مختلف جنگين ۾ جن اصحابين کي جھنڊو سونپيو تن اُن کي ِڪرڻ ڪونه ڏنو ۽ پنهنجي جان قربان ڪري 
به ان کي مٿاهون رکيو.

اسان کي قومي جھنڊي جي عظمت برقرار رکڻ الِء وڏي کان وڏي قرباني ڏيڻ کان به پاسو نه ڪرڻ گھرجي.. 5
لفظن جي معنٰي ۽ جمال: )ب( 

جمالمعنٰيلفَظ

عالمت
نذرانا

سونپيو
مٿاهون
نمايان

جعاشجعی
جعذجعرجعاجعہ

جعرپجعد ایک
جعاجعٰیل

جعاجعر جعوجعاجعح / 

سائو رنگ خوشحاليَء جي عالمت آهي.
قومي جهنڊي جي عظمت برقرار رکڻ الِء ماڻهن پنهنجي جانين جا نذرانا 

پيش ڪيا.
مونکي ڪتاب لکڻ جو ڪم سونپيو ويو آهي.
اسان کي جهنڊي جو ماُن مٿاهون رکڻ گھرجي.

چوڏهينَء جو چنُڊ نمايان نظر ايندو آهي. 
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صحيح ۽ غلط جملن جي ُسڃاڻپ:  جمال لکي شاگردن کان صحيح ۽ غلط جو نشان لڳرايو ويندو: )ج( 
)صحيح(1.   اسان جي قومي جهنڊي ۾ سائو حصو وڌيڪ آهي. 
)صحيح( 2.   جهنڊي جو اڇو حصو گھڻائيَء واري قوم جي نشاندهي ڪري ٿو. 
)غلط (3.   جھنڊي جي عظمت جا مثال اسان کي پراڻي زماني جي جنگين مان ڪو نه ٿا ملن. 
)صحيح(4.   حضورk جن پڻ جھنڊي کي وڏي اهميت ڏني. 
)غلط(      5.   حضورkجن ِجن اصحابين کي جھنڊو سونپيو انهن اُن کي ڪيرائي وڌو.  

سرگرميون ) اُتساهه( 
شاگردن کي پنهنجن جذبن جي اظهار جو موقعو ڏيئي استاد سندن ذهانت جو پڻ اندازو ڪندو.   •

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 سافٽ بورڊ تي لکيو ويندو.
لکيل  معنٰي  جي  انهن  ۽  لفظ  ڏکيا  ۽  نوان  جا  سبق  تي  جنهن  ڪندو،  آويزان  چارٽ  تي  بورڊ  بليڪ  استاد     •

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

نوان لفَظ: ُسڃاڻپ،  آڳاٽي جع،  سونپيو،  نمايان.   
. ڏکيا لفظ.: عالمت جع،  ڦڙڪايو،  مالکڙا   

ُسٿرائي  صفائي  ۾  ان  ٺاهي  جهنڊو  قومي  جو  پاڪستان  ۾  ڪاپيَء  پنهنجي  پنهنجي  ۾  ڪالس  کي  شاگردن   •
سان رنگ ڀرڻ الِء چيو ويندو  ) ڪالس ۾ ان  سرگرميَء دوران شاگرد نظم ضبط جو وڌ ۾ وڌ خيال ڪندا (
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سبق ڏهون

چڱن جي سنگت  
خاص مقصد

نظم جي ُپڄاڻيَء تي:
شاگرَد ُسٺي سنگت بابت ڄاڻ حاصل ڪري سگهن.  •

پاڻ ۾ محنت ڪرڻ جو جذبو  پيدا ڪري سگھن.  •
چڱن جي صحبت ۾ رهڻ جي ڪوشش ڪندا.  •

امدادي سامان
چارٽ تي چڱن جي صحبت جا فائدا صاف ۽ واضح طور تي لکيل   •

بليڪ بورڊ  •
َسولي سنڌي ڪتاُب 4 ، صفحو نمبر 23  •

سکيا جو طريقو 
ٻار جي بهتر کان بهتر تربيت سڀ کان پهريان ماُء ۽  ته  انداز ۾ سمجهايو ويندو  شاگردن کي نصيحت واري   •
پيُء ڪندا آهن. ان کان پوِء اُهو ٻار جڏهن پنهنجي زندگيَء ۾ با شعور ٿيڻ الِء علم جي دولت حاصل ڪرڻ 
جو جذبو رکي تعليمي درسگاهه ۾ قدم رکندو آهي ته ان جي تعليم ۽ تربيت ۾ استاد جو اهم ڪردار هوندو 
آهي.  ڪو انسان جڏهن غلط صحبت جي ور چڙهي ويندو آهي ته اُن جو انجام به ُبرو ئي نڪرندو آهي. ان 
ڪري ٻارن کي گھرجي ته اُهي پنهنجي والدين ۽ استادن جي تربيت تي عمل ڪرڻ جي ڪوشش ڪن. مٽن 
مائٽن، دوستن عزيزن پنهنجن، پراون ۽ پاڙي وارن مان صرف اهڙن انسانن جي صحبت اختيار ڪن جيڪي 

ُسٺا ڳڻ رکندڙ هجن. ُسٺن انسانن جي صحبت سان ئي انسان دنيا ۾ ڪاميابي ماڻي ٿو. 
استاد چڱن انسانن جي صحبت مان فائدن وارو چارٽ بليڪ بورڊ تي آويزان ڪندو.  •

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

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

•  شاگردن کي شاعر جي نالي، تخلص ۽ ادبي پورهئي بابت ڄاڻ ڏني ويندي. 
استاد شاگردن کي ڪجهه دير الِء  خاموشيَء سان نظم جي شعرن تي ويچار ڪرڻ ۽ سمجهڻ الِء وقت ڏيندو،   •
ان کانپوِء شاگردن کي پنهنجن خيالن جي اِظهار جو موقعو ڏنو ويندو ، ُسهڻي انداز ۾ شعر جي سمجهاڻي ٻڌائڻ  

واري شاگرد جي حوصله افزائيَء الِء سندس ُپٺي ٺپي ويندي.
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حل ٿيل َمشَق 
سوالن جا جواب: )الف( 

چڱن جي صحبت ۾ رهڻ سان انسان تي چڱو اثر ٿو پوي.. 1
چڱن جي صحبت ۾ رهڻ سان انسان جي عزت ۽ ُرتبو وڌي ٿو.. 2
چڱن جي سنگت پارس جي سمان آهي، چڱن جي سنگت سان انسان ۾ ماڻهپو پيدا ٿئي ٿو، عزت ۽ عظمت . 3

وڌي ٿي.
ُبرن انسانن جي صحبت ۾ رهڻ سان انسان بڇڙو۽ هر هنڌ خوار خراب  ٿئي ٿو.. 4
اسان کي هن نظم مان اهو سبق ٿو ملي ته اسان کي هميشه سٺن انسانن جي صحبت ۾ رهڻ گھرجي ۽ ُبرن انسانن . 5

جي صحبت کان پاسو ڪرڻ گھرجي.
لفظن جي معنٰي ۽ جمال: )ب( 

شاگردن ۾لفظن مان جمال ٺاهڻ جي صالحيت پيدا ڪرڻ الِء استاُد بليڪ بورڊ تي لفظن مان جمال لکڻ سان   •
گڏ َسولي طريقي سان سمجهائيندو. آخر ۾شاگرَد اُنهن لفظن مان ڪنهن به هڪ لفَظ جا ٻه ٻه جمال ڪاپيَء ۾ 

ٺاهي ايندا.

جمالمعنٰيلفَظ

َسمان
بد
ڦُل

ڌڪار
ُڪسنگي

جعی رطجعح
جعرجعا
جعاجعر

جعرفجعت / جعتن
وجعاجعا دجعوجعیت  جعرجعی 

چڱن جي سنگت پارس جي َسمان آهي.
بد ڪردار انسان کان پاسو ڪرڻ گھرجي.

نيڪ ڪمن جو ڦُل به ُسٺو ملندو آهي.
ُبري انسان کي هر هنڌ ڌڪار آهي.

ُڪسنگي هر جاِء تي خوار ۽ خراب رهي ٿو.

ُسٺي سنگت جا فائدا: )ج( 
شاگردن کي سٺي سنگت جا فائدا ٻڌايا ويندا.  •

نماز پابنديَء سان پڙهڻ.. 1
ڪوڙ نه ڳالهائڻ. هميشه سچ ڳالهائڻ.. 2
وڏن جي عزت ڪرڻ.. 3
ماُء پيُء ۽ استادن جي فرمانبرداري ڪرڻ.. 4
پڙهائي ۽ نيڪ ڪمن ۾ گھڻي توجهه ڏيڻ. وغيره.. 5

خالي جاين جا لفَظ: )د( 
          )1(  چڱن    )2(  پارس   )3(  رستو
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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.

شاگردن کي نظم مان قافيا چونڊي ڪاپيَء ۾ لکڻ الِء هدايت ڪئي ويندي.  •
قافيا:  شاُن ،  سماُن  ،  ڦُل  ،  ڇٽل ،  ڌڪار  ، خواُر  ،  ادا  ،  سدا.  

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

خوشخطيَء الِء شاگردن کان نوان ۽ ڏکيا لفظ ڪاپيَء ۾ لکرايا ويندا.  •
نوان لفَظ:  سمان،  ڦل،  ڌڪار.  

ڏکيا لفظ: ماڻهپو،  ُڪسنگي،  پارس،  ُڇٽل.  

نظم جو حاصل مقصد
ُسٺي سنگت جو اثر:  

هن نظم ۾ شاعر اها نصيحت ٿو ڪرڻ چاهي ته دنيا ۾ جيڪڏهن اسين عزت سان، با وقار طريقي سان رهڻ   •
گھرون ٿا ته پوِء اسان کي گھرجي ته صرف ۽ صرف چڱن انسانن جي صحبت اختيار ڪري. ڇاڪاڻ ته چڱن 
انسانن جي صحبت پارس جي پٿر جي مثال آهي. جيئن پارس لوهه کي سون بنائي ڇڏيندو آهي اهڙي طرح 

چڱن انسانن جي سنگت به انسان کي چڱو بڻائي ڇڏيندي آهي.
خراب سنگت جو اثر:  

هنڌ  هر  انسان  اهو  ڪري،  ٿو  اختيار  صحبت  جي  انهن  ڏيئي  ترجيح  وڌيڪ  کي  انسانن  ُبرن  انسان  جيڪو   •
ذليل و خوار ۽ بڇڙو ٿو ٿئي ۽ اهڙي انسان جي دنيا ۾ ڪا به عزت نه هوندي آهي ، نه ئي وري اهڙو انسان دنيا ۾ 

ڪاميابي حاصل ڪري ٿو سگھي. 
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سبق يارهون

ِسج نه ُهجي ته ڇا ٿئي!
مقصد

سبق جي پڄاڻيَء تي:
شاگرد سج جي اهميت ۽ فائدا ڄاڻڻ.  •

سج جي ڪري رات ۽ ڏينهن ۾ فرق سمجهڻ.  •
سنڌي پڙهڻ ۽ سمجهڻ جي صالحيت پيدا ٿي سگهندي.  •

نوان لفظ سکندا.  •
امدادي سامان

نَون ۽ ڏکين لفظن جو چارٽ   •
ڏينهن جو منظر )جنهن ۾ سج اڀرڻ جوعڪس هجي( ، ميون ، سبزين ۽ ٻوٽن جو چارٽ   •

بليڪ بورڊ  •
َسولي سنڌي ڪتاب 4 ، صفحو نمبر 25  •

سکيا جو طريقو
آمادگيَء ۾ شاگردن کي ِسج جي روشنيَء مان حاصل ٿيندڙ فائدا ۽ ان جي اهميت بابت ڪهاڻي واري انداز     •
۾ ڄاڻ ڏني ويندي، اهو پڻ ٻڌايوويندو ته جيڪڏهن ِسج نه ُهجي ها ته اسين اهلل جي عطا َڪيل ڪيترين ئي 

نعمتن کان نه صرف محروم ُهجون ها پر اسان جي زندگي ُگذارڻ  به تمام ُمشڪل ٿي وڃي ها. 
اُڀرڻ جي منظر جو چارٽ بليڪ بورڊ تي آويزان ڪندو. چارٽ ۾ موجود  استاُد سبق جو اعالن ڪندي ِسج   •

تصويرن جي آسان لفظن ۾ وضاحت ڪندو.  
۽  گھرجي  ڪرڻ  غور  تي  ڳالهين  جي  بزرگن  هميشه  ته  ٻڌائيندو  مقصد  حاصل  جو  سبق  کي  شاگردن  استاد   •
اُن بابت وڏن کان ُپڇڻ گھرجي. ِسج  ته  نه اچي  انهن ڳالهين تي عمل ڪرڻ گھرجي، جيڪا ڳالهه سمجهه ۾ 
کي ڪڏهن به غور سان نه ڏسڻ گھرجي ، ائين ڪرڻ سان اکين کي نقصان پهچندو آهي. ِسج جا ڪيترائي 
فائدا آهن. جاندارن جي زندگيَء جو دارو مدار روشني، پوکن، انسان جي صحت،  گرمي ۽ موسمن جو تبديل 
ٿيڻ ِسج جي ڪري آهي. جيڪڏهن ِسج نه هجي ها ته هر طرف اونداهي ۽ سردي هجي ها ، پوکون نه پچن ها، 

صحت متاثر ٿئي ها. 
سبق متعلق ڪجهه سوال:

مومل ۽ ساجن روز رات جو ڪنهن کان آکاڻي ٻڌڻ کانپوِء سمهندا هئا؟. 1
ِسج کي اکيون ڦوٽاري ڪير ڏسندو هو؟. 2
مومل ۽ ساجن پاڻ ۾ ڪير هئا؟. 3
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حل ٿيل َمشَق 
      ) الف ( سوالن جا جواب

ِسج جا ڪرڻا تيز هئڻ ڪري اسين ِسج ڏانهن نهاري نه سگهندا آهيون.. 1
ِسج جي ڪري روشني ٿئي ٿي. ِسج جي گرميَء تي پوکون پچن ٿيون. گل ڦل ۽ ميوا پيدا ٿين ٿا.. 2
اُڏامي بادلن جي شڪل اختيار ڪري ٿو، . 3 ِسج جا ڪرڻا سمنڊ تي پون ٿا، سمنڊ جو پاڻي ٻاڦ ٿي اُڀ ڏانهن 

بادلن مان برسات وسي ٿي.
ِسج جي گرميَء سان جبلن جي ڄميل برف پگهرجي پاڻي ٿئي ٿي، اهو پاڻي دريائن ۾ وهي اچي ٿو، اهو پاڻي . 4

انسانن، حيوانن ۽ ٻوٽن جون سڀ ضرورتون پوريون ڪري ٿو.
اهلل تعالٰي دنيا جي ڪم ڪار الِء ڏينهن ۽ آرام الِء رات  ٺاهي آهي.. 5

درست جمال: )ب( 
)1(   اسين ِسج ڏانهن نهاري نه سگهندا آهيون.  

)2(   ِسج باهه جو هڪ گولو آهي.  
)3(   پاڻي به ِسج جي گرميَء مان حاصل ٿئي ٿو.  

)4(  اهلل تعالٰي ڏينهن کي ڪم ڪار الِء ٺاهيو آهي.  
)5 (   اهلل تعالٰي رات کي آرام الِء ٺا هيو آهي.  

مضمون “ ِسج نه ُهجي ها ته ڇا ٿئي!” )ج( 
•   اهلل تعالٰي هن ڪائنات جي ڪا به شيِء حڪمت کان خالي نه ٺاهي آهي، چاهي اها ننڍي ُهجي يا وڏي، هر 
هڪ شيِء ۾ اهلل جي قدرت سمايل آهي. اهڙي طرح سج جي روشني ظاهري طور ته تمام گھڻي تيز آهي پر ماهرن 
کوجنا ۽ تحقيق کانپوِء سج جا ڪيترائي فائدا ٻڌايا آهن. سج جي روشنيَء سان انسان جي رت  جو دورو نارمل 
رهي ٿو. تازي پيدا ٿيل ٻار کي جيڪڏهن سج جي روشني نه ڏيکاري ويندي ته کيس “يرقان” ٿي سگهي ٿي، پر 
جيڪڏهن ان ٻار کي ڪجهه منٽن الِء سج جي روشني ڏيکاري ويندي ته کيس ان بيماريَء کان ڇوٽڪارو ملي 
ويندو. سج جي روشنيَء تي پوکون پچن ٿيون. سج جي روشنيَء تي اسين ڪپڙا سڪايون ٿا. سج جي روشنيَء 

سان ڏينهن ٿئي ٿو ۽ اسين ڪم ڪار ڪري سگهون ٿا.
لفظن جي معنٰي ۽ جمال: )د( 

جمالمعنٰيلفَظ

اوندهه
سردي
زندهه

ننڊ
آرام

جعاجعدجعریجعا
جعڈن
جعزجعدجعہ
جعدن

جعوکجعن

رات جو ڏاڍي اوندهه هوندي آهي.
جنوري ۾ سردي پوندي آهي.

پاڻيَء کان سواِء انسان زندهه رهي نه ٿو سگھي.
رات جو ننڊ ڪرڻ گھرجي.

موڪل واري ڏينهن اسين آرام ڪندا آهيون.
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)هه(  مذڪر ۽ مؤنث لفظن جي ُسڃاڻپ: پهرين، شاگردن کان مذڪر۽ مؤنث لفظن جي ُسڃاڻپ ڪرائي ويندي. اهي 
لفظ بورڊ تي لکيا ويندا.

ُمذڪر: بادُل ، ِسُج ، سمنُڊ ، صبُح ، َرُت.
مؤنث: شاَم ، ٻاَڦ ، راِت ، گرمي.

