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تعارف
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.
اشوڪ ڪمار کتري
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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 قابل ڪرڻ ته هو 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 تعالٰي آهي.  •

انسانن ۾ پکين وانگر محبت جو جذبو پيدا ڪرڻ.  •

امدادي سامان
بليڪ بورڊ  •

ڪاپي  •
َسولي سنڌي ڪتاب 8 ، صفحو نمبر 1  •

 سکيا جو طريقو 
خاص هدايت: شاگردن سان حمد بابت ڳالهه ٻولهه ڪريو. فطرت جي منظرن کي شاگردن جي سامهون آڻي   •
بحث هيٺ آڻيو ۽ ٻارن کي ٻڌايو ته هن 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 تعالٰي هڪ آهي ۽ اسان جو خالق ۽ مالڪ به اهو ئي آهي. 

حمد ۾ بيان ڪيل اهلل تعالٰي جي صفتن کي ڳولرايو، انهن جي فهرست تيار ڪرايو.
ٻارن کي ٻڌايو ته اڄ اسين حمد پڙهندا سين جنهن مان اسان کي اها ڄاڻ ملندي ته انهن سڀني شين کي پيدا   •
ڪرڻ وارو ڪير آهي. سبق جي اعالن کانپوِء ڪتاب سولي سنڌي8 جو صفحو نمبر 1 کولرايو. نون لفظن تي 
نشان لڳرايو ۽ انهن لفظن کي درست اُچار سان پڙهي ٻڌايو، پوِء حمد کي توهان )استاد( درست اچار سان لفظ 
لفظ ڪري پڙهو، ٻار هر لفظ تي آڱر رکن ۽ ڌيان سان ٻڌن. هاڻي کين حمد جي معني ٻڌايو ته حمد اهڙا بيت 
بيتن جي سمجھاڻي آسان لفظن ۾ ڪيو.  پوِء  انهي کان  بيان ڪئي وڃي.  تعالٰي جي تعريف  اهلل  آهن جن ۾ 
تون  ۽  آهين  وارو  ڪرڻ  پيدا  ئي  تون  ته  آهي  ڪئي  ساراهه  ريت  هن  جي  تعالٰي  اهلل  شاعر  ۾  حمد  جهڙوڪ: 
وارو آهين، تون ئي مسڪينن جو سهارو آهين، ۽ اسين تنهنجي ئي آڌار تي آهيون، اهي  پالڻ  ئي اسان کي 
جيڪي آسمان تي تارا آهن، ڌرتي تي جيڪي گل آهن، ۽ دريا ۾ جيڪي موتي آهن، اهي سڀ تنهنجا جوڙيل 
شاهڪار آهن ۽ اسان کي تنهنجي هجڻ جي شاهدي ڏئي رهيا آهن. چنڊ به تنهنجي اڳيان ڏيئي جئان آهي. 
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اميد  اهائي  ۾  دل  آهي،  خالي  ئي  بلڪل  جھولي  ۽  آهي،  ميرو  جو  اسان  منهن  آهن،  آليون  اکيون  جون  اسان   
آهي ته، تون ئي اسان جي سار لهڻ وارو آهين، تون اسان کي بنا گھرڻ جي ڏيڻ وارو آهين، انهي جي ڪا ڳالهه 
ئي نٿي ڪري سگھجي تون ته مون کي مون کان به ويجھو آهين، جيڪو اسان جي غمن کي پري ڪرڻ وارو 
آهين تون سڀني تي رحم ڪرڻ وارو آهين، ۽ تنهنجي ٻاجهه ته بي انت آهي ۽ جيڪي تو کان انڪاري آهن 
تون انهن جي به سنڀال ڪندو آهين، تون پنهنجي ٻاجھه ۽ مهر سان اسان کي پکين واري پريت ڏئي ڇڏ، ته 

جيئن انسانن ۾ انسانن الِء پيار اڀري سگھي. 
کان  ٻارن  ٻن  پوِء  پڙهائيو،  واري  واري  کان  ٻارن  حمد  پوِء  لڳرايو،  نشان  تي  لفظن  نون  يا  ڏکين  موجود  ۾  حمد   •
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 حمد 

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

حل ٿيل َمشَق 
سوالن جا جواب: )الف( 

حمد ۾ شاعر اهلل تعالٰي جي هن ريت ساراهه ڪئي آهي ته تون ئي پيدا ڪرڻ وارو آهين ۽ تون ئي اسان کي . 1
پالڻ وارو آهين، تون ئي مسڪينن جو سهارو آهين، چنڊ به تنهنجي اڳيان ڏيئي جئان آهي، تنهنجي سونهن 
بي انت آهي، تون ئي اسان جي سار لهڻ وارو آهين، تون اسان کي بنا گھرڻ جي ڏيڻ وارو آهين، تون ته مون 
کي مون کان به ويجھو آهين، تون سڀني تي رحم ڪرڻ وارو آهين، ۽ جيڪي تو کان انڪاري آهن تون انهن 

جي به سنڀال ڪندو آهين.
دنيا جي هر شيِء اهلل تعالٰي جي هيڪڙائي جي شاهد آهي.. 2
اهلل تعالٰي بنا ڪنهن سبب جي ڪجهه به نٿو ڪري.. 3
اهلل تعالٰي جي ٻاجھه بي انت آهي ۽ سڀني جي مٿان مهر ڪرڻ وارو آهي.. 4
آخري بند ۾ شاعر اهلل تعالٰي کان اها دعا گھري آهي ته تون اسان ۾ پکين وارو پريم پيدا ڪر ته جيئن شال . 5

انسانن ۾ انسانن الِء پيار اڀري پوي.
لفظن جي معني: )ب( 

معنيلفظمعنيلفظ

اُپائين
آسروندن

اَپاَر

پيدا ڪرڻ
سڪندڙ، اميد ڪرڻ وارا

بي انت

شاهڪاَر
ِمهَر

پريت

انوکو ڪم
مهرباني

پيار

جملن جو اردو ۾ ترجمو: )ج( 

�ا�ہل اعت�ٰی ا�س اس�ر�ی اک�ان�ت اک اخ�ق ےہ�۔ ا�ہل اعت�ٰی ےک مکح ےک ریغب اتپ یھب ںیہن اتلہ ۔ مہ بس وک ا�ہل اعت�ٰی ےک د�ے وہ�ے ا�اک�ا�ت رپ انلچ اچ�ےی�۔
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سبق ٻيو

انجام پاڙڻ
مقصد

شاگردن کي سبق “انجام پاڙڻ”  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.  •
اهي اهو ڄاڻي وٺن ته ڀالئي انجام پاڙڻ ۾ ئي آهي.  •

شاگردن ۾ انجام پاڙڻ جو جذبو پيدا ڪرڻ.  •
شاگردن ۾ واعدو نڀائڻ جو جذبو پيدا ڪرڻ.  •

امدادي سامان
بليڪ بورڊ  •

ڪاپي  •
َسولي سنڌي ڪتاب 8 ، صفحو نمبر 3  •

 سکيا جو طريقو 
سبق انجام پاڙڻ پڙهائڻ کان اڳ ٻارن کان پڇيو وڃي ته ڇا هنن ڪڏهن ڪو واعدو ڪيو آهي؟ جيڪڏهن   •
يا واعدو ٽوڙي ڇڏيو آهي؟ شاگردن  پاڙيو آهي  انجام  ته هنن اهو واعدو پورو ڪندي  ڪو واعدو ڪيو آهي 
جي ڳالهه کي اڳيان وڌايو انهن جي تجربن جي روشني ۾ وڌيڪ ڳالهه ٻولهه ڪريو جيڪڏهن ڪنهن واعدو 
نه نڀايو آهي ته انهي جا ڪهڙا نقصان ٿيا آهن ۽ جيڪڏهن واعدو ڪري انجام پاڙيو آهي ته انهي جا ڪهڙا 

فائدا ٿيا آهن؟  
ٻارن کي ٻڌايو ته اڄ اسين سبق “انجام پاڙڻ” پڙهندا سين جنهن مان اسان کي اها ڄاڻ ملندي ته انجام پاڙڻ   •
ڪتاب  کانپوِء  اعالن  جي  سبق  آهن.  ٿيندا  ويجھو  جي  ٻئي  هڪ  ماڻهو  سان  پاڙڻ  انجام  آهي،  چئبو  کي  ڇا 
سولي سنڌي 8 جو صفحو نمبر 3 کواليو. نون لفظن تي نشان لڳرايو ۽ انهن لفظن کي درست اُچار سان پڙهي 
ٻڌايو، پوِء سبق کي توهان )استاد( درست اُچار سان لفظ لفظ ڪري پڙهو، ٻار هر لفظ تي آڱر رکن ۽ ڌيان سان 
ٻڌن. هاڻي کين سبق جو تت ٻڌايو ته جيڪڏهن توهان ڪنهن سان ڪو واعدو ڪريو ٿا ته انهي واعدي کي 
انجام تائين پهچايو ۽ جيڪڏهن توهان کي لڳي ٿو ته مان اهو واعدو هن وقت پورو ڪونه ڪري سگھندس 

ته ڪنهن سان به واعدو ئي نه ڪيو واعدي تان ڦري وڃڻ هڪ خراب عمل آهي.
شاگردن کي اهو ٻڌايو وڃي ته جيڪو ماڻهو واعدو ڪري انهي کي انجام تائين ڪونه پهچائيندو آهي ته انهي   •
سان ڪو ماڻهو ڏيتي ليتي به ڪونه ڪندو آهي، سندس ڪنهن ڳالهه تي ڪو ماڻهو يقين به ڪونه ڪندو 
آهي،  وڻندو  ڪونه  به  کي  ڪنهن  ماڻهو  وارو  ڪرڻ  خالفي  واعدي  ته  آهي  اها  ڳالهه  خراب  کان  سڀ  ۽  آهي 
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بيزار ٿي ويندو آهي. سبق جي حوالي  انهي کان پاسو ڪندو آهي ۽ هر ماڻهو اهڙي ماڻهو کان  هر ماڻهو پيو   
سان گڏ مثال ڏيندا هلو ته جيئن ٻار آساني سان سبق جي اصل مقصد کي ڄاڻي سگهن. شاگردن کي ٻڌايو ته 
انجام پاڙڻ واري کي اهلل سائين به پسند ڪندو آهي ۽ پنهنجي ويجھو به آڻيندو آهي. انجام پاڙڻ وارو انسانن 

جي محبت جو وسيلو بڻجي ٿو. 

حل ٿيل َمشَق 
سوالن جا جواب: )الف( 

عاقب ۽ ثاقب پنهنجي پيُء سان گڏجي دڪان تان گھر جو سامان وٺڻ الِء نڪري پيا.. 1
دڪان تي عاقب ۽ ثاقب ڏٺو ته مهيني جي اوڌر تي سودو کڻڻ وارو هڪڙو گراهڪ جڏهن دڪان تي آيو ته . 2

دڪاندار کائنس پئسن جي گھر ڪئي. جنهن تي هن کيس چيو ته اڃا کيس پگھار ڪونه ملي آهي، جنهن 
ڪري هو سندس اوڌر نه ٿو ڏئي سگھي. دڪاندار چيس ته ڀائو تون اڳ ۾ به ڪيترائي ڀيرا ايئن ڪري چڪو 
آهين ۽ تو ڪڏهن به انجام ڪونه پاڙيو آهي سدائين ڪو نه ڪو بهانو ڪري هليو ويندو آهين. دڪاندار 

مٿس ڏاڍو تپجي ويو.
ٻنهي ڀائرن  پنهنجي پيُء کان ان دڪاندار ۽ گراهڪ جي وچ ۾ ٿيل ڳالهين بابت سوال ڪيو ته دڪاندار . 3

پاڙڻ  انجام  اهو  آهي،  پاڙيو  نه  انجام  پنهنجو  به  ڪڏهن  هن  ته  هو  رهيو  چئي  ڇو  ائين  کي  گراهڪ  هڪڙي 
وري ڇا آهي؟

عاقب ۽ ثاقب جي پيُء ٻنهي پٽن جي ڳالهه پهرين غور سان ٻڌي ۽ پوِء کين سمجھائيندي چيو ته پٽ انجام پاڙڻ . 4
جو مطلب آهي واعدو نڀائڻ. ان جي اها معني آهي ته ماڻهو جنهن سان به ڪو واعدو ڪري ته اهو پورو ڪري.

واعدي . 5 آهي.  ڪندو  نه  ليتي  ڏيتي  به  ڪير  سان  ماڻهو  اهڙي  آهي.  پاڙيندو  نه  انجام  پنهنجو  ماڻهو  جيڪو 
خالفي ڪرڻ وارو ماڻهو ڪنهن کي به ڪونه وڻندو آهي، هرڪو اهڙي ماڻهو کان بيزار هوندو آهي.

)ب(  لفظ ٺاهڻ:
ُرسڻ مان ُرسبو . 1
چکڻ مان چکبو. 2
ِملڻ مان ِملبو. 3
ِکلڻ مان ِکلبو. 4

محاورن جي معني: )ج( 

معنيمحاورو

ٻاڦ ٻاهر نه ڪڍڻ
ڀت سان منهن لڳڻ

تريون مهٽڻ

وڏي ڳالهه برداشت ڪرڻ
سبق ملڻ

ڪجهه به هٿ نه لڳڻ
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سبق ٽيون

رحمدلي
مقصد

شاگردن کي سبق “رحمدلي” 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 ڀالئي رحمدل ٿيڻ ۾ ئي آهي.  •

شاگردن ۾ رحمدلي ۽ ڪنهن جي دل نه رنجائڻ جو جذبو پيدا ڪرڻ.  •

امدادي سامان
بليڪ بورڊ  •

ڪاپي  •
َسولي سنڌي ڪتاب 8 ، صفحو نمبر 6  •

 سکيا جو طريقو 
ته اڄ اسين سبق “رحمدلي” پڙهندا سين جنهن مان اسان کي اها ڄاڻ ملندي ته رحمدلي ڇا  ٻارن کي ٻڌايو   •
کي چئبو آهي، رحم ڪرڻ سان ماڻهو هڪ ٻئي جي ويجھو ٿيندا آهن. سبق جي اعالن کانپوِء ڪتاب سولي 
سنڌي8 جو صفحو نمبر 6 کولرايو. نون لفظن تي نشان لڳرايو ۽ انهن لفظن کي درست اُچار سان پڙهي ٻڌايو، 
سبق  کين  هاڻي  ٻڌن.  سان  ڌيان  ۽  رکن  آڱر  تي  لفظ  هر  ٻار  پڙهو،  ڪري  لفظ  لفظ  سان  اُچار  درست  سبق  پوِء 
رحمدلي جو تت ٻڌايو ته جيڪڏهن توهان ڪنهن سان رحمدلي ڪريو ٿا ته سامهون وارو انسان توهان سان 
محبت ڪرڻ لڳي ٿو ۽ موٽ ۾ هو انهي شخص جو ٿورائتو به رهي ٿو جنهن هن سان رحمدلي جو سلوڪ ڪيو 
آهي، ۽ شاگردن کي ٻڌايو ته رحمدل اهو هوندو آهي جيڪو ٻين جي ڏکن ۽ تڪليفن کي پنهنجو سمجھي 
۽ بنا ڪنهن فرق جي هر انسان جي خدمت ڪندو رهي، ٻين جي خواهشن جو خيال رکڻ، ڪنهن جي دل نه 
رنجائڻ کي به رحمدلي جو نالو ڏئي سگھجي ٿو. شاگردن کي ٻڌايو ته اسان جي نبي سڳوريb جي سموري 
جذبو  جو  رحمدلي  ته  ٻڌايو  کي  شاگردن  آهي،  نمونو  اعلي  هڪ  جو  اخالقن  سهڻن  سميت  رحمدلي  حياتي 
انسانن کان سواِء هر مخلوق تي هجڻ ضروري آهي، پکين، جيتن، مڇين ۽ هر قسم جي مخلوق جو خيال رکڻ 
ٻار  به رحمدلي آهي. سبق جي حوالي سان گڏ مثال ڏيندا هلو ته جيئن  انهن کي ڏک تڪليف کان بچائڻ  ۽ 
واري کي  ته ڪنهن تي رحم ڪرڻ  ٻڌايو  آساني سان سبق جي اصل مقصد کي ڄاڻي سگهن. شاگردن کي 
اهلل سائين به پسند ڪندو آهي ۽ پنهنجي ويجھو به آڻيندو آهي. رحمدلي ڪرڻ وارو انسانن جي محبت جو 

وسيلو بڻجي ٿو. 
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شاگردن کي چئو ته اچو ته اڄ سڀ اهو واعدو ڪريون ته اڄ کان پوِء اسين به رحمدلي جو مظاهرو ڪندا سين،   
ڪنهن کي به تڪليف ڪونه رسائيندا سين هر ڪنهن جي پنهنجي وس آهر مدد ڪندا سين. اهو عمل نه 
رڳو اسين پاڻ ڪندا سين پر پنهنجي دوستن ڀائرن ۽ ڀينرن کي به اها تلقين ڪندا سين ته اهي به پنهنجي 

اندر رحمدلي واري خاصيت پيدا ڪن ته جيئن هن معاشري ۾ محبت اڃا پروان چڙهي.

حل ٿيل َمشَق 
سوالن جا جواب: )الف( 

رحمدلي جو مطلب آهي “ترس يا ڪهل کائڻ”. انسان کي پاڻ کان ِهيڻن، ڪمزورن، بيمارن، معذورن، پوڙهن، . 1
کي  جذبي  انهيَء  کپي،  کائڻ  ڪهل  مٿان  انسانن  جائو  گُھر  گهرجي  ڪرڻ  مدد  جي  ٻين  ۽  مسڪينن  يتيمن، 

اصل ۾ رحمدلي چيو وڃي ٿو.
رحمدل انسان اهو آهي جيڪو ٻين جي ڏکن ۽ تڪليفن کي پنهنجو سمجھي ۽ بنا ڪنهن رشتي ناتي، ۽ ننڍ . 2

وڏائي جي فرق جي هر انسان جي هڪ جيتري خدمت ڪري.
پاڻ . 3 آهي.  نمونو  اعلٰي  هڪ  جو  اخالقن  سهڻن  سميت  رحمدليَء  حياتي  سڄي  جي  جن   k محمد  حضرت 

سڳوراb جنهن واٽ تان لگهندا هئا ته هڪ ٻڍڙي عورت مٿن ڪچرو ڦٽو ڪندي هئي ۽ اهو عمل هر روز 
ڪيو ويندو هو، ۽ پاڻ ان عورت کي ڪجهه به ڪونه چوندا هئا، هڪ ڀيري ائين ٿيو جو اُن عورت مٿن ڪچرو 
ڦٽي ڪونه ڪيو ته پاڻ سڳورنb اصحابن* کان پڇيو ته اڄ اُن عورت ڪچرو ڦٽو ڇو نه ڪيو آهي؟ ته 
ان وقت ئي هن عورت جي طبيعت جو   bبيمار ٿي پئي آهي ۽ پاڻ سڳورا اها عورت  ته سائين  ورندي ملي 

پڇڻ هليا ويا. اهو حضورb جن جي رحمدلي جو بهترين مثال آهي.
رحمدليَء جو جذبو هڪ انسان کي ٻين کان مختلف بڻائي ٿو ۽ ٻين انسانن جي ويجھو پڻ آڻي ٿو.. 4
رحمدلي ٻين جي مدد ڪرڻ، بکايل کي ماني کارائڻ، رستي ڀليل کي رستو ڏيکارڻ، منجھيل جو مسئلو حل . 5

ڪرڻ سان ڪري سگھجي ٿي.
لفظن جا ضد: )ب( 

ضدلفظضدلفظ

ضعيف
اعلٰي
ننڍو

جوان
ادنٰي

وڏو

بيمار
عزت
الئق

تندرست
ذلت

ناالئق

زمان ماضي بعيد: )ج( 
ڌيرج ٻاهر ويو هو.  
شيراز گھر آيو هو.  

