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ن جي تعليمي گهرجن ٻارهي درسي مواد سينسا پروجيڪٽ هينڊز جي غير رسمي اسڪولن جي 
تحت تيار ڪيو ويو آهي. جيڪو مخصوص اسڪولن ۾ آزمائشي طور استعمال ڪيو وڃي ٿو. 
هن ڪتاب جا سڀ حق واسطا ۽ اختيار هينڊز وٽ محفوظ آهي. هن ڪتاب ۾ ڏنل مواد کي بنا 

 اجازت ڇاپي نٿو سگهجي. 

 

 ٽر(يڪوآرڊين ڪمهرين شيخ )اڪيڊم    ليکڪ: 

 ڀٽو _ عائشه فضلعطيه    نظرثاني ڪندڙ: 

 (OPM)آڪسفورڊ پاليسي مينجمينٽ   : وٽيڪنيڪل معاون ادار

 (FCDO)فارين ڪامن ويلٿ اينڊ ڊيولپمينٽ آفس     مالي تعاون: 

 0202نومبر  51   ڇپڻ جي تاريخ: 

 منزا محسن سمون    ترجمو ڪندڙ: 

 دين محمد ميربحر  لي آؤٽ۽  ڪمپوزنگ

 بدر الدين صديقي   گرافڪ ڊيزائننگ
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 مڃتا
ن اسان کي هن نيڪ عمل، هن ڪتاب کي اوهان تائين نهپاڪ جي ج سڀ کان پهريان ساراهه ان رب

نجي نعمتن ۽ رحمتن سان نوازيندو رهيو آهي. سينيئر تجربيڪار ساٿين ۽ نهپهچائڻ واري سفر ۾ پ
 پيارن دوستن  جي مدد سان هي سفر اسان الِء آسان ثابت ٿيو. 

 کي مد نظر رکندي نصابعليمي هي درسي مواد غير رسمي اسڪولن جي شاگردن  ۽ شاگردياڻين جي ت
 تيار ڪيو ويو آهي. 

ايت شڪر گذار آهيون نهجا  (FCDO/ UKaid) يوڪي ايڊ /فارين ڪامن ويلٿ اينڊ ڊيولپمينٽ آفساسين 
ر شيخ تنوير احمد )چيف ن جي مالي سهڪار سان هي ڪتاب ڇپرائي پڌرو ڪيو آهي.اسين ڊاڪٽنهج

هيومن ريسورس ۽ انسٽيٽيوشنل  ايجوڪيشن ۽ لٽريسي،   –چيف ) مقبول راهوهينڊز(، -ايگزيڪيٽو
ڊي  ايف سيسينسا پراجيڪٽ،  -او پي ايم-محترم فيصل خان )ٽيم ليڊر (پروگرام هينڊز ڊولپمينٽ

ن هن ڪم ۾ اسان جي هر قدم تي حوصال افزائيَء سان نه، يوڪي ايڊ( جا به بيحد ٿورائتا آهيون جاو
 گڏ رهنمائي پڻ ڪئي.
سينسا  ڪوآرڊينيٽر ڪيخ، ارم زيدي، عابده واحد ۽ وسيم صديقي )اڪيڊماسين مس مهرين ش

اسين محترمه عطيه ڀٽو اري ڪرڻ ۾ مدد ڪئي. ي( جا شڪر گذار آهيون جن هن ڪتاب جي تپراجيڪٽ
جا بيحد شڪر گذار آهيون  جناو پي ايم(-ماهر  يماهر( ۽ محترمه عائشه فضل الرحمان )تعليم ي)تعليم

شڪل ڏئي اوهان تائين پهچائڻ ۾ ڀرپور  صالحيتن سان ڪتابي نهماهرامواد کي پنهنجي هن درسي  جن
 تعاون ڪيو.

ٽ، / مينيجر سينسا پراجيڪ هينڊز تعليمي شعبو -اشفاق )سينيئر مينيجر نهاسين هن مرحلي ۾شبي
 تائين پهچائڻ ۾ استادنجي تياري، ڇپائي ۽ ڪتاب کي  سبقي منصوبنن جي نگراني ۾ نههينڊز( ج

 هميشه جيان هن ڪم ۾ به  اڳڀرو رهي. 
هينڊز، جي سڀني ساٿين خصوصن  ڊپارٽمينٽ نيچرل ريسورس مينيجمينٽاسين ڪميونيڪشن ۽ 

ٽيم جي ميمبرن محترمه منزا  محترم بدرالدين صديقي )پروگرام ايسوسيئيٽ( ۽ سينسا پراجيڪٽ
ايت ئي نهجا به سينسا پراجيڪٽ  )ڪمپوزر( دين محمد ميربحرمحترم محسن سمون )ٽرانسليٽر(، 

ن هن ڪتاب الِء مواد گڏ ڪرڻ سان گڏ ترجمو ۽ ڊيزائننگ واري ذميواري خوبصورت نهٿورائتا آهيون ج
 انداز ۾ پوري ڪئي. 

ات معلوم استادن جياستادن جي رهنمائي الِء مددگار ثابت ٿيندو. اسين اميد ٿا ڪريون ته هي ڪتاب 
 .۾ اضافو آڻيندو

 
 قلندر بخش بهراڻي 
 هيڊ آف ڊپارٽمينٽ، 
 هينڊز - ، ڊائريڪٽر سينسا پراجيڪٽهينڊز تعليمي شعبو
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 6يونٽ:        سنڌي  مضمون : 

   منٽ 05: وقت     آزادي جو ڏينهن :عنوان 
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 ڊ جي مڪمل ٿيڻ کانپوِء ٻار ان قابل ٿي ويندا ته : يهن پيرمقصد: 

 .ملڪ جي آزادي جي ڄاڻ حاصل ڪري سگهندا 

 .سبق ۾ ڏنل مواد کي پڙهي سگهندا 

 .پڙهايل سبق جي ٽڪري مان ننڍڙن يا بنيادي سوالن جا جواب ڏئي سگهندا 

 درسي ڪتاب، بورڊ، چاڪ وغيرهتدريسي مواد:

 :ي طريقوتدريس

استاد ٻارن جي پهرين معلومات کي سامهون رکندي پاڻ ڏانهن ڌيان ڇڪائڻ    (Motivation)ذهني  آمادگي 

 جي الِء هيٺ ڏنل ڪجهه سوال پڇندي:

 اسان جي ملڪ جو نالو ڇا آهي؟ 

 پاڪستان کي آزادي ڪڏهن ملي؟ 

 ڪنهن جي رهنمائي ۾ پاڪستان آزاد ٿيو؟ 

 اسان آزاديَء جو ڏينهن ڪهڙي ريت ملهائيندا آهيون؟ 

  کان راِء وٺي. استاد هر ٻار

   (Methodology)ڪار  طريقي

کولي ۽ ساڳيو صفحو ٻارن کي کولڻ  62استاد ڪتاب کي درست طريقي سان  هٿن ۾جهلي، صفحو نمبر 

الِء چوي، ان کانپوِء استاد سبق کي درست اچار، نرم لهجي ۽ بلند آواز ۾ پڙهي ته جيئن ٻار ڌيان سان ٻُڌن. 

جيئين ٻار خاموشيَء سان سبق کي پڙهن، استاد سبق کي صحيح اچار سان استاد ٻارن کي پنج منٽ ڏئي ته 

ٻيهر پڙهي ۽ جتي نوان لفظ اچن انهن کي بورڊ تي لکي، پڙهائي ۽ سمجهائي. استاد سبق کي درست انداز ۽ 

بيهڪ جي نشانين کي خيال ۾ رکندي صحيح اچار سان پڙهي ۽ ٻارن کان سبق پڙهائي ۽ سندن ڪيل 

 جي مدد سان درست ڪرائي.غلطيون ٻين ٻارن 

ٻارن جا جوڙا ٺاهيا ويندا ۽ ٻارن کي جوڙن  ۾ سبق پڙهڻ الِء چيو ويندو. پوِء  : جوڙن ۾ ڪم:1سرگرمي 

 اهي جوڙن ۾ پيش ڪندا. 

 ٻار پڙهيل سبق مان ٽن اکرن  وارا لفظ ڳولهي ڪاپي ۾ لکندا.  :  6سرگرمي 

 

جي ٽڪري مان ڪجهه سٽن جي صورتخطي جائزي طور پڙهايل سبق  استاد (Assessment)جائزو: 

 لکرائيندي ۽ ڪجهه ننڍا يا بنيادي سوال زباني پڇا ڪندي.

 : سارنگ ڪنهن سان گڏ گهر پهتو؟ 1سوال 

 : ٻنهي ڪنهن کي سالم ڪيو؟ 6سوال 

 : ٻاهر چوڪ تي ڇا جا اسٽال لڳل آهن؟ 3سوال 

 .نٻار اڄوڪو پڙهايل سبق گهران  پڙهي ۽ ڪاپي تي لکي اچگهر جو ڪم: 

 6يونٽ:         سنڌي  مضمون : 

  منٽ 05: وقت      آزادي جو ڏينهن :عنوان 

 جي مڪمل ٿيڻ کانپوِء ٻار ان قابل ٿي ويندا ته :  پيريڊهن مقصد: 

 .سبق ۾ ڏنل مواد کي پڙهي سگهندا 

 .سبق جي ٽڪري مان ضمير جي سڃاڻپ ڪري سگهندا 

 درسي ڪتاب، بورڊ، چاڪ وغيره تدريسي مواد:

  تدريسي طريقو:

 استادڪالهه پڙهايل سبق جو ٽڪرو ٻارن کان پنهنجن لفظن ۾ پڇندي. (Motivation)ذهني  آمادگي 

 اسان جيڪو سبق پڙهي رهيا آهيون ان جو عنوان ڇا آهي؟ 
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 اسين آزادي جو ڏينهن ڪهڙي طرح ملهائيندا آهيون؟ 

 

کولڻ الِء چوندي ۽ استاد سبق  62استاد ٻارن کي تدريسي ڪتاب جو صفحو  (Methodology)ڪار  طريقي

ڀيرا پڙهندي ۽ ٻارن کي خاموشي سان ٻڌڻ الِء چوندي، ان کان پوِء استاد ٻه کان ٽي ڀيرا  3جي ٽڪري کي 

پڙهندي ۽ ٻارن کي پاڻ سان گڏ گڏ پڙهڻ الِء چوندي. استاد ان کانپوِء ٻن يا ٽن ٻارن کي پڙهڻ الِء چوندي. 

مير جي نشاندهي ڪرڻ الِء چوندي ۽ انهن کي پنهنجن جملن ۾ استاد ٻارن کي سبق جي ٽڪري مان ض

 استعمال ڪرڻ الِء چوندي.

ٺاهيا ويندا ۽ هر ٽولو آزادي واري ڏينهن  (groups)آزادي جي ڏينهن عنوان تي ٻارن جا ٽوال  : 1سرگرمي 

 جي  عنوان تي پنج جمال ٺاهيندو ۽ هر ٽولوپنهنجو ڪم ٻارن اڳيان پيش ڪندا. 

 ٻار ڪاپي ۾ ضمير تي جمال ٺاهيندا.  :  6سرگرمي 

 

 جائزي طور استاد انهن جملن جي صورتخطي لکرائيندي. (Assessment)جائزو:

 جي سڃاڻپ ڪري ان تي گول جو نشان لڳائيندا. “ ضمير”هيٺ ڏنل جملن مان 

 اڪبر چيو ته اڄ آئون ڏاڍو خوش آهيان.  . 1

 اسين سڀ گڏجي اسڪول ويندا آهيون. .6

 اسان جو اسڪول ڏسو. توهان به .3

 

ٻار اڄوڪو پڙهايل سبق گهران پڙهي ۽ لکي ايندا ۽ انسان گڏوگڏضمير تي ڪجهه جمال گهر جو ڪم: 

  ٺاهيندا.
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 6يونٽ:         سنڌي  مضمون : 
 

   منٽ 05: وقت      آزادي جو ڏينهن  :عنوان 

 جي مڪمل ٿيڻ کانپوِء ٻار ان قابل ٿي ويندا ته :  پيريڊهن مقصد: 

 .سبق ۾ ڏنل مواد پڙهي سگهندا 

 .لفظن جي جوڙ ٽوڙ ڪري سگهندا 

 .پڙهايل سبق مان ننڍن سوالن جا جواب ڏئي سگهندا 

 

 درسي ڪتاب، بورڊ، چاڪ. تدريسي مواد:

  :تدريسي طريقو

استاد ڪالهه واري سبق جو ٽڪرو پڙهائيندي ۽ انهن مان ڪجهه زباني سوال  (Motivation)ذهني  آمادگي 

 پڇندي.

 آزاديَء واري ڏينهن تي اسين ڪهڙو پروگرام رکندا آهيون؟ .1

 اسڪول ۽ گهر کي ڇا سان سينگاريندا آهيون؟ .6

 

  (Methodology)ڪار  طريقي

کولڻ الِء چوندي ۽ انهن مان ڏکين لفظن کي  62استاد ٻارن کي تدريسي ڪتاب جو صفحو نمبر سرگرمي :

تي لکندي  ۽ ٻارن کي پڙهائيندي. استاد مثالي پڙهڻي  جوڙي ۽ ٽوڙي مشق ڪرائيندي. پوِء ڏکيا لفظ بورڊ

ڪندي ۽ ٻارن کي غور سان ٻڌڻ الِء چوندي ۽ ٻارن کي به گڏ پڙهڻ الِء چوندي. استاد سبق جي ٽڪري 

 مان ڪجهه سوال بورڊ تي لکندي ۽ ٻارن کي انهن جا جواب ڪالس ورڪ جي ڪاپي تي لکڻ الِء چوندي.

 پڙهندا ۽ ڏکين لفظن ۾ هڪ ٻئي جي مدد ڪندا.  استاد رهنمائي ڪري.  : ٻار  ڏنل  سبق ٽولي ۾1سرگرمي 

 : انفرادي طور تي هر ٻار کان سبق جو ڪجهه حصو پڙهايو ويندو.  6سرگرمي 

 

استاد جائزي طور ٻارن کان سبق جي ٽڪري مان ڪجهه ڏکين لفظن کي معنٰي  (Assessment)  جائزو:

 سان گڏ لکرائيندي.

 ڏکين لفظن جي جوڙ توڙ ڪندا. 

اڳواٽ/ تعليمي ادارن/ ريڊيو/ ٽيليويزن/ پريزيڊنسيَء/ ڦڙڪائيندو / قومي ترانو/ رهنمائي/ جاکوڙ/ سجائڻ/ 

 ڌام ڌوم

 اڳواٽ مثال طور : ا/ڳ/و/ا/ٽ 

 

 ٻارن کي پڙهيل سبق گهران لکي ۽ پڙهي اچڻ الِء چوندي.گهر جو ڪم: 

 جمال لکي ايندا.  5هن تي ٻار  پنهنجي لفظن ۾ آزادي جي ڏين 
 

 

 6يونٽ:         سنڌي  مضمون : 

   منٽ 05: وقت      آزادي جو ڏينهن  :عنوان 

 جي مڪمل ٿيڻ کانپوِء ٻار ان قابل ٿي ويندا ته :  پيريڊهن مقصد: 

 .سوالن جا جواب ڏئي سگندا 

 .ڏکيا لفظ معنٰي سان لکي ۽ جملن ۾ ڪم آڻي سگهندا 

 ٺاهي سگهندا. سبق جي عنوان تي جمال 
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 ڪتاب، بورڊ، چاڪ، پينسل وغيرهتدريسي مواد:

  :تدريسي طريقو

 استاد ٻارن کان ڪالهه واري سبق جو خالصو پڇندي. (Motivation)ذهني  آمادگي 

 انفرادي طور تي هر ٻار گهران لکي آيل پنج جمال ڪالس ۾ ٻارن جي اڳيان پيش ڪندا. 

 

   (Methodology)ڪار  طريقي

استاد سبق ۾ ڏنل سوال بورڊ تي لکي، ٻارن کان انهن جا جواب لکرائي ۽ پوِء ساڳين ئي سوالن سرگرمي :

۾ استاد  6لکڻ الِء چوي، ان کانپوِء سرگرمي نمبر  62جا جواب ڪتاب ۾ ڏنل سبق نمبر ڇهون  صفحو نمبر 

 ڪالس ۾ بورڊ تي نوان لفظ لکي.

جي معنٰي ڳولرائي ۽ هر لفظ جي درست معنٰي  : شاگردن کان فليش ڪارڊن جي مدد سان لفظن 1سرگرمي 

 ان لفظ جي سامهون لکرائي.

 : استاد ٻارن  کي ڏکين لفظن جا اکر لکرائي ٻار اکر جوڙي لفظ ٺاهيندا. 6سرگرمي 

 

 ڦڙڪائڻ ڻ ء ا ڪ ڙ ڦ  جيئن  : 

 جاکوڙ  ڙ و ک ا ج 

 

  (Assessment)جائزو:

 صورتخطي لکرائندي .استاد ٻارن کان سوالن جا جواب ۽ ڏکين لفظن جي 

  جمال ٺاهيندا.  5ٻار ڏکين لفظن جا 

 

استاد ٻارن کي سوالن  جا جواب ياد ڪري اچڻ الِء چوندي ۽ پاڪستان بابت پنج جمال ڪاپي  گهر جو ڪم: 

 تي گهران لکي اچڻ الِء چوندي.
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 7يونٽ:        سنڌي  مضمون : 

   منٽ 05: وقت     نظارا وطن جا )نظم( :عنوان 

 جي مڪمل ٿيڻ کانپوِء ٻار ان قابل ٿي ويندا ته :  پيريڊهن مقصد: 

 .ٻار سبق جا ٻه بند پڙهي سگهندا 

 .ڏکين لفظن جي معنٰي ڄاڻي سگهندا 

  .ٻار ٻه بند ياد ٻڌائي سگهندا 

 ڪتاب، بورڊ، چاڪ، پاڪستاني جهنڊو تدريسي مواد:

  :تدريسي طريقو

پڙهڻ جو شوق پيدا ڪرڻ الِء سڀني شاگردن جو ڌيان پاڻ استاد شاگردن ۾  (Motivation)ذهني  آمادگي 

ڏانهن ڇڪائيندي.استاد ڪالس جي ماحول کي دلچسپ بڻائڻ الِء شاگردن کان هيٺ ڏنل سوال ڪري، جنهن 

 جو الڳاپو شاگردن جي اڳوڻي ڄاڻ سان هجڻ الزمي آهي.

 : هي منهنجي هٿ ۾ ڇا آهي )پاڪستان جو جهنڊو( 1سوال

 وهان کي ڇا ڏسڻ ۾ اچي رهيو آهي؟ )ڪنهن به نظاري جي تصوير هٿ ۾ کڻي(: هن تصوير ۾ ت6سوال

اهڙي طريقي سان ٻار ذهني آمادگي طرف اچي ويندا. استاد ٻارن کي ٻڌائيندي ته اڄ اسين نئون سبق )نظم( 

 جا ٻه بند پڙهنداسين.

 

( 36صفحو نمبر )ذهني آمادگي کان پوِء استاد ٻارن کي تدريسي ڪتاب جو  (Methodology)ڪار  طريقي

کولڻ الِء چوندو ۽ انهن مان ڏکين لفظن کي جوڙڻ ۽ ٽوڙڻ جي مشق ڪرائي پوِء ڏکيا لفظ بورڊ تي لکي 

 ٻارن کان پڙهائي.

 سرسبز/ ٻنيون/ کيت/ کيڙيون/ ميڙيون/ ڀال/ ڏاند/ ڀٽارا

 دفعا سبق پڙهندي ۽ ٻارن کي خاموشي سان ٻڌڻ الِء چوندي. 6استاد مثالي پڙهڻي: 

 ان کان پوِء استاد ٻه کان چار دفعا پڙهندي ۽ ٻارن کي پاڻ سان گڏ پڙهڻ الِء چوندي.واز پڙهڻي: بلند آ 

استاد ڪجهه ٻارن کان انفرادي پڙهڻي ڪرائيندي. استاد  انکانپوِء ڏکين لفظن جي معنٰي انفرادي پڙهڻي: 

 بورڊ تي لکي  ۽ پوِء ٻارن کي پنهنجي ڪاپي تي لکڻ الِء چوي.

 ٻار ٻن بندن مان هڪ جهڙا آواز ڳولهي لکندا.  : 1سرگرمي 

 مثالطور: ٻارا، نظارا، ڀٽارا، ٻنيون، کيڙيون، ميڙيون.

 : استاد ٻارن کي انفرادي طور تي ٻه بند پڙهڻ الِء چوندي.  6سرگرمي 

 

 ستاد جائزي جي طور تي ٻارن کان ڏکين لفظن جي صورتخطي ڪرائي يا لکرائي.ا (Assessment) جائزو:

 

 استاد ٻارن کي سبق جا ٻه بند گهران ياد ڪري اچڻ الِء چوي.گهر جو ڪم: 

 

 7يونٽ:          سنڌي  مضمون : 

   منٽ 05: وقت       نظارا وطن جا )نظم( :عنوان 

 جي مڪمل ٿيڻ کانپوِء ٻار ان قابل ٿي ويندا ته :  پيريڊهن مقصد: 

 .ٻار سبق جا چار بند پڙهي سگهندا 

  معني ۽ انهن لفظن مان جمال ٺاهي سگهندا.ڏکين لفظن جي 

 تدريسي ڪتاب، بورڊ، چاڪ.تدريسي مواد:

  :تدريسي طريقو
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  (Motivation)ذهني  آمادگي 

استاد ٻارن کان ڪالهه پڙهايل نظم جا ٻه بند ياد پڇندو ۽ استاد ٻارن کي چوندو ته اسين اڄ وڌيڪ ٻه بند 

 پڙهنداسين ۽ گڏ سوال ڪري ته :

 ڪهڙا ڪهڙا فصل ٿيندا آهن؟ اسان جي ملڪ ۾ 

  .ڪهڙا ڪهڙا ميوا ٿيندا آهن 

  مزدوري ڪندا آهيون؟ /روزي ڪمائڻ الِء  اسين ڪهڙي ڪهڙي پورهيت 

 

کولڻ الِء چوندو ۽ انهن  36استاد ٻارن کي تدريسي ڪتاب جو صفحو نمبر  (Methodology)ڪار  طريقي

 فظ بورڊ تي لکي ٻارن کي پڙهائي.مان ڏکين لفظن کي جوڙڻ ۽ ٽوڙڻ جي مشق ڪرائي پوِء ڏکيا ل

 ڏکيا لفظ : فصل، موچارا، ڪمي، ڪاسبي، سانگي، سگهارا، موچي، پورهيت.

 فصلطور: ف ص ل                               مثال

 موچارا م و چ ا ر ا                               
 سان ٻڌڻ الِء چوندي.استاد ٻه دفعا سبق پڙهندي ۽ ٻارن کي سبق خاموشي مثالي پڙهڻي: 

 

 ان کانپوِء استاد ٻه کان چار دفعا پاڻ پڙهندي ۽ پوِء ٻارن کي پاڻ سان گڏ پڙهڻ الِء چوندي.بلند آواز پڙهڻي:  

 استاد ڪجهه ٻارن کان انفرادي پڙهڻي ڪرائيندي.انفرادي پڙهڻي: 

 مان جمال ٺاهڻ الِء چوندي.: استاد ڏکين لفظن جي معنٰي بورڊ تي لکي پوِء ٻارن کي انهن لفظن 1سرگرمي  

 :  ٻار خاموشي سان پڙهائي واري مشق ڪندا ۽ بند پڙهندا.  6سرگرمي 

 

 استاد جائزي جي طور تي ٻارن کان ڏکين لفظن مان جمال بورڊ تي لکرائيندي. ((Assessment جائزو:

  .ٻار انفرادي طور تي چار بند پڙهي ٻڌائيندا 

 

 چار بند گهران لکي اچڻ الِء چوندي.استاد ٻارن کي پڙهيل گهر جو ڪم: 

 7يونٽ:         سنڌي  مضمون : 

  منٽ 05: وقت      نظارا وطن جا )نظم( :عنوان 

 جي مڪمل ٿيڻ کانپوِء ٻار ان قابل ٿي ويندا ته :  پيريڊهن مقصد: 

 .ٻار سبق جا ڇهه بند پڙهي سگهندا ۽ نون لفظن جي معنٰي ڄاڻي سگهندا 

  کي مڪمل ڪري سگهندا.ٻار کٽل لفظ ڀري بند 

 تدريسي ڪتاب، بورڊ، چاڪ.تدريسي مواد: 

  :تدريسي طريقو

 استاد ٻارن کان پڙهيل سبق جي باري ۾ ڪجهه سوال ڪندو. (Motivation)ذهني  آمادگي 

 : اسان جي ملڪ ۾ ڪهڙا ڪهڙا فصل ٿيندا آهن؟1سوال

 ڌنڌو ڪندا آهن؟/: اسان جي ملڪ ۾ ماڻهو ڪهڙي ڪهڙي مزدوري 6سوال

 

کولڻ الِء چوندي ۽ انهن  36استاد ٻارن کي تدريسي ڪتاب جو صفحو نمبر  (Methodology)ڪار  طريقي

مان ڏکين لفظن کي جوڙڻ ۽ ٽوڙڻ جي مشق ڪرائي انکانپوِء ڏکين لفظن کي بورڊ تي لکي ٻارن کان 

 پڙهائي.

 .استاد ٻه دفعا سبق پڙهندي ۽ ٻارن کي خاموشي سان ٻڌڻ الِء چونديمثالي پڙهڻي: 

 ان کان پوِء استاد ٻه کان چار دفعا پڙهندي.بلند آواز پڙهڻي:  
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 ٻارن کي پاڻ سان گڏ پڙهڻ الِء چوندي.  گڏجي پڙهڻي :

استاد ڪجهه ٻارن کان انفرادي پڙهڻي ڪرائيندي. ان کان پوِء استاد ڏکين لفظن جي معنٰي انفرادي پڙهڻي: 

 چوندي.  بورڊ تي لکي پوِء ٻارن کي پنهنجي ڪاپي تي لکڻ الءِ 

 هيٺ ڏنل بند مان کٽل لفظن کي لکي بند مڪمل ڪريو.: 1سرگرمي 

 هي واڍا، هي رازا، هي ڪوري............................. 

 هي لوهار پورهيت........................................... 

استاد ٻارن کي هدايت ڏي ته هڪ جهڙي آواز  وارا  لفظ ڳولهي ڪاپي ۾ لکو ۽ ڪالس ۾  : 2سرگرمي 

 ٻارن اڳيان پيش ڪيو. 

 واڍا رازا، سگهارا، پيارا، سهارا

 

 (Assessment) جائزو: 
 ستاد جائزي طور ٻارن کان پهرين ڏينهن جي پڙهيل بند مان کٽل بند کي بورڊ تي لکرائي مڪمل ڪرائي.ا

  فرادي طور تي پڙهندا .بند ان 2ٻار 

 

 ٻار اڄوڪو پڙهيل ڪم گهران لکي ايندا  ۽ ياد ڪري ايندا. گهر جو ڪم: 

 

 7يونٽ:         سنڌي  مضمون : 
 

  منٽ 05: وقت      نظارا وطن جا )نظم(  :عنوان 

 جي مڪمل ٿيڻ کانپوِء ٻار ان قابل ٿي ويندا ته :  پيريڊهن مقصد: 

  ڏکين لفظن جي معنٰي ڄاڻي سگهندا.ٻار مڪمل نظم پڙهي سگهندا ۽ 

 .مڪمل بيت ُسر سان ياد پڙهي سگهندا 

 .ٻار شعر جي سمجهاڻي لکي سگهندا 

 

 تدريسي ڪتاب، بورڊ، چاڪ.تدريسي مواد:

  :تدريسي طريقو

استاد بورڊ تي گذريل سرگرمي وارو اڻپورو شعر لکندو ۽ شاگردن کي شعر  (Motivation)ذهني  آمادگي 

چوندو ۽ پوِء شاگردن کي ٻڌائيندو ته اڄ هو مڪمل نظم ُسر سان پڙهندا ۽ نون لفظن جي مڪمل ڪرڻ الِء 

 معنٰي به ڄاڻيندا.

 

کولڻ الِء چوندي ۽ انهن  36استاد ٻارن کي تدريسي ڪتاب جو صفحو نمبر  (Methodology) ڪار طريقي

 ٻارن کي پڙهائي.مان ڏکين لفظن کي جوڙڻ ۽ ٽوڙڻ جي مشق ڪرائي پوِء ڏکيا لفظ بورڊ تي لکي 

 استاد ٻه دفعا سبق پڙهندي ۽ ٻارن کي خاموشي سان ٻڌڻ الِء چوندي.مثالي پڙهڻي: 

 ان کانپوِء استاد ٻه کان چار دفعا پڙهندي ۽ ٻارن کي پاڻ سان گڏ پڙهڻ الِء چوندي. بلند آواز پڙهڻي:  

 ڪندي. استاد ڪجهه ٻارن کان انفرادي پڙهڻي ڪرائيندي ۽ رهنمائي انفرادي پڙهڻي: 

  استاد ڏکين لفظن جي معنٰي بورڊ تي لکي پوِء ٻارن کي پنهنجي ڪاپي تي لکڻ الِء چوندي. ِ: 1سرگرمي 

استاد بورڊ تي نظم مان هڪ ٻن سٽن جو شعر لکندي ۽ گڏوگڏ ان شعر جي سمجهاڻي به لکندي : 2سرگرمي 

 ۽ ٻارن کي ڪاپي تي لکڻ الِء چوندي.

 : جوڙن ۾ ڪم  3سرگرمي 

 ۾ نظم جا بند پڙهندا ۽ پوِء خاموشي سان پڙهڻي ڪندا. ٻار جوڙن 
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 استاد ڪجهه ٻارن کان نظم مان ٻه ٻه بند ياد پڇندو. ((Assessmentجائزو:

 

 استاد ٻارن کي مڪمل بيت ياد ڪري اچڻ الِء چوندي.گهر جو ڪم: 
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 7يونٽ:        سنڌي  مضمون : 
 

   منٽ 05: وقت     نظارا وطن جا )نظم( :عنوان 

 

 جي مڪمل ٿيڻ کانپوِء ٻار ان قابل ٿي ويندا ته :  پيريڊهن مقصد: 

 .نظم ۾ موجود فصل، ميون، پورهيتن جا ناال ڳولهي لکي سگهندا 

 .نظم ۾  موجود لفظن جا هم آواز لفظ لکي سگهندا 

 تدريسي ڪتاب، بورڊ، چاڪ.تدريسي مواد:

  تدريسي طريقو:

کولڻ الِء چوندي ۽ ٻارن کي  36استاد ٻارن کي تدريسي ڪتاب صفحو نمبر  (Motivation)ذهني  آمادگي 

 ڪرڻ الِء چوندي. )انڊر الئين(نظم مان فصلن، ميون ۽ پورهيتن جا نالن جي هيٺيان لڪير  

 

خانا  3گروپ ٺاهيندي جنهن ۾ هو بورڊ تي  3: استاد ٻارن جا 1سرگرمي (Methodology)ڪار  طريقي

ڏنل  )ليڊر(ٺاهيندي ۽ هر گروپ پنهنجي ڪاپي تي ڏنل عنوان لکندو. ان کان پوِء هر گروپ جو اڳواڻ 

 عنوان بابت سڄي ڪالس کي ٻڌائيندو.

 پورهيت ميوا فصل

   

 

 

 

 

ٺاهيندي. جنهن ۾ هو انهن لفظن جا هم آواز پهرين : استاد بورڊ تي هيٺ ڏنل لفظن جو چارٽ 6سرگرمي

ٻارن کان معلوم ڪرڻ جي ڪوشش ڪندي. انکانپوِء هو انهن جا صحيح هم آواز لکندي ۽ ٻارن کي به 

 پنهنجي ڪاپي تي لکڻ الِء چوندي.

 هم آواز لفظ لفظ

  

 

 

 

جي نالن جي  استاد جائزي طور مختلف ٻارن کان فصلن، ميون ۽ پورهيتن (Assessment)جائزو:

 صورتخطي ڪرائيندو.

 

 استاد ٻارن کي پنهنجي والدين کان وڌيڪ فصلن، ميون ۽ پورهيتن جا ناال پڇي اچڻ الِء چوي.گهر جو ڪم: 
 

 9يونٽ:         سنڌي  مضمون : 
 

  منٽ 05: وقت    نجهَوٽي راند کيڏونو اچو ته گڏجي  :عنوان 

 جي مڪمل ٿيڻ کانپوِء ٻار ان قابل ٿي ويندا ته :  پيريڊهن مقصد: 

 .سبق ۾ ڏنل مواد کي پڙهي سگهندا 

 ڏکين لفظن جي معنٰي ڄاڻ حاصل ڪري سگهندا ۽ انهن مان جمال ٺاهي سگهندا.
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 تدريسي ڪتاب، بورڊ، چاڪ.تدريسي مواد:

  تدريسي طريقو:

سامهون رکندي  پنهنجو پاڻ ڏانهن  استاد شاگردن جي پهرين معلومات کي (Motivation)ذهني  آمادگي 

 ڌيان ڇڪائڻ جي الِء ۽ نئين سبق پڙهائڻ الِء هيٺيان ڏنل سوال ڪري.

 : حسن علي آفندي ڪڏهن ۽ ڪٿي ڄائو؟1سوال

 جو خطاب ڇو ڏنو ويو؟“ آفندي”: حسن علي آفندي کي 6سوال 

 : حسن علي آفندي جو سڀ کان وڏو ڪارنامو ڪهڙو آهي؟3سوال

کولڻ الِء چوندي ۽ انهن  26استاد ٻارن کي تدريسي ڪتاب جو صفحو نمبر  Methodology) (ڪار طريقي

 مان ڏکين لفظن کي جوڙڻ ۽ ٽوڙڻ جي مشق ڪرائيندي. انکانپوِء ٻارن کان ڏکيا لفظ بورڊ تي لکي  پڙهائي.

 سرگرمي: ونجهوٽي، حسن آفندي، خطاب

 وشي سان ٻڌڻ الِء چوندي.دفعا سبق پڙهندي ۽ ٻارن کي خام 6استاد مثالي پڙهڻي: 

 استاد ان کان پوِء ٻه کان چار دفعا پڙهندي ۽ ٻارن کي پڻ پاڻ سان گڏ پڙهڻ الِء چوندي.وڏي واڪي پڙهڻي: 

استاد ٻه کان چئن ٻارن کان انفرادي پڙهڻي ڪرائيندي. ان کان پوِء استاد ڏکين لفظن جي انفرادي پڙهڻي: 

 فظن مان جمال ٺهراِئي.معنٰي بورڊ تي لکي ٻارن کان انهن ڏکين ل

 جائزي جي طور تي ڏکين لفظن مان ٻارن کان جمال ٺهرائي.  (Assessment) :جائزو

 ٻار اڄوڪو پڙهيل پنهنجي گهران ڪاپي تي لکي اچن. گهر جو ڪم:
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 9يونٽ:          سنڌي  مضمون : 
 

  منٽ 05: وقت     نجهَوٽي راند کيڏونو اچو ته گڏجي  :عنوان 

 جي مڪمل ٿيڻ کانپوِء ٻار ان قابل ٿي ويندا ته :  پيريڊهن مقصد: 

 .سبق ۾ ڏنل مواد پڙهي سگهندا 

 تدريسي ڪتاب، بورڊ، چاڪ.تدريسي مواد:

  تدريسي طريقو:

 ذهني آمادگي الِء استاد ٻارن کان هيٺيان سوال پڇي. (Motivation)ذهني  آمادگي 

 هوندي آهي؟ : ونجهوٽي راند کيڏڻ الِء ڪهڙي ميدان جي ضرورت1سوال

 : هن راند ۾ گهڻا ڪيترا رانديگر هوندا آهن؟6سوال

کولڻ الِء چوندي ۽ ان  23استاد ٻارن کي تدريسي ڪتاب جو صفحو نمبر   (Methodology)ڪار  طريقي

مان ڏکين لفظن کي جوڙڻ ۽ ٽوڙڻ جي مشق ڪرائي. استاد انکانپوِء ڏکين لفظن کي بورڊ تي لکي  ٻارن 

 کان پڙهائيندي. 

 سرگرمي: ميدان، رانديگر، ضرورت، کيڏڻ

 استاد ٻه دفعا سبق پڙهندي ۽ ٻارن کي خاموشي سان ٻڌڻ الِء چوندي.مثالي پڙهڻي: 

ان کان پوِء استاد ٻه کان چار دفعا ٻارن کان انفرادي پڙهڻي ڪرائي ۽ پوِء استاد ڏکين وڏي واڪي پڙهڻي: 

 لفظن جي معنٰي بورڊ تي لکندي.

 ٽي راند کيڏڻ جي باري ۾ مڪمل ٻڌائيندو.استاد ٻارن کي ونجهو 

 

جائزي جي طور تي استاد ٻارن کان پڙهيل ڏکين لفظن جي معنٰي صورتخطي جي  (Assessment)جائزو: 

 شڪل ۾ ڪراِئيندو.

ٻار پنهنجي والدين کان ونجهوٽي راند کيڏڻ جي باري ۾ وڌيڪ ڄاڻ حاصل ڪري گهر جو ڪم:هر هڪ 

 ايندا.
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 9يونٽ:          سنڌي  مضمون : 
 

  منٽ 05: وقت     نجهَوٽي راند کيڏونو اچو ته گڏجي  :عنوان 

جي مڪمل ٿيڻ کانپوِء ٻار ان قابل ٿي ويندا ته :  پيريڊهن مقصد:   

 سبق ۾ ڏنل مواد پڙهي سگهندا. 

 .ونجهَوٽي راند جي باري ۾ وڌيڪ ڄاڻ ڪري  سگهندا 

 

 تدريسي ڪتاب، بورڊ، چاڪ.تدريسي مواد:

  تدريسي طريقو:

استاد ٻارن کان راند جي باري ۾ سوال پڇندو ته  توهان کي ڪهڙي ڪهڙي  (Motivation)ذهني  آمادگي 

راند پسند آهي ۽ اها راند ڇو پسند آهي. ٻارن جي جواب ڏيڻ کان پوِء استاد انهن ٻارن کي ٻڌائيندو ته اڄ 

 اسين وڌيڪ ونجهَوٽي راند کيڏڻ جي باري ۾ پڙهنداسين.

کولڻ الِء چوندي ۽ انهن  23استاد ٻارن کي تدريسي ڪتاب جو صفحو نمبر   (Methodology)ڪار  طريقي

 مان ڏکين لفظن کي جوڙڻ ۽ ٽوڙڻ جي مشق ڪرائي پوِء ڏکيا لفظ بورڊ تي لکي ۽ ٻارن کان پڙهائي.

 سرگرمي: پسند، خاموشي، صفعو

 چوندي.استاد ٻه دفعا سبق پڙهندي ۽ ٻارن کي خاموشي سان ٻڌڻ الِء مثالي پڙهڻي: 

 ان کان پوِء استاد ٻه کان چار دفعا پڙهندي ۽ ٻارن کي پاڻ سان گڏ پڙهڻ الِء چوندي.وڏي واڪي پڙهڻي: 

استاد ٻه کان چار دفعا ٻارن کان انفرادي پڙهڻي ڪرائيندي ۽ ان کان پوِء ڏکين لفظن جي انفرادي پڙهڻي: 

 معنٰي بورڊ  تي لکندي.

 

ي استاد ٻارن کان ونجهَوٽي راند کيڏڻ جي باري ۾ زباني سوال جائزي جي طور ت  (Assessment)جائزو: 

 پڇي.

 

 ٻار اڄوڪي پڙهيل سبق جو مواد گهران لکي ايندا. گهر جو ڪم:
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 2يونٽ :          رياضي  مضمون : 
 

 منٽ 05: وقت     شين جا حصا ڪرڻ )جزا ۽ ضرب اپتون( :عنوان

  

        

 مقصد :
 :ان قابل ٿي ويندا ته جي ختم ٿيڻ تائين ٻار پيريڊان 

  .ڪنهن عددن جا جزا ۽ مفرد جزا معلوم ڪري سگهندا 

 .ٻه ۽ ٽي اني عددن کي گڏيل جزن سان معلوم ڪري سگهندا 

 ڪتاب، بورڊ، چاڪ تدريسي مواد:

  تدريسي طريقو:

  ( Motivation)ذهني آمادگي 

ننڍا گروپ ٺاهي ان کي تقسيم ڪري ڪجهه سوال حل ڪرڻ  2حصن ۾ ورهائيندي.  2ٽيچر جماعت کي 

 الِء  ڏيندا. 

 

 ، ونڊ ڪريو :1گروپ نمبر 

(i) 5÷1,  (ii) 6÷2, (iii) 6÷3,  (iv) 6÷4, 

 ونڊ ڪريو : 5،  6گروپ نمبر 

(i) 5÷1,  (ii) 5÷2, (iii) 5÷3,  (iv) 5÷5,  

 ڪريو :ونڊ  3،  6گروپ نمبر 

(i) 3÷1,  (ii) 3÷2, (iii) 3÷3,  (iv) 3÷4,  

 ونڊ ڪريو : 2،  6گروپ نمبر 

(i) 7÷1,  (ii) 7÷2, (iii) 7÷3,  (iv) 7÷4,  

(v) 7÷5,  (vi) 7÷6, (vii) 7÷7,   

 ٽيچر ٽاسڪ ڏيڻ کانپوِء جائزو پڻ وٺندي رهندي. 

آهي. ٽيچر رهنمائي  ڪهڙو گروپ صحيح ڪم ڪري رهيو آهي ۽ ڪهڙي گروپ کي مشڪل اچي رهي

 ڪندي رهندي. 

 

شاگردن کي ضرب جو عمل  چئني گروپن ۾ ونڊ جو عمل ڪرائڻ کانپوءِ (Methodology)طريقي ڪار  

  جيڪو عدد ڪنهن عدد کي پورو پورو ونڊيندو هجي ان عدد کي جزا چئبو آهي. ٻڌايو ويندو. 
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 : 1جيئن گروپ نمبر 

 

 

 

 

 

 

 

 کان جيڪو پورو پورو ونڊيو اهو باقي ڪجهه به نه بچيو اهو ان جو جزا چئبا آهن.  2هن ۾ نمبر 

 سان پورو پورو ونڊيو ان کي گول ٺاهي واضح ڪيو. 2هاڻي عدد 

 ڪجهه ٻار بورڊ تي اچي گول ٺاهين. 

 جا جزا نه آهن.  2جنهن ۾ باقي بچيا ان کي عدد 

 ويندي()عقلمند حلوائي جي ڪهاڻي ٻڌائي 

 ڇا جزا آهن. 2پوراپورا ونڊيندڙ ٿيندا آهن. ان ڪري هو  2۽  3، 621عدد کي  2ان طريقي سان 

 ( آهن. 1، 3جا جزا ) 3ساڳي طرح سان 

 (1، 5، 15، 62جز جزا ) 5  

 (1، 2جا جزا ) 2  

 (1، 6، 3، 2، 2، 16جا جزا ) 16ان طرح سان 

 اسان کي ڇا معلوم ٿيو؟ سوچو؟

 ن. هر عدد جا جزا آه

 ڪنهن به عدد جو سڀ کان وڏو جزا عدد پاڻ جزا آهي. 

 هيٺ ڏل عددن جا جزا لکو :  1جو سوال نمبر  12مشق نمبر 

(i( کان )x.تائين ڪتاب ۾ حل ڪيو ) 

 

  (Assessment) وجائز
 ڪاپي ۾ ڏنل عددن جا جزا لکو. 

12، 66 ، 33 ، 52، 9، 22، 13 

 

 ڪري اچو.تائين کوڙا ياد  15کان  6 گهر جو ڪم : 
 

 2يونٽ :          رياضي  مضمون : 

   منٽ 05: وقت        ضرب اپتون :عنوان

 :جي ختم ٿيڻ تائين ٻار ان قابل ٿي ويندا ته پيريڊان مقصد :

  جزا ۽ ضرب اپتن ۾ فرق سمجهندي ڪنهن به عدد جا جون ضرب اپتون معلوم ڪري

 سگهندا.

 .  چارٽ، بورڊ ڪتاب ۽ ڪاپي وغيره.  تدريسي مواد :

  :تدريسي طريقو

 (  Motivation)ذهني آمادگي 



 Lesson Planning منصوبابندي جي سبق

 

19 
 

 5تي موجود سرگرمي جي مدد سان ذهني آمادگي ڪرائي ويندي ته سليم کي  62ڪتاب جي صفحي نمبر 

 روپيا آهي ته :  3پينسلون گهرجن جڏهن ته هڪ پينسل جي قيمت 

 3x1=3 _____________  3 هڪ پينسل

 3x2=6 _____________  3+3 پينسلونٻه 

 3x3=9 _____________  3+3+3 ٽي پينسلون

 3x4=12 _____________  3+3+3+3 چار پينسلون

 3x5=15 _____________  3+3+3+3+3 پنج پينسلون

 

 هي پوري سرگرمي ڪرائڻ کانپوِء استاد ٻارن کي نئي معلومات ڏيندو ته (Methodology)طريقي ڪار  

هن طرحس ان اسان هر عدد جون ضرب  3، 2. 9، 16، 15ضرب اپتون آهن.  5جون شروعاتي  3عدد 

 اپتون معلوم ڪري سگهندا آهيون. 

 6، 2، 2، 2، 12، 16   ضرب اپتون  2جون پهريون  6

 2، 2، 16، 12   ضرب اپتون  2جون پهريون  2

ڪرايو ويندو. پوِء  جزا ۽ ضرب اپت  6تي مثال نمبر  62پهريون شاگردن کان ڪتاب جي صفحي نمبر 

 جي وچ ۾ فرق کي واضح ڪيو ويندو. 

 بورڊ جي مدد سان 

 جا جزا 2عدد  

 کي پورو پورو ونڊيندڙ آهن.  2آهن. هي  2جا جزا  2

3 ،÷2   3، ÷2   1، ÷2  2، ÷2  

 جون ضرب اپتون 2

...................................32    ،62    ،12    ،16  ،2 

6x1= ________   6x2= ________      6x3= 

________ 

جون ضرب اپتون ترتيب سان ضرب ڪرڻ سان  2عدد 

 انهن جي تعداد المحدود آهن.  ملنديون آهن.

6x1 = 6 

6x2 = 12  

6x3 = 18 

6x4 = 24 

6x5 = 30 

6x6 = 36 

6x7 = 42 

6x8 = 48 

 ۔حل  ڪريو  11مشق نمبر  Assessment) (  جائزو

 و.اپتون معلوم ڪريجزا ۽ ضرب 

 و.کلضرب اپتون  1هر عدد جا پهريون  2۽  1تي ڏنل جائزي جو سوال  11ٽيچر گائيڊ جو صفحو نمبر 
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 2يونٽ :         رياضي  مضمون : 

  منٽ 05: وقت   گڏيل جزا ۽ گڏيل ضرب اپت ۽ مفرد تجزي :عنوان

 مقصد :

 :جي ختم ٿيڻ تائين ٻار ان قابل ٿي ويندا ته پيريڊهن 

  .گڏيل جزا ۽ گڏيل ضرب اپتون معلوم ڪري سگهندا 

  .مفرد تجزي معلوم ڪري سگهندا 

 . بورڊ، ڪتاب، ڪاپيون   تدريسي مواد :

  :تدريسي طريقو
ضرب اپتون ۽ ڪجهه  5ٽيچر بورڊ تي مختلف نمبر لکندي شروعاتي  ( Motivation)ذهني آمادگي 

شاگردن کي بورڊ تي سوال حل ڪرڻ جو موقعو ڏنو  5کان  2نمبرن جا جزا معلوم ڪرڻ الِء چوندا. 

 ويندو. 

(i  .جزا معلوم ڪريو )2، 2، 9 

(ii)  ضرب اپتون معلوم ڪريو.  5عددن جي شروعاتي 

 

جزا ۽ ضرب اپتون جو ورجاُء ڪرايو ويندو. ان کانپوِء استاد بورڊ تي  ( (Methodologyطريقي ڪار  

 گڏيل جزن تي غور ڪرڻ جي هدايت ڏيندو.  1مثال نمبر 

 جا جزا 16

 جا جزا 12

 1، 6، 2انهن جي جزن مان ڪهڙا ڪهڙا گڏيل )هڪجهڙا( آهن. شاگردن جي مدد سان واضح ڪرايو. 

گڏيل جزا معلوم   1سوال  16۽ مشق نمبر  6نمبر  کان ڪتاب ۾ مثال  12۽  16هڪجهڙا آهن. عدد 

  ڪريو. 

آهن انهن مان مفرد عدد ڪهڙا  1، 3، 3، 2جا جزا  2حل  ڪرايو ويندو ۽ مفرد تجزي سمجهايو ويندو. 

 جا مفرد تجزي ڇا ٿيندا. 2آهن. جنهن کي ونڊيندڙ عدد هڪ ٻيو اهو پاڻ آهي ته 

 مفرد

1_ × 

2- √ 

3- √ 

6- × 

 حل ڪرايو ويندو. 1تي مفرد  تجزي لکو سوال نمبر  33صفحو نمبر ۽ ڪتاب ۾ موجود 

ضرب  5پهريان  1سوال نمبر  6تي جائزو نمبر  62ٽيچر گائيڊ جي صفحي نمبر  (Assessment (وجائز

 اپت معلوم ڪريو پوِء گڏيل ضرب اپتون معلوم ڪريو.

 
 2يونٽ :         رياضي  مضمون : 

 

   منٽ 05: وقت      شين جا حصا ڪرڻ :عنوان

  )وڏو عام پورو ونڊيندڙ ۽ ننڍي عام ڀڃ اپت معلوم ڪيو(
 

 :جي ختم ٿيڻ تائين ٻار ان قابل ٿي ويندا ته پيريڊان  مقصد :

  انگي عددن جو وڏو عام پورو ونڊيندڙ گڏيل معلوم ڪندا ۽ ان جي  3جزن جي مدد سان

 وضاحت زباني ۽ لکت ۾ ڏئي سگهندا. 
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 . بورڊ، ڪتاب ۽ ڪاپيون  تدريسي مواد :

  :تدريسي طريقو

  ( Motivation)ذهني آمادگي 

عدد جا جزا معلوم ڪرڻ الِء چوي جيڪي شاگرد هٿ مٿي ڪندا انهن  2۽  2ٽيچر بورڊ تي شاگردن کي 

 کي بورڊ تي حل ڪرايو.

صحيح جواب جي صورت ۾ * ڏئي تمام شاگردن کان سوال حل ڪرايا وڃن. انهن ٻنهي عددن کي پورو 

 پورو ونڊيندڙ سڀ کان وڏو عدد ڪهڙو آهي. 

 

 پهريون انهن جا گڏيل جزا معلوم ڪريو. (Methodology)طريقي ڪار 

 1، 6، 3  عدد جا جزا  2

 1، 6گڏيل  1، 6، 2، 2  عدد جا جزا  2

جو وڏو عام پورو ونڊيندڙ چوندا آهيون يعني  2۽  2( اسان ان کي 6ڏو جزو ڪهڙو آهي؟ )ته سڀني کان و

 ٻنهي عددن جا سڀ کان وڏا جزا وڏو عام پورو ونڊيندڙ چوندا آهيون.

وڏو عام پورو  1سوال نمبر  15۽ ڪتاب ۾ مشق نمبر  6، 1تي مثال نمبر  32ڪتاب جي صفحي نمبر  

 ڪريو.ونڊيندڙ تجزي ذريعي معلوم 

(i( کان )viii.تائين حل ڪرايو ويندو ) 

 حل ڪرايو ويندو. 1تي موجود جائزو سوال نمبر  63ٽيچر گائيڊ تي صفحو نمبر  ( (Assessment وجائز

 

 ( گهر ڏانهن حل ڪري اچو.x( ۽ )ixجي سوال نمبر ) 15مشق نمبر  گهر جو ڪم : 

 
 
 
 

 2يونٽ :         رياضي  مضمون : 

    منٽ 05: وقت      جا حصا ڪرڻشين    :  عنوان

 وڏو عام پورو ونڊيندڙ ۽ ننڍي عام ڀڇ اپت معلوم ڪيو

 :جي ختم ٿيڻ تائين ٻار ان قابل ٿي ويندا ته پيريڊان  مقصد :

  .ٻه چار انگي عددن جي گڏيل ننڍي عام ڀڃ اپت معلوم ڪندي ان جي وضاحت ڪري سگهندا 

 چارٽ، بورڊ، ڪتاب ۽ ڪاپيون   تدريسي مواد :

  :تدريسي طريقو

  ( Motivation)ذهني آمادگي 

 ڪجهه سوال بورڊ تي لکي شاگردن کي بورڊ تي حل ڪرڻ جو موقعو ڏنو ويندو. 

 مثال طور:

 جو وڏو عام پورو ونڊيندڙ معلوم ڪريو. 1، 6، 3، 2

 جو وڏو عام پورو ونڊيندڙ معلوم ڪريو. 62، 22

12= 1, 2, 3, 4, 6, 12 

36= 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36 
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 آهي. 16جو وڏو عام پورو ونڊيندڙ  32۽  16

 جڏهن ته 

24= 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 27 

48= 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48 

 آهي. 62جو وڏو عام پورو ونڊيندڙ  22۽  62

 

 جون ضرب اپتون معلوم ڪريو. 3۽  6وڏو عام پورو ونڊيندڙ کانپوِء  ( Methodology)طريقي ڪار 

شاگردن  جي مدد سان حل ڪرائڻ کانپوِء گڏيل ضرب اپتون ۽ ننڍي عام ڀڃ اپتون معلوم  6۽  1مثال نمبر 

 ڪرايو.

 

سوال حل ڪرائڻ کانپوِء شاگرد ڪتاب تي حل  6بورڊ تي آخري  12مشق نمبر   (Assessment)و جائز

 ( تائين حل ڪرايو وڃي.x( کان )viiڪاپي ۾ حل ڪرايو. ) 12ڪندا.  مشق نمبر 

 

ننڍي عام ڀڃ اپت معلوم  6تي موجود جائزي جو سوال نمبر  63ٽيچر گائيڊ صفحو نمبر  گهر جو ڪم : 

 ڪريو گهر ڏانهن حل ڪري ايندا.

(i) 4  2 ۽  (ii) 6  4 ۽  (iii) 15-10-5  (iv) 2-14-7 
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 20 يونٽ:        رياضي مضمون: 

 منٽ 02 وقت:    کي ڪيئن ِسکان؟ اڻپورمان   عنوان: 

 اچو ته ڪاٽا ساٽا ڪريون حصو پهريون: 

 

 جي ختم ٿيڻ کانپوِء ٻار ان قابل ٿيندا ته: پيريڊهن  : مقصد

 .ٻه يا ٻن کان وڌيڪ غير هم ڇيد اڻپورن کي جوڙ ۽ ڪٽ ڪري سگهندا 

 بورڊ ڪتاب، ڪاپيون وغيرهتدريسي مواد: 

  :تدريسي طريقو

 (Motivation) :ذهني آمادگي

 و:۾ لک ڻپورڪيڪ جا ڪيترا حصا هئا؟ انهن کي ا ُڪل حصا کاڌاٽي  استاد پڇندي ته عامر ڪيڪ جا  

 

 (Methodology): ڪار طريقي
اڻپور ۾ لکرائڻ کان بعد استاد وڌيڪ ٻڌائيندي ته اڻپور جو استعمال اسان جي روز مرهه زندگي ۾ نه صرف 

حصو ٽيون حصو وغيره جهڙا لفظ استعمال  چوٿونگهڻو آهي پر اهم ۽ ضروري پڻ آهي. اسان اڪثر اڌ، 

يا مان ٽيون حصو ڪم پورو ڪيو  چوٿون حصو لوڻ کاڌي ۾ وڌيڪ آهي. ڪندا آهيون. مثال اڌ چمچو کنڊ 

 آهي. 

  .سبق جو اعالن ڪندي بورڊ تي سبق جو نالو لکو 

ڪيڪ ٺاهڻ جي ترڪيب ، هوڌيڪ غور ڪريون تتي  32وضاحت ڏيڻ کانپوِء ڪتاب جي صفحي نمبر 

 ۽ شمائله کي جيڪو مسئلو هيو اهو بورڊ تي حل ڪرائيندي.  ٻڌائينديکي استاد ڪهاڻي جي انداز ۾ پڙهي 

 

 ڪيڪ ٺاهڻ ۾ استعمال ٿيندڙ شيون:

1   . ميدو1
1

2
 پيالي 

   . بيدا 6
1

3
 پيالي 

   . کنڊ3
3

4
 پيالي 

 . ڪيلي جو فليور2
1

2
 پيالي 

  . مڱ ڦريون5
1

2
 پيالي 

 گ آئل. ڪوڪن2
1

4
 پيالي 

 

استاد ٻارن کان پڇي ته جيڪي شيون ڪيڪ ٺاهڻ الِء استعمال ٿي رهيون آهن انهن کي ڌيان سان ڏسو ۽ 

 هنن سوالن جا جواب ڏيو.

 . ڪهڙي شيِء سڀ کان گهڻي مقدار ۾ آهي؟1

 . کنڊ ۽ تيل مان ڪنهن جو مقدار گهڻو آهي؟6

 

  ڪتاب جي مثال کي سٺي نموني استعمال ڪرڻ جو طريقو:

نوٽ: ڪتاب ۾ ڏنل مثال ۾ غلطي آهي آخر ۾ جواب 
44

12
نه بلڪ   

46

12
 ايندو.  
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ڏنيون ويون آهن انهن کي رنگ  شڪلوناستاد ٻارن کي چوي ته بورڊ تي کنڊ ۽ تيل جي مقدار جون جيڪي 

 ظاهر ڪريو. ڪري

 

 استاد بورڊ تي شڪل ٺاهيندي: 

 

 

 

 

 

 

 تفهيم جو اظهار ڪندا(ٻار رنگ ڀري 

جيڪڏهن هڪ ٻار رنگ ڪري اچي ته پوِء بقايا ٻارن کان پڇيو وڃي ته هي صحيح آهي يا نه؟ شين جي 

استاد ٻارن کي اصل مسئلي جي طرف وٺي ايندي. شمائله کي اها ڳالهه پوِء باري ۾ ڳالهه ٻولهه ڪرڻ کان 

۽ ڪيڪ جو وزن انهن سڀني شين ٺاهڻو آهي، ته سمجهه ۾ اچي وئي ته انهن شين کي مالئي ڪري ڪيڪ 

 جي وزن جي برابر هوندو. 

ي شين ڇا سڀن ڪندي ٻڌايو تهچوندي ته شين جي ٽيبل تي وري غور  کان سوال ڪندي پوِء استاد شاگردن

 جو ڇيد هڪ جهڙو آهي؟

؟ آهي. ڪنهن ٻار کي خبر هيوهڪ جهڙن ڇيد وارن اڻپورن کي ڇا چئبو اهي. اسان ٽئين ڪالس ۾ پڙهيو 

  / جواب نه اچڻ جي صورت ۾ استاد ٻارن کي سمجهائيندي ته هڪ جهڙن ڇيدن وارن اڻپورن کي هم ڇيد

 مخرج اڻپور چيو ويندو آهي. 

؟ )ٻارن آهي ته انهن کي ڇا چيو ويندويا مختلف هجن اهڙي طرح جن اڻپورن جا ڇيد هڪ جهڙا نه هجن 

 ويندو.( کان سوال ڪيو 

 

هن ٽيبل مان هم ڇيد آهن انهن کي الڳ ۽ غير هم ڇيد آهن انهن  انهن کي غير هم ڇيد چيو ويندو آهي. هاڻي 

۽ الڳ الڳ  ڪجهه ٻارن کي موقعو ڏنو وڃي اهي. هم ڇيد ۽ غير هم ڇيد الڳ ڪنکي الڳ رکنداسين.  

 ڪالم ۾ لکن. 

 

 اڻپور غير هم ڇيد اڻپور هم ڇيد

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تيل کنڊ

3/4 1/4 
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انهن کي جوڙ ڪئين ڪجي. شين جي وزن اڻپور کي جوڙ ڪيئن ڪرڻو آهي؟ ٻارن کان لکرائڻ کان بعد 

  ان کي جوڙ ڪندا آهيون. پهريان جيڪي هم ڇيد اڻپور آهن  ڪري جي  ان 

1
1

2
 + 

1

3
  +  

3

4
  + 

1

2
 + 

1

2
 +

1

4
 

 

= 
3

2
 + 

1

2
 + 

1

2
 =  

5

2
پور(        اڻهڪ )هم ڇيد وارا                 

 

= 
3

4
 + 

1

4
  =  

4

4
(            وڌيڪ بچڻ وارا هم ڇيد اڻپور)  

 

= 
1

3
  =  

1

3
(بچڻ وارا غير هم ڇيد)     

 

 =.اسين کي جوڙ ڪند ٽنهنهاڻي ڇا ڪجي! )ٻارن کان معلوم ڪريو( هاڻي استاد انهن 
5

2
 + 

4

4
 + 

1

3
 

 هم ڇيد آهن؟  سڀ هي ڇا 

جوڙ  /انهن کي جمع ته  هم ڇيد اڻپور نه هجن  جڏهنهي سڀ هم ڇيد نه آهن استاد ٻارن کي سمجهائيندي ته 

 معلوم ڪرڻي پوندي. L.C.Mڪرڻ الِء ڇيد جي ننڍي عام ڀيڃ اپت 
5

2
 + 

4

4
 + 

1

3
 

 

 هاڻي هنن ڇيدن جي ننڍي عام ڀڃ اپتون معلوم ڪريو؟

14 122 = 2, 4, 6, 8, 10,  

 

, 16, 20, 24124 = 4, 8,  

 

, 15123 = 3, 6, 9  

 

2, 4, 3 =12 

 
5X6

2X6
 + 

4X3

4X3
 + 

1X4

3X4
  = 

30+12+4

12
 = 

46

12
 = 3

5

6
 Ans.  

 

3اهڙي طرح جواب 
5

6
 ٿيندو. 

 ي طريقي سان به ڪري سگهون ٿا. ئهن کي اسان ٻاهڙي طرح 

اڻپور جي شڪل جي صورت ۾ واضع ڪرڻ الِء دعوت ڏني وڃي ته اهي ڪلو ميٽر ڪجهه ٻارن کي 

 اچي شڪل ۾ ظاهر ڪن. تي بورڊ 

     
4

5
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5

8
 

 

۾  4تي ڏنل طريقي جي مطابق( نوٽ استاد الِء ته ڪتاب ۾ ترتيب نمبر  91)ڪتاب جي صفحي نمبر 

 جوڙ غلط ڪيو ويو آهي.
18 + 4 + 9 + 6 + 6 + 3

12
=

46

12
 

 
44

12
غلط آهي، صحيح جواب  

46

12
 آهي.   

تنهنڪري تمام شين جو  پورو وزن 
35

6
پيالين جي برابر آهي. استاد ٻنهي طريقن سان بورڊ جي مدد سان  

 سمجهائيندي، شاگردن کان ڪاپين ۾ حل ڪرائيندي. 

شاگردن جي مدد سان استاد بورڊ تي  1تي موجود مثال نمبر  05اهڙي ريت ڪتاب جي صفحي نمبر 

 حل ڪرائيندو. 

عامر هر روز گهر کان اسڪول تائين جو فاصلو
5

8
ئي ڪندو آهي. رستو خراب هجڻ جي ڪلو ميٽر ۾ ط 

صورت ۾ 
4

5
 ڪلوميٽر اضافو طئي ڪندو آهي.  

 

 ُڪل ڪيترا ڪلوميٽر فاصلو طئي ڪيو اچڻ ۽ وڃڻ جو نوٽ:

   =   گهر کان اسڪول تائين جو فاصلو 
5

8
 ڪلوميٽر   

   =  اضافو رستي جو فاصلو
4

5
 ڪلوميٽر  

 

 ٻارن ! )استادمفاصلو معلوم ڪريون. ڪل مفاصلو معلوم ڪرڻ الِء ڇا ڪرڻو پوندو ڪل  اچو ته هاڻي

 سوال پڇندو(.  کان

جوڙ ڪنداسين 
4

5
+ 

5

8
 

 جمع ڪرڻ الِء ڇيدن جي ننڍي عام ڀڃ اپت معلوم ڪيو.

 

5 = 5, 10, 15, 20, 20, 30, 35, 45 

 

8 = 8, 16, 24, 32, 50 

 
4

5
+

5

8
=  

4X8

5X8
+

5X5

8X5
 

 

=
32

40
+

40

40
=  

32 + 25

40
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=
57

40
= 1

17

40
ڪلوميٽر    

 

عامر اڄ ڪل تنهنڪري 
17

40
ڪيو. ٻيو رستو پهرين رستي کان ڪيترو گهڻو  طئيڪلوميٽر مفاصلو  1 

 آهي؟ اهو اسان ڪيئن معلوم ڪيون؟

 ڪٽ ڪري

1اڄ جو رستو  
17

40
 ڪلوميٽر 

روز جو رستو هر 
5

8
 

ٻيو رستو 
7

40
 هيو. وڌيڪ ڪلوميٽر  

 

1ياسر جي دڪان تي خالي ٽن جو وزن  Assessment) (جائزو:
1

4
5ڪلوگرام  ياسر ان  ۾   

1

2
ڪلوگرام  

 و هاڻي ان جو وزن ڪيترو ٿيو ڪل وزن معلوم ڪرڻ الِء ڇا ڪيو ويندو. جهگيهه و

  5
1

4
+ 1

1

4
  

  1خالي دٻي جو وزن
1

4
   

  5گيهه جي ڀريل دٻي جو وزن
1

2
5ته ڪل وزن  

1

2
  1

1

4
+ 

 الِء استاد موجود هوندو()شاگرد پاڻ حل ڪندا، رهنمائي جي 

 هاڻي سوال جو ٻيو حصو ته گيهه جو وزن دٻي جي وزن کا ڪيترو گهڻو آهي؟ 

 اِهو معلوم ڪرڻ الِء اسان ڇا ڪنداسين؟ 

 شين جي وزن ۾ فرق معلوم ڪرڻ الِء اسان ڪاٽو ڪندا آهيون. 

5   وزن
1

2
− 1

1

4
+ =

11

2
−

5

4
   

  هوندو()شاگرد پاڻ حل ڪندا، رهنمائي الِء استاد موجود 

مشق شاگرد کي پاڻ حل ڪرڻ الِء ڏني ويندي ۽ استاد ۾ موجود  21صفحو نمبر  6اهڙيَء طرح مثال نمبر 

  رهنمائي الِء موجود هوندو. 

 

1 گهر جو ڪم: 
1

2
+

2

4
 حل ڪريو. 
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 59 يونٽ:       49نمبر  صفحورياضي  مضمون: 

 05 وقت:     کي ڪيئن ِسکان؟ اڻپورمان   عنوان: 

 منٽ

 اچو ته ڪاٽا ساٽا ڪريون حصو پهريون: 

 

 جي ختم ٿيڻ کان بعد ٻار ان قابل ٿيندا ته. پيريڊ: هن مقصد

 .ٻه يا ٻن کان وڌيڪ غير هم ڇيد وارا اڻپور جوڙ ڪري سگهندا 

 ، پرچيون: بورڊ، ڪتاب ۽ ڪاپيونتدريسي مواد

  :تدريسي طريقو

 (Motivation)  ذهني آمادگي

يم ۾ تقسهم ڇيد ۽ غير هم ڇيد اڻپور بابت ڄاڻ حاصل ڪرڻ الِء استاد پرچين ۾ مختلف اڻپور لکي ٻارن 

ته ڏنل پرچي ۾ لکيل اڻپورکي انهن  موقعو ڏنو ويندو ٻار کي هر بورڊ تي ٻه ڪالم ٺاهي ۽  ڪري هاڻي

 جي ڪالمن ۾ لڳايو.

 ين تي لکندي پرچ استاد استاد بورڊ تي ڪالم ٺاهيندي
2

5
+

1

3
,

9

11
+

5

7
,
3

7
+

5

7
,

5

10
+

2

10
,
2

4
+

1

4
 

 اڻپور غير هم ڇيد اڻپور هم ڇيد

 

 

 

 

 

 

اچو ڪوشش  ڪرائي. 12۾ موجود مشق  23هاڻي استاد صفحو نمبر  (Methodology) ڪار طريقي

 ڪريون

 نه ڪي استاد پاڻ حل ڪري ڏيکاري.  ڪوشش ڪري جواب ٻارن مان اچي.نوٽ: استاد الء  
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جمع ڪريو.  1سوال نمبر 
5

6
+

3

4
جي مدد سان حل ڪندي. استاد پڇندي ته هن ۾ ٻارن استاد بورڊ تي   

جو نشان آهي تنهنڪري + هنن جي وچ ۾ جواب ايندو ته جوڙ.  ؟اسان کي سڀ کان پهرين ڇا ڪرڻو آهي

 جوڙ ڪرڻو آهي.

 ڇا هنن ۾ ٻئي درجا هم ڇيد آهن. نه ته پوِء؟
5

6
+

3

4
   

  يو ويندو. معلوم ڪ L.C.Mهنن ڇيدن جي  پهرين جمع ڪرڻ الءِ 
5x2

6x2
+

3x3

4x3
=

10 + 9

12
=

19

12
= 1

7

12
 

LCM  .معلوم ڪريو 

6 = 6, 12, 18, 24 

4 = 4, 8, 12, 16, 20 

تدريسي اهڙي طرح 
3

7
+

2

5
 ٻار پاڻ ڪاپين تي حل ڪن. 

 )رهنمائي جي الِء استاد موجود هوندي(

3(iii)ذهني 
1

4
+ 2

1

2
 Stepاستاد بورڊ تي ٻارن جي مدد سان حل ڪندي، هن سوال ۾ ڪهڙو اضافي  

 پهريان نه هيو؟/جيڪو پٺيان  آهي.

3
1

4
+ 2

1

2
=  

13

4
+

5

2
 

 
13X2

2X2
+

5X2

2X2
=  

26

4
+

10

4
=  

26 + 10

4
=

369

4
=

9

1
= 9 Ans 

 

)رهنمائي الِء حل ڪرڻ الِء ڏيندي.  (iv)هن کان پوِء استاد ٻارن کي سوال نمبر  Assessment) (جائزو:

 استاد موجود هوندي( 

 ڪرڻ الِء چوندي.  حل استاد بورڊ تي ڪجهه سوال لکندي ۽ ٻارن کي هتي

 

1.  
4

7
+

2

5
        2. 2

1

2
+ 1

4

3
  3. 

3

6
+

4

4
 

 

 جوڙ ڪريو:  ڪم:جو  گهر

1. 2
1

4
+ 1

4

3
                         2. 1

2

3
+ 1

3

4
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 59 يونٽ:         رياضي مضمون: 

 05 وقت:     کي ڪيئن ِسکان؟ اڻپورمان   عنوان: 

 منٽ

 اچو ته ڪاٽا ساٽا ڪريون حصو پهريون: 

 کانپوِء ٻار ان قابل ٿيندا ته پيريڊ: هن مقصد

  .ٻه يا ٻن کان وڌيڪ غير هم ڇيد کي جوڙ ۽ ڪٽ ڪري سگهندا 

 ن وغيره ڪتاب، بورڊ ۽ ڪاپيو تدريسي مواد:

  :تدريسي طريقو

استاد پهرين پڙهايل تصورن کي ورجاُء ڪرڻ الِء ڪجهه نمبر ن کي اڻپور   ( (Motivationذهني آمادگي

 ۾ لکي شاگردن کي چوندي ته توهان واجب اڻپور ۽ غير واجب اڻپور پهرين پڙهيا آهن. 

واجب اڻپور ڇا کي چئبو آهي؟ جنهن جو انس ننڍو ۽ ڇيد وڏو هجي مثال طور 
3

6
  ، 

وڏو ۽ ڇيڏ ننڍو هجي مثال طور  غير واجب اڻپور ڇاکي چئبو آهي؟ جنهن جو انس
12

9
 

 اچو ۽غير واجب اڻپور تي دائرو لڳايو.

استاد بورڊ تي لکندي. 
2

4
,

9

12
,

12

6
,

10

5
 

ڪجهه شاگرد دائرو ٺاهين ته باقي ٻيا شاگرد ان جي غلط يا صحيح هجڻ جي تصديق ڪندا. ڇا انهن صحيح 

    ڪيو آهي؟

 لڳايو. جو نشان xاهڙيَء ريت جيڪي غير واجب اڻپور آهن انهن تي 
8

3
,
36

12
,
12

24
,

6

10
,
4

8
,
9

6
   

 ڪرڻ جي ڪوشش ڪيون.  12مشق نمبر  تي موجود 23صفحي نمبر  ((Methodology ڪار طريقي

 ڪٽ ڪيو.  6سوال نمبر 

استاد بورڊ تي 
3

7
− 

2

5
 ٻارن جي مدد سان حل ڪرائيندي.  

 ڪندي ته لاستاد ٻارن کان سوا

 هن سوال ۾ اسان کي ڇا ڪرڻو آهي؟ 

 جو نشان آهي ان الِء اسان کي ڪٽ ڪرڻي آهي. جواب ايندو ته ڪٽمتوقع 

 ؟ ڪٽ ڪرڻ الِء اسان کي سڀ کان پهرين ڇا ڪرڻو پوندو

 اپت معلوم ڪبي؟ ڀڃڇا هنن جي ڇيدن جي ننڍي عام 
3X5

7X5
− 

2X7

5X7
=  

15

35
− 

14

35
=  

15−14

35
=

1

35
  Ans.  

 

 سوال ٻار ڪاپين تي حل ڪن.  ivکان Assessment  :II) (:جائزو

1. 
1

2
− 

5

6
 

6. 1
1

8
− 

3

4
 

3. 3
1

7
−  2

5

14
 

2. 2
1

7
−  2

2

14
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2 .2 : گهرو ڪم
1

3
− 1

4

14
 1. 1

2

4
− 

3

6
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 59 يونٽ:     to 43 44نمبر  صفحورياضي  مضمون: 

 منٽ 05 وقت:    کي ڪيئن ِسکان؟ اڻپورمان   عنوان: 

 اچو ته ڪاٽا ساٽا ڪريون حصو پهريون: 

 

 ٿيڻ تي ٻار ان قابل ٿيندا ته.جي ختم  پيريڊهن  مقصد:

 .ٻه يا ٻن کان وڌيڪ غير هم ڇيد اڻپورن جي جوڙ ۽ ڪٽ ڪري سگهندا 

 

 بورڊ، ڪتاب ۽ ڪاپيون. تدريسي مواد:

  :تدريسي طريقو

   (Motivation) ذهني آمادگي
 استاد ٻارن کان زباني سوال ڪندي.

)جنهن جو انس ننڍو ۽ ڇيد وڏو هجي مثال طور   پور ڇا کي چئبو آهي؟ڻواجب آ
4

8
) 

)جنهن جو انس وڏو ۽ ڇيد ننڍو هجي مثال طور  غير واجب اڻپور ڇا کي چئبو آهي؟
6

3
 ) 

 )اهڙي اڻپور ۽ درجي ۾ ڇيد هڪ جهڙا هجن( هم ڇيد اڻپور ڇاکي چئبو آهي؟

 (. )اهڙي اڻپور عدد جن ۾ ڇيد مختلف هجنغير هم ڇيد اڻپور ڇا کي چئبو آهي

 

س امبر ۽ عمران کاڌا ته انهن کي يان مان ٽي سالئآهي سالئيس تي مشتمل  12جيڪڏهن هڪ ڊبل روٽي 

 اڻپور ۾ لکو:

 
?