روشني سرگرمي ) اُتساهه(
سبق جي ڪهڙي ڳالهه توهان کي وڌيڪ پسند آهي ۽ ڇو؟ استاد سڀني شاگردن کي پنهنجي راِء جو اظهار   •

ڪرڻ جو موقعو ڏيندو. شاگرد پنهنجي ڪاپيَء ۾سرگرمين واري ورق تي لکي ايندا.
استاد بليڪ بورڊ تي ٻه ڪالم ٺاهي هڪ ڪالم ۾ سج جا فائدا ۽ ٻئي ڪالم ۾ سج نه هجڻ جا نقصان شاگردن   •
کان ُپڇا ڪري بورڊ تي لکندو. اهڙي طرح ِسج جا فائدا ۽ نقصان سڀني شاگردن آڏو ظاهر هوندا. استاُد، شاگردن 

کي“ ِسج نه ُهجي ها ته ڇا ٿئي ! ” عنوان هيٺ هڪ مختصر مضمون ڪاپيَء ۾ لکي اچڻ الِء چوندو.
استاد بليڪ بورڊ تي چارٽ آويزان ڪندو جنهن تي سبق جا نوان ۽ ڏکيا لفظ ۽ انهن جي معنٰي لکيل هوندي،   •

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

نوان لفَظ.: نهاري،  اُڀ،  َورن.  
ڏکيا لفظ.:  ڦوٽاري،  پگھري،  ٺڪاڻي،  آکيرن.  

شاگردن جا ٻه ٽوال ٺاهي، استاد کين چنڊ ۽ تارن بابت عنوان ڏيندو. شاگرد عنوان مطابق تياري ڪري سڀني   •
کي  ٽولي  ٻڌائيندڙ  آکاڻي  ُسٺي  ٻڌائيندا،  آکاڻي  پنهنجي  پنهنجي  بابت  تارن  ۽  چنڊ  بيهي  آڏو  جي  شاگردن 

انعام ڏنو ويندو. 
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سبق ٻارهون

شاهه عبد اللطيف ڀٽائيؒ
مقصد

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

شاعر جي تخليقي صالحيتن کان واقف ٿين.  •
شاهه لطيف جي زندگيَء بابت ڄاڻ حاصل ڪن.  •

سنڌي پڙهڻ ۽ سمجهڻ جي صالحيت پيدا ٿي سگهندي.  •

“شاهه جو رسالو” بابت معلومات حاصل ڪري سگھندا.  •

امدادي سامان 
شاهه جو رسالو  •

بليڪ بورڊ  •
َسولي سنڌي ڪتاُب 4 ، صفحو نمبر 28  •

 سکيا جو طريقو 
اُن جي لکندڙ کي  )1( ڪتاب ۾ جيڪي نظم لکيل هوندا آهن،  آمادگيَء ۾ شاگردن کان سوال پڇيا ويندا.   •
ڇا چيو ويندو آهي؟ شاعر )2(  شاعر پنهنجي شاعريَء وسيلي اسان کي ڪهڙو پيغام ڏيندا آهن؟ نصيحت 
ڪندا آهن. )3(  سنڌي ٻوليَء جي ڪن شاعرن جا ناال ٻڌايو؟  سچل سر مست، شاهه عبد اللطيف ڀٽا ئيؒ     )4(   

سنڌ جو وڏي ۾ وڏو شاعر ۽ صوفي بزرگ ڪير آهي؟ شاهه عبداللطيف ڀٽا ئيؒ.
استاد سبق جو اعالن ڪندي شاهه عبد اللطيف ڀٽائيؒ جي خيالي تصويَر 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 انداز ۽ آواز ۾ پڻ تبديلي  آڻيندو رهندو ته  جيئن شاگرد سبق کي  توجهه ۽ دلچسپيَء سان 

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

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

جي رهنمائي ڪئي ويندي.
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سبق متعلق ڪجهه سوال:
“شاهه جو رسالو” ۾ ڪهڙيون ڳالهيون سمجهايل آهن؟. 1
شاهه عبد اللطيف ڀٽائيؒ  زندگيَء جا آخري سال ڪهڙي جاِء تي اچي گذاريا؟. 2
حضرت شاهه عبد اللطيف ڀٽائيؒ  جي شاعريَء جي ڪتاب کي ڇا ٿو چيو وڃي؟. 3
ڀٽ شاهه تي صفر مهيني جي ڪهڙي تاريخ تي وڏو ميلو لڳندو آهي.. 4

حل ٿيل َمشَق 
)الف(  سوالن جا جواب:

 حضرت شاهه عبد اللطيف ڀٽائيؒ سن 1689ع ۾ حيدرآباد جي ڀرسان هاال حويلي ڳوٺ ۾ ڄاوا هئا. 1. 
حضرت شاهه عبد اللطيف ڀٽائيؒ جي والد جو نالو َسيد حبيب شاهه هو.. 2
شاهه عبد اللطيف ڀٽائيؒ شروعاتي تعليم آخوند نور محمد وٽ حاصل ڪئي.. 3
حضرت شاهه عبد اللطيف ڀٽائيؒ پاڻ سان هميشه ٽي ڪتاب رکندا هئا. قرآن شريف جو تفسير، موالنا روميَء . 4

جي مثنوي ۽ سندس تڙ ڏاڏي حضرت شاهه عبد الڪريم بلڙيَء واري جي شاعريَء جو رسالو.
حضرت شاهه عبد اللطيف ڀٽائيؒ تنبورو تيار ڪيو هو.. 5
شاهه عبد اللطيف ڀٽائيؒ 14 صفر سن 1165 هجري مطابق 1752ع ۾ وفات ڪئي.. 6

) ب (  صحيح ۽ غلط جملن جي ُسڃاڻپ: بليڪ بورڊ تي جمال لکي شاگردن کان صحيح ۽ غلط جو نشان لڳرايو ويندو:
) صحيح (. 1 حضرت شاهه عبد اللطيف ڀٽائيؒ سنڌ جو وڏو صوفي شاعر هو. 
) غلط ( . 2 حضرت شاهه عبد اللطيف ڀٽائيؒ  جو ميلو 16، 17۽ 18 صفر تي لڳندو آهي. 
حضرت شاهه عبد اللطيف ڀٽائيؒ  جي ميلي ۾ پاڪستان جي چئني صوبن ۽ ٻين ملڪن کان هزارين ماڻهو . 3

) صحيح ( ايندا آهن. 
) غلط (. 4 حضرت شاهه عبد اللطيف ڀٽائيؒ  پاڻ سان گڏ سيد حبيب شاهه جو رسالو رکندا هئا.  
حضرت شاهه عبد الڪريم بلڙيَء وارا حضرت شاهه عبد اللطيف ڀٽائيؒ جا والد هئا.    ) غلط (   . 5

)ج(  بيت ياد ڪرڻ جي هدايت:
استاد ڪالس ۾ شاگردن آڏو شاهه جو رسالو ڏيکاري اُن بابت ڄاڻ ڏيندو.  •

شاگرُد شاهه عبد اللطيف ڀٽائيؒ جي شاعريَء مان ڪي به ٻه بيت ڪاپيَء جي سرگرمين واري ورق تي لکي ۽   •
ياد ڪري ايندا.
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سرگرميون ) اُتساهه(
شاگردن کي پنهنجن خيالن جي اظهار جو موقعو ڏيندي، ڪالس جي شاگردن کي ٻن حصن ۾ ورهايو ويندو.   •
هڪ کي  شاهه عبد اللطيف ڀٽائيؒ جي زندگيَء بابت لکڻ الِء چيو ويندو ۽ ٻئي کي شاهه عبد اللطيف ڀٽائيؒ 
جي شاعري پڙهڻ  الِء چيو ويندو.  ڪجهه دير کانپوِء شاگرَد پنهنجي محنت ۽ خيالن جو اظهار پيش ڪندا. 
جن جي ڪارڪردگي تعريف جوڳي هوندي، استاد انهن جي حوصله افزائي ڪندي کين ُسٺي ڪارڪردگيَء 

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

واضح لکيل هوندي، استاد اُهي لفظ ۽ معنٰي پڙهي ٻڌائيندو.
نوان لفَظ: واکاڻ ،  ڏاها،  ماڳن.  

،  کيسن. ڏکيا لفَظ:  تفسير،  سيالني،  سنياسين،  راڳ   

شاهه عبداللطيف ڀٽائيؒ جي شاعري بابت
جي  اللطيف  عبد  شاهه  آهي.  بزرگ  صوفي  ۽  شاعر  وڏو  ۾  وڏي  جو  سنڌ  ڀٽائيؒ  اللطيف  عبد  شاهه  حضرت   •
ٻولين ۾ ترجمو ڪيو  ئي  دنيا جي ڪيترين  ”  آهي، جيڪو  “ شاهه جو رسالو  نالو  شاعريَء جي ڪتاب جو 
ويو آهي. شاهه جو رسالو سنڌي ٻوليَء الِء هڪ الفاني سرمايو آهي ، شاهه جي رسالي ۾ ٽيهه ُسَر آهن. هر هڪ 
ُسَر ۾ مختلف عنوانن تي داستان آهن. شاهه صاحب شاعريَء ذريعي اهلل تعالٰي جي وحدانيت، تصوف، امن، 

ڀائيچاري، تاريخ، قصن، داستانن، ثقافت ۽ ٻين ڪيترن ئي عنوانن بابت سمجهايو آهي.      
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سبق تيرهون

پاڻي وڏي نعمت آهي 
مقصد

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

•  پاڻيَء جي فائدن کان آگاهه رهن.
ڪڪَر، ُبخار ۽ ٻاڦ بابت ڄاڻ حاصل ٿيندي.  •

سنڌي پڙهڻ ۽ سمجهڻ جي صالحيت پيدا ٿي سگهندي.  •
جمال ٺاهڻ جي صالحيت وڌندي.  •

نَون لفظن جي ڄاڻ وڌندي.   •

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

بليڪ بورڊ   •
َسولي سنڌي ڪتاُب 4 ، صفحو نمبر 31  •

سکيا جو طريقو 
بابت  انسان ذات الِء عطا ڪيل نعمتن  پنهنجي مخلوق الِء خاص طور تي  جي طرفان  تعالٰي  اهلل  •  شاگردن کي 

سمجهائيندي پاڻي جي اهميت ۽ فائدن بابت تربيت واري انداز ۾ ڄاڻ ڏني ويندي.
استاد سبق جو اعالن ڪندو.  •

استاد بلند آواز ۽ ڪهاڻيَء واري انداز ۾ سبق پڙهندو. بلند آواز ۾ پڙهڻ دوران استاد عبارت ۽ جملن موجب   •
پنهنجي چهري جي انداز ۽ آواز ۾ پڻ تبديلي آڻيندو رهندو. بلند آواز ۾ پڙهائيَء دوران شاگردن جي توجهه 

جي پروڙ الِء پڙهيل عبارت مان ڪجهه سوال ڪيا ويندا.
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 جي متعلق ڪجهه سوال:

پاڪستان جي ڪهڙن عالئقن ۾ برفباري ٿيندي آهي؟. 1
ڪهڙي ُمند ۾ اُڀ تي ڪڪرن جون قطارون ڏسڻ ۾ اينديون آهن؟. 2
اسين ڪپڙا ڪٿي ُسڪائيندا آهيون؟. 3
اڇو دونهون حقيقت ۾ ڇا هوندو آهي؟. 4
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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   •
لکيا  تي  بورڊ  بليڪ  جواب  صحيح  ڏنل  سندن  ۽  ويندي  ڪئي  ساراهه  جي  اُنهن  طور  شاباس  ڏيندا،  جواب 

ويندا. جن شا گردن کي جواب نه ايندا، انهن جي رهنمائي ڪئي ويندي.
ِسج جي گرميَء سان پاڻي ٻاڦ ٿئي ٿو ۽ ان مان بخاَر ٺهن ٿا. . 1

 سمنڊن ۽ دريائن جو پاڻي ٻاڦ ٿي اُڏامندو آهي ۽ آسمان ۾ ڪڪرن جو ُروپ وٺندو آهي.2. 
جنهن جاِء تي ٿِڌ وڌيڪ هوندي آهي، اُتي بخار ٻيهر پاڻيَء جو ُروپ ڌاريندا آهن. اهي ُڦڙا جڏهن ڳرا ٿي ويندا . 3

آهن ته برسات ٿي وسندا آهن.
برسات جو پاڻي ڍنڍن، ڍورن، واهن ۽ دريائن ۾ وهي ايندو آهي.. 4
ڪڪرن جا بخاَر ڄمي برَف ٿي ويندا آهن ۽ ڳڙن جي صورت ۾ ڌرتيَء تي وسڻ لڳندا آهن.. 5
ٻاڦ مان ڪيترائي فائدا آهن. ٻاڦ تي انجڻيون ۽ موٽرون هلن ٿيون ۽ ان کانسواِء پاڻي، عام حالت ۾ پيئڻ، . 6

ڪپڙا ڌوئڻ، وهنجڻ، پوکون اُپائڻ ۾ ڪم اچي ٿو.
) ب (   جملن مان صحيح جواب جي ُسڃاڻپ:

بليڪ بورڊ تي استاد اڻ پورا جمال لکي، هر هڪ جملي آڏو ٽي جواب لکندو. شاگرد انهن مان صحيح جواب   •
جيڪو  رکندو،  جاري  عمل  جو  پڇا  کان  شاگردن  ٻين  استاد  هوندو  غلط  جواب  جو  شاگردن  جن  چونڊيندا. 

شاگرد صحيح جواب ڏيندو ان کي شاباس ڏني ويندي ۽ ان جو جواب بليڪ بورڊ تي لکيو ويندو.
)1( پيئڻ  )2( گيس  )3(  نهرو  )4( پاڻيات  )5( نعمت  

) ج (   لفظ “پاڻي” تي جمال ٺاهڻ:
بليڪ بورڊ تي لفُظ پاڻي لکي شاگردن کي هدايت ڪئي ويندي ته هو ان لفَظ جا ڪاپيَء ۾ٽي ٽي جمال لکي   •

ڏيکارين.

جماللفظ

       پاڻي
پاڻي اهلل جي نعمت آهي.

مڇي پاڻيَء کان سواِء نه ٿي رهي سگهي.
پاڻي ضايع نه ڪرڻ گھرجي.

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

لکيل هوندي. استاد اُهي لفظ ۽ معنٰي پڙهي ٻڌائيندو.
نوان لفَظ: ُروپ، فضا،  قدر.  

ڏکيا لفَظ:  ڦڙا،  ديڳڙي،  ٿڌ،  ڳرا،  اُترين.  
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سبق چوڏهون

پيارو پاڪستان  
 مقصد

نظم جي ُپڄاڻيَء تي:
شاگرد پاڪستان  جي عظمت بيان ڪري سگھن.  •

آزاد وطن جي خوبين جي ڄاڻ حاصل ٿيندي.  •
نظم ُسَر ۽ ترنم سان پڙهي ۽ ٻڌائي سگهندا.  •

وطن جي خدمت ڪرڻ ۽ وطن خاطر قرباني ڏيڻ جو جذبو وڌندو.  •
نظم جي سمجهاڻي ۽ مشق جا سوال حل ڪرڻ جي قابليت وڌندي.   •

نوان لفظ سکندا.  •

امدادي سامان
پاڪستان جو نقشو.   •

چئني صوبن جو ثقافتي لباس پهريل ماڻهن جون تصويرون  •
هڪ چارٽ تي نظم جي خوشخطي ۽ ڏکين لفظن جي معنٰي لکيل   •

بليڪ بورڊ  •
َسولي سنڌي ڪتاُب  4 ، صفحو نمبر 34  •

سکيا جو طريقو 
استاد سبق جو اعالن ڪندي بليڪ بورڊ تي پاڪستان جو نقشو آويزان ڪندو.  •

استاد بلند آواز، ُسَر ۽ َترُنم سان نظم پڙهندو.  •
نظم جي ڏکين لفظن کي بليڪ بورڊ تي لکي، انهن جو صحيح اُچار سمجهائڻ جي ڪوشش ڪندو.  •

بنَد کي واضح ۽ آسان لفظن ۾ سمجهائڻ کان پوِء شاگردن کان بلند آواز  استاد نظم جي هر هڪ مصرع ۽   •
سمجهائي  ادائگي  درست  جي  لفظن  کي  انهن  سگهندا  نه  اُچاري  لفظ  ڏکيا  شاگرد  جيڪي  پڙهائيندو.  نظم  ۾ 
ويندي. جيڪي شاگرَد لفظن جو صحيح اُچار پڙهي سگھندا، اُستاُد انهن جي حوصله افزائيَء الِء سندن ساراهه 

ڪندو. ٻين شاگردن ۾ به صالحيتون پيدا ڪرڻ الِء انهن جي رهنمائي ڪئي ويندي. 
ان  ڏيندو،  وقت  ڪجهه  الِء  سمجهڻ  سان  خاموشيَء  ۽  ڪرڻ  ويچار  تي  شعرن  جي  نظم  کي  شاگردن  استاد   •
انداز ۾ شعر جي سمجهاڻي ٻڌائڻ   اِظهار جو موقعو ڏنو ويندو. ُسهڻي  کانپوِء شاگردن کي پنهنجن خيالن جي 

واري شاگرد جي حوصله افزائي ڪندي سندس ُپٺي ٺپي ويندي.



7575



7676

 حل ٿيل َمشَق
نظم ُسر ۽ لئه سان پڙهڻ: )الف( 

ڪالس جي چئن ذهين شاگردن کي سڀني شاگردن آڏو بيهاري هدايت ڪئي ويندي ته اهي گڏجي نظم ُسر ۽ لئه   •
سان پڙهن. باقي شاگرَد ان جي مطابق ساڳئي طريقي سان نظم پڙهي ٻڌائيندا. اهڙيَء ريت پورو نظم پڙهيو ويندو. 

 ) ب ( نظم جي ڏکين لفظن جي معنٰي:
بليڪ بورڊ تي نظم جي خوشخطي ۽ ڏکين لفظن وارو چارٽ آويزان ڪيو ويندو. شاگردن کي نظم جا ڏکيا   •

لفظ ڪاپيَء ۾ لکرايا ويندا. استاد اُهي لفظ ۽ معنٰي پڙهي ٻڌائيندو ۽ سمجهائيندو.

معنٰيلفَظ

سونهارو
نيارو

سوڀارو
سونهي

فضل
گھوري

جڳ

جعتجع/جعاہجعا جعوجعوصجعر
جعبی

جعب جعای جعا
جعےچ

رہمجعاجعی  / جعرکجعم 
ی جعرجعاجعن 

جعای جعد

هم آواز لفَظ:  ج( 
•  سونهارو  ،  نيارو   ،   جيارو هن نظم ۾ هم آواز لفَظ آهن.  اهڙا ٻيا لفَظ لکو.

