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درسي  معياري  ۾  ٻولي  سنڌي  پوِء  کان  اردو  ۽  انگريزي  پاران  پاڪستان  پريس  يونيورسٽي  اوڪسفرڊ 
استادن  الِء  ڪتابن  درسي  جي  اردو  ۽  انگريزي  اداري  هن  آهي،  ويو  ڪيو  شروع  سلسلو  جو  ڪتابن 
انهي رهبر  استاد  ته جيئن  تيار ڪرايو آهي  )گائيڊ(  جي رهنمائي ڪرڻ الِء هر ڪتاب جو هڪ رهبر 
وسيلي شاگردن کي اڃا به بهتر نموني سان سبق پڙهائي سگهن ۽ استاد جي ڏينهن رات جي محنت کي 
مختلف  جي  پاڪستان  سواِء  کان  سنڌ  جيڪا  آهي  ٻولي  اهڙي  هڪ  سنڌي  سگھي.  ملي  هٿي  وڌيڪ 
عالئقن جهڙوڪ الهور ۽ اسالم آباد ۾ به پڙهائي پئي وڃي، تنهنڪري هن ضرورت کي محسوس ڪندي 
اوڪسفرڊ يونيورسٽي پريس اهو فيصلو ڪيو ته سولي سنڌي جي درسي ڪتابن الِء استادن الِء رهنمائي 
نالي سان ڪتابن جي سلسلي کي شروع ڪيو ويو  ڪندڙ رهبر تيار ڪجن ۽ “استادن الِء رهبر” جي 
آهي ته جيئن استاد ۽ شاگرد ٻنهي جي صالحيتن کي اڃا به وڌيڪ اڳتي آڻي سگھجي. هن سلسلي ۾ 
منهنجي مٿان اها ذميواري رکي وئي آهي ته مان سولي سنڌي جي ڇهين، ستين ۽ اٺين درجي جي درسي 
ڪتابن جا “استادن الِء رهبر” تيار ڪيان. انهن ڪتابن کي ترتيب ڏيڻ وقت مون استاد ۽ شاگرد ٻنهي 

جي ضرورت کي سامهون رکندي تيار ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي آهي. 
اهي  ٿا  ٿوري ڏکيائي محسوس ڪن  ۾  پڙهڻ  استاد جيڪي سنڌي لکڻ ۽  اهي  ته  ڪوشش ڪئي آهي 
سولي سنڌي ۾ شامل ڪيل سمورا سبق انهن سمجھاڻين کان پوِء آساني سان پڙهائي سگھن. انهي ڏس 
۾ هر ترتيب ڏنل سولي سنڌي جي استادن جي رهنمائي جي گائيڊ ۾ سنڌيَء سان گڏ انهي جو اردو ترجمو 
به ڪيو ويو آهي ته جيئن منجھڻ وارا استاد گڏو گڏ انهي اردو جي ترجمي جو مطالعو به ڪري سگھن. 

انهي ڪري هڪ صفحو اڳ ۾ سنڌي ۽ پوِء انهي جو ٻيو صفحو اردو ترجمي جو آهي.
اميد ٿو ڪيان ته اداري جي اميدن تي پورو لهندس ۽ اها ڪوشش استادن کي پسند ايندي ۽ ايندڙ وقت 

۾ انهي کي اڃا به بهتر ڪري سگھبو.
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سبق پهريون

حمد
مقصد

شاگردن کي حمد جي معني ۽ مفهوم جي ڄاڻ ڏيڻ.  •
اهلل تعالٰي جي صفتن کان آگاهي فراهم ڪرڻ.  •

کين انهي الئق ڪرڻ جوهو حمد پڙهڻ، سمجهڻ ۽ زباني ياد ڪرڻ جي قابل ٿي وڃن ۽ نوان لفظ لکڻ ۽ انهن   •
مان جمال ٺاهڻ جي صالحيت حاصل ڪري سگهن.

هو اهو ڄاڻي وٺن ته اسان جو حقيقي خالق، مالڪ ۽ رازق اهلل تعاليٰٰ آهي.  •

امدادي سامان
بليڪ بورڊ   •

نون ۽ ڏکين لفظن جا فليش ڪارڊ  •
سج، چنڊ، ُگلن، ٻوٽن، شينهن ۽ پکين جون ڪجهه تصويرون يا ماڊل  •

َسولي سنڌي ڪتاب 7، صفحو نمبر 1  •

 سکيا جو طريقو 
حمد پڙهائڻ کان اڳ ٻارن کان پڇيو وڃي ته ڇا هو ڪڏهن اهو سوچين ٿا ته هي سج يا چنڊ ڪنهن جوڙيا   •
آهن؟ تارا ۽ وڻ ڪيئن وجود ۾ آيا آهن؟ اسان کي ڪنهن پيدا ڪيو آهي؟ ڇا اهي جبل ۽ دريا پاڻ ئي جڙي 

ويا آهن؟ شاگردن جي ڳالهه کي اڳيان وڌايو ۽ بحث مڪمل ڪريو.
خاص هدايت: شاگردن سان حمد جي باري ۾ ڳالهه ٻولهه ڪريو. فطرت جي منظرن کي شاگردن جي سامهون   •
آڻي بحث هيٺ آڻيو ۽ ٻارن کي ٻڌايو ته نظام کي هالئڻ وارو هڪ ئي هوندو آهي. اسان کي قدرت جي قانون 
۾ ڪٿي به فرق نٿو ملي. انهي سان ثابت ٿئي ٿو ته اهلل تعاليٰٰ هڪ آهي ۽ اسان جو خالق ۽ مالڪ به اهو ئي 

آهي. حمد ۾ بيان ڪيل اهلل تعاليٰٰ جي صفتن کي ڳواليو، انهن جي فهرست تيار ڪرايو.
ٻارن کي ٻڌايو ته اڄ اسين حمد پڙهندا سين جنهن مان اسان کي چڱي نموني اها ڄاڻ ملندي ته انهن سڀني   •
شين کي پيدا ڪرڻ وارو ڪير آهي. سبق جي اعالن کانپوِء ڪتاب سولي سنڌي جو صفحو نمبر 1 کولرايو. 
نون لفظن جا فليش ڪارڊ ڏيکاريو ۽ انهن لفظن کي درست اُچار سان پڙهي ٻڌايو، پوِء حمد کي توهان )استاد( 
ٻار هر لفظ تي آڱر رکن ۽ ڌيان سان ٻڌن. هاڻي کين حمد جي معني  اُچار سان لفظ لفظ ڪري پڙهو،  درست 
ٻڌايو ته حمد اهڙا بيت آهن جنهن ۾ اهلل تعاليٰٰ جي تعريف بيان ڪئي وڃي. انهي کان پوِء بيتن جي سمجھاڻي 
آسان لفظن ڪيو. بيتن جي سمجهاڻي نثر ۾ ڪئي وڃي ته جيئن ٻارن کي بيت آساني سان سمجهه ۾ اچي 
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وڃن جهڙوڪ: جيڪو به هن جهان ۾ آهي سو سڀ ڪجهه تنهنجي ڪري ئي آهي، شاعر چوي ٿو ته تو وٽ 
ڪنهن به شيِء جي کوٽ ناهي ۽ تون پنهنجي ڪرم جو فضل اسان تي ڪندو رهه. جنهن سڄي رات ويهي 
اهلل تعاليٰٰ کي ياد ڪيو آهي، مٽي به ان کي مڃي ٿي، ڪيترائي اچي انهي کي سالم ڪن ٿا. تون ايترو ڪوڙ 
نه ڪماِء ۽ اٿي پنهنجي راهه اهلل سان سڌي ڪر، پنهنجي دل مان دغا کي ڪڍي ڇڏ ڇو جو مالڪ کي صرف 
سچ ئي وڻندو آهي، تون پنهنجي من ۾ محبت جو موتين جهڙو مچ ٻاري ڇڏ، تون انهي مهل اٿي اچ ته تنهنجو 

سودو مالڪ سان سفرو ٿئي. مٿي ڏنل سمجهاڻي کي توهان پنهنجن لفظن ۾ به ٻارن کي سمجهائي سگهو ٿا.
سج  جهڙوڪ  وڃو.  رکندا  سامهون  جي  ٻارن  سان  واري  واري  کي  شين  مددي  سان  حساب  جي  مهل  ۽  موقعي   •
۾  معني  درست  کي  حمد  ٻار  جيئن  ته  ڪرايو  کي  ٻارن  اندازو  جو  طاقت  جي  اهلل  ڏيکاري  تصوير  جي  چنڊ  يا 
سمجهي سگهن. حمد ۾ موجود ڏکين يا نون لفظن تي نشان لڳرايو، پوِء حمد ٻارن کان واري واري پڙهائيو، پوِء 
ٻن ٻارن کان جوڙي جي صورت ۾ واري واري پڙهائيو جنهن ۾ هڪ سٺو پڙهڻ وارو هجي ۽ ٻيو ٿوري ڏکيائي 
سان  توهان  ٻار  سڀ  پوِء  کان  جنهن  وڃي.  پڙهائيو  جوڙي  گروپ  جو  ٻارن  پنجن  پوِء  هجي.  ڪندو  محسوس 

گڏجي حمد پڙهن. اهڙي ريت آساني سان ٻارن کي حمد ياد ٿي ويندي.

حل ٿيل مشق
سوالن جا جواب: )الف( 

پهرين بيت ۾ شاهه عبداللطيف ڀٽائي اهلل تعاليٰٰ کان دعا گهري ٿو ته، هن جهان ۾ جيڪي ڪجهه به آهي سو . 1
سڀ ڪجهه تنهنجو ئي آهي ۽ تنهنجي هن دنيا ۾ ڪنهن به شيِء جي کوٽ ناهي آهي، مون تي پنهنجو  فضل 

ڪجان.
جيڪي ساري رات جاڳي سبحان کي ياد ڪن ٿا تن جي مٽي کي به ماُن ملي ٿو. . 2
سمنڊ جي سيوا ڪرڻ جو مطلب اهو آهي ته هتي اهلل تعاليٰٰ کي سمنڊ سان تشبيهه ڏني وئي آهي. جنهن جي . 3

مهرباني سدائين اڇل کائيندي رهندي آهي.
ڏانهن . 4 ٻيڙيون ڀري توهان  ته اسين پنهنجون غالمي جون  ٿا  ساري رات سڄاڻ اهلل تعاليٰٰ سان اهو سودو ڪن 

هليا آهيون، تون اسان کي هڪ ئي لمحي ۾ کڻي هن پار ڪري ڇڏ.
آخري بيت ۾ شاعر اها نصيحت ڪري ٿو ته تون ايترو ڪوڙ نه ڪماِء ڇو جو اهلل سائين کي سدائين سچ ئي . 5

وڻندو آهي ۽ تون پنهنجي من ۾ محبت جو مچ ٻاري ڇڏ ته ضرور وڃي هن پار ٿيندين.
اسڪول جي الئبرريَء مان شاهه عبداللطيف ڀٽائيَء جو رسالو کڻي مٿي ڏنل بيت ڳوليو ته ڪهڙي ُسر ۾ ڏنل آهن. )ب( 

اها سرگرمي استاد شاگردن وسيلي پنهنجي نگراني ۾ ڪرائي.  
هيٺ ڏنل بيتن جا بند مڪمل ڪريو. )ج( 

ڪيو، ياد  جن  جاڳي  سبحانُء،  رات  ساري   
ماُن، لڌو  ِمٽيَء  چئي،  َعبداللطيف  ِجي  اُن   
جي. ان  اچيو  آڳهه  سالم،  ڪن  ڪوڙيين   
جاَل ٿو  َوهي  َجُر  ِجت  جي،  َسُمنڊ  ڪِر  َسيوا   
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الَل، َموتي،  َماڻِڪ،  ۾،  ِسيَر  َوهن  َسوين   
ٿِئين.  ُپر  را  ُپوڄا  ته  َماُل،  ُجڙئِي  ماسو  َجي   

“بيت” سنڌي شاعريَء جي اها صنف آهي، جنهن ۾ ٿورن لفظن ۾ ڪا به ڳالهه، ڪو به مقصد، ڪو به مفهوم آساني  )د( 
سان سڌو سنئون يا اشاراتي يا عالمتي انداز ۾ بيان ڪري سگھجي ٿو.

اوهان مٿي ڏنل بيتن کان سواِء ڪي به ٽي بيت ڪاپي ۾ لکو.  
وسار، سڀ  ورق  جو،  الف  پڙهه  اکر   
ڪيترا. پڙهندين  پنا  اُجار،  تون  اندر   

اڇل، نينهن  جتي  تڙين،  ڪاڪ  هلو!  هلو،   
کي. پرينَء  پسي  هرڪو  پل،  نه  جھل  ڪا  نه   

سين، پريِن  نه  تان  پاِڙيان  ذات،  ُتنهنجي  چنَڊ!   
سوجھرو. نُِت  َسَڄڻ  رات،  ۾  اَڇو  تون   
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سبق ٻيو

درگذر
مقصد

شاگردن کي سبق درگذر جي مفهوم جي ڄاڻ ڏيڻ.  •
کين انهي قابل ڪرڻ ته هو سبق پڙهڻ، سمجهڻ ۽ انهي جو مقصد ياد ڪرڻ جي قابل ٿي وڃن ۽ نوان لفظ لکڻ   •

۽ انهن مان جمال ٺاهڻ جي صالحيت حاصل ڪري سگهن.
هو اهو ڄاڻي وٺن ته معاف ڪرڻ ۾ انسانيت آهي.  •

شاگردن ۾ محبت ۽ درگذر ڪرڻ جو جذبو پيدا ڪرڻ.  •
شاگردن ۾ بدلو وٺڻ جي سوچ کي ختم ڪرڻ.  •

امدادي سامان
بليڪ بورڊ  •

َسولي سنڌي ڪتاب 7،  صفحو نمبر 3  •

 سکيا جو طريقو 
جيڪڏهن  آهي؟  ڪئي  غلطي  ڪا  ڪڏهن  هنن  ڇا  ته  وڃي  پڇيو  کان  ٻارن  اڳ  کان  پڙهائڻ  درگذر  سبق   •
درگذر ڪيو  يا کين معاف ڪري غلطي کي  ڏني آهي  انهي جي سزا  واري  ته سامهون  اٿن  ڪا غلطي ڪئي 
جيئن  ڪريو  ٻولهه  ڳالهه  وڌيڪ  ۾  روشني  جي  تجربن  سندن  وڌايو  اڳيان  کي  ڳالهه  جي  شاگردن  آهي؟  ويو 
آهي؟  ٿي  گھٽ  يا  آهي  وڌي  محبت  الِء  هن  ۾  دل  جي  شاگردن  ڇا  ته  آهي  ڪيو  معاف  ڪنهن  جيڪڏهن 
شاگردن کان اهو به پڇيو وڃي ته ڇا هنن ڪنهن کي ڪنهن جي ڪيل غلطي تي سزا ڏني آهي يا پوِء کيس 
معاف ڪيو آهي؟ سزا ڏيڻ ۾ وڌيڪ راحت ملي ٿي يا معاف ڪرڻ کان پوِء وڌيڪ سڪون مليو اٿن؟ شاگردن 
جي ڳالهه کي اڳتي وڌائيندي، معاف ڪرڻ واري شاگرد کي شاباسي ڏني وڃي ته جيئن سبق شروع ڪرڻ کان 

اڳ ٻار اهو ڄاڻي وٺن ته معاف ڪرڻ ئي بهترين عمل آهي. 
ته  ملندي  ڄاڻ  اها  نموني  چڱي  کي  اسان  مان  جنهن  سين  پڙهندا  “درگذر”  سبق  اسين  اڄ  ته  ٻڌايو  کي  ٻارن   •
جي  سبق  آهن.  ويندا  ٿي  حل  مسئال  ڪيترائي  سان  ڪرڻ  معاف  آهي.  وڏائي  وڏي  ڪيتري  ۾  ڪرڻ  درگذر 
انهن  ۽  ڏيکاريو  ڪارڊ  فليش  جا  لفظن  نون  کولرايو.   3 نمبر  صفحو  جو  سنڌي  سولي  ڪتاب  کانپوِء  اعالن 
اُچار سان لفظ لفظ ڪري  اُچار سان پڙهي ٻڌايو، پوِء سبق درگذر کي توهان )استاد( درست  لفظن کي درست 
پڙهو، ٻار هر لفظ تي آڱر رکن ۽ ڌيان سان ٻڌن. هاڻي کين سبق جو تت ٻڌايو ۽ ٻڌايو ته درگذر جو مطلب ٻين 
جي غلطين، ڪوتاهين يا زيادتين کي اڻ ڏٺو ڪري کين معاف ڪري ڇڏڻ آهي. معاف ڪرڻ وارو بهترين 
اخالقي روين ۾ ڳڻيو وڃي ٿو. معاف ڪرڻ سان انسانن جا پاڻ ۾ الڳاپا سٺا ٿين ٿا. انسان ته رهيو هڪ پاسي 
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به درگذر ڪرڻ واري نموني کي پيش ڪري ٿي، جنهن جا  پر اسان جي نبي سڳوريk جي سموري حياتي 
اسان کي اسالم جي تاريخ ۾ به اڻ کٽندڙ مثال ملن ٿا. ڇو جو حضورk سائين جن پنهنجي ذاتي معاملن ۾ 
بدلو وٺڻ جو اختيار هوندي به ڪڏهن ڪنهن کان ڪو بدلو ڪو نه ورتو، هو سدائين درگذر ڪندي ٻين کي 
معاف ڪري ڇڏيندا هئا. معاف ڪرڻ واري جي سدائين وڏائي ظاهر ٿئي ٿي ۽ زيادتي ڪرڻ وارو ماڻهو پاڻ 
ٿيندا آهن.  نه  به ماڻهن سان الڳاپا خراب  ٿو. معاف ڪرڻ سان ڪڏهن  ئي پنهنجي ڪئي تي پشيمان ٿئي 
سبق ۾ ذڪر هيٺ آيل اسالمي واقعي جو مثال پيش ڪندي شاگردن کي انسانن سان محبت ڪرڻ جو جذبو 
پيدا ڪندا هلو. سبق جي حوالي سان گڏ مثال ڏيندا هلو ته جيئن ٻار آساني سان سبق جي اصل مقصد کي 
ڄاڻي سگهن. شاگردن کي ٻڌايو ته معاف ڪرڻ واري کي اهلل سائين به پسند ڪندو آهي ۽ پنهنجي ويجھو به 
آڻيندو آهي. معاف ڪرڻ وارو انسانن جي محبت جو وسيلو بڻجي ٿو. شاگردن کي چئو ته اچو اڄ سڀ اهو 
واعدو ڪريون ته اڄ کان پوِء اسين به غلطي ڪرڻ واري کي معاف ڪرڻ جي ڪوشش ڪندا سين، پنهنجي 
پسند  کي  اسان  به  سائين  اهلل  سان  ڪرڻ  ايئن  سين.  ڪندا  درگذر  باوجود  جي  هئڻ  سگھ  جي  وٺڻ  بدلو  اندر 
ڪندو ۽ اسان کي پنهنجي ويجھو رکندو. اهو عمل نه رڳو اسين پاڻ ڪندا سين پر پنهنجي دوستن ڀائرن ۽ 
ڀينرن کي به اها تلقين ڪندا سين ته هو به پنهنجي اندر معاف ڪرڻ واري خاصيت پيدا ڪن ته جيئن هن 

معاشري ۾ محبت اڃا وڌي سگهي.
سبق ۾ موجود ڏکين يا نون لفظن تي نشان لڳرايو، پوِء ٻارن کان واري واري سبق پڙهائيو. سبق سمجهائڻ الِء   •
5 منٽن جو هڪ ٽيبلو ڪرائي سگهجي ٿو جنهن ۾ ٻارن جا ٻه گروپ ٺاهيو هڪ گروپ  ڪالس ۾ ٻارن کان 
جا ٻار ٻئي گروپ جي ٻارن سان ڪا زيادتي ڪن ۽ انهي جي بدلي ۾ ٻئي گروپ جا ٻار پهرين گروپ جي ٻارن 
ته  ڪري   سوال  ڪجهه  الڳاپيل  سان  سبق  کان   ٻارن  استاد  کانپوِء  ٿيڻ  ختم  ٽيبلو  ڇڏين.  ڪري  معاف  کي 

جيئن ٻار آساني سان سمجهي سگهن.

حل ٿيل مشق
سوالن جا جواب: )الف( 

درگذر جو مطلب ٻين جي غلطين، ڪوتاهين يا زيادتين کي اڻ ڏٺو ڪري، انهن کي معاف ڪري ڇڏڻ آهي.. 1
درگذر ڪرڻ سان انسان جي دل ۾ ٻيائي، ڪينو يا ڪدورت نه ٿي رهي ۽ اُهو انسان ٻئي الِء برو نه ٿو سوچي.. 2
حضرت عائشه صديقه^ جن جو چوڻ آهي ته حضورk جن پنهنجي ذاتي معاملن ۾ بدلو وٺڻ جو اختيار . 3

هوندي به ڪڏهن ڪنهن کان ڪو بدلو نه ورتو، هو سدائين درگذر ڪندي ٻين کي معاف ڪري ڇڏيندا هئا.
اسان جو معاشرو تڏهن ئي سڌري سگھي ٿو جڏهن هر انسان ۾ معاف ڪرڻ ۽ درگذر ڪرڻ وارو مادو هوندو.. 4
مڪي جا قريش جيڪي ڪافر هئا ۽ حضور جن کي ستائڻ ۾ ڪا به ڪسر نه ڇڏي هيائون، مڪو فتح ٿيڻ . 5

انهن مان هر هڪ کي پنهنجي ڪيل  ته  بڻائي حضورk جن آڏو پيش ڪيو ويو  باندي  کانپوِء کين جڏهن 
زيادتي ۽ ناانصافين جي ڄاڻ هئي جنهن ڪري کين پڪ هئي ته هاڻي انهن کي ضرور پنهنجي ان ڪم جي 
نه ئي سندن جي  به قسم جي پڇا ڳاڇا نه ڪئي ۽  سزا ڏني ويندي، پر نبي ڪريمk جن انهن کان ڪنهن 
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زيادتين تي کانئن ڪو بدلو ورتو. حضورk جن کين فرمايو ته وڃو اوهان آزاد آهيو، اوهان کان ڪا به پڇا 
نه ڪئي ويندي.

جملن جو سنڌي ترجمو: )ب( 
درگذر ڪرڻ جو مطلب ٻين جون غلطيون ۽ ڪوتاهيون معاف ڪرڻ آهي.. 1
اسان جي پياري نبي سڳوريk سموري حياتي درگذر ڪرڻ جي صفت جو نمونو پيش ڪيو.. 2
درگذر ڪرڻ هڪ اهم خوبي آهي.. 3
اهلل تعاليٰٰ درگذر ڪرڻ واري انسان سان محبت ڪندو آهي.. 4
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سبق ٽيون

نعت
مقصد

شاگردن کي نعت جي معني ۽ مفهوم جي ڄاڻ ڏيڻ.  •
حضرت محمدk جي حياتي جي چڱن مثالن جي ڄاڻ ڏيڻ.  •

کين انهي قابل ڪرڻ ته هو نعت پڙهڻ، سمجهڻ ۽ زباني ياد ڪرڻ جي قابل ٿي وڃن ۽ نوان لفظ لکڻ ۽ انهن   •
مان جمال ٺاهڻ جي صالحيت حاصل ڪري سگهن.

هو اهو ڄاڻي وٺن ته اسان جي نبيk نه رڳو اسان الِء پر سموري انسان ذات الِء ڪهڙو پيغام آندو.  •

امدادي سامان
بليڪ بورڊ  •

6 7،صفحو نمبر  َسولي سنڌي ڪتاب   •

 سکيا جو طريقو 
نعت پڙهائڻ کان اڳ ٻارن کان پڇيو وڃي ته اسان الِء حق جو پيغام ڪير کڻي آيو؟ نبي ڪريمk جي باري   •

۾ ٻارن کي ڪهڙي ڄاڻ آهي؟
جو  اسان  ته  ملندي  ڄاڻ  اها  نموني  چڱي  کي  اسان  مان  جنهن  سين  پڙهندا  نعت  اسين  اڄ  ته  ٻڌايو  کي  ٻارن   •
نبي سڳوروk اسان الِء ڪهڙو پيغام کڻي آيو. سبق جي اعالن کانپوِء ڪتاب سولي سنڌي جو صفحو نمبر 
پوِء نعت کي   ٻڌايو،  اُچار سان پڙهي  انهن لفظن کي درست  6 کولرايو. نون لفظن جا فليش ڪارڊ ڏيکاريو ۽ 
اُچار سان لفظ لفظ ڪري پڙهو، ٻار هر لفظ تي آڱر رکن ۽ ڌيان سان ٻڌن. هاڻي کين نعت جي معني  درست 
ٻڌايو ته نعت اهڙا بيت آهن جنهن ۾ نبي سڳوريk جي تعريف بيان ڪئي وڃي. انهي کان پوِء بيتن جي 
ٻارن کي بيت آساني سان  سمجھاڻي آسان لفظن ۾ ڪريو. بيتن جي سمجهاڻي نثر ۾ ڪئي وڃي ته جيئن 
وارو آيو آهي،  ته اسان جو وڏو محبت ڪرڻ  اهو ڳايو آهي  سمجهه ۾ اچي وڃن جهڙوڪ: فرشتن آسمان ۾ 
حضرت محمدk جي ڄمڻ سان ظلمت جو پاڇو پري ٿي ويو آهي. مجرمن ۽ ڏوهارين کي قيامت کان بچائڻ 
جاڳي  ئي  ستل قسمت  جي  غريبن  ۽  يتيمن  آهي.  آيو  امام  جو  نبين  سمورن   kپيغمبر مٺو  اڳواڻ،  سچو  الِء، 
پئي ٿي ڇو جو  پنهنجو ڪرم ڪرڻ الِء اسان جو نبيk آيو آهي. اسان جو نبيk محبت سچائي ۽ قرب جو 
پيغام کڻي اسان الِء آيو آهي تمام وڏي ۽ سٺي شان وارو اڳواڻ اسان جو نبيk اسان الِء آيو آهي. جيڪي 
صدين کان جهالت جي اونداهه ۾ ڌڪيل هئا، جڏهن خدا جو نور مٿان لهي آيو آهي ته انهن جون دليون روشن 
ٿي ويون آهن. مديني واري پنهنجي اهلل کي چيو آهي ته پنهنجي انهي امت جي تون بخشش ڪر، خدا جو اهو 
به اسان جي نبيk تي  دعا گھري آيو آهي. اسان جو مالڪ  اهڙي  الڏلو اسان جو نبيk محبوب خدا کان 
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به سندس جي تعريف ڪندا آيا آهن. مٿي ڏنل سمجهاڻي کي توهان  درود پڙهي رهيو آهي. زمين ۽ آسمان 
پنهنجن لفظن ۾ به ٻارن کي سمجهائي سگهو ٿا.

