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 ہماری چھوٹی
  سی دنیا کی بڑی 

سی زمین

فتلیص
فترفتافتٹک ےک تحت رتفتتی ےس وچبفتں وک  فتامفترفتی افتس دفتای ےک ابفترفتے ںیم ہتپ ےلچ اگ اہجفتں رہ رطفتح 

فتےک ولفتگ رفتےت ںیہ سج ےس افتن ےک افتدفتر دفتوفترفتی اقثفتوتفتں افتوفتر ولفتوفتں وک ربفتدفتافتت رکفتے یک 
فتالفتتی دیپفتا وہ یگفت۔

فتافتم وسفتافتل
فتامفترفتی ہی زفتنی ینتک ڑبفتی ےہ افتوفتر افتس ر سک سک رطفتح ےک ولفتگ رفتےت ںیہفت؟

فتاضفتنی
فتوسفتل اسفتزسفت، فتافتیم رہشفتت افتوفتر رفتافتی

ُکل  فتوفتت  فتدفترفتافتر
5 فتےٹن 3 فتدفتن ںیم

فتوفتد  فترفتامفتی / فتزفتر رگنفتافتی  فترفترفتی
فتافتس رفتوفتٹک ںیم ےچب وک وفتافتدفتن یک رگنفتافتی یک زفتافتدفتہ رضفتوفترفتت وہفتیگفت۔

فتوفتاسفتل دفترفتافتر
فتافتذ فت، فتلس فت، فترفتنی ملق فت، فتافتوفتر ولگ
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فتال  فتدفتن

فتافتس رفتافتٹک ںیم آفتپ فلتخم ومفتوفتافتت ڑپفتںی ےگ افتوفتر افتےس افتم ا رفترفتایفتں رکفتں ےگ نج ےس امفترفتے افترفتدفترفتد یک دفتای ےک ابفترفتے ںیم 
فتآفتپ یک ولعمفتافتت ڑبفتںی یگفت۔ 

پروجیکٹ کا تعارف

فتم سج ایسفترفتے ر رفتےت ںیہ افتس ا انفتم ایک ےہفت؟ )فتوفتافتب: فتزفتنی(  1

فتافتس ایسفترفتے یک لکش یسیک ےہفت؟ )فتوفتافتب: فتوفتل(  2

فتاظفتم یسمش ںیم افتوفتر یھب ایسفترفتے ںیہفت۔ ایک افتن ںیم ےس یسک ایسفترفتے ر زفتدفتیگ ا رفتافتغ الم ےہفت؟ )فتوفتافتب: فتںیفت، فتزفتنی وفتافتد ایسفترفتہ ےہ  3
فتاہجفتں زفتدفتیگ زفتدفتہ رفتہ یتکس ےہ(

“فتآفتج ںیم تہب وفتش وہفتں ویکفتہک آفتج م ولفتگ افتک ای رفتافتٹک رشفتوفتع رکفتے وفتافتے 
فتںیہفت۔ افتس رفتافتٹک ےس آفتپ وک امفترفتی افتس زفتنی ےک ابفترفتے ںیم تہب یس یئن ابفتوفتں ا ہتپ 

فتےلچ اگ نکیل ےلہپ ںیم آفتپ ےس ھچک وسفتافتافتت وپفتان  فتافتوہفتں اگ/ فتیگفت۔” 

15
فتٹن
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کچھ دنیا کی معلومات 

فتافتس وصتفتر وک دفتںیھ افتوفتر اتبفتںی ہک زفتنی یک حطس ر بس ےس زفتافتدفتہ وکفتن یس زیچ 
فتومفتوفتد ےہفت؟ فتیٹ ا اپفتیفت؟ فتافتس وصتفتر وک دفتھک رک ڑبفتی آفتاسفتی ےس افتدفتافتزفتہ وہ اجفتا ےہ انفتںفت؟ 
فتافتب م دفتںیھ ےگ ہک زفتنی ےک افتےن ڑبفتے رفتےب وک دنہفتوسفتں ںیم سک رطفتح اتبفتان ےہ 
فتافتوفتر افتس ا آفتاسفتن رطفتہق ےہ دصیف ا رطفتہقفت۔ ایک ایخفتل ےہفت، فتزفتہ آ رفتا ےہ انفتںفت، فتہک ںیمہ 
فتافتین افتس زفتنی ےک ابفترفتے ںیم تہب یس افتیس ابفتوفتں ا ہتپ لچ رفتا ےہ و ےلہپ ںیمہ ولعمفتم 

فتںی ںیھتفت؟ فتافتب م ہی دفتےتھ ںیہ ہک آفتپ وک وکفتن وکفتن یس ابفتںی ولعمفتم ںیہفت؟

 نانی
71%

 میٹ
29%

15
فتٹن
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فتوفتافتدفتن وکفتش رکفتں ےگ ہک وفتہ رکفتہ افترفتض ےک فلتخم وصحفتں ًالثم فتربفتافتومفتںفت، فتدنفترفتوفتںفت، فتوکفتں افتوفتر ولفتوفتں  فتیک ھچک ولعمفتافتت احفتل رک ںیلفت۔ ہی ابفتت 
فتذفتن ںیم رفتںی ہک وچبفتں ےس افتس رطفتح ےک وسفتافتافتت وپفتےت وفتت افتر آفتپ وک افتن ےک وفتافتب ولعمفتم ہن یھب وہفتں و یھب وکفتی ہلئسم ںی ےہفت۔ افتس 

فتومفتع ےس اففتدفتہ افتاھفتںیفت، فتےسیج ےسیج رکفتہ افترفتض ےک ابفترفتے ںیم وچبفتں یک ولعمفتافتت ڑبفتںی یگ وفتےس یہ آفتپ یک ولعمفتافتت  فتیھب ڑبفتیت اجفتںی یگفت۔ 

