صالوتیحں یک رہفست

امجعت :مشش

1۔ ںیمظن ںینس ےگ اور دہراںیئ ےگ ۔
2۔ اہکاینں  ،اضمنیم وک وغبرںینس ےگ اور اینپ رباں ںیم ایبں رک ںی ےگ۔
3۔ دےئ ےئگ وماد وکروایگن ےک ساھت ڑپںیھ ےگ اور ںیھجمس ےگ ۔
4۔ رحتریی رطوقیں وک اجےتن وہۓ وخطخش ںیھکل ےگ ۔
5۔ ریمس اور ریغ ریمس خطوط ںیھکل ےگ ۔

6۔ بذریک و بانیت اور ادضاد ےک قلعتم ولعمم احلص رک ںی ےگاور ولمجں ںیم اامعتسل رک ںی ےگ ۔
7۔ ا یسپ بات خیت وک وغر ےس ُسننا اور اےنپ ایخالت وک یقطنم وطر رپ ااہظر رک ںی ےگ۔
8۔ فلتخم اسلّین اضمنیم ڑپےتھ وہۓ ےئن اافلط ےک ینعم بالش رک ںی ےگ ۔
9۔ یقیلخت صالخیت ااجرگ رک  ںی ےگ ۔
11۔ اطلفئ ڑپ ھ رک ںیھجمس ےگ ۔
11۔ وقادع اجںین ےگ ۔
13۔ رحوف تلع  ،رحوف ِ حیحص ۔
14۔ امس  ،ریمض  ،تفص۔
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 2121-22سا ِل رواں ےک ےئل رموبط ُبل دنب اکرروایئ ۔  31رورہ ااجنم دی اجےن وایل رموبط ُبل دنب اکرروایئ رسرگویمں یک لیصفت

ابام
الہپ

ولطمہب ااستکیب احملص

ااستکیب اکنت

وجتنزدشہ رسرگایمں

دہابات نزاےئ اسابذہ

Expected learning outcome

Learning Elements

Suggested activities

Instructions to conduct Activities

٭ دلگہتس مظن

٭ اسابذہ مظن وک ظفلت و رتمن ےک ساھت ڑپںیھ ےگ اورابلطء وک دہراےن ےک ےئل

٭ ہمغن رسایئ

ںیہک ےگ ۔ ا وار ےک اُبار ڑچاھؤاک ایخل رےتھک وہۓ ںیمظن ابلطء ےس

ںیمظن ںینس ےگ اور دہراںیئ ےگ

اعم مہف ںیمظن سننا اور دہرابا

دں

دورسا
دں

اہکاینں  ،اضمنیم وک وغبرںینس ےگ اور اینپ ا ساں اہکاینں سننا
رباں ںیم ایبں رک ںی ےگ

٭ ا ساں ںیمظن

ڑپوھاںیئ ۔

٭ باین یک اہکین

٭ وچبں ںیم سسجت وک نزقرار رےنھک وایل اہکاینں ُسنایئ اجںیئ اور وچبں ےس

٭ وخوصبرت اہکین
٭ ریمی اہکین

اہکاینں ںینس
٭ رباین وساالت وپںیھچ۔

رسیتا

ےلھچپ دں ینس وہیئ اہکین وک

٭ باین یک اہکین ریمی رباین

٭ وچبں ےس اہکین ںینس اور اں ےک ظفلت یک اصالح رک ںی اور ا دنا ِر ایبں رپ وتہج

دں

ایبں رکبا

٭ ںیم یھب اہکین وہکں اگ

د ںی ۔

وچاھت

دےئ ےئگ وماد وکرواین ےک ساھت ڑپںیھ ےگ

دں

اور ںیھجمس ےگ

باوچناں
دں

اصف ڑپ ھیے یک اقتیلب اُاھبربا

٭ اکرد سنت ڑپانھ
٭ تخننہ ایسہ اک اامعتسل

٭ اکرد سنت یک ایٹپں انب رک اں رپ فلتخم دہابات یھکل اجںیئ اور وچبّں ےس
ڑپوھایئ اجںیئ۔ با تخننہ ایسہ اک اامعتسل رک ںی

*ظفلت وک دساھربا

٭ ریما دنسپبذہ رساہل

٭ وچبّں ےک رساےل /اِدمادی اتکںیب/اابخر وریغہ فرامہ رک ےک ابلطء ےس

دہابات وک ےنھجمس یک صالخیت

٭ اافلط اک لیھک

ڑپواںیئ ،ڑپ ھیے ےک دوراں ظفلت یک اصالح رک ںی۔

دیپا رکبا۔
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ولطمہب ااستکیب احملص