16
  = 

 

 

  (Methodology) ارڪ طريقي

 ئيندي.استاد هڪ عبارتي سوال ٺاهي ٻارن جي مدد سان حل ڪرا

2: جيڪڏهن سائي رنگ جي ڪپڙي جي اوچائي  1سوال
2

15
ميٽر آهي ۽ اڇي رنگ جي ڪپڙي جي  

2اوچائي 
3

9
 ؟ميٽر آهي ته هنن ٻنهي ڪپڙن جي اوچائي ڪيترا ميٽر آهي

 سائي رنگ جي ڪپڙي جي اوچائي ڪيتري آهي؟ 

 جي اوچائي ڪيتري آهي؟ ياڇي رنگ جي ڪپڙ 

2استاد ٻارن کان سوال ڪندي بورڊ تي لکندي، سائي ڪپڙي جي اوچائي 
2

15
 ميٽر. 

2جي اوچائي  اڇي رنگ جي ڪپڙي
3

9
ميٽر آهي. هاڻي ان جي ٽوٽل اوچائي معلوم ڪرڻ الِء ڇا  

2جوڙ متوقع جواب(   ڪنداسين
2

15
+ 2

3

9
 

 

 جوڙ ڪرڻ الِء پهريان ڇا ڪندا آهيون؟
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32

15
+

21

9
=

32X3

15 X3
+

21X5

9X5
=  

96 + 105

45
=  

201

45
 

 

5 = 15, 30, 50, 60, 75 

 

9 = 9, 18, 27, 36, 50 

پاڻ  ٻار 3جي سوال نمبر  12جي مشق نمبر  23کان بعد صفحي نمبر سوال ٻارن جي مدد سان حل ڪرڻ 

 )استاد رهنمائي الِءموجود هوندو( . ڪنداپنهنجي ڪاپي تي 

ڪلوگرام آهي ان  ۾  62اٽي جي هڪ ٻوري جو وزن  2سوالن نمبر 
1

2
باقي ته ڪلوگرام اٽو استعمال ٿيو  

  ڪيترو اتو بچيو؟

 

 )شاگردن سان سوال ڪندي( ڪندي.استاد ٻارن جي مدد سان بورڊ تي حل 

 ڪلو گرام 62  =ٻوري جو وزن 

استعمال ٿيل اٽو    
1

2
 ڪلو 

 معلوم ڇا ڪرڻو اهي! )بچيل اٽو( 

 يعني ڇا ڪرڻو آهي )ڪٽ(

 

 20 -  
1

2
=  

20

1
−  

1

2
 

 

= 
20x2

1x2
 −   

1x1

2x1
 =   

50

2
  −   

1

2
  =   

50−1 

2
 =   

39

2
 

 

= 19 
1

2
 Ans 

 

ٻار هي سوال ڪاپي ۾ لکڻ کان بعد انهن کي موقعو ڏنو وڃي ته اهي 

 حل ڪن. )رهنمائي الِء استاد موجود هوندو( ڪاپين تي پاڻ 5سوال نمبر 

 

: هڪ ڪيڪ جو 5سوال نمبر 
3

4
 حصو واضع ڪيو.  

 استاد بورڊ تي ڪيڪ ٺاهي

پهريان ٻار کي گهرائي ته هو هن جا برابر چار حصا ڪري پوِء ٻارن کي پڇي ته ڇا هي حصا برابر آهن 

يا نه جيڪڏهن برابر نه هجي نه ڪنهن ٻئي ٻار کي دعوت ڏني ته اهي انهن کي صحيح ڪري ۽ ٻارن 

کان پڇي ته 
1

4
ح هي صحيڇا جي نشاندهي ڪير ڪندو؟ هڪ ٻار کان ڪرائي باقي ٻين ٻارن کان پڇي ته  

 آهي.      

 

هاڻي ٻارن کان پڇي ته باقي ڪيترا حصا ڪيڪ جا بچي ويا 
3

4
.  اهڙي طرح  باقي ٻيا سوال به ڪرائي 

 حصن ۾ تقسيم ڪيو ويو.  4پوِء باقي رهيل حصو مڪمل ڪيڪ کي 

 

 1 2 3 

 

4 5 6 7 

8 9 10 11 

12 13 14 15 

16 17 18 19 
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2- 
3

4
     =    

4

1
   -    

3

4
    =  

4x1

1x1
    -   

3x1

4x1
  =  

4−1

4
   =  

1

4
 

 

18روشني جي هڪ مناري جي اوچائي  2سوال نمبر Assessment) (:جائزو
9

4
5ان مان اگر آهي 

1

2
ميٽر  

حصو پاڻي ۾ آهي باقي ڪيترو حصو پاڻي کان مٿي آهي. استاد بورڊ تصوير ڪشي ڪندي ٻارن جي 

8رهنمائي ڪندي. مينار جي اوچائي ڪيتري آ 
9

4
 ميٽر.  

5 هيڪيترو حصو پاڻي ۾ آ
1

2
 ميٽر 

 اڻي کان مٿي رهيو؟باقي ڪيترا ميٽر پ

 ان الِء اسان کي ڇا ڪرڻو آهي؟ پنهنجي ڪاپي تي انهن کي حل ڪريو. 

18
9

4
5

1

2
 ٻار هن کي پاڻ پنهنجي ڪاپين تي حل ڪندا. -

 ٿيندو. Stepاستاد رهنمائي الِء پڇي ته سڀ کان پهرين ڪهڙو 

18
9

4
 −  5

1

2
= 

 

=
81

4
 −  

11

2
=  

81x1

4x1
 −  

11x2

2x2
= 

81

4
 −   

22

4
=  

81−22

4
 

=
59

4
  Ans 

 : ڪمجو گهرو 

(ii) 3
2

6
    -  3

4

3
 (i) 1

3

5
 +    

81

10
 

 

 59 يونٽ:         رياضي مضمون: 

 05 وقت:     کي ڪيئن ِسکان؟ اڻپورمان   عنوان: 

 منٽ

 اچو ته ڪاٽا ساٽا ڪريون حصو پهريون: 

 جي ختم ٿيڻ کانپوِء ٻار ان قابل ٿيندا ته:  پيريڊهن  : مقصد

  جوڙ ۽ ڪٽ ڪري سگهندا. جيٻه يا ٻن کان وڌيڪ غير هم ڇيد اڻپورن 

 : بورڊ، ڪتاب ۽ ڪاپيونتدريسي مواد

  :تدريسي طريقو

هن کي اهڙي طرح  امانهڪ ڪيڪ وٺي آيو  باباته  پڇندياستاد ٻارن کان   (Motivation)ذهني آمادگي

ه کي ڏنا ت چاچي کي ڏنا ۽ ٻه حصا مونورهايو جيئن ٻه حصا ڀاُء کي ڏنا. ٻه حصا امبر کي ڏنا. ٽي حصا 

 حصا ڪيا؟ ته باقي ڪيترو بچيو؟ 12ٻڌايو ته ڇا امان هن ڪيڪ جا 

 ڪندي. استاد تصوير ذريعي واضع 
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استاد سوالنامن جي ذخيري مان ڪجهه سوال ٻارن کي حل ڪرڻ الِء ڏيندي  (Methodology) ڪار طريقي

 ان جي رهنمائي ڪندي.  استاد پاڻ ۽ 

 ڪريو. حل 

(i) 
1

4
  +    

2

6
 + 1

2

4
   (ii)  𝟐

1

4
  +    2

1

6
 +

8

2
 

(iii) 
6

2
  +    

8

4
   (iv) 

12

6
   +    1

4

3
 

(v) 𝟑
13

2
−    1

2

4
   (vi)  𝟑

4

3
−

8

6
 

 صحيح جواب تي نشان لڳايو:  (Assessment): جائزو

(i) 
3

4
  +    

2

3
=   _______________ 

 

a) 
3

4
                    b) 

2

3
  c)

17

12
                        d)  

1

12
 

 

(ii)𝟐
1

5
−

5

8
  =   _______________ 

 

a) 
63

40
                    b) 

5

40
  c)

17

40
                        d)  

33

40
 

 

 چجوجو کوڙو ياد ڪري ا 9۽  2: ڪم جو گهرو
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 59 يونٽ:         رياضي مضمون: 

 05 وقت:     کي ڪيئن ِسکان؟ اڻپورمان   عنوان: 

 منٽ

 اچو ته ڪاٽا ساٽا ڪريون حصو پهريون: 

 ٻار ان قابل ٿيندا ته: ختم ٿيڻ کان پوِء  جي  پيريڊ: هن مقصد

 .ٻه يا ٻن کان وڌيڪ غير هم ڇيد جي جوڙ ۽ ڪٽ ڪري سگهندا 

 بورڊ، ڪتاب ۽ ڪاپيون: تدريسي مواد:

   :تدريسي طريقو

ايندي جن ۾ مختلف شيون ۽ مقدار ڏنل هوند ۽  ٺاهي پرچيون 5استاد گهران (Motivation) ذهني آمادگي

اد استواضع ڪيو  ٻارن کي هدايت ڪئي ويندي ته اکرن ۾ لکيل شين جي وزن کي اڻپور جي صورت ۾

جنهن ۾ ڏنل ڪم ٻار گروپ ميمبرن جي ڏي گروپن ۾ ورهائي هر گروپ کي هڪ پرچي  نڪالس کي پنج

 . دامدد سان ڪن

 0پرچي نمبر  1پرچي نمبر 

 مرغي سوا ٽي ڪلو ساڍا ٽي ڪلو کنڊ

 ادرڪ ۽ ٿوم ڏيڍ ڪلو هڪ چوٿائي لوڻ

 چانور سوا ٻه ڪلو اڍائي ڪلو بصر

 ساچا ٽي چار ڪلو دال سوا ٽي ڪلو مٽر

 اڍائي ڪلو بصر ڏيڍ ڪلو گوشت

 

 4پرچي نمبر  0پرچي نمبر 

 ساڍا پنج ڪلو اٽو اڌ ڪلو کنڊ

 ڏيڍ ڪلو کير هڪ چوٿائي لوڻ

 اڌ ڪلو گوشت سوا ڪلو کير

 سوا ٻه ڪلو کير اڍائي ڪلو 

 ٽي چوٿائي ڪلو ڪريم ڏيڍ ڪلو اخروٽ

 

 0پرچي نمبر 

 سوا ٻه ڪلو بصر

 اڌ ڪلو کير

 ساڍا چار ڪلو چانور

 ڏيڍ ڪلو چانهه جي پتي

 هڪ چوٿائي ڪلو لوڻ

𝟐 ۾جيڪڏهن هڪ دٻي  (Methodology) ڪار طريقي
4

9
ٻئي دٻي ۾ ۽ آهي  موجود ليٽر پاڻي 

10

3
ليٽر پاڻي  

 ؟آهي ته ڪل ٻنهي دٻن ۾ ڪيترو پاڻِي ٿيندو

 . ڪرائيندي استاد ٻارن جي مدد سان سوال بورڊ تي حل
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A 𝟐= ( دٻي ۾ پاڻي
4

9
 ليٽر

Bدٻي ۾ پاڻي )=
10

3
 ليٽر پاڻي.

 وزن معلوم ڪرڻ الِء ڇاڪيو ويندو آهي. جو ُڪلٻنهي 

 ڪنداسين( جواب جوڙ مڪنم)

𝟐
4

9
    +    

10

3
         =  

 

22

9
    +    

10

3
           =  

22 x  4

9 x 4
    +    

50 x 3

12 x 3
  =  

88 + 120

36
    =   

208

3618 9

10452

=  
52

9
  Ans. 

22
x4
88
−
1

40
x3

120

120
+88
208

 

 حل ڪريو:: 6سوال نمبر 

(i) 𝟒
1

3
  +    1

5

6
   (ii)  𝟏

4

9
  +    

13

12
 

(iii) 𝟑
4

3
−    1

2

6
   (iv)  𝟐

4

4
−    1

3

2
 

 ((Assessmentجائزو: 

(i) 𝟓
4

2
  +    

15

4
   (ii)  𝟐

5

6
−

12

9
 

 .چجوجا کوڙا ياد ڪري ا 16۽  11: ڪمجوگهر

 59 يونٽ:        رياضي مضمون: 

 منٽ 05 وقت:    کي ڪيئن ِسکان؟ اڻپورمان   عنوان: 

 (اچو ته ڪاٽا ساٽا ڪريون) حصو پهريون: 

 تي ٻار ان قابل ٿيندا ته: ٿيڻ جي ختم  پيريڊهن  مقصد:

 .اڻپور کي مڪمل انگن سان ضرب ڪري سگهندا 

 : بورڊ، چاڪ، ڪتاب ۽ ڪاپيون وغيره.تدريسي مواد

  :تدريسي طريقو

ميزون آهن ۽ هر  2. هڪ ڪمري ۾ سوال استاد بورڊ تي هڪ سوال لکندي  (Motivation):ذهني آمادگي

؟ نڪرسيون ٿينديو فٽ آهي هڪ ٽيبل ۾ ست ڪرسيون آهن. ته ٻڌايو ته ڪل ڪيترون 12ميز جي اوچائي 

 تصوير سان واضع ڪيو.

کي  استاد ٻارن جتي مشڪل ايندي اتي استاد رهنمائي ڪندي. ۽  استاد ٻارن کي حل ڪرڻ جو موقعو ڏيندي

۽ استاد شاگردن کي سوچڻ جو موقعو پڇندي ته هن کي اسان ڪيترن طريقن سان حل ڪري سگهون ٿا؟ 
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لکندي ته جيئن ٻارن  ڪرسي جو تعدادجي هيٺيان ست جي آساني الِء هر تصوير فراهم ڪندي. شاگردن 

ن ته اسان هن کي ٻن طريق ڪندي کي سمجهڻ ۾ آساني ٿئي. ٻارن جاجواب ٻڌڻ کان بعد  استاد وڌيڪ واضع 

سان حل ڪري سگهون ٿا. هڪ جوڙ جي طريقي سان ۽ ٻيو ضرب جي طريقي سان استاد شاگرد کي بورڊ 

استاد هڪ ٻئي شاگرد کي بورڊ تي گهرائيندي ۽  56=7+7+7+7+7+7+7+7تي حل ڪرڻ الِء چوندي 

جي رهنمائي ڪندي پڇندي ته  استاد شاگردن۽  ڪنداسين حل ڪيئن   نضرب جي طريقي ساچوندي ته 

اسان کي ڪرسين جي تعداد معلوم ڪرڻ الِء ڇا ڪرڻو  2۽ ميز  2 ؟اسان وٽ ڪيتريون ڪرسيون آهن

 2استاد ٻار کان پڇندي ته ال کي مزيد حل ڪرڻ الِء چوندي. شاگردن جا جواب ٻُڌڻ کان پوِء ان سوپوندو 

 7x8=56استاد شاگردن کي اڳيان حل ڪرڻ الِء  سان ضرب ڏينداسين ته جواب ڇا ٿيندو؟ 2کي 

سان ضرب ڪيو ته اسان  8کي  7سڄي ڪالس کي مخاطب ڪندي ٻُڌائيندي ته جڏهن اسان   /۽ پوِء پوري 

 ڪرسيون آهن. 05آيو. ان جو مطلب اسان وٽ  05وٽ جواب 

 

ٻڌائيندي ته هي ضرب جو آسان ۽  مخاطب ڪندي استاد سڄي ڪالس کي (Methodology): ڪار طريقي

جو  سبقاستاد  ؟هجن ته پوِء اسان انهن کي حل ڪيئن ڪنداسين ۾سولو طريقو آهي. اهڙي طرح اگر اڻپور 

و ڪتاب جاعالن ڪندي ٻارن کان جواب وٺڻ کان پوِء مزيد انهن کان پڇندي ته اڳيان عمل ڪهڙو ٿيندو. 

 (بورڊ تي لکندي. ڪريوناچو ضرب ) 22صفحو نمبر 

 :Step 1 سوال
2

8
  x  

7

2
  

ڇيد آهي. استاد شاگردن کان پڇندي ته  2انس آهي ۽  6استاد ٻارن کي سمجهائيندي ته 
7

 2
۾ انس ۽ ڇيد ڪهڙا  

 ڇيد آهي. 6انس ۽  2ڏيندا ته جواب  آهن ٻار

 استاد سڄي ڪالس کي مخاطب ٿيندي پڇندي ته توهان هن سوال کي ڪهڙي طرح حل ڪنداسين. 

Step 2:  
2

8
  x  

7

2
 

سان ۽ ڇيد کي ڇيد  2کي  6يعني  هاڻي استاد ٻارن کي ٻڌائيندي ته اڻپورن جي ضرب ۾ انس کي انس سان

 ته اسان جو جواب هن طرح جو ايندو. سان ضرب ڏينداسين. 2کي  6سان يعني 

 Step 3: 
2x7

8x2
 =   

14

16
 

نه ته اچو ڏسون اڳيان  ؟حساب هتي ختم ٿي ويواسان جو پچندي ته ڇا  کي مخاطب ٿينديهاڻي استاد ٻارن 

ٻنهي تي ويندو هجي ٻار  12۽  12ته اهرو کوڙو جيڪو  جواب استاد ٻارن کي چونديطريقو ڪيئن ٿيندو؟ 

کي ٻن سان ونڊ ڪنداسين  12۽  12. هاڻي اسان ٿا ڃنتي و 12۽  12 هن جيڪيآ اکوڙ اجواب ڏيندا ٻه اهڙ

 ڪيئن ڪنداسين.ته 

 توهان کي خبر آهي

 
147

168
=   

7

8
Step 4:    

ٻن سان تقسيم ڪرڻ کان پوِء اسان جو جواب 
7

8
 آيو؟ 

 . نه!اتي ڪو کوڙو وڃي ٿو. جواب ڏيند 2۽  2چوندي ڇا  مخاطب ٿيندي شاگردن کي ورياستاد 

ان جو مطلب ته هتي اسان جو حساب پورو ٿيو. 
7

8
 

7

8
   Step 5:     

 جتي ٻارن کي مشڪالت ٿيندي ته استاد رهمنائي ڪندي 
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  :ندياستاد بورڊ تي ڪجهه سوال لکي ۽ حل ڪرڻ الِء چو

 2) 
4

5
x

8

5
   1) 

5

3
x

6

3
     

 (Assessment) :جائزو

  
9

6
 x 

2

2
 ۽  

5

8
 x 

4

6
 

  :ڪمجوگهر

 
2

2
 x 

3

4
 ۽  
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5
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Subject : English 

Topic: Reading Comprehension  

Chapter 3: A new Friend  

Time: 50 Minutes   

 تي ٻار ان قابل ٿيندا ته: ٿيڻ جي ختم  پيريڊهن  مقصد :

  پڙهي سگهندا.ٻار سبق جو پهريون پيراگراف 

  نون لفظن جي معني ڄاڻي ڪاپي ۾ لکي سگهندا ۽ لفظ معني جي مدد سان سبق جي معني سمجهي

 سگهندا. 

  .لفظن جا جمال ٺاهي سگهندا 

 

 درسي ڪتاب، بورڊ، چاڪ : موادتدريسي 

  :تدريسي طريقو

   (Motivation)ذهني آمادگي

 ڪري . 12 -11بابت سوال ٽيچر ذهني آمادگي الِء ڪتاب ۾ ڏنل صفحي جي تصويرن 

 تصوير ۾ ڇا نظر اچي رهيو آهي؟  ( ٻارو!1)

 ممڪنه جواب : اسڪول، ٻه ڇوڪريون، ڪينٽين، دڪان وغيره.

 ( اهي ٻه ڇوڪريون پاڻ ۾ ڇا ٿي سگهن ٿيون؟6)

 ممڪنه جواب : دوست  

 ( ڇا توهان جو ڪو دوست آهي؟3)

 ( اگر دوست ناراض ٿي وڃي ته ڇا ڪرڻ گهرجي؟2)

 

 (Methodology)طريقي ڪار 

 سرگرمي :

 .ٽيچر ذهني آمادگي کانپوِء سبق جي بلند خواني ڪري 

  بلند خواني )مثالي خواندگي( کانپوِء ٽيچر هڪ دفعو ٻيهر )ضرورت مطابق( سبق پڙهي ۽ ٻارن

کي غور سان ٻڌڻ الِء چوي ۽ نوان لفظ نشاندهي ڪرڻ الِء چوي. سبق پڙهڻ دوران ٽيچر ٻارن 

 بابت سوال ڪندي رهي.کان سبق 

 مثال طور: 

 الِء تمام گهڻا خوش هئا؟  Lunch Break( ٻار ڇو 1)

 ( جڏهن ثنا پهتي ته ان ڇا ڏٺو؟6)

 ( بشري ڪنهن کي ڌڪو ڏنو؟ وغيره.3)

 )ٽيچر ٻيهر سبق پڙهڻ کانپوِء ٻارن کي پاڻ سان گڏ سبق پڙهڻ الِء چوي )اجتماعي خواندگي 

ِء نون لفظن جي معني بورڊ تي لکي. ٻارن کان لفظن جي معني پڇي ( ٽيچر اجتماعي خواندگي کانپو2)

 وڃي.

   نون لفظن جي معني بورڊ تي لکڻ کانپوِء انهن صفحن جي بلند حوالي ڪرائي وڃي ۽ ٻارن جا

( ٺاهي انهن کي جوڙن ۾ سبق جي معني لکيل لفظن جي مدد سان سمجهڻ جي هدايت Pairsجوڙا )

 ڪئي وڃي.

 ( جوڙاPairs۾ سبق ج ) و مفهوم ۽ ريڊنگ جي مشق ڪرڻ کانپوِء ٽيچر ڪجهه ٻارن کان انفرادي

 خواندگي ڪرائي. 
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  انفرادي خواندگي کانپوِء مشڪل سان اُچار ٿيندڙ لفظ بورڊ تي لکيا وڃن ۽Phonic method  

ذريعي ٻارن کي انهن لفظن کي اُچارڻ ۾ مدد ڪئي وڃي ۽ ٻارن کي انهن لفظن جا جمال ٺاهڻ الِء 

 چيو وڃي.

 

 ٻڌايو: Steps جملي ٺاهڻ جا 

 . ٻارن کان لفظن جي معني پڇو.1

. پوِء انهن کان پڇو ته هي ڪهڙن ڪهڙن جملن ۾ استعمال ٿي سگهي ٿو. ٻارن جي حوصال افزائي 6

 ڪيو ته هو مختلف خيال ۽ جمال پيش ڪن. 

 English نگريزي سنڌي ۾ خيال يا جمال ٻڌائين ته استاد انهن جي مدد ڪري ۽ ا /. جيڪڏهن ٻار اردو 3

 ۾ ٻڌائي.

 . استاد جملي ۾ استعمال ٿيندڙ مشڪل لفظ بورڊ تي لکي.2

 . پوِء ٻارن کي چوي ته هو ڪالس ۾ ٻڌايل جملن مان ڪوئي به هڪ ڪاپي ۾ لکو.5

 . ان دوران استاد ان جي نگراني ڪري ۽ گڏو گڏ اصالح ڪري.2

 . اهو طريقي ڪار ڏنل سڀني لفظن سان ورجايو وڃي.2

 

  ٻارن جي حوصله افزائي ڪري ته هو هڪ ٻئي کان مختلف جمال ٺاهن.ٽيچر 

 

 (Assessment)جائزو :

 .جائزي ۾ ٻارن کي لکيل جمال ٻڌائڻ الِء چيو وڃي 

 .سبق بابت ڪجهه سوال پڇيا وڃن 

 مثال طور:

 ( بشري ثنا کي ڌڪو ڇو ڏنو؟1)

 ( بشري کي پنهنجي ورتاُء تي ڇا محسوس ٿيو؟6)

 
 

 

 

Subject : English 

Topic: Reading Comprehension  

Chapter 3: A new Friend  

Time: 50 Minutes 

 تي ٻار ان قابل ٿيندا ته: ٿيڻ جي ختم  پيريڊهن  مقصد :

  .ٻار سبق جو ٻيو  پيراگراف پڙهڻ ۽ سمجهڻ جي قابل ٿي ويندا 

 .نون لفظن جي معني ڄاڻ حاصل ڪري سگهندا ۽  ڪاپي ۾ لکي سگهندا 

 سبق مان سوالن جا جواب ڏيڻ جي قابل ٿي ويندا. پڙهايل 

 درسي ڪتاب، بورڊ، چاڪ:  موادتدريسي 

 :تدريسي طريقو
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ٽيچر ذهني آمادگي الِء ٻارن کان پهرين پڙهايل پيراگراف متعلق ڪجهه  ((Motivation ذهني آمادگي

 سوال ڪري :

 ( بشري جي ڌڪي ڏيڻ کانپوء ثنا ڇا ڪيو؟1)

پورو ٿي ويو ته ثنا کي ڪالس ۾ ڇا جي ضرورت محسوس   Lunch Time( ثنا جو وارو نه آيو ۽ 6)

 ( ڪرائي.Predictionکانپوِء ٽيچر نئين پيراگراف جي اڳڪٿي ) Recapٿي؟ پڙهايل سبق جي 

 ٻارو توهان کي ڇا ٿو لڳي ته ڇا ٿيندو؟ 

 ڇا بشري کي پنهنجي ڪيل ورتاُء تي افسوس ٿيندو؟ 

 ا کان معافي وٺندي؟ڇا بشري ثن 

 ڇا ثنا معاف ڪندس؟ 

 

 (Methodology)طريقي ڪار 

 سرگرمي :

  ٽيچر ذهني آمادگي کانپوِء ٻارن کانPrediction  بابت چوي ته اچو غور سان  اوزارڪرايل خي

 اڳڪٿي صحيح ٿي نڪري. "Guess"اڳتي پڙهون ۽ ڏسون ته توهان مان ڪنهن جو 

 ۾ بيهڪ جي نشانين جو خيال رکندي سبق پڙهي. ٽيچر مثالي خواندگي ڪري ۽ بلند آواز 

  ٽيچر ٻيهر سبق پڙهي ۽ ٻارن کي آڱر رکي  پڙهائڻ سان گڏ نون لفظن جي نشاندهي ڪرڻ الِء

 چوي.

  .ٽيچر نوان لفظ بورڊ تي لکي ۽ انهن جي معني ٻارن کان پڇي ۽ ٻارن جي حوصله افزائي ڪندي

 بورڊ تي لفظن جي معني لکي.

 واني ڪرائي وڃي.لکيل لفظن جي بلند خ 

  ٽيچر ٻارن کانپوِء انفرادي خواندگي ڪرائي ۽ گڏ گڏ پڙهايلText  .مان سوال ڪندي رهي 

 مثال طور:

 ( بشري جي معافي گهرڻ تي ثنا ڇا ڪيو؟1)

( بشري ڪٿي جي رهندڙ هئي ۽ ثنا بشري جي ڳوٺ ڪڏهن وئي هئي؟ انفرادي خواندگي دوران 6)

ڻ ۾ ٽيچر ٻار جي مدد ڪري يا ٻين ٻارن جي مدد گهري.  سبق مشڪل پيش ايندڙ لفظن کي صحيح اچار

 تي موجود مشق صحيح / غلط ٻارن کان ڪرائي. 16پڙهائڻ کانپوِء ٽيچر صفحو نمبر 

 

چيڪ ڪيا وڃن ۽ درسي ڪتاب ۾  True/ Falseجائزي ۾ ٻارن طرفان ڪيل  (Assessment)جائزو :

 .ڏنل سوال پڇيا وڃن
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Subject : English 

Topic: Reading Comprehension  

Chapter 3: A new Friend  

Time: 50 Minutes 

 تي ٻار ان قابل ٿيندا ته: ٿيڻ جي ختم  پيريڊهن  مقصد :

  تي ڏنل مشقي سوالن جا جواب ٻڌائڻ ۽ لکڻ جي قابل ٿي  16ٻار درسي ڪتاب جي صفحي نمبر

 ويندا.

 

 ڪمپيوٽر پيپردرسي ڪتاب، بورڊ، چاڪ، ڪجهه :  موادتدريسي 

  :تدريسي طريقو

 (Motivation)ذهني آمادگي 

  ٽيچر ذهني آمادگي الِء ٻارن کان سبق جو جائزو(Review)  .ڪرائي 

 ( ٻارو! اسان هن سبق ۾ ڇا پڙهيوسين؟1)

 (  بشري ۽ ثنا جي دوستي ڪيئن ٿي؟6)

 ( بشري ثنا کي پنهنجي باري ۾ ڇا ٻڌايو؟3)

 ( ثنا پنهنجي باري ۾ ڇا ٻڌايو؟2)

  (Methodology)طريقي ڪار 

 سرگرمي :

 ٻار هجن. 3ٽيچر ذهني آمادگي کانپوِء ٻارن جا  جوڙا ٺاهي. هر جوڙي ۾ 

  سوال ڏي ۽ هر گروپ  6تي مليل مشقي سوالن مان  16ٽيچر ٻارن جي گروپس کي صفحي نمبر

ڪري ڏنل سوالن جا جواب  Discussکي هڪ سادو پيپر)شيٽ( ڏي ۽ انهن کي گروپ ۾ بحٽ 

 لکڻ جي هدايت ڪري. 

  ٽيچر سوالن جا جواب لکڻ دوران هر گروپ ۾ وڃي ٻارن کي هر ممڪنه مدد ڏي ۽ انهن کي سبق

 ڪرڻ الِء چوي. "Recall"کي ياد دهاني 

  سوالن جا جواب لکندڙ گروپ کي پنهنجو ڪم پيشPresentation   ڪرڻ الِء گهرايو وڃي ۽

ته اهي پنهنجي ساٿين جي حوصله افزائي ڪن، غور سان ٻڌن ۽ اگر ڪا  ٻين ٻارن کي چيو وڃي

 اضافي معلومات ڏيڻ چاهن ته مثبت طريقي سان  ڏئي سگهن ٿا.

  ٽيچر واري واري تمام گروپس کانPresentation    وٺي ۽ ٻارن طرفان شيٽ تي لکيل سوالن

 چوي. جي جوابن کي درست ڪري بورڊ تي لکي ۽ ٻارن کي ڪاپي تي لکڻ الءِ 

 (Assessment)جائزو :

 ندا .لکسرگرمي تي سوالن جا جواب  12فحوصڪاپي ۾ جائزي ۾ ٻار

 

Subject : English 

Topic: Syllables   

Chapter 3: A new Friend  

Time: 50 Minutes 

 تي ٻار ان قابل ٿيندا ته: ٿيڻ جي ختم  پيريڊهن  مقصد :

  .ٻار سبق جو ٻيو  پيراگراف پڙهڻ ۽ سمجهڻ جي قابل ٿي ويندا 

 درسي ڪتاب، بورڊ، چاڪ:  موادتدريسي 

 :تدريسي طريقو
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 (Motivation)ذهني آمادگي 

 .ٽيچر ذهني آمادگي الِء بورڊ تي ڪجهه لفظ لکي ۽ ٻارن کي پڙهڻ الِء چوي 

  :مثال طور Cut, Hit, Boy, Cup, Can, Cow, Fast .وغيره 

  کان پڇي ته اهي لفظ پڙهڻ وقت ڇا توهان ڪنهن به ٽيچر اهي لفظ ٻارن کان پڙهائڻ کانپوِء انهن

 لفظ ۾ وقفو ڪيو يا اچارڻ وقت ڪنهن لفظ  کي ٽوڙي ٻن حصن ۾ پڙهيو؟ ممڪنه  جواب : نه.

 .ٽيچر ٻيهر لفظ پڙهائي ته جيئن هن دفعي ٻار غور سان ٻڌي ۽ پڙهي 

 

  (Methodology)طريقي ڪار 

 سرگرمي :

  ٽيچر ذهني آمادگي کانپوِء ٻارن کي چوي ته مان ڪجهه ٻيا لفظ لکان ٿي انهن کي پڙهي ڏسو. ٽيچر

اهي لفظ  Pencil, Picture, Garden, Photo, Marker, Teacher پوِء هي لفظ بورڊ تي لکي.

ته اهي ۾ انهن لفظن تي غور ڪرڻ الِء چوي ۽ هدايت ڏي  Pairلکڻ کانپوِء ٽيچر ٻارن کي جوڙن 

لفظ پڙهڻ/ اچارڻ وقت لفظن کي جتي وقفو ڏين يا انهن کي ورهائڻ ته الڳ ڪري لکن. ٽيچر پاڻ 

 هڪ لفظ کي ٽوڙي ۽ اچاري ڏيکاري.

   :مثال طورPen/cil  ٻارن کي اهڙي طرح سڀ لفظن کي پدSyllable  جي مطابق الڳ لکڻ الِء

 چوي.

  ٽيچر ٻارن جي جوڙيPair ر جڏهن پد جي لحاظ کان لفظن کي ۾ وڃي انهن جي مدد ڪري. ٻا

ٽوڙي لکڻ واري سرگرمي مڪمل ڪري وٺن ته ٽيچر واري واري سان ٻارن کان پڇي بورڊ تي 

 لکي.

(1) Pen/cil (2) Pic/ture (3) Gard/en  (4) Pho/to   (5)Mar/ker  (6)Tea/cher 

 ( ٽيچر هاڻي ٻارن کي ٻڌائي ته پدSyllableلفظ جو ننڍي ۾ ننڍو حصو آهي ۽ )  اهو لفظ ۾ مختلف

 ,Boyتعداد ۾ هوندو آهي. جتي جتي ٿورو وقفو ڏجي يا ٽوڙجي ڪنهن لفظ کي اچارڻ الِء مثال طور 

Cup, Can, Cow  وغيره ۾ ڪٿيBreak ( نه هيو ته اهيOne Syllable words هڪ پد وارا )

( لفظ Two Syllableاهي ٻه پد وارا )  ,Teacher, Gar/den, Pic/ture, Pen/cilالفاظ آهن. 

 آهن.

ٽن پدن وارا لفظ آهن. ٽيچر  Tomorrow, Happiness, Calendar, Dinosaur, Afternoon جڏهن ته:

اها معلومات ڏيڻ کانپوِء ٻارن کي پنهنجو پنهنجو نالو لکڻ الِء چوي ۽ ان کي پدن ۾ ٽوڙڻ الِء چوي ٽيچر 

 انفرادي طرح هر ٻار کان ان جو نالو ۽ ان جا پد پڇي.

 Syllablesتي ڏنل  13۽  16جائزي ۾ ٽيچر درسي ڪتاب ۾ موجود صفحي نمبر   (Assessment)جائزو :

  ( ڪرائي.Exerciseبدن جي  مشق )
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Subject : English 

Topic: Pictorial Story 

Chapter 3: A New Friend   

Time: 50 Minutes  

 تي ٻار ان قابل ٿيندا ته: ٿيڻ جي ختم  پيريڊهن  تدريسي مقصد :

  تي ڏنل تصويري ڪهاڻي کي پنهنجي لفظن ۾ ٻڌائي سگهندا ۽  12ٻار درسي ڪتاب جي صفحو نمبر

 لکي سگهندا. ڪهاڻي جو عنوان ٺاهي سگهندا ۽ لکي سگهندا. 

 درسي ڪتاب، بورڊ، چاڪ، ڊسٽر  :موادتدريسي 

  :تدريسي طريقو

  ( Motivationذهني آمادگي )

آمادگي ۾ ٻارن کان پڇي ته ٻارو! ڇا توهان ڪجهه مشهور ڪهاڻين جي باري ۾ ڄاڻو ٿا جيڪي ذهني استاد 

 جانورن جي بابت هجن يا انهن جو ڪردار جانور هجي.

 ممڪن جواب : اڃايل ڪانُء، اللچ خراب بال آهي )ڪتي واري( شينهن ۽ ڪوئي جي ڪهاڻي وغيره. 

  )چڪا آهننوٽ: )هي سڀئي ڪهاڻيون ٻار پوئين درجي ۾ پڙهي 

  ( Methodology)طريقي ڪار 

 کولڻ جي هدايت ڏئي.  12استاد ذهني آمادگي کانپوِء ٻارن کي ٽيڪسٽ بڪ جو صفحو نمبر 

استاد ڪتاب کولرائڻ کانپوِء ٻارن کي چوي ته ٻارو توهان کي انهن تصويرن ۾ ڪهڙن ڪهڙن جانورن جو 

 ڪردار نظر اچي رهيو آهي؟

 ڪهاڻي ٻڌائي سگهو ٿا؟ڇا توهان تصويرن جي مدد سان 

ٺاهي ۽ هر گروپ جي تصويرن کي ڏسندي پاڻ ۾ ڳالهه ٻولهه ڪرايو ۽ ڪهاڻي  )گروپ(استاد ٻارن جا جوڙا 

 کي پنهنجي لفظن ۾ بيان ڪرڻ الِء چوندا. 

 

جڏهن تصويرن جي مدد سان سڀئي ٻار پاڻ ۾ ڪهاڻي ٺاهي ڇڏين ته استاد گروپن کي واري واري سان 

ش ڪرڻ الِء چوي. ڪالس جي سامهون پي  

جڏهن سڀئي گروپ ڪهاڻي پنهنجي لفظن ۾ بيان ڪري ڇڏين ته استاد گروپن کي پنهنجي لفظن ۾ لکڻ الِء 

 بورڊ تي لکي. "Key words" اهم لفظ هدايت ڏي ۽ ڪهاڻي ۾ استعمال ٿيڻ وارا

 مثال طور : 

Friends- دوست tortoise  ڪڇون

 ڪميون 
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Bet شرط Started يو ڪ شروع  

Running   ڊوڙڻ  Thought سوچيو 

Take Rest آرام ڪرڻ Slow ستيهآ  

Fast تيز Rabbit سيهڙ 

Decided يوفيصلو ڪ  Continue running slowly ستي هآ لڳاتار

 ڊوڙڻ 

  (Assessment)جائزو :

 هي تمام لفظ بورڊ تي لکڻ کانپوِء استاد گروپ ۾ ٻارن کي ڪهاڻي لکڻ الِء چوي. 

 وڃي ٻارن جي هر ممڪن مدد ۽ رهنمائي ڪري.استاد هر گروپ ۾ 

کي سڀني جي سامهون سڏ ڪري ڪهاڻي  نگروپسان اري واري وجڏهن ٻار ڪهاڻي لکي ڇڏين ته استاد 

 پڙهائي.

  

سڀني گروپن جي لکيل ڪهاڻي ٻڌڻ کانپوِء استاد ٻارن جي لکيل ڪهاڻي کي صحيح ڪندي بورڊ تي لکو ۽ 

ان جي خيال ۾ هن ڪهاڻي جو عنوان ڪهڙو هجڻ گهرجي. استاد ٻارن کان ڪهاڻي جو عنوان پڇي ته توه

 ڪهاڻي جو عنوان ٻارن کان پڇڻ کانپوِء ڪجهه ٻارن کان ڪهاڻي پڙهائي. 

 

 

 

Subject : English 

Topic: Phonics   

Chapter  3: A new Friend  

Time: 50 Minutes   

 تي ٻار ان قابل ٿيندا ته: ٿيڻ جي ختم  پيريڊهن  مقصد :

  ٻار"bl" ۽"sn" ( بلينڊزblends وارا لفظ لکڻ ۽ پڙهڻ جي قابل ٿي ويندا ۽ انهن )blends  کي

 لفظن جا جمال ٺاهي سگهندا. Blendsدرسي ڪتاب ۾ ڳولهي ۽ ٻڌائي سگهندا. 

 درسي ڪتاب، بورڊ، چاڪ:  موادتدريسي 

  :تدريسي طريقو

  (Motivation)ذهني آمادگي 

  ٽيچر ذهني آمادگي الِء ٻارن کي اڳ ۾ پڙهايلvowels,  consonants, blends   ۽

consonant blend .جي باري ۾ پڇا ڪري 

   ڪجه اضافي مدد الِء اڳ ۾ پڙهايلbl blend لفظ بورڊ تي لکي 

 کي ليڪ  brوغيره  اهي لفظ پڙهائڻ کانپوِء   bread, brown, brush, brinjalمثال طور  

underline  ڪري  ٻارن کي ٻڌايو وڃي ته جيئن اسان اڳ ۾ پڙهي آيا هئاسين ته'br'  لفظن ۾
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 consonantجا  "sn"۽  "bl"آهي ۽ اڄ اسان   consonant blend  استعمال ٿيندڙ  هڪ 

blends .لفظ سکنداسين 

 (Methodology)طريقي ڪار 

 سرگرمي :

 ڪجهه اهڙا لفظ ڄاڻو ٿا جن جي  ٽيچر ذهني آمادگي کانپوِء ٻارن کي چوي ته ٻارو ڇا توهان

 هجي. "sn"۽  "bl"شروعات ۾ 

 جواب :  ممڪنblue, blade, blood, snake. snow etc  .ٽيچر اهي لفظ بورڊ تي لکي

لفظ بورڊ تي لکي ۽ ٻارن کي  2يا  6جيڪڏهن ٻارن کي اهي لفظ نٿا اچن ته به ٽيچر انهن مان 

 ۾ سوچي لکڻ الِء چوي.  "pair"پڙهڻ الِء چوي ۽ ان کان عالوه ٻيا به اهڙا لفظ ڏنل ٽيبل ۾  جوڙي

Sl (words) Bl(words) 

 

 

 

 

 

  ٽيچرpair work دوران ٻارن جي مدد ڪري ۽ انهن کي درسي ڪتاب   جوڙي ۾ ڪم جي

 استعمال ڪندي لفظ ڳولهڻ الِء چوي.

  جوڙي(Pair) ۾ لفظ لکڻ کانپوِء ٽيچر ٻارن کان لفظ پڇي بورڊ تي لکي ۽ ٻارن کي هدايت ڏي ته

 انهن لفظن کي پنهنجن جملن ۾ استعمال ڪن.

  تي موجود 15جمال لکڻ کانپوِء ٽيچر درسي ڪتاب ۾ صفحي نمبر (sn,bl )blends   ڪاپي  تي

 لکرائي ۽ انهن کي صحيح اچارڻ ۾ ٻارڻ جي مدد ڪري. 

  (Assessment)جائزو

  جائزي ۾ ٻارن طرفان لکيلbl, sn words    لفظ ٽيچر چيڪ ڪري ۽ انهن لفظن جا جمال

 جا اچار ٻڌي. "words "bl۽  "sn"ٺهرائي چيڪ ڪري. ٽيچر ٻارن جا 
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Subject : English 

Topic: Paragraph Writing  

Chapter 3: A new Friend  

Time: 50 Minutes 

 مقصد :

 پيرڊ جي ختم ٿيڻ تائين ٻار ان قابل ٿي ويندا ته.  هن 

  ٻار"My Friend"   سٽن  12منهنجو دوست تي(lines).جو پيراگراف لکڻ جي قابل ٿي سگهندا 

 

 درسي ڪتاب، بورڊ، چاڪ:  موادتدريسي 

  :ي طريقوتدريس

  (Motivation)ذهني آمادگي 

 ڪرائي ويندي. brain stormingتي   (my friend)ٽيچر ذهني آمادگي ۾ ٻارن کان منهنجي دوست 

 مثال طور  :

 

 

 

 

 

 

 

 

 طريقي ڪار

(Methodology)  

 ( ٽيچر ان کانپوِء ٻارن کي اهم معلوماتkey words جي مدد سان پيراگراف لکڻ جي هدايت )

 ڏيندا.

  لفظ لکندا.هيٺيان استاد ٻارن جي رهنمائي الِء بورڊ تي 

Same School, Funny, Like, (Color food) help, forever, friends etc. 

 سرگرمي :

استاد ٻارن جي هر ممڪن مدد ڪري ان کانپوِء ٻارن کي انهن جو لکيل پيراگراف واري واري سان 

 پڙهڻ جي هدايت ڏئي.

پيش ڪن ان دوران ئي جمال درست ڪريو ۽ ملندڙ خيال )جملن کي  جڏهن سڀئي ٻار پنهنجو ڪم

 پيراگراف جي صورت ۾ بورڊ تي لکو ۽ ٻارن کي ڪاپي ۾ لکڻ جي هدايت ڏيو.

 

 

 

Suggested Paragraph:  

I have one best friend. His name is ..................... we study in the same school. We 

are in the same class. He/she live near my house. We play to gather after school and 

study also. My friend is very helpful. Her favorite color is pink and she likes skipping 

game. She is very kind. I like my best friend we will be friends forever.  

 ٽيچر ٻارن جو لکيل پيراگراف چيڪ ڪري. (Assessment):جائزو 
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Subject : English 

Topic: Silent Letter Words (W,K,H)   

Chapter 3: A new Friend  

Time: 50 Minutes  

 مقصد :
 جي ختم ٿيڻ تائين ٻار ان قابل ٿي ويندا ته.  پيريڊ هن

 ( ٻار ساکنW,K,N.سان شروع ٿيندڙ لفظن کي سڃاڻي سگهندا ) 
 (W, K, H) "Silent"   سان شروع ٿيندڙ لفظن کي صحيح اچار سان پڙهي سگهندا ۽ ان جي

 ياد ڪري سگهندا. (spelling)هجي 
 

 درسي ڪتاب، بورڊ، چاڪ، ڊسٽر:  موادتدريسي 
 

 طريقو:تدريسي 
  (Motivation)ذهني آمادگي 

 ( ٽيچر ٻارن کانN,K, W, H, R( جا آواز )Phonics پڇندا ۽ انهن اکرن کان شروع ٿيندڙ لفظ )
 پڇيو. 
 ممڪن جواب :

Rose, Kite, Win, Rat, Worry, Horse, Nose 
 انهن کي شاباس ڏئي.  ٽيچر ٻارن جي حوصله افزائي ڪري ۽ 

  (Methodology)طريقي ڪار 
 سرگرمي : 

  ڪالم ٺاهي ۽ ٻارن جي طرفان ملندڙ جواب ڪالم ۾ لکي: 2ٽيچر بورڊ تي 
 1-ڪالم 

 "R" (Words) "W" (Words) 
 Rat Win 
 Rose Worry 
 Ring Water 
 Rope Window 
 Run World 

 2-ڪالم 
 "N" (Words) "K" (Words) 

 Nose Key 
 Not King 
 Nib Kite 
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 New Kettle 
  Kangaroo 

  ٻارن کيN   ۽K,R,W  .واري ڪالم ۾ لکيل لفظ پڙهڻ الِء چوندا 
  پڙهڻ کانپوِء  ٽيچر ٻارن کي چوندا ته جيڪڏهن توهان وڌيڪ لفظ هنن ڪالمن ۾ لکڻ چاهيو

 ٿا ته اچو ۽ لکو.
  ٽيچر ٻارن کان پڇندا ته ڇا توهان اهڙا لفظن جي خبر آهي  جيڪيW  سان شروع ٿيندڙ هجن

سان شروع ٿيندڙ هجن، پر  K۽ ان جي آواز ساڪن )خاموش( هجي ۽ ساڳي طرح سان لفظ 
 خاموش( هجي. Silentان جي آواز )

  ڪالم3ٽيچر ٻارن جي آساني الِء بورڊ تي هيٺين نموني ڪالم ٺاهي. ۽ "WR"   ۽"KN" .لکو 
KN(words) N K WR (words) R W 

Know Nose Key Write Rat Win 
 Not King  Rose Worry 
 Net Kilo  Ring Water 
 Nib Kettle  Rope Window 
 New Kangaroo  Run World 

  ٽيچر ٻارن جي رهنمائي الِءWR  ۽KN  واري ڪالم ۾ هڪ لفظ لکندا. مثال طورWrite   ۽
Know  .پوِء ٻارن کي انهن لفظن جو اچار ڪرائيندا ۽ پهرين آواز ڪهڙو آهي اهو پڇندا 

  ٻارن کي ٻڌايو ته انهن لفظن ۾Write   ۾W  خاموشSilent  آهي ۽Know  ۾"K"   خاموش
"Silent" .آهي 

  ٽيچر ٻارن جا جوڙا ٺاهي ۽ اهي لفظ لکڻ جي هدايت ڏي جيڪي"WR"  ۽"KN"  سان شروع
 هجي.  "Silent"ريون آواز خاموش ٿيندڙ هجن، پر په

 .ٻارن کي اها هدايت ڏيو ته اهي درسي ڪتاب مان پڻ مدد وٺي سگهن ٿا 
 .هن سرگرمي الِء ٻارن کي وڌيڪ وقت ڏيو ۽ انهن جي وقت به وقتن مدد ڪندا رهو 

Suggested Words: تجويز ڪيل لفظ    
Knife, Knit, Knew, Knee, Knock, Write, Wrong, Wrap, Wrist 

 ((Assessmentجائزو :
  ٻار"WR"   ۽"KN" .سان لکيل لفظ صحيح نموني پڙهي ٻڌائيندا 
  ٻار ڪالس ۾ ڊسپلي(Display)  ٿيل لفظن مانW,K,N  سان شروع ٿيندڙ لفظن جي سڃاڻپ

 ڪندا.
  ٽيچر ٻارن جو لکيل ڪم چيڪ ڪري وڌيڪ لفظ لکرائي ۽ اهي ڪالس ۾ ڊسپلي ڪيا

 وڃن.
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 3يونٽ:        سائنس مضمون : 
 

   منٽ 05: وقت      اسان جا ٻوٽا :عنوان 

         

   تدريسي مقصد :

 جي مڪمل ٿيڻ کانپوِء شاگرد ان قابل ٿي ويندا ته : پيريڊن ه

  .تصويرون ڏسي وڻن جا ناال ٻڌائي سگهندا 

  .ٻوٽن ۽ گلن جا ناال ٻڌائي سگهندا 

  .ٻوٽن جي حصن جا ناال ٻڌائي سگهندا 

  .ڪلورو فل جي باري ۾ ڄاڻي سگهندا 

  جاندارن جي باري ۾ ڄاڻي سگهندا. ۽  گهڻ جيو گهڙرن 

 

 ڪتاب، بورڊ، ڪاپي، فليش ڪارڊ  تدريسي مواد :

  :تدريسي طريقو

  ( Motivationذهني آمادگي )

 استاد ذهني آمادگي الِء هيٺ ڏنل سوال پڇي. 

  آهن؟ڪجهه اهڙن وڻن جا ناال ٻڌايو جن تي ميوا ٿيندا 

 وڻن ۽ جانورن ۾ فرق ٻڌايو؟ 

 وڻ ۽ ٻوٽا لڳائڻ ڇو ضروري آهن؟ 

 وڻن جا ڪجهه فائدا ٻڌايو؟ 

 

  (Methodology)طريقي ڪار  
 تي ڏنل تصوير ڏيکاري هيٺ ڏنل سوال پڇو. 63صفحو نمبر  سرگرمي :

 هن تصوير ۾ ڇا نظر اچي ٿو؟ 

 .تصوير ۾ ڪهڙن ڪهڙن ميون جا وڻ آهن 

 ٿو ۽ توهان کي ڇا سمجهه ۾ اچي ٿو؟ تصوير ۾ وڌيڪ ڇا نظر اچي 

انڊر (کولرائي ٻارن کي هدايت ڪيو ته ڏکين لفظن کي هيٺيان لڪير  62استاد صفحو نمبر   سرگرمي : 

تي مثالي خواني ڪري ۽ گڏوگڏ پيراگراف جي باري ۾ ڳالهه ٻولهه ڪيو  62ڪيو. استاد صفحو نمبر  )الئن

 ته ان کي پڙهي ڇا سمجهه ۾ آيو. 

استاد ڏکين لفظن کي جوڙڻ ۽ ٽوڙڻ جي مشق ڪرائي ۽ بورڊ تي لکرائي ۽ انهن لفظن جا جمال سرگرمي : 

ٺهرايو. پوِء ڪجهه ٻارن کان انفرادي مشق ڪرايو. جيئن قطار، اسيمبلي، تجسس. استاد لفظ قطار کي بورڊ 

  .ڇوز ٻڌايو ۽ پتي لکي پڙهائي ۽ معني ٻڌايو. مثال طور تي لفظ قطار کي ٽوڙي ڏيکاريو ۽ هر لفظ جو آوا

 جيئن: 

 جي شروعاتي شڪل لکرايو ۽ پڙهايو.  ق : 

 جي وچين شڪل لکرايو ۽ پڙهايو. ط : 

 جي آخري شڪل لکرايو ۽ پڙهايو. ا : 

 جي مڪمل شڪل لکرايو ۽ پڙهايو. ر : 

 پورو لفظ قطار فليش ڪارڊ تي لکي ۽ بورڊ تي لکرايو.

 پيراگراف جي باري ۾ هيٺ ڏنل سوال زباني پڇو.   سرگرمي :
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 باغ ۾ ڇا ڇا هوندو آهي؟ (1

 ٻوٽن مان ڪهڙي رنگ جو مادو حاصل ڪيو ويندو آهي؟ (6

 سائي رنگ جي مادي کي ڇا چئبو آهي؟ (3

 ٻوٽن کي ڪيترن گروهن ۾ ورهايو ويو آهي؟ 29

 ٻوٽن ۾ ڪهڙي ڀت هوندي آهي؟ (5

 ڪهڙا ٻوٽا جاندار آهن؟ (2

 

پرچيون  6استاد پرچين تي هيٺ ڏنل لفظ لکي ۽ ٻارن جا گروپ ٺاهيو هر گروپ   (Assessment) وزجائ

 جمال لکڻ الِء چوي.  6 6دٻي مان ڪڍي ان تي ڳالهه ٻولهه ڪري ۽  ان تي 

 ميوا گل، ٻوٽا، ڪلوروفل، پن،  ٿڙ، پاڙ،

 

 گهران سبق پڙهي اچو ۽ مختلف ٻوٽن جا پن کڻي اچو.  گهر جو ڪم : 
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 3يونٽ:        سائنس مضمون : 

   منٽ 05: وقت    اسان جا ٻوٽا )ٻوٽن جي درجي بندي( :عنوان 

     

  تدريسي مقصد :

 ان قابل ٿي ويندا ته : ٻارجي مڪمل ٿيڻ کانپوِء  پيريڊن ه

  .گلدار ۽ بغير گلدار ٻوٽن جي باري ۾ ڄاڻي سگهندا 

  .ٻوٽن جي درجي بندي جي باري ۾ ڄاڻي سگهندا 

 پيپر، مختلف وڻن جا پن، پينسل 2فليش ڪارڊز، اي/  تدريسي مواد :

  :تدريسي طريقو

  ( Motivation)ذهني آمادگي 

استاد ٻارن کان وڻن جي پنن  جي باري ۾ پڇي. انهن ٻوٽن جا ناال ٻڌايو جن تي ميوا ڦٽندا آهن. ٻار انهن 

 ٻوٽن جا ناال ٻڌائيندا جن تي ميوا ڦٽندا آهن. 

 انب، صوف وغيره. مثال طور:

ٻارن کي ٻوٽن ۽ وڻن جي باري ۾ ٻڌايو تهوڻن جي ٿڙ ۽ ٻوٽن جي ٿڙ ۾ فرق هوندو آهي. ٻوٽن جو ٿڙ  

 وڌيڪ ٿلهو ناهي هوندو ۽ وڻن ۽ ٻوٽن جي پنن جي باري ۾  پڇو.

استاد چار گروپ ٺاهي ٻارن کي مختلف وڻن جا پن ڏي ۽ ٻارن کي گلدار ۽ بغير گلدار ٻوٽن جي پنن جو 

بناوٽ الِء  )شڪل (اهدو ڪرڻ الِء چوي. پنن جي رنگ جو جائزو وٺڻ الِء چوندا ۽  پن جي ساختمش

پڇو. جيڪڏهن ٻارن کي خبر ناهي ته استاد پنن جي ساخت )شڪل( جي باري ۾ ٻڌائي ته گلدار ٻوٽن جي 

پنن ۾ پور وڇوٽ نسون هونديون آهن ان ۾ گلن جي تعداد وڌ کان وڌ هوندي آهي.  بنا گلن واري ٻوٽن جي 

تي مشتمل هڪ گلن جو ڇڳو به پنن جون رڳن جو ڄار پکڙيل هوندو آهي ان ٻوٽي ۾  چار يا پنجن حصن 

 هوندو آهي. 

  (Methodology)طريقي ڪار  
جي تصوير جو جائزو وٺڻ الِء چوي ۽ ٻوٽن جي تصوير جي باري ۾  22استاد ٻارن کي صفحو نمبر 

 ڳالهيون ڪيون. 

 تصوير ۾ ڇا ڇا ٺهيل آهي؟ 

 توهان ان جي باري ۾ ڇا ٿا ڄاڻو؟ 

ي سکنداسين، بورڊ تي سبق جو نالو لکو ۽ تصوير ٺاهيو. ٻارن استاد ٻڌائي ته اڄ اسان ٻوٽن جي درجابند

 کي ٻوٽن جي درجابندي ڪرڻ سيکاريو ۽ ٻارن کي هدايت ڪيو ته غور سان ٻڌن. 

تي تصوير بورڊ تي ٺاهي ڪتاب ۾ موجود ٻوٽن جي درجي بندي جي  22استاد صفحو نمبر سرگرمي : 

(هيٺيان ليڪ  مثالي خواني ڪرايو ۽ مشڪل لفظن کي  نڊر الئنا ( ڪرڻ الِء چوي ۽ معني ٻڌايو ۽ ڏکين  

لفظن کي ٽوڙڻ ۽ جوڙ جي مشق ڪرايو جيئن مختلف گروپ، داڻو، اصل، ورهائڻ، درجا، هڪ ٻج  پن، 

  حقيقي.

 استاد لفظ بورڊ تي لکي جيئن )ورهائڻ(  سرگرمي :

 جي شروعاتي شڪل لکو ۽ آواز جو اچار ٻڌايو.  و:

 جي سالم شڪل لکو ۽ آواز جو اچار ٻڌايو.  ر :

 جي شروعاتي شڪل لکو ۽ آواز جو اچار ٻڌايو.  هه : 

 جي آخري شڪل لکو ۽ آواز ٻڌايو.  ا :

 جي شروعاتي شڪل لکو ۽ آواز جو اچار ٻڌايو.  ء؛

 جي آخري شڪل لکو ۽ آواز جو اچار ٻڌايو.  ڻ:
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استاد پوري  لفظ کي بورڊ تي لکي ۽ پڙهائي ۽ ٻارن کان ٻڌو استاد ا ب جي پٽي جي اکرن جا فليش ڪارڊ 

 گتي مان ٺاهي. استاد فليش ڪارڊن تي لفظ ڏيکاري ٻارن کي ڏي ۽ ان کي الڳ ڪرڻ الِء چوي. 

 سرگرمي : 

ارن کان هيٺ ڏنل سوال استاد مثالي خواني ڪري ۽ پوِء ٻه کان ٽي دفعا انفرادي خواني ڪرائي پوِء ٻ

 زباني پڇو. 

 گل دار ٻوٽن جون ڪي ٽي خوبيون ٻڌايو؟ .1

 بنا گلدار ٻوٽن جون ڪي  ٽي خوبيون ٻڌايو؟ .6

 گلن وارن ٻوٽن جا ڪيترا حصا هوندا آهن؟ .3

 جن ٻوٽن تي گل نه ڦٽندا آهن انهن جا ناال ڇا آهن؟ .2

 بنا گلن وارا ٻوٽا ڪٿي ڦٽندا آهن؟ . 5

 ٽن جا قسم ٻڌايو؟گل دار ٻو .2

 استاد پوئين سرگرمي ۾ ڪرايل سوال ٻارن کي ڪاپي ۾ لکرائي ۽ چيڪ ڪري.   (Assessment) وجائز

 بنا گلدار ٻوٽن جون خوبيون گلدارن ٻوٽن جون خوبيون

  

  

  

  

 

 گهر جو ڪم : 

  .ٻار گهران سبق پڙهي ايندا 

  الِء چونداسين.گهر مان ٻج )چڻا، ڪڻڪ جا ٻج، مڪئي جا داڻا( کڻي اچڻ  
 

 3يونٽ:        سائنس مضمون : 

   منٽ 05: وقت   اسان جا ٻوٽا )گل دار ڊائي ڪاٽ ٻح ٻج پن وارا ٻوٽا( :عنوان 
   

   تدريسي مقصد :

 ان قابل ٿي ويندا ته : ٻارجي مڪمل ٿيڻ کانپوِء  پيريڊن ه

 .گلدار ۽ بنا گلن وارن ٻوٽن جون خوبيون ڄاڻي سگهندا 

   ٻج پن وارن ٻوٽن جي پنن جي سڃاڻپ ڪري سگهندا.  )ٻه( 6هڪ ٻج پن ۽ 

  بيان ڪري سگهندا.  )شڪل(ٻج جي بنيادي حصن جي ساخت 

 

 بورڊ، پاڻي ۾ ڀڳل ٻج، فليش ڪارڊ، ڪتاب، ڪاپي، پينسل  تدريسي مواد :

  تدريسي طريقو:

 ( Motivation)ذهني آمادگي 

هڪ ٻج ڏي ۽ مشاهدو ڪرڻ الِء چوي ۽ استاد ڳالهه ٻولهه  استاد پاڻي ۾ ڀڳل ٻج ڪڍي هر گروپ ۾ هڪ

 ڪري ته :
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 توهان ٻجن ۾ ڇا ڏٺو؟ 

 جڏهن ٻجن جا ٻه حصا ڪيا ته ڪهڙي طرح ٿيا؟ 

 ٻج جي وچ مان ڇا ڇا نڪتو؟ 

  ٻج هڪجهڙا هئا؟ سڀڇا 

 استاد ٻه ٻج پن وارن ٻوٽن جي بابت ٻارن کي ٻڌائي. 

 

  (Methodology)طريقي ڪار  

 سرگرمي :

 کولرائي ۽ مثالي خواني ڪري. 62استاد سبق جا ناال ٻڌائي ۽ استاد سبق اسان جا ٻوٽا جو صفحو نمبر 

ڪندا. استاد پيراگراف  )انڊر الئن(ٻار ڪتاب تي آڱر رکي استاد کي ٻڌندا ۽ ڏکين لفظن کي هيٺيان لڪير 

 پڙهڻ وقت گڏوگڏ ٻارن جي سبق ۾ دلچسپي قائم رکڻ الِء سمجهايو.

استاد انفرادي خواني الِء هر ٻار کان پڙهائيندي سبق ٻڌي ۽جيڪڏهن ضرورت هجي ته اصالح  سرگرمي : 

 ڪري.

استاد ڏکين لفظن جيئن مڪمل، تخم، ترتيب، متوازي، نمدار استاد لفظ ٽوڙي ٻڌائي ۽ ٻارن کان  سرگرمي :

 مشق ڪرائي. مثال طور: تخم ت/ خ/ م لفظ ٺهرايو.

 جوڙڻ  جي مشق ڪرائي. ساڳي طرح استاد هر لفظ کي ٽوڙڻ ۽

 استاد ڪاپي ۾ هيٺ ڏنل ڪم ڪرائي. سرگرمي :

 گلن وارا ٻوٽا ڇاکي چئبو آهي؟ ان جا قسم ۽ ناال لکو؟ جن ٻوٽن ۾ گل ڦٽندا آهن ان جا ٻه قسم آهن.  (1

  .مونو ڪاٽ هڪ ٻج پن وارا ٻوٽا 

 .ڊائي ڪاٽ ٻه ٻج پن وارا ٻوٽا 

بنا گلن وارا ٻوٽا ڇاکي چئبو آهي؟ ان جا قسم ۽ ناال لکو؟ جن ٻوٽن ۾ گل نه ڦٽندا  ۽ ڪجهه تخم جي  (6

 ذريعي ڦٽندا آهن انهن کي بنا ٻج وارا ٻوٽا چوندا آهن ۽ هي نم دار زمين ۾ ڦٽندا آهن. انهن جا به ٻه قسم آهن. 

 مونو ڪاٽ هڪ ٻج پن وارا ٻوٽا. -

 ا.ڊائي ڪاٺ ٻه ٻج پن وارا ٻوٽ -

 

استاد  ٻه گروپ ٺاهي هيٺ ڏنل سوال ڪري  ۽ استاد اصول ٻڌائي ته صحيح   (Assessment) وجائز

نمبر ملندا ۽ اگر  ٻي ٽيم جواب ڏنو تي انجا نمبر ڪٽي ڇڏينداسين. سوال هيٺ  5جواب ڏيڻ واري ٽيم کي 

 ڏنل آهن. 

 گلدار ٻوٽن جون خوبيون ٻڌايو؟ .1

 خوبيون ٻڌايو؟بنا گلن واري ٻوٽن جون ٻه  .6

 گلن وارن ٻوٽن جا قسم ٻڌايو؟ .3

 بنا گلن وارن ٻوٽن جا قسم ٻڌايو؟ .2

 ڪن اهڙن ٻن ٻوٽن جا ناال ٻڌايو جيڪي هڪ ٻج پن وارا ٻوٽا هجن؟ .5

 ڪن اهڙن ٻن ٻوٽن جا ناال ٻڌايو جيڪي ٻه ٻج  پن وارا ٻوٽا هجن؟ .2

 ڪيتري هوندي آهي؟ ٻه ٻج پن وارن ٻوٽن جي پنن جي گلن جي حصن جي تعداد .2

 

ڪاپي ۾ ڪرايل ڪم ياد ڪري اچو جيڪڏهن ممڪن آهي ته چار نما پن ۽ متوازي الئن  گهر جو ڪم : 

  وارا پن کڻي ايندا.
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 3يونٽ:        سائنس مضمون : 

   منٽ 05: وقت      اسان جا ٻوٽا )ورجاُء( :عنوان 
        

  تدريسي مقصد :

 ان قابل ٿي ويندا ته : ٻارجي مڪمل ٿيڻ کانپوِء  پيريڊن ه

 .هڪ ٻج پن وارن ٻوٽن ۽ ٻه ٻج پن وارن ٻوٽن جي وچ ۾ فرق ٻڌائي سگهندا 

 .ڏنل مواد مان سوال ٺاهي جواب ٻڌائي سگهندا 

 بورڊ، ڪتاب، ڪاپي، پينسل، فليش ڪارڊ  تدريسي مواد :

  تدريسي طريقو:

  ( Motivationذهني آمادگي )

 کان هيٺ ڏنل سوال ڪري. استاد ٻارن

 .هڪ ٻج پن وارن ٻوٽن ۽ ٻه ٻج پن وارن ٻوٽن جي وچ ۾ فرق  ٻڌايو 

 .ڪجهه هڪ ٻج پن وارن ٻوٽن ۽ ٻه ٻج پن وارن ٻوٽن جا ناال ٻڌايو 

   (Methodology)طريقي ڪار  
 سرگرمي : استاد ڪتاب کولرائي ٻارن سان تصوير تي ڳالهه ٻولهه ڪيو ۽ هيٺ ڏنل سوال پڇو.

 هڙي گل جي تصوير آهي؟هي ڪ 

 پن جي شڪل ڪهڙي آهي؟ 

 وڌيڪ ڄار نما پنن جي ٻوٽن جا ناال ٻڌايو. جيڪي توهان ڏٺا آهن.

استاد ٻارن کان انفرادي خواني ڪرائي جيڪڏهن ضرورت آهي ته اصالح ڪري. ان کانپوِء  سرگرمي :

 ٻارن سان ڳالهه ٻولهه ڪري  ته ڇا پڙهيو آهي ۽ ڇا سمجهه ۾ آيو.

استاد ٻارن کان ڏکيا لفظ پڇي ته جيئن مثال طور: حاصل، ضرب وغيره ۽ هر اکر جي آواز جو  سرگرمي :

 اچار ڪڍرايو.

 ض/ر/ب ضرب   حاصل  ح/ ا/ص/ل 

استاد ٻارن کي بورڊ ڏانهن سڏي لکرائي ۽ پڙهائي ۽ معني ٻڌائي  ته جيئن حاصل ضرب جي معني بار بار 

 جمال ٺهرايو. جوڙ ڪري جواب کي حاصل ڪرڻ آهي ۽ ان کانپوءِ 
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بورڊ تي ٺاهي ۽ پوِء پهرئين ٻارن کان زباني پڇي ۽ پوِء ڪاپي ۾  )ڪالم(: استاد ڏنل ٻئي خانه  سرگرمي

 لکڻ الِء چوي.

 ڊائي ڪاٽ مونو ڪاٽ

. ان جي ٻج ۾ صرف هڪ داڻو يا ٻج پن هوندو 1

 آهي.

 مثال طور : مڪئي، چانور، ڪڻڪ

. هن ٻوٽي جي پنن جي رڳن جي ترتيب سڌي 6

 هوندي آهي.

يا ان جو  3هن ٻوٽي جي گلن جي پيتن جي تعداد 

 حاصل ضرب هوندي آهي.

 . ان جي ٻج ۾ صرف ٻه داڻا يا ٻج پن هوندا آهن.1

 مثال طور : انب، ليمون، چڻا، دانهن

 

. ان ٻوٽي جي پنن جون رڳون ڄار جي شڪل ۾ 6

 پکڙيل هونديون آهن.

هوندو  5يا  2. ان ٻوٽي جي گلن جي پيتن جو چڱو 3

 آهي.

 

استاد ٻارن کي فليش ڪارڊ ڏي ۽ هدايت ڪري ته فليش ڪارڊن تي هڪ ٻج پن    (Assessment) وجائز

 ۽ ٻه ٻج پن وارن ٻوٽن جا ناال لکو ۽ تصويرون ٺاهيو پوِء هيٺ ڏنل سوال جا جواب پڇو.

 ٻه ٻج پن وارن ٻوٽن جون خوبيون ٻڌايو. . 1

 ٻڌايو.هڪ ٻج پن وارن ٻوٽن جون خوبيون  . 6

 

 استاد گهر ڏانهن مختلف وڻن جا پن کڻي اچڻ الِء چوي.  گهر جو ڪم : 

 انب، ٻير، نم  وغيره. مثال طور :

 گهران اڄوڪو سبق  پڙهي ايندا. 
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 3يونٽ:         سائنس مضمون : 

 منٽ 05: وقت    اسان جا ٻوٽا )اچو ته ٻوٽن جي سڃاڻپ ڪيون( :عنوان 

  
 

  تدريسي مقصد :

 ان قابل ٿي ويندا ته : ٻارجي مڪمل ٿيڻ کانپوِء  پيريڊن ه

 ۽ بناوٽ جي باري ۾ ڄاڻي سگهندا.  )شڪل (پنن جي ساخت 

 .ڄار نما سڌي رڳن وارن پنن جي باري ۾ ڄاڻي سگهندا 

 .هڪ ٻج پن ۽ ٻه ٻج پن وارن ٻوٽن جي سڃاڻپ ڪري سگهندا 

 

 چارٽ، مختلف پن، ٽيپ، ڪاپي، بورڊ  تدريسي مواد :

  طريقو:تدريسي 

  ( Motivation)ذهني آمادگي 

استاد ٻارن طرفان کڻي آيل پن گڏ ڪري ٻارن کي ٻن گروپن ۾ ورهائي. هر گروپ کي مختلف پن ڏي ۽ 

 ٺاهي. )ڪالم(پنج منٽ مشاهدو ڪرڻ الِء چوي گڏوگڏ بورڊ تي ٻه خانه 

 سڌي رڳن وارا پن ڄار نما پن

  

  

   (Methodology)طريقي ڪار  
 ڇا سڀ پن هڪجهڙا آهن؟ته  سرگرمي : هاڻي ٻارن کان پڇو 

 انهن پنن جون رڳون ڪيئن آهن؟ 

 ڄار نما پن جي ٻوٽي جو نالو ڇا آهي؟ 

 ڊائي ڪاٽ وارن پنن جي ساخت ۽ بناوٽ ڪيئن آهي؟ 

 ٽيچر بورڊ تي جواب لکي

ل دائري ۾ چارٽ استاد ٻارن کي ڪالس جي وچ ۾اچڻ الِء چوي ۽ گول دائرو ٺهرايو. پاڻ گو  سرگرمي :

 ۽ ٽيپ کڻي ويهو پوِء چارٽ شيٽ تي ٻه ڪالم ٺاهيو ۽ ٻارن کان هيٺ ڏنل سوال پڇو.

 ڄار نما وارا ٻوٽا الڳ ڪيو. هي ڪهڙي قسم جي ٻوٽي جي قسم آهي؟ .1

 )ٻه ٻج پن وارا ٻوٽا( 

 آهي؟جو واري رڳن جا پن ڪهڙي قسم جي ٻوٽي  )الئن(سڌي لڪير  .6

 )هڪ ٻج پن وارا ٻوٽا( 

وارن رڳن جا پن الڳ ڪرڻ الِء  )الئن(استاد ٻارن کان ڄار نما پن الڳ ڪرڻ الِء چوي ۽ سڌي لڪير 

چوي. استاد  ٻارن کي تاڪيد ڪري ته ڄار نما هڪ ڪالم ۾ چنبڙايو ۽ سڌي الئن وارا پن الڳ ڪالم ۾ 

ٿيڻ  ڪالم مڪمل ٻارن ڪالم ۾ پن صحيح نموني چنبڙايا آهن. استاد نياستاد نگراني ڪري ته سڀ چنبڙايو.

 کانپوِء ڀت تي لڳائي ڇڏي.

 

استاد ٻارن کان مشاهدو پڇي ۽ پنهنجي لفظن ۾ بورڊ تي لکو ۽ ٻارن کي بورڊ تان ڏسي ڪاپي ۾  سرگرمي :

 لکڻ الِء چوندا.  استاد سڀني ٻارن جون ڪاپيون چيڪ ڪري.
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 استاد ٻارن کي  مختلف پنن جون تصويرون ٺاهڻ الِء چوي ۽ چيڪ ڪري پوِء  ٻه  (Assessment) وجائز

استاد ٻارن کي چوي ته هر گروپ ٻئي گروپ واري کان ٻوٽن جي  گروپ ٺهرايو.گروپ اي ۽ گروپ بي.

 نمبر ملندا. 12بابت سان سوال ڪري. صحيح سوال ۽ صحيح جواب ڏيڻ واري کي 

 

 گهر جو ڪم : 

 و.گهران سبق پڙهي اچ 

 .گهران مونو ڪاٽ جي باري ۾ پڙهي ۽ ياد ڪري ايندا 
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 3يونٽ:         سائنس مضمون : 

   منٽ 05: وقت     اسان جا ٻوٽا )ٻج جي گل يا سيڊڪوٽ( :عنوان 

         

  تدريسي مقصد :

 ان قابل ٿي ويندا ته : ٻارجي مڪمل ٿيڻ کانپوِء  پيريڊن ه

  .ٻج جي َکـــَل يا سيڊڪوٽ جي باري ۾ ڄاڻي سگهندا 

 .ٻج جي َکـــَل يا سيڊڪوٽ جو ڊائي گرام ٺاهي ليبل ڪري سگهندا 

 .ٻج جي ساخت جي باري ۾ ڄاڻ حاصل ڪري سگهندا 

 

 ٻج )رانهن، لوبيا، مڪئي، چڻا(  تدريسي مواد :

  تدريسي طريقو:
استاد ٻارن جي سامهون رانهن جي ڦلي کوليندي ۽ ڳالهه ٻولهه ڪندا. هي  (  Motivation)ذهني آمادگي 

استاد ٻج ڏيکاري ۽ جيڪڏهن ممڪن هجي ته سڀني  ڦلي هڪ ميوو آهي. ان جا ڪيترائي ٻج هوندا آهن. 