کان  ٻارن  ٻن  پوِء  پڙهائيو،  واري  واري  کان  ٻارن  نعت  پوِء  لڳرايو،  نشان  تي  لفظن  نون  يا  ڏکين  موجود  ۾  نعت   •
محسوس  ڏکيائي  ٿوري  ٻيو  ۽  هجي  وارو  پڙهڻ  سٺو  هڪ  ۾  جنهن  پڙهائيو  واري  واري  ۾  صورت  جي  جوڙي 
ڪندو هجي. پوِء پنجن ٻارن جو گروپ جوڙي پڙهائيو وڃي. جنهن کان پوِء سڀ ٻار توهان سان گڏجي نعت 

پڙهن. اهڙي ريت آساني سان ٻارن کي نعت ياد ٿي ويندي.

حل ٿيل مشق
سوالن جا جواب: )الف( 

حضورk جن جي اچڻ تي فرشتن عرش تي ڳايو آهي ته حبيب ڪبريا آيو.. 1
پياري پيغمبرk جن جي پهچڻ سان يتيمن ۽ غريبن جي ستل قسمت جاڳي پئي.. 2
حضورk جن امت الِء اهلل تعاليٰٰ کان بخشش جي دعا گھري آهي.. 3

 اهلل تعاليٰٰ پاڻ سرڪارk جي مٿان صلوات پڙهي ٿو.4. 
شاعر شمس صابر پنهنجي آخري شعر ۾ اهو چيو آهي ته اهلل تعالٰي به سرڪارk جي مٿان صلوات پڙهندو . 5

آهي ۽ زمين ۽ آسمان به ان جي واکاڻ ڪئي آهي.
نعت ۾ حضورk سائين جي تعريف بيان ڪئي ويندي آهي جڏهن ته نبي ڪريمk جي ڄمڻ جي الِء جيڪي  )ب( 

بيت چيا ويندا آهن تن کي مولود چيو ويندو آهي.
)ج( هم آواز لفظ:   رنگ جنگ، خالق مالڪ، ماليو کاليو، مان شان، الت وات.

مذڪر مونث: )د( 

مونثمذڪر

جوڳي
ويچارو

والد
هرڻ
سالو

جوڳياڻي
ويچاري

والده
هرڻي
سالي

اسم فاعل: )هه( 
هلڻ مان هلندڙ. 1
ڪرڻ مان ڪندڙ. 2
مرڻ مان مرندڙ. 3
گھمڻ مان گھمندڙ. 4
لکڻ مان لکندڙ. 5
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سبق چوٿون

پکين کان پِرايون
مقصد

شاگردن کي سبق  جي مفهوم جي ڄاڻ ڏيڻ.  •
کين انهي قابل ڪرڻ ته هو سبق پڙهڻ، سمجهڻ ۽ انهي جو مقصد ياد ڪرڻ جي قابل ٿي وڃن ۽ نوان لفظ لکڻ   •

۽ انهن مان جمال ٺاهڻ جي صالحيت حاصل ڪري سگهن.
هو اهو ڄاڻي وٺن ته پکين ۾ ڪيترو پيار ۽ محبت هوندي آهي.  •

شاگردن ۾ پکين وانگر محبت ڪرڻ جو جذبو پيدا ڪرڻ.  •
شاگردن ۾ نظم و ضبط جو جذبو پيدا ڪرڻ.  •

امدادي سامان
بليڪ بورڊ  •

َسولي سنڌي ڪتاب 7، صفحو نمبر 8  •

 سکيا جو طريقو 
سبق پڙهائڻ کان اڳ ٻارن کان پڇيو وڃي ته ڇا هنن ڪڏهن ڪي پکي ڏٺا آهن؟ جيڪڏهن هنن پکي ڏٺا   •
ته پکين ۾ شاگردن کي ڪهڙي شيَء سٺي لڳي آهي؟ شاگردن جي تجربن جي روشني ۾ وڌيڪ ڳالهه  آهن 
ٻولهه ڪريو جيئن جيڪڏهن ڪنهن پکي ڏٺا آهن ته اهي پاڻ ۾ گڏجي ڇو اڏامندا آهن؟ شاگردن کان اهو به 
پڇيو وڃي ته ڇا توهان انسانن ۾ پکين جهڙي پريت ڏٺي آهي جيئن هو پاڻ ۾ گڏجي رهندا آهن، جيڪڏهن 
مٿي ڪا ڏکيائي اچي وڃي ته هو گڏجي انهي کي منهن ڏيندا آهن؟ شام ٿيندي ئي پنهنجي آکيرن ۾ ڇو موٽي 
ايندا آهن؟ صرف انهي ڏينهن الِء پنهنجو داڻو پاڻي ڇو گڏ ڪندا آهن ٻئي ۽ ايندڙ ڏينهن جي ڪا به پرواهه نه 
ڪندا آهن؟ شاگردن جي ڳالهين کي اڳتي وڌائيندي، سوالن جا جواب پڇندا هلو. سٺو جواب ڏيندڙ شاگرد 
سبق  جيئن  ته  هلو  ٻڌائيندا  جواب  درست  جا  سوالن  انهن  کي  ٻڌائيندڙ  جواب  غلط  ۽  هلو  ڏيندا  شاباس  کي 

شروع ڪرڻ کان اڳ ٻار اهو ڄاڻي وٺن ته انسانن کي به گھرجي ته پکين جي پريت مان سبق سکي وٺون. 
ٻارن کي ٻڌايو ته اڄ اسين سبق “پکين کان پرايون” پڙهندا سين جنهن مان اسان کي اها ڄاڻ ملندي ته اسين   •
پکين وسيلي ڇا ڇا پرائي سگھون ٿا، پکين جا ڪهڙا ڪهڙا قسم ٿيندا آهن انهي بابت به اسان توهان کي 
لفظن  نون  کولرايو.   8 نمبر  صفحو  جو  سنڌي  سولي  ڪتاب  کانپوِء  اعالن  جي  سبق  سين.  هلندا  ڏيندا  ڄاڻ 
ڪري  لفظ  لفظ  سان  اُچار  درست  سبق  پوِء  ٻڌايو،  پڙهي  سان  اُچار  درست  کي  لفظن  انهن  ۽  لڳرايو  نشان  تي 
پڙهو، ٻار هر لفظ تي آڱر رکن ۽ ڌيان سان ٻڌن. هاڻي کين  ٻڌايو ته اڏامندڙ پکي ڪهڙا هوندا آهن ۽ زمين تي 
هلندڙ ۽ ترندڙ پکي ڪهڙا هوندا آهن. اسين پکين جي پريت مان ئي گھڻو ڪجهه حاصل ڪري سگھون ٿا. 
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ڪڪڙ وسيلي اسان کي اهو سبق ملي ٿو ته اسان کي وقت جي پابندي ڪندي جلدي اٿڻ گھرجي ۽ پنهنجي   
رب جي تعريف ڪرڻ گھرجي، ساڳي ريت ڳيرو به گھوگھو ڪري ڌڻي سڳوري کي ياد ڪندو آهي. پکي به 
انسان وانگر گھرن ۽ آکيرن ۾ رهندا آهن اهي پنهنجي ٻچن سان تمام گھڻي محبت ڪندا آهن ۽ جيڪڏهن 
ڪو حملو ڪندو آهي ته اهي انهي جو ڀرپور جواب پڻ ڏيندا آهن، پکي فقط ايتري رزق جي ڳوال ڪندو آهي 
جيترو انهي ڏينهن الِء ضرورت هوندي آهي. پکين ۾ تمام گھڻو نظم ۽ ضبط هوندو آهي اهي قطار ٺاهي اهڙي 
ريت اڏامندا آهن ڄڻ ڪو حساب ڪتاب ۽ فارمولو هجي جنهن ڪري اهي هڪ ٻئي سان ٿڪرائيندا ناهن 
۽ هميشه گڏ رهندا آهن. پکين جي پريت ۽ محبت کي اسان جي صوفي شاعرن به تمام سهڻي نموني پنهنجي 
شاعري ۾ ذڪر ڪيو آهي. سبق ۾ ذڪر هيٺ آيل شاهه لطيف جي بيت جو مثال پيش ڪندي شاگردن ۾ 
انسانن ۽ پکين سان محبت ڪرڻ جو جذبو پيدا ڪندا هلو. سبق جي حوالي سان گڏ مثال ڏيندا هلو ته جيئن 
ٻار آساني سان سبق جي اصل مقصد کي ڄاڻي سگهن. شاگردن کي ٻڌايو ته پکين جي زندگي هڪ ضابطي 
هيٺ گذري ٿي، اهي روز صبح جو داڻي پاڻي جي تالش ۾ نڪرن ٿا ۽ شام جو گھر واپس اچن ٿا ۽ پنهنجي 
ٻچن سان رات گذاري وري صبح جو پنهنجي ڪرت کي لڳي وڃن ٿا. هنن جي سڄي زندگي نظم ۽ ضبط جو 
انهن پکين وانگر پنهنجي زندگي هڪٻئي سان گڏجي پيار محبت، امن  به  اعلٰي مثال آهي. اسان کي  هڪ 
نظم ۽ ضبط سان گذارڻ کپي ۽ ڪنهن سان به ٻيائي يا زيادتي نه ڪرڻ گھرجي ۽ هر انسان جي ڀالئي ڪرڻ 
گھرجي. اهو عمل نه رڳو اسين پاڻ ڪندا سين پر پنهنجي دوستن ڀائرن ۽ ڀينرن کي به اها تلقين ڪندا سين 

ته اهي به پنهنجي اندر پکين واري پريت پيدا ڪن ته جيئن هن معاشري ۾ محبت اڃا پروان چڙهي.
سبق ۾ موجود ڏکين يا نون لفظن تي نشان لڳرايو، پوِء سبق ٻارن کان واري واري پڙهائيو. سبق سمجهائڻ الِء   •
5 منٽن جو هڪ ٽيبلو ڪرائي سگهجي ٿو جنهن ۾ ٻارن جا ٻه گروپ ٺاهيو هڪ گروپ  ڪالس ۾ ٻارن کان 
جا ٻار ٻئي گروپ جي ٻارن سان گڏجي پکين جي ڪجهه اهم خوبين جو ذڪر ڪن ۽ انهن تي سوال به ڪيا 
وڃن هن سرگرمي الِء استاد جي رهنمائي تمام ضروري آهي. ٽيبلو ختم ٿيڻ کانپوِء استاد ٻارن کان ڪجهه 

سبق سان الڳاپيل سوال ڪري  ته جيئن ٻار آساني سان سمجهي سگهن.

حل ٿيل مشق
سوالن جا جواب: )الف( 

پکين جا ٻه قسم ٿيندا آهن، هڪڙا اڏامندڙ پکي ۽ ٻيا ريڙهيون پائيندڙ  يا پاڻي ۾ ترندڙ پکي.. 1
اڏامندڙ پکين ۾ طوطو، ڪبوتر، ڳيرو، تتر، آڙي، ڪونج، ڪوئل، جھرڪي، هنج ۽ ٻيا شامل آهن.. 2
ڪڪڙ جي اها عادت تمام سٺي آهي جو هو اسر ويل جو پاڻ اٿي اسان کي به سبق ڏيندو آهي ته صبح ٿي ويو . 3

آهي ۽ اٿي سڀ کان پهريان اهلل تعالٰي کي ياد ڪريون.
ڳيرو اڪيالئي ۾ ويهي گھو گھو ڪري ڌڻي سڳوري جو ذڪر ڪندو آهي.. 4
پکي به انسانن وانگر پنهنجن گھرن يعني آکيرن ۾ رهندا آهن ۽ ڏينهن ٿيندي ئي اهي پنهنجا ٻچڙا آکيرن . 5

۾ ڇڏي پاڻ انهن جي الِء کاڌو تالش ڪرڻ نڪري پوندا آهن ۽ سڄو ڏينهن هڻ هڻان ڪري ڪٿان نه ڪٿان 
ڪا شيِء پنهنجي چهنب ۾ آڻي انهن کي کارائيندا آهن. پکين کي انسانن وانگر پنهنجا ٻار ٻچا تمام پيارا 
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مقابلو  جو  انهن  پاڻ  ۽  آهن  ڇڏيندا  لڪائي  کين  اهي  ته  آهي  ڪندو  حملو  مٿن  به  ڪو  جڏهن  آهن  هوندا 
ڪندا آهن.

پاڻ ۾ نظم ۽ ضبط قائم رکڻ وارا پکي آسمان ۾ قطار ٺاهي اڏامندا آهن.. 6
سنڌ جو صوفي شاعر شاهه عبداللطيف ڀٽائي پکين کان ڏاڍو متاثر هو. هن پکين جي عظمت ۽ انهن جي ٻڌي . 7

۽ پريت واري خوبيَء کي پنهنجي شاعري ۾ تمام گھڻو ساراهيو آهي.
اسان کي به انهن پکين وانگر پنهنجي زندگي هڪٻئي سان گڏجي پيار محبت، امن نظم ۽ ضبط سان گذارڻ . 8

کپي ۽ ڪنهن سان به ٻيائي يا زيادتي نه ڪرڻ گھرجي ۽ هر انسان جي ڀالئي ڪرڻ گھرجي. ائين ڪرڻ سان 
اهلل سائين به اسان کي پسند ڪندو ۽ اسان کي پنهنجي ويجھو رکندو.

اسان کي سڀني پکين مان سڀني کان سهڻو مور لڳندو آهي، جنهن جا کنڀ تمام سهڻا ۽ رنگ برنگي هوندا آهن.  )ب( 
اهو پکي ٿر ۾ رهندو آهي. هن پکي جو شڪار ڪرڻ تي پابندي آهي. مور خوش ٿيڻ تي ناچ به ڪندو آهي. 

نوٽ:  هن سرگرمي ۾ هر شاگرد جي راِء مختلف ٿي سگھي ٿي، هن سرگرمي ۾ استاد جي رهنمائي تمام ضروري آهي ۽ 
استاد کي گھرجي ته گھڻي کان گھڻو ۽ وڌ کان وڌ شاگردن جي راِء ٻڌن ۽ انهن پکين جون تصويرون هٿ ڪري 

ڪاپي ۾ لڳائن.
آڳاٽي زماني ۾ ڪبوتر پيغام پهچائڻ جو ڪم ڪندو هو، جيڪو پيغام کڻي ٻين تائين پهچائيندو هو. )ج( 

ته جيڪڏهن ڪو ڪانگ ڪنهن گھر جي مٿان اچي  اها روايت عام آهي  باري ۾ اسان وٽ  ڪانگ پکي جي  )د( 
ويهي ته اهو سمجھيو ويندو آهي ته هن گھر ۾ جلد ڪي مهمان اچڻ وارا آهن.
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سبق پنجون

محنت ۾ عظمت
مقصد

شاگردن کي سبق جي مفهوم جي ڄاڻ ڏيڻ.  •
کين انهي قابل ڪرڻ ته هو سبق پڙهڻ، سمجهڻ ۽ ان جو مقصد ياد ڪرڻ جي قابل ٿي وڃن ۽ نوان لفظ لکڻ   •

۽ انهن مان جمال ٺاهڻ جي صالحيت حاصل ڪري سگهن.
هو اهو ڄاڻي وٺن ته محنت ۾ تمام گھڻي عظمت آهي.  •
شاگردن ۾ غريبن جي مدد ڪرڻ جو جذبو پيدا ڪرڻ.  •

شاگردن ۾ محنت جو جذبو پيدا ڪرڻ.  •
شاگردن کي ٻڌائڻ ته محنت ڪرڻ واري کي هڪ ڏينهن ضرور پنهنجي محنت جو اجورو ملي ٿو.  •

امدادي سامان
بليڪ بورڊ  •

َسولي سنڌي ڪتاب 7، صفحو نمبر 12  •

سکيا جو طريقو 
ڄاڻ  اها  نموني  چڱي  کي  اسان  مان  جنهن  سين  پڙهندا  عظمت”  ۾  “محنت  سبق  اسين  اڄ  ته  ٻڌايو  کي  ٻارن   •
ملي  ڦل  ريت  ڪهڙي  سان  ڪرڻ  محنت  لڳاتار   ، ٿو  سگھي  ٿي  ڪيئن  عظيم  وارو  ڪرڻ  محنت  ته  ملندي 
نشان  تي  لفظن  نون  کولرايو.   12 نمبر  صفحو  جو  سنڌي  سولي  ڪتاب  کانپوِء  اعالن  جي  سبق  ٿو.  سگھي 
پڙهو،  ڪري  لفظ  لفظ  سان  اُچار  درست  کي  سبق  پوِء  ٻڌايو،  پڙهي  سان  اُچار  درست  کي  لفظن  انهن  ۽  لڳرايو 
ٻار هر لفظ تي آڱر رکن ۽ ڌيان سان ٻڌن. هاڻي کين سبق جو تت ٻڌايو  ته محنت ڪرڻ وارو ماڻهو سدائين 
عظيم هوندو آهي. غريب ڪهڙي ريت پاڻ محنت مزدوري ڪندو هو ۽ پنهنجي ٻچن جو پيٽ پاليندو هو. هو 
چاهيندو هو ته مستقبل ۾ سندس اوالد جنهن صورتحال مان هو پاڻ لنگھي رهيو آهي اها ڏکيائي نه ڏسي. سبق 
جي حوالي سان گڏ مثال ڏيندا هلو ته جيئن ٻار آساني سان سبق جي اصل مقصد کي ڄاڻي سگهن. شاگردن 
کي ٻڌايو ته محنت ڪرڻ واري کي اهلل سائين به پسند ڪندو آهي ۽ پنهنجي ويجھو به آڻيندو آهي. محنت 
ڪرڻ وارو انسانن جي محبت جو وسيلو بڻجي ٿو. شاگردن کي چئو ته اچو اڄ سڀ اهو واعدو ڪريون ته اڄ 
کان پوِء اسين به تمام گھڻي محنت ڪندا سين، ۽ ڪڏهن به ڪنهن غريب سان نفرت ڪونه ڪندا سين. 

ائين ڪرڻ سان اهلل سائين به اسان کي پسند ڪندو ۽ اسان کي پنهنجي ويجھو رکندو.
کان  ٻارن  استاد  پڙهائيو.  واري  واري  کان  ٻارن  سبق  پوِء  لڳرايو،  نشان  تي  لفظن  نون  يا  ڏکين  موجود  ۾  سبق   •

ڪجهه سبق سان الڳاپيل سوال ڪري  ته جيئن ٻار آساني سان سمجهي سگهن.
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حل ٿيل مشق
سوالن جا جواب: )الف( 

غريب پورهيت جو گذر سفر محنت مزدوري وسيلي ٿيندو هو.. 1
غريب پورهيت جي خواهش هئي ته هو پنهنجي پٽ کي تعليم ڏياري ته جيئن هو وڏو ٿي پنهنجي پيُء ماُء ۽ . 2

ڳوٺ وارن جي خدمت ڪري سگھي.
غريب شخص جي پٽ کي پڙهڻ لکڻ جو تمام گھڻو شوق هو.. 3
پورهيت جي پٽ جي هوشياري ڏسي اسڪول وارن به کيس اسڪالرشپ ڏياري.. 4
ڳوٺ وارا ماڻهو جيڪي مٿن کلندا ۽ ٺٺول ڪندا هئا، سي به اڄ غريب پورهيت جي محنت ۽ ان جي سوچ . 5

تي ريس ڪندا آهن.
ڪالس روم ۾ محنتي شاگردن جون تصويرون چارٽ تي چنبڙائي لڳائڻ واري سرگرمي سان شاگردن ۾ محنت  )ب( 

ڪرڻ جو جذبو پيدا ٿيندو.
حالت اضافي جا پنج جمال: )ج( 

سائره جي گڏي سهڻي آهي. 1
اسلم جو گھر وڏو آهي.. 2
اڪرم جا وار ڪارا آهن. 3
ندا جي ڪاپي صاف آهي.. 4
ٻاجهري واريون ٿيلهيون ڪٿي آهن.. 5
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سبق ڇهون

ڪوڏر جو راڳ
مقصد:

شاگردن کي نظم جي مفهوم جي ڄاڻ ڏيڻ.  •
کين انهي قابل ڪرڻ ته اهي نظم پڙهڻ، سمجهڻ ۽ انهي جو مقصد ياد ڪرڻ جي قابل ٿي وڃن ۽ نوان لفظ   •

لکڻ ۽ انهن مان جمال ٺاهڻ جي صالحيت حاصل ڪري سگهن.
هو اهو ڄاڻي وٺن ته محنت مزدوري ڪرڻ وارا هن معاشري ۾ ڪهڙو ڪردار ادا ڪري سگھن ٿا.  •

ٻارن کي اها ڄاڻ ملي ته هنر وارو ماڻهو ڪڏهن به بک نٿو مري.  •
امدادي سامان

بليڪ بورڊ  •
َسولي سنڌي ڪتاب 7، صفحو نمبر 15  •

 سکيا جو طريقو 
جيڪڏهن   ته  ٿا  سوچين  اهو  ڪڏهن  هو  ڇا  ته  وڃي  پڇيو  کان  ٻارن  اڳ  کان  پڙهائڻ  راڳ  جو  ڪوڏر  نظم   •
محنت ڪرڻ وارا ماڻهو محنت نه ڪن ته اسان کي فائدو ڪهڙي ريت حاصل ٿيندو؟ ڇا توهان ڪڏهن ڪا 

ڪوڏر ڏٺي آهي؟ 
ته اڄ اسين نظم “ڪوڏر جو راڳ” پڙهندا سين سبق جي اعالن کانپوِء ڪتاب سولي سنڌي  ٻارن کي ٻڌايو   •
اُچار سان پڙهي ٻڌايو، پوِء  انهن لفظن کي درست  15 کولرايو. نون لفظن تي نشان لڳرايو ۽  جو صفحو نمبر 
نظم درست اُچار سان لفظ لفظ ڪري پڙهو، ٻار هر لفظ تي آڱر رکن ۽ ڌيان سان ٻڌن. هاڻي کين  ٻڌايو ته هن 
نظم ۾ ڪوڏر جي تعريف ڪئي وئي آهي. انهي کان پوِء بيتن جي سمجھاڻي آسان لفظن ۾ ڪريو. بيتن جي 
سمجهاڻي نثر ۾ ڪئي وڃي ته جيئن ٻارن کي بيت آساني سان سمجهه ۾ اچي وڃن جهڙوڪ: ڪوڏر هڪ 
ڪرڻ  محنت  کي  انهي  آهي  طاقت  اندر  پنهنجي  کي  ماڻهو  جنهن  آهي،  به  سينگار  ڪوڏر  ته  آهي  به  هٿيار 
گھرجي توهان ڪوڏر کڻو ۽ جيڪڏهن بخت بهتر ڪرڻو آهي ته پوِء ڪوڏر ڌاريو. انهي سان ئي هاري پوک 
پچائيندو آهي ۽ اها ڌارڻ سان هر هنڌ سک سڪار ٿي وڃي ٿو. مٿي ڏنل سمجهاڻي کي توهان پنهنجن لفظن 

۾ به ٻارن کي سمجهائي سگهو ٿا.
نظم ڪوڏر جو راڳ ٻارن کان واري واري پڙهائيو، پوِء ٻن ٻارن کان جوڙي جي صورت ۾ واري واري پڙهائيو   •
جنهن ۾ هڪ سٺو پڙهڻ وارو هجي ۽ ٻيو ٿوري ڏکيائي محسوس ڪندو هجي. پوِء پنجن ٻارن جو گروپ جوڙي 
پڙهائيو وڃي. جنهن کان پوِء سڀ ٻار توهان سان گڏجي نظم ڪوڏر جو راڳ پڙهن. اهڙي ريت آساني سان 

ٻارن کي نظم ڪوڏر جو راڳ ياد ٿي ويندو.
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حل ٿيل مشق
سوالن جا جواب: )الف( 

آهي، . 1 سينگار  ئي  ڪوڏر  آهي،  هٿيار  جو  ماڻهو  ڪوڏر  ته  ٿو  ڪري  ساراهه  اها  جي  ڪوڏر  ۾  نظم  هن  شاعر 
ڪوڏر بخت آڻيندو آهي.

پورهيو ڪرڻ واري الِء شاعر چيو آهي ته جيڪڏهن توکي بخت گھرجي ته پوِء تون ڪوڏر کي ڌار.. 2
ڪوڏر وسيلي هر ڪم ڀلو ٿئي ٿو ۽ هر هنڌ آبادي ٿئي ٿي.. 3
نظم جي آخر ۾ شاعر نصيحت ڪري ٿو ته تون هوشيار ٿي ۽ پنهنجي همٿ کي وڌائي.. 4

هم قافيا لفظ: )ب( 
گفتار ، اوزار ، هٿيار ، سينگار ، ڪم ڪار ، يار ، ڌار ، عار ، سرڪار ، نروار.  

