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فتلیص
فتےچ ہی دفتںیھ ےگ ہک افتس وفتعی وفترفتض دفتای ںیم افتن اک رھگ اہکفتں ےہ سج ےک ےئل وفتہ وپفترفتے اظنفتم 

فتیس ںیم وھگفتم رک آفتر ںیم افتےن رھگ آ ںیچنہپ ےگ افتوفتر افتس رطفتح وفتہ افتک پلف کب انبفتںی ےگ 

فتافتم وسفتافتل
فتای آفتپ افتک افتیس وصتفتر انب ےتکس ںیہ سج ںیم افتس وپفترفتی اکفتانفتت ںیم آفتپ اک رھگ رظن آ رفتا وہفت؟

فتاضفتنی
فتافتسنفت، فتآفترفتس

ُکل  فتوفتت  فتدفترفتاکفتر
5 فتدفتن ںیم 5 فتےٹن

فتوفتد  فترفتامفتی / فتزفتر رگنفتافتی  فترفترفتی
فتوفتافتدفتن ےک ذفترفتہع دفترفتایفتی رگنفتافتی

فتوفتافتل دفترفتاکفتر
فتاکفتذ فت، فتلس فت، فترفتگ وفتریفتہفت۔
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فتب ےس ےلہپ وت م آفتپ وک افتس دفتپس افتوفتر زمفتدفتافتر رپفتافتٹک ںیم وفتش آفتدفتد ےتہک ںیہ سج ےک دفتوفترفتافتن  فتافتےن رھگ افتوفتر العفتے ےک ابفترفتے ںیم آفتپ یک 
فتولفتافتت ڑبفتںی یگ افتوفتر رھپ سج رطفتح ہی آفتپ وک رظن آفتے اگفت، فتافتی رطفتح اکفتذ رپ آفتپ افتس یک ڈفترفتافتگن یھب انب ںیکس ےگفت۔ افتس ںیم م آفتپ وک ہی یھب 

فتاتفتںی ےگ ہک ہی اکفتانفتت ینتک ڑبفتی ےہ افتوفتر م افتس تہب ڑبفتی اکفتانفتت اک افتک ہصح ںیہفت۔ 

فتال  فتدفتن

فتنک افتس ےس ےلہپ م افتک وھچفتی ےس رفترفتی رک ےتیل ںیہ اتفتہک آفتپ ےک ذفتن لھک ںیکس افتوفتر آفتپ افتس رپفتافتٹک 
فتوک افتیھ رطفتح ھجمس ںیکسفت۔ وفتافتدفتنفت، فتافتےن وچبفتں ےک افتھ دفترفتج ذفتل اکفتم رکفتں ےگفت۔ 

5
فتٹن

پروجیکٹ کا تعارف

فتاطفترفتد

فتزفترفتہ 

فتزفتنی
فترفتخ

فترتفتی

فتزفتل

فتوفترفتسن
فتوچپفتن

فتولفتو
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10
فتٹن ا�ک ساتھ واک کر�ں 

اور د�کھیں   

فتافتےن ےچ وک اتفتںی ہک م دفتوفتوفتں افتک افتھ وفتافتک رپ اجفتںی ےگفت۔ ےچ اک اکفتم ہی وہ اگ ہک وفتہ ر افتس زیچ وک وغفتر ےس دفتےھ اگ/ فتیگ وج افتےس افتےن 
فتافترفتدفترفتد رظن آفتے یگفت۔ اثمفتل ےک وطفتر رپ افتےس ھچک زیچفتوفتں ےک انفتم اتفتںیفت، فتےسفت، “فتدفتوفتافترفتںفت، فتتھفت، فتآفتامفتنفت، فتڑفتک یک نیلفت، فتاگفتڑفتافتںفت، فتوفترفتافتلکفت، 

فترفتڑفتایفتںفت، فترفتشفت، فتوفتریفتہفت”فت۔  فتافتب ےچ وک افتےن افتھ وفتافتک رپ ےلہپ رھگ ےک افتدفتر افترفتی وہگجفتں رپ ےل رک اجفتںیفت۔ رھگ یک تھ وہ وت ےچ وک تھ رپ 
فتےل رک اجفتںی افتوفتر افتےس ںیہک آفتامفتن رپ دفتےھ افتوفتر آفتامفتن رپ رظن آفتے وفتافتی ر زیچ وک وغفتر ےس دفتےھفت۔ ےچ ےس وپفتںی ہک آفتامفتن انتک ڑبفتا وہ اگ افتوفتر افتس 

فتوپفترفتی اکفتانفتت ےک افتےن م ےنتک وھچفتے ےس ںیہفت۔ افتںی اتفتںی ہک امہفترفتے افترفتدفترفتد افتوفتر یھب یئک ایسفترفتے ںیہ افتوفتر زفتنی افتن ںیم ےس افتک ےہفت۔ 

فتافتب ےچ وک رھگ ےس ابفتر وفتافتک رپ ےل رک اجفتںی افتوفتر ںیہک ہک ر زیچ وک وغفتر ےس دفتےھفت، فتًال فتویفتں وکفت، فتڑفتںی یسیک ںیہ افتوفتر آفتس اپفتس وکفتی 
فتاپفترفتک ا وھچفتی ی ےنلیھک یک ہگج ا وکفتی رفتافتؤفتڈ وہ وت وفتہ دفتاھفتںیفت۔  فتےچ وک رھگ الفتںی افتوفتر افتس ےس ںیہک ہک وھتفتڑفتی دفتر آفترفتافتم رکفتے افتوفتر افتن زیچفتوفتں 

فتےک ابفترفتے ںیم وسفتےفت۔ بج وفتہ ابفتلک رپفتوکفتن وہ اجفتے وت افتس ےس دفترفتج ذفتل وسفتافتالفتت وپفتںی: 

فتای آفتپ وک رھگ فتےک افتدفتر افتوفتر ابفتر ہی وفتافتک دنسپ آفتیفت؟ 1

فتافتس وفتافتک ےک دفتوفترفتافتن وکفتن ی زیچ ب ےس زفتافتدفتہ دنسپ آفتیفت؟  2

فتافتین تھ ےس ا ابفتر ڑفتک ےس بج آفتپ ے آفتامفتن وک دفتاھ وت اسیک اگلفت؟  3

فتای ایخفتل ےہفت، فتآفتپ ے وج افترفتی زیچفتں دفتںیھفت، فتافتن یک افتوفتر افتےن رھگ یک ڈفترفتافتگن انب ںیل ےگفت؟  4

فتہچ بج افتن امتفتم وسفتافتوفتں ےک وجفتافتب دفتے دفتے وت افتب افتےس وفتہ پلف کب دفتاھفتںی سج ںیم وفتہ افتےن رھگ یک افتوفتر افتین دفتیھ وہفتی دفتوفترفتی زیچفتوفتں یک 
فتڈفترفتافتگن انبفتںی ےگفت۔ 
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فتافتر آفتپ ےک اپفتس وکفتی اصفتف اکفتی وفتریفتہ ےہ وت وچبفتں وک دفتاھفتںی افتوفتر افتےس ںیہک ہک وفتہ افتس ںیم ےس ھچک ےحفص فلتخم افتز ںیم اکفتٹ ںیلفت، فتافتوفتر افتن رپ 
فتافتان رھگ افتوفتر افتےن افترفتدفترفتد یک وفتہ افترفتی زیچفتں انبفتںی وج افتوہفتں ے دفتیھ ںیہفت۔ 