“فتزفتنی یک لکش تہب ڑبفتی دنیگ یسیج ےہ افتوفتر افتس یک حطس ر آفتپ وک ہی ےلین افتوفتر وھبفترفتے رفتگ ےک اشنفتن رظن آفتے ںیہفت۔ وھبفترفتا رفتگ یکشخ ا ےہفت، فتہک 
فتال اپفتی افت۔ یکشخ ےک ڑبفتے ڑبفتے ڑکٹفتوفتں وک ربفتافتمظ اہک اجفتا ےہ افتوفتر اپفتی ےک ڑبفتے ڑبفتے ذفتریفتوفتں وک دنفتر ا انفتم دفتا اجفتا ےہفت۔ افتب م ہی دفتےتھ ںیہ 
فتہک زفتنی ےک ابفترفتے ںیم آفتپ یک ولعمفتافتت ینتک ںیہ افتوفتر اظفترہ ےہ افتس رطفتح آفتپ وک امفترفتی افتس وھچفتی یس دفتای یک ڑبفتی یس زفتنی ےک ابفترفتے ںیم یئن ابفتںی 

فتیھب ولعمفتم وہفتں ےگ”

فتوفتافتب فتوسفتافتل

فتھچک دفتای یک ولعمفتافتت 

فتدفتای ںیم ےنتک ربفتافتمظ ںیہفت؟

فتایک آفتپ افتن ےک انفتم اتب ےتکس ںیہفت؟ )فتوہ اتکس ےہ ےچب وک افتن ےک 
فتانفتم ولعمفتم وہفتں(

فتم سج ربفتافتمظ ںیم رفتےت ںیہفت، فتایک آفتپ وک افتس ا انفتم 
فتولعمفتم ےہفت؟ 

فتایک آفتپ امفترفتے دفتو اسمہفتہی وکفتں ےک انفتم اتب ےتکس ںیہفت؟

فتایک آفتپ افتن ےک انفتم اتب ےتکس ںیہفت؟ )فتوہ اتکس ےہ ےچب وک افتن ےک 
فتانفتم ولعمفتم وہفتں( 

فتدفتای ںیم ےنتک اممفتک ںیہفت؟

فتدفتای ںیم ےنتک دنفتر ںیہفت؟ 

فتدفتای ںیم ےنتک ولفتگ رفتےت ںیہفت؟

7

برح ابوبایبوبس ب، برح اباکبل ب، بدنبوباتبی ب، بآبربکٹ ب، بونبی 
)باباٹبربکٹ( برح

�ا�ای�ء

�ا�ر�ا�ن �، �ا�اغ�ات�ن �، �نی �، �دن�و�ات�ن

�ا�ای�ء �، �ا�ر�ہق �، �ا�اٹ�ر�اکی �، �آ�رٹ�ای �، �و�ر�پ �، �ام�ی ا�ر�ہک �، �ا�و�ر 
�ون�ی ا�ر�ہک

195

5

Billion 7.8
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“فتزفتربفتدفتتفت، فتافتب کت آفتپ وک ہی افتدفتافتزفتہ و وہ ایگ وہ اگ ہک امفترفتی ہی زفتنی ینتک ڑبفتی ےہفت؟ فتافتےن زفتافتدفتہ ولفتگ افتوفتر افتےن اسفترفتے کلم! فتامفترفتا افتان اگفتؤفتں/ فترہش  
فتافتس ںیم افتان ڑبفتا گل رفتا ےہفت، فتذفترفتا وسفتںی وپفترفتی دفتای ینتک ڑبفتی وہ یگفت؟ فتافتب م افتس رطفتح یک ولعمفتافتت ںیم آفتے وفتافتے ڑبفتے ڑبفتے دنہفتوسفتں وک دفتھک رک ہی 

فتےنھ یک وکفتش رکفتں ےگ ہک امفترفتی زفتنی ینتک ڑبفتی ےہ”

پ جانتے ہیں؟ کیا �آ

سان  بڑے بڑے ہندسوں کو �آ

بنانے کا طریقہ

فتحطس زفتنی ا لک رفتہب انتک ےہفت؟

51 فترکفتوفتڑ 10 فتافتھ رمفتع ولکفترٹ

فتحطس زفتنی ےک ےنتک رفتےب ر اپفتی ومفتوفتد ےہفت؟

36  فترکفتوفتڑ 17فتافتھ رمفتع ولکفترٹ

فتزفتنی ا لک رفتہب سج ر نیکمن 
فتاپفتی ےہفت، فتانتک ےہفت؟

35 فترکفتوفتڑ 8 فتافتھ رمفتع ولکفترٹ

فتزفتنی ا لک رفتہب سج ر افتزفتہ 

فتاپفتی ےہفت، فتانتک ےہفت؟

1 فترکفتوفتڑ 8 فتافتھ رمفتع ولکفترٹ

فتحطس زفتنی ر ےنتک رفتےب ر یکشخ ےہفت؟

14 فترکفتوفتڑ 89فتافتھ رمفتع ولکفترٹ

فتافتای: 4 فترکفتوفتڑ 46 فتافتھ  فترمفتع ولکفترٹ
فتافترفتہق: 3 فترکفتوفتڑ 31 فتافتھ رمفتع ولکفترٹ

فتامفتی افترمفتہک: 2 فترکفتوفتڑ 47 فتافتھ رمفتع ولکفترٹ
فتونفتی افترمفتہک: 1 فترکفتوفتڑ 78 فتافتھ رمفتع ولکفترٹ

فتافتاٹفترفتاکی: 1 فترکفتوفتڑ 42 فتافتھ رمفتع ولکفترٹ
فتوفترفتپ: 1 فترکفتوفتڑ 2 فتافتھ رمفتع ولکفترٹ