مون ناول پڙهيو هو.  
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سبق چوٿون

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 جو نبيk اسان الِء ۽ سموري انسان ذات الِء ڪهڙو پيغام کڻي آيو.  •

امدادي سامان
بليڪ بورڊ  •

ڪاپي  •
َسولي سنڌي ڪتاب 8 ، صفحو نمبر 8  •

 سکيا جو طريقو 
نعت پڙهائڻ کان اڳ ٻارن کان پڇيو وڃي ته ڇا هو ڪڏهن اهو سوچين ٿا ته اسان الِء حق جو پيغام ڪير کڻي   •

آيو؟ نبي ڪريمk جي باري ۾ ٻارن کي ڪهڙي ڄاڻ آهي؟
 kٻارن کي ٻڌايو ته اڄ اسين نعت پڙهندا سين جنهن مان اسان کي اها ڄاڻ ملندي ته اسان جو نبي سڳورو  •
اسان الِء ڪهڙو پيغام کڻي آيو. سبق جي اعالن کانپوِء ڪتاب سولي سنڌي8 جو صفحو نمبر 8 کولرايو. نون 
لفظن تي نشان لڳرايو ۽ انهن لفظن کي درست اُچار سان پڙهي ٻڌايو، پوِء نعت کي درست اُچار سان لفظ لفظ 
ڪري پڙهو، ٻار هر لفظ تي آڱر رکن ۽ ڌيان سان ٻڌن. هاڻي کين نعت جي معني ٻڌايو ته نعت اهڙا بيت آهن 

جن ۾ نبي سڳوريk جي تعريف بيان ڪئي وڃي. 
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 َمشَق 
سوالن جا جواب: )الف( 

هن نعت ۾ شاعر نبي سڳوريk کي مرسل مٺا، دردمندن جي دوا، پيشوا، جود و سخا، مهر و وفا، دلربا، ڀر جھال، . 1
رفيق، رهنما، مشڪل ڪشا، نور خدا جي نالي سان ياد ڪيو آهي.
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شاعر حضرت  محمدk جن کي راهه ڀليلن الِء رفيق ۽ رهنما سڏيو آهي.. 2
هن نعت جي آخري بند ۾ شاعر پاڻk بابت چيو آهي ته هڪ تون ئي ته آهين جنهن جي دامن ۾ مان اچي . 3

لڪيو آهيان.
هيٺ ڏنل بند مڪمل ڪريو: )ب( 

شان ۾ تو کان مٿي، مرسل مٺا ٻيو ڪير آ؟
ها اگر آهي ته بس آهي خدا، ٻيو ڪير آ؟

زخم ڏيندڙ کي ڪري، جيڪو دعا ٻيو ڪير آ؟
صاحب جود و سخا، مهر و وفا ٻيو ڪير آ؟

هم قافيا لفظ: )ج( 
پيشوا  _ دوا 

وفا  _ دعا  
مٺا دلربا _ 

رهنما ڀرجھال _ 
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سبق پنجون

ڊاڪٽر عمر بن محمد دائود پوٽو
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.  •
ٻارن کي اها ڄاڻ ملي ته لکڻ  جو ڏانُء ننڍپڻ کان ئي پيدا ٿي سگھي ٿو جيڪڏهن اسين پنهنجي اندر جي   •

ليکڪ کي جاڳايون ته.
شاگردن ۾ علم ۽ ادب جو چاهه پيدا ڪرڻ.  •

شاگردن کي ادبي شخصيت جي تعارف کان آگاهي ڏيڻ.  •
امدادي سامان

بليڪ بورڊ  •
ڪاپي  •

سنڌ جي ڪجهه اهم اديبن جون تصويرون  •
َسولي سنڌي ڪتاب 8 ، صفحو نمبر 10  •

 سکيا جو طريقو 
سبق پڙهائڻ کان اڳ ٻارن کان پڇيو وڃي 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 “ڊاڪٽر عمر بن محمد دائود پوٽو” پڙهندا سين جنهن مان اسان کي اها ڄاڻ   •
ملندي ته ڊاڪٽر عمر بن محمد دائود پوٽو ڪير هو. ڊاڪٽر عمر بن محمد دائود پوٽو سنڌ جي تعليمي اداران 
۽ سنڌي ادب ۾ ڪهڙو ڪردار ادا ڪيو؟ پوِء انهن اديبن جي باري ۾ پڇا ڪريو جيڪي ادب ۾ باقاعدي شامل 
ٿيا آهن؟ سبق جي اعالن کانپوِء ڪتاب سولي سنڌي8 جو صفحو نمبر 10 کواليو. 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 ڪهڙي ريت هو تعليم حاصل ڪري ٿو، هن جي لکيل ڪتابن 
ناال پڇو ۽ جيڪڏهن هو  اديبن جا  ناليوارن سنڌي  ٻارن کان  دوران  ۾ ڪهڙا مشهور ڪتاب آهن، سبق جي 
ته  سگهن  ٻڌائي  نٿا  ناال  جيڪڏهن  ۽  ڪريو  مهيا  ڄاڻ  وڌيڪ  کي  ٻارن  ۾  باري  جي  انهن  ته  ٿا  سگهن  ٻڌائي 
ته  ٻڌايو  ٻارن کي  اديب وغيره.  ناليوارا  ٻيا  ۽  اياز،  امر جليل، شيخ  ٻڌائي ڄاڻ مهيا ڪريو جيئن:  ناال  توهان 
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سنڌي ادب ۾ ڪيترائي اهڙا موتي آهن جن پاڻ کي پنهنجي لکڻين وسيلي مڃرايو آهي. انهي کان پوِء سبق 
آسان  کي  ٻارن  لکي  تي  بورڊ  کي  لفظن  انهن  پوِء  لڳرايو  نشان  کان  شاگردن  تي  لفظن  ڏکين  ٿيل  استعمال  ۾ 
لفظن ۾ 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 وڃي. سڀني جي ترتيبوار وضاحت ڪندا هلو 

ته جيئن ٻار آساني سان سبق سمجهي سگهن.

حل ٿيل َمشَق 
سوالن جا جواب: )الف( 

ڊاڪٽر عمر بن محمد دائود پوٽو دادو ضلعي جي ڳوٺ ٽلٽيَء ۾ 25 مارچ سن 1896ع تي پيدا ٿيو.. 1
ڊاڪٽر عمر بن محمد دائود پوٽي پرائمري تعليم پنهنجي ڳوٺ ۾ پرائي، ۽ سيڪنڊري تعليم حاصل ڪرڻ . 2

الِء هو الڙڪاڻي ويو جڏهن ته ميٽرڪ ڪراچي مان پاس ڪيائين. پوِء هن بمبئي يونيورسٽيَء مان ايم اي 
جي ڊگري حاصل ڪئي ۽ اسڪالرشپ تي پي ايڇ ڊي ڪرڻ الِء برطانيا جي ڪيمبرج يونيورسٽي ويو.

ڊاڪٽر عمر بن محمد دائود پوٽي جا مشهور ڪتاب “چچ نامو” ۽ “تاريخ معصومي” آهن.. 3
ڊاڪٽر عمر بن محمد دائود پوٽي جي علمي ۽ ادبي خدمتن جي مڃتا طور، ان وقت جي انگريز سرڪار کيس . 4

1940ع ۾ “شمُس العلماَء” جو خطاب پڻ ڏنو.
ڊاڪٽر عمر بن محمد دائود پوٽي 22 نومبر 1958ع تي الڏاڻو ڪري ويو.. 5
ڊاڪٽر عمر بن محمد دائود پوٽي کي سندس وصيت موجب ڀٽ شاهه تي تمر فقير جي ڀر سان دفن ڪيو ويو.. 6

جملن جا درست جواب: )ب( 
ٽلٽي. 1
1940ع. 2
28 ڪتاب ڏنا. 3

ظرف مڪان جا تي جمال: )ج( 
ِهتي اچ.. 1
ُهتي وڃ.. 2
هيڏانهن اچو.. 3



2121



2222

سبق ڇهون

قومي ٻڌي
مقصد

شاگردن کي سبق “قومي ٻڌي” 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 ٻڌي ڇا هوندي آهي.  •

شاگردن ۾ قومي ٻڌي جو جذبو پيدا ڪرڻ.  •
شاگردن ۾ هڪ ٿي رهڻ جو جذبو پيدا ڪرڻ.  •

شاگردن کي قومي ٻڌي وسيلي ملڪ ۽ قوم جي ترقيَء جي تربيت ڏيڻ.  •

امدادي سامان
بليڪ بورڊ  •

ڪاپي  •
َسولي سنڌي ڪتاب 8 ، صفحو نمبر 13  •

سکيا جو طريقو 
سبق پڙهائڻ کان اڳ ٻارن کان پڇيو وڃي ته ڇا کين خبر آهي ته قومي ٻڌي ڇا هوندي آهي؟ جيڪڏهن پاڻ   •
نه هوندي ته ڪهڙو نقصان ٿيندو؟ شاگردن جي ڳالهه کي اڳيان وڌايو ۽ سندن تجربن جي روشني ۾  ۾ ٻڌي 
ٻارهن” “ٻڌي ۾ طاقت آهي” مان توهان کي ڪهڙي ڄاڻ ملي ٿي؟ شاگردن  ته  “ٻه  ٻولهه ڪريو.  وڌيڪ ڳالهه 
جي ڳالهين کي اڳتي وڌائيندي، انهي جي درست وضاحت ڪرڻ واري شاگرد کي شاباسي ڏني وڃي ته جيئن 

سبق شروع ڪرڻ کان اڳ ٻار اهو ڄاڻي وٺن ته قومي ٻڌي ۽ ايڪي ۾ ڪهڙو فائدو آهي. 
ته قومي ٻڌي  ته اڄ اسين سبق “قومي ٻڌي” پڙهندا سين جنهن مان اسان کي اها ڄاڻ ملندي  ٻارن کي ٻڌايو   •
کانپوِء  اعالن  جي  سبق  آهي.  سگھندو  ڪونه  ٽوڙي  به  ڪو  کي  ماڻهو  واري  رهڻ  ۾  ٻڌي  آهي،  چئبو  کي  ڇا 
ڪتاب سولي سنڌي8 جو صفحو نمبر 13 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. 
اهم ۽ الزم آهي. هونئن  قومي ٻڌي جو هجڻ تمام  قوم جي ترقي ۽ سڌاري الِء  به  ته ڪنهن  ٻڌايو  هاڻي کين 
نه سگھندو آهي، سبق ۾ موجود چوڻين وسيلي  انجام ڏئي  به ڪو وڏو ڪارنامو سر  به اڪيلو ماڻهو ڪڏهن 
شاگردن کي ٻڌي جي تعريف ڪندا هلو. ڪاٺي وارو مثال ڏيو ته جيڪڏهن ڪا اڪيلي ڪاٺي هوندي آهي 
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ته انهي کي هرڪو آساني سان ٽوڙي سگھي ٿو پر جيڪڏهن ڪاٺين کي گڏ رکيو وڃي ته گڏ ٿيل ڪاٺيون 
ڪونه ٽٽنديون ۽ وري ڌار ڪرڻ ته هر هڪ ڪاٺي آساني سان ڀڄي پوندي آهي. هڪ ٻئي سان گڏجي رهڻ 
هڪ  آهي.  هوندو  ضروري  نهايت  رکڻ  برقرار  کي  جنهن  ٿي،  ٿئي  به  ضرورت  سماجي  ۽  مجبوري  جي  انسان 
معاشرو تڏهن ئي قائم ٿئي ٿو جڏهن چار ماڻهو گڏجي رهن ٿا. شاگردن کي سبق کان سواِء ٻيا آسان مثال ڏئي 
 ، ٿا  سمجھائي سگھجي ٿو ته هڪ گھر ۾ هڪ ماڻهو رهي ٿو ۽ ڀر واري گھر ۾ سمورا گھر ڀاتي گڏجي رهن 
اڪيلي گھر ۾ رهڻ وارو ماڻهو ڪيتريون ئي ڏکيائيون ڏسي ٿو جڏهن ته ٻئي گھر ۾ رهڻ وارا گھڻا ماڻهو پاڻ 
۾ سکيا رهي سگھن ٿا. گڏجي رهڻ واري کي هرڪو عزت جي نگاهه سان ڏسندو آهي. اڪيلو اڪيلو رهڻ 
دنيا  قوم جو ڪردار هوندو آهي.  ماڻهو جي ترقي ۾ سڄي  ٿو، هر  پنهنجي حيثيت وڃائي ويهي  سان هرڪو 
جي نقشي تي اڄ به اهي ملڪ ۽ قومون وڌيڪ خوشحال آهن ۽ ترقي ڪن ٿيون جن پاڻ ۾ ايڪي ۽ ٻڌي سان 
رهڻ سکي ورتو آهي. اڄ اسان جي قوم کي به عملي طور تي ٻڌي ۽ ايڪي جو ثبوت ڏيڻ جي ضرورت آهي ته 
جيئن دنيا ۾ پنهنجو پاڻ کي هڪ قوم طور مڃرائي سگھون. اسان کي گھرجي ته اسين پنهنجي ملڪ ۽ قوم 
جي مفادن کي پنهنجي ذاتي مفادن کان اهم سمجھون. سبق جي حوالي سان گڏ مثال ڏيندا هلو ته جيئن ٻار 
آساني سان سبق جي اصل مقصد کي ڄاڻي سگهن. شاگردن کي چئو ته اچو ته اڄ سڀ اهو واعدو ڪريون ته 
اڄ کان پوِء اسين به قومي ٻڌي جو مظاهرو ڪندا سين، پنهنجن مفادن کي ڇڏي ملڪ ۽ قوم جي مفادن کي 
اهميت ڏيندا سين. اهو عمل نه رڳو اسين پاڻ ڪندا سين پر پنهنجي دوستن ڀائرن ۽ ڀينرن کي به اها تلقين 
اڃا  ته جيئن هن معاشري ۾ محبت  اندر قومي ٻڌي واري خاصيت پيدا ڪن  به پنهنجي  ته اهي  ڪندا سين 

وڌيڪ پروان چڙهي.
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 گڏيل طور تي استاد پاران ٻڌايل سرگرمي کي ڪن جهڙوڪ ڪنهن به عنوان تي هڪ مضمون لکڻو 
آهي ۽ ٻئي گروپ جا ٻار اڪيلي اڪيلي انهي ساڳي عنوان تي مضمون لکن ۽ پوِء استاد گڏيل گروپ جي 
شاگردن جي هڪ مضمون ۽ اڪيلي اڪيلي ٻار جي مضمون کي ڀيٽ ڪري شاگردن کي ٻڌائي ته ٻنهي ۾ 
ڪهڙو فرق آهي، انهي ٽيبلو جي تياري استاد پاڻ ڪرائي ۽ انهي جا فائدا ۽ نقصان واضح ڪري سامهون 
رکي. ٽيبلو ختم ٿيڻ کانپوِء استاد ٻارن کان سبق سان الڳاپيل ڪجهه سوال ڪري  ته جيئن ٻار آساني سان 

سگهن. سمجهي 

حل ٿيل َمشَق 
سوالن جا جواب: )الف( 

قومي ٻڌي جو مطلب آهي ته ڪنهن به قوم جي ترقي ۽ سڌاري الِء قومي ٻڌيَء جو هجڻ نهايت اهم ۽ الزمي . 1
مٿان  قومن  ٻين  جي  دنيا  پر  ڪندي  طئي  منزلون  جون  ترقيَء  رڳو  نه  قوم  اها  هوندي  ٻڌي  ۾  قوم  جنهن  آهي 

برتري حاصل ڪندي ٿي.
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آساني . 2 اها  ته  آهي  ڀڃبو  جڏهن  کي  ڪاٺيَء  اڪيلي  هڪ  ته  آهي  ويندو  ڏنو  به  ائين  مثال  جو  طاقت  ۽  ٻڌي 
ڪونه  به  ڪڏهن  اهي  ته  ڪبي  ڪوشش  جي  مالئي ڀڃڻ  کي  ڪاٺين  جيڪڏهن  پر  آهي  پوندي  ڀڄي  سان 
ڀڄنديون، ڇو ته اهي هڪ ٻئي سان گڏيل هونديون آهن. جيئن ئي انهن کي هڪ ٻئي کان ڌار ڪبو آهي ته 

اهي آساني سان هڪ هڪ ڪري ڀڄي پونديون آهن.
دنيا کي . 3 ته اهي پنهنجي گڏيل طاقت سان  ڪنهن قوم جا فرد جڏهن پاڻ ۾ ايڪي ۽ ٻڌيَء سان رهندا آهن 

بدالئي ڇڏيندا آهن.
اسان ۾ قومي ٻڌي تڏهن قائم ٿي سگھي ٿي جڏهن اسين پاڻ ۾ هڪ ٿي رهون ۽ زندگيَء جي هر معاملي ۾ . 4

پنهنجي ملڪ ۽ قوم جي مفادن کي ذاتي مفادن کان مٿانهون سمجھون.
اڪيلي رهڻ سان ٻڌي ٽٽي پوندي آهي، اڪيلي تي ڪو به جلدي حملو ڪري سگھي ٿو، اڪيلو ڪڏهن به . 5

ڪا ترقي نٿو ڪري سگھي.
ڪمن جا ناال )فعل(: )ب( 

اٿڻ، ويهڻ، کائڻ، پيئڻ، سمهڻ.
جملن جي درست ترتيب: )ج( 

ڪو به اڪيلو ماڻهو اصل ۾ ڪجهه به نه هوندو آهي.. 1
ايڪي جو ثبوت ڏيڻ جي ضرورت آهي.. 2
ڪنهن جي اڪيلي راِء جي ڪا اهميت نه هوندي آهي.. 3

جملن جو اردو ۾ ترجمو: )د( 

ا�اف�ق  ا�و�ا�م رت�ی یک زنم�ںی ےط رک�ے ںیہ�، �و آ�س ںیم  �و�ر  ا ا�ام�ی رک�د�ا�ر وہ�ا ےہ�۔ آ�ج یھب و�ہ امم�ک  ا�اس�ن یک رت�ی ںیم ا�س یک و�م اک  �ر 
امہ�ر�ی و�م وک یھب یلمع وط�ر رپ و�ی اگی�تگ اک وبث�ت شیپ رک�ے یک رض�و�ر�ت ےہ�۔ آ�ج  ر�ان ھکیس اج�ے ںیہ�۔  ا�اح�د ےس  �و�ر  �ا
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سبق ستون

وطن جي حب
مقصد

شاگردن کي نظم “وطن جي حب” 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 )ڌرتي( سان محبت ڪرڻ جو جذبو پيدا ڪرڻ.  •

هو اهو ڄاڻي وٺن ته اسان جي لوڪ ادب ۾ ڪهڙا ڪردار هئا.  •
شاگرد مارئي جي وطن جي حب جي جذبي کي سمجھي سگهن.  •

امدادي سامان
بليڪ بورڊ  •

ڪاپي  •
َسولي سنڌي ڪتاب 8 ، صفحو نمبر 16  •

سکيا جو طريقو 
نظم پڙهائڻ کان اڳ ٻارن کان پڇيو وڃي ته ڇا هو ڪڏهن اهو سوچين ٿا ته هو پنهنجي ملڪ جي تعريف   •
ڪيئن ڪري سگھن ٿا؟ وطن جي حب ۽ ماروئڙن سان پيار ڇا هوندو آهي؟ پنهنجي ديس کان پري رهڻ ۾ 
ڪهڙيون تڪليفون آهن؟ اسين پنهنجي وطن تان ڪيئن گھور وڃي سگھون ٿا؟ شاگردن جي ڳالهين کي 
ان  کي  جنهن  هئي  عورت  اهڙي  هڪ  جي  ٿر  مارئي  ته  هلو  ٻڌائيندا  به  اهو  کي  شاگردن  هلو.  وڌائيندا  اڳيان 
وقت جي بادشاهه عمر سومري پنهنجي قيد ۾ ڪيو هو، پر هوَء سدائين محلن جي آرام کي ڌڪيندي هئي ۽ 

سدائين پنهنجي ڳوٺ ۽ ڳوٺ وارن ۽ مٽن مائٽن کي ياد ڪندي هئي. 
ٻارن کي ٻڌايو ته اڄ اسين نظم پڙهندا سين جنهن مان اسان کي اها ڄاڻ ملندي ته پنهنجي وطن ۽ انهن جي   •
ماروئڙن سان پيار ڇا هوندو آهي ۽ وطن جي حب اصل ۾ ڇا کي چئبو آهي. سبق جي اعالن کانپوِء ڪتاب 
سان  اُچار  درست  کي  لفظن  انهن  ۽  لڳرايو  نشان  تي  لفظن  نون  کولرايو.   16 نمبر  صفحو  جو  سنڌي8  سولي 
پڙهي ٻڌايو، پوِء نظم درست اُچار سان لفظ لفظ ڪري پڙهو، ٻار هر لفظ تي آڱر رکن ۽ ڌيان سان ٻڌن. هاڻي 
کين بيتن جي سمجھاڻي آسان لفظن ۾ ڪيو. بيتن جي سمجهاڻي نثر ۾ ڪئي وڃي ته جيئن ٻارن کي بيت 
آساني سان سمجهه ۾ اچي وڃن جهڙوڪ: مارئي چوي ٿي ته اڄ مون انهن کي ياد ڪيو آهي جن کي ڏٺي تمام 
پنهنجا  اتي وڃي  ويٺا آهن، هاڻي  ٻئي عالئقي ۾  ڀٽون ٽپي وڃي ڪنهن  ويا آهن، سي هاڻي  ڏينهن ٿي  گھڻا 
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جھوپڙا اڏيا آهن جتي مال تمام گھڻو آهي، جيڪي منهنجي ساهه ۾ هئا اهي هاڻي مون کان پري ٿي ويا آهن. 
ڏينهن  اهي  ماروئن سان گڏ ملير ۾ هئس،  پنهنجن  ڏينهن هو جڏهن مان  ٿو ڄڻ ڪالهو ڪو  اڃا لڳي  ته  اهو 
ائين جلدي گذري ويا آهن ڄڻ اهي هاڻي خواب ۽ خيال هجن، هاڻي اهي ڪنهن ٻئي پاسي وڃي وسيا آهن، 
جيڪي منهنجي ساهه ۾ هئا اهي هاڻي مون کان پري ٿي ويا آهن. دعا آهي ته اهي اباڻا ڪڏهن مون کان پري 
نه ٿين جيڪي منهنجي تمام گھڻو ويجھا آهن، هاڻي مان انهن بنا هڪ پل به پرديس ۾ نٿي رهي سگھان، اهي 
منهنجا اباڻا اڄ ڪٿي رهجي ويا آهن، هاڻي ته مان اهو به نٿي ڄاڻان ته مان انهن سان وري ملي سگھندس يا 
نه، منهنجي ماروئڙن به منهنجي ساهه جي ڪا به سار نه لڌي آهي، اي منهنجي ڀينرو مون کي ائين لڳي ٿو ته 
انهن به مون کي پنهنجي دل تان الهي ڇڏيو آهي، جيڪڏهن مان وسري وڃان ته ڪهڙي ڳڻپ ۾ ايندس. 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   •
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 ملي گڏجي پڙهن. اهڙي ريت آساني سان ٻارن کي نظم ياد ٿي ويندو.

