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تعارف
اوڪسفرڊ يونيورسٽي پريس پاڪستان پاران انگريزي ۽ اردو کان پوِء سنڌي ٻوليَء ۾ معياري درسي
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هڪ معياري اداري طور نهايت سٺي ساک رکي ٿو  ،ان ڪري اداري پاران اها ڪوشش ڪئي وئي آهي ته
سنڌي ٻوليَء ۾ پهريون ڀيرو ڇپجندڙ درسي ڪتابن جي معيار کي به اوترو ئي مٿانهون رکيو وڃي جيترو
اڳ ۾ انگريزي ۽ اردو ڪتابن جي معيار کي رکيو ويو آهي  .سنڌي ٻوليَء جي هن ڪتابي سلسلي ۾
جيڪو اهم مقصد آڏو رهيو آهي  ،اهو سنڌي ٻوليَء کي َسولي نموني پيش ڪرڻ آهي ته جيئن نه رڳو
سنڌي ٻولي ڳالهائيندڙ پر ٻيون ٻوليون ڳالهائيندڙ ٻار به آسانيَء سان ڪتاب پڙهي ۽ ان مان ڪجهه
پرائي سگهن .
ان سلسلي ۾ اداري پاران سنڌي ٻوليَء ۾ لکيل درسي ڪتابن کي س َولي نموني پڙهائڻ ۽ سمجهائڻ الِء ۽
استادن ۾ صالحيتون پيدا ڪرڻ الِء “ استادن جي رهنمائي ” جي نالي سان هي ڪتاب ترتيب ڏيڻ جي
ذميواري منهنجي حوالي ڪئي وئي آهي  .اميد آهي ته اداري جي واڳ ڌڻين جي اميدن تي پورو لهان .
ان مقصد کي حاصل ڪرڻ الِء مون پنهنجي علمي قابليت  ،مشاهدن ۽ تجربن جي آڌار تي هر
ممڪن ڪوشش ڪئي آهي ته استاد هن ڪتاب جي پڙهڻ کان پوِء ٻارن کي َسولي سنڌي آسانيَء
سان پڙهائي سگهن.
گل محمد سومرو
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سبق پهـريون

ٰ
تعالي
حمد باري
مقصد
نظم جي ُپڄاڻيَء تي:
• شاگرد ڌڻي سڳوري جي تعريف بيان ڪري سگهندا.
ٰ
تعالي جي طرفان عطا ڪيل نعمتن جو ُشڪر ادا ڪندا.
• اهلل
• نظم ُس َر ۽ لئه سان پڙهي ۽ ٻڌائي سگهندا.
• نظم جا شعر ۽ سمجهاڻيون آسانيَء سان سمجهي سگهندا.

امدادي سامان
•
•
•
•
•

ٰ
تعالي جي قدرت جي نظارن جو تصويري چارٽ
اهلل
ٰ
معني لکيل
هڪ چارٽ تي نظم جي خوشخطي ۽ ڏکين لفظن جي
نج سنڌي اکرن جو چارٽ
بليڪ بورڊ
ڪتاب  ، 5صفحو نمبر 1
َسولي سنڌي
ُ

سکيا جو طريقو
•
•
•
•
•

•
•
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آمادگيَء ۾ استاد اهلل جي وڏائي بيان ڪندو  ،ڌڻي سڳوري جي نعمتن  ،نظارن ۽ ڪائنات جي نظارن جي
واکاڻ ڪندي سبق جو اعالن ڪندو.
استاد ڌڻي سڳوري جي قدرت جي نظارن جو چارٽ بليڪ بورڊ تي آويزان ڪندو.
استاد وڏي آواز ۽ ُسر ۾ نظم پڙهندو.
نظم جي ڏکين لفظن کي ٻه يا ٽي ڀيرا پڙهي اُچار سمجهائيندو.
نظم جي هر هڪ مصرع ۽ شعر کي واضح ۽ آسان لفظن ۾ سمجهائڻ کان پوِء شاگردن کان نظم بلند آواز ۾
پڙهايو ويندو ،جيڪي شاگرد ڏکيا لفظ اُچاري نه سگهندا  ،انهن کي لفظن جي درست ادائگي سمجهائي ويندي.
جيڪي شاگر َد لفظن جو صحيح اُچار پڙهي سگھندا اُستا ُد انهن جي حوصلي افزائي ڪندي شاباس ڏيندو.
شاگردن کي شاعر جي نالي جي ڄاڻ ڏني ويندي ۽ تخلص جي باري ۾ پڻ ٻڌايو ويندو.
ٰ
معني آسان لفظن ۾ ٻڌائڻ سان گڏ نظم جو حاصل مقصد سمجهائيندو
استاد شاگردن کي نظم جي شعرن جي
ٰ
تعالي هن ڪائنات ۾ پنهنجي مخلوق الِء اڻ ڳڻ نعمتون پيدا ڪيون آهن  ،جن ۾ پاڻي  ،هوا  ،باهِه ،
ته اهلل
ٰ
تعالي جو جيترو شڪر ادا ڪريون ۽ اُن جي ساراهه ڪريون
غذائون ،ميوا ۽ ٻيو گھڻو ڪجهه آهي .اسين اهلل
اوتري گھٽ آهي.

3

• استاد بليڪ بورڊ تي نج سنڌي اکرن جو چارٽ آويزان ڪندو شاگردن کي اُنهن اکرن بابت سمجهائيندو ۽
پڙهي ٻڌائيندو :
* هي نج سنڌي اکر آهن جن جو اردو ۽ ٻين ٻولين ۾ اُچار به نه آهي.استاد انهن اکرن جي ُسهڻيَء ريت سکيا ڏيندو.

نج سنڌي اکر
( )1ٻ ( )2ڏ ( )3ڄ ( )4ڃ ( )5ڳ ( )6ڱ ( )7ڻ
* ياد رهي ته هنن نج سنڌي اکرن ۾ “ ڃ ”  “ ،ڱ ” ۽ “ ڻ ” اهڙا اکر آهن ،جن سان ڪو به ُ
لفظ شروع نه ٿو ٿئي.
استاد شاگردن کي اها ڄاڻ ضرور ڏيندو.
نظم جي متعلق ڪجهه سوال:
ٰ
تعالي جي ڪهڙين اڻ ُملهه شين جو ذڪر ڪيو آهي؟
1.1هن نظم ۾ شاعر اهلل
2.2شاعر ڪنهن جي اڳيان سِ ُر جهڪائڻ جي ڳالهه ٿو ڪري؟
3.3هن نظم جي شاعر جو تخلص ڇا آهي؟

حل ٿيل َمشقَ
(الف) سوالن جا جواب:
ٰ
تعالي جي ساراهه جا گيت ڳائيندا آهيون.
1.1اسان اهلل
ٰ
تعالي اُپايو آهي.
2.2هي سارو جهان اهلل
3.3شاعر حمد جي آخري شعر ۾ اها دُعا ٿو گهري ته شال ڌڻي سڳورو اسان کي ايتري َسگههَ عطا ڪري جو اسين
هر وقت پيا ان کي ٻاڏايون ۽ ان جي عبادت َپيا ڪريون.
4.4استا ُد شاگردن کي پنهنجن خيالن جي اظهار جو موقعو ڏيڻ الِء سوال ڪندو ته هن حمد مان اوهان کي ڪهڙو
شعر وڻي ٿو ۽ ڇو ٿو وڻي ؟
(ب) هيٺيان نوان َ
لفظ ُسٺن اکرن ۾ لکو:
نِمايون  -اُپايو  -وڏائي  -بي ُملهيون َ -سگ َھه.
َ
وصف :
(ج) اسم جي
ڪنهن به ماڻهوَء  ،جاندار  ،جاِء  ،شيِء  ،حالت  ،۽ خاصيت جي نالي کي اسم چيو ويندو آهي .اوهان هن سبق مان
ڪي به اهڙا ڏهه اسم ڳولهي لکو:
ڌڻي  ،گيت  ،سر  ،جهان  ،زمين  ،آسمان  ،هوا  ،باهه  ،پاڻي  ،زبان.

سرگرميون ( اُتساهه)
• نظم جي خوشخطي ڪالس ورڪ ڪاپيَء ۾ صفائيَء سان لکرائي ويندي.
ٰ
تعالي تي شاگرد ڪي به ٻه جمال لکي ڏيکاريندا.
• نظم حمد باري
• هن نظم ۾ هم آواز لفظ ڪهڙا آهن ؟ ڌار ڌار ڪري لکو.
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سبق ٻيو

حضرت ابوبڪرصديق%

مقصد

سبق جي ُپڄاڻيَء تي:
• شاگرد حضرت ابوبڪر صديق %جي زندگيَء بابت ڄاڻ حاصل ڪري سگهن.
• اسالم الِء حضرت ابوبڪر صديق %جي ڏنل قربانين کان واقف ٿين.
• شاگر َد حضرت ابوبڪر صديق %جي انصاف وارن اصولن جي پيروي ڪرڻ جي ڪوشش ڪن.
• سنڌي پڙهڻ ۽ سمجهڻ جي صالحيت پيدا ٿي سگهي.

امدادي سامان
•
•
•
•

هڪ چارٽ تي حضرت ابوبڪر صديق %جي سخاوت جا ڪجهه واقعا بيان ٿيل
ٰ
معني واضح طور تي لکيل
هڪ چارٽ تي ڏکيا لفظ ۽ انهن جي
بليڪ بورڊ
ڪتاب  ، 5صفحو نمبر 3
َسولي سنڌي
ُ

سکيا جو طريقو
• آمادگيَء جا سوال  :مسلمانن جو اهو ڪهڙو خليفو آهي  ،جنهن جو لقب “ صديق ” آهي؟
• استاد سبق جو اعالن ڪندي نون لفظن جو چارٽ بليڪ بورڊ تي آويزان ڪندو.
• سبق جي هر هڪ عبارت بلند آواز ۾ واضح طور تي پڙهي ۽ سمجهائي ويندي  ،استاد سبق جي جملن ۽
عبارت مطابق پنهنجي چهري جي انداز ۽ آواز ۾ پڻ تبديلي آڻيندو رهندو ته جيئن شاگردن جي سبق ۾ توجهه
۽ دلچسپي پيدا ٿئي.
• شاگردن کان سبق بلند آواز ۾ پڙهايو ويندو .جيڪي شاگرد ڏکيا لفظ اُچاري نه سگهندا انهن کي لفظن
جي درست ادائگي سمجهائي ويندي .جيڪي شاگر َد لفظن جو صحيح اُچار پڙهي سگھندا اُستا ُد انهن جي
حوصلي افزائي ڪندي شاباس ڏيندو.
سبق جي متعلق ڪجهه سوال:
1.1حضرت ابوبڪر %جو لقب ڇا هو؟
2.2حضرت ابوبڪر صديق %کي ٻيو ڪهڙي نالي سان سڏيو ويندو آهي؟
3.3حضرت ابوبڪر صديق %جن اُم المومنين حضرت بي بي عائشه صديقه^ جا رشتي ۾ ڇا هئا؟
4.4حضرت ابوبڪر صديق %هجري سال جي مطابق ڪڏهن وفات ڪئي؟
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حل ٿيل َمشقَ
(الف) سوالن جا جواب :استاد شاگردن کي مشق جي سوالن جا جواب ڏيڻ جو موقعو ڏيندو.
ٰ
سلمي
1.1حضرت ابوبڪر صديق %جن جي والد جو نالو حضرت عثمان بن عامر %۽ والده جو نالو
ام الخير^ هو.
2.2حضرت ابوبڪر صديق %جو وڏو ڪارنامو قرآن پاڪ کي ڪتاب جي شڪل ۾ ترتيب ڏيارڻ هو.
3.3حضرت ابوبڪر صديق %ستٽيهن سالن جي عمر ۾ اسالم قبول ڪيو.
4.4حضرت ابوبڪر صديق %مشهور صحابي حضرت بالل  %کي غالميَء مان آزاد ڪرايو هو.
5.5حضرت ابوبڪر صديق 63 %سالن جي عمر ۾ وفات ڪئي.
6.6حضرت ابوبڪر صديق %جي قبر مبارڪ حضرت محمد kجن جي روضي پاڪ جي ڀرسان آهي.
(ب) خالي جاين جا جواب:
( )2( 2 )1وڻج واپار (63 )3

سرگرميون ( اُتساهه)
• شاگردن کان نَون لفظن جا جمال بليڪ بورڊ تي لکرايا ويندا .جملن ۾ جيڪي غلطيون هونديون انهن جي
نشاندهي ڪرڻ جو موقعو ڪالس ۾ ويٺل شاگردن کي ڏنو ويندو.
		 نوان لفظ  :ڪارنامو  ،ساڻن  ،مساوات.
• استاد حضرت ابوبڪر صديق %جي سچائيَء جا ڪجهه واقعا شاگردن کي ٻڌائيندو  ،انهن واقعن جو لکيل
چارٽ پڻ بليڪ بورڊ تي آويزان ڪندو.
• سبق جي هڪ عبارت بليڪ بورڊ تي لکي ڪجهه شاگردن کان ان جي وضاحت ڪرائي ويندي .هر هڪ
شاگر ُد ان عبارت کي واضح ۽ آسان لفظن ۾ سمجهائڻ جي ڪوشش ڪندو.
حضرت ابوبڪر صديق %جن مسلمانن جا پهريان خليفا هئا .خليفي ٿيڻ کانپوِء پاڻ پنهنجي پهرين خطبي
۾ فرمايو :ته “ توهان مون کي پنهنجو خليفو چونڊيو آهي .مان توهان مان گھڻن کان ُسٺو نه آهيان ،جيڪڏهن
مون کان ڪا غلطي ٿئي ته اُن کي ٺيڪ ڪرڻ الِء چئجو .ياد رکو سچائي ايمانداري آهي ۽ ڪوڙ بي ايماني آهي.
توهان مان جيڪو ڪمزور آهي اهو مون الِء طاقتور آهي  ،جيستائين مان کيس اُن جو حق نه ڏياريان .توهان ۾
جيڪو طاقتور آهي اُهو شخص مون آڏو ڪمزور آهي  ،جيستائين اُن کان ٻين جا حق نه حاصل ڪيان.

تحقيقي ڪم
• شاگرد حضرت ابوبڪر صديق %جي زندگي ۽ سچائيَء جا واقعا مختلف اخبارن ۽ رسالن مان پڙهي مضمون
لکي ايندا.
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سبق ٽيون

نعت

مقصد

نظم جي ُپڄاڻيَء تي:
• شاگرد حضرت محمد  kجن جي تعريف بيان ڪري سگهندا.
• مديني وڃڻ جي سعادت حاصل ڪرڻ جو دل ۾جذبو رکندا.
• نظم ُس َر سان پڙهي ۽ ٻڌائي سگهندا.
• نظم جا شعر ۽ مطلب آسانيَء سان سمجهي سگهندا.

امدادي سامان
• مديني پاڪ جي تصويرن جو چارٽ
ٰ
معني لکيل
• هڪ چارٽ تي خوشخطي ۾ نظم جي نَون ۽ ڏکين لفظن جي
ڪتاب  ، 5صفحو نمبر 5
• َسولي سنڌي
ُ

سکيا جو طريقو
•
•
•
•
•

•
•

10
10

استاد شاگردن کي حضرت محمد  kجن جي ساراهه ۽ مديني جون خوبيون ڪهاڻيَء جي شڪل ۾ ٻڌائيندو.
استا ُد نظم جو اعالن ڪندو .نون لفظن جو چارٽ بليڪ بورڊ تي آويزان ڪيو ويندو.
استاد بلند آواز ۽ ُس َر ۾ نظم پڙهندو.
نظم جي ڏکين لفظن کي ٻه يا ٽي ڀيرا پڙهي اُچار سمجهائڻ جي ڪوشش ڪندو.
نظم جي هر هڪ مصرع ۽ شعر کي واضح ۽ آسان لفظن ۾ سمجهائڻ کان پوِء شاگردن کان بلند آواز ۾ نظم
پڙهائيندو .جيڪي شاگرد ڏکيا لفظ اُچاري نه سگهندا انهن کي لفظن جي درست ادائگي سمجهائي ويندي.
جيڪي شاگر َد لفظن جو صحيح اُچار پڙهي سگھندا اُستا ُد انهن جي حوصلي افزائي ڪندي شاباس ڏيندو.
شاگردن کي شاعر جي نالي جي ڄاڻ ڏني ويندي.
ٰ
معني آسان لفظن ۾ ٻڌائڻ سان گڏ نظم جو حاصل مقصد سمجهائيندو
استاد شاگردن کي نظم جي شعرن جي
ته اسان مسلمان آهيون  ،اسان جو نبي حضرت محمد  kآهي ،اسين اُن جا اُمتي آهيون .اسان مسلمانن جي
الِء ا ِها وڏي فخر جي ڳالهه آهي ته اسان جو نبي حضرت محمد  kآخري نبي  ،ٻنهي جهانن جو سردار  ،سڀني
نبين جو سردار ۽ اهلل جو محبوب آهي .هر مسلمان جي ا ِها دلي خواهش هوندي آهي ته مون کي عمري يا حج
جي سعادت نصيب ٿئي ۽ جڏهن اهلل جي ذات اها سعادت نصيب ڪندي آهي ته مديني جا رنگ ڏسي انهن
جي دل ۾ بار بار اوڏانهن وڃڻ يا مديني ۾ هميشه الِء رهڻ جو جذبو پيدا ٿي ويندو آهي .شاعر مسلمانن جي
اهڙي ڪيفيت تي ويچار ڪندي هيَء نعت لکي آهي.
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نظم جي متعلق ڪجهه سوال:
 1.مدينو ڏسڻ کان پوِء شاعر جي ڪهڙي حسرت آهي ؟
2.2شاعر نظم جي آخري ٻن سِ ٽن ۾ ڪهڙي حسرت ٿو ظاهر ڪري ؟
3.3هن نظم جي شاعر جو نالو ڇا آهي؟

حل ٿيل َمشقَ
(الف) سوالن جا جواب:
1.1نعت ۾ مديني ۾ وڃي رهڻ جي دعا گھريل آهي.
2.2شاعر مديني وڃي رهڻ جي ان ڪري ٿو حسرت ظاهر ڪري جو اُتي رهڻ ۾ وڏي عزت آهي.
3.3مديني ۾ حضرت محمد  kجن جو روضو مبارڪ آهي.
(ب) خالي جاين جا لفظ:
( )1مديني ( )2رهان ( )3مران ( )4اُڏامي ( )5مقدر ( )6واپس
(ج) لفظن جا ضد:
َ
لفظ

ُ
ڀاڳ
مران
وڏي

ض َد
ن ُ
ِڀاڳ
جيئان
ننڍي

َ
لفظ
سچ
ُ
وڃان

ض َد
ُ
ڪوڙ
اچان

(د) لفظن جا واحد جمع:
واحد
نظارو
داڻو

جمع
نظارا
داڻا

واحد
َ
واڳ
رهان

جمع
واڳون
رهون

سرگرميون ( اُتساهه)
•
•
•
•
		
		
12
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نظم جي خوشخطي ڪالس ورڪ ڪاپيَء ۾ صفائيَء سان لکو.
نظم جو ڪهڙو شعر اوهان کي پسند آهي .ان شعر جي سمجهاڻي پنهنجن لفظن ۾ لکي اچو.
شاگردن کي نظم جي قافيي ۽ رديف ۾ فرق واضح ڪري سمجهايو ويندو.هن نظم ۾ قافيو ۽ رديف ڪهڙا
آهن ؟ ڌار ڌار ڪري لکو.
نظم جا نَوان ۽ ڏکيا َ
لفظ ُسٺن اکرن ۾ لکو:
نَوان َ
لفظ  :ڏهاڙي  ،آبرو َ ،سوائي.
ڏکيا َ
لفظ  :واڳون  ،ورائي  ،آسون.
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سبق چوٿون

شب َقدر
ِ

مقصد

سبق جي ُپڄاڻيَء تي:
شب َقدر بابت ڄاڻ حاصل ڪري سگهن.
• شاگرد ِ
شب َقدر جي اهميت ۽ فضيلت کان واقف ٿين.
ِ
•
• رمضان جي آخري ڏهن راتين ۾ وڌ کان وڌ عبادت ڪرڻ جو شوق پيدا ٿيندو.
• اسم ۽ ضمير وچ ۾ فرق سمجهي سگهندا ۽ نَون لفظن جي ڄاڻ وڌندي.

امدادي سامان

شب َقدر جي متعلق قرآن جي آيت ۽ حديث لکيل
• هڪ چارٽ تي ِ
ٰ
• هڪ چارٽ تي نَوان  ،ڏکيا َ
معني واضح طور تي لکيل
لفظ ۽ انهن جي
ڪتاب  ، 5صفحو نمبر 7
• َسولي سنڌي
ُ

سکيا جو طريقو
•
•
•
•
•

شب َقدر جي اهميت ۽ فضيلت جي متعلق ڄاڻ ڏيندو.
آمادگيَء ۾ استاد رمضان جي فضيلت بيان ڪرڻ سان گڏ ِ ،
شب قدر جي متعلق قرآن ۽ حديث جو چارٽ بليڪ بورڊ تي آويزان ڪندو.
استاد سبق جو اعالن ڪندوِ .
سڀ کان پهرين استاد قرآن جي آيت ۽ حديث جي وضاحت آسان لفظن ۾ سمجهائيندو.
شب َقدر بابت شاگردن کي
استاد سبق کي بلند آواز ۽ نصيحت واري انداز ۾ پڙهندو  ،پڙهڻ دوران استاد ِ
ڪجهه وڌيڪ معلومات به ڏيندو  ،ان رات ۾ عبادت ڪرڻ جا طريقا ۽ مختلف حديثون پڙهي ٻڌائيندو.
شاگردن کان بلند آواز ۾ سبق پڙهايو ويندو .شاگر َد جيڪي ڏکيا لفظ اُچاري نه سگهندا ،اهي لفظ بليڪ بورڊ
تي لکي انهن جي درست ادائگي سمجهائي ويندي.
مشق جي سوالن جا جواب لکڻ الِء شاگردن کي ڪالس ۾ ڪجهه وقت ڏنو ويندو  ،جنهن دوران هو خاموشي
سان سوالن جا جواب تالش ڪري پنهنجي پنهنجي ڪاپيَء ۾ لکندا ۽ پڙهي ٻڌائيندا.

حل ٿيل َمشقَ
(الف) سوالن جا جواب:
شب َقدر رمضان جي ڀالري مهيني ۾ ايندي آهي.
ِ 1.1
شب َقدر جي خاص اهميت ان جي ڪري آهي  ،جو ان ڀالري رات ۾ نهايت ئي ٿوري وقت ۾ وڌ کان وڌ رحمتون
ِ 2.2
۽ برڪتون ميڙڻ جو موقعو ڏنو ويندو آهي.

14
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15
15

شب َقدر جي عبادت جو ثواب هزار مهينن جي عبادت کان وڌيڪ ٿئي ٿو.
ِ 3.3
شب قدر سمجهندا آهن .پر پوئين ڏهاڪي جي اُن رات کي ان ڪري
4.4اڪثر مسلمان ستاويهين جي رات کي ِ
شب قدر کي ڳولڻ الِء وڌيڪ عبادت ڪن.
ڳجهو رکيو ويو آهي ته جيئن مسلمان انهن پنج راتين منجهان ِ
شب قدر جي اهميت جي باري ۾ حضور kجن جو فرمان آهي ته “ جنهن ايمان ۽ يقين سان ثواب جي ن َ
ِيت
ِ 5.5
ڪري هن رات ۾ قيام ڪيو  ،ان جا پويان سڀ ُگناههَ بخش ڪيا ويندا”.
(ب) هيٺان لفظ پڙهو ۽ سهڻن اکرن ۾ لکو:
ڀالئي  ،سالمتي  ،پرهه ڦٽي  ،ڏهاڪي.
(ج) بليڪ بورڊ تي جمال لکڻ کان پوِء شاگردن کي هر لفظ جا ٻه ٻه جمال ٺاهڻ الِء موقعو ڏنو ويندو.
َ
لفظ
نازل
ج ُھرمٽ
ڳجهو
ميڙڻ
قيام

جمال
حضرت محمد تي قرآن پاڪ نازل ٿيو.
شب قدر ۾ حضرت جبرائيل فرشتن جي جهرمٽ ۾ هيٺ زمين تي لهندو آهي.
اهلل جي ذات کان ڪو به ڪم ڳجهو نه آهي.
شب قدر مسلمانن کي رحمتون ميڙڻ جو موقعو ملندو آهي.
ِ
شب قدر ۾ جيڪو قيام ڪندو  ،ان جي بخشش ڪئي ويندي.
ِ

• شاگردن جي صحيح لکيل جملن تي ڪاپيَء ۾ ساراههَ لکي ويندي  ،جيڪڏهن ڪنهن شاگر َد جي جملن ۾
غلطيون هونديون انهن جي نشاندهي ڪري شفقت واري َرويي سان سندس رهنمائي ڪئي ويندي.
(د) ضمير اُهو لفظ آهي  ،جيڪو اسم جي جاِء تي ڪم اچي.
مثال  :مان  ،اسان  ،اوهان  ،هي  ،اهو  ،تون  ،اهي وغيره.

سرگرميون ( اُتساهه)
•
•
		
		
•

ٰ
معني سمجهائيندو.
سبق جي نَون ۽ ڏکين لفظن جو چارٽ بليڪ بورڊ تي آويزان ڪيو ويندو .استاد انهن لفظن جي
خوشخطي الِء شاگردن کان نوان لفظ بليڪ بورڊ تي لکرايا ويندا.
نَوان َ
لفظ  :پِرهه ڦٽي  ،ج ُھرمٽ  ،ميڙڻ .
ڏکيا َ
ِڪي  ،ڳجهو.
لفظ  :ڳولهڻ  ،ا ِ
شاگردن کي سنڌي ٻولي جي اکر “ ڪ ” ۽ “ ک ” ۾ فرق واضح ڪري سمجهايو ۽ پڙهي ٻڌايو ويندو.
سنڌي
ڪ
ک

16
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اردو
�ک
کھ
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17

سبق پنجون

شاهجهان مسجد ٺٽو
مقصد
سبق جي ُپڄاڻيَء تي:
• شاگرد ٺٽي جي تاريخي شاهجهان مسجد بابت ڄاڻ حاصل ڪري سگهن.
• ٺٽي شهر جي اهميت کان واقف ٿين.
• سنڌ جي تاريخي جاين تي ٿيل چٽساليَء بابت ڄاڻ حاصل ڪن.
• صفت جي َو َ
صف سمجهي سگهن.