فتآفترٹفتای: 77 فتافتھ رمفتع ولکفترٹ

40
فتٹن
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فتافتب م زفتنی ر ومفتوفتد یکشخ افتوفتر اپفتی ےک دصیف انفتبس ا اسحفتب اگلفتے ںیہ!
فتہی ابفتت ذفتن ںیم رفتںی ہک دصیف انفتبس ا اسحفتب اگلفتے وفتت آفتپ وک دفترفتج ذفتل ولعمفتافتت یک رضفتوفترفتت ڑپفتی ےہفت۔ 

فتلک دعتفتافتد ینتک ےہفت؟ فتافتےس وسقمفتم ہیلع ا افترگنفتزفتی ںیمDenominator فتےت ںیہفت۔  1

فتافتب ہی دفتںیھ ہک م سک زیچ ا اسحفتب اگلفتان افتےت ںیہفت؟ فتوفتہ رسک  فتا افتوفتر وفتافتا دعفتد وہ اگفت۔  2

فتمیس ےک دعب آفتپ وک لمکم ا افتاشفترفتہی وفتافتا دعفتد لم اجفتے اگفت۔  3

فتافتر لمکم دعفتد وہ و یہی آفتپ ا وفتافتب وہ اگ 	 

فتافتر افتاشفترفتہی وفتافتا دعفتد وہ )فتًالثم 0.39984( فتو ‘فترفتافتؤفتڈ’ فتا رطفتہق افتامعفتل ایک اجفتے اگفت۔ وفتافتب احفتل رکفتے ےک ےئل ےچین دفتےی ےئگ افتم افتیس 	 
فترطفتح ابفترفتی ابفترفتی رکفتں:

فتافتاس دعفتد ںیل سج ںیم افتاشفترفتہی ےک دعب دفتو دنہفتےس وہفتں )فتًالثم0.39(  ( «
فتافتاشفترفتہی ےک دعب دفتوفترفتا دنہفتہ افتر 5 فتےس مک وہ و سج دعفتد وک رفتافتؤفتڈ رکفتان وہ افتےس وفتےس یہ رفتےن دفتںفت۔ افتس وصفترفتت ںیم آفتپ ا  «

فتوفتافتب وفتیہ رفتہ اجفتے اگفت۔ )فتًالثم 0.24فت، 0.31 (
فتافتاشفترفتہی ےک دعب دفتوفترفتا دنہفتہ افتر 5 فتےس زفتافتدفتہ وہ و سج دعفتد وک رفتافتؤفتڈ رکفتان وہ افتےس دبتفتل رک ںیل )فتًالثم 0.40  «

 فترطفتہق:
فتافتوفتر وفتافتے دنہفتےس وک وسقمفتم ہیلع ر میس رک ں افتوفتر و احفتل آفتے افتےس 100 فتےس رضفتب دفتے دفتںفت۔ ںیلچ افتب م افتس یک رفتسٹ رکفتے ںیہ! 

“فتافتن امیپفتوشفتں ےس ںیمہ ہتپ اتلچ ےہ ہک امفترفتی زفتنی ینتک ڑبفتی افتوفتر ینتک یلیھپ وہفتی ےہ! فتنکیل افتن 
فتامیپفتوشفتں وک افتد رفتان و تہب لکشم ےہ انفتںفت؟ فتویکفتہک ہی و رکفتوفتڑفتوفتں افتوھفتں ںیم ںیہفت۔ افتس رطفتح 

فتیک ڑبفتی ڑبفتی امیپفتوشفتں ا لح رفتافتی ے اکنفتا ےہ دصیف انفتبس یک لکش ںیم!  فتدصیف انفتبس ےک 
فترطفتےق ےس آفتپ ڑبفتی ڑبفتی امیپفتوشفتںفت، فتدنہفتوسفتں ا افتدعفتافتدفتوفتامفتر وک وھچفتا رک ےتیل ںیہ افتوفتر افتس رطفتح 
فتافتںی افتد رفتان آفتاسفتن وہ اجفتا ےہفت۔ ًانیقی فتافتب آفتپ ہی وسفتچ رفتےہ وہفتں ےگ ہک دصیف انفتبس ےسیک 
فتاکنفتےت ںیہفت۔ دصیف انفتبس ا بلطم ےہ آفتپ یسک زیچ وک 100 فتربفتافترب وصحفتں ںیم میس رک دفتےت 

فتںیہ افتوفتر رھپ  فتو یھب دعتفتافتد اتبفتان وہ آفتپ افتس ےک اجبفتے افتس ا 100 فتوفتافتں ہصح اتب دفتےت ںیہفت۔ 

فتم بس وک 100 فتکت یتنگ و آفتی ےہ انفتںفت؟ فتافتب افتر  فتیسک تہب ڑبفتے دنہفتےس ا دعتفتافتد وک 1 فتےس 
100 فتےک دفترفتایفتن یہ رفتےت وہفتے اتب ںیکس و ہی زفتافتدفتہ آفتاسفتن وہ اگ انفتںفت؟” 
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فتزفتنی ا لک رفتہب سج ر اپفتی ےہ
فتولعمفتافتت :

ھم�رفتع ولکفترٹ فتزفتنی ا لک رفتہب: 51 فترکفتوفتڑ 1 فتاک
ھم�رفتع ولکفترٹ ق�ج�ہ�جس ر اپفتی ےہ: 36 فترکفتوفتڑ 17 فتاک

فتزفتنی ا لک ر
فتال دقفتم: 36.17/51.01 = .071
71% = 0.71x 100 :فتدفتوفترفتا دقفتم

ہم�یں ےس 71 فتدصیف ر اپفتی ےہفت۔فتافتب دفتھک ںیلفت، فتانتکفتڑبفتا دعفتد اھت 36 فترکفتوفتڑ  ق�ج�
فتزفتنی ےک لک ر

ھم�رفتع ولکفترٹ افتوفترفتافتس وک افتد رفتانفتانتک آفتاسفتن وہ ایگ فت؟ 17 فتاک

فتزفتنی ا لک رفتہب اہجفتں یکشخ ےہ
فتولعمفتافتت :