)1(     ستارو           )2(    پيارو         )3(     سوڀارو              )4(    نظارو   )5 (     سهارو 
ضمير جي وصَف: )د( 

ضمير اُهو لفُظ آهي جيڪو اسم جي بدران ڪم ايندو آهي. مثال طور ؛   مان ، تون ، توهان وغيره. شاگرَد انهن   
لفظن جا جمال ڪاپيَء ۾ ٺاهي ايندا.

جماللفَظ

مان 
تون 

توهان

مان ڪتاب پڙهان ٿو.
تون نماز پڙهندو آهين؟
توهان جو نالو ڇا آهي؟

سرگرميون ) اُتساهه(
بليڪ بورڊ تي نظم جي خوشخطي ۽ نَون لفظن وارو چارٽ آويزان ڪيو ويندو. خوشخطي الِء شاگردن کان   •

نظم جا نوان لفظ ڪاپيَء ۾ لکرايا ويندا. استاد اُهي لفظ ۽ معنٰي پڙهي ٻڌائيندو ۽ سمجهائيندو.
نوان لفَظ:  سرُس،  هر دم،  سوڀارو  
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سبق پندرهون

قربانيَء جي عيد 
مقصد

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

•  قرباني واري عيد جي مقصد کي سمجهي سگهن.
سنڌي پڙهڻ ۽ سمجهڻ جي صالحيت پيدا ٿي سگهندي.  •

سبق مان اسم جي ُسڃاڻپ ڪري لکي سگهندا.  •
نَون لفظن جي ڄاڻ وڌندي.   •

امدادي سامان
هڪ چارٽ تي قربانيَء جي ڪنهن به جانور جي تصويرون  •

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

َسولي سنڌي ڪتاُب 4 ، صفحو نمبر 35  •

 سکيا جو طريقو 
•  آمادگيَء ۾ شاگردن کي اهلل جي رضا خاطر حضرت ابراهيمd جو پنهنجي ُپَٽ حضرت اسماعيلd    کي قربان 
ڪرڻ وارو قصو ٻڌايو ويندو. قصو پورو ٿيڻ تي شاگردن کي سوال ُپڇڻ جو موقعو ڏنو ويندو ته جيئن شاگرد 

بلند آواز ۾ سبق پڙهڻ ۽ مشق جي ڪَم ۾ به پنهنجيون صالحيتون ڀرپور طور استعمال ڪن.
استاد سبق جو اعالن ڪندي قربانيَء جي جانور جي تصوير وارو چارٽ بليڪ بورڊ تي آويزان ڪندو.  •

استاد بلند آواز ۽ ڪهاڻيَء واري انداز ۾ سبق پڙهندو. پڙهائيَء دوران استاد عبارت ۽ جملن موجب پنهنجي   •
چهري جي انداز ۽ آواز ۾ پڻ تبديلي آڻيندو رهندو ته  جيئن سبق ۾شاگردن جي 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 جي متعلق ڪجهه سوال:
مسلمان گھڻيون عيدون ملهائيندا آهن؟. 1
حضرت ابراهيمd کي ٻيو ڪهڙي نالي سان سڏيو ويندو آهي؟. 2
قربانيَء وقت اهلل تعالٰي جي حڪم سان ڪهڙو جانور ظاهر ٿيو؟. 3
قربانيَء جي گوشت جا ٽي حصا ڪنهن ڪنهن کي ڏنا ويندا آهن.. 4
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حل ٿيل َمشَق
)الف(  سوالن جا جواب: 

قربانيَء واري عيد هر سال اسالمي مهيني مطابق ذي الحج جي ڏهين تاريخ تي ايندي آهي.   . 1
هيَء عيد اهلل تعالٰي جي پيغمبرحضرت ابراهيمd جي قربانيَء جي ياد ڏياريندي آهي.  . 2
اهلل تعالٰي حضرت ابراهيمd کي خواب ۾ حڪم ڏنو ته اهلل جي راهه ۾ پنهنجي پياري کان پياري شيِء قربان ڪري.. 3
قربانيَء جي گوشت جا ٽي ڀاڱا ڪيا ويندا آهن.. 4
عيد االضحٰي اسان ۾ قرباني جو جذبو پيدا ڪري ٿي.. 5

) ب (  لفظن جا جمال:
طريقي  َسولي  ٺاهڻ  جمال  مان  لفظن  تي  بورڊ  بليڪ  استاُد  الِء  ڪرڻ  پيدا  صالحيت  جي  ٺاهڻ  جمال  شاگردن   •

سان سمجهائيندو. آخر ۾شاگرَد اُنهن لفظن مان ڪنهن به هڪ لفَظ جا ٻه ٻه جمال ڪاپيَء ۾ لکي ايندا.

جمالمعنٰيلفَظ

ڀالري
حيثيت
پيغمبر

ڀاڱا
جذبو

جعاجعرجعت
جعتیث

جعربم
جعےص

جعذجعہ

اسين رمضان جي ڀالري مهيني ۾ روزا رکندا آهيون.
هڪ مسلمان ُهجڻ جي حيثيت سان اسان کي قرباني ڪرڻ گھرجي.

انسانن جي هدايت الِء ڪيترائي پيغمبر آيا آهن.
قربانيَء جي گوشت جا ٽي ڀاڱا ڪيا ويندا آهن.

اسان ۾ قرباني ڪرڻ جو جذبو ُهجڻ گھرجي.

)ج (  صفت جي تعريف:
ڪنهن به شيِء ، ماڻهو ، جاندار يا غير جاندار جي گڻ يا اوگڻ کي “ صفت ” چئبو آهي.  •

مثال طور. مٺو انُب    ،  ِڪنو صوُف   وغيره.  
شاگرَد صفت جا ڪي به پنج مثال سرگرمين جي ڪاپيَء ۾ لکي ايندا.  •

)4(    ُسريلو آواز        )5(   معصوم ٻاَر )1(    ُسهڻو گھُر        )2(   ُسگھڙ زال       )3(   لذيذ برياني 

سرگرميون ) اُتساهه(
۽  صاف  معنٰي  جي  انهن  ۽  لفَظ  ڏکيا  ۽  نوان  جا  سبق  تي  جنهن  ڪندو  آويزان  چارٽ  تي  بورڊ  بليڪ  استاد   •

واضح لکيل هوندي، استاد اُهي لفظ ۽ معنٰي پڙهي ٻڌائيندو ۽ سمجهائيندو.
نوان لفَظ: ڀيري،  ڀاڱا،  راههَ جع.  

جع،  ايثار. ڏکيا لفَظ: گھٽو، ِمٽن مائٽن   
شاگردن کي لفظ  “ اعراب ” جي وضاحت سمجهائي ويندي، اهڙي طرح اعرابَن جي تبديليَء سان لفظن جو   •

مطلب پڻ بدلجڻ جي ڄاڻ ڏني ويندي. 
     جهڙوڪ:  هيَء  ۽  هيُء.  ُپَٽ ۽  َپُٽ ،  گَھٽو ۽ گُھٽو ،  قِسم  ۽  َقسم ،   ِهن ۽ ُهن ،   به  ۽  ٻه  ۾ فرق ۽ مطلب واضح 

ڪري سمجهايو ويندو.
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سبق سورهون

ڪانَء ۽ لومڙيَء جي ڳالههِ  
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 کان ڪم وٺڻ جو سبق حاصل ڪندا.  •

ڪا به تصويري آکاڻي ٺاهي سگهندا.   •

امدادي سامان
اخبار يا رسالي مان چونڊيل تصويري آکاڻي  •

ڪانَء ۽ لومڙيَء جي تصويري آکاڻي جو چارٽ   •
بليڪ بورڊ  •

َسولي سنڌي ڪتا ُب 4 ، صفحو نمبر 37  •

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

جو چاههُ وڌي. 
استاُد ڪانَء ۽ لومڙي جي تصويري ڪهاڻيَء جو چارٽ آويزان ڪندو.  •

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

سمجهي ان جو مقصد ٻڌائڻ الِء چيو ويندو.  

حل ٿيل َمشَق
اُنهن کان مشَق جي سوالن جا جواب زباني ُپڇيا ويندا. جيڪي  )الف( سوالن جا جواب: شاگردن جي پروڙ ۽ پرک الِء 
شاگرد صحيح جواب ڏيندا، شاباس طور اُنهن جي ساراهه ڪئي ويندي، جن شاگردن کي جواب نه ايندا، انهن جي 

رهنمائي ڪئي ويندي.
تصويرن ۾ ڪانُء ۽ لومڙي نظر اچي رهيا آهن.. 1
جانورن کانسواِء تصوير ۾ گوشت جي ٻوٽي ۽ وڻ نظر اچي رهيا آهن.. 2
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هڪ ڪوئي کي ڪٿان گوشت جو ٽڪڙو ) ٻوٽي ( مليو .هن جئين ئي کائڻ شروع ڪيو ته هڪ لومڙي اچي . 3
هڪ  ۾  ذهن  جي  هن  ڪار  .آخر  ڪجي  حاصل  ڪيئن  ٽڪڙو  جو  گوشت  کان  ڪوئي  ته  سوچيو  هن   ، وئي 
ترڪيب آئي هن ڪوئي کي چيو ته تنهنجو آواز ڏاڍو مٺڙو آهي ۽ تون ڏاڍو سٺو ڳائيندو آهين . تون ڪوئي 
گانو ته ٻڌاِء . ڪوئي پنهنجي تعريف ٻڌي جيئن ئي ڪائين ڪائين ڪرڻ الِء پنهنجو وات کوليو ته گوشت 

جو ٽڪڙو هيٺ ڪري پيو ۽ لومڙي اهو جھٽ پٽ کائي ڇڏيو .
هن تصويري ڪهاڻيَء مان اسان کي اهو سبق ٿو ملي ته ماڻهن جي ڳالهين ۾ اچي اسان کي پنهنجي حقيقت . 4

وسارڻ نه گھرجي ڇاڪاڻ ته ڪوڙي تعريف ڪندڙ انسانن جو ڪو نه ڪو مفاد ضرور هوندو آهي .
لفَظ چونڊي جمال مڪمل ڪرڻ: )ب( 

استاُد ، شاگردن جي پرک ۽ پروڙ جو جائزو وٺڻ الِء بليڪ بورڊ تي ڪجهه اڻپورا جمال لکندو ۽ انهن ۾ استعمال   •
ٿيندڙ لفظ پڻ بورڊ تي لکندو ۽ شاگردن کي هدايت ڪندو ته اڻپورن جملن ۾ کٽل لفظ ڳولي صحيح جاِء تي 

لکي جملن کي پورو ڪيو وڃي. 
راند ، پڙهائي ، اسڪول ، گهرو ڪم ، َهُر  

)1(   سمير روزانو اسڪول ويندو آهي.  
)2(   نِشا  گھرو ڪم ڪري رهي آهي.  

)3(   استاُد اسان کي پڙهائي رهيو آهي.  

)4(   هاري زمين ۾ َهُر هالئي رهيو آهي.  

)5( ٻاَر گرائونڊ ۾ راند کيڏي رهيا آهن.  
اسم جي تعريف: )ج( 

استاد بليڪ بورڊ تي اسم جي وصَف لکي ٻارن کي سمجهائيندو.  •
اسم:  ڪنهن به ساهواري يا غير جاندار شيِء، ڪم، حالت يا جاِء جي نالي کي اسم   چئبو آهي.  

جيئن: طيبه  ،  لومڙي وغيره.  
شاگرَد پنهنجي ڪاپيَء ۾ ڪي به پنج  اسم لکي ايندا جيڪي جاندار ُهجن.  

)1(    ٻلي    )2( جهرڪي        )3(  گھوڙو       )4(  طوطو      )5( ڪبوتر  



8585



8686

سبق سترهون

     مانيَء جي آکاڻي   
مقصد

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

•  ڪڻَڪ ، چانور ، جوئر ۽ ٻاجهر بابت ڄاڻ حاصل ڪن.
سنڌي پڙهڻ ۽ سمجهڻ جي صالحيت پيدا ٿي سگهندي.  •

مانيَء جي تياريَء ۾ استعمال ٿيندڙ شين بابت ڄاڻ حاصل ڪن.  •
نَون لفظن جي ڄاڻ وڌندي.   •

امدادي سامان
هڪ چارٽ تي مختلف  اٽن مان ٺاهيل مانين جي تصوير   •

هڪ چارٽ تي ڏکيا ۽ نوان لفَظ ، انهن جي معنٰي واضح طور تي لکيل   •
بليڪ بورڊ  •

َسولي سنڌي ڪتاُب 4 ، صفحو نمبر 39  •

سکيا جو طريقو 
ته ماني هڪ  به ٻڌائيندو  اهو  انداز ۾  بابت ٻڌائيندو ۽ ڪهاڻيَء واري  •  استاد شاگردن کي مانيَء جي اهميت 

هاريَء جي محنت کان وٺي اسان جي هٿن تائين ڪهڙن مرحلن مان ُگذري پهچي ٿي. 
استاد سبق جو اعالن ڪندي اٽي مان ٺهيل مانين جي تصويرن جو چارٽ بليڪ بورڊ تي آويزان ڪندو.  •

استاد  بلند آواز ۽ ڪهاڻيَء واري انداز ۾سبق پڙهندو، بلند آواز ۾ پڙهڻ دوران استاد عبارت ۽ جملن مطابق   •
انداز ۽ آواز ۾ پڻ تبديلي آڻيندو رهندو ته جيئن سبق ۾ شاگردن جو توجهه ۽ دلچسپي  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 لفَظ بليڪ بورڊ تي لکيا ويندا، انهن جو صحيح اُچار سمجهايو ويندو.
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سبق سورهون

حل ٿيل َمشَق 
سوالن جا جواب: )الف( 

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

ڪئي ويندي.
ساون سنگن کي آُڀون چئبو آهي. . 1
ڪڻڪ ۽ چانورن جا ٻَج ڊگها هئا ۽ ڇيڙي ۾ اک ُهئن. ٻاجهر ۽ جوئر جا ٻَج گول هئا.. 2
سنڌ ۾ ڪڻَڪ جي اٽي مان ماني تيار ڪئي ويندي آهي.. 3
ڪڻَڪ، چانورن، ُجوئر ۽ ٻاجهر جو “ ُبوسو” جانورن کي کارائبو آهي.. 4
ڪڻَڪ جي ڏاري مان ڀُت ۽ ِسيرو ٺاهبو آهي.. 5
ڪڻڪ جي ميدي مان ُپوريون، سنبوسا، ناَن ۽ ٻيون شيون ٺاهبيون آهن.. 6

ماني تيار ڪرڻ جي ڪمن کي ترتيب ڏئي لکڻ: )ب( 
شاگردن جي پرک ۽ پروڙ جو جائزو وٺندي استاد بليڪ بورڊ تي ماني تيار ڪرڻ وارا مرحال بي ترتيب لکندو   •

شاگرَد پنهنجي سمجهه ۽ ڏانَء سان انهن مرحلن کي ترتيب سان لکندا.
ترتيب وار مرحلن ۾ جمال:

)2(   سٿريون ٺاهڻ )1(   فصل جو الُب ڪرڻ 
)4(   ڪڻڪ جي سنگن مان اَُن ڌار ڪرڻ )3(   ُکرو ٺاهڻ  

)6(   اَُن پيهڻ                                              )5(    ٻوريون ڀرڻ  
)8(   پيڙا ٺاهڻ )7(   اٽو ڳوهڻ  

)10(  ماني پچائڻ )9(   ماني وڌائڻ  
) ج (  ماني تيار ڪرڻ واري ڪم ۾ جملي جي ُسڃاڻپ: استاد ماني تيار ڪرڻ وارن مرحلن مطابق هڪ جملو بليڪ 

بورڊ تي لکي شاگردن کان ان جملي جو ترتيب جي حوالي سان نمبر معلوم ڪندو.
ٻنيَء ۾ ٻج پوکڻ )هي جملو ترتيب جي حوالي سان پهرئين نمبر تي ايندو.(  •

)د(  ڳوٺ يا شهر ۾ پچندڙ مانيَء جا قسم:
استاد بليڪ بورڊ تي سنڌ جي  مختلف شهرن ۾ مختلف ٻجن )اََن( مان ٺهندڙ مانين جاناال لکندو. اوهان جي   •

پاڙي ۾ ،ِمٽن مائٽن ۽ گھر ۾مانيَء جا ڪيترا قِسم تيار ڪيا وڃن ٿا انهن جا ناال ڪاپيَء ۾ لکي اچو.  
)1(    ڪڻَڪ جي ماني               

)2(    جوئر جي ماني             
)3(    چانورن جي ماني            

)4(    ٻاجهريَء جي ماني  
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)هه(  لفظن جي معنٰي ۽ جمال:
شاگردن ۾لفظن مان جمال ٺاهڻ جي صالحيت پيدا ڪرڻ الِء استاُد بليڪ بورڊ تي لفظن مان جمال لکڻ سان   •
گڏ َسولي طريقي سان سمجهائيندو. آخر ۾شاگرَد اُنهن لفظن مان ڪنهن به هڪ لفَظ جا ٻه ٻه جمال ڪاپيَء ۾ 

ٺاهي ايندا.

جمالمعنٰيلفَظ

آڀون
َسلو

سونهري
هلت

منزلون
دانگي

دجعاجعے ےکجعےچ  دنگجعم  وہجعے  اکپجعے  رپ  جعآجعگ 
جعوھجعا  وپجعدجعا

جعرہجعی
جعرجعِوجعش

جعزنجعںی
جعوجعا

ٻاَر آڀون کائن ٿا.
ٻج مان سلو تيار ٿيندو آهي.

مون کي سونهري رنُگ پسند آهي.
سڀني سان ُسٺي هلت هلڻ گھرجي.

اسان جي گهر جون ٻه منزلون آهن.
ماني دانگيَء تي پچائي وئي.

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

لکيل هوندي، استاد اُهي لفظ ۽ معنٰي پڙهي ٻڌائيندو ۽ سمجهائيندو.
نوان لفَظ:  آکاڻي، سٿريون، َهلت.  

