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 شائٍس جي ىضيّن جي اھييت

 ڇا „ھي؟ شائٍس

ً دطيط د‟ر . ھ  ڄاڻ يا ؼکيا ۿدي ىؿٍيٰ „ھي „ھيۿ دٍھًىاـ قرتم ؼػائٍـياۿ  ۿؼائٍػ الظيٍي زةاـ دي اکع

دي „ؼپاس ىّدّد دٌيا کي  پٍھٍذي „ؼپاس ىّدّد دٌيا دّ اڀياس ڪعڻ ڇّ تَ ؼائٍػ اؼاـ .۾ؼائٍػ دّ ىعهب „ھي

 ۽ ڇاڪاڻ. ۿ ڪيئً ديئً: ڇاۿ ڇّۿ ڇاالِء  .ؼيذھڻ ةاةت ىضتهف ؼّانً دا دّاب ڎئي ٿي

اٌذاؿ ڎيً ٿا. دٌيا ۽ ڪائٍات دي گٌّاگّـ زليلتً ةاةت ڄاڻ  دٍھً کي اٌؽاـ ئي ؼع ۿؼائٍػ ھڪ اھڏق ڪو „ھي

ھّ چئي ؼگھذي ٿّ تَ زاصم ڪعڻ الِء ؼائٍػ تسليق تي ىـتيم ھڪ ىغيطار۽ ھع پم قڌٌطڏؾهو „ھي. اٌھيَء ڪعي ا  

ـ چّڻ ۾ ڪّ ةَ قڌاُء ٌَ ىاڻھًۿ ؼيادً ۽ دٌيا دي ؼيّرـ ىؽئهً کي زم ڪعڻ دّ ٻيّ ٌانّ ؼائٍػ „ھي. تٍھٍڪعي ا  

ٻيً نفؼً ۾ ٍات ۽ اـ ۾ ىّدّد ىادي ةاةت „ھي.ديڪا ڪائ ۿـ ڄاڻ ؼاـ „ھيدي ا   يٍطق تَ ؼائٍػ دّ قاؼعّ اؼاـٿ

ديڪّ ھڪ  .ھّ ىضيّـ „ھيپڏھايّ قيٍطڏ ا   ً اٌطرؼائٍػ ىضيّـ ىادي دّ ھڪ ىٍؼو ٌانّ „ھي. ؼائٍػ اؼڪّن

پع ٻئي نساظ کاـ ؼائٍػ اٌھً ٻيً ىضتهف ٌَ „ھي  تاريش کاـ ۽ نساظ کاـ ٻيً ىضتهف ىضيًٌّ دھڏقڒ داگعافي

ىضيًٌّ کاـ ىضتهف ةَ „ھي ڇّ تَ ؼائٍػ تذعةً دي ةٍياد تي کّدٍا يا دريافت ڪعڻ دي ىضتهف ظعيلً کي 

 اؼتؿياؾ ۾ „ڻيٍطي „ھي.

ي ۾ هـ ؼهؽ۽ ا   “ڪٍھً فعد دي ذاتي ؼّڅ کي ٌکارڻ”تَ  ؼٽائً ىعاةق تؿهيو دّ ىلصط „ھيا انتعٽ „ئً

ھّ ضعقري „ھي تَ ھّ پٍھٍذي زٌطگيَء کي الِء ا  ۽ ؼٍّارڻ کي زليلي ىؿٍيٰ ۾ ٌکارڻ ڪٍھً ةَ فعد دي ؿضصيت 

 .ؼائٍػ دي „فاكي اصّنً ىعاةق ٌَ صعؼ ؼيذھي پع اٌھً تي ؾيم ةَ ڪعي

كّىي ٌصاب ىعاةق ؼائٍػ کي ٽً قڎـ ڀاڱً ۾ قرھايّ قيّ „ھي ۽ اٌھً ٽٍھي ڀاڱً کي پھعيً دردي کاـ قٺي پٍذيً 

 ڪتاةً ۾ ؿاىم ڪيّ قيّ „ھي:دردي تائيً دي 

 طبعي شائٍس 

  ارضياتي شائٍس 

 خياتياتي شائٍس 

 پڙھائڻ جا ىلصد: شائٍس

 ڪعڻ ؿاگعدـ دي ىطد ڻ ۾ھع ؿيِء کي پَعک ىّدّد ىازّؾ ۾ ٍؽي اٌطاز ؼاـ پٍھٍذي ؼائ .1

 ؾ ۾ ايٍطڏ ؿيً کي „ؼاٌي ؼاـ ؼيذھڻ ۽ اؼتؿيا گظر ؼفع دي ذريؿًۿ ىّاد ىاديۿ .2

اؼاـ پٍھذي رقز ىعف دي زٌطگيَء  پيؾ ڪعڻ تَ ديئً ِاڏيؼهؼائٍػ کي ؾيم ۽ صياؾ دي ٻٍھي ظعيلً ؼاـ  .3

 کي „ؼاٌيَء ؼاـ ؼيذھي ؼگھّـ

ؿاگعدـ کي ؼائٍؽي زليلتً دي کّدٍا الِء ُيٿائڻ تَ ديئً اٌھً ۾ اًٌِ ؼائٍؽي ظعيلً کي اؼتؿياؾ ڪعڻ  .4

 دي ؾادت پيطا ٿئي

ؿاگعدـ دي ۾ ةڻائڻ پٍھٍذي زٌطگيَء دي فيصهً کي ڪارائتّ  ڪعي  اؼتؿياؾ تذعةا/ؼائٍؽي ظعيلا .5

 ؼھائتا ۽ زّصال افغائي ڪعڻ

 شائٍس جي ىضيّن کي پڙھائڻ جّ طريلّ:

ۿ دً دي ىطد ؼاـ ُڪ ُي„ؼائٍػ دّ ىضيّـ ىضتهف ظعيلً ۽ زڪيت  ؾيهيً کي اؼتؿياؾ ڪٍطي پڏُايّ قيٍطق

ي ةَ „ؼاٌيَء ؼاـ ؼيذِائي ؼگِي ٿّ. اًٌِ ؼيّرـ ظعيلً ۽ ؿاگعدـ کي ؼائٍػ دي ڎکيً کاـ ڎکيً تصّرـ ک اؼتاد
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ـ ۾ پٍٍِذي ؾالئلائي يا جلافتي ا   اؼتادزڪيت  ؾيهيً کي اُڏق تَ „ؼاـ ۽ نچڪطار ةڻايّ قيّ „ُي دّ ديڪڎًُ ڪّ 

پعقگعاؿ  PPRSـ کي قڌيڪ ةِتع ڪعڻ چاُي تَ ُّ „راؿ ؼاـ ڪعي ؼگِي ٿّ. زانتً ىعاةق ڪي تتطيهيّـ ڪعي ا  

ت  يڪالس پِعيً دي ؼائٍػ دي ڪتاب کي پڏُائڻ الِء اؼتؿياؾ ٿيٍطڏ ىضتهف ظعيلا ۽ زڪدي اؼڪّنً ۾ 

 ؾيهيّـ ُيٺ ڎدً ٿيّـ:

 („ىادگي بريً اشٽارىٍگ )ذٍُي  .1

 ڪالس روم جّن شرگرىيّن .2

 ٌّان نفظ .3

 پڙھڻ .4

 نکڻ .5

 جائزو .6

 ڪتاب بابت:پِريً ڪالس جي شائٍس 

۾ قرُايم  )ٌٍڍـ ىّضّؾً( 30 ً ۽يٌّٽ 8ڪتاب  دّ( Get Ahead Science 1)„ڪؽفّرڊ يٌّيّرؼٽي پعيػ دي 

دي ؼيّرـ ؾٍّاًٌ تي ىٿي ةياـ ڪيم  دي ؼيّرـ يٌّٽػ Get Ahead Science 1. ًُ تعةيتي ڪتاةچي ۾ ي„ُ

ٺاُيا قيا „ًُ ۽ ديتعي زط تائيً ؼيّرـ  )ؼتلي رٿاةٍطي( ظعيلً ۽ زڪيت  ؾيهيً کي اؼتؿياؾ ڪٍطي نيؽً پالـ

 PPRS ؼٍڌ ايذّڪيـً فائٌّڊيـً دي ىضيًٌّ کي ؼِم ۽ „ؼاـ ةڻائي ؼگِيّ پئي اقتعق ةڻايّ قيّ „ُي.

ـ دي صالزيتً کي اؼتادهيم „ًُ ۽ اًٌِ اؼڪّنً ۾ ىّدّد ؾالئلً ۾ ک   ڎقراًٌِدا اؼڪّؾ ؼٍڌ دي پعاديڪٽ 

ٌؼع رکٍطي ُع ؾٍّاـ کي صسير ظعح ؼ ڎٌي قئي „ُي تَ ديئً  پڻ (گالؼيعيّ ذصيعق )اـ پڏُائڻ الِء ٌّـ نفؼً دىط 

ُا ڳانَِ ذًُ ۾ رکڻ اٌتِائي ضعقري „ُي تَ ؼائٍػ ـ کاـ ؾالقف ا  ا   „ؼاٌيَء ؼاـ ؼتق دي ىتً کي ؼيذِي ؼگًِ. اؼتاد

ُ   اٌِيَء اٌطاز ؼاـ پڏُائي اؼتادًُ دي ىضيّـ کي ديڪڎ ً تعةيتي ڪتاةچي ۾ ديئً ؼائٍػ دي ڪتاب يا 

ا ُا ڳانَِ پڪ ؼاـ چئي ؼگِذي ٿي تَ اٌِيَء تؿهييي ؼاؾ اٌطر ؿاگعدـ ۾ کّدٍؼيذِايّ ۽ ؼيکاريّ قيّ „ُي تَ پِّء ا  

ـ ؿيِء دي ڪعڻۿ ؼّاؾ ڪعڻۿ ڪًٍِ ةَ ؿيِء دي اصهيت کي ؼڃاڻڻ الِء ا  ڪعڻۿ تذعةا ڪعڻۿ ىـاُطا ڪعڻۿ ؿڪ 

ُي ىِارتّـ ۽ صالزيتّـ ٻارـ دي ۽ ا   يٍطاج پيطا ٿاٌت تائيً پِچڻ دِڏيّـ ىضتهف ؼائٍؽي ىِارتّـۿ ؾادتّـ ۽ ىغا

 ؿضصيت دّ زصّ ةڻذي زٌطگي دي ىضتهف ىعزهً ۾ قكت ةَ قكت ڪو ايٍطيّـ رٍُطيّـ.

 ٌّٽ:

  ۽ ؼکيم ٌتيذً Objectives ـ يٌّٽ دي ىلصطـؼائٍػ ڪالس پِعيً دي ڪتاب ۾ ىّدّد ُع يٌّٽ دي ؿعقع ۾ ا  

Learning Outcomes  ًؼائٍػ دي ىضيّـ دي ُع پِهّ کي ٌَ صعؼ „ؼاٌيَء  اؼتادکي پڻ قاضر ڪيّ قيّ „ُي تَ ديئ

ُّ پڻ ڄاڻي تَ ديڪّ ڪذَِ ًُ پڏُايّ „ُي ؼّ ؿاگعدـ زاصم ڪيّ „ُي يا ؼکي قرتّ „ُي يا ٌَ. ا    ؼاـ ؼيذِي ؼگِي پع ُّ

 پڻ ڪذَِ صالزّـ ڎٌيّـ قيّـ „ًُ دً دي ؿطت ـ يٌّٽ دي قرداڻي دي زّاني ؼاــ کاـ ؾالقف ُع يٌّٽ دي اصتتاؿ تي ا  ا  

اًٌِ ُطايتً کي پڏُي ۽ اًٌِ تي ؾيم پيعا ٿيٍطق تَ اـ ؼاـ ُّ يٌّٽ دي  اؼتادضعقرت ىسؽّس پئي ڪئي قئيۿ دڎًُ  ؼاـ

ـ يٌّٽ دي ؼکيم تصّرـ کي قڌيڪ ڪالس دي ؼيّرـ ؿاگعدـ کي پڻ ا   ٺتي رُذي قيم ؿاگعدـ کي پعصعؼ پ  اصتتاؿ تي ٌَ 

 َء ؼاـ پڏُائي ۽ ؼيذِائي ؼگٍِطق.گِعائي
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 جاٌدار
 

 1يٌّٽ 
 عٍّان : جاٌدار ۽ غير جاٌدار طيّن

 گِربم تدريصي ىّاد ىلصد

 ـ كاةم ٿي قيٍطا دّ ُّ:ً يٌّٽ پڏُڻ کاٌپِّء ؿاگعد ا  ُ  
 ي عڪڃاڻپ داٌطار ۽ غيعداٌطار ؿيً دي فعؽ کي ؼيذٍِطا ۽ ؼ

 .گٍِطاؼ

  ًدي ةٍيادي دي قڌڻ قيذِڻۿ زعڪت ڪعڻ ۽ اًٌِ داٌطار ؿي

 .اڻي ؼگٍِطاضعقرتً ةاةت ڄ

  قڌڻ  دّـ ؾيم ؼاـ زٌطگي ؾيم ۽ ا   پيطائؾ قاري ديداٌطارـ

 .قيذِڻ ؼيذِي ؼگٍِطا

  فهيؾ چارٽۿ داٌطار ؿيً دا

 ؼڪىا ڪارڊ ۽
 غيعداٌطار ؿيً دا فهيؾ ڪارڊ 

  دي ٻچً ۽ اًٌِ ىضتهف داٌّرـ

 دّـ تصّيعقـ

 

 جاٌدار طيّن

 بريً اشٽارىٍگ:

 ۽ اـ دي چّڌاري ُڪ ڪڪع ٺاُيٍطق ۽ پِّء “داٌطار” ةّرڊ تي ُڪ نفغ نکٍطق  اؼتاد

تُّاـ کي صتع „ُي تَ اؼاـ داٌطارـ دي دٌيا ۾  ٻارق”ؿاگعدـ کي ُطايت ڪٍطق تَ: 

رٍُطا „ُيّـ ۽ اؼاـ ىاـ ُع ُڪ ىاڻِّ دّ رقزاٌّ داٌطارـ ؼاـ تؿهق ٌُّطق „ُي. 

ؿاگعد دً ةَ داٌطارـ دا ٌاال  “ّ؟ئٻڌائيٍط کي ڪذَِ داٌطارـ دا ٌاالڇا تُّاـ ىٌّ

نکيم „ُي. ةعيً اؼٽارىٍگ  “جاٌدار” ّگعد نکٍطق دًٍِ ۾ نفغ ئـ ڪڪع دي چُي ؼڀ ٌاال ةّرڊ تي ا  ا   اؼتادٻڌائيٍطا 

۽ ـ دي تصسير ڪٍطق قيٍطق ا   اؼتادـ ديڪڎًُ ؿاگعد داٌطارـ دي زّاني ؼاـ ڪي ٌاال غهط ٻڌائً ٿا تَ پِّء دقرا  

ڇٍطيۿ اؿارا ڎيٍطي ۽ ٻيا ُيٿائڻ قارا ظعيلا اؼتؿياؾ ڪٍطي ؿاگعدـ ؼاـ ةعيً اؼٽارىٍگ ؼّاؾ پ   اؼتاداُڏي ظعح 

ىاـ کّڏ ؼاري ڄاڻ زاصم ڪٍطق ۽ ضعقرت ىعاةق اًٌِ  کي کّٽي اًٌِ ذريؿي داٌّرـ ةاةت ؼّاؾ ڪٍطق ۽ ؿاگعدـ

 قٌڊيٍطق.پڻ ؼاـ ڄاڻ 

 ٌّان نفظ:

 Living داٌطار These ُيا   Bat قچيڏ

 Things ؿيّـ Housefly ىَک   Palm Tree ُيعڻ دّ قڻ

 Some ڪذَِ Child ٻار Sunflower ؼّرج ىکي

 Pumpkin ڪطق /پيٺّ Lion ؿيًٍِ Frog ڎيڎر

 ڪالس روم جّن شرگرىيّن:

ٌؼع رکٍطي ىاؼڪ ٺاُي ڎيٍطق يا ةازار ۾ داٌّرـ  اؼتاد ؿاگعدـ کي گعقپً ۾ قيِاريٍطق ۽ کيً پڏُايم ىضيّـ کي ىط 

اًٌِ دّ اٌتؼاؿ ڪٍطق يا قري ڪًٍِ پاٺي تي داٌّرـ دي  ۿدي ؿڪهيً دا ىاؼڪ „ؼاٌيَء ؼاـ ىهي قيٍطا „ًُ

ـ زّاني ؼاـ ُتي ڎٌم تصّيعـ کاـ پڻ ىطد قٺي ؼگِذي ؿڪهيً قاريً تصّيعـ کي نڳائي ڪعي ىاؼڪ ٺاُيٍطق. ا  

۾ پڻ  َءُّ رقؾ پهي ؼٍڌيڪتاب ۾ ىّدّد داٌطارـ دي تصّيعـ تي ؿاگعدـ کاـ رقؾ پهي ڪعائيٍطق. ا   اؼتادٿي ۽ پِّء 

ىڇيىثال: ڪعي ؼگِذي ٿّ.
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 غير جاٌدار
 

I am a fish. I live in water. 
I have scales on my body, 
People like to eat me and I cannot live without water. 

 
 پڙھڻ:
ؼتق دي  اؼتادقاري ظعيلي ؼاـ پڏھائيٍطقۿ دًٍِ تست  3+2 “جاٌدار طيّن” پِعيً ڎيًٍِ تي ؿاگعدـ کي ؼتق  اؼتاد

چٌّڊ ٽڪعي يا پيعاگعاؼ کي ٌٍڍـ ٌٍڍـ زصً ۾ قرُائي پھعياـ پاڻ ٽي دفؿا پڏھٍطق ۽ پِّء ٻَ دفؿا ؿاگعدـ کي پاڻ ؼاـ 

ـ کي ةّرڊ تي نکي ڪعي ةَ ىٿي ڪتاب ىٍذِاـ ؼتق دّ ڪّ ٽڪعق چٌّڊي ا   اؼتادـ کاـ ؾالقف ا  . گڎ پڏھڻ الِء چٌّطق

 ظعيليڪار تست پِعيً پاڻ ؼتق  “شيٍدوچ”ۿڎيًٍِ تي ٻئيً اؼتاد. ؼگِي ٿّيلً ىعاةق پڏُي ۽ پڏُائي ةياـ ڪيم ظع

ىتً „ؼاٌيَء ؼاـ ؼيذَِ ۾ اچي ىؿٍيٰ ؼييت ؿاگعدـ کي پڏُي ٻڌائيٍطق تَ ديئً ؿاگعدـ کي ؼتق دّ  “جاٌدار طيّن”  

 .قڃي
ؼيذِڻ ۾  L2ـ الِء „ُيۿ ا   L2۾ ڳانِائي قڃي ٿي ۽ ُع ٻي ٻّني اؼاـ الِء  ـُا ٻّني ديڪا ٻارـ دي گِعدّ ىعهب „ُي ا   L1: ٌّٽ

 .دفؿا پڏُائتّ 2کي  L2ظعيلي ۾   “ؼيٍطقڅ”دًٍِ ڪعي  ۿىـڪم ٿيٍطي „ُي
 

These are some living things L2 
Example: ًُ„ ُي ڪجَِ جاٌدار طيّن L1 

These are some living things L2 
 نکڻ:

ُي دا ٌاال نکڻ الِء چٌّطق تَ ُّ ا   “جاٌدار طيً” ؿاگعدـ کي ڪتاب ۾ ڎٌم  اؼتاد

دي ُع ُڪ ؿاگعد دي ڪاپي  اؼتادپٍٍِذي ڪاپيً ۾ نکٍطا. نکڻ دقراـ 

چڪاس ڪٍطق ۽ ضعقرت ىعاةق کيً صسير اؼپيهٍگ نکڻ ؼيکاريٍطق ۽ 

 .ِيا ڪٍطي ىؽهؽم رٍُيائي فعاُو ڪٍطقنکڻ ۾ کيً گِڻي تّدَِ ى  
 جائزو:

 پِعياـ ڪًٍِ ىئگغيًۿ اصتار يا فهيؾ ڪارڊز ىاـ داٌطارـ ۽  اؼتاد

غيع داٌطارـ دّـ تصّيعقـ ُٿ ڪعي ؿاگعدـ کي ڎيٍطق ۽ کيً 

ؿيً دّـ  ۽ غيعداٌطار ُطايت ڪٍطق تَ ُّ اًٌِ ىاـ داٌطار

 .ڎٌم صاًٌ ۾ چٍتڏائيً عيعقـ انڳ ڪتصّي

 ؿاگعدـ کاـ ڪتاب ۾ ڎٌم داٌطار ؿيً دي صاصيتً ةاةت اؼتاد 

 .ؼّاؾ دّاب ڪٍطق

 عٍّان : غير جاٌدار طيّن

 بريً اشٽارىٍگ:
ّڌاري ُڪ ڪڪع ٺاُيٍطق ۽ ئـ دي چ۽ ا   “غيع داٌطار” ةّرڊ تي ُڪ نفغ نکٍطق  اؼتاد

داٌطار ؿيّـ ڪِڏيّـ تُّاـ کي صتع „ُي تَ غيع  !ؿاگعدـ کي چٌّطق: ٻارق پِّء

اُي ؼڀ  اؼتادؿاگعد دً ةَ غيع داٌطار ؿيً دا ٌاال ٻڌائيٍطا  “ٿيٍطيّـ „ًُ؟ 

ؿاگعدـ کاـ اًٌِ  اؼتادـ کاٌپِّء نکيم „ُي. ا   “غير جاٌدار” ّگعد نکٍطق قيٍطق دًٍِ ۾ نفغ ئٌاال ةّرڊ تي اـ ڪڪع دي چ

 غيع داٌطار ؿيً دي زّاني ؼاـ ىضتهف ؼّاؾ پڇٍطقۿ ديئً:
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   ؟ُي ڪِڏي اؼتؿياؾ ۾ ايٍطيّـ „ًُ۽ ا   ؼگٍِطيّـ „ًُ ذِيۿ کائي پيئيۿ قڌي قيُي ؿيّـ چعپعڇا ا 

۽ دتي ضعقرت  ٺاُيم ڪڪع دي چّگعد نکٍطق قيٍطق ةّرڊ تي  اؼتادؼّانً دا دّاب  ڇيمؿاگعدـ کاـ پ   اُڏي ظعح

 .۽ چٽي ظعيلي ؼاـ ؼيذِائيٍطق قاضر تصّرـ کي قڌيڪ تَاةؽعق اؼتادتي ٌُّطي ا  

 ٌّان نفظ:

 Scissor كيٍچي Ball ةاؾ Spade ةيهچّ

 Cup ڪّپ School Bag ِّاؼڪّؾ دّ ٿيه Rock ٽڪعي ۿٿعپ

 Fan پکّ Clock گِڏياؾ Own ذاتي پٍٍِذّۿ

 Radio ريڊيّ Encourage ُيت قڌائڻ Try ڪّؿؾ

 Text ىتً Explain ؼيذِائڻ Note اُوۿ صاص
 

 ڪالس روم جّن شرگرىيّن:

 ڪالس ۽ ڪالس دي ڪيعي کاـ ٻاُع اؼڪّؾ اًٌِ کي ُطايت ڪٍطق تَ ُّ  ۿؿاگعدـ دا گعقپ ٺاُي اؼتاد

دڎًُ ُع گعقپ ڎٌم قكت ىعاةق غيع داٌطار ؿيّـ ديؽ ڪعي قٺٍطق ۿ ًداٌطار ؿيّـ ديؽ ڪ اٌطر ىّدّد غيع

  ِ عايّ قيٍطق ۽ پِّء ُع گعقپ پٍٍِذيً ديؽ ڪيم غيع داٌطار ؿيً دّ تَ پِّء ُع ُڪ گعقپ کي ڪالس „ڎق گ

 .داٌطار ُذڻ دّـ صاصيتّـ ٻڌائيٍطقڪعائيٍطق ۽ اًٌِ ؿيً دي غيعتؿارؼ 

 ڪعڻ الِء چٌّطقۿ دًٍِ تست ؿاگعد صعؼ داٌطار ؿيً دي 1ؿاگعدـ کي ڪتاب ۾ ڎٌم ؼعگعىي ٌيتع  اؼتاد 

 .ڎٌم صاڪً ۾ رٌگ ڀعيٍطا

 پڙھڻ:

ؼتق  اؼتادقاري ظعيلي ؼاـ پڏھائيٍطقۿ دًٍِ تست  3+2 “غير جاٌدار طيّن” ؿاگعدـ کي ؼتق  ڎيًٍِ تي پِعيً اؼتاد

ڪعي يا پيعاگعاؼ کي ٌٍڍـ ٌٍڍـ زصً ۾ قرُائي پھعياـ پاڻ ٽي دفؿا پڏھٍطق ۽ پِّء ٻَ دفؿا ؿاگعدـ کي پاڻ دي چٌّڊ ٽ  

ؿٍيٰ ى “غير جاٌدار طيّن” ظعيليڪار تست پِعيً پاڻ ؼتق  “ؼيٍڊقڅ”ڎيًٍِ تي  ٻئي اؼتاد. الِء چٌّطق ؼاـ گڎ پڏھڻ

 .ىتً „ؼاٌيَء ؼاـ ؼيذَِ ۾ اچي قڃيڌائيٍطق تَ ديئً ؿاگعدـ کي ؼتق دّ ؼييت ؿاگعدـ کي پڏُي ٻ  
 

These are some non-living things L2 
Example: ًُ„ ُي ڪذَِ غيع داٌطار ؿيّـ L1 

These are some non-living things L2 
 :نکڻ

ُع ُڪ ؿاگعد  اؼتادٌّطق. دا ٌاال پٍٍِذيً ڪاپيً ۾نکڻ الِء چ “طيّنغير جاٌدار ” ؿاگعدـ کي ڪتاب ۾ ڎٌم  اؼتاد

کي داٌچيٍطق ۽ ديڪڎًُ ڪًٍِ ؿاگعد کي نکڻ يا ڪًٍِ نفغ ؼيذِڻ ۾ ڎکيائي پيؾ اچي ٿي تَ ُّ  دي ڪاپيَء

تيغ  ـ دي ٻّنيدّرقيّ ُييـَ دقؼتاڻّ ۽ پٍٍِذائپ قارق ُذڻ گِعدي ٌَ ڪي ا   اؼتادؼٍطـ رٍُيائي ڪٍطق. ياد رُي تَ 

 يا ظٍغ ڀعيم ُذي.

 

 جائزو:

 غيعداٌطار ؿيً دي صاصيتً ۽ اًٌِ دي اؼتؿياؾ ةاةت کي ڪتاب ۾ ڎٌم ىضتهف  ؿاگعدـ اؼتاد

 .پڇٍطق

 قاريّـ ىـلّـ زم ڪعائيٍطق َءؿاگعدـ کي ڪتاب ۾ ڎٌم قرداڻي اؼتاد. 
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 عٍّان : واڌ ويجَِ

 بريً اشٽارىٍگ:
ڪالس ۾ ىّدّد ؿاگعدـ کي پٍا ڎيٍطق ۽ کيً چٌّطق تَ ُّ پٍٍِذي ٌٍڍي الِء  اؼتاد

ؼڀ کاـ  اؼتاد پاڻ ةَ اـ ؼعگعىيَء ۾ ؿاىم ٿيٍطق. اؼتاددي تصّيع ٺاًُ ۽ 

ـ ىتؿهق ٻڌائيٍطق تَ ُّ الِء دي تصّيع ڎيکاريٍطي ا   پڻپِعيً پٍٍِذي ٌٍڍ

ُع ُڪ ؿاگعد کي „ڎق گِعائي  اؼتادڪيئً ٌُّطق ُيّ. اـ کاٌپِّء  پڻٌٍڍ

 ؼّاؾ پڇٍطق:ؼٍطـ ٌٍڍي ٌُّطي ةاةت ُيٺ ڎٌم ڪذَِ ـ کي پٍٍِذي تصّيع ڎيکارڻ الِء چٌّطق ۽ پِّء ا  

 ؟اڪيئً ُئ پڻ ۾تُّاـ ٌٍڍ 
  َاقُاـ ڪيئً ٿا نڳّ؟ُاڻ دڎًُ اقُاـ قڎا ٿي قيا „ُيّ ت 
 قڎي ٿيڻ الِء ڪِڏيً ڪِڏيً ؿيً دي ضعقرت ٌُّطي „ُي؟ 
  ديڪڎًُ اؼاـ قكت تي ىاٌي ٌَ کائّـۿ صاؼ پاڻي ٌَ قاپعايّـۿ پٍٍِذي دؽو دي صفائي ٌَ ڪعيّـۿ

اُڏي ظعح اًٌِ ٿي ؼگِي ٿّ؟ ڇا اؼاـ ؼاـ قرزش ٌَ ڪعيّـ ۽ پٍٍِذي صست دّ صياؾ ٌَ رکّـ تَ 

ب ۾ ڇيم ؼّانً دي دّانکٍطق قيٍطق ۽ قاڌ قيذَِ ةاةت ؿاگعدـ کاـ پ   ةّرڊ تي اؼتادؼّانً دا دّاب 

 زاصم ٿيم ىضتهف دّاب قڌيڪ قاضر ظعيلي ؼاـ ؼيذِائيٍطق قيٍطق.

 ٌّان نفظ:
 Grow قڌڻ Baby Boy ٌٍڍق ڇّڪعق Woman ؾّرت

 Man ىعدۿىاڻِّ Baby Girl ٌٍڍي ڇّڪعي Baby Animals ٌٍڍا داٌّر

 ڪالس روم جّن شرگرىيّن:

 کاـ ڪعائيٍطق ۽ اؼڪّؾ دي ڪًٍِ ً ىّضّع کي ڪالس ۾ پڏُائڻ کاـ اڳ ئي ُڪ ؼعگعىي ؿاگعدـ ُ   اؼتاد

ڀعي ايٍطا. ـ داِء تي ؼال ا  ڪذَِ ڎيًٍِ کاٌپِّء ا   .ٍڊ پاؼي ڪڻڪ يا ڪًٍِ ٻئي دٍػ دا ٻخ زىيً ۾ پّکعائيٍطقڪ  

ڀعٌطا ۽ اؼعٌطا قيٍطا تيئً تيئً ـ دڳَِ کي ڎؼڻ ۽ داٌچڻ الِء چٌّطق. ديئً ديئً ؼال ا  ؿاگعدـ کي ُع رقز ا   اؼتاد

ذِائيٍطق قيٍطق تَ ُڪ ٻخ ىٍذِاـ ڪيئً ُڪ ؿاگعدـ کي ؼي اؼتاد

ُّ ؼهّ ڪيئً قڎق ٿي ُڪ ٻّٽّ ةڻذي ٿّ. اٌِيَء ؼهّ ٌڪعي ٿّ ۽ پِّء ا  

 م کي اؼاـ قاڌ قيذَِ چٌّطا „ُيّـؼاري ؾي

 دا فّٽّ کڻي اچً ۽  ق تَ ُّ گِع ىاـ پٍٍِذا ٌٍڍپڻؿاگعدـ کي چٌّط اؼتاد

اًٌِ فّٽً کي ڪالس دي ؼڀٍي ؿاگعدـ کي ڎيکاري چٌّطق تَ  اؼتادپِّء 

ُي فّٽّ اىذط دّ„ُيۿ اؼاـ ڎؼي رُيا „ُيّـ تَ اىذط ٻَ ٽي ؼاؾ اڳ 

پٍٍِذا ىضتهف فّٽّ پڻ ڎيکاري ۽ کيً  اؼتادڪيئً ُّ ۽ اُڏي ظعح 

ڪالس ۾ ىّدّد ؿاگعدـ کي پٍا ڎيٍطق ۽ کيً چٌّطق تَ ُّ پٍٍِذي ٌٍڍي الِء 

ؼڀ کاـ 
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م ىاـ گظريّ تَ ُاڻ ؼاؾ اڳ ڪيئً ُيّ ۽ ُاڻ دڎًُ ُّ قكت گظرڻ ؼاـ گڎ قاڌ قيذَِ دي ؾي 31يا  31ڌائي تَ ُّ ٻ  

 .„ُيُّ ڪيئً ٌؼع اچي رُيّ 

ـ ؼعگعىيَء کي ؿاگعدـ ا   ؼاـ گڎقگڎقكت  اؼتادقڎي ٿيڻ تائيً ُهٍطي رٍُطي تًٍِ ڪعي  ۽ۿ ٌؽعڻاُا ؼعگعىي ٻّٽي دي  ٌّٽ:

 دي ؼيذِڻ الِء دُعائيٍطق رٍُطق ۽ پّکيم ٻّٽي يا ٻّٽً دي ؼار ؼٍڀاؾ الِء ؿاگعدـ کي ُيٿائيٍطق رٍُطق.

 پڙھڻ:
ڎيًٍِ تي  ٻئيً اؼتاد قاري ظعيلي ؼاـ پڏھائيٍطق. 3+2 “واڌ ويجَِ” ؿاگعدـ کي ؼتق  اؼتادپِعئيً ڎيًٍِ تي  اؼتاد

ىؿٍيٰ ؼييت ؿاگعدـ کي پڏُي ٻڌائيٍطق تَ ديئً ؿاگعدـ کي  “واڌ ويجَِ” ظعيليڪار تست پِعيً پاڻ ؼتق  “ ؼيٍڊقڅ”

 ؼتق دّ ىتً „ؼاٌيَء ؼاـ ؼيذَِ ۾ اچي قڃي.
 

A baby boy grows into a man L2 
Example: ُڪ ٌٍڍق ٻار قڎق ٿي ىاڻِّ ۾ تتطيم ٿي قيٍطق „ُي L1 

A baby boy grows into a man L2 
 نکڻ:

قاري ؼتق ۾ ىّدّد ڪً ةَ ٻً چٌّڊ ديهً کي “واڌ ويجَِ” ؿاگعدـ کي ڪتاب ۾ ڎٌم  اؼتاد

پاڻ ُع ؿاگعد دي ڪاپيَء ۾ ُڪ  اؼتادپٍٍِذيً ڪاپيً ۾ نکڻ الِء چٌّطق. ديڪڎًُ 

ُّ  تَ يهّ نکي ڎئي ۽ پِّء کيً ُطايت ڪٍطقصفسي تي ُڪ ديهّ ۽ ٻئي صفسي تي ٻيّ د

 صفسي تي ُيٺاـ پاڻ نکً. يكااٌِيَء ديهي کي ڪاپي دي ة

 جائزو:

 زم ڪعائيٍطقۿ دًٍِ تست  2ؿاگعدـ کاـ ڪتاب ۾ ڎٌم ؼعگعىي ٌيتع  اؼتاد

  ُ ؿاگعدـ کاـ اًٌِ دا  اؼتادً ؼعگعىي ڪعڻ قكت ؿاگعد ڎٌم ديهً ۾ صاؾ ڀعيٍطا. 