فتزفتنی ا لک رفتہب: 51 فترکفتوفتڑ 1 فتافتھ رمفتع ولکفترٹ
فتزفتنی ا لک رفتہب سج ر اپفتی ےہ: 14 فترکفتوفتڑ 89 فتافتھ رمفتع ولکفترٹ

029. = 14.89/51.01 فتال دقفتم:  
29% = 0.29x 100 :فتدفتوفترفتا دقفتم

فتزفتنی ےک لک رفتہب ںیم ےس 21 فتدصیف ر یکشخ ےہفت۔ افتب دفتھک ںیلفت،فتانتک ڑبفتا دعفتد اھت36 فترکفتوفتڑ 
17 فتافتھ رمفتع ولکفترٹ افتوفترفتافتس وک افتد رفتانفتانتک آفتاسفتن وہ ایگ فت؟

فتدصیف انفتبس ایک ےہفت؟ فتدفتوفترفتا فتافتم  فتال افتم )فتافتاشفترفتہی ےک
)فتدعب دفتو دنہفتےس افتںی

فترفتسٹ ا وسفتافتل فتولعمفتافتت

 فتزفتنی ےک لک رفتےب 
 فتںیم افتای ا رفتہب 29

!فتدصیف ےہ

0.29 x 100 = 29%   44.58_____ = 0.29
  148.9

فتزفتنی ر ربفتافتمظ افتای ا لک رفتہب:148.9 
فترمفتع ولکفترٹ )فتوسقمفتم ہیلع(  

فتزفتنی ر افتای ا لک رفتہب:44.58 فترمفتع 
فتولکفترٹ )فتافتوفتر وفتافتا دنہفتہفت(

 فتزفتنی ر ربفتافتمظ افتای ا رفتہب زفتنی ےک لک
فترفتےب ا ےنتک دصیف اتنب ےہفت؟

 فتزفتنی ر ربفتافتمظ افترفتہق ا رفتہب زفتنی ےک
فتلک رفتےب ا ےنتک دصیف اتنب ےہفت؟

فتافتب م افتس ا اسحفتبس اگلفتے ںیہ: 
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 فتزفتنی ر امفتی افترفتہق ا رفتہب زفتنی ےک لک
فترفتےب ا ےنتک دصیف اتنب ےہفت؟

 فتزفتنی ر ونفتی افترمفتہک ا رفتہب زفتنی ےک لک
فترفتےب ا ےنتک دصیف اتنب ےہفت؟

 فتزفتنی ر افتانفترفتاکی ا رفتہب زفتنی ےک لک
فترفتےب ا ےنتک دصیف اتنب ےہفت؟

 فتزفتنی ر وفترفتپ ا رفتہب زفتنی ےک لک رفتےب
فتا ےنتک دصیف اتنب ےہفت؟

 فتزفتنی ر آفترٹفتای ا رفتہب زفتنی ےک لک
فترفتےب ا ےنتک دصیف اتنب ےہفت؟

فتوفتافتدفتن دفترفتج ذفتل وسفتافتافتت وپفتھ ےتکس ںیہ: 

●فتدفتای ا بس ےس ڑبفتا ربفتافتمظ وکفتن اس ےہفت؟                            فتوفتافتب: فتافتای  1

●فتدفتای ا بس ےس وھچفتا ربفتافتمظ وکفتن اس ےہفت؟                          فتوفتافتب: فتآفترٹفتای 2
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فتدفتوفترفتا  فتدفتن

قابل غور باتیں

Olá“Z ! فتایک آفتپ افتس ا بلطم اجفتےت ںیہفت؟ فتہی نیپس یک اپسہفتوفتی زفتابفتن ا ظفل ےہ افتوفتر 
فتافتےس یہ ےہ ےسیج افترگنفتزفتی ںیم م ‘فتول’ فتافتوفتر افترفتدفتو ںیم افتالفتم مکیلع ےت ںیہفت۔ دفتای رھب ںیم 
50 فترکفتوفتڑ افترفتافتد افتک دفتوفترفتے وک السفتم رکفتے ےک ےئل ہی ظفل افتامعفتل رکفتے ںیہفت۔ لک 
فتم ے زفتنی ےک ابفترفتے ںیم ڑپفتا اھت افتوفتر آفتپ ے و ایک وفتہ زفتربفتدفتت اھتفت۔ آفتج م افتس 

فتوگت وک آفتےگ ڑبفتافتںی ےگ افتوفتر افتین افتس دفتای ےک ابفترفتے ںیم زفتد ولعمفتافتت احفتل رکفتں 
فتےگفت۔ نکیل افتس ےس ےلہپ م ھچک وسفتافتافتت وپفتںی ےگ افتوفتر ہی دفتںیھ ےگ ہک لک م ے 

فتایک ایک اھت”

فتم ے لک ایک اھکیس اھتفت؟  1

فتامفترفتی افتس زفتنی ر ےنتک ربفتافتمظ افتوفتر دنفتر ںیہفت، فتایک آفتپ افتن ںیم ےس ھچک ےک انفتم اتب ےتکس ںیہفت؟  2

فتدفتای ںیم ےنتک کلم ںیہفت؟  3

فتایک آفتپ وک افتد ےہ دصیف انفتبس سک رطفتح اکنفتےت ںیہفت؟  4

فتآفتپ وک سک افتم ںیم بس ےس زفتافتدفتہ زفتہ آفتا افتوفتر ویکفتںفت؟  5

10
فتٹن
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فتےچب افتب زفتنی ا رھتفتی ڈفتی افتڈفتل/ فتہش ایتفتر رکفتں ےگفت۔ افتس ےس ےلہپ م و ھچک ھکیس ےکچ ںیہ وفتہ افتب افتےن اقمفتد احفتل رکفتے ںیم امفترفتے افتم آفتے 
فتاگفت۔ رھتفتی ڈفتی افتڈفتل/ فتہش ایتفتر رکفتے ےک ےئل وچبفتں ےس ںیہک ہک وفتہ ےسیج افتںیہفت، فتافتس وک انبفتںیفت، فتو یھب رطفتہق افتن یک ھجمس ںیم آفتا ےہفت، فتافتوفتر و یھب 

