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سبق پهـريون

حمد
مقصد
•
•
•
•

شاگردن کي حمد جي معني ۽ مفهوم جي ڄاڻ ڏيڻ.
هو حمد پڙهڻ ،سمجهڻ ۽ زباني ياد ڪرڻ جي الئق ٿي وڃن.
نوان لفظ لکڻ ۽ انهن مان جمال ٺاهڻ جي صالحيت حاصل ڪري سگهن.
هو اهو ڄاڻي سگهن ته اسان جو حقيقي خالق ،مالڪ ۽ رازق اهلل تعالي آهي.

امدادي سامان
•
•
•
•

بليڪ بورڊ
نون ۽ ڏکين لفظن جا فليش ڪارڊ
سج ،چنڊُ ،گلن ،ٻوٽن ،شينهن ۽ پکين جون ڪجهه تصويرون يا ماڊل
َسولي سنڌي ڪتاب  ، 6صفحو نمبر 1

سکيا جو طريقو

• حمد پڙهائڻ کان اڳ ٻارن کان پڇيو وڃي ته ڇا هو ڪڏهن اهو سوچين ٿا ته هي سج يا چنڊ ڪنهن جوڙيا آهن،
تارا وڻ ڪيئن وجود ۾ آيا آهن ،اسان کي ڪنهن پيدا ڪيو آهي ،ڇا اهي جبل ۽ دريا پاڻ ئي جڙي ويا آهن.
• ٻارن کي ٻڌايو ته اڄ اسين حمد پڙهندا سين جنهن مان اسان کي اها ڄاڻ ملندي ته انهن سڀني شين کي
پيدا ڪرڻ وارو ڪير آهي .سبق جي اعالن کانپوِء ڪتاب جو صفحو نمبر  1کولرايو .نون لفظن جا فليش
ڪارڊ ڏيکاريو ۽ انهن لفظن کي درست اُچار سان پڙهي ٻڌايو ،پوِء حمد کي توهان (استاد) درست اُچار سان
لفظ لفظ ڪري پڙهو ،ٻار هر لفظ تي آڱر رکن ۽ ڌيان سان ٻڌن .هاڻي کين حمد جي معني ٻڌايو ته حمد اهڙا
بيت آهن جنهن ۾ اهلل تعالي جي تعريف بيان ڪئي وڃي .انهيَء کان پوِء بيتن جي سمجھاڻي آسان لفظن
۾ ڪريو .جهڙوڪ :اهلل سائين! اسين ڄاڻون ٿا ته توکان سواِء ٻيو ڪو به موجود نه آهي ۽ اسين توکان سواِء
ڪنهن ٻئي کي مالڪ نٿا سمجهون .هن سڄي دنيا کي توئي پيدا ڪيو آهي ،هڪ تون ئي آهين جيڪو هتي
رهجي ويندو ۽ باقي سڀ ختم ٿيڻ واريون شيون ۽ جاندار آهن .اهلل سائين تنهنجي ذات کي ئي اسين پاڪ
سمجهون ٿا .تون ئي شروع ڪرڻ وارو آهين ۽ تون ئي ختم ڪرڻ وارو آهين .اسان جي زندگي به تنهنجي
ڪري آهي ۽ موت به تنهنجي ڪري ئي آهي انهن سڀني تي تون ئي طاقت رکين ٿو .اهلل سائين! تون اسان
نماڻن تي ڪو رحم ڪر ۽ اسان الِء هن دنيا ۾ سوالئي پيدا ڪر .مٿي ڏنل سمجهاڻي کي توهان پنهنجن لفظن
۾ به ٻارن کي سمجهائي سگهو ٿا.
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• موقعي ۽ مهل جي حساب سان مددي شين کي واري واري سان ٻارن جي سامهون رکندا وڃو ۽ جيڪڏهن اهي
تصويرون حمد سان ميل کائين ٿيون ته ٻارن کي ڏيکاري انهن جي وضاحت ڪئي وڃي ۽ جيڪڏهن ميل
نٿيون به کائين ته به ٻارن کي اهو سمجهائي سگهجي ٿو ته انهي کان سواِء ٻيون به ڪيتريون شيون آهن جن
کي اهلل سائين پيدا ڪيو آهي جهڙوڪ سج يا چنڊ جي تصوير ڏيکاري اهلل جي طاقت جو اندازو ٻارن کي
ڪرايو ته جيئن ٻار حمد کي درست معني ۾ سمجهي سگهن.
• حمد ۾ موجود ڏکين يا نون لفظن تي نشان لڳرايو ،پوِء حمد ٻارن کان واري واري پڙهائيو ،پوِء ٻن ٻارن کان
جوڙي جي صورت ۾ واري واري پڙهائيو جنهن ۾ هڪ سٺو پڙهڻ وارو هجي ۽ ٻيو ٿوري ڏکيائي محسوس
ڪندو هجي .پوِء پنج پنج ٻارن جو گروپ جوڙي پڙهائيو وڃي .جنهن کان پوِء سڀ ٻار توهان سان ملي ڪري
حمد پڙهن .اهڙي ريت سوالئي سان ٻارن کي حمد ياد ٿي ويندي.

حل ٿيل َمشقَ

(الف) سوالن جا جواب:
 .1ڪنهن به ٻئي شاعر جي حمد جا ٻه شعر:
گيت ڌڻي جا گڏجي ڳايون
وسائي
مينهن
ٿڌڙا
ٿو
جو
پچائي
انب
جو
۾
باغن
ويس گلن کي جو پهرائي
اُپائي
گاهه
پچائي،
ان
عرش ۾ جو تارا ٽمڪائي
تنهن مالڪ کي سڀ ساراهيون
گيت ڌڻي جا گڏجي ڳايون
 .2منهنجي سڀ کان وڌيڪ وڻندو حمد هيٺ ڏنل آهي:
ساري عالم جو تون آهين باني،
تون آهين باقي ٻيو سڀ فاني.
• ڇو جو هن شعر ۾ شاعر چوي ٿو ته هڪ تون ئي تون آهين ٻيو ڪو به نه آهي.
 .3شاعر سڄي عالم جو باني اهلل تعالي کي سڏيو آهي.
 .4مٿي ڏنل حمد جي هن شعر جو مطلب اهو آهي ته “منهنجا مالڪ ،منهنجا اهلل سائين! هر شيَء جي شروعات
ڪرڻ واري به تنهنجي ذات آهي ۽ هر شيَء کي ختم ڪرڻ واري به تنهنجي ذات آهي .تون ئي زندگي ڏيڻ
وارو آهين ۽ تون ئي ان کي ختم ڪرڻ وارو آهين”.
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(ب) قافيو:
ڪنهن به شعر ۾ استعمال ٿيل هم آواز لفظن کي قافيو چيو ويندو آهي ،جهڙوڪ :باني ،فاني .حمد ۾ استعمال ٿيل
قافيا هن ريت آهن.
باني فاني ،ذات بات ،ضعيفن غريبن
(ج) پنج جمع:
ڀتيون ،دريون ،واليون ،رليون ،دليون.
(د) ضمير خالص جا قسم:
هي ضمير خاص طور تي ماڻهو جي ذات سان وابسته رهي ٿو ،۽ ماڻهو جي پنهنجي ذات اصلي نالي بدران اهو
ضمير استعمال ٿئي ٿو .هن جا ٽي قسم آهن.
 .1ضمير متڪلم :هي ضمير ڳالهائيندڙ جي نالي بدران استعمال ٿئي ٿو .جيئن واحد جي حالت ۾ “آُء” يا “مان”
۽ جمع جي حالت ۾ “اسان” يا “اسين”.
 .2ضمير حاضر (مخاطب) :هي اهڙو ضمير آهي ،جيڪو سامهون ويٺل يا حاضر ماڻهو جي نالي وٺڻ بدران ڪم
اچي .جيئن خالد سامهون ويٺل آهي ،ان جي نالي وٺڻ بدران کيس چئجي ته ؟“تون هيڏانهن اچ!”
 .3ضمير غائب :هي اهڙو ضمير آهي ،جيڪو ماڻهو جي پرپٺ ،ان جي غير موجودگيَء ۾ سندس نالي بدران ڪم
اچي.
مثال :هو /هي .....مذڪر غائب واحد الِء
اهي  /هو .....مذڪر غائب جمع الِء
هوَء  /هيَء .....مونث غائب واحد الِء
هو ......جمع مونث غائب الِء
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سبق ٻيو

مان
محنت ۾ آ ُ
مقصد
•
•
•
•

مان سبق جي مفهوم جي ڄاڻ ڏيڻ.
شاگردن کي محنت ۾ آ ُ
کين انهي قابل ڪرڻ ته جئين هو سبق پڙهڻ ،سمجهڻ ۽ انهي جو مقصد ياد ڪرڻ جي قابل ٿي وڃن.
نوان لفظ لکڻ ۽ انهن مان جمال ٺاهڻ جي صالحيت حاصل ڪري سگهن.
هو اهو ڄاڻي وٺن ته جيڪڏهن محنت ڪندا سين ته عزت ملندي.

امدادي سامان
•
•
•
•

بليڪ بورڊ
نون ۽ ڏکين لفظن جا فليش ڪارڊ
چوڻين جا ڪجهه ٻيا مثال ٻارن جي سامهون رکڻ
َسولي سنڌي ڪتاب  ،6صفحو نمبر 3

سکيا جو طريقو
• سبق پڙهائڻ کان اڳ ٻارن کان پڇيو وڃي ته ڇا هو ڪڏهن اهو سوچين ٿا ته اسين پنهنجي ماحول ۾ جيڪي
شيون ڏسون ٿا جهڙوڪ وڏيون وڏيون عمارتون ،جهاز ،ٽي وي ،ٽيليفون ،اناج ،ميوا اهي سڀ ڪيئن جڙي راس
ٿيا آهن ،ڇا اهي ڪنهن جي محنت بنا تيار ٿيا آهن ،جيڪڏهن نه ته پوِء انهن کي ڪنهن ٺاهيو آهي انهن
جا ڪهڙا مرحال هئا ،جيڪڏهن اسان محنت ڪريون ته ڇا اسين به اهڙيون ايجادون ٺاهي سگهون ٿا.
مان پڙهندا سين جنهن مان اسان کي اها ڄاڻ ملندي ته جيڪڏهن
• ٻارن کي ٻڌايو ته اڄ اسين سبق محنت ۾ آ ُ
مان ڪيئن ملي ٿو .سبق جي کانپوِء ڪتاب جو صفحو نمبر  3کولرايو .نون
انسان محنت ڪري ته هن کي ُ
مان کي توهان
لفظن جا فليش ڪارڊ ڏيکاريو ۽ انهن لفظن کي درست اُچار سان پڙهي ٻڌايو ،پوِء سبق محنت ۾ آ ُ
(استاد) درست اُچار سان لفظ لفظ ڪري پڙهو ،ٻار هر لفظ تي آڱر رکن ۽ ڌيان سان ٻڌن .هاڻي کين سبق محنت
مان جو تت ٻڌايو ۽ ٻڌايو ته هاري کان وٺي سائنسدان تائين هرڪو ڪهڙي ريت پورهيو ڪري ٿو .ا ِهو سڀ
۾آ ُ
انهي جي محنت جو نتيجو آهي جنهن جو اسين فائدو پرائي رهيا آهيون ،جيڪڏهن هڪ پورهيت محنت
ڪري ٿو ته سمورو سماج انهي جو فائدو کڻي ٿو ۽ جيڪڏهن هو محنت ڪرڻ ڇڏي ڏي ته اهي آسانيون اسان
الِء ڪڏهن به نه هجن .انهي کان پوِء سبق ۾ استعمال ٿيل ايجادن کي سولن لفظن ۾ شاگردن کي سمجھايو .سبق
جي حوالي سان گڏ مثال ڏيندا هلو ته جيئن ٻار آساني سان سبق جي اصل مقصد کي ڄاڻي سگهن.
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• سبق ۾ استعمال ٿيل چوڻين کي سامهون رکندي ٻارن کي مثال ڏنا وڃن جهڙوڪ هنرمند يا پورهيت ڪڏهن
به بک نه مرندو آهي هن چوڻي يا اهڙين ٻين چوڻين کي شاگردن جي سامهون رکندي اڳ ۾ اها پڇا ڪئي
وڃي ته ڇا ٻار چوڻي کي آساني سان سمجھي سگهن ٿا .دنيا جي تاريخ مان ٻارن جي سمجهه مطابق مثال
ڏئي ٻڌايو وڃي ته ڪهڙن قومن يا ملڪن محنت ڪري پنهنجو پاڻ مڃرائيو آهي جهڙوڪ چين ۽ پوِء اهو به
سمجهائيو وڃي ته جن ملڪن محنت نه ڪئي انهن ڪهڙين ڏکيائين کي منهن ڏنو آهي .پوِء اهو سمجهايو
وڃي ته جيڪڏهن اسين محنت ڪرڻ ڇڏي ڏيون ته اسان جو حال ڪهڙو ٿيندو نه ئي گھر ۾ اسان کي ڪو
مان ڏيندا .ٻارن کي اهو به ٻڌايو وڃي ته محنت ڪرڻ واري کي اهلل
ڀائيندو ۽ نه ئي معاشري وارا اسان کي ڪو ُ
به پسند ڪندو آهي ۽ هڪ حديث به آهي ته پورهيو ڪندڙ اهلل جو دوست آهي.
• موقعي ۽ مهل جي حساب سان مددي شين کي واري واري سان ٻارن جي سامهون رکندا وڃو ۽ ٻارن کي اهو
سمجهائي سگهجي ٿو ته انهي کان سواِء ٻيون به ڪيتريون شيون آهن جن کي انسان پنهنجي محنت سان
جوڙي راس ڪيو آهي جهڙوڪ ٻني ٻارو ڪندڙ هاري جي تصوير ڏيکاري هاري جي پورهيت تي ٻه ٽي جمال
مان ۾ موجود ڏکين يا نون
ٻارن کي ٻڌايا وڃن ته جيئن ٻار درست معني ۾ سمجهي سگهن .سبق محنت ۾ آ ُ
مان سمجهائڻ
مان ٻارن کان واري واري پڙهائيو .سبق محنت ۾ آ ُ
لفظن تي نشان لڳرايو ،پوِء سبق محنت ۾ آ ُ
الِء ڪالس ۾ ٻارن کان پنجن منٽن جو هڪ ٽيبلو ڪرائي سگهجي ٿو جنهن ۾ مختلف پورهيت ڏيکاري
سگهجن ٿا .ٽيبلو ختم ٿيڻ کانپوِء استاد ٻارن آڏو هڪ هڪ پورهيت جي پاڻ وضاحت ڪري ته جيئن ٻار
آساني سان سمجهي سگهن.

حل ٿيل َمشقَ

(الف) سوالن جا جواب:
1.1پورهئي ۽ محنت بابت هن سبق ۾ جيڪي چوڻيون موجود آهن اهي هن ريت آهن:
* پورهيو يا محنت ڪرڻ ۾ ڪوبه عيب ناهي.
* هنر مند يا پورهيت ڪڏهن به بک نه مرندو آهي.
ٰ
تعالي ڪنهن جي به محنت ضايع نه ڪندو آهي.
* اهلل
2.2دنيا ۾ جديد کان جديد ايجادون انسانن جي محنت سان ممڪن ٿيون آهن.
3.3الڳيتو محنت ڪندڙ انسان ۽ قومون ترقيَء جون سموريون منزلون حاصل ڪري بلنديَء تي رسن ٿا.
 4.4جن قومن محنت ۽ پورهئي کان لنوايو آهي اهي سدائين پٺتي ئي رهجي ويون آهن .اهڙن ماڻهن ۽ قومن جو
مستقبل اونداهو ئي هوندو آهي.
(ب) اسين جن پورهيتن سان ملندا آهيون هن ۾ ڊرائيور ،استاد ،ڊاڪٽر شامل آهن .ڊرائيور جيڪڏهن محنت ڪري
صبح جو اسان کي اسڪول نه آڻين ته اسين سوالئي سان اسڪول نه پهچي سگهون .استاد جيڪڏهن محنت
ڪري اسان کي نه پڙهائين ته اسين سوالئي سان ڪوبه سبق پڙهي نه سگهون .ڊاڪٽر جيڪڏهن محنت ڪري
اسان جو عالج نه ڪري ته اسين نه ڄاڻ ڪيترين بيمارين ۾ وڪڙجي وڃون.
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(ج) مذڪرن جا مونث:
مذڪر
امير
هاري
مريض
مالهي

مونث
اميرياڻي
هارياڻي
مريضياڻي
مالهڻ

صفت عددي:
اهڙا لفظ جيڪي جملي ۾ اسم جو انداز يا عدد ڏيکارين تن کي “صفت عددي ” چئبو آهي.
(د) صفت عددي جا چار جمال:
1.1اسلم ٻه صوف کاڌا.
2.2بابا کي چار چاٻيون ڏي.
3.3مون هڪ قلم خريد ڪيو.
4.4ڀيڻ کي ٽي ڪتاب ڏي.
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سبق ٽيون

نعت
مقصد
•
•
•
•
•

شاگردن کي نعت جي معني ۽ مفهوم جي ڄاڻ ڏيڻ.
حضرت محمد  kجي حياتي جي چڱن مثالن جي ڄاڻ ڏيڻ.
هو نعت پڙهڻ ،سمجهڻ ۽ زباني ياد ڪرڻ جي قابل ٿي وڃن.
نوان لفظ لکڻ ۽ انهن مان جمال ٺاهڻ جي صالحيت حاصل ڪري سگهن.
هو اهو ڄاڻي وٺن ته اسان جو نبي kسموري انسان ذات الِء ڪهڙو پيغام کڻي آيو.

امدادي سامان
• بليڪ بورڊ
• نون ۽ ڏکين لفظن جا فليش ڪارڊ
• َسولي سنڌي ڪتاب  ،6صفحو نمبر 6

سکيا جو طريقو
• نعت پڙهائڻ کان اڳ ٻارن کان پڇيو وڃي ته ڇا هو ڪڏهن اهو سوچين ٿا ته اسان الِء حق جو پيغام ڪير کڻي
آيو ،نبي ڪريم kجي باري ۾ ٻارن کي ڪهڙي ڄاڻ آهي.
• ٻارن کي ٻڌايو ته اڄ اسين نعت پڙهندا سين جنهن مان اسان کي اها ڄاڻ ملندي ته اسان جو نبي سڳورو kاسان
الِء ڪهڙو پيغام کڻي آيو .سبق جي کانپوِء ڪتاب جو صفحو نمبر  6کولرايو .نون لفظن جا فليش ڪارڊ ڏيکاريو
۽ انهن لفظن کي درست اُچار سان پڙهي ٻڌايو ،پوِء نعت کي توهان (استاد) درست اُچار سان لفظ لفظ ڪري پڙهو،
ٻار هر لفظ تي آڱر رکن ۽ ڌيان سان ٻڌن .هاڻي کين نعت جي معني ٻڌايو ته نعت اهڙا بيت آهن جنهن ۾ نبي
سڳوري kجي تعريف بيان ڪئي وڃي .انهي کان پوِء بيتن جي سمجھاڻي سولي لفظن ۾ ڪيو .جهڙوڪ:
ٰ
اعلي مقام مليو آهي .توهان جو اچڻ ايترو سڳورو آهي جو تارن به نعت پڙهڻ
توهان جي اچڻ سان ڌرتي کي
شروع ڪئي آهي معني ته هن دنيا جا سمورا نظارا توهان جي تعريف ڪري رهيا آهن .انسانيت کي ته ايترو مان
۽ مرتبو مليل آهي جو جبريل dپاڻ kتوهان تي سوين سالم پڙهندو آيو آهي .پڙهڻ جي روشني هن پاڻ سان
آندي آهي ،جيترو سهڻو اسان جو نبي kآهي ته پاڻ سان اوترو ئي سهڻو ڪالم مطلب ته قرآن شريف اسان الِء
آندو اٿس .سمورا ُبت ڀور ڀور ٿيا آهن ۽ شرافت کي نئين حياتي ملي آهي ،توهان ايترا نيڪ آهيو جو سمورو
ڏيهه توهان تي قربان ٿيڻ الِء تيار آهي .هاڻي ڊپ ۽ زور زبردستي وارو نظام ختم ٿي ويو آهي ،لک لک مبارڪون
هجن جو هاڻي فيض عام ڪرڻ وارو آيو آهي.
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اي مصطفي kتوهان تان شاعر “جوهر بروهي” به گهور ٿئي ،توهان ته هن ڪائنات الِء امام ٿي سامهون آيا
آهيو .مٿي ڏنل سمجهاڻي کي توهان پنهنجن لفظن ۾ به ٻارن کي سمجهائي سگهو ٿا.
• نعت ۾ موجود ڏکين يا نون لفظن تي نشان لڳرايو ،پوِء نعت ٻارن کان واري واري پڙهائيو ،پوِء ٻن ٻارن کان
جوڙي جي صورت ۾ واري واري پڙهائيو جنهن ۾ هڪ سٺو پڙهڻ وارو هجي ۽ ٻيو ٿوري ڏکيائي محسوس
ڪندو هجي .پوِء پنجن ٻارن جو گروپ جوڙي پڙهائيو وڃي .جنهن کان پوِء سڀ ٻار توهان سان گڏجي نعت
پڙهن .اهڙي ريت آساني سان ٻارن کي نعت ياد ٿي ويندي.

حل ٿيل َمشقَ

(الف) سوالن جا جواب:
1.1حمد اهي بيت هوندا آهن جنهن ۾ اهلل سائين جي تعريف بيان ڪيل هوندي آهي جڏهن ته نعت اهي بيت
هوندا آهن جنهن ۾ اسان جي نبي سڳوري kجي تعريف بيان ڪيل هوندي آهي.
2.2مٿين نعت ۾ شاعر “اقراء” لفظ کي پڙهڻ جي معني ۾ استعمال ڪيو آهي ۽ انسانن تي زور ڀريو آهي ته هو
پڙهي ڄاڻن ته توهان پڙهو ته ڇا سچ آهي ۽ ڇا ڪوڙ آهي.
3.3نعت جي چوٿين بند ۾ شاعر ُبتن جي ڀور ٿيڻ ۽ شرافت کي نئين حياتي ملڻ جي ڳالهه ڪئي آهي.
(ب) مٿين نعت ۾ هيٺيان لفظ هم آواز آهن:
مقام ،خيراالنام ،سالم ،ڪالم ،نيڪنام ،عام ،امام.
(ج) “حالت ندا” جا ٽي جمال:
1.1اڙي! اڪرم هوڏانهن وڃ.
2.2اڙي بابا! هي ڪهڙو ڪم آهي.
3.3اڙي يار! تون حيدرآباد وڃ.
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سبق چوٿون

زراعت ۾ انقالب
مقصد
•
•
•
•

شاگردن کي سبق زراعت ۾ انقالب جي مفهوم جي ڄاڻ ڏيڻ.
نوان لفظ لکڻ ۽ انهن مان جمال ٺاهڻ جي صالحيت حاصل ڪري سگهن.
هو اهو ڄاڻي وٺن ته زراعت ۾ انقالب ڪيئن آيو ڪيئن هاري محنت ڪري هر ڪاهي ٿو هن اڳ ۾ ڪيئن
محنت ڪئي ۽ پوِء هن الِء ڪهڙيون سوالئيون پيدا ٿيون.
ٻار اها ڄاڻ به حاصل ڪري سگهن ته زراعت جي انقالب ۽ سائنس ۾ ڪهڙو تعلق آهي سائنس جي جديد
ايجادن زراعت جي شعبي ۾ ڪهڙيون آسانيون پيدا ڪيون آهن.