فتافتر آفتپ ےک اپفتس وکفتی اکفتی وفتریفتہ ںی ےہ وت ہی اکفتم رکفتں

فتوکفتی ےس ابفترفتہ ےس دنپفترفتہ اصفتف ےحفص ےل ںیل ) A4 فتافتز ےک دیفس اکفتذ وہفتں ا رھپ رفتنی اکفتذ لم اجفتںی وت افتوفتر یھب افتیھ ابفتت ےہ(  1

�ی�پل�ر ےس وجفتڑ ںیل افتوفتر ےلہپ ےحفص وک اٹفتلٹ انب رک افتس رپ ڑبفتا ا افترفتدفتو ںیم ھکل ںیل “فتاکفتانفتت ںیم ریمفتا رھگ” فتا افترگنفتزفتی ںیم:  2
فتافتںی س�ٹ

)MY HOME IN THE UNIVERSE(

فتہی اکفتم ےچ ےک افتھ لم رک رکفتں افتوفتر اٹفتلٹ ہحفص ڈفتزفتافتن رکفتں افتوفتر افتس رپ ہی افتاففتظ وفتوصفترفتت رک ےک ںیھکل  3

صفحہ نمبر 1:

 فتےچ  فتافتس رپ افتےن رھگ یک ڈفترفتافتگن انبفتںی ےگفت۔ وچبفتں ےس ںیہک ہک وفتہ رھگ یک لکش ںیم اکفتذ اک افتک ڑکٹفتا اکفتٹ ںیل افتوفتر افتس رپ ھکل دفتں “فتریمفتا رھگ” 

فتےچ وک آفتےگ ڑبفتافتے ےک ےئل افتس رطفتح یک ابفتںی یک اج یتکس ںیہ: فتآفتپ اک رھگ ابفتر ےس دفتےنھ ںیم اسیک ےہفت؟ فتای ہی یسک ڈلبفتگ ںیم ےہفت؟ فتافتس ےک 
فتےنتک ولففتر ںیہفت؟ فتآفتپ وکفتن ےس ولففتر رپ رفتےت ںیہفت؟ فتآفتپ ےک رھگ ںیم ےنتک وفتگ ںیہفت، فتای م افتںی ڑھکفتویفتں ا دفترفتوفتافتزفتوفتں ںیم ڑھکفتے وہفتے دفتاھ 

فتےتکس ںیہفت؟ فتآفتپ ےک رھگ اک رفتگ وکفتن ا ےہفت؟ فتای افتس ںیم وکفتی ڑیسفتایفتں ںیہفت؟ فتدفترفتوفتافتزفتے اک رفتگ وکفتن ا ےہفت؟ 

فتہحفص ربمن 1 فترپ لبیل اگلفتںی افتوفتر رھگ ےک ابفترفتے ںیم ںیھکل: فتہی ) فتانفتم ںیھکل( فتاک رھگ ےہفت۔ ریمفتے رھگ ںیم X فتوفتگ  فتافتوفتر X فتاجفتوفتر رفتےت ںیہفت۔ امہفترفتی 
فتڈلبفتگ ےک X فتولففتر ںیہ  فتافتوفتر م X فتولففتر رپ رفتےت ںیہ ا افتس اک رفتگ  X فتےہ افتوفتر ہی رھگ ےہ ا ٹی ےہفت۔ امہفترفتے رھگ/ فتٹی/ فتیگ اک ربمن X فتےہفت۔ 
فتوچبفتں ےس ںیہک ہک وفتہ رھگ ےک ابفترفتے ںیم زمفتد اتفتںیفت،فتًال فتڈلبفتگ ںیم ےنتک ٹی ںیہفت، فتافتن ںیم ےنتک وفتگ رفتےت ںیہ  فت، فتےنتک وفتگ رکفتافتہی دفتافتر ںیہفت، 

15
فتٹن

20
فتٹن

یں   اپنی فلپ بک بنا�ئ

یں، فلپ بک بناتے ہیں   �ئ اآ
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فتوفتریفتہفت۔ ہچ افتک وھچفتاٹ ا ریپفتافترفتافتف ھکل رک افتس ںیم اتفتے ہک م رھگ ویفتں انبفتے ںیہفت۔ دفترفتج ذفتل وسفتافتالفتت وپفتںی افتوفتر ےچ ےس ںیہک ہک وفتہ افتی 
فتےحفص رپ افتن وسفتافتالفتت ےک وجفتافتابفتت افتک افتک رطس ںیم ےھکلفت۔ 

فتم وفتگ رھگ ںیم ای رکفتے ںیہفت؟	 

فتم وفتگ رھگ بک آفتے ںیہفت؟	 

فتامہفترفتے رھگ ںیم امہفترفتے افتھ وکفتن وکفتن رفتات ےہفت؟	 

 صفحہ نمبر 2:

 فتافتب ےچ ےس ںیہک ہک ذفترفتا ڑبفتے افتز اک اکفتذ اکفتے ینعی 12cm x 12cm )فتا افتےن مسج یک امیپفتش وک افتی رطفتح افتامعفتل رکفتے سج رطفتح ےلہپ ای 
فتاھ( فتہچ افتب افتس اکفتذ رپ افتس ڑفتک ا یلگ یک وصتفتر انبفتے اہجفتں افتس اک رھگ ےہفت۔ افتل زیچ یہی ےہ ہک رھگ وک افتی رطفتح انبفتںی ہک ےس ہی یلگ ںیم 

فتانب وہفتا ےہفت۔ 

فتےچ وک آفتےگ ڑبفتافتے ےک ےئل افتس رطفتح یک ابفتںی یک اج یتکس ںیہ: فتافتس ڑفتک رپ افتوفتر ای ای ےہفت؟فتای ڑفتک رپ وکفتی افتوفتر امعفترفتںی ا رھگ ںیہفت؟ فتابفتی 
فترھگ دفتےنھ ںیم ےسیک ںیہفت؟ فتیلگ ںیم افتوفتر وکفتن ی زیچفتں ںیہ وج امنفتافتں رظن آفتی ںیہ ًال فتس اٹسفتپ وفتریفتہفت؟ فتافتس ےک العفتوفتہ ڑفتک رپ ای ای ےہفت، فتًال 

فتدجفت، فتوکفتلفت، فتاپفترفتکفت، فتاتپفتل وفتریفتہفت؟ 

فتہحفص ربمن 2 فترپ لبیل اگلفتںی افتوفتر افتس رپ یلگ ےک ابفترفتے ںیم ںیھکل: فتہی )فتانفتم ںیھکل( فتاک رھگ ےہ وج )فتانفتم ںیھکل( فتیک یلگ ںیم وفتافتع ےہفت۔ افتس یلگ ںیم افتوفتر 
فتیھب زیچفتں ںیہ ًال xxxفت۔ افتس یلگ ا ڑفتک ےک ابفترفتے ںیم ںیھکل ہک ہی اخفتی رصمفتوفتف / فترفتزب وفتریفتہ ا افتس رطفتح یک وکفتی افتوفتر اخفتص ابفتت سج ےس 