ااستکیب اکنت

وجتنزدشہ رسرگایمں

دہابات نزاےئ اسابذہ

Expected learning outcome

Learning Elements

Suggested activities

Instructions to conduct Activities

اٹھچ

وماد وک ےنھجمس یک صالخیت دیپا

٭ ا ح اک اابخر

٭ وچبں وک اابخر فرامہ ےئک اجںیئ اور ےتھجمس وہےئ ڑپ ھیے یک نیقلت یک اجےئ

دں

رکبا

٭ اابتقش ڑپانھ

با یسک رساہل ےس ابک اابتقش اک ااختنت رک ںی اور وچبں ےس ڑپوھاںیئ ۔

ابام

وم اد وک ڑپانھ اور انھجمس

ساوتاں دں

ا وھٹاں
دں

رحتریی رطوقیں وک اجےتن وہۓوخطخش ںیھکل *اافلط اور رحوف ےک درایمں
ےگ

٭ دوھکی اور وھکل

وہے ابک
٭ ہتخت ایسہ رپ ارعات  ،وشےش ،رحاکت و سکنات اک ایخل رےتھک
ٔ

٭ رحتری ڑپانھ اور انھکل

منایل رحتری ںیھکل اور ابلطء ااتسد یک دہانت رپ ڑپےتھ وہےئ ںیھکل ۔

٭ رومر و اواقف اک حیحص
اامعتسل رکبا۔

٭ رومر و اواقف

اجںیئ،سج ںیم رومراواقف اک اامعتسل ےب رتبیت وہا وہ۔وچبں وک دہانت د ںی

٭ حیحص ڑپوھ

ہک فرامہ رکدہ رپویچں ںیم رحتری ولمجں ںیم رومراواقف وکرتبیت د ںی۔

٭ رحتریی اقمہلب

٭ وچبں ںیم وخیطخش اقمہلب اک ااقعند رک ںی،سج ںیم رحتریی رطوقیں اک ایخل

اامعتسل رکبا۔
ریمس اور ریغ ریمس خطوط ںیھکل ےگ ۔

٭رحتریی وخویبں اک ایخل رےتھک وہۓ رحتری رکدہ رحتریی رپایچں فرامہ یک

٭ ںیمہ رتبیت دو

٭ رومر و اواقف اک حیحص

دوساں دں

دں

٭ اتکت اک اطمعل

د ںی اور اطمعل رکےن ےک ےئل ںیہک ۔

وخطخش انھکل۔

وناں دں

ایگروھاں

انمست ہگج رےتھک وہۓ

٭ ریمی دنسپبذہ اتکت

وچبں وک بتک اخہن ےل اجںیئ اور اں یک دنسپبذہ اتکت اک ااختنت رکےن اک ومہعق

٭ طخ ےنھکل ےک اُوصولں ےس

راھک اجےئ۔

٭ طخ ےک ازجاء (ریمس طخ)

واتیفق

٭ ابلطء وکطخ ےنھکل ےک اُوصولں ےس وافق رکاےت وہۓ طخ ےک ازجاءاتبںیئ،
اور طخ اکومنہن شیپ رک ںی اور ریمس طخ ےنھکل ےک ےئل ںیہک

٭ خطوط ےک ااسقم اجانن۔
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ابام

ولطمہب ااستکیب احملص

ااستکیب اکنت

وجتنزدشہ رسرگایمں

دہابات نزاےئ اسابذہ

Expected learning outcome

Learning Elements

Suggested activities

Instructions to conduct Activities

ریمس طخ انھکل

باروھاں

٭ ریما طخ ابّو ےک بام

دں
طخ ےنھکل ےک ےلٔ اُوصولں ےس

ریتوھاں

ریغریمس طخ انھکل

وچدوھاں
دں

دں

٭ طخ ےکازجاء (ریغریمس طخ)

واتیفق (ریغریمس طخ)

دں

دنپروھاں

٭ ریما طخ ایم ےک بام

٭ ابلطء وک طخ ےنھکل ےک ےلٔ اہک اجۓاور ےھکل ےگٔ طخ یک اجچن یک اجۓ۔
٭ ابلطء وکطخ ےنھکل ےک اُوصولں ےس وافق رکاےت وہۓ طخ ےک ازجاءاتبںیئ
اور طخ اکومنہن شیپ رک ںی اور ابلطء ےس طخ وھکلاںیئ ۔