فتزیچفتں  فتافتںی لم ںیکسفت، فتافتںی افتامعفتل رکفتں وفتر افتان افتڈفتل ا ہش انبفتںیفت۔ 

فتافتافترفتہفت:فتولگفتب انبفتے ےک ےئل فلتخم زیچفتں افتامعفتل یک اج یتکس ںیہفت، فتًالثم فتوفتل لکش ا وکفتی ڈفتوپفتزفتلب ا افتذفتی ربفتن افتامعفتل رک ںیلفت، فتافتذ ر ےلہپ ریکلفتں 
فتاگل رک افتس یک ںیہت انب ںیل افتوفتر ابفترہ وفتافتی ہہت ر ڈفترفتافتگن رک ںیل ا یسک دنیگ ر پیٹ ا افتذ ٹیپل ںیلفت۔ ےچب افتر افتیھب ھکل ںی ےتکس و وفتافتدفتن افتن ےس 
فتہہ ےتکس ںیہ ہک ربفتافتومفتں افتوفتر دنفترفتوفتں ےک انفتم ےلہپ زفتابفتی وبفتںیل افتوفتر رھپ افتڈفتل ر ےطقن اگل رک افتس ر ھکل ںیلفت۔ افتس ےس ےچب یک ےنھکل یک رفتسٹ یھب 

فتوہ اجفتے یگ!

فتہچ بج افتان افتم وپفترفتا رک ے و افتےس افتےن رھگ وفتافتولفتں/ فتوفتافتدفتن ےک اسفتےن شیپ رکفتے افتوفتر دفترفتج ذفتل ر ابفتت رکفتے: 

فتہی سک رطفتح انبفتا اھتفت؟  .1

فتافتےس انبفتے ےک ےئل زیچفتں آفتاسفتی ےس لم یئگ ںیھتفت؟   .2

فتافتڈفتل/ فتےش ر دفتاھفتے ےئگ فلتخم دنفترفتوفتں افتوفتر ربفتافتومفتں وک امنفتافتں رکفتں  .3

فتوفتافتدفتن افتس افتڈفتل/ فتےش وک دفتںیھ افتوفتر افتس ابفتت ا اجفتزفتہ ںیل ہک آفتا ہی ےچین دفتےی ےئگ رضفتوفترفتی اقتفتوفتں ےک اطمفتق ےہ: 

فتافتڈفتل رھتفتی ڈفتی ںیم ےہ افتوفتر ربفتافتومفتں افتوفتر دنفترفتوفتں ےک انفتم  فتافتس ر وفتافتح وطفتر ر ےھکل وہفتے ںیہ 	 

فتافتڈفتل اپفتدیفتافتر ےہ افتوفتر رھگ وفتافتے آفتدنفتہ یھب رضفتوفترفتت ڑپفتے ر افتےس افتامعفتل رک ےتکس ںیہ	 

فتوچبفتں ے افتےس انبفتے ںیم و یقیلخت الفتتی دفتاھفتی ےہ وفتہ سک د کت اتمفتر رکفتے وفتافتی ےہفت؟	 

 فتوفتٹ:
 فتہی یھب افتس رفترفتی ےک ےئل “فتہب یک افترفترکفتدفتیگ” فتںیم امفتر وہ یگفت۔

60مشق کی تیاری
فتٹن
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فترفترفتی  :  فتوفتافتدفتن یک دمفتد ےسفتےچبفت، فتافتس رطفتح ےک تہب ےس وسفتافتولفتں ےک وفتافتب دفتے ےتکس ںیہ نج ےس افتںی افتدفتافتزفتہ وہ اتکس ےہ ہک دفتای آفتس ںیم سک 
فترطفتح ڑجفتی وہفتی ےہ )فتوفتافتدفتن رصفتف وفتیہ وسفتافتافتت ںینچ نج ا ومفتوفتع ےک اسفتھ قلعت اتنب وہ( 

فتایک امفترفتے اخفتدفتافتن ا وکفتی رفتد ا افترفتافتد یسک دفتوفترفتے کلم/ فتربفتافتمظ ںیم رفتےت ںیہفت؟ 	 

●فتایک یسک دفتوفترفتے کلم ا ربفتافتمظ ںیم امفترفتے وکفتی دفتوفتت ںیہفت؟ 	 

فتایک اہیفتں ر ومفتوفتد یسک وک السفتم دفتا ا وکفتی افتاس رطفتہق ولعمفتم ےہ سج ںیم یسک افتوفتر زفتابفتن ےک افتاففتظ افتامعفتل وہفتے وہفتںفت؟ فتہی زفتابفتن اہکفتں ےس رشفتوفتع وہفتیفت؟ 	 

●فتایک رھگ ا وکفتی رفتد افتاس ےہ ےسج یسک دفتوفترفتے کلم/ فترچ یک وکفتی ڈفتش افتیھ یتگل وہفت؟ 	 

●فتایک رھگ ا وکفتی رفتد افتاس ےہ سج ے یسک دفتوفترفتے کلم ا رفس ایک وہفت؟ 	 

سرگرمی

سرگرمی

“فتافتب کت ںیمہ ہی و ولعمفتم وہ ایگ ےہ ہک م سج  فتزفتنی ر رفتےت ںیہ ہی تہب ڑبفتی 
فتےہ افتوفتر وپفترفتی دفتای ںیم افترفتوبفتں ولفتگ رفتےت ںیہفت۔ افتب م ہی دفتںیھ ےگ افترفتہ امفترفتے 
فتکلم افتوفتر العفتے افتک دفتوفترفتے ےس تہب دفتوفتر دفتوفتر ںیہ نکیل رھپ یھب م افتک دفتوفترفتے 
فتےس سک دقفتر ڑجفتے وہفتے ںیہفت۔ افتیل رفترفتی ںیم م ہی دفتںیھ ےگ ہک امفترفتی ہی 