امدادي سامان
• بليڪ بورڊ
• ٽريڪٽر ،ٿريشر ،هر ،ڏاند گاڏي وغيره جون تصويرون
• َسولي سنڌي ڪتاب  ،6صفحو نمبر 8

سکيا جو طريقو
• سبق زراعت ۾ انقالب پڙهائڻ کان اڳ ٻارن کان پڇيو وڃي ته ڇا هو ڪڏهن اهو سوچين ٿا ته اسان جي
ملڪ جا هاري اڳي ڪيئن محنت ڪندا هئا ۽ هاڻي هو ڪهڙي ريت محنت ڪري رهيا آهن ،هر ڪاهڻ ۾
ڪيتري محنت ڪئي ويندي هُئي ٽريڪٽر جي ايجاد هن ڪم کي ڪيترو آسان ڪيو آهي
• ٻارن کي ٻڌايو ته اڄ اسين سبق زراعت ۾ انقالب پڙهندا سين جنهن مان اسان کي اها ڄاڻ ملندي ته جيڪڏهن
انسان محنت ڪري ته هو هر شعبي ۾ ڪهڙي ريت انقالب آڻي سگهي ٿو .سبق جي اعالن کانپوِء ڪتاب جو
صفحو نمبر  8کولرايو ۽ سبق زراعت ۾ انقالب کي توهان (استاد) درست اُچار سان لفظ لفظ ڪري پڙهو ،ٻار
هر لفظ تي آڱر رکن ۽ ڌيان سان ٻڌن .هاڻي کين سبق زراعت ۾ انقالب جو تت ٻڌايو ته هاري کان وٺي هڪ
سائنسدان تائين ڪهڙي ريت هرڪو پورهيو ڪري ٿو .هي سڀ انهي محنت جو نتيجو آهي جنهن جو اسين
۽ اسان جا هاري فائدو کڻي رهيا آهيون ،جيئن جيئن دور تبديل ٿيندو رهيو ۽ جديد ٽيڪناالجيَء هر شعبي ۾
انقالب آڻي ڇڏيو ،تيئن زراعت جي شعبي ۾ پڻ نوان الڙا پيدا ٿيا ۽ نيون نيون ايجادون ٿيڻ لڳيون .انهن ايجادن
صدين کان وٺي پنهنجي ٻانهن جي َ
سامان
ٻل تي ڪم ڪندڙ پورهيت هاريَء جي ڪم ۾ تمام گهڻي سهولت جو
ُ
پيدا ڪري ڇڏيو.
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• انهي کان پوِء سبق ۾ استعمال ٿيل ايجادن کي آسان لفظن ۾ شاگردن کي سمجھايو ۽ ٻڌايو ته هن دنيا جي
ماڻهن ڪهڙي ريت محنت ڪري زراعت جي شعبي ۾ انقالب آندو آهي .سبق جي حوالي سان گڏ مثال ڏيندا
هلو ته جيئن ٻار آساني سان سبق جي اصل مقصد کي ڄاڻي سگهن .سبق ۾ استعمال ٿيل زراعت جي نين
ايجادن کي سامهون رکندي ٻارن کي مثال ڏنا وڃن جهڙوڪ هر ۽ انهيَء کانپوِء ٽريڪٽر ۽ ٿريشر جي ايجاد.
• موقعي ۽ مناسبت جي حساب سان مددي شين کي واري واري سان ٻارن جي سامهون رکندا وڃو ۽ ٻارن کي اهو
سمجهائي سگهجي ٿو ته انهي کان سواِء ٻيون به ڪيتريون شيون آهن جن کي انسان پنهنجي محنت سان
جوڙي راس ڪيو آهي جهڙوڪ ٻني ٻارو ڪندڙ هاري جي تصوير ڏيکاري هاري جي پورهيت تي ٻه ٽي جمال
ٻارن کي ٻڌايا وڃن .سبق زراعت ۾ انقالب ۾ موجود ڏکين يا نون لفظن تي نشان لڳرايو ،پوِء سبق ٻارن کان
واري واري پڙهائيو.

حل ٿيل َمشقَ
(الف) سوالن جا جواب:
1.1آڳاٽي زماني ۾ هاري گهڻي اُپت حاصل ڪرڻ الِء ٻنيَء تي تمام گهڻي محنت ڪندا هئا .هُو پرهه ڦٽيَء جو
زمين تي پهچي ڪم جي شروعات ڪندا ۽ سانجهيَء تائين پتوڙيندا هئا .هو زمين کي سڌي ڪرڻ الِء پاڻ
هر ڪاهيندا ۽ وري پاڻ ئي ڪوڏر سان کِريا ٺاهيندا ۽ وري واههَ مان ننڍيون ننڍيون ناليون ڪڍي زمين کي
پاڻي ڏيندا هئا.
2.2جديد ۽ نئين دور جي ايجادن ۾ ٽريڪٽر هاريَء جي ڪيترن ئي ڪمن کي تمام سولو ۽ سستو بڻائي ورتو
آهي .ٽريڪٽر وسيلي نه رڳو زمين کي کيڙيَ ،ه ُر ڏئي سڌو ڪيو وڃي ٿو پر ان ٽريڪٽر جي مدد سان ٿريشر
هالئي اَ َن کي گاهه کان ڌار ڪيو وڃي ٿو ۽ وري اَ ُن اناج مينڊين يا گودامن تائين پهچائڻ ۾ به وري اهو ئي
ٽريڪٽر هاريَء جي ڪم اچي ٿو.
3.3جديد دور ۾ زمينن کي پاڻي ڏيڻ الِء ڊيزل تي هلندڙ انجڻن وسيلي زمينن کي پنهنجي مرضيَء مطابق پاڻي ڏنو
وڃي ٿو.
 4.4سائنسي کوجنائن جي وسيلي ٻجن جون نيون نيون جنسون تيار ڪيون ويون آهن ،جن ۾ في ايڪڙ اپت اڳي
جي ڀيٽ ۾ تمام گھڻي آهي .ان کان سواِء ٻوٽن ۾ پيوندڪاريَء جو نهايت ئي سولو طريقو ايجاد ڪيو ويو
آهي .جنهن سان ٻوٽن ۽ وڻن کي مختصر عرصي دوران فصل الئق بڻائي ،ان مان ججھي پيداوار پڻ حاصل
ڪري سگهجي ٿي.
 5.5اُسريل ملڪن ۾ ته نهايت ئي جديد قسم جون مشينون ايجاد ٿينديون رهن ٿيون ،جن وسيلي فصلن جي
ڪٽائي ،سڌائيَء ،ٻج ڇٽڻ سميت ٻيا ڪيترائي ڪم ڪري سگهجن ٿا.
(ب) آڳاٽي زماني ۾ هاري جي استعمال ۾ ايندڙ شيون مثال طور هر ،پاڃاري ،ڏاند گاڏي وغيره جون تصويرون هٿ
ڪري پنهنجي ڪاپيَء ۾ هڻو.
(ج) اسان وٽ زراعت جي شعبي ۾ ڪهڙيون ڪهڙيون مشينون موجود آهن انهن سڀني جون تصويرون پنهنجي
ڪاپيَء ۾ هڻو.
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(د) مختصر نوٽ:
هاريَء جو ڪم ڪرڻ جو پراڻو طريقو انتهائي محنت طلب ڪم آهي جنهن سان هو ٿڪجي پوي ٿو .هن جو
وقت به تمام گهڻو لڳي ٿو ۽ اهڙي طريقي سان هن جا پئسا به گهڻا خرچ ٿي وڃن ٿا پر جيڪڏهن هو جديد طريقن
کي اختيار ڪري ،ڪم ڪري ته هو ٿڪجندو به ڪونه ۽ هُن جو قيمتي وقت ۽ پئسا به بچي ويندا .جديد سائنسي
ايجادن کي اختيار ڪرڻ ئي ڏاهپ جي نشاني آهي.
(هه) اسم خاص ۽ اسم عام جي وصف:
اسم خاص :ڪنهن به ماڻهو ،ساهواري ،جاِء يا شيِء جي خاص مقرر ڪيل نالي کي “اسم خاص” چئبو آهي .مثال
طور :امانت علي ،الهور وغيره .هتي امانت علي هڪ خاص ماڻهو جو نالو آهي ۽ الهور وري خاص شهر جو نالو آهي.
اسم عام :اهو اسم جيڪو ڪنهن ماڻهو ،ساهواري ،جاِء يا شيِء جو عام نالو هجي ان کي “اسم عام” چئبو آهي.
مثال طور :ماڻهو ،گهوڙو ،اسڪول وغيره .هتي ماڻهو ،گهوڙو ۽ اسڪول عام آهن ،انهن تي ڪو خاص نالو رکيل
ناهي ان ڪري کين اسم عام چئجي ٿو.
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سبق پنجون

خالئي جهاز
مقصد
•
•
•
•
•

شاگردن کي خالئي جهاز سبق جي مفهوم جي ڄاڻ ڏيڻ.
نوان لفظ لکڻ ۽ انهن مان جمال ٺاهڻ جي صالحيت حاصل ڪري سگهن.
هو اهو ڄاڻي وٺن ته جهاز ۽ خالئي جهاز ۾ ڪهڙو فرق آهي.
ٻارن کي اها ڄاڻ ملي ته خالباز خال ۾ ڪهڙي ريت تحقيق ڪندا آهن.
ٻارن کي اها ڄاڻ ملي سگهي ته ناسا ڪهڙو ڪم ڪري رهيو آهي.

امدادي سامان
• بليڪ بورڊ
• مختلف خالئي جهازن جون تصويرون
• َسولي سنڌي ڪتاب  ،6صفحو نمبر 11

سکيا جو طريقو
• سبق خالئي جهاز پڙهائڻ کان اڳ ٻارن کان پڇيو وڃي ته ڇا هو ڪڏهن اهو سوچين ٿا ته هڪ عام جهاز ۽
خالئي جهاز ۾ ڪهڙو فرق آهي.
• ٻارن کي ٻڌايو ته اڄ اسين سبق خالئي جهاز پڙهندا سين جنهن مان اسان کي اها ڄاڻ ملندي ته هڪ عام جهاز ۽
خالئي جهاز ۾ ڪهڙو فرق آهي .هڪ عام جهاز خال ۾ ڇو نٿو وڃي سگهي ۽ هڪ خالئي جهاز ڪهڙي ريت خال ۾
وڃي سگهي ٿو .سبق جي اعالن کانپوِء ڪتاب جو صفحو نمبر  11کولرايو .سبق کي توهان (استاد) درست اُچار
سان لفظ لفظ ڪري پڙهو ،ٻار هر لفظ تي آڱر رکن ۽ ڌيان سان ٻڌن .هاڻي کين سبق جو تت ٻڌايو ته ڪنهن جهاز
جو خال ۾ وڃڻ ناممڪن آهي پر جيڪڏهن هتي پهچي وڃي ته هتان واپسي ناممڪن آهي ۽ اهو ڪم ڪهڙي
ريت خالئي جهاز ممڪن ڪري ڇڏيو آهي .سبق جي حوالي سان مثال ڏيندا هلو ته جيئن ٻار آساني سان سبق
جي اصل مقصد کي ڄاڻي سگهن .سبق ۾ استعمال ٿيل خالئي جهاز جي حصن جي وضاحت ڪئي وڃي .خال
۾ تحقيق ڪندڙ آمريڪي اداري ناسا جي مختصر ڄاڻ ٻارن کي ڏني وڃي
• موقعي ۽ مناسبت جي لحاظ سان مددي شين کي واري واري سان ٻارن جي سامهون رکندا وڃو .سڄو سبق
سمجهائڻ کان پوِء ٻارن کان ٽي جمال ٻڌا وڃن ته جيئن استاد کي خبر پئجي سگهي ته ٻارن سبق مان ڇا سکيو
آهي .سبق ۾ موجود ڏکين يا نون لفظن تي نشان لڳرايو ،پوِء سبق ٻارن کان واري واري پڙهائيو.
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حل ٿيل َمشقَ

(الف) سوالن جا جواب:
1.1سواري الِء عام طور تي ڪتب ايندڙ جهاز کي “هوائي جهاز” چيو ويندو آهي ،پر اهڙو جهاز جنهن جي بناوٽ
عام جهاز کان مختلف هجي ۽ اهو هوا کان مٿي خال ۾ سفر ڪري سگهي ته اهڙي جهاز کي “خالئي جهاز”
چيو ويندو آهي.
2.2هڪ خالئي جهاز ۾ رڳو  5کان  8خال باز ئي سفر ڪري سگهندا آهن.
3.3خالئي جهاز ٽن اهم حصن ۾ ورهايل هوندو آهي جن ۾ هڪ حصو آربيٽر ،ٻيو ٽينڪ ۽ ٽيون سالڊ راڪٽ
بوسٽر تي ٻڌل هوندو آهي.
4.4آربيٽر خالئي جهاز جو اهو اهم حصو آهي جنهن ۾ خالباز رهندا آهن ۽ اهو حصو هڪ عام جهاز وانگر
هوندو آهي .خالئي جهاز جو ٻيو حصو ان جي ٻاهران هوندو آهي جنهن کي ٽينڪ به چئبو آهي .اها ٽينڪ
ٻارڻ ڀرڻ جي ڪم ايندي آهي .جنهن تي اهو خالئي جهاز هلندو آهي .سالڊ راڪٽ بوسٽر خالئي جهاز جو
اهو حصو هوندو آهي جيڪو خالئي جهاز کي ڌڪڻ ۾ ان جي مدد ڪندو آهي.
5.5خال ۾ تحقيق ڪندڙ آمريڪي ادارو “ناسا” گذريل ٽيهن سالن کان خالئي جهاز جو استعمال ڪري رهيو
آهي.
(ب) خالئي جهاز جون مختلف تصويرون هٿ ڪري ،پنهنجي ڪاپي ۾ لڳايو.
(ج) جملن جو اُردوَء ۾ ترجمو:

	خالئی اہج �ز ںیم الخ اب �ز �و �ںوکقیقحت ںیم دم �د د یےن ےک ےیلفلتخممسق ےکآ لے بصن وہ تے ںیہ �۔آ �ریبرٹالخ ئی اہج �زاک ا ہم ہصح وہتا ےہ سج ںیم الخ با �ز
�ر ہےت ںیہ �۔
(د) فعل جا ٽي جمال:
1.1هوء ٽيليويزن ڏسي رهي آهي.
2.2مون کي خط لکڻو آهي.
3.3اسلم مارڪيٽ وڃي رهيو آهي.
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سبق ڇهون

ايڪو
مقصد
•
•
•
•

شاگردن کي ايڪي جي معني ۽ مفهوم جي ڄاڻ ڏيڻ.
کين انهي قابل ڪرڻ ته هو نظم ايڪو پڙهڻ ،سمجهڻ ۽ زباني ياد ڪرڻ جي قابل ٿي وڃن.
نوان لفظ لکڻ ۽ انهن مان جمال ٺاهڻ جي صالحيت حاصل ڪري سگهن
هو اهو ڄاڻي وٺن ته اسان جي ڀالئي انهي ۾ آهي ته اسين ايڪي سان رهون.

امدادي سامان
• بليڪ بورڊ
• َسولي سنڌي ڪتاب  ،6صفحو نمبر 14

سکيا جو طريقو
• نظم ايڪو پڙهائڻ کان اڳ ٻارن کان پڇيو وڃي ته ڇا هو ڪڏهن اهو سوچين ٿا ته ٻڌي ۽ ايڪو ڇا کي چئبو
آهي ،هڪ ٿي رهڻ ۾ ڪهڙا فائدا آهن ،جيڪڏهن ٻڌي نه هوندي ته ڪهڙو نقصان ٿيندو.
• ٻارن کي ٻڌايو ته اڄ اسين نظم ايڪو پڙهندا سين جنهن مان اسان کي چڱي نموني اها ڄاڻ ملندي ته ايڪو
رکڻ سان ڪهڙا فائدا آهن .سبق جي اعالن کانپوِء ڪتاب جو صفحو نمبر  14کولرايو .نون لفظن جا فليش
ڪارڊ ڏيکاريو ۽ انهن لفظن کي درست اُچار سان پڙهي ٻڌايو .پوِء نظم کي توهان (استاد) درست اُچار سان
لفظ لفظ ڪري پڙهو ،ٻار هر لفظ تي آڱر رکن ۽ ڌيان سان ٻڌن .هاڻي کين نظم ايڪو جي معني ٻڌايو .انهي
کان پوِء بيتن جي سمجھاڻي آسان لفظن ۾ ڪريو .جهڙوڪ :دنيا ۾ اها قوم ئي اڳتي وڌي سگهي آهي جيڪا
پاڻ ۾ ٻڌي ۽ ايڪو رکي ٿي .پاڻ ۾ جيڪڏهن ٻڌي هوندي ته انهن کي تاريخ ۾ ڪوبه مٽائي نه سگهندو،
جيڪڏهن اسين پاڻ ۾ ٻڌي ۽ ايڪو رکندا سين ته اسان کي دنيا جون تمام گھڻيون ڪاميابيون ملنديون.
جيڪڏهن ڪنهن قوم ۾ ٻڌي ۽ ايڪو نه آهي ته انهي جو مقدر تباهي ۽ بربادي آهي .هڪ سدائين اڪيلو
هوندو آهي .ٻڌي ۽ ايڪي کان جيڪو ڀڄندو رهي ٿو ته اهو سدائين ناڪامي کي منهن ڏيندو رهي ٿو.
تنهنڪري اسان کي گهرجي ته پاڻ ۾ گڏجي سڏجي رهون.
• بيت جي سمجهاڻي کان پوِء ٻارن آڏو دنيا جي ٻڌي ۽ ايڪي مان ڪجهه مثال سامهون رکجن ته جيئن ٻار
آساني سان نظم جو مفهوم سمجهي سگهن .نظم ۾ موجود ڏکين يا نون لفظن تي نشان لڳرايو ،پوِء نظم ٻارن
کان واري واري پڙهائيو ،پوِء ٻن ٻارن کان جوڙي جي صورت ۾ واري واري پڙهائيو جنهن ۾ هڪ سٺو پڙهڻ وارو
هجي ۽ ٻيو ٿوري ڏکيائي محسوس ڪندو هجي .جنهن کان پوِء سڀ ٻار توهان سان گڏجي نظم ايڪو پڙهن.
اهڙي ريت آساني سان ٻارن کي نظم ياد ٿي ويندو.
28
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حل ٿيل َمشقَ
(الف) سوالن جا جواب:
1.1شاعر جي خيال ۾ اهي قومون اڳتي وڌي سگهنديون آهن جيڪي پاڻ ۾ ايڪو ۽ ٻڌي رکنديون آهن.
2.2شاعر جي خيال ۾ اهي قومون جلد تباهه ٿي وڃن ٿيون جيڪي پاڻ ۾ ٻڌي ۽ ايڪو نه رکنديون آهن.
3.3شاعر موجب ٻه ته ٻارهن واري چوڻي سدائين سچ ثابت ٿئي ٿي.
4.4ناڪامي اهڙي ماڻهو جي نصيب ۾ ايندي آهي جيڪو ٻڌي ۽ ايڪي کان ڀڄندو آهي.
(ب) اوهان ڪالس ۾ سڀيئي ٻار ُ
هٿ َ
هٿ ۾ ڏيئي ايڪي ۽ ٻڌي جو مظاهرو ڪندي هي نظم ُسر ۽ لئه سان گڏجي ڳايو.
(ج) ايڪي ۽ ٻڌي الِء چوڻيون.
1.1ايڪو هڪ وڏي طاقت آهي.
2.2ٻڌي ۾ برڪت آهي.
(د) هيٺ ڏنل لفظ وجهي جمال ٺاهيو:
جا ،جو ،جي
1.1سارنگ جو اسڪول پري آهي.
2.2هيَء عليزا جي ُگڏي آهي.
3.3سڀاڻي حسيب جا پيپر آهن.
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سبق ستون

ميڊيا
مقصد
•
•
•
•
•
•

شاگردن کي ميڊيا سبق جي مفهوم جي ڄاڻ ڏيڻ.
کين انهي قابل ڪرڻ ته هو سبق پڙهڻ ،سمجهڻ ۽ انهي جو مقصد ياد ڪرڻ جي قابل ٿي وڃن.
نوان لفظ لکڻ ۽ انهن مان جمال ٺاهڻ جي صالحيت حاصل ڪري سگهن.
هو اهو ڄاڻي وٺن ته ميڊيا جو شعبو اسان جي زندگي ۾ ڪهڙو ڪردار ادا ڪري رهيو آهي.
ٻارن کي اها ڄاڻ ملي ته ميڊيا جي نه هئڻ يا هئڻ سان ڪهڙو فرق پئجي سگهي ٿو.
ٻارن کي اها ڄاڻ ملي سگهي ته پاڪستان ۾ ميڊيا جا ڪهڙا ادارا ڪم ڪري رهيا آهن.

امدادي سامان
• بليڪ بورڊ
• ميڊيا سان الڳاپيل مختلف ُٽول جهڙوڪ ،اخبار ،ريڊيو ،سمارٽ فون
• َسولي سنڌي ڪتاب  ،6صفحو نمبر 16

سکيا جو طريقو
• سبق ميڊيا پڙهائڻ کان اڳ ٻارن کان پڇيو وڃي ته ڇا هو ڪڏهن اهو سوچين ٿا ته اسان تائين دنيا جي ڪنڊ
ڪڙڇ مان خبرون ڪيئن پهچن ٿيون ،اسان کي ڀرپاسي جي ماحول جي ڪهڙي ريت خبر پئي ٿي.
• ٻارن کي ٻڌايو ته اڄ اسين سبق ميڊيا پڙهندا سين جنهن مان اسان کي اها ڄاڻ ملندي ته ميڊيا ڇا کي چئبو آهي.
ميڊيا مطلب ته ُسڌ َسماَء جي مکيه وسيلن ۾ ميڊياجو ڪهڙو ڪردار آهي .ميڊيا وسيلي اسين پنهنجي ڳالهه کي
ڪهڙي ريت ٻين آڏو پيش ڪري سگهون ٿا ،۽ ميڊيا جا ڪهڙا قسم آهن .سبق جي اعالن کانپوِء ڪتاب جو
صفحو نمبر  16کولرايو .نون لفظن جا فليش ڪارڊ ڏيکاريو ۽ انهن لفظن کي درست اُچار سان پڙهي ٻڌايو ،پوِء
سبق ميڊيا کي توهان (استاد) درست اُچار سان لفظ لفظ ڪري پڙهو ،ٻار هر لفظ تي آڱر رکن ۽ ڌيان سان ٻڌن.
هاڻي کين ٻڌايو ته ميڊيا جا ٽي اهم قسم آهن جن ۾ پرنٽ ميڊيا ،اليڪٽرانڪ ميڊيا ۽ سوشل ميڊيا شامل آهن.
پرنٽ ميڊيا ۾ اخبارون ،رساال ،ڪتاب ۽ ٻيو مواد اچي وڃي ٿو ،سبق جي دوران پرنٽ ميڊيا جي اهميت ٻارن آڏو
پڌري ڪئي وڃي .اليڪٽرانڪ ميڊيا ۾ ٽي وي چينل ،ريڊيو ۽ ايف ايم اچي وڃن ٿا ،هن وسيلي جي اهميت
به ٻارن کي پڌري ڪئي وڃي .انهي کانپوِء سوشل ميڊيا جي باري ۾ ڄاڻ ڏيندي اهو ٻڌايو وڃي ته ان ۾ فيس
بڪ ،ٽيوٽر ،يوٽيوب ۽ ٻيون سوشل سائيٽون اچي وڃن ٿيون ،جنهن وسيلي اسين نه رڳو تصويرون سڄي دنيا ۾
پهچائي سگهون ٿا پر اسين پنهنجو موقف لکت ۾ به ٻين آڏو رکي مڃرائي سگهون ٿا.

32
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• انهي کان پوِء سبق ۾ استعمال ٿيل ايجادن کي آسان لفظن ۾ شاگردن کي سمجھايو ۽ ٻڌايو ته ميڊيا ڪهڙي
ريت اهو ممڪن ڪري ڏيکاريو آهي .سبق جي حوالي سان مثال ڏيندا هلو ته جيئن ٻار آساني سان سبق جي
اصل مقصد کي ڄاڻي سگهن .سبق ۾ استعمال ٿيل ميڊيا جي مخلتف قسمن جي وضاحت ڪئي وڃي .هن
وقت اليڪٽرانڪ ميڊيا ۾ ڪهڙا ادارا ڪم ڪري رهيا آهن ،پرنٽ ميڊيا ۾ هن وقت ڪهڙا ادارا ڪم ڪري
رهيا آهن ،سوشل ميڊيا ۾ هن وقت ڪهڙيون سائيٽون گھڻيون مقبول ۽ مشهور آهن .سڀني جي ترتيبوار
وضاحت ڪندا هلو.
• موقعي ۽ مناسبت جي لحاظ سان مددي شين کي واري واري سان ٻارن جي سامهون رکندا وڃو سڄو سبق
سمجهائڻ کان پوِء ٻارن کان ٽي جمال ٻڌا وڃن ته جيئن استاد کي خبر پئجي سگهي ته ٻارن سبق مان ڇا سکيو
آهي .سبق ۾ موجود ڏکين يا نون لفظن تي نشان لڳرايو ،پوِء سبق ٻارن کان واري واري پڙهائيو.
• پرنٽ ميڊيا ،اليڪٽرانڪ ميڊيا ۽ سوشل ميڊيا جي وضاحت ڪرڻ کانپوِء ٻارن کي اهو به ٻڌايو وڃي ته
اڄڪلهه وري سمارٽ فون هڪ ئي جاِء تي ٽنهي قسمن کي پنهنجي اندر جاِء ڏني آهي جهڙوڪ انٽرنيٽ
وسيلي پنهنجي سمارٽ فون تان هڪ ويب سائيٽ کولي ڪيتريون ئي اخبارون ۽ ڪتاب پڙهي سگهجن
ٿا ،انهي سمارٽ فون تي ئي خبرون ٻڌي سگهجن ٿيون ،ريڊيو جا پروگرام به ٻڌي سگهجن ٿا .سمارٽ فون تي
ئي سوشل ميڊيا جي ويب سائيٽن سان ڳنڍجي سگهجي ٿو.