هن سرگرمي ۾ استاد جي رهنمائي هجڻ تمام ضروري آهي. )ج( 
محنت مزدوري ڪرڻ وارن جي اوزارن جا ناال: هٿوڙي ، آري ، ڇيڻي. )د( 

)هه(  ضمير استهفام:
هي ڪهڙو شهر آهي؟. 1
هي ڪير آهي؟. 2
هي ڪهڙي دوستي آهي؟. 3
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سبق ستون

گدالڻ جا نقصان
مقصد

شاگردن کي سبق گدالڻ جا نقصان جي مفهوم جي ڄاڻ ڏيڻ.  •
کين انهي قابل ڪرڻ ته هو سبق پڙهڻ، سمجهڻ ۽ انهي جو مقصد ياد ڪرڻ جي قابل ٿي وڃن ۽ نوان لفظ لکڻ   •

۽ انهن مان جمال ٺاهڻ جي صالحيت حاصل ڪري سگهن.
هو اهو ڄاڻي وٺن ته گدالڻ ۾ ڪيترو نقصان آهي.  •

شاگردن ۾ صفائي رکڻ جو جذبو پيدا ڪرڻ.  •
شاگردن کي ڄاڻ ڏيڻ ته گدالڻ جا ڪهڙا ڪهڙا قسم آهن.  •

شاگردن کي ٻڌائڻ ته جيڪڏهن اسين ڪوشش ڪريون ته اها گدالڻ ڪنهن حد تائين گھٽ ڪري سگھون ٿا.  •

امدادي سامان
بليڪ بورڊ  •

َسولي سنڌي ڪتاب 7، صفحو نمبر 18  •

سکيا جو طريقو 
سبق گدالڻ جا نقصان پڙهائڻ کان اڳ ٻارن کان پڇيو وڃي ته ڇا هنن ڪڏهن ڪي ڪارخانا يا صنعتون   •
آهي؟  نقصانڪار  الِء  صحت  جي  ماڻهن  ريت  ڪهڙي  دونهون  نڪرندڙ  مان  ڪارخانن  انهن  آهن؟  ڏٺيون 
شاگردن جي ڳالهه کي اڳيان وڌايو ۽ سندن تجربن جي روشني ۾ وڌيڪ ڳالهه ٻولهه ڪريو ته ترقي مان فائدا 
نڪرندڙ  مان  انهن  پر  ٿيون  رسائين  فائدو  کي  اسان  ته  شيون  ٺهندڙ  ۾  ڪارخانن  آهن.  به  نقصان  ته  آهن  به 
دونهون اسان جي حياتين سان کيڏي ٿو. شاگردن جي ڳالهين کي اڳتي وڌائيندي، پنهنجي تجربي مان گدالڻ 
جا ڪجهه ٻيا مثال ڏيندا هلو جهڙوڪ موٽر گاڏين جي ڪري سفر ته آسان ٿي پيو آهي پر انهن مان نڪرندڙ 
اهو  ٻار  اڳ  کان  ڪرڻ  شروع  سبق  جيئن  ڏيو  مثال  ٻيا  ڪجهه  آهي.  پڻ  سبب  جو  بيماري  جي  ڦڦڙن  دونهون 

ڄاڻي وٺن ته گدالڻ ڪرڻ سان ڪهڙا ڪهڙا نقصان ٿي سگھن ٿا. 
ڄاڻ  اها  نموني  چڱي  کي  اسان  مان  جنهن  سين  پڙهندا  نقصان  جا  گدالڻ  سبق  اسين  اڄ  ته  ٻڌايو  کي  ٻارن   •
نٿو  به  پرواهه  ريت  به  ڪنهن  جي  انهن  معاشرو  جو  اسان  ۽   ، آهن  نقصان  ڪهڙا  ڪهڙا  جا  گدالڻ  ته  ملندي 
ڪري. سبق جي اعالن کانپوِء ڪتاب سولي سنڌي جو صفحو نمبر 18 کولرايو. نون لفظن تي نشان لڳرايو ۽ 
انهن لفظن کي درست اُچار سان پڙهي ٻڌايو، پوِء سبق کي درست اُچار سان لفظ لفظ ڪري پڙهو، ٻار هر لفظ تي 
آڱر رکن ۽ ڌيان سان ٻڌن. هاڻي کين سبق جو تت ٻڌايو ته انسان جي سوالئي الِء جيڪي شيون ڪارخانن ۾ 
تيار ٿي رهيون آهن انهن جا کوڙ سارا فائدا آهن ته انهن جا تمام گھڻا نقصان به آهن، انهن ڪارخانن وسيلي 
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نڪرندڙ زهريلو دونهون ساهه وسيلي انسانن جي اندر داخل ٿئي ٿو ۽ انسان ڪيترين ئي بيمارين جا شڪار 
ٿي وڃن ٿا، انهي سان گڏ ڪارخانن جو ڪيميڪل به واهن ۾ خارج ڪيو وڃي ٿو جنهن کي جانور به پيئن 
ٿا ۽ انهيَء سان سندن زندگي خطري جو شڪار بڻجي ٿي. انهي سبق ۾ اسان کي اها به ڄاڻ ملي ٿي ته گدالڻ 
جا ڪيترائي قسم ٿي سگھن ٿا گدالڻ اها ناهي جنهن کي اسين صرف ڏسون ٿا پر گدالڻ اها به آهي جيڪا 
گوڙ ۽ شور وسيلي روڊ تي هلندڙ ٽريفڪ وسيلي اسين ٻڌي سگھون ٿا. اهو آواز به بيمارين جو سبب بڻجي ٿو.  
ماحول مان گدالڻ ختم ڪرڻ ۾ اسان جي معاشري ۾ رهندڙ هر ماڻهو کي ڪردار ادا ڪرڻو پوندو. اسان کي 
گھرجي ته ٻارن کان وٺي وڏن تائين ماحول جي گدالڻ جي جاڳرتا پکيڙيون ته جيئن ماڻهن ۾ اهو شعور اچي ۽ 
اسين پنهنجي ماحول کي صاف رکڻ جي ڪوشش ڪري سگھون. شاگردن کي چئو ته اچو اڄ سڀ اهو واعدو 

ڪريون ته اڄ کان پوِء اسين به گدالڻ جي نقصان جي جاڳرتا ماڻهن ۾ پکيڙيندا سين. 
سبق ۾ موجود ڏکين يا نون لفظن تي نشان لڳرايو، پوِء ٻارن کان واري واري پڙهائيو. استاد ٻارن کان سبق سان   •

الڳاپيل ڪجهه سوال ڪري  ته جيئن ٻار آساني سان سمجهي سگهن.

حل ٿيل مشق
سوالن جا جواب: )الف( 

ٿو، اهو . 1 نالين ۾ نيڪال ڪيو وڃي  صنعتن ۽ ڪارخانن جو دونهون ۽ ڪيميڪل جيڪو مختلف واهن ۽ 
نه رڳو انسان ذات الِء خطرناڪ ثابت ٿئي ٿو، پر اهو پاڻيَء جي جانورن ۽ ٻي مخلوق الِء به نقصان ڪار ثابت 

ٿئي ٿو.
گاڏين ۽ موٽرن مان نڪرندڙ دونهون انسان جي ڦڦڙن کي ناڪارو بڻائي کين موت جي منهن ۾ ڌڪي ڇڏي . 2

ٿو.
گھٽتائيَء . 3 جي  ننڊ  ۽  ڏکيائي  ۾  کڻڻ  ساهه  ٿڪ،  دٻاُء،  ذهني  مرض،  جو  دل  پريشر،  بلڊ  سبب،  گدالڻ  جي  آواز 

جهڙيون بيماريون ٿي سگھن ٿيون.
ماحولياتي گدالڻ جي خاتمي الِء ماحوليات جي گدالڻ بابت عام ماڻهن ۾ سجاڳي ۽ جاڳرتا پيدا ڪرڻ جي . 4

سخت ضرورت آهي.
ماحولياتي گدالڻ جي خاتمي الِء عام ماڻهن کي پنهنجو ڪردار ادا ڪرڻو پوندو. هر ماڻهو جڏهن ماحوليات . 5

يا ان جي خاتمي الِء  جي گدالڻ ۽ ان جي نقصانن کان چڱي ريت واقف ٿيندو، تڏهن هو ان گدالڻ گھٽائڻ 
پنهنجو ڪردار ادا ڪرڻ الِء تيار ٿيندو.

اسان جي چوگرد، جنريٽرن، موٽر سائيڪلن ۽ ڪارن جي دونهين وسيلي ماحولياتي گدالڻ پيدا ٿئي ٿي. )ب( 
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هن سرگرمي ۾ استاد جي رهنمائي هئڻ انتهائي ضروري آهي، خاص طور تي شاگردن کي درخواست لکڻ جو ڏان  )ج( 
 ٻڌائڻ کان پوِء اها درخواست استاد ٻارن وسيلي لکرائين ته جيئن ٻارن ۾ لکڻ جي صالحيت کي اڳتي آڻي سگھجي.

بخدمت جناب
ايڊمنسٽريٽر صاحب

سٽي ڊسٽرڪٽ، حيدرآباد.

جناب اعلي:
به  ۾  حيدرآباد  شهر  جي  اسان  مسئال  جا  ٽريفڪ  وڌندڙ  اڄڪلهه  ته  ڪجي  ٿي  گذارش  مودبانه  کي  توهان 
به وڌيڪ گاڏين جي رش هوندي آهي، جنهن ۾  ويا آهن، روڊن تي هاڻي اڳ کان  سامهون اچڻ شروع ٿي 
رڪشا، چنگچي ۽ ڪيتريون ٻيون به گاڏيون آهن، جنهن مان خطرناڪ آلودو دونهون خارج ٿي رهيو آهي 
ته  وڃي  ڪئي  ٿي  گذارش  کي  توهان  آهي.  وئي  ٿي  گھڻي  تمام  آلودگي  ۾  شهر  جي  اسان  ڪارڻ  انهي  ۽ 
اهڙيون گاڏيون جيڪي گھڻو آلودو دونهون خارج ڪن انهن کي جھليو وڃي ۽ سرڪاري طور تي چيڪ 
ڪري خراب انجڻ وارين گاڏين کي مڪمل طور تي بند ڪيو وڃي جنهن جي ڪري اسان جا شهري سک 

جو ساهه کڻي سگھندا. اميد ٿو ڪيان ته توهان جو شعبو منهنجي هن درخواست تي غور ڪندو.
مهرباني

عرض ڪندڙ
ڌيرج ڪمار

ڪالس ستون سٽي اسڪول حيدرآباد

آلودگي جو  ماحولياتي  ته  شاگردن کي چيو وڃي  انتهائي ضروري آهي.  استاد جي رهنمائي هئڻ  ۾  هن سرگرمي  )د( 
سبب ٿيڻ وارين شين جو تصويرون هٿ ڪري پنهنجي ڪاپي ۾ چنبڙائين.
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سبق اٺون

آئزڪ نيوٽن
مقصد:

شاگردن کي سبق آئزڪ نيوٽن جي مفهوم جي ڄاڻ ڏيڻ.  •
کين انهي قابل ڪرڻ ته هو سبق پڙهڻ، سمجهڻ ۽ انهي جو مقصد ياد ڪرڻ جي قابل ٿي وڃن ۽ نوان لفظ لکڻ   •

۽ انهن مان جمال ٺاهڻ جي صالحيت حاصل ڪري سگهن.
هو اهو ڄاڻي وٺن ته آئزڪ نيوٽن ڪير هو.  •

شاگردن ۾ سائنس پڙهڻ جو جذبو پيدا ڪرڻ.  •
مشهور سائنسدان جي شخصيت جو تعارف ڪرائڻ.  •

امدادي سامان
بليڪ بورڊ  •

َسولي سنڌي ڪتاب 7، صفحو نمبر 21  •

سکيا جو طريقو 
سبق پڙهائڻ کان اڳ ٻارن کان پڇيو وڃي ته ڇا هنن ڪڏهن اهو نوٽ ڪيو آهي ته ڪا به شيِء جيڪڏهن   •
کي  ڳالهه  جي  شاگردن  آهي؟  هوندي  ڇا  ڪشش  جي  زمين  آهي؟  ڪرندي  ڇو  هيٺ  اها  ته  ڇڏجي  مان  هٿ 
۾  مدار  پنهنجي  تارا  ۽  چنڊ  سج  ته  ڪريو  ٻولهه  ڳالهه  وڌيڪ  ۾  روشني  جي  تجربن  جي  انهن  وڌايو  اڳيان 
ٻيا  ڪجهه  جا  انهي  مان  تجربي  پنهنجي  وڌائيندي،  اڳتي  کي  ڳالهين  جي  شاگردن  ٿا؟  ڪن  گردش  ڪيئن 
ڪهڙا  هن  ۽  هو  ڪير  نيوٽن  آئزڪ  ته  وٺن  ڄاڻي  اهو  ٻار  اڳ  کان  ڪرڻ  شروع  سبق  جيئن  هلو  ڏيندا  مثال 

سائنسي نظريا پيش ڪيا. 
زميني  ته  اها ڄاڻ ملندي  اسان کي  مان  پڙهندا سين جنهن  نيوٽن”  اڄ اسين سبق “آئزڪ  ته  ٻڌايو  ٻارن کي   •
جي  سبق  هو.  سائنسدان  ڪهڙو  نيوٽن  آئزڪ  ۽  آهي  چئبو  کي  ڇا  ثقل  ڪشش  ۽  آهي  هوندي  ڇا  ڪشش 
21 کولرايو. نون لفظن تي نشان لڳرايو ۽ انهن لفظن کي  اعالن کانپوِء ڪتاب سولي سنڌي جو صفحو نمبر 
درست اُچار سان پڙهي ٻڌايو، پوِء سبق درست اُچار سان لفظ لفظ ڪري پڙهو، ٻار هر لفظ تي آڱر رکن ۽ ڌيان 
هن  ته  ٻڌايو  ڏيندي  احوال  جو  زندگي  سندس  ۽  هو  ڪير  نيوٽن  ته  ٻڌايو  تت  جو  سبق  کين  هاڻي  ٻڌن.  سان 
ڪيتري تعليم حاصل ڪئي ۽ هو ڪهڙن ڪهڙن علمن جو ڄاڻو هو. سبق جي حوالي سان گڏ مثال ڏيندا 

هلو ته جيئن ٻار آساني سان سبق جي اصل مقصد کي ڄاڻي سگهن. 
شاگردن کي ٻڌايو ته نيوٽن جو ڪهڙو اهم ڪتاب هو جنهن ۾ هن ڪشش ثقل ۽ حرڪت جي اصولن کي   •
نهايت ئي سولي نموني کولي سمجھايو آهي. هن ڪهڙي ريت روشني تي تجربو ڪري ٻڌايو ته اصل ۾ ڏسڻ ۾ 
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اچڻ واري روشني ڪيترن ئي رنگن جو مجموعو هوندي آهي. آئزڪ نيوٽن جي نظرين کي ٻڌائيندي شاگردن 
آڏو سندس زندگي تي وڌيڪ روشني وجھندا هلو ته جيئن ٻار سبق جي اصل مقصد کي سولي نموني ياد رکي 

سگھن.
سبق  ۾ موجود ڏکين يا نون لفظن تي نشان لڳرايو، پوِء ٻارن کان واري واري سبق پڙهائيو. استاد ٻارن کان سبق   •

سان الڳاپيل ڪجهه سوال ڪري  ته جيئن ٻار آساني سان سمجهي سگهن.

حل ٿيل مشق 
سوالن جا جواب: )الف( 

آئزڪ نيوٽن ڊسمبر 1642ع ۾ پيدا ٿيو.. 1
هن سوال جو جواب سبق ۾ موجود نه آهي. شاگردن کي هدايت ڪئي وڃي ته ڪتابن يا انٽرنيٽ تان تحقيق 2. 

ڪري جواب ڳولي پنهنجي ڪاپي ۾ لکن. درست جواب اهو آهي: آئزڪ نيوٽن ٽرينٽي ڪاليج مان تعليم 
حاصل ڪئي.

آئزڪ نيوٽن کي ننڍي هوندي کان وٺي رياضي جي علم سان تمام گھڻو لڳاُء هو.. 3
آئزڪ نيوٽن زمين جي ڪشش جو نظريو پيش ڪيو ۽ ان کي سڄي دنيا ۾ پکيڙي ڇڏيو.. 4
1687ع ۾ هن جو اهم ڪتاب نيوٽنس پرنسيپيا جي نالي سان شايع ٿيو.. 5
نيوٽن پنهنجي تحقيق کي جاري رکندي نلڪي وسيلي تجربو ڪري نيٺ پتو لڳايو ته اڇي رنگ جي روشني . 6

اصل ۾  مختلف رنگن جي ڪيترن ئي شعاعن جو هڪ ميڙ آهي. اها روشني منشور مان گذرڻ کان پوِء الڳ 
الڳ رنگن ۾ ورهائجي وڃي ٿي.

آئزڪ نيوٽن 20 مارچ 1727ع ۾ هن دنيا مان الڏاڻو ڪري ويو.. 7
مون کي سڀني کان وڌيڪ گراهم بيل جي سائنسي ايجاد ٽيلي فون وڻندي آهي. هن سائنسدان جي ايجاد فاصلن  )ب( 
صورت  جي  فون  سمارٽ  فون  موبائل  اچي  هاڻي  هلندي  هلندي  کان  دور  آڳاٽي  جيڪا  آهي.  ڇڏيو  گھٽائي  کي 

اختيار ڪري وئي آهي.
اها سرگرمي استاد پنهنجي نگراني ۾ ڪالس جي شاگردن وسيلي ڪرائي. )ج( 

)د( هن سرگرمي ۾ هر ٻار جي چونڊ پنهنجي ٿي سگھي ٿي. شاگردن کي هدايت ڪيو ته پنهنجي پسنديده سائنسدان 
جي تصوير ڪنهن اخبار يا رسالي مان ڪٽي پنهنجي ڪاپي تي چنبڙائين.

)هه( بخت ۽ شفقت روزانو پنهنجي مقرر وقت تي آفيس پهچندا آهن، هن جملي ۾ ٻن اسمن کي مالئڻ وارو اکر ۽ آهي 
۽ انهي کي گرامر ۾ حرف جملو چئبو آهي.
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سبق نائون

رڪشي وارا
مقصد

شاگردن کي نظم رڪشي وارا جي مفهوم جي ڄاڻ ڏيڻ.  •
شاگردن  آڏو ٻارن جي ڪيفيت بيان ڪرڻ.  •

شاگردن ۾ مزاحيه نظم لکڻ جو ڏانُء پيدا ڪرڻ.  •
کين انهي قابل ڪرڻ ته هو نظم پڙهڻ، سمجهڻ ۽ انهي جو مقصد ياد ڪرڻ جي قابل ٿي وڃن ۽ نوان لفظ لکڻ   •

۽ انهن مان جمال ٺاهڻ جي صالحيت حاصل ڪري سگهن.
سان  نالن  ڪهڙن  ڪهڙن  کي  واري  رڪشي  اسين  ۽  آهن  شهر  ڪهڙا  ڪهڙا  ۾  سنڌ  ته  وٺن  ڄاڻي  اهو  هو   •

سڏيندا آهيون.
ٻارن کي اها ڄاڻ ملي ته کل ڀوڳ وسيلي به اسين پنهنجون ضرورتون مڃرائي سگھون ٿا.  •

ٻارن ۾ ٻارن الِء سٺا نظم لکڻ جو ڏانُء پيدا ڪرڻ.  •
امدادي سامان

بليڪ بورڊ  •
جيڪڏهن ممڪن هجي ته شاعر ياسر قاضي سان شاگردن جي مالقات  •

َسولي سنڌي ڪتاب 7، صفحو نمبر 24  •

 سکيا جو طريقو 
نظم پڙهائڻ کان اڳ ٻارن کان اها پڇا ڪئي وڃي ته ڇا هنن ڪڏهن ڪنهن رڪشي ۾ سفر ڪيو آهي ۽   •
ٻڌا  ٻارن کان سندن تجربا  نالن سان سڏيو آهي. ڪالس ۾ موجود  واري کي توهان ڪهڙن ڪهڙن  رڪشي 

وڃن ٻارن جي ڳالهه کي اڳيان وڌائيندا هلو.
ٻارن کي ٻڌايو ته اڄ اسين نظم “رڪشي وارا” پڙهندا سين جنهن مان اسان کي چڱي نموني اها ڄاڻ ملندي   •
ته اسين رڪشي واري کي ڪهڙن ڪهڙن نالن ۽ رشتن سان سڏي سگھون ٿا. سبق جي اعالن کانپوِء ڪتاب 
سولي سنڌي جو صفحو نمبر 24 کولرايو. نون لفظن تي نشان لڳرايو ۽ انهن لفظن کي درست اُچار سان پڙهي 
ٻڌايو، پوِء نظم کي درست اُچار سان لفظ لفظ ڪري پڙهو، نظم پڙهڻ وقت اهو الزمي آهي ته نظم جي عنوان 
مطابق پنهنجي آواز ۾ به ڦير گهير آندي وڃي ته جيئن محسوس ٿئي ته حقيقت ۾ توهان ڪنهن رڪشي واري 
ته هن نظم ۾ رڪشي  ٻار هر لفظ تي آڱر رکن ۽ ڌيان سان ٻڌن. هاڻي کين ٻڌايو  کي سڏ ڪري رهيا آهيو. 
واري کي ڪيئن سڏ ڪيو ويو آهي ۽ مسافر سنڌ جا ڪهڙا ڪهڙا شهر گھميو آهي. انهي کان پوِء بيتن جي 
ٻارن کي بيت آساني سان  سمجھاڻي آسان لفظن ۾ ڪريو. بيتن جي سمجهاڻي نثر ۾ ڪئي وڃي ته جيئن 

سمجهه ۾ اچي وڃن. 
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نظم ٻارن کان واري واري پڙهائيو، پوِء ٻن ٻارن کان جوڙي جي صورت ۾ واري واري پڙهائيو جنهن ۾ هڪ سٺو   •
وڃي.  پڙهائيو  جوڙي  گروپ  جو  ٻارن  پنجن  پوِء  هجي.  ڪندو  محسوس  ڏکيائي  ٿوري  ٻيو  ۽  هجي  وارو  پڙهڻ 
جنهن کان پوِء سڀ ٻار توهان سان گڏجي نظم پڙهن. اهڙي ريت آساني سان ٻارن کي نظم رڪشي وارا ياد 

ٿي ويندو.

حل ٿيل مشق
سوالن جا جواب: )الف( 

هن نظم ۾ ڪشمور، هياليا، موري، ڇور، ۽ مٽياري جو ذڪر ڪيو  ويو آهي.. 1
نظم ۾ رڪشي واري کي، چاچا، ڀائي، ڏاڏا، ڪاڪا، ماما جي نالي سان سڏيو ويو آهي.. 2
او منهنجي مٺڙي ناني، ڪير کڻي ويو منهنجي ماني.. 3

مڪمل شعر: )ب(: 
چاچا! وارا  رڪشي   
پانچا ويا  ٿي  آال  منهنجا   
ڪشمور، آ  وڃڻو  کي  مون   
طور، ڪنهن  پهچائج  کي  مون   
ڪاڪا! وارا  رڪشي   
جھاڪا، تون  کارائين  ٿو  ڇو   
چور رڪشو  هوريان  ٿورو   
ڇور. تون  پهچائج  کي  مون   

هن سرگرمي ۾ استاد جي رهنمائي تمام ضروري آهي. شاگردن کي هدايت ڪيو ته جيڪڏهن انهن کي ڪو مزاحيه  )ج( 
بيت يا شعر ياد آهي ته ٻڌائن. هن سرگرمي ۾ حصو وٺڻ الِء شاگردن جي حوصله افزائي ڪيو. سٺا شعر ٻڌائڻ تي ٻارن 

کي شاباسي ڏني وڃي. سرگرمي جي دوران ڪالس جي ماحول ۽ نظم و ضبط جو به خيال رکيو وڃي.
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سبق ڏهون

مهمان جو نصيب
مقصد

شاگردن کي سبق مهمان جو نصيب جي مفهوم جي ڄاڻ ڏيڻ.  •
کين انهي قابل ڪرڻ جو هو سبق پڙهڻ، سمجهڻ ۽ انهي جو مقصد ياد ڪرڻ جي قابل ٿي وڃن ۽ نوان لفظ   •

لکڻ ۽ انهن مان جمال ٺاهڻ جي صالحيت حاصل ڪري سگهن.
شاگردن ۾ مهمانن جي خدمت ڪرڻ جو جذبو پيدا ڪرڻ.  •

شاگردن کي مهمانن جو آڌرڀاُء ڪرڻ جو سبق ڏيڻ.  •

امدادي سامان
بليڪ بورڊ  •

26 7،صفحو نمبر  َسولي سنڌي ڪتاب   •

 سکيا جو طريقو 
مهمان  آهي؟  ڪيو  آڌرڀاُء  جو  مهمان  ڪنهن  ڪڏهن  هنن  ڇا  ته  وڃي  پڇيو  کان  ٻارن  اڳ  کان  پڙهائڻ  سبق   •
جي خدمت ڪهڙي ريت ڪرڻ گھرجي؟ شاگردن جي ڳالهه کي اڳيان وڌايو ۽ سندن تجربن جي روشني ۾ 
وڌيڪ ڳالهه ٻولهه ڪريو. جيڪڏهن ڪو مهمان ناراض ٿي وڃي ته ڇا ٿيندو؟ شاگردن جي ڳالهين کي اڳتي 
وڌائيندي، پنهنجي تجربي مان انهي جا ڪجهه ٻيا مثال ڏيندا هلو جيئن سبق شروع ڪرڻ کان اڳ ٻار اهو 

ڄاڻي وٺن ته مهمان پنهنجو نصيب ڪيئن پاڻ سان کڻي ايندو آهي. 
ٻارن کي ٻڌايو ته اڄ اسين سبق “مهمان جو نصيب” پڙهندا سين جنهن مان اسان کي اها ڄاڻ ملندي ته مهمان   •
ڪير هوندو آهي ۽ مهمان نوازي ڇا هوندي آهي ۽ مهمان جي ڪهڙي ريت خدمت ڪرڻ گھرجي ۽ مهمان 
26 کولرايو.  جي آڌر ڀاُء جا ڪهڙا طريقا آهن. سبق جي اعالن کانپوِء ڪتاب سولي سنڌي جو صفحو نمبر 
سان  اُچار  درست  کي  سبق  پوِء  ٻڌايو،  پڙهي  سان  اُچار  درست  کي  لفظن  انهن  ۽  لڳرايو  نشان  تي  لفظن  نون 
لفظ لفظ ڪري پڙهو، ٻار هر لفظ تي آڱر رکن ۽ ڌيان سان ٻڌن. هاڻي کين ٻڌايو ته ڪيئن هڪ عورت هڪ 
مرد سان شادي ڪرڻ الِء هڪ شرط رکيو ته هن جي گھر ۾ ڪو مهمان نه ايندو ۽ ڪيئن اُن عورت جو مڙس 
پنهنجي دوستن سان ملڻ الِء سندن گھر ويندو هو پر هن جي گھر ۾ ڪو مهمان نه ايندو هو ۽ اوچتو هن جي 
گھر ۾ ڪيئن هڪ مهمان آيو جنهن تي عورت پنهنجي مڙس سان ناراضگي جو اظهار ڪيو. سبق جي حوالي 
سان گڏ مثال ڏيندا هلو ته جيئن ٻار آساني سان سبق جي اصل مقصد کي ڄاڻي سگهن. شاگردن کي ٻڌايو ته 
ڪهڙي ريت زال ۽ مڙس جو پاڻ ۾ جھيڙو ٿيو ۽ ڪهڙي ريت مهمان انهن کان ناراض ٿي بنا ٻڌائڻ گھر مان 
هليو ويو پر وڃڻ وقت هو ڪيئن رڌڻي ۾ ويو ۽ اتان اٽو کڻي وڃي رهيو هو ته هي نصيب هن جو آهي ۽ هاڻي 
انهي گھر ۾ کڻي ويندو جتي هو ترسندو ۽ ڪيئن عورت هن جي هن عمل مان سبق حاصل ڪيو ۽  اٽو  هو 
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پوِء ڪنهن به مهمان کي پنهنجي گھر اچڻ کان ڪونه روڪيائين. سبق کي آساني سان سمجھائيندا هلو ته 
جيئن ٻار سبق جي اصل مقصد کي سولي نموني ياد رکي سگھن.

سبق ۾ موجود ڏکين يا نون لفظن تي نشان لڳرايو، پوِء ٻارن کان واري واري سبق پڙهائيو. استاد ٻارن کان سبق   •
سان الڳاپيل ڪجهه سوال ڪري  ته جيئن ٻار آساني سان سمجهي سگهن.

حل ٿيل مشق
سوالن جا جواب: )الف( 

عورت جي ڀر واري ڳوٺ ۾ هڪ اهڙو شخص رهندو هو جنهن کي ڪوبه سڱ ڏيڻ الِء تيار ڪونه هو.. 1
ماڻهو سان ڪافي سالن . 2 ان  آيو. جيڪو  ٿي  اهڙو دوست مهمان  پوِء وٽن هڪ  شادي جي ڪجهه مهينن کان 

کان پوِء مليو هو.
عورت کي پنهنجي رڌڻي مان ڪنهن شخص جو آواز آيو.. 3
عورت جي رڌڻي مان نظر ايندڙ شخص گودڙيَء ۾ ٿورو اٽو کڻي وڃي رهيو هو.. 4
عورت کي سندس ڳالهه تڏهن سمجھ ۾ آئي جڏهن هن چيو ته مان تنهنجي گھر مان اهو اٽو انهي ڪري کڻي . 5

وڃي رهيو آهيان جو هي منهنجي نصيب جو آهي ۽ هاڻي انهي گھر ۾ رکندس جتي مان رهندس، هن چيو ته 
مهمان پنهنجو نصيب پاڻ سان کڻي ايندا آهن.