امدادي سامان
• هڪ چارٽ تي شاهجهان مسجد جي تصوير ۽ ان تي ٿيل چٽساليَء جون تصويرون
• بليڪ بورڊ
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• َسولي سنڌي
ُ

سکيا جو طريقو

• سنڌ جي تاريخي شهر ٺٽي جي تاريخي جاين ۽ علم ادب بابت هڪ ڪهاڻيَء جي شِ ڪل ۾ ڄاڻ ڏني ويندي.
• استاد سبق جو اعالن ڪندي شاهجهان مسجد جي تصويرن جو چارٽ بليڪ بورڊ تي آويزان ڪندو.
• استاد هي سبق بلند آواز ۽ ڪهاڻيَء واري انداز ۾ پڙهندو  ،بلند آواز ۾ پڙهڻ دوران استاد عبارت ۽ جملن
بابت پنهنجي چهري جي انداز ۽ آواز ۾ پڻ تبديلي آڻيندو رهندو ته جيئن سبق ۾ شاگردن جي توجهه ۽
دلچسپي پيدا ٿئي.
• شاگردن کان واري واري سان سبق جي هڪ هڪ عبارت بلند آواز ۾ پڙهائي ويندي .شاگرد جيڪي ڏکيا لفظ
اُچاري نه سگهندا ،اهي لفظ بليڪ بورڊ تي لکيا ويندا ،انهن جو صحيح اُچار کين سمجهايو ويندو.
اعراب جي تبديليَء
• شاگردن کي لفظ “ اعراب ” جي وضاحت سمجهائي ويندي  ،۽ اهو به سمجهايو ويندو ته
َ
ڪهي ۽ ُ
ان ۽ اُن  ،سِ رن ۽ َسرنَ ،
ڪهي ،
مانُ .
سان لفظن جو مطلب پڻ بدلجي ويندو آهي .جهڙوڪ  :مان ۽ ُ
هِن ۽ هُن ُ ،ڏور ۽ ڏور ۾ فرق ۽ مطلب واضح ڪري سمجهايو ويندو.
• شاگردن جي پروڙ جو جائزو وٺندي اُنهن کان مشقَ جي سوالن جا جواب زباني ُپڇيا ويندا .جيڪي شاگرد
صحيح جواب ڏيندا  ،شاباس طور اُنهن جي ُپٺي ٺپي ويندي ،جن شاگردن کي جواب نه ايندا انهن جي رهنمائي
ڪئي ويندي.
سبق جي متعلق ڪجهه سوال :
1.1ٺٽو شهر ماضيَء ۾ ڇا جو مرڪز رهيو آهي ؟
18
18

19
19

2.2هن مسجد جي اڏاوت جو ڪم ڪهڙي عيسوي سن ۾ شروع ڪيو ويو؟
3.3هن مسجد ۾ ڪيترا ُگنبذ آهن ؟

حل ٿيل َمشقَ
(الف) سوالن جا جواب:
1.1شاهجهان مسجد ٺٽي شهر ۾ آهي.
2.2شاهجهان مسجد مغل بادشاهه شاهجهان تعمير ڪرائي هئي.
ڪم ٽن سالن تائين هليو.
3.3شاهجهان مسجد جو
ُ
ڪم سر انجام ڏنو ويو پر اُن َ
وقت جي
4.4شاهجهان مسجد جي اڏاوت ۾ نه رڳو سيبتائيَء سان سِ رون هڻڻ جو
ُ
ماحول جي حساب سان سِ ج جي روشني ۽ هوا جي ُگذر جو اهڙو ته خيال رکيو ويو جو ماڻهو ُجون جي گرم
مهيني ۾ به مسجد اندر گھرڻ سان ٿڌڪا ُر محسوس ڪندو.
5.5شاهجهان مسجد ۾ ٻانگيَء جو آواز پري پري تائين پهچائڻ الِء مسجد جا ُگنبذ اهڙي ته ترتيب سان ٺاهيا ويا
آهن جو آواز انهن سان ٽڪرائجي پڙاڏي وانگر گونجي ٿو ۽ ڏور عالئقن تائين ُٻڌجي ٿو.
(ب) اسم جا ڳڻ ( خوبيون ) ۽ اوڳڻ ( خاميون ) ڏيکاريندڙ لفظ کي صفت چئبو آهي.
مثالُ .سٺو  ،مِٺو  ،هوشيار  ،ڪمزور  ،سياڻو وغيره
(ج) خالي جاين جا لفظ:
(1644 )1ع ( )2ڪاشيَء ( )4( 101 )3روشني ( )5هوا (ُ )6گنبذن
(د) شاهجهان مسجد تي مختصر مضمون.
شاهجهان مسجد ٺٽي شهر ۾ آهي .هي مسجد ان وقت جي مغل شهزادي شاهجهان تعمير ڪرائي هئي .ان مسجد
جي اڏاوت جو ڪم 1644ع ۾ شروع ڪيو ويو .هن مسجد کي سئو گنبذن واري مسجد به چيو ويندو آهي .مسجد
جي ڀتين تي چٽساليَء واريون ڪاشيَء جون سرون سهڻي ترتيب سان رکيون ويون آهن .ان مسجد کي ڏسڻ الِء
ڪيترائي غير ملڪي سياح ايندا آهن ۽ تعريف ڪندا آهن.

سرگرميون ( اُتساهه)
•
•
		
		

شاگردن کي پنهنجن خيالن جو اظهار ڪرڻ جو موقعو ڏيندي کين چيو ويندو ته هن سبق جي ڪهڙي عبارت
اوهان کي ُسٺي لڳي آهي ۽ ڇو ؟ شاگر َد واري واري سان اچي پنهنجن خيالن جو اِظهار ڪندا.
ٰ
معني صاف ۽ واضح
استاد بليڪ بورڊ تي چارٽ آويزان ڪندو جنهن تي سبق جا نَوان  ،ڏکيا لفظ ۽ انهن جي
ٰ
معني پڙهي ٻڌائيندو ۽ سمجهائيندو.
لکيل هوندي  ،استاد اُهي لفظ ۽
نوان َ
لفظ َ :محور ،جوڙايل َ ،
ڪهي.
ڏکيا َ
لفظ ِ :چٽسالي ،ڪاشي ،پڙاڏو  ،ٻانگ.

• شاگردن کي شاهجهان مسجد بابت وڌيڪ ڄاڻ ڏني ويندي ۽ سنڌ جي تاريخي عمارتن بابت ڄاڻ ڏني ويندي
۽ انهن جي اهميت کان واقف ڪيو ويندو.
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سبق ڇهون

ڪمپيوٽر
مقصد
سبق جي ُپڄاڻيَء تي:
• شاگرد ڪمپيوٽر جي باري ۾ ڄاڻ حاصل ڪري سگهن.
• ڪمپيوٽر جي اهميت کان واقف ٿين.
• ڪمپيوٽر جي ايجاد ۽ ان جي مکيه قسمن بابت ڄاڻ حاصل ڪن.
• سنڌي پڙهڻ ۽ سمجهڻ جي صالحيت پيدا ٿي سگهندي.
• نَون لفظن جي ڄاڻ ٿيندي.

امدادي سامان
•
•
•
•

هڪ چارٽ تي ڪمپيوٽر ۽ ان سان گڏ ڪم ايندڙ سامان جون تصويرون
ٰ
معني واضح طور تي لکيل
هڪ چارٽ تي ڏکيا لفظ ۽ انهن جي
بليڪ بورڊ
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َسولي سنڌي
ُ

سکيا جو طريقو
•

•
•
•
•
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بليڪ بورڊ تي هڪ چارٽ آويزان ڪيو ويندو جنهن تي ڪمپيوٽر سان گڏ ُ
ڪم ايندڙ سامان جون تصويرون
ڪي بورڊ (بٽڻن جو بورڊ) ،سي .ڊي ( ڊسڪ ) ،يو .ايس .بي ۽ پرنٽر وغيره.
ٺهيل هونديون .جهڙوڪ  :مائوس ِ ،
انهن تصويرن جي شاگردن کان ُسڃاڻپ ڪرائي ويندي.
تصويرن جي ُسڃاڻپ کان پوِء عملي طور تي ڪمپيوٽر يا ليپ ٽاپ شاگردن جي آڏو استعمال ڪري ڏيکاربو.
استاد سبق جو اعالن ڪندو.
استاد بلند آواز ۽ ُسهڻي انداز ۾ سبق پڙهي ٻڌائيندو  ،ڪمپيوٽر جي خاص ڄاڻ وارين عبارتن کي آسان
لفظن ۾ سمجهائڻ جي ڪوشش ڪندو.
شاگردن کان واري واري سان سبق جي هڪ هڪ عبارت بلند آواز ۾ پڙهائي ويندي .جيڪي شاگرد ڏکيا لفظ
اُچاري نه سگهندا ،اهي لفظ بليڪ بورڊ تي لکيا ويندا  ،انهن جو صحيح اُچار سمجهايو ويندو.
شاگردن جي پروڙ جو جائزو وٺڻ الِء اُنهن کان مشقَ جي سوالن جا جواب زباني ُپڇيا ويندا .جيڪي شاگرد
صحيح جواب ڏيندا  ،اُنهن جي ساراهه ڪئي ويندي  ،جن شاگردن کي جواب ڏيڻ ۾ جِ َجھڪ ٿيندي ۽
گھٻرايل نظر ايندا انهن جي رهنمائي ڪئي ويندي.
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سبق بابت ڪجهه سوال:
1.1ڪمپيوٽر ڪهڙي عيسوي سن ۾ ايجاد ڪيوويو ؟
2.2ڪم جي حساب سان ڪمپيوٽر جي مکيه چئن قسمن جا ناال ڪهڙا آهن ؟
3.3مِني ۽ مائيڪرو ڪمپيوٽر ڪهڙي سائيز ۾ ٿيندو آهي ؟
4.4ڪمپيوٽر ۾ ڪهڙيون ڪهڙيون ٻوليون ٽائيپ ڪري سگھجن ٿيون ؟

حل ٿيل َمشقَ
(الف) سوالن جا جواب:
ٰ
معني “ حساب ڪرڻ” آهي.
1.1ڪمپيوٽر يوناني ٻوليَء جو لفظ آهي  ،جنهن جي
2.2ڪم جي حساب سان ڪمپيوٽر جا چار مکيه قسم آهن.
3.3ڪمپيوٽر واري مشين کي مکيه ٽن حصن ۾ ورهائي سگهجي ٿو.
4.4ڪمپيوٽر اسان جي پاران مليل معلومات کي “ اِن ُپٽ ” ۾ گڏ ڪندو آهي.
5.5ڪمپيوٽر اسان جي هدايتن موجب “ آئوٽ ُپٽ ” وسيلي جواب ڏيندو آهي.
(ب) خالي جاين جا لفظ:
( )1بليز پاسڪل ( )2ڪمپيوٽر (ُ )3سپر ۽ مين فريم ( )4آئوٽ ُپٽ
(ج) اسم جا ڳڻ (خوبيون ) ۽ اوڳڻ (خاميون ) ڏيکاريندڙ لفظ کي صفت چئبو آهي.
مثال  :ذهين ُ ،
ڪند ذهن  ،مِٺو ُ ،سست وغيره.
شاگردن کي صفت وارن لفظن جا جمال ٺاهڻ الِء چيو ويندو.
1.1برڪت ذهين شاگر ُد آهي.
2.2مٺو کير پيُء.
3.3نازش عقلمند ڇوڪري آهي.
4.4ڪجهه ماڻهو ڏاڍا بهادر آهن.
5.5هي ڇوڪرو ُسست آهي.
(د) سواليه جمال:
جمال
1.1مان انب کائي رهيو آهيان.
2.2ايمان ٽي وي ڏسي رهي آهي.
3.3حديثه اسڪول وڃي رهي آهي.
4.4اڄ ڏينهن ڏاڍو گرم آهي.
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سواليه جمال
1.1ڇا مان انب کائي رهيو آهيان؟
2.2ڇا ايمان ٽي وي ڏسي رهي آهي؟
3.3ڇا حديثه اسڪول وڃي رهي آهي؟
4.4ڇا اڄ ڏينهن ڏاڍو گرم آهي؟
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سرگرميون ( اُتساهه)

• بليڪ بورڊ تي سبق جي هڪ عبارت لکي شاگردن کي ان عبارت ۾ جملي جي بيهڪ جون نشانيون هڻايون
وينديون.
ٰ
معني سمجهائي ويندي.
• استاد بليڪ بورڊ تي نون ۽ ڏکين لفظن جو چارٽ آويزان ڪندو ،لفظن جي
خوشخطيَء الِء شاگردن کان نوان ۽ ڏکيا لفظ بليڪ بورڊ تي لکرايا ويندا:
		 نوان َ
لفظ  :اُڪالئي ُ ،مکيه ،وسيلي.
		 ڏکيا َ
لفظ  :گھربل ،سميت ،واڌارو.
• شاگردن کي ڪمپيوٽر جي مدد سان انٽرنيٽ ۽ ُگوگل ويب سائيٽ بابت ڄاڻ ڏني ويندي ۽ انهن جي اهميت ۽
فائدن بابت ٻڌائي ڪمپيوٽر لئب (ڪمرو) ۾ وٺي وڃي عملي طور تي گوگل ويب سائيٽ ۽ ڪمپيوٽراستعمال
ڪري ڏيکاريو ويندو.
• شاگردن کي چار يا پنج صفت جا جمال بليڪ بورڊ تي لکي صفت وارا لفظ ڳولهڻ الِء چيو ويندو.
1.1برڪت ڊگھو ڇوڪرو آهي.
2.2طيبه فرمانبردار نياڻي آهي.
3.3عائشه ذهين ڇوڪري آهي.
انب کٽو آهي.
ُ 4.4
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سبق ستون

ٻارن الِء صبح جي دعا
مقصد
نظم جي ُپڄاڻيَء تي:
• صبح جي دعا گھرڻ جي عادت پيدا ٿيندي.
• ٻارن جي صالحيتن ۾ واڌارو ايندو.
• نظم ُس َر سان پڙهي ۽ ٻڌائي سگهندا.
• نظم جي سمجهاڻي ۽ مشق جا سوال حل ڪرڻ جي قابليت وڌندي.
• نوان لفظ سکندا.

امدادي سامان
•
•
•
•

هڪ چارٽ تي صبح صادق جي منظرجي تصوير.
ٰ
معني لکيل.
هڪ چارٽ تي نظم جي خوشخطي  ،نَون ۽ ڏکين لفظن جي
بليڪ بورڊ.
ڪتاب  ، 5صفحو نمبر 15
َسولي سنڌي
ُ

سکيا جو طريقو
•

•
•
•

•
•

28
28

استا ُد  ،شاگردن کي صبح صادق جي اهميت  ،فجر جي نماز جي اهميت ۽ نماز کان پوِء پروردگار کي ٻاڏائي
دعا گھرڻ جي فضيلت ُسهڻي تربيت واري انداز ۾ ٻڌائيندو .صبح صادق جي منظر جي تصويرجو چارٽ
بليڪ بورڊ تي آويزان ڪيو ويندو.
استاد بلند آواز ۽ ُسر سان نظم پڙهندو.
نظم جي ڏکين لفظن کي بليڪ بورڊ تي لکي ،انهن جو صحيح اُچار سمجهائڻ جي ڪوشش ڪندو.
نظم جي هر هڪ مصرع ۽ شعر کي واضح ۽ آسان لفظن ۾ سمجهائڻ کان پوِء شاگردن کان بلند آواز ۾
نظم پڙهايو ويندو .جيڪي شاگرد ڏکيا لفظ اُچاري نه سگهندا ،انهن کي لفظن جي درست ادائگي سمجهائي
ويندي .جيڪي شاگر َد لفظن جو صحيح اُچار پڙهي سگھندا اُستا ُد انهن جي حوصلي افزائي ڪندي سندن
ساراهه ڪندو ،ٻين شاگردن ۾ به صالحيتون پيدا ڪرڻ الِء انهن جي رهنمائي ڪئي ويندي.
شاگردن کي شاعر جو نالو ۽ سندس زندگيَء بابت ڄاڻ ڏني ويندي.
استاد شاگردن کي ڪجهه دير الِء خاموشيَء سان نظم جي شعرن تي ويچار ڪرڻ ۽ سمجهڻ الِء وقت ڏيندو ،
ان کانپوِء شاگردن کي پنهنجن خيالن جو ا ِظهار ڪرڻ جو موقعو ڏنو ويندو ُ ،سهڻي انداز ۾ شعر جي سمجهاڻي
ٻڌائڻ واري شاگرد جي حوصلي افزائي ڪندي سندس ُپٺي ٺپي ويندي.
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نظم جي متعلق ڪجهه سوال:
1.1ورزش ڪرڻ سان ڪهڙي شيِء قائم رهي ٿي ؟
2.2شاعر نظم جي آخري ٻن سِ ٽن ۾ ڪهڙي نصيحت ٿو ڪري ؟
3.3هن نظم جي شاعر جو نالو ڇا آهي ؟

حل ٿيل َمشقَ
(الف) سوالن جا جواب:
ٰ
تعالي سان مخاطب آهي.
1.1نظم “ ٻارن الِء صبح جي دعا ” ۾ شاعر اهلل
2.2نظم “ ٻارن الِء صبح جي دعا ” ۾ شاعر علم حاصل ڪرڻ جي دعا گھري آهي.
3.3هن نظم ۾ شاعر عمده ڳالهيون ۽ قصا پڙهڻ  ،سوچي سمجهي ڳالهائڻ  ،تندرست رهڻ الِء ورزش ۽ صفائي
ُسڙائيَء جي عادت پيداڪرڻ جون نصيحتون ڪيون آهن.
4.4ڀالئي ۽ ُبرائي کي پروڙڻ سان گناهن ۽ ثوابن جي خبر پوي ٿي.
5.5جيڪو انسان پاڻ ۾ ُسٺا لڇڻ پيدا ڪري ٿو ۽ دنيا جو ڀلو چاهي ٿو  ،دنيا ۽ آخرت ۾ ان جي چڱائي ٿئي ٿي.
(ب) استا ُد بليڪ بورڊ تي ڪجهه اڻ پورا شعر لکندو  ،شاگرد انهن سِ ٽن ۾ َ
لفظ لکي شعر پورو ڪندا.
1.1اسان ۾ تون وجه علم جي روشنائي.
2.2پڙهي عمده ڳالهيون ۽ قـصـا عـجائب.
3.3۽ ورزش سان قـائم رکون تندرستي.
4.4۽ پڻ آخرت ۾ مِلئي اَجــر جـائــي.
(ج) خالي جاين جا لفظ:
( )1پيارو ( )2کٽو ( )3عقلمند ( )4مٺو
(د) شاگردن کي نظم مان هم آواز لفظ چونڊي ڪاپي ۾ لکڻ الِء هدايت ڪئي ويندي.
هم آواز َ
لفظ ُ :خدائي  ،ڀالئي  ،روشنائي  ،وائي ُ ،سٺائي ُ ،برائي  ،جائي.

نظم جو مقصد

اهلل پنهنجي ُقدرت سان هي ڪائنات بڻائي آهي  ،هن ڪائنات ۾ انسان ذات کي افضل ُرتبي اشرف المخلوقات جي
ٰ
تعالي انسان کي علم ۽ شعور عطا ڪيو آهي .اسان کي گھرجي ته علم حاصل ڪرڻ
نالي سان ڄاتو ويو آهي .اهلل
سان گڏ پاڻ ۾ ُسٺا پيدا ڪيون  ،سوچي سمجهي ُسهڻو ڳالهايون  ،ڇاڪاڻ ته انسان جي ڪردار جي ُسڃاڻپ ان
جي ڳالهائڻ مان پوندي آهي .اسان کي گھرجي ته علم ۽ شعور جي طاقت سان صحيح ۽ غلط  ،ڀالئي ۽ ُبرائي ۾ فرق
پروڙي سگھون ۽ مشڪل وقت ۾ ٻين جي مدد ڪريون ،ان ۾ ئي اسان جي ڪاميابي ۽ اهلل جي رضا شامل آهي.
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سبق اٺون

وتائي فقير جون ڏاهپ ڀريون ڳالهيون
مقصد
سبق جي ُپڄاڻيَء تي:
• شاگرد وتائي فقير جي شخصيت بابت ڄاڻ حاصل ڪن.
• وتائي فقير جي ُگفتن بابت ڄاڻ حاصل ڪن.
• وتائي فقير جي چوڻين ۽ ڏاهپ ڀريل ڳالهين تي مضمون لکي سگهن.
• نَون لفظن جي ڄاڻ حاصل ڪن.

امدادي سامان
•
•
•
•

هڪ چارٽ جنهن تي وتائي فقير جا قول بيان ٿيل هجن
ٰ
هڪ چارٽ تي نَوان  ،ڏکيا َ
معني واضح طور تي لکيل
لفظ ۽ انهن جي
بليڪ بورڊ
ڪتاب  ، 5صفحو نمبر 17
َسولي سنڌي
ُ

سکيا جو طريقو

ٰ
معني ۽ حقيقت سمجهائيندي ،وتائي فقير جي شخصيت ۽ ان جي ُگفتن بابت
• شاگردن کي لفظ درويش جي
ڪهاڻيَء جي شڪل ۾ ڄاڻ ڏني ويندي .وتائي فقيرجي قولن جو لکيل چارٽ بليڪ بورڊ تي آويزان ڪيو
ويندو.
• سبق جو اعالن ڪندي ،سبق جي هر هڪ عبارت بلند آواز ۾  ،لفظن جي صحيح اُچار ۽ وضاحت سان ادا
ڪئي ويندي  ،استاد سبق جي جملن ۽ عبارت مطابق پنهنجي چهري جي انداز ۽ آواز ۾ پڻ تبديلي آڻيندو
رهندو ته جيئن سبق ۾ شاگردن جو توجهه ۽ دلچسپي پيدا ٿئي.
• بلند آواز ۾ پڙهڻ دوران امدادي شين جو استعمال پڻ ڪيو ويندو .بلند خواني پوري ٿيڻ تي سبق جو حاصل
مقصد ضرور ٻڌايو ويندو.
• شاگردن کان سبق بلند آواز ۾ پڙهايو ويندو .شاگرد جيڪي ڏکيا لفظ اُچاري نه سگهندا انهن کي لفظن جي
درست ادائگي سمجهائي ويندي .جيڪي شاگر َد لفظن جو صحيح اُچار پڙهي سگھندا اُستا ُد انهن جي
حوصلي افزائي ڪندو.
زباني سوال:
1.1وتائي فقير جو اصل نالو ڇا هو؟
2.2مسلمان ٿيڻ بعد سندس ڪهڙو نالو رکيو ويو؟
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3.3ماڻهو کيس ڪهڙي نالي سان سڏيندا هئا ؟
 4.وتائي فقير جي رهڻي ڪهڻي ۽ اُٿڻي ويهڻي جي ڪري ماڻهو کيس ڇاسمجهندا هئا ؟

حل ٿيل َمشقَ
(الف) سوالن جا جواب:
• شاگردن کي مشق جي سوالن جا جواب ڏيڻ جو موقعو ڏنو ويندو ،استاد  ،شاگردن کي سوالن جا جواب ڳولهڻ
جو وقت ڏيندو .پوِء شاگردن کان سوال پڇڻ جو سلسلو شروع ڪيو ويندو.
شاگردن جا ڏنل جواب بليڪ بورڊ تي لکيا ويندا.
1.1وتائي فقير جو اصل نالو وتن مل هو.
2.2وتايو فقير تاجپور شهر ۾ ڄائو هو .ڪجهه وقت بعد سندس مائٽ لڏي اچي نصرپور ۾ ويٺا.
س ۾ ا ِها ڳالهه هئي ته “ وڻيس ته َڀ ُت رڌي  ،جي وڻيس ته ماني پچائي”.
3.3وتائي فقير جي ماُء جي َو َ
4.4سفر دوران وتائي فقير جي ماُء کيس ٽانڊو کڻي اچڻ الِء چيو.
ٰ
تعالي ڪيئن گھر ويٺي رزق ڏئي ٿو.
5.5وتايو فقير ا ِهو آزمودو لهڻ الِء وڻ تي چڙهي ويهي رهيو ته ڏسان ته اهلل
6.6وتائي فقير حلوائيَء کي چيو ته “ تون هيٺ لهي آُء مان ٿو اها مٺائي کاوان  ،پوِء منهنجو ڀلي ج ُھڳو ج َھڻ ٿئي”.
لفظن جا ضدَ:

(ب)

ض َد

لفظ
اُچو
ُ
ڳوٺ
ننڍا
پيئڻ
مٿي

سادو
شه ُر
وڏا
کائڻ
هيٺ
ٰ
معني:
(ج) لفظن جا

ٰ
معني

لفظ
َپ
ڏاه َ
س
َو ُ
واٽ
آزمودو
ماجرا
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لقعدنم�ی
�اتخای�ر
�ر�اسہت
�آ� مزو�د�ہ
ماجر�ا
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سرگرميون ( اُتساهه)
•
•

•
•
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شاگردن جا ٻه جوڙا ٺاهي کين هر هڪ کي هڪ هڪ قصو سمجهڻ الِء ڏنو ويندو .شاگر َد انهن قصن جي
وضاحت ڪرڻ الِء ڪالس ۾ پنهنجو پنهنجو ڪردار ادا ڪندا.
ٰ
معني سمجهائي ويندي.
نَون ۽ ڏکين لفظن جو چارٽ بليڪ بورڊ تي آويزان ڪيو ويندو ،اُهي لفظ ۽ انهن جي
نَوان َ
لفظ َ :
واٽ  ،آزمودو ُ ،سرڪي.
ڏکيا َ
س ،ماجرا ،کنگھڻ.
لفظ َ :و ُ
استاد وتائي فقيرجا ڪجهه ٻيا قصا شاگردن کي ٻڌائيندو  ،شاگر َد سبق جي قصن ۽ ٻين قصن کي هڪ
ڪاپيَء تي مضمون جي شڪل ۾ لکي ايندا.
سبق جي هڪ خاص عبارت بليڪ بورڊ تي لکي  ،ان جي وضاحت ڪئي ويندي .بعد ۾ شاگردن کان ان
عبارت مان مختلف زباني سوال ُپڇيا ويندا.
وتائي فقير جو اصل نالو ته وتن مل هو پر بعد ۾ سندس نالو “ شيخ طاهر ” رکيو ويو.جيئن ته هو “ وتو ” جي
نالي سان مشهور هو  ،ان ڪري ماڻهن کان سندس نئون نالو وسري ويو ۽ هو کيس “ وتو ” يا “ وتايو فقير ” جي
نالي سان ئي سڏڻ لڳا .وتائي فقير جي جهڙي نموني رهڻي ڪهڻي ۽ اُٿڻي ويهڻي هئي تنهن مان سڀ ڪو هن
کي سادو ۽ ويچارو سمجهندو هو.