فتافتدفتافتزفتہ وہ ہک یلگ یسیک ےہفت۔ 

فتافتب ہچ افتک وھچفتاٹ ا ریپفتافترفتافتف ھکل رک دفتوفترفتے وفتوفتں وک اتفتے اگ ہک افتس ےک رھگ اک رفتہت وکفتن ا ےہفت، فتوفتہ س رپ ا یسکیٹ رپ ا دیپفتل وفتافتں کت 
فتآ ےتکس ںیہفت۔ ےچ ہی یھب اتفتںی ہک ہی وسفتافترفتی اہکفتں ےس ےلم یگفت، فتوفتریفتہفت۔
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فتدفتوفترفتے دفتن ےنلم رپ ےچ وک افتیھ رطفتح وفتش آفتدفتد ںیہکفت۔ ہی اجفتےن یک وکفتش رکفتں ہک لک وج ھچک ای افتس رپ افتںی اسیک وسحمفتس وہفتا افتوفتر ہی 
فتوسفتافتالفتت رکفتں: 

فتای آفتپ وک تھ یک افتوفتر رھگ سفتے ابفتر یک وفتافتک افتیھ یگلفت؟  1

فتآفتپ ے ابفتر وج زیچفتں دفتںیھفت، فتافتن یک ڈفترفتافتگن انبفتے ںیم آفتپ وک زمفتہ آفتافت؟  2

فتای آفتپ وک افتین پلف کب انبفتے وہفتے زمفتہ آ رفتا ےہفت؟  3

فتای آفتپ افتےن دفتوفتوتفتں وک پلف کب دفتاھفتان دنسپ رکفتں ےگفت؟  4

فتہچ افتن وسفتافتوفتں ےک وجفتافتب ‘فتافتں’ فتںیم دفتے اگفت۔ ہی وجفتافتب ےنلم رپ ےچ وک آفتےگ ڑبفتافتںی افتوفتر افتےس دفتوفترفتے دفتن یک رفترفتویفتں ےک ےئل ایتفتر رکفتںفت۔ 

فتدفتوفترفتا  فتدفتن

10
فتٹن

ی  سابقہ روز کی معلومات کی دهرا�ئ
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25
فتٹن ں/  اب بچے اپنے عالقے/ گاوئ

زہ لیں گے  شہر کا مز�د جا�ئ

فتوہ ےکس وت ےچ وک رفتہش/ فتوفتر افتلک ا افتلک رپ اگفتؤفتں اک رکچ وگلفتافتںی افتوفتر افتےس آفتس اپفتس یک زیچفتں دفتاھفتںیفت۔ دفتوفترفتے وفتگفت، فتایفتںفت، فتوھچفتی وھچفتی 
�یں افتوفتر دفتاکفتںیفت، فتوکفتل افتوفتر یلگ ںیم وفتوجفتد ےلیھٹ وفتافتےلفت۔ ےچ ےس ںیہک ہک ر زیچ وک وغفتر ےس دفتےھفت۔ بج رھگ وفتافتس چنہپ اجفتںی وت افتن ےس دفترفتج  فتافترک�ی�ٹ

فتذفتل وسفتافتالفتت وپفتںی: 

فتای آفتپ وک افتےن اگفتؤفتں افتوفتر دفتوفترفتی وہگجفتں یک ہی وھچفتی ی ریس افتیھ یگلفت؟ 1

فتافتس ریس ےک دفتوفترفتافتن وکفتن ی زیچ آفتپ وک ب ےس زفتافتدفتہ دنسپ آفتیفت؟  2

فتافترفتوٹفتں افتوفتر ابفتر ےلیھٹ  فتوفتافتوفتں وک دفتھک رک آفتپ ای وسحمفتس وہفتافت؟  3

فتآفتپ ے ابفتر وج ھچک دفتاھ ای افتس ںیم ھچک زیچفتوفتں یک وصتفترفتں ہحفص ربمن 3 فترپ انبفتںی ےگفت؟  4

فتہچ بج افتس رپ افتں ےہک وت پلف کب اک ہحفص ربمن 3 فتوھفتل رک افتس ےک افتےن رفتھ دفتںفت۔ 

صفحہ نمبر 3:

 فتےچ ےس ںیہک ہک ہحفص ربمن 1 فتافتوفتر 2 فتیک تبسن ذفترفتا ڑبفتا اکفتذ اکفتےفت۔ 

فتوچبفتں ےس ںیہک ہک سج اگفتؤفتں ا رہش ںیم افتن یک یلگ ےہ افتس یک ڈفترفتافتگن انبفتںیفت۔ افتل زیچ ہی ےہ ہک یلگ وک افتی رطفتح انبفتںی سج رطفتح ہی اگفتؤفتں/ 
فتالعفتے/ فترہش ںیم ےہفت۔



9

فتےچ وک آفتےگ ڑبفتافتے ےک ےئل افتس رطفتح یک ابفتںی یک اج یتکس ںیہفت:فتای رہش ا اگفتؤفتں ںیم تہب زفتافتدفتہ وفتگ رفتےت ںیہ – فتافتر تہب زفتافتدفتہ وفتگ رفتےت ںیہ 
فتوت افتن یک یھب ڈفترفتافتگن رکفتںفت۔ ای وکفتی افتیس اخفتص ںیہگج وج وہشمفتر وہفتں ًال فتوکفتی اتفترفتیخ امعفترفتتفت، فتوکفتی دقفترفتی انمفتر )فتوکفتی دفترفتافت، فتاہفتڑفت، فتافتل دنمسفترفت، 

فتاپفترفتکفت، فترحفتافت، فتوفتریفتہفت(فت۔ رہش ںیم ےچ یک ب ےس دنسپفتدفتہ ہگج وکفتن ی ےہفت، فتًال فتوکفتلفت، فتلی اک دیمفتافتنفت، فتوفتریفتہ 

فتاکفتم یک ابفتت: فتےچ وک اشفتد ولفتم ہن وہ ہک اگفتؤفتں ا رہش دفتےنھ ںیم اسیک ےہ ینعی دفتافترفتے ںیم ےہفت، فتوفتوکفتر ےہ وفتریفتہفت، فتافتوفتر افتر افتےس افتس ابفتت اک افتدفتافتزفتہ ہن 
فتوہ وت وج لکش افتےس زفتافتدفتہ دنسپ وہفت، فتافتی لکش ںیم وفتہ افتےن رہش وک انب ےتکس ںیہ افتوفتر رھپ افتوفترپ وج ںیہگج اتفتی یئگ ںیہ افتن رپ اشنفتن اگلفتے اجفتںیفت۔ 

فتہحفص ربمن 3 فترپ لبیل اگلفتںی افتوفتر افتس رپ افتےن رہش/ فتاگفتؤفتں ےک ابفترفتے ںیم دنچ رطسفتں ںیھکلفت، فتًال فتہی )فتانفتم ںیھکل( فتاک رھگ ےہ وج )فتانفتم ںیھکل( فتےک رہش ا 
فتاگفتؤفتں ںیم )فتانفتم ںیھکل(  فتیک یلگ ںیمفت،  فتوفتافتع ےہفت۔ افتس رہش ا اگفتؤفتں یک اخفتص ابفتںی ںیھکل )فتدقفترفتی انمفترفت، فتافتم ںیہگجفت، فتاتفترفتیخ اقمفتافتت( فتافتوفتر آفتپ وک اہیفتں 

