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فتلیص
فتےچ  فتمس ےک فلتخم افتاضفتء فتافتوفتر افتن ےک افتاعفتل ےک ابفترفتے ںیم تہب ریحفتت افتزی ولعمفتافتت ںیھکیس 

فتےفت۔ افتس ےک اسفتھ اسفتھ اپفتچ وحفتافتس یک دفترفتافتت افتوفتر امسجفتی رسفترفتویفتں ےک ابفترفتے ںیم یھب 
فتافتاکفترفتی احفتل رکفتں ےفت۔

فتافتم وسفتافتل
فتای آفتپ وخفتد افتک اکفتذ اک التپ  فتان ےتکس ںیہفت؟

فتاضفتنی
فتایفتایفتت )فتاسفتسن( فت، فتامسجفتی وفترفتزفتش فت، فتآفترفتٹ افتوفتر ڈفتزفتافتن

ُکل  فتوفتت  فتدفترفتاکفتر
4 فتدفتن ںیم 4 فتےٹن

فتوخفتد  فترفتامفتی / فتزفتر رگنفتافتی  فترسفترفتی
فتوفتافتدفتن ےک ذفترفتہع دفترفتایفتی رگنفتافتی

فتوفتاسفتل دفترفتاکفتر
فتاکفتذ افتوفتر ملق
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“فتتہب وخفتبفت، فتآفتپ وک وت وفتافتیع ہتپ ےہفت، فتآفتپ ےک مس ےک افتاضفتء فتوکفتن وکفتن ےس ںیہفت؟ فتںی رھپ افتب افتک وھچفتا اس میگ ےتلیھک ںیہفت۔ ںیم مس ےک یسک 
فتیھب ےصح اک افتم وبفتوفتں اگ/ فتی افتوفتر آفتپ ےن وففترفتًا فتافتس یک رطفتف افتافترفتہ رکفتا ےہ!”

“ فتآفتج م افتک افتوفتر زمفتے اک رپفتافتٹک رشفتوفتع رکفتےن وفتافتے ںیہفت۔ ےلہپ دفتن م ےن رھگ 
س ےس افتان اکفتم رشفتوفتع ای اھت افتوفتر افتب افتےن دفتوفتں دعب م 

ک�ٹ �ی فترپ ےئک افتےن وفتافتے رپفتا�ج
فتاہکفتں ےس اہکفتں چنہپ  فتےک ںیہفت۔ ای ایخفتل ےہفت، فتم ےن تہب یس افتیس زیچفتں ںیھکیس وج 

فتںیمہ رتہب رہشفتی ےننب ںیم دمفتد دفتں یفت؟ فتافتس رپفتافتٹک ےک دفتوفترفتافتن ںیمہ افتےن مسفت، فتافتس ےک 
فتفلتخم افتاضفتء فتافتوفتر افتن ےک اکفتوفتں ےک ابفترفتے ںیم تہب یس ریحفتافتن نک ولعمفتافتت ںیلم یفت۔ 

فتای ایخفتل ےہفت، فترھپ رشفتوفتع رکفتںفت؟ فتزفترفتدفتتفت، فتنک ےلہپ ھچک وسفتافتل وہ افتںیفت۔” 

فتال  فتدفتن

فتافتےن رس یک رطفتف افتافترفتہ رکفتں  1

فتافتےن ونٹھگفتں یک رطفتف افتافترفتہ رکفتں 2

20
فتٹن

پروجیکٹ کا تعارف

فتافتےن دنکفتے یک رطفتف افتافترفتہ رکفتں 3

فتافتےن اپفتؤفتں یک رطفتف افتافترفتہ رکفتں  4
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فترس – فتےنٹ – فتدنکفتا – فتاپفتؤفتں 

فترس –فتےنٹ– فتدنکفتا – فتاپفتؤفتں

فترس – فتےنٹ – فتدنکفتا – فتاپفتؤفتں

 “فتمیگ ںیم وفتافتیع زمفتہ آ رفتا ےہفت۔ ریمفتا وت ایخفتل ےہ ہک افتک افتوفتر میگ وہ افتے! فتںی رھپ افتب ہی دفتےتھ ںیہ ہک وکفتن وکفتن مس ےک افتاضفتء فتےک افتوفتں 
فتےس ےتلم ےتلج ا م اقفتہی افتاففتظ اتبفتا ےہفت؟ فتای آفتپ وک ہتپ ےہفت، فتم اقفتہی افتاففتظ وکفتن ےس وہفتے ںیہفت؟ فتم اقفتہی افتاففتظ وفتہ وہفتے ںیہ وج ےتلم ےتلج وظفلفتں رپ متخ 
فتوہفتے ںیہفت۔ ًالثم فترفتوفتیفت، فتوبفتی! فتزیفت، فتزی!فت، فتافتمفت، فتافتم!فت، فتاکفتمفت، فتدفتافتم! فتےھ وت وپفترفتا نیقی ےہفت، فتآفتپ وک افتس میگ ںیم یھب تہب زمفتہ آفتے اگفت۔ ںی رھپ ےلہپ ںیم آفتپ 

فتوک افتس ےک افتوفتل اتب دفتات/ فتدفتیت وہفتںفت۔”

●فتےچ افتےن مس ےک یسک وضع یک رطفتف افتافترفتہ رکفتں ے افتوفتر افتس اک افتم افتوفتاچ وبفتںی ےفت، فتًالثم فتابفتل افتوفتر افتن ےک وفتافتد ا وفتافتدفتہ افتس اک م اقفتہی ظفل وبفتںی 	 
فتے ًالثم فتابفتل ےک وجفتافتب ںیم اچفتل! 

●فتافتر ہچب ےھجمس ہک ہی ظفل مس ےک افتس وضع ےک م اقفتہی ےہ وت وفتہ پمج اگلفتںی ے افتوفتر افتر ںیہن ےہ وت وفتہ ھٹیب افتںی ےفت۔ 	 

●فتدفتوفترسفتے رفتافتؤفتڈفتںیم وفتافتد ا وفتافتدفتہ مس ےک یسک وضع یک رطفتف افتافترفتہ رک ےک افتس اک افتم افتوفتاچ وبفتںی ے افتوفتر ےچ افتس اک م اقفتہی ظفل افتوفتاچ وبفتل رک 	 
فتاتبفتںی ےفت۔ اقفتہی افتر کیھٹ وہفتا وت وفتافتد ا وفتافتدفتہ افتی اجبفتںی ے افتوفتر افتر ںیہن وت وفتافتد ا وفتافتدفتہ ھٹیب افتںی ےفت۔ افتر ےچ ےک ذفتن ںیم وکفتی م اقفتہی 
فتظفل ہن آ رفتا وہ وت وفتافتد ا وفتافتدفتہ افتس اک وحفتہل ڑبفتافتںی افتوفتر افتےس ھچک افتافترفتے دفتں افتوفتر افتس وفتت دفتےت رفتںیہ بج کت ہک وفتہ وکفتی ظفل اتب ہن دفتےفت۔ 