ڏکيا لفَظ:  الُب،  ڳوهيو،  دانگي،  اُتر،  ُبوسو،  پِيهبو.  
ماني پچائڻ الِء جيڪي جيڪي شيون استعمال ٿين ٿيون. استاُد ٻارن کي اهي پنهنجي ڪاپيَء ۾ لکي اچڻ   •

الِء چوندو. 
ماني پچائڻ الِء استعمال ٿيندڙ شيون.  •

پاڻي  *  
اٽو ڳوهڻ الِء ٿالهه  *  

تئو / دانگي  *  
لوڻ  *  

گيههُ  *  
چڪرو ۽ ويلڻ   *  
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سبق ارڙهون

برسات 
مقصد

نظم جي ُپڄاڻيَء تي:
شاگرد برسات جي اهميت بيان ڪري سگهن.  •

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

نوان لفظ سکندا.  •

امدادي سامان
برسات جي موسم جي  تصويرن جو چارٽ   •

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

َسولي سنڌي ڪتاُب 4 ، صفحو نمبر 42  •

سکيا جو طريقو
آمادگيَء ۾ شاگردن کان سوال ڪيا ويندا ته گرمين جو موسم ڪهڙي مهيني ۾  ايندو آهي؟ جون جوالِء جي   •
مهيني ۾.  جون ۽ جوالِء جي مهيني ۾ اسين پکا ۽ ايئر ڪولر ڇو هالئيندا آهيون؟ گرميَء جي ڪري. جڏهن 

گرمي گھڻي وڌي ويندي آهي ته هر ڪو ماڻهو ڪهڙي ُدعا گھرندو آهي؟ برسات وسڻ جي. 
استاُد نظم جو اعالن ڪندو ۽ برسات جي موسم جي تصويرن 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   •
ادائگي سمجهائي ويندي.  انهن کي لفظن جي درست  نه سگهندا  اُچاري  لفظ  پڙهائيندو، جيڪي شاگرد ڏکيا 

جيڪي شاگرَد لفظن جو صحيح اُچار پڙهي سگھندا اُستاُد انهن جي حوصله افزائيَء الِء کين شاباس ڏيندو. 
شاگردن کي شاعر جي نالي ۽ ادبي پورهئي بابت ڄاڻ ڏني ويندي ۽ تخلص جي باري ۾ پڻ ٻڌايو ويندو.  •

نظم بابت ڪجهه سوال:
مينهُن پوڻ کان اڳ آسمان تي ڇا ڇانئجي ويندو آهي؟. 1
آسمان تان ڇا جو آواز ٻڌڻ ۾ ايندو آهي؟. 2
مينهن وسڻ کانپوِء رستن تي ڪهڙي شيَء وهندي نظر ايندي آهي؟. 3
هر هنڌ ماڻهو، پکي پکڻ ۽ جانور ڇا جي واکاڻ ڪندا آهن؟. 4
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حل ٿيل َمشَق 
)الف( سوالن جا جواب: 

برسات جي ُمنَد ۾ آسمان تي ڪارا ڪڪرڇانئجي ويندا آهن ۽ ِمينهن وسندو آهي.. 1
برسات ۾ بادلن جي گجگوڙ جو آواز ٻڌڻ ۾ ايندو آهي.. 2
برسات ۾ آسماني بجليَء جو چمڪو ٿيندو آهي جنهن کي “ ِکـنــِوڻ “ چئبو آهي.. 3
نظم مان اوهان کي ڪهڙو شعر وڻي ٿو ۽ ڇو؟ شاگردن کي پنهنجن خيالن جي اظهار جو موقعو ڏنو ويندو.. 4
نظم“ برسات ” شاعر جمعو خان غريب جي لکيل آهي.. 5

برسات وسڻ وقت ڇا ٿيندو آهي؟ مضمون: )ب( 
•  شاگردن جي پرک ۽ پروڙ الِء کين  هڪ عنوان “ برسات وسڻ وقت ڇا ٿيندو آهي؟”  ڏنو ويندو. هر هڪ شاگرُد 
پنهنجي سرگرمين واري ڪاپيَء ۾ ان موضوع تي ڪجهه لکي ايندو،  سڀني شاگردن جا لکيل جمال مضمون 

جي صورت ۾ بليڪ بورڊ تي لکندو. بعد ۾ سڀئي شاگرد اهو مضمون پنهنجي ڪاپيَء ۾ لکندا. 

مضمون جا ُنڪتا:
برسات کانپوِء پاڻيَء جو ڏڪار ختم ٿي ويندو آهي.  •

برسات اهلل جي رحمت آهي.  •
برسات مان ننڍا وڏا سڀ لطف اندوز ٿيندا آهن.  •

برسات پوڻ کانپوِء گرميَء ۾ گھٽتائي ايندي آهي.  •
برسات پوڻ کانپوِء ُخشڪ زمين ۾ پاڻي اچي ويندو آهي.  •

برسات کانپوِء موسم خوشگوار ٿي پوندي آهي.  •
برسات پوڻ کان پوِء ساوڪ ئي ساوڪ نظر ايندي آهي   •

لفظن جي معنٰي ۽ جمال: )ج( 

جمالمعنٰيلفَظ

ڪارونڀار
اسرار

پار
تجلي

گجگوَڙ
الت

َعالَم

اجعدجعل ایسجعہ  جعےن 
جعرجعاجعز

جعوبجعر
جعولجعہ / ونجعر

اجعرجعان جعاجعدجعوجعں 
آجعوجعاجعز جعرجعیل 

جعاجعانجعت

آسمان تي ڪڪرن جا ڪارونڀار نظر پيا اچن.
ڪائنات قدرت جو اسرار آهي.

اسان درياُء پار ڪيو سين.
آسمان تي کنوڻ جي تجلي نظر آئي.

بادلن ۾ وڏي  گجگوَڙ آهي.
پکين جي الت ۾ ڇا ته ُسرور هو.

اهلل سڄي عالم جو ڌڻي آهي.
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واحد جا جمع: )د( 
واحد جا جمع لکڻ الِء شاگردن کي اِها ڄاڻ ڏني ويندي ته هميشه جن لفظن جي آخر ۾ “ و ” اچي ته اُنهن لفظن جو   •
اُچاُر واحد لفظن ۾ شمار ٿيندو آهي، اهڙي صورت ۾ “و” هٽائي ان جي جاِء تي “الف” استعمال ڪيو ويندو آهي.

جمَعواحد

وارو
تارو
نارو

نظارو
ڪارو

وارا
تارا
نارا

نظارا
ڪارا

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

نظم جي هڪ شعر جي سمجهاڻي پنهنجي لفظن ۾ لکي ايندا.  •
پکين ڀي پر کنڊيريا الت ٻولي ،

خدا جي شڪر ۾ تن چنهنَب کولي.
•   نظم جي خوشخطي ، نون لفظن ۽ ڏکين لفظن جو چارٽ  آويزان ڪيو ويندو،اُهي  لفَظ پڙهي سمجهايا ويندا.

نوان لفَظ: اسرار،  َپسائي،  ساراهه.  

ڏکيا لفَظ: نيون،  کنڊيريا،  جابجا.  

نظم جو مقصد
استاد شاگردن کي نظم جا شعر آسان لفظن ۾ ٻڌائڻ سان گڏ نظم جو حاصل مقصد سمجهائيندو ته اهلل تعالٰي   •
جڏهن  آهي.  رحمت  هڪ  مان  انهن  به  برسات  آهي،  رهندو  ڪندو  نازل  رحمتون  بيشمار  الِء  انسانن  اسان 
ويساک جو مهينو ايندو آهي ۽ گرم گرم جھوال لڳڻ شروع ٿيندا آهن ته هر هڪ جي وات اِها ئي وائي هوندي 
آهي ته پروردگار شل ٻاجهه ڪري ۽ برسات وسائي! اهڙي طرح اهلل جي ذات جڏهن مهر جا ِمينهن وسائيندي 
ٿيندي ۽  بادلن جي گجگوڙ  ايندا آهن. آسمان تي  نظر  به خوش  ڍور ڍڳا  پر پکي پکڻ ۽  ته ڇا  انسان  ته  آهي 
بجلي چمڪندي آهي. هر هنڌ ساوڪ نظر ايندي آهي. ٻنيون ٻارا سرسبز ٿي ويندا آهن، هر هنڌ پاڻي نِئُين 
جيان وهندو نظر ايندو آهي. پکي خوشيَء مان مٺڙيون مٺڙيون ٻوليون ٻوليندا موج مستي ۾ اُڏامندا نظر ايندا 

آهن. اهلل تعالٰي جي ان مهر تي هر جاِء تي انسان توڙي جانور ۽ پکي پکڻ واکاڻ ڪندا رهندا آهن. 
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سبق اوڻيهون

ڏاَهَپ وارا َڏَس   
مقصد

سبق جي ُپڄاڻيَء تي:
شاگرد ڏاهپ واريون ڳالهيون سکي سگهندا.  •

قولن جي اهميت بابت ڄاڻ حاصل ٿيندي.  •
سنڌي پڙهڻ ۽ سمجهڻ جي صالحيت پيدا ٿي سگهندي.  •

•  شاگردن ۾ وڏڙن جي قولن تي عمل ڪرڻ جو شعور پيدا ٿيندو.

امدادي سامان
هڪ چارٽ تي ڏاهپ واريون ڪجهه ڳالهيون لکيل   •

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

َسولي سنڌي ڪتاُب 4 ، صفحو نمبر 44  •

سکيا جو طريقو 
شاگردن کي آگاهه ڪيو ويندو ته زندگيَء ۾ ماڻهو کي باشعور ۽ مڪمل انسان ٿيڻ الِء علم حاصل ڪرڻ جي   • 
ضرورت پوندي آهي. انسان ذات جي ڀالئيَء الِء  مفڪرن ۽ بزرگن ُسٺي تربيت واريون نصيحتون ڪيون آهن. 
اها حقيقت آهي ته انسان جي زندگيَء ۾ تعليم سان گڏ تربيت به تمام ضروري آهي، ان تربيت ۽ نصيحت کي 
اسين وڏڙن جا ڏاهپ ڀريا قول چوندا آهيون. استاُد نصيحت واري انداز ۾ شاگردن کي سمجهائيندو. جنهن سان 

شاگردن ۾ بزرگن جي نصيحتن تي عمل ڪرڻ جو جذبو ۽ سبق کي  غور سان ٻڌڻ جو چاههُ پيدا ٿئي. 
انهن  ۽  ڪندو  آويزان  تي  بورڊ  بليڪ  چارٽ   لکيل  جو  ڳالهين  واري  ڏاهپ  ڪندي  اعالن  جو  سبق  استاد   •

نصيحتن جي آسان لفظن ۾ وضاحت ڪندو.
جملن  ۽  عبارت  استاد  دوران  پڙهائيَء  ۾  آواز  بلند  پڙهندو.  سبق  ۾  انداز  واري  ڪهاڻيَء  ۽  آواز  بلند  استاد   •
جي  شاگردن  دوران  پڙهڻ  ۾  آواز  بلند  رهندو.  آڻيندو  تبديلي  پڻ  ۾  آواز  ۽  انداز  جي  چهري  پنهنجي  موجب 

توجهه جي پروڙ الِء پڙهيل عبارت مان ڪجهه سوال ڪيا ويندا.
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. 
شاگردن جي پروڙ ۽ پرک جي جائزي الِء اُنهن کان مشَق جي سوالن جا جواب زباني ُپڇيا ويندا.   •
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حل ٿيل َمشَق
سوالن جا جواب: )الف( 

“ ٻين جا محل ڏسي، پنهنجي جھوپڙي نه ڊاهجي ” جو مطلب آهي ته ڪنهن جي خوشحالي ڏسي اللچ ۾ ڪو 1. 
به اهڙو ڪم نه ڪجي جو اُن حال کان به هليو وڃي.

“ خراب سنگت کان پاسو ڪجي” ، ڇاڪاڻ ته خراب ماڻهن جي صحبت سان انسان خراب ڪم سکي ذليل 2. 
و خوار ٿئي ٿو ۽ کيس هر تي نقصان ئي رسي ٿو.

“ُڪوڙ جي ُمنهن ۾ ڌوڙ ” ايئن پوندي آهي ته ُڪوڙ ڪڏهن به ناهي لِڪندو، هڪ ڏينهن حقيقت ضرور سامهون . 3
ايندي آهي. جڏهن سچ ۽ ُڪوڙ واضح ٿي ويندا آهن  ته  انسان جي عزت نه رهندي آهي.”

علم ۽ ُهنر بابت سياڻن چيو آهي ته “ ُهنر دولت ۽ علم روشني آهي.. 4
وار  بورڊ تي سبق جا ڪجهه جمال بي ترتيب لکي، شاگردن کان ترتيب  ( جمال درست ڪري لکڻ؛ استاد بليڪ  ) ب 

لکرائيندو.
ترتيب وار جمال:

   )1(   ٻين جا محل ڏسي پنهنجي جھوپڙي نه ڊاهجي.
   )2(   ُڪوڙ ڳالهائڻ سڀ کان خراب بيماري آهي.

   )3(   سياڻو ماڻهو سوچي پوِء ڳالهائيندو آهي ۽ بيوقوف ڳالهائي پوِء سوچيندو آهي.
سياڻپ جا قول: )ج( 

استاُد  شاگردن کي سبق کان سواِء وڏڙن جا ڪجهه قول پڙهي ٻڌائيندو. شاگرد اهي قول بليڪ بورڊ تي لکندا،   •
خوشخطيَء جو خاص خيال رکيو ويندو.

)1(   َسَوڙ آهر پير ڊگھيڙجن.  
)2(   اها ڪجي جا ِمينهن وسندي ڪم اچي.  

)3(   هڪ ِڪني مڇي سڄي کاري کي خراب ڪري ڇڏيندي آهي.  
)4(   اها زبان ڇانَو ۾ ويهاري ، اها زبان اُس ۾ ويهاري.  

)5(   جھجھن کنئي ڇپر کڄي.  

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

هوندي. استاد اُهي لفظ ۽ معنٰي پڙهي سمجهائيندو.
نوان لفَظ: پِرائي،  ڏاهپ،  َڏُس.  
ڏکيا لفَظ: ڊاهجي، ڌوڙ،  وڏڙن.  
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سبق ويهون

پاڪستان جا پاڙيسري ملڪ 
 مقصد

سبق جي ُپڄاڻيَء تي:
•  شاگرَد پاڪستان جي پاڙيسري ملڪن بابت ڄاڻ حاصل ڪري سگهن.

پاڙيسري ملڪن جي فائدن کان واقف ٿين.  •
پاڙيسري ملڪن ۾ سڀ کان وڌ مثالي دوست چين بابت ڄاڻن.  •

سنڌي پڙهڻ ۽ سمجهڻ جي صالحيت پيدا ٿي سگهندي.  •
نوان لفظ سکي سگهندا.  •

امدادي سامان
هڪ چارٽ تي پاڙيسري ملڪن جي جھنڊن جي تصوير   •

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

َسولي سنڌي ڪتاُب 4 ، صفحو نمبر 46  •

سکيا جو طريقو 
وارن سان ڪهڙو ورتاُء ڪرڻ گھرجي؟  پاڙي  )1( اسان کي  ته:  •  آمادگيَء ۾استاُد، شاگردن کان سوال ڪندو 
ُسٺو ورتاُء ڪرڻ گھرجي.  )2( اسان جي ملڪ پاڪستان جي ڪهڙن ملڪن سان سٺي دوستي آهي؟  چين 

سان. )3( چين پاڪستان کان ڪيترو پري آهي؟  چين پاڪستان جو پاڙيسري ملُڪ آهي.
بليڪ  چارٽ  جو  تصويرن  جي  جھنڊن  جي  ملڪن  پاڙيسري  جي  پاڪستان  ڪندي  اعالن  جو  سبق  استاد   •

بورڊ تي آويزان ڪندو.
سبق جي هر هڪ عبارت بلند آواز ۾  لفظن جي صحيح اُچار ۽ وضاحت سان ڪندو. استاد سبق جي جملن   •

۽ عبارت مطابق پنهنجي چهري جي انداز ۽ آواز ۾ پڻ تبديلي آڻيندو رهندو.
شاگردن کان سبق بلند آواز ۾ پڙهايو ويندو.     •

سبق جي متعلق ڪجهه سوال:
اسان جي ُملڪ جو سرڪاري نالو ڇا آهي؟. 1
پاڪستان جي ڏکڻ ۾ ڇا آهي؟. 2
چين جا گھڻا صوبا آهن؟. 3
ايران جي گاديَء جو هنڌ ڪهڙو آهي؟. 4
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حل ٿيل َمشَق 
پاران  شاگردن  ۾  بعد  ڏيندو.  موقعو  جو  ڏيڻ  جواب  جا  سوالن  جي  مشق  کي  شاگردن  استاد  جواب:  جا  سوالن  )الف(  

صحيح ڏنل جواب بليڪ بورڊ تي لکيا ويندا.
پاڪستان جا پاڙيسري ُملڪ ايران، افغانستان، چين ۽ هندوستان آهن.. 1
چين جي گاديَء جو هنڌ بيجنگ آهي.. 2
پاڪستان جي ڏکڻ ۽ اوڀر ۾ هندستان جي سرحد لڳي ٿي.. 3
ايران جي قومي ٻولي فارسي آهي.. 4
افغانستان جو ُپراڻو نالو “ آريانا ” آهي.. 5
افغانستان جو ُمکيه پيداواري ذريعو قالين سازي آهي.. 6

جملن جي صحيح جوابن جي چونڊ: بليڪ بورڊ تي استاد اڻ پورا جمال لکي، هر هڪ جملي آڏو ٽي جواب لکندو.  )ب( 
شاگرد انهن مان صحيح جواب چونڊيندا. شاگردن جو جواب غلط هوندو ته استاد ٻين شاگردن کان پڇا جو عمل جاري 

رکندو. جيڪو شاگرد صحيح جواب ڏيندو ان کي شاباس ڏني ويندي ۽ ان جو جواب بليڪ بورڊ تي لکيو ويندو.
جمال ۽ صحيح جواب:

)1(   هندستان جو سرڪاري نالو ڀارت آهي.
)2(   ايران جي گاديَء جو هنڌ تهران آهي.

