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ڪُل مارڪون 20

الء ڏئي رهيا آهيون ته جيئن موڪلن وارن ڏينهن ۾ شاگرد پنهنجي پڙهائي واري
هي گهرو ڪم شاگردن کي ان ِ
عمل کان َ
سکڻ سيکارڻ وارو عمل جاري رهي سگهي.
ڪٽيل نه رهن ۽ ِ
هي گهرو ڪم هڪ ڏينهن ۾ ختم ناهي ڪرڻو ،روزانو جي بنياد تي ٿورو ٿورو ڪري مڪمل ڪرڻو آهي ته
جيئن آرام ۽ ڌيان سان ڪم ڪرڻ ڪري شاگردن جا تصور واضح ٿي سگهن .انهي َء ڪري گهرو ڪم مڪمل
الء چار هفتا رکيا ويا آهن.
ڪرڻ ِ
هي ڳالهه ذهن ۾ رکڻ ضروري آهي ته گهرو ڪم موڪلن وارن ڏينهن ۾ ئي مڪمل ڪرڻو آهي.
هر هفتي جو ڪم هڪ سبق مان ڏنل آهي .جنهن سبق مان گهرو ڪم ڏنل هوندو ان جو نالو مٿي لکيل هوندو.
پوء ڏنل گهرو ڪم حل ڪرڻ شروع ڪندا.
شاگرد چڱي طرح سان اُهو سبق پڙهندا ۽ ِ

پهريون هفتو
(سبق پهريون پڙهو ۽ سوال حل ڪريو).
هيٺ ڏنل سوال پڙهو ۽ صحيح جواب واري اختيار /آپشن کي پينسل سان ڀريو.
 .1هيٺ ڏنل لفظ جي هم آواز جي سڃاڻپ ڪريو.

 01مارڪ

اُپايا
نظارا
اِسرار
بنايا
واهَه

 .2جنهن شعر ۾ هللا تعالي جي ساراهه ٿيل هجي ،ان کي چئبو آهي

قصيدو.
حمد.
نعت.

 01مارڪ

 .3هيٺ ڏنل بيت جي سمجهاڻي لکو.
 03مارڪون

راتين پٺيـــان ڏينهـــن اچـــــــــن،
ُجهـــــڙن پٺيـــــان روز روشـــــن،
ڪڏهن چانڊوڪي ڪڏهن ڪار،
ار.
جــــــوڙيا سائين َء ســڀ ِجنســــــ َ
سمجهاڻي:

ٻيو هفتو

(سبق ٻيو پڙهو ۽ سوال حل ڪريو).

هيٺ ڏنل سوال پڙهو ۽ صحيح جواب واري اختيار /آپشن کي پينسل سان ڀريو.
 .4مثال کي ڏسندي ٻڌايو ته هيٺ ڏنل لفظ مان ڪهڙو لفظ ٺهندو؟
مارڪ

01

مثال  :ملڻ _______ مليو

کلڻ
کليا
کليو
کلندا

 .5اسان کي پکين توڙي جانورن تي ______________________ ڪرڻ گهرجي.

رحم
ظلم
ڏاڍ

 01مارڪ

پوء ڪي به ٽي نيڪي َء وارا ڪم لکو.
 .6ٿورو سوچيو ۽ ِ
مارڪون
الف.

ب.

ج.

03

ٽيون هفتو

(سبق ٽيون پڙهو ۽ سوال حل ڪريو).

ڏنل سوال پڙهو ۽ صحيح جواب واري اختيار /آپشن کي پينسل سان ڀريو.
 .7جنهن شعر ۾ نَ ِبي ڪريم ﷺ جي ساراهه ٿيل هجي ،ان کي چئبو آهي

 01مارڪ

قصيدو.
حمد.
نعت.

 01مارڪ

 .8صحيح جواب چونڊيندي هيٺ ڏنل نعت جون ِسٽون پوريون ڪريو.
هيڻن سان َهمرا ُهه سدائين
ڪمزورن جي _____________________.
رحمت آهن
طاقت آهن
اُلفت آهن

 .9هيٺ ڏنل ڪهاڻي پڙهو صحيح جواب چونڊي هيٺيان خال ڀريو.

03

مارڪون
هڪ بکيي بگهڙ ٽڪري جي چوٽي تي هڪ ٻڪري َء کي ڏسي رهيو هو جتان هو هن کي حاصل نه
الء هڪ تمام خطرناڪ مقام آهي “.هن چيو ،بگهڙ ائين ظاهر ڪري
پئي ڪري سگهيو  ”.اهو توهان ِ
رهيو هو ته هو ٻڪري جي حفاظت بابت تمام گهڻو پريشان هجي" .ڇا ٿيندو جيڪڏهن تون ڪري
پوندين َء ؟ مهرباني ڪري مون کي ٻڌو ۽ هيٺ لهي اچو! هتي توهان کي ملڪ جو بهترين گاهه ۽ تون
جيڪو چاهين ٿي سڀ ملندو .ٻڪري چوٽي جي چوڌاري نظر ڊوڙائي.
"توهان منهنجي باري ۾ تمام گهڻو پريشان آهيو ".هن چيو "،پر مونکي خبر آهي!توهان کي پنهنجي کاڌي
سان پيار آهي! توهان مون کي کائڻ چاهيو ٿا.
بگهڙ ٽڪري جي چوٽي تي هڪ ___________________ کي ڏسي رهيو هو.
الء ________________ مقام آهي.
بگهڙ ان کي چيو ته اهو توهان ِ
توهان کي پنهنجي کاڌي سان

آهي.

چوٿون هفتو (سبق چوٿون پڙهو ۽ سوال حل ڪريو).
هيٺ ڏنل سوال پڙهو ۽ صحيح جواب واري اختيار /آپشن کي پينسل سان ڀريو.
 .10هيٺ ڏنل لفظن مان ٽن آوازن واري لفظ جي سڃاڻپ ڪريو.

 01مارڪ

ڇپر
عبادتون
ڪائنات

 .11هيٺ ڏنل لفظن مان جنهن لفظ جي صورتخطي صحيح لکيل آهي ان جي سڃاڻپ ڪريو.
ذرورت
وڦاط
خالفت

 01مارڪ

 .12خاني ۾ ڏنل لفظن کي استعمال ڪندي هيٺ ڏنل تصوير تي ڪي به ٽي جمال لکو.
 03مارڪون

َ
پوپٽ  -پکي  -ماکي جون مکيون
َو َڻ ُ -گ َل  -گاهه -

______________________________________________________________ .1
__________________
______________________________________________________________ .2
__________________
______________________________________________________________ .3
__________________

