صالوتیحں یک رہفست

امجعت  :مجنپ

٭ رحوف وک حیحص ظفلت اور دنلب ا وار ےس ڑپانھ اور رحتری رکنا
٭ امال ونیسی ےک تحت ا ساں اافلظ  ،ادضاد ا ساں ےلمج اور ولمج ں ںیم رومر و اواقف یک اچہپں رکوانا
تہ
ف جی وادح عمج  ،ادضاد اور ذمرک و ومئنت
٭ رناں یک اسحسیت مثال ےک وطر رپ رحو ِ
٭ ا ساں اکمولومں وک ا سپ ںیم وگتفگ رکوانا
٭ اہکین ںیمظن وریغہ حیحص ظفلت اور دنلب ا وار ےسادا اکری ےک ساھت شیپ رکنا
٭ رور رمہ ردنیگ ںیم شیپ ا ےن واےل احالت و رجتنات وک لح رکےن ےک لمع وک رناین نا رحتریی لکش ںیم ظاہر رکنا
٭ فلتخم مسق ےک ادیب اور یملع وصقں اور میظع ایصخشت ےک وساحن ایحت وک شیپ رکےت وہےئ اٰیلع اخالق ااجرگ رکنا
٭ فلتخم مسق ےک وحتار ( وقیم اور ذمیبہ) ےک قلعتم ولعمامت احلص رکنا
٭ فلتخم مسق ےک یملع اورادیب اضمںیم ےک وسالئ ( اابخر اور رساےل ) رنڈوی  ،وی ویٹت  ،ونڈوی وک نس رک ھجمس رک اینپ رناں ںیم وب انل اور ساںویھں ےک ساھت  ثح و اب  ہث رکنا
٭ یلھچپ امجعت ےک اابسق ڑپانھ اور رحتری رکےن ےک اقنل رکنا
٭ سایسنئ راحجنات دیپا رکےت وہےئ یئن یئن ااجیدات اور رضم ارثات ےک قلعتم اجاکنری دانی
٭ اموحل دوست  ،ارد رگد یک افصیئ  ،امسج دوست  ،ا یسپ رواداری ےک خڈہب وک فروغ دانی

I

لپدنباکروایئ 5th URDU FL

 2222-2222سا ِل رواں ےک ےئل رموبظ ُنل دنب اکرروایئ رنادناین اردو
مجنپ امجعت ےک ےئل امہ اتسگ ںیم ااجنم دی اجین وایل  02رورہ رسرگویمں یک لیصفت
انام
Days
الہپ دں

ولطم ہب ا ومریش احم لص
Expected Learning
outcomes

ااستکیب اکنت
Learning
Elements

وجتئز دشہ رسرگایمں
Suggested
Activities

رحوف وک حیحص ظفلت اور دنلب ا وار

دو رحیف اور نیت رحیف اافلظ وک

٭ اافلظ یک رلی اگری

ےس ڑپانھ

ڑپانھ

٭ ےھجم رپوھ
٭ رحوف یک وجر
ےھجم ہلسلس وار وجرو

دورسا دں

اہکین وک ڑپانھ

رسیتا دں

اہکین وب انل
مثال  :ریش اور وچاہ

٭ ا و اہکین ڑپںی

ا ساں اافلظ یک اچہپں

٭ اچہپون ریما ہشیپ

٭ ےھجم لمکم رکو وت اجون

رسرگویمں یک ااجنم دیہ ےک ےئل دہائت
Instructions To Conduct The Activity
یکلھج اکرد اک اامعتسل رکےت وہےئ اافلظ وک دنلب اواین ےس ڑپںی ا  اور  ںوں ےس
ڑپوھاںیئ ا  ۔
ےسیج :غ+م+ل=لمع
ےب رتبیت اہکین ےک اصتوری وک رتبیت وار وجرےن ےک ےئل ںیہ ا  ۔
نا لمکم اہکین ےک ولمجں وک لمکم رکںی۔
مثال 2 :۔انک دں ریش۔۔۔۔ ںیم وس راہ اھت۔
2۔ وچاہ ریش یک ۔۔۔۔ ےس لیھک راہ اھت۔

