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فتلیص
فتےچ افتس رپفتوفتٹک ےک دفتوفترفتافتن فلتخم رحفتوفتف ںیھکیس ےگفت، فتوصفترفتں انبفتںی ےگ افتوفتر رحفتوفتف ےک 

فتبل وک ھجمس ےک افتک رفنمفتد رحفتِف فتیج یک اتکفتب ایتفتر رکفتں ےگفت۔

فتافتم وسفتافتل
فتای آفتپ رحفتف یج یک اتکفتب انب ےتکس ںیہفت؟

فتاضفتنی
فتافترگفتزفتی افتوفتر ڈفترفتافتگن

ُکل  فتوفتت  فتدفترفتافتر
7 فتےٹن 6 فتدفتن ےس ںیم 

فتوفتد  فترفتامفتی / فتزفتر رگفتافتی  فترفترفتی
فتافتس رپفتوفتٹک ںیم ےچ وک وفتافتدفتن یک رگفتافتی یک زفتافتدفتہ رضفتوفترفتت وہفتیفت۔

فتوفتافتل دفترفتافتر
فتوفتٹ کب فت، فتلس فت، فترفتڑ افتوفتر رفتگ
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فتال دفتن

فتب آفتپ اھبفتگ رک ےئگ ےھت وت رھگ ںیم وکفتن یس زیچ وک اہفتھ اگلفتا اھتفت؟ فتدفترفتوفتافتزفتے وک افتشل ںیم “فتڈفتوفتر” فتےت ںیہفت۔ ای آفتپ اتب ےتکس  1
فتںیہ ہک افترگفتزفتی ےک وکفتن ےس رحفتف ےس رشفتوفتع وہفتا ےہفت۔ 

فتآفتپ ےن افتےن الگفتس ںیم ای زیچ ڈفتافتی یھتفت؟ فتافتی وک افترگفتزفتی ںیم “فتوفتافتر”  فتےت ںیہفت۔ ای آفتپ اتب ےتکس ںیہ ہک وفتافتر وکفتن ےس افترگفتزفتی  2
فترحفتف ےس رشفتوفتع وہفتا ےہفت؟ 

فتآفتپ رھگ ںیم ای زیچ ڈفتوفتڈ رفتےہ ےھتفت؟ فتای آفتپ اتب ےتکس ںیہ ہک لسنیپ وکفتن ےس افترگفتزفتی رحفتف ےس رشفتوفتع وہفتا ےہفت؟  3

فتزفترفتدفتتفت؛ فتآفتپ وت افتی دلجفتی ھکیس رفتےہ ںیہفت۔ م ھچک دفتن افتیس رطفتح ےک زمفتے دفتافتر افتویٹفتزی رکفتں ےگفت۔ سج ےس م تہب ھچک ںیھکیس ےگ 
فتافتوفتر افتک رحفتِف فتیج یک اتکفتب انبفتںی ےگفت۔ سج ںیم تہب افترفتی وصفترفتں یھب وہفتیفت۔ 

فتای آفتپ افتین زفتدفتی یک یلہپ اتکفتب ےنھکل ےک ےیل ایتفتر ںیہفت؟

20
فتٹن

پروجیکٹ کا تعارف

فتالفتم وچبفتںفت؛ فتےس ںیہ آفتج آفتپفت؟ فتآفتج م تہب یہ دفتپس رپفتوفتٹک رشفتوفتع رکفتےن اج رفتےہ ںیہ افتوفتر ےھجم وپفترفتا نیقی ےہ ہک آفتپ افتےل ھچک دفتوفتں ںیم تہب 
فتھچک ںیھکیس ےگفت۔ نکیل افتس ےس ےلہپ ذفترفتا وھتفتڑفتی یس وفترفتزفتش رکفتے ںیہ افتہک م وپفترفتی وتفتافتافتی ےک افتھ آفتج افتم رک ںیکسفت۔