●فتافتر آفتپ اچفتںیہ وت: فتوکفتر ےتنگ رفتںیہفت، فتافتس رطفتح میگ افتوفتر زفتافتدفتہ دفتپس وہ افتے یفت۔	 

“فتافتب م ہی دفتےتھ ںیہ ہک م افتین افتوگفتں افتوفتر ابفتزفتوفتؤفتں ےس ای ھچک رک ےتکس ںیہفت؟ فتای آفتپ وک افتدفتافتزفتہ ےہ ہک افتن ےک افتدفتر ینتک کچل ےہفت؟ فتافتب م ہی 
فتیھب دفتںیھ ے ہک م افتےن ابفتزفتوفتؤفتںفت، فتافتوھفتں افتوفتر اپفتؤفتں ےس وکفتن وکفتن ےس اکفتم رک ےتکس ںیہفت۔ افتس رسفترفتی وک زفتافتدفتہ دفتپس افتوفتر زمفتدفتافتر انفتےن ےک ےئل 
فترفتوفترفتت ڑپفتے وت افتوفترفتوفتں یک رطفتح ےنلچ یک وکفتش رک ےک یھب دفتںیھ سج ےس ںیمہ افتوفترفتوفتں افتوفتر افتاسفتوفتں ےک دفترفتایفتن رففتق اک یھب ہتپ ےلچ اگفت۔” 

“فتافتب ذفترفتا زی وہ افتےفت؟

“فتافتب ذفترفتا تہب یہ زی!”

25
فتٹن

ں سے  ہم �پنی ٹانگوں �ور بازووئ

کیا کچھ کر سکتے ہیں؟ 
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فتےچ ےس ںیہک ہک ونٹھگفتں ےک لب کھج رک ےتک یک رطفتح ےنلچ یک وکفتش رکفتںفت۔ افتب افتن ےس 
فتدفترفتج ذفتل وسفتافتافتت وپفتںی: 

فتای اتک آفتپ یک رطفتح افتےن افتوھفتں ےس الگفتس وک ڑکپ اتکس ےہفت؟  1

فتافتر وفتہ افتوھفتں ےس ںیہن ڑکپ اتکس وت افتوفتر سک رطفتح زیچفتوفتں وک ڑکپفتا ےہفت؟ )فتوجفتافتب:  2
فتہن افتوفتر دفتافتوتفتں ےس(

فتےچ ےس ںیہک ہک وفتہ رفتھچ یک لقن رکفتے افتوفتر افتےن افتوھفتں افتوفتر افتوگفتں رپ رفتگن رک ےنلچ یک 
فتوکفتش رکفتےفت۔ 

فتآفتپ افتین رمک رپ اخفترفتش سک رطفتح رکفتں ےفت؟ 1

فترفتھچ افتین رمک رپ اخفترفتش سک رطفتح رکفتا ےہفت؟ )فتوجفتافتب: فترفتھچ دفترفتت وفتریفتہ ےس  2
فترمک اگل رک اخفترفتش رکفتے ںیہ ویکفتں ےک افتےک ابفتزفتو افتےن ےبمل ںیہن وہفتے ہک وفتہ افتن 

فتےس رمک رپ اخفترفتش رک ںیکسفت(فت۔

گ�رفتو یک رطفتح افتین دفتوفتوفتں افتوگفتں ےس وکفتد وکفتد رک لچ ےک دفتاھفتے: فتےچ ےس ںیہک ہک وفتہ ک�ی�ن

فتافتس احفتت ںیم آفتپ ےچ وک سک رطفتح ڑکپفتں ےفت؟ 1

گ�رفتو ےک مس ںیم اسفتےن یک  2 گ�رفتو افتےن ےچ وک سک رطفتح ڑکپفتا ےہفت؟ )فتوجفتافتب: ک�ی�ن ک�ی�ن

فترطفتف افتک الیھت اس ان وہفتا ےہفتسج ںیم وفتہ افتےن وچبفتں وک رفتےت ںیہ ویکفتہک افتن ےک  
فتابفتزفتو افتےن ےبمل ںیہن وہفتے ہک ےچ وک ڑکپ رک اھبفتگ ںیکسفت(فت۔

فتےچ ےس ںیہک ہک وفتہ ڑکیکفتے یک رطفتح زفتنی رپ لچ رک دفتاھفتےفت، فتےلہپ زفتنی رپ ھٹیب افتںیفت، فترھپ 
فتافتےن افتھ ےھچیپ زفتنی رپ رفتںیفت، فتمس وک افتوفترپ افتاھفتںی افتوفتر افتےن ابفتزفتوفتؤفتں افتوفتر افتوگفتں ےک زفتوفتر رپ لچ رک 

فتدفتاھفتںیفت۔  

فتآفتپ افتس احفتت ںیم یسک زیچ وک ڑبجفتے ےس ڑکپ رک آفتے ڑبفتھ ےتکس ںیہفت؟  1

میں جانوروں کی نقل کتنے �چھے طر�قے سے کر سکتا/ سکتی ہوں؟
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25
فتٹن

 کاغذ کی گڑ�ا سیر�ز، پہال حصہ:

 میری ٹانگیں، میرے بازو، �ور �ن 

کےمختلف حصے 

فتےچ ےس ںیہک ہک وفتہ اسفتپ یک رطفتح زفتنی رپ لچ رک دفتاھفتےفت۔ 

فتآفتپ افتک ہگج ےس دفتوفترسفتی ہگج سک رطفتح رحفتت رکفتں ےفت؟ 1

فتاسفتپ سک رطفتح اتلچ ےہفت؟ )فتاسفتپ افتےن ٹیپ ےک لب رپ رسفتک رسفتک  2
فترک اتلچ ےہ ویکفتہک افتس یک افتںی ا ابفتزفتو ںیہن وہفتےفت(فت۔ 

فتےچ افتب افتےن وطفتر رپ یھب فلتخم افتوفترفتوفتں یک رطفتح ےنلچ یک وکفتش رکفتے رفتںیہ ےفت، فتًالثم فتڈنفتک یک رطفتح وکفتد وکفتد رکفت، فتخط یک رطفتحفت، 
فتوگنفتن یک رطفتحفت۔ افتںیہن افتین یقیلخت الصفتوتفتں وک اکفتم ںیم افتےن افتوفتر زمفتہ ےنیل اک وفتع دفتں!