تي ا  ۽ پِّء دتي صاؾ اچي ۿ ڪتاب کّنعائيٍطق ۽ پِّء پاڻ ُع ُڪ ديهّ پڏٍُطق قيٍطق

ؼٍطـ  اؼتاد تَ ڇٍطق تَ ڪِڏق نفغ ايٍطق. ديڪڎًُ ؿاگعد دّاب غهط ڎيًکاٌئً پ  

 2ُيٿائيٍطي اصالح ڪٍطق ۽ دّاب پڻ صسير نکعائيٍطق. دڎًُ ؼعگعىي ٌيتع 

ق ۽ ديڪڎًُ ڪي ؼڀٍي ؿاگعدـ دا ڪتاب داچيٍط اؼتادىڪيم ٿي قڃي تَ پِّء 

 .ـ زّاني ؼاـ اصالح ڪٍطقاگعد دي ا  ُع ُڪ ؿ اؼتاد غهعيّـ ُذً تَ
 ؼٍطـ ىـاُطي ۿ زم ڪعائيٍطي 3ؿاگعدـ کاـ ڪتاب ۾ ڎٌم ؼعگعىي ٌيتع  اؼتاد

دي تصّيع ٺاُڻ  “Baby Animalٌٍڍڏي داٌّر ”ىعاةق يا ڪتاب ۾ ڎٌم ڪًٍِ ةَ

 .دي ُطايت ڪٍطق
 عٍّان: چر پر

 بريً اشٽارىٍگ:
ديڪي ڪتاب ۾ ڎٌم „ًُ ۽ دً  ۿڪتابۿ ىئگغيً يا اصتار ىٍذِاـ اُڏـ داٌّرـ دّـ تصّيعقـ ُٿ ڪٍطق اؼتاد

عپع پاڻ اُڏيً تصّيعـ دا فهيؾ ڪارڊ ٺاُي يا داٌّرـ دي چ   اؼتادعپع ڎيکاريم „ُي. يا قري تصّيعـ ۾ داٌّرـ دي چ  

ؿاگعدـ کاـ ُيٺ ڎٌم  ڊ تي نڳائيۿؼاـ ُع ُڪ داٌّر دي تصّيع ةّر تصّيعقـ ةّرڊ تي ٺاُي ۽ قاري قاري ڪٍطڏ

 ڇي:ؼّاؾ پ  

   ُداٌّر دّ ٌانّ ڇا „ُي؟ ً 
 اقُاـ ًُ تصّيع ۾ داٌّر دي ڪِڏي زعڪت ڎؼي رُيا „ُيّ؟ 
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   (.ٌانّ انڳ ٌُّطق „ُي ّـ داٌّر دي اُڏي زعڪت کي اؼاـ ڇا چٌّطا „ُيّـ؟ )ٌّٽ: ُع داٌّر دي زعڪت دا 

ڇيم عپع ةاةت ؿاگعدـ کاـ پ  نکٍطق قيٍطق ۽ ىضتهف داٌّرـ دي چ   ةّرڊ تي اؼتاداُڏي ظعح اًٌِ ؼّانً دا دّاب 

 ؼّانً دي دّاب ۾ زاصم ٿيم ىضتهف دّاب قڌيڪ قاضر ظعيلي ؼاـ ؼيذِائيٍطق قيٍطق.

 ٌّان نفظ:

ڎاىڻا   Horse گِّڏق  Fly عپ عۿاچڻ قڃڻچ   Move 

 Bird پکي Swim تعڻ Run ڊقڏڻ

 Walk پٍڌ ڪعڻ Slither ريڏُيّـ پائڻ Sunflower ؼّرج ىکي

 Snake ٌاٌگ Jump ٽپّ ڎيڻ Face ىًٍِ
 

 ڪالس روم جّن شرگرىيّن:

 تَ ُّ پٍٍِذي تذعةً دي زّاني ؼاـ داٌّرـ دي کي گعقپً ۾ قيِاريٍطق ۽ کيً ُطايت ڪٍطق ؿاگعدـ  اؼتاد

اُڻ کاٌپِّء ڪالس „ڎق دڎًُ ُع ُڪ گعقپ ڪِاڻي ٺ .ٌٍڍيّـ ڪِاڻيّـ ٺاُيًزعڪتً ىعاةق ڪي ٌٍڍيّـ 

 .پيؾ ڪٍطق ُا ڪِاڻي يا ڪّ زليلي قاكؿّا  

 ـ داٌّر دي چعپع ڪعڻ دي ظعيلي کي ؾيهي ىضتهف داٌّرـ دا ٌاال کڻٍطق ۽ پِّء ؿاگعدـ کي چٌّطق تَ ُّ ا   اؼتاد

 ُّ پڻ ڎاڍق ةِتع رٍُطقڪڍيً تَ ا   ً ۽ ديڪڎًُ ؿاگعد اًٌِ داٌّرـ دا „قازيظّر ڪعي ڎيکار
 پڙھڻ:

ؼتق ۾ ڎٌم ٌٍڍـ  اؼتادقاري ظعيلي ؼاـ پڏھائيٍطقۿ دًٍِ تست  3+2 “چرپر” ؿاگعدـ کي ؼتق  اؼتاديً ڎيًٍِ تي پِع

ؼتق  اؼتادضعقرت ىعاةق ـ کي پاڻ ؼاـ گڎ پڏھڻ الِء چٌّطق. ديهً کي پھعياـ پاڻ ٽي دفؿا پڏھٍطق ۽ پِّء ٻَ دفؿا ؿاگعد

ٌؼع رکٍطي پڏُائڻ قكت ؾيهي ظّر تي ايڪـً پڻ ڪعي ڎيکاري تَ ديئً ؿاگعدـ کي ؼيّرق ؼتق ۽  دي ىتً کي ىط 

ُي نفغ ايڪـً ؼاـ عپع „ؼاٌيَء ؼاـ ؼيذَِ ۾ اچي قڃي ۽ اُڏي ظعح ؿاگعدـ کي اٌگعيغي دا ا  ُع داٌّر دي چ  

ظعيليڪار تست پِعيً  “ ؼيٍڊقڅ” ڎيًٍِ تي  ٻئي تاداؼ. اچارڻ ۽ دُعائڻ ؼاـ قڌيڪ دهط ۽ „ؼاٌيَء ؼاـ ياد ٿي قيٍطا

ىتً „ؼاٌيَء ؼاـ ؼيذَِ ۾ اچي ڌائيٍطق تَ ديئً ؿاگعدـ کي ؼتق دّ ىؿٍيٰ ؼييت ؿاگعدـ کي پڏُي ٻ   “چرپر” پاڻ ؼتق 

 .قڃي
 

Living things move. L2 
Example: ًُ„ جاٌدار طيّن چرپر ڪٍديّن. L1 

Living things move. L2 
 نکڻ:

قاري ؼتق ۾ ىّدّد ٌٍڍـ ٌٍڍـ ؼيّرـ ديهً کي نکڻ الِء چٌّطق يا ديڪڎًُ  “چعپع” ؿاگعدـ کي ڪتاب ۾ ڎٌم  اؼتاد

پاڻ ُع ؿاگعد دي ڪاپيَء ۾ ُڪ صفسي تي ُڪۿ ٻئي صفسي تي ٻيّ ۽ ٽيً صفسي تي ٽيّـ ديهّ نکي ڎئي ۽  اؼتاد

 کً.ي ُيٺاـ پاڻ ن  صفسي ت اكيُّ اٌِيَء ديهي کي ڪاپي دي ة پِّء کيً ُطايت ڪعي تَ

 جائزو:

 ديئً: ۿعپع دي زّاني ؼاـ ڎٌم ديهً دا صاؾ ٺاُي نکٍطقةّرڊ تي ڪتاب ۾ داٌّرـ دي چ   اؼتاد 

A horse _________ A fish _________  A child _________ 
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قٺٍطق ۽ صسير دّاب کي ةّرڊ تي نکيم اڌقري ديهي ؼاـ گڎ  دّاب ؿاگعدـ کاـ پِّء اًٌِ ديهً کي ىڪيم ڪعڻ الِء

ؿاگعدـ کي ُطايت ڪٍطق تَ ُّ ةّرڊ تي ٿيم  اؼتادُا ؼعگعىي پّري ٿي قڃي تَ پِّء نکي ديهّ پّرق ڪٍطق. دڎًُ ا  

 .تاريًو کي پٍٍِذيً ڪاپيً ۾ ا  ڪ

 ُي داٌّر ڪِڏي ظعيلي ۽ تَ ا  ڇٍطق ىضتهف داٌّرـ دا ٌاال کڻٍطق يا تصّيعقـ ڎيکاري ؿاگعدـ کاـ پ   اؼتاد

الس ۾ عپع پاڻ ڪُّ داٌّر دي اُڏي اٌطاز قاري چ  عپع ڪٍطا „ًُ؟ ديڪّ ؿاگعد دّاب ڎيٍطق ا  اٌطاز ؼاـ چ  

 ؼڀٍي دي „ڎق ڪعي ڎيکاريٍطق
 

 عٍّان : پيدائض

 بريً اشٽارىٍگ:

دّـ تصّيعقـ ُٿ  ”Baby Animals“دي ٻچً/ٻارـ “جاٌدار طيً” ىضتهف  اؼتاد

ڪٍطق ۽ ُع ُڪ تصّيع ةّرڊ تي نڳائيٍطق ۽ پِّء گعقپ قرڒ ڪعائڻ الِء ؿاگعدـ کي ٻً 

ً يگعقپً ۾ قرُائيٍطق. ُڪ گعقپ کي چٌّطق تَ ُّ اًٌِ داٌّرـ دّـ تصّيعقـ ٺػاُ

 ۿًيديڪي ٻچا ڎيً ٿا ۽ ٻئي گعقپ کي چٌّطق تَ ُّ اًٌِ داٌّرـ دّـ تصّيعقـ ٺاُ

ٻٍِي گعقپً کي قاري  اؼتادڎًُ ؿاگعد تصّيعقـ ٺاُي قٺً تَ پِّء ديڪي „ٌا ڎيً ٿا. د

  ِ اًٌِ کاـ اًٌِ تصّيعـ ةاةت پعيغٌٽيـً قٺٍطق. ضعقرت  ۿعائيقاري ؼاـ ڪالس „ڎق گ

 ديئً: ۿؿاگعدـ کاـ ىضتهف ؼّاؾ پڻ ڪٍطق اؼتادىعاةق 

 اقُاـ ڪِڏي داٌّر دي تصّيع ٺاُي „ُي؟ 

 ُي داٌّر ٻچا ڎيٍطق „ُي يا „ٌا؟ 

   ُي پٍٍِذً ٻچً کي ڇا پياريٍطا „ًُ؟ديڪي داٌّر ٻچا ڎيٍطا „ًُ ا 

 ًُ„ ُي پٍٍِذً ٻچً کي ڇا کارائيٍطا „ًُ؟ا   ۿديڪي داٌّر „ٌا ڎيٍطا 

  ڄڻي ؼگٍِطيّـ „ًُ؟ قغيعف قغيعفڇا غيع داٌطار ؿيّـ ٻچا 

۽ اُو ڳانِيّـ ةّرڊ تي نکٍطق  ؼيّري ؼعگعىيَء کي ؼِيڏيٍطي  اؼتاد ۿاُڏي ظعح اًٌِ ؼّانً دا دّاب زاصم ڪٍطي

 چً ةاةت قڌيڪ تصّر قاضر ۽ چٽي ظعيلي ؼاـ ؼيذِائيٍطق.قيٍطق ۽ ىضتهف داٌّرـ ۽ اًٌِ دي ٻ  
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 ٌّان نفظ:

 Have ُذڻ Need ضعقرت Water پاڻي

 Do ڪعڻ All ؼڀۿؼيّرق Air ُّا

 Basic ةٍيادي Food کاڌق Blue ةهّۿٌيعق

 Revision دُعائڻ True صسير Live زٌطف

 False غهط Cow ڍڳي/ڳئّـ Red ڏُّڳا

 ڪالس روم جّن شرگرىيّن:

 ڪذَِ داٌّرـ ۽ اًٌِ دي ٻچً/ٻارـ دّـ تصّيعقـ ُٿ ڪٍطق ۽ اًٌِ تصّيعـ کي پاڻ ۾ گڎائي  اؼتاد

ڇٍطق تَ ُّ اًٌِ ىاـ ُع ُڪ ٻچي/ٻار کي ڇڎيٍطق ۽ پِّء ُع ُڪ ؿاگعد کي ڪالس „ڎق گِعائي کاٌئً پ  

ٻهي ۽  -ىاُء ۽ ٻار ً ديئً: يپٍٍِذي ىاُء ؼاـ ىالئي دّڏق ٺاُ

 .ٻهٌّگڏق
 ڇٍطق تَ ڇا اًٌِ دي گِعـ ۾ داٌّر „ًُ؟ ؿاگعدـ کاـ پ   اؼتاد

دً ٻارـ دي گِعـ ۾ داٌّر „ًُۿ اًٌِ کي ڪالس دي „ڎق 

ً تَ اُي داٌّر پٍٍِذي ٻچً يڇٍطق تَ ُّ ٻڌائِعائي کاٌئً پ  گ  

ؿاگعدـ „ڎق  اؼتاد ڪٍطا „ًُ.دي زفاػت يا پانٍا ڪيئً 

ڪذَِ داٌطار ۽ ڪذَِ غيع داٌطار ؿيً دّـ تصّيعقـ 

 :ڇٍطقرکٍطق ۽ پِّء کاٌئً ُيٺياـ ؼّاؾ پ  
 ڪِڏيّـ ؿيّـ ٻچا پيطا ڪٍطيّـ „ًُ؟ 

 نطيً دِڏا ڪِڏـ داٌطارـ دا ٻچا اًٌِ دي قا

 ٌُّطا „ًُ؟ قغيعف
 پڙھڻ:

ؼتق دي چٌّڊ  اؼتادقاري ظعيلي ؼاـ پڏھائيٍطقۿ دًٍِ تست  3+2 “پيدائض”  ؿاگعدـ کي ؼتق اؼتادپِعيً ڎيًٍِ تي 

ٽڪعي يا پيعاگعاؼ کي ٌٍڍـ ٌٍڍـ زصً ۾ قرُائي پھعياـ پاڻ ٽي دفؿا پڏھٍطق ۽ پِّء ٻَ دفؿا ؿاگعدـ کي پاڻ ؼاـ گڎ 

ؿاگعدـ کي  ىؿٍيٰ ؼييت “پيدائض”  ظعيليڪار تست پِعيً پاڻ ؼتق “ؼيٍڊقڅ” ڎيًٍِ تي ٻئي  اؼتاد. پڏھڻ الِء چٌّطق

 .پڏُي ٻڌائيٍطق تَ ديئً ؿاگعدـ کي ؼتق دّ ىتً „ؼاٌيَء ؼاـ ؼيذَِ ۾ اچي قڃي
Living things have babies. L2 

Example: ًُ„ جاٌدار طيً کي ٻار ٻچا ٿيٍدا. L1 
Living things have babies. L2 

 
All living things need food, water and air to live. L2 

Example: .شيّريً جاٌدار طيً کي زٌده رُڻ الِء کاڌيۿ پاڻي ۽ ُّا جي ضرورت ٌُّدي „ُي L1 
All living things need food, water and air to live. L2 
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 نکڻ:

قاري ؼتق ۾ ىّدّد ٽً ٌٍڍـ ٌٍڍـ ديهً کي نکڻ الِء چٌّطق يا ديڪڎًُ  “پيطائؾ” ؿاگعدـ کي ڪتاب ۾ ڎٌم  اؼتاد

سي تي ٽيّـ ديهّ نکي ڎئي ۽ فپاڻ ُع ؿاگعد دي ڪاپيَء ۾ ُڪ صفسي تي ُڪۿ ٻئي صفسي تي ٻيّ ۽ ٽيً ص اؼتاد

 .نڪيعـ تي پاڻ نکً دي ةاكي َءکيً ُطايت ڪعي تَ ُّ اٌِيَء ديهي کي ڪاپي

 جائزو:

 ؿاگعدـ کي چئً گعقپً ۾ قرُائيٍطق ۽ پِّء ُع ُڪ گعقپ کي ُيٺ ڎٌم ديال ياد ڪعڻ الِء چٌّطق: اؼتاد

 :4گروپ ٌيبر  :3گروپ ٌيبر  :2گروپ ٌيبر  :1گروپ ٌيبر 
Sparrow flies. 
Butterfly flies. 
Frog hops. 

Snake slithers. 
Worm slithers. 
Parrot flies. 

Fish swims. 
Alligator swims. 
Turtle swims. 

Child walks. 
Cat walks. 
Lion walks. 

ُع گعقپ کي قاري قاري ؼاـ  اؼتادُي ڎٌم ديال ياد ٿي قڃً تَ پِّء دڎًُ ؼيّرـ گعقپً دي ؼيّرـ ؿاگعدـ کي ا  

ـ ظعيلي ا  ڻ دي ُطايت ڪٍطق. ُّ ايڪـً پڻ ڪعي ڎيکارڪالس „ڎق گِعائيٍطق ۽ کيً ڎٌم ديال پڏُڻ ؼاـ گڎ ا  

ً ڪعڻ ؼاـ ُّ اًٌِ نفؼً دي ئيّدّد ٌّاـ نفغ پڻ ياد ٿيٍطا پع اؿاگعدـ کي ٌَ صعؼ ؼائٍػ دي ڪتاب ۾ ىؼاـ 

کي ةَ ةِتع ڪٍطا ۽ „ُؽتي „ُؽتي اٌگعيغي  ـچارىؿٍيٰ کي صسير ظعيلي ؼاـ ؼيذِڻ ؼاـ گڎقگڎ اًٌِ دي ا  

 ڳانِائڻ ڎاًٌِ پڻ راغب ٿيٍطا.

 يٌّٽ جي پڄاڻي:

ڄاڻي قكت کي گِعدي تَ ُّ يٌّٽ دي پ   اؼتادڄاڻي ٿئي ٿي. دي پ   “غير جاٌدار طيً جاٌدار ۽”  ًُ دڳَِ تي يٌّٽ

ؼيّري يٌّٽ دّ قرداُء ڪعي دًٍِ ؼاـ ؿاگعدـ کي ؼيّري يٌّٽ دي ىضتهف ىّضّؾً دي رةط کي ؼيذِڻ ۾ 

ڏيم ىضتهف ىّضّؾً تي دؼتعس زاصم ڪعڻ دي كاةم ٿيٍطا. قڌيڪ „ؼاٌي ٿيٍطي ۽ ُّ يٌّٽ دي ُڪٻئي ؼاـ د  

ٌؼع رکڻ ضعقري „ُي:  قرداُء ڪعڻ الِء ُيٺيً ڳانِيً کي ىط 

   دي ڳانَِ  َءپعيـاٌي ةَ  ـ ۾ ڪاـ کاـ ةَ قڌيڪ قكت ُهي ٿّ تَ ا  ديڪڎًُ ؼيّري يٌّٽ دّ قرداُء ُڪ ُفتّ يا ا

 ٌاُي.
 ـ ڳانَِ دي پڪ ڪعي تَ ُع ُڪ ؿاگعد کي يٌّٽ دي ُع ُڪ زصي تي ىڪيم دؼتعس کي گِعدي تَ ا   اؼتاد

 ديئً: ۿزاصم ُذي

o  ۾ ىّدّد ؼيّرـ ىّضّؾً دي ؼيّري ىتً دي ؼيذَِيٌّٽ . 

o يٌّٽ ۾ اؼتؿياؾ ڪيم نفؼً دي ذصيعي دي يادگيعي . 

o يٌّٽ ۾ ڎٌم داٌطارـ ۽ غيعداٌطارـ دي فعؽ کي ؼيذِڻ . 

o َِۿ چعپع ۽ پيطائؾ داٌطارـ دي قاڌ قيذ . 

   عپّر ۽ ىڪيم ِيا ڪيم ڄاڻ دي ڀداٌطارـ دي ةٍيادي ضعقرتً قغيعف تي ىڪيم دؼتعس ۽ اًٌِ ىتؿهق ى

ـ ڳانَِ کي پڻ يليٍي ةڻايّ قڃي تَ يٌّٽ ۾ ڎٌم ُع ُڪ ايڪؽعؼائيغ ۽ ايڪٽّٽي ـ کاـ ؾالقف ا  ىؿهّىات ُذي. ا  

 .تي ُع ُڪ ؿاگعد کي ىڪيم ىِارت زاصم ُذي
 ٌّٽ:

جاٌدار  جاٌدار ۽ غير” ڄاڻي تي ُڪ يا ٻَ ڎيًٍِ پٍٍِذي اؼڪّؾ دي اٌٽعپعيٍيّئع دي ىطد ؼاـ يٌّٽ دي پ   اؼتادديڪڎًُ 

ي ؿاگعدـ دي زّاني ؼاـ ڪالس کي ؼيٍگاري ۽ يٌّٽ ۾ ةياـ ڪيم ؼيّرـ تصّرـ کي زةاٌي ۽ ؾيهي ڪو ڪٍط “طيً

آساٌْ ۾ ـ يٌّٽ ۾ ىّدّد ؼيّرـ تصّرـ کي ؼيذِڻً ڪعڻ ؼاـ ؿاگعدـ کي ٌَ صعؼ ا  ئيکي ىصعقؼ  ؾيم رکي تَ ا
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ٺي ٌيٌّي ٿيٍطي ۽ ؼٍطـ يادداؿت ةَ ةِتع قڌيڪ ؼ  ٿيٍطي پع اُڏي ؼعگعىي ڪعڻ ؼاـ ؿاگعدـ دي ذٍُي ٌـّقٌيا پڻ 

 ٿيٍطي.

 2يٌّٽ 

 جاٌدار طيّن: جاٌّر
 

 گِربم تدريصي ىّاد ىلصد

 ـ كاةم ٿي قيٍطا دّ ُّ:ً يٌّٽ پڏُڻ کاٌپِّء ؿاگعد ا  ُ  

 ؾادتًۿ رُڻي ڪِڻيۿ قڌڻ ي اًٌِ د ۽۾فعؽ  داٌّرـضتهف ى

اًٌِ کي صاصيتّـ ُي ا   ڄاڻي ؼگٍِطا تَ ةاةتۿ صاصيتً قيذِڻ

 .ڪيئً زٌطَُ رُڻ ۾ ىطد ڪٍطيّـ „ًُ

 ىضتهف داٌّرـ دا فهيؾ ڪارڊزۿ

 تصّيعقـ ۽ راٌطيڪا چارٽ ۿ

 

 عٍّان : جاٌّر

 بريً اشٽارىٍگ:

 ڪالس ۾ ىّدّد ؿاگعدـ کي ؾٍّاـ ةاةت ڪِاڻي ٻڌائيٍطق: اؼتاد

 طِزادي جّ طڪار

ـ کي ؿڪار دّ ؿّؽ ٿيّ ۽ پِّء ُّ پاڻ گِڻّ قكت اڳ ُڪڏي ىهڪ ۾ ُڪ ؿِغادق رٍُطق ُّ. ُڪ ڎيًٍِ ا   !پيارا ٻارق

ؼاـ قزيع ۽ ؼپاُي قٺي ؿڪار ڪعڻ الِء ٌڪتّ. ُهٍطي ُهٍطي ُّ ُڪ اُڏي دٍِگ ۾ پِتّ دتي کّڏ ؼارا داٌّر 

ـ دٍِگ ۾ ـ کي ڎاڍق ىغق „يّ. ا  قرتّ تَ ا   تي پاڻي دّ ُڪ درياُء ةَ قُي رُيّ ُّ. ؿِغادي دٍِگ دّ دائغقىّدّد ُئا ۽ ا  

هِي ىتاري ڎٌطي ڎٺا ۽ ُڪ دٍِگهي ٻهي قڎي ٿ  ۽ ڪذَِ دٍِگهي ڪتا ڀڄٍطي ۽ راٌط کيًُ ُڪ گِّڏق ڊقڏٌطي ڎٺّ 

 ع ۾ ڀڄي رُيّ ُّ.ڪّئي دي ڪڍ ڊڪي رُي ُئي ۽ ڪّئّ ةَ ٺيٍگ ٽپا ڎئي پٍٍِذي داـ ةچائي ُڪ ٻع ىاـ ٻئي ٻ  

ڳَِ کاـ ٻئي دڳَِ ڎاًٌِ قڃي رُيّـ ُيّـ ۽ ُيٺاـ ُغاريً ىاڪّڏيّـ كعار ٺاُي ُڪ َد  ؿِغادي ڎٺّ تَ ُڪ قڻ دي

ُ  دٍِ ٍڍا ٌٍڍا ذرا پڻ ُئاۿ ؿِغادق اڃااًٌِ دي قات ۾ کاڌي دا ٌ ڌق اقچتّ ؿيًٍِ دّ گذگّڏ ٻ   ًگ ۾ گِيي رُيّ ُّ تَ 

۾ قڎي ؿاـ ؼاـ گِيي رُيّ ُّ. اـ   پِّء ًُ پعي کاـ ڎٺّ تَ ُڪ ةتع ؿيًٍِ پٍٍِذً صّةصّرت قڎـ قارـ ؼاـ دٍِگ

ُ  کاٌپِّء ا   تي ً ڎٺّ تَ ا  ُّ ؿِغادق دٍِگ دا ٌؼارا ڎؼٍطي ڎؼٍطي درياَء دي ڪٍاري تي پِتّ تَ ُّ زيعت ۾ پئذي قيّۿ 

ٍڊُڪ ُاٿيً دّ   ِ پاڻيَء ۾ قٍُذي رُيّ ُّ ۽ ىؽتيّـ ڪعي رُيّ ُّ ۽ اًٌِ ُاٿيً دي ڀعؼاـ ئي درياَء دي  ڌڻ/ د

ـ کاـ ؿيَء ىٍذِاـ ٽپا ڎئي رُيّـ ُيّـ ۽ درياَء دي ڪٍاري ڎيڎر پڻ ٽاـ ٽاـ ٽاـ ڪعي رُيا ُئا. ا  پاڻيَء ۾ ىڇيّـ صّ

ۿ ىّر اًٌِ ۾ صاص ڪعي ظّظا ديڪي ڎاڍا رٌگ ةعٌگي ُئا ۽ ۿؾالقف ؿِغادي دٍِگ ۾ کّڏ ؼارا صّةصّرت پکي پڻ ڎٺا

ـ دي اؼ ُّ ۽ ا  دًٍِ دّ ٌانّ زر ۿگظري قيِّّ داٌّر تَ ڎاڍا ؼِڻا ُئا. اقچتّ ؿِغادي دي „ڎق ُڪ تياؿ ڊگ۽ ڪتّتع 

ؿِغادي کي ؼٍطس قزيع ٻڌايّ تَ اـ  .ديڪّ ڎاڍق ڊگِّ ۽ رٌگ دّ ڪارق ُّ ۿڀعؼاـ قڻ تي ؿِغادي ُڪ ٌاٌگ ةَ ڎٺّ

ٌاٌگ دّ ٌانّ ڪّةعا „ُي. ؿِغادي دٍِگ دا 

اُڏا قڻٍطڏ ٌؼارا ڎؼي فيصهّ ڪيّ تَ ُّ اڄ 

کي  کاٌپِّء ؿڪار ٌَ ڪٍطق ۽ دٍِگ دي داٌّرـ

ُي داٌّر پٍٍِذي دٌيا ۾ ڎاڍا ٌَ ىاريٍطقۿ ڇّ تَ ا  

 .صّش ُئا
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ـ دّ ىتً ؼيذَِ ۾ ڇٍطقتَ „يا ؿاگعدـ کي ڪِاڻي ۽ ا  ڌائڻ کاٌپِّء اؼتاد ؿاگعدـ کاـ ڪِاڻيَء ىتؿهق ؼّاؾ پ  ڪِاڻي ٻ  

 „يّ يا ٌَ.

 ٌّان نفظ:

 Animals داٌّر Small ٌٍڍق Other ٻيّ

 Created ڪياتضهيق  Shape ًُ„ Are ؿڪمۿ صّرت

 Different ىضتهف From کاـۿ ىاـ Size ىاپۿ پييائؾ

 Type كؽو Each ُع ُڪ Smaller ٌٍڍق

 Look ڎؼڻ Bodies دؽو Bigger قڎق

 Elephant ُاٿي Picture تصّيع Above ىٿيّـ

 Cat ٻهي Ant ىاڪّڏي Dog ڪتّ

 ڪالس روم جّن شرگرىيّن:

 
 
 
 

 

 ُڪ ُڪ داٌّر دّ راٌطيڪّ  ٽيَء ىاـى   ٽً ٽً ٻارـ دّ ُڪ گعقپ ٺاُيٍطق ۽ پِّء ُع ُڪ گعقپ کي اؼتاد

 .الِء چٌّطقئي ۽ رٌگ ڪعي کڻي اچڻ اڪؼ  ٺاُيۿ 

   اًٌِ کاـ ڪًٍِ ةَ ُڪ  ۿُڪ ُڪ ؿاگعد کي ڪالس „ڎق گِعائي اؼتادـ کاٌپِّء ٻئي يا ٽئيً ڎيًٍِ تي ا

ـ داٌّر دي „قازۿ رٌگ رقپۿ كط ةتۿ کاڌ صّراڒۿ داٌّر دي تصّيع يا راٌطيڪّ ڎئي کيػ چئي تَ ُّ ا  

ڌائي ۽ ديڪي ؿاگعد داٌّرـ دا „قاز صسير صاصيتً ۽ ؾادتً ةاةت ؼڀٍي ؿاگعدـ کي قضازت ؼاـ ٻ  

س دي ٻيً ؼيّرـ ؿاگعدـ کي زعڪتّـ ڪعي ڎيکارـ تَ اًٌِ کي ؿاةاس ڎئي ۽ ڪال ـڪڍـ يا اًٌِ دّ

 ۽ زعڪتً دّ ٌلم ڪعي ڎيکاريً„قاز  پڻ ُيٿائي تَ ُّ پڻ ُع ُڪ داٌّر دي

ڪّؿؾ  اؼتاداڄڪهَِ ةازار ۾ „ؼاٌي ؼاـ ُع كؽو دي داٌّرـ دا پّؼٽع ۽ راٌطيڪا ىهي قڃً ٿاۿ ؼائٍػ دّ  :ٌّٽ

ڪعي پٍٍِذي اؼڪّؾ ىانڪ ؼاـ ىهي ڪعي پِعيً ڪالس دي ؼائٍػ دي ڪتاب ۾ ىّدّد داٌّرـ دي نؽٽ 

ٽيَء ىاـ ىضتهف داٌّرـ اًٌِ دا راٌطيڪاۿ تصّيعقـ ۽ پّؼٽع صعيط ڪعي يا قري ؿاگعدـ کاـ ڳُّيم چيڪي ى   ۿٺاُي

ىيً ڪعائڻ ۾ ىطد فعاُو ديڪي ؼعگع .ڪعي اًٌِ کي رٌگ ڎياري رکي پچائي ۾ ةاَُ ٺِعائي اًٌِ کي دا راٌطيڪا 

 .ڪٍطا
 پڙھڻ:

ڎيًٍِ تي ٻئي  اؼتاد قاري ظعيلي ؼاـ پڏھائيٍطق. 3+2 “ جاٌدار طيّن )جاٌّر(” ؿاگعدـ کي ؼتق  اؼتادپِعيً ڎيًٍِ 

ىؿٍيٰ ؼييت ؿاگعدـ کي پڏُي ٻڌائيٍطق تَ ديئً  “ جاٌدار طيّن )جاٌّر(”  ظعيليڪار تست پِعيً پاڻ ؼتق “ؼيٍڊقڅ”

 ؿاگعدـ کي ؼتق دّ ىتً „ؼاٌيَء ؼاـ ؼيذَِ ۾ اچي قڃي.
 