)3(  چين ۾ ُڪل ٻاويهه صوبا آهن.
 )4(  افغانستان پاڪستان جي اُتر اولهه ۾ آهي.
 )5(  افغانستان جي موسم ُخشُڪ رهندي آهي. 

استاد  الِء  ڪرڻ  پيدا  صالحيت  جي  ڪرڻ  استعمال  ۾  جملن  کي  لفظن  ۾،  شاگردن  استعمال:  ۾  جملن  جو  لفظن  )ج( 
به  ڪنهن  مان  اُنهن  ۾شاگرَد  آخر  سمجهائيندو.  ٺاهڻ  سان جمال  طريقي  َسولي  مان  لفظن  ڪجهه  تي  بورڊ  بليڪ 

هڪ لفظ جا ٻه ٻه جمال ڪاپيَء ۾ ٺاهي ايندا.

جماللفَظ

ناتا
پاڙيسري

ُمکيه
قالين سازي

پيداوار

پاڪستان جا پاڙيسري ُملڪن سان دوستاڻا ناتا آهن. 
چين پاڪستان جو پاڙيسري ُملڪ آهي.

ڪراچي سنڌ جو مکيه شهر آهي.
ملڪ جو اهم روزگار قالين سازي آهي.

ايران زرعي پيداوار ۾ پنهنجو مٽ پاڻ آهي.
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سرگرميون ) اُتساهه( 
•  استاد، شاگردن کي ڏکڻ ايشيا جي باري ۾ وڌيڪ ڄاڻ ڏيندو.

•  استاد  نَون ۽ ڏکين لفظن جو چارٽ بليڪ بورڊ تي آويزان ڪندو.
نوان لفَظ: ليکيا،  شمار،  ناتا  

ڏکيا لفظ: ڏهاڙو،  ڪپهه،  َحَد  
دنيا جي نقشي کي غور سان ڏسبو ته ان جي هڪ پاسي چئني طرفن جا اشارا ڏنل هوندا آهن ، انهن اشارن جي   •
مدد سان نقشي کي سمجهڻ ۾ آساني ٿيندي آهي. اڪثر ٻارن کي طرفن جا ناال سمجهڻ ۾ گھڻو مونجهارو ٿيندو 
آهي ڇو ته مختلف ٻولين ۾ انهن جا ناال به مختلف آهن.  استاد، ٻارن جي رهنمائيَء الِء بليڪ بورڊ تي نقشي 

مطابق چئني طرفن جا ناال سنڌي اردو ۽ انگريزيَء ۾ لکي سمجهائيندو ۽ کين ياد ڪرڻ جي هدايت ڪندو.

انگريزياردوسنڌي

اوڀر
اولهه

اُتر
ڏکڻ

جعرشجعق
جعرغجعب
جعونجعب

جعامجعل

East
West
North
South
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سبق ايڪيهون

ننڍڙا، مٺڙا ، ُسهڻا ٻار
مقصد

نظم جي ُپڄاڻيَء تي:
شاگردن ۾ وطن سان محبت جو چاههُ پيدا ٿيندو.  •

پڙهڻ ۽ لکڻ جي عادت پيدا ٿيندي.  •
نظم ُسَر سان پڙهي ۽ ٻڌائي سگهندا.  •

نوان لفظ سکندا.  •

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

بليڪ بورڊ  •
َسولي سنڌي ڪتاُب 4 ، صفحو نمبر 49  •

         سکيا جو طريقو
استاد، شاگردن کي ٻارن جون ُسٺيون عادتون، علم حاصل ڪرڻ جي فائدن، وڏن جي عزت ڪرڻ جي اجر ۽   •

وطن سان محبت جي عادت بابت نصيحت واري انداز ۾ ٻڌائيندو.
استاد سبق جو اعالن ڪندو. نظم جي خوشخطي نَون ۽ ڏکين لفظن جو چارٽ بليڪ بورڊ تي آويزان ڪندو.  •

•  نظم بلند آواز، ُسَر ۽ لئه سان پڙهيو ويندو.
۾  آواز  بلند  کان  شاگردن  پوِء   کان  سمجهائڻ  ۾  لفظن  آسان  ۽  واضح  کي  شعر  ۽  مصرع  هڪ  هر  جي  نظم   •
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. 
شاگردن کي شاعر جي نالي جي ڄاڻ  ڏني ويندي.  •

حل ٿيل َمشَق
سوالن جا جواب:  )الف( 

ديَس جي ناماچاري علم حاصل ڪرڻ سان ٿيندي آهي.. 1
شاعر هن نظم ۾ علم بابت اها ڳالهه واضح ڪئي آهي ته علم پرائڻ سان سمجهه ۾ واڌارو اچي ٿو.. 2
اوهان کي هن نظم جون ڪهڙيون ِسٽون وڻن ٿيون؟ . 3

شاگردن کي پنهنجن خيالن جي اظهار ۽ سبق جي مشق حل ڪرڻ ۾ حصو وٺڻ جو موقعو ڏنو ويندو.  •
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) ب (  خال ڀريو:
استاُد بليڪ بورڊ تي شعرن جون اڻپوريون ِسُٽون لکي شاگردن کان مڪمل ڪرائيندو.  •

)1(     هــاڻــي پــڙهــڻ جـي ڪـريـو تـيـاري،  
)2(     ديـس جي ٿيندي ناماچاري ،  

)3(     لفَظ پڙهون ٿا َسوال َسوال ،  
)4(     ِگيت ِسکون ٿا ِمٺڙا ِمٺڙا.  

)5(     راند ڪندي ٿا علم پرايون ،  
)6(     علم پرايون سمجهه وڌايون.  

) ج (  نَون لفظن جي معنٰي:
نظم جي خوشخطي ، نون ۽ ڏکين لفظن جو چارٽ  آويزان ڪيو ويندو ، اُهي لفَظ پڙهي سمجهايا ويندا.  •

معنٰيلفَظ

آَس
آڌار

ناماچار
پِرايون

جعاجعدی
جعاہجعرجعا

اجعہتجع/جعوہجعر جعرہجعت 
جعاجعل رکجعں

) د (  نظم ُسَر ۽ لئه سان پڙهڻ:  استاد ٻارن کي هدايت ڪندو ته سڀئي شاگرَد ھڪ آواز ۾ هي نظم ُسر ۽ لئه سان پڙهن. 
ڪالس ۾ نظم ۽ ضبط جو وڌ ۾ وڌ خيال ڪيو ويندو.

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

ُگل  ٻار گالب جا   “ ويا آهن. جيئن  وارا نصيحتي مثال ڏئي  اسان جا وڏا ڪجهه چوڻيون ۽ زندگيَء جا ڏاهپ   •
آهن”. “ ٻار فرشتا آهن.” هن نظم مان اسان کي اها ڄان ٿي ملي ته ٻارن منجهه مختلف رانديون کيڏڻ جي فطرت 
سمايل هوندي آهي. غور ڪجي ته هر هڪ راند مان ڪا نه ڪا نصيحت ۽ فائدو ضرور حاصل ٿيندو آهي. 
اهڙيَء طرح ٻار حقيقت ۽ سچائيَء واري زندگي گذارڻ پسند ڪندا آهن، ٻارن منجهه ، نه نفرت ، نه ڪدورت ۽ نه 
ئي وري تڪبر جهڙي ڪا ُبرائي هوندي آهي. والدين ۽ استادن کي گھرجي ته ان عمر ۾ ٻارن جي ذهن ۾ اهڙيون 

ُسٺي صفت پيدا ڪن، جو هو وڏا ٿي پاڻ تي، پنهنجي والدين ۽ استادن تي ناُز ڪن.

تحقيقي ڪُم
۾  ڪاپيَء  نظم  ٻيو  ڪو  بابت  علم  مان  ڪتاب  به  ڪنهن  يا  رسالي  اخبار،  پوِء  ڪري  ياد  نظم  هي  شاگرَد   

سرگرمين واري ورق تي لکي ايندا.
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سبق ٻاويهون

گدڙ ۽ اُٺ
مقصد

سبق جي ُپڄاڻيَء تي:

شاگرد ڀالئيَء جي اهميت بابت ڄاڻ حاصل ڪري سگهن.  •
•  “ُبرائي جو بدلو ُبرائي نه پر ڀالئي آهي ” جي حقيقت کان واقف ٿين.

هر هڪ سان ڀالئي ڪرڻ جو شوق پيدا ٿيندو.  •
سنڌي پڙهڻ ۽ سمجهڻ جي صالحيت پيدا ٿي سگهندي.  •

گدڙ جي دوکي ۽ اُٺ جي ڀالئيَء واري صفت کان واقف ٿيندا.  •
نوان لفظ سڪندا.  •

امدادي سامان
ڪمپيوٽر / ليپ ٽاپ   •

ڀالئيَء  بابت ڪا به هڪ ننڍڙي وڊيو فلم   •
هڪ چارٽ تي ڏکيا لفَظ ۽ انهن جي معنٰي واضح طور تي لکيل   •

بليڪ بورڊ  •
َسولي سنڌي ڪتاُب  4  ، صفحو نمبر 51  •

 سکيا جو طريقو
مان  مخلوقات  سڄي  جي  تعالٰي  اهلل  ته  ڪندو  نصيحت  هڪ  متعلق  ڀالئيَء  ۾  انداز  نصيحتي  کي  شاگردن   •
ڪيون  پيدا  صفتون  سٺيون  ئي  ڪيتريون  ۾  انسان  تعالٰي  اهلل  آهي.  باشعور  آهي،  المخلوقات  اشرف  انسان 
آهن. انهن صفتن مان وڏي ۾ وڏي صفت آهي هر هڪ سان ڀالئي ڪرڻ جو جذبو! چاهي ڪو انسان برائي 
ڪري پر اسان جو ڪم آهي ان سان ڀالئي ڪرڻ. ان سلسلي ۾ استاُد ڪالس ۾ نظم ۽ ضبط جي وڌ ۾ وڌ 

هدايت ڪندي ٻارن کي ڀالئيَء بابت هڪ ننڍڙي وڊيو فلم ڪمپيوٽر يا ليپ ٽاپ جي مدد سان ڏيکاريندو.
استاد سبق جو اعالن ڪندو.  •

استاد بلند آواز ۽ ڪهاڻيَء واري انداز ۾ سبق پڙهندو. سبق جي هر عبارت ٻه ٻه ڀيرا پڙهي سمجهائي ويندي   •
ته جيئن شاگرَد دلچسپيَء سان ٻڌڻ ۽ سمجهڻ جي ڪوشش ڪن.

شاگردن کان بلند آواز ۾ سبق پڙهايو ويندو. شاگرد، جيڪي ڏکيا لفظ اُچاري نه سگهندا، اهي لفظ بليڪ بورڊ   •
تي لکي انهن جي درست ادائگي سمجهائي ويندي.
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سبق متعلق ڪجهه سوال:
گدڙ ڪٿي رهندو هو؟. 1
اُٺ ڇا چري رهيو هو؟. 2
گدڙ اُٺ سان ڪهڙي ُجٺ ڪئي؟. 3
بهادر ڪنهن کي چئبو آهي؟. 4
ڇا گدڙ پنهنجين حرڪتن ۾ تبديلي آندي؟. 5

 حل ٿيل َمشَق
پاران  شاگردن  ۾  بعد  ڏيندو.  موقعو  جو  ڏيڻ  جواب  جا  سوالن  جي  مشق  کي  شاگردن  استاد  جواب:  جا  سوالن   )الف( 

صحيح ڏنل جواب بليڪ بورڊ تي لکيا ويندا.
هڪ ڏينهن ِگدڙ کي شوق ٿيو ته ڏيڏر کائي ڍُء ڪيان.   .1

گدڙ اُٺ کي چيو ته “سياڻا چوندا آهن، ڀلو ڪر ته ٿئي ڀلو. مون توکي ڪمند جو ڏُس ڏنو آهي تون وري مون   .2
کي پنهنجي ُپٺيَء تي چاڙهي پار پهچاِء، ته آُء به ڪي ڏيڏر کائي ڍُء ڪريان.

توهان جي خيال ۾ ڇا گدڙ اُٺ سان ُسٺو سلوڪ ڪيو؟  .3
استاد ، ٻارن کي پنهنجن خيالن جي اظهار جو موقعو ڏيندو. ٻار پنهنجن لفظن ۾ سوال جو جواب ڪاپيَء ۾ لکندا.  •

گدڙ اُٺ کي چيو ته “ ڍنڍ جي ڪناري ڪمند جام اٿئي، هل ته هلي ڏيکاريانِء ، کائي ڍُء ڪِر.”  .4
اُٺ گدڙ جي ڳالهه قبول ڪئي، ٻئي ڍنڍ جي ٻئي ڪناري ڏانهن روانا ٿي ويا.  .5

اُٺ ڍنڍ ۾ ٽٻيون هڻي گدڙ کان بدلو وٺڻ الِء سوچيو پر کيس احساس ٿيو ۽ هن بدلو نه ورتو.  .6
هن سبق مان اسان کي اها نصيحت ملي ٿي ته “ ُبرائيَء جو بدلو ُبرائي نه پر ڀالئي آهي.”   .7

توهان ڇا ٿا سمجهو ته بدلو وٺڻ ُسٺي ڳالهه آهي؟  .8
شاگردن کي پنهنجن خيالن جي اظهار جو موقعو ڏنو ويندو، شاگرَد پنهنجي سرگرمين واري ڪاپيَء ۾ پنهنجن   •

لفظن ۾ سوال جو جواب لکندا.
) ب (  اکين ڏٺل واقعو:

شاگردن کي پنهنجن خيالن جي اظهار جي موقعو ڏنو ويندو.  •
لفظن جي معنٰي: )ج( 

معنٰيلفَظ

شوق
صالح

بيوقوف
عادت
چرچو

جعہلغ
جعوشجعرجعہ

جعم لقع
جعرطجعتجع/جعاجعدجعت

جعذجعاجعق
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)د(  لفظن جا ضَد:
استاُد  ۾  ڏس  ان  لکرائيندو.  ضَد    جا  انهن  کان  شاگردن  لکي  لفظ  جا  مشق  جي  سبق  تي  بورڊ  بليڪ  استاد   •

شاگردن جي رهنمائي به ڪندو.

ِضَدلفَظ

ُسڪل
خراب

جام
َپَڪ

ڍُء

ُپسيل
ُسٺو

ٿورڙو
شُڪ

بک

 سرگرميون ) اُتساهه(
خوشخطي الِء نَون ۽ ڏکين لفظن جو چارٽ  بليڪ بورڊ تي آويزان ڪيو ويندو. استاد انهن لفظن جي معنٰي   •

سمجهائيندو. 
نوان لفَظ: َپهُه،  جاَم،  ڊُپ.  

ڏکيا لفَظ: کوڙ،  لڄي،  راڳ.  

مقصد 
هن سبق مان اسان کي اِها خبر پوي ٿي ته چاهي ڪو انسان اسان سان زندگيَء جي ڪنهن به موڙ تي ُبرائي   
ڪري، اسان جو فرض آهي ته ساڻس ڀالئي ڪريون. اسان جي ڀالئي ان انسان جي دل کي نرمائي ڇڏيندي 
۽ نيٺ هو مجبور ٿي پنهنجو پاڻ ۾ به ڀالئيَء جو جذبو پيدا ڪندو. جيڪڏهن جانورن ۽ پکين تي به ويچار 
نه  ته پکين ۽ جانورن ۾ شعور ۽ ذهني صالحيتون  انهن جي زندگيَء مان اهو سبق ملندو  ته اسان کي  ڪجي 
ُهجڻ باوجود به انهن ۾ هڪ ٻئي سان ڀالئي ڪرڻ جي عادت سمايل آهي. اسان انسان ته ذهني صالحيتن کان 
ماال مال آهيون.اسان کي گھرجي ته اسين پنهنجي دل ۾ هر هڪ سان ڀالئي ڪرڻ جو جذبو رکون. ان کي ئي 

انسانيت چئبو آهي. 

تحقيقي ڪم
•  شاگردن کي  اخبارن ، رسالن ۽ مختلف ڪتابن مان اهڙيون ٻيون ڪهاڻيون پڙهي پنهنجي ڪاپيَء ۾ لکي 

اچڻ الِء چيو ويندو. 
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سبق ٽيويهون

ِسج، چنڊ ۽ تارا
مقصد  

سبق جي ُپڄاڻيَء تي:
شاگرد ِسج، چنڊ ۽ تارن بابت ڄاڻ حاصل ڪري سگهن.  •

ڏينهن ۽ رات جي بدلجڻ کان واقف ٿين.  •
ِسج جي روشنيَء مان فائدن جي ڄاڻ حاصل ڪن.  •

سنڌي پڙهڻ ۽ سمجهڻ جي صالحيت پيدا ٿي سگهندي.  •
نَون لفظن جي ڄاڻ حاصل ڪن.   •

امدادي سامان
سَج، چنَڊ ۽ تارن جي نظارن جو هڪ چارٽ   •

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

َسولي سنڌي ڪتاُب 4، صفحو نمبر 54  •

سکيا جو طريقو 
آمادگيَء جا سوال: )1( اهلل تعالٰي رات ڇا الِء خلقي آهي؟   آرام ڪرڻ الِء  )2( اهلل تعالٰي ڏينهن ڇا الِء بڻايو آهي؟     
ڪم ڪار الِء  )3( ڏينهن جي روشني ڪهڙي شيَء مان حاصل ٿئي ٿي؟ ِسَج مان  )4( سج جڏهن لهي ويندو آهي 

ته ڇا ٿيندو آهي؟    رات ٿي ويندي آهي  )5( رات جو اسان کي آسمان تي ڇا نظر ايندا آهن؟   چنُڊ ۽ تارا  
جي  نظارن  انهن  ڪندو.  آويزان  تي  بورڊ  بليڪ  چارٽ  جو  تارن  ۽  چنڊ  سَج،  ڪندو.  اعالن  جو  سبق  استاد   •

وضاحت ۽ اهميت واضح لفظن ۾ سمجهائيندو.
جملن  ۽  عبارت  استاد  دوران  پڙهائيَء  ۾  آواز  بلند  پڙهندو،  سبق  ۾  انداز  واري  ڪهاڻيَء  ۽  آواز  بلند  استاد    •
۽  توجهه  جي  ۾شاگردن  سبق  جيئن  ته   رهندو  آڻيندو  تبديلي  پڻ  ۾  آواز  ۽  انداز  جي  چهري  پنهنجي  موجب 

دلچسپي پيدا ٿئي.
جڏهن استاد ڪو به سبق  بلند آواز ۾ پڙهندو آهي ته ان وقت شاگرد ظاهري طور سانت اختيار ڪندا آهن.   •
شاگردن کي سبق ٻڌڻ الِء توجهه جي سخت ضرورت هوندي آهي. پر انسان جي ذهني خيالن تي ڪو به اعتبار 
نه آهي. ان ڪري استاد کي گھرجي ته بلند آواز ۾ سبق پڙهڻ دوران اهڙو طريقو اختيار ڪري جو ٻار سبق ۾ 
پنهنجو پاڻ دلچسپي وٺن. شاگرد جيڪي ڏکيا لفظ اُچاري نه سگهندا، اهي لفظ بليڪ بورڊ تي لکيا ويندا ۽ 

کين لفظن جو صحيح اُچار سمجهايو ويندو.
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سبق متعلق ڪجهه سوال:
سولر انرجي تي هاڻي ڇا ڇا ٿو هلي؟. 1
قمري يا اسالمي سال ڇا کي چيو ويندو آهي؟. 2
ڇا تارن کي دنيا جي ملڪن ۾ هڪ ئي نالي سان سڏيو ويندو آهي؟. 3
هفتا، مهينا، ساَل ۽ صديون ڪيئن ٿا مٽجن؟. 4

حل ٿيل َمشَق 
سوالن جا جواب: )الف( 

شاگردن جي پروڙ جي جائزي الِء اُنهن کان مشَق جي سوالن جا جواب زباني ُپڇيا ويندا. ڌرتي سج جي چوڌاري،   •
ڦرندي آهي.