فتب ےس ےلہپ افتین ہگج رپ ڑھکفتے وہفتاجفتںی رھپ ُدفتوفتڑ اگل رک رھگ ےک دفترفتوفتافتزفتے وک وھچ رک وفتافتس دلجفتی ےس دفتوفتافترفتہ افتین ہگج رپ وفتافتس آفتاجفتںیفت۔	 
فتافتوفترفتی اخفتےن ںیم اج رک افتےن ےئل افتک الگفتس افتی ےل رک آفتںیفت۔ 	 
ز ڈفتوفتڈفتں افتوفتر دلجفتی ےس وفتافتس افتین ہگج رپ آفتںیفت۔	 

�
سل�

�� فترھگ ںیم ےس نیت �پ�ی
فتافتین ہگج رپ یہ رفتےت وہفتے دفتس دفتہع ُافتکھ کھٹیب رکفتںفت۔	 

فتافتب وچبفتں ےس دنمفترفتہ ذفتل وسفتافتافتت وپفتںی
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20
فتٹن

حرِف تہجی کی کتاب اور الفاظ 
کی نشاندگی

فتافتر آفتپ ےک رھگ ںیم وکفتی ABC فتیک اتکفتب ومفتوفتد ےہ وت افتےن وچبفتں وک وفتہ اتکفتںی دفتاھفتںی افتہک وفتہ اجفتن ںیکس ہک م سک رطفتح یک اتکفتب انبفتےن 
فتاج رفتےہ ںیہفت۔ آفتپ دنمفترفتہ ذفتل دفتی ںیئگ وصفترفتں یھب افتن وک دفتاھ ےتکس ںیہفت۔ 

فترحفتوفتِف فتیج ےتھکیس وہفتے رضفتوفترفتی ےہ ہک م رحفتف ےک ےھکل اجفتےن وفتافتےل دفتوفتوفتں رطفتےق ںیھجمسفت۔ سج ےس وھچفتا رحفتف ]a [ فتافتوفتر ڑفتا رحفتف ےت 	 
……Cc,Bb,Aa :فت۔  فتاثفتل ےک وطفتر رپ]A [ فتںیہ

 فتر رحفتف ےک افتھ ُافتس ےس رشفتوفتع وہفتےن وفتافتےل دفتو ظفل وصفترفتوفتں ےک ذفترفتےع یھب انبفتے اجفتے ںیہفت۔ اثفتل ےک وطفتر رپفت،	 
 .Bird فتافتوفتر Ball فتےس B  ،فتAnt فتافتوفتر Apple فتےس  A 

فتوصفترفتں انبفتےن وفتافتی قشم تہب دفتپس گل رفتیہ ےہفت۔ ںیمہ ڈفترفتافتگن رکفتےن ںیم تہب زمفتہ آفتے اگفت۔ م افتس وک افتوفتر یھب رفنمفتد انب ےتکس ںیہ افتر 	 
فتم وصفترفتوفتں وک دفتو افتاسفتم ںیم میسقت رکفتدفتںفت، فتاجفتدفتافتر افتوفتر ےبفتاجفتنفت۔  فتای آفتپ ےھجم افتن دفتو افتاسفتم یک اثفتںی دفتے ےتکس ںیہفت؟  فترپفتدفتےفت، فتافتاسفتنفت، فتاجفتوفترفت، 

فتدفترفتت ب اجفتدفتافتر زیچفتوفتں یک اثفتںی ںیہفت۔  فتےب اجفتن زیچفتوفتں یک اثفتل ےہ یٹ وفتیفت، فتیل وففتنفت، فتاتکفتبفت، فتملفت، فتلسنیپ وفتریفتہفت۔ 

فتافتب وچبفتں ےک افتھ )A-Z( فتےک رحفتوفتف ےس اجفتدفتافتر افتوفتر ےبفتاجفتن زیچفتوفتں یک اثفتںی ڈفتوفتڈفتںفت، فتوکفتش رکفتں ہک افتیس اثفتںی وسفتںی و آفتپ ےک 	 
فترھگ ںیم ومفتوفتد وہفتںفت۔