َکـــَل الهڻ الِء چوي. استاد وڌيڪ ٻڌائي ته هي َکـــَل هن جي حفاظت ڪندو کي هڪ هڪ ٻج ڏي ۽ 

سيڊڪوٽ چوندا آهيون. استاد وڌيڪ ٻڌائي ته ٻج جي اندر سوراخ هوندو آهي ان کي  آهي. ان کي اسان

 اسان مائيڪرو پائيل چوندا آهيون.

 

کولرائي ٻارن کي تصوير ڏيکاري ۽  69سرگرمي : استاد صفحو نمبر   (Methodology)طريقي ڪار  

 تصوير کي بورڊ تي ٺاهي وڌيڪ وضاحت الِء هيٺ ڏنل سوال ڪيو.

 

 ٻج جي حفاظت ڪير ڪندو آهي؟ 

  َکـــَل جو ڇا نالو آهي؟ٻج جي 

 ٻج جي َکـــَل ) ٽيسٽ(

 ٻج جي اندر سورخ جو نالو ڇا آهي؟ 

 

کي  ٻارنوگڏَکـــَل يا سيڊڪوٽ جي باري ۾ پڙهو ۽ گڏاستاد ڪتاب جو صفحو کولرائي ٻج جي  سرگرمي :

 ٻاهرئين سطح َکـــَل سان ڇو ڍڪيل هوندي آهي؟سمجهايو ته ٻج جي 

ٻج جي َکـــَل جو نالو ٽيسٽا آهي جيڪو ٻج جي حفاظت ڪندو آهي. استاد ٻارن کان ٻه کان ٽي دفعا انفرادي 

 ڪرڻ الِء چوندا. )انڊر الئن(خواني ڪرايو ۽ ٻارن کي ڏکين لفظن کي هيٺيان لڪير 

 استاد ٻارن کان ڏکيا لفظ پڇي.  سرگرمي:

 ساخت وغيره -حفاظت  -اتفاق  -مثال طور:                فرق  

 بورڊ تي لکي ۽ هر اکر جو اچار ڪڍرائي.“فرق”استاد لفظ 

ف/ر/ق استاد جوڙڻ ۽ ٽوڙڻ جي مشق ڪرائي. هر ٻار کان ٻڌي. فليش ڪارڊ تي ٻارن کي لفظ ڏيکاريو ۽ 

 پڙهايو. 

ڪاپي ۾ ٺاهڻ الِء چوندا ۽ بورڊ تي ڊائي گرام استاد ٻارن کان سيڊڪوٽ جي تصوير پنهنجي  سرگرمي :

 ليبل ڪرڻ سيکاريندا.

 

 استاد ٻارن کي ڪاپي تي ڪجهه سوالن جا جواب لکڻ الِء چوي.   (Assessment) وجائز

 ٻج جي حفاظت ڪير ڪندو آهي؟ :  1سوال نمبر 

 مائيڪرو پائيل

ڇلڪوٻج جو   

 )ٽيسٽا(
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 مائيڪرو پائيل ڇاکي چئبو آهي؟ : 6سوال نمبر 

 نالو ٻڌايو؟َکـــَل جو ٻج جي  : 3سوال نمبر 

 

 استاد ٻارن کي سيڊڪوٽ جي ليبل ٿيل ڊائي گرام ٺاهي کڻي اچڻ الِء چوندا. گهر جو ڪم : 
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 4يونٽ:        سائنس مضمون : 

   منٽ 05: وقت      خوردبيني جاندار :عنوان 

          

   تدريسي مقصد :

 ان قابل ٿي ويندا ته : ٻارجي مڪمل ٿيڻ کانپوِء  پيريڊن ه

 .خوردبيني جاندارن جي باري ۾ ڄاڻي سگهندا 

 .جراثيمن مان ڦهلجڻ وارين بيمارين جي باري ۾ ٻڌائي سگهندا 

 ڪتاب، چاڪ، بورڊ  تدريسي مواد :

  تدريسي طريقو:
 استاد ٻارن کان هيٺ ڏنل سوال پڇي.  ( Motivation)ذهني آمادگي 

 متوازن غذا جا اصول ڪهڙا آهن؟ 

 کائڻ گهرجي؟ اسان کي تازي ۽ صاف غذا ڇو 

 جيڪڏهن اسان خراب هٿن سان ۽ بنا ڌوتل ڀاڄيون يا ميوا کائينداسين ته ڇا ٿيندو؟ 

 گندگي ۽ بنا  ڌوتل شين کي کائڻ سان اسان بيمار ڇو ٿيندا آهيون؟ 

  .استاد ڪارٽون ڪمانڊر سيف گارڊ جو حوالو به ڏئي سگهن ٿا 

   (Methodology)طريقي ڪار  
ڏيکاري ڳالهه ٻولهه ڪري. تصوير ۾ ڪيترا ٻار آهن؟ هي ٻار ڇا ڏسي رهيا استاد تصوير   سرگرمي :

 آهن؟ ان مشين جو نالو توهان ڄاڻون ٿا. استاد سبق جو نالو ٻڌائي ۽ بورڊ تي لکي.

کولرائي مثالي خواني ڪري. استاد سبق پڙهي ۽ ٻار ٻڌن.  35استاد ڪتاب جو صفحو نمبر  سرگرمي :

 ته جراثيم جا هوندا آهن؟ استاد ڪجهه ٻارن کان انفرادي خواني ڪرائي. استاد گڏوگڏ سمجهائيندا وڃن 

 استاد پيراگراف جي متعلق هيٺ ڏنل سوال زباني ڪري : سرگرمي :

 جراثيم ڇا هوندا آهن؟ 

 خوردبيني جراثيمن جو ٻيو نالو ڇا آهي؟ 

 جراثيمن کي ڏسڻ الِء ڇا استعمال ڪبو آهي؟ 

 جي طور تي هيٺ ڏنل سوال ڪاپي تي لکرائي.استاد جائزي    (Assessment) وجائز

 خوردبيني جو ڪهڙو ڪم آهي؟ 

 جراثيمن جي نسل کي ڇا چوندا آهن؟ 

 جراثيم ڇا هوندا آهن؟ 

 گهر ڏانهن سبق پڙهي ايندا.گهر جو ڪم : 

 

 4يونٽ:        سائنس مضمون : 

   منٽ 05: وقت      خوردبيني جاندار :عنوان 
         

 تدريسي مقصد :

 ان قابل ٿي ويندا ته : ٻارجي مڪمل ٿيڻ کانپوِء  پيريڊن ه

 .خوردبيني جاندارن جي باري ۾ ڄاڻي سگهندا 

 .خوردبيني جاندارن جي گروهه جي باري ۾ ڄاڻي سگهندا 

 ڪتاب، چاڪ، بورڊ  تدريسي مواد :

  تدريسي طريقو:
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 (  Motivation)ذهني آمادگي 

 استاد ٻه گروپ ٺاهي هيٺ ڏنل سوال ڪري.

 جراثيمن جي ڦهلجڻ وارين بيمارين جا ناال ٻڌايو؟ 

 بيمارين کان ڪيئن بچي سگهجي ٿو؟ 

 بيمارين کان ڪيئن بچي سگهجي ٿو؟ 

 استاد ٻڌائي ته اڄ اسان خوردبيني جاندارن جي باري ۾ پڙهنداسين.

   (Methodology)طريقي ڪار  
کانپوِء ڪجهه ٻارن کان انفرادي  کان مثالي خواندگي ڪري ان 32استاد ڪتاب جي صفحي نمبر  :سرگرمي 

 خواني ڪرائي. 

 پڙهڻ کانپوِء استاد ٻارن کان پيراگراف جي متعلق هيٺ ڏنل سوال ڪري. :سرگرمي 

 خوردبيني جاندار اسان پنهنجي اکين سان ڇو ڏسي نه سگهندا آهيون؟ -

 خوردبيني جاندار ڪٿي رهندا آهن؟ -

 دا آهن؟خوردبيني جاندار ڪيترن گهرڙن تي مشتمل هون -

تي موجود خوردبيني جاندارن جي تصوير ڏيکاري ۽ ڏسي بورڊ تي ٺاهي  32استاد صفحو نمبر  : سرگرمي

 ۽ ٻارن کي خوردبيني جاندارن جي تصوير ٺاهڻ الِء چوندا. 

 استاد ڪاپي تي هيٺ ڏنل سوالن جا جواب لکرائي.   (Assessment) وجائز

 خوردبيني جاندار ڪٿي رهندا آهن؟ 

  جاندارن جا ڪيترا قسم آهن؟خوردبيني 

 خوردبيني جاندارن جي گروهن جا ڪهڙا ڪهڙا ناال آهن؟ 

 خوردبيني جاندار اکين سان ڇو نظر نه ايندا آهن؟ 

 

 گهر ڏانهن سبق پڙهي اچو.گهر جو ڪم : 

 4يونٽ:        سائنس مضمون : 

   منٽ 05: وقت      خوردبيني جاندار :عنوان 
     

  تدريسي مقصد :

 ان قابل ٿي ويندا ته : ٻارجي مڪمل ٿيڻ کانپوِء  پيريڊن ه

 .خوردبيني جاندارن جون خوبيون ڄاڻي سگهندا 

  ..خوردبيني جاندارن فنجائي، بيڪٽيريا ۽ وائرس ۾ فرق ٻڌائي سگهندا 

 ڪتاب، چاڪ، بورڊ  تدريسي مواد :

  تدريسي طريقو:

 استاد هيٺ ڏنل سوال پڇي.(  Motivation)ذهني آمادگي 

 اسان جي اردگرد ڪهڙا ڪهڙا جاندار آهن؟ 

 ڇا سڀئي جاندار وڏا هوندا آهن؟ 

 ڇا اهڙا جاندار به آهن جيڪي اسان کي نظر نه ايندا آهن؟ 

 استاد ٻڌائي ته اڄ اسان خوردبيني جاندارن جي باري ۾ پڙهنداسين.

 

  (Methodology)طريقي ڪار  
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ڪتاب جي مثالي پڙهي ڪري ۽ ٻارن کي مشڪل استاد تصوير  ڏيکاري ڳالهه ٻولهه ڪري ۽  :سرگرمي 

 لفظ انڊر الئن ڪرڻ الِء چوي.

استاد ٻارن کان مشڪل لفظ پڇي جيئن جراثيم، خوردبيني جاندار، فنجائي ، تجسس، حفظان  : سرگرمي

 صحت وغيره هر هڪ مشڪل لفظ کي جوڙڻ ۽ ٽوڙڻ جي مشق ڪرايو. 

 پڇو.  پڙهايل پيراگراف مان هيٺ ڏنل سوال زباني : سرگرمي

 خوردبيني جو ڪم ٻڌايو؟ .1

 جراثيم جي نسل کي ڇا چيو ويندو آهي؟ .6

 خوردبيني جاندار ڪٿي رهندا آهن؟ .3

 بيڪٽيريا جون ڪوئي به خوبيون ٻڌايو؟ .2

 وائرس ڇا آهي؟ .5

 فنجائي جي گروپ کي ڇا چئبو آهي؟ .2

 خوردبيني جاندارن مان ڪهڙي بيماري جي ويڪسين ٺاهي ويندي آهي؟ .2

 حفظان صحت جا ڪهڙا اصول آهن؟ .2

استاد بورڊ تي خالي جڳهيون لکي ۽ ٻارن جي مدد سان صحيح جواب لکرائي. پوِء ٻارن کي  :  سرگرمي

 ڪاپي ۾ لکڻ الِء چوي.

 . جراثيم ....................................... جي هڪ نسل آهي.1

 .................................... چيو ويندو آهي.. خوردبيني جاندارن کي 6

 . عام اک سان نظر نه اچڻ وارين شين کي خوردبيني ............................... ڪري ڏيکاريندي آهي.3

 . خوردبيني جاندار صرف .............................. گهرڙي تي مشتمل هوندا آهن.2

 سوراخ مان ............................... جي تعداد ۾ سمائجي سگهجن ٿا. . خوردبيني جاندار سوئي جي5

. خوردبيني جاندار......................، ..............................، .....................، 2

 تي رهندا آهن. .............................. ۽ ................................... جي جسم جي مٿئين سطح

 . خوردبيني جاندارن جي گروهن................................، ................................. ۽ آهن.2

 . خوردبيني جاندار ........................................ اک سان نظر نه ايندا آهن.2

 

 مٿي ڏنل خالي جڳهيون زباني پڇو.    (Assessment) وجائز

 

 .ڪتاب ۾ ڏنل خوردبيني جاندارن مان ڪا به هڪ ڊائي گرام ٺاهي اچو گهر جو ڪم : 
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 4يونٽ:         سائنس مضمون : 
 

   منٽ 05: وقت     )بيڪٽيريا( خوردبيني جاندار :عنوان 

         

  تدريسي مقصد :

 ان پيرڊ جي مڪمل ٿيڻ کانپوِء شاگرد ان قابل ٿي ويندا ته :

  جي سڃاڻپ ڪري ۽ ان جا مثال ڏئي سگهندا.بيڪٽيريا 

  .بيڪٽيريا جي ساخت ڪيئن هوندي آهي ڄاڻي ٺاهيندا ۽ جواب ڏئي سگهندا 

 

 بورڊ، ڪتاب، ڪاپي، هڪ ڪپ کير، هڪ چمچو ڏهي  تدريسي مواد :

  تدريسي طريقو:

  ( Motivation)ذهني آمادگي 

 پوِء ٻارن کان سوال ڪري.استاد ٻارن جي سامهون کير مان ڏهي ٺاهڻ جي سرگرمي ڪري ۽ 

 جراثيم ڇا هوندا آهن؟ 

 خوردبيني جاندار ڪٿي ملندا آهن؟ 

استاد ٻارن کان وڌيڪ ڳالهه ٻولهه ڪري. ٻارو اڄ اسان اهڙن جاندارن جي باري ۾ پڙهنداسين جيڪي 

مان اسان پنهنجي اکين سان ڏسي نه ٿا سگهون ڇو ته اهي تمام گهڻا ننڍڙا هوندا آهن. انهن ننڍن جاندارن 

 اڄ اسان بيڪٽيريا جي باري ۾ پڙهنداسين.

 

   (Methodology)طريقي ڪار  
 : سرگرمي

ڏيکاري تصوير تي ڳالهه ٻولهه ڪري بيڪٽيريا تمام گهڻا ننڍا هوندا  آهن ان بيڪٽيريا  32استاد صفحو نمبر 

۾ ڪجهه سٺا ۽ ڪجهه خراب به هوندا آهن. سٺن بيڪٽيريا ۾ هڪ مثال کير مان ڏهي ٺاهڻ اهم ڪرار ادا 

ر بيڪٽيريا اسان کي بيماڪري ٿو. بيڪٽيريا جي وجهه سان کير مان ڏهي ٺهندو آهي. ان طرح سان ڪجهه 

ڪندا آهن. بيڪٽيريا مان ٿيڻ وارين بيمارين ۾ ڪاري کنگهه، ڳلي جون بيماريون ۽ چمڙي جون بيماريون 

آهن.  ان کانپوِء ڪتاب ۾ موجود پهرين تصوير ۾ اسپرنگ نما بيڪٽيريا آهن. ان جي شڪل بورڊ تي ٺاهيو 

 ۾ پڻ ٻڌايو.  ۽ ان جي باري ۾ ٻڌايو ساڳي طرح ٻين تصويرن جي باري

 : سرگرمي

استاد بيڪٽيريا جو پيراگراف پڙهي. ٻار مشڪل لفظن کي انڊر الئن ڪندا. استاد انڊر الئن ڪيل لفظن کي 

 ٽوڙڻ ۽ جوڙڻ جي مشق ڪرايو. جيئن حرڪت، نسل وغيره. 

 سرگرمي : استاد هيٺ ڏنل سوال زباني پڇي.

 بيڪٽيريا ۾ ڪيترا گهرڙا هوندا آهن؟ 

  خوبيون ٻڌايو؟بيڪٽيريا جون ٻه 

 بيڪٽيريا جاندار هوندا آهن يا بي جاندار؟ 

 بيڪٽيريا ڪٿي رهندا آهن؟ 

 بيڪٽيريا جي بناوٽ ڪيئن هوندي آهي؟ 

 

 :  سرگرمي

 استاد ٻارن کان بيڪٽيريا جي ڊائي گرام ڪاپي تي ٺاهيو ۽ پوِء ڪاپي چيڪ ڪيو. 
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   (Assessment) وجائز
 استاد جائزي جي طور تي ٻارن کان کير مان ڏهي ٺاهڻ واري سرگرمي تي ڳالهه ٻولهه ڪري. 

استاد ٻارن کي گول ۾ ويهاري ڏهي وارا ٿانو رکي مشاهدو ڪرائي ۽ انهن جو مشاهدو پڇي ۽ بورڊ تي 

 لکي ۽ پوِء بورڊ تي ڏسي ڪاپي ۾ لکرائي. 

 

 

 گهر جو ڪم : 

 باري ۾ پڙهي ايندا. ٻار گهر مان بيڪٽيريا ۽ وائرس جي 
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 3يونٽ :       سماجي اڀياس مضمون : 

   منٽ 05: وقت     اسان جا درياَء، جبل، ريگستان ۽ ميدان :عنوان

         

  تدريسي مقصد :

 ان قابل ٿي ويندا ته : ٻارجي مڪمل ٿيڻ کانپوِء  پيريڊن ه

 .گلوب ۽ نقشي جي باري ۾ ٻڌائي سگهندا 

  جي باري ۾ ڄاڻي سگهندا.پاڪستان جي طبعي نقشي 

  .طبعي نقشي کي پڙهي ٻڌائي سگهندا 

 

 نقشو، چارٽ، گلوب، بورڊ، فليش ڪارڊ، ڪتاب، بورڊ  :وادتدريسي م

  تدريسي طريقو:

 (  Motivation)ذهني آمادگي 

استاد بورڊ تي پاڪستان جو طبعي نقشو ڏيکاريندي نقشي کي واضح ڪندي ۽ سنڌ جي طبعي بناوٽ جي 

 باري ۾ ڳالهه ٻولهه ڪندا. 

 (Methodology)طريقي ڪار  

کولرائي  62۽  63سرگرمي : استاد بورڊ تي نقشو لڳائيندي ۽ ٻارن کي ڏيکاريندي ڪتاب جو صفحو  نمبر 

مثالي خواندگي ڪري ۽ ان کانپوِء ڪهاڻي جي انداز ۾ ٻڌائي گڏوگڏ مشڪل لفظ بورڊ تي لکندا جيئن نقشي 

 جي ُڪنجي اوڀر، اولهه، اتر، ڏکڻ ۽ ان جي معني به ٻڌائي. 

شڪل لفظن کي جوڙڻ ۽ ٽوڙڻ جي مشق ڪرائي ۽ بورڊ تي لکرائي. انهن لفظن جا جمال سرگرمي : استاد م

 ٻارن کان پڇو. 

سرگرمي : سنڌ جي طبعي نقشي ۾ ان جي طبعي جوڙجڪ جي متعلق ٻڌائي ان سان گڏ استاد ٻارن کي سنڌ 

 جي نقشي ۾ ئي مختلف عالئقن کي تالش ڪرائيندي نقشي ۽ طبعي بناوٽ کي واضح ڪري. 

 ٻارن کي سنڌ جي مختلف عالئقن جا ناال ٻڌائيندي رهي.  استاد

   (Assessment) وجائز
 طبعي نقشي ۾ ڇا ڇا ڏيکاريو ويندو آهي؟ .1

 نقشي تي ڏنل جبلن يا جابلو سلسلن جا ناال ٻڌايو؟ .6

 ريگستان جو ٻيو نالو ڇا آهي؟ .3

 استاد ٻارن کي نقشي ۾ درياَء، سمنڊ ۽ ندين جي سڃاڻپ ڪرائي. 

 

 سنڌ جي طبعي جوڙجڪ جي باري ۾ پڙهي ايندا.گهر جو ڪم :  
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 3يونٽ :       سماجي اڀياس مضمون : 

   منٽ 05: وقت     اسان جا درياَء، جبل، ريگستان ۽ ميدان :عنوان
 

  تدريسي مقصد :

 :ان قابل ٿي ويندا ته ٻارجي مڪمل ٿيڻ کانپوِء  پيريڊن ه

  .نقشي کي پڙهي سگهندا 

  .ٻيلن ۽ دريائن جي باري ۾ ڄاڻ حاصل ڪري سگهندا 

 

 نقشو، چارٽ، بورڊ، فليش ڪارڊ، ڪتاب  :وادتدريسي م

  تدريسي طريقو:

  ( Motivation)ذهني آمادگي 

استاد ٻارن کان ٻيلن جي باري ۾ پڇندي ته ٻيال ڇا هوندا آهن؟ اسان کي ٻيلن مان ڪهڙا فائدا آهن؟ ٻارو! 

سڃاڻپ ڇا آهي؟ جيڪڏهن ٻار سنڌودرياَء جي باري ۾ نه ٻڌائي سگهن ته استاد سنڌ جي سڀ کان وڏي 

 رهنمائي ڪندي.

 

 )  (Methodologyطريقي ڪار  

کولرائي سنڌو درياَء واري پيراگراف کي مثالي خواندگي  62استاد ڪتاب جو صفحو نمبر  سرگرمي :

 ر الئن ڪرايو. ڪري ان کانپوِء بلند خواني ڪرائيندي. گڏوگڏ ڏکين لفظن کي انڊ

سرگرمي : استاد ڏکين  لفظن کي ٽوڙڻ ۽ جوڙڻ جي مشق ڪرائيندي ۽ بورڊ تي لکرايو. ڏکين لفظن جا 

 جمال ٻارن جي مدد سان ٺهرايو. 

 مينگرو جا ٻيال ٺٽي جي ويجهو ملن ٿا.  مينگرو : 

 ڊيلٽا جي مٽي ڏاڍي زرخيز هوندي آهي.   ڊيلٽا : 

نگرو جي ٻيلن جي باري ۾ ٻڌائي سنڌودرياَء هماليه کان شروع ٿيندو آهي استاد ٺٽي جي ويجهو مي سرگرمي :

گلگت جي عالئقي کان ڏکڻ طرف وهندي عربي سمنڊ ۾ وڃي ڇوڙ ڪري ٿو. سنڌودرياَء جي ڊيگهه 

ڪلوميٽر آهي.  هي درياَء پاڪستان جي زراعت الِء ساهه جي رڳ آهي. عربي سمنڊ  6922پاڪستان ۾ 

د آهن. ڊيلٽا جي مٽي ڏاڍي زرخيز هوندي آهي.  ان ڊيلٽا جي عالئقي ۾ منيگرو جا جي عالئقي کي ڊيلٽا چون

 وڻ آهن جيڪي خاص قسم جي مڇين ۽ جهينگن جي واڌ ويجهه جا واحد مرڪز آهن. 

    (Assessment) وجائز

 استاد جائزي جي طور تي ٻارن کان هيٺيان سوال پڇو.

 انهن جا ناال ٻڌايو؟ ڊيلٽا جي عالئقي ۾ خاص قسم جا ٻيال ملن ٿا .1

 سنڌ کي ڪيترن خطن ۾ ورهائي سگهجي ٿو؟ .6

 ٻيلن مان اسان کي ڇا ڇا حاصل ٿيندو آهي؟ .3

 سنڌ جي اولهه ۾ ڪهڙو صوبو واقع آهي؟ .2

 ڊيلٽا جي باري ۾ ڪي ٽي ڳالهيون ٻڌايو؟ .5

 جابلو عالئقو سنڌ ۾ ڪٿي واقع آهي؟ .2

 

 گهر جو ڪم : 

 ٿيندو آهي؟ ۽ ڪٿي وڃي ڪرندو آهي؟ ياد ڪري اچو.سنڌو درياَء ڪٿان شروع 
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 3يونٽ :       سماجي اڀياس مضمون : 
 

   منٽ 05: وقت     اسان جا درياَء، جبل، ريگستان ۽ ميدان :عنوان
         

  تدريسي مقصد :

 :ان قابل ٿي ويندا ته ٻارجي مڪمل ٿيڻ کانپوِء  پيريڊن ه

  ڄاڻ حاصل ڪري سگهندا.سنڌ جي جابلو عالئقي جي باري ۾ 

 

 چارٽ، بورڊ، نقشو،  ڪتاب  : وادتدريسي م

  تدريسي طريقو:

  ( Motivation)ذهني آمادگي 

 جي عالئقن جي باري ۾ هيٺيان سوال پڇي.  )ارد گرد(استاد ٻارن کان پنهنجي  آس پاس 

 توهان ڪڏهن جابلو عالئقا ڏٺا آهن؟ 

  آهي؟پاڪستان جو سڀ کان وڏو جابلو عالئقو ڪهڙو 

 جابلو عالئقا ڪهڙي طرح جا هوندا آهن؟ 

  (Methodology)طريقي ڪار  

استاد ٻارن کي نقشو ڏيکاريندي جابلو عالئقن جي طرف اشارو ڪندي انهن عالئقن جا ناال  سرگرمي :

ٻڌائيندي ۽ ان جي باري ۾ وڌيڪ معلومات ٻڌائندي ته جيئن سوات ۽ مري جي جبلن تي ساوڪ ڪيئن ٿيندي  

 آهي .

استاد ڪتاب تي ڏنل مواد زباني ٻڌائي استاد ٻارن کان ڪتاب کولرائي سبق ڳولهڻ الِء چوندي .  سرگرمي :

 ڪجهه ٻارن جي انفرادي خواندگي ڪرائي ان دوران استاد پيراگراف مان مختصر سوال  پڇندي. 

 سنڌ ۾ موجود وڏي جابلو سلسلي جو نالو ڇا آهي؟ )کيرٿر( . 1

 بي ۾ سڀ کان وڌيڪ جابلو عالئقا آهن؟پاڪستان جي ڪهڙي صو . 6

 پاڪستان جو سڀ کان وڏو جبل ڪهڙو آهي؟ )ڪي ٽو جو جبل( .3

    (Assessment) وجائز
 مون سون جي برساتن ۾ جبلن تي ڇا نظر ايندو آهي؟ .1

 برسات جو پاڻي جبلن کان ٿي ڪٿان ايندو آهي؟ . 6

 زراعت ڪهڙن عالئقن ۾ ڪئي ويندي آهي؟ .3

 نڪرندا آهن؟ چشما ڪٿان .2

 کيرٿر جابلو عالئقو ڪهڙي ضلعي ۾ آهي؟ .5

 جابلو عالئقن جا ناال ياد ڪري اچو. گهر جو ڪم : 

 3يونٽ :       سماجي اڀياس مضمون : 

   منٽ 05: وقت     اسان جا درياَء، جبل، ريگستان ۽ ميدان :عنوان
 

   تدريسي مقصد :

 ان قابل ٿي ويندا ته : ٻارجي مڪمل ٿيڻ کانپوِء  پيريڊن ه

 .مشهور عالئقن جا ناال ٻڌائي سگهندا 

 .چشمي جي تعريف ٻڌائي سگهندا 

 

 چارٽ، بورڊ، نقشو، ڪتاب   :وادتدريسي م
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  تدريسي طريقو:

  ( Motivation)ذهني آمادگي 

استاد جائزي جي طور تي ڪالهه پڙهايل سبق جي ڏکين لفظن جا جمال لکرائيندي ۽ چيڪ ڪري ٻارن 

 جي غلطين جي اصالح ڪري. 

  (Methodology)طريقي ڪار 
سرگرمي : استاد ٻارن کان سنڌ جي مشهور عالئقن جا ناال پڇندي ۽ ٻارن کان پڇي ته توهان کي ڪهڙين 

 ان عالئقن يا جڳهين جا ناال ٻڌايو. استاد ٻارن کان وڌيڪ سوال ڪري.  تفريح گاهن جي نالن جي خبر  آهي.

 اها جڳهه ڇو مشهور آهي؟ 

 توهان کي ڪهڙي جڳهه گهمڻ پسند آهي؟ 

استاد ٻارن کان سبق کولرائي بلند خواني ڪرائي شاگرد ٻڌندا ان کانپوِء استاد ڪجهه ٻارن کان  سرگرمي :

 انفرادي طور تي خواندگي ڪرائي.

 : هاڻي استاد ٻارن جو ٻن ٽيمن جي وچ ۾ سوالن جوابن جو مقابلو ڪرائيندي ۽ هيٺيان سوال پڇي. سرگرمي 

 چشمو ڇا هوندو آهي؟ .1

 چشمي جو پاڻي پيئڻ سان اسان کي ڇا ملندو آهي؟ .6

 منگهوپير ۾ ٻارن ڇا ڇا ڏٺو؟ .3

 سنڌ ۾ موجود نيشنل پارڪ جا ناال ٻڌايو؟ .2

 جا ناال ٻڌايو؟ کيرٿر پارڪ ۾ موجود جانورن .5

 پارڪ ڇو ٺاهيا ويندا آهن؟ .2

استاد ڏکين لفظن کي جوڙڻ ۽ ٽوڙڻ جي مشق ڪرائي ۽ بورڊ تي لکرائي ڏکين لفظن جا جمال  سرگرمي :

 ٻارن جي مدد سان ٺاهيو. 

 هي.آجهمپير ۾ پاڻي جوچشمو  جهمپير: 

 ازدها تمام وڏو نانگ هوندو آهي.   ازدها : 

 استاد جائزي جي طور تي ٻارن کان هيٺيان سوال پڇي.: (Assessment) زوجائ

 چشمو ڇا کي چئبو آهي؟ .1

 امبرين منگهوپير ۾ ڇا ڏٺو؟ .6

 پاڪستان جو ٻيو وڏو پارڪ ڪهڙو آهي؟ .3

 سنڌ جي مختلف عالئقن جا ناال ٻڌايو؟ .2

 

 پارڪ وڏي ۽ کليل عالئقي تي ڇو ٺاهيا ويندا آهن؟ ڪتاب مان پڙهي اچو. : گهر جو ڪم
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 3يونٽ :       سماجي اڀياس مضمون : 

   منٽ 05: وقت     اسان جا درياَء، جبل، ريگستان ۽ ميدان :عنوان
 

  تدريسي مقصد :

 ان قابل ٿي ويندا ته : ٻارجي مڪمل ٿيڻ کانپوِء  پيريڊن ه

 .جبلن مان حاصل ٿيڻ وارين شين جي باري ۾ ٻڌائي سگهندا 

  سگهندا. ريگستان جي باري ۾ ڄاڻ حاصل ڪري 

 

 چارٽ، بورڊ، ڪتاب  :وادتدريسي م

  تدريسي طريقو:

  ( Motivation)ذهني آمادگي 

استاد ڪالس ۾ ٻارن کي جبلن مان حاصل ٿيڻ وارين شين جا ناال ٻڌائي ان کانپوِء پڇي ته ريگستان ڪنهن 

 ڪنهن ڏٺو آهي؟ ان ۾ ڇا ڇا هوندو آهي؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Methodology)طريقي ڪار  
کولرائي بلند خواني ڪرائي ان کانپوِء  62ان کانپوِء استاد ٻارن کان ڪتاب جو صفحو نمبر  سرگرمي :

 ڪجهه ٻارن کان انفرادي خواني ڪرائي ۽ ڏکين لفظن کي انڊر الئن ڪرائي. 

استاد ڏکين لفظن کي ٽوڙڻ ۽ جوڙڻ جي مشق ڪرائي ۽ بورڊ تي لکرائي. هڪجهڙا لفظ ٺاهيو  سرگرمي :

 / ملندڙ جلندڙ لفظ ٺاهيو. 

 جيئن چولستان، ريگستان وغيره. 

 ٻيا لفظ آبپاشي، پٺتي پيل وغيره. 

 استاد ڏنل لفظن مان مختلف لفظ ٺاهڻ الِء چوي.  سرگرمي :

 ڪ ي ش ا پ ب م

 هه ص ن ا ع س پ

 

 استاد جائزي جي طور تي هيٺيان سوال زباني پڇي.   (Assessment) وجائز

 سنڌ جو اوڀر وارو عالئقو ڪهڙو آهي؟  :1سوال 

 ريگستاني عالئقي جا ناال ٻڌايو؟  :6سوال 

 سنڌ جا ڪهڙا ڪهڙا ضلعا آهن؟  :3سوال 

 ريگستان ۾ زراعت نه ٿيڻ جو ڪهڙو سبب آهي؟  :2سوال 

  

 ريگستان 

 اُٺَ 

 واري )مٽي(

 پاڻي

 پهاڙ
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 خيرا مليا آهن؟ٿر مان ڪهڙا ذ  :5سوال 

 سنڌ جي ڪجهه جبلن جا ناال لکو؟  :2سوال 

 

 

 گهران سبق پڙهي اچو. گهر جو ڪم : 
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 3يونٽ :       سماجي اڀياس مضمون : 

   منٽ 05: وقت     اسان جا درياَء، جبل، ريگستان ۽ ميدان :عنوان

        

  تدريسي مقصد :

 :ان قابل ٿي ويندا ته ٻارجي مڪمل ٿيڻ کانپوِء  پيريڊن ه

  .فصلن )ڪڻڪ، چانور، ڪمند ۽ ڪپهه( جي باري ۾ ڄاڻ حاصل ڪري سگهندا 

  .جزيزي جي باري ۾ ٻڌائي سگهندا 

  .درياَء، سمنڊ، ڍنڊ ندي ۽ آبپاشي جي نظام جي باري ۾ ٻڌائي سگهندا 

 

 چارٽ، بورڊ، ڪتاب  :وادتدريسي م

  تدريسي طريقو:
 استاد ٻارن کان پڇي. :( Motivation)ذهني آمادگي 

 اسان جي گهرن تائين پاڻي ڪٿان ايندو آهي؟ .1

 فصلن کي پاڻي ڪيئن ملندو آهي؟ .6

 ڪهڙيون ڪهڙيون فيڪٽريون ڏٺيون آهن؟ )اردگرد(توهان پنهنجي  آس پاس  .3

 انهن ۾ ڪهڙو ڪم ڪيو ويندو آهي؟ .2

 

   (Methodology)طريقي ڪار  
جي باري ۾ ڪهاڻي جي انداز ۾  ٻڌائيندي ان کانپوِء استاد بلند خواني سرگرمي: استاد ٻارن کي اڄ جي سبق 

 ڪري پوِء ٻارن کي انفرادي خواني ڪرائي ۽ ڏکين لفظ انڊر الئن ڪرائي.

 سرگرمي :

استاد ڏکين  لفظن کي جوڙڻ ۽ ٽوڙڻ جي مشق ڪرائي ۽ بورڊ تي لکرائيندي انهن لفظن ۾ ڏنل اکرن جي 

 شڪل جي باري ۾ پڇي.

 ، ڊيلٽا، زراعتٺٽو، ضلعو

 )پهرين( ض جي ڪهڙي شڪل آهي  . 1

 )پهرين( ل جي ڪهڙي شڪل آهي .6

 )ٻي( ع جي ڪهڙي شڪل آهي .3

 )پهرين( مڪمل حالت و جي ڪهڙي شڪل آهي .2

 ن جي شڪل آهي. .5

 جي وچ ۾ سوالن جي جوابن جو مقابلو ڪرائي. “ بي”۽ “ اي”استاد ٻارن جي ٻن ٽيمن  سرگرمي :

 آهي؟جزيرو ڇا  .1

 ڪن به ٻن ڍنڍن جا ناال ٻڌايو؟ .6

 ڄامشورو ۾ ڪهڙي ڍنڍ آهي؟ .3

 مڇين جي بهترين پرورش گاهه ڪهڙي هوندي آهي؟ .2

 مڇيون پڪڙڻ واري کي ڇا چئبو آهي؟ .5

 سياري جي موسم ۾ مهمان پکي ڪٿان ايندا آهن؟ .2

 ڪجهه تفريح گاهن جا ناال ٻڌايو؟ .2

 ڪجهه ننڍي صنعتن جا ناال ٻڌايو؟ .2
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 استاد ٻارن کي ڍنڍ جي حوالي سان لفظ ٻڌائڻ الِء چوندي.    (Assessment) وجائز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جي لفظن کي پنهنجي جملن ۾ استعمال ڪرڻ الِء چوندي.  Mind Map۽ پوِء تيار ٿيل 

 

 گهران سبق پڙهي ايندا.  گهر جو ڪم : 

 

  

 ڍنڍ
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  4 :يونٽ       سماجي اڀياس  مضمون:

 وقت:    اسان جون رسمون رواج ۽ ڏڻ ملهائڻ وارا ڏينهن  عنوان:

 منٽ  45 

 هن پيريڊ جي ختم ٿيڻ کان پوِء ٻار ان قابل ٿي ويندا ته:  مقصد:

 .ڏيهاڙي جي معني ۽ ثقافت جي معني جي باري ۾ ٻڌائي سگهندا 

 .ڏيهاڙي جي قسمن کي ڄاِڻ سگهندا 

 ڪتاب، )ڪتاب ۾ ڏنل تصويرون( بورڊ، چاڪتدريسي مواد: 

  تدريسي طريقو:

استاد ٻارن کان ڏيهاڙي جي باري ۾ پڇندي ته اسان ڪهڙا ڪهڙا ڏيهاڙا   (Motivation) ذهني آمادگي

ڏيکاريندي تصويرن جي سڃاڻپ ڪرائيندي ۽ پڇندي ته )نمبر  97ملهائيندا آهيون؟ ڪتاب جو صفحو نمبر 

 ب ڏئي سگهندا. وار( انهن مان توهان ڇا ڏسي رهيا آهيو. ٻار تصويرون ڏسي ڪري جوا

  (Methodology)طريقي ڪار: 

استاد عيد ڪير ڪير ملهائيندو آهي؟ ڪهڙيون عيدون اسان ملهائيندا آهيون؟ ۽ ڪهڙا ڪهڙا   سرگرمي:

 ڏينهن ملهائيندا آهيون. ٻار مختلف جواب ڏيندا. 

آگسٽ، ڊسمبر سنڌي ٽوپي وارو ڏينهن، عيدون، ميالد النبي، سالگرهه جا ڏيهاڙا  14استاد  سرگرمي:

 ٻُڌائيندا. 

هاڻي استاد ٻارن کي چوندو ته ڇا توهان کي خبر آهي ته ڏيهاڙا مختلف قسمن جا هوندا آهن.  سرگرمي:

 استاد ٻارن کي ٻُڌايئندي ڏيهاڙن کي. 

 عالقائي قومي مذهبي

 ٽوپي، اجرڪ، وارو ڏينهن  ڏينهنپاڪستاني  عيدون

 گهوڙن جو ميلو مارچ 29 عيد ميالدالنبي

 ڪهاڻي ٻڌائڻ وارو ميلو قاعداعظم جي سالگرهه ديوالي

 شندور جو ميلو  هولي

 

 (Assessment): جائزو

 ڏيهاڙي جي معني ڇا آهي؟ :1سوال

 قومي ڏيهاڙا ڪير ملهائيندو آهي؟ :0سوال

 عالئقائي ڏيهاڙا ڪهڙا ڪهڙا هوندا آهن؟  :0سوال

 مذهبي ڏيهاڙا ٻُڌايو جيڪي اسان سڀ مسلمان هڪ ئي ڏينهن تي ملهائيندا آهيون؟ :4سوال

 ڏيهاڙن جا ڪهڙا قسم آهن؟ :0سوال
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 ٻار گهر مان پنهنجي والدين کان وڌيڪ ٻين به ڏيهاڙن جي باري ۾ پُڇي اچجو.   گهر جو ڪم:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4  يونٽ:       سماجي اڀياس مضمون: 

وقت:     اسان جون رسمون رواج ۽ ڏڻ ملهائڻ وارا ڏينهن عنوان: 

 منٽ  42 

 هن پيريڊ جي ختم ٿيڻ کان پوِء ٻار ان قابل ٿي ويندا ته:  مقصد:

 .قمري ڪئلينڊر ۽ شمسي ڪئلينڊر جي باري ۾ ٻڌائي سگهندا 

  ٻُڌائي سگهندا.مسلمان ۽ ٻين مذهبن جي ماڻهو جي عبادت گاهه 

 ڪتاب، )ڪتاب ۾ ڏنل تصويرون( بورڊ، چاڪتدريسي مواد: 

  تدريسي طريقو:

   (Motivation)ذهني آمادگي
استاد ٻارن کان انهن جي جنم ڏينهن، تاريخ ۽ مهينو پڇندي ۽ ڪنهن به ڏيهاڙي کي اسان ڪڏهن   سرگرمي:

۽ ڪهڙي تاريخ تي ملهائيندا آهيون؟ هاڻي استاد ٻارن کان اسالمي مهينن جا ناال پڇندي. اسالمي سال جو 
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نهنجن ڏيهاڙن پهريون مهينو ڪهڙو هوندو آهي۽  شمسي سال جو آخري مهينو ڪهڙو هوندو آهي؟ اسان پ

 کي ڪيئن ملهائيندا آهيون؟

  (Methodology) طريقي ڪار 

استاد ٻارن کان اسالمي  انگريزي ڪئلينڊر جي باري ۾ ٻڌائيندي جيئن ته اسالمي ڪئلينڊر  سرگرمي:

جو آغاز ڪڏهن ۽ ڪهڙي طرح ٿيو آهي؟ اهڙي ريت استاد ٻارن کي عيسوي ۽ هجري ۽ بڪرمي 

 ڪئلينڊر جي باري ۾ ان جي تعريف ٻُڌائيندي. 

 . استاد سبق جو اعالن ڪندي ٻارن کان سبق لکرائيندي سرگرمي: 

استاد ٻارن کان مثالي خواندگي ڪهاڻي جي انداز ۾ بيان ڪندي مشڪل لفظ ۽ انهن  مثالي خواندگي:  

 بورڊ تي لکندي جيئن: Phonicجي 

 . ايسٽر0  ڏياري.  4 . بڪرمي  9 .  ملينيم  2 عيداالضحي .1

هاڻي استاد ٻن گروپن جي وچ ۾، ٻارن کان پڙهايل پيراگراف مان سوالن جوابن جو مقابلو  سرگرمي:

 ڪندي.

 ڪئلينڊر جي سالن کي ڪهڙي طرح تقسيم ڪري سگهون ٿا؟ :  1سوال

 شمسي ڪئلينڊر ڪڏهن کان شروع ٿيو؟ : 2سوال

 عيسوي ڪئلينڊر جو پهريون ۽ آخري مهينو ڪهڙو آهي؟ : 9سوال

 ڏهين مهيني کي ڇا سڏبو آهي؟ ڪئلينڊر ۾ : 4سوال

 ملينيم ڇا کي چئبو آهي؟ : 0سوال

 

 (Assessment): جائزو

 : ڪجهه ڏيهاڙن جا ناال ٻڌايو جيڪي اسان ملهائيندا آهيون؟1سوال

 : هندن جي ڪجهه ڏيهاڙن جا ناال ٻُڌايو؟2سوال

 : عيسائين جي عبادت گاهه جو نالو ٻُڌايو؟9سوال

 ص اهميت رکندو آهي؟: ايسٽر ۾ ڪهڙو ڏينهن خا4سوال

 

 ڏيهاڙن جا ناال لکو جيڪي اسان ملهائيندا آهيون؟ گهر جو ڪم:
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  4يونٽ:        سماجي اڀياس مضمون: 

وقت:     اسان جون رسمون رواج ۽ ڏڻ ملهائڻ وارا ڏينهن عنوان: 

 منٽ  42 

 ته:هن پيريڊ جي ختم ٿيڻ کان پوِء ٻار ان قابل ٿي ويندا   مقصد:

 .ثقافتي شين ۽ سنڌ جي روايتي کاڌن جي باري ۾ ٻُڌائي سگهندا 

 ڪتاب، )ڪتاب ۾ ڏنل تصويرون( بورڊ، چاڪتدريسي مواد: 

  تدريسي طريقو:

 (Motivation) ذهني آمادگي

استاد ڪالس جي ٻارن کان پهرين ڏينهن پڙهايل ڏيهاڙن جي باري ۾ پڇندي. قومي ڏيهاڙا پڇندي پوِء سنڌ 

جو سڀ کان وڏو قومي ڏيهاڙو ڪهڙو آهي؟ ان جي مطابق سوال ڪندي، ٻار جڏهن جواب ڏيندا ته استاد 

 هاڻي ثقافتي ميلن جي باري ۾ وڌيڪ ٻُڌائيندي. 

   (Methodology) طريقي ڪار

استاد ٻارن کان پڇندي، ٻارو ڇا توهان ڪڏهن هوجمالو تي نچيا آهيو؟ ٻارو ڇا هوجمالو کان  ي: سرگرم

عالوه توهان دهمال ڏٺي آهي؟ هاڻي استاد ٻارن کي الل قلندر )شاهه عبدالطيف، سچل سرمست، تي 

ڻ پڙهي تي ڏنل پيراگراف پا 41دوري جو پڇندي ۽ دهمال جي مطابق ٻڌائيندي. هاڻي استاد صفحو نمبر 

 ڪري ٻُڌائيندي.  ۽ روايتي کاڌن جي ناالن تي زور ڏئي ڪري ٻارن کي متوجه ڪندي. 

 استاد ٻارن کي سنڌ جي ثقافتي راندين جون تصويرون ڏيکاري  ڪشتي جو تعارف ڪرائيند.  سرگرمي:

ه جيئن تاستاد بورڊ تي ويندي ۽ ٻارن کان روايتي کاڌن جا ناال پڇندي ويندي ۽ بورڊ تي لکندي  سرگرمي:

 ٻارڪاپي ۾  لکي سگهن. 

 (Assessment) جائزو: 

استاد ٻارن جو ڪالس جو ڪم چيڪ ڪندي ۽ ثقافتي شين جا ناال لکڻ الِء چوندي. شين جا ناال چيڪ 

 جي مدد سان ٻارن کي واضع ڪندي.  Phonicsڪندي اگر غلطيون نظر اينديون ته بورڊ تي 
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استاد ٻارن کي روايتي کاڌن، ثقافتي شين، ثقافتي راندين جا ناال گهر مان لکي ڪري اچڻ  گهر جو ڪم:

 الِء چوندي. 

 

 

  4يونٽ:        سماجي اڀياس مضمون: 

وقت:     اسان جون رسمون رواج ۽ ڏڻ ملهائڻ وارا ڏينهن عنوان: 

 منٽ  42 

 

 ويندا ته:هن پيريڊ جي ختم ٿيڻ کان پوِء ٻار ان قابل ٿي   مقصد:

 .پنجاب جي ثقافت تي ڄاڻي سگهندا 

 ڪتاب، )ڪتاب ۾ ڏنل تصويرون( بورڊ، چاڪتدريسي مواد: 

  تدريسي طريقو:

 (Motivation) ذهني آمادگي:

استاد ڪالهه پڙهايل مواد تي ٻارن سان ڳالهائيندي ۽ عنوان کي پٺئين مواد سان ڪندي ٻارن کي چوندي ته 

ٻارو جيئن سنڌ جي ثقافت هوندي آهي ائين ئي پنجاب جي به ثقافت هوندي آهي. ۽ پنجاب ۾ به ماڻهو پنهنجا 

 ن. ثقافتي  ميال، رانديون، کاڌا ۽ سڀ ڏيهاڙا اسان وانگر ملهائيندا آهيو

 

کي پڙهڻ جي الِء چوندي. سڄي ڪالس جا ٻار واري  49۽  42استاد ٻارن کان صفحو نمبر  سرگرمي:

 واري سان پڙهندا.

   (Methodology) طريقي ڪار

استاد ٻارن کي ڪتاب ڏيکاريندي چوندي ته ٻارو ڪتاب ۾ ڏنل تصويرون ڏسو. پنجاب ۾ ماڻهن  سرگرمي:

( کي 4.11ن ڏسو. پنجاب جي روايتي کاڌن جي تصوير )شڪل کي جيڪو لباس پاتل آهي ان کي غور سا

( پنجاب ۾ مختلف راندين جون تصويرون ڏسو. هاڻي استاد 4.12تي شڪل نمبر ) 49ڏسو. صفحو نمبر 

 بورڊ تي وڃي ٻارن کان پنجاب جي ثقافتي شين جا ناال پڇندي بورڊ تي لکندي ويندي.

 پنجاب جون ثقافتي شيون: 

 قميص شلوار .1

 سڳيون .2

 ڙيپڳ .9

 پوتي /گندي  .4

 ٻارن کي بورڊ تي گهرائي ڪري پنجاب جي ثقافتي شين جو ورجاُء ڪرائيندي.  0استاد  سرگرمي: 

ٻيهر بورڊ تي وڃي ڪري ٻارن کان پنجاب جي روايتي کاڌن جا ناال پڇندي  /هاڻي استاد وري  سرگرمي:

 ويندي، ٻار گڏ لکندا ويندا، استاد ڪم چيڪ ڪندي. 
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چارٽ ڏئي ڪري چوندي ته انهن تي توهان پنجاب جي بزرگن  /استاد ٻارن کي ننڍن ڪارڊن سرگرمي: 

 ناال لکو ۽ پوِء اُهي ڪارڊ وال ڊڪشنري تي لڳايو.  9کان  2جي 

 (Assessment)جائزو: 

 هاڻي استاد گروپ اڳواڻ کي وال ڊڪشنري ڏسي ڪري چيڪ ڪرائيندي. 

 

 پنجاب جي ميلن ۾ نمائش جي الِء اچڻ وارن جانورن جا ناال لکي ڪري ايندا.  گهر جو ڪم:
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 سبقي منصوبا

 استادن الء  

 (0201جنوري )

 

 

 

 

 
 

 

 11يونٽ:          سنڌي  مضمون : 
  

   منٽ 05: وقت        ُڪنڀارُ  :عنوان 

  مقصد :

 ان قابل ٿي ويندا ته : ٻارجي مڪمل ٿيڻ کانپوِء  پيريڊن ه

  .سبق ۾ ڏنل مواد پڙهي سگهندا 

  سگهندا.  ۽ ٻڌائيڏکين لفظن جي معنٰي ڄاڻي 

 

 تدرسي ڪتاب، بورڊ، چاڪ   تدريسي مواد :
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  :تدريسي طريقو

  ( Motivation)ذهني آمادگي 

(Previous Day):  ڪالهوڪو ڏينهنRecap 

 استاد ٻارن کي عنوان تي آڻڻ الِء ڪجهه سوال ڪري. 

 پاڻي ڇا ۾ ڀريو ويندو آهي؟ ٻارو پيئڻ جو : 1سوال 

 ٻارو  َمَٽ ۽ ِدال ڇا جا ٺهيل هوندا آهن؟ :   6سوال 

 اهي ٿانَو ڪير ٺاهيندو آهي؟ :  3سوال 

ن ۽ پوِء پڙهي ٻڌائي ۽ ٻار” ڪنڀارُ “استاد عنوان بورڊ تي لکندي چوي ته : ٻارو! اڄ پاڻ سبق پڙهنداسين 

 کان پڙهائي. 

 

 ) (Methodologyطريقي ڪار  
کولڻ الِء چوي ۽ انهن مان ڏکين لفظن کي جوڙڻ ۽ ٽوڙڻ جي  56۽ صفحو نمبر  11استاد ٻارن کي سبق 

 مشق ڪرائي پوِء ڏکيا لفظ بورڊ تي لکي ۽ ٻارن کان پڙهائي. 

 س ئو ن ٽ ي سئونٽي،  ڌنڌو،ڌ ن ڌ و        ڏکيا لفظ:  : 1سرگرمي

 َسٽي ُڪٽِي َس ٽ ي ڪ ٽ ي

 

 : 2مثالي خواندگي سرگرمي 

استاد سبق کي درست انداز ۽ بيهڪ جي نشانين کي ڌيان ۾ رکندي، صحيح اُچار ۽ ادائيگيَء  مثالي پڙهڻي:

 سان پڙهي ۽ ٻارن کي ڌيان سان ٻڌڻ الِء چوي. 

استاد سبق کي ٻيهر پڙهي ۽ جتي جتي نوان لفظ اچن. انهن کي صحيح اچار سان پڙهي ٻڌائي ۽  ٻي پڙهڻي :

 ائي.انهن جي معنٰي ٻارن کي سمجه

مختلف ٻارن کان سبق جو ٿورو ٿورو حصو پڙهائي ۽  سندن ڪيل غلطيون ٻين ٻارن جي  انفرادي پڙهڻي :

مدد سان درست ڪرائي ۽ ڏکين لفظن جي معنٰي بورڊ تي لکي ۽ ٻارن کي نوٽ بڪ تي نوٽ ڪرڻ الِء 

 چوي. 

  Assessment) (وجائز
جائزي جي طور تي استاد ٻارن کان زباني ڏکين لفظن جي معنٰي پڇي ۽ هر ٻار کان سبق ۾ ڏنل مواد 

 پڙهائي. 

 

 گهر جو ڪم : 

 استاد ٻارن کي چوي ته هو اڄوڪو پڙهيل سبق گهران لکي اچن. 
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 11يونٽ:          سنڌي  مضمون : 
 

    منٽ 05: وقت        ُڪنڀارُ  :عنوان 

  

 ان قابل ٿي ويندا ته :ٻار هن پيرڊ جي مڪمل ٿيڻ کانپوِء   مقصد :

  .سبق ۾ ڏنل مواد پڙهي سگهندا 

  .ڏکين لفظن جي معنٰي ڄاڻي ۽ انهن جا جمال ٺاهي سگهندا 

 

 تدريسي ڪتاب، بورڊ، چاڪ   تدريسي مواد :

  :تدريسي طريقو

استاد ٻارن جي ذهني آمادگي  Recapڪالهو ڪو ڏينهن  :(Previous Day)(  Motivation)ذهني آمادگي 

ڪرڻ الِء ڪالهه پڙهيل سبق جي حصي مان ٻارن کان ڪجهه سوال پڇي ته ڪالهه هنن ڪنهن جي باري 

۾ پڙهيو  هو. اهڙي طريقي سان ٻار پاڻ ئي عنوان تي اچي ويندا. استاد ٻارن کي ٻڌائي ته اڄ هو وڌيڪ 

 ڪنڀار سبق کي پڙهندا ۽ ڄاڻ حاصل ڪندا. 

 

کولڻ الِء چوي ۽ انهن  56استاد ٻارن کي تدريسي ڪتاب جو صفحو نمبر  (Methodology)طريقي ڪار  

 مان ڏکين لفظن کي جوڙڻ ۽ ٽوڙڻ جي مشق ڪرائي پوِء ڏکيا لفظ بورڊ تي لکي ٻارن کان پڙهائي. 

 ڦرندو،  چ ڪ َچَڪ، ڦ رن د و   پنوڙو، ڏکيا لفظ: پ ن و ڙ و : 1سرگرمي

درست انداز ۽ بيهڪ جي نشانين کي ڌيان ۾ رکندي، صحيح اچار ۽ ادائيگي استاد سبق کي  مثالي پڙهڻي :

 سان پڙهي ۽ ٻارن کي ڌيان  سان ٻڌڻ الِء چوي. 

استاد  سبق کي ٻيهر پڙهي ۽ جتي جتي نوان لفظ اچن. انهن کي صحيح اُچار سان پڙهي ٻڌائي  ٻي پڙهڻي :

 ۽ انهن جي معنٰي ٻارن کي سمجهائي.

ٻارن کان سبق جو ٿورو ٿورو حصو پڙهائي ۽ سندن ڪيل غلطيون ٻين ٻارن جي  مختلف انفرادي پڙهڻي: 

 مدد سان درست ڪرائي ۽ ڏکين لفظن جي معنٰي بورڊ تي لکي ۽ انهن لفظن مان ٻارن کان جمال ٺهرائي. 

 

 جائزي جي طور تي استاد ٻارن کان ڏکين لفظن مان زباني جمال ٺهرائي.    (Assessment) و جائز

 

 ٻار اڄوڪو پڙهيل سبق گهران لکي اچن ۽ جمال لکي اچن.گهر جو ڪم :  
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 11يونٽ:          سنڌي  مضمون : 
 

   منٽ 05: وقت        ُڪنڀارُ  :عنوان 

 ان قابل ٿي ويندا ته : ٻار هن پيرڊ جي مڪمل ٿيڻ کانپوِء  مقصد :

  .سبق ۾ ڏنل مواد پڙهي سگهندا 

  سگهندا ۽ خالي جڳهين کي صحيح جوابن سان ڀري ڪنڀار سبق جي باري ۾ وڌيڪ ڄاڻي

 سگهندا.

 تدريسي ڪتاب، بورڊ، چاڪ وغيره    تدريسي مواد :

  :تدريسي طريقو
 Recapڪالهو ڪو ڏينهن  :(Previous Day)  ( Motivation)ذهني آمادگي 

 استاد ذهني آمادگي الِء ٻارن کان هيٺيان خال صحيح جوابن سان ڀرائي. 

 آهيان پر ڪي مون کي ....................... به ڪوٺين.آٌء ڪنڀار  .1

 آٌء ................ کائيندو آهيان.  .6

 چڪ کي ....................... سان تيز ڦيرائيندو آهيان. .3

 چڪ جيترو تيز ڦرندو اوترو جلدي...................... ٺهندا.  .2

کولڻ الِء چوي ۽ انهن  53استاد ٻارن کي تدريسي ڪتاب جو صفحو نمبر   (Methodology)طريقي ڪار  

 مان ڏکين لفظن کي جوڙڻ ۽ ٽوڙڻ جي مشق ڪرائي پوِء ڏکيا لفظ بورڊ تي لکي ٻارن کان پڙهائي. 

 آ دي آدي  راس، را سڏکيا لفظ: س م و را  سمورا،: 1سرگرمي

استاد سبق کي درست انداز ۽ بيهڪ جي نشانين کي ڌيان ۾  :2مثالي خواندگي: سرگرمي /مثالي پڙهڻي

 رکندي، صحيح اچار ۽ ادائيگي سان پڙهي ۽ ٻارن کي ڌيان سان ٻڌڻ الِء چوي. 

استاد سبق کي ٻيهر پڙهي ۽ جتي جتي نوان لفظ اچن. انهن کي صحيح اچار سان پڙهي ٻڌائي   ٻي پڙهڻي :

  ۽ انهن جي معنٰي ٻارن کي سمجهائي.

مختلف ٻارن کان سبق جو ٿورو ٿورو حصو پڙهائي ۽ سندن ڪيل غلطيون ٻين ٻارن جي  ڙهڻي :انفرادي پ

مدد سان درست ڪرائي ۽  ڏکين لفظن جي معنٰي بورڊ تي لکي ۽ ٻارن کي پنهنجي ڪاپي تي نوٽ ڪرڻ 

 الِء چوي. 

 جائزي جي طور تي استاد ٻارن کان هيٺيان خال ڀرائي.  Assessment))و جائز 

 ٿانَو ٺاهڻ الِء هڪ هڪ ........................... چڪ تي رکي.  . 1

 ................... هٿن سان ...................... کي جهلي.  .6

 ان مان ...................... جا مختلف نمونا ٺاهيندو آهيان. .3

 هيان.ٻارن الِء مختلف قسم جا سهڻا سهڻا................... پڻ ٺاهيندو آ .2

 

 ٻار اڄوڪو پڙهيل سبق گهران لکي اچن.گهر جو ڪم :  
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 11يونٽ:          سنڌي  مضمون : 
 

   منٽ 05: وقت        ُڪنڀارُ  :عنوان 

 ان قابل ٿي ويندا ته : ٻارهن پيرڊ جي مڪمل ٿيڻ کانپوِء   مقصد :

  ۾ وڌيڪ ڏنل مواد پڙهي سگهندا. ‘‘ ڪنڀار’’سبق 

  .ڏکين لفظن جي معنٰي ڄاڻي ۽ انهن مان جمال ٺاهي سگهندا 

 

 تدريسي ڪتاب، بورڊ، چاڪ وغيره   تدريسي مواد :

  :تدريسي طريقو
 Recapڪالهو ڪو ڏينهن  :(Previous Day) ( Motivation)ذهني آمادگي 

استاد ڪالهه پڙهيل مواد جي باري ۾ ڪجهه ٻارن کان سوال ڪندو ۽ پوِء ٻارن کي چوندو ته اڄ هو 

 وڌيڪ سبق ڪنڀار جي باري ۾ پڙهندا ۽ ڄاڻ حاصل ڪندا. 

 

کولڻ الِء چوي ۽ انهن  53استاد ٻارن کي تدريسي ڪتاب جو صفحو نمبر   (Methodology)طريقي ڪار  

 مان ڏکين لفظن کي جوڙڻ ۽ ٽوڙڻ جي مشق ڪرائي پوِء ڏکيا لفظ بورڊ تي لکي ٻارن کان پڙهائي.

 کوريءَ  ک و ريءَ  س ڪي سڪي  ڏکيا لفظ:  س ٽا ُء سٽاُء، : 1سرگرمي

 

سبق کي درست انداز ۽ بيهڪ جي نشانين کي ڌيان ۾ استاد   :2مثالي خواندگي سرگرمي  مثالي پڙهڻي/

 رکندي، صحيح اچار ۽ ادائيگي سان پڙهي ۽ ٻارن کي ڌيان سان ٻڌڻ الِء چوي. 

استاد سبق کي ٻيهر پڙهي ۽ جتي جتي نوان لفظ اچن. انهن کي صحيح اچار سان پڙهي ٻڌائي   ٻي پڙهڻي :

 ۽ انهن جي معنٰي ٻارن کي سمجهائي. 

مختلف ٻارن کان سبق جو ٿورو ٿورو حصو پڙهائي ۽ سندن ڪيل غلطيون ٻين ٻارن جي   انفردي پڙهڻي : 

مدد سان درست ڪرائي ۽  سندن ڪيل غلطيون ٻين ٻارن جي مدد سان درست ڪرائي ۽ ڏکين لفظن جي 

 معنٰي بورڊ تي لکي ۽ انهن لفظن مان ٻارن کان جمال ٺهرائي.

   (Assessment) وجائز 
 اد ٻارن کان ڏکين لفظن جي صورتخطي ڪرائي. جائزي جي طور تي است .1

 ٻار ڏکين لفظن مان جمال ٺاهيندا. .6

 

 ٻار ڏکين لفظن مان گهران جمال ٺاهي اچن.گهر جو ڪم :  
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 11يونٽ:         سنڌي  مضمون : 
 

    منٽ 05: وقت       ُڪنڀارُ  :عنوان 

  مقصد :

 ان قابل ٿي ويندا ته : ٻارهن پيرڊ جي مڪمل ٿيڻ کانپوِء 

  .سبق ۾ ڏنل مواد پڙهي سگهندا 

  .سبق جو خالصو لکي سگهندا 

 

 تدريسي ڪتاب، بورڊ، چاڪ   تدريسي مواد :

  :تدريسي طريقو

 ( Motivation)ذهني آمادگي 

(Previous Day):  ڪالهو ڪو ڏينهنRecap 

ڇا ڇا پڙهيو آهي ۽ پنهنجن لفظن ۾ ٻڌائڻ ڏينهن ۾  2استاد ٻارن کان پڙهيل سبق بابت پڇندي ته انهن گذريل 

 الِء چوندي. هر ٻار راِء ڏيندو.

 

 : ( (Methodologyطريقي ڪار  

کولڻ الِء چوي ۽ انهن مان ڏکين لفظن کي ٽوڙي ۽  53استاد ٻارن کي تدريسي ڪتاب جو صفحو نمبر 

 جوڙي مشق ڪرائيندي. پوِء ڏکيا لفظ بورڊ تي لکندي ۽ ٻارن کان پڙهائيندي. 

 نمونا  راس  ٻورو،    ڏکيا لفظ: : يسرگرم

استاد سبق کي درست انداز ۽ بيهڪ جي نشانين کي ڌيان ۾   :2مثالي خواندگي سرگرمي /مثالي پڙهڻي

 رکندي صحيح اچار ۽ ادائيگي سان پڙهي ۽ ٻارن کي ڌيان سان ٻڌڻ الِء چوي. 

استاد سبق کي ٻيهر پڙهي ۽ جتي جتي نوان لفظ اچن انهن کي صحيح  اچار سان پڙهي ٻڌائي   ٻي پڙهڻي :

 ۽ انهن جي معنٰي ٻارن کي سمجهائي. 

 

استاد مڪمل سبق جو خالصو بيان ڪندي ۽ ٻارن کي پنهنجي لفظن ۾ بيان ڪرڻ الِء  انفردي پڙهڻي:

 ي جي تياري ڪرڻ الِء چوي. چوندي. ڪجهه ٻارن جو خالصو ٻڌندي ۽ بقايا ٻارن کان خالص

 

 2کان  5استاد ڏکيا لفظ بورد تي لکندي ۽ انهن جي معنٰي به لکندي پوِء  ٻارن کي  ( (Assessment وجائز 

  ۾ سبق جو خالصو لکڻ الِء چوندي. جملن

 سبق جو خالصو گهران لکي اچڻ الِء چوندي. استادگهر جو ڪم :  
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 11يونٽ:          سنڌي  مضمون : 
 

  منٽ 05: وقت        ُڪنڀارُ  :عنوان 

  مقصد :

 ان قابل ٿي ويندا ته : ٻارهن پيرڊ جي مڪمل ٿيڻ کانپوِء 

  .ٻار مڪمل سبق جي سوالن جا جواب ٻڌائي سگهندا 

  .ٻار سوالن جا جواب لکي سگهندا 

 

 تدريسي ڪتاب، بورڊ، چاڪ   تدريسي مواد :

  :تدريسي طريقو

  ( Motivation)ذهني آمادگي 

(Previous Day):  ڪالهو ڪو ڏينهنRecap 

 استاد ڪالهه پڙهايل سبق جو خالصو ٻڌائڻ الِء چوندي. 

  (Methodology)طريقي ڪار  
:  استاد ٻارن کان مختصر سوالن جا جواب زباني ٻڌندي ۽ پوِء بورڊ تي لکندي، اگر جواب 1 سرگرمي  

سبق پڙهي ٻڌائيندي ۽ پوِء ڪجهه ٻارن کي غلط هوندا ته انهن کي درست ڪري لکندي ۽ ٻارن کي مڪمل 

بورڊ ڏانهن گهرائيندي ۽ واري واري سان سوال ۽ جواب پڙهي ڪري ٻڌائيندي. پوِء انهي طرح سان صفحو 

 تي موجود سوالن جا جواب لکندي. 52نمبر 

۽ ٻي پڙهڻي استاد پڙهندي ان کانپوِء استاد چوندي  :6مثالي خواندگي سرگرمي  /مثالي پڙهڻي :2سرگرمي 

منٽ  12ته هو پنهنجي ڪاپي تي جواب لکن ۽ پوِء استاد سڀني ٻارن جو ڪم چيڪ ڪري ۽ پوِء ٻارن کي 

 ڏيندي ته هو سوالن جا جواب ياد ڪن ۽ هو ڪمزور ٻارن جي رهنمائي ڪندي. 

منٽن  12جواب هڪٻئي کان پُڇڻ جو ڪم ڏي  استاد ٻارن جا ٽوال ٺاهي هر ٽولي کي سوالن جا: 3سرگرمي

بحث مباحثو ڪرڻ کانپوِء هر ٽولو واري واري سان جماعت جي سامهون اچي ۽ زباني سوالن جا جواب 

 ٻڌائي. 

   (Assessment) وجائز 
 سوالن جا جواب زباني ٻڌائيندا ۽ لکڻ الِء چوندي.  2کان  6جائزي جي طور تي استاد ٻارن کان 

 

  جو جواب گهران ياد ڪري اچن. 3۽  6ٻار سوال نمبر  گهر جو ڪم :  
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 14يونٽ:          سنڌي  مضمون : 
 

   منٽ 05: وقت      بيمارين کان بچاُء جا اپاءَ  :عنوان 

 تدريسي مقصد :

 ان قابل ٿي ويندا ته : ٻارهن  پيرڊ جي مڪمل ٿيڻ کانپوِء 

  .ڏنل سبق جو خالصو پڙهي سگهندا 

  .ڏکيا لفظ انهن جي معنٰي ڄاڻي سگهندا 

  .لفظن تي جمال ٺاهي سگهندا 

 تدريسي ڪتاب، بورڊ، چاڪ وغيره  تدريسي مواد :

  :تدريسي طريقو

  ( Motivation)ذهني آمادگي 

 ذهني آمادگي الِء استاد ٻارن کان هيٺيان سوال پڇي. 

 ٻارن جي اڳواڻي ڄاڻ کي به ذهن ۾ رکي : 

 ڪهڙين بيماريَء کان بچڻ جا ڦڙا پياريا ويندا آهن؟: ٻارن کي  1سوال 

 :  ٻارن کي ڪهڙين ڪهڙين بيمارين کان بچاَء جا ٽُڪا لڳايا ويندا آهن؟ 6سوال 

 :  مکين ۽ مڇرن کان ڪهڙيَء ريت بچاَء ڪري سگهجي ٿو؟ 3سوال 

 ( (Methodologyطريقي ڪار  
کولي ۽ شاگردن کي ساڳيو سبق ۽  22 ۽ صفحو نمبر  12هٿن ۾ درست طريقي سان ڪتاب جهلي سبق   

 ساڳيو صفحو کولڻ الِء چوي. 

استاد درست اچار بلند آواز، مناسب لهجي، تاثراتن سان ۽ بيهڪ جي نشانين  :1مثالي خواندگي سرگرمي

جو خيال رکي سبق پڙهي ۽ شاگردن کي غور سان ٻڌڻ ۽ پنهنجي ڪتاب ۾ لفظن تي هٿ رکڻ جي پڻ هدايت 

ارن کي خاموشيَء سان سبق پڙهڻ جي هدايت ڪري. سڄي ڪالس  تي نظر وجهي ڪري. استاد سڀني ٻ

۽ ٻارن جي چپن کي ڏسي ته واقعي ٻار پڙهن پيا، ان دوران مرڪزي سوال بورڊ تي لکي ۽ ٻارن کان جواب 

 مرڪزي سوال : ڪهڙين بيمارين کان بچاَء جا ٽُڪا لڳايا ويندا آهن؟  حاصل ڪري. 

استاد هڪ دفعو وري بلند آواز ۽ بيهڪ جي نشانين جو خيال رکندي سبق پڙهي ٻڌائي ۽ شاگردن کي غور 

سان ٻڌڻ جي هدايت ڪري. ان کانپوِء استاد شاگردن کان سبق جو پهريون پيراگراف پڙهائي ۽ ڪيل 

 غلطيون ٻين ٻارن جي مدد سان درست ڪرائي. 

 ڏکيا لفظ: 2سرگرمي

 . ضابطو5 . عملو 2 . حفاظتي ٽڪن3 . خطرناڪ 6 . صحت کاتي 1

 ٻارن کان سبق جو ٽڪرو بلند آواز ۾ پڙهائي.  2کان  3جائزي طور استاد   (Assessment) وجائز

 استاد ٻارن کان ڏنل ڏکين لفظن جي معني پُڇو.

  ٻارن کان سبق جو ٽڪرو گهر کان لکي  اچڻ الِء چوي.گهر جو ڪم :  
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 14يونٽ:          سنڌي  مضمون : 
 

  منٽ 05: وقت      بيمارين کان بچاُء جا اپاءَ  :عنوان 

  تدريسي مقصد :

 ان قابل ٿي ويندا ته : ٻارهن  پيرڊ جي مڪمل ٿيڻ کانپوِء 

  .سبق ۾ ڏنل ڏکين لفظن تي جمال لکي پڙهي سگهندا 

  .سبق جو خالصو لکي سگهندا 

 تدريسي ڪتاب، بورڊ، چاڪ، بورڊ  وغيره  تدريسي مواد :

  :تدريسي طريقو

 ( Motivation)ذهني آمادگي 

 استاد ڪالهه پڙهايل سبق جو ٽڪرو پڇي.  

(Previous Day):  ڪالهوڪي ڏينهن جوRecap 

  ( (Methodologyطريقي ڪار  
کولڻ الِء چوي. ان کانپوِء استاد سبق کي بلند آواز، درست  22صفحو نمبر  12استاد ٻارن کي سبق نمبر 

اچار ۽ مناسب لهجي ۾ پڙهي ته جيئن ٻار ڌيان سان ٻڌن ۽ سبق کي پڙهي ۽ سمجهي سگهن، استاد  ٻارن کي 

چار ل ڏکين لفظن کي صحيح  امنٽ ڏئي ته ٻار پاڻ سبق پڙهن. انهيَء کي ٻيهر پڙهي ۽ انهن بورڊ تي لکي 5

سان پڙهي ٻڌائي ۽ مثالن سان ٻارن کي سمجهائي، انهن جي  معنٰي بورڊ تي لکي، استاد سبق کي ٻيهر درست 

انداز  ۽ بيهڪ جي نشانين کي ڌيان ۾ رکندي صحيح اچار ۽ ادائيگي سان پڙهي ۽ ٻارن کي ڌيان سان ٻڌڻ 

ٿورو حصو پڙهائي ۽ سندن ڪيل غلطيون ٻين ٻارن جي الِء چوي. استاد مختلف ٻارن کان سبق جو ٿورو 

 مدد سان درست ڪرائي. 

 

    (Assessment) وجائز

  .استاد ٻارن کي ڏکين لفظن تي جمال لکڻ الِء چوي 

 .استاد ٻارن کي هدايت ڏيندو ته سبق جو خالصو لکن 

 

 استاد ٻارن کي سبق گهر کان پڙهي ۽ لکي اچڻ الِء چوي. گهر جو ڪم :  
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 14يونٽ:          سنڌي  مضمون : 
 

  منٽ 05: وقت      بيمارين کان بچاُء جا اپاءَ  :عنوان 

  تدريسي مقصد :

 ان قابل ٿي ويندا ته : ٻارهن  پيرڊ جي مڪمل ٿيڻ کانپوِء 

  .سبق ۾ ڏنل مواد پڙهي سگهندا 

  .ڏکيا لفظ معنٰي سان گڏ پڙهي ۽ جملن ۾ استعمال ڪري سگهندا 

 

 تدريسي ڪتاب، بورڊ، چاڪ، بورڊ وغيره  تدريسي مواد :

  :تدريسي طريقو

 ( Motivation)ذهني آمادگي 

 ڪالهه واري سبق جو ٽڪرو ڪجهه ٻارن کان پڙهائي.  

(Previous Day):  ڪالهوڪي ڏينهن جوRecap 

  (Methodology)طريقي ڪار  
کولڻ الِء چوي. استاد ٻارن کي بلند آواز ۽ درست اچار سان  22صفحو نمبر   12استاد ٻارن کي سبق نمبر   

سبق جو آخري  پيراگراف پڙهي ٻڌائي ته جيئن ٻار ڌيان سان ٻڌن ۽ خاموش پڙهڻي وقت آسانيَء سان پڙهي 

سان پڙهن، استاد سبق کي  ۽ سمجهي سگهن. استاد ٻارن کي پنج منٽ ڏئي ته ٻار پاڻ سبق کي خاموشيءَ 

صحيح اچار سان  ٻيهر پڙهي ۽ جتي نوان لفظ اچن ته انهن کي بورڊ تي لکي ۽ ٻارن جي مدد سان لکي، 

استاد سبق کي درست انداز ۽ بيهڪ جي نشانين کي خيال ۾ رکندي صحيح اچار ۽  ادائيگي سان پڙهي ۽ 

 ٻارن کان سبق جو آخري ٽڪرو  پڙهائي.  5 کان 2ٻارن کي ڌيان سان ٻڌڻ الِء چوي. ان کانپوِء استاد 

 استاد ٻارن کان ڪالس ۾ مڪالمو سازي ڪرائي. ڊاڪٽر ۽ مريض سبق ۾ ڏنل بيمارين تي.