فتآفتج م زمفتے زمفتے ےک اکفتم رک رفتےہ ںیہفت، فتدفتپس میگ لیھک رفتےہ ںیہ افتوفتر افتوفترفتوفتں یک لقن رک رفتےہ ںیہفت۔ یھبک آفتپ ےک ذفتن ںیم ہی ایخفتل آفتا 
فتہک سج رطفتح امہفترفتی اچفتر افتںی افتوفتر ابفتزفتو وہفتے ںیہ افتیس رطفتح افتوفترفتوفتں یک یھب اچفتر افتںی وہفتی ںیہ نک وفتہ افتںیہن افتےن افتےن رطفتےق ےس افتامعفتل رکفتے 

فتںیہفت۔ آفتج یک آفترفتی رسفترفتی ںیم م ہی دفتںیھ ے ہک امہفترفتی افتوگفتں افتوفتر ابفتزفتوفتؤفتں ےک فلتخم وصحفتں ےک افتم ای ںیہفت۔ وت رھپ آفتپ ایفتر ںیہفت؟”

فتوچبفتں ےس ںیہک ہک وفتہ یسک ڑلفتےک ا ڑلفتیک اک اخفتہک انفتںیفت، فتافتس ےک ےئل آفتپ ےچین دفتا ایگ رطفتہق یھب افتامعفتل رک ےتکس ںیہ: 

●فتای آفتپ اتب ےتکس ںیہ افتاسفتی مس ںیم ےنتک ابفتزفتو افتوفتر افتںی وہفتی ںیہفت؟ )فتوجفتافتب: فتدفتو افتںیفت، فتدفتو ابفتزفتو( 	 

●فتای آفتپ افتےن ابفتزفتو ےک فلتخم وصحفتں ےک افتم اتب ےتکس ںیہفت؟ )فتوجفتافتب: فتینفت، فتالفتیفت، فتافتایلفتں( 	 

ہفت، فتوفتریفتہ( 	  �ن
ن �
●فتای آفتپ افتین افتوگفتں ےک فلتخم وصحفتں ےک افتم اتب ےتکس ںیہفت؟ )فتانٹفت، فترفتافتنفت، فتاپفتؤفتںفت، فتاپفتؤفتں یک افتایلفتںفت، فتافتڑفتیفت، �ٹ
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 وصتفتر وک لبیل رکفتےن وک ںیہکفت۔
ئ
فتوچبفتں وک ےچین دفتی گ�

فتوفتہ امہفترفتی ای دمفتد رکفتے ںیہفت؟ فتمس ےک ےصح

فتزیچفتں ڑکپفتےن ںیم فت، فتاھفتی ںیم فت، فتوخفتد وک اھفتا الھکفتےن ںیم فت، فتڑفتےن افتوفتر 
فتریفتا ںیم

فتابفتزفتو

فتان فت، فتدفتوفتڑفتا فت، فتوکفتدفتا فت، فتڑفتان فت، فتریفتا فتافتںی
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فتدفتوفترسفتا دفتن 

●فتافتاسفتی مس ںیم ےنتک ابفتزفتو افتوفتر افتںی وہفتی ںیہفت؟  1

●فتای آفتپ افتین افتوگفتں افتوفتر ابفتزفتوفتؤفتں ےک فلتخم وصحفتں ےک افتم اتب ےتکس ںیہفت؟  2

●فتای آفتپ اتب ےتکس ںیہ ہک م افتےن ابفتزفتوفتؤفتں افتوفتر افتوگفتں ےس وکفتن وکفتن ےس اکفتم رکفتے ںیہفت؟  3

ی  10سابقہ روز کی معلومات کی دهر��ئ
فتٹن

“فترپفتافتٹک ےک دفتوفترسفتے دفتن ںیم وخفتش آفتدمفتدفت۔ ےھ وپفترفتا نیقی ےہ لک آفتپ ےن افتےن 
فتمسفت، فتاخفتص وطفتر رپ افتےن ابفتزفتوفتؤفتں افتوفتر افتوگفتں ےک ابفترفتے ںیم تہب یس ولعمفتافتت احفتل 
فتںیفت۔ م ےن ہی یھب دفتاھ ہک م افتوگفتں افتوفتر ابفتزفتوفتؤفتں ےس یئک اکفتم رکفتے ںیہ افتوفتر 

فتافتوفترفتوفتں یک تبسن افتںیہن فلتخم رطفتےق ےس افتامعفتل رکفتے ںیہفت۔ ںیفت، فترھپ افتن اسفترفتی 
فتابفتوتفتں یک دفترفتافتی ےک ےئل ھچک آفتاسفتن ےس وسفتافتافتت وہ افتںیفت؟”
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30
فتٹن

ہماری ِحسیں 

“فتآفتج م تہب ےس دفتپس رجتفتابفتت رکفتں ےفت۔ افترث م تہب یس زیچفتوفتں یک دقفتر ںیہن 
فترکفتےفت۔ م ہی ابفتت وھبفتل افتے ںیہ ہک افتر افتک اخفتص زیچ وج ہشیمہ ےس امہفترفتے اسفتھ 

فتےہفت، فتافتر ہی ہن وہفتی وت امہفترفتی دفتای دبفتل رک رفتہ افتیفت۔ آفتج م دفتںیھ ے ہک امہفترفتی 
ِ�س�یں وکفتن وکفتن یس ںیہ افتوفتر ہی امہفترفتے سک سک اکفتم آفتی ںیہفت۔ ای آفتپ افتےت ںیہ 

فتامہفترفتی اپفتچ ِ�س�یں وہفتی ںیہ ںیہنج وحفتافتِس فتہس یھب اہک افتا ےہفت؟ فتوسفتےنھ یک ِ�سفت، فتدفتےنھ 
فتیک ِ�سفت، فتےنھ یک ِ�سفت، فتےن یک ِ�س افتوفتر وھچفتےن یک ِ�سفت۔ آفتج اک وپفترفتا دفتن م ہی ےنھجمس 

فتیک وکفتش رکفتں ے ہک امہفترفتی ِ�س�یں سک رطفتح اکفتم رکفتی ںیہ افتوفتر امہفترفتی زفتدفتی ےک 
فتےئل ہی ینتک افتم ںیہفت؟ فتآفتج م ھچک یقیلخت اکفتم یھب رکفتں ے افتوفتر افتک پلف کب ایفتر 

فترکفتں ے سج ںیم م افتن امتفتم ِ�س�وفتں یک وصتفترفتں انفتںی ے! فتوت رھپ آفتپ ایفتر ںیہفت؟”