حل ٿيل َمشقَ

(الف) سوالن جا جواب:
ُ 1.1سڌ سماَء جي مکيه وسيلن ۾ ميڊيا جو ڪردار نهايت ئي اهم ۽ اثرائتو آهي .ميڊيا وسيلي پنهنجي ڳالهه،
پنهنجو موقف ،پنهنجي راِء يا وري پنهنجو احتجاج نهايت سوالئي ۽ مؤثر نموني سان ٻين آڏو پيش ڪري
سگهجي ٿو.
2.2ميڊيا جي ٽي اهم قسم آهن جن ۾ پرنٽ ميڊيا ،اليڪٽرانڪ ميڊيا ۽ سوشل ميڊيا شامل آهن .پرنٽ ميڊيا ۾
مختلف اخبارون ،رساال ،ڪتاب ۽ ٻيو مواد اچي وڃي ٿو ،جيڪو ڇپيل صورت ۾ هوندو آهي ،اليڪٽرانڪ
ميڊيا ،ميڊيا جو ٻيو قسم آهي جنهن ۾ ٽي وي چينل ،ريڊيو ۽ ايف ايم اچي وڃي ٿو .ميڊيا جو ٽيون قسم
سوشل ميڊيا آهي جنهن ۾ فيس بڪ ،ٽوئيٽر ،يوٽيوب ۽ ٻيون سوشل سائيٽون اچي وڃن ٿيون.
3.3سڌ سماَء جو سڀ کان پراڻو وسيلو پرنٽ ميڊيا آهي.
4.4ميڊيا جو سڀ کان اثرائتو وسيلو اليڪٽرانڪ ۽ سوشل ميڊيا آهي.
(ب) مختصر نوٽ:
اسان جي گهر ۾ صبح ساڻ اخبار وارو اخبار ڏئي ويندو آهي جنهن وسيلي اسان کي اها ڄاڻ ملندي آهي ته
گذريل ڏينهن ڪهڙا ڪهڙا اهم واقعا ٿي گذريا آهن .انهي کانپوِء اسان جا مختلف گھر ڀاتي ٽي وي تي هلندڙ
مخلتف خبرن جي چينلن تي خبرون ٻڌندا آهن جنهن سان اها ڄاڻ ملندي آهي ته هن وقت اسان جي ملڪ يا
پاڙيسري ملڪن ۾ ڪهڙا واقعا ٿي رهيا آهن .ڏينهن جي مختلف پهرن ۾ خبرن جو سلسلو جاري رهندو آهي
جنهن ۾ ٽي وي چينل ،ريڊيو ،ايف ايم ،۽ فيس بڪ تي لڳل اپڊيٽ شامل آهن.
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(ج) اسان جي گھر ۾ ڪيبل نيٽورڪ تي مختلف چينل ايندا آهن ،انهن ۾ ڪجهه ڪارٽون چينل هوندا آهن .جنهن
مان مون سميت گھر جا سمورا ٻار لطف اندوز ٿيندا آهن .پي ٽي وي سميت ٻيا ڪيترائي ڊرامن جا چينل به هوندا
آهن .جنهن ۾ مزاحيه ڊراما مون کي وڻندا آهن .ڪجهه چينل وري موسيقي سان الڳاپيل هوندا آهن .ڪجهه چينل
دستاويزي فلمن جا به هوندا آهن جنهن وسيلي مون کي جانورن جي رهڻي ڪهڻي جي باري ۾ ڄاڻ ملندي آهي.
(د) انٽرنيٽ تي مختلف سوشل سائيٽس آهن جن مان ڪجهه هن ريت آهن:
فيس بڪ ،ٽوئيٽر ،يوٽيوب ،انسٽا گرام  ،لنڪڊ اين وغيره.
(هه) هاڪاري جملن کي ناڪاري ۾ بداليو:
هاڪاري جمال
اڄ اسڪول جي موڪل آهي
هي منهنجو دوست آهي
انب وڻندا آهن
ڪومل کي َ
کير ۾ کنڊ مليل آهي
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ناڪاري جمال
اڄ اسڪول جي موڪل نه آهي.
هي منهنجو دوست ناهي.
انب نه وڻندا آهن.
ڪومل کي َ
کير ۾ کنڊ نه مليل آهي.
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سبق اٺون

بچاَء جو ڏينهن

مقصد
•
•
•
•
•
•
•

شاگردن کي بچاَء جو ڏينهن سبق جي مفهوم جي ڄاڻ ڏيڻ.
وطن تي جان قربان ڪرڻ وارن جي باري ۾ ڄاڻ ڏيڻ.
حب الوطني جو جذبو پيدا ڪرڻ.
کين انهي قابل ڪرڻ ته هو سبق پڙهڻ ،سمجهڻ ۽ انهي جو مقصد ياد ڪرڻ جي قابل ٿي وڃن.
نوان لفظ لکڻ ۽ انهن مان جمال ٺاهڻ جي صالحيت حاصل ڪري سگهن.
هو اهو ڄاڻي وٺن ته تاريخ ۾ ڪهڙا ڏينهن اسان کي ياد رکڻ گھرجن ته جيئن اسين پنهنجي شهيدن ۽ فوج
جي قربانين کي ياد ڪري سگھون.
ٻارن کي اها ڄاڻ ملي سگهي ته پاڪستان جي بچاَء ۾ اسان جي پاڪ فوج جو ڪهڙو ڪردار آهي.

امدادي سامان
• بليڪ بورڊ
• فوجي شهيدن جون تصويرون
• َسولي سنڌي ڪتاب  ،6صفحو نمبر 19

سکيا جو طريقو
• سبق بچاَء جو ڏينهن پڙهائڻ کان اڳ ٻارن کان پڇيو وڃي ته بچاَء ڇا کي چئبو آهي ،اسان جي پاڪ فوج جي
سپاهين اسان جي ۽ اسان جي ملڪ جي بچاَء الِء ڪهڙيون قربانيون ڏنيون آهن ،توهان کي  6سيپٽمبر جي
باري ۾ ڪهڙي ڄاڻ آهي.
• ٻارن کي ٻڌايو ته اڄ اسين سبق بچاَء جو ڏينهن پڙهندا سين جنهن مان اسان کي اها ڄاڻ ملندي ته بچاَء جو
ڏينهن ڇا کي چئبو آهي ،اسان جي پاڪ فوج اسان الِء ڪهڙيون قربانيون ڏنيون آهن ،سرحدن تي اسان جي
فوج ڪهڙيون ڏکيائيون برداشت ڪري رهي آهي .سبق جي کانپوِء ڪتاب جو صفحو نمبر  19کولرايو .نون
لفظن کي درست اُچار سان پڙهي ٻڌايو ،پوِء سبق توهان (استاد) درست اُچار سان پڙهو ،ٻار هر لفظ تي آڱر
رکن ۽ ڌيان سان ٻڌن .هاڻي کين سبق جو تت ٻڌايو ته  6سيپٽمبر پاڪستان جي تاريخ جو اهم ڏينهن آهي.
سبق جي دوران ٻارن کان ناليوارن شهيدن جا ناال ۽ انهن کي مليل تمغن جي باري ۾ پڇو .انهن جي قربانين
جا قصا ٻڌائيندي ٻارن ۾ وطن سان محبت جا جذبا اجاگر ڪريو .ٻارن کي ٻڌايو ته هي وطن اسان جي آزادي
جو علمبردار آهي ۽ اهو وطن اسان جي سڃاڻپ آهي .پنهنجي سڃاڻپ جي حفاظت ڪرڻ هر محب وطن جو
فرض آهي .اسان کي وطن جي ترقي ۽ خوشحالي الِء هر ممڪن ڪوشش ڪرڻ گھرجي ۽ ضرورت پوڻ تي
ڪنهن قرباڻي ڏيڻ کان به نه ڪيٻائڻ گھرجي.
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• انهي کان پوِء سبق ۾ استعمال ٿيل ڏکين لفظن تي شاگردن کان نشان لڳرايو پوِء انهن لفظن کي بورڊ تي لکي
ٻارن کي آسان لفظن ۾ سمجھايو .شاگردن کي اهو به ٻڌائيندا هلو ته نه رڳو  6سيپٽمبر تي اسان جي فوج
بهادري ڏيکاري دشمن جي مقصد کي مٽي ۾ ماليو .اسان جي فوج جنهن ۾ زميني ،سامونڊي ۽ هوائي فوج
شامل آهي ،هر وقت قربانيون ڏيڻ الِء تيار رهندي آهي.
• موقعي ۽ مهل جي حساب سان مددي شين کي واري واري سان ٻارن جي سامهون رکندا وڃو .سڄو سبق
سمجهائڻ کان پوِء ٻارن کان ٽي جمال ٻڌا وڃن ته جيئن استاد کي خبر پئجي سگهي ته ٻارن سبق مان ڇا
سکيو آهي.

حل ٿيل َمشقَ

(الف) سوالن جا جواب:
 61.1سيپٽمبر 1965ع جو ڏينهن اسان کي بچاَء جي ڏينهن جي ياد ڏياريندو آهي.
 62.2سيپٽمبر 1965ع تي اسان جي پاڪستاني فوج پنهنجي آزادي ۽ قومي وقار جو مڪمل بچاُء ڪيو.
جڏهن پاڙيسري ملڪ ڀارت پاران اسان جي ملڪ تي حملو ڪيو ويو ته پاڪستاني فوج سان اسان جي قوم
پنهنجي هٿيار بند فوج سان هڪ ٿي بيٺي ۽ دشمن کي ان حملي جو ڀرپور جواب ڏنو ويو.
 3.3اسان جي پاڪستاني فوج کي دنيا جي ٻين فوجن کان ان ڪري مٿانهون مڃيو وڃي ٿو جو ان نهايت ڏکين
حالتن ۽ سازشن جي باوجود پنهنجي پيشيوراڻين صالحيتن کي ڪتب آڻڻ ۾ غير معمولي همت ،جرائت ۽
بهادري جو مظاهرو ڪيو.
4.4پاڪستاني فوج جي سڀني کان وڌيڪ خوبي اها آهي ته اها پنهنجي قيمتي جانين جي پرواهه نه ڪندي
آهي ۽ خطرن کي منهن ڏيندي پنهنجي همت ،بهادري ۽ ارڏائپ جي عڪاسي ڪندي رهندي آهي.
 65.5سيپٽمبر واري ڏهاڙي تي اسان کي پنهنجي قوم جي شهيدن کي نه وسارڻ گھرجي ۽ ان موقعي تي کين
ڀرپور خراج عقيدت پيش ڪرڻ گھرجي.
(ب) 1965ع واري جنگ ۾ شهيد ٿيڻ وارن فوجي جوانن جون تصويرون ڳولي هڪ وڏي شيٽ چنبڙايو ۽ انهي جي
هيٺيان پنهنجن لفظن ۾ مختصر تعارف لکي ڪالس ۾ لڳايو .اها سرگرمي سرانجام ڏيڻ الِء استاد شاگردن کي
الئبريري وٺي وڃن ۽ اتي تاريخ جي ڪتابن يا پوِء اخبارن ۽ رسالن جي مدد سان سرگرمي مڪمل ڪرائي وڃي.
(ج) پاڪستاني فوج جي جذبي ۽ همت جي حوالي سان هڪ ننڍي تقرير ياد ڪري ڪالس ۾ سڀني جي اڳيان پيش
ڪريو .انهي سرگرمي الِء استاد ڪالس ما ڪنهن اهڙي شاگرد جي چونڊ ڪن جيڪو تقرير ڪرڻ ۾ ٿوڙي گهڻي
مهارت رکندو يا رکندي هجي ۽ ٻه کان تي منٽ جي مختصر تقرير لکرائي سرگرمي مڪمل ڪئي وڃي.
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(د) فاعل ،فعل ۽ مفعول جا پنج جمال:
1.1علي کي انب کائڻو آهي.
ُ 2.2سميرا کي چانهه پيئڻي آهي.
3.3اڪبر کي الهور گھمڻو آهي.
4.4ثنا کي ڪپڙا وٺڻا آهن.
5.5جڳديش کي مندر وڃڻو آهي.
فاعل
علي
سميرا
اڪبر
ثنا
جڳديش
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فعل
کائڻو
پئيڻي
گهمڻو
وٺڻا
وڃڻو

مفعول
انب
چانهه
الهور
ڪپڙا
مندر
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سبق نائون

نانگ ۽ جوڳي
مقصد
•
•
•
•
•
•

شاگردن کي نانگ ۽ جوڳي سبق جي مفهوم جي ڄاڻ ڏيڻ.
ٻارن کي اها ڄاڻ ڏيڻ ته ڏند ڪٿائون ڇا ٿينديون آهن ۽ انهن جي پويان ڪهڙيون حقيقتون هونديون آهن.
کين انهي قابل ڪرڻ ته اهي سبق پڙهڻ ،سمجهڻ ۽ ان جو مقصد ياد ڪرڻ جي قابل ٿي وڃن.
نوان لفظ لکڻ ۽ انهن مان جمال ٺاهڻ جي صالحيت حاصل ڪري سگهن.
هو اهو ڄاڻي وٺن ته ادب ۾ لکڻين ۽ ڪهاڻين جي ڪهڙي اهميت هوندي آهي.
ٻارن کي اها ڄاڻ ملي ته ڪهاڻين يا ڏند ڪٿائن مان اسان کي ڪهڙو سبق ملي سگهي ٿو.

امدادي سامان
• بليڪ بورڊ
• نون ۽ ڏکين لفظن جا فليش ڪارڊ
• َسولي سنڌي ڪتاب  ،6صفحو نمبر 22

سکيا جو طريقو
• سبق نانگ ۽ جوڳي پڙهائڻ کان اڳ ٻارن کان پڇيو وڃي ته ڇا هو ڪڏهن اهو سوچين ٿا ته ڪهاڻيون ڇا
هونديون آهن ،ڪهاڻيون ڪيئن وجود ۾ اينديون آهن ،ڇا توهان کي ڪا ڪهاڻي ياد آهي جيڪا توهان کي
توهان جي وڏڙن ٻڌائي هجي ،توهان پنهنجي ياد رکيل ڪهاڻي مان ڪهڙو سبق حاصل ڪيو آهي.
• سبق جي کانپوِء ڪتاب جو صفحو نمبر  22کولرايو .نون لفظن جا فليش ڪارڊ ڏيکاريو ۽ انهن لفظن کي
درست اُچار سان پڙهي ٻڌايو ،پوِء سبق نانگ ۽ جوڳي کي توهان (استاد) درست اُچار سان لفظ لفظ ڪري
پڙهو ،ٻار هر لفظ تي آڱر رکن ۽ ڌيان سان ٻڌن .هاڻي کين ٻڌايو ته تخليقي ڪهاڻين ۽ اصل ڪهاڻين ۾
ڪهڙو فرق آهي .هن سبق جي ڪهاڻي ۾ استعمال ٿيل ڪردارن جهڙوڪ ،جوڳين ،نانگ ۽ ٻلي تي گروپ ۾
بحث ڪرايو .ٻارن کي نانگ ۽ جوڳي سبق مان ڪهڙو سبق مليو آهي انهي تي گروپ ۾ بحث ڪريو .انهي
کان پوِء سبق ۾ استعمال ٿيل ڏکين لفظن تي شاگردن کان نشان لڳرايو پوِء انهن لفظن کي بورڊ تي لکي ٻارن
کي آسان لفظن ۾ سمجھايو .سبق جي حوالي سان گڏ مثال ڏيندا هلو ته جيئن ٻار آساني سان سبق جي اصل
مقصد کي ڄاڻي سگهن.
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حل ٿيل َمشقَ

(الف) سوالن جا جواب:
1.1نانگ جي پٺيان جوڳين جو هڪ ٽولو پئجي ويو هو.
2.2نانگ ڀڄي هڪ فقير جي جهوپڙيَء ۾ وڃي پنهنجي جان بچائي.
3.3نانگ جوڳي سان اهو وچن ڪيو ته تون مون کي پنهنجي پيٽ ۾ لڪائي ۽ جيئن ئي اهو جوڳين جو ٽولو
هتان واپس موٽي ويندو مان تنهنجي پيٽ مان واپس ٻاهر اچي ويندس.
 4.4جنهن وقت نانگ جوڳي جي پيٽ مان هوا کائڻ الِء نڪتو ته اتي ويٺل هڪ ٻلي نانگ کي ڏسي ورتو ۽ نانگ
جي ويجھو پهچي نانگ کي فقير جي پيٽ مان ٻاهر ڪڍيو ۽ پنهنجي چنبن سان نانگ کي ماري ڇڏيائين.
5.5هن ڪهاڻيَء مان اسان کي اها نصيحت ملي ٿي ته جيڪڏهن توهان ڪنهن سان نيڪي نٿا ڪريو ته ڪو
ٻيو به توهان سان نيڪي نه ڪندو.
(ب) شاگردن کان پڇيو وڃي ته انهن کي ڪهڙيون ڪهاڻيون ياد آهن .ڪجهه مختصر ۽ مشهور ڪهاڻين جي باري ۾
ڳالهه ٻول ڪريو ،مثال طور ،سهي ۽ ڪمي جي ڪهاڻي ،لومڙ ۽ ڪانُء جي ڪهاڻي وغيره .ڪي به ٻه ڪهاڻيون
ڪاپي تي لکڻ الِء هدايت ڏيو .جتي ٻارن کي ڏکيائي لڳي ،اتي انهن جي مدد ڪريو.
(ج) زمان ماضي جا پنج جمال:
1.1مون ماني کاڌي.
2.2مون چانهه پيتي.
3.3مون پاڻي پيتو.
4.4مون ڪم ڪيو.
5.5اسلم گھر ويو.
(د) پنج اصطالح:
1.1اک رکڻ.
2.2پيٽ ڀرڻ.
3.3ڪاهه ڪرڻ.
4.4دل رکڻ.
5.5دٻي ۾ ٺڪري.
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سبق ڏهون

منهنجو وطن
مقصد
•
•
•
•

شاگردن کي اها ڄاڻ ڏيڻ ته اهي بيت پڙهڻ ،سمجهڻ ۽ زباني ياد ڪرڻ جي قابل ٿي وڃن.
هو نوان لفظ لکڻ ۽ انهن جي مدد سان پاڪستان جي باري ۾ ڪجهه جمال لکڻ سکي وڃن.
شاگردن ۾ وطن سان محبت جو جذبو پيدا ڪرڻ.
کين اها ڄاڻ ڏيڻ ته اهلل سائين اسان جي وطن کي ڪيترين ئي نعمتن سان ماالمال ڪيو آهي .انهي ڪري
اسان کي گهرجي ته وطن جي محبت سان گڏو گڏ انهن نعمتن جو قدر ڪريون ۽ پنهنجي ملڪ تي فخر
ڪريون.

امدادي سامان
• بليڪ بورڊ
• پاڪستان جي قدرتي منظرن جون تصويرون ،پاڪستان جو نقشو ۽ جهنڊو.
سولي سنڌي ڪتاب  ،6صفحو نمبر 25

سکيا جو طريقو
ٻارن کان مختلف سوال ڪيا وڃن .مثال طور اسان جي وطن جو نالو ڇا آهي ،توهان پاڪستان جي ڪهڙن
ڪهڙن عالئقن ۾ گهمڻ الِء ويا آهيو ،ڇا توهان کي پاڪستان جي صوبن جا ناال ياد آهن.
• ٻارن کي ٻڌايو ته اڄ اسين نظم “منهنجو وطن” پڙهندا سين جنهن ۾ اسين ڏسندا سين ته اسان جي وطن ۾
ڪهڙيون ڪهڙيون شيون موجود آهن .اسان جي وطن جو جهنڊو ڪهڙو آهي ،انهي ۾ ڪهڙا ڪهڙا رنگ
آهن .پاڪستان جا ڪيترا صوبا آهن ۽ انهن جا ناال ڪهڙا آهن .پاڪستان ۾ ڪهڙيون ڪهڙيون ٻوليون
ڳالهايون وڃن ٿيون
• نون لفظن جا فليش ڪارڊ ڏيکاريو ۽ درست اُچار سان کين پڙهي ٻڌايو.
هاڻي نظم جو صفحو کولرايو ۽ پاڻ درست اُچار ۽ ترنم سان نظم پڙهي ٻڌايو .ٻار هر لفظ تي آڱر رکن ۽ ڌيان
سان ٻڌن

حل ٿيل َمشقَ

(الف) سوالن جا جواب:
1.1منهنجو وطن نظم ۾ شاعر وطن جي تعريف بيان ڪندي چوي ٿو ته منهنجو وطن تمام پيارو ۽ سهڻو آهي ،اهو
منهنجي جان آهي .منهنجو وطن اکين جو تارو ۽ قدرت جو تحفو آهي.
48
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(ب)
(ج)
(د)

(هه)

سون آ ،ايڏو ته آ نيارو وطن) مون کي تمام گھڻو وڻي ٿو.
“2.2منهنجو وطن” نظم جو اهو بند( مِٽي به ،جنهن جي ُ
3.3شاگردن کان پڇو ته ڇا انهن کي ڪو ملي نغمو ياد آهي ،سڀني کان انهن جو پسنديده پڇو ۽ پوِء ڪاپي ۾
لکڻ جي هدايت ڪيو.
اسان جي وطن ۾ ٻارڻ الِء گئس موجود آهي ،اسان جي پياري وطن پاڪستان جي ٿر واري عالئقي ۾ ڪوئلو موجود
آهي.
شاگردن کان انهن جي ڪاپي تي پاڪستان جو جهنڊو ٺهرائي انهي ۾ سٺا رنگ ڀرايو.
“زمان ماضي قريب” جا پنج جمال:
1.1هو آيو آهي.
2.2هن لکيو آهي.
3.3مون پڙهيو آهي.
4.4اسلم کاڌو آهي.
5.5دوست سمهيو آهي.
هيٺيان بند مڪمل ڪريو.
جڳ ۾ نه آهي اهڙو،
ڪوئي ٻيو ،ٻارو وطن
سون آ
مِٽي به ،جنهن جي
ُ
ايڏو ته آ ،نيارو وطن
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سبق يارهون

ماد ِر ملت محترمه فاطمه جناح
مقصد
•
•
•
•
•

پاڪستان جي تحريڪ ۾ عورتن جي ڪردار کان آگاهي فراهم ڪرڻ.
قومي معاملن ۾ عورتن جي شريڪ ٿيڻ جي جذبي کي وڌائڻ.
کين انهي قابل ڪرڻ ته هو سبق پڙهڻ ،سمجهڻ ۽ انهي جو مقصد ياد ڪرڻ جي قابل ٿي وڃن.
نوان لفظ لکڻ ۽ انهن مان جمال ٺاهڻ جي صالحيت حاصل ڪري سگهن.
هو اهو ڄاڻي وٺن ته تاريخ ۾ ڪهڙين عورتن جا ناال اسان کي ياد رکڻ گھرجن.

امدادي سامان
• بليڪ بورڊ
• پاڪستان جي تحريڪ جي اهم عورتن جون تصويرون
• َسولي سنڌي ڪتاب  ،6صفحو نمبر 27

سکيا جو طريقو
• سبق پڙهائڻ کان اڳ ٻارن کان پڇيو وڃي ته ڇا هو ڪڏهن اهو سوچين ٿا ته محترمه فاطمه جناح ڪير هئي،
اسان جي ملڪ پاڪستان جون ڪهڙيون عورتون ملڪ جي ترقي ۾ اڳتي اڳتي رهيون آهن.
• ٻارن کي ٻڌايو ته اڄ اسين سبق ماد ِر ملت محترمه فاطمه جناح پڙهندا سين جنهن مان اسان کي چڱي نموني
اها ڄاڻ ملندي ته محترمه فاطمه جناح ڪير هئي ۽ محترمه فاطمه جناح پاڪستان جي تحريڪ ۾ ڪهڙو
ڪردار ادا ڪيو ،پوِء انهن عورتن جي باري ۾ پڇا ڪريو جيڪي سياست ۾ باقاعدي شامل ٿيون آهن .سبق
جي کانپوِء ڪتاب جو صفحو نمبر  27کولرايو .نون لفظن جا فليش ڪارڊ ڏيکاريو ۽ انهن لفظن کي درست
اُچار سان پڙهي ٻڌايو ،پوِء سبق کي توهان (استاد) درست اُچار سان لفظ لفظ ڪري پڙهو ،ٻار هر لفظ تي آڱر
رکن ۽ ڌيان سان ٻڌن .هاڻي کين ٻڌايو ته مادر ملت ڪهڙي ريت اُن دور ۾ تعليم کي جاري رکيو ۽ ڏندن جي
ڊاڪٽري جي ڊگري حاصل ڪئي .ڪيئن قائداعظم جي گھرواريَء جي وفات کان پوِء ڊاڪٽري جو پيشو
ڇڏي پنهنجي ڀاُء جو بي حد خيال رکڻ لڳي ،سبق جي دوران ٻارن کان ناليوارين عورتن جا ناال پڇو .جيئن:
محترمه بينظير ڀٽو ،مالله يوسفزئي ،ارفع ڪريم وغيره .ٻارن کي ٻڌايو ته عورت پاڪستان جي وجود ۾ اچڻ
کان اڳ ۽ پاڪستان جي وجود ۾ اچڻ کان پوِء به هر شعبي ۾ محنت ڪندي آئي آهي ۽ اڳتي به محنت
ڪندي رهندي .انهي کان پوِء سبق ۾ استعمال ٿيل ڏکين لفظن تي شاگردن کان نشان لڳرايو ۽ انهن لفظن کي
بورڊ تي لکي ٻارن کي آسان لفظن ۾ سمجھايو .شاگردن کي اهو به ٻڌائيندا هلو ته نه رڳو سياست پر هر شعبي
۾ عورت پنهنجي پاڻ کي مڃرائيندي آئي آهي.
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• مددي شين کي واري واري سان ٻارن جي سامهون رکندا وڃو .سڄو سبق سمجهائڻ کان پوِء ٻارن کان ٻه ٽي
جمال ٻڌا وڃن ته جيئن استاد کي خبر پئجي سگهي ته ٻارن سبق مان ڇا سکيو آهي.