 

    (Assessment) وجائز

  .ڏکيا لفظ پڇي ۽ انهن تي جمال  ٺهرائي 

 .استاد واري واري سان هر هڪ ٻار کان سبق جو ٽڪرو پڙهائي 

 

 ڏنل سبق جي ٽڪري کي گهر کان پڙهي ۽ لکي اچڻ الِء چوي.  گهر جو ڪم : 
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 14يونٽ:          سنڌي  مضمون : 
 

  منٽ 05: وقت      بيمارين کان بچاُء جا اپاءَ  :عنوان 

  تدريسي مقصد :

 ان قابل ٿي ويندا ته : ٻارهن  پيرڊ جي مڪمل ٿيڻ کانپوِء 

  .سوالن جا جواب ڏئي سگهندا 

  .ڏنل سوالن جا جواب ڪتاب تي لکندا ۽  مشق حل ڪري سگهندا 

 

 تدريسي ڪتاب، پينسل، چاڪ، بورڊ وغيره  تدريسي مواد :

   :تدريسي طريقو

  ( Motivation)ذهني آمادگي 

ڏينهن ۾ ڇا ڇا  پڙهيو آهي ۽ پنهنجن لفظن ۾  3استاد ٻارن کان پڙهايل سبق بابت پڇندي ته انهن گذريل   

 ٻڌائڻ الِء چوندي. 

(Previous Day):  ڪالهوڪي ڏينهن جوRecap 

 (Methodology)طريقي ڪار  
استاد بورڊ تي هيٺ ڏنل سوالن جا جواب ٻارن جي مدد سان لکرائي، ڪتاب ۾ هر سوال جي    :1سرگرمي

هيٺيان ڏنل خالي ليڪن تي سوالن جا جواب لکرائي ۽ ڪيل غلطيون ٻين ٻارن جي مدد سان درست ڪرائي 

 ۽ ڪتاب تي سوالن جا جواب نوٽ ڪرائي. 

 پياريا ويندا آهن؟: ٻارن کي ڪهڙي بيماريَء کان بچڻ جا ڦڙا 1سوال 

 : ٻارن کي ڪهڙين ڪهڙين بيمارين جا ٽڪا لڳايا ويا؟ 6سوال 

 :  مکين ۽ مڇرن کان ڪهڙيَء ريت بچاُء ڪري سگهجي ٿو؟ 3سوال 

 :  ڊاڪٽرن ڳوٺن جي ماڻهن کي صحت جا ڪهڙا اصول ٻڌايا؟ 2سوال 

 :  پاڻي صاف ڪرڻ جا ڪهڙا طريقا آهن؟ 5سوال 

تي ڏنل لفظن جي معني ٻارن کان لغت مان ڳوالئي ۽ بعد  22د سان پيج نمبر استاد ٻارن جي مد  :2سرگرمي

۾ جملن ۾ استعمال ڪرائي. استاد ڪوشش ڪري سڀني ٻارن کي وڌ ۾ وڌ شامل ٿيڻ جو موقعو ڏئي ۽ ساڳي 

 مشق ڪتاب تي به ڪرائي. 

 

  Assessment)  (وجائز
 َء مان وچان وچان سوال پڇي. سبق بيمارين کان بچاَء جا اپا“جائزي طور استاد ٻارن کان 

 

 اڄ جي حل ڪيل مشق واري لفظن تي وڌيڪ جمال ٺاهي اچڻ الِء چوي.گهر جو ڪم :  
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 14يونٽ:          سنڌي  مضمون : 
 

  منٽ 05: وقت      بيمارين کان بچاُء جا اپاءَ  :عنوان 

  تدريسي مقصد :

 ان قابل ٿي ويندا ته : ٻار هن  پيرڊ جي مڪمل ٿيڻ کانپوِء 

  .واحد لفظن جا جمع لکي سگهندا 

  .زمان حال، ماضي، مستقبل جي ڏنل مشق حل ڪري سگهندا 

 

 تدريسي ڪتاب، فليش ڪارڊ، چاڪ، بورڊ وغيره  تدريسي مواد :

  :تدريسي طريقو

 ٺاهيل جمال ٻارن کان پڇندي.  )گهر الِء ڏنل ڪم( ورڪ ۾ ڪالهه  هوم ( Motivation)ذهني آمادگي 

(Previous Day) : ڪالهوڪي ڏينهن جوRecap 

  استادPrior knowledge .مان اسان پهريان به واحد جمع ٺاهيا آهن توهان مان ڪوئي به ٻُڌائي 

 هيٺين لفظن جا جمع ٺاهيو .    (Methodology)طريقي ڪار  

 ٽڪو،  بيماري،  حڪومت،  کاڌو

استاد ڪالس ۾ هڪ چارٽ لڳائي ٿو جنهن تي واحد لفظ لکيل آهن، هاڻي استاد فليش  ڪارڊن جي مدد سان 

هر لفظ جو درست جمع لفظ ان جي سامهون لڳرائي هي سرگرمي ٻن گروپن ۾ ڪرائي وڃي. ان کانپوِء 

 استاد هيٺ ڏنل مشق بورڊ تي حل ڪرائي ۽ پوِء ساڳي مشق ڪتابن تي حل ڪرائي. 

 جملن کي زمان حال، زمان ماضي، زمان مستقبل جي لحاظ کان ڌار ڌار ڪري لکو.هيٺ ڏنل 

 .مون انب کاڌو 

 .ڇوڪريون راند کيڏڻ ٿيون 

 .سڀاڻي آٌء ڪراچي ويندس 

 .اسين ڪرڪيٽ کيڏيا هئاسين 

 .ٻار ڪالس ۾ پاڻي پيئي ٿو 

  .اسين آچر جي ڏينهن راڻي باغ گهمڻ وينداسين 

 

    (Assessment) زوجائ
 زمان حال:

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 زمان ماضي:

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 زمان مستقبل:

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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جائزي طور استاد ٻارن جا حل ڪيل مشق چيڪ ڪري ۽ غلطي جي صورت ۾ ٻارن کان درستگي 

 ڪرائي. 

 

 استاد ٻارن کي زمان حال، ماضي ۽ مستقبل تي ٽي ٽي جمال ٺاهي اچڻ الِء چوي.  گهر جو ڪم : 
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 14يونٽ:          سنڌي  مضمون : 
   

  منٽ 05: وقت      بيمارين کان بچاُء جا اپاءَ  :عنوان 

  تدريسي مقصد :

 ان قابل ٿي ويندا ته :ٻار هن  پيرڊ جي مڪمل ٿيڻ کانپوِء 

  .مختصر نوٽ لکي سگهندا 

 .بيهڪ جي نشانين جي ڄاڻ حاصل ڪندا 

 

 ڪتاب، چاڪ، بورڊ   تدريسي مواد :

  :تدريسي طريقو

  ( Motivation)ذهني آمادگي 

ڪهڙن واحد لفظن جا  ههڪالهه حل ڪرايل مشق جي دهرائي ڪرائيندي. ٻارن کان سوال ڪيو ڪال  

 جمع ٺاهياسين ۽ ٻيو ڇا ڪيوسين. 

(Previous Day):  ڪالهوڪي ڏينهن جوRecap 

 

  ( (Methodologyطريقي ڪار 

لکي ۽ ٻارن  کي هدايت  ڪري ته ان ”  هيتندرستي هزار نعمت آ“استاد بورڊ تي عنوان  :1سرگرمي

تي پنهنجي ڪالس ورڪ ڪاپي تي مختصر مضمون لکن. ان کانپوِء استاد ان مضمون کي ٻارن جي عنوان

 مدد سان  چيڪ ڪندي درستگي ڪري ان کانپوِء اهو لکيل مضمون ڪتاب تي لکڻ الِء چوي. 

استاد ٻارن جا ٽوال ٺاهي پوِء ٽولن ۾ ٻار تندرستي هزار نعمت تي لکيل مختصر نوٽ هڪٻئي : 2سرگرمي

 .وباقي ٻارن اڳيان هر ٽولو پيش ڪندکي پڙهي ٻڌائيندا پوِء ڪالس ۾ 

استاد ٻارن کان پڇي ته هزار هر ٽولي پنهنجي مختصر نوٽ پڙهڻ دوران بيهڪ جي نشانين تي خيال پيا 

 ن آهن.ڪن. اهي ڪهڙيون نشانيو

 ٻار جملن ۾ بيهڪ جي نشانين جو استعمال ڪري ٻڌائيندا. 

  (Assessment )وجائز
 جائزي طور استاد ٻارن جي ڪتاب ۾ لکيل مضمون کي چيڪ ڪندي.  

 

لفظن جو مضمون لکي اچڻ الِء  5کان  2استاد ٻارن کي گهر کان ٻار پنهنجي لفظن ۾  گهر جو ڪم : 

  چوي. 

 

 

  4  يونٽ:        رياضي مضمون: 

وقت:    انگن جي مڪاني ملهه جي ڄاڻ )حصواول انگن جا مڪان( عنوان: 

 منٽ 02 

 ِهن پيريڊ جي آخر ۾ ٻار ان قابل ٿي ويندا ته:  تدريسي مقصد:

 .ڏهائي عددن ۾ انگن جي مڪاني ملهه کي ڄاڻي سگهندا 

 

 ڪاپي، بورڊ، چاڪ، پينسل، ربڙ، شاپنر،  ڪارڊ شيٽ وغيره تدريسي مواد: 

  :تدريسي طريقو

  (Motivation)ذهني آمادگي
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لکندي ۽ ڪالس ۾ ٻارن مان ڪنهن هڪ کي بورڊ تي گهرائي حل ڪرڻ الِء  109215ٽيچر بورڊ تي  : 

 چوندي ته اهو بورڊ تي مڪاني ملهه جو چارٽ ٺاهي ان ۾ لکي. 

 سو هزار ڏهه هزار هزار سو  ڏهاڪا ايڪا

6 1 0 0 0 9 

هاڻي ٽيچر ٻارن کي مخاطب ڪري ٻُڌائيندي ته اسان مڪمل يا پوري عددن جي مڪاني ملهه معلوم  

( لڳايون ته ڇا ڪوئي ٻڌائي سگهي ٿو ته ان عدد جو 5ڪريو. جيڪڏهن اسين عددن جي وچ ۾ اسان )

ئي مڪاني ملهه ڇا ٿيندو؟ هتي ٽيچر ).( ڏهائي جي باري ۾ ٻڌائيندي. بورڊ تي چاڪ جي مدد سان ڏها

لڳائيندي ).( ۽ ٻارن کان پڇندي ته بورڊ تي ڇا ٺاهيو آهي؟ گهڻن ٻارن جو جواب هوندو ته هي نقطو  آهي. 

 هاڻي ٽيچر ٻارن کي ٻُڌائيندي. 

لکيو  2.4ته هي نقطو آهي جيڪڏهن هي ڪنهن عدد جي وچ ۾ اچي ته هي ڏهائي سڏرائي ٿو. جيئن مان 

آهي ته اسان ان کي ڪيئن پڙهنداسين )ٽيچر پهريان ٻارن کي پاڻ مرادو پڙهڻ جو موقعو ڏيندي(. ٻارن جا 

دي ٻارن کي وضاحت ڏين مختلف جواب ٻڌڻ کان پوِء ٻُڌائيندي ته اسان ان کي ٻه ڏهائي چار پڙهنداسين. هتي

ته ڏهائي کانپوِء اسان عدد کي مالئي نه پڙهندا آهيون. ان کي الڳ ڪري پڙهندا آهيون. ان کانپوِء ٽيچر 

ٽيچر ٻارن کي مخاطب ڪري چوندي ته جو بورڊ تي لکيل آهي ان کي  452.1376بورڊ تي سوال لکندي 

پڙهندي )چار سو ٻاونجاهه ڏهائي هڪ ٽي ست پڙهو. ٻارن جا مختلف جواب ٻڌڻ کانپوِء هاڻي ٽيچر ان کي 

 پڙهندي. 452.1376ڇهه( 

 

  (Methodology)ڪار:   طريقي

پڙهندي. ان کان پوِء ٽيچر  1کولرائيندي ۽ بلند آواز ۾ نمبر  01ٽيچر ڪتاب جو صفحو نمبر سرگرمي:  

 بورڊ تي چارٽ ٺاهيندي. 

ڏهين 

هزارين 

 پتي

هزارين 

 پتي

سوين 

 پتي
 هزار سو ڏهاڪا ايڪا . ڏهين پتي

         

 کي ٻارن جي مدد سان هن چارٽ ۾ لکندي. 452.1376۽ عدد  

ڏهين 

هزارين 

 پتي

هزارين 

 پتي

سوين 

 پتي
 هزار سو ڏهاڪا ايڪا . ڏهين پتي

5 7 9 1 . 2 0 4  

  مڪمل سڄا عدد  اڻپورو حصو

ان کانپوِء ٽيچر ٻارن کي ٻُڌائيندي ته ڏهائي کان پهريان وارو حصو مڪمل يا سڄا عدد سڏرائيندو آهي.  

 جڏهن ته ڏهائي کان پوِء وارو حصو اڻپورو حصو سڏرائيندو آهي. جيئن هن ڏهائي ۾: 

 %  آهي.  2جنهن جو مطلب   2ايڪن  جي مڪاني ملهه 

 % آهي. 05 آهي جنهن جو مطلب 0ڏهاڪن جو مڪاني ملهه 

 % آهي.  400آهن جنهن جو مطلب  4سئو جو مڪاني ملهه 



 Lesson Planning منصوبابندي جي سبق

 

98 
 

  لکيل آهي جنهن جو مڪاني ملهه  1جڏهن ته ڏهائي جو پهريون مڪاني ملهه ڏهين پتي آهي هتي
1

10
 آهي. 

  لکيل آهي ان جو مڪاني ملهه سوين پتي آهي. يعني سوين پتيون  9ته پوِء
3

100
 آهي. 

  هزاريون پتيون  7هزارين پتي آهي يعني  لکيل آهي ان جو مڪاني ملهه 7پوِء
7

1000
 آهي. 

 ÷  ڏهه هزارين پتيون  5لکيل آهي ته ان جو مڪاني ملهه ڏهه هزار پتيون آهن. يعني  5ان کان پوِء
6

10.000
 آهي.  

ٽيچر ڪالس کي مخاطب ڪري پڇندي ڇا هاڻي اوهان کي سمجهه ۾ اچي ويو آهي ته ڏهائي کانپوِء واري 

 عدد ڇو چئبو آهي؟ حصي کي سڄايا مڪمل

جيڪڏهن ٽيچر کي لڳي ته ڪالس  مان ڪجهه کي سمجهه ۾ نه آيو ته ٻيهر ان سوال کي سمجهائيندي. 

)هيٺ ڏنل ڏهائي اڻپور عددن جو مڪاني ملهه  1سوال نمبر  00ان کان پوِء ٽيچر ڪتاب جو صفحو نمبر 

 ٻُڌايو(

ڊ تي حل ڪندي ٽيچر بورڊ تي ان طرح بورڊ تي لکندي ۽ ٻارن جي مدد سان بور 1725.32. 1جو سوال 

 جو لکندي. 

  ايڪن جي جاِء تي ڪهڙو نگ آهي  ................ 

  ڏهاڪن جي جاِء تي ڪهڙو نگ آهي  ................ 

 سون جي جاِء تي ڪهڙو انگ آهي  ................ 

 .هزارن جي جاِء تي ڪهڙو انگ آهي  ................ 

  ڪهڙو انگ آهي.ڏهين پتين جي جاِء تي ................ 

 .سوين پتين جي جاِء تي ڪهڙو انگ آهي ................ 

 هاڻي ٽيچر ٻارن جي مدد سان ان کي حل ڪندي. 

 ٻارن کي ڪاپي تي حل ڪرڻ الِء ڏيندي.  1.1 0۽ سوال نمبر  88.888  9ان کانپوِء ٽيچر سوال نمبر 

 

 (Assessment: )جائزو

 ( لڳايو.√صحيح جواب تي نشان )

 094.21  جو مڪاني ملهه آهي. 1۾ 

 1/100( ج)  1/10( ب) 15)الف( 

  519.25  جو مڪاني ملهه آهي. 1۾ 

 )د( ڏهوڻ سوين پتي )ج( سو )ب( سوين پتي )الف( ڏهاڪا

 115.059  جو مڪاني ملهه آهي.  9۾ 

 155)د(  )ج( سوين پتي )ب( سو 1/10)الف( 

 

 گهر کان ڪري ايندا.  253.61۽  05.911 گهر جو ڪم: 
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 4يونٽ:        رياضي مضمون: 

وقت:    انگن جي مڪاني ملهه جي ڄاڻ )حصواول انگن جا مڪان( عنوان: 

 منٽ 02 

 ان قابل ٿي ويندا ته:  ِهن پيريڊ جي آخر ۾ ٻار تدريسي مقصد:

 سکي  عام اڻپور کي ڏهائي اڻپور ۾ تبديل ڪرڻ ۽ ڏهائي اڻپور کي عام اڻپور ۾ تبديل ڪرڻ

 ويندا.

 ڪاپي، بورڊ، چاڪ، پينسل، ربڙ، شاپنر،  ڪارڊ شيٽ وغيره تدريسي مواد: 

  :تدريسي طريقو

  : (Motivation)ذهني آمادگي

لکندي ۽ ٻارن کي مخاطب ڪندي چوندي ته هن سوال کي اسان تصوير جي ذريعي ڪيئن  2.4ٽيچر بورڊ 

 حل ڪنداسين؟ ٻارن جا مختلف جواب ٻُڌڻ کان پوِء ٻارن کان پڇي حل ڪندي. 

 سڄا عدد 2.4   ڏهون 

 

 ڏهائي   

مڪمل  2آهي ته يعني  2.4سو ٺاهيندي ۽ ٻارن کي مخاطب ڪري ٻُڌائيندي ته جيئن اسان  9ٽيچر بورڊ تي 

چار حصا  4سو ۽ چار آهي ته هڪ پيڪٽ  ۾ ڏهه پيس آهن ته ان ۾ ڏهن مان  2عدد آهن ان جي الِء 

 ٺاهيندا جيئن تصوير ۾ ڪندس. 

 

 

 

 

 

 هڪ حصي  جا ڏهه حصا ڪياسين. هاڻي ڏهن مان چار ۾ رنگ ڀريو. 

 ‘‘2.4’’مخاطب ڪري چوندي ته هي اسان اچي ويا آهن. هاڻي ٽيچر ٻارن کي  2.4اهڙي طرح اسان وٽ 

 تصوير جي ذريعي ڪيو آهي. جيڪڏهن اسان وٽ عام اڻپور آهي ته ان ڏهائي ۾ ڪيئن تبديل ڪنداسين. 

 هجي ته مان ان کي ڏهائي ۾ ڪيئن تبديل ڪنداسين. ڇا ڪير مون کي ٻُڌائيندو؟ ¼جيئن مون وٽ 
 

 (Methodology)ڪار:   طريقي

۽ ٻارن کي مخاطب ڪري چوندي ته هلو هاڻي ان کي اسان  ¼ سوال لکندي.ٽيچر بورڊ تي سرگرمي:  

 ڏهائي ۾ تبديل ڪيون ٿا. 

کي ڏهائي ۾ تبديل ڪرڻ الِء اسان ڇا ڪنداسين. ٻارن جا مختلف ¼ ٽيچر ٻارن کي متوجه ڪري چوندي 

سان ‘‘4’’کي ڇيد ‘‘1’’کي ڏهائي ۾ تبديل ڪرڻ جي الِء انس ¼ جواب ٻُڌڻ کانپوِء ٽيچر وضاحت ڪندي .

 ونڊ ڪريون ٿا. ته اسان جو جواب ڏهائي اڻپور ۾ ايندو. 

    کي ڏهائي اڻپور ۾ تبديل ڪيون ٿا. ¼ 

Step 01 

  آهي: 1هتي اسان وٽ 

 کان ننڍو آهي ڇاڪاڻ  4جو 

 سان  1ته وڏو عدد ڪرڻ جي الِء ڏهائي لڳائي اسان 

 جو اضافو ڪنداسين.  5گڏ 

. 
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 هتي اسان ڏهائي لڳائي آهي:

Step 02 

           هڻنداسين 5ان سان گڏ اسان 

 ۽ جڏهن اسان مٿي ڏهائي لڳائي

 جو اضافو ڪنداسين 5ته هڪ ئي وقت 

 هاڻي ان کي ونڊ  ڪنداسين. 

 

Step 03 

 آيو آهي 2 هتي اسان وٽ 

 کان ننڍو آهي. ۽ اهو تقسيم نه ٿيندو. 4جو 

 هاڻي جيڪا اسان ڏهائي لڳائي آهي ان کان پوءِ 

لڳائي سگهون ٿا. جيڪڏهن ضرورت  5ڪنهن به عدد سان 

 هجي.

 لڳائي عدد وڏو ڪيو آهي. ته پوِء   5سان گڏ  2هتي  اسان 

  سان ونڊجي ويندو؟ 4ڇا 

 

آيو ٽيچر ٻارن سان  5.45کي جڏهن ڏهائي اڻپور ۾ تبديل ڪيوسين ته جواب  ¼اهڙي طرح اسان 

مخاطب ٿي پڇندي ته ڇا توهان کي سمجهه ۾ اچي ويو آهي؟ جيڪڏهن نه ته ٽيچر بورڊ تي ٻيهر ان 

هيٺين کي ڏهائي  اڻپور ۾ تبديل ڪيو ۽  2سوال کي سمجهائيندي. ان کانپوِء ٽيچر ڪتاب جو صفحو نمبر 

کي بورڊ تي حل ڪرائيندي انهيَء طريقي  3/5: 1ي تائين دُرست لکو. ان جو سوال نمبر ٽي درجا ڏهائ

 سان.

 

 
۾ ٻارن کي الزمي شامل ڪري حل ڪندي ان کانپوِء ٽيچر سوال   Stepsنوٽ: ٽيچر ان سڀني قدمن 

ٻارن کان ڪاپي ۾ حل ڪرائيندي. ۽ جتي ڪنهن به ٻار کي ڪا به مشڪالت پيش اچي  5/9۽ 7/8نمبر 

 ته ان جي رهنمائي به ڪري. 

 

  ( Assessment) جائزو:
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 ( لڳايو.√صحيح جواب تي نشان )

 ½ .کي ڏهائي اڻپور ۾ لکون ٿا 

 0.5)د(   0.3)ج(   0.2)ب(    0.1)الف( 

 5.2  :کي عام اڻپور ۾ لکندا آهيون 

 1/5)د(   ¼)ج(   1/3)ب(   ½)الف( 

 

 گهر کان حل ڪرڻ جو ڏيندي.  ½گهر جو ڪم: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4يونٽ:         رياضي مضمون: 

 02 وقت:   انگن جي مڪاني ملهه جي سڃاڻ )حصواول انگن جا مڪان( عنوان: 

 منٽ

 قابل ٿي ويندا ته: ان ِهن پيريڊ جي آخر ۾ ٻار  تدريسي مقصد:

 ڪٽ ڪري سگهندا. ٻه يا ٽي ڏهائن کي جوڙ ۽ 

 ڪاپي، بورڊ، چاڪ، پينسل، ربڙ، شاپنر،  ڪارڊ شيٽ وغيره تدريسي مواد: 

  :تدريسي طريقو

  : (Motivation)ذهني آمادگي

 ٽيچر بورڊ تي سوال لکندي. 

  وڻ آهن. ته ٻنهين باغن  705وڻ آهن ۽ ٻئي باغ ۾ زيتون جا  470جيڪڏهن هڪ باغ ۾ کجين جا

 ۾ ڪل ڪيترا وڻ ٿيندا؟

 6540 + 3945 = ? 

ڪاپيز ۾ حل ڪرڻ جي الِء ڏنا ويندا ۽ پوِء ٻارن کي موقعوڏنو ويندو ته اهي بورڊ تي حل ڪن ۽ بقايا ٻار 

 بورڊ تان ڏسي ڪري پنهنجو ڪم پاڻ چيڪ ڪندا.  Self Checkingپنهنجي 

 (Methodology)ڪار:   طريقي

کي بورڊ جي مدد سان سمجهايو ويندو. ثنا کي هن جي  1تي موجود مثال  05صفحه نمبر  سرگرمي:  

روپيا ڏنا. ته ُڪل ڪيترا روپيه ثنا کي مليا. ته ان 25.50 روپيا ڏنا.  ۽ هن جي ڀاُء فرقان به  00.70پيُء 

 سوال کي ڪيئن ڪنداسين؟ )ٽيچر ٻارن کان پڇندي. ٻارن کي جمع ڪندا(

 نوٽ: ياد رکو

ڪٽ ڪريون ٿا ته ٻنهي ڏهائن کي مٿي ۽ هيٺ اهڙي طرح لکيو  /رکو: جيڪڏهن ٻن ڏهائن کي جوڙياد 

ڏهائي ايندو آهي ۽ ساڄي پاسي وارا انگ ساِڄي پاسي وارن   /ويندو آهي. ته نقطا ڏهائي جي هيٺيان ئي نقطو

ه يا مٿيان ڪوئي بانگن جي هيٺيان ۽ کاٻي پاسي ڏانهن  هيٺيان لکيل هوندا آهن. ڪنهن انگ جي هيٺيان 

روپيه مليا. هاڻي 8.101مطلب ثنا کي ڪل  81.20انگ نه هجي ته اتي صرف نشاني لکي ويندي آهي. 
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جيڪڏهن هي معلوم ڪرڻ جو هجي ته ڪنهن ڪيترا وڌيڪ پئسا ڏنا؟ ته ٻڌايو ته ڪنهن وڌيڪ ڏنا هئا 

 و. )ٽيچر کي ٻار سوال ڪندا( ۽ جتي رقم لکيل هئي اتي غور  ڪرڻ جو چيو ويند

ٻار: پيُء وڌيڪ ڏنا هيا ۽ فرقان ڀاُء گهٽ ۽ جيڪڏهن ڏنا ته اسان ڇا ڪنداسين؟ ته پيُء جي ڏنل رقم ۽ 

 2روپيا وڌيڪ ڏنا. اهڙي طرح سان مثال  95.45فرقان جي ڏنل رقم ۾ فرق معلوم ڪريون. پيُء 

 سمجهايو ويندو. 

 بورڊ جي مدد سان: 

00.70 

.0520 

95.20 

( لکيو ويندو ۽ ٻارن کي چيو ويندو ته هاڻي اهي 9بورڊ تي سوال )مثال نمبر  بورڊ تي سمجهائڻ کان پوءِ 

 پاڻ ان کي حل ڪن. 

روپيا ۽ هڪ ڪلو گرام کنڊ، ٻه ليٽر کير، ٻه ڪلو گرام چانور ۽ هڪ عدد  1555احمد جي ماُء  .1

روپيه خرچ ڪيا ته ڇا توهان معلوم ڪري  050.70صابڻ وٺي اچڻ جو چيو. جيڪڏهن احمد 

 ته ان وٽ باقي ڪيترا پئسا موجود آهن. سگهو ٿا

 

 (Assessment)جائزو: 

 ( لڳايو.√صحيح جواب تي نشان )  

 04.91  ڪنهن جو جمع آهي؟ 12.21۽ 

 55.55)د(   04.91)ج(   42.51)ب(   12.21)الف( 

 79.05  جو ڪٽ آهي 01۽ 

 70.55)د(   79.40)ج(   01.55)ب(   22.40)الف( 

 

  40.75روپين ۾ ۽ جوس جا ٻه پيڪٽ 05.05 مان ٻه بسڪيٽ جا پيڪٽسمظهر ڪينٽين گهر جو ڪم: 

 جا خريد ڪيا. ته ڪل ڪيترا روپيه خرچ ڪيا؟
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 4يونٽ:          رياضي مضمون: 

   انگن جي مڪاني ملهه جي ڄاڻ )حصواول انگن جا مڪان( عنوان: 

 منٽ 02 وقت:  

 ِهن پيريڊ جي آخر ۾ ٻار ان قابل ٿي ويندا ته:  تدريسي مقصد:

 .ٻه يا ٽي ڏهائن کي جوڙ ۽ ڪٽ ڪري سگهندا 

 ڪاپي، بورڊ، چاڪ، پينسل، ربڙ، شاپنر،  ڪارڊ شيٽ وغيره تدريسي مواد: 

   :تدريسي طريقو

توهان روپيا هجن ۽  155جيڪڏهن توهان وٽ  ٽيچر ٻارن کان سوال پڇندي.  :  (Motivation)ذهني آمادگي

   پئسا خرچ ڪيو. ته هاڻي باقي اوهان وٽ ڪيترا روپيا بچيا؟ 70روپيا  99ان مان تقريبا 

جنهن  ٻارن جو ذهني حساب سٺو هجي ته شايد اهي جلدي جواب ڏين بغير حل ڪرڻ کان نه ته هلو ان کي 

 بورڊ تي حل ڪرڻ جي ڪوشش ڪيون ٿا. 

 (Methodology)طريقي ڪار:  

 155 =ڪل رقم  سرگرمي:  

ته معلوم ٿيو ته جڏهن ڏهائي اڻپور کي جمع ڪرڻ جي الِء ٻنهين ڏهائن کي هيٺ مٿي  99.70خرچ ڪيا 

 اهڙي طرح رکيو ويندو آهي ته نقطا ڏهائي جي هيٺيان نقطا ڏهائي ايندو آهي.  

143.9 

+ 532.4  

۽ ساڄي پاسي وارا انگ سڄي پاسي وارن انگن جي هيٺيان ۽ کاٻي پاسي واران انگ کاٻي پاسي وارن انگن 

جي هيٺيان لکيا ويندا. جيڪڏهن انگ جي هيٺيان يا مٿي ڪو به انگ نه هجي ته ڇا ڪيو ويندو. )اتي نشاني 

 هيا.  155لڳائي ويندي( ته جيئن اسان وٽ 

ته هاڻي ان کي ڪهڙي طرح هيٺ مٿي رکون ته ڇا ڪاڻ اسان کي باقي بچيل روپيا  99.70خرچ ڪيا 

معلوم ڪرڻا آهن ته ڇا ڪنداسين. ڪهڙو عمل ڪيو ويندو؟ ڪٽ ڪنداسين. )ٽيچر گڏو گڏ ٻارن کان 

 معلوم ڪري بورڊ تي لکندي. 

 100.00  ته  ?= 33.75 – 100

33.7 - 

 کي به ٻار اچي ان کي حل ڪن. 

ڪاپي تي حل ڪرڻ جو چيو ويندو(  1سوال نمبر  01اچو ڪوشش ڪيون )صفحه نمبر  22مشق نمبر 

منٽ ڏنا ويندا.  ان جي دوران ٽيچر ڪالس ۾ رائونڊ ڪري اندازو  8کان  0ان ڪم جي الِء ٻارن کي 

ڪندي ته ڪيترا ٻار سمجهي ويا آهن. يا جنهن کي ڪو مسئلو پيش آهي ته انهن کي ڪهڙي مرحلي ۾ 

آئون به ان کي حل ڪرڻ جي ڪوشش  ڪل ٿي رهي آهي. پوِء هلون هاڻي سڀ بورڊ جي طرف ڏسون.مش

 ڪريان ٿي. توهان منهنجي مدد ڪيو )ٻارن کي متوجه ڪندي(

منٽ لڳن ٿا. ته ٽوٽل   10.20منٽ لڳائي ٿو مارڪيٽ وڃڻ ۾  25.95دانش گهر کان پارڪ تائين وڃڻ ۾ 

 ڪيترو وقت لڳو مارڪيٽ وڃڻ تائين؟ 

 ان ۾ اسان ڇا ڪنداسين؟ 

هاڻي ڪهڙي شيَء تي توجهه  Additionجڏهن ٽوٽل معلوم ڪرڻ هجي ته ڇا ڪنداسين )جمع( جوڙ 

 ڏيڻي آهي؟ )ڏهائي تي ڪهڙو ٻار اچي انهن ٻنهي درجن کي هيٺ مٿي لکنداسين. 
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20.30 

2515. 

35.55 

ڪيل ڪم بورڊ جي مدد سان پوِء ويٺل ٻارن کان پڇو ڇا انهن دُرست حل ڪيو آهي؟ هاِڻ سڀ پنهنجو 

 حل ڪندا. 2جوسوال نمبر  22پاڻ چيڪ ڪن. ۽ اهڙي طرح مشق نمبر 

 

  (Assessment: )جائزو

 جو سوال نمبر  پاڻ حل ڪن.  22مشق نمبر  

روپيا خرچ ڪيا ته ٻُڌايو ان وٽ باقي   5.7040روپيا هيا، جنهن مان ان  1555طاهر وٽ گهر جو ڪم: 

 ڪيترا روپيا بچيا؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   4يونٽ:          رياضي مضمون: 

   انگن جي مڪان کي سڃاڻڻ )حصو ٻيو ڏهائي اڻپور جي جوڙ ۽ ڪٽ( عنوان: 

 منٽ 02 وقت:  

 قابل ٿي ويندا ته:  ان ِهن پيريڊ جي آخر ۾ ٻار تدريسي مقصد:

 .ٻه يا ٽي ڏهائن کي جوڙ ۽ ڪٽ آسانيَء سان ڪري سگهندا 

 ڪاپي، بورڊ، چاڪ، پينسل، ربڙ، شاپنر،  ڪارڊ شيٽ وغيره تدريسي مواد: 

  :تدريسي طريقو

  (Motivation)  ذهني آمادگي
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ٽيچر ٻارن سان ڳالهه ٻولهه ڪندي چوندي ڪالهه مان اسپتال وئي هيس پنهنجي ڀاُء جي عيادت ڪرڻ اتان 

روپين جي ته  90پيسا جو خريد ڪيو ۽ چانهن  05روپيا  45ڪينٽين مان مون هڪ جوس جو پيڪٽ 

 ٻڌايو ڪلهه مان ڪيترا روپيا خرچ ڪيا؟

 روپيا 20.05 جوس:

 روپيا ته ڪالهه ڪيترا روپيا خرچ ڪيا؟ 90 چانهه: 

روپين ۾ خريد ڪيا. ته ڪلهه ڪيترا  80.70روپيا ۽ ٻه  28.05اهڙي طرح عمير بسڪٽ جو پيڪٽ 

 روپيا خرچ ڪيا؟ 

 (Methodology)طريقي ڪار:  

بورڊ تي لکي ان کي ٻارن جي مدد سان حل ڪرائيندي. پهريان  9ٽيچر بورڊ تي مشق نمبر  سرگرمي: 

روپيا ڪئي وئي آهي ته قيمت ۾ ڪيترو  40پئسا هئي ۽ هاڻي وڌائي  55روپيا  45صابڻ جي قيمت 

 اضافو ٿيو؟ ان سوال ۾ اسان کي ڇا ڪرڻو آهي )ان ۾ ڪٽ ڪبي( 

 روپيا 45.55 پهريان واري قيمت: 

 روپيا 40  اري قيمت: هاڻي و

ان کي حل ڪرڻ جي الِء ڪهڙي طرح لکيو ويندو، ڪوئي به ٻار اچي ڪري بورڊ تي لکڻ چاهي ته 

 رضاڪارانا طور تي لکي.

.0040 

45.55- 

هاڻي ٻارن جي مدد سان سوال کي بورڊ تي ٽيچر حل ڪندي ۽ ٻار پنهنجي ڪاپين ۾ ان کي بورڊ تان 

 ڏسي ڪري لکندا.

Written Workپاڻ پنهنجي ڪاپين  0۽  4( تي موجود سوال نمبر 01)صفحو نمبر  22نمبر  : مشق

 تي حل ڪن )مشق(

 (Assessment: )جائزو

فٽ آهي ته  271.05فٽ آهي ۽ ٻي عمارت جي اونچائي  498.10جيڪڏهن هڪ عمارت جي اونچائي   

 ٻنهين جي اونچائي ڪيتري ٿي؟ ۽ پهرين عمارت ٻئي عمارت کان ڪيتري بلند آهي؟

 

 = 481.329 + 249.514گهر جو ڪم:  

 

 

 4يونٽ:         رياضي مضمون: 

 منٽ 02 وقت:    Multiplication of Decimal Fraction عنوان: 

 ِهن پيريڊ جي آخر ۾ ٻار قابل ٿي ويندا ته:  تدريسي مقصد:

 .ٻار ٻه ڏهائي انگن جي ضرب ڪري سگهندا 

 ڪاپي، بورڊ، چاڪ، پينسل، ربڙ، شاپنر،  ڪارڊ شيٽ وغيره تدريسي مواد: 

 :تدريسي طريقو

ٽيچر ٻارن کي ضرب جي طرف اچڻ کان پهريان جوڙ ۽ ڪٽ جا ڪجهه   (Motivation)  ذهني آمادگي

 سوال حل ڪرڻ جي الِء چوندي. 

1.    536.32   2.  897.39  3.  678.56  

+ 532.01    - 768.32          - 3.26 
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 ٻارن جي دلچسپي الِء ٽيچر ٻارن کان هي سوال پڇندي ته ڏهائي ڇا کي چئبو آهي؟ 

 

  (Methodology)طريقي ڪار:  

لکي ٻارن جي توجهه ڏيڻ الِء سمجهائيندي چوندي ته توهان ).(  5678.35x2ٽيچر بورڊ تي  سرگرمي: 

 نقطي کي نظرانداز ڪيو پوِء ان کي عام ضرب وانگر حل ڪيو. جڏهن هي عام ضرب ٿي ويندي هيئن: 

5678.35 

x 2  

1190540 

 يته جواب ۾ ڏهائي ڏيڻ الِء ڏنل درجي کي ڏسڻو پوندو ته کاٻي پاسي ڪيترن انگن کانپوِء هي ڏهائي اچ

 ٻن انگن کانپوِء هي نقطو ڏهائي ڏني ويندي.  35.ٿي جيئن 

5678.35 

x 2  

1190540 

کي ٽيچر جماعت ۾ حل ڪري ڏيکارڻ  جي الِء ٻارن کي شامل  55( صفحو نمبر 1مثال )سرگرمي:  

 ڪري هي سوال پڇي: 

 بوٽ جي هڪ جوڙي جي قيمت ڇا آهي؟ 

 ڪل ڪيترا بوٽن جا جوڙا وڪرو ٿيا؟ 

  ٿي؟ڪيتري رقم حاصل 

هاڻي ٽيچر وضاحت ڪندي ٻارن کي ٻڌائيندي ته جيڪڏهن اسان کي هڪ شيِء جي قيمت معلوم هجي 

ته هڪ کان وڌيڪ شين جي قيمت معلوم ڪرڻ الِء ضرب جو عمل ڪيون ٿا. ۽ پوِء مثال ۾ ڏنل 

طريقي جي مطابق حل ڪرائي. ٽيچر ٻارن کي ضرب جي مشق ڪرائڻ جا ڪجهه سوال حل ڪرڻ جي 

 الِء ڏيندي. 

1) 587.32   2) 67.350  3) 93.39 

             x 3         x 4               x21 

 

جي پهريان ٻه سوال حل ڪرڻ  52۽ صفحو نمبر  29جائزي جي الِء مشق نمبر   (Assessmentو: )جائز

 جي الِء چيو ويندو. 

 

 ٻارن جي گهر کان هيٺ ڏنل سوال حل ڪرڻ جي الِء ڏنا ويندا. گهر جو ڪم:  

1)      536.3    2)       63.32   3)    567.397 

  x 5            x 6          x 72 
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   6يونٽ:           رياضي مضمون: 

مايي جي پيمائش يعني ماپ( / مان ڪيئن ماپ ڪريان؟ )حصو اول: ڊيگهه ۽ وزن  عنوان: 

 منٽ 02 وقت:  

 قابل ٿي ويندا ته: ان ِهن پيريڊ جي آخر ۾ ٻار  تدريسي مقصد:

 .ڏنل مقدار کي ڪلوميٽر ۽ ميٽرن ۽ سينٽي ميٽر ۾ تبديل ڪري سگهندا 

 

 ڪاپي، بورڊ، چاڪ، پينسل، ربڙ، شاپنر،  ڪارڊ شيٽ وغيره تدريسي مواد: 

  :تدريسي طريقو

پڇي ڪري ڪالس جي شروعات ڪندو ٻن شين  ڪجهه سوال  ٽيچر (Motivation) : ذهني آمادگي

)اسڪيل ۽ پينسل( جو پاڻ ۾ موازنو ڪرائيندو. منهنجي هڪ هٿ ۾ اسڪيل آهي )وڏي اسڪيل واري( 

 ۽ ٻئي هٿ ۾ پينسل اچو ته انهن بابت ڳالهايون. 

  انهن ۾ ڪهڙي هڪجهڙائي آهي؟ )متوقع جواب ٻئي اسان جي الِء ڪارائتو آهن. هڪ لکڻ الِء ۽ ٻيو

 الئنون پائڻ الِء(. ماپ ۽

 جواب اسڪيل جي مدد سان ماپ ڪندا آهيون( آهي؟ )ممڪن يڇا جي مدد سان ماپ ڪب 

 ).ڇا هي ٻئي برابر آهن؟ )ممڪن جواب نه هڪ وڏو ۽ ٻيو ننڍو آهي 

 آهي( يڪهڙي شيِء وڏي آهي؟ )اسڪيل وڏ 

  )وڏي جو ڇا مطلب آهي؟ )ڊگهائي 

  ماپنگ ٽيپ يا انچ ٽيپ جي مدد سان(ڊيگهه جي ماپ ڪيئن ٿيندي آهي؟ )متوقع جواب 

 

استاد ٻارن کي انچ ٽيپ ڏيکاريندي هي ڇا آهي؟ )انچ ٽيپ( ان جي مدد   (Methodology)ڪار:   طريقي

سان توهان شين کي آساني سان ماپي سگهو ٿا. ٽئين ڪالس ۾ به اسان ان جي مدد سان مختلف شين جي 

 ماپ ڪئي هئي. ڇا ڪنهن کي ياد آهي؟ اسان ان جي مدد سان ڇا ڇا ماپي سگهون ٿا؟ 

 اسان ان جي مدد سان قد جو انداز( و لڳائي سگهون ٿا. ڇا دروازن ۽ درينWindows وغيره کي )

 ماپڻ کپي؟ 

  اسين پوئين ڪالس ۾ اهو به پڙهيو هو ته جڏهن ڊيگهه ۽ مفاصلي کي ماپيون ٿا ته ان جو بنيادي ايڪي

 کي ڇا چونداسين. 

 ڪلوميٽر... ميٽر....سينٽي ميٽر ۽ ملي ميٽر هن جا بنيادي ايڪا آهن.

تي ڏنل ڪهاڻي استاد مثالي خواندگي ڪندي ٻُڌائيندي )ڏکيا لفظ سينيٽري  70سرگرمي: صفحي نمبر 

دڪان. پلمبر( جي وضاحت ڪندي ۽ شاگردن کي چوندي ته سوچيو ۽ ٻُڌايو. سعد دڪاندار کي اهڙي ڇا 

 ڳالهه ڪئي جو دڪاندار حيران ٿي سعد ڏانهن ڏسي رهيو هيو؟ 

 و اڌ انچ پائپ جي ماپ ٻُڌائڻ تي دڪاندار شايد حيران ٿي پيو هو. متوقع جواب )هڪ ڪلو ميٽر ڊگه

جڏهن ته سعد کي پاڻ بنيادي ايڪن جي خبر نه هئي جيئن سندس پيُء چيو هو هن اها ساڳيا لفظ دڪاندار 

 جي اڳيان ورجائي ڇڏيا هئا ڇا توهان به بنيادي يونٽ ڄاڻو ٿا؟ )استاد شاگردن کان پڇا ڪندي( 

 جي مدد سان ان کي سمجهون. اچو ته هڪ مثال 

ڪلو ميٽر فاصلو طئي ڪندي  2: عامر پنهنجي گهر کان اسڪول تائين پنڌ ڪري تقريبا 1مثال نمبر 

 اسڪول پهچندو آهي ٻُڌايو ته عامر روزانو ڪيترو ميٽر مفاصلو طئه ڪندو آهي؟ 

ر جو مطلب ٿيو ڪلو ميٽ 2ميٽر  جي ته  1555برابر آهي  جيئن ته اسان کي خبر آهي هڪ ڪلو ميٽر

 ميٽر 1555هڪ ڪلو ميٽر 

2 x 1000 
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 ميٽر 2000

 استاد ڪالس ۾ بنيادي ايڪن جي هڪ ٽيبل ڇڪي ٿو. 

 :1ٽيبل نمبر 

  km = 1000cm 1  ميٽر   يا  1555هڪ ڪلو ميٽر برابر آهي 

   km = 1000cm 1سينٽي ميٽر يا  1555  =ڪلو ميٽر    هڪ

   cm = 10cm 1ملي ميٽر يا  15  =ڪلو ميٽر    هڪ

  سان ضرب ڏينداسين . 1555ڪلوميٽر ن  کي ميٽر ۾ تبديل ڪرڻ الِء ڪلوميٽر کي 

  سان ضرب ڏينداسين ميٽرن کي.  155ميٽرن کي سينٽي ميٽرن ۾ تبديل ڪرڻ الِء 

  سان ضرب ڏينداسين.  15سينٽي ميٽرن کي ملي ميٽرن ۾ تبديل ڪرڻ الِء سينٽي ميٽرن کي 

  اسڪول تائين پهچڻ ۾ تقريبا ڏيڍ ڪلوميٽر مفاصلو طئي ڪندي ان کان پوِء پنهنجي گهر کان

 ڪلوميٽرن ۾ تبديل ڪيون ٿا.( 9آهيان ته هي ڪيترا ميٽر ٿيا؟ )انهن کي 

1ڪلوميٽرن جي الِء يا  1.0ميٽرن جي جيئن  155ڇو ته هڪ ڪلو ميٽر برابر آهي 
1

2
ڪلوميٽرن    

 ميٽر مفاصلو طئي ڪرڻو پوندو آهي.  1055يعني مون کي اسڪول تائين پهچڻ ۾  1.055جي ميٽر 

 ٽيچر بورڊ تي سوال لکندي ۽ شاگرد پنهنجي پنهنجي ڪاپي ۾ پاڻ حل ڪندا. 

23آصف هڪ هفتي ۾ روزانو صبح جو ڊوڙ لڳائيندو 
1

2
 ڪلو ميٽر مفاصلو طئي ڪيو.  

 هي طئي ڪندڙ مفاصلو ڪيترو آهي؟ آصف ڏسڻ ٿو چاهي ته ان جو 

 اچو ته آصف جي مدد ڪريون. 

 ميٽر  1555هڪ ڪلو ميٽر 

23ته طئي ڪندڙ مفاصلو 
1

2
 ڪلو ميٽر 

  (Assessment)جائزو: 

 ڪلوميٽر آهي ته ٻڌايو هي فاصلو ميٽرن ۾ ڪيترو ٿيندو؟  4جيڪڏهن اسڪول کان مسجد جو فاصلو  

 گهر جو ڪم:

 لڳايو. ( جو نشان√صحيح جواب تي ) 

 اڌ ڪلوميٽر ۾ ڪيترا ميٽر هوندا آهن. .1

 ميٽر 05  ميٽر  205  ميٽر 055  ميٽر  705

 ڪلو ميٽرن ۾ ڪيترا ميٽر هوندا آهن؟ 15 .2

10555  15555  15055  1505 
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  6يونٽ:          رياضي مضمون: 

وقت:       مان ڪيئن ماپ ڪريان؟ )ڀاڳو ٻيو( عنوان: 

 منٽ 02 

 جي پيمائش يعني ماپ )ڊيگهه جي جوڙ ڪٽ(ڊيگهه ۽ وزن ماپي 

 قابل ٿي ويندا ته:  ان ِهن پيريڊ جي آخر ۾ ٻار تدريسي مقصد:

  مليل مقدارن يا ماپن يعني ڪلوميٽرن کي ميٽرن ۾ ۽ ميٽرن کي سينٽي ميٽرن ۾ تبديل ڪري

 سگهندا.

 ڪاپي، بورڊ، چاڪ، پينسل، ربڙ، شاپنر،  ڪارڊ شيٽ وغيرهه تدريسي مواد: 

  :طريقو تدريسي
 :ماپ ڪري جواب لکو  (Motivation)ذهني آمادگي

 ڪاپي جي ڊگهائي ۽ ويڪرائي 

 ڪتاب جي ڊيگهه ۽ ويڪر 

 پينسل جي ڊيگهه 

 پينسل جڳ دٻي جي ڊيگهه 

ٽيچر بورڊ تي سمجهائيندي مومن پنهنجي شلوار قميص  9مثال نمبر  : (Methodology)طريقي ڪار: 

7ٺاهڻ الِء 
3

4
ميٽر ڪپڙو خريد ڪيو. مومن ڄاڻڻ پيو چاهي ته ان ڪيترو سينٽي ميٽر ڪپڙو خريد  

 ڪيو؟ 

 سينٽي ميٽر = 100هڪ ميٽر 

7
3

4
ميٽر ڪپڙو   

28+3

4
 ميٽر  ٽيچر واضع ڪندي.  

 

 

 

 

 ×  100  
31

4
   

 سينٽي ميٽر   x 25 = 775 31سينٽي ميٽر  

: اهڙي طرح ٽيچر بورڊ تي سمجهائيندي بچل هڪ رانديڪو ڪار خريد ڪرڻ الِءگفٽ شاپ 4مثال نمبر 

ميٽرن تائين هلي  1055ويو . دڪاندار رانديڪو ڏيندي بچل کي ٻُڌايو ته هڪ دفعي چارج ٿيڻ کانپوِء هي 

 سگهي ٿي. بچل سوچڻ لڳو ته هي ڪار ڪيترن ڪلو ميٽرن تائين هلي سگهي ٿي؟ 

 ڪلو ميٽر  1 = ر ميٽ 1555

 =هڪ ميٽر 
1

1000
 ڪلو ميٽر 

15

10
 ڪلو ميٽر  

 

 

 

 

 

 

 ياد رکو!

جڏهن ايڪن ۾ تبديل ڪنداسين 

 ته ضرب ڪنداسين.

 ياد رکو ته!

جڏهن ننڊي ايڪن کي وڏن 

ايڪن  ۾ تبديل ڪنداآهيون ته 

 ونڊ ڪنداآهيون.
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3

2
1ڪلو ميٽر    

1

2
 ڪلو ميٽر  

 ڪلو ميٽر 1.0 =يعني 

 ڪلو ميٽر )ڏيڍ ڪلو ميٽرن جو مفاصلو طئي ڪري سگهي ٿي.( 1.0يعني ڪار  

 

 ٽيچر بورڊ تي سوال لکندي. ٻار پنهنجي ڪاپي ۾ حل ڪندا. 

ميٽر مفاصلو طئي ڪندو آهي  2955جيڪڏهن عمير پنهنجي چاچي جي گهر وڃڻ الِء پنهنجي گهر کان 

ڪلو ميٽر جڏهن ته  2955ته ان کي ڪلو ميٽرن ۾ تبديل ڪريو؟ گهر کان چاچي جي گهر جو فاصلو: 

 ڪلو ميٽر  = 1 ميٽر  1555

ته هڪ ميٽر 
1

1000
 ڪلوميٽر   =

x 2300 = 
1

1000
 ڪلوميٽر   

 

 

 

ڪلوميٽر مفاصلو طئي ڪيو. ٽيچر بورڊ تي حل ڪندي. شاگرد بورڊ تان ڏسي ڪري  2.9

 پنهنجو ڪم پاڻ ئي چيڪ ڪندا.

 (Assessment: )جائزو

 ڪالس جي بورڊ جي ڊيگهه ۽ ويڪر انچ ٽيپ سان معلوم ڪيو؟   

 ۾ . سينٽي ميٽرن2  ميٽرن ۾  .1

 

 سان ماپ ڪيو.  پپنهنجي گهر جي دروازي جي انچ ٽي  گهر جو ڪم: 

 ميٽرن ۾ .1

 سينٽي ميٽر ۾ .2

 ملي ميٽرن ۾ .9

 

 

 

   6يونٽ:         رياضي مضمون: 

 02 وقت:      مان ڪيئن ماپ ڪريان؟ )ڀاڳو ٻيو( عنوان: 

 منٽ

 ڊيگهه ۽ وزن ماپي جي پيمائش يعني ماپ )ڊيگهه جي جوڙ ڪٽ(

 قابل ٿي ويندا ته: ان ِهن پيريڊ جي آخر ۾ ٻار  تدريسي مقصد:

 .ڏنل مقدارن يعني ڪلو ميٽرن کي ميٽرن ۾ ۽ ميٽرن کي سينٽي ميٽرن ۾ تبديل ڪري سگهندا 

 ڪاپي، بورڊ، چاڪ، پينسل، ربڙ، شاپنر،  ڪارڊ شيٽ وغيره تدريسي مواد: 

  :تدريسي طريقو

 (Motivation)ذهني آمادگي: 

 ميٽر( 1555هوندا آهن؟ ) هڪ ڪلوميٽر ۾ ڪيترا ميٽر 

  سينٽي ميٽر( 155هڪ ميٽر ۾ ڪيترا سينٽي ميٽر هوندا آهن؟ )ممڪن جواب 

  ملي ميٽر( 15هڪ سينٽي ميٽر ۾ ڪيترا ملي ميٽر هوندا آهن؟ )ممڪن جواب 
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 (Methodology)طريقي ڪار:  

 ڪندي.تي موجود بورڊ تي شاگردن جي مدد سان واضح  71صفحو نمبر  0سرگرمي : مثال نمبر 

 

کي شاگرد پاڻ پنهنجي ڪاپي ۾ حل ڪندا.   2۽  1جي سوال  27پر موجود مشق نمبر  81نمبر  وصفح

 )رهنمائي الِء ٽيچر موجود هوندي( 

 ( جو نشان لڳايو.√جي مناسب جوابات تي ) 1جي سوال نمبر  27مشق نمبر   (Assessment)جائزو: 

 تائين.  9کان  1 

 

 گهر جو ڪم:

4   .
1

2
 ڪلوميٽر ڪيترن ميٽرن جي برابر آهي؟ 1 

 ميٽر 1055)د(  ميٽر  105)ج(  ميٽر  10)ب(  ميٽر  1.0)الف( 

 سينٽي ميٽرن ۾ ڪيترا ميٽر هوندا آهن؟ 705.  0

 70555)د(   7055)ج(   7.05)ب(   70.5)الف( 
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 6يونٽ:         رياضي مضمون: 

 02 وقت:      مان ڪيئن ماپ ڪريان؟ )ڀاڳو ٻيو( عنوان: 

 منٽ

 ڊيگهه ۽ وزن ماپي جي پيمائش يعني ماپ )ڊيگهه جي جوڙ ڪٽ(

 قابل ٿي ويندا ته:  ان ِهن پيريڊ جي آخر ۾ ٻار تدريسي مقصد:

  .جوڙ ۽ ڪٽ ٽپائڻ واري ۽ بنا ٽپائڻ واري ڪري سگهندا 

 ڪاپي، بورڊ، چاڪ، پينسل، ربڙ، شاپنر،  ڪارڊ شيٽ وغيره تدريسي مواد: 

  :تدريسي طريقو

ٽيچر ڪالس ۾ ٻارن سان ڳالهائيندي چوندي ته ڇا توهان سڀني وٽ پينسل  (Motivation)ذهني آمادگي: 

آهي ته پوِء سڀ پنهنجي اسڪيل سان ان جي ماپ ڪري پاڻ وٽ لکو. اهڙي طرح ٻار پنهنجي ڪاپي جي 

 ماپ ڪري به پاڻ وٽ لکندا. 

 لکندي. پين ۽ ڪاپي جي ماپ ڪري بورڊ تي /ٽيچر پاڻ به پنهنجي قلم 

 مثال: 

  Step 01: 15 cmقلم   

  cm 21 +ڪاپي 

ٽيچر ٻارن کي به اهڙي ريت پنهنجي ڪاپي ۾ لکڻ الِء چوندي ان جي دوران ٽيچر ٻارن جون ڪاپيون 

ان کان پوِء ٽيچر ٻارن کي سوال حل ڪرڻ الِء چوندي ان کان پوِء سڀني   ڏسندي ته ٻآرن صحيح لکيو آهي؟

 جي ڪاپي چيڪ ڪندي. 

مقدارن کي جوڙ ڪندي  1جي مثالي سوال نمبر  87ٽيچر صفحو نمبر   (Methodology)ي ڪار:  طريق

 بورڊ تي لکندي.  1سوال نمبر 

ڪلوميٽر ۽ ان سوال کي بلند آواز ۾ پڙهندي ۽ ٻارن کي چوندي ته هي  09ڪلوميٽر +  26 .1

سوال بورڊ تي ڪير حل ڪندو؟ ٽيچر ڪالس مان ڪنهن به ٻار کي بورڊ تي گهرائي سوال حل 

 ڪرائيندي ۽ ان دوران ٽيچر ٻار جي رهنمائي به ڪندي. 

 :Step 01  53 ڪلو ميٽر 

 26  +  ڪلوميٽر

 ڪرڻو آهي. ٽيچر ٻار جي رهنمائي ڪندي.  ان کان پوِء ڇا

 :Step 02  53 ڪلو ميٽر 

 26  +  ڪلوميٽر

  79   

 ٽيچر ٻار جي حوصال افزائي ڪندي ان کي پنهنجي جاِء تي وڃي ويهڻ الِء چوندي. 

 ڪاپي ۾ حل ڪرڻ الِء چوندي ۽ ان دوران شاگردن جي رهمنائي به ڪندي.  2ان کانپوِء ٽيچر سوال نمبر 

 ڪلوميٽر 41ڪلو ميٽر +  79  (Assessment)جائزو: 

 ڪلو ميٽر 155ڪلوميٽر +  121گهر جو ڪم:

  6يونٽ:          رياضي مضمون: 

وقت:        مان ڪيئن ماپ ڪريان؟ عنوان: 

 منٽ 02 

 )ڀاڳو ٻيو( ڊيگهه ۽ وزن ماپي جي پيمائش يعني ماپ )ڊيگهه جي جوڙ ڪٽ(

 قابل ٿي ويندا ته: ان ِهن پيريڊ جي آخر ۾ ٻار  تدريسي مقصد:

  .جوڙ ڪٽ ٽپائڻ واري ۽ بنا ٽپائڻ واري حل ڪري سگهندا 
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 ڪاپي، بورڊ، چاڪ، پينسل، ربڙ، شاپنر،  ڪارڊ شيٽ وغيره تدريسي مواد: 

  :تدريسي طريقو

 ڪندي.  اوزارٽيچر ٻارن کان سو (Motivation)ذهني آمادگي: 

 ( ميٽر  1555هڪ ڪلوميٽر ۾ ڪيترا ميٽر هوندا آهن؟)ممڪن جواب 

 ( 155هڪ ميٽر ۾ ڪيترا سينٽي ميٽر هوندا آهن؟ )سينٽي ميٽر 

 ( 15هڪ ميٽر ۾ ڪيترا ملي ميٽر هوندا آهن؟  )ملي ميٽر 

بورڊ تي  9جو سوال  1جي سوال نمبر  87ٽيچر بورڊ تي صفحو نمبر   (Methodology)طريقي ڪار:  

 لکندي: 

ملي ميٽر ۽ ان سوال کي بلند آواز ۾ پڙهندي.  پوِء ٽيچر ٻارن سان ڳالهائيندي  2545سينٽي ميٽر +  157

پڇا ڪندي ته هي سوال اسان ڪيئن حل ڪنداسين. ٽيچر ٻارن کان ئي پڇا ڪري سوال حل ڪرڻ جي 

 ڪوشش ڪندي. 

 Step 01  2520  سينٽي ميٽر

   + 157  سينٽي ميٽر

اسين ٽيچر ٻارن کان پڇندي ٻارن کان جوابات پڇڻ کان پوِء ٽيچر سوال کي هن سوال ۾ اسان ڇا ڪند

 اڳتي حل ڪندي. 

 Step 02  2520  سينٽي ميٽر

   + 157  سينٽي ميٽر

 ان کان پوِء ڇا ڪنداسين ڇا ڪو شاگرد بورڊ تي اچي حل ڪري سگهي ٿو؟ 

ٻارن جي حوصال افزائي به  ٽيچر ڪنهن ٻار کي بورڊ تي گهرائي سوال حل ڪرائيندي ۽ ان دوران ٽيچر

 ڪندي. 

 Step 03  2520  سينٽي ميٽر

  + 157  سينٽي ميٽر

   2192  

ٽيچر ٻارن جي رهنمائي ڪندي ۽ پنهنجي جڳهه تي وڃي ويهڻ الِء چوندي ۽ ڪالس سان ڳالهائيندي 

پڇندي ته ڇا سڀني ٻارن کي هي سوال سمجهه ۾ اچي ويو آهي اگر نه ته پوِء ٽيچر وري ٻيهر سوال بورڊ 

 تي سمجهائيندي. 

ران ٻارن جي رهنمائي ڪلوميٽر ڪاپي ۾ حل ڪرڻ الِء چوندي ۽ ان دو 47ڪلو ميٽر + 287سوال: 

 ڪرڻ الِء چوندي ۽ ان دوران ٻارن جي رهنمائي به ڪندي. 

 حل ڪريو. ميٽر  700+  5070ميٽر   (Assessment)جائزو: 

  ڪلوميٽر 50ڪلوميٽر+  75گهر جو ڪم:  

 6 يونٽ:         رياضي مضمون: 

 02 وقت:      مان ڪيئن ماپ ڪريان؟ )ڀاڳو ٻيو( عنوان: 

 منٽ

 وزن ماپي جي پيمائش يعني ماپ )ڊيگهه جي جوڙ ڪٽ(ڊيگهه ۽ 

 

 قابل ٿي ويندا ته: ان   ِهن پيريڊ جي آخر ۾ ٻار تدريسي مقصد:

 .جوڙ ۽ ڪٽ ٽپائڻ واري ۽ بنا ٽپائڻ واري حل ڪري سگهندا 

 ڪاپي، بورڊ، چاڪ، پينسل، رٻڙ، شاپنر،  ڪارڊ شيٽ وغيره تدريسي مواد: 

  :تدريسي طريقو
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ٽيچر بورڊ تي سوال لکندي ۽ ٻارن کي هدايت ڪندي ته هي سوال تصوير   (Motivation)ذهني آمادگي: 

  جي مدد سان حل ڪنداسين. 

ربڙ مختلف ٻارن ۾ ورهائي ڇڏيا ته باقي ڪيترا  4ربڙ کڻي آئي جنهن مان  25سوال: مس ثناء پاڻ سان 

 ربڙ مس ثناء وٽ بچيا؟ 

  

 

ٻارن  ربڙ 15کي ربڙ ڏيڻ کانپوِء  چار 

25 

4-  

15 

نوٽ: ٽيچر ٻارن کي پاڻ حل ڪرڻ جو موقعو ڏيندي اگر ڪنهن ٻار کي ڪائي مشڪل لڳندي ته ٽيچر ان 

 جي رهنمائي ڪندي. 

جو  2جي سوال نمبر  28مشق نمبر  87ٽيچر ڪتاب جو صفحو نمبر  (Methodology)طريقي ڪار:  

 وال لکندي. بورڊ تي حل ڪرائيندي. سڀ کان پهريان ٽيچر بورڊ تي س 2سوال نمبر 

 . پڙهندي ۾ آواز بلند پوءِ  کان لکڻ ميٽر ملي 8507 –ملي ميٽر  4145

 ان کانپوِء ٽيچر ٻارن کي ٻُڌائيندي ته هي سوال اسان پهريان به حل ڪري چڪا آهيون. 

 Step 01  8507  ملي ميٽر 

   -2041   ملي ميٽر

ٽيچر بورڊ تي سوال لکڻ کانپوِء ڪنهن شاگرد کي بورڊ تي گهرائي حل ڪرائيندي. ۽ ان دوران ٽيچر 

 ٻارن جي رهنمائي به ڪندي. 

 Step 02  8507  ملي ميٽر 

   -2041   ملي ميٽر

   9792  

جيئن ته ٻار ڪٽ جا سوال پهريان به حل ڪري چڪا آهن ان الِء ٻارن کي وڌيڪ مسئلو نه ٿيندو ۽ ٻيهر 

 حل ڪري سمجهائيندي. 

 ڪاپي ۾ حل ڪرائيندي ۽ ان دوران ٽيچر ٻارن جي رهنمائي به ڪندي.  4۽  9ٽيچر سوال نمبر 

 حل ڪريو: (Assessment)جائزو: 

  ڪلوميٽر 550 –ڪلوميٽر  221 .1

 ميٽر 78 –ميٽر  90 .2

 

 ميٽر 785 –ميٽر  24  گهر جو ڪم: 
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Subject:  English      Unit  :6  Pottery Making 

Topic:  Reading Comprehension   Time: 50 Minutes 

 هن پيريڊ جي ختم ٿيڻ تي ٻار ان قابل ٿي ويندا ته: تدريسي مقصد:

 .نون لفظن جي معني ڄاڻي ڪاپي ۾لکي سگهندا 

  لفظن کي دُرست طريقي سان پڙهي سگهندا.نون 

 Pottery Making  جيReading Comprehension .ڪري سگهندا 

 

 درسي ڪتاب، بورڊ، چاڪ، ڊسٽرتدريسي مواد:  

 

 : تدريسي طريقو

 (Motivation)ذهني آمادگي: 

 تي موجود تصوير ڏيکاريندي هي سوال ڪري: 25ذهني آمادگي ۾ ٽيچر ٻارن کي صفحو نمبر 

 ۾ موجود ماڻهو ڇا ڪري رهيا آهن؟ تصوير .1

 مٽي جا ٿانَو ٺاهڻ واري کي ڇا چوندا آهن؟ .2

 ڇا توهان ڪڏهن پنهنجن هٿن سان ڪجهه ٺاهيو آهي؟ .9

 مٽي جي ٿانون ۾ توهان ڇا ڪندا آهيو؟ .4

 توهان جا والدين مٽي جي ٿانون کي ڪيئن استعمال ڪندا آهن؟ .0

جيڪڏهن انهن جو استعمال آسان آهي  توهان جي خيال ۾ انهن جو استعمال آسان آهي يا مشڪل؟ .5

 ته ڪيئن ۽ مشڪل آهي ته ڇو؟

 پڙهون؟ Pottery Makingٽيچر سوالن جوابن کانپوِء ٻارن کي چوي ته اچو سبق 

 

  (Methodology) طريقي ڪار

ٽيچر پاڻ مثالي خواني ڪري ۽ سبق پڙهڻ دوران بيهڪ جي نشانين ۽ الهن چاڙهن جو   :1سرگرمي 

خيال رکندي پڙهي. مثالي خواني کان پوِء ٽيچر ٻيهر سبق جي بلندخواني ڪري  ۽ ٻارن کي غور سان ٻُڌڻ 

وي چ ۽ گڏو گڏ آڱر رکي پڙهڻ جي هدايت ڏي. سبق پڙهڻ کانپوِء ٻارن کي نون لفظن کي بورڊ تي لکڻ اٰلءِ 

۽ ٻارن کان انهن لفظن جي معني پُڇي وڃي. معني پُڇڻ وقت ٻارن کي مختلف اِشاره ِڏنا وڃن. مثال؛ لکيل 

ڪنڀر ڪنهن شيَء سان مِٽي جا ٿانو ٺاهيندو آهي.  (Potter)الِء اِشارو ڏئي ته پوٽر  Clay Pasteلفظ 

پُڇي وڃي. لفظ معني پُڇي  ان طرح ٻارن کي مختلف اشارن ذريعي لفظن جي معني Clay Pasteجواب: 

 ِلکڻ کانپوِء ٻارن کي نوٽ بڪ ۾ لکڻ الِء چيو وڃي. 

ڪرڻ جي هدايت ڏني وڃي ۽ لفظ معني جي مدد  Silent Readingٻارن کي گروپس ۾  : 0سرگرمي 

 Silentسان پيراگراف کي سمجهڻ الِء چيو وڃي ته جيئن هو ريڊنگ وقت سوالن جا جواب ڏئي سگهن. 

reading  ڪرڻ کانپوِء ٻارن کان انفرادي خواني ڪرائي وڃي. انفرادي ريڊنگ وقت هڪ حرف کي ٻئي

فظن کي پڙهڻ الِء مشق پيش ايندڙ ل حرف جي اُچار سان مالئيندي مُشڪل 

ڪرائي وڃي ته جيئن دُرست طريقي  سان لفظ پڙهي سگهن مثال: 

 

 

ريڊنگ دوران ٻارن کان سوال ڪيا  وڃن مثال:

 

 

 پوٽر
er tt o P 

 پَ  او ٽـ ر
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Q1: Why Sameena and uncle Junaid are famous? 

Q2: What was Aunt Sameena doing when Raja went their house? 

 ڙهايل سبق متعلق ٻارن کان سوال ڪيا وڃن. اِن طرح ريڊنگ جي وچ ۾ ۽ آخر ۾ پ

 

  (Assessment) جائزو 
 ( ڪرائي وڃي ۽ اُنهن جي معني پُڇي وڃي. Dictationنون لفظن جي صورتخطي )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subject:  English       Unit  :6  Pottery Making 

Topic:  Reading Comprehension    Time: 50 Minutes 

 هن پيريڊ جي ختم ٿيڻ تي ٻار ان قابل ٿي ويندا ته: مقصد:تدريسي 

 Pottery Making .جو پيراگراف صحيح تلفظ سان پڙهي سگهندا 

 .نون لفظن جي معني ڄاڻي ڪاپي ۾ لکي سگهندا 

 .پڙهايل سبق متعلق سوالن جا جواب ڏئي سگهندا 

 درسي ڪتاب، بورڊ، چاڪ، ڊسٽرتدريسي مواد:  

 

 : تدريسي طريقو

  (Motivation)آمادگيذهني 

 لهه واري پڙهايل پيراگراف مان ڪجهه سوال ڪري مثال؛ اذهني آمادگي ۾ ٽيچر  ڪ 

1. What does Potter do? 

2. What does Aunt Sameena do? 

3. What does Potters use to make pots? 

ڪهڙن  Pottersپڇڻ کانپوِء ٽيچر ٻارن کي چوي ته اسان اڳتي پڙهنداسين ۽ ڄاڻينداسين ته  اهي سوال

 ڪهڙن مرحلن مان گزرندي مٽي جا ٿانو ٺاهيندا آهن ۽ انهن تي نقش نگاري ڪندا آهن.
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 (Methodology) طريقي ڪار

ٽيچر سبق جي ٻئي پيراگراف جي مثالي خواني ڪري ۽ ٻارن کي غور سان ٻُڌڻ جي هدايت   :1سرگرمي 

ڏي. ٽيچر سبق جي بلند خواني ڪري ۽ ٻارن کي نون لفظن جي هدايت ڏي. ٽيچر سبق جي بلند خواني 

ڪري ۽ ٻارن کي نون لفظن جي نشاندهي ڪرڻ الِء چوي. ٻارن طرفان نشاندهي ڪيل لفظ بورڊ تي ِلکيا 

لفظ متعلق ٻارن سان گفتگو ڪجي  Vase۽ ٻارن کي اِشارو ڏيندي انهن جي معني پُڇي وڃي مثال:  وڃن

ڪرڻ  Paintتوهان جي خيال ۾ ڇا آهي؟ جنهن کي  Vaseجملي ۾  ”I must paint the vase“جيئن 

ي اسين ٿيل گلدستا ڏٺا آهن؟ گلدستن ک Paint۽ پڇي ته اسان گل کي پڇي ته ڇا توهان  الِء چيو ويو آهي

Vase چوندا آهيون 

 ٽيچر ٻارن کان ڪجهه سوال پُڇي:   (Assessment)  جائزو

1. Vase ڇا آهي؟ 

 گل ڇا ۾ رکبا آهن؟ .2

 ٽيچر ڪجهه لفظن جي ٻارن کان صورتخطي ڪرائي ۽ چيڪ ڪري. .9

 

 

 

Subject:  English       Unit  :6  Pottery Making 

Topic:  Sentence Making     Time: 50 Minutes 

 هن پيريڊ جي ختم ٿيڻ تي ٻار ان قابل ٿي ويندا ته: تدريسي مقصد:

 6 .جمال ٺاهڻ جي قابل ٿي ويندا 

 .لفظن جي معني ٻُڌائي سگهندا 

 درسي ڪتاب، بورڊ، چاڪ، ڊسٽرتدريسي مواد:  

 : تدريسي طريقو

معني ٻڌائڻ جي ٽيچر ٻارن کي سبق جا اڳ ۾ پڙهيل لفظ پڙهڻ الِء چوي ۽   (Motivation) ذهني آمادگي:

 لفط:  هدايت ڏي.

1. Potter,  2. Pattern  3. Paint 4. Vase  5. Wide  6. Clay 

ٽيچر  واري واري سان تمام ٻارن کان اِهي لفظ پڙهائي ۽ ڏکيائي جي (Methodology) طريقي ڪار

جي طريقي ڪار سان اُچارن جي مدد سان اکر کي اکر سان جوڙيندي پڙهڻ جي   Phonicsصورت ۾ 

چوي ۽ ان سان گڏ معني به ٻڌائڻ الِء چوي. الفاظن جي دهرائي ڪرائڻ کانپوِء ٽيچر ٻارن سان انهن  الءِ 

 لفظن متعلق گفتگو ڪري ۽ سوال ڪري مثال: 

 Clay جواب  ٿانون الِء ڪهڙي مٽي جي ضرورت هوندي آهي؟  .1

  Potter جواب    ٿانو ڪير ٺاهيندو آهي؟ .2

 Vase جواب  اسان گل ڪنهن ۾ سجائي رکندا آهيون؟ .9

 ٺاهيا ويندا آهن. Patter جواب مٽي جي ٿانون کي خوبصورت ٺاهڻ الِء ڇا ڪيو ويندو آهي؟ .4

 ان طرح ٻارن سان خيالن جي ڏي وٺ ڪندي لفظن جو استعمال ڪرايو وڃي ۽ ُجمال ٺهرايا وڃن. 

 

ٽيچر ڏنل لفظن جا جمال ٺهرائي چيڪ ڪري ۽ غلطي جي صورت ۾ رهنمائي  (Assessment) جائزو 

 ڪري. 

  



 Lesson Planning منصوبابندي جي سبق

 

118 
 

Subject:  English      Unit  :6  Pottery Making 

Topic:  Complete Sentence    Time: 50 Minutes 

 

 هن پيريڊ جي ختم ٿيڻ تي ٻار ان قابل ٿي ويندا ته: تدريسي مقصد:

  سگهندا.ٻار ترتيب وار جمال مڪمل ڪري 

 First, than, next, after, finally .لفظن جي باري ۾ ڄاڻي سگهندا 

 .ترتيب وار انهن جو جملن ۾ استعمال ڪري سگهندا 

 درسي ڪتاب، بورڊ، چاڪ، ڊسٽرتدريسي مواد:  

 

 : تدريسي طريقو

 (Motivation)ذهني آمادگي: 

 پُڇي مثال: recipeذهني آمادگي ۾ ٽيچر ٻارن کان ڪابه ترڪيب 

  ڇا توهان ڪڏهن ڪاDish ٺاهي آهي؟ يا توهان چانهه ٺاهڻ الِء ڪهڙا مرحال استعمال ڪندا آهيو؟ 

 يا اسڪول کان واپس اچڻ کانپوِء توهان ڇا ڇا ڪندا آهيو؟ 

 ذهني آمادگي ۾ ڪيل سوالن کانپوِء  : 1سرگرمي نمبر 

ڪاپي ۾ لکرايو. ٻارن  روز مرهه جو معمول  routineٻارن کان پنهنجي  (Methodology) طريقي ڪار

فراهم ڪري جن کي استعمال ڪندي ٻار پنهنجي لفظ  نمائي الِء ٽيچر ٻارن کي مددگار جي وڌيڪ ره

routine .ترتيب وار لکن 

Getup – wash – take bath – offer prayers – put on shoes –wear uniform or dress up. 