وچاھت دں
ناوچناں دں

امال ونیسی ےک تحت ا ساں
اافلظ،ادضاد اور رومر و اواقف یک
اچہپں رکوانا۔

ا وھٹاں دں
وناں دں

ادضاد یک اچہپں

٭ ریمی دض اچہپون
٭ ادضاد اجون

ولمجں ںیم رومر واواقف یک

اٹھچ دں
ساوتاں دں

٭ فلتخم ےشیپ

اسانڈہ فلتخم وشیپں ےس قلعت رےنھک واےل افراد یک اصتوری وک داھک رک اں ےک قلعتم
ا ساں ےلمج انبےن یک دہائت دںی ۔
نک
زیم رپ فلتخم اافلظ ےک اکردس وک ِ ھیر دانی اور ابلطء اں اافلظ یک دض اتبںیئ ا ۔

٭ ا و انبںیئ ولمجں یک امال

ہتخت ایسہ /اچرت ںیم انک ابعرت شیپ رکںی اور ابلطء حیحص رومر و اواقف اک اامعتسل

اچہپں

٭ رومر و اواقف

رکںی۔

یلھچپ امجوتعں یک رنایض اور

دریخہ اافلظ وج اموحایلت ےس

٭ دنتریتس اک رار

مہ بتکم ساںویھں ےک ساھت  ثح (دبں یک افصیئ،اعضاء یک افصیئ ،وکوِد  21یک

اموحایلت ےسیج اضمنیم ےس قلعتم

قلعت رےتھک وہں

٭  ثح و اب ہث

اایتحیط دتاریب) ونعانات ےک قلعتم  ثح رکوانا۔

اافلظ اک اامعتسل رکنا

دریخہ اافلظ وج ملع رنایض ےس
قلعت رےتھک وہں

٭ اکسج نیل دنی وہ اچس ااکس
ست ااھچ
2

دمرہس ےک ا نگن ںیم انک رتاکری اک نارار وگلاناسج ںیم رخنڈ و فروخت وسیپں اک نیل
دنی رکوانا۔ملعم اس اکروایئ اک وغبر اعمہنئ رکںی
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انام
Days
دوساں دں

ولطم ہب ا ومریش احم لص
Expected Learning
outcomes
ساں اکموملں وک ا سپ ںیم وگتفگ

ااستکیب اکنت
Learning
Elements
ا ساں اکمےل رکوانا

رکںی ا 
رور رمہ ردنیگ ےس قلعت رےنھک

ایگروہاں دں

وجتئز دشہ رسرگایمں
Suggested
Activities

رسرگویمں یک ااجنم دیہ ےک ےئل دہائت
Instructions To Conduct The Activity

٭ اکمےمل

ملعم/ہملعم  ںوں ےک دو رگوہ انب رک انک رگوہ وک اکمےمل دںی اور دورسا رگوہ نا لمکم

٭  ثح و اب ہث

اکموملں وک لمکم رکںی۔
دو رگوہ انبنیں اور انک رگوہ وک انک ونعاں دںی ےسیج :یلیٹ وِرں،ویپمکرٹ،ارٹنئنت
وریغہ۔انک رگوہ نائثڈرکے اور دورسا رگوہ رتدنڈ رکے۔

٭  ثح و اب ہث

واےل وااعقت،احدنات وگتفگ
ےک درہعی شیپ رکنا

ناروہاں دں
ریتوہاں دں

اہکین ںیمظن وریغہ حیحص ظفلت اور دنلب ا ساں مہف اہکاینں ایبں رکنا۔
ا وار ںیم ادااکری ےک ساھت شیپ
رکنا۔

وچدوھاں دں
دنپروہاں

وسوہلاں دں

رتسوہاں دں
ااھٹرواں دں

٭ وھکول ڑھکیک ڑپاھیئ یک
٭ ایپری ںیمظن

نالمکم ومظنں وک لمکم رکنا
(یلھچپ امجعت ےک)

٭ ےھجم ڑپوھ اور وھجم اُوھٹ

ابلط یک رگوہ دنبی رکےت وہےئ انک رگوہ رصمہع ےہک اگ اور دورسا رگوہ اس رصمہع وک
لمکم رکے ۔