فتیلم ینتک ڑبفتی افتوفتر دفتای ںیم ینتک یلیھپ وہفتی ےہفت۔”

“فتم آفتس ںیم ڑجفتی دفتای ںیم رفتےت ںیہ اہجفتں دفتای ےک یسک افتک ےصح ںیم ھچک وہ و افتس ا افتر یسک ہن یسک رطفتےق ےس ابفتی دفتای ر یھب ڑپفتا ےہفت۔ افتس یک  
فتافتک افتزفتہ رتفتن اثمفتل رکفتوفتان وفتافترفتس یک وفتابفتء فتوک دفتھک ںیلفت، فتو دفتای ےک افتک ےصح ےس رشفتوفتع وہفتیفت، فتافتک ےس دفتوفترفتی ہگج یچنہپ افتوفتر رھپ افتیس رطفتح وپفترفتی دفتای 

فتںیم لیھپ یئگفت۔ افتس رکفتہ افترفتض ر دنفتر یھب ںیہ افتوفتر یکشخ ےک ڑبفتے ڑبفتے ڑکٹفتے یھبفت، فتنکیل افتس ےک ابفتوفتوفتد افتک ہگج ےک افتاسفتن دفتوفترفتی ہگج وفتافتولفتں 
فتیک فلتخم افتدفتافتت ےک یفنم افترفتافتت ےس وفحمفتظ ںی رفتہ ےتکسفت۔” 

15
فتٹن

20
فتٹن
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فتکلم فتافتاجفتد رکفتے وفتافتے ا انفتم فتافتاجفتد

فتامفتی افترمفتہک فتاھتفتس افتڈفتنس فتافتٹ بلب

فتافتاکفتٹ ڈنیل فتافتزگفتڈنفتر رفتافتم لیب فتیل وففتن

فتامفتی افترمفتہک فترفتافتٹ ربفتافتدفترفتز فتوہفتافتی اہجفتز

فترفتین فتوفتافتن زفتن فترمفتہ

فتافتافتولفتی م�و افترفتوکفتی ل
ل�ی�ئ فترفتڈفتو گگ

فتدفتای رھب ےک احفتافتت امفترفتی رفتوفتزفترمفتہ زفتدفتیگ ر سک رطفتح افتر دفتاھفتے ںیہفت، فتافتس ا افتدفتافتزفتہ اگلفتے ےک ےئل آفتےی رکفتوفتان وفتافترفتس یک وفتابفتء فتےس دیپفتا وہفتے وفتافتی 
فتوصفترفتاحفتل ر افتک رظن ڈفتافتےت ںیہ: 

فتایک آفتپ اجفتےت ںیہفت، فتافتل ںیم ہی اہکفتں ےس رشفتوفتع وہفتیفت؟ )فتسک رہش ےسفت، فتسک کلم ےسفت، فتسک ربفتافتمظ ےس( 	 

فتایک آفتپ ےش ر افتس کلم ر اشنفتن اگل رک اتب ےتکس ںیہفت؟ 	 

فتیسیک بیجع ابفتت ےہ ہک دفتوفتر ںیہک یسک رہش ںیم وکفتی افتک صخش وفتافترفتس ا اکشفتر وہفتا افتوفتر رھپ ہی امیبفترفتی وپفترفتی دفتای ںیم لیھپ یئگ افتوفتر افتس ے رہ 	 
فتصخش یک زفتدفتیگ ر افتان دشفتد افتر ڈفتافتافت؟ 

“فتامفترفتے افترفتدفترفتد ےب امفتر زیچفتں ںیہ نکیل ںیمہ ہی ولعمفتم ںی وہفتا ہک ہی اہکفتں افتاجفتد وہفتںی ا یلہپ ابفتر سک دصقم ےک ےئل افتامعفتل یک ںیئگفت؟ فتافتب ںیم 
فتآفتپ ےس ھچک وسفتافتافتت وپفتان افتوہفتں اگ/ فتیگ نج ےس ںیمہ ہتپ ےلچ اگ ہک رفتوفتزفترمفتہ زفتدفتیگ ںیم م و زیچفتں افترث افتامعفتل رکفتے ںیہ وفتہ افتل ںیم اہکفتں 

فتےس  فتآفتںیفت؟ “

�ضافی سرگرمی: چیزیں کہاں 

سے �ور کیسے شروع ہوتی ہیں  
60
فتٹن
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مزید قابل غور باتیں 

“فتےہ انفتں ریحفتافتی یک ابفتت ہک افتک زیچ و دفتوفتر ںیہک یسک کلم ںیم افتاجفتد وہفتی وفتہ امفترفتے 
فتکلم ںیم افتس رطفتح افتم افتامعفتل وہفتی ےہ ہک م افتس ےک ریغب زفتدفتیگ زگفتافترفتے ا وسفتچ 
فتیھب ںی ےتکسفت؟ فتافتس ےس افتدفتافتزفتہ وہفتا ےہ ہک م سک رطفتح افتک دفتوفترفتے ےس ڑجفتے 

فتوہفتے ںیہفت، فتہک امفترفتے کلم ںیم و دبتفتیل آفتی ےہ وفتہ وپفترفتی دفتای ر افتان افتر دفتاھ یتکس ےہ” 

فتوچبفتں ےس دفترفتج ذفتل وسفتافتافتت وپفتںی افتوفتر افتس ےس افتدفتافتزفتہ اگلفتںی ہک افتس رفترفتی وک افتوہفتں ے سک د کت اھجمس: 

فتامفترفتے رھگ ںیم و افتین اسفترفتی زیچفتں ںیہفت، فتافتن ےک ابفترفتے ںیم آفتپ ا ایک ایخفتل ےہفت؟ 	 