37
37

سبق نائون

اجرڪ جي ڪهاڻي

مقصد

سبق جي ُپڄاڻيَء تي:
• سنڌ جي ثقافت جي اهم ُسڃاڻ اجرڪ بابت ڄاڻ حاصل ڪري سگهن.
• اجرڪ جي بناوٽ  ،اهميت ۽ تاريخ کان واقف ٿين.
• سنڌ جي ثقافت بابت ڄاڻ حاصل ڪن.
• صفت جي َو َ
صف سمجهي سگهندا.
• اجرڪ تي مضمون لکڻ جي صالحيت پيدا ٿي سگهي.

امدادي سامان
•
•
•
•

هڪ چارٽ تي اجرڪ جي جديد ڊيزائنن جي تصوير
ٰ
هڪ چارٽ تي ڏکيا َ
معني واضح طور تي لکيل
لفظ ۽ انهن جي
بليڪ بورڊ
ڪتاب  ، 5صفحو نمبر 21
َسولي سنڌي
ُ

سکيا جو طريقو
•

•
•
•
•
•
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آمادگي جا سوال )1( :اسان پاڪستان جي ڪهڙي صوبي ۾ رهون ٿا ؟ ( )2سنڌ صوبي جي ٻولي ڪهڙي
آهي؟ ( )3سنڌ جا رهو اسي سنڌي ٽوپيَء کانسواِء ٻي ڪهڙي شيِء استعمال ڪندا آهن؟ اجرڪ (اجرڪ
سنڌ جي ثقافت جي اهم ُسڃاڻ ۽ ُسوکڙي آهي ).
استاد سبق جو اعالن ڪندي اجرڪ جي تصويرن جو چارٽ بليڪ بورڊ تي آويزان ڪندو .چارٽ تي نظر
ايندڙ تصويرن جي آسان لفظن ۾ وضاحت ڪئي ويندي.
استاد هي سبق بلند آواز ۽ ڪهاڻيَء واري انداز ۾ پڙهندو .
شاگردن کان واري واري سان سبق جي هڪ هڪ عبارت بلند آواز ۾ پڙهائي ويندي ،شاگرد جيڪي ڏکيا لفظ
اُچاري نه سگهندا ،اُهي َ
لفظ بليڪ بورڊ تي لکيا ويندا  ،انهن جو صحيح اُچار سمجهايو ويندو.
شاگردن کي لفظ “ ثقافت ۽ تهذيب ” جي وضاحت سمجهائي ويندي  ،اهڙي طرح سنڌ جي ثقافت ۽ تهذيب
بابت ڄاڻ ڏني ويندي.
شاگردن جي پروڙ جو جائزو وٺندي اُنهن کان مشقَ جي سوالن جا جواب زباني ُپڇيا ويندا .جيڪي شاگرد
صحيح جواب ڏيندا  ،اُنهن کي شاباس ڏني ويندي  ،جن شاگردن کي جواب ڏيڻ ۾ جِ َجھڪ ٿيندي  ،انهن جي
رهنمائي ڪئي ويندي.
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سبق جي متعلق ڪجهه سوال:
مان آهي ؟
1.1سنڌ جي ثقافت ۾ ڪهڙين شين جو ُ
2.2موئن جي دڙي مان مليل ڪنهن جي ُبت تي اجرڪ واري چادر اوڍيل آهي ؟
3.3عربن اجرڪ کي ڪهڙي نالي سان سڏيو آهي ؟
4.4ڪهڙو تيل اجرڪ کي سياري جي موسم ۾ گرم رکندو آهي ؟
5.5اجرڪ کي تياريَء دوران گھڻا دفعا ٿڌي پاڻيَء سان ڌوتو ويندو آهي ؟

حل ٿيل َمشقَ
(الف) سوالن جا جواب:
1.1اجرڪ جا ٻه قسم ٿين ٿا.
2.2اجرڪ جي تياريَء جا ُ
ڪل يارهن مرحال ٿين ٿا؛
3.3اجرڪ ٻن رنگن جو هوندو آهي؛
4.4اجرڪ هر موسم ۾ استعمال ڪيو ويندو آهي.
5.5اجرڪ جي صنعت ۾ ڇاپي الِء هڪ اوزار ( پور) استعمال ٿيندو آهي.
(ب) لفظن جا معني ۽ جمال :
َ
لفظ
آڳاٽي
سوکڙي
اُهڃاڻ
اوڍيندا
ب
ُح َ

معني
پر�انے/قدیم
سوغا�ت
شو�اہد
�ا� �وڑھےت
حمتب

جمال
آڳاٽي زماني ۾ به اجرڪ سنڌ ۾ تيار ڪيو ويندو هو.
اجرڪ سنڌ جي ثقافت جي اهم سوکڙي آهي.
مومن جي دڙي مان سنڌ جي ثقافت جا اُهڃاڻ مليا آهن.
سنڌ جا ماڻهو وڏي چاهه سان اجرڪ اوڍيندا آهن.
اسان جي دل ۾ وطن جي حب آهي.

(ج) لفظ “اجرڪ” مان ٽي جمال:
1.1اجرڪ سنڌ جي ثقافت جي سڃاڻ آهي.
2.2آٌء دوستن کي تحفي ۾ اجرڪ ڏنو.
3.3اجرڪ ڏيهه پر ڏيهه مقبول آهي.
(د) اجرڪ جي تياريَء تي مختصر مضمون:
اجرڪ يارهن مرحلن مان گذري مڪمل ٿئي ٿو .ان جي تياريَء ۾ اٺڪل  2500ڀيرا پور لڳن ٿا .اجرڪ ۾ هرک
۽ پاپلين جو ڪپڙو استعمال ٿئي ٿو .اجرڪ سنڌ جي الڙ وارن شهرن ۽ اتر سنڌ ۾ تيار ٿئي ٿو.
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سبق ڏهون

جشن آزادي

مقصد

سبق جي ُپڄاڻيَء تي:
• جشن آزاديَء بابت ڄاڻ حاصل ڪري سگهن.
• وطن خاطر قربانيَء جو جذبو پيدا ڪري سگھن.
• واحد ۽ جمع جا َ
لفظ سمجهي سگهن.
• هفتي  ،مهيني ۽ سال جي ڏينهن بابت ڄاڻ حاصل ٿيندي.

امدادي سامان
•
•
•
•

هڪ چارٽ تي پاڪستان جي جھنڊي جي تصوير
ٰ
هڪ چارٽ تي نَوان  ،ڏکيا َ
معني واضح طور تي لکيل
لفظ ۽ انهن جي
بليڪ بورڊ
ڪتاب  ، 5صفحو نمبر 23
َسولي سنڌي
ُ

سکيا جو طريقو
•

•
•
•
•
•
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آمادگي جا سوال  )1( :اسان جي مذهب جو نالو ڇا آهي؟ ( )2اسالم سان تعلق رکندڙ ماڻهو ڇا سڏرائيندا
َ
ملڪ جو نالو ڇا آهي؟ ( )4پاڪستان ڪڏهن آزاد ٿيو ؟ ( 14 )5آگسٽ اسان
آهن؟ ( )3اسان جي
پاڪستانين الِء ڇا جو ڏينهن آهي؟
استاد سبق جو اعالن ڪندي جهنڊي جي تصوير جو چارٽ بليڪ بورڊ تي آويزان ڪندو.
استاد بلند آواز ۽ ڪهاڻيَء واري انداز ۾ سبق پڙهندو  ،پڙهڻ دوران استاد عبارت ۽ جملن بابت پنهنجي
چهري جي انداز ۽ آواز ۾ پڻ تبديلي آڻيندو رهندو.
شاگردن کان واري واري سان سبق جي هڪ هڪ عبارت جي بلند آواز ۾ پڙهائي ڪرائي ويندي  ،غلطين جي
صورت ۾ سندن رهنمائي ڪئي ويندي.
شاگردن کي جشن آزاديَء جي اهميت ۽ الڳ وطن حاصل ڪرڻ خاطرمسلمانن جي ڏنل قربانين ۽ پاڻ پتوڙڻ
بابت ڄاڻ ڏني ويندي.
شاگردن جي پروڙ جو جائزو وٺندي اُنهن کان مشقَ جي سوالن جا جواب زباني ُپڇيا ويندا .جيڪي شاگرد
صحيح جواب ڏيندا  ،اُنهن کي شاباس ڏني ويندي  ،جن شاگردن کي جواب ڏيڻ ۾ ججھڪ ٿيندي  ،انهن جي
رهنمائي ڪئي ويندي.
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سبق جي متعلق ڪجهه سوال:
1.1پرڀات  ،احمد ۽ شعيب پاڻ ۾ ڪير هئا ؟
2.2نَصير ڪنهن جي گھر داخل ٿيو ؟
3.3نَصير ڪهڙي شهر وڃي رهيو هو؟
ُ
ڪيڪ آندو ؟
4.4نصير ٻارن الِء ڪهڙو
5.5پرڀات جي والده کيس ڇا چوندي هئي ؟

حل ٿيل َمشقَ
(الف) سوالن جا جواب:
ِ 1.1پرڀات  ،احمد ۽ شعيب ادا نصير وٽ پڙهندا هئا.
2.2پاڪستان جو جشن آزادي  14آگسٽ تي ٿيندو آهي.
3.3پرڀات پاڪستان کي ڏنل وقت ۾ ٻارن جي کيڏڻ واري جاِء تي صفائيَء جو انتظام ڪيو ۽ هوَء ننڍن ٻارن ۾
پڙهائيَء جو شوق پيدا ڪرڻ الِء کين ڪهاڻيون ٻڌائيندي هئي.
4.4هڪ صديَء ۾ سؤ سال ٿين ٿا.
(ب) واحد جا جمع:
واحد
تاب
ِ
ڪ ُ
ڪهاڻي
تصوير
ڳالههِ
رو ُز

جمع
تاب
ِ
ڪ َ
ڪهاڻيون
تصويرون
ڳالهيون
روزانو

(ج) لفظن جا جمال:
َ
لفظ
اڄ ڪلهه
ڪم
وقت
في الحال
موضوع
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جمال
اڄ ڪلهه موسم ٿڌو آهي.
ڪم ڪرڻ گھرجن.
اسان کي نيڪ َ
هر ڪم وقت تي سر انجام ڏيڻ گھرجي.
في الحال اسين پڙهائي ڪندا سين.
اسالمي موضوعَ تي ڳالهه ڪرڻ سان ڄاڻ ۾ اضافو ٿئي ٿو.

45
45

(د) شاگردن کان هفتي ،مهيني ۽ سال جي ڏينهن بابت معلومات حاصل ڪئي ويندي.
• هفتي ۾ ست ( )7ڏينهن ٿيندا آهن.
• مهيني ۾ ٽيهه يا ايڪٽيهه ڏينهن ٿيندا آهن ( .فيبروري کانسواِء )
• سال ۾  365ڏينهن ٿيندا آهن.
(هه) خالي جاين جا َ
لفظ.
ُ
ڪيڪ ( )3گن ُد ( )4اِهو انتظام ( )5ٻارن
( 1947 )1ع ()2

سرگرميون ( اُتساهه)
•
•
•
•
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ٰ
معني لکيل هوندي،
استاد بليڪ بورڊ تي چارٽ آويزان ڪندو جنهن تي سبق جا نوان ۽ ڏکيا لفظ ۽ انهن جي
ٰ
معني پڙهي ٻڌائيندو.
استاد اُهي لفظ ۽
خوشخطيَء الِء شاگردن کان نوان لفظ ڪاپيَء ۾ لکرايا ويندا.
نَوان َ
لفظ  :هٻڪي  ،ڄاڻ  ،بالٽي.
شاگردن کي جشن آزادي جي تيارين بابت تفصيل سان ُٻڌايو ويندو  ،ڪاپيَء ۾ جهنڊو ٺاهي ان ۾ رنگ ڀرڻ
الِء چيو ويندو.
بليڪ بورڊ تي هڪ عبارت لکي شاگردن کي ان عبارت ۾ بيهڪ جون نشانيون لڳائڻ الِء هدايت ڪئي
ويندي.
آزادي هڪ نعمت آهي اسان جي بزرگن وڏين قربانين ۽ پاڻ پتو ڙڻ کانپوِء پاڪستان حاصل ڪيو .اسان کي
گهرجي ته اسين پنهنجي ملڪ جي ترقيَء الِء هر ممڪن ڪوشش ڪيون .وطن خاطر جان ۽ مال جي قرباني
ڏيڻ جو جذبو دل ۾ پيدا ڪريون.
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سبق يارهون

ب
وطن جي ُح َ

مقصد

نظم جي ُپڄاڻيَء تي:
• دل ۾ وطن سان محبت جو جذبو پيدا ٿيندو.
• وطن جي اهميت جي ڄاڻ حاصل ٿيندي.
• نظم ُس َر ۽ ترنم سان پڙهي ۽ ٻڌائي سگهندا.
• علم حاصل ڪرڻ سان گڏ هنر سِ کڻ جو چاههُ پيدا ٿيندو.
• نظم جي سمجهاڻي ۽ مشق جا سوال حل ڪرڻ جي قابليت وڌندي.
• نوان لفظ سکندا.

امدادي سامان
•
•
•
•

هڪ چارٽ تي پاڪستان جي نقشي جي تصوير
ٰ
معني لکيل
هڪ چارٽ تي نظم جي خوشخطي ۽ ڏکين لفظن جي
بليڪ بورڊ
ڪتاب  ، 5صفحو نمبر 26
َسولي سنڌي
ُ

سکيا جو طريقو
•

•
•
•
•

•
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شاگردن کي وطن جي اهميت بابت ڄاڻ ڏني ويندي  ،انهن جي دل ۾ وطن سان محبت جو جذبو اُجاگر ڪرڻ
الِء وطن جي سورمن  ،اڳواڻن  ،سپهه ساالرن ۽ ناماچار شخصيتن جا ناال ۽ ڪجهه ڄاڻ ُسهڻي انداز ۾ ڏني
ويندي.
استاد پاڪستان جي نقشي جو چارٽ بليڪ بورڊ تي آويزان ڪندو.
استاد بلند آواز ۾ ُس َر ۽ لئه سان نظم پڙهندو.
نظم جي ڏکين لفظن کي بليڪ بورڊ تي لکي  ،انهن جو صحيح اُچار سمجهائيندو.
استاد نظم جي هر هڪ مصرع ۽ شعر کي واضح ۽ آسان لفظن ۾ سمجهائڻ کان پوِء شاگردن کان بلند آواز
۾ نظم پڙهائيندو .جيڪي شاگرد ڏکيا لفظ اُچاري نه سگهندا انهن کي لفظن جي درست ادائگي سمجهائي
ويندي .جيڪي شاگر َد لفظن جو صحيح اُچار پڙهي سگھندا اُستا ُد انهن جي حوصلي افزائي ڪندي سندن
ساراهه ڪندو .ٻين شاگردن ۾ به صالحيتون پيدا ڪرڻ الِء انهن جي رهنمائي ڪئي ويندي.
شاگردن کي شاعر جي نالي بابت ڄاڻ ڏني ويندي.
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• استاد شاگردن کي ڪجهه دير الِء خاموشيَء سان نظم جي شعرن تي ويچار ڪرڻ ۽ سمجهڻ جو وقت ڏيندو ،
ان کانپوِء شاگردن کي پنهنجن خيالن جو ا ِظهار ڪرڻ جو موقعو ڏنو ويندو ُ ،سهڻي انداز ۾ شعر جي سمجهاڻي
ٻڌائيندڙ شاگرد جي حوصلي افزائي ڪندي سندس ُپٺي ٺپي ويندي.

حل ٿيل َمشقَ
(الف) سوالن جا جواب:
1.1هن نظم۾ شاعر وطن جي اهميت بيان ڪندي لکيو آهي ته “ دل ۾وطن جي حب ايمان جي نشاني آهي ”.
2.2جنهن کي دل ۾ وطن جي حب نه آهي اُهو انسان ،انسان نه آهي.
3.3اسين مختلف هُنر سِ کي  ،پاڪستان جو نالو ڪڍي سگهون ٿا.
4.4زراعت جي واڌاري الِء اسان کي نوان زرعي طريقن ۽ اوزارن جو استعمال ڪرڻ گھرجي.
(ب) استا ُد بليڪ بورڊ تي نظم جون ڪجهه اڻ سڌيون ( بي ترتيب ) مصرعون لکي شاگردن کان درست ڪرائيندو.
1.1اڃـا تـائين غريبن سان  ،نه ڌاري ڪو جي همدردي
2.2نه ٿــي تــعـليم جي ڳڻتي  ،نه ٿي بيروزگاري گھٽ
3.3عـجـب آهـي اڃــا غــفلـت جي آهـيون نـنـڊ ۾ اڄ به
َ 4.4
ڪــڍون اهڙا هُنر  ،جــو نڪري پاڪستان جو نالو ،
َ
وصف لکي ٻارن کي سمجهائي ويندي  ،پوِء بورڊ تي ڪجهه جمال لکي انهن مان صفت
(ج) بليڪ بورڊ تي صفت جي
چونڊي لکڻ الِء چيو ويندو.
1.1اسلم جي ٻلي ڏاڍي پياري آهي.
َ 2.2
ڪنول جو ٿيلهو ڪيڏو ُسهڻو آهي.
َ 3.3سمير جي سائيڪل تيز آهي.
4.4ڪراچيَء جو پاڻي کارو آهي.
انب ڏاڍو مِٺو آهي.
5.5سنڌڙي ُ

نظم جو مقصد
• وطن جي محبت ايمان جو هڪ ُجزو آهي .وطن جي حب هر انسان جي دل ۾ سمايل هوندي آهي .اسان کي
گھرجي ته پنهنجي دل ۾ وطن جي حب جو جذبو رکندي وطن جي ترقي  ،حفاظت ۽ خوشحاليَء الِء پاڻ پتوڙيون
 ،علم سان گڏ هُنر سکي ملڪ جو ۽ پـنـهـنـجـو نـالـو دنـــــيا ۾ روشن ڪريون .سنڌ جي سدا حيات شــــاعـر
حـضـرت شـاهه عبد اللطيف ڀٽائيؒ وطن جي حب جو ُسهڻو مثال ڏنو آهي.
وڳر ڪيو وتن  ،پرت نه ڇـنـن پاڻ ۾،
َپسو پکيئڙن  ،ماڙهنئان ميٺ گھڻو.
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سرگرميون ( اُتساهه)
•
•
•
		
		

•

		

نظم جي خوشخطي ڪالس ورڪ ڪاپيَء ۾ صفائيَء سان ڪيو.
نظم جو ڪهڙو شعر اوهان کي پسند آهي .ان شعر جي سمجهاڻي پنهنجن لفظن ۾ لکي اچو .استاد شاگردن
کي پنهنجن خيالن جو اظهار ڪرڻ جو موقعو ڏيندو.
شاگردن کي نظم مان قافيا ۽ رديف چونڊي ڪاپي ۾ لکڻ الِء هدايت ڪئي ويندي.
قافيا  :ايمان  ،انسان  ،اَرمان  ،ا ِمڪان ُ ،خواهان  ،احسان  ،سامان.
َرديف :ڪهڙو ٿيو.
هيٺيان نوان َ
لفظ ُسٺن اکرن ۾ لکو.
ب  ،ڌاري  ،خواهان.
ُح َ

تحقيقي َ
ڪ ُم

ب بابت وڌيڪ ٻڌائي .کين اهڙي حب الوطني بابت ڪا ٻي نظم ياد ڪرڻ الِء چوندو.
استاد ٻارن کي وطن جي ُح َ
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سبق ٻارهون

شيخ اياز

مقصد

سبق جي ُپڄاڻيَء تي:
• شاگرد شيخ ايازجي شخصيت بابت ڄاڻ حاصل ڪري سگهن.
• علم پرائي ماروئڙن جو همدرد ٿيڻ بابت ڄاڻ حاصل ڪن.
• واحد ،جمع ۽ لفظ  ،ضد سمجهي سگهندا.
• نَون لفظن جي ڄاڻ وڌندي.

امدادي سامان
•
•
•
•

هڪ چارٽ تي شيخ اياز جي تصوير
ٰ
هڪ چارٽ تي ڏکيا َ
معني واضح طور تي لکيل
لفظ ۽ انهن جي
بليڪ بورڊ
ڪتاب  ، 5صفحو نمبر 28
َسولي سنڌي
ُ

سکيا جو طريقو

• شاگردن کي سنڌ صوبي جي ڪجهه ناميا شخصيتن جا ناال ٻڌائيندي شيخ اياز جي شخصيت  ،ڪردار ،
قابليت ۽ ان جي ادبي پورهئي بابت ڪهاڻيَء واري انداز ۾ ڄاڻ ڏني ويندي.
• استاد سبق جو اعالن ڪندي شيخ اياز جي تصوير جو چارٽ بليڪ بورڊ تي آويزان ڪندو.
• استاد بلند آواز ۽ ڪهاڻيَء واري انداز ۾ سبق پڙهندو  ،پڙهڻ دوران استاد عبارت ۽ جملن بابت پنهنجي
چهري جي انداز ۽ آواز ۾ پڻ تبديلي آڻيندو رهندو ته جيئن شاگرد سبق کي توجهه ۽ دلچسپي سان سمجهي
سگهن.
• شاگردن کان واري واري سان سبق جي هڪ هڪ عبارت بلند آواز ۾ پڙهائي ويندي .شاگرد جيڪي ڏکيا لفظ
اُچاري نه سگهندا ،اهي لفظ بليڪ بورڊ تي لکيا ويندا .انهن جو صحيح اُچار سمجهايو ويندو.
• شاگردن جي پروڙ ۽ پرک جو جائزو وٺندي اُنهن کان مشقَ جي سوالن جا جواب زباني ُپڇيا ويندا .جيڪي
شاگرد صحيح جواب ڏيندا  ،شاباس طور اُنهن جي ساراهه ڪئي ويندي  ،جن شاگردن کي جواب نه ايندا ،
انهن جي رهنمائي ڪئي ويندي.
سبق جي متعلق ڪجهه سوال:
1.1شيخ اياز ميٽرڪ جو امتحان ڪهڙي سن ۾ پاس ڪيو ؟
ڪتابن جو انگ ڪيترو آهي ؟
2.2شيخ اياز جي شاعريَء جي ِ
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3.3شيخ اياز پنهنجي والد صاحب وٽ ڇا پڙهندو هو ؟
4.4شيخ اياز کي ڪهڙي سن ۾ سنڌ يونيورسٽيَء جو وائيس چانسلر مقرر ڪيو ويو؟
5.5شيخ اياز شاعريَء سان گڏ ٻيو ڇا لکندو هو ؟
ُ 6.6ملڪ جي صدر فاروق لغاريَء شيخ اياز کي ڪهڙو تمغو ڏنو ؟

حل ٿيل َمشقَ
(الف) سوالن جا جواب:
 1.شيخ اياز  2مارچ سن 1923ع تي پيدا ٿيو.
2.2شيخ اياز جو اصلي نالو مبارڪ علي هو.
تاب به پڙهندو هو.
ڪتابن سان گڏ ڪهاڻين ،قصن ۽ داستانن جا ِ
3.3شيخ اياز اسڪول جي ِ
ڪ َ
4.4پيشي جي لحاظ کان شيخ اياز وڪالت جي شعبي سان واڳيل هو.
5.5سنڌ ڌرتيَء جو هي برک شاعر  28ڊسمبر 1997ع تي الڏاڻو ڪري ويو .سندس مزار ڀٽ شاهه ۾ شاهه
عبداللطيف ڀٽائيؒ جي روضي جي ڀرسان ڪراڙ ڍنڍ جي ڪناري تي آهي.
(ب) خالي جاين جا لفظ :
( )1غالم حسين ( )2نيو ايرا (1943 )3ع (1976 )5( 50 ) 4ع
(ج) جمع جا واحد:
واحد
َ
شخصيت
داستان
مارون
َ
صنف

جمع
شخصيتون
داستانون
ماروئڙا
صنفون

(د) لفظن جا ضدَ:
لفظ

بهترين
عروج
شروع
سچ
ُ
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بدترين
زوال
آخر
ُ
ڪو ُڙ

ضد
َ
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(هه) شيخ اياز جي شخصيت تي مختصر مضمون:
شيخ اياز جو اصل نالو مبارڪ علي ۽ والد جو نالو غالم علي شيخ هو .سندس پيدائش  2مارچ 1923ع تي
شڪارپور ۾ ٿي .شيخ اياز پنهنجي وقت جو سٺو شاعر ۽ ليکڪ ٿي گذريو آهي .هن شاعريَء جي ذريعي مارن
کي حق ۽ سچ جي هدايت ڪئي اهي .شيخ اياز شاهه عبداللطيف ڀٽائي کان پوِء وڏو شاعر مڃيو وڃي ٿو.
شيخ اياز سنڌ يونيورسٽي جو وائس چانسلر رهي چڪو آهي .سن 1997ع ۾ وفات ڪري ويو.