حل ٿيل َمشَق 
سوالن جا جواب: )الف( 

پهرين بيت ۾ مارئي پنهنجي ڳوٺ جي ماروئن کي سنڀاري ٿي.. 1
مارئي پنهنجي پنهوارن جي پري رهڻ جو ذڪر هن ريت ڪري ٿي ته منهنجا پنهوار هاڻي پري وڃي ڪنهن . 2

پنهنجن  ۾  ملير  مان  ته  اڃا  آهي،  مال  گھڻو  جتي  آهن  وسيا  وڃي  اتي  هاڻي  آهن،  ويٺا  وڃي  ۾  عالئقي  ٻئي 
ويا، هاڻي  ڏينهن هاڻي ڄڻ خواب جئان گذري  اهي  پنهوارن سان گڏ هيس جيڪا ڪالهو ڪي ڳالهه آهي، 

اهي ٻئي پاسي وڃي پنهنجا گھر اڏي ويٺا آهن.
مارئي پنهنجن اباڻن الِء دعا گھري ٿي ته جيڪي منهنجي ويجھا هئا اهي شال ڪڏهن پري نه ٿين.. 3
هن نظم جي آخري بيت ۾ مارئي پنهنجن اباڻن کي اها ميار ڏي ٿي ته منهنجي اباڻن منهنجي ڪا سار به نه . 4

لڌي آهي ۽ انهن مون کي دل تان الهي ڇڏيو آهي.
)ب( وطن جي حب جا شعر:

۾ بند  مران  آئون  جيئن  هوِء  َم  ائين  اال!   
روِء ڏينهان  راتو  ۾،  زنجيرن  ُجسو   
ڏينهڙا. پڄنم  مر  پوِء  لوِء،  وڃان  پهرين   

َپچاَر؟ پنَوهاَرِن  ِتِن  سوِمرا!  َڇِڏيان،  ِڪَئن  آُئون    
لُهاَر؛ ِرَء  لڳي  ۾،  جاِن  جي  جِنين   َجَڙ 
َهزاَر؛ َمنِجھ  ِهنئڙي  َسنِدُيون،  ُمحَبَت   ميُخون 
ٿِيا. ِڏينَهن  ُمون  ِڏٺي  َپنَوهاَر،  ۽   َپکا 
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بَنِد؟ پِيَس  ڪي  ۾،ڪ  بَنَد  بندياڻي  آئون    
َڪنڌ؟ َڪڙو  ُمنھين  َمھڻو،ِڪ  لَڳو   ُمنھين 
ڏي َملير  نجانِء  ،تن  َھنڌ  ِھن  جي  َمران 

هم معني لفظ: )ج( 
اباڻا،  پنهوار
ٻڌي ، ايڪو

دوست، سنگتي
پيار، قرب

پرچائڻ، سرچائڻ.
لفظن جا واحد جمع: )د( 

جمعواحد

پکڙو
ڏٺو

آئينو
رستو
بازار

پکڙا
ڏٺا

آئينا
رستا

بازارون
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سبق اٺون

مثالي شاگرد
مقصد

شاگردن کي سبق “مثالي شاگرد” جي مفهوم جي ڄاڻ ڏيڻ.  •
کين انهي قابل ڪرڻ ته هو سبق پڙهڻ، سمجهڻ ۽ انهي جو مقصد ياد ڪرڻ جي قابل ٿي وڃن.  •

هو اهو ڄاڻي وٺن ته مثالي شاگرد ڪهڙا هوندا آهن.  •
شاگردن ۾ مثالي شاگرد ٿيڻ جو جذبو پيدا ڪرڻ.  •

شاگردن ۾ مثالي شاگرد ٿيڻ الِء محنت ڪرڻ جو جذبو پيدا ڪرڻ.  •
شاگردن کي مثالي شاگرد ٿي ملڪ ۽ قوم جي ترقيَء جي تربيت ڏيڻ.  •

امدادي سامان
بليڪ بورڊ  •

ڪاپي  
َسولي سنڌي ڪتاب 8 ، صفحو نمبر 18  •

سکيا جو طريقو 
سبق پڙهائڻ کان اڳ ٻارن کان پڇيو وڃي ته ڇا کين خبر آهي ته مثالي شاگرد ڪير هوندا آهن؟ عام شاگرد   •
۽ مثالي شاگرد ۾ ڪهڙو فرق آهي؟ شاگردن جي ڳالهه کي اڳيان وڌايو ۽ سندن تجربن جي روشني ۾ وڌيڪ 
ڳالهه ٻولهه ڪريو ته ڇا مثالي شاگرد ٿيڻ کان پوِء ٻيون سرگرميون جهڙوڪ رانديون وغيره رهجي وڃن ٿيون؟ 
شاگردن جي ڳالهين کي اڳتي وڌائيندي، انهي جي درست وضاحت ڪرڻ واري شاگرد کي شاباسي ڏني وڃي 

ته جيئن سبق شروع ڪرڻ کان اڳ ٻار اهو ڄاڻي وٺن ته عام شاگرد ۽ مثالي شاگرد ۾ ڪهڙو فرق آهي. 
ته مثالي  اها ڄاڻ ملندي  ته اڄ اسين سبق “مثالي شاگرد” پڙهندا سين جنهن مان اسان کي  ٻڌايو  ٻارن کي   •
شاگرد ڪنهن کي چئبو آهي، هڪ مثالي شاگرد ٿيڻ الِء تمام گھڻي محنت ڪرڻي پوندي آهي. سبق جي 
انهن لفظن  18 کولرايو. نون لفظن تي نشان لڳرايو ۽  اعالن کانپوِء ڪتاب سولي سنڌي8 جو صفحو نمبر 
اُچار سان لفظ لفظ ڪري پڙهو، ٻار هر لفظ تي آڱر رکن  اُچار سان پڙهي ٻڌايو. پوِء سبق درست  کي درست 
به قوم جي ترقي ۽ سڌاري الِء هڪ عام  ۽ ڌيان سان ٻڌن. هاڻي کين مثالي شاگرد جو تت ٻڌايو ته ڪنهن 
پڙهندو  مڃي  چيو  جو  پيُء  ماُء  پنهنجي  صرف  شاگرد  عام  هڪ  آهي.  پوندو  ٿيڻو  شاگرد  مثالي  کي  شاگرد 
آهي جڏهن ته هن کي پڙهڻ لکڻ سان ايترو چاهه ڪونه هوندو آهي، جڏهن ته هڪ مثالي شاگرد کي پڙهڻ 
به تمام گھڻو شوق هوندو آهي، سبق ۾ موجود ڳالهين وسيلي شاگردن جي آڏو شاگرد جي تعريف  لکڻ جو 
ڪندا هلو. ٻارن کي ٻڌايو ته هڪ مثالي شاگرد ٿيڻ الِء وقت کي اجايو وڃائڻ نه گھرجي. شاگردن کي سبق 
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تمام  به  روند  راند  گڏ  سان  لکڻ  پڙهڻ  ته  ٻڌايو  کولي  ڪري  هڪ  هڪ  پاڻ  استاد  توهان  مثال  ٻيا  موجود  ۾ 
گھڻي ضروري آهي ته جيئن ٻار تندرست رهي سگھن ۽ ٻين سرگرمين ۾ به حصو وٺي سگھن ۽ انهي سان 
به خبر پئي ٿي. اسان کي گھرجي ته  ٻارن کي گڏيل محنت جي  ٻارن کي قائدن تي رهڻ جو سبق ملي ٿو ۽ 
سان  حوالي  جي  سبق  ڪريون.  ڪوشش  جي  ٿيڻ  شاگرد  مثالي  الِء  ترقيَء  جي  قوم  ۽  ملڪ  پنهنجي  اسين 
ته  چئو  کي  شاگردن  سگهن.  ڄاڻي  کي  مقصد  اصل  جي  سبق  سان  آساني  ٻار  جيئن  ته  هلو  ڏيندا  مثال  گڏ 
اهو  سين،  ڪندا  ڪوشش  جي  ٿيڻ  شاگرد  مثالي  به  اسين  پوِء  کان  اڄ  ته  ڪريون  واعدو  اهو  سڀ  اڄ  اچو 
اهي  ته  سين  ڪندا  تلقين  اها  به  کي  ڀينرن  ۽  ڀائرن  دوستن  پنهنجي  پر  سين  ڪندا  پاڻ  اسين  رڳو  نه  عمل 
اڃا وڌيڪ ترقي  ته جيئن اسان جي ملڪ کي  پيدا ڪن  واري خاصيت  ٿيڻ  مثالي شاگرد  اندر  پنهنجي  به 

سگھي. ملي 
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 
کي  خوبين  جي  شاگرد  مثالي  ٻار  جا  گروپ  ٻئي  ۽  رکن  سامهون  کي  خامين  ۽  خوبين  جي  شاگرد  عام  ٻار  جا 
سامهون  ڪري  واضح  نقصان  ۽  فائدا  جا  انهي  ۽  ڪرائي  پاڻ  استاد  تياري  جي  ٽيبلو  انهي  رکن.  سامهون 
رکي. ٽيبلو ختم ٿيڻ کانپوِء استاد ٻارن کان سبق سان الڳاپيل ڪجهه  سوال ڪري  ته جيئن ٻار آساني سان 

سگهن. سمجهي 

حل ٿيل َمشَق 
سوالن جا جواب: )الف( 

سارنگ استاد کان سڀ کان پهرين اهو سوال ڪيو ته سائين، عام شاگرد ۽ مثالي شاگرد ۾ ڪهڙو فرق آهي؟. 1
مثالي شاگرد نه رڳو پنهنجي وڏڙن جو نالو روشن ڪرڻ الِء پڙهائيَء ۾ ڌيان ڏيندو آهي پر ان کي پڙهڻ لکڻ . 2

سان پنهنجو به گھڻو شوق هوندو آهي.
ڪرڻ . 3 تي  وقت  ڪم  هر  ۽  وڃائڻ  نه  وقت  اجايو  لڳائڻ،  دل  سان  پڙهائيَء  پنهنجي  الِء  بڻجڻ  شاگرد  مثالي 

ضروري آهي.
هڪ مثالي شاگرد الِء جيتري اهميت پڙهائي جي آهي اوتري اهميت راند روند ۽ کيڏڻ ُڪڏڻ جي آهي. راند . 4

روند سان انساني جسم جي ورزش ٿئي ٿي ۽ ورزش سان انساني جسم چست ۽ تندرست رهي ٿو ۽ دماغ پڻ 
وقت  جي  ڪم  يعني  آهي.  ضروري  ڪرڻ  مخصوص  وقت  الِء  ُڪڏڻ  کيڏڻ  ۽  روند  راند  ٿو.  رهي  توانو  تازو 

ڪم ۽ راند جي وقت راند ڪرڻ گھرجي.
انهي سرگرمي الِء استاد  ٺاهي پنهنجي ڪاپي ۾ لکو،  پنهنجي اسڪول جي هوشيار ۽ مثالي شاگردن جي لسٽ  )ب( 
جي رهنمائي تمام گھڻي ضروري آهي، جنهن ۾ ٻار نالي سان گڏ هڪ چارٽ به ٺاهي سگھن ٿا ۽ انهي چارٽ ۾ 

انهن شاگردن جون خوبيون نمايان ڪري سگھجن ٿيون.
ٽي ضمير خاص: )ج( 

پيتم، ستم، لکيم.  
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سبق نائون

پئسي جو قدر
مقصد

شاگردن کي سبق “پئسي جو قدر” جي مفهوم جي ڄاڻ ڏيڻ.  •
شاگردن کي ٻڌائڻ ته فضول خرچي سٺي شئي نه آهي.  •

کين انهي قابل ڪرڻ ته هو سبق پڙهڻ، سمجهڻ ۽ انهي جو مقصد ياد ڪرڻ جي قابل ٿي وڃن.  •
هو اهو ڄاڻي وٺن ته اسين جيڪڏهن بچت ڪندا سين ته اسان جو ئي فائدو آهي.  •

امدادي سامان
بليڪ بورڊ  •

پئسي جي بچت بابت ڪهاڻين جا ڪجهه ٻيا ڪتاب  •
َسولي سنڌي ڪتاب 8 ، صفحو نمبر 21  •

سکيا جو طريقو 
کين  آهي؟  ڇا  قدر  جو  پئسي  ته  ٿا  سوچين  اهو  ڪڏهن  هو  ڇا  ته  وڃي  پڇيو  کان  ٻارن  اڳ  کان  پڙهائڻ  سبق   •
مهيني جي ڪيتري خرچي ملندي آهي؟ مليل خرچي مان هو ڪيترا پئسا خرچ ڪندا آهن ۽ ڪيترا پئسا 
جو  پئسي  ڪمايل  سان  محنت  پنهنجي  توهان  قدر  جيترو  ته  گھرجي  ٻڌائڻ  اهو  کي  ٻارن  آهن؟  بچائيندا 
ڪندا آهيو اوترو ئي قدر توهان پنهنجي والدين جي ڪمايل پئسي جو به ڪريو، ڇو جو اهي پئسا به ساڳي 

ريت محنت سان حاصل ڪيا ويندا آهن. 
ٻارن کي ٻڌايو ته اڄ اسين سبق “پئسي جو قدر” پڙهندا سين جنهن مان اسان کي اها ڄاڻ ملندي ته محنت   •
چئبو  کي  ڇا  خرچي  فضول  آهي.  فرق  ڪهڙو  ۾  پئسن  ڪيل  حاصل  جي  محنت  بنا  ۽  پئسن  ڪمايل  سان 
آهي؟ ڇا اسين پنهنجي بچايل پئسن مان ڪنهن جي مدد ڪري سگھون ٿا؟ سبق جي اعالن کانپوِء ڪتاب 
سان  اُچار  درست  کي  لفظن  انهن  ۽  لڳرايو  نشان  تي  لفظن  نون  کولرايو.   21 نمبر  صفحو  جو  سنڌي8  سولي 
پڙهي ٻڌايو، پوِء سبق درست اُچار سان لفظ لفظ ڪري پڙهو، ٻار هر لفظ تي آڱر رکن ۽ ڌيان سان ٻڌن. هاڻي 
کين ٻڌايو ته ڪهڙي ريت لوڪ ڪهاڻي ۾ پئسي جو قدر ڄاڻايو ويو آهي. ڪهڙي ريت هڪ سوداگر پنهنجي 
فضول خرچي ڪرڻ واري پٽ کي پئسي جو قدر سيکاريو. پنهنجي پئسي جي بچت ڪرڻ گھرجي ته جيئن 
اهي پئسا ڏکئي وقت ڪم اچي سگھن. انهي جو مطلب هر گز اهو نه آهي ته بلڪل به خرچ نه ڪرڻ گھرجي 
يا پوِء ايترو گڏ ڪرڻ ويهي رهي جو هو ڪنهن کي وقت به نه ڏئي سگھي. 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 مقصد کي ڄاڻي سگهن. 
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حل ٿيل َمشَق 
سوالن جا جواب: )الف( 

 سوداگر پنهنجي پٽ جي پرورش وڏي الڏ ڪوڏ سان ڪئي، سوداگر جي پٽ ڪڏهن ڪو ڪک ڀڃي ٻيڻو 1. 
ڪو نه ڪيو هو. هن کي هر شيِء گھر ويٺي سندس مرضي موجب ملندي هئي ۽ هو روز سوين رپيا پنهنجن 

دوستن تي لُٽائيندو هو.
سوداگر پنهنجي پٽ کي چيو ته هاڻي هو به روزانو صبح جو شهر وڃي ڪو نه ڪو پورهيو ڪري ڪجهه کڻي . 2

اچي ته جيئن شام جو گڏجي اهو هلي کوهه ۾ اڇالئجي.
سوداگر جو پٽ پهرين ڏينهن صبح جو ئي شهر ڏانهن ڪم ڪار جي ڳوال ۾ ڀٽڪندو رهيو پر کيس سمجھ ۾ . 3

ئي نه آيو ته هو ڪهڙو ڪم ڪري، ائين گھمي ڦري پنهنجن دوستن وٽان ٿي شام جو گھر موٽي آيو ۽ سڄو 
قصو ماُء کي ٻڌايائين.

اڳ ۾ سوداگر جو پٽ ماُء کان پئسا وٺي کوهه ۾ اڇالئيندو هو ۽ پوِء هو ڀينرن کان پئسا وٺي کوهه ۾ اڇالئيندو . 4
هو ۽ پوِء دوستن کان ۽ جڏهن هن کي ڪٿان به پئسا ڪو نه مليا ته هو هڪڙي ڏينهن شهر ڏانهن مزدوري الِء 

نڪري پيو.
سوداگر جي پٽ پنهنجي ڪمائي کوهه ۾ اڇالئڻ کان انهي ڪري لنوايو ته هن کي پهريون ڀيرو محنت وسيلي . 5

ڪيل ڪمائيَء جو احساس ٿيو هو، تنهن ڪري هن پنهنجي پيُء کي چيو ته بابا! آُء اوهان کي رپيو ڏيان ٿو. 
اهو اوهان وڃي کوهه ۾ اڇاليو مان پنهنجي محنت جي ڪمائي کوهه ۾ اڇالئي نه ٿو سگھان!.

تيار ڪرايو جنهن ۾ پٽ جو سڄو سامان . 6 ٻيڙو  وڏو  پٽ کي محنت ڪندي ڏسي سوداگر صبح جو ئي هڪ 
رکرائي، خزانو سندس حوالي ڪيائين ۽ اجازت ڏنائين ته هاڻي ڀلي وڃي هو سوداگري ڪري.

نه  ضايع  اجايو  کي  پئسي  ڀرو  هرو  گھرجي،  ڪرڻ  قدر  جو  پئسي  ته  ٿي  ملي  نصيحت  اها  کي  اسان  مان  سبق  هن  )ب( 
ڪجي، ۽ جيستائين اسين پاڻ محنت ڪري پئسا نٿا ڪمائي وٺون تيستائين اسان کي پئسي جو قدر به نٿو ٿئي.

صفت: )ج( 
انب ڏاڍو مٺو آهي.

رابيل جو گل ڪيڏو سهڻو آهي.
جملن جو اردو ۾ ترجمو: )د( 

�ا�ےس ھچک اھجس�ی ہن د�ا ہک و�ہ ایک  �وس�د�ا�ر ےک ےٹیب ے یھبک تقشم و�ا وک�ی اک�م ںیہن ایک اھت�۔ وس�د�ا�ر اک اٹیب اس�ر�ا د�ن رہش ںیم د�ےک اھک�ا ر�ا نکیل  
آ�ا�۔ ول�ٹ  ا�ےن رھگ  و�ا�س  د�و�وت�ں ےس لم رک  ا�ےن  اش�م ںیم  و�ہ  �اک�م رک�ے�۔ 
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سبق ڏهون

سنڌ جو آبپاشي نظام
مقصد

شاگردن کي سبق “سنڌ جو آبپاشي نظام” 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 جو آبپاشي نظام ڪهڙي ريت هلندو آهي.  •

شاگردن کي ڄاڻ ملي ته پاڻي جي درست ورڇ ڪيئن ٿي سگھي ٿي.  •
شاگردن کي ڄاڻ ملي ته جيڪڏهن درست آبپاشي نظام نه هوندو ته آبادگارن کي ڪهڙو نقصان ٿيندو.  •

امدادي سامان
بليڪ بورڊ  •

ڪاپي  •
َسولي سنڌي ڪتاب 8 ، صفحو نمبر 24  •

سکيا جو طريقو 
آبپاشي  آهي؟  ڇا  نظام  آبپاشي  جو  سنڌ  ته  آهي  خبر  کين  ڇا  ته  وڃي  پڇيو  کان  ٻارن  اڳ  کان  پڙهائڻ  سبق   •
جي  تجربن  سندن  ۽  وڌايو  اڳيان  کي  ڳالهه  جي  شاگردن  ٿيندو؟  نقصان  ڪيترو  کي  فصلن  ته  هجي  نه  نظام 
آئي  جدت  ڪهڙي  ۾  نظام  آبپاشي  جي  دور  هن  ۽  نظام  آبپاشي  آڳاٽي  ڪريو  ٻولهه  ڳالهه  وڌيڪ  ۾  روشني 
آهي؟ شاگردن جي ڳالهين کي اڳتي وڌائيندي، انهي جي درست وضاحت ڪرڻ واري شاگرد کي شاباسي ڏني 
وڃي ته جيئن سبق شروع ڪرڻ کان اڳ ٻار اهو ڄاڻي وٺن ته سنڌ جو آبپاشي نظام ڪهڙي ريت آبادگارن 
جي مدد ڪري رهيو آهي ۽ آبپاشي کاتي جا عملدار انهي ۾ ڪهڙي ريت پاڻيَء جي صحيح ورڇ ڪندا آهن. 
ملندي  ڄاڻ  اها  کي  اسان  مان  جنهن  سين  پڙهندا  نظام”  آبپاشي  جو  “سنڌ  سبق  اسين  اڄ  ته  ٻڌايو  کي  ٻارن   •
ٿو. سبق  فائدو پهچي  گھڻو  تمام  آبپاشي وسيلي فصلن کي  ڪهڙي ريت  نظام ڇا آهي،  آبپاشي  سنڌ جو  ته 
انهن  ۽  لڳرايو  نشان  تي  لفظن  نون  کولرايو.   24 نمبر  صفحو  جو  سنڌي8  سولي  ڪتاب  کانپوِء  اعالن  جي 
ٻار هر لفظ تي آڱر  اُچار سان لفظ لفظ ڪري پڙهو،  ٻڌايو، پوِء سبق درست  اُچار سان پڙهي  لفظن کي درست 
ضرورت  گھڻي  تمام  جي  پاڻي  سر  وقت  الِء  پوک  سٺي  کي  فصلن  ته  ٻڌايو  کين  هاڻي  ٻڌن.  سان  ڌيان  ۽  رکن 
هوندي آهي آڳاٽي زماني ۾ ماڻهو ڏاند گاڏين تي پاڻي کڻي اچي فصلن کي ڏيندا هئا. سبق ۾ موجود ڳالهين 
وسيلي شاگردن کي مثال ڏيندا هلو، سنڌ ۾ برساتون تمام گھٽ پوڻ جي ڪري هتان جي زمينن کي پاڻي جي 
ٻيا مثال توهان استاد پاڻ هڪ هڪ ڪري کولي ٻڌايو  سخت ضرورت پوي ٿي. شاگردن کي سبق ۾ موجود 
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ته پاڻي جي ضرورت کي آڏو رکندي انگريزن جي دور ۾ آبپاشي جي نظام کي بهتر ڪري درياَء تي مختلف 
بئراج اڏيا ويا ته جيئن دريا جي پاڻي کي هيڏي هوڏي ضايع ٿيڻ کان بچائي ان کي ضرورت ۽ گھرج موجب 
ڪتب آندو وڃي. سبق جي حوالي سان گڏ مثال ڏيندا هلو ته جيئن ٻار آساني سان سبق جي اصل مقصد کي 
ڄاڻي سگهن. شاگردن کي ٻڌايو ته انهن بئراجن ۾ گڊو بئراج، سکر بئراج ۽ ڪوٽڙي بئراج شامل آهن انهن 
بئراجن مان وري ڪيترائي ڪئنال ۽ واهه ڪڍيا ويا جيڪي پري پري جي عالئقن ۾ پاڻي پهچائي ٻنين کي 

زرخيز ۽ آباد ڪرڻ ۾ وڏا مددگار ثابت ٿين ٿا.
سبق ۾ موجود ڏکين يا نون لفظن تي نشان لڳرايو، پوِء ٻارن کان واري واري سبق پڙهائيو. سبق سمجهائڻ الِء   •
ڪالس جي شاگردن کي ڪنهن به هڪ بئراج جو اسٽڊي ٽوئر به ڪرائي سگهجي ٿو استاد پاڻ ان اسٽڊي 
ٻار  جيئن  ته  ڪري  مهيا  ئي  ۾  فيلڊ  ڄاڻ  وڌيڪ  بابت  نظام  آبپاشي  کي  شاگردن  ۽  ڪري  اڳواڻي  جي  ٽوئر 
آبپاشي جي نظام بابت وڌيڪ سکيا حاصل ڪري سگھن. استاد ٻارن کان سبق سان الڳاپيل ڪجهه سوال 

ڪري  ته جيئن ٻار آساني سان سمجهي سگهن.