ان واقعي کان پوِء عورت اهو فيصلو ڪيو ته هاڻي ڪنهن به مهمان کي در تان ڪين موٽائبو.. 6
)ب(  سنڌي ماڻهو تمام گھڻا مهمان نواز هوندا آهن. هو آيل مهمان جو تمام گھڻو آڌر ڀاُء ڪندا آهن. هر آيل مهمان 

جي چڱي ريت خدمت ڪندا آهن. سنڌ جا ماڻهو پنهنجي مهمان نوازي جي ڪري تمام گھڻا مشهور آهن.
مهمان بابت چوڻيون:  )ج( 

مهمان اهلل جي رحمت هوندا آهن. 
مهمان پنهنجو نصيب پاڻ سان کڻي ايندو آهي.

گھر آيل مهمان جي عزت ڪرڻ ضروري آهي.
مهمان به خوش نصيبن جي گھر ۾ ايندا آهن.

اها سرگرمي استاد پنهنجي نگراني هيٺ ڪرائي. )د( 
ضمير مبهم: )هه( 

هن گھر ۾ ڪو آيو هو.. 1
سڀ خاموش آهن ڪا ته ڳالهه آهي.. 2
رات جو سامهون ڪو ته هو.. 3
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سبق يارهون

عدل ۽ انصاف
مقصد

شاگردن کي سبق عدل ۽ انصاف جي مفهوم جي ڄاڻ ڏيڻ.  •
کين انهي قابل ڪرڻ جو هو سبق پڙهڻ، سمجهڻ ۽ انهي جو مقصد ياد ڪرڻ جي قابل ٿي وڃن ۽ نوان لفظ   •

لکڻ ۽ انهن مان جمال ٺاهڻ جي صالحيت حاصل ڪري سگهن.
هو اهو ڄاڻي وٺن ته عدل ۽ انصاف ڇا کي چئبو آهي.  •

شاگردن ۾ انصاف ڪرڻ جو جذبو پيدا ڪرڻ.  •
شاگردن ۾ اها سوچ پيدا ڪرڻ ته سڀ انسان برابر آهن.  •

امدادي سامان
بليڪ بورڊ  •

َسولي سنڌي ڪتاب 7، صفحو نمبر 29  •

سکيا جو طريقو 
سبق پڙهائڻ کان اڳ ٻارن کان پڇيو وڃي ته ڇا هنن ڪڏهن اهو نوٽ ڪيو آهي ته عدل ۽ انصاف ڇا کي   •
چئبو آهي؟ اسالم ۾ عدل ۽ انصاف جي ڪهڙي حيثيت آهي؟ شاگردن جي ڳالهه کي اڳيان وڌايو ۽ سندن 
ته معاشرو ڪهڙو ٿي سگھي  نه ڪيو  انصاف  ته جيڪڏهن  ٻولهه ڪريو  تجربن جي روشني ۾ وڌيڪ ڳالهه 
ٿو؟ شاگردن جي ڳالهين کي اڳتي وڌائيندي، پنهنجي تجربي مان انهي جا ڪجهه ٻيا مثال ڏيندا هلو ته جيئن 

سبق شروع ڪرڻ کان اڳ ٻار اهو ڄاڻي وٺن ته عدل ۽ انصاف ڇا کي چئبو آهي. 
ٻارن کي ٻڌايو ته اڄ اسين سبق “عدل ۽ انصاف” پڙهندا سين جنهن مان اسان کي اها ڄاڻ ملندي ته عدل ۽   •
انصاف ڇا کي چئبو آهي ۽ اسالم ۾ عدل ۽ انصاف جي ڪهڙي اهميت آهي. سبق جي اعالن کانپوِء ڪتاب 
سولي سنڌي جو صفحو نمبر 29 کولرايو. نون لفظن تي نشان لڳرايو ۽ انهن لفظن کي درست اُچار سان پڙهي 
ٻڌايو، پوِء سبق درست اُچار سان لفظ لفظ ڪري پڙهو، ٻار هر لفظ تي آڱر رکن ۽ ڌيان سان ٻڌن. هاڻي کين سبق 
جو تت ٻڌايو ته ڪهڙي ريت انساني معاشري ۾ مساوات يا برابري اسالمي شريعت جو هڪ وڏو اصول آهي. 
سبق جي حوالي سان گڏ مثال ڏيندا هلو ته جيئن ٻار آساني سان سبق جي اصل مقصد کي ڄاڻي سگهن. شاگردن 
کي ٻڌايو ته ڪهڙي ريت معاشري جي قائم ٿيڻ ان جي بقا ۽ ان جي ترقي جو راز عدل ۽ انصاف جي سنهري 
اصول ۾ سمايل آهي. عدل ۽ انصاف جا اصول زندگي جي هر شعبي ۾ پنهنجو ڪردار ادا ڪن ٿا. ٻارن کي ٻڌايو 

ته عدل ۽ انصاف کي هر حال ۾ مٿانهون رکڻو آهي انهي سان انسانن جو پاڻ ۾ پيار وڌي ٿو.
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سبق ۾ موجود ڏکين يا نون لفظن تي نشان لڳرايو، پوِء ٻارن کان واري واري سبق پڙهائيو. استاد ٻارن کان سبق   •
سان الڳاپيل ڪجهه سوال ڪري  ته جيئن ٻار آساني سان سمجهي سگهن.

حل ٿيل مشق:
سوالن جا جواب: )الف( 

عدل جي معني انصاف ڪرڻ آهي. عدل جي هڪ ٻي معني برابر ڪرڻ جي به آهي.. 1
انسان جي وڏائي يا برتري اصل ۾  سندس عملن ۽ نيڪين مان ظاهر ٿئي ٿي.. 2
ڪنهن به معاشري جي بقا ۽ ان جي ترقيَء جو راز عدل ۽ انصاف جي سنهري اصولن ۾ سمايل آهي.. 3
اسالم ۾ عدل ۽ انصاف ۽ برابريَء جو دائرو رڳو عدالت تائين محدود ناهي پر زندگيَء جي هر معاملي ۾ ان تي . 4

عمل ڪرڻ ئي ان جي اصل گھرج آهي.
عدل ۽ انصاف کي مٿانهون رکڻ جي تلقين انهي ڪري ڪئي وئي آهي ته اهلل تعالٰي پاڻ به عدل ۽ انصاف . 5

ڪرڻ وارو آهي ۽ جيڪڏهن انسان عدل ۽ انصاف وارو رويو رکندا ته هر شيِء بهتر ٿي پوندي.
معاشري ۾ عدل ۽ انصاف قائم رکڻ الِء اسان جي ملڪ ۾ سول ڪورٽ، ڪرمنل ڪورٽ، هاِء ڪورٽ، سپريم  )ب( 

ڪورٽ، فوجي ڪورٽ جهڙا ادارا قائم ڪيا ويا آهن.
ڪورٽ جو فيصلو جج ٻڌائيندو آهي ۽ ڪنهن به ڪيس جي پيروي ڪندڙ کي وڪيل چيو ويندو آهي. )ج( 

ضمير اشارو قريب: )د( 
هي منهنجي ڪاپي آهي.. 1
اهي منهنجا دوست آهن.. 2
هي ڪتاب هن کي ڏي.. 3
هنن جو ڪم سٺو آهي.. 4
هي منهنجا گھر وارا آهن.. 5
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سبق ٻارهون

دعا
مقصد:

شاگردن کي نظم جي معني ۽ مفهوم جي ڄاڻ ڏيڻ  •
کين انهي قابل ڪرڻ ته هو نظم پڙهڻ، سمجهڻ ۽ زباني ياد ڪرڻ جي قابل ٿي وڃن.  •

شاگردن ۾ پنهنجي مالڪ )اهلل( سان محبت ڪرڻ جو جذبو پيدا ڪرڻ.  •
هو اهو ڄاڻي وٺن ته اسان کي هٿ صرف هڪ اهلل تعالٰي جي اڳيان ئي ٽنگڻو آهي.  •

امدادي سامان
بليڪ بورڊ  •

َسولي سنڌي ڪتاب 7، صفحو نمبر 32  •

 سکيا جو طريقو 
وارو  ڏيکارڻ  رستو  نئون  کين  ته  ٿا  سوچين  اهو  ڪڏهن  هو  ڇا  ته  وڃي  پڇيو  کان  ٻارن  اڳ  کان  پڙهائڻ  نظم   •
ڪير آهي؟ ڇا دعا گھرڻ سان سڀ ڪجهه ملي ويندو آهي؟ ڇا اهلل سائين کان سواِء ڪنهن ٻئي جي اڳيان 

هٽ ٽنگڻ گھرجن؟ اسان جي هتي اچڻ جو مقصد ڇا آهي؟ شاگردن جي ڳالهين کي اڳيان وڌائيندا هلو.
ٻارن کي ٻڌايو ته اڄ اسين نظم “دعا” پڙهندا سين، جنهن مان اسان کي اها ڄاڻ ملندي ته اسين پنهنجي مالڪ   •
جي سامهون هٿ ٽنگي سڀ ڪجهه دعا وسيلي گھري سگھون ٿا. سبق جي اعالن کانپوِء ڪتاب سولي سنڌي جو 
صفحو نمبر 32 کولرايو. نون لفظن تي نشان لڳرايو ۽ انهن لفظن کي درست اُچار سان پڙهي ٻڌايو، پوِء نظم کي 
درست اُچار سان لفظ لفظ ڪري پڙهو، ٻار هر لفظ تي آڱر رکن ۽ ڌيان سان ٻڌن. هاڻي بيتن جي سمجھاڻي  آسان 
لفظن ۾ ڪريو. بيتن جي سمجهاڻي نثر ۾ ڪئي وڃي ته جيئن ٻارن کي بيت آساني سان سمجهه ۾ اچي وڃن 
جهڙوڪ: اهلل سائين تون اسان کي نئون رستو ڏيکار اسان کي تنهنجي ئي مدد جي ضرورت آهي، اسان جي زندگي 
جي ٻيڙي هاڻي لوڏن ۾ آهي تون ئي آهين جيڪو اسان کي ڪناري تي آڻي سگھين ٿو، اسين ڪنهن غير جي 
اڳيان هٿ ڪونه ٽنگيندا آهيون اسان الِء صرف هڪ تنهنجي ئي درٻار آهي، اسان جي دل ۾ ڪنهن غير جي 
محبت نه وجھ تون صرف پنهنجي پيار جو سبق اسان کي پڙهائي ڇڏ، تون اسان کي پنهنجي مخالفن جي اڳيان 
فوالد ۽ شيهي جي ديوار جئان ڪري ڇڏ، اسان کي ڪنهن ٻي شيِء جي اللچ ئي نه آهي تون اسان کي علم ۽ ادب 

سان ايترو سينگاري ڇڏ. مٿي ڏنل سمجهاڻي کي توهان پنهنجن لفظن ۾ به ٻارن کي سمجهائي سگهو ٿا.
پوِء نظم ٻارن کان واري واري پڙهائيو، پوِء ٻن ٻارن کان جوڙي جي صورت ۾ واري واري پڙهائيو جنهن ۾ هڪ   •
سٺو پڙهڻ وارو هجي ۽ ٻيو ٿوري ڌکيائي محسوس ڪندو هجي. جنهن کان پوِء سڀ ٻار توهان سان ملي ڪري 

نظم پڙهن. اهڙي ريت آساني سان ٻارن کي نظم ياد ٿي ويندو.
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حل ٿيل مشق
سوالن جا جواب: )الف( 

هن نظم ۾ شاعر اهلل تعالٰي کي نئين واٽ ڏيکارڻ جي التجا ڪئي آهي.. 1
اهلل تعالٰي کان پنهنجي الفت جو سبق سيکارڻ جي دعا ڪئي وئي آهي.. 2
شاعر پاڻ کي علم ۽ ادب سان سينگارڻ جي خواهش رکي ٿو.. 3

مڪمل شعر: )ب( 
ٿي. 1 لمي  ۽  لڏي  جي  اسان  ٻيڙي  هي 
موال.. 2 درٻار  ئي  تنهنجي  الِء  اسان 
آهيون.. 3 نه  ٽنگيندا  هٿ  وٽ  غير  اسان 
موال.. 4 ديوار  جي  شيهي  فوالد  ته 
موال.. 5 سينگار  سان  ادب  ۽  علم  تون 

اصطالحن جي معني: )ج( 

معنياصطالح

سَوڙ آهر پير ڊگھيرڻ
رت ولوڙڻ

زبان ڏيڻ
کير کنڊ ٿيڻ

جيترو هجي اوتري ۾ گذارو ڪرڻ
تمام گھڻي محنت ڪرڻ

واعدو ڪرڻ
پاڻ ۾ ملي وڃڻ

واحد جمع: )د( 

جمعواحد

نظارو
ڪيلو

رات
دروازو

ڪرسي

نظارا
ڪيال

راتيون
دروازا

ڪرسيون

حالت جري: )هه( 
گھر مان تون ٻاهر نڪر.  .2 مان تو سان ٻاهر هلندس.   .1

مون کان ڪم وسري ويو.  .4 مون گھر ۾ ڪتاب رکيا آهن.   .3
ڇت تان اسلم هيٺ اچي ٿو.  .5
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سبق تيرهون

ڳوٺاڻي ۽ شهري زندگي
مقصد

شاگردن کي سبق ڳوٺاڻي ۽ شهري زندگي جي مفهوم جي ڄاڻ ڏيڻ.  •
کين انهي قابل ڪرڻ ته هو سبق پڙهڻ، سمجهڻ ۽ انهي جو مقصد ياد ڪرڻ جي قابل ٿي وڃن ۽ نوان لفظ لکڻ   •

۽ انهن مان جمال ٺاهڻ جي صالحيت حاصل ڪري سگهن.
هو اهو ڄاڻي وٺن ته ڳوٺاڻي ۽ شهري زندگي ۾ ڪهڙو فرق آهي.  •

شاگردن ۾ ڳوٺن ۽ شهرن جي اهميت کي اجاگر ڪرڻ.  •

امدادي سامان
بليڪ بورڊ  •

َسولي سنڌي ڪتاب 7، صفحو نمبر 34  •

سکيا جو طريقو 
اتان جو سير ڪيو آهي؟  ته ڇا هنن ڪڏهن ڪنهن ڳوٺ وڃي  ٻارن کان پڇيو وڃي  سبق پڙهائڻ کان اڳ   •
ڳوٺاڻي ۽ شهري زندگي ۾ ڪهڙو فرق آهي؟ شاگردن جي ڳالهه کي اڳيان وڌايو ۽ سندن تجربن جي روشني ۾ 
وڌيڪ ڳالهه ٻولهه ڪريو جيڪڏهن شهر نه هجن ته ڳوٺن جو ڪهڙو حال ٿئي ۽ ساڳي ريت جيڪڏهن ڳوٺ 
نه هجن ته شهرن جو ڪهڙو حال ٿئي؟ شاگردن جي ڳالهه کي اڳتي وڌائيندي، پنهنجي تجربي مان انهي جا 
ڪجهه ٻيا مثال ڏيندا هلو ته جيئن سبق شروع ڪرڻ کان اڳ ٻار اهو ڄاڻي وٺن ته ڳوٺاڻي ۽ شهري زندگي جو 

پاڻ ۾ ڪهڙو الڳاپو آهي ۽ اهي هڪ ٻئي کانسواِء ڪيئن اڌورا آهن. 
ٻارن کي ٻڌايو ته اڄ اسين سبق “ڳوٺاڻي ۽ شهري زندگي” پڙهندا سين جنهن مان اسان کي اها ڄاڻ ملندي   •
ته ڳوٺاڻي زندگي ڇا هوندي آهي ۽ شهري زندگي ڇا هوندي آهي ۽ انهن ۾ ڪهڙو الڳاپو آهي ۽ انهن جو پاڻ 
34 کولرايو. نون لفظن تي  ۾ ڪهڙو فرق آهي. سبق جي اعالن کانپوِء ڪتاب سولي سنڌي جو صفحو نمبر 
نشان لڳرايو ۽ انهن لفظن کي درست اُچار سان پڙهي ٻڌايو، پوِء سبق درست اُچار سان لفظ لفظ ڪري پڙهو، 
ٻار هر لفظ تي آڱر رکن ۽ ڌيان سان ٻڌن. هاڻي ٻڌايو ته شهري زندگي ۾ ڪهڙيون ڪهڙيون سهولتون موجود 
گڏ  سان  حوالي  جي  سبق  آهن.  اينديون  سامهون  ڏکيائيون  ڪهڙيون  ڪهڙيون  کي  ماڻهن  جي  ڳوٺن  ۽  آهن 
شهر  ته  ٻڌايو  کي  شاگردن  سگهن.  ڄاڻي  کي  مقصد  اصل  جي  سبق  سان  آساني  ٻار  جيئن  ته  هلو  ڏيندا  مثال 
ڪهڙي ريت ڳوٺن جي الِء مفيد هوندا آهن جهڙوڪ ڀاڄيون ۽ ميوا ڳوٺن مان شهرن ڏانهن ايندا آهن هاري 
ٿا ۽ وري شهرن ۾ اسڪولن ۽ اسپتالن ۽ هوائي اڏن جي ڪري ۽  جي محنت جي ڪري شهري سکيا رهن 
بهتر تعليم ۽ روزگار جي ڪري ڳوٺن جا ماڻهو شهرن ڏانهن الڙو ڪن ٿا، ڳوٺن جي ماڻهن جو پاڻ ۾ پيار وارو 
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تعلق هوندو آهي هتي گدالڻ نه هوندي آهي. شهرن جو ۽ ڳوٺن جو پاڻ ۾ ڪيئن تعلق آهي ۽ ٻئي هڪ ٻئي 
جي بنا اڌورا آهن. سبق ۾ موجود مثال سمجھائيندا هلو ته جيئن ٻار سبق جي اصل مقصد کي سولي نموني 

ياد رکي سگھن.
سبق ۾ موجود ڏکين يا نون لفظن تي نشان لڳرايو، پوِء ٻارن کان واري واري سبق پڙهائيو. استاد ٻارن کان سبق   •
سان الڳاپيل ڪجهه سوال ڪري  ته جيئن ٻار آساني سان سمجهي سگهن. استاد ڪالس ۾ هن موضوع تي 

ٻه گروپ تيار ڪرائي شهري ۽ ڳوٺاڻي زندگي تي بحث مباحثو به ڪرائي سگھي ٿو.

حل ٿيل مشق 
سوالن جا جواب: )الف( 

شهري زندگي ۾ صحت، تعليم، روزگار، واپار، صفائي سٿرائي، پڪا روڊ، عاليشان عمارتون، آفيسون ۽ وڏيون . 1
وڏيون مارڪيٽون، اسپتالون ۽ اسڪول آهن انهي سان گڏ هتي ٽرانسپورٽ جو به بهتر  نظام آهي.

ڳوٺن ۾ سچائي، پنهنجي پيشي سان محبت، هر ڪم ۾ ايمانداري، پاڙي اوڙي جو خيال، مهمانن جو آڌر ڀاُء ۽ . 2
ڏکي سکي ويل پنهنجي توڙي پرائي جي ڪم اچڻ جو رواج عام آهي.

ماڻهو . 3 ويا آهن ۽  به اسڪول کلي  به گھڻو شعور اچي چڪو آهي، هاڻي ڳوٺن ۾  دور ۾ ڳوٺن ۾  اڄڪلهه جي 
پنهنجي اوالد جي تعليم ڏانهن گھڻو ڌيان ڏئي رهيا آهن.

ڳوٺن جا ماڻهو شهرن ڏانهن انهي ڪري ويندا آهن جو کين معياري تعليم ۽ سٺو روزگار ملي سگھي.. 4
ڳوٺن ۽ شهرن جو پاڻ ۾ هڪ ٻئي سان تمام گھڻو ڳانڍاپو آهي. اصل ۾ اسان جا ڳوٺ ۽ شهر بنيادي طور تي . 5

هڪ ٻئي سان ڳنڍيل آهن. اتي رهندڙ ماڻهو جو ڪنهن نه ڪنهن حوالي سان هڪٻئي سان واسطو هوندو 
آهي. انهي ڪري شهري ۽ ڳوٺاڻي زندگي کي هڪٻئي کان ڌار نٿو ڪري سگھجي.

مون کي ڳوٺاڻي زندگي تمام گھڻي وڻندي آهي ڇو جو اُتي گدالڻ بلڪل به نه هوندي آهي، هتان جا ماڻهو ڪڏهن  )ب( 
به زندگي سان گڏ تيز ڪونه ڊوڙيندا آهن. هتان جون ريتون ۽ رسمون مون کي وڻن ٿيون. هتي جا رهواسي هڪ 

ٻئي جو تمام گھڻو خيال رکن ٿا.
نوٽ:  هن سرگرمي ۾ هر شاگرد جو پنهنجو پنهنجو خيال ٿي سگھي ٿو.  

ڍنڍن، ٻنين، گڏهه گاڏين، ايئرپورٽ، اسپتالن جون تصويرون يا ڪي ٻيون تصويرون، اخبارن يا رسالن مان ڪڻي  )ج( 
ڪالس ۾ لڳايو. استاد پنهنجي نگراني ۾ شاگردن وسيلي اها سرگرمي ڪرائي.

هاڪاري جمال ناڪاري ۾: )د( 

ناڪاري جمالهاڪاري جمال

شمس سٺي پينٽنگ ٺاهي آهي.
عمران اڄ پنهنجي سوٽ سان گڏجي سکر ويو.

اسان اڄ قربانيَء جي الِء هڪ ٻڪري آندي آهي.
شاهزيب سالياني امتحان ۾ پهريون نمبر آيو آهي.

شمس سٺي پينٽنگ نه ٺاهي آهي.
عمران اڄ پنهنجي سوٽ سان گڏجي سکر نه ويو.

اسان اڄ قربانيَء جي الِء ٻڪري نه آندي آهي.
شاهزيب سالياني امتحان ۾ پهريون نمبر نه آيو آهي.
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سبق چوڏهون

تعليم جي اهميت
مقصد

شاگردن کي سبق تعليم جي اهميت جي مفهوم جي ڄاڻ ڏيڻ.  •
کين انهي قابل ڪرڻ ته هو سبق پڙهڻ، سمجهڻ ۽ انهي جو مقصد ياد ڪرڻ جي قابل ٿي وڃن ۽ نوان لفظ لکڻ   •

۽ انهن مان جمال ٺاهڻ جي صالحيت حاصل ڪري سگهن.
شاگردن ۾ وڌ کان وڌ تعليم حاصل ڪرڻ جو جذبو پيدا ڪرڻ.  •

شاگردن کي حديثن جا مثال ڏيندي تعليم جي اهميت کي اجاگر ڪرڻ.  •

امدادي سامان
بليڪ بورڊ  •

َسولي سنڌي ڪتاب 7، صفحو نمبر 38  •

سکيا جو طريقو 
سبق پڙهائڻ کان اڳ ٻارن کان پڇيو وڃي ته ڇا هنن ڪڏهن اهو سوچيو آهي ته جيڪڏهن تعليم نه هجي ته   •
هي معاشرو ڪيئن هجي ها؟ تعليم کي انسان جي ٽين اک ڇو سڏيو ويو آهي؟ شاگردن جي ڳالهه کي اڳيان 
ٻولهه ڪريو. اسالم ۾ تعليم حاصل ڪرڻ تي تمام گھڻو  وڌايو ۽ سندن تجربن جي روشني ۾ وڌيڪ ڳالهه 
زور ڇو ڏنو ويو آهي؟ شاگردن جي ڳالهين کي اڳتي وڌائيندي، پنهنجي تجربي مان انهي جا ڪجهه ٻيا مثال 

ڏيندا هلو ته جيئن سبق شروع ڪرڻ کان اڳ ٻار اهو ڄاڻي وٺن ته تعليم جي اهميت ڇا جي ڪري آهي. 
ته  ملندي  ڄاڻ  اها  کي  اسان  مان  جنهن  سين  پڙهندا  اهميت”  جي  “تعليم  سبق  اسين  اڄ  ته  ٻڌايو  کي  ٻارن   •
تعليم کي ايتري اهميت ڇو ڏني ويندي آهي ۽ تعليم کي انسان جي ٽين اک ڇو سڏيو ويندو آهي. سبق جي 
38 کولرايو. نون لفظن تي نشان لڳرايو ۽ انهن لفظن کي  اعالن کانپوِء ڪتاب سولي سنڌي جو صفحو نمبر 
درست اُچار سان پڙهي ٻڌايو، پوِء سبق درست اُچار سان لفظ لفظ ڪري پڙهو، ٻار هر لفظ تي آڱر رکن ۽ ڌيان 
سان ٻڌن. هاڻي ٻڌايو ته اسان جي دين ۾ به تعليم حاصل ڪرڻ تي تمام گھڻو زور ڏنو ويو آهي، تعليم رڳو 
وڏيون وڏيون ڊگريون حاصل ڪرڻ ڪونهي پر تعليم جو اصل مطلب شعور آهي جنهن مان اها ڄاڻ ملي ٿي 
ته برو ۽ ڀلو ڇا هوندو آهي. سبق جي حوالي سان گڏ مثال ڏيندا هلو ته جيئن ٻار آساني سان سبق جي اصل 
مقصد کي ڄاڻي سگهن. شاگردن کي ٻڌايو ته تعليم سان ئي انسان ۾ وڌيڪ پرک ڪرڻ جي صالحيت پيدا 
ئي  وسيلي  جي  تعليم  سگھي.  نه  به  سمجھي  ۽  سوچي  ڪجهه  انسان  ته  هجي  نه  تعليم  جيڪڏهن  ٿي  ٿئي 
انسان خطرناڪ بيمارين جي سڃاڻپ ڪري سگھيو آهي، زندگي جي هر شعبي ۾ ترقي به تعليم جي ڪري 
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ئي ممڪن ٿي سگھي آهي. تعليم بنا انسان بلڪل اڌورو ۽ اڻ پورو هوندو آهي، انهي ڪري ئي اسالم ۾ آهي 
ته علم حاصل ڪرڻ هر مسلمان مرد توڙي عورت تي فرض آهي، اسالم جي تعليم مان وڌيڪ روشني وجھندا 

هلو ته جيئن ٻار سبق جي اصل مقصد کي سولي نموني ياد رکي سگھن.
سبق ۾ موجود ڏکين يا نون لفظن تي نشان لڳرايو، پوِء ٻارن کان واري واري سبق پڙهائيو. استاد ٻارن کان سبق   •

سان الڳاپيل ڪجهه سوال ڪري  ته جيئن ٻار آساني سان سمجهي سگهن.

حل ٿيل مشق
سوالن جا جواب: )الف( 

علم کي انسان جي ٽين اک انهي ڪري سڏيو ويو آهي جو انسان پنهنجين ٻن اکين سان شين کي رڳو ڏسي . 1
ٿو پر علم واري ٽين اک سان انسان سٺي ۽ خراب، ڪوڙ ۽ سچ ۾ فرق ڪري سگھي ٿو.