٭ ریما طخ ریم ملعم ےک بام

اجے اور ےھکل ےگٔ طخ یک اجچن یک اجۓ۔
*ابلطء وک طخ ےنھکل ےک ٔ
ےل اہک ٔ

٭ ریما طخ دلبہی ارسف ےک بام
بذریک و بانیت اور ادضاد ےک قلعتم ولعمم

٭ ذمرک و ومنت وک اچہپانن۔

٭ ریمی وجری

٭ اسابذہ ہتخت ایسہ رپ ےبرتبیت ذمرک ومنت ںیھکل۔ ابلطءوک دو رگوہ ںیم

احلص رک ںی ےگاور ولمجں ںیم اامعتسل رک ںی

*دریخۂاافلط ںیم ااضہف

٭ ریما سایھت

باںیٹن ابک رگوہ وک ہتخت ایسہ رپ ےھکل وہۓظفل وک ڑپ ھیے یک دہانت د ںی اور
دورسا رگوہ ےلہپ رگوہ یک اجنت ےس ڑپےھ وہۓظفل یک سنج اچہپںین۔

ےگ ۔
*ادضاد وک اچہپانن

وسولاں

٭ ریمی دض وکں؟

٭ اسابذہ دنچ اافلط یک یکلھج ایتختں ایتر رک ںی نج ںیم ادضاد یھب وہں۔اں
یکلھج ویتختں وک اافلط یک دض ےس وجرےن ےک ےئل ںیہک۔

دں

٭ بذریک و بانیتاک اامعتسل

رتسوھاں
دں
ااھٹرواں

ا یسپ بات خیت وک وغر ےس ُسننا اور اےنپ

دں

ایخالت وک یقطنم وطر رپ ااہظر رک ںی ےگ

*وغبر ُسننا اور انھجمس

٭ ریما اامعتسل اجون
٭ بذریک و بانیت اک اامعتسل
٭ ا ں النئ کالسس
٭ ومبالیئ اور میلعت
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٭ اسابذہ ابلطء وک ےھکیس وہےئ بذریک وبانیت اور ادضاد وک اےنپ ولمجں ںیم
اامعتسل رکےن ےک ےئل ںیہک۔
٭ اسابذہ رمکۂامجعت ںیم ا ں النئ کالسس  /وکیئ وموضع رپ بفصن االاتبےت
وہۓ اش ےک افدئے اور اصقنبات یک واضخت رک ںی،
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ابام

ولطمہب ااستکیب احملص

ااستکیب اکنت

وجتنزدشہ رسرگایمں

دہابات نزاےئ اسابذہ

Expected learning outcome

Learning Elements

Suggested activities

Instructions to conduct Activities

ایخالت اک اِاہظر رکبا

اوسیناں

٭ مہ ےنتک باین ںیم ںیہ؟
٭ ںیم یھب وہکاگن

دں

اسابذہ امجعت وک دو رگوہ ںیم میسقت رکےت وہۓابک رگوہ وک ذموکرہ باال
ونعاں ےک وفادئ اور دورسے رگوہ وک اصقنبات
اتبےن یک دہانت دےتی وہۓ ثحب و ابمہثح اک ااقعند رک ںی۔

فلتخم اسلّین اضمنیم ڑپےتھ وہۓ ےئن اافلط
وسیباں دں ےک ینعم بالش رک ںی ےگ

٭ روایگن ےس ڑپانھ ٭ ےئن
اافلط ےک ینعم اور تغل اک

٭ تغلیمہف
٭ اافلط اک دریخہ

٭ اسابذہ ابلطء وک تغل یمہف ےکا وصولں ےس وافق رکاںیئ ،تغل ںیم باےئ
اجےن والئ مخفف ) ( Abbreviationsوک اھجمسںیئ۔

اامعتسل انھکیس۔
اوسیکاں

٭ ےئن اافلط ےک ینعم بالش

٭ ریمے اور بام

رکبا

٭ اافلط اک دریخہ

٭ وھچیٹ وھچیٹ اہکوینں یک اتکںیب فرامہ یک اج ںیئ،ابلطء وک اہکاینں ڑپ ھیے یک
دہانت دی اجۓ۔اور ڑپیھ گئ اہکوینںمنں باےئ اجےن واےل ےئن اافلط ےک
ینعم تغل یک دمد ےس بالش رکےن ںیم رربہی یک اجۓ۔