یں، حو�ِس خمسہ کی فلپ ُبک وئ بنا�ئ �آ

15 فتٹن فتافتس یک وخفتوب وھپفتل یسیج ےہ   

فتیل ِ�س سج ےک ابفترفتے ںیم وفتافتدفتن افتےن وچبفتں وک اھجمسفتےن یک وکفتش رکفتں ےفت، فتوفتہ ےہ وسفتےنھ یک ِ�سفت، فتافتوفتر ہی اکفتم م افتین افتک ےس 
فترکفتے ںیہفت۔ افتںیہن افتک افتوفتر دفتپس رسفترفتی ےک ابفترفتے ںیم اتبفتںی وج وفتہ رھگ ےک یسک دفتوفترسفتے رففتد ےک اسفتھ لم رک ےچین دفتےی ےئگ 

فترطفتےق ےس رکفتں ے: 

 فتےچ ےس وپفتںی ہک وفتہ رھگ ےک سک رففتد ےک اسفتھ لم رک ہی میگ ںیلیھک ے 1

فتہچبفت، فترھگ ےک افتس رففتد یک آفتوھفتں رپ یٹپ ابفتدفتھ دفتے اگ افتہک افتںیہن ھچک رظن ہن آفتے  2

فتوفتہ رففتد رھگ ےک افتدفتر فلتخم وہگجفتں رپ افتںی ے افتوفتر ر رطفتح یک وُب ا وخفتوب وفتافتی زیچفتوفتں یک اچہپفتن رکفتں ےفت، فتےس وھپفتلفت، فتوپمفت،  3
فتافتنفت، فتلھفت، فتوکفتڑفتا رکفتٹفت، فتاک وہفتا اھفتافت، فتوفتریفتہ( 

فترھگ ےک افتس رففتد یک آفتوھفتں رپ یٹپ دنبفتی رفتےہ ی افتوفتر ہچب فلتخم زیچفتں افتن ےک اسفتےن افتاھ رک وپفتےھ اگ ہک ہی ای ےہ افتوفتر وفتہ رففتد  4
فتافتس زیچ وک وسفتھگ رک افتس اک افتم اتبفتںی ےفت۔ 
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“فتتہب وخفتب! فتآفتپ ےن رصفتف افتک ِ�س یک دمفتد ےس یہ اچہپفتن ایل ہک آفتپ ےک اسفتےن ای ےہفت”فت۔ ےچ ےس ںیہک ہک افتب وفتہ زمفتد وسفتافتافتت 
فتوپفتںی: 

فتوسفتےنھ یک ِ�س ینتک افتم ےہ افتوفتر ویکفتںفت؟ 	 

فتافتر آفتپ یک وسفتےنھ یک ِ�س اکفتم رکفتا وھچفتڑ دفتے وت ای وہ اگفت؟ 	 

فتپلف �جُک ےک ےلہپ ےصح ںیم افتک یک ڈفترفتافتگن افتوفتر افتن زیچفتوفتں ےک افتم وہفتں ے ںیہنج ہچب افتس رسفترفتی ےک ےئل بختنم رکفتے اگفت۔ 

20 فتٹن  فتےھ ابفتلک افتف رظن آ رفتا ےہ!  

فتدفتوفترسفتی ِ�س سج ےک ابفترفتے ںیم وفتافتدفتن افتےن وچبفتں وک اھجمسفتےن یک وکفتش رکفتں ےفت، فتوفتہ ےہ دفتےنھ یک ِ�سفت۔ ےچ ےک اسفتھ لم رک 
فتافتک دفتو رفتوفتہی رسفترفتی رپ اکفتم رکفتں سج ےس افتس یک ےنھکل یک الصفتتی یھب رتہب وہ یفت۔ 

فتےچ ےس ںیہک ہک وفتہ رحفتوفتف یجہت اک اچفترفتٹ انفتےفت۔ ہچب افتب افتن رحفتوفتف یجہت وک آفتے ےھچیپ رک دفتے افتوفتر امتفتم رحفتوفتف یجہت )فتافتر  1
فتافترگنفتزفتی رحفتوفتف وہفتں وت A-Z فتافتوفتر افتر افترفتدفتو رحفتوفتف وہفتں وت ‘فتافتف’ فتےس ‘فتے’ فتکت( فتوک افتس رطفتح ےھکل ہک افتک افتن ںیم 5 فتےس 6 

فترحفتوفتف آفتںیفت۔ 

فتےچ افتن رحفتوفتف وک افتس رطفتح ںیھکل ے ہک ر افتیل افتن ےک رحفتوفتف افتین یلھچپ افتن ےس وھچفتے وہفتے افتںی ےفت۔ ًالثم فتافتر وفتہ  2
فتافترگنفتزفتی رحفتوفتف ھکل رفتےہ ںیہ وت وفتہ ھچک افتس رطفتح ںیھکل ے: 

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

فتہچب افتب آفتوھفتں ےک ڈفتافترٹ یک افتگنٹ رکفتے اگ افتوفتر افتےن رھگ ےک یسک رففتد یک آفتںیھ کیچ رکفتے اگفت۔ ہچب افتس اچفترفتٹ وک افتس  3
فترففتد ےک اسفتےن ڑکپ رک ڑھکفتا وہ افتے اگ افتوفتر افتںیہن ےہک اگ ہک وفتہ افتین افتک آفتھک دنب رک ےک افتس اچفترفتٹ وک ڑپفتںیفت۔  

“فتتہب وخفتبفت، فتآفتپ افتک دفتن آفتوھفتں ےک تہب افتےھ ڈفتافترٹ ںینب ے! فتےہ افتں افتک تمعن ہک م افتین دفتےنھ یک ِ�س یک دبفتوفتت افتین افتس 
فتڑبفتی یس زفتنی رپ ےنسب وفتافتی افتین اسفترفتی وخفتوصفترفتت زیچفتوفتں وک دفتھک ےتکس ںیہفت؟” 
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فتےچ ےس ےچین دفتےی ےئگ زمفتد وسفتافتافتت وپفتںی: 
فتدفتےنھ یک ِ�س ینتک افتم ےہ افتوفتر ویکفتںفت؟	 
فتافتر آفتپ یک آفتوھفتں رپ یٹپ افتیس رطفتح دنبفتی رفتےہ وت آفتپ ےک ےئل انتک لکشم وہ افتے اگفت؟ 	 

فتپلف �جُک ںیم دفتوفترسفتا نشکیس انفتےن ےک ےئل ہچب افتس ںیم افتک افتوفتر ہحفص اگلفتےفت، فتاہفتں وفتہ آفتھک یک ڈفترفتافتگن انفتے اگ افتوفتر اپفتچ فلتخم رفتوگفتں یک 
فتفلتخم زیچفتوفتں ےک افتم افتس رپ ےھکل اگفت۔

15 فتٹن فتہی وت تہب زمفتدفتافتر ےہ!  