فتایک ایخفتل ےہفت، فتافتن ر ےنتک ولفتوفتں ے تنحم یک وہ یگ افتوفتر افتس ےک دعب ہی زیچفتں امفترفتے رھگ کت یچنہپ وہفتں یگفت؟ )فترشفتوفتع ںیم یسک ے ںیہک 	 
فتےس اخفتم  فتافتل ایلفت، فتیسک ے رٹکیففتی ںیم افتن ر افتم ایکفت، فتوکفتی رٹفتک وفتریفتہ ںیم افتد رک افتںی افتا وفتریفتہ وفتریفتہ( 

فتایک م ہی زیچفتں افتےن کلم ںیم ایتفتر رک ےتکس ںیہفت؟ 	 

5
فتٹن
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فترسفتا  فتدفتن

قابل غور باتیں 

فتایک آفتپ وک افتد ےہ ہک لک م ے وکفتن وکفتن یس ابفتںی یھکیس ںیھتفت؟  1

فتایک آفتپ ےک اخفتدفتافتن ا رھگ ا وکفتی رفتد ا  فتافترفتافتد کلم ےس ابفترہ رفتےت ںیہفت؟  2

فتایک آفتپ ےک ذفتن ںیم افتیس یسک زیچ ا انفتم آ رفتا ےہ و یسک افتک کلم ےس رشفتوفتع وہفتی نکیل افتس ا افتر وپفترفتی دفتای ر ڑپفتافت؟  3

فتایک آفتپ دفتوفترفتے وکفتں ںیم وہفتے وفتافتی ھچک افتیس افتاجفتدفتافتت ےک انفتم اتب ےتکس ںیہ و امفترفتے افتں افتم افتامعفتل وہفتی ںیہفت؟  4

فتآفتپ وک وکفتن یس رفترفتویفتں ںیم بس ےس زفتافتدفتہ زفتہ آفتا افتوفتر ویکفتںفت؟  5

“فتآفتج امفترفتے افتس رفتافتٹکفت، “فتوھچفتی یس دفتای یک ڑبفتی یس زفتنی” فتا آفترفتی دفتن ےہ افتوفتر ےھجم 
فتہی دفتھک رک ڑبفتی وفتی افتوفتر رخف وسحمفتس وہفتا ےہ ہک م ولفتوفتں ے افتس ےک دفتوفترفتافتن افتان 
فتھچک اھکیسفت۔ ےھجم وپفترفتا نیقی ےہ ہک آفتج آفترفتی دفتن م و ھچک رکفتں ےگ افتس ںیم یھب 

فتآفتپ وک افتیس رطفتح زفتہ آفتے اگ سج رطفتح ےلھچپ دفتو دفتوفتں ںیم آفتا ےہفت۔ ےلہپ م ہی دفتھک 
فتےتیل ںیہ ہک لک م ے ایک ھچک اھکیس اھت” 

10
فتٹن
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سرگرمی: �یک دوسرے کو 

برد�شت کرنے کی صالحیت

گفتگو

“فتامفترفتی ہی دفتایفت، فتسج ںیم م رفتےت ںیہفت، فتاہیفتں امفترفتے اسفتھ 195 فتوکفتں ںیم 7.7 فتافترفتب ولفتگ رفتےت ںیہفت۔ افتس ےک ابفتوفتوفتد تہب یس ابفتںی افتیس ںیہ و امفترفتے 
فتدفترفتایفتن افتک یسیج ا رتشمفتک ںیہ افتوفتر افتدعتفتافتد افتیس ابفتںی ںیہ و فلتخم ںیہفت۔ یہی وفتہ فلتخم ابفتںی ںیہ وفتںیمہ رفنمفتد افتوفتر دفتپس انبفتی ںیہ ویکفتہک افتر بس 

فتھچک افتک اسیج وہفتا و م افتس ےس وبفتر وہ اجفتے! فتانتکفتزفتہ آفتا ےہ بج م فلتخم وکفتں ا اقثفتوتفتں ےس قلعت رفتےن وفتافتے ولفتوفتں ےس ےتلم ںیہ و افتین 
فتاسفترفتی فلتخم زفتابفتںی وبفتےت ںیہفت؟” 

فتآفتج آفتپ انشفتیت افترفتڈ ا ہی اففترفتم ر رکفتں ےگ افتوفتر رھپ افتےن وفتافتدفتن ےک اسفتھ افتس ر ابفتت رکفتں ےگفت۔

فتوفتافتدفتن یک وحفتہل افتزفتافتی رکفتں ہک وفتہ افتےن ےچب/ فتوچبفتں ےک انبفتے وہفتے انشفتیت افترفتڈ ر لیص ےک اسفتھ وگت رکفتںفت۔ وگت وک آفتےگ ڑبفتافتںی افتوفتر 
فتاخفتص وطفتر ر افتس ومفتوفتع یک رطفتف افتںی ہک افتن ابفتوفتں وک ںیھجمس و امفترفتے دفترفتایفتن فلتخم ںیہ افتوفتر افتن زیچفتوفتں وک و م ے افتےن ےئل وفتد بختنم ںی 

فتںی نکیل ہی ولفتوفتں ےک دفترفتایفتن رفتافتوفتںی دیپفتا رکفتی ںیہفت۔ “فتےہ انفتں بیجع ابفتت ہک م افتےن دفتل ںیم دفتوفترفتے ولفتوفتں ےک ابفترفتے ںیم افتیس ابفتںی رفتےھ 
فترھپفتے ںیہ و امفترفتے رٹنکفتوفتل ںیم یہ ںی ںیہفت؟ فتًالثم فتیسک یک رفتتگفت، فتیسک یک ذفتافتت ا رھپ ربفتافتدفترفتی سج ںیم وفتہ دیپفتا وہفتافت، فتا و زفتابفتن وفتہ وبفتات ےہ ا وبفتیت 