فتاتکفتب دفتاھفتے وہفتے وچبفتں وک ھچک دہفتافتافتت یھب دفتںفت۔ ےسیج ہک
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فتوچبفتں وک دہفتافتت دفتں ہک ب ےس ےلہپ افتوفتیچ آفتوفتافتز ںیم آفتج ےک آفتھ رحفتوفتف ڑپفتںی:

فتافتب ےچ افتک افتک رک ےک اخفتی اتکفتب ںیم رحفتوفتف ںیھکل ےگفت۔ ڑفتے افتوفتر وھچفتے رحفتوفتف:

1

2

A,B,C,D,E,F,G,H

 ) فتافتک جیپ رپ افتک یہ رحفتف اھکل اجفتے اگ افتوفتر ر رحفتف وفتافتےل جیپ رپ دفتو وصفترفتں یھب انبفتی اجفتںی یفت۔ ہی وصفترفتں اجفتدفتافتر افتوفتر ےب اجفتن
 فتزیچفتوفتں یک وہفتیفت۔ اثفتل ےک وطفتر رپ A فتےس Apple/Ant فتیک وصفتر انبفتی اج یتکس ےہفت۔(

فتےچ ر ربمن ےک ےجہ رکفتےک ہی دفتںیھ ےگ ہک افتس ںیم ےنتک رحفتوفتف ںیہفت۔ ےسیج ک 

O N E = فتنیت رحفتف

T H R E E = فتافتچ رحفتف

فتوچبفتں یک وحفتہل افتزفتافتے رکفتے وہفتے ُافتن یک ِافتس رفترفتی ںیم دفتیپس ڑفتافتںی افتوفتر اتبفتںی ہک وفتہ افتین زفتدفتی یک یلہپ اتکفتب ےنھکل اج رفتافتںیہ ںیہفت۔ ب 
فتےس ےلہپ ُافتن وک اخفتی اتکفتب دفتاھفتںی افتوفتر افتںی ہک افتس اتکفتب ںیم وفتہ وصفترفتں ا ںین ی افتوفتر رحفتوفتف یج ںیھکل ےگ افتوفتر ب ہی اتکفتب لمکم وہفتی وت 

بلکل وفتےس یہ ےگل ی ےسیج وکفتی وکسفتل یک اتکفتبفت۔ �

)فتےچ ر چیپ رپ رتفتبی ےس ربمن ںیھکل(

فتےلہپ دفتن ےچ ہی آفتھ رحفتوفتف ںیھکیس ےگ:

فتاخفتی اتکفتب اعتمفترفتف رکفتوفتافتںی

حساب کی سرگرمی

A,B,C,D,E,F,G,H
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فتب ےچ امتفتم ربمنفتز رتفتبی ےس ھکل رک افتن ےک ےجہ رک ںیفت۔ رھپ وفتہ ہی دفتںیھ ےگ ہک ےنتک ربمنفتز ےک ےجہ ںیمفت، فتنیت فت، فتافتر فت، فتافتچ ا افتس ےس زفتافتدفتہ 
فترحفتوفتف ںیہفت۔ وفتافتدفتن افتےن وچبفتں ےک ےئل افتک لبیٹ یھب انب ےتکس ںیہفت۔ اثفتل ےک وطفتر رپ

فتنیت رحفتف فتافتر رحفتف فتافتچ رحفتف ا افتس ےس زفتافتدفتہ

فتربمن فتیت ُکل فتربمن فتیت ُکل فتربمن فتیت ُکل

 One, Two,
Six, Ten 4

 Four, Five, 
 Nine Four,
Five, Nine

3
 Three,
 Seven,
 Eight,

 Eleven,
Twelve

5

Living Non Living
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فتدفتوفترفتے دفتن ےس ےل ےک افتوچفتں دفتن کت