پنهنجي مرڪز جي چوڌاري ڦرڻ سبب ڌرتيَء تي رات  ڏينهن ۾، ۽ ڏينهن  رات ۾ تبديل ٿئي ٿو.. 1
سَج جي روشني انسان ذات سان گڏ ٻين جاندارن، پکين، ِجيت جڻن، ٻوٽن ۽ فصلن الِء نهايت ڪارائتي آهي.. 2
سج جي روشنيَء مان هاڻي بجلي به تيار ٿئي ٿي جنهن کي ِسج جي توانائي )سولر انرجي ( چيو وڃي ٿو.. 3
چنڊ کي پنهنجي روشني نه آهي ، چنڊ کي سج کان روشني ملندي آهي.. 4
ٻهراڙيَء جا ماڻهو اڄ به تارن کي ڏسي وقت ۽ طرف ُسڃاڻين ٿا.. 5

) ب (  لفظن جا اُبتڙ )ضَد(: استاد بليڪ بورڊ تي لفظ ۽ انهن جا ضَد لکي شاگردن کي  آسان طريقي سان سمجهائيندو.

ضَدلفَظ

ڏينهن
روشني

اوڀر
ڌار

گھڻو

راِت
اونداهي

اولهه
گُڏ

ٿورو

لفَظ ٺاهيو: ) اسم مصدر ( )ج( 
•  فعل جي صورت مان ڪم ڪرڻ جي معلومات حاصل ٿيندي آهي ته ڪم ڪهڙي وقت ٿيو، ٿئي ٿو يا ٿيندو. 
پر فعل جو مثال هميشه اسم مصدر جي صورت ۾ ڏنو ويندو آهي. اسم مصدر ۾ ڪم جي حالت ۾ “ ڻ ” جو 

اضافو ڪيو ويندو آهي. جيئن:  لُِک مان لکڻ. کُل  مان ِکلڻ.
اسم مصدر جا ٻيا مثال هيٺ ڏجن ٿا.  •

)1(   ُرس                ُرسڻ  
)2(   گُھم               گھمڻ  

)3(   ِڏُس                ِڏسڻ  
)4(   ِمُل                  ِملڻ  

)5(   ُسمهه               ُسمهڻ  
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) د (  فعل جي تعريف: ڪنهن به ڪم جي نالي کي فعل چئبو آهي. مثال طور.لکڻ ، پڙهڻ وغيره.
استاد، شاگردن کي فعل جا ٻيا لفَظ ڪاپيَء ۾ لکڻ الِء چوندو.  •

)1(  کائڻ   )2(   پيئڻ     )3(   ڊوڙڻ      )4(   روئڻ     )5(   هلڻ  

سرگرميون ) اُتساهه( 
شاگردن کي پنهنجن خيالن جي اظهار جو موقعو ڏيئي کين پچيو 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.
استاد بليڪ بورڊ تي چارٽ آويزان ڪندو جنهن تي سبق جا نوان ۽ ڏکيا لفظ ، انهن جي معنٰي صاف ۽ واضح   •

لکيل هوندي ، استاد اُهي لفظ ۽ معنٰي پڙهي سمجهائيندو.
نوان لفَظ: ڪارائتي، مٽجن،  بيشمار  

ڏکيا لفظ: سنهڙو،  ٻهراڙي،  ُپٺيان  
استاُد بليڪ بورڊ تي اسالمي مهينن جا ناال لکي شآگردن کي انهن بابت سمجهائيندو.   •

)3(  ربيع االول )1(    محرم                 )2(   صفر                    
)4(    ربيع الثاني           )5(   جمادي االول      )6(   جمادي الثاني  

)7(    رجب                   )8(   شعبان               )9(   رمضان  
)10(   شوال                  )11(  ُذو القعد            )12(  ذو الحج  

•  استاُد سج، چنڊ ۽ تارن بابت شاگردن کي اضافي ڄاڻ ڏيندو.
اهلل تعالٰي اسان الِء ڪيتريون ئي نعمتون پيدا ڪيون آهن، انهن نعمتن مان ڌڻي سڳوري اسان جي آرام الِء   •
چنڊ ۽ تارا بڻايا آهن جيڪي پنهنجي روشنيَء سان آسمان کي روشن ڪري ڇڏين ٿا. اهڙي طرح جڏهن سج 
اڀرندو آهي ته ڏينهن ٿي ويندو آهي ۽ اسين پنهنجي پنهنجي ڪم ڪار ۾ مصروف ٿي ويندا آهيون. سج 
جي روشنيَء جي ڪري پوکون پچن ٿيون. ان کانسواِء سج جي توانائيَء مان هن وقت بجلي پڻ تيار ٿئي ٿي.  
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سبق چوويهون

ُڪُڪڙ
مقصد

نظم جي ُپڄاڻيَء تي:
شاگردن کي ُڪُڪڙ جي خوبين بابت ڄاڻ حاصل ٿيندي.  •

نظم ُسَر سان پڙهي ۽ ٻڌائي سگهندا.  •
ُڪُڪڙ جي خوبين مان سبق حاصل ڪري سگهندا.  •

نظم جي سمجهاڻي ۽ مشق جا سوال حل ڪرڻ جي قابليت وڌندي.   •
نوان لفظ سکندا.  •

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

بليڪ بورڊ  •
َسولي سنڌي ڪتاُب 4 ، صفحو نمبر 57  •

سکيا جو طريقو 
۾  گھرن  پنهنجي  اڪثر  ماڻهو  رهندڙ  ۾  ڳوٺن  ته:  ويندو  ٻڌايو  ۾  باري  جي  ُڪُڪڙ  کي   شاگردن  ۾  آمادگيَء   •
ُڪُڪڙ پاليندا آهن. ُڪُڪڙ ۾ اها خاصيت آهي ته هو صبح جو سوير ٻانگ ڏيندو آهي. ڳوٺاڻا ماڻهو ان جي 

ٻانگ تي اٿي پنهنجن ڪم ڪارين ۾ ۽ عبادت ۾ مصروف ٿي ويندا آهن.
استاد نظم جي خوشخطي ۽نَون لفظن جو چارٽ بليڪ بورڊ تي آويزان ڪندو.  •

استاد بلند آواز ۾ ُسَر ۽ لئه سان نظم پڙهندو.  •
استاد نظم جي هڪ هڪ ِسٽ ۽ شعر کي واضح ۽ آسان لفظن ۾ سمجهائڻ کان پوِء  شاگردن کان بلند آواز   •
سمجهائي  ادائگي  درست  جي  لفظن  کي  انهن  سگهندا  نه  اُچاري  لفظ  ڏکيا  شاگرد  جيڪي  پڙهائيندو.  نظم  ۾ 
ويندي. جيڪي شاگرَد لفظن جو صحيح اُچار پڙهي سگھندا اُستاُد انهن جي حوصله افزائيَء الِء سندن ساراهه 

ڪندو، ٻين شاگردن ۾ به صالحيتون پيدا ڪرڻ الِء انهن جي رهنمائي ڪئي ويندي. 
شاگردن کي شاعر جي نالي بابت ڄاڻ ڏني ويندي.    •

استاد شاگردن کي ڪجهه دير الِء  خاموشيَء سان نظم جي شعرن تي ويچار ڪرڻ ۽ سمجهڻ الِء وقت ڏيندو،   •
ان کانپوِء شاگردن کي پنهنجن خيالن جي اِظهار جو موقعو ڏنو ويندو. ُسهڻي انداز ۾ شعر جي سمجهاڻي ٻڌائڻ 

واري شاگرد جي حوصلي افزائي ڪندي سندس ُپٺي ٺپي ويندي.



125125



126126

حل ٿيل َمشَق 
سوالن جا جواب:  )الف( 

شاگرد  جيڪي  ويندا.  ُپڇيا  زباني  جواب  جا  سوالن  جي  مشَق  کان  اُنهن  الِء  وٺڻ  جائزو  جو  پروڙ  جي  شاگردن   
شامل  ۾  شاگردن  ڪندڙ  مظاهرو  جو  ڪارڪردگي  ُسٺي  تي  چارٽ  هڪ  نالو  جو  اُنهن   ، ڏيندا  جواب  صحيح 
ڪري ڪالس جي سافٽ بورڊ تي لڳايو ويندو. جن شاگردن کي جواب نه ايندا انهن جي رهنمائي ڪئي ويندي.

ُڪُڪڙ فجر جو اُٿي ٻانگ ڏيندو آهي.. 1
ُڪُڪڙ صبح جو ٻانگ ڏئي ڌڻي سڳوري جي ياد ڏياري ٿو.. 2

شاگردن کي پنهنجن خيالن جي اظهار جو موقعو ڏنو ويندو.  •
)ب(  پکين جا ناال: هن نظم ۾ ُڪُڪڙ جو ذڪر آيل آهي ۽ ُڪُڪڙ هڪ پکي آهي. استاُد ، ٻارن کي پنجن ٻين پکين 

جا ناال ڪاپيَء ۾ لکڻ الِء چوندو.
ڪبوتر   ،   طوطو   ،   جهرڪي   ،   ڪوئل   ،   مور.

هم آواز لفَظ:   )ج( 
استاد ٻارن کي هم آواز لفظن بابت ڄاڻ ڏيندو. پوِء شاگرَد ڪاپيَء ۾ نظم جا هم آواز لفظ لکي ايندا.  

نيارو              )2(   اُٿي             ڪري     )1(   پيارو       
ڏياري            )4(    پرايون      ڳايون     )3(   اُٿاري       

نَون لفظن جي خوشخطي: )د( 
شاگردن جي لکائيَء ۾ نکار پيدا ڪرڻ الِء استاد ڪالس ۾ هر نظم يا سبق جي مشق ۾ خوشخطيَء جو سلسلو   •
جاري رکندو، هن نظم ۾ به ڪجهه لفظن جي خوشخطي ڪرائي ويندي.جنهن ٻار جي خوشخطي اعلٰي هوندي 

ان جو نالو ڪالس جي سافٽ بورڊ تي وڏن اکرن ۾ لکيو ويندو.
ڌاريو ،   نيارو ،   غفلت  ،  پِرايون  

)هه(  لفظن جا اُبتڙ )ضَد(:
•  بليڪ بورڊ تي لفظن جا ضَد لکي سمجهايا ويندا.

اُبتڙلفَظ

اڇو
ڌرتي
هيٺ

اوندهه

ڪارو
آسمان

مٿي
روشني
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سرگرميون ) اُتساهه(
نظم جي خوشخطي ڪالس ورڪ ڪاپيَء ۾ صفائيَء سان ڪرائي ويندي.  •

نظم جا نوان ۽ ڏکيا لفَظ ُسٺن اکرن ۾شاگردن کان ڪاپيَء ۾ لکرايا ويندا.  •
  نوان لفظ: ڌاريو،  نيارو،  غفلت.

ڏکيا لفظ: ٻانگ،  پرايون،  ڄڻ.  
استاُد ٻارن کي مختلف پکين بابت ڄاڻ ڏيئي ڪن به ٽن پکين جون ٻوليون ٻڌائڻ الِء چوندو.  •

ٻولي پکي    
ُڪو ُڪو ُڪو ُڪو ڪوئل   

ڪان ڪان ڪان ڪان ڪانُء    
چون چون چون چون جھرڪي   

نظم جو مقصد 
هي  آهي.  ٺاهي  نه  فضول  ۽  بيڪار  شيِء  به  ڪا  ۾  دنيا  هن  تعالٰي  اهلل  ته  آهي  ڏنو  پيغام  اهو  شاعر  ۾  نظم  هن   •
جانور، پکي، جيت جڻا، وڻ ٽڻ، ٻوٽا، جبل، ٽڪريون، ٻيال، جهر جهنگ ، چشما، درياَء ۽ سمنڊ وغيره هر هڪ ۾ 
اهلل جي قدرت سمايل آهي ۽ ڪا نه ڪا خوبي آهي. ِهتي شاعر ُڪُڪڙ جون خوبيون هڪ نظم جي صورت 
جاڳائي  کي  ماڻهن  ڏئي  ٻانگ  ۾  آواز  سريلي  اُٿي  سوير  جو  صبح  ُڪُڪڙ  هڪ  ته  آهي  لکيو  ڪندي  بيان  ۾ 
ٿو ۽ اُهي اُٿي رب جي ذڪر ۽ عبادت ۾ مشغول ٿي وڃن ٿا. اسان کي ُڪُڪڙ جي ان خوبيَء مان سبق پرائڻ 

گهرجي.    
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سبق پنجويهون

ماڪوڙي ۽ ڪبوتر ) تصويري آکاڻي (
مقصد

سبق جي ُپڄاڻيَء تي:
شاگردن ۾ تصوير ڏسي آکاڻي ٻڌائڻ جي قابليت وڌندي.  •

شرارتن جي ُبري انجام کان واقف ٿين.  •
بي زبان پکين جي گڻن بابت سمجهي سگهن.  •

آکاڻيون پڙهڻ ۽ انهن کي سمجهڻ جو شوق پيدا ٿيندو.  •
ذهني صالحيتن ۾ اضافو ايندو.  •

امدادي سامان
اخبار ، رسالو يا ڪتاب جن ۾ تصويري آکاڻي ُهجي   •

بليڪ بورڊ  •
َسولي سنڌي ڪتاُب 4 ، صفحو نمبر 59  •

سکيا جو طريقو 
استاد شاگردن کي اخبار مان چونڊيل ڪهاڻي پڙهي ٻڌائيندو.  •

اها   ، نه پر سمجهڻ جي ضرورت هوندي آهي  هي سبق تصويري آکاڻي تي مشتمل آهي. هن سبق کي پڙهڻ   •
حقيقت آهي ته سوچڻ ۽ غور ڪرڻ واري طريقي سان شاگردن جون ذهني صالحيتون اُجاگر ٿينديون آهن. 
ان الِء شاگردن کي شروعات ۾ ڏهه منٽ وقت ڏنو ويندو. ان دوران ٻار آکاڻيَء جي تصويرن کي سمجهڻ جي 
ڪوشش ڪندي هر تصوير آڏو جملو لکندا ته هن تصوير ۾ ڇا جو اشارو مليل آهي. اهڙي طرح وقت پورو 

ٿيڻ تي استاد شاگردن کان  تصويرن مطابق جملن جي وضاحت معلوم ڪندو.

آکاڻي 
هن آکاڻيَء جي تصويرن مان اهو ظاهر ٿئي ٿو ته:    •

هڪ ڪبوتر جي نظر هڪ ماڪوڙيَء تي پئي جيڪا  پاڻيَء جي ڍوري ۾ٻڏي  رهي هئي. ڪبوتر سوچيو ته   •
جيڪڏهن ان جي مدد نه ڪئي وئي ته ماڪوڙي مري ويندي ان ڪري ڇو نه ڪنهن طريقي سان ان کي مرڻ 
کان بچائجي. اهو سوچي ڪبوتر هڪ وڻ جو پن پنهنجي چنهنب ۾ پڪڙي کڻي آيو. ان پن کي ماڪوڙيَء 
هڪ  ۾  ايتري  وئي.  بچي  کان  مرڻ  ۽  رهي  ويهي  تي  پن  ماڪوڙي  طرح  اهڙي  رکيائين،  ڪري  ويجهو  جي 
شڪار  جو  ڪبوتر  سان  مدد  جي  گليل  هن  آيو،  ويجهو  جي  ڍوري  هو  پئي،  تي  ڪبوتر  نظر  جي  ٻار  شرارتي 
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ڪرڻ ٿي چاهيو. ٻار جي توجهه ڪبوتر ڏانهن هئڻ سبب هو مٿي نهاري رهيو هو ته هن جي پير ۾ ماڪوڙيَء 
اچي چُڪ هنيو. ٻار ڪبوتر جو شڪار نه ڪري سگهيو ۽ َپير ۾ تڪليف هئڻ سبب هو روئڻ لڳو. جيئن ته 
هن ڍوري جي ويجهو ڪو به نه هو، انڪري ڪو به هن جي مدد نه ڪري سگهيو.  ڪجهه دير کانپوِء ڪبوتر 
جان  منهنجي  تو  آهي  نه  ڳالهه  ڪا  ته  چيو  ماڪوڙيَء  ڪيائين.  ادا  شڪريو  جو  ماڪوڙيَء  ۽  آيو  لهي  هيٺ 

بچائي ، منهنجو به فرض هو ته آُء به تنهنجي جان بچايان. 
تصويرن ۾ ماڪوڙي ۽ ڪبوتر نظر اچي رهيا آهن.  •

•  تصويرن ۾ ماڪوڙي ۽ ڪبوتر کانسواِء هڪ ننڍڙو ٻاُر، ڍورو ۽ ُگليل نظر اچي رهي آهي.