تعليم جو بنيادي مقصد شعور پيدا ڪرڻ آهي.. 2
علم يا تعليم حاصل ڪرڻ جي ڪا به عمر ۽ ڪابه حد مقرر ناهي.. 3
اولهه وارن ملڪن جي ترقي جو راز به تعليم ئي آهي. هنن پنهنجي زندگيَء ۾ سڀ کان وڌيڪ اهميت تعليم . 4

کي ڏني آهي.
ايجاد . 5 شيون  ئي  ڪيتريون  ۽  انجڻيون  جون  گاڏين  ريل  ڪارخانا،  هلندڙ  تي  بجلي  انسان  وسيلي  تعليم 

ڪيون آهن.
علم بابت حديثون: )ب( 

ڄمڻ کان وٺي مرڻ تائين علم حاصل ڪريو.. 1
علم حاصل ڪرڻ هر مسلمان مرد توڙي عورت تي فرض آهي.. 2

بيشڪ مون کي معلم بڻائي موڪليو ويو آهي.3. 
نظام  جو  تعليم  ڪري  جي  ڪلچر  ڪاپي  هاڻي  پر  هو  سٺو  تمام  اڳي  نظام  جو  تعليم  ۾  اسڪولن  جي  اسان  )ج( 
ڏينهون ڏينهن خراب ٿيندو پيو وڃي. جيڪا تمام گھڻي ڳڻتي واري صورتحال آهي. تعليم جو نظام بهتر ڪرڻ 

الِء سرڪار به بهترين اپاُء وٺي رهي آهي ته جيئن تعليم جي نظام کي ٻيهر بهتر ڪري سگھجي.
هن سرگرمي ۾ هر شاگرد جي راِء پنهنجي پنهنجي ٿي سگھي ٿي. )د( 
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سبق پندرهون

پاڪستان جي تحريڪ ۾ عورتن جو ڪردار
مقصد

شاگردن کي سبق پاڪستان جي تحريڪ ۾ عورتن جو ڪردار جي مفهوم جي ڄاڻ ڏيڻ.  •
پاڪستان جي تحريڪ ۾ عورتن جي ڪردار کان آگاهي فراهم ڪرڻ.  •

قومي معاملن ۾ عورتن جي شريڪ ٿيڻ جي جذبي کي وڌائڻ.  •
ٻارن کي اها ڄاڻ ملي ته جيڪڏهن مردن پاڪستان جي تحريڪ ۾ اهم ڪردار ادا ڪيو ته عورتن به انهن   •

سان پنهنجو ڪردار اوترو ئي نڀايو.
ٻارن کي اها ڄاڻ ملي سگهي ته پاڪستان جي ٺهڻ ۾ محترمه فاطمه جناح کان سواِء ٻين عورتن جو ڪهڙو   •

ڪردار آهي.

امدادي سامان
بليڪ بورڊ  •

پاڪستان جي تحريڪ ۾ ڪردار ادا ڪرڻ وارين ڪجهه اهم عورتن جي تصويرن جو چارٽ.  •
41 7،صفحو نمبر  َسولي سنڌي ڪتاب   •

 سکيا جو طريقو 
سبق پڙهائڻ کان اڳ ٻارن کان پڇيو وڃي ته محترمه فاطمه جناح ڪير هئي؟ اسان جي ملڪ پاڪستان جون   •

ڪهڙيون عورتون ملڪ جي ترقي ۾ اڳتي اڳتي رهيون آهن؟ 
ٻارن کي ٻڌايو ته اڄ اسين سبق “پاڪستان جي تحريڪ ۾ عورتن جو ڪردار” پڙهندا سين جنهن مان اسان   •
کي اها ڄاڻ ملندي ته محترمه فاطمه جناح ڪير هئي. محترمه فاطمه جناح پاڪستان جي تحريڪ ۾ ڪهڙو 
ڪردار ادا ڪيو؟ پوِء انهن عورتن جي باري ۾ پڇا ڪيو جيڪي سياست ۾ باقاعدي شامل ٿيون آهن؟ سبق 
41 کولرايو. نون لفظن تي نشان لڳرايو ۽ انهن لفظن  جي اعالن کانپوِء ڪتاب سولي سنڌي جو صفحو نمبر 
رکن  آڱر  تي  لفظ  هر  ٻار  پڙهو،  ڪري  لفظ  لفظ  سان  اُچار  درست  سبق  پوِء  ٻڌايو،  پڙهي  سان  اُچار  درست  کي 
اُن دور ۾ عورتن جي تعليم نه هجڻ جي باوجود  ۽ ڌيان سان ٻڌن. هاڻي کين ٻڌايو ته مادر ملت ڪهڙي ريت 
ڪيئن  هالئي.  تحريڪ  جي  پاڪستان  سان  محترمه  عورتن  ٻين  ڪيئن  ۽  رکيو  جاري  کي  تعليم  پنهنجي 
قائداعظم سان گڏ اهي عورتون پاڪستان جي تحريڪ ۾ اڳتي اڳتي رهيون آهن ۽ ڪهڙي ريت انهن قرباني 
ڏني آهي. سبق جي دوران ٻارن کان ناليوارين عورتن جا ناال پڇو ۽ جيڪڏهن اهي ٻڌائي سگهن ٿا ته انهن 
جي باري ۾ ٻارن کي وڌيڪ ڄاڻ مهيا ڪريو ۽ جيڪڏهن ناال نٿا ٻڌائي سگهن ته توهان ناال ٻڌائي ڄاڻ مهيا 
ڪريو جيئن: محترمه بينظير ڀٽو، مالله يوسفزئي، ارفع ڪريم وغيره. ٻارن کي ٻڌايو ته عورت پاڪستان جي 
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وجود ۾ اچڻ کان اڳ ۽ پاڪستان جي وجود ۾ اچڻ کان پوِء به هر شعبي ۾ محنت ڪندي آئي آهي ۽ اڳتي به 
محنت ڪندي رهندي . انهي کان پوِء سبق ۾ استعمال ٿيل ڏکين لفظن تي شاگردن کان نشان لڳرايو پوِء انهن 
لفظن کي بورڊ تي لکي ٻارن کي آسان لفظن ۾ ٻارن کي سمجھايو. سبق جي حوالي سان گڏ مثال ڏيندا هلو ته 
جيئن ٻار آساني سان سبق جي اصل مقصد کي ڄاڻي سگهن. سبق ۾ استعمال ٿيل مثالن جي وضاحت ڪئي 
نه رڳو سياست پر هر شعبي ۾ عورت پنهنجي پاڻ کي مڃرائيندي  ته  به ٻڌائيندا هلو  اهو  وڃي. شاگردن کي 

آئي آهي. سڀني جي ترتيبوار وضاحت ڪندا هلو ته جيئن ٻار آساني سان سبق سمجهي سگهن.
موقعي ۽ مهل جي حساب سان مددي شين کي واري واري سان ٻارن جي سامهون رکندا وڃو. سبق سمجهائڻ   •

کان پوِء ٻارن کان ٻه ٽي جمال ٻڌا وڃن ته جيئن استاد کي خبر پئجي سگهي ته ٻارن سبق مان ڇا سکيو آهي.

حل ٿيل مشق
سوالن جا جواب: )الف( 

پاڪستان قائم ٿيڻ جي تحريڪ ۾ محترمه فاطمه جناح، بيگم رعنا لياقت علي خان، بيگم شائسته اڪرام . 1
اهلل، بيگم جهان آرا، بيگم شاهنواز، بيگم موالنا محمد علي جوهر ۽ بيگم نواب اسماعيل خان جهڙين عورتن 

ڀرپور حصو ورتو.
يا رسالن جي مدد سان 2.  انٽرنيٽ  ته  نه آهي. شاگردن کي هدايت ڪيو  هن سوال جو جواب ڪتاب ۾ موجود 

انهن کي  محترمه فاطمه جناح تي ڄاڻ حاصل ڪري هن سوال جو جواب ڳولي پنهنجي لفظن ۾ لکن. جتي 
ڏکيائي محسوس ٿئي اتي شاگردن جي رهنمائي ڪئي وڃي.

پاڪستان قائم ٿيڻ کان اڳ ننڍي کنڊ جي مسلمانن جي حالت تمام گهڻي خراب هئي.. 3
مسلمان عورتن واري آل انڊيا مسلم ليگ سياسي پارٽي جي سطح تي الڳ وطن الِء تحريڪ ۾ حصو ورتو.. 4
عورتن واري آل انڊيا مسلم ليگ جون مسلم وومين اسٽوڊنٽس فيڊريشن، مسلم وومين نيشنل گارڊز ۽ مسلم . 5

گرلز گائيڊ شاخون هيون.
عورتن جي تعليم الِء جاکوڙيندڙ پاڪستان جي مالله يوسفزئي کي نوبل انعام سان نوازيو ويو آهي. )ب( 

مالله جو تعلق سوات مينگورا سان آهي. نوبل انعام ملڻ وارن مان هي سڀني کان ننڍي عمر جي ڇوڪري آهي.   
1997ع تي ٿيو. هن سترهن سالن جي ڄمار ۾ نوبل انعام حاصل ڪيو. مالله کي نوبل  12 جوالئي  هن جو جنم 
دوران  جاکوڙ  کي  هن  آهي،  رهندي  ڪندي  جاکوڙ  الِء  تعليم  جي  نياڻين  سدائين  هوَء  ويو.  ڏنو  ۾  2014ع  انعام 

ڪيترين ئي ڏکيائن کي منهن ڏيڻو پيو آهي. مالله تي قاتالڻو حملو به ٿي چڪو آهي، جنهن ۾ هوَء محفوظ رهي.
شرمين عبيد چنائي کي عورتن بابت مختصر دستاويزي فلم ٺاهڻ تي آسڪر ايوارڊ ڏنو ويو آهي. )ج( 

آسو ٻائي: )د( 
آسو ٻائي سنڌ جي هن ٿر واري عالئقي سان واسطو رکي ٿي جتي بنيادي حقن جي هجڻ جو ڪو به تصور نٿو ڪري   
سگھي. اها خاتون معذور هجڻ جي باوجود عورتن جي تعليم الِء جاکوڙ ڪري رهي آهي ۽ پنهنجو اسڪول کولي 

انهن ڇوڪرين کي تعليم جي زيور سان ماالمال ڪري رهي آهي.
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سبق سورهون

اي وطن، پيارا وطن
مقصد

شاگردن کي نظم جي معني ۽ مفهوم جي ڄاڻ ڏيڻ  •
کين انهي قابل ڪرڻ ته هو نظم پڙهڻ، سمجهڻ ۽ زباني ياد ڪرڻ جي قابل ٿي وڃن.  •

شاگردن ۾ پنهنجي ملڪ سان محبت ڪرڻ جذبو پيدا ڪرڻ.  •
هو اهو ڄاڻي وٺن ته اسان کي پنهنجي وطن الِء تمام گھڻيون قربانيون ڏيڻ گھرجن.  •

امدادي سامان
بليڪ بورڊ  •

َسولي سنڌي ڪتاب 7، صفحو نمبر 44  •

 سکيا جو طريقو 
ٿا؟  سگھون  ڪري  ڪيئن  تعريف  جي  ملڪ  پنهنجي  اسين  ته  وڃي  پڇيو  کان  ٻارن  اڳ  کان  پڙهائڻ  نظم   •
وڃي  گھور  ڪيئن  تان  وطن  پنهنجي  اسين  ٿا؟  سگھون  نکاري  ڪيئن  کي  حسن  جي  وطن  پنهنجي  اسين 

سگھون ٿا؟ شاگردن جي ڳالهين کي اڳيان وڌائيندا هلو.
ٻارن کي ٻڌايو ته اڄ اسين نظم پڙهندا سين جنهن مان اسان کي اها ڄاڻ ملندي ته اسين پنهنجي ملڪ جي   •
 44 نمبر  صفحو  جو  سنڌي  سولي  ڪتاب  کانپوِء  اعالن  جي  سبق  ٿا.  سگھون  ڪري  ريت  ڪهڙي  تعريف 
کولرايو. نون لفظن تي نشان لڳرايو ۽ انهن لفظن کي درست اُچار سان پڙهي ٻڌايو. پوِء نظم درست اُچار سان 
ٻار هر لفظ تي آڱر رکن ۽ ڌيان سان ٻڌن. هاڻي کين بيتن جي سمجھاڻي آسان لفظن  لفظ لفظ ڪري پڙهو، 
۾ سمجهايو. بيتن جي سمجهاڻي نثر ۾ ڪئي وڃي ته جيئن ٻارن کي بيت آساني سان سمجهه ۾ اچي وڃن 
سمجھان،  ٿو  چمن  به  کي  ويرانن  تنهنجي  مان  ڪريان،  ڇا  تعريف  تنهنجي  مان  وطن  منهنجا  اي  جهڙوڪ: 
تنهنجي ندين ۾ محبت ئي محبت آهي ۽ تنهنجي پوکن ۾ ئي حياتي آهي، تو تان منهنجي جان صدقي آهي 
هر تعريف تنهنجي آهي، تنهنجي ٻٻرن جي ٿڌي هوا ايئر ڪنڊيشنر کان به ڀلي آهي، تنهنجي کير جي وٽي 
پستن کان به ڀلي آهي، غير جي گينڊي کان وڌيڪ ڀلو تنهنجو ٻڪن جو ٻوٽو آهي منهنجا وطن هر تعريف 
ٿو. جيڪو توکي خراب نظرن  انهن کي تنهنجي ڪري سک ملي وڃي  تنهنجي آهي، جنهن کي ڏک هجن 
سان ڏسي مان انهي جون اکيون ڪڍي ڇڏيان جيڪو توتي ڪاهه ڪري مان ان کي پٽي ڇڏيان مان تنهنجي 
ڌرتي کي پنهنجو بدن سمجھان ٿو اي منهنجا پيارا وطن هر تعريف تنهنجي ئي آهي. مٿي ڏنل سمجهاڻي کي 

توهان پنهنجن لفظن ۾ به ٻارن کي سمجهائي سگهو ٿا.
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پوِء نظم ٻارن کان واري واري پڙهائيو، پوِء ٻن ٻارن کان جوڙي جي صورت ۾ واري واري پڙهائيو جنهن ۾ هڪ   •
پڙهائيو  جوڙي  گروپ  جو  ٻارن  پنجن  پوِء  هجي.  ڪندو  محسوس  ڏکيائي  ٿوري  ٻيو  ۽  هجي  وارو  پڙهڻ  سٺو 
ٿي  ياد  سان  سوالئي  نظم  کي  ٻارن  ريت  اهڙي  پڙهن.  نظم  گڏجي  سان  توهان  ٻار  سڀ  پوِء  کان  جنهن  وڃي. 

ويندو.

حل ٿيل مشق
سوالن جا جواب: )الف( 

۾ . 1 ندين  تنهنجي  ٿو،  سمجھان  چمن  به  کي  ويرانن  تنهنجي  مان  ته  ٿو  چوي  ڪندي  ساراهه  جي  وطن  شاعر 
محبت آهي، تنهنجي پوکن ۾ حياتي آهي، تنهنجا شهر آڌرڀاُء ڪندڙ آهن، تنهنجي اندر عظمت آهي.

شاعر کي وطن جي ندين ۽ پوک ۾ محبت ۽ حياتي نظر اچي ٿي.. 2
وطن جي ٻٻرن جي ڇانو ايئر ڪنڊيشنر کان به ڀلي آهي.. 3

هي سرگرمي استاد شاگردن وسيلي سموري ڪالس ۾ ڪرائي. )ب( 
هم آواز لفظ: )ج( 

پائي ڳائي، وطن چمن، تارا البارا.  
)د( واحد جمع:

جمعواحد

ِسَر
نظَر

ڀينڊي
بوتل
رات
پين

ِسرون
نظرون

ڀينڊيون
بوتلون
راتيون
پينون
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سبق سترهون

قومي جھنڊي جو احترام
مقصد

شاگردن کي سبق جي مفهوم جي ڄاڻ ڏيڻ.  •
کين انهي قابل ڪرڻ ته هو سبق پڙهڻ، سمجهڻ ۽ انهي جو مقصد ياد ڪرڻ جي قابل ٿي وڃن ۽ نوان لفظ لکڻ   •

۽ انهن مان جمال ٺاهڻ جي صالحيت حاصل ڪري سگهن.
هو اهو ڄاڻي وٺن ته قومي جھنڊي جو احترام ڪهڙي ريت ڪرڻ گھرجي.  •

شاگردن ۾ وطن الِء محبت جو جذبو پيدا ڪرڻ.  •
شاگردن کي قومي جھنڊي جي باري ۾ ڄاڻ مهيا ڪرڻ.  •
شاگردن کي قومي جھنڊي تي فخر ڪرڻ جو سبق ڏيڻ.  •

امدادي سامان
بليڪ بورڊ  •

َسولي سنڌي ڪتاب 7، صفحو نمبر 46  •

سکيا جو طريقو 
سبق پڙهائڻ کان اڳ ٻارن کان پڇيو وڃي ته اسان جي قومي جھنڊي ۾ سائو ۽ اڇو رنگ ڇو آهن؟ اسان کي   •
قومي جھنڊي جي عزت ڪهڙي ريت ڪرڻ گھرجي؟ شاگردن جي ڳالهه کي اڳيان وڌايو ۽ سندن جي تجربن 
جي  شاگردن  آهيون؟  ڦڙڪائيندا  ڇو  جھنڊو  قومي  پنهنجو  اسين  ڪريو  ٻولهه  ڳالهه  وڌيڪ  ۾  روشني  جي 
شروع  سبق  جيئن  ته  هلو  ڏيندا  مثال  ٻيا  ڪجهه  جا  انهي  مان  تجربي  پنهنجي  وڌائيندي،  اڳتي  کي  ڳالهين 

ڪرڻ کان اڳ ٻار اهو ڄاڻي وٺن ته قومي جھنڊي جو احترام ڇا جي ڪري آهي. 
ٻارن کي ٻڌايو ته اڄ اسين سبق “قومي جھنڊي جو احترام” پڙهندا سين جنهن مان اسان کي اها ڄاڻ ملندي   •
ته اسان جي سڃاڻپ هن قومي جهنڊي جي ڪري ڇو ٿيندي آهي، اسين پنهنجو قومي جھنڊو ڇو ڦڙڪائيندا 
آهيون. سبق جي اعالن کانپوِء ڪتاب سولي سنڌي جو صفحو نمبر 46 کولرايو. نون لفظن تي نشان لڳرايو ۽ 
انهن لفظن کي درست اُچار سان پڙهي ٻڌايو، پوِء سبق درست اُچار سان لفظ لفظ ڪري پڙهو، ٻار هر لفظ تي آڱر 
رکن ۽ ڌيان سان ٻڌن. هاڻي کين ٻڌايو ته ٻين ملڪن جا ماڻهو جھنڊن ۾ موجود رنگن جي ڪري جھنڊي جي 
سڃاڻپ ڪندا آهن. سبق جي حوالي سان گڏ مثال ڏيندا هلو ته جيئن ٻار آساني سان سبق جي اصل مقصد 
کي ڄاڻي سگهن. شاگردن کي ٻڌايو ته جھنڊو ڪنهن به ملڪ يا قوم جي نمائندگي ڪندو آهي ان ڪري ان 
جي تمام گھڻي اهميت هوندي آهي. اسان کي پنهنجي قومي جھنڊي جو احترام صرف خاص ڏينهن تي نه پر 
هر وقت ڪرڻ گھرجي ۽ اسان کي گھرجي ته اسين پنهنجي قومي جھنڊي کي روڊ رستن تي ڪرڻ نه ڏيون. 



7575



7676

به اسان جي جھنڊي جو احترام ضرور  ٻيا  ته  جيڪڏهن اسين پنهنجي قومي جهنڊي جو احترام ڪندا سين 
ڪندا. اسان کي پنهنجي قومي جھنڊي تي تمام گھڻو فخر ڪرڻ گھرجي اسان کي قومي جھنڊي جو احترام 
ڪرڻ جي درخواست پنهنجن دوستن کي به ڪرڻ گھرجي. سبق ۾ موجود مثالن کي شاگردن اڳيان رکندا هلو ته 

جيئن ٻار سبق جي اصل مقصد کي سولي نموني ياد رکي سگھن.
سبق ۾ موجود ڏکين يا نون لفظن تي نشان لڳرايو، پوِء ٻارن کان واري واري سبق پڙهائيو. استاد ٻارن کان سبق   •

سان الڳاپيل ڪجهه سوال ڪري  ته جيئن ٻار آساني سان سمجهي سگهن.

حل ٿيل مشق
سوالن جا جواب: )الف( 

هي جھنڊو اسان جو قومي جھنڊو آهي، اسان جي سڃاڻپ آهي، ان ڪري اسان پنهنجي يوم آزادي تي اهو . 1
جھنڊو ڦڙڪائيندا آهيون.

جھنڊو جيئن ته ڪنهن به ملڪ يا قوم جي ترجماني ۽ نمائندگي ڪندو آهي، ان ڪري ان جي تمام گھڻي . 2
اهميت آهي.

جي . 3 اسان  ئي  جھنڊو  اهو  ته  ڇو  گھرجي  ڪرڻ  احترام  ۽  عزت  حد  بي  جي  جھنڊي  قومي  پنهنجي  کي  اسان 
پنهنجي  گھرجي،  کڻڻ  وقت  انهي  کي  اسان  ته  هجي  ڪريل  ڪٿي  جھنڊو  جيڪڏهن  آهي،  سڃاڻپ  قومي 

جھنڊي تي ڪو به داغ لڳڻ نه ڏجي.
اسان جي قومي جھنڊي ۾ سائو ۽ اڇو رنگ ۽ چنڊ ۽ تارو آهن. سائو رنگ مسلمانن جي سڃاڻپ آهي ۽ اڇو . 4

رنگ اسان جي اقليتي برادريَء جي ماڻهن جي سڃاڻپ آهي.
اها سرگرمي استاد ڪالس ۾ ڪرائين. شاگردن کي هدايت ڪيو ته ڪنهن شيٽ تي قومي جھنڊو ٺاهين ۽ انهي  )ب( 

۾ رنگ ڀرن. سٺو ڪم ڪرڻ تي حوصال افزائي ڪئي وڃي.
اهو بحث مباحثو هڪ سرگرمي يا پوِء ڪنهن مباحثي جي صورت ۾ استاد ڪالس ۾ ڪرائي سگھي ٿو. )ج( 

حرف جر جي ٿي مثال: )د( 
مون اشوڪ کي ڪپڙا ڏنا.. 1
هن کي ڪو ڪم آهي.. 2
اسان کي ٻاهر وڃڻو آهي.. 3

متڪلم: ضمير  )هه( 
اسين راند کيڏون ٿا.. 1
آُء اڄ پڪنڪ تي ويندس. 2
مون هن کي پنهنجي پين ڏني.. 3
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سبق ارڙهون

آغا سليم
مقصد

شاگردن کي سبق جي مفهوم جي ڄاڻ ڏيڻ.  •
سنڌي ادب ۾ اديبن جي ڪردار کان آگاهي فراهم ڪرڻ.  •

شاگردن ۾ ادبي لکڻين کي پڙهڻ ۽ لکڻ جي جذبي کي وڌائڻ.  •
کين انهي قابل ڪرڻ ته هو سبق پڙهڻ، سمجهڻ ۽ انهي جو مقصد ياد ڪرڻ جي قابل ٿي وڃن ۽ نوان لفظ لکڻ   •

۽ انهن مان جمال ٺاهڻ جي صالحيت حاصل ڪري سگهن.
هو اهو ڄاڻي وٺن ته سنڌي ادب ۾ ڪهڙن اديبن جا ناال اسان کي ياد رکڻ گھرجن.  •

ٻارن کي اها ڄاڻ ملي سگهي ته سنڌي ادب ۾ آغا سليم کان سواِء ٻين سنڌي اديبن جو ڪهڙو ڪردار آهي.  •

امدادي سامان
بليڪ بورڊ  •

سنڌ جي ڪجهه اهم اديبن جون تصويرون  •
َسولي سنڌي ڪتاب 7، صفحو نمبر 49  •

 سکيا جو طريقو 
سبق پڙهائڻ کان اڳ ٻارن کان پڇيو وڃي ته ڇا هو ڪڏهن اهو سوچين ٿا ته ادب ڇا کي چئبو آهي؟ اسان جا   •

سنڌي اديب سنڌي ادب ۾ ڪهڙي نواڻ آڻي رهيا آهن؟ ٻارن جي ڳالهه کي اڳيان وڌائيندا هلو.
ٻارن کي ٻڌايو ته اڄ اسين سبق آغا سليم پڙهندا سين جنهن مان اسان کي اها ڄاڻ ملندي ته آغا سليم ڪير   •
هو. آغا سليم سنڌي ادب ۾ ڪهڙو ڪردار ادا ڪيو؟ پوِء انهن اديبن جي باري ۾ پڇا ڪريو جيڪي ادب ۾ 
49 کولرايو. نون لفظن  باقاعدي شامل ٿيا آهن؟ سبق جي اعالن کانپوِء ڪتاب سولي سنڌي جو صفحو نمبر 
ڪري  لفظ  لفظ  سان  اُچار  درست  سبق  پوِء  ٻڌايو،  پڙهي  سان  اُچار  درست  کي  لفظن  انهن  ۽  لڳرايو  نشان  تي 
پڙهو، ٻار هر لفظ تي آڱر رکن ۽ ڌيان سان ٻڌن. هاڻي کين ٻڌايو ته ڪهڙي ريت هو تعليم حاصل ڪري ٿو، 
هن جي لکيل ڪتابن ۾ ڪهڙا مشهور ڪتاب آهن، سبق جي دوران ٻارن کان ناليوارن اديبن جا ناال پڇو ۽ 
نٿا  ناال  جيڪڏهن  ۽  ڪريو  مهيا  ڄاڻ  وڌيڪ  کي  ٻارن  ۾  باري  جي  انهن  ته  ٿا  سگهن  ٻڌائي  اهي  جيڪڏهن 
ٻڌائي سگهن ته توهان ناال ٻڌائي ڄاڻ مهيا ڪريو جيئن: امر جليل، شيخ اياز، ۽ ٻيا ناليوارا اديب وغيره. ٻارن 
کي ٻڌايو ته سنڌي ادب ۾ ڪيترائي اهڙا موتي آهن جن پاڻ کي پنهنجي لکڻين وسيلي مڃرايو آهي. انهي 
کان پوِء سبق ۾ استعمال ٿيل ڏکين لفظن تي شاگردن کان نشان لڳرايو پوِء انهن لفظن کي بورڊ تي لکي ٻارن 
کي آسان لفظن ۾ سمجھايو. سبق جي حوالي سان گڏ مثال ڏيندا هلو ته جيئن ٻار آساني سان سبق جي اصل 
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مقصد کي ڄاڻي سگهن. سبق ۾ استعمال ٿيل مثالن جي وضاحت ڪئي وڃي. سڀني جي ترتيبوار وضاحت 
ڪندا هلو ته جيئن ٻار آساني سان سبق سمجهي سگهن.

موقعي ۽ مهل جي حساب سان مددي شين کي واري واري سان ٻارن جي سامهون رکندا وڃو ۽ جيڪڏهن اهي   •
تصويرون سبق سان ميل کائين ٿيون ته ٻارن کي ڏيکاري انهن جي وضاحت ڪئي وڃي. سڄو سبق سمجهائڻ 

کان پوِء ٻارن کان ٻه ٽي جمال ٻڌا وڃن ته جيئن استاد کي خبر پئجي سگهي ته ٻارن سبق مان ڇا سکيو آهي.