حل ٿيل َمشقَ

(الف) سوالن جا جواب:
1.1محترمه فاطمه جناح جوالِء 1893ع ۾ ڪراچيَء ۾ پيدا ٿي.
2.2والدين جي وفات کانپوِء قائداعظم محمد علي جناح پنهنجي ننڍي ڀيڻ جي تعليم ۽ تربيت جي ذميواري
کنئي.
3.3فاطمه جناح ڏندن جي ڊاڪٽريَء جي تعليم حاصل ڪرڻ الِء ڪلڪتي وئي.
4.4فاطمه جناح ڪلڪتي کان واپس اچي ممبئي ۾ پنهنجي پرائيويٽ ڪلينڪ کولي ۽ پنهنجي پرائيويٽ
ڪلينڪ سان گڏ هوَء عام ڀالئيَء تحت هلندڙ هڪ اسپتال ۾ اٺن سالن تائين غريب مريضن جو مفت عالج
ڪندي رهي.
5.5فاطمه جناح قائداعظم جي گھرواريَء جي وفات کان پوِء ڏندن جي ڊاڪٽري جو پيشو ڇڏي ڏنو انهي کان پوِء
هو پنهنجي ڀاُء جو خيال رکڻ لڳي.
6.6پاڪستان جي تحريڪ الِء محترمه فاطمه جناح تمام وڏو ڪردار ادا ڪيو ،هن مسلمان عورتن ۾ تمام گھڻو
شعور پيدا ڪيو.
7.7هن ملڪ جي عظيم اڳواڻ ۽ قوم جي خدمت ڪندڙ اها شخصيت  9جوالِء 1967ع تي ڪراچيَء ۾ الڏاڻو
ڪري وئي.
(ب) لفظن جا ضد:
لفظ
َ

ناياب
آئي
شروع
گھڻو
جاڳندو

ضد
َ

عام
وئي
آخر
ٿورو
سمهندو

(ج) لفظ ٺاهيو:
ڌاريون  ،ماريون  ،ساريون  ،هاريون
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سبق ٻارهون

عثمان ڏيپالئي
مقصد
•
•
•
•

سنڌي ادب ۾ اديبن جي ڪردار کان آگاهي فراهم ڪرڻ.
شاگردن ۾ ادبي لکڻين کي پڙهڻ ۽ لکڻ جي جذبي کي وڌائڻ.
نوان لفظ لکڻ ۽ انهن مان جمال ٺاهڻ جي صالحيت حاصل ڪري سگهن
ٻارن کي اها ڄاڻ ملي سگهي ته سنڌي ادب ۾ عثمان ڏيپالئي جو ڪهڙو ڪردار آهي.

امدادي سامان
• بليڪ بورڊ
• سنڌ جي ڪجهه اهم اديبن جون تصويرون.
• َسولي سنڌي ڪتاب  ،6صفحو نمبر 29

سکيا جو طريقو
• سبق عثمان ڏيپالئي پڙهائڻ کان اڳ ٻارن کان پڇيو وڃي ته ڇا هو ڪڏهن اهو سوچين ٿا ادب ڇا کي چئبو
آهي ،اسان جا سنڌي اديب سنڌي ادب ۾ ڪهڙي نواڻ آڻي رهيا آهن.
• ٻارن کي ٻڌايو ته اڄ اسين سبق عثمان ڏيپالئي پڙهندا سين جنهن مان اسان کي اها ڄاڻ ملندي ته عثمان
ڏيپالئي ڪير هو .عثمان ڏيپالئي سنڌي ادب ۾ ڪهڙو ڪردار ادا ڪيو؟ سبق جي کانپوِء ڪتاب جو صفحو
نمبر  29کولرايو ۽ سبق کي توهان (استاد) درست اُچار سان لفظ لفظ ڪري پڙهو .ٻار هر لفظ تي آڱر رکن
۽ ڌيان سان ٻڌن .هاڻي کين ٻڌايو ته ڪهڙي ريت هڪ ننڍڙي ڳوٺ ۾ پيدا ٿيندڙ ٻار رساال ۽ ڪتاب پڙهڻ
جو شوق رکي ٿو .ڪهڙي ريت هو سنڌي سان گڏ ٻيون ٻوليون به سکي ٿو ،سبق جي دوران ٻارن کان ناليوارن
سنڌي اديبن جا ناال پڇو ۽ جيڪڏهن اهي ٻڌائي سگهن ٿا ته انهن جي باري ۾ ٻارن کي وڌيڪ ڄاڻ مهيا
ڪريو ۽ جيڪڏهن ناال نٿا ٻڌائي سگهن ته توهان ناال ٻڌائي ڄاڻ مهيا ڪريو جيئن :امر جليل ،شيخ اياز،
۽ ٻيا ناليوارا اديب وغيره .ان کان پوِء سبق ۾ استعمال ٿيل ڏکين لفظن تي شاگردن کان نشان لڳرايو ۽ انهن
لفظن کي بورڊ تي لکي آسان لفظن ۾ ٻارن کي سمجھايو.
• موقعي ۽ مهل جي حساب سان مددي شين کي واري واري سان ٻارن جي سامهون رکندا وڃو ۽ جيڪڏهن اهي
تصويرون سبق عثمان ڏيپالئي سان ميل کائين ٿيون ته ٻارن کي ڏيکاري انهن جي وضاحت ڪئي وڃي .سڄو
سبق سمجهائڻ کان پوِء ٻارن کان ٻه ٽي جمال ٻڌا وڃن ته جيئن استاد کي خبر پئجي سگهي ته ٻارن سبق مان
ڇا سکيو آهي.
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حل ٿيل َمشقَ

(الف) سوالن جا جواب:
 1.1محمد عثمان ڏيپالئي  13جون 1908ع تي ڄائو.
2.2محمد عثمان ڏيپالئي سنڌي جا ست درجا پڙهيا.
 3.3عثمان ڏيپالئي سنڌي سان گڏ فارسي ،عربي ،انگريزي ،اردو ۽ ٿوري گرمکي به ڄاڻيندو هو.
 4.4عثمان ڏيپالئي کي شروع ۾ ڪهاڻيون ۽ مضمون پڙهڻ جو ڏاڍو شوق هوندو هو ،بعد ۾ هن ناول ۽ سفرناما پڻ
پڙهڻ شروع ڪيا ،جن منجھس لکڻ جو وڌيڪ چاهه پيدا ڪيو.
 5.5عثمان ڏيپالئيَء جو سنڌ ۾ ُحر تحريڪ بابت لکيل ناول “سانگھڙ” تمام گھڻو مشهور آهي.
		 عثمان ڏيپالئي جي دور جي ٽن ناليوارن سنڌي اديبن جا ناال:
(ب)
1.1پير حسام الدين راشدي
2.2عثمان علي انصاري
3.3غالم محمد گرامي
(ج) سنڌي اخبارن ۽ رسالن جا ناال:
ڪالچي ،سوجھرو ،سنڌي ادب ،ڪاوش ،عوامي آواز ،جيجل.
(د) “زمان حال متشڪي” جا پنج جمال:
1.1اشرف ماني کائيندو هوندو.
2.2ڪانئات ڪم ڪندي هوندي.
3.3بابا سمهندو هوندو.
4.4جيجل ماني پچائيندي هوندي.
5.5ٻار کيڏندا هوندا.
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سبق تيرهون

رياضي جو تعارف ۽ اهميت
مقصد
•
•
•
•

رياضي بابت ضروري ۽ عام ڄاڻ فراهم ڪرڻ.
شاگردن ۾ رياضي بابت جاڳرتا اڀارڻ.
هو اهو ڄاڻي وٺن ته اسان جي زندگي ۾ رياضي جو علم ڪيتري اهميت رکي ٿو ۽ اسين پنهنجي زندگي ۾
رياضي ڪٿي ۽ ڪيئن استعمال ڪري رهيا آهيون.
شاگردن کي اها ڄاڻ ملي سگهي ته اسان جي عام زندگي کان سواِء رياضي جو ٻيو ڪٿي ڪٿي اهم ڪردار آهي.

امدادي سامان
•
•
•
•

بليڪ بورڊ
رياضي سان الڳاپو رکندڙ شين جهڙوڪ ،جاميٽري ،اسڪيل ،پرڪار ،جي موجودگي
ڪجهه ڪتاب ته جيئن ٻارن کي جوڙ ۽ ڪٽ جا آسان سوال ڪرائي سگھجن
َسولي سنڌي ڪتاب  ،6صفحو نمبر 31

سکيا جو طريقو
• سبق رياضي جو تعارف پڙهائڻ کان اڳ ٻارن کان پڇيو وڃي ته ڇا اهي ڪڏهن اهو سوچين ٿا هڪ ۽ هڪ ٻه
ڪيئن ٿين ٿا ،امان گھر ۾ ماني پچائڻ وقت لوڻ ۽ مرچ ڪهڙي ريت وجھڻا آهن جو حساب ڪتاب ڪيئن
ڪندي آهي ،بابا جي پگھار مان سموري گھر جو خرچ حساب سان ڪيئن هلندو آهي.
• ٻارن کي ٻڌايو ته اڄ اسين سبق رياضي جو تعارف ۽ اهميت پڙهندا سين جنهن مان اسان کي چڱي نموني
اها ڄاڻ ملندي ته رياضي ڇا کي چئبو آهي .رياضي اسان جي زندگي ۾ ڪهڙو ڪردار ادا ڪندي آهي؟ پوِء
ڪالس ۾ ڪجهه ڪتاب ڏيکاري ٻڌايو وڃي ته هي هڪ ڪتاب آهي ۽ هي ٻه ڪتاب آهن .هڪ ڪتاب
کي ٻئي ڪتاب سان جوڙڻ سان ٻه ڪتاب ٿين ٿا .سبق جي اعالن کانپوِء ڪتاب جو صفحو نمبر  31کولرايو.
نون لفظن کي درست اُچار سان پڙهي ٻڌايو ،پوِء سبق کي توهان (استاد) درست اُچار سان لفظ لفظ ڪري پڙهو،
ٻار هر لفظ تي آڱر رکن ۽ ڌيان سان ٻڌن .هاڻي کين سبق رياضي جو تعارف ۽ اهميت ٻڌايو ته ڪهڙي ريت
جوڙ ،ڪٽ ،ضرب ۽ ونڊ ۽ ٻين طريقن سان حساب ڪرڻ واري علم کي رياضي چيو وڃي ٿو ۽ ڪهڙي ريت
هر عام ماڻهو جو اٿيندي ويهندي رياضي سان واسطو پوي ٿو .گھر جي رنڌڻي ۾ لوڻ مرچ جو حساب ڪهڙي
ريت رکيو وڃي ٿو ،سبق جي دوران ٻارن کان پنهنجن ڪتابن ۽ ڪاپين جي انگن اکرن جي باري ۾ پڇا
ڪيو .توهان هڪ ڪاپي يا ڪتاب ڪڍي ٻڌايو ته اڳ ۾ مثال طور  8ڪاپيون هيون هڪ ڪڍڻ سان 7
ڪاپيون ٿيون آهن ٻڌائي ڄاڻ مهيا ڪريو ٻارن کي اهو درس ڏيو ته اهي گھر کان اسڪول اچڻ وقت ڪاپين
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۽ ڪتابن جي تعداد کي درست ڳڻي اسڪول اچن ۽ انهي کان پوِء موڪل وقت گھر ويندي انهي جي ڳڻپ
ٻيهر ڪن ته جيئن ڪو ڪتاب يا ڪاپي بستي مان گھٽ نه ٿئي اهڙي ريت ٻار سبق کي آساني سان سمجھي
به ويندا ۽ پنهنجي ڪتابن کي ڳڻڻ جي سٺي عادت به انهن ۾ پئجي ويندي .ٻارن کي ٻڌايو ته عام زندگي کان
سواِء به هر شعبي ۾ رياضي جو استعمال ضرور ٿيندو آهي ،ڪنهن شعبي ۾ گھٽ ته ڪنهن ۾ وڌ .انهي کان
پوِء سبق ۾ استعمال ٿيل ڏکين لفظن تي شاگردن کان نشان لڳرايو پوِء انهن لفظن کي بورڊ تي لکي ٻارن کي
آسان لفظن ۾ سمجھايو.
• موقعي ۽ مهل جي حساب سان مددي شين کي واري واري سان ٻارن جي سامهون رکندا وڃو ۽ جيڪڏهن اهي
تصويرون سبق سان ميل کائين ٿيون ته ٻارن کي ڏيکاري انهن جي وضاحت ڪئي وڃي .سڄو سبق سمجهائڻ
کان پوِء ٻارن کان ٻه ٽي جمال ٻڌا وڃن ته جيئن استاد کي خبر پئجي سگهي ته ٻارن سبق مان ڇا سکيو آهي.

حل ٿيل َمشقَ

(الف) سوالن جا جواب:
1.1انگن جي جوڙ ،ڪٽ ،ضرب ونڊ ۽ ٻين طريقن سان حساب ڪرڻ واري عمل کي رياضي چيو وڃي ٿو.
2.2رياضيَء سان هر ماڻهو جو اٿندي ويهندي واسطو ضرور پوي ٿو .اسان گھر ۾ هجون ،آفيس ۾ هجون ،اسڪول
۾ هجون ،ڪنهن مارڪيٽ يا ڪنهن سفر ۾ اسان کي هر وقت ڪنهن نه ڪنهن حوالي سان رياضيَء جو
سهارو ضرور وٺڻو پوي ٿو.
3.3آرٽ جو ميدان هجي يا موسيقي جي دنيا ،سڀني جاين تي رياضي جو ڪم ضرور هوندو آهي .آرٽسٽ جڏهن
ڪابه تصوير ٺاهي ٿو ته سڀ کان پهرين هو ان جي ماپ مقرر ڪندو آهي جنهن الِء هن کي رياضي جي ضرورت
پوي ٿي .گلوڪار جڏهن ڪوبه گيت ڳائي ٿو ته هو سرن جو حساب رکڻ الِء انگن کان ئي ڪم وٺي ٿو.
4.4اسان جي ٻهراڙين جو هاري زمين کيڙڻ کان وٺي ان ۾ ٻج ڇٽڻ ،فصل تيار ٿيڻ ۽ ان کان پوِء وارن مڙني مرحلن
۾ هر شيَء جو حساب ڪتاب رکي ٿو .جنهن ۾ به ان کي رياضي ئي ڪم اچي ٿي.
(ب) گھر ۽ اسڪول کان سواِء رياضيَء جو استعمال:
روڊ ۽ رستا :ڇو جو روڊن تي هلندڙ گاڏيون به حساب ڪتاب سان هلنديون آهن جيڪڏهن اهي حساب ڪتاب
سان نه هلن ته پاڻ ۾ ٽڪرائجي وڃن.
آسمان :آسمان ۾ اڏامندڙ پکي ۽ جهاز به ڪنهن حساب ۽ انگن جي جوڙجڪ سان اڏامندا آهن.
َ
ڪٽ ،ون َڊ ۽ ضرب جا زباني ننڍڙا ننڍڙا سوال پڇڻ واري سرگرمي ڪريو.
(ج) پنهنجي ڪالس ۾ هڪٻئي کان جو َڙ،
جهڙوڪ :هڪ ۾ هڪ مالئبو ته ڪيترا ٿيندا؟
ٻن مان هڪ ڪڍجي ته باقي ڇا رهندو؟
ڏهن کي ٻن حصن ۾ ورهائجي ته ونڊ ڪرڻ سان ڪهڙو جواب ايندو؟
ٻن کي ٻن سان ضرب ڪجي ته جواب ڇا ايندو؟
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(د) هيٺ ڏنل لفظن مان جمال مڪمل ڪريو:
مون ،آُء ،اسان ،اسين
1.1مون کي اڄ بخار آهي.
2.2آُء اسڪول وڃان پيو.
3.3اسان ٻي َر کاڌا.
4.4اسين الهور ويندا سين.
(هه) مذڪر لفظن جا مونث:
مذڪر

نوڪر
درزي
ڊاڪٽر
شاگرد
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مونث

نوڪرياڻي
درزياڻي
ڊاڪٽرياڻي
شاگردياڻي
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سبق چوڏهون

اسالمي ملڪن جي تنظيم
مقصد
•
•
•
•
•

کين انهي قابل ڪرڻ ته هو سبق پڙهڻ ،سمجهڻ ۽ سبق جي مقصد کي ياد ڪرڻ جي قابل ٿي وڃن.
نوان لفظ لکڻ ۽ انهن مان جمال ٺاهڻ جي صالحيت حاصل ڪري سگهن.
هو اهو ڄاڻي وٺن ته اسالمي ملڪن جي تنظيم ڇا آهي.
شاگردن کي اها ڄاڻ ملي سگهي ته اسالمي ملڪن جي تنظيم ۾ ڪهڙا اهم ملڪ اچي وڃن ٿا .کين اها به
ڄاڻ ملي سگھي ته اسالمي ملڪن جي تنظيم جو دنيا ۾ ڪهڙو مقام آهي.
شاگردن کي اها ڄاڻ ملي سگهي ته اسالمي ملڪن جي تنظيم جا ڪهڙا مول ۽ متا ۽ سرگرميون آهن.

امدادي سامان
• بليڪ بورڊ
• اسالمي تنظيم جي ملڪن جي جھنڊن جون ڪجهه تصويرون
• َسولي سنڌي ڪتاب  ،6صفحو نمبر 34

سکيا جو طريقو
• سبق اسالمي ملڪن جي تنظيم پڙهائڻ کان اڳ ٻارن کان پڇيو وڃي ته ڇا هو ڪڏهن اهو سوچين ٿا ته هن
دنيا ۾ ڪيترا ملڪ اسالمي آهن ،انهن اسالمي ملڪن جي ڪا تنظيم يا پاڻ ۾ رابطو آهي ،۽ جيڪڏهن
اسالمي ملڪن جي ڪا تنظيم آهي ته انهي جا ڪهڙا ڪم آهن ،ڇا هو اسالمي ملڪن جي تنظيم جي باري
۾ ڪجهه ڄاڻ رکن ٿا.
• ٻارن کي ٻڌايو ته اڄ اسين سبق “اسالمي ملڪن جي تنظيم” پڙهندا سين جنهن مان اسان کي اها ڄاڻ ملندي
ته اسالمي ملڪن جي تنظيم ڇا کي چئبو آهي .سبق جي اعالن کانپوِء ڪتاب جو صفحو نمبر  34کولرايو.
نون لفظن کي درست اُچار سان پڙهي ٻڌايو ،پوِء سبق کي توهان (استاد) درست اُچار سان لفظ لفظ ڪري پڙهو،
ٻار هر لفظ تي آڱر رکن ۽ ڌيان سان ٻڌن .هاڻي کين اسالمي ملڪن جي تنظيم جي باري ۾ واڌو ڄاڻ ڏيندي
سبق کي سمجهائيندا هلو ته اسالمي ملڪن جي تنظيم ڇا کي چئبو آهي ،تنظيم ۾ ڪهڙا ڪهڙا ۽ ڪيترا
ملڪ اچي وڃن ٿا .سبق جي اهم پهلوئن کي سامهون رکندي شاگردن کان سوال به ڪندا رهو ته جيئن شاگرد
مڪمل طور تي سبق ۾ ڌيان ڏين ۽ غور سان ٻڌن .شاگردن کي وڌيڪ ٻڌائيندا هلو ته اسالمي ملڪن جي
تنظيم ۾ ڪهڙا ڪهڙا عهدا آهن ،تنظيم جي سرڪاري ۽ دفتري ٻولي ڪهڙي آهي ،تنظيم دنيا ۾ ڪهڙي
ريت پنهنجي ميمبر ملڪن جي مدد ڪري رهي آهي ،تنظيم جا ڪهڙا مقصد آهن ،سبق سان گڏ سوالن
جي سلسلي کي اڳيان هالئيندي ٻارن کان به پڇا ڪندا هلو ۽ هڪ هڪ مقصد شاگردن کي آسان لفظن ۾
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سمجهائيندا هلو .اسالمي ملڪن جي تنظيم جا ڪهڙا ڪهڙا ادارا آهن جيڪي هن تنظيم سان لهه وچڙ ۾
اچن ٿا.
• موقعي ۽ مهل جي حساب سان مددي شين کي واري واري سان ٻارن جي سامهون رکندا وڃو (جهڙوڪ) اسالمي
ملڪن جا جھنڊا .هڪ هڪ جهنڊو پڌرو ڪري ٻارن کي ڏيکاري انهن جي وضاحت ڪئي وڃي ۽ پوِء
تنظيم جي هاڻوڪي سيڪريٽري جنرل جي باري ۾ ٿوري ڄاڻ شاگردن کي ڏيو انهي سرگرمي سان ٻارن ۾
سبق پڙهڻ جي دلچسپي وڌندي .تنظيم جو درست مفهوم سمجهائڻ الِء شاگردن جا ڪجهه گروپ چونڊي
هڪ هڪ گروپ کي ڪنهن تنظيم جا ناال ڏنا وڃن جهڙوڪ ،ليکڪن جي تنظيم ،ثقافت جي تنظيم،
رابطي جي تنظيم ،پوِء نالن موجب انهن شاگردن ۾ پنجن منٽن جون ننڍيون ننڍيون سرگرميون ڪرايو ته
جيئن اهي سبق کي درست معني ۾ سمجهي سگهن .سبق ۾ موجود ڏکين يا نون لفظن تي نشان لڳرايو ،سبق
مڪمل ٿيڻ کان پوِء شاگردن کان سبق سان الڳاپيل ڪجهه اهم سوال پڇيا وڃن ،سوال پڇڻ جي سرگرمي
وسيلي ٻارن ۾ اها ڳڻتي ضرور رهندي ته هو ڌيان سان سبق پڙهن ۽ ٻڌن .درست جواب ملڻ جي صورت ۾
استاد کي خبر پئجي ويندي ته ٻار سبق جي مطلب کي سمجھي رهيا آهن.