فتای رک ےک زفتافتدفتہ زمفتہ آفتات ےہفت، فتًال فتریمفتے اگفتؤفتں ںیم افتک ڑبفتا ا ویٹفتب وفتل ےہ افتوفتر ںیم اہنفتے ےک ےئل رفتوفتزفتافتہن وفتافتں اجفتات وہفتںفت۔ 

فتےچ ےس ںیہک ہک افتک وھچفتاٹ ا ریپفتافترفتافتف ےھکل ےسج ڑپفتھ رک دفتوفترفتے رہشفتوفتں ےک وفتوفتں ںیم وشفتق دیپفتا وہ ہک وفتہ افتس رہش/ فتاگفتؤفتں یک ریس رکفتے 
فتآفتںی ًال فتوفتہ وفتافتں ای رک ےتکس ںیہ افتوفتر افتںی وکفتن وکفتن ےس اکفتم رک ےک زفتافتدفتہ زمفتہ آفتے اگفت۔

فتوچبفتں وک اتفتںی ہک افتب م ذفترفتا ڑبفتی زیچفتوفتں یک رطفتف ڑبفتھ رفتےہ ںیہ نج ےک ابفترفتے ںیم افتںی وفتد وسفتچ اچبفتر رکفتان وہ یگ ویفتہک م افتس رطفتح افتن 
فتوہگجفتں رپ ںی اج ےتکس سج رطفتح م افتےن رھگفت، فتیلگفت، فتاگفتؤفتں ا رہش ںیم ےئگ ےھتفت۔ افتن ےک افتھ لم رک افتک قشم رکفتں اتفتہک وفتہ افتن زیچفتوفتں اک وصتفتر 

فترک ںیکسفت، فتًال: 

فتےچ ےس ںیہک ہک افتین آفتںیھ دنب رکفتں 1

فتافتس ابفتت اک افتانیفتن رک ںیل ہک رمکفتے ںیم لمکم اخفتوفتی وہ افتوفتر افتاس ھچک ںی وہفتان اچفتےئ سج ےس ےچ یک وتفتہ ٹب اجفتےفت۔  2

فتوفتافتدفتن وہفتے ےک انفتے وچبفتں ےس ںیہک ہک افتب افتےن ذفتن ںیم افتےن رھگفت، فتاگفتؤفتںفت، فتوکفتلفت، فتاجفتوفترفتوفتںفت، فتوفتوصفترفتت وہگجفتںفت، فتولفتںفت،  3
فتاکفترفتوفتںفت، فتوفتر افتولکفتں وفتریفتہ ےک ابفترفتے ںیم وسفتںیفت۔ 

فتافتب افتںی ںیہک ہک افتن ب ےس آفتےگ ڑبفتںی افتوفتر افتےن اگفتؤفتں ےس ابفتر یک زیچفتوفتں ےک ابفترفتے ںیم وسفتںیفت، فتًال فتاہجفتزفت، فتڑبفتے ڑبفتے  4
فتدفترفتتفت، فتاہفتڑفت، فتڑبفتی ڑبفتی امعفترفتںیفت، فتوفتریفتہ سج رطفتح افتوہفتں ے ی وفتی رپ افتین اتکفتوفتں ںیم دفتےھ وہفتںفت۔ 

25
فتٹن

اب بچہ اپنے ضلع/ صوبے کا 
زہ لےگا جا�ئ
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فتافتب ہحفص ربمن 4 فتوھفتل رک افتن ےک افتےن رفتںی افتوفتر افتےن علض/ فتوفتے یک ڈفترفتافتگن انبفتے ںیم افتن یک دفتد رکفتںفت۔ 

صفحہ نمبر 4:

فتےچ ےس ںیہک ہک وفتہ ےلہپ نیت وحفصفتں یک تبسن ڑبفتا ہحفص اکفتٹ ےلفت۔ 

فتےچ ےس ںیہک ہک وفتہ افتس وفتے ا علض یک ڈفترفتافتگن انبفتںی سج ںیم آفتپ اک اگفتؤفتں ا رہش وفتافتع ےہفت۔ افتل زیچ ہی ےہ ہک رھگ افتی رطفتح انبفتںی 
فتسج رطفتح ہی وفتے/ فتعلض ںیم ےہ – فترھگ وفتے اک علض ےک سک رطفتف وہفتان اچفتےئفت، فتوفتریفتہفت۔

فتےچ وک آفتےگ ڑبفتافتے ےک ےئل افتس رطفتح یک ابفتںی یک اج یتکس ںیہ: فتافتس ےک رغجفتافتہی یک افتم وصخفتایفتت ای ںیہ )فتاہفتڑفتی ےلسلسفت، فتدفترفتافت، فترحفتافت، فتوفتریفتہفت(فت۔ 
فتای وفتے/ فتعلض ںیم افتوفتر یھب ڑبفتے رہش/ فتاگفتؤفتں ںیہ ںیہنج آفتپ افتھ دفتاھ ںیکسفت؟ فتوکفتی اخفتص لصف افتیس ےہ وج اہیفتں افتاگفتی اجفتی وہ – فتای آفتپ افتس 

فتیک ڈفترفتافتگن رک ےتکس ںیہفت؟ فتای وکفتی اخفتص ابلفتس افتاس ےہ وج اہیفتں ےک وفتگ ےتنہپ ںیہفت؟ 

 فتاکفتم یک ابفتت:
فتےچ وک اشفتد ولفتم ہن وہ ہک وفتہ ا علض دفتےنھ ںیم اسیک ےہ ینعی دفتافترفتے ںیم ےہفت، فتوفتوکفتر ےہ وفتریفتہفت، فتافتوفتر افتر افتےس افتس ابفتت اک افتدفتافتزفتہ ہن وہ وت 

فتوج لکش افتےس زفتافتدفتہ دنسپ وہفت، فتافتی لکش ںیم وفتہ افتےن رہش وک انب ےتکس ںیہ افتوفتر رھپ افتوفترپ وج ںیہگج اتفتی یئگ ںیہ افتن رپ اشنفتن اگلفتے اجفتںیفت۔ 

فتہحفص ربمن 4  فترپ لبیل اگلفتںی افتوفتر افتس رپ افتےن علض/ فتوفتے ےک ابفترفتے ںیم دنچ رطسفتں ںیھکلفت، فتًال فتہی )فتانفتم ںیھکل( فتاک رھگ ےہ وج وفتہ ا علض 
)فتانفتم ںیھکل( فتےک رہش ا اگفتؤفتں )فتانفتم ںیھکل( فتںیم )فتانفتم ںیھکل(  فتیک یلگ ںیمفت،  فتوفتافتع ےہفت۔ افتےن وفتے یک افتک ےس نیت اخفتص ابفتںی ںیھکل ًال فتافتےن 

فتوفتے ںیم آفتپ اک دنسپفتدفتہ اھفتان وکفتن ا ےہفت، فتاہیفتں وکفتن ی زفتابفتن وفتی اجفتی ےہ ا وکفتن ےس ڑپکفتے ےنہپ اجفتے ںیہفت۔ 