سرگرميون ( اُتساهه)
•

•
•
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شاگردن کي پنهنجن خيالن جو اظهار ڪرڻ جو موقعو ڏيندي سندن ٻه ٽوال ٺاهيا ويندا .هڪ ٽولي کي شيخ
اياز جي علمي ،ادبي پورهئي بابت مضمون لکڻ الِء چيو ويندو ۽ ٻي ٽولي کي شيخ اياز جي شخصيت تي
مضمون لکڻ الِء چيو ويندو .مضمون لکڻ کانپوِء ٻئي ٽوال پنهنجي محنت ۽ خيالن جو اظهار پيش ڪندا.
جنهن ٽولي جي ڪارڪردگي تعريف جوڳي هوندي  ،استاد انهن جي حوصلي افزائي ڪندي کين ُسٺي
ڪارڪردگيَء جو سرٽيفڪيٽ ڏيندو.
خوشخطيَء الِء شاگردن کان نوان لفظ بليڪ بورڊ تي لکرايا ويندا.
نوان لفظ :جنم  ،پيريَء  ،ننديو.
ٰ
معني صاف ۽ واضح لکيل
استاد بليڪ بورڊ تي چارٽ آويزان ڪندو جنهن تي سبق جا ڏکيا لفظ ۽ انهن جي
ٰ
معني پڙهي ٻڌائيندو.
هوندي  ،استاد اُهي لفظ ۽
ڏکيا َ
ڪ َ
لڪ  ،سانگيئڙن  ،هيڻن  ،مڃتا.
لفظ ِ :
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سبق تيرهون

زندگيَء جو مقصد
مقصد
سبق جي ُپڄاڻيَء تي:
• شاگرد زندگيَء جي مقصد جي ڄاڻ حاصل ڪري سگهن.
• استاد جي اهميت کان واقف ٿين.
• انسانيت جي خدمت ڪرڻ وارن شعبن بابت ڄاڻ حاصل ڪن.
• ناڪاري جمالَ ،
لفظ ۽ ض َد سمجهي سگهندا.
• نَون لفظن جي ڄاڻ وڌندي.

امدادي سامان
•
•
•
•

هڪ چارٽ تي انسانيت جي خدمت ڪندڙ شعبن جا ناال لکيل
ٰ
هڪ چارٽ تي ڏکيا َ
معني واضح طور تي لکيل
لفظ ۽ انهن جي
بليڪ بورڊ
ڪتاب  ، 5صفحو نمبر 31
َسولي سنڌي
ُ

سکيا جو طريقو
•
•
•

•
•
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آمادگيَء ۾ شاگردن کي زندگيَء جي اهميت  ،انسان اشرف المخلوقات جو ُرتبو ،دنياوي ۽ ديني ڪم سنوارڻ
الِء ماڳ ماڻڻ جا ڪارگر طريقا ۽ انهن تي عمل ڪرڻ بابت تربيت واري انداز ۾ ڄاڻ ڏني ويندي.
استاد سبق جو اعالن ڪندي انساني زندگيَء جي شعبن جي نالن وارو چارٽ بليڪ بورڊ تي آويزان ڪندو.
استاد بلند آواز ۽ ڪهاڻيَء واري انداز ۾ سبق پڙهندو  ،سبق پڙهڻ دوران استاد عبارت ۽ جملن موجب
پنهنجي چهري جي انداز ۽ آواز ۾ پڻ تبديلي آڻيندو رهندو ،بلند آواز ۾ پڙهڻ دوران شاگردن جي توجهه جي
پروڙ الِء پڙهيل عبارت مان ڪجهه سوال ڪيا ويندا.
شاگردن کان واري واري سان سبق جي هڪ هڪ عبارت بلند آواز ۾ پڙهائي ويندي .شاگرد ،جيڪي ڏکيا
لفظ اُچاري نه سگهندا ،اهي لفظ بليڪ بورڊ تي لکيا ويندا ،انهن جو صحيح اُچار سمجهايو ويندو.
شاگردن جي پروڙ ۽ پرک جو جائزو وٺندي اُنهن کان مشقَ جي سوالن جا جواب زباني ُپڇيا ويندا .جيڪي
شاگرد صحيح جواب ڏيندا  ،شاباس طور اُنهن جي ساراهه ڪئي ويندي  ،جن شاگردن کي جواب نه ايندا ،
انهن جي رهنمائي ڪئي ويندي.
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سبق جي متعلق ڪجهه سوال:
1.1محسن ۽ محبوب پاڻ ۾ ڪير هئا؟
2.2بنا مقصد جي انسان جي زندگي ڪيئن ٿي گذري؟
3.3منزل ڪيئن سامهون ٿي سگهي ٿي؟

حل ٿيل َمشقَ
(الف) سوالن جا جواب:
1.1زندگيَء جو مقصد ان الِء ضروري آهي ته انسان جي صالحيتن  ،طاقت ۽ وقت جو استعمال ان صورت ۾
صحيح ٿي سگهي ٿو  ،جڏهن ان جي منزل (زندگيَء جو مقصد) چٽيَء طرح ان جي سامهون هجي.
عالم ،اُستا َد  ،ڊاڪٽر  ،انجنيئر  ،پائلٽ  ،سائنسدان  ،رياضيدان  ،شاعر ۽ ليکڪ بڻجي ،يا ڪنهن به
2.2اسان
َ
شعبي سان تعلق رکي انسانيت جي خدمت ڪري سگهون ٿا.
3.3محبوب جي زندگيَء جو مقصد ٻين تائين علم جي روشني پهچائڻ هو.
4.4اڄ ڪلهه اسان وٽ تعليم جو معيار تمام گھٽ آهي.
5.5محسن  ،محبوب سان اهو وچن ڪيو ته “ آٌء به توهان وانگر پڙهي  ،وڏو ٿي علم جي سوجهري کي ٻين تائين
پهچائڻ جي ڪوشش ڪندس”.
(ب) هاڪاري جمال:
1.1نويد کي اڄ اسڪول مان هوم ورڪ مليو آهي.
2.2سويرا صبح جو دير سان اُٿندي آهي.
3.3احمد کي واڱڻ وڻندا آهن.
4.4جميل پنهنجي ڀاُء کي خط لکيو آهي.
5.5اسان کي بابا مار ڏيندو آهي.
(ج) بليڪ بورڊ تي مشق جا جمال لکي شاگردن کان صحيح ۽ غلط جملن جي ُسڃاڻپ ڪرائي نشان لڳرايا ويندا.
(غلط )
1.1محسن ۽ محبوب هڪڙي ئي ڪالس ۾ نه پڙهندا آهن.
(صحيح)
2.2زندگيَء جو مقصد هُجڻ ضروري آهي.
(صحيح)
3.3پڪو ارادو اصل ۾ اسان جي منزل هوندي آهي.
( غلط )
4.4انسانيت جي خدمت ڪرڻ الِء ڪي به ذريعا ڪونه آهن.
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(د) لفظن جا ضدَ:
َ
لفظ
پڪو
ُ
گڏ
کوڙ
چٽي
روشني

ض َد
ڪچو
ڌار
گھٽ
اڻ چٽي
اونداهي

سرگرميون ( اُتساهه)
• شاگردن کي پنهنجن خيالن جو اظهار ڪرڻ جو موقعو ڏيندي انهن کان پنهنجي زندگيَء جو مقصد پڇيو
ويندو .ان الِء سندن رهنمائي به ڪئي ويندي .کين انسانيت جي خدمت ڪرڻ جي ٻين شعبن جا ناال لکي
اچڻ الِء چيو ويندو.
• خوشخطيَء الِء شاگردن کان نوان لفظ بليڪ بورڊ تي لکرايا ويندا .
ِچٽي  ،اٽل  ،جاکوڙ .
ٰ
معني صاف ۽ واضح
• استاد بليڪ بورڊ تي چارٽ آويزان ڪندو ،جنهن تي سبق جا ڏکيا لفظ ۽ انهن جي
ٰ
معني پڙهي ٻڌائيندو.
لکيل هوندي  ،استاد اُهي لفظ ۽
سوجهري  ،طئي  ،کوڙ  ،واڱڻ.
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سبق چوڏهون

مقصد

ُ
ڪڪڙ
سونو

سبق جي ُپڄاڻيَء تي:
• غريب ٻڪرار جي چاالڪيَء بابت ڄاڻ حاصل ڪن.
• سوني ڪڪ َڙ تي مختصر نوٽ لکڻ جي صالحيت پيدا ٿئي.
• جملن کي ترتيب ڏئي صحيح لکي سگهن.

امدادي سامان

ٰ
• هڪ چارٽ تي ڏکيا َ
معني واضح طور تي لکيل
لفظ ۽ انهن جي
• بليڪ بورڊ
ڪتاب  ، 5صفحو نمبر 34
• َسولي سنڌي
ُ

سکيا جو طريقو

• استاد بادشاهيَء واري دؤر جي ڪنهن به هاري  ،وزير يا ڪاريگر جي دانائيَء جو قصو هڪ دلچسپ ڪهاڻيَء
واري انداز ۾ ٻڌائيندو.
• سبق جو اعالن ڪرڻ سان گڏ ڏکين ۽ نَون لفظن جو چارٽ بليڪ بورڊ تي آويزان ڪيو ويندو.
• سبق جي هر هڪ عبارت بلند آواز ۾ لفظن جي صحيح اُچار ۽ وضاحت سان پڙهي ويندي  ،استاد سبق جي
جملن ۽ عبارت مطابق پنهنجي چهري جي انداز ۽ آواز ۾ پڻ تبديلي آڻيندي سبق جي ڪهاڻيَء کي چار چنڊ
هڻڻ جي هر ممڪن ڪوشش ڪندو.
• بلند آواز ۾ پڙهڻ دوران امدادي شين جو استعمال پڻ ڪيو ويندو .بلند آواز ۾ پڙهائي پوري ٿيڻ تي سبق جو
حاصل مقصد ضرور ٻڌايو ويندو.
• شاگردن کان بلند آواز ۾ سبق پڙهايو ويندو .جيڪي شاگرد ڏکيا لفظ اُچاري نه سگهندا انهن کي لفظن
جي درست ادائگي سمجهائي ويندي .جيڪي شاگر َد لفظن جو صحيح اُچار پڙهي سگھندا اُستا ُد انهن جي
حوصلي افزائي ڪندو.
زباني سوال :
1.1بادشاهه ملڪ ۾ ڇا گھمايو؟
2.2بادشاهه انعام ۾ ڇا ڏيڻ جو چيو هو؟
3.3ان ئي شهر ۾ ڪير رهندو هو ؟
4.4ٻڪرار کي ٻن ويلن الِء ڇا ڪرڻو پوندو هو ؟
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حل ٿيل َمشقَ
(الف) سوالن جا جواب:
• شاگردن کي پنهنجن خيالن جي اظهار جو موقعو ڏيڻ الِء مشق جي سوالن جا جواب پڇيا ويندا .شاگردن جا
ڏنل جواب بليڪ بورڊ تي لکيا ويندا.
1.1بادشاهه پنهنجي ُملڪ ۾ پڙو گھمايو ته جيڪو به ماڻهو مونکي ڪا اهڙي ڳالهه ٻڌائيندو جيڪا مون ڪڏهن
به نه ٻڌي هُجي .تنهن کي سونو ڪڪ ُڙ انعام ڏيندس.
2.2غريب ٻڪرار وٽ ڪجهه به ڪونه هو  ،ويچاري کي ٻن ويلن الِء به وڏا َوس ڪرڻا پوندا هئا.
3.3هڪڙي ڏينهن غريب شخص کي خيال آيو ته ڇو نه بادشاهه وٽ هلي ڪا قسمت آزمايان .جيڪڏهن سونو
ڪڪ ُڙ مليو ته پوِء موجون آهن .جي نه ته به هن غربت جي آزار کان ته جن ُد ڇٽي پوندي.
4.4بادشاهه ٻڪرار کي نٽائيندي کلي چيو ته ميان ! توکان وڏا عاقل ۽ هوشيار ٻڌجي ويا  ،تون هِتان هليو وڃ.
5.5بادشاهه ٻڪرار جي چاالڪيَء کان ڏاڍو خوش ٿيو ۽ کيس سونو ڪڪ ُڙ کڻي ڏنائينس.
(ب) ترتيب وارا جمال:
1.1ان ئي شهر ۾ هڪڙو غريب ٻڪرار رهندو هو.
2.2هل ! ا ِها ڳالهه ٻڌل آهي.
3.3منهنجو پيُء به هن ملڪ جو وڏي ۾ وڏو سوداگر هو.
لفظن جا ض َد :

(ج)

ضد

لفظ
امي ُر
جاهل
ختم
جيئڻ

غريب
عاقل
شروع
مرڻ
(د) لفظن جا معني ۽ جمال:
َ
لفظ
موجون
واليت
پڙو
ڀيري
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معني
موجںی
پر�دیس
�اعال�ن
مرتہب

جمال
مِينهن وسڻ تي ٻارن جون موجون ٿي ويون.
منهنجو پيُء ڪم سانگي واليت ويو آهي.
بادشاهه پڙو گھمايو.
هن ڀيري اسين پڪنڪ تي ويندا سين.
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(هه) “سونو ڪڪ ُڙ ” تي مضمون:
هڪ بادشاهه پڙو گهمايو ته جيڪو مونکي ڪا به نئين ڳالهه ٻڌائيندو ته ان کي وڏو انعام ڏيندس .ڪيترائي
ماڻهو آيا ،پر ناڪام ٿي ويا ۽ بادشاهه کين قيد ڪري ڇڏيو .آخر ڪار هڪ ٻڪرار جيڪو غربت کان تنگ
اچي چڪو هو .اهو قسمت آزمائڻ الِء بادشاهه وٽ پهتو ۽ نئين ڳالهه ٻڌائڻ ۾ ڪامياب ٿي ويو .بادشاهه کيس
سونو ڪڪڙ ڏنو ۽ بڪرار خوشحال زندگي گذارڻ لڳو.

سرگرميون ( اُتساهه)
•

•
		
•
•
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شاگردن جا چار جوڙا ٺاهي هر هڪ جوڙي کي چئبو ته سوني ڪڪ َڙ جهڙيون نصيحت ڀريون ڪهاڻيون
پڙهي ڪاغذ تي لکي اچن .جنهن ٽولي جي نصيحت ڀري ڪهاڻي وڌيڪ دلچسپ هوندي ان جي ساراهه
ڪئي ويندي.
استاد بليڪ بورڊ تي آويزان ٿيل چارٽ ،جنهن تي ڏکيا ۽ نوان لفظ لکيل هوندا ،ڏانهن شاگردن جو توجهه
ٰ
معني سمجهائيندو.
ڇڪائي  ،انهن جي
نَوان َ
لفظ  :پکڙجي  ،عاقل  ،فضائون.
ڏکيا َ
ماٺ  ،ٻڪرار  ،پڳ مٽ يار.
لفظ  :سانگي  ،جن ُڊ ِ ،
سبق جي هڪ خاص عبارت بليڪ بورڊ تي لکي ان جي وضاحت ڪئي ويندي .بعد ۾ شاگردن کان ان
عبارت مان مختلف زباني سوال ُپڇيا ويندا.
هڪڙي ڀيري ڪنهن بادشاهه پنهنجي ُملڪ ۾ پڙو ڏياريو ته جيڪو به ماڻهو مون کي ڪا اهڙي ڳالهه ٻڌائيندو،
جيڪا مون ڪڏهن به نه ٻڌي هُجي .تنهن کي سونو ڪڪ ُڙ انعام ڏيندس.پر جيڪڏهن منهنجي ڳالهه ُٻڌل
هوندي ته پوِء ان ماڻهوَء کي جيل ۾ وڌو ويندو .ان ئي شهر ۾ هڪڙو غريب ٻڪرار رهندو هو ويچاري کي ٻن
وس ڪرڻا پوندا هئا.
ويلن الِء به وڏا َ
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سبق پندرهون

ڏيئو
مقصد
نظم جي ُپڄاڻيَء تي:
• شاگرد ڏيئي جي عظمت بيان ڪري سگھن.
• ڏيئي جي خوبين جي ڄاڻ حاصل ٿيندي.
• نظم ُس َر ۽ ترنم سان پڙهي ۽ ٻڌائي سگهندا.
• نظم جي سمجهاڻي ۽ مشق جا سوال حل ڪرڻ جي قابليت وڌندي.
• نوان لفظ سکندا.

امدادي سامان
•
•
•
•

ٽ موجود هُجن
هڪ عدد ڏيئو جنهن ۾ تيل ۽ َو ِ
ٰ
معني لکيل
هڪ چارٽ تي نظم جي خوشخطي ۽ ڏکين لفظن جي
بليڪ بورڊ
ڪتاب  ، 5صفحو نمبر 37
َسولي سنڌي
ُ

سکيا جو طريقو
•

•
•
•
•

•
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آمادگيَء جي سوالن ۾ شاگردن کان ُپڇيو ويندو ته رات جي وقت جڏهن بجلي بند ٿي ويندي آهي ته اوهان
گھر کي روشن ڪرڻ الِء ڇا ڪندا آهيو ؟.قديم دؤر ۾ اهي بجلي پيدا ڪندڙ جديد شيون نه هُيون پوِء اُن دؤر
جا ماڻهو رات جي وقت پنهنجن گھرن ۾ ۽ ڪم ڪارين ۾ ُسهائي جو بِلو ڪيئن ڪندا هئا ؟ ان ڳالهه ٻولهه
دوران مِڙني شاگردن کي ڳالهائڻ جو موقعو ڏنو وڃي.
ٽ موجود هوندي .نظم
استاد سبق جو اعالن ڪندي بورڊ جي ڀر ۾ هڪ عدد ڏيئو رکندو جنهن ۾ تيل ۽ ان ۾ َو ِ
جي ُپڄاڻيَء تي ڪالس ۾ اهو ڏيئو ٻاريو ويندو.
استاد بلند آواز ۾ ُس َر ۽ َتر ُنم سان نظم پڙهندو.
استاد نظم جا ڏکيا لفظ بليڪ بورڊ تي لکي ،انهن جو صحيح اُچار سمجهائڻ جي ڪوشش ڪندو.
استاد نظم جي هر هڪ مصرع ۽ بن َد کي واضح ۽ آسان لفظن ۾ سمجهائڻ کان پوِء شاگردن کان بلند آواز
۾ نظم پڙهائيندو .جيڪي شاگرد ڏکيا لفظ اُچاري نه سگهندا انهن کي لفظن جي درست ادائگي سمجهائي
ويندي .جيڪي شاگر َد لفظن جو صحيح اُچار پڙهي سگھندا اُستا ُد انهن جي حوصلي افزائي ڪندي سندن
ساراهه ڪندو ،ٻين شاگردن ۾ به صالحيتون پيدا ڪرڻ الِء انهن جي رهنمائي ڪئي ويندي.
شاگردن کي شاعر جي نالي ۽ ادبي پورهئي بابت ڄاڻ ڏني ويندي.
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• استاد شاگردن کي ڪجهه دير الِء خاموشيَء سان نظم جي شعرن تي ويچار ڪرڻ ۽ سمجهڻ جو وقت ڏيندو ،
ان کانپوِء شاگردن کي پنهنجن خيالن جو اِظهار ڪرڻ جو موقعو ڏنو ويندو ُ ،سهڻي انداز ۾ شعر جي سمجهاڻي
ڏيندڙ شاگرد جي حوصلي افزائي ڪندي سندس ُپٺي ٺپي ويندي.

حل ٿيل َمشقَ
(الف) سوالن جا جواب:
1.1ڪکائن گھرن کي ڏيئو روشن ڪري ٿو.
2.2اسان کي هن نظم مان اِهو سبق ٿو ملي ته اسان کي ُڏکي وقت ۾ هڪ ٻئي جي مدد ڪرڻ  ،دل ۾ سچائي رکڻ ،
سڀن الِء دل ۾ محبت ۽ عاجزيَء جهڙيون صفتون پيدا ڪرڻ گھرجن.
3.3شاگردن کي پنهنجن خيالن جي اظهار جو موقعو ڏيندي سوال ڪيو ويندو ته.
4.4اوهان کي هن نظم جو ڪهڙو بن ُد وڻي ٿو ۽ ڇو ؟
5.5استاد نظم بابت شاگردن جي ذهني پروڙ جو جائزو وٺڻ الِء چوندو ته :
6.6هن نظم جو مقصد اوهان پنهنجي لفظن ۾ لکي ڏيکاريو.
(ب) نظم جا مڪمل بند.
( )1ڪڙمين  .سينگار ( )2رهنمائي  .رکيل ( )3سهائو  .لکيين
(ج) لفظن جا جمال:
َ
لفظ
عيان
جوڀن
سحر
سهائي
جيوت

معني
ظاہر
جول�ہ
صحب
�ر�وشین
�زندگی

جمال
چانڊوڪيَء جو چنڊ عيان نظر ايندو آهي.
ڇا ته گالب جي گلن جو جوڀن آهي.
سحر جي وقت اسان روزو رکيو سين.
ڏيئو پاڻ ٻري ٻين کي سهائي ڏئي ٿو.
انسان پنهنجي جيوت بچائڻ الِء وڏي ڪوشش ڪري ٿو.

نظم جو مقصد
انسان اشرف المخلوقات آهي ،اهلل جي ذات انسان کي عقل ۽ شعور جي ڏات سان ماال مال ڪيو آهي .انسان
جي اندر محبت  ،سچائي  ،وفا  ،خلوص  ،ڀالئي  ،عدل  ،ديانتداري جهڙا ڳڻ موجود آهن .جڏهن انسان پنهنجو
پاڻ کي انهن صفتن سان سينگاريندو آهي ته ان مان انسانيت ۽ وفا جي خوشبوَء اچڻ لڳندي آهي .ڏيئو
انسان جي تخليق آهي.ڪشنچند عزيز ڏيئي جي صفتن جي واکاڻ ڪندي حقيقت ۾ انسان جي ُڳڻن ڏانهن
اشارو ڪيو آهي .انسان اُن کي چئجي جيڪو ڳڻن سان ڳهي پاڻ ۾ انسانيت پيدا ڪري.
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سبق سورهون

ڳوٺاڻي زندگي
مقصد
سبق جي ُپڄاڻيَء تي:
• شاگرد ڳوٺاڻي زندگيَء بابت ڄاڻ حاصل ڪري سگهن.
ڪرت کان واقف ٿين.
• ڳوٺاڻن جي مهمان نوازي ۽ ِ
• ڳوٺ جي خالص غذائن بابت ڄاڻ حاصل ڪن.
• ڳوٺاڻي زندگيَء تي مختصر مضمون لکي سگهندا.