حل ٿيل َمشقَ

(الف) سوالن جا جواب:
1.1اسالمي ملڪن جي تنظيم جي مرڪزي آفيس سعودي عرب جي شهر جده ۾ آهي.
2.2اسالمي ملڪن جي تنظيم جون سرڪاري ٻوليون ،عربي ،انگريزي ۽ فرانسيسي آهن.
3.3تنظيم جي عام حڪمت عملي جو جائزو وٺڻ ۽ ان تي عملدرآمد ڪرائڻ الِء پرڏيهي وزيرن جي ڪانفرنس هر سال
ڪوٺائي ويندي آهي ۽ ضرورت پوڻ تي خاص ڪانفرنس پڻ ڪوٺائي سگھبي آهي.
4.4هر ٽئين سال ميمبر ملڪن جي سربراهن جو اجالس ڪوٺايو ويندو آهي ،جنهن ۾ تنظيم جي پاليسي کي
ترتيب ڏنو ويندو آهي.
5.5اسالمي ملڪن جي تنظيم جا هيُء ادارا آهن :اسالمي سربراهن جي ڪانفرنس .اسالمي پرڏيهي وزيرن جي
ڪانفرنس .اسالمي سيڪريٽريٽ.
(ب) خالي جاين جا لفظ:
( )1رباط ( )2مرڪز ( )3گڏيل قومن (57 )4
(ج) اسالمي تنظيم ۾ شامل ميمبر ملڪن جا جھنڊا هٿ ڪري شيٽ تي چنبڙائي ڪالس روم ۾ ڊسپلي ڪيو .اها
سرگرمي ٻارن کي چئي جهنڊا هٿ ڪري به ڪرائي سگھجي ٿي.
(د) تنظيم جو هاڻوڪو سيڪريٽري جنرل ۽ ان جو مختصر تعارف:
تنظيم جو هاڻوڪو سيڪريٽري جنرل يوسف بن احمد العثيمين آهي.
يوسف بن احمد  17نومبر 2016ع تي اهو عهدو سنڀاليو ،انهي کان اڳ هو سعودي عرب جو وزير رهي چڪو هو.
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(هه) هيٺين اصطالحن جي معني لکي جملن ۾ ڪم آڻيو.
اصطالح
تکو مٺو ٿيڻ
پاڻ ارپڻ
آئيَء ويل ڪم اچڻ
باهه ٻارڻ
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معني

جملو

تکو مٺو ٿيڻ سٺي ڳالهه نه آهي.
گھٽ وڌ ڳالهائڻ
مسلمانن الِء رمضان جو ڀالرو مهينو پاڻ ارپڻ ۽ روزو رکڻ جو
پاڻ حوالي ڪرڻ
مهينو آهي.
مصيبت ۾ ڪم اچڻ دوستن کي سدائين آئي ويل ڪم اچڻ گھرجي.
باهه ٻارڻ سٺي ڳالهه نه آهي.
فساد ڪرڻ
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سبق پندرهون

َ
پورهيت
مقصد
•
•
•
•
•

َ
پورهيت جي معني ۽ مفهوم جي ڄاڻ ڏيڻ.
شاگردن کي نظم
َ
پورهيت پڙهڻ ،سمجهڻ ۽ زباني ياد ڪرڻ جي قابل ٿي وڃن.
کين ان قابل ڪرڻ ته هو نظم
نوان لفظ لکڻ ۽ انهن مان جمال ٺاهڻ جي صالحيت حاصل ڪري سگهن.
هو اهو ڄاڻي وٺن ته اسان جا پورهيت ڪهڙي ريت محنت ڪندا آهن.
شاگردن کي اهو سبق ڏيڻ ته پورهيو ڪرڻ ۾ ڪو عيب نه آهي .اسان کي پورهيو ڪرڻ واري جي عزت ڪرڻ
گھرجي.

امدادي سامان
•
•
•
•

بليڪ بورڊ
نون ۽ ڏکين لفظن جا فليش ڪارڊ
ڪجهه پورهيتن جون تصويرون
َسولي سنڌي ڪتاب  ،6صفحو نمبر 37

سکيا جو طريقو
َ
پورهيت پڙهائڻ کان اڳ ٻارن کان پڇيو وڃي ته ڇا هو ڪڏهن اهو سوچين ٿا ته پورهيو ڪندڙ ڪير
• نظم
هوندا آهن ،جيڪڏهن اهي پورهيت نه هجن ته اسان جا ڪم ڪير ڪندو ،اسان جا ڇڳل جوتا ڪير سبندو،
اهي سهڻيون سهڻيون عمارتون ڪير جوڙيندو ،اهي سوال پڇڻ کان پوِء پورهيو ڪرڻ واري جي مختصر
وصف بيان ڪريو .پوِء سبق جو اعالن ڪريو.
• ٻارن کي ٻڌايو ته اڄ اسين نظم “پورهيت” پڙهندا سين.سبق جي اعالن کانپوِء ڪتاب جو صفحو نمبر 37
کولرايو .نون لفظن جا فليش ڪارڊ ڏيکاريو ۽ انهن لفظن کي درست اُچار سان پڙهي ٻڌايو ،پوِء نظم کي توهان
(استاد) درست اُچار سان لفظ لفظ ڪري پڙهو ،ٻار هر لفظ تي آڱر رکن ۽ ڌيان سان ٻڌن .هاڻي کين نظم جي
معني ٻڌايو ته هن نظم ۾ پورهيو ڪرڻ واري کي ساراهيو ويو آهي .انهي کان پوِء بيتن جي سمجھاڻي آسان
لفظن ۾ ڪيو .بيتن جي سمجهاڻي نثر ۾ ڪئي وڃي ته جيئن ٻارن کي بيت آساني سان سمجهه ۾ اچي وڃن.
جهڙوڪ :اسان جي ملڪ ۾ جيترا به پورهيو ۽ محنت ڪرڻ وارا آهن انهن جو مقام مينارن وانگر مٿانهون
آهي ،هر پورهيو ڪرڻ وارو پوِء ،کڻي اهو ڪوري هجي ،موچي هجي يا رازو هجي ،ڪڏهن به واندا ڪونه
ويهندا آهن .اهي هر ماڻهو جي ڪم اچڻ وارا آهن ۽ ڪڏهن به ڪم کان پاسو ڪونه ڪندا آهن .ڪهڙي
به موسم هجي سيارو هجي يا هجن گرميون ڪڏهن به محنت ڪرڻ وارا ڪم کان ڪونه ڪيٻائيندا آهن.
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ڏسو ته لوهار جي ٻانهن ۾ ڪيتري طاقت آهي جو هو لوهه کي ڌڪ هڻي ڪٽي رهيو آهي .هاري سڄو سال
ويٺا ٿا محنت ڪن ۽ انهن جي محنت جو ڦل وڃي آخر ۾ ملي ٿو .گرم ڏينهن هجي يا مينهن جي مند انهي
جي پرواهه مزدور کي نه هوندي آهي هو ويچارا سدائين بار کڻندا رهندا آهن .مٿي ڏنل سمجهاڻي کي توهان
پنهنجن لفظن ۾ به ٻارن کي سمجهائي سگهو ٿا.
• موقعي ۽ مهل جي حساب سان مددي شين کي واري واري سان ٻارن جي سامهون رکندا وڃو .نظم پورهيت ۾
موجود ڏکين يا نون لفظن تي نشان لڳرايو ،پوِء نظم پورهيت ٻارن کان واري واري پڙهائيو ،پوِء ٻن ٻارن کان
جوڙي جي صورت ۾ واري واري پڙهائيو جنهن ۾ هڪ سٺو پڙهڻ وارو هجي ۽ ٻيو ٿوري ڏکيائي محسوس
ڪندو هجي .پوِء پنجن ٻارن جو گروپ جوڙي پڙهائيو وڃي .جنهن کان پوِء سڀ ٻار توهان سان گڏجي نظم
پورهيت پڙهن .اهڙي ريت آساني سان ٻارن کي نظم پورهيت ياد ٿي ويندو.

حل ٿيل َمشقَ

(الف) سوالن جا جواب:
1.1پنهنجي ديس ۾ پورهيت ،ڪوري ،موچي ،واڍا ،رازا ،لوهار ،ڪڙمي ۽ مزدور وغيره آهن.
2.2لوهار ٻانهن جي ٻل تي لوهه ُ
ڪٽيندو آهي.
3.3سڄو سال محنت ڪرڻ کان پوِء ڪڙمين جو وارو ورندو آهي.
4.4ڏينهن تتي يا مينهوڳيَء ۾ مزدور بار کڻندو آهي.
(ب) پورهيتن ۽ انهن جي ڪمن جا ناال لکو:
1.1موچي ماڻهن کي ڇڳل جتيون سبي ڏيندو آهي.
2.2واڍو در دريون ۽ لڪڙي جو ڪم ڪندو آهي.
3.3رازو جايون اڏيندو آهي.
4.4مهاڻو مڇي پڪڙي بازار ۾ وڪڻي ناڻو ڪمائي پنهنجو گذر سفر ڪندو آهي.
5.5هاري ٻنين ۾ اناج پوکيندو آهي.
(ج) ڏهه هم قافيا لفظ:
هاري ،ناري .هيلو ،وسيلو .چوان ،پوان ،رنگ ،سنگ .ساٿي ،هاٿي .وار ،نار .ڪير ،ويرُ .خداُ ،جدا .پير ،ڇير .آيو ،ٺاهيو.
(د) نظم جو مڪمل بند:
ڏينهن تتو يا مينهوڳيَء ۾،
ُ
با ُر کڻن مزدور ويچارا
(هه) ضمير قريب اشاري جو ٽي مثال:
1.1هي ڪاپي منهنجي آهي.
2.2اهي دوست منهنجا آهن.
3.3هِن جو ڪم ٿورو آهي.
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سبق سورهون

شيخ سعدي ۽ ان جا قول
مقصد
•
•
•
•
•

شاگردن کي چوڻين جي معني ۽ مفهوم جي ڄاڻ ڏيڻ.
شيخ سعدي جي زندگي ۽ تجربن ۽ مشاهدن جي ڄاڻ ڏيڻ.
کين انهي قابل ڪرڻ ته هو سبق پڙهڻ ،سمجهڻ ۽ ياد ڪرڻ جي قابل ٿي وڃن.
نوان لفظ لکڻ ۽ انهن مان جمال ٺاهڻ جي صالحيت حاصل ڪري سگهن
شاگردن کي اها ڄاڻ ملي سگھي ته اسين جيڪي چوڻيون پڙهون ٿا .انهن پويان ڏاهن جا تجربا ۽ مشاهدا
هوندا آهن.

امدادي سامان
• بليڪ بورڊ
• سهڻن اکرن سان شيٽ تي لکيل ڪجهه چوڻيون
• َسولي سنڌي ڪتاب  ،6صفحو نمبر 39

سکيا جو طريقو
• سبق شيخ سعدي ۽ ان جا قول پڙهائڻ کان اڳ ٻارن کان پڇيو وڃي ته ڇا هو ڪڏهن اهو سوچين ٿا ته اهي
چوڻيون ڇا هونديون آهن ،انهن چوڻين جو ڪو لکڻ وارو به آهي ،۽ جيڪڏهن ڪو لکڻ وارو آهي ته ڇا اهي
ايتري سوالئي سان لکيون وينديون آهن ،ڇا انهن جي پويان ڪي تجربا ۽ مشاهدا به ٿي سگهن ٿا.
• ٻارن کي ٻڌايو ته اڄ اسين سبق شيخ سعدي ۽ ان جا قول پڙهندا سين جنهن مان اسان کي چڱي نموني اها
ڄاڻ ملندي ته چوڻيون ڇا هونديون آهن ۽ شيخ سعدي جون ڪهڙيون چوڻيون تمام گھڻيون مشهور آهن.
سبق جي اعالن کانپوِء ڪتاب جو صفحو نمبر  39کولرايو .نون لفظن جا فليش ڪارڊ ڏيکاريو ۽ انهن لفظن
کي درست اُچار سان پڙهي ٻڌايو ،پوِء سبق کي توهان (استاد) درست اُچار سان لفظ لفظ ڪري پڙهو ،ٻار هر لفظ
تي آڱر رکن ۽ ڌيان سان ٻڌن .هاڻي کين شيخ سعدي ۽ ان جا قول جي باري ۾ واڌو ڄاڻ ڏيندي اڳيان سبق کي
سمجهائيندا هلو ته چوڻيون ڇا کي چئبو آهي ،شيخ سعدي پنهنجي زندگي ۾ ڪهڙا ڪهڙا تجربا ۽ مشاهدا
ڪيا ۽ هن انهن مشاهدن جو تت پنهنجي چوڻين ۾ ڪهڙي ريت لکيو .سبق جي اهم پهلوئن کي سامهون
رکندي شاگردن کان سوال به ڪندا رهو ته جيئن شاگرد مڪمل طور تي سبق ۾ ڌيان ڏين ۽ غور سان ٻڌن.
شاگردن کي وڌيڪ ٻڌائيندا هلو ته اسين هڪ جملي ۾ ڪنهن ڏاهي جو چيل قول استعمال ڪري پنهنجي
ڳالهه ۾ وزن پئدا ڪندا آهيون پر اهي چوڻيون اصل ۾ وڏن تجربن ۽ مشاهدن کان پوِء وجود ۾ اينديون آهن.
ڪالس ۾ شاگردن وسيلي به ڪا اهڙي سرگرمي ڪرائي وڃي جهڙوڪ شاگردن کي چئجي ته شاگرد بورڊ
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تي پنهنجي ڪنهن خاص تجربي ۽ مشاهدي کي هتي اچي لکي ۽ ان جو ڪارڻ به پڇيو وڃي .سبق سان گڏ
سوالن جي سلسلي کي اڳيان هالئيندي ٻارن کان به پڇا ڪندا هلو ۽ هڪ هڪ مقصد کي شاگردن کي آسان
لفظن ۾ سمجهائيندا هلو .ٻارن کان اها به پڇا ڪندا هلو ته ڇا توهان کي ڪا چوڻي ياد آهي.
• موقعي ۽ مهل جي حساب سان مددي شين کي واري واري سان ٻارن جي سامهون رکندا وڃو (جهڙوڪ) سهڻن
اکرن سان شيٽ تي لکيل چوڻي پڌري ڪري ٻارن کي ڏيکاري انهن جي وضاحت ڪئي وڃي اهڙي ريت
انهي سرگرمي سان ٻارن ۾ سبق پڙهڻ جي دلچسپي وڌندي .اهڙي ريت استاد به سبق ۾ موجود چوڻين کان
سواِء ڪجهه ٻيون چوڻيون بورڊ تي لکي ٻارن کان پڇا ڪري ۽ گروپ جوڙي ان کي ڪم ڏنو وڃي ته هر هڪ
گروپ پنهنجن اکرن ۾ ان چوڻي جي وضاحت ڪاپي تي لکي ته جيئن اهي سبق کي درست معني ۾ سمجهي
سگهن .سبق ۾ موجود ڏکين يا نون لفظن تي نشان لڳرايو ،سبق مڪمل ٿيڻ کان پوِء شاگردن کان سبق سان
الڳاپيل ڪجهه اهم سوال پڇيا وڃن ،سوالن پڇڻ جي سرگرمي وسيلي ٻارن ۾ اها ڳڻتي ضرور رهندي ته سبق
ڌيان سان پڙهن ۽ ٻڌن  .درست جواب ملڻ جي صورت ۾ استاد کي خبر پئجي ويندي ته ٻار سبق جو مطلب
سمجھي رهيا آهن.

حل ٿيل َمشقَ
(الف) سوالن جا جواب:
1.1شيخ سعدي  606هه مطابق 1210ع ۾ ايران جي شهر شيراز ۾ پيدا ٿيو.
2.2شيخ سعدي کي شيراز ۾ شروعاتي تعليم پرائڻ کان پوِء وڌيڪ پڙهڻ الِء بغداد ڏانهن وڃڻو پيو.
3.3شيخ سعدي کي ننڍپڻ کان ئي عبادت ۾ مشغول رهڻ ۽ اهلل تعالي جي ياد ۾ گم ٿي وڃڻ جو شرف حاصل هو
۽ کيس درويشي ۽ فقيري سان تمام گهڻو لڳاُء هو.
4.4شيخ سعدي پنهنجي حياتي جا ٽيهه سال علم پرائيندي ،ٽيهه سال ڪتاب لکندي ۽ باقي زندگي تجربن
حاصل ڪرڻ ۾ گذاري.
5.5شيخ سعدي پنهنجي زندگي ۾ جيڪي تجربا ۽ مشاهدا ڪيا تن کي هن چوڻين جي صورت ۾ پنهنجي
ڪتابن ۾ محفوظ ڪيو ،جيڪي اڄ به اسان سڀني جي رهنمائي ڪن ٿيون.
(ب) ٻارن کي ٻڌايو وڃي ته انهن کي شيخ سعدي جا جيڪي به ٽي قول پسند آيا هجن انهن کي لکن ۽ وڏن اکرن سان
مارڪر جي مدد سان رنگين شيٽ تي لکي ڪالس ۾ يا سافٽ بورڊ تي لڳرايو.
(ج) چوڻي ڇا هوندي آهي؟ مختصر نوٽ:
زندگي جي حقيقتن کي سياڻپ سان پنهنجن لفظن ۾ لکڻ کي چوڻي چئبو آهي .۽ عام زندگي ۾ جيڪڏهن
ڪنهن ماڻهو کي ڪو مثال ڏيڻو هوندو آهي ته هو پنهنجي ڳالهه ۾ وزن وجهڻ الِء ڳالهه کي ننڍو ڪندي اها
چوڻي استعمال ڪندو آهي .اسان وٽ وتائي فقير جون چوڻيون مشهور آهن.
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سبق سترهون

ٿر جو سير
مقصد
•
•
•
•
•
•
•

شاگردن کي ٿر جو سير سبق جي مفهوم جي ڄاڻ ڏيڻ.
کين انهي قابل ڪرڻ ته اهي سبق پڙهڻ ،سمجهڻ ۽ انهي جو مقصد ياد ڪرڻ جي قابل ٿي وڃن.
نوان لفظ لکڻ ۽ انهن مان جمال ٺاهڻ جي صالحيت حاصل ڪري سگهن
هو اهو ڄاڻي وٺن ته سنڌ ۽ ٿر جي سرزمين ڪهڙين ڪهڙين معدني ذخيرن سان ماالمال آهي.
ٻار اها ڄاڻ به حاصل ڪري سگهن ته ٿر ۽ ٿرين جي ثقافت ڪهڙي آهي.
شاگردن ۾ پنهنجا عالئقا گھمڻ جو جذبو پيدا ڪري سگھجي.
شاگردن کي اها ڄاڻ ملي سگھي ته ٿر جا ماڻهو ڪيتري سادگي سان پنهنجي زندگي گذاري رهيا آهن.

امدادي سامان
• بليڪ بورڊ
• ٿر جي مختلف عالئقن جون تصويرون
• َسولي سنڌي ڪتاب  ،6صفحو نمبر 42

سکيا جو طريقو
سبق ٿر جو سير پڙهائڻ کان اڳ ٻارن کان پڇيو وڃي ته ڇا هو ڪڏهن اهو سوچين ٿا ته اسان جي ملڪ جا ٻيا
ڪهڙا ڪهڙا عالئقا آهن ۽ ڇا هنن ڪڏهن ٿر عالئقي جو نالو ٻڌو آهي ،جيڪڏهن ٻار ٿر جو عالئقو گھميو
آهي ته هن پنهنجي سير جي دوران اُتي ڪهڙيون ڪهڙيون شيون نوٽ ڪيون آهن .ٻارن کي ٻڌايو اسين اڄ
سبق ٿر جو سير پڙهندا سين جنهن مان اسان کي اها ڄاڻ ملندي ته ٿر ڪنهن کي چيو ويندو آهي ۽ ٿر وارو
عالئقو سنڌ جي ڪهڙي ڀاڳي ۾ آهي.
• سبق جي اعالن کانپوِء ڪتاب جو صفحو نمبر  42کولرايو .نون لفظن کي درست اُچار سان پڙهي ٻڌايو ،پوِء
سبق کي توهان (استاد) درست اُچار سان لفظ لفظ ڪري پڙهو ،ٻار هر لفظ تي آڱر رکن ۽ ڌيان سان ٻڌن .هاڻي
کين سبق جو تت ٻڌايو ۽ ته سنڌ جي ڌرتي معدني وسيلن سان ماالمال هجڻ جي باوجود سنڌ جا ڪجهه
عالئقا اهڙا به آهن جتي صرف ڀٽون ۽ واري جا دڙا آهن .ٿر جي ماڻهن جي ڏکيائي ۽ هن عالئقي جي منظر
ڪشي ڪندي ٻارن کي سبق پڙهائيندا هلو ته جيئن ٻار ائين محسوس ڪن ته ڄڻ هو توهان سان گڏ ٿر جي
سير تي نڪتل آهن .انهي کان پوِء سبق ۾ استعمال ٿيل سوارين جو ذڪر ڪيو ته کيکڙو ڇا کي چئبو آهي
۽ ٿر جو ريگستاني جهاز ڪهڙو آهي .سبق جي حوالي سان گڏ مثال ڏيندا هلو ته جيئن ٻار آساني سان سبق
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جي اصل مقصد کي ڄاڻي سگهن .سبق ۾ استعمال ٿيل ٿر جي زراعت جي طريقن کي سامهون رکندي ٻارن
کي مثال ڏنا وڃن جهڙوڪ ٿريا مينهن پوڻ تي گھڻو خوش ٿيندا آهن ڇو جو هتان جي زراعت صرف برسات
پوڻ سبب ٿيندي آهي .هتان جي کاڌن ،جهڙوڪ ،کنبيون ،ٻاجھر ،پيرون ،هنداڻا ،چڀڙ جو ذڪر ڪندا هلو،
۽ انهن شين جي واري واري وضاحت به ڪندا هلو ،هتان جي پکين ۾ ڪهڙا پکي مشهور آهن ،هتان جي
رهواسين جي رهڻي ڪرڻي ۽ انهن جي پوشاڪ ڪهڙي آهي .هتان جا ماڻهو سهولتون نه هجڻ جي باوجود
ڪيئن خوش رهن ٿا.
• موقعي ۽ مهل جي حساب سان مددي شين کي واري واري سان ٻارن جي سامهون رکندا وڃو ۽ تصويرون ٻارن
کي ڏيکاري انهن جي وضاحت ڪئي وڃي .ٻارن کي اهي تصويرون ڏيکاري اهو سمجهائي سگهجي ٿو ته
انهي کان سواِء ٻيون به ڪيتريون ئي شيون آهن جيڪي ٿر ۾ مشهور آهن .جهڙوڪ گڍي ڀٽ جي تصوير ۽
ڪارونجھر جبل جي تصوير ڏيکاري ٻارن کي وضاحت ڪئي وڃي .ٿر جي ڪوئلي بابت ٻارن کي ننڍڙي
بريفنگ ڏني وڃي .سبق مڪمل ڪرڻ کان پوِء ٻارن کان ٻه ٽي جمال ٿر بابت ٻڌا وڃڻ ته جيئن استاد اهو
اندازو لڳائي سگھي ته ٻار ڪيتري قدر سبق سمجھي سگهيا آهن .سبق ۾ موجود ڏکين يا نون لفظن تي نشان
لڳرايو ،پوِء سبق ٻارن کان واري واري پڙهائيو.

حل ٿيل َمشقَ

(الف) سوالن جا جواب:
1.1ٿر جو عالئقو سنڌ جي اوڀر واري حصي تي پکڙيل آهي.
2.2ٿر جي ماڻهن جو گھڻي ڀاڱي گذر سفر مال تي هوندو آهي .ٿرين جي زندگين جو دارو مدار مندائتي برساتن
تي هوندو آهي جڏهن برساتون پون ٿيون ته ٿر به گلستان ٿي پوي ٿو.
3.3ٿر ۾ ٻاجھريَء جي پوک عام ٿئي ٿي.
4.4ٿر ۾ اچ وڃ الِء استعمال ٿيندڙ هڪ سواريَء کي کيکڙو سڏجي ٿو .هي هڪ منفرد قسم جي سواري آهي جيڪا
رڳو ٿر ۾ ئي هلندي ڏسبي آهي .ٿر ۾ ٻي وڏي سواري اُٺ آهي ،جنهن کي ريگستاني جهاز به سڏيو وڃي ٿو.
5.5ٿر ۾ جيڪي خاص پکي هجن ٿا تن ۾ ٻاٻيهو ،مور ۽ ڊيل گھڻو مشهور آهن.
6.6ٿر ۾ ڪارونجھر جبل مشهور آهي.
(ب) برسات پوڻ کان پوِء ٿر جي منظر بابت مختصر مضمون:
برسات کان اڳ ۾ ٿر جو عالئقو ايئن لڳندو آهي ڄڻ ساهوارن جو هتي ڪو شايد وجود ئي نه آهي .ڏينهن
جو اها واري اسان کي سون جيئن لڳندي آهي ۽ رات جي چانڊوڪيَء ۾ اها واري وري چاندي جو منظر
پيش ڪندي آهي ،پر جڏهن ٿر ۾ برساتون وسنديون آهن ته ٿر ۾ زندگي موٽي ايندي آهي ،ٻين عالئقن ۾
ويل ماڻهو پنهنجن پنهنجن عالئقن ۾ واپس موٽي ايندا آهن .جانور ۽ پکي سڀ خوش هوندا آهن .ٿڌيون
ٿڌيون هوائون لڳڻ شروع ٿي وينديون آهن .جيئن ئي ڪارا ڪڪر جوڀن تي هوندا آهن ته ٿر جو عالئقو
جنت وانگر لڳندو آهي.
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(ج) اڄ جي جديد دور ۾ به ٿر واسي گھڻو ڪري پاڻي ،گئس ،بجلي جي سهولتن کان محروم آهن ڇو جو شايد اڄ تائين
ماڻهن ۾ اهو شعور نه اچي سگھيو آهي ته اسان جا بنيادي حق ڪهڙا آهن ،۽ جيڪڏهن انهن کي پنهنجي حقن
جي ڄاڻ آهي ته انهن کي اها ڄاڻ نه آهي ته اهي حق ڪهڙي ريت حاصل ڪري سگھجن ٿا.
(د) اصطالحن جا جمال:
اصطالح
ٻوٽو ٻارڻ
تارا ڏيکارڻ
ڇوهه ڇنڊڻ
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جمال
ٻارن کي پنهنجي زندگي ۾ ڪو ٻوٽو ضرور ٻارڻ گھرجي.
هو مونکي ڏينهن جو تارا ڏيکارڻ وارو هو.
دوستن تي هرو ڀرو ڇوهه ڇنڊڻ نه گھرجن.
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سبق ارڙهون

ڪرڪيٽ راند
مقصد
•
•
•
•
•

شاگردن کي ڪرڪيٽ راند سبق جي مفهوم جي ڄاڻ ڏيڻ.
کين انهي قابل ڪرڻ ته اهي سبق پڙهڻ ،سمجهڻ ۽ انهي جو مقصد ياد ڪرڻ جي قابل ٿي وڃن.
نوان لفظ لکڻ ۽ انهن مان جمال ٺاهڻ جي صالحيت حاصل ڪري سگهن.
ٻارن کي اها ڄاڻ ملي ته ڪرڪيٽ راند جا ڪهڙا فائدا ۽ نقصان آهن.
ٻارن کي اها ڄاڻ ملي سگهي ته ڪرڪيٽ کيڏڻ سان ماڻهو ڪيئن چست رهندو آهي.