فترسفتی ِ�سفت، فتےس ےچ افتےن وفتافتدفتن ےک اسفتھ لم رک ےنھجمس یک وکفتش رکفتں ےفت، فتوفتہ ےہ ےنھ یک ِ�سفت۔ ےچین دفتا ایگ میگ ںیلیھک سج 
فتںیم ہچب افتین زفتابفتن ےس ےنھ یک ِ�س وک افتامعفتل رکفتے اگ:

فتہچب افتےن رھگ ےک یسک افتک رففتد وک افتس میگ ںیم اسفتھ الم رک افتن یک آفتوھفتں رپ یٹپ ابفتدفتھ دفتے اگفت۔ 1

فتہچب فلتخم ذفتافتوقفتں وفتافتی اھفتےن ےنیپ یک تہب یس زیچفتں بختنم رکفتے اگ: فتیٹفت، فتیھٹفت، فترفتشفت، فتنیک )فتومفتںفت، فترتگفتے اک اکلھچفت، فتینفت، فتکم(  2

فتہچب افتےن رھگ ےک افتس رففتد وک ر زیچ وھفتڑفتی وھفتڑفتی اھکچفتے اگ افتوفتر رھپ افتن ےس وپفتےھ اگ ہک ہی ای ےہفت۔ 3

“فتتہب وخفتب! فتہی ِ�س وت وفتافتیع تہب افتم ےہفت۔ دفتاھفت، فتافتس ےس ںیمہ اھفتےن یک ر زیچ اک ذفتافتہق ولعمفتم وہ افتا ےہ افتںفت؟ فتافتب وچبفتں ےس دفترفتج 
فتذفتل زمفتد وسفتافتافتت وپفتںی: 

فتےنھ یک ِ�س ینتک افتم ےہ افتوفتر ویکفتںفت؟ 	 

فتافتر آفتپ وک ےنھ ےس زیچفتوفتں اک ذفتافتہق ولعمفتم ہن وہفتا وت ای آفتپ وک اچفتٹی اھفتےن ںیم زمفتہ آفتافت؟	 

فتافتس پلف �جُک ےک رسفتے نشکیس ںیم اھفتےن ےنیپ یک افتن زیچفتوفتں ںیم ےس ھچک زیچفتوفتں یک وصتفترفتں وہفتں ی وج رھگ ےک رففتد وک ےنھ ےک 
فتےئل دفتی یئگ ںیھت افتوفتر افتس ےک اسفتھ زفتابفتن یک ڈفترفتافتگن یھب وہ یفت۔
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15 فتٹن  فتںیم ےن دفتامفتےک یک آفتوفتافتز ینس ےہ!  

فتوفتیھ ِ�س ےس ےچ افتےن وفتافتدفتن ےک اسفتھ لم رک ےنھجمس یک وکفتش رکفتں ےفت، فتوفتہ ےہ ےن یک ِ�س سج ےک ےئل م افتےن اکفتن افتامعفتل 
فترکفتے ںیہفت۔ ےچ ےک اسفتھ لم رک دفتےنھ ا اشمفتدفتہ رکفتےن یک دفترفتج ذفتل رسفترفتی رکفتں سج ےس ےچ وک افتس ِ�س ےک ابفترفتے ںیم زمفتد 

فتےنھجمس ںیم دمفتد ےلم یفت۔ 

فتےچ ےس ںیہک ہک وفتہ اخفتوفتی ےس ھٹیب افتےفت۔ 1

فتےچ ےس ںیہک ہک وفتہ افترفتدفترفتد ےس آفتےن وفتافتی فلتخم آفتوفتافتزفتں وپفترفتی وتفتہ ےک اسفتھ ےنسفت، فتوکفتی  فتزی افتوفتر وکفتی یکلہ آفتوفتافتزفتںفت، فترھگ ےک  2
فتافتدفتر ےس آفتےن وفتافتی آفتوفتافتزفتں افتوفتر رھگ ےک ابفتر ےس آفتےن وفتافتی آفتوفتافتزفتںفت۔ 

فتےچ ےس ںیہک ہک وفتہ افتن آفتوفتافتزفتوفتں یک افتک رہففتت انفتے )فتًالثم فتاکفتر ےک افترفتن یک آفتوفتافتزفت، فتولفتں یک رفتڑفتی وفتافتے یک آفتوفتافتزفت، فتےھک یک  3
فتآفتوفتافتزفت، فتی وفتی یک آفتوفتافتزفت، فتےچ ےک رفتوفتےن یک آفتوفتافتزفت، فتنہ اھبفتویفتں ےک آفتس ںیم ابفتںی رکفتےن یک آفتوفتافتزفت، فتنچ ںیم کم وفتریفتہ وک ےنسیپ یک 

فتآفتوفتافتزفت، فتوفتریفتہ( 

“ فتوت ریمفتے ایپفترفتے وچب! فتےن یک ِ�س افتک تمعن ےہفت”فت۔ وچبفتں ےس ےچین دفتا ایگ وسفتافتل وپفتںی: 

فتےن یک ِ�س ینتک افتم ےہ افتوفتر ویکفتںفت؟	 

فتپلف �جُک ےک وفتےھ نشکیس ںیم افتن امتفتم زیچفتوفتں یک وصتفترفتں وہفتں ی نج یک آفتوفتافتزفتں ہچب ےنس اگ افتوفتر وفتہ افتن رپ لبیل اگلفتے اگفت۔ 

10 فتٹن  فتہی ہگج تہب رھکفتدفترفتی ےہ!  