حل ٿيل َمشَق 
سوالن جا جواب: )الف( 

سنڌ جي ماڻهن جو گھڻي ڀاڱي گذر سفر زراعت تي ٿيندو آهي.. 1
سنڌ ۾ ربيع ۽ خريف جي موسمن ۾ ساريون، ڪڻڪ، ڪپهه، سرنهن، ڄانڀي، جوئر ۽ ٻاجھري سميت ٻيا اهم . 2

فصل پوکيا ويندا آهن.
سنڌ ۾ انگريزن جي دور ۾ آبپاشيَء جي نظام کي بهتر ڪرڻ الِء درياَء تي مختلف بئراج اڏيا ويا.. 3
پر آبپاشيَء جي . 4 ويا آهن  ٺاهيا  واهه  نه رڳو ڪئنال ۽  پاڻي پهچائڻ الِء  درياَء جو  سنڌ جي مختلف عالئقن ۾ 

نظام هيٺ مختلف عالئقن کي مختلف وقتن تي پاڻي ڏيڻ الِء وارا بندي پڻ ڪئي ويندي آهي ته جيئن واري 
واري سان هر آبادگار کي پنهنجي زمين آباد ڪرڻ الِء وقت تي پاڻي ملي سگھي.

پاڻيَء جي ورڇ ۽ فراهمي جي ذميواري آبپاشي کاتي جي هوندي آهي جنهن الِء عملدار مقرر هوندا آهن.. 5
)ب(  محاورا:

)1( اک ڏيکارڻ   )2( منهن ڪارو ڪرڻ  )3( هٿ ڊگھيرڻ    )4( سٽ سهڻ   )5( مٿو چرخ ٿيڻ
)ج(  پڇاڙي ۾ ڻ

گھم مان گھمڻ،     اٿ مان اٿڻ،     سمهه مان سمهڻ،      رک مان رکڻ،      ويهه مان ويهڻ.



4545



4646

سبق يارهون

ادب
مقصد

شاگردن کي نظم “ادب” 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 وڏن سان محبت ڪرڻ جذبو پيدا ڪرڻ.  •

هو اهو ڄاڻي وٺن ته ادب سان ئي انسان جي ترقي آهي.  •

امدادي سامان
بليڪ بورڊ  •

ڪاپي  •
َسولي سنڌي ڪتاب 8 ، صفحو نمبر 27  •

 سکيا جو طريقو 
نظم پڙهائڻ کان اڳ ٻارن کان پڇيو وڃي ته ڇا هو ڪڏهن اهو سوچين ٿا ته ادب ڇا کي چئبو آهي؟ پنهنجي   •
به  اهو  کي  شاگردن  ٿيندو؟  ڇا  ته  سين  ڪندا  ادب  جيڪڏهن  گھرجي؟  ڪرڻ  ريت  ڪهڙي  ادب  جو  وڏن 

ٻڌائيندا هلو ته ادب ڪرڻ سان ئي اسان کي سڀ ڪجهه ملي سگھي ٿو. 
ادب ڇا  ته وڏن جو  اها ڄاڻ ملندي  اڄ اسين نظم “ادب” پڙهندا سين جنهن مان اسان کي  ته  ٻڌايو  ٻارن کي   •
هوندو آهي ۽ ادب اصل ۾ ڇا کي چئبو آهي. سبق جي اعالن کانپوِء ڪتاب سولي سنڌي8 جو صفحو نمبر 
27 کولرايو. نون لفظن تي نشان لڳرايو ۽ انهن لفظن کي درست اُچار سان پڙهي ٻڌايو، پوِء نظم درست اچار 
آسان  سمجھاڻي  جي  بيتن  کين  هاڻي  ٻڌن.  سان  ڌيان  ۽  رکن  آڱر  تي  لفظ  هر  ٻار  پڙهو،  ڪري  لفظ  لفظ  سان 
لفظن ۾ ڪريو. بيتن جي سمجهاڻي نثر ۾ ڪئي وڃي ته جيئن ٻارن کي بيت آساني سان سمجهه ۾ اچي وڃن 
جهڙوڪ: جيڪو پنهنجي وڏن جو ادب ڪندو آهي انهي کي هر جاِء تي عزت ملندي آهي، پنهنجي ماٌء جو به 
چيو ضرور مڃڻ گھرجي ۽ سدائين سندس ڳالهه تي هلڻ گھرجي توهان کي گھرجي ته توهان پنهنجي استاد 
ماڻهو  برا  ۽  آهن  رهندا  ڪندا  چڱايون  هميشه  چڱا  ٿيو،  هوشيار  گھڻا  تمام  لکي  پڙهي  ۽  ڪريو  ادب  به  جو 

سدائين برايون ڪندا آهن.
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 َمشَق 
سوالن جا جواب: )الف( 

شاعر هن نظم ۾ ادب جي باري ۾ چيو آهي ته ادب سان ئي انسان کي انسان چئي سگھجي ٿو ۽ جنهن ۾ ادب . 1
نه آهي اهو ڄڻ حيوان آهي.

وڏڙن جو ادب ڪرڻ سان انسان کي هر جاِء تي عزت ملندي آهي.. 2
شاعر جي چوڻ مطابق اوالد جو ڀلو انهي ۾ آهي ته اوالد کي ماُء ۽ پيُء جو چيو مڃڻ گھرجي ۽ سڌي واٽ تي . 3

هلڻ گھرجي.
شاعر چيو آهي ته جيڪو ماُء ۽ پيُء جو ادب ڪري ٿو انهي کي هرڪو چڱو چوندو آهي.. 4

لفظ معني ۽ جمال: )ب( 

جمالمعنيلفظ

ُپختو
واَٽ
نِت

َڪڙهي
ُخوب

پڪو
رستو

الڳيتو
تجربه

جام

هن پنهنجو عمل پختو ڪيو آهي.
سدائين سچ جي واٽ تي هلو.

پنهنجي استاد جو ادب نت ڪريو.
پڙهي ۽ ڪڙهي ڏاها ٿيو.

اسان کي خوب محنت ڪرڻ گھرجي.

لفظن جا مذڪر: )ج( 

مذڪرمونث

ِشينهڻ
ُڪراڙي
ٻڪري

ڊاڪٽرياڻي
ڳائڻي

شينهن
ُڪراڙو

ٻڪر
ڊاڪٽر

ڳائڻو

)د( لفظن جا ضد:

ضدلفظضدلفظ

مٺِڙي
ڀلو
ُبرا

ڪوڙي
ڀونڏو

ُسٺا

ڏاها
استاد

نادان
شاگرد
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سبق ٻارهون

ڪئالش ۽ اتان جا ماڻهو
مقصد

شاگردن کي سبق “ڪئالش ۽ اتان جا ماڻهو” 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 ڪئالش جي عالئقي ۽ اتان جي ماڻهن جون ڪهڙيون خوبيون آهن.  •

ٻار اها ڄاڻ به حاصل ڪري سگهن ته ڪئالش ۽ اتان جي ماڻهن جي ثقافت ڪهڙي آهي.  •
شاگردن ۾ پنهنجا عالئقا گھمڻ جو جذبو پيدا ڪري سگھجي.  •

شاگردن کي اها ڄاڻ ملي سگھي ته ڪئالش جا ماڻهو ڪهڙي ريت پنهنجي ثقافت کي زنده رکي ويٺا آهن.  •

امدادي سامان
بليڪ بورڊ  •

ڪاپي  •
ڪئالش جي مختلف عالئقن جون تصويرون  •

َسولي سنڌي ڪتاب 8 ، صفحو نمبر 29  •

 سکيا جو طريقو 
سبق ڪئالش ۽ اتان جا ماڻهو پڙهائڻ کان اڳ ٻارن کان پڇيو وڃي ته ڇا هو ڪڏهن اهو سوچين ٿا ته اسان   •
جي ملڪ جا ٻيا ڪهڙا ڪهڙا عالئقا آهن ۽ ڇا هنن ڪڏهن ڪئالش جو نالو ٻڌو آهي؟ جيڪڏهن ڪو ٻار 

ڪئالش گھميو آهي ته هن پنهنجي سير جي دوران هتي ڪهڙيون ڪهڙيون شيون نوٽ ڪيون آهن؟
ٻارن کي ٻڌايو ته اڄ اسين سبق ڪئالش ۽ اتان جا ماڻهو پڙهندا سين جنهن مان اسان کي اها ڄاڻ ملندي   •
سنڌي  سولي  ڪتاب  کانپوِء  اعالن  جي  سبق  آهي.  ۾  ڀاڱي  ڪهڙي  جي  پاڪستان  عالئقو  جو  ڪئالش  ته 
ٻڌايو،  اُچار سان پڙهي  انهن لفظن کي درست  نون لفظن تي نشان لڳرايو ۽  29 کولرايو.  نمبر  8 جو صفحو 
کين  هاڻي  ٻڌن.  سان  ڌيان  ۽  رکن  آڱر  تي  لفظ  هر  ٻار  پڙهو،  ڪري  لفظ  لفظ  سان  اُچار  درست  سبق   پوِء 
به هڪ  انهن ۾ ڪئالش  اهڙا عالئقا آهن جيڪي گھمڻ وٽان آهن  ته اسان جي ملڪ جا ڪيترائي  ٻڌايو 
بهترين تفريح گاهه آهي، اتان جي ماڻهن جو لباس اتان جي ماڻهن جي ثقافت به تمام گھڻي مختلف آهي. 
ته  هلو  پڙهائيندا  سبق  کي  ٻارن  ڪندي  ڪشي  منظر  جي  عالئقي  هن  ۽  ڏکيائي  جي  ماڻهن  جي  ڪئالش 
پوِء  کان  انهي  آهن.  نڪتل  تي  سير  جي  ڪئالش  گڏ  سان  توهان  هو  ڄڻ  ته  ڪن  محسوس  ائين  ٻار  جيئن 
سگهن.  مقصد کي ڄاڻي  اصل  سبق جي  سان  ٻار آساني  ته جيئن  هلو  ڏيندا  مثال  گڏ  سان  حوالي  سبق جي 
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سبق ۾ ذڪر ڪيل ڪئالش جي ٽن وادين  بابت شاگردن کي ڄاڻ ڏني وڃي ۽ شاگردن کي ٻڌايو ته هتان جا 
ماڻهو سال ۾ ٻه ٽي ميال ڪندا آهن ۽ رقص پڻ ڪندا آهن ۽ شاگردن کي ٻڌايو ته اتان جا ماڻهو اڄ به پنهنجي 
گھڻا  تمام  ۽  آهن  ايندا  گھمڻ  به  سياح  گھڻا  تمام  هتي  ته  ٻڌايو  کي  شاگردن  پيا.  اچن  رکيو  قائم  کي  ثقافت 
جا  هتان  آهي.  ڪهڙي  پوشاڪ  جي  انهن  ۽  ڪرڻي  رهڻي  جي  رهواسين  جي  هتان  آهن.  ٿيندا  اندوز  لطف 

ماڻهو سهولتون نه هجڻ جي باوجود ڪيئن خوش رهن ٿا.
موقعي ۽ مهل جي حساب سان مددي شين کي واري واري سان ٻارن جي سامهون رکندا وڃو ۽ تصويرون ٻارن   •
ته  ٿو  سگهجي  سمجهائي  اهو  ڏيکاري  تصويرون  اهي  کي  ٻارن  وڃي.  ڪئي  وضاحت  جي  انهن  ڏيکاري  کي 
سان  وضاحت  شيون  سڀئي  آهن.  مشهور  ۾  ڪئالش  جيڪي  آهن  شيون  ڪيتريون  به  ٻيون  سواِء  کان  انهي 
بيان ڪرڻ کان پوِء ڪئالش تي ٻه ٽي جمال ٻارن کي ٻڌايا وڃن ته جيئن ٻار درست معني ۾ سمجهي سگهن. 
سبق ۾ موجود ڏکين يا نون لفظن تي نشان لڳرايو، پوِء ٻارن کان واري واري سبق پڙهائيو. سبق مڪمل ڪرڻ 
ٻار  ته  سگھي  لڳائي  اندازو  اهو  استاد  جيئن  ته  وڃن  ٻڌا  ۾  باري  جي  ڪئالش  جمال  ٽي  ٻه  کان  ٻارن  پوِء  کان 

ڪيتري قدر سبق کي سمجھي سگهيا آهن.

حل ٿيل َمشَق 
سوالن جا جواب: )الف( 

ڪئالش جي عورتن جي لباس ۾ ڊگھي ڪاري پوشاڪ، مٿي تي ٽوپي، سندن ويس تي سپيون ۽ موتي سجايل . 1
هوندا آهن ۽ مختلف قسم جا زيور به پاتل هوندا آهن.

ڪئالش جي ٽن وادين کي بمبوريت، برير، ۽ رامبور جي نالن سان سڏيو ويندو آهي.. 2
ڪئالش جي وادين جي اها خاصيت عام آهي ته انهن ٻن هزار سالن ۾ پنهنجي تهذيب ۽ ثقافت، ايستائين . 3

جو پنهنجي لباس ۾ به ڪا تبديلي نه آندي آهي.
ڪئالش جي ماڻهو هر سال ٻه ٽي ميال انهي ڪري هڻندا آهن ته جيئن اهي پنهنجي ثقافت کي نروار ڪن ۽ . 4

هڪ ٻئي سان ميل مالقات هلندي رهي.
ڪئالش جي ميلي جون تصويرون: )ب( 

انٽرنيٽ جي مدد سان شاگردن کي اها سرگرمي ڪرڻ ۾ مدد ڪئي وڃي.  
)ج(  هن سرگرمي الِء والدين پنهنجي ٻارن جي مدد ڪن ته جيئن ٻار ۾ لکڻ جو شوق پيدا ٿئي، انهي ۾ اهو خيال ڪيو 

وڃي ته ميلي جي هر شيِء کي لکرايو وڃي.
ضمير اشارو قريب: )د( 

)3( اهي صوف تنهنجا آهن. )2( هي ماني منهنجي آهي.  )1( هي ڪاپيون منهنجون آهن. 
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سبق تيرهون

تفريح جي اهميت
مقصد

شاگردن کي سبق “تفريح 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 تفريح جي اهميت اسان جي زندگي ۾ ڪيتري آهي.  •
شاگردن کي اها ڄاڻ ملي سگھي ته تفريح سان به انسان جي علم ۾ واڌارو ٿئي ٿو.  •

امدادي سامان
بليڪ بورڊ  •

ڪاپي  •
َسولي سنڌي ڪتاب 8 ، صفحو نمبر 32  •

سکيا جو طريقو 
سبق پڙهائڻ کان اڳ ٻارن کان پڇيو وڃي ته ڇا هو ڪڏهن اهو سوچين ٿا ته صحت مند رهڻ الِء کائڻ پيئڻ   •
سان گڏ تفريح ڇو ضروري آهي؟ جيڪڏهن ڪو ٻار تفريح ڪرڻ الِء ڪٿي گھميو آهي ته هن پنهنجي سير 

جي دوران اُتي ڪهڙيون ڪهڙيون شيون نوٽ ڪيون آهن ۽ هن جي سوچ ۾ ڪهڙو فرق آيو آهي؟ 
ته  ملندي  ڄاڻ  اها  کي  اسان  مان  جنهن  سين  پڙهندا  اهميت”  جي  “تفريح  سبق  اسين  اڄ  ته  ٻڌايو  کي  ٻارن   •
سولي  ڪتاب  کانپوِء  اعالن  جي  سبق  ٿو.  سگھي  رهي  مند  صحت  ريت  ڪهڙي  انسان  سان  ڪرڻ  تفريح 
پڙهي  سان  اچار  دُرست  کي  لفظن  انهن  ۽  لڳرايو  نشان  جي  لفظن  نون  کولرايو.   32 نمبر  صفحو  جو  سنڌي8 
ٻار هر لفظ تي آڱر رکن ۽ ڌيان سان ٻڌن. هاڻي کين  اُچار سان لفظ لفظ ڪري پڙهو،  ٻڌايو، پوِء سبق درست 
ٻڌايو ته اسان جي ملڪ جا ڪيترائي اهڙا عالئقا آهن جيڪي گھمڻ وٽان آهن ۽ تفريح ڪرڻ سان ڪيئن 
ضروري  تمام  هئڻ  جو  تفريح  ۾  زندگي  جي  انسان  الِء  رهڻ  مند  صحت  ٿي،  اچي  تبديلي  ۾  سوچ  جي  انسان 
بابت وڌيڪ ڄاڻ حاصل ڪري سگھي. تفريح ڪرڻ  ان عالئقي  ته هو  انسان کي موقعو ملي  ته جيئن  آهي 
سان نه رڳو انسان جو دماغ کلي ٿو پر کيس اتان جي ماڻهن جي رهڻي ڪهڻي، بابت به ڄاڻ ملي ٿي ۽ انسان 
هڪ نئين دنيا کان واقفيت حاصل ڪري ٿو. انهي کان پوِء سبق جي حوالي سان گڏ مثال ڏيندا هلو ته جيئن 
ٻار آساني سان سبق جي اصل مقصد کي ڄاڻي سگهن. سبق ۾ ذڪر ڪيل تبديلين جي باري ۾ شاگردن کي 
ٻارن کي ڄاڻ ملي ته ڪيئن تفريح پڙهائي لکائي سان گڏ انسان جي شعور ۾ واڌارو  ٻڌائيندا هلو ته جيئن 

ڪري رهي آهي، تفريح ڪرڻ سان انسان جي جسم ۽ دماغ تي ڪهڙا واڌو ۽ سٺا اثر ٿي سگھن ٿا.
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سڀئي شيون وضاحت سان بيان ڪرڻ کان پوِء ٻارن کي تفريح تي ٻه ٽي جمال ٻڌايا وڃن ته جيئن ٻار درست   •
معني سمجهي سگهن. سبق ۾ موجود ڏکين يا نون لفظن تي نشان لڳرايو، پوِء ٻارن کان واري واري سبق پڙهائيو. 
سبق مڪمل ڪرڻ کان پوِء ٻارن کان ٻه ٽي جمال تفريح جي باري ۾ ٻڌا وڃن ته جيئن استاد اهو اندازو لڳائي 

سگھي ته ٻار ڪيتري قدر سبق کي سمجھي سگهيا آهن.

حل ٿيل َمشَق 
سوالن جا جواب: )الف( 

انساني . 1 به  تفريح  سير  ۽  ورزش  اتي  ضرورت هوندي آهي  پيتي جي  الِء جتي مناسب کاڌي  مند رهڻ  صحت 
جسم کي تازو توانو ۽ تندرست رکڻ ۾ اهم ڪردار ادا ڪري ٿي.

سير ۽ تفريح سان انساني دماغ به تازو توانو ٿئي ٿو ۽ سندس سوچن ۾ مثبت تبديلي اچي ٿي ۽ تفريح ڪرڻ . 2
سان سندس دماغ کلي ٿو.

سير ۽ تفريح نه رڳو انسان جي دل ۽ دماغ کي تازو رکي ٿي پر پنهنجي ملڪ اندر نت نون ماڳن مڪانن تي . 3
به چڱيَء ريت ڄاڻ ملي ٿي ۽  بابت  ويهڻي، رهڻي ڪهڻيَء  اٿڻي  ماڻهن جي  اتان جي عالئقن جي  وڃڻ سان 

انسان هڪ نئين دنيا کان واقف ٿئي ٿو.
تفريح جو مختصر احوال: )ب( 

جي  گھروارن  ۽  استاد  ۾  سرگرمي  هن  ٿو،  سگھي  ٿي  پنهنجو  پنهنجو  مشاهدو  جو  شاگرد  هر  ۾  سرگرمي  هر   •
رهنمائي تمام ضروري آهي.

ناڪاري جمال: )ج( 
ورزش سان انسان جو جسم طاقتور نه ٿو رهي.. 1
پڙهائي سان گڏ انسان کي سير ۽ تفريح نه ڪرڻ گھرجي.. 2
سير ۽ تفريح دنيا بابت وڌيڪ ڄاڻڻ ۾ مددگار نه ٿي ٿئي.. 3

نئون لفظ ٺاهڻ؛ )د( 
آرام+گاهه. 1
درس+گاهه. 2
عيد+گاهه. 3
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سبق چوڏهون

موهين جو دڙو
مقصد

شاگردن کي سبق “موهين جو دڙو” 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 اسان جي ثقافت ڪيتري پراڻي آهي.  •

شاگردن کي ڄاڻ ملي ته موهين جي دڙي جا ماڻهو ڪهڙي ريت رهندا هئا.  •
شاگردن کي ڄاڻ ملي ته 5 هزار سال پراڻي دور جا ماڻهو ڪيترا سلجھيل، سڌريل ۽ مهذب هئا.  •

امدادي سامان
بليڪ بورڊ  •

ڪاپي  •
َسولي سنڌي ڪتاب 8 ، صفحو نمبر 34  •

سکيا جو طريقو 
سبق پڙهائڻ کان اڳ ٻارن کان پڇيو وڃي ته ڇا کين خبر آهي ته سنڌ جي ثقافت ڪيتري پراڻي آهي؟ ڇا   •
توهان ڪڏهن موهين جي دڙي بابت ٻڌو آهي؟ شاگردن جي ڳالهه کي اڳيان وڌايو ۽ سندن تجربن جي روشني 
۾ وڌيڪ ڳالهه ٻولهه ڪريو ته آڳاٽي دور جا ماڻهو ايترا مهذب ڪيئن رهيا هوندا؟ شاگردن جي ڳالهين کي 
شروع  سبق  جيئن  ته  وڃي  ڏني  شاباسي  کي  شاگرد  واري  ڪرڻ  وضاحت  درست  جي  انهي  وڌائيندي،  اڳتي 
اُن دور جا ماڻهو ڪيئن ۽ ڪهڙي  ٻار اهو ڄاڻي وٺن ته موهين جو دڙو جي ثقافت ڇا آهي ۽  ڪرڻ کان اڳ 