حل ٿيل مشق
سوالن جا جواب: )الف( 

آغا سليم ستين اپريل 1935ع تي شڪارپور شهر ۾ ڄائو.. 1
آغا سليم بي اي تائين تعليم حاصل ڪئي.. 2
آغا سليم ريڊيو پاڪستان ۾ نوڪري ڪئي.. 3
آغا سليم جي مشهور ناولن ۾ “همه اوست” ۽ “ڌرتي روشن” آهي شامل آهن.. 4
آغا سليم روزاني “جاڳو” ۽ پوِء “سچ” جو ايڊيٽر رهيو.. 5
آغا سليم کي ادب ۽ ٻولي جي خدمت ۽ تحقيق تي 2005ع ۾ حسن ڪارڪردگي واري صدارتي تمغي سان . 6

نوازيو ويو.
آغا سليم 12 اپريل 2016ع تي وفات ڪئي.. 7

)ب(  اها سرگرمي استاد ڪتاب ۾ آيل سبق ۽ الئبريري ۾ موجود ڪجهه ٻين ڪتابن وسيلي ڪرائي سگھن ٿا.
)ج(  ادل سومرو، اياز ُگل، ڊاڪٽر تنوير عباسي، شيخ اياز، امر جليل، سنڌي ٻولي جا مشهور اديب، دانشور ۽ شاعر آهن، 

انهن جي باري ۾ معلومات گڏ ڪري ڪتابچا تيار ڪرايو.
صفت عددي: )د( 

سڄو انب کائيندس.. 1
اهي اٺ گدرا آهن.. 2
ڇا ڪلو ۾ چار صوف ترندا آهن؟. 3
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سبق اوڻيهون

ترت طبي امداد
مقصد

شاگردن کي سبق جي مفهوم جي ڄاڻ ڏيڻ.  •
کين انهي قابل ڪرڻ ته هو سبق پڙهڻ، سمجهڻ ۽ انهي جو مقصد ياد ڪرڻ جي قابل ٿي وڃن ۽ نوان لفظ لکڻ   •

۽ انهن مان جمال ٺاهڻ جي صالحيت حاصل ڪري سگهن.
هو اهو ڄاڻي وٺن ته ڪهڙي ريت ترت طبي امداد ڪرڻ گھرجي.  •

شاگردن ۾ ترت طبي امداد ڏيڻ جو جذبو پيدا ڪرڻ.  •
شاگردن کي ترت طبي امداد بابت ڄاڻ مهيا ڪرڻ.  •

امدادي سامان
بليڪ بورڊ  •

َسولي سنڌي ڪتاب 7، صفحو نمبر 52  •

 سکيا جو طريقو 
سبق پڙهائڻ کان اڳ ٻارن کان پڇيو وڃي ته ترت طبي امداد ڇا کي چئبو آهي؟ شاگردن جي ڳالهه کي اڳيان   •
وڌايو ۽ سندن تجربن جي روشني ۾ وڌيڪ ڳالهه ٻولهه ڪريو ته طبي امداد ۾ ڪهڙيون شيون هجڻ گھرجن؟ 
پنهنجي تجربي مان انهي جا ڪجهه ٻيا مثال ڏيندا هلو ته جيئن سبق شروع ڪرڻ کان اڳ ٻار اهو ڄاڻي وٺن 

ته ترت طبي امداد ڇا جي ڪري ڏني ويندي آهي. 
ٻارن کي ٻڌايو ته اڄ اسين سبق ترت طبي امداد پڙهندا سين جنهن مان اسان کي چڱي نموني اها ڄاڻ ملندي   •
ته ترت طبي امداد ڇا کي چئبو آهي ۽ حادثي جي دوران جيڪڏهن ڪو زخمي ٿي پوي ته ان جي طبي امدد 
نون  52 کولرايو.  نمبر  ڪهڙي ريت ڪرڻ گھرجي. سبق جي اعالن کانپوِء ڪتاب سولي سنڌي جو صفحو 
لفظ  لفظ  سان  اُچار  درست  سبق  پوِء  ٻڌايو،  پڙهي  سان  اُچار  درست  کي  لفظن  انهن  ۽  لڳرايو  نشان  تي  لفظن 
ڪري پڙهو، ٻار هر لفظ تي آڱر رکن ۽ ڌيان سان ٻڌن. هاڻي کين ٻڌايو ته ترت امداد کي انگريزي ۾ فرسٽ ايڊ 
چيو ويندو آهي. سبق جي حوالي سان گڏ مثال ڏيندا هلو ته جيئن ٻار آساني سان سبق جي اصل مقصد کي 
ڄاڻي سگهن. شاگردن کي ٻڌايو ته جيڪڏهن ڪنهن کي ترت طبي امداد نه ملي ته ماڻهو مري به سگھي ٿو. 
ترت طبي امداد جو ڪورس پهريون ڀيرو انگلينڊ ۾ ڪرايو ويو. اسان کي به گھرجي ته اسين پنهنجي گھر 
جي اندر فرسٽ ايڊ باڪس رکون ته جيئن ڪنهن اوچتي حادثي جي صورت ۾ ترت طبي امداد ڏئي سگھجي. 
طبي امداد ڏيڻ جا ڪهڙا ڪهڙا طريقا آهن انهن طريقن کي ڪالس ۾ بحث ڪريو ته جيئن ٻار سبق آساني 
سان سمجھي سگھن. استاد ڪالس ۾ هڪ سرگرمي ڪرائي ترت طبي امداد ڏيڻ جي تربيت ڏئي سگھن ٿا. 
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هن سرگرمي وسيلي ٻارن کي ترت طبي امداد ڏيڻ جو طريقو به سمجھ ۾ اچي ويندو. سبق ۾ موجود مثالن کي 
شاگردن اڳيان رکندا هلو ته جيئن ٻار سبق جي اصل مقصد کي سولي نموني ياد رکي سگھن.

سبق ۾ موجود ڏکين يا نون لفظن تي نشان لڳرايو، پوِء ٻارن کان واري واري سبق پڙهائيو. استاد ٻارن کان سبق   •
سان الڳاپيل ڪجهه سوال ڪري  ته جيئن ٻار آساني سان سمجهي سگهن.

حل ٿيل مشق
سوالن جا جواب: )الف( 

يا واقعي ۾ ٿيل زخميَء کي اسپتال پهچائڻ کان اڳ فوري طور تي جيڪا مدد ڏني . 1 به اوچتي حادثي  ڪنهن 
ويندي آهي، ان کي ترت امداد يا وري انگريزيَء ۾ فرسٽ ايڊ چئبو آهي.

تي . 2 طور  فوري  کي  رت  نڪرندڙ  تيز  ڪجي،  صاف  سان  ڊيٽول  کي  زخم  گھرجي،  هٽائڻ  ڪپڙو  تان  زخم 
روڪجي. زخمي ٿيل ماڻهو کي هلڻ نه ڏجي.

ترت طبي امداد فوري طور تي نه ملڻ جي صورت ۾ ماڻهو مري به سگھي ٿو.. 3
طبي امداد ڏيڻ وقت ڪوشش ڪجي ته ڪو ميڙ اتي گڏ نه ٿئي. ايئن ڪرڻ سان زخمي ٿيل شخص پريشان . 4

ٿي سگھي ٿو.
ترت طبي امداد جو پهريون ڀيرو ڪورس انگلينڊ ۾ سن 1877ع ۾ ڪرايو ويو هو.. 5
سڀ کان پهرين 1907ع ۾ فرسٽ ايڊ ڪاميٽي جوڙي وئي.. 6

اسين پنهنجي گھر ۾ زخمي ٿيڻ واري کي اڳ ۾ هڪ جاِء تي ويهاريندا آهيون ۽ پوِء ڏسندا آهيون ته ڌڪ ڪٿي  )ب( 
لڳو آهي، ڌڪ ڳولي هن جي زخم تان ڪپڙو هٽائيندا آهيون ۽ پوِء زخم کي ڊيٽول سان صاف ڪري ملم هڻي 

پٽي ڪندا آهيون.
ڪلهه منهنجو ننڍڙو ڀاُء سائيڪل هالئيندي ڪري پيو ۽ هن جي گوڏي ۾ زخم ٿيو ۽ رت به وهي رهيو هو، هو روئي   

به رهيو هو پوِء امان پنهنجي هنج ۾ ويهاري هن جي زخم کي صاف ڪيو ۽ پيار به ڪيو.
اها سرگرمي استاد شاگردن وسيلي پنهنجي ڪالس ۾ يا ڪالس کان ٻاهر ٽيبلو جي صورت ۾ ڪرائي سگھي ٿو. )ج( 

پهاڪا: )د( 
گھوڙا ڙي گھوڙا.. 1
چئو ڌي کي ته سکي ننهن.. 2
سئو سوناري جا ته هڪ لوهار جو.. 3
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سبق ويهون

قومي نغمو
مقصد

شاگردن کي نظم جي معني ۽ مفهوم جي ڄاڻ ڏيڻ  •
کين انهي قابل ڪرڻ ته هو نظم پڙهڻ، سمجهڻ ۽ زباني ياد ڪرڻ جي قابل ٿي وڃن ۽ نوان لفظ لکڻ ۽ انهن   •

مان جمال ٺاهڻ جي صالحيت حاصل ڪري سگهن.
شاگردن ۾ پنهنجي ملڪ سان محبت ڪرڻ جذبو پيدا ڪرڻ.  •

هو اهو ڄاڻي وٺن ته پڙهڻ لکڻ ۽ هنر حاصل ڪرڻ سان ئي ملڪ جو مان وڌندو.  •

امدادي سامان
بليڪ بورڊ  •

َسولي سنڌي ڪتاب 7، صفحو نمبر 55  •

 سکيا جو طريقو 
نظم پڙهائڻ کان اڳ ٻارن کان پڇيو وڃي ته ڇا هو ڪڏهن اهو سوچين ٿا ته پنهنجي ملڪ جو مان ڪيئن   •
وڌائي سگھن ٿا؟ اهي ڪهڙا شعبا آهن جن ۾ اڳتي وڌي پنهنجي ملڪ جو نالو روشن ڪري سگھجي ٿو؟ ڇا 
عزت ڪرڻ سان به ملڪ جو نالو روشن ٿي سگھي ٿو؟ اسان جو هتي اچڻ جو مقصد ڇا آهي؟ شاگردن جي 

ڳالهين کي اڳيان وڌائيندا هلو.
اسين  ته  ملندي  ڄاڻ  اها  کي  اسان  مان  جنهن  سين  پڙهندا  نغمو”  “قومي  نظم  اسين  اڄ  ته  ٻڌايو  کي  ٻارن   •
پنهنجي ملڪ جو مان ڪيئن ۽ ڪهڙي ريت وڌائي سگھون ٿا. سبق جي اعالن کانپوِء ڪتاب سولي سنڌي 
اُچار سان پڙهي ٻڌايو. پوِء  انهن لفظن کي درست  55 کولرايو. نون لفظن تي نشان لڳرايو ۽  جو صفحو نمبر 
نظم کي درست اُچار سان لفظ لفظ ڪري پڙهو، ٻار هر لفظ تي آڱر رکن ۽ ڌيان سان ٻڌن. هاڻي کين بيتن جي 
سان  آساني  بيت  کي  ٻارن  جيئن  ته  وڃي  ڪئي  ۾  نثر  سمجهاڻي  جي  بيتن  ڪيو.  ۾  لفظن  آسان  سمجھاڻي 
سمجهه ۾ اچي وڃن جهڙوڪ: اچو اسين پنهنجي ملڪ جو مان وڌايون ۽ پڙهي لکي هنر حاصل ڪري اسين 
استاد ٿي اسين علم جي روشني کي عام ڪريون، اسان مان ڪو ڊاڪٽر ٿئي  ته  اچو  اهو ممڪن ڪريون، 
ته ڪو انجينيئر ٿئي ته ڪو پائلٽ ۽ ملڪ جو نالو روشن ڪريون، اسان کي گھرجي ته هر شعبي ۾ اسين 
اڳتي هجون پنهنجي پاڻ کي ثابت ڪريون جيڪڏهن ضرورت پوي ته محنت مزدوري ڪرڻ کان به ڪونه 
ڀلو سوچيون ۽  نه ويهون اسين هر ڪنهن الِء تمام  واندا ٿي  به هتي  ڪيٻايون، اسين مرد ۽ عورتون ڪڏهن 
ٻئي جي  پيار محبت سان رهون ۽ هڪ  ته اسين هتي گڏجي  اسان کي گھرجي  نه چئون،  ڪنهن کي خراب 
تمام گھڻي عزت ڪندا رهون. مٿي ڏنل سمجهاڻي کي توهان پنهنجن لفظن ۾ به ٻارن کي سمجهائي سگهو ٿا.
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پوِء نظم ٻارن کان واري واري پڙهائيو،  جنهن کان پوِء سڀ ٻار توهان سان گڏجي نظم پڙهن. اهڙي ريت آساني   •
سان ٻارن کي نظم ياد ٿي ويندو.

حل ٿيل مشق
سوالن جا جواب: )الف( 

اسان پنهنجي ملڪ جو مان پڙهي لکي ۽ هنر پرائي وڌائي سگھون ٿا.. 1
ملڪ واسين جي خدمت الِء اسان کي ڊاڪٽر، انجينيئر ۽ استاد ٿي ۽ هر شعبي ۾ محنت ڪري پاڻ ملهائڻو . 2

پوندو.
اسان کي محنت ۽ مزدوريَء ۾ پير پوئتي نه ڪرڻ گھرجي.. 3
ملڪ جي بهتري الِء اسان کي سڀني جو  ڀلو سوچڻ گھرجي.. 4
هڪ ٻئي الِء اسان کي پيار ۽ محبت ۽ جيَء ۾ جايون ڏيڻ واري سوچ رکڻ گھرجي.. 5

)ب( مان استاد ٿي پنهنجي ملڪ جو مان مٿانهون ڪندس، يا مان ڊاڪٽر ٿي غريبن جو عالج ڪندس، يا مان انجينيئر 
ٿي بجلي جي شعبي ۾ ترقي آڻيندس.

نظم جي پسنديده بند جي وضاحت. )ج( 
اسان منجھان ڪي استاد بڻجي  •

علم کي هرجاِء عام بڻايون  •
مطلب ته اسان کي استاد ٿي علم جي روشني عام ڪرڻ گھرجي.  •

ضمير مبهم: )د( 
گھر ۾ ڪو ته آيو هوندو.. 1
گاڏي مان ڪو ته نڪتو آهي.. 2
مون سان ڪو ته هلي.. 3
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سبق ايڪيهون

پاڪستان جو ڏهاڙو
مقصد

شاگردن کي سبق جي مفهوم جي ڄاڻ ڏيڻ.  •
کين انهي قابل ڪرڻ ته هو سبق پڙهڻ، سمجهڻ ۽ انهي جو مقصد ياد ڪرڻ جي قابل ٿي وڃن ۽ نوان لفظ لکڻ   •

۽ انهن مان جمال ٺاهڻ جي صالحيت حاصل ڪري سگهن.
هو اهو ڄاڻي وٺن ته پاڪستان جي ڏهاڙن جو احترام ڪهڙي ريت ڪرڻ گھرجي.  •

شاگردن ۾ وطن الِء محبت جو جذبو پيدا ڪرڻ.  •
شاگردن کي پاڪستان جي ڏهاڙي بابت ڄاڻ مهيا ڪرڻ.  •

شاگردن کي پنهنجن قومي ڏهاڙن تي فخر ڪرڻ جو سبق ڏيڻ.  •

امدادي سامان
بليڪ بورڊ  •

َسولي سنڌي ڪتاب 7، صفحو نمبر 57  •

 سکيا جو طريقو 
ڏهاڙا  قومي  جا  اسان  آهيون؟  ملهائيندا  ڇو  ڏهاڙا  قومي  اسان  ته  وڃي  پڇيو  کان  ٻارن  اڳ  کان  پڙهائڻ  سبق   •
ٻولهه ڪريو  ڇا هوندا آهن؟ شاگردن جي ڳالهه کي اڳيان وڌايو ۽ سندن تجربن جي روشني ۾ وڌيڪ ڳالهه 
اسين قومي ڏهاڙن تي پنهنجو قومي جھنڊو ڇو ڦڙڪائيندا آهيون؟ شاگردن جي ڳالهين کي اڳتي وڌائيندي، 
پنهنجي تجربي مان انهي جا ڪجهه ٻيا مثال ڏيندا هلو ته جيئن سبق شروع ڪرڻ کان اڳ ٻار اهو ڄاڻي وٺن 

ته پاڪستان جي ڏهاڙي جو احترام ڇا جي ڪري آهي. 
ته  اها ڄاڻ ملندي  اڄ اسين سبق “پاڪستان جو ڏهاڙو” پڙهندا سين جنهن مان اسان کي  ته  ٻڌايو  ٻارن کي   •
اسان جي سڃاڻپ ان ڏينهن جي ڪري ڇو ٿيندي آهي، اسين پنهنجو قومي جھنڊو ڇو ڦڙڪائيندا آهيون. 
57 کولرايو. نون لفظن تي نشان لڳرايو ۽ انهن  سبق جي اعالن کانپوِء ڪتاب سولي سنڌي جو صفحو نمبر 
ٻار هر لفظ تي آڱر  اُچار سان لفظ لفظ ڪري پڙهو،  ٻڌايو، پوِء سبق درست  اُچار سان پڙهي  لفظن کي درست 
رکن ۽ ڌيان سان ٻڌن. هاڻي کين ٻڌايو ته هي اهو ڏينهن آهي جنهن ڏينهن مسلمانن اهو فيصلو ڪيو ته هو 
هاڻي وڌيڪ عرصو هندن ۽ انگريزن سان نٿا رهي سگھن ۽ انهن کي پنهنجي هڪ ڌار سڃاڻپ گھرجي. سبق 
جي حوالي سان گڏ مثال ڏيندا هلو ته جيئن ٻار آساني سان سبق جي اصل مقصد کي ڄاڻي سگهن. شاگردن 
کي ٻڌايو ته 23 مارچ 1940ع تي منظور ڪيل ٺهراُء کان پوِء رڳو ستن سالن جي مختصر عرصي ۾ مسلمان 
اسالمي  وڏي  کان  سڀ  تي  نقشي  جي  دنيا  پاڪستان  ۽  ويا  ٿي  ڪامياب  ۾  ڪرڻ  حاصل  ملڪ  الڳ  هڪ 
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رياست طور اڀري سامهون آيو. اهو ڏينهن تاريخ جو اهو ڏينهن آهي جيڪو هن ملڪ کي ٺاهڻ ۾ سنگ ميل 
جي حيثيت رکي ٿو. اسين اهو ڏهاڙو انهي ڪري ملهائيندا آهيون جو ان ڏينهن تي منظور ڪيل ٺهراُء جي 
ڪري ئي اسان جي ملڪ کي آزادي نصيب ٿي نه ته اسين اڃان تائين انگريزن جي غالمي ۾ هجون ها. سبق 
رکي  ياد  نموني  سولي  کي  مقصد  اصل  جي  سبق  ٻار  جيئن  ته  هلو  رکندا  اڳيان  شاگردن  کي  مثالن  موجود  ۾ 

سگھن.
سبق ۾ موجود ڏکين يا نون لفظن تي نشان لڳرايو، پوِء ٻارن کان واري واري سبق پڙهائيو. استاد ٻارن کان سبق   •

سان الڳاپيل ڪجهه سوال ڪري  ته جيئن ٻار آساني سان سمجهي سگهن.

حل ٿيل مشق
سوالن جا جواب: )الف( 

23 مارچ سن 1940ع تي الهور جي منٽو پارڪ ۾ آل انڊيا مسلم ليگ جو اجالس ڪوٺايو ويو.. 1
پاڪستان جو ٺهراُء قرارداد مولوي فضل الحق پيش ڪيو هو.. 2
اجالس ۾ شريڪ مسلمانن اهو فيصلو ڪيو هو ته هو اڳتي هندن ۽ انگريزن سان نٿا هلي سگھن.. 3
پاڪستان حاصل ڪرڻ جي جدوجهد ۾ لکين جانين جا نذرانا ڏنا ويا، هزارين ٻار يتيم ٿيا، هزارين عورتون . 4

بيواهه ٿي ويون.
پاکستان جي ڏهاڙي جي اهميت تي نوٽ: )ب( 

قرار داد پاڪستان اسان جي تاريخ جو هڪ اهڙو ڏينهن آهي جنهن ڏينهن مسلمانن اهو فيصلو ڪيو هو ته هاڻي   
ته  آهي  ڪرڻو  فيصلو  اهو  کي  اسان  ڏينهن  انهي  سگهن.  رهي  نٿا  ۾  غالمي  جي  انگريزن  ۽  هندوئن  عرصو  گهڻو 
اسان کي به پنهنجي ڌار سڃاڻپ ٺاهڻي آهي. قرار داد منظور ٿيڻ کان پوِء ستن سالن جي اندر اسان کي پاڪستان 

جي صورت ۾ هڪ نئون ۽ ڌار ملڪ مليو ۽ اسان کي هندوئن ۽ انگريزن کان هميشه الِء آزادي ملي وئي.
متڪلم: ضمير  )ج( 

مان  اڄ اسڪول ويندس.. 1
آُء   ڪتاب پڙهان ٿو.. 2
مون  هڪ خواب ڏٺو.. 3
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سبق ٻاويهون

پورٽ قاسم
مقصد

شاگردن کي سبق پورٽ قاسم جي مفهوم جي ڄاڻ ڏيڻ.  •
کين انهي قابل ڪرڻ ته هو سبق پڙهڻ، سمجهڻ ۽ انهي جو مقصد ياد ڪرڻ جي قابل ٿي وڃن ۽ نوان لفظ لکڻ   •

۽ انهن مان جمال ٺاهڻ جي صالحيت حاصل ڪري سگهن.
هو اهو ڄاڻي وٺن ته بندرگاهون ملڪ جي معيشت ۾ ڪهڙو ڪردار ادا ڪنديون آهن.  •

شاگردن کي پورٽ قاسم جي باري ۾ ڄاڻ مهيا ڪرڻ.  •
شاگردن کي بندرگاهن جي باري ۾ ڄاڻ مهيا ڪرڻ.  •

امدادي سامان
بليڪ بورڊ  •

60 7،صفحو نمبر  َسولي سنڌي ڪتاب   •

 سکيا جو طريقو 
سبق پڙهائڻ کان اڳ ٻارن کان پڇيو وڃي ته بندرگاهون ڇا هونديون آهن؟ بندرگاهون ڪٿي تعمير ڪيون   •
وينديون آهن؟ شاگردن جي ڳالهه کي اڳيان وڌايو انهن جي تجربن جي روشني ۾ وڌيڪ ڳالهه ٻولهه ڪريو 
جيڪڏهن بندرگاهون نه هجن ته واپار ۾ هن ملڪ کي ڪيترو نقصان ٿيندو؟ شاگردن جي ڳالهين کي اڳتي 
وڌائيندي، پنهنجي تجربي مان انهي جا ڪجهه ٻيا مثال ڏيندا هلو تو جيئن سبق شروع ڪرڻ کان اڳ ٻار اهو 

ڄاڻي وٺن ته پورٽ قاسم جي اهميت ڇا جي ڪري آهي. 
ٻارن کي ٻڌايو ته اڄ اسين سبق “پورٽ قاسم” پڙهندا سين جنهن مان اسان کي اها ڄاڻ ملندي ته پورٽ قاسم   •
کان اڳ ڪراچي ۾ ڪهڙو بندرگاهه هو، بن قاسم بندرگاهه جو وجود ڪڏهن ۽ ڇا جي ڪري وڌو ويو. سبق 
60 کولرايو. نون لفظن تي نشان لڳرايو ۽ انهن لفظن  جي اعالن کانپوِء ڪتاب سولي سنڌي جو صفحو نمبر 
کي درست اُچار سان پڙهي ٻڌايو، پوِء سبق درست اُچار سان لفظ لفظ ڪري پڙهو، ٻار هر لفظ تي آڱر رکن ۽ 
ته پورٽ قاسم ڪراچي کان ڪيترن ڪلوميٽرن جي مفاصلي تي آهي ۽  ٻڌايو  ڌيان سان ٻڌن. هاڻي کين 
هتان هر سال 1.7 ڪروڙ ٽن سامان جو واپار ٿيندو آهي. سبق جي حوالي سان گڏ مثال ڏيندا هلو ته جيئن ٻار 
آساني سان سبق جي اصل مقصد کي ڄاڻي سگهن. شاگردن کي ٻڌايو ته ڪراچي بندرگاهه تان بار گھٽائڻ 
الِء هي بندرگاهه جوڙيو ويو، هن بندرگاهه جو اصل نالو محمد بن قاسم بندرگاهه رکيو ويو پر ماڻهو ان کي هن 
کان  سڀني  ٻيو  جي  ملڪ  جي  اسان  بندرگاهه  هي  ٿا.  سڃاڻن  سان  نالي  جي  قاسم  پورٽ  نالي  مختصر  جي 
مصروف ترين بندرگاهه آهي. پورٽ قاسم جو روٽ اهڙو ٺاهيو ويو آهي جو سموري ملڪ ۾ سامان جي رسائي 
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آساني سان ٿي سگھي. هن بندرگاهه کي ريلوي ٽريڪ سان اهڙي ريت جوڙيو ويو آهي جو اهو ريلوي ٽريڪ 
کان صرف چئن ڪلوميٽرن جي مفاصلي تي آهي. ڪراچي جو ايئرپورٽ به هن بندرگاهه جي ويجھو آهي. 
سبق ۾ موجود مثالن کي شاگردن اڳيان رکندا هلو ته جيئن ٻار سبق جي اصل مقصد کي سولي نموني ياد رکي 

سگھن.
سبق ۾ موجود ڏکين يا نون لفظن تي نشان لڳرايو، پوِء ٻارن کان واري واري سبق پڙهائيو. استاد ٻارن کان سبق   •

سان الڳاپيل ڪجهه سوال ڪري  ته جيئن ٻار آساني سان سمجهي سگهن.