امدادي سامان
•
•
•
•

هڪ چارٽ تي ڳوٺاڻن ماڻهن جي راندين جا ناال  ،خالص غذائون  ،اوطاق ۽ هنرن جون تصويرون.
ٰ
هڪ چارٽ تي ڏکيا ۽ نوان َ
معني واضح طور تي لکيل
لفظ  ،انهن جي
بليڪ بورڊ
ڪتاب  ، 5صفحو نمبر 39
َسولي سنڌي
ُ

سکيا جو طريقو
•

•
•

•
•
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ان ڪير ٿو اُپائي؟ هاري زندگي ڪيئن ٿو گذاري؟
آمادگيَء ۾ شاگردن کان پڇيو ويندو ته سبزيون  ،ميوا ۽ ُ
هاري سادي زندگي ڪٿي گذاريندو آهي؟ آمادگيَء جي سوالن جا جواب ڏيڻ ۾ مِڙني شاگردن کي ڳالهائڻ جو
ڪم ۾ به پنهنجي صالحيتن کي اُجاگر
موقعو ڏنو ويندو ته جيئن شاگرد بلند آواز ۾ سبق پڙهڻ ۽ مشق جي
َ
ڪرڻ جي ڪوشش ڪن.
استاد سبق جو اعالن ڪندي ڳوٺاڻي زندگيَء بابت راندين جي نالن ۽ مختلف تصويرن جو چارٽ بليڪ بورڊ
تي آويزان ڪندو.
استاد هي سبق بلند آواز ۽ ڪهاڻيَء واري انداز ۾ پڙهندو  ،بلند پڙهڻيَء دوران استاد عبارت ۽ جملن بابت
پنهنجي چهري جي انداز ۽ آواز ۾ پڻ تبديلي آڻيندو رهندو ته جيئن سبق ۾ شاگردن جي توجهه ۽ دلچسپي
پيدا ٿئي.
شاگردن کان واري واري سان سبق جي هڪ هڪ عبارت بلند آواز ۾ پڙهائي ويندي .شاگرد ،جيڪي ڏکيا لفظ
اُچاري نه سگهندا ،اهي لفظ بليڪ بورڊ تي لکيا ويندا  ،انهن جو صحيح اُچار سمجهايو ويندو.
شاگردن کي لفظ “ اعراب ” جي وضاحت سمجهائي ويندي  ،اهڙي طرح اعراب جي تبديليَء سان لفظن جو
مطلب پڻ بدلجڻ جي ڄاڻ ڏني ويندي.
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جهڙوڪ  :هِتي ۽ هُتي .اَ ُن ۽ اُ َن ،گ َھ ُر ۽ گ ُھ َرَ ،مينهن ۽ مِينهُن ،هِن۽ هُن ،۾ فرق ۽ مطلب واضح ڪري سمجهايو
ويندو.
• شاگردن جي پروڙ جو جائزو وٺندي اُنهن کان مشقَ جي سوالن جا جواب زباني ُپڇيا ويندا .جيڪي شاگرد
صحيح جواب ڏيندا  ،شاباس طور اُنهن جي ُپٺي ٺپي ويندي  ،جن شاگردن کي جواب نه ايندا انهن جي رهنمائي
ڪئي ويندي.
سبق جي متعلق ڪجهه سوال:
1.1اسان جي ملڪ جا ماڻهو گھڻن قسمن جي زندگي گذاريندا آهن ؟
2.2ڳوٺاڻن جي گھرن ۾ اڪثر ڪهڙا نلڪا هوندا آهن ؟
3.3ننڍڙا ٻار ڪٿي رانديون کيڏندا آهن ؟
4.4اوطاق ڇا کي چئبو آهي ؟

حل ٿيل َمشقَ
(الف) سوالن جا جواب:
1.1ڳوٺن ۾ اڪثر ڪچا ۽ ڪکاوان گھر ٺهيل هوندا آهن.
2.2ڳوٺاڻا ماڻهو ٻني ٻاروڪندا آهن ۽ چوپايو مال پاليندا آهن.
3.3ڳوٺن ۾ کير  ،مکڻ  ،جر جو پاڻي ۽ تازيون ڀاڄيون ملنديون آهن.
4.4ڳوٺاڻيون عورتون واندڪائيَء ۾ ِرليون سبنديون  ،ڀرت ڀرينديون يا ُ
ائٽ هالئينديون آهن.
5.5ڳوٺاڻا ماڻهو صبح جو نيرن ۾ بصر ۽ لسيَء سان ڪڻڪ جي مکيل ماني کائيندا آهن.
(ب) استاد بليڪ بورڊ تي بي ترتيب جمال لکي ،شاگردن کي ترتيب سان لکڻ الِء چوندو.
1.1اتي هوا ۽ اُس هر وقت موجود هوندي آهي.
2.2اڪثر ڳوٺن ۾ َجر جو مٺو پاڻي به موجود هوندو آهن.
3.3ماڻهو ڪيترين ئي بيمارين کان بچيل هوندا آهن.
(ج) خالي جاين جا لفظ:
( )1گدالڻ (ُ )2
ڪشادا ،کليل ( )3نلڪو ( )4نيرن
(د) ڳوٺاڻي زندگيَء تي مختصر نوٽ:
اسان جي ملڪ جي آبادي جو گهڻي قدر حصو ڳوٺن ۾ رهي ٿو .ڳوٺاڻا ماڻهو سادا ،سچا ،مهمان نواز ۽ سخي
هوندا آهن .ڳوٺاڻا ماڻهو صاف پاڻي ،تازيون سبزيون ،گوشت  ،مڇي  ،کير ۽ مکڻ کائڻ سبب ڏاڍا صحت مند
۽ طاقتور هوندا آهن .ڳوٺاڻن ماڻهن جو پيشو ٻني ٻارو ڪرڻ ۽ مال ڌارڻ آهي.
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سرگرميون ( اُتساهه)
• شاگردن کي پنهنجن خيالن جو اظهار ڪرڻ جو موقعو ڏيندي کين چيو ويندو ته هن سبق ۾ ڳوٺاڻي زندگيَء
بابت ڪهڙي ڳالهه اوهان کي ُسٺي لڳي آهي ۽ ڇو ؟ شاگر َد واري واري سان اچي پنهنجن خيالن جو ا ِظهار
ڪندا.
ٰ
• استاد بليڪ بورڊ تي چارٽ آويزان ڪندو جنهن تي سبق جا نوان ۽ ڏکيا َ
معني صاف ۽
لفظ ۽ انهن جي
ٰ
معني پڙهي ٻڌائيندو ۽ سمجهائيندو.
واضح لکيل هوندي  ،استاد اُهي لفظ ۽
نوان َ
لفظ  :ڀيٽ  ،اڱڻ.
ڏکيا َ
لفظ  :چوپايو مال ،ن ُِم  ،اوطاق  ،ڪوٺائي ُ ،
ائٽ  ،ڌونئرو
• شاگردن کي ڳوٺاڻي زندگي ،راندين جا ناال  ،هنرن  ،ڪچهرين ۾ لطيفن  ،قصن ،ڳجهارتن ۽ پهاڪن جي ڄاڻ
ڏني ويندي.
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سبق سترهون

خلق جي خدمت

مقصد

سبق جي ُپڄاڻيَء تي:
• شاگرد خلق جي خدمت بابت ڄاڻ حاصل ڪري سگهن.
• انسانيت جي خدمت ڪرڻ جو جذبو دل ۾ پيدا ڪن.
• سنڌي پڙهڻ ۽ سمجهڻ جي صالحيت پيدا ٿي سگهندي.
َ
وصف سمجهي سگهندا.
• اسم عام ۽ اسم خاص جي
• نَون لفظن جي ڄاڻ وڌندي.

امدادي سامان
•
•
•
•

هڪ چارٽ تي خلق جي خدمت ڪرڻ وارين حالتن جي تصويرن جو ڏيک
ٰ
هڪ چارٽ تي نَوان ُ ،ڏکيا َ
معني واضح طور تي لکيل
لفظ ۽ انهن جي
بليڪ بورڊ
َسولي سنڌي ڪتا ُب  ، 5صفحو نمبر 42

سکيا جو طريقو
•
•
•

•
•
•
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آمادگيَء ۾ شاگردن کي انسانيت جي خدمت ڪرڻ بابت ڪا مختصر ڪهاڻي ٻڌائي ويندي .جنهن جي
ٻڌڻ کان پوِء شاگردن ۾ انسانيت جي خدمت ڪرڻ جو جذبو ۽ سبق کي غور سان سمجهڻ جو چاههُ پيدا ٿئي.
استاد سبق جو اعالن ڪندي خلق جي خدمت ڪرڻ وارين حالتن جي ڏيک جو چارٽ بليڪ بورڊ تي آويزان
ڪندو ۽ انهن تصويرن جي وضاحت ڪندو.
هي سبق استاد بلند آواز ۽ ڪهاڻيَء واري انداز ۾ پڙهندو  ،بلند آواز ۾ پڙهڻ دوران استاد عبارت ۽ جملن
موجب پنهنجي چهري جي انداز ۽ آواز ۾ پڻ تبديلي آڻيندو رهندو  ،بلند آواز ۾ پڙهائيَء دوران شاگردن جي
توجهه جي پروڙ الِء پڙهيل عبارت مان ڪجهه سوال ڪيا ويندا.
شاگردن کان واري واري سان سبق جي هڪ هڪ عبارت بلند آواز ۾ پڙهائي ويندي .شاگرد ،جيڪي ڏکيا
لفظ اُچاري نه سگهندا ،اهي لفظ بليڪ بورڊ تي لکيا ويندا ،انهن جو صحيح اُچار سمجهايو ويندو.
ٻارن جي پرک الِء استاد کانئن سوال ڪندو ته جيڪڏهن اوهان ڪنهن انسان جي مدد ڪرڻ چاهيو ته اوهان
ڪهڙيَء ريت مدد ڪندا ؟
شاگردن جي پروڙ ۽ پرک جو جائزو وٺندي اُنهن کان مشقَ جي سوالن جا جواب زباني ُپڇيا ويندا .جيڪي
شاگرد صحيح جواب ڏيندا  ،شاباس طور اُنهن جي ساراهه ڪئي ويندي  ،جن شاگردن کي جواب نه ايندا ،
انهن جي رهنمائي ڪئي ويندي.
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سبق جي متعلق ڪجهه سوال:
1.1حضرت محمد  kجن ڪافر عورت جي گھر ڇو ويا ؟
2.2ڪافر عورت پاڻ سڳورن kجن جي ُسهڻي اخالق واري َرويي کان ُمتاثر ٿي ڇا ڪيو؟
3.3اسڪول ۾ ڇا جو ڏهاڙو ملهايو ويو؟
4.4جيڪڏهن رستي تي گند ڪچرو هُجي ته ڇا ڪرڻ گھرجي ؟

حل ٿيل َمشقَ

(الف) سوالن جا جواب:
1.1خلق جي خدمت ڪرڻ الِء اسان کي پنهنجي آس پاس رهندڙ ماڻهن جو خيال رکڻ گھرجي .جيڪڏهن ڪو
تڪليف ۾ آهي ته اسان کي فوري طور تي ان جي مدد ڪرڻ گھرجي.
2.2جيڪڏهن ڪنهن به جاِء تي ڪو حادثو ٿي پوي ته اسان کي فوري طور تي زخمين کي اسپتال پهچائڻ گھرجي
۽ جيڪڏهن ُ
رت ڏيڻ جي ضرورت پوي ته پاڻ ۽ پنهنجن ساٿين کي ان الِء تيار ڪرڻ گھرجي.
3.3جيڪڏهن رستي تي ڪو بيمار يا پوڙهو شخص ڏسون ته اُن کي واٽ َڏسيون ۽ روڊ پڻ پار ڪرايون.
4.4حضرت محمد  kجن وٽ ڪو بکايل اچي د َر تي سوال ڪندو هو ته پنهنجي حصي جي ماني به اُن کي کڻي
ڏيندا هئا ۽ پاڻ بک تي ئي ويهندا هئا.
5.5ٽيبلوز ۾ ٻارڙن ،بيمار ۽ پوڙهن ماڻهن جي مدد ڪرڻ ۽ انهن کي رستو پار ڪرائڻ جو ڪردار ادا ڪيو.
َ
وصف مثالن سان گڏ لکرائي ۽ سمجهائي ويندي .پوِء شاگردن کي سبق
(ب) بليڪ بورڊ تي اسم عام ۽ اسم خاص جي
مان اسم عام ۽ اسم خاص چونڊي ڪاپيَء ۾ لکڻ الِء چيو ويندو.
اسم عام
اسڪول
ٻار
عورت
خلق
استادن

اسم خاص
حضور k
ڪافر عورت
دين اسالم

(ج) حرف جملو  :اهڙا لفظ جيڪي ٻن لفظن يا جملن کي پاڻ ۾ ڳنڍين ٿا  ،انهن کي حرف جملو چئبو آهي.
جيئن  :۽  ،يا  ،پر  ،ته.
شاگر َد حرف جملي جي لفظن کي استعمال ڪندي پنج جمال ٺاهي ايندا.
1.1طيبه ۽ مدثر ڀاُء ڀيڻ آهن.
2.2ماني کاُء يا چانهه پيُء.
3.3مان اسڪول ته وڃان پر منهنجي طبيعت خراب آهي.
4.4مينهن وسندو ته گرميَء ۾ فرق ايندو.
5.5استاد ٻڌايو ته اسڪول  14اگست تي کلندو.
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سرگرميون ( اُتساهه)
• شاگردن کي پنهنجن خيالن جو اظهار ڪرڻ جو موقعو ڏيندي انهن کان پنهنجي زندگيَء ۾ خلق جي خدمت
بابت پڇيو ويندو .ان الِء سندن رهنمائي به ڪئي ويندي .کين خلق جي خدمت ڪرڻ جا طريقا لکي اچڻ الِء
چيو ويندو.
• خوشخطي الِء شاگردن کان نوان لفظ بليڪ بورڊ تي لکرايا ويندا:
َڏسيون ُ ،پر گھو َر َ ،
واٽ.
ٰ
معني صاف ۽ واضح لکيل
• استاد بليڪ بورڊ تي چارٽ آويزان ڪندو جنهن تي سبق جا ڏکيا لفظ ۽ انهن جي
ٰ
معني پڙهي ٻڌائيندو.
هوندي  ،استاد اُهي لفظ ۽
ڏکيا لفظ :ڏهاڙو  ،اُڃايل  ،اُڇاليون.
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سبق ارڙهون

ماحول جي گدالڻ
مقصد
سبق جي ُپڄاڻيَء تي:
• شاگرد ماحول جي گدالڻ بابت ڄاڻ حاصل ڪري سگهن.
• ماحولياتي گدالڻ کان بچڻ جي طريقن کان واقف ٿين.
• ماحولياتي گدالڻ سبب پيدا ٿيندڙ بيمارين جي ڄاڻ حاصل ڪن.
• سنڌي پڙهڻ ۽ سمجهڻ جي صالحيت پيدا ٿي سگهندي.
َ
لفظ  ،ض َد ۽ لفظن جي مدد سان جمال ٺاهي سگهندا.
•

امدادي سامان
•
•
•
•

هڪ چارٽ تي ماحولياتي گدالڻ جي مختلف قسمن جون تصويرون
ٰ
هڪ چارٽ تي ڏکيا ۽ نوان َ
معني واضح طور تي لکيل
لفظ  ،انهن جي
بليڪ بورڊ
ڪتاب  ، 5صفحو نمبر 45
َسولي سنڌي
ُ

سکيا جو طريقو
•
•
•

•
•
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آمادگيَء ۾ شاگردن کي ماحول جي گدالڻ  ،ان جي قسمن ۽ پيدا ٿيندڙ بيمارين بابت ڪهاڻيَء واري انداز ۾
ڄاڻ ڏني ويندي.
استاد سبق جو اعالن ڪندي ماحولياتي گدالڻ جي مختلف قسمن جي تصويرن جو چارٽ بليڪ بورڊ تي
آويزان ڪندو.
استاد هي سبق بلند آواز ۽ ڪهاڻيَء واري انداز ۾ پڙهندو  ،بلند آواز ۾ پڙهڻ دوران هو عبارت ۽ جملن موجب
پنهنجي چهري جي انداز ۽ آواز ۾ پڻ تبديلي آڻيندو رهندو ته جيئن سبق ۾ شاگردن جو توجهه ۽ دلچسپي
پيدا ٿئي.
شاگردن کان واري واري سان سبق جي هڪ هڪ عبارت بلند آواز ۾ پڙهائي ويندي .شاگرد ،جيڪي ڏکيا لفظ
اُچاري نه سگهندا ،اهي َ
لفظ بليڪ بورڊ تي لکيا ويندا ،انهن جو صحيح اُچار سمجهايو ويندو.
شاگردن جي پروڙ ۽ پرک جو جائزو وٺڻ الِء اُنهن کان مشقَ جي سوالن جا جواب زباني ُپڇيا ويندا .جيڪي
شاگرد صحيح جواب ڏيندا  ،اُنهن کي شاباس ڏني ويندي ،جن شاگردن کي جواب نه ايندا انهن جي رهنمائي
ڪئي ويندي.
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سبق جي متعلق ڪجهه سوال:
1.1آواز جي گدالڻ مان ڪهڙو نقصان ُپهچي ٿو؟
2.2ماحولياتي گدالڻ جي معاملي ڪڏهن زور ورتو؟
3.3ملڪن ماحول کي ٺيڪ ڪرڻ الِء ڇا ٺاهيا آهن؟
4.4ماحولياتي گدالڻ ڇا کي ٿو چئجي ؟

حل ٿيل َمشقَ
(الف) سوالن جا جواب:
1.1ماحولياتي گدالڻ سان انساني صحت ۽ فطرت کي سخت نقصان ٿيندو آهي.
2.2دنيا ۾ صنعتي انقالب کانپوِء ماحولياتي گدالڻ ۾ واڌارو آيو آهي.
3.3ماحولياتي گدالڻ کي ختم نه ڪيو ويو ته دنيا انسانن الِء دوزخ بڻجي ويندي.
4.4هوا ۾ ماحولياتي گدالڻ گھرن  ،ڪارخانن  ،آفيسن  ،موٽر گاڏين  ،ريل گاڏين  ،۽ هوائي جهازن مان نڪرندڙ
دونهين جي ڪري ٿئي ٿي.
5.5ماحول جي خرابيَء سبب ساهه ۽ چمڙيَء جون بيماريون پيدا ٿين ٿيون.
6.6فيڪٽرين مان نڪرندڙ دونهين ۽ ڪيميڪل ۾ زهريال ُجزا مليل هوندا آهن  ،جن جي ڪري انسانن توڙي
حيوانن جي ڦڦڙن کي تمام گھڻو نقصان ٿئي ٿو.
7.7ماحول کي بهتر ڪرڻ الِء عملي طور تي ماحولياتي گدالڻ کي ختم ڪرڻ ُ ،سٺو معاشرو ۽ ماحول قائم ڪرڻ
ضروري آهي.
(ب) استاد بليڪ بورڊ تي صحيح ۽ غلط جمال لکي شاگردن کان انهن جملن تي صحيح ۽ غلط جو نشان هڻائيندو.
( )4صحيح
( )3غلط
( )2صحيح
( )1غلط
(ج) لفظن جا ض َد
َ
لفظ
نقصان
ُ
انسان
صحت
صاف
ضروري

ض َد
فائدو
حيوان
بيماري
گندو
غير ضروري

(د) استاد بليڪ بورڊ تي َ
لفظ لکي شاگردن کي انهن لفظن جا جمال ٺاهڻ الِء چوندو.
1.1فطرت جي نظام کي نقصان پهڇائڻ کي ماحولياتي گدالڻ ڇئبو آهي .ان سان انساني صحت کي نقصان
رسي ٿو
2.2شور سبب دماغي بيماريون پيدا ٿين ٿيون.
90
90

91
91

3.3ڪارخانن جو گندو پاڻي دريائن ۾ وهائڻ سان ماحولياتي گدالڻ ٿئي ٿي ۽ زميني پاڻي به گندو ٿئي ٿو.
4.4بهترين معاشرو قائم ڪرڻ الِء ماحول کي ٺيڪ ڪرڻو پوندو.

سرگرميون ( اُتساهه)
•

•
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شاگردن کي پنهنجن خيالن جو اظهار ڪرڻ جو موقعو ڏيندي کين پڇيو ويندو ته هن سبق ۾ ماحولياتي
گدالڻ جا ڪهڙا ڪهڙا قسم آهن؟ انهن مان ڪهڙا نقصان ٿين ٿا ؟ شاگر َد واري واري سان اچي پنهنجن
خيالن جو ا ِظهار ڪندا.
ٰ
استاد بليڪ بورڊ تي چارٽ آويزان ڪندو جنهن تي سبق جا نوان  ،ڏکيا َ
معني صاف ۽ واضح
لفظ ۽ انهن جي
ٰ
معني پڙهي ٻڌائيندو ۽ سمجهائيندو.
لکيل هوندي  ،استاد اُهي لفظ ۽
نوان َ
لفظ  :هاڃو  ،سگههَ  ،جيوت.
ڏکيا َ
لفظ  :رسائيندڙ  ،سڌو سنئون  ،اُپاَء  ،ٻي مها ڀاري جنگ .
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سبق اوڻيهون

تندرستي

مقصد

نظم جي ُپڄاڻيَء تي:
• تندرستيَء جي اهميت بيان ڪري سگهن.
ٰ
تعالي جي طرفان عطا ڪيل نعمتن جو ُشڪر ادا ڪندا.
• اهلل
• نظم ُس َر سان پڙهي ۽ ٻڌائي سگهندا.
• نظم جا شعر ۽ سمجهاڻيون آسانيَء سان سمجهي سگهندا.
• نوان لفظ سکندا.

امدادي سامان
•
•
•
•

تندرستي برقرار رکڻ جي اصولن بابت تصويرن جو چارٽ
ٰ
معني لکيل
هڪ چارٽ تي نظم جي خوشخطي ۽ ڏکين لفظن جي
بليڪ بورڊ
ڪتاب  ، 5صفحو نمبر 48
َسولي سنڌي
ُ

سکيا جو طريقو
•
•
•

•

استاد بلند آوازُ ،س َر ۽ تر ُنم سان نظم پڙهندو.
استا ُد تندرستي برقرار رکڻ جي اصولن بابت تصويرن جو چارٽ آويزان ڪندو.
نظم جي هر هڪ مصرع ۽ شعر کي واضح ۽ آسان لفظن ۾ سمجهائڻ کان پوِء شاگردن کان بلند آواز ۾ نظم
پڙهايو ويندو .جيڪي شاگرد ڏکيا لفظ اُچاري نه سگهندا انهن کي لفظن جي درست ادائگي سمجهائي ويندي.
جيڪي شاگر َد لفظن جو صحيح اُچار پڙهي سگھندا اُستا ُد انهن جي حوصلي افزائي ڪندي شاباس ڏيندو.
شاگردن کي شاعر جي نالي جي ڄاڻ ۽ ادبي پورهئي بابت ڄاڻ ڏني ويندي ۽ تخلص جي باري ۾ پڻ ٻڌايو
ويندو.

نظم جو مقصد
استاد شاگردن کي نظم جي شعرن جي سمجهاڻي آسان لفظن ۾ سمجهائڻ سان گڏ نظم جو حاصل مقصد
ٰ
تعالي اسان انسانن الِء بيشمار نعمتون پيدا ڪيون آهن  ،انهن نعمتن ۾ تندرستي به هڪ
سمجهائيندو ته اهلل
انمول نعمت آهي .زندگي جو اصل لُ ُ
طف ئي تندرستيَء سان آهي .تندرست انسان ئي دنيا ۾ وڏا وڏا ڪارناما
سرانجام ڏئي ڪاميابي ماڻي پنهنجو ۽ ملڪ جو نالو روشن ڪري سگھي ٿو .اسان کي گھرجي ته زندگيَء کي پر
لطف بنائڻ الِء تندرستي برقرار رکڻ جي اصولن تي عمل ڪريون.
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حل ٿيل َمشقَ
(الف) سوالن جا جواب:
1.1تندرستي عجيب قسم جي نعمت آهي.
2.2تندرستي مال ۽ دولت سان خريد نه ٿي ڪري سگھجي.
3.3اسان هر طرح سان صفائيَء جو خيال ڪري تندرستي بحال رکي سگهون ٿا.
4.4گندين عادتن کان هميشه پاسو ڪرڻ گھرجي ؟
(ب) استا ُد بليڪ بورڊ تي شعرن جون اڻپوريون سٽون لکي شاگردن کان مڪمل ڪرائيندو.
1.1مال خزانا ڪيترا  ،ڪنهن وٽ لک هُجن ،
2.2هيرا موتي اڻ َميا  ،وٽـس پيا ُرلن ،
3.3آهي تندرستي  ،دولت سڄي سا ،
4.4جيُء خوش  ،جهان خوش  ،ا ِئين چون ٿا.
(ج) هم آواز لفظ :
( )1وڻندو کڻندو (ُ )2رلن ُگھلن ( )3سارو تارو ( )4سچي ڪچي ( )5جيُء سيُء
(د) هي بيت سر ۽ لئه ۾ پڙهي ٻڌايون.

سرگرميون ( اُتساهه)
•
•

•
		
		

نظم جي خوشخطي ڪالس ورڪ ڪاپيَء ۾ صفائيَء سان لکرائي ويندي.
نظم جي هڪ شعر جي سمجهاڻي پنهنجي لفظن ۾ لکي ايندا.
ُجڳائي،
اهڙي ا ُملهه شيِء جي ڳڻتي
ڇڏڻ گھرجي ڪين ڪي تـنهن کي ڦٽائي.
نظم جي خوشخطي  ،نون ۽ ڏکين لفظن جو چارٽ آويزان ڪيو ويندو  ،اُهي َ
لفظ پڙهي سمجهايا ويندا.
نوان َ
لفظ  :شاهوڪار  ،ا ُملههُ ،جڳائي.
ڏکيا َ
لفظ  :اڻ َمياَ ،ڌ ُن  ،ڦٽائي ،نِت ڌيان.

ڪم
تحقيقي ُ

استاد شاگردن جي پروڙ ۽ پرک جو جائزو وٺندي تندرستي برقرار رکڻ وارين شين جون تصويرون ۽ انهن جا ناال
هڪ سادي ڪاغذ تي لکي کڻي اچڻ الِء چوندو.
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سبق ويهون

وڏي ٻوڏ ۽ ُمتاثرن جي امداد

مقصد

سبق جي ُپڄاڻيَء تي:
• وڏي ٻوڏ بابت ڄاڻ حاصل ڪري سگهن.
• انسانيت جي خدمت ڪرڻ جو دل ۾ جذبو پيدا ڪن.
• سنڌي پڙهڻ ۽ سمجهڻ جي صالحيت پيدا ٿي سگهندي.
• ٻوڏ متاثرن جي امداد بابت ڄاڻ حاصل ڪري سگھن.
• نَون لفظن جي ڄاڻ وڌندي.