ريت پنهنجي زندگي گذاريندا هئا. 
ٻارن کي ٻڌايو ته اڄ اسين سبق “موهين جو دڙو” پڙهندا سين جنهن مان اسان کي اها ڄاڻ ملندي ته سنڌ جي   •
زندگي  پنهنجي  ماڻهو  اتان جا  پراڻي آهي، ڪهڙي ريت  ثقافت ڪيتري  ثقافت ڇا کي چئبو آهي ۽ سنڌي 
گذاريندا هئا. سبق جي اعالن کانپوِء ڪتاب سولي سنڌي8 جو صفحو نمبر 34 کولرايو. نون لفظن تي نشان 
لڳرايو ۽ انهن لفظن کي درست اُچار سان پڙهي ٻڌايو، پوِء سبق درست اچار سان لفظ لفظ ڪري پڙهو، ٻار هر 
5 هزار سال پراڻو  لفظ تي آڱر رکن ۽ ڌيان سان ٻڌن. هاڻي کين ٻڌايو ته سنڌ جي آثار قديم ۾ موهين جو دڙو 
۽  هئا  مهذب  ڪيترا  ماڻهو  جا  اتان  ته  ٻڌايو  کي  شاگردن  وسيلي  ڳالهين  موجود  ۾  سبق  آهي،  ماڳ  تاريخي 
پاڻ  استاد  توهان  کي  مثالن  ٻين  موجود  ۾  سبق  کي  شاگردن  هئا.  سيبتا  ڪيترا  اهي  ته  ٿي  ملي  ڄاڻ  ڪيئن 
هڪ هڪ ڪري کولي ٻڌايو ته موهين جو دڙو جي کوٽائي کان پوِء هتان مليل آثارن منجھان اهو به پتو پوي ٿو 
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ته ان وقت به هن شهر ۾ گندي پاڻي جي نيڪال جو سرشتو موجود هو ۽ هر گھٽي ۾ پاڻي جي نيڪال الِء ناليون 
ٺهيل هيون. سبق جي حوالي سان گڏ مثال ڏيندا هلو ته جيئن ٻار آساني سان سبق جي اصل مقصد کي ڄاڻي 
سگهن. شاگردن کي ٻڌايو ته اتان مليل آثارن مان هتان جي ماڻهن جي رهڻي ڪهڻي، ۽ لکڻين مان ثابت ٿئي 
ٿو ته اهي پڙهيل لکيل به هئا، ٿانون مان معلوم ٿئي ٿو ته اهي ڪهڙي ريت کائيندا هئا ۽ اهو به ٻڌائيندا هلو 
ته اهي پر امن ماڻهو هئا ڇو جو جنگ جو ڪو به سامان ڪونه مليو آهي، اتي مليل مورتين مان معلوم ٿئي ٿو 
ته هتي جي ماڻهن جو مذهب ڪهڙو هو. شاگردن کي اهو به ٻڌايو ته سنڌ جي ثقافت 5 هزار سالن کان سڌريل 

رهي آهي.
جي  ڪالس  الِء  سمجهائڻ  سبق  پڙهائيو.  سبق  واري  واري  کان  ٻارن  پوِء  لڳرايو،  نشان  تي  لفظن  نون  يا  ڏکين   •
شاگردن کي موهين جو دڙو جو اسٽڊي ٽوئر به ڪرائي سگهجي ٿو استاد پاڻ ان اسٽڊي ٽوئر جي اڳواڻي ڪري 
۽ شاگردن کي موهين جو دڙو بابت وڌيڪ ڄاڻ فيلڊ ۾ ئي مهيا ڪري ته جيئن ٻار موهين جو دڙو بابت وڌيڪ 
سکيا حاصل ڪري سگھن. استاد ٻارن کان سبق سان الڳاپيل ڪجهه سوال ڪري  ته جيئن ٻار آساني سان 

سگهن. سمجهي 

حل ٿيل َمشَق 
سوالن جا جواب: )الف( 

سنڌ جي آثار قديم ۾ موهين جو دڙو 5 هزار سال پراڻو تاريخي ماڳ آهي.. 1
موهين جو دڙو الڙڪاڻي شهر کان 20 ڪلوميٽرن جي مفاصلي تي ڏوڪري شهر جي ڀر سان واقع آهي.. 2
رانديڪا، . 3 زيور،  قسمن جا  مختلف  گاڏيون،  ڏاند  ڍڳا،  ٿانو، ٺڪر جا  جا  پتل  ۽  ٽامي  مٽي،  مان  دڙو  موهين جو 

جنگ جي اوزارن ۾ تير ڪمان، ُڇريون ۽ ڪهاڙيون، لکت جا نمونا، مختلف مورتيون مليون آهن.
به . 4 موهين جو دڙو جا ماڻهو زراعت جي شعبي سان الڳاپيل هئا، اتان جا ماڻهو پنهنجي ٻارن جي راند روند ۾ 

حصو وٺندا هئا، ۽ هتان جا ماڻهو نهايت ئي پر امن ۽ سڪون سان رهندڙ هئا.
موهين جو دڙو جي ماڻهن جو گذر سفر جو ذريعو زراعت تي هوندو هو.. 5
موهين جو دڙو جا ماڻهو اچ وڃ ۽ بار ڍوئڻ الِء ڏاند گاڏين جو استعمال ڪندا هئا.. 6

استاد انٽرنيٽ ۽ رسالن جي مدد سان شاگردن کي اها سرگرمي ڪرڻ ۾ مدد ڪري. )ب( 
جملن ۾ بيهڪ جون نشانيون: )ج( 

هو اسان ڏي اچي رهيو هو، ته رستي ۾ گاڏي خراب ٿي پيس.. 1
نثار، اسڪول ڇو نه ٿو اچي؟. 2
مون ڏٺو، ته ثنا اسڪول وڃي رهي هئي.. 3



6161



6262

سبق پندرهون

بادل َڪر َوسڪارا!
مقصد

شاگردن کي نظم “بادل َڪر َوسڪارا!” جي معني ۽ مفهوم جي ڄاڻ ڏيڻ.  •
شاگردن کي برسات جي خاصيت جي ڄاڻ ڏيڻ.  •

هو اهو ڄاڻي وٺن ته برسات پوڻ سان منظر ڪيترا سهڻا ٿي ويندا آهن.  •
شاگردن کي اها ڄاڻ ملي ته جيڪڏهن برسات نه پوي ته ڪهڙو نقصان ٿيندو.  •

امدادي سامان
بليڪ بورڊ  •

ڪاپي  •
َسولي سنڌي ڪتاب 8 ، صفحو نمبر 37  •

 سکيا جو طريقو 
ته  ملندي  ڄاڻ  اها  کي  اسان  مان  جنهن  سين  پڙهندا  َوسڪارا!”  َڪر  “بادل  نظم  اسين  اڄ  ته  ٻڌايو  کي  ٻارن   •
ڪتاب  کانپوِء  اعالن  جي  سبق  آهن.  ڪندا  دعا  جي  ٿيڻ  برسات  ريت  ڪهڙي  ماڻهو  ڪري  جي  هئڻ  گرمي 
سان  اُچار  درست  کي  لفظن  انهن  ۽  لڳرايو  نشان  تي  لفظن  نون  کولرايو.   37 نمبر  صفحو  جو  سنڌي8  سولي 
پڙهي ٻڌايو، پوِء نظم درست اُچار سان لفظ لفظ ڪري پڙهو، ٻار هر لفظ تي آڱر رکن ۽ ڌيان سان ٻڌن. هاڻي 
کين بيتن جي سمجھاڻي آسان لفظن ۾ ڪريو. بيتن جي سمجهاڻي نثر ۾ ڪئي وڃي ته جيئن ٻارن کي بيت 
آساني سان سمجهه ۾ اچي وڃن. جهڙوڪ: اي بادل هاڻي تون تمام گھڻو وسڻ جي ڪر، جن وٽ جانور آهن 
اهي مينهن جي دعا ڪري رهيا آهن، تون سڪل ٻنين کي پاڻي سان ڀري ڇڏ، جن کي اڃ لڳي آهي اهي وڏي 
آواز سان پڪاري رهيا آهن جانورن جا ڌڻ هاڻي ٿڪجي ڪري ڏينهن رات ساڻا ٿي پڪاري رهيا آهن، هاڻي 
ٿر به ٿر ٿي ويو آهي ۽ ڪٿي به ساوڪ موجود ناهي اهي سمورا وڻ ۽ ٻوٽا هاڻي ُسڪي ويا آهن اي بادل هاڻي 
جي  گرمي  گھڻي  تمام  آهي،  رهي  اڏري  واري  گھڻي  تمام  هاڻي  به  ۾  ڪاڇي  ڪر،  جي  وسڻ  گھڻو  تمام  تون 
ڪري سمورو ملڪ هاڻي ويران ٿي ويو آهي سموريون زمينون ۽ پٽ تپي ختم ٿي ويا آهن ۽ ماڻهو پريشان 
آهن هاڻي تون ايترو ڌڌڪا ڪري تمام گھڻو وسڻ جي ڪر اي بادل، جنهن کي سنڌو دريا سڏيندا آهن هاڻي 
اتي به پاڻي پورو نه آهي هتي واٽون، شاخون سڀ اڌوريون وهن ٿيون ۽ فصل به گھٽ ٿيو آهي، زميندارن کي 
اها ڳالهه جهوري وئي آهي ۽ هارين جو گذر سفر ڏکيو ٿي پيو آهي هاڻي شال تمام جلد اهي گھارا ۽ نارا وهڻ 
شروع ڪن اي بادل هاڻي تون تمام گھڻو وسڻ جي ڪر،تون سموري آسمان ۾ پنهنجي بادلن سان ٽڪرائي 
ڪم  اهڙو  ڇڏ،  ڪري  بهار  سان  بوندن  پنهنجي  ۽  هل  ڪندو  گجگوڙ  ۽  ڀر  ڊوڙون  ڪر  چمڪاٽ  اهڙو  ڪو 
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ڪر جو هر هنڌ پاڻي جام ٿي وڃي ۽ ساوڪ ۽ سبزي به تمام گھڻي عام ٿي وڃي، هرڪو تنهنجي وسڻ سان 
خوش ٿي وڃي ۽ ماڻهن جا خسارا لهي وڃن، اي بادل تون هاڻي وسڻ جي ڪر. مٿي ڏنل سمجهاڻي کي توهان 

پنهنجن لفظن ۾ به ٻارن کي سمجهائي سگهو ٿا.

حل ٿيل َمشَق 
سوالن جا جواب: )الف( 

بادل ڪر وسڪارا نظم جي پهرين بند ۾ شاعر اها دعا گھري آهي ته اي بادل هاڻي تون وسڻ جي ڪر جيڪي . 1
مال وارا آهن اهي مينهن گھري رهيا آهن ۽ سڪل ٻنين تي تون پنهنجي مهر ڪري ڇڏ.

اڏامي . 2 اتي واري  نه پوڻ جي ڪري ڪاڇي الِء چيو  آهي ته ڪاڇي ۾ ڪجهه ڪونه ٿيو آهي  شاعر برسات 
رهي آهي، سڄو ملڪ ويران ٿي ويو آهي جو ايتري گرمي آهي.

مٿين نظم ۾ واٽن ۽ شاخن الِء چيو ويو آهي ته اهي هاڻي اڌوريون ٿي ويون آهن ۽ فصل به اڻ پورو ٿي ويو آهي.. 3
بادل ڪر وسڪارا جي آخري بند ۾ شاعر چيو آهي ته پاڻي هر هنڌ جام ٿئي ۽ هر پاسي ساوڪ ۽ ڀاڄيون . 4

عام ٿين، هرڪو خوش ٿي وڃي ۽ خسارو لهي وڃي انهي ڪري بادل تون هاڻ وسڻ جي ڪر.
وينديون آهن، وڻ ڌوپجي  پوِء گرمي گھٽجي ويندي آهي، ٿڌيون ٿڌيون هوائون لڳڻ شروع ٿي  پوڻ کان  برسات  )ب( 
ڪندا  روند  راند  ۾  پاڻي  نڪري  ٻاهر  ٻار  ننڍڙا  آهي،  ايندي  ۾  ڏسڻ  ساوڪ  گھڻي  تمام  ڪري  انهي  آهن،  ويندا 

آهن، ۽ ڪاغذ جون ٻيڙيون ٺاهي برسات جي پاڻي ۾ هالئيندا آهن.
لفظن جي معني ۽ انهن جو جملن ۾ استعمال: )ج( 

جملومعنيلفظ

ڀاَل
تنوارين

ماندا
ٻَهون
ڇوههَ
لَوِري

احسان
سُڏ

بي سڌ
جام

تيزي
ِڇَڪ

اسان کي غريبن تي ڀال ڪرڻ گھرجن.
پکي صبح سان روز تنوارين ٿا.

ڏڪر ۾ جانور ماندا ٿي ويندا آهن.
جانور به رب کي ٻهون ياد ڪندا آهن.

بابا به ڪاوڙ مان ڇوهه ڇنڊي ڇڏيا.
جتي پاڻي نه هجي اتي پکين کي پاڻي جي لوري هوندي آهي.

ظرف زمان جا ٽي جمال: )د( 
مان ڪالهه ويو هئس.. 1
ُهو رات آيو هو.. 2
صبح ساڻ وڃڻو آهي.. 3



6565



6666

سبق سورهون

درخواست
مقصد

شاگردن ۾ درخواست لکڻ جي ڏانُء جو جذبو پيدا ڪرڻ.  •
کين اها ڄاڻ ڏيڻ ته ضرورت پوڻ تي هو ڪنهن به کاتي، اسڪول ۽ وڏي عملدار کي درخواست لکي سگھن.  •

امدادي سامان
اهي گرامر جا ڪتاب جن ۾ درخواستن جا نمونا هجن  •

َسولي سنڌي ڪتاب 8 ، صفحو نمبر 39  •

 سکيا جو طريقو 
ٻارن کان مختلف سوال ڪيا وڃن. جهڙوڪ ڇا توهان ڪڏهن ڪا درخواست لکي آهي؟ درخواست ڪنهن   •
ڏانهن ۽ ڪيئن لکي سگھجي ٿي؟ ڇا توهان کي درخواست لکڻ ۾ ڏکيائي ٿيندي آهي؟ شاگردن جي ڳالهه 

کي اڳيان وڌائيندا هلو ۽ درخواست جي مختلف پهلوئن تي ڳالهه ڪندا هلو.
ٻارن کي چئو ته اڄ اسين سبق “درخواست” پڙهندا سين جنهن ۾ اسين ڏسندا سين ته اسڪول جي هيڊ ماسٽر   •
کي درخواست ڪيئن ۽ ڪهڙي ريت لکجي. درخواست ۾ ڪهڙو مواد شامل ڪرڻ گھرجي، درخواست جي 
شروعات ادب سان ڪرڻ گھرجي. اسڪول يا ڪنهن سرڪاري يا نجي کاتي کي درخواست لکڻ ۾ ڪهڙو 
ته درخواست ڪنهن ڏانهن لکي  فرق آهي. اڳ ۾ درخواست جو عنوان هئڻ ضروري آهي، خبر هئڻ گھرجي 
ويندي. پوِء درخواست جو تت سامهون رکيو وڃي جهڙوڪ ڪنهن کي جيڪڏهن موڪل الِء چيو وڃي ته کيس 
ٻڌايو وڃي ته توهان اسڪول مان موڪل ڇو ۽ ڇا جي ڪري وٺي رهيا آهيو ۽ توهان جيڪڏهن ڪنهن کاتي 
کي درخواست لکو ته ان جو متن ڇا هجڻ گھرجي. پوِء درخواست جي آخر ۾ پنهنجو نالو دستخط ۽ تاريخ لکڻ 
نه وساريندا. نون لفظن تي نشان لڳرايو ۽ درست اُچار سان کين پڙهي ٻڌايو. هاڻي ڪتاب سولي سنڌي8 جو 

صفحو 39 کولرايو ۽ پوِء درست اُچار سان سبق پڙهي ٻڌايو. ٻار هر لفظ تي آڱر رکن ۽ ڌيان سان ٻڌن.

حل ٿيل َمشَق 
سوالن جا جواب: )الف( 

درخواست ساڄي پاسي کان شروع ڪئي ويندي آهي.. 1
درخواست ۾ هيڊ ماسٽر کي مخاطب ڪيو ويو آهي.. 2
مٿي ڏنل درخواست جو متن اهو آهي ته وڏي ڀاُء جي شادي جي تيارين جي الِء موڪل ورتي وئي آهي.. 3
درخواست ۾ پنهنجو نالو ۽ ڪالس ساڄي پاسي لکيو ويندو آهي.. 4



6767



6868

ڪالس ٽيچر کي بيماري سبب هڪ ڏينهن جي موڪل الِء لکيل درخواست جو نمونو: )ب( 

بخدمت جناب ڪالس ٽيچر،
گورنمينٽ هاِء اسڪول نمبر هڪ

ِمٺي.

جناب اعلٰي:
محترم ڪالس ٽيچر صاحب توهان جي خدمت ۾ نهايت ادب سان عرض ڪجي ٿو ته ڪلهه رات کان منهنجي 

پيٽ ۾ تمام گھڻو ُسور آهي، ُسور جي ڪري اٿي ۽ )گھمي ڦري( به نٿو سگھان.
پيٽ ۾ ُسور پوڻ جي ڪري بابا سائين مون کي شام جو اسپتال به وٺي ويا هئا، اتي ڊاڪٽر ٻن ڏينهن جون دوائون 

به لکي ڏنيون آهن، ۽ ڊاڪٽر هدايت ڪئي آهي ته هڪ ڏينهن مڪمل آرام ڪر.
ڪري  جي  ڪرڻ  آرام  ۾  گھر  مان  تي  2017ع  مئي   8 تاريخ  ته  ڪجي  ٿي  گذارش  وچان  ادب  کي  اوهان 
اسڪول اچي نه سگھندس، انهي ڪري مون کي مٿي ڏسيل تاريخ جي هڪ ڏينهن جي ميڊيڪل جي موڪل 

ڏيڻ فرمائيندا، اوهان جي تمام گھڻي مهرباني ٿيندي.
اوهان جو فرمانبردار

جگديش ڪمار ولد نند لعل
ڪالس اٺون.

هيٺين لفظن جا ضد: )ج( 

ضدلفظ

شروع
اچڻ

منهنجو
ڏهاڙا

گھڻي

آخر
وڃڻ

تنهنجو
راتيون

ٿوري

صفت عددي جا ٽي جمال: )د( 
اشوڪ ٻه صوف کاڌا.. 1
ڪاشف چار ڪتاب پڙهيا.. 2
انيال ٽي رليون سبيون.. 3
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سبق سترهون

بجلي
مقصد

شاگردن کي سبق “بجلي” 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 بجلي وڃڻ سان ماڻهن جا ڪهڙا تاثر هوندا آهن.  •

شاگردن ۾ سبق “بجلي” وسيلي مزاحيه انداز ۾ سچي ڳالهه لکڻ جو هنر پيدا ڪرڻ.  •

امدادي سامان
بليڪ بورڊ  •

ڪاپي  •
َسولي سنڌي ڪتاب 8 ، صفحو نمبر 41  •

سکيا جو طريقو 
سبق پڙهائڻ کان اڳ ٻارن کان پڇيو وڃي ته ڇا کين خبر آهي ته جيڪڏهن بجلي هلي وڃي ته ماڻهن جا تاثر   •
ڪهڙا هوندا آهن؟ مزاح ۾ پڇيو وڃي ته لوڊ شيڊنگ ۽ بل ۾ ڪهڙو فرق آهي؟ شاگردن جي ڳالهه کي اڳيان 
مٿان  جي  ماڻهن  ئي  سان  کڻڻ  نالو  جو  بجلي  ڪريو  ٻولهه  ڳالهه  وڌيڪ  ۾  روشني  جي  تجربن  سندن  ۽  وڌايو 
بجلي ڪيئن ڪرندي آهي؟ شاگردن جي ڳالهين کي اڳتي وڌائيندي، انهي جي درست وضاحت ڪرڻ واري 

شاگرد کي شاباسي ڏني وڃي. 
سچي  پنهنجي  ته  ملندي  ڄاڻ  اها  کي  اسان  مان  جنهن  سين  پڙهندا  “بجلي”  سبق  اسين  اڄ  ته  ٻڌايو  کي  ٻارن   •
ڳالهه مزاح ۾ رهندي ڪهڙي ريت ڪري سگھجي ٿي، سچ لکڻ الِء به وڏي همت رکڻي پوندي آهي. سبق جي 
41 کواليو. نون لفظن تي نشان لڳرايو ۽ انهن لفظن کي  اعالن کانپوِء ڪتاب سولي سنڌي8 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 کين ٻڌايو ته بجلي ته پاڻ به بجلي آهي جنهن جو پاور سان ڪو به تعلق نه آهي، ماڻهن ۾ بجلي 
جي مقبوليت ڏينهون ڏينهن وڌندي پئي وڃي هاڻي ته ڪو به ماڻهو هڪ منٽ الِء به ان جي جدائي برداشت نٿو 
ڪري سگھي سبق ۾ موجود ڳالهين وسيلي شاگردن کي مزاح سان بجلي جي باري ۾ ننڍا ننڍا ڀوڳ ڪندا هلو. 
ٻارن کي ٻڌايو ته ماني  بنا گذارو ٿي سگھي ٿو پر بجلي جي بنا نه. سبق ۾ موجود ٻين مثالن کي توهان استاد پاڻ 
هڪ هڪ ڪري کولي ٻڌايو ته جيڪڏهن اها بنا ٻڌائي هلي وئي ته ماڻهو صدمي ۾ اچي ويندا آهن، هاڻي بجلي 
کي ڪهڙي خبر ته جون جي مهيني ۾ غضب جي گرمي هوندي آهي. سبق جي حوالي سان گڏ مثال ڏيندا هلو 
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ته جيئن ٻار آساني سان سبق جي اصل مقصد کي ڄاڻي سگهن. شاگردن کي چئو ته ڇا توهان کي خبر آهي ته 
بجلي جو نالو کڻڻ سان هڪ ٻيو نالو به اهڙو آهي جنهن کي وساري نٿو سگھجي، خدا جو ڪو به بندو ان جو نالو 

ٻڌڻ الِء تيار نه هوندو آهي، انهي کي بل چيو ويندو آهي. 
ڏکين يا نون لفظن تي نشان لڳرايو، پوِء ٻارن کان واري واري سبق پڙهائيو. سبق سمجهائڻ الِء ڪالس ۾ ٻارن   •
کان 5 منٽن جي هڪ ڊبيٽ ڪرائي سگهجي ٿي جنهن ۾ هر شاگرد کان پڇيو وڃي ته توهان جو بجلي سان 
اها  ته توهان جا ڪهڙا تاثر هوندا آهن؟  ناتو آهي؟ جيڪڏهن توهان جي گھر مان بجلي هلي وڃي  ڪهڙو 
ڊبيٽ مزاح واري انداز ۾ هجي ته جيئن سبق ۾ مزاح آهي تيئن ڪالس ۾ به مزاح وارو ماحول پيدا ڪيو وڃي 
انهي ريت سبق شاگردن کي سٺي نموني سمجھ ۾ اچي ويندو. ڊبيٽ ختم ٿيڻ کانپوِء استاد ٻارن کان سبق سان 

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

حل ٿيل َمشَق 
سوالن جا جواب: )الف( 

بجلي جو نالو کڻڻ سان ئي ماڻهوَء جي مٿان ڄڻ ته بجلي يعني وڄ ڪري پوي ٿي.. 1
جي . 2 ان  به  الِء  منٽ  هڪ  ماڻهو  به  ڪو  ته  هاڻي  وڃي  پئي  وڌندي  ڏينهن  ڏينهون  مقبوليت  جي  بجلي  ۾  ماڻهن 

جدائي برداشت نٿو ڪري سگھي.
بجلي جي جدائي ۾ ماڻهن جو حال تمام برو ٿي وڃي ٿو، جيڪڏهن اها گھڙي کن به غائب رهي ٿي ته هر ماڻهو . 3