فتےچ ےس ںیہک ہک افتک وھچفتاٹ ا ریپفتافترفتافتف ےھکل سج ںیم افتےن وفتے ںیم ب ےس زفتافتدفتہ اھفتے اجفتے وفتافتےل اھفتے اک رطفتہق ےھکل افتوفتر اتفتںی 
فتہک افتس ےک افتزفتافتء فتای ںیہ افتوفتر افتس وک انبفتے اک رطفتہق ای ےہفت۔ )فتافتس ےلسلس ںیم وفتہ افتین افتں ےس دفتد ےل ےتکس ںیہفت۔ افتس ابفتت اک یھب ایخفتل رفتںی 

فتہک افتس رفترفتی ںیم رھگ یک وفتافتنیت یھب وچبفتں اک افتھ دفتںفت(فت۔ 
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فتےلھ دفتو دفتوفتں ںیم وچبفتں ے وج ھچک اھکیس افتس یک رصتخم ی دفترفتافتی رک ںیلفت۔ وچبفتں ےس وپفتںی ہک افتںی ڈفترفتافتگن رکفتے ںیمفت، فتزیچفتوفتں ےک ابفترفتے ںیم 
فتوسفتےن افتوفتر پلف کب ںیم افتن ےک ابفترفتے ںیم ےنھکل ںیم زمفتہ آ رفتا ےہفت۔ 

فتوچبفتں ےک افتھ لم رک پلف کب ےک ےلہپ اچفتر احفصفتت رپ افتک رظن ڈفتافتل ںیل افتوفتر دفتھک ںیل ہک وکفتی زیچفتں افتدفتوفترفتی وت ںی ںیہفت۔ افتر افتاس ھچک وہ وت 
فتوچبفتں ےک افتھ ھچک وفتت اگلفتںی افتوفتر ےلہپ اچفتر احفصفتت رپ افتن افتدفتوفترفتی زیچفتوفتں وک لمکم رک ںیلفت۔

فتےچ افتب افتےن کلم اک اجفتزفتہ ںیل ےگفت۔ 

صفحہ نمبر 5:

فتےچ ےس ںیہک ہک ےلھ اچفتر احفصفتت یک تبسن ذفترفتا ڑبفتا ہحفص اکفتٹ ںیل 

فتےچ ےس ںیہک ہک وفتہ افتس کلم یک ڈفترفتافتگن انبفتںی سج ںیم آفتپ اک وفتہ وفتافتع ےہفت۔ افتل زیچ ہی ےہ ہک رھگ افتی رطفتح انبفتںی سج رطفتح ہی وفتے/ 
فتعلض ںیم ےہ – فترھگ کلم ےک سک رطفتف وہفتان اچفتےئفت، فتوفتریفتہفت۔

فتےچ وک آفتےگ ڑبفتافتے ےک ےئل افتس رطفتح یک ابفتںی یک اج یتکس ںیہفت:فتای رہش ا اگفتؤفتں ںیم تہب زفتافتدفتہ وفتگ رفتےت ںیہ – فتافتر تہب زفتافتدفتہ وفتگ رفتےت ںیہ وت 
فتافتن یک یھب ڈفترفتافتگن رکفتںفت۔ ای ای آفتپ ےک کلم ںیم وفتی اخفتص اجفتوفتر/ فتوھفتل/ فتوپفتدفتے ںیہ – فتای آفتپ افتن یک ڈفترفتافتگن رک ےتکس ںیہفت؟ فتوکفتی افتیس اخفتص 

فتںیہگج وج وہشمفتر وہفتں ًال فتوکفتی اتفترفتیخ امعفترفتتفت، فتوکفتی دقفترفتی انمفتر )فتوکفتی دفترفتافت، فتاہفتڑفت، فتافتل دنمسفترفت، فتاپفترفتکفت، فترحفتافت، فتوفتریفتہ(فت، فتوکفتی افتم ہگج وفتریفتہفت۔ وقفتی 
فتابلفتسفت، فتلصففت، فتاھفتان وکفتن ا ےہ – فتای آفتپ افتن یک وصتفترفتں انب ےتکس ںیہفت؟ 

فترسفتا  فتدفتن 

10
فتٹن

ی   مد�د اور دہرا�ئ خوش اآ
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 فتاکفتم یک ابفتت:
 فتےچ وک اشفتد ولفتم ہن وہ ہک کلم ںیم اسیک ےہ ینعی دفتافترفتے ںیم ےہفت، فتوفتوکفتر ےہ وفتریفتہفت، فتافتوفتر افتر افتےس افتس ابفتت اک افتدفتافتزفتہ ہن وہ وت وج لکش افتےس زفتافتدفتہ 

فتدنسپ وہفت، فتافتی لکش ںیم وفتہ افتےن رہش وک انب ےتکس ںیہ افتوفتر رھپ افتوفترپ وج ںیہگج اتفتی یئگ ںیہ افتن رپ اشنفتن اگلفتے اجفتںیفت۔

فتہحفص ربمن 5   فترپ لبیل اگلفتںی افتوفتر افتس رپ افتےن کلم ےک ابفترفتے ںیم دنچ رطسفتں ںیھکلفت، فتًال فتہی )فتانفتم ںیھکل( فتاک رھگ ےہ وج کلم )فتانفتم ںیھکل( فتےک وفتہ ا 
فتعلض )فتانفتم ںیھکل( فتےک رہش ا اگفتؤفتں )فتانفتم ںیھکل( فتںیم )فتانفتم ںیھکل(  فتیک یلگ ںیمفت،  فتوفتافتع ےہفت۔ افتس ےک دعب ھچک وقفتی زیچفتوفتں ےک انفتم ںیھکل ًال فتوقفتی اجفتوفترفت، 

فتوقفتی وھفتلفت، فتوقفتی رتفتافتہنفت، فتوقفتی رفتام افتوفتر وقفتی رپفتمفت۔ 

فتافتےن کلم یک افتک ےس نیت اخفتص ابفتںی ںیھکل ًال فتافتےن وفتے ںیم آفتپ اک دنسپفتدفتہ اھفتان وکفتن ا ےہفت، فتاہیفتں وکفتن ی زفتابفتن وفتی اجفتی ےہ ا وکفتن ےس 
فتڑپکفتے ےنہپ اجفتے ںیہفت۔ 

فتےچ افتک رصتخم ریپفتافترفتافتف ںیم افتےن کلم ےک وبقمفتل رتفتن وہتفتافتر ےک ابفترفتے ںیم ںیھکل ہک ہی سک رطفتح انمفتا اجفتات ےہفت، فتافتس ےک ےھچیپ اہکفتی ای ےہفت، 
فتوفتگ ای ےتنہپ ںیہفت، فتوفتگ ای اھفتے ںیہ افتوفتر ہی وہتفتافتر بک انمفتا اجفتات ےہفت، فتًال فتیھٹ دیفت، فتدیفتافتالفتیحٰفت۔ 

فتافتب ےچ افتےن ربفتافتمظ اک اجفتزفتہ ںیل ےگفت۔ 

صفحہ نمبر 6:

فتےچ ےس ںیہک ہک ےلھ اپفتچ احفصفتت یک تبسن ذفترفتا ڑبفتا ہحفص اکفتٹ ںیلفت۔

10
فتٹن پاکستان کی قومی چیز�ں

فتوقفتی رپفتم  فتوقفتی لی 
 )فتافتیک(

فتوقفتی دج 
 )فتلص دج(

 فتوقفتی رپفتدفتا  فتوقفتی رتفتافتہن
 )فتوفترک(

 فتوقفتی زفتابفتن
  )فتافترفتدفتو(

 فتوقفتی لھپ
 )فتآفتم(

 فتوقفتی دفترفتافتے 
 )فتدفترفتافتے دنسفتھ(

 فتوقفتی دفترفتت
  )فتدفتوفتدفتر(

 فتوقفتی وھفتل 
) �یسم�یںن �ج

( 
 فتوقفتی ابلفتس 

 )فتضی ولشفتافتر(
فتوقفتی اشنفتن
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صفحہ نمبر 6 فتیک ڈفترفتافتگن انبفتے ےس ےلہپ وچبفتں ےک افتھ دفترفتج ذفتل ولفتافتت رپ ابفتت رکفتں

فتربفتافتمظ وکفتن وکفتن ےس ںیہ افتوفتر افتن یک دعتفتافتد ای ےہفت؟

فتوجفتافتب – فتربفتافتمظ زفتنی رپ وفتوجفتد یکشخ ےک یئک ڑبفتے ڑبفتے ڑکٹفتوفتں ںیم ےس افتک ےہفت۔ اعفتم وطفتر رپ فلتخم رفتوفتافتافتت ےک تحت افتن یک دحفتوفتد ے یک اجفتی 
فتںیہ نج اک ےلہپ ےس ے ای وہفتا وکفتی رطفتہق ںی ےہفت۔ ربفتافتومفتں یک لک دعتفتافتد افتت ےہفت۔ 

فتاپفتاتفتن افتای ںیم وفتافتع ےہ افتوفتر افتای دفتےنھ ںیم افتاس ےہفت۔ وچبفتں وک دفترگ اسمہفتہی وکلمفتں ےک ابفترفتے ںیم یھب اتفتںیفت۔ 

فتےچ ےس ںیہک ہک وفتہ افتس ربفتافتمظ یک ڈفترفتافتگن انبفتںی سج ںیم آفتپ اک کلم وفتافتع ےہفت۔ افتل زیچ ہی ےہ ہک رھگ افتی رطفتح انبفتںی سج رطفتح ہی افتس 
فتربفتافتمظ ںیم ےہ سج اک افتاصفتر افتس ابفتت رپ وہ اگ ہک افتن اک رھگ ربفتافتمظ ےک سک رطفتف وفتافتع ےہفت۔ 

فتےچ وک آفتےگ ڑبفتافتے ےک ےئل افتس رطفتح یک ابفتںی یک اج یتکس ںیہفت:فتای آفتپ وک افتےن ربفتافتمظ ںیم وفتوجفتد یسک دفتوفترفتے وکلمفتں ےک انفتم ولفتم ںیہ – فتای 
فتآفتپ افتن رپ اشنفتن اگل رک لبیل ال ےتکس ںیہفت؟ فتای آفتپ افتن دفتوفترفتے وکلمفتں ےک ابفترفتے ںیم ھچک اجفتےت ںیہ – فتًال فتوفتافتں وکفتن وکفتن ےس اجفتوفتر رفتےت ںیہفت؟ فتوکفتی 

فتڑبفتی وقفتی افتدفتاگفترفت؟ فتوکفتی افتس ربفتافتمظ ںیم وکفتی اخفتص زیچ ےہ ًال فتاہفتڑفتی ےلسلسفت، فتاہفتڑفت، فتدفترفتافت، فترحفتافت، فتوفتریفتہ 

 فتاکفتم یک ابفتت:
فتےچ وک اشفتد ولفتم ہن وہ ہک ربفتافتمظ دفتےنھ ںیم اسیک ےہ ینعی دفتافترفتے ںیم ےہفت، فتوفتوکفتر ےہ وفتریفتہفت، فتافتوفتر افتر افتےس افتس ابفتت اک افتدفتافتزفتہ ہن وہ وت وج لکش افتےس 

فتزفتافتدفتہ دنسپ وہفت، فتافتی لکش ںیم وفتہ افتےن رہش وک انب ےتکس ںیہ افتوفتر رھپ افتوفترپ وج ںیہگج اتفتی یئگ ںیہ افتن رپ اشنفتن اگلفتے اجفتںیفت۔ 

10
فتٹن

براعظموں کے بارے میں گفتگو 

فتامفتی
 فتافترفتہک

فتونفتی
 فتافترفتہک

فتافترفتہق

فتوفترفتپ
فتافتایفتء

فتآفترٹفتای

فتافتاٹفترفتاکی
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فتہحفص ربمن 6  فترپ لبیل اگلفتںی افتوفتر افتس رپ افتےن ربفتافتمظ ےک ابفترفتے ںیم دنچ رطسفتں ںیھکلفت، فتًال فتہی )فتانفتم ںیھکل( فتاک رھگ ےہ وج ربفتافتمظ )فتانفتم ںیھکل(  فتےک 
فتکلم )فتانفتم ںیھکل( فتےک وفتہ ا علض )فتانفتم ںیھکل( فتےک رہش ا اگفتؤفتں )فتانفتم ںیھکل( فتںیم )فتانفتم ںیھکل(  فتیک یلگ ںیمفت،  فتوفتافتع ےہفت۔ افتےن کلم یک افتک ےس نیت 

فتاخفتص ابفتںی ںیھکل ًال فتضع دفتوفترفتے اممفتکفت، فتضع دقفترفتی وصخفتایفتتفت، فتضع ابنفتاتفتی وصخفتایفتتفت، فتدفتوفترفتے ربفتافتومفتں ےک اقمفتےل ںیم آفتپ ےک ربفتافتمظ اک رفتہب 

فتوچبفتں ےس ںیہک ہک وفتہ دفترفتج ذفتل رپ افتک وھچفتاٹ ا ریپفتافترفتافتف ںیھکل: 

فتافتےن کلم ا ربفتافتمظ یک دقفترفتی وصخفتایفتت افتوفتر افتن ےک ای اففتدفتے ںیہ ًال فتدفترفتا: فتاپفتی زفترفتافتت ےک ےئل افتامعفتل وہفتات ےہفت، فتوفتگ رفس ےسیک رکفتے ںیہفت، 
فتوفتریفتہفت۔ افتس ےک العفتوفتہفت، فتوفتہ وفتم ےک ابفترفتے ںیم ھچک ھکل ےتکس ںیہ افتوفتر افتس ےک اففتدفتے افتوفتر اصقنفتانفتت ًال فتابفترفتش: فتافتس ےس ولفتںفت، فتوپفتدفتوفتں افتوفتر دفترفتوتفتں وک 

فتافتےن ںیم دفتد یتلم ہفت۔ تہب زفتافتدفتہ ابفترفتش ےس الیسفتب آ اتکس ےہفت، فتاجفتی اصقنفتن وہ اتکس ےہفت، فتوفتریفتہفت۔ 

فتوچبفتں وک رپفتافتٹک ےک وفتےھت دفتن ںیم وفتش آفتدفتد ںیہک افتوفتر افتںی اتفتںی ہک آفتپ تہب وفتش ںیہ ہک افتوہفتں ے تہب افتےھ رطفتےق ےس اکفتم ای افتوفتر 
فتتہب ھچک اھکیسفت۔ افتےن افتھ 5 فتاچفتٹی ےل اجفتںی افتوفتر اکفتم رشفتوفتع رکفتے ےس ےلہپ افتن ےس ےچین دفتےی ےئگ وسفتافتالفتت وپفتںیفت۔ ر دفترفتت وجفتافتب دفتےن وفتافتےل 