امدادي سامان
•
•
•
•

بليڪ بورڊ
مختلف رانديگرن جون تصويرون
بيٽ ،بال ،وڪيٽ ،هيلمٽ ۽ راند جي ٻئي سامان جي نمائش
َسولي سنڌي ڪتاب  ،6صفحو نمبر 45

سکيا جو طريقو
• سبق ڪرڪيٽ راند پڙهائڻ کان اڳ ٻارن کان پڇيو وڃي ته هڪ عام ماڻهو کيڏڻ سان ڪيئن چست رهي
سگھي ٿو ،شاگردن کان اهو پڇيو وڃي ته ڇا توهان ڪڏهن ڪرڪيٽ راند کيڏي آهي ،جيڪڏهن انهن
راند کيڏي آهي ته ان جا ڪهڙا قاعدا ۽ قانون آهن.
• ٻارن کي ٻڌايو ته اڄ اسين سبق ڪرڪيٽ راند پڙهندا سين جنهن مان اسان کي اها ڄاڻ ملندي ته هڪ عام
راند وسيلي ڪهڙي ريت تمام گھڻو چست رهي سگھجي ٿو .ڪرڪيٽ راند اصل ڪهڙي ملڪ جي آهي
۽ ڪرڪيٽ راند ڪيئن کيڏي سگھجي ٿي .سبق جي کانپوِء ڪتاب جو صفحو نمبر  45کولرايو .پوِء سبق
ڪرڪيٽ راند کي توهان (استاد) درست اُچار سان لفظ لفظ ڪري پڙهو ،ٻار هر لفظ تي آڱر رکن ۽ ڌيان سان
ٻڌن .هاڻي کين ٻڌايو ته عام طور تي هر راند سٺي هوندي آهي پر ڪرڪيٽ راند کيڏڻ جو مزو ئي پنهنجو
آهي هن راند وسيلي اسان کي نظم و ضبط ۾ رهڻ جو سبق پڻ ملي ٿو .ڪرڪيٽ راند ۾  11رانديگرن جي
پنهنجي پنهنجي حيثيت هوندي آهي .ڪرڪيٽ راند اسان کي سيکاري ٿي ته اسپورٽس مين شپ جو
مظاهرو ڪيئن ڪجي .شاگردن کي اهو به ٻڌائيندا هلو ته ڪرڪيٽ راند ۾ جيڪڏهن گھڻا فائدا به آهن
ته انهي جا ڪجهه نقصان به آهن جهڙوڪ پنهنجي پڙهائي کي هڪ پاسي ڪري ڪڏهن به راند کيڏڻ جو
نه سوچڻ گھرجي ڇو جو هر تصوير جا ٻه رخ هوندا آهن هڪ سڌو ته ٻيو ابتو ۽ ڪرڪيٽ راند جو ابتو رخ
اهو آهي ته ڪيترائي نوجوان ڪرڪيٽ جي جنون ۾ اچي پنهنجي پڙهائي ڇڏي ڏيندا آهن ،اهڙي ريت هو
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پنهنجو قيمتي وقت ۽ پئسو به برباد ڪري ويهندا آهن ۽ نتيجو ڪجهه به ڪونه نڪرندو آهي انهي ڪري
اهو تمام ضروري آهي ته راند ۽ پڙهائي ۾ اهڙو توازن قائم ڪجي ته جيئن انهن ٻنهي مان ڪو به متاثر نه
ٿئي ،ٻارن کي اهو به ٻڌائيندا هلو ته راند کي صرف راند جي حد تائين ڏٺو وڃي ،سبق ۾ استعمال ٿيل ڪجهه
قائدن ۽ قانونن جي وضاحت ڪئي وڃي .ٻارن کان ڪرڪيٽ راند جي ڪجهه مشهور ميدانن جي باري ۾
پڇا ڪريو ،ٻارن کان اها به پڇا ڪريو ته ڇا کين اها ڄاڻ آهي ته پاڪستان ڪڏهن ورلڊ ڪپ کٽيو هو .هن
وقت تائين ڪهڙن ڪهڙن ملڪن ورلڊ ڪپ کٽيا آهن .جوڙي جي صورت ۾ ٻارن کان نوٽ لکرايو وڃي.
• موقعي ۽ مهل جي حساب سان مددي شين کي جهڙوڪ مشهور رانديگرن جون تصويرون ڏيکاري سندن ناال
پڇيا وڃن ،راند ۾ استعمال ٿيڻ وارن شين جهڙوڪ بيٽ ،بال ،وڪيٽ ،هيلمٽ جي باري ۾ پڇا ڪئي وڃي.
ٻارن کي جوڙن جي صورت ۾ ڪم ڏنو وڃي ته اهي بورڊ تي اچي ڪجهه نڪتا لکن جنهن ۾ ڪرڪيٽ راند
جا فائدا ۽ نقصان بيان ڪيا وڃن ۽ پوِء انهن جي واري واري سان وضاحت ڪئي وڃي ته جيئن ٻار آساني
سان سبق سمجھي سگھن.

حل ٿيل َمشقَ

(الف) سوالن جا جواب:
1.1ڪرڪيٽ راند اسان کي نه رڳو تفريح ڏئي ٿي پر هيَء راند اسان کي صحتمند ۽ تندرست رکڻ ۾ به وڏي
مددگار ثابت ٿئي ٿي .ڪرڪيٽ راند وسيلي اسان کي نظم ۽ ضبط جو پڻ سبق ملي ٿو.
2.2پاڪستاني ڪرڪيٽ ٽيم 1992ع ۾ ورلڊ ڪپ کٽيو.
3.3عمران خان ،جاويد ميانداد ۽ وسيم اڪرم پاڪستان جا مشهور رانديگر آهن.
4.4نوجوانن جي اهڙي خواهش کي پورو ڪرڻ الِء پاڪستان ڪرڪيٽ بورڊ ڪيترين ئي اڪيڊميون ۽
ڪوچنگ سينٽر قائم ڪيا آهن ،انهن ڪاوشن جي نتيجي ۾ ڪيترائي باصالحيت نوجوان سامهون اچي
رهيا آهن.
5.5ان ۾ ڪو شڪ نه آهي ته ڪرڪيٽ راند هڪ دلچسپ راند آهي پر جهڙي ريت تصوير جا ڪيترائي رخ
ٿيندا آهن تهڙيَء ريت ڪرڪيٽ جي فائدن سان گڏ ان جا نقصان به ٿين ٿا .ڪيترائي نوجوان ڪرڪيٽ
جي جنون ۾ اچي پنهنجي پڙهائي ڇڏي ڏيندا آهن اهڙي ريت هو پنهنجو قيمتي وقت ۽ پئسو ٻئي برباد ڪري
ويهندا آهن ۽ نتيجو ڪجهه به نه نڪرندو آهي.
(ب) ڪرڪيٽ راند پسند ڪرڻ جو سبب:
• ڪرڪيٽ راند اسان کي انهي ڪري وڻندي آهي ته اها اسان کي صحتمند ۽ تندرست رکڻ ۾ مددگار ثابت
ٿيندي آهي ۽ انهي وسيلي اسان کي نظم ۽ ضبط جو پڻ سبق ملي ٿو .ڪرڪيٽ کيڏڻ وارو ٻار تمام گھڻو
چست به ٿئي ٿو ۽ انهي سان وقت به سٺو گذري ٿو.
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(ج) پاڪستان ڪرڪيٽ ٽيم ۾ منهنجو پسنديده رانديگر.
پاڪستان ڪرڪيٽ ٽيم ۾ وسيم اڪرم مون کي تمام گھڻو وڻندو آهي ڇو جو هو سٺو رانديگر هو ۽ هو
پنهنجي بالنگ وسيلي جيڪي وڪيٽون اڏائيندو هو انهي سان مون کي تمام گھڻو مزو ايندو هو ۽ مخالف ٽيم
جا هو پگھر ڪڍرائي ڇڏيندو هو.
(د) زمان حال ۾ فعل جي اها صورت جيڪا ڏيکاري ته ڪم هلندڙ وقت ۾ جاري آهي ۽ اڃا تائين پيو ٿئي ،ان کي زمان
حال استمراري چئجي ٿو .زمان حل استمراري جا پنج جمال:
1.1انور الهورکان اچي پيو.
2.2سراج آفيس ۾ ڪم ڪري پيو.
3.3ظهير پاور پالنٽ تي وڃي پيو.
4.4جڳديش آپريشن ڪري پيو.
5.5حفيظ رپورٽ لکي پيو.
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سبق اوڻيهون

اڪبر بادشاهه ۽ سياڻو وزير
مقصد
•
•
•
•

شاگردن کي اڪبر بادشاهه ۽ سياڻو وزير سبق جي مفهوم جي ڄاڻ ڏيڻ.
کين انهي قابل ڪرڻ ته هو سبق پڙهڻ ،سمجهڻ ۽ انهي جو مقصد ياد ڪرڻ جي قابل ٿي وڃن.
نوان لفظ لکڻ ۽ انهن مان جمال ٺاهڻ جي صالحيت حاصل ڪري سگهن
هو اهو ڄاڻي وٺن ته سياڻپ ڇا کي چئبو آهي.

امدادي سامان
• بليڪ بورڊ
• اڪبر بادشاهه ۽ نون رتنن جا ڪجهه قصا
• َسولي سنڌي ڪتاب  ،6صفحو نمبر 48

سکيا جو طريقو
• سبق اڪبر بادشاهه ۽ سياڻو وزير پڙهائڻ کان اڳ ٻارن کان پڇيو وڃي ته ڇا هو ڪڏهن اهو سوچين ٿا ته
بادشاهن ۽ وزيرن جا قصا ڇو مشهور آهن ،ڇا شاگردن ڪڏهن اڪبر بادشاهه ۽ سندس وزيرن جا ڪجهه ٻيا
قصا ٻڌا آهن ،جيڪڏهن ڪجهه قصا ٻڌا آهن ته کين کي ڪهڙا قصا ياد آهن.
• ٻارن کي ٻڌايو ته اڄ اسين سبق اڪبر بادشاهه ۽ سياڻو وزير پڙهندا سين جنهن مان اسان کي چڱي نموني اها
ڄاڻ ملندي ته هڪ عام ماڻهو ۽ هڪ ڏاهي ماڻهو ۾ ڪهڙو فرق آهي ،ڏاهو ماڻهو ڪهڙي ريت حاضر جواب
هوندو آهي .اڪبر بادشاهه پنهنجي وزيرن کي ايڏو مان ۽ مرتبو ڇو ڏيندو هو .سبق جي اعالن کانپوِء ڪتاب
جو صفحو نمبر  48کولرايو .نون لفظن جا فليش ڪارڊ ڏيکاريو ۽ انهن لفظن کي درست اُچار سان پڙهي
ٻڌايو ،پوِء سبق کي توهان (استاد) درست اُچار سان لفظ لفظ ڪري پڙهو ،ٻار هر لفظ تي آڱر رکن ۽ ڌيان سان
ٻڌن .هاڻي کين سبق جو تت ٻڌايو ته اسين پنهنجي زندگي ۾ ڪيترن ئي بادشاهن جا قصا ٻڌندا آيا آهيون
پر اڪبر بادشاهه ۽ هن جي وزيرن جا قصا تمام گھڻا مشهور آهن ۽ انهن مان ڪيترن تي فلمون ۽ ڊراما به
ٺهي چڪا آهن جن ۾ اڪبر ۽ بيربل جا قصا تمام گھڻا مشهور آهن ته ڪهڙي ريت اڪبر بادشاهه ۽ سندس
سياڻو وزير گھمڻ وقت هڪ اهڙي هنڌ بيهن ٿا جتي ڪمند جو فصل آهي .بادشاهه اها خواهش ڏيکاري ٿو
ته ڪمند کائجي ۽ کائڻ وقت بادشاهه وزير سان شرارت ڪري ويهي رهي ٿو ۽ ڏسي ٿو ته هن جو اهو سياڻو
وزير ڪهڙي ريت هن جي هن شرارت جو جواب ڏي ٿو ته هو ڪمند کائي هن جا ڇوڏا هن جي سامهون رکندو
وڃي ٿو ۽ پوِء مٿس الزام هڻي ٿو ته توهان کي ايتري بک لڳي جو توهان ايترو ڪمند کاڌو آهي .وزير وري هن
شرارت جو جواب پنهنجي ڏاهپ ۽ سياڻپ جو ثبوت ڏيندي چوي ٿو ته بادشاهه سالمت مان ته ڇوڏا رکيا آهن
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پر توهان کي ته ايتري بک لڳي جو توهان ڇوڏا به کائي ڇڏيا آهن ۽ بادشاهه وزير جي حاضر جوابي ڏسي کلي
ٿو ۽ تمام گھڻو خوش ٿئي ٿو ۽ پنهنجي محل واپس ورڻ تي پنهنجي وزير کي انعام اڪرام ڏئي ٿو.
• سبق جي حوالي سان گڏ مثال ڏيندا هلو ته جيئن ٻار آساني سان سبق جي اصل مقصد کي ڄاڻي سگهن .سبق
۾ استعمال ٿيل ڪجهه قائدن ۽ قانونن جي وضاحت ڪئي وڃي جهڙوڪ وزير کي پنهنجي بادشاهه سان
ڪهڙي ريت ادب سان ڳالهه ڪرڻي آهي ،ڳالهه ڪرڻ کان اڳ هو اجازت وٺي ٿو .ٻارن کي ٻڌايو ته ٿورو عقل
جو استعمال ڪندي توهان به ڏاهن ۾ شمار ٿي سگھو ٿا .حاضر جوابي جو اهو هرگز مطلب نه آهي ته توهان
فضول ڳالهائڻ شروع ڪريو ،ها اهو ضرور آهي ته جيڪا ڳالهه ڪريو اها وزن ضرور رکندي هجي.
• موقعي ۽ مهل جي حساب سان مددي شين کي جهڙوڪ مشهور ٻيا قصا ٻڌائيندي ٻارن کان هن جو مقصد
پڇيو وڃي ،ٻارن کي جوڙن جي صورت ۾ ڪم ڏنو وڃي ته هو بورڊ تي اچي ڪجهه نڪتا لکن جنهن ۾ ڏاهپ
۽ حاضر جوابي تي ڪجهه جمال هجن پوِء انهن جي واري واري سان وضاحت ڪئي وڃي ته جيئن ٻار آساني
سان سبق سمجھي سگھن.

حل ٿيل َمشقَ

(الف) سوالن جا جواب:
1.1اڪبر بادشاهه پنهنجي وزير کي سير سان وٺي تي ويو.
2.2رستي تان ويندي ڀرسان اڪبر بادشاهه کي ڪمند جو فصل نظر آيو.
3.3ڪمند جو ايڏو سهڻو فصل ڏسي اڪبر بادشاهه کي ڪمند کائڻ جي خواهش ٿي ۽ هن فصل جي مالڪ کي
ڪمند پٽي آڻڻ الِء چيو.
4.4اڪبر بادشاهه ڪمند جا ڇوڏا الهيندو وزير جي آڏو اڇليندو ۽ پاڻ ڳرو چٻاڙيندو ڦٽي ڪندو ويو.
5.5وزير چيو ته بادشاهه سالمت! اوهان جي ڳالهه بلڪل صحيح آهي ته اڄ مون کي تمام گھڻي بک لڳي هئي ۽
مان ايڏو سارو ڪمند کائي ويو آهيان ،پر مان ته ڪمند کائي ان جا ڇوڏا اڇالئيندو ويو آهيان پر اوهان ته
شايد ايترا بکايل هئا جو ڪمند کائڻ وقت ان جا ڇوڏا به ڪونه الٿا اٿ َو ۽ ايڏو سارو ڪمند کائي ويا ،پر هڪ
ڇوڏو به ٻاهر نه اڇاليو اٿ َو.
6.6پنهنجي وزير جي حاضر جوابيَء تي اڪبر بادشاهه ڏاڍو خوش ٿيو ۽ ٻئي ڄڻا کلندا مرڪندا واپس محل اچي
پهتا ،جتي اڪبر بادشاهه پنهنجي وزير کي انعام اڪرام ڏئي خوش ڪيو ۽ سندس مرتبو ٻين وزيرن کان
اڃا به مٿانهون ڪيائين.
(ب) اڪبر بادشاه ۽ هن جي وزير جي هڪ ٻي دلچسپ ڪهاڻي.
هڪ ڀيري جون ڪر آهي ته جنهن اڪبر بادشاه ۽ بيربل گشت الِء ٻاهر نڪتا ته انهن جو لنگهه هڪ هجم جي
جهوپڙي کان ٿيو .اڪبر حجم کان پڇيو ته تنهنجو بادشاه ڪهڙو آهي؟ ته حجم چيو ته هو تمام سٺو آهي ،ماڻهو
به تمام گهڻا خوش آهن ،عيش ڪري رهيا آهن .هر ڏينهن عيد آهي ۽ هر رات ڏياري .اهو ٻڌي بادشاهه خوش ٿي.
بيربل کي چوڻ لڳو ته ڏسين ٿو عوام ڪيترو خوش آهي .بيربل ورندي ڏني جهان پناه توهان جو اقبال بلند آهي.
ڪجهه ڏينهن کانپوِء ٻيهر ويس مٽائي ٻني جو لنگهه اتان ٿيو .اڪبر ٻيهر ساڳيو سوال ڪيو ته حجم چيو ،ڇا ٿو
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پيو پڇين هر پاسي تباهي ۽ بربادي آهي .هن اڪبر جي دور ۾ هر ماڻهو ڏکايل آهي .ٻيڙو ٻڌيس هن نڀاڳي بادشاهه
جو .اڪبر حيران رهجي ويو ته اهو ساڳيو ماڻهو ڪجهه ڏينهن اڳ بادشاهه جي ايتري تعريف ڪري رهيو هو،
هاڻي اهڙو ڇا ٿي ويو؟ اڪبر پريشان ٿي اها ساڳي ڳالهه بيربل کان پڇا ڪئي ته آخر هن ماڻهو جي هن رويي جو
ڪهڙو سبب آهي؟ بيربل پنهنجي کيسي مان هڪ ڳوٿري ڪڍي ۽ چيو ته هن ۾ اشرفيون آهن جيڪي ٻه ڏينهن
اڳ مون هن جي جهوپڙي مان چوري ڪرائي وريتون هيون ،جيستائين هن جي جهوپڙي ۾ مال هو هن کي سڀ
ڪجهه بهتر لڳي رهيو هو ۽ پاڻ جئان هو سڀني کي خوش ۽ سکي سمجهي رهيو هو ،۽ هاڻي دولت نه هجڻ جي
ڪري هر پاسي تباهي ڏسڻ اچي رهي آهي .جهان پناهه هن واقعي جي وسيلي توهان کي اهو ٻڌائڻ چاهيان ٿو
ته هڪ ماڻهو پنهنجي خوشحالي جي پس منظر ۾ ٻين کي خوش ڏسي ٿو .پر بادشاهن ۽ حڪمرانن کي عوام جو
سور ۽ ڏک سمجهڻ الِء پنهنجي ذات مان ٻاهر نڪري پري تائين ڏسڻ ۽ صورتحال کي سمجهڻ گهرجي.
(ج) آڳاٽي زماني وارا بادشاهه ۽ وزير مون کي تمام گھڻا وڻندا هئا ،ڇو جو هو هر روز درٻار لڳائيندا ۽ عام ماڻهن جون
شڪايتون ٻڌندا هئا ۽ انهن کي حل به ڪندا هئا .آڳاٽي زماني جا بادشاهه ۽ وزير ويس مٽائي شهر جو دورو
ڪندا هئا ۽ ڏسندا هئا ته سندن عوام ڪنهن ڏکيائي ۾ ته نه آهي .پر هاڻوڪي دور جا حڪمران ۽ وزير ان ريت
ڪونه ڪندا آهن.
(د) لفظن جو اشتقاق:
باد+شاهه
بادشاهه
جا+نشين
جانشين
حڪمراني حڪم+راني
عوام الناس عوام +الناس
(هه) اهڙا ضمير جيڪي جملي ۾ ماڻهو جي بدران ڪم آيل هجن ،اهي غير حاضر يا غائب هجن يا انهن بابت ڪو ٻيو
ٻڌائي ته اهڙن ضميرن کي “ضمير غائب” چئبو آهي.
جيئن :هُو ،هُن کي ،هُن جو وغيره.
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سبق ويهون

ٻار جي سنڀال
مقصد
•
•
•
•
•
•

شاگردن کي نظم ٻار جي سنڀال جي مفهوم جي ڄاڻ ڏيڻ.
کين انهي قابل ڪرڻ ته هو نظم پڙهڻ ،سمجهڻ ۽ انهي جو مقصد ياد ڪرڻ جي قابل ٿي وڃن.
نوان لفظ لکڻ ۽ انهن مان جمال ٺاهڻ جي صالحيت حاصل ڪري سگهن.
هو اهو ڄاڻي وٺن ته جيڪڏهن ٻار جي سٺي سنڀال ٿئي ته ٻار هن معاشري ۾ ڪهڙو ڪردار ادا ڪري سگھن
ٿا.
ٻارن کي اها ڄاڻ ملي ته ٻار ئي اسان جو سرمايو آهن.
ٻارن کي اها ڄاڻ ملي سگهي ته جنهن ٻار جي سنڀال نه ٿيندي اهو پريشانيون ڏسي ٿو.

امدادي سامان
• بليڪ بورڊ
• نون ۽ ڏکين لفظن جا فليش ڪارڊ
• َسولي سنڌي ڪتاب  ،6صفحو نمبر 51

سکيا جو طريقو
• نظم ٻار جي سنڀال پڙهائڻ کان اڳ ٻارن کان پڇيو وڃي ته ڇا هو ڪڏهن اهو سوچين ٿا ته ننڍڙن ٻارن جي
سار سنڀال ڪهڙي ريت ڪرڻ گھرجي.
• ٻارن کي ٻڌايو ته اڄ اسين نظم “ٻار جي سنڀال” پڙهندا سين .سبق جي اعالن کانپوِء ڪتاب جو صفحو نمبر
 51کولرايو .نون لفظن جا فليش ڪارڊ ڏيکاريو ۽ انهن لفظن کي درست اُچار سان پڙهي ٻڌايو ،پوِء نظم ٻار
جي سنڀال کي توهان (استاد) درست اُچار سان لفظ لفظ ڪري پڙهو ،ٻار هر لفظ تي آڱر رکن ۽ ڌيان سان ٻڌن.
هاڻي کين نظم ٻار جي سنڀال جي معني ٻڌايو ته هن نظم ۾ اُن ٻار کي ساراهيو ويو آهي جنهن جي تمام سٺي
نموني سان سنڀال ٿئي ٿي .انهي کان پوِء بيتن جي سمجھاڻي آسان لفظن ۾ ڪريو .بيتن جي سمجهاڻي نثر ۾
ڪئي وڃي ته جيئن ٻارن کي بيت آساني سان سمجهه ۾ اچي وڃن جهڙوڪ :جن ٻارن جي تمام سٺي نموني
سان سار سنڀال ٿئي ٿي انهن ٻارن جي چهرن تي هڪ عجيب رنگ نڪري ايندو آهي ۽ اهي گلن وانگر پيا
ٽڙندا آهن .اهو ٻار ئي تمام گھڻو سهڻو ۽ جمال وارو لڳندو آهي جنهن کي تمام گھڻي پرهيز سان نپايو ويندو
آهي .ميرو ۽ ڪنو رهڻ کان سڀني کي نفرت آهي ،جيڪڏهن ڪو ميرو رهندو ته اتي مرض به پهرو ڏيندا
رهندا آهن .مٿي ڏنل سمجهاڻي کي توهان پنهنجن لفظن ۾ به ٻارن کي سمجهائي سگهو ٿا.
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• موقعي ۽ مهل جي حساب سان مددي شين کي واري واري سان ٻارن جي سامهون رکندا وڃو تصويرون ڏيکاري
ٻارن کي انهن جي وضاحت ڪئي وڃي .نظم ٻار جي سنڀال ۾ موجود ڏکين يا نون لفظن تي نشان لڳرايو ،پوِء
نظم ٻارن کان واري واري پڙهائيو ،پوِء ٻن ٻارن کان جوڙي جي صورت ۾ واري واري پڙهائيو جنهن ۾ هڪ سٺو
پڙهڻ وارو هجي ۽ ٻيو ٿوري ڏکيائي محسوس ڪندو هجي .پوِء پنجن ٻارن جو گروپ جوڙي پڙهائيو وڃي.
سبق سورهون
جنهن کان پوِء سڀ ٻار توهان سان گڏجي نظم پڙهن .اهڙي ريت آساني سان ٻارن کي نظم ياد ٿي ويندو.