جي دل دماغ ۽ زبان تي رڳو بجلي! هاِء بجلي! جي صدا بلند رهي ٿي.
بجلي جي نالي سان بل جو نالو ٻڌي ماڻهو پريشان ٿي ويندو آهي.. 4
۾ . 5 لوڊشيڊنگ  ڏئي  وهاڻو  جو  صبر  هرڪو  ۽  آهن  ڇڏيا  ڏئي  ئي  در  جا  اوسيئڙي  پوِء  کان  انتظار  هاڻي  عوام 

ويڙهجي سيڙهجي سمهي پيو آهي.
)ب( بجلي بند ٿيڻ مهل پيدا ٿيڻ وارا تاثر:

جڏهن بجلي بند ٿي ويندي آهي ته ائين لڳندو آهي ته ڄڻ هن کي ڪنهن قيد ڪري ڇڏيو آهي، هاڻي هو هن   •
قيد مان آزاد ڪونه ٿيندي. جڏهن بجلي ويندي آهي ته اسان جي اکين جا ڳوڙها سڪي ويندا آهن ۽ سمورو 
طور  مهمان  مائٽ  ويجھو  پنهنجو  پر  آهي  ويندي  هلي  ته  پاڻ  بجلي  آهي،  ڇڏيندو  ڪري  شروع  روئڻ  جسم 
اسان کي ڏئي ويندي آهي جنهن کي اسين ڪاوڙ وچان بِل چوندا آهيون. خاص طور تي بجلي وڃڻ کان پوِء 
منهنجي چپن تي اهڙا مٺڙا ٻول ايندا آهن جو آُء توهان کي اهي ٻڌائي نٿو سگھان ڇو جو اڳ ۾ ئي مان چئي 
چڪو آهيان ته اهي ايترا مٺڙا ٻول آهن جو مون کي هاڻ ڊپ لڳڻ لڳو آهي ته جيڪڏهن توهان اهي ٻڌي ورتا 

ته پوِء توهان کي شگر ٿي ويندي.
جملن جو اردو ۾ ترجمو: )ج( 

�و�ر اپ�ی یسیج رض�و�ر�ت نب یکچ ےہ�۔ ول�و�ں ںیم یلجب یک وبقم�تی ر�و�ز رب�و�ز ڑب�یت اج ر�ی ےہ�۔ ا�اس اتگل ےہ  ا �آ�د�ی ےک ےیل ا�ب یلجب یھب ر�و�ی 
ا�د�ے اک ےہ�۔ �ا�م ی رغ�ب وع�ا�م رپ تبیصم   ’ ‘�ل  �ےس 
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 سبق ارڙهون

شهري بچاُء
مقصد

شاگردن کي سبق “شهري بچاُء ” 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 شهري بچاُء ڇا کي چئبو آهي.  •

شاگردن ۾ ماڻهن جي مدد ڪرڻ جو جذبو پيدا ڪرڻ.  •
جيڪڏهن ڪا قدرتي آفت اچي ٿي ته ان کي منهن ڏيڻ الِء ڪهڙا اپاُء وٺي سگھجن ٿا.  •

امدادي سامان
بليڪ بورڊ  •

ڪاپي  •
َسولي سنڌي ڪتاب 8 ، صفحو نمبر 44  •

سکيا جو طريقو 
سبق پڙهائڻ کان اڳ ٻارن کان پڇيو وڃي ته ڇا کين خبر آهي ته جيڪڏهن ڪا قدرتي آفت اچي وڃي ته پوِء   •
اتي مدد ڪهڙي ريت ڪجي؟ شهرين جي بچاُء الِء ڪهڙا ادارا ۽ ڪير ڪير ڪم ڪندا آهن؟ شهري بچاُء 

کاتي جو ڪهڙو ڪم آهي؟ 
ٻارن کي ٻڌايو ته اڄ اسين سبق “شهري بچاُء” پڙهندا سين جنهن مان اسان کي اها ڄاڻ ملندي ته قدرتي آفتن   •
کي منهن ڏيڻ الِء هر ملڪ ۾ ڪهڙا ادارا هوندا آهن ۽ اهي ادارا ڪهڙي ريت اتان جي متاثرن جي مدد ڪندا 
44 کولرايو. نون لفظن تي نشان لڳرايو  آهن. سبق جي اعالن کانپوِء ڪتاب سولي سنڌي8 جو صفحو نمبر 
۽ انهن لفظن کي درست اُچار سان پڙهي ٻڌايو، پوِء سبق درست اُچار سان لفظ لفظ ڪري پڙهو، ٻار هر لفظ تي 
اداري جي  ته هنگامي حالتن کي منهن ڏيڻ الِء شهري بچاُء جي  ٻڌايو  ٻڌن. هاڻي کين  آڱر رکن ۽ ڌيان سان 
صورت ۾ مقامي سطح تي عام ماڻهن کي خاص قسم جي سکيا ڏئي تيار ڪيو ويندو آهي، اهڙي شهري بچاُء 
جا رضاڪار اوچتي قدرتي آفت يا مصيبت اچڻ جي صورت ۾ پنهنجي ڀرپاسي جي متاثر ماڻهن کي فوري 

طور تي امداد ڏيڻ ۾ پنهنجو ڪردار ادا ڪندا آهن. 
سرڪاري طور تي هر ملڪ جو پنهنجو هڪ شهري بچاُء جو کاتو هوندو آهي جنهن ۾ فوجي، ڊاڪٽر، انجينئر   •
مدد  جي  ماڻهن  وڃي  ۾  عالئقن  ڏورانهن  ۽  ۾  عالئقن  پنهنجن  هو  ۽  آهن  هوندا  شامل  ماهر  جا  شعبن  ٻين  ۽ 
ڪندا آهن. سبق جي حوالي سان گڏ مثال ڏيندا هلو ته جيئن ٻار آساني سان سبق جي اصل مقصد کي ڄاڻي 
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سگهن. انهي ڏس ۾ گھرجي ته اسين به خاص طور تي شهري بچاُء جي سکيا جا ڪورس سکون ۽ ٻين کي به 
پنهنجي  ته جيئن ڪنهن قدرتي آفت جي صورت ۾ اسين  تمام ضروري آهي،  اهو ڪورس سکڻ  ته  ٻڌايون 

ماڻهن جي مدد ڪري سگھون.
سبق ۾ موجود ڏکين يا نون لفظن تي نشان لڳرايو، پوِء ٻارن کان واري واري سبق پڙهائيو. سبق سمجهائڻ الِء   •
ڪالس ۾ ٻارن کان 5 منٽن جو هڪ ٽيبلو ڪرائي سگهجي ٿو جنهن ۾ شهري بچاُء جي سکيا جو هڪ ننڍو 

مظاهرو ڪري سگھجي ٿو انهي ريت سبق شاگردن کي سٺي نموني سمجھ ۾ اچي ويندو.

حل ٿيل َمشَق 
سوالن جا جواب: )الف( 

هنگامي حالتن کي منهن ڏيڻ الِء هر ملڪ ۾ شهري بچاُء جي اداري جي صورت ۾ مقامي سطح تي عام ماڻهن . 1
کي خاص قسم جي سکيا ڏئي تيار ڪيو ويندو آهي.

جي . 2 ملڪ  آهي  ويندي  ڏني  سکيا  به  کي  رضاڪارن  ۾  ڪوارٽر  هيڊ  ضلعي  هر  تي  طور  عام  الِء  بچاُء  شهري 
ڪجهه ماڳن تي، جتي اهي فوجي دستا، ڊاڪٽر ۽ عام ماهر پهچي نه سگھندا آهن، اتي وري اهي عام شهري 

رضاڪار پنهنجي ورتل سکيا جي بنياد تي ماڻهن کي امدد ڏيڻ جي ڪم ۾ سرگرم ٿي ويندا آهن.
سرڪاري طور تي هر ملڪ جو پنهنجو ڌار شهري بچاُء جو کاتو هوندو آهي جنهن ۾ ان ملڪ جا فوجي دستا، . 3

ڊاڪٽر، انجنيئر ۽ ٻين اهم شعبن جا ماهر شامل هوندا آهن. اهي تربيت يافته ماهر ڪنهن به قدرتي آفت 
قدرتي  کين  ۽  ڪندا  مدد  جي  ماڻهن  وڃي  ۾  عالئقن  ڏورانهن  توڙي  عالئقي  پنهنجي  پنهنجي  ۾  صورت  جي 

آفتن جي اثرن کان بچائيندا آهن.
سکيا دوران ڪارڪنن کي ڪا اوچتي آفت اچڻ جي صورت ۾ هر پهلو کان امدادي ڪمن جي حوالي سان . 4

سمجھايو ويندو آهي. کين ٻڌايو ويندو آهي ته جڏهن به ڪا آفت اچي ته کين سڀ کان پهرين ڪهڙو ڪم 
ڪرڻو آهي. کين ٻڌايو ويندو آهي ته سڀ کان سوالئيَء سان امداد ڪٿان حاصل ٿي سگھي ٿي. ان الِء کين 

ڪهڙا ترت ۽ تڪڙا اپاُء وٺڻا آهن.
مختلف آفتن دوران شهرين کي افواهن کان پاسو ڪرڻ ۾ شهري رضاڪار اها پڪ ڪرائيندا آهن ته انهن . 5

جي عالئقي ۾ ڪا آفت ڪونه آئي آهي هو اُتي آرام سان رهي سگھن ٿا.
هيٺ ڏنل خال ڀريو: )ب( 

سرڪاري طور تي هر ملڪ جو پنهنجو الڳ شهري بچاُء جو کاتو هوندو آهي.. 1
شهري بچاُء الِء هر ضلعي هيڊ ڪوارٽر ۾ رضاڪارن کي سکيا ڏني ويندي آهي.. 2
مختلف اسڪولن ۾ شهري رضاڪارن جي سکيا جا ڪورس ڪرايا ويندا آهن.. 3

سواليه جمال: )ج( 
ڇا هر سال ڪا نه ڪا قدرتي آفت ايندي رهي ٿي؟. 1
ڇا شهري رضاڪار ماڻهن کي امداد ڏيڻ ۾ سرگرم ٿي ويندا آهن؟. 2
ڇا اسان کي به گھرجي ته پنهنجي حصي جو ڪردار ادا ڪريون؟. 3
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سبق اڻويهون

هاڪي راند
مقصد

شاگردن کي سبق “هاڪي راند” 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 هاڪي راند ڇا کي چئبو آهي.  •

شاگردن کي پنهنجي قومي راند جي باري ۾ جاڳرتا ڏيڻ.  •
شاگردن کي اها ڄاڻ ملي ته هاڪي راند جا ڪهڙا فائدا ۽ نقصان آهن.  •

ٻارن کي اها ڄاڻ ملي سگهي ته هاڪي کيڏڻ سان ماڻهو ڪيئن چست رهندو آهي.  •

امدادي سامان
بليڪ بورڊ  •

ڪاپي  
مختلف رانديگرن جون تصويرون  •

َسولي سنڌي ڪتاب 8 ، صفحو نمبر 47  •

 سکيا جو طريقو 
سبق پڙهائڻ کان اڳ ٻارن کان پڇيو وڃي ته ڇا هو ڪڏهن اهو سوچين ٿا ته هڪ عام ماڻهو کيڏڻ سان ڪيئن   •
چست رهي سگھي ٿو؟ پڇيو وڃي ته ڇا توهان ڪڏهن هاڪي راند کيڏي آهي؟ جيڪڏهن هنن راند کيڏي 

آهي ته ان جا ڪهڙا قاعدا ۽ قانون آهن؟ شاگردن کان پڇيو وڃي ته اسان جي قومي راند ڪهڙي آهي؟ 
ٻارن کي ٻڌايو ته اڄ اسين سبق “هاڪي راند” پڙهندا سين جنهن مان اسان کي اها ڄاڻ ملندي ته هڪ عام    •
ماڻهو راند وسيلي ڪهڙي ريت تمام گھڻو چست رهي سگھي ٿو. هاڪي راند اصل ڪهڙي ملڪ جي آهي 
۽ هاڪي راند ڪيئن کيڏي سگھجي ٿي. سبق جي اعالن کانپوِء ڪتاب سولي سنڌي8 جو صفحو نمبر 47 
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 عام طور تي هر راند سٺي 
هوندي آهي پر هاڪي راند کيڏڻ جو مزو ئي پنهنجو آهي هن راند وسيلي اسان کي نظم و ضبط ۾ رهڻ جو 
11 رانديگرن جي پنهنجي پنهنجي حيثيت هوندي آهي. هاڪي راند اسان  سبق پڻ ملي ٿو. هاڪي راند ۾ 
کي سيکاري ٿي ته اسپورٽس مين شپ جو مظاهرو ڪئين ڪجي. شاگردن کي اهو به ٻڌائيندا هلو ته هاڪي 
هڪ  کي  پڙهائي  پنهنجي  جهڙوڪ  آهن  به  نقصان  ڪجهه  جا  انهي  ته  آهن  به  فائدا  گھڻا  جيڪڏهن  ۾  راند 
پاسي ڪري ڪڏهن به راند کيڏڻ جو نه سوچڻ گھرجي ڇو جو هر تصوير جا ٻه رخ هوندا آهن هڪ سڌو ته 
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ٻيو ابتو ۽ هاڪي راند جو ابتو رخ اهو آهي ته ڪيترائي نوجوان هاڪي جي جنون ۾ اچي پنهنجي پڙهائي 
ڇڏي ڏيندا آهن، جتي ڪرڪيٽ تمام گھڻي مقبول آهي اتي اسان جي قومي راند هاڪي به اوترو ئي مقبول 
آهي ۽ تمام گھڻي کيڏي ۽ ڏٺي وڃي ٿي. انهي ڪري اهو تمام ضروري آهي ته راند ۽ پڙهائي ۾ اهڙو توازن 
قائم ڪجي ته جيئن انهن ٻنهي مان ڪو به متاثر نه ٿئي، ٻارن کي اهو به ٻڌائيندا هلو ته راند کي صرف راند 

جي حد تائين ڏٺو وڃي، راند کي جنون تائين ڏسڻ جي ڪا به ضرورت نه آهي.
سگهن.  ڄاڻي  کي  مقصد  اصل  جي  سبق  سان  آساني  ٻار  جيئن  ته  هلو  ڏيندا  مثال  گڏ  سان  حوالي  جي  سبق    •
ڪجهه  جي  راند  هاڪي  کان  ٻارن  وڃي.  ڪئي  وضاحت  جي  قانونن  ۽  قاعدن  ڪجهه  ٿيل  استعمال  ۾  سبق 
مشهور ميدانن جي باري ۾ پڇا ڪريو، ٻارن کان اها به پڇا ڪريو ته ڇا کين ڄاڻ آهي ته هاڪي راند ڪڏهن 
1928ع کان پوِء هن راند کي  به اهميت ڪونه ڏني ويندي هئي پر  گھڻي مشهور ٿي اڳ ۾ هن راند کي ڪا 
باقاعدي اولمپڪ راندين ۾ شامل ڪيو ويو. 1952ع ۾ هاڪي راند کي ايشيا جي راندين ۾ شامل ڪيو ويو 

۽ 1971ع ۾ پهريون ڀيرو هاڪي جو ورلڊ ڪپ شروع ڪيو ويو.
موقعي ۽ مهل جي حساب سان مددي شين کي جهڙوڪ مشهور رانديگرن جون تصويرون ڏيکاري سندن ناال پڇيا   •
وڃن، راند ۾ استعمال ٿيڻ وارن گرائونڊن جي باري ۾ ڳالهه ڪئي وڃي انهن جي اصولن ۽ ضابطن کي ڪهڙن 
نالن کان ياد ڪيو ويندو آهي جهڙوڪ پينلٽي اسٽروڪ، راند ۾ ڪيترو وقت مقرر ٿيل هوندو آهي،  شاگردن 
کي ڪم ڏنو وڃي ته اهي بورڊ تي اچي ڪجهه نڪتا لکن جنهن ۾ هاڪي راند جا فائدا ۽ نقصان بيان ڪيا 

وڃن ۽ پوِء انهن جي واري واري سان وضاحت ڪئي وڃي.

حل ٿيل َمشَق 
سوالن جا جواب: )الف( 

1928ع کان پوِء هاڪي راند کي اولمپڪ راندين ۾ باقاعدي شامل ڪيو ويو.. 1
هاڪي راند کيڏڻ الِء هڪ وڏو ميدان هوندو آهي، جيڪو 300 فوٽ ڊگھو ۽ 120 فوٽ ويڪرو ٿيندو آهي.. 2
گول وارين پوسٽن جي اڳيان اڌ دائرو ٺهيل هوندو آهي، جنهن کي “ِڊي” چيو ويندو آهي.. 3
هاڪي راند ۾ هر ٽيم جا يارنهن يارنهن رانديگر هوندا آهن.. 4
ٽيمن وچ ۾ ٿيندڙ راند جو وقت 70 منٽ هوندو آهي.. 5
فيصلو . 6 ذريعي  جي  اسٽروڪن  پينلٽي  ۾  صورت  جي  ٿيڻ  برابر  راند  ۾  وچ  جي  ٽيمن  ٻنهي  اندر  وقت  مقرر 

ڪرايو ويندو آهي.
هاڪيَء کان سواِء بين االقوامي سطح تي ٿيندڙ ٻيون رانديون: )ب( 

ڪرڪيٽ، فٽ بال، ٽيبل ٽينس، اسڪواش، اسنوڪر.  •
هيٺيان جمال درست ڪري لکو: )ج( 

هاڪي راند ۾ اڇو بال ۽ ڪاٺ جي هاڪي استعمال ٿيندي آهي.. 1
پنهنجي ٽيم جي برتري ڏيکارڻ الِء گول ڪرڻو پوندو آهي.. 2
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سبق ويهون

اَچو ته پنهنجا َگهرڙا ٺاِهيون!
مقصد

شاگردن کي نظم “اَچو ته پنهنجا گهر ڙا ٺاهيون!” 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 مختلف هنرن جي خاصيت جي ڄاڻ ڏيڻ.  •

هو اهو ڄاڻي وٺن ته هنرمند ڪهڙو ڪهڙو ڪم ڪري سگھندا آهن.  •
شاگرد کي اها ڄاڻ ملي ته هر ڪاريگر جي پنهنجي پنهنجي حيثيت هوندي آهي.  •

شاگرد هنرمندن جي عظمت کي سالم پيش ڪن.  •

امدادي سامان
بليڪ بورڊ  •

ڪاپي  •
َسولي سنڌي ڪتاب 8 ، صفحو نمبر 50  •

 سکيا جو طريقو 
نظم پڙهائڻ کان اڳ ٻارن کان پڇيو وڃي ته ڇا هو ڪڏهن اهو سوچين ٿا ته اهي وڏا وڏا گھر ڪير ٺاهيندو   •
آهي؟ در دروازا ڪير ٺاهيندو آهي؟ اسان جي ملڪ جا ڪهڙا ڪهڙا هنرمند آهن؟ هنرمند پنهنجي پاڻ کي 
ته  ٻڌائيندا هلو  به  اهو  اڳيان وڌائيندا هلو. شاگردن کي  ٿا؟ شاگردن جي ڳالهين کي  ڪيئن مڃرائي سگھن 

اهي هنرمند ئي آهن جنهن جي ڪري اسين ايترا سک ڏسندا آهيون. 
جي  هنرمندن  شاعر  ۾  جنهن  سين  پڙهندا  ٺاِهيون!”  َگهرڙا  پنهنجا  ته  “اَچو  نظم  اسين  اڄ  ته  ٻڌايو  کي  ٻارن   •
لفظن  نون  کولرايو.   50 نمبر  صفحو  جو  سنڌي8  سولي  ڪتاب  کانپوِء  اعالن  جي  سبق  آهي.  ڪئي  تعريف 
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 کين بيتن جي سمجھاڻي آسان لفظن ۾ ڪيو. بيتن جي 
سمجهاڻي نثر ۾ ڪئي وڃي ته جيئن ٻارن کي بيت آساني سان سمجهه ۾ اچي وڃن جهڙوڪ: توهان اچو ته 
ٺاهيون،  ٿوڻيون ٿنڀ پڃرا  ٺاهيون،  ٺاهيون، الٽڻ، توال ۽ ورڙا  در  ديوارون ۽ سمورا  ٺاهيون،  اسين پنهنجا گھر 
توهان اچو ته پنهنجا گھرڙا ٺاهيون، اي اللو تون ڄڻ لوهر هوندين چمٽا ٽڦڻيون توڙا ٺاهيون، ڪوڪا، ڪنڊا، 
ڪرڙا ٺاهيون توهان اچو ته پنهنجا گھرڙا ٺاهيون، ڪالو تون ڄڻ ڪنڀر هوندين، ڪنئرا دلڙا، مٽڙا ٺاهيون 
پاٽيون، پارا، تسڙا ٺاهيون، توهان اچو ته پنهنجا گھرڙا ٺاهيون، ڀليڏنا تون ڀاڳيو هوندين، گايون مينهون اٺڙا 
ٺاهيون، گابا وڇيون گھوڙا ٺاهيون، توهان اچو ته پنهنجا گھرڙا ٺاهيون، هاشم تون ڄڻ هاري هوندين ڏاند ڪي 
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سمجهاڻي  ڏنل  مٿي  ٺاهيون.  گھرڙا  پنهنجا  ته  اچو  توهان  ٺاهيون،  ڪڪڙا  ٺاهيون،  بگڙا  ٺاهيون  ُڏٻڙا  تنهنجا 
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   •
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.

حل ٿيل َمشَق 
سوالن جا جواب: )الف( 

اچو ته پنهنجا گھرڙا ٺاهيون نظم ۾ گھرن، ديوارن، دروازن، ٿوڻيون، ٿنڀ، پڃرا، چمٽا، ٽڦڻيون، ڪوڪا، ڪنڊا، . 1
ڪرڙا، ڪنئرا، دلڙا، مٺڙا، گايون، مينهون، اٺڙا، گابا، وڇيون، گھوڙا، ڏاند وغيره ٺاهڻ جو ذڪر ڪيو ويو آهي.