امدادي سامان
•
•
•
•

هڪ چارٽ جنهن تي ٻوڏ سبب متاثر ٿيل ماڻهن کي ملندڙ امداد وارين حالتن جون تصويرون هجن
ٰ
هڪ چارٽ تي ڏکيا َ
معني واضح طور تي لکيل
لفظ ۽ انهن جي
بليڪ بورڊ
َسولي سنڌي ڪتا ُب  ، 5صفحو نمبر 50

سکيا جو طريقو
•
•
•

•
•
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آمادگيَء ۾ شاگردن کي ٻوڏ ۽ ٻوڏ جي نقصانن بابت مختصر ڪهاڻي ٻڌائي ويندي .جنهن جي ٻڌڻ سان شاگردن
۾ انسانيت جي خدمت ڪرڻ جو جذبو ۽ سبق کي غور سان سمجهڻ جو چاههُ پيدا ٿئي.
استاد سبق جو اعالن ڪندي ٻوڏ سبب متاثر ٿيل ماڻهن کي امداد ڏيڻ وارين حالتن جو تصويري چارٽ
بليڪ بورڊ تي آويزان ڪندو ۽ انهن تصويرن جي وضاحت ڪندو.
استاد بلند آواز ۽ ڪهاڻيَء واري انداز ۾ سبق پڙهندو  ،بلند آواز ۾ پڙهڻ دوران استاد عبارت ۽ جملن موجب
پنهنجي چهري جي انداز ۽ آواز ۾ پڻ تبديلي آڻيندو رهندو  ،بلند آواز ۾ پڙهائيَء دوران شاگردن جي توجهه
جي پروڙ الِء پڙهيل عبارت مان ڪجهه سوال ڪيا ويندا.
شاگردن کان واري واري سان سبق جي هڪ هڪ عبارت بلند آواز ۾ پڙهائي ويندي .شاگرد جيڪي ڏکيا لفظ
اُچاري نه سگهندا ،اهي لفظ بليڪ بورڊ تي لکيا ويندا ،انهن جو صحيح اُچار سمجهايو ويندو.
شاگردن جي پروڙ ۽ پرک جي جائزي الِء اُنهن کان مشقَ جي سوالن جا جواب زباني ُپڇيا ويندا .جيڪي شاگرد
صحيح جواب ڏيندا  ،شاباس طور ُ انهن جي ساراهه ڪئي ويندي  ،جن شاگردن کي جواب نه ايندا  ،انهن جي
رهنمائي ڪئي ويندي.
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حل ٿيل َمشقَ
(الف) سوالن جا جواب:
1.1سنڌ ۾ وڏي ٻوڏ سال 2010ع ۾ آئي هئي.
2.2هن وڏي ٻوڏ ۾ ُگڊو بئراج وٽ تعمير ٿيل ٽوڙي بند درياَء جي پاڻيَء جو دٻاُء نه َسهي ُٽٽي پيو  ،بن ُد ُٽٽڻ ڪري
درياَء جو پاڻي اُٿلي پيو ۽ ڏسندي ڏسندي وڏي ٻوڏ جي صورت اختيار ڪري ويو.
3.3ٻوڏ متاثرن جي نه رڳو عام ماڻهن پر سرڪاري ادارن توڙي ٻاهرين ُملڪن جي حڪومتن ،خانگي تنظيمن ۽ اُتان
جي ماڻهن مدد ڪئي پر انهن کي کاڌي پيتي جون شيون  ،هنڌ بسترا ۽ ڪپڙا لٽا پڻ پهچايا.
4.4سنڌي  ،اردو ۽ ٻين ٻولين ۾ شايع ٿيندڙ اخبارن ۽ ٽي وي چينلن وڏي ٻوڏ دوران ماڻهن جي نه رڳو رهنمائي ڪئي
ڏس پئي ڏنو.
پر جتي جتي ماڻهو ٻوڏ جي پاڻيَء ۾ ڦاٿل هئا تن کي ڪڍڻ الِء انتظاميه کي ُ
5.5وڏي ٻوڏ دوران پاڪ فوج جي جوانن متاثرن جي مدد ۽ بحاليَء ۾ پنهنجي پيشيورانه ذميوارين جو ڀرپور
مظاهرو ڪيو.
(ب) وڏي ٻوڏ بابت مختصر مضمون:
گرمين ۾ دريائن ۾ پاڻي وڌيڪ هئڻ سبب سيالب جي اچڻ جو وڌ ۾ وڌ خطرو هوندو آهي .هر درياَء جي ٻنهين
پاسن کان مضبوط بند ٺهيل هوندا آهن .پر پاڻي پنهنجي طاقت سان بند ٽوڙي سيالب جي صورت اختيار
ڪندو آهي .سن 2010ع جي سيالب سنڌ ۾ تباهي آڻي ڇڏي .ان سيالب جا متاثر ٿيل ماڻهون هن وقت
تائين پريشان زندگي گذاري رهيا آهن.
(ج) هيٺ ڏنل لفظ جملن ۾ ڪم آڻيو:
( )1هي ( )2هن ( )3ها
 .2مون کي هي پين نکڻي ڏي.
 .1هو اسڪول وڃي رهيو آهي.
 .4پئسا هجن ها ته آُء گهمڻ وڃان ها.
 .3هن کي ڏاڍو بخار آهي.
(د) لفظن جي معني:
لفظ
َجتن
وت
منتقل

سرگرميون ( اُتساهه)

کوشش
طاقت
نملقت

معني

لفظ
سرندي وارا
اجها

معني

صا حب تیثیح
کےچ اکم نا �ت

ٰ
معني صاف ۽
• استاد بليڪ بورڊ تي چارٽ آويزان ڪندو جنهن تي سبق جا نوان ۽ ڏکيا لفظ ۽ انهن جي
ٰ
معني پڙهي سمجهائيندو.
واضح لکيل هوندي  ،استاد اُهي لفظ ۽
		 نوان َ
لفظ  :اُٿليَ ،جتن ،طاقت.
		 ڏکيا َ
لفظ ُ :منتقل ،سرندي وارا  ،اَجها.
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سبق ايڪيهون

موتي ۽ نوريئڙو
مقصد
سبق جي ُپڄاڻيَء تي:
• تصوير ڏسي ڪهاڻي ٻڌائي سگهن.
• موتي ۽ نوريئڙي جي ڪهاڻيَء مان سبق حاصل ڪن.
• موتيَء جي وفاداريَء بابت ڄاڻ حاصل ٿيندي.
• ذهني صالحيت وڌندي.

امدادي سامان
• موتي ۽ نوريئڙي جي تصويري ڪهاڻيَء جو چارٽ
• بليڪ بورڊ
ڪتاب  ، 5صفحو نمبر 53
• َسولي سنڌي
ُ

سکيا جو طريقو

• استاد شينهن ۽ ٻين جانورن بابت ڪا به مختصر ڪهاڻي شاگردن کي ٻڌائيندو .ڪهاڻيَء جو دلچسپ هجڻ
ضروري آهي ته جيئن ٻارن جو اخبارن  ،رسالن ۽ ڪتابن ۾ ڪهاڻيون پڙهڻ جو چاههُ وڌي.
• استا ُد موتي ۽ نوريئڙي جي تصويري ڪهاڻيَء جو چارٽ آويزان ڪندو.
• استا ُد  ،شاگردن جو توجهه ڪهاڻيَء جي پهرين تصوير ڏانهن ڇڪائي سوال ڪندو ته تصوير ۾ ڇا ڇا نظر
اچي رهيو آهي .اهڙي طرح هڪ هڪ ڪري سڀني تصويرن تي غور ڪرايو ويندو.

ڪهاڻي جو مقصد

ٰ
تعالي جيڪا به مخلوق هن ڪائنات ۾ پيدا ڪئي
هن ڪهاڻيَء مان اسان کي اها نصيحت ملي ٿي ته اهلل
آهي  ،ان جو ڪو نه ڪو مقصد ۽ خاص طور تي انسان ذات الِء ڀالئي رکيل آهي .ان الِء جانو َر هجن توڙي
ُ
ٰ
تعالي حڪمت ۽ فائدو رکيو آهي .اهڙي
جهنگ .هر شيِء ۾ اهلل
پکي  ،ٻوٽا هُجن توڙي گاهه  ،پهاڙ هُجن توڙي
طرح جيڪڏهن جانورن ۽ پکين تي ويچار ڪجي ته انهن ۾ به ڪا نه ڪا خوبي سمايل آهي .جڏهن اسان
انهن پکين توڙي جانورن سان پيار ڪندا آهيون ۽ وقت تي انهن جي کاڌي خوراڪ جو خيال رکندا آهيون ته
انهن مان ڪيترائي پکي ۽ جانور اسان سان وفاداري ڪندا آهن .جانورن مان ڪتو هڪ وفادار جانور آهي.
ڪتاب جي تصويري ڪهاڻيَء ۾ به موتيَء جي وفاداريَء جو ڪردار ظاهر ڪيو ويو آهي.
هن ِ
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اسان کي ان تصويري ڪهاڻيَء مان اهو سبق حاصل ڪرڻ گھرجي ته جيڪڏهن اسين هڪ جانور سان
ُسهڻو َرويو اختيار ٿا ڪيون ته هو اسان الِء جان به قربان ڪرڻ ٿو گھري ،ته پوِء اسان ته انسان آهيون ،اسان
ٰ
تعالي شعور عطا ڪيو آهي .اسين ان شعور ۽ علم جي طاقت سان ماال مال ٿي دنيا ۾ وڏاوڏا
انسانن کي اهلل
ڪارناما ڪري پنهنجو نالو روشن ڪيون ٿا ته پوِء اسان انسانن ۾ محبت  ،خلوص  ،ايمانداري  ،ديانتداري ۽
وفاداريَء جهڙيون صفتون هُجڻ ضروري آهن.

سرگرميون ( اُتساهه)
• استاد بليڪ بورڊ تي آويزان ٿيل تصويري ڪهاڻيَء جي چارٽ ڏانهن شاگردن جو توجهه ڦيرائيندي ،سندن
پروڙ جو جائزو وٺڻ الِء کين پنهنجا خيال ظاهر ڪرڻ جو موقعو ڏيندو ــ ۽ سوال ڪندو ته:
 .1تصويرن ۾ ڪهڙا ڪهڙا جانور نظر اچي رهيا آهن ؟
جواب :تصويرن ۾ ڪتو ۽ نوريئڙو نظر پيا اچن.
		
 .2جانورن کانسواِء تصويرن ۾ ٻيو ڇا نظر اچي رهيو آهي ؟
جواب :جانورن کانسواِء تصوير ۾ ُ
ڪتاب آهي  ،ان
		
ڪرسيَء تي ويٺل هڪ ٻارڙي  ،جنهن جي هٿ ۾ هڪ ِ
کانسواِء َ
وڻ  ،گاههُ ُ ،گل ۽ اسٽرابري وغيره نظر اچي رهيا آهن.
		
• استاد  ،شاگرد کان ڪهاڻيَء متعلق ڪجهه سوال ڪندو.
		  .1ننڍڙي ٻارڙي ڇا ڪري رهي هئي ؟
		  .2موتي نوريئڙي جي پويان ڇو ڊوڙڻ لڳو ؟
		  .3ڇا موتي پنهنجي مقصد ۾ ڪامياب ٿيو ؟

ڪم
تحقيقي ُ

• استاد شاگردن جي پروڙ ۽ پرک جو جائزو وٺڻ الِء انهن کي ٻين جانورن جي ڪا به تصويري ڪهاڻي هڪ
سادي ڪاغذ تي ٺاهي کڻي اچڻ الِء چوندو.
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سبق ٻاويهون

صوفي شاهه عنايت شهيد
مقصد
سبق جي ُپڄاڻيَء تي:
• شاگرد صوفي شاهه عنايت شهيد جي زندگيَء بابت ڄاڻ حاصل ڪري سگهن.
• دين الِء صوفي شاهه عنايت شهيد جي ڏنل قربانين کان واقف ٿين.
• شاگر َد حرف جر جي وصف سمجهي سگهن.
• شاهه عنايت شهيد جي هارين ۽ غريبن سان ڪيل همدردين بابت ڄاڻ حاصل ڪن.

امدادي سامان
•
•
•
•

هڪ چارٽ تي صوفي شاهه عنايت شهيد جي ابتدائي زندگيَء بابت ڄاڻ لکيل
ٰ
هڪ چارٽ تي نوان  ،ڏکيا َ
معني واضح طور تي لکيل
لفظ ۽ انهن جي
بليڪ بورڊ
ڪتاب  ، 5صفحو نمبر 54
َسولي سنڌي
ُ

سکيا جو طريقو
•

•
•

•
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آمادگيَء ۾ شاگردن کي سنڌ جي صوفي بزرگن  ،اوليائن  ،ڪامل درويشن ۽ صوفي شاعرن بابت مختصر ڄاڻ
ڏيندي سنڌ جي ڪامل بزرگ صوفي شاهه عنايت شهيد جي دليري ،۽ انساني همدردي بابت ڄاڻ ڪهاڻيَء
جي انداز ۾ ُسهڻيَء ريت بيان ڪئي ويندي .جنهن جي ٻڌڻ سان شاگردن ۾ دين اسالم ۽ قوم خاطر جان مال
قربان ڪرڻ جو جذبو ۽ سبق کي غور سان سمجهڻ جو چاههُ پيدا ٿئي.
استاد سبق جو اعالن ڪندي صوفي شاهه عنايت شهيد جي ابتدائي زندگيَء بابت ڄاڻ جو چارٽ بليڪ بورڊ
تي آويزان ڪندو.
سبق جي هر هڪ عبارت بلند آواز ۾ واضح طور تي پڙهي ۽ سمجهائي ويندي ،استاد سبق جي جملن ۽
عبارت مطابق پنهنجي چهري جي انداز ۽ آواز ۾ پڻ تبديلي آڻيندو رهندو ته جيئن سبق ۾ شاگردن جو توجهه
۽ دلچسپي پيدا ٿئي.
شاگردن کان بلند آواز ۾ سبق پڙهايو ويندو .بلند آواز ۾ پڙهڻ دوران جيڪي شاگرد ڏکيا لفظ اُچاري نه
سگهندا انهن کي لفظن جي درست ادائگي سمجهائي ويندي .جيڪي شاگر َد لفظن جي صحيح اُچار سان
ُسهڻيَء ريت عبارت پڙهي سگھندا ،اُستا ُد انهن جي حوصلي افزائي ڪندي کين شاباس ڏيندو.
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سبق جي متعلق ڪجهه سوال:
1.1شاهه عنايت عربي ۽ فارسي جي تعليم کان سواِء ٻي ڪهڙي تعليم حاصل ڪئي؟
2.2شاهه عنايت علم ۽ فضل حاصل ڪرڻ کانپوِء ڪهڙو طريقو اختيار ڪيو ؟
3.3شاهه عنايت سنڌ کان ٻاهر بيجاپور ۾ ڪهڙي مشهور بزرگ وٽ رهيو ؟
4.4شاهه عنايت ڪهڙو انقالبي نعرو هنيو ؟

حل ٿيل َمشقَ .
(الف) سوالن جا جواب :استاد شاگردن کي مشق جي سوالن جا جواب ڏيڻ جو موقعو ڏيندو .بعد ۾ شاگردن وٽان مليل
صحيح جواب بليڪ بورڊ تي لکيا ويندا.
1.1شاهه عنايت جا وڏا اصل بغداد جا هئا.
2.2شاهه عنايت سن  1066هجري مطابق  1654عيسويَء ۾ ڄائو هو.
3.3شاهه عنايت ملتان جي هڪ بزرگ  ،ڪامل درويش شاهه شمس کان فيض حاصل ڪيو.
4.4شاهه عنايت جي پيغام جو مقصد انسانن جي روح کي بيدار ڪرڻ  ،انهن منجهان تعصب تفريق ۽ انسان
دشمنيَء جون غالظتون ختم ڪرڻ هو .سندس سوچ هئي ته سڀئي انسان پاڻ ۾ ملي هڪ لڙهيَء ۾ پوئجي
وڃن.
5.5شاهه عنايت جي غريبن سان همدردي ۽ “ جو کيڙي سو کائي ” واري نعري ڀر پاسي جي با اثر زميندارن ۽ وڏن
ماڻهن جون ننڊون ڦٽائي ڇڏيون  ،جنهن جي نتيجي ۾ اُهي سندس دشمن ٿي بيٺا.
6.6شاهه عنايت کي  17صفر سن  1130هجري تي مطابق ۾ شهيد ڪيو ويو.
7.7شاهه عنايت جي آخري آرامگاهه جھوڪ شريف ۾ آهي.
(ب) استاد بليڪ بورڊ تي هڪ لفظ اسم مصدر ۾ بدالئيندو ۽ ٻيا لفظ شاگردن کان اسم مصدر جي حالت ۾ لکرائيندو.
ڊوڙڻ
ڊوڙ
ُسمهڻ
ُسمهه
کائڻ
کاُء
ڏسڻ
ڏس
ُ
(ج) شاگردن کي حرف جر جي تعريف سمجهائي ويندي.
اهڙا لفظ  ،جيڪي ٻن اسمن يا ضميرن کي مالئي جملي کي پورو ڪن  ،انهن کي حرف جر چئجي.
مثال“ :ميز تي ڪتاب پيو آهي ”.هن جملي ۾ لفظ “تي” حرف جر آهي.
1.1انور سان احمد ڳالهائي رهيو آهي.
2.2ڪالس ۾ ٻار پڙهي رهيا آهن.
3.3ثنا کي فوزيه ها ُر ڏنو.
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(د) استاد سبق جي مشق جا ڪجهه لفظ بليڪ بورڊ تي لکي انهن جا جمال هڪ هڪ ڪري شاگردن کان ٺهرائيندو.
َ
لفظ
دان
َ
عطا
تفريق
لڙهي
سِ ٽڻ

معني
تاحئف
عاطرکنا
فر�ق
ہا�ر
سو چان

جمال
دان اسان کي عطا ڪن ٿا.
اسان جا استاد پنهنجي علم ۽ فضل جا اڻ ُملهيا َ
اي اهلل اسان کي نماز پڙهڻ جي توفيق عطا ڪر.
اسان مسلمانن کي تفريق ۽ تعصب جون برايون ختم ڪرڻ گھرجن.
اسان مسلمانن کي هڪ لڙهيَء ۾ پوئجي وڃڻ گھرجي.
انسان کي ڪاميابي حاصل ڪرڻ الِء اڳواٽ ئي سِ ٽ سِ ٽڻ گھرجي.

سرگرميون ( اُتساهه)
•
		
		
•
•

استاد نَون ۽ ڏکين لفظن جو چارٽ بليڪ بورڊ تي آويزان ڪندو.
نَوان َ
لفظ  :بيدار ،تفريح ،پرچا ُر .
ڏکيا َ
دان ،تفسير  ،تصوف ،ڍلُ ،چرچَ .
لفظ  :کيڙيَ ،
سبق جي هڪ خاص عبارت بليڪ بورڊ تي لکي ڪجهه شاگردن کان ان جي وضاحت ڪرائي ويندي .هر
هڪ شاگر ُد ان عبارت کي واضح ۽ آسان لفظن ۾ سمجهائڻ جي ڪوشش ڪندو.
سنڌ جي سڀاڳي سر زمين تي اهڙا سوين صوفي بزرگ ۽ ڪامل درويش پيدا ٿيا آهن جن ڌرتيَء واسين کي
دان عطا ڪيا .اهڙن ئي ڪامل بزرگن مان جهوڪ شريف وارو صوفي شاهه
پنهنجي علم ۽ فضل جا اَڻ ُملهيا َ
عنايت شهيد به هڪ هو .شاهه عنايت جي اهڙي پرچار کانپوِء هزارين ماڻهو ان جي مريدن ۾ شامل ٿيڻ لڳا ۽
وقت گذرڻ سان جي پوئلڳن ۽ ُمريدن ۾ اضافو ٿيڻ لڳو.

تحقيقي ڪم
• شاگردن کي صوفي شاهه عنايت شهيد جي تصوف واري فلسفي بابت ڄاڻ ڏني ويندي ان حقيقت کان پڻ
آگاهه ڪيو ويندو ته هن وقت ُگوگل ويب سائيٽ جي مدد سان سنڌيَء ۾ معلومات جي هر عنوان تي اڻ کٽ
خزانو آسانيَء سان ملي سگھي ٿو .ان کانسواِء سنڌي اخبارن ۽ رسالن ۾ به سنڌ جي تاريخ  ،ثقافت ،فلسفو
 ،جاين ،شخصيتن  ،علم ۽ ادب بابت معلومات ڇپجندي رهندي آهي.جنهن کانپوِء شاگرد فلسفي بابت
حاصل ڪيل ڄاڻ هڪ سادي ڪاغذ تي مضمون جي شڪل ۾ لکي ايندا.
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سبق ٽيويهون

ُگڏي
مقصد
نظم جي ُپڄاڻيَء تي:
• ُگڏڙيَء کي پرڻائڻ واري راند کيڏي سگهن.
• ٻارن جي پاڻ ۾ پيار ۽ محبت سان رهڻ جي عادت پيدا ٿيندي.
• نظم ُس َر سان پڙهي ۽ ٻڌائي سگهندا.
• نظم جا شعر ۽ سمجهاڻيون آسانيَء سان سمجهي سگهندا.

امدادي سامان

• هڪ ڪمپيوٽر جنهن ۾ ُگڏين بابت هڪ ننڍڙي ڪهاڻي جي وڊيو فلم هجي
ٰ
معني لکيل
• هڪ چارٽ تي نظم جي خوشخطي  ،نَون ۽ ڏکين لفظن جي
ڪتاب  ، 5صفحو نمبر 57
• َسولي سنڌي
ُ

سکيا جو طريقو
•
•
•
•

•

آمادگيَء ۾ شاگردن کي ڪالس جي ڪمري ۾ ُگڏين بابت هڪ ننڍڙي دلچسپ وڊيو فلم ڏيکاري ويندي.
ڪالس ۾ نظم ضبط جوتمام گھڻو خيال رکيو ويندو.
استاد سبق جو اعالن ڪندو .نظم جي خوشخطي نَون ۽ ڏکين لفظن جو چارٽ بليڪ بورڊ تي آويزان ڪندو.
نظم بلند آوازُ ،س َر ۽ لئه ۾ پڙهيو ويندو.
نظم جي هر هڪ مصرع ۽ شعر کي واضح ۽ آسان لفظن ۾ سمجهائڻ کان پوِء شاگردن کان نظم بلند آواز ۾
پڙهايو ويندو .جيڪي شاگرد ڏکيا لفظ اُچاري نه سگهندا انهن کي لفظن جي درست ادائگي سمجهائي ويندي.
جيڪي شاگر َد لفظن جو صحيح اُچار پڙهي سگھندا اُستا ُد انهن جي حوصلي افزائي ڪندو.
شاگردن کي شاعر جي نالي جي ڄاڻ ڏني ويندي.

نظم جو مقصد
• هن نظم مان اسان کي اها معلومات ٿي ملي ته ٻارن منجهه مختلف راندين کيڏڻ جي فطرت سمايل هوندي آهي.
غور ڪجي ته هر هڪ راند مان ڪا نه ڪا نصيحت ۽ فائدو ضرور حاصل ٿيندو آهي .اهڙي طرح ُگڏين جي
راند جي حوالي سان شاعر واضح لفظن ۾ سمجهايو آهي ته سنڌ جي رسمن ۽ ثقافت موجب شادي مرادي مهل
اسين سڀ غم وساري هڪ ٻئي جي خوشيَء ۾ شريڪ ٿي محبت ۽ خلوص جو مثال پيش ڪندا آهيون  ،ان
رسم جي عادت ٻارن ۾ راند ۽ نظم جي مدد سان پيدا ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي وئي آهي
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حل ٿيل َمشقَ
(الف) سوالن جا جواب:
ُ 1.1گڏڙيَء کي ڪيئن پرڻائبو آهي ؟ هر هڪ شاگرد پنهنجن پنهنجن لفظن ۾ لکندو .شاگردن کي پنهنجن
خيالن جي اظهار جو موقعو ڏنو ويندو.
ُ 2.2گڏڙيَء جي شاديَء ۾ مايون ۽ دايون ُگڏڙيَء جي گھ َر ۾ برڪت پوڻ سان ُ
گڏ ان کي پرڻائڻ جون مبارڪون ڏين
ٿيون.
3.3شاگردن جي پروڙ جي جائزي الِء کين پنهنجا خيال ٻڌائڻ جو ٻيهر موقعو ڏيندي چيو ويندو ته “ اوهان اهڙي
ڪنهن ٻي راند بابت ٿورن لفظن ۾ نظم لکي ڏيکاريو”.
(ب) شاگردن کي نظم جا هم قافيه لفظ چونڊي ڌار ڪري لکڻ الِء چيو ويندو.
( )1پايون  ،ڍڪايون  ،سجايون  ،گھمايون  ،ڳايون  ،دايون.
( )2راڻي  ،سياڻي  ،ويڳاڻي  ،پاڻي.
(ج) اسم خاص  :اهڙا لفظ جيڪي ڪنهن به شيِء جي پنهنجي خاص ُسڃاڻپ سان ظاهر ٿين انهن کي اسم خاص
چئبو آهي .جيئن  :نازش  ،ڪراچي  ،کيرٿر  ،عربي سمنڊ وغيره
استاد بليڪ بورڊ تي جمال لکي شاگردن جي پروڙ جو جائزو وٺڻ الِء انهن جملن مان اسم خاص لفظن جي هيٺيان
ليڪ جو نشان ڏياريندو.
1.1عمران ڪالهه حيدرآباد کان موٽيو آهي.
2.2اسان جي گھر ۾ ٿر مان مهمان آيا آهن.
3.3علينا اسڪول وڃي رهي آهي.
4.4منهنجو ڏاڏو روزانو صبح جو اخبار پڙهندو آهي.
5.5هاال شهر َجن ِڊيَء جي ڪم جي ڪري مشهور آهي.
(د) استا ُد بليڪ بورڊ تي شعرن جون اڻپوريون سِ ُٽون لکي شاگردن کان مڪمل ڪرائيندو.
1.1اچو ڙي ڀينر راند رچايون ،
2.2ننڍڙي ُگڏڙيَء کي پرڻايون ،
ُ 3.3گڏڙي بڻجي گھر جي راڻي ،
4.4پڙهيل لکيل ۽ ُسگھڙ سياڻي.

سرگرميون ( اُتساهه)
•
•
		
		

نظم جي خوشخطي ڪالس ورڪ ڪاپيَء ۾ صفائيَء سان لکو.
نظم جي خوشخطي  ،نون ۽ ڏکين لفظن جو چارٽ آويزان ڪيو ويندو  ،اُهي َ
لفظ پڙهي سمجهايا ويندا.
نوان َ
لفظ َ :رچايونُ ،سگھڙ  ،ويڳاڻي.
ڏکيا َ
ڏاج  ،ڍڪايون ،اَ ُن  ،دايون.
لفظُ :
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سبق چوويهون

نما َز
مقصد
سبق جي ُپڄاڻيَء تي :
• شاگرد نماز جي اهميت بابت ڄاڻ حاصل ڪري سگهن.
• پاڪ صاف رهڻ جي اصولن کان واقف ٿين.
• نماز پابنديَء سان پڙهڻ جو شوق پيدا ٿيندو.
• پنج وقت نماز جي رڪعتن بابت ڄاڻ حاصل ٿيندي.
• نَون لفظن جي ڄاڻ وڌندي.