فتےچ وک افتک اچفتٹی دفتںفت۔ 

فتدفتای ںیم ےنتک ربفتافتمظ ںیہفت؟        )7( 1

فتافتاتفتن سک ربفتافتمظ ںیم وفتافتع ےہفت؟       )فتافتای( 2

فتاپفتاتفتن اک وقفتی وھفتل وکفتن ا ےہفت؟       )فتیلی( 3

فتافتس وکفتز ےک دعب وچبفتں وک اتفتںی ہک افتب م ے ہحفص ربمن 7 فترپ اکفتم رکفتان ےہفت۔ 

فتوفتاھ  فتدفتن 

فتاکفتانفتت ںیم ےنتک ایسفترفتے ںیہفت؟                  )8( 4

فتافتاتفتن اک وقفتی رپفتدفتہ وکفتن ا ےہفت؟           )فتوکفتر( 5
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فتافتب ےچ دفتای اک اجفتزفتہ ںیل ےگ 

صفحہ نمبر 7:

فتےچ ےس ںیہک ہک ےلھ ھچ احفصفتت یک تبسن ذفترفتا ڑبفتا ہحفص اکفتٹ ںیلفت۔
فتوچبفتں ےس ںیہک ہک افتس رپ دفتای یک ڈفترفتافتگن انبفتںی افتوفتر افتس رپ ربفتافتمظ دفتاھفتںیفت۔ 
فتدفتای یک ڈفترفتافتگن انبفتے ںیم دفتد دفتےن ےک ےئل ےچین دفتا ایگ اخفتہک افتامعفتل رکفتںفت۔ 

 فتاکفتم یک ابفتت:
 فتوچبفتں ےس وپفتھچ ںیل ہک افتر افتںی افتدفتافتزفتہ ںی وہ رفتا وت فلتخم ربفتافتومفتں ےک اشنفتن سک رطفتح اگلفتان ںیہ وت افتںی سج رطفتح ھجمس ںیم آفتے افتی رتفتبی 

فتافتوفتر لکش ںیم انب ںیل: فتافترفتہقفت، فتافتایفت، فتوفترفتپفت، فتامفتی افترفتہکفت، فتونفتی افترفتہکفت، فتآفترٹفتایفت، فتآفترفتکٹ افتوفتر افتاٹفترفتاکی افتوفتر دنمسفتر: فترحفتافتوفتایفتوفتسفت، فترحفتافتافتاکفتلفت، فتریفتہ دنہفت، فتآفترفتک 
فتافتوفتر افتؤفتدفترفتنفت۔ وچبفتں وک افتر افتدفتافتزفتہ ہن وہ ہک دفتای اک ہشقن سک رطفتح ےنب اگ افتوفتر افتس ںیم فلتخم ربفتافتومفتں  فتافتوفتر دنمسفترفتوفتں وک سک رطفتح دفتاھفتان ےہ وت ے 

فتک وفتہ ہی رفترفتی ہن رکفتںفت۔ 

فتہحفص ربمن 7   فترپ لبیل اگلفتںی افتوفتر افتس رپ دفتای ےک ابفترفتے ںیم دنچ رطسفتں ںیھکلفت، فتًال فتہی )فتانفتم ںیھکل( فتاک رھگ ےہ وج زفتنی ےک ربفتافتمظ )فتانفتم ںیھکل(  فتےک 
فتکلم )فتانفتم ںیھکل( فتےک وفتہ ا علض )فتانفتم ںیھکل( فتےک رہش ا اگفتؤفتں )فتانفتم ںیھکل( فتںیم )فتانفتم ںیھکل(  فتیک یلگ ںیمفت،  فتوفتافتع ےہفت۔ زفتنی ےک ابفترفتے ںیم افتک ےس 
فتنیت اخفتص ابفتںی ںیھکلفت، فتوج افتںی ولفتم وہفتںفت، فتًال فتہی زب افتوفتر یلین ویفتں ےہفت؟ فتافتس رپ افتوفتر وکفتن وکفتن ےس ڑبفتے دنمسفتر افتوفتر یکشخ ےک ڑکٹفتے ںیہفت؟ فتزفتنی 

فتیک لکش یسیک ےہفت؟ فتوفتریفتہفت۔ 

فتےچ وہفتا ںیمفت، فتاپفتی افتوفتر یکشخ ںیم رفتےن وفتافتےل فلتخم ویحفتافتانفتت )فتًال فتزفتنی ےک فلتخم العفتوقفتں ںیم رفتےن وفتافتےل افتاسفتن( فتےک ابفترفتے ںیم افتک وھچفتاٹ ا ریپفتافترفتافتف 
فتھکل ےتکس ںیہفت۔ ہی اجفتوفتر افتک دفتوفترفتے ےس فلتخم ویفتں ںیہ افتوفتر ہی سک رطفتح افتک دفتوفترفتے ےک افتھ رپفتافتن رطفتےق ےس رفتہ ےتکس ںیہفت۔ 

فتامفتی
 فتافترفتہک

فتونفتی
 فتافترفتہک

فتافترفتہق

فتوفترفتپ فتافتایفتء

فتآفترٹفتای
فتافتاٹفترفتاکی
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فتےچ افتب اظنفتم یس اک اجفتزفتہ ںیل ےگفت۔

صفحہ نمبر 8:

 فتےچ ےس ںیہک ہک ےلھ افتت احفصفتت یک تبسن ذفترفتا ڑبفتا ہحفص اکفتٹ ںیل

فتیس اظنفتم انبفتے ےس ےلہپ وچبفتں وک دفترفتج ذفتل ولفتافتت اتفتںی افتوفتر اھجمسفتںیفت۔

35
فتٹن بچوں کے ساتھ گفتگو 

“فتہی لک آفتھ ایسفترفتے افتوفتر افتن ےک اچفتد ںیہ وج وسفترفتج ےک رفتد وھگفتم رفتےہ ںیہ نج ےک 
فتافتھ یئک وھچفتے وھچفتے ایسفترفتےفت، فتاہفتب اثفتب افتوفتر دفتم دفتافتر ایسفترفتے الخفتء فتںیم وفتوجفتد 

فتںیہفت۔ اظنفتم یس ںیم وفتوجفتد ایسفترفتے )فتوسفترفتج ےس اففتےل ےک اطمفتق رتفتبی ںیم( فتہی ںیہ: 
فتاطفترفتدفت، فتزفترفتہفت، فتزفتنیفت، فترفتخفت، فترتفتیفت، فتزفتلفت، فتوفترفتسنفت، فتافتوفتر وچپفتن” 
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فتافتب ےچ اظنفتم یس یک ڈفترفتافتگن انبفتںی ےگ سج ںیم وسفترفتج افتوفتر افتس ےک رفتد 8 فتایسفترفتے دفتاھفتںی ےگ افتوفتر افتن ںیم ےس اشنفتن اگل رک اتفتںی ےگ ہک ہی زفتنی ےہفت۔ 