Allah has created different types of animals. L2 
Example: اهلل ىضتهف كؽيً دي داٌّرـ کي پيطا ڪيّ „ُي. L1 

Allah has created different types of animals. L2 
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 جاٌّرن جا كصو

 نکڻ:

 3نکٍطق )نکڻ دّ اُّ ىعزهّ  ةّرڊ تي ۾ ڎٌم پيعاگعاؼ کي ىؿٍيٰ ؼييت دي ؼتق “ جاٌدار طيّن )جاٌّر( ” اؼتاد 

پيعاگعاؼ پٍٍِذيً ڪاپيً  يُا    ڎيًٍِ تائيً پڻ ُهي ؼگِي ٿّ( ۽ پِّء ؿاگعدـ کي ُطايت ڪٍطق تَ ُّ 4کاـ 

 .۾ نکً
 جائزو:

ٌؼع رکٍطي  ؿاگعدـ کي ڪتاب ىٍذَِ ڎٌم تصّيعـ کي ڎيکاريٍطي صاؾ ڀعائيٍطق.  اؼتاد ۿ ؼعگعىي کي ىط 
 

 عٍّان : جاٌّرن جا كصو

 :بريً اشٽارىٍگ

چڱي ظعح پڏٍُطق ۽ پِّء ةّرڊ تي نفغ  “جاٌّرن جا كصو” ؼڀ کاـ پِعيً پاڻ ؼتق  اؼتاد

ٌؼع رکٍطي  “جاٌّرن جا كصو” ؿاگعدـ کي ؼتق ۾  اؼتادنکٍطق. اـ کاٌپِّء ؼتق کي ىط 

ڎٌم ىضتهف داٌّرـ دا فهيؾ ڪارڊز ڎيٍطق ۽ اًٌِ داٌّرـ دي صاصيتً ىتؿهق 

 ڇٍطق ديئً:ىضتهف ؼّاؾ پ  

  ڪٔئً ىختهف آًُ؟ڇّ ۽ ُْ جاٌّر ُڪٻئْ کان 
 ًُاوُان جْ ڳّٺ ۾ ڪِڙا ڪِڙا جاٌّر ىّجّد آًُ؟۽  جاٌّرن جا ڪٔترا كسو آ 
 ڏٺا آًُ؟ ا جاٌّر۽ گِرن ۾ ڪِڙ اوُان پاڻْ ىٍجَِ ڪِڙا جاٌّر 
 ًُڪِڙا جاٌّر ٽپا ڏٍٓدا آًُ؟۽  ڪِڙا جاٌّر رٓڙُّٔن پائٍٔدا آ 
   ڪِڙا جاٌّر پٍِجً پٔرن تْ ُهٍدا ۽ ڊوڙٌدا آًُ؟ وغٔره.۽  ڏاىٍدا آًُڪِڙا جاٌّر ُّا ۾ ا 

 ٌّان نفظ:

 Parrot ىٺّۿ ظّظّ Crow ڪاـُءۿ ڪاٌگ Guess اٌطازق نڳائڻ

 Mosquitoes عػػڇػى Sparrow دِعڪي Match ىالئڻ

 Long ڊگِّ Hop ڎيڻ ٽپ Circle گّنڏق

 Neck ڪٍڌۿ ڳچي Crawl ريڏُيّـ پائڻ Ask ڇڻپ  

 Giraffe ذراؼ Tortoise ڪيي Ox ّڍڳ

 Horns ڱؼ   Remember ياد رکڻ Goat ٻڪعي

 Head ىٿّ Various ىضتهف Hair قار

 Leg ۿ ڄٍگَِٽٍگ Longest ڊگِّ Sheep رڍ

 Their اًٌِ دّ Imitate ٌلم ڪعڻۿڪاپي Camel ا ٺ

 ڪالس روم جّن شرگرىيّن:

ؿاگعدـ کي  اؼتادؿاگعدـ کي اؼڪّؾ اٌطر يا اؼڪّؾ کاـ ٻاُع ڪًٍِ ىيطاـ تي ُڪ ؼعگعىي ڪعائيٍطقۿ  اؼتاد

ـ ا   اؼتادٽي ڳُّي ڪتاب ۾ ڎٌم پٍٍِذي پؽٍط دي ڪًٍِ ةَ ُڪ داٌطار دي ؿڪم ٺاًُ. ُطايت ڪٍطق تَ ُّ ى  

ىطد پڻ ڪعي ؼگِي ٿّ. دڎًُ ؼيّرا ؿاگعد پٍٍِذي پؽٍط دي داٌّر کي ڳُّيم ىٽيَء ىاـ  ؼعگعىيَء ۾ ؿاگعدـ دي

ُع ؿاگعد کي  اؼتادڪائڻ الِء رکي ڇڎدي. اؼڪّؾ دي ٻئي ڎيًٍِ تي ٺاُي قٺً تَ پِّء اًٌِ داٌّرـ کي ا س تي ؼ  

صاصيتًۿ ؾادتًۿ کاڌي پيتيۿ  ـ داٌّر ديچٌّطق تَ ُّ پٍٍِذي پؽٍط دي داٌّر دّ ٺاُيم راٌطيڪّ کڻي اچً ۽ پِّء ا  

 م ىتؿهق اُو ىؿهّىات ڪالس دي ٻيً ؼيّرـ ؿاگعدـ ؼاـ قٌڊيً.گِيڻ ڦعڻۿ رٌگ رقپۿ قارـ يا کَ 
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 اؼتادهيم ىيطاـ „ًُ ۽ دتي پعاديڪٽ دا اؼڪّؾ اُڏـ ؾالئلً ۾ ىّدّد „ًُۿ دتي ک   PPRSؼٍڌ اٌطر  ٌّٽ:

ِڻ ظعفي تعةيت „ؼاٌيَء ؼاـ ٿي دً ؼاـ اًٌِ دي گ   ؿاگعدـ کي „ؼاٌيَء ؼاـ اُڏيّـ ؼعگعىيّـ ڪعائي ؼگِي ٿّ

قڻ ىّدّد „ًُۿ پکي ۽ داٌّر ىّدّد „ًُۿ درياَءۿ قاَُ ۽ پاڻيَء دّـ ڍٌڍقـ ىّدّد „ًُ  ۽. اًٌِ ؾالئلً ۾ فصم يؼگِي ٿ

 ٺاُي ىضتهف پعاديڪٽ ڪعي ؼگًِ ٿا.تي ٻار „ؼاٌيَء ؼاـ چيڪي ىٽي ڳُّي ىضتهف ؿيّـ ۽ ا  

 پڙھڻ:

ڎيًٍِ تي  ٻئي اؼتاد. قاري ظعيلي ؼاـ پڏھائيٍطق 3+2 “جاٌّرن جا كصو”  ؿاگعدـ کي ؼتق اؼتادپِعيً ڎيًٍِ تي 

ىؿٍيٰ ؼييت ؿاگعدـ کي پڏُي ٻڌائيٍطق تَ ديئً  “جاٌّرن جا كصو”  ظعيليڪار تست پِعيً پاڻ ؼتق “ؼيٍڊقڅ”

 ؿاگعدـ کي ؼتق دّ ىتً „ؼاٌيَء ؼاـ ؼيذَِ ۾ اچي قڃي
 

That is why we say that animals differ in shape, size and movement. L2 
Example: 

 
عپع دي زّاني ؼاـ اٌِي ؼتب دي ڪعي اؼاـ چئي ؼگِّـ ٿا تَ داٌّر ؿڪمۿ ىاپ ۽ چ  

 ىضتهف ٿيٍطا „ًُ.
L1 

That is why we say that animals differ in shape, size and movement. L2 
 نکڻ: 

 ُطايت  ًکي نکٍطق ۽ پِّء ةّرڊ تي ؼتق ىاـ ۾ ڎٌم پيعاگعاؼ کي ىؿٍيٰ ؼييتدي  “جاٌّرن جا كصو”اؼتاد

ؿاگعدـ دي ڪاپيً کي چيڪ پڻ  اؼتادُّ پيعاگعاؼ پٍٍِذيً ڪاپيً ۾ نکً. نکڻ دقراـ ڪٍطق تَ ُّ ا  

 .ڪٍطق

 جائزو:

ۿ ُهڻ دّ اٌطاز ۽ اؿاراعچع ىتؿهق داٌّرـ دي چ   ؿاگعدـ کاـ ىضتهف اؼتادً ؼتق دّ دائغق اٌتِائي ىغيطار رٍُطق. ُ  

 ًِ دا دّاب ىؿهّؿ ڪٍطق.اٌ ؿاگعدـ کاـٻيً ۽ پِّء  ائيٍطقڍر„قاز ڪ

ڇٍطق ۽ ۾ ڎٌم تصّيعـ تي ڳانِائيٍطي نکيم ؼّاؾ پ   2ؿاگعدـ کاـ ڪتاب کّنعائيٍطق ۽ پِّء ؼعگعىي ٌيتع  اؼتاد

 .ؿاگعدـ کاـ صسير دّاب زاصم ڪٍطق

 ورجاَء جّن شرگرىيّن:

 : 1شرگرىي ٌيبر 

ً ؼعگعىيَء ۾ ڪتاب اٌطر ڎٌم تصّيعـ کي ڎؼٍطي ؿاگعد صسير ديهي کي صسير داٌّر ؼاـ ىالئيٍطا. ُيَء ُ  

ً ڪعڻ ئيؼاـ ايڪـً پڻ ڪعي ڎيکاريٍطقۿ ا ُع ُڪ ديهّ پڏٍُطق قيٍطق ۽ ُع ديهي اؼتادؼعگعىي ڪعڻ قكت 

 ؼاـ ؿاگعدـ کي ڳانَِ „ؼاٌيَء ؼاـ ؼيذَِ ۾ اچي قيٍطي.

 : 2شرگرىي ٌيبر 

قڎـ اکعـ ؼاـ ةّرڊ تي نکٍطق ۽ پِّء ُڪ ُڪ ڪعي ُع ديهّ  اؼتادعگعىيَء ۾ ىّدّد صسير ۽ غهط قارا ديال ً ؼُ  

ـ قاري ظعيلي تست پڏٍُطق ۽ ُع ديهي دي اصتتاؿ تي ؿاگعدـ کاـ ا   3+2ظعيليڪار تست ۽ پِّء  “ ؼيٍڊقڅ”پِعيّـ 

ُّ ٌـاـ ةّرڊ تي نکيم ا   اؼتادڇا ڪٍطق. دڎًُ ؿاگعد صسير دّاب ڎيً تَ پِّء ديهي دي صسير يا غهط ُذڻ ةاةت پ  

ؿاگعدـ کي ُطايت ڪٍطق تَ  اؼتادڄاڻي تي پِچي تَ ـ کاـ ؾالقف دڎًُ ُيَء ؼعگعىي پ  ديهي دي „صع ۾ نڳائيٍطق. ا  

 ً.يً ۽ ُع ُڪ ديهي „ڎق صسير يا غهط دي ٌـاٌي نڳائيُّ پٍٍِذا ڪتاب کّن
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 :يٌّٽ جي پڄاڻي

ديئً ُّ پِعياـ قاري  کي گِعدي تَ اؼتادڄاڻي ٿئي ٿي. تًٍِ ڪعي دي پ   “ جاٌدار طيّن )جاٌّر(”ً دڳَِ تي يٌّٽ ُ  

ُ   ۿڄاڻي ڪعي چڪّ „ُييٌّٽ دي پ   ڄاڻي قاري ؼعگعىيَء ۾ ڄاڻي ڪٍطق. پ  ً يٌّٽ دي ةَ پ  اُڏي ئي ظعيلي ؼاـ 

جاٌدار طيّن ” ڄاڻي تي ُڪ يا ٻَ ڎيًٍِ پٍٍِذي اؼڪّؾ دي اٌٽعپعيٍيّئع دي ىطد ؼاـ يٌّٽ دي پ   اؼتادديڪڎًُ 

 ُيت افغائي ٿيٍطي. ؿاگعدـ دي  ً ڪعڻ ؼاـ ئيتَ ادي زّاني ؼاـ ڪالس کي ؼيٍگاري  “ )جاٌّر(
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 3 يٌّٽ

 جاٌدار طيّن: ٻّٽا
 

 گِربم تدريصي ىّاد ىلصد

 ـ كاةم ٿي قيٍطا دّ ُّ:ً يٌّٽ پڏُڻ کاٌپِّء ؿاگعد ا  ُ  

 )ًةاةت ؼکٍطا. تۿ قاڌقيذَِۿ رٌگ ۽ گهًكط ة  ۿ ۾ فعؽ داٌطار ؿيً )ٻّٽ 

  کي ۽ گم دي ةٍاقتۿ رٌگۿ صّؿتّىضتهف ٻّٽً دي پًٍ دي دّڏدڪ

 .ؼگٍِطاڃاڻي ؼ  ۽  ؼيذِي

 زليلي  ۽ ٻّٽً دا فهيؾ ڪارڊز

 .ٻّٽّ

  ًٍدا ىضتهف كؽو دي قڻً دي پ

 فهيؾ ڪارڊز ۽ زليلي ٻّٽً دا پً

 .۽ گم
 

 عٍّان : ٻّٽا

 بريً اشٽارىٍگ:

 ڪالس ۾ ىّدّد ٻارـ کي ٻّٽً ىتؿهق ُيَء ڪِاڻي ٻڌائيٍطق: اؼتاد

 ويّ چاچا جي باغ ۾ چٍدر

ٿيّ تَ اقٌِاري دي ُڪڏي ؿاؿ دّ چٍطر ديئً ئي ىٍذٍِط دي ٌٍڊ ڪعي ا  

۽ ٿڌڏي ُّا  ئيي ُئصّؿگّار ٿي ق ي. ىّؼو ڎاڍٌؼع „يّ ِڏـ کي „ؼياـ تي د  ا  

ت ڎاڍي نڳڻ ڪعي گعىيَء ۾ ڪافي گِٽتائي ٿي قئي ُئي. چٍطر دي ظتؿي

َعاچٍطر دا ڪعي اقڏي پاڏي دا ؼيّرا ٻار دٍٍِ ۿدقؼتاڻي ٌُّطي ُئي  ِ  گَ

دقؼت ُئا. چٍطر ُٿ ىًٍِ ڌقئيۿ صاؼ ڪپڏا پائي ُڪطؿ پٍٍِذً دقؼتً 

ِ  را دقؼت رؼتي ؼاـ گڎ ڳّٺ دي پعياـ ُڪ ةاغ ۾ قيّ. ؼيّ يٍطي تي گ

 ِتا. ةاغ دّ چّڪيطار چٍطر دّ چاچّڪٍطي ةاغ ۾ پ ڦعٌطيۿ ىؽتيّـ ۽ ىظاؽ

چٍطر ۽ ؼٍطس دقؼتً کي ةاغ گِيڻ دي ادازت ڎٌي ۽ کيً ُطايت  . چاچاُّ

ي ٌلصاـ ٌَ پٽذّ ۽ ٌَ ئي ڪًٍِ قڻ يا ٻّٽي کي نتاڏي يا پٽ ىيّقةاغ ىاـ ڪّ ةَ گم ٌَ ٽّڏدّۿ ڪّ ةَ ” ڪٍطي چيائيً تَ: 

پڻ  ىيّا کاراياـ ٿّ ۽ پِّء اقُاٌکي ٽيّب قيمدا  ي اچّ تَ پِّء ىاـ تُّاـ کي كؽو كؽوڎدّ. ةاكي تُّاـ ةاغ دّ چڪعڎئ

 “ ُالئي ٿّ ڎياـ تَ ديئً تُّاـ ٿڌي پاڻي ؼاـ قٍُذي ڪعي پاڻي ۾ قٍُذڻ دّ ىغق ةَ قٺّ.

كؽيً دا  ئي ڪيتعـ ُع ظعؼ ؼاقڒ ئي ؼاقڒ ُئي ۽ڌي ڎاڍق صّش ٿي قيا. ةاغ ۾ ُا ڳانَِ ٻ  ـ دا دقؼت ا  چٍطر ۽ ا  

ـ کاـ ؾالقف ةاغ ۾ يَء دا قڻ ۽ اٌب ۽ نييي دا قڻ پڻ ُئا. ا  نِتياؿ گِڻا قڻ نڳم ُئاۿ دً ۾ ڪيهي ۽ پپيتي دا قڻۿ ٌو ۽ ٽا

گالب دي گهً دا تياؿ گِڻا ٻّٽا نڳم ُئاۿ دً دي ڪعي ؼيّري ةاغ ۾ تياؿ گِڻي صّؿتّ ُئي. ةاغ دي قڅ تي ُڪ 

ـ تالَء دي صاؼ پاڻي دّ تالُء ةَ ُّ دًٍِ ۾ ٌيم ڪٍّؾ دا گم تعي رُيا ُئا ديڪي ڎاڍا قڻٍطڏ ۽ صّةصّرت ُئا. ا  

ُعتي ڪٍاري  )ڪيڪٽػ( دا ٻّٽا پڻ نڳم ُئا دً دا ڪٍڊا ٻاُع ٌڪتم ُئا ۽ اُي ةَ ڎاڍا صّةصّرت نڳي رُيا  ٿّ 

ً چاچا دّ چّڻ ڪٍطي ٌَ ڪّ گم ٽّڏيّۿ ٌَ ڪّ ىيّق يّ ۽ اٌِؼيع ڪصّب  دّ ةاغ يـ دي دقؼتً ؼيّرُئا. چٍطر ۽ ا  

 ُُّّهي رُي ٽيّب قيمُي ةاغ گِيي قاپػ ىّٽي „يا تَ پٽيّ ۽ ٌَ ئي ڪًٍِ ٻّٽي يا قڻ کي ڪّ ٌلصاـ پِچايّ. دڎًُ ا  

دًٍِ دّ پاڻي ةاغ کي ىهي رُيّ ُّ. چٍطر ۽ ؼٍطس دقؼت ةّرٌگ دي ٿڌي ٿڌي پاڻي ۾ قٍُذي صّب ىغق قرتّ ۽ چاچا 

م ىيّـ کي پڻ کاڌقۿ دً ۾ اٌبۿ پپيتّۿ کارڪّـ ۽ ڪيال ؿاىم ُئا. „صع ۾ اًٌِ ؼڀٍي چاچا دّ ؿڪعيّ ادا دي ڎٌ
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 پً

هٍطي ـ دا دقؼت ڎاڍا صّش ٿيا ۽ پِّء ُّ ک  ڪيّ ۽ چاچا اًٌِ ىاـ ُع ُڪ کي گالب دّ ُڪ قڎق گم ڎٌّ. چٍطر ۽ ا  

 گِعـ ڎي ىّٽي „يا.گٍِطي قاپػ پٍٍِذي ڳّٺ پٍٍِذً صّؿتّ ؼ   دي هٍطي ۽ گالب دي گمک  

 .ضتهف ؼّاؾ پڇٍطقڪِاڻي ىتؿهق ى ؿاگعدـ کاـ ڌائڻ کاٌپِّءڪِاڻي ٻ   اؼتادٌّٽ: 

 ٌّان نفظ:

 Plants اٻّٽ Spreading ِهيمۿڪـادقڦ   Rose گالب

 Cactus ٿُّع Branch ؿاخ ٽاري ۿ  Neem ٌو دّ قڻ

 Water lily ڪٍّؾۿٌيهّفع Fruit ىيّق Wide ڪـادقۿ قيڪعق

 Papaya پپيتّ Flower گ م Taller كطاقرڊگِّۿ 

 Banana ڪيهّ Needle ئيؼ   Sharp تيغ ڌار قارق
 

ـ دي „ؼپاس يا ڳّٺ اٌطر ىّدّد ؿاگعدـ دا ٻَ گعقپ ٺاُيٍطق ۽ ُڪ گعقپ کي چٌّطق تَ ُّ پٍٍِذي اؼڪّؾۿ ا   اؼتاد

 ٻيً گهً ۽ ىيّـ ةاةت ڪالس ديتۿ پًٍ دي ةٍاقٽۿ ىيّيطار يا ةغيع ىيّي دي قڻً کي ڎؼي اچً ۽ اًٌِ دي كطة  

ً. دڎًُ تَ ٻئي گعقپ کي چٌّطق تَ ُّ اؼڪّؾۿ پٍٍِذي گِع يا ڳّٺ اٌطر ىّدّد گهً دي ٻّٽً کي يڌائؿاگعدـ کي ٻ  

ً تَ اًٌِ ڪِڏا ڪِڏا گم ڎٺا ۽ اًٌِ دي ةٍاقٽ ڪِڏي „ُي يڎؼي اچً ۽ پٍٍِذي ڪالس دي ؼيّرـ دقؼتً کي ٻڌائ

 دي „ُي.۽ اًٌِ دي صّؿتّ پڻ ڪِڏي كؽو 

 پڙھڻ:

ڎيًٍِ تي  ٻئي اؼتاد قاري ظعيلي ؼاـ پڏھائيٍطق. 3+2 “جاٌدار طيّن: ٻّٽا”  ؿاگعدـ کي ؼتق اؼتاديً ڎيًٍِ تي پِع

ىؿٍيٰ ؼييت ؿاگعدـ کي پڏُي ٻڌائيٍطق تَ ديئً  “جاٌدار طيّن: ٻّٽا”  ظعيليڪار تست پِعيً پاڻ ؼتق “ ؼيٍڊقڅ”

 ؿاگعدـ کي ؼتق دّ ىتً „ؼاٌيَء ؼاـ ؼيذَِ ۾ اچي قڃي.
 

Plants are also different in colour, shape and size. L2 
Example: .ًُٻّٽا پڻ رٌگ، شڪم ۽ ىاپ ۾ ُڪٻئْ کان ىختهف ٌُّدا آ L1 

Plants are also different in colour, shape and size. L2 
 نکڻ:

۽ پِّء ؿاگعدـ کي ُطايت ڪٍطق تَ  نکٍطق ةّرڊ تي ۾ ڎٌم پيعاگعاؼ کي ىؿٍيٰ ؼييت دي ؼتق “جاٌدار طيّن: ٻّٽا ” اؼتاد

 ً. يُّ پيعاگعاؼ پٍٍِذيً ڪاپيً ۾ نکا    ُّ
 جائزو:

ؿاگعدـ کي چٌّطق تَ ُّ ڪتاب کّني رکً ۽ تصّيعقـ ۽ ڪعائيٍطق ةّرڊ تي  1ڪتاب ۾ ڎٌم ؼعگعىي ٌيتع  اؼتاد

ؿاگعدـ کي ُطايت  اؼتادصسير دّاب ڎٌم صاؾ ۾ نکٍطق قيٍطق. پِّء  اؼتادصسير دّاب ڎيً. ڎؼي ُع ديهي دّ 

 ڪٍطق تَ ُّ زم ڪيم ؼعگعىي پٍٍِذيً ڪاپيً ۾ نکً.

 عٍّان: پً

 بريً اشٽارىٍگ:

نکٍطق ۽ ڪالس ۾ ىّدّد ؿاگعدـ کاـ ٻّٽً ةاةت ىضتهف ۽  “پً” ةّرڊ تي نفغ  اؼتاد

 ديئً: ۿ ڇٍطقدنچؽپ ؼّاؾ پ  

 ڇا ڪيهي دي قڻ دّ پً ٌٍڍق ٿيٍطق „؟ 

 ڀال ٌو دي قڻ دّ پً ڪيئً ٿيٍطق „؟ ! اڇا 
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   ڪيئً ٿيٍطق „؟تُّاـ پاڻي ۾ تعٌطڏ ڪٍّؾ دي گم دي ٻّٽي دّ پً ڎٺّ „ۿ ا ُّ 

 ڪيئً ٿيٍطق „؟ قغيعف۽ ا   ً ڎٺّ „؟تُّاـ ىاـ ڪًٍِ ڪًٍِ پپيتي دي قڻ دّ پ ُّ. 
 ّان نفظ:ٌ

Correct Round Leaves 
 اپت ،پً گّل صدٔح

 ڪالس روم جّن شرگرىيّن:

 ؿاگعدـ کي چٌّطق تَ ُّ ڳّٺ ىٍذَِ ىّدّد  اؼتاد

ىضتهف قڻً دا پً ديؽ ڪً ۽ اًٌِ کي ڪًٍِ 

اصتار يا پاٺي قغيعف تي کٌّع ؼاـ چٍتڏائي اًٌِ دّ 

ـ پً دي قڻ دّ پً دي ُيٺاـ ا   ً ۽ ُعيانتو ٺاُ

 ٌانّۿ رٌگ ۽ پً دي ؿڪم ةاةت اُو ٌلعا نکً.

 ؿاگعدـ دا ىضتهف گعقپ ٺاُيٍطق ۽ پِّء ُع  اؼتاد

ُڪ گعقپ کي چٌّطق تَ ُّ ڪًٍِ ُڪ پاٺيۿ 

تضتي يا زىيً دي ڪًٍِ ٽڪعي تي ڳُّيم ىٽيَء 

ً ۽ پِّء پٍٍِذي „ؼپاس ىّدّد يىاـ  ُڪ ةاغ ٺاُ

ـ ٺاُيم ةاغ دي ّـ پٽي ا  ىضتهف قڻً دّـ ٽاري

ً ۽ ڪٿي ياٌطر ىضتهف دڳًِ تي نڳائ چارديّاري

ـ کاـ ؾالقف ٌٍڍا ًۿ ا  يڪٿي گاَُ يا ڇٻع پڻ نڳائ

ُي نڳائي ٌٍڍا ؼال ڪٽي اًٌِ ىاـ قڻ پڻ ٺاُي ا  

ُّ ُڪ ةاغ دّ ڎيک ڎئي. دڎًُ ؼيّرا ڇڎدً تَ ديئً ا  

ـ ةاغ گعقپ ُڪ ةاغ ٺاُي قٺً تَ پِّء ُع ُڪ گعقپ ا  

ؼيّري ڪالس „ڎق پعيغيٍٽيـً ڎيٍطق ۽ دًٍِ دّ  ةاةت

ٺاُيم ةاغ قڌيڪ صّةصّرت ٌُّطق اُّ گعقپ کٽي قيٍطق 

تذغيّ ڪٍطي ُع گعقپ دي ٺاُيم ةاغ  اؼتاد۽ اُڏي ظعح 

تؿعيف ڪٍطق دّ تٍليطي دائغق قٺٍطي ٌَ صعؼ ؼٍطـ 

 ً دي پڻ اصالح ڪٍطق.اًٌِ دي ڪيغقر پاؼ َةهڪ

 پڙھڻ:

“ ؼيٍڊقڅ”ڎيًٍِ تي ٻئي  اؼتاد. قاري ظعيلي ؼاـ پڏھائيٍطق 3+2 “پً”  ؿاگعدـ کي ؼتق اؼتاديً ڎيًٍِ تي پِع

ڌائيٍطق تَ ديئً ؿاگعدـ کي ؼتق دّ ىتً ىؿٍيٰ ؼييت ؿاگعدـ کي پڏُي ٻ   “پً”  ظعيليڪار تست پِعيً پاڻ ؼتق

 „ؼاٌيَء ؼاـ ؼيذَِ ۾ اچي قڃي.
 

Different types of plants have different leaves. L2 
Example: .ًُىختهف كسيً جْ ٻّٽً کْ ىختهف كسيً جا پً ٌُّدا آ L1 

Different types of plants have different leaves. L2 
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 نکڻ:

 نکٍطق ۽ پِّء ؿاگعدـ کي  ةّرڊ تي ًٍ دي پيعاگعاؼ کي ىؿٍيٰ ؼييتيدي ؼتق ىاـ ۾ ڎٌم ٻً الئ “پً”اؼتاد

ؿاگعدـ دي ڪاپيً کي چيڪ  اؼتادکً. نکڻ دقراـ پٍٍِذيً ڪاپيً ۾ ن  ُّ پيعاگعاؼ ُطايت ڪٍطق تَ ُّ ا  

 ـ کي پڻ ةِتع ڪٍطق.پڻ ڪٍطق ۽ ديڪڎًُ ڪا غهعي قغيعف ٌڪعي تَ ا  

 جائزو:

 :2شرگرىي ٌيبر 

ـ ؼعگعىي ةاةت نکيم ديهّ قڎـ اکعـ ؼاـ نکٍطق ۽ پِّء ڪعائيٍطق ۽ ةّرڊ تي ا   2ڪتاب ۾ ڎٌم ؼعگعىي ٌيتع  اؼتاد

 ـ دي قڻ ؼاـ ىالئيً.قڻً ۽ پًٍ کي ڎؼي ڪعي ُع پً کي ا   ۽ چٌّطق تَ ُّ ڪتاب کّنيًؿاگعدـ کي 

 :3شرگرىي ٌيبر 

ڪعائيٍطق ۽ ڪتاب ۾ ڎٌم ؼيّرا ديال ةّرڊ تي قڎـ اکعـ ؼاـ نکٍطق ۽ پِّء  3ڪتاب ۾ ڎٌم ؼعگعىي ٌيتع  اؼتاد

ُع ديهي دّ  اؼتاددّاب ڎيً. ؿاگعدـ کي چٌّطق تَ ُّ ڪتاب کّني رکً ۽ تصّيعقـ ڎؼي ُع ديهي دّ صسير 

صسير دّاب ىؿهّؿ ڪعي ُع ديهي دي ڀعؼاـ ڎٌم صسير پً تي صسير دّ ٌـاـ نڳائيٍطق. „صع ۾ دڎًُ ؼيّري 

 .ؿاگعدـ کي ُطايت ڪٍطق تَ ُّ زم ڪيم ؼعگعىي پٍٍِذيً ڪاپيً ۾ نکً اؼتادؼعگعىي ىڪيم ٿي قيٍطي تَ پِّء 
 

 عٍّان : گم

 بريً اشٽارىٍگ:
 ڪّؿؾ ڪٍطق تَ ُّ پاڻ ىضتهف گم ديؽ ڪعي ڪالس ۾ اؼتاد

ايٍطق يا قري ؿاگعدـ کي چٌّطق تَ ُّ پٍٍِذي گِعـ يا „ؼپاس  کڻي

اچً يا قري ؿاگعدـ کڻي ىّدّد ىازّؾ ىاـ ىضتهف گم ديؽ ڪعي 

کي ىضتهف گهً دّـ تصّيعقـ ڎيکاريٍطق ۽ اًٌِ گهً ةاةت 

هً دي ڪچِعي ڪٍطي ٌَ صعؼ پاڻ پع ؿاگعدـ کاـ ةَ اًٌِ گ

ـ کاـ ؾالقف صّؿتّۿ رٌگۿ ٻخۿ دؽاىت ۽ ؼائيغ ةاةت ؼّاؾ ڪٍطق. ا  

ضتهف ؿاگعدـ ؼاـ اًٌِ گهً دي ى اؼتادىؿهّىات دي زّاني ؼاـ 

 قٌڊي ؼگِي ٿّ.پڻ ڄاڻ  اؼتؿياؾ ةاةت ضعقرت ىعاةق قڌيڪ

 ٌّان نفظ:

 Beautiful صّةصّرت Jasmine چيتيهي

 Found ڳّنِيّ White ڇّا

 Many االُي ؼارا ۿگِڻا Carefully ؼاـ ۿازتياطصياؾ

 Pink گالةي Choosing چٌّڊ ڪعڻ

 Yellow ڪّۿ ڦ  ُئڊقۿ زردق Bring کڻي اچڻۿ کڻي قڃڻ

 Red ڳاڏُّ Sample ٌيٌّّ
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 ڪالس روم جّن شرگرىيّن:

 ً ؼتق دي زّاني ؼاـ ؿاگعدـ کاـ ٻَ ؼعگعىيّـ ڪعائي:ُ   اؼتاد

 دي ڪًٍِ تَ ُّ پٍٍِذي پؽٍط  ُطايت ڪٍطقکي ؿاگعدـ  اؼتاد

 ًيةَ ُڪ گم دي ڊرائٍگ ٺاُ

 ؿاگعدـ کي ُطايت ڪعي تَ ُّ پٍٍِذي گِعۿ ڳّٺ يا „س  اؼتاد

تي پاس ىّدّد ىضتهف گهً کي ديؽ ڪً ۽ اًٌِ کي اصتارـ يا گ

 تيار ڪًتي چٍتڏائي اًٌِ دّ انتو 

 پڙھڻ:

 “ؼيٍڊقڅ”ڎيًٍِ تي  ٻئي اؼتاد. قاري ظعيلي ؼاـ پڏھائيٍطق 3+2 “گم”  ؿاگعدـ کي ؼتق اؼتاديً ڎيًٍِ تي پِع

ىؿٍيٰ ؼييت ؿاگعدـ کي پڏُي ٻڌائيٍطق تَ ديئً ؿاگعدـ کي ؼتق دّ ىتً  “گم”  ظعيليڪار تست پِعيً پاڻ ؼتق

 „ؼاٌيَء ؼاـ ؼيذَِ ۾ اچي قڃي.
 

Flowers found in many different colours, shapes and sizes. L2 
Example: .ًُگم ىختهف شڪهً، رٌگً ۽ ىاپً جا ىهٍدا آ L1 

Flowers found in many different colours, shapes and sizes. L2 
 نکڻ: 

 کٍطق ۽ پِّء ؿاگعدـ کي ُطايت ن   ةّرڊ تي ًٍ دي پيعاگعاؼ کي ىؿٍيٰ ؼييتيدي ؼتق ۾ ڎٌم ٻً الئ “گم ” اؼتاد

 .۾ نکً ّ پيعاگعاؼ پٍٍِذيً ڪاپيًُا    ڪٍطق تَ ُّ

  قاري ظعيلي تست پڏٍُطق 2+3ـ دي ىؿٍيٰ کي ةّرڊ تي نکيم اٌِيَء پيعاگعاؼ ۽ ا   اؼتادنکڻ کاٌپِّء. 
 جائزو:

 ڪً: ىڪيم ؼعگعىيً کيؼتق قاريً ۾ ڎٌم  ؿاگعدـ کي ُطايت ڪٍطق تَ ُّ ڪتاب اؼتاد

 :4شرگرىي ٌيبر 

ديئً: گالب  .رٌگ ڀعيً دً دي الِء چيّ قيّ „ُيُي ؿاگعدـ کي ُطايت ڪٍطق تَ ُّ ڪتاب ۾ ڇاپيم گهً تي ا   اؼتاد

 ڪّ( قغيعفکي گالةي ۽ ؼّرج ىکي کي ُئڊق )ڦ  

 :5شرگرىي ٌيبر 

۾ ڎٌم ديهً کي قڎـ اکعـ ؼاـ ةّرڊ تي نکٍطق ۽ پِّء ُع گم دي زّاني ؼاـ ڎٌم  5ڪتاب ۾ ڎٌم ؼعگعىي ٌيتع  اؼتاد

ؿاگعدـ کي ُطايت  اؼتادـ ڪو الِء قيٍطق. پع ا  ىضتهف رٌگً دي دّاةً کي ؿاگعدـ دي ىطد ؼاـ صانً ۾ نکٍطق 

ً ۽ رٌگ ڪيم گهً کي ڎؼٍطي ُع صاؾ ۾ ايٍطڏ صسير دّاب نکً. ؼعگعىيَء دي ىڪيم يڪٍطق تَ ُّ ڪتاب کّن

 .ر دّاةً کي پٍٍِذً ڪتاةً ۾ نکًؿاگعدـ کي ُطايت ڪٍطق تَ ُّ ةّرڊ تي نکيم صسي اؼتادٿيڻ تي 

 :6شرگرىي ٌيبر 

۾ ڎٌم ديهً „ڎق ڎٌم ٽً نفؼً ىاـ ڪًٍِ ةَ ُڪ صسير دّاب تي ٌـاٌي نڳائڻ قاري „ُي.  ڪتاب 6ؼعگعىي ٌيتع 

ؼڀ کاـ پِعيً ةّرڊ تي قڎـ اکعـ ؼاـ نکٍطق ۽ پِّء ؿاگعدـ کي ُطايت ڪٍطق تَ ُّ  اؼتاداٌِيَء ؼعگعىيَء کي ةَ 

ي ىؿٍيٰ پڻ ـ ديهي دپٍٍِذا ڪتاب کّنيً ۽ پاڻ ُڪ ُڪ ڪعي ديهّ پڏٍُطق قيٍطق ۽ ضعقرت ىعاةق ا  

 ـ تي صسير دي ٌـاٌي نڳائيٍطق.ؼيذِائيٍطق قيٍطق ۽ پِّء ؿاگعدـ کاـ صسير نفغ ىؿهّؿ ڪعي ا  
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 ورجاَء جّن شرگرىيّن:

 : 1شرگرىي ٌيبر 

 ـ پً دي قڻ دّ ٌانّ نکٍطا.ً ؼعگعىيَء ۾ ڪتاب اٌطر ڎٌم تصّيعـ کي ڎؼٍطي ؿاگعد ُع پً „ڎق ڎٌم نڪيع تي ا  ُ  

 : 2شرگرىي ٌيبر 

ُڪ ُڪ ڪعي ُع ديهّ  قڎـ اکعـ ؼاـ ةّرڊ تي نکٍطق ۽ پِّء اؼتادً ؼعگعىيَء ۾ ىّدّد صسير ۽ غهط قارا ديال ُ  

ـ قاري ظعيلي تست پڏٍُطق ۽ ُع ديهي دي اصتتاؿ تي ؿاگعدـ کاـ ا   3+2ظعيليڪار تست ۽ پِّء  “قڅؼيٍڊ”پِعياـ 

کاـ ـ ٍطق. ا  ٌـاـ ةّرڊ تي نکيم ديهي دي „صع ۾ نڳائيُّ ا   اؼتادڇا ڪٍطق پِّء ديهي دي صسير يا غهط ُذڻ ةاةت پ  

ً ۽ ُع ُڪ ديهي „ڎق صسير يا غهط دي ٌـاٌي يؿاگعدـ کي ُطايت ڪٍطق تَ ُّ پٍٍِذا ڪتاب کّن اؼتادپِّء

 ً.ينڳائ

 يٌّٽ جي پڄاڻي:

کي گِعدي تَ ُّ يٌّٽ دي پڄاڻي  اؼتاددي پڄاڻي ٿئي ٿي. تًٍِ ڪعي  “ جاٌدار طيّن )ٻّٽا(” ًُ دڳَِ تي يٌّٽ 

قكت ؼيّري يٌّٽ دّ قرداُء ڪعي دًٍِ ؼاـ ؿاگعدـ کي ؼيّري يٌّٽ دي ىضتهف ىّضّؾً دي رةط کي ؼيذِڻ ۾ 

 .قڌيڪ „ؼاٌي ٿيٍطي 

 ٌّٽ:

دي  “ جاٌدار طيّن )ٻّٽا(”ڄاڻي تي ُڪ يا ٻَ ڎيًٍِپٍٍِذي اؼڪّؾ دي اٌٽعپعيٍيّئع دي ىطد ؼاـ يٌّٽ دي پ   اؼتادديڪڎًُ 

زّاني ؼاـ ڪالس کي ؼيٍگاري ۽ يٌّٽ ۾ ةياـ ڪيم ؼيّرـ تصّرـ کي زةاٌي ۽ ؾيهي ڪو ڪٍطي ؿاگعدـ کي ىصعقؼ  

 رکي.ؾيم 
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 4يٌّٽ 

 صدتيٍد زٌدگي
 

 گِربم تدريصي ىّاد ىلصد

 ـ كاةم ٿي قيٍطا دّ ُّ:ًُ يٌّٽ پڏُڻ کاٌپِّء ؿاگعد ا  

 پٍٍِذي  ؼگٍِطا ۽ڄاڻي دي ىضتهف زصً دا ٌاال  ـ۽ ا  دؽو

 ۿصاؼ ؼٿعق رکڻ دا فائطا ؼيذِي يکاًٌِ  ىازّؾ ؼاـ گڎقگڎ

 ؾادتً تي ؾيم ڪعڻ ؼکٍطا.اًٌِ 

 ۽  دؽو دي ىضتهف ؾضّـ

 .ىتؿهق فهيؾ ڪارڊزصفائي 

 تً ٺِعائڻ الِء پاٺي يا ڊؼٽ

 .ڪًٍِ ٻئي ؿيِء دا دٻا

 قرزش ڪعائڻ الِء ُڪ ؼيٽي. 
 