اچو ته پنهنجا گھرڙا ٺاهيون نظم ۾ لوهر، ڪنڀر، هاري جهڙن ڪاريگرن جو ذڪر ڪيو ويو آهي.. 2
اچو ته پنهنجا گھرڙا ٺاهيون نظم ۾ گاين، مينهن، اٺن، گابن، وڇن، گھوڙن ۽ ڏاندن جو ذڪر ڪيل آهي.. 3

)ب( هيٺيان بند مڪمل ڪريو.
ُهونَدين لَوهُر  َڄُڻ  ُتون  اللُو 
ٺاِهيون توڙا  ٽِڦڻيون،  ِچمٽا، 
ٺاِهيون اُٺڙا  َمينهون،  گايون، 
ٺاِهيون گھوڙا  َوڇيون،  گابَا 

)ج( هم قافيا لفظ:
دلڙا، مٽڙا، تسڙا، اٺڙا، ُڏٻڙا، ڪڪڙا، بگڙا، ڪوڪا، ڪنڊا.  
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سبق ايڪيهون

راِء ڏياچ
شاگردن کي سبق “راِء ڏياچ” جي مفهوم جي ڄاڻ ڏيڻ.  •

کين انهي قابل ڪرڻ ته هو سبق پڙهڻ، سمجهڻ ۽ انهي جو مقصد ياد ڪرڻ جي قابل ٿي وڃن.  •
هو اهو ڄاڻي وٺن ته لکئي کي ڪوبه مٽائي نه سگھندو آهي.  •

شاگردن کي سنڌ جي بهادرن جي قصن جي ڄاڻ ڏيڻ.  •
شاگردن کي اها ڄاڻ ڏيڻ ته سخي هجڻ به هڪ وڏي نعمت آهي، سخي ٿيڻ هر ڪنهن جي وس ۾ نه هوندو آهي.  •

امدادي سامان
بليڪ بورڊ  •

َسولي سنڌي ڪتاب 8 ، صفحو نمبر 52  •

سکيا جو طريقو 
ڇا  آهن؟  هوندا  ڇا  داستان  ڪٿائون  ڏند  ته  آهي  خبر  کين  ڇا  ته  وڃي  پڇيو  کان  ٻارن  اڳ  کان  پڙهائڻ  سبق   •
توهان ڪڏهن سورٺ راِء ڏياچ جو قصو پڙهيو آهي؟ شاگردن جي ڳالهه کي اڳيان وڌايو ۽ سندن تجربن جي 
روشني ۾ وڌيڪ ڳالهه ٻولهه ڪريو ته قصن ۽ حقيقتن ۾ ڪيترو فرق هوندو آهي؟ شاگردن جي ڳالهين کي 

اڳتي وڌائيندي، انهي جي درست وضاحت ڪرڻ واري شاگرد کي شاباسي ڏني وڃي.  
ٻارن کي ٻڌايو ته اڄ اسين سبق “راِء ڏياچ” پڙهندا سين جنهن مان اسان کي اها ڄاڻ ملندي ته راِء ڏياچ ڪهڙو   •
نالي سرندي واري سندس سر ڇو گھريو. سبق جي اعالن کانپوِء ڪتاب سولي سنڌي8  بادشاهه هو ۽ ٻيجل 
اُچار سان پڙهي ٻڌايو، پوِء  انهن لفظن کي درست  52 کولرايو. نون لفظن تي نشان لڳرايو ۽  جو صفحو نمبر 
سبق درست اُچار سان پڙهو، ٻار هر لفظ تي آڱر رکن ۽ ڌيان سان ٻڌن. هاڻي کين ٻڌايو ته راِء ڏياچ جي ڀيڻ کي 
فقير اوالد جي دعا ته ڏني پر پوِء ٻڌايو ته اهو ٻار وڏو ٿي پنهنجي مامي جو سر الهيندو انهي ڊپ ۾ راِء ڏياچ جي 
ڀيڻ پنهنجي اوالد کي صندوق ۾ وجھي دريا ۾ لوڙهي وڌو، پر اهو صندوق وڃي ڪنهن چارڻ جي هٿ لڳو ۽ 
هن چارڻ هن جو نالو ٻيجل رکيو ۽ ٻيجل چنگ وڄائڻ جو ماهر هو ۽ ماڻهن کي موهي وجھندو هو. سبق جي 
حوالي سان گڏ مثال ڏيندا هلو ته جيئن ٻار آساني سان سبق جي مقصد کي ڄاڻي سگهن. چئو ته ڇا توهان 
کي خبر آهي ته جيڪو قسمت ۾ لکيل هوندو آهي اهو ٿيڻو ئي هوندو آهي پوِء اسين ڀلي ئي ڪيترو ئي انهي 
کان بچڻ جي ڪوشش ڪريون پر ٿيڻو اهو ئي هوندو آهي راِء ڏياچ جي قسمت ۾ به اهو ئي لکيل هو ته هن 
جو سر هن جو ئي ڀاڻيجو ڪٽيندو جيڪو صندوق ۾ وجھي لوڙهڻ کان پوِء به اچي پنهنجي مامي تائين پهتو.  
ٻڌايو ته توهان پنهنجي حصي جي محنت ڪندا وڃو ۽ باقي سڀ ڪجهه وڃي قسمت تي ڇڏي ڏيو. توهان 

جي ڀالئي ۾ جيڪو درست هوندو مالڪ اهو ڪندو. قسمت جي ليک کان ڀڄڻ تمام ڏکيو آهي.
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سبق راِء ڏياچ ۾ موجود ڏکين يا نون لفظن تي نشان لڳرايو، پوِء سبق راِء ڏياچ ٻارن کان واري واري پڙهائيو.   •
استاد ٻارن کان سبق سان الڳاپيل ڪجهه سوال ڪري  ته جيئن ٻار آساني سان سمجهي سگهن.

حل ٿيل َمشَق 
سوالن جا جواب: )الف( 

راجا راِء ڏياچ جي ڀيڻ جو هٿ ڏسندي فقير کيس اوالد ٿيڻ جي خوشخبري ته ڏني پر ان سان گڏ اها افسوس . 1
جهڙي ڳالهه به ڪيائين ته کيس جيڪو پٽ ڄمندو اهو پنهنجي مامي راِء ڏياچ جو سر قلم ڪندو.

راجا راِء ڏياچ جي ڀيڻ پٽ جو اوالد ٿيڻ سان ان ٻار کي صندوق ۾ وجھي درياَء ۾ لوڙهي ڇڏيو ته متان سندس . 2
پٽ وڏو ٿي پنهنجي مامي جي سسي ڌڙ کان ڌار ڪري.!

درياَء ۾ لوڙهيل صندوق لڙهندي لڙهندي انيراِء جي ملڪ ۾ اچي نڪتي ۽ ڪنهن چارڻ جي هٿ اچي وئي.. 3
ٻيجل وڏو ٿي چنگ وڄائڻ جو اهڙو ته ماهر ٿي ويو جو ماڻهو سندس چنگ چورڻ تي مست ٿي ويندا هئا.. 4
راِء ڏياچ ٻيجل جو راڳ ۽ ُسرن جو آالپ ٻڌي چيو ته گُھر جيڪي گُھرڻو اٿئي!. 5
انيراِء، راِء ڏياچ جو سر ڏسي ٻيجل تي ڏمرجي پيو ۽ چيائين ته تو اهڙي سخي جو سر الهي وڏو ڪلور ڪيو آهي.. 6

جمع لفظن جا واحد: )ب( 

واحدجمع

تنبورا
صندوقون

روانا
واعدا
فائدا

تنبورو
صندوَق

روانو
واعدو
فائدو

هيٺيان محاورا جملن ۾ ڪم آڻيو: )ج( 

جمالمحاورا

هَٿ ڊگھيرڻ
َسَٽ سهڻ
خطا کائڻ

هر ڪنهن اڳيان هٿ نه ڊگھيرڻ گھرجن.
ڇا سٽ سهڻ تنهنجي وس ۾ آهي؟

هاڻي تون به خطا کائڻ وارو آهين.
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سبق ٻاويهون

دوست ڏانهن خط
مقصد

شاگردن کي اها ڄاڻ ڏيڻ ته جيئن هو سبق “دوست ڏانهن خط” پڙهڻ، سمجهڻ ۽  ياد ڪرڻ جي قابل ٿي وڃن.  •
هو نوان لفظ لکڻ ۽ انهن جي مدد سان ڪجهه جمال لکڻ سکي وڃن.  •

شاگردن ۾ لکڻ جي ڏانُء جو جذبو پيدا ڪرڻ.  •
کين اها ڄاڻ ڏيڻ ته پنهنجن ڏانهن خط لکڻ سان پاڻ ۾ قرب وڌندو آهي.  •

امدادي سامان
بليڪ بورڊ  •

رساال جن ۾ خط هجن  •
8، صفحو نمبر56 سولي سنڌي ڪتاب   •

سکيا جو طريقو 
ٻارن کي چئو ته اڄ اسين سبق “دوست ڏانهن خط” پڙهندا سين جنهن ۾ اسين ڏسندا سين ته دوست ڏانهن خط   •
ڪيئن ۽ ڪهڙي ريت لکجي. خط ۾ ڪهڙو مواد شامل ڪرڻ گھرجي، خط جي شروعات دعا سالم سان ڪرڻ 
گھرجي. دوست کي خط لکڻ ۽ پنهنجي مٽن مائٽن کي خط لکڻ ۾ ڪهڙو فرق آهي. ڪنهن مشهور شخص 
جي خطن کي سامهون رکي به شاگردن کي مثال ڏئي سگھجي ٿو. اڳ ۾ خط جو عنوان هئڻ ضروري آهي، خبر 
خيريت  جي  ان  لکجي  خط  ڏانهن  جنهن  پوِء  کان  دعا  سالم  ويندو.  لکيو  ڏانهن  ڪنهن  خط  ته  گھرجي  هجڻ 
ڪنهن کي  جهڙوڪ  وڃي  لکيو  سامهون  تت  پوِء خط جو  ڏيو.  احوال  به  خيريت جو  پنهنجي  ۽  ڪريو  معلوم 
جيڪڏهن گھمڻ الِء چيو وڃي ته کيس ٻڌايو وڃي ته منهنجا امتحان ٿي ويا آهن ۽ توهان جا به امتحان ٿي 
ويا آهن ۽ هاڻي موڪلون آهن ته مهرباني ڪري توهان اسان ڏانهن گھمڻ اچو ته نوان پراڻا ٿي وڃون. پوِء خط 
جي آخر ۾ پنهنجو نالو صحيح ۽ تاريخ لکڻ نه وساريندا. هاڻي سبق جو صفحو 56 کولرايو ۽ پوِء پاڻ درست 

اُچار سان سبق پڙهي ٻڌايو. ٻار هر لفظ تي آڱر رکن ۽ ڌيان سان ٻڌن.

حل ٿيل َمشَق 
سوالن جا جواب: )الف( 

دوست ڏانهن لکيل خط ۾ دوست کي امتحان ۾ سٺا نمبر کڻڻ تي مبارڪ باد ڏيڻ جي ڳالهه ڪئي وئي آهي.. 1
خط ۾ پنهنجي دوست کي اها صالح ڏني وئي آهي ته هو اڳتي پنهنجي محنت جاري رکي.. 2
خط جي آخر ۾ دوست جي وڏڙن کي دعا سالم سان موڪالڻي ڪئي وئي آهي.. 3
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دوست کي سالگره جي مبارڪ جو خط: )ب( 

گھر نمبر 511
پاڙو لطيف آباد، حيدرآباد

تاريخ: 9 مئي 2018ع

پيارا دوست حفيظ چنا
السالم عليڪم،

خوش هجو شال! اهلل پاڪ اسان ڏانهن خير ڪيو آهي، اميد ته اوهان ڏانهن به خير خيريت هوندي )آمين(.
پيارا دوست! وڌيڪ حال احوال هن ريت آهي ته مون کي ڪالهه اهو ڏينهن ياد اچي ويو جڏهن پاڻ هڪ سال 
اڳ 12 مئي تي توهان جي سالگره تي گڏ هئا سين ۽ پاڻ ٻنهي توهان جي گھر وارن سان گڏجي توهان جي 
سالگره جو ڪيڪ ڪٽيو هو، انهي کان پوِء چاچا سائين سڀني ٻارن کي ۽ گھر وارن کي ٻاهر هوٽل تي ماني 

کارائي هئي، پر هن ڀيري منهنجا امتحان آهن سو انهي ڪارڻ هن سال منهنجو اچڻ تمام ڏکيو آهي.
پر ڇا ٿيو جو پاڻ گڏ نه آهيون پر پنهنجون دليون ته هميشه پاڻ ۾ ڳنڍيل آهن ۽ پيار به سدائين ائين ئي رهندو 

۽ ميال به هن ريت قائم ۽ دائم رهندا. 
توهان پنهنجي سالگره جو ڪيڪ ڪٽي انهي تقريب جون تصويرون ضرور مون کي موڪلجو، ۽ توهان کي 
پنهنجي سالگره جون اڳواٽ مبارڪون هجن شال سدائين کلندا رهو ۽ مائٽن جي اکين جي روشني ٿيندا رهو.
آخر ۾ منهنجي طرفان پنهنجي سمورن گھرن وارن کي سالم چوندا ۽ ننڍڙي ڀاُء کي منهنجي پاران تمام گھڻو 

پيار ۽ هن خط جو جواب جلد ڏيندا.
اوهان جو دوست

اشوڪ ڪمار

لفظن جا ضد: )ج( 

ضدلفظ

سياڻا
شهر
ڏٺل

پنهنجا
ڪاميابي

بي عقل يا ياڻا
ڳوٺ

اڻ ڏٺل
پراوا يا پرايا

ناڪامي

لفظن جا اشتقاق: )د( 
سگهه+آرو خوش+حالي  دست+ڪاري 
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سبق ٽيويهون

منهنجو مٺڙو ملڪ
مقصد

شاگردن کي نظم “منهنجو مٺڙو ملڪ” جي معني ۽ مفهوم جي ڄاڻ ڏيڻ.  •
نوان لفظ لکڻ ۽ انهن مان جمال ٺاهڻ جي صالحيت حاصل ڪري سگهن.  •

شاگردن ۾ پنهنجي ملڪ سان محبت ڪرڻ جذبو پيدا ڪرڻ.  •

امدادي سامان
بليڪ بورڊ  •

ڪاپي  •
َسولي سنڌي ڪتاب 8 ، صفحو نمبر 58  •

سکيا جو طريقو 
نظم پڙهائڻ کان اڳ ٻارن کان پڇيو وڃي ته ڇا هو ڪڏهن اهو سوچين ٿا ته اسين پنهنجي ملڪ جي تعريف   •
ڪيئن ڪري سگھون ٿا؟ اسين پنهنجي وطن جي حسن کي ڪيئن نکاري سگھون ٿا؟ اسين پنهنجي وطن 

تان ڪيئن گھور وڃي سگھون ٿا؟ شاگردن جي ڳالهين کي اڳيان وڌائيندا هلو.
ملڪ  پنهنجي  اسين  ته  ملندي  ڄاڻ  اها  کي  اسان  مان  جنهن  سين  پڙهندا  نظم  اسين  اڄ  ته  ٻڌايو  کي  ٻارن   •
ٿا. سبق جي اعالن کانپوِء ڪتاب سولي سنڌي8 جو صفحو نمبر  جي تعريف ڪهڙي ريت ڪري سگھون 
اُچار سان پڙهي ٻڌايو، پوِء نظم کي درست  انهن لفظن کي درست  58 کواليو. نون لفظن تي نشان لڳرايو ۽ 
سمجھاڻي  جي  بيتن  کين  هاڻي  ٻڌن.  سان  ڌيان  ۽  رکن  آڱر  تي  لفظ  هر  ٻار  پڙهو،  ڪري  لفظ  لفظ  سان  اُچار 
۾  سمجهه  سان  آساني  بيت  کي  ٻارن  جيئن  ته  وڃي  ڪئي  ۾  نثر  سمجهاڻي  جي  بيتن  ڪيو.  ۾  لفظن  آسان 
پوِء نظم ٻارن کان واري واري پڙهائيو، پوِء ٻن ٻارن کان جوڙي جي صورت ۾ واري واري پڙهائيو  اچي وڃن • 
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 پڙهن. اهڙي ريت آساني سان ٻارن کي نظم ياد 

ٿي ويندو.
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حل ٿيل َمشَق 
سوالن جا جواب: )الف( 

منهنجو مٺڙو ملڪ نظم جي پهرين بند ۾ شاعر چيو آهي ته منهنجي مٺڙي ملڪ تي ڪڪرن جي ڪاراڻ . 1
آهي، تارو وڏي آواز سان بدل جي محفل جي ڳالهه ڪري رهيو آهي، چتون آواز ڪن ٿا ۽ ڀنورن کي به ڄاڻ 

آهي منهنجي مٺڙي ملڪ تي سوسن جي سرهاڻ آهي.
پيار آهي، . 2 تمام گھڻو  انهن ۾  ته  واکاڻ ڪئي وئي آهي  اها  ماڻهن جي  مٺڙو ملڪ نظم ۾ ملڪ جي  منهنجو 

انهن ۾ تمام گھڻي سڪ آهي، انهن جا ڏينهن عيدون آهن ۽ راتيون رسيليون آهن.
به . 3 ڪوئل  آهن  باتيون  جون  بلبل  ۾  ملڪ  منهنجي  ته  آهي  چيو  الِء  پکين  شاعر  ۾  نظم  ملڪ  مٺڙو  منهنجو 

جھڳٽن مان جھاتيون پائي رهي آهي.
منهنجو مٺڙو ملڪ جي آخري بند ۾ شاعر اهو منظر بيان ڪيو آهي ته منهنجي ملڪ ۾ رڍون ۽ ريڍار منجھند . 4

جو ئي ساوڪ تي آرام ڪندي سمهي پون ٿا.
هيٺ ڏنل شعر مڪمل ڪريو: )ب( 

منهنجي مٺڙي ُملڪ تي ، ساوڪ ۽ ساريون. 1
چاريون کي  مالن  ماُرئڙا،  اچن  موٽيا 
ناريون توڙي  نر  کان  ِوُت  گهڻو  وهسن 
تي ُملڪ  مٺڙي  منهنجي  ٻاجھاريون  ٻوليون 

باتيون. 2 جون  ُبلبل  تي  ُملڪ  مٺڙي  منهنجي 
جھاتيون مان  جھڳٽن  ڪيتريون  پائي  ڪوئل 
راتيون رسيليون  ڏينهڙا  جهڙا  عيدن 
تي. ُملڪ  مٺڙي  منهنجي  التيون  ۽  لوليون 

لفظن جي معني ۽ انهن جو جملن ۾ استعمال: )ج( 

جمالمعنيلفظ

تنوارون
وهسن

واهر
سرشار

جُھونگار

ٻوليون
خوش ٿيڻ

مدد
ڀرپور

جھيڻو آواز

پکين جون تنوارون تمام سٺيون آهن.
هتي ماڻهو توڙي مرد تمام گھڻا وهسن آهن.

اسان کي ضرورتمند جي واهر ڪرڻ گھرجي.
هو ٻار ادب سان سرشار آهي.

تون جھونگار ته پکي سامهون اچن.

 



9797



9898

سبق چوويهون

ڪوااللمپور کان ٻاهر
مقصد

شاگردن کي سبق “ڪوااللمپور کان ٻاهر” 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 کان ٻاهر پرڏيهه ۾ به اهڙا ماڳ آهن جيڪي ڏسڻ وٽان آهن.  •

شاگردن کي ڪوااللمپور جي باري ۾ ڄاڻ مهيا ڪرڻ.  •
شاگردن ۾ ڪوااللمپور گھمڻ جي دلچسپي پيدا ڪرڻ.  •

شاگردن ۾ سفرنامو پڙهڻ ۽ لکڻ جو ڏانُء پيدا ڪرڻ.  •

امدادي سامان
بليڪ بورڊ  •

ڪاپي  •
َسولي سنڌي ڪتاب 8 ، صفحو نمبر 61  •

 سکيا جو طريقو 
سبق پڙهائڻ کان اڳ ٻارن کان پڇيو وڃي ته ڇا انهن ڪڏهن هن ماڳ جي باري ۾ ٻڌو آهي؟ ڇا هو ڪڏهن   •
ڪنهن اهڙي جاِء تي گھمڻ ويا آهن؟ شاگردن جي ڳالهه کي اڳيان وڌايو سندن تجربن جي روشني ۾ وڌيڪ 
شاگردن  ٿا؟  سگھون  لکي  ۾  لفظن  پنهنجن  سفرنامو  هڪ  گھمي  ماڳ  ڪو  به  اسين  ڇا  ته  ڪريو  ٻولهه  ڳالهه 
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 ڪوااللمپور جي اهميت ڇا جي ڪري آهي. 
ملندي  ڄاڻ  اها  کي  اسان  مان  جنهن  سين  پڙهندا  ٻاهر”  کان  “ڪوااللمپور  سبق  اسين  اڄ  ته  ٻڌايو  کي  ٻارن   •
ته ڪوااللمپور ۾ ڇا ڇا آهي ۽ اتي ڪيئن وڃي سگھجي ٿو. سبق جي اعالن کانپوِء ڪتاب سولي سنڌي8 
اُچار سان پڙهي ٻڌايو، پوِء  انهن لفظن کي درست  61 کولرايو. نون لفظن تي نشان لڳرايو ۽  جو صفحو نمبر 
سبق درست اُچار سان لفظ لفظ ڪري پڙهو، ٻار هر لفظ تي آڱر رکن ۽ ڌيان سان ٻڌن. هاڻي ٻڌايو ته ڇا توهان 
ڪڏهن ڪو سفرنامو لکيو آهي ڇا توهان ڪڏهن ڪو سفر ڪيو آهي انهي سفر جي تجربي کي پنهنجن 
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 
ٻڌايو هن سبق ۾ ڪهڙي ريت ڪوااللمپور جي منظرڪشي ڪئي وئي آهي، هتي ڪهڙا تفريحي مقام آهن 
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جنهن تي ڪير ڪير وڃي ڪيئن تفريح ڪري سگھي ٿو سبق ۾ موجود مثالن کي شاگردن اڳيان رکندا هلو 
ته جيئن ٻار سبق جي اصل مقصد کي سولي نموني ياد رکي سگھن.

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( 

ٿا، . 1 باغ ۾ سڄو ڏينهن گذاري سگھو  ڪوااللمپور ۾ ڪٽنب سان گڏ گھمڻ الِء زونيگيريا جهڙي جانورن جي 
هني مون الِء گنٽنگ هاِء لينڊ ۾ به گهمڻ جهڙيون جايون آهن.

وري . 2 ڪالنگ  آهي،  وٽان  گھمڻ  پارڪ  ٽيلپر  وري  الِء  شاعرن  ڪيتام،  پالئو  آئلينڊ،  ڪيري  ۾  ڪوااللمپور 
ساحلي شهر آهي.