آکاڻيَء جو مقصد  
هن تصويري آکاڻيَء مان اهو سبق ٿو ملي ته زندگيَء ۾ هر هڪ سان ڀالئي ڪرڻ گھرجي، ڇاڪاڻ ته ڪنهن   •
تي ڪا به مصيبت اچي سگهي ٿي. پوِء جيڪو ٻين جي ڀالئي ۽ چڱائي چاهيندو آهي وقت اچڻ تي ان سان به 
هرڪو ڀالئي ڪندو آهي. مطلب ته “جيڪو ٻين سان ڀالئي ڪندو دنيا ان سان به ڀالئي ڪندي.” ۽ جيڪو ٻين 

جو ُبرو چاهيندو ، تڪليف پهچائيندو اهو پاڻ به پريشان ٿيندو.
هڪ چوڻي آهي ته “ جيڪو ٻين الِء کڏ کوٽيندو ، سو پاڻ ان ۾ ڪرندو”  •

ُسٺي  ايندا.  ٺاهي  ۾  ڪاپيَء  آکاڻي  تصويري  به  ڪا  سان  مدد  جي  وڏڙن  جي  گھر  يا  رسالن  اخبارن،  شاگرَد    •
آکاڻي ٺاهي کڻي ايندڙ ٻار جو نالو ڪالس جي سافٽ بورڊ تي واضح اکرن ۾ لکيو ويندو.



133133



134134

سبق ڇويهون

خط
خاص مقصد

سبق جي ُپڄاڻيَء تي:
شاگرد پنهنجي دوستن کي خط لکي سگهندا.  •

خط لکڻ جي اصولن کان واقف ٿيندا.  •
نوان لفظ سکندا.  •

امدادي سامان
َسولي سنڌي ڪتاُب  4 ، صفحو نمبر 60  •

سکيا جو طريقو
استاُد سبق جو اعالن ڪندو. استاد شاگردن کي خط لکڻ جو طريقو سمجهائيندو.  •

استاد  بلند آواز ۾ خط پڙهندو.  •
هر هڪ عبارت کي واضح ۽ آسان لفظن ۾ سمجهائڻ کان پوِء استاد شاگردن کان بلند آواز ۾ خط پڙهائيندو.   •
جيڪي  ويندي.  سمجهائي  ادائگي  درست  جي  لفظن  کي  انهن  سگهندا  نه  اُچاري  لفظ  ڏکيا  شاگرد  جيڪي 
ٻين  ڪندو.  ساراهه  سندن  الِء  افزائيَء  حوصله  جي  انهن  اُستاُد  سگھندا  پڙهي  اُچار  صحيح  جو  لفظن  شاگرَد 

شاگردن ۾ به صالحيتون پيدا ڪرڻ الِء انهن جي رهنمائي ڪئي ويندي.
استاد شاگردن کي خاموشيَء سان خط تي ويچار ڪرڻ ۽ سمجهڻ الِء ڪجهه وقت ڏيندو. ان کانپوِء شاگردن   •
کي پنهنجن خيالن جي اِظهار جو موقعو ڏنو ويندو. خط جي عبارتن جي ُسهڻي انداز ۾ سمجهاڻي ڏيندڙ واري 

شاگرد جي حوصله افزائيَء الِء سندس ُپٺي ٺپي ويندي.

حل ٿيل َمشَق 
سوالن جا جواب: )الف( 

خط لکڻ جي شروعات بِسم اهلل الرحمٰن الرحيم سان ڪرڻ گھرجي.. 1
 مٿيون خط ننڍي ڀاُء طرفان وڏي ڀاُء ڏانهن لکيل آهي. 2. 
 خط ۾ وڏي ڀاُء ڏانهن سندس شاديَء جي تيارين جو ذڪر ڪيل آهي. 3. 

خط جي ُپڄاڻي خط لکندڙ جي حوالي سان ڪرڻ گھرجي.. 4
شاگردن جي پرک ۽ پروڙ جو جائزو وٺڻ الِء کين چيو ويندو ته هو پنهنجي ڪنهن دوست ڏانهن خط لکي،  ۽ . 5

امتحان ۾ ڪاميابي ماڻڻ جي خبر ٻڌائي.



135135



136136

  ) ب (  ٻٽا لفَظ:
ٻٽن لفظن ۾ هڪ با معنٰي لفظ هوندو آهي ۽ ٻيو ان لفَظ جو هم معنٰي يا لڳ ڀڳ ساڳي معنٰي وارو هوندو آهي.   •

ان مان مراد “وغيره” هوندي آهي. جيئن. خُط پُٽ. 
استاُد شاگردن کي اهڙا پنج لفَظ پنهنجي ڪاپيَء ۾سرگرمين واري ورق تي لکي اچڻ الِء چوندو.  •

ٻٽا لفَظ: )1(   ماني   ٽِڪي        )2(   چانههِ  پاڻي     )3(   لٽو  ڪپڙو      )4(   مَٽ   مائٽ         )5(    ذات پات   
) ج (  خال ڀريو:

)1(   خير           )2(   خُط پُٽ            )3(    اونو       )4(   ڌوم ڌام    )5( مرحلو     

سرگرميون ) اُتساهه( 
•   خط جا ڏکيا ۽ نوان  لفَظ ُسٺن اکرن ۾شاگردن کان ڪاپيَء ۾ لکرايا ويندا.

  نوان لفَظ: ڌوم ڌام،  اڳواٽ. 
  ڏکيا لفَظ: اونو،  کوڙ،  ِهتڙي.

خط لکڻ  جو مقصد 
•  خط پنهنجن دوستن، ِمٽن مائٽن ، دوستن عزيزن ۽ ڪاروباري ڀائيوارن وغيره ڏانهن لکيو ويندو آهي. خط لکڻ 

وقت خط جي نموني جو خاص خيال رکڻ گھرجي. خط لکڻ جا ڪجهه اصول هيٺ بيان ڪجن ٿا.
خط جي شروعات بِسم اهلل الرحمٰن الرحيم سان ڪرڻ گھرجي.  •

خط جي ايڊريس خط جي ساڄي پاسي هئڻ گھرجي.  •
خط جنهن ڏانهن لکبو آهي، ان سان مخاطب ٿيڻ واري ڀاڱي کي ِسرو چئبو آهي.  •

خط جي جنهن حصي ۾ حال احوال لکبو آهي، ان حصي کي عبارت چئبو آهي.  •
خط ۾ مختصر ۽ ڪم جي ڳالهه لکڻ گھرجي.   •

خط لکڻ وقت آسان لفظ استعمال ڪجن.  •
خط ۾ اخالقي لفظن ۽ جملن جو استعمال ڪرڻ گھرجي.  •

خط ۾ تاريخ ايڊريس سان گڏ هجڻ گھرجي.  •
خط ۾ خير خيريت واري عبارت لکڻ ضروري آهي.      •

شاگرد  خط لکڻ جا اصول ياد ڪري ايندا. ان سلسلي ۾ استاد شاگردن جي رهنمائي ڪندو.     •
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سبق ستاويهون

ڏسو ڏسو اي ٻارو ُگل 
مقصد

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

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

امدادي سامان
انيڪ رنگ برنگي گلن جي تصويرن جو چارٽ   •

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

َسولي سنڌي ڪتاُب  4 ، صفحو نمبر 62  •

سکيا جو طريقو 
آمادگيَء جا سوال:   •

)1( ٻارو سال ۾ گھڻيون مندون ٿينديون آهن؟  چار  )2( انهن چئن مندن جا ناال ٻڌايو؟    سيارو  ،  بهار  ، اونهارو   
۽ ُسرُء. )3( سياري کان پوِء ڪهڙي ُمند ايندي آهي؟  بهار جي ُمند ايندي آهي. )4( بهار جي ُمنَد ۾ روڊن رستن 

گھرن ۽ باغن ۾ ڇا نظر ايندو آهي؟ رنگ برنگي ُگل ڦل.
استاد سبق جو اعالن ڪندو. نظم جي خوشخطي نَون ۽ ڏکين لفظن جو چارٽ ۽ بهار جي ُمند جي انيڪ رنگ   •

برنگي ُگلن جي تصويرن وارو 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 نظم بلند آواز ۾ 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 حوصله افزائي ڪندو.
نظم بابت ڪجهه سوال:

ٽانڊاڻا ڇا ۾ ٽمڪندا آهن؟. 1
سڀني ُگلن ۾ نيارو ُگل ڪهڙو آهي؟. 2
ُگلن مٿان ڪير گهمندو آهي؟. 3
لفُظ “ ُسڳنڌ” جو مطلب ڇا آهي؟. 4
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حل ٿيل َمشَق 
سوالن جا جواب: )الف( 

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

جي رهنمائي ڪئي ويندي.
هن نظم ۾ موتيو، ُمگرو، مکڙي ۽ گالب جي ُگل جو ذڪر ڪيو ويو آهي.. 1
ڀونر ُگل تي ڀيرا ان ڪري ڏيندو آهي جو ان کي ُگل پيارا لڳندا آهن.. 2
اظهار ۽ سبق جي مشق حل . 3 ڏٺا آهن؟ شاگردن کي پنهنجن خيالن جي  ُگل  وارا  اوهان ڪهڙن ڪهڙن رنگن 

ڪرڻ ۾ حصو وٺڻ جو موقعو ڏنو ويندو.
اوهان کي ڪهڙو ُگل پسند آهي ۽ ڇو؟ شاگردن کي پنهنجن خيالن جي اظهار ۽ سبق جي مشق حل ڪرڻ ۾ . 4

حصو وٺڻ جو موقعو ڏنو ويندو.
)ب(  لفظن جي معنٰي: شاگردن جي توجهه بليڪ بورڊ تي لفظن جي معنٰي واري چارٽ ڏانهن ڪرائيندي کين لفظن جي 

معنٰي آسان طريقي سان سمجهائي ويندي.

معنٰيلفَظ

جوِت
نيارو

ُمونجهارو
پيارو

رجعوجعین جعونجعرجع/ 
جعا جعا جعر

جعی جعاش جعرپ
ایجعرجعا  / جعدجعوجعت 

نظم ُسَر ۽ لئه سان پڙهڻ: ڪالس جي ڪن به پنج ذهين شاگردن کي سڀني جي آڏو بيهاري استاد ٻارن کي هدايت  )ج( 
ڪندو ته سڀئي شاگرَد بيهي گڏجي نظم ُسر ۽ لئه سان پڙهن. استاد به سندن رهنمائي ڪندو.

)د(  اکرن کي جوڙي لفُظ ٺاهڻ: الف ، ب جا اکر جوڙي لفُظ ٺاهيو ويندو آهي. اکرن جي اهڙي ترتيب جنهن مان ڪا 
معنٰي نڪري، ان کي لفُظ چئجي ٿو.

استاُد بليڪ بورڊ تي لفظن ٺاهڻ الِء ڌار ڌار اکر لکندو، ٻار اهي اکر مالئي هڪ  بامعنٰي لفظ ٺاهيندا.  •
               اکر                                             لفَظ

)1(    پ  و  پ  ٽ             =                 پوپٽ
)2(    گ  ل                         =                  گل

)3(    ٽ  م  ڪ  ن            =                 ٽمڪن
)4(    م  ک  ڙ  ي  و  ن       =                مکڙيون

)5(    س  هه  ڻ  و               =                 سهڻو
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)هه(  رنگ برنگي گلن جا ناال لکڻ:
استاد شاگردن جي ڄاڻ ۾ واڌاري الِء گلن جا ناال ٻڌائيندو. شاگرد پنهنجي ڪاپيَء ۾ ُگلن جا ناال ۽ رنگ  لکي   •

ايندا.
)1( چنبيلي      )2( ڪنول      )3(  رات جي راڻي        )4( رابيل

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

•  شاگردن کي  نظم جا هم قافيه لفظ چونڊي ڌار ڪري لکڻ الِء چيو ويندو.
  ٻارو   ،   پيارو  ،  تارو  ،  وارو  ،  نيارو  ،  مونجهارو  ،  سارو.

خوشخطي
نظم جي خوشخطي ، نون لفظن جو چارٽ  آويزان ڪيو ويندو،   اُهي لفَظ پڙهي سمجهايا ويندا.    •

نوان لفَظ: جوِت،  ڀيرا،  آڏو.  

 نظم جو مقصد

شاگردن کي نظم جو مقصد سمجهايو ويندو.  •
هن نظم مان اسان کي اهو سبق ٿو ملي ته اهلل تعالٰي اسان انسانن الِء بيشمار نعمتون خلقيون آهن، انهن نعمتن   •
۾ انيڪ قسم جا رنگ برنگي ُگل به اسان الِء بيحد فائدي مند آهن. اِهي ُگل جدا جدا رنگن جي ڪري تمام 
خوبصورت نظر ايندا آهن؛ ٻيو ته ُگلن جي پياري پياري ُسرهاڻ تي هر انسان جي ِدل هرکي پوندي آهي. ُگلن 
جي ُسڳنڌ جو بار بار مزو وٺڻ ۾ لطف ايندو آهي. انهن گلن ۾ خاص ڪري گالب جو گل سڀني کان وڌيڪ 
خوبصورت ۽ سڳنڌ وارو آهي. ان کان سواِء شاعر هن نظم ۾ موتيي، ُمگري ۽ سورج مکي جي ساراهه ڪئي 
آهي.  گلن جي مهڪ ۽ خوبصورتيَء تي پوپٽ اچي انهن مٿان ڦرندا رهندا آهن، ڇاڪاڻ ته انهن کي ُگل ڏاڍا 

پسند هوندا آهن خاص طور تي ننڍڙا ننڍڙا ٻار ُگلن جي ُسرهاڻ  مان ڏاڍا لطف اندوز ٿيندا آهن.
سمجهاڻي کان پوِء استاد، شاگردن جي پروڙ جو جائزو وٺندي کانئن سوال ڪندو.  •

تحقيقي ڪُم
  شاگرَد هي نظم ياد ڪري. اخبار، رسالي يا ڪنهن به ڪتاب مان بهار جي ُمند تي لکيل ڪونظم يا آکاڻي 

پنهنجي ڪاپيَء ۾ سرگرمين واري ورق تي لکي ايندا.
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سبق اٺاويهون

مرزا قليچ بيگ
مقصد

سبق جي ُپڄاڻيَء تي:
شاگرد مرزا قليچ بيگ جي شخصيت ۽ زندگيَء بابت ڄاڻ حاصل ڪري سگهن.  •

ليکڪ جي تخليقي صالحيتن کان واقف ٿين.  •
شاگردن ۾ لکڻ ۽ پڙهڻ جو جذبو پيدا ٿئي.  •

نَون لفظن جي ڄاڻ وڌندي.   •

امدادي سامان
هڪ چارٽ تي مرزا قليچ بيگ جي تصوير  •

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

َسولي سنڌي ڪتاُب 4 ، صفحو نمبر 64  •

سکيا جو طريقو
انداز ۾ ڏني  •  آمادگيَء ۾ شاگردن کي مرزا قليچ بيگ جي زندگي ۽ علمي پورهئي بابت ڄاڻ ڪهاڻيَء واري 

ويندي.
استاد سبق جو اعالن ڪندي مرزا قليچ بيگ جي تصويَر 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 انداز ۽ 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،  انهن جو صحيح اُچار سمجهايو ويندو.
سبق جي متعلق ڪجهه سوال:

مرزا قليچ بيگ جا وڏڙا اصل ڪٿان جا رهاڪو هئا؟. 1
مرزا قليچ بيگ ڪهڙي سن ۾ بي اي جي ڊگري حاصل ڪئي؟. 2
مرزا قليچ بيگ ڪاليج ۾ پروفيسر هوندي ڪهڙي ٻولي پڙهائيندو هو؟. 3
مرزا صاحب ڪهڙي عهدي تان رٽائر ٿيو؟. 4
انگريز سرڪار مرزا قليچ بيگ کي ڪهڙي عيسوي سن ۾ لقب ڏنو؟. 5
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حل ٿيل َمشَق 
)الف(  سوالن جا جواب: شاگردن جي پروڙ ۽ پرک الِء اُنهن کان مشَق جي سوالن جا جواب زباني ُپڇيا ويندا. جيڪي 
انهن   ، ايندا  نه  ، جن شاگردن کي جواب  اُنهن جي ساراهه ڪئي ويندي  شاگرد صحيح جواب ڏيندا، شاباس طور 

جي رهنمائي ڪئي ويندي.
  مرزا قليچ بيگ 17 آڪٽوبر 1853ع ۾ حيدرآباد شهر جي ننڍڙي ڳوٺ ٽنڊي ٺوڙهي ۾ ڄائو هو.1. 

مرزا قليچ بيگ جا وڏا ِميرن جي دؤر ۾ سنڌ ۾ لڏي اچي آباد ٿيا.. 2
مرزا قليچ بيگ شروعاتي تعليم پنهنجي ڳوٺ جي مڪتب ۾ حاصل ڪئي.. 3
مئٽرڪ کان پوِء هو اعلٰي تعليم حاصل ڪرڻ الِء بمبئي ويو. . 4
سندس محنت ۽ خدمتن عيوض کيس“ شمس العلماَء ۽ خانبهادر ” جا لقب مليا.. 5
مرزا قليچ بيگ سنڌي ادب کي اٽڪل چار سؤ جي لڳ ڀڳ ڪتاب ڏنا.. 6
مرزا قليچ بيگ 3 جوالِء سن 1929ع تي الڏاڻو ڪري ويو.. 7

بداليو  ۾  جملن  هاڪاري  لکي  جمال  ناڪاري  جا  مشق  جي  سبق  تي  بورڊ  بليڪ  بدالئڻ:  ۾  هاڪاري  کي  جملن  )ب(  
ويندو. استاد پهرين شاگردن جي رهنمائي ڪندو پوِء شاگرَد اهي جمال بليڪ بورڊ تي اچي درست ڪندا. آخر ۾ 

اُهي جمال ٻاَر پنهنجي پنهنجي ڪاپيَء ۾ لکندا.