امدادي سامان
•
•
•
•

هڪ چارٽ تي نماز بابت قرآن جي آيت ۽ حديث لکيل هجي
ٰ
هڪ چارٽ تي ڏکيا َ
معني واضح طور تي لکيل
لفظ ۽ انهن جي
بليڪ بورڊ
ڪتاب  ، 5صفحو نمبر 59
َسولي سنڌي
ُ

سکيا جو طريقو
•

•
•
•
•
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آمادگيَء ۾ شاگردن کان سوال ڪيا ويندا ته )1( :اسان مسلمان ڪنهن جي اُمت آهيون؟ ( )2اسالم جا گھڻا
ڪن آهن ؟ ( )3اسالم جا پنج ڪهڙا ُر ُ
ُر ُ
ڪن آهن؟ ( )4قيامت جي ڏينهن سڀ کان پهرين ڇا جي باري ۾
سوال ُپڇيو ويندو؟ ( نماز )
استاد سبق جو اعالن ڪندي نماز بابت قرآن جي آيت ۽ حديث جو چارٽ بليڪ بورڊ تي آويزان ڪندو .بلند
آواز ۾ سبق پڙهڻ کان اڳ نماز بابت چارٽ تي لکيل آيت ۽ حديث کي واضح لفظن ۾ سمجهائيندو.
استاد بلند آواز ۽ نصيحت واري انداز ۾ سبق پڙهندو .سبق جي هر عبارت ٻه ٻه ڀيرا پڙهي سمجهائي ويندي
ته جيئن شاگر َد دلچسپيَء سان ٻڌڻ ۽ سمجهڻ جي ڪوشش ڪن.
شاگردن کان بلند آواز ۾ سبق پڙهايو ويندو ،شاگرد ،جيڪي ڏکيا لفظ اُچاري نه سگهندا ،اهي لفظ بليڪ بورڊ
تي لکي انهن جي درست ادائگي سمجهائي ويندي.
مشق جي سوالن جا جواب لکڻ الِء شاگردن کي ڪالس ۾ ڪجهه وقت ڏنو ويندو  ،جنهن دوران هو خاموشي
سان سوالن جا جواب تالش ڪري پنهنجي پنهنجي ڪاپيَء ۾ لکندا .ٿوري دير کانپوَء استاد ،شاگردن جي
پرک ۽ پروڙ الِء سوال ُپڇندو .جيڪي شاگرد صحيح جواب ڏيندا انهن جا جواب بليڪ بورڊ تي لکيا ويندا.
جيڪي شاگر َد غلط جواب ڏيندا انهن جي رهنمائي ڪئي ويندي.
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سبق جي متعلق ڪجهه سوال:
1.1نماز ۾ اسين ڪهڙو اقرار ڪندا آهيون ؟
2.2پنج وقت مسجد ۾ نماز پڙهڻ سان ڪهڙو سبق ملي ٿو ؟
3.3نماز ڇا ۾ فرق ظاهر ڪري ٿي ؟
4.4ٻارن الِء ڪيتري عمر ۾ نماز پڙهڻ جو حڪم ڏنو ويو آهي؟
5.5نماز اسان کي ڇا کان بچائي ٿي ؟

حل ٿيل َمشقَ
(الف) سوالن جا جواب:
1.1نماز کي عربي ٻوليَء ۾ صلواة چيو ويندو آهي.
2.2نماز ڏينهن ۾ پنج ڀيرا ُ
فرض آهي.
ٰ
تعالي جي تعريف بيان ڪندا آهيون.
3.3نماز ۾ اسين اهلل
4.4نماز پڙهڻ کان اڳ ۾ وضو ڪري لڱن کي پاڪ صاف ڪرڻ گھرجي.
(ب) خالي جاين جا َ
لفظ :
(ُ )1شڪر ( )2قرآن مجيد ( )3نيڪيون ( )4مسجد

سرگرميون ( اُتساهه)
•
•

		
		
•

استاد  ،شاگردن جي پرک جو جائزو وٺڻ الِء کين پنهنجن جذبن جو اظهار ڪرڻ جو موقعو ڏيندو .هر هڪ
شاگرد سبق جي هڪ عبارت جي وضاحت پنهنجن لفظن ۾ ڪاپيَء ۾ لکي ايندو.
ٰ
معني
خوشخطي الِء نَون ۽ ڏکين لفظن جو چارٽ بليڪ بورڊ تي آويزان ڪيو ويندو .استاد انهن لفظن جي
سمجهائيندو .خوشخطيَء الِء جن شاگردن جي لکائي خراب هوندي انهن کان بليڪ بورڊ تي نَون ۽ ڏکين
لفظن جي خوشخطي ڪرائيندو.
نَوان َ
لفظ  :ڄما َر  ،تلقين ،چاههُ.
ڏکيا َ
لفظ :ڀاتين ،ڀائپي ،ڇاڪاڻ.
پنج وقت نمازن جا ناال بليڪ بورڊ تي لکي شاگردن کي سمجهاياويندا ۽ ٻڌايو ويندو ته هر نماز ۾ ڪيتريون
رڪعتون آهن؟ استاد تفصيل سان سمجهائيندو.

تحقيقي جائزو
• شاگردن کي نماز پابنديَء سان پڙهڻ جي تاڪيد ڪئي ويندي .کين ڪاپيَء ۾ نماز جا ُمقرر ڪيل وقت لکي
اچڻ الِء چيو ويندو.
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سبق پنجويهون

تاب آهيان
مان ِ
ڪ ُ
مقصد
سبق جي ُپڄاڻيَء تي:
• شاگرد ڪتاب بابت ڄاڻ حاصل ڪري سگهن.
• ڪتاب جي اهميت کان واقف ٿين.
• سنڌي پڙهڻ ۽ سمجهڻ جي صالحيت پيدا ٿي سگهندي.
• جمال ۽ ض َد ٺاهي سگهندا.
• نَون لفظن جي ڄاڻ وڌندي.

امدادي سامان
•
•
•
•

اسالمي معلومات بات هڪ ڪتاب  ،شاهه جو رسالو ۽ هڪ رسالو
ٰ
هڪ چارٽ تي ڏکيا َ
معني واضح طور تي لکيل
لفظ ۽ انهن جي
بليڪ بورڊ
ڪتاب  ، 5صفحو نمبر 61
َسولي سنڌي
ُ

سکيا جو طريقو
•

•
•
•
•
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آمادگيَء ۾ ڪتاب جي فضيلت ۽ اهميت کان آگاهه ڪندي اسالمي معلومات واري ڪتاب مان ڪجهه خاص
ڳالهيون پڙهي ٻڌايون وينديون .شاهه جو رسالو ( سنڌي ٻوليَء جو قيمتي سرمايو ) جو تعارف ڪرايو ويندو ۽
هڪ تازو ماهوار رسالو شاگردن آڏو پيش ڪري هلندڙ وقت جي ملڪي ۽ غير ملڪي معلومات جي بر وقت
آگاهي بابت ڪتاب جي اهميت جو اندازو نصيحت واري ُسهڻي انداز ۾ ڏياريو ويندو.
ڪتاب  ،شاهه جو رسالو ۽ هڪ عام تازو
استاد سبق جو اعالن ڪندي شاگردن آڏو هڪ اسالمي معلوماتي
ُ
رسالو پيش ڪندو  ،هر هڪ جي وضاحت ۽ اهميت واضح لفظن ۾ سمجهائيندو.
استاد سبق بلند آواز ۽ ڪهاڻيَء واري انداز ۾ پڙهندو  ،بلند آواز ۾ پڙهڻ دوران استاد عبارت ۽ جملن بابت پنهنجي
چهري جي انداز ۽ آواز ۾ پڻ تبديلي آڻيندو رهندو ته جيئن سبق ۾ شاگردن جو توجهه ۽ دلچسپي پيدا ٿئي.
شاگردن کان سبق جي هڪ هڪ عبارت بلند آواز ۾ پڙهائي ويندي .شاگرد ،جيڪي ڏکيا لفظ اُچاري نه
سگهندا ،اهي لفظ بليڪ بورڊ تي لکيا ويندا کين لفظن جو صحيح اُچار سمجهايو ويندو.
شاگردن جي پروڙ جو جائزو وٺندي اُنهن کان مشقَ جي سوالن جا جواب زباني ُپڇيا ويندا .جيڪي شاگرد صحيح
جواب ڏيندا  ،اُنهن جا ناال هڪ چارٽ تي لکي ،اهو چارٽ ُسٺي ڪارڪردگي جو مظاهرو ڪندڙ شاگردن ۾ شامل
ڪري ڪالس جي نوٽيس بورڊ تي لڳايو ويندو  ،جن شاگردن کي جواب نه ايندا انهن جي رهنمائي ڪئي ويندي.
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حل ٿيل َمشقَ
(الف) سوالن جا جواب:
1.1ڪتاب انسانن جو بهترين دوست ۽ ڄاڻ ڏيندڙ وسيلو آهي.
رس  ،ڳ ُر ۽ ٻين شين کي
2.2ڪتاب پنن مان ٺهندو آهي .پنا مختلف فيڪٽرين ۾ ُسڪل گاهه  ،ڪمند جي ُ
مالئي ٺاهيا ويندا آهن.
ڪتاب  ،مصنف  ،عالِم  ،تحقيق ڪندڙ  ،تاريخدان  ،سائنسدان  ،صحافي ۽ ٻيا ماڻهو پڙهندا آهن.
3.3
ُ
ڪتاب جي زندگي سوين سال هوندي آهي.
4.4
َ
(ب) استاد ُ
ڪتاب ” تي هڪ جملو بليڪ بورڊ تي ٺاهي ڏيکاريندو  ،بعد ۾ شاگرد پنهنجي پنهنجي ڪاپيَء ۾
لفظ “
ُ
ُ
ڪتاب تي پنج پنج جمال ٺاهي ايندا.
لفظ
ُ
1.1ڪتاب تاريخ جي ڄاڻ ڏئي ٿو.
2.2دوستن مونکي تحفي ۾ ڪتاب ڏنو.
ڪتاب پڙهڻ آهي.
3.3منهنجو مشغلو
َ
4.4قرآن آسماني ڪتاب آهي.
5.5ڪتاب جو قدر ڪرڻ گھرجي.
(ج) لفظن جا ضد:
َ
لفظ
انسان
جاهل
حياتي
عام

ضد
حيوان
عالم
موت
خاص

ٰ
معني صاف ۽ واضح
(د) استاد بليڪ بورڊ تي چارٽ آويزان ڪندو جنهن تي سبق جا نَوان ۽ ڏکيا لفظ ۽  ،انهن جي
ٰ
معني پڙهي سمجهائيندو.
لکيل هوندي  ،استاد اُهي لفظ ۽
لفظ
ُمصنف
موهيندڙ
اونهاين
لقبن
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معني
کلاھ �ر�ی � ،لقاکم �ر
�د �لوک اھبل نے و �ا لا
سپایت �ں
�ا لاق �ب
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سبق ڇويهون

حضرت سلمان فارسي e
مقصد
سبق جي ُپڄاڻيَء تي:
• شاگرد حضرت سلمان فارسي eجي زندگيَء بابت ڄاڻ حاصل ڪري سگهن.
• اسالم الِء حضرت سلمان فارسي eجي ڏنل قربانين کان واقف ٿين.
• شاگر َد ايران جي زرتشت مذهب بابت ڄاڻ حاصل ڪن.
• سنڌي پڙهڻ ۽ سمجهڻ جي صالحيت پيدا ٿي سگهندي.
• حضرت سلمان فارسي  eجي زندگيَء تي مضمون لکي سگهن.
• اصحابي جي عظيم ُرتبي کان واقف ٿين.

امدادي سامان

ٰ
• هڪ چارٽ تي نَوان  ،ڏکيا َ
معني واضح طور تي لکيل
لفظ ۽ انهن جي
• بليڪ بورڊ.
ڪتاب  ، 5صفحو نمبر 63
• َسولي سنڌي
ُ

سکيا جو طريقو

• آمادگيَء ۾ شاگردن کي حضرت سلمان فارسي eجي زندگيَء بابت ڄاڻ ڏني ويندي ته حضرت سلمان
فارسي eزرتشت مذهب سان تعلق رکندا هئا .زرتشت مذهب جا پيروڪار باهه جي پوجا ڪندڙ هئا.
جنهن ڏينهن حضرت سلمان فارسي eعيسائي مذهب بابت عبادت جي حقيقي طريقي کان واقف ٿيا
ته حق ۽ سچ جي رستي تي شام ُملڪ ڏانهن نڪري پيا .ان وقت شام ُم ُ
لڪ عيسائي مذهب سان الڳاپيل
اهل ايمان پيروڪارن جو مرڪز ليکيو ويندو هو .حضرت سلمان eشام ُم َ
لڪ ۾ ڪيترن ئي بزرگن سان
مالقات ڪئي .آخرڪار هموريه جي هڪ ُبزرگ مرڻ کان ڪجهه وقت اڳ کين هدايت ڪئي ته توکي هاڻي
آخري نبي حضرت محمد kجي خدمت ۾ حاضر ٿيڻ گهرجي .اُن بزرگ پاڻ سڳورن kجن جون ڪجهه
نشانيون ٻڌايون .پاڻ تڪليفون برداشت ڪندي نيٺ حضرت محمد kجي خدمت ۾ حاضر ٿيا .نشانين
جي تصديق ڪرڻ بعد حضرت سلمان فارسي eاسالم قبول ڪيو .۽ کيس اصحابي جو شرف حاصل ٿيو.
• استاد سبق جو اعالن ڪندي .نون لفظن جو چارٽ بليڪ بورڊ تي آويزان ڪندو.
• سبق جي هر هڪ عبارت بلند آواز ۾ واضح طور تي پڙهي ۽ سمجهائي ويندي  ،استاد سبق جي جملن ۽
عبارت مطابق پنهنجي چهري جي انداز ۽ آواز ۾ پڻ تبديلي آڻيندو رهندو ته جيئن سبق ۾ شاگردن جو توجهه
۽ دلچسپي پيدا ٿئي.
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• شاگردن کان سبق بلند آواز ۾ پڙهايو ويندو .جيڪي شاگرد ڏکيا لفظ اُچاري نه سگهندا انهن کي لفظن
جي درست ادائگي سمجهائي ويندي .جيڪي شاگر َد لفظن جو صحيح اُچار پڙهي سگھندا اُستا ُد انهن جي
حوصلي افزائي ڪندي شاباس ڏيندو.
سبق جي متعلق ڪجهه سوال:
1.1حضرت سلمان فارسي eجو والد پنهنجي عالئقي جو ڇا هو ؟
2.2قافلي وارن حضرت سلمان فارسي eسان ڪهڙو دوکو ڪيو ؟
3.3قرآن شريف جي نازل ٿيڻ کانپوِء ان جو ترجمو ۽ تشريح ڪرڻ جو شرف ڪهڙي اصحابيَء کي حاصل ٿيو؟
4.4حضرت سلمان فارسي eکي ڪٿي دفنايو ويو؟

حل ٿيل َمشقَ
(الف) سوالن جا جواب :استاد  ،شاگردن کي مشق جي سوالن جا جواب ڏيڻ جو موقعو ڏيندو.
1.1حضرت سلمان فارسي eايران جي شهر قاضرن ۾ ڄاوا هئا.
2.2ننڍڙي هوندي حضرت سلمان فارسيeجو تعلق زرتشت مذهب سان هو.
3.3حضرت سلمان فارسي eقرآن شريف جي ڪجهه سيپارن جو ترجمو فارسي زبان ۾ ڪيو.
4.4حضرت سلمان فارسي eپنهنجو سفر شام ُملڪ کان شروع ڪيو.
َ
وصف سمجهائيندو .بعد ۾ بليڪ بورڊ تي ڪجهه جمال لکي انهن
(ب) استاد بليڪ بورڊ تي اسم  ،صفت ۽ فعل جي
جملن مان اسم  ،صفت ۽ فعل لفظن جي ُسڃاڻپ ڪرائيندو.
اسم  :اهڙا َ
لفظ جيڪي ڪنهن ساهواري يا غير جاندار شيِء  ،ڪم ،جاِء  ،حالت جو نالو ظاهر ڪن  ،انهن کي
اسم چئبو آهي .جيئن ؛ طيبه  ،پکو  ،گھوڙو  ،مسجد  ،ڪرسي وغيره.
صفت  :اهڙا َ
لفظ جيڪي ڪنهن به ڪم جي ڳڻ ( خوبي ) يا اوڳڻ ( خامي ) کي ظاهر ڪن انهن کي صفت چئبو
آهي .جيئن ؛ ُسهڻو  ،کٽو  ،مِٺو  ،ڊگھو ُ ،
ڪند ذهن  ،سياڻو وغيره.
فعل  :اهي َ
لفظ جن مان ڪنهن به ڪم جي هئڻ  ،ڪرڻ  ،ٿيڻ  ،جو مطلب ظاهر ٿئي  ،انهن کي فعل چئبو آهي.
جيئن ؛ لکڻ  ،پڙهڻ  ،کائڻ  ،پيئڻ  ،ڊوڙڻ  ،اُٿڻ  ،ويهڻ وغيره.
(ج) هيٺ ڏنل جملن مان اسم  ،فعل ۽ صفت ُسڃاڻو.
1.1حضرت سلمان فارسي eجو والد پنهنجي عالئقي جو وڏو امير ماڻهو هو.
2.2وادي القراِء پهتا ته قافلي جي واپارين جي نيت خراب ٿي.
3.3نبي ڪريم kجن کي عرض ڪيائون ته مون ٻڌو آهي ته توهان ئي سچا پيغمبر آهيو ۽ غيرن تي مهربان
آهيو.
4.4نبي ڪريم kجن سان مالقات ڪيائون  ،ان کانپوِء سندس سوچ ۽ عمل ۾ وڏو انقالب اچي ويو.
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اسم
حضرت سلمان فارسيe
وادي القراَء
واپاري
پيغمبر
نبي ڪريمk

صفت
امير
خراب
سچا
مهربان

فعل
اچي ويو
ٻڌو آهي
مالقات ڪيائون
پهتا

(د) حضرت سلمان فارسي eجي زندگيَء تي مختصر مضمون:
حضرت سلمان فارسي eشاهوڪار پيُء جي ُپ َ
ٽ هُجڻ کان غالم بنجڻ تائين ۽ پوِء نبي ڪريم kجن جي
صحبت ۾ اچڻ تائين جي ڪيترن ئي ورهين جي سفر ۾ گھڻو ڪجهه پرايو .کين اهو مرتبو حاصل ٿيو ته پاڻ
قرآن شريف نازل ٿيڻ کان پوِء ان جا پهريان تشريح ۽ ترجمو ڪندڙ بڻيا .ايران کان نڪري مختلف ُملڪن
مان سفر ڪندي تڪليفن کي ُمنهن ڏيندي به پنهنجي علم ۽ ڄاڻ ۾ واڌارو ڪندا رهيا.
(هه) خالي جاين جا َ
لفظ )1( :رتبو

( )2قافلي

( )3مالقاتن

( )4خندق ( )5صالحڪار

سرگرميون ( اُتساهه)
• سبق جي هڪ خاص عبارت بليڪ بورڊ تي لکي ڪجهه شاگردن کان ان جي وضاحت ڪرائي ويندي .هر
هڪ شاگر ُد ان عبارت کي واضح ۽ آسان لفظن ۾ سمجهائڻ جي ڪوشش ڪندو.
اصحابيَء بابت ڄاڻ:
• اهو شخص جنهن ايمان جي حالت ۾ حضرت محمد kجن سان مالقات ڪئي يا پاڻ سڳورن kجن جي
پيغام تي ايمان آندو  ،اسالم جي خدمت ڪئي ۽ ايمان جي حالت ۾ فوت ٿي ويا.
• ڪجهه اصحابن جا ناال:
1.1حضرت ابوبڪر صديقe
2.2حضرت عمر فاروقe
3.3حضرت عثمان غنيe
4.4حضرت عليe

تحقيقي ڪم
• شاگرد حضرت سلمان فارسي eجي زندگي ۽ سچائيَء جا واقعا مختلف ڪتابن  ،اخبارن ۽ رسالن مان
پڙهي مختصر مضمون لکي ايندا
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سبق ستاويهون

منهنجي امڙ

مقصد

نظم جي ُپڄاڻيَء تي:
• دل ۾ امڙ سان محبت جو جذبو پيدا ٿيندو.
• ماُء جي اهميت جي ڄاڻ حاصل ٿيندي.
• نظم ُس َر سان پڙهي ۽ ٻڌائي سگهندا.
• امڙ جي خدمت ڪرڻ جو جذبو پيدا ٿيندو.
• نظم جي سمجهاڻي ۽ مشق جا سوال حل ڪرڻ جي قابليت وڌندي.
• نوان لفظ سکندا.

امدادي سامان

ٰ
معني لکيل
• هڪ چارٽ تي نظم جي خوشخطي ،نَون ۽ ڏکين لفظن جي
• بليڪ بورڊ.
ڪتاب  ، 5صفحو نمبر 66
• َسولي سنڌي
ُ

سکيا جو طريقو
•

•
•
•

•
•

130
130

شاگردن کي امڙ جي اهميت ۽ شان بابت ڄاڻ ڏني ويندي  ،انهن جي دل ۾ ماُء سان محبت جو جذبو اُجاگر
ڪرڻ الِء دنيا جي ڪامياب هستين  ،نبين  ،ولين ۽ ناماچار شخصيتن جا ناال ٻڌايا ويندا جن زندگيَء ۾ امڙ
جي خدمت ڪري دنيا ۽ آخرت ۾ ڪاميابي ماڻي.
استاد نظم جي خوشخطي ۽ نَون لفظن جو چارٽ بليڪ بورڊ تي آويزان ڪندو.
استاد بلند آوازُ ،س َر ۽ لئه سان نظم پڙهندو.
استاد نظم جي هڪ هڪ سِ ٽ ۽ شعر کي واضح ۽ آسان لفظن ۾ سمجهائڻ کان پوِء شاگردن کان بلند آواز
۾ نظم پڙهائيندو .جيڪي شاگرد ڏکيا لفظ اُچاري نه سگهندا انهن کي لفظن جي درست ادائگي سمجهائي
ويندي .جيڪي شاگر َد لفظن جو صحيح اُچار پڙهي سگھندا ،اُستا ُد انهن جي حوصلي افزائي ڪندي سندن
ساراهه ڪندو ،ٻين شاگردن ۾ به صالحيتون پيدا ڪرڻ الِء انهن جي رهنمائي ڪئي ويندي.
شاگردن کي شاعر جي نالي ۽ علمي پورهئي بابت ڄاڻ ڏني ويندي.
استاد شاگردن کي ڪجهه دير الِء خاموشيَء سان نظم جي شعرن تي ويچار ڪرڻ ۽ سمجهڻ الِء وقت ڏيندو ،
ان کانپوِء شاگردن کي پنهنجن خيالن جو اِظهار ڪرڻ جو موقعو ڏنو ويندو ُ ،سهڻي انداز ۾ شعر جي سمجهاڻي
ڏيڻ واري شاگرد جي حوصلي افزائي ڪندي سندس ُپٺي ٺپي ويندي.
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حل ٿيل َمشقَ
(الف) سوالن جا جواب:
 .1هن نظم۾ عظيم شخصيت امڙ جو ذڪر ٿيل آهي.
 .2شاگردن کي پنهنجن خيالن جو اظهار پيش ڪرڻ جو موقعو ڏنو ويندو  ،هر هڪ شاگرد پنهنجي پنهنجي
لفظن ۾ اچي شعر بابت وضاحت پيش ڪندو.
 .3هن نظم ۾ شاعر ماُء جي ساراهه ڪندي اهو پيغام ٿو ڏئي ته ماُء اها هستي آهي جيڪا پنهنجي اوالد خاطر
نن َڊ ڦٽائي لوري ڏئي ٻارن کي ُسڪون سان ُسمهاري ٿي .ماُء پنهنجي اوالد جو هر حال ۾ خيال رکي ٿي اوالد کي
به گھرجي ته ماُء جي عزت ۽ خدمت ڪري.
(ب) استا ُد بليڪ بورڊ تي نظم جو اڻ پورو بن ُد لکي شاگردن کان مڪمل ڪرائيندو.
صبح سانجهيَء سار لڌائين،
کاڌو پيتو ڪين ٿي ڏنائيـن،
مون تي پـنهنجو ساهه ٿي ڇڏيائين،
منهنجي امڙ.
َ
وصف مثالن سان گڏ بليڪ بورڊ تي لکي سمجهائيندو.
(ج) استاد اسم عام ۽ اسم خاص جي
شاگرد نظم مان اسم عام ۽ اسم خاص جا َ
لفظ چونڊي ڪاپيَء ۾ لکي ايندا.
اسم عام
خدائي
لولي
کاڌو پيتو

اسم خاص
منهنجو امڙ
کير
صبح
پيرومل

ٰ
(د) فعل جي تعريف  :اهو ُ
معني نڪري  ،ان کي فعل چئبو
لفظ جنهن مان هئڻ  ،ڪرڻ ،سهڻ يا ڪنهن ڪم ٿيڻ جي
آهي .جيئن .اسان ڪالهه گھمڻ ويا هئا سين.
شاگرد پنهنجي ڪاپيَء ۾ فعل بابت ڪي به پنج جمال ٺاهي ايندا.
1.1طيبه نماز پڙهي ٿي.
2.2نازش خط لکي ٿي.
3.3مِينهن وسي پيو.
4.4گھوڙو ڊوڙي ٿو.
5.5امڙ ماني پچائي ٿي.
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نظم جو مقصد

هن نظم ۾ شاعر اهو پيغام ڏنو آهي ته انسان جڏهن هن ڪائنات ۾ قدم رکي ٿو ته گوشت جي هڪ ُٽڪري
جيان آهي  ،اهڙيَء حالت ۾ ماُء جو عظيم رشتو پنهنجو فرض نڀائي ٿو .ماُء ڪيتريون قربانيون ڏئي پنهنجي اوالد
جي پرورش ٿي ڪري ان جي جيتري واکاڻ ڪجي اوتري گھٽ آهي .اُها جيجل سڳوري آهي جيڪا اوالد کي
هنج ۾ ويهاري پنهنجي نِنڊ ڦٽائي کير ٿي پياري ،پنهجي ٻچڙي ڏانهن نهاري پنهنجي چهري تي به ُمرڪ
پنهنجي َ
ٿي سجائي .جيجل سڳوري پنهنجي ٻچڙي کي هلڻ ٿي سيکاري ٻار کي ُ
ڌڪ لڳڻ تي پيار منجهان پنهنجي سِ يني
سان ٿي الئي .ٻچڙن جو کائڻ  ،پيئڻ ۾ هر حال ۾ خيال ٿي ڪري .ان اوالد جو به فرض آهي ته جوان ٿي ماُء جي عزت
۽ خدمت ڪري .هر حال ۾ انهن جي خواهشن جو خيال ڪري ،کين پيار سان ڳالهائڻ وارو َرويو اختيار ڪرڻ
گھرجي .ان حقيقت کان ڪوبه انسان انڪار نه ٿو ڪري سگهي ته اوالد جوانيَء ۾ماُء جي ڪيتري به خدمت
ڪري پر ماُء جو احسان نه الهي سگھيو آهي ،نه الهي سگھندو.