 عٍّان : اشاٌجّ جصو

 بريً اشٽارىٍگ:

ڪالس ۾ ىّدّد ؿاگعدـ ىاـ ُڪ ؿاگعد کي پاڻ قٽ گِعائي ؼيّري  اؼتاد

و دي ىضتهف زصً ُطايت ڪٍطق تَ ُّ پٍٍِذي دؽ ُاڪالس „ڎق ةيِاريٍطق ۽ ا  

ً ۽ اًٌِ يي ۾ ٻڌائدِڏقڒ: ُٿۿ پيعۿ „ڱعۿ ٌڪۿ ىٿي دي قارـ قغيعف دا ٌاال اٌگعيغ

ةّرڊ تي ڪًٍِ ٻار دي تصّيع  اؼتادـ کاٌپِّء ا   ً.يةاةت پڻ ٻڌائؾضّـ دي ڪيً 

ـ دي ىضتهف ؾضّـ نڳائيٍطق يا قري ةّرڊ تي ڪًٍِ ٻار دي تصّيع ٺاُيٍطق ۽ ا  

ُي ٌاال ياد ـ دا ٌاال اٌگعيغي ۾نکٍطق قيٍطق ۽ ؿاگعدـ کي ا  تي ڳانِائيٍطي ا  

 .ٍطقيڪعائ
 ٌّان نفظ:

 Parts صاز   Hand ُٿ Shake ىالئڻۿ نّڎڻ

 Head ىٿّ Arm ٻاٌَِ Raise ىٿي ڪعڻۿکڻڻ

 Hair قار Leg ٽٍگ Squeeze ٌپّڏڻۿ ٌچّڏڻ

 Ear ڪً Foot پيع Funny ىغازيَ

 Eye اڑ Direction خر   Face ىًٍِۿ چِعق

 Nose ٌڪ Touch ِڻڇ   Perform پّرق ڪعڻ اٌذاؿ ڎيڻۿ

 Mouth قات Close ةٍط Action ؾيم ڪارقائي

 Neck ڪٍڌ/ڳچي Our Body اؼاـ دّ دؽو Copy ٌلمۿ ڪاپي ڪعڻ

 ڪالس روم جّن شرگرىيّن:

 ؿاگعدـ کي گعقپً ۾ قرُائيٍطق ۽ پِّء ڪًٍِ گتيۿ  اؼتاد

پاٺي يا تضتي تي ؿاگعدـ دي ىطد ڪٍطي اٌؽاٌي دؽو دي 

ـ الِء ُّ ىٽيۿ ڪپَِۿ ىضتهف زصً دّ ىاڊؾ ٺاُيٍطق. ا  

ڪپڏقۿ ڪاغظ يا ىضتهف ؿيّـ پڻ اؼتؿياؾ ڪعي ؼگِي 

ُع  اؼتاد ٿي قڃي تَ پِّءدڎًُ اُڏي كؽو دّ ةّرڊ تيار  ٿّ.

 پعيغٌٽيـً ڎيً. اچي ةّرڊ تي گعقپ کي چٌّطق تَ ُّ
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 ئي ديهً  8ؼعگعىي ۾ ڎٌم  اؼتادڪعائيٍطق. دًٍِ تست  1شرگرىي ٌيبر ؿاگعدـ کي ڪتاب ۾ ڎٌم  اؼتاد

ع ۾ پڏُي تَ ا  ديڪڎًُ  کي پاڻ پڏٍُطق قيٍطق ۽ ديهّ ُّ قڌيڪ ةِتع رٍُطق. ديئً ئي ڪّاًٌِ ديهً کي ؼ 

ـ ديهي ىعاةق دؽو دي اـ زصي ڎاًٌِ اؿارق ڪٍطق يا اُّ ايڪـً ڪٍطق. ُيَء ا   اؼتادپّرق ٿئي تَ پِّء 

ُّ ئي صعؼ ديهّ چٌّطق ۽ پِّء ؿاگعد ا   اؼتاددًٍِ کاٌپِّء  ۿپاڻ ڪيتعا ئي دفؿا دُعائيٍطق اؼتادؼعگعىي 

ئيً داري رُي ديؽتائيً ُع ُا ؼعگعىي تيؽتاڪيّ پئي. ا   اؼتادديڪّ ڪذَِ قكت اڳ  ۿاؿارق ڪٍطا

 ُا ؼعگعىي ةعزةاـ ياد ٌَ ٿي ٿئي.ُڪ ؿاگعد کي ا  

 پڙھڻ:

ڎيًٍِ تي  ٻئي اؼتاد. قاري ظعيلي ؼاـ پڏھائيٍطق 3+2 “اشاٌجّ جصو”  ؿاگعدـ کي ؼتق اؼتادپِعيً ڎيًٍِ تي 

ىؿٍيٰ ؼييت ؿاگعدـ کي پڏُي ٻڌائيٍطق تَ ديئً ؿاگعدـ  “اشاٌجّ جصو”  ؼتقظعيليڪار تست پِعيً پاڻ  “ ؼيٍڊقڅ”

 .کي ؼتق دّ ىتً „ؼاٌيَء ؼاـ ؼيذَِ ۾ اچي قڃي
 

Do you know the names of the different parts of the body? L2 
Example: ڇا تُّاـ دؽو دي ىضتهف زصً دي ٌانً ةاةت ڄاڻّ ٿا؟ L1 

Do you know the names of the different parts of the body? L2 
 نکڻ: 

 ؿاگعدـ کي ُطايت  نکٍطق ۽ پِّء ةّرڊ تي ىؿٍيٰ ؼييت„يم ٌّـ نفؼً کي  دي ؼتق ۾ “اشاٌجّ جصو ” اؼتاد

ؿاگعدـ دي ڪاپيً کي چيڪ پڻ ڪٍطق ۽  اؼتادپٍٍِذيً ڪاپيً ۾ نکً. نکڻ دقراـ  ُي نفغڪٍطق تَ ُّ ا  

 کي پڻ ةِتع ڪٍطقـ غيعف ٌڪعي تَ ا  ديڪڎًُ ڪا غهعي ق

  قاري ظعيلي تست پڏٍُطق. 2+3ـ دي ىؿٍيٰ کي ا  ةّرڊ تي نکيم نفغ  اؼتادنکڻ کاٌپِّء 

 جائزو:

ُي ديال پڏٍُطق قيٍطق ۽ پِّء کيً چٌّطق تَ ُّ نکٍطق ۽ پِّء ؿاگعدـ „ڎق ا   ديال / اڌ ديال ٌا ىڪيمتي ڪذَِ ةّرڊ  اؼتاد

 ىحاؾ ظّر: ۿاًٌِ ديهً کي ىڪيم ڪً ۽ پِّء پٍٍِذيً ڪاپيً ۾ نکً

1. I work with my ……………. (Hands / Nose) 
2. I breathe with my …………. (Nose / Mouth) 
3. I eat with my ……………… (Eyes / Mouth) 
4. I walk with my ……………. (Hands / Legs) 
5. I hear with my …………….. (Eyes / Ears) 
6. I have hair on my ……………. ( Head / Neck) 
7. I see with my ……………… (Foot / Eyes) 
8. I kick with my …………….. (Hand / Foot) 
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 عٍّان : صفائي

 بريً اشٽارىٍگ:

 ڪِاڻي ٻڌائيٍطق: ُيٺ ڎٌمدائعي ۾ قيِاري  کي ؿاگعدـ ۾ ڪالس اؼتاد

 ّىمشّرٺ ۽ ش

ّىم ٻئي پاڻ ۾ ڎاڍيّـ ؼ   اؼڪّؾ  ٺيّـ ؼِيهيّـ ُيّـ. ٻئي ُڪڏي ئي ڳّٺ ۾ رٍُطيّـ ُيّـ ۽ ُڪڏي ئيؼّرٺ ۽ ؼ 

۾ پڏٍُطيّـ ُيّـ. اؼڪّؾ کاٌپِّء ُّ ٻئي ُڪٻئي ؼاـ گِڻّ قكت گڎ گظاريٍطيّـ ُيّـ ۽ پاڻ ۾ گڎدي کّڏ ؼاريّـ 

ّىم کي چٌّطي ُئي تَ: تّـ پٍٍِذّ صياؾ ٌَ ٿي  راٌطيّـ کيڎٌطيّـ ُيّـ. ؼّرٺ ُييـَ ؼ 

ٿي قيا ًٍِ ڪيڎا ٌَ قڎا ٿي ڪعيًۿ ُي ڎس تٍٍِذي ُٿً دا ٌػ رکيً ۽ پٍٍِذي صفائي ٌَ

چيّ ُّ تَ ديڪڎًُ  ػ ڇاتَ اؼڪّؾ ۾ ى   ئي„ًُ اًٌِ کي ڪٽيً ةَ ڪّ ٌَ ٿي. ياد اٿ

دًٍِ ۾ کّڏ  ۿ ٽي ُهي قيٍطي „ُيًٍِ ٌَ ٿا ڪٽيّـ تَ پِّء اًٌِ ۾ کّڏ ؼاري ى  اؼاـ پٍٍِذا ٌ

ديّڏا ُي ٌُّطا „ًُ ۽ پِّء دڎًُ اؼاـ ىاٌي کائيٍطا „ُيّـ تَ پِّء ا   ّڏاؼارا ٌٍڍا ٌٍڍا دي

ذريؿي اؼاٌذي پيٽ ۾ ُهيا قيٍطا „ًُ ۽ پِّء اؼاـ ةييار ٿي پٌّطا „ُيّـ. تّـ ُييـَ قات 

ٍطي رٍُطي „ُيً ڇّ تَ تٍٍِذي ىٿي ۾ ِپٍٍِذي ىٿي کي کٍ

دّئّـ پئذي قيّـ „ًُ. ُي ڎس ىٽي دي ڪعي ۽ صسير ظعح 

صفائي ٌَ ڪعڻ دي ڪعي تٍٍِذي پيعـ دّـ کهّـ ةَ ڦاٽي پيّـ 

ّىم کي چيّ ت َ اىاـ ةَ صسير چٌّطي „ُي تَ تّـ „ًُ. ؼّرٺ ؼ 

پٍٍِذّ صياؾ ۽ پٍٍِذي صفائي ٌَ ٿي رکيً. تٍٍِذا ڎٌط ةَ ڪيڎا 

ّىم ؼّرٺ دّـ ” ٌَ ُيڊا ٿي قيا „ًُ دًٍِ دي ڪعي تٍٍِذي قات ىاـ ةَ ةطةِّء پئي اچي. ؼ 

اڏي چعي ڪذَِ ٌاُي ” ڳانِيّـ ٻڌي قڎا قڎا ٽِڪ ڎئي کهڻ نڳي ۽ پِّء ؼّرٺ کي چيائيً تَ: 

طق. ۽ ىاـ ڎيًٍِ ۾ ُڪ دفؿّ ُٿ ىًٍِ ڌقئيٍطي „ُياـ ۽ ڪڎًُ ڪڎًُ قٍُذٍطي ةَ ٿيٍ

 “ ڎقـ.اًٌِ ڳانِيً کي ُم تَ ُهي راٌط کي „ُياـ تَ پِّء ڇا ىاـ صفائي ٌاُياـ ڪٍطي. ُاڻ ڇڎ

ّىم دّ ةاةا کيػ ؿِع ڎي  ّىم دي ظتؿيت گِڻي صعاب ٿي پئي ۽ ؼ  ڪذَِ ڎيًٍِ کاٌپِّء ؼ 

ّىم ّىم ؿِع ىاـ ؾالج  اؼپتاؾ قٺي قيّ. ؼ  ّر پيّ ۽ پِّء َُّء ڎاڍق رقئڻ نڳي. دڎًُ ؼ  کي گِع ۾ قيٺي قيٺي ڎاڍق پيٽ ۾ ؼ 

ةهڪم صسير پئي چيّۿ ڊاڪٽع چاچا ٻڌايّ  ؼّرٺ تّ“ياري دقؼت ؼّرٺ کي چيّ: ـ پٍٍِذي پڪعائي قاپػ „ئي تَ ا  

ڏا پيطا ٿي پيا ُئا پع ُاڻ ىاـ چاچا تَ صفائي ٌَ رکڻ ڪعي ۽ گٍطـ ُٿً ؼاـ کاڌق کائڻ دي ڪعي ىٍٍِذي پيٽ ۾ ڪي

ڊاڪٽع دي ؾالج ؼاـ ةهڪم ٺيڪ „ُياـ ۽ ىاـ چاچا ڊاڪٽع ؼاـ ةَ قاؾطق ڪيّ تَ „ئٍطف ىاـ رقز پٍٍِذّ پاڻ کي 

ًِ ڌقئيٍطسۿ پِّء ؿاؿ دّ صاؼ ؼٿعق رکٍطؿ ۽ اـ الِء ىاـ رقز قٍُذطسۿ اؼڪّؾ ىاـ اچڻ کاٌپِّء ڪپڏا ةطالئي ُٿ ىٍ

َ ُٿ ىًٍِ ڌقئيٍطسۿ ىاٌي کائڻ کاـ اڳ ۽ ىاٌي کائڻ کاٌپِّء ةَ چڱي ظعح پٍٍِذا ٻئي ُٿ صاةڻ کاٌپِّء ة راٌط کيڎڻ

ًٍِ ـ پٍٍِذا ٌيٍِطس ۽ ةاكائطگيَء ؼاعش/ڎٌطڻ ڪعي ؼ  يِڻ کاـ اڳ ة  ؼاـ ڌقئيٍطسۿ صتر دّ اٿڻ قكت ۽ رات دّ ؼ  

ّىم دّـ ڳانِيّـ ٻ  ” ڪٽيٍطس. ڎدي راٌط کيڎڻ نڳيّـ ۽ پِّء دڎًُ ڌي ڎاڍق صّش ٿي ۽ پِّء ٻئي ؼِيهيّـ گؼّرٺ ؼ 

ّىم ةاكائطف پٍٍِذي صفائي رکڻ ؿعقع ڪئي تَ پِّء ا    ُا ٻيِع ڪڎًُ ةَ ةييار ڪّ ٌَ ٿي.ؼ 

 ؿاگعدـ کاـ ُيٺياـ ؼّاؾ پڇٍطق: اؼتادڪِاڻي ٻڌائڻ کاٌپِّء 

 ّىم تي ُييـَ ڪِڏق اؾتعاض ٌُّطق ُّ؟  ؼّرٺ کي ؼ 

  ّىم کيػ قڎا قڎا ٽِڪ  ڎيٍطي ڇا دّاب ڎٌّ؟ؼّرٺ دي ؼيذِائڻ تي ؼ 
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 ّر ڇّ پيّ؟ ّىم کي پيٽ ۾ ؼ  ّىم ڇّ ةييار ٿي پئي ۽ ؼ   ؼ 

   ُ ّىم دڎًُ اؼپتاؾ ىاـ ؾالج ڪعائي قاپػ „ئي تَ پِّء   ً ؼّرٺ کي ڇا ٻڌايّ؟ؼ 

  ّىمۿ  چاچا ڊاڪٽع ؼاـ ڪِڏق قاؾطق ڪيّ؟ؼ 
 ّىم ڪڎًُ ٻيِع ةييار ٿي؟ ّىم پٍِذّ صياؾ رکڻ ؿعقع ڪيّ تَ ڇا پِّء ؼ   دڎًُ ؼ 

 ٌّان نفظ:

 Must ضعقر Germs ديّڏا Untidy ىيعقۿ گطنّ

 Keep رکڻ Enter داصم ٿيڻ Regularly ةاكاؾطگيَء ؼاـ

 Ourselves اؼاـ پاڻ Stomach ىؿطق Cleanliness ائيٿعؼ   ائيفص

 Clean صاؼ Neat صاؼ Wear پائڻ

 Tidy ًٌٍِ Nails قصاؼ ؼٿع Comb ڦڻي

 Cut ڪَٽڻ Clothes ڪپڏا Eat کائڻ

 Carry کڻڻ Teeth ڎٌط Properly ىٍاؼب
 

 ڪالس روم جّن شرگرىيّن:

 ڪارٌع کي  ٻارـ کي ُطايت ڪٍطق تَ ُّ ڪالس ۾ ڪًٍِ ُڪ اؼتاد

 ۿديڪي اؼاٌکي صاؼ رُڻ ۾ ىطد ڪً ٿيّـ ۿاُڏيً ؿيً ؼاـ ؼيٍگاريً

پٍي دي چٽڪيً  ۽ پِّء عشۿ پيؽٽ قغيعفىحاؾ ظّر: ڦڻيۿ تيمۿ صاةڻۿ ڎٌطڻۿ ة  

ُي ؿيّـ ڌايّ تَ ا  تي اًٌِ ؿيً دا ٌاال اٌگعيغي ۾ نکي اًٌِ تي چٍتڏايّ ۽ ٻ  

ڪيئً اؼاٌکي صاؼ رکڻ ۾ ىطد ڪً ٿيّـ. دڎًُ ؿاگعد اُڏيً ؿيً دي 

ً تَ اًٌِ ؿيً دا ٌاال اٌگعيغي ۾ قٺًۿ دًٍِ ؿاگعد ؼٍڌي ۾ ٌانّ يةاري ۾ ٻڌائ

 ُّ ؿاگعد „ئّٽ ٿي قيٍطق.قرتّ تَ ا  

 ڪعائيٍطق ۽ پاڻ  2ؿاگعدـ کي ڪتاب ۾ ىّدّد ؼعگعىي ٌيتع  اؼتاد

۾ ىّدّد ُطايتً کي غّر ؼاـ پڏُي ؿاگعدـ کي  2ؼعگعىي ٌيتع 

ؼيذِائيٍطق تَ ڪتاب ۾ ڎٌم تصّيعقـ ڎؼّ ۽ پِّء دًٍِ تصّيع الِء 

 ۿُّ دائعق پايّـ کي ا  چيّ قيّ „ُي ا   ِڏي كؽو دّ رٌگيً دائعق پائڻ الِءد

دً ٻارـ دا ڎٌط صاؼ ٌاًُۿ قارـ کي  ـ کي ٌيعي رٌگ دّ گّؾ دائعق پايّ.ا  ۿؼٿعق „ُي  ديڪّ ٻار صاؼ ديئً:

 ّگعد ڳاڏُي رٌگ دّ دائعق پايّ.ئاًٌِ دي چ ۿڦڻي ٌاُي ڎٌم۽ اًٌِ دا ڪپڏا گٍطا „ًُ

 پڙھڻ:

 “ ؼيٍڊقڅ”ڎيًٍِ تي  ٻئي اؼتاد. قاري ظعيلي ؼاـ پڏھائيٍطق 3+2 “صفائي”ؿاگعدـ کي ؼتق اؼتادپِعيً ڎيًٍِ تي 

ڌائيٍطق تَ ديئً ؿاگعدـ کي ؼتق دّ ىتً ىؿٍيٰ ؼييت ؿاگعدـ کي پڏُي ٻ   “صفائي”  ظعيليڪار تست پِعيً پاڻ ؼتق

 .„ؼاٌيَء ؼاـ ؼيذَِ ۾ اچي قڃي

 
We must keep ourselves clean. Allah loves cleanliness. L2 

Example:  ًٔصفائْ سٿرائْ پسٍد ڪٍدو آُْ.اساٌکْ پٍٍِجْ صفائْ ضرور رکڻ گِرجْ. اهلل سائ L1 
We must keep ourselves clean. Allah loves cleanliness. L2 
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 نکڻ: 

 نکٍطق ۽ پِّء ؿاگعدـ کي ُطايت  ةّرڊ تي دي ؼتق ىاـ ۾ ڎٌم پيعاگعاؼ کي ىؿٍيٰ ؼييت “صفائي ” اؼتاد

 ُّ پيعاگعاؼ پٍٍِذيً ڪاپيً ۾ نکً.ڪٍطق تَ ُّ ا  

 جائزو:

 اـ دي  ؿاگعدـ کي چٌّطق تَ ُاڻ اؼاـ ُع ديهي کيديال نکٍطق ۽ /اڌقرا ٌا ىڪيمةّرڊ تي ڪذَِ  اؼتاد

قاراديال  Bڪانو  اڌ ديهي کي پڏٍُطق ۽ پِّءقاري  Aڪانو  اؼتاد۽ پِّء  صسير اڌ ديهي ؼاـ ىالئيٍطاؼيً

دڎًُ ؿاگعد صسير دّاب ڎيً  ؟ڇٍطق تَ ُاڻ ٻڌايّ تَ صسير ديهّ ڪِڏق „ُيپڏٍُطق ۽ پِّء ؿاگعدـ کاـ پ  

 ائي ٻٍِي ديهً کي پاڻ ؼاـ ىالئتّ. ىحاؾ ُيٺ ڎدي ٿّ:تَ پِّء الئيً پ
 

Column A Column B 
We should your hair daily. 

We should brush and covered food. 
Combed and oiled our teeth twice time in a day. 

We should eat clean cut our nails daily. 
 

 عٍّان : ُڪ صاف شٿرو ڪالس روم

 بريً اشٽارىٍگ:

ؿاگعدـ کي اڇا پٍا ڎيٍطق ۽ کيً ُطايت ڪٍطق تَ اڄ اقُاـ پٍٍِذي ڪالس کي ىارڪّـ ڎيٍطئّ ۽ اقُاـ کي  اؼتاد

ىارڪّـ ڎيڻيّـ „ًُ. ىارڪّـ ڎيڻ قكت اقُاـ پٍٍِذّـ  10پٍٍِذي ڪالس دي تعتيب ۽ صفائيَء دي زّاني ؼاـ 

َ اقُاـ ڪالس دي تعتيب ۽ صفائي ڎٌم ىارڪّـ ٻيً دقؼتً کاـ نڪائيٍطئّ ۽ ڪًٍِ کي ڪذَِ ةَ ٌَ ٻڌائيٍطئّ ت

قغيعف کي ڎؼي ڪِڏي ؿيِء کي ڪيتعيّـ ىارڪّـ ڎٌيّـ „ًُ. دڎًُ ؿاگعد ڪالس کي ىارڪّـ ڎئي قٺً تَ پِّء ُع 

ديڪڎًُ ڪًٍِ ؿاگعد قڌيڪ ىارڪّـ ڎٌيّـ  .ئّ„ڎق گِعائي ڎٌم ىارڪً ةاةت پڇٍط ُڪ ؿاگعد کي ڪالس دي

ـ کاـ قيٍطق ۽ ديڪڎًُ ڪًٍِ ؿاگعد گِٽ ىارڪّـ ڎٌيّـ „ًُ تَ ا   ـ کاـ قڌيڪ ڎٌم ىارڪً ةاةت پڇيّ„ًُ تَ ا  

ُا ؼعگعىي صتو ٿي ا    ـ ڪِڏي ڳانَِ دي ڪعي پٍٍِذي ڪالس کي گِٽ ىارڪّـ ڎٌيّـ „ًُ. دڎًُپڇيّ قيٍطق تَ ا  

 دًٍِ ۾ ؿاگعدـ کاـ ُيٺياـ ؼّاؾ پڇٍطق: ۿىضتهف ؼّانً ذريؿي ةسث ىتازحّ ڪعائيٍطق اؼتادقيٍطي تَ پِّء 

  صفائي ڪعڻ اؼاـ ؼڀٍي دي ذىيطاري „ُي؟ڇا 

 ڇا اؼاٌکي صفائي صعؼ پٍٍِذي دؽو دي رکڻ گِعدي؟ 

 ڇا اؼاٌکي صفائي صعؼ پٍٍِذي ڪالس دي ڪيعي دي رکڻ گِعدي؟ 

 پٍٍِذي گِع کي صاؼ ؼٿعق رکڻ ڪًٍِ دّ فعض „ُي؟ 

 اُا ذىيطاري ڪًٍِ دي „ُي تَ ُّ پٍٍِذي اؼڪّؾ کي صاؼ رکً؟ 

 ُ„ يا ؿِع کي صاؼ رکً؟ پاڏيي تَ ُّ پٍٍِذي ڳّٺۿ اُا ذىيطاري ڪًٍِ دي 
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 ٌّان نفظ:

 Garbage ڪچرو Dustbin ڪچرى جّ دٻّ
 Toffee Wrapper کٽيٺڙى ٓا ٽافْ جّ پٍّ Empty خانْ

 Piece ٽ ڪر Cardboard گتْ جّ بّرڊ
 Paper پٍّ Box دٻّ

 Pencil Shaving پٍٔسم جا ڇهڙ Decorate سجائڻ
 Floor زىًٔ Next اڳّٔن،ٻّٔ
 Pick کڻڻ Use استعيال
 Throw اڇالئڻ Messy خراب گٍدو

 ڪالس روم جّن شرگرىيّن:

 ڪّؾ ۾ ةاكائطف ؿاگعدـ کي ُيٺ ڎٌم ديال ياد ڪعائيٍطق ۽ اًٌِ ديهً دّ ڪالس دي ڪيعي ۽ اؼ اؼتاد

ڪعڻ ؼاـ ؿاگعدـ کي ٌَ صعؼ اٌگعيغي دا ٌٍڍا ٌٍڍا ديال ياد ٿيٍطا پعاٌگعيغي دي  اؼتؿياؾ ڪٍطق. ايئً

اًٌِ ديهً دي ةاكائطف اؼتؿياؾ ؼاـ ؼٍطـ اٌگعيغي ڳانِائڻ ۾ رقاٌي پيطا ٿيٍطي ۽ اًٌِ ۾ اٌگعيغي ڳانِائڻ 

 اؾتيادي پڻ پيطا ٿيٍطي. ڪذَِ ديال ُيٺ ڎدً ٿا: دي صّد
 

Good students didn’t spread garbage 
anywhere. Please throw the trash in dustbin. 

We should not spread wrappers on the 
floor. The usage of dustbin is good. 

We should keep clean our class and 
school. We should clean our homes. 

We must keep ourself neat and tidy. Cleanliness is good habit. 
Keep your bag, books and copies neat and clean. 

 ع ؼاـ ٻڌائيٍطق ۽ ا   اؼتاد ُا ؿاگعدـ کي ُي ٌٍڍڏق ٌؼو ؼ 

 ؼعگعىي ڪعي ڎيکاريٍطق:

 ؿاگعدـ ؼاـ ىهي ڪعي ڪالس دي ڪيعي کي صاؼ  اؼتاد

ڪٍطق ۽ ڪالس ۾ ىّدّد ىضتهف ؿيً دي الِء ڪارٌع ٺاُيٍطق 

ڪارڊ رکڻ دّ ڪالس دي ر: ڪتاةً رکڻ دّ ڪارٌعۿ ديئً

ڪارٌعۿ ڪالس دّـ ؼعگعىيّـ ڪعڻ دّ ڪارٌع قغيعف قغيعف. 

ٻارـ دي صالح ؼاـ اُّ ڪو ڪٍطق ۽ پِّء ُع ڪارٌع کي  اؼتاد

 .ـ ڪارٌع کي ٌانّ ڎئي ڇڎيٍطقا   ۿائيُڪ ٽيگ نڳ

 ڪعائيٍطق ۽ اـ ىعاةق  3ڪتاب ۾ ڎٌم ؼعگعىي ٌيتع  اؼتاد

ـ يم „ُي تَ پِّء ا  پ ڪالس ۾ ديڪڎًُ ڪا گٍطگي „ُي يا گٍط

ڪالس  اؼتادٽّ ڪعائيٍطق. اُڏي ؼعگعىي ڊؼٽتً ۾ ڦ   کي کڻائي

 ۽ ىّڪم ۾ قڃڻ قكت ضعقر ڪعائيٍطق ۾ رؼيػ قكت

 اؼتؿياؾ ڪٍطي پاڻ ُڪ دي دٻً کي ڪعائيٍطق ۽ ؿاگعدـ کي چٌّطق تَ ُّ ٽيً  4ؼعگعىي ٌيتع  اؼتاد

 .ڊؼٽتً ٺاُيً
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 ورزش
 ڪصرت

 تي ٻَ ڪالس دا ڪيعا ڪعائيٍطق ۽ ؿاگعدـ کاـ ڪتاب ۾ ڎٌم صاني دڳ 5ؼعگعىي ٌيتع  اؼتاد َِ

ق دتي ڪا ةَ ُڪ ڪيعق صاؼ ؼٿعق دتي ُع ؿيِء پٍٍِذي دڳَِ تي پيم ُذي ۽ ٻيّ ڪيعق گٍطۿ ٺِعائيٍطق

 ؿيِء تعتيب ۾ ٌَ ُذي ۽ پِّء اًٌِ ٻٍِي ڪيعـ دي فعؽ تي ڪالس ۾ ڳانَِ ٻّنَِ ڪعائيٍطق
 پڙھڻ:

 اـ  .قاري ظعيلي ؼاـ پڏھائيٍطق 3+2 “ُڪ صاف شٿرو ڪالس روم”پِعيً ڎيًٍِ تي ؿاگعدـ کي ؼتق داؼتا

ىؿٍيٰ  “ُڪ صاف شٿرو ڪالس روم”  ؼيٍڊقڅ ظعيليڪار تست پِعيً پاڻ ؼتق اؼتادکاٌپِّء ٻئي ڎيًٍِ تي 

 ؼييت ؿاگعدـ کي پڏُي ٻڌائيٍطق تَ ديئً ؿاگعدـ کي ؼتق دّ ىتً „ؼاٌيَء ؼاـ ؼيذَِ ۾ اچي قڃي.
Our homes, schools and classrooms should also be neat and tidy. L2 

Example: .ًاؼاـ دا گِعۿ اؼڪّؾ ۽ ڪالس دا ڪيعا پڻ صاؼ ؼٿعا ُذڻ گِعد L1 
Our homes, schools and classrooms should also be neat and tidy. L2 

 نکڻ: 

 نکٍطق  ۽  ةّرڊ تي دي ؼتق ۾ ڎٌم ٻً الئًٍ دي پيعاگعاؼ کي ىؿٍيٰ ؼييت“ُڪ صاف شٿرو ڪالس روم ”اؼتاد

ؿاگعدـ دي  اؼتادُّ پيعاگعاؼ پٍٍِذيً ڪاپيً ۾ نکً. نکڻ دقراـ پِّء ؿاگعدـ کي ُطايت ڪٍطق تَ ُّ ا  

 ـ کي پڻ ةِتع ڪٍطق.ڪاپيً کي چيڪ پڻ ڪٍطق ۽ ديڪڎًُ ڪا غهعي قغيعف ٌڪعي تَ ا  
  کْ بّرڊ تْ نکٔم اٌَِْء پٔراگراف ۽ ا   استادنکڻ کاٌپِّء ْٰ وارى طرٓلْ تدت  2+3ن جْ ىعٍ

 پڙٍُدو.

 جائزو:

ؿاگعد کي  اؼتادـ کاٌپِّء ُيٺ ڎٌم ڪذَِ ديال پٍي دي پعچيً تي نکٍطق ۽ اًٌِ کي ُڪ دٻي ۾ قدٍِطق. ا   اؼتاد

ـ تي نکيم ديهّ پڏُڻ الِء چٌّطقۿ ديڪڎًُ ؿاگعد ديهّ ٌَ پڏُي ؼگِي تَ پِّء ـ دٻي ىاـ ُڪ پعچي ڪڍي ا  ا   .گِعائي

ـ ئي ا   اؼتادـ کاٌپِّء ّرـ ؿاگعدـ کي ٻڌائيٍطق. ا  ـ ديهي دي ىؿٍيٰ ؼيکيػ اـ ديهي پڏُڻ ۾ ىطد ڪٍطق ۽ ا   اؼتاد

 تَ اُّ ديهّ صسير „ُي يا غهط. ڇٍطقؿاگعد کاـ پ  
 

 We should clean our homes. 
 We should take bath daily. 

 Cleanliness is a useless activity. 
 Cleanliness is a good habit. 

 We should not care about the dust and garbage in our classroom. 
 

 عٍّان: ورزش/ڪصرت

 بريً اشٽارىٍگ:

ٌؼع رکٍطي “ورزش/ڪصرت” ؼڀ کاـ پِعيً ةّرڊ تي نفغ اؼتاد نکٍطق ۽ پِّء ؼتق کي ىط 

 ڇٍطق ديئً:ؼاـ الڳاپيم ىضتهف ؼّاؾ پ   “ورزش/ڪصرت ”ؿاگعدـ کاـ

 صستيٍط رُڻ الِء ڪِڏيً ڳانِيً دي ضعقرت „ُي؟ 
  ڇّ ضعقري „ُي ۽ اـ دا ڪيتعا كؽو „ًُ؟قرزش 

   ـ دا ڪِڏا فائطا „ًُ؟ اؼاـ قرزش ڪيئً ڪٍطا „ُيّـ ۽ ا

 قغيعف.
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 ٌّان نفظ:

 Exercise ذٍُي يا دؽياٌي قرزش Form ؿڪمۿ صّرت

 Protect تسفغ ڪعڻۿةچائڻ Sit down ُيٺ قيِڻ

 Disease ةيياري Stand up ٿڻىٿي ا  

 Walking ڪعڻ پٍڌ Label ٌـاـ دي پعچيۿ نيتم

 Playing کيڎڻ Like پؽٍط

 Breathing ؼاَُ کڻڻ Help ىطد

 Deeply ِعقاقٌِّۿ گ Prevent تسفغۿ ةچاُء

 Best ةِتعيً Instead دي دڳَِ تيۿ ةطراـ

 ڪالس روم جّن شرگرىيّن:

 ٿي ةيِڻ الِء چٌّطق ۽ پِّء ا   عائيٍطي ؿاگعدـ کيڪ 6ڪتاب ۾ ڎٌم ؼعگعىي ٌيتع  اؼتاد

کيً ُطايت ڪٍطق تَ ُّ ٌڪ ىٍذِاـ قڎا قڎا ؼاَُ کڻً ۽ پِّء ٌڪ ىٍذِاـ ئي قڎي 

ؿاگعدـ کي ُطايت ڪٍطق تَ ُّ ؼاَُ اُڏي ظعح کڻً دّ  اؼتادؼاَُ کي ٻاُع ڪڍـ. 