اہکوینں اور ومظنں وک ادااکری

٭ اقنیل

ےک ساھت شیپ رکنا

٭ دراہم

رکواںی۔

٭ ولچ نارار ںیلچ

احالت و رجتنات وک لح رکےن

اشمدہہ رکنا

ےک لمع وک اناین نا رحتریی لکش

تبثم/یفنم املکت اک اامعتسل

٭ راےتس ےک اوصل
٭ ےھجم ھکیس ول وت خنت اجو

ںیم شیپ رکنا

رکےت وہےئ حیحص و طلغ یک

ا 

اچہپں رکوانا

٭ رور رمّہ ردنیگ

ادیب اور یملع وصقں اک رپوٹکیج

٭ ااحصت ےک ےصق

وصقں/میظع ایصخشت یک وساحن
ایحت وک شیپ رکےت وہےئ اٰیلع
اخالق وک ااجرگ رکنا

ںیم ایبں رکوانا۔

ابلطء وک اہکین/مظن ےک رکداروں اک امکس اگل رک اہکین/مظن وک ادااکری ےک ساھت شیپ

روررمہ ردنیگ ںیم شیپ ا ےن واےل فلتخم وااعقت رپ ینبم اصتوری اک

فلتخم مسق ےک ادیب اور یملع

بتک اخہن ںیم وموجد ا ساں مہف اہکاینں اور ومظنں وک دنلب ا وار ںیم ڑپانھ اور اےنپ ولمجں

٭ ریما ڈیلر
امیظع ایصخشت ےک وساحن
ایحت

٭ ریما امبل

اسانڈہ فلتخم وااعقت ےسیج نارار،مثال،راےتس ےک اُوصل ووضاطب ےک اصتوری داھکےت
وہےئ رناین دعب ار رحتریی لکش ںیم شیپ رکںی۔
امجیتع رمکے ںیم مہ بتکم رگوہ انب نیں اور رور رمہ ردنیگ ےک وااعقت وک عالاقیئ
رناں ںیم شیپ رکںی اور ااتسد اں املکت یک حیحصت رکںی۔
اسانڈہ رپورٹکیج ےک اامعتسل ےک درہعی ادیب ےصق انس رک اصتوری ےک ساھت رپوٹکیج ایتر
رکوانیں۔
میظع ایصخشت ےک وساحن ایحت وک داھک رک اں ےک اصتوری اک امبل ایتر رکانیں۔

٭ ںیم یھب ااسی ونبں اگ
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انام
Days

ااستکیب اکنت
Learning
Elements

ولطم ہب ا ومریش احم لص
Expected Learning
outcomes

فلتخم مسق ےک تہوار(وقیم،ذمیبہ) وقیم تہوار
اوسیناں دں

ےک قلعتم ولعمامت احلص رکنا
ذمیبہ تہوار

وسیباں دں

اوسیکاں دں

فلتخم مسق ےک یملع اور ادیب

اابخر یک رسایخں ،ونڈویر اک

اضمنیم ےک وسالئ (اابخری

اامعتسل

رساےل) ونڈویر وک نس رک ھجمس رک
ناوسیئاں دں

وسیتاں دں

وچوسیباں دں
وسیچپاں دں

اےنپ رناں ںیم وب انل اور ساںویھں

٭ رگویہ دترسی
٭ خت اولینط
٭ مہ انک ںیہ

یلھچپ امجعت ےک اابسق ڑپانھ اور
رحتری رکےن ےک اقنل وہنا
سایسنئ راحجنات دیپا رکےت وہےئ

رظن ںیم

ااہتشرہچ

٭ ےھجم ڑپوھ

ابلطء دیھکی وہیئ ابعرت وک اینپ رناں ںیم شیپ رکںی۔
اگل اگل ااہتشروچں اک اامعتسل رک ےک ا وار اک اُنار ڑچاھو ،ظفلت ،رحاکت وسکثات وک دمِ
رظن رھک رک ڑپںی ۔

فلتخم وموضغ ےس قلعت

٭ ڑپوھ اور وھکل

رےتھک وہےئ اابسق اک ااختنت
مثال  :اچسیئ اک لھپ ،رووبت

٭ ریمی رناین

فلتخم وموضغ ےس قلعت رےنھک واےل اابسق اک ااختنت رک ےک  ںوں ےس ڑپوھاںیئ اور
دہائت دںی ہک ڑپےھ وہےئ وماد وک اےنپ اافلظ ںیم رحتری رکںی۔