فتوچبفتں وک آفتےگ ڑبفتافتے ےک ےئل افتس رطفتح یک ابفتںی یک اج یتکس ںیہ: فتای آفتپ اجفتےت ںیہ افتز ےک افتابفتر ےس ایسفترفتوفتں یک رتفتبی ای یتنب ےہفت؟ فتای آفتپ 
فتوک افتن ےک رفتگ ولفتم ںیہفت؟ فتای آفتپ اجفتےت ںیہ ایسفترفتے افتک دفتوفترفتے ےک ےنتک رقفتب ںیہ ا وسفترفتج ےس ینتک دفتوفتر ںیہفت؟ فتای آفتپ وک ولفتم ےہ وکفتن 

فتےس ایسفترفتے ےک ےنتک اچفتد ںیہفت؟ 

 فتاکفتم یک ابفتت:
 فتآفتپ وچبفتں ےس ہہک ےتکس ںیہ ہک وفتہ ایسفترفتوفتں ےک ابفترفتے ںیم ےلہپ ےس وج ھچک اجفتےت ںیہ افتےس افتےن رفتےت وہفتے اظنفتم یس یک ڈفترفتافتگن انبفتںی: فتاطفترفتدفت، 

فتزفترفتہفت، فتزفتنیفت، فترفتخفت، فترتفتیفت، فتزفتلفت، فتوفترفتسنفت، فتافتوفتر وچپفتنفت۔

فتوچبفتں وک افتر افتدفتافتزفتہ ہن وہ ہک اظنفتم یس افتوفتر ایسفترفتوفتں وک سک رطفتح انبفتان ےہفت، فتوت ے ک وفتہ ہی رفترفتی ہن رکفتںفت۔ 

 فتامہفترفتا اظنفتِم فتیس

فتاظنفتِم فتیس ےک ایسفترفتوفتں یک 

فتاصفتوفتر انبفتںی!
3

6

9

2

5

8

1

4

7
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فترھفتوپفتر رعتفتف افتوفتر وحفتہل افتزفتافتی ےک افتھ وچبفتں وک وفتش آفتدفتد ںیہک ہک ےھچپ اچفتر دفتن افتوہفتں ے وفتافتیع تہب تنحم ےس اکفتم ای افتوفتر آفتج ہی اتکفتب لمکم 
فترکفتے ےک ےئل افتن اک آفترفتی دفتن ےہفت۔ 

ل�ر ا یسک افتوفتر زیچ ےس افتک افتھ وجفتڑ دفتں ےگفت۔ ب ےس وھچفتاٹ ہحفص ب ےس آفتےگفت، فتافتوفتر افتس ےک  �ی�پ
فتےچ افتب افتن امتفتم 8 فتاحفصفتت وک افتی رتفتبی ںیم  س�ٹ

فتےھچیپ ڑبفتے احفصفتت افتس رطفتح اگلفتے اجفتںی ہک ےچین وفتافتال ہحفص افتوفترپ وفتافتےل ےک ےھچیپ رظن آفتےفت۔

فتاپفتوچفتافتں  فتدفتن 

30
فتٹن

فلپ بک 

فتہحفص ربمن 8 فترپفتلبیل اگلفتںی افتوفتر افتس رپ اظنفتم یس ےک ابفترفتے ںیم ھچک رطسفتں ںیھکلفت، فتًال: فتہی )فتانفتم ںیھکل( فتاک رھگ ےہ وج یکلم وفتےفت، فتاظنفتم یس ےک 
فتایسفترفتے زفتنی ےک ربفتافتمظ )فتانفتم ںیھکل(  فتےک کلم )فتانفتم ںیھکل( فتےک وفتہ ا علض )فتانفتم ںیھکل( فتےک رہش ا اگفتؤفتں )فتانفتم ںیھکل( فتںیم )فتانفتم ںیھکل(  فتیک یلگ 

فتںیمفت،  فتوفتافتع ےہفت۔ افتک ےس نیت ولمجفتں ںیم اتفتںی ہک وفتہ اظنفتم یس ےک ابفترفتے ںیم ای ھچک اجفتےت ںیہ ًال فتدفتوفترفتے ایسفترفتےفت، فتاچفتدفت، فتوسفترفتج ےک رفتد افتن 
فتیک رفتدفتش وفتریفتہفت۔ 

فتوچبفتں ےس ںیہک  فتہک وفتہ اچفتد افتوفتر وسفترفتج ےک ابفترفتے ںیم افتک وھچفتاٹ ا ریپفتافترفتافتف ںیھکلفت۔ ہی دفتوفتوفتں افتین افتین ہگج ویفتں اخفتص ںیہ افتوفتر امہفترفتی زفتدفتویفتں ںیم 
فتای رکفتدفتافتر افتدفتا رکفتے ںیہفت؟
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فتےچ افتب افتےس افتک اففتے ںیم ڈفتافتل ںیل افتوفتر افتوفترپ ہتپ دفترفتج رکفتں وج ھچک افتس رطفتح وہ اتکس ےہ: 

فتانفتم

فترھگ

فتیلگ

فتالعفتہ / فترہش / فتاگفتؤفتں

فتکلم

فتربفتافتمظ

فتایسفترفتہ

فتاظنفتم یس

فتےچ افتب یسک افتےس صخش وک افتک وھچفتاٹ ا طخ ںیھکل ےگ سج وک اظنفتم یس ےک ابفترفتے ںیم ےلہپ ےس ھچک ولفتم ہن وہفت۔ وفتہ افتےن رھگفت، فتیلگفت، فترہش/ فتاگفتؤفتںفت، 
فتوفتےفت، فتکلمفت، فتربفتافتمظفت، فترکفتہ افترفتض افتوفتر اظنفتم یس ےک ابفترفتے ںیم ھچک ابفتںی ںیھکل ےگ ًال: 

فتآفتابفتدفتی

فترفس

گ�یں �ہ فتاتفترفتیخ افتدفتاگفتر �ج

فتدقفترفتی وصخفتایفتت

30
فتٹن

خط لکھنا

فتوفتم

فتزفتابفتن فت، فتڑپکفتے فت، فتوہتفتافتر

فتاجفتوفتر

فتاتفترفتے فت، فتوسفترفتج فت، فتاچفتد وفتریفتہفت۔
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ج منصوبے کے نتا�ئ

فتےچفتیک اکفترفترکفتدفتیگ:  فتےچ افتب افتین انبفتی وہفتی اتکفتب وک ڑپفتںی ےگ افتوفتر افتےن رھگ وفتافتوفتں وک یھب افتےس دفتاھ رک اتفتںی ہک م افتس اظنفتم یس ںیم سک ہگج وفتوجفتد ںیہفت۔ 
فتےچ افتب افتس ابفترفتے ںیم یھب وغفتر رک ےتکس ںیہ ہک آفتا افتںی افتب افتدفتافتزفتہ وہفتا ہک اظنفتم یس ںیم امہفترفتا ای اکفتم ےہفت۔ افتب وفتہ افتک اچفترفتٹ انبفتںی ےگ افتوفتر افتس رپ ھکل رک 

فتاتفتںی ےگ ہک افتوہفتں ے ای ھچک اھکیس افتوفتر وکفتن وکفتن ی ابفتوتفتں رپ افتںی ریحفتافتی وہفتیفت۔ 