 .ُي ڦّڪذي پّـڦڦڏـ ۾ ڀعدي قڃي ۽ ا  „ڪؽيذً اًٌِ دي 

  ديئً:  ۿّـ ؼعگعىيّـ ڪعائيڪالس ۾ قرزش دّـ ٻيّـ کّڏ ؼاري اؼتاداُڏي ظعح

رقز  کائڻۿ ٻاًٌِۿ ڄٍگًِ ۽ پيٽ قغيعف دي قرزش. ديڪڎًُ اؼڪّؾ ۾ ڀڄڻۿ ٽپا

 .ڊ رکذي تَ اُّ قڌيڪ ةِتع „ُيپيعقرزش دّ  ىٍٽ 20کاـ  15صتر دّ 
ؿاگعدـ کي پڻ اُڏيّـ ؼعگعىيّـ ڪعائيٍطق دً ۾ قرزش دّ اؼتؿياؾ گِڻي کاـ  اؼتاد ٌّٽ:

 ديئً: رؼي ٽپڻۿ اٌڊڒ ىٍڊڒۿ ڪّڎي ڪّڎيۿ ڊقڏ قغيعف. .گِڻّ ٿئي ٿّ
 پڙھڻ:

قاري ظعيلي ؼاـ  3+2 “ورزش/ڪصرت”ؿاگعدـ کي ؼتقاؼتادپِعيً ڎيًٍِ تي  اؼتاد

ظعيليڪار تست پِعيً پاڻ “ؼيٍڊقڅ”کاٌپِّء ٻئي ڎيًٍِ تي ـا  پڏھائيٍطق. 

ىؿٍيٰ ؼييت ؿاگعدـ کي پڏُي ٻڌائيٍطق تَ ديئً ؿاگعدـ کي ؼتق دّ  “ورزش/ڪصرت”ؼتق

 .ىتً „ؼاٌيَء ؼاـ ؼيذَِ ۾ اچي قڃي
 

Exercise is good for us and protects us from diseases. L2 
Example:  ةچائي ٿي.قرزش/ڪؽعت اؼاٌذي الِء ؼٺي „ُي ۽ اؼاـ کي ةيياريً کاـ L1 

Exercise is good for us and protects us from diseases. L2 

 نکڻ:

۽ پِّء ؿاگعدـ کي  نکٍطق ةّرڊ تي دي ؼتق ۾ ڎٌم ٻً الئًٍ دي پيعاگعاؼ کي ىؿٍيٰ ؼييت “ورزش/ڪصرت”  اؼتاد

ـ دي ةّرڊ تي نکيم اٌِيَء پيعاگعاؼ ۽ ا   اؼتادُطايت ڪٍطق تَ ُّ اُّ پيعاگعاؼ پٍٍِذيً ڪاپيً ۾ نکً. نکڻ کاٌپِّء 

 قاري ظعيلي تست پڏٍُطق. 2+3ىؿٍيٰ کي 

 

 

 



32 | P a g e  
 

 جائزو:

ُيٺ ڎٌم ڪذَِ ديال پٍي دي پعچيً تي نکٍطق ۽ اًٌِ کي ڪالس ۾ ىضتهف دڳًِ تي نڪائي ڇڎيٍطق ۽ پِّء  اؼتاد

ـ ڳانَِ دّ صياؾ ُذي تَ ُڪ ؿاگعد کي ُڪ پعچي ڳّنِڻي کيً ُطايت ڪٍطق تَ ؼيّرا ؿاگعد پعچيّـ ڳّنًِ پع ا  

ُّ ديهّ صسير „ُي يا غهط..؟ اُڏا ؿاگعدـ کاـ پڇٍطق تَ ا   اؼتاد„ُي. دڎًُ ؿاگعد پعچيّـ ڳّنِي قٺٍطا تَ پِّء 

 ڪذَِ ديال ُيٺ ڎدً ٿا:

 We should not wory about exercise. 
 Exercise is good for health. 
 We should do exercise on daily basis. 
 Exercise makes us lazy and weak. 
 Games are for the jobless people. 

 ورجاَء جّن شرگرىيّن:

 : 1شرگرىي ٌيبر 

ديئً ڪتاب ۾ ڎيکاريم „ُي ۽  ۿڪالس دي ڪيعي ۾ ُڪ چارٽ تي ُڪ ڇّڪعي دي تصّيع ٺاُي ُڻٍطق اؼتاد

اـ دي ڀعؼاـ رکٍطق ۽ پِّء قاري قٽي ؼاـ ُڪ ُڪ  ۿٺاُيپِّء دؽو دي ىضتهف زصً دي ٌانً دا فهيؾ ڪارڊ 

ـ ٌاني دّ دؽو دي ڪًٍِ ُڪ زصي دّ ٌانّ قٺٍطق ۽ ؿاگعد کي چٌّطق تَ ُّ ا   اؼتادؿاگعد کي گِعائيٍطق ۽ پِّء 

ُا ؼعگعىي قاري قاري کٍيّ „ُي. اُڏي ظعح ا   اؼتاددًٍِ دّ ٌانّ  ۿـ زصي تي نڳائيفهيؾ ڪارڊ کڻي دؽو دي ا  

ڪًٍِ چارٽ دّ ةٍطقةؽت ٌَ ٿّ ڪعي  اؼتادؼاـ ڪالس ۾ ىّدّد ُع ُڪ ؿاگعد ؼاـ دُعائي قيٍطي. ديڪڎًُ 

ؼگِي تَ پِّء ُّ ڇّڪعي دي اُڏي تصّيع ةّرڊ تي پڻ ٺاُي ؼگِي ٿّ ۽ ؿاگعدـ کي چاڒ ُٿ ۾ ڎئي کيً چئي تَ ُّ 

 ـ دّ ٌانّ نکي.ا   ۿـ زصي ڀعؼاـ تيع دّ ٌـاـ نڳائيدؽو دي چيم ا  

 :2شرگرىي ٌيبر 

ـ ؼاـ گڎ ُڪ پاؼي کاـ صانً ۾ ايٍطڏ ڎٌم صانً قارا ديال قڎـ اکعـ ؼاـ ةّرڊ تي نکٍطق ۽ ا   اؼتادًُ ؼعگعىيَء تست 

قاري ظعيلي  3+2ظعيليڪار تست ۽ پِّء  “ ؼيٍڊقڅ”ُڪ ڪعي ُع ديهّ پِعياـ پاڻ  ؼيّرا نفغ پڻ نکٍطق ۽ پِّء ُڪ

دي اصتتاؿ تي ؿاگعدـ کاـ اـ ديهي دي صاؾ ۾ ايٍطڏ نفغ ةاةت پڇا ڪٍطق. دڎًُ ؿاگعد  تست پڏٍُطق ۽ ُع ديهي

ڄاڻي تي پِچي ـ کاـ ؾالقف دڎًُ ُيَء ؼعگعىي پ  اُّ نفغ صاؾ قاري دڳَِ تي نکٍطق. ا   اؼتادصسير دّاب ڎيً تَ پِّء 

ـ ديهي کي نفغ قدِي ا   ؿاگعدـ کي ُطايت ڪٍطق تَ ُّ پٍٍِذا ڪتاب کّنيً ۽ ُع ُڪ صاؾ ۾ صسير اؼتادتَ 

 ىڪيم ڪً.

 يٌّٽ جي پڄاڻي:

کي گِعدي تَ ُّ يٌّٽ دي پڄاڻي قكت  اؼتاددي پڄاڻي ٿئي ٿي. تًٍِ ڪعي  “صدتيٍد زٌدگي” ًُ دڳَِ تي يٌّٽ 

دًٍِ ؼاـ ؿاگعدـ کي ؼيّري يٌّٽ دي ىضتهف ىّضّؾً دي رةط کي ؼيذِڻ ۾  ۿؼيّري يٌّٽ دّ قرداُء ڪعي

 ڏيم ىضتهف ىّضّؾً تي دؼتعس زاصم ڪعڻ دي كاةم ٿيٍطا. قڌيڪ „ؼاٌي ٿيٍطي ۽ ُّ يٌّٽ دي ُڪٻئي ؼاـ د  

 ٌّٽ:

دي “زٌطگيصستيٍط ”پٍٍِذي اؼڪّؾ دي اٌٽعپعيٍيّئع دي ىطد ؼاـ يٌّٽ دي پڄاڻي تي ُڪ يا ٻَ ڎيًٍِ  اؼتادديڪڎًُ 

زّاني ؼاـ ڪالس کي ؼيٍگاري ۽ يٌّٽ ۾ ةياـ ڪيم ؼيّرـ تصّرـ کي زةاٌي ۽ ؾيهي ڪو ڪٍطي ؿاگعدـ کي ىصعقؼ  

 ٿيٍطي.ـ يٌّٽ ۾ ىّدّد ؼيّرـ تصّرـ کي ؼيذِڻ ۾ „ؼاٌي ا   ً ڪعڻ ؼاـ ؿاگعدـ کيئيتَ اؾيم رکي 
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 ىادو

 5يٌّٽ 

 ىادو
 

 گِربم تدريصي ىّاد ىلصد

 طاگرد ان كابم ٿي ويٍدا جّ ُّ:ً يٌّٽ پڙُڻ کاٌپِّء ُ  
 ـ دي ىّدّدگي ۽ ا ـا   ىادي دي ةٍيادي قصف ۽اؼاـ دي ُع ظعؼ

 .دي ٽٍِي زانتً ةاةت ؼکٍطا

  ىادي ۽ ىادي دي ةٍيادي زانتً ةاةت ڄاڻڻ ؼاـ گڎۿ اؼاٌذي „ؼپاس

ت ۽ زذو دي زؽاب ؼاـ ُهڪّ ئيي قزـۿ ُىّدّد ؼيّريً ؿيً د

 ُئڻ ةاةت ؼيذٍِطا يا ڳعق

گالسۿ صاني پاڻي دي پالؼٽڪ  ۿدڳ

 .ڦّڪڻا ۽اڇا پٍا قاري ةّتمۿ

 

 

 ىادو :عٍّان 
 بريً اشٽارىٍگ:

نکٍطق اـ کاٌپِّء  “ىادو” ةّرڊ تي قڎـ اکعـ ؼاـ ُڪ ڪڪع ٺاُيٍطق ۽ اـ ۾ نفغ  اؼتاد

پاس ىّدّد کي چٌّطق تَ ُّ ڪالس ۾ پٍٍِذي „ؼڪالس ۾ ىّدّد ؿاگعدـ  اؼتاد

 ً تَ:يُّ ٻڌائڎؼً ۽ پِّء ا  ؿيً کي غّر ؼاـ 

   ُي ؿيّـ ڪًٍِ ىاـ ٺِيم „ًُ؟ا 

   ُا ؿيِء ُهڪي „ُي يا ڳعي؟اًٌِ ؿيً کي ُٿ ۾ کڻي ٻڌايّ تَ ا 

  ُا ؿيِء ڪيتعي دڳَِ قاالري ٿي؟ُّ پڻ ٻڌايّ تَ ا  ؼاـ اـ ؿيِء دي ىاپ ڪعيّ ۽ ا   ڪاٺيگعاٺً يا 

   ـ ؿيِء دي ؿڪم ڪِڏي „ُي؟ٻڌايّ تَ ا  ُّ ڇا اًٌِ ؿيً کي ڪا ؿڪم ةَ „ُيۿ دي „ُي تَ پِّء ا 

ذي ڪالس دي ڪيعيۿ ـ کاـ ؾالقف اؼاٌؿاگعدـ کي ؼيذِائيٍطق تَ اُي ؼيّريّـ ؿيّـ ۽ ا   اؼتادـ کاٌپِّء ا  

ؿاگعدـ کي  اؼتادىاـ ٺِيم „ًُ. اـ کاٌپِّء  “ىادي” پّري دٌيا ۽ ڪائٍات دّـ ؼيّريّـ ؿيّـ  اؼڪّؾۿ ڳّٺ ةهڪَ

 ٻڌائيٍطق:صيتّـ اىادي دّـ ةٍيادي ص

  اـ کي ىادق چئتّ „ُي۽ قزـ رکي ديڪا ؿيِء دڳَِ قاالري 

 ىادي دّـ ٽي زانتّـ ٿيٍطيّـ „ًُ: ؼضت/ٌِعقۿ پاڻياٺ ۽ گئػ. 
   ُ  .ً دٌيا ۾ اؼاـ ديڪا ةَ ؿيِء ڎؼّـ ٿا يا ىسؽّس ڪيّـ ٿا اُا ىادق „ُيتًٍِ ڪعي 

 ٌّان نفظ:

 Matter ىادق Space صاني دڳَِۿ صال

 Everything ؿيَءُع  Weight قزـ

 Occupies ي ٿّقاالر  

 ڪالس روم جّن شرگرىيّن:

قاري دڳَِ تي ڪً  1تَ ُّ پٍٍِذا ڪتاب کّنيً ۽ پِّء ڪتاب ۾ ڎٌم ؼعگعىي ٌيتع  ؿاگعدـ کي ُطايت ڪٍطق اؼتاد

 ً.يةَ چئً ىضتهف ؿيً کي ٺاُ
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 شخت/ٌِرو

 پڙھڻ:

ؼتق دي چٌّڊ  اؼتادقاري ظعيلي ؼاـ پڏھائيٍطقۿ دًٍِ تست  3+2 “ىادو ” ؿاگعدـ کي ؼتق اؼتادپِعيً ڎيًٍِ تي 

ٽڪعي يا پيعاگعاؼ کي ٌٍڍـ ٌٍڍـ زصً ۾ قرُائي پھعياـ پاڻ ٽي دفؿا پڏھٍطق ۽ پِّء ٻَ دفؿا ؿاگعدـ کي پاڻ ؼاـ گڎ 

 اداؼت ٿّرق ٿّرق ڪعي ؼيّرق ؼتق ؿاگعدـ کي „ؼاـ ظعيلي ؼاـ پڏُائيٍطق. اؼتادپڏھڻ الِء چٌّطق. اُڏي ظعح 

ىؿٍيٰ ؼييت ؿاگعدـ کي پڏُي ٻڌائيٍطق تَ ديئً ؿاگعدـ کي ؼتق  “ىادو”  ظعيليڪار تست پِعيً پاڻ ؼتق“ ؼيٍڊقڅ”

 دّ ىتً „ؼاٌيَء ؼاـ ؼيذَِ ۾ اچي قڃي.
 

Everything that occupies space and has weight is called matter. L2 
Example: اـ کي ىادق چئتّ „ُي. ُع اُا ؿيِء ديڪا دڳَِ قاالري ۽ قزـ رکي L1 

Everything that occupies space and has weight is called matter. L2 
 نکڻ: 

نکٍطق ۽ پِّء ؿاگعدـ کي ُطايت  ةّرڊ تي ًٍ دي پيعاگعاؼ کي ىؿٍيٰ ؼييتيدي ؼتق ىاـ ۾ ڎٌم ٻً الئ “ىادو ” اؼتاد

 ڪٍطق تَ ُّ اُّ پيعاگعاؼ پٍٍِذيً ڪاپيً ۾ نکً.
 جائزو:

 پاڻ ؼاـ گڎ تَ اقُاـ ؼڀ ڪالس ىاـ ٻاُع قڃّ ۽ ُع ُڪ ؿاگعد ڪي ةَ ٻَ ؿيّـ ؿاگعدـ کي ُطايت ڪٍطق اؼتاد

دّـ ٺِيم ُذً. دڎًُ ؿاگعد ىضتهف ؿيّـ کڻي اچً ۽ اًٌِ ؿيً دي  دي ىضتهف زانتً ديڪي ىادي ۿ کڻي اچي

صيتّـ „ًُ. ٿي ا۾ ىادي قاريّـ ڪِڏيّـ صتۿ قزـ ۽ ؿڪم ةاةت ؼيّري ڪالس „ڎق قاضر ڪً تَ اًٌِ ةٍاقٽۿ كطة  

يا  قكت ؼاـ گڎ  اؼتادؼگِي ٿّ تَ ؿعقؾات ۾ ؿاگعدـ کي ىادي دّ تصّر صسير ظعح ؼيذَِ ۾ ٌَ اچي تًٍِ ڪعي 

 ضعقرت ىعاةق ىادي دي ؼيّري تصّر کي ةار ةار ؼيذِائيٍطق.
 عٍّان : شخت يا ٌِرو

 بريً اشٽارىٍگ: 

کي  پاس ىّدّد ؿيًتَ ُّ ڪالس ۾ پٍٍِذي „ؼ ؿاگعدـ کي ُطايت ڪٍطق اؼتاد

تَ اًٌِ ىاـ ڪِڏيّـ ؿيّـ ؼضت „ًُ؟ دڎًُ ؿاگعد  ُّ ٻڌايّغّر ؼاـ ڎؼّ ۽ پِّء ا  

ـ ؼاـ ُڪ ڪڪع ةّرڊ تي قڎـ اکع اؼتادؼضت ؿيً ةاةت ٻڌائي قٺً تَ پِّء 

ـ ڪڪع دي چّگعد ا   اؼتادـ کاٌپِّء نکٍطقۿ ا   “ شخت/ٌِرو”  ٺاُيٍطق ۽ اـ ۾ نفغ

ـ کاٌپِّء ا  قرتا.کاـ اًٌِ ؼيّريً ؿيً دا ٌاال نکٍطق ديڪي ڪذَِ ديع اڳ ؿاگعدـ 

 صيت ٻڌائيٍطق:اؿاگعدـ کي ؼضت ؿيِء دي ةٍيادي ص اؼتاد

   ـ کي ؼضت ؿيِء چئتّ „ُيدًٍِ ةَ ؿيِء کي ڪا ؿڪم ُذي ا. 
 ٌّان نفظ:

 States  ّـزانت Gas ُّا

 Solid ٌِعقٺّسۿ  Anything ڪا ةَ ؿيِء

 Liquid پاڻياٺ Definite قاضرۿ پڪّ
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 پٽڙو/پاڻياٺ

 ڪالس روم جّن شرگرىيّن:

 قاري دڳَِ  2ً ۽ پِّء ڪتاب ۾ ڎٌم ؼعگعىي ٌيتع يتَ ُّ پٍٍِذا ڪتاب کّن ؿاگعدـ کي ُطايت ڪٍطق اؼتاد

 .ًيتي ڪالس دي ڪيعي ۾ ىّدّد ڪً ةَ ٻً ؼضت ؿيً دّـ تصّيعقـ ٺاُ
 تَ ُّ پٍٍِذي گِع ىاـ ڳُّيم ىٽيَء ىاـ ڪي ةَ ٻَ ؼضت ؿيّـ ٺاُي اچً. ؿاگعدـ کي ُطايت ڪٍطق اؼتاد 

ُع ُڪ ؿاگعد کي کڻي „يم ؿيِء ڎيکارڻ ۽  اؼتاددڎًُ ؿاگعد اُڏيّـ ؼضت ؿيّـ ٺاُي اچً تَ پِّء 

 پعيغٌٽيـً ڎيڻ الِء چٌّطق.
 پڙھڻ:

ـ کاٌپِّء ٻئي ڎيًٍِ تي ا   .قاري ظعيلي ؼاـ پڏھائيٍطق 3+2 “شخت/ٌِرو”  ؿاگعدـ کي ؼتقڎيًٍِ تي  پِعيً اؼتاد

ىؿٍيٰ ؼييت ؿاگعدـ کي پڏُي ٻڌائيٍطق تَ ديئً ؿاگعدـ “شخت يا ٌِرو” ظعيليڪار تست پِعيً پاڻ ؼتق “ ؼيٍڊقڅ”

 کي ؼتق دّ ىتً „ؼاٌيَء ؼاـ ؼيذَِ ۾ اچي قڃي.
 

Anything which has definite shape is called a solid. L2 
Example: .ُْڪائْ بَ اُڙى شِْء جًٍِ کْ ُڪ شڪم ُجْ ان کْ سخت ٓا ٌِرو چئبّ آ L1 

Anything which has definite shape is called a solid. L2 
 نکڻ: 

نکٍطق ۽ پِّء ؿاگعدـ کي ُطايت  ةّرڊ تي ًٍ دي پيعاگعاؼ کي ىؿٍيٰ ؼييتي۾ ڎٌم ٻً الئ دي ؼتق “شخت يا ٌِرو ” اؼتاد

 ُّ پيعاگعاؼ پٍٍِذيً ڪاپيً ۾ نکً.ا    ڪٍطق تَ ُّ
 جائزو:

ؿاگعدـ دا چار گعقپ ٺِعائيٍطق ۽ ُع گعقپ کي ُطايت ڪٍطق تَ پٍٍِذي ىعضي ؼاـ ڪي ةَ ٻَ ٻَ ؼضت ؿيّـ  اؼتاد

ڳّنِي اچً يا کڻي اچً ۽ پِّء اًٌِ ؼضت ؿيً تي پعيغٌٽيـً ڎيٍطي اًٌِ ؿيً دي صاصيتً کي ؼيّري ڪالس „ڎق 

 ةياـ ڪً.

 عٍّان : پٽڙو يا پاڻياٺ

 بريً اشٽارىٍگ:

ڪڪع ٺاُي ؿاگعدـ ُڪ ّگعد ئـ دي چنکٍطق ۽ ا   “پٽڏق يا پاڻياٺ” ةّرڊ تي نفغ  اؼتاد

 اقُاـ ڪِڏيّـ ڪِڏيّـ پاڻياٺ ؿيّـ ڎٺيّـ „ًُ؟ کاـ پڇٍطق تَ:

ـ کاٌپِّء ـ ڪڪع دي چّگعد نکٍطق قيٍطق. ا  ڌايم ؿيً کي ا  ؿاگعدـ دي ٻ   اؼتاد

پٽڏي يا پاڻياٺ دي تصّر کي ؼيذِائيٍطي ؿاگعدـ کي ڪذَِ تذعةا  اؼتاد

َّ ۾ پاڻي قدِي ڎيکاريٍطق ۽ پِّء ؿاگعدـ کاـ پ   اؼتادڪعي ڎيکاريٍطق ديئً:  ڇٍطق ڪًٍِ ٿَاٌ

  ُ ُڪ گالس ۾ پاڻي قدِي  اؼتادً دڳ ۾ پاڻيَء دي ؿڪم ڪِڏي „ُي؟ اـ کاٌپِّء تَ 

ُ   :ڎيکاريٍطق ۽ ؿاگعدـ کاـ پڇٍطق الس ۾ پاڻيَء دي ؿڪم ڪِڏي „ُي؟ اـ کاٌپِّء ً گُاڻ 

ةّتم ۾ پاڻي قدِي ؿاگعدـ کي ڎيکاريٍطق ۽ پڇٍطق تَ ُاڻ پاڻيَء دي ؿڪم ڪِڏي  اؼتاد

ڇٍطق تَ ُاڻ ٻڌايّ تَ پاڻيَء دي پاڻيَء کي پٽ تي ُاري ؿاگعدـ کاـ پ   اؼتاد„ُي؟ „صع ۾ 

 ؿڪم ڪِڏي „ُي؟



36 | P a g e  
 

ؼيذِائيٍطق تَ پٽڏق يا پاڻياٺ دي ڪا ةَ ؿڪم ٌاُي ٌُّطي ۽ اُّ  ڳانَِ ڳانَِ ۾ ؿاگعدـ کي اُّ اؼتاداُڏي ظعح 

ؿاگعدـ کي پاڻياٺ دي  اؼتادپِّء ـ کاٌُّ پڻ ىادق „ُي. ا  ق „ُي ۽ ا  پٍٍِذي ؿڪم ؿيً ۽ زانتً ىعاةق ٺاُي ؼگٍِط

 صيتً کاـ „گاَُ ڪٍطق ديئً:صاةٍيادي 

  چئتّ „ُي صاصيت ُذي اـ کي پاڻياٺديڪا ؿيِء قُي يا دًٍِ ؿيِء ۾ قُڻ دي 

   ڪم اـ ٿاٌّ دي ـ دي ؿـ کي دًٍِ ةَ ٿاٌّ ۾ رکتّ تَ ا  پاڻياٺ دي ڪا ةَ ؿڪم ٌَ ٌُّطي „ُيۿ تًٍِ ڪعي ا

 . ؿڪم دِڏي ٿي قيٍطي

 ٌّان نفظ:

 Found ڳّنِيّ Milk کيع

 Flow قُڪعقۿ رقاٌي Liquid پاڻياٺ
 

 ڪالس روم جّن شرگرىيّن:

قاري دڳَِ تي ڎٌم صاني  3ً ۽ پِّء ڪتاب ۾ ڎٌم ؼعگعىي ٌيتع يؿاگعدـ کي چٌّطق تَ ُّ پٍٍِذا ڪتاب کّن اؼتاد

 ديڪي پاڻياٺ „ًُ. ۿً تي ڪً ةَ ٽً اُڏيً ؿيً دا ٌاال نکًيدڳِ

 پڙھڻ:

ـ کاٌپِّء ٻئي ڎيًٍِ تي ا   .قاري ظعيلي ؼاـ پڏھائيٍطق 3+2 “پٽڙو يا پاڻياٺ”  ؿاگعدـ کي ؼتقڎيًٍِ تي پِعيً  اؼتاد

ظعيليڪار تست پِعيً پاڻ ؼتق ىؿٍيٰ ؼييت ؿاگعدـ کي پڏُي ٻڌائيٍطق تَ ديئً ؿاگعدـ کي ؼتق دّ  “ ؼيٍڊقڅ”

 ىتً „ؼاٌيَء ؼاـ ؼيذَِ ۾ اچي قڃي.
 

All things which can flow are called liquids L2 
Example: يا پاڻياٺ چئتّ „ُي. اُي ؼيّريّـ ؿيّـ دً ۾ رقاٌي „ُي اًٌِ کي پٽڏق L1 

All things which can flow are called liquids. L2 
 نکڻ: 

۽ پِّء ؿاگعدـ کي نکٍطق  ةّرڊ تي ًٍ دي پيعاگعاؼ کي ىؿٍيٰ ؼييتيدي ؼتق ىاـ ۾ ڎٌم ٻً الئ “پٽڙو يا پاڻياٺ ” اؼتاد

 ُطايت ڪٍطق تَ ُّ اُّ پيعاگعاؼ پٍٍِذيً ڪاپيً ۾ نکً. 

 جائزو:

ذِارتّـ زم ڪعي ذِارتً ذريؿي ٻارـ کاـ ؼّاؾ ڪٍطق ۽ ٻارـ کي ؼّچڻ الِء قكت ڎيٍطق ديئً ٻار ڳ  ڪذَِ ڳ   اؼتاد

 ڪذَِ ڳذِارتّـ ىحاؾ دي ظّر ُيٺ ڎدً ٿيّـ: .ؼگًِ
 

It is coming from mountains, 

It has no colour, 

It is useful for crops, 

It is flow in Sindh, tell me what this is? 

Answer: River 

Its color is white, 

Mostly use in homes, 

We get it from animals 

It is liquid, tell me what this is? 

Answer: Milk 
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 گئس

 عٍّان : گئس
 بريً اشٽارىٍگ:

ٌؼع رکٍطي ؿاگعدـ کاـ نکٍطق ۽  “گئػ” ةّرڊ تي نفغ  اؼتاد  ديئً: ۿىضتهف ؼّاؾ ڪٍطقؾٍّاـ کي ىط 

   هيم دڳَِ تي ؼاَُ کڻڻ ڪيئً ىسؽّس ٿيٍطق „ُي؟ک 

 ةٍط ڪيعي ۾ ؼاَُ کڻڻ ڪيئً ىسؽّس ٿيٍطق „ُي؟ 
 ؼاَُ کڻڻ الِء ڪِڏي ؿيِء دي ضعقرت ٌُّطي „ُي؟ 

 دًٍِ دي ذريؿي اؼاـ ؼاَُ کڻٍطا „ُيّـ؟ ۿاُا ڪِڏي ؿيِء „ُي 

 ّٿيٍطق „ُي؟ڪِڏق رٌگ  ُّا د 

 کي ىسؽّس ٿ ڇا تُّاـ  ُ  ً ڪالس ۾ ُّا ىّدّد „ُي؟ئي ٿّ تَ 

 دقٌِّـ ڇا ٿيٍطق „ُي؟ 

   ٿٍطڏ ٻاڐ ڇا ٿيٍطي „ُي؟ديڳڏيَء ىاـ ا 

ق ۽ پِّء گئػ نفغ کي قڌيڪ ـ دي چّگعد ُّاۿ ٻاڐ ۽ دقٌِّـ نفغ نکٍطنکٍطق ۽ پِّء ا   “گئس” ةّرڊ تي نفغ  اؼتادـ کاٌپِّء ا  

پاس ُييـَ ڪًٍِ ٌَ پڻ ُڪ ىادق „ُيۿ ديڪّ اؼاٌذي „ؼ ىحانً دي ذريؿي ؼيذِائيٍطق تَ گئػۿ قاضر ڪٍطي 

 ڪًٍِ صّرت ۾ ىّدّد ٌُّطق „ُي.

  ٌّان نفظ:
 Around ڌاريءّچدي  Front ؼاىِّـۿ اڳيّـ Boiling ٻعڻا  

 Because ڇاڪاڻ Blow ّٽُّا دّ دِّ Actually زليلت ۾/اصم

 Feel ىسؽّس ڪعڻ Smoke دقٌِّـ Various ىضتهف

 Balloons ڦّڪڻا Steam ٻاڐ Also ةَۿ پڻ

 Filled ڀعيّ Tyres ڦيٿا Put رکڻ

 ڪالس روم جّن شرگرىيّن:

 ىختهف تجربا

 ـ ۾ ُّا ڪالس ۾ ُڪ ڦّڪڻّ کڻي ايٍطق ۽ پِّء ُڪ ؿاگعد کي گِعائي ا   اؼتاد

ُ   ڦّڪيم ڦّڪڻّ ڎيکاريٍطي ؿاگعدـ کي اؼتاد عائيٍطق.ڦّڪ ً ۾ ُّا چٌّطق تَ 

ـ کي ڪًٍِ ديڪا اؼاٌکي ٌؼع تَ ٌَ ايٍطي „ُي پع دڎًُ اؼاـ ا   ۿڦّڪيم „ُي

 ڳَِ يا داِء تي ديؽ ٿي قيٍطي „ُيۿؿيِء ۾ كيط ڪٍطا „ُيّـ تَ پِّء اُا ُڪ د

ـ ؿاگعد کي چٌّطق تَ ُّ ا   اؼتادئً ًُ ڦّڪڻي ۾ ُّا ڀعيم „ُي. تًٍِ کاٌپِّء يد

ـ دي ُّا ٌڪعي ّڪڻي کي ڇڎي ڎئيۿ ڦّڪڻي کي ديئً ئي ڇڎي ڎةّ تَ ا  ـ ڦ  ا  

 اؼتادڎاىي ڪعي پٌّطق. ُّ تيغي ؼاـ ڪالس ۾ ُيڎي ُّڎي ا  قيٍطي ۽ پِّء ا  

ؿاگعدـ کي ؼيذِائيٍطق تَ ُّا کي كيط ڪعي رکڻ الِء ضعقري „ُي تَ اـ کي ڪًٍِ ةَ ىڪيم ةٍط ؿيِء ۾ 

 .ُا ٌڪعي قيٍطيڏي قٿي ةَ ىهي تَ ا  رکذي ٌَ تَ ٻئي صّرت ۾ ُّا کي ٿّر
 ُڪ صاني گالس اقٌڌق ڪعي قدٍِطق. پاڻي گالس ۾ داصم ٌَ  ۾ ـ پاڻيُڪ ٿانَِ ۾ پاڻي ڀعيٍطق ۽ ا   اؼتاد

گالس کي ٿّرق ٿّرق ىٿي ڪٍطق تَ اـ گالس ىاـ ُّا دا ةهتال  اؼتادٿيٍطق ڇّ تَ گالس ۾ ُّا ڀعيم „ُيۿ پِّء 

۽ اـ ُّا دي دڳَِ پاڻي قاالريٍطقٻاُع ٌڪعٌطا 
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 قكت ۽ ؼاَُ ٻاُع ڪعڻ  ُّ پٍٍِذيً دڳًِ تي ةيِي ڪعي قڎا قڎا ؼاَُ کڻًؿاگعدـ کي چٌّطق تَ  اؼتاد

ـ کيً ُّا دي ُذڻ دّ ازؽاس ً ڪعڻ ؼاـ قات ىاـ ٌڪعٌطڏ ُّا ىائيپٍٍِذي قات دي „ڎق ُٿ رکًۿ ا

 .ٿيٍطق

 ُڪ پٍي کي ڦاڏي اـ دّـ ٌٍڍيّـ ٽڪعيّـ ڪعي رکٍطق ۽ ديئً ُّا نڳائيٍطق تَ ٽڪعيّـ اڎاىٍطيّـۿ  اؼتاد

 ذريؿي گئػ دي ُذڻ دي قضازت ڪٍطق اُڏـ ٌٍڍـ تذعةً دي اؼتاد
 ؿاگعدـ کي  اؼتادً ئيٌطقۿ اڻ الِء چّڎائاًٌِ کي ُّا ۾ ا   ۿ۽ اًٌِ ىاـ دِاز ٺِعائي قؿاگعدـ کي پٍا ڎيٍط اؼتاد

 ّـ ُّا ۾ „ؼاٌيَء ؼاـ اڎاىً ٿيّـؼيذِائيٍطق تَ ڪيئً ُهڪيّـ ؿي

 پڙھڻ:

ـ کاٌپِّء ٻئي ڎيًٍِ تي ا   قاري ظعيلي ؼاـ پڏھائيٍطق. 3+2 “گئس ”کي ؼتقؿاگعدـ  اؼتادپِعيً ڎيًٍِ تي  اؼتاد

 .ظعيليڪار تست ؿاگعدـ کي پڏُي ٻڌائيٍطق“ ؼيٍڊقڅ”
 

Air is a gas which we can feel. We cannot see air. L2 
Example: 

 
دًٍِ کي اؼاـ ىسؽّس ڪعي ؼگِّـ ٿا. اؼاـ ُّا کي ڎؼي ٌَ ٿا  ۿُّا گئػ „ُي

 ؼگِّـ.
L1 

Air is a gas which we can feel. We cannot see air. L2 
 نکڻ: 

نکٍطق ۽ پِّء ؿاگعدـ کي ُطايت  ةّرڊ تي ًٍ دي پيعاگعاؼ کي ىؿٍيٰ ؼييتيدي ؼتق ۾ ڎٌم ٻً الئ ”گئػ“ اؼتاد

 .ُّ پيعاگعاؼ پٍٍِذيً ڪاپيً ۾ نکًا    ڪٍطق تَ ُّ
 جائزو:

 اًٌِ دا دّاب ؿاگعدـ کاـ زاصم ڪٍطق: ديال ةّرڊ تي نکٍطق ۽اڌقرا ڪذَِ  اؼتاد
 Papers are flying around because of ____________. 
 Smoke and Stem is also ___________. (Gas, Air) 

 

 ٌّان : ُهڪّ ۽ ڳرو

 بريً اشٽارىٍگ:

ٽيتم تي ڪذَِ ُهڪيّـ ۽ ڪذَِ ڳعيّـ ؿيّـ رکٍطق يا قري ڪالس ۾ ىّدّد ڪذَِ ُهڪيً  اؼتاد

۽ ڳعيً ؿيً ڎاًٌِ اؿارق ڪٍطي ڪذَِ ؿاگعدـ کي گِعائي ُڪ ُٿ ۾ ڳعي ۽ ٻئي ُٿ ۾ ُهڪي 

ـ ؿيِء کڻڻ الِء چٌّطق. اٌِيَء تذعةي دي ةٍياد تي ؿاگعد پاڻ ئي ُهڪي ۽ ڳعي ؿيِء ۾ فعؽ ٻڌائيٍطا. ا  

 ُهڪيً ۽ ڳعيً ؿيً دي قضازت ڪٍطي ؿاگعدـ کي ٻڌائيٍطق تَ: اؼتادعائڻ کاٌپِّء تذعةي ڪ

  ًُ„ ـ „ًُ تَ قري قزـ ديڪي دڳَِ ةَ قاالريٍطيّۿؼيّريّـ ؿيّـ ىادي دّـ ٺِيم ٌُّطيّـ

 ةَ رکٍطيّـ „ًُ

  َقري ڪذَِ ؿيّـ ڳعيّـ ٿيٍطيّـ „ًُڪذَِ ؿيّـ ُهڪيّـ ٿيٍطيّـ „ًُ ت. 