لکڻ الِء اسين ڪجهه لفظ   recipeيا ترڪيب  routineمددگار الفاظ لکڻ کانپوِء ٽيچر ٻارن کي ٻڌائي ته 

چوندا آهن.  Adverbsوغيره انهن لفظن کي  First – then – next – afterاستعمال ڪندا آهيون جيئن 

ارن جي ان سرگرمي ۾ لکڻ الِء ان ترتيب وار لفظن جو استعمال ڪيو. ٽيچر ٻ  routineتوهان پنهنجي 

لکن ته ٽيچر ترتيب وار واري واري  routineمڪمل ڪرائي. جڏهن ٻار پنهنجي  routineمدد ڪندي 

 ٻارن کا جمال پُڇي بورڊ تي لکي.
 

 (Assessment) جائزو 
کولرائي ۽ ان صفحي تي  27ان سرگرمي کانپوِء ٽيچر  ٽيڪسٽ بُڪ جو صفحو نمبر : 0سرگرمي نمبر 

۾ ترتيب وار جمال مڪمل ڪرڻ جي هدايت ڏي. ٻار جمال مڪمل ڪري ڇڏن ته  Activity 1موجود 

ٽيچر انهن جو ڪم چيڪ ڪري ۽ اصالح ڪندي بورڊ تي ترتيب وار جمال لکي  ۽ ٻارن کي ٽيڪسٽ 

 بُڪ ۾ صحيح ڪرڻ جي هدايت ڏي.

 

 

Subject:  English      Unit  :6  Pottery Making 

Topic:  Guided Paragraph    Time: 50 Minutes 

 

 هن پيريڊ جي ختم ٿيڻ تي ٻار ان قابل ٿي ويندا ته: تدريسي مقصد:

 My Teacher  الئينون پيراگراف لکي ۽ پڙهي سگهندا. 8تي 

 

 درسي ڪتاب، بورڊ، چاڪ، ڊسٽرتدريسي مواد:  
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 : تدريسي طريقو

 (Motivation)ذهني آمادگي: 

۽ ان جا اهم  Topicتي موجود  2سرگرمي نمبر  28ٽيچر ٻارن جي درسي ڪتاب جي صفحي نمبر 

 نڪات بورڊ تي لکندي ۽ انهن جي معني پڇا ڪري ۽ انهن لفظن تي جمال ٺاهڻ الِء چوي جيئن؛ 

 My teacher name is……………… 

 My teacher is regular and punctual  

 (Methodology)طريقي ڪار: 

هاڻي ٻارن کا اهڙا ٻيا به جمال بورڊ تي لکرائيندي ۽ ٻارن کي ٻڌائي ته جملن کي مالئي ڪري پيراگراف 

 ٺاهيو ويندو آهي هاڻي ٻار جملن کي جوڙي پيراگراف ٺاهيندا جيئن. 

 She is punctual and regular. 

 متعلق سوال پڇا ڪندي.   writingٽيچر ٻارن کان لکرايل پيراگراف ۽ 

  پيراگراف ۾ لکڻ الِء ڇا ڪيو ويندو آهي؟جملن کي 

 پيراگراف ۾ بيهڪ جي نشانين جو استعمال ڪيئن ٿيندو آهي؟ 

 پيراگراف جو بهترين حصي کي ڇا چوندا آهن؟ 

 
  Assessment)   (جائزو

My Teacher  الئنون پيراگراف لکندا ۽ پڙهندا. هاڻي ٻارن کي اها پڙهايل جمال ڪاپي تي  8تي

 ٻار غلطي ڪندا ته ٽيچر ان جي اصطالح ڪندي. ڪرايل ڪم چيڪ ڪندي.لکرائيندي جيڪڏهن 
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Subject:  English       Unit  :6  Pottery Making 

Topic:  Past Continuous Tense    Time: 50 Minutes 

 

 هن پيريڊ جي ختم ٿيڻ تي ٻار ان قابل ٿي ويندا ته: تدريسي مقصد:

 Past Continuous Tense .جي باري ڄاڻي سگهندا 

 Past Continuous Tense .کي استعمال ڪري ٺاهي سگهندا 

 

 درسي ڪتاب، بورڊ، چاڪ، ڊسٽرتدريسي مواد:  

 

 : تدريسي طريقو

 (Motivation)ذهني آمادگي 

جي باري  Present Continuous Tense, Present Indefinite Tenseاستاد ٻارن کان پوين پڙهايل  

 ۾ سوال پڇي مثال طور: 

  !ٻاروPresent Indefinite Tense  اسين ان کي ڪڏهن استعمال ڪندا آهيون؟ ان کي استعمال

 جمال ٺاهيو. 2ڪندي 

 Present Continuous Tense اسين ڪڏهن استعمال ڪندا آهيون؟ 

 Continuous جومطلب ڇا آهي؟ 

 Present Continuous Tense جا ڪجهه جمال ٺاهيو؟ 

 

   (Methodology)طريقي ڪار

 Present Continuousذهني آمادگي کان پوِء استاد ٻارن کي چوي ته ٻارو! اسان سکيو هيو ته سرگرمي: 

Tense ( اسان انAction ڪم جي الِء استعمال ڪندا آهيون.يا سرگرمين جي الِء استعمال ڪندا آهيون )

جن جي باري ۾ ان وقت ڳالهه ڪندارهندا آهيون. جيئن مان هن وقت ڇا ڪررهي آهيان؟ جواب: پڙهائي 

 You areرهي آهيان. استاد بورڊ تي ٻارن کان مڪمل جمال ٺهرائي ته توهان پڙهائي رهيون آهيو 

teaching ي طرح ٻارن کان پڇو توهان ڇا ڪري رهيا آهيو؟ استاد جواب اسين پڙهي رهيا آهيون. اهڙ

۾ ٻڌايو. ڪجهه جملن جو ورجاء ڪرائڻ کان  Englishاستاد ٻارن جي حوصالافزائي ڪري ته هي جملو 

پوِء استاد ٻارن کي چوي ته جهڙي طرح اسان ڳالهه ڪرڻ وقت جو ڪم ٿي رهيو هجي ۽ جاري هجي 

Present Continuous Tense  استعمال ڪندا آهيون. اهڙي طرحPast  جو مطلب ماضي گذريل وقت

جو استعمال ڪندا آهيون. هاڻي اسان ڇا  Past Continuous Tense۾ جو ڪم جاري ان جي الِء اسان 

هاڻي ٻارن کي هي جمال پڙهائينداسين ۽ تمام ٻارن  ?What are we reading nowپڙهي رهيا آهيون؟ 

ڪرڻ جو چوندي. جيڪڏهن جملو يا پئراگراف ۾ غلطي ٿي هجي ته اصالح ڪندي. ان کان کي بڪ تي 

استاد جواب: سنڌي مضمون   ?What we were doing beforeپهريان اسان ڇا پڙهي رهيا هيا سين؟ 

 . We were reading Sindhi Subjectپڙهي رهيا هياسين 

جي گفتگو ڪرڻ کان پوِء هي ڪالم بورڊ تي جي استعمال  Past Continuous Tenseاستاد  سرگرمي؛

 ٺاهي. 

Subject Was, Were Infinitive/ verb + 

ing  

I, He, She, It Was Writing 
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Walking 

You, We, They Were Jumping, 

Eating,  

Making Sentences 

Shaping a Pot.  

 

 subjectجو  Was, were Helping verbپوِء  Subjectمٿي ڏنل ٽيبل کي استاد واضع ڪري ته اسان 

تي   Object لڳائي جمال ڪندا آهيون ۽ ڪڏهن  ingسان گڏ.  Verbٿيندو هجي ۽ پوِء  Agreeسان گڏ 

 جمال ختم ڪندا آهيون. جيئن )مٿي ڏنل ٽيبل مان لفظن جو استعمال ڪري لکو.(

I Was Writing 

Subject Helping Verb Verb + ing 

They Were Shaping a plot 

Subject Helping Verb Verb + ing 

 استاد مٿي ڏنل ٽيبل مان مختلف جمال ٺهرائي. جمال ٺهرائڻ کان پوِء چيڪ ڪري. 

ٻارن کي ڪرڻ جي هدايت ڏي. جڏهن ٻارن   Activity 3تي موجود  28صفحو نمبر  سرگرمي؛ 

Activity 3  ڪرائي بار بار  4تي ڏنل سرگرمي  21ڪن ته ٻارن کي ٽيڪسٽ بڪ جي صفحو نمبر

 ڪم کي چيڪ ڪري. 
 

جمال ڪاپي تي لکرائي ۽ چيڪ ڪري  0استاد ٻارن کي ڪرايل ڪي به  ( Assessment) جائزو 

 غلطي جي صورت ۾ سمجهاڻي ڏيو.  
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Subject:  English      Unit  :6  Pottery Making 

Topic:  Visit to a dentist (Polite Request)  Time: 50 Minutes 

 هن پيريڊ جي ختم ٿيڻ تي ٻار ان قابل ٿي ويندا ته: تدريسي مقصد:

 Polite request .سان گڏو گڏ ان جو دُرست استعمال تاثرات ۽ مناسب جواب ڏئي سگهندا 

  آخر ۾Dialogue .۾ ڳالهه ٻولهه ڪري سگهندا 

 ڪتاب، بورڊ، چاڪ، ڊسٽردرسي تدريسي مواد:  

 : تدريسي طريقو

   (Motivation) ذهني آمادگي

 ٽيچر ٻارن کان پُڇي ته گفتگو ڪرڻ وقت توهان ڪهڙين ڪهڙين ڳالهين جو خيال رکندا آهيو؟ 

 توهان جڏهن ڪنهن پارڪ، گهر يا ڊاڪٽر ڏانهن ويندا آهيو ته توهان جو رويو ڪيئن هوندو آهي؟ 

  گهرندا آهيون يا .. پنهنجي تڪليف  ٻُڌائيندا آهيون ته اسان جي جڏهن اسين ڪنهن کان ڪاشيَء

 ( Requestتاثرات ڪيئن هوندا آهن؟ ممڪن جواب. )عاجزي، احترام، ادب واري 

  Methodology)  (طريقي ڪار

سرگرمي ذهني آمادگي کان پوِء ٽيچر ٻارن کان ڪتاب کولڻ  جو چوندي ۽ تمام ٻارن کان مختلف روين 

 Dialogue readingبور، درد ڀريو( جي باري ۾ پڇندي ۽ ان کان پوِء ٽيچر ٻارن کي )خوش اخالق، 

ڪري ٻُڌائيندي ۽ جڏهن خوش. اخالق رويو هجي ته اتي اهڙو تاثرات ڪري ڏيکاري. ۽ هاڻي ڪجهه 

لفظ بورڊ تي لکي ڪري  Tooth ache, decayed, painful, quicklyلفظ بورڊ تي لکندي جيئن. 

معني ٻُڌائيندي. سرگرمي ٽيچر ٻارن کي ان لفظن جي مدد سان ڪتاب ۾ موجود ڪردارن جي 

Dialogue  کيRole Play  ڪرائيندي. هاڻيPhonic  جي ذريعي ٻارن کيPolite   .جي ذريعي ٻُڌندي

 هاڻي جيڪي لفظ بورڊ آهن انهن کي ڪاپي تي لکرائيندي. 

 

جو جيڪي لفظ بورڊ تي آهن انهن کي ڪاپي تي لکرائيندي پوِء ٽيچر ڪاپي  (Assessment) جائزو 

 چيڪ ڪندي غلطين جي اصطالح ڪرائي انهن لفظن کي ياد ڪرڻ جو چوندي. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subject:  English      Unit  :6  Pottery Making  

Topic:  Profession     Time:  50 Minutes 

 هن پيريڊ جي ختم ٿيڻ تي ٻار ان قابل ٿي ويندا ته: تدريسي مقصد:

  ٻار مختلفProfession  .پيشن يا ڌنڌن جي باري ۾ ڄاڻي سگهندا 

 Profession  جي الِء استعمال ٿيڻ وارنVocabulary  لفظن کي جملن جي صورت ۾ بيان

 ڪري سگهندا ۽ لکي سگهندا. 

 درسي ڪتاب، بورڊ، چاڪ، ڊسٽرتدريسي مواد:  

 : طريقوتدريسي 
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 ذهني آمادگي جي الِء ٽيچر ٻارن کا هي سوال پُڇي. (Motivation)   ذهني آمادگي

 توهان جو پيَء ڇا ڪندو آهي؟ 

 جڏهن اسين بيمار ٿيندا آهيون ته ڪنهن وٽ عالج جي الِء ويندا آهيون؟ 

 بوٽ ڪير مرمت ڪندو آهي؟ 

 ٽيچر اهڙي طرح مختلف پيشن جا مختلف عنوان ٻُڌائيندي. 

ذهني آمادگي ۾ پڇيل سوالن جا جواب جيئن ڊاڪٽر، موچي، هاري.   (Methodology)ار طريقي ڪ

Cobbler – Farmer  جي باري ۾ پُڇي ته هي سڀ ڇا آهن. يا هي سڀ جيڪو ڪم ڪندا آهن انهن کي

ڇا چئبو آهي. ممڪن جواب؛ پيشو ڌنڌو. ٽيچر ٻارن کي ڪندي ٻُڌائي ته اسان انهن ڪمن کي انهن ماڻهن 

 Phonic Methodologyبورڊ تي لکي ۽  Professionچوندا آهيون. ٽيچر  لفظ  Professionجو پيشو  

کي ورجاء ڪرائڻ   Professionلفظ  Pro/fe/ssionظن جو ورجاُء ۽ مشق ڪرائي. جيئن: جي ذريعي لف

جا ناال ٻُڌائي سگهندا. ٻارن کي ٻُڌائيندي   Professionکان پوِء ٽيچر ٻارن کا پُڇي ڇا توهان ڪجهه وڌيڪ 

Profession  بورڊ لکي گڏو گڏ انProfession  سان استعمال ٿيڻ وارا لفظEnglish ثال۾ لکي م: 

 = Farmer  هاري 

 = Barber  حجم

 = Butcher  ڪاسائي

 = Tailor  درزي

 95لکڻ کان پوِء ٽيچر ٻارن کي چوي ته اچو سڀ ڪتاب جي صفحو نمبر   Englishلفظن جي سرگرمي: 

  Profession Names۾ موجود  95نمبر  و۽ انهن جا ناال ڄاڻيون ٿا. ٽيچر صفح  Profession ۾ ڏنل 

    Hair Dresserٻارن کان پڙهائي ۽ انهن جي ڪم جي متعلق گفتگو ڪري مثال؛ حجم 

Sentence: Hair Dresser Cuts our hair  ان طرح ٽيچر ٻارن کيProfessions   سان گڏ ااُنهن جي

 Electrician به لکي ته جيئن ٻارن کي ُجمال ٺاهڻ ۾ آساني ٿئي مثال  Vocabularyوضاحت الِء ڪجهه 

. Installs. Maintain – electrical – equipment  .ٽيچر ٻارن طرفان ٺاهيل جمال چيڪ  وغيره

 ڪري ۽ انهن جي اصالح ڪري.

جي باري ۾ ڪاپي تي   Professionجائزي ۾ ٽيچر ٻارن کي پنهنجي پسند جي  (Assessment)جائزو 

 ٻه ُجمال لکرائي ۽ اُهي چيڪ ڪري.
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Subject: English       Unit  :6  Pottery Making 

Topic:  Poem      Time: 50 Minutes 

 

 :ٻار ان قابل ٿي ويندا ته هن پيريڊ جي ختم ٿيڻ تي  تدريسي مقصد:

  نظم کيAction .سان پڙهي سگهندا 

 Phonics Methodology  .جي ذريعي لفظ پڙهي سگهندا 

 Words Rhyming  ڪري سگهندا. پاڻڃجي س 

 

 ڪتاب، بورڊ . چاڪ، ڊسٽر  تدريسي مواد:

 : تدريسي طريقو

 :ارن کان اسڪول جا اصول پڇا ڪنديٽيچر ٻ (Motivation) ذهني آمادگي

 ڪالس ۾ ڪهڙا ڪم ڪرڻ کان منع ڪيو ويندو آهي؟ 

  توهان پنهنجي ڪالس ۾ اهڙا ڪهڙا ڪم ڪندا آهيو؟ جنهن جي ڪري ٽيچر ۽ والدين کان

 دڙڪا ملندا آهن؟ 

  ٽيچر جواب( ڪالس ۾ ڪجهه به نه کائڻ گهرجي ڇو ته اسڪول جا ڪجهه قاعدا قانون هوندا(

 آهن.

 توهان جو والد جڏهن ڪاوڙ ۾ هوندو آي ته ان جو اخالق ڪيئن هوندو آهي؟ 

 تي موجود تاثرات ٻُڌائڻ الِء چوي.  95چر ٻارن کي صفحو نمبر جواب ٻڌي ڪري ٽي

 ) (Methodology طريقي ڪار
رخاموشي سان ٻڌندا. جي بلند خواني ڪندي ۽ ٻا 95ٽيچر ٻارن جي ڪتاب جي صفحه نمبر   سرگرمي: 

 ڏکيا الفاظ بورڊ تي لکندي جيڪي ٻارن کي پڙهڻ ۾ ڏکيا لڳا.  يپوِء ٽيچر اه

نافرماني ) ( Chewائڻ ٻچ)ڪرائيندي.  حل جي ذريعي مشق  Phonicsانهن جي معني ٻڌائيندي ۽ 

جي ذريعي مزيد لفظ  Phonics (Pullsڇڪڻ ) (Every whereهرجاِء ) (Disobeyedڪرڻ 

 ي.پڙهائيند
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منٽ ڏيو ۽ تمام ٻارن کي اجتماعي خواني ڪرڻ الِء  0هاڻي تمام ٻارن کي   Disobeyبي  .اوس..ڊ

چوندو جتي ضرورت پوي ٽيچر ٻارن جي رهنمائي ڪندي ۽ تمام ٻارن کي هڪ آواز ۾ ۽ ايڪشن سان 

 پڙهڻ الِء چوندي.

Rhyming words  :پاڻ ڳولهي 

 School   - Rule 

 Some   - Gum Thumb 

 Chin  - in 

 Everywhere  – Here 

 Chair   - Hair 

لفظ ڪاپي تي لکڻ الِء  يڪري ٻڌندي ۽ ڪتاب تان ڏسي ڪري اههاڻي ٽيچر ٻارن کي هڪ هڪ لفظ 

 چوندي.  هاڻي ڪاپيون چيڪ ڪندي ۽ غلطين تي ٻارن جي اصالح ڪندي. 

 

 ٻارن کان ايڪشن سان ٻڌندي. 5کان  0پڙهايل بيتهاڻي استاد (Assessment) جائزو 
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Subject:  English       Unit  :6  Pottery Making 

Topic:  Revision      Time: 50 Minutes 

 

 :ٻار ان قابل ٿي ويندا تههن پيريڊ جي ختم ٿيڻ تي    تدريسي مقصد:

   سبقPottery Making .جا ڏکيا لفظ انهن جي معني ۽ جمال ٺاهي سگهندا 

 Poem .ايڪشن سان پڙهي سگهندا 

 Profession  .جي باري ۾ لکي پڙهي سگهندا 

 Phonics  .جي ذريعي لفظن کي پڙهي سگهندا 

  ڪتاب، بورڊ . چاڪ، ڊسٽر تدريسي مواد:

 تدريسي طريقو:

 جي ڪجهه شين جا ناال پڇندي   Pottery Makingٽيچر ٻارن کان  (Motivation)ذهني آمادگي:  

 جيئن مٽيَء جا ٿانو . گلدان. مٽي جا ٿانو

 :ٻارن جا ممڪن جواب

 .چارٽ ڏيکاري ٻارن کا مختلف ڌنڌن بابت پڇا ڪندي 

 Phonics Pottery  .پ.او.ٽ.ري جي ذريعي لفظ پڙهڻ الِء چوندي 

 

جي  Contentجي   27تمام ٻارن جي ڪتاب تي موجود صفحو نمبر  (Methodology)  ڪار طريقي

مثالي خواني ڪندي. ان کان پوِء ڪتاب تي موجود ڏکين لفظن کي معني سان پڙهڻ الِء چوندي ۽ جمال 

ٺهرائيندي. جمال ٺاهڻ الِء سڀ کان پهريان ٻارن کان ڏکين لفظن جي معني پڇا ڪندي. ٻارن جي حوصال 

 ظاهر ڪري سگهي . اوزارافزائي ڪندي ته جيئن ٻار پنهنجا جمال ۽ خي

۾ جمال  Englishجمال سنڌي ۾ ٻُڌائن ٿا ته ٽيچر ٻارن جي اصالح ڪري ته هو آساني سان  جيڪڏهن ٻار

جي ذريعي پڙهائيندي جيئن ٽ. و.  Pottern – potters – clay – pots – toyٺاهي سگهن. لفظ ۽ معني 

ڪرائيندي چارٽ مدد سان جنهن ۾ ڪردار جا ناال ۽ ڪم  Role Playهاڻي ٽيچر ٻارن کان  Toyئي 

 پڇاڪندي ۽ هر  پيشي جي متعلق هڪ هڪ جملو ٺاهيندي جيئن مٿي جملي جي هدايت ڪئي وئي آهي. 

 

جي ڏکين لفظن جي معني لکرائيندي ۽ جمال  Pottery Makingٽيچر سبق : (Assessment)جائزو: 

 پڙهائيندي. ڪاپي تي ڪرايل ڪم کي چيڪ ڪندي ۽  اصالح ڪندي.

 

 

 

 0يونٽ:         سائنس مضمون: 

 42 وقت:       مادو ۽ ان جون خاصيتون عنوان: 

 منٽ

 :پيرڊ جي ختم ٿيڻ  تي  ٻار ان قابل ٿي ويندا ِهن تدريسي مقصد:

  سگهندامادي جي باري ۾ ڄاڻي . 

  .مادي جي خاصيتن جا ناال ٻڌائي سگهندا 

 .مادي جي خاصيتن جون تصويرون ٺاهي ٻڌائي سگهندا 
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 ڪتاب، ڪاپي، چارٽ، پيپر وغيرههتدريسي مواد: 

 : تدريسي طريقو

استاد ٻارن کان پوئين درجي ۾ پڙهايل سبق مادا ۽ ان جي خاصيتن بابت  ((Motivationذهني آمادگي: 

مادو ڇا کي چئبو آهي؟ اسان پوئين درجي ۾ مادي جي تعريف ۽ ان جي خاصيتن بابت سوال ڪندي ته 

پڙهي آيا آهيون. استاد ٻارن کان سوال ڪندي ته الماڙي ڪهڙي شيَء سان ٺاهي وئي آهي؟ اسان جي آسي 

پاسي شيون ڪهڙي شيِء جي مدد سان ٺآهيون ويون آهن؟ متوقع جواب مادي جون ٺهيل آهن. مادو ننڍي 

تو ، ڪاروتخ لرڪوڍو ذرڙن سان ٺهيل هوندو آهي. مادي جي ٽن خاصيتن جا ناال ٻڌايو؟ ٽيبل ُڪرسي،۾ نن

 ڪتاب ۽ برف.

 

 

 استاد ٻارن کان پڇندي ته ڇا توهان جي گهر ۾ مادي جون شيون ٺهيل هونديون آهن انهن جا ناال ٻڌايو؟ 

 اسڪول ۾ موجود مادي جي ٺهيل شين جا ناال ٻڌايو؟ 

 توهان ڪهڙيون مادي جون ٺهيل شيون ڏٺيون؟ اسڪول اچڻ وقت 

استاد سبق مادو ۽ ان جون خاصيتون مثالن سان سمجهائي. استاد ٻارن  (Methodology)طريقي ڪار: 

 . ڏکين لفظن کي هيٺيان ليڪ پايو  /کي هدايت ڪندي ته مشڪل 

استاد پڙهندي ويندي ٻار ٻڌندا ويندا ۽ ڏکين لفظن  جي هيٺيان ليڪ پائيندا ويندا. استاد ڏکين  سرگرمي:

 لفظن جي معني ٻڌائي ۽ ڪتاب تي لکندي وڃي. 

ڏکيا لفظ: گهرجڻ )اصلي شڪل کان تبديل ٿيڻ( وقفو )ڪجهه دير بيهڻ( استاد پيراگراف پڙهندي ويندي ۽ 

تاب تي غور سان پڙهي ٿو يا نه پوِء ٻارن جي رهنمائي ڪندي ان سان گڏو گڏ جائزو وٺندي ته ٻار ڪ

 ڪجهه سوال پڇندي. مثال طور: 

 اصغر استاد سان مخاطب ٿيندي ڇا پڇيو؟ 

  اصغر جي بوتل ۽ موجود برف ڪيڏانهن وئي؟ 

  استاد ٻارن کي ڇا ٻڌايو ته اسان جي آسي پاسي شيون ڪهڙي شيَء جون ٺهيل آهن؟ 

دفعا پڙهندا استاد ڏکيا لفظ بورڊ تي لکندي پوِء انهن  9کان  2ان پوِء شاگرد استاد جي پڙهائڻ ک سرگرمي:

 کي هجي پڙهائيندي. 

استاد ٻارن کي ننڍا گروپ ٺاهي پڙهائيندي. شاگردن کان سبق ٻڌندي. هر هڪ ٻارن کان بلند  سرگرمي:

 آواز ۾ سبق ٻڌندي ۽ ڏکين لفظن کي پڙهائڻ ۾ همت افزائي ڪندي. 

 ڪالس ۾ موجود مادي جي خاصيتن جي درجا بندي ڪندي.  مختلف سرگرمي:

 مادو، نهرو ۽ گئس تي ڪجهه جمال لکرائيندي.   (Assessment)جائزو: 

 پڙهايل سبق پڙهي ايندا.گهر جو ڪم: 
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 0يونٽ:         سائنس مضمون: 

 42 وقت:       مادو ۽ ان جون خاصيتون عنوان: 

 منٽ

 :پيرڊ جي ختم ٿيڻ  تي  ٻار ان قابل ٿي ويندا ِهن تدريسي مقصد:

  سگهندامادي جي خاصيت پاڻيا ٺ جي باري ۾ سکي. 

  سگهنداپاڻياٺ ۾ موجود ذرڙن جي باري ۾ سکي. 

 هڪتاب، ڪاپي، چارٽ، پيپر وغيرتدريسي مواد: 

     :تدريسي طريقو

   (Motivation)ذهني آمادگي:

استاد شاگردن کان مادي جي ٻئين خاصيت پاڻياٺ جي باري ۾ پڇندي. پاڻياٺ ڇاکي چئبو آهي؟ ڪالس ۾  

موجود مادي جي خاصيت پاڻياٺ جا ناال ٻُڌايو؟ پاڻي، کير، تيل، پيٽرول، چانهه وغيره شاگردن کان پڇڻو 

 آهي ۽ شاگرد روزانو زندگي ۾ استعمال ٿيندڙ پاڻياٺ جي باري ۾ ٻڌائيندا. 
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پڙهندي ۽ ان سان گڏوگڏ  2تي پيراگراف نمبر  47استاد صفحو نمبر  (Methodology) طريقي ڪار:

زندگيَء ۾ استعمال ٿيندڙ پاڻياٺ  وارين شين جي باري ۾ ٻڌائيندي ۽ ٻارن کي پاڻياٺ جي باري ۾ ٻڌائيندي 

  هوا هڪ گئس آهي ۽ پاڻي هڪ پاڻياٺ خاصيت آهي. 

استاد شاگردن کي مادي ۽ ان جي خاصيتن بابت ٻڌائيندي مادو ننڍن ننڍن ذرڙن سان ملي ڪري ٺهي ٿو. 

نهرو شين ۾ ماليڪول تمام ويجهو هوندو آهي. ان الِء انهن کي ڌار ڪرڻ ڏکيو آهي. پاڻياٺ شين ۾ 

هون ٿا. ان کي ماليڪول ٿورا پري هوندا آهن. ان الِء پاڻياٺ کي اسان جيئن چاهيون ان شڪل ۾ ڪري سگ

ڪنهن به جاِء تي رکون رکي سگهون ٿا ۽ گئس جا ماليڪول پاڻياٺ جي ماليڪيول کان تمام گهڻو پري 

 هوندا آِهن. 

 

 

جڏهن ته اسان توهان کي پهريون ٻڌايو هيو ته مادو ذرڙن سان ملي ڪري ٺهندو آهي. سائنسي زبان ۾ ان 

ڄمائينداسين ته اها برف ٿي ويندي ۽ جيڪڏهن برف ذرڙي کي ماليڪول چوندا آهن. اگر اسان پاڻي کي 

 کي چولهي تي گرم ڪنداسين ته ان کي اسان ٻاڦ ۾ مٽائي سگهون ٿا.

استاد هڪ ڦوڪڻي جي مدد سان شاگردن کي سرگرمي ڪرائي شاگردن کي نهرو، پاڻياٺ ۽  سرگرمي: 

شاگردن کي ڏيکارو ته  گئس جي باري ۾ ٻُڌائي هڪ بوتل ۾ ماربل جا ٽڪرا وجهو بوتل ۾ پاڻي وجهو ۽

مادو جيڪو پاڻياٺ جي شڪل ۾ آهي ۽ ٽيئن بوتل ۾ گهٽ پاڻي وجهو ان ۾ هڪ ڦوڪڻو نظر ايندو. ٻارن 

 کي ٻڌائيندي ته بوتل ۾ هوا موجود آهي. 

 هڪ بسڪوٽ ۽ هوا. هڪ گالس، پاڻي،سرگرمي: 

 استاد هڪ پاڻي جو گالس کڻي ۽ شاگردن کي ٻڌائي ته هي پاڻياٺ جي شڪل ۾ آهي.

ٻارن کي پاڻي جي باري ۾ ٻڌايو. هڪ ڍڪ پيو ۽ ٻارن کي ٻڌايو ته پاڻياٺ ڪا به شڪل ٺاهي سگهي ٿو. 

پوِء بسڪوٽ کائي جيڪو نهرو حالت ۾ آهي. هوا ۾ ڊگهي يا ڊگهو ساهه کڻي هوا ۾ گئس موجود هوندي 

 آهي. ٻارن کي روز مرهه زندگيَء ۾ نهرو پاڻياٺ ۽ گئس باري ۾ مثال ڏئي سمجهايو. 

 ٻارن کان زباني سوال ۽ جواب پڇيا وڃن.  (Assessment)ائزو: ج

 مادي جي ٻئين خاصيت کي ڇا چئبو آهي؟ 

  پاڻياٺ جا ذرڙا نهرو جي مقابلي ۾ ڪيئن  هوندا آهن؟ 

 پاڻياٺ جي شڪل ڪيئن هوندي آهي؟ 

 

 استاد ٻارن کي گهر ۾ نهرو، پاڻياٺ ۽ گئس جا مثال ڏئي لکي اچي.گهر جو ڪم: 
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 0  يونٽ:        سائنس مضمون: 

 42 وقت:       مادو ۽ ان جون خاصيتون عنوان: 

 منٽ

 :پيرڊ جي ختم ٿيڻ  تي  ٻار ان قابل ٿي ويندا ِهن تدريسي مقصد:

 .مادي جي حالت گئس جي باري ۾ ٻڌائي سگهندا 

 .گئس جي خاصيت ٻڌائي سگهندا 

 .ڪڪرن جي ٺهڻ جو عمل سکي سگهندا 

 ڪاپي، چارٽ، پيپر وغيرههڪتاب، تدريسي مواد: 

 : تدريسي طريقو

استاد شاگردن کي پوئين درجي ۾ پڙهيل مادو ۽ ان جون خاصيتون جي باري (Motivation) : ذهني آمادگي

 0يا  4۾ سوال پڇندي ۽ انهن جو ناال پڇندي ڪالس ۾ برف جي بوتل رکرائي ۽ ٿوري ٿوري دير ۾ ڏسي 

 يلي آئي شاگردن سان بحث ڪري. ڪالڪن کان پوِء برف جي بوتل ۾ ڪهڙي تبد

استاد بورڊ تي آبي چڪر جي تصوير ٺاهي ۽ ان جي وضاحت ڪري پوِء  ((Methodologyطريقي ڪار: 

 مختصر سوال ڪري. 

 گئس جو وزن هلڪو هوندو آهي يا ڳرو؟ 

 ندو آهي؟ ٿۡ  سمنڊ جو پاڻي تي ڪهڙي صورت  ۾ مٿي ا 

 ڪڪر  ڪئين ٺهندا آهن؟ 

  مينهن ڪئين وسندو آهي؟ 

استاد شاگردن کي ٻڌائي ته هر هڪ شاگرد پنهنجي ڪاپي تي آبي چڪر جي تصوير ٺاهي ٻار   سرگرمي: 

 آبي چڪر جي باري ۾ ٻڌائي ۽ ان کي بحث ڪريو.

 

   (Assessmentجائزو: )

 .آبي چڪر جي حوالي سان سوال ڪريو 

 آبي چڪر ڇاکي چوندا آهن؟ 

 چڪر ڪيئن ٺهندا آهن؟ 

 خارات ڇا کي چوندا آهن؟ ۡ  آبي ب 

 

 الئينن جوپيراگراف لکي اچڻ الِء چوي. 4کان  9استاد ٻارن کي آبي چڪر جي باري ۾  گهر جو ڪم: 
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 0  يونٽ:        سائنس مضمون: 

 42 وقت:       مادو ۽ ان جون خاصيتون عنوان: 

 منٽ

 :پيرڊ جي ختم ٿيڻ  تي  ٻار ان قابل ٿي ويندا ِهن تدريسي مقصد:

 .سرگرمي جي ذريعي مادو ۽ ان جون خاصيتون جن جو مشاهدو ڪري سگهندا 

  .مادي سان متعلق پرولين بابت ٻڌائي سگهندا 

 .وهه جو ٽڪرو ، ڦوڪڻو وغيرهڪتاب، ڪاپي، چارٽ،  لتدريسي مواد: 

 تدريسي طريقو: 

استاد ٻارن کان سوال ڪندي ته مادو ڇا کي چئبو آهي. مادي جا قسم ٻڌايو. (Motivation ) ذهني آمادگي

استاد شاگردن کان پهريون پڙهايل سبق بابت سوال پڇندي ته مادو ۽ ان جون خاصيتون گهڻيون آهن؟ مادو 

ڪيئن ٺهندو آهي. نهرو جا ماليڪيول ڪيئن هوندا آهن؟ پاڻياٺ جا ماليڪيول ڪيئن هوندا آهن؟ ۽ گئس 

 ليڪيول ڪيئن هوندا آهن؟ جا ما

 تي ٺهيل سرگرمي بورڊ تي ٺاهيندي.  48استاد ڪتاب جي صفحي نمبر   (Methodology)طريقي ڪار 

 

 

ٻارن کان مادي جي خاصيتن بابت پڇا ڪيو ته ڪائي مادي جي ڪهڙي خاصيت آهي؟ پاڻي مادي جي 

 ڪهڙي خاصيت آهي ۽ ڦوڪڻو مادي جي ڪهڙي خاصيت آهي؟ 

 استاد ٻارن کان ڪتاب ۾ ڏنل پرولي بابت پڇا ڪندي ۽ پوِء ان جو جواب لکرائيندي.  پرولي:

 . 9۽ پرولي  2،  پرولي 1پرولي

 پروليون جو جواب لکڻ الِء چوندي.  9استاد جائزي جي طور تي شاگردن کان  Assessment) ( جائزو:

 استاد شاگردن کان پروليون ورجائڻ الِء چوندي. گهر جو  ڪم: 

 

 

 

 

 

 0يونٽ:         سائنس مضمون: 

 42 وقت:       مادو ۽ ان جون خاصيتون عنوان: 

 منٽ

 :پيرڊ جي ختم ٿيڻ  تي  ٻار ان قابل ٿي ويندا ِهن تدريسي مقصد:

 .مادي جي ٽنهي خاصيتن جا ناال لکي سگهندا 
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  .نهرو، پاڻياٺ ۽ گئس ۾ فرق ٻڌائي سگهندا 

 جو ٽڪرو ، ڦوڪڻو وغيرههڪتاب، ڪاپي، چارٽ،  لوهه تدريسي مواد: 

 : تدريسي طريقو

استاد شاگردن کان پوِء مادو ۽ ان جي خاصيتن مثالن سان پڇندي ته اسان   (Motivation ) ذهني آمادگي

جي اسڪول ۾ ڪهڙيون شيون آهن؟ ڪالس ۾ موجود سامان نهرو جا مثال ڏيو. ڪارو بورڊ، چاڪ، 

رٻڙ، ڪتاب، نهرو جا مثال آهن. ڪولر ۾ موجود پاڻي پاڻياٺ جو مثال آهي . استاد شاگردن کي ٻڌائيندي 

چانهه، کير، جوس پاڻياٺ جا مثال آهن. هو گئس جو هڪ قسم آهي. موجود گئسن جي ته صبح ناشتي ۾ 

باري ۾ ٻڌائيندي نائٽروجن ۽ هائڊروجن گئس موجود آهي. استاد شاگردن کي ٻڌائيندي ته پاڻي ڪهڙن ٻن 

 گئسن سان ملي ڪري ٺهندو آهي. 

 يندي ۽ زباني سوال پڇندي:استاد شاگردن کي سوال پڙهي ٻڌائسرگرمي:   ((Methodologyطريقي ڪار 

 پاڻي کي ڄمايو وڃي ته ڪهڙي حالت ۾ تبديل ٿيندو؟ 

 پاڻي کي گرم ڪجي ته ڪهڙي حالت ۾ تبديل ٿيندو؟ 

 آبي چڪر ڪيئن ٺهندو آهي؟ 

  نهرو شين جا ناال ٻڌايو؟ 

 جيڪا شيء جڳهه واالري ۽ وزن رکي ته ڇا سڏرائيندي آهي؟ 

  ڇا چوندا آهن؟ جيڪا شيِء سخت حالت ۾ هوندي آهي ته ان کي 

 ۽ پوِء استاد ڪتاب ۾ موجود ڏکيا لفظ لکرائي شاگردن کي پڙهڻ ۾ همت افزائي ڪري. 

 استاد ڪالس ۾ هر هڪ شاگرد کان ريڊنگ ڪرائي سرگرمي: 

 استاد بورڊ تي نهرو واريون شيون ٺهرائي ان تي وضاحت ڪري. سرگرمي: 

 پوِء استاد شاگردن کان زباني سوال پڇا ڪندي. 

 نهرو شين جا ناال لکو؟ :1سوال 

 : جيڪا شيِء سخت حالت ۾ هوندي آهي ان کي ڇا چوندا آهن؟2سوال 

 : نهرو شيِء سخت ۽ وزن دار ڇو هوندي آهي؟9سوال

 : ان شيِء جو نالو بڌايو جنهن کي گرم ڪجي ته پنهنجي اصل شڪل مٽائيندي آهي؟4سوال

 ٻار ڪاپي ۾ مادي جي ٽنهي خاصيتن جا ناال لکندا ۽ انهن جي وچ ۾ فرق ٻڌائيندا. : (Assessment)جائزو: 

 5 يونٽ:         سائنس مضمون: 

 42 وقت:       مادو ۽ ان جون خاصيتون عنوان: 

 منٽ

 قابل ٿي ويندا ته: ان  ِهن پيريڊ جي آخر ۾ ٻار  تدريسي مقصد:

  صحيح نشاندهي ڪري سگهندا.  نهري، پاڻياٺ ۽ گئس جي 

 ڪتاب، ڪاپي، چارٽ،  لوهه جو ٽڪرو ، ڦوڪڻو وغيرههتدريسي مواد: 

 : تدريسي طريقو

  ؟آهن قسم اي قسمن جو پڇندي ته ڪيتراستاد ٻارن کان مادي جي خاصيتن ج(Motivation)  ذهني آمادگي

 ؟نهري جا ذرڙا ڪيئن هوندا آهن -

 ؟ ون آهنيپاڻياٺ واريون شيون ڪيئن هوند -

 ؟نهري ڇا کي چئبو آهي -
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 ؟ڪيئن هوندي آهيپاڻياٺ جي شڪل  -

 ي جيڪا عام طور تي نظر ناهي ايندي؟ )گئس(همادي جي ڪهڙي شڪل آ ڳجهارت:

ندي ۽ صحيح لفظن تي يئقي سوال کي پڙهي ڪري ٻارن کي ٻڌااستاد مش: (Methodology)طريقي ڪار 

مشقي سوال کي حل ڪرائيندي ۽ صحيح جملن موجود تي  05صفحو نمبر گول پائڻ الِء چوندي. ڪتاب ۾ 

 ندي.کي لفظن سان مالئي

استاد اندهي ڪرائي ۽ ان نهري، پاڻياٺ ۽ گئس جي صحيح نشم استاد ڪالس ۾ موجود شين  (Assessment)جائزو: 

 ٻارن کان ڪتاب ۾ يا ڪاپي ۾ سوال ڪرائيندي ۽ هر ٻار جي ڪاپي ۽ ڪتاب چيڪ ڪندي. 

 

 استاد ٻارن کان نهري، پاڻياٺ ۽ گئس جي باري ۾ ڪجهه جمال لکي اچڻ الِء چوندي. گهر جو ڪم: 

 

 

 

 

 

 

 

 7 يونٽ:         سائنس مضمون: 

 منٽ 42 وقت:        قوت ۽ مشين عنوان: 

 ِهن پيريڊ جي ختم ٿيڻ تي ٻار ان قابل ٿي ويندا ته:  تدريسي مقصد:

 .قوت جي وضاحت ڪري سگهندا 

  شامل سادين مشينن جي وضاحت ڪري سگهندا.روز مره زندگي ۾ 

 ڪتاب، ڪاپي، چارٽ، پيپر وغيرهتدريسي مواد: 

 : تدريسي طريقو 

 (Motivation)ذهني آمادگي:  

 ٽيچر ٻارن کان هيٺيان سوال ڪري.  

 توهان مان ڪنهن ڪنهن کي سائيڪل هالئڻ ايندي آهي؟ 

 سائيڪل ڪيئن هالئبي آهي؟ 

 ن؟ )ڪوئي پويان ِڌڪو ڏيندو آهي يا اسان پاڻ ئي پنهنجون ٽنگون جهولي ۾ لُڏڻ وقت ڇا ڪندا آهيو

 زمين تي هڻي لُڏندا آهيون.(
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کولرائي ٻارن کي   55ٻارن جي طرفان ڏنل جواب ڪتاب جي صفحي نمبر  

ٻڌايو ته اسان هر ڪم ڪرڻ مهل زور لڳائيندا آهيون. ڇا توهان ڪاٺ جي 

ڦٽي کي پنهنجو پاڻ مٿي ڪري سگهو ٿا. )نه( اسان جهولي تي ويهندا آهيون ته 

تي ٿيندو وئپنهنجو زمين تي ٽنگون رکي طاقت لڳائيندا آهيون ته جهولو اڳتي پ

آهي. ڇا توهان پارڪ ۾ ويو؟ ڪاٺ جي وڏي ڦٽي تي ويهي هيٺ مٿي ٿيندا 

 آهيو؟

کولرائي ڪري ٻارن  کان ٺهيل  55جو صفحو نمبر  7ٽيچر سبق نمبر    (Methodology)طريقي ڪار

تصوير تي غور ڪرڻ الِء چوي ته اُن تصوير ۾ ڇا ٿي رهيو آهي؟ ڪير ٻُڌائي سگهي ٿو؟ ۽ ڪجهه 

تي موجود زاهد ۽ علي  جي وچ ۾ جيڪا ُگفتگُو ٿي هئي ان  01شاگردن کان جواب وٺندي صفحي نمبر 

ن سان گڏ مثالي بلند خواني ڪندي. ۽ پوِء شاگردن کي گروپن ۾ ويهاري آواز  ۽ صحيح اُچار کي وڏي 

ڪري انفرادي پڙهڻ جو موقعو فراهم ڪندي ته پهرين هو پاڻ پڙهڻ ته مشڪل آواز کي پاڻ وٽ نوٽ  

ڪن ۽ ڪوئي به گروپ مان ان کي وڏي آواز ۾ پڙهي. پوِء ٽيچر مشڪل لفظ جيڪي ٻارن نوٽ ڪيا هئا. 

لفظن کي جوڙڻ ۽ ٽوڙڻ جي مشق ڪرائي ۽ معني پُڇي ڪري لکي. )۽ گڏو گڏ بورڊ تي لکي ۽ پوِء 

 شاگردن کي قوت جي باري ۾ آسان لفظن ۾ پيراگراف ۾ موجود آهي،ٻارن کي معلومات سمجهايو. 

هاڻي لڪير ڏنل لفظن جي معني پُڇي ڪري بورڊ تي لکو پوِء هڪ هڪ لفظ جوڙي ۽   سرگرمي:

 ني به ٻڌايو. ٽوڙي مشق ڪرائي پوِء انهن جي مع

 

 الڳ ڪريو    لفظ

   ڏاڪڻيون

 ڦٽا

 گاٺ

 قوت

 ِڇڪڻ

 چاڙيندي

 ‘‘دلچسپ معلومات’’

 ٻارن کان پُڇو اسان قوت سان ڪيئن ڪنهن جسم جي شڪل مٽائيندا آهيون؟ ٻارن کان مثالون وٺو. 

جيئن مٽي مان رانديڪا ٺاهيندا آهيون. حادثي مان ڪار جي شڪل مٽجي ويندي آهي جيئن مٽي مان 

رانديڪا ٺاهيندا آهيون. حادثي مان ڪار جي شڪل مٽجي ويندي آهي. جيئن هوا جي هلڻ سان ٻوٽا، اسان 

ئي جي استعمال جا وار، رئو وغيره سڀ اُڏرندا آهن. انهيَء طرح سان ٻارن سان بحث مباحثو ڪريو. توانا

 سان ڪهڙي طرح رفتار ۽ مقامي شيون تبديل ٿي وينديون آهن. 

ٽيچر شاگردن کان هيٺيان زباني سوال قوت متعلق پُڇندي )جيڪو پهريون  (Assessment)جائزو 

 ۾ گفتگو پڙهائي وئي هئي.  وچسمجهايو ويو  هو جڏهن زاهد ۽ علي جي 

 قوت جو استعمال ڪٿي ٿيندو آهي؟ 

 هالئيندا آهيون؟ سائيڪل ڪيئن 

 کوهه مان پاڻي ڇا جي مدد سان ڪڍندا آهيون؟ 
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شاگرد زباني جواب ڏيندا ۽ انهن جون مثالون به جئين پاڻي جي بوتل جو ڍڪڻ کولڻ مهل واٽر ڪولر 

مان پاڻي حاصل ڪرڻ الِء ٻُجهي کي دٻائڻ )قوت لڳائڻ آهي( انهي طرح سان ڪرسي کڻندي، دروازو 

 دد سان ٽيچر ٻارن کان سوال پڇندي. کوليندي، انهن مثالن جي م

 ڏنل سبق چڱي طرح پڙهي اچجو، سڀاڻي انهي جي وڏي آواز ۾ پڙهي ٻڌي ويندي. گهر جو ڪم 

 

 

 

 

 7 يونٽ:         سائنس مضمون: 

 منٽ 42 وقت:        قوت ۽ مشين عنوان: 

 ِهن پيريڊ جي ختم ٿيڻ تي ٻار ان قابل ٿي ويندا ته:  تدريسي مقصد:

  وضاحت ڪري سگهندا.قوت جي 

 ه زندگيَء ۾ شامل سادين مشينن جي وضاحت ڪري سگهندا.هروز مر 

 ڪتاب، ڪاپي، چارٽ، پيپر وغيرهتدريسي مواد: 

 طريقه  تدريس:

ٽيچر ڪتاب مان )هٿوڙي، آري، ُڪهاڙي، ڪات( جي تصوير ڏيکاريندي  (Motivation)ذهني آمادگي:  

پُڇي: انهن سڀني کي ڇا چئبو آهي؟  )اوزار( اُنهن اوزارن جي مدد سان اسان ڇا ڇا ڪندا آهيون )هڪ 

 هڪ اوزار تي آڱر رکي پُڇي( 

 

ڇا جي مدد  ٽيچر ڳالهه ٻولهه کي اڳتي وڌائيندي پُڇي ته ڀت ۾ ڪوڪو  :(Methodology)طريقي ڪار: 

( جي مدد سان جڏهن اسان ڪوڪو لڳائيندا آهيون ته پوِء اسان Hammerسان لڳائيندا آهيون؟ )هٿوڙي 

ٻڌائيندو  کي ڇا ڪرڻو پوندي آهي؟ )ٽيچر باقاعده هوام ۾ هٿ لهرائيندي ۽ ٻارن جي سامهون اشارا ڪندي

 ته هي به هڪ قوت آهي(.

بوتل جو ڍڪڻ ڪنهن به هڪ کي گهرائي کولرائي، اِن الِء اسان ڪهڙو عمل ڪيو؟ ٻئي هٿ سان ڍڪڻ 

جي الِء ڪجهه شاگردن کي انفرادي پڙهڻي  01کي گهمايو يعني طاقت يا قوت لڳائي پوِء ٽيچر صفحو نمبر 

ي  پڙهڻي ڪندي تي موجود مواد جي مثال 55الِء چوي. )جڏهن توهان ڪرڪيٽ کينڏندا آهيو ته بيٽ تائين 

( تي غور ڪري. ان ۾ ڪهڙو عمل ٿي رهيو آهي ته هڪ ٻار 7.2وچ ۾ سمجهائيندي به وڃي ۽ )شڪل 

مٿي آهي ته ٻيو ٻار هيٺ طرف اچي ويو ۽ پوِء انهيَء طرح سان پوزيشن تبديل ٿيندي رهندي آهي. پوزيشن 

دي ٽيچر پنهنجو تجزيو به ڇو تبديل ٿيندي رهندي آهي؟ شاگردن کان سوال ڪيو وڃي. متوقع جواب وٺن

شامل ڪري ته )قوت نه لڳايون ها ته هيٺ اچي وڃون ها ۽ ٻيو ساٿي مٿي هليو وڃي ها.( پوِء سادي مشين 

ڪندي ٻُڌائيندي ته هيَء سادي  هجهولي جي طرف متوجه(  7.1نمبر  شڪل)جي متعلق سمجهائيندي 

 مشين آهي. 

وندي آهي جيڪا بالٽي کي هيٺ مٿي کڻي اچي ٿي. اِها انهيَء طرح کوهه مان پاڻي ڪڍڻ الِء چرخي لڳل ه

 .ي مدد سان لکنديجاال ۽ ڪم شاگردن به سادي مشين جي مثال آهي. ٽيچر بورڊ تي سادين مشينن جا ن
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 ‘‘.ڪم’’  ‘‘ سادي مشين’’

 شين کي آساني سان الهڻ ۽ چاڙهڻ جي ڪم ايندي آهي   ريڙهي: 

 هٿوڙي سان اسان شيون ٺوڪيندا آهيون. جيئن ڪوڪو ڀت ۾ ٺوڪڻ.    هٿوڙو: 

 انهن جي مدد سان شين کي ڪٽيو يا چيريو ويندو آهي.   ڪهاڙي ۽ ُڇري: 

هڪ جهري وارو ڦيٿو ٿيندو آهي. جيڪو وزن کڻڻ ۽ هيٺ الهڻ ۾ ڪم    چرخي: 

 ايندو آهي 

هي هڪ سطح مائل )ٽيڏي سطح( جو ٿيندو آهي جيڪو هڪ سيلينڊر جي چوڌاري  پيج: 

 ويڙهيل هوندو آهي هي شين کي مضبوطي سان جوڙڻ جي ڪم ايندو آهي . 

هي هڪ سادي مشين جو مثال آهي. هن جي هڪ طرف ڇيڙي تي تيز دهار  چپر: 

 ٿيندي آهي جنهن سان شين کي ڪٽي ۽ چيري سگهجي ٿو. 

  هاڙي، وغيرهچاقو، ڪ   مثال: 

 ‘‘مايو’’

  ڪنهن به قسم جو مايو هر هنڌ هڪ جهڙو

 هوندو آهي.

  مايي کي تارازي ذريعي ڪلو گرام ۾

 ماپيو ويندو آهي. 

 ‘‘وزن’’

  .وزن تبديل ٿيندو رهندو آهي 

  وزن جي پيمائش الِء اسپرنگ بيلنس

 استعمال ٿيندو آهي.

  .وزن کي نيوٽن ۾ توريو ويندو آهي 

 ڪن به ٽن سادين مشينن جا ناال لکي ڏيکاريو. (Assessment)جائزو: 

 صفحو نمبر پڙهي اچجو. انهن جي ڏکين لفظن جي ٽيسٽ ٿيندي.  52۽  51گهر جو ڪم: 
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 7 يونٽ:         سائنس مضمون: 

 منٽ 42 وقت:        قوت ۽ مشين عنوان: 

 ِهن پيريڊ جي ختم ٿيڻ تي ٻار ان قابل ٿي ويندا ته:  تدريسي مقصد:

 .روز مره جي زندگي ۾ رڳڙ گهٽ ڪرڻ جو طريقو تجويز ڪري سگهندا 

 .رڳڙ جي تعريف ۽ ان جا فائدا ۽ نُقصان جي وضاحت ڪري سگهندا 

 ڪتاب، ڪاپي، چارٽ، پيپر وغيرهتدريسي مواد: 

 : تدريسي طريقو

ريان متعارف ڪرايل سادين مشينن جو ورجاُء ڪرائيندي ۽ مشڪل ٽيچر په(Motivation) : ذهني آمادگي

 (Self-Checking)لفظن جي صورتخطي ڪرائي ويندي ۽ بورڊ تي ڏکيا لفظ لکي ڪري شاگرد پنهنجو پاڻ 

 تي موجود سادين مشينن جي تصويرن تي غور ڪرڻ الِء چوندي. 51چيڪنگ ڪندا ۽ صفحي نمبر 

  (Methodology)طريقي ڪار 

جي مثالي پڙهڻي ڪرڻ کان پوِء سادين شين جي متعلق  51ٽيچر هن ڪتاب جو صفحو نمبر سرگرمي: 

 52شاگردن کان ان متعلق معلومات وٺندي ۽ پنهنجي طرفان کين وڌيڪ معلومات ڏيندي. صفحي نمبر 

ال( ب کي بلند آواز سان پڙهندي ۽ گڏو گڏ شاگردن جي راِء وٺندي رهندي ٻارو جڏهن توهان ڪرڪيٽ )بيٽ

کيڏندا آهيو ته ڇا بال پڪي فرش تي تيزيَء سان اڳتي ويندو آهي يا پٿريلي فرش تي تيزيَء سان اڳتي ويندي 

 آهي. 

شاگردن جي راِء وٺندي هموار ۽ ناهموار کي مثالن جي مدد سان واضع ڪرائيندي جيئن بغير پالسٽر جي 

جي )اَڌ صفحي( جي  52صفحو نمبر ڀت )ناهموار( پٿريلو فرش )نا هموار( ۽ پڪو فرش )هموار( ۽ 

مثالي پڙهڻي ڪرائيندي. رڳڙ به هڪ قوت جو مثال آهي تائين وڏي آواز ۾ پڙهڻي ڪرايو ۽ سمجهائڻ 

کان بعد انفرادي وڏي آواز ۾ پڙهڻي ڪرائڻ دوران ڏکين لفظن کي لکرائي ڪري بورڊ تي ِلکو ۽ پوِء 

 سان ڪالس ۾ لڳرايو.  جوڙڻ ۽ ٽوڙڻ جي مشق ڪرايو. رڳڙ جي تعريف چارٽ جي مدد

 پڪو فرش، رڳڙ، هموار سطح، بريڪ، پٿريلو فرش )ناهموار سطح( وغيره.   ڏکيا لفظ:

ڪتاب مان مشقي سوال نمبر ۽ سوال نمبر )صفحي نمبر( تي موجود ٽيچر بورڊ تي حل  سرگرمي:

 ڪرائي ۽ سڀ شاگرد بورڊ تان پنهنجي پنهنجي ڪاپيز ۾ لکن. 

 شاگردن  کان زباني سوال پُڇندي.ٽيچر : (Assessment)جائزو 

 هموار سطح مان ڇا مُراد آهي؟ .1

 ناهموار سطح ڇا کي ٿا چئون؟ .2

 رڳڙ ڇا کي چئجي ٿو؟  .9

 سادي مشين ڇا هوندي آهي؟ مثالن جي مدد سان بيان ڪريو؟  .4

 ڪاپيز ۾ ڪرايل سوال چڱي ريت ياد ڪري اچو سڀاڻي ٽيسٽ ٿيندي. گهر جو ڪم: 

رڳڙ: اُها قوت جيڪا شين جي آسانيَء سان حرڪت ڪرڻ کي روڪي ٿي، رڳڙ ان کي رڳڙ  چارٽ: 

 چئبو آهي. 

 7 يونٽ:         سائنس مضمون: 

 منٽ 42 وقت:        قوت ۽ مشين عنوان: 

 ِهن پيريڊ جي ختم ٿيڻ تي ٻار ان قابل ٿي ويندا ته:  : تدريسي مقصد:

 بيان ڪري سگهندا. رڳڙ کي سمجهندي ان جي فائدن ۽ نقصانن کي 

 ڪتاب، ڪاپي، چارٽ، پيپر وغيرهتدريسي مواد: 
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 : تدريسي طريقو

 ٽيچر ٻارن کان هيٺيان سوال زباني پُڇندي:(Motivation)   ذهني آمادگي

 ڀت ۾ ڪوڪا ڇا جي مدد سان لڳائيندا آهيون؟ 

  بوتل جو ڍڪڻ اسان ڇا جي مدد سان کوليندا آهيون؟ 

 سان ڪڍندا آهيون؟ کوهه مان پاڻي اسان ڇا جي مدد 

 ڪاٺ کي اسان ڇا سان ڪٽيندا آهيون؟ 

 هموار سطح ڇا هوندي آهي؟ ڪو به مثال ڏيو؟ 

 ناهموار سطح ڇا هوندي آهي؟ ڪو به مثال ڏيو؟ 

 رڳڙ ڇا هوندي آهي؟ ڪو به مثال ڏيو؟ 

 شاگرد زباني جواب ڏيندا. 

   (Methodology)طريقي ڪار 

هرائي ڪرائڻ الِء پڙهايو ان کان پوِء انفرادي وڏي آواز جي چڱي طرح دُ  55، 01صفحو نمبر سرگرمي:  

 سان پڙهڻي ڪرايو. ان کان بعد، پڙهايل سبق مان خالي جڳهيون بورڊ تي حل ڪرايو. 

 خال ڀريو: 

 ______________ جي مدد سان شيون آساني سان چاڙهيون ۽ الٿيون وينديون آهين. .1

کي ______ يا حرڪت ڏيڻ الِء جيڪا طاقت استعمال ٿيندي آهي ان شين کي ِڌڪو ڏيڻ، ____ .2

 ____________ چئبو آهي. 

 ٻن شين جو ٽڪرائڻ به __________________ چئبوآهي.  .9

 

 ڏنل سوالن جا جواب لکو:   هيٺجائزي جي طور تي    (Assessment)جائزو

 رڳڙ مان ڇا مُراد آهي؟ .1

 قوت ڇا آهي؟ مثالن سان گڏ لکو. .2
 

 5يونٽ:         سماجي اڀياس مضمون: 

 42 وقت:       سنڌو ماٿري جي ڪهاڻي عنوان: 

 منٽ

 قابل ٿي ويندا ته:  ان ِهن پيريڊ جي آخر ۾ ٻار تدريسي مقصد:

  .تهذيب ڇا کي چئبو آهي ۽ اُهو ٻڌائي سگهندا 

 .موهن جي دڙي جي خاص معلومات ٻڌائي سگهندا 

 ڪاپي، بورڊ، چاڪ، پينسل، ربڙ، شاپنر،  ڪارڊ شيٽ وغيرهه تدريسي مواد: 

 : تدريسي طريقو

    (Motivation)ذهني آمادگي 

 .استاد بورڊ تي مائينڊ ميپ ٺاهيندي 

 .ٻارن کان گڏو گڏ ڳالهائيندي سنڌو ماٿري ۾ موجود قدرتي جا ناال لکرائيندي 

 ندي ۽ بورڊ تي لکندي. استاد استاد ٻارن کان ورتل حاصل معلومات کي پيراگراف جي شڪل ڏي

 تهذيب جي باري ۾ سمجهائيندي ته تهذيب ڇا کي چئبو آهي؟ 

 .پيراگراف لکڻ کان پوِء پڙهندي ۽ پڙهائيندي 
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 ڪتاب کولي ڪري ڪتاب ۾ ڏنل تصوير جي باري ۾ ڳالهائيندي.  (Methodology) طريقي ڪار

 .استاد سبق کولرائي ڪري نالو لکندي ۽ بورڊ تي پڙهائيندي 

 .ڪتاب مان ڏسي ڪري پاڻ پڙهندي ۽ ٻارن کي ٻڌڻ الِء هدايت ڪندي 

  لفظ پڙهندا. 9يا  2استاد کان پوِء ٻار 

  ضرورت وقت استاد ٻارن جي مشڪل لفظن کيPhonics جي ذريعي پڙهائيندي. 

 2  ٻار سڄي ڪالس کي پڙهائيندا. 0کان 

 مختصر سوال:

  ؟اويتفريح الِء ڪٿي کان واپسي تي علي ۽ ماروي اسڪول 

 موهن جو دڙو ڪيتري قديم تهذيب آهي؟ 

  ؟اآثار مليمان ڪهڙا هڙپا ۽ موهن جي دڙي 

 آثار قديم ماهر ڇا کي چئبو آهي؟ 

 

 استاد ٻارن کي گروپ ۾ ويهاريندي: 

  ٻارن کي ڪارڊ شيٽ ڏئي ۽ جيڪو پڙهيو آهي ان کي پنهنجي لفظن ۾ لکڻ الِء چوي. استاد اگر

 ضرورت محسوس ڪري ته ٻارن کي تهذيب جي باري ۾ هيٺ ڏنل معلومات فراهم ڪري. 

  ،تهذيب ڪنهن به قوم جنهن جي ٻولي هڪجهڙي هجي، جن جو مذهبي ڏيهاڙو هڪ جهڙا هجن

قدر انهي جو روز مرهه جي معلومات به هڪ جهڙي هجن ته ان جن جو لباس، کاڌو پيتو ايتري 

 کي تهذيب چيو ويندو آهي. 

  .ٻار گروپ ۾ ويهي ڪري موهن جي دڙي جي حاصل ڪيل معلومات کي پنهنجي لفظن ۾ لکندا 

  .استاد ٻارن کان تقرير ڪرڻ الِء چوندي 

 ندا.گروپ ملي ڪري پنهنجي چارٽ تي لکيل معلومات سڀني کي پڙهي ڪري ٻڌائي 

 

 ٻارو انهن سوالن کي بورڊ تي لکو ۽ ڪاپي تي جواب لکڻ الِء چوندي.  :(Assessment)جائزو: 

 آثار ماهر قديم ڇا کي چئبو آهي؟ 

  موهن جي دڙي جي تهذيب ڪيتري قديم آهي؟ 

 تهذيب ڇا کي چئبو آهي؟ 

 

جمع ڪيو يا سبق پڙهي اچجو، گهر مان موهن جي دڙي يا هڙپا وغيره جون تصويرون گهر جو ڪم: 

 بڪ اسٽال مان خريد ڪري اچجو.
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  5يونٽ:         سماجي اڀياس مضمون: 

 42 وقت:       سنڌو ماٿري جي ڪهاڻي عنوان: 

 منٽ

 قابل ٿي ويندا ته:  ان ِهن پيريڊ جي آخر ۾ ٻار تدريسي مقصد:

 .موهن جي دڙي تي مضمون لکي سگهندا 

 ۾ ڄاڻي سگهندا. موهن جي دڙي جي ماڻهن جي رهڻي سهڻي جي باري 

 .صوبو سنڌ قديم صوبو آهي ان جي باري ۾ ٻڌائي سگهندا 

 ڪاپي، بورڊ، چاڪ، پينسل، ربڙ، شاپنر،  ڪارڊ شيٽ وغيرهه تدريسي مواد: 

 : تدريسي طريقو

   (Motivation)ذهني آمادگي 

  ا جاستاد ٻارن کي موبائيل فون تي ڪابه ڪهاڻي ڏيکاري اگر ممڪن ٿي سگهي ٿو ته پوِء ٻارن

 گروپ ٺاهي.

 .ٻارن کي موهن جي دڙي ۽ هڙپا جون تصويرون ڏئي جيڪي پاڻ سان گڏ کڻي آئي آهي 

  ٻارن سان ڳالهه ٻولهه ڪري پنهنجي گروپ اڳواڻ جي چونڊ ڪيو ۽ توهان سڀ قديم تهذيب جا

بادشاهه آهيو. توهان پنهنجي عوام کي خوش ڪرڻ الِء جيڪي منصوبو ڪندا اُهي گروپ ۾ 

 ڪري لکو ۽ پيش ڪندا:  مشورو يا صالح

 استاد تصوير ڏيکاري ڳالهه ٻولهه ڪندي:    (Methodology)طريقي ڪار

  پڙهندا. 01ٽارگٽ ٻڌائي ته صفحو نمبر 

 .استاد پڙهندي ۽ ٻار ٻُڌندا ۽ استاد گڏو گڏ سمجهائيندي 

  ٻار پڙهندا. 9کان  2استاد کان پوِء 

 2  ٻار پڙهي ڪري ٻين ٻارن کي پڙهائيندا. 9کان 

 استاد مختصر سوال ڪندي: 

 علي ۽ ماروي ڪٿي وڃڻ الِء پُرجوش هيا؟ 

 موهن جي دڙي جا ماڻهو ڪهڙي ڪهڙي پوک ڪندا هئا؟ 

 موهن جي دڙي جي ماڻهن ڪهڙن ٻن شين تعارف ڪيو؟ 

 موهن جي دڙي جا ماڻهو ڪهڙن ڪهڙن ملڪن سان تجارت ڪندا هئا؟ 

 موهن جي دڙي جي ماڻهن جا گهر ڪهڙي طريقي جا هيا؟ 

 کنڊر ڇا کي چئبو آهي؟ 

 کنڊر مان ڪهڙيون ڪهڙيون شيون ظاهر ٿيون؟ 

ٻارن کي جائزي الِء قطار ۾ ويهاريو ڪاپي ۾ ڏنل ڪم بار پنهنجي مدد پاڻ   (Assessment: )جائزو

 موهن جي دڙي تي مضمون لکندا پنهنجي لفظن ۾  ڪندا.

 گهر مان سبق پڙهي اچجو.گهر جو ڪم: 

  5يونٽ:         سماجي اڀياس مضمون: 

 42 وقت:       سنڌو ماٿري جي ڪهاڻي عنوان: 

 منٽ

 قابل ٿي ويندا ته:  ان ِهن پيريڊ جي آخر ۾ ٻار تدريسي مقصد:

 .آريا قوم جي باري ۾ ٻڌائي سگهندا 

 .تهذيب جي باري ۾ ٻڌائي سگهندا 
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 .آريا جي ذات پات جي نظام جي باري ۾ ٻڌائي سگهندا 

 ڪاپي، بورڊ، چاڪ، پينسل، ربڙ، شاپنر،  ڪارڊ شيٽ وغيرهه تدريسي مواد: 

 : تدريسي طريقو

 استاد ٻارن کان تهذيب جي باري ۾ ڪجهه سوال ڪندي جيئن ته: (Motivation)  ذهني آمادگي

 تهذيب ڇاکي چئبو آهي؟ 

  ڪنهن به قوم جي ٻولي، رهڻ سهڻي جي طريقي کي ڇا چئبو آهي؟ 

 ا ٿا ڄاڻو؟موهن جي دڙي جي باري ۾ توهان ڇ 

استاد اگر ٻارن کي ياد نه هوندو ته انهن کي ٻيهر ٻڌائيندي ته ڪنهن به قوم جي رهڻي سهڻي، لکڻ، پڙهڻ، 

 ٻولي، کائڻ پيئڻ، پائڻ جي طريقي کي تهذيب چئبو آهي. ٻارن کان موهن جي دڙي جي باري ۾ سوال پڇندي. 

 استاد ٻارن کان ڪتاب کولرائي مثالي خواندگي ڪندي.  (Methodology)طريقي ڪار:  

ٻارن کي هدايت ڪندي ته ڪتاب تي  02: استاد مثالي خواندگي ڪندي ۽ صفحو نمبر مثالي خواندگي

 آڱر رکي ڪري مشڪل لفظن جي معني ٻڌايو.

 ي.دهنرمند، بدقسمتي، تهذيب، ٻوڏ، سفيد پوش استاد ٻارن کان انفرادي خواندگي ڪرائين مشڪل لفظ:

: استاد جماعت ۾ ڪجهه ٻارن کان انفرادي خواندگي ڪرائيندي ٻارن جا اُچار به انفرادي خواندگي

  صحيح ڪندي:

سال قبل هڪ قوم جيڪا موهن جي دڙي ۾ رهندي هئي. هتان جا ماڻهو  855استاد ٻارن کي ٻڌائيندي ته 

دوران ڪجهه مهرون به دريافت ڏاڍا هنرمند، ڏاڍا پُرامن ۽ خوشحال هئي. موهن جي دڙي جي کوٽائي جي 

ٿيون. جن جي لکائي اڄ ڏينهن تائين ڪو به سمجهي يا پڙهي ناهن سگهيا. پر ان مان اندازو لڳائي سگهجي 

سال کان پوِء تباهه ٿي وئي. ماهرن جو خيال  855ٿو ته انهن ماڻهن کي لکڻ پڙهڻ ايندو هيو. پر ايا قوم 

ا ته آريا جي حملي ڏ آهي جنهن جي وجهه سان قوم تباهه ٿي. يآهي ته اِها قوم جي تباهه ٿيڻ جي وجهه ٻو

  سان تباهه ٿي.

استاد آريا جي قوم جي باري ۾ ٻارن کي معلومات فراهم ڪندي. اِها آريا قوم اوڀر يورپ ۽ وچ ايشيا مان 

آئي. اها قوم سفيد پوش نسل جي هڪ جنگجو قوم هئي. انهن موهن جي دڙي تي قبضو ڪيو. اهي ماڻهو 

ناج واپرائيندا هئا. اهي مال چاريندا هئا ۽ پوک ڪندا هئا. سادي زندگي گذاريندا ها. کير، مکڻ، ڇاڄي ۽ ا

سج، چنڊ، ڪڪر، سمنڊ ۽ ٻين قدرتي شين جي پوڄا ڪندا هئا. هندن ۾ ذات پات جو نظام عام آهي. استاد 

ٻارن کي هندن جي ذات پات جي نظام جي باري ۾  بڌائيندي ته هن سبب جي ڪري ماڻهن کي ذاتين ۾ 

 تقسيم ڪيو هيو. 

ي مذهبي اڳواڻ، رهمناء هئا. ان جي الِء انهن کي برهمڻ چيو وڏي ذات جا ماڻهو برهمڻ سڏرائيندا آهن. ه

 ويندو هيو. اهڙي طرح جيئن طبقن جي باري ۾ ڪتاب مان ڏسي ڪري ٻارن کي ٻڌائيندي. 

 استاد ٻارن کان سوال پڇندي ته ڪتاب مان سبق پڙهائڻ سان گڏو گڏ جيئن ته:    (Assessmentجائزو: )

 آريا ڪير هئا؟ .1

 ئيندا هئا؟آريا ڪهڙي خوراڪ کا .2

 آريا قوم ڪهڙي نسل جي هئي؟ .9

 سنسڪرت ۾ آريا جي معني ڇا آهي؟ .4

 آريا قوم جون ڪيتريون ذاتيون هيون؟ .0
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استاد ٻارن کي ڪالس ۾ ڏنل سوال ياد ڪرڻ الِء چوندي ۽ اڳئي ڏينهن ٻارن کان زباني گهر جو ڪم: 

 سوال جا جواب ٻڌندي. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  5يونٽ:         سماجي اڀياس مضمون: 

 42 وقت:       سنڌو ماٿري جي ڪهاڻي عنوان: 

 منٽ

 قابل ٿي ويندا ته: ان ِهن پيريڊ جي آخر ۾ ٻار  تدريسي مقصد:

 .اسالم سنڌ ۾ ڪڏهن آيو ٻڌائي سگهندا 

 .محمد بن قاسم سنڌ تي حملو ڪيو ۽ ان ۾ استعمال ٿيڻ واري مشين جو نالو ٻڌائي سگهندا 

 ڪاپي، بورڊ، چاڪ، پينسل، ربڙ، شاپنر،  ڪارڊ شيٽ وغيرهه تدريسي مواد: 

 : تدريسي طريقو

استاد آريا قوم جي ذات پات جي نظام جو چارٽ ٺاهي ڪري ٻارن کي ذات   (Motivation)ذهني آمادگي 

پات جي نظام جي معلومات فراهم ڪندي ۽ سنڌ کي محمد بن قاسم جي حملي ۾ استعمال ٿيڻ واري 

 مشين جي تصوير چارٽ تي ٺاهي  ٻارن کي ڏيکاريندي. 

ات جي ماڻهن جي زندگي ۽ استاد جماعت  ۾ ٻارن کان ڪردار سازي ڪرائيندي ته هوهر ذ  سرگرمي:

ڪم جي جانچ ڪن. اڇوت جي ڪمن کي به ڏيکاريو وڃي، ڪم به ڏيکاريو وڃي، ڪو به هڪ يا ٻه 

برهمڻ ٺهي وڃن، ڪجهه ڪشتريه ۽ ڪجهه ويش گهڻا شودر ۽ اڇوت جو ڪردار ادا ڪيو. ان کانپوِء 

ڄ به سنڌ ۾ موجود هن نظام جي باري ۾ اظهار خيال ڪيو، ڇا هي، انصاف وارو نظام هيو؟ ڇا هي ا

 آهي؟
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اهڙي طرح ٻارن کي ذات پات جي نظام کي سمجهڻ ۾ مدد ملندي، اهڙي طرح ٻارن کي سنڌ جي باري 

۾ معلومات يا ڄاڻ ڏيندي ته سنڌ ۾ اسالم ڪڏهن آيو؟ استاد ٻارن کي سنڌ ۾ اسالم جي آمد جي ڪهاڻي 

 و ٻڌائيندي. ٻڌائي ۽ ڪهاڻي جي مدد سان ٻارن کي سنڌ ۾ اسالم ڪهڙي طرح آيو اه

استاد ٻارن کي ڪتاب کولڻ ال ِء چوندي پوِء سنڌ جي محمد بن قاسم جو  (Methodology)طريقي ڪار:  

عيسوي ۾ محمد  712حملو ۽ ان ۾ استعمال ٿيڻ واري مشين جي تحقيق ڏيکاري ٻارن کي ڪهاڻي ٻڌائي. 

ئقو به فتح ڪري عرب جو بن قاسم سنڌ تي حملو ڪري سنڌ فتح ڪئي. جنهن کان پوِء ان ملتان جو عال

سال تائين عرب سان گڏ رهيو. محمد بن قاسم ذات پات جي نظام کي ختم ڪيو   955حصو ٺاهي ڇڏيو ۽ 

 ؛ پڙهائي جي دوران مختلف سوال ڪندياستاد ٻارن کان  ۽ برابري سان سلوڪ ڪيو. 