سایسنئ ااجیدات

٭ سایسنئ مثال

ارد رگد یک افصیئ اموحل یک ا ولدیگ وریغہ یک اصتوری اک اعمہنئ رکںی اور افصیئ ےک قلعت
ےس ابلط وک اےنپ ایخالت وک رحتری رکوانیں۔

ارطاف ےک اموحل اک اعمہنئ

٭ رظنم یشک

رکنا
اموحل دوست ارد رگد یک افصیئ
،امسج دوست ،ا یسپ روا داری و

ہچب ست ےس رنادہ وجانات دے اگ اس یک خنت اک اعالں رکںی
 ںوں وک فلتخم ذمیبہ تہوار ےک اصتوری اتبنیں اور اس ےک قلعتم  ںوں وک اےنپ ایخالت

٭ ا ج اک اابخر

یئن یئن ااجیدات اور رضمارثات ےک
قلعتم اجاکنری دانی

اسانڈہ وبں ےس تہوار ےک نام اخڈ رک ےک  تخ ایسہ رپ  ںیھک ا  اور ابلط درج ناال تہوار
کت،ےسیک اور اہکں انمنیں اجےت ںیہ ےسیج وساالت ےک وجانات احلص رکںی اور وج

شیپ رکےن یک دہائت دںی۔
٭ دیع
٭ ا و رکںی داین یک ریس انک اابخر یک رسایخں،ونڈویر ،مراہیح رساےل (وج قبس ا ومر وہں) اک اامعتسل رکےت وہےئ

ےک ساھت  ثح واب ہث رکنا

وسیبھچاں دں
اتسئسواں دں

وجتئز دشہ رسرگایمں
Suggested
Activities

رسرگویمں یک ااجنم دیہ ےک ےئل دہائت
Instructions To Conduct The Activity

سایسنئ ااجیدات ےک اصقننات

٭ رگویہ  ثح

وسھچ اھبرت اایھبں یک دراہم

٭ دراہم اگنری

اگنری ےس ارد رگد یک افصیئ

٭ دمہردی
4

اسانڈہ ظالت ملع وک اےنپ ارطاف و اانکف ےک اموحل یک ریس رکوانیں اور رظنم یشک رپ
ااہظر ایخل رحتری رکںی۔
دو رگوہ انبنیں ،انک رگوہ افدئہ اور دورسا رگوہ اصقننات رپ  ثح و اب ہث رکںی۔
دو رگہ انب رک فلتخم اصتوری یک رظنم یشک رکںی۔ مث ًال  :اتپسہل ،سب ااٹسڈنئ ،رولیےئ
انشیٹس وریغہ ےک رظنم رپ دراہم شیپ رکںی۔
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انام
Days

ولطم ہب ا ومریش احم لص
Expected Learning
outcomes

تبحم ےک خڈہب وک فروغ دانی

وسیتاں دں

رکنا
ا یسپ رواداری اک خڈہب

ااھٹئسواں دں
انییسواں دں

ااستکیب اکنت
Learning
Elements

رناین اور رحتریی وماصالت ںیم

امس یک ولعمامت اور ااسقم

امس یک اچہپں
یلیمکت رد لمع

وجتئز دشہ رسرگایمں
Suggested
Activities

رسرگویمں یک ااجنم دیہ ےک ےئل دہائت
Instructions To Conduct The Activity

سیت رورہ ااستکت اک ااعدہ

٭ امہری ذہتںیبی

ابلطء فلتخم ذماہت ےک ابلس و وپساک اک اامعتسل رک ےک ا یسپ رواداری اور تبحم ےک
خڈہب وک فروغ دںی۔

اسانڈہ زیم رپ اخص اور اعم اایشء یک اصتوری رںیھک ا  اور امس اعم اور امس اخص یک
٭ ناداست اک لیھک
٭ امسِ اعم و اخص یک اچہپں انشخت رکےن ےک ےئل ںیہک ا ۔
اسانڈہ  ںوں وک سیت رورہ اکررگدیگ اک ااعدہ رک ےک رگنڈ دںی ا ۔اور اصالج رکںی
ریما اکرناہم
ا 
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