 اًٌِ دّ قزـ ةَ گِڻّ ٿيٍطق „ُي ۿً„ُ ديڪي ؿيّـ ڳعيّـ ٌُّطيّـ. 

 „ اًٌِ دّ قزـ ةَ گِٽ ٌُّطق „ُيديڪي ؿيّـ ُهڪيّـ ٌُّطيّـ ًُ. 
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 ٌّان نفظ:

 Light ُهڪّ Less گِٽ  

 Heavy ڳعق Experiment تذعةّ

 Object ڪا ةَ ؿيِء Lifting ىٿي کئڻ

 Weigh قزـ ڪعڻۿ قزـ Discuss ڳانَِ ٻّنَِ 

 More قڌيڪ Concept تصّر
 

 ڪالس روم جّن شرگرىيّن:

 ؿاگعدـ کي ڪالس دي ڪيعي کاـ ٻاُع قٺي قيٍطق ۽ اًٌِ کي ُهڪيّـ ۽ ڳّريّـ ؿيّـ ڳّنِڻ الِء  اؼتاد

کڻً ۽ پِّء اًٌِ دي فعؽ چٌّطق ۽ پِّء ُع ؿاگعد کي چٌّطق تَ ُّ ُڪڏي ُٿ ۾ ُهڪي ۽ ٻئي ُٿ ۾ ڳعي ؿيِء 

 .ًيکي ٻڌائ

 ـ ىعاةق ؿاگعدـ کي ؼعگعىي ڪعائيٍطق ۽ پِّء ا   6۽ ؼعگعىي ٌيتع  5ڪتاب ۾ ڎٌم ؼعگعىي ٌيتع  اؼتاد

ـ ؼعگعىي ڪعڻ کاٌپِّء ُهڪيً ۽ ڳعيً ؿيً دّ تصّر ڪيئً ً تَ ا  يڪعائيٍطي کاٌئً پڇٍطق تَ ُّ ٻڌائ

 ؼيذِيّ

 پڙھڻ:
ـ کاٌپِّء ٻئي ڎيًٍِ تي ا   قاري ظعيلي ؼاـ پڏھائيٍطق. 3+2 “ُهڪّ ۽ ڳعق ”پِعيً ڎيًٍِ تي ؿاگعدـ کي ؼتق اؼتاد

ىؿٍيٰ ؼييت ؿاگعدـ کي پڏُي ٻڌائيٍطق تَ ديئً  “ُهڪّ ۽ ڳعق”  ظعيليڪار تست پِعيً پاڻ ؼتق “ ؼيٍڊقڅ”اؼتاد

 ؿاگعدـ کي ؼتق دّ ىتً „ؼاٌيَء ؼاـ ؼيذَِ ۾ اچي قڃي.
All things made of matter take up space and have weight. L2 

Example: .ًُ„ ؼيّريّـ ؿيّـ ىادي دّـ ٺِيم „ًُ ديڪي دڳَِ قاالريٍطيّـ „ًُ ۽ قزـ رکٍطيّـ L1 
All things made of matter take up space and have weight. L2 

 نکڻ: 

۽ پِّء ؿاگعدـ کي ُطايت  نکٍطق ةّرڊ تي ًٍ دي پيعاگعاؼ کي ىؿٍيٰ ؼييتيدي ؼتق ۾ ڎٌم ٻً الئ “ُهڪّ ۽ ڳرو”  اؼتاد

 .ُّ پيعاگعاؼ پٍٍِذيً ڪاپيً ۾ نکًڪٍطق تَ ُّ ا  

 جائزو:

 ڪالس ۾ ىّدّد ىضتهف ؿيً ةاةت ُيٺ ڎٌم ؼّاؾ پڇٍطق ديئً: اؼتاد
Which is the heavier? 
Bag 
 
Which is the lighter? 
Book  Bag 

 ورجاَء جّن شرگرىيّن:

 : 1شرگرىي ٌيبر 

بّرڊ تْ ڪتاب ۾ ڏٌم ڪجَِ تصّٓرون ٺأٍُدو ۽ پِّء شاگردن کْ چٌّدو تَ اُّ ٻڌآّ تَ ًٍُ ىان  استاد
 سخت شّٔن ڪِڙّٓن آًُ؟

 
 

Chair 
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 : 2شرگرىي ٌيبر 

قاري ظعيلي تست پڏٍُطق ۽ پِّء ؿاگعدـ  2+3۽ “  ؼيٍڊقڅ”ڪتاب ۾ ڎٌم ديال ةّرڊ تي نکي ُڪ ُڪ ديهّ  اؼتاد

ؿاگعدـ کي ؼاڳئي  اؼتادڪِڏق „ُي ۽ غهط ديهّ ڪِڏق؟ ؼعگعىي ڪعڻ کاٌپِّء کاـ پڇٍطق تَ ٻڌايّ تَ صسير ديهّ 

 ؼعگعىي ڪتاب کّني ڪعائيٍطق.

 :3شرگرىي ٌيبر 

ڪالس ۾ ڪذَِ ڳعيّـ ۽ ڪذَِ ُهڪيّـ ؿيّـ کڻي ايٍطق ۽ پِّء ُڪ ُڪ ؿاگعد کي گِعائي اـ دي ُڪ  اؼتاد

تَ ُهڪي ؿيِء ڪِڏي „ُي ۽ ڳعي ؿيِء ڪِڏي  اُّ ٻڌايُّٿ ۾ ڳعي ۽ ٻئي ُٿ ۾ ُهڪي ؿيِء ڎئي چٌّطق تَ ُاڻ 

 „ُي؟ ۽ ُهڪي ؿيِء ُهڪي ڇّ „ُي ۽ ڳعي ؿيِء ڳعي ڇّ „ُي؟

 يٌّٽ جي پڄاڻي:

کي گِعدي تَ ُّ يٌّٽ دي پڄاڻي قكت ؼيّري يٌّٽ  اؼتاددي پڄاڻي ٿئي ٿي. تًٍِ ڪعي “ ىادو” ًُ دڳَِ تي يٌّٽ 

دّ قرداُء ڪعي دًٍِ ؼاـ ؿاگعدـ کي ؼيّري يٌّٽ دي ىضتهف ىّضّؾً دي رةط کي ؼيذِڻ ۾ قڌيڪ „ؼاٌي 

 .ٿيٍطي

 ٌّٽ:

دي زّاني ؼاـ  “ىادق” پٍٍِذي اؼڪّؾ دي اٌٽعپعيٍيّئع دي ىطد ؼاـ يٌّٽ دي پڄاڻي تي ُڪ يا ٻَ ڎيًٍِ  اؼتادديڪڎًُ 

ي ؿاگعدـ کي ىصعقؼ  ؾيم رکي تَ ڪالس کي ؼيٍگاري ۽ يٌّٽ ۾ ةياـ ڪيم ؼيّرـ تصّرـ کي زةاٌي ۽ ؾيهي ڪو ڪٍط

 .ٺي ٌيٌّي ٿيٍطيً ڪعڻ ؼاـ ؿاگعدـ دي ذٍُي ٌـّقٌيا ؼ  ئيا
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 گرىي

 6يٌّٽ 

 عٍّان : گرىي
 

 گِربم تدريصي ىّاد ىلصد

 ـ كاةم ٿي قيٍطا دّ ُّ:ؿاگعد ا  ً يٌّٽ پڏُڻ کاٌپِّء ُ  
  گعىي دي قڎي ۾ قڎيۿ ةٍيادي ۽ ىؽتلم ذريؿي ؼخ ۽ گعىي دي

 .ةاةت ڄاڻٍطاٻيً قؼيهً دِڏقڒ ةاَُ ۽ ةذهي 

 دي اؼتؿياؾ دا فائطا ؼيذِي ؼگٍِطا َءگعىي. 

ىيڻ ةتيۿ ىاچيػۿ ڳُّيم ىٽي 

 )پعاديڪٽ تست راٌطيڪا ٺاُڻ الِء(

 

 

 گرىي

 بريً اشٽارىٍگ:
 دئيً: ۿس تي ةيِاريٍطق ۽ پِّء کاٌئً ىضتهف ؼّاؾ ڪٍطقؿاگعدـ کي ُڪ ىٍٽ الِء ا   اؼتاد
 تُّاـ ا س ۾ ةيِي ڇا ىسؽّس ڪيّ؟ 

 تُّاـ کي گعىي ڇّ ىسؽّس ٿي؟ 

   س يا گعىي ڪٿاـ ايٍطي „ُي؟ا 

ّگعد ڪڪع ٺاُيۿ نفغ ئـ دي چةّرڊ تي نفغ گعىي نکٍطق ۽ پِّء ا   اؼتادـ کاٌپِّء ا  

ـ دّ تصّر اڃاـ قاضر ۽ چٽي ٌيٌّي ةسث ىتازحّ ڪٍطي ۽ ؼّاؾ دّاب پڇٍطي ؿاگعدـ کي ا  گعىي تي 

 .ؼيذِائيٍطق
 ٌّان نفظ:

 Light رقؿٍي Cold ٿڌق

 Standing ةيِڻ Besides ـ کاـ ؾالقفا  
 Hot گعؿ  

 

 ڪالس روم جّن شرگرىيّن:

 تي ٻٍِي گعقپً کي ُيٺ ڎٌم ؾٍّاـ اؼتاداًٌِ ۾ ةسث ىتازحي ڪعائيٍطق.  ۿؿاگعدـ کي ٻً گعقپً ۾ قرُائي اؼتاد

ُا ڳانَِ جاةت ڪعڻ دي يٍطق. ُڪ گعقپ ٻئي گعقپ دي دنيهً دي ىلاةهي ۾ پٍٍِذا دنيم ڎيٍطق ۽ ا  ائةسث ڪع

 اؼتاددًٍِ کاـ اٌڪار ڪعي ٌَ ٿّ ؼگِذي. ةسث دقراـ  ۿڪّؿؾ ڪٍطق تَ اًٌِ دي ڳانَِ صسير ۽ ؼچي „ُي

ٻٍِي گعقپً دي ىطد پڻ ڪٍطق. دڎًُ ةسث ىتازحّ  ڳانَِ ٻّنَِ ۾ دقراـدـ دي زّصال افغائي ڪٍطق ۽ ةسث ؿاگع

„صع ۾ ةسث کي ؼِيڏيٍطق ۽ ٻٍِي ڌريً دي اُو ۽ ڪو قاريً ڳانِيًۿ ٌلعً ۽ دنيهً کي  اؼتادپّرق ٿي قڃي تَ پِّء 

قپً ۾ ةسث ىتازحي الِء ىّضّؾً دا قڌيڪ قاضر ڪٍطي ىّضّع کي ؼيذِائڻ ۾ ؿاگعدـ دي ىطد ڪٍطق. ٻٍِي گع

 ؾٍّاـ ُيٺ ڎدً ٿا:

 ؼخ دي گعىي ۽ رقؿٍي ؼڀ کاـ قڌيڪ اُو „ُي :1گروپ ٌيبر 

 ةاَُ دي گعىي ۽ رقؿٍي ؼڀ کاـ قڌيڪ اُو „ُي :2گعقپ ٌيتع 
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 پڙھڻ:

 اؼتاداـ کاٌپِّء ٻئي ڎيًٍِ تي  .قاري ظعيلي ؼاـ پڏھائيٍطق 3+2 “گرىي ”ؿاگعدـ کي ؼتق اؼتادپِعيً ڎيًٍِ تي 

ڌائيٍطق تَ ديئً ؿاگعدـ کي ىؿٍيٰ ؼييت ؿاگعدـ کي پڏُي ٻ   “گرىي”  ظعيليڪار تست پِعيً پاڻ ؼتق “  ؼيٍڊقڅ”

 ؼتق دّ ىتً „ؼاٌيَء ؼاـ ؼيذَِ ۾ اچي قڃي.
 

All things made of matter take up space and have weight. L2 
Example:  ُي دڳَِ قاالريً ٿيّـ ۽ قزـ رکً ٿيّـ.ىادي دّـ ٺِيم „ًُ ۽ ا  ؼيّريّـ ؿيّـ L1 

All things made of matter take up space and have weight. L2 
 نکڻ: 

نکٍطق ۽ پِّء ؿاگعدـ کي ُطايت  ةّرڊ تي ًٍ دي پيعاگعاؼ کي ىؿٍيٰ ؼييتيدي ؼتق ۾ ڎٌم ٻً الئ “گرىي ” اؼتاد

 .ڪٍطق تَ ُّ اُّ پيعاگعاؼ پٍٍِذيً ڪاپيً ۾ نکً
 جائزو:

فغ تي گّؾ ؿاگعدـ کاـ اًٌِ ؼّانً دا دّاب زاصم ڪعي صسير ن نکٍطق ۽ پِّء ةّرڊ تيڪذَِ ؼّاؾ  اؼتاد

 ديئً: دائعقڎيٍطق

Heat comes from the? 
 
Moon   Sun 

 

Where does the heat come from? 
 
ColdThings 

 
 

 عٍّان : گرىيَء جا ذريعا

 بريً اشٽارىٍگ:

 ؼتق دّ زاصم ىعهب ىؿهّؿ ڪعي قٺٍطق: ڪعي  ڌائياڌقري ڪِاڻي ٻ   ُيٺ ڎٌم ؿاگعدـ کي اؼتاد

 شيارو اخيد ۽

ُّ پٍٍِذي گِع دّ گظراـ ڪاٺيّـ ڪعي ڪٍطق ُّ. ُڪ عق ُّ ازيط ُڪ غعيب ڇّڪ

ڀيعي ؼياري دي ؿاؿ دّ ازيط رقز دياـ ڪاٺيّـ ڪعڻ قيّ تَ اقچتّ ئي اقچتّ „ؼياـ تي 

گذگّڏ ۽ کٍّڻ نڳڻ ڪارا ڪڪع ڇاٌئذي قيا ۽ ىيًٍِ پّڻ ؿعقع ٿي قيّ. ةادنً دي 

ىٿاـ ةعؼات ي پيّ ۽ ُّ دٍِگ ىاـ ٌڪعي ٌَ ؼگِيّ. ُڪ ؼيارق ئٿ ؼتب ازيط کي ڊپ 

ُ   ازيط کي اچي ؼيَء قرايّ. ًُ کي ً ؼّچيّ تَ ڇّ ٌَ ةعؼات دي صتو ٿيڻ تائيً اـ غار ۾ پٍاَُ ُڪ غار ٌؼع „ئي ۽ 

ٺي قٺاـ ۽ پِّء ُّ ديئً تيئً ڪعي غار تائيً پِتّ. غار ۾ ىضتهف قزـ دا ٌٍڍا قڎا پٿع ةَ پيم ُئا. ازيط غار ۾ ُڪ ؼ  

 رکيّـ ۽ پاڻ ةَ قيِي رُيّ. ازيط کي ڎاڍق ؼيُء نڳي رُيّ ُّ..... ڪم ڪاٺيّـتي پٍٍِذّـ ؼ  دڳَِ ڎؼي ا  

 ڇٍطق:ؿاگعدـ کاـ ُيٺياـ ڪذَِ ؼّاؾ پ   اؼتادتي ڪِاڻي صتو ڪعي ا  

 ؿاگعدـ کاـ ڪِاڻيَء دّ „صعي زصّ ىڪيم ڪعائيٍطق ۽ اًٌِ کاـ رايا قٺٍطق تَ ڪِاڻيَء دّ اصتتاؿ  اؼتاد

 ڪيئً ُذڻ گِعدي؟
 َء ۾ ازيط ؼڀ کاـ پِعيً ڇا ڪيّ ٌُّطق؟تُّاـ دي صياؾ ۾ اُڏي ؼي 

 ّ؟ٌُّطي ٻاري ۽ ڪيئً ازيط ةاَُ ڇ 

   ـ ڪيئً ىسؽّس ڪيّ ٌُّطق؟ازيط کي دڎًُ ةاَُ ىاـ گعىي ىهي ٌُّطي تَ ا 

 ڀال اؼاـ ةاَُ ڪٿاـ ڪٿاـ زاصم ڪٍطا „ُيّـ؟ قغيعف 
 

Hot 
Thi
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 گرىيَء جّ اشتعيال

 ٌّان نفظ:

 Source ذريؿّ Wood ڪاٺي
 Rubbing ىِٽڻ Electricity ةذهي

 Burning ؼاڏڻ Produce تيار ڪعڻ
 

 ڪالس روم جّن شرگرىيّن:

 ٻئي ؼاـ رڳڏـۿ اُڏي رڳڏ دي ڪعي اًٌِ دي تَ ُّ پٍٍِذا ٻئي ُٿ ُڪ ؿاگعدـ کي ُطايت ڪٍطق اؼتاد

ُي ٻئي ُٿ ؿاگعدـ کي چٌّطق تَ ُّ  اؼتادُٿً ۾ گعىي پيطا ٿيٍطي ۽ پِّء دڎًُ ُٿ گعؿ ٿي قڃً تَ پِّء  ا 

ـ ؼعگعىي ڪعڻ ڪعڻ ؼاـ ُٿً ۾پيطا ٿيم گعىي ؿاگعدـ کي ىسؽّس ٿيٍطي. ا  ً ئيپٍٍِذً ڳٽً تي رکًۿ ا

ديڪڎًُ  ۿؼاـ ؿاگعد ٻَ ڳانِيّـ ؼکٍطا: ُڪ تَ گعىي رڳڏ ؼاـ پيطا ٿئي ٿي ۽ ٻيّ تَ پيطا ٿيم گعىي

 .اؼاـ کي اـ دّ اجع ىسؽّس ٿئي ٿّ اؼاٌذي دؽو دي ڪًٍِ ؾضّي ؼاـ ٽڪعائذي ٿي تَ

 ؿاگعدـ کي  اؼتادؿاگعدـ کي ؼخۿ ةاَُۿ ُيٽع دا ىاؼڪ ٺاُي ڎيٍطق ۽ اًٌِ کاـ رقؾ پهي ڪعائيٍطق.  اؼتاد

ً ۽ اًٌِ ؿيً ةاةت ديڪّ ڪذَِ ةَ ًُ ؼتق ۾ يُي ىاؼڪ پٍٍِذي چِعي تي نڳائُطايت ڪٍطق تَ ُّ ا  

 ڪًاًٌِ ؿيً دي صاصيتً ةاةت ةياـ  ًـ ىعاةق پاڻ ڊائالړ ٻڌائيا   ۿ کي „يا „ًُپڏُي ۽ ؼ  

 پڙھڻ:

ـ کاٌپِّء ٻئي ڎيًٍِ تي ا   .قاري ظعيلي ؼاـ پڏھائيٍطق 3+2“گرىيَء جا ذريعا”  ؿاگعدـ کي ؼتق اؼتادپِعيً ڎيًٍِ تي 

  . تست پڏُائيٍطق ظعيليڪار“  ؼيٍڊقڅ” اؼتاد
Besides the Sun, what are the other sources of heat? L2 

Example:  ذرٓعا آًُ؟ اڙِڪ ٔاٻسج کان عالوه گرىْ جا  L1 
Besides the Sun, what are the other sources of heat? L2 

 نکڻ:

نکٍطق ۽ پِّء ؿاگعدـ کي  ةّرڊ تي ًٍ دي پيعاگعاؼ کي ىؿٍيٰ ؼييتيدي ؼتق ۾ ڎٌم ٻً الئ“ گعىيَء دا ذريؿا ” اؼتاد

 .ُّ پيعاگعاؼ پٍٍِذيً ڪاپيً ۾ نکًُطايت ڪٍطق تَ ُّ ا  
 جائزو:

ـ الِء ؼڀ کاـ پِعيً پاڻ ٌّاـ نفغ زةاٌي پڏٍُطق ۽ اًٌِ دي اؼپيهٍگ ڪتاب ۾ ڎٌم ٌّاـ نفغ ةّرڊ تي نکٍطق قيٍطق. پع ا   اؼتاد

ـ ُّ نفغ ةّرڊ تي نکٍطق ۽ پِّء ا  ا   اؼتادً تَ پِّء يڇٍطق ۽ دڎًُ ؿاگعد ڪًٍِ ةَ ٌئيً نفغ دي صسير اؼپيهٍگ ٻڌائؿاگعدـ کاـ پ  

ؿاگعدـ کاـ اًٌِ نفؼً دّـ ىؿٍائّـ پڇٍطق ۽ صسير ىؿٍيٰ  اؼتادـ کاٌپِّء ا  پڏٍُطق.قاري ظعيلي تست  2+3نفغ کي 

ـ ؼاـ گڎقگڎ ؿاگعدـ کي ةّرڊ تي نکٍطق قيٍطق. اُڏي ظعح ٌَ صعؼ ؿاگعدـ دّ ؼيّري ؼتق دّ قرداُء ٿي قيٍطق پع ا  

 ىهٍطق.ؼتق ۾ اؼتؿياؾ ڪيم ٌّـ نفؼً دي ذصيعي کي پڻ دُعائي ڪعي قڌيڪ ؼيذِڻ دّ ىّكؿّ پڻ 

 عٍّان :گرىيَء جّ اشتعيال

 بريً اشٽارىٍگ:

تَ ُّ پٍٍِذيّـ اکيّـ ةٍط ڪً ۽ ٻً ىٍٽً  ؿاگعدـ کي ُطايت ڪٍطق اؼتاد

کي گعىي  دً ىاـ اؼاـ ۿُي ڪِڏيّـ ؿيّـ „ًًُ تَ ا  يُّ ؼّچتائيً ا  

ً اؼتؿياؾ ڪٍطا „ُيّـ. ياد يئُا گعىي ڪيئً ڪىهٍطي „ُي ۽ اؼاـ ا  

رُي تَ اٌِيَء دقراـ ؿاگعد صعؼ ؼّچيٍطا ۽ ڳانِائيٍطا ڪّ ٌَ. ةؿط ۾ 
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شاگردن کان پڇٍدو تَ ُاڻ ُّ  ّگعد ڪڪع ٺاُيٍطق ۽ پِّءئنکٍطق ۽ اـ دي چ “گرىيَء جّ اشتعيال” ةّرڊ تي  اؼتاد
شاگردن طرفان ٻڌآم ٌلطً کْ بّرڊ  استادً تَ اًٌِ گرىَْء جْ استعيال بابت ڇا ڇا سّچّٔ؟ ۽ پِّء ٔٻڌائ

 تْ نکٍدو ۽ اًٌِ جْ وضاخت ڪٍدو وٍٓدو.
 ٌّان نفظ:

 Use اؼتؿياؾ Get زاصم ڪعڻ

 Dry صـڪ Wet ۿ پ ؽيم „نّ

 Cook چائڻپ Shade ڇاٌّۿ پاڇّ

 Stove چهِّ Quickly تيغي ؼاـ
 

 ڪالس روم جّن شرگرىيّن:

؟ ؿاگعد ديڪڎًُ  ُا تيهي ڇّ ٻعيؿاگعدـ کي ىاچيػ دي ُڪ تيهي ٻاري ڎيکاري ۽ پِّء کاٌئً پڇٍطق تَ ا   اؼتاد

ئي تَ دڎًُ ةَ ڪي ٻَ اـ دّاب کي قڌيڪ ةِتع ظعيلي ؼاـ کيً ؼيذِائيٍطي ٻڌا ؼتادا  صسير دّاب ڎيً ٿا تَ پِّء 

ً ئي ديئً ڪذَِ ديع اڳ ئيٿيٍطي „ُيۿ ةهڪم اً ۾ گعىي پيطا ً ٿيّـ تَ پِّء اٌِيٻئي ؼاـ رڳڏ کائگعؿ ؿيّـ ُڪ

ؼاـ گعىي پيطا ٿي ۽ پِّء اًٌِ ۾ ةاَُ نڳي قئي ڇّ تَ ةارقد ۾ ٻعڻ دي صالزيت  ىاچيػ ۽ تيهي تي نڳم ةارقد ۾ رڳڏ

 ؿاگعدـ کاـ پڇٍطق تَ اؼاـ ةاَُ ۽ گعىيَء دّ اؼتؿياؾ ڪيئً ڪيئً ڪٍطا „ُيّـ؟ اؼتاد ـ ةؿطـ کاٌُّطي „ُي. ا  

 پڙھڻ:

ـ کاٌپِّء ٻئي ڎيًٍِ ا   قاري ظعيلي ؼاـ پڏھائيٍطق. 3+2 “گرىيَء جّ اشتعيال”  ؿاگعدـ کي ؼتق اؼتادً ڎيًٍِ تي پِعي

ڌائيٍطق ىؿٍيٰ ؼييت ؿاگعدـ کي پڏُي ٻ   “گرىيَء جّ اشتعيال ”ظعيليڪار تست پِعيً پاڻ ؼتق “  ؼيٍڊقڅ” اؼتادتي 

 اچي قڃي.تَ ديئً ؿاگعدـ کي ؼتق دّ ىتً „ؼاٌيَء ؼاـ ؼيذَِ ۾ 

 
We dry our clothes in the Sun. We cook our food by the heat of 
a stove. L2 

Example: 
هَِ دي گعىيَء تي اؼاـ پٍٍِذا ڪپڏا ا   س ۾ ؼڪائيٍطا „ُيّـ. اؼاـ پٍٍِذّ کاڌق چ 

 پچائيٍطا „ُيّـ.
L1 

We dry our clothes in the Sun. We cook our food by the heat of 
a stove. L2 

 نکڻ:

نکٍطق ۽ پِّء ؿاگعدـ کي  ةّرڊ تي ًٍ دي پيعاگعاؼ کي ىؿٍيٰ ؼييتيدي ؼتق ۾ ڎٌم ٻً الئ “گرىيَء جّ اشتعيال ” اؼتاد

 ُطايت ڪٍطق تَ ُّ اُّ پيعاگعاؼ پٍٍِذيً ڪاپيً ۾ نکً.

 جائزو:

تَ ٻئي گعقپ  ُطايت ڪٍطقعقپ کي ُڪ پعقديڪٽ ڪعڻ دي ؿاگعدـ دا ٻَ گعقپ ٺاُيٍطق ۽ پِّء ُع ُڪ گ اؼتاد

ڪپڏـ  دي اًٌِ ٽڪعـ کي پاڻيَء ۾پ ؽائيً. پِّء ُڪ گعقپ اًٌِ پ ؽيم ڪع کڻي اچً ۽ ڪپڏيگِع ىاـ ڪپڏي دا ٽ  

َّ ۾ رکي. ڪذَِ ديع  ِء رکي تَ قري ٻيّ گعقپ اًٌِ پ ؽيمڪائڻ الس ۾ ؼ  ڪعـ کي ا  دي ٽ   ڪپڏـ کي ؼڪائڻ الِء ڇاٌ

ڇي تَ اًٌِ دا ڪپڏا ڇّ ا س ۾ رکيم ڪپڏـ قاري گعقپ کي پ   اؼتاد. ڏا کڻي اچًکاٌپِّء ٻئي گعقپ پٍٍِذا پٍٍِذا ڪپ

َّ ۾ رکيم ڪپڏـ قاري گعقپ کاـ پ   ڪي قيا؟ ۽ ڇاٌ ڪا؟ؼ   ڇي تَ اًٌِ دا ڪپڏا ڇّ ڪّ ٌَ ؼ 
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 ورجاَء جّن شرگرىيّن:

 : 1شرگرىي ٌيبر 

دً ىاـ اؼاـ  ۿؿاگعدـ کي چٌّطق تَ ُّ ڪتاب ۾ ڎٌم دڳَِ تي ٽي اُڏيّـ تصّيعقـ ٺاًُ اؼتادتست  1ؼعگعىي ٌيتع 

 گعىي زاصم ڪٍطا „ُيّـ ۽ پِّء اًٌِ تصّيعـ کي رٌگ پڻ ڀعيً.

 : 2شرگرىي ٌيبر 

قاري ظعيلي تست پڏٍُطق ۽ پِّء ؿاگعدـ  2+3۽ “  ؼيٍڊقڅ”ڪتاب ۾ ڎٌم ديال ةّرڊ تي نکي ُڪ ُڪ ديهّ  اؼتاد

ـ ا   اؼتادق تَ ٻڌايّ تَ صسير ديهّ ڪِڏق „ُي ۽ غهط ديهّ ڪِڏق؟ ؿاگعدـ ظعفاـ ڎٌم صسير دّاب کي ڇٍطکاـ پ  

ؿاگعدـ کي ؼاڳئي ؼعگعىي  اؼتاد۽ پِّء ؼعگعىي دي ىڪيم ٿيڻ کاٌپِّء  ديهي „ڎق صسير يا غهط دّ ٌـاـ نڳائيٍطق

 ڪتاب کّني ڪعائيٍطق.

 يٌّٽ جي پڄاڻي:

کي گِعدي تَ ُّ يٌّٽ دي پڄاڻي قكت ؼيّري  اؼتاددي پڄاڻي ٿئي ٿي. تًٍِ ڪعي  “گرىي” ًُ دڳَِ تي يٌّٽ 

يٌّٽ دّ قرداُء ڪعي دًٍِ ؼاـ ؿاگعدـ کي ؼيّري يٌّٽ دي ىضتهف ىّضّؾً دي رةط کي ؼيذِڻ ۾ قڌيڪ 

  .„ؼاٌي ٿيٍطي

دي زّاني “گرىي” پٍٍِذي اؼڪّؾ دي اٌٽعپعيٍيّئع دي ىطد ؼاـ يٌّٽ دي پڄاڻي تي ُڪ يا ٻَ ڎيًٍِ اؼتادديڪڎًُ  ٌّٽ:

 رکي.ؼاـ ڪالس کي ؼيٍگاري ۽ يٌّٽ ۾ ةياـ ڪيم ؼيّرـ تصّرـ کي زةاٌي ۽ ؾيهي ڪو ڪٍطي ؿاگعدـ کي ىصعقؼ  ؾيم 
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 روطٍيَء جا ذريعا

 7يٌّٽ 

 روطٍي
 

 گِربم تدريصي ىّاد ىلصد

 ـ كاةم ٿي قيٍطا دّ ُّ:کاٌپِّء ؿاگعد ا  ً يٌّٽ پڏُڻ ُ  
   ـ دي ذريؿً ةاةت ىؿهّؿ ڪٍطا ۽ رقؿٍي ۽ گعىي دّ رقؿٍي ۽ ا

 .يذِي ؼگٍِطاپاڻ ۾ تؿهق  ؼ

  اؼاـ دي ڎؼڻ دي صالزيت الِء رقؿٍي دي ُذڻ دي ضعقرت

 .ةاةت ؼيذِي ؼگٍِطا

ىيڻ ةتيۿ ىاچيػۿ ُڪ قڎق ةاؾ ۽ 

 ٽارڅ

 

 

 عٍّان: روطٍيَء جا ذريعا/وشيال

 بريً اشٽارىٍگ:

نکٍطق ۽ پِّء ڪالس ىاـ ڪذَِ “ رقؿٍيَء دا ذريؿا/قؼيال”ةّرڊ تي نفغ  اؼتاد

اًٌِ دي اکيً تي ڪاري پٽي ٻڌٌطق ۽  کيً چٌّطق  ۿؿاگعدـ کي „ڎق گِعائي

ً. ؿاگعد پٽي ٻڌؾ اکيً يتَ ُّ ڪالس ۾ پٍٍِذي دڳَِ تي قيِي ڎيکار

ـ ؼعگعىي ڪعائڻ کي ڳّنِي ٌَ ؼگٍِطاۿ دًٍِ دي ڪعي پعيـاٌيَء دّ ؿڪار ٿيٍطا. ا  ؼاـ ڪالس ۾ پٍٍِذي دڳَِ 

 ؿاگعدـ کاـ رقؿٍيَء ةاةت ُيٺ ڎٌم ڪذَِ  ؼّاؾ ڪٍطق ديئً: اؼتادکاٌپِّء 

 رقؿٍي ۽ اقٌطاُيَء ۾ ڪِڏق فعؽ „ُي؟ 

 رقؿٍي اؼاـ الِء ڇّ ضعقري „ُي؟ 
 اؼاـ ڇا ڪٍطا „ُيّـ؟ ديڪڎًُ رات دّ ةذهي ُهي قڃي ۽ اقٌطَُ ٿي قڃي تَ پِّء 

 رات دّ اقٌطَُ کي صتو ڪعڻ الِء اؼاـ ڪِڏيّـ ڪِڏيّـ ؿيّـ اؼتؿياؾ ڪٍطا „ُيّـ؟ قغيعف 

 ٌّان نفظ:

 Sources ذريؿا Torch ٽارڅ

 Light رقؿٍي Candle ىيڻ ةتي

 Sun ؼخ Matchstick ىاچيػ

عقۿ ڪارقگ  ِ Dark ةهب Bulb 
 Tube Light ٽۿ راڊيٽيّب الئ  

 

 جّن شرگرىيّن: ڪالس روم

ڪالس ۾ اڳّاٽ ئي ىاچيػۿ ٽارڅ ۽ ىيڻ ةتيَء دّ  اؼتاددًٍِ تست  ۿؿاگعدـ کي ُڪ رقؾ پهي ڪعائيٍطق اؼتاد

تَ ُّ ىاچيػۿ ٽارڅ يا ىيڻ ةتي کي پٍٍِذي ىًٍِ دي قيذِّ  ؿاگعدـ کي ُطايت ڪٍطق اؼتادةٍطقةؽت ڪٍطق ۽ پِّء 

ـ ؿيِء دي اؼتؿياؾۿ فائطي ۽ ٌلصاـ ةاةت صتع پّي. „ڻي „قاز کي تتطيم ڪعي ڪذَِ ڊائالړ چّـ دً ىاـ ا  

„ُي. ؿاگعدـ دي ىًٍِ تي چاڏُي پِّء رقؾ پهي ڪعائي تَ قڌيڪ ةِتع  ۿاُڏي كؽو دا ىاؼڪ ٺاُي اؼتادديڪڎًُ 

 ڪّ ةَ ؿاگعد ىيڻ ةتي کي ٻاري پٍٍِذي چِعي دي قيذِّ „ڻيٍطق يا قري ىاؼڪ چِعي تي چاڏُي ُي ڊائالړ ُڻٍطق:
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ِيا ڪٍطي „ُياـۿ پع ىاـ „ُياـ ىيڻ ةتي. ىاـ تُّاـ دي دقؼت „ُياـ ڇّ تَ ىاـ اقُاٌکي اقٌطف ۾ رقؿٍي ى   !پيارا ٻارق”

ـ ؼاـ اـ دڳَِ تي ڪّ ٌلصاـ ٿي پئي ۽ ةاَُ نڳي پّي. دّ ا   ۿاُڏي دڳَِ تي اؼتؿياؾ ٌَ ڪذّ ۾ ىٌّکي ڪڎًُ ةَ راٌط

 “ ضعقري „ُي. تًٍِ ڪعي ىٌّکي اؼتؿياؾ ڪعڻ ؼاـ گڎ ازتياط ڪعڻ ةَ اٌتِائي
 پڙھڻ:

ـ کاٌپِّء ٻئي ا   .قاري ظعيلي ؼاـ پڏھائيٍطق 3+2 “ روطٍيَء جا ذريعا/وشيال”ؿاگعدـ کي ؼتق اؼتادپِعيً ڎيًٍِ تي 

ىؿٍيٰ ؼييت ؿاگعدـ کي پڏُي  “روطٍيَء جا ذريعا/وشيال”ظعيليڪار تست پِعيً پاڻ ؼتق“ ؼيٍڊقڅ” اؼتادڎيًٍِ تي 

 ٻڌائيٍطق تَ ديئً ؿاگعدـ کي ؼتق دّ ىتً „ؼاٌيَء ؼاـ ؼيذَِ ۾ اچي قڃي.
 