 محمد بن قاسم سنڌ تي ڪڏهن حملو ڪيو؟ .1

 ڪئي؟محمد بن قاسم فتح ڪهڙي عالئقي تائين  .2

 ذات پات جي نظام کي ڪنهن ختم ڪيو؟ محمد بن قاسم کان پوِء سنڌ جي ڪنهن حڪومت ڪئي؟ .9

 سنڌ جا ماڻهو ڇو مسلمان ٿيا هيا؟ .4

استاد ٻارن کان زباني سوال ڪندي ۽ انهن کي پاڻ سان جواب لکڻ جي ڪوشش  (Assessment)جائزو: 

 ڪرڻ جي الِء چوندي ۽ ٻارن کي هدايت به ڪندي.

ٻارن کي پڙهيل صفحو، پڙهي ڪري اچڻ الِء چوندي ۽ ٻارن کي سنڌ تي حملي تي گهر جو ڪم: 

 ڪجهه الئينو لکي اچڻ الِء چوندي.

  5يونٽ:         سماجي اڀياس مضمون: 

 42 وقت:       سنڌو ماٿري جي ڪهاڻي عنوان: 

 منٽ

 قابل ٿي ويندا ته: ان ِهن پيريڊ جي آخر ۾ ٻار  تدريسي مقصد:

 ڪري سوالن جا جواب ڏئي سگهندا. خط وقت کي سمجهي 

 .سنڌ ۾ سڀ کان پهرين حڪمران جو نالو ٻڌائي سگهندا 

  .سنڌ جا تمام حڪمرانن جا ناال ۽ انهن جا سن هجري ياد ڪري ٻڌائي سگهندا 

 ڪاپي، بورڊ، چاڪ، پينسل، ربڙ، شاپنر،  ڪارڊ شيٽ وغيرهه تدريسي مواد: 

 : تدريسي طريقو

استاد ٻارن کي عربن جي آمد کان وٺي ٽالپوري دور حڪومت جو چارٽ  (Motivation)ذهني آمادگي 

 ٺهرائيندي. جيئن پوِء ٻارن کان پيش ڪرائي:

 1525کان  712محمد بن قاسم  .1

 1505کان  1525محمود غزنوي   .2

کي سنڌ فتح ڪئي ۽  1525۾ فتح ڪري حڪومت ڪئي. محمود غزنوي  712محمد بن قاسم سنڌ کي 

 پنهنجي سلطنت ۾ شامل ڪيو. 

 تائين حڪومت ڪئي. 1901کان  1505سومرا:  .9

 سما: ڄام نظام الدين سمون سومرن کان حڪومت ورتي. .4

 

 کلرائيندي.  04استاد صفحو نمبر :  (Methodology) طريقي ڪار

 تي ڳالهه ٻولهه ٿينديتصويرن  .1

 استاد پاڻ پڙهي ۽ ٻار ٻڌندا .2
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استاد پڙهي ڪري پوِء پڙهائيندي. ٻارن کي پڙهڻ جي الِء وقت ڏئي ۽ پوِء استاد بارن کان ٻڌندي  .9

 اصالح ڪندي. 

 

 (Assessment)جائزو: 

 سنڌ ۾ سڀ کان پهرين ڪهڙي مسلمان حڪمران حڪومت ڪئي؟ .1

 سنڌ ۾  ترخان جو حڪومت نمبر ڪهڙو هيو؟ .2

 سنڌ ۾ محمد بن قاسم کان پوِء ڪنهن حڪموت ڪئي؟ .9

 مغل بادشاهه سنڌ ۾ ڪڏهن کان ڪيسيتائين حڪومت ڪئي؟ .4

 ڪلهوڙن جو دور حڪومت ڪير هيو؟ .0

 سنڌ ۾ ناليوارن، ڪلهوڙن کان ڪهڙي سن ۾ اقتدار ورتو؟  .5

 

  5يونٽ:         سماجي اڀياس مضمون: 

 42 وقت:       سنڌو ماٿري جي ڪهاڻي عنوان: 

 منٽ

 قابل ٿي ويندا ته:  ان  ِهن پيريڊ جي آخر ۾ ٻار دريسي مقصد:ت

 .انگريزن ۽ ٽالپورن جي وچ ۾ جنگ جي باري ۾ ٻڌائي سگهندا 

 ٻڌائي سگهندا. اوزارسنڌ ۾ سنڌ محمد ن ايسوسيئشن جي قائم کان پوِء سنڌ جا ح 

 سل، ربڙ، شاپنر،  ڪارڊ شيٽ وغيرهڪاپي، بورڊ، چاڪ، پين تدريسي مواد: 

 : طريقو تدريسي

 استاد ٻارن کي گذريل ڏينهن جي پڙهايل سبق سان متعلق سوال ڪندي.: (Motivation)   ذهني آمادگي

 انگريزي سنڌ ۾ ڪيئن آيا هئا؟ .1

 انگريزن جي باري ۾ توهان کي ڇا خبر آهي؟ .2

 انگريزن جي ٽالپرن جي وچ ۾ جنگ ڪڏهن ٿي؟ .9

 (Methodology) طريقي ڪار 

: استاد وڏي آواز ۾ مثالي خواندگي ڪندي ۽ ٻارن کي هر لفظ کي غور سان ڏسي ڪري مثالي خواندگي

 آڱر رکي ڪري توجو سان سبق تي نظر رکڻ الِء چوندي. استاد ٻه دفعا پاڻ پڙهندي. 

: استاد ٻارن کان انفرادي خواندگي جي طور تي پڙهڻ الِء چوندي ۽ ان جي دوران هر انفرادي خواندگي

ي ان ۾ ٻآرن کي الف سان شروع ٿيڻ وارا لفظ ڳولهڻ الِء چوندي. ائين ئي هر ٻار ٻار کي معروف ڪند

 پڙهي ڪري الف سان شروع ٿيڻ وارا لفظ ڳولهيندا.  

۾ موجود معلومات يا ڄاڻ جا مختصر سوال  00استاد ٻارن کان صفحو نمبر  :(Assessment)جائزو: 

 مختصر سوال: ۽  زباني پڇندي ۽ ڪاپي ۾ لکرائينديٻارن کان 

 ڪهڙي سن ۾ ڪراچي جو اقتدار انگريزن ورتو هو؟ .1

 ۾ حيدرآباد جي ويجهو مياڻي ۾ ڪنهن جي وچ ۾ جنگ ٿي هئي؟ 1849 .2

 ڪهڙي نقتي ۾ سنڌ کي بمبئي ريزيڊنسي کان ڌار ڪرڻ جو مطالبو ڪيو؟ .9

 ڪڏهن سنڌ مسلم ليگ )برصغير( جي تقسيم جو مطالبو ڪيو؟  .4

 

 ٻارن کي گهر مان سبق پڙهي اچڻ الِء چوندي. گهر جو ڪم: 
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  7يونٽ:         سماجي اڀياس مضمون: 

 منٽ 42 وقت:       اسان جي زرعي پيداوار عنوان: 

   

 قابل ٿي ويندا ته:  ان ِهن پيريڊ جي آخر ۾ ٻار تدريسي مقصد:

 .زرعي پيداوار جي باري ۾ ٻڌائي سگهندا 

  خاصيت ۽ اهميت جي باري ۾ ٻڌائي سگهندا.پاڪستان ۾ زرعي پيداوار جي 

 ڪاپي، بورڊ، چاڪ، پينسل، ربڙ، شاپنر،  ڪارڊ شيٽ وغيره تدريسي مواد: 

 :     تدريسي طريقو

 استاد ٻارن کان هيٺ ڏنل سوال ڪندي. :(Motivation) ذهني آمادگي:

 ناشتي ۾ توهان ڇا کاڌو هو؟ )ماني، ساڳ( وغيره .1

 اها ڪٿان ايندي آهي؟جيڪا غذا اسان کائيندا آهيون  .2

 توهان پنهنجي آسي پاسي ڪا فصل ڏٺي آهي؟ .9

 ڪجهه فصلن جا ناال ٻڌايو؟ .4

 توهان گذريل ڪالس ۾ زرعي پيدوار جي باري ۾ پڙهيو آهي؟ جيئن جانور، دال ڪڻڪ، ڪمند وغيره.

  (Methodology)طريقي ڪار: 

ڪندي ۽ ٻار غور ٻڌندا،  کولرائي ڪري مثالي خواندگي 50استاد ڪتاب جي صفحو نمبر  :1سرگرمي 

استاد ٻارن کي زرعي پيداوار جي باري ۾ ٻڌائيندي. استاد پاڻ پڙهڻ کان پوِء هاڻي ڪجهه ٻارن کان 

ڪرائيندي. ۽ ٻين ٻارن کي ڪتاب تي نظر رکي ڪري پڙهڻ الِء چوندي. ٻارن جي  انفرادي خواندگي

 غلطي کي انهن جي رهمنائي ڪندي. 

ي ته هاڻي توهان زراعت جا ڪجهه مثال ڏيو جيڪي اسان روزانو جي استاد ٻارن کي چوند :0سرگرمي

 ڏينهن ۾ کائيندا آهيون، ان جي دوران استاد ٻارن کان سوال به ڪندي.

 سرنهن مان اسان ڇا حاصل ڪندا آهيون؟ .1

 جيڪي شيون موسم جي حساب سان ڀوڳيون آهن انهن کي ڇا سڏيو ويندو آهي؟ )نباتات(  .2

 

استاد جائزي جي طور تي ٻارن کان انهن جي ڪاپي تي زرعي پيداوارن جي : (Assessment)جائزو: 

 نالن جي فهرست ٺاهرائي. 

 

 

 

 

 

  7يونٽ:         سماجي اڀياس مضمون: 
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 منٽ 42 وقت:       اسان جي زرعي پيداوار عنوان: 

   

 قابل ٿي ويندا ته:  ان ِهن پيريڊ جي آخر ۾ ٻار تدريسي مقصد:

 فصلن ۽ سبزين جا ناال ٻڌائي سگهندا. سنڌ ۾ پيدا ٿيڻ وارن 

 .موسمي فصلن ۽ انهن جي پيداوار جي باري ۾ ٻڌائي سگهندا 

 ڪاپي، بورڊ، چاڪ، پينسل، ربڙ، شاپنر،  ڪارڊ شيٽ وغيره تدريسي مواد: 

 :  تدريسي طريقو

   (Motivation)ذهني آمادگي:  
 ڪندي.استاد ٻارن کي دال ۽ چانور جا ڌاڻا ڏيکاري ٻارن کي سوال 

 : توهان منهنجي هٿ ۾ ڇا ڏسي رهيا آهيو؟1سوال

 : هي ڪٿي ٿيندا آهن؟2سوال

 : ڪجهه ٻين فصلن جا ناال ٻڌايو جن جو اناج اسان کائيندو آهيون؟9سوال

 : ڦٽي سان اسان ڇا تيار ڪندا آهيون؟4سوال

  (Methodology)طريقي ڪار: 

کولڻ الِء چوندي ان کان پوِء استاد مثالي خواندگي  50استاد ٻارن کان ڪتاب جو صفحو نمبر   سرگرمي:

ڪندي. ان کان پوِء ڪجهه ٻارن کان انفرادي کي ڪرائيندي ۽ جيڪي لفظ مشڪل هوندا انهن جي آوازن 

 . ٻاجهر وغيره.9 . گوگڙو2 . صنعتون 1واري مشق به ڪرائي، جيئن 

ل لفظ جي هر حرف کي الڳ الڳ ڪري ان کي صوتي آوازن سان گڏ اهڙي طرح سان استاد مشڪ

 مشق به ڪرائيندي. 

گروپ ٺهرائي هر هڪ گروپ ۾ پرچي ڏيندي ۽ ان تي گروپ ۾ چار چار  0ڪالس ۾ استاد  سرگرمي:

 جمال لکڻ الِء چوندي. 

ڪري  ان کان پوِء استاد ٻارن جي هر گروپ مان هڪ هڪ ٻار کي گهرائي موقعو ڏيندي ته هو اچي

جيڪو عنوان مليو هيو ان تي جيڪو لکيو آهي ان کي سڀنن جي سامهون اچي ڪري ٻڌائي ان جا فائدا ۽ 

 ڪم جي باري ۾ سڀني کان پڇي.

 استاد ٻارن کان زباني سوال پڇندي.   (Assessment)جائزو: 

 سياري جي موسم ۾ ڪهڙا فصل پوکيا آهن؟ : 1سوال

 ڪندا آهيون؟مڪئي مان اسان ٻيو ڇا حاصل  : 2سوال

 ڀنڊي، ميها، ڪريال ڪهڙي موسم ۾ ٿيندا آهن؟ : 9سوال

 چنڊ سائن سبزين جا ناال ٻُڌايو؟ : 4سوال

 

 

  7يونٽ:         سماجي اڀياس مضمون: 

  منٽ 42 وقت:       اسان جي زرعي پيداوار عنوان: 

 

 قابل ٿي ويندا ته: ان ِهن پيريڊ جي آخر ۾ ٻار  تدريسي مقصد:

 جي فصلن جا ناال ٻُڌائي سگهندا. سياري ۽ گرم 

 .ربيع ۽ خريف جي فصلن جا ناال ٻُڌائي سگهندا 

 .کاڌ خوراڪ ناڻي ڪمائن فصلن جي باري ۾ ٻڌائي سگهندا 
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 ڪاپي، بورڊ، چاڪ، پينسل، ربڙ، شاپنر،  ڪارڊ شيٽ وغيره تدريسي مواد: 

 : تدريسي طريقو

 ٻارن کان پڙهايل سبق جي حوالي کان سوال ڪندي.)زباني سوال( استاد   (Motivation) ذهني آمادگي:  

 فصلن کي لڳائڻ واري عمل کي ڇا چئبو آهي؟ .1

 زراعت جو دارو مدار  ڇا ٿي هوندو آهي؟ .2

 سياري جي موسم ۾ جن ٻجن کي پوکيندا آهيون انهن جا ناال ٻُڌايو؟  .9

 فصلن جي الِء اسان کي ڪهڙي مٽي جي ضرورت هوندي آهي؟  .4

 (Methodology) طريقي ڪار:  
 وغيره جا ياستاد ٻارن کي ٻُڌائي ته جيئن اسان هرروز داليون، چانور، ڪڻڪ، سرنهن مڪئ سرگرمي:

فصل کائڻ الِء پيدا ڪندا آهيون، اهڙي طرح اسان ناڻي ڪمائڻ واري فصل جيئن ڪپهه، ڪپهه سان اسان 

 ن. دهاڳو ٺاهيندا آهيون، ڪمند مان اسان کنڊ، ڪاغذ وغيره ٺاهيندا آهيو

استاد مثالي خواندگي ڪر ي ۽ پوِء ٻارن کي ناڻي ڪمائڻ وار ي فصل ۽ کاڌ خوراڪ جي  سرگرمي:

باري ۾ ٻڌائي. ان کان پوِء ڪجهه ٻارن کان انفرادي خواندگي ڪرائيندي ۽ ٻارن کي غور سان ڪتاب تي 

 نظر رکي ڪري پڙهڻ الِء چوندي ٻارن جي غلطي تي انهن جي هدايت ڪري. 

  (Assessment)جائزو: 

 استاد ٻارن کا اڄ جي سبق مان هيٺ ڏنل سوال زباني سوال ڪندي. سرگرمي: 

 ناڻي ڪمائڻ جي فصل جي تعريف ٻڌايو ۽ ڪو به هڪ مثال ٻڌايو. .1

 خريف فصل ڇا کي چئبو آهي؟ .2

 سنڌ صوبي جي مٿاهين حصي ۾ ڪهڙو فصل سٺو ٿيندو آهي؟  .9

 

 

  7يونٽ:         سماجي اڀياس مضمون: 

 منٽ 42 وقت:       اسان جي زرعي پيداوار عنوان: 

  

 قابل ٿي ويندا ته:  ان ِهن پيريڊ جي آخر ۾ ٻار تدريسي مقصد:

 .سوالن جا جواب ڏئي سگهندا 

  .صحيح جوابن جي نشاندگي ڪري سگهندا 

 ڪاپي، بورڊ، چاڪ، پينسل، ربڙ، شاپنر،  ڪارڊ شيٽ وغيره تدريسي مواد: 

 :  تدريسي طريقو

استاد ٻارن کان گذريل ڪالس ۾ پڙهايل سبق مان زرعي پيداوار جي ذريعي (Motivation)ذهني آمادگي:  

 برين اسٽارمنگ ڪرائيندي. اهڙي طرح سان استاد ٻارن کان جمال ٺاهڻ الِء چوندي. 

استاد ٻارن کان سبق جي سوالن جا جواب زباني پڇندي ۽ پوِء  سرگرمي:  (Methodology)طريقي ڪار:  

بورڊ تي سوال لکي ڪري جواب ڪاپي تي لکڻ الِء چوندي. جڏهن ٻار لکي ڇڏين ته استاد تمام ٻارن جي 

 ڪاپي چيڪ ڪندي ۽ غلط هجڻ جي صورت ۾ هدايت ڪندي.

استاد ٻين سرگرمي صحيح )ص( ۽ غلط )غ( جوابن واري مشق ڪرائڻ کان پهرين ٻارن کان  سرگرمي:

 نمبر ڏيندي.  1کان صحيح ڏيڻ واري کي به   Bٽيم  Aراند جي الِء ٽيم ‘‘ هڪ جمال’’
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 استاد جائزي جي طور تي هيٺ ڏنل صحيح يا غلط جمال ڪاپي تي ڪرائيندي.   (Assessment)جائزو: 

پنهنجي ملڪ ۾ جن شين کي وڪرو ڪيو وڃي ان کي ناڻي ڪمائڻ چيو ويندو آهي. .1

 ).............( 

 ).............(     سياري جي فصلن کي خريف چئبو آهي. .2

 ).............(       سبزين ۾ چانور به ايندو آهي. .9

 ).............(       ڪمند وڻن ۾ ٿيندو آهي.  .4

 ).............(      پٽاٽا زمين جي اندر پيدا ٿيندو آهن. .0

 ).............(      ڦٽي ناڻي ڪمائڻ وارو فصل آهي.  .5
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 سبقي منصوبا

 استادن الء  

 (0201 رورييبف)
 

 

 

 

 

 

 

  



 Lesson Planning منصوبابندي جي سبق

 

150 
 

 18يونٽ:          سنڌي  مضمون : 

  منٽ 05: وقت      ڪمپيوٽر جي آتم ڪهاڻيعنوان 

 اُن قابل ٿي ويندا ته: ٻارهن پيريڊ جي مڪمل ٿيڻ کانپوِء    مقصد:

 ڏنل سبق جو مواد پڙهي سگهندا 

 ره.ي معني ڄاڻي، جملن ۾ استعمال وغيڏکين لفظن ج  

 تدريسي ڪتاب، بورڊ، چاڪ. تدريسي مواد:

  تدريسي طريقو:

 استاد ٻارن کي پاڻ ڏانهن ڌيان آڻڻ الِء کانئن ڪي سوال ڪري.  (Motivation) ذهني آمادگي:

 اسان ڪهڙين شين ذريعي هڪٻئي جو آواز ٻڌي سگهندا آهيون؟ .1

 اُهي ڪهڙيون شيون آهن، جن جو آواز ٻڌون ٿا ۽ تصوير به ڏسون ٿا؟ .2

 آهي؟ )ڪمپيوٽر(هيَءڇا جي تصور  .9

 سبق پڙهنداسين.‘‘ ڪمپيوٽر جي آتم ڪهاڻي’’استاد ٻارن کي اڄ جو عنوان ٻڌائي ته ٻارو اڄ پاڻ 

 (Methodology)طريقي ڪار  

استاد ڪتاب کولي، هٿن ۾ دُرست طريقي سان جهلي ۽ شاگردن کي به ساڳيو سبق ۽ صفحو  پهرين پڙهڻي:

آکاڻي جي انداز ۾ دُرست اُچار،بلند آواز ۽ ‘‘ ر جي آتم ڪهاڻيڪمپيوٽ’’کولڻ الِء چوي. ان کانپوِء استاد 

 بيهڪ جي نشانين جو خيال رکندي سبق پڙهي ۽ شاگردن کي غور سان ٻڌڻ الِء چوي.  

منٽ سبق  15استاد ڪالس جي سڀني ٻارن کي هدايت ڪري ته اُهي خاموشيَء سان خاموش پڙهڻي: 

 پڙهڻ.

ز سان سبق پڙهي ۽ سبق ۾ آيل ڪجه ڏکيا لفظ بورڊ تي لکي ۽ استاد هڪ دفعو وري بلند آواٻي پڙهڻي: 

 ٻارن کي سمجهائي. 

استاد هڪ دفعو وري بلند آواز ۾ مثالي نموني سان سبق پڙهي ۽ شاگردن کي غور سان مثالي پڙهڻي: 

 ٻڌڻ جي هدايت ڪري.

ون ٻين غلطياستاد مختلف شاگردن کان سبق جو ٿورو ٿورو ٽڪرو پڙهائي ۽ سندن ڪيل انفرادي پڙهڻي: 

 ٻارن جي مدد سان دُرست ڪرائي. 

 

جائزي جي طور تي استاد ٻارن کان ڏکين لفظن جي معني پُڇي ۽ انهن جي  (Assessment)جائزو: 

 صورتخطي لکرائي. 

 

 استاد ٻآرن کي ڏنل سبق گهر کان لکي ۽ پڙهي اچڻ الِء چوي. گهر جو ڪم: 

 

 

 

 

 18يونٽ:          سنڌي  مضمون : 

  منٽ 05: وقت      ڪمپيوٽر جي آتم ڪهاڻيعنوان 

 اُن قابل ٿي ويندا ته: ٻارهن پيريڊ جي مڪمل ٿيڻ کانپوِء    مقصد:

 .ڏنل سبق جو مواد پڙهي سگهندا 

 .جمال ٺاهي سگهندا 
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 .هتدريسي ڪتاب، بورڊ، چاڪ، ڊسٽر وغير تدريسي مواد:

 : تدريسي طريقو

پڙهايل سبق  هاستاد هر گروپ مان ٻن ٻارن کان ڪالهذهني آمادگي الِء (Motivation)ذهني آمادگي: 

 پڇندو.

 (Methodology)طريقي ڪار: 

کولي ۽ ٻارن کي به ساڳيو صفحو، سبق کولڻ الِء چوي.  88۽ صفحو نمبر  18استاد سبق  پهرين پڙهڻي:

ڙهي سبق کي پاسب لهجي ۾ پڙهي ته جيئن ٻار ڌيان سان ٻُڌن ۽ ناز، دُرست اُچار ۽ مواستاد سبق کي بلند، آ

 ۽ سمجهي سگهن.

منٽ ڏئي ته ٻار پاڻ سبق پڙهن. انهيَء دوران استاد بورڊ تي سبق بابت  0استاد ٻارن کي خاموش پڙهڻي: 

 هڪ يا ٻه سوال لکي ۽ ٻارن کان خاموش پڙهڻيَء کان پوِء پُڇي.

 : ٻارو! اوهان سبق ۾ ڇا پڙهيو؟1سوال 

 : ڪمپيوٽر جا ڪهڙا اهم حصا آهن؟2سوال 

استاد سبق کي ٻيهر پڙهي ۽ جتي نوان لفظ اچن انهن کي صحيح اُچار سان پڙهي ٻڌائي ۽ مثالن هڻي: ٻي پڙ

 سان ٻارن کي سمجهائي، انهن جي معني بورڊ تي لکي.  

استاد سبق کي دُرست انداز ۽ بيهڪ جي نشانين کي ڌيان ۾ رکندي صحيح اُچار ۽ ادائيگيَء مثالي پڙهڻي: 

 سان ٻُڌڻ الِء چوي. سان پڙهي ۽ ٻارن کي ڌيان 

استاد مختلف شاگردن کان سبق جو ٿورو ٿورو ٽڪرو پڙهائي ۽ سندن ڪيل غلطيون ٻين انفرادي پڙهڻي: 

 ٻارن جي مدد سان دُرست ڪرائي. 

 

جائزي جي طور تي استاد ٻارن کان ڏکين لفظن جي معني پُڇي ۽ انهن تي جمال (Assessment)جائزو: 

 . ٺهرائي ۽ لکرائي

 

 استاد ٻارن کي اڄوڪو سبق گهر کان لکي ۽ پڙهي اچڻ الِء چوي.گهر جو ڪم: 

 

 

 

 

 18يونٽ:          سنڌي  مضمون : 

  منٽ 05: وقت      ڪمپيوٽر جي آتم ڪهاڻيعنوان 

 اُن قابل ٿي ويندا ته: ٻارهن پيريڊ جي مڪمل ٿيڻ کانپوِء    مقصد:

 .ڏنل سبق جو مواد پڙهي سگهندا 

  معني ڄاڻي سگهندا.ڏکين لفظن جي 

 .هتدريسي ڪتاب، بورڊ، چاڪ، ڊسٽر وغير  تدريسي مواد:

 : تدريسي طريقو

ه هسوال پُڇي: ڪال هه پڙهايل سبق مان ڪجههذهني آمادگيَء الِء ٽيچر ڪال(Motivation)ذهني آمادگي: 

اسان ڪمپيوٽر جي باري ۾ ڇا پڙهيو؟ ٻارن جي صحيح جواب کان پوِء ٽيچر ٻارن کي ٻڌائي ته اڄ هو 

 وڌيڪ ڪمپيوٽر جي باري ۾ پڙهندا ۽ ڄاڻ حاصل ڪندا. 

 (Methodology)طريقي ڪار: 
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کولي ۽ ٻارن کي به ساڳيو صفحو، سبق کولڻ الِء چوي.  88۽ صفحو نمبر  18استاد سبق  پهرين پڙهڻي:

ب لهجي ۾ پڙهي ته جيئن ٻار ڌيان سان ٻُڌن ۽ سبق کي پڙهي ساناز، دُرست اُچار ۽ موآ اد سبق کي بلند،است

 ۽ سمجهي سگهن.

 منٽ ڏئي ته ٻار پاڻ سبق پڙهن.  0استاد ٻارن کي خاموش پڙهڻي: 

استاد سبق کي ٻيهر پڙهي ۽ جتي نوان لفظ اچن انهن کي صحيح اُچار سان پڙهي ٻڌائي ۽ مثالن ٻي پڙهڻي: 

 سان ٻارن کي سمجهائي، انهن جي معني بورڊ تي لکي.  

استاد سبق کي دُرست انداز ۽ بيهڪ جي نشانين کي ڌيان ۾ رکندي صحيح اُچار ۽ ادائيگيَء مثالي پڙهڻي: 

 سان پڙهي ۽ ٻارن کي ڌيان سان ٻُڌڻ الِء چوي. 

استاد مختلف شاگردن کان سبق جو ٿورو ٿورو ٽڪرو پڙهائي ۽ سندن ڪيل غلطيون ٻين انفرادي پڙهڻي: 

 ٻارن جي مدد سان دُرست ڪرائي. 

ڏکيا لفظ پُڇي ۽ انهن  ڏنل سبق پڙهائي ۽  جائزي جي طور تي استاد ٻارن کان (Assessment)جائزو: 

 جي صورتخطي لکرائي. 

 

استاد ٻارن کي ڏنل سبق گهر کان پڙهي اچڻ الِء چوي ۽ ڏکين لفظن تي جمال ٺاهي اچڻ گهر جو ڪم: 

 الِء چوي.

 

 

 

 

 

 18يونٽ:          سنڌي  مضمون : 

  منٽ 05: وقت      ڪهاڻيڪمپيوٽر جي آتم عنوان 

 اُن قابل ٿي ويندا ته: ٻارهن پيريڊ جي مڪمل ٿيڻ کانپوِء    مقصد:

 .ڏنل سبق جو مواد پڙهي سگهندا 

 .جمال ٺاهي سگهندا 

 .هتدريسي ڪتاب، بورڊ، چاڪ، ڊسٽر وغير تدريسي مواد:

 : تدريسي طريقو

ڪاله واري هوم ورڪ ۾ ڏنل جمال ذهني آمادگي الِء ٽيچر ٻارن کان (Motivation) ذهني آمادگي:

 پُڇي.

 (Methodology)طريقي ڪار: 

کولي ۽ شاگردن کي به ساڳيو صفحو، سبق کولڻ الِء چوي.  81۽ صفحو نمبر  18استاد سبق  پهرين پڙهڻي:

 استاد سبق کي بلند، آواز، دُرست اُچار ۽ مانسب لهجي ۾ پڙهي ته جيئن ٻار ڌيان سان ٻُڌن.

 منٽ ڏئي ته ٻار پاڻ سبق پڙهن. 0ارن کي استاد ٻخاموش پڙهڻي: 

استاد سبق کي ٻيهر پڙهي ۽ جتي نوان لفظ اچن انهن کي صحيح اُچار سان پڙهي ٻڌائي ۽ مثالن ٻي پڙهڻي: 

 سان ٻارن کي سمجهائي.

استاد سبق کي دُرست انداز ۽ بيهڪ جي نشانين کي ڌيان ۾ رکندي صحيح اُچار ۽ ادائيگيَء مثالي پڙهڻي: 

 ۽ ٻارن کي ڌيان سان ٻُڌڻ الِء چوي. سان پڙهي 

 استاد ٻارن کان سبق پڙهائي ۽ ڪيل غلطيون ٻين ٻارن جي مدد سان دُرست ڪرائي. انفرادي پڙهڻي: 
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جائزي جي طور تي استاد ٻارن کان ڏکين لفظن جي معني پُڇي ۽ انهن تي جمال (Assessment)جائزو: 

 ٺهرائي ۽ لکرائي. 

 

 اڄوڪو سبق گهر کان لکي ۽ پڙهي اچڻ الِء چوي.استاد ٻارن کي گهر جو ڪم: 

 

 

 

 

 

 

 

 18يونٽ:          سنڌي  مضمون : 
 

  منٽ 05: وقت      ڪمپيوٽر جي آتم ڪهاڻيعنوان 

 

 اُن قابل ٿي ويندا ته: ٻارهن پيريڊ جي مڪمل ٿيڻ کانپوِء   مقصد:

 .سبق ۾ ڏنل مواد پڙهي سگهندا 

 .سوالن جا جواب ڏئي سگهندا 

 تدريسي ڪتاب، بورڊ، چاڪ.  مواد:تدريسي 

 : تدريسي طريقو

 ه پڙهايل سبق پڇي.هذهني آمادگي الِء ٽيچر ڪال (Motivation)ذهني آمادگي: 

 

 (Methodology)طريقي ڪار: 

استاد سبق کي بلند آواز درست اُچار ۽ مناسب لهجي ۾ پڙهي ته جيئن ٻار ڌيان سان ٻڌن ۽  پهرين پڙهڻي:

 سبق کي پڙهي ۽ سمجهي سگهن. 

منٽ ڏئي ته ٻار پاڻ سبق پڙهن ان دوران ٽيچر ڪالس جو چڪر  0استاد ٻارن کي خاموش پڙهڻي: 

 لڳائيندو رهي ۽ ڏکيائي اچڻ وقت ٻارن جي رهنمائي ڪري.

 اد سبق کي ٻيهر پڙهي ٻڌائي ۽ مثالن سان ٻارن کي سمجهائي، انهن جي معني بورڊ تي لکي. استٻي پڙهڻي: 

استاد سبق کي درست انداز ۽ بيهڪ جي نشانين کي ڌيان ۾ رکندي صحيح اُچار ۽ ادائگيَء مثالي پڙهڻي: 

 سان پڙهي ۽ شاگردن کي ڌيان سان ٻڌڻ الِء چوي. 

بق جو ٿورو ٿورو حصو پڙهائي ۽ سندن ڪيل غلطيون ٻين ٻارن استاد مختلف ٻارن کان سانفرادي پڙهڻي: 

 جي مدد سان دُرست ڪرائي. 

 جائزي جي طور تي استاد ٻارن کان هيٺيان سوال پُڇي:: (Assessment)جائزو: 

 ڪمپيوٽر ڪڏهن ايجاد ٿيو؟ .1

 ؟ڪمپيوٽر جا ڪيترا هم حصا آهن ۽ ڪهڙا ڪهڙا؟ ناال ٻڌايو .2

 ڪهڙا نقصان آهن؟ڪمپيوٽر جي گهڻي استعمال سان  .9

 

 استاد ٻارن کي سڄو سبق گهر کان پڙهي اچڻ الِء چيو.گهر جو ڪم: 
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  19يونٽ:         سنڌي  مضمون : 

  منٽ 05: وقت      جهڙي ڪرڻي تهڙي ڀرڻي :عنوان 

 اُن قابل ٿي ويندا ته: ٻارهن پيريڊ جي مڪمل ٿيڻ کانپوِء    مقصد:

 .سبق ۾ ڏنل مواد پڙهي سگهندا 

  لفظن جي معني ڄاڻي سگهندا.ڏکين 

 تدريسي ڪتاب، بورڊ، چاڪ. تدريسي مواد:

 : تدريسي طريقو

 ه سوال ڪري.هٽيچر ٻارن کي عنوان تي آڻڻ الِء ڪج: (Motivation) ذهني آمادگي: 

 ٻارو توهان ڪڏهن ڪنهن سان غلط ڪيو آهي؟ 

 ٻارو ڇا توهان کي ان غلطي جو ڪو نتيجو مليو آهي؟ 

 ‘‘جهڙي ڪرڻي تهڙي ڀرڻي’’لکندي ٽيچر چوي ته ٻارو اڄ اسان سبق پڙهنداسين ان کانپوِء بورڊ تي 

استاد ڪتاب هٿ ۾ درست طريقي سان جهلي ۽ شاگردن کي به ڪتاب  (Methodology)طريقي ڪار: 

کولڻ الِء چوي ان کان بعد استاد درست، بلند اُچار،  14۽ صفحو نمبر  11کولڻ الِء چوي ۽ کين سبق 

جو خيال رکندي مناسب لهجي ۽ تاثرات سان آکاڻي پڙهي ۽ شاگردن کي چهري جي بيهڪ جي نشانين 

تاثرات سان آکاڻيَء جا مڪالما ادا ڪري آکاڻي پڙهي ٻڌائي. استاد هڪ دفعو وري درست اُچار، صحيح 

لهجي کي نظر ۾ رکندي بلند آواز سان مثالي انداز ۾ سبق پڙهي ۽ شاگردن کي غور سان ٻڌڻ جي هدايت 

 کانپوِء ڪجه ٻارن کان سبق جو ٽڪرو پڇيَء ڏکين لفظن کي بورڊ تي معني سان لکي. ڪري. ان

 

استاد بورڊ تي لکيل لفظن جي معني ٻارن کان پڇي ڪري ۽ انهن تي جمال : ((Assessmentجائزو: 

 ٺاهڻ الِء چوي.

 

 اڄوڪي پڙهايل سبق کي گهر مان پڙهي ۽ لکي اچڻ الِء چوي.گهر جو ڪم: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  19يونٽ:         سنڌي  مضمون : 

  منٽ 05: وقت      جهڙي ڪرڻي تهڙي ڀرڻي :عنوان 

 اُن قابل ٿي ويندا ته: ٻارهن پيريڊ جي مڪمل ٿيڻ کانپوِء   مقصد:

 .سبق ۾ ڏنل مواد پڙهي سگهندا 

 جمال ٺاهي سگهندا 
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 تدريسي ڪتاب، بورڊ، چاڪ. تدريسي مواد:

 : تدريسي طريقو

 پڙهايل سبق جو ٽڪرو پُڇي. هٽيچر ٻارن کان ڪاله(Motivation)ذهني آمادگي: 

کولڻ الِء چوي. ان کانپوِء استاد  14۽ صفحو  11استاد شاگردن کي سبق : (Methodology)طريقي ڪار: 

درست اُچار بلند آواز جو خيال رکندي مناسب لهجي سان آکاڻي جو ٻيو پيراگراف پڙهي ٻڌائي ان کانپوِء 

آکاڻي خاموشيَء سان پڙهڻ الِء چوي ۽ پاڻ سڄي ڪالس ۾ چڪر لڳائي  /استاد سڀني شاگردن کي سبق 

عي شاگرد پڙهن پيا ۽ لفظن تي آڱر به رکن پيا. ان دوران استاد بورڊ تي ڏکيا لفظ لکي. استاد ڏسي ته واق

وم سمجهائي ان کانپوِء فهر بلند آواز سان پڙهي. ۽ نون لفظن جي معني ۽ ماچهڪ دفعو وري درست اُ 

 استاد مختلف ٻارن کان سبق جو ٽڪرو پڙهائي ۽ ڪيل غلطيون ٻين ٻارن جي مدد سان درست ڪرائي. 

 

 استاد ٻارن کان ڏکين لفظن تي جمال ٺهرائي.: (Assessmentجائزو: 

 

 استاد ڏنل سبق جي ٽڪري کي گهر مان پڙهي ۽ لکڻ الِء چوي. گهر جو ڪم: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  19يونٽ:         سنڌي  مضمون : 

  منٽ 05: وقت      جهڙي ڪرڻي تهڙي ڀرڻي :عنوان 

 هن پيريڊ جي مڪمل ٿيڻ کانپوِء  شاگرد اُن قابل ٿي ويندا ته:مقصد:

 .ڏنل سبق جو مواد کي پڙهي سگهندا 

  .ڏکين لفظن جي معني ڄاڻي سگهندا 

 تدريسي ڪتاب، بورڊ، چاڪ. تدريسي مواد:

 : تدريسي طريقو

 ه پڙهايل ڏکيا لفظ شاگردن کان پڇي. هٽيچر ڪال: (Motivation)ذهني آمادگي: 

کولڻ الِء چوي. استاد درست اُچار  14۽ صفحو  11استاد شاگردن کي سبق : (Methodology)طريقي ڪار: 

بيهڪ جي نشانين کي خيال ۾ رکندي سبق جو ٽڪرو پڙهي ٻڌائي ۽ شاگردن کي غور سان ٻڌڻ الِء چوي. 

ڪالس جي سڀني ٻارن کي هدايت ڪري ته اُهي خاموشيَء سان سبق پڙهن ان دوران استاد بورڊ تي استاد 

 مرڪزي سوال لکي.

 مرڪزي سوال: 
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 ڏاڏي پيتي ۾ ڇا گڏ ڪيا؟ .1

 چورن پوڙهي کي ان پيتي جي بدلي ڇا ڏنو؟ .2

 پوِء استاداستاد هڪ دفعو وري دُرست اُچار سان سبق پڙهي ۽ شاگردن کي غور سان ٻڌڻ الِء چوي ان کان

مختلف شاگردن کان سبق جو ٽڪرو پڙهائي ۽ سندن ڪيل غلطيون ٻين ٻارن جي مدد سان دُرست 

 ڪرائي.

 

استاد اڄوڪي سبق جي ٽڪري مان بورڊ تي لکيل سوالن جا جواب ٻارن کان (Assessment)جائزو: 

 پڇي.

 

 اڄوڪي پڙهايل سبق جي ٽڪري کي گهر کان پڙهي اچڻ الِء چوي.گهر جو ڪم: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  19يونٽ:         سنڌي  مضمون : 

  منٽ 05: وقت      جهڙي ڪرڻي تهڙي ڀرڻي :عنوان 

 اُن قابل ٿي ويندا ته: ٻارهن سبق جي مڪمل ٿيڻ کانپوِء   مقصد:

 .ڏنل سبق جو مواد کي پڙهي سگهندا 

 ..ننڍن ننڍن سوالن جا جواب ڏئي سگهندا 

 تدريسي ڪتاب، بورڊ، چاڪ.  تدريسي مواد:

 : تدريسي طريقو

 سبق جو ٽڪرو شاگردن کان پڇي.  /ه پڙهايل آکاڻي هٽيچر ڪال: (Motivation) ذهني آمادگي: 

 

کولڻ الِء چوي ۽ سبق جي  14۽ صفحو  11استاد شاگردن کي سبق :  (Methodology)طريقي ڪار: 

منٽ ڏئي ته شاگرد سبق کي دل ۾ پڙهن. استاد  15ٽڪري کي بلند آواز ۾ پڙهي ٻڌائي؛ استاد شاگردن کي 

ڪالس جو چڪر لڳائي ۽ انهيَء دوران سبق مان ڏکيا لفظ بورڊ تي لکي ۽ انهن جي معني سمجهائي 

۽ سمجهڻ ۾ سوالئي ٿئي. استاد ٻارن کا الڳ الڳ ٿوري ٿوري آکاڻي پڙهائي  جيئن ٻارن کي آکاڻي پڙهڻ

 ۽ سندن ڪيل غلطيون ٻين ٻارن جي مدد سان دُرست ڪرائي. 

 

 استاد ڏکين لفظن تي جمال ٻارن کان ٺهرائي ۽ سٺن اکرن ۾ لکڻ الِء چوي.: ((Assessmentجائزو: 

 

 استاد شاگردن کي سبق گهر مان پڙهي اچڻ الِء چوي. گهر جو ڪم: 
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  19يونٽ:         سنڌي  مضمون : 

  منٽ 05: وقت      جهڙي ڪرڻي تهڙي ڀرڻي :عنوان 

 اُن قابل ٿي ويندا ته:ٻار هن سبق جي مڪمل ٿيڻ کانپوِء   مقصد:

 .ڏنل سبق جو ٽڪرو پڙهي سگهندا 

 سگهندا. آکاڻي کي پنهنجي لفظن ۾ بيان ڪري 

 تدريسي ڪتاب، بورڊ، چاڪ. تدريسي مواد:

 : تدريسي طريقو

 ه پڙهايل سبق مان ڏکيا لفظ ۽ جمال پُڇي. هاستاد ڪال (Motivation)ذهني آمادگي: 

جو آخري پيراگراف کولڻ ۽ ڌيان سان ٻڌڻ  11استاد شاگردن کي سبق  (Methodology)طريقي ڪار:  

پيراگراف بلند آواز سان پڙهي ٻڌائي ۽ شاگردن کي خاموشيَء سان ٻڌڻ الِء چوي، استاد سبق جو آخري 

منٽ  15الِء چوي، ان کانپوِء استاد هڪ ڀيرو ٻيهر بلند آواز سان سبق پڙهي ٻڌائي، استاد شاگردن کي 

ڏئي ته شاگرد سبق کي دل ۾ پڙهن ان دوران استاد ڪالس جو چڪر لڳائي ۽ ٻارن کي  ڏکيائي اچڻ وقت 

ري، استاد سبق جو ٽڪرو ڪجه ٻارن کان پڇي ۽ سندن غلطيون ٻين ٻارن جي مدد سان ان جي مدد ڪ

 دُرست ڪرائي.

استاد ٻارن کان آکاڻي پنهنجن لفظن ۾ بيان ڪرائي ۽ سڄي سبق جي پوري ٿيڻ : ((Assessmentجائزو: 

 کانپوِء شاگردن کان الڳ الڳ تڪرو پڙهائي. 

 

 هران پڙهي اچڻ الِء چوي.استاد سڄي سبق کي شاگردن کي گگهر جو ڪم: 
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 7 يونٽ:         رياضي مضمون: 

 02 وقت:     مقدارن جي ماپ جو جوڙ ۽ ڪٽ/ گنجائش  عنوان: 

 منٽ

 )حصو اول: لٽرن کي ملي لٽرن ۾ تبديل ڪرڻ(

 قابل ٿي ويندا ته:  ان ِهن پيريڊ جي آخر ۾ ٻار تدريسي مقصد:

 .ليٽرن کي ملي ليٽرن ۾ تحويل ڪري سگهندا 

 ڪاپي، بورڊ، چاڪ، پينسل، ربڙ، شاپنر،  ڪارڊ شيٽ وغيره تدريسي مواد: 

 :  تدريسي طريقو

 (Motivation)  : ذهني آمادگي

 گرام(155) ڪلو گرام ۾ ڪيترا گرام هوندا آهن؟  1 .1

 گرام( 0555) ڪلو گرام ۾ ڪيترا گرام هوندا آهن؟  0 .2

 گرام( 8555) ڪلو گرام ۾ ڪيترا گرام هوندا آهن؟  8 .9

 

هتي استاد شاگرد کي مخاطب ڪندي ٻڌايو ته جيئن ته اسان پهريان به : (Methodology)ڪار:   قيطري

 1گرام هوندا ته  1555گرام هوندا آهن. مطلب ته جڏهن  1555ڪلو گرام ۾  1پڙهي چڪا آهيون ته 

استاد شاگردن کي وڌيڪ معلومات ڏيندا ته  ليٽر ٺهندو.  1ملي ليٽر  1555ڪلو گرام ٺهندو اهڙيَء طرح 

ٺوس شين جي پيمائش گرام ۾ ڪلو گرام ۾ ڪندا آهيون. جڏهن ته جيڪا شي پاڻياٺ شڪل ۾ هوندي 

۽ ليٽر جي باري ۾  ڇا توهان مان ڪنهن ملي ليٽر  آهي. ان جي پيمائش ملي ليٽر ۽ ليٽر ۾ ڪندا آهيون. 

 پڙهيو آهي ته استاد الِء سمجهائڻ آسان هوندو.  ٻڌو آهي؟ شاگردن پهرين ڪالس ۾ ان جي باري ۾

جي تصويرون شاگردن کي غور سان ڏسڻ الِء چوندي. ليٽر يا ليٽر کان  17: صفحو نمبر 1مثال نمبر 

( جو نشان لڳرائيندي.  ۽ ملي ليٽرن واري گنجائش √وڌيڪ گنجائش وارن دٻن ۽ بوتلن جي شاگردن کان )

ليٽر  1555ڳرائيندي. ڇا ملي ليٽرن واري دٻن ۽ بوتلن ۾ ڪجهه هڪ ( جو نشان لxجي دٻن ۽ بوتلن تي )

ملي ليٽر هڪ لٽر جي  1555کان وڌيڪ جي گنجائش آهي ته ان کي اسان حل ڪنداسين. توهان ڄاڻو ٿا ته 

 لٽر ڪيتري ملي لٽر جي برابر هوندو.  150برابر آهي ته ٻُڌايو 

 هتي استاد شاگردن کي سمجهائيندي ۽ ٻڌائي ته

 ملي ليٽر جي برابر آهي. 1555ر هڪ لٽ

  1.0برابر  لٽر  (1.5x1000)ته 

    انگ 1.0هتي 

 جيئن ته شاگرد پهرين جي باري ۾ پڙهي چڪا آهن.

 

15

10
× 1000  

1.5
15

10
 

 

حل  هاڻي اسين اڳتي هن کي ڪيئن حل ڪنداسين؟ شاگردن جي مختلف جوابن کانپوِء استاد سوال اڳتي

 ڪرائيندو. پوِء بورڊ تي سوال ٻيهر کان حل سمجهائيندي. 

 استاد شاگردن کان ڪتابن تي حل ڪرائي.  18صفحو نمبر  2مثال نمبر 

 

 ملي ليٽرن م تبديل ڪيو.  1سوال نمبر  85مشق  152صفحو نمبر   ( Assessmentجائزو: )

 لٽر 19.705. 2  ليٽر  7.0 .1
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 ي ته استاد شاگردن جي رهنمائي به ڪندو.)نوٽ: جتي شاگردن کي مشڪالت پيش اچ

 

 گهرو ڪم: ملي ليٽرن ۾ تبديل ڪيو.

   لٽر 0( 2  لٽر 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7 يونٽ:         رياضي مضمون: 

 02 وقت:     مقدارن جي ماپ جو جوڙ ۽ ڪٽ/ گنجائش  عنوان: 

 منٽ

 )حصو اول: لٽرن کي ملي لٽرن ۾ تبديل ڪرڻ(

 قابل ٿي ويندا ته:  ان ِهن پيريڊ جي آخر ۾ ٻار تدريسي مقصد:

 .ملي ليٽرن کي ليٽر ۾ تبديل ڪرڻ سکي سگهندا 

 ڪاپي، بورڊ، چاڪ، پينسل، ربڙ، شاپنر،  ڪارڊ شيٽ وغيره تدريسي مواد: 

 :  تدريسي طريقو

 ((Motivation : ذهني آمادگي

 ليٽر کي ملي ليٽر ۾ تبديل ڪيو. 12سوال  152صفحي نمبر 

 جيڪڏهن ڪنهن شاگرد کي حل ڪرڻ ۾ ڏکيائي ٿي اچي ته اسان شاگردن جي مدد به ڪندو()نوٽ: 

 (Methodology)ڪار:   طريقي

حل ڪرائڻ کان پهريان شاگردن کان پڇندي ته گرام کي ڪلو گرام ۾ تبديل ڪرڻ الِء  2استاد سوال نمبر 

 1555الِء ڇا ڪيو هو؟ ) سان ضرب ڏنو هو( ۽ ڪلو گرام کي گرام ۾ تبديل ڪرڻ 1555ڇا ڪيو هو؟ )

 سان تقسيم ڪيو هو(
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سان ضرب ڪنداسين( ۽  1555بلڪل اهڙيَء طرح جڏهن اسان ليٽر کي ملي ليٽر ۾ تبديل ڪنداسين ته )

 سان تقسيم يا ضرب ڪنداسين(  1555جڏهن مِلي ليٽر کي ليٽر ۾ تبديل ڪنداسين ته )

 لٽر  1ملي ليٽر برابر آهي  1555

ملي ليٽر 
1

1000
×  1 لٽر

 ( بورڊ تي لکندي. 1جو سوال نمبر ) 2۽ سوال نمبر  95مشق  152استاد ڪتاب جو صفحو نمبر  

 : ليٽر ۾ تبديل ڪيو. 2سوال 

 ملي ليٽر 2555

هتي استاد شاگردن کي مخاطب ڪندي پُڇي. ڇا ڪوئي هن جي حل ڪرڻ جو طريقو ٻڌائي سگهي ٿو. 

 تي  حل ڪندو ۽ سمجهائيندي ٻڌائيندي ته شاگردن جا مختلف جواب وٺڻ کان پوِء استاد سوال کي اڳ

ملي ليٽر
1

1000
×  1 لٽر

 

 
1

1000
× 2000 

هاڻي اڳتي اسان هن کي ڪيئن حل ڪنداسين. هتي استاد شاگردن جي ذريعي سوال کي حل ڪندي. انهن 

کان گهڻي کان گهڻو پُڇي ۽ ڪنهن شاگرد کي بورڊ تي گهرائي حل ڪرڻ جو موقعو ڏي. اگر شاگردن کي 

 پيش اچي ان جي رهنمائي ڪندي.  ڪائي ڏکيائي
1

1000
× 2000 = 2 

ليٽر جي هتي استاد شاگردن کي مخاطب ڪري پڇندي ته ڇا هي  2ملي ليٽر برابر آهن  2555مطلب ته 

سوال تمام شاگردن کي سمجهه ۾ اچي ويو آهي. اگر نه ته استاد ٻيهر بورڊ تي ساڳيو سوال سمجهائيندي. 

 ٽر کي ليٽر ۾ تبديل ڪري. ڪاپي ۾ حل ڪرائي. ملي لي 1455( iiiاستاد سوال نمبر )

 نوٽ: استاد ان دوران شاگردن جي رهنمائي به ڪري. 

 ملي ليٽر  1455

ملي ليٽر
1

1000
×  1 لٽر

 
1

1000
× 1400 =

1400

1000
 

1.50ليٽر  =
1400

1000
 

 

 ملي ليٽر کي ليٽر ۾ تحويل ڪيو.  1745  (Assessment)جائزو:

 ملي ليٽر کي ليٽر ۾تبديل ڪيو. 5555 گهرو ڪم: 
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 7 يونٽ:         رياضي مضمون: 

 02 وقت:     مقدارن جي ماپ جو جوڙ ۽ ڪٽ/ گنجائش  عنوان: 

 منٽ

 )حصو اول: لٽرن کي ملي لٽرن ۾ تبديل ڪرڻ(

 ِهن پيريڊ جي آخر ۾ ٻار قابل ٿي ويندا ته:  تدريسي مقصد:

  ايڪن کي جوڙ ڪٽ ڪري سگهندا.گنجائش ۽ مقدار جي 

 ڪاپي، بورڊ، چاڪ، پينسل، ربڙ، شاپنر،  ڪارڊ شيٽ وغيره تدريسي مواد: 

 :  تدريسي طريقو

 (Motivation) : ذهني آمادگي

ليٽر پاڻي پيئان ٿي ته ٻڌايو ته مان هڪ  2.0استاد شاگردن کان پڇندي ته جيڪڏهن مان هڪ ڏينهن ۾ 

 و؟ ۡ  هفتي ۾ ڪيترو پاڻي پيت

 (Methodology)ڪار:   طريقي

 استاد شاگردن کي هدايت ڪري ته اُهي هي سوال تصويرن جي ذريعي حل ڪندي. 

 

 

 

 

 

 

 رف عمل: 

 2.5  

2.52.0 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

 x 7 = 12.75 2.5ليٽر پاڻي پيئندي هجي ته  2.0۽ سڄو هڪ ڏينهن 

 ليٽر پاڻي پيئندي. 17.0مطلب ته سڄي هڪ هفتي ۾ 

2.5 

 لٽر

2.5 

 لٽر

2.5 

 لٽر

2.5 

 لٽر

2.5 

 لٽر
2.5 

 لٽر

2.5 

 لٽر
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)جوڙ ڪريو( جو سوال  9جو سوال نمبر  95مشق  152سکڻ جو عمل: استاد ڪتاب جو صفحو نمبر  

 نمبر  

(i) 20  + ليٽر 49ليٽر 

تي استاد ڪنهن به شاگرد کي بورڊ تي اچڻ جو ڇا ڪوئي شاگرد هن کي بورڊ تي حل ڪري سگهي ٿو. ه

 موقعو ڏيندي. 

 49 ليٽر 

 + 90 ليٽر

 78 

ليٽر  حل ڪرائيندي. ڪتاب جي صفحي  259ليٽر +  705( 9ليٽر ) 295+  450  2استاد سوال نمبر 

 ڪتاب ۾ ڪرائيندي ۽ چيڪ به ڪندي. ‘‘ حل ڪريو 7۽ سوال ’’جوڙ ڪريو  4جو سوال نمبر  159نمبر 

 

 ليٽر ملي ليٽر جو فرق معلوم ڪريو.  108ملي ليٽر ۽  110ليٽر  580 (Assessment)جائزو: 

 گهرو ڪم: 

  4540 – 2190)الف(

 ملي ليٽر 0149 -ملي ليٽر   21521)ب( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7 يونٽ:          رياضي مضمون: 

وقت:      مقدارن جي ماپ جو جوڙ ۽ ڪٽ/ گنجائش  عنوان: 

 منٽ 02 

 )حصو اول: لٽرن کي ملي لٽرن ۾ تبديل ڪرڻ(
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 ِهن پيريڊ جي آخر ۾ ٻار ان قابل ٿي ويندا ته:  تدريسي مقصد:

  گنجائش يا مقدار جي ايڪن جي تبديلي، جوڙ ڪٽ متعلق روز مرهه جي زندگي ۾ اچڻ وارن

 مسئلن کي حل ڪري سگهندا. 

 ڪاپي، بورڊ، چاڪ، پينسل، ربڙ، شاپنر، وغيره تدريسي مواد: 

 :  تدريسي طريقو

ليٽر واري  9سوال نمبر هڪ تيل خريد ڪرڻ وقت دڪاندار سڄي ڏينهن ۾  : (Motivation)ذهني آمادگي

بوتلن جي فروخت ڪئي آهي. ٻڌايو ته سِڄي ڏينهن ۾ دڪاندار ڪل ڪيترا  0ليٽر واري  4.0ليٽر واري  1

 ليٽرتيروخت ڪيا؟ 

 

  9x3=27لٽر 

 

 

 

4.5 + 4.5 +4.5 +4.5 = 22.5 

   x 5 = 22.5 4.5لٽر 

 سڄي ڏينهن ۾ دڪان دار ڪيترا تيل فروخت ڪيا ان الِء اسان جوڙ ڪنداسين. 

 ليٽر 57

 ليٽر 22.0

 لٽر تيل فروخت ڪيو.  41.0سڄي ڏينهن ۾ دڪاندار 

)نوٽ: هتي استاد شاگردن کي پاڻ کان حل ڪرڻ جو موقعو ڏي ۽ جتي مشڪل پيش اچي اتي ان جي 

 رهنمائي ڪندي. 

  (Methodology)طريقي ڪار: 

بورڊ تي لکندي ۽ وڏي آواز سان پڙهندي. استاد  8جو سوال نمبر  159استاد ڪتاب جو صفحو نمبر 

 شاگردن کي مخاطب ڪندي پُڇندي ته اسان هن سوال کي ڪيئن حل ڪنداسين؟ 

 شاگردن جا مختلف جواب وٺڻ کانپوِء شاگردن کان پڇي ڪري سوال کي اڳتي حل ڪرائيندي. 

 ملي ليٽر ڪيترو کير کپايائين؟  05570فارمر شام جي وقت ڪيترو کير کپايو؟ 

 ڇاڪوئي ٻڌائيندو اسان هن کي اڳتي ڪيئن حل ڪنداسين. شاگردن جي جواب کانپوِء اڳتي سوال حل ڪندي. 

 لٽر  ملي ليٽر 

705  05 

055  70+ 

 لٽر 191 ملي ليٽر 455

 ته فارمر ڪل ڪيترو کير کپايو؟ 

 لٽر 191 –ملي ليٽر  455

 ۽ هن سوال ۾ اهو پڇيو ويو جڏهن ته صبح جي مقابلي ۾ شام جي اوقات ۾ ڪيترو گهڻو کير کپايو؟ 

 ان الِء اسان صبح جي ملي لٽر ۽ لٽر کي شام جي ملي ليٽر ۽ لٽر سان ڪٽ ڪنداسين. 

 ملي ليٽر 705  لٽر 05 صبح 

 ملي ليٽر 055  لٽر 70 شام

055  70 

705  05+ 



 Lesson Planning منصوبابندي جي سبق

 

164 
 

705-  18 

لٽر وڌيڪ کير کپيو. جڏهن استاد شاگردن کي مخاطب ڪندي  18ملي لٽر  705شام جي مقابلي ۾ صبح 

ٻڌائي ته جڏهن ڪل ڪيترو کير کپايو ته ان کي اسان ٻنهي کي جوڙ ڪيو هو، جڏهن اهوپڇيو ويو ته 

 ڪهڙي وقت گهڻو کپايو ويو ته ان الِء اسان ڪٽ ڪنداسين. 

اطب ڪندي پُڇي ته هاڻي سوال سمجهه ۾ آيو. اگر نه ته استاد ٻيهر بورڊ تي استاد سِڄي ڪالس کي مخ

 سوال سمجهائيندي.

شاگردن کان ڪاپي ۾ حل ڪرائيندي. هفتي جي پهرين ٽن ڏينهن ۾ ڪيترو پيٽرول  9استاد سوال نمبر  

 کپايو؟ 

 ملي ليٽر 205  لٽر  812

 ملي ليٽر 805لٽر  780هفتي جي آخر ٽن ڏينهن ۾ ڪيترو پيٽرول کپايو؟ 

 لٽر  ملي لٽر

205  812 

205  780+ 

095  1577 

ملي لٽر پيٽرول سڄي هفتي کپيو؟ استاد پهريون پاڻ شاگردن کي سوال ڪرڻ جو موقعو  095لٽر  1577 

 ڏي ۽ جتي مشڪالت ٿيندي. اتي انهن جي رهنمائي ڪندي. 

 (11صفحي نمبر   2)مثال نمبر 

 

 (Assessment)  جائزو:
ملي لٽر ۽  205ملي ليٽر  055زبيده وٽ پيئڻ جي پاڻي جمع ڪرڻ الِء ٽي بوتلون جن جي گنجائش تقريبا 

 ملي ليٽر آهي ٻڌايو زبيده گهڻي مان گهڻو پيئڻ الِء ڪيترو پاڻي جمع ڪري سگهي ٿي؟  785

 

 ملي ليٽر

055 

205+ 

785+ 

1095 

۽ جتي ڪائي ڏکيائي اچي ان جي رهنمائي  )نوٽ: استاد پاڻ کان شاگردن کي سوال حل ڪرڻ جو موقعو ڏي

 ڪري. 

 

 ملي ليٽر کي ڪٽ ڪري اچو. 820ملي ليٽر مان  1405 گهرو ڪم: 
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 7 يونٽ:         رياضي مضمون: 

 02 وقت:     مقدارن جي ماپ جو جوڙ ۽ ڪٽ/ گنجائش  عنوان: 

 منٽ

 )حصو اول: لٽرن کي ملي لٽرن ۾ تبديل ڪرڻ(

 ِهن پيريڊ جي آخر ۾ ٻاران قابل ٿي ويندا ته:  تدريسي مقصد:

  گنجائش مقدار جي ايڪن جي تبديلي جمع، ڪٽ سان متعلق روزمره زندگي ۾ اچڻ وارن

 مسئلن کي حل ڪري سگهندا.

 ڪاپي، بورڊ، چاڪ، پينسل، ربڙ، شاپنر، وغيره تدريسي مواد: 

 تدريسي طريقو:

)نوٽ: استاد پاڻ کان حل ڪرڻ الِء چوي ۽ جتي مشڪل  11صفحي نمبر  9مثال نمبر  : ذهني آمادگي

پيش اچي ته رهنمائي ڪري.( حاڪم پنهنجي زمينن کي پاڻي ڏيڻ الِء ٻه وڏا ٽينڪ زمين ۾ ٺهرائي جن 

لٽر آهن ٻڌايو ته وڌيڪ وڏي ٽينڪ جي گنجائش ٻي ٽينڪ جي  1755لٽر ۽  2555جي بلترتيب گنجائش 

 ڪيتري وڌيڪ آهي؟ مقابلي ۾ 

 (Methodology) طريقي ڪار:
بورڊ تي لکي ۽ وڏي آواز ۾ پڙهي ان کانپوِء استاد شاگردن کي  11جو سوال نمبر  154استاد صفحي نمبر 

 مخاطب ڪندي ٻُڌائي ته هي هڪ سوال آهي پر هن جا جواب ڇا هوندا ۽ ڪوئي ٻڌائيندو ته ائين ڇو آهي. 

ملي ليٽر  055لٽر واري ڪينز سان  4.0استاد وضاحت ڏيندي ته هن ۾  شاگردن جي مختلف جوابن کانپوءِ 

ملي ليٽر  205لٽر واري ڪولڊ ڊرنڪ جي بوتل سان  2.205واري ڪيترون بوتلون ڀري سگهجن ٿيون، ۽ 

گنجائش وارا ڪيترا گالس ٺاهي مهمانن کي پيش ڪري سگهجي ٿو؟ ٻنهي سوالن کي هڪ ڪري ئي 

واب به ان جا الڳ آهن. پر انهن جي حل ڪرڻ جو طريقو هڪ ئي پيش ڪيو ويو آهي. تنهن ڪري ج

 آهي. 

کي اڻپور  4.0جيئن ته توهان کي پهريون به ٻڌايو آهي جڏهن ته ڏهائي کي اڻپور ۾ تبديل ڪنداسين ته اسان 

حصي ۾ تبديل ڪنداسين ته ڇا ڪوئي ٻڌائيندو ته ڏهائي کي اڻپور حصي ۾ ڪيئن تبديل ڪنداسين؟ هتي 

 دن جي مدد سان سوال کي اڳتي حل ڪري. استاد شاگر

Step 01  4.5
45

10
 

گرام جي ته هاڻي اسان ڇا ڪنداسين؟ استاد شاگردن کان مشورو وٺندي ۽  155لٽر  برابر آهي  1جيئن ته 

 انهن جا جواب حل ڪندي. 

Step 02      
45

10
× 1000 

Step 03    
45

10
× 1000 

Step 04   45 × 1000 = 4500 

 ڏيندو ته:هتي استاد وضاحت 

لٽر  05ڇاڪاڻ ته اسان کي ملي ليٽر ۾ بوتلون مليل آهن ته اسان ليٽر، کي ملي ليٽرن ۾ تبديل ڪيو ته 

ملي ليٽر جون ڪيترون  055ملي ليٽر ۾ آيو آهي هاڻي اسان کي هي معلوم ڪرڻو آهي ته هن مان  0555

تي مختلف جوابن کانپوِء استاد اڳ بوتلون ڀري سگهجن ٿيون ته ان الِء اسان کي ڇا ڪرڻو پوندو شاگردن جي

 حل ڪندي. 

 0555  بوتل 1

  055 –  

 0555  بوتل 2
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  055 – 

 9055  بوتل 9

  055 – 

 9555  بوتل  4

  055 – 

 4555  بوتل 0

  055 – 

 

 2555  بوتل 5

  055 – 

 1055  بوتل  7

  055 –  

 1555  بوتل  8

  055 –  

 055  بوتل 1

  055 – 

بوتلون  1ملي ليٽر واري بوتل ڀري وڃي ته  055لٽر وارن ڪينز مان اگر  4.0ملي ليٽر يا  4022مطلب 

 ڀري سگهجن ٿيون. 

هتي استاد شاگردن کي مخاطب ڪري پڇندي ته ڇا انهن کي هي سوال سمجهه ۾ آيو آهي. اگر ڪنهن 

د سوال جي ٻئي حصي شاگرد کي سمجهه ۾ نه آيو ته استاد ٻيهر هي سوال سمجهائيندو. ان کان پوِء استا

 جي طرف وڃي ۽ شاگردن کي مخاطب ڪندي پڇي ته ڇا توهان کي سمجهه ۾ اچي ويو. 

کي اسان ڪيئن حل ڪنداسين. استاد ڪوشش ڪندو شاگردن وڌيڪ ڳالهائڻ جو موقعو ڏي.  2سوال 

 ين. سهتي اسان کان ملي ليٽر ۾ جواب پڇيو ويو آهي ته اسان پهريون ليٽر کي ملي ليٽر ۾ تبديل ڪندا

Step 01  2250 =
2250

1000
 

 هاڻي اڳتي ڇا ڪنداسين؟ 

 شاگردن جي جوابن کانپوِء اڳتي حل ڪندو. 

 ملي ليٽر 1555 =لٽر  1

 ته 

Step 02  
2250

1000
× 1000 

 

Step 03  
2250

1000
× 1000 = 2400 

 ملي لٽر آيا.  2205لٽر کي ملي ليٽر ۾ تبديل ڪيو ته اسان وٽ  2.205جڏهن اسان 
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 ي ڇا ڪنداسين؟ هاڻي اسان اڳت

ان الِء به اسان اهو ئي ڪنداسين  .ملي لٽر جا گالس ڀريا آهن 205ملي ليٽر کان  2.205هاڻي اسان کي 

 جيڪو اسان بوتلن ڀرڻ الِء ڪيو هو. 

 2205   گالس  1

   205 –  

 

 2555   گالس  2

   205 –  

 

 1705   گالس  3 

   205  – 

 1055   گالس 4

   205 – 

 1205   گالس  0

   520 –  

 1555   گالس5

   205 – 

 705   گالس 7

   205 – 

 055   گالس  8

   205 – 

 205   گالس  1

   205 – 

   555 

 ملي ليٽر ڪيترا گالس ڀريا.  205ملي ليٽر مان  2205استاد شاگردن کي مخاطب ڪندي پڇي ته اسان 

 گالس ڀرينداسن. 8ملي ليٽر جا   205ملي ليٽر جي ڪولڊ ڊرنڪ مان  2205 داستا
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استاد هڪ ڀيرو ٻيهر شاگردن کي مخاطب ڪندي پڇي ته ڇا ان کي سوال سمجهه ۾ اچي ويو آهي. اگر 

 12جو سوال نمبر  154نه ته استاد ٻيهر بورڊ تي هي سوال سمجهائيندي. استاد ڪتاب جو صفحو نمبر 

 ڪاپي ۾ حل ڪرڻ الِء ڏيندي. 

1.0 

Step 01    
150

10
 

Step 02     1000 ملي ليٽر =  1 لٽر

Step 03    
15

10
 × 1000 

Step 04    1500 

 ملي ليٽر وارا گالس ڀري سگهجن ٿا.  205

1055 

 1500  گالس  1

  205 –  

 1250  گالس  2

  205 –  

 1000  گالس  9

  205 – 

 750  گالس 4

  205 – 

 500  گالس  0

  205 –  

 205  گالس5

  555 – 

 گالس ڀري سگهجن ٿا.  5ملي ليٽر جا   250لٽر مان 1.5

)نوٽ( استاد پهريون شاگردن کي حل ڪرڻ جو موقعو ڏي اگر سمجهه نه اچي ته ان جي رهنمائي 

 ڪري.

 حل ڪرڻ الِء ڏيندس.  9جو سوال نمبر  154ڪتاب جي صفحو نمبر (Assessment) جائزي:

ملي ليٽر  800ليٽر  7ملي ليٽر تيل استعمال ڪيو ۽ پوريون ٺاهڻ کانپوِء  770لٽر  15پوريون ٺاهڻ الِء 

 ڪيترو تيل استعمال ٿيو؟ ۾  پوريون ٺاهڻ رکيل تيل دٻي ۾ وڌو. ٻڌايو ته باقي 

 لٽر  ملي ليٽر 

770  15 

800  7 –  

125  8 

نوٽ: استاد شاگردن کي پاڻ کان حل ڪرڻ جو موقعو ملي ليٽر استعمال ٿيو. ) 125لٽر  8پوري ٺاهڻ الِء 

 ڏي ۽ جتي ضرورت ٿئي ته سندن رهنمائي ڪري. 

 ڪٽ ڪريو: گهر جو ڪم:

 لٽر  ملي لٽر
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770  72 

205  91 –  

 لٽر   ملي لٽر

552  10 –  

270  01 

 

 7 يونٽ:         رياضي مضمون: 

وقت:  ٻيو:وقت جي پيمائش(مقدارن جي ماپ جو جوڙ ۽ ڪٽ )حصو / گنجائش  عنوان: 

 منٽ 02 

 ان قابل ٿي ويندا ته:  ِهن پيريڊ جي آخر ۾ ٻار تدريسي مقصد:

  .وقت کي مهينن ۾، ڪالڪن ۾، منٽن ۾ ۽ سيڪنڊن ۾ تبديل ڪري سگهندا 

 ڪئلينڊر، گهڙي، بليڪ بورڊ، چاڪ ۽ ڪاپي.  تدريسي مواد: 

 : تدريسي طريقو

 هيٺ ڏنل وقت کي ڏسي ُسئين جي مدد سان گهڙي جي اندر وقت ٻُڌايو.  (Motivation) : ذهني آمادگي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٽيچر ٻارن سان مخاطب ٿيندي اهو ٻڌائيندي ته پهرين درجي ۾ اسان وقت  (Methodology) طريقي ڪار

 جي باري ۾ پڙهي آيا آهيون مگر پهريان توهان مان ڪوئي اهو ٻڌائي ته وقت ڪيئن ٺهندو آهي؟ 

 ٺهندا آهن   سيڪنڊن مان منٽ  -

 ٺهندا آهن   منٽن مان ڪالڪ  -

 ٺهندا آهن   ڪالڪن مان ڏينهن  -

 آهن ٺهندا   ڏينهن کان هفتا  -

 ٺهندا آهن   هفتن مان مهينا -

 ٺهندا آهن   مهينن مان سال -

سال جي هوندي آهي ٽيچر شاگردن کي سٺي طريقي سان  155سال سان صدي ٺهندي آهي ۽ هڪ صدي 

 سمجهائيندي. ٽيچر وڌيڪ واضع ڪري سمجهائيندي ته: 

9:00 8:15 

1:30 4:45 
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 وقت جي وڏي ايڪن کي ننڍن ايڪن ۾ تبديل ڪرڻ جي الِء ضرب جو عمل ڪنداسين. 

وقت جي ننڍن ايڪن کي وڏي ايڪن ۾ تبديل ڪرڻ جي الِء ضرب جو عمل ڪنداسين. جيئن مثال نمبر 

1 : 

 ٻن سالن کي مهينن ۾ تبديل ڪريو:  -

 ٽيچر  شاگردن کي سمجهائيندي ٻڌائيندي ته:

هتي ٻه سال وڏي ايڪائي آهي ۽ مهينو ننڍي ايڪائي آهي. ته اسان هتي ڪهڙو عمل ڪنداسين؟ ٽيچر 

 خاطب ٿيندي پڇندي؟ٻارن سان م

 مهينا هوندا آهن.  12جي!  هتي ضرب جو عمل ڪنداسين، ڇو جو ان ۾ 

 ته ٻن سالن ۾ ڪيترا مهينا ٿيندا آهن؟ 

 الءِ  ڪرڻ حل کي سوالن ٽيچر هتي. ايندو 24 جواب ته ڏينداسين ضرب سان 12 ×2اسان هتي جڏهن 

 . لکرائيندي به تي بوڪ نوٽ ۽ سمجهائيندي کي ٻارن ڳالهيون ڏنل هيٺ

 سان ضرب ڪندا آهيون. 12سالن کي مهينن کي تبديل ڪرڻ جي الِء  .1

 سان ضرب ڪندا آهيون.  95مهينن کي ڏينهن کي تبديل ڪرڻ جي الِء  .2

 سان ضرب ڪندا آهيون.  24ڏينهن کي ڪالڪن ۾ تقسيم ڪرڻ جي الِء  .9

 سان ضرب ڪندا آهيون.  55ڪالڪن کي منٽن ۾ تبديل ڪرڻ جي الِء  .4

 سان ضرب ڪندا آهيون.  55منٽن کي سيڪنڊن ۾ تبديل ڪرڻ جي الِء  .0

 سان ضرب ڪندا آهيون. 7مهينن کي هفتن ۾ تبديل ڪرڻ جي الِء  .5

 جڏهن ته: 

 سان تقسيم ڪندا آهيون.  55سيڪنڊن کي مهينن ۾ تبديل ڪرڻ جي الِء  .1

 سان تقسيم ڪندا آهيون. 55منٽن کي ڪالڪن ۾ تبديل ڪرڻ جي الِء  .2

 سان تقسيم ڪندا آهيون. 24ينهن ۾ تبديل ڪرڻ جي الِء ڪالڪن کي ڏ .9

 سان تقسيم ڪندا آهيون. 7ڏينهن کي هفتن ۾ تبديل ڪرڻ جي الِء  .4

 سان تقسيم ڪندا آهيون. 95ڏينهن کي مهينن ۾ تبديل ڪرڻ جي الِء  .0

 سان تقسيم ڪندا آهيون. 12مهينن کي سالن ۾ تبديل ڪرڻ جي الِء  .5

 جي الِء:  وڌيڪ سمجهائيندي ٻارن کي ٻڌائڻ

 مهينن جي 12هڪ سال  برابر آهي 

 ڏينهن جي 95هڪ مهينو برابر آهي 

 منٽن جي 55هڪ ڪالڪ برابر آهي 

 سيڪنڊن جي 55هڪ منٽ برابر آهي 

 : هيٺ ڏنل خال ڀريو(Assessment)جائزو: 

 هڪ منٽ .................  سيڪنڊ پوندا آهن. -

 هڪ ڪالڪ ۾ ........... منٽ پوندا آهن. -

 ڏينهن ۾  ................ ڪالڪ پوندا آهن.هڪ  -

 هڪ مهيني ۾ ................ ڏينهن پوندا آهن. -

 هڪ سال ۾ ............ مهينا پوندا آهن. -
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 7 يونٽ:         رياضي مضمون: 

وقت:  مقدارن جي ماپ جو جوڙ ۽ ڪٽ )حصو ٻيو:وقت جي پيمائش(/ گنجائش  عنوان: 

 منٽ 02 

 ان قابل ٿي ويندا ته:  ِهن پيريڊ جي آخر ۾ ٻار تدريسي مقصد:

 .وقت کي ڪالڪن سان منٽن ۽ سيڪنڊن ۾ تبديل ڪري سگهندا 

 ڪئلينڊر، گهڙي، بليڪ بورڊ، چاڪ ۽ ڪاپي.  تدريسي مواد: 

 : تدريسي طريقو

 (Motivation)  : ذهني آمادگي
 ڪيو؟ڏاڏي منهنجو رئو ٻن هفتن ۾ ٺاهيو ٻڌايو ته ان ڪيترن ڏينهن ۾ مڪمل 

 تصوير جي مدد سان ان جو جواب ڏيو.