سرگرميون ( اُتساهه)
• نظم جي خوشخطي ڪالس ورڪ ڪاپيَء ۾ صفائيَء سان لکو.
• نظم جا نَوان ۽ ڏکيا َ
لفظ ُسٺن اکرن ۾شاگردن کان ڪاپيَء ۾ لکرايا ويندا.
نَوان َ
لفظ  :گودِ ،مو ُڙ  ،سا َر.
ڏکيا َ
لفظ  :ڇاتي ،لولي  ،سانجهي.
• شاگرد ماُء سان محبت جو اظهار ظاهر ڪندي ماُء جي شان ۾بليڪ بورڊ تي ٽي جمال لکندا .ان سلسلي ۾
استاد شاگردن جي رهنمائي ڪندو.
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سبق اٺاويهون

قانون تي عمل
مقصد
سبق جي ُپڄاڻيَء تي:
• شاگرد ٽريفڪ جي قانون بابت ڄاڻ حاصل ڪري سگهن.
• هڪ ُسٺي شهريَء جي فرضن کان واقف ٿين.
• ٽريفڪ جي قانون تي مضمون لکي سگھن.
• نَون لفظن جي ڄاڻ وڌندي.

امدادي سامان
•
•
•
•

هڪ چارٽ تي ٽريفڪ سگنل جي تصوير ،ان سان گڏ ڳاڙهي ،سائي ۽ هيڊي بتيَء بابت ڄاڻ لکيل
ٰ
هڪ چارٽ تي نَوان  ،ڏکيا َ
معني واضح طور تي لکيل
لفظ ۽ انهن جي
بليڪ بورڊ
ڪتاب  ، 5صفحو نمبر 68
َسولي سنڌي
ُ

سکيا جو طريقو
•

•
•
•

136
136

آمادگيَء ۾ شاگردن کان ُپڇيو ويندو ته اسين وڏين بازارين مان خريداري ،تفريحي جاين تي وڃڻ الِء ۽ گھر
واپس ورڻ الِء ڪهڙا ذريعا استعمال ڪندا آهيون؟ جڏهن اسان جي گاڏي ڪنهن وڏي روڊ يا چوڪ تي
پهچندي آهي ته اُتي اسان کي يونيفارم پهريل  ،مختلف گاڏين کي هٿ جا اشارا ڏيندي ڪير نظر ايندا آهن؟
انهن ٽريفڪ پوليس وارن جي اشارن تي اسين ڇو عمل ڪندا آهيون ؟
استاد سبق جو اعالن ڪندو .ٽريفڪ جي اشارن ۽ ان بابت ڄاڻ وارو تصويرن جو چارٽ بليڪ بورڊ تي
آويزان ڪندو .هو ٽريفڪ جا اهي اصول ۽ مختلف رنگن جي بتين بابت شاگردن کي سمجهائيندو.
استاد بلند آواز ۽ ڪهاڻيَء واري انداز ۾ سبق پڙهندو  ،سبق پڙهڻ دوران استاد عبارت ۽ جملن بابت پنهنجي
چهري جي انداز ۽ آواز ۾ پڻ تبديلي آڻيندو رهندو ته جيئن سبق ۾ شاگردن جو توجهه ۽ دلچسپي پيدا ٿئي.
شاگردن کان سبق جي هڪ هڪ عبارت بلند آواز ۾ پڙهائي ويندي .شاگرد ،جيڪي ڏکيا لفظ اُچاري نه
سگهندا ،اهي لفظ بليڪ بورڊ تي لکيا ويندا  ،انهن جو صحيح اُچار سمجهايو ويندو.
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• قانون تي عمل ڪرڻ الِء ٻيا ڪهڙا قاعدا آهن  ،جن تي اسين عمل ڪري ُسٺا شهري ثابت ٿي ڏيکاريون.
بليڪ بورڊ تي اهي اصول لکيا ويندا.
 1.1پنڌ هلندي روڊ پار ڪرڻ الِء زيبرا ڪراسنگ وارو طريقو استعمال ڪجي.
 2.2روڊ ان وقت پار ڪجي جنهن وقت ڳاڙهي بتي جو اشارو ملي ۽ گاڏيون بيهي رهن.
 3.3پنڌ هلڻ وارن کي فٽ پاٿ جو استعمال ڪرڻ گھرجي.
 4.4ٽريفڪ جي اصولن تي عمل ڪرڻ گھرجي.
 5.5معذورن  ،بزرگن ۽ ٻارن جو خيال ڪرڻ گھرجي.
 6.6مسافرن کي بس ۾ سفر ڪرڻ دوران بزرگن  ،عورتن ۽ ٻارن جو احترام ڪرڻ گھرجي.
 7.7صفائيَء جو خاص خيال رکجي  ،هلندڙ گاڏيَء مان گند ڪچرو نه اڇالئجي.
 8.8ايمبولنس ۽ پوليس جي گاڏين کي رستو ڏيڻ گھرجي.
 9.9گاڏي تيز رفتار ۾ نه هالئڻ گھرجي.
1010ننڍن ٻارن کي گاڏي هالئڻ جي اجازت نه ڏيڻ گھرجي.

حل ٿيل َمشقَ
(الف) سوالن جا جواب:
 .1شهر ۾ رستن جي ٻنهي پاسن کان فٽ پاٿ ٺهيل هوندا آهن.
 .2ٽريفڪ کي ڪنٽرول ڪندڙ سپاهين کي اڇي رنگ جي وردي پاتل هوندي آهي.
 .3چوڪ جي ڀرسان ٺهيل اڇن ۽ ڪارن پٽن وارن نشانن کي زيبرا ڪراسنگ چئبو آهي.
 .4جن رستن تي فٽ پاٿ ٺهيل نه هُجن اُتي پيادل ماڻهن کي گھرجي ته اهي رستي جي ساڄي پاسي کان هلن.
 .5هڪ طرفي ٽريفڪ واري رستي کي “ ون وي ” چئبو آهي..
(ب) خالي جاين جا لفظ:
(  ) 1قانون (  ) 2خبرداري ( ُ ) 3سکي ۽ سالمتي (  ) 4زيبرا ڪراسنگ
(ج) ٽريفڪ قوانين تي مختصر نوٽ:
ملڪ جي نظام کي بهتر انداز ۾ هالئڻ الِء قائدا ۽ قانون هوندا آهن .رستن تي هلڻ الِء به ٽريفڪ جا قاعدا ۽
قانون ٺهيل آهن .جيڪڏهن اسين انهن تي پابندي سان عمل ڪندا سين ته اسين حادثن کان بڇڻ سان گڏ
پريشاني کان بچيل رهندا سين .قانون تي عمل ڪرڻ هر شهري جو فرض آهي.
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سبق اوڻٽيهون

بچت
مقصد
سبق جي ُپڄاڻيَء تي:
• شاگرد بچت بابت ڄاڻ حاصل ڪري سگهن.
• بچت بابت حديث کان واقف ٿين.
• وچٿري هلت جو شعور پيدا ٿيندو.
• صفت بابت ڄاڻ حاصل ٿيندي.
• نَون لفظن جي ڄاڻ وڌندي.

امدادي سامان
•
•
•
•
•

ڪمپيوٽر يا ليپ ٽاپ.
گھر ۾ بچت ڪرڻ جي طريقن بابت هڪ وڊيو فلم
ٰ
هڪ چارٽ تي نَوان  ،ڏکيا َ
معني واضح طور تي لکيل
لفظ ۽ انهن جي
بليڪ بورڊ
ڪتاب  ، 5صفحو نمبر 71
َسولي سنڌي
ُ

سکيا جو طريقو
•

•
•

•
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آمادگيَء ۾ شاگردن کان سوال ڪيا ويندا ته گھر جو خرچ هالئڻ جي ذميواري ڪنهن جي هٿ ۾ هوندي آهي؟
اهو خرچ هالئڻ الِء رقم ڪٿان ايندي آهي ؟ گھر جي آمدنيَء جي سڄي رقم جيڪڏهن شروعاتي ڏينهن ۾
ختم ٿي وڃي ته ڇا ٿيندو ؟ ان پريشانيَء کان بچڻ الِء اسان کي ڇا ڪرڻ گھرجي ؟
ڪالس ۾ شاگردن کي سانت اختيار ڪرڻ جي هدايت ڪئي ويندي .استاد ڪالس ۾ ڪمپيوٽر يا ليپ ٽاپ
جي مدد سان گھر ۾ بچت ڪرڻ جي طريقن بابت هڪ نصيحتي وڊيو فلم شاگردن آڏو هالئي ڏيکاريندو.
استاد سبق جو اعالن ڪندي بچت بابت قرآن جي آيت ۽ حديث پڙهي  ،ان جي وضاحت ڪري سبق بلند
آواز ۽ نصيحتي انداز ۾ شروع ڪندو .سبق جي هر عبارت ٻه ٻه ڀيرا پڙهي سمجهائي ويندي ته جيئن شاگر َد
دلچسپيَء سان ٻڌڻ ۽ سمجهڻ جي ڪوشش ڪن.
شاگردن کان سبق بلند آواز ۾ پڙهايو ويندو .شاگرد ،جيڪي ڏکيا لفظ اُچاري نه سگهندا ،اهي لفظ بليڪ بورڊ
تي لکي انهن جي درست ادائگي سمجهائي ويندي.
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• مشق جي سوالن جا جواب لکڻ الِء شاگردن کي ڪالس ۾ ڪجهه وقت ڏنو ويندو  ،جنهن دوران هو خاموشيَء
سان سوالن جا جواب تالش ڪري پنهنجي پنهنجي ڪاپيَء ۾ لکندا .ٿوري دير کانپوَء استاد ،شاگردن جي
پروڙ جو جائزو وٺڻ الِء سوال ُپڇندو .جيڪي شاگرد صحيح جواب ڏيندا انهن جا جواب بليڪ بورڊ تي لکيا
ويندا .جيڪي شاگر َد غلط جواب ڏيندا انهن جي رهنمائي ڪئي ويندي.
سبق جي متعلق ڪجهه سوال:
1.1پاڻ سڳورن kجن بچت بابت ڪهڙو ارشاد فرمايو آهي؟
2.2اجايو خرچ ڪرڻ وارو عمل ڪنهن کي پسند نه آهي ؟
3.3وچٿرو مان ڇا مراد آهي ؟

سبق جو مقصد

•
•
•
•

هن سبق مان اسان کي ا ِها معلومات ٿي ملي ته اڄ جو دؤر سائنس جو ترقي پذير دؤر آهي  ،جنهن ۾ هر طبقي
جي ماڻهوَء جون ضرورتون ڏينهون ڏينهن وڌنديون رهن ٿيون  ،ڪيترائي ماڻهو پنهنجون بيجا خواهشون
پوريون ڪرڻ الِء بغير ڪنهن سوچ ۽ سمجهه جي مهيني جي شروعاتي ڏينهن ۾ پئسا خرچ ڪري ويهندا
آهن پر جڏهن آخري ڏينهن ۾ گھر ۾ اوچتو ڪا خوشي يا غمي  ،مهمان يا بيماري جي ڪري رقم جي ضرورت
پوندي آهي ته اهڙي حالت ۾ کين پريشاني ۽ شرمندگي جو منهن ڏسڻو پوندو آهي ۽ مجبور ٿي ٻين آڏو هٿ
ٽنگڻو پوندو آهي .ان پريشانيَء کان بچڻ الِء ڪجهه چوڻيون آهن.
اها ڪجي جو مينهن وسندي ڪم اچي.
هميشه َس َوڙ آهر پير ڊگھيرجن.
ان کان سواِء قرآن شريف جي سورة البقره ۾ حڪم آهي ته کائو ۽ پيئو پر اجايو نه وڃايو.
ان مان ثابت ٿو ٿئي ته زندگي ۾ نه فضول خرچي ڪجي ۽ نه ئي ڪنجوسي ڪجي .آمدنيَء مان هميشه
ڪجهه بچت ڪجي جيڪا وقت آهر ڪم اچي.

حل ٿيل َمشقَ
(الف) سوالن جا جواب:
 .1زندگيَء جي َ
گاڏي کي هالئڻ الِء روز جي ضروري خرچن کان عالوه ،غير ضروري خرچ ڪرڻ کان پاسو ڪرڻ
۽ پاڻ کي وچٿرو هالئڻ واري هلت کي “بچت” چئبو آهي.
 .2قرآن مجيد ۾ بچت جي حوالي سان ارشاد آهي ته “ بيشڪ اجايو خرچ ڪرڻ وارا شيطان جا ڀائر آهن”.
 .3بچت ڪيترين ئي شين جي ٿيندي آهي مثال طور پئسي جي بچت  ،وقت جي بچت  ،بجليَء جي بچت  ،گئس
جي بچت  ،پاڻيَء جي بچت ۽ گھر ۾ روزانو استعمال ٿيندڙ شين جي بچت وغيره.
 .4بچت جا ڪيترائي فائدا آهن .سڀ کان وڏو فائدو اهو آهي ته انسان ڏکي سکي ۾ ڪنهن جي آڏو هٿ نه ٿو
ٽنگي  ،انسان جيڪڏهن پنهنجي آمدني جي آڌار تي خرچ ڪري ٿو ته ڪڏهن به پريشان نه ٿو ٿئي.
 .5بچت ڪرڻ وارو انسان پاڻ ته خوشحال زندگي گذاري ٿو پر ُملڪ کي به فائدو رسائي ٿو.
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(ب) اهي َ
لفظ جيڪي اسم جو اوگڻ ٻڌائين.
اسم
کٽو انب
ڪنجوس ڇوڪرو
ڀڳل ميز
ڦاٽل ڪپڙا
گدلو پاڻي

اوگڻ
کٽو
ڪنجوس
َ
ڀڳل
ڦاٽل
گدلو

ٰ
معني َ
لفظ
(ج) هم
لفظ
نامور
خادم
ُ
والد

هم معني
مشهور
نوڪر
پيُء

لفظ
عرصو
لشڪر

هم معني
وقت
سپاهه

(د) شاگردن کي ڪمن جا ناال ٻڌايا ويندا بعد ۾ شاگرد ڪن به پنجن ڪمن جا ناال لکي ڏيکاريندا.
کائڻ  ،ڊوڙڻ  ،پچائڻ  ،هلڻ  ،روئڻ.

سرگرميون ( اُتساهه)
• استاد  ،شاگردن جي پرک الِء کين پنهنجن خيالن جو اظهار ڪرڻ جو موقعو ڏيندو .هر هڪ شاگرد سبق جي
هڪ عبارت جي وضاحت پنهنجن لفظن ۾ ڪاپيَء ۾ لکي ايندو.
ٰ
معني
• خوشخطي الِء نون ۽ ڏکين لفظن جو چارٽ بليڪ بورڊ تي آويزان ڪيو ويندو .استاد انهن لفظن جي
سمجهائيندو .خوشخطيَء الِء جن شاگردن جي لکائي خراب هوندي انهن کان بليڪ بورڊ تي نَون ۽ ڏکين
لفظن جي خوشخطي ڪرائيندو.
		 نَوان َ
لفظ  :آڏو َ ،رسي ِ ،وچٿرو
		 ڏکيا َ
لفظ  :آڌار  ،ٽنگي ُ ،سکي

تحقيقي ڪم

استاد بچت جي فائدن کان پڻ آگاهه ڪندو.
شاگردن پنهنجي والدين ۽ پاڙيسرين جي مدد سان  ،ڪتابن ۽ رسالن مان بچت جا مختلف طريقا ۽ فائدا ڪنهن
به اڇي ڪاغذ تي لکي ايندا.
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سبق ٽيهون

ُدعا

مقصد

نظم جي ُپڄاڻيَء تي.
• دل ۾ اهلل کان دُعا گھرڻ جي عادت پيدا ٿيندي.
رح
• شاهه عبد اللطيف ڀٽائي جي شاعريَء جي ڄاڻ حاصل ٿيندي.
• نظم ُس َر سان پڙهي ۽ ٻڌائي سگهندا.
• لفظن جا جمال ٺاهي سگهندا.
• نظم جي سمجهاڻي ۽ مشق جا سوال حل ڪرڻ جي قابليت وڌندي.

امدادي سامان
•
•
•
•

شاهه جو رسالو
ٰ
معني لکيل
هڪ چارٽ تي نظم جي خوشخطي نَون ۽ ڏکين لفظن جي
بليڪ بورڊ
ڪتاب  ، 5صفحو نمبر 74
َسولي سنڌي
ُ

سکيا جو طريقو
•

•
•
•

•
•
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شاگردن کي دُعا جي اهميت ۽ شان بابت ڄاڻ ڏني ويندي  ،انهن جي دل ۾ سڀني الِء دُعا گھرڻ جو جذبو اُجاگر
رح
ڪرڻ الِء شاهه عبد اللطيف ڀٽائي جي شاعريَء جي ڪتاب“ شاهه جو رسالو” جو تعارف ڪرايو ويندو.
رح
ڪتاب جي ُسرن بابت ڄاڻ ڏني ويندي ۽ شاهه عبد اللطيف ڀٽائي جا ڪجهه شعرپڙهي سمجهايا ويندا.
استاد نظم جي خوشخطي ۽نَون لفظن جو چارٽ بليڪ بورڊ تي آويزان ڪندو.
استاد بلند آوازُ ،س َر ۽ لئه سان نظم پڙهندو.
استاد نظم جي هڪ هڪ سِ ٽ ۽ شعر کي زير ۽ زبر جي درست ادائگيَء سان واضح ۽ آسان لفظن ۾ سمجهائڻ
کان پوِء شاگردن کان بلند آواز ۾ نظم پڙهائيندو  ،جيڪي شاگرد ڏکيا لفظ اُچاري نه سگهندا انهن کي لفظن
جي درست ادائگي ٻيهر سمجهائي ويندي .جيڪي شاگر َد لفظن جو صحيح اُچار پڙهي سگھندا  ،اُستا ُد انهن
جي حوصلي افزائي ڪندي سندن ساراهه ڪندو ،ٻين شاگردن ۾ به صالحيتون پيدا ڪرڻ الِء انهن جي
رهنمائي ڪئي ويندي.
شاگردن کي شاعر جي نالي ۽ سنڌي ٻولي الِء ڪيل خدمت بابت ڄاڻ ڏني ويندي.
استاد شاگردن کي ڪجهه دير الِء خاموشيَء سان نظم جي شعرن تي ويچار ڪرڻ ۽ سمجهڻ جو وقت ڏيندو ،
ان کانپوِء شاگردن کي پنهنجن خيالن جي ا ِظهار جو موقعو ڏنو ويندو ُ ،سهڻي انداز ۾ شعر جي سمجهاڻي ٻڌائڻ
واري شاگرد جي حوصلي افزائي ڪندي سندس ُپٺي ٺپي ويندي.
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حل ٿيل َمشقَ
(الف) سوالن جا جواب:
 .1هن نظم ۾ شاعر اهلل کان دُعا گھري رهيو آهي.
ٰ
تعالي پنهنجي ڪاريگريَء سان ساري ڪائنات جو جنسار ٿو
 “ .2جوڙون جو َڙ جهان جي ” جو مطلب آهي ته اهلل
جوڙي.
ٰ
تعالي جي ساراهه ڪري رهيو آهي.
 .3هن نظم ۾ شاعراهلل
َ .4ع ُد َل ُڇٽان آٌء نه  ،ڪو ڦيرو َ
ڪ ِج َف ُ
ض َل جو! .مان مراد آهي ته “ اي اهلل جيڪڏهن تون انصاف ڪندين ته آٌء
تنهنجي سزا کان بچي نه سگهندس .منهنجا رب ڪريم
آُء تنهنجي فضل ۽ ڪرم جو طلبگار آهيان.
(ب) بليڪ بورڊ تي لفظن جا جمال ٺاهي ٻارن کي سمجهايا ويندا.
لفظ

معني
ماگنان
�رحم
پر�د�ہ
چاھئو�ں
کو�ناس
کاہ�ں
کحتم

مڱان
ٻاجھه
ڇپر
ڇانَء
ُ
ڪڄاڙو
ڪهانِء
تڳي

جمال
آُء رب کان رحم جي دُعا مڱان ٿو.
اي اهلل اسان تي ٻاجهه ڪر.
ٰ
تعالي اسان جي گناهن تي ڇپر رکي ٿو.
اهلل
شال! اسان جي مٿان اهلل جي ڪرم جي هميشه ڇانَء هجي.
اهلل بهتر ٿو ڄاڻي ته ُ
ڪڄاڙو ڪم اسان جي حق ۾ بهتر آهي.
ڪهڙي شيِء ڪهانِء آهي  ،اهلل جي ذات کي ئي ان جو علم آهي.
اهلل هن جهان کي تاري ُتڳي هالئي ٿو.

ٰ
ٰ
(ج) اهڙا َ
معني لفظ چئبو آهي  ،شاگردن کي بليڪ بورڊ تي
معني رکندا هجن  ،انهن کي هم
لفظ جيڪي هڪ جهڙي
ٰ
معني َ
لفظ هڪ ٻئي جي سامهون لکي سمجهايا ويندا.
سبق جي مشق مان هم
لفظ
جيڏو
ٰ
اعلي
ٻاجهه
جهان
ڇپر
عدل
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هم معني
جيترو
افضل
رحم
دُنيا
سايو
انصاف

لفظ
رازق
معلوم
سڀ
اول
ريَء

هم معني
رزق پهچائڻ وارو
خبر
سڄو
پهريون
سوا
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بليڪ بورڊ تي نظم جا ڪجهه شعر اڻپورا لکي شاگردن کان پورا ڪرايا ويندا.
(ُ )1
ڪڄاڙو َ
ڪي.
ڪهانِء توکي مـعلوم سڀ ِ
( )2والي واحد  ،وحده ،رازق ،رب رحيم،
( )3جيڪي منجهه جهان  ،سو تاري تڳي تنهنجي،
( )4قادر پنهنجـي قدرت سين  ،قائم آهي قديم،
( )5سو ساراهه  ،سچو ڌڻي چئي حمد حڪيم،

(د)

نظم جو حاصل مقصد

رح

هي نظم سنڌي ٻوليَء جي شاهڪار شاعر ،صوفي بزرگ حضرت شاهه عبد اللطيف ڀٽائي جي شاعري جي
مجموعي “ شاهه جو رسالو ” جي مختلف ُسرن مان بيتن جي چونڊ ڪري ترتيب ڏنو ويو آهي .شاهه عبداللطيف
رح
ڀٽائي سنڌ جي سالمتيَء سان گڏ هر موڙ تي عالم جي آباد ٿيڻ جي دُعا گھري آهي .ان جو ثبوت شاهه صاحب
جا هي َ
بيت آهن .هنن بيتن ۾ شاهه صاحب جو مقصد اهو آهي ته هن ڪائنات جو خالق ۽ مالڪ هڪ اهلل آهي.
اهو رب ڪريم هن ڪائنات جي نظام کي هالئڻ جي قدرت رکي ٿو .اسان جي عيبن تي پردو رکڻ وارو  ،رزق
رسائڻ وارو  ،معاف ڪرڻ وارو  ،رحمٰن ۽ رحيم  ،تعريف جي الئق هڪ سچو اهلل آهي .اهلل جي درٻار ۾ هميشه رحم ۽
ڪرم جي دُعا گھرڻ گھرجي .جيڪڏهن ان عدل ڪيو ته اسين ان جي سزا کان ڪڏهن به بچي نه سگهندا سين.

سرگرميون ( اُتساهه)
•
•

		
		
•
•
•
•
•

نظم جي خوشخطي ڪالس ورڪ ڪاپيَء ۾ صفائيَء سان لکرائي ويندي  ،شاگردن کي ڪاپيَء تي اکر لکڻ
جي صحيح ڄاڻ ڏني ويندي.
ٰ
معني
خوشخطي الِء نون ۽ ڏکين لفظن جو چارٽ بليڪ بورڊ تي آويزان ڪيو ويندو .استاد انهن لفظن جي
سمجهائيندو .خوشخطيَء الِء جن شاگردن جي لکائي خراب هوندي انهن کان بليڪ بورڊ تي نَون ۽ ڏکين
لفظن جي خوشخطي ڪرائيندو.
نَوان َ
لفظ  :مڱان ُ ،
ڪڄاڙو  ،تڳي
ڏکيا َ
لفظ  :ڇپر  ،ٿوڻيئين  ،اوڏيائين
استاد بليڪ بورڊ تي نظم جا ٽي بيت ڌار ڌار لکي ٻارن کي انهن بيتن بابت ڄاڻ ڏيندو.
نظم جو پهريون بيت شاهه جو رسالو جي “ ُسر ڏهر ” مان ورتل آهي.
نظم جو ٻيو بيت “ ُسر َ
ڪلياڻ ” مان ورتل آهي.
نظم جو ٽيون ( آخري ) ُ
بيت “ ُسر سِ ريراڳ ” مان ورتل آهي
رح
شاگردن کي نظم ُسر ۽ لئه سان پڙهڻ الِء چيو ويندو ،شاهه عبد اللطيف ڀٽائي جي بيتن کي درست پڙهڻ جو
مقابلو ڪرائيندو.
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