We get light from the Sun, bulbs, tube lights, torches, candles and 
matchsticks. L2 

Example: 
رقؿٍي زاصم اؼاـ ؼخۿ ةهبۿ ٽيّب الئيٽ )راڊ(ۿ ٽارڅۿ ىيڻ ةتي ۽ ىاچيػ دي تيهيً ىاـ 

 ڪٍطا „ُيّـ.
L1 

We get light from the Sun, bulbs, tube lights, torches, candles and 
matchsticks. L2 

 نکڻ: 

نکٍطق ۽ پِّء ؿاگعدـ  ةّرڊ تي ًٍ دي پيعاگعاؼ کي ىؿٍيٰ ؼييتيدي ؼتق ۾ ڎٌم ٻً الئ“ رقؿٍيَء دا ذريؿا/قؼيال”اؼتاد

 ُّ پيعاگعاؼ پٍٍِذيً ڪاپيً ۾ نکً. کي ُطايت ڪٍطق تَ ُّ ا  

 جائزو:

 ؿاگعدـ کي  اؼتاددائغي تست ڪتاب ۾ ڎٌم ٻَ ؼعگعىيّـ ؿاگعدـ کاـ ڪتاب تي ئي ڪعائيٍطق.  اؼتاد

ٍطي اًٌِ تست ڪتاب ۾ ڎٌم تصّيعـ کي ڎؼ 1ـ ۾ ىّدّد ؼعگعىي ٌيتع ً ۽ ا  يچٌّطق تَ ُّ ڪتاب کّن

 دً کي ٻاري اؼاـ اقٌطَُ قاري ڪيعي ۾ رقؿٍي ڪٍطا „ُيّـ. تصّيعـ تي گّؾ دائعقڎيً

  ؿاگعدـ کي چٌّطق تَ ڪتاب ۾ ڎٌم تصّيعـ کي ڎؼٍطي اًٌِ تصّيعـ ۾ رٌگ  اؼتادتست  2ؼعگعىي ٌيتع

 دً ىٍذِاـ رقؿٍي پيطا ٿيٍطي „ُي. ۿڀعيّ
 

 گرىي ۽ روطٍيعٍّان: 

 بريً اشٽارىٍگ:

ُّ ٌلعّ ؼيذِائڻ دي ڪّؿؾ ڪٍطق تَ: دً ؿيً ڪالس اٌطر ؿاگعدـ کي ىضتهف تذعةا ڪعائيٍطي کيً ا   اؼتاد

ڪالس دّ در  اؼتادکي رقؿٍي پڻ ىهٍطي „ُي. ؼڀ کاـ پِعيً  ىاـ اؼاٌکي گعىي ىهٍطي „ُي اًٌِ ئي ؿيً ىاـ اؼاـ

ؼڀ کاـ پِعيً ىاچيػ دي تيهي  اؼتاد۽ دريّـ ةٍط ڪعائيٍطقۿ دڎًُ ڪالس ۾ ىڪيم اقٌطَُ ٿي قيٍطي تَ پِّء 

ـ تيهيَء ىاـ ىيڻ ةتي ا   اؼتادٻاريٍطقۿ دًٍِ دي ٻعڻ ؼاـ اقٌطاُي ڪالس دي ڪيعي ۾ رقؿٍي ٿي قيٍطي ۽ پِّء 

کي گعىي ىيڻ ةتي ۽ ىاچيػ دي تيهي ىاـ ةَ  ٻاريٍطي ؿاگعدـ کي چٌّطق: ديئً تَ اؼاـ اڳ ۾ پڏُي „يا „ُيّـ تَ اؼاـ

پڻ  ۿکي رقؿٍي کي گعىي ىهي ٿي اًٌِ ىاـ اؼاـ ّ ةَ ڎؼي رُيا „ُيّـ دً ؿيً ىاـ اؼاـىهٍطي „ُي پع اؼاـ ُتي اُ

ٽارڅ ۽ ةهب  اؼتاددي ڪالس دي اقٌطاُي ڪيعي ۾ رقؿٍي ٿي قئي „ُي. اُڏي ظعح  ىهي ٿي دًٍِ دي ڪعي اؼاـ

ةا پّرا ٿي قڃً تَ ىاـ ىهٍطڏ رقؿٍي ۽ اًٌِ ىاـ ٌڪعٌطڏ گعىيَء ةاةت پڻ ؿاگعدـ کي تذعةا ڪعائي. دڎًُ اُي تذع

ـ ىاـ اؼاٌکي رقؿٍي ؿاگعدـ قڅ ۾ اُّ ةسث ىتازحّ ڪعائي تَ: ڪيئً ُڪڏي ؿيِء ديڪا گعىي ڎئي ٿي ا   اؼتادپِّء 

 پڻ ىهي ٿي.
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 ڏشڻ

 ٌّان نفظ:

 ڪرائي شگِي ٿّ. کي دُرائيچاُي تَ اًٌِ نفظً  اشتادپر  ٌّٽ: ًُ شبق جا نفظ ًُ يٌّٽ جي پّيً شبلً ۾ اچي چڪا „ًُ.

 جّن شرگرىيّن: ڪالس روم

ً دً يؿاگعدـ کي اڇا پٍا ڎيٍطق ۽ کيً ُطايت ڪٍطق تَ ُّ اًٌِ تي ڪً ةَ ٻً اُڏيً ؿيً دّـ تصّيعقـ ٺاُ اؼتاد

اًٌِ کاـ اًٌِ تصّيعـ ةاةت  اؼتادکي گعىي ۽ رقؿٍي ىهٍطي „ُي. دڎًُ ؿاگعد تصّيعقـ ٺاُي قڃً تَ پِّء  ىاـ اؼاـ

ٍڊ ۾ ڊؼپهي ُڪ ةاڪػ ۾ ديؽ ڪٍطق قيٍطق ۽ „صع ۾ ڪالس دي ُڪ ڪ   عـ کيڇا ڳاڇا ڪٍطق ۽ پِّء اًٌِ تصّيپ  

 .ڪٍطق
 پڙھڻ:

ـ کاٌپِّء ٻئي ڎيًٍِ تي ا   .قاري ظعيلي ؼاـ پڏھائيٍطق 3+2 “گرىي ۽ روطٍي”ؿاگعدـ کي ؼتق اؼتادپِعيً ڎيًٍِ تي 

ىؿٍيٰ ؼييت ؿاگعدـ کي پڏُي ٻڌائيٍطق تَ ديئً  “گرىي ۽ روطٍي”  ظعيليڪار تست پِعيً پاڻ ؼتق“  ؼيٍڊقڅ” اؼتاد

 ؿاگعدـ کي ؼتق دّ ىتً „ؼاٌيَء ؼاـ ؼيذَِ ۾ اچي قڃي.
Objects that give us heat also give us light. L2 

Example: 
اًٌِ ىٍذِاـ ئي اؼاـ کي رقؿٍي پڻ ىهٍطي  ۿ دً ؿيً ىاـ اؼاـ کي گعىي ىهٍطي „ُي

 „ُي.
L1 

Objects that give us heat also give us light. L2 
 نکڻ: 

نکٍطق ۽ پِّء ؿاگعدـ کي  ةّرڊ تي ً دي پيعاگعاؼ کي ىؿٍيٰ ؼييتيدي ؼتق ۾ ڎٌم ُڪ الئ “گرىي ۽ روطٍي ”اؼتاد

 ُّ پيعاگعاؼ پٍٍِذيً ڪاپيً ۾ نکً.ا    ُطايت ڪٍطق تَ ُّ
 جائزو:

کي ڪعائيٍطي ؿاگعدـ کي ُطايت ڪٍطق تَ ُّ ڪتاب ۾ ڎٌم  3ڪتاب اٌطر ؼعگعىي ٌيتع دائغي تست  اؼتاد

تصّيعـ کي ڎؼٍطي صعؼ اًٌِ ؿيً ۾ رٌگ ڀعيً دً ىاـ ٌَ صعؼ گعىي پيطا ٿيٍطي „ُي پع اًٌِ ؿيً ىاـ اؼاٌکي 

 رقؿٍي پڻ ىهٍطي „ُي.
 

 طيّن ڏشڻعٍّان: 

 بريً اشٽارىٍگ:

 ؼڀ کاـ پِعيً ؿاگعدـ کي ُيٺ ڎٌم ڪِاڻي ٻڌائيٍطق: اؼتاد

 رابعَ
 

اکيً  تَ ڄائي ڄو کاـ قٺي هڇڻي ڇّڪعي ُئي. راةؿَ ٌُّئًٺيۿ پياري ۽ ؼ  راةؿَ ڎاڍي ؼ  

اهلل ؼائيً اـ کي ڪيتعيً ئي ٻيً صّةيً ؼاـ ٌّازيّ ُّ.  کاـ ڎؼي ٌَ ؼگٍِطي ُئي پع

ّـ ايتعيّـ تَ ؼگِاريّـ ُيّـ  گِڻٍؼڌڻۿ ًُ دّ ؾلم ۽ ٻ   ؽ  ۽ ىسؽّس ڪعڻ دّـ ز 

دّ ُّ پٍٍِذّ ؼيّرق ڪو پاڻ ڪٍطي ُئي. َُّء ڎؼي ٌَ ؼگٍِطي ُئي پع پٍٍِذي گِع قارـ ۽ پٍٍِذي دقؼتً دّ ڎاڍق 

ـ ٺّ ڳائيٍطي ةَ ُئي ۽ پٍٍِذي اؼڪّؾ ۾ پڏُائيَء ۾ ةَ ڎاڍي ڀَڏ  ٌُّطي ُئي. ُڪ ڎيًٍِ ا  صياؾ ڪٍطي ُئي. ُّ ڎاڍق ؼ  

ٺي ٌيٌّي پٍٍِذا اىتساـ پاس ڪعي پٍٍِذي اؼڪّؾ ۾ ؼڀ کاـ پِعيً ٌيتع پٍٍِذي ىسٍت ۽ ىـلت ؼاـ تياؿ ؼ  

 ُ „ئي. ا تي „صعڪار ۽ ُّ ؿّؽ ڎاڍق دّ ؼکڻ ڪيپيّٽع کي ـ ڪيپيّٽع ؼکي ؼڀٍي کي زيعاـ ڪعي ڇڎيّ ۽ پِّء ً
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تَ ڪًٍِ ةَ اٌؽاـ دي ىسٍت ڪڎًُ ةَ  ٺي ٌّڪعي ىهي قئي. تُّاـ ڎٺّ ٻارقًُ کي ُڪ ؼعڪاري اداري ۾ ڎاڍي ؼ  

 ةيڪار ٌاُي قيٍطي.

ـ دي چّگعد ُڪ ڪڪع ٺاُي ؿاگعدـ کاـ ُيٺ ڎٌم نکٍطق ۽ پِّء ا   “ڏشڻ ”ةّرڊ تي نفغ اؼتادـ ڪِاڻي ٻڌائڻ کاٌپِّء ا  

 ّگعد نکٍطق قيٍطق:ئـ نفغ دي ڪڪع دي چڇٍطق قيٍطق ۽ زاصم ٿيم ىؿهّىات ا  ڪذَِ ؼّاؾ پ  

  ًٌالِء ڇّ ضعقري „ُي؟ڎؼڻ اؼاـ اٌؽا 

 ديڪڎًُ اؼاـ ڎؼي ٌَ ؼگِّـ تَ پِّء ڇا ٿيٍطق؟ 

  اًٌِ کي ىڪيم ةٍط ڪعي ڇڎيّ ۽ پِّء ٻڌايّ تَ اقُاـ ڇا ىسؽّس ڪعي ۿ اقُاـ پٍٍِذي اکيً تي ُٿ رکي

 رُيا „ُيّ؟

 اؼاـ ؿيًۿ ىاڻًِۿ رٌگً کي ڪيئً ڎؼي ؼگٍِطا „ُيّـ؟ 

 ضر ۽ چٽي ٌؼع ايٍطي؟ قغيعفديڪڎًُ اقٌطَُ ُذي تَ ڇا اؼاٌکي ُع ُڪ ؿيِء قا 

ؿاگعدـ دي ڎٌم ىؿهّىات کي قڌيڪ قاضر ڪٍطي ُڪ ُڪ ڳانَِ کي ىحانً ذريؿي ؼيذِائڻ دي ڪّؿؾ  اؼتاد

 ىتؿهق ُع ُڪ ؿيِء دي ىڪيم ڄاڻ زاصم ٿي قڃي.“ طيّن ڏشڻ” ڪٍطق تَ ديئً ؿاگعدـ کي ؼتق دي ىّضّع 

 ٌّان نفظ:

 Able كاةم During ۿ قڅ ۾درىياـ

 Cover ڍڪڻ Sunlight دي رقؿٍي ؼخ

 Still اڃاـ تائيًۿاڃاـ ةَ Get زاصم ڪيّ

 Goes قڃۿ قڃڻ Clock گِڏياؾ

 ڪالس روم جّن شرگرىيّن:

 ِّء ڪتاب ۾ ىّدّد ؼّاؾ ڪعائيٍطق ۽ ؼعگعىي ڪعائڻ کاٌپ 4ؿاگعدـ کي ڪتاب ۾ ؼعگعىي ٌيتع  اؼتاد

ڇا تُّاـ ُاڻ قضازت ”ؼّاؾ دي قضازت قٺٍطق تَ: ـؿاگعدـ کاـ ا   اؼتادؼعگعىي ڪعڻ کاٌپِّء  پڇٍطق. اُا

 “ڪعي ؼگِّ ٿا تَ اؼاٌکي رقؿٍيَء دي ضعقرت ڇّ پٌّطي „ُي؟

   ـ ڪاغظ کي قيڏُي ؿاگعدـ کي ُڪ ُڪ ڪاغظ ڎيٍطق ۽ پِّء کيً چٌّطق تَ ُّ ا   اؼتادـ ؼعگعىيَء کاٌپِّء ا

پاس ىّدّد ؼيّريً پٍٍِذي „ؼ ـ ٌهڪي ٌيا دقرةيً ىاـً ۽ ا  يپٍٍِذي ُڪ ڊگِي ٌهڪي قاري دقرةيً ٺاُ

ڇٍطق تَ ؿاگعدـ کاـ اًٌِ دا صياؾ پ   اؼتادؿيً کي غّر ؼاـ فّڪػ ڪعي ڎؼً. اٌِيَء تذعةي ڪعڻ کاٌپِّء 

 ُّ تذعةّ اًٌِ کي ڪيئً نڳّ؟ا  

 پڙھڻ:

ـ کاٌپِّء ٻئي ڎيًٍِ تي ا  پڏُائيٍطق. قاري ظعيلي ؼاـ  3+2 “ؿيّـ ڎؼڻ”  ؿاگعدـ کي ؼتق اؼتادپِعيً ڎيًٍِ تي 

ىؿٍيٰ ؼييت ؿاگعدـ کي پڏُي ٻڌائيٍطق تَ ديئً  “ؿيّـ ڎؼڻ”  ظعيليڪار تست پِعيً پاڻ ؼتق “  ؼيٍڊقڅ” ۿاؼتاد

 ؿاگعدـ کي ؼتق دّ ىتً „ؼاٌيَء ؼاـ ؼيذَِ ۾ اچي قڃي.
 

We can see with the help of light. L2 
Example:  ُيّـ.اؼاـ رقؿٍي دي ىطد ؼاـ ڎؼي ؼگٍِطا„ L1 

We can see with the help of light. L2 
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 نکڻ: 

نکٍطق ۽ پِّء ؿاگعدـ کي ُطايت  ةّرڊ تي ً دي پيعاگعاؼ کي ىؿٍيٰ ؼييتيدي ؼتق ۾ ڎٌم ُڪ الئ “طيّن ڏشڻ ” اؼتاد

 .ـ الئيً کي پٍٍِذيً ڪاپيً ۾ نکًڪٍطق تَ ُّ ا  
 جائزو:

قاري ظعيلي تست پڏُي ؿاگعدـ کاـ پڇٍطق تَ  2+3۽  “  ؼيٍڊقڅ”ڪذَِ ديال ةّرڊ تي نکٍطق ۽ پِّء اُي ديال  اؼتاد

ةّرڊ تي نکيم ديهً „ڎق ٌـاـ نڳائيٍطق ۽ ؿاگعدـ کي ُطايت  اؼتادـ کاٌپِّء ڪِڏا ديال صسير ۽ ڪِڏا غهط „ًُ. ا  

 ُيٺ ڎدً ٿا:ُي ؼاڳيا ديال پٍٍِذيً ڪاپيً ۾ نکً. ديال ڪٍطق تَ ُّ ا  
Can we see in the dark?    True/False 
Telephone is giving us light?    True/False 
We get light from the sun?    True/False 
Wall clock tells us time and gives us light.  True/False 
Candle is give us light in dark night.   True/False 

 رگرىيّن:ورجاَء جّن ش

 : 1شرگرىي ٌيبر 

ً دً يتَ ُّ ڪتاب ۾ ڎٌم دڳَِ تي ٽي اُڏيّـ تصّيعقـ ٺاُ ُطايت ڪٍطقؿاگعدـ کي  اؼتادتست  1ؼعگعىي ٌيتع 

 ىاـ اؼاـ رقؿٍي زاصم ڪٍطا „ُيّـ ۽ پِّء اًٌِ تصّيعـ کي رٌگ پڻ ڀعيً.

 :2شرگرىي ٌيبر 

ً دً يتَ ُّ ڪتاب ۾ ڎٌم دڳَِ تي ٽي اُڏيّـ تصّيعقـ ٺاُ ؿاگعدـ کي ُطايت ڪٍطق اؼتادتست  2ٌيتع عگعىي ؼ

 ىاـ اؼاٌکي گعىي ۽ رقؿٍي زاصم ٿيٍطي „ُي ۽ پِّء اًٌِ تصّيعـ کي رٌگ پڻ ڀعيً.

 :3شرگرىي ٌيبر 

قاري ظعيلي تست پڏٍُطق ۽ پِّء ؿاگعدـ  2+3۽ “  ؼيٍڊقڅ”ڪتاب ۾ ڎٌم ديال ةّرڊ تي نکي ُڪ ُڪ ديهّ  اؼتاد

ـ ا   اؼتادڇٍطق تَ ٻڌايّ تَ صسير ديهّ ڪِڏق „ُي ۽ غهط ديهّ ڪِڏق؟ ؿاگعدـ ظعفاـ ڎٌم صسير دّاب کي کاـ پ  

ؿاگعدـ کي ؼاڳئي ؼعگعىي  اؼتادديهي „ڎق صسير يا غهط دّ ٌـاـ نڳائيٍطق۽ پِّء ؼعگعىي دي ىڪيم ٿيڻ کاٌپِّء 

 ڪتاب کّني ڪعائيٍطق.

 يٌّٽ جي پڄاڻي:

کي گِعدي تَ ُّ يٌّٽ دي پڄاڻي قكت ؼيّري  اؼتاداڻي ٿئي ٿي. تًٍِ ڪعي دي پڄ “روطٍي”ًُ دڳَِ تي يٌّٽ

دًٍِ ؼاـ ؿاگعدـ کي ؼيّري يٌّٽ دي ىضتهف ىّضّؾً دي رةط کي ؼيذِڻ ۾ قڌيڪ  ۿيٌّٽ دّ قرداُء ڪعي

 .„ؼاٌي ٿيٍطي 

دي  “روطٍي”پٍٍِذي اؼڪّؾ دي اٌٽعپعيٍيّئع دي ىطد ؼاـ يٌّٽ دي پڄاڻي تي ُڪ يا ٻَ ڎيًٍِ اؼتادديڪڎًُ  ٌّٽ:

ي ؿاگعدـ کي ىصعقؼ  زّاني ؼاـ ڪالس کي ؼيٍگاري ۽ يٌّٽ ۾ ةياـ ڪيم ؼيّرـ تصّرـ کي زةاٌي ۽ ؾيهي ڪو ڪٍط

ڻ ۾ „ؼاٌي ٿيٍطي پع اُڏي ً ڪعڻ ؼاـ ؿاگعدـ کي ٌَ صعؼ اـ يٌّٽ ۾ ىّدّد ؼيّرـ تصّرـ کي ؼيذِئيؾيم رکي تَ ا

 ؼعگعىي ڪعڻ ؼاـ ؿاگعدـ دي ذٍُي ٌـّقٌيا پڻ قڌيڪ ؼٺي ٌيٌّي ٿيٍطي ۽ ؼٍطـ يادداؿت ةَ ةِتع ٿيٍطي.
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 ڏيًٍِ

 8يٌّٽ 

 زىيً ۽ ڪائٍات
 

 گِربم تدريصي ىّاد ىلصد

 ـ كاةم ٿي قيٍطا دّ ُّ:ً يٌّٽ پڏُڻ کاٌپِّء ؿاگعد ا  ُ  
  تتطيم ٿيڻ ةاةت ڎيًٍِ ۽ رات ۾ فعؽ ۽ اًٌِ دي ُڪٻئي ۾

 .اؼيذِي ؼگٍِط
 ـ دي فائطـ ةاةت ا   ؼخ ۽ چٍڊ ىاـ زاصم ٿيٍطڏ رقؿٍي ۽

 .ڄاڻٍطا

  ڌرتي دي ؼخ دي چّگعد ڦيعي ؼاـ صترۿ ىٍذٍِطۿ ؿاؿ ۽ رات

 .ةاةت ؼيذِي ؼگٍِطا دّ ٿيڻ ۽ ايٍطڏ تتطيهيً

  ىّؼيّـ ڇا „ًُۿ اًٌِ داٌاال ڪِڏا „ًُ ۽  اؼاـ ةطنذٍطڏ

ـ ةاةت پڻ ا   اؼتؿياؾ ڪٍطا „ُيّـس ىّؼيً ۾ ڪِڏا ڪِڏا نتا

 .ڄاڻٍطا

 ؼخۿ چٍڊ ۽ ؼتارـ دا ٺِيم ىاؼڪ

صترۿ ىٍذٍِطۿ ؿاؿ ۽ رات دا ٺِيم 

 ىاؼڪ

ؼعديۿ گعىيۿ ةِارۿ صغاـۿ دِڏيانيۿ 

 ظّفاٌي ۽ ةعؼاتي ىّؼيً دا ىاؼڪ

 ۽ گِڏياؾ

 

 

 عٍّان : ڏيًٍِ

 بريً اشٽارىٍگ:

ٺاُي ؿاگعدـ  ع۽ پِّء اـ دي چّگعد ُڪ ڪڪ “ڏيًٍِ”ةّرڊ تي ُڪ نفغ نکٍطق اؼتاد

کاـ ُيٺ ڎٌم ڪذَِ ؼّاؾ پڇٍطق قيٍطق ۽ زاصم ٿيم ىؿهّىات اـ ڪڪع دي چّگعد 

 نکٍطق قيٍطق:

 ؼخ ڪِڏي قكت تي ٌڪعٌطق „ُي؟ 

 ؼخ ىاـ اؼاٌکي ڇا ىهٍطي „ُي؟ 

 ىهٍطي „ُي؟ ڪٿاـ ةاَُ کاـ ؾالقف اؼاٌکي گعىي ٻيّ ڪٿاـ 

 ٿيٍطق؟ ديڪڎًُ ؼخ ٌَ ٌڪعي تَ پِّء ڇا 

 ديڪڎًُ ؼخ ٌَ ٌڪعي ۽ اقٌطَُ ٿي قڃي تَ ڇا اؼاٌکي ُع ُڪ ؿيِء قاضر ۽ چٽي ٌؼع ايٍطي؟ 

ٻئي ىؿهّىات کي قڌيڪ چٽي ٌيٌّي قاضر  ىتؿهق “ڏيًٍِ”ؼتق دي ىّضّع اؼتادؿاگعدـ دي ڎٌم دّاةً دي ةٍياد تي 

 ي.ئڄاڻ زاصم ٿ ِڻ ظعفيڪٍطق قيٍطق تَ ديئً ؿاگعدـ کي گ  

 ٌّان نفظ:

 Earth زىيً Shine چيڪڻۿرقؿً
 Universe ڪائٍات Moon چٍڊ
 Day ڎيًٍِ Stars تارا

 Night رات Notebook ٌّٽ ة ڪ
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 ڪالس روم جّن شرگرىيّن:

 ىٍٽً دّ قكت ڎيٍطق. اـ  10چئً گعقپً ۾ قرُائيٍطق ۽ ؼڀٍي گعقپً کي ؼعگعىي ڪعڻ الِء  ؿاگعدـ کي اؼتاد

ديڪي اؼاـ ڎيًٍِ  ۿاًٌِ ڪيً کي پٍٍِذي ذًُ ۾ ياد ڪً”ؼڀٍي گعقپً کي ُطايت ڪٍطق تَ:  اؼتادکاٌپِّء 

يٍطق اُّ گعقپ ىلاةهّ ديڪّ گعقپ ىلعر قكت ۾ گِڻي کاـ گِڻا ڪو ياد ڪعي ٻڌائ“ دي قكت ۾ ڪٍطا „ُيّـ.

ٌانً ياد ؼڀٍي گعقپً دي ُيٿ افغائي ڪٍطق پع ڎيًٍِ دي ڪيً دي  اؼتادـ ؼعگعىي دقراـ ا   کٽي قيٍطق.

ُع ُڪ گعقپ کي ڪالس  اؼتادڪعڻ ۾ ڪًٍِ ةَ گعقپ دي ىطد ٌَ ڪٍطق. دڎًُ قكت پّرق ٿي قڃي تَ پِّء 

ً. دڎًُ گعقپ پٍٍِذا ڎيًٍِ دا ڪو ياًٌِ کي چٌّطق تَ ُّ ياد ڪيم ڎيًٍِ دا ؼيّرا ڪو ٻڌائ ۿ„ڎق گِعائي

قيٍطق تَ ديئً ؼيّرق ڪالس اًٌِ  ـ قكت ؼيّرق ڪالس قڎي „قاز ؼاـ اُي ڪو ڳڻيٍطقٻڌائيٍطق قيٍطق تَ ا  

م تؿطاد کاـ قاكف ٿي قڃيڌايم ڪدي ٻ    .يً دي ڪ 

 ڪعائيٍطق ۽ ؿاگعدـ کي ُطايت ڪٍطق تَ ڪتاب ۾ ڎٌم تصّيعـ کي ڎؼي  1ڪتاب ۾ ڎٌم ؼعگعىي ٌيتع  اؼتاد

 ديڪي ڎيًٍِ دي قكت چيڪٍطيّـ „ًُ ۿ صعؼ اًٌِ تصّيعـ ۾ رٌگ ڀعيّ

 ڪالس ىاـ چئً ؿاگعدـ  اؼتاددًٍِ ۾ ڪّ ةَ ڊائالړ ٌَ ٌُّطق.  ۿ ئيٍطقؿاگعدـ کي ُڪ رقؾ پهي ڪعا اؼتاد

چئٍي ؿاگعدـ کي ُيٺ ڎٌم ايڪٽ  اؼتادکي چٌّڊيٍطق ۽ پِّء ُع ُڪ ؿاگعد کي ُڪ ايڪٽ ڪعڻ الِء چٌّطق. 

 ڪعڻ الِء چٌّطق:

ؿاگعدـ  ڪالس دي ٻيً اؼتادؿاگعد صتر دي قكت ٌٍڊ ىاـ اٿڻ قاري ايڪٽٍگ ڪعي ڎيکاريٍطق ۽ پِّء  صبح:

ُ  کاـ پ    ً ڪِڏي قكت قاري اداڪاري ڪعي ڎيکاري؟ڇٍطق تَ 

ؿاگعد ىٍذٍِط دي قكت ٻاُعاـ ڪو تاـ ٿي ىّٽڻ ۽ ىٍذٍِط دي ىاٌي کائڻ قاري اداڪاري ڪعي  ىٍجٍِد:

ُ  ڪالس دي ٻيً ؿاگعدـ کاـ پ   اؼتادڎيکاريٍطق ۽ پِّء   ً ڪِڏي قكت قاري اداڪاري ڪعي ڎيکاري؟ڇٍطق تَ 

قاري قكت دي اداڪاري ڪعي ڎيکاريٍطق ۽ پِّء ۿ راٌط تي قڃڻ ؿاگعد ؿاؿ دي قكت تيار ٿي گِيڻ ڦعڻ  :طام

ُ  ڪالس دي ٻيً ؿاگعدـ کاـ پ   اؼتاد  ً ڪِڏي قكت قاري اداڪاري ڪعي ڎيکاري؟ڇٍطق تَ 

 اؼتادؿاگعد رات دي قكت ٿڪذي پّڻ ۽ پِّء ؼيِڻ قاري قكت دي اداڪاري ڪعي ڎيکاريٍطق ۽ پِّء  رات:

ُ  ڪالس دي ٻيً ؿاگعدـ کاـ پ    ً ڪِڏي قكت قاري اداڪاري ڪعي ڎيکاري؟ڇٍطق تَ 

 پڙھڻ:

ان کاٌپِّء ٻئْ ڏًٍِٓ  .وارى طرٓلْ سان پڙھائٍٔدو 1+“2ڏيًٍِ ”پِرًٓ ڏًٍِٓ تْ شاگردن کْ سبق استاد
ْٰ سئت شاگردن کْ پڙُْ ٻڌائٍٔدو تَ  ”ڏيًٍِ“ سٍٔڊوچ طرٓلٔڪار تدت پِرًٓ پاڻ سبقاستادتْ  ىعٍ

 جٔئً شاگردن کْ سبق جّ ىتً آساٌَْء سان سيجَِ ۾ اچْ وڃْ.
 

The Sun gives us heat and light. L2 
Example:  فراُو ڪرى ٿّاساٌکْ گرىْ ۽ روشٍْ سج. L1 

The Sun gives us heat and light. L2 
 نکڻ: 

نکٍطق ۽ پِّء ؿاگعدـ کي ُطايت ڪٍطق  ةّرڊ تي ًٍ دي پيعاگعاؼ کي ىؿٍيٰ ؼييتيالئدي ڎٌم ٻً  “ڏيًٍِ”ؼتق اؼتاد

 تَ ُّ اُّ پيعاگعاؼ پٍٍِذيً ڪاپيً ۾ نکً. 
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 جائزو:

ـ کاٌپِّء قاري ظعيلي تست پڏٍُطق. ا   2+3ـ دي ىؿٍيٰ کي ُيٺ ڎٌم ڪذَِ ديال ةّرڊ تي نکٍطق ۽ اًٌِ ديهً ۽ ا   اؼتاد

ؿاگعدـ دي ٻڌايم صسير دّاب کي  اؼتادؿاگعدـ کاـ پڇٍطق تَ صسير ديهّ ڪِڏق „ُي ۽ غهط ديهّ ڪِڏق.  اؼتاد

ؿاگعدـ کي ُطايت  اؼتادنڳائيٍطق. دڎًُ ؼعگعىي پّري ٿي قيٍطي تَ پِّء  ـ ديهي „ڎق صسير يا غهط دّ ٌـاـا  

 ُا ؼعگعىي پٍٍِذيً ڪاپيً ۾نکً. ُيٺ ڪذَِ ديال ڎدً ٿا:ا   ڪٍطق تَ ُّ 

Sun is rising in the night? 
Can we see everything in day light? 
Do we see stars in shining day? 

 عٍّان : رات

 بريً اشٽارىٍگ:

 ٻڌائيٍطق ۽ پِّء „صع ۾ اًٌِ کاـ ىضتهف ؼّاؾ ڪٍطق: “رات دي راڻي”ؿاگعدـ کي ُيٺ ڎٌم ڪِاڻي اؼتاد

 رات جي راڻي

ُا راڻي راڻي دي زڪّىت ُئي. ا   ُڪ دتي ۿڳانَِ „ُي تَ صّؿتاغ ٌاني ُڪ ىهڪ ُّپيارا ٻارق! گِڻّ قكت اڳ دي 

ـ راڻيَء کي رات ڎاڍي قڻٍطي ُئي ۽ َُّء اڪحع راتيً دّ ؼتارـ ڀعيم گگً هڇڻي ٌُّطي ُئي. ا  ِڻي ۽ ؼ  ڎاڍي ؼ  

ُا راڻي چٍڊ ا  )„ؼياـ( ُيٺاـ قيِڻ ۽ گِيڻ پؽٍط ڪٍطي ُئي ۽ ديڪڎًُ ڪًٍِ رات دّ چٍڊ چيڪٍطق ُذي تَ پِّء 

 َُّء ڎيًٍِ دّ زڪّىت ڪٍطي ُئي ۽ رات دّ پٍٍِذً دقؼتً ؼاـ ڪچِعي کي ڎؼي ڎاڍي صّش ٿيٍطي ُئي.