فتاپفتوچفتں افتوفتر آفترفتی ِ�سفت، فتسج ےک ابفترفتے ںیم وفتافتدفتن وچبفتں وک زمفتد ولعمفتافتت احفتل رکفتےن ںیم دمفتد دفتں ےفت، فتوفتہ ےہ وھچفتےن یک ِ�سفت۔ افتس 
فتدص ےک ےئل ےچ ےک اسفتھ لم رک دفترفتج ذفتل رسفترفتی رکفتں: 

●فتےچ ےک اسفتےن وکفتی دفتو فلتخم زیچفتں رفتںی افتوفتر افتےس ںیہک ہک افتن رپ افتھ ریھپ رک وسحمفتس رکفتے ینعی افتک زیچ رھکفتدفترفتی افتوفتر  1
فتدفتوفترسفتی رنفتم وفتالمفتم )فتکش ہتپ افتوفتر رنفتم لبمک( 

●فتےچ ےس ںیہک ہک وفتہ دفتو زیچفتوفتں وک وھچ رک دفتےھفت، فتافتک رفتم افتوفتر دفتوفترسفتی ڈنھٹفتی )فترفتم اچفتے اک پک افتوفتر ڈنھٹفتے اپفتی اک الگفتس(  2
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“فتتہب وخفتب! فتامہفترفتی وھچفتےن یک ِ�س ںیمہ ےلہپ اتب دفتیت ےہ ہک افتس ںیم وکفتی اصقنفتن ےہ ا ںیہنفت، فتای ایخفتل ےہفت؟ فتآفتپ ےن دفتاھفت، فتآفتپ وک افتین 
ِ�س�وفتں یک دمفتد ےس سک رطفتح وففترفتًا فتہتپ لچ ایگ ہک اچفتے اک پک رفتم ےہفت، فتافتس ےئل آفتپ ےن افتان افتھ وففترفتًا فتےھچیپ چنیھک ایل!” فتےچ ےس زمفتد 

فتدفترفتج ذفتل وسفتافتافتت وپفتںی: 

●فتوھچفتےن یک سح ینتک افتم ےہ افتوفتر ویکفتںفت؟ 	 

فتپلف �جُک ےک آفترفتی نشکیس ںیم ھچک رھکفتدفترفتی افتوفتر ھچک رفتم/ فتڈنھٹفتی زیچفتوفتں یک وصتفترفتں وہفتں یفت۔ 

بچوں کی کارکردگی: 

جُک!  فتوحفتافتِس فتہس یک پلف �

25
فتٹن

کاغذ کی گڑ�ا سیر�ز، دوسر� حصہ: 

میرے حو�ِس خمسہ 

فتےچ افتب اکفتذ یک دفتوفترسفتی ڑگفتا انفتںی ے سج ےک ےئل وفتہ دفترفتج ذفتل رطفتےق رپ لمع رکفتں ے: 

فتےچ مس اک افتک اخفتہک انفتںی ے سج ےک رہچفتے رپ ذفترفتا وقعمفتل ہگج رفتںی ےفت۔	 

فتےچ افتب وحفتافتِس فتہس وفتافتے فلتخم افتاضفتء فتیک ڈفترفتافتگن انفتںی ےفت، فتًالثم فترہچفتے رپ افتکفت، فتآفتںیھفت، فتاکفتن افتوفتر زفتابفتنفت، فتہک وپفترفتے مس رپ ھکل رک اتبفتںی 	 
فتے ہک ہی وھچفتےن یک ِ�س ےک اکفتم آفتا ےہفت۔ 

“فتتہب وخفتبفت، فتافتس ےک اسفتھ یہ امہفترفتا دفتوفترسفتے دفتن اک رپفتافتٹک لمکم وہفتا” 



14

فترسفتا دفتن 

ی  10سابقہ روز کی معلومات کی دهر��ئ
فتٹن

●فتلک م ےن ینتک ِ�س�وفتں ےک ابفترفتے ںیم ولعمفتافتت احفتل ںیفت؟  1

فتای آفتپ افتن بس ےک افتم اتب ےتکس ںیہفت؟ 2

فتلک م ےن وج رجتفتابفتت ےئک افتن ںیم ےس وکفتن اس رجتفتہ آفتپ وک بس ےس زفتافتدفتہ دنسپ آفتا افتوفتر ویکفتںفت؟ 3

فتآفتپ وک وکفتن یس ِ�س بس ےس افتیھ یتگل ےہفت؟ فتافتوفتر ویکفتںفت؟  4

“فتآفتج م افتےن رپفتافتٹک اک رسفتا دفتن رشفتوفتع رکفتےن وفتافتے ںیہفت۔ افتس رپفتافتٹک ےک دفتوفترفتافتن 
فتافتب کت آفتپ یک اکفترفترکفتدفتی تہب افتیھ رفتیہ ےہفت۔ اظفتر ےہفت، فتےئن ےئن رجتفتابفتت رک ےک 
فتت یئن زیچفتں ےنھکیس ںیم زمفتہ وت آفتا ےہ! فتلک م ےن وپفترفتا دفتن فلتخم رجتفتابفتت رک ےک ہی 
فتافتےن یک وکفتش یک ہک امہفترفتے ِ�س�یں ا وحفتافتِس فتہس سک رطفتح اکفتم رکفتے ںیہفت۔ 
فتںی رھپ ھچک وسفتافتل وپفتھ رک دفتےتھ ںیہفت، فتآفتپ وک ہی بس ابفتںی ینتک ھجمس ںیم آفتںی”
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15
فتٹن

سانس �ور  دل کی دهڑکن  

فتافتس رپفتافتٹک ےک دفتوفترفتافتن م ےن تہب یس افتیس ولعمفتافتت احفتل ںی نج ےس ںیمہ افتدفتافتزفتہ 
فتوہفتا ہک امہفترفتی ِ�س�یں افتوفتر امہفترفتی افتںی افتوفتر ابفتزفتو ےنتک افتم ںیہفت۔ افتب م زمفتد ھچک رجتفتابفتت 
فترکفتں ے نج ےس آفتپ وک افتاس ےگل اگ ےس آفتپ ےک مس ںیم وکفتی افتدفتو ےہ سج یک 

فتدبفتوفتت آفتپ ہی بس اکفتم رک ےتیل ںیہفت۔”

فتاسفتس: فتوچبفتں ےس ںیہک ہک وفتہ ھچک دفتر افتین اسفتس رپ وتفتہ دفتںفت۔ بج وفتہ وپفترفتی رطفتح اسفتس رپ وتفتہ دفتےن ںیگل وت افتںیہن دفترفتج ذفتل اکفتم 

فترکفتےن وک ںیہک: 

فتافتین آفتںیھ دنب رکفتں 	 

فتآفتپ افتک ٹن ںیم ینتک ابفتر اسفتس ےتیل ںیہفت، فتیت رکفتں	 

فتافتب ہی دفتںیھ ہک اسفتس ےتیل وفتت آفتپ ےک مس ےک وکفتن وکفتن ےس وصحفتں ںیم رحفتت آفتی ےہ )فتًالثم فتاھفتی افتوفتر ٹیپ وفتریفتہ( 	 

فتافتان افتھ ےنیس رپ رفتںی افتوفتر افتیس رطفتح اسفتس ےتیل رفتںیہ	 

فتافتب افتان افتھ ٹیپ رپ رفتںی افتوفتر افتیس رطفتح اسفتس ےتیل رفتںیہ	 

فتےچ ےس ںیہک ہک وفتہ افتین آفتںیھ دنب رکفتں افتوفتر افتب افتس ےس ہی وسفتافتافتت وپفتںی: 