حل ٿيل مشق
سوالن جا جواب: )الف( 

محمد بن قاسم بندرگاهه ڪراچي کان 35 ڪلوميٽر دور عربي سمنڊ جي هڪ ڪناري تي آهي.. 1
هتان هر سال 1.7 ڪروڙ ٽن سامان جو واپار ٿيندو آهي.. 2
پورٽ قاسم سن 1970ع جي ڏهاڪي ۾ ڪراچي جي بندرگاهه تان بار گھٽائڻ الِء قائم ڪيو ويو.. 3
پورٽ قاسم لڳ ڀڳ 12 هزار ايڪڙن ۽ 49 ڪلوميٽرن تي پکڙيل آهي.. 4
قومي شاهراهه کان رڳو پنجن ڪلوميٽرن جي مفاصلي تي هي بندرگاهه قائم آهي.. 5

خال ڀريو: )ب( 
ڪراچي پورٽ کان پوِء هي پاڪستان جي ٻي وڏي بندرگاهه آهي.. 1
هتان هر سال 1.7 ڪروڙ ٽن سامان جو واپار ٿيندو آهي.. 2
سن 1973 ع  ۾ اڳوڻي وزيراعظم ذوالفقار علي ڀٽي پاڪستان جي پهرين اسٽيل مل قائم ڪئي.. 3
پورٽ قاسم ملير ضلعي جي بن قاسم ٽائون ۾ تعمير ڪئي وئي.. 4
هن بندرگاهه کي نيم سرڪاري اداري پورٽ قاسم ٽرسٽ وسيلي هاليو ويندو آهي.. 5

)ج(  اها سرگرمي استاد پاڻ ڪرائي.
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سبق ٽيويهون

سرُء جي منَد
مقصد

شاگردن کي نظم جي معني ۽ مفهوم جي ڄاڻ ڏيڻ.  •
کين انهي قابل ڪرڻ ته هو نظم پڙهڻ، سمجهڻ ۽ زباني ياد ڪرڻ جي قابل ٿي وڃن ۽ نوان لفظ لکڻ ۽ انهن   •

مان جمال ٺاهڻ جي صالحيت حاصل ڪري سگهن.
شاگردن کي سرُء جي مند ۽ ان جي حالتن جي باري ۾ ڄاڻ ڏيڻ.  •

امدادي سامان
بليڪ بورڊ  •

َسولي سنڌي ڪتاب 7، صفحو نمبر 63  •

 سکيا جو طريقو 
نظم پڙهائڻ کان اڳ ٻارن کان پڇيو وڃي ته سرُء يا خزان جي موسم ڪهڙي هوندي آهي؟ سرُء جي موسم ۾   •
حالتون ڪيئن هونديون آهن؟ سرُء جي موسم جا ڪهڙا فائدا آهن؟ سرُء جي موسم ۾ ڪهڙيون بيماريون ٿي 

سگھن ٿيون؟ شاگردن جي ڳالهين کي اڳيان وڌائيندا هلو.
ٻارن کي ٻڌايو ته اڄ اسين نظم “سرُء جي مند” پڙهندا سين. سبق جي اعالن کانپوِء ڪتاب سولي سنڌي جو   •
63 کولرايو. نون لفظن تي نشان لڳرايو ۽ انهن لفظن کي درست اُچار سان پڙهي ٻڌايو، پوِء نظم  صفحو نمبر 
جي  بيتن  کين  هاڻي  ٻڌن.  سان  ڌيان  ۽  رکن  آڱر  تي  لفظ  هر  ٻار  پڙهو،  ڪري  لفظ  لفظ  سان  اُچار  درست  کي 
سان  آساني  بيت  کي  ٻارن  جيئن  ته  وڃي  ڪئي  ۾  نثر  سمجهاڻي  جي  بيتن  ڪيو.  ۾  لفظن  آسان  سمجھاڻي 
سمجهه ۾ اچي وڃن جهڙوڪ: سرُء ۾ اڪثر گھميل هوائون هلنديون آهن، ۽ وڻن جا پن سرُء ۾ ڇڻي پون ٿا. 
ندين واهن ۽ ڍنڍن ۾ به پاڻي ٿورو وڃي رهي ٿو ۽ اهي سڪي وڃن ٿا، ڪني پاڻي. ڪچري ۽ گپ ٿيڻ سان 
مڇر سرُء ۾ پيدا ٿي پون ٿا، مڇرن ۽ گھميل هوا جي ڪري سرُء ۾ موسمي تپ به ٿي پون ٿا، سرٌء کي خزان به 
چيو ويندو آهي. گل به هن مند ۾ ڇڻي ويندا آهن، هن مند ۾ ماڪ فصل کي تمام گھڻي مدد ڪري ٿي جڏهن 
ماڪ جا ڦڙا هن مند ۾ فصل تي ڪرن ٿا. هن مند ۾ شاعر چوي ٿو ته طبيعت به ٺيڪ ڪونه رهندي آهي ۽ 
سمجهائي  کي  ٻارن  به  ۾  لفظن  پنهنجن  توهان  کي  سمجهاڻي  ڏنل  مٿي  آهي.  رهندو  سور  گهڻو  تمام  ۾  جسم 

سگهو ٿا.
پوِء نظم ٻارن کان واري واري پڙهائيو، پوِء ٻن ٻارن کان جوڙي جي صورت ۾ واري واري پڙهائيو جنهن ۾ هڪ   •
پڙهائيو  جوڙي  گروپ  جو  ٻارن  پنجن  پوِء  هجي.  ڪندو  محسوس  ڏکيائي  ٿوري  ٻيو  ۽  هجي  وارو  پڙهڻ  سٺو 
وڃي. جنهن کان پوِء سڀ ٻار توهان سان گڏجي نظم پڙهن. اهڙي ريت آساني سان ٻارن کي نظم ياد ٿي ويندو.
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حل ٿيل مشق
سوالن جا جواب: )الف( 

سرُء ۾ اڪثر گھميل واُء گھلندو آهي.. 1
سرُء جي موسم ۾ مڇر ڪني پاڻي جي ڪري ٿيندا آهن.. 2
مڇرن جي ڪري موسمي تپ ٿين ٿا.. 3
سرُء ۾ ماڪ فصلن کي پچڻ ۾ مدد ڪندي آهي.. 4

اها سرگرمي استاد پاڻ ڪالس ۾ ڪرائي. )ب( 
اها سرگرمي شاگرد هوم ورڪ طور ڪن ۽ پنهنجي گھروارن جي مدد وسيلي ڪم مڪمل ڪن. )ج( 

اشتقاق: )د( 

معنياشتقاقلفظ

همدرد
موسيقار

انتظارگاهه
ڪهاڻيڪار

هم + درد
موسي + قار

انتظار + گاهه
ڪهاڻي + ڪار

درد ونڊڻ وارو
موسيقي ترتيب ڏيڻ وارو

انتظار ڪرڻ جي جڳهه
ڪهاڻي لکن وارو
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سبق چوويهون

فٽبال راند
مقصد

شاگردن کي سبق جي مفهوم جي ڄاڻ ڏيڻ.  •
کين انهي قابل ڪرڻ ته هو سبق پڙهڻ، سمجهڻ ۽ انهي جو مقصد ياد ڪرڻ جي قابل ٿي وڃن ۽ نوان لفظ لکڻ   •

۽ انهن مان جمال ٺاهڻ جي صالحيت حاصل ڪري سگهن.
هو اهو ڄاڻي وٺن ته رانديون اسان کي چست ڪرڻ ۾ ڪهڙو ڪردار ادا ڪنديون آهن.  •

شاگردن کي فٽبال راند جي باري ۾ ڄاڻ مهيا ڪرڻ.  •
شاگردن ۾ فٽبال راند الِء دلچسپي پيدا ڪرڻ .  •

امدادي سامان
بليڪ بورڊ  •

َسولي سنڌي ڪتاب 7، صفحو نمبر 65  •

 سکيا جو طريقو 
سبق فٽبال راند پڙهائڻ کان اڳ ٻارن کان پڇيو وڃي ته ڇا هنن ڪڏهن فٽبال راند کيڏي آهي؟ فٽبال راند   •
اڳيان وڌايو ۽ سندن تجربن جي روشني ۾ وڌيڪ  کيڏڻ جا ڪهڙا اهم اصول آهن؟ شاگردن جي ڳالهه کي 
ڳالهه ٻولهه ڪريو هن راند وسيلي ڪهڙي ريت رانديگرن ۾ چستي پيدا ٿي سگھي ٿي؟ شاگردن جي ڳالهين 
کي اڳتي وڌائيندي، پنهنجي تجربي مان انهي جا ڪجهه ٻيا مثال ڏيندا هلو ته جيئن سبق شروع ڪرڻ کان 

اڳ ٻار اهو ڄاڻي وٺن ته فٽبال راند جي اهميت ڇا جي ڪري آهي. 
جو  سنڌي  سولي  ڪتاب  کانپوِء  اعالن  جي  سبق  سين.  پڙهندا  راند  فٽبال  سبق  اسين  اڄ  ته  ٻڌايو  کي  ٻارن   •
65 کولرايو. نون لفظن تي نشان لڳرايو ۽ انهن لفظن کي درست اُچار سان پڙهي ٻڌايو، پوِء سبق  صفحو نمبر 
درست اُچار سان لفظ لفظ ڪري پڙهو، ٻار هر لفظ تي آڱر رکن ۽ ڌيان سان ٻڌن. هاڻي کين ٻڌايو ته ڇا توهان 
جي پسنديده راند به فٽبال آهي ۽ سندن کيڏيل راند جي باري ۾ ذڪر ڪريو. سبق جي حوالي سان گڏ مثال 
ڪيئن  ته  ٻڌايو  کي  شاگردن  سگهن.  ڄاڻي  کي  مقصد  اصل  جي  سبق  سان  آساني  ٻار  جيئن  ته  هلو  ڏيندا 
ٻارن جون ٽيمون پاڻ ۾ مقرر ڪيل وقت تي راند جي شروعات ڪن ٿيون. ريت راند جي وچ  اسڪول جي 
۾ بال رانديگرن جي وچ ۾ ڦرندو رهي ٿو، هن راند ۾ ٻه ڀاڱاهوندا آهن ۽ ڪيئن پهرين ڀاڱي ۾ راند آهستي 
آهستي هلندي رهي. ڪيئن ۽ ڪهڙي ريت راند ڏسڻ الِء تماشائي ميدان ۾ گڏجي ويا ۽ ڪيئن تماشائين 
رانديگرن الِء تاڙيون وڄايون. سبق ۾ موجود مثالن کي شاگردن اڳيان رکندا هلو ته جيئن ٻار سبق جي اصل 

مقصد کي سولي نموني ياد رکي سگھن.



103103



104104

سبق ۾ موجود ڏکين يا نون لفظن تي نشان لڳرايو، پوِء  ٻارن کان واري واري سبق پڙهائيو. استاد ٻارن کان سبق   •
سان الڳاپيل ڪجهه سوال ڪري  ته جيئن ٻار آساني سان سمجهي سگهن.

حل ٿيل مشق
سوالن جا جواب: )الف( 

فٽبال راند هاِء اسڪول نمبر ون سان رکيل هئي.. 1
مئچ شام چئين وڳي شروع ٿي.. 2
اسان کان اڳ ڪيترائي ماڻهو ميدان ۾ گڏ ٿي ويا هئا.. 3
ٻنهي ٽيمن جا رانديگر تيار ٿي بيٺا ۽ پوِء بال انهن جي وچ مان هيڏانهن کان هوڏانهن ڦرڻ لڳو.. 4
تماشائين تاڙيون وڄائي ٻنهي ٽيمن جي آجيان ڪئي.. 5
پهريان 45 منٽ سخت ڊوڙ ڊڪ ۾ گذري ويا پر ڪابه ٽيم گول نه ڪري سگھي. پهريون اڌ ائين ئي گذري ويو.. 6

اسان جي اسڪول جي ميدان ۾ هاڪي، فٽبال، ڪرڪيٽ، والي بال، ٽينس راند ٿيندي آهي. )ب( 
منهنجي پسنديده راند ڪرڪيٽ آهي. )ج( 

سنڌ جون ثقافتي رانديون: )د( 
ونجھوٽي، ملهه، اٽي ڏڪر، بلور، وغيره  

پنهنجي پسنديده راند ۽ رانديگرن جون تصويرون هٿ ڪري ڪاپي ۾ لڳايو. )هه( 
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سبق پنجويهون

زراعت جي اهميت
مقصد

شاگردن کي سبق زراعت جي اهميت جي مفهوم جي ڄاڻ ڏيڻ.  •
کين انهي قابل ڪرڻ ته هو سبق پڙهڻ، سمجهڻ ۽ انهي جو مقصد ياد ڪرڻ جي قابل ٿي وڃن ۽ نوان لفظ لکڻ   •

۽ انهن مان جمال ٺاهڻ جي صالحيت حاصل ڪري سگهن.
هو اهو ڄاڻي وٺن ته زراعت جو شعبو ايتري اهميت ڇا جي ڪري رکي ٿو.  •

شاگردن کي زراعت جي اهميت جي باري ۾ ڄاڻ مهيا ڪرڻ.  •
شاگردن کي فصلن بابت ڄاڻ مهيا ڪرڻ.  •

شاگردن کي ڄاڻ ملي سگھي ته زراعت جي شعبي ۾ هن وقت تائين ڪيتري ترقي ٿي آهي.  •

امدادي سامان
بليڪ بورڊ  •

َسولي سنڌي ڪتاب 7، صفحو نمبر 68  •

 سکيا جو طريقو 
سبق پڙهائڻ کان اڳ ٻارن کان پڇيو وڃي ته ڇا هنن ڪڏهن ڪنهن هاري کي پوکي ڪندي ڏٺو آهي؟ زراعت   •
جو شعبو اسان جي ملڪ ۾ ڪهڙي اهميت رکي ٿو؟ شاگردن جي ڳالهه کي اڳيان وڌايو ۽ سندن تجربن جي 
روشني ۾ وڌيڪ ڳالهه ٻولهه ڪريو ته اسان جي ملڪ ۾ زراعت جو شعبو هن وقت تائين ڪيتري ترقي حاصل 
ڪري چڪو آهي؟ شاگردن جي ڳالهين کي اڳتي وڌائيندي، پنهنجي تجربي مان انهي جا ڪجهه ٻيا مثال ڏيندا 

هلو ته جيئن سبق شروع ڪرڻ کان اڳ ٻار اهو ڄاڻي وٺن ته زراعت جي اهميت ڇا جي ڪري آهي. 
ٻارن کي ٻڌايو ته اڄ اسين سبق “زراعت جي اهميت” پڙهندا سين جنهن مان اسان کي اها ڄاڻ ملندي ته اسان   •
جي ملڪ ۾ زراعت جي اهميت ڇو ۽ ڇا جي ڪري آهي. اسان جي ملڪ ۾ ڪهڙن فصلن جون مندون آهن. 
68 کولرايو. نون لفظن تي نشان لڳرايو ۽ انهن  سبق جي اعالن کانپوِء ڪتاب سولي سنڌي جو صفحو نمبر 
ٻار هر لفظ تي آڱر  اُچار سان لفظ لفظ ڪري پڙهو،  اُچار سان پڙهي ٻڌايو. پوِء سبق درست  لفظن کي درست 
رکن ۽ ڌيان سان ٻڌن. هاڻي کين ٻڌايو ته ربيع ۽ خريف جي ٻن مندن ۾ ڪهڙا ڪهڙا فصل ٿين ٿا. سبق جي 

حوالي سان گڏ مثال ڏيندا هلو ته جيئن ٻار آساني سان سبق جي اصل مقصد کي ڄاڻي سگهن. 
شاگردن کي ٻڌايو ته ڪهڙن فصلن کي اناج وارا فصل چيو ويندو آهي ۽ ڪهڙن فصلن کي ناڻي وارا فصل   •
چيو ويندو آهي، انهي جي وضاحت سبق جي حوالي سان ڪندا هلو. اسان جي ملڪ جا هاري ڪهڙي ريت 
جو  زراعت  وقت  هن  آهي.  هوندي  شامل  محنت  ڪيتري  سندن  ۾  ان  ۽  آهن  رهيا  ڪمائي  ناڻو  مان  فصلن 
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شعبو اسان جي ملڪ ۾ ڪهڙي حيثيت رکي ٿو ۽ سائنس زراعت جي شعبي ۾ ڪهڙي ترقي آندي آهي واري 
واري سان سبق ۾ استعمال ٿيل مثالن کي ٻارن کي سمجھائيندا هلو. سبق ۾ موجود مثال کي شاگردن اڳيان 

رکندا هلو ته جيئن ٻار سبق جي اصل مقصد کي سولي نموني ياد رکي سگھن.
سبق ۾ موجود ڏکين يا نون لفظن تي نشان لڳرايو، پوِء ٻارن کان واري واري سبق پڙهائيو. استاد ٻارن کان سبق   •

سان الڳاپيل ڪجهه سوال ڪري  ته جيئن ٻار آساني سان سمجهي سگهن.

حل ٿيل مشق
سوالن جا جواب: )الف( 

دريائي عالئقن جي ٻهراڙين جا ماڻهو سارين جي پوک ڪن ٿا.. 1
فصل جون ربيع ۽ خريف ٻه مندون ٿين ٿيون. هاري ربيع واري مند ۾ ڪڻڪ، ڄانڀو، سرنهن، چڻا ۽ ٻيا فصل . 2

پوکين ٿا. جڏهن ته خريف واري مند ۾ هاري ساريون، جوئر، ڪمند، ڪپهه ۽ مڪئي جا فصل پوکيندا آهن.
چانور، ڪڻڪ، ۽ جوئر جي فصلن کي اناج وارا فصل چئبو آهي، ڪپهه ۽ ڪمند وارا فصل ناڻي وارا فصل . 3

سڏبا آهن.
زراعت جي شعبي ۾ روز نت نوان تجربا ڪيا وڃن ٿا. زمين مان وڌيڪ اپت حاصل ڪرڻ الِء ان ۾ هٿرادو . 4

به  ڀاڻ وجھي وڌيڪ زرخيز ڪيو وڃي ٿو. هاري جي محنت گھٽائڻ الِء زراعت جي شعبي ۾ جديد مشينون 
اچي ويون آهن.

گئس ۽ ڊيزل تي هلندڙ انجڻن جي مدد سان ٽيوب ويل لڳايا ويا آهن جيڪي زمينن کي جھٽ ۾ پاڻي سان . 5
سيراب ڪري ٿا ڇڏين ۽ هاري کي انتظار ڪرڻو نٿو پوي.

فصلن جو چارٽ: اها سرگرمي استاد پنهنجي نگراني ۾ ڪرائي. )ب( 
ڪمند کي نپوڙي انهي مان رس ڪڍيو ويندو آهي جيڪو گرمين جي مند ۾ عام جام وڪامبو آهي، ماڻهو ڪمند  )ج( 
جو رس شوق سان پيئندا آهن. ڪمند مان کنڊ به تيار ڪئي ويندي آهي. ڪمند جي رس مان ڳڙ به تيار ڪيو 

ويندو آهي.
حرف جملو وارا جمال: )د( 

سريش ۽ اشوڪ ڀائر آهن. 1
هو گھر ۾ آهي.. 2
هي ڪم ٿي وڃي ها پر ڪونه ٿيو.. 3
ڪم سٺو آهي پر اڃا محنت ڪر.. 4
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سبق ڇويهون

الت
مقصد

شاگردن کي نظم جي معني ۽ مفهوم جي ڄاڻ ڏيڻ.  •
کين انهي قابل ڪرڻ ته هو نظم پڙهڻ، سمجهڻ ۽ زباني ياد ڪرڻ جي قابل ٿي وڃن ۽ نوان لفظ لکڻ ۽ انهن   •

مان جمال ٺاهڻ جي صالحيت حاصل ڪري سگهن.
شاگردن ۾ جلدي اٿي عبادت ڪرڻ جو جذبو پيدا ڪرڻ.  •

هو اهو ڄاڻي وٺن ته اسان جو حقيقي خالق، مالڪ ۽ رازق اهلل تعالٰي آهي.  •

امدادي سامان
بليڪ بورڊ  •

َسولي سنڌي ڪتاب 7، صفحو نمبر 71  •

سکيا جو طريقو 
اٿن  ايترو سوير ڇو  اهي پکي  ته  ٿا  اهو سوچين  ته ڇا هو ڪڏهن  ٻارن کان پڇيو وڃي  پڙهائڻ کان اڳ  نظم   •
ٿا؟ اسان کي ڪنهن پيدا ڪيو آهي؟ اسان جو هتي اچڻ جو مقصد ڇا آهي؟ شاگردن جي ڳالهين کي اڳيان 

وڌائيندا هلو.
ٻارن کي ٻڌايو ته اڄ اسين نظم “الت” پڙهندا سين. سبق جي اعالن کانپوِء ڪتاب سولي سنڌي جو صفحو   •
نمبر 71 کولرايو. نون لفظن نشان لڳرايو ۽ انهن لفظن کي درست اُچار سان پڙهي ٻڌايو، پوِء نظم درست اُچار 
آسان  سمجھاڻي  جي  بيتن  کين  هاڻي  ٻڌن.  سان  ڌيان  ۽  رکن  آڱر  تي  لفظ  هر  ٻار  پڙهو،  ڪري  لفظ  لفظ  سان 
لفظن ۾ ڪيو. بيتن جي سمجهاڻي نثر ۾ ڪئي وڃي ته جيئن ٻارن کي بيت آساني سان سمجهه ۾ اچي وڃن 
جهڙوڪ: صبح سان پکين جلدي اٿي اها ڳالهه ڪئي آهي، توهان اٿو ۽ جاڳو جڳ ۾ روشني ٿي وئي آهي، 
توهان ننڊ ۽ آرام کي ڇڏي ڏيو ڇو جو بي پرواهي ۾ رهندي شام ڪونه ٿيندي آهي سڀني پيار سان وحدت 
جي وائي ڳائي آهي، هاڻي سج اڀرڻ وارو آهي ۽ عمل الِء پڪارڻ وارو آهي ۽ انسان کي بي پرواهي ۾ وقت نه 
گذارڻ گھرجي ڇو جو هڪ ڏينهن سڀ ڪجهه ختم ٿي ويندو ۽ ڪجهه به ڪونه بچندو، گلشن جي اندر گلن 
به ترانا ڳايا آهن ته محنت سان ئي خزانا هٿ اچڻ وارا آهن ائين نه ٿئي جو اجايو وقت گذري وڃي، تون اٿي ۽ 
صبح واري مالڪ کي ياد ڪر جيڪو ڄمڻ کان مرڻ تائين ساٿ نڀائڻ وارو آهي، ڇو جو توهان کي علم سان 

ئي روشني ملي سگھي ٿي. مٿي ڏنل سمجهاڻي کي توهان پنهنجن لفظن ۾ به ٻارن کي سمجهائي سگهو ٿا.
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ٿوري  ٻيو  ۽  هجي  وارو  پڙهڻ  سٺو  هڪ  ۾  جنهن  پڙهائيو  نظم  واري  واري  ۾  صورت  جي  جوڙي  کان  ٻارن  ٻن   •
ڏکيائي محسوس ڪندو هجي. پوِء پنجن ٻارن جو گروپ جوڙي پڙهائيو وڃي. جنهن کان پوِء سڀ ٻار توهان 

سان گڏجي نظم پڙهن. اهڙي ريت آساني سان ٻارن کي نظم ياد ٿي ويندو.

حل ٿيل مشق
سوالن جا جواب: )الف( 

صبح جو پکين اها الت الٿي ته اٿو جاڳو جڳ ۾ ٿي سهائي.. 1
صبح جو سج اڀري عمل الِء پڪاريندو آهي.. 2
گلشن ۾ صبح جو گل ترانا ڳائيندو آهي.. 3
صبح جو اٿي اهلل کي ياد ڪرڻ گھرجي.. 4

مڪمل بند: )ب( 
ڀائو آرام  جو  نيڻن  ننڊ  ڇڏيو   
وائي جي  وحدت  ڳائي  مان  پرت  سڀني   
ٽاري ٽائيم  انساُن  ۾  غفلت  نه   
ڇائي ڌوڙ  رڳو  رهندي،  ڏينهن  هڪ  جو   
تائين سڪرات  کان  پينگهي  آ  حامي  جو   
روشنائي ۾  ٻاٽ  سان  علم  ملي   

ٻوليون ۽ پکين جا ناال: )ج( 
جھرڪي چيئون چيئون   

ڪبوتر ڳٽر ڳون   
ڪانُء ڪان ڪان   
ڪوئل ُڪو ُڪو   

نر پکي ۽ مادي پکي: )د( 
ڪانِء ڪانُء   

ڪبوتري ڪبوتر   
ڊيل مورُ   

جھرڪي جھرُڪ   
ُڪُڪِڙ ُڪُڪڙُ   
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سبق ستاويهون

ويچارو َگڏهه
مقصد

شاگردن کي سبق جي مفهوم جي ڄاڻ ڏيڻ.  •
کين انهي قابل ڪرڻ ته هو سبق پڙهڻ، سمجهڻ ۽ انهي جو مقصد ياد ڪرڻ جي قابل ٿي وڃن ۽ نوان لفظ لکڻ   •

۽ انهن مان جمال ٺاهڻ جي صالحيت حاصل ڪري سگهن.
هو اهو ڄاڻي وٺن ته گڏهه بار ڍوئڻ ۽ انسان جي مدد ڪرڻ ۾ ڪهڙو ڪردار ادا ڪري رهيا آهن.  •

شاگردن کي ويچاري َگڏهه جي صبر بابت ڄاڻ مهيا ڪرڻ.  •
شاگردن کي گڏهه تي رحم ڪرڻ جو سبق ڏيڻ .  •

امدادي سامان
بليڪ بورڊ  •

َسولي سنڌي ڪتاب 7، صفحو نمبر 73  •

 سکيا جو طريقو 
سبق پڙهائڻ کان اڳ ٻارن کان پڇيو وڃي ته ڇا هنن ڪڏهن گڏهه کي بار کڻي ويندي ڏٺو آهي؟ شاگردن جي   •
ڳالهه کي اڳيان وڌايو ۽ سندن تجربن جي روشني ۾ وڌيڪ ڳالهه ٻولهه ڪريو ته گڏهه ڪهڙي ريت خاموشي 
سان انسانن جي مدد ڪري رهيو آهي؟ شاگردن جي ڳالهين کي اڳتي وڌائيندي، پنهنجي تجربي مان انهي جا 
ڪجهه ٻيا مثال ڏيندا هلو ته جيئن سبق شروع ڪرڻ کان اڳ ٻار اهو ڄاڻي وٺن ته ويچاري َگڏهه جي اهميت 

ڇا جي ڪري آهي. 
ٻارن کي ٻڌايو ته اڄ اسين سبق ويچارو َگڏهه پڙهندا سين جنهن مان اسان کي چڱي نموني اها ڄاڻ ملندي ته   •
ڪيئن بيروزگاري جي ڪري هن جانور جو تعداد سنڌ ۾ وڌيو آهي، اڳي ٻهراڙين ۾ اهو جانور ڏسڻ ۾ ايندو 
هو پر هاڻي شهرن ۾ به هي جانور گڏهه گاڏي جي طور تي بار کڻي ويندي ڏٺو وڃي ٿو. سبق جي اعالن کانپوِء 
اُچار  73 کولرايو. نون لفظن تي نشان لڳرايو ۽ انهن لفظن کي درست  ڪتاب سولي سنڌي جو صفحو نمبر 
سان پڙهي ٻڌايو، پوِء سبق درست اُچار سان لفظ لفظ ڪري پڙهو، ٻار هر لفظ تي آڱر رکن ۽ ڌيان سان ٻڌن. 
هاڻي کين ٻڌايو ته هي بي زبان اهڙو جانور آهي جنهن ڪڏهن ڪا شڪايت نه ڪئي آهي سدائين مالڪ 
جي چوڻ تي پيو هلندو آهي. سبق جي حوالي سان گڏ مثال ڏيندا هلو ته جيئن ٻار آساني سان سبق جي اصل 
مقصد کي ڄاڻي سگهن. شاگردن کي ٻڌايو ته هن سبق ۾ ڪهڙي ريت ويچاري گڏهه جي نماڻائي جو ذڪر 
ٿيل آهي. ڪنهن دور ۾ اهو جانور تمام سستو ملي ويندو هو پر هاڻي هن دور ۾ هن جانور جي قيمت به آسمان 
ته ويچارو پيو هيڏانهن  ٿيو آهي، هي  فائدو ڪونه  ان ويچاري جو ڪو  اگھ وڌڻ سان  سان ڳالهائي ٿي ان جو 
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کان هوڏانهن گھمندو آهي. هن ويچاري جي سڄي تاريخ صبر سان ڀري پئي آهي هن تي هر دور ۾ ماڻهن ظلم 
ڪيو آهي. سبق ۾ موجود مثال شاگردن اڳيان رکندا هلو ته جيئن ٻار سبق جي اصل مقصد کي سولي نموني 
سان  آساني  کي  شاگردن  سبق  اهو  جيئن  ته  وڃي  ڪيو  مزاحيه  طريقو  جو  پڙهائڻ  کي  سبق  سگھن.  رکي  ياد 

سمجھ ۾ اچي وڃي.
سبق ۾ موجود ڏکين يا نون لفظن تي نشان لڳرايو، پوِء ٻارن کان واري واري سبق پڙهائيو. استاد ٻارن کان سبق   •

سان الڳاپيل ڪجهه سوال ڪري  ته جيئن ٻار آساني سان سمجهي سگهن.