٭ ریما باداگر دں

٭ اسابذہ وچبں وک اےنپ ابک باداگر واہعق وک اہکین یک لکش ںیم ایبں رک ںی اور

٭ ریمی باد داست ےس

یسک واہعق ںیم باےئ اجےن واےل امہ اکنت وک سک رطح رتبیت دی اجیت ےہ

دں

٭ تغل اک اامعتسل انھکیس۔

باوسیئاں

٭ ایخالت وک رتبیت دانی۔

دں
ن
ننسواں
دں

یقیلخت صالخیت ااجرگ رک  ںی ےگ
٭ رتبیت دشہ ایخالت وک اہکین

٭ ریما اکرباہم

واحض رک ںی ( تبثم واہعق اک درک وہ )
٭ اسابذہ ابلطء وک ہی دہانت د ںی ہک ابلطء اےنپ ابک اےھچ اکم اک درک رکےت
وہےئ ابک ریپارگاف ںیھکل ۔

ےک درےعیااہظررکبا
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ابام

ولطمہب ااستکیب احملص

ااستکیب اکنت

وجتنزدشہ رسرگایمں

دہابات نزاےئ اسابذہ

Expected learning outcome

Learning Elements

Suggested activities

Instructions to conduct Activities

٭ ونس ریمی اہکین

٭ اسابذہ ہتخت ایسہ رپ اافلط وک ںیھکل ےگ۔ابلطء اں اافلط یک دمد ےس اینپ اکویپں

٭ اہکین رتبیت دانی

وچوسیباں

٭ ابک اہکین وج ںیم ےن انبیئ

دں
وسیچپاں

* اسابذہ ا رخ ںیم ولمجں یک اصالح رک ںی ےگ۔
اطلفئ ڑپ ھ رک ںیھجمس ےگ

اطلفئ ےس فطل ادنور وہبا

وسیبھچاں

رحوف تلع اور رحوف ِ حیحص

اتسوسیئاں

دں
ابننسواں
دں
وسیتاں دں

امس ےس قلعتم ولعمامت
وقادع اجںین ےگ
رحوف تلع  ،رحوف ِ حیحص
امس  ،ریمض  ،تفص

٭ اسابذہ ہبلط وک ادیب اطلفئ انس ےت وہےئ ابلطء وک یھب اطلفئ ےنہک یک
دہانت د ںی

٭ ںیمہ اچہپون

ف حیحص ےس وافق
٭ اسابذہ رحوف تلع (،ا و ی ) اور ہیقب رحوف ،رحو ِ
رکاںیئ اور اںیہن انشخت رکےن ےک ےئل ںیہک ۔

٭ امس اچہپون

امسِ اعم اور امسِ اخص یک رعتفی اتبےت وہےئ مناںیل د ںی اور وچبں ےس مناںیل

وک اجانن

دں

ااھٹوسیئاں

٭ انسنہ عنمےہ
٭ درا ہی یھب ونس

دں

دں

ںیم ابک اہکین رتبیت د ںی ےگ۔ رتبیت دشہ اہکین وک شیپ رک ںی ےگ۔

احلص رکبا

٭ امس اعم و اخص

اخذ رک ںی ۔

ریمض ےس قلعتم ولعمامت

ںیم  ،ا ت  ،مہ اور مت

اسابذہ یسک اابتقش اک ااختنت رکےت وہےئ اش ںیم باےئ اجےن واےل امضنز یک
بشادنیہ رک ںی اور وچبں وک ریمض ےس قلعتم ولعمامت فرامہ رک ںی اور امضنز ےس

احلص رکبا

ایک ںیہ؟

تفص ےس قلعتم ولعمامت

٭ تفص اجون

احلص رکبا

٭ ریمی وخیب

قلعتم وساالت وپںیھچ
٭ اسابذہ وچبں وک دہانت د ںی ہک وہ اےنپ ادنر باےئ اجےن وایل وخویبں وک درح
رک ںی ۔وچبں ےک ادنراح رکدہ وخویبں یک دمد ےس تفص یک واضخت رک ںی ۔

امس  ،ریمض اور ٖتفص یک قشم

ںیمہ اگل رکو

٭امس  ،ریمض اور ٖتفص یک مناولں یک رپایچں ایتر رکںیل
٭ ابلطء وک دو رگوہ ںیم میسقت رک ںی

رکبا

٭ ایتر رکدہ رپویچں ںیم ےس امس ،ریمضٖ ،تفص اگل رکےن یک دہانت د ںی
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