هاڪاري جمالناڪاري جمال

 مون حسيب کان پين ڪونه ورتي آهي.. 1
اڄ اسالميات وارو استاد ڪونه ايندو.. 2
مونکي اُڃ ڪونه لڳي آهي.. 3
مرزا قليچ بيگ گھڻا ڪتاب نه لکيا آهن.. 4
ڀاڄيَء واري وٽ ٽماٽا ڪو نه آهن. 5

مون حسيب کان پين ورتي آهي.  .1
اڄ اسالميات وارو استاد ايندو.  .2

مونکي اُڃ لڳي آهي.  .3
مرزا قليچ بيگ گھڻا ڪتاب لکيا آهن.  .4

ڀاڄيَء واري وٽ ٽماٽا آهن.  .5

) ج (  نوان لفَظ ٺاهڻ:  استاد بليڪ بورڊ تي اسم مصدر لفظن کي زمان ماضي جي صورت ۾ تبديل ڪرڻ جي سکيا 
ڏيندو.

زمان ماضياسم مصدر

کلڻ
ُرسڻ

گُھرڻ
لکڻ
اُٿڻ

کليو
ُرسيو

گُھريو
لکيو
اُٿيو
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سرگرميون ) اُتساهه( 
شاگردن کي پنهنجن خيالن جي اظهار جو موقعو ڏيندي، ڪالس جي شاگردن کي ٻن حصن ۾ ورهايو ويندو.   •
هڪ کي مرزا قليچ بيگ جي زندگيَء بابت لکڻ الِء چيو ويندو ۽ ٻئي کي مرزا قليچ بيگ جي ادبي خدمتن  الِء 

چيو ويندو. شاگرَد اخبارن، رسالن، ڪتابن ۽ انٽرنيٽ جي مدد سان ڪيل پنهنجي تحقيق پيش ڪندا. • 
استاد بليڪ بورڊ تي هڪ جملو لکندو: 

هن سبق مان اوهان کي مرزا قليچ بيگ جو ڪهڙو علمي ڪارنامو پسند آهي ۽ ڇو؟  
ٻار پنهنجن خيالن جي اظهار الِء سڀني جي آڏو اچي پنهنجا ويچار ونڊيندا.  •

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

نوان لفَظ: اَُملهه،  لڳاتار،  مشغول  
ڏکيا لفَظ: همٿائڻ،  ڄمار،  لڏي آيا  

کي  شاگردن  ۽  لکندو  ناال  جا  شاعرن  ۽  اديبن  ناماچار  رکندڙ  تعلق  سان  ادب  سنڌي  تي  بورڊ  بليڪ  استاُد   •
پنهنجي ڪاپيَء تي لکڻ ۽ ياد ڪري اچڻ جي هدايت ڪندو.

•  سنڌي اديبن جا ناال:
)1(   ڊاڪٽر عالمه عمر بن محمد داؤد پوٽو 

)2(   موالنا دين محمد وفائي
)3(   ڊاڪٽر گربخشاڻي 

)4(   عالمه آِء آِء قاضي
)5(   ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ

•   سنڌي شاعرن جا ناال: 
)1(   سچل سر مست 

)2(   شاهه عبد اللطيف ڀٽائيؒ
)3(   بيدل فقير

محمد محسن بيڪس  )4(
)5(   استاد بخاري

)6(   شيخ اياز
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سبق اوڻٽيهون

 رستن تي هلڻ جا قاعدا   
مقصد

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

هڪ ُسٺي شهريَء جي فرضن کان واقف ٿين.  •
ٽريفڪ جي قانون تي مضمون لکي سگھن.  •

سنڌي پڙهڻ ۽ سمجهڻ جي صالحيت پيدا ٿي سگهندي.  •
نَون لفظن جي ڄاڻ وڌندي.   •

امدادي سامان
هڪ چارٽ تي ٽريفڪ  سگنل جي تصوير، ان سان گڏ ڳاڙهي ،سائي ۽ هيڊي بتيَء بابت ڄاڻ لکيل.  •

هڪ چارٽ تي نوان ، ڏکيا لفَظ ۽ انهن جي معنٰي واضح طور تي لکيل  •
بليڪ بورڊ   •

َسولي سنڌي ڪتاُب 4 ، صفحو نمبر 67   •

سکيا جو طريقو
بازارين مان خريداري، تفريحي جاين تي پهچڻ  ۽ گھر  ته اسين وڏين  •  آمادگيَء ۾ شاگردن کان ُپڇيو ويندو 
تي  چوڪ  يا  روڊ  وڏي  ڪنهن  گاڏي  جي  اسان  جڏهن  آهيون؟  ڪندا  استعمال  ذريعا  ڪهڙا  الِء  ورڻ  واپس 
ايندا  اُتي اسان کي اڇي وردي پهريل ۽ مختلف گاڏين کي هٿ جا اشارا ڏيندي ڪير نظر  ته  پهچندي آهي 

آهن؟  انهن ٽريفڪ پوليس وارن جي اشارن تي اسين ڇو عمل ڪندا آهيون؟   
تي  بورڊ  بليڪ  چارٽ  جو  تصويرن   وارو  ڄاڻ  بابت  ان  ۽  اشارن  جي  ٽريفڪ  ڪندو.  اعالن  جو  سبق  استاد   •

آويزان  ڪندو. ٽريفڪ جي اصولن ۽ مختلف رنگن جي بتين بابت شاگردن کي سمجهائيندو.
استاد بلند آواز ۽ ڪهاڻيَء واري انداز ۾ سبق پڙهندو. بلند آواز ۾ پڙهڻ دوران استاد عبارت ۽ جملن موجب   •
پنهنجي چهري جي انداز ۽ آواز ۾ پڻ تبديلي آڻيندو رهندو ته  جيئن سبق ۾ شاگردن جي توجهه ۽ دلچسپي 

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، انهن جو صحيح اُچار سمجهايو ويندو.
ڏيکاريون.  ٿي  ثابت  شهري  ُسٺا  ڪري  عمل  اسين  تي  جن   ، آهن  قاعدا  ڪهڙا  ٻيا  الِء  ڪرڻ  عمل  تي  قانون     •

بليڪ بورڊ تي اهي اصول لکيا ويندا.
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)1(   پنڌ هلندي روڊ پار ڪرڻ الِء زيبرا ڪراسنگ تان لنگهجي.  
)2(   روڊ ان وقت پار ڪجي جنهن وقت ڳاڙهي بتي جي اشاري تي گاڏيون بيهي رهن.  

)3(   پنڌ هلندڙن کي فٽ پاٿ تي هلڻ گھرجي.  
)4(   ٽريفڪ جي اصولن تي عمل ڪرڻ گھرجي.  

)5(   معذورن ، بزرگن ۽ ٻارن جو خيال ڪرڻ گھرجي.  
)6(   ڪنهن به مسافر بس ۾ سفر ڪرڻ دوران بزرگن ۽ عورتن جو احترام ڪرڻ گھرجي.  

)7(   صفائيَء جو خاص خيال رکجي ، هلندڙ گاڏيَء مان گند ڪچرو نه اڇالئجي.  
)8(   ايمبولنس ۽ پوليس جي گاڏين کي رستو ڏيڻ گھرجي.  

)9(   گاڏي تيز رفتاريَء سان نه هالئڻ گھرجي.  
)10(  ٻارن کي گاڏي هالئڻ جي اجازت نه ڏيڻ گھرجي.  

سبق متعلق ڪجهه سوال:
هن سبق ۾ جيڪي دوست ڳالهه ٻولهه ڪري رهيا آهن، انهن جا ناال ٻڌايو؟. 1
ٽريفڪ جي اصولن تي عمل ڪرڻ سان ڪهڙو فائدو ٿيندو؟. 2
ٽريفڪ جي قاعدن تي ڪهڙيَء ريت عمل ڪرڻ گھرجي؟. 3

حل ٿيل َمشَق 
) الف (  سوالن جا جواب:  شاگردن جي پروڙ ۽ پرک جو جائزو وٺڻ الِء اُنهن کان مشَق جي سوالن جا جواب زباني ُپڇيا 
ويندا. جيڪي شاگرد صحيح جواب ڏيندا ، شاباس طور اُنهن جي ساراهه ڪئي ويندي ، جن شاگردن کي جواب 

نه ايندا ، انهن جي رهنمائي ڪئي ويندي.
 ڳاڙهي بتيَء جو مطلب آهي ته گاڏي بيهاريو. 1. 

جيڪڏهن هيڊي بتي ڳاڙهي بتيَء کان پوِء ٻري ته ان جو مطلب هوندو آهي ته گاڏيَء کي هلڻ الِء تيار رکو.. 2
سائي بتي گاڏي هالئڻ جو اشاروهوندي آهي.. 3
شهرن ۾ پيادل هلندڙن الِء رستي جي ٻنهي پاسن کان ُفٽ پاٿ ٺهيل هوندا آهن.. 4
رستي تي اڇا ۽ ڪارا پٽا ٺهيل هوندا آهن، انهن پٽن کي زيبرا ڪراسنگ چئبو آهي. پيادل رستو پار ڪرڻ . 5

الِء انهن پٽن تان هلڻ گھرجي.



153153



154154

) ب (  لفظن جي معنٰي ۽ جمال:
شاگردن ۾لفظن مان جمال ٺاهڻ جي صالحيت پيدا ڪرڻ الِء استاُد بليڪ بورڊ تي لفظن مان جمال ٺاهڻ َسولي   •
ٺاهي  ۾  ڪاپيَء  جمال  ٻه  ٻه  جا  لفَظ  هڪ  به  ڪنهن  مان  لفظن  اُنهن  ۾شاگرَد  آخر  سمجهائيندو.  سان  طريقي 

ايندا.

جمالمعنٰيلفَظ

پِيههَ
َڍري

پار
ڪارائتي

ڄاڻ

جعوججعم / رجعش
جعآجعہت
جعوبجعر

جعاجعرجعآجعد
جعولجعاجعت

ڪراچي شهر ۾ ماڻهن جي وڏي پِيههَ آهي.
هيڊي بتي ٻرڻ تي گاڏي َڍري ڪرڻ گھرجي.

اسان زيبرا ڪراسنگ تان رستو پار ڪيو سين.
استاد ، اسان کي وڏي ڪارائتي ڄاڻ ڏني آهي.

علم حاصل ڪرڻ سان ڄاڻ وڌي ٿي.

) ج ( خالي جاين جا لفظ:
 )1(    ٽريفڪ   )2( سگنل  )3( فٽ پاٿ   )4(  اڇا ۽ ڪارا   )5(  زيبرا ڪراسنگ

سرگرميون ) اُتساهه( 
عبارت  اها  ۾  ڪاپيَء  پنهنجي  شاگرد  لکندو.  جي  نقطن   بغير  عبارت  هڪ  جي  سبق  تي  بورڊ  بليڪ  استاد    •

لکي لفظن تي نقطا هڻي استاد کان عبارت جي تپاس ڪرائيندا. 
•  استاد بليڪ بورڊ تي چارٽ آويزان ڪندو جنهن تي سبق جا نوان،  ڏکيا لفَظ ۽ انهن جي معنٰي صاف ۽ واضح 

لکيل هوندي ، استاد اُهي لفظ ۽ معنٰي پڙهي  ٻڌائيندو.
  نوان ۽ ڏکيا لفظ: ڍري،  پِيههَ،  ڄاڻ.

نوان ۽ ڏکيا لفظ: ڪارائتي،  هيڊيون،  ٻرڻ.  
جي  ڪرائڻ  عمل  تي  قانونن  جي  ٽريفڪ  کان  انهن  ڪري  چونڊ  جي  شاگردن  ڪجهه  مان  ڪالس  استاد،   •
سرگرمي  ڪرائيندو. سرگرمي ڪرائڻ کان اڳ استاد رهنمائي ڪندو ۽ ٽريفڪ جي اصولن مطابق وڌيڪ 

ڄاڻ ڏيندو.
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سبق ٽيهون

چڱي ڳالهه 
مقصد

نظم جي ُپڄاڻيَء تي:
ُسٺيون ڳالهيون ٻڌڻ ۽ عمل ڪرڻ جي عادت پيدا ٿيندي.  •

سوير اُٿڻ ۽ سوير سمهڻ جي اهميت بابت ڄاڻ حاصل ٿيندي.  •
نظم ُسَر سان پڙهي ۽ ٻڌائي سگهندا.  •

بزرگن جي نصيحت تي عمل ڪرڻ جو شعور پيدا ٿيندو.  •
نظم جي سمجهاڻي ۽ مشق جا سوال حل ڪرڻ جي قابليت وڌندي.   •

نوان لفظ سکندا.  •

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

بليڪ بورڊ  •
َسولي سنڌي ڪتاُب  4 ، صفحو نمبر 70  •

سکيا جو طريقو 
شاگردن کي وڏڙن جي نصيحتن تي عمل ڪرڻ جي تلقين ڪندي سمجهايو ويندو ته اوالد جي بهتر تربيت   •
۾ اهم ڪردار والدين جو هوندو آهي. ان ڪري ٻارن کي گھرجي ته والدين جيڪا به نصيحت ڪن، ان تي 
جي  اُٿڻ  سوير  ۽  سمهڻ  سوير  کي  ٻارن  ڪندي.  ڳالهه  چڱي  هڪ  شاعر  به  ۾  نظم  هن  آهي.  الزم  ڪرڻ  عمل 

نصيحت ڪئي آهي. 
استاد نظم جي خوشخطي ۽نَون لفظن جو چارٽ بليڪ بورڊ تي آويزان ڪندو.  •

استاد نظم بلند آواز ۾ ُسَر ۽ لئه سان  پڙهندو.  •
استاد نظم جي هڪ هڪ ِسٽ ۽ شعر کي زير ۽ زبر جي درست ادائگي سان واضح ۽ آسان لفظن ۾ سمجهائڻ   •
کان پوِء شاگردن کان بلند آواز ۾ نظم پڙهائيندو، جيڪي شاگرد ڏکيا لفظ اُچاري نه سگهندا انهن کي لفظن 
جي درست ادائگي ٻيهر سمجهائي ويندي. جيڪي شاگرَد لفظن جو صحيح اُچار پڙهي سگھندا ، اُستاُد انهن 
جي حوصله افزائيَء الِء سندن ساراهه ڪندو. ٻين شاگردن ۾ به صالحيتون پيدا ڪرڻ الِء انهن جي رهنمائي 

ڪئي ويندي.
•  شاگردن کي شاعر جي نالي بابت ڄاڻ ڏني ويندي. 
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ان  ڏيندو،  وقت  ڪجهه  الِء  سمجهڻ  ۽  ڪرڻ  ويچار  تي  شعرن  جي  نظم  سان  خاموشيَء  کي  شاگردن  استاد   •
انداز ۾ سمجهاڻي ڏيندڙ  ڏنو ويندو، شعر جي ُسهڻي  اِظهار جو موقعو  کانپوِء شاگردن کي پنهنجن خيالن جي 

شاگرد جي حوصله افزائيَء الِء سندس ُپٺي ٺپي ويندي.

حل ٿيل َمشَق 
ڏئي  نه  جواب  درست  شاگرَد  جيڪي   ، ڪندو  سوال  جا  مشق  جي  نظم  کان  شاگردن  استاُد  جواب:  جا  سوالن  )الف(  
تي  بورڊ  بليڪ  جواب  جو  ان  هوندو  صحيح  جواب  جو  شاگرد  جنهن  ويندي.  ڪئي  رهنمائي  جي  انهن  سگهندا، 

لکيو ويندو ۽ کيس شاباس ڏني ويندي.
اسان کي جلدي ان ڪري سمهڻ گھرجي، ته جيئن صبح جو سوير جاڳ. ان عمل سان ڪيتريون ئي لياقتون . 1

ٿيون.  پيداٿين 
سوير اُٿڻ سان اهلل جي عبادت ڪرڻ جو موقعو ٿو ملي، ۽ اهلل راضي ٿو رهي ۽ اهلل جون رحمتون نازل ٿين ٿيون.. 2
جيڪو صبح جو سوير اُٿي ٿو ان کي گهڻيون چڱايون ملن ٿيون.. 3

) ب (  خالي جايون ڀري شعر مڪمل ڪرڻ:
)1(   سويري ُسمهو ۽ سويري اُٿو.  

)2(   انهيَء تي خدا ڀي ٿو راضي رهي.  
)3(   هزارين چڱايون انهيَء کي ملن.  

)4(   سويري ُسمهڻ کي ِوساِرِج نه ُمور.  
)5(   صبح جو سويرو تون اٿجان ضرور.  

)ج(  صورتخطيَء الِء لفَظ: 
ٻولي سکڻ سان گڏ ان ٻوليَء جي خوشخطي اچڻ ضروري آهي. ان ڪري استاد هر سبق ۽ نظم جي مشق ۾   •
جي  لفظن  انهن  لکي  تي  بورڊ  بليڪ  لفَظ  ڪجهه  الِء  خوشخطيَء  ۾  نظم  هن  ڏيندو.  توجهه  به  تي  خوشخطيَء 

ڪرائيندو. خوشخطي 
ڳالهه  ،  ُسمهڻ  ،  لياقت  ،  چڱايون  ،  ِوسارُج  ،  ُمور.  

سرگرميون ) اُتساهه( 
نظم جي خوشخطي ڪالس ورڪ ڪاپيَء ۾ صفائيَء سان ڪرائي ويندي. شاگردن کي ڪاپيَء تي اکر لکڻ   •

جي صحيح ڄاڻ ڏني ويندي.
ڌيان  جو  شاگردن  ڏانهن  چارٽ  واري  معنٰي  جي  لفظن  ۽  خوشخطي  جي  نظم  ٿيل  آويزان  تي  بورڊ  بليڪ     •
کان  انهن  هوندي  خراب  لکائي  جي  شاگردن  جن  سمجهائيندو.  معنٰي  جي  لفظن  انهن  استاد  ويندو.  ڇڪايو 

بليڪ بورڊ تي نَون ۽ ڏکين لفظن جي مشق ڪرائي ويندي. 
  نوان لفَظ:  لياقت،  َمٿس،  ُموُر

ڏکيا لفَظ: وسارُج،  اُٿجان،  ٻڌو  
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