حل ٿيل َمشقَ

(الف) سوالن جا جواب:
1.1جنهن ٻار جي سٺي سنڀال ٿيندي آهي ته هن جي گلن جي اللي (رکاڻ) گل جو مثال هوندي آهي.
2.2گدلو رهڻ سان ماُء پي الِء ان جي حياتي وبال ٿي ويندي آهي.
3.3جنهن جاِء تي صفائي هوندي آهي ته اتي بيماري به برباد ٿي ويندي آهي.
(ب) گھر ۽ گِهٽيَء جي صفائي بابت جواب مختصر نوٽ:
اسين پنهنجي گهر ۾ روز صفائي ڪندا آهيون .صفائي جي دوران اهو خيال رکيو ويندو آهي ته ڪٿي گدالڻ نه
رهي پنهنجي گهر جي صفائي سان گڏ گڏ اسين پنهنجي گهٽي جي صفائي جو به ڌيان رکندا آهيون ۽ جيڪڏهن
گند ڪچرو ڏسڻ ۾ اچي ته جلد کان جلد اسين انهيَء کي ڪچري جي ٽوڪري ۾ وجهي ڇڏيندا آهيون.
(ج) صفائي وارو عملو نه اچي ۽ گندگي وڌي وڃي ته اسان کي گھرجي ته اسين پاڻ ئي انهي جاِء جي صفائي شروع
ڪري ڏيون ۽ جيڪڏهن ايئن نه ڪندا سين ته اتي ڪيتريون ئي بيماريون پکڙجي وينديون ۽ اهي بيماريون
اسان کي ۽ اسان جي ٻارن کي بيمار ڪنديون.
(د) اهڙا لفظ جن کي سندن اصلي حيثيت مان گھٽائي ننڍو ڪري بيان ڪيو وڃي ،اهڙن لفظن کي اسم تصغير چيو
ويندو آهي ،سنڌيَء ۾ اسم کي ننڍو ڪرڻ الِء لفظ جي پڇاڙي ۾ “ڙو” لڳايو ويندو آهي،
پنج اسم تصغير:
1.1ديڳ مان ديڳڙو
2.2ادي مان ادڙو
3.3ننڍي مان ننڍڙو
4.4وڏي مان وڏڙو
5.5ڳالهه مان ڳالهڙو
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سبق ايڪيهون

ٽي بيَء جو ُ
مرض
مقصد
•
•
•
•
•
•

شاگردن کي ٽي بيَء جو ُ
مرض سبق جي مفهوم جي ڄاڻ ڏيڻ.
ٻارن کي بيمارين جي باري ۾ ڄاڻ ملي سگھي.
کين انهي قابل ڪرڻ ته هو سبق پڙهڻ ،سمجهڻ ۽ انهي جو مقصد ياد ڪرڻ جي قابل ٿي وڃن.
نوان لفظ لکڻ ۽ انهن مان جمال ٺاهڻ جي صالحيت حاصل ڪري سگهن.
هو اهو ڄاڻي وٺن ته ٽي بي ڇا کي چئبو آهي.
ٻارن کي اها ڄاڻ ملي سگهي ته ٽي بي کان بچاُء الِء ڪهڙا اپاُء وٺڻ گھرجن.

امدادي سامان
• بليڪ بورڊ
• ٽي بي مرض سان الڳاپيل ڪجهه تصويرون.
• َسولي سنڌي ڪتاب  ،6صفحو نمبر 53

سکيا جو طريقو
• سبق پڙهائڻ کان اڳ ٻارن کان پڇيو وڃي ته ٽي بي ڇا کي چئبو آهي ،اسان جي ڀر پاسي ۾ ڪهڙا مرض پکڙ
جي رهيا آهن ،توهان کي ٽي بيَء جي بچاُء بابت ڪهڙي ڄاڻ آهي.
ُ
مرض” پڙهندا سين .سبق جي کانپوِء ڪتاب جو صفحو نمبر
• ٻارن کي ٻڌايو ته اڄ اسين سبق “ٽي بيَء جو
 53کولرايو .نون لفظن جا فليش ڪارڊ ڏيکاريو ۽ انهن لفظن کي درست اُچار سان پڙهي ٻڌايو ،پوِء سبق کي
توهان (استاد) درست اُچار سان لفظ لفظ ڪري پڙهو ،ٻار هر لفظ تي آڱر رکن ۽ ڌيان سان ٻڌن .هاڻي کين
سبق جو تت ٻڌايو ته هي مرض مائيڪرو بيڪٽيريا جي وسيلي ٿيندو آهي ،هي مرض وڏي عمر جي ماڻهن
۽ ننڍن ٻارن کي جلد وڪوڙي ويندو آهي ،اهو مرض هڪ ڀيرو جيوڙا لڳڻ سان ڪونه ٿيندو آهي .جڏهن
انساني جسم ۾ قوت مدافعت گھٽجي ويندي آهي ته پوِء اهي جيوڙا ٽي بي جي صورت ۾ جاڳي پوندا آهن.
اهو ٻڌائيندا هلو ته ٽي بي جا جيوڙا پهريون ڀيرو ڦڦڙن کان سواِء چمڙيَء ۾ ٿيل ڪنهن زخم ۾ داخل ٿي سگھن
ٿا .پوِء ٻارن کي ٽي بي جون عالمتون سمجھايو ۽ ٻڌايو ته انهي ۾ ٽي هفتا يا انهي کان وڌيڪ کنگھ رهڻ ،بلغم
۾ رت اچڻ ،الڳيتو هلڪو بخار رهڻُ ،سمهڻ مهل پگھر اچڻ ،ڇاتيَء ۾ ُسور پوڻ ،بک جو گھٽ لڳڻ ،وزن جو
گھٽجڻ ۽ هر ڪم کان پوِء جلدي ٿڪجي پوڻ شامل آهن .شاگردن کي اهو ٻڌايو ته جيڪڏهن اهي عالمتون
سامهون اچن ته مريض جي بروقت چڪاس ٿيڻ گھرجي ۽ عالج ۾ ڪنهن به قسم جي ڪا ڪوتاهي نه ٿيڻ
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گھرجي .ٻارن کي ٻڌايو ته اهو ياد رکڻ گھرجي ته جيڪڏهن عالج هلندو رهي ته اهو مرض ختم به ٿي سگھي
ٿو .انهي کان پوِء سبق ۾ استعمال ٿيل ڏکين لفظن تي شاگردن کان نشان لڳرايو پوِء انهن لفظن کي بورڊ تي
لکي ٻارن کي آسان لفظن ۾ سمجھايو .سبق جي حوالي سان گڏ مثال ڏيندا هلو ته جيئن ٻار آساني سان سبق
جي اصل مقصد کي ڄاڻي سگهن .سبق ۾ استعمال ٿيل مثالن جي وضاحت ڪئي وڃي .سڀني جي ترتيبوار
وضاحت ڪندا هلو ته جيئن ٻار آساني سان سبق سمجهي سگهن.
• سڄو سبق سمجهائڻ کان پوِء ٻارن کان ٻه ٽي جمال ٻڌا وڃن ته جيئن استاد کي خبر پئجي سگهي ته ٻارن سبق
مان ڇا سکيو آهي.

حل ٿيل َمشقَ

(الف) سوالن جا جواب:
1.1هي مرض گھڻي ڀاڱي پوئتي پيل ملڪن ۾ عام ٿئي ٿو.
2.2هي مرض پنجن سالن کان گھٽ عمر وارن ٻارن ۽ وڏي عمر واري ماڻهن کي جلد وڪوڙي ويندو آهي.
3.3ٽي بي جي جيوڙن جو رنگ ڳاڙهو ٿئي ٿو ۽ انهن جي ڊيگھ ٻه کان چار مائيڪرو ميٽر ٿئي ٿي.
4.4ٻارڙن ۾ ٽي بي جي جيوڙن جي ڪري کاڌي جي سرشتي ۽ ڦڦڙن ۾ ٽي بي ٿئي ٿي جڏهن ته وڏي عمر وارن
ماڻهن ۾ چمڙيَء ۽ ڄم جي سرشتي ۾ اها بيماري عام ٿيندي آهي.
5.5ٽي بي جي عالمتن ۾ جيڪي عام عالمتون ڏٺيون وڃن ٿيون ،انهن ۾ ٽي هفتا يا ان کان وڌيڪ کنگھ جو هجڻ،
بلغم ۾ رت اچڻ ،الڳيتو هلڪو بخار رهڻُ ،سمهڻ مهل پگھر اچڻ ،ڇاتيَء ۾ ُسور پوڻ ،بک جو گھٽ لڳڻ ،وزن
جو گھٽجڻ ۽ هر ڪم کان پوِء جلدي ٿڪجي پوڻ شامل آهن.
6.6جڏهن ڪنهن مريض ۾ ٽي بي جون اهي عالمتون ظاهر ٿيڻ لڳن ته ان مريض جي رت ۽ بلغم جي چڪاس
ڪرائجي ۽ ڇاتيَء جو ايڪسري ڪڍرايو وڃي.
(ب) خالي جاين جا لفظ:
 .1ٽي بي
50 .2
 .3ٽي بي
 .4سالن
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(ج) ناڪاري جمال:
هاڪاري جمال

ناڪاري جمال

ٽي بي جو مرض خطرناڪ نه آهي.
ٽي بي جو مرض خطرناڪ آهي.
پاڪستان ۾ ٽي بي جي مريضن جو انگ گھٽ آهي .پاڪستان ۾ ٽي بي جي مريضن جو انگ گھٽ نه آهي.
ٽي بي جو مرض ننڍڙن ٻارڙن ۽ پوڙهن ماڻهن کي جلد ٽي بي جو مرض ننڍڙن ٻارڙن ۽ پوڙهن ماڻهن کي جلد
وڪوڙي نٿو وڃي.
وڪوڙي وڃي ٿو.
(د) فعل الزمي جا ڪجهه مثال:
1.1برسات آئي.
2.2سج نڪتو.
3.3اسلم لکيو.
4.4بابا کاڌو.
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سبق ٻاويهون

امير ٿيڻ جو خواب
مقصد
•
•
•
•
•
•
•

شاگردن کي امير ٿيڻ جو خواب سبق جي مفهوم جي ڄاڻ ڏيڻ.
ٻارن کي اها ڄاڻ ڏيڻ ته ڏند ڪٿائون ڇا ٿينديون آهن ۽ انهن جي پويان ڪهڙيون حقيقتون هونديون آهن.
کين انهي قابل ڪرڻ ته هو سبق پڙهڻ ،سمجهڻ ۽ انهي جو مقصد ياد ڪرڻ جي قابل ٿي وڃن.
نوان لفظ لکڻ ۽ انهن مان جمال ٺاهڻ جي صالحيت حاصل ڪري سگهن.
ٻارن کي اها ڄاڻ ملي ته ڪهاڻين يا ڏند ڪٿائن مان اسان کي ڪهڙو سبق ملي سگهي ٿو.
ٻارن کي اهو سبق ملي ته اللچ تمام ُبري بال آهي.
ٻارن کي اها ڄاڻ ملي سگھي ته کل ڀوڳ جي قصن مان ڪيئن زندگيَء جون حقيقتون سامهون اينديون آهن.

امدادي سامان
• بليڪ بورڊ
• نون ۽ ڏکين لفظن جا فليش ڪارڊ
• َسولي سنڌي ڪتاب  ،6صفحو نمبر 56

سکيا جو طريقو
• سبق امير ٿيڻ جو خواب پڙهائڻ کان اڳ ٻارن کان پڇيو وڃي ته اللچ ڇا کي چئبو آهي ،ڇا توهان کي ڪا
ڪهاڻي ياد آهي جيڪا توهان کي توهان جي وڏڙن اللچ جي بابت ٻڌائي هجي ،توهان پنهنجي ياد ڪيل
ڪهاڻي مان ڪهڙو سبق حاصل ڪيو آهي.
• ٻارن کي ٻڌايو ته اڄ اسين سبق “امير ٿيڻ جو خواب” پڙهندا سين .سبق جي اعالن کانپوِء ڪتاب سولي
سنڌي جو صفحو نمبر  56کولرايو .نون لفظن جا فليش ڪارڊ ڏيکاريو ۽ انهن لفظن کي درست اُچار سان
پڙهي ٻڌايو ،پوِء سبق امير ٿيڻ جو خواب کي توهان (استاد) درست اُچار سان لفظ لفظ ڪري پڙهو ،ٻار هر لفظ
تي آڱر رکن ۽ ڌيان سان ٻڌن .هاڻي کين سبق جو تت ٻڌايو ته تخليقي ڪهاڻين ۽ اصل ڪهاڻين ۾ ڪهڙو
فرق آهي .هن سبق جي ڪهاڻي ۾ استعمال ٿيل ڪردارن جهڙوڪ ،مالن نصيرالدين ،اٺ جو مالڪ ،هاٿي
جو مالڪ تي گروپ ۾ بحث ڪرايو ،سبق جي دوران ٻارن کان سندن ذاتي مشاهدا پنهنجي لفظن ۾ لکڻ الِء
چيو وڃي .ٻارن کي ان ڪم دوران اهو به ٻڌايو وڃي ته توهان پنهنجي ڀرسان ويٺل ساٿي کان به راِء وٺي سگھو
ٿا .سبق پڙهڻ کان پوِء ٻارن وسيلي تيار ڪيل ڪنهن هڪ سٺي چونڊ ڪهاڻي کي بورڊ تي لکي ٻارن جي
تعريف ڪري سگھجي ٿي ته جيئن ٻارن ۾ وڌيڪ لکڻ جو جذبو پيدا ٿئي .ٻارن کي ڪهاڻي مان ڪهڙو سبق
مليو آهي ان تي گروپ ۾ بحث ڪريو .انهي کان پوِء سبق ۾ استعمال ٿيل ڏکين لفظن تي شاگردن کان نشان
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لڳرايو پوِء انهن لفظن کي بورڊ تي لکي ٻارن کي آسان لفظن ۾ سمجھايو .سبق جي حوالي سان گڏ مثال ڏيندا
هلو ته جيئن ٻار آساني سان سبق جي اصل مقصد کي ڄاڻي سگهن .سبق ۾ استعمال ٿيل مثالن جي وضاحت
ڪئي وڃي .سڀني جي ترتيبوار وضاحت ڪندا هلو ته جيئن ٻار آساني سان سبق سمجهي سگهن.
• شاگردن کي ٻڌايو ته هر اللچ ڪرڻ واري جو انجام سدائين خراب ٿيندو آهي جيئن هن ڪهاڻي ۾ مالن
نصيرالدين اللچ ڪري اڳ ۾ ناريل پٽڻ لڳو ۽ جڏهن وڻ تي لٽڪي پيو ته هن جي مدد الِء هڪ اٺ وارو ۽ هاٿي
وارا آيا پر اهي به هن جي ٽنگن ۾ لڙڪي پيا ۽ پوِء اهي مالن نصيرالدين کي اللچ ڏيڻ لڳا ته اسين توکي هزار
اشرفيون ۽ پوِء اهي اڳتي وڌي ن َو هزار اشرفين تائين پهتا تنهن تي مالن تمام گھڻو خوش ٿيو پر شرط اهو هو ته
هٿ ناهن ڇڏڻا تنهن تي اللچ ۾ اچي پٽ پيا ۽ اللچ ۾ اچي مالن جو امير ٿيڻ جو خواب اللچ جي ور چڙهي ويو.

حل ٿيل َمشقَ

(الف) سوالن جا جواب:
1.1مالن نصيرالدين گھمندو ڦرندو اوچتو اوپري آباديَء ۾ پهتو.
2.2مالن نصير کي پنهنجي چوڌاري رڳو ناريل جا وڻ نظر آيا.
3.3مالن وڻ جي چوٽي تي چڙهي ناريل پٽڻ لڳو ،پر ناريل نهايت مضبوط هئا ،جيڪي جھٽڪي سان پٽجڻ جهڙا
ڪونه هئا ،مالن وڌيڪ زور لڳايو ته پاڻ ٿاٻڙجي ناريل ۾ لٽڪي پيو.
4.4مالن نصير کي وڻ تان الهڻ الِء اٺ جي مالڪ اٺ کي وڻ جي هيٺيان بيهاريو ۽ مالن کي الهڻ الِء پاڻ اٺ تي
چڙهيو ۽ هن کي ٽنگن کان جهلڻ لڳو اٺ وري ڀرسان تازو گاهه ڏسي هن پاسي ڀڳو ته مالن سان گڏ اٺ جو
مالڪ به هن وڻ ۾ لٽڪي پيو.
5.5ٿوري دير کان پوِء اتان هڪ هاٿيَء وارو همراههُ گذري رهيو هو ،مالن ان کي پنهنجي مدد الِء سڏ ڪيو ،هاٿي
وارو هاٿي کي وڻ جي هيٺيان هڪلي آيو ۽ نهايت احتياط سان هاٿيَء مٿان چڙهي اٺ جي مالڪ جي ٽنگن
کي پڪڙي ڇڪيائين ايتري ۾ هاٿي به هن جي هيٺيان نڪري ويو ۽ هو به لٽڪي پيو.
6.6آخر ۾ اٺ ۽ هاٿي جا مالڪ مالن کي چوڻ لڳا ته تون ناريل کي نه ڇڏجان جهلي بيهجان ۽ ٻئي کيس اشرفين
جي اللچ ڏيڻ لڳا .ڳالهه هڪ هزار اشرفين کان شروع ٿي ۽ وڃي ن َو هزار اشرفين تي پهتي .تنهن تي مالن
نصيرالدين امير ٿيڻ جو خواب ڏسڻ لڳو ۽ خدا جو شڪر ادا ڪرڻ الِء هن جا هٿ کليا ۽ ناريل مان نڪري
ويا ۽ ٽئي اچي پٽ پيا.
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(ب) جملن جو سنڌي ۾ ترجمو:
زما حہیوصق �ںیک وجہ ےسوہشم �ر ںیہ �۔
	.1مال صنری ا لد ین ا پےن �
مالن نصيرالدين پنهنجي مزاحيا قصن جي ڪري مشهور آهي.
	.2مال ریصن ا لد ین ےک وح �ا لے ےس تہب اس �ر �ے ےصق اع �م ںیہ �۔
مالن نصيرالدين جي حوالي سان تمام گھڻا قصا عام آهن.

	.3مال ریصن ا لد ین وج یھباک �مرک تے و �ہ ا لاٹ یہ وہ اج تا اھت �۔
مالن نصيرالدين جيڪو به ڪم ڪندو هو اهو اُبتو ئي ٿي ويندو هو.
(ج) جملن مان صفتون:
1.1علي هوشيار ڇوڪرو آهي.
2.2هرڻ سڀني جانورن کان تيز آهي.
3.3گلن ۾ گالب ڏاڍو سهڻو آهي.
4.4چنڊ جي چانڊوڪي وڻندڙ آهي.
(د) اصطالحن جا جمال:
اصطالح
ساههُ صدقي وڃڻ
پيچ پائڻ
توڙ نباهڻ
کير کنڊ ٿيڻ
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جمال
ساههُ صدقي وڃڻ آسان نه آهي.
هرو ڀرو پيچ پائڻ نه گھرجي.
توڙ نباهڻ سٺي ڳالهه آهي.
دوستن سان کير کنڊ ٿيڻ گھرجي.
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سبق ٽيويهون

دوست ڏانهن خط
مقصد
•
•
•
•

شاگردن کي اها ڄاڻ ڏيڻ ته اهي سبق پڙهڻ ،سمجهڻ ۽ ياد ڪرڻ جي قابل ٿي وڃن.
هو نوان لفظ لکڻ ۽ انهن جي مدد سان ڪجهه جمال لکڻ سکي وڃن.
شاگردن ۾ لکڻ جي ڏانُء جو جذبو پيدا ڪرڻ.
کين اها ڄاڻ ڏيڻ ته پنهنجن ڏانهن خط لکڻ سان پاڻ ۾ قرب وڌندو آهي.

امدادي سامان
•
•
•
•

بليڪ بورڊ
رساال جنهن ۾ خط هجن
لفافا ۽ ٽڪليون
َسولي سنڌي ڪتاب  ،6صفحو نمبر 59

سکيا جو طريقو
•
•

•
•
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ٻارن کان مختلف سوال ڪيا وڃن .ڇا توهان ڪڏهن ڪو خط پڙهيو يا لکيو آهي ،خط ڪنهن ڏانهن ۽
ڪيئن لکي سگھجي ٿو ،ڇا توهان کي خط لکڻ جو شوق آهي.
ٻارن کي چئو ته اڄ اسين سبق دوست ڏانهن خط پڙهندا سين جنهن ۾ اسين ڏسندا سين ته دوست ڏانهن خط
ڪيئن ۽ ڪهڙي ريت لکجي .خط ۾ ڪهڙو مواد شامل ڪرڻ گھرجي ،خط جي شروعات دعا سالم سان ڪرڻ
گھرجي .دوست کي خط لکڻ ۽ پنهنجي مٽن مائٽن کي خط لکڻ ۾ ڪهڙو فرق آهي .ڪنهن مشهور شخص
جي خطن کي سامهون رکي به شاگردن کي مثال ڏئي سگھجي ٿو .اڳ ۾ خط جو عنوان هجڻ ضروري آهي،
خبر هئڻ گھرجي ته خط ڪنهن ڏانهن لکيو ويندو .سالم دعا کان پوِء جنهن ڏانهن خط لکجي هن جي خيريت
معلوم ڪريو ۽ پنهنجي خيريت جو به احوال ڏيو .پوِء خط جو تت سامهون لکيو وڃي جهڙوڪ ڪنهن کي
جيڪڏهن گھمڻ الِء چيو وڃي ته کيس ٻڌايو وڃي ته منهنجا امتحان ٿي ويا آهن ۽ توهان جا به امتحان ٿي
ويا آهن ۽ هاڻي موڪلون آهن ته مهرباني ڪري توهان اسان ڏانهن گھمڻ اچو ته نوان پراڻا ٿي وڃو .پوِء خط
جي آخر ۾ پنهنجو نالو  ،دستخط ۽ تاريخ لکڻ نه وساريندا.
هاڻي سبق جو صفحو  59کولرايو ۽ پوِء پاڻ درست اُچار سان سبق پڙهي ٻڌايو .ٻار هر لفظ تي آڱر رکن ۽ ڌيان
سان ٻڌن.
هن سبق ۾ ضروري آهي ته ٻارن جا ڪجهه گروپ تيار ڪيا وڃن ۽ انهن کي مختلف ماڻهن کي خط لکڻ الِء
چئو .پوِء سندن خط استاد پاڻ ڪالس ۾ پڙهي ٻڌائي .سٺو خط لکڻ واري کي انعام ۽ شاباسي ڏني وڃي.
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حل ٿيل َمشقَ

(الف) سوالن جا جواب:
1.1خط لکڻ جي شروعات ساڄي پاسي کان ڪئي ويندي آهي.
2.2خط جي شروعات ۾ پنهنجي گھر جو پتو لکبو آهي.
3.3خط جي پڄاڻي تي جنهن ڏانهن خط لکجي اُن جي مٽن مائٽن کي سالم پيش ڪجن.
4.4هي خط دوست ڏانهن لکيل آهي.
5.5هن خط ۾ دوست کي اهو ٻڌائڻو هو ته هن جو والد کيس سکر گھمائڻ الِء وٺي ويو هو.
(ب) توهان پنهنجي دوست کي خط لکي اسڪول پاران ڪرايل سير جو احوال ڏيو.
اها سرگرمي استاد ڪالس ۾ شاگردن جي گروپ وسيلي ڪرائي.
گهر نمبر9
سنڌ ڪالوني
حيدرآباد،
پيارا دوست السالم عيلڪم
ٰ
تعالي جي مهرباني سان هتي سڀ ٺيڪ آهي ۽ اميد ٿو ٿي ڪريان ته رب پاڪ جي مهرباني سان توهان
اهلل
ڏانهن به خيريت هوندي( .آمين)
تمام گهڻن سالمن کانپوِء احوال عرض آهي ته پوئين هفتي اسان جا اسڪول وارا اسان کي مري جي سير
الِء وٺي ويا هئا ،اسڪول طرفان استاد به اسان سان گڏ هليا هئا .اسين الهور کان مري بس ۾ ويا هئا سين ۽
مٿانهان رستا ۽ وڏا وڏا جبل اسان کي تمام گهڻا پسند اچي رهيا هئا .اتي شام جو ٿڌ به وڌي ويندي هئي .اتان
جو هر منظر جنت جئان هو .مون کي هتي تمام گهڻو مزو آيو .توهان به گرمين جي موڪلن ۾ اسان ڏانهن اچو
اسين گهر وارن سان گڏجي مري گهمڻ هلندا سين.
منهنجي پاران توهان پنهنجي امان ۽ بابا کي تمام گهڻا سالم ڏيو.
اهلل حافظ.
توهان جو دوست
ابج
• اها سرگرمي استاد ڪالس ۾ گرپ يا پوِء ڌار ڌار به ڪرائي سگهن ٿا.
(ج) مختلف رنگن ۽ ماپ وارا ٽپال جا لفافا هٿ ڪري ڪنهن شيٽ تي چنبڙائي ڪالس روم ۾ لڳايو.
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(د) اسان وٽ خط ،ڪتاب ۽ ٻيون شيون ٽپال جي ڪهڙن ڪهڙن ذريعن وسيلي پهچن ٿيون.
1.1ٽي سي ايس.
2.2ڊي ايڇ ايل.
3.3او سي ايس.
4.4ليوپرڊ.
(هه) هيٺين اصطالحن جي معني لکو:
اصطالح
رڻ ٻارڻ
ڪن مهٽڻ
َ
کيپ کٽڻ
کير کنڊ ٿيڻ
ليڪو لنگھڻ
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ٰ
معني
جهيڙو ڪرڻ
سزا ڏيڻ
وڏي ڳالهه ڪرڻ
پاڻ ۾ ملي وڃڻ
حد پار ڪرڻ
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سبق چوويهون

ڪفايت شعاري
مقصد
•
•
•
•
•
•

شاگردن ۾ ڪفايت شعاري جي آگاهي فراهم ڪرڻ.
شاگردن کي ٻڌائڻ ته فضول خرچي سٺي ڳالهه نه آهي.
کين انهي قابل ڪرڻ ته هو سبق پڙهڻ ،سمجهڻ ۽ انهي جو مقصد ياد ڪرڻ جي قابل ٿي وڃن.
نوان لفظ لکڻ ۽ انهن مان جمال ٺاهڻ جي صالحيت حاصل ڪري سگهن
ٻارن کي اها ڄاڻ ملي ته جيڪڏهن بچت نه ڪندا سين ته اسان کي اڳتي ڏکيائيون ڏسڻيون پونديون.
ٻارن کي اها ڄاڻ ملي سگهي ته ڪفايت شعاري جو مطلب اهو نه آهي ته ڪنجوسي ڪجي.