فتاسفتس ےتیل وہفتے آفتپ وک وسحمفتس وہفتا ہک آفتپ ابفتلک رپفتوکفتن وہ ےئگ ںیہفت؟  1

فتآفتپ ےک مس ےک وفتہ وکفتن وکفتن ےس ےصح ںیہ ںیہنج آفتپ اسفتس ےتیل وفتت افتامعفتل رکفتے ںیہفت؟ )فتافتکفت، فتہن(  2

فتآفتپ ےک مس ےک وفتہ وکفتن وکفتن ےس ےصح ںیہ نج ںیم اسفتس ےتیل وفتت رحفتت دیپفتا وہفتی ےہفت؟ )فتٹیپفت، فتاھفتی(  3
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فتضبن: فتافتس قشم ےک ذفترفتےع وچبفتں وک ہتپ ےلچ اگ ہک ضبن سک رطفتح دفتےتھ ںیہفت۔ افتن ےس دفترفتج ذفتل اکفتم رکفتےن وک ںیہک: 

●فتےچ ےس ںیہک ہک وفتہ افتین الفتی رپ افتوگفتاھ رفتےھفت، فتوھفتڑفتی دفتر ںیم افتےس افتین ضبن وسحمفتس وہفتےن ےگل یفت۔ ےچ وک دمفتد دفتےن ےک ےئل 	 
فتوفتافتدفتن ےلہپ وخفتد افتین ضبن دفتںیھ افتہک افتںیہن افتدفتافتزفتہ وہ ہک ضبن سک رطفتح دفتےتھ ںیہفت۔

●فتےچ افتک ٹن کت افتین ضبن رپ افتوگفتاھ رفتھ رک افتس ابفتت اک افتدفتافتزفتہ اگلفتںی ے ہک افتس دفتوفترفتافتن افتںیہن افتےن دفتل یک دفتڑفتنک ینتک ابفتر 	 
فتانفتی دفتیفت۔ 

فتےچ ےس دفترفتج ذفتل وسفتافتافتت وپفتںی: 

فتدفتل یک دفتڑفتنک نس رک آفتپ وک اسیک وسحمفتس وہفتافت؟  1

فتآفتپ اک دفتل افتک ٹن ںیم ینتک ابفتر دفتڑفتاکفت؟  2

فتافتب ےچ ےس ںیہک ہک افتک یہ ہگج ڑھکفتے رفتہ رک 25 فتےس 50 فتابفتر پمج اگلفتںیفت۔ وفتافتدفتن وک بس ےس رتہب افتدفتافتزفتہ وہفتا ےہ ہک ہچب ینتک 
فتتق رک اتکس ےہفت، فتافتس ےئل افتںیہن رفتوفترفتت ےس زفتافتدفتہ ہن اکھتفتںیفت۔ ہچب بج افتین اتبفتی وہفتی دعتفتافتد ںیم پمج لمکم رک ے وت افتس ےس دفترفتج 

فتذفتل وسفتافتافتت وپفتںی: 

فتافتس وفترفتزفتش ےس آفتپ وک افتےن مس ںیم سک رطفتح اک رفتدفتلمع وسحمفتس وہفتافت؟ 1

●فتای آفتپ یک اسفتس یک رفتاتفتر ےلہپ ےس زی وہ یئگ ےہفت؟ 2

5
فتٹن

گنتی کر�ں

فتوچبفتں ےس ںیہک ہک ےلہپ وفتہ آفترفتافتم ےس ےھٹیب وہفتے افتک ٹن کت افتین اسفتس یک یت رکفتں افتوفتر افتےس افتےن اپفتس ھکل ںیفت، فترھپ وفترفتزفتش رکفتں افتوفتر افتس ےک 
فتدعب دفتوفتابفترفتہ افتک ٹن اسفتس یک یت رکفتں افتوفترفتدفتوفتوفتں اک آفتس ںیم وفتافتزفتہن رکفتںفت۔ افتیس رطفتح ضبن یک یھب یت رکفتںفت، فتےلہپ آفترفتافتم ےس ےھٹیب وہفتے افتوفتر 

فترھپ وفترفتزفتش رکفتےن ےک دعبفت، فتافتوفتر رھپ دفتوفتوفتں اک وفتافتزفتہن رکفتںفت۔  فتدفتوفتوفتں اک  فترففتق افتےن ےک ےئل افتںیہن عمج یفن اک ھچک اسحفتب رکفتا ڑپفتے اگفت۔ 

●فتای آفتپ یک ضبن یک رفتاتفتر ےلہپ ےس فلتخم ےہفت؟ 3

●فتای آفتپ وک ہنیسپ آ رفتا ےہفت؟ 4
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15
فتٹن

کاغذ کی گڑ�ا سیر�ز، تیسر� حصہ: 

جادو ہے میرے جسم میں 

فتےچ افتب اکفتذ یک ڑگفتا ریسفتز ےک رسفتے ےصح ںیم دفتو فلتخم وصتفترفتں انفتںی ےفت، فتافتک وفترفتزفتش ےس ےلہپ افتوفتر دفتوفترسفتی وفترفتزفتش ےک دعبفت، فتنج ےس ہی افتدفتافتزفتہ 
فتوہ اگ ہک افتن ےک مس رپ ای افتر ڑپفتافت۔ 

فترففتق
 فتوفترفتزفتش ےک دعب

 )فتافتک ٹن ےک افتدفتر(
 فتآفترفتافتم

 )فتافتک ٹن ےک افتدفتر(

فتاسفتس انیل

فتضبن
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فتوفتاھت دفتن 

ی  5سابقہ روز کی معلومات کی دهر��ئ
فتٹن

“فتآفتج امہفترفتے افتس رپفتافتٹک اک آفترفتی دفتن ےہ افتوفتر افتس وپفترفتے رپفتافتٹک ںیم ںیمہ تہب 
فتزمفتہ آفتافت۔ م ےن تہب ھچک اھکیسفت، فتںیمہ افتےن مس ےک ابفترفتے ںیم تہب یس ابفتںی ولعمفتم 

فتوہفتںی افتوفتر ںیمہ ہی یھب ہتپ لچ ایگ ہک امہفترفتے مس ںیم وت افتدفتو ےہ نک م افتد افتس 
فتیک دقفتر ںیہن رکفتےفت۔ افتب ںیم آفتپ ےس ھچک وسفتافتافتت وپفتوھچفتں اگ/ فتی سج ےس امہفترفتی 

فتلک یک یھکیس وہفتی ابفتوتفتں یک دفترفتافتی یھب وہ افتے ی!” 