20
فتٹن

غاز  دن کا اآ

فتوچبفتں وک رفتم وفتی ےس دفتن ےک آفتافتز رپ وفتش آفتدفتد رکفتں افتوفتر ےلھچپ دفتن ےک ےھکیس ےئگ رحفتوفتف وک افتک اگفتےن ےک افتدفتافتز ںیم دفترفتافتی 
“A,B,C,D,E,F,G,H”. فتوچبفتں وک رفتم وفتی ےس دفتن ےک آفتافتز رپ وفتش آفتدفتد رکفتں افتوفتر ےلھچپ دفتن ےک ےھکیس ےئگ رحفتوفتف وک افتک اگفتےن ےک افتدفتافتز ںیم 

فتدفترفتافتیفت۔  فتدفترفتافتے رفتںیہ ب کت آفتپ ب افتک آفتوفتافتز افتوفتر رُس ںیم ہن اگفتںیہفت۔

”,A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L“ فترسفتے دفتن ا اگفتا 
”A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R“ فتوفتےھت دفتن ا اگفتا

”,A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X“ فتافتوچفتں دفتن ا اگفتا
”A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z“ فتےٹ دفتن ا اگفتا

فتےلھچپ دفتن ےک قبس یک رظن اثفتی رکفتےن ےک ےئل وچبفتں ےس دنمفترفتہ ذفتل وسفتافتافتت وپ�چھ�یے:

فتل آفتپ ےن وکفتن ےس رحفتوفتف ںیھکیسفت؟  1

فتل آفتپ ےن ینتک وصفترفتں انبفتںیفت؟ فتای آفتپ افتم ےل رک ںیمہ اتب ےتکس ںیہفت؟  2

فتل آفتپ ےن وصفتر انبفتےن ےک وکفتن وکفتن ےس رفتنی لس افتامعفتل یکفت؟  3

فتافتب کت آفتپ یک اتکفتب ںیم آفتپ ےن ےنتک رحفتف لمکم رک ےیل ںیہفت؟ 4
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40
فتٹن

یں  ج مز�د حروف تہجی بنا�ئ اآ

فتےچ رفتوفتزفتافتہن ھچ رحفتوفتف ںیھکیس ےگ 	 
فتدفتوفترفتے دفتن ےچ G H I J K L فتںیھکیس ےگ	 
فترسفتے دفتن ےچ M N O P Q R فتںیھکیس ےگ 	 
فتوفتےھت دفتن ےچ S T U V W X فتںیھکیس ےگ	 
فتافتوچفتں دفتن ےچ Y فتافتوفتر Z فتںیھکیس ےگ	 
 	  )Bb,Aa.( فتےچ ر رحفتف ا وھچفتا افتوفتر ڑفتا رحفتف ںیھکل ےگفت۔
فتےچ ر رحفتف ےس رشفتوفتع وہفتےن وفتافتےل دفتو ظفل وسفتںی ےگ افتک اجفتدفتافتر افتوفتر افتک ےب اجفتن افتر ےچ افتب کت اھکلفتی یک الصفتتی ںیہن رفتےت وت 	 

 فتوفتافتدفتن افتن ےک ےیل ہی افتاففتظ وطقنفتں یک وصفترفتت ںیم ھکل ےتکس ںیہ افتوفتر دعب ںیم ےچ افتںیہن رفتس رکفتےک افتین اھکلفتی یک قشم رک ےتکس ںیہفت۔  
)Cc: Cat / Cupcake(

فتےچ ر ظفل وک افتین رطفتف وتمفتہ افتوفتر رفتگ افتںی ےگفت۔ )D فتےسDoor فتافتوفتر Dog فتیک اصتفتوفتر(	 
فتےچ ر ےحفص ےک آفتر ںیم ہحفص ربمن ںیھکل ےگفت۔ )1 فت، 2 فت، 3 فت، ...( 	 
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فتوچبفتں ےس دنچ وسفتافتافتت یھب وپفتےھ ےسیج ہک 

فتزمفتد ےچ دنمفترفتہ ذفتل دہفتافتافتت دفتے ےتکس ںیہفت۔

فتب کت آفتپ یتہجکی ےک افتھ اگفتےن ا آفتافتز ہن رکفتں بت کت امتفتم اصنفتافتت وک اگفتںی افتوفتر دفترفتافتںیفت۔	 
 فتاتکفتب ںیم ومفتوفتد وصفترفتوفتں وک افتوفتیچ آفتوفتافتز ںیم ےجہ رکفتں فت، فتافتوفتر افتر رھگ ںیم ھچک یھب ومفتوفتد ںیہ وت ہچب وک وفتہ ڈفتوفتڈفتےن ا ںیہک افتوفتر 	 