ڪوااللمپور ۾ ڪيري آئلينڊ، پالئو ڪيتام ٻيٽ گھمڻ وٽان آهن.. 3
ڪوااللمپور جا لوڪ کاڌا تمام گھڻا مشهور آهن.. 4
گانگٽ . 5 گوشت  جو  ان  ۽  ٿا  کائين  سان  شوق  گھڻي  تمام  کيکڙو  مسلمان  جا  فلپائين  ۽  انڊونيشيا  مالئيشا، 

وانگر لذيذ چيو وڃي ٿو.
الطاف شيخ جي پنجن سفرنامن جا ناال: )ب( 

)1( جپان رس،   )2( ڪوااللمپور ڪجهه ڪوهه،   )3( لنڊن تائين لفٽ، 
)4( موج نه سهي مڪڙي،    )5( سنگاپور ويندي ويندي.

درست جمال: )ج( 
ڪوااللمپور جا شهري پڻ ان کان محروم رهجي وڃن ٿا.. 1
ڪوااللمپور شهر ساحلي ناهي.. 2
بندرگاهه جا فرض ساحلي شهر ڪالنگ ادا ڪري ٿو.. 3
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سبق پنجويهون

ابو ريحان البيروني
مقصد

شاگردن کي “ابو ريحان البيروني” جي باري ۾ 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 ۾ سائنس پڙهڻ جو شوق پيدا ڪرڻ.  •

شاگردن کي سوچڻ جو سبق ڏيڻ.  •
مشهور سائنسدان جي شخصيت جو تعارف ڪرائڻ.  •

امدادي سامان
بليڪ بورڊ  •

ڪاپي  •
َسولي سنڌي ڪتاب 8 ، صفحو نمبر 64  •

سکيا جو طريقو 
سبق پڙهائڻ کان اڳ ٻارن کان پڇيو وڃي ته ڇا هنن ڪڏهن اهو سوچيو آهي ته قدرتي معاملن ۾ رياضي جو   •
ڪهڙو عمل دخل آهي؟ دنيا ۾ ٻيا ڪهڙا علم آهن؟ شاگردن جي ڳالهه کي اڳيان وڌايو ۽ سندن تجربن جي 
روشني ۾ وڌيڪ سوال ڪريو ته سج چنڊ ۽ تارا پنهنجي محور ۾ ڪيئن گردش ڪن 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 ابو ريحان البيروني ڪير هو ۽ هن ڪهڙا سائنسي نظريا پيش ڪيا. 
ٻارن کي ٻڌايو ته اڄ اسين سبق “ابو ريحان البيروني” پڙهندا سين جنهن مان اسان کي اها ڄاڻ ملندي ته ابو   •
ٻيا علم حاصل ڪيا ۽ هو ڪيئن پنهنجي زندگي ۾ اڳيان وڌندو رهيو. سبق  البيروني ڪهڙي ريت  ريحان 
جي اعالن کانپوِء ڪتاب سولي سنڌي8 جو صفحو نمبر 64 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 ۽ 
هن  ته  ٻڌايو  ڏيندي  احوال  جو  زندگي  سندس  ۽  هو  ڪير  البيروني  ريحان  ابو  ته  ٻڌايو  هاڻي  ٻڌن.  سان  ڌيان 
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 ابو ريحان البيروني 
جو ڪهڙو ڪتاب هو جنهن ۾ هن ڪهڙي نموني سفرنامي جي صورت ۾ پنهنجي هند ۽ سنڌ جي سفر جو 
ذڪر ڪيو آهي. ابو ريحان البيروني جي علمن جي باري ۾ ٻڌائيندي شاگردن آڏو هن جي زندگي تي وڌيڪ 
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روشني وجھندا هلو ته جيئن ٻار سبق جي اصل مقصد کي سولي نموني ياد رکي سگھن.
سبق ابو ريحان البيروني ۾ موجود ڏکين يا نون لفظن تي نشان لڳرايو، پوِء سبق ابو ريحان البيروني ٻارن کان واري   •

واري پڙهائيو. استاد ٻارن کان سبق سان الڳاپيل ڪجهه سوال ڪري  ته جيئن ٻار آساني سان سمجهي سگهن.

حل ٿيل َمشَق 
سوالن جا جواب: )الف( 

973ع تي خوارزم لڳ هڪ ننڍي ڳوٺ ڪاٽ )هاڻي نالو بيروني( ۾ . 1 4 سيپٽمبر  ابو ريحان محمد البيروني 
ڄائو.

هن علم حاصل ڪرڻ الِء پنهنجو ڳوٺ ڇڏي خوارزم وڃڻ جو فيصلو ڪيو.. 2
ابو ريحان البيروني کي ننڍي هوندي کان فطرت جي نظارن، وڻن ٽڻن، جبلن، ڍنڍن، ۽ آبشارن سان تمام گھڻو . 3

لڳاُء هو ۽ هو قدرت جي انهن شين کي نه رڳو ڌيان سان ڏسندو هو پر انهن تي ويچار پڻ ڪندو هو.
ابو ريحان البيروني اعلي تعليم ۽ سائنسي علم سکڻ الِء تمام گھڻي جاکوڙ ڪئي، هن رياضي جو علم ابو . 4

نصر منصور بن علي کان حاصل ڪيو، هن هندوستان جي پنڊتن کان سنسڪرت ۽ هندي ٻوليون سکيون.
ابو ريحان البيروني ان وقت جي ناميارن عالمن ۽ سائنسدانن جي صحبت ۾ رهيو.. 5
ابو ريحان البيروني، رياضي، طب، قانون، جاگرافي، ڪيميا، تاريخ، مذهب، علِم نجوم ۽ فلسفي جهڙن علمن . 6

۾ مهارت حاصل ڪئي.
ابو ريحان البيروني اٽڪل ڏيڍ سئو ڪتاب لکيا.. 7

ضمير استفهام جا ٽي جمال: )ب( 
اسلم ڪٿي ٿو وڃي؟. 1
ناديه ڪيڏانهن ويندي؟. 2
تون هاڻي ڇا ڪندين؟. 3

لفظن جا مونث: )ج( 

مونثمذڪر

ڏاڏو
ڇوڪرو

ويچارو
سالو

گهوڙو

ڏاڏي
ڇوڪري

ويڇاري
سالي

گهوڙي
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سبق ڇويهون

وڻ ۽ ٻوٽا
مقصد

شاگردن کي سبق “وڻ ۽ ٻوٽا” جي مفهوم جي ڄاڻ ڏيڻ.  •
کين انهي قابل ڪرڻ ته هو سبق پڙهڻ، سمجهڻ ۽ انهي جو مقصد ياد ڪرڻ جي قابل ٿي وڃن.  •

هو اهو ڄاڻي وٺن ته وڻ ۽ ٻوٽا نه هجن ته ڪيترو نقصان آهي.  •
شاگردن ۾ وڻ ۽ ٻوٽا پوکڻ جو جذبو پيدا ڪرڻ.  •

شاگردن کي ڄاڻ ملي ته وڻ ۽ ٻوٽا ڪهڙي ريت اسان کي فائدو ڏئي سگھن ٿا.  •
شاگردن کي ٻڌائڻ ته جيڪڏهن اسين ڪوشش ڪريون ته وڻ ۽ ٻوٽا اسين به پوکي پنهنجي ماحول کي سهڻو   •

بڻائي سگھون ٿا.

امدادي سامان
بليڪ بورڊ  •

ڪاپي  •
َسولي سنڌي ڪتاب 8 ، صفحو نمبر 67  •

 سکيا جو طريقو 
پوکڻ  ٻوٽا  ۽  وڻ  آهن؟  پوکيا  ٻوٽا  ۽  وڻ  ڪي  ڪڏهن  هنن  ڇا  ته  وڃي  پڇيو  کان  ٻارن  اڳ  کان  پڙهائڻ  سبق   •
سان انسان کي ڪهڙي ريت فائدو پهچي سگھي ٿو؟ شاگردن جي ڳالهه کي اڳيان وڌايو ۽ سندن تجربن جي 
روشني ۾ وڌيڪ ڳالهه ٻولهه ڪريو ته ترقي سان فائدا به آهن ته نقصان به آهن. ڪارخانن ۾ ٺهندڙ شيون ته 
اسان کي فائدو رسائين ٿيون پر انهن مان نڪرندڙ دونهون اسان جي حياتين سان کيڏي ٿو ته انهي جو مقابلو 
اسين وڻ ۽ ٻوٽا پوکي ڪري سگھون ٿا. پنهنجي تجربي مان وڻ ۽ ٻوٽا پوکڻ ۽ انهن جي واڌاري جا ڪجهه 
ٻيا مثال ڏيندا هلو جهڙوڪ اسڪول ۾ مهم هالئي شاگردن ۽ استادن وسيلي وڻ ۽ ٻوٽا پوکيا وڃن ته جيئن 
شاگرد اسڪول کان ٻاهر به اهڙيون سرگرميون ڪن. ڪجهه ٻيا مثال ڏيو جيئن سبق شروع ڪرڻ کان اڳ 

ٻار اهو ڄاڻي وٺن ته وڻ ۽ ٻوٽا پوکڻ سان ڪهڙا ڪهڙا فائدا ٿي سگھن ٿا. 
ٻارن کي ٻڌايو ته اڄ اسين سبق “وڻ ۽ ٻوٽا” پڙهندا سين جنهن مان اسان کي اها ڄاڻ ملندي ته وڻ ۽ ٻوٽا پوکڻ   •
جا ڪهڙا ڪهڙا فائدا آهن ، ۽ اسان جو معاشرو انهن جي ڪنهن به ريت پرواهه به نٿو ڪري. سبق جي اعالن 
کانپوِء ڪتاب سولي سنڌي8 جو صفحو نمبر 67 کولرايو. نون لفظن تي نشان لڳرايو ۽ انهن لفظن کي درست 
ٻار هر لفظ تي آڱر رکن ۽ ڌيان سان  اُچار سان پڙهي ٻڌايو، پوِء سبق درست اچار سان لفظ لفظ ڪري پڙهو، 
ٻڌن. هاڻي ٻڌايو ته انسان الِء وڻ ۽ ٻوٽا ڪيترا فائدي وارا آهن انهن جا کوڙ سارا فائدا آهن وڻ اسان کي هڪ 
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ته ڇانو ڏين ٿا ۽ ٻيو وري ڪيترن ئي وڻن ۽ ٻوٽن مان دوائون به تيار ڪيون وڃن ٿيون ۽ ڪجهه وڻ ته اسان 
کي ميوا ۽ ڦل به ڏين ٿا ۽ اهي وڻ ڪارخانن وسيلي پيدا ٿيندڙ ماحولياتي گدالڻ کي ختم ڪرڻ ۾ اسان جي 

مدد ڪن ٿا، انهي الِء ضروري آهي ته وڌ کان وڌ وڻ ۽ ٻوٽا پوکيا وڃن. 
انهي سبق ۾ اسان کي اها به ڄاڻ ملي ٿي ته گدالڻ جا ڪيترا قسم ٿي سگھن ٿا گدالڻ اها ناهي جنهن کي   •
اسين  وسيلي  ٽريفڪ  هلندڙ  تي  روڊ  وسيلي  شور  ۽  گوڙ  جيڪا  آهي  به  اها  گدالڻ  پر  ٿا  ڏسون  صرف  اسين 
به  به بيمارين جو سبب بڻجي ٿو، انهي سان گڏ ڪارخانن مان نڪرڻ وارو دونهون  ٿا. اهو آواز  ٻڌي سگھون 
نقصان ڪار آهي جنهن کان بچڻ الِء وڌ کان وڌ وڻ ۽ ٻوٽا پوکيا وڃن ته جيئن هن گدالڻ کي روڪي گھٽائي 
پنهنجي  ۽  آهي  ڪندو  پسند  به  سائين  اهلل  کي  واري  رکڻ  ۽  ڪرڻ  صفائي  ته  ٻڌايو  کي  شاگردن  سگھجي. 
ويجھو به آڻيندو آهي. 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 ۽ وڌ کان وڌ وڻ 
۽ ٻوٽا پوکيون ته جيئن جلد کان جلد هن گدالڻ مان جند ڇڏائي سگھجي، ڳوٺن ۾ وڻن جي هئڻ ڪري بجلي 
به گھٽ استعمال ٿيندي آهي. شاگردن کي چئو ته اچو اڄ سڀ اهو واعدو ڪريون ته اڄ کان پوِء اسين به وڻ 
۽  رهندو  سٿرو  صاف  به  ماحول  جو  اسان  سان  ڪرڻ  ائين  سين.  پکيڙيندا  ۾  ماڻهن  جاڳرتا  جي  پوکڻ  ٻوٽا  ۽ 

ساوڪ ۾ واڌاو ٿيندو.
سبق ۾ موجود ڏکين يا نون لفظن تي نشان لڳرايو، پوِء ٻارن کان واري واري سبق پڙهائيو. استاد ٻارن ۾ وڻ ۽   •
ٻوٽا پوکڻ جي ڄاڻ ڏيڻ الِء پنهنجي اسڪول جي ميدان ۾ ڪجهه ٻوٽا به پوکرائي سگھن ٿا ۽ ان سرگرمي کان 
پوِء استاد انهن جي اهميت تي ٻارن کان ڪجهه نوٽ لکرائين انهي سان شاگرد آساني سان هي سبق سمجھي 

سگهندا. استاد ٻارن کان سبق سان الڳاپيل ڪجهه سوال ڪري  ته جيئن ٻار آساني سان سمجهي سگهن.

حل ٿيل َمشَق 
سوالن جا جواب: )الف( 

وڻ ۽ ٻوٽا ماحولياتي گدالڻ جي خاتمي ۾  سڀ کان اهم ڪردار ادا ڪن ٿا.. 1
ڏينهون ڏينهن صنعتي رجحان وڌڻ سبب فيڪٽرين ۽ ڪارخانن ۾ به اضافو ٿيندو پيو وڃي ۽ وري انهن مان . 2

خارج ٿيندڙ دونهون ۽ مختلف قسم جا ڪيميائي مادا دريائن، تالئن ۽ ڍنڍن ۾ ڇوڙ ٿيڻ سبب ان جو ماحول 
انساني معاشري الِء تمام گھڻو هاڃيڪار ٿيندو پيو وڃي.

آڳاٽي زماني ۾ گھاٽا گھاٽا ٻيال ۽ هر طرف وڻ ٻوٽا ۽ ساوڪ ئي ساوڪ هوندي هئي، جنهن ڪري ماحول ۾ . 3
گدالڻ جو ايترو عمل دخل ڪو نه هو.

انسان جي ضرورتن کي اهي وڻ ۽ ٻوٽا مختلف صورتن ۾ پورو ڪندا رهن ٿا. ٻهڙايَء وارن عالئقن ۾ وڻ ۽ ٻوٽا . 4
هئڻ ڪري بجلي جو استعمال نهايت ئي گھٽ ٿئي ٿو. سڄو ڏينهن ٻنين ۾ هر ۽ ڪوڏر هالئي ٿڪجي ٽٽي 
ايندڙ ڪڙمي شام جو انهن وڻن جي گھاٽي ڇانو ۾ ئي اچي آرامي ٿيندا آهن. اهي وڻ اسان سان مائرن جِهڙي 
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مامتا رکن ٿا جيڪي پاڻ سڄو ڏينهن اس ۾ سڙي به ٻين کي ٿڌڙي ٿڌڙي ڇانو ڏيندا آهن. انهن وڻن ۾ ئي پکي 
پنهنجا آکيرا ٺاهيندا آهن، وڻ شهر ۾ به ٻهراڙين جيترو ئي فائدو ڏين ٿا.

جاين جا ناال: )ب( 
يونيورسٽي، اسڪول، بازار، باغ، دڪان.

پنجن وڻن جا ناال: )ج( 
)1( ليمي جو وڻ،    )2( انب جو وڻ،     )3( گدامڙي جو وڻ،     )4( نم جو وڻ،     )5( بڙ جو وڻ.

محاورن جي معني ۽ انهن جو جملي ۾ استعمال: )د( 

جملومعنيمحاورو

اََڪ ڪارا ڪرڻ
ٿاٻا کائڻ

َپهه َپچائڻ
ڏاڙهي ڏيڻ

وڏو ڪم ڪرڻ
اجايو رلڻ

اٽڪلون ڪرڻ
واعدو ڪرڻ

هاڻي هو اڪ ڪارا ڪرڻ وارو آهي.
توکي ٿاٻا کائڻ نه گھرجن.

پهه پچائڻ سان ڪجهه به ڪونه ملندو.
هو پنهنجي ڳالهه تي ڏاڙهي ڏيڻ وارو آهي.
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سبق ستاويهون

چاچو بَصُر
مقصد

شاگردن کي نظم “چاچو بَصُر” جي مفهوم جي ڄاڻ ڏيڻ.  •
شاگردن کي پنهنجي ڀر پاسي جي معتبر ڪردارن جي باري ۾ آگاهي ڏيڻ.  •

کين انهي قابل ڪرڻ ته هو نظم پڙهڻ، سمجهڻ ۽ انهي جو مقصد ياد ڪرڻ جي قابل ٿي وڃن.  •
ٻارن ۾ ٻارن الِء سٺا نظم لکڻ جو ڏانهن پيدا ڪرڻ.  •

امدادي سامان
بليڪ بورڊ  •

ڪاپي  •
َسولي سنڌي ڪتاب 8 ، صفحو نمبر 70  •

 سکيا جو طريقو 
نظم پڙهائڻ کان اڳ ٻارن کان اها پڇا ڪئي وڃي ته ڇا هنن ڪڏهن ڪو اهڙو ڪردار ڏٺو آهي جنهن کي   •
سموري پاڙي جو فڪر هجي ۽ هو هر ڪنهن جي سار سنڀال لهندو هجي. ڪالس ۾ موجود ٻارن کان سندن 

تجربا ٻڌا وڃن. 
ٻارن کي ٻڌايو ته اڄ اسين نظم “چاچو بَصُر” پڙهندا سين جنهن مان اسان کي اها ڄاڻ ملندي ته چاچو بصر   •
هڪ اهڙو معتبر ماڻهو هو جنهن کي صرف پيار ڪرڻ ايندو هو. سبق جي اعالن کانپوِء ڪتاب سولي سنڌي8 
اُچار سان پڙهي ٻڌايو، پوِء  انهن لفظن کي درست  70 کولرايو. نون لفظن تي نشان لڳرايو ۽  جو صفحو نمبر 
نظم درست اُچار سان لفظ لفظ ڪري پڙهو. هاڻي کين نظم  جي معني ٻڌايو ته هن نظم ۾ چاچو بصر ڪهڙي 
پوِء بيتن جي سمجھاڻي آسان  انهي کان  پيار جو اظهار ڪندو آهي.  ريت ماڻهن سان ملندو آهي ۽ ڪيئن 
لفظن ۾ ڪيو. بيتن جي سمجهاڻي نثر ۾ ڪئي وڃي ته جيئن ٻارن کي آهي بيت آساني سان سمجهه ۾ اچي 
وڃن. جهڙوڪ: اسان جي پاڙي جو هڪ معتبر ماڻهو آهي ۽ اهو چاچو بصر، هو صبح ساڻ ئي اٿي ويهي ٿو 
آهي،  پڙهندو  فجر  سان  سڀني  گڏجي  ۽  پهچي  مسجد  تي  وقت  آهي  ڪندو  به  گشت  جو  پاڙي  سموري  رهي، 
نرمل به آهي ته نامور ۽ نمازي به آهي. هو پاڙي جي هر هوٽل تي ايندو آهي سڀني سان کلي هو ملندو آهي ۽ 
پوِء اخبار مان خبرون پڙهي، سڀني سان خبر چار ڪندو رهندو آهي صرف محبت جا ئي قدم اڳتي وڌائي ٿو، 
انهي کان پوِء هو بازار ويندو آهي، جتي هو پنهنجا سمورا ڪم ڪار ڪندو آهي. سڀني سان ملندي ملندي 
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انهن جي خيريت به پڇندو ٿو وڃي، هن کي سمورو شهر سڃاڻي ٿو، هن کي سڄي حڪمت به اچي ٿي، سڀ 
هن ڏي سور ۾ ڀڄن ٿا انهي سور جي دوا وٺن ٿا، هو پئسي جي به پرواهه ڪونه ڪندو آهي ۽ سڀني کي چاچو 
بصر جو گھر به ڏٺل آهي، هن محبت سان ماڻهن جي دل کٽي آهي ۽ هن ڪنهن ۾ به اللچ ڪونه رکي آهي، هو 
صرف انسانيت سان دوستي ڪندو آهي جيڪو هر روز هن ۾ ڏسي سگھجي ٿي، سچ چون ٿا ته محبت ۾ ڏاڍو 

اثر آهي.
نظم ۾ موجود ڏکين يا نون لفظن تي نشان لڳرايو ۽ انهن جي وضاحت پڻ ڪيو، پوِء نظم ٻارن کان واري واري   •
ٻيو  وارو هجي ۽  ٻارن کان جوڙي جي صورت ۾ واري واري پڙهائيو جنهن ۾ هڪ سٺو پڙهڻ  ٻن  پوِء  پڙهائيو، 
ٻار  ٻارن جو گروپ جوڙي پڙهائيو وڃي. جنهن کان پوِء سڀ  ٿوري ڏکيائي محسوس ڪندو هجي. پوِء پنجن 

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

حل ٿيل َمشَق 
سوالن جا جواب: )الف( 

چاچو بصر صبح جو اٿڻ سان پاڙي جو گشت ڪري وقت تي مسجد پهچي نماز پڙهندو هو.. 1
چاچو بصر پاڙي جي هوٽل تي سڀني سان مرڪي ملي پوِء اخبار پڙهندو هو.. 2
بازار ويندي چاچو بصر ڪم ڪار ڪري سڀني سان ملندو هو.. 3
چاچي بصر جي گھر هرڪو حڪمت جي دوا وٺڻ ويندو هو.. 4
چاچي بصر محبت سان ماڻهن جون دليون کٽيون هيون.. 5

هن ۾ هر شاگردن جي راِء پنهنجي پنهنجي ٿي سگھي ٿي، هر شاگرد کان پڇي پوِء استاد ڪالس ۾ انهي شاگرد  )ب( 
کان اهو بيت پڙهائي.

هڪ مزاحيا شعر: )ج( 
رڪشي وارا چاچا،

منهنجا آال ٿي ويا پاچا،
مون کي وڃڻو آ ڪشمور،

مون کي پهچائج ڪنهن طور.
لفظن جي معني ۽ انهن جو جملن ۾ استعمال: )د( 

جملومعنيلفظ

نرمل
نامور
اوري

وکر
ِورڇي

پاڪ
ناليوارو

ذڪر ڪرڻ
وڏيون وکون

ورهائڻ

هي ماڻهو تمام نرمل آهي.
نامور ٿيڻ الِء محنت ڪرڻي پوندي آهي.

هو هر هر پنهنجي ڳالهه اوري ٿو.
سدائين پيار جي وکر ڀرڻ گھرجي.
هو ننڍڙن ۾ سدائين پيار ورڇي ٿو.
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