فتےچ افتب اکفتذ یک ڑگفتا ریسفتز ےک رسفتے ےصح ںیم دفتو فلتخم وصتفترفتں انفتںی ےفت، فتافتک وفترفتزفتش ےس ےلہپ افتوفتر دفتوفترسفتی وفترفتزفتش ےک دعبفت، فتنج ےس ہی افتدفتافتزفتہ 
فتوہ اگ ہک افتن ےک مس رپ ای افتر ڑپفتافت۔ 

فتاسفتس ےتیل وفتت مس ےک وکفتن وکفتن ےس ےصح اکفتم رکفتے ںیہفت؟  1

فتضبن ےسیک دفتےتھ ںیہفت؟ 2

فتضبن یک رفتاتفتر بک زی وہفتی ےہفت، فتبج آفترفتافتم ےس ےھٹیب وہفتں ا بج وفترفتزفتش یک وہفت؟ 3
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15
فتٹن

کاغذ کی گڑ�ا سیر�ز، چوتھا حصہ: 

میرے جذبات

فتوچبفتں ےس دفترفتج ذفتل وسفتافتافتت وپفتںی: 

فتای آفتپ دفتو اچفتر افتےس ذجفتابفتت ےک افتم اتب ےتکس ںیہ وج آفتپ وسحمفتس رکفتے ںیہفت؟ 1

فتبس ےس وبضمفتط ذجفتہ وکفتن اس ےہفت؟ 2

فتوفتہ وکفتن اس ذجفتہ ےہ وج آفتپ افترث وسحمفتس رکفتے ںیہفت؟ 3

فتای آفتپ افتن ذجفتابفتت یک ڈفترفتافتگن ان ےتکس ںیہفت؟  4

فتےچ افتب اکفتذ یک ڑگفتا ریسفتز ےک وفتےھ ےصح یک وصتفترفتں انفتںی ے سج ںیم وفتہ فلتخم رہچفتے ان رک ہی یھب اتبفتںی ے ہک وفتہ سک ابفتت رپ افتاس وسحمفتس 
فترکفتے ںیہفت؟ فتًالثم فتہچب افتر وخفتی وفتافتا رہچفتہ انفتے وت افتےس ںیہک ہک افتک رطس ںیم ھکل رک اتبفتے ہک وفتہ سک ابفتت رپ وخفتش وہفتے ںیہفت۔ ذجفتابفتت ر رطفتح 

فتےک وہ ےتکس ںیہفت، فتوخفتی وفتافتےفت، فتافتدفتافتیس وفتافتےفت، فتےص وفتافتےفت، فترپفتاشفتی وفتافتےفت، فتریحفتافتی وفتافتےفت، فتوفتریفتہفت۔ 

Emo- )فتوفتافتدفتن ہی وصتفترفتں انفتےن افتوفتر افتن ےس قلعتم دفتوفتاچفتر افتاففتظ ےنھکل ںیم وچبفتں یک دمفتد رکفتں افتہک ےچ آفتاسفتی ےک اسفتھ فلتخم ذجفتابفتت وفتافتے رہچفتے 
jis( فتان ںیکسفت۔ ھچک اثمفتںی ےچین دفتی یئگ ںیہ: 

ڈر� ہو��د�سپرجوشنار�ضبیوقوفخوش
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30
فتٹن

کاغذ کی گڑ�ا سیر�ز، پانچو�ں 

حصہ: میرے �عضاء 

5
فتٹن

طلبہ کی کارکردگی: گڑ�ا سیر�ز 

کی مکمل پر�زنٹیشن 

فتےچ افتب اپفتوچفتں ڑگفتا انفتںی ےفت، فتاکفتذ وک دفتوفتوفتں رطفتف ےس ہہت رک ےک دفترفتوفتافتزفتے یک رطفتح ان ںی ےفت۔ افتس رطفتح اکفتذ ےک اچفتر ےحفص ن افتںی ےفت۔ 
فتےلہپ افتوفتر آفترفتی ےحفص رپ ےچ افتک افتاسفتی اخفتہک انفتںی ےفت، فتآفتدفتا افتک ےحفص رپ افتوفتر آفتدفتا دفتوفترسفتے ےحفص رپفت۔ 

فتوچبفتں ےس ںیہک ہک افتین افتس وصتفتر ںیم مس ےک افتن امتفتم وصحفتں ےک افتم ںیھکل نج ےک ابفترفتے ںیم افتوہفتں ےن افتس رپفتافتٹک ےک دفتوفترفتافتن ڑپفتافت،  1
فتینعی ابفتلفت، فترسفت، فتافتکفت، فتافتںیفت، فتاپفتؤفتںفت، فتاپفتؤفتں یک افتایلفتںفت،  فتافتوفتر مس اک ر وفتہ ہصح سج اک افتم افتںیہن افتد وہفت۔ 

فتافتب ےچ اکفتذ یک ہہت وک وھکفتل رک افتدفتر یک رطفتف افتن امتفتم افتاضفتء فتےک افتم ںیھکل ے وج افتںیہن افتد وہفتںفت، فتًالثم فتدفتلفت، فترگفت، فترفتڑفتھ یک ڈہفتیفت، فتٹیپ  2
فتوفتریفتہفت۔ وفتافتدفتن وچبفتں وک ر وضع یک اچہپفتن رکفتےن ںیم دمفتد دفتں ےفت۔

فترپفتافتٹک افتب لمکم وہفتےن وفتافتا ےہ افتوفتر ہی وفتت ےہ افتین اکفتایفتویفتں رپ وخفتی انمفتےن اکفت۔ وچبفتں ےس ںیہک ہک ینتج ڑگفتا افتوہفتں ےن انفتی ںیہ افتںیہن افتک ہگج 
فتافتاھ رفتںی افتوفتر اتبفتںی ہک افتںیہن افتاسفتی مس افتوفتر افتس ےک فلتخم افتاضفتء فتےک ابفترفتے ںیم وکفتن وکفتن یس ابفتںی ھجمس آفتںیفت۔ رتہب یہی ےہ ہک وفتہ ہی رپفتزفتنشی 

فترفتافتت ےک اھفتےن ےس ےلہپفت، فتا افتم یک اچفتے ےس ےلہپ اسفترفتے رھگ وفتافتوفتں ےک اسفتےن دفتںفت۔ 

فتوچبفتں ےن ینتک تنحم ےس ڑگفتا انفتیفت، فتافتس رپ افتن یک رعتفتف افتوفتر وحفتہل افتزفتافتی وت یتنب ےہ! 