ـ دا دقؼت ُئا: چٍڊۿ تاراۿ „ؼياـ ۽ رات دّ ا   ـ دا دقؼت ڪيع ڪيع ُئا؟. ڇا تُّاـ کي صتع „ُي تَ ا  ڪٍطي ُئي

 ۿدا دقؼت ُئا. راڻي رقز رات دّ اًٌِ ؼاـ پٍٍِذي ؼڄي ـقكت دًٍِ ىِم ُع ؿيِء „راؿ ۾ ٌُّطي „ُي. اُي چار ئي ا  

ـ دا دقؼت صعؼ رات دّ ئي اچي ؼگٍِطا ُئا ڎيًٍِ دّ ٌَ. ڎيًٍِ دي ؼعگعىيً ةاةت صتعقـ ڪٍطي ُئيۿ ڇّ تَ ا  

ـ ُڪ ڎيًٍِ راڻي ڎاڍي ةييار ٿي پئي ۽ پِّء رات دّ ا   دي چئً دقؼتً دي دقؼتي ُهٍطي رُي. اُڏي ظعح راڻي ۽ اـ

اؼاـ تٍٍِذا دقؼت „ُيّـ ۽ اؼاـ تٍٍِذي ؼار ؼٍڀار نٍِطاؼيً. اُي  ۿؼتً راڻي کي چيّ تّـ فڪع ٌَ ڪعدي دق

ڇٍطا ُئا ۽ دالؼا ڎيٍطا ُئا ۽ اـ دّ کّڏ ؼارق ڪچِعيّـ ڪٍطا ُئاۿ ظتؿيت پ   ؼاـچارئي دقؼت رقز رات دّ راڻيَء 

ٍذي ىهڪ تي زڪّىت ڪٍطي رُي. ڪافي ُا راڻي صستياب ٿي قئي ۽ پِّء ڪيتعائي ؼاؾ پٍِصياؾ ڪٍطا ُئا. ا  

ـ دا تياؿ ؼاـ اـ راڻيَء کي دفٍايّ. دڎًُ رات ٿي تَ ا  ـ دي ىهڪ دي ىاڻًِ قڎي اُقئي ۽ ا   ُا راڻي ىعيؼانً کاٌپِّء ا  

ـ دي كتع دي ىٿاـ رقئڻ نڳا. اًٌِ دا ڳّڏُا دقؼت چٍڊۿ تاراۿ „ؼياـ ۽ رات دّ قكت اـ قٽ „يا ۽ اـ کي ياد ڪٍطي ا  

تاـ ُڪ ٻّٽّ پيطا ٿيّ دًٍِ دي صّؿتّ ايتعي تَ ؼٺي ُئي دّ „ؼپاس دي كتع ىٿاـ ديئً ئي ڪعيا تَ ا  راڻي دي 

ـ ٻّٽي دي . راڻي دي قزيعـ کي دڎًُ رات دي قكت صّؿتّ ڎيٍطڏ ا  قئي ـ دي صّؿتّ ڎاڍي قڻيؼيّرـ ىاڻًِ کي ا  

ـ كتع قاري ٻّٽي دي ِء ُع ڪًٍِ ىاڻَِّء راڻي دي ا  ـ کاٌپّرکيّ. ا   “رات جي راڻي”ـ ٻّٽي دّ ٌانّصتع پئي تَ پِّء اًٌِ ا  

تي رات دّ دّ ٻّٽّ نڳم ٌُّطق „ُي. ا   “رات جي راڻي”ڎاٌڊي کي پٍٍِذي گِعـ دي اڱڻ ۾ نڳايّ ۽ پِّء اڄ تائيً دتي ةَ

دّ قكت ـ دا رات دا ؼاٿي: چٍڊۿ تاراۿ „ؼياـ ۽ رات ـ ٻّٽي ؼاـ ا  دي ا   “رات جي راڻي”ڎاڍي صّؿتّ ٌُّطي „ُي ۽ پِّء

 ـ ؼاـ کّڏ ؼاريّـ ڪچِعيّـ ڪٍطا „ًُ.ا  ـ دي صّؿتّ ۾ىهڻ ايٍطا „ًُ ۽ ا  

 ؿاگعدـ کاـ ُيٺ ڎٌم ڪذَِ ؼّاؾ پڇٍطق: اؼتادڪِاڻي صتو ٿيڻ کاٌپِّء 

 اؼاـ رات دّ ڇا ڪٍطا „ُيّـ؟ 

 ڇا رات دّ ؼخ ٌؼع ايٍطق „ُي؟ 

 رات دي قكت „ؼياـ تي ڇا ٌؼع ايٍطق „ُي؟ 
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 ا دقؼت ُئا؟رات دي راڻيَء دا ڪِڏا ڪِڏ 

 ڇا رقز رات دّ ىڪيم چٍڊ ٌؼع ايٍطق „ُي؟ 

 رات دّ „ؼياـ ۾ پعي پعي ڇا ٽيڪٍطا „ًُ؟ 

   ٿٍطا „ُيّ تَ پِّء ڪيئً ىسؽّس ڪٍطا „ُيّ؟يِڻ کاٌپِّء اقُاـ صتر دّ ا  رات دّ ؼ 

 ٌّان نفظ:

 .ُتي ڪرائي نفظً جّ ورجاُء ئي اًٌِ اشتاد ٌّٽ: ًُ شبق جا نفظ ًُ يٌّٽ جي پّيً شبلً ۾ اچي چڪا „ًُ.

 ڪالس روم جّن شرگرىيّن:

 ؿاگعدـ کي ُيٺ ڎٌم رقؾ پهي دي تياري ڪعائيٍطقۿ دًٍِ تست ڪالس دي ؿاگعدـ ىاـ ڪًٍِ  اؼتاد

دًٍِ  ۿـ ؿاگعد کي ُڪ گّؾ ىاؼڪ ٺاُي ڎيٍطقُڪ ؿاگعد کي ڎٌم ڊائالړ ياد ڪعائيٍطق ۽ ٿي ؼگِي تَ ا  

 ُّ ىاؼڪ پائي رقؾ پهي پيؾ ڪٍطق:ٺِيم ٌُّطا ۽ پِّء ؿاگعد ا   اؼتارـ تي تي ڪارق رٌگ ٿيم ٌُّطق ۽ ا  
Night: 
Dear friends, you know about me very well. I am your friend people called me with the name 
of night, after day past I come with my friends. Moon, Stars and DarkSky are my best 
friends. If I may not come to you then you can’t sleep. 

 ڪعائيٍطق ۽ ؿاگعدـ کي ُطايت ڪٍطق تَ ڪتاب ۾ ڎٌم تصّيعـ کي  2ڪتاب ۾ ڎٌم ؼعگعىي ٌيتع  اؼتاد

 ديڪي رات دي قكت چيڪٍطيّـ „ًُ. ۿڎؼي صعؼ اًٌِ تصّيعـ ۾ رٌگ ڀعيّ

 پڙھڻ:

 اؼتادـ کاٌپِّء ٻئي ڎيًٍِ تي ا   .قاري ظعيلي ؼاـ پڏھائيٍطق 3+2 “رات”پِعيً ڎيًٍِ تي ؿاگعدـ کي ؼتق اؼتاد

ىؿٍيٰ ؼييت ؿاگعدـ کي پڏُي ٻڌائيٍطق تَ ديئً ؿاگعدـ کي ؼتق  “رات”ظعيليڪار تست پِعيً پاڻ ؼتق “ؼيٍڊقڅ”

 دّ ىتً „ؼاٌيَء ؼاـ ؼيذَِ ۾ اچي قڃي.
 

Look at the sky at night. What do you see? L2 
Example: دّ „ؼياـ ڎاًٌِ ڎؼّ. تُّاٌکي ڇا ٌؼع „يّ؟ رات L1 

Look at the sky at night. What do you see? L2 
 نکڻ: 

نکٍطق ۽ پِّء ؿاگعدـ کي ُطايت ڪٍطق تَ ُّ  ةّرڊ تي ًٍ دي پيعاگعاؼ کي ىؿٍيٰ ؼييتيڎٌم ٻً الئ ۾“رات”ؼتق اؼتاد

 .ُّ پيعاگعاؼ پٍٍِذيً ڪاپيً ۾ نکًا  

 جائزو:

قاري ظعيلي تست پڏُي ؿاگعدـ کاـ پڇٍطق تَ  2+3۽  “ؼيٍڊقڅ”ڪذَِ ديال ةّرڊ تي نکٍطق ۽ پِّء اُي ديال  اؼتاد

ةّرڊ تي نکيم ديهً „ڎق ٌـاـ نڳائيٍطق ۽ ؿاگعدـ کي ُطايت  اؼتادـ کاٌپِّء ڪِڏا ديال صسير ۽ ڪِڏا غهط „ًُ. ا  

 ڎدً ٿا:ُي ؼاڳيا ديال پٍٍِذيً ڪاپيً ۾ نکً. ديال ُيٺ ڪٍطق تَ ُّ ا  
Can we see in the dark night?     True/False 
The stars are shining in the night?    True/False 
The Sun is appearing in the night?    True/False 
Bright Moon is looking good in sky at night time?  True/False 
We can see in dark night with light of Sun?   True/False 
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 عٍّان : ڏيًٍِ ۽ رات

 بريً اشٽارىٍگ:

طق. تذعةي ڪعڻ الِء ُّ ڪالس ۾ اقٌطَُ ڪعي ُڪ ٽارڅ يا ىّةائيم دي ڪالس اٌطر ُڪ تذعةّ ڪعائيٍ اؼتاد

ـ ُّ پاؼّ رقؿً ٿي پٌّطق ۽ ا  ُڪ قڎي گّؾ ةاؾ تي ُڻٍطق. ةاؾ دي دًٍِ پاؼي تي ٽارڅ دي رقؿٍي پٌّطي تَ ا   رقؿٍي

 ؿاگعدـ کاـ ُيٺ ڎٌم ؼّاؾ پڇٍطق: اؼتادُّ تذعةّ ڪعي ڎيکارڻ کاٌپِّء ا   دّ پّيّـ پاؼّ اقٌطاُّ ٿي پٌّطق.ةاؾ 

   ُتذعةي ىاـ اقُاـ ڇا ؼکيّ؟ ً 

   پاؼّ ڪيئً ٌؼع اچي رُيّ ُّ؟ةاؾ دي دًٍِ پاؼي ڎي رقؿٍي نڳي رُي ُئي ا ُّ 

 پاؼّ ڪيئً ٌؼع اچي رُيّ ُّ؟ا   ۿٽارڅ يا ىّةائيم دي رقؿٍي ٌَ نڳي رُي ُئي ةاؾ دي دًٍِ پاؼي ُّ 

 دي ةاؾ ڌرتي ُذي ۽ ٽارڅ يا ىّةائيم دي رقؿٍي ؼخ دي رقؿٍي ُذي تَ پِّء اقُاـ کي ڇا ىسؽّس ٿيٍطق؟ 

   ـ پاؼي ڇا ٌُّطق „ُي؟ڌرتي دي دًٍِ پاؼي تي رقؿٍي ٌُّطي „ُي ا 

 ـ پاؼي کي ڇا چئتّ „ُي؟ا   ۿڌرتي دي دًٍِ پاؼي تي اقٌطاَُ ٌُّطي „ُي 
 نفظ:ٌّان 

 Roll گّؾ گّؾ گِيائڻ Arrange تعتيب ڎيڻ

 Lit ىٍّر ۿرقؿً Equipment اقزار

 Rotate ّڌاري گِيڻئڪًٍِ دي چ Place دڳَِ

 Away پعيۿ ڪًٍِ دڳَِ کاـ پعي Morning صتر
 

 ڪالس روم جّن شرگرىيّن:

ُڪ گعقپ کي ؼخۿ  اؼتادؿاگعدـ کي چئً گعقپً ۾ قرُائيٍطق ۽ پِّء ُع گعقپ کي ُڪ ىاڊؾ ٺاُڻ الِء چٌّطق.  اؼتاد

کي چٍڊۿ ٽئيً کي زىيً ۽ چّٿيً گعقپ کي „ؼياـ دّ ىاڊؾ ٺاُڻ الِء چٌّطق. ىاڊؾ ٺاُڻ الِء ؿاگعد ىٽيۿ پٿعۿ ڪپڏيۿ  ٻئي

کي قڌيڪ صّةصّرت ةڻائڻ الِء ؿاگعد ىضتهف رٌگً يا  ڪپَِ يا ڪًٍِ ٻئي ؿيِء دّ اؼتؿياؾ ڪعي ؼگًِ ٿا. ىاڊؾ

ٻئي ڎيًٍِ تي دڎًُ ُع گعقپ پٍٍِذا پٍٍِذا ىاڊؾ تيار ڪعي  اؼتؿياؾ ٿيم ؿيً دّ پڻ اؼتؿياؾ ڪعي ؼگًِ ٿا.

 ـ ىاڊؾ ىعاةق ؼيّري ڪالس „ڎق پعيغٌٽيـً ڎيڻ الِء چٌّطق.ُع ُڪ گعقپ کي قاري قاري ؼاـ ا   اؼتادکڻي ايٍطق تَ پِّء 

 ڻ:پڏھ

 اؼتادـ کاٌپِّء ٻئي ڎيًٍِ تي ا   .قاري ظعيلي ؼاـ پڏھائيٍطق 3+2 “ڏيًٍِ ۽ رات”ؿاگعدـ کي ؼتق اؼتادپِعيً ڎيًٍِ تي 

ىؿٍيٰ ؼييت ؿاگعدـ کي پڏُي ٻڌائيٍطق تَ ديئً ؿاگعدـ  “ڏيًٍِ ۽ رات”ظعيليڪار تست پِعيً پاڻ ؼتق “ؼيٍڊقڅ”

 کي ؼتق دّ ىتً „ؼاٌيَء ؼاـ ؼيذَِ ۾ اچي قڃي.
Example: 
 

Take a candle or a torch and ask your friend to roll a ball in front of light. L2 
 L1 ـ دي رقؿٍي اڳياـ ةاؾ کي گّؾ ڦيعائي.ُڪ ىيڻ ةتي يا ٽارڅ کڻّ ۽ پٍٍِذي دقؼت کي چئّ تَ ُّ ا  

Take a candle or a torch and ask your friend to roll a ball in front of light. L2 
 نکڻ: 

نکٍطق ۽ پِّء ؿاگعدـ کي  ةّرڊ تي ًٍ دي پيعاگعاؼ کي ىؿٍيٰ ؼييتيدي ؼتق ىاـ ۾ ڎٌم ٻً الئ “ڏيًٍِ ۽ رات”اؼتاد

  ُّ پيعاگعاؼ پٍٍِذيً ڪاپيً ۾ نکً.ا    ُطايت ڪٍطق تَ ُّ
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 جائزو:

ديڪي اؼاـ  ۿؿاگعدـ دا ٻَ گعقپ ٺاُيٍطق ۽ اًٌِ ىاـ ُڪ گعقپ کي اُڏيً ؿيً ةاةت ؼّچڻ  الِء چٌّطق اؼتاد

پٍٍِذي رقزىعف دي زٌطگيَء ۾ ڎيًٍِ دي قكت ڎؼٍطا ۽ اؼتؿياؾ ڪٍطا „ُيّـ ۽ ٻئي گعقپ کي اُڏيً ؿيً ةاةت 

طا ۽ اؼتؿياؾ ڪٍطا „ُيّـ. دڎًُ ديڪي اؼاـ پٍٍِذي رقزىعف دي زٌطگيَء ۾ رات دي قكت ڎؼٍ ۿؼّچڻ الِء چٌّطق

ُع گعقپ کي ُطايت ڪٍطق تَ ُّ پٍٍِذي ؼّچيم ؿيً ةاةت  اؼتادٻئي گعقپ پٍٍِذّ پٍٍِذّ ڪو ڪعي قڃً تَ پِّء 

 ً.يٻڌائ ً ؿيً دي اؼتؿياؾ ةاةت ؼڀٍي کيً۽ اٌِ
 

 عٍّان : صبحۿ ىٍجٍِدۿ طام ۽ رات

 بريً اشٽارىٍگ:

طّ ايٍڊ ” ڪالس ۾ ُڪ گِڏياؾ کڻي ايٍطق يا قري ؼضت گتي ىاـ تيار ٿيم فعضي گِڏياؾ ٺاُي کڻي ايٍطق ۽ پِّء  اؼتاد

گِڏياؾ دي  اؼتادقكت ةاةت ؼّاؾ ڪٍطق. اُڏيَء ظعح  ُّ گِڏياؾ ڎيکاريٍطيدي ؼعگعىي ذريؿي ؿاگعدـ کي ا   “ٽيم

ئ   ؿاگعدـ  اؼتادً تَ يقيٍطق ۽ دڎًُ ؿاگعد اُّ قكت ٻڌائڇٍطق ً کي گّؾ گِيائيٍطي ؿاگعدـ کاـ ىٽذٍطڏ قكت پ  يؼ 

 کاـ ُيٺ ڎٌم ؼّاؾ ڪٍطق:

 ڪِڏق قكت ٌُّطق „ُي؟ يةذ 7تَ  قڄي رُيا „ًُۿ دي ٻارق 7ِڏياؾ ۾ اڇا تَ ًُ گ 

  صتر دّ ڪِڏا ڪِڏا ڪو ڪٍطا „ُيّـ؟ يةذ 7اڇا ڀال اؼاـ 

 ِي ٌُّطق „ُي؟ؼخ ڪِڏي داِء ت يةذ 2قڄي رُيا „ًُۿ ڀال  2ڏياؾ ۾ اڇا تَ ُاڻ گ 

 ىٍذٍِط دي قكت اقُاـ ڇا ڪٍطا „ُيّ؟ 

 ِڪِڏق قكت ٌُّطق „ُي؟ يةذ 5قڄي رُيا „ًُۿ ڀال  5ڏياؾ ۾ اڇا تَ ُاڻ گ 

 اؼاـ ؿاؿ دي قكت ڇا ڪٍطا „ُيّـ؟ 

 ڪِڏق قكت ٌُّطق „ُي؟ يةذ 8قڄي رُيا „ًُۿ ڀال  8ياؾ ۾ اڇا تَ ُاڻ گِڏ 

 اؼاـ رات دي قكت ڇا ڪٍطا „ُيّـ؟ 

  ڇا ٌؼع ايٍطا „ًُ؟ قغيعفرات دّ „ؼياـ ۾ 

 ٌّان نفظ:

 Afternoon ٻپِعيۿ ىٍذٍِط Sets ؼخ  يا چٍڊ دّ نِڻ

 Evening ؿاؿ Bright رقؿً

 Divide ڪعڻقرُائڻۿ تلؽيو  During دي دقراـ

 Position ىلاؿ دتي ڪّئي ىّدّد ُذي/دڳَِ Tell ڌائڻٻ  

 Rise ىٿي چڏُڻ  

 ڪالس روم جّن شرگرىيّن:

 ڪعائيٍطق ۽ ؿاگعدـ کي ُطايت ڪٍطق تَ ڪتاب ۾ ڎٌم پاڪؽتاـ دي  3ڪتاب ۾ ڎٌم ؼعگعىي ٌيتع  اؼتاد

 ڪتاب ۾ ڎٌم ٻيً ؼعگعىيً کي پڻ ڪتاب اٌطر ؿاگعدـ کي زم اؼتادـ کاٌپِّء دٍِڊي کي رٌگ ڪً ۽ ا  

 ڪعائيٍطق

 اؼتادً ؼعگعىيَء تست ڪتاب ۾ نکيم ديال ُ  ؿاگعدـ کاـ ڪعائيٍطق.  4ڪتاب ۾ ڎٌم ؼعگعىي ٌيتع  اؼتاد 

ُڪ ُڪ ڪعي ُع ديهّ  اؼتادقڎـ اکعـ ؼاـ ةّرڊ تي نکٍطق ۽ ُع ديهي دي ُيٺاـ ڎٌم نفغ پڻ نکٍطق. 

 قاري ظعيلي تست پڏٍُطق ۽ ُع ديهي دي اصتتاؿ تي ُيٺ نکيم نفغ پڻ 3+2۽ پِّء “ ؼيٍڊقڅ”پِعياـ 



57 | P a g e  
 

 

 ىّشو

ٺ ڎٌم ڪِڏق نفغ اـ ديهي کي صسير جاةت ڪٍطق. دڎًُ پڏٍُطق قيٍطق ۽ پِّء ؿاگعدـ کاـ پڇٍطق تَ ُي

ـ کاـ ؾالقف دڎًُ ُيَء ـ نفغ تي صسير دّ ٌـاـ نڳائيٍطق. ا  ا   اؼتادؿاگعد صسير دّاب ڎيً تَ پِّء 

ً ۽ ُع صسير نفغ يؿاگعدـ کي ُطايت ڪٍطق تَ ُّ پٍٍِذا ڪتاب کّن اؼتادؼعگعىي پڄاڻي تي پِچي تَ 

 ً.ي„ڎق صسير دي ٌـاٌي نڳائ

 پڙھڻ:

ـ کاٌپِّء ٻئي ا   .قاري ظعيلي ؼاـ پڏھائيٍطق 3+2“صبحۿ ىٍجٍِدۿ طام ۽ رات” ؿاگعدـ کي ؼتق اؼتادپِعيً ڎيًٍِ تي 

ىؿٍيٰ ؼييت ؿاگعدـ کي  “ىٍجٍِدۿ طام ۽ رات صبحۿ”ظعيليڪار تست پِعيً پاڻ ؼتق “ ؼيٍڊقڅ” اؼتادڎيًٍِ تي 

 „ؼاٌيَء ؼاـ ؼيذَِ ۾ اچي قڃي.ڌائيٍطق تَ ديئً ؿاگعدـ کي ؼتق دّ ىتً پڏُي ٻ  
 

A day is divided into four parts: morning, afternoon, evening and night. L2 
Example: .ُڪ ڏًٍِٓ چئً خصً ۾ ورُآم ٌُّدو آُْ: صبح، ىٍجٍِد، شام ۽ راة L1 

A day is divided into four parts: morning, afternoon, evening and night. L2 
 نکڻ: 

۽ پِّء  نکٍطق ةّرڊ تي ًٍ دي پيعاگعاؼ کي ىؿٍيٰ ؼييتيدي ؼتق ىاـ ۾ ڎٌم ٻً الئ “صبحۿ ىٍجٍِدۿ طام ۽ رات”اؼتاد

 ُّ پيعاگعاؼ پٍٍِذيً ڪاپيً ۾ نکً.ا    ؿاگعدـ کي ُطايت ڪٍطق تَ ُّ
 جائزو:

تي قڎـ اکعـ ؼاـ صترۿ  صترۿ ىٍذٍِطۿ ؿاؿ ۽ رات دّـ تصّيعقـ ڀت تي نڳائيٍطق ۽ چٽڪيًچئً قكتً  اؼتاد

ُي چٽڪيّـ قرُائيٍطق ۽ پِّء ؿاگعدـ کي ُطايت ڪٍطق تَ ُّ چٽڪيً تي ىٍذٍِطۿ ؿاؿ ۽ رات نکي ؿاگعدـ ۾ ا  

 ُي نفغ صسير تصّيعـ تي نڳائيٍطا قڃً.نکيم ا  
 

 عٍّان : ىّشو

 بريً اشٽارىٍگ:

ؿاگعدـ  اؼتادـ دي چّگعد ڪڪع ٺاُي ؿاگعدـ کاـ ُيٺ ڎٌم ؼّاؾ پڇٍطق. ۽ پِّء ا   ۿنکٍطق “ىّؼو”ةّرڊ تي نفغ اؼتاد

ـ داِء تي ڪًٍِ نفغۿ تصّر يا صياؾ کي دي ڎٌم دّاةً کي اـ ڪڪع دي چّگعد نکٍطق قيٍطق ۽ دتي ضعقرت پٌّطي ا  

 پڻ قاضر ڪٍطق:

 اقٌِاري ۾ ىّؼو ڪيئً ٌُّطي „ُي؟ 

 ؼياري ۾ ىّؼو ڪيئً ٌُّطي „ُي؟ 

 ُي؟ ةِار ۾ ڇا ڇا ٿيٍطق„ 

 ؼعُء دي ىّؼو ۾ ڇا ٿيٍطق „ُي؟ 

 دڎًُ دِڏ ايٍطا „ًُ تَ اؼاـ اـ کي ڪِڏي ىّؼو ؼڎيٍطا „ُيّـ؟ 

   ـ ىّؼو کي ڪِڏي ىّؼو چٌّطا „ُيّـ؟دڎًُ تيغ ُّائّـ نڳٍطيّـ „ًُ تَ اؼاـ ا 

ً ؿاگعدـ کاـ ؼّاؾ پڇٍطي ديتعي گِڻي ىؿهّىات زاصم ڪٍطق اقتعق ةِتع „ُي. ؼّاؾ پڇڻ دقراـ ديڪڎُ اؼتاد

ُّ قڌيڪ ةِتع „ُي ڇّ تَ ؿاگعدـ قڅ ۾ ةسث ىتازحي ڪعڻ ؼاـ ڪًٍِ ٌلعي يا ڳانَِ تي ةسث ىتازحّ ٿئي ٿّ تَ ا  

 کٍطا.ؼ   ۿٺي ٌيٌّياًٌِ دّـ ؼّچّـ قڌيڪ ةِتع ٿيٍطيّـ ۽ ُّ قڌيڪ ؼ  
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 ٌّان نفظ:

 Weather ىّؼو Snowy ةعؼ قارق

ِڏيانّ Breakfast ٌاؿتّۿ صتر دّ کاڌق  Cloudy د 

 Windy ُّا قارقۿ ظّفاٌي Lunch ىٍذٍِط دي ىاٌي

 Wear پائڻ Dinner رات دي ىاٌي

 Sunny صاؼ يا چيڪٍطڏ ڎيًٍِ Meal ىاٌيۿکاڌق
 

 ڪالس روم جّن شرگرىيّن:

 ـ پٍي تي پٍٍِذي پؽٍط دي ىّؼو ؿاگعدـ کي ُڪ ُڪ پٍّ ڎيٍطق ۽ پِّء کيً ُطايت ڪٍطق تَ ُّ ا   اؼتاد

ٺاُڻ الِء ؿاگعد ڪتاب ۾ ڎٌم تصّيعـ دي ىطد پڻ زاصم ڪعي ؼگًِ ٿا. ؿاگعد ً. تصّيع يدي تصّيع ٺاُ

 .فاٌي ىّؼيً تي ڊرائٍگػ تيار ڪٍطاِڏانيۿ ىيٍِّڳيۿ ظّفاٌي ۽ ةعس قاريۿ د  ىضتهف ىّؼيً دِڏقڒ: ا  

 ؿاگعدـ  اؼتاددًٍِ ۾ ڪّ ةَ ڊائالړ ٌَ ٌُّطق. اـ رقؾ پهي تست  ۿؿاگعدـ کي ُڪ رقؾ پهي ڪعائيٍطق اؼتاد

طـ دي زّاني ؼاـ ڪپڏا پارائي ُع  کي چئً گعقپً ۾ قرُائيٍطق ۽ ُع ُڪ گعقپ کي ڪتاب ۾ „يم چئً ىٍ 

ط دي تصّر کي ؼيذِائڻ الِء ڪالس ۾ ڪيٽ قاڒ  ؿاگعدـ  اؼتادـ الِء ڪعائيٍطق. ا   Cat Walkُڪ ىٍ 

 کي ُيٺ ڎٌم ُطايتّـ ڎيٍطق:

ڪالس ۾ گِيٍطق ۽ ؼياري دي ؼيَء قاري اداڪاري ڪعي ؿاگعد ؼياري ۾ اؼتؿياؾ ٿيٍطڏ ڪپڏا پائي  شيُء:

ُ   اؼتادڎيکاريٍطق ۽ پِّء   ً ڪِڏي ىٍط دي اداڪاري ڪعي ڎيکاري؟ڪالس دي ٻيً ؿاگعدـ کاـ پڇٍطق تَ 

 اؼتادؿاگعد اقٌِاري دا ڪپڏا پائي ڪالس ۾ گِيٍطق ۽ پِّء اقٌِاري قاري اداڪاري ڪعي ڎيکاريٍطق ۽ پِّء  اوٌِارو:

ُ  ڪالس دي ٻيً ؿ  ً ڪِڏي ىٍط قاري اداڪاري ڪعي ڎيکاري؟اگعدـ کاـ پڇٍطق تَ 

ڊ ۾ گِيڻ دي  :بِار ؿاگعد ةِار دي ىٍط قارا ڪپڏا پائي ڪالس ۾ گِيٍطق ۽ ُٿ ۾ ڪّ گم کڻي ڎاڍي صّؿگّار ىّ 

ڪالس دي ٻيً ؿاگعدـ کاـ پڇٍطق تَ ًُ ڪِڏي ىٍط قاري اداڪاري ڪعي  اؼتاداداڪاري ڪعي ڎيکاريٍطق ۽ پِّء 

 ڎيکاري؟

ـ دي ُٿ ۾ ڪًٍِ ؼڪم ٻّٽي دي ڎاٌڊي پڻ ٍط دي اداڪاري ڪٍطي ڪالس ۾ گِيٍطق ۽ ا  ؿاگعد صغاـ دي ى   شرُء:

ُ  ڪالس دي ٻيً ؿاگعدـ کاـ پڇ اؼتادـ دّ چِعق پڻ اداس ٌُّطقۿ اُڏي اداڪاري ڪعڻ کاٌپِّء ٌُّطي ۽ ا   ً ٍطق تَ 

 ڪِڏي ىٍط قاري اداڪاري ڪعي ڎيکاري؟

 پڙھڻ:
 اؼتاداـ کاٌپِّء ٻئي ڎيًٍِ تي  .قاري ظعيلي ؼاـ پڏھائيٍطق 3+2ؼتق  “ىّشو”ؿاگعدـ کي اؼتادپِعيً ڎيًٍِ تي 

ڌائيٍطق تَ ديئً ؿاگعدـ کي ىؿٍيٰ ؼييت ؿاگعدـ کي پڏُي ٻ   “ىّشو”ظعيليڪار تست پِعيً پاڻ ؼتق  “ؼيٍڊقڅ”

 ىتً „ؼاٌيَء ؼاـ ؼيذَِ ۾ اچي قڃي.ؼتق دّ 

When it is hot we wear light clothes. L2 
Example: دڎًُ ىّؼو گعؿ ٌُّطي „ُي تَ اؼاـ ُهڪا ؼٍِا ڪپڏ اپائيٍطا „ُيّـ. L1 

When it is hot we wear light clothes. L2 
  نکڻ: 

 نکٍطق ۽ پِّء ؿاگعدـ کي  ةّرڊ تي ؼييت ًٍ دي پيعاگعاؼ کي ىؿٍيٰيدي ؼتق ۾ ڎٌم ٻً الئ “ىّشو”اؼتاد

 .ُّ پيعاگعاؼ پٍٍِذيً ڪاپيً ۾ نکًا   ُطايت ڪٍطق تَ ُّ 
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 ڪعائيٍطق ۽ گعؿ ۽ ٿڌي ىّؼو دي زّاني ؼاـ ڎٌم ىضتهف  5ؿاگعدـ کي ڪتاب ۾ ڎٌم ؼعگعىي ٌيتع  اؼتاد

 اؼتادؿيً دي تصّيعـ کي اًٌِ ىّؼيً ؼاـ ىالئڻ الِء چٌّطق. ؿاگعد اُا ؼعگعىي ڪتاب ىٍذَِ ڪٍطا ۽ 

 ؼعگعىي ڪعڻ دقراـ ىؽهؽم ؼٍطـ رٍُيائي ڪٍطق.

 ورجاَء جّن شرگرىيّن:

 : 1شرگرىي ٌيبر 

ُع ُڪ ديهّ  اؼتادةّرڊ تي ڪتاب ۾ ڎٌم صاؾ قارا ديال نکٍطق ۽ صانً ۾ اؼتؿياؾ ٿيٍطڏ نفغ پڻ ةّرڊ تي نکٍطق.  اؼتاد

قاري ظعيلي تست پڏٍُطق ۽  2+3 پِعيً ؼيٍڊ قڅ ظعيليڪار تست پڏٍُطق ۽ پِّء ةّرڊ تي نکيم اًٌِ ديهً کي

نکيم صانً قاري دڳًِ تي نکٍطق قيٍطق. دڎًُ  ةّرڊ تي اؼتادؿاگعدـ کاـ دّاب زاصم ڪٍطق. صسير ڎٌم دّاب 

ؿاگعدـ کي ُطايت ڪٍطق تَ ُّ ةّرڊ تي ىڪيم ڪيم ؼعگعىي کي پٍٍِذً  اؼتادؼعگعىي ىڪيم ٿي قڃي تَ پِّء 

 ڪتاةً ۾ نکً.

 : 2شرگرىي ٌيبر 

اـ ڪعائيٍطي ؿاگعدـ کي ُطايت ڪٍطق تَ ُّ ڪتاب ۾ ڎٌم ٻٍِي تصّيعـ ى 2ڪتاب ۾ ڎٌم ؼعگعىي ٌيتع  اؼتاد

اقٌِاري دي ىّؼو يا گعىي قاري تصّيع کي ُيڊق/ڦڪّ رٌگ ڪً ۽ ؼعدي يا ؼياري دي ىّؼو قاري تصّيع کي ٌيعق 

 رٌگ ڪً.

 يٌّٽ جي پڄاڻي:

کي گِعدي تَ ُّ يٌّٽ دي پڄاڻي قكت  اؼتاددي پڄاڻي ٿئي ٿي. تًٍِ ڪعي  “زىيً ۽ ڪائٍات ”ًُ دڳَِ تي يٌّٽ

ؼيّري يٌّٽ دّ قرداُء ڪعي دًٍِ ؼاـ ؿاگعدـ کي ؼيّري يٌّٽ دي ىضتهف ىّضّؾً دي رةط کي ؼيذِڻ ۾ 

قڌيڪ „ؼاٌي ٿيٍطي ۽ ُّ يٌّٽ دي ُڪٻئي ؼاـ دڏيم ىضتهف ىّضّؾً تي دؼتعس زاصم ڪعڻ دي كاةم ٿيٍطا. 

ٌؼع رکڻ  ضعقري „ُي: قرداُء ڪعڻ الِء ُيٺيً ڳانِيً کي ىط 

 ديڪڎًُ ؼيّري يٌّٽ دّ قرداُء ُڪ ُفتّ يا اـ کاـ ةَ قڌيڪ قكت ُهي ٿّ تَ اـ ۾ ڪا پعيـاٌي ڪٌِّي 

 ـ ڳانَِ دي پڪ ڪعي تَ ُع ُڪ ؿاگعد کي يٌّٽ دي ُع ُڪ زصي تي ىڪيم کي گِعدي تَ ا   اؼتاد

 دؼتعس زاصم ُذي ديئً:

 ڻّرـ ىّضّؾً دي ؼيّري ىتً دي ؼيذِيٌّٽ ۾ ىّدّد ؼي 

 ٌّٽ ۾ اؼتؿياؾ ڪيم نفؼً دي ذصيعي دي يادگيعيي 

 صترۿ ىٍذٍِطۿ ؿاؿ ۽ رات دي تصّر کي صسير ظعح ؼيذِڻ 

  ةاةت ڎٌم ىؿهّىات تي ىڪيم دؼتعسچئٍي ىٍطـ ؼاـ گڎ ةطنذٍطڏ ىّؼيً دي ڦيع گِيع 

   کي  ـ کاـ ؾالقف اـ ڳانَِ کي پڻ يليٍي ةڻايّ قڃي تَ يٌّٽ ۾ ڎٌم ُع ُڪ ىـق ۽ ؼعگعىي تي ُع ُڪ ؿاگعدا

 ىڪيم ىِارت زاصم ُذي

 پٍٍِذي اؼڪّؾ دي اٌٽعپعيٍيّئع دي ىطد ؼاـ يٌّٽ دي پڄاڻي تي ُڪ يا ٻَ ڎيًٍِ اؼتادديڪڎًُ  ٌّٽ:

دي زّاني ؼاـ ڪالس کي ؼيٍگاري ۽ يٌّٽ ۾ ةياـ ڪيم ؼيّرـ تصّرـ کي زةاٌي ۽ ؾيهي ڪو ڪٍطي “ زىيً ۽ ڪائٍات”

ؿاگعدـ کي ٌَ صعؼ اـ يٌّٽ ۾ ىّدّد ؼيّرـ تصّرـ کي ؼيذِڻ ۾ „ؼاٌي ؿاگعدـ کي ىصعقؼ  ؾيم رکي تَ ائيً ڪعڻ ؼاـ 

 ٿيٍطي پع اُڏي ؼعگعىي ڪعڻ ؼاـ ؿاگعدـ دي ذٍُي ٌـّقٌيا پڻ قڌيڪ ؼٺي ٌيٌّي ٿيٍطي ۽ ؼٍطـ يادداؿت ةَ ةِتع ٿيٍطي.
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