امدادي سامان
•
•
•
•

بليڪ بورڊ
نون ۽ ڏکين لفظن جا فليش ڪارڊ
ڪجهه روپين جا سڪا.
َسولي سنڌي ڪتاب  ،6صفحو نمبر 62

سکيا جو طريقو
• سبق ڪفايت شعاري پڙهائڻ کان اڳ ٻارن کان پڇيو وڃي ته ڪفايت شعاري ڇا آهي ،کين مهيني جي
ڪيتري خرچي ملندي آهي ،مليل خرچي مان هو ڪيترا پئسا خرچ ڪندا آهن ۽ ڪيترا پئسا بچائيندا
آهن ،جيڪڏهن هنن وٽ پئسا نٿا بچن ته پوِء ڪهڙي ريت باقي ڏينهن گذاريندا آهن ۽ جيڪڏهن بچت
ڪندا آهن ته ان بچت مان ڪهڙو ڪم وٺندا آهن .ٻارن کي اهو ٻڌائڻ گھرجي ته بچيل پئسن مان اسين
پنهنجي دوستن ،ڀينرن ڀائرن ،۽ غريب ماڻهن جي مدد به ڪري سگھون ٿا ۽ اهو تڏهن ئي ممڪن آهي جڏهن
اسين ڪفايت شعاري سان ڪم وٺندا سين.
• ٻارن کي ٻڌايو ته اڄ اسين سبق ڪفايت شعاري پڙهندا سين جنهن مان اسان کي چڱي نموني اها ڄاڻ ملندي
ته ڪفايت شعاري ۽ ڪنجوسي ۾ ڪهڙو فرق آهي .فضول خرچي ڇا کي چئبو آهي؟ ڇا اسين پنهنجي بچيل
پئسن مان ڪنهن جي مدد ڪري سگھون ٿا؟ سبق جي اعالن کانپوِء ڪتاب جو صفحو نمبر  62کولرايو.
نون لفظن جا فليش ڪارڊ ڏيکاريو ۽ انهن لفظن کي درست اُچار سان پڙهي ٻڌايو ،پوِء سبق کي توهان (استاد)
درست اُچار سان لفظ لفظ ڪري پڙهو ،ٻار هر لفظ تي آڱر رکن ۽ ڌيان سان ٻڌن .هاڻي کين سبق جو تت
ٻڌايو ته ڪفايت شعاري جو مطلب اهو آهي ته پئسا گھٽ خرچ ڪرڻ جي عادت .ڪفايت شعاري اسان کي
ڪيترين ئي پريشانين کان بچائي ٿي .پنهنجي آمدنيَء کان وڌيڪ خرچ نه ڪرڻ کي ڪفايت شعاري چئبو
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آهي .جيڪڏهن خرچ پنهنجي آمدنيَء کان وڌيڪ هوندو ته پوِء ماڻهو اوڌر وٺڻ تي مجبور ٿي پوندو آهي.
انهي جو مطلب اهو آهي ته پنهنجي سوڙ آهر پير ڊگھيرڻ گھرجن ته جيئن اڳتي ڪنهن جي اڳيان هٿ نه
ٽنگڻو پوي .پنهنجي پئسي جي بچت ڪرڻ گھرجي ته جيئن اهي پئسا ڏکئي وقت ۾ ڪم اچي سگھن .انهي
جو مطلب هر گز اهو نه آهي ته بلڪل به خرچ نه ڪرڻ گھرجي يا پوِء ايترو گڏ ڪرڻ ويهي رهجي جو اهي
ڪنهن کي وقت سر نه ڏئي سگھجن .انهي کان پوِء سبق ۾ استعمال ٿيل ڏکين لفظن تي شاگردن کان نشان
لڳرايو پوِء انهن لفظن کي بورڊ تي لکي ٻارن کي آسان لفظن ۾ سمجھايو .سبق جي حوالي سان گڏ مثال ڏيندا
هلو ته جيئن ٻار آساني سان سبق جي اصل مقصد کي ڄاڻي سگهن .سبق ۾ استعمال ٿيل مثالن جي وضاحت
ڪئي وڃي .شاگردن کي اهو به ٻڌائيندا هلو ته مذهب به اسان کي ڪفايت شعاري جو ئي درس ڏئي ٿو.
• موقعي ۽ مهل جي حساب سان مددي شين کي واري واري سان ٻارن جي سامهون رکندا وڃو ۽ گروپ جوڙائي
شاگردن وسيلي ڪالس ۾ ڪفايت شعاري تي هڪ ٽيبلو ڪيو وڃي .۽ انهي جي وضاحت ڪئي وڃي سڄو
سبق سمجهائڻ کان پوِء ٻارن کان ٻه ٽي جمال ٻڌا وڃن ته جيئن استاد کي خبر پئجي سگهي ته ٻارن سبق مان
ڇا سکيو آهي.

حل ٿيل َمشقَ

(الف) سوالن جا جواب:
1.1ڪفايت شعاري کي سولي سنڌي ۾ بچت پڻ چئبو آهي .ڪفايت شعاري جو مطلب آهي ته پاڻ ۾ گھٽ خرچ
ڪرڻ جي عادت پئدا ڪرڻ.
2.2پنهنجي آمدني کي سوچي سمجھي خرچ ڪرڻ سان ڪفايت شعاري ڪري سگھجي ٿي.
3.3اسين جيڪڏهن ڪفايت شعاري ڪندا سين ته ڪجهه پئسا بچي پوندا ۽ اسين انهن بچيل پئسن مان ٻين
جي مدد به ڪري سگھون ٿا ۽ اهي بچيل پئسا اڳتي اسان کي ڏکئي وقت ۾ به ڪم اچي سگھن ٿا .ڇو جو
انسان جون حالتون سدائين هڪ جهڙيون نه هونديون آهن.
4.4هٿ ڦاڙ ماڻهن تي جڏهن ڪا پريشاني ايندي آهي ته اهي پيا ٿڌا ساهه ڀريندا ۽ پڇتائيندا آهن.
5.5ڪنجوسي ۽ ڪفايت شعاري ۾ تمام گھڻو فرق آهي ،ڪنجوسي جو مطلب آهي ته پاڻ وٽ هوندي به ڪڏهن
خرچ نه ڪرڻ ۽ سدائين پنهنجي ضرورتن کي ماري زندگي گذارڻ آهي ،پر ڪفايت شعاري اها آهي ته
جيڪڏهن س َو رپيا ڪمائجن ته  80خرچ ڪجن ۽ ويهه رپيا ايندڙ وقت الِء بچائجن پر ڪنجوس اڪثر
خرچ ڪرڻ کان لنوائيندو آهي.
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(ب) ڪفايت شعاري ۽ بچت جي حوالي سان سياڻن جون مشهور چوڻيون:
جيڪڏهن توهان اهڙيون شيون خريد ڪرڻ الِء پنهنجا پئسا ضائع ڪيو ٿا جن جي توهان کي ضرورت ناهي
ته تمام جلدي توهان کي اهي شيون وڪڻيڻون پئجي وينديون جن جي توهان کي ضرورت آهي( .وارن بفٽ)
ڪفايت شعاري قومي فرض آهي( .قاعداعظم محمد علي جناح)
(ج) اسم يا ضمير جي اهڙي حالت ،جنهن ۾ فعل جو اثر واسطيدار اسم يا ضمير يعني مفعول تي ٿئي ته اهڙي حالت
کي مفعولي حالت چئبو آهي.
(د) مفعولي حالت جا پنج جمال:
1.1اڪرم يونيورسٽي وڃي ٿو.
2.2سريش ٻاهر اچي ٿو.
3.3نديم گاڏي ۾ ويهي ٿو.
4.4اخالق ڪهاڻي لکي ٿو.
5.5فياض سبق پڙهي ٿو.
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سبق پنجويهون

هاِء اباڙي گھوڙا ڙي!!
مقصد
•
•
•
•
•
•
•

شاگردن کي نظم هاِء اباڙي گھوڙا ڙي!! جي مفهوم جي ڄاڻ ڏيڻ.
شاگردن کي ٻڌائڻ ته ٻار ڪهڙي ريت ضد ڪندو آهي.
کين انهي قابل ڪرڻ ته هو نظم پڙهڻ ،سمجهڻ ۽ ان جو مقصد ياد ڪرڻ جي قابل ٿي وڃڻ.
نوان لفظ لکڻ ۽ انهن مان جمال ٺاهڻ جي صالحيت حاصل ڪري سگهن.
هو اهو ڄاڻي وٺن ته ٻار جون ڪهڙيون ڪهڙيون اهڙيون ننڍڙيون ضرورتون آهن جن کي هو تمام گھڻي
اهميت ڏيندو آهي.
ٻارن کي اها ڄاڻ ملي ته کل ڀوڳ وسيلي به اسين پنهنجون ضرورتون مڃرائي سگھون ٿا.
ٻارن ۾ ٻارن الِء سٺا نظم لکڻ جو ڏانُء پيدا ڪرڻ.

امدادي سامان
• بليڪ بورڊ
جيڪڏهن ممڪن ٿي سگهي ته شاعر ياسر قاضي سان ٻارن جي هڪ مالقات
• َسولي سنڌي ڪتاب  ،6صفحو نمبر 65

سکيا جو طريقو
• نظم پڙهائڻ کان اڳ ٻارن کان اها پڇا ڪئي وڃي ته ڇا توهان ڪڏهن ڪو اهڙو ضد ڪيو آهي جنهن دوران
توهان پنهنجي وڏڙن اڳيان ُرنا هجو ،يا ڪنهن شئي الِء گھوڙا گھوڙا ڪئي هجي .ڪالس ۾ موجود ٻارن کان
سندن تجربو ٻڌو وڃي .جيڪڏهن ٻارن ضد ڪيو آهي ته ٻارن انهي ۾ ڪهڙي شئي جي گهر ڪئي آهي.
• ٻارن کي ٻڌايو ته اڄ اسين نظم “هاِء اباڙي گھوڙا ڙي” پڙهندا سين جنهن مان اسان کي ڄاڻ ملندي ته ٻار جون
ڪهڙيون ضرورتون آهن ۽ ٻار ڪهڙي ريت پنهنجي ضرورتن کي ضد ڪري مڃرائي ٿو .سبق جي اعالن کانپوِء
ڪتاب جو صفحو نمبر  65کولرايو .نون لفظن جا فليش ڪارڊ ڏيکاريو ۽ انهن لفظن کي درست اُچار سان پڙهي
ٻڌايو ،پوِء نظم کي توهان (استاد) درست اُچار سان لفظ لفظ ڪري پڙهو ،نظم پڙهڻ وقت اهو الزمي آهي ته نظم
جي عنوان مطابق پنهنجي آواز ۾ به ڦيرو آندو وڃي ته جيئن محسوس ٿئي ته حقيقت ۾ ڪو ٻار ضد ڪري رهيو
آهي .ا ِهو طريقو اختيار ڪرڻ سان ٻار تمام گھڻا خوش ٿيندا ۽ نظم غور سان ٻڌندا .ٻار هر لفظ تي آڱر رکن ۽
ڌيان سان ٻڌن .هاڻي کين نظم جي معني ٻڌايو ته هن نظم ۾ ان ٻار ڪهڙي ريت ضد ڪري ڪهڙين ڪهڙين
شين الِء هاِء گھوڙا ڪئي آهي .انهي کان پوِء بيتن جي سمجھاڻي آسان لفظن ۾ ڪيو .بيتن جي سمجهاڻي
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نثر ۾ ڪئي وڃي ته جيئن ٻارن کي بيت آساني سان سمجهه ۾ اچي وڃن جهڙوڪ :امڙ پٽٿرو ڀت رڌيو آهي
چاچي به چلهي تي ٻوڙ رکيو آهي ماسي وري تيل سان تئي ڪاڙهي آهي ۽ پڪوڙن جي ديڳ ڪئي آهي اڃا
تائين پڪوڙا ڪونه آيا آهن ،هاِء ابا ڙي گھوڙا ڙي .درزي به دوکو ڪيوآهي وڳا به وقت سر ڪونه ڏنا اٿس پئسا به
اڳواٽ وٺي ويو آهي سموري عيد ريڊي ميڊ تي گذاري آهي اهي ڏنل جوڙا به ڪونه مليا آهن هاِء ابا ڙي گھوڙا ڙي.
هاڻ دل
منهنجي جاميٽري جي دٻي به نه ڄاڻ ڪنهن چوري ڪئي آهي بابا مون الِء پيار مان الهور مان آندي هئي ِ
چوي ٿي ته ڪنڌ وٽان وڃي هٿوڙا هڻجن هاِء اباڙي گھوڙا ڙي .امان مون الِء کير رکيو هو سو به ٻلو منهن هڻي پي
ويو هو ڪاوڙ مان هن جو ڪنڌ مروڙان ڙي هاِء اباڙي گھوڙا ڙي .ڪلهه ئي زباني ٽيسٽ ڏني اٿم سمورا سوال ڦر
ڦر ٻڌايا اٿم اي بي سي ۽ سمورا انگ ياد هئيم ڊريس تي اسٽار مليو ٽيچر کان به پيار مليو نه ڄاڻ ڇو ڪچا پوِء
به کوڙا هئا .هاِء اباڙي گھوڙا ڙي .مٿي ڏنل سمجهاڻي کي توهان پنهنجن لفظن ۾ به ٻارن کي سمجهائي سگهو ٿا.
• نظم ۾ موجود ڏکين يا نون لفظن تي نشان لڳرايو ،پوِء ٻارن کان واري واري نظم پڙهائيو ،پوِء ٻن ٻارن کان جوڙي
جي صورت ۾ واري واري پڙهائيو جنهن ۾ هڪ سٺو پڙهڻ وارو هجي ۽ ٻيو ٿوري ڏکيائي محسوس ڪندو
هجي .پوِء پنجن ٻارن جو گروپ جوڙي پڙهائيو وڃي .جنهن کان پوِء سڀ ٻار توهان سان گڏجي نظم پڙهن.
اهڙي ريت آساني سان ٻارن کي نظم ياد ٿي ويندو.

حل ٿيل َمشقَ

(الف) سوالن جا جواب:
1.1نظم جي پهرين بند ۾ ُ
ڀت ،ٻوڙ ،۽ پڪوڙن جو ذڪر ٿيل آهي.
2.2شاعر نظم ۾ درزي جي اها شڪايت ڪئي آهي ته هو پئسا به اڳواٽ وٺي ويو آهي ۽ وڳا به سبي ڪونه ڏنا اٿس.
3.3جاميٽريَء جي ڪالهه دٻي ،ڪنهن آ منهنجي چوري ڪئي،
بابا سا الهور منجھان ،آندي مون الِء پيار وچان
جوبه کڻي ويو ٿيلهي مان ،دل ته چوي ٿي ڪنڌ وٽان
هڻجن کيس هٿوڙا ڙي ،هاِء اباڙي گھوڙا ڙي.
(ب) اوهان سڀ گڏجي هي نظم ُسر ۽ لئه سان ڪالس ۾ پڙهو.
(ج) الئبرري جي ڪتابن جي مدد سان اوهان ٻيو ڪو به سبق آموز مزاحيا نظم لکي اچو.
هن سرگرمي الِء استاد ٻارن جي مدد ڪري سگھن ٿا.
(د) نانيَء جي موضوع تي ننڍڙو شعر:
او منهنجي مٺڙي ۽ موچاري ناني
ٻڌاِء ته ڪٿي آهي منهنجي ماني
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(هه) اصطالح اهڙن لفظن کي چئبو آهي جن جون ٻه معنائون نڪرنديون هجن يا وري ظاهري طور تي لکيل انهن لفظن
جي ڳجھي معني به نڪرندي هجي.
پنج اصطالح:
1.1کير کنڊ ٿيڻ.
2.2اکين ۾ ڌوڙ وجھڻ.
3.3اک ڏيکارڻ.
4.4ليڪو لنگھڻ.
5.5ٽانڊو ٻارڻ.
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استادن الِء خاص هدايت
استادن کي صرف هڪ خاص هدايت ڪجي ٿي ته سنڌي ٻولي جي واحد جمع ۽ اردو ٻولي جي واحد جمع ۾ ٿورو گھڻو
فرق آهي جنهن جو تمام گھڻو خيال رکيو وڃي ۽ ساڳي ريت مذڪر مونث ۾ به اهي واضح فرق ڏسڻ ۾ اچن ٿا مثال طور
هڪ لفظ کي توهان آڏو پيش ڪجي ٿو جيئن سنڌي ۾ ڪتاب مذڪر آهي ۽ اردو ۾ ڪتاب مونث آهي .انهي ڪري
ڪتاب ۾ زبر لڳائي جمع ڪيو ويندو .۽ جملو ٺهندو مون
ڪتاب ۾ پيش لڳل آهي ۽ جمع ٺاهڻ الِء
سنڌي جي مذڪر
ُ
َ
ڪتاب پڙهيا (جمع) ،جڏهن ته اردو ۾ ميني ڪتاب پڙهي( ،مونث واحد) ،ميني ڪتابين
ڪتاب پڙهيو (واحد) ،مون
ُ
َ
پڙهين (مونث جمع) .شاگرد انهن اصولن ۾ ٿوري ڏکيائي محسوس ڪندا آهن جنهن کي حل ڪرائڻ توهان سمورن
استادن جو فرض آهي.
استادن الِء اهو به ضروري آهي ته اهي سبق تي مڪمل ۽ واڌو ڄاڻ به رکندا هجن ۽ ضروري آهي ته اهي درسي ڪتابن
۾ مهيا ڪيل ڄاڻ کان سواِء به شاگردن ۾ وڌيڪ ڄاڻ ڏيڻ جي سگھ رکندا هجن .انهي سان گڏ سنڌي ٻولي جي سکيا جا
ڪجهه رهنما اصول پڻ هيٺين ريت آهن جن تي مختصر نوٽ هيٺين ريت ڏجي ٿو.
ٻولي ۽ زبان سکائڻ الِء تمام ضروري آهي ته شاگردن ۾ مڪمل طور تي ٻڌڻ جي عادت پيدا ڪئي وڃي ،اهي درست
طريقي سان ٻڌي سگھن ته جيئن درست سمجھاڻي ڏانهن انهن جو ڌيان وڃي سگھي .هو توهان استادن جي سوالن کي
غور سان ٻڌن ۽ توهان استاد شاگردن جي سوالن ۽ جوابن کي غور سان ٻڌي انهن جي وڌيڪ وضاحت پڻ ڪري سگھو.
شاگردن کي تمام گھڻو ڳالهائڻ جو موقعو ڏنو وڃي جيئن هن رهنمائي جي ڪتابن ۾ هر هر سوال ڪيا ويا آهن .شاگرد
جيترو وڌيڪ سمجھي ڳالهائيندا اوترو وڌيڪ انهن جي ٻولي ۽ انهن جو لهجو بهتر ٿي سگھندو.
پڙهڻ واري مرحلي ۾ ضروري آهي ته سمورن شاگردن کي گھڻي کان گھڻو پڙهڻ جو موقعو ڏنو وڃي جنهن سان انهن ۾
لفظن جي سڃاڻپ وڌندي ۽ ڪالس ۾ وڏي آواز ۾ پڙهڻ سان شاگردن جو حوصلو پڻ وڌندو.
لکڻ واري مرحلي ۾ شاگردن وسيلي صورتخطي ۽ خوشخطي واريون سرگرميون پڻ ڪرائڻ ضروري آهن ۽ انهن جو تمام
گھڻو خيال رکيو وڃي.
سمجھاڻي واري مرحلي ۾ اهو ضروري نه آهي ته جيڪي سوال ۽ انهن جي جواب مهيا ڪيا ويا آهن اهي ئي سمجھايا
وڃن سبق سان الڳاپيل ڪجهه ٻيا سوال توهان استاد پڻ ٺاهي انهن جا جواب سبق مان شاگردن وسيلي ڳواليا وڃن ته
جيئن انهن جو ذهن اڃا وڌيڪ سوچڻ ۽ سمجھڻ تي مجبور ٿئي.
امدادي شين جو استعمال شاگردن کي سبق وڌيڪ سٺي نموني سمجڻ ۾ تمام سٺو ثابت ٿئي ٿو ۽ ڪتابن جي نظمن ۾ اها
ڪوشش ڪئي وئي آهي ته انهن نظمن جي شاعرن (جهڙوڪ ياسر قاضي) سان جيڪڏهن ممڪن ٿي سگھي ته هڪ
مالقات پڻ ڪرائي وڃي انهي سان شاگرد به خوش ٿيندا ۽ ليکڪ پاڻ نظم جي وضاحت اڃا بهتر نموني ڪري سگھندو.
شاگردن جو اعتماد وڌائڻ الِء ضروري آهي ته انهن جي حوصال افزائي ڪئي وڃي ۽ شاباس سان گڏو گڏ ننڍين ننڍين
ڪامابين تي شاگردن کي ڪو انعام ڏئي ڪري انهن جي صالحيتن کي اڃا به پرواڻ چاڙهي اڏام ڏياري سگھجي ٿي.
هڪ ڀيرو ٻيهر اها اميد ٿو ڪيان ته منهنجي غلطين کي سامهون رکندي پهرين ڪيل ڪوشش کي سٺي موٽ ملندي
۽ انهي ڪوشش کي وڌيڪ بهتر ڪرڻ جا مشورا پڻ قابل قبول هوندا ۽ انهن مشورن کي استعمال ڪندي انهي ۾ اڃا
تجويزون پڻ شامل ضرور ڪيون وينديون.
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