فتا رک زیم رپ رفتںیفت۔ اثفتل ےک وطفتر رپ افتر چمچ یک وکفتی وصفتر ےہ وت ہچب افتوفترفتی اخفتہن اج رک ہچمچ ا رک لبیٹ رپ رفتھ دفتےفت۔ 

فتوچبفتں یک لسلسم وحفتہل افتزفتافتی رکفتے رفتںیہ افتوفتر حیص وفتافتب رپ افتایفتں اجب رک افتن یک وفتد افتامفتدفتی ڑفتافتںی

فتآفتپ وک ہی رپفتوفتٹک اسیک اگلفت؟  1

فتای وکفتی افتیس زیچ ےہ و آفتپ وک ھجمس ںیہن آفتی افتوفتر آفتپ وسفتافتل وپفتان افتےت ںیہفت؟  2

فتو ظفل آفتپ ےن افتس اتکفتب ںیم ےھکل ںیہ ای آفتپ افتن وک ےجہ آفتافتی ےس رک ےتکس ںیہفت؟ 3

20
فتٹن

غاز  دن کا اآ

فتوچبفتں وک رپفتوفتٹک ےک آفترفتی دفتن رپ رفتم وفتی ےس وفتش آفتدفتد رکفتے افتوفتر افتن وک افتےن ےلہپ اتکفتب لمکم رکفتےن رپ ڈفتر 
فتافترفتی ابمفترفتابفتد دفتںفت۔ آفتپ یک اشفتافتی ےس وچبفتں یک تہب زفتافتدفتہ وحفتہل افتزفتافتی وہفتی افتوفتر افتن یک وفتد افتامفتدفتی ںیم افتافتہ وہفتاگفت۔ 

فتافتن ےک افتھ لم رک اتکفتب ا ر ہحفص دفتںیھ افتوفتر ہی رضفتوفتر وبفتےل ہک آفتپ وک افتن یک تنحم رپ رخف ےہفت۔ 

ہ دفتن ھ�ٹ �پ
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فتافتب ےچ افتین اتکفتب ا وکفتر جیپ انبفتںی ےگفت۔  

فتےچ افتین اتکفتب ےک ونعفتافتن ےک افترفتے ںیم وسفتںی ےگ و ہک افتن یک اتکفتب یک حیحص اکعفتیس رکفتےفت۔ ےسیج ریمفتے رحفتف یج یک  1
فتاتکفتب ا افتے یب یس ریمفتی رطفتف ےس 

فتےچ اتکفتب ےک وکفتر جیپ رپ وصفترفتں انب رک افتس وک افتوفتر یھب وفتوصفترفتت انب ےتکس ںیہفت۔ وکفتر رپ وصفتر افتیس وہفتی افتےی و اتکفتب ےک  2
فتدص یک حیحص اکعفتیس رکفتےفت۔ 

فتےچ وکفتر جیپ رپ فنصم افتوفتر وسمفتر ا افتم یھب ںیھکل ےگ و ہک افتن ا افتان افتم وہفتاگفت۔  3

40
فتٹن

عنوان منتخب کر�ں اور 
کتاب مکمل کر�ں  

فتافتین اتکفتب لمکم رکفتےن ےک دعب افتےس افتےن رھگ وفتافتوفتں افتوفتر دفتوفتوتفتں وک دفتاھفتںی ےگ. فتےچ ہی اتکفتب وکسفتل ےل اج رک افتےن افتافتذفتہ وک 
فتیھب دفتاھ ےتکس ںیہ افتوفتر وپفترفتی الکفتس وک رخف ےس ےئن ےھکیس وہفتے ےجہ افتوفتر افتاففتظ ےک افترفتے ںیم یھب اتب ےتکس ںیہ