ٽيچر هتي ٻارن کان ڪاپي ۾ ڪنهن به مهيني جو ڪوشش ڪري ان مهيني جو ڪئلينڊر ٺهرائي سوال 

 کي حل ڪرائي. 

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 

     1 2 

3  (4)  (5) (6)  (7)  (8)  (9) 

 (10)  (11)  (12)  (13)  (14)  (15) (16) 

(17 ) 18 19 20 21 22 23 

24 45 26 27 28 29 30 

31       

هاڻي هتي ڪئيلينڊر ۾ ڏينهن ۾ دائرا لڳل آهن جيئن هڪ هفتي ۾ ست ڏينهن هوندا آهن سومر کان آچر 

تائين دائرو ٺاهڻ ۽ ٻيهر سومر کان آچر تائين دائرا ٺاهيو هاڻي هتي ٽيچر شاگردن سان مخاطب ٿيندي 

ٿا يعني ڏاڏي هڪ  ڏينهن ٿين 14چوندي ته دائري وارن عدد کي ڳڻيو ته ڪيترا ڏينهن ٿين ٿا؟ جي ٽوٽل 

 ڏينهن۾۽ ٻن هفتن ۾ ٺاهيو.  14رئو 

هتي وڏي اڪائي هفتو آهي ۽ ننڍي اڪائي ڏينهن آهن ته اسان ان کي ضرب به ڏئي سگهون ٿا. پوِء به 

 ايندو.  14اسان جو جواب 

7 x 2 = 14 

هيٺ  1جو سوال نمبر ‘‘ 91’’مشق  151ٽيچر ڪتاب جو صفحو نمبر  (Methodology)طريقي ڪار 

منٽن ۾ تبديل ڪريو ۽ بورڊ تي لکرايو ۽ ٻارن کي مخاطب ٿيندي پڇندي ته ڪوئي مون کي ان جو جواب 

ٻُڌائيندو ڪيئن حل ڪنداسين؟ جڏهن وڏي اڪائي کي ننڍي اڪائي ۾ تبديل ڪنداسين ته ٻُڌايو ته ان مهل 

هتي  ريو. ڪالڪن کي منٽن ۾ تبديل ڪ 8ن. جيئن ضرب جو عمل ڪندا آهيون.  ڪهڙو عمل ڪندا آهيو

 اسان وٽ وڏي اڪائي ڪهڙي آهي؟ )ڪالڪ( ۽ ننڍي اڪائي ڪهڙي آهي؟ )منٽ( 

 سيڪنڊ هوندا آهن. 55منٽ ۾  1جيئن  ضرب جو عمل ڪنداسين. ته پوِء اسان ڪهڙو عمل ڪنداسين؟ 

 سان ضرب ڪنداسين. 55کي  8ته هتي ڪالڪن کي منٽن ۾ تبديل ڪرڻو آهي ته اسان 

8 x 6 = 480 

 منٽ ٿيندا. 485۾ ڪالڪن  8مطلب 

 ڏينهن کي منٽن ۾ تبديل ڪندي.  0-5ائين ٽيچر سوال نمبر  

 پهريان ٽيچر ٻارن کي مخاطب ٿيندي پڇندي.

 هڪ ڏينهن ۾ ڪيترا ڪالڪ پوندا آهن؟ پهريان ڏينهن کي اسان ڪالڪن ۾ تبديل ڪنداسين.

 ڏينهن ۾ ڪيترا ڪالڪ ٿيندا.  0ڪالڪ آهن ته  24هڪ ڏينهن ۾ 
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 ڏينهن ننڍي اڪائي ڪالڪ آهن ته پوِء اسان ڇا ڪنداسين؟هتي وڏي اڪائي 

 جي ها! هتي ضرب ڪنداسين.

 ڪالڪ ٿيندا. 125ڏينهن ۾  0

 ڪالڪن جا منٽ معلوم ڪرڻا آهن. 125هتي اسان کي 

 سيڪنڊن جو هڪ منٽ ٿيندو آهي. 55ته 

 سيڪنڊ پوندا آهن.  55يا هڪ منٽ ۾ 

 سان ضرب ڪنداسين.  55ڪالڪن کي  125

120 x 60 = 720 

 ڏينهن ۾ ڪيترا منٽ هوندا آهن؟ 0ته پوِء 

 منٽ ٿيندا آهن. 7255ڏينهن ۾  0جي ها! 

ٽيچر ٻارن سان مخاطب ٿيندي پڇندي ته ڇا توهان کي  اهو سوال سمجهه ۾ آيو آهي. اگر نه ته ٽيچر 

 سوالن سان سمجهائيندي.

 سان.  1جو سوال  151ٽيچر  ڪتاب جو صفحو نمبر 

 ڏينهن 1( 7)

 ڏينهن ۾؟  1ڪالڪ  24هڪ ڏينهن ۾ 

 

ڏينهن ۾؟ پهريان اسان ڏينهن  12ڪالڪ  24ڏينهن )ڪاپي ۾ حل ڪرائيندي( هڪ ڏينهن ۾  12( 8)

 کي ڪالڪن ۾ تبديل ڪنداسين. 

 ڪالڪ ٿيا. 215پهريان ڏينهن کي ڪالڪن ۾ تبديل ڪيو ته 

 هاڻِي ڪالڪن ۾ ڪيترا منٽ ٿيندا آهن. 

 سيڪنڊ هوندا آهن. 55منٽ  1

216 x 60 = 12, 960/129960 

 منٽ هوندا آهن.  12155ڏينهن ۾  1معني 

 ته 

24 x 12 = 288 

 هتي اان ڏينهن کي ڪالڪن ۾ تبديل ڪيو ته جواب:

 سيڪنڊ هوندا آهن.  55ڪالڪ ٿيو هاڻي ڪالڪن کي منٽن ۾ تبديل ڪنداسين. هڪ منٽ  288

288 x 60 = 17, 280 

 منٽ هوندا آهن.  17285ڏينهن ۾  12معني 

 

 ڏينهن 9 (Assessment)جائزو: 

 

 ڪالڪ. 24منٽن ۾ تبديل ڪريو(  1)سوال نمبر  151( صفحه نمبر  4سوال نمبر )گهر جو ڪم: 
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  8 يونٽ:         رياضي مضمون: 

 02 وقت:    احاطو ۽ ايراضي )کليل شڪليون ۽ بند شڪليون( عنوان: 

 منٽ

 ِهن پيريڊ جي آخر ۾ ٻاران قابل ٿي ويندا ته:  مقصد:تدريسي 

 .ايراضي جي تصور کي سمجهي سگهندا 

 .احاطي ۽ ايراضي جي حد ۾ فرق ڪري سگهندا 

 بليڪ بورڊ، چاڪ، تدريسي ڪتاب ۽ ڪاپي.  تدريسي مواد: 

 :  تدريسي طريقو

  : (Motivation)ذهني آمادگي

 .لڳايو نشان جو( ×( ۽ بند شڪلين ۾ )√سوال کليل شڪلين ۾ )

 

 

 

 

 (Methodology)طريقي ڪار:  

سرگرمي کان بعد ٽيچر شاگردن کي وضاحت ڏيندو ته اسان لکيل شڪلين جو تعين نٿا ڪري  هن

سگهون. جڏهن ته اسان بند شڪلين جي جڳهه جو تعين باآساني ڪري سگهون ٿا. ڇو جو ڪنهن به بند 

 شڪل جو اندروني حصو ان بند شڪل جو عالئقو چورائيندو آهي. 

 ٻُڌائيندو؟ احاطو ۽ ايراضي ڇا هوندي آهي؟ ڇا ڪوئي 

 شاگردن جي مختلف جوابن کان بعد ٽيچر احاطي  ۽ ايراضي جو فرق ٻُڌائيندي. 

 بند شڪل جي سڀني ليڪ ٽڪرن جي ڊيگهه جي جوڙ کي ان شڪل جو احاطو چئجي ٿو.  احاطو:

ڪنهن به بند شڪل جي گهيريل عالئقي جي پيمائش کي ان بند شڪل جي ايراضي چيو وڃي  ايراضي:

 ٿو. جيئن مثال جي طور تي.

هن مستطيل جو احاطو ۽ ايراضي معلوم ڪرڻي آهي ته احاطو بند شڪل جي تمام قطعه جي ڊيگهه ۽ 

 مجموعو هوندو آهي. تمام قطعه خط مطلب چار ئي طرف هوندا آهن. 

 ِء : ته پو

 .( ڏيندي ضرب سان ڊيگهه کي 4 الءِ  ان ۾، 4 طرف تمام جي چورس) 4 ×سينٽي ميٽر(  4)ڊيگهه 

 

4× 4 
 سينٽي ميٽر آهي.  15

 سينٽي ميٽر آهي.  15مستطيل جو احاطو 

هاڻي اسان کي چورس جي ايراضي معلوم ڪرڻي آهي ته ايراضي ڪنهن به بند شڪل جي پيمائش هن 

  ڊيگهه  ×جي ايراضي چورائيندي آهي. جنهن کي: ڊيگهه  

 . ميٽر سينٽي  4 ×سينٽي ميٽر  4  =سينٽي ميٽر  15

 

ڇا سڀني ٻارن کي سمجهه ۾ اچي ويو آهي؟ ٽيچر تمام شاگردن کان پُڇندي. اگر ڪنهن شاگرد کي 

 سمجهه ۾ ناهي آيو ته ٽيچر ٻيهر سمجهائيندي. 

 

 

4cm 4cm 

4cm 

4cm 
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(Assessment)  :هيٺ ڏنل مستطيل  9۽  1جو سوال نمبر  117ٽيچر ڪتاب جو صفحو نمبر    جائزو

 جي ايراضي ۽ احاطو معلوم ڪريو.

 مستطيل  جو احاطو:  (1)

 Step 1   4 ×ڊيگهه 

4x3    Step 2 

 Step 3   12سينٽي ميٽر 

 Step 4 ڊيگهه ×مستطيل جي ايراضي 

9 × 9    Step 5  

1    Step 6 

 سينٽي ميٽر 12  مستطيل جو احاطو: 

 سينٽي ميٽر 1  مستطيل جي ايراضي؛

 مستطيل جو احاطو:  (2)

 Step 1    4 ×ڊيگهه 

 Step 2   4 ×1.0سينٽي ميٽر  

 Step 3    5.5سينٽي ميٽر 

 

 

 مستطيل جو ايراضي:  (9)

 Step 1    ڊيگهه ×ڊيگهه 

  Step 2   1.0 ×1.0سينٽي ميٽر  

 Step 3   2.45سينٽي ميٽر   

 Step 4  سينٽي ميٽر  5.5مستطيل جو احاطو: 

 Step 5 سينٽي ميٽر  2.45مستطيل جي ايراضي 

نوٽ: ٽيچر پهريون شاگردن کي پاڻ حل ڪرڻ جو موقعو ڏيندي جيڪڏهن ڪنهن شاگرد کي ڪابه 

 مشڪل پيش اچي ته پوِء ان جي رهنمائي ڪندي. 

 

 مستطيل جو احاطو: گهر جو ڪم: 

     4 ×ڊيگهه 

  4 ×2.0سينٽي ميٽر    
   15سينٽي ميٽر    

 مستطيل جي ايراضي 

 ڊيگهه ×ڊيگهه 

 ميٽر سينٽي 2.0  × 2.0سينٽي ميٽر 

 سينٽي ميٽر. 5.20سينٽي ميٽر ۽ ايراضي  15مستطيل جو احاطو:  5.20سينٽي ميتر 
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  8 يونٽ:         رياضي مضمون: 

 02 وقت:    احاطو ۽ ايراضي )کليل شڪليون ۽ بند شڪليون( عنوان: 

 منٽ

 ِهن پيريڊ جي آخر ۾ ٻار ان قابل ٿي ويندا ته:  تدريسي مقصد:

  مستطيل جي ايراضي ۽ احاطي جي مدد سان ڪڍي سگهندا.چورس ۽ 

 بليڪ بورڊ، چاڪ، تدريسي ڪتاب ۽ ڪاپي.  تدريسي مواد: 

 : تدريسي طريقو

 کولرائي. 114ٽيچر ڪتاب جو صفحو نمبر  (Motivation) ذهني آمادگي

 : کليل شڪلين ۾ سائو ۽ بند شڪلين ۾ ڳاڙهو رنگ ڀريو. 1مثال 

 و احاطو ۽ رقم معلوم ڪريو. ڏنل مستطيل ج 2سوال نمبر 

 

 

چورس ۾ چئني طرفن جي ڊيگهه ۽ ويڪر برابر هوندي آهي جڏهن ته مستطيل ۾ ڊيگهه برابر ۽ ويڪر 

 برابر هوندي آهي. ته پوِء ان جو  ڪليو به الڳ هوندو. ڇا ڪوئي ٻُڌائيندو ته ان جو ڪليو ڇا ٿيندو؟ 

 ضي جو ڪليو پُڇي ۽ ان کان بعد مستطيل جو ڪليو ٻُڌائي()ان الِء پهريون ٽيچر چورس جو احاطو ۽ ايرا

 (Methodology)ڪار:   طريقي

جيئن توهان کي ٻُڌايو ته جڏهن مستطيل جي ڊيگهه ويڪر برابر ناهي هوندي ته ان  مستطيل جو احاطو: 

 . ڪنداسين ضرب سان 2 الءِ  طرفن جي ڊيگهه ۽ ويڪر) 2 ×الِء )ڊيگهه + ويڪر(  

 2 ×( 4+ سينٽي ميٽر 2سينٽي ميٽر 
  12سينٽي ميٽر 

 هاڻي اسان ڇا معلوم ڪنداسين؟

 جي هاڻي اسان هن جي ايراضي معلوم ڪنداسين. 

 مستطيل جي ايراضي

 ڊيگهه ×ويڪر 

 ميٽر سينٽي 4 ×سينٽي ميٽر  2

 سينٽي ميٽر 8

 سينٽي ميٽر 12ته مستطيل جو احاطو ڪيترو آهي؟ 

سينٽي ميٽر ٽيچر پوري ڪالس کي مخاطب ڪندي پُڇندي ته  18۽ مستطيل جي ايراضي ڪيتري آهي؟ 

ڇا نهن کي اهو سوال سمجهه ۾ آيو آهي؟ جيڪڏهن ڪنهن شاگرد کي سمجهه ۾ ناهي آيو ته ٽيچر ٻيهر 

 بورڊ تي اهو سوال سمجهائيندي. 

 : ٽيچر ڪاپي ۾ حل ڪرائيندي. 2سوال نمبر 

 

 تطيل جو احاطومس

 2 ×)ڊيگهه + برابر( 
 2 ×( 0+ سينٽي ميٽر  2.5)سينٽي ميٽر 
 2 × 7.5سينٽي ميٽر 

 10.2سينٽي 

 مستطيل جي ايراضي

  ويڪر ×ڊيگهه  

2cm 

2cm 

5 cm 
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 (ميٽر سينٽي 19 ميٽر سينٽي 0 ×سينٽي ميٽر  2.5)

 )نوٽ: ٽيچر پهريان پاڻ کان حل ڪرائڻ الِء چوندي. جتي مشڪل هوندي اتي انهن جي رهنمائي ڪندي. 

 ((Assessmentجائزو:  

 

 

 

 

 مستطيل جي ايراضي:

(2.8  +0.0  )× 2 
 2 ×  8.9سينٽي ميٽر 
 15.5سينٽي ميٽر 

 مستطيل جي ايراضي

 ويڪر ×ڊيگهه 

2.8 × 0.0 

 سينٽي ميٽر 10.4

 سينٽي ميٽر 10.4مستطيل جي ايراضي:  سينٽي ميٽر 15.5مستطيل جو احاطو: 

)نوٽ: پهريان ٽيچر پاڻ حل ڪرڻ جو موقعو ڏيندي اگر ڪنهن شاگرد کي ڪا مشڪل ٿيندي ته ٽيچر ان 

 جي رهنمائي ڪندي. 

 گهر جو ڪم: مستطيل جو احاطو معلوم ڪريو.

 

 

 

 

 

  8 يونٽ:         رياضي مضمون: 

 02 وقت:        احاطو ۽ ايراضي عنوان: 

 منٽ

 ان قابل ٿي ويندا ته:  ر ۾ ٻارخِهن پيريڊ جي آ تدريسي مقصد:

 .چورس ۽ مستطيل جي ايراضي ۽ احاطي جي مدد سان ڪڍي سگهندا 

  .احاطي ۽ ايراضي متعلق روز مره زندگي متعلق مسئال حل ڪري سگهندا 

 ڪتاب ۽ ڪاپي. بليڪ بورڊ، چاڪ، تدريسي تدريسي مواد: 

  تدريسي طريقو:

 (Motivation) : ذهني آمادگي

ميٽر آهي ۽  1.45سوال: آمنه جي ماُء ڪالس ۾ فراسي وڇائڻ الِء خريد ڪئي آهي. جنهن جي ڊيگهه 

 ميٽر آهي، ٻُڌايو ته ڪالس ۾ وڇائڻ الِء فراسي ڪيتري ايراضي گهريندي؟  7.0ويڪر 

مان هر هڪ مستطيل شڪل آهي هتي اسان کان ايراضي پڇي وئي آهي ۽  7.0جيئن ڊيگهه ۽ ويڪر مان 

مستطيل جي ايراضي معلوم ڪرڻ الِء ٽيچر شاگردن کان سوال پُڇي مستطيل جي ايراضي معلوم ڪررڻ 

  ويڪر ×الِء ڊيگهه 

 ميٽر سينٽي 1.45 × 7.0سينٽي ميٽر 

2.8 

cm 

5.5 cm 
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 جي ضرورت آهي.  ايراضي جي 51 – 970ان فراسي کي ڪالس ۾ وڇائڻ الِء 

)نوٽ: ٽيچر شاگردن کي پهريون پاڻ حل ڪرڻ جو موقعو ڏي ۽ جتي مشڪل هوندي اُتي ان جي رهنمائي 

 ڪندي. 

  (Methodology)طريقي ڪار:
 جو( بورڊ تي لکندي.  118: )صفحو نمبر 0ٽيچر سوال نمبر 

وڏي آواز سان پڙهندي هتي ٽيچر ڪنهن هڪ شاگرد کي بورڊ تي گهرائي حل ڪرڻ الِء چوندي ۽ جتي 

 مشڪل هوندي اتي کيس رهنمائي ڪندي. 

 ميٽر 8.4 دروازي جي ڊيگهه: 

 ميٽر 15.7 دروازي جي ويڪر: 

 جيئن ته پيمائش مان معلوم ٿي رهيو آهي ته هڪ مستطيل جي شڪل آهي ۽ مستطيل جو احاطو

 ويڪر ×هه ڊيگ 

  ميٽر 8.4 × 15.7پر 

 ميٽر 19.1

ٽيچر شاگردن جي حوصال افزائي ڪندي جڳهه تي ويهڻ الِء چوندي ۽ پوري ڪالس کي مخاطب ٿيندي 

چوندي يا پڇندي. ته ڇا پوري ڪالس کي هي سوال سمجهه ۾ اچي ويو آهي. جيڪڏهن ڪنهن کي به 

 سمجهه ۾ ڪو نه آيو آهي ته ٻيهر سمجهائيندي. 

 

 (Assessment) جائزو:

 ڪاپي ۾ حل ڪرائيندي.  7سوال نمبر 

 ويڪر ×مستطيل جي ايراضي: ڊيگهه 

 ميٽر 955 × 2.9ڪلوميٽر 

 ميٽر 1555ڪلو ميٽر  1هتي سڀ کان پهرين ڪلوميٽر کي ميٽر ۾ حوالي ڪرڻو پوندو 

 معلوم ايراضي جي مستطيل هتي هاڻي آيو ميٽر 2955 جواب ته ڪيو حوالي جي ميٽر 1555 × 2.9ته 

 . آهي ڪرڻي

 ويڪر ×ڊيگهه 

 ميٽر 515555 = 955 × 2955

 )نوٽ: ٽيچر شاگردن جي رهنمائي ڪري ۽ جتي مشڪل هجي انهن جي مدد به ڪري(. 
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Subject:  English     Unit 10:  Family  

Topic:  Reading Comprehension   Time:  50 Minutes 

 پوِء ٻار ان قابل ٿي ويندا ته:هن پيريڊ جي ختم ٿيڻ کان تدريسي مقصد:  

  سبقFamily .کي روانيَء سان پڙهي سگهندا 

 .نئين لفظن جي معنيِ ڄاڻي سبق جو مفهوم پنهنجي لفظن ۾ ٻُڌائي سگهندا 

 

 ٽيڪسٽ بُڪ، بورڊ، چاڪ، ڊسٽرتدريسي مواد: 

 : تدريسي طريقو

 ال ڪندي.ذهني آمادگي ۾ استاد ٻارن کان هيٺ ڏنل سو (Motivation)ذهني آمادگي: 

 توهان جي گهر ۾ ڪير ڪير رهندو آهي؟ .1

2. Family ڇا هوندي آهي؟ 

9. Family ۾ ڪير ڪير هوندو آهي؟ 

 توهان جو خيال ڪير رکندو آهي؟  .4

 

 (Methodology) طريقي ڪار: 
استاد ڪتاب کولرائي سبق جي مثالي خواندگي ڪري. سبق پڙهڻ وقت ٻارن کي جن لفظن ۾  سرگرمي: 

جي ذريعي مشق ڪرائي. مشڪل لفظن کي  Phonicsمشڪل پيش اچي ته استاد انهن لفظن کي 

Phonics  .پڙهائڻ کان پوِء نوان لفظ بورڊ تي لکيا وڃن ۽ ٻارن کان انهن جي معني پڇي وڃي 

ڪرڻ الِء چوندي ۽ نوان لفظ معني جي مدد سان معني  Silent Readingٻارن کي سرگرمي:  

 سمجهائي ڪري سبق جو خالصو پنهنجي لفظن ۾ ڪاپي ۾ لکرائي.

 ڪري وڃن ته واري واري سان ڪجهه ٻارن کان انفرادي خواندگي ڪرائي.  Silent Readingٻار 

 

 (Assessment)جائزو: 

رادي خواندگي ڪرائي ۽ جن ٻارن کي رهنمائي جي جائزي جي طور تي استاد ڪجهه ٻارن کان انف

 ضرورت آهي انهن کي ٻيهر غور سان ٻُڌڻ الِء چوي. 
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Subject:  English     Unit 10:  Family  

Topic:  Reading Comprehension   Time:  50 Minutes 

 هن پيريڊ جي ختم ٿيڻ کان پوِء ٻار ان قابل ٿي ويندا ته:تدريسي مقصد:  

  سبقFamily  .جا آخري ٻه بند روانيَء سان پڙهي سگهندا 

 .نون لفظن جي معني ڄاڻي ڪري ڪاپي ۾ لکي سگهندا 

 

 ٽيڪسٽ بُڪ، بورڊ، چاڪ، ڊسٽرتدريسي مواد: 

 : تدريسي طريقو

 (Motivation)ذهني آمادگي: 

 ل ڪري. ذهني آمادگي جي طور تي استاد ٻارن کان ڪالهه پڙهايل ٻن بندن ي حوالي سان هيٺ ڏنل سوا

1. Why family is special? 

2. Can you describe your family?  

 ٻارن کان جواب  سنڌي ۾ ورتا وڃن. نوٽ: 

  (Methodology)طريقي ڪار: 
استاد سبق جي آخري ٻن بندن جي مثالي خواندگي ڪري ۽ پوِء ڪجهه ٻارن کان بلند  سرگرمي: 

خواندگي ڪرائي. بلند خواندگي کان پوِء ٻارن کي نون لفظن جي نشاندهي ڪرائڻ الِء چيو وڃي. لفظن 

 جي معني ٻارن کان پڇي ڪري لکرائي وڃي ۽ ٻارن کي نوٽ بُڪ ۾ لکڻ جي هدايت ڏي. 

1. What is family? 

2. Who care for each other’s? 

3. When do people live peacefully? 

4. How can we care each other? 

ڪري مشورو وٺي ڪري ڪاپي تي لکڻ جي  Discussاستاد ٻارن کي سوالن جا جواب هڪ ٻئي سان 

هدايت ڏي. ٻارن کي مڪمل وقت ڏنو وڃي ته جيئن ٻار سوچي ڪري جواب لکي سگهن. هن سرگرمي 

جي دوران استاد ٻارن جي رهنمائي ڪري. ٻارن کان سوالن جا جواب پڇيا وڃن ۽ غلطي جي صورت ۾ 

 اصالح ڪئي وڃي. 

 

 (Assessment): جائزو

ڪاپي تي ڪرڻ الِء چوي. مڪمل  2تي ڏنل سرگرمي نمبر  47تي صفحو نمبر استاد جائزي جي طور 

 ڪرڻ تي چيڪ ڪري. 

 

 

 

Subject:  English     Unit 10:  Family  

Topic:  Reading Comprehension   Time:  50 Minutes 

 هن پيريڊ جي ختم ٿيڻ کان پوِء ٻار ان قابل ٿي ويندا ته:تدريسي مقصد:  

  ٻار سبقFamily  .تي پيراگراف لکي سگهندا 

 

 ٽيڪسٽ بُڪ، بورڊ، چاڪ، ڊسٽرتدريسي مواد: 

 : تدريسي طريقو
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 (Motivation)  ذهني آمادگي:
 ڪرائي.  Brainstormingتي  Familyذهني آمادگي ۾ استاد ٻارن کان 

 
  (Methodology)طريقي ڪار: 

 sampleجو  Activity # 3کولرائڻ جي هدايت ڏي ۽ ڏنل  47استاد ٻارن کي ڪتاب جو صفحو نمبر 

پيراگراف پڙهڻ الِء چوي. ٻارن کان پيراگراف پڙهائڻ کان پوِء استاد تمام ٻارن کي بورڊ تي ڪرايل 

Brainstorming Family  جي مدد سان اهڙي طرح جو پيراگراف لکڻ جي هدايت ڏي ۽ ٻارن کي

جي اصولن جي دهرائي ڪرائي. ۽ پيراگراف لکڻ جي الِء ڪجهه اصول ٻڌائي  Writingراگراف پي

 ‘: مثال

Topic sentence – Use of conjunction and pronoun, punctuation marks. 

پيراگراف رائيٽنگ جو ورجاٌء ڪرائڻ کان پوِء ٻارن کي پيراگراف لکڻ جي هدايت ڏني وڃي. ٻار 

ن ته ڪجهه ٻارن کي ڪالس جي سامهون گهرائي ڪري سڀنن جي سامهون پنهنجو پيراگراف لکي وڃ

 ڏيڻ جي الِء چيو وڃي.  Presentationلکيل پيراگراف جي 

 

 تي پنج جمال لکڻ الِء چوي.  My Familyجائزي جي طور تي  (Assessment)جائزو: 
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Subject:  English     Unit 10:  Family  

Topic:  Reading Comprehension   Time:  50 Minutes 

 هن پيريڊ جي ختم ٿيڻ کان پوِء ٻار ان قابل ٿي ويندا ته:تدريسي مقصد:  

  ٻارAdverb of Manner .جو استعمال سمجهي سگهندا 

  ٻارAdverb of Manner .کي استعمال ڪندي جمال ٺاهي سگهندا 

 

 ٽيڪسٽ بُڪ، بورڊ، چاڪ، ڊسٽرتدريسي مواد: 

 : تدريسي طريقو

 (Motivation)  ذهني آمادگي:
استاد ٻارن  Beautifully, Suddenly, slowlyجا ڪجهه مثال لکي. جيئن  Adverbاستاد بورڊ تي 

کان انهن لفظن کي پڙهڻ جي الِء چوي پوِء انهن لفظن جي معني ٻارن کان پُڇي. ڏنل لفظن جي معني 

 ٺاهڻ الِء چوي. مثال:  ٻارن کان پڇڻ کان پوِء ٻارن کي انهن لفظن کي سادا جمال

1. Slowly:  She works slowly. 

2. Suddenly:  Suddenly she cries 

3. Beautifully:  She works beautifully.  She paints beautifully.  

 

 (Methodology)  طريقي ڪار:

وضاحت ڪندا آهن يا ٻُڌائيندا آهن. Adverbsآهن.    Adverbsاستاد ٻارن کي وضاحت سان ٻُڌائي ته لفظ 

Adjectives , Verbs  ۽ ٻياAdverbs  :ٻڌائيندا آهن ته ڪم ڪيئن ٿيو يا ٿيندو آهي. مثال 

1. He sings loudly 

2. She walks slowly 

3. She writs neatly 

  Adverbsچيو ويندو آهي. اهڙي طرح جيڪو   Adverbs of Mannersکي   Adverbsانهن تمام 

 چوندا آهن. مثال:  Adverbs of Timeٻُڌائي ان کي ڪم جو وڌيڪ 

1. She has come now. 

2. He arrived early. 

3. She suddenly cries. 

Adverbs  جي وضاحت ڪرڻ کانپوِء استاد ٻارن کي وڌيڪAdverbs  ٻُڌائڻ جي الِء چوي ۽ گڏو گڏ

 ,Carefullyئن لڳائيندا آهن جي ”ly“جي آخر ۾  Adverbs of Mannerاهو به ٻُڌائي ته اسان 

slowly, beautifully.   .وغيره 

  ٻارن کان ڪجهه Adverbs  کولرائڻ جي هدايت  47پڇڻ کان پوِء استاد ٻارن کي صفحو نمبر

 کي حل ڪرائي.  Activity 4ڏي ۽ سرگرمي نمبر 

  جڏهن تمام ٻار مشق حل ڪري ڇڏين ته انهن کان واري واري سان لفظ پڇي ڪري بورڊ تي

 لکيا وڃن. 

 

 0تي ڏنل سرگرمي نمبر  4استاد جائزي جي طور تي ڪتاب جو صفحو نمبر (Assessment)جائزو: 

ڪتاب ۾ حل ڪرڻ جي الِء چوي. ڪم مڪمل ٿيڻ تي ٻارن کان جمال زباني پڇي ۽ ڪم چيڪ 

 ڪري. 
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Subject:  English     Unit 10:  Family  

Topic:  Reading Comprehension   Time:  50 Minutes 

 هن پيريڊ جي ختم ٿيڻ کان پوِء ٻار ان قابل ٿي ويندا ته:تدريسي مقصد:  

  5۾ ڏنل سرگرمي نمبر  48ٻار صفحو نمبر Riddles  ٻڌائي سگهندا ۽ ڪتاب تي حل ڪري

 سگهندا.

 ٽيڪسٽ بُڪ، بورڊ، چاڪ، ڊسٽرتدريسي مواد: 

 :تدريسي طريقو

  (Motivation) ذهني آمادگي

 استاد سنڌي ۽ اردو ۾ ڳجهارتون پڇي.  

 هلڻ ڦرڻ کان به الچار. –تٽنگون چار مگر بي ڪار  .1

 جواب ڪرسي. 

ٻارن کان ڪجهه دلچسپ ڳجهارتون پڇڻ کان پوِء ٻارن کان پڇيو وڃي ته هي تمام ڇا هيون؟ ممڪن 

ان پهريون لکي ۽ ٻارن کي پڙهائيندي پڇي ته ڇا توه Riddleجواب ڳجهارتون. استاد بورڊ تي لفظ 
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ڪڏهن هي لفظ ٻڌو آهي؟ ڇا توهان کي هن لفظ جي معني خبر آهي؟ استاد ٻارن کي ڪجهه اِشارا ڏي ۽ 

 ڳجهارت پڇي مثال: 

1. I am the most popular vegetable. I grew very tall, I grow under the ground, 

guess! What I am?  

Answer: Potato.  

ڳجهارت کي چوندا آهن.استاد ٻارن کي ٻڌائي ته   

 (Methodology)  طريقي ڪار:

جي حوالي سان ڪجهه دلچسپ   Familyاستاد ٻارن کي چوي ته ٻارو! اڄ اسان فيملي سرگرمي:  

ڳجهارتون توهان کان پڇندس. استاد ٻارن کي ٻن ٽيمن ۾ ويهاري ۽ انهن جي وچ ۾ ڏنل ڳجهارتن جو 

 مقابلي جي صورت ۾ پڇي. مقابلو ڪرائي ۽ ڳجهارتن جا جواب ٻارن کان 

 مثال.

Team A:  

1. What do you call father of your father? 

Answer: Grand Father  

2. What do you call wife of your brother?  

Answer: Sister in law. 

اهڙي طرح تمام ڳجهارتون واري واري ٻنهن ٽيمن کان پڇيون وڃن اگر ٻار اردو ۾ جواب ڏين ته انهن 

 ۾ لکي.  Englishجا ڏنل جواب اردو ۾ جواب کي 

 Nieceمثال: ڀاڻيجي 

جا ڏنل جوابن جي مدد  Riddles۾  48جي صفحي نمبر  Teacher Guideاستاد ان مقصد جي الِء 

 وٺي. 

 اري ٽيم جي الِء تاڙيون وڄرائي. استاد آخر ۾ کٽڻ و

ٺهرائي ۽ ان ۾ پنهنجي  Family Treeجائزي جي طور تي استاد ٻارن کان  (Assessment)جائزو:  

Family  جيGrand Parents  .ڏاڏو يا ڏاڏي ۽ نانو يا ناني جا ناال لکرايو 
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Subject:  English     Unit 10:  Family  

Topic:  Reading Comprehension   Time:  50 Minutes 

 هن پيريڊ جي ختم ٿيڻ کان پوِء ٻار ان قابل ٿي ويندا ته:تدريسي مقصد:  

 .سوالن جا جواب مواد مان ڏسي ڪري ٻڌائي سگهندا 

  .سوالن جا جواب لکي سگهندا 

 ٽيڪسٽ بُڪ، بورڊ، چاڪ، ڊسٽرتدريسي مواد: 

 : تدريسي طريقو

 (Motivation) ذهني آمادگي: 

  تمام ٻارن کان پڇيو وڃي ته توهان کي ڪيئن لڳندو جڏهن توهان جي گهر ۾ امان ۽ بابا نه

 هجن؟

 خاندان ۾ ڪهڙا ڪهڙا ماڻهو هوندا آهن؟ 

 خاندان جو وڏو ڪير هوندو آهي؟ 

 توهان جي خاندان ۾ ڪهڙا ڪهڙا ماڻهو آهن؟ 

 

  (Methodology)  طريقي ڪار:
استاد ٻارن کان خاندان جي تعريف پڇي ان کان پوِء ٻارن کان فيملي )خاندان( جي اهميت جي سرگرمي:  

بورڊ تي  1مان سوال نمبر  1مان سرگرمي نمبر  47باري ۾ پڇي ان کان پوِء ڪتاب جو صفحو نمبر 

 لکندي ۽ ٻارن کان سوال پڙهڻ الِء چوندي. 

Q1: What is family? 

Answer: Mother and father are family. 

Q2: Who care for each other?  

Answer: Grand Mother, Grand Father, Mother and Father care for each other’s.  

اهڙي طرح وڌيڪ سوالن جا جواب حل ڪرائي ان کان پوِء ٻارن کي هڪ واري پڙهائي ۽ پوِء تمام ٻار 

 ڪ ڪندي غلطن تي اصالح ڪندي. پنهنجو ڪم ڪاپي تي ڪندا. ان کان پوِء استاد ڪاپي چي

 

 (Assessment)جائزو:  

 استاد جائزي جي طور تي هيٺ ڏنل سوال ڪاپي تي ڪرڻ الِء چوي. 

Q1: How many children are in your family? 

Q2: When do people live peacefully?  

 

Subject:  English    Unit 11:   Our Environment   

Topic:  Reading Comprehension  Time:   50 Minutes 

 هن پيريڊ جي ختم ٿيڻ کان پوِء ٻار ان قابل ٿي ويندا ته: تدريسي مقصد: 

  سبقEnvironment  .جو پهريون پيراگراف پڙهي ڪري سمجهي سگهندا 

 .ڏنل مشڪل لفظن کي پڙهي سگهندا 

 ٽيڪسٽ بڪ، بورڊ، چاڪ، ڊسٽر تدريسي مواد:



 Lesson Planning منصوبابندي جي سبق

 

185 
 

 : تدريسي طريقو

 (Motivation) :ذهني آمادگي
تي ڏنل تصوير ڏيکاريندي. هي  05ذهني آمادگي جي الِء استاد ٻارن کان ٽيڪسٽ بُڪ جو صفحو نمبر 

 سوال ڪري. 

 ٻار! هنن ٻنهن تصويرن ۾ توهان کي ڇا نظر اچي ٿو؟ 

  جواب:  ممڪن
 ٻار، صاف ماحول، صاف گهر. ( کيڏند ي1)تصوير 

 ماڻهو. ندو گهر، کليل پاڻي، بيمارم( گه2)تصوير 

پوِء استاد ٻارن کي چوي ته توهان کي ڇا ٿو لڳي. مٿي واري تصوير ۾ ٻار صاف ۽ صحتمند ۽ هيٺ 

 يا سبب سان آهي؟  هواري تصوير ۾ ڇوڪرو بيمار ڪهڙي وجه

جي باري ۾ ‘‘  Environment۽ خراب ماحول ‘‘  Environment’’جواب: صاف ماحول  )ممڪن

 معلومات ڄاڻ حاصل ڪريون. 

 (Methodology)ر: طريقي ڪا

 استاد سبق جي مثالي خواندگي ڪري ۽ پوِء ڪجهه ٻارن کان انفرادي خواندگي ڪرائي. 

 استاد ٻيهر سبق پڙهي ۽ ٻارن کي مشڪل لفظن جي نشاندهي ڪرڻ الِء هدايت ڏي. 

  استاد مشڪل لفظ بورڊ تي لکي ۽ انهن کيPhonics  .جي مدد سان پڙحائي مثلن 

استاد ٻارن کان انهن لفظن جي معني پڇي استاد لفظ جي معني پڇڻ جي الِء ٻارن کي لفظ پڙهڻ کان پوِء 

 ‘‘ Garbage’’اشارا ڏي مثلن 

1. We should not throw garbage out of dustbin. 

 اسان کي پنهنجي آسي پاسي جي ____________ کي صاف رکڻ گهرجي. 

 ممڪنه جواب: ماحول

اهڙي طرح تمام لفظن جي معني ٻارن کان پڇي ڪري بورڊ تي لکرايا وڃن ۽ ٻارن کي پنهنجي 

Notebook .۾ لکرائي 

استاد واري واري ڪجهه ٻارن کان سبق پڙهائي ۽ سبق جي حوالي سان زباني   (Assessment) جائزو:

 سوال ڪري. 

Q1: What did Ms. Fozia teach the class?  

Q2: Why did Maha Walkes early in the morning?  

Subject:  English     Unit 11:   Our Environment  

Topic:  Reading Comprehension   Time:   50 

Minutes 

 هن پيريڊ جي ختم ٿيڻ کان پوِء ٻار ان قابل ٿي ويندا ته: تدريسي مقصد: 

  سبق’’Environment ‘‘ .جو ٻيو پيراگراف پڙهي سگهندا 

  لفظن جي معني ڄاڻي ڪري ڪاپي ۾ لکي سگهندا.نئون 

 ٽيڪسٽ بڪ، بورڊ، چاڪ، ڊسٽر تدريسي مواد:

 : تدريسي طريقو

 (Motivation) ذهني آمادگي:
ذهني آمادگي جي الِء استاد پڙهيل پهريون پيراگراف جي دهرائي ڪرائي ۽ ان مقصد جي الِء ٻارن کان 

 ڪجهه سوال پڇي. 

Q1: What does Ms. Fozia teach the class?  
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Q2: What does Maaha learn about environment?  

Q3: What does Maaha look outside the window?  

 (Methodology)طريقي ڪار: 

ذهني آمادگي ۾سوالن کان پوِء استاد اڳئي پيراگراف جي مثالي بلند خواندگي ڪري ۽ ٻارن سرگرمي: 

 کي غور سان ٻُڌڻ جي هدايت ڏي. 

استاد ٻيهر سبق پڙهي ۽ نئون لفظن جي نشاندهي ڪرڻ جي هدايت ڏي. نشاندهي ڪيل لفظ بورڊ تي لکيا 

و وڃي ۽ انهن لفظن جي حوالي سان وڃن ۽ انهن کي صوتي طريقي سان آواز مالئيندي لفظن کي پڙاهي

ٻارو! جڏهن اسان تيز پڇندا   Deep Breath: ڪندي. انهن جي معني پڇي وڃي. مثالٻارن سان گفتگو 

 آهيون ته ڇا ٿيندو آهي )ممڪن جواب: تيز ساهه کڻندا آهيون( 

اگر گالب جو گل اسان جي هٿ ۾ هجي ته اسان ان کي سونگهي ڪري ڇا ڪندا آهيون؟ ممڪنه جواب 

گهرو ساهه. اهڙي طرح تمام نشاندهي ڪيل مشڪل لفظن کي ٻارن سان گفتگو ڪندي معني پڇي 

 وڃي. 

ڪرڻ جي الِء چيو وڃي ۽ سبق کي لکيل لفظ  Silent Readingلفظ معني لکرائڻ کان پوِء ٻارن کان 

ڪن ته  Silent Readingي معني جي مدد سان سمجهي ڪري پڙهڻ جي هدايت ڏني وڃي. ٻار ج

يو وڃي. سبق پڙهائڻ جي وقت ٻارن کان سوال به ڪري ته جيئن ٻار سبق جو اڪجهه ٻارن کان سبق پڙه

 مفهوم ڄاڻي سگهن. مثال: 

Q1: What is the past of ___ environment? 

Q2: What happens if the environment, around us, is not neat and clean? 

 Three Syllable: سبق پڙهائڻ کان پوِء ٻارن کي سبق ۾ موجود عام استعمال ٿيڻ وارا لفظ سرگرمي

words .ڳولهڻ الِء چيو وڃي 

  ٻار جڏهن نشاندهي ڪري وڃن ته ٻار کانMulti-syllables word  پڇي ڪري بورڊ تي لکيا

 ۾ ٽوڙي ڪري پڙهڻ جي مشق ڪرائي وڃي.  Syllablesوڃن ۽ انهن کي 

 

 تجويز ڪيل لفظ:  
1. In ha led  

2. En vi ron ment 

3. Ani mals 

4. Keep ing 

5. De ci ded 

 (Assessment)جائزو: 

 ۾ ڪرايل لفظن جي صورتخطي ڪرائي. Three Syllableاستاد جائزي جي طور تي 
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Subject:  English    Unit 11:   Our Environment  

Topic:  Reading Comprehension  Time:   50 Minutes 

 هن پيريڊ جي ختم ٿيڻ کان پوِء ٻار ان قابل ٿي ويندا ته: تدريسي مقصد: 

  04ٻار صفحو نمبر Practice Dialogue .کي پڙهي ڪري سمجهي سگهندا 

 Dialogues  ۾ استعمال ٿيلPunctuation marks .جو مناسب استعمال ڪري سگهندا 

 Dialogues  کيRole play .کي سرگرمي جي ذريعي ادا ڪري سگهندا 

 ٽيڪسٽ بڪ، بورڊ، چاڪ، ڊسٽر تدريسي مواد:

 : تدريسي طريقو

 (Motivation)ذهني آمادگي: 

 جي دهرائي ڪرائي ان Punctuation Marks۾ پڙهايل  ۾ استاد گذريل سبق يا ليسن پالن ذهني آمادگي

 1مقصد جي الِء استاد هي سوال ڪري يا پڇي

 ٻڌائي سگهو ٿا؟  Simple Sentenceجمال ۽ سادا جمال  ،ٻارو! ڇا توهان ڪجهه سوال

Q1: What is your name?   simple sentences 

Q2: Where do you live?   I am a student 

جي نشاندهي جي عالوه لکي پوِء  Question Marksاستاد ٻارن جا ٻُڌايل جمال بورڊ تي لکندي ويندي ۽ 

ٻارن کي چوي ته غور سان لکيل جمال ڏسو ۽ ٻُڌايو ته ڇا ان ۾ رهيل آهي. اهڙي طرح سادا جملن ۾ به 

Full Stop  جي نشاندهي نه لڳائي وڃي ۽ ٻارن کان پڇيو وڃي ته ڇا هي صحيح آهي يا ڪجهه آهي؟ پوِء

وڃي ته جملن ۾ سوالي نشاني ۽ فل اسٽاپ جي ڪمي ٻارن جي حوصال افزائي ڪندي انهن کي ٻڌايو 

 آهي. 

 جي به دُهرائي ڪرائي وڃي.  Commaاهڙي طرح 

 (Methodology)طريقي ڪار: 

جي دُهرائي ڪرائڻ الِء پوِء ٻارن کي ٽيڪسٽ بُڪ جي صفحي نمبر  Punctuation Marksسرگرمي: 

پڙهائڻ  Dialoguesدايت ڏني وڃي. پڙهڻ جي ه Dialoguesکولڻ الِء هدايت ڏني وڃي ۽ ٻارن کي  04

پڙهڻ جي هدايت  Dialogueجو خيال رکندي  Punctuationوقت ٻارن کي خيالن جو اظهار ڪري ۽ 
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ڏني وڃي. انفرادي خواندگي ڪرائڻ کان پوِء ٻارن جا جوڙا ٺاهيا وڃن ۽ انهن کي جوڙن ۾ پڙهڻ ۽ پوِء 

Role Play  .جي الِء تيار ٿيڻ جي الِء چيو وڃي 

ٻار جڏهن جوڙن ۾ سبق کي پاڻ پڙهي وٺن ته انهن کي ڪالس ۾ سڀني جي سامهون واري واري جوڙن 

 تي رول پلي ڪرائي.   Dialogues۾ سڏرايو گهرايو وڃي ۽ 

 (Assessment)جائزو: 

 جي انفرادي طور تي ريڊنگ ڪرائي.  Dialoguesتي ڏيڻ جي الِء  04استاد صفحو نمبر 
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Subject:  English    Unit 11:   Our Environment  

Topic:  Reading Comprehension  Time:   50 Minutes 

 هن پيريڊ جي ختم ٿيڻ کان پوِء ٻار ان قابل ٿي ويندا ته: تدريسي مقصد: 

 Clean   ۽ Dirty .ماحول جي سڃاڻپ ڪري سگهندا 

 Clean .ماحول کي لکي ۽ پڙهي سگهندا 

 ڊسٽر،  ٽيڪسٽ بڪ، بورڊ، چاڪ، تدريسي مواد:

 : تدريسي طريقو

 ((Motivationذهني آمادگي: 

  Clean  جي معني ڇا آهي هي لفظ ٻڌي ڪري توهان جي دماغ ۾ ڪهڙي طرح جي صفائي جو خيال

اچي ٿو. ڇا توهان ڪڏهن ڪنهن به قسم جي صفائي ڪئي. ممڪنه جواب: گهر، ڪالس، گلي، رستو، 

 بيگ، ورانڊو، واش روم.

Dirty  جي معني ڇا آهي؟ اگر توهان گندي خراب جڳهه تي ويهي رهيا ته توهان کي ڪيئن لڳندو آهي؟

 اسان جا گهر ۽ گليون گنديون هوندويون آهن ته توهان کي ڪيئن لڳندو آهي؟ 

 (Methodology)طريقي ڪار: 

ندا. صان ٿياستاد پهريان ٻارن کان صفائي جي باري ۾ پڇي اگر اسان ماحول صاف نه ڪريو ته ڪهڙا نق

کولڻ الِء چوي. هاڻي تمام ٻارن کي ڪتاب مان پيراگراف جي مثالي  02ان کان پوِء ٻارن ک صفحو نمبر 

ڪيل فهرست جتي  Selectخواندگي ڪرائي ۽ ان ۾ هڪ فهرست تيار ڪرڻ جي الِء چوندي. ٻارن کي 

  Phonicsن کي هي سڀ لفظ جوابن کي استاد بورڊ تي ٻه ڪالم ٺاهي ڪري لکي. ان کانپوِء استاد تمام ٻار

جي ذريعي  Phonicsوڌيڪ لفظن کي  D/u/s/Tاهڙي طرح   F / l/o/w/e/rجي ذريعي پڙهائي  جيئن 

پڙهائي ان کان پوِء تمام ٻار هي ڪاپي تي لکن. استاد ڪالس جي دوران ٻارن جي غلطين کي صحيح 

 ڪري ۽ ڪاپي چيڪ ڪري.

Clean or Dirty 

Flowers Vehicle smoke 

Clean Water Garbage 

Fresh Fruits Sick 

Healthy Environment Bad smell 

Green Dust 

  (Assessment )  :جائزو

: Smoke, Dust, Flower, Environment, Green, Clean, Garbage  جي صورتخطي ڪرائي

 وڃي.

Subject:  English    Unit 11:   Our Environment  

Topic:  Reading Comprehension  Time:   50 Minutes 

 هن پيريڊ جي ختم ٿيڻ کان پوِء ٻار ان قابل ٿي ويندا ته: تدريسي مقصد: 

 .ڏنل مواد کي سمجهي ڪري پڙهي سگهندا 

 .نئون لفظن کي پڙهي سگهندا 
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 ٽيڪسٽ بڪ، بورڊ، چاڪ، ڊسٽر،  تدريسي مواد:

 : تدريسي طريقو

 (Motivation)ذهني آمادگي: 

  رهندي هئي؟ماها ڪٿي 

 ماها روزانو ڪاڏي ڪٿي ويندي هئي؟ 

  ماها ڪالس ۾ ڪهڙي جڳهه جي باري ۾ پڙهيو هيو؟ 

 ماها وڏي ڀيڻ ۽ وڏي ڀاُء کان ڪهڙي شيِء پڇي؟ 

 

استاد پهريان تمام ٻارن کان ڪالس جي باري ۾ پڇي ڇا اڄ ڪالس صاف (Methodology) طريقي ڪار: 

ي محلو يا روڊ جو ماحول ڪهڙو آهي؟ )ٻارن جا آهي؟ اسان جي ڪالس جو ماحول ڪهڙو آهي؟ گل

ممڪنه جواب: گندي، شور، ڪچرو آهي، صاف آهي، سٺو آهي، خوبصورت، خوشگوار آهي، پوِء ٻارن 

 جي ذريعي پڙهايو وڃي. ٻارن جي الِء سوال بورڊ تي لکي.  Phonicsکي 

Q1: What was Maaha looking? 

Q2: Maaha found the environment. 

Q3: Maaha was looking for environment? 

اهڙي طرح استاد ٻارن کان وڌيڪ سوالن جا جواب پڇي ڪري بورڊ تي لکندي تمام ٻار گڏجي جواب 

پڙهندا ۽ ٻين سوالن جا جواب پنهنجي ڪتاب ۾ تالش ڪندا ۽ هاڻي استاد کي ٻڌائن ۽ پڙهڻ الِء چوي. 

 هڻ الِء چوي.هاڻي استاد هڪ دفعو پڙهي ڪري تمام ٻارن سان گڏ پڙ

 هاڻي ٻار ڪاپي تي ڪم ڪندا ۽ استاد ڪاپي چيڪ ڪندي اصالح ڪندي.

 (Assessment) جائزو:
 استاد جائزي جي طور تي هيٺ ڏنل سوال زباني پُڇي.

 Where can we find the environment? 

 What are you doing outside? 

 Do you mean, we breath the environment all the time? 

 

 9 يونٽ:         سائنس مضمون: 

 منٽ 42 وقت:         بجلي عنوان: 

 ِهن پيريڊ جي آخر ۾ ٻار قابل ٿي ويندا ته:  تدريسي مقصد:

 .بجلي ۽ ان جو هلندڙ جي باري ۾ ٻڌائي سگهندا 

 ڪتاب، ڪاپي، چارٽ، پيپر وغيرهتدريسي مواد: 

 :   تدريسي طريقو

 (Motivation) ذهني آمادگي: 

 ذهني آمادگي الِء ٻارن کان ڪجهه سوال ڪندي.استاد  

 )متوقع جواب گرمي(     اڄ موسم ڪيئن آهي؟  .1

 )متوقع جواب پکو هالئڻ، ونهنجڻ( گرمي کي گهٽ ڪرڻ الِء اسين ڇا ڪندا آهيون؟  .2

 )متوقع جواب  بٽڻ سان، الئيٽ سان بجلي سان( پکو ڪيئن هلندو آهي؟  .9

 )متوقع جواب  بجلي هلي ويندي آهي( گرميَء جي موسم ۾ عام طور تي ڇا ٿيندو آهي؟  .4

  ڪنهن کي خبر آهي ته بجلي ڪٿان ايندي آهي؟ .0
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ٿي سگگهي ڪجهه ٻار پنهنجي معلومات مطابق ڪجهه به ٻڌائين انهن جي راِء وٺندي اُستاد ٻُڌائي  .5

کنداسگگگين ته بجلي ملندي ۽ ٺهندي اڄ اهو به سگگگ Energyته بجلي به توانائي جي شگگگڪل آهي يعني 

 ڪيئن آهي. 

  (Methodology)طريقي ڪار

کولرائي ان ۾ ٺهيل تصگگويرن تي غور ڪرڻ الِء  78اُسگتاد ٻارن کان ڪتاب جو صگفحو نمبر   سررگرمي:

کولرائي سگگگگمجهائڻ  85چوي ۽ تصگگگويرن جي متعلق ڳالهه ٻولهه ڪرڻ الِء چوي. ۽ بعد ۾ صگگگگفحو نمبر 

 ار کان بجليَء تي هلندڙ ڪنهن به هڪ شيِء جو نالو ٻُڌائڻ الِء چوندي. جي ڪوشش ڪندي ۽ هر ٻ

 مطابق چارج –مثالي خواندگي کان پوِء استاد وڏي آواز ۾ سمجهائيندي ۽ پڙهايئندي ۽ پوِء واڌو + ڪاٽو 

روشن ٿيندو آهي ٻارن جا سوال وٺڻ کانپوِء ٻارن کي  ڪيئن سان دٻائڻ بنڻ جو بلب يا پکي ته سمجهائيندي

ٻُڌائيندي ته ڀتين جي اندر وائرنگ هوندي آهي ۽ انهن بجلي جي تارن ۾ برقي رو هوندي آهي. برقي رو 

مطلب )بجلي جي وهڪ( بجليَء جو اهو رستو جتان جبلي گذرندي آهي اهو تار يا برقي رستو سڏرائيندي 

تصوير بورڊ تي سمجهائيندي ۽ اهو ٻڌائيندي ته ٻنهي تارن کي مالئڻ سان  آهي. واڌو  ۽ ڪاٽو چارج جي

 بلب روشن ٿي ويندو. 

اُستاد ٻارن جي ڪاپي تي ڏکيا لفظ لکرائيندي ۽ انهن جو مطلب ۽ معني لکرائيندو يا  سرگرمي: 

 سمجهائيندو. 

 مثال؛ توانائي، ڪوئلو، روز مره، ڪاٽو چارج، واڌو چارج.

 

 جائزي جي طور تي خالي جڳهين تي لفظ ڀرائيندي. (Assessment)جائزو 

 .توانائي، قوت، نعمت(  بجلي هڪ ______________________ جي شڪل آهي( 

  .چيزون،   بجلي کي مختلف _________________ سان ٺاهيو ويندو آهي(

 طريقون، ذريعون(

  .بجلي، )هٿ،  واشنگ مشين ۾ __________________ تي هلندڙ واري مشين آهي

 قوت(

 .ٽي، چار، ٻه(   بجلي کي _______________ چارج ٿيندا آهن( 

 :گهر جو ڪم 

 سبق پڙهڻ الِء چوي ته بجلي ٺاهڻ جا ڪهڙا  ذريعا آهن؟
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 9 يونٽ:         سائنس مضمون: 

 منٽ 42 وقت:         بجلي عنوان: 

 ِهن پيريڊ جي آخر ۾ ٻار قابل ٿي ويندا ته:  تدريسي مقصد:

 .بجلي ۽ ان جي هلڻ جي باري ۾ ٻڌائي سگهندا 

 .موصل ۽ غير موصول جي وضاحت ڪري سگهندا 

 ڪتاب، ڪاپي، چارٽ، پيپر وغيرهتدريسي مواد: 

  تدريسي طريقو:

 ذهني آمادگي الِء ٻارن کان هيٺيان سوال پڇندي. داستا (Motivation)ذهني آمادگي:  

 بجلي سان هلڻ واري شين جا ناال ٻڌايو:  .1

 

 

 

 

 

 

 

 

اسگگگگتاد بجلي سگگگگان هلڻ واري شگگگگين جي باري ۾ پڇي ان کان پوِء گهر الِء  (  (Methodologyطريقي ڪار

ڪم ڏيندڙ سگگگوالن مان سگگگوال ڪندي ته بجلي ڪهڙن ذريعن سگگگان پيدا ٿئي ٿي. ان جا جواب پُڇي ڪجهه 

 ٻارن کان وڏي آواز ۾ پڙهائيندي. 

رائيندي، ان کوالئي استاد اڌ صفحي جي مثالي خواندگي ڪ 89۽  82ڪتاب جو صفحو نمبر   سرگرمي: 

 کانپوِء )ڪتاب ۾ ڏنل تصوير مان )موصول ۽ غير موصول( جي متعلق تفصيل سان سمجهائيندي. 

 ڪاپين تي ڪرڻ الِء چوندي. 2۽  1تي موجود مشقي سوالن مان سوال  80صفحو نمبر   سرگرمي: 

 بجلي

 پنکا

 بلب

استر

 ي

ٽي 

 وي

ڪمپيو

 ٽر

 فريج
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 بجلي پيدا ڪرڻ جا ڪهڙا ڪهڙا وسيال آهن. .1

 موصل ۽ غير موصول ۾ فرق ٻڌايو. .2

 .يوصحيح ۽ غلط تي نشان لڳراڏنل جائزي ۾ هيٺ   (Assessment)جائزو 

 .بجلي کي پاڻي، هوا، ڪوئلي ۽ گئس جي مدد سان ٺاهيندا آهن   __________ 

  چارج هوندا آهن.  اتر ۽ ڏکڻ. 2بجلي جا    __________ 

 .پاڪستان ۾ بجلي ٺاهڻ جو سڀ کان وڏو ڊيم تربيال ڊيم آهي   __________ 

  .لُڪل، پٿر ۽ رٻڙ وغيره موصول شيون آهن     __________ 

 9 يونٽ:        سائنس مضمون: 

 منٽ 42 وقت:        بجلي عنوان: 

 ِهن پيريڊ جي آخر ۾ ٻار قابل ٿي ويندا ته:  تدريسي مقصد:

 .موصل ۽ غير موصل شين جي باري ۾ ٻڌائي سگهندا 

 .برقي رو ۽ برقي رستن جي متعلق ٻڌائي سگهندا 

 ڪتاب، ڪاپي، چارٽ، پيپر وغيرهتدريسي مواد: 

  تدريسي طريقو:

 ذهني آمادگي الِء ٻارن کان هيٺيان سوال ڪندي. ستادا  (Motivation)ذهني آمادگي:  

 بجلي ڪهڙين شين مان آساني سان گذري سگهي ٿي؟ .1

 بجلي ڪهڙي شين مان آساني سان نٿي گذري سگهي؟ .2

 

  (   (Methodologyطريقي ڪار
تي بقايا رهيل سگگگگگگبق )برق رو قابو ۾ رهندي آهي( تائين مثالي خواندگي  89صگگگگگگفحو نمبر   سرررررررگرمي:

 فيوز جي متعلق سمجهائيندي.  ارزاوڪرائيندي. ڏنل مواد مان حفاظتي 

 سادي سرڪٽ جي تصوير ٺهرايو ۽ چيڪ ۽ وضاحت ڪندو ته:  سرگرمي: 

پيراگراف: ته بجلي جا ٻه چارج هوندا آهن منفي ۽ مثبت جڏهن اهي ڪنهن به برقي رستي مان گذرندا ته 

ان کي برقي رو سڏبو آهي. برقي رو کي بجلي به چئي سگهون ٿا. جڏهن ته جبلي تارن ذريعي اسان تائين 

 پهچي ٿي. 

 دفعا لکو: 0سرگرمي: ڏکين لفظن کي 

 فريج توانائي برقي سرڪٽ برقي رو حاجز موصل

       

       

       

       

       

 استاد جائزي جي طور هيٺيان ڏنل سوال پڇندي.  (Assessment)جائزو 

 برقي رو ڇاکي چوندا آهن؟ 

 برقي رستو ڇا هوندو آهي؟ 
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 9 يونٽ:         سائنس مضمون: 

 منٽ 42 وقت:         بجلي عنوان: 

 قابل ٿي ويندا ته: ان ِهن پيريڊ جي آخر ۾ ٻار  تدريسي مقصد:

 .موصل ۽ غير موصل شين جي باري ۾ ٻڌائي سگهندا 

 .برقي رو ۽ برقي رستن جي متعلق ٻڌائي سگهندا 

 ڪتاب، ڪاپي، چارٽ، پيپر وغيرهتدريسي مواد: 

  تدريسي طريقو:

 (Motivation)ذهني آمادگي:  

 سوال ڪندي. استاد ذهني آمادگي الِء ٻارن کان هيٺيان 

 ڪنهن کي چيو ويندو آهي؟ اوزاربرقي  .1

 بجلي اسان تائين ڪيئن پهچي ٿي؟ .2

 جا ناال ٻڌايو؟ اوزارڪجهه برقي  .9

 اهو رستو جنهن مان بجلي آساني سان گذري ڪو ڪم ڪري سگهي ته ان کي ڇا چئبو آهي.  .4

 بجلي ڪهڙي شين مان آساني سان نٿي گذري سگهي؟ .0

  (  (Methodologyطريقي ڪار
جي مدد سگگان وضگگاحت  1.2۽  1.1کوالئي سگگاده سگگرڪٽ جي شگگڪل  89اسگگتاد صگگفحه نمبر   سرررگرمي:

ڪرائيندي ۽ ٻڌائيندي ته اهو رسگگگگتو جنهن مان بجلي آسگگگگاني سگگگگان گذري ڪو ڪم ڪري سگگگگگهي ته ان 

 رستي کي سرڪٽ چوندا آهيون. فيوز جي متعلق اڃان به تفصيل سان سمجهائيندي. 

   (Assessment)جائزو 
 اد جائزي جي طور تي خالي جڳهين کي ڪاپين تي لکرائيندي.است

 سرگرمي: خالي جڳهيون مڪمل ڪريو: 

حفاظتي آلو جيڪو بجلي جي هلڻ کي ڪنٽرول ڪندو آهي ان کي ________________ چئبو  .1

)برقي آلو،           آهي.

 فيوز، سرڪٽ(

)برقي  آهي. ه سان برقي رو قابو ۾ رهنديهفيوز هجڻ جي وج ۾_______________  .2

 رو، تار، سرڪٽ(

)برقي آلو، پرزه،      استري به هڪ ____________ آهي. .9

 حاجز(

 ويندي آهي.  يبلب کي کولڻ سان ئي برقي توانائي _____________ کي توانائي ۾ تبديل ٿ .4

 

 

 

 

 9 يونٽ:         سائنس مضمون: 

 منٽ 42 وقت:         بجلي عنوان: 

 قابل ٿي ويندا ته:  ان ِهن پيريڊ جي آخر ۾ ٻار تدريسي مقصد:

 .فيوز ۽ برقي سرڪٽ جي اهميت کي سمجهي ان جي وضاحت ڪري سگهندا 

  .بجلي کي استعمال ڪندي احتياطي تدبيرون کان واقف ٿي سگهن 

 ڪتاب، ڪاپي، چارٽ، پيپر وغيرهتدريسي مواد: 
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  تدريسي طريقو:

 آمادگي الِء ٻارن کان هيٺيان سوال ڪندي.استاد ذهني  (Motivation)ذهني آمادگي:  

 ۾ ڇا فرق آهي؟ ان جي وضاحت الِء استاد سرگرمي ڪرائيندي. اوزار۽ غير برقي  اوزاربرقي  .1

 ڇا بغير بجلي جي ڪپڙا استري ڪري سگهجن ٿا؟  .2

 اگر موبائيل جي چارجنگ ختم ٿي وڃي ته ڇا موبائيل استعمال ڪري سگهجي ٿو؟ .9

 

 جي متعلق صحيح طرح ٻڌايو. اوزاربرقي ۽ غير برقي   (  (Methodologyطريقي ڪار

کوالئي ان جي مثالي خواندگي ڪرائيندي ۽ پوِء وڏي آواز ۾ پڙهائيندي  84استاد صفحو نمبر   سرگرمي:

۽ پوِء ڪجهگگه ٻگگارن سگگگگگگگان انفرادي طور تي پڙهگگائينگگدي. گگگڏو گگگڏ بجلي کگگان بچڻ الِء احتيگگاطي تگگدابير پڻ 

ين ڏينهن ۾ جگڏهن  تيز برسگگگگگگات ٿي هئي تگه سگگگگگگڀ مگاڻهو امي، بگابگا ڀاڀي ۽ چاچا وغيره ئٻگڌائينگدي. تگه پو

سگگمجهائيندا هئا ته بجلي جي ٿنڀي کي هٿ نه هڻجن ڇو ته پاڻي موصگگول آهي ۽ خدا نه خواسگگته ڪرنٽ نه 

لڳي پوي. ان کان عالوه توهان اخبارن ۽ ٽي وي تي به افسگگگگگگوس ناڪ خبرون ٻڌيون هونديون ته ڪرنٽ 

م طور تي جڏهن به بارش ٿيندي آهي ته بجلي به بند ٿي ويندي آهي. اان ماڻهو مري ويندا آهن ۽ علڳڻ سگگگ

بجلي ڀلي اسگگگان الِء فائده مند آهي. پر ان کي اسگگگتعمال ڪرڻ مهل احتياطي تدبيرن جو خيال تنهن ڪري 

 رکڻ گهرجي جيئن بجلي جي بٽڻن کي آلي هٿ سان نه ڇهڻ کپي. 

ي تارن ۽ شگگگين سگگگان  پري رهجي لوهه جي ڪجنهن به چيز سگگگان بجليَء جي بارش جي ڏينهن ۾ بجلي ج

کي هٿ نه هڻو جيئن چمچا وغيره، عام طور تي ننڍڙا ٻار کهليل سگگگونچ ۾ آڱر يا جيڪا به شگگگي ان  اوزار

تنهن جي هٿ ۾ هوندي آهي. جيئن چمچو سگگگونچ ۾ وجهي ڇڏيندا آهن ۽ ان سگگگان ڪرنٽ لڳي ويندو آهي. 

 آهي. احتياط ضروري ڪري 

جي  بجلي  59تي موجود مشگقي سگوالن مان سوال نمبر  80سگرگرمي: ڪاپين يا ڪتابن ۾ صگفحو نمبر 

 کان بچڻ جا طريقا لکو.  ننقصان

ي استاد هڪ صفحي کي ٻن اڌن ۾ ورهائي ڪري هر ٻار کي ڏي ته ان تي ساد Assessment)  (جائزو

ا يدا ڪرڻ جا ڪهڙا ڪهڙويندو ته بجلي پ سرڪٽ جي تصوير ٺاهين. ان کان پوِء ٻارن کان زباني پڇيو

 طريقا آهن؟

 

 9 يونٽ:         سائنس مضمون: 

 منٽ 42 وقت:         بجلي عنوان: 

 ِهن پيريڊ جي آخر ۾ ٻار قابل ٿي ويندا ته:  تدريسي مقصد:

 ي سگهندا.ئبجلي جا فائده، نقصانا ۽ بچاَء جي طريقن جي باري ۾ ٻڌا 

 چارٽ، پيپر وغيرهڪتاب، ڪاپي، تدريسي مواد: 

  تدريسي طريقو:

   (Motivation)ذهني آمادگي:  
وال ڪندي. تصور ڪريون ته تيز گرمي جي موسم آهي ۽ بجلي نه هجي سٽيچر ذهني آمادگي الِء هيٺيان 

جيئن پراڻي زماني ۾ جڏهن بجلي ايجاد نه ٿي هئي. ته ڇا حال ٿيندو ان جو تجربو ته اسين هاڻي به ڪري 

جڏهن الئيٽ ويندي هلي آهي ته اسان جو ڪهڙو حال ٿي ويندو آهي اگر بجلي ايجاد ئي نه  سگهون ٿا. ته

ٿئي ها ته پوِء ڇا ٿئي ها؟ متوقع جواب )گرمي لڳندي آهي، زندگي مشڪل ٿي ويندي، ٽي وي به نه هلي 
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هه ڪن. ڏنو وڃي ته اهي ان بابت ڳالهه ٻول وها نه بلب، اهي ٻار جيڪي گهٽ ڳالهين ٿا. انهن کي موقع

 بجلي جا فائدا ٻُڌائين؟

 . ( (Methodologyطريقي ڪار

آهن؟ شايد  ڪجهه ٻار ان به  جلي جا فائده آهن ڇا ان جا نقصاناستاد ان کان پوِء پُڇي ته جيئن ب سرگرمي:

به ٻُڌائين. مگر بجلي جي نقصانات کان بچاَء ۽ حادثن جي باري ۾ ٻُڌائيندا بجلي ڪيئن ٺهي ٿي؟  جا نقصان

حاصل ڪرڻ جا ذرائع جي متعلق ڳالهه ٻولهه سان گڏو گڏ پهريان ٻارن کان سوال ڪري ۽ پوِء ان بجلي 

 ٻُڌائيندي ۽ احيتاطي تدابير جي باري ۾ پڻ ٻڌائي. سان  لتفصي

 استاد ڪاپي تي ڏنل هيٺيان سوال ڪري.سرگرمي:  

 غلط، صحيح تي نشان لڳايو: 

 _________   ٿو.ڪنهن به بجلي جي بٽڻ کي آلو هٿ لڳائي سگهجي  .1

 _________  بارش جي دوران بجلي جي تارن، ٿنڀن کان پري رهڻ گهرجي. .2

 _________  پاڻي، لوهه ۽ اسٽيل مان برقي رو با آساني گذري سگهي ٿي. .9

 _________   سرڪٽ سان برقي ڦهيالئو کي روڪي سگهجي ٿو.  .4

 _________  بجلي هڪ خطرناڪ شي آهي، مگر االهي ڪار آمد شيِء به آهي. .0

 ڳئي هر هڪ کان الراطور تي هيٺ ڏنل سوالن جا جواب لکاستاد جائزي جي  (Assessment)جائزو 

 پڇي. ڳال

 .سوال: موصل ۽ غير موصل )حاجز( شين جي فهرست ٺاهيو

 

 10 يونٽ:        سائنس مضمون: 

 منٽ 42 وقت:        موسم عنوان: 

 ِهن پيريڊ جي ختم ٿيڻ تي ٻاران قابل ٿي ويندا ته:  تدريسي مقصد:

 .ڏينهن  ۽ رات ڪيئن ٿين ٿا سمجهي ڪري ٻڌائي سگهندا 

 .وقت سان گڏ موسم ڪيئن تبديل ٿئي ٿي ٻُڌائي سگهندا 

 ڪتاب، ڪاپي، چارٽ، پيپر وغيرهتدريسي مواد: 

  تدريسي طريقو:

ٽيچر ذهني آمادگي الِء هيٺ ڏنل نظم پڙهندي. ٻارو اڄ هڪ نظم پڙهون   (Motivation)ذهني آمادگي:  

 ٿا. ٽيچر نظم کي سر ۽ لئه سان پڙهائيندي. 

 سيارو، گرمي، سرُء، بهار   موسم چار چار موسم چار

 سياري ۾ ميوا کائيندا آهيون  گرمي ۾ گهڻو ونهجندا آهيون

 گل بهار ۾ کلندا آهن.    سرُء ۾ پن ڇڻندا آهن

 

پاڪسگگگگگتان ۾ سگگگگگال  ۾ ڪل ڪيتريون موسگگگگگمون آهن؟ ڪجهه ٻارن جي  ( (Methodologyطريقي ڪار

ڪلهه ڪهڙي موسگم آهي؟ ٺيڪ آ اڄ اسگان موسم جي باري ۾ پڙهنداسين. ٽيچر  ڄجواب ملڻ کان پوِء ا

کولرائي پوري صفحي جي بلند خواندگي ڪندي مشڪل لفظن کي  18ٻارن کان ڪتاب جو صگفحو نمبر  
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ٻگارن کگان لکرائينگدي. ان کگانپوِء ڪجهه ٻارن کي انفرادي خواندگي ڪرائيندي.  پوِء نظام  نوٽ بوڪ تي

شگگگگگمسگگگگگي جو حوالو ڏيندي ٻڌائيندي ته زمين جي گردش جي سگگگگگبب کان ڏينهن رات ٿيندا آهن ۽ چوڌاري 

 18سرگرمي: ڪتاب جي صفحي نمبر  27گردش جي سبب کان ڏينهن رات ٿيندا آهن.)ٽيچر صفحه نمبر 

ڪا محوري گردش جي تصگگگگگوير ڏني وئي آهي ڪاپي تي ٺهرائيندي. زمين جو سگگگگگج جي چوڌاري تي جي

 گردش ڪرڻ سمجهائيندي. 

ٽيچر ٻارن کان سوال پڇندي سال ۾ ڪيترا مهينا هوندا آهن؟ ڪاپي تي مهينن جا   (Assessment)جائزو 

 ناال لکو، ٽيچر صورتخطي جي غلطين جي درستگي ڪرائيندي.

 

 

 

 

 

 10 يونٽ:       سائنس  مضمون: 

 منٽ 42 وقت:       موسم  عنوان: 

 ِهن پيريڊ جي ختم ٿيڻ تي ٻاران قابل ٿي ويندا ته:  : تدريسي مقصد:

 .زمين جو پنهنجي محور  ۽ سج جي چوڌاري چڪر لڳائڻ کي وضاحت سان بيان ڪري سگهندا 

 

 ڪتاب، ڪاپي، چارٽ، پيپر وغيرهتدريسي مواد: 

  تدريسي طريقو:

 

 (Motivation)ذهني آمادگي:  

مهينن جا ناال پنهنجي ڪاپي  12ٽيچر ذهني آمادگي جي الِء ٽيسٽ ڪاپي ۾ سڀني شاگردن کي چوندي ته  

 تي لکي ڏيکاريو. 

  (   (Methodoloyطريقي ڪار

کولرائي پهري پيراگراف جي بلند خواندگي ڪري مواد ۾  18سگگگگرگرمي ۽ پوِء ڪتاب جو صگگگگفحو نمبر 

موجود معلومات کي سگگگگگٺي طريقي سگگگگگان سگگگگگمجهائيندي محوري گردش جو متعلق ۽ هڪ ئي مهيني ۾ 

 مختلف ملڪن ۾ مختلف موسمون ٿينديون آهن ان جي باري ۾ سمجهائيندي. 