حل ٿيل َمشَق 
سوالن جا جواب: )الف( 

اوائلي دور ۾ به گڏهه کي مختلف ڪمن الِء استعمال ڪيو ويندو هو. ڪي ماڻهو َمٿس َسنج رکي انکي ُسواري . 1
مٽي  ڪنڀار  هئا.  رکندا  پيا  شرط  تي  ان  الهي  ۾  مقابلن  جي  ڊوڙ  کي  ان  وري  ڪي  هئا.  ڪندا  استعمال  طور 

ڍوئڻ ۾ ان جي مدد وٺندا هئا يا ڪي وري مٿس ِسرن جو بار رکندا هئا.
اڄڪلهه جي جديد ۽ سائنسي دور ۾ جتي بار ڍوئڻ ۽ جھلي ڪاهڻ جي جوابداري ان تان هلڪي ٿيندي پئي . 2

وڃي، اتي وري انسانن جو بار کڻڻ جي تمام ڳري ذميواري ان تي پوندي پئي وڃي.
اڄ ڪلهه ماڻهو هن موچاري جانور جو هزارن ۽ لکن ۾ سودو پيا ڪن.. 3
گھڻي قيمت ملڻ جو گڏهه کي ڪو فائدو نٿو ٿئي، هو ويچارو پوِء به ساڳي حال ۾ هجي ٿو. ساڳي هڻ هڻان، . 4

ساڳيا آٿر ۽ ساڳيو سڪل گاهه.
گڏهه ويچاري جي سڄي تاريخ صبر سان ڀري پئي آهي.. 5

سنڌ جي مشهور عالم، محقق ۽ دانشور ڊاڪٽر نبي بخش بلوچ گڏهه جي عنوان تي ڪتاب لکيو هو. )ب( 
يا  اخبارن  ته  وڃي  ڪئي  هدايت  کي  شاگردن  آهن.  ٿيندا  استعمال  الِء  سواري  ڏاند  ۽  اٺ  گڏهه،  گھوڙو،  ۾  سنڌ  )ج( 

رسالن مان انهن جون تصويرون ڳولي انهن کي ڪاپي تي چنبڙايو.
اسڪول جي الئبَرري مان مزاحيا شاعري جو ڪتاب ڪڍرائي، هڪڙو مزاحيا شعر لکي اچو. )د( 

چاچا وارا  رڪشي 
پاچا ويا  ٿي  آال  منهنجا 
طور ڪنهن  هل  وٺي  کي  مون 
ڪشمور. آهي  وڃڻو  کي  مون 
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ناڪاري جمال: )هه( 

ناڪاري جمالهاڪاري جمال

فضل اڄ ٻني ۾ ٻُج ڇٽيو هوندو.
مون اڄ نويد کي اچڻ الِء چيو آهي.

ارشاَد اڄ سمورو ڪم اُڪاليو آهي.
محموَد کي اڄ ماَر ملي آهي.
جاويد مڇي ماريندو هوندو.

فضل اڄ ٻني ۾ ٻج ڪونه ڇٽيو هوندو.
مون اڄ نويد کي اچڻ الِء نه چيو آهي.
ارشاَد اڄ َسمورو ڪم اُڪاليو ناهي.

محمود کي اڄ مار ڪونه ملي آهي.
جاويد مڇي ڪونه ماريندو هوندو.
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سبق اٺاويهون

گورک هل اسٽيشن
مقصد

شاگردن کي سبق جي مفهوم جي ڄاڻ ڏيڻ.  •
کين انهي قابل ڪرڻ ته هو سبق پڙهڻ، سمجهڻ ۽ انهي جو مقصد ياد ڪرڻ جي قابل ٿي وڃن ۽ نوان لفظ لکڻ   •

۽ انهن مان جمال ٺاهڻ جي صالحيت حاصل ڪري سگهن.
هو اهو ڄاڻي وٺن ته سنڌ ۾ به اهڙا ماڳ آهن جيڪي ڏسڻ وٽان آهن.  •

شاگردن کي گورک هل اسٽيشن جي باري ۾ ڄاڻ مهيا ڪرڻ.  •
شاگردن ۾ گورک هل اسٽيشن گھمڻ جي دلچسپي پيدا ڪرڻ .  •

امدادي سامان
بليڪ بورڊ  •

َسولي سنڌي ڪتاب 7، صفحو نمبر 76  •

 سکيا جو طريقو 
سبق پڙهائڻ کان اڳ ٻارن کان پڇيو وڃي ته ڇا هنن ڪڏهن هن ماڳ جي باري ۾ ٻڌو آهي؟ ڇا هو ڪڏهن   •
ڪنهن اهڙي جاِء ڏانهن گھمڻ ويا آهن؟ شاگردن جي ڳالهه کي اڳيان وڌايو ۽ سندن تجربن جي روشني ۾ وڌيڪ 
ڳالهه ٻولهه ڪريو ته ڇا اسين به ڪو ماڳ گھمي هڪ سفرنامو پنهنجن لفظن ۾ لکي سگھون ٿا؟ شاگردن جي 
ڳالهين کي اڳتي وڌائيندي، پنهنجي تجربي مان انهي جا ڪجهه ٻيا مثال ڏيندا هلو ته جيئن سبق شروع ڪرڻ 

کان اڳ ٻار اهو ڄاڻي وٺن ته گورک هل اسٽيشن جي اهميت ڇا جي ڪري آهي. 
ته  ملندي  ڄاڻ  اها  کي  اسان  مان  جنهن  سين  پڙهندا  اسٽيشن”  هل  “گورک  سبق  اسين  اڄ  ته  ٻڌايو  کي  ٻارن   •
کانپوِء  اعالن  جي  سبق  ٿو.  سگھجي  وڃي  ڪيئن  اتي  ۽  آهي  تي  جاِء  ڪهڙي  ۾  سنڌ  اسٽيشن  هل  گورک 
اُچار  76 کولرايو. نون لفظن تي نشان لڳرايو ۽ انهن لفظن کي درست  ڪتاب سولي سنڌي جو صفحو نمبر 
سان پڙهي ٻڌايو، پوِء سبق درست اُچار سان لفظ لفظ ڪري پڙهو، ٻار هر لفظ تي آڱر رکن ۽ ڌيان سان ٻڌن. 
پنهنجن  کي  تجربي  جي  سفر  ڪنهن  آهي  ڪيو  سفر  ڪو  ڪڏهن  توهان  ڇا  ته  وڃي  پڇو  کان  انهن  هاڻي 
لفظن ۾ لکڻ ئي سفرنامو هوندو آهي ۽ سفرنامو لکڻ ۾ دلچسپي ڪيئن پيدا ڪري سگھجي ٿي. سبق جي 
حوالي سان گڏ مثال ڏيندا هلو ته جيئن ٻار آساني سان سبق جي اصل مقصد کي ڄاڻي سگهن. شاگردن کي 
ڪيئن  اهي  ۽  ٿا  وڃن  الِء  سير  ڏانهن  اسٽيشن  هل  گورک  دوست  ڪجهه  ريت  ڪهڙي  ۾  سبق  هن  ته  ٻڌايو 
پنهنجي سفر جي شروعات ڪراچي کان ڪندي وڃي دادو پهچن ٿا ۽ پوِء اُتان وري هڪ جيپ وسيلي گورک 
هل اسٽيشن تائين پهچن ٿا ۽ اهي ڪيئن سموري احوال کي پنهنجن لفظن ۾ اسان جي آڏو پيش ڪن ٿا ۽ 
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سڀني جي دل چوي ٿي ته ڇو نه اسين به وڃي گورک هل اسٽيشن جو سير ڪريون.، هتي موسم جو ذڪر هنن 
ٿو. سبق ۾ موجود مثالن کي شاگردن  ڏانهن ڇڪي  پاڻ  واقعو اسان کي  اهو سمورو  ڪهڙي ريت ڪيو آهي. 

اڳيان رکندا هلو ته جيئن ٻار سبق جي اصل مقصد کي سولي نموني ياد رکي سگھن.
سبق گورک هل اسٽيشن ۾ موجود ڏکين يا نون لفظن تي نشان لڳرايو، پوِء سبق گورک هل اسٽيشن ٻارن کان   •
واري واري پڙهائيو. استاد ٻارن کان سبق سان الڳاپيل ڪجهه سوال ڪري  ته جيئن ٻار آساني سان سمجهي 

سگهن.

حل ٿيل مشق
سوالن جا جواب: )الف( 

گورک هل اسٽيشن دادو کان 100 ڪلوميٽرن جي مفاصلي تي آهي.. 1
گورک هل اسٽيشن سمنڊ جي سطح کان 5 هزار 6 سو 88 فوٽ مٿي آهي.. 2
گورک هل اسٽيشن تي گرميَء جو درجو 17 سينٽي گريڊ ۽ سياري ۾ اهو ڪاٽو 5 سينٽي گريڊ هوندو آهي ۽ . 3

اُتي ٿڌڙي هوا لڳندي آهي.
کير ٿر جي جبلن تي سڀني کان اوچو ماڳ بينظير ماڳ آهي جيڪو ساڍا 5 هزار فوٽ مٿي آهي.. 4
گورک هل اسٽيشن کي سنڌ جو مري سڏيو وڃي ٿو.. 5

ڪنهن به ماڳ يا مقام جي گھمڻ واري عرصي جي دوران اتان جو حال احوال پنهنجي من مان ڪڍي عام عوام  )ب( 
تائين لفظن جي صورت ۾ لکي قلمبند ڪرڻ ۽ ماڻهن تائين انهي جي ڄاڻ رسائڻ کي سفرنامو چيو ويندو آهي. 

انهي سان الڳاپيل سرگرمي استاد پنهنجي نگراني ۾ ڪرائي.
اها سرگرمي استاد ڪالس ۾ شاگردن وسيلي ڪرائي جنهن ۾ هر شاگرد جي راِء مختلف ايندي. )ج( 

مفعول: )د( 
رخسانه انب کاڌو.. 1
حفيظ جوس پيتو.. 2
انور خط لکيو.. 3
مان بازار وڃان ٿو.. 4
توهان ٽي وي ڏسي رهيا آهيو.. 5
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سبق اوڻٽيهون

احزاب واري جنگ
مقصد

شاگردن کي سبق جي مفهوم جي ڄاڻ ڏيڻ.  •
کين انهي قابل ڪرڻ ته هو سبق پڙهڻ، سمجهڻ ۽ انهي جو مقصد ياد ڪرڻ جي قابل ٿي وڃن ۽ نوان لفظ لکڻ   •

۽ انهن مان جمال ٺاهڻ جي صالحيت حاصل ڪري سگهن.
هو اهو ڄاڻي وٺن ته احزاب واري جنگ ڇا کي چئبو آهي.  •

امدادي سامان
بليڪ بورڊ  •

َسولي سنڌي ڪتاب 7، صفحو نمبر 79  •

سکيا جو طريقو 
اسالمي  ۾  جن  آهن  پڙهيا  ڪتاب  اهڙا  ڪي  ڪڏهن  هنن  ڇا  ته  وڃي  پڇيو  کان  ٻارن  اڳ  کان  پڙهائڻ  سبق   •
احزاب  اختيار ڪيو آهي؟  ٿيل هجي؟ جنگين ۾ مسلمانن جنگ جي ڪهڙن اصولن کي  جنگين جو ذڪر 

جي جنگ جو ٻيو نالو ڪهڙو آهي؟ 
سولي  ڪتاب  کانپوِء  اعالن  جي  سبق  سين.  پڙهندا  جنگ”  واري  “احزاب  سبق  اسين  اڄ  ته  ٻڌايو  کي  ٻارن   •
سنڌي جو صفحو نمبر 79 کولرايو. نون لفظن تي نشان لڳرايو ۽ انهن لفظن کي درست اُچار سان پڙهي ٻڌايو، 
پوِء سبق درست اُچار سان لفظ لفظ ڪري پڙهو، ٻار هر لفظ تي آڱر رکن ۽ ڌيان سان ٻڌن. هاڻي کين ٻڌايو ته 
10 هزار کان  ڪهڙي ريت عربن ۽ يهودين جي ڪيترن ئي قبيلن جي گڏيل طاقت شامل هئي، اهي تعداد ۾ 
هن  ٿي.   فتح  جي  مسلمانن  تي  ڪافرن  به  پوِء  پر  هئا،  هزار   3 صرف  مسلمان  ۾  مقابلي  جي  انهن  ۽  هئا  مٿي 
جنگ ۾ مسلمانن اهو فيصلو ڪيو ته ٻارن، پوڙهن ۽ عورتن کي قلعن ۾ موڪلي مرد شهرن جو بچاُء ڪندا. 
مسلمانن وٽ جنگ جو سازو سامان ڪونه هو هي وقت مسلمانن تي تمام ڏکيو هو، پر پوِء به مسلمانن ڪافرن 
جي چيلهه چٻي ڪري ورتي . سبق ۾ موجود مثالن کي شاگردن اڳيان رکندا هلو ته جيئن ٻار سبق جي اصل 

مقصد کي سولي نموني ياد رکي سگھن.
سبق احزاب واري جنگ ۾ موجود ڏکين يا نون لفظن تي نشان لڳرايو، پوِء سبق احزاب واري جنگ ٻارن کان واري   •

واري پڙهائيو. استاد ٻارن کان سبق سان الڳاپيل ڪجهه سوال ڪري  ته جيئن ٻار آساني سان سمجهي سگهن.
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حل ٿيل مشق
سوالن جا جواب: )الف( 

احزاب حزب جو جمع آهي، جنهن جي معني ٽولو يا جماعت آهي.. 1
هن جنگ کي خندق واري جنگ به ڪوٺيو ويندو آهي.. 2
حضورk جن جي مڪي کان مديني هجرت کان 5 سالن کان پوِء اها جنگ لڳي.. 3
احزاب واري جنگ ۾ مسلمانن جو لشڪر ٽي هزار هو.. 4
پر . 5 اهو  رڳو  نه  ٿي  جي  مسلمانن  فتح  تي  پڄاڻي  ۽  ڪئي  تعالٰي  اهلل  مدد  جي  مسلمانن  ۾  جنگ  واري  احزاب 

مختصر لشڪر ۽ سامان جي اڻ هوند جي باوجود مسلمانن سڀني مخالف گروهه، مشرڪن، يهودين ۽ منافقن 
جي چيلهه چٻي ڪري ڇڏي ۽ اڳتي انهن کي ان قابل نه ڇڏيو جو مسلمانن تي آئنده ڪنهن به قسم جو حملو 

ڪري سگھن.
احزاب واري جنگ شوال جي آخر ۾ شروع ٿي ۽ ذي القعد مهيني ۾ ختم ٿي.. 6

حضور سائينk جن جن جنگين ۾ شريڪ ٿيا انهن جنگين کي غزوه چئبو آهي. )ب( 
۾  پاڻ  فوج  ۾  جنگين  جي  دور  پراڻي  آهي.  فرق  جو  رات  ڏينهن  ۾  جنگين  جي  دور  هن  ۽  جنگين  جي  دور  پراڻي  )ج( 
مقابلو ڪندي هئي ۽ جنگ ۾ تير، ڀاال ۽ تلوارن جهڙا هٿيار استعمال ڪيا ويندا هئا. جڏهن ته اڄڪلهه جي دور 
ايٽم بمن جو  انهن هٿيارن جي جاِء جديد هٿيارن وٺي ڇڏي آهي ۽ هاڻي بندوقن، بمن، راڪيٽ ۽  جي جنگ ۾ 

استعمال ٿيندو آهي. جيڪو تمام گھڻو تباهي جو سبب بڻبو آهي.
)د( واحد ۽ جمع:

جمعواحد

ٽولو
معاهدو

قبيلو
عورَت

قلعو

ٽوال
معاهدا

قبيال
عورتون

قلعا
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سبق ٽيهون

َسگَھ ڏي سائين!
مقصد

شاگردن کي نظم جي معني ۽ مفهوم جي ڄاڻ ڏيڻ  •
کين انهي قابل ڪرڻ ته هو نظم پڙهڻ، سمجهڻ ۽ زباني ياد ڪرڻ جي قابل ٿي وڃن ۽ نوان لفظ لکڻ ۽ انهن   •

مان جمال ٺاهڻ جي صالحيت حاصل ڪري سگهن.
شاگردن ۾ محبت جو جذبو پيدا ڪرڻ.  •

هو اهو ڄاڻي وٺن ته اسان جو حقيقي خالق، مالڪ ۽ رازق اهلل تعالٰي آهي.  •

امدادي سامان
بليڪ بورڊ  •

َسولي سنڌي ڪتاب 7، صفحو نمبر 82  •

 سکيا جو طريقو 
ته اسين ڪوڙ کي ڪيئن ڊاهي  ٿا  اهو سوچين  ته ڇا هو ڪڏهن  ٻارن کان پڇيو وڃي  نظم پڙهائڻ کان اڳ   •
پيدا ڪيو آهي؟ اسان جي هتي  ٺهي سگھي ٿي؟ اسان کي ڪنهن  دنيا ڪيئن  امن جي  پيار ۽  ٿا؟  سگھون 

اچڻ جو مقصد ڇا آهي؟ شاگردن جي ڳالهين کي اڳيان وڌائيندا هلو.
ٻارن کي ٻڌايو ته اڄ اسين نظم “َسگَھ ڏي سائين!”پڙهندا سين جنهن مان اسان کي اها ڄاڻ ملندي ته انسان پاڻ   •
82 کولرايو.  ۾ محبت ڪيئن ڪري سگهن ٿا. سبق جي اعالن کانپوِء ڪتاب سولي سنڌي جو صفحو نمبر 
لفظ  سان  اُچار  درست  کي  نظم  پوِء  ٻڌايو،  پڙهي  سان  اُچار  درست  کي  لفظن  انهن  ۽  لڳرايو  نشان  لفظن  نون 
لفظ ڪري پڙهو، ٻار هر لفظ تي آڱر رکن ۽ ڌيان سان ٻڌن. هاڻي بيتن جي سمجھاڻي آسان لفظن ۾ ڪريو. 
بيتن جي سمجهاڻي نثر ۾ ڪئي وڃي ته جيئن ٻارن کي بيت آساني سان سمجهه ۾ اچي وڃن جهڙوڪ: اهلل 
به  ته اسين ڪوڙ کي ڊاهي ڇڏيون، اسين ماڻهن جي دلين تان نفرت جو مير  سائين اسان کي تون طاقت ڏي 
الهي ڇڏيون، هتي ڪو ڪنهن سان دشمني نه ڪري اسين اهڙي پيار ۽ امن جي دنيا جوڙيون، اسان جا قدم 
سدائين اڳتي وڌندا هلن پوِء کڻي ڪيتري به دير ٿي وڃي، اسان جو مقصد صرف پيار آهي جنهن ۾ ٿورو به 
کي  سمجهاڻي  ڏنل  مٿي  آهي.  نه  گھٽ  کان  ڪنهن  ڪوبه  ۽  آهي  داڻو  موتي  ماڻهو  هرڪو  هتي  آهي،  نه  فرق 

توهان پنهنجن لفظن ۾ به ٻارن کي سمجهائي سگهو ٿا.
پوِء نظم ٻارن کان واري واري پڙهائيو، پوِء پنجن ٻارن جو گروپ جوڙي پڙهائيو وڃي. جنهن کان پوِء سڀ ٻار   •

توهان سان گڏجي نظم پڙهن. اهڙي ريت آساني سان ٻارن کي نظم ياد ٿي ويندو.
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حل ٿيل مشق
سوالن جا جواب: )الف( 

ڍير . 1 ڊاهي  کي  ڪوڙ  اسين  جو  ڏي  طاقت  اهڙي  کي  اسان  ته  گھري  ٿو  دعا  اها  کان  تعالٰي  اهلل  ۾  نظم  هن  شاعر 
ڪري ڇڏيون.

شاعر هن دنيا کي پيار ۽ امن جي دنيا ڏسڻ ٿو چاهي.. 2
اڳتي وڌڻ الِء شاعر چوي ٿو ته سدائين قدم اڳتي ئي رکو پوِء کڻي سج لهي وڃي يا دير به ٿي وڃي.. 3

جيڪڏهن اهلل تعالٰي مون کي طاقت ڏي ته هن دنيا مان سمورن خراب ماڻهن کي ڀڄائي ڪڍيندس )ب( 
نظم ۾ وڏي ڳالهه تمام ننڍي ڪري بيان ڪئي ويندي آهي جنهن ۾ قافيي ۽ رديف جو استعمال ڪيو ويندو آهي،  )ج( 

جڏهن ته نثر اهو ليک هوندو آهي جنهن ۾ ڪابه ڳالهه عام طور تي لکي ويندي آهي.
مڪمل بند: )د( 

سڀ تان  من  جي  ماڻهوَء  ماڻهوَء   
ميُر وارو  ُڪلفت  الهيون   
ٺاهيون دنيا  جي  امن  پيار   
ڪنهن سان ڪين رکي ڪو وير  
اڳتي سدائين  وک  پنهنجي   
دير. ٿئي  لهي  ِسُج  توڙي   
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استادن الِء خاص هدايت

استادن کي صرف هڪ خاص هدايت ڪجي ٿي ته سنڌي ٻولي جي واحد جمع ۽ اردو ٻولي جي واحد جمع ۾ ٿورو گھڻو 
فرق آهي جنهن جو تمام گھڻو خيال رکيو وڃي ۽ ساڳي ريت مذڪر مونث ۾ به اهي واضح فرق ڏسڻ ۾ اچن ٿا مثال طور 
هڪ لفظ کي توهان آڏو پيش ڪجي ٿو جيئن سنڌي ۾ ڪتاب مذڪر آهي ۽ اردو ۾ ڪتاب مونث آهي. انهي ڪري 
سنڌي جي مذڪر ڪتاُب ۾ پيش لڳل آهي ۽ جمع ٺاهڻ الِء ڪتاَب ۾ زبر لڳائي جمع ڪيو ويندو. ۽ جملو ٺهندو مون 
ڪتابين  ميني  واحد(،  )مونث  پڙهي،  ڪتاب  ميني  ۾  اردو  ته  جڏهن  )جمع(،  پڙهيا  ڪتاَب  مون  )واحد(،  پڙهيو  ڪتاُب 
سمورن  توهان  ڪرائڻ  حل  کي  جنهن  آهن  ڪندا  محسوس  ڏکيائي  ٿوري  ۾  اصولن  انهن  شاگرد  جمع(.  )مونث  پڙهين 

استادن جو فرض آهي.
استادن الِء اهو به ضروري آهي ته اهي سبق تي مڪمل ۽ واڌو ڄاڻ به رکندا هجن ۽ ضروري آهي ته اهي درسي ڪتابن 
۾ مهيا ڪيل ڄاڻ کان سواِء به شاگردن ۾ وڌيڪ ڄاڻ ڏيڻ جي سگھ رکندا هجن. انهي سان گڏ سنڌي ٻولي جي سکيا جا 

ڪجهه رهنما اصول پڻ هيٺين ريت آهن جن تي مختصر نوٽ هيٺين ريت ڏجي ٿو.
ته شاگردن ۾ مڪمل طور تي ٻڌڻ جي عادت پيدا ڪئي وڃي، اهي درست  زبان سکائڻ الِء تمام ضروري آهي  ٻولي ۽ 
طريقي سان ٻڌي سگھن ته جيئن درست سمجھاڻي ڏانهن انهن جو ڌيان وڃي سگھي. هو توهان استادن جي سوالن کي 
غور سان ٻڌن ۽ توهان استاد شاگردن جي سوالن ۽ جوابن کي غور سان ٻڌي انهن جي وڌيڪ وضاحت پڻ ڪري سگھو. 
شاگردن کي تمام گھڻو ڳالهائڻ جو موقعو ڏنو وڃي جيئن هن رهنمائي جي ڪتابن ۾ هر هر سوال ڪيا ويا آهن. شاگرد 

جيترو وڌيڪ سمجھي ڳالهائيندا اوترو وڌيڪ انهن جي ٻولي ۽ انهن جو لهجو بهتر ٿي سگھندو.
پڙهڻ واري مرحلي ۾ ضروري آهي ته سمورن شاگردن کي گھڻي کان گھڻو پڙهڻ جو موقعو ڏنو وڃي جنهن سان انهن ۾ 

لفظن جي سڃاڻپ وڌندي ۽ ڪالس ۾ وڏي آواز ۾ پڙهڻ سان شاگردن جو حوصلو پڻ وڌندو.
لکڻ واري مرحلي ۾ شاگردن وسيلي صورتخطي ۽ خوشخطي واريون سرگرميون پڻ ڪرائڻ ضروري آهن ۽ انهن جو تمام 

گھڻو خيال رکيو وڃي.
سمجھاڻي واري مرحلي ۾ اهو ضروري نه آهي ته جيڪي سوال ۽ انهن جي جواب مهيا ڪيا ويا آهن اهي ئي سمجھايا 
وڃن سبق سان الڳاپيل ڪجهه ٻيا سوال توهان استاد پڻ ٺاهي انهن جا جواب سبق مان شاگردن وسيلي ڳواليا وڃن ته 

جيئن انهن جو ذهن اڃا وڌيڪ سوچڻ ۽ سمجھڻ تي مجبور ٿئي.
امدادي شين جو استعمال شاگردن کي سبق وڌيڪ سٺي نموني سمجڻ ۾ تمام سٺو ثابت ٿئي ٿو ۽ ڪتابن جي نظمن ۾ اها 
ڪوشش ڪئي وئي آهي ته انهن نظمن جي شاعرن )جهڙوڪ ياسر قاضي( سان جيڪڏهن ممڪن ٿي سگھي ته هڪ 
مالقات پڻ ڪرائي وڃي انهي سان شاگرد به خوش ٿيندا ۽ ليکڪ پاڻ نظم جي وضاحت اڃا بهتر نموني ڪري سگھندو.
شاگردن جو اعتماد وڌائڻ الِء ضروري آهي ته انهن جي حوصال افزائي ڪئي وڃي ۽ شاباس سان گڏو گڏ ننڍين ننڍين 

ڪامابين تي شاگردن کي ڪو انعام ڏئي ڪري انهن جي صالحيتن کي اڃا به پرواڻ چاڙهي اڏام ڏياري سگھجي ٿي.
هڪ ڀيرو ٻيهر اها اميد ٿو ڪيان ته منهنجي غلطين کي سامهون رکندي پهرين ڪيل ڪوشش کي سٺي موٽ ملندي 
۽ انهي ڪوشش کي وڌيڪ بهتر ڪرڻ جا مشورا پڻ قابل قبول هوندا ۽ انهن مشورن کي استعمال ڪندي انهي ۾ اڃا 

تجويزون پڻ شامل ضرور ڪيون وينديون.