فتےہفت۔ ےب وفتوفتی وفتافتی ابفتت و یتگل ےہ انفتں ہک م افتن ابفتوفتں وک ہلئسم انب رک آفتس ںیم افتک دفتوفترفتے ےک دفترفتایفتن دفتوفتافترفتں ڑھکفتی رک ےتیل ںیہفت؟فت۔ 

فتوفتہ زیچفتں و ںیم ے افتےن ےئل 
فتوفتد بختنم ںی

فتوفتہ زیچفتں و ںیم ے وفتد افتےن 
فتےئل بختنم ںی ںی

فتوفتہ زیچفتں و ںیم ے افتےن ےئل 
فتوفتد بختنم ںی

فتوفتہ زیچفتں و ںیم ے وفتد افتےن 
فتےئل بختنم ںی ںی

فتریفتی دنسپفتدفتہ ڈفتش فتانفتم

فتریفتا رپس ریہفتو فترہشفتت

فتدنسپفتدفتہ اہکفتی فتذفتب

فتدنسپفتدفتہ لیھک فتآفتوھفتں یک رفتتگ

45
فتٹن

30
فتٹن



17

فتوفتہ وکفتن وکفتن یس ابفتںی ںیہ جفتو امفترفتے اخفتدفتافتن ںیم رتشمفتک ںیہفت؟  1

فتوفتہ وکفتن وکفتن یس ابفتںی ںیہ و امفترفتے اخفتدفتافتن ںیم فلتخم ںیہفت؟  2

فتایک ایخفتل ےہفت، فتدفتای ںیم دفتوفترفتی وہگجفتں ر دفتوفترفتے ےچب یھب وہفتں ےگ نج ےک افتدفتر آفتپ ےس یتلم یتلج تہب یس ابفتںی وہفتں یگفت؟  3

فتآفتپ افتر وکفتی میگ انلیھک افتےت ںیہ و سک ےک اسفتھ انلیھک افتںیہ ےگفت، فتافتےن وفتافتدفتن ےک اسفتھ ا یسک دفتوفترفتے کلم ےک یسک ےچب ےک  4
فتاسفتھفت؟ فتویکفتںفت؟

فتآفتپ وک افتےن ےچب ا وچبفتں ےس افتس رطفتح ےک وسفتافتافتت وپفتےن افتںی: 

فتبج آفتپ ذفترفتا فلتخم رفتتگ وفتافتے ےچب وک دفتےتھ ںیہ و آفتپ ےک ذفتن  فتںیم ایک ایخفتل آفتا ےہفت؟ فتایک آفتپ ےک ذفتن ںیم ہی ابفتت آفتی ےہ ہک  1

فتتہب یس ابفتںی افتیس یھب وہفتں یگ و آفتپ ںیم افتوفتر افتس ںیم رتشمفتک وہفتں یگفت؟ 

فتافتر آفتپ ا وکفتی افتاس دفتوفتت وہ سج ا ذفتب ھچک افتوفتر وہفت، فتافتس ےک ذفتیب وہتفتافتر ر آفتپ افتےس ایک ہفحت دفتں ےگفت؟  2

فتوکفتی دفتوفترفتی زفتابفتن وبفتےن وفتافتے ےچب وک آفتپ سک رطفتح وفتافتب دفتں ےگ ا  فتافتس ےک اسفتھ سک رطفتح ابفتت رکفتں ےگفت؟  3

فتافتر وکفتی فتہچ آفتپ یک تبسن وکفتی فلتخم الفتںیت رفتات وہفت، فتًالثم فتےن رھپفتے ےک اقفتل ہن وہ نکیل تہب ذفتنی وہفت، فتو افتس ےک اسفتھ آفتپ ا  4
فترفتوفتہی اسیک وہ اگفت؟  

15قابل غور سو�الت 
فتٹن
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“فتتہب وفتبفت، فتامفترفتا افتک افتوفتر رفتافتٹک لمکم وہفتافت۔ زفتربفتدفتت! فتافتس رفتافتٹک ےس ںیمہ ہی ولعمفتم وہفتا ہک امفترفتی افتس وھچفتی یس دفتای یک 
فتڑبفتی  فتیس زفتنی ر 7.7 فتافترفتب ولفتگ رفتےت ںیہفت، فتو افتک دفتوفترفتے ےس فلتخم زفتابفتںی وبفتےت ںیہفت، فتفلتخم ڑپکفتے ےتنہپ ںیہفت، فتفلتخم اھفتے 

فتاھفتے ںیہفت، فتافتوفتر فلتخم ذفتافتب وک افتےت ںیہفت۔ ےہ انفتں یہی افتس دفتای یک وفتوصفترفتی سج ںیم م رفتےت ںیہفت؟ فتولفتوفتں ا ہی فلتخم وہفتان امفترفتی 
فتزمفتوفترفتی ںی ہکلب امفترفتی وفتی افتوفتر امفترفتی وبضمفتی ےہفت۔ م بس وک  فتافتن ےک اسفتھفت، فتلم لج رک رفتان افتےئفت، فتافتوفتر امفترفتے دفترفتایفتن و 

فتابفتںی فلتخم ںیہ افتن ر آفتس ںیم ڑلفتے ےک اجبفتے افتن ر وفتش وہفتان افتےئفت۔ ذفترفتا وسفتںیفت، فتافتر رہ صخش افتک دفتوفترفتے ےس ایپفتر رکفتے 
فتو امفترفتی ہی دفتای یسیک وہ یگفت؟ فتےہ انفتں زفتدفتافتر ابفتت! فتآفتںیفت، فتدفتای وک افتیس ہگج انبفتے ےک ےئل آفتج ےس یہ افتم رشفتوفتع رکفتے ںیہفت۔ افتس 

فتےک ےئل بس ےس ال افتم ہی رکفتں ہک دفتوفترفتوفتں ےک اسفتھ افتس رفتق ےس اجفتن ڑھچفتافتںی!”