ر ۾ موجود پهرين پيراگراف واري سرگرمي ٽيچر ڪالس ۾ ٽيچر گائيڊ جي صفحي نمبسرگرمي: 

 ڪرائيندي ته جيئن ٻار ڏينهن ۽ رات ٿيڻ جو تصور سٺي طريقي سان سمجهي سگهن. 

سج جي روشني گهٽ يا وڌ پوڻ تي ڇا ٿيندو آهي؟  1ان کان پوِء مشقي سوالن مان سوال نمبر سرگرمي:  

 ڪاپين تي ڪرائيندي. 

   (Assessment)جائزو 
 ر جائزي جي طور تي هيٺ ڏنل سوال ڪاپي تي لکرائيندي ان ۾ صحيح غلط تي نشان لڳرائيندي. ٽيچ
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 __________ موسم جي تبديلي زمين جي چوڌاري گردش جي ڪري ٿيندي آهي  .1

 __________    پاڪستان ۾ موسم سرد هوندي آهي .2

 __________  آسٽريليا ۾ جون جي مهيني ۾ گرمي هوندي آهي. .9

 __________ محوري گردش جي ڪري ڏينهن ۽ رات ٿيندا آهن.زمين جي  .4

 __________   آهي. وزمين جو محور هلڪو ۽ ٽيڏو هوند .0

 

 

 

 

 10 يونٽ:        سائنس  مضمون: 

 منٽ 42 وقت:        موسم  عنوان: 

 ان قابل ٿي ويندا ته:  ِهن پيريڊ جي ختم ٿيڻ تي ٻار : تدريسي مقصد:

 رات جي ٿيڻ کي بيان ڪري سگهندا. موسم جي تبديلي ڏينهن ۽ 

 ڪتاب، ڪاپي، چارٽ، پيپر وغيرهتدريسي مواد: 

  : وطريق يتدريس

 هيٺيان سوال زباني حل ڪرائيندي. کان  ٽيچر ذهني آمادگي جي الِء ٻارن  (Motivation) ذهني آمادگي: 

 پاڪستان ۾ ڪيترا موسم هوندا آهن؟ .1

 موسمن جا ناال ٻڌايو؟ .2

 هوندا آهن ناال ٻڌايو؟سال ۾ ڪيترا مهينا  .9

 ماحولي گلداڻ ڇا ٿيندي آهي؟ .4

 زمين سج جي چوڌاري ڪيترن ڏينهن  ۾ هڪ چڪر مڪمل ڪندي آهي؟ .0

  (  (Methodologyطريقي ڪار
کولرائيو ۽ مثالي خواندگي کان پوِء ڪجهه  155ٽيچر سوالن جا جواب ڏيڻ الِء ڪتاب جو صفحو نمبر 

ان کانپوِء تفصيل سان مواد ۾ موجود تصويرن  جي مدد سان  ٻارن کي انفرادي خواندگي جو موقعو ڏنو.

سمجهائيندي جيئن ٻئي پيراگراف ۾ موسم سيارو جيڪو  پاڪستان ۾ نومبر کان فيبروري تائين رهندو 

 آهي. ان ۾ ماڻهو ڇا ڪندا آهن؟ 

 : مڱيرا، صوف، ڪافي وغيره استعمال ڪندا آهن. متوقع جواب

 سوال: هن موسم ۾ ڇا پائيندا آهن؟ 

 جواب: گرم ڪپڙا سوئٽر وغيره. 

انهن طرح سگگگان ٽيچر ٻارن جي معلومات ۾ اضگگگافو ڪرڻ الِء ٻڌائيندي ته جابلو عالئقن ۾ باقائدگي سگگگان 

 برف باري به ٿيندي آهي. ۽ ميداني عالئقن ۾ گهڻي ڀاڱي ڪوهيرو ٿيندي آهي. 

تي ڳالهه ٻولهه ڪيو هللا پاڪ اهڙا ميوا عطا ڪيا آهن.  جيڪي هيٺ ڏنل ٽيبل ٺاهيو ۽ ان سرگرمي:  

رسدار آهن جيئن مالٽو، ڪينو، انگور، انار وغيره ۽ سبزين ۾ موري، گجر، ساڳ، وغيره جي ذريعي 

 چئن موسمن جي باري ۾ بهار جي موسم تائين پڙهايا ۽ سمجهايا ويندا. 

 تحفا خصوصيات دورانيو )وقت( موسم
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نومبر کان  سردي

 فيبروري

مڱيرا، ميوه، چانهه، ڪافي، 

 سوپ

مالٽا، ڪينو، انار، 

انگور، موري، گجر، 

 ساڳ

موسم سٺو هوندو آهي تقريبن  مارچ کان اپريل بهار

 سڀ ميوا

 رنگ برنگي گل سبزه

سج جي تيز روشني  سبب  مئي کان آگسٽ  گرمي

 جبلن تان برف ڳرندي آهي.

 انب

سيپيمبر کان  سرءُ 

 آگسٽ

ڪڏهن گرم  ڪڏهن ٿڌيون ۽

 هوائون هلنديون آهن.

 وڻن مان پن ڇڻندا آهن.

سردي جي موسم ۾ اسان ڇا کائيندا آهيون ڇا پائيندا آهيون ۽ قدرتي تحفا ڪهڙا   (Assessment)جائزو 

 جمال لکي ڏيکاريو. 9هوندا آهن ان جي باري ۾ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10 يونٽ:       سائنس  مضمون: 

 منٽ 42 وقت:       موسم  عنوان: 

 ِهن پيريڊ جي ختم ٿيڻ تي ٻاران قابل ٿي ويندا ته:  : تدريسي مقصد:

  موسمن جي تبديلي ٿيڻ جي ڪري رهڻي ڪهڻي ۾ جيڪا تبديلي ايندي آهي ان کي واضع بيان

 ڪري سگهندا.
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 ڪتاب، ڪاپي، چارٽ، پيپر وغيرهتدريسي مواد: 

  تدريسي طريقو:

  (Motivation)ذهني آمادگي:  

 ٽيچر ذهني آمادگي جي الِء ٻارن کان بيت پڙهائيندي.  

 ياد ڪيا آهن. نٽيچر موسمن جي باري ۾ ٻارن کان بيت پڇا ڪندي جيڪي ٻار

  (   (Methodologyطريقي ڪار
کولرائي بقايا صفحي جي مثالي خواندگي ڪندي ۽ ڪجهه  154ٽيچر ڪتاب جو صفحو نمبر سررگرمي: 

۽ ڪجهه ٻارن کان انفرادي خواندگي ڪرائيندي بعد ۾ ڏنل مواد جي  ٻگارن کگان انفرادي خوانگدگي ڪنگدي

معلومات کي پنهنجي لفظن تفصگگگگيل سگگگگان سگگگگمجهائيندي جيئن سگگگگياري ۽ بهار جي موسگگگگم جي باري ۾ 

 سمجهايو هو اهڙي طرح موسم گرمي ۽ مون سون جي موسم متعلق سمجهائيندي.

 ايو.ڪاپي تي حل ڪر 9سرگرمي: مشق جي سوالن مان سوال نمبر 

 سوال: پنجن ميون جا ناال لکو جيڪي گرمي جي موسم ۾ ٿيندا آهن.

 (Assessment)جائزو: 

 ٽيچر جائزي جي طور تي ڏنل ڪالم )الف( ۽ )ب( حل ڪرائيندا. 

 ڪالم ب ڪالم الف

 مارچ کان اپريل موسم سيارو

 مئي کان آگسٽ موسم گرمي

 جوالئي کان آگسٽ موسم سرءُ 

 فيبرورينومبر کان  موسم بهار

 سيپٽيمبر کان آڪٽوبر مون سون جي برسات 

 

 

 

 

  8 يونٽ:       سماجي اڀياس  مضمون: 

 42 وقت:      اسان جي صنعتي  پيداوار  عنوان: 

 منٽ

 ِهن پيريڊ جي آخر ۾ ٻار قابل ٿي ويندا ته:  تدريسي مقصد:

 .صنعتي  پيداوار جي باري ۾ ٻڌائي سگهندا 

  جي خاصيت ۽ اهميت جي باري ۾ ٻڌائي سگهندا.پاڪستان ۾ صنعتي  پيداوار 

 ڪاپي، بورڊ، چاڪ، پينسل، ربڙ، شاپنر،  ڪارڊ شيٽ وغيره تدريسي مواد: 

 :  تدريسي طريقو

  ((Motivationذهني آمادگي:  

 استاد ٻارن کان هيٺ ڏنل سوال ڪندي.

 آسي پاسي ۾ موجود ڪجهه استعمال ٿيڻ وارين شين جا ناال ٻُڌايو؟ .0

 جيئن: ڪپڙا، ُجتيون، چپلون، اوزار، گاڏي( 

 شيون )ڪپڙا، جوتا( ڪٿي تيار ٿيندا آهن؟ .5
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 توهان جي عالئقي ۾ ڪوئي ڪم ٿيندو آهي.  .7

 )جيئن ڌاڳو، چوڙيون وغيره( 

 ڪهڙو ڪم ڪندا آهن؟ ءُ پي ُء توهان جي گهر ۾ ڀا .8

 .ٻارن وٽا مختلف جواب ايندا

يونٽ ۾ زرعي پيداوار جي باري ۾ پڙهيو هيو. اڄ اسان استاد ٻارن کي ٻُڌائي جهڙي طرح اسان گذريل 

صنعتي پيداوار جي باري ۾ پڙهنداسين. استاد سبق جو خالصو زباني ٻُڌائي ۽ سمجهائي ته صنعت ڇا کي 

چئبو آهي؟ ۽ ان جون ڪيتريون قسم آهن؟ گڏو گڏو استاد گهريلو صنعت، ننڍي صنعت وڏي صنعت جي 

 کان پوِء ٻارن کان زباني سوال ڪري.باري ۾ مخالفن سان واضع ڪري. ان 

 (Methodology)طريقي ڪار: 

 صنعت ڇا آهي؟ هاڻي استاد ٻارن کان بورڊ تي خالي جڳهون ڀرائي:

 صنعتن جي قسم ۾ ٻڌايو .1

 گهريلو صنعتون _____________، ____________، ___________، ____________،  1.1

 ______، ____________،ننڍي صنعتون _____________، ____________، _____ 1.2

 وڏي صنعتون _____________، ____________، ___________، ____________، 1.9

 سرگرمي: 

هاڻي استاد راند وانگر، ڪالس جي ٻارن کي ٽن حصن ۾ ورهائيندي ۽ هر ٽيم کي ٽن قسمن مان هڪ 

ڪري ان جي قسم ڏيندي ۽ ٻار هن قسم جي مثالن جي فهرست تيار ڪندا. ۽ ڪالس جي سامهون اچي 

تعريف ۽ مثالون ڏيندا. اهڙي طرح هر ٽيم جا ٻار پنهنجي واري جو انتظار ڪندا ۽ استاد بورڊ تي ٽيم جا 

 ٻڌايل مثالن، کي ٻڌي ڪري نمبر بورڊ تي لکندي. 

تي ڏنل سوالن جا جواب زباني  74استاد جائزي جي طور تي صفحو نمبر   (Assessmentجائزو: )

 پڇندي. 

 مُراد آهي؟صنعت مان ڇا  .1

 پاڪستان ۾ ڪهڙيون ڪهڙيون صنعتون آهن؟ .2

 توهان جي عالئقي ۾ ڪهڙي صنعت آهي؟ .9

 توهان کي ڪهڙي صنعت جي باري ۾ وڌيڪ ڄاڻ آهي؟ .4
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  8 يونٽ:       سماجي اڀياس  مضمون: 

 42 وقت:      اسان جي صنعتي  پيداوار  عنوان: 

 منٽ

 ِهن پيريڊ جي آخر ۾ ٻار قابل ٿي ويندا ته:  تدريسي مقصد:

 .صنعتن جي باري ۾ ٻڌائي سگهندا 

 .صنعتن ۾ ٺهڻ وارن شين جا ناال ٻڌائي سگهندا 

 .خام مال جي تعريف ٻڌائي سگهندا 

 بورڊ، ڪارڊ، چاڪ، پينسل وغيره تدريسي مواد: 

 :  تدريسي طريقو

 دگي جي الِء ٻارن کان ڪجهه سوال ڪندي.استاد ٻارن کان ذهني آما (Motivation)ذهني آمادگي:  

 جيڪي اسان ڪپڙا پائيندا آهيون اِهي ڪٿي ٺهندا آهن؟ :  1سوال

 پنهنجي آسي پاسي ڪارخانن جا ناال ٻُڌايو جتي ڪنهن به قسم جي شيِء تيار ٿيندي هجي؟ : 2سوال

 آمدني جي الِء گهرن ۾ ٿيڻ وارن ڪجهه ڪمن جا ناال ٻُڌايو؟ : 9سوال

 (Methodology)طريقي ڪار: 

استاد سوال ڪرڻ کان پوِء ٻارن کي ٻُڌائيندي ته اڄ جيڪو اسان سبق پڙهڻ وارا آهيون اهو سرگرمي: 

کلرائي ڪري ۽  71صنعت ۽ ان جي قسمن جي باري ۾ آهي ۽ پوِء ٻارن کان ڪتاب جو صفحو نمبر 

لکي ۽ هڪ هڪ  مثالي خواندگي ڪندي. پوِء ٻارن کان سبق ۾ موجود مشڪل لفظ پڇي ڪري بورڊ تي

 لفظ جي جوڙ توڙ واري مشق ڪرائيندي. 

 مثال جي طور تي: 

 صنعتون: 

 ص ... ص جي شروع جي شڪل

 ن ... جي وچ جي شڪل

 ع ... ع جي وچ جي شڪل

 ت ... ت جي وچ جي شڪل

 و ... و جي آخري شڪل

 ن... ن جي مڪمل شڪل
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اهڙي طرح لفظن جي تمام حروف کي الڳ الڳ آهي سان پڙهائڻ کان پوِء هن لفظ جو فليش ڪارڊ ٺاهرائي 

پڙهائڻ کان پوِء هن لفظ جو فليش ڪارڊ ٺاهرائي. پڙهائڻ کان پوِء ڪالس ۾ ٻه کان ٽي ٻارن کي دهرائي 

 جي الِء گهرائي. 

الڳ ڪري ٻُڌائيندي ۽ پوِء استاد ٻه استاد بورڊ تي ڪرايل لفظ لکي ڪري ان جا ارڪان الڳ  سرگرمي:

 کان ٽي مرتبه سبق جي مثالي خواندگي ڪندي. ٻار غور سان سبق ٻُڌاندا ۽ لفظن جي سڃاڻپ ڪندا. 

ي ي پڙهندا ۽ لفظن جسرگرمي: استاد ٻه کان ٽي دفعا بلند خواندگي ڪندي ۽ ٻار استاد سان گڏ ملي ڪر

 سڃاڻپ ڪندا. 

کان واري واري ڪالس ۾ بيهاريندي ۽ انفرادي خواندگي ڪرائيندي  پوِء استاد ڪالس جي ٻن ياٽن ٻارن

 ۽ پوِء عبارت مان حاصل  ٿيل معلومات مان زباني سوال پڇندي. 

   (Assessment)جائزو: 
 صنعت جي معني ڇا آهي؟ : 1سوال 

 صنعت جون ڪيترون قسمون آهن؟ : 2سوال

 ؟سيمينٽ ٺاهڻ واري فيڪٽري ڪهڙي قسم ۾ ايندي آهي : 9سوال

 ننڍي صنعت ۾ ٺهڻ وارن شين جا ناال ٻڌايو؟ : 4سوال 

  گهر جو ڪم:
 کي گهر مان پڙهي اچو.  72۽  71صفحو نمبر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  8 يونٽ:       سماجي اڀياس  مضمون: 
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 42 وقت:      اسان جي صنعتي  پيداوار  عنوان: 

 منٽ

 ِهن پيريڊ جي آخر ۾ ٻار قابل ٿي ويندا ته:  تدريسي مقصد:

 .وڏي صنعتن جي باري ۾ ٻُڌائي سگهندا 

 .وڏي صنعتن ۾ تيار ٿيڻ وارن شين جي باري ۾ ٻڌائي سگهندا 

 بورڊ، ڪارڊ، چاڪ، پينسل وغيرهه تدريسي مواد: 

 تدريسي طريقو:

ن ڏيکاري صنعتن جي تي ڏنل تصويرو 71استاد ڪتاب جو صفحو نمبر  (Motivation)ذهني آمادگي: 

حوالي سان سوال ڪندي. صنعت ڇا هوندي آهي. صنعت جون ڪيتريون قسمون هونديون آهن. گهريلو 

 ڪٿي تيار ڪئي ويندي آهي؟ اوزارصنعت ۾ ڇا تيار ٿيندو آهي. ننڍي صنعت ۾ ڇا ٺهندو آهي ۽ وڏي وڏي 

 (Methodology)طريقي ڪار: 

استاد ٻارن کان سوال ڪرڻ کان پوِء ٻارن کي ٻُڌائيندي ته گهريلو ۽ ننڍي صنعت جي باري ۾ سرگرمي: 

پڙهي چڪا آهيون. اڄ اسان وڏي صنعت جي باري ۾ پڙهنداسين ۽ وڏي صنعت ۾ تيار ٿيڻ شين جي باري 

کلرائي ڪري سبق جي مثالي خواندگي ڪندي ۽ مشڪل لفظ جي توڙ جوڙ  79۾ ڄاڻينداسين. صفحو نمبر 

 ڪندي ۽ ٻارن کان به مشق ڪرائيندي. 

استاد به کان ٽي دفعا بلند خواندگي ڪندي. ۽ ٻار لفظ جي سڃاڻپ ڪندا. هاڻي استاد ٻن يا ٽن  سرگرمي: 

ٻارن کان انفرادي خواندگي ڪرائيندي. ٻيا ٻار به گڏ پڙهندا. استاد عبارت مان حاصل ٿيل معلومات مان 

 ڪجهه سوال ڪندي. 

 يون صنعتون هونديون آهن؟وڏي پئماني تي ڪهڙ .1

 پاڪستان ۾ ڪهڙيون ڪهڙيون صنعتون آهن؟ .2

 ڪراچي ۾ ڪهڙي وڏي صنعت جي الِء خاص مرڪز آهي؟ .9

 

   (Assessment)جائزو: 
 استاد جائزي جي طور تي هيٺ ڏنل سوال زباني پڇندي:

 ميڻ بتي جي صنعت ڪٿي آهي؟ : 1سوال 

 نصرپور ۾ ڪهڙي صنعت آهي؟ : 2سوال

 صنعتن ۾ ڇا ڇا ٺاهيو ويندو آهي؟وڏي  : 9سوال

 سوئي ڪپڙي جي صنعت جو مرڪز ڪٿي ڪٿي آهي؟ : 4سوال 

 وڏي صنعتون ملڪ جي معاشي ترقي ۽ خوشحالي ۾ ڪهڙي اهميت رکندي آهي؟ : 0سوال 

 

 گهر مان سمورو سبق پڙهي اچجو. گهر جو ڪم:

 

  8 يونٽ:       سماجي اڀياس مضمون: 

 منٽ 42 وقت:      پيداواراسان جي صنعتي   عنوان: 

 ِهن پيريڊ جي آخر ۾ ٻار قابل ٿي ويندا ته:  تدريسي مقصد:

 .صنعت جا قسم ۽ ان ۾ ٺهڻ وارين شين جا ناال ٻُڌائي سگهندا 

 .پاڪستان ۾ موجود گهريلو صنعت ۽ وڏي صنعت جي فهرست ٻڌائي سگهندا 

 بورڊ، ڪارڊ، چاڪ، پينسل وغيره تدريسي مواد: 

 : تدريسي طريقو
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 (Motivation) ذهني آمادگي:  
پڙهايل سبق مان ڪجهه سوال ڪندي. استاد برين اسٽارمنگ جي الِء لفظ صنعتون  بورڊ تي لکندي ۽ 

 پڇندي ته توهان صنعتن جي باري ۾ ڇا خبر آهي؟ 

 )نوٽ: ٻار تمام مثالون زباني ڏيندي(

 

 

 

 

 ٻارن جي ڏنل جواب بورڊ تي لکندي ۽ صنعتن جا قسم ۽ ان جي مثالن کي الڳ الڳ ڪري لکرائيندي. 

 

  (Methodology)طريقي ڪار: 

استاد ٻارن کان سبق ۾ ڏنل سوالن جا جواب زباني پڇندي. استاد ٻارن کان سوال ڪندي ۽ انهن سرگرمي: 

جا جواب ٻارن کان پڇندي. استاد ڪنهن به هڪ ٻار کي جواب بورڊ تي لکڻ الِء چوندي ۽ اهڙي طرح 

وِء کان پ سان مشق ۾ ڏنل ٽنهن سوالن جا جواب ٽي کان چار ٻارن کي بورڊ تي گهرائي لکڻ الِء چوندي. ان

 ان کي پڙهڻ الِء چوندي. 

استاد ٻارن کي پنهنجي ساجي اڀياس جي ڪاپي ۾ بورڊ تان ڏسي ڪري سوال جا جواب لکڻ   سرگرمي: 

 الِء چوندي  ۽ پوِء استاد ٻارن جون ڪاپيون چيڪ ڪندي.  ۽ غلطي جي صورت ۾ اصالح ڪندي. 

 

 (Assessment)جائزو: 

 استاد ٻارن کان صنعت جون قسمون ۽ ان ۾ ٺهڻ وارين شين جا ناال پڇندي.   

 

  

 صنعتون
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  8 يونٽ:       سماجي اڀياس  مضمون: 

 42 وقت:       اسان جي صنعتي  پيداوار عنوان: 

 منٽ

 ِهن پيريڊ جي آخر ۾ ٻار قابل ٿي ويندا ته:  تدريسي مقصد:

 .صنعتن جي باري ۾ سوالن جا جواب ٻڌائي سگهندا 

 نعتن جي نالن کي انهن ڪالمن ۾ لکي سگهندا.ص 

 بورڊ، ڪارڊ، چاڪ، پينسل وغيره تدريسي مواد: 

 :تدريسي طريقو

 (Motivation) ذهني آمادگي:  
استاد ٻارن کان هيٺ ڏنل ڪالمن ۾ هر سطح جي صنعت جون ئي مثالون لکڻ الِء چوندي. بورڊ تي هن 

 الِء چوندي.طرح جا ڪالم ٺاهي ڪري ٻارن کي ڪاپي تي لکڻ 

نمبر 

 شمار
 وڏي صنعت ننڍي صنعت گهريلو صنعت

1    

2    

9    

 (Methodology)طريقي ڪار: 

 ( جو نشان لڳائڻ الِء چوندي جيئن: √استاد سبق جي مشق مان صحيح جواب تي )سرگرمي: 

 چوڙي جي صنعت آهي. .1

 )ج( پشاور ۾ )ب( ڪراچي ۾  )الف( الهور ۾ 

 ڪم ڪيو ويندو آهي.گهريلو صنعت ۾ گهڻو ڪري  .2

 )ج( ڪرين سان )ب( هٿ سان  )الف( مشنن سان

 راند جو سامان تيارٿيندو آهي. .9

 )ج( سيالڪوٽ ۾  )ب( پشاور ۾   )الف( حيدرآباد

 ڪمند مان اسان تيار ٿيندو آهي.  .4

 )ج( چانور   )ب( ماني  )الف( کنڊ

 

 ڪم ختم ٿيڻ تي چيڪ ڪري. استاد ٻارن کي صنعتي ترقي ۽ ان جي اهميت تي ئي لکڻ الِء چوندي. 

گهر جو ڪم:  پنهنجي ڳوٺ، شهر يا محلي ۾ ٺهيل ڪو ننڍو يا وڏو ڪارخانو يا صنعت جو دورو ڪريو 

۽ اُتي ڪم ڪرڻ وارن مالزمن کان سوال ڪيو ۽ جواب حاصل ڪري رپورٽ ٺاهيو. ٻار جيڪو به ڏسن 

 . ۽ ڪالس ۾ بيان ڪن.يا مشاهدو ڪن. اِهي سوال ۽ ٻيا به سوال مالئي ڪري هڪ رپورٽ ٺاهن

 سوالنامو

  تعارف

  نالو

  عمر

  تجربو

  شعبو

فيڪٽري، ڪارخانو، صنعت 

 جو نالو
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 سوال: 

 توهان جي نظر ۾ خيال ۾ صنعت ڇا آهي؟  .1

 صنعت ڪهڙي شيِء جي آهي؟ .2

 هتي ڪهڙو ڪم ڪيو ويندو آهي ۽ ڪيئن ڪيو ويندو آهي؟ .9

 هن صنعت مان نقصان ڪهڙا آهن؟ .4

 جي ملڪ کي ڪهڙا فائدا ملندا آهن؟هن صنعت مان اسان  .0

 

 استاد ٻارن کان صنعت جون قسمون ۽ ان ۾ ٺهڻ وارين شين جا ناال پڇندي.   (Assessment)جائزو: 

  



 Lesson Planning منصوبابندي جي سبق

 

208 
 

   10  يونٽ:      سماجي اڀياس  مضمون: 

 منٽ 42 وقت:       ماحولياتي آلودگي   عنوان: 

 ِهن پيريڊ جي آخر ۾ ٻار قابل ٿي ويندا ته:  تدريسي مقصد:

 .آلودگي جي تعريف ٻڌائي سگهندا 

 .آلودگي جي باري ۾ ٻڌائي سگهندا 

 ڪاپي، بورڊ، چاڪ، پينسل، ربڙ، شاپنر،  ڪارڊ شيٽ وغيره تدريسي مواد: 

 :  تدريسي طريقو

 سبق جي شروعات کان پهرين استاد ٻارن کان هيٺ ڏنل سوال ڪري.  (Motivation) ذهني آمادگي:  

 توهان کي ڪهڙو ڪهڙو موسم وڻندو آهي؟ .1

 موسم تبديل ڇو ٿيندو آهي؟ .2

 توهان اڄ موسم ۾ تبديلي محسوس ڪري رهيا آهيو؟ .9

 موسم ۾ اچانڪ تبديلي جو ڪهرو سبب آهي؟ .4

 ٻارن جا ڏنل  جوابن جوخالصو ماحولياتي ۽ ان جا اثر ٻڌائي ۽ اڄ جي عنوان جي باري ۾ ٻڌائي. 

 

کولرائي. سبق کي ڪهاڻي جي طرح  18ٻارن  جي سبق جو صفحو نمبر (Methodology)طريقي ڪار: 

 ند خواندگيپهريان زباني ٻُڌائي. ٻارن جو ڌيان برقرار رکڻ جي الِء وچ وچ ۾ سوال پُڇي. ان کان پوِء بل

 تائين پڙهندي.  11کان  18ڪري ۽ صفحو نمبر 

 

استاد ٻارن جا ٻه گروپ ٺاهي ۽ انهن کي جنگل ڪٽڻ جا نقصان ۽ فائدن تي ٽي جمال لکڻ الِء   سرگرمي: 

 چوي. ڪم ختم ٿيڻ تي استاد چيڪ ڪري ۽ غلطي جي صورت تي اصالح ڪري. 

 

 ڏنل سوال پُڇي. استاد جائزي جي طور تي هيٺ  (Assessment)جائزو: 

 آلودگي ڇا کي چئبو آهي؟ .0

 اسان جي عالئقي ۾ ڪهڙي قسم جي آلودگي آهي؟ .5

 هن کي ڪهڙي طرح ختم ڪري ٿو سگهجي؟ .7

 

 

 

 

  10 يونٽ:       سماجي اڀياس  مضمون: 

 منٽ 42  وقت:     ماحولياتي آلودگي    عنوان: 

 ِهن پيريڊ جي آخر ۾ ٻار قابل ٿي ويندا ته:  تدريسي مقصد:

 .آلودگي جا مختلف قسم )هوا، پاڻي، مٽي ۽ گوڙ( جي مثالن جي ذريعي وضاحت ڪري سگهندا 

 ڪاپي، بورڊ، چاڪ، پينسل، ربڙ، شاپنر،  ڪارڊ شيٽ وغيره تدريسي مواد: 

 :  تدريسي طريقو

 ڪلهه اسان ڪهڙو ڪم ڪيو هيو؟(Motivation) ذهني آمادگي:  
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 (Methodology)ڪار:  طريقي

تائين سبق کي ڪهاڻي وانگر زباني ٻُڌائي. ٻارن  151کان   155استاد ڪتاب جو صفحو نمبر   سرگرمي:

 جي ڌيان توجهه برقرار رکڻ الِء وچ وچ ۾ سوال به پُڇي. 

گروپ ٺاهي ۽ هر گروپ کي هڪ هڪ عنوان ڏي ۽ ان عنوان تي گروپ  0استاد ٻارن جا  1سرگرمي؛ 

 ل عنوان تي ڳالهه ٻولهه ڪرائي.۾ لکڻ الِء چوي ۽ پوِء انهن سڀنن جي ڏن

 : ماحول ۽ ان تي اثرانداز ٿيڻ وارا عنصر.1گروپ 

 : هوا جي آلودگي جا مسئال ۽ ان جا حل.2گروپ

 : آبي آلودگي جا مسئال ۽ ان جا حل. 9گروپ

 : زميني آلودگي جا مسئال ۽ ان جا حل. 4گروپ

 : صوتي آلودگي جا مسئال ۽ ان جا حل. 0گروپ

 ٻار ڪتاب جي مدد سان معلومات يا ڄاڻ گڏ ڪندا. 

 

استاد جائزي جي طور تي هر ٻار کان آلودگي جا مختلف قسم )هوا، پاڻي، مٽي ۽  (Assessment)جائزو: 

 گوڙ( جي مثالن جي باري ۾ پڇندي ۽ غلط خواب ڏيڻ تي اصالح ڪري.
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  10 يونٽ:       سماجي اڀياس  مضمون: 

 منٽ 42 وقت:      ماحولياتي آلودگي    عنوان: 

 ِهن پيريڊ جي آخر ۾ ٻار قابل ٿي ويندا ته:  تدريسي مقصد:

 .آلودگي جا مختلف قسم )هوا، پاڻي، مٽي ۽ گوڙ( جي مثالن جي ذريعي وضاحت ڪري سگهندا 

 

 ڪاپي، بورڊ، چاڪ، پينسل، ربڙ، شاپنر،  ڪارڊ شيٽ وغيره تدريسي مواد: 

 :  تدريسي طريقو

  (Motivation)ذهني آمادگي:  
استاد ٻارن کان آلودگي جي مختلف قسمن جي باري ۾ پڇندي، استاد انفرادي طور تي ڪجهه ٻارن کان 

 پڇندي. 

 

 (Methodology)ڪار:  طريقي

تائين کولرائي ڪري سبق کي ڪهاڻي وانگر  150کان  152استاد ڪتاب جو صفحو نمبر  سرگرمي : 

برقرار، جاري رکڻ جي الِء وچ وچ ۾ سوال پڇندي. ۽ پوِء مواد جي مثالي بلند  ٻڌائيندي ۽ ٻارن جو ڌيان

 خواندگي ڪندي. 

 

( غلط جي سامهون √هيٺ ڏنل صحيح جي سامهون ) 155ان کان پوِء ڪتاب ج صفحو نمبر سرگرمي:   

 ( لڳائڻ جو چوندي. xغلط جو نشان )

 

استاد ٻارن کان هڪ ماحولياتي دُرست جو خاڪو يا چارٽ ٺهرائي جيڪو ماحول بچائڻ جي    سرگرمي:

 جانچ ڪري رهيو هجي. 

 

  (Assessment)جائزو: 
۾ ڪالم الف جي بيان کي ڪالم ب جي صحيح بيان سان مالئڻ الِء  157استاد ڪتاب جو صفحو نمبر 

 ورت ۾ اصالح ڪري. چوندي. مڪمل يا پورو ٿيڻ تي ڪم چيڪ ڪري ۽ غلطي جي ص
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  10يونٽ:        سماجي اڀياس مضمون: 

 منٽ 42 وقت:       ماحولياتي آلودگي   عنوان: 

 ِهن پيريڊ جي آخر ۾ ٻار قابل ٿي ويندا ته:  تدريسي مقصد:

 .سوالن جا جواب ٻُڌائي سگهندا 

 

 ڪاپي، بورڊ، چاڪ، پينسل، ربڙ، شاپنر،  ڪارڊ شيٽ وغيره تدريسي مواد: 

 :  تدريسي طريقو

  (Motivation)ذهني آمادگي: 

 استاد ٻارن جا چار گروپ ٺهرائي ۽ پوِء گروپ ۾ هيٺ ڏنل عنوان تي ڳالهه ٻولهه ڪرڻ الِء چوندي.  

 هوا جي آلودگي .1

 پاڻي جي آلودگي .2

 زمين جي آلودگي .9

 صوتي آلودگي. .4

 

 (Methodology)ڪار:  طريقي

آخر تائين سبق کي ڪهاڻي  150کان  18استاد بورڊ تي عنوان لکندي ۽ ڪتاب جو صفحو نمبر  سرگرمي : 

 وانگر ٻڌائيندي ۽ ٻارن جو ڌيان برقرار رکڻ جي الِء هيٺ ڏنل مان سوال پڇندي. 

 قدرت ۽ انسان ٻاران ٺهيل ماحول ۾ اهم فرق ٻُڌايو؟ .1

 آلودگي جا مثال ٻُڌايو؟ .2

 

ل جي حفاظت نه ڪنداسين ته ڪهڙا نقصان ٿيندا. ٻار جوڙن جي اگر اسان پنهنجي ماحوسرگرمي:  

۾ ڏنل سوالن جا جواب ڪاپي  157صورت ۾ بحث ڪندا ۽ پنهنجا جواب ٻڌائيندا. ان کان پوِء صفحو نمبر 

 ۾ لکرائيندي. 

 

 (Assessment)جائزو: 

 استاد جائزي جي طور تي ڪرايل سوال زباني پڇي ۽ غلطي جي صورت ۾ رهنمائي ڪندي. 
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  10 يونٽ:      سماجي اڀياس  مضمون: 

 منٽ 42 وقت:      ماحولياتي آلودگي   عنوان: 

 ِهن پيريڊ جي آخر ۾ ٻار قابل ٿي ويندا ته:  تدريسي مقصد:

 .آلودگي جا انساني زندگي تي اثرن جي باري ۾ ٻڌائي سگهندا 

 

 ڪاپي، بورڊ، چاڪ، پينسل، ربڙ، شاپنر،  ڪارڊ شيٽ وغيره تدريسي مواد: 

 :  تدريسي طريقو

 (Motivation)ذهني آمادگي: 

آلودگي ۾ ڪهڙيون ڪهڙيون شيون اينديون آهن؟ ڪتاب جي مد   استاد ٻارن کان پڇندي ته ماحولياتي 

معلوم ڪندي ته  تائين دهرائي ڪرائي. استاد سوالن جي ذريعي 150الب  18سان ٻارن کي صفحو نمبر 

 ٻارن ماحولياتي آلودگي جي باري ۾ ڇا ڄاڻيندا آهن. 

 

 (Methodology)طريقي ڪار: 

استاد ڪنهن به هڪ سياح ان تفريح گاهه جون تصويرون ٺاهي ۽ هيٺ ڏنل سوالن جا جواب  سرگرمي : 

 پڇي.

 ڇا ماڻهو سياح ان تفريح گاهه کي آلوده ڪندا آهن؟ .1

 ڪيئن آلوده ڪندا آهن؟ ماڻهو سياح ان تفريح گاهه کي .2

 ڪهڙيون ڪهڙويون آلودگي جون قسمون نظر اچن پيون؟  .9

 ٻوٽن، جانورن ۽ پکين کي اها آلودگي ڪيئن متاثر ڪري رهي آهي؟  .4

 تفريح گاهه کي آلودگي کان پاڪ ڪرڻ الِء تجويزون ڏنو؟  .0

 

 (Assessment)جائزو: 

۾ ماحولياتي آلودگي ۽ ان جا انساني زندگي  استاد جائزي جي طور تي پنهنجي آسي پاسي يا پنهنجي عالئقي 

 تي اثرات ٻڌائي ۽ پوِء ان جا بهتر حل به پڇي.
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 سبقي منصوبا

 استادن الء  

 (0201مارچ )
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    19 يونٽ:        سنڌي   مضمون : 

 05 : وقت      جهڙي ڪرڻي تهڙي ڀرڻي  :عنوان 

  منٽ

 

 اُن قابل ٿي ويندا ته: ٻارهن پيريڊ جي مڪمل ٿيڻ کانپوِء    مقصد:

 .سبق ۾ ڏنل مواد پڙهي سگهندا 

 .ڏکين لفظن جي معني ڄاڻي سگهندا 

 

 تدريسي ڪتاب، بورڊ، چاڪ.  تدريسي مواد:

 : تدريسي طريقو

 ه سوال ڪري.هٽيچر ٻارن کي عنوان تي آڻڻ الِء ڪج (Motivation) ذهني آمادگي: 

 ٻارو توهان ڪڏهن ڪنهن سان غلط ڪيو آهي؟ 

  ڇا توهان کي ان غلطي جو ڪو نتيجو مليو آهي؟ٻارو 

 ‘‘جهڙي ڪرڻي تهڙي ڀرڻي’’ان کانپوِء بورڊ تي لکندي ٽيچر چوي ته ٻارو اڄ اسان سبق پڙهنداسين 

 

استاد ڪتاب هٿ ۾ درست طريقي سان جهلي ۽ شاگردن کي به ڪتاب : (Methodology)طريقي ڪار: 

ولڻ الِء چوي ان کان بعد استاد درست، بلند اُچار، بيهڪ ک 14۽ صفحو نمبر  11کولڻ الِء چوي ۽ کين سبق 

جي نشانين جو خيال رکندي مناسب لهجي ۽ تاثرات سان آکاڻي پڙهي ۽ شاگردن کي چهري جي تاثرات سان 

آکاڻيَء جا مڪالما ادا ڪري آکاڻي پڙهي ٻڌائي. استاد هڪ دفعو وري درست اُچار، صحيح لهجي کي نظر 

مثالي انداز ۾ سبق پڙهي ۽ شاگردن کي غور سان ٻڌڻ جي هدايت ڪري. ان کانپوِء ۾ رکندي بلند آواز سان 

 ڪجه ٻارن کان سبق جو ٽڪرو پڇيَء ڏکين لفظن کي بورڊ تي معني سان لکي.

 

   (Assessment)جائزو:

 استاد بورڊ تي لکيل لفظن جي معني ٻارن کان پڇي ڪري ۽ انهن تي جمال ٺاهڻ الِء چوي.

 

 پڙهايل سبق کي گهر مان پڙهي ۽ لکي اچڻ الِء چوي. اڄوڪيگهر جو ڪم: 

 

 

 

 

  19يونٽ:         سنڌي  مضمون : 
 

  منٽ 05: وقت      جهڙي ڪرڻي تهڙي ڀرڻي :عنوان 

 

 اُن قابل ٿي ويندا ته: ٻارهن پيريڊ جي مڪمل ٿيڻ کانپوِء    مقصد:

 .سبق ۾ ڏنل مواد پڙهي سگهندا 

 جمال ٺاهي سگهندا 
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 تدريسي ڪتاب، بورڊ، چاڪ. تدريسي مواد:

 : تدريسي طريقو

 پڙهايل سبق جو ٽڪرو پُڇي. ههٽيچر ٻارن کان ڪال (Motivation) ذهني آمادگي: 

 

کولڻ الِء چوي. ان کانپوِء استاد  14۽ صفحو  11استاد شاگردن کي سبق  (Methodology)طريقي ڪار: 

درست اُچار بلند آواز جو خيال رکندي مناسب لهجي سان آکاڻي جو ٻيو پيراگراف پڙهي ٻڌائي ان کانپوِء 

آکاڻي خاموشيَء سان پڙهڻ الِء چوي ۽ پاڻ سڄي ڪالس ۾ چڪر لڳائي  /استاد سڀني شاگردن کي سبق 

عي شاگرد پڙهن پيا ۽ لفظن تي آڱر به رکن پيا. ان دوران استاد بورڊ تي ڏکيا لفظ لکي. استاد ڏسي ته واق

هڪ دفعو وري درست اچر بلند آواز سان پڙهي. ۽ نون لفظن جي معني ۽ منهوم سمجهائي ان کانپوِء 

 . ياستاد مختلف ٻارن کان سبق جو ٽڪرو پڙهائي ۽ ڪيل غلطيون ٻين ٻارن جي مدد سان درست ڪرائ

 

 استاد ٻارن کان ڏکين لفظن تي جمال ٺهرائي.(Assessment)جائزو: 

 

 استاد ڏنل سبق جي ٽڪري کي گهر مان پڙهي ۽ لکڻ الِء چوي. گهر جو ڪم: 

 

 

 

 

 

 

 

  19 يونٽ:        سنڌي   مضمون : 

 05 : وقت      جهڙي ڪرڻي تهڙي ڀرڻي  :عنوان 

  منٽ

 

 اُن قابل ٿي ويندا ته:ٻار هن پيريڊ جي مڪمل ٿيڻ کانپوِء   مقصد:

 .ڏنل سبق جو مواد کي پڙهي سگهندا 

 .ڏکين لفظن جي معني ڄاڻي سگهندا 

 تدريسي ڪتاب، بورڊ، چاڪ.  تدريسي مواد:

  :تدريسي طريقو

 پڙهايل ڏکيا لفظ شاگردن کان پڇي.  هٽيچر ڪاله (Motivation) ذهني آمادگي:

 

کولڻ الِء چوي. استاد درست  14۽ صفحو  11استاد شاگردن کي سبق  (Methodology)طريقي ڪار: 

اُچار بيهڪ جي نشانين کي خيال ۾ رکندي سبق جو ٽڪرو پڙهي ٻڌائي ۽ شاگردن کي غور سان ٻڌڻ الِء 



 Lesson Planning منصوبابندي جي سبق

 

216 
 

چوي. استاد ڪالس جي سڀني ٻارن کي هدايت ڪري ته اُهي خاموشيَء سان سبق پڙهن ان دوران استاد 

 مرڪزي سوال لکي. بورڊ تي

 مرڪزي سوال: 

 ڏاڏي پيتي ۾ ڇا گڏ ڪيا؟ .9

 چورن پوڙهي کي ان پيتي جي بدلي ڇا ڏنو؟ .4

استاد هڪ دفعو وري دُرست اُچار سان سبق پڙهي ۽ شاگردن کي غور سان ٻڌڻ الِء چوي ان کانپوِء استاد 

ن دُرست مختلف شاگردن کان سبق جو ٽڪرو پڙهائي ۽ سندن ڪيل غلطيون ٻين ٻارن جي مدد سا

 ڪرائي.

 

استاد اڄوڪي سبق جي ٽڪري مان بورڊ تي لکيل سوالن جا جواب ٻارن کان (Assessment)جائزو:

 پڇي.

 

 اڄوڪي پڙهايل سبق جي ٽڪري کي گهر کان پڙهي اچڻ الِء چوي.گهر جو ڪم: 

 

 

 

 

 

 

  19 يونٽ:        سنڌي   مضمون : 
 

 05  :وقت      جهڙي ڪرڻي تهڙي ڀرڻي  :عنوان 

  منٽ

 اُن قابل ٿي ويندا ته:ٻار هن سبق جي مڪمل ٿيڻ کانپوِء    مقصد:

 .ڏنل سبق جو مواد کي پڙهي سگهندا 

 ..ننڍن ننڍن سوالن جا جواب ڏئي سگهندا 

 تدريسي ڪتاب، بورڊ، چاڪ. تدريسي مواد:

  :تدريسي طريقو

 (Motivation) ذهني آمادگي: 

 سبق جو ٽڪرو شاگردن کان پڇي.  /ه پڙهايل آکاڻي هٽيچر ڪال

کولڻ الِء چوي ۽ سبق جي ٽڪري  14۽ صفحو  11استاد شاگردن کي سبق  (Methodology)طريقي ڪار: 

منٽ ڏئي ته شاگرد سبق کي دل ۾ پڙهن. استاد ڪالس  15کي بلند آواز ۾ پڙهي ٻڌائي؛ استاد شاگردن کي 

ڊ تي لکي ۽ انهن جي معني سمجهائي جيئن ٻارن جو چڪر لڳائي ۽ انهيَء دوران سبق مان ڏکيا لفظ بور

کي آکاڻي پڙهڻ ۽ سمجهڻ ۾ سوالئي ٿئي. استاد ٻارن کا الڳ الڳ ٿوري ٿوري آکاڻي پڙهائي ۽ سندن ڪيل 

 غلطيون ٻين ٻارن جي مدد سان دُرست ڪرائي. 

 

 الِء چوي.استاد ڏکين لفظن تي جمال ٻارن کان ٺهرائي ۽ سٺن اکرن ۾ لکڻ   (Assessment)جائزو:
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 استاد شاگردن کي سبق گهر مان پڙهي اچڻ الِء چوي. گهر جو ڪم: 
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  22يونٽ:         سنڌي  مضمون : 

  منٽ 05: وقت     نور ۽ نانگ جي آکاڻي )تصويري آکاڻي( :عنوان 

 

 اُن قابل ٿي ويندا ته: ٻار هن پيريڊ جي مڪمل ٿيڻ کانپوِء    مقصد:

  سگهندا.تصورون ڏسي آکاڻي سمجهي 

 .تصويرون ڏسي، جانورن ۽ جيتن جا ناال ٻُڌائي سگهندا 

 

 .هتدريسي ڪتاب، بورڊ، چاڪ، اخبار، تصويرون، پينسل وغير  تدريسي مواد:

  :تدريسي طريقو

 (Motivation) ذهني آمادگي: 

 ٽيچر ٻارن کي سبق پڙهائڻ ۽ کين عنوان طرف آڻڻ الِء هيٺ ڏنل سوال ڪري.

 ڪهڙا جانور ڏٺاآهن؟: توهان ڪهڙا 1سوال

 : ٻُڌايو ته توهان ڪهڙا زهريال جيت ڏٺا آهن؟2سوال

 : جوڳي ڪهڙي جانور کي بِين وڄائي نچائيندو آهي؟9سوال

 ٽيچر ٻارن کي ٻڌائي ته ٻارو اڄ پاڻ نور ۽ نانگ بابت تصويري آکاڻي ٻڌنداسين.

 

 (Methodology)طريقي ڪار: 

۽  112۽ صفحو نمبر  22ائي. پوِء شاگردن کي سبق سڀ کان پهرين ٽيچر ڪالس ۾ تصويري چارٽ لڳ

کولڻ الِء چوي. ۽ پوِء شاگردن کي تصويري آکاڻي ٻُڌائي. ۽ پوِء ڪجه شاگردن کي تصويرن جي  119

 مدد سان ڪهاڻي ٻڌائڻ الِء چوي.

 

  (Assessment)جائزو: 

 جائزي طور ٽيچر پوئتي ويٺل شاگردن کان پڙهيل آکاڻي مان ڪجه سوال پُڇي. 

 

 ٽيچر پڙهيل تصويرن واري آکاڻي ٻارن کي گهران پنهنجن لفظن لکي اچڻ الِء چوي.گهر جو ڪم: 

 

 

 

 

  22يونٽ:         سنڌي  مضمون : 

  منٽ 05: وقت     نور ۽ نانگ جي آکاڻي )تصويري آکاڻي( :عنوان 

 

 اُن قابل ٿي ويندا ته: ٻارهن پيريڊ جي مڪمل ٿيڻ کانپوِء    مقصد:

  تصوير آکاڻي پنهنجن لفظن ۾ ٻُڌائي سگهندا.ٻار مڪمل 

 .ٻار ناڪاري جملن کي هاڪاري ۾لکي سگهندا 

 .هتدريسي ڪتاب، بورڊ، چاڪ، چارٽ، پينسل وغير  تدريسي مواد:
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  :تدريسي طريقو

 (Motivation) ذهني آمادگي: 

 ذهني آمادگي ڪرڻ الِء ٽيچر ٻارن کان پنهنجن لفظن ۾ پڙهيل آکاڻي ٻُڌائڻ الِء چوي.

 (Methodology)طريقي ڪار: 

 کولڻ الِء چوي ۽ هيٺيان سوال پُڇي. 119۽  112ٽيچر ٻارن کي تدريسي ڪتاب صفحو نمبر 

 : تصويرن ۾ ڏنل جاندارن ۽ بي جان شين جا ناال ٻُڌايو.1سوال 

 : آکاڻي ۾ ٽوٽل گهڻيون تصويرون آهن؟2سوال 

 : هن تصويري آکاڻي مان اسان کي ڪهڙو سبق ملي ٿو؟9سوال 

 

 ڏنل جملن کي هاڪاري جملن ۾ بداليو:سرگرمي: 

. 1  اڪرم منهنجو ڀاُء نه آهي.  .1

________________________________________ 

. 2  هي پينسل منهنجي نه آهي. .2

________________________________________ 

. 9  تون راند نه کيڏندو آهين. .9

________________________________________ 

  (Assessment)جائزو: 

 ن کان هيٺيان سوال پُڇي. ٻارجائزي طور ٽيچر 

 ٻارو! اڄ پاڻ ڪهڙي آکاڻي پڙهي؟ .1

 اُن آکاڻيَء مان اسان کي ڪهڙو سبق ٿو ملي؟ .2

 

 ٽيچر ٻارن ٻي ڪا آکاڻي پنهنجن والدين کان ٻُڌي ۽ لکي اچڻ الِء چوي.گهر جو ڪم: 

  9 يونٽ:         رياضي مضمون: 

وقت:   جو ڪمال )ڀاڱو پهريون، ليڪن کي سڃاڻڻ ۽ ليڪون ڪڍڻليڪن  عنوان: 

 منٽ 02 

 قابل ٿي ويندا ته: ان ِهن پيريڊ جي آخر ۾ ٻار  تدريسي مقصد:

  .اسڪيل( جي مدد سان ڏنل ماپ جي ليڪ ڪڍڻ سکي سگهندا( 

  .اسڪيل( جي مدد سان ڏنل ليڪ جي ماپ سينٽِي ميٽر ۽ ملي ميٽر ۾ ڪري سگهندا( 

 بليڪ بورڊ، چاڪ، تدريسي ڪتاب، ڪاپي.  تدريسي مواد: 

  :تدريسي طريقو 

 

 121ڪهاڻي جو بورڊ تي نشاندهي ۽ صفحو نمبر  111استاد صفحو نمبر (Motivation)  : ذهني آمادگي

 ڪتاب جي سرگرمي ڪرائيندي. 

 

استاد سڀ کان پهرين ٻارن کان ميٽر ۽ سينٽي ميٽر جي باري ۾ پڇندي   (Methodology)طريقي ڪار: 

 ته: 

 

سوال: ميٽر ۽ سينٽي ميٽر ۾ ڪهڙو فرق آهي؟ ٻارن جي مختلف جوابن کان پوِء استاد هر ٻار کي 

اسڪيل جي مدد سان پينسل جي ماپ ڪرڻ الِء چوندي. ۽ بليڪ بورڊ تي ٻارن کي پينسل جي ماپ 
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جي  122گروپ ٺاهيندي ۽ صفحو نمبر  0مي کان پوِء استاد ڪالس جا ڪرڻ جو چوندي. هن سرگر

 سرگرمي ڪرائيندي. استاد ڪتاب جو ڪم چيڪ ڪندي. 

 

 سينٽي ميٽر جو چوڪنڊو ٺاهيو.  9.0  استاد جائزي جي طور ٻارن کي هدايت ڏي. (Assessment)   جائزو:
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  9 يونٽ:          رياضي مضمون: 

 وقت:  )ڀاڱو پهريون، ليڪن کي سڃاڻڻ ۽ ليڪون ڪڍڻليڪن جو ڪمال  عنوان: 

 منٽ 02 

 قابل ٿي ويندا ته:ان ِهن پيريڊ جي آخر ۾ ٻار  تدريسي مقصد:

 .اسڪيل جي مدد سان ڏنل ماپ جي ليڪ ڪڍڻ سکي سگهندا 

  .اسڪيل جي مدد سان ڏنل ليڪ جي ماپ سينٽي ميٽر ۽ ملي ليٽر ۾ ڪري سگهندا 

  سڃاڻپ ڪري سگهندا.پور وڇوٽ ۽ اڻپور وڇوٽ جي 

 بليڪ بورڊ، چاڪ، تدريسي ڪتاب، ڪاپي.   تدريسي مواد: 

  :تدريسي طريقو

تصويرن کي ڏسي ڪري انهن جي شڪلين جا ناال  124استاد صفحو نمبر  (Motivation) : ذهني آمادگي

 ٻڌائيندي. 

 

استاد سڄي ڪالس کي مخاطب ڪندي پڇندي ته ڇا انهن تصويرن ۾ سڀ  (Methodology)طريقي ڪار : 

شڪلون پاڻ ۾ ملن ٿيون اگر ملن ٿيون ته انهن جا ناال ٻُڌايو )پينسل جي نوڪ، مصر جي احرام( ٻارن 

جا مختلف جوابن کان پوِء استاد ٻيهر کان سوال پڇندي ڇا اهڙي ڪا شڪل آهي جنهن جون ڇو ٿيون پاڻ 

يل جون پٽڙيون، ڪتابون، چورسي گهڙي جي آمهون سامهون واريون چوٽيون( ٻارن ۾ نه ٿيون ملن. )ر

جي مختلف جوابن کان پوِء استاد ٻارن کان سوال ڪندي ڇا ڪير ٻُڌائي سگهي ٿو جڏهن ته جن ليڪن جون 

چوٽيون پاڻ ۾ ناهن ملنديون؟ ٻارن جي مختلف جواب وٺڻ کان پوِء استاد ٻارن کي سمجهائيندي ٻڌائيندي 

 : ته

اهڙيون ليڪون جيڪي پاڻ ۾ ڪڏهن به ناهن ملنديون آهن کي پوروڇوت ليڪون چيون وڃن ٿيون. 

 جيئن ريل جون پٿريون. 

 

 

 

 

 

اهڙيون ليڪون جيڪي هڪ ٻئي کي ڪپين ٿيون، اهي اڻپور ڇوت ليڪون سڏيون وڃن ٿيون. جيئن غلط 

( ۽ اڻپور √) وڇوت پورو’’ 9 نمبر سوال 120 نمبر صفحو جو ڪتاب استاد پوءِ  کان ان ×جون نشان 

 . لڳايو نشان جو( ×وڇوت ليڪون )

 ٻارن کان ڪتاب تي حل ڪرائيندي. 

استاد تمام ٻارن جي رهنمائي ڪندي اگر ڪنهن ٻار ڪا غلطي ڪئي هوندي ته ان کي اصالح ڪندي ۽ 

 تمام ڪتاب چيڪ ڪندي. 

هيٺ ڏنل ماپ واريون ليڪون اسڪيل جي ’’ 120ڪتاب جو صفحو نمبر  1ان کانپوِء استاد سوال نمبر 

هتي استاد ٻآرن کي مخاطب ڪندي پڇندي ڇا ڪوئي مونکي اسڪيل جي مدد سان ‘‘ مدد سان ٺاهيو.

 سينٽي ميٽر ڪيترا هوندا آهن؟  12’’ ٻُڌائي سگهي ٿو ته 

جي ليڪ ‘‘ سينٽي ميٽر 12’’ٻارن کي بورڊ تي گهرائي ڪري  استاد جوابن کان پوِء چار کان پنجن

 اسڪيل جي مدد سان بورڊ تي ٺاهڻ الِء چوندي. 

استاد کي اهو اطمينان ٿي وڃي ته تمام ٻارن کي سينٽي ميٽر سان ليڪ ٺاهڻ اچي وئي آهي اگر نه ته 

استاد باقي ڪجهه ٻارن کي بورڊ تي گهرائي ڪري هي سرگرمي ڪرائيندي. ان کان پوِء استاد ڪالس 
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ميٽر حل  سينٽي 150( 2سينٽِي ميٽر ) 12(  جنهن ۾ 1کان سوال نمبر  ) 1جو ڪم ڪاپي ۾ سوال نمبر 

 ڪرائيندي. 

 

 حل ڪرڻ الِء ڏيندي.  1ڪتاب جو صفحو نمبر  1استاد سوال نمبر  (Assessment)جائزو: 

 سينٽي ميٽر.  7.0سينٽي ميٽر )ب(  5.9)الف( 

 

هيٺ ڏنل ليڪن ماپون اسڪيل جي مدد ’’ 120ڪتاب جو صفحو نمبر  2سوال نمبر  گهر جو ڪم: 

 چجو ۽ استاد ڪتاب جي ڪم کي چيڪ ڪندي. گهر مان حل ڪري ا‘‘ سان معلوم ڪريو.
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  9 يونٽ:          رياضي مضمون: 

 وقت:  ليڪن جو ڪمال )ڀاڱو پهريون، ليڪن کي سڃاڻڻ ۽ ليڪون ڪڍڻ عنوان: 

 منٽ 02 

 ِهن پيريڊ جي آخر ۾ ٻار ان قابل ٿي ويندا ته:  تدريسي مقصد:

 ابتي ڪنڊ جي سڃاڻپ  ڪنڊن جي وضاحت ڪرڻ ۽ سوڙهي ڪنڊ، گوني ڪنڊ، ويڪري ڪنڊ ۽

 ڪري سگهندا.

  .ڀرواريون ڪنڊون، ڪمپليمينٽري ڪنڊو، سپليمينٽري ڪنڊون جي وضاحت ڪري سگهندا 

 

 بليڪ بورڊ، چاڪ، تدريسي ڪتاب، ڪاپي.   تدريسي مواد: 

  :تدريسي طريقو

سان ماليو ۽ ٺهڻ  وارن ٽٻڪن ليڪ   D کي  Cسان ۽   Bکي  Aسوال: لفظ   (Motivation) ذهني آمادگي

 جي ماپ ڪريو. 

A 

 

   B 

     D   C 

 

نوٽ: هتي استاد ٻارن کي سنٽي ميٽر جي ماپ کي پابند نه ڪنداسين. ٻار پنهنجي مرضي سان سنيٽي ميٽر 

 جو ٺاهيندا. 

 

استاد ڪالس کي مخاطب ڪندي ٻُڌائيندي ته هاڻي تائين اسان شڪلين جا  (Methodology)طريقي ڪار : 

ناال ۽ ليڪون پڙهيون هيون. پر اڄ اسان ڪنڊن جي باري ۾ پڙهنداسين ڇو جو جيڪي به اسان  ڪنڊون 

ٺاهيندا آهيون يا ڏسندا آهيون انهن ۾ اسان کي ڪنڊون نظر اينديون آهن. اڄ اسان تفصيل سان انهن ڪنڊن 

يعني پروٽيڪٽر ڏيکاريندي ۽ بورڊ تي ٻارن کي  Dپڙهنداسين ان کان پهرين استاد ٻآرن کي جي باري ۾ 

 ڊگري جي ڪنڊ ٺاهيندي )پروٽيڪٽر جي مدد سان(  15سمجهائيندي 

 

 
 

 

 

‘‘ گوني ڪنڊ’’هجن ان کي  15هتي استاد ٻارن کي سمجهائيندي ٻڌائيندي ته اهڙي ڪنڊ جيڪي ماپ ۾ 

 چئبو آهي. 
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کان ننڍي هجي ان کي  15کان وڏي ۽ ‘‘ 5’’استاد وڌيڪ وضاحت ڏيندي ٻڌائيندي ته اهڙي ڪنڊ جيڪا 

 چئبو آهي. ‘‘ سوڙهي ڪنڊ’’

 

 چئبو آهي. ‘‘ ويڪري ڪنڊ’’کان ننڍي هجي ته ان کي  185کان وڏي ۽  15اهڙي ڪنڊ جيڪا ماپ ۾ 

جي تعريف ب لکرائيندي. استاد ڪاپي تي ٽئي ڪنڊو پروٽيڪٽر جي مدد سان ٺهرائيندا ۽ ان   

نوٽ: استاد تمام ٻارن کي رهنمائي ڪندي ۽ جتي ڪنهن ٻار کي مشڪل پيش ايندي ته استاد ان جي 

 رهنمائي ڪندي. 

 ( جو نشان لڳايو.√صحيح جواب تي ) (Assessment): جائزو

 هيٺ ۾ سوڙهي ڪنڊ آهي؟  .1

 

 جون ڪنڊون گهر مان ٺاهي اچجو.  125)ت(   15)ب(   55)الف(  گهر جو ڪم: 

  9 يونٽ:         رياضي مضمون: 

وقت:   ليڪن جو ڪمال )ڀاڱو پهريون، ليڪن کي سڃاڻڻ ۽ ليڪون ڪڍڻ عنوان: 

 منٽ 02 

 قابل ٿي ويندا ته:ان ِهن پيريڊ جي آخر ۾ ٻار  تدريسي مقصد:

  سگهندا.پروٽيڪٽر جي مدد سان مختلف ماپن جون ڪنڊون ٺاهڻ سکي 
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  شڪلن کي انهن جي ڪنڊن جي لحاظ سان سڃاڻپ )جيئن ويڪري، سوڙهي، گوني ۽ ابتي ڪنڊ

 وغيره کي( سکي سگهندا.

  .تڪنڊون ڪنڊون، ڪمپليمينٽري ڪنڊون ۽ سپليمينٽري ڪنڊن جي وضاحت ڪري سگهندا 

 بليڪ بورڊ، چاڪ، تدريسي ڪتاب، ڪاپي، اسڪيل، پروٽيڪٽر.   تدريسي مواد: 

  :وتدريسي طريق

۽ مثال  125گروپ ٺاهيندي ۽ ڪتاب جو صفحو نمبر  0استاد ڪالس جا  (Motivation) : ذهني آمادگي

 ڪتاب تي حل ڪرائيندي.  1نمبر 

استاد تمام گروپن کي رهنمائي ڪندي ۽ جتي ڪنهن به ٻار کي ڪا مشڪل ٿيندي اتي ان جي سرگرمي: 

 رهنمائي ڪندي. 

استاد ڪنڊن جي تعريف هر ٻار کان ٻُڌندي ان کان پوِء ڪتاب جو صفحو  (Methodology)طريقي ڪار: 

 بورڊ تي شڪل جي مدد سان سمجهائيندي.  2جي مثال نمبر  127نمبر 

 استاد وڌيڪ ظاهر ڪندي ته: 

  ڊگري هجي اهي ڪمپليمينٽري  15ٻه اهڙيون ڪنڊون  جنهن جو ٻنهي ڪنڊن جي ماپ جو جوڙ

 ڪنڊ جو ڪمپليمينٽ سڏجي ٿو. ڪنڊون سڏجن ٿيون. هتي هڪ ڪنڊ ٻي

  هجي اهي سپليمينٽري ڪنڊو سڏجن ٿيون هتي هڪ ڪنڊ ٻي  185يا اهڙيون ڪنڊون جن جي جوڙ

 ڪنڊ جو سپليمينٽ سڏجي ٿو. 

استاد سڄي ڪالس کي مخاطب ڪري پڇندي ته انهن کي سمجهه ۾ اچي ويو آهي اگر نه آيو آهي ته استاد 

ڪتاب تي حل ڪرائيندي. ۽ جتي  121ڪتاب جو صفحو نمبر  4ٻيهر کان سمجهائيندي استاد مثال نمبر 

 ٻارن کي مشڪل پيش ايندي اُتي انهن جي رهنمائي ڪندي ۽ ڪتاب جو ڪم چيڪ ڪندي. 

 (Assessment)جائزو: 

 هيٺ ۾ گوني ڪنڊ ٽڪنڊو آهي. 

 )ت(        )الف( 

 

 

 

 )ج(        )ب( 

 

  9 يونٽ:         رياضي مضمون: 

وقت:   جو ڪمال )ڀاڱو پهريون، ليڪن کي سڃاڻڻ ۽ ليڪون ڪڍڻ ليڪن عنوان: 

 منٽ 02 

 قابل ٿي ويندا ته:ان ِهن پيريڊ جي آخر ۾ ٻار  تدريسي مقصد:

 .پروٽيڪٽر جي مدد سان مختلف ماپن جون ڪنڊون ٺاهڻ سکي سگهندا 

 .شڪلن کي انهن جي ڪنڊن جي لحاظ سان سڃاڻي سگهندا 

 بليڪ بورڊ، چاڪ، تدريسي ڪتاب، ڪاپي، اسڪيل، پروٽيڪٽر.   تدريسي مواد: 

  :تدريسي طريقو

 

مثال نمبر  121گروپ ٺاهيندي ۽ ڪتاب جو صفحو نمبر  0استاد ٻارن جا (Motivation) : ذهني آمادگي

 ڪتاب ۾ هل ڪرائيندي.  0

 استاد هر گروپ جي رهنمائي ڪندي ۽ ڪتاب جو ڪم چيڪ به ڪندي. نوٽ: 
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تمام ٻارن کان ڪتاب تي  94مشق  195ستاد ڪتاب جو صفحو نمبر ا(Methodology) طريقي ڪار: 

 حل ڪرائيندي. 

 استاد تمام ٻارن جي رهنمائي ڪندي مشڪالت جي صورت ۾ انهن جي رهنمائي به ڪندي. 

 

 تمام ڪنڊن جي تعريف لکو.(Assessment)جائزو: 

 سوڙهي ڪنڊ ٽڪنڊو 

 گوني ڪنڊ ٽڪنڊو 

  ٽڪنڊوويڪري ڪنڊ 

 

 جو کوڙو لکي ۽ ياد ڪري اچڻو آهي. 14   گهر جو ڪم:
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  9 يونٽ:         رياضي مضمون: 

وقت:   ليڪن جو ڪمال )ڀاڱو پهريون، ليڪن کي سڃاڻڻ ۽ ليڪون ڪڍڻ عنوان: 

 منٽ 02 

 قابل ٿي ويندا ته:ان ِهن پيريڊ جي آخر ۾ ٻار  تدريسي مقصد:

  .گوني ڪنڊ ٽڪنڊو جي هيپاٽينيوز جي وضاحت ڪري سگهندا 

  وضاحت ڪري  ۽ن جي ماپ ته ٽڪنڊي جا ٻه پاسا ۽ هڪ وچ ڪنڊٽڪنڊو ٻڌائيندا جڏهن

  .سگهندا

 بليڪ بورڊ، چاڪ، تدريسي ڪتاب، ڪاپي، اسڪيل، پروٽيڪٽر.   تدريسي مواد: 

  :تدريسي طريقو

 

 (Motivation) : ذهني آمادگي

درجي جو هجي؟ )ڪتاب جو صفحو نمبر  15گوني ڪنڊ ٽڪنڊو ٺاهيو جنهن جي ڪنڊ  .1سوال نمبر

 ۾ تصوير ۾ ڏيکاريو ويو آهي(  191

 

 ٻارن جيڪا ڪنڊ ٺاهي هوندي استاد ان جي وضاحت ڪندي. (Methodology)طريقي ڪار: 

AB  ،هيپاٽينيوزBC  عمود ۽AC .پايو آهي 

ٽڪنڊو اهڙو ٽڪنڊو هوندو آهي جنهن جو هڪ ڪنڊ استاد هتي وڌيڪ واضع ظاهر ڪندي ته گوني ڪنڊ 

 ز چئجي ٿو. باقيوندرجي جي هوندي آهي. جنهن کي گوني سڏبو آهي. ۽ گوني ڪنڊ جو مفاصلو هيپاٽي 15

عمود ۽ پايو چئجي ٿو. استاد سڄي ڪالس کي مخاطب ڪندي پڇندي ته انهن کي سمجهه ۾ آيو آحي. اگر 

کان سوال بورڊ تي لکندي ۽ وڏي  1ندي. ان کان پوِء استاد مثال نه ته استاد ٻيهر سڄي ڪالس کي سمجهائي

 آواز سان سوال کي پڙهندي. 

∆ABC     ٺاهيو، جنهن ۾BC = 4cm, AB = 6cm ۽ M<B = 60     آهي. سڀ کان پهرين استاد ٻارن

 جو ڇا مطلب آهي؟  AB = 6cmکان پڇندي ته 

جو مطلب آهي جڏهن ته  AB = 6cmڌائيندي ته ٻارن کان مختلف جواب وٺڻ کان پوِء استاد ٻارن کي ٻُ 

 آهي.   AB جي هڪ ليڪ ٺاهڻي آهي جنهن جو نالو  6cmاسان کي اسڪيل جي مدد سان 

 

      

    A 5 سينٽي ميٽر   B 

 سينٽي ميٽر جي ليڪ ٺاهيو.  5اسڪيل جي مدد سان 

 لڳايو.  Pتي ٽُٻڪو  55کان پڙهو ۽  Aتي رکي ۽ ٽٻڪي  Bهاڻي پروٽيڪٽر کي ٽُٻڪي 

      

    A 5 سينٽي ميٽر   B 

جو نالو  Pڊگري ڪنڊ تي ٽٻڪو لڳائڻو آهي ۽ ان ٽٻڪي کي  55هن ٽٻڪي تي پروٽيڪٽر رکي ڪري 

 ڏيڻو آهي. 

 سان مالئينداسين. Pکي  Bهاڻي اسان هتي ٽٻڪي 

ڊگري جو ٽڪنڊو به ٺاهي ڇڏيو آهي. هاڻي هتي   60m < B = 60ڇا آهي.  AB = 60mهتي اسان وٽ 

BC = 50cm  سينٽي ميٽر تائين کوليندا. ۽ ٽٻڪي  4ٺاهيو آهي ته ان جي الِء اسان کي پلڪار سانB  تي

 تکي ڪري هڪ قوس لڳائيندا جيڪو ان ٽٻڪي ___ تي ڪپيندا. هاڻي اسان اڳيان ڇا ڪنداسين؟ 
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سان  Aي ٻڌائيندي ته هاڻي اسان ٽٻڪي ___ کي ٽٻڪي ٻارن کالن جواب وٺڻ کان پوِء استاد ٻارن ک

 .مالئينداسين

 

 

 

 

 

 

ڪندي پڇندي ته انهن کي سمجهه  استاد سڄي ڪالس کي مخاطب 

سڄي ڪالس کي ٻيهر کان  اچي ويو آهي يا نه اگر نه ته استاد 

 سمجهائيندي. 

 بورڊ تي لکندي. 1جو سوال نمبر 195ڪتاب جو صفحو نمبر  90استاد مشق 

 درجي جو هجي.  MBC=5cm  ،M<C=30ٺاهيو جڏهن  ABCٽڪنڊو  :1سوال

 

 

 

 

 

 

 

ڪرائيندي ۽ استاد ٻارن جي رهنمائي  استاد ٻارن کان ڪاپي  ۾ حل 

 به ڪندي. 

 

سينٽي ميٽر ۽  QR =3سينٽي ميٽر،  PQ = 4ٺاهيو جڏهن ته  PQRٽڪنڊو  (Assessment) جائزو:

M<Q = 30  .هجي. اگر ڪنهن ٻار کي حل ڪرڻ ۾ مشڪل پيش اچي ته استاد رهنمائي ڪندي 

 

 گهر مان پڙهي ڪري اچجو.  194۽  199ڪتاب جو صفحو نمبر  گهر جو ڪم: 

 

 

Subject:  English    Unit 11:   Our Environment 

Topic:  Reading Comprehension  Time:   50 Minutes 

 هن پيريڊ جي ختم ٿيڻ کان پوِء ٻار ان قابل ٿي ويندا ته: تدريسي مقصد: 

 Multi-syllable .جي سڃاڻپ ڪري سگهندا 

 ٽيڪسٽ بڪ، بورڊ، چاڪ، ڊسٽر،  تدريسي مواد:

 : تدريسي طريقو
 ,Cooler, Mats, Chalksڪالس ۾ موجود شين جا ناال پڇندي جيئن  (Motivation)ذهني آمادگي: 

Duster, Black,  Board, Book  پوِء تمام ٻارن کانSyllable  پڇي ته هي ڪيترا ارڪان وارا آهن؟ 

تي ڏنل سرگرمي  02سرگرمي: استاد پهريان ڪتاب جو صفحو نمبر  (Methodology)طريقي ڪار: 

وڻ جو چوي ۽ استاد اهو پڙهڻ الِء چوي ان کان پوِء استاد هڪ هڪ ٻار کان هڪ هڪ لفظ چ 9نمبر 
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لفظ بورڊ تي لکي ان کان پوِء استاد بورڊ تي ٻارن کي گهراي ڪري انهن تمام لفظن کي پڙهڻ الِء چوي ۽ 

جي مدد سان پڙهڻ الِء چوي. ان کانپوِء استاد بورڊ  Phonicsاهڙي طرح   Octo-ber, zip-perٻارن کي 

 تي ڪالم ٺاهي. 

Two Syllable word Three Syllable word Multi-Syllable word 

Teacher Compute Co-cu-la-tor 

استاد ٻارن کان پڇي پڇي ڪري ڪالم کي پورو ڪندو. ان کان پوِء ٻار هي ڪالم ڪتاب تي مڪمل 

 تالش ڪري ڪاپي تي لکندا ۽ استاد چيڪ ڪندي.  Syllable, 1,2,3ڪندا ۽ وڌيڪ 

 

 ٻُڌايو.  Syllableاستاد جائزي طور تي ڏنل لفظن جا  (Assessment) جائزو:

 Under, Many, Piled, June, Animal, Health, Environment  هنن ۾ ڪيتراSyllable  .آهن 
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Subject:  English    Unit 11:   Our Environment 

Topic:  Reading Comprehension  Time:   50 Minutes 

 هن پيريڊ جي ختم ٿيڻ کان پوِء ٻار ان قابل ٿي ويندا ته: تدريسي مقصد: 

 .ريڊنگ ڪري سگهندا 

 ٽيڪسٽ بڪ، بورڊ، چاڪ، ڊسٽر،  تدريسي مواد:

 : تدريسي طريقو
 استاد ٻارن کان پڙهايل سبق جي حوالي سان ڳالهه ٻولهه ڪندي.  (Motivation) ذهني آمادگي:

 ماحول ڇا آهي؟ .1

 ٿو؟ماحول کي ڪيئن صاف رکي سگهجي  .2

 پنهنجي ماحول کي صاف رکڻ الِء ٻيو ڪو اهم _____ ٻُڌايو؟ .9

 هن سبق ۾ ڪيترا ڪردار آهن ناال ۽ انهن جو ڪم ٻُڌايو؟ .4

0. Hard/ soft, sounds, fact, con, gap, goal, germ giant  جا آواز پنهنجي آڱر تي الڳ ڪري

 ٻُڌايو. 

 

  (Methodology)طريقي ڪار: 
 سرگرمي: 

کولڻ الِء چوندي ان کان پوِء ڪجهه ٻارن کان انفرادي خواندگي ڪرڻ الِء چوندي. استاد ٻارن کي ڪتبا 

 جي مدد سان پڙهڻ جي الِء چوندي.  Phonicsان کان پوِء ڪجهه ٻارن کان مشڪل لفظن کي 

D/e/c/i/d/e/d early, smelly, worried, decided  اهڙي طرح تمام لفظن کيPhonics  جي

 ذريعي پڙهڻ الِء چوندي. 

 سرگرمي: استاد بورڊ تي هيٺ ڏنل سوال لکندي ۽ ٻار ڪاپي تي جواب لکي ڪري چيڪ ڪرائيندا.

 Where did Maaha lived? 

 What did she see there? 

 Explain clean and dirty environment in your own sentences? 

 هاڻي استاد ٻارن جون ڪاپيون چيڪ ڪندي. 

 

 خالصو پنهنجن لفظن ۾ سنڌي ۾ ٻُڌايو. هن سبق جو (Assessment)